
 مثبت HIV(بزای کاهش شزم مبتالیان به ACTراهنمای درمان گزوهی پذیزش و تعهد )

 

 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مثبت HIV(بزای کاهش شزم مبتالیان به ACTراهنمای درمان گزوهی پذیزش و تعهد )

 

 
2  

 

 

 

 

 (ACTپذیزش ٍ تعْد )راٌّوبی درهبى گزٍّی 

 هثبت HIVبزای کبّص ضزم هبتالیبى بِ 

 دکتز متیو دی. اسکینتا

 دکتز گزگوری ولز

 

 :افشٍدُ ّب تزجوِ ٍ 

 دکتز پیوبى دٍستی

 گلٌبس قدرتی

 

 اًتطبرات اهیي ًگبر

 

2013 



 مثبت HIV(بزای کاهش شزم مبتالیان به ACTراهنمای درمان گزوهی پذیزش و تعهد )

 

 
3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ACTراىنمای درمان گزًىی پذیزش ً تعيذ )

 مثبت HIVزای کاىص ضزم مبتالیان بو ب

 دکتر متیو دی. اسکینتا ، دکتر گرگوری ولزمولفان : 

 گلىاز قذرتی : دکتر پیمان ديستی ، مترجمان

 امیه وگار ناشر:

 وسخه 7111،  7931 ، ايل سال چاپ :

 صفحه 797 تعداد صفحات :

 تومان 00111 وسخه چاپی:رایگان، : PDFوسخه  :قیمت 

 679-922-66299-1-3 شابک :

 می باضذ. ACBS پایگاهل فزًش ً جيت ارائو در غیز قاب PDFنسخو 

 (470) 66764444خذمات رًان ضناسی آًای دًستی: مزکش 

   هتیْ دی.  اسکیٌتا،  : سزضٌاسَ
Skinta, Matthew D. 

( بزای کاُص ضزم ACTوای درهاى گزُّی پذیزش ّ تعِذ )راٌُ : عٌْاى ّ ًام پذيذآّر 
هثبت/هتیْدی. اسکیٌتا، گزگْری ّلش ؛ تزجوَ ّ  HIVهبتالیاى بَ 

 ُا پیواى دّستی، گلٌاس قذرتی. افشّدٍ
  .۷۹۳۱،   ًگار تِزاى: اًتطارات اهیي : هطخصات ًطز 

 م. ص ۵/۲۷×۵/۷۱: جذّل، ًوْدار؛  ظ. ۷۲۳   : هطخصات ظاُزی 

 3-1-95266-622-978  :      ریال ۷۲۱۱۱۱   : بکضا 

ّضعیت فِزست  
 ًْیسی

 فیپا :

 جٌبَ ُای رّاًطٌاسی --ایذس  : هْضْع 
 AIDS (Disease) -- Psychological aspects : هْضْع 
 درهاى هبتٌی بز پذیزش ّ تعِذ : هْضْع 
 Acceptance and commitment therapy : هْضْع 
 ّلش، گزگْری : ضٌاسَ افشّدٍ 
 Wells, Gregory : ضٌاسَ افشّدٍ 
 ، هتزجن   - ۷۹۳۱  دّستی، پیواى،  : ضٌاسَ افشّدٍ 

 ، هتزجن - ۷۹۵۳  قذرتی، گلٌاس،  : ضٌاسَ افشّدٍ 

/    RC۳۱۱   : ردٍ بٌذی کٌگزٍ  فلا  فلا    ۳   ۵ ۷۹۳۱ 

  ۳۷۳/۳۱۳۲     : ردٍ بٌذی دیْیی 

ضوارٍ  
 کتابطٌاسی هلی

: ۵۵۹۳۲۵۱ 

 



 مثبت HIV(بزای کاهش شزم مبتالیان به ACTراهنمای درمان گزوهی پذیزش و تعهد )

 

 
4  

 

 فيزست مطالب

 07 ........................................................................... مقذمو

 04 ........................................................................... زشیپذ

 76 ................................................................... یآگاىتٌجو

 66 .............................................................................. گسلص

 44 ............................................... نویسم-عنٌان بو-خٌد

 58 ....................... ارسضمنذ یسنذگ مٌانع بو یذگیرس

 004 ....................................................................... یآمادگ

 076 ........................... دادن ادامو  ً یًرس ضفقت-خٌد

 

 

 



 مثبت HIV(بزای کاهش شزم مبتالیان به ACTراهنمای درمان گزوهی پذیزش و تعهد )

 

 
5  

 

 

 رفع هسئَلیت

ټرب ٸ زضذٹاؾر  ز٦ترط ٲت رٹ      ثرط اؾربؼ یبززاقر     ثطٶبٲٻ زضٲبٶی ایٵ ٦تبثچٻ

ثرب   HIVزض ٪رطٸٺ قرطٰ اظ    ACTؾبظی ثطای اجرطای   اؾ٧ ٷتب تٽ ٻ ٸ زض آٲبزٺ

زض زاٶكر٫بٺ   (AIDS Project) ایرسظ  ز٦تط ٪ط٪ٹضی ٸٮع زض پرطٸغٺ  ټٳ٧بضی

UCSF         ؿتطـ یبٞترٻ اؾر ا ایرٵ زؾرتٹضاٮٗٳ٭ ٲرٹاضز ثؿر بضی ضا اظ ؾربیط٪

ٴ ؾریا ټ رع    ٶكسٺ تٹؾٍ ز٦ترط اؾرت ٹ   قسٺ ٸ ٲٷتكط ٲٷتكطټبی  ؾتٹضاٮٗٳ٭ز

اٲرب  ج ؿٹٴ ٮٹٲب  جٹضج آیٟطت  جبٴ ٞٹضؾ    ٸ ؾبیطیٵ ثٻ ٖبضیر  ٪طٞترٻ   

٦ٷسا ایرٵ زؾرتٹضاٮٗٳ٭ ضا ؾرٷسی ٚ رط      ق٧٭ پبیساضی اظ آٶٽب ٶ٣٭ ٢ٹ٬ ٶٳی ثٻ

ضا ٮحبِ  احت بٌٶٽبی    آٴ ٸ تٗٳ ٱ ثطزاضی زض ٦پی ٮصا  ث٫ طیسضؾٳی زض ٶٓط 

قرٷبذتی جبٲٗرٻ زض    ٦ٷ سا ایرٵ زؾرتٹضاٮٗٳ٭ زض ٲ ع٪طزټربی پػٸټكری ضٸاٴ    

ای  ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶرٻ ٣ٍٞ اٲب ٞطاٶؿ ؿ٧ٹ تٽ ٻ قسٺ اؾ    ث ٳبضؾتبٴ ٖٳٹٲی ؾبٴ

 اآٴ ضا زض ٶٓط ث٫ طیس ACTاظ ٦بضثطز 
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 پیطگفتبر هتزجویي

ٍ ایٵ ٦تربة  ٶؿرٻ انٯی  ز٦ترط ٲت رٹ اؾر٧ ٷتب تٽ رٻ ٸ ثرب ټٳ٧ربضی ز٦ترط         تٹؾر

 ثب ٲتطجٳ ٵ ٪ؿتطـ یبٞتٻ اؾ ا UCSFزض زاٶك٫بٺ  ایسظ ٪ط٪ٹضی ٸٮع زض پطٸغٺ

  ز٦تط اؾر٧ ٷتب ثٻ پ كٷٽبز آٴ ضا تطجٳٻ ٸ  ټٳبټٷ٫ی ٲٹٮٝ  اټساٞی ٚ ط تجبضی ٸ

قٹز   ا ثٻ ذٹاٶٷس٪بٴ ا٦ سا تٹن ٻ ٲیؾی اٶجبٰ زازٺ اٶسٶ٫بضـ پبض زضتٛ  طاتی ضا 

( ٸ یب زضٲربٴ ٪طٸټری ٦ربٲب ٲجترسی     ACTا٪ط زض ظٲ ٷٻ پصیطـ ٸ تٗٽس زضٲبٶی)

ټبی آٲٹظقری قرطٸٔ    ټؿت س  ایٵ ٦تبة ضا ٦ٷبض ث٫صاضیس ٸ ٦بض ذٹز ضا اظ ٦بض٪بٺ

( ٸ قر ٹٺ  ACTٶٳبی سا ټٳچٷ ٵ ثٻ ٲٷٓٹض زض٤ ثٽترط پرصیطـ ٸ تٗٽرس زضٲربٶی)    

ضاټٷٳبی زضٲبٴ ٪طٸټی ٲجتٷی ثط پرصیطـ  "تٹاٶ س اظ ٦تبة  جطای ٪طٸټی آٴ  ٲیا

اثط پ ٳبٴ زٸؾتی  ٪ٯٷبظ ٢رسضتی ٸ ٲحٳرس اؾرٳبٖ ٭ اثطاټ ٳری       "ٸ تٗٽس زضٲبٶی

   اؾتٟبزٺ ٶٳبی سا

ایٱ تب اثطی ذٹة ثٻ جبی ث٫صاضیٱ  اٲرب   ٲبٴ ضا ٦طزٺ ټطچٷس تٳبٰ تبـ

ټؿت ٱا اظ قٳب ذٹاٶٷسٺ ٖعیع ذٹاټكٳٷس ټبی اٶؿبٶی  ٲب ٶ ع اٶؿبٴ ٸ ثب ٲحسٸزی 

اؾ   زض نٹضتی ٦ٻ ټط٪ٹٶٻ پ كٷٽبز زض ذهٹل ثٽجٹز ایٵ ٦تبة زاضیرس  آٴ ضا  

ٲُررطس ؾرربظیس  تررب زض    peyman@dousti.netاظ َطیرر١ آزضؼ ایٳ رر٭  

       ټبی ثٗسی ٮحبِ ٪طززا  چبح

 یدوتز پیواى دٍست

     گلٌاس لذرتی                                                      

mailto:peyman@dousti.net
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 تقدیز ًبهِ

ٱا ٶٟط اٸ٬ ز٦ترط ٲت رٹ اؾر٧ ٷتب     ثطای اٶتكبض ایٵ ٦تبة  ثٻ زٸ ٶٟط ٲسیٹٴ ټؿت

اؾ ا ظٲبٶی ٦ٻ ٲ٧بتجٻ ثب اٸ ضا ثطای اٶتكبض ایٵ ٦تبة ثٻ ظثربٴ پبضؾری قرطٸٔ    

ی تطت ت جٯؿربتی ثرٻ   پصیطٞ  ٸ حت ضا بٱ  ثب ضٸی ٪كٹزٺ زض ذٹاؾ  ٲی٦طز

اضائٻ زاز تب زض ذهٹل تٛ  طاتی زض ٶ٫ربضـ   آٶبیٵ نٹضت ٸیسئٹ ٦ٷٟطاٶؽ

ثٻ ی٥ زٮ ٭ زی٫ط ټٱ ثرٻ ٲت رٹ ٲرسیٹٴ     باٲب ٲ پبضؾی ثب ی٧سی٫ط نحج  ٦ٷ ٱا

زض  ٮٷ٫رطٸزی  ضا ثب زٸؾتی ٖعیع ثٻ ٶربٰ ز٦ترط ذكربیبض ٞطټربزی    ب اٸ ٲ ٱا ټؿت

زض ثٽجرٹز ایرٵ تطجٳرٻ ٸ     ای ؾبٶٟطاٶؿ ٧ٹ آقٷب ٦طز ٦ٻ ثی ق٥ ٶ٣ف ٦ٯ رسی 

 ټبی ٲتٵ  زاقتٻ اؾ ا اٞعٸزٺ

ثب ٸجرٹز ٲكرٛٯٻ    اؾ  ٦ٻ ذكبیبضٱ   پؽ ٶٟط زٸٰ ٦ٻ ثٻ اٸ ٲسیٹٴ ټؿت

ضا ثربظذٹاٶی ٦رطز ٸ    ټربی ٲرب   ٦بضی ظیبز ذرٹز  تطجٳرٻ ٸ ټٳ ٷُرٹض اٞرعٸزٺ    

  ٲرب زض ٦ٷٟرطاٶؽ آٶبیرٵ   پ كٷٽبزټبی ٲٟ سی ثطای ثٽتط قسٴ ٲتٵ اضائرٻ زازا  

 كٷٽبزټبیی ثطای ثٽتط قسٴ ٶ٫بضـ پبضؾری ٲُرطس ٦رطز  ٦رٻ آٶٽرب      ذكبیبض پ

  ٱای٪رعاض  اظ نٳ ٱ ٢ٯت  اظ اٸ ؾپبؼ اٶسا ٶ٣كی ٦ٯ سی زض ثٽجٹز ایٵ ٦بض زاقتٻ

           

      یدوتز پیواى دٍست

 لذرتیگلٌاس                                                  
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 اجبسُ ًبهِ دکتز هتیَ اسکیٌتب

ـ  ٪ٯٷبظ ٢سضتیذبٶٱ ٸ  ٲٵ اظ ز٦تط پ ٳبٴ زٸؾتی جٽر    بٴټبیكر    ثبثر  ترب

ی٧ی اظ ٲٹاٶرٕ اٸٮ رٻ   ٪عاضٰا  پبضؾی ظثبٶبٴ  ؾپبؼ ٻاضائٻ ایٵ ضاټٷٳبی زضٲبٶی ث

ت ٫ٳب یب ټٳبٴ ثطچؿت ث ٳربضی اؾر   چطا٦رٻ تربـ       اؾHIVپ ك٫ طی اظ 

ضا ثٻ اجتٷبة اظ اٶجبٰ آظٲربیف ایرٵ ٸیرطٸؼ      اٞطازثطای اجتٷبة اظ اؾت ٫ٳب  

  زی٫طاٴ آٶٽب ضا ثج ٷس یب ټٷ٫ربٲی ٦رٻ   زضجبیی ٦ٻ ٲٳ٧ٵ اؾٸ زټس   ؾٹ٠ ٲی

٦ٷٷس )زض٪ ط  ذٹاټٷس زاضٸټبی ذٹز ضا زضیبٞ  ٦ٷٷس  زضٲبٴ ضا پ ٫ طی ٶٳی ٲی

ثب اؾتٟبزٺ اظ زاضٸټبی ٲٹثط يس ٸیطٸؼ اٲرطٸظی  اٞرطازی    قٹٶس(ا زضٲبٴ ٶٳی

تٹاٶٷس ظٶرس٪ی ٦بٲر٭ ٸ ؾربٮٳی     ٪ طٶس  ٲی ٦ٻ تح  آظٲبیف ٸ زضٲبٴ ٢طاض ٲی

قرربٴ ثررٻ  ازی ٦ررٻ َرری زضٲرربٴ ؾررُد ٸیررطٸؼ زض ثررسٴ اٞررطزاقررتٻ ثبقررٷسا 

undetectable ضیؿ٥ ثبالیی ثرطای اٶت٣رب٬ ٸیرطٸؼ    زی٫ط قٹز   تجسی٭ ٲی

ثٻ ټٳؿط یب ٞطظٶسقبٴ ٶساضٶسا اٞعایف حؿبؾ   ٲب ثٻ تجطثرٻ اؾرت ٫ٳب  یر٥    

 ت٣رسیط ثبیس ٲرٹضز   ٸ ذبٶٱ ٢سضتی ټسٜ تحؿ ٵ ثطاٶ٫ ع اؾ  ٸ ز٦تط زٸؾتی

 ساٶ٢طاض ٪ ط

ز٦ترط ذكربیبض ٞطټربزی ٮٷ٫رطٸزی     ٲٵ اظ ټٳ٧ربض زٸ ظثبٶرٻ ذرٹز     

ټربی ضٸقرٵ    ٦ٷٱ ٦ٻ ثطای ایٵ تطجٳٻ ٲطا حٳبی  ٦طز تب پطؾرف  ٢سضزاٶی ٲی

ضؾربٶس    ایٷ٧ٻ ایٵ تطجٳٻ ټٳبٴ ٲٟٽٹٰ ٲتٵ انٯی ضا ٲیای زض ذهٹل  ٦ٷٷسٺ

 ٦تبة ایٵ ٦ٻ ٶس٦طز تبـٸ ذبٶٱ ٢سضتی   زٸؾتی ز٦تط ایٵ  ثط ٖبٸٺثپطؾٱا 
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 ٲرٵ ا سٷر ٦ٷ ٸیرطایف   سثبقر  حؿبؼ ایطاٴ ٞطټٷ٩ ٸ ٶ بظټب ثٻ ٦ٻ ٶحٹی ثٻ ضا

 ضا تٹجٽی ٢بث٭ پ كطٞ  ی٥ ٸ ذبٶٱ ٪ٯٷبظ ٢سضتی زٸؾتی پ ٳبٴ ز٦تط ٲٗت٣سٰ

ٸ ایٵ ثٻ ٶٟٕ ټٳٻ اٞطازی ٦رٻ زض ایرطاٴ  ٶرٻ تٷٽرب ٣ٞرٍ اظ       ٶسا ضؾبٶسٺ پبیبٴ ثٻ

  ثٯ٧ٻ ثٻ ټط َطی٣ی زض٪ ط اؾت ٫ٳب ٸ قطٰ حبنر٭ اظ آٴ ټؿرتٷس    HIVَطی١ 

 ثبقسا   ٲی

 

   ذبٮهبٶٻ

 ABPPز٦تط ٲت ٹ زی اؾ٧ ٷتب  
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 رُ هتزجندربب

زض قررٽط  7234ٲررطزاز  32زض « پ ٳرربٴ زٸؾررتی»

ټٳساٴ ثٻ زٶ رب آٲرسا ٸی ٦رٻ زض ٲ٣ُرٕ ز٦ترطی      

قٷبؾی ثٻ تحه ٭ پطزاذتٻ  ٖٳط  ترههی ضٸاٴ

٦رربضی ٸ تحهرر ٯی ذررٹز ضا نررطٜ ٲُبٮٗررٻ    

ټربی ٲرٹج    پػٸټكی  آٲٹظـ ٸ ٪ؿتطـ زضٲبٴ

ٳبٴ ( ٦طزٺ اؾ ا پ ACTؾٹٰ ضٞتبض زضٲبٶی  ذهٹنب پصیطـ ٸ تٗٽس زضٲبٶی)

٦تربة زض ایرٵ ذهرٹل     71زٸؾتی تب ٦ٷٹٴ ثرٻ تطجٳرٻ ٸ تربٮ ٝ ثر ف اظ     

پطزاذتٻ ٸ ٲ٣بالت ٲتٗسزی ٲٷتكط ٦طزٺ اؾ ا ټٳچٷ ٵ ٸی ثٻ ٲٷٓرٹض ترطٸی    

ټربی آٲٹظقری ٲتٗرسزی زض     ټبی ٲٹج ؾٹٰ ضٞتبض زضٲبٶی  ٦بض٪ربٺ  زضٲبٶی ضٸاٴ

اذرتبالت   ٦ٷسا ظٲ ٷٻ ثبٮ ٷی ٦بض پ ٳبٴ زٸؾتی  زضٲربٴ  ثط٪عاض ٲی ؾطاؾط ایطاٴ 

تررٹاٴ  ثبقرسا زض ؾررٹاث١ ٦ربضی اٸ ٲرری   ايرُطاثی  ٸؾررٹاؼ ٸ اٞؿرطز٪ی  ٲرری  

ټربی ٶرٹیٵ زض ٖٯرٹٰ    ًٖٹی  زض ټ ئ  تحطیطیرٻ ٸ زاٸضی ٲجٯرٻ پ كرطٞ    

قٷبؾی ٸ چٷرسیٵ   ټبی ضٸاٴضٞتبضی  ټٳ٧بضی ثب زاٶك٫بٺ آظاز اؾبٲی  ٦ٯ ٷ ٥

عٺ ٲ٣بٮرٻ  ٲٹ١ٞ ثٻ زضیبٞر  جربی   69ٲٹؾؿٻ ذ طیٻ ضا ٲكبټسٺ ٦طزا اٸ زض ؾب٬ 

قٷبؾری   ثطتط زض ی٥ ټٳبیف ٲٯی قس ٸ زض حب٬ حبيرط ٲرسیط ٲٹؾؿرٻ ضٸاٴ   

 ثبقسا ٲی "آٸای زٸؾتی"
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 مقدهم

 

ٲكربټسٺ  زض ٲرطزاٴ جرٹاٴ   ث ٳبضی ٖج جری   ٶ ٹیٹض٤ پعق٧بٴ  7657 ؾب٬ زض

 ؾربث٣ب ا ثرٹز  "ؾبض٦ٹٲب ٦بپٹؾی" ٶبٰ ثٻ پٹؾ  ؾطَبٴ اظ ٶبزضی ٶٹٔ ٦ٻ ٦طزٶس

 ای ؾ ؿتٱ ایٳٷی ٲٗ رٹة ٪رعاضـ قرسٺ ثرٹزا    زاض اٞطازی زض ٣ٍٞ ایٵ ث ٳبضی

ټٳٻ ایٵ ٲطزاٴ جٹاٴ ټٳجٷؽ ثبظ ثرٹزٺ ٸ ثرٻ ث ٳربضی     تح٣ ٣بت ٶكبٴ زاز ٦ٻ

پؽ اظ ٪صق  ٲرستی  ایرٵ ٖبئرٱ زض    اٲب ټبی ٲ٣بضثتی زی٫ط ٶ ع ٲجتب ثٹزٶسا 

ټربیی ٲلر٭   ٶجٹزٶس اٲب ثٻ ث ٳبضی ٪طاټبی زی٫طی اظ جبٲٗٻ ٦ٻ ټٳجٷؽ ثرف

ایٵ اٲرط  قسا  ٲكبټسٺٲٹاز ٲرسض تعضی٣ی ٲٗتبز ثٹزٶس ٶ ع  ټٳٹٞ ٭ ٲجتب  یب ثٻ 

٦رٻ   زاقتٻ ثبقرٷس  ټبیی زض ایٵ ذهٹلضا ثط آٴ زاق  تب ٪ٳبٶٻ ظٶی ٲح٣٣ ٵ

 ٶ ع ذٹٴ َطی١ اظ ثٯ٧ٻ  اؾ ( STD) یٲ٣بضثتٶٻ تٷٽب ی٥ ث ٳبضی  ایٵ ث ٳبضی

( زض CDCټرب )   ٳربضی ترط٬ ث ٦ٷ ٲط٦رع  7653 ؾب٬ حسٸز زضا اؾ  اٶت٣ب٬ ٢بث٭

 ٶ٣رم  ٖٯر   ثٻ  قسٺ قٷبذتٻ ټبیجعء ث ٳبضی ضا ایسظ  ایبٮ  ٲتحسٺٶتبی بآٶت

ثرٻ زالیر٭ زی٫رطی     ٶجبیرس  ٶ٣م ایٳٷری  ٸ ث بٴ زاق  ٦طزیٝ تٗط  ثسٴ ایٳٷی

 خض ٸ ااازاضٸټبی ؾط٦ٹث٫ط ؾ ؿرتٱ ایٳٷری    ٸ یب ټبی ٲبزضظازی  چٹٴ ث ٳبضی

  یر٥  ایرسظ ٶ٣م ایٳٷی ا٦تؿبثی یب ٶكبٶ٫بٴ تٹاٴ ٪ٟ 7  اٲطٸظٺ ٲی زازٺ ثبقسا

 HIVٸ ٖبٲ٭ ایجبز آٴ ٸیرطٸؼ   ثٹزٺ ایٵ ث ٳبضی ٖٟٹٶی ث ٳبضی ٲعٲٵ اؾ ا

ٲٷت٣ر٭    ٸ قر ط ٲربزضاٴ ٲجرتب ثرٻ ٸیرطٸؼ      ٲٷری   ذٹٴ تٳبؼ اؾ  ٦ٻ اظ ضاٺ



 مثبت HIV(بزای کاهش شزم مبتالیان به ACTراهنمای درمان گزوهی پذیزش و تعهد )

 

 
13  

 

اٮجتٻ تٹجٻ زاقتٻ ثبق س  اٞطازی ٦ٻ تح  ٲٗبٮجٻ ٢طاض ٲی ٪ طٶس ٸ ثٻ  اقٹز یٲ

 ثٻ زی٫طاٴ ٶ ؿرتٷس  ٲی ضؾٷس  زی٫ط ٶب٢٭ ایٵ ٸیطٸؼ undetectableٲطحٯٻ 

 ایب احتٳب٬ ٲجتب ٦طزٴ زی٫طاٴ  ثؿ بض پبی ٵ ٲی آیس

ا زض زاضای ؾٻ ٲطحٯرٻ انرٯی اؾر     HIVٸیطٸؼ  اظ ٶبقی ث ٳبضی

ای  ٞطز ثرطای ٲرست ٦ٹتربټی ث ٳربضی    ٲٳ٧ٵ اؾ   ٖٟٹٶ  حبزیب  اٸ٬ ۀٲطحٯ

زٸضٺ ٲٗٳرٹال زض ٲطحٯرۀ زٸٰ یرب    ث ٳربضی   ایرٵ  تجطثٻ ٦ٷرسا  ضا آٶٟٹالٶعا قج ٻ

ټط چ٣سض ٦ٻ ث ٳبضی    اٲبقٹز ٲی زٶجب٬ ٖبئٳی ټ چ ثسٸٴ ټب تب ٲست  یٶٽٟت٫

ثرٻ   ٞرطز ٦ٷرس ٸ   ی ثسٴ پ رسا ٲری  ایٳٷ زؾت٫بٺ ثب ث كتطی پ كطٞ  یبثس  تساذ٭

ایرٵ   ټطچٷرس  قرٹزا  ٲیَٯت ٸ تٹٲٹض زچبض  ټبیی ٲبٶٷس ٖٟٹٶ  ٞطن  ٖٟٹٶ 

 س٦ٷر  یٲٗٳٹالً زض اٞطازی ٦ٻ زؾت٫بٺ ایٳٷری آٶٽرب ثرٻ ذرٹثی ٖٳر٭ ٲر       ٲٹيٹٔ

ٰ  ٶ ؿ ا  ط٪صاضتأث   T یټرب  ؾرٯٹ٬  قرٳبض   AIDSیرب ث ٳربضی    زض ٲطحٯٻ ؾرٹ

CD4+ اظ ظٲبٶی ٦ٻ زض ٸا٢ٕ  اضؾس ٲی  تطٮ  ٧طٸؾٯٹ٬ زض ټط ٲ 311ٻ ٦ٳتط اظ ث

 یټب تب ظٲبٶی ٦ٻ ٖٳستبً زض ٶت جٻ ٦بټف تٗساز ؾٯٹ٬ زټس یضخ ٲ HIVاثتب ثٻ 

ز  چٷسیٵ ؾب٬ َٹ٬ قٹ ٲی  زض زؾت٫بٺ ایٳٷی ثسٴ اذتب٬ ایجبز ٦Tٷٷسٺ  ٦ٳ٥

ټربی ث ٳربضی     ضؾس زض َری زٸضٺ پر ف اظ ثرطٸظ ٶكربٶٻ     ثٻ ٶٓط ٲی ٸ ٦كس  ٲی

ثرب زؾرت٫بٺ    ٦ٻ زض ٶٽبی  یبثس یت٧ل ط ٲ ٸټبی ٮٷٟبٸی ٲرٟی  ٸیطٸؼ زض ثبٞ 

ٸ تكرر م   HIVثرٻ ٸیرطٸؼ    زض ٞبنٯٻ ٲ بٴ اثتب ا٦ٷس یجبضظٺ ٲٲثسٴ ایٳٷی 

ٸ ٲ٧رطضاً اٶرٹأ    ٦ٷرس  ٲری قرطٸٔ ثرٻ يرٗ ٝ قرسٴ     ایسظ  زؾت٫بٺ ایٳٷی ثسٴ 

ٸ ٶب٪ٽبٶی  تٗطی١ قجبٶٻ  اؾٽب٬  ذؿرت٫ی    یټب ث ٳبضی اظ ٢ج ٭ تت یټب ٶكبٶٻ
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اظ َطیر١ آٲ رعـ   ٖٳرستبً   HIVٸیرطٸؼ   قرٹٶسا  تٹضٰ ٚسز ٮٷٟبٸی ْبټط ٲری 

ؾطؾرٹظٴ    آٮرٹزٺ    اٶت٣ب٬ ذٹٴٲ٣ٗسی( ذهٹنب ضاثُٻ)ٓ  ٶكسٺبٞحجٷؿی ٲ

ٲٷت٣ر٭    یرب قر طزټی    ظایٳربٴ   اظ ٲربزض ثرٻ ٞطظٶرس    زض َٹ٬ ثبضزاضی ٸ  آٮٹزٺ

ا ثب ایٵ ٸجٹز  ؾبیط ٲبیٗبت ثسٴ ٲبٶٷس ثعا٠ ٸ اقر٥ ٢ربزض ثرٻ اٶت٣رب٬     قٹز یٲ

  ٶ ؿتٷسا HIVٸیطٸؼ 

 

 

  آسیب ّبی رٍاى ضٌبختی ًبضی اسHIV 

اَبٖربت ٶب٦ربٞی ٲرب اظ     ٸ ټبی ٞطا٪ ط ٸ ٦كٷسٺ  تطؾٷب٤ ټؿتٷس ټٳٻ ث ٳبضی

HIV    جتبیربٴ ثرٻ ایرٵ ٸیرطٸؼ     ثرب ٲ ٲٹجت ثطذٹضزټبی ٶبٲٷبؾرت اَطاٞ ربٴ

زض ثؿ بضی اظ ٲٹاضز ثرٻ ٖٯر  ضٸاثرٍ جٷؿری ٦ٷترط٬       HIVٸیطٸؼ  قٹزا ٲی

آٴ اٚٯرت  ٲجتبیربٴ ثرٻ    ٸ قرٹز  ٶكسٺ ٸ ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض تعضی٣ی ٲٷت٣٭ ٲی

احؿبؼ قطٰ ٸ ثی آثطٸیی ٲی ٦ٷٷس ٸ ایٵ اٲط ٦ ٟ ر  ٦ٯری ظٶرس٪ی آٶٽرب ضا     

ٸ ټٳ٧ربضاٴ   ټرب  یٻ  ټٳؿرب ٦رٻ ذربٶٹازٺ  زٸؾرتبٴ    سٷر آٶٽب ٶ٫طاٶآٸضزا  پبی ٵ ٲی

؛ زض ٶت جرٻ اظ  اٶجبٲرس  یایٵ ٲؿرئٯٻ ثرٻ اٶرعٸای ایرٵ اٞرطاز ٲر       ٸ َطزقبٴ ٦ٷٷس

ټبی اجتٳبٖی ٦ٻ زض ټٷ٫بٰ قست یبٞتٵ ث ٳبضی ثرٻ آٶٽرب ٶ ربظ زاضٶرس       حٳبی 

زض ثسٶكربٴ   HIV ٸیرطٸؼ  ی ٦رٻ اٞرطاز زض  ضٸاٶیٞكبضټبی  اٲبٶٷس یٲحطٸٰ ٲ

ثرٻ  قٷبذتی    اٲب ٲساذبت ضٸاٴزاضز  اظ ٞطزی ثٻ ٞطز زی٫ط تٟبٸت ٸجٹز زاضز

 ٸیرطٸؼ  ٦رٻ اٞؿطزٺ  اٞطازؾطٖ  پ كطٞ  ث ٳبضی زض  ایٵ زٮ ٭ ٲٽٱ اؾ  ٦ٻ
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HIV زض تبی س ایٵ  ااؾ   ث كتط اظ اٞطاز ٚ ط اٞؿطزٺ زض ذٹٴ قبٴ ٸجٹز زاضز

 HIVزټٷس ٦ٻ ؾ ؿتٱ ایٳٷی اٞطازی ٦ٻ ٲجتب ثرٻ   اٲط  ٶتبی  تح٣ ٣بت ٶكبٴ ٲی

٦ٷٷرس  ٖٳٯ٧رطز    طاة ٸ اٞؿرطز٪ی ٦ٳری ضا تجطثرٻ ٲری    ٲلج  ټؿتٷس  اٲب ايُ

  اثٽتطی ٶؿج  ثٻ اٞطاز ٪طٸٺ ٪ٹاٺ زاضٶس
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 :اولفصل 

 پذریش
 

تٹاٶ س  ثب تٳبٰ آٶچٻ زض اذت بض زاضیس  زض ظٲبٶی ٦ٻ زاضیس  تٳبٰ آٶچٻ ضا ٦ٻ ٲی»

 «اٸ زض جبیی ٦ٻ ټؿت س اٶجبٰ زټ س

 اًىَسی خاًسَى
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ؾربذتبض   ٸٸ ثطذری اظ تٗٯ ٳربت    ACTثٻ ثطضؾری انرٹ٬ اثترسایی     ٞه٭ایٵ 

ایٵ ٞه٭ ٶكبٴ زازٴ ایرٵ ٲٹيرٹٔ   پطزاظزا تٳط٦ع انٯی زض  ٪طٸټی ٲی زضٲبٴ

زض ٸا٢رٕ   ٞطآیٷس ٲك٧٭ ټؿتٷساثركی اظ ذٹز   ټبی ٦ٷتطٮی اؾتطاتػی اؾ  ٦ٻ

ٰ  تطؼ  قطٰ)٦ٷتط٬ حبالت زضٸٶی ی اؾر  ٸ  ٚ طٲٟ رس   حر٭  ضاٺ ٸ ااا( اظ قرط

ٲٷجرط ثرٻ    ٪صقرتٻ   ټربی ازاٲرٻ ضٞتبض "س7 زټر  ٶباٲ سی ذب٠ ٶكربٴ ٲری   ٞطآیٷس

 ا"ذٹاټس قس٪صقتٻ ټبی ٶب٦بضآٲس  ح٭ ضاٺ

 

 ِاٍل جلس 

 ثبقسا ټبی ٲٹضز اؾتٟبزٺ زض جٯؿٻ اٸ٬ ثٻ قطس ظیط ٲی ثطٶبٲٻ

 هؼزفی درهاًگز/درهاًگزاى

 ذٹاټٷس ٲی  اظ اًٖبی ٪طٸٺ پؽ اظ ٲٗطٞی ذٹزقبٴ ـزضٲبٶ٫ط ٸ ټٳ٧بض

٦ٷٷس زض ٲٹضز ذٹزقبٴ  احؿبؼ ٲیذٹزقبٴ  اٲ سقبٴ اظ ٪طٸٺ ٸ ټط آٶچٻ 

 اٲٽٱ اؾ  ضا ٲٗطٞی ٦ٷٷس

 ٍُگفتگَ در هَرد اصَل گز 

 هحزهاًِ تَدى 
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زاٶٱ ٦ٻ ثطذی اظ قٳب ثطای ٪ٟت٫ٹ زض ٲٹضز  ٲی"زضٲبٶ٫طاٴ تٹي د ٲی زټٷس7 

٦ٷ سا  تبٴ زض ٪طٸٺ احؿبؼ ضاحتی ٶٳی ټبی قرهی ټب ٸ ٶ٫طاٶی ٲٹيٹٔ

احؿبؼ ضاحتی     ث كتط اظ ی٧سی٫طاٲ سٸاضٰ ټٳ٫ی قٳب ثب ازاٲٻ ٦بض ٸ قٷبذ

٦ٷ سا ثطای احؿبؼ ضاحتی ث كتط قٳب  اظ ت٥ ت٥ قٳب  زض ٪طٸٺ ث كتطی

ٲُبٮت ٲُطس قسٺ زض ٪طٸٺ ضا ثٻ نٹضت ٲحطٲبٶٻ ٶعز ذٹز ٶ٫ٻ ذٹاټ ٱ  ٲی

قٳب  ذٹززاضی ٦ٷ سا  زاضیس ٸ اظ نحج  زضثبضٺ آٴ زض ٲح ُی ذبضج اظ ٪طٸٺ

٦ٷ ٱ  ٸٮی ثطای ٲحطٲبٶٻ  بٴ تكٹی١ ٲیټبیت ضا ثطای نحج  زض ٲٹضز ٶ٫طاٶی

قسٺ  ذٹاټ ٱ اظ نحج  زضثبضٺ ٲٹاضز ث بٴٲی زاقتٵ حطیٱ اٞطاز  اظ قٳب  ٶ٫ٻ

تٹؾٍ اًٖبی ٪طٸٺ یب ش٦ط ٶبٰ اًٖبی ٪طٸٺ زض ذبضج اظ ایٵ ٪طٸٺ اجتٷبة 

 "٦ٷ سا ؾؤاٮی ټؿ ؟

  ًَتترػایت 

 نحج  طن  ثطای ټٳٻ اٞطاز  زض ظٲبٴٞٸ ٞطاټٱ ٦طزٴ ثٻ ٲٷٓٹض تكٹی١ "

٦ٷ ٱا ثٻ ٖجبضت زی٫ط  زض ظٲبٴ نحج  زض ٲٹضز  ثٻ ٶٹث  نحج  ٲی زی٫طاٴ

 "قٷٹیٱا تٳبٲی اٞطاز ضا ثٻ ٶٹث  ٲی ٸا٦ٷفټط ٲٹيٹٔ یب ٲطٸض ت٧بٮ ٝ  

 تؼزیف ضزم

ثرب ذربٶٹازٺ  یرب    اٞطاز زض ضٸاثرٍ ذٹز) ثؿ بضی اظ ٲی قٹز ٲٷجط  HIVقطٰ اظ 

ساظٺ ٦بٞی ذٹة ٶ ؿرتٷس  یرب   زاقتٻ ثبقٷس ٦ٻ ثٻ اٶ ایٵ حؽ ضا (ضٸاثٍ ٖبَٟی
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قطٰ ټٳچٷ ٵ ا اؾ اظ تٹاٴ آٶٽب ذبضج ایٵ ٲٹيٹٔ  ٸ اٶس ثٻ ٶٹٖی آؾ ت زیسٺ

  "زٸؾ  زاقرتٷی ٶ ؿرتٱ  ")ٲی قٹز ٴٲبظزٴ ثٻ ذٹز ٲٷجط ثٻ ثطچؿت اظ ذٹز

 ٸ "ثب زی٫طاٴ نرحج  ٦رٷٱ   HIVتٹاٶٱ زض ٲٹضز اثتب ثٻ  ٶٳی"  "ؾٳی ټؿتٱ"

 ا("زی٫طاٴ ٶ ؿتٱٲٹضز پصیطـ "

 ی ضزمفزاگیز

قرٹز ٦رٻ   ٲری  تٳطیٵ ٦تجی اٶجربٰ  ی٥   ٞطا٪ طی قطٰٲ عاٴ ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾی 

٦ٷٷس٪بٴ ثرٹاټ رس زض ٲرٹضز    ا اظ قط٦ اؾ آٸض  قطٰ ای ٦ٷٷسٺ تجطثٻ تٹن ٝ

ٸ  ٷٷرس قبٴ ثٷٹیؿٷس  آٴ تجطثٻ ضا ثٻ یر٥ ٧ٞرط ٲحرسٸز ٦    آٸضتطیٵ تجطثٻ قطٰ

آٴ تجطثٻ چرٻ  س7 اظ آٶٽب ثپطؾ ٶؿج  ثٻ آٴ ضا قٷبؾبیی ٦ٷٷسا  قبٴٸا٦ٷف ذٹز

٪ٟ ؟ ٸا٦ٷف قٳب ٶؿج  ثٻ آٴ چٻ ثٹز؟ آیرب ایرٵ ٸا٦رٷف     چ عی ثٻ قٳب ٲی

 تبـ ثطای تٹ٢ٝ ٧ٞط ٦طزٴ ثٹز؟

 آٍر : یه تدزتِ ضزم1-1توزیي 

ثٻ  HIVاظ  ٴ ٧ٞط ٦طزٴ زض ٲٹضز احؿبؼ قطٰای ٦ٻ زض ظٲب اٸٮ ٵ تجطثٻ

 ٦ٷس چ ؿ ؟ ذُٹض ٲی تبٴ شټٵ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ضزم تِ ػٌَاى دفاع اس خَد

ٶحٹٺ ٦بضثطز قطٰ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٲ٧بٶ ؿٱ زٞبٔ اظ ذٹز ثب اًٖبی ٪طٸٺ زضثبضٺ 

آ٪بٺ ثٹزٶس چٻ  قٳب ا٪ط ؾبیط ٲطزٰ اظ ت٧ٟط اظ اًٖب ثپطؾ س7 نحج  ٦ٷ سا

زض ثطاثط آٶٽب اظ ذٹزتبٴ  ُٹض٦طزٶس؟ چ ضٞتبض ٲی چُٹضاٞتبز؟ ثب قٳب  اتٟب٢ی ٲی

تٹاٶس ٶحٹٺ ٲحبٞٓ  ٲب اظ  قطٰ اظ ذٹز ٲیحب٬ تٹي د زټ س7 ٦ٷ س؟  زٞبٔ ٲی

 ثٻ ٸؾ ٯٻ اضائٻ تهٹیطی ٲتٟبٸت ذٹاټ ٱ  ٲی حبال   اٲبذٹزٲبٴ ضا ق٧٭ زټس

  آٸض اؾ  زؾ  ثطزاضیٱا ٷ ٱ ثطایٳبٴ قط٦ٰ ٧ٞط ٲیپٷٽبٴ ٦طزٴ آٶچٻ  اظ

ثرٻ قرٳب   پ ربٲی   تبٴ ټبیی ضا ثٻ ذبَط ث بٸضیس ٦ٻ شټٵ تٹاٶ س ظٲبٴ ٲی

زټرس؟ آیرب ایرٵ پ ربٰ      ضا ثرٻ قرٳب ٶٳری    تبٴ زټس ٸ اجبظٺ اٶجبٰ ٦بضټبی ٲٽٱ ٲی

ٻ ٲب پ بٰ انٯی ایٵ اؾ  ٦ٻ ټٳ ؟قٹز ٲیٲبٶٕ ٮصت ثطزٶتبٴ اظ ظٶس٪ی  تبٴ شټٵ

ٸ چ عی ثطای پٷٽبٴ ٦طزٴ زاضیٱ؛ ٸٮی ا٪ط ضاثُرٻ   ٦ٷ ٱ ط ٲیثٻ زٞبٔ اظ ذٹز ٧ٞ

 ؟اٞتبز چٻ اتٟب٢ی ٲی  ٦طز تٛ  ط ٲی ٲٹيٹٔ آٴ ثبٲب 

 پذیزش تِ ػٌَاى یه خایگشیي

احؿبؾربت ٸ تجربضة   ٦رطزٴ   ت٣رب ثرطای زٸض   ٸاجتٷبة  ثسٸٴیٗٷی  پذیزش

 ثٻ ټٳبٴ ق٧ٯی ٦ٻ اتٟرب٠ زضؾ   آٴ ضا ٸ قٹیسضٸ  ضٸثٻ ٶبذٹقبیٷس  ثب ظٶس٪ی

ثرٻ   ٦رٻ  ای ظٶس٪ی ٸ حط٦  ثٻ ؾٳ  آٲبز٪ییٗٷی  تؼْذ ا٦ٷ س جطثٻت  اٞتس ٲی

ظٶرس٪ی  ثرطای  ٲٷٓٹض ایرٵ اؾر  ٦رٻ     تٗطیٝ قسٺ اؾ ا یتبٴټب ٸؾ ٯٻ اضظـ
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  ٸ چٻ ٲٹاٶٗی زض ٲؿ ط ضؾ سٴ ثرٻ چٷر ٵ   ذٹز چُٹض ثبیس ضٞتبض ٦ٷ سزٮرٹاٺ 

 ٸجٹز زاضزا ای ظٶس٪ی

 ّای گزٍّی : پزسص2-2توزیي 

ټبیی ٦ٻ احؿبؼ ٚٱ  ٚطٸض   ٴ ثرٹاټ س زض ٲٹضز ظٲبٴ٦ٷٷس٪ب اظ قط٦ 

٦ٻ  "ٶٹثتی"٪ٟت٫ٹ ثبیس اظ ق٧٭ اٶس نحج  ٦ٷٷسا  ٶ٫طاٶی  قطٰ  ٸ ٚ طٺ زاقتٻ

 تط زض ٢ؿٳ  انٹ٬ ٪طٸٺ ث بٴ قس تجٗ   ٦ٷسا پ ف

 آذطیٵ ثبضی ٦ٻ ٪طیٻ ٦طزیس چٻ ظٲبٶی ثٹز؟ 

 ٦ٷ س؟ ث كتط ثٻ چٻ چ عی اٞتربض ٲی 

 ذٹقحب٬ ټؿت س؟ چٻ ظٲبٶی اظ ذٹزتبٴ ثٹزٴ 

 تبٴ ث كتطیٵ ٶ٫طاٶی ضا زض قٳب ثٻ  زازٺ زض ظٶس٪ی ٦ساٰ اتٟب٠ ضخ

 آٸضز؟ ٸجٹز ٲی

 آذطیٵ ٦بضی ٦ٻ قٳب ضا قطٲؿبض ٦طز چٻ ثٹز؟ 

 : پذیزش1 خلسِ –تىلیف 

ټبیی ضا ٦ٻ  ظٲبٴٸ  ٷٷس٦ٷٷس٪بٴ ثرٹاټ س ثٻ ټٟتٻ ٪صقتٻ ٧ٞط ٦ اظ قط٦ 

٦ٻ ثٻ  ټبیی ټٳچٷ ٵ ثٻ ظٲبٴ ٷساضا پ سا ٦ٷ زاقتٷس HIVاحؿبؼ قطٰ ٲطتجٍ ثب 

٦ٷٷسا  تٹجٻ  ٶسا ٺقبٴ اظ اٶجبٰ ٦بضی یب تٗبٲ٭ ثب ٞطزی اجتٷبة ٦طز HIVزٮ ٭ 

 اظ آٶٽب ثرٹاټ س زض ٲٹضز ایٵ تجبضة ٧ٞط ٦ٷٷسا
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 : پذیزش2 خلسِ –تىلیف 

ٲكرم  ضا تبٴ زاقت س HIVزض ت٣ٹیٱ ظیط  ټط ضٸظی ٦ٻ احؿبؼ قطٰ اظ 

 اظ تٗبٲ٭ ثب ٞطزی یب اٶجبٰ ٦بضی ٦ٻ HIVتب ثٻ ٦ٷ سا ټٳچٷ ٵ ا٪ط ثٻ ذبَط اث

 ٲكرم ٦ٷ سا Xثب ٖبٲ   ایس  آٴ ضا زٸؾ  زاقت س زؾ  ٦ك سٺ

8 871 انب  7) 71اٮی  7زض ضزیٝ پبی ٵ  ٲ عاٴ زضؾ  ثٹزٴ آٴ ٧ٞط ضا اظ 

 اثٷسی ٦ٷ س ٦بٲب زضؾ ( ضتجٻ

 ضٌثِ

 

 یىطٌثِ

 

 دٍضٌثِ

 

 ضٌثِ سِ

 

 چْارضٌثِ

 

 ضٌثِ پٌح

 

 خوؼِ

 
 

 
      

 

 ٷ سضا اٶتربة ٦ آٶٽب  ی٧ی اظ ایس ی ٦ٻ چٷ ٵ تجبضثی زاقتٻزض نٹضت

 ټبی ظیط پبؾد زټ س7 ٸ ثٻ پطؾف

زض چٻ ٲ٧بٶی حًٹض   ظٲبٶی ٦ٻ ایٵ احؿبؼ ضا تجطثٻ ٦طزیس -

 زاقت س؟

زض حب٬ اٶجبٰ چٻ ٦بضی   ظٲبٶی ٦ٻ ایٵ احؿبؼ ضا تجطثٻ ٦طزیس -

 ثٹزیس؟
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 زضنٹضت اٶجبٰ( اٶجبٰ زازیس؟چٻ ٦بضی )  زض ٲٹضز ایٵ احؿبؼ -

یس  آیب ایٵ ا ٺزض نٹضتی ٦ٻ زض ٲٹضز ایٵ احؿبؼ ٦بضی اٶجبٰ زاز -

؟ زض تبٴ ثٹزٺ اؾ  ظٶس٪ی٦بض ٲبٶٗی ثطای ٲٹاضز اضظقٳٷس یب ٲٽٱ 

 نٹضت ٸجٹز  آٴ ضا ث بٴ ٦ٷ سا
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 :دومفصل 

 آگاهی تىهج
 

ضٸظ  ثٻ ضٸز؛ ظٶس٪ی ز٢ ٣ٻ ثٻ ز٢ ٣ٻ  ضٸظ ثٻ  ظٶس٪ی ثب ٲطزٴ اظ زؾ  ٶٳی

 ضٸزااا ټبی ٶبزیسٺ ٪طٞتٵ اظ زؾ  ٲی ٸؾ ٯٻ تٳبٰ ضٸـ

 استیفي ٍیٌسٌت تٌت
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ثطضؾری ٸ  آ٪بټی ٸ پرصیطـ ضا   تٹجٻٲط٦عی  ٞطآیٷسٸ  ACTانٹ٬  ٞه٭ایٵ 

ٰ   تٹجرٻ  ټبی ٦ٷٷس٪بٴ تٗسازی اظ تٳطیٵ ٦ٷسا قط٦  ٲٗطٞی ٲی  آ٪ربټی ضا اٶجرب

ټرب    )ترطؼ ز زاضزٸجرٹ  ٦رٻ  ثطای ٲكبټسٺ ٸ ثج  آٶچرٻ  زټٷسا زض ازاٲٻ آٶٽب ٲی

قٹٶسا ٪ٟت٫رٹی ٪طٸټری    تكٹی١ ٲی ټٳبٴ ٮحٓٻ(زض  ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت ذٹز

زض ٲرٹضز اٞكرب    اًٖرب  ا٧ٞربض ٸ احؿبؾربت    ٦رطزٴ ٶ ع ثٻ ثطضؾی ٶحٹٺ پٷٽبٴ 

تٗربٲبت ضٸظٲرطٺ    َری  قربٴ  HIV نرحج  زضثربضٺ   ا٦تكبٜ یرب اجتٷربة اظ  

 پطزاظزا ٲی

 ِدٍم جلس 

آ٪بټی آٚبظ ٦ٷ س  ؾپؽ جٯؿٻ  تٹجٻای  جٯؿٻ ذٹز ضا ثب ی٥ تٳطیٵ پٷ  ز٢ ٣ٻ

 ٪صقتٻ ضا ٲطٸض ٦ٷ سا

 HIVتزای  ACTهزٍری تز 

ACT ٰرطز ترب ثرٻ     انٯی پصیطـ  اٶتربة ٸ ا٢ساٰ ٦طزٴ ٶكبت ٲی اظ ؾٻ پ ب ٪

  ا٦ٳ٥ ٦ٷس ثطای حط٦  ثٻ ؾٳ  ظٶس٪ی اضظقٳٷس اٞطاز

ایٵ پ بٰ قبٲ٭ پصیطـ چ عټربیی اؾر  ٦رٻ زض     (:Acceptتپذیز ) -

ثٻ ٲب آٲٹظـ ٲی زټس  ټبیی ضا ٲٽبضتثبقٷس ٸ  ٶٳی٦ٷتط٬ ٲؿت٣ ٱ ٲب 

  ٶ٫طاٶرری ٸ ؾرربیط زضزټرربی تررطؼثررطٸظ ايررُطاة   تررب ثررٻ ټٷ٫رربٰ

)ثرب ٲٽطثربٶی  ٖب٢رٻ        ثٻ َطظ ٲتٟبٸتیHIVی ٲطتجٍ ثب ذتقٷب ضٸاٴ
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ا ایسٺ انٯی ایٵ اؾ  ٦ٻ آٶچرٻ  ضٞتبض ٦ٷ ٱ زض٪ طی ٦ٳتط( ٸ ٮُبٞ  

 ا ف پ سا ٦ٷستب ضٶ  قٳب ٦بټ ثپصیطیس ٦ٷ س تجطثٻ ٲیضا 

ایٵ ٲٹيٹٔ قبٲ٭ اٶتربة جٽتری ثرطای    (:Chooseاًتخاب وي ) -

ـ )قرٹز  تبٴ ٲری  ظٶس٪ی ټربی قرٳب زض    ټرب ٸ ذٹاؾرتٻ   قٷبؾربیی اضظ

ټربی قرٳب زض ظٶرس٪ی     ټب ٸ ذٹاؾتٻ   ثٻ ایٵ ٲٗٷی ٦ٻ اضظـ(ظٶس٪ی

آیرب ٲبیٯ رس نرطٜ    "ٲب ایٵ پطؾف ضا ٲُطس ذٹاټ ٱ ٦طز  چ ؿ ا 

ثسٸٴ ٢ س ٸ قرطٌ یرب تربـ     ٪ٹیس  یٲ تبٴ ثسٴٶٓط اظ آٶچٻ شټٵ ٸ 

ٸ  ٷ رس تٳربؼ ثط٢رطاض ٦   ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبتتبٴثب  ثطای ٞطاض )پصیطـ(

)ثرٻ  ظٶرس٪ی ٦طزٴ  اضظقٳٷسزض ٸا٢ٕ ؟ ټبی ذٹز ضا زٶجب٬ ٦ٷ س اضظـ

ثرٻ تٳط٦رع انرٯی     جبی تبـ ثطای ذٹة ٧ٞط ٸ احؿبؼ ٦رطزٴ( 

 اقٳب تجسی٭ ذٹاټس قس

ساٜ اضظقٳٷستبٴ ثٻ ؾٹی تح١٣ اټ (:Take actionالذام وي ) -

  تٹاٶ س تٛ  ط زټ س زض ظٶس٪ی؛ تٗٽس زاقتٵ ثٻ ٖٳ٭ ٸ تٛ  ط آٶچٻ ٲی

٦ٷ ٱ  ذٹاټ س  ټٟتٻ آیٷسٺ ٦ٻ ثب ی٧سی٫ط ٦بض ٲی 4ا َی ٢سٰ ثطزاضیس

زیس ٦ٻ تٟبٸتی ث ٵ قٳب ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٞطز  ا٢ساٲبت قٳب  ٸ ا٧ٞبض ٸ 

 ٪یآٲبزاحؿبؾبتتبٴ زض ٲٹضز ذٹزتبٴ ٸجٹز زاضزا ټسٜ ٲب پطٸضـ 

زؾت بثی ثٻ  جٽ تبٴ  ٖبَٟی زضٸٶی  قٳب ثطای پصیطـ ٶبضاحتی

 ؾ اا زض ظٶس٪ی ټبیتبٴ اضظـاټساٜ ٸ 
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ټط زض ٸا٢ٕ  ".انب جٹاث٫ٹ ٶ ؿ !" "،ایٵ ذ ٯی ؾر  اؾ !"

ؾ ا تٳبٰ ا ٦بٲب َج ٗی  زاضیس ضٸـ٧ٞط  تطزیس  یب ټطاؾی ٦ٻ زض ٲٹضز ایٵ 

پصیط ثبق سا  ٧ٞبضتبٴ اٶُٗبٜذٹاټ ٱ ایٵ اؾ  ٦ٻ ٶؿج  ثٻ ا آٶچٻ اظ قٳب ٲی

ذٹاټٷس اٶجبٰ زټٷسا  ثٻ ا٧ٞبضتبٴ اجبظٺ زټ س آٶچٻ ټؿتٷس ثبقٷس ٸ ټط آٶچٻ ٲی

ٲبٶٷس ؾبیط ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت  ثطٸظ آٶٽب  ٲبٶسٴ آٶٽب ٸ اظ ث ٵ ضٞتٵ آٶٽب اٲطی 

 اثبقس ٲیٖبضی اظ ٲك٧٭ 

 فزاگیزی وٌتزل تفىز هزتثط تا ضزم

ای چٷس ٮحٓٻ ثب جسی  تٳبٰ ؾٗی ٦ٷ س ثٻ اٶجبٰ زټ سا ثط ی٥ تٳطیٵ ٦ٹتبٺ

ایٵ ؟ ٲٹ١ٞ ټؿت سچ٣سض زض ٦ٷتط٬ ا٧ٞبض ذٹز   سا٧ٞط ٶ٧ٷ "٦ ٥ ق٧بتی"

ټؿتٱا  )ٲٵ ث ٳبض٦ٷس اضتجبٌ پ سا ٲی HIV ٲطثٹٌ ثٻا٧ٞبض  چُٹض ثبتٳطیٵ 

 ٚ طٺ(؟ٸ  اظٶٷس ٲطزٰ ٲطا پؽ ٲی ازض ثسٴ ٲٵ اؾ  HIVٸیطٸـ 

 تِ ویه ضىالتی فىز ًىي – 1-2توزیي 

٦ٷ س  ؾٗی  ثطای چٷس ز٢ ٣ٻ آیٷسٺ  ثٻ ٦ ٥ ق٧بتی ٧ٞط ٶ٧ٷ سا ټط ٦بضی ٲی

٦ساٰ اظ تجبضة ٲطتجٍ ثب ٦ ٥ ق٧بتی ذٹز ٧ٞط ٶ٧ٷ سا ثٻ تجطثٻ  ٦ٷ س ثٻ ټ چ

ٲٹضز ٖب٢ٻ ذٹز اظ ذٹضزٴ ٦ ٥ ق٧بتی ٧ٞط ٶ٧ٷ سا ثٻ ټط چ عی ثٻ جع 

ـ ٦ٷ س ثٻ چٷس ز٢ ٣ٻ ظٲبٴ ث٫صاضیس ٸ ٸا٢ٗب تب ٦ ٥ ق٧بتی ٧ٞط ٦ٷ سا

 ٦ ٥ ق٧بتی ٧ٞط ٶ٧ٷ سا االٴ قطٸٔ ٦ٷ سا
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 َی ایٵ چٷس ز٢ ٣ٻ ثٻ چٻ چ عی ٧ٞط ٦طزیس؟

 آیب تٹاٶؿت س ثٻ ٦ ٥ ق٧بتی ٧ٞط ٶ٧ٷ س؟

ایس؟ آیب ثطای  ا٪ط تٹاٶؿت س  چُٹض ٞٽٳ سیس ٦ٻ ثٻ ٦ ٥ ق٧بتی ٧ٞط ٶ٧طزٺ

ی ٧ٞط ٲجسزا ثٻ ٦ ٥ ق٧بت ایس  ایٷ٧ٻ ٲُٳئٵ قٹیس ثٻ آٴ ٧ٞط ٶ٧طزٺ ٦ٷتط٬

 ٦طزیس؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 پذیزش تِ ػٌَاى یه خایگشیي

تٹاٶ س ثٻ ٲٹيٹٔ ذبنی ٧ٞط ٶ٧ س  ظیرطا ایرٵ    ایس ٦ٻ ٶٳی احتٳبال ٲتٹجٻ قسٺ

ضاٺ جبی٫عیٵ ایٵ اؾ  ٦رٻ ثرب ذٹزٲربٴ    ی٧ی اظ ٞطآیٷسټبی شټٵ اٶؿبٴ اؾ ا 

ٷ ٱ ثٻ ٸجرٹز آٸضیرٱا   ٦ نبز٠ ثٹزٺ ٸ ًٞبیی ضا ثطای آٶچٻ ٧ٞط ٸ احؿبؼ ٲی

ای   ټرط تجطثرٻ  تجطثرٻ ٦رطزٴ    ثرطای  آٲربز٪ی نبز٠ ثٹزٴ ثب ذٹز یٗٷی چٻ؟ 

ټٳبٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ ټؿر   ثرسٸٴ ٦ٷترط٬ ٦رطزٴ  ؾرط٦ٹة ٦رطزٴ  ٸ یرب         زضؾ 
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٪ٹیٱ قٳب ثبیس اظ ایٵ تجطثٻ ذٹقتبٴ ث بیس  اظ آٴا ٶٳی ٲبٴ ٲٷحطٜ ٦طزٴ تٹجٻ

نبز٠ ثرٹزٴ ثرب ذٹزتربٴ     یب آٴ ضا تحٳ٭ ٦ٷ س! ٲٷٓٹض ٲٵ اظ ذٹزتبٴ ثٹزٴ یب 

ټربیی نرحج     ای جسیس اظ ٲٽربضت  ایٵ ٶ ؿ ا ٲب زض ٲٹضز آٲٹذتٵ ٲجٳٹٖٻ

  ټرب  ټرب  ايرُطاة   ؼقربٲ٭ ترط  )زټرس ذٹزتربٴ   ٦ٷ ٱ ٦ٻ ثٻ قٳب اجبظٺ ٲری  ٲی

ا ایٵ ٲٹيٹٔ ثرب ثٽترط ظٶرس٪ی ٦رطزٴ ٲرطتجٍ      ضا زض٤ ٦ٷ س (ٸ ٚ طٺ ټب ٶ٫طاٶی

  اظ ٲلرب٬  ذرٹاټٱ  ٲری اؾ  ٸ زؾت بثی ثٻ آٴ ٶ بظٲٷرس تٗٽرس ٸ تربـ اؾر ا     

ؾٹاضی ضا ثٻ قرٳب   ٱا ٦ؿی ٶحٹٺ زٸچطذٻٷؾٹاضی اؾتٟبزٺ ٦ یبز٪ طی زٸچطذٻ

 ٶ٫ٟ ا

ذٹضزیرس  ٸ   قسیس  ٸ ثٻ زٞٗربت ظٲر ٵ ٲری    ثبیس ؾٹاض زٸچطذٻ ٲی

زاقرت س ٦رٻ ظٲر ٵ     ضا آٲربز٪ی  ایرٵ  ٦طزیرس ٸ  ثطای ٲستی َٹالٶی تٳطیٵ ٲری 

ازاٲرٻ زټ رسا یرب     ؾرٹاضی  ثرٹضیس ٸ ظذٳی ٸ ٦جٹز قٹیس ٸ ټٷٹظ ثٻ زٸچطذٻ

تٹاٶس ثٻ قٳب ث٫ٹیس چ٫ٹٶٻ قٷب ٦ٷ سااا ثبیرس ٸاضز   ٦ؽ ٶٳی یبز٪ طی قٷبااا ټ چ

قسیس ٸ ٸا٢ٗب ثب آة تٳبؼ ثط٢طاض ٦طزٺ ٸ قٷب ٦رطزٴ ضا   اؾترط یب ا٢ بٶٹؼ ٲی

تٹاٶٷرس جربی٫عیٵ تجطثرٻ ٲؿرت٣ ٱ ثبقرٷسا       آٲٹذت سا ٦ٯٳبت ثٻ تٷٽبیی ٶٳی ٲی

ع ثب ٶكؿتٵ ضٸی یر٥ ٶ ٳ٧ر  ٸ ٮرصت    قٷ سٴ زض ٲٹضز ی٥ ٚطٸة ظیجب ټط٪

ثطزٴ اظ ق٧ٹٺ ٚطٸة ی٧ؿبٴ ٶ ؿ ا ثب ایٵ حب٬  ایٵ اٲط ٶ ع ٶ بظٲٷرس حبيرط   

٪ٹٶرٻ ٦رٻ ټؿرتٷس ٸ ٶرٻ آٴ      تجبضة ٲؿت٣ ٱ ذٹز  ټٳبٴ ٸثٹزٴ زض ظٲبٴ حب٬ 

ثرٹزٴ اٲرطی زقرٹاض ٸ     زض ٮحٓرٻ ثرٹزٴ  ذٹاټ ٱ ثبقٷس  اؾ ا  ٪ٹٶٻ ٦ٻ ٲب ٲی
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ظٶس٪ی ضٸظٲطٺ ضا ث بٴ ٦ٷ رس ٦رٻ اٚٯرت زض    ټبیی اظ  ٶ بظٲٷس تبـ اؾ  )ٲلب٬

  ٲبٶٷس ضاٶٷس٪ی  ٲؿٹا٤ ظزٴ  زٸـ ٪رطٞتٵ  ؾرٹاض   ٮحٓٻ حب٬ حًٹض ٶساضیٱ

ثٻ تٳطیٷی ثطای آقٷبیی ثب تجربضة   ٲباتٹثٹؼ  ٚصا ذٹضزٴ ٸ ٚ طٺ(ا زض قسٴ 

اظ  ذرٹاټ ٱ ٦رطزا   ټط ټٟتٻ ایٵ ٦ربض ضا تٳرطیٵ   ضؾ ٱ ٸ ٲیذٹز زض ظٲبٴ حب٬ 

ټب ضا ټط ضٸظ زض ذبٶرٻ   ایٵ تٳطیٵ ٶ ع ث ٵ جٯؿبتٳبٴ ذٹاټ ٱ زض ظٲبٴ قٳب ٲی

 اٶجبٰ زټ سا

 توزیي وطوص – 2-2توزیي 

)اظ ثٻ ٦بض زټٱ ی ضا ثٻ ټط ی٥ اظ قٳب ٲیئب چطذٱ ٸ اق ٲی ؾبٮٵٲٵ زٸض 

ذٹاټٱ اٶجبٰ  ا ا٦ٷٹٴ  ٦بضی ٦ٻ اظ قٳب ٲیثطزٴ اؾٱ ٦كٳف ذٹز زاضی ٦ٷ س(

 س ٸ ٣ٍٞ تهٹض ٦ٷ س تب ٦ٷٹٴ تٳط٦ع ٦ٷ ءزټ س ایٵ اؾ  ٦ٻ ثط ی٧ی اظ اق ب

ایس ٸ  ایسا تهٹض ٦ٷ س ټٳ ٵ االٴ اظ ٲطید ٞطٸز آٲسٺ ٶسیسٺ ضا چ عی قج ٻ ثٻ آٴ

 ایسا زض ظٶس٪ی ذٹز ټ چ چ عی قج ٻ ثٻ آٴ ٶسیسٺ

ای ث ٵ ٖجبضات ٸجٹز زاضز  ٸ  ثبٶ ٻ 71ټبی حسا٢٭  ٶ٧تٻ7 ٲ٧ث

اضائٻ ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ح٣بی١ ٸ ثب ؾطٖتی آټؿتٻ ٸٮی ٢بَٕ  زؾتٹضاٮٗٳ٭

 ثرٹاټ س ٦بضټبی ظیط ضا اٶجبٰ زټٷس7 ٪طٸٺقٹٶسا اظ  ٲی

  یررب ثرر ٵ اٶ٫كررتبٴ ذررٹز ٶ٫ررٻ   ی٧رری اظ اقرر ب ضا زض ٦ررٝ زؾرر 

ثرٻ آٴ ٶ٫ربٺ ٦ٷ رس  َرٹضی ٦رٻ       ا)ٲ٧ث(ا ثٻ زیسٴ آٴ تٹجٻ ٦ٷ س)ٲ٧ث(زاضیس
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ا آٴ ضا ثر ٵ اٶ٫كرتبٶتبٴ   )ٲ٧ث(ایرس  ثرٻ حرب٬ چ رعی قرج ٻ آٴ ٶسیرسٺ      ٪ٹیب تب

ا )ٲ٧ث(ضا ثرر ٵ اٶ٫كررتبٶتبٴ ثطضؾرری ٦ٷ ررس    ٴثبٞرر  آ ا)ٲ٧ث(ثچطذبٶ ررس

ثٻ چكٳبٴ ذٹز اجبظٺ زټ رس ټٳرٻ    ا)ٲ٧ث(ټبی آٴ ضا ثطضؾی ٦ٷ س ثطجؿت٫ی

قررج ٻ ثررٻ آٴ اجررعای آٴ ضا ثطضؾرری ٦ٷٷررس  َررٹضی ٦ررٻ ٪ٹیررب ټط٪ررع چ ررعی 

ذُرٹض ٦طزٶرس ٦رٻ     تربٴ  شټٵا٪ط َی ایٵ ظٲبٴ ایٵ ا٧ٞبض ثٻ  ا)ٲ٧ث(ایس ٶسیسٺ

ٽرب ضا زٸؾر    ٲرٵ ایٷ "یرب   "ای زاضز یرسٺ ایٵ ٦بض چرٻ ٞب "یب  "چٻ ٦بض ٖج جی"

آ٪ربټی ذرٹز ضا    ثٻ ٖٷٹاٴ ا٧ٞبض آ٪بٺ ثبقر س ٸ تٹجرٻ ٸ     اظ ٸجٹز آٶٽب"ٶساضٰ

 ا)ٲ٧ث(ٲُٗٹٜ ثٻ قی ٦ٷ س

ٹز حبال قی ضا ظیط ث ٷی ذٹز ٪طٞتٻ ٸ آٴ ضا ثجٹی س ٸ ثرب ټرط زٰ ذر   

 ا)ٲ٧ث(حبال زٸثبضٺ ثٻ آٴ ٶ٫ربٺ ٦ٷ رس   ا)ٲ٧ث(ثٹی آٴ ضا ثب ز٢  ثطضؾی ٦ٷ س

ال آٴ ضا زض زټبٴ ذٹز ث٫صاضیس  ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ تٹجرٻ ٦ٷ رس ٦رٻ زؾر  ٸ     حب

زاٶٷس ٦ٻ آٴ ضا ٦جب ث٫صاضٶس  ٸ قبیس تطقد ثعا٠ ذرٹز ضا   ثبظٸی قٳب ز٢ ٣ب ٲی

ؾپؽ قی ضا ثٻ آضاٲری زض زټربٴ ذرٹز ث٫صاضیرس ٸ      ا)ٲ٧ث(احؿبؼ ٦ٷ سٶ ع 

ٴ زض ؼ آقٹز  ٣ٍٞ احؿرب  تٹجٻ ٦ٷ س ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ثسٸٴ ٪بظ ٪طٞتٵ پصیطٞتٻ ٲی

ظٲبٶی ٦ٻ آٲبزٺ ثٹزیرس  آ٪بټبٶرٻ آٴ ضا ٪ربظ     ا)ٲ٧ث(زټبٴ ذٹز ضا ثطضؾی ٦ٷ س

  ثٻ آضاٲی آٴ ضا ثجٹیسااا ا)ٲ٧ث(ټبی ضټبقسٺ اظ آٴ تٹجٻ ٦ٷ س ٲعٺثعٶ س ٸ ثٻ 

ؾپؽ  ظٲبٶی ٦رٻ   ا)ٲ٧ث(تٛ  ط قی زض زټبٴ ذٹز تٹجٻ ٦ٷ سثٻ ثعا٠ ذٹز  ٸ 

ا اظ اٶجبٰ ایٵ ٦بض تٹجرٻ ٦ٷ رس   آٲبزٺ ثٯٗ سٴ آٴ ثٹزیس  ثٻ ٲ ٭ ثٯٗ سٴ آٴ پ ف
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زض ٶٽبیر     ا)ٲ٧ث(ثبقرس ٖٳ٭ ثٯٕ ٶ ع ی٥ تجطثٻ ٦ربٲب آ٪بټبٶرٻ    ؾٗی ٦ٷ س

ؾٗی ٦ٷ س احؿبؼ ثٯٗ سٴ  حط٦  آٴ ثرٻ ٲٗرسٺ ذرٹز ٸ ټٳچٷر ٵ احؿربؼ      

 تط قسٴ ثسٴ ذٹز ثٻ اٶساظٺ ی٥ ٦كٳف ضا زٶجب٬ ٦ٷ سا ؾٷ٫ ٵ

 آگاّی ٍ اّویت آى تَخِتؼزیف 

 ظٲربٴ حرب٬  ٸ ثرسٸٴ ٢ًربٸت     تٳبؼ ثبثٻ ټسٜ   تٹجٻ ٦طزٴ  7آ٪بټی تٹجٻ

زض٤ ٦طزٴ ظٲربٴ حرب٬ ثرٻ    آ٪بټی ثٻ ٲٗٷی  تٹجٻا ثٻ ٖجبضت زی٫ط  ثٹزٴ اؾ 

 اثبقس   ٲیٸؾ ٯٻ تٹجٻ ټسٞٳٷس ٸ ٲساٸٰ ثٻ آٴ

 تٌفس آگاّاًِتوزیي  – 3-2توزیي 

ټبیتبٴ ضیٯ٧ؽ ټؿتٷس  زض حبٮتی آضاٰ ٸ ضاح  ٦ٻ ؾتٹٴ ٣ٞطات قٳب ٸ قبٶٻ

ضا ثجٷسیسا تٹجٻ ذٹز ضا ثٻ ق٧ٱ  تبٴ چكٳبٴذٹاټ س   ا٪ط ٲی٢طاض ث٫ طیسا 

ذٹز ٲُٗٹٜ ٦ٷ س ٸ ثبال آٲسٴ یب ثعض٨ قسٴ آضاٰ آٴ ثب ټط زٰ ٸ پبی ٵ ضٞتٵ 

ثط تٷٟؽ ذٹز تٳط٦ع ٦ٷ س  یب ٦ٹچ٥ قسٴ آٴ ثب ثبظزٰ ذٹز ضا احؿبؼ ٦ٷ سا

ذٹز ضا ثٻ ټط زٰ ٸ ثبظزٰ زض َٹ٬ ظٲبٴ آٴ اذتهبل زټ س   "تٳبٰ تٹجٻ"ٸ 

 ٪ٹیب ؾٹاض ثط ٲٹج ٶٟؽ ذٹز ټؿت سا

پطتری ضا   قٹز  ٲٷكأ حٹاؼ ٲٷحطٜ ٲی تبٴ ٶٟؽټط ٪بٺ شټٵ قٳب اظ 

حبنر٭   ث بث س ٸ ثٻ آضاٲی ٸ ثسٸٴ ٢ًبٸت تٹجٻ ذٹز ضا ثٻ ق٧ٱ ٸ احؿربؼ 
                                                           
1
. Mindfulness 
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ثط٪طزاٶ سا ا٪ط شټٵ قٳب ټعاضاٴ ثربض اظ ٶٟرؽ ٦كر سٴ     ٸضٸز ٸ ذطٸج ټٹا اظ

 تبٴ شټٵای ٦ٻ زض  ټط ٲكٛٯٻ قٳبؾ  ٦ٻ نطٜ ٶٓط اظ "ٸْ ٟٻ"ٲٷحطٜ قس  

 اټط ٲطتجٻ آٴ ضا ثبظ٪طزاٶ س  ٸجٹز زاضز

ټط ظٲبٶی ٦ٻ آٲبزٺ ثٹزیس  تٹجٻ ذٹز ضا ثٻ نساټبی پ طاٲٹٴ ذٹز 

  ایس ٪ؿتطـ زټ س  ذٹزتبٴ ضا زض ایٵ اتب٠ تهٹض ٦ٷ س ٦ٻ زض نٷسٮی ٶكؿتٻ

 ضا ٪كٹزٺ ٸ ثٻ اتب٠ ثط٪طزیسا تبٴ چكٳبٴثٻ آضاٲی 

 افىار ٍ احساساتپذیزش  – 4-2توزیي 

 فزم توزیي تْثَد سًذگی

ا٧ٞبض ٸ  2ذٹز ٶؿج  ثٻ پصیطـ 3( تٗٽسضاؾ زض ؾتٹٴ اٸ٬ )ؾٳ  

آٴ ضٸظ ضا ثج  ٦ٷ سا زض ؾتٹٴ زٸٰ  تٳطیٵ ٦طزٴ  ظٲبٴ  ٶبذٹقبیٷس احؿبؾبت

آٴ ٸ ٲست آٴ ضا ثج  ٦ٷ سا زض ؾتٹٴ ؾٹٰ  ټط چ عی ٦ٻ َی تٳطیٵ ثطٸظ 

 بٴ ټؿت س ضا ثج  ٦ٷ ساتض جٯؿٻ ثٗسی٦طزٺ ٸ ٲبی٭ ثٻ نحج  زضثبضٺ آٴ ز

 تٗٽس7 ثٯٻ ذ ط

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 چٻ ظٲبٶی؟

 ٲست )ز٢ ٣ٻ(؟

 ٶٓطات

                                                           
2
. Commitment 

3
. Acceptance 
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 قٷجٻ7

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7

 

 ی٧كٷجٻ7

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7

 

 زٸقٷجٻ7

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7

 

 قٷجٻ7 ؾٻ

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7

 

 چٽبضقٷجٻ7

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7

 

 قٷجٻ7 پٷ 

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7

 

 جٳٗٻ7

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7
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 استؼارُ لایك تادتاًی

ایٵ اٲرط قربٲ٭    ٦بضثطز زاضزا تٗ  ٵ ظٲ ٷٻ ٸ جٽ  اٶجبٰ ٦بض ایٵ اؾتٗبضٺ ثطای

ٲتٗٽساٶرٻ    پرصیطـ ٸ ا٢رساٰ   2ټرب    اضظـ9ذرب٠  ی  ٶباٲ رس یآٲرس ٖٷبنط ٦بض

ثٻ جبی  اظ اؾتٗبضٺ ٢بی١ ثبزثبٶی تٹاٶٱ اٰ ٦ٻ ٲی قٹزا ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ پی ثطزٺ ٲی

ثٽتط اظ  ایٵ اؾتٗبضٺ ثطای قرم ٲٵ زض چبٺ اؾتٟبزٺ ٦ٷٱ ٸ اٞتبزٺ اؾتٗبضٺ ٲطز

 اؾ ا چبٺزض اٞتبزٺ ٲطز 

تهٹض ٦ٷ س ظٶس٪ی ٲبٶٷس ؾرٹاضی زض یر٥ ٢ربی١ ثبزثربٶی ٦ٹچر٥      "

ایرس ٸ   ټبی الظٰ ثطای ټسای  ٢بی١ ذٹز ضا آٲٹذترٻ  ا َی ظٶس٪ی  ٲٽبضتاؾ 

ٸ  ایرس  آٲٹذترٻ  ضا ټرسای  ٢ربی١   ظٶس٪یاظ ٲ٣هس ذٹز آ٪بټی زاضیسا زض ضٸٶس 

ٸ قرٳب ذر ؽ    آیٷرس  ٲری ٦رٻ ٪ربټی اٲرٹاج ضٸی ٢ربی١ ٞرطٸز       ایس ٲتٹجٻ قسٺ

اظ پ ٳبٶرٻ   اٶس ظٲبٶی ٦ٻ آة زض ٢بی١ ٶٟٹش ٦طز  ث كتط ٲطزٰ یبز ٪طٞتٻقٹیسا  ٲی

                                                           
4
. Creative hopelessness 

5
. Values 
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ٸ قٳب ٶ رع اظ ټٳر ٵ ضٸـ اؾرتٟبزٺ     سٷثطای ترٯ ٻ آة اؾتٟبزٺ ٦ٷ یٲرهٹن

 ا٦ٷ س ٲی

ایرس  ٸٮری ظٲربٶی ٦رٻ      زضثبضٺ ایٵ پ ٳبٶٻ آٲٹذترٻ چ عټبیی ثٷبثطایٵ  

 جبییزض  ثٗسی ٶ بظی ثٻ آٴ ٶساضیس  پ ٳبٶٻ ضا ثطای اؾتٟبزٺ زض ظٲبٴ ٲٹضز ٶ بظ

ٸ  آیس ٲیضٸی ٢بی١ ٞطٸز  یاٲٹاج قسیس  زض ٲٹا٢ٗی اظ ؾٟطتبٴزاضیسا  ٶ٫ٻ ٲی

٦ٻ ٢بثر٭ ٞٽرٱ ٸ    زټ س ٲیا پؽ قٳب ٦بضی ضا اٶجبٰ قٹز ٲیآة زض ٢بی١ جٳٕ 

  ٪بټی ٦ٷ س ٲیا ٲ٧طضا اظ پ ٳبٶٻ اؾتٟبزٺ آة قط ٲٷ٣ُی اؾ 7 ذبل قسٴ اظ

 ا ااا ثؿ بض ؾطیٕ  ٪بټی ثؿ بض ثبز٢   ٪بټی ثؿ بض ثب قست  ٪بټی ٶباٲ ساٶرٻ ٸ 

ایس؟ تٳبٰ ایٵ ٲست ٦ٻ زض حب٬ ترٯ رٻ   ة ذبل قسٺآزض تجطثٻ ذٹز  آیب اظ 

ترٹاٴ   آة ثٹزیس  چٻ اتٟب٢ی ثطای جٽ  ٸ پ كطٞ  ٢بی١ قٳب اٞتبزٺ اؾ ؟ ٲی

 ایس؟  كتطی ضا نطٜ ترٯ ٻ آة ٶؿج  ثٻ ټسای  ٢بی١ ذٹز ٦طزٺ٪ٟ  ظٲبٴ ث

ټربی   ٸ ٲتٹجٻ ٸجرٹز ؾرٹضاخ   ث بٶساظیسثٻ پ ٳبٶٻ ا٪ط ضٸظی ٶ٫بټی 

اٞتس؟ ا٪ط ایٵ پ ٳبٶٻ ی٥ اٮ٥ ثٹز چٻ؟ ثبیس  چٻ اتٟب٢ی ٲی  ٲتٗسز زض آٴ قٹیس

پ ٳبٶرٻ    قرٹٶس ٦رٻ اٮر٥    زازیس؟ :ا٦لط اٞطاز ٲتٹجٻ ٲی اثتسا چٻ ٦بضی اٶجبٰ ٲی

٦ٷٷرس؛ یر٥    ذٹثی ٶ ؿ  ٸ ثٷبثطایٵ اؾتٟبزٺ اظ اثعاضی ٲتٟبٸت ضا پ كٷٽبز ٲری 

زټ ٱ ثطضؾی ایٵ  ذت  ٦بضی ٦ٻ ٲب ثب ی٧سی٫ط اٶجبٰ ٲیا ؾُ٭ یب زؾتبٴ ذٹز9

ٸ ثطذری اظ آٶٽرب    اؾر  ٦ٻ ٦ساٰ اثعاض ٸا٢ٗرب ثرطای قرٳب ٲٟ رس      اؾ ٲٹيٹٔ 

 تٹاٶٷس اثعاضټبی ثؿ بض ٲٟ ستطی ثطای ترٯ ٻ آة ثبقٷسا ٲی
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 جربی تط اظ ی٥ پ ٳبٶٻ ٲٷبؾت ایٵ اؾ  ٦رٻ ثرٻ    يٹٔ ٶٹیسثرفٲٹ

تٹاٶ ٱ ٢بی١ ضا ثٻ ٲؿر ط ثط٪طزاٶرسٺ ٸ ټرسای      ٲی  ذبنی اظ آةتبـ ثطای 

تٹاٶس زض اثتسا ثؿر بض   ذٹاټ س آٚبظ ٦ٷ ٱا ایٵ ٦بض ٲی آٴ ضا ثٻ جبیی ٦ٻ قٳب ٲی

 ؾٷجی زض ایٵ ٦بض ٸجٹز ٶساضزا ثرب ثرٻ حط٦ر     آټؿتٻ ثبقس  ٸٮی ټ چ ؾطٖ 

ټبی زی٫طی ثطای ترٯ ٻ آة ث بث ٱ؛ قربیس ایرٵ    تٹاٶ ٱ ضٸـ زضآٸضزٴ ٢بی١ ٲی

ذٹاټ رس ثطٸیرس ٲٟ رس     زض ٦ٳ٥ ثٻ ټسای  ٢بی١ ثٻ جبیی ٦رٻ ٲری   ټب اؾتطاتػی

 ثبقٷسا

( 7تٹاٶؿرت س   7 ا٪ط ٲری اؾ پطؾكی ٦ٻ ثبیس اظ ذٹزتبٴ ثپطؾ س  ایٵ 

ٶتٹاٶ رس آٴ ضا   اؾر   قرٷبٸض   ټٷٹظ ٢بی١ٸ ثب ایٷ٧ٻ   ثبقس٢بی١ ٲ٣ساضی آة زض 

آة زض ( 3  یرب ایٷ٧رٻ   ثٻ حط٦  زضآٸضیس ٸ جٽ  حط٦  آٴ ضا تٗ ر ٵ ٦ٷ رس  

تٗجرت   اؾر  ض قٷبٸ ایٷ٧ٻ ټٷٹظ ٢بی١ ٦ٻ اظ ظیبز ای ٢بی١ ثبقس  قبیس ثٻ اٶساظٺ

٦ساٰ  ٦ٷ ساذٹاټ س ټسای   آټؿتٻ  ٢بی١ ضا ثٻ جٽتی ٦ٻ ٲی ٷسټط چ ٦ٷ س  ٸٮی

 ٦ٷ س؟ ٲٹضز ضا اٶتربة ٲی

ٸجٹز زاضز ٦ٻ ثبیس  ظیبزیٲٹا٢ٕ ثبضٺ ایٵ اؾتٗبضٺ  ټٷ٫بٰ نحج  زض

ټبی شټٷی ذٹز ٶؿج  ثٻ  زازٺثٻ ثرٹاټ س  اًٖبتٹ٢ٝ ٦ٷ س  ؾؤا٬ ثپطؾ س  اظ 

سی تٹاٶ س اظ ایٵ ضٸـ جٽ  تٹؾٗٻ ٶباٲ ر  تٹجٻ ٦ٷٷس ٸ ٚ طٺا قٳب ٲیؾٷبضیٹ 

 ٸ ٚ طٺ اؾتٟبزٺ ٦ٷ سا "ٶحٹٺ ٞٗبٮ   شټٵ"  ٶكبٴ زازٴ ذب٠
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ٸجٹز آة زض ٢بی١ ٶ ؿر   ثٯ٧رٻ    ًٖبی ٪طٸٺ ا ٲك٧بتزض ٸا٢ٕ 

 یتٹاٶ س اظ ٖٷبنط ٲتٟبٸت ؾ ا ٲیٽبآٶ ٶ٧طزٴ حط٦  ٸ )ٮٷ٫ط اٶساذتٵ(ایؿتبزٴ

تٹاٶ رس اظ آٶٽرب    ظیطا ٦بضثطز آٶٽب ی٧ؿبٴ اؾر ا ثرطای ٲلرب٬  ٲری      اؾتٟبزٺ ٦ٷ س

 اٶس؟ ثپطؾ س ثطای ذبنی اظ ٮٷ٫ط یب ٚ طٺ چٻ ٦بضی اٶجبٰ زازٺ

ثبیرس ز٢ر     "بی ٲؤثطتط ثرطای ترٯ رٻ آة  ټ ضٸـ"زض ٲٹضز ٢ؿٳ  

٦ٷٱا ایٵ اؾرتٗبضٺ   ثؿ بضی ثٻ ٦بض ثطزٺ قٹزا ٲٵ قرهب ایٵ ٢ؿٳ  ضا ث بٴ ٲی

ٸ ټٳچٷربٴ   ٪ رطز  ٲری ضا زض ثرط   یثٻ ٢سضی ٪ؿتطزٺ اؾ  ٦ٻ تجربضة ٲتٟربٸت  

پصیطی ٸ    اٶُٗبٜآٲسی  ظیطا ایٵ ضٸـ ثط ٦بضٲبٶس ٲیثب٢ی  ACTٲُبث١ ٲس٬ 

  حصٜ یب ٦ٷترط٬ ٦رطزٴ تجربضة    ثٻ جبی  ٷسحط٦  ثٻ ؾٳ  ظٶس٪ی اضظقٳ

 ا٦ٷس تٳط٦ع ٲی

 تَسؼِ استؼارُ

ټربی   آٴ ضا ثرٻ ٢ؿرٳ     ستٹاٶ ٲٟ س ثٹز  ٲی ی ٦ٻ ایٵ اؾتٗبضٺ ثطایتبٴزض نٹضت

ٲؿ ط ٦ٹچر٥ زض  ایٵ ایسٺ ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ی٥ تٛ  ط    ثٻ ٸیػٺٲتٟبٸتی اظ ضٸٶس ٦بض

 7سټ ثؿٍ ز  ٪ طز َی ظٲبٴ ق٧٭ ٲی  ا٢ بٶٹؼ

ای ٲؿر ط ٢ربی١ ثرٻ ؾرٹی      زضجرٻ  ٢2بزض ثٻ تٛ  ط  ٣ٍٞتهٹض ٦ٷ س "

تٹاٶرس ثؿر بض    ٲؿ ط ٲری اثتسای ا چٷ ٵ تٛ  طی زض ټؿت سٲ٣هس ٲٹضز ٶٓط ذٹز 

ٶبچ ع ثبقس  ٸٮی ا٪ط ثٻ ایٵ تٛ  ط ٦ٹچ٥ پبیجٷرس ثبقر س  ٢ربی١ قرٳب زض یر٥      
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٦رٻ پر ف اظ تٛ  رط     تط اظ ٲ٧ربٶی  ٲتٟبٸتثٻ جبیی ثؿ بض  ٦ ٯٹٲتطی 711ٲؿ ط 

 "اضؾس آٴ ثٹز  ٲیزض جٽ  ٲؿ ط 

 ّای اختٌاب الگَّا ٍ ّشیٌِ

 ی ثطای ٦ٷترط٬ تجربضة  ټبی تبـ)یا ٻقٷبؾبیی اٮ٫ٹټبی اجتٷبة تجطثټسٜ  

 ټبی اجتٷبة ٸ ٦ٷترط٬  ٸ قٷبؾبیی ټعیٷٻ (زض ؾُٹس قٷبذتی  ٖبَٟی  ضٞتبضی

 اثبقس تجبضة ٲی

زض ظٶرس٪ی ثرٻ    "٪ ط ٦رطزٴ "ث بی س ٶ٫بټی ثٻ احؿبؾی ٦ٻ زض ظٲبٴ 

ا زض ٪صقرتٻ ثرطای     ث بٶرساظیٱ زاضیس HIVټط ٪ٹٶٻ قطٰ ٶبقی اظ ٸ  HIVزٮ ٭ 

ایرس؟ ثطذری اظ    ایٵ احؿبؼ چٻ ٦ربضی اٶجربٰ زازٺ   "ثطَطٜ ٦طزٴ"حصٜ یب 

ٜ    ټبی جٯؿبت ٪صقتٻ ضا ٲطٸض ٦ٷ پبؾد   اظ اٞرطاز   زیرس ٶع  رس )ثرب ٦ؿری حرط

طزیرس  یرب     ذٹزتبٴ ضا ٲٷعٸی ٦یسزطټب ٸ ضٸیسازټبی ٲكرم اجتٷبة ٦ ٲ٧بٴ

ثرٹزٺ   ٦بضآٲرس  ټربیی  اجتٷبة چٷ ٵ (ا آیبایس طزٺٲٹاز ٲرسض اؾتٟبزٺ ٦اظ اٮ٧٭ ٸ 

 ٦بضآٲسټب ثطای قٳب  ثٹزٺ اؾ ؟ آیب ایٵ اؾتطاتػی ٦بضآٲساؾ ؟ آیب ٞطاض ٦طزٴ 

 اٶس؟ ذ ط  ثٻ ټٳ ٵ زٮ ٭ قٳب ایٷجب ټؿت سا ثٹزٺ

آیب ٲٳ٧ٵ اؾ  ٦ٻ تبـ قٳب ثطای ح٭ ٲؿبٮٻ زض ٸا٢ٕ ثركی اظ 

 ا٦ٷٹٴ ٲٳ٧ٵ اؾ   ح٭ ثٹزٺ  كٻ قج ٻ ثٻ ی٥ ضاٺٲؿبٮٻ ثبقس؟ چ عی ٦ٻ ټٳ

 ثركی اظ ٲؿبٮٻ ثبقسا ذٹزـ زض ٸا٢ٕ ٸ ح٭ قٳب ٶجبقس ضاٺ
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ایرٵ  ؾبظی ٦ٷ س ٸ ث بٴ ٦ٷ رس   ضا ٶطٲب٬ "ح٭ ٦ٷتطٮی ضاٺ"ٞطا٪ ط ثٹزٴ 

ٲٗٳررٹال احؿرربؼ ضټرربیی ٶؿررجی یررب ٦بٲرر٭ زض   ٲررست ټرربی ٦ٹترربٺ اؾررتطاتػی

 زټ ٱا ا اٶجبٰ ٲی٦ٷٷسا ټٳٻ ٲب آٴ ض ضا ٞطاټٱ ٲی ٲست ٦ٹتبٺ

 ّا ّشیٌِ

 ټبی ثٯٷسٲست اٮ٫ٹټبی اجتٷبة ٲطتجٍ ثب  ټعیٷٻHIV  قٳب چٻ ثٹزٺ

 اؾ ؟

  زض ٶت جٻ تبـ ثطای ٲسیطی  یب اجتٷبة اظ قطٰ ٲطتجٍ ثبHIV   اظ

 ایس؟ چٻ چ عټبیی ٲٷهطٜ قسٺ

 تبٴ اٞتبزٺ اؾ ؟ آیب ٦بضی ثطای  َی ظٲبٴ چٻ اتٟب٢ی ثطای ظٶس٪ی

 یس؟ا تبٴ اٶجبٰ زازٺ ظٶس٪ی

 زض َی ظٲبٴ  "تبٴ ًٞبی ظٶس٪ی"اٶس یب  ټبیتبٴ اٞعایف یبٞتٻ آیب ٪عیٷٻ

 تط قسٺ اؾ ؟ تٷ٩

   زض نٹضتی ٦ٻ ظٲبٴ ذٹز ضا نطٜ تبـ ثطای ٲسیطی  ايُطاة

٦طزیس  آٴ  ټطاؼ  ا٧ٞبض ٶباٲ س٦ٷٷسٺ  ذبَطات ٸ ایٵ ٢ج ٭ ٲٹاضز ٶٳی

 ٦طزیس؟ ضا چ٫ٹٶٻ ؾپطی ٲی

 تِ تثز استؼارُ غذا دادى – ًااهیذی خالق
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ـ     ټربی ٦ٷتطٮری اؾرتٟبزٺ     اظ ایٵ اؾتٗبضٺ ثطای ٶكربٴ زازٴ ټعیٷرٻ ٶٽربیی ترب

ټرب   ټب ٸ ايُطاة ؼتطټب   آٞطیٵ  ٶ٫طاٶی تٹاٶ س ا٧ٞبض ٲك٧٭ قٹزا قٳب ٶٳی ٲی

ټربی   ضا ثب تبـ زض جٽ  اضيب ٦طزٴ آٶٽب ٦ٷتط٬ ٦ٷ سا ثب اٶجبٰ ایٵ ٦بض ثرف

ټب ثطای ٦ٷترط٬ ٸ   تٹؾٍ تبـقٳب  ټبی اضظـتط اظ ظٶس٪ی ٸ  ثٻ ٲطاتت ثعض٨

 قٹٶسا ( ٲیتٯٝ) "ذٹضزٺ"ټب ٸ ٚ طٺ  ؼتطټب    اجتٷبة اظ ا٧ٞبض ٶ٫طاٶی

قٹیس ٸ ی٥ تٹٮٻ ثجط ٲٯرٹؼ ضا   تهٹض ٦ٷ س ی٥ ضٸظ نجد ث ساض ٲی

ا ثرب ایٷ٧رٻ ایرٵ    ٦ٷس ٦ٻ اظ ٪طؾٷ٫ی ٲ ٹ ٲ ٹ ٲی یبث س پك  زضة ذبٶٻ ذٹز ٲی

٦ٷ رس ٦رٻ    ٸ ثٻ ایٵ ٧ٞط ٲری  ثجط ٣ٍٞ ی٥ تٹٮٻ اؾ   ٸٮی ټٷٹظ تطؾٷب٤ اؾ 

ٲٳ٧ٵ اؾ  قٳب ضا ٪بظ ث٫ طزا ثٷبثطایٵ  ثطای ثطزاقتٵ ٦ٳی ٪ٹق  ثٻ ؾرطا٘  

ضٸیس تب ثجط قٳب ضا ٶررٹضزا ٸ ٲُٳئٷرب  اٶرساذتٵ ٪ٹقر  اٸ ضا ترب       یرچب٬ ٲی

زاضزا پؽ زٞٗٻ ثٗرسی   ظٲبٶی ٦ٻ ٲكٛٹ٬ ذٹضزٴ ٪ٹق  اؾ  ؾب٦  ٶ٫ٻ ٲی

ترط قرسٺ اؾر   قرٳب ٪ٹقر        ترط ٸ تطؾرٷب٤   ٦ٻ ٪طؾٷٻ اؾ   ٸ ٦ٳی ثعض٨

 زټ س تب اٸ ضا زٸض ٶ٫ٻ زاضیسا زټ سا ٲجسزا  قٳب ثٻ اٸ ٚصا ٲی ث كتطی ثٻ اٸ ٲی

٦ٷ س ٸ ثجط ذربٶ٫ی قرٳب ټرط ضٸظ     قٳب ټط ضٸظ ایٵ ٦بض ضا ت٧طاض ٲی

ټربی   قٹزا زض َی ظٲربٴ  ٚرصای ضٸظاٶرٻ ثجرط قرٳب اظ ت٧رٻ       تط ٲی ٦ٳی ثعض٨

ثجرط ذربٶ٫ی   قرٹزا   بٮٻ تجسی٭ ٲری ټب ٸ ق٣ٻ ٦بٲ٭ ٪ٹؾ ٦ٹچ٥ ټٳجط٪ط ثٻ زٶسٺ

٦ٹچ٥ قٳب ثٻ ظٸزی ٲ ٹ ٲ ٹ ٦طزٴ ضا ٦ٷبض ٪صاقتٻ ٸ ثٻ جربی آٴ ټرط ظٲربٴ    

٦ٷسا ح ٹاٴ ذربٶ٫ی ٦ٹچر٥ ٸ    ٦ٻ ٪طؾٷٻ ثبقس ٚطقی ذكٳ٫ ٵ ٶلبض قٳب ٲی
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ثبٲعٺ قٳب تجسی٭ ثٻ ی٥ ٚٹ٬ ٚ ط ٢بث٭ ٦ٷتط٬ ٸ ٸحكی قسٺ اؾ  ٦ٻ ا٪رط ثرٻ   

 زضیساذٹاټس ٶطؾس قٳب ضا ذٹاټس  چ عی ٦ٻ ٲی

ثب ایٵ ثجرط    ستٹاٶ آٸضتبٴ ضا ٲی ت٣بی قٳب ثب ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت ضٶ 

ی ا ٻسا ټط ظٲبٶی ٦ٻ ثرب زازٴ ٪ٹقر  ٢طٲرع اجتٷربة تجطثر     ٷ ذبٶ٫ی ٲ٣بیؿٻ ٦

)یٗٷی ټط ٦ربضی ٦رٻ ثرٻ اجتٷربة اظ ا٧ٞربض ٸ احؿبؾربت ٶباٲ س٦ٷٷرسٺ ٦ٳر٥         

)زضز( جرط ترط قرسٴ ث   ترط ٸ ٢رٹی   ٦ٷ س  ثٻ ثعض٨ ٦ٷس( زضز ذٹز ضا ت٣ٹی  ٲی ٲی

ټط ظٲبٶی ٦ٻ ٪طؾٷٻ ثبقس ثب ٚطقری ذكرٳ٫ ٵ    ٦ٷ سا ثجط)زضز( ذٹز ٦ٳ٥ ٲی

٦ٷرس  ٸ زض ٚ رط ایرٵ نرٹضت قرٳب ضا       اظ قٳب ټط آٶچرٻ ثرٹاټرس َٯرت ٲری    

ترط   تط ٸ تطؾٷب٤ زټ س  ثٻ ٢ٹی ذٹضزا ٸٮی  ټط ظٲبٶی ٦ٻ قٳب ثٻ آٴ ٚصا ٲی ٲی

 ٦ٷ سا ٦ٳ٥ ٲی تبٴ ٸ اٞعایف ٦ٷتط٬ آٴ ثط ظٶس٪ی زضزقسٴ 

 هطاّذُ افىار ٍ احساسات – 5-2زیي تو

ټربی   ٦ٷٷرس٪بٴ زض جٽر  زض٤ ضٸیرساز    ټسٜ اظ ایٵ تٳطیٵ ٦ٳ٥ ثٻ قرط٦  

 اثبقس ٲیتبـ ثطای تٛ  ط تجبضثكبٴ  ٸثسٸٴ زض٪ ط قسٴ   قبٴ یزضٸٶ

ضاټری ثرطای آٲرٹذتٵ ایرٵ اؾر  ٦رٻ         آ٪ربټی  تٹجرٻ  ټربی  تٳطیٵ

یرب   اٶتربة اظ آٴ ضاٸ احؿبؾبت ٶبقی ٲبٴ  ثٻ شټٵ ٸاضز قسٺ تٹاٶ ٱ ا٧ٞبض ٶٳی

ثٻ چٻ ٲرٹاضزی تٹجرٻ ٦ٷر ٱ ٸ     ٦ٻ تٹاٶ ٱ اٶتربة ٦ٷ ٱ ٲی ٦ٍ٣ٞٷ ٱا ٲب  ٦ٷتط٬

قرٳب  ا ټسٜ ٶٽربیی ایرٵ اؾر  ٦رٻ     زضٸٶی پبؾد زټ ٱچ٫ٹٶٻ ثٻ ضٸیسازټبی 
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  ٪ٹٶٻ ٦ٻ ټؿتٷس ټٳبٴزضؾ    ټبی ٖبَٟی ذٹز تهبٸیط ٸ پبؾد  ٲتٹجٻ ا٧ٞبض

زض ٸا٢رٕ  ا ثبقر س  ٻ ټرط ٶحرٹ  آٶٽرب ثر   "زضؾر  ٦رطزٴ  "ثسٸٴ ٶ بظ ثٻ تٛ  ط یرب  

پصیطای ټٳٻ ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت ذٹز  ثسٸٴ ٢ًبٸت)ذٹة  ثرس ٸ  ذٹاټ ٱ  ٲی

  ٦ٳی ٖب٢ٻ ٸ ٲٽطثربٶی ثرٻ تجربضة قرهری     ااا( ثبق س ٸ ثسٸٴ جس٬ ٸ ت٣ب

 ذٹز ايبٞٻ ٦ٷ سا

ټسٜ اظ ایٵ تٳطیٵ ایجبز احؿبؼ ٲتٟبٸت ثٹزٴ  ثٽتط ثٹزٴ یب آضاٰ 

 ااؾر  احؿبؼ ٦رطزٴ   ت٣ٹی  ق ٹٺٺ ٸ ٲكبټسثٯ٧ٻ ټسٜ  ی قٳب ٶ ؿ ؛ؾبظ

  ثرٻ ټرط ٶٟرؽ     ق٣ٟ  آٲ عٸ آ٪بټی  ٪كٹز٪ی ټسٜ اظ ایٵ تٳطیٵ  زض ٸا٢ٕ

 اقٹز ٸاضز ٲی تبٴ شټٵ٦ٻ ثٻ  اؾ  ٧ٞط یب ٶ٫طاٶی احؿبؼ 

ز٢ ٣ٻ ظٲربٴ ثرطای آٴ زض ٶٓرط ث٫ طیرس(ا      72تٳطیٵ ضا اٶجبٰ زټ س )

س٪بٴ ضا ثطای اٶجربٰ  ٦ٷٷ جٯؿٻ ضا ثب ٪ٟت٫ٹ زض ٲٹضز تٳطیٵ پبیبٴ زټ س؛ قط٦ 

 اضٸظاٶٻ تٳطیٵ زض ذبٶٻ تكٹی١ ٦ٷ س

 آگاّی تَخِ: 2 خلسِ –تىلیف 

ضا ٲكرم  تبٴ زاقت س HIVزض ت٣ٹیٱ ظیط  ټط ضٸظی ٦ٻ احؿبؼ قطٰ اظ 

 اظ تٗبٲ٭ ثب ٞطزی یب اٶجبٰ ٦بضی ٦ٻ ٦HIVٷ سا ټٳچٷ ٵ ا٪ط ثٻ ذبَط اثتب ثٻ 

 ٲكرم ٦ٷ سا Xثب ٖبٲ   ایس  آٴ ضا زٸؾ  زاقت س زؾ  ٦ك سٺ
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زض ضزیٝ ظیطیٵ  ٲ عاٴ ضٶ   ت٣ب یب ٲ عاٴ زضؾ  ثٹزٴ آٴ ٧ٞط زض 

 ااٲت بظزټی ٦ٷ س 8 ٦بٲب( 871 انب  7) 71اٮی  7ثبٸض ذٹزتبٴ ضا اظ 

 
 قٷجٻ

 

 ی٧كٷجٻ

 

 زٸقٷجٻ

 

ؾٻ 

 قٷجٻ

 

 چٽبضقٷجٻ

 

پٷ  

 قٷجٻ

 
چ٣سض اظ ایٵ ا٧ٞبض 

اٮی  7ضٶ  ثطزیس؟ )

71) 

      

٧ٞبض چ٣سض ثب ایٵ ا

اٮی  7ت٣ب ٦طزیس؟ )

71) 

      

چ٣سض ثبٸض زاضیس ٦ٻ 

ایٵ ا٧ٞبض زضؾ  

 (71اٮی  7ثبقٷس؟ )

      

 

ا٪ط ایٵ تجبضة َی ټٟتٻ ٪صقتٻ ضٸی زازٶس ی٧ی اظ آٶٽب ضا  

 ټبی ظیط پبؾد زټ س7 اٶتربة ٦طزٺ ٸ ثٻ پطؾف

 ٲ٧بٶی ضا ٦ٻ ایٵ احؿبؾبت زض آٴ ثطٸظ ٦طزٶس ضا تٹن ٝ ٦ٷ سا -
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زض حب٬ اٶجبٰ چٻ ٦بضی   یٵ احؿبؾبت ثطٸظ ٦طزٶسظٲبٶی ٦ٻ ا -

 ثٹزیس؟

 زض ٲٹضز ایٵ احؿبؾبت چٻ ٦بضی )زض نٹضت اٶجبٰ( اٶجبٰ زازیس؟ -

٦بض ا٪ط ٦بضی زض ٲٹضز ایٵ احؿبؾبت اٶجبٰ زازیس  آیب ٲبٶٗی ثطای  -

قٳب ثٹز؟ زض نٹضت ٲلج  ثٹزٴ پبؾد  آٴ ضا اضظقٳٷس ٸ ٲٽٱ 

 تٹن ٝ ٦ٷ سا

 پذیزش افىار ٍ احساسات

 فزم توزیي تمَیت سًذگی

( تٗٽس ذٹز ٶؿج  ثٻ اٶجبٰ تٳطیٵ پصیطـ ا٧ٞبض ضاؾ زض ؾتٹٴ اٸ٬ )ؾٳ  

ٸ احؿبؾبت زض آٴ ضٸظ ٸ تبضید آٴ ضا ثج  ٦ٷ سا زض ؾتٹٴ زٸٰ  تٳطیٵ 

  ټط چ عی ٦ٻ َی تٳطیٵ ٲست آٴ ضا ثج  ٦ٷ سا زض ؾتٹٴ ؾٹ٦ٰطزٴ  ظٲبٴ ٸ 

بٴ ټؿت س ضا ثج  تٻ ثٗسیثطٸظ ٦طزٺ ٸ ٲبی٭ ثٻ نحج  زضثبضٺ آٴ زض جٯؿ

 ٦ٷ سا

 تؼْذ: تلِ/خیز

 تاریخ:

توزیي وزدى: 

 تلِ/خیز

 چِ سهاًی؟

 هذت )دلیمِ(؟

 ًظزات
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 ضٌثِ:

 تاریخ:

توزیي وزدى: 

 تلِ/خیز

 سهاى:

 دلیمِ:

 

 یىطٌثِ:

 تاریخ:

توزیي وزدى: 

 تلِ/خیز

 سهاى:

 دلیمِ:

 

 دٍضٌثِ:

 تاریخ:

توزیي وزدى: 

 تلِ/خیز

 سهاى:

 دلیمِ:

 

 ضٌثِ: سِ

 تاریخ:

توزیي وزدى: 

 تلِ/خیز

 سهاى:

 دلیمِ:

 

 چْارضٌثِ:

 تاریخ:

توزیي وزدى: 

 تلِ/خیز
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 سهاى:

 دلیمِ:

 ضٌثِ: پٌح

 تاریخ:

توزیي وزدى: 

 تلِ/خیز

 سهاى:

 دلیمِ:

 

 خوؼِ:

 تاریخ:

توزیي وزدى: 

 تلِ/خیز

 سهاى:

 دلیمِ:

 

  New Harbingerجٹضج اچا آیٟطت ٸ جبٴ پیا ٞٹضؾ    اٶتكبضات ©

3112 
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 آگاّی چیست؟ تَخِ

 

 

 

 

 آگاّی را توزیي وٌین؟ تَخِچزا 

 

 

 ضَد؟ ضاهل چِ هَاردی هی

 

 

 

 تَخِ ٍیژُ داضتي:

 ػوذی 

 در سهاى حال 

 تذٍى لضاٍت 

لذر سهاى حال را تِ ٍسیلِ تَخِ ّذفوٌذ ٍ هذاٍم 

 داًستي تِ آى

 ُّای  تِ آگاّی تیطتز ضوا اس حَس

تاى ٍ تٌاتزایي، درن تْتز  ًاضٌاختِ سًذگی

 وٌذ. آًْا ووه هی

 گًَِ وِ ّستٌذ  تِ پذیزش اهَر ّواى

 وٌذ ووه هی

 قبٲ٭ چٷس ٮحٓٻ ٲتٹ٢ٝ ٦طزٴ

زټ س ٸ ٣ٍٞ  ټط٦بضی ٦ٻ اٶجبٰ ٲی 

 خاری  ټبیتٹجٻ ٦طزٴ ثٻ ضٸیساز

 ٌیذ:اهتحاى و

در طَل رٍس تِ هذت چٌذ دلیمِ ٍ چٌدذیي تدار، در   

حالت ًطستِ تذٍى ایٌىِ سدؼی وٌیدذ احسداا یدا     

تدِ  فىزی را تغییز دّیذ، تِ تٌفس تاى تَخدِ وٌیدذ.   

 خَدتاى اخاسُ دّیذ سهاى حال را واهال تپذیزیذ.



 مثبت HIV(بزای کاهش شزم مبتالیان به ACTراهنمای درمان گزوهی پذیزش و تعهد )

 

 
46  

 

 

 

 فصل سىم:

 گسلص
 

 

 ًگزد. ّز وسی اس ساٍیِ دیذ خَد تِ ًاراحتی هی

 هاری لِ پي-خیي
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٦ٷسا  ضا ثطضؾی ٲی ٞطز اظ قطٲف( ٦طزٴ  جسایٗٷی )3٪ؿٯفاټٳ    ٞه٭ایٵ 

قٷبؾربیی ا٧ٞربض ٸ   ٸ یرٻ زیرس  ٸ ٲٽربضت ضٞتربضی     ایٵ ٦بض قبٲ٭ تٛ  ط زض ظاٸ

قرٹزا زض   ٞرطز ٲری   یزضٸٶر  یاحؿبؾبت زضٸٶی زض ظٲربٴ ضخ زازٴ ضٸیرسازټب  

ACT ز٢ ٣ب  "ذٹز"ٲحتٹا )-ثٻ ٖٷٹاٴ-ذٹز»»  ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ثب ٖٷٹاٴ تٛ  ط اظ

ټربیی   زټٷس ٸ زاؾرتبٴ  ؾ  ٦ٻ زض شټٵ ٲٵ ضخ ٲیا ای اظ ضٸیسازټبیی ٲجٳٹٖٻ

ظٲ ٷرٻ )زض ایرٵ ٮحٓرٻ  زض ایرٵ     -ثٻ ٖٷٹاٴ-ذٹز»ثٻ  «ضٰ(٦ٻ زض ٲٹضز ذٹزٰ زا

ٸ ٲرٵ ثرٻ نرٹضت     ٦ٷرس  ظٲبٴ  زض ایٵ قطایٍ  شټٵ ٲٵ ایٵ ٧ٞط ضا اضائرٻ ٲری  

ا ایٵ قٹز اقبضٺ ٲی« ثبقس( ای ټؿتٱ ٦ٻ زاضای ایٵ ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت ٲی ظٲ ٷٻ

ٌ ی ثب ټسٜ ٶكبٴ زازٴ ٶحرٹٺ  ټبی قبٲ٭ تٳطیٵ ٞه٭ ذٹز٦ربض ٲٗٷرب ثرٻ     اضتجرب

اؾ  ٦ٻ ؾٗی زاضیٱ ایرٵ  تٹؾٍ شټٵ ظزٺ قسٺ ټبی قٟبټی  ثطچؿتٲحتٹا ٸ 

 ټب ضا ؾؿ  ٦ٷ ٱا چؿجٷس٪ی

 ِسَم جلس 

آ٪بټی آٚبظ ٦ٷ س  ؾپؽ جٯؿٻ  ای تٹجٻ جٯؿٻ ذٹز ضا ثب ی٥ تٳطیٵ پٷ  ز٢ ٣ٻ

 ٪صقتٻ ضا ٲطٸض ٦ٷ سا

 توزیي وتثی پٌثِیىز: تٌالض سزوَب فىز – 3-1توزیي 

                                                           
6
. DeFusion 
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ؾط٦ٹة ٧ٞط  ٲتٷب٢ى پ بٲسټبیثی اظ ټسٜ اظ ایٵ تٳطیٵ اٞعایف آ٪بټی تجط

٦ٻ ث كرتطیٵ قرطٲٷس٪ی    ز٢ ٣ٻ ثٻ ٶٹقتٵ زض ٲٹضز ظٲبٶی 71اؾ ا ٪طٸٺ ثطای 

 حبنر٭ اظ  تجربضة   ا پرؽ اظ تٳرطیٵ  پطزاظٶرس  ٲری   اظ ذٹز ضا تجطثٻ ٦طزٶرس 

 71زض پبیربٴ   تٹجٻ ٦ٷ سا تبٴټب ضا ثطضؾی ٦ٷ سا ثٻ قطٰ اظ ذٹز ٲحتٹای ٶٹقتٻ

 ضا ثجٷسٶسا قبٴ چكٳبٴاټ س ٦ٷٷس٪بٴ ثرٹ ز٢ ٣ٻ اظ قط٦ 

تٹاٶ رس احؿبؾربت یرب     ثٻ چ عی ٦ٻ ٶٹقت س ٧ٞرط ٦ٷ رسا ثج ٷ رس ٲری    

ا٧ٞبضی ٦ٻ ثٻ قٳب آؾ ت ظزٶس یب ثطای قٳب زقٹاض ثٹزٶس ضا ثٻ ذبَط ث بٸضیسا 

ذرٹز   زضزای ثرب   تٹاٶ س ٮحٓٻ آٶٽب ٪بټی ٲبٶٗی زض ٲؿ ط قٳب ټؿتٷسا ثج ٷ س ٲی

پرصیطی    )ٲ٣بٸٲ   احؿبؼ ٶرباٲٷی  آؾر ت   اضتجبٌ ثط٢طاض ٦ٷ سا ثٻ ټط ٸا٦ٷكی

٦ٷرس تٹجرٻ    ذُٹض ٲری  تبٴ شټٵيٗٝ  ذجبٮ   ٸ حتی قبیس تٷٽبیی( ٦ٻ زض 

تبٴ ثٹزٴ قبیس ثٻ ایرٵ   ٦ٷ سا ا٪ط ث٫ٹیٱ ٲك٧ٯی ٸجٹز ٶساضز چٻ؟ ذٹز ٸا٢ٗی

 ٦ٻ ثبیس ثطای ایٵ ٲٹاضز ًٞبیی ضا زض ٶٓط ث٫ طیسا اؾ ٲٗٷب 

ضا تجطثرٻ   ټرب  احؿربؼ  ٶ ؿرت س ٦رٻ ایرٵ    ٦ؿری ټٳچٷ ٵ  قٳب تٷٽب 

ټبی ضٸاٶی ذٹزٲبٴ ٶ ع اضظقٳٷس ثبقسا ثج ٷ رس   پصیطـ زقٹاضی قبیس٦ٷ سا  ٲی

ٍ تٹاٶ س ایٵ حؽ ضا تجطثٻ ٦ٷ س ٦رٻ   ٲی قرٳب ٶ ؿرت س ٦رٻ ٪ربټی آؾر ت       ٣ٞر

تٹاٶ س تهٹض ٦ٷ س ٦ٻ اٞطاز حبيط زض ایٵ اتب٠ ٶ رع ا٧ٞربض ٸ    ث ٷ سا ثج ٷ س ٲی ٲی

تٹاٶ رس   قط آٶٽب ذبل قرٹٶسا ثج ٷ رس ٲری   ذٹاټٷس اظ  احؿبؾبتی زاضٶس ٦ٻ ٲی

تربٴ  زٸؾرتبٶتبٴ     ذربٶٹازٺ )تهٹض ٦ٷ س ٦ٻ ا٦ٷٹٴ اٞطازی زض ظٶس٪ی قٳب ټؿتٷس
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ٸ ټٳٻ ایٵ اٞطاز زاضای ا٧ٞربض ٸ   (ٸ ااا ٦ٷ س ٲییب ٦بض اٞطازی ٦ٻ ثب آٶٽب ظٶس٪ی 

تٹاٶ رس   ذٹاټٷس اظ آٶٽب زٸض قٹٶسا ثج ٷ س ٲری  احؿبؾبت زقٹاضی ټؿتٷس ٦ٻ ٲی

ا٪رط ثرٻ قرٳب اجربظٺ زټٷرس       ا٦ٷٷرس  ٷ س ٦ٻ آٶٽب ٶ ع  ٲبٶٷس قٳب  ٧ٞط ٲیتهٹض ٦

ٶ٫بټی ثٻ اتٟب٢بت ٸا٢ٗری ث ٷساظیرس  قربیس قرٳب ضا اظ آٶٽرب زٸض ٦ٷرسا ثج ٷ رس        

تٹاٶ س تهٹض ٦ٷ س ٦ٻ جٽبٴ ٲٳٯؤ اظ اٞطازیؿ  ٦ٻ زض حب٬ ت٣ب ثب ا٧ٞربض ٸ   ٲی

زض پٷٽربٴ   ٖٹاَٝ زقٹاض ټؿتٷس ٸ ثطای ٶعزی٥ ثٹزٴ ثرٻ ؾربیط اٞرطاز ؾرٗی    

حبال زٸثبضٺ ایٵ اتب٠ ضا تهٹض ٦ٷ س  ثٻ ذربَط ث بٸضیرس اترب٠     ٦طزٴ آٶٽب زاضٶسا

ٕ  ضا ثبظ ٦ٷ رسا  تبٴ چكٳبٴچٻ ق٧ٯی اؾ   ٸ ظٲبٶی ٦ٻ آٲبزٺ ثٹزیس   ثرٻ   ضاجر

ذرٹاټ ٱ ثرط ٲٹاٶرٕ ثر ٵ قرٳب ٸ یر٥ تجطثرٻ         ٲب ٲی اایٵ ٲٹيٹٔ ٪ٟت٫ٹ ٦ٷ س

 زضٲبٶی ٢ٹی ٚٯجٻ ٦ٷ ٱا

 گسلصاستزاتژی 

ٰ  ثطایقسٺ  ؾتطاتػی َطاحیا ٪ؿٯف یرب    اجتٷربة   ؾربظی  ٦ٳ٥ ٦طزٴ ثرٻ آضا

٦ٷرس ترب    ٶ ؿ   ثٯ٧ٻ ثٻ قٳب ٦ٳ٥ ٲری ؾط٦ٹة احؿبؾبت ٸ ا٧ٞبض ٶبذٹاؾتٻ 

٦ٳی اظ ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت ٶبذٹقبیٷستبٴ جسا قٹیس ٸ ټٳچٷبٴ ٦ٻ ایٵ ا٧ٞربض  

ٸ احؿبؾبت ٶبذٹقبیٷس ٸجٹز زاضٶس  ثٻ ؾٳ  ظٶس٪ی اضظقرٳٷستبٴ حط٦ر    

 ٦ٷ سا

 اگیزی ٍ لذرت ارسضیاتیفز
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ٲ٣ساضی ٲ٣بٸٲ  تجطثٻ ٦طزٺ ثبقر سا ٲبٶٷرس ایرٵ     اؾ  زض َی تٳطیٵ  ٲٳ٧ٵ

ضٸی قرٳب ټؿرتٷسا   ثٻ زضؾ  ضٸ   ظٶٷس ٦ٻ ثٻ قٳب آؾ ت ٲی یاؾ  ٦ٻ ٲٹاضز

قج ٻ ثرٻ یر٥ ټ رٹال     ذٹقبیٷسضؾس ایٵ ا٧ٞبض یب احؿبؾبت ٶب ٪بټی ثٻ ٶٓط ٲی

ثرٻ ٲبټ ر  ایرٵ ټ رٹال      ترط  ١ا قبیس ا٪ط ٶ٫ربټی ز٢ ر  ټؿتٷس ثعض٨ ٸ تطؾٷب٤

٦ٷ ٱ تطؾٷب٤ ٶ ؿ ا زض ایٷجب تٳطیٷی  ث ٷساظیٱ  ثج ٷ ٱ ٦ٻ آٶ٣سض ټٱ ٦ٻ ٧ٞط ٲی

ضټرب ٦رطزٴ ٸ ٦ٷربض ٪صاقرتٵ ت٣رب ٸ      زټ ٱا ایٵ تٳطیٵ قربٲ٭   زی٫ط اٶجبٰ ٲی

 ثبقسا ٲجبضظٺ ثب ټ ٹال ٲی

 توزیي ضیز، ضیز، ضیز – 2-3توزیي 

  زټٷرس  ٲری  ټبیی ٦ٻ قرٳب ضا آظاض  طاٶیایس ٦ٻ ا٧ٞبض ٸ ٶ٫ ب ثٻ حب٬ ٲتٹجٻ قسٺت

٦ٷر ٱ ا٧ٞربض ٲرب     ؟ ظٲبٶی ٦ٻ ٧ٞط ٲیٶجبقٷس ضؾس قبیس آٴ چ عی ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲی

 ا٧ٞربض  قٹزا ا٪رط  ٲیزقٹاض  ٦ٷ ٱ  قطایٍ ټؿتٷس ٦ٻ ٲب ٧ٞط ٲی ٸا٢ٗب آٴ چ عی

زض "ثطای ٲلرب٬    قٹزا قسیستط ټٱ ٲیایٵ ٲٹيٹٔ قبٲ٭ ذٹز ٢ًبٸتی ثبقٷس  

٪ٹیٷرس ضا   زاضیٱ آٶچٻ ا٧ٞبضٲبٴ ٲری  آٲبز٪یٲب  "زاضزازضٸٴ ٲٵ ٲك٧ٯی ٸجٹز 

ثٻ ٖٷٹاٴ ٸا٢ٗ   یب ٲٗ بضی ثطای ٸا٢ٗ   تٯ٣ی ٦ٷ ٱا ٲب ٲٗٳرٹال حتری تٹجرٻ    

٣ٍٞ یر٥ ٧ٞرط    "زض زضٸٴ ٲٵ ٲك٧ٯی ٸجٹز زاضز"٦ٷ ٱ ٦ٻ ٦ٯٳبتی ٲبٶٷس  ٶٳی

 ٪ٹیٷس؟ ټؿتٷسا ثٻ ټط حب٬  آیب قٳب ٸا٢ٗب چ عی ټؿت س ٦ٻ ا٧ٞبضتبٴ ٲی

 ٦ٻ ا٧ٞبض ٣ٍٞ ا٧ٞبض ټؿتٷس ٸ ٶٻ چ عی ث كتط یب ٦ٳترط  ٸ  ا٪ط ث٫ٹیٱ

چٻ؟ ا٪ط ث٫ٹیٱ قٳب چ عی ٦ٻ ا٧ٞبضتربٴ زض   ٶ ؿتٷس  ٪ٹیٷس چ عی ٦ٻ ٲی حتی
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تٹاٶس زقٹاض ثبقرس  پرؽ    ٪ٹیٷس ٶ ؿت س چٻ؟ زض٤ ایٵ ٲٹيٹٔ ٲی ٲٹضزتبٴ ٲی

ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٪ٟتٱ ایٵ تٳرطیٵ احٳ٣بٶرٻ ثرٻ ٶٓرط      ث بی س تٳطیٷی ضا اٶجبٰ زټ ٱا

آیرس ضا   ٲری  تربٴ  شټرٵ چ عی ٦ٻ ثرٻ  قٳب  ٪ٹیٱ ٸ ؾپؽ ی٥ ٦ٯٳٻ ٲیضؾسا  ٲی

 ا)ثٯٷس ث٫ٹی س(ضا ث٫ٹی س "ق ط"ذٹاټٱ ٦ٯٳٻ  ٲی ٫ٹی سا اظ قٳبث

حبال ثٻ ٲٵ ث٫ٹی س ظٲبٶی ٦ٻ ایرٵ ٦ٯٳرٻ ضا ٪ٟت رس چرٻ چ رعی ثرٻ       

اـ ضا  تٹاٶ س ٲرعٺ  آٲس؟ ٲی تبٴ شټٵچٻ چ عی ثٻ  "ق ط"آٲس؟ ثب ٪ٟتٵ  تبٴ شټٵ

یر٥   تٹاٶ س احؿبؼ ٶٹق سٴ ی٥ ٮ ٹاٴ قر ط ضا حرؽ ٦ٷ رس؟    ؟ ٲیحؽ ٦ٷ س

 ؟پٹقبٶسااا زضؾ  اؾ  تبٴ ضا ٲی زټبٴ ای ٦ٻ ٲبیٕ ذٷ٥ ٸ ذبٲٻ

اظ زض ٸا٢ٕ ثب ق ط ٸ تجطثٻ قرٳب   تبٴ ذُٹض ٦طز ٲٹاضزی ٦ٻ ثٻ شټٵ

 –ا تٳبٰ ٦بضی ٦ٻ اٶجبٰ زازیٱ ایٵ ثٹز ٦ٻ ثب نسای ثٯٷس ٪ٟت ٱ آٴ ٲطتجٍ اؾ 

اظ آٶٽب ثطٸظ ٦طزٶسا تٹجٻ ٦ٷ س ٦ٻ ټ چ ق طی زض ایرٵ اترب٠   ٸ ثؿ بضی  –ق ط 

ٸجٹز ٶساضزا ټ چیا ٸٮی ق ط ثٻ نٹضت ضٸاٶی زض ایٵ اترب٠ ٸجرٹز زاقر ا    

قٳب ٸ ٲٵ آٴ ضا زیسیٱ  ٲعٺ ٦طزیٱ ٸ احؿبؼ ٦طزیٱا ٸٮی  ٣ٍٞ ایٵ ٦ٯٳٻ زض 

 ایٷجب ثٹزا

حبال  تٳطیٷی زی٫طا ایٵ تٳطیٵ ٦ٳی احٳ٣بٶٻ اؾ  ٸ ٲٳ٧رٵ اؾر    

زټٱ تب  ٶجبٰ آٴ ذجبٮ  ث٧ك س  ٸٮی ٲٵ ټٱ آٴ ضا ثٻ ټٳطاٺ قٳب اٶجبٰ ٲیاظ ا

 "قر ط "ذٹاټٱ ٦ٯٳرٻ   احٳ٣بٶٻ زاقتٻ ثبق ٱا اظ قٳب ٲی یټٳ٫ی ثب ټٱ احؿبؾ

تٹجرٻ   اتٹاٶ س ت٧طاض ٦ٷ رس  تطیٵ ق٧ٯی ٦ٻ ٲی پك  ؾط ټٱ ٸ ثٻ ؾطیٕ  ضا ثٯٷس
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ا پكر  ؾرط ټرٱ    ث بی س اٶجبٲف ثرسیٱ  ایس؟ زټس؟ آٲبزٺ ٦ٷ س چٻ اتٟب٢ی ضخ ٲی

  ثبٶ ٻ(ا 21اٮی  72! )"ق ط"ث٫ٹی س 

ٲتٹجٻ  آٲس؟ تبٴ شټٵثٻ ٲٵ ث٫ٹی س ثب ت٧طاض ایٵ ٦ٯٳٻ چٻ چ عی ثٻ 

ټب ضٸاٶی ق ط ٦ٻ چٷس ز٢ ٣ٻ پر ف ٸجرٹز زاقر      قسیس چٻ اتٟب٢ی ثطای جٷجٻ

ای ذٷ٥ ٚٯر ّ اظ ثر ٵ    ٣ٍٞ ثٻ ی٥ نسا تجسی٭ قساااا آٴ ٲبزٺ ذبٲٻ ضخ زاز؟

٪ٹیرب قر ط ٸا٢ٗرب زض ایرٵ       ی اٸٮ ٵ ثبض ایٵ ٦ٯٳٻ ضا ٪ٟت سضٞ ا ظٲبٶی ٦ٻ ثطا

اتب٠ ٸجٹز زاق ا ٸٮی تٳبٰ اتٟب٢ی ٦ٻ ضٸی زاز ایٵ ثٹز ٦ٻ قرٳب ٣ٞرٍ یر٥    

  ٸ ت٣طیجرب  ٲٗٷربزاض  "ضٸاٶری "٪ٟت رس  اظ ٶٓرط   ٦ٯٳٻ ٪ٟت سا ٲطتجٻ اٸ٬ ٦ٻ آٴ ضا 

 ٲٯٳٹؼ ثٹزا ٸٮی ٸ٢تی ثٻ زٞٗبت آٴ ضا ت٧طاض ٦طزیس  قطٸٔ ثٻ اظ زؾ  زازٴ

ٱ ث٫ٹیٱ ایٵ ټذٹا آٴ ٲٗٷب ٦طزیس ٸ ایٵ ٦ٯٳٻ ٣ٍٞ ی٥ نسا ثٹزا چ عی ٦ٻ ٲی

زض ٲرٹضز ذٹزٲربٴ ٸ    ٴٲرب  تٹاٴ ثرٻ ا٧ٞربض قرهری    اؾ  ٦ٻ ایٵ تٳطیٵ ضا ٲی

زاضیٱ اٖٳب٬ ٦طزا ظٲربٶی ٦رٻ چ رعی ضا     HIVثؿ بضی اظ ا٧ٞبضی ٦ٻ زض ٲٹضز 

ؾ  ٶ ؿ  ٪ٹی س  زض ٖبٸٺ ثط ټط ٲٗٷبیی زض پك  ایٵ ٦ٯٳبت ثٻ ذٹزتبٴ ٲی

٦ٻ ث٫ٹی ٱ ایٵ ا٧ٞبض ٣ٍٞ ی٥ ٧ٞط ټؿتٷس؟ ا٧ٞبض تٷٽب زٸز ټؿتٷس  ټر چ چ رع   

ٲٷؿجٱ ٸ ٲٯٳٹؾی زض آٶٽب ٸجٹز ٶساضزا آٶٽب ٣ٍٞ ٦ٯٳبت ٸ نساټب زض ؾط ٲرب  

 ټؿتٷسا

یب ایسظ(  HIVآٸض ) ضا ثب ی٥ ٦ٯٳٻ ٢ٹی ٸ قطٰ "ق ط"تٳطیٵ7 تجطثٻ 

ضا ثٻ نٹضت ٪طٸټری اٶجربٰ    اٶجبٰ زټ سا ایٵ ٦ٯٳٻ ضا ت٧طاض ٦ٷ سا ایٵ تٳطیٵ
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زض ٲٹضز اظ ث ٵ ضٞتٵ ٲٗٷبی ٦ٯٳبت ٸ ثب٢ی ٲبٶسٴ تٷٽب یر٥ نرسا   حب٬  زټ سا

 ٪ٟت٫ٹ ٦ٷ سا

 وٌتزل وزدى، خَدِ هسالِ است

ټٳبٶُٹض ٦ٻ ٲب زض تبـ ثطای ٦ٷتط٬ ٸ اجتٷبة اظ احؿبؾبت ٸ ا٧ٞبض 

 سازټٷ ٦ٷ ٱ  ٲطاجٗبٴ ٲب ٶ ع ایٵ ٦بض ضا اٶجبٰ ٲی آٸضٲبٴ ت٣ب ٲی ذجبٮ 

 سٌح استؼارُ درٍؽ – 3-3توزیي 

ٲته٭ ټؿت سا  اؾ  ؾٷجی ٦ٻ تب٦ٷٹٴ ؾبذتٻ قسٺ ٞطو ٦ٷ س ثٻ ثٽتطیٵ زضٸ٘

قسٺ اؾ ا ظٲبٶی ٦ٻ ثٻ آٴ  تطیٵ ٶٳٹٶٻ ؾبذتٻ ایٵ ی٥ زؾت٫بٺ ٖبٮی ٸ حؿبؼ

ای ثطاٶ٫ رترٻ یرب    ٲته٭ ټؿت س  ٚ ط ٲٳ٧ٵ اؾ  ثسٸٴ تكر م زؾرت٫بٺ شضٺ 

ثؿ بض ؾبزٺ زاضیرس7 تٳربٰ ٦ربضی ٦رٻ ثبیرس       ای ٲًُطة قٹیسا زض ایٷجب ٸْ ٟٻ

ای ٲًُطة قٹیس  ٲتٹجرٻ   اٶجبٰ زټ س ایٵ اؾ  ٦ٻ آضاٰ ثبق سا حتی ا٪ط شضٺ

ذرٹاټٱ   زاٶٱ ٦ٻ ٢هس زاضیس تبـ ثؿ بض ظیبزی ٦ٷ س  ٸٮی ٲی ذٹاټٱ قسا ٲی

ټرٱ ضٸی قر٣ ٣ٻ قرٳب     99ی٥ ٲكٹ٠ زی٫ط ثٻ قٳب ثسټٱ؛ ی٥ اؾٯحٻ ٲ٫ٷٹٰ 

٦رٷٱ؛ ٸٮری ا٪رط     ٰ ثٳبٶ س  ٲٛعتربٴ ضا ٲتبقری ٶٳری   زټٱا ا٪ط ٣ٍٞ آضا ٢طاض ٲی

قٹٰ ظیرطا ثرٻ ایرٵ زؾرت٫بٺ ٖربٮی ٲتهر٭        ٲًُطة قٹیس )ٲٵ ٲتٹجٻ آٴ ٲی

٦ٷ رس   ټؿت س(  ٶبچبض ثٻ ٦كتٵ قٳب ذٹاټٱ ثٹزا پؽ  ٣ٍٞ آضاٰ ثبق س! ٧ٞط ٲی

ترطیٵ   قٹز؟ ٦ٱ ظٶ س چٻ چ عی ٖبیستبٴ ٲی زټس؟ حسؼ ٲی چٻ اتٟب٢ی ضخ ٲی
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تٹاٶس ٸحكتٷب٤ ثبقسا ثٻ َٹض َج ٗری ایرٵ ٪ٹٶرٻ ٧ٞرط      ٲ عاٴ اظ ايُطاة ٲی

تٹاٴ اظ  ثَٱ! چُٹض ٲی "قٱ! االٴ ٲ عٶٻ! ذسای ٲٵ  زاضٰ ٲًُطة ٲی"٦ٷ س  ٲی

 ایٵ اتٟب٠ جٯٹ٪ طی ٦طز؟

 وٌتزل افىار ٍ احساساتّا: خایگشیٌی تزای  رفتار تا ًیزٍی هحزوِ ارسش

ٲربٴ ٲٽربضت ٶساقرتٻ     ٦ٷ ٱ زض ٦ٷتط٬ ا٧ٞبض ٸ احؿبؾربت  ا٪ط آٶ٣سض ٦ٻ ٧ٞط ٲی

 ای ثرٻ اؾرٱ   ٶ رطٸی ٲحط٦رٻ   ثبیس ضٞتبضټب ضا ثرب ثبق ٱ  ضاٺ جبی٫عیٷٵ چ ؿ ؟ 

 اټسای  ٦ٷ ٱ ټبی ٦ٷتطٮی ثٻ جبی تبـ  ټب اضظـ

٦ٷٷس٪بٴ زض تبـ ثرطای ٦ٷترط٬    ضٞتبضټبی اضظقٳٷسی ضا ٦ٻ قط٦ 

اٶرس ضا ثطضؾری ٦ٷ رسا ثرب      قبٴ اظ زؾ  زازٺ HIVاَبٖبت ٲطتجٍ ثب ٸيٗ   

ـ    اؾتٟبزٺ ټرب ٸ اټرساٜ ٲرٹضز     اظ تجبضة ٸ اؾتٗبضٺ ثٻ آٶٽرب ٦ٳر٥ ٦ٷ رس اضظ

 قبٴ ضا تٗطیٝ ٦ٷٷسا ٖب٢ٻ

 ټب  ټب ضا ٲتٳبیع ٦ٷ سا اټساٜ ٲ٣هس ټؿتٷسا اضظـ اټساٜ ٸ اضظـ

 ؾٟط ثٻ ٚطةاااٲبٶٷس اٮٗٳط ټؿتٷسا  ؾٟطټبی ٲبزاٰ

 اٶتربة ضا تٹي د زټ سا 

 قررس؟ ترربٴ ثررط چررٻ چ ررعی اؾررتٹاض ثب ذٹاټ ررس ظٶررس٪ی تٳررطیٵ7 ٲرری

قسٺ ثبقر س ٸ زض ٶ٫ربٺ زی٫رطاٴ     ذٹاټ س ثطای چٻ چ عی قٷبذتٻ ٲی
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تهرٹض   یرب  چٻ ٲٗٷبیی زاقتٻ ثبق س؟ تٳطیٵ ٶٹقتٻ ضٸی ؾرٷ٩ ٢جرط  

 ضا اٶجبٰ زټ سا ؾبٮ٫ی 52تٹٮس 

 ٟت٫ٹ7 چٻ چ عی ث ٵ قٳب ٸ اٶجبٰ آٴ ٦بض ٢طاض زاضز؟٪ 

ثب احؿبؾبت ٸ   ٦ٷٷس٪بٴ ٦ٳ٥ ٦ٷ س ثب پصیطـ ٸ ٖب٢ٻ ثٻ قط٦ 

ټب ٸ ضٞتبضټب ٪ٟت٫ٹ  زض ٲٹضز اضظـ ٦ٷٷسا حب٬ ٶبذٹاؾتٻ ذٹز ضٞتبضا٧ٞبض 

 ٦ٷ سا

 ٰ٦طزیس؟ آٸض ثطذٹضز ٲی زض ٪صقتٻ چ٫ٹٶٻ ثب ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت قط 

 گسلص: 3 خلسِ –توزیي 

 توزیي: تزگِ خْات ارسضوٌذ

 *تِ تزگِ خْات ارسضوٌذ وِ در اداهِ آهذُ است رخَع وٌیذ.

 .وٌیذ اهتیاس دّی: اّویت خَد را 1لذم 

 قطٸٔ( 3یب  7  1ټط حٹظٺ )زض اټٳ   ٲ٣ بؼ ثب ٖبٲ  ظزٴ ٦بض ذٹز ضا 

پصیط  ټب یب اٲت بظزټی اټٳ   ٶبثطاثط آٶٽب اٲ٧بٴ اٲت بظ ٶسازٴ ثٻ ټٳٻ حٹظٺ٦ٷ سا 

اؾ ا ټط حٹظٺ ضا اظ ٶٓط قرهی ذٹزتبٴ ٶؿج  ثٻ اټٳ   آٴ اٲت بظزټی 

ض ٲٽٱ یب اٲت بظزټی ثٻ ا٦لط ٦ٷ سا اٲت بظزټی ثٻ ی٥ یب زٸ حٹظٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ثؿ ب

ا ٲٹيٹٔ ٲٽٱ زض ایٷجب ایٵ اؾ  ٦ٻ ثٻ ثبقس ٲیٲٳ٧ٵ   ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٽٱ حٹظٺ
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زضٸٴ ذٹزتبٴ ثٷ٫طیس ٸ نبز٢بٶٻ ثٻ ٲٹاضز ٲٽٱ ثطای قرم ذٹزتبٴ 

اټٳ  ( زازیس  ثٻ ؾطا٘ حٹظٺ  )ثی 1ای اٲت بظ  ا٪ط ثٻ حٹظٺ اٲت بظزټی ٦ٷ سا

 ازاٲٻ زټ سا ضا ټبی اضظقی ذٹز ٹظٺثٗسی ثطٸیسا اٲت بظزټی ثٻ تٳبٰ ح

 .: تِ رضایت خَد اهتیاس دّیذ2لذم 

( 7ټبی ثطٸیس ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶؿجتب ٲٽرٱ )  ثٻ ٲطحٯٻ ٢ج٭ ثط٪كتٻ ٸ ثٻ ؾطا٘ حٹظٺ

( اٲت بظزټی ٦طزیس  ٲ٧ث ٦ٷ س ٸ ثٻ آٶٽب ٧ٞط ٦ٷ سا ؾرپؽ  ثرب   3یب ثؿ بض ٲٽٱ )

٦ ٟ ر  ٸ ٖٳر١    ( اظ3یرب   7  1اؾتٟبزٺ اظ ٲ٣ ربؼ ضيربی   ضيربی  ذرٹز )    

 ظٶس٪ی ذٹز زض ټط حٹظٺ ٲٽٱ ضا اٲت بظزټی ٦ٷ سا

 .ی خَد را یادداضت وٌیذّا خَاستِ: 3لذم 

ټبی ثطٸیس ٦ٻ ثٻ ٖٷرٹاٴ ٶؿرجتب    پؽ اظ ت٧ٳ ٭ ٦طزٴ اٲت بظزټی  ثٻ ؾطا٘ حٹظٺ

ثطٶبٲرٻ ذرٹز ضا یبززاقر        ؾپؽ( اٲت بظزټی ٦طزیس3( یب ثؿ بض ٲٽٱ )7ٲٽٱ )

ای ٢بثر٭   ؾ  ٦رٻ زض آٴ ثرٻ ؾرٹی آیٷرسٺ    ا ٷسٺ جٽتیزټ ٦ٷ سا ی٥ ثطٶبٲٻ ٶكبٴ

ث ٷی حط٦  ذٹاټ س ٦طزا ثٻ ٖجبضت ؾبزٺ  ٶحرٹٺ ظٶرس٪ی قرٳب ضا ٶكربٴ      پ ف

ایرٵ  تطیٵ ٲٹاضز آٴ حٹظٺ ثطای قٳب ثبقرسا   زټسا ایٵ ثطٶبٲٻ ثبیس قبٲ٭ ٲٽٱ ٲی

زټٷرسٺ آضظٸټربی قرٳب     ای ح٣ ٣ی ثبقٷس ٦ٻ ٸا٢ٗب ٶكبٴ ثبیس ثٻ ٪ٹٶٻ ټب ذٹاؾتٻ

ٻ ٢ٯت ذٹز ٪ٹـ ٦طزٺ ٸ آٴ ضا زٶجب٬ ٦ٷ سا زض ٶٹقرتٵ ٲرٹاضزی ٦رٻ    ثبقٷسا ث

ټبی  ضیكٻ زض تجبضة قٳب زاضٶس تبـ ٦ٷ سا ایٵ ٦بض ثٻ اٞعایف ٶ طٸی اضظـ
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تٹؾٍ  تبٴذبضج قسٴ اظ ٲؿ ط ٸ قٳب ٶؿج  ثٻ ا٢ساٲبتتبٴ زض ظٲبٴ ثطٸظ ذُط

 ٦ٷسا ٦ٳ٥ ٲی ټب تطؼټب ٸ  ټب  ايُطاة ٶ٫طاٶی

ٜ قٳب ٶ ؿتٷسا ټ چ ٶ٣ُٻ پبیبٶی ثطای آٶٽرب  ی اضظقی اټساټب ذٹاؾتٻ

ا قرٳب  "ایٵ ٦بض ضا اٶجبٰ زازٰ"ٸجٹز ٶساضز ٦ٻ ثتٹاٶ س ثب ضؾ سٴ ثٻ آٴ ث٫ٹی س 

زټٷرسٺ ایرٵ    ٢بزض ثٻ حصٜ آٶٽب پؽ اظ اٶجبٲكبٴ ٶ ؿت س  ثٯ٧ٻ آٶٽب ثبیرس ٶكربٴ  

ذٹاټ س ټط ضٸظ اظ ظٶرس٪ی ذرٹز ضا چ٫ٹٶرٻ ؾرپطی ٦ٷ رسا ا٪رط        ثبقٷس ٦ٻ ٲی

 اظ تٳط٦رع    ثٻ ایٵ زٮ ٭ اؾ  ٦ٻثطای قٳب زقٹاض اؾ  ټب ذٹاؾتٻٶٹقتٵ ایٵ 

ټبیی ٦ٻ ٲب ثطای ټط حٹظٺ ٲُرطس   پطؾف ټبیی ذبل ٲُٳئٵ ٶ ؿت سا ثط حٹظٺ

ی اضظقی ذرٹز ضا زض ًٞربی   ټب ذٹاؾتٻا٦ٷٹٴ   ایٱ ضا اظ ذٹزتبٴ ثپطؾ سا ٦طزٺ

اټٳ ر   ټبیی ٦ٻ اظ ٶٓرط   ٲٹضز ٶٓط یبززاق  ٦ٷ سا ایٵ ٦بض ضا ثطای تٳبٰ حٹظٺ

 اٶجبٰ زټ سا   ایس ثٻ آٶٽب زازٺ 3یب  7اٲت بظ 

 

 تزگِ خْات ارسضوٌذ

 وار/ضغل .1

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 ٶؿجتب ٲٽٱ             8 7 اټٳ            ٦بٲب ثی 18 اټٳ  7

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7
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 بقس؟ ذٹاټٱ ٦بض یب قٛ٭ ٲٵ زض چٻ ٲٹضزی ث ثطٶبٲٻ7 ٲی

)ثطای ٲلب٬  اٲٷ   قٛٯی  عی زض ٲٹضز قٛٯٱ ثطای ٲٵ ٲٽٱ اؾ چٻ چ 

چبٮف شټٷی  اؾت٣ب٬  اٖتجبض ٸ ٲٷعٮ   تٗبٲ٭ ثب یب ٦ٳ٥ ثٻ ٲطزٰ  ٸ 

 ٚ طٺ(؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رٍاتط ػاطفی )تزای هثال، اسدٍاج، سٍخیت( .2

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

ٶرٹٔ   ؟ چٻثبقٱثطای ی٥ ضاثُٻ ٖبَٟی  یقطی٧چُٹض ذٹاټٱ  ثطٶبٲٻ7 ٲی

ذرٹاټٱ   ذٹاټٱ زاقتٻ ثبقٱ؟ چ٫ٹٶٻ ٲی ای )ثطای ٲلب٬  اظزٸاج( ٲی ضاثُٻ

 ثب قطی٥ ذٹز ضٞتبض ٦ٷٱ؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ًمص پذر ٍ هادر .3

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

ذٹاټٱ ثب  ذٹاټٱ چ٫ٹٶٻ پسض یب ٲبزضی ثبقٱ؟ چ٫ٹٶٻ ٲی ثطٶبٲٻ7 ٲی

 ٞطظٶساٴ ذٹز تٗبٲ٭ زاقتٻ ثبقٱ؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 تحصیالت/یادگیزی )رضذ فزدی( .4

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 جتب ٲٽٱ            8 ٶؿ7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

ټرب    ذرٹاټٱ چرٻ ٲٽربضت    ثطٶبٲٻ7 چطا یبز٪ طی ثطای ٲٵ ٲٽٱ اؾ ؟ ٲری 

ذرٹاټٱ ضاجرٕ ثرٻ     ټبی ترههی ضا ث بٲٹظٰ؟ ٸا٢ٗب ٲی ټب یب حٹظٺ تٳطیٵ

 چٻ ٲٹاضزی ث كتط یبز ث٫ طٰ؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 دٍستاى/سًذگی اختواػی .5

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7      اټٳ       8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

ذٹاټٱ چ٫ٹٶٻ زٸؾتی ثبقٱ؟ زٸؾ  ذٹة ثٹزٴ ثٻ چٻ  ثطٶبٲٻ7 ٲی

٦ٷٱ؟ چطا زٸؾتی ثطای  ٲٗٷبؾ ؟ ثب ثٽتطیٵ زٸؾتٱ ثٻ چٻ ٶحٹ ضٞتبض ٲی

 ٲٵ اټٳ   زاضز؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 سالهت/هزالثت فیشیىی .6

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 ؿجتب ضايی8 ٶ7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

ذٹاټٱ اظ ثسٶٱ ٸ  ٦ٷٱ؟ چطا ٲی ثطٶبٲٻ7 چ٫ٹٶٻ ٸ چطا اظ ذٹزٰ ٲطا٢ج  ٲی

ؾبٲتٱ اظ َطی١ ٚصا  ٸضظـ ٦طزٴ یب ضٸی ٞطٰ ثرٹزٴ ٞ عی٧ری ٲطا٢جر     

 ٦ٷٱ؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ذبٶٹازٺ انٯی )ضٸاثٍ ذبٶٹاز٪ی ٚ ط اظ اظزٸاج یب ٸاٮسیٵ ثٹزٴ( ا4

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

اٰ تٗبٲر٭ زاقرتٻ ثبقرٱ؟     ذرٹاټٱ ثرب اًٖربی ذربٶٹازٺ     ثطٶبٲٻ7 چ٫ٹٶٻ ٲی

ذرٹاټٱ چ٫ٹٶرٻ پؿرط یرب      ذٹاټٱ چ٫ٹٶٻ ثطازض یب ذٹاټطی ثبقٱ؟ ٲی ٲی

 زذتطی ثطای ٸاٮسیٷٱ ثبقٱ؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 هؼٌَیت .8

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

٦ٷس؟ چٻ ٲٹاضزی  ظزٺ ٲی ثطٶبٲٻ7 چٻ ضٲع ٸ ضاظی اظ ظٶس٪ی ٲطا ق٫ٟ 

زټس؟ ثٻ چٻ چ عی )زض نٹضت  یٞطاتط اظ ظٶس٪ی ذٹزٰ ثٻ ٲٵ اٮٽبٰ ٲ

 ٸجٹز( ایٳبٴ زاضٰ؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 سًذگی در خاهؼِ/هحیط سیست/طثیؼت .9

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7    اټٳ         8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

تٹاٶٱ اٶجربٰ زټرٱ؟    ثطٶبٲٻ7 ثطای تجسی٭ جٽبٴ ثٻ جبیی ثٽتط چٻ ٦بضی ٲی

ټبی اجتٳبٖی )ٲبٶٷرس زاٸَٯرت قرسٴ  ضای زازٴ  ثبظیبٞر (      چطا ٞٗبٮ  

ؿ  یب َج ٗ  ثٻ چٻ ٲٹاضزی اټٳ   ثطای ٲٵ ٲٽٱ ټؿتٷس؟ زض ٲح ٍ ظی

ضٸی  اضتجبٌ ثرب   پ بزٺزټٱ )ثطای ٲلب٬  زض ٲح ٍ ث طٸٴ ثٹزٴ  ثبٚجبٶی   ٲی

 َج ٗ (؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 زیح/اٍلات فزاغتتف .10

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

زټٱ؟ چطا اظ  ټبیی اٶجبٰ ٲی ټب یب ثبظی ټب  ٸضظـ ثطٶبٲٻ7 چ٫ٹٶٻ ؾط٪طٲی

 ثطٰ؟ ایٵ ٦بضټب ٮصت ٲی

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 فصل چهارم

 زمینو-هب عنىان-خىد
 

 "٦ٷ س  تجسی٭ ذٹاټ س قسا ثٻ ټٳبٴ چ عی ٦ٻ ٧ٞط ٲی"

 تزٍا لی

 تٹاٶس آظاز ثبقسا حتی زض ثستطیٵ قطایٍ  ٢ٯت ٲی
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ثٻ  تٹاٶ ٱ اٞطازی ضا ټبی ٦بض اججبضی ظٶس٪ی ٦طزیٱ ٲی ٲب ٦ٻ زض اضزٸ٪بٺ"

٦طزٶس ٸ آذطیٵ ت٧ٻ ٶبٴ  ټب ثٻ زی٫طاٴ ٦ٳ٥ ٲی ذبَط ث بٸضیٱ ٦ٻ ث ٵ ٦ٯجٻ

زازٶسااا قبیس تٗساز آٶٽب ٦ٱ ثٹز ٸٮی آٶٽب ٲسض٤ ٦بٞی ثطای  ذٹز ضا ثٻ آٶٽب ٲی

تٹاٴ ټط چ عی ضا اظ اٶؿبٴ ٪طٞ  ثٻ جع  ایٵ ٲٹيٹٔ ټؿتٷس ٦ٻ ٲی

 طایُیاٲبٴ تح  ټط ق ټبیف ضاااااا آظازی ثطای اٶتربة ضٸس آظازی

 ٍیىتَر ای. فزاًىلدوتز 

 ٌّز تخطٌذگی، ػطك، هْزتاًی ٍ صلحضذُ اس  گزفتِ

 فیلذ اثز خه وَرى
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-ثٻ ٖٷٹاٴ-ذٹز ظٲ ٷٻ زض ٲ٣بث٭-ثٻ ٖٷٹاٴ-ان٭ ذٹزثٻ ثطضؾی  ٞه٭ایٵ 

 ثط ٦بټف تط٦ ت قٷبذتی ACTتٳط٦ع انٯی   پطزاظزا ایٵ اٶ٧ٗبؼ ٲحتٹا ٲی

ٲطتجٍ )ا٧ٞبضی    ٞطز ثب ا٧ٞبضـی اؾ  ٦ٻ ټٹیزض ظٲبٶ اؾ ا ایٵ ٲٹيٹٔ

زض  ذٹضزا ( پ ٹٶس ٲی  یب ٲٹجٹزی ؾٳی ثٹزٴ ٮب  ذجثٹزٴ   ٲطیىHIVثب 

٦ٷٷس٪بٴ   ثٻ ثطضؾی ضٞتبضټبی اضظقٳٷس ٲٹضز ثطضؾی تٹؾٍ قط٦  ایٵ ٞه٭

آ٪بټی ثطای ټط ی٥ اظ ٲطاجٗ ٵ َی ټٟتٻ  تٹجٻٶحٹٺ ٦بض٦طز پصیطـ ٸ 

 زاظزاپط ٲی  ایجبزقسٺ زض ٲؿ ط ٲٹاٶٕ٪صقتٻ ٸ 

 جلسِ چْبرم 

آ٪بټی آٚبظ ٦ٷ س  ؾپؽ جٯؿٻ  ای تٹجٻ جٯؿٻ ذٹز ضا ثب ی٥ تٳطیٵ پٷ  ز٢ ٣ٻ

 ٪صقتٻ ضا ٲطٸض ٦ٷ سا

 گز در هماتل خَد ًظارُ توایش تیي خَدِ هفَْم ساسی ضذُ

 تٳطیٵ ٢ُج   شټٷی

 ذرٹاټٱ زض تٳرطیٵ   ٲری  ټؿرت س ا٪ط ٲبیر٭  " 7چ عی ٲبٶٷس ایٵ جٳبت ث٫ٹی س

 "ذرٹز "زٸ ٶ٫ربٺ اظ  ای ثر ٵ   تٹاٶس ٞبنٯٻ ٲی ٵ تٳطیٵای اقط٦  ٦ٷ س ی٦ٹچ٧

ذٹزی ٦رٻ   (3ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبتی زاضز  ٸ ذٹزی ٦ٻ ( 7ثطای قٳب ایجبز ٦ٷسا 
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ضا  تربٴ  چكرٳبٴ   آٲربز٪ی ثٷبثطایٵ  زض نرٹضت   اایٵ ا٧ٞبض زض ٲٹضزـ ټؿتٷس

ذٹاټٱ  ٦ٷٱ تٳط٦ع ٦ٷ سا اظ قٳب ٲی ثجٷسیس ٸ ثط ا٧ٞبضی ٦ٻ ثطایتبٴ تٹن ٝ ٲی

ؾٗی ٦ٷ س ٦ربٲب آٶٽرب ضا    –تٹاٶ س ضٸی ایٵ ا٧ٞبض تٳط٦ع ٦ٷ س  ی ٦ٻ ٲیتب جبی

 "ثبٸض ٦ٷ سا

)ثطای زٸؾر  زاقرتٷی ټؿرتٷس آٚربظ ٦ٷ رس     ثب اضائٻ ا٧ٞبضی ٦ٻ ٶؿجتب 

جٽی ٲٵ ٞرطز ٲرٹ  "یب  "زټٱا ٲٵ چٷس ٦بض ضا ثٻ نٹضت ٖبٮی اٶجبٰ ٲی"ٲلب٬  

ٵ ٦بٲر٭  ٲر ")ثطای ٲلرب٬   ی ثطٸیرس قرسیستط  ( ٸ ؾپؽ ثٻ ؾطا٘ ا٧ٞبض"ټؿتٱا

ټربیی   (ا ثب ٲُطس ٦طزٴ پطؾف"تطیٵ اٶؿبٴ زض جٽبٶٱا ٲٵ ثبټٹـ"یب  "ټؿتٱا

االٴ ٦ٻ اظ قٳب ذٹاؾتٱ ایٵ ا٧ٞبض ضا ثبٸض ٦ٷ س چرٻ اتٟرب٢ی اٞتربز؟ آیرب     "ٲبٶٷس 

پچی ثٻ  چٻ ٪ٟ ؟ چٻ پچ تبٴ شټٵتط اظ ث٣ ٻ آٶٽب ثٹز؟  ثبٸض ثطذی اظ آٶٽب ؾبزٺ

ټب چٻ  قبٴ ثب زضیبٞ  ایٵ زازٺ ٻ شټٵ٦ٷٷس٪بٴ ثپطؾ س ٦ ضاٺ اٶساذ ؟ اظ قط٦ 

قسٺ زض ثبٸضپصیطی ا٧ٞبض ٸ ٲ٣بٸٲ  ٲطثٹَٻ ثرٻ قر٧٭    ٪ٟ ا ثٻ تٟبٸت تجطثٻ

قرٹذ     –ترٹ ٦بٲر٭ ٶ ؿرتی    "ثرطای ٲلرب٬     –ا٧ٞبض ٲت٣بث٭ تٹجٻ ٸیػٺ ٦ٷ س 

 "٪طٞتٻ؟ ثبیس احٳ١ ثبقی ٦ٻ چٷ ٵ ٧ٞطی ٦ٷی!

اظ ا٧ٞربض   ت٧رطاض ٦ٷ رس    ٶبذٹقربیٷس ؾپؽ  ټٳ ٵ ٞطایٷس ضا ثب ا٧ٞربض  

یرب   "زض اٶجربٰ ثطذری ٦بضټرب يرٗ ٝ ټؿرتٱا     ")ثطای ٲلرب٬   ٶؿجتب ٶبذٹقبیٷس

  ی( آٚربظ ٸ ثرٻ ؾرطا٘ ا٧ٞربض قرسیستط     "احتٳبال ٲك٧ٯی زض ٲٵ ٸجرٹز زاضزا "
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ترطیٵ اٶؿربٴ زض    ٦ٟبیر   ٲرٵ ثری  "یب  "اضظقٱا ٲٵ ٦بٲب ثی")ثطای ٲلب٬  ثطٸیس

 ټبی ثبال ضا ت٧طاض ٦ٷ سا پطؾف(ا "جٽبٶٱا

ټربیی ٲبٶٷرس ٲرٹاضز ظیرط ٲٹيرٹٔ ضا       ٲُرطس ٦رطزٴ پطؾرف    زض ٶٽبی   ثب

یرب ا٧ٞربض    ذٹقربیٷس ا٧ٞربض   –ا٧ٞبض زقٹاضتط ثٹز   ثبٸض ٦ساٰ"ثٷسی ٦ٷ س7  جٳٕ

ثربٸض ٦رساٰ ا٧ٞربض     ؟(٦ٷٷس٪بٴ اجبظٺ زټ رس پبؾرد زټٷرس    ٦ )ثٻ قطٶبذٹقبیٷس

)ٲلب٬ ضا ت٧رطاض ٦ٷ رس( یرب ا٧ٞربض     ذٹقربیٷس ٲبٶٷرس  ا٧ٞبض ٶؿجتب  –زقٹاضتط ثٹز 

چُرٹض؟   ٶبذٹقربیٷس )ٲلب٬ ضا ت٧طاض ٦ٷ س(؟ زض ٲرٹضز ا٧ٞربض   ستط ٲبٶٷسذٹقبیٷ

)ٲلب٬ ضا ت٧رطاض  ٶبذٹقربیٷس ٲبٶٷرس  ا٧ٞبض ٶؿجتب  –ثبٸض ٦ساٰ ا٧ٞبض زقٹاضتط ثٹز 

)ٲلب٬ ضا ت٧طاض ٦ٷ س(؟ شټٵ قٳب زض پبؾد ثرٻ  ٶبذٹقبیٷستط ٲبٶٷس٦ٷ س( یب ا٧ٞبض 

شټرٵ   ؟(ؾد زټٷرس ٦ٷٷس٪بٴ اجبظٺ زټ س پب ٦ )ثٻ قطذٹقبیٷس چٻ ٪ٟ ا٧ٞبض 

٦ٷٷرس٪بٴ اجربظٺ زټ رس     ٦ )ثٻ قطٶبذٹقبیٷس چٻ ٪ٟ قٳب زض پبؾد ثٻ ا٧ٞبض 

 ؟(ټط ٲٹضز تٹجٻ ٦ٷ س ٦ٷٷسٺ زض ثٻ ا٧ٞبض ٲ٣بثٯٻ پبؾد زټٷس ٸ

زاقت س  ثرٻ   ذٹقبیٷسظٲبٶی ٦ٻ ؾٗی زض ثبٸض ا٧ٞبض  7اتٟب٢ی ٦ٻ اٞتبز ایٵ ثٹز

ثرب آٴ ٲ٣بثٯرٻ ٦رطزا     بزٲتًٸیػٺ ا٧ٞبضی ٦ٻ قسیستط ثٹزٶس  شټٵ قٳب ثب ا٧ٞبض 

 –زاقرت س   ٶبذٹقربیٷس قبیس ثٻ زضجبت ٦ٳتط  ظٲبٶی ٦ٻ ؾٗی زض ثربٸض ا٧ٞربض   

اظ  ثب آٶٽرب ٲ٣بثٯرٻ ٦رطزا    ذٹقبیٷسشټٵ قٳب ثب ا٧ٞبض  –ٲجسزا  قسیستطیٵ آٶٽب 

 ؟٦ٷٷس٪بٴ اجبظٺ زټ س پبؾد زټٷسا( )ثٻ قط٦ ایٵ اتٟب٠ چٻ ثطزاقتی زاضیس
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ٸ  ٦ٻ ټ چ آضاٲف شټٷی زض ؾُد ا٧ٞربض آیب ایٵ تجطثٻ ثٻ ایٵ ٲٗٷب ٶ ؿ  

ثرٻ ؾرٳ  ٢ُرت     –ٶبذٹقربیٷس یرب   ذٹقبیٷس –ٸجٹز ٶساضز؟ ټط ٢ُت ٲحتٹا 

ثٻ جبی زٶجرب٬ ٦رطزٴ   ٲت٣بث٭ ذٹز ٦كف زاضزا آیب ایٵ ثٻ ایٵ ٲٗٷی ٶ ؿ  ٦ٻ 

 "آضاٲف شټٵ  ثبیس ٦بض زی٫طی اٶجبٰ زټ ٱ؟

 استؼارُ صفحِ ضطزًح – 1-4توزیي 

زض ٲ٣بثر٭   ط تٳبیع ث ٵ ذٹز ٲٟٽٹٰ ؾبظی قسٺٶٳبیف ثٽت ټسٜ اظ ایٵ تٳطیٵ

ا٪رط آضاٲرف شټرٵ زض ؾرُد     "چ عی ٲبٶٷس ایٵ ث٫ٹی س   ٪ط اؾ ا ذٹز ٶٓبضٺ

ا٧ٞبض اظ ؾُد زی٫رطی ٦رٻ قرٳب ٣ٞرٍ     قبیس اضتجبٌ ثب  ،قٹز ٲحتٹا یبٞ  ٶٳی

ای  اجبظٺ زټ رس ثرب اؾرتٗبضٺ   ا "ٞطزی ټؿت س ٦ٻ ایٵ ا٧ٞبض ضا زاضیس  ٲٟ س ثبقس

 تٹي د زټٱا ایٵ ٲٹيٹٔ ضا ثٽتط

ٶٽبی  زض ټٳرٻ جٽربت اٲترساز     قُطٶجی ضا تهٹض ٦ٷ س ٦ٻ تب ثی  نٟحٻ

تب ثرٻ حرب٬ قرُطٶ  ثربظی      ټبی ؾ بٺ ٸ ؾٟ س زض آٴ ٢طاض زاضٶسا آیب زاضزا ٲٽطٺ

حتی ا٪رط ثربظی ٶ٧رطزٺ     ؟(٦ٷٷس٪بٴ اجبظٺ زټ س پبؾد زټٷس ٦ )ثٻ قطایس ٦طزٺ

ټبی زی٫ط  ی٥ ت ٱ ثب ٲٽطٺ ضٶ٩ زض ټبی ټٱ زاٶ س ٦ٻ ٲٽطٺ ثبق س ټٱ احتٳبال ٲی

ټبی ؾ بٺا قٳب  ټبی ؾٟ س زض ٲ٣بث٭ ٲٽطٺ ٲٽطٺ –٦ٷٷس  زض ضٶ٩ ٲ٣بث٭ ٲجبضظٺ ٲی

ټب تكج ٻ ٦ٷ رس؛ اظ   تٹاٶ س ا٧ٞبضتبٴ  احؿبؾبتتبٴ ٸ ثبٸضټبیتبٴ ضا ثٻ ایٵ ٲٽطٺ ٲی

٦ٷٷرسا ثرطای ٲلرب٬      یایٵ جٽ  ٦ٻ آٶٽب ٶ ع زض ی٥ ت ٱ ثب ی٧سی٫ط ټٳ٧بضی ٲر 

اٞؿرطز٪ی  ٶباٲ رسی  ٪ٷربٺ ٸ ٚ رطٺ زض ٦ٷربض ا٧ٞربض        "یٷسٶبذٹقرب "احؿبؾبت 
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زض ی٥ تر ٱ ټؿرتٷسا ټٳر ٵ ٲٹيرٹٔ      "ٶبذٹقبیٷس"ٸ ذبَطات  "ٶبذٹقبیٷس"

 نبز٠ اؾ اټٱ  "قبیٷسذٹ"زضثبضٺ ٲٹاضز 

قرٹز ٦رٻ ٲرب َطٞری ضا ٦رٻ       ضؾس ثبظی ایٵ ٪ٹٶٻ اٶجربٰ ٲری   ثٻ ٶٓط ٲی"

ٲبٶٷس ٧ٞط  – "قبیٷسٹذ"ټبی  ٦ٷ ٱا ٲٽطٺ ذٹاټ ٱ ثطٶسٺ ثبقس ضا اٶتربة ٲی ٲی

ضا زض یر٥ َرطٜ ٸ    –ٲبٴ  احؿربؼ اٖتٳربز ثرٻ ٶٟؿرٳبٴ  ٸ ٚ رطٺ       قبیؿت٫ی

زټ ٱا ؾپؽ  ؾٹاض ثط اؾت  ضا زض َطٜ زی٫ط ٢طاض ٲی "ٶبذٹقبیٷس"ټبی  ٲٽطٺ

ثرٹزٴ  ا٧ٞربض    ؾٟ س قسٺ ٸ ثٻ ٲجبضظٺ اٞؿطز٪ی  احؿبؼ ٪ٷبٺ  احؿبؼ ٶب٦بٞی

ی اؾر ا ٸٮری یر٥ ٲؿربٮٻ     ضٸیٱا ایٵ ی٥ ثربظی جٷ٫ر   ٸ ٚ طٺ ٲی ٶبذٹقبیٷس

ٲٷ٣ُی زض ایٷجب ٸجٹز زاضز ٸ آٴ ایٵ اؾ  ٦ٻ ثررف ٖٓ ٳری اظ ذرٹز قرٳب     

ذٹاټ س زض ایٵ جٷ٩ ثبق س ٸ پ طٸظ  ضت زی٫ط  ا٪ط ٲیزقٳٵ قٳبؾ ا ثٻ ٖجب

اظ آٴ ذبضج قٹیس  ثبیس ٲك٧ٯی زض زضٸٴ قٳب ٸجرٹز زاقرتٻ ثبقرسا ٸ چرٹٴ     

تٹاٶٷرس   ټرب ٢رطاض زاضیرس  آٶٽرب ٲری      قٳب ْبټطا زض ؾُد ی٧ؿبٶی اظ ایرٵ ٲٽرطٺ  

ټرب )ا٧ٞربض(    ٖٯ طٚٱ ایٷ٧ٻ ایٵ ٲٽرطٺ  –تط اظ قٳب ثبقٷس  اٶساظٺ قٳب یب ثعض٨ ټٱ

 "ٴ قٳب ټؿتٷسازض زضٸ

ټب ٲجبضظٺ  ثٷبثطایٵ  ثب ایٵ ٦ٻ ٲٷ٣ُی ٶ ؿ   ٸٮی ټط چٻ ث كتط ثب ایٵ ٲٽطٺ"

قٹٶسا ا٪ط ایٵ ٲٹيٹٔ زضؾ  ثبقس ٦ٻ  تط ٲی تط ٸ تطؾٷب٤ ٦ٷ س  آٶٽب ثعض٨ ٲی

ټرب     پؽ ټط چرٻ ث كرتط ثرب ایرٵ ٲٽرطٺ     "اظ ټط چی ثست ٲ بز  ثٻ ؾطت ٲ بز"

 تط ٸ قٹٶس  ٲٗٳٹ٬ تبٴ ثطذٹضزاض ٲی ثجٷ٫ س  آٶٽب اظ اټٳ   ث كتطی زض ظٶس٪ی
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قٹٶسا ایسٺ ٲٷ٣ُی ایرٵ اؾر  ٦رٻ     ټبی ظٶس٪ی قٳب ٲی تط ثط ټٳٻ حٹظٺ  ٲؿٯٍ

ضا اظ نٟحٻ ذبضج ٦ٷ س  زض ٶٽبی   "ٶبذٹقبیٷس"ټبی  ا٪ط تٗساز ٦بٞی اظ ٲٽطٺ

٦ٷ سا ٸٮی آیرب تجطثرٻ قرٳب ثرط٧ٖؽ ایرٵ ٲٹيرٹٔ ضا ٶكربٴ         ثط آٶٽب ٚٯجٻ ٲی

ٞط٢ری  )ټرب  ٽبی  ثعض٨ اؾ   ذربضج ٦رطزٴ ٲٽرطٺ   ٶ زټس؟ چٹٴ نٟحٻ ثی ٶٳی

ٚ طٲٳ٧ٵ اؾ ا زض ثٽترطیٵ حبٮر  قربیس     (ټؿتٷس "ٶبذٹقبیٷس"ٶساضز چ٣سض 

ټرب زض نرٟحٻ تٛ  رط زټ رسا ٸٮری       ثتٹاٶ س ٲٹ٢ٗ   آٶٽب ضا ٶؿج  ثٻ ؾبیط ٲٽطٺ

ٲجبضظٺ ازاٲٻ زاضزا قٳب ٶباٲ س قسٺ ٸ ایٵ احؿبؼ ضا زاضیس ٦ٻ ثطٶسٺ ٶرٹاټ رس  

٦ك سا ا٪ط ؾٹاض ثط اؾت ؾٟ س ثٻ ٲ ساٴ ٲجربضظٺ   ٲجبضظٺ ٶٳیقس  ٸٮی زؾ  اظ 

ټبی ٲ٣بثر٭ ثرٻ ٶٓرط ٲط٪جربض      ثطٸیس  تٷٽب ٪عیٷٻ قٳب جٷ٫ سٴ اؾ   ظیطا ٲٽطٺ

ټؿتٷسا ٸٮی  ظٶس٪ی ٦طزٴ زض ی٥ ٲٷ٣ُٻ جٷ٫ی ضٸـ زضؾتی ثرطای ظٶرس٪ی   

 "ٶ ؿ ا

ا٦ٷٹٴ اجبظٺ زټ س پطؾكی زض ٲٹضز ټٳٻ ایٵ ٲٹاضز ٲُطس ٦ٷٱا قٳب زض "

 (؟٦ٷٷس٪بٴ اجربظٺ زټ رس پبؾرد زټٷرس     ثٻ قط٦ )اؾتٗبضٺ چٻ ٦ؿی ټؿت س ایٵ

ټب  ثبظی٧ٵ یب نٟحٻ قُطٶ  ټؿتٷسا ا٪ط آٶٽب  زټٷس ٦ٻ آٶٽب ٲٽطٺ پبؾد ٲی اا٦لط

ثٻ ذبَط زاقرتٻ  "7 ټبی ثبظی ټؿتٷس  جٳبتی ٲبٶٷس ظیط ث٫ٹی س ٪ٟتٷس ٦ٻ ٲٽطٺ

طٺ قٳب ټؿتٷسا ایرٵ  ټب ا٧ٞبض  احؿبؾبت  ذبَطات  ثبٸضټب ٸ ٚ  ثبق س ٦ٻ ٲٽطٺ

ٸ ذبَطات ټؿرت س  ٸٮری آیرب    زضؾ  اؾ  ٦ٻ قٳب زاضای ا٧ٞبض  احؿبؾبت  

ټبی قٳب زض نٟحٻ ٧ٞرط   زټٷس؟ تهٹض ٦ٷ س ی٧ی اظ ٲٽطٺ آٶٽب قٳب ضا ق٧٭ ٲی
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ا "ٲرٵ ذرٹة ٶ ؿرتٱ   "ای زی٫ط  ٧ٞط ٲت٣بث٭  اؾ  ٸ ٲٽطٺ "ٲٵ ذٹة ټؿتٱ"

تٹاٶ رس   قٳب ٶٳری  تٹاٶ س ټٱ ذٹة ثبق س ٸ ټٱ ذٹة ٶجبق س؟ پؽ  چُٹض ٲی

 "ټب ثبق سا ٲٽطٺ

تٹاٶ رس ثبقر س؟ )ا٪رط آٶٽرب      ټب ٶ ؿت س  چٻ چ ع زی٫طی ٲری  ا٪ط قٳب ٲٽطٺ"

تٹاٶرس چ رعی    ټؿتٷس  جٳبتی ٲبٶٷس ظیط ث٫ٹی سا( ایرٵ ٲری   ثبظی٧ٵ٪ٟتٷس ٦ٻ 

 –ایرس   ټب ؾرٗی زض ثرٹزٴ آٴ زاقرتٻ    ثبقس ٦ٻ ثب تبـ ثطای حط٦  زازٴ ٲٽطٺ

ټب اظ نٟحٻا  ٸ قبیس ذبضج ٦طزٴ ثطذی اظ ٲٽطٺ –ٲبٶٷس ثٻ نٝ ٦طزٴ اضز٦ٽب 

ثب ایٵ ٸجٹز تٹجٻ زاقتٻ ثبق س ٦ٻ ثبظی٧ٵ ٶ٣ف ثٻ ؾعایی زض ایٵ ٲٹاضز زاضزا 

٦ٷ س؟ ثبظی٧ٷی زی٫ط؟ تهٹض ٦ٷ رس   ثٻ ٖبٸٺ  قٳب زض ٲ٣بث٭ چٻ ٦ؿی ثبظی ٲی

٦ٷٷرس٪بٴ زض ایرٵ    ٲبٶس؟ )قرط٦   ثبظی٧ٵ ټٱ ٶ ؿت س  چٻ چ ع زی٫طی ثب٢ی ٲی

٦ٷٷس ٦ٻ قبیس آٶٽب نٟحٻ ثربظی ثبقرٷسا زض    طایٷس حصٜ پ كٷٽبز ٲیٶ٣ُٻ َی ٞ

ایٵ ٶ٣ُٻ  یب ظٸزتط اظ ایٵ  ا٪ط آٶٽب اقبضٺ ٦طزٶرس ٦رٻ نرٟحٻ ثربظی ټؿرتٷس       

جٳبتی ٲبٶٷس ظیط ث٫ٹی سا( ا٪ط قٳب نٟحٻ ثبظی ثبق س چرٻ؟ اظ ایرٵ ظٸایرٻ    

ٟحٻ ثبظی ټب ثسٸٴ ن تٹاٶس ٲٟ س ثبقسا ثٻ ټطحب٬  ٲٽطٺ ٶ٫بٺ ٦طزٴ ثٻ ٢ً ٻ ٲی

ثرٻ   –جبیی ثطای ثٹزٴ ٶساضٶس ٸ ٞب٢س ٦بضثطزقبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٽطٺ ټؿتٷسا قرٳب  

ٲ٫ط ایٷ٧رٻ قرٳبیی     زاقتٻ ثبق س یتٹاٶ س ا٧ٞبض یب احؿبؾبت ٶٳی –ٖٷٹاٴ قٳب 

یٗٷری  ٖٯ رطٚٱ ایٷ٧رٻ ا٧ٞربض ٸ      –ثطای تجطثٻ ٦طزٴ آٶٽب ٸجٹز زاقرتٻ ثبقرس   

ٴ قٳب ٸجٹز زاقتٻ ثبقرٷسا قرٳب   تٹاٶٷس ثسٸ احؿبؾبتتبٴ قٳب ٶ ؿتٷس  آٶٽب ٶٳی
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زاضیسا ا٪ط قٳب اظ ایٵ ا٧ٞربض آ٪ربټی    ټب ضا ٶ٫ٻ ٲی ثٻ ٖٷٹاٴ نٟحٻ ثبظی ٲٽطٺ

ټب ثٻ  زټس؟ ٲٽطٺ ٶساقتٻ ثبق س  چٻ اتٟب٢ی ثطای ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت قٳب ضخ ٲی

ٸٮی قٳب آٶٽرب   –تٹاٶٷس ثسٸٴ قٳب ٸجٹز زاقتٻ ثبقٷس  قٳب ٶ بظ زاضٶسا آٶٽب ٶٳی

 "٪ طٶسا س  آٶٽب قٳب ضا زض ثط ٶٳیضا زض ثط زاضی

قٳب ثبیس  –ټب ثبق س  ثبظی ثؿ بض ٲٽٱ اؾ   تٹجٻ ٦ٷ س ٦ٻ ا٪ط قٳب ٲٽطٺ"

تبٴ ثٻ آٴ ثؿت٫ی زاضزا ٸٮی ا٪ط نٟحٻ ثربظی ثبقر س     ثطٶسٺ قٹیس ظیطا ظٶس٪ی

تٹاٶس ازاٲٻ پ سا ٦ٷرس    قٹز یب ذ طا ثبظی ٲی اټٳ تی ٶساضز ٦ٻ ٲجبضظٺ ٲتٹ٢ٝ ٲی

٦ٷرسا قرٳب  ثرٻ ٖٷرٹاٴ نرٟحٻ        ی تٟبٸتی زض نٟحٻ ایجبز ٶٳیٸٮی ٶت جٻ ثبظ

تٹاٶ رس زض تٳبؾری ٶعزیر٥ آٶٽرب ضا زض ثرط       ټب ضا ثج ٷ س  ٲی تٹاٶ س تٳبٰ ٲٽطٺ ٲی

٪ط ٲجربضظٺ ثبقر س  ٸٮری ٞط٢ری      تٹاٶ س زض ذٹزآ٪بٺ ذٹز ٶٓبضٺ ث٫ طیسا قٳب ٲی

 ا"ایٵ ٦بض ٶ بظٲٷس ټ چ تبقی ٶ ؿ  ٶساضزا

 توزیي ًاظز – 2-4توزیي 

ثررف   تٹجٻ ٦ٷ س ٦ٻ ایٵ تٳطیٵ ضا ٶجبیس ثرٹاٶ رس  ثٯ٧رٻ ثرب نرسایی آضاٲرف     

ا٪ط ٲبی٭ "٦ٷٷس٪بٴ ضا زض َی آٴ ټسای  ٦ٷ سا چ عی ٲبٶٷس ایٵ ث٫ٹی س  قط٦ 

ذٹاټٱ تٳطیٷی اٶجبٰ زټ ٱ ٦ٻ زض آٴ قٳب نٟحٻ ثربظی ټؿرت س  ٸ    ټؿت س  ٲی

ی ثرطای ق٧ؿر    ذٹز ٶ ؿت سا ټ چ ضاټ ضیع جبیی ٦ٻ قٳب ثطٶبٲٻ –ټب  ٶٻ ٲٽطٺ

ذٹاټ ٱ  ایٵ ی٥ ض٢بث  ٶ ؿ ا ٣ٍٞ ٲی –ذٹضزٴ زض ایٵ تٳطیٵ ٸجٹز ٶساضز 

٪صضز ث ٷساظیٱ  پرؽ ټرط اتٟرب٢ی     ٶ٫بټی ثٻ ټط چٻ زض ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبتتبٴ ٲی
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ضا ثجٷسیرس  زض   تربٴ  چكرٳبٴ ضخ زټس ٲك٧ٯی ٸجٹز ٶساضزا زض ایٵ ٶ٣ُٻ  ٮُٟب 

ا اثترسا  اجربظٺ زټ رس    نٷسٮی ذٹز ضاح  ثبق س ٸ نسای ٲرٵ ضا زٶجرب٬ ٦ٷ رس   

تٳط٦ع ٦ٷ ٱا ثطای ی٥ ٮحٓٻ تٹجٻ ذٹز ضا ثٻ ذٹزتبٴ زض ایرٵ اترب٠ ٲٷُٗرٝ    

٦ٷ سا اتب٠ ضا تهٹض ٦ٷ سا ذٹزتبٴ ضا ز٢ ٣ب زض جبیی ٦ٻ زض ایرٵ اترب٠ ټؿرت س    

ضا حؽ ٦ٷ رسا ثرٻ ٶحرٹٺ     تبٴ ثسٴتبٴ ٶٟٹش ٦طزٺ ٸ  تهٹض ٦ٷ سا حبال زض پٹؾ 

٦بٲب ٲتٹجٻ ق٧ٯی ٦رٻ  تٹاٶ س   ٷ س ٲیٶكؿتٵ ذٹز زض نٷسٮی تٹجٻ ٦ٷ س ٸ ثج

اٶس قٹیسا تهٹض ٦ٷ رس   ټبی پٹؾتتبٴ زض تٳبؼ ثب نٷسٮی ثٻ ذٹز ٪طٞتٻ ٢ؿٳ 

ټبیی اظ پٹؾتتبٴ ضا ٦رٻ ثرب نرٷسٮی     ی٥ ٲساز قٳٗی زض زؾ  زاضیس ٸ ٢ؿٳ 

ثٻ ټط احؿبؼ ٞ عی٧ری ٦رٻ زض   آٲ عی ٦ٷ سا  زض تٳبؼ ټؿتٷس ضا اظ زضٸٴ ضٶ٩

سا ثب ٲكبټسٺ ټط احؿبؼ  آٴ ضا تبئ رس ٦ٷ رس ٸ ثرٻ    ایٷجب ٸجٹز زاضز تٹجٻ ٦ٷ 

)ٲ٧ث(ا ا٦ٷٹٴ  ثٻ ٖٹاَٝ ذرٹز  ٹز اجبظٺ زټ س ثٻ ٲؿ ط ازاٲٻ زټسذٹزآ٪بٺ ذ

)ٲ٧ث(ا حربال ثرب ا٧ٞربض    ٦ٷس  آٴ ضا تبئ س ٦ٷ س ی ثطٸظ ٲیتٹجٻ ٦ٷ س  ا٪ط ٲٹضز

ٷرس ٮحٓرٻ ثرٻ ٲكربټسٺ آٶٽرب      ذٹز تٳبؼ ثط٢رطاض ٦ٷ رس ٸ ثرٻ آضاٲری ثرطای چ     

ذٹاټٱ ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ تٹجٻ ٦ٷ س ٦رٻ ټٳربٶُٹض ٦رٻ     (ا حبال ٲی)ٲ٧ثثپطزاظیس

قٳب ثٻ ایٵ ٲٹاضز تٹجٻ ٦طزیس  ثركی اظ قٳب ثٻ آٶٽب تٹجٻ ٦طزا قٳب ٲتٹجرٻ  

 ذٹزٲب ایٵ ثرف اظ قٳب ضا  اقٹیس ٲی ایٵ احؿبؾبت  ٖٹاَٝ ٸ ا٧ٞبض قسیس

ٲرٵ   ټب  ٢طاض زاضز ٦ٻ اظ آٶچٻ ٶبٲ ٱا ٞطزی زض آٶجب  زض پك  آٴ چكٱ ٶبْط ٲی

ایسا  تبٴ ثٹزٺ ٪ٹیٱ آ٪بٺ اؾ ا ا٦ٷٹٴ ایٵ ٞطز  ٞطزیؿ  ٦ٻ قٳب تٳبٰ ظٶس٪ی ٲی

 "ٶبٲ سا ٲی ذٹزٶبْط  قٳبیی اؾ  ٦ٻ قٳب  آٴ ضا  ذٹززض ٲٗٷبیی ٖٳ ١  ایٵ 
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ٖٹاَٝا تٹجٻ ٦ٷ س ٦ٻ ٖٹاَرٝ قرٳب    –ای زی٫ط ثطٸیٱ  حبال ثٻ ٲٷ٣ُٻ"

٦ٷ س  ٪بټی تٷٟط   ی٪بټی احؿبؼ ٖب٢ٻ ٲچ٫ٹٶٻ زائٳب زض حب٬ تٛ  ط ټؿتٷسا 

٦ٷ س ٸ ٪بټی ٶبضاحر  ټؿرت سا حتری االٴ ټرٱ      ٪بټی احؿبؼ ذٹقحبٮی ٲی

ثٻ چ عټبیی ٧ٞرط ٦ٷ رس   اقت ب٠  ٦ؿبٮ   آضاٲفا  –٦ٷ س  ٖٹاَٟی ضا تجطثٻ ٲی

ټربیی   آیسا ثٻ ترطؼ  آٲس ٸٮی زی٫ط اظ آٶٽب ذٹقتبٴ ٶٳی ٦ٻ اظ آٶٽب ذٹقتبٴ ٲی

اٶسا تٷٽب ٲٹيٹٔ ٢بث٭ ات٧رب   َطٜ قسٺایس ٸٮی ا٦ٷٹٴ ثط ٧ٞط ٦ٷ س ٦ٻ ٢جب زاقتٻ

٦ٷٷسا ثب ایٷ٧ٻ ٲرٹجی اظ ٖٹاَرٝ    زض ٲٹضز ٖٹاَٝ ایٵ اؾ  ٦ٻ آٶٽب تٛ  ط ٲی

٦ٷرسا ٸٮری زض ایرٵ حر ٵ ٦رٻ       ٪ طز  ٸٮی ثٻ ظٸزی ٖجٹض ٲری  قٳب ضا زض ثط ٲی

تٛ  رط   "قرٳب "ٲٗٷربیی ٖٳ ر١     ضٸٶس  تٹجٻ ٦ٷ س ٦ٻ زض آیٷس ٸ ٲی ٖٹاَٝ ٲی

ؾ  ٦ٻ ٖٯ طٚٱ ایٷ٧ٻ قٳب زاضای ٖٹاَٝ ټؿت س  ٸٮی سا ایٵ ثٻ آٴ ٲٗٷب٦ٷ ٶٳی

٦ٷ سا ثٻ ذٹزتبٴ اجبظٺ زټ س ایٵ  ذٹزتبٴ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٹاَٝ ذٹز تجطثٻ ٶٳی

ا ثرٻ قر٧ٯی   زض٤ ٦ٷرس ٶٻ ی٥ ثبٸض ٸ ٲٹيٹٔ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ضٸیساز تجطثی 

ثؿ بض ٲٽٱ ٸ ٖٳ ١  ذٹزتبٴ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٲٹيٹٔ ثبثر  ٸ پبیرساض تجطثرٻ    

ای ثٻ ٖٹاَٝ  زض َی تٳبٰ ایٵ ٲٹاضز قٳب ټؿت سا پؽ  ثطای ٮحٓٻ٦ٷ سا قٳب 

)ثرٻ   "ذٹز تٹجٻ ٦ٷ س ٸ ټٳچٷ ٵ تٹجٻ ٦ٷ س ٦رٻ قرٳب ٲتٹجرٻ آٶٽرب ټؿرت سا     

 ا(بٴ ثطای اٶجبٰ ایٵ ٦بض ظٲبٴ زټ س٦ٷٷس٪ قط٦ 

ٲبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ  ٶس ٲب ضا ٪طٞتبض ٦طزٺ ٸ اظ ٶ٣فتٹا ا ٲیظیط اؾ   شټٵ ٲ٧بض

اتٟب٠ ضخ زاز  ٣ٍٞ ثٻ نرسای ٲرٵ ثط٪طزیرسا تٹجرٻ     سا ا٪ط ایٵ ٶبْط ذبضج ٦ٷ
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 ٶساقرت س   یزاٶكر  ټر چ ٦ٷ س ٦ٻ ا٧ٞبض قٳب چ٫ٹٶٻ زائٳب زض حب٬ تٛ  طٶسا قٳب 

 زض آٶجرب  ټبی ت٧ٟط ضا آٲٹذت سا ٸ ا٧ٞبض جسیس ٸ ضٸـ  سؾپؽ ثٻ ٲسضؾٻ ضٞت

ٸ ٪ربټی ثرٻ ضٸقری     ټب ٸ زاٶف جسیس ٦ؿت ٦طزیسا ٪بټی ثٻ ی٥ ضٸـ ایسٺ

زض ٸ  ا٧ٞبض قٳب آٴ چٷبٴ ثبٲٗٷب ٶ ؿرتٷس ٦ٷ سا ٪بټی  ٧ط ٲیثٻ ٲٹيٹٖی ٞ زی٫ط

٦ٷٷسا آٶٽب زائٳرب زض حرب٬    ثٻ نٹضت ذٹز٦بض ٸ ٶب٪ٽبٶی ثطٸظ ٲی ثطذی ٲٹا٢ٙ

تٛ  طٶسا ثٻ ا٧ٞبض ذٹز اظ ظٲبٶی ٦ٻ اٲطٸظ ثٻ ایٷجب آٲسیس ثٷ٫طیس ٸ تٹجٻ ٦ٷ رس  

 قرٳب ٦رٻ  ایسا ٸٮی ثٻ ق٧ٯی ٖٳ ١  ٢ؿرٳتی اظ   قتٻ٦ٻ چ٣سض ا٧ٞبض ٲتٟبٸتی زا

٦ٷسا پؽ ایٵ ثٻ آٴ ٲٗٷبؾ  ٦رٻ   تٛ  ط ٶٳی  ٦ٷ س زاٶس ثٻ چٻ چ عی ٧ٞط ٲی ٲی

ټؿت س  ذٹزتبٴ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ا٧ٞبضتربٴ تجطثرٻ    ٖٯ طٚٱ ایٷ٧ٻ قٳب زاضای ا٧ٞبض

٦ٷ سا ایٵ ضا ثبٸض ٶ٧ٷ سا ٣ٍٞ ٲتٹجٻ آٴ ثبق سا تٹجرٻ ٦ٷ رس ٦رٻ حتری ثرب       ٶٳی

ٲٳ٧رٵ  زاٲٻ ذٹاټرس زاقر ا   زض٤ ایٵ ٲٹيٹٔ تٹؾٍ قٳب  جطیبٴ ا٧ٞبضتبٴ ا

ټٳچٷ ٵ ٲتٹجٻ قٹیس  اای ٲتٹجٻ آٴ قٹیس ٸ ٮحٓٻ اؾ  زض آٶٽب ٪طٞتبض قٹیس

٦ٻ ثركی اظ قٳب ٣ٖت ایؿتبزٺ ٸ زض حب٬ تٳبقبی تٳبٰ ایٵ ٢ًبیبؾ ا حربال  

ٸ زض ټٳ ٵ ح ٵ ٦ٻ ایرٵ ٦ربض ضا    –ثطای چٷس ٮحٓٻ ا٧ٞبضتبٴ ضا ٲكبټسٺ ٦ٷ س 

بٴ ثرطای  ٦ٷٷرس٪  )ثٻ قط٦  "آٶٽب ټؿت سا زټ س  تٹجٻ ٦ٷ س ٦ٻ ٲتٹجٻ اٶجبٰ ٲی

 ا(اٶجبٰ ایٵ ٦بض ظٲبٴ زټ س

ټبیتبٴ  ٖٹاَٟتبٴ یب    ٶ٣فتبٴ ثسٴپؽ  ثٷبثط تجطثٻ ٸ ٶٻ ثبٸض  قٳب ٣ٍٞ "

 –ټبی قُطٶ   ټؿتٷس  ا٧ٞبضتبٴ ٶ ؿت سا ایٵ ٲٹاضز ٲحتٹای ظٶس٪ی قٳب  ٲٽطٺ
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سیساض ًٞبیی ٦ٻ آٶٽب پ یٗٷی قُطٶ    نٟحٻ ٸ زض حبٮی ٦ٻ قٳب ظٲ ٷٻ

٦ٷ س  تٹجٻ ٦ٷ س  ټؿت سا زض ټٳ ٵ ح ٵ ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ضا زض٤ ٲی  قٹٶس ٲی

٦طزیس ٸ ثطای تٛ  طقبٴ تبـ  ٸپٷجٻ ٶطٰ ٲی ٦ٻ ٲٹاضزی ٦ٻ ثب آٶٽب زؾ 

٦طزیس ثٻ ټ چ ق٧٭ قٳب ٶ ؿتٷسا ایٵ ٲجبضظٺ ثٻ ټط ق٧ٯی پ ف ثطٸز  ټط  ٲی

تٛ  طا ثج ٷ س قٳب آٶجب ټؿت س  ثسٸٴ  –اتٟب٢ی زض نٟحٻ قُطٶ  ضخ زټس 

تٹاٶ س اظ ایٵ ٲعی  ثٽطٺ ثطزٺ ٸ ٦ٳی ٢ًبیب ضا ٞطاٲٹـ ٦ٷ س  زض ایٵ زاٶف  ٲی

ایس ٸ ایٷ٧ٻ قٳب ٶ بظی ثٻ ٸاثؿت٫ی ثٻ  ٦ٻ قٳب َی تٳبٰ ایٵ ٢ًبیب قٳب ثٹزٺ

احؿبؼ   ایٵ ٲحتٹای ضٸاٶی ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٗ بضی ثطای ظٶس٪ی ذٹز ٶساضیس

٦ٷس تٹجٻ ٦ٷ س   ټبیی ٦ٻ ثطٸظ ٲی اٲٷ   ٦ٷ سا ٣ٍٞ ثٻ تجبضة زض تٳبٰ حٹظٺ

تجطثٻ زض ټٳ ٵ ح ٵ تٹجٻ ٦ٷ س ٦ٻ قٳب ټٷٹظ ایٷجب ټؿت س  ٸ اظ آٶچٻ 

 ا(بٴ ثطای اٶجبٰ ایٵ ٦بض ظٲبٴ زټ س٦ٷٷس٪ )ثٻ قط٦ ٦ٷ س  آ٪بټی زاضیس ٲی

ا٦ٷٹٴ زٸثبضٺ ذٹز ضا زض ایٵ اتب٠ تهٹض ٦ٷ سا حبال اتب٠ ضا تهٹض 

(ا ظٲبٶی ٦ٻ ثطای ثط٪كتٵ ثٻ اتب٠ آٲبزٺ ټبی اتب٠ ضا تٹن ٝ ٦ٷ س ٦ٷ س)ٸیػ٪ی

 ضا ثبظ ٦ٷ سا تبٴ چكٳبٴثٹزیس  

ظٲبٶی ضا ثطای ٪ٟت٫ٹ پؽ اظ تٳطیٵ اذتهبل زټ سا اٮعاٲی ثطای َٹالٶی 

ثٹزٴ ایٵ ظٲبٴ ٸجٹز ٶساضز ٸ ثبیس ث كتط تٹن ٟی ثبقس تب تحٯ ٯیا ثطای ٲلب٬  

ٝ   تٹاٶ س اظ قط٦  ٲی ٦ٷٷرسا زض ایرٵ    ٦ٷٷس٪بٴ ثرٹاټ س تجطثٻ ذرٹز ضا تٹنر 
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٦ٷٷس٪بٴ )ا٦لط آٶٽرب   ایٵ ٲٹيٹٔ تٹؾٍ قط٦  "زض٤"ظٲبٴ  ثبیس ثطای تٗ  ٵ 

 ٦ٷٷس  ٸٮی تٗساز ٦ٳی ذ ط(  تبـ ٦ٷ سا ٲٹيٹٔ ضا زض٤ ٲی

 تواریي پطتیثاى احتوالی

  آ٪بټی تٹجٻ)آٚبظ ثب( ی٥ تٳطیٵ 

 ٶكؿتٵ زضٸٴ ی٥ پطؾف ٲٗٷبزاض 

 ط ذٹز ٶٓبضٺ ثطاثطزض  ٪ٟت٫ٹ زض ٲٹضز ذٹز ٲٟٽٹٰ ؾبظی قسٺ٪ 

 ط تٳطیٵ ذٹز ٶٓبضٺ٪ 

  قٷبؾبیی ی٥ ٞٗبٮ   اضظقٳٷس )ټسٜ ضٞتبضی( ثطای اٶجبٰ زض ایٵ

 ټٟتٻ

 سهیٌِ-تِ ػٌَاى-: خَد4خلسِ  –تىلیف 

 ازاٲٻ تٳطیٵ ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت 

   قسٺ اضظقٳٷس قٷبؾبیی ټبی اٶجبٰ ٞٗبٮ 

 تاى ًوای سًذگی توزیي: ساخت لطة

 ایٱا ثٻ ثط٪ٻ جٽبت اضظقٳٷس قٳب  ٱ ٦طزٺ٢ؿٳ  ؾبزٺ ت٣ؿ 9ایٵ تٳطیٵ ضا ثٻ 

سا زض  ٦ٷ تبٴ ضا تؿٽ ٭  ٶٳبی ظٶس٪ی ؾبذتٵ ٢ُت ٲطاجٗٻ ٦ٷ س ٸ ثٻ ایٵ تطت ت

 ٶٳبی ظٶس٪ی ضا ثج ٷ سا تٹاٶ س ٢ُت پبیبٴ تٳطیٵ ٲی
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 .ّای سًذگی وِ تزایتاى هْن ّستٌذ توزوش وٌیذ : تز حَس1ُلذم 

ـ  ٲ ٦رٻ ٲتٹجٻ ذٹاټ س قس ٦ٻ زٸ جٗجرٻ ذربٮی ٦ٹچر٥      ټربی  تهر٭ ثرٻ اضظ

ټب ثرطای اٲت ربظزټی    ٸجٹز زاضزا ایٵ جٗجٻ تبٴ ٶٳبی ظٶس٪ی زض ٢ُت قٳبؾ  

ثٻ ټط اضظـ ثٻ زٸ ضٸـ ٲتٟبٸت اؾ 7 ایٵ اضظـ چ٣سض ثطای قرٳب اټٳ ر    

( ٸ َی زٸ ټٟترٻ ٪صقرتٻ چٷرس ٲطتجرٻ زض آٴ     "اټٳ  "زټٷسٺ  ٶكبٴ "i"زاضز )

ثب اٲت بظزټی ثرٻ اټٳ ر     ا("ٞٗبٮ  "زټٷسٺ  ٶكبٴ "a"ایس ) جٽ  ٞٗبٮ   ٦طزٺ

٦ٷ ٱا ثٻ ثط٪ٻ جٽبت اضظقٳٷس ضجٹٔ ٦طزٺ ٸ اٲت بظټبی اټٳ   ذرٹز   آٚبظ ٲی

 ٲطتجٍ ثب ټط اضظـ ٦پی ٦ٷ سا "i"ضا زض جٗجٻ 

 : تزًاهِ ضوا چیست؟2لذم 

( یرب  7ټبی اضظقی ٦ٻ اٲت بظ ٶؿجتب ٲٽرٱ )  ذٹز زض جٗجٻ  قطس ٦ٹتبټی اظ ثطٶبٲٻ

س ثٷٹیؿ سا ایٵ یبززاق  ٲٗٳٹال ی٥ یب زٸ جٳٯرٻ  ای ( ثٻ آٶٽب زازٺ3ثؿ بض ٲٽٱ )

ای ٦ٹتبٺ زض ٶٓط ث٫ طیس ٦رٻ   ٦ٷ ٱ جٳبت ذٹز ضا تب اٶساظٺ ټؿتٷسا پ كٷٽبز ٲی

ٶٳبی ظٶس٪ی جبی زاز ٸ زض ٶت جٻ ثٻ ذبَط آٸضزٴ  ثتٹاٴ آٶٽب ضا زض جٗجٻ ٢ُت

ط ت ټب ټؿت س آؾبٴ ؼتطټب ٸ  ټب  ايُطاة ظٲبٶی ٦ٻ زض ٦ٷتط٬ ٶ٫طاٶی ټب ذٹاؾتٻ

اٶجربٰ    ایس زازٺ 3یب  7ټبیی ٦ٻ ثٻ آٶٽب اٲت بظ  ثبقسا ایٵ ٦بض ضا ثطای تٳبٰ حٹظٺ

تٹاٶ رس   ایرس  ٲری   ( زازٺ3حٹظٺ اٲت بظ ثؿ بض ٲٽرٱ )  2یب ث كتط اظ  2زټ سا ا٪ط ثٻ 

ټرب ثٷٹیؿر سا ثرٻ     ای ضا ٣ٍٞ ثطای ایرٵ حرٹظٺ   تٷٽب ثط آٶبٺ تٳط٦ع ٦طزٺ ٸ ثطٶبٲٻ
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بتی زض ٲٹضز ٶحٹٺ ظٶس٪ی ٲُٯٹة قرٳب زض  جٳ ټب ذٹاؾتٻذبَط زاقتٻ ثبق س 

ٲٹاضزی ٦ٻ ث كتطیٵ اټٳ   ضا ثرطای قرٳب زاضٶرسا ا٦ٷرٹٴ      –آٴ حٹظٺ ټؿتٷس 

 ی ذٹز ضا زض ټط جٗجٻ ثٷٹیؿ ساټب ذٹاؾتٻ

 دّیذ؟ : آیا وارّایی را وِ تزایتاى هْن ّستٌذ اًدام هی3لذم 

ٟترٻ ٪صقرتٻ   ټبی ذٹز َی زٸ ټ یتبٴ  ثٻ ٞٗبٮ  ټب ذٹاؾتٻپؽ اظ اتٳبٰ ٶٹقتٵ 

یتبٴ زض ټط حٹظٺ تُبث١ زاضٶس؟ ٲرب  ټب ذٹاؾتٻټبی قٳب ثب  ٧ٞط ٦ٷ سا آیب ٞٗبٮ  

ایرس ٦رٻ ثرب     ٶبٲ ٱا آیب ٦بضټبیی ضا اٶجربٰ زازٺ  ٲی "پبټبی قٳب"ټب ضا  ایٵ ٞٗبٮ  

زض  یتربٴ ثطای ټط ثطٶبٲٻ  زٞٗربت اٶجربٰ ٦بضټب  اٶس؟  یتبٴ تُبث١ زاقتٻټب ذٹاؾتٻ

قرتٻ اٲت ربظزټی ٦ٷ رسا اظ ٲ٣ ربؼ ظیرط ثرطای       َی زٸ ټٟترٻ ٪ص  آٴ ضاضاؾتبی 

(  ؾٻ یب چٽربض  7(  ی٥ یب زٸ ٞٗبٮ   )1اٲت بظزټی اؾتٟبزٺ ٦ٷ س7 ټ چ ٞٗبٮ تی )

 "a"(ا اٲت بظټربی ذرٹز ضا زض جٗجرٻ    2( ٸ پٷ  ٞٗبٮ   یرب ث كرتط )  3ٞٗبٮ   )

ٲرطتجٍ ثرب ټرط اضظـ ثٷٹیؿر سا ٲرب زض      اټٳ    "i"زض ٦ٷبض جٗجٻ ٸ )ٞٗبٮ  ( 

پطؾ ٱا ٣ٍٞ ثٻ ظٶرس٪ی ٞٗبالٶرٻ    ٶٳی ؾٹا٬ټبی قٳب زض ټط حٹظٺ  آ٬ ٲٹضز ایسٺ

 یتبٴ َی زٸ ټٟتٻ ٪صقتٻ اٲت بظ زټ ساټب ذٹاؾتٻذٹز زض ضاؾتبی 

ټبی ذٹز ٶ٫بټی ثٷساظیرسا   ٸ ٞٗبٮ   ټب ذٹاؾتٻحبال ثٻ ٣ٖت ثط٪كتٻ ٸ ثٻ 

زض ټط حٹظٺ اضظقی ٦ٻ آٶٽب ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٽٱ اٲت بظزټی ٦طزیس  تب چرٻ اٶرساظٺ   

ټربیی   ١ ث ٵ آٶٽب ٸجٹز زاضز؟ اٲت بظټب ضا ثطضؾری ٦ٷ رسا ثرٻ زٶجرب٬ حرٹظٺ     تُبث

اؾ ا ایٵ اذتبٜ ثٻ ایٵ ٲٗٷبؾر    "a"تط اظ ٖسز  ثعض٨ "i"ث٫طزیس ٦ٻ ٖسز 
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٦ٷ سا ثطای ٲلب٬  ا٪ط ذبٶٹازٺ ثطای  ذٹاټ س ظٶس٪ی ٶٳی ٦ٻ قٳب آٴ ٪ٹٶٻ ٦ٻ ٲی

ٞٗبٮ ر  قرٳب پربی ٵ    اؾ ( ٸ اٲت ربظ   i" 3"قٳب ثؿ بض ٲٽٱ اؾ  )ٲلب  اٲت بظ 

ذٹاټ رس ٲتٟربٸت    اؾ (  ظٶس٪ی قٳب ثرب آٶچرٻ ٲری    7یب  a" 1"اؾ  )اٲت بظ 

 اؾ ا

 : چِ هَاًؼی در هسیز ضوا ٍخَد دارد؟4لذم 

ټربی اضظقرٳٷس اٚٯرت     ټبی قٳب زض حٹظٺ ٸ ٞٗبٮ   ټب ذٹاؾتٻٖسٰ تُبث١ ث ٵ 

ظٶس٪ی  تٹاٶٷس ټط چ عی ثبقٷس ٦ٻ ث ٵ قٳب ٸ ٲطتجٍ ثب ٲٹاٶٕ ټؿتٷسا ٲٹاٶٕ ٲی

ټربی اضظقرٳٷسی ٦رٻ     ټبیتبٴ ٢طاض ٪ طزا ثٻ ټرط یر٥ اظ حرٹظٺ    ٦طزٴ ثب اضظـ

زض ٲؿر ط قرٳب   ٲٹاٶٗی ثطایتبٴ ٲٽٱ اؾ  ثط٪طزیس ٸ ز٢ ١ ثطضؾی ٦ٷ س ٦ٻ چٻ 

ٸ ا٧ٞبض  قبیس تطؼ اظ ی٥ حٳٯٻ ٖهجی یب ؾبیط احؿبؾبت قسیس ٸجٹز زاضزا

آقر٧بض  یرب  ٲٛٯرٹة قرسٴ  قرطٲٷس٪ی      ثربضٺ زض ثبقٷسا ایٵ ا٧ٞبض ٲٳ٧ٵ اؾ 

٦ٻ ْبټطا ثٻ ق٧٭ ٶب٪ٽبٶی ثطٸظ ٦طزٺ ٸ شټرٵ  قسٴ؛ ا٧ٞبض ٲعاحٱ ٸ ٶبذٹاؾتٻ 

ټربی ذربل زض    آٸض؛ ٶ٫طاٶری  ٪ طٶس؛ تهبٸیط یب ذبَطات ضٶ  قٳب ضا زض ثط ٲی

ٲٹضز اتٟب٢ی ٦ٻ زض نٹضت حط٦  زض آٴ جٽ  ذٹاټس اٞتبز؛ ا٧ٞبض زض ٲرٹضز  

ا ایرٵ  ثبقرس  ټب ٸ تطزیرسټب  ٦ٟبیتی یب ٶب٦بٞی ثٹزٴ؛ یب ؾبیط ٶ٫طاٶی ق٧ؿ ؛ ثی

تربٴ   ٶٳربی ظٶرس٪ی   ټب زض ٢ُرت  ٲبٶٕ ټط چٻ ٦ٻ ټؿ   آٴ ضا زض ٢ؿٳ  ٶكبٶٻ

ټررب ٲٹاٶررٕ ثرر ٵ قررٳب ٸ  یبززاقرر  ٦ٷ ررس )زض یرر٥ یررب زٸ ٦ٯٳررٻ(ا ایررٵ ٶكرربٶٻ

 ټبیتبٴ ټؿتٷسا اضظـ
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 ټربی ثبظ٪كر  ثرٻ ضٞتبض    یٗٷری  پرطزاظز  ٲی تٗٽس  ثٻ ثطضؾی اټٳ  ٞه٭ایٵ 

زض ٸا٢ٕ تٗٽس ثٻ اٞرطاز آٲرٹظـ    زټسا تٗٽس ضا ٶكبٴ ٲیاټٳ    ی ٦ٻاضظقٳٷس

٦ٻ ثسٸٴ تبـ ثطای ٦ٷتط٬ یب ٲتٹ٢ٝ ٦رطزٴ ترطؼ اظ قرطٰ ٸ ا٧ٞربض      زټس ٲی

ایرٵ جٯؿرٻ قربٲ٭    ټبی ذٹز حط٦ر  ٦ٷٷرسا      ثٻ ؾٳ  اضظـHIVٲطتجٍ ثب 

٦طزٴ شټٵ اٶؿبٴ ثٻ ټٷ٫ربٰ   ٶحٹٺ ٦بض ثبضٺزض قٷبذتی ټبی ضٸاٴ ثطذی آٲٹظـ

 اؾ ا ٶبذٹقبیٷسزضٸٶی  تجطثٻ ضٸیسازټبی

  ِپٌجنجلس 

ای ثرطای حط٦ر  ثرٻ     سٺ تٗٽس ثٻ ٖٷرٹاٴ ٸؾر ٯٻ  ٲٗطٞی ای  ټسٜ اظ ایٵ جٯؿٻ

ټرب جٽر  زؾرت بثی ثرٻ اټرساٜ       ٸ ت٣ٹیر  اٶترربة   ضٸقٵټبی  ؾٹی اضظـ

يرٗ ٝ    ايُطاة ٸ اجتٷربة ضا  قسٺ اؾ ا ایٵ ٲؿبٮٻ تساٸٰ ٶ٫طاٶی قٷبؾبیی

آ٪ربټی آٚربظ ٦ٷ رس      ای تٹجرٻ  جٯؿٻ ذٹز ضا ثب ی٥ تٳطیٵ پٷ  ز٢ ٣رٻ  ٦ٷسا ٲی

 ؾپؽ جٯؿٻ ٪صقتٻ ضا ٲطٸض ٦ٷ سا

 رٍی ًْز ّا تزيتوزیي 

ای  زض حبٮتی ضاح  ٢طاض ث٫ طیس  چكٳبٴ ذٹز ضا ثؿتٻ یب ثرٻ ٶ٣ُرٻ   ا7

 زټ سا ذ طٺ قٹیس؛ ټط ٦ساٰ ٦ٻ تطج د ٲی

ایرس ٦رٻ ثرٻ آضاٲری جطیربٴ زاضز ٸ       تهٹض ٦ٷ س زض ٦ٷبض ٶٽطی ٶكؿتٻ ا3

قرٹٶسا ټرط َرٹض ٦رٻ      ټبیی ضٸی ؾُد آة اظ ٦ٷبض قٳب ضز ٲی ثط٨
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ثبٶ رٻ   71)ایرٵ تهرٹضات قٳبؾر     –ذٹاټ س آٴ ضا تهٹض ٦ٷ س  ٲی

 ٲ٧ث(ا

آیرس ضا   حبال  ثطای چٷس ز٢ ٣ٻ آیٷسٺ  ټط ٧ٞطی ٦ٻ ثرٻ ؾرطاٚتبٴ ٲری    ا2

ضٸی ی٥ ثط٨ ٢طاض زازٺ ٸ اجبظٺ زټ س اظ ٦ٷبضتبٴ ٖجرٹض ٦ٷرسا ایرٵ    

آٸض  ثرف یب ضٶر   ٶٓط اظ ایٷ٧ٻ ا٧ٞبض ٲلج   ٲٷٟی  ٮصت ٦بض ضا نطٜ

٦ٷٷس  آٶٽرب ضٸی   ظ ٲیحتی ا٪ط ثٽتطیٵ ا٧ٞبض ثطٸټؿتٷس اٶجبٰ زټ سا 

 ثبٶ ٻ ٲ٧ث(ا 71)٨ ٪صاقتٻ ٸ اجبظٺ زټ س ٖجٹض ٦ٷٷسثط

 ا٪ط ا٧ٞبضتبٴ ٲتٹ٢ٝ قسٶس  ٣ٍٞ ٶٽرط ضا تٳبقرب ٦ٷ رسا زیرط یرب ظٸز      ا9

 ثبٶ ٻ ٲ٧ث(ا 31)٦ٷٷس ا٧ٞبض ٲجسزا جطیبٴ پ سا ٲی

اجبظٺ زټ س ٶٽط ثب ؾطٖ  ذٹزـ جطیبٴ زاقتٻ ثبقسا ؾطٖ  آٴ ضا  ا2

ثٯ٧ٻ ثرٻ آٶٽرب    –ټب ضا ثكٹی س  ټ س ثط٨ذٹا اٞعایف ٶسټ سا قٳب ٶٳی

 ثبٶ ٻ ٲ٧ث(ا 31) س آٲسٺ ٸ ثب ؾطٖ  ذٹز ٖجٹض ٦ٷٷسزټ اجبظٺ ٲی

تٹاٶٱ  ٪ٹیس ایٵ ٦بض احٳ٣بٶٻ اؾ  یب ٲٵ ٶٳی ثٻ قٳب ٲی تبٴ شټٵا٪ط  ا3

٪ی ٪صاقرتٻ ٸ اجربظٺ زټ رس    آٴ ضا اٶجبٰ زټٱ  ایٵ ا٧ٞبض ضا ضٸی ثط

 ثبٶ ٻ ٲ٧ث(ا 31)ٖجٹض ٦ٷس

ب ثٳبٶرسا ثرٻ ظٸض آٴ ضا زٸض     اجربظٺ زټ رس آٶجر   ا٪ط ثط٪ی ٪ ط ٦رطز  ا4

 ثبٶ ٻ ٲ٧ث(ا 31)ٶ٧ٷ س

نجطی ثطٸظ ٦طز  ثرٻ ؾربز٪ی    ا٪ط حؽ زقٹاضی ٲبٶٷس ٦ؿبٮ  یب ثی ا5

  یرب  "ایٵ حؽ ٦ؿبٮ  اؾر  "آٴ ضا تبی س ٦ٷ سا ثٻ ذٹزتبٴ ث٫ٹی س 



 مثبت HIV(بزای کاهش شزم مبتالیان به ACTراهنمای درمان گزوهی پذیزش و تعهد )

 

 
99  

 

ؾپؽ آٴ ٦ٯٳبت ضا ضٸی ثط٪ی ٪صاقرتٻ   "نجطیؿ ا ایٵ حؽ ثی"

 ٸ اجبظٺ زټ س ٖجٹض ٦ٷسا

قٹیسا  قٹیس ٸ اظ جطیبٴ تجطثٻ زٸض ٲی ٪طٞتبض ا٧ٞبض ذٹز ٲی ٪بټی ا6

زټسا ثٻ ٲحى ایٷ٧رٻ ٲتٹجرٻ    ٸ زائٳب ضخ ٲی اؾ ایٵ اتٟب٠ ٖبزی 

ایٵ اتٟب٠ قسیس  ثرٻ آضاٲری آٴ ضا تبی رس ٦ٷ رس ٸ ٲجرسزا تجطثرٻ ضا       

 قطٸٔ ٦ٷ سا

 هزالثِ توزوش وَتاُ – 1-5توزیي 

تٵ زض حربٮتی ضاحر  قرطٸٔ    ٪رطٞ  ثب ٪صاقتٵ ټط زٸ پبیتبٴ ضٸی ظٲ ٵ ٸ ٢طاض

ضا ثجٷسیرس یرب    تبٴ چكٳبٴتٹاٶ س زض نٹضت ضاح  ثٹزٴ  حبال ٲی ا)ٲ٧ث(٦ٷ س

اظ چ٫رٹٶ٫ی احؿربؼ ٶكؿرتٵ زض ایرٵ      ای ضٸی ظٲ ٵ ذ رطٺ قرٹیسا   ثٻ ٶ٣ُٻ

٦ٷ رس ٸ ثرب قرٳب     ز٢ ٣ب ثٻ ٶ٣بَی ٦ٻ نرٷسٮی ضا ٮٳرؽ ٲری   نٷسٮی آ٪بٺ قٹیسا 

ثرب نرٷسٮی    تربٴ  ثرسٴ ا ٦رٻ  تٳبؼ زاضز آ٪بٺ قٹیسا ؾٗی ٦ٷ س ق٧٭ جبټبیی ض

٢رطاض زاضزا   تبٴ ثسٴآٲ عی ٦ٷ سا تهٹض ٦ٷ س حجبثی پ طاٲٹٴ  تٳبؼ زاضز ضا ضٶ٩

ای  تٳبٰ ا٧ٞبض  احؿبؾبت ٸ ذبَطات قٳب زضٸٴ ایٵ حجبة ٢طاض زاضٶسا ٮحٓرٻ 

٪صضز ؾپطی ٦ٷ سا تٹجٻ ٦ٷ س ٦رٻ   ضا ثطای زض٤ تٳبٰ آٶچٻ زض زضٸٴ حجبة ٲی

حًٹض زاضٶرسا حتری ټٳر ٵ االٴ ټرٱ      قٳبٸٴ ثؿ بضی زض ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت

 زاضای ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت ټؿت سا
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ضا تكر م زټ سا االٴ چرٻ   ایٵ ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبتتٹاٶ س ٲبټ    ث ٷ س ٲی

تٹاٶ س احؿبؾبتی ضا ٦ٻ االٴ ٸجرٹز زاضٶرس    ثج ٷ س ٲی ؟)ٲ٧ث(بؾبتی زاضیساحؿ

 71)آٶٽب ٦بض ٶ٧ٷ سبی س ٦طزٺ ٸ ضٸی تٹاٶ س زاقتٵ آٶٽب ضا ت تبی س ٦ٷ سا ثج ٷ س ٲی

ا٧ٞربضی ٦رٻ ثرطٸظ    چٻ ا٧ٞبضی زاضیس؟ چٷس ٮحٓرٻ ثرٻ تٳبقربی     ؟ثبٶ ٻ ٲ٧ث(

ټبیتبٴ ټٳطاٺ ٦ٷ سا  ثبٶ ٻ ٲ٧ث(ا حبال  ذٹزتبٴ ضا ثب اضظـ 71)٦ٷٷس ثپطزاظیس ٲی

 71)ذٹاټ رس چرٻ ٦ؿری ثبقر س     ض ٦ٷ س؟ ٲیذٹاټ س زض ظٶس٪ی ذٹز چٻ ٦ب ٲی

ضا ثربظ ٦ٷ رس ٸ آ٪ربټی     تربٴ  چكٳبٴ  حبال  ظٲبٶی ٦ٻ آٲبزٺ ثٹزیس ؟ثبٶ ٻ ٲ٧ث(

 ټبیتبٴ زض ظٶس٪ی ضا حّٟ ٦ٷ سا ذٹز اظ اضظـ

 ّای پیطیي هزٍری تز تؼْذّا ٍ داستاى

ایرٵ ټٟترٻ ٸ   "ټبیی ٦ٻ زض جٯؿٻ ٢ج٭ قٷبؾبیی ٦طزیس ضجرٹٔ ٦ٷ رسا    ثٻ اضظـ

ظٲبٶی ٦ٻ تبـ ٦طزیس زض جٽ  اضظقرٳٷس ذرٹز حط٦ر  ٦ٷ رس چرٻ اتٟرب٢ی       

ب ٲٹ١ٞ قسٶس یب ذ ط  ٣ٍٞ ثپطؾ س چٻ اتٟب٢ی اٞتبز(ا )ٲٽٱ ٶ ؿ  ٦ٻ آٶٽ "اٞتبز؟

٦ٷٷس  ثٻ آٶٽرب ث٫ٹی رس    ظٲبٶی ٦ٻ آٶٽب ثٻ ٲٹاٶٕ ٸ زالی٭ حط٦  ٶ٧طزٴ اقبضٺ ٲی

٦رٻ آٶٽرب ثرطای     "ټربیی  زاؾرتبٴ "قٳب تٳبٰ زالی٭ حط٦  ٶ٧طزٴ آٶٽب ضا ٲبٶٷرس  

زض حرربٮی ٦ررٻ آٶٽررب تٹيرر حبت یررب ث ٷ ررسا  ٦ٷٷررس ٶٳرری ذٹزقرربٴ تٗطیررٝ ٲرری

زټٷرس یرب    یی ضا ثٻ ٖٷٹاٴ زٮ ٭ اٶجبٰ ٶسازٴ ٞٗبٮ تی ذبل قرطس ٲری  ټب زاؾتبٴ

٦ٷٷس  ثسٸٴ ټ چ ٶٓط یب ٢ًبٸتی ٣ٍٞ آٴ ٲٹاٶرٕ ضا ثرطای    ٲبٶٗی ضا تٹن ٝ ٲی

ٸ٢  "یب  "ذ ٯی ذؿتٻ ثٹزٰ "٪ٹیس  ٲطاجٕ ت٧طاض ٦ٷ سا ثطای ٲلب٬  ٲطاجٕ ٲی
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ٰ  ثبیس ٦بض ٲری "یب  "ی ٶساقتٱ ٦بٞ ټ ٱ ثرٻ  ذرٹا  ٶٳری "ثرٻ آٶٽرب ث٫ٹی رس    ا "٦رطز

ټب ٸا٢ٗی ٸ زضؾ  ټؿرتٷس   ټب ٶ٫بٺ ٦ٷ ٱ  ٦ٻ آیب ایٵ زاؾتبٴ ٲحتٹای ایٵ زاؾتبٴ

ذٹاټ ٱ ثٻ ٖٷٹاٴ ٦ٯٳبت ثرٻ آٶٽرب ٶ٫ربٺ ٦ٷر ٱ  ٸ ثج ٷر ٱ ایرٵ        یب ذ ط  ثٯ٧ٻ ٲی

 "ثطٶسا ٦ٯٳبت ٲب ضا ثٻ ٦جب ٲی

 ّای افىار/احساسات گزی در استفادُ اس وارت هزتی

ټربی   پطزاظز  جٯٳرٻ  ٪ٹیی ٲی ثٻ زاؾتبٴ زض َی ایٵ جٯؿٻ  ټط ظٲبٴ ٦ٻ ٲطاجٕ

ثسٸٴ ټ چ ٪ٟت٫ٹیی زضثبضٺ آٶٽب  ٦ربضت ضا  ٸی ضٸی ی٥ ٦بضت ٶٹقتٻ قسٺ ٸ 

تٹاٶس ٲتٹجٻ اٮ٫ٹیی قٹز  ا ثب اٶجبٰ ایٵ ٦بض  ٲطاجٕ ٲیزټ س٢طاض  قبٴ زض ٲ٣بث٭

قٹٶس؛ زٸض اظ جٽبت اضظقٳٷسا ایٵ اٲط ثبیرس   ټب ثٻ آٶجب ذتٱ ٲی ٦ٻ ایٵ زاؾتبٴ

تٹؾٍ زضٲبٶ٫ط  ٸ ثسٸٴ احؿبؼ انبس  ؾرطظٶف یرب اٶت٣ربز ٲرٹضز     ثٻ آضاٲی 

ضؾ س٪ی ٢طاض ٪ طزا ٲطاجٕ ثبیرس اٮ٫رٹی ٲرٹضز اؾرتٟبزٺ زض ظثربٴ ذرٹیف ضا       

 ٲكبټسٺ ٦ٷسا

 توزیي راًٌذُ اتَتَا – 2-5توزیي 

ټب ٧ٞط ٦رطزٴ ثرٻ ذٹزٲربٴ ثرٻ ٖٷرٹاٴ ضاٶٷرسٺ اتٹثرٹؼ         زض َی تٳبٰ ٲجٳٹٖٻ

ٲربٴ ټؿرت ٱا تٗرساز     ضاٶٷس٪ی اتٹثٹؼ ظٶرس٪ی تٹاٶس ٲٟ س ثبقس! ٲب زض حب٬  ٲی

ظیبزی ٲؿبٞط ٲعاحٱ ټٱ زض اتٹثٹؼ ذٹز زاضیٱا ٲؿبٞطاٴ ا٧ٞبض ٸ احؿبؾربت  

ترٹ  "تٹاٶٷس ٸا٢ٗب ٲعاحٱ ثبقٷسا ٪بټی جٳبتی ٲبٶٷرس   ٲب ټؿتٷسا آٶٽب ٪بټی ٲی



 مثبت HIV(بزای کاهش شزم مبتالیان به ACTراهنمای درمان گزوهی پذیزش و تعهد )

 

 
61  

 

ؾرط ٸ نرسا ایرٵ    "یرب   "ٲؿ ط ضا اقتجبٺ ضٞتری "یب  "ٞبیسٺ ټؿتی ی٥ ضاٶٷسٺ ثی

ټربی   ای اظ ؾربیط احؿبؾربت ٸ تكرٹیف    یب ٲجٳٹٖرٻ  "اؾ ٣ٖت ذ ٯی ظیبز 

ترٹاٴ اظ ایرٵ    زضؼ ٲٟ رس ٲری   3ظٶٷسا حرسا٢٭   آٸض ضا ٞطیبز ٲی شټٷی ايُطاة

 اؾتٗبضٺ آٲٹذ ا

تٳط٦ع ثرط ضاٶرسٴ اتٹثرٹؼ زض ٲؿر ط زضؾر  اظ       ّا: اّویت ارسش ا7

ٲؿر ط  "اټٳ   ثؿ بض ظیبزی ثطای ؾبٲ  ٸ ضٞبٺ ٲب ثطذٹضزاضؾ ا 

قرٹز  تٹؾرٍ ٲرٹاضزی ٦رٻ      ٲب تٗ  ٵ ٲی ټبی تٹؾٍ اضظـ "زضؾ 

ٶٳربیی ټؿرتٷس ٦رٻ     ټبی ٲرب ٢ُرت   ٸا٢ٗب ثطای ٲب ٲٽٱ ټؿتٷسا اضظـ

ـ  جٽ  حط٦  ٲب ضا ٶكبٴ ٲری  ٲرٵ  "ټرب چ رعی ٲبٶٷرس     زټرسا اضظ

ذٹاټٱ ٲطا٢ت  ٲی"یب  "ذٹاټٱ ثب قجبٖ  ٸ ٲٽطثبٶی ظٶس٪ی ٦ٷٱ ٲی

ذرٹاټٱ ٖعیرعاٶٱ ضا زض اٸٮٹیر  ٢رطاض      ٲی"یب  "ؾبٲتی ذٹزٰ ثبقٱ

تٹاٶٱ ٖبی١ ٸ اؾرتٗسازټبیٱ ضا   ذٹاټٱ تب جبیی ٦ٻ ٲی ٲی"یب  "ټٱز

  ٪ٟترٻ  ؾٹؾر ب  ټؿتٷسا ټٳبٶُٹض ٦ٻ ذبذبٰ ټؿر سی٥  "ق٧ٹٞب ٦ٷٱ

پطؾرس چرطا ٲٹؾری     طؾرٱ  ذرسا ٶٳری   ٶظٲبٶی ٦ٻ ثٻ ثٽكر   "اؾ  

جٹزی؟ چطا چ عی ٶكسی ٦ٻ ٣ٞرٍ  ٶپطؾس چطا ؾٹؾ ب  ٶجٹزی؟ اٸ ٲی

 "تٹاٶؿتی ثٻ آٴ تجسی٭ قٹی؟ تٹ ٲی

ټرب ٸ اټرساٜ ٲٗٳرٹال     تٳبیع زازٴ اضظـ ّا ٍ اّذاف: ش ارسشتوای ا3

ٶٳب ټؿرتٷس ٦رٻ ثبیرس ثرطای      ټب ٲبٶٷس جٽبت ٢ُت ٲٟ س اؾ ا اضظـ
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ټب اظ آٶٽب اؾتٟبزٺ ٦ٷ ٱا ٲب ٲٗٳٹال ٖعیعاٴ ذرٹز ضا ثرطای ٲرست     زټٻ

زټر ٱ  یرب ثرطای ٲرست ٲحرسٸزی       ٲحسٸزی زض اٸٮٹی  ٢طاض ٶٳری 

بیی ثطؾ ٱ ٦ٻ ثتٹاٶ ٱ آٶٽب ٲطا٢ت ؾبٲ  ذٹز ٶ ؿت ٱ  ٸ ؾپؽ ثٻ ج

ترٹاٶ ٱ ثرٻ اټرساٜ جربضی ذرٹز       ضا ٲتٹ٢ٝ ٦ٷ ٱا زض ایٵ ح ٵ ٲری 

ثطؾ ٱا ثٷبثطایٵ  ٲری ترٹاٶ ٱ یر٥ ٲٽٳربٶی تٹٮرس ٚبٞٯ٫ طاٶرٻ ثرطای        

قطی٥ ذٹز تطت ت ثسټ ٱ  یب ثطای قط٦  زض ی٥ ٲربضاتٵ تٳرطیٵ   

ـ  ٦ٷ ٱ  یب ؾبیط اټساٞی ضا ٦ٻ ٶكربٴ  ټربی ٲرب ټؿرتٷس ضا     زټٷرسٺ اضظ

زٺ ٦ٷ ٱا ایٵ ٦بض ٲبٶٷس ضاٶٷس٪ی زض یر٥ جٽر  ثرٻ ذهرٹل     ثطآٸض

ټربی   ټب( اؾ  ٸ ایٷ٧رٻ ثج ٷر ٱ جربیی زض ایرٵ ٲؿر ط ٶكربٶٻ       )اضظـ

٦رٻ   –قبیس ی٥ زضذ  یب ی٥ تپرٻ   –ای ٸجٹز زاضز )اټساٜ(  ٸیػٺ

ؾ  ٦ٻ ٲرب  ا ثتٹاٶ ٱ ثطای ٲستی ثٻ ؾٹی آٴ ثطاٶ ٱا ایٵ ٶكبٶٻ ټسٞی

٦ٷر ٱا   ؾرٹی آٴ حط٦ر  ٲری   ټب ثٻ  ٶٳبی اضظـ ثب زٶجب٬ ٦طزٴ ٢ُت

ٶٳربی ذرٹز    ظٲبٶی ٦ٻ ثٻ آٴ ثطؾ ٱ  ثٻ ازاٲٻ ٲؿ ط زض جٽر  ٢ُرت  

زی٫طی ضا ثرطای حط٦ر  ثرٻ ؾرٹی آٴ زض ٶٓرط        ٶ٫بٺ ٦طزٺ ٸ ٶكبٶٻ

ٲرب ټؿرتٷسا    ٸ جٽ  ظٶرس٪ی  ټب ٶحٹٺ ؾرٵ ٪ٟتٵ ٪ طیٱا اضظـ ٲی

 اټساٜ ٶ٣بٌ اؾتطاح  ٸ تٹ٢ٝ زض ایٵ ؾٟط ټؿتٷسا

ٌذ، آًْا در هَرد حدال ّسدتٌذ، در   ّا در هَرد آیٌذُ ًیست ارسش ا2

ټبی جربضی اظ اټرساٜ ثرٻ     ٵ اضظـایٵ ضٸـ تٳبیع ث  هَرد اهزٍس:

ـ  ٲب  یب اٲرطٸظ قٹزا  ذتٱ ٲی یزی٫ط زض٤ ټبیٳربٴ ظٶرس٪ی    ثرب اضظ
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ټب ضٸـ ؾٟط ٦رطزٴ ٲرب ټؿرتٷسا ا٪رط اضظـ      ٦ٷ ٱ یب ذ طا اضظـ ٲی

انٯی ٲٵ ظٶس٪ی ٦طزٴ ثب ٢بَٗ   ٸ قجبٖ  ثبقس  یب ثرب ٖب٢رٻ ٸ   

ذٹاټٱ زض آٴ ؾٟط ٦ٷٱا ٲبٶٷرس   ؾ  ٦ٻ ٲیا ایٵ جٽتی ٸ ااا  ٲٽطثبٶی

ٚطة ؾٟط ٦رٷٱا   اٰ ثٻ قٳب٬ ٲٵ تهٳ ٱ ٪طٞتٻ"ایٵ اؾ  ٦ٻ ث٫ٹی ٱ 

تٹاٶٱ االٴ زٶجب٬  ٲی "ٶٳب ضا زٶجب٬ ٦ٷٱا ذٹاټٱ ایٵ جٽ  زض ٢ُت ٲی

ٚطة  قٳب٬ ټبیٱ ضا قطٸٔ ٦ٷٱا ا٪ط ثٻ َطٜ ضظـٶٳبی ا ٦طزٴ ٢ُت

ض ٲؿ ط زضؾ  ټؿتٱا ایٵ چ عی ٶ ؿر  ٦رٻ   ٦ٷٱ  پؽ ز حط٦  ٲی

ٲٷتٓط آٴ ثبقٱ یب زض جٽ  آٴ تبـ ٦ٷٱ  ثٯ٧ٻ ټٳر ٵ االٴ اؾر ا   

ترٹ  "٪ٹیرس   ټٳبٶُٹض ٦ٻ اٶجٯٹؼ ؾ ٯؿ ٹؼ  ٖبضٜ ٲؿر حی  ٲری  

ذسا ٸ ٶٹضـ ضا ثج ٷ ٱا ٶبزاٴ  ترٹ    ٪ٹیی ٲب ثبیس زض ظٲبٴ ذٹقی ٲی

ٮی ٦رٻ  زض حرب  "ثج ٷری!   ث ٷری  ټط٪ع ٶجبیس چ عی ضا ٦رٻ اٲرطٸظ ٶٳری   

ترٹاٶی ح٣ ٣ر  ضا    ا٪رط ٶٳری  "٪ٹیس  ٪صاض ؾٹتٹ ظٴ  زٸ٪ٵ  ٲی ثٷ بٴ

ټٳبٴ جب ٦ٻ ټؿرتی ث ربثی  تٹ٢رٕ زاضی آٴ ضا زض چرٻ جربیی پ رسا       

پبیبٴ تٳبٰ ا٦تكربٞبت ٲرب   "٪ٹیس  ٸ تیا اؼا اٮ ٹت قبٖط ٲی "٦ٷی؟

ؾ  ٦ٻ اظ آٴ قطٸٔ ٦رطزیٱ ٸ آٴ ضا ثرطای اٸٮر ٵ    ا ضؾ سٴ ثٻ جبیی

 "ثبض ثكٷبؾ ٱا

 چ عټربی  ّا، ًِ دستیاتی تِ اّذاف: َد تِ ٍسیلِ ارسشتؼزیف خ ا9

 ٸ اضظقرٳٷس   ظٶس٪ی پطٲٗٷب ثبٖث ایجبز ثؿ بض ظیبزی ٸجٹز زاضز ٦ٻ

زا ثطای ٲلب٬  ایرٵ  قٹ زض ثؿ بضی اظ قطایٍ ٲتٟبٸت ٲی پصیط اٶُٗبٜ
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ټربی   ٲٹيٹٔ زض اٞطازی ٦ٻ ثرب زضزټربی ٲرعٲٵ  ؾرطَبٴ  اؾرتطؼ     

 ټسٺ قسٺ اؾ اظٶس٪ی ضٸظٲطٺ ٸ تٳبٰ ؾُٹس ؾبٲ  ٲكب

ټٳبٶُٹض ٦ٻ زض  :"هسافزاى هشاحن اتَتَا"آگاّی ٍ تزخَرد تا  ا2

ٲربٴ ټؿرت ٱا تٗرساز     اثتسا ٪ٟتٱ  ٲب زض حب٬ ضاٶسٴ اتٹثرٹؼ ظٶرس٪ی  

ظیبزی ٲؿبٞط ٲعاحٱ زاضیٱا ایرٵ ٲؿربٞطاٴ ا٧ٞربض ٸ احؿبؾربت ٲرب      

٦ٷٷسا اٚٯت  ثٽتطیٵ اؾتطاتػی  ایجبز ٲعاحٳ  ٲیټؿتٷسا آٶٽب ٪بټی 

ـ  ٲب ازاٲٻ زاز ټرب ٸ اټرساٞٳبٴ اؾر ا     ٴ ثٻ ضاٶٷرس٪ی زض جٽر  اضظ

ثطذی اظ ٲؿربٞطاٶی ٦رٻ ټٳرٻ ٲرب ٪ربټی زض اتٹثرٹؼ ذرٹز زاضیرٱ         

آ٪بټی  تٹجٻؼ  اٞؿطز٪ی  ٖهجبٶ   ٸ ٶ٫طاٶی ټؿتٷسا تطايُطاة  

ٲبٶٷرس ؾرط ٸ   )٦ٷرس  ثب آٶٽب ثطذٹض ٲری   ثب ٖجٹض اظ ایٵ ٲحتٹای ضٸاٶی

ا (ٸض زض ٶٽرط آة ټربی قرٷب   نسای تطاٞ ٥ زض ث طٸٴ پٷجطٺ  یب ثط٨

ٸْ ٟٻ ٲب ایٵ اؾ  ٦ٻ ثٻ ایٵ ؾط ٸ نسا اجبظٺ ٸجٹز ٸ ٖجٹض زټ ٱا 

تٹاٶ ٱ زض حبٮی ٦ٻ ثرب ایرٵ    ایٵ ثركی اظ اٶؿبٴ ثٹزٴ اؾ  ٸ ٲب ٲی

ظٶ ٱ ثٻ آضاٲی ثب ذٹزٲبٴ ضٞتربض ٦ٷر ٱا    ٲحتٹای ضٸاٶی ؾط ٸ ٦ٯٻ ٲی

 ایٵ ٲٹيٹٔ اؾ  ٦رٻ تكرٹیف شټٷری ثررف    پؽ  ٸْ ٟٻ ٲب زض٤ 

ثٻ آضاٲی ٸ ثرب اٶ٫ رعٺ ثرب     پؽاؾ    ثٹزٴ قطایٍ اٶؿبٴاظ  ای ٖبزی

تٹاٶٷس  ایٵ ٲٹاضز ٲی)ذٹزٲبٴ ضٞتبض ٦ٷ ٱ ٸ ثط ٲٹاضز ٲٽٱ تٳط٦ع ٦ٷ ٱ

زض تٳرطیٵ  -قسٺ تٹؾٍ ذٹزٲبٴ  یرب   ټبیٳبٴ یب ٸْبیٝ تٗ  ٵ اضظـ

ؽ ٲب  ثسٴ ٲب  یب ؾبیط ٲٹاضز ٲٹضز تٹجرٻ زض ظٲربٴ حرب٬    ٟٶ -ٲطا٢جٻ
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ایرٵ   اٞرعایف زټرس   ضز ٦ٻ ٶكربٴ ٲری  ظیبزی ٸجٹز زا قٹاټسثبقٷسا 

ثؿ بض ظیبزی ثرٻ ٲرب    ٲرتٯٝتٹاٶس ثٻ َط٠  ٲی  تٹاٶبیی زض آ٪بٺ ثٹزٴ

 ٦ٳ٥ ٦ٷسا

 تَاًذ سَدهٌذ تاضذ: هی "هسافز اتَتَا"گاّی گَش وزدى تِ  ا3

ثب ایٷ٧ٻ ٲٗٳٹال ثٽتطیٵ اؾتطاتػی ایٵ اؾر  ٦رٻ زض حربٮی ٦رٻ  ثرٻ      

ضاٶر ٱ  ثرٻ    یټبیٳربٴ ٲر   اتٹثٹؼ ضا زض جٽ  اضظـ "آ٪بټبٶٻ"ق٧٭ 

ٲؿبٞطاٴ اجبظٺ زټر ٱ ٞطیربز ثعٶٷرس  ٪ربټی ٪رٹـ ٦رطزٴ ثرٻ یر٥         

 (aتٹاٶس ٲٟ رس ثبقرسا ثرطای ٲلرب٬       ٪ٹیی ثٻ اٸ ٲی ٸ پبؾد "ٲؿبٞط"

)٧ٞرط یرب احؿربؼ( زض ٣ٖرت      "ٲؿربٞط "ظٲبٶی ٦ٻ ٞطیبزټبی ٲ٧طض 

ا ایرٱ  ؾ  ٦ٻ ٢جب زض ظٶس٪ی تجطثٻ ٦طزٺا ای اتٹثٹؼ ٶبقی اظ نسٲٻ

ټبیٳربٴ   اؾ  ثٻ ضاٶسٴ اتٹثٹؼ زض ٲؿ ط اضظـزض ایٵ قطایٍ  ثٽتط 

زاضیرٱ  ثٽترط اؾر  ثرطای     ٦ربٞی  ٸ٢تری ٦رٻ ظٲربٴ     اٲرب ازاٲٻ زټ ٱ  

تهربٸیط ٸ احؿبؾربت     آٞرطیٵ  ذبَطات ٲكر٧٭  "پطزاظـ ٖبَٟی"

٦ٷٷرسٺ ٦ٷرٹٶی ٲرطتجٍ ثرب آٶٽرب اتٹثرٹؼ ضا ٲتٹ٢رٝ ٦ٷر ٱا          ٶبضاحر  

اضتجربٌ   زټٷسٺ ٶكبٴ قسٺ اثط ضٸیساز ٲ٣ بؼ انبساٲت بظټبی ثبال زض 

ای  ٲؿبٮٻ  ظٲبٶی ٦ٻ ٧ٞط یب احؿبؼ (bایٵ ضٸی٧طز پطزاظقی اؾ ا 

 ٶٳرٹزاض زضذتری ٶ٫طاٶری   آٸضز ٦ٻ ثبیرس حر٭ قرٹزا     ضا ثٻ ٸجٹز ٲی

ؾبظی ایٵ ٲٹيٹٔ ثبقس ٦رٻ ثبیرس    تٹاٶس ضٸقی ٲٟ س ثطای قٟبٜ ٲی

ثٻ ح٭ ٲؿبٮٻ ثپطزاظیٱ یب زض حبٮی ٦ٻ ثٻ ضاٶسٴ اتٹثرٹؼ زض جٽر    
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اجربظٺ   "ٲؿربٞط "زټ ٱ  ثٻ نٹضت آ٪بټبٶٻ ثٻ  یټبیٳبٴ ازاٲٻ ٲ اضظـ

ترط ثرٻ    ٶ ع ثٻ نرٹضت ٦بٲر٭   4ٲؿبٮٻ ح٭  ٦تبثچٻزټ ٱ ٦ٻ ٞطیبز ثعٶسا 

ٲؿبٮٻ ٲكتط٤ ث ٵ ایٷ٧ٻ چٻ ظٲبٶی  (cپطزاظزا  ثطضؾی ایٵ ٲؿبٮٻ ٲی

ٲؿبٮٻ ضا ح٭ ٦ٷ ٱ ٸ چٻ ظٲبٶی آ٪بټبٶٻ ثٻ ضاٶٷس٪ی ازاٲٻ زټر ٱ ایرٵ   

ظ ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت ث كرتط  ای ذبل ا پطؾف اؾ  ٦ٻ آیب ٲجٳٹٖٻ

ټبی ٲٟ س ٸ ؾرٹزٲٷسا ٖرٹاَٟی    ٞبیسٺ اؾ  یب پبؾد ؾط ٸ نسای ثی

احتٳربال زض ت٣ٹیر      ټبی ٲٷبؾت ثٻ قطایٍ ٦ٻ ٲٟ س ټؿتٷس ٸ پبؾد

ٖٹاَرٝ   ٦تبثچٻثطای ٲُبٮٗٻ ث كتط ثٻ )ا٢ساٲبت تُج ٣ی ٲٟ س ټؿتٷس

 ٖٹاَٝ  ضؾ سٴ ٸ ترط٤ ٦رطزٴ  ٸ  ټبی ضازاضی ټؿتٷس ٲبٶٷس ؾ ؿتٱ

 ا(اجٗٻ ٦ٷ سٲط

ظٲربٶی ٦رٻ زض    7تٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ یبزآٸضی ٲٟ رس ثبقرس   ایٵ اٲط ٲی

ټربی ظٶرس٪ی ضٸظٲرطٺ ثرب ا٧ٞربض ٸ احؿبؾربت        حب٬ تبـ ثطای اٶجبٰ ٲكٛٯٻ

ایرٵ   اسٻ اؾتٗبضٺ ضاٶٷسٺ اتٹثٹؼ ٧ٞرط ٦ٷ ر  ث س ٦ٷ  زقٹاض زؾ  ٸ پٷجٻ ٶطٰ ٲی

 اٶسا  ( ٪طٞتٻ قسٺACT)انٹ٬ زضٲبٴ پصیطـ ٸ تٗٽساظ   ایسٺ

 

                                                           
4
ثطای  ټبی ٲُطس قسٺ تٹؾٍ ؾبظٲبٴ ثٽساق  جٽبٶی ح٭ ٲؿبٮٻ ی٧ی اظ ٲٽبضتٲٽبضت ا  

ټبی ظٶس٪ی ٲجتٷی ثط پصیطـ  ٲٽبضت"اؾ ا ایٵ ٲٽبضت ضا ٲی تٹاٶ س زض ٦تبة  ظٶس٪ی اٞطاز

 ٞطا ث٫ طیسا "زٸؾتیپ ٳبٴ "اثط  "( ٲتٳط٦ع ثط ق٣ٟ ACTٸ تٗٽس)
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 افىار تِ ػٌَاى هَاًغ

ذٹاټ س تٳطیٷی زی٫ط ثب چكٳبٴ ثؿتٻ زض ٦ٳتط اظ یر٥   ثٻ ٲطاجٗ ٵ ث٫ٹی س ٲی

زاضٶرس یرب   آٲربز٪ی  اٶجربٰ آٴ   ثطایز٢ ٣ٻ ثب آٶٽب اٶجبٰ زټ سا اظ آٶٽب ثپطؾ س آیب 

ضا ثجٷسٶرس ٸ یر٥ تٳرطیٵ تٳط٦رعی ٦ٹتربٺ       قبٴ چكٳبٴذ ط؟ اظ آٶٽب ثرٹاټ س 

 س ظیط ث٫ٹی س7زټٷس  ٸ جٳبتی ٲبٶٷاٶجبٰ 

ثٻ ٲٹضزی ٧ٞط ٦ٷ س ٦ٻ ٦ٳتط اظ ټط چ ع زی٫طی زضثربضٺ ذٹزتربٴ اظ آٴ   "

آیسا چٻ چ عی زض ٲٹضز قٳب زائٳب زض ٲؿ ط ظٶس٪ی قٳب ثٻ ٶحٹی  ذٹقتبٴ ٲی

ثبٶ رٻ ٲ٧رث    71)٪ رطز؟ آٴ ضا زض شټرٵ ذرٹز ث بٸضیرس     ذٹاټ س ٢طاض ٲی ٦ٻ ٲی

زض ثرط زاقرتٻ اؾر  تٹجرٻ     ټبیی ٦ٻ ایٵ ٪ٹٶٻ ثٹزٴ ثطای قٳب  ثٻ ټعیٷٻ ا٦ٷ س(

تٹجرٻ   اثبٶ رٻ ٲ٧رث ٦ٷ رس(    2)بٴ اجبظٺ زټ س ثب آٴ ټٳطاٺ قٹیس٦ٷ سا ثٻ ذٹزت

چرٻ   تربٴ  شټرٵ ضؾرسا ثج ٷ رس    ٲری  تبٴ شټٵ٦ٷ س ٦ٻ آیب زاؾتبٶی ٲطتجٍ ثب آٴ ثٻ 

 اثبٶ ٻ ٲ٧ث ٦ٷ رس(  ٦72ٷس) ٲساض٦ی زاضز ٦ٻ اظ ایٵ ٪ٹٶٻ ثٹزٴ قٳب حٳبی  ٲی

 ضا ثبظ ٦ٷ سا تبٴ كٳبٴچحبال  ظٲبٶی ٦ٻ آٲبزٺ ثٹزیس  

ظٲبٴ ٦بٞی ثطای پبؾرد زازٴ زض اذت ربض ٲرطاجٗ ٵ ٢رطاض زټ رسا اظ آٶٽرب       

حبيط ٦رطزٴ ثطذری اظ   )ټسٜ اظ ایٵ تٳطیٵ ضا ثبظ ٦ٷٷس قبٴ چكٳبٴثرٹاټ س 

 ا(زقٹاض ثطای ٲطاجٗ ٵ اؾ  ټبی ضٸاٶی ذٹزآظٲبیی
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 پذیزش آًی – 3-5توزیي 

اظ ضٞتبضټربی تطؾرٷب٤ ٸٮری     ٲطاتجری ضؾرٳی   ثب ٲطاجٗ ٵ ثطای ایجربز ؾٯؿرٯٻ  

 7ٮ ؿرر  ٦ٷ ررس  قررٳبضٺ   71اٮرری  7اظ  ضا اضظقررٳٷس ټٳ٧رربضی ٦ٷ ررسا آٶٽررب 

ٲطاتجی اظ قطایٍ زقٹاض ٸ تطؾٷب٤ تٽ ٻ ٦ٷ سا  تطیٵ ضٞتبض اؾ ا ؾٯؿٯٻ تطؾٷب٤

ظٲبٶی ضا ثطای ت٧ٳ ٭ ٦طزٴ آٴ زض اذت بض ٲطاجٗ ٵ ٢طاض زټ سا اظ آٶٽب ثپطؾر س  

ٸ ٲ٧ربٶی ضا  ٹاضز ضاح  ټؿرتٷس یرب ذ رطا ظٲربٴ     ٪صاضی ایٵ ٲ اقتطا٤  آیب ثب ثٻ

 ثطای اٶجبٰ ایٵ ٦بض زض ټٟتٻ آیٷسٺ تٗ  ٵ ٦ٷ سا

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا7

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا3

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا2

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا9

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا2

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا3

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا4

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا5

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا6

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا71
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 تزگِ خْات ارسضوٌذ – 4-5توزیي 

 ارسضوٌذ رخَع وٌیذ تِ تزگِ خْات

 : اهتیاسدّی اّویت خَد را اًدام دّیذ1لذم 

( 3یرب   7  1ثب ٖبٲ  ظزٴ اټٳ   ټط حٹظٺ زض ٲ٣ ربؼ اټٳ ر  )  ٦بض ذٹز ضا 

ټرب یرب اٲت ربظزټی اټٳ ر  ٶربثطاثط آٶٽرب        آٚبظ ٦ٷ سا اٲت بظ ٶسازٴ ثٻ ټٳٻ حرٹظٺ 

آٴ پصیط اؾ ا ټط حٹظٺ ضا اظ ٶٓط قرهی ذٹزتبٴ ٶؿرج  ثرٻ اټٳ ر      اٲ٧بٴ

اٲت بظزټی ٦ٷ سا اٲت بظزټی ثرٻ یر٥ یرب زٸ حرٹظٺ ثرٻ ٖٷرٹاٴ ثؿر بض ٲٽرٱ یرب          

ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٽٱ ثطای قٳب ٲٳ٧ٵ اؾ ا ٲٹيٹٔ ٲٽرٱ   اٲت بظزټی ثٻ ا٦لط حٹظٺ

زض ایٷجب ایٵ اؾ  ٦ٻ ثٻ زضٸٴ ذٹزتبٴ ثٷ٫طیس ٸ نبز٢بٶٻ ثٻ ٲٹاضز ٲٽٱ ثرطای  

اټٳ ر ( زازیرس     )ثی 1ای اٲت بظ  ا٪ط ثٻ حٹظٺ قرم ذٹزتبٴ اٲت بظزټی ٦ٷ سا

ټربی اضظقری ثرٻ ٦ربض      ثٻ ؾطا٘ حٹظٺ ثٗسی ثطٸیسا تب اٲت بظزټی ثٻ تٳبٰ حٹظٺ

 ذٹز ازاٲٻ زټ سا

 : تِ رضایت خَد اهتیاس دّیذ2لذم 

( 7ټبی ثطٸیس ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶؿجتب ٲٽٱ ) ثٻ ٲطحٯٻ ٢ج٭ ثط٪كتٻ ٸ ثٻ ؾطا٘ حٹظٺ

ٽب ٧ٞط ٦ٷ سا ؾپؽ  ثب ( اٲت بظزټی ٦طزیس  ٲ٧ث ٦ٷ س ٸ ثٻ آٶ3یب ثؿ بض ٲٽٱ )
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( اظ ٦ ٟ   ٸ ٖٳ١ 3یب  7  1اؾتٟبزٺ اظ ٲ٣ بؼ ضيبی   ضيبی  ذٹز )

 ظٶس٪ی ذٹز زض ټط حٹظٺ ٲٽٱ ضا اٲت بظزټی ٦ٷ سا

 ی خَد را یادداضت وٌیذّا خَاستِ: 3لذم 

ټبی ثطٸیس ٦ٻ ثٻ ٖٷرٹاٴ ٶؿرجتب    پؽ اظ ت٧ٳ ٭ ٦طزٴ اٲت بظزټی  ثٻ ؾطا٘ حٹظٺ

( اٲت بظزټی ٦طزیس ٸ ثطٶبٲٻ ذٹز ضا یبززاقر  ٦ٷ رسا   3( یب ثؿ بض ٲٽٱ )7ٲٽٱ )

ث ٷری   ای ٢بث٭ پ ف ؾ  ٦ٻ زض آٴ ثٻ ؾٹی آیٷسٺا زټٷسٺ جٽتی ی٥ ثطٶبٲٻ ٶكبٴ

زټسا ایٵ  حط٦  ذٹاټ س ٦طزا ثٻ ٖجبضت ؾبزٺ  ٶحٹٺ ظٶس٪ی قٳب ضا ٶكبٴ ٲی

 ټرب  ذٹاؾتٻتطیٵ ٲٹاضز زض آٴ حٹظٺ ثطای قٳب ثبقسا ایٵ  ثطٶبٲٻ ثبیس قبٲ٭ ٲٽٱ

زټٷسٺ آضظٸټبی قٳب ثبقرٷسا پرؽ    ای ح٣ ٣ی ثبقٷس ٦ٻ ٸا٢ٗب ٶكبٴ ثبیس ثٻ ٪ٹٶٻ

ثٻ ٢ٯت ذٹز ٪ٹـ ٦طزٺ ٸ آٴ ضا زٶجب٬ ٦ٷ سا زض ٶٹقتٵ ٲٹاضزی ٦ٻ ضیكرٻ زض  

ـ   ټربی قرٳب    تجبضة قٳب زاضٶس تبـ ٦ٷ سا ایٵ ٦بض ثٻ اٞرعایف ٶ رطٸی اضظ

ٹؾرٍ  تربٴ زض ظٲربٴ ثرطٸظ ذُرط ذربضج قرسٴ اظ ٲؿر ط ت        ٶؿج  ثٻ ا٢ساٲبت

 ٦ٷسا ټبیتبٴ ٦ٳ٥ ٲی ؼتطټب ٸ  ټب  ايُطاة ٶ٫طاٶی

ی اضظقی اټساٜ قٳب ٶ ؿتٷسا ټ چ ٶ٣ُٻ پبیبٶی ثطای آٶٽرب  ټب ذٹاؾتٻ

ا قرٳب  "ایٵ ٦بض ضا اٶجبٰ زازٰ"ٸجٹز ٶساضز ٦ٻ ثتٹاٶ س ثب ضؾ سٴ ثٻ آٴ ث٫ٹی س 

زټٷرسٺ ایرٵ    قبٴ ٶ ؿت س  ثٯ٧ٻ آٶٽب ثبیرس ٶكربٴ   ٢بزض ثٻ حصٜ آٶٽب پؽ اظ اٶجبٰ

ذٹاټ س ټط ضٸظ اظ ظٶرس٪ی ذرٹز ضا چ٫ٹٶرٻ ؾرپطی ٦ٷ رسا ا٪رط        بقٷس ٦ٻ ٲیث

اظ تٳط٦رع   ثٻ ایٵ زٮ ٭ اؾ  ٦ٻ  ثطای قٳب زقٹاض اؾ  ټب ذٹاؾتٻٶٹقتٵ ایٵ 
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ټبیی ٦ٻ ٲب ثطای ټط حٹظٺ ٲُرطس   ټبیی ذبل ٲُٳئٵ ٶ ؿت س  پطؾف حٹظٺثط 

زض ًٞربی  ی اضظقی ذرٹز ضا  ټب ذٹاؾتٻا٦ٷٹٴ   ایٱ ضا اظ ذٹزتبٴ ثپطؾ سا ٦طزٺ

ټبیی ٦ٻ اظ ٶٓرط اټٳ ر     ایٵ ٦بض ضا ثطای تٳبٰ حٹظٺٲٹضز ٶٓط یبززاق  ٦ٷ سا 

 اٶجبٰ زټ سا   ایس ثٻ آٶٽب زازٺ 3یب  7اٲت بظ 

 تزگِ خْات ارسضوٌذ

 وار/ضغل .1

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

 

عی زض ذٹاټٱ ٦بض یب قٛ٭ ٲٵ زض چٻ ٲٹضزی ثبقس؟ چٻ چ  ثطٶبٲٻ7 ٲی

)ثطای ٲلب٬  اٲٷ   قٛٯی  چبٮف شټٷی  ٲٹضز قٛٯٱ ثطای ٲٵ ٲٽٱ اؾ 

 اؾت٣ب٬  اٖتجبض ٸ ٲٷعٮ   تٗبٲ٭ ثب یب ٦ٳ٥ ثٻ ٲطزٰ  ٸ ٚ طٺ(؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



 مثبت HIV(بزای کاهش شزم مبتالیان به ACTراهنمای درمان گزوهی پذیزش و تعهد )

 

 
112  

 

 )تزای هثال، اسدٍاج، سٍخیت(رٍاتط ػاطفی  .2

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

؟ چٻ ٶرٹٔ  ثبقٱثطای ی٥ ضاثُٻ ٖبَٟی  یقطی٧چُٹض ذٹاټٱ  ثطٶبٲٻ7 ٲی

ذرٹاټٱ   ٹاټٱ زاقتٻ ثبقٱ؟ چ٫ٹٶٻ ٲیذ ای )ثطای ٲلب٬  اظزٸاج( ٲی ضاثُٻ

 ثب قطی٥ ذٹز ضٞتبض ٦ٷٱ؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ًمص پذر ٍ هادر .3

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 ٶؿجتب ٲٽٱ             78 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

ذٹاټٱ ثب  ذٹاټٱ چ٫ٹٶٻ پسض یب ٲبزضی ثبقٱ؟ چ٫ٹٶٻ ٲی ثطٶبٲٻ7 ٲی

 ٞطظٶساٴ ذٹز تٗبٲ٭ زاقتٻ ثبقٱ؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 تحصیالت/یادگیزی )رضذ فزدی( .4

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1  7ضيبی

ټرب    ذرٹاټٱ چرٻ ٲٽربضت    ثطٶبٲٻ7 چطا یبز٪ طی ثطای ٲٵ ٲٽٱ اؾ ؟ ٲری 

ذرٹاټٱ ضاجرٕ ثرٻ     ټبی ترههی ضا ث بٲٹظٰ؟ ٸا٢ٗب ٲی ټب یب حٹظٺ تٳطیٵ

 چٻ ٲٹاضزی ث كتط یبز ث٫ طٰ؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 دٍستاى/سًذگی اختواػی .5

 ض ٲٽٱ8 ثؿ ب3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

ذٹاټٱ چ٫ٹٶٻ زٸؾتی ثبقٱ؟ زٸؾ  ذٹة ثٹزٴ ثٻ چٻ  ثطٶبٲٻ7 ٲی

٦ٷٱ؟ چطا زٸؾتی ثطای  ٲٗٷبؾ ؟ ثب ثٽتطیٵ زٸؾتٱ ثٻ چٻ ٶحٹ ضٞتبض ٲی

 ٲٵ اټٳ   زاضز؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 سالهت/هزالثت فیشیىی .6

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

ذٹاټٱ اظ ثسٶٱ ٸ  ٦ٷٱ؟ چطا ٲی ثطٶبٲٻ7 چ٫ٹٶٻ ٸ چطا اظ ذٹزٰ ٲطا٢ج  ٲی

ٸضظـ ٦طزٴ یب ضٸی ٞطٰ ثرٹزٴ ٞ عی٧ری ٲطا٢جر     ؾبٲتٱ اظ َطی١ ٚصا  

 ٦ٷٱ؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

خاًَادُ اصلی )رٍاتط خاًَادگی غیز اس اسدٍاج یا ٍالذیي  .7

 تَدى(

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1     اټٳ  7

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

اٰ تٗبٲر٭ زاقرتٻ ثبقرٱ؟     ذرٹاټٱ ثرب اًٖربی ذربٶٹازٺ     ثطٶبٲٻ7 چ٫ٹٶٻ ٲی

ذرٹاټٱ چ٫ٹٶرٻ پؿرط یرب      ذٹاټٱ چ٫ٹٶٻ ثطازض یب ذٹاټطی ثبقٱ؟ ٲی ٲی

 طای ٸاٮسیٷٱ ثبقٱ؟زذتطی ث

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 هؼٌَیت .8

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

٦ٷس؟ چٻ ٲٹاضزی  ظزٺ ٲی ظ ظٶس٪ی ٲطا ق٫ٟ ثطٶبٲٻ7 چٻ ضٲع ٸ ضاظی ا

زټس؟ ثٻ چٻ چ عی )زض نٹضت  ٞطاتط اظ ظٶس٪ی ذٹزٰ ثٻ ٲٵ اٮٽبٰ ٲی

 ٸجٹز( ایٳبٴ زاضٰ؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 سًذگی در خاهؼِ/هحیط سیست/طثیؼت .9

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

تٹاٶٱ اٶجربٰ زټرٱ؟    ثطٶبٲٻ7 ثطای تجسی٭ جٽبٴ ثٻ جبیی ثٽتط چٻ ٦بضی ٲی

ٳبٖی )ٲبٶٷرس زاٸَٯرت قرسٴ  ضای زازٴ  ثبظیبٞر (     ټبی اجت چطا ٞٗبٮ  

ثطای ٲٵ ٲٽٱ ټؿتٷس؟ زض ٲح ٍ ظیؿ  یب َج ٗ  ثٻ چٻ ٲٹاضزی اټٳ   

ضٸی  اضتجبٌ ثرب   پ بزٺزټٱ )ثطای ٲلب٬  زض ٲح ٍ ث طٸٴ ثٹزٴ  ثبٚجبٶی   ٲی

 َج ٗ (؟

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 یح/اٍلات فزاغتتفز .10

 8 ثؿ بض ٲٽٱ3 8 ٶؿجتب ٲٽٱ            7 اټٳ            8 ٦بٲب ثی1 اټٳ  7    

 8 ثؿ بض ضايی3 8 ٶؿجتب ضايی7 8 ٦بٲب ٶبضايی      1 ضيبی 7

زټٱ؟ چطا اظ  ټبیی اٶجبٰ ٲی ټب یب ثبظی ټب  ٸضظـ ثطٶبٲٻ7 چ٫ٹٶٻ ؾط٪طٲی

 ثطٰ؟ ایٵ ٦بضټب ٮصت ٲی

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 پذیزش افىار ٍ احساسات

 فزم توزیي تْثَد سًذگی

 ( تٗٽس ذٹز ٶؿج  ثٻ پصیطـ ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبتضاؾ ٬ )ؾٳ  زض ؾتٹٴ اٸ

آٴ ضٸظ ضا ثج  ٦ٷ رسا زض ؾرتٹٴ زٸٰ  تٳرطیٵ ٦رطزٴ  ظٲربٴ آٴ ٸ       ٶبذٹقبیٷس

ٲست آٴ ضا ثج  ٦ٷ سا زض ؾتٹٴ ؾٹٰ  ټط چ عی ٦ٻ َی تٳطیٵ ثطٸظ ٦رطزٺ ٸ  

 ٲبی٭ ثٻ نحج  زضثبضٺ آٴ زض جٯؿٻ ثٗسیٳبٴ ټؿت س ضا ثج  ٦ٷ سا
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 تٗٽس7 ثٯٻ ذ ط

 بضید7ت

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 چٻ ظٲبٶی؟

 ٲست )ز٢ ٣ٻ(؟

 ٶٓطات

 قٷجٻ7

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7

 

 ی٧كٷجٻ7

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7

 

 زٸقٷجٻ7

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7

 

 قٷجٻ7 ؾٻ

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7

 

 ٽبضقٷجٻ7چ

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7

 

  تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط قٷجٻ7 پٷ 
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 ظٲبٴ7 تبضید7

 ز٢ ٣ٻ7

 جٳٗٻ7

 تبضید7

 تٳطیٵ ٦طزٴ7 ثٯٻ ذ ط

 ظٲبٴ7

 ز٢ ٣ٻ7

 

  New Harbingerجٹضج اچا آیٟطت ٸ جبٴ پیا ٞٹضؾ    اٶتكبضات ©

3112 
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 فزم ثثت هزالثِ

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر7 ررررررررررررًام

زټ س زض ٞطٰ ثج  ت٧ٯ ٝ آٴ ضا ثج  ٦ٷ سا ټط  ټط ظٲبٶی ٦ٻ تٳطیٵ ضا اٶجبٰ ٲی

چ عی ٦ٻ َی تٳطیٵ ثطٸظ ٦طزٺ ٸ ٲبی٭ ثٻ نحج  زضثبضٺ آٴ زض جٯؿٻ 

 ثٗسیٳبٴ ټؿت س ضا ثج  ٦ٷ سا

 

 ًظزات توزیي رٍس
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 ششم:فصل 

 آمادگی
ٸضٸز ثرٻ   زټٷسٺ تؿٯ ٱ قرسٴ ٞرطز زض ثطاثرط جرسایی اظ ذرٹز ٸ      ٶكبٴ آٲبز٪ی

زض٤ ایٵ ٲٹيٹٔ ٦ٻ ٞطز ثركی اظ یر٥   تطیٵ ٞطایٷسټبی ظٶس٪ی اؾ ا ٖٳ ١

 ٮججبظیٞطایٷس ٦ ٽبٶی ٸ تٗٽس ثطای قط٦  زض ایٵ ٞطایٷس اؾ ا ثط ذبٜ آٴ  

ټسای   ٦ٷترط٬ یرب    ثٻ ٲٗٷی جسا ٦طزٴ ذٹز اظ ظٶس٪ی زض تبـ ثطای تؿٯٍ 

یٗٷی ثٯٻ ٪ٟتٵ ثٻ ضٲرع ٸ ضاظ   آٲبز٪یتط   تٛ  ط ٸجٹزی  اؾ ا ثٻ ٖجبضت ؾبزٺ

ثٯرٻ   "تط  یٗٷی ٶٻ ٪ٟتٵ  یب قبیس ٖجبضت ضای  ٮججبظیظٶسٺ ثٹزٴ زض ټط ٮحٓٻا 

 ا"ٸٮیاااا

قٹٶسا آٶٽب زض َرطظ   زض ٲٹاضز یب قطایٍ ذبنی اٖٳبٮی ٶٳی ٮججبظیٸ  آٲبز٪ی

ٲتٹجرٻ ایرٵ    آٲبز٪یقٹٶسا  ق٫ٟتی ظٶس٪ی ٲٷ٧ٗؽ ٲیثطذٹضز ٞطز زض ٲ٣بث٭ 

آٴ ضا  ٮججربظی آٸضزا  ز ٸ زض احتطاٰ ثٻ آٴ ؾط تٗٓ ٱ ٞرطٸز ٲری  ٹق ٲیق٫ٟتی 
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٪ طز  یب زض ثستطیٵ حبٮ   ثٻ نرٹضت ٞٗبالٶرٻ زض    ٦ٷس  ٶبزیسٺ ٲی ٞطاٲٹـ ٲی

  تٹاٶس ٪بټی ثؿ بض ٞٗرب٬  ٲی آٲبز٪ی٦ٷسا ثٷبثطایٵ   جٽ  ٶبثٹزی آٴ تبـ ٲی

تٹاٶس زض ٲبؾ٥ ٲٷٟٗ٭ ثرٹزٴ پسیرساض    ٲی ٮججبظیٸ حتی ذكٵ ثبقسا ٲُٳئٵ 

 قٹزا اٶ٣بة ؾ بؾی ٶٳٹٶٻ ثبضظی اظ ایٵ ٲٹضز اؾ ا

 خزالذ هِی
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ؾ  اظ زض٤ ایٵ ٲٹيٹٔ ٦ٻ قٳب ثركری اظ جٽربٴ ټؿرت سا    ا ٖجبضت آٲبز٪ی

ثرب آٶچرٻ    زض ایٵ ٶ٣ُٻ اظ ظٲبٴثٽتطیٵ ق٧ٯی ٦ٻ ؾ )ایٟبی ٶ٣ف قٳب آٲبز٪ی

 تربٴ  ایٟبی ٶ٣رف ثٻ ٲٗٷبی تٗٽس ثٻ  آٲبز٪یا تٹاٶ س ثبق س(   ٲییسزض اذت بض زاض

زض ٞطایٷس ٦ ٽبٶی اؾ  ٸ ثٻ جٽبٴ اجبظٺ زټ س ټط آٶچٻ ټؿ  ثبقس  ٞربض٘ اظ  

 تبٴ ٖ بض زض ظٶس٪ی تٳبٰ ٞٗب٬ ثٹزٴاحؿبؼ  آٲبز٪یزټسا  ټط اتٟب٢ی ٦ٻ ضخ ٲی

 ااؾ 

ا اؾر   آٲبز٪ییٗٷی ٢ُٕ اضتجبٌ ثب شټٵ آ٪بٺ قٳب ٸ ذبٜ  ٮججبظی

یٗٷری ضز   ٮججبظییٗٷی زض٤ ایٷ٧ٻ قٳب ثركی اظ ظٶس٪ی ټؿت س   آٲبز٪یا٪ط 

٦طزٴ ح٣ ٣   اٲتٷبٔ اظ ٶ٣ف زاقتٵ زض ٞطایٷس ٦ ٽربٶی یرب اٶهرطاٜ اظ اٲ رسا     

یٗٷی ٶٻ ٪ٟتٵ ثٻ ظٶس٪ی  ٶٻ ٪ٟتٵ ثٻ ح٣ ٣   ٸ ٶٻ ٪ٟتٵ ثٻ آٶچٻ ٦رٻ   ٮججبظی

یطـ ضازی٧ربٮی  ضا تجطثرٻ ٦طزیرس  شټرٵ ذرٹز ضا ثرٻ پرص       ٮججبظیټؿ ا ا٪ط 

 ثط٪طزاٶ سا

 جلسِ ضطن 

آ٪بټی آٚبظ ٦ٷ س  ؾپؽ جٯؿٻ  ای تٹجٻ جٯؿٻ ذٹز ضا ثب ی٥ تٳطیٵ پٷ  ز٢ ٣ٻ

 ٪صقتٻ ضا ٲطٸض ٦ٷ سا
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 لدثاسیٍ  آهادگیّایی تزای  استؼارُ

 قسٺ ثب زؾت٫بٺ يطثٻ ثٻ تٹح ث ؿجب٬ پطتبة

 ؾ  ٲل٭زض ٦ٷس  ټب ضا ثٻ ؾٳ  قٳب پطتبة ٲی زؾت٫بٺ پطتبة تٹح زائٳب تٹح

ثبیرس ٶ٫ربٺ ذرٹز ضا جٽر      ٦ٷسا  ح٣بی١ ضا ثٻ ؾٳ  قٳب پطتبة ٲی ٦ٻ ظٶس٪ی

ای ٦ٻ  يطثٻ ظزٴ ضٸی تٹح ٶ٫ٻ زاضیسا ثب پطتبة ټط تٹح ضٸی ثٽتطیٵ يطثٻ

جری یرب   َٯ   ٪طیٻ ٦طزٴ  ٲجربضظٺ ٮججبظیتٹاٶ س ثٻ آٴ ٸاضز ٦ٷ س تٳط٦ع ٦ٷ سا  ٲی

ؿرت س  ترٹح ثرٻ قرٳب     سا ا٪ط زض ٲؿر ط ترٹح ثبی  ٦ٷ اٶ٧بض تٹح ضا ٲتٹ٢ٝ ٶٳی

َٹض آٶجب ثبیؿت س ٸ ٦بضی اٶجبٰ ٶسټ س  ټ چ ترٹپی   ٦ٷسا ا٪ط ټٳ ٵ ثطذٹضز ٲی

 آٲربز٪ی ٦ٷرسا   ضا ٶرٹاټ س ظزا ٶبزیسٺ ٪طٞتٵ تٹح اظ پطتبة آٴ جٯٹ٪ طی ٶٳی

 ٦ٻ زض تٹاٴ قٳبؾ ا ثٻ تٹح ای یٗٷی ٸاضز ٦طزٴ ثٽتطیٵ يطثٻ

 اؾ  ثب ٦بضت ظٶس٪ی ٲبٶٷس ثبظی ٦طزٴ

ثبقسا ټسٜ  فټبیی زض زؾت ٦بضت٦ٷس چٻ  ٧ٵ ذٹة ٞط٢ی ٶٳیثطای ی٥ ثبظی

ټبیی اؾ  ٦ٻ زض اذت ربض زاضزا   ٦بضتاٸ ثبظی ٦طزٴ ثٻ ثٽتطیٵ ق٧٭ ٲٳ٧ٵ ثب 

قٹٶسا اٸ ثبظی ٢جٯی ضا ٞطاٲٹـ  زضیبٞ  ٲی یټبی جسیس ٦بضتثب ثبظی ٦طزٴ  

٦ٷسا اٸ ثطای ثبظی ٦طزٴ ثرٻ ثٽترطیٵ قر٧٭ زض     ٸ ضٸی ثبظی ٦ٷٹٶی تٳط٦ع ٲی

٦ٷس  آٶچٻ ضا ٦ٻ  ټبی ذٹز ضا ثبظی ٲی ٦بضتی ٦ٷٹٶی آ٪بٺ اؾ ا ظٲبٶی ٦ٻ ثبظ
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٦ٷسا ثطٶسٺ یرب ثبظٶرسٺ  اٸ ٶت جرٻ ثربظی ضا      ذبضج اظ ٦ٷتطٮف اؾ  ٞطاٲٹـ ٲی

 ٦ٷسا ټبی ثبظی ثٗسی تٳط٦ع ٲی ٦بضتپصیطزا ثب پبیبٴ ی٥ ثبظی  اٸ ضٸی  ٲی

٦ٷ رس؟ ثرب پرصیطـ     قٳب ٲطحٯٻ ثٗسی ظٶس٪ی ضا چ٫ٹٶرٻ ثربظی ٲری   

تٹاٶ س ثرٻ ثٽترطیٵ قر٧٭ ثرب یر٥       ح٣ ٣تی ؾر ؟ تٳط٦ع ثط ایٷ٧ٻ چ٫ٹٶٻ ٲی

 ح٭؟ ثطای جؿتجٹی ضاٺ آٲبز٪یضٸ قٹیس؟  قطایٍ ؾر  ضٸثٻ

 وٌیذ؟ چِ وار هی لدثاسیدر سهاى تزٍس  – 1-6توزیي 

ایٵ اؾ  ٦رٻ ٲتٹجرٻ     اٶجبٰ زټ س ٮججبظیاٸٮ ٵ ٦بضی ٦ٻ ثبیس زض ظٲبٴ ثطٸظ 

ثرطٸظ   ٮججربظی "٫ٹی رس  ثؾبیی ٸ تٹن ٝ ٦ٷ سا آٴ قٹیسا آٴ ضا ٲكبټسٺ  قٷب

اؾ ا ثبیس ثپصیطیس ٦ٻ ایرٵ ٲٹيرٹٔ    ٮججبظیزٸٲ ٵ ٦بض پصیطـ  ا"٦طزٺ اؾ 

 اؾ ا شټٵ ذٹز ضا ثرطای  تبٴ شټٵؾٹٲ ٵ ٦بض  تٛ  ط جٽ   ٸا٢ٗب ٸجٹز زاضزا

  ٸ قرط٦  زض  آٲربز٪ی ٲٷُٗٝ ٦ٷ سا شټٵ ذٹز ضا ثٻ ؾٹی پصیطـ   آٲبز٪ی

 ط٪طزاٶ ساټٳبٶُٹض ٦ٻ ټؿ  ث  ح٣ ٣ 

ذٹاټ س ایٵ ٦بض  ٲی)سٹیضٸ ق زض ایٵ ٦بض ثب ٲك٧٭ ضٸثٻ ٲٳ٧ٵ اؾ 

تٹاٶرس   ا ٦بضی ٦ٻ زض ایٵ قطایٍ ٲی(٦ٷس ی ٶٳیضیب تبٴ شټٵضا اٶجبٰ زټ س ٸٮی 

ضا اٲتحربٴ   ٲتًبز ٸ ایجربز ٸيرٗ   ٲُٯرٹة   ایٵ اؾ  ٦ٻ ضٞتبض   ٲٟ س ثبقس

شټرٵ قرٳب ثرٻ     یٗٷری   سزاقتٻ ثبق  ٲتًبزتٹاٶ س ضٞتبضی ٦بٲب  ٦ٷ سا ٪بټی ٲی

 زاضٸ ی٥ ؾٹ ٸ ثسٴ قٳب ثٻ ؾٹیی زی٫ط ٲی
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ضا اٲتحربٴ ٦ٷ رسا ایرٵ     ٲتًبز ٸ ایجبز ٸيٗ   ٲُٯرٹة پؽ  ضٞتبض 

تبٴ ضا ثبظ ٦ٷ سا ټٳ ٵ االٴ اٲتحربٴ   تٹاٶس ثبقس؟ ٲك  ضٞتبض چ٫ٹٶٻ ضٞتبضی ٲی

ټربی   ثرب ٲكر    ایجربز ٸيرٗ تی ٲُٯرٹة    تبٴ ضا ثبظ ٦ٷ سا ح٣ ٣تب  ٦ٷ سا ٲك 

تبٴ ضا ثبظ ٦ٷ سا ثسٴ ذٹز ضا ضیٯ٧ؽ ٦ٷ رسا   ثؿ بض زقٹاض اؾ ا ٲك ٦طزٺ  ٪طٺ

 ایٵ ٪ٹٶٻ ثٷك ٷ س یب ثبیؿت سا

٦ٷ س؟ ٢سٰ ثٗسی ایرٵ   ا٪ط ایٵ ٦بض ٲؤثط ٶجٹز چٻ؟ ثٗس اظ آٴ چٻ ٲی

ٮججربظی ٚ ط٢بثر٭    "چرٻ تٽسیرسی ٸجرٹز زاضز؟   "اؾ  ٦ٻ اظ ذٹزتبٴ ثپطؾ س 

٦ٷر ٱ ٦رٻ    ایٵ ٪ٹٶٻ ٧ٞط ٲی حط٦  ٲٗٳٹال ثب ٶٹٖی تٽسیس زض اضتجبٌ اؾ ا ٲب

ا٪ط آٲبزٺ ایٵ ثبق ٱ ٦ٻ چ عی ثطای اظ زؾ  زازٴ زاضیرٱ  اتٟرب٢ی ٸحكرتٷب٤    

زټسا چ عی ذُطٶب٤ زض زٶ بی ذبضج اظ ٲرب ٸجرٹز زاضزا ایرٵ     ثطای ٲب ضخ ٲی

 تٹاٶس زضؾ  ثبقسا ٲٹيٹٔ ټٱ ٲی

تٹاٶس ثرب ٶرٹٖی ٞبجٗرٻ ٶ رع زض اضتجربٌ       ٮججبظی ٚ ط٢بث٭ حط٦  ٲی

ٶٻ تٷٽب تٽسیسی ثطای ٲب ٸجرٹز  "٪ٹی ٱ  ٦ٷ ٱ ثٻ ذٹزٲبٴ ٲی ٔ ٲیثبقسا ٲب قطٸ

 "زض ترٹاٴ ٲرٵ ٶ ؿر ا   ٶ ع زاضز  ٶٻ تٷٽب ذُطٶب٤ اؾ   ثٯ٧ٻ ضٸیبضٸیی ثب آٴ 

٪ رطیٱا ٮججربظی اجربظٺ     ظٶ ٱ  ٶبزیسٺ ٲی ٦ٷ ٱ  پؽ ٲی ثٷبثطایٵ  آٴ ضا اٶ٧بض ٲی

٪ی یٗٷی قرط٦   ٸٮی  ثٻ ذبَط زاقتٻ ثبق س ٦ٻ آٲبز زټسا ایٵ ٦بض ضا ثٻ ٲب ٲی

آٲربز٪ی   ا ثطای ٚٯجٻ ثط تٽسیسټب ثٻ آٲبز٪ی ٶ بظ زاضیسازاقتٵ ٞٗب٬ زض ح٣ ٣ 
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ٸ ٢ُٗب ثٻ ایٵ ٲٗٷب ٶ ؿر  ٦رٻ ٦ربضی ٶ٧ٷ رس ٸ اجربظٺ       ثٻ ٲٗٷبی اٶٟٗب٬ ٶ ؿ 

 زټ س ٲك٧بت قٳب ضا ثجٯٗٷسا

تٹاٶ رس اظ ذٹزتربٴ    ؾپؽ ٲری  "تٽسیس چ ؿ ؟"اظ ذٹزتبٴ ثپطؾ س 

ټبی اضظقٳٷس زقٹاض  ٞٗبٮ  )لیف را هزٍر وٌیذتى "ٞبجٗٻ چ ؿ ؟"ثپطؾ س 

چٻ ٲٹاٶٗی ٸجٹز زاقتٷس؟ آیب ٢ربزض ثرٻ ضؾر سٴ ثرٻ     (ا ٸ حط٦  زض آٴ جٽ 

ټب ثٹزیس؟ آیب ٢بزض ثٻ تبـ ٦طزٴ ثطای اٶجبٰ ٦ربضی زض   جٽ  ٸ ثطزاقتٵ ٢سٰ

 آٴ جٽ  ثٹزیس؟

 آهادگی

 ارائِ وٌیذ "آهادگی"تزای ّز ضزایط یه پاسخ 

  آٶچٻ زض ټط قطایٍ ٲٹضز ٶ بظ   ٚ طٲتٓبټطاٶٻ ثٻ ق٧ٯیآٲبز٪ی یٗٷی

 ا  اٶجبٰ زټ ستٳط٦ع ثط ٲؤثط ثٹزٴ ضا ثب اؾ 

   ا٢ساٰ زض ٲٹضز ثٻ ٖجبضتی آٲبز٪ی یٗٷی تٹجٻ ز٢ ١ ثٻ ٮحٓٻ ٦ٷٹٶی

 ضٸ ټؿت سا آٶچٻ ا٦ٷٹٴ ثب آٴ ضٸثٻ

  ثب ظٲ ٵ  ثب اضتجبٌ قٳب ثب جٽبٴ)آٲبز٪ی یٗٷی اجبظٺ زازٴ ثٻ آ٪بټی

ایس   ایس  ثب نٷسٮی ٦ٻ ضٸی آٴ ٶكؿتٻ یؿتبزٺؾُحی ٦ٻ ضٸی آٴ ا

 ا(٦ٷ س ثب ٞطزی ٦ٻ ثب ٸی نحج  ٲی
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 لدثاسی

 آهادگی را خایگشیي لدثاسی وٌیذ

  ظٲبٶی ٦ٻ ثبیس ٦بضی اٶجبٰ زټ س  زض ٮججبظی یٗٷی ٦بضی ٶ٧طزٴ

 یٗٷی اٲتٷبٔ اظ ایجبز تٛ  طات ٲٹضز ٶ بظا

 ٮججبظی یٗٷی تؿٯ ٱ قسٴا 

 ا"ټط چ عی ٦ٻ جٹاة زټس"زٴ ٮججبظی یٗٷی ذبٜ ٲؤثط ثٹ 

 قطایٍا ٮججبظی یٗٷی تبـ ثطای ح٭ ٦طزٴ ټٳٻ 

  احب٬ ٮحٓٻ پصیطـٮججبظی یٗٷی اٲتٷبٔ اظ 

 استؼارُ صفحِ ضطزًح – 2-6توزیي 

زض ٲ٣بثر٭   ٶٳبیف ثٽتط تٳبیع ث ٵ ذٹز ٲٟٽٹٰ ؾبظی قسٺ ټسٜ اظ ایٵ تٳطیٵ

ٵ زض ؾرُد  ا٪رط آضاٲرف شټر   "چ عی ٲبٶٷس ایٵ ث٫ٹی س   ٪ط اؾ ا ذٹز ٶٓبضٺ

ا٧ٞبض اظ ؾُد زی٫رطی ٦رٻ قرٳب ٣ٞرٍ     قبیس اضتجبٌ ثب  ،قٹز ٲحتٹا یبٞ  ٶٳی

ای  اجبظٺ زټ رس ثرب اؾرتٗبضٺ   ا "ٞطزی ټؿت س ٦ٻ ایٵ ا٧ٞبض ضا زاضیس  ٲٟ س ثبقس

 ایٵ ٲٹيٹٔ ضا ثٽتط تٹي د زټٱا

ٶٽبیر  زض ټٳرٻ جٽربت     قُطٶجی ضا تهٹض ٦ٷ س ٦ٻ ترب ثری    نٟحٻ

تب ثرٻ حرب٬ قرُطٶ      ؾٟ س زض آٴ ٢طاض زاضٶسا آیبټبی ؾ بٺ ٸ  اٲتساز زاضزا ٲٽطٺ

حتری ا٪رط ثربظی     ؟(٦ٷٷس٪بٴ اجبظٺ زټ س پبؾد زټٷرس  ٦ )ثٻ قطایس ثبظی ٦طزٺ
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ضٶر٩ زض یر٥ تر ٱ ثرب      ټربی ټرٱ   زاٶ رس ٦رٻ ٲٽرطٺ    ٶ٧طزٺ ثبق س ټٱ احتٳبال ٲی

ټربی ؾرٟ س زض ٲ٣بثر٭     ٲٽرطٺ  –٦ٷٷرس   ټبی زی٫ط زض ضٶ٩ ٲ٣بث٭ ٲجبضظٺ ٲی ٲٽطٺ

تٹاٶ س ا٧ٞبضتبٴ  احؿبؾبتتبٴ ٸ ثبٸضټبیتربٴ ضا ثرٻ ایرٵ     ٳب ٲیټبی ؾ بٺا ق ٲٽطٺ

ټب تكج ٻ ٦ٷ س؛ اظ ایٵ جٽ  ٦ٻ آٶٽب ٶ ع زض ی٥ ت ٱ ثب ی٧سی٫ط ټٳ٧ربضی   ٲٽطٺ

اٞؿطز٪ی  ٶباٲ سی  ٪ٷبٺ ٸ ٚ رطٺ   "ٶبذٹقبیٷس"٦ٷٷسا ثطای ٲلب٬  احؿبؾبت  یٲ

تٷسا زض یر٥ تر ٱ ټؿر    "ٶبذٹقربیٷس "ٸ ذربَطات   "ٶبذٹقبیٷس"زض ٦ٷبض ا٧ٞبض 

 ټٱ نبز٠ اؾ ا "قبیٷسذٹ"ټٳ ٵ ٲٹيٹٔ زضثبضٺ ٲٹاضز 

قٹز ٦ٻ ٲرب َطٞری ضا ٦رٻ     ضؾس ثبظی ایٵ ٪ٹٶٻ اٶجبٰ ٲی ثٻ ٶٓط ٲی"

ٲبٶٷس ٧ٞط  – "قبیٷسذٹ"ټبی  ٦ٷ ٱا ٲٽطٺ ذٹاټ ٱ ثطٶسٺ ثبقس ضا اٶتربة ٲی ٲی

ضا زض یر٥ َرطٜ ٸ    –ٲبٴ  احؿربؼ اٖتٳربز ثرٻ ٶٟؿرٳبٴ  ٸ ٚ رطٺ       قبیؿت٫ی

زټ ٱا ؾپؽ  ؾٹاض ثط اؾت  ضا زض َطٜ زی٫ط ٢طاض ٲی "ٹقبیٷسٶبذ"ټبی  ٲٽطٺ

ثرٹزٴ  ا٧ٞربض    ؾٟ س قسٺ ٸ ثٻ ٲجبضظٺ اٞؿطز٪ی  احؿبؼ ٪ٷبٺ  احؿبؼ ٶب٦بٞی

ضٸیٱا ایٵ ی٥ ثربظی جٷ٫ری اؾر ا ٸٮری یر٥ ٲؿربٮٻ        ٸ ٚ طٺ ٲی ٶبذٹقبیٷس

ٲٷ٣ُی زض ایٷجب ٸجٹز زاضز ٸ آٴ ایٵ اؾ  ٦ٻ ثررف ٖٓ ٳری اظ ذرٹز قرٳب     

ذٹاټ س زض ایٵ جٷ٩ ثبق س ٸ پ طٸظ  ثٻ ٖجبضت زی٫ط  ا٪ط ٲیزقٳٵ قٳبؾ ا 

اظ آٴ ذبضج قٹیس  ثبیس ٲك٧ٯی زض زضٸٴ قٳب ٸجرٹز زاقرتٻ ثبقرسا ٸ چرٹٴ     

تٹاٶٷرس   ټرب ٢رطاض زاضیرس  آٶٽرب ٲری      قٳب ْبټطا زض ؾُد ی٧ؿبٶی اظ ایرٵ ٲٽرطٺ  



 مثبت HIV(بزای کاهش شزم مبتالیان به ACTراهنمای درمان گزوهی پذیزش و تعهد )

 

 
116  

 

 ټرب )ا٧ٞربض(   ضٚٱ ایٷ٧ٻ ایٵ ٲٽطٺ ٖٯی –تط اظ قٳب ثبقٷس  اٶساظٺ قٳب یب ثعض٨ ټٱ

 "زض زضٸٴ قٳب ټؿتٷسا

ټرب   ثٷبثطایٵ  ثب ایٵ ٦ٻ ٲٷ٣ُی ٶ ؿ   ٸٮی ټط چٻ ث كتط ثب ایٵ ٲٽطٺ"

قٹٶسا ا٪ط ایٵ ٲٹيرٹٔ زضؾر     تط ٲی تط ٸ تطؾٷب٤ ٦ٷ س  آٶٽب ثعض٨ ٲجبضظٺ ٲی

  پؽ ټرط چرٻ ث كرتط ثرب ایرٵ      "اظ ټط چی ثست ٲ بز  ثٻ ؾطت ٲ بز"ثبقس ٦ٻ 

قرٹٶس    تربٴ ثطذرٹضزاض ٲری    ض ظٶس٪یټب ثجٷ٫ س  آٶٽب اظ اټٳ   ث كتطی ز ٲٽطٺ

قٹٶسا ایسٺ ٲٷ٣ُی ایٵ  ټبی ظٶس٪ی قٳب ٲی تط ثط ټٳٻ حٹظٺ  ٲؿٯٍ تط ٸ ٲٗٳٹ٬

ضا اظ نٟحٻ ذربضج ٦ٷ رس     "ٶبذٹقبیٷس"ټبی  اؾ  ٦ٻ ا٪ط تٗساز ٦بٞی اظ ٲٽطٺ

٦ٷ سا ٸٮی آیب تجطثٻ قٳب ثرط٧ٖؽ ایرٵ ٲٹيرٹٔ ضا     زض ٶٽبی  ثط آٶٽب ٚٯجٻ ٲی

ٶٽبیرر  ثررعض٨ اؾرر   ذرربضج ٦ررطزٴ  حٻ ثرریزټررس؟ چررٹٴ نررٟ ٶكرربٴ ٶٳرری

ٚ طٲٳ٧ٵ اؾر ا زض ثٽترطیٵ    (ټؿتٷس "ٶبذٹقبیٷس"ٞط٢ی ٶساضز چ٣سض )ټب ٲٽطٺ

ټرب زض نرٟحٻ تٛ  رط     حبٮ  قبیس ثتٹاٶ س ٲٹ٢ٗ   آٶٽب ضا ٶؿج  ثٻ ؾبیط ٲٽرطٺ 

زټ سا ٸٮی ٲجبضظٺ ازاٲٻ زاضزا قٳب ٶباٲ س قرسٺ ٸ ایرٵ احؿربؼ ضا زاضیرس ٦رٻ      

٦ك سا ا٪ط ؾٹاض ثط اؾرت ؾرٟ س    زؾ  اظ ٲجبضظٺ ٶٳیثطٶسٺ ٶرٹاټ س قس  ٸٮی 

ټربی ٲ٣بثر٭    ثٻ ٲ ساٴ ٲجبضظٺ ثطٸیس  تٷٽب ٪عیٷٻ قٳب جٷ٫ سٴ اؾ   ظیطا ٲٽرطٺ 

ثٻ ٶٓط ٲط٪جبض ټؿتٷسا ٸٮی  ظٶس٪ی ٦طزٴ زض ی٥ ٲٷ٣ُٻ جٷ٫ی ضٸـ زضؾرتی  

 "ثطای ظٶس٪ی ٶ ؿ ا
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ا٦ٷٹٴ اجبظٺ زټ س پطؾكی زض ٲٹضز ټٳٻ ایٵ ٲرٹاضز ٲُرطس ٦رٷٱا    "

٦ٷٷرس٪بٴ اجربظٺ زټ رس پبؾرد      ثٻ قط٦ )زض ایٵ اؾتٗبضٺ چٻ ٦ؿی ټؿت س قٳب

ټب  ثبظی٧ٵ یب نٟحٻ قُطٶ  ټؿتٷسا  زټٷس ٦ٻ آٶٽب ٲٽطٺ پبؾد ٲی اا٦لط (؟زټٷس

ثرٻ  "7 ټبی ثبظی ټؿتٷس  جٳبتری ٲبٶٷرس ظیرط ث٫ٹی رس     ا٪ط آٶٽب ٪ٟتٷس ٦ٻ ٲٽطٺ

ټب ٸ ٚ طٺ قٳب ټب ا٧ٞبض  احؿبؾبت  ذبَطات  ثبٸض ذبَط زاقتٻ ثبق س ٦ٻ ٲٽطٺ

ټؿتٷسا ایٵ زضؾر  اؾر  ٦رٻ قرٳب زاضای ا٧ٞربض  احؿبؾربت  ٸ ذربَطات        

ټبی قٳب  زټٷس؟ تهٹض ٦ٷ س ی٧ی اظ ٲٽطٺ ټؿت س  ٸٮی آیب آٶٽب قٳب ضا ق٧٭ ٲی

ٲرٵ  "ای زی٫ط  ٧ٞرط ٲت٣بثر٭    اؾ  ٸ ٲٽطٺ "ٲٵ ذٹة ټؿتٱ"زض نٟحٻ ٧ٞط 

 س؟ پرؽ   تٹاٶ س ټٱ ذٹة ثبق س ٸ ټٱ ذٹة ٶجبقر  ا چُٹض ٲی"ذٹة ٶ ؿتٱ

 "ټب ثبق سا تٹاٶ س ٲٽطٺ قٳب ٶٳی

تٹاٶ رس ثبقر س؟ )ا٪رط     ټب ٶ ؿت س  چٻ چ ع زی٫طی ٲی ا٪ط قٳب ٲٽطٺ"

تٹاٶس چ عی  ټؿتٷس  جٳبتی ٲبٶٷس ظیط ث٫ٹی سا( ایٵ ٲی ثبظی٧ٵآٶٽب ٪ٟتٷس ٦ٻ 

 –ایرس   ټب ؾرٗی زض ثرٹزٴ آٴ زاقرتٻ    ثبقس ٦ٻ ثب تبـ ثطای حط٦  زازٴ ٲٽطٺ

ټب اظ نٟحٻا  ٸ قبیس ذبضج ٦طزٴ ثطذی اظ ٲٽطٺ –ز٦ٽب ٲبٶٷس ثٻ نٝ ٦طزٴ اض

ثب ایٵ ٸجٹز تٹجٻ زاقتٻ ثبق س ٦ٻ ثبظی٧ٵ ٶ٣ف ثٻ ؾعایی زض ایٵ ٲٹاضز زاضزا 

٦ٷ س؟ ثبظی٧ٷی زی٫ط؟ تهٹض ٦ٷ رس   ثٻ ٖبٸٺ  قٳب زض ٲ٣بث٭ چٻ ٦ؿی ثبظی ٲی

٦ٷٷرس٪بٴ زض ایرٵ    ٲبٶس؟ )قرط٦   ثبظی٧ٵ ټٱ ٶ ؿت س  چٻ چ ع زی٫طی ثب٢ی ٲی

٦ٷٷس ٦ٻ قبیس آٶٽب نٟحٻ ثربظی ثبقرٷسا زض    ُٻ َی ٞطایٷس حصٜ پ كٷٽبز ٲیٶ٣
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ایٵ ٶ٣ُٻ  یب ظٸزتط اظ ایٵ  ا٪ط آٶٽب اقبضٺ ٦طزٶرس ٦رٻ نرٟحٻ ثربظی ټؿرتٷس       

جٳبتی ٲبٶٷس ظیط ث٫ٹی سا( ا٪ط قٳب نٟحٻ ثبظی ثبق س چرٻ؟ اظ ایرٵ ظٸایرٻ    

ثسٸٴ نٟحٻ ثبظی  ټب تٹاٶس ٲٟ س ثبقسا ثٻ ټطحب٬  ٲٽطٺ ٶ٫بٺ ٦طزٴ ثٻ ٢ً ٻ ٲی

ثرٻ   –جبیی ثطای ثٹزٴ ٶساضٶس ٸ ٞب٢س ٦بضثطزقبٴ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٽطٺ ټؿتٷسا قرٳب  

ٲ٫ط ایٷ٧رٻ قرٳبیی     زاقتٻ ثبق س یتٹاٶ س ا٧ٞبض یب احؿبؾبت ٶٳی –ٖٷٹاٴ قٳب 

یٗٷری  ٖٯ رطٚٱ ایٷ٧رٻ ا٧ٞربض ٸ      –ثطای تجطثٻ ٦طزٴ آٶٽب ٸجٹز زاقرتٻ ثبقرس   

ٶٷس ثسٸٴ قٳب ٸجٹز زاقتٻ ثبقرٷسا قرٳب   تٹا احؿبؾبتتبٴ قٳب ٶ ؿتٷس  آٶٽب ٶٳی

زاضیسا ا٪ط قٳب اظ ایٵ ا٧ٞربض آ٪ربټی    ټب ضا ٶ٫ٻ ٲی ثٻ ٖٷٹاٴ نٟحٻ ثبظی ٲٽطٺ

ټب ثٻ  زټس؟ ٲٽطٺ ٶساقتٻ ثبق س  چٻ اتٟب٢ی ثطای ا٧ٞبض ٸ احؿبؾبت قٳب ضخ ٲی

ٸٮی قٳب آٶٽرب   –تٹاٶٷس ثسٸٴ قٳب ٸجٹز زاقتٻ ثبقٷس  قٳب ٶ بظ زاضٶسا آٶٽب ٶٳی

 "٪ طٶسا ثط زاضیس  آٶٽب قٳب ضا زض ثط ٶٳیضا زض 

 –ټب ثبق س  ثبظی ثؿ بض ٲٽٱ اؾ   تٹجٻ ٦ٷ س ٦ٻ ا٪ط قٳب ٲٽطٺ"

تبٴ ثٻ آٴ ثؿت٫ی زاضزا ٸٮی ا٪ط نٟحٻ  قٳب ثبیس ثطٶسٺ قٹیس ظیطا ظٶس٪ی

تٹاٶس  قٹز یب ذ طا ثبظی ٲی ثبظی ثبق س  اټٳ تی ٶساضز ٦ٻ ٲجبضظٺ ٲتٹ٢ٝ ٲی

٦ٷسا قٳب  ثٻ   جٻ ثبظی تٟبٸتی زض نٟحٻ ایجبز ٶٳیازاٲٻ پ سا ٦ٷس  ٸٮی ٶت

تٹاٶ س زض تٳبؾی ٶعزی٥  ټب ضا ثج ٷ س  ٲی تٹاٶ س تٳبٰ ٲٽطٺ ٖٷٹاٴ نٟحٻ  ٲی

٪ط ٲجبضظٺ ثبق س   تٹاٶ س زض ذٹزآ٪بٺ ذٹز ٶٓبضٺ آٶٽب ضا زض ثط ث٫ طیسا قٳب ٲی

 ا"ایٵ ٦بض ٶ بظٲٷس ټ چ تبقی ٶ ؿ  ٸٮی ٞط٢ی ٶساضزا
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 تي تا ًاراحتیًطس – 3-6توزیي 

 اٲ رسٸاضٰ ثترٹاٶ ٱ تٳرطیٵ   "ی ٦ٷ س7 ای ٲبٶٷس ظیط تٳطیٵ ضا ٲٗطٞ ثب ٪ٟتٵ جٳٯٻ

ټربی قرُطٶ  ٸ    اٶجبٰ زټ ٱ ٦ٻ زض ٲٹضز ٶ٫طیؿتٵ ثٻ ثطذری اظ ٲٽرطٺ   یزی٫ط

ٶحٹٺ حط٦  زازٴ قٳب ٸ حتی ثٻ زؾ  ٪طٞتٵ ٦ٷتط٬ نٟحٻ قُطٶ  تٹؾرٍ  

جٽر  ثطضؾری آٴ    ټرب  ؾ ا ایٵ تٳطیٵ قبٲ٭ احًبض ٦طزٴ ی٧ی اظ ٲٽرطٺ قٳب

 "اؾ ا آیب آٲبز٪ی اٶجبٰ ایٵ تٳطیٵ ضا زاضیسا

ذٹاټ س تٳطیٷی زی٫ط ثرب چكرٳبٴ ثؿرتٻ زض     ثٻ ٲطاجٗ ٵ ث٫ٹی س ٲی

٦ٳتط اظ ی٥ ز٢ ٣ٻ ثب آٶٽب اٶجبٰ زټ سا اظ آٶٽب ثپطؾ س آیب ثطای اٶجبٰ آٴ آٲبز٪ی 

عی ضا ثجٷسٶس ٸ ی٥ تٳرطیٵ تٳط٦ر   قبٴ چكٳبٴزاضٶس یب ذ ط؟ اظ آٶٽب ثرٹاټ س 

 زټٷس  ٸ جٳبتی ٲبٶٷس ظیط ث٫ٹی س٦7ٹتبٺ اٶجبٰ 

ثٻ ٲٹضزی ٧ٞط ٦ٷ س ٦ٻ ٦ٳتط اظ ټط چ ع زی٫طی زضثبضٺ ذٹزتبٴ اظ "

آیسا چٻ چ عی زض ٲٹضز قٳب زائٳب زض ٲؿ ط ظٶرس٪ی قرٳب ثرٻ     آٴ ذٹقتبٴ ٲی

ثبٶ رٻ   71)٪ رطز؟ آٴ ضا زض شټرٵ ذرٹز ث بٸضیرس     ذٹاټ س ٢طاض ٲی ٶحٹی ٦ٻ ٲی

ټبیی ٦ٻ ایٵ ٪ٹٶٻ ثٹزٴ ثطای قرٳب زض ثرط زاقرتٻ اؾر       ٷٻثٻ ټعی اٲ٧ث ٦ٷ س(

 اثبٶ رٻ ٲ٧رث ٦ٷ رس(    2)بٴ اجبظٺ زټ س ثب آٴ ټٳطاٺ قرٹیس تٹجٻ ٦ٷ سا ثٻ ذٹزت

چٻ  تبٴ شټٵضؾسا ثج ٷ س  ٲی تبٴ شټٵتٹجٻ ٦ٷ س ٦ٻ آیب زاؾتبٶی ٲطتجٍ ثب آٴ ثٻ 

 ا رس( ثبٶ ٻ ٲ٧ث ٦ٷ ٦72ٷس) ٲساض٦ی زاضز ٦ٻ اظ ایٵ ٪ٹٶٻ ثٹزٴ قٳب حٳبی  ٲی

 ضا ثبظ ٦ٷ سا تبٴ چكٳبٴحبال  ظٲبٶی ٦ٻ آٲبزٺ ثٹزیس  
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ظٲبٴ ٦بٞی ثطای پبؾرد زازٴ زض اذت ربض ٲرطاجٗ ٵ ٢رطاض زټ رسا اظ آٶٽرب ثرٹاټ رس        

ټربی   قبٴ ضا ثبظ ٦ٷٷس)ټسٜ اظ ایٵ تٳطیٵ حبيط ٦طزٴ ثطذی اظ ذٹزآظٲبیی چكٳبٴ

 ضٸاٶی زقٹاض ثطای ٲطاجٗ ٵ اؾ (ا

 دلیمِ( 5)سِ پایاى دّیذآگاّی تِ خل تَخِتا یه توزیي 
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 فصل هفتم:

 و  اداهم دادن ورزی  شفقت-خىد
ٸضظی  ا٪ط ثٻ ذٹزتبٴ اټٳ   زټ س  آٶچٻ ضا ٦ٻ ثطای قٳب  ق٣ٟ -ثب ذٹز

 زټ س ٶٻ آٶچٻ ٦ٻ ثطایتبٴ ٲًط اؾ ا ٲٟ س اؾ  اٶجبٰ ٲی

 وزیستیي ًِفدوتز 

ضا ثط ظٲبٴ حب٬ تبٴ  زض ٪صقتٻ ٶٳبٶ س  زض ٲٹضز آیٷسٺ ضٸیبپطزاظی ٶ٧ٷ س  شټٵ

 ٲتٳط٦ع ٦ٷ سا

 سیذارتا گاتاها
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جٹٴ پطایؽ تٷ٫ٷی  ٲح٣٣ی اظ زاٶك٫بٺ جٹضج ٲؿر ٹٴ  ی٧ری اظ ٲترههر ٵ    

اؾ ا اٸ ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ زؾ  یبٞتٻ اؾ  ٦رٻ اٞرطازی    قطٰثطتط زض ٲُبٮٗبت 

بٴ زاضٶرسا زض ایرٵ   ٶٓطی ذبل ٶؿج  ثٻ جٽ   ٶ٣ُٻضا تجطثٻ ٲی ٦ٷٷس قط٦ٰٻ 

٦رٻ زض آٴ قرطایٍ    اؾر  زی ٴ ثرطٸظ  ت٣هر ط اٞرطا   زض ظٲرب  زیس٪بٺ  ٲك٧بت

)ثط ذبٜ ثسقبٶؿی  ٲح ٍ ٚ طحٳبیتی  یب ٲٷبثٕ ٶب٦ربٞی(ا ٲُبٮٗربت   زض٪ طٶس

 ثٻ ایرٵ ٲٗٷری ٦رٻ    ی٥ ق ٹٺ ټٳٻ ٪ ط اؾ  زټس ٦ٻ ایٵ ز٦تط تٷ٫ٷی ٶكبٴ ٲی

ٲٳ٧ٵ اؾ  ثٻ ٲ عاٴ ظیربزی   ٦ٷس  ضا تجطثٻ ٲی قطٰ اظ ٞطزی ٦ٻ ٲ عاٴ ظیبزی

ا ایٵ ٲٹيٹٔ ْبټطا ثٻ زٮ ٭ تٳط٦ع ثر ف اظ  ثپطزاظززی٫طاٴ ذٹز یب ؾطظٶف  ثٻ

 ! (ت٣ه ط ٲٵ ٶجٹز  حتٳب تٹ ٲ٣هط ټؿتیاؾ ) "ٲك٧٭"حس ثط اٞطاز ثٻ ٖٷٹاٴ 

زؾر  پ رسا    ټب قٷبؾی اظ ثطیتبٶ ب ٶ ع ثٻ ایٵ یبٞتٻ پبٸ٬ ٪ ٯجطت  ضٸاٴ

٦ٷسا ٲُبٮٗربت ز٦ترط    ٦طزٺ اؾ  ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ زض جٽ  ٲربٮٝ ٶ ع ٦بض ٲی

ٸضظی ثٻ ٲٗٷبی ٮٛرٹی یٗٷری    ق٣ٟ  –٦ٷس  تٳط٦ع ٲی ٸضظی ثط ق٣ٟ  ٪ ٯجطت

؛ ز٦تط ٪ ٯجطت ثٻ ایٵ ٶت جٻ ضؾ سٺ اؾ  ٦رٻ زض  "ضٶ  ٦ك سٴ ټٳطاٺ ثب ٦ؿی"

ٸضظی  تٹاٶبیی تٳط٦ع ثط ظٲ ٷٻ  ثط ٲح ٍ  ثرٻ ٖٷرٹاٴ یر٥ ٲٷجرٕ      ٦بٶٹٴ ق٣ٟ 

ا احتٳبٮی ثطای ضٸیسازټبی ذٹة یب ثس ٸجٹز زاضزا اٞرطاز ٣ٞرٍ ټٳر ٵ ٦ربض ض    

ټربی   ٦ٷٷسٺ ا٦لط ذٹاؾرتٻ  ظٲ ٷٻ  ٲٷبثٕ ٸ ظٲبٴ حب٬ تٗ  ٵ پ ف –زټٷس  اٶجبٰ ٲی

آٶبٴ ټؿتٷسا ٲجسزا  ْبټطا ی٥ زیس٪بٺ ثطای ٶ٫طیؿرتٵ ثرٻ جٽربٴ زض اذت ربض     

ٮٷعی ٦ٻ اظ زیس آٴ اٞطاز  قبٲ٭ ذٹزٲبٴ  ٲ٣هط ټؿتٷس  یب زیرس٪بټی   –زاضیٱ 
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تٹاٶرس ثرٻ    تٛ  ط ایٵ زیس٪بٺ ٲیتط اظ اٞطاز ثبقسا  تٹاٶس ٢ٹی ظٲ ٷٻ ٲی  ٦ٻ زض آٴ

ٸضظی  ټٱ ٶؿج  ثٻ ذٹزٲبٴ  ٸ ټٱ ٶؿج  ثٻ زی٫رطاٴ ثرٻ ٲرب     یبز٪ طی ق٣ٟ 

ٸضظی ایٵ اؾ  ٦رٻ ٲٽرٱ ٶ ؿر  اظ ٦جرب      ٦ٳ٥ ٦ٷسا ظیجبیی یبز٪ طی ق٣ٟ 

ٰ ا٪ط ثٻ قست احؿربؼ   –قطٸٔ ٦ٷ ٱ  ٸضظی  زاضیرٱ ٸ احؿربؼ قر٣ٟ     قرط

ټبیی ٦ٻ ثرط ؾرط ضاٺ    ضاټیتط اؾ   ٢ٯت ٲب ٶؿج  ثٻ زٸ ٶؿج  ثٻ زی٫طاٴ آؾبٴ

 ذٹزٲبٴ ٸجٹز زاضٶس ٶ ع ٶطٰ ذٹاټس قسا

ٸ  اؾر   زٶ ب ثٻ قٳب پك  ٦طزٺ ای ٦ٻ زضؾ  زض ٮحٓٻتهٹض ٦ٷ س 

ضٸیس ٸ  تبٴ ٲی زٸؾ تطیٵ  نٳ ٳیثٻ ؾطا٘   ٦ٷ س ثستطیٵ قطایٍ ضا تجطثٻ ٲی

 ای ثرٻ  ٦ٷس یب ٖب٢رٻ  ٦ٷ سا اٸ ثب ٮحٷی تٷس ثب قٳب نحج  ٲی ثب اٸ زضز ٸ ز٬ ٲی

ظٶری ٸ زی٫رطاٴ    ٪ٹیرس چ٣رسض ترٹ ٚرط ٲری      ټبی قٳب ٶساضزا ٲری  قٷ سٴ حطٜ

زټرس؟ حرب٬ تهرٹض     چٻ احؿبؾی ثٻ قٳب زؾ  ٲیٸيٗ تی ثستط اظ تٹ زاضٶسا 

٪ طز  قٳب ضا زض آٚٹـ ٲی تبٴ ثب آٚٹقی ثبظ پصیطای قٳبؾ   ٦ٷ س ٦ٻ زٸؾ 

تربٴ ذٹاټرس ٦رطزا حربال چرٻ       ٪ٹیس زض ایٵ ٲؿ ط ٦ٷبضتبٴ ټؿ  ٸ ٦ٳ٥ ٸ ٲی

احتٳبال زض حبٮر  زٸٰ قرطایٍ ذٹقربیٷستطی ضا     ٦ٷ س؟ حؿبؾی ضا تجطثٻ ٲیا

ترٹاٶ ٱ ٶ٣رف ټٳر ٵ ٞرطز ضا      ٸا٢ٗ   ایٵ اؾ  ٦ٻ ٲب ٲری تجطثٻ ذٹاټ س ٦طزا 

ترطیٵ ٞرطز ظٶرس٪ی ټرط٦ؽ  ذرٹزـ       ثطای ذٹزٲبٴ ثبظی ٦ٷ ٱ  چطا ٦ٻ ٲٽرٱ 

 اؾ ا

 جلسِ ّفتن 
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٦ٷ س  ؾپؽ جٯؿٻ  آ٪بټی آٚبظ ای تٹجٻ ی٥ تٳطیٵ پٷ  ز٢ ٣ٻجٯؿٻ ذٹز ضا ثب 

 ٪صقتٻ ضا ٲطٸض ٦ٷ سا

 ABCS Bayتوزیٌی اس خلسِ  – 1-7توزیي 

تربٴ ثرٻ قرٳب     ثٻ ٦ؿی ٧ٞط ٦ٷ س ٦ٻ اظ ث٣ ٻ اٞطاز ظٶس٪یا ضا ثجٷسیس تبٴ چكٳبٴ

اؾ   ظٶسٺ یب ٲطزٺا ٦ؿی ٦ٻ اٸ ضا زٸؾ  زاضیس یب ثٻ قست ثطایتبٴ  تط ٶعزی٥

ثرٻ ثٽترطیٵ قر٧ٯی ٦رٻ      یرسا ا ٲٽٱ اؾ   ٸٮی ٲٷبظٖبتی ضا ثرب اٸ تجطثرٻ ٦رطزٺ   

تٹاٶ رس ٲٹټرب     ایرسا ثج ٷ رس ٲری    ضٸی آٴ ٞطز ٶكؿتٻ تٹاٶ س  تهٹض ٦ٷ س ضٸثٻ ٲی

چٷس ٮحٓٻ ضا ثطای ایٵ ٦بض  چكٳبٴ  ذُٹٌ ضٸی نٹضت ٸ ٶ٫بٺ اٸ ضا ثج ٷ سا

 ایسا ضٸی آٴ ٞطز ٶكؿتٻ ؾپطی ٦ٷ س ٸ ٦بٲب احؿبؼ ٦ٷ س ٦ٻ ضٸثٻ

ٞرطز ضا ټٳربٴ َرٹض ٦رٻ      تربٴ ثرب آٴ   ذٹاټٱ ضاثُرٻ  حبال  اظ قٳب ٲی

تی ٦رٻ ثر ٵ قرٳب ٸجرٹز     ای ثسٸٴ ٲك٧ب ذٹاټ س ثبقس تهٹض ٦ٷ سا ضاثُٻ ٲی

ټٳربٶُٹض ٦رٻ    زاقتٵ تهٹیط آٴ ٞطز  ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ٧ٞرط ٦ٷ رسا  زاضزا ثب ٶ٫ٻ 

ذرٹاټٱ ثرٻ ایرٵ     ٦ٷ رس  اظ قرٳب ٲری    ایس ٸ ثٻ چكٳبٴ اٸ ٶ٫ربٺ ٲری   آٶجب ٶكؿتٻ

ای ٦رٻ ثرب    ز ضا زض ٲرٹضز ضاثُرٻ  تٹاٶؿتٱ ی٥ ٲرٹض  ٲٹيٹٔ ٧ٞط ٦ٷ س ٦ٻ ا٪ط ٲی

  ضا تٛ  ط زټٱ  چٻ چ رعی ضا  ط زاقت ٱ  ی٥ ٲٹضز زض ٲٹضز ضٞتبض ذٹزٰی٧سی٫

ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ٧ٞط ٦ٷ س ٦ٻ ا٪ط ضٞتبضی ٲتٟربٸت زاقرت س چرٻ     زازٰ؟ تٛ  ط ٲی

تبٴ چ٫ٹٶرٻ ثرٹز؟ ټٷرٹظ     زاز  ضاثُٻ زاز  آٴ ٞطز چ٫ٹٶٻ پبؾد ٲی اتٟب٢ی ضخ ٲی

 ٦ٷ سا ایس ٸ ثٻ چكٳبٴ اٸ ٶ٫بٺ ٲی ضٸی آٴ ٞطز ٶكؿتٻ ضٸثٻ
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ذٹاټٱ ٢ٯت ذٹز ضا ث٫كبی س ٸ قر٣ٟ  ذرٹز    زض ٶٽبی   اظ قٳب ٲی

اٶرس    ضا ٶؿج  ثٻ ایٵ ٞطز اٞعایف زټ سا ثٻ ایٵ ٧ٞط ٦ٷ س ٦ٻ آٶٽب اظ ٦جب آٲرسٺ 

ترٹاٴ  ٶس  ثٻ چكٳبٴ اٸ ٶ٫بٺ ٦ٷ رس ٸ ثج ٷ رس آیرب    ا ٻزض ظٶس٪ی چٻ تجبضثی زاقت

  م ثٻ ایٵ ٞطز ضا زاضیس؟زضزی ذبٮ اثطاظ ٖب٢ٻ ٸ ټٱ

ایٵ تجطثٻ ثطای قرٳب   ضا ثبظ ٦ٷ سا تبٴ چكٳبٴظٲبٶی ٦ٻ آٲبزٺ ثٹزیس  

تجبضة ضا ثٻ نرٹضت ٪طٸټری ثطضؾری ٦ٷ رسا آیرب ایرٵ تجطثرٻ         چ٫ٹٶٻ ثٹز؟

 احؿبؼ ق٣ٟ  ٶؿج  ثٻ زی٫طاٴ ضا ثٻ ٸجٹز آٸضز؟

 : دٍ رٍی یىی سىِضزمضفمت ٍ 

اٶٷسا زض ح٣ ٣ر   ټرط زٸی آٶٽرب    ز ٲی قطٰضا ٲربٮٝ  ق٣ٟ ثؿ بضی اظ اٞطاز 

زض  ؾطظٶف ذرٹز ټؿتٷس  ٸ تبـ ثطای  "ذٹز"ثط ٶ٣ف  ای قبٲ٭ تٳط٦ع ٢ٹی

ضٸقی ثطای تب٦ س ثرط اټٳ ر  ذرٹز     ذٹز ؾطظٶكیا  ؿ ٲؤثط ٶ قط٦ٰبټف 

تٳط٦رع  زض ضٸیرسازټب   )ذٹز ؾطظٶكری( اؾ   ٸٮی ا٪ط ٣ٍٞ ثط ٶ٣ف ذٹزٲربٴ 

  ٦ٷسا ٲب ٦ٳ٥ ٶٳی قطٰثٻ ٦بټف   ٦ٷ ٱ

 

 

 هزالثِ هْزتاًی ٍ ػاللِ – 2-7توزیي 
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ثٻ  ضا ثجٷسیسا تبٴ چكٳبٴزض حبٮتی ضاح  ثٷك ٷ س ٸ ظٲبٶی ٦ٻ آٲبزٺ ثٹزیس 

ثٻ آضاٲی تهٹیطی اظ ٞطزی ا ز٢ ٣ٻ( 3اٮی  7)تٳط٦ع ٦ٷ س تبٴ ٶٟؽآضاٲی ضٸی 

قٳب  ٸاٮسیٵ  ټٳؿطتٹاٶس  ضا ٦ٻ زٸؾ  زاضیس ثٻ شټٵ ث بٸضیسا ایٵ ٞطز ٲی

تٹاٶ س حؽ حًٹض اٸ ضا ثٻ اتب٠ ث بٸضیس  ا ثج ٷ س ٲیقٳب  یب زٸؾتی ٖعیع ثبقس

ټٳطاٺ ذٹز تهٹض ٦ٷ سا ذٹزتبٴ ضا زض حب٬ ٪ٟتٵ جٳبت ٸ اٸ ضا زض ایٷجب 

 ظیط ثٻ ایٵ ٞطز تهٹض ٦ٷ س7

 ټبی ظیط ت٧طاض ٦ٷ س( )تٳطیٵ ضا ثطای ټط ی٥ اظ زؾتٻ

 فزدی وِ اٍ را دٍست داریذ

 ااااٲ سٸاضٰ ذٹقحب٬ ٸ زض آضاٲف ثبقی -

 اااضٰ ٞبض٘ اظ تطؼ یب ضٶ  ثبقیاٲ سٸا -

 ااااٲ سٸاضٰ اظ ضٞتبض ثس زٸض ثبقی -

 اااات ظٶس٪ی ٦ٷی اٲ سٸاضٰ ثٻ ضاحتی  ثب ٖك١ ٸ ٲٽطثبٶی زض ظٶس٪ی -

 خٌثی داریذ-فزدی وِ تِ اٍ احساا هثثت

 ااااٲ سٸاضٰ ذٹقحب٬ ٸ زض آضاٲف ثبقی -

 ااااٲ سٸاضٰ ٞبض٘ اظ تطؼ یب ضٶ  ثبقی -

 اااثبقیاٲ سٸاضٰ اظ ضٞتبض ثس زٸض  -

 اااات ظٶس٪ی ٦ٷی اٲ سٸاضٰ ثٻ ضاحتی  ثب ٖك١ ٸ ٲٽطثبٶی زض ظٶس٪ی -
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 خَدتاى

 ااااٲ سٸاضٰ ذٹقحب٬ ٸ زض آضاٲف ثبقٱ -

 ااااٲ سٸاضٰ ٞبض٘ اظ تطؼ یب ضٶ  ثبقٱ -

 ااااٲ سٸاضٰ اظ ضٞتبض ثس زٸض ثبقٱ -

 اااات ظٶس٪ی ٦ٷٱ اٲ سٸاضٰ ثٻ ضاحتی  ثب ٖك١ ٸ ٲٽطثبٶی زض ظٶس٪ی -

 ثٻ پبیبٴ ثطؾبٶ س جٻ ٲٽطثبٶی ٸ ٖب٢ٻٲطا٢ خلسِ را تا

 جلسِ ّطتن 

  ټبی پ ك ٵ  اَبٖربت  جٯؿٻایٵ جٯؿٻ ٦ٹتبٺ اؾ  ٸ ٞطن  ت٧ٟط زض ٲٹضز 

ضیعی تٛ  طات ثطای آیٷرسٺ ضا زض اذت ربض    قسٺ ٸ ٪ٟت٫ٹ یب ثطٶبٲٻ ټبی اضائٻ زضؼ

 آٲرسی ٦ٷٷرس٪بٴ ثرطای اضظقر بثی ٦بض    زټرسا قرط٦    ٦ٷٷس٪بٴ ٢رطاض ٲری   قط٦ 

تٛ  طاتری ضا زض ٶٓرط    ا آٶٽرب قرٹٶس  قسٺ تكٹی١ ٲی ٟبٸت آٲٹذتٻټبی ٲت ٲٽبضت

ټرسای   زض جٽتی اضظقرٳٷس   ضا تٹاٶس ثٻ ثٽتطیٵ ق٧٭ ظٶس٪ی ٪ طٶس ٦ٻ ٲی ٲی

 ٦ٷٷسا

 

 هزالثِ هْزتاًی ٍ ػاللِ
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٦ٷٷس٪بٴ َی ټٟتٻ ٪صقتٻ ثبیرس ثرٻ تٳرطیٵ     قط٦  ټٟتٻ ٪صقتٻ ضا ٲطٸض ٦ٷ سا

ٲٹضز ٲٹاٶٕ تٳطیٵ ٪ٟت٫ٹ ٦ٷ سا ٲٹاٶٕ پطزاذتٷسا زض  ٲطا٢جٻ ٲٽطثبٶی ٸ ٖب٢ٻ ٲی

  زقٹاضی زض ایجبز احؿبؾربت ٪رطٰ   "ټسٜ"ضای  قبٲ٭ زقٹاضی زض اٶتربة 

 ټربی  طیٵقٹٶسا اٶجربٰ تٳر    ٭ ٦طزٴ ت٧ٯ ٝ ٲییب ٲٽطثبٶی  ٸ زقٹاضی زض ت٧ٳ

تٹاٶس ثطای ٲطاجٗبٶی ٦ٻ ٢بزض ثرٻ   آ٪بټی ٲی تٹجٻتط یب اضتجبٌ ٲجسز ثب  ٲٯٳٹؼ

 يطٸضی ثبقسا   ٶجٹزٶس ایٵ تٳطیٵ ت٧ٳ ٭ تجطثٻ

  در هَرد هَاًغ سًذگی ارسضوٌذ گفتگَ وٌیذ

ی زض جٽتری اضظقرٳٷس   ٦ٷٷس٪بٴ زض ایٵ ٲطحٯٻ  ثطای زض٪ ط ثؿ بضی اظ قط٦ 

 ثطذری اظ آٶٽرب   اٶرسا  ٦رطزٺ ٸ اټساٜ ضٞتبضی ٲكرهی اٶترربة   اٶس تبـ ٦طزٺ

كبی ٲلج   اٞ HIVقسٺ ٲجتب ثٻ  قبٲ٭ ٲٯح١ قسٴ ثٻ ٪طٸٺ اجتٳبٖی قٷبؾبیی

ؾربی    قبٴ زض ٸة HIVٸيٗ   ذٹز ثٻ ی٥ زٸؾ   یب ش٦ط ٦طزٴ ٸيٗ   

  ټؿرتٷس  آٴ ًٖرٹ  ایٵ ذهٹل زض ٦ٻ  ای اجتٳبٖی ټبی یبثی یب قج٧ٻ زٸؾ 

٦ٷٷس  ٲكبض٦  ٲجسز  جطثٻ ٲی٦ٷٷس٪بٶی ٦ٻ ٲٹاٶٗی ضا ت ا ثطای قط٦ سٷثبق ٲی

  ٸ بتا٧ٞبض ٸ احؿبؾ "٦ٷتط٬"ټبی  ټعیٷٻثطضؾی ٲحٹض   اضظـ ټبی طیٵزض تٳ

  ٲٟ س اؾ ا  ٦ٷٷسٺ آٲبز٪ی تجطثٻ آٴ ضا زاضز ٦  ٲ عاٴ ٶبضاحتی ٦ٻ قط پصیطـ

پ ف اظ پبیربٴ  ثبض زی٫ط ٲطا٢جٻ ٲٽطثبٶی ٸ ٖب٢ٻ نٹضت ٲی ٪ طز ٸ 

٦ٷٷسٺ ثطای ازاٲٻ حط٦  زض جٽتی اضظقرٳٷس   زازٴ ثٻ ٪طٸٺ  اټساٜ ټط قط٦ 

 ضا ٲٹضز ٪ٟت٫ٹ ٢طاض زټ سا


