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 بسم میحرلا نمحرلا هللا
 

  



 فشار افزایش درمانی مدیریت راهنمای

  خون
  

 و تنظیم:  دکتر نیما معتمد ترجمه

 گروه پزشکی اجتماعی



 توجه : این راهنما در حال تکمیل است

 

 

  



 

 

 

 

در این راهنمای بالینی توصیه ها بر اساس میزان شواهدی که برای آنها منتشر شده 

 آمده است   1است به سه کالس تقسیم بندی می شوند. این سه کالس در جدول شماره 

 کالط تَفیِ ّب -1خذٍل ؽوبرُ 

ؽَاّذ ٍ یب تَافق ػوَهی ٍخَد دارد  1کالط 

َرد ًظز کِ درهبى یب اقذام درهبًی ه

 هفیذ ٍ هَثز اعت    

تَفیِ هی ؽَد ٍ اًذیکبعیَى 

 دارد

زض هَضز هفیس ثَزى ٍ هَثط ثَزى  ی گًَبگَىٍ یب ًمكِ ًظطات ی هتٌبلؽضَاّس 2کالط 

 زضهبى ٍ یب السام زضهبًی هَضز ًظط ٍخَز زاضز.

 

ٍظى ضَاّس ٍ یب ًمكِ ًظطات ثِ ًفغ هفیس  IIa کالط  

 ت:  ثَزى ٍ یب هَثط ثَزى آى اس

 

  ثبیستی زض ًظط گطفتِ ضَز

هفیس ثَزى ٍ یب هَثط ثَزى السام زضهبًی  IIbکالط 

 ذیلی هطرع ًیست

 

 هی تَاًس زض ًظط گطفتِ ضَز

ضَاّس ٍ تَافك ػوَهی ٍخَز زاضز کِ  IIIکالط 

زضهبى هَثط ٍ یب هفیس ًجَزُ ٍ زض ثطذی 

 هَاضز حتی هؿط ًیع هی ثبضس

 

 تَغیِ ًوی ضَز

 

تَغیِ، سكح ضَاّسی کِ ثطای آًْب زض اذتیبض هی ثبضس، ًیع آٍضزُ ضسُ است. ایي سكَح ثِ  ؾوٌب ثطای ّط

 (2)خسٍل ضوبضُ  ضطح ظیط هی ثبضس

 ثزای ّز تَفیِ عيَح ؽَاّذ: 2خذٍل ؽوبرُ 



 Aعيح ؽَاّذ: 

 

دادُ ّبی ثذعت آهذُ اس کبرآسهبیی ّبی ثبلیٌی هتؼذد یب 

 هتبآًبلیشّب

 Bعيح ؽَاّذ: 

 

 

سست آهسُ اظیک کبضآظهبیی ثبلیٌی تػبزفی ضسُ هٌفطز زازُ ّبی ث

 یب هكبلؼبت غیط تػبزفی ضسُ ثب حدن ًوًَِ ثبال 

 Cعيح ؽَاّذ: 

 

 

، ًظطات هترػػیي، یب هكبلؼبت کَچک تَافك ثط اسبس ًمكِ

هكبلؼبت گصضتِ ًگط ٍ یب  هكبلؼبت ثط اسبس ثجت زازُ ّب زض پطًٍسُ 

 ثیوبضاى

 

 

 

 

 اپیدمیولوژی افزایش فشار خون در جهانچند نکته در رابطه با 

  هیلیبضز ًفط ضا زض سطتبسط زًیب تحت تبثیط لطاض هی زّس. 1افعایص فطبض ذَى ثیص اظ  

   زض سطاسط خْبى تحت تبثیط  2252ترویي ظزُ هی ضَز کِ ثبالی یک ٍ ًین هیلیبضز ًفط ضا  تب سبل

 لطاض زّس.

  ثطای ثیوبضیْبی  اًفبضکتَس هیَکبضز، حولِ  ایي ثیوبضی ضبیؼتطیي ضیسک فبکتَض لبثل ثطگطت

هغعی، ًبضسبیی للجی، فیجطیالسیَى زّلیعی، زیسکسیَى آئَضت ٍ ثیوبضی ّبی ػطٍق هحیكی هی 

 ثبضس.

  ثِ ػلت افعایص قَل ظًسگی ٍ ضیَع ثبالی چبلی، ثبض ثیوبضی فطبض ذَى زض حبل افعایص هی ثبضس 

 اظ هطکالت هْن سالهت ػوَهی زض سطتبسط زًیب  یکی اظ ػلل اغلی هطگ ٍ یکی افعایص فطبض ذَى

 هی ثبضس. 

 هزگ ٍ هیزّبی ٍاثغتِ ثِ افشایؼ فؾبر خَى در عزتبعز دًیب: 

ضکل ظیط فطاٍاًی هطگ ٍ هیطّبی ًبضی اظ افعایص فطبض ذَى ضا زض سطتبسط زًیب ًطبى هی زّس. ایي 

زض فسضاسیَى ضٍسیِ ٍ ثطذی  زضغس 42الی  35زضغس زض ثطذی کطَضّبی آفطیمبیی تب  5فطاٍاًی اظ 



زضغس هی ثبضس کِ  25کطَضّبی اضٍپبی ضطلی هتفبٍت است. زض ایطاى تمطیجب ایي فطاٍاًی حَل ٍ حَش 

 ضلن ًسجتب ثبالیی هی ثبضس. 

 

 

 

 

 تظبّزات ثبلیٌی در افشایؼ فؾبر خَى

ی ثدع افعایص فطبض زض اغلت ثیوبضاى ثب ّبیپطتبًسیَى سیستویک، ثِ قَض هؼوَل تظبّطات ثبلیٌی ٍیژُ ا

 ذَى سیستَلیک ٍ زیبستَلیک ٍخَز ًساضز. 

ضبهل ذستگی، سطزضز ٍ  ضبیؼتطیي سوپتَهْبیی کِ ثِ قَض سٌتی ثِ فطبض ذَى ثبال هٌتست هی ضَز

  ذًَطیعی اظ ثیٌی هی ثبضس

ط آى تبثیط ُ یب ایي کِ ثػالین زیگط هی تَاًس ًبضی اظ اضگبًْبی ّسفی ثبضس کِ اظ ثیوبضی فطبض ذَى هتبثط ضس

  ز) هبًٌس للت، کلیِ، هغع(.هی گصاض

 عي ٍ خٌظ در افشایؼ فؾبر خَى:



ًوَزاض ظیط ًوبیص ذَثی ضا اظ تبثیط سي ٍ خٌس ثط افعایص فطبض ذَى ًطبى هی زّس. هحَض افمی گطٍّْبی  

س. سٌی ٍ هحَض ػوَزی فطاٍاًی ) ثط حست زضغس( افعایص فطبض ى ضا زض گطٍّْبی سٌی هرتلف ًطبى هی زّ

فطاٍاًی ّب زض هطزاى ثب ضًگ آثی ٍ ایي فطاٍاًی ّب زض ظًبى ثب ضًگ لطهع ثِ ًوبیص زض آهسُ است. ّوبًكَض کِ 

سٌیي  ضذَى ثب افعایص سي ظیبز هی ضَز. ز زیسُ هی ضَز، زض ّط زٍ گطٍُ خٌسی ، فطاٍاًی افعایص فطبض 

سبل، ایي فطاٍاًی زض  65سٌیي ثبالتط اظ سبل فطاٍاًی افعایص فطبض ذَى زض هطزاى ثیطتط ٍ اظ  55کوتط اظ 

سبل، فطاٍاًی افعایص فطبض ذَى تمطیجب زض هطزاى ٍ  65تب  55زض سٌیي  ذبًوْب ثیطتط اظ آلبیبى هی ضَز. 

 ظًبى ثطاثط هی ضَز. 

 

 

 ٍمؼیت افشایؼ فؾبر خَى عیغتَلیک ٍ دیبعتَلیک ثز حغت عي:

زض ظًبى ثب افعایص سي ظیبز هی ضَز. فطبض ذَى  زض حبلی کِ فطبض ذَى سیستَلیک ّن زض هطزاى ٍ ّن

هی کٌس.  صزیبستَلیک زض ّط زٍ خٌس تب سٌیي هیبى سبلی افعایص ٍ اظ ثؼس ایي سٌیي ضطٍع ثِ کبّ

 ،فطبض ذَى زض اثط افعایص ٍظىًَع افعایص فطبض ذَى زیبستَلیک زض سٌیي هیبى سبلی ثِ ػلت افعایص ایي 

 .زض هطزاى ثیطتط است

 



 

 

 

 

  خيز در افشایؼ فؾبر خَى: ػَاهل

زض هدوَع ػَاهل ذكط ضا ثِ زٍ زستِ تؼسیل پصیط ٍ تؼسیل ًبپصیط قجمِ ثٌسی هی کٌٌس. ثطذی ػَاهل ًیع  

تمطیجب تؼسیل ًبپصیط هی ثبضٌس. یؼٌی حسالل ایي اهکبى ٍخَز زاضز کِ ایي ػَاهل تؼسیل ضًَس. ثیوبضی هعهي 

ستِ اذیط لطاض زاز. خسٍل اة اًسسازی ضا هی تَاى زض ایي زکلیَی، ٍؾؼیت التػبزی اختوبػی ٍ آپٌِ ذَ

 . ، ػَاهل ذكط ػوسُ ثطای افعایص فطبض ذَى ضا ًطبى هی زّس3ضوبضُ 

 ثزخی ػَاهل خيز ػوذُ ثزای افشایؼ فؾبر خَى: 3خذٍل ؽوبرُ 

 یل پذیزذػَاهل خيز تؼ

 

تؼذیل ًبپذیز/ یب تقزیجب تؼذیل  زػَاهل خي

 ًبپذیز

 ثیوبضی هعهي کلیَی) خبری(/ عیگبری ّبی غیز عیگبری ّبی فؼبل



 فؼبل

 

 دیبثت هلیتَط

 

 تبضیرچِ ذبًَازگی

 دیظ لیپیذهی/ّبیپزکلغتزٍلوی

 

 افعایص سي

 افشایؼ ٍسى/چبقی

 

ٍؾؼیت التػبزی اختوبػی ًبهٌبست/سكح تحػیالت 

 پبییي

 ػذم فؼبلیت فیشیکی/تٌبعت اًذام ًبهٌبعت

 

 خٌس هصکط

 رصین غذایی ًبهٌبعت

 

 پٌِ ذَاة اًسسازیآ

 استطس ضٍاًی 

 
 

 

 

 تؼزیف ٍ ىجقِ ثٌذی افشایؼ فؾبر خَى

یب ثبالتط تؼطیف هی ضَز. فَایس زضهبًی زض  140/90  ّبیپطتبًسیَى زض حبل حبؾط ثِ قَض هؼوَل فطبض ذَى

ٍل . خسایي حس فطبض ذَى زض کبضآظهبیی ّبی ثبلیٌی ثب پالسجَ ثِ قَض لكؼی هَضز تبییس لطاض گطفتِ است

 ، کالس تَغیِ ٍ سكح ضَاّس ضا ثطای قجمِ ثٌسی فطبض ذَى ًطبى هی زّس.  4ضوبضُ 

 تَغیِ ّب زض ضاثكِ ثب قجمِ ثٌسی افعایص فطبض ذَى ثِ ّوطاُ کالس تَغیِ ٍ سكح ضَاّس-4خسٍل ضوبضُ 

 تَفیِ

 

 عيح کالط

تَفیِ هی ؽَد کِ فؾبر خَى ثِ فَرت اپتیوبل، ىجیؼی، 

 ىجقِ ثٌذی ؽَد 3ٍ گزیذ  2زیذ ، گ1ىجیؼی ثبال، گزیذ 

I C 

  



 

 

 ىجقِ ثٌذی افشایؼ فؾبر خَى

ٍ  2، گطیس 1فطبض ذَى ثِ غَضت اپتیوبل، قجیؼی، قجیؼی ثبال، گطیس ّوبًكَض کِ زض تَغیِ فَق اضبضُ ضس. 

 ، آستبًِ ّب ضا ثطای ّط قجمِ ثِ ًوبیص هی گصاضز.5. خسٍل ضوبضُ قجمِ ثٌسی ضَز 3گطیس 

 قِ ثٌذی افشایؼ فؾبر خَى ٍ آعتبًِ ّبی هزتجوىج-5خذٍل ؽوبرُ 

عیغتَلیک )هیلی  ىجقِ

 هتز خیَُ[(

دیبعتَلیک)هیلی هتز  

 خیَُ[(

 اپتیوبل

 

  92کوتط اظ  ٍ 122کوتط اظ 

 ىجیؼی

 

 84-82 ٍ/یب 122-129

 ىجیؼی ثبال

 

 89-85 ٍ/یب 132-139

افشایؼ فؾبر  1گزیذ 

 خَى

 99-92 ٍ/یب 142-159

بر افشایؼ فؾ 2گزیذ 

 خَى

 129-122 ٍ/یب 162-179

افشایؼ فؾبر  3گزیذ 

 خَى

 112≤ ٍ/یب 182≤

فؾبر خَى 

 عیغتَلیک هٌفزد

≥142 ٍ <92 

 

 

 



 در افشایؼ فؾبر خَى:ثزًبهِ ّبی غزثبلگزی 

تَغیِ ّبی هطثَـ ثِ تَاتط اًساظُ گیطی فطبض ذَى ضا زض ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی ثِ ّوطاُ  6ضوبضُ  خسٍل 

ّوِ  ،کالس تَغیِ ّب ٍ سكح ضَاّس هطتجف ثِ ًوبیص هی گصاضز. ثط اسبس تَغیِ ّبی هٌسضج زض خسٍل

زض پطًٍسُ ّبی سالهت آًْب  ،ت اًساظُ گیطی ضسُسبل یب ثیطتط( ثبیس فطبض ذَى آًْب زض هك 18ثعضگسبالى ) 

 آهسُ است. 6. اقالػبت ثیطتط زض خسٍل ضوبضُ ثجت ٍ اظ ٍؾؼیت فطبض ذَى ذَز آگبُ ثبضٌس

تَغیِ ّبی هطثَـ ثِ تَاتط اًساظُ گیطی فطبض ذَى زض ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی ثِ ّوطاُ - 6خسٍل ضوبضُ 

 کالس تَغیِ ّب ٍ سكح ضَاّس هطتجف

 تَفیِ

 

 

 عيح کالط

افشایؼ فؾبر خَى تَفیِ  ؽٌبعبیی ثزًبهِ ّبی غزثبلگزی ثزای

عبل یب ثیؾتز( ثبیذ فؾبر خَى  18هی ؽَد. ّوِ ثشرگغبالى ) 

در پزًٍذُ ّبی عالهت آًْب  ،آًْب در هيت اًذاسُ گیزی ؽذُ

 ثجت ٍ اس ٍمؼیت فؾبر خَى خَد آگبُ ثبؽٌذ

 

I B 

ی کِ عيح فؾبر عبل ثزای ّوِ افزاد 5فؾبر خَى ثبیذ ّز 

 خَى اپتیوبل دارًذ، اًذاسُ گیزی ؽَد

 

I C 

عبل ثزای ّوِ افزادی کِ عيح فؾبر  3فؾبر خَى ثبیذ ّز 

 خَى ىجیؼی دارًذ، اًذاسُ گیزی ؽَد

 

I C 

فؾبر خَى ثبیذ ّز  عبل ثزای ّوِ افزادی کِ عيح فؾبر خَى 

 ىجیؼی ثبال دارًذ، اًذاسُ گیزی ؽَد

 

I C 

عبل( اًذاسُ گیزی ّبی فؾبر خَى  55ثبالی  در افزاد هغي تز )

 ثبیذ ثب تَاتز ثیؾتزی فَرت پذیزد

 

IIa C 

 I Aتَفیِ هی ؽَد کِ حذاقل در اٍلیي ٍیشیت اًذاسُ گیزی فؾبر 



خَى در ّز دٍ دعت فَرت پذیزد چزا کِ یک اختالف ثبالی 

هیلی هتز خیَُ هی تَاًذ دال ثزمبیؼبت آتزٍهبتَس ثَدُ ٍ  15

 قلجی ػزٍقی را ثبالثجزد.  ریغک ثیوبری ّبی

 

تَفیِ هی ؽَد در فَرتی کِ هیشاى فؾبر خَى در ثیي دٍ 

ثبسٍهتفبٍت ثبؽذ، اًذاسُ گیزی فؾبر خَى در ثبسٍیی فَرت 

فؾبر خَى ثبالتزی را ثِ  ،پذیزد کِ در اًذاسُ گیزی اثتذایی

 ًوبیؼ گذاؽت

 

I C 

در تؾخیـ افشایؼ فؾبر خَى تَفیِ هی ؽَد کِ ایي 

خیـ ثز اعبط اًذاسُ گیزی فؾبر خَى در دٍ ٍیشیت فَرت تؾ

در گزیذ  ثیوبر ثِ خش هَاردی کِ افشایؼ فؾبر خَى ، الجتِپذیزد

هی ثبؽذ ٍ یب ایي کِ ثیوبر خش گزٍُ خيز ثبال یب ثغیبر ثبال  3

. در ّز ٍیشیت ثبیذ حذاقل دٍ ثبر اًذاسُ ىجقِ ثٌذی ؽذُ ثبؽذ

ت پذیزد ٍ اگز تفبٍت ثیي گیزی ثِ فبفلِ یک تب دٍ قیقِ فَر

هیلی هتز خیَُ ثبؽذ،  15دٍ اًذاسُ گیزی اٍل ثیؾتز یب هغبٍی 

یک اًذاسُ گیزی عَم ًیش اًدبم ؽَد. هیشاى فؾبر خَى ثیوبر ثز 

اعبط هتَعو دٍ اًذاسُ گیزی آخز خَاّذ ثَد. یب آًکِ اًذاسُ 

گیزی فؾبر خَى در هٌشل ٍ یب ثِ فَرت عیبر در فَرتی کِ اس 

دغتیکی آعبى ٍ اس ًظز ّشیٌِ ّب ثِ فزفِ ثبؽذ، فَرت لحبً ل

 پذیزد. 

 

I C 

اًذاسُ گیزی ّبی فؾبر خَى در خبرج اس هيت ) ثِ فَرت عیبر 

یب در هٌشل( ثِ فَرت ٍیضُ ثزای ثزخی اًذیکبعیًَْبی ثبلیٌی 

پَػ عفیذ، فؾبر خًَْبی ًظیز ؽٌبعبیی فؾبر خًَْبی رٍ

بت درهبًی ٍ در ًْبیت ، هؾخـ ًوَدى تبثیز اقذاهپٌْبى ؽذُ

ػَارك خبًجی هزثَه ثِ اعتفبدُ اس دارٍّب اس خولِ 

 ّبیپَتبًغیَى السم هی ثبؽذ. 

 

I A 

تَفیِ هی ؽَد کِ ًجل ّوِ ثیوبراى هجتال ثِ ّبیپزتبًغیَى در 

ٍمؼیت اعتزاحت ثِ هٌظَر تؼییي تؼذاد مزثبًبت قلت ٍ 

I C 



 ؽٌبعبیی احتوبلی آریتوی ّبی قلجی ًظیز فیجزیالعیَى

 دّلیشی لوظ ؽَد 

 

 

 

 

 

 

 

آلگَریتن تَفیِ ّب ثزای ثبسُ ّبی سهبًی در پیگیزی ٍمؼیت فؾبر خَى 

 افزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فشار خون اپتیمال

 82/122کمتر از 

 فشار خون طبیعی

84-82/129-122 

 فشار خون طبیعی باال

84-82/129-122 

فشار خون باال یا مساوی 

92/142 

تکرار اندازه 

گیری فشار خون 

 سال 5هر 

تکرار اندازه گیری 

 3فشار خون هر 

 سال

 

تکرار اندازه گیری 

 فشار خون ساالنه

 

ارزیابی فشار خون 

در منزل یا سیار 

را در نظر داشته 

 باشید

ارزیابی فشار خون در 

منزل یا سیار را در 

 نظر داشته باشید

گیری  تکرار اندازه

 فشار خون در مطب



 

 

 راهنماییهایی برای اندازه گیری فشار خون

 

 .ثیوبض ثبیس آضام ًطستِ ثبضس ثبظٍّبی ثیوبض ثطٌِّ ٍ حوبیت ضسُ قَضی کِ زض سكح للت لطاض ثگیطز 

  وبض ثبیس زض ٍؾؼیت ًطستِ ثط ضٍی غٌسلی لطاض ثگیطز زض حبلی کِ ثِ پطت تکیِ زازُ است. ثی 

  ،هست ظهبى الظم لجل اظ السام ثِ اًساظُ گیطی فطبض ذَى، زلیمب تؼییي ًطسُ است ٍلی اغلت ضاٌّوبّب

 زلیمِ ضا تَغیِ هی ًوبیٌس.  5

  زاضٍّبی ؾس فطبض ذَى زضیبفت هی کٌٌس، سبل، ثیوبضاى زیبثتی، افطازی کِ  65ثطای ثیوبضاى ثبالی

زلیمِ لطاض گطفتي  5ثطای زض ًظط زاضتيِ تغییطات ًبضی اظ تغییط ٍؾؼیت، فطبض ذَى ثیوبض ضا ثؼس اظ 

 زلیمِ ثؼس اظ ایستبزى، چک ًوبییس. 2زض ٍؾؼیت سَپبیي ٍ سپس فَضا 

  زلیمِ لجل اظ اًساظُ گیطی فطبض ذَى 32ػسم هػطف لَُْ یب سیگبض حسالل  

 یک هحل آضام ٍ گطم ثطای ًطستي  

  زضغس اظ ثبظٍ ضا پَضص زازُ ٍ زٍ سَم قَل ثبظٍ ضا ثپَضبًس. 82کیسِ کبف ثبیس حسالل  

 .کیسِ ثسیبض کَچک هی تَاًس ثِ قَض کبشة فطبض ذَى ضا ثبالتط اظ حس ًطبى زّس  

 یس استفبزُ ضَز. یک هبًَهتط خیَُ ای کِ اذیطا کبلیجطُ ضسُ ثبضس یب اثعاض الکتطًٍیک هؼتجط ثب 

 .اظ ثل گَضی ثبیس استفبزُ ضَز ٍ اظ فطبض زازى ثیص اظ حس پطّیع ضَز  

  زض ّط ثبض چک کطزى فطبض ذَى حسالل زٍ ثبض فطبض ذَى ضا اًساظُ ثگیطیس. اگط ثیي اًساظُ گیطیْب

ي هیلی هتط خیَُ تفبٍت ٍخَز زاضتِ ثبضس چک کطزى ّبی فطبض ذَى ضا ازاهِ زّیس تب ای 5ثیص اظ 

  کِ ثیي زٍ اًساظُ گیطی، اًساظُ ّبی هطبثْی ثسست آیس.

 .ثطای تطریع، سِ هدوَػِ اظ اًساظُ گیطیْب ضا ثِ فبغلِ حسالل سِ ّفتِ فطاّن ًوبییس  



  ثِ قَض اٍلیِ فطبض ذَى ضا زض ّط زٍ ثبظٍ ثگیطیس ٍ اگط فطبض ذَى زض ثیي زٍ ثبظٍ هتفبٍت ثَز، ثبظٍیی

  هی زّس ثِ ػٌَاى هجٌب لطاض زّیس.کِ فطبض ذَى ثبالتط ضا ًطبى 

  سبل، ثبالست زض آى غَضت فطبض ذَىِ یکی اظ پبّب ضا  32اگط فطبض ذَى ، هرػَغب زض یک فطز ظیط

 چک کٌیس تب ایي کِ کَاضکتبسیَى آئَضت ضز ضَز. 

  هیلی هتط خیَُ ثبالی فطبض ذَى سیستَلیک پط ًوبییس. ایي اهط  22کیسِ کبف ضا سطیؼب تب حس

  َى سیستَلیک( ثب ًبپسیس ضسى ًجؽ ضازیبل هطرع هی ضَز.)فطبض ذ

  هیلی هتط خیَُ زض ثبًیِ اًدبم زّیس. 3ثطای ذبلی کطزى َّای زاذل کیسِ ایي ػول ضا ثب سطػت  

  ضا ثجت ًوبییس. 5ٍ فبظ  1غسای کطٍتَکَف فبظ  

 تب  5تِ ٍ زست ضا اگط غساّبی کطٍتَکَف ؾؼیف هی ثبضس اظ ثیوبض ثرَاّیس کِ ثبظٍ ضا ثبال ًگِ زاض

 ثبض، ثبظ ٍ ثستِ ًوبیس. سپس کبف فطبض ذَى ضا سطیؼب پط اظ َّا کٌیس.  12

 

 اًَاع رٍؽْبی اًذاسُ گیزی فؾبر خَى

زض هدوَع سِ ضٍش ثطای اًساظُ گیطی فطبض ذَى ٍخَز زاضز. اًساظُ گیطی فطبض ذَى زض هكت )یب کلیٌیک یب 

هی گَیٌس کِ ّوبى ضٍضی است  office based blood pressure monitoringثیوبضستبى( کِ ثِ آى 

کِ هؼوَال ثطای اًساظُ گیطی فطبض ذَى ثکبض گطفتِ هی ضَز. یک ًَع زیگط اًساظُ گیطی فطبض ذَى ضا 

(Home blood pressure monitoring)HBPM  هی ًبهٌس کِ  یب ّوبى پبیص فطبض ذَى زض هٌعل

ٍ ثیطتط ثطای فبیك  غَضت گطفتِساظُ گیطی فطبض ذَى زض هٌعل اً ،ایي ًَع زض ّوبًكَض کِ اظ ًبهص پیساست

آهسى ثط فطبض ذًَْبی کبشة ًبضی اظ ضٍپَش سفیس کِ هؼوَال زض هكت یب کلیٌیک ضخ هی زّس، پیطٌْبز 

. اظ قطف زیگط ثبیس تَخِ زاضت سكح فطبض ذَى ًِ تٌْب زض حبلت ثیساضی اّویت زاضز زض ٍؾؼیت هی ضَز

 سبػتِ یب پبیص فطبض ذَى ثِ ضکل سیبض    24ست. اًساظُ گیطی فطبض ذَى ذَاة ًیع ثب اّویت ا

Ambulatory blood pressure monitoring  سبػت ٍ اظ  24، ٍؾؼیت فطبض ذَى ثیوبض ضا زض قی

  خولِ زض ذَاة اًساظُ گیطی هی کٌس.



(Home blood pressure monitoring)HBPM   یب ّوبى پبیؼ فؾبر

 خَى در هٌشل

 یب ّوبى پبیؼ فؾبر خَى در هٌشل  HBPM(Home blood pressure monitoring)ثزای 

  هَارد سیز تَفیِ  هی ؽَد:

 HBPM  ثبیستی ثِ ػٌَاى یک خعء ضٍتیي اًساظُ گیطی فطبض ذَى زض اغلت ثیوبضاى هجتال

  ثِ  ّبیپطتبًسیَى یب ظي ثِ آى ثبضس.

 یک ثرطًس تب ثِ ایي تطتیت فطبض ثبیستی ثِ ثیوبضاى تَغیِ ضَز کِ هبًیتَضّبی اسیلَهتط

ذَى ثب استفبزُ اظ یک کبف ثب اًساظُ هٌبست اًساظُ گیطی ضَز ٍ اًساظُ گیطی فطبض ذَى 

هكبثك ثب پطٍتکلْبی استبًساضز ثیي الوللی  ثبضس. چگًَگی استفبزُ اظ آًْب ثبیستی تَسف 

  فطاّن کٌٌسگبى هطالجت سالهت، ثِ ثیوبض آهَظش زازُ ضَز.

 سِ ثبض اًساظُ گیطی غَضت پصیطز حسالل ثِ فبغلِ یک زلیمِ اظ ّن زض ٍؾؼیتی  ثبیس زٍ یب

کِ ثیوبض ًطستِ هی ثبضس. ایي اًساظُ گیطی ثبیس ّن غجح ٍ ّن ضت زض هست یک ّفتِ 

اًساظُ گیطی غَضت ثگیطز تب ثتَاى تػوین گیطی  14تب  12غَضت ثپصیطز.  ثبیس حسالل 

ضسُ زض ضٍظ اٍل ضا زض ًظط ًگیطیس. هتَسف فطبض ذَى  ًوَز. همبزیط فطبض ذَى اًساظُ گیطی

اًساظُ گیطی ضسُ زض ضٍظّبی زیگط ضا ثِ زست آٍضزُ ٍ آى ضا ثِ ػٌَاى فطبض ذَى ثیوبض 

 هحسَة کٌیس.

  ثطای پبیص ذبًگی فطبضذَى، اثعاض اًساظُ گیطی فطبض ذَى ثط ضٍی لسوت فَلبًی ثبظٍ یب هچ

طض، همبزیط هتَسكی ثسست هی آیس کِ ًسجت ثِ ثستِ هی ضَز. ثب اًساظُ گیطی ّبی هک

 اًساظُ گیطی ّبی سٌتی زض کلیٌیک، لبثل اػتوبز تط است.

   ایي ًَع اًساظُ گیطی ّب سجت ثط قطف ضسى ثطذی اظ هطکالت هطتجف ثب اًساظُ گیطیْبی

سٌتی فطبض ذَى هی ضًَس. هطکالتی ًظیط فطبض ذًَْبی هطتجف ثب ضٍپَش سفیس، ذكبّبی 

زض اًساظُ گیطی ّب ٍ پیص زاٍضی ّبی هطتجف ثب هطبّسُ کٌٌسُ یب اضظیبثی  سیستوبتیک

 کٌٌسُ. 

  پبیطْبی ذبًگی ثِ ثیوبضاى اخبظُ هی زّس کِ پبسد ذَز ضا ثِ زضهبى زاضٍیی ؾس فطبض

ذَى اضظیبثی ًوَزُ ٍ اظ ایي قطیك توکیي ثِ زضهبى افعایص یبثس. ّوچٌیي اضظیبثی فطبض 



ًگی هوکٌست زضهبًْبی غیط ؾطٍضی ضا کبّص زازُ، کوپلیبًس ذَى ثِ ٍسیلِ پبیطْبی ذب

  ضا افعایص زازُ ٍ سجت غطفِ خَیی زض ّعیٌِ ّب ضَز.

  تطریع ّبیپطتبًسیَى ثبیس ثب اًساظُ گیطی فطبض ذَى زض ّط زٍ ثبظٍ هحمك ضَز. اگط

کٌیس. اگط  هیلی هتط خیَُ ثَز، اًساظُ گیطیْب ضا تکطاض 22اذتالف فطبض  ثیي زٍ ثبظٍ ثیطتط اظ 

هیلی هتط خیَُ ثبلی  22اذتالف فطبض ذَى ثیي ثبظٍّب زض اًساظُ گیطی زٍم  ّن ثیطتط اظ 

ثوبًس، فطبض ذَى ضا زض زفؼبت ثؼس، زض ثبظٍیی کِ فطبض ذَى ثبالتطی ًطبى زاز، اًساظُ گیطی 

 ًوبییس.

  ٍلتی کِ اظHBPM ًساظُ ثطای تبییس تطریع فطبض ذَى استفبزُ هی ضَز، ثبیس اظ زٍ ا

ضت ( استفبزُ  22غجح تب  8گیطی، زض سبػبتی کِ ثیوبض فؼبل است) ثِ قَض هؼوَل ثیي 

اًساظُ گیطی زض سبػبتی کِ ثیوبض ثِ قَض هؼوَل فؼبل است  14گطزز. اظ هیبًگیي حسالل 

  ثطای تبییس فطبض ذَى استفبزُ ًوبییس.

 

 

 

ُ گیزی فؾبر هقبیغِ فَایذ ٍ هنزات اًذاسُ گیزی فؾبر خَى عیبر ثب اًذاس

 خَى در هٌشل:

 12غَضت سیبض زض خسٍل ضوبضُ  پبیص فطبض ذَى ثِفَایس ٍ هؿطات زٍ ًَع پبیص فطبض ذَى زض هٌعل ٍ 

 آهسُ است. 

 

 

 

 

 



 فَایس ٍ هؿطات زٍ ًَع پبیص فطبض ذَى زض هٌعل ٍ ثِ غَضت سیبض - 12خسٍل ضوبضُ 

 اًذاسُ گیزی فؾبر خَى در هٌشل

 

 اًذاسُ گیزی فؾبر خَى عیبر

 

 فَایذ:

هی تَاًذ افشایؼ فؾبر خَى پٌْبى هبًذُ ٍ 

 رٍپَػ عفیذ را ؽٌبعبیی ًوبیذ

 

زط ٍ قبثل تارساى ثَدُ ٍ ثِ فزاٍاًی در دع

 فزاّن کزدى هی ثبؽذ

 

اًذاسُ گیزی در هٌشل آعبى تز اس اًذاسُ گیزی 

 در هيت هی ثبؽذ

 

هؾبرکت خَد ثیوبر در فزایٌذ اًذاسُ گیزی 

 ٍخَد دارد

 

هی تَاًذ تغییز پذیزی آعبى تز تکزار ؽذُ ٍ 

اًذاسُ فؾبر خَى اس یک رٍس ثِ رٍس دیگز را 

 ؽٌبعبیی ًوبیذ

 

 

 فَایس:

هی تَاًس افعایص فطبض ذَى پٌْبى هبًسُ ٍ ضٍپَش 

 سفیس ضا ضٌبسبیی ًوبیس

 

 لسضت پیطگَیی لَی تطی زاضز

 

 فطبض ذَى ضجبًِ ضا ًیع اضظیبثی هی کٌس

 

 فطبض ذَى زض ظًسگی ٍالؼی اضظیبثی هی ضَز

 

فٌَتبیپْبی زیگطی اظ فطبض ذَى ضا ًیع اضظیبثی هی 

 کٌس

 

اقالػبت فطاٍاًی ضا زض یک خلسِ اضظیبثی فطبض ذَى 

 24اظ خولِ تغییطات کَتبُ هست فطبض ذَى زض قی 

 فطاّن هی کٌسسبػت 

 

 

 هنزات:

 

تٌْب فؾبرخًَْب در ٍمؼیت ػذم فؼبلیت 

 ثیوبراى در دعتزط هی ثبؽذ

 

 ر اًذاسُ گیزی ٍخَد داردپتبًغیل رخذاد خيب د

 ٍمؼیت فؾبر خَى ؽجبًِ ارسیبثی ًوی ؽَد

 

 

 هؿطات:

 

 گطاى ثَزُ ٍ گبّی فطاّن کطزى آى ضاحت ًیست 

 لسضی ًبضاحت کٌٌسُ هی تَاًس ثبضس



 

 

 هقبیغِ آعتبًِ ّب در اًَاع رٍؽْبی اًذاسُ گیزی فؾبر خَى

پبیؼ فؾبر ی در هيت، آعتبًِ ّب ثزای تؾخیـ ّبیپزتبًغیَى در عِ رٍػ اًذاسُ گیز

 آهذُ اعت: 7خَى در هٌشل ٍ پبیؼ فؾبر خَى ثِ فَرت عیبر در خذٍل ؽوبرُ 

 

: آعتبًِ ّب ثزای تؾخیـ ّبیپزتبًغیَى در عِ رٍػ اًذاسُ گیزی در 7خذٍل ؽوبرُ 

 هيت، پبیؼ فؾبر خَى در هٌشل ٍ پبیؼ فؾبر خَى ثِ فَرت عیبر

ًَع رٍػ ثکبرگزفتِ 

ؽذُ در اًذاسُ گیزی 

 ر خَى فؾب

 

فؾبر خَى 

عیتَلیک ) ثز 

حغت هیلی هتز 

 خیَُ(

فؾبر خَى  

دیبعتَلیک ) ثز 

حغت هیلی هتز 

 خیَُ(

اًذاسُ گیزی فؾبر 

 خَى در هيت

 

 92≤ ٍ/یب 142≤

اًذاسُ گیزی عیبر 

 عبػتِ( 24)

 

 82≤ ٍ/یب 132≤

اًذاسُ گیزی عیبر ) 

 عبػبت رٍس(

 

 85≤ ٍ/یب 135≤

اًذاسُ گیزی عیبر ) 

 عبػبت ؽت(

 72≤ ٍ/یب 122≤

اًذاسُ گیزی فؾبر 

 خَى در هٌشل

 85≤ ٍ/یب 135≤

 



 عبلِ قلجی ػزٍقی: 15ارسیبثی خيز 

اثعاضّبی اضظیبثی ذكط زض غٌبیغ هرتلف ثکبض گطفتِ هی ضًَس. ثرػَظ پیص ثیٌی ذكط ٍ ثِ غَضت کوی 

احتوبل. زض قت ٍ ثِ ذػَظ زض ثیوبضیْبی للجی ػطٍلی ایي اثعاضّب ثتسضیح گستطش پیسا کطزًس. ثطاسبس 

اٍلیي اثعاضّب زض ایي حَظُ ثط اسبس زازُ ّب اظ هكبلؼِ فطاهیٌگْبم ثسست آهس. زض اثعاض فطاهیٌگْبم کِ تحت 

ی ػطٍلی کطٌسُ ٍ غیط سبلِ حَازث للج 12، ضیسک ػٌَاى ثبضم ذكط فطاهیٌگْبم اظ آى ًبم ثطزُ هی ضَز

هؼبزالت ازغبم یبفتِ کََّضت ضکل خسیستطی اظ ایي ًَع اثعاضّب  کطٌسُ ثط اسبس احتوبل هحبسجِ هی ضَز. 

ثعاض ًیع پیطٌْبز ضسُ است. ایي ا 2214هی ثبضس کِ تَسف کبلح للت آهطیکب ٍ اًدوي للت آهطیکب زض سبل 

ت زهَگطافیگ ٍ ػَاهل ذكط ثطای ثیوبضی ّبی للجی سبلِ ضا ثط ای ّط فطز ثط حست ثطذی اقالػب 12ضیسک 

ػطٍلی هحبسجِ هی کٌس. احتوبل ذكط ثب استفبزُ اظ ایي اثعاض ثطای حَازث للجی ػطٍلی کطٌسُ ٍ غیط کطٌسُ 

  هی ثبضس.

اثعاضی است کِ ثیطتط زض کطَضّبی اضٍپبیی ثکبض گطفتِ هی ضَز ٍ تَسف اًدوي للت  SCOREهؼبزالت 

سبل آیٌسُ  12است. زض ایي اثعاض احتوبل ضذساز حَازث للجی ػطٍلی کطٌسُ زض قی  اضٍپب پیطٌْبز ضسُ

ثطای ّوِ ثیوبضاى هجتال ثِ  SCOREثب استفبزُ اظ هؼبزالت هحبسجِ هی ضَز. اضظیبثی ّبی ذكط  

لی تثجیت ّبیپطتبًسیَى کِ تبکٌَى زض قجمِ افطاز ثب ضیسک ثبال  یب ثسیبض ثبال ثط اسبس ثیوبضی ّبی للجی ػطٍ

کلیَی یب زیبثت لطاض ًگطفتِ اًس، تَغیِ هی ضَز. تَغیِ هطثَـ ٍ کالس هطتجف ثِ ّوطاُ  ضسُ ، ثیوبضی

 آهسُ است. 8سكح ضَاّس زض خسٍل ضوبضُ 

 SCOREهؼبزالت تَغیِ اضظیبثی ذكط ثط اسبس -8خسٍل ضوبضُ 

 تَفیِ

 

 عيح کالط

ثزای ّوِ  SCOREارسیبثی ّبی خيز ثب اعتفبدُ اس هؼبدالت 

افزاد ثب ثیوبراى هجتال ثِ ّبیپزتبًغیَى کِ تبکٌَى در ىجقِ 

ریغک ثبال  یب ثغیبر ثبال ثز اعبط ثیوبری ّبی قلجی ػزٍقی 

تثجیت ؽذُ ، ثیوبری کلیَی یب دیبثت قزار ًگزفتِ اًذ فَرت 

 پذیزد 

 

I B 

 



ضا ثِ ًوبیص هی  SCOREسبلِ ثب استفبزُ اظ  12، قجمبت هرتلف ضیسک للجی ػطٍلی  9خسٍل ضوبضُ 

 گصاضز. 

 

 

 

 

عبلِ ثب اعتفبدُ اس  15یغک قلجی ػزٍقی ، ىجقبت هختلف ر 9خذٍل ؽوبرُ 

SCORE  

 

        درفذ 1اس  :   کوتز  SCOREعبلِ ثیوبری قلجی ػزٍقی ثز اعبط هذل  15خيز 

 

 خيز کن

 درفذ  5تب  1:   ثیي   SCOREعبلِ ثیوبری قلجی ػزٍقی ثز اعبط هذل  15خيز 

 

 خيز هتَعو

 درفذ 15تب  5ثیي  :    SCOREعبلِ ثیوبری قلجی ػزٍقی ثز اعبط هذل  15خيز 

 

 خيز ثبال 

 درفذ 15:   ثبال یب هغبٍی   SCOREعبلِ ثیوبری قلجی ػزٍقی ثز اعبط هذل  15خيز 

 

 خيز ثغیبر ثبال 

 

 

 

تؼییي ٍمؼیت خيز در ثیوبراى ثز حغت گزیذ افشایؼ فؾبر خَى ٍ 

 هزحلِ ثیوبری:

عایص فطبض ذَى ٍ یب افطاز ثب ثطای تؼییي ٍؾؼیت ذكط ثیوبضی للجی ػطٍلی زض افطاز هجتال ثِ اف

، 1سكح فطبض ذَى قجیؼی ثبال، اثتسا ٍؾؼیت فطبض ذَى افطاز ثِ چْبض قجمِ قجیؼی ثبال ، گطیس 



ّوچٌیي ثیوبضاى اظ لحبل هَضثیسیتی ثِ سِ هطحلِء ثسٍى  قجمِ ثٌسی هی ضَز.  3ٍ گطیس  2گطیس 

 الهت قجمِ ثٌسی هی ضًَس. ػ ثِ ّوطاُػَاضؼ، ثب ػَاضؼ ٍ ثسٍى ػالهت  ٍ زض ًْبیت ثب ػَاضؼ 

ط زاضتِ كثیوبضاى هوکٌست ّیچگًَِ ػبهل ذكطی ًساضتِ ثبضٌس، یک یب زٍ ػبهل ذ 1زض هطحلِ  

 یب ثیطتط ػبهل ذكط ّوطاُ زاضتِ ثبضٌس.  3ثبضٌس ٍ یب آًکِ 

ثیوبضاى آسیت اضگبًی ًبضی اظ افعایص فطبض ذَى ضا تدطثِ هی کٌس، ثیوبضی هعهي ،  2زض هطحلِ 

 س. ًلطاض هی گیطز یب زیبثت ثسٍى آسیت اضگبًی زاض 3آًْب زض گطیس کلیَی زض 

وبضاى ثیوبضیْبی للجی ػطٍلی ) ثِ ٍیژُ ثیوبضی ّبی ایسکویک للت( تثجیت ضسُ ثی،  3زض هطحلِ 

 آسیت اضگبًی زاضًس.  ثِ ّوطاٍُ یب ثبالتط زاضًس یب زض ًْبیت زیبثت  4زاضًس، ثیوبضی هعهي کلیَی گطیس 

 بییس:ثِ ًکبت ظیط تَخِ ًو

ثسٍى تَخِ ثِ هطحلِ ثیوبضی، حسالل زض قجمِ  ،فطبض ذَى افعایصِ 3ّوِ ثیوبضاى هجتال ثِ گطیس 

زض قجمِ ثبال ٍ یب  ،ثیوبضی زض ایي گطیس اظ فطبض ذَى 2. ثیوبضاى زض هطحلِ لطاض هی گیطًسذكط ثبال 

ى زض  قجمِ ذكط ثسیبض ثیوبضی زض ایي گطیس اظ فطبض ذَ 3ثسیبض ثبال لطاض گطفتِ ٍ ثیوبضاى ثب هطحلِ 

 .ثبال لطاض هی گیطًس

ثیوبضی ثسٍى تَخِ ثِ گطیس فطبض ذَى زض قجمِ ثسیبض ثبالی ذكط قجمِ  3ّوِ ثیوبضاى زض هطحلِ 

 هی ضًَس یثٌس

، سِ یب ثیطتط ػبهل ذكط زاضتِ  1افعایص فطبض ذَى، اگط زض هطحلِ   2ّوِ ثیوبضاى زض گطیس 

 گیطًسثبضٌس، زض قجمِ ذكط ثبال لطاض هی 

ثبضس، زض قجمِ ذكط ثبال لطاض  2افعایص فطبض ذَى، اگط هطحلِ ثیوبضی آًْب  1ّوِ ثیوبضاى زض گطیس 

 هی گیطًس

 

 آهسُ است.  8اقالػبت ثیطتط زض خسٍل ضوبضُ 

 

 



 

: تؼییي ٍمؼیت خيز در ثیوبراى ثز حغت گزیذ افشایؼ فؾبر خَى ٍ 8خذٍل ؽوبرُ 

 هزحلِ ثیوبری:

هزحلِ ثیوبری 

بر افشایؼ فؾ

 خَى

ػَاهل خيز دیگز، 

آعیت ارگبًی ٍاثغتِ 

 ثِ افشایؼ فؾبر خَى

 گزیذ فؾبر خَى

 قجیؼی ثبال

 

 3گطیس  2گطیس  1گطیس 

) ثذٍى 1هزحلِ 

 ػبرمِ(

ذكط  ذكط پبییي ذكط پبییي ثسٍى ػَاهل ذكط

 هتَسف

 ذكط ثبال

ذكط  ذكط هتَسف ذكط پبییي ػبهل ذكط 2تب  1

هتَسف تب 

 ثبال

 ذكط ثبال

 یب ثیطتط ػبهل ذكط 3

 

 

ذكط پبییي 

 تب هتَسف

ذكط هتَسف 

 تب ثبال

 ذكط ثبال ذكط ثبال 

 2هزحلِ 

)ثیوبری ثذٍى 

 ػالهت(

آسیت اضگبًی ٍاثستِ ثِ 

افعایص فطبض ذَى( گطیس 

ثیوبضی هعهي کلیَی،  3

 زیبثت ثسٍى آسیت اضگبًی

 

ذكط 

هتَسف تب 

 ثبال

ذكط ثبال تب  ذكط ثبال ذكط ثبال 

 ثسیبض ثبال

)  3زحلِ ه

ثیوبری تثجیت 

 ؽذُ(

ثیوبضی للجی ػطٍلی 

ٍ یب  4تثجیت ضسُ، گطیس 

ثیطتط ثیوبضی هعهي 

کلیَی، زیبثت هلیتَس ثب 

 آسیت کلیَی

 

ذكط ثسیبض 

 ثبال

ذكط ثسیبض 

 ثبال

ذكط ثسیبض 

 ثبال

ذكط ثسیبض 

 ثبال

 

 

 

 



 

 آسهبیؾبت هَرد ًیبس ثزای افزاد هجتال ثِ افشایؼ فؾبر خَى :

 

هكطح هی ضَز ثطای افطازی کِ ثب افعایص فطبض ذَى هطاخؼِ هی کٌٌس ٍ تطریع افعایص حبل ایي سئَال 

آهسُ  9فطبض ذَى زض آًْب هحطظ ضسُ است ثِ چِ آظهبیطبتی ًیبظ زاضًس. پبسد ایي سئَال زض خسٍل ضوبضُ 

 است.

 عایص فطبض ذَى هَضز ًیبظ هی ثبضسآظهبیطبتی کِ ثطای افطاز هجتال ثِ اف

  



 ثطای افطاز هجتال ثِ افعایص فطبض ذَى  هَضز ًیبظ آظهبیطبت -9خسٍل ضوبضُ 

 

 ّوَگلَثیي یب ّوبتَکزیت

 HbA1C( ٍ FBSعيح قٌذ خَى ًبؽتب )

 LDL  ،HDLپزٍفبیل لیپیذ: کلغتزٍل تَتبل، 

 (TGعيح تزی گلیغیزیذ )

 ( Na, Kعذین ٍ پتبعین خَى )

 (uric acidعيح اعیذ اٍریک خَى)

 eGFRکزاتیٌیي خَى ٍ 

 ْبی فًَکغیَى کجذیتغت

 ( یب ثِ ىَر ایذُ آل ًغجت آلجَهیي ثِ کزاتیٌیيdip stick(، پزٍتیي در ادرار )U/Aآسهبیؼ ادرار )

 ECGلیذ  12

 

 

 

 ثجت گزدد:ثؼذ اس اًذاسُ گیزی فؾبر خَى هَاردی کِ ثبیذ 

 اًساظُ فطبض ذَى  

 ٍؾؼیت ثیوبض  

 ثبظٍ ٍ اًساظُ کبف  

  زض ٍؾؼیت ًطستِ، ثبظٍی ضاست، کبف ثعضگسبل ثب 92/142) ثِ ػٌَاى هثبل: فطبض ذَى ،

  اًساظُ ثعضگ (

 

تَفیِ ّب در راثيِ ثب سهبى آغبس درهبى مذ فؾبر خَى در ؽزایو هختلف ثِ 

 ّوزاُ کالط تَفیِ ّب ٍ عيح ؽَاّذ



تَغیِ ّبیی ضا زض ضاثكِ ثب ظهبى آغبظ زضهبى ؾس فطبض ذَى زض ضطایف هرتلف ثِ ّوطاُ  12خسٍل ضوبضُ 

 س تَغیِ ّب ٍ سكح ضَاّس هكطح هی کٌس. خعییبت زض ایي خسٍل آهسُ استکال

تَفیِ ّب در راثيِ ثب سهبى آغبس درهبى مذ فؾبر خَى در -15خذٍل ؽوبرُ 

 ؽزایو هختلف ثِ ّوزاُ کالط تَفیِ ّب ٍ عيح ؽَاّذ

 تَفیِ

 

 

 عيح کالط

 2آغبس عزیغ درهبًْبی دارٍیی مذ فؾبر خَى در ثیوبراى ثب گزیذ 

ّبیپزتبًغیَى در ّز عيحی اس ٍمؼیت ریغک قلجی ػزٍقی  3ب ی

 ، ّوشهبى ثب آغبس تغییزات در عجک سًذگی تَفیِ هی ؽَد. 

 

I A 

ّبیپزتبًغیَى ، تغییز در عجک سًذگی ثِ  1در ثیوبراى ثب گزیذ 

هٌظَر تؼییي ایي اهز کِ آیب ایي هذاخلِ هَثز اعت، تَفیِ هی 

 ؽَد

 

II B 

هتَعو قلجی -ّبیپزتبًغیَى ثب خيز پبییي 1 در ثیوبراى ثب گزیذ

ػزٍقی ٍ ثذٍى ؽَاّذی اس آعیجْبی ارگبًی ًبؽی اس 

ّبیپزتبًغیَى، درهبى دارٍیی مذ فؾبر خَى در فَرتی کِ ثؼذ 

ثِ حذ  ثیوبر فؾبر خَى ،اس یک ثبسُ سهبًی هذاخالت عجک سًذگی

 تَفیِ هی ؽَد.  ،ىجیؼی ثزًگزدد

 

I A 

یَى ثب خيز ثبالی قلجی ػزٍقی یب ّبیپزتبًغ 1در ثیوبراى ثب گزیذ 

ثب ؽَاّذی اس آعیجْبی ارگبًی ًبؽی اس ّبیپزتبًغیَى، درهبى 

دارٍیی مذ فؾبر خَى ثِ ّوزاُ افالح عجک سًذگی تَفیِ هی 

 ؽَد

 

I A 

در ثیوبراى هغي تز ثب اًذام هٌبعت)عزِحبل(  ثب ّبیپزتبًغیَى 

پبییي  عبل ثبؽذ(، درهبى دارٍیی 88)حتی اگز عي فزد ثبالی 

آٍرًذُ فؾبر خَى ٍ افالح عجک سًذگی ثزای ثیوبراًی کِ عيح 

IIa A 



هیلی هتز خیَُ دارًذ، تَفیِ هی  168فؾبر خَى ثبال یب هغبٍی 

 ؽَد. 

 

درهبى دارٍیی مذ فؾبر خَى ٍ تغییز عجک سًذگی در ثیوبراى 

عبل(  88عبل ٍ ًِ ثبالی  65هغي تز ثب اًذام هٌبعت )ثبالی 

ثبؽذ ٍ  1فؾبر خَى عیغتَلیک  ثیوبر در گزیذ ٍقتی کِ هیشاى 

 ثٌظز هی رعذ کِ دارٍ را خَة تحول هی کٌٌذ، تَفیِ هی ؽَد

 

I A 

درهبى دارٍیی هی تَاًذ در ثیوبراى ًحیف هغي تز در فَرت 

 تحول در ًظز گزفتِ ؽَد

 

IIb B 

در ثیوبراى ثب عيح فؾبر خَى ىجیؼی ثبال تغییز عجک سًذگی 

 تَفیِ هی ؽَد

 

I A 

درهبى دارٍیی هی تَاًذ ثزای ثیوبراًی کِ خيز قلجی ػزٍقی آًْب 

در ًتیدِ ثیوبری قلجی ػزٍقی تثجیت ؽذُ ) ثخقَؿ ثیوبری 

 در ًظز گزفتِ ؽَد. ،ایغکویک قلجی( ثغیبر ثبالعت

 

I C 

 

 

  



 

آلگَریتن هذاخلِ درهبًی در افشایؼ فؾبر خَى ثز حغت گزیذ فؾبر خَى ٍ 

 ؽزایو ّوزاُ در ثیوبراى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3فشار خون گرید 

≥112/182 

 2فشار خون گرید 

129-122/179-162 

 

 1فشار خون گرید 

99-92/159-142 

 

 فشار خون باالی طبیعی

89-85/139-132 

درمان دارویی را برای 

بیماران با خطر بسیار باال 

و خطر باال با بیماری 

قلبی عروقی تثبیت شده ، 

بخصوص بیماری 

ایسکمیک قلب در نظر 

 ریدبگی

مان دارویی سریعا در

 آغاز گردد

درمان دارویی سریعا 

 آغاز گردد

 

تغییر سبک 

 زندگی

تغییر سبک 

 زندگی
تغییر سبک 

 زندگی

تغییر سبک 

 زندگی

درمان دارویی را برای 

بیماران خطر بسیار باال 

با بیماری قلبی عروقی 

تثبیت شده ، بخصوص 

بیماری ایسکمیک قلب 

 در نظر بگیرید

هدف کنترل فشار خون در 

 ماه است 3عرض 

 

هدف کنترل فشار خون در 

 ماه است 3عرض 
درمان دارویی را برای بیمارانی 

پایین می –که در خطر متوسط 

باشند و آسیب ارگانی ناشی از 

افزایش فشار خون ، بیماری قلبی 

عروقی یا بیماری مزمن کلیوی 

ماه  6-3می توان بعد از ندارند 

درمان غیر دارویی و در 

 ز نموداصورت عدم پاسخ آغ



تَفیِ ّب ثزای ًَع اًتخبة کالط درهبى دارٍیی در -11خذٍل ؽوبرُ 

 ثیوبراى هختلف

 تَفیِ

 

 

 عيح کالط

،  ACEدر هیبى ّوِ دارٍّبی مذ فؾبر خَى، هْبر کٌٌذُ ّبی 

ARB  ٍ ثتبثلَکزّب، کلغیَم ثلَکزّب ٍ دیَرتیکْب )ًظیز تیبسیذّب ،

(  indapamideارٍّبی ؽجِ تیبسیذی ًظیز کلزتبلیذٍى ٍ د

کِ هی تَاًٌذ در کبّؼ فؾبر خَى ٍ ریغک  دارٍّبیی ّغتٌذ

 ثیوبری قلجی ػزٍقی هَثز ثبؽٌذ. 

 

I A 

درهبى دارٍیی در اغلت ثیوبراى هجتال ثِ افشایؼ فؾبر خَى ثِ 

 RASفَرت درهبى اٍلیِ تَفیِ هی ؽَد. تزکیت ارخح ثبیغتی 

blocker ( هْبر کٌٌذُ ّبی ّبACE  ،ARB  ثب یک کلغیَم )

ثلَکز ثبؽذ. تزکیجبت دیگز اس پٌح کالط دارٍیی ثشرگ ًیش هی 

 تَاًٌذ اعتفبدُ ؽًَذ. 

 

I A 

تَفیِ هی ؽَد کِ ثتبثلَکزّب ثبیغتی ثب کالعْبی دارٍیی ثشرگ 

دیگز در ثزخی ؽزایو ٍیضُ ًظیز آًضیي قلجی، ثؼذ اس اًفبرکتَط 

 عبیی قلجی یب کٌتزل تؼذاد مزثبى ، اعتفبدُ گزدد هیَکبرد، ًبر

 

I A 

 را دارٍی مذ فؾبر خَى تزکیجی ثب دٍ دارٍی تزکیجی هی تَاى

ثِ اعتثٌبی افزاد هغي تز ًحیف یب الجتِ )تزخیحب در یک قزؿ( 

ثِ ٍیضُ ثب فؾبر خَى )افشایؼ فؾبر خَى  1گزیذ  در آًْبیی کِ

  ًوَدهی ثبؽٌذ، آغبس  (هیلی هتز خیَُ 158عیغتَلیک سیز 

 

I B 

تَفیِ هی ؽَد اگز فؾبر خَى ثب دٍ دارٍی تزکیجی کٌتزل ًؾذ، 

ّب  RAS blockerدرهبى ثبیغتی ثب عِ دارٍی تزکیجی ؽبهل 

( ثب یک کلغیَم ثلَکز ٍ یک  ACE  ،ARBهْبر کٌٌذُ ّبی )

I A 



دیَرتیک ؽجِ تیبسیذی تزخیحب در قبلت یک قزؿ هٌفزد آغبس 

 گزدد. 

 

ؾبر خَى ثیوبر ثب تزکیت عِ دارٍیی تَفیِ هی ؽَد کِ اگز ف

کٌتزل ًؾذ، دارٍی اعپیزًَالکتَى ٍ در فَرت ػذم تحول، 

دیَرتیکْبی دیگز ًظیز آهیلَرایذ یب دٍسّبی ثبالتز اس دیگز 

 یک آلفب ثلَکز  امبفِ گزدد  ٍ یب دیَرتیکْب

 

I B 

 

اعتزاتضیْبی درهبًی تحت ؽزایو هختلف ثِ ّوزاُ کالط 

 تَفیْب ٍ عيح ؽَاّذ 

 

 اعتزاتضی ّبی درهبى در خبًوْبی ثبر دار-12ٍل ؽوبرُ خذ

 تَفیِ*

 

 

 عيح کالط

در خبًوْبی ثب افشایؼ فؾبر خَى دٍراى ثبرداری ، افشایؼ 

فؾبر خَى پیؾیي کِ  افشایؼ فؾبر خَى دٍراى ثبرداری ثز 

آى عَار ؽذُ اعت، یب ثب افشایؼ فؾبر خَى  ٍ آعیت ارگبًی 

ى دارٍیی در افشایؼ فؾبر خَى ثذٍى ػالهت یب ثب ػالهت، درهب

هیلی هتز خیَُ ٍ افشایؼ  148عیغتَلیک ثبال یب هغبٍی 

هیلی هتز خیَُ  98فؾبر خَى دیبعتَلی  ثبال یب هغبٍی 

 تَفیِ هی ؽَد

 

I C 

در ّوِ هَارد دیگز آعتبًِ ثزای درهبى دارٍیی ثزای فؾبر 

هیلی هتز خیَُ ٍ ثزای  158ثبال یب هغبٍی  ،خَى عیغتَلیک

هیلی هتز خیَُ هی  95ثبال یب هغبٍی  ک،خَى دیبعتَلی فؾبر

II C 



 ثبؽذ

 

ثلَکزّب دارٍّبی اًتخبثی ثزای  هتیل دٍپب ، الثتبلَل ٍ کلغیَم

درهبى افشایؼ فؾبر خَى در دٍراى ثبرداری ثَدُ ٍ تَفیِ هی 

 ؽًَذ 

I  سكح ضَاّس ثطای

ٍ ثطای  Bهتیل زٍپب 

الثتبلَل ٍ کلسیَم 

 هی ثبضس Cثلَکطّب 

هیلی هتز خیَُ یب  178ر خَى عیغتَلی ثبال یب هغبٍی فؾب

هیلی هتز خیَُ یک  118فؾبر خَى دیبعتَلی ثبال یب هغبٍی 

 اٍرصاًظ هحغَة ؽذُ ٍ ثیوبر ثبیذ در ثیوبرعتبى ثغتزی ؽَد

 

I C 

، الثتبلَل  در خبًوْبی ثبردار در افشایؼ فؾبر خَى ؽذیذ

 یِ هی ؽَدتشریقی، هتیل دٍپبی خَراکی یب ًیفیذپیي تَف

  

I C 

، درهبى دارٍیی ثزای کزیش ّبیپزتبًغیَى در خبًوْبی ثبردار

 الثتبلَل ٍریذی، ًیکبردیپیي ٍ هٌیشیَم هی ثبؽذ

 

I C 

در پزُ اکالهپغی ّوزاُ ثب ادم ریَی، ًیتزٍگلیغیزیي ثِ 

 فَرت اًفَسیَى ٍریذی تَفیِ هی ؽَد

 

I C 

ثبرداری یب پزُ در خبًوْبی ثبردار ثب افشایؼ فؾبر خَى دٍراى 

تَفیِ  37در ّفتِ  اکالهپغی خفیف، سایوبى )ختن ثبرداری(

 هی ؽَد. 

 

I B 

تَفیِ هی ؽَد کِ سایوبى در پزُ اکالهپغی ثب ؽزایو ًبهيلَة 

عتبتیک فَرت ًَظیز اختالالت ثیٌبیی یب ثیوبری ّبی ّو

 پذیزد

 

I C 

 



ّبی هستمین ضًیي زض زٍضاى ثبضزاضی ٍ هْبض کٌٌسُ  ACE  ،ARB*تَغیِ هی ضَز زاضٍّبی هْبضکٌٌسُ 

تَغیِ ّب لطاض هی گیطز ) ػسم تَغیِ ایي ًَع  3استفبزُ ًطَز ٍ استفبزُ اظ آى ّب زض زٍضاى ثبضزاضی زض قجمِ 

 هی ثبضس.  Cزضهبى( سكح ضَاّس ثط ایي تَغیِ )ػسم هػطف( 

 

 اعتزاتضی ّبی درهبى در ثیوبراى ثب دیبثت -13خذٍل ؽوبرُ 

 تَفیِ

 

 

 يحع کالط

درهبى دارٍیی ثزای ثیوبراى هجتال ثِ دیبثت، ٍقتی عيح فؾبر 

هیلی هتز خیَُ هی  95/145خَى آًْب در هيت ثبال یب هغبٍی 

 ثبؽذ، تَفیِ هی ؽَد

 

I A 

در ثیوبراى هجتال ثِ دیبثت کِ دارٍی مذ فؾبر خَى هقزف هی 

هیلی هتز  135رعبًذى فؾبر خَى عیغتَلی ثِ  ،کٌٌذ، ّذف

. در فَرت تحول ثیوبر هی تَاى فؾبر خَى ثیوبر خیَُ هی ثبؽذ

هیلی  125هیلی هتز خیَُ رعبًذ ٍلی ًجبیذ ثِ سیز  135را ثِ سیز 

  هتز خیَُ ثزعذ.

 

I A 

قزار دادى  ،عبل( ، ّذف 65در افزاد هغي تز )ثبال یب هغبٍی 

هیلی هتز خیَُ  139تب  138در ثبسُ  فؾبر خَى عیغتَلی ثیوبر 

 هی ثبؽذ

 

I A 

رعبًذى فؾبر خَى ثیوبر ثِ  ،فؾبر خَى دیبعتَلی، ّذف ثزای

هیلی هتز خیَُ هی  78هیلی هتز خیَُ ٍ الجتِ ًِ ثِ سیز  88سیز 

 ثبؽذ

 

I C 

. 
ؽبهل  دارٍیی تزکیت یکدرهبى ثبیغتی ثب تَفیِ هی ؽَد 

RAS blocker ( هْبر کٌٌذُ ّبی ًظیز ّبACE  ،ARB  ثب یک )

I A 



 تیبسیذی آغبس گزدد. یک دیَرتیک ؽجِ  یبکلغیَم ثلَکز 

 

 

استفبزُ ًطَز ٍ  ACE  ٍARB ًظیط  RAS blocker*تَغیِ هی ضَز ثِ قَض ّوعهبى زٍ  زاضٍی 

تَغیِ ّب لطاض هی گیطز ) ػسم تَغیِ ایي ًَع زضهبى( سكح ضَاّس ثط ایي  3استفبزُ اظ آى ّب زض قجمِ 

 هی ثبضس. A تَغیِ )ػسم هػطف( 

 

 بی درهبى در ثیوبراى ثب ثیوبری هشهي کلیَیاعتزاتضی ّ -14خذٍل ؽوبرُ 

 تَفیِ*

 

 

 عيح کالط

در ثیوبراى هجتال ثِ ثیوبری هشهي کلیَی دیبثتی یب غیز دیبثتی، 

تَفیِ هی ؽَد درهبى عجک سًذگی ثِ ّوزاُ درهبى دارٍیی 

 فَرت پذیزد

 

I A 

در ثیوبراى هجتال ثِ ثیوبری هشهي کلیَی دیبثتی یب غیز دیبثتی، 

هیلی  139-135ؽَد فؾبر خَى عیغتَلی در ثبسُ  تَفیِ هی

 هتز خیَُ ًگِ داؽتِ ؽَد

I A 

درهبى ثبیذ ثزای ّز فزد ثز اعبط در ًظز گزفتي ٍمؼیت تحول 

ثیوبر ٍ تبثیز ایي درهبى ثز ٍمؼیت ػولکزد کلیَی ٍ 

 الکتزٍلیتْبیؼ تٌظین ؽَد

 

IIa C 

RAS blocker ( هْبر کٌٌذُ ّبی ًظیز ّبACE  ،ARB  )جت ًغ

ثِ دارٍّبی دیگز مذ فؾبر خَى در کبّؼ آلجَهیٌَری هَثزتز 

ثِ ػٌَاى ثخؾی اس اعتزاتضی درهبًی  ثبیذ ػول کزدُ ٍ در ًتیدِ

 یب پزٍتئیٌَری در ًظز گزفتِ ؽَد. در افزاد ثب هیکزٍآلجَهیٌَری ٍ 

 

I A 

 I Aؽبهل  دارٍیی تزکیت یکدرهبى ثبیغتی ثب تَفیِ هی ؽَد  



RAS blocker ( ْبر کٌٌذُ ّبی هًظیز ّبACE  ،ARB  ثب یک )

 یک دیَرتیک آغبس گزدد.  یبکلغیَم ثلَکز 

 

استفبزُ ًطَز ٍ  ACE  ٍARB ًظیط  RAS blocker*تَغیِ هی ضَز ثِ قَض ّوعهبى زٍ  زاضٍی 

تَغیِ ّب لطاض هی گیطز ) ػسم تَغیِ ایي ًَع زضهبى( سكح ضَاّس ثط ایي  3استفبزُ اظ آى ّب زض قجمِ 

 هی ثبضس. A )ػسم هػطف(  تَغیِ

 اعتزاتضی ّبی درهبى در ثیوبراى ثب ثیوبری ؽزیبى کزًٍز-15خذٍل ؽوبرُ 

 تَفیِ*

 

 

 عيح کالط

 ،در ثیوبراى هجتال  ثِ ثیوبری ؽزیبى کزًٍز، در فَرت تحول ثیوبر

هیلی هتز  135ثبیذ فؾبر خَى عیغتَلیک فزد ثِ سیز یب هغبٍی 

 ی هتز خیَُ رعبًذُ ؽَدهیل 125خیَُ ٍ الجتِ ًِ ثِ سیز 

 

I A 

 65در ثیوبراى هجتال  ثِ ثیوبری ؽزیبى کزًٍز ثب عي ثبال یب هغبٍی 

هیلی  135-145فؾبر خَى عیغتَلیک فزد ثبیذ در ثبسُ  ،عبل

 هتز خیَُ قزار ثگیزد

 

I A 

ثزای فؾبر خَى دیبعتَلی، ّذف رعبًذى فؾبر خَى ثیوبر ثِ سیز 

 هیلی هتز خیَُ هی ثبؽذ 78سیز  هیلی هتز خیَُ ٍ الجتِ ًِ ثِ 88

 

I C 

 RAS ثتبثلَکزّب ٍ در ثیوبراى ثب عبثقِ اًفبرکتَط هیَکبرد،

blocker ( هْبر کٌٌذُ ّبی ًظیز ّبACE  ،ARB )  ثبیذ ثِ ػٌَاى

 ثخؾی اس اعتزاتضی درهبًی ثزای ثیوبراى در ًظز گزفتِ ؽَد

  

I A 

ٍ یب کلغیَم  در ثیوبراى هجتال ثِ آًضیي ػالهتذار ثتبثلَکزّب

  ثلَکزّب تَفیِ هی ؽًَذ. 

 

I A 

 



 

اعتزاتضی ّبی درهبى در ثیوبراى ثب ًبرعبیی قلجی یب -16خذٍل ؽوبرُ 

 ّبیپزتزٍفی ثيي چپ

 تَفیِ*

 

 

 عيح کالط

ًبرعبیی قلجی ) چِ ثب کغز خْؾی در ثیوبراى هجتال  ثِ ثیوبری 

ؾبر ثبیذ درهبًْبی پبییي آٍرًذُ ف، یب کبّؼ یبفتِ( حفٌ ؽذُ

خَى را سهبًی در ًظز گزفت کِ فؾبر خَى ثیوبر ثبال یب هغبٍی 

 هیلی هتز خیَُ ثبؽذ.  95/145

 

IIa B 

کبّؼ در ثیوبراى هجتال  ثِ ثیوبری ًبرعبیی قلجی ثب کغز خْؾی 

 RAS blocker، ثبیذ درهبًْبی پبییي آٍرًذُ فؾبر خَى یبفتِ

ب ٍ دیَرتیکْب ، ثتبثلَکزّ( ACE  ،ARBهْبر کٌٌذُ ّبی ًظیز ّب )

را در ًظز گزفت. در فَرت ًیبس ثبیذ آًتبگًَیغتْبی گیزًذُ ّبی 

 ًیش در ًظز داؽت.  هیٌزال کَرتیکَئیذی را 

 

I A 

کلغیَم ثلَکزّبی دی ّیذرٍپیزیذیٌی را هی تَاى در فَرت 

 ػذم کٌتزل فؾبر خَى در ایي دعتِ اس ثیوبراى امبفِ ًوَد. 

 

IIb C 

ثِ ثیوبری ًبرعبیی قلجی ثب کغز خْؾی حفٌ در ثیوبراى هجتال  

آعتبًِ ّب ثزای درهبى ٍ هقبدیز ّذف ّوبًْبیی ثبؽٌذ  ؽذُ، ثبیذ

 کِ ثزای ثیوبراى ثب کغز خْؾی کبّؼ یبفتِ تَفیِ ؽذُ اعت.

  

IIa B 

چَى درهبى اختقبفی تَفیِ ًؾذُ اعت، ّوِ دعتِ ّبی 

 دارٍیی هی تَاًٌذ هَرد اعتفبدُ قزار ثگیزًذ

 

I C 

در ّوِ ثیوبراى هجتال ثِ ّبیپزتزٍفی ثيي چپ تَفیِ هی ؽَد  

،  ACEهْبر کٌٌذُ ّبی ًظیز ّب ) RAS blockerکِ درهبى ثب 

I A 



ARB )  ُدر تزکیت ثب یک کلغیَم ثلَکز یب دیَرتیک هَرد اعتفبد

 قزار ثگیزد. 

  

تَفیِ هی ؽَد فؾبر خَى عیغتَلی ثیوبراى هجتال ثِ 

هیلی هتز خیَُ قزار  128-138ثبسُ ّبیپزتزٍفی ثيي چپ در 

 ثگیزد. 

 

IIa B 

 

  



 راٌّوبّبیی ثزای ثْجَد تذاٍم درهبى

 ثیوبضاى ضا زض تػوین گیطی زضگیط کٌیس:

  

 .ًگطضْب ٍ ثبٍضّبی ثیوبضاى ضا اضظیبثی کٌیس 

 .ثِ ثیوبض زض ضاثكِ ثب ٍؾؼیت ٍ زضهبًص اقالػبت زّیس 

 ضگیط ًوبییسزض غَضت تَافك ثیوبض، ذبًَازُ اٍ ضا ز 

 :زض ضاثكِ ثب ثیوبضی ٍ زضهبى آى، ثِ ثیوبض آهَظش زّیس 

  اضظیبثی ّبی اًفطازی ثطای ضیسکْبی خبضی ٍ فَایس ثبلمَُ کٌتطل فطبض غَضت

 زّیس.

 .آهَظضْبی هکتَة ثطای ثیوبض تْیِ ًوبییس 

   

  ّسف زضهبى ذَز ضا ثیبى کٌیس: کبّص فطبض ذَى تب حس ًعزیک ثِ قجیؼی ثب

 کوتطیي ػَاضؼ خبًجی یب ثسٍى چٌیي ػَاضؾی

   

 ًسجت ثِ ػالین هػطف کبفی زاضٍ، ّطیبض ثبضیس. ًظیط ػسم پبسد ثِ زضهبى 

فطبض ذَى زض حس اًتظبض یب ػسم ٍخَز اثطات خبًجی هَضز اًتظبض. ثِ ػٌَاى 

 هثبل ثطازی کبضزی ثطای ثتبثلَکطّب

   

 افسطزگی ضا تطریع زازُ ٍ زضهبى کٌیس 

 ثِ توبستبى ثب ثیوبض تساٍم ثرطیس  

  ثیوبض ضا تطَیك کٌیس کِ ثب کبضکٌبى هطالجت سالهت خْت ٍیعیت توبس

 زاضتِ ثبضٌس.

  هكبلؼِ ٍ ذَاًسى فطبض ذَى ذبًِ ثیوبض فیسثک زّیسثِ ثیوبض اظ قطیك 

 ثب ثیوبضاًی کِ هطاخؼِ ًوی کٌٌس توبس ثطلطاض ًوبییس 

 

 سؼی کٌیس زضهبى کن ّعیٌِ ٍ سبزُ ثبضس 



  .فیسثک الظم ٍ تبییس هیعاى هَفمیت ضا ثطای ثیوبض فطاّن ًوبییس 

 .زض غَضت ػسم هَفمیت زض زضهبى، ضٍیکطز زیگطی ثطای زضهبى اًتربة ًوبییس 

 هَثط ٍ تحول ضسُ  ثِ غَضت هطحلِ ثِ هطحلِ ازاهِ  ثِ اؾبفِ ًوَزى زاضٍّبی

 زّیس تب ثیوبض ثب زٍظّبی کبفی، ثِ ّسف زضهبًی ثطسس

 ػَاضؼ خبًجی ضا پیص ثیٌی کٌیس 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 


