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ثَ ازیبی هلجی ریْی یک هبًْر زیبت ثطغ هی ثبػع کَ 

 ضْىکوک آى تٌلض ّ گزظع 

كزظ آطیت ظیعٍ زلظ هی ػْظ تب اس ًزطیعى هْاظؿذایی 

ّ اکظیژى ثَ هـش اّ ّ هزگ هـشی ظر كزظ خلْگیزی 

  .ػْظ

، اؿلت هزظم اس هْاخَ ػعى ثب هْهؼیت اّرژاًض 

هتٌلزًع الجتَ ایي هْضْع ثیؼتز ثَ ایي طجت ًیظت 

ًعاًٌع چَ ثلکَ آًِب ًگزاًٌع کَ   کَ ًوی ضْاٌُع،

 . اًدبم ظٌُع

ایي هبًْر زیبتی هی تْاًع ثعّى ازتیبج ثَ ُیچ 

ّطیلَ اضبكی ًیش اًدبم گیزظ ّ اًدبم صسیر ّ ثَ 

هْهغ آى خبى اًظبًِبی سیبظی را اس هزگ زتوی ًدبت 

 .هی ظُع

چَ ثظب كزظی کَ ظچبر ایظت هلجی تٌلظی ػعٍ اطت ثب 

ًع اس اًدبم صسیر هبًْرُبی ازیب هلجی تٌلظی هی تْا

هزگ زتوی ًدبت پیعا کٌع ظر هْارظی هثل ایظت هلجی 

هصزف سیبظٍ اس زع هْاظ هطعر ّ , ضلگی , ؿزم ػعى , 

ازیبی هلجی ریْی هی تْاًع كزظ را , هؼزّثبت الکلی 

 .ثَ سًعگی ثبس گزظاًع

زیبی هلجی ریْی ضْاُین  اظر هوبلَ سیز هزّری ثز

 : ظاػت

كظی ػْظ ًیبس تي –ُز ثیوبری کَ ظچبر ارطت هلجی  -

 .ظارظ CPR ثَ

اگز ًوی تْاًیع ثب اطویٌبى ّ ایوي . آرام ثبػیع 

هِن اطت کَ آرام  » . کوک کٌیع ، ًجبیع کوک کٌیع

ثبػیع ّ هطوئي ػْیع ّهتی کَ هصع کوک کزظى ظاریع 

 . کَ ضْظ ّ ظیگزی را ثَ ضطز ًوی اًعاسیع
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ٌُگبهی کَ ػوب هٌتظز رطیعى  ●

 : اّرژاًض ُظتیع

! آیب ػوب ضْثیع : را چک کٌیع ، ثپزطیع  ُْػیبری

ثپزطیع آیب هی ظاًیع کدب ُظتیع ؟   اگز پبطص ظاظ ،

اگز ثعّى . چیشی ثپزطیع کَ ططر توزکش را ًؼبى ظُع 

پبطص ثْظ ، ًجض را چک کٌیع ، چک کٌیع ّ ثجیٌیع 

اگز تٌِب ُظتیع ثبیع یکی را . آیب ًلض هی کؼع 

  . ثزای کوک پیعا کٌیع

ثَ تٌلض اس راٍ ثیٌی گْع : تٌلض را کٌتزل کٌیع 

کٌیع ، ّ ثَ طیٌَ ثزای ثبال ّ پبییي ػعى ًگبٍ کٌیع 

اگز كزظ تٌلض . ًجض را یب اس هچ یب گزظى ثگیزیع . 

. ّ ًجض ظاػت ، ثبیع تب رطیعى کوک صجز کٌیع 

     هی تْاًع ثَ ػوب کوک کٌع کَ  ۱۱۵ظّثبرٍ توبص ثب 

 .ظچطْر ًجض کظی را ثگیزى

  . 

 

 

CPR  را ػزّع کٌیع : 

را  CPRاگز ثیوبر ًلض ًوی کؼع یب ًجض ًعارظ ، 

 .ػزّع کٌیع
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را  CPR هْضْع ًبرازت کٌٌعٍ ایي اطت کَ هزظم اگز

ثلع ًجبػٌع ، هی تزطٌع آًزا اًدبم ظٌُع ، سیزا 

ٌُعًوی ضْاٌُع کبر اػتجبُی اًدبم ظ

 

اّ  هِوتزیي چیش آى اطت کَ اگز ػطص ًلض ًوی کؼع ،

را ظر ّضؼیت چبًَ ثَ طوت ثبال هزار ظُیع ، تب 

پض راٍ . ) سثبًغ اس هظیز راٍ ُْایی ضبرج ػْظ 

ّ طپض هبطبژ طیٌَ را ػزّع ( ُْایی ثبس هی ػْظ 

 . کٌیع
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CPR *  ظارای طَ هززلَ هی ثبػع. 

 Basic Life Support الق

 Advanced Cardiac Life Support ة

 Post CPR ج

 

 .اطت MIػبیؼتزیي ػلت ایظت هلجی  -

ثبًیَ ثؼع اس ایظت هلجی ارطت تٌلظی  ۹۰تب  ۶۰ -

 . ایدبظ هی ػْظ

ػبیؼتزیي آریتوی ُب کَ ًیبسهٌع ثَ اهعاهبت ازیب  -

اطت ظر ایي هْاهغ ثیوبر هوکي اطت  VT ّ VF هی ثبػٌع

خش هْارظی اطت کَ اهعاهبت ثالكبصلَ  VF .ُْػیبر ثبػع

 .ثبیع ػزّع ػْظ

- Basic Life Support الق :ػبهل) A :Air way ة) B: Breathing 

 C: Circulation (ج

الجتَ ظر تـییزات خعیع اثتعا هبطبژ هلجی ػزّع هی 

 (CAB).ػْظ

 :هعم اّل  ● 

 .هبطبژ هلجی ثالكبصلَ ثبیظتی ػزّع ػْظ -

هی تْاى هجل اس ػزّع هبطبژ هلجی اثتعا یک ضزثَ  -

 Precordial) .اطتزًْم ّارظ هی کٌینظرطت ظر ًبزیَ ّطط 

Thump) 

. ایي ضزثَ زکن یک ظكیجزیالطیْى هکبًیکی را ظارظ -

ظطت ثبیع ثَ تٌَ هتصل ثبػع ّ اس آرًح ضن ػْظ ّ ثب 
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 .ًبزیَ ُبیپْتٌبر ظطت ضزثَ ّارظ ػْظ

 

 

زعاکثز . ینسیز یکظبل هدبس ثَ سظى ضزثَ ًوی ثبع -

 مظّ ضزثَ هدبس هی ثبػی

 

 :یک هبطبژ هلجی هٌبطتػزایط   

 

کق ظطت را رّی پؼت ظطت ظیگز گذاػتَ ّ اًگؼتبى  (۱

را ظرُن ًوْظٍ ّ ثعّى توبص اًگؼتبى ثب ثعى كزظ کق 

ظطت را ظر هظوت یک طْم تستبًی اطتزًْم هزار هی 

 .ظُین

طبًتی هتز  ۵ػون كؼبر ظر یک كزظ ثبلؾ زعاهل  (۲

  .اطت

 .آرًح ًجبیع ضن ػْظ (۳



 

 7 

کٌٌعٍ ػوْظ ثز ثیوبر  CPRزتوًب ثبیع ػبًَ كزظ  (۴

 (راطتبی كؼبر ػوْظ ثز اطتزًْم ثبػع) ثبػع 

. ثبیع ثزاثز ثبػع compression ّ Decompressionسهبى  (۵

 .اخبسٍ ثعُین کبهل هلظَ طیٌَ ثزگزظظ

 .ضزثَ ظر ظهیوَ اطت ۱۰۰زعاهل هبطبژ  (۶

 

 . تٌلض هی ظُین ۲هبطبژ  ۳۰ثؼع اس  CPR ظر (۷

ظر یک هبطبژ هٌبطت ًجض ُبی پزیلزال ازظبص هی  -

ػًْع 

 

 هعم ظّم: 

ظر ثزرطی راٍ ُْایی اّلیي اهعام ضبرج کزظى خظن  -

  هثل ظًعاى هصٌْػی) ضبرخی اطت 

اًگؼت را ظاضل ظُبى کزظٍ ّ خظن  : Finger Sweep هبًْر -

طبل هدبس  ۸تب  ۱ثیي . ) ضبرخی را ثیزّى هی آّرین

یک طبل چْى هی تْاًع ثبػث ًیظتین ضصْصًب سیز 

 ( اطپبطن زٌدزٍ ػْظ

 – Head Tilt پْسیؼي هٌبطت ثزای ثبس کزظى راٍ ُْایی -

Jaw Thrust  اطت کَ ثَ صْرت اکظتٌؼي ًوْظى طز ّ ثبال

ایي : ثبال ّ خلْ ثزظى چبًَ. ) ّ خلْ ثزظى چبًَ اطت

ػول ثب ُز ظّ ظطت اًدبم هی ػْظ ثَ طْری کَ ُز ظّ 

كزظ گذاػتَ ّ چِبر اًگؼت ظّ ظطت  ػظت را رّی چبًَ

را ظر ظّطزف سیز كک گذاػتَ ّ ثب كؼبر کوی ثبال 

آّرظٍ طپض ظر ضالف ػوزثَ ُبی طبػت ثَ خلْ ُعایت هی 



 

 8 

ثب ایي ػول سثبى اس خلْی راٍ ُْایی کٌبر هی . کٌین

 ( رّظ

ّطبیل هْرظ اطتلبظٍ ظر ثبس ًگَ ظاػتي راٍ ُْایی  -

 تزاػَّ لْلَ  Air Way : ػجبرتٌع اس

ُعف اس اکظتٌؼي طز ًشظیک کزظى هسْر ُبی  -

ًبسّكبرًکض ّ اّرّكبرًکض ّ تزاػَ كزظ اطت ّ یب ثَ 

ػجبرتی ظر یک هظیز هزار ثگیزًع 

 

 :هعم طْم  ●

( الق: ثزای ایدبظ تٌلض طَ راٍ ظر پیغ رّی ظارین  -

( ة. ظُبى ثَ ظُبى کَ ظر ػزایط ضبصی اًدبم هی ػْظ

( یکظبل اًدبم هیؼْظ ج ظُبى ثَ ثیٌی ظر كزظ سیز

آهجْ ثگ کَ اکثزًا ثزای تین ظرهبًی ُویي رّع هی 

  .ثبػع

ًسٍْ گزكتي آهجْثگ ثب هبطک ثظیبر هِن اطت ، چزا  -

کَ ثؼضی اّهبت هجل اس ایٌتْثَ کزظى یب ًیبس ًجْظى 

اتصبل کبهل هبطک . ایٌتْثَ ایي رّع اطتلبظٍ هی ػْظ

ًسْی کَ ثب ثب صْرت ثب یک ظطت اًدبم هی ػْظ ثَ 

ػظت ّ اًگؼت اػبرٍ هظوت لْلَ هبطک را گزكتَ ّ ثب 

طَ اًگؼت ظیگز ثَ ػکل یک چٌگگ ظر سیز كک اس ساّیَ 

هٌعیجل ثَ ثبال گزكتَ هی ػْظ ّ ثب كؼبر آى را ثَ 

کبًکؼي اکظیژى ُن ثبیع ّخْظ . صْرت هی چظجبًین

 .ظاػتَ ثبػع

اکظیژى هی  %۲۱ظارای ( ُْای اطبم) ُْای تٌلظی  -

 .اػعة
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کظز  %۴ثَ اسای ُز لیتز ظر ظهیوَ اکظیژى ظریبكتی  -

 ۲هثالً ثب ظاظى .) اكشایغ هی یبثع (FIO2) اکظیژى ظهی

لیتز اکظیژى کظز اکظیژى ظهی ثَ ایي تزتیت ضْاُع 

 %۲۱ + (۴*۲) = %۲۹ػع 

 .هی تْاى اکظیژى ظاظ %۴۴ثب کبًْالی ثیٌی زعاکثز  -

اس هبطک  ( MI هثل) اس %  ۴۴ثیؼتز اس  FIO2ثزای  -

 ظرصع هی تْاًع ۶۰تب  ۵۰هبطک ثیي . اطتلبظٍ هی ػْظ

FIO2 را ثبال ثجزظ. 

 اس هبطک ثَ ُوزاٍ( %۸۰-۱۰۰)ُبی ثبالتز  FIO2ثزای  -

Reserved Bag اطتلبظٍ هی ػْظ. 

 Air wayثبس کزظى راٍ ُْایی  ●

 

ظر كزظ .اّلیي هعم ثبس کزظى راٍ ُْایی كزظ اطت 

ػضالت سثبى ّ .ػل ػعٍ اًعثیِْع توبهی هبُیچَ ُب 

گزظى ُن اس ایي هبػعٍ هظتثٌی ًیظتٌع ّ ازتوبل 

ظارظ کَ سثبى ثَ طزف زلن ثز گزظظ ّ راٍ ُْایی را 

 . هظعّظ کٌع

کق ظطت را رّی پیؼبًی هصعّم گذاػتَ ّ طز اّ را ثَ 

ُوشهبى ثب ایي کبر ظطت ظیگز . طزف ػوت ثز گزظاًیع 

ثبال كؼبر  را سیز چبًَ اّ هزار ظاظٍ ّ ثَ طوت

ظُیعثَ طْریکَ ظًعاًِبی كک ثبال ّ پبییي ظر هوبثل 

ظر صْرت اًدبم صسیر ایي هزازل . ُن هزار گیزًع 

 ػوب هْكن ثَ ثبس کزظى را ٍ ُْایی هصعّم ضْاُیع ػع

. 

هزاهت ثبػیع کَ ظُبى كزظ را ثیغ اس زع ثبس ًؼْظ 

چْى ظر ایي صْرت هوکي اطت سثبى ثَ ػوت ثزگزظظ ّ 

ا هظعّظ کي راٍ ُْای ر
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 Breathingظاظى تٌلض هصٌْػی   ●

 

پض اس ثبسکزظى راٍ ُْایی ثبیع اس ّضؼیت تٌلض 

اثتعا هلظَ طیٌَ كزظ را ثزٌَُ .هصعّم أگبٍ ثبػیع

 .کٌیع

 . اگز صْرت هصعّم کجْظ ّ رًگ پزیعٍ ثبػع

ًَ خزیبى ُْا اس ثیٌی ّ ظُبى كزظ زض ػْ ظ ّ ًَ 

 .گْع ثزطعصعایی کَ ًؼبًگز خزیبى ُْا ثبػع ثَ 

 .هلظَ طیٌَ ززکت ًعاػتَ ثبػع

تٌلض ّی هطغ ػعٍ اطت ّ ثبیع تٌلض هصٌْػی را آؿبس 

کٌیع زتی اگز ًتْاًظتیع تؼطیص ظُیع کَ كزظ 

هذکْرتٌلض ظارظ یب ًَ ًلض هصٌْػی را آؿبس کٌیع 

چْى اگز كزظ تٌلض ظاػتَ ثبػع ػوب ظر ٌُگبم تٌلض 

 .هصٌْػی هتْخَ هی ػْیع
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 :تٌلض هصٌْػی تکٌیک ظاظى  ●

 

طزراثَ ػوت هتوبیل کٌیع ثَ صْرتیکَ ظُبى کوی 

ًسٍْ ثبس کزظى راٍ ُْایی ظر هجسث هجل )ثبستز ثبػع 

ثب اًگؼتبى ظطتی کَ رّی پیؼبًی هصعّم .(آهعٍ اطت

 . اطت طْراضِبی ثیٌی كزظ را ثجٌعیع

, ظُبى ضْظ را رّی ظُبى هصعّم ثگذاریع ثطْریکَ 

ثب یک .لجِبی ػوب کبهال اطزاف ظُبى اّرا ثگیزظ

ثبسظم ػوین ُْارا ّارظ ظُبى كزظ هصعّم 

ُوشهبى اس گْػَ چؼن ضْظثَ هلظَ طیٌَ كزظًگبٍ .کٌیع

کٌیع ّثجیٌیع آیب ٌُگبهی کَ ظرّى هدبری ُْایی 

 ٍ؟ظهیع ، هلظَ طیٌَ ثبال هی رّظ یب ىاّهی 
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ّهتی هلظَ طیٌَ كزظ ثبال هی آیع تٌلض را هطغ کٌیع 

ّظُبى ضْظ را اس ظُبى كزظ ظا کزظٍ ّ ثیٌی اّرا 

آساظ ثگذاریع ّ ضْظتبى ثزا ی تٌلض ثؼعی ًلض 

 .ثگیزیع

ثَ گشارع ضجزًگبر طبیت پشػکبى ثعّى هزس ، ٌُگبم 

, تٌلض هْثز طیٌَ ّػکن هصعّم ثبالّ پبییي هی آیع 

کٌع کَ ثبظکٌکی را پز هیکٌع ّ پض اس ازیبگز زض هی 

هوبثل ّرّظ ُْای اضبكَ تز , ظهیعى زدن هؼیٌی 

ثَ تعریح رًگ پْطت كزظ اس .هوبّهت ازظبص هیکٌع 

 .سرظی ّ کجْظی ثَ صْرتی تـییز هی یبثع

 

 Circulationهبطبژ هلجی   ●

پض اسظاظى یک یب ظّ تٌلض هصٌْػی ظر صْرتیکَ كزظ 

 .ثبیع ًجض كزظ را کٌتزل کزظتٌلض ضْظ را ثبسًیبثع 

 : طزیوَ کٌتزل کزظى ًجض  ●

پض اس آًکَ تٌلض هصٌْػی توبم ػع کق ظطت را اس رّی 

پیؼبًی كزظ ثز ًعاریع ّ ظّ اًگؼت ظطت ظیگز را ظر 

ّطط گزظى ثبالی ًبی ّ زٌدزٍ رّی ثزآهعگی خلْی گزظى 

 . ثگذاریع (طیت آظم ) 

ّ کٌبر آى اًگؼتبى ضْظ را ثَ آراهی ثَ طوت پبییي 

 ۱۰-۵ثَ هعت . هظوت ثلـشاًیع ّ طپض کوی كؼبر ظُیع 

ثبًیَ ایي کبر را اظاهَ ظُیع تبهطوئي ػْیع کَ ًجض 

 را زض هیکٌیع یب ًَ؟

کٌتزل کزظى ًجض ازتیبج ثَ هِبرت ّ ظهت ضبصی ظارظ 

ػوب ًیش هیتْاًیع ثب توزیي کزظى ّ ػزکت ظر 

 کبرگبُِبی ػولی ازیب تٌلظی ایي هِبرت را کظت

 . ًوبییع

’ اگز كزظ ًجض ظاػت ثَ تٌلض هصٌْػی ثب اًعسٍ

 ثیؼتز . ظّاسظٍ ثبر ظر ظهیوَ اظاهَ ظُیع
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اگز كزظ ًجض ًعاػت ثبیع ثی ظرًگ هبطبژ هلجی را 

سیزا كزظ ظچبر .ُوزاٍ ثب تٌلض هصٌْػی آؿبس کٌیع

ایظت هلجی ػعٍ ّ ازتوبل ظارظ صعهبت خجزاى ًبپذیزی 

 .ثَ هـش ّی ثزطع

ک هبطبژ هلجی هْثز ػالٍّ ثز ایٌکَ ثبیع ثزای ظاظى ی

هبطبژ را ثب تکٌیک صسیر اًدبم ظاظ السم اطت کَ ّی 

 .را ظر ّضؼیت هٌبطجی ثطْاثبًیع

هطوئي ػْیع کَ ّی رّی , ثیوبر را ثَ پؼت ضْاثبًعٍ 

اهب اگز كزظ ظر  . یک ططر ططت هزار گزكتَ اطت

رضتطْاة یب ُز ططر ًزم ظیگزی اطت ّهت را تلق 

ّ كوط کبكیظت کَ اّرا رّی رّی سهیي ًکٌیع 

ثلـشاًیع یب ایٌکَ یک تطتَ ثب ُز ػی صبف ّ ططت را 

 . اس ثیي پؼت اّ ّ هلسلَ هزارظُیع

 . کٌبر هصعّم ساًْ ثشًیع

آضزیي زعظًعٍ ُبی اّ را ثب ظّ اًگؼت ظطتی کَ ثبالی 

كزظ ًشظیکتز اطت ثیبثیع اًگؼتبى ضْظ را ثظوت ثبال 

ركتگی ظر هسل اتصبل ظًعٍ ُبی ثلـشاًیع تب یک كزّ 

 . ظّ طزف ثزطیع

 

یک اًگؼت را ظر هسل كزّركتگی ثگذاریع ّ اًگؼت 

ظیگز را کٌبر آى هزار ظُیع طپض تَ ظطت ظیگز را ظر 

ثؼع تَ ظطت ظّم را .کٌبر آى ظّ اًگؼت هزار ظُیع 
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 . رّی ظطت اّلی ثگذاریع

 

هْهؼیت ثعى ضْظ را طْری تٌظین کٌیع کَ ثبسُّب ضن 

ًؼًْع ّ ػبًَ ُب ظر اهتعاظ ًوطَ اتکب ظطتِب ثبػٌع 

-۴ثَ اًعاسٍ ای ثز خٌبؽ كزظ كؼبر ّارظ کٌیع کَ . 

 .طبًتی هتز پبییي ثزّظ ۵

 ۱۵ایي ) ػعظ هبطبژ پؼت طز ُن  ۱۵پض اس اًدبم 

ظّ ػعظتٌلض  ( ثبًیَ ضْاُع ثْظ ۱۱هبطبژ ظر هعت 

هصٌْػی ثَ كزظ ثعُیع ػوب ثزای اًدبم ایي ظّ تٌلض 

ایي طیکل ثبیع چِبر ثبر ظر .ثبًیَ كزصت ظاریع  ۴

را  ۱۵:۲ظهیوَ تکزار ػْظ ثزای ایٌکَ ثتْاًیع ًظجت 

ظر ُز ظّرٍ رػبیت کٌیع ثِتز اطت ثب ُز هبطبژ 

 . ػوبرٍ آى را ثلٌع ثگْییع

 . ثؼع اس یک ظهیوَ ّضؼیت هصعّم را اسریبثی کٌیع
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اگز ضزثبى هعاّم رگ گزظى ثبس ًگؼتَ ثبػع ظّثبرٍ 

هبطبژ هلجی  ۱۵یبی هلجی ریْی را ثب ظّ تٌلض ّ اذ

 ۱۵ػوب ثزای اًدبم ایي ظّ تٌلض ّ . اس طز ثگیزیع 

 .ثبًیَ كزصت ظاریع ۱۵, هبطبژ 

 . ظهیوَ ظیگز اظاهَ ظُیع ۳ایي کبر را ثزای هعت 

اگز ظرایي هعت تٌلض هٌظن كزظ ثبسگؼت ًیبسی ثَ 

 تکزار ازیبی هلجی ریْی ًیظت ثلکَ ثبیع هزتت تٌلض

 . ّ ًجض كزظ را چک کٌیع

اگز تٌلض هٌظن كزظ ثزًگؼت تٌلض هصٌْػی را ثب طزػت 

ػعظ ظر ظهیوَ ػزّع کٌیع ّ ُوشهبى ًجض كزظ را  ۱۲

 . چک کٌیع

** 

تْخَ ظاػتَ ثبػیع کَ ّهلَ ظر اًدبم هزازل ازیبی 

 .ثبًیَ ًؼْظ ۵هلجی ریْی ثیؼتز اس 

 T V کٌع ، اگز ظر صْرتی کَ ثیوبرخلْی چؼن ارطت

ظر صْرتیکَ      ظثبع  VFثعّى ًجض  یب 

ظكیجزیالتْراهبظٍ ثْظ طزیؼب  ػْک ظُین 

ػع ضوي ارایَ ػْک  ثؼعی اس ایی  VFاگز هدعظا 

 ۲ثَ  CPR ۳۰طیکل ۵ًلزیي یب ّاسّیزطیي اطتلبظٍ ّ 

را اظاهَ هی ظُین 

رش ظاظ ضوي اطتلبظٍ اس ػْک ثؼعی   VFاگز هدعظا 

ارّى ّ لیعّکبییي اس ظارُّبی اًتی اریتویک اهیْظ

اطتلبظٍ هیکٌین  

ظهیوَ تکزار هی  ۵-۳ثْظٍ ّ ُز  1mgظّساثی ًلزیي 

ػْظ 

اگزرگ هسیطی ًعاػتین اثتعا اس راٍ اطتطْاًی ّظر 

اثی ًلزیي را اس )ؿیز ایٌصْرت اس راٍ ّریع هزکشی

( ثزاثز تدْیش ًوْظ۲لْلَ تزاػَ ُن هی تْاى ثب ظّس 
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ثبیع هوبظیز ظرصْرت تدْیش ظارّ اس ّریع هسیطی 

 سیبظی هبیغ ثْلْص تدْیش ػْظ

ظهیوَ طْل هیکؼع اس ّریع هسیطی ثَ  ۲تب CPR ۱زیي )

( گزظع ضْى ػوْهی ّارظ ػْظ

ثؼع تدْیش ظارّ ثبیع  CPRظهیوَ ۲ثَ ُویي ظلیل 

  (طیکل۵)اظاهَ یبثع

 PEA RATE ٌُگبهی تدْیش هیؼْظ PEAاتزّثیي ظر ظرهبى 

IS SLOW 

 ازیب ثبطص ًعُعاگز ثَ اهعاهبت هؼوْل 

 :ثی کزثٌبت كوط ظر ػزایط سیز ظاظٍ هی ػْظ

اطیعّس هتبثْلیک هطؼی -۱

  TCAهظوْهیت ثب -۲

 ُبیپز کبلوی-۳

۴-VF  ظهیو۱۵َطْل کؼیعٍ ثیغ اس   

 ایٌتزًت: هٌجغ 


