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 زا سپ لارودیپا درد نیکست
 یحارج لمع
 نیکست یارب ار لارودیپا شور امش رگا دوریم راظتنا یزیچ ھچ ھک دھدیم حیضوت روشورب نیا
 یاھصصختم طسوت روشورب نیا .دینک باختنا نآ زا سپ و دوخ یحارج لمع لوط رد درد
 .تسا هدش ھتشون رگیدکی یراکمھ اب ناشناگدنیامن و اھرامیب ،یشوھیب

 ؟تسیچ لارودیپا
 نآ قیرط زا و دریگیم رارق دنیآیم عاخن زا ھک یباصعا کیدزن و تشپ رد ھک تسا ریذپفاطعنا و فیرظ ھلول کی لارودیپا
 .دنوشیم قیرزت رامیب ھب درد نیکست تھج نکسم یاھوراد
 هدافتسا نامز ود رھ رد ای درد لرتنک یارب یحارج زا سپ ،)یمومع یشوھیب رب هوالعً الومعم( یحارج لمع لوط رد لارودیپا زا
 .دوشیم
 تشپ باصعا ترواجم رد نیا .دنوشیم دراو لارودیپا رتتاک قیرط زا درد نیکست یاھوراد ریاس یھاگ و یعضوم یسحیب یاھوراد
 عون و رادقم ھب ھجوت اب نآ نازیم ھک ،دھدیم نیکست ار امش درد لمع نیا .دنوشیم دودسم یبصع یاھمایپ ھجیتن رد .دراد رارق امش
 .دوش فعض و یسحیب یردق ثعاب درد نیکست رب هوالع تسا نکمم یعضوم یسحیب یوراد .تسا ریغتم هدش هداد یوراد
 لارودیپا یاھپمپ یخرب .دوشیم هدافتسا لارودیپا )دنوس( رتتاک قیرط زا نکسم یاھوراد موادم قیرزت تھج لارودیپا پمپ کی زا
 ھب ینمیا دودح اھپمپ نیا رد .دیریگب ار دوخ نکسم یوراد ،نآ نداد راشف اب دیناوتیم ھک دنراد امش یارب زین یراشف ھمکد کی
 .دنھد شھاک ار دوخ ھب وراد دح زا شیب قیرزت لامتحا ھک دناهدش یزیر ھمانرب یاھنوگ
 .ددرگیمرب تعاس دنچ زا سپ لماک یرایشھ ،دوش فقوتم ھک یماگنھ .دراد ھمادا دنکیم راک پمپ ھک ینامز ات درد نیکست

 ؟تسیچ لارودیپا یاھتیزم
 سفن ھک ینامز هژیوھب ،تشاد دیھاوخ یرتھب درد نیکست رگید یاھشور ھب تبسن یحارج زا سپ ،دنک راک بوخ امش لارودیپا رگا

 .دینکیم تکرح تخت رد ای دینکیم ھفرس ،دیشکیم قیمع
 یرتمک غارفتسا و عوھت تلاح ،دوشیم رتھب امش سفنت ینعی نیا .تشاد دیھاوخ نیزگیاج یوق نکسم یاھوراد ھب یرتمک زاین ھنوگنیا
 .تشاد دیھاوخ یرتشیب یرایشھً الامتحا و دراد دوجو
 ای اھاپ رد نوخ ندش ھتخل رطخ شھاک ھلمج زا ،دنبای شھاک تسا نکمم یحارج ضراوع ریاس ھک دنراد دوجو یدھاوش و تادنتسم
 تسد زا یرتمک نوخ تسا نکمم لارودیپا اب دنھدیم ناشن ھک دنراد دوجو یدھاوش و تادنتسم نینچمھ .ھنیس ھسفق تنوفع و ھیر
 .دھدیم شھاک ار نوخ لاقتنا ھب زاین لامتحا ھک دیھدب

 ؟دوشیم ھچ مشاب ھتشادن لارودیپا رگا
 یاھھنیزگ و ریخ ای دنکیم ھیصوت ار لارودیپا صاخ روط ھب ایآ ھک تفگ دھاوخ امش ھب یشوھیب صصختم .تسامش اب باختنا

 .داد دھاوخ عالطا امش ھب زین ار نیزگیاج
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 ضراوع دنناوتیم اما دنتسھ یوق نکسم یاھوراد اھنیا .دننکیم هدافتسا ھباشم یاھوراد ای نیفروم زا درد نیکست یاھشور ریاس
 .دنوشیم یجیگ راچد نیفروم زا هدافتسا ماگنھ دارفا یخرب .دنشاب ھتشاد تسوبی و عوھت تلاح دننام یبناج
 .یبصع کالب دننام ،درک قیرزت ار یعضوم یسحیب ناوتیم ھک دنراد دوجو یرگید یاھشور ضوع رد

 ؟دنھد ماجنا لارودیپا دنناوتیم دارفا ھمھ ایآ
 نایم رد امش اب ار عوضوم نیا امش یشوھیب صصختم موزل تروص رد .تسین ریذپ ناکما دارفا یخرب یارب لارودیپا ماجنا .ریخ
 :رگا دشابن نکمم امش یارب دیاش لارودیپا .تشاذگ دھاوخ
 نیرافراو دننام ،دینکیم فرصم نوخ هدننک قیقر یاھوراد ■
 دوشیمن ھتخل یتسرد ھب امش نوخ ■
 .دیراد تیساسح یعضوم یسحیب یاھوراد ھب ■
 .دیراد تارقف نوتس رد یھجوت لباق لکش رییغت ■
 .دیراد تنوفع ناتتشپ رد ■
 .دیاھتشاد دوخ تشپ رد یراکزلف اب تارقف نوتس یور یحارجً البق ■
 .دیاھتشاد لکشم لارودیپا ای یعاخن یسحیب اب البق ■
 

 

 ؟دوشیم ماجنا ھنوگچ لارودیپا
 :دوش قیرزت دناوتیم تلاح ود ھب لارودیپا

 .دیرادیب الماک یتقو ■
 .)دننکیم مارآ و دولآ باوخ ار امش ھک ییاھوراد( شخب مارآ اب ■
 :دنرارق نیا زا لارودیپا ماجنا لحارم .درک دھاوخ تبحص امش اب ھنیزگ نیرتھب هرابرد امش یشوھیب صصختم
 .دوشیم هداد رارق تاعیام نداد یارب امش یوزاب زا یگر رد )تکویژنآ( الونک کی 1
 ھک ییاج ات ار ناتتشپ و دیوش مخ ولج ھب ات دوشیم کمک امش ھب .دیشکب زارد ولھپ ھب ای دینیشنب ھک دوشیم ھتساوخ امش زا 2

 .)دینیبب ار لبق ھحفص ریوصت( دینک مخ دیناوتیم
 .دنکیم زیمت هدننکینوفعدض داوم اب ار ناتتشپ یشوھیب صصختم 3
 .دوشیم ماجنا تسوپ ندرک سحیب یارب یعضوم یسحیب یوراد کچوک قیرزت کی 4
  دوشیم هدافتسا لارودیپا یاضف رد )ھلول( کزان یکیتسالپ )دنوس( رتتاک کی نداد رارق یارب نزوس کی زا 5

 .دنامیم یقاب امش تشپ رد )دنوس( رتتاک اھنت و دوشیم هدروآ نوریب نزوس امش تشپ رد
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 ؟تشاد دھاوخ یسح ھچ نیا
 دورو اب اما تشاد دھاوخ دوجو نداد لھ ساسحا سپس .دراد شزگ سح یھاتوک تدم یارب تسوپ رد یعضوم یسحیب قیرزت

 .تسین یتحاران ساسحا کی زا شیب یزیچ نیا ،رتتاک و نزوس
 .دوب دھاوخ حضاو امش یشوھیب صصختم یارب ،دتفیب قافتا نیا رگا .دوشیم ساسحا یکیرتکلا کوش دننام زیت ساسحا کی یھاگ
 .دیدرک ساسحا ار نآ ھیحان مادک رد ھک دنسرپب امش زا تسا نکمم
 تسا نکمم امش یاھاپ ،لارودیپا عاونا یخرب اب .دوشیم داجیا یسحیب و امرگ ساسحا جیردت ھب ،یعضوم یسحیب قیرزت زا سپ
 .دوش راوشد ناشتکرح و هدرک ینیگنس ساسحا
 و ساسحا ،دوشیم فقوتم لارودیپا ھک یماگنھ .دنبیجع یمک طقف ،دننادیمن دنیاشوخان ار تاساسحا نیا مدرم رتشیب ،یلک روط ھب

 .ددرگیم زاب یداع تیعضو ھب تکرح

 رطخ کرد
 دناوتیم امش یشوھیب صصختم .دشاب لداعتم درد نیکست نیزگیاج یاھشور اب ھسیاقم رد و ایازم ربارب رد دیاب ضراوع رطخ
 .دنک کمک یبسن تارطخ کرد رد امش ھب و دھد امش ھب یرتشیب تاعالطا
 .تسا هدش ھئارا کمک یارب سایقم نیا .دنراد دادعا و اھهژاو زا یتوافتم ریسافت فلتخم دارفا

 
 
 
 

 عیاش رایسب عیاش عیاشان ردان ردان رایسب

 رازھدص رد کی
 رھش کی رد رفن کی

 گرزب

 ١٠٠٠٠ رد ١
 رھش کی رد رفن کی

 کچوک

 ١٠٠٠ رد ١
 رفن کی
 اتسور کی رد

 ١٠٠ رد ١
 رفن کی
 نابایخ کی رد

 ١٠ رد ١
 رفن کی
 امش هداوناخ رد

 

 عیاش رایسب یبناج ضراوع
 نییاپ نوخ راشف

 هدافتسا نآ حالصا یارب اھوراد و تاعیام زا امش یشوھیب صصختم .دیایب نییاپ یمک نوخ راشف لارودیپا ماگنھ ھک تسا یعیبط
 .دنکیم

 راردا عفد رد یناوتان
 )ھلول( دنوس نیا .دنک ھیلخت ار راردا ات دوشیم ھناثم دراو )ھلول( دنوس کی .دنریگیم رارق لارودیپا ریثات تحت ھناثم یاھبصع
 .تسا مزال ،نآ نودب ای لارودیپا اب گرزب یاھیحارج زا سپ بلغا
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 شراخ
 کمک دنناوتیم نیماتسیھ یتنآ یاھوراد .دنوشیم هدافتسا لارودیپا رد یھاگ ھک تسا ینکسم یاھوراد یبناج ضراوع زا یکی نیا
 .داد رییغت ار دوشیم هدافتسا لارودیپا رد ھک ییوراد ناوتیم ای ،دننک

 عوھت ساسحا
 .درک هدافتسا عوھتدض یاھوراد زا ناوتیم عوھت دوبھب یارب .تسا عیاش رتمک درد نیکست یاھشور ریاس ھب تبسن لارودیپا رد عوھت

 بسانمان درد نیکست
 ،دننکیم تبقارم امش زا ھک درد نیکست یاھراتسرپ ای امش یشوھیب صصختم .دربن نیب زا ار امش درد ھمھ تسا نکمم لارودیپا
 .دنورب رگید درد نیکست یاھشور غارس تسا مزال ای دیشخب دوبھب ار نآ ناوتیم ایآ ھک دنریگ یم میمصت

 عیاش یبناج ضراوع
 دردرس
 طسوتم روط ھب نیا .دیشاب ھتشاد موادم و رتدیدش دردرس لارودیپا ماجنا زا سپ تسا نکمم .تسا عیاش رایسب یحارج زا سپ دردرس
 )دنوس( رتتاک ای لارودیپا یراذگیاج یارب ھک ینزوس ھک دتفایم یتروص رد قافتا نیا .دتفایم قافتا راب کی لارودیپا دص رھ زا
 .دوشیم دردرس ثعاب ھک دنک یم تشن نوریب ھب عیام یمک رادقم .دنک خاروس ار عاخن عیام ھسیک ھتساوخان ،دوشیم هدافتسا لارودیپا
 یناسربآ اب یھاگ دردرس نیا .دباییم نیکست ندیشک زارد فاص اب و دوشیم رتدب دینیشنب رگا ھک دنک داجیا یدیدش دردرس دناوتیم
 شرازگ یشوھیب میت ھب ار دروم نیا دیاب دننکیم تبقارم امش زا ھک ینامرد رداک .دوشیم عفر دوخ ھب دوخ ،درد نیکست و بوخ
 نامرد ھب تسا نکمم امش ،دوشیمن بوخ ای تسا دیدش دردرس رگا .دوش یسررب امش صیخرت زا لبق دیاب دروم نیا ھک ارچ دنھد
  .دشاب هارمھ نآ فیرحت ای ییاونش ندش ھفخ ای ییاونش نداد تسد زا اب تسا نکمم دردرس .دیشاب ھتشاد زاین دردرس یارب یصاخ
 ار دراد رارق ام تیاسبو یور ھک »لارودیپا ای یعاخن قیرزت زا سپ دردرس« ناونع اب ام روشورب افطل رتشیب تاعالطا یارب
  information/translations/farsi-www.rcoa.ac.uk/patient:دینک ھعلاطم

 لومعمریغ ضراوع و یبناج ضراوع
 ھتسھآ سفنت
 .دراد نامرد ھب زاین ھک دنوش یگدولآباوخ ای ھتسھآ سفنت ثعاب دنناوتیم دنوشیم هدافتسا لارودیپا رد ھک ییاھوراد یضعب

 تقوم :بصع ندید بیسآ
 ای ساسحا نتفر تسد زا ثعاب دناوتیم نیا .دناسرب بیسآ باصعا ھب دناوتیم لارودیپا )رتتاک( دنوس ای نزوس اما تسین عیاش دنچرھ
 .دوشیم رتھب هام ای ھتفھ ،زور دنچ زا دعب تلاح نیا دارفا رتشیب رد .دوش ھنت نییاپ زا کچوک ای گرزب یاھیحان رد تکرح

 ردان رایسب ای ردان ضراوع
 یمئاد :بصع ندید بیسآ
 :تسا ردان رتتاک ای نزوس طسوت بصع یمئاد ندید بیسآ

 .دھدیم خر لارودیپا ای یعاخن قیرزت ۵٠۵٠٠ ات ٢٣۵٠٠ رھ زا دروم کی رد یمئاد بیسآ ■
 .دھدیم خر لارودیپا ای یعاخن قیرزت ١۴١۵٠٠ ات ۵۴۵٠٠ رھ زا دروم کی رد گرم ای یژلپاراپ ■
 رد ھک »لارودیپا ای یعاخن قیرزت ھب طبترم بصع یگدید بیسآ« ناونع اب امروشورب زا دیناوتیم ار دروم نیا رد رتشیب تاعالطا
 :دیبایب تسا دوجوم ام تیاسبو

 رتتاک تنوفع
 ھک دتفایم قافتا تردن ھب .دوشیم ھتشادرب رتتاک دتفیب قافتا نیا رگا .دوش داجیا لارودیپا رتتاک فارطا رد تنوفعع تسا نکمم یھاگ
 ماجنا تشپ یسناژروا یحارج ردان دراوم رد ای دشاب مزال تسا نکمم کیتویب یتنآ .دبای شرتسگ تسوپ ھیحان زا رتقیمع تنوفع
 .تسا ردان رایسب لارودیپا ھسبآ تلع ھب هدننکناوتان بصع یگدید بیسآ .دوش
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 ضراوع ریاس
 .دنتسھ ردان رایسب گرم ای )اپ ای تسد کی زا شیب ای کی نداتفا راک زا( یمئاد یژلپاراپ ،یسفنت یدج تالکشم ،جنشت

 :دیسرپب دوخ یشوھیب صصختم زا دیھاوخب تسا نکمم ھک یتالاوـس
 ؟دینکیم ھیصوت نم ھب ار لارودیپا ارچ ■
 ؟تسیچ نم یارب لارودیپا بیاعم و ایازم ■
 ؟روطچ نیزگیاج یاھھنیزگ دروم رد ■
 ؟داد دھاوخ ماجنا ار نم لارودیپا قیرزت یصخش ھچ ■
 ؟دنکیم مدیدھت یصاخ رطخ ایآ ■
 ؟تشاد مھاوخ یساسحا ھچ نآ زا سپ ■
 ؟تشاد مھاوخ یساسحا ھچ نآ زا سپ مشاب ھتشادن لارودیپا رگا ■
 

 

 ھمانبیذکت
 ،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
  .دوشیم لابقتسا روشورب نیا دوبھب یارب امش یاھداھنشیپ زا
 :دینک لیمیا یناشن نیا ھب ار اھنآً افطل ،دیراذگب نایم رد ام اب ار دوخ تارظن دیتسھ لیام رگا

patientinformation@rcoa.ac.uk 

 یشوھیب صصختم یاھکشزپ یتنطلس جلاک
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 

02070921500 

www.rcoa.ac.uk 

 ٢٠٢٠ ھیروف ،مجنپ شیاریو
 .دش دھاوخ ینیبزاب ،نآ راشتنا خیرات زا لاس ھس تشذگ زا سپ روشورب نیا
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