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 یمومع یشوھیب
 

 الاب ھب لاس 12 دارفا یارب یرصتخم یامنھار
 
 

 یمومع یشوھیب
 هدافتسا امش ندرک شوھیب یارب )هدننکشوھیب زاگ یھاگ و ( وراد کی زا امش یشوھیب صصختم ھک تسا ینامز یمومع یشوھیب
 تدم لوط رد یزیچ ندرک سح ای ندینش ،ندید ھب رداق رگید امش ھک تسانعم نآ ھب و تسا قیمع باوخ کی دننام تلاح نیا .دنکیم
 .دیتسین دوخ لمع
 
 .تسا یرورض یکشزپ یاھشیامزآ زا یخرب ای یحارج یاھلمع نوچ یرایسب دراوم یارب یمومع یشوھیب

 

 یشوھیب میت
 ای یحارج لمع نیح مدرم ات دناهدید شزومآ یشوھیب یاھوراد زا یریگهرھب ھنیمز رد ھک دنتسھ ییاھکشزپ یشوھیب نیصصختم
 .دننک تینما و یتحار ساسحا دوخ شیامزآ

 دنھاوخ ناتتمالس تیعضو دروم رد امش زا اھنآ .تشاد دیھاوخ تاقالم یشوھیب صصختم کی اب لمعزا لبق امش میق/دلاو و امش
 خساپ زین ھنیمز نیا رد امش تالاوس یمامت ھب اھنآ .دیسر دنھاوخ قفاوت ھب درد عفر و یشوھیب ھمانرب کی میظنت یارب امش اب و دیسرپ

 .داد دنھاوخ
 
 زا زین ناراتسرپ و )دوشیم ھتفگ زین ODP اھنآ ھب یھاگ ھک( یحارج شخب یاضعا ،نارایتسد ھلمج زا شخب نانکراک ھیقب
 .دننکیم تیعبت یشوھیب صصختم
 

 تیاضر
 ھنیمز رد ھک ینامز ات .درک دھاوخ یراکمھ امش زا تبقارم یارب یاھمانرب حرط ھنیمز رد ناتمیق/دلاو و امش اب یشوھیب صصختم
 ناتیارب ھک یلاوس رھ دیناوتیم امش .دش دھاوخن ماجنا یراک چیھ دیشاب هدرکن تقفاوم نآ اب و دوشن ثحب امش اب رظن دروم ھمانرب
 ،دیتسھ رتغلاب رگا .دینک تقفاوم نآ اب سپس و دوش نشور ناتیارب هدش حرط ھمانرب ھب طوبرم دراوم یمامت ات دینک حرطم ار دمآ شیپ
 .دینک افیا یریگمیمصت نیا رد یرتگنررپ شقن دیناوتیم و هدوب رتقیمع ھیضق زا امش کرد
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 تھج .درک دیھاوخ اضما تیاضر مرف کی ،دیدوب یضار یشوھیب تبقارم ھنیمز رد هدش حرط ھمانرب زا ھک ینامز ناتمیق/دلاو ای امش
 تیاسبو رد ار ناوج دارفا تیاضر یامنھار دیناوتیم رتشیب ھعلاطم
.)information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient( دییامرف هدھاشم. 

 

 یشوھیب یارب یگدامآ
 یتمالس
 یشوھیب ماجنا زا شیپ دوخ یگدنز شور یزاسملاس یارب یتارییغت ماجنا اب .دیشاب ملاس ناکما دح ات یشوھیب ماجنا زا لبق دیاب امش §

 .دینک کمک دوخ رتعیرس یدوبھب ھب دیناوتیم
 دارفا زا دیناوتیم .دیشکن راگیس زین دوخ و دیزیھرپب نارگید راگیس دود سفنت زا دوخ لمع زا شیپ ھتفھ شش دیناوتیم رگا §

 .دنشکب راگیس نوریب تدم نیا یط دیھاوخب دینکیم یگدنز اھنآ اب ھک یراگیس
 مایا یط ردخم داوم و لکلا زا هدافتسا .دنزیھرپب یگلاس 18 زا شیپ لکلا ندیشون زا ناوج دارفا و ناکدوک دوشیم ھیصوت §

 دروم نیا رد رتشیب تاعالطا بسک یارب .دوش رجنم یعامتجا طیارش و یتمالس ھنیمز رد یدایز تالکشم ھب دناوتیم یناوجون
 .دییامرف ھعجارم )http://bit.ly/3mo2QP0(سردآ ھب NHS تیاسبو ھب
 کشزپ اب دیاب یحارج خیرات زا لبق ناتمیق/دلاو ای ناتدوخ ،تسا هدشن لرتنک یبوخ ھب ھک دیراد یتدمینالوط یکشزپ لکشم رگا §

 دروم رد اھنآ اب دیناوتیم .دیھد ماجنا یشوھیب تسا رارق ھک دیھد عالطا اھنآ ھب و ھتفرگ سامت دوخ صصختم ای یمومع
 دوش نیمأت دیتسھ ناتسرامیب رد ھک ینامز تدم یط امش تینما ات دیھد ماجنا تسا زاین ناتیشوھیب صصختم و امش ھک یدراوم

 .دینک تبحص
 .دیربب ناتسرامیب ھب دوخ هارمھ ار دینک فرصم مظنم روط ھب تسا زاین ھک ییاھوراد §
 ای دیاهدرک هدافتسا ردخم داوم ای یرادراب زا یریگشیپ یاھوراد زا امش دنادب دیاب یشوھیب صصختم ،امش تینما نیمأت یارب §

 .ریخ
 و هدرک یروآعمج تاعالطا دیراد یشوھیب داوم ھب ناتهداوناخ یاضعا ای دوخ ھک ییاھتیساسح ھنیمز رد ،ناکما تروص رد §

 .دیھد رارق دوخ یشوھیب صصختم رایتخا رد ار اھنآ
 یارب .تسا لومعم یرما ،دشاب ھتشاد نس لاس 12 یالاب ھک یرتخد رھ یارب ،راردا ھنومن قیرط زا یرادراب شیامزآ ماجنا §

 نیا ھک مینادیم ام )http://bit.ly/31Qncab(  :دییامرف ھعلاطم ار روشورب نیا ،ھنیمز نیا رد رتشیب تاعالطا بسک
 ادج ھیقب زا ناکما دح ات دنھدیم ماجنا ار شیامزآ نیا ھک ینامرد رداک اما ،دسرب رظن ھب رامیب تلاجخ ثعاب تسا نکمم ھیضق
 .دنتسھ

 رد افطل ،دنکیم لاوس ردخم داوم فرصم ای و لکلا ندیشون ،راگیس ندیشک دروم رد امش زا یشوھیب صصختم ھک ینامز §
 حیجرت رگا نیاربانب ،دنک بذعم ار امش تسا نکمم لئاسم نیا دروم رد ندرک تبحص ھک مینادیم ام .دیشاب قداص یھدخساپ
 .دینک تبحص ییاھنت ھب یشوھیب صصختم اب ھک دینک تساوخرد دیناوتیم ،دشاب ھتشادن روضح امش میق/دلاو دیھدیم

 امش ھک یتروص رد ات دشاب ھتشاد تاعالطا دراد دوجو نآ رد ھک ییاھکسیر و لمع دروم رد یفاک هزادنا ھب دیاب امش میق/دلاو §
 .دنک اضما ار ناتیحارج تیاضر مرف دناوتب ،دیدوبن غلاب یفاک هزادنا ھب
 دیراد یشوھیب داوم ھب ناتهداوناخ یاضعا ای دوخ ھک ییاھتیساسح ھنیمز رد ناتسرامیب ھب دورو زا لبق ،ناکما تروص رد §

 .دیھد رارق دوخ یشوھیب صصختم رایتخا رد ار اھنآ و هدرک یروآعمج تاعالطا
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 یشوھیب زا لبق ندیشون و ندروخ
 امش ھب یحضاو یاھ لمعلاروتسد دینک فقوتم ار ندیماشآ و اذغ فرصم یحارج زا لبق عقوم ھچ ھکنیا دروم رد دیاب ناتسرامیب §

 .دھدب
 امش هدعم رد یدایز تاعیام ای اذغ یشوھیب نیح رد رگا .دینک یوریپ اھ لمعلاروتسد نیا زا دوخ یتمالس یارب ھک تسا مھم رایسب §

 .دوش امش یاھ ھیر ھب دیدش بیسآ ای یگفخ ثعاب دناوت یم نیا .دوش دراو امش یاھ ھیر و ولگ ھب تسا نکمم ،دشاب ھتشاد دوجو
 نامز ھب ھک ینامز رگم دروم نیا .دینک فرصم )هویمبآ ای بآ الومعم( فافش تاعیام یمک ریداقم داد دنھاوخ هزاجا امش ھب الومعم
 .تسا عنامالب دیشاب کیدزن دوخ یحارج لمع

 

 ششوپ
 .دشاب وشتسش لباق یگداس ھب و هدوب تحار و داشگ ھک دیشوپب یسابل §
 .ریخ ای دیراد باوخ سابل ای و ییاپمد ،ھماژیپ ندروآ ھب یزاین ایآ دیسرپب §
 .دیشوپب ار نآ ھناخ ھب تشگزاب ماگنھ ھک دیروایب یسابل دوخ اب نینچمھ §
 .دیشوپب ار ناتسرامیب سابل ات دوش ھتساوخ امش زا تسا نکمم §
 دشاب ھتشادن دوجو یزلف میس نآ رد رگا نیتوس لاثم ناونع ھب ؛دیرادھگن ار دوخ ریز یاھسابل رتشیب دنھدیم هزاجا امش ھب الومعم §

 ریز سابل ،شیامزآ ای یحارج لمع ماجنا ماگنھ تسا نکمم یھاگ .دینک کچ دوخ راتسرپ اب ار دروم نیا ھتبلا .تسا عنامالب
 .دوش هدروآرد

 عالطا امش ھب نآ ماجنا زا شیپ الومعم اما ،دشارتب ار یحارج دروم تمسق یاھوم دشاب ھتشاد زاین تسا نکمم حارج تاقوا یھاگ §
 .داد دنھاوخ

 نوخ نایرج دنکیم کمک راک نیا ماجنا .دینک اپ ھب وناز ات یشک یاھباروج دوخ یحارج زا شیپ دوش ھتساوخ امش زا تسا نکمم §
 .دوش یریگولج نوخ ندش ھتخل زا و هدش ظفح امش یاھاپ فارطا

 

 شیارآ و تالآرویز
 ای و تالآرویز ندروآ نوریب ھک یتروص رد .دیروایبرد ھناخ رد ار گنیسریپ ای تالآرویز ھنوگ رھ افطل ناکما تروص رد §

 .دوش یریگولج ناتتسوپ ھب بیسآ زا ات دناشوپ ار اھ نآ یصاخ یاھراون اب ناوت یم ،دشابن نکمم ینیئزت یاھگنیسریپ
 دنناوتب ات دنوش نآ ندرک کاپ ھب روبجم نامرد رداک تسا نکمم تروص نیا رد .دینکن هدافتسا نخان کال ای شیارآ مزاول زا افطل §

 .دنشاب ھتشاد رظن تحت ار امش لمع تدم یط
 

 نامز ندرک رپ
 .دیآ یم شیپ یدایز راظتنا نامز عقاوم نیا رد الومعم §
 هارمھ ھب ار دوخ رژراش و نوفدھ .)دیروایب دوخ اب هارمھ نفلت ای ھلجم ،باتک لاثم ناونع ھب ( دینک ادیپ نداد ماجنا یارب یراک §

 .دیشاب ھتشاد
 یندروخ ھب طوبرم یامنھار تقد ھب و تسا عونمم تایناخد لامعتسا و سمادآ ندیوج راظتنا نامز تدم رد ھک دیشاب ھتشاد دای ھب §

 .دینک لابند ار اھ یندیماشآ و اھ
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 یشوھیب لحارم
 نامھ رد تسا نکمم مھ تاقوا یضعب .دنک یم رامیب یشوھیب ھب مادقا لمع قاتا کیدزن یشوھیب قاتا رد بلغا یشوھیب صصختم §

 .دننک رامیب ندرک شوھیب ھب مادقا لمع قاتا
 زا زاگ قاشنتسا قیرط زا یشوھیب .دنک یم عورش رامیب تکویژنآ رد وراد قیرزت قیرط زا ار یشوھیب دنیآرف یشوھیب صصختم §

 قاشنتسا ار تسا کیژام یوب ھیبش یمک ھک یشوھیب زاگ یمک دنھاوخ یم رامیب زا شور نیا رد . تسا لوادتم رتمک ینیب قیرط
 .دراد باختنا قح )ینیب قیرط زا زاگ قاشنتسا/وراد قیرزت(شا یشوھیب هویش یارب رامیب دوخ تاقوا یھاگ .دنک

 ،دیوش شوھیب ینیب قیرط زا یشوھیب زاگ قاشنتسا هویش ھب رگا .دشاب یم رامیب تکویژنآ رد وراد قیرزت یشوھیب هار نیرتعیرس §
 زا مادک رھ رد .ددرگ یم لصتم یشوھیب یوراد رتشیب یلامتحا قیرزت ای و اھ نکسم قیرزت یارب تکویژنآ امش ھب یشوھیب ماگنھ
 .دھد تسد یجیگ و یگنم ، یکبسرس ساسحا رامیب ھب لماک یشوھیب زا لبق ھظحل دنچ تسا نکمم یشوھیب یاھ شور

 قاتا رد دیاب اھنآ لماک یشوھیب زا دعب .دشاب وا رانک لماک یشوھیب ات دناوت یم شدلاو ای و شبقارم و هارمھ ،رامیب هدارا و لیم قبط §
 .دنامب رامیب رانک لماک یشوھیب ات دناوت یم راتسرپ ،دلاو و هارمھ ضوع رد ای .دننامب دوخ رامیب رظتنم شخب رد ای راظتنا

 

 تکویژنآ
 رارق اھ نکسم و وراد قیرزت یارب رامیب تسد تشپ گرً الومعم رامیب گر رد ھک تسا یفطعنم یکیتسالپ کزان ھلول تکویژنآ §

 .دریگ یم
 صوصخم یرپسا ای یعضوم یسح یب مرک دنا هدرک لصتم ار تکویژنآ ھک تسد تشپ رد رامیب یتحاران عفر یارب تسا نکمم §

 .دننک هدافتسا هدننک کنخ
 یراذگیاج زا دعب و دننک یم هدافتسا یزیت نزوس زا ادتبا دریگب رارق رامیب تسد تشپ گر رد تکویژنآ کزان ھلول ھکنیا یارب §

 .دنام یم رامیب تسد رد تکویژنآ نامھ طقف و دننک یم جراخً امیقتسم ار نزوس ،تکویژنآ
 تسا نکمم .درک قیرزت ار اھوراد یفاضا نزوس زا هدافتسا نودب ناوت یم رگید دش یراذگیاج گر رد تکویژنآ ھک نآ زا دعب §

 .دشاب ھتشاد هارمھ ھب ار فیفخ یتحاران و امرس ای و ندش زگزگ ،ندش رومروم ضراوع
 یمن جراخ ھلصافالب ار نآ (.دنام یم یقاب تسد رد تاعیام رگید ای و وراد ،نکسم قیرزت یارب تکویژنآ مھ لمع زا دعبً الومعم §

 ).دننک
 

 .یشوھیب نیح
 .دنام یم رامیب رانک لمع نامز تدم مامت رد یشوھیب صصختم §
 ات دنک زیوجت یشوھیب یوراد و نکسم یفاک و مزال هزادنا ھب و دراد ھگن نمیا ار رامیب ھک تسا نیا یشوھیب صصختم راک §

 .دنامب رایشوھان و دوش ظفح لمع نایاپ ات رامیب یشوھیب
 راشف یور رب یشوھیب صصختم ھکنوچ .دتفا یم قافتا تردن ھب لمع مامتا و یشوھیب یوراد تفایرد ھنایم رد ندمآ شوھ ھب §

 ھبساحم دراوم نیا نتفرگرظنرد اب ار یشوھیب یوراد یفرصم مجح و دراد لماک تراظن رامیب سفنت تعرس و بلق نابرض ،نوخ
 .دنامب یقاب لمع مامتا ات یشوھیب یوراد رثا ات دنک یم

 

 لمع زا دعب ندمآ شوھ ھب
 رگید یشوھیب صصختم دش مامت لمع /دنیآرف نیا ھک نیا ضحم ھب اما .دوش یم ماجنا یتوافتم نامز تدم رد شیامزآ و لمع رھ §

 .دیآ شوھ ھب لمع مامتا زا دعب ھقیقد 5 رامیب ھک دوش یم ثعاب نیا .دنک یم فقوتم ار یشوھیب یوراد قیرزت
 درف .دیتسھ اجک دینادن و دیرواین دای ھب ار یزیچ لوا ھقیقد دنچ رد تسا نکمم اما ،دییآ یم شوھ ھب یرواکیر قاتا ردً الامتحا §

  .دشاب یم رامیب بقارم یرواکیر راتسرپ الومعم ای لمع قاتا هدید شزومآ
 ھب زا دعب دارفا یضعب .دراد یگتسب یشوھیب یوراد و لمع دنیآرف عون ھب دیشاب ھتشاد ندمآ شوھ ھب زا دعب یساسحا ھچ ھکنیا §

 یم زیوجت ار ییوراد الومعم یشوھیب صصختم .دنراد غارفتسا و عوھت ای زرل ،دردرس ،درد ولگ ،ولگ یکشخ ساسحا ندمآ شوھ
 یور رب ھک دیشاب ھتشاد زرل و امرس ساسحا ندمآ شوھ ھب زا دعب تسا نکمم تاقوا یضعب .دوش غارفتسا و عوھت عنام ھک دنک
 .دننک یم مھارف ار ندش مرگ بابسا یرگید قیرط زا ای دنزادنا یم هدش مرگ یوتپ امش
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 درد نامرد
  .تسا زاین یرتشیب نکسم یاھوراد ھب اھلمع زا یضعب رد ای دارفا زا یضعب ،تسا مھم یرما درد نامرد و لرتنک §
 راتسرپ زا دوش رتدیدش ناتدرد ھکنآ زا لبق دیتشاد درد ساسحا عقوم رھ تسا رتھب .دشاب یم رتناسآ ندش میخو زا لبق درد نامرد §

 .دیریگب کمک یشوھیب صصختم ای لمع قاتا
 

 ناتسرامیب شخب رد
 .دیشاب ھتشاد یگتسخ ساسحا ادتبا تسا نکمم §
 دیراشفب ار تخت رانک گنز کمک یارب دیناوت یم امش .دیراذگب نایم رد دننک کمک دنناوت یم ھک یناسک اب ار نآ دیراد یلکشم رگا §

 .دینک تساوخرد راتسرپ ندرک ادیپ یارب دوخ بقارم و دلاو زا ای
 یگتسب هدش فرصم یاھ نکسم و لمع دنیآرف ھب یگتسب الماک دیماشایب و دیروخب دیناوت یم ندمآ شوھ ھب زا دعب تدم ھچ ھکنیا §

 .دشاب ھتشاد امش یارب یحیاصن دناوت یم یشوھیب صصختم ای راتسرپ .دراد
 نامھ رد رگا ناسآ یاھ لمع رثکا یارب .دینام یم ناتسرامیب رد دنک یمن دیدھت ار ناتیتمالس یرطخ دنوش نئمطم ھک ینامز ات §

 .دیوش صخرم دیناوت یم دیتشاد یتمالس ساسحا زور
 

 یشوھیب تارطخ
 .دینک ھعجارم لیذ تیاس ھب یشوھیب ضراوع اب ییانشآ یارب .دوش یم یشوھیب یوراد یدج ضراوع ریگرد رامیب تردن ھب یلیخ

information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient 
 

 یاھقطنم و یعضوم یاھیسحیب
 نیا رگا .لماک یشوھیب ھن دینک یم تفایرد یعضوم یسحیب یترابع ھب ای دیشاب شوھ ھب لمع لوط رد دیناوت یم تاقوا یضعب §

 تحت ھکنیا یارب دراوم نیا رد .دراذگ یم نایم رد امش دلاو و بقارم اب ار نآ یشوھیب صصختم ای حارج دشاب ھتشاد دوجو ناکما
 .دیوش یم لمع یعضوم یسح یب تحت امش دیریگب رارق درد ساسحا نودب یحارج

 نایم رد یشوھیب صصختم اب ار نآ لمع زا لبق یبایزراشیپ ھسلج رد دیناوت یم دینکن تفایرد لماک یشوھیب ھک دیدوب لیامتم رگا §
 .دینک ھعجارم لیذ تیاس ھب رتشیب تاعالطا یارب .دیراذگب

information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient 
 

 دینادب رتشیب دیھاوخ یمرگا
 یلحم ناتسرامیب رد الامتحا و RCoA تیاسبو رد »یشوھیب و یشوھیب یوراد ،رامیب « ناونع تحت ییاھروشورب و تاعالطا §

 .دشاب یم دوجوم
  .دیروآ تسدب لیذ تیاسبو قیرط زا ار یرتشیب تاعالطا دیناوت یم §

information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient 
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 ،ھتبلا .میھدب هراب نیا رد ینیمضت میناوتیمن اما ؛دنشاب زورھب و تسرد هوزج نیا رد هدشھئارا تاعالطا ات مینکیم ار نامشالت ھمھ ام
 ای اھمیمصت هرابرد دیاب .دنشاب ناتمھم یاھھغدغد ای یلامتحا یاھلاؤس ھمھ یوگخساپ یلک تاعالطا نیا میرادن مھ راظتنا
 نیزگیاج دناوتیمن رضاح هوزج .دیریگب رظن رد امنھار یعون طقف ار هوزج نیا و دینک تروشم ناتیکشزپ میت اب ناتیاھینارگن
 بلس ھیمالعا لماک نتم ھعلاطم یارب .تسا عونمم یراجت ای یتاغیلبت فراصم یارب هوزج نیا زا هدافتسا .دشاب کشزپ یاھھیصوت
 دینک کیلک  اجنیا ،تیلوئسم
)information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient( 

 ،اھھمجرت یفیک یبایزرا اب .دناهدش ماجنا )زرم نودب نامجرتم( Translators without Borders نامزاس طسوت اھھمجرت ھمھ
 دوجو تاعالطا یضعب زا هابتشا تشادرب ای ھمجرت لامتحا ھشیمھ ،ھتبلا .میروآیم لمع ھب نانیمطا اھنآ یتسرد زا ،نکمم دح ات
 .دراد

 
 

 دیراذگب نایم رد ام اب ار ناترظن
 .مینکیم لابقتسا روشورب نیا دوبھب یارب امش تاداھنشیپ زا

 
 :دیشاب طابترا رد ام اب لیمیا نیا قیرط زا ،دینک نایب ار نآ دیھاوخ یم و دیراد یرظن رگا

patientinformation@rcoa.ac.uk 
 
 یشوھیب یتنطلس جلاک

Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
1500 7092 020 
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