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ًبحیِ تٌبسلی   جولِ ویفیت پبییي جشاحیثسیبسی اص افشاد تشًس سبوي ایشاى ثِ دالیل هتؼذدی اص 

دس وطَس ایشاى، ػذم سػبیت استبًذاسدّبی جْبًی جشاحی تَسظ جشاحبى ایشاًی، ػذم 

وٌٌذُ ٍ ػَاسض هتؼذد پیص آهذُ پس اص جشاحی، ػذم  پزیشی جشاحبى دس لجبل هشاجؼِ هسئَلیت

دى، ًمص ػضَ، سضبیت یب آهیض ثَدى یب ًجَ ٍجَد آهبس دلیك دس ساثغِ ثب هیضاى ػَاسض، هَفمیت

ّبی تصذیك جٌسیت دس وطَس ایشاى، ػذم ٍجَد هغبلؼبت ػلوی جبهغ  ًبسضبیتی حبصل اص جشاحی

ّبی تصذیك جٌسیت دس وطَس ایشاى، ٍ هَاسد هتؼذد دیگش هبیل ثِ  ٍ گستشدُ دس صهیٌِ جشاحی

س خبسج اص ایشاى اًجبم جشاحی ًبحیِ تٌبسلی دس وطَس ایشاى ًجَدُ ٍ هتمبضی اًجبم ػول جشاحی د

ّستٌذ. اًجبم جشاحی ًبحیِ تٌبسلی دس خبسج اص وطَس ایشاى ًیبصهٌذ تَجِ ثِ ًىبت هْوی است وِ 

 .پشداصین دس ایي همبلِ ثِ آًْب هی

 سطح داًص ٍ اطالعات خَد را تا هطالعِ هٌاتع هعتثر تاال تثریذ  .1

اسیذ ایي است وِ سغح داًص ٍ اگش لصذ اًجبم ػول ًبحیِ تٌبسلی داسیذ، اٍلیي لذهی وِ ثبیذ ثشد

ّبی هختلف جشاحی سا  اعالػبت خَد سا ثب هغبلؼِ هٌبثغ هؼتجش ثبال ثجشیذ. الصم است تىٌیه

ضذُ  ثطٌبسیذ، ٍ اص ضیَُ اًجبم ػول جشاحی، استبًذاسدّبی جْبًی ػول جشاحی، ػَاسض ضٌبختِ

یذ. ثشای آگبّی اص هسبئل ػول جشاحی، ٍ آًچِ وِ ثؼذ اص ػول جشاحی دس اًتظبستبى است آگبُ ثبض

ػلوی ٍ پضضىی هشثَط ثِ ػول جشاحی، الصم است ثِ هٌبثغ هؼتجش هشاجؼِ ًوَدُ یب اص افشاد آگبُ 

تش ٍ ثب خیبل  ثیٌبًِ پشسص ًوبییذ. ّش چِ اعالػبت ثیطتشی دس ایي صهیٌِ وست ًوبییذ، ٍالغ

یبفتِ ٍ دس هسیش اًجبم  تَاًیذ تىٌیه جشاحی هذًظشتبى ٍ پضضه جشاح هٌبست سا تشی هی آسَدُ

 .جشاحی هذًظشتبى گبم ثشداسیذ
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 ّایتاى را ترای خَدتاى هطخص کٌیذ اًتظارات ٍ هالک .2

ثجیٌیذ خَاستِ ضوب اص اًجبم ػول جشاحی ًبحیِ تٌبسلی چیست. اگش سغح داًص ٍ اعالػبت خَد 

تٌبسلی ٍ هسبئل ثؼذ اص تشی ًسجت ثِ ػول جشاحی ًبحیِ  ثیٌبًِ سا ثبال ثشدُ ثبضیذ، لغؼبً دیذ ٍالغ

وٌیذ، ثسیبس ثْتش  تبى سا ثشای خَد هطخص هی ّب ٍ اًتظبسات وٌیذ. ٍلتی هالن ػول پیذا هی

 .تَاًیذ تىٌیه جشاحی هذًظشتبى سا اًتخبة ًوَدُ ٍ لذم دس ساُ اًجبم جشاحی ثگزاسیذ هی

ػول ًبحیِ تٌبسلی ایذ ٍ خَاستبس اًجبم  ثِ ػٌَاى هثبل؛ اگش ثب جسن هٌتست ثِ صًبى هتَلذ ضذُ

تی ٍ فبلَپالستی سا اًتخبة ّستیذ، الصم است ثب ضٌبخت وبفی یىی اص دٍ تىٌیه هتَدیَپالس

یه اص ایي دٍ تىٌیه  ّبیی داسیذ. ّیچ ّب ٍ اٍلَیت هٌظَس ثبیذ ثجیٌیذ چِ خَاستِ ذیيذ. ثًوبیی

ٌذ؛ ّش فشدی ثب تَجِ ثشتشی ولی ًسجت ثِ یىذیگش ًذاسًذ ٍ ّش وذام ثب هضایب ٍ هؼبیجی ّوشاُ ّست

 گضیٌذ. سا ثشهیّبی خَد یىی  ّب ٍ اٍلَیت ثِ ضشایظ ٍ خَاستِ

خَاّیذ آلت تٌبسلی هٌتست ثِ  ثبیذ ثجیٌیذ وِ آیب ایستبدُ ادساس وشدى ثشایتبى هْن است؟ آیب هی

ه تبى ثب تحشی ای ثب سبیض ًشهبل داضتِ ثبضیذ؟ آیب هبیل ّستیذ آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداًِ هشداًِ

جٌسی ثِ صَست عجیؼی ثِ حبلت ًؼَػ دسآیذ؟ آیب هبیلیذ ػول تخلیِ ٍ ثستي ٍاطى سا اًجبم دّیذ 

خَاّیذ ٍاطى خَد سا ًگِ داسیذ؟ آیب ثشجستگی آلت اص صیش ضلَاس ثشایتبى فبوتَس هْوی  وِ هی یب ایي

ی صَست ّبی هختلف است؟ جبلت است ثذاًیذ هتَدیَپالستی ٍ فبلَپالستی ًیض ّشوذام ثِ تىٌیه

ّبی  جْت وست اعالػبت ثیطتش دس هَسد ػول .گیشًذ ٍ هشاحل جشاحی هتفبٍتی داسًذ هی

 .هغبلؼِ ًوبییذ ایٌجاٍ  ایٌجاتَاًیذ همبالت هشتجظ سا اص  هتَدیَپالستی ٍ فبلَپالستی هی
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ایذ ٍ خَاستبس اًجبم ػول ًبحیِ تٌبسلی  یب ثِ ػٌَاى هثبل؛ اگش ثب جسن هٌتست ثِ هشداى هتَلذ ضذُ

ّبی جشاحی، یىی اص دٍ تىٌیه پَستی  ّستیذ، الصم است ثب ضٌبخت وبفی اص هضایب ٍ هؼبیت تىٌیه

تبى حذٍداً چمذس ثبضذ؟ آیب تشضحبت ٍاطیٌبل  بییذ. ثجیٌیذ هبیلیذ ػوك ٍاطىای سا اًتخبة ًو ٍ سٍدُ

تبى هتؼْذ ضَیذ؟ آیب هبیلیذ آلت  الؼوش ٍاطى تَاًیذ ثِ دیالتِ وشدى هبدام ثشایتبى هْن است؟ آیب هی

تٌبسلی هٌتست ثِ هشداى خَد سا ًگِ داسیذ یب آى سا حزف وٌیذ؟ آیب هبیلیذ ٍاطى داضتِ ثبضیذ یب 

خَاّیذ ًبحیِ تٌبسلی ثیشًٍی هٌتست ثِ صًبى سا داضتِ ثبضیذ؟ جبلت است ثذاًیذ تىٌیه  هی فمظ

ّبی هختلف ثب ّن هتفبٍت است.  گیشد ٍ تىٌیه جشاح ّبی هختلفی صَست هی پَستی ثِ سٍش

 .سا هغبلؼِ ًوبییذ ایي هقالِتَاًیذ  جْت وست اعالػبت ثیطتش دس هَسد ػول ٍاطیٌَپالستی هی

ّبیتبى  ّب ٍ خَاستِ ثٌبثشایي اثتذا الصم است سغح داًص ٍ اعالػبت خَد سا ثبال ثجشیذ، سپس اٍلَیت

سا ثشای خَدتبى هطخص وٌیذ، ٍ سپس تىٌیه جشاحی هذًظشتبى سا اًتخبة ًوبییذ. خَة، اگش تب 

گَین، چشا وِ گبم ثسیبس هْوی سا دس جْت اًجبم جشاحی  ِ ضوب تجشیه هیایذ ث ایٌجب پیص آهذُ

 .خَاّیذ تبى ثب خَدتبى هطخص است وِ دلیمبً چِ هی ایذ ٍ تىلیف ثشداضتِ

ّا اکتفا ًکٌیذ ٍ از اّویت تصاٍیر ٍ تجرتیات جراحی غافل  ّا ٍ ضٌیذُ تِ دیذُ  .3

 ًطَیذ

سا دس خبسج اص وطَس ایشاى اًجبم دّیذ، الصم دس صَستی وِ هبیل ّستیذ ػول ًبحیِ تٌبسلی خَد 

ّبی پضضىبى هختلف دس خبسج اص ایشاى سا ثشسسی  است تجشثیبت ٍ تصبٍیش ثسیبسی اص ًتیجِ جشاحی

ّبی  ّب ٍ ضٌیذُ صثبى ٍ دیذُ ًوبییذ. اگش ثب صثبى اًگلیسی آضٌبیی داسیذ، خَدتبى سا ثِ هٌبثغ فبسسی

ّبی تصذیك جٌسیت سا اص هٌبثغ  ش وٌیذ تجشثیبت جشاحیصثبى هحذٍد ًىٌیذ، ٍ تال افشاد فبسسی

 صثبى هغبلؼِ ًوبییذ. ًگلیسیا
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ّب، ٍ  ّبی تصذیك جٌسیت خَد دس یَتَة، ٍثالي ای اص ػول افشاد تشًس ثسیبسی تجشثیبت اسصًذُ

اًذ، جضئیبت جشاحی ًبحیِ تٌبسلی، هسبئل هختلفی  ّبی اجتوبػی هختلف ثِ اضتشان گزاضتِ ضجىِ

گیشی، تجشثِ صًذگی ثؼذ اص ػول  ّبیطبى ثشای تصوین اًذ، هالن اص ػول ثب آًْب هَاجِ ضذُ وِ ثؼذ

اًذ. ثب آگبّی اص تجشثیبت افشاد تشًسی وِ دس  پشداختِ هْوی هسبئل ثِ ٍ دادُ ضشح سا …ٍ

 .تَاًیذ جشاح هذًظش خَد سا اًتخبة ًوبییذ تش هی ثیٌبًِ اًذ، ثْتش ٍ ٍالغ وطَسّبی هختلف ػول وشدُ

ًیست. اًتخبة جشاح صشفبً ثشاسبس « چیض ّوِ»ضوٌب یبدتبى ثبضذ وِ ضىل ظبّشی ًتیجِ جشاحی 

سبص است. الصم  ًگشی ًسجت ثِ اخز تصویوی سشًَضت ضىل ظبّشی ًتیجِ جشاحی ًَػی سغحی

است ثشای اًتخبة جشاح دس خبسج اص ایشاى، هسبئل هختلفی سا ثشسسی ًوبییذ ٍ صشفب ثِ ػىس 

 احی اوتفب ًىٌیذ.جشّبی  ًتیجِ

ػالٍُ ثش ظبّش ًتیجِ جشاحی، ثبیذ ثِ ػولىشد ًبحیِ تٌبسلی ثؼذ اص ػول، هیضاى ػَاسض ایجبد ضذُ، 

پزیش ثَدى جشاح، سػبیت استبًذاسدّبی جشاحی تَسظ  ًحَُ هذیشیت ػَاسض تَسظ جشاح، هسئَلیت

ل هٌبست تَسظ جشاح ٍ ّبی لجل ٍ ثؼذ اص ػو جشاح، دس دستشس ٍ هشالت ثَدى جشاح، اسائِ هشالجت

 .ثیوبسستبى ٍ هسبئل ثسیبسی دلت ًوَدُ تب ثتَاًیذ اًتخبثی آگبّبًِ داضتِ ثبضیذ

ّویطِ یبدتبى ثبضذ یىی اص فبوتَسّبی سضبیت یب ًبسضبیتی اص ًتیجِ جشاحی، سغح تَلغ ٍ 

اًتظبسات خَد فشد است. ّش پضضه جشاحی تجشثیبت هثجت ٍ هٌفی داسد، اهب تفبٍت است ثیي 

وٌٌذگبى ٍی اص ًتیجِ ػول خَد سضبیت داسًذ، ثب جشاحی وِ ثخص  شاحی وِ ثخص ػوذُ هشاجؼِج

وٌٌذگبى ٍی اص ًتیجِ جشاحی خَد ًبساضی ّستٌذ. ّوچٌیي گبّی فشدی ثِ جشاحی  ػوذُ هشاجؼِ

وٌٌذگبًص ًبساضی ّستٌذ، اهب ًتیجِ ػول اٍ خَة اص آة  وٌذ وِ ثخص ػوذُ هشاجؼِ هشاجؼِ هی

وٌٌذگبًص ساضی ّستٌذ،  وٌذ وِ ثخص ػوذُ هشاجؼِ گبّی فشدی ثِ جشاحی هشاجؼِ هیآیذ.  دسهی

ثیي ثبضیذ ٍ ثب  آیذ. ثٌبثشایي دس ّش ضشایغی تالش وٌیذ ٍالغ اهب ًتیجِ ػول اٍ ثذ اص آة دسهی

آگبّی وبفی دست ثِ اًتخبة ثضًیذ. جْت وست اعالػبت ثیطتش دسهَسد ًحَُ ثشسسی تصبٍیش ٍ 

 .سا هغبلؼِ ًوبییذ ایي هقالِتَاًیذ  هیتجشثیبت جشاحی 
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پزیشی ٍ عجك  ّبی تصذیك جٌسیت سا ثب هسئَلیت ّبی ثسیبسی دس خبسج اص وطَس ایشاى، ػول جشاح

ّب ٍ  دٌّذ. الصم است جشاحی سا اًتخبة ًوبییذ وِ ثتَاًذ هالن استبًذاسدّبی جْبًی اًجبم هی

ّبیتبى سا ثشآٍسدُ سبصد. جْت وست اعالػبت ثیطتش دسهَسد ضیَُ اًتخبة ثْتشیي جشاح،  خَاستِ

 .سا هغبلؼِ ًوبییذ ایي هقالِتَاًیذ  هی

 ای اًجام دّیذ تحقیقات گستردُ  .4

ّب ٍ اًتظبسات خَدتبى  حبل وِ سغح داًص ٍ آگبّی خَد سا ثب هغبلؼِ هٌبثغ هؼتجش ثبال ثشدیذ، هالن

تبى ثب  ، تىٌیه جشاحی هذًظشتبى سا اًتخبة وشدیذ ٍ تىلیفسا ثشای خَدتبى هطخص وشدیذ

ًبحیِ تٌبسلی داسیذ، ٍ تصبٍیش   خَاّیذ ٍ چِ اًتظبسی اص ػول خَدتبى هطخص ضذ وِ دلیمبً چِ هی

ّبی خبسج اص ایشاى سا ثشسسی ًوَدیذ، ٍلت آى  ٍ تجشثیبت ثسیبسی اص ًتیجِ جشاحی هشثَط ثِ جشاح

ّبی  ّبی هذًظشتبى تْیِ ًوَدُ ٍ ثِ وست اعالػبت دسهَسد جشاح فشاسسیذُ وِ لیستی اص جشاح

 .هختلف ثپشداصیذ

ّبی هختلف تصذیك جٌسیت سا دس وطَسّبی هختلف  ّبیی وِ ػول ، ًبم جشاحایي ٍتسایتدس 

ّبی هشثَط  تَاًیذ لیست جشاح ًبم ّش وطَس هیاًجبم هی دٌّذ گشدآٍسی ضذُ است. ثب ولیه سٍی 

دٌّذ هطبّذُ ًوبییذ. ّوچٌیي ثب ولیه  ّبیی وِ اًجبم هی ثِ ّوبى وطَس سا ّوشاُ ثب ًَع جشاحی

ّبیی وِ دس وطَسّبی هختلف ػول  تَاًیذ لیست جشاح ّبی جشاحی هختلف ًیض هی سٍی ًبم ػول

 .دٌّذ هطبّذُ ًوبییذ جشاحی هذًظشتبى سا اًجبم هی
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ًبحیِ تٌبسلی هؼشٍف ٍ ضٌبختِ ضذُ ثبضٌذ،   ّبیی سا اًتخبة ًوبییذ وِ دس صهیٌِ ػول جشاح

ّبی  ای دسخطبى داضتِ ثبضٌذ، اص تخصص ٍ هْبست ٍ تجشثِ وبفی ثشخَسداس ثَدُ ٍ ػول سصٍهِ

ٌذ، پزیش ثبض ّبیی سا اًتخبة ًوبییذ وِ هسئَلیت هَفك ثسیبسی دس وبسًبهِ خَد داضتِ ثبضٌذ. جشاح

خَثی اًجبم دٌّذ، دس هذیشیت ػَاسض ثؼذ اص ػول  ّبی لجل ٍ ثؼذ اص ػول سا ثِ سسیذگی ٍ هشالجت

تَاًب ثبضٌذ، دستشسی ٍ ثشلشاسی توبس ثب آًْب دس هَالغ ضشٍسی آسبى ثبضذ، ػول جشاحی ًبحیِ 

اًذ  دادُ ای وِ اهتحبى خَد سا دس سغح جْبًی پس ضذُ ّبی ضٌبختِ تٌبسلی سا ثب استفبدُ اص تىٌیه

ّبی هذًظشتبى  وِ لیستی اص جشاح ًطذُ. ثؼذ اص ایي ّبی ًبهؼوَل یب ضٌبختِ اًجبم دٌّذ، ًِ تىٌیه

دس وطَسّبی هختلف تْیِ ًوَدیذ، الصم است لذم ثؼذی سا ثشداسیذ وِ ّوبًب ثشسسی توبهی جَاًت 

تَضیح ایي گبم هْن ّبیتبى است. دس اداهِ همبلِ ثِ  ٍ اًتخبة ًْبیی جشاح ثشاسبس ضشایظ ٍ هالن

 .پشداصین هی

 تواهی جَاًة را تسٌجیذ .5

وِ جشاح هذًظشتبى سا اًتخبة  ٍلتی هشاحل فَق سا یىی پس اص دیگشی اًجبم دادیذ، پیص اص ایي

وٌیذ ٍ تصوین لغؼی ثشای اًجبم جشاحی ًبحیِ تٌبسلی دس خبسج اص وطَس ایشاى ثگیشیذ، اثتذا الصم 

خَاّیذ ثشای ػول  ػٌَاى هثبل، اثتذا ثبیذ ثجیٌیذ چمذس هیاست توبهی جَاًت سا ثسٌجیذ. ثِ 

 .جشاحی خَد ّضیٌِ وٌیذ ٍ چِ همذاس ثَدجِ داسیذ

ّبی هشثَط ثِ ػول جشاحی ٍ ثیوبسستبى سا دسًظش داضتِ ثبضیذ، ّن  الصم است ّن ّضیٌِ

ّبی  ضیٌِّبی هشثَط ثِ هشالجت لجل ٍ ثؼذ اص ػول، ٍ ّ ٍآهذ، ّن ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ سفت ّضیٌِ

ًبحیِ تٌبسلی فمظ ثِ ّضیٌِ   ّبی ػول جبًجی هثل خَسد ٍ خَسان، البهت ٍ غیشُ، چشا وِ ّضیٌِ

ضَد ٍ الصم است پیص اص ػول، آهبدگی الصم ثشای پشداخت  ػول ٍ ثیوبسستبى خالصِ ًوی

 .ّبی جبًجی سا ًیض داضتِ ثبضیذ ّضیٌِ
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ست وِ آیب لصذ داسیذ اثتذا دس وطَس هذًظشتبى هَسد دیگشی وِ ثبیذ ثِ آى تَجِ داضتِ ثبضیذ ایي ا

ًبحیِ تٌبسلی سا دس ّوبى وطَس اًجبم دّیذ یب ایي وِ   دسخَاست پٌبٌّذگی وٌیذ ٍ ثؼذاً جشاحی

خیش ٍ هبیلیذ اص وطَس ایشاى ثِ ػٌَاى تَسیست ساّی وطَس هذًظشتبى ضَیذ، جشاحی وٌیذ ٍ ثؼذ ثِ 

 .ایشاى ثبصگشدیذ

ٍ ثؼضی اص وطَسّبی اسٍپبیی هبًٌذ  وبًبداّبی تصذیك جٌسیت دس  ، ػولّوبًغَس وِ اعالع داسیذ

وِ همین ایي وطَسّب ّستٌذ تحت پَضص ثیوِ ٍ ثِ  افشادی ثشای …آلوبى، اًگلیس، فشاًسِ ٍ 

ّبی  ضی همین وطَسّبی هزوَس ًجبضذ، الصم است ّضیٌِپزیشد. اهب اگش فشد هتمب سایگبى اًجبم هی

تبى سا ثشای خَد هطخص  ػول سا توبم ٍ ووبل اص جیت خَد پشداخت وٌذ. ثٌبثشایي اثتذا ثبیذ ّذف

 .گیشی ًوبییذ وٌیذ ٍ سپس تصوین

ای دس ایٌجب خبلی اص لغف ًیست وِ اگش لصذ صًذگی دس وطَس هذًظشتبى سا ًذاسیذ ٍ صشفبً  روش ًىتِ

خَاّیذ دسخَاست پٌبٌّذگی ثِ وطَس هذًظشتبى اسائِ  ًبحیِ تٌبسلی سایگبى هی  شای اًجبم ػولث

سا « لیست اًتظبس»ٍ « صهبى»دّیذ ٍ ثؼذ اص اًجبم ػول ثِ ایشاى ثبصگشدیذ، الصم است هسئلِ هْن 

تَاًیذ اًجبهذ تب ث ثِ عَل هی (!هذًظش لشاس دّیذ، چشا وِ احتوبال چٌذیي سبل )ثلِ دسست خَاًذیذ

 .ػول جشاحی هذًظشتبى سا دس وطَس هَسدًظش اًجبم دّیذ

سسیذگی ثِ دسخَاست پٌبٌّذگی ٍ اخز البهت هوىي است اص چٌذ هبُ تب چٌذ سبل ثِ عَل 

خَاّیذ  اًجبهذ؛ ایي هجحث خبسج اص هَضَع ایي همبلِ است. ػالٍُ ثش ایي هَضَع، هَلؼی وِ هی

َد سا ثِ سایگبى اًجبم دّیذ، اثتذا الصم است ّبی تصذیك جٌسیت خ تحت پَضص ثیوِ جشاحی

ثستِ ثِ لَاًیي ّش وطَس هشاحلی سا عی وٌیذ ٍ پیطٌیبصّبیی سا اًجبم دّیذ تب صالحیت حضَس دس 

ّبی هؼشٍف وِ  لیست اًتظبس جشاح سا پیذا وٌیذ. اص آى گزضتِ، گبّی لیست ثؼضی اص جشاح

 .دٌّذ چٌذسبلِ است ّبی تصذیك جٌسیت سا تحت پَضص ثیوِ اًجبم هی ػول
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ّبی جشاحی هثل فبلَپالستی یب هتَدیَپالستی، ثستِ ثِ ثشًبهِ جشاحی  وِ ثؼضی اص ػول ضوي ایي

هوىي است عی چٌذهشحلِ صَست گیشًذ ٍ ثیي ّش یه اص هشاحل جشاحی الصم است فبصلِ ثیفتذ. 

گبّی ًیض الصم است پیص اص ػول جشاحی هشاحلی سا ثشای آهبدگی دس جْت اًجبم جشاحی اًجبم 

ثال هوىي است پضضه اص ضوب ثخَاّذ ًبحیِ هطخصی سا الىتشٍلیض/لیضس وٌیذ، ٍصى خَد سا دّیذ، ه

هسبئل هختلف سا اص صٍایبی هختلف  الذاهی، ّش اص پیص است الصم ثٌبثشایي …وبّص دّیذ، یب 

 .ثشسسی ًوبییذ

ت ّبی تصذیك جٌسی هَسد دیگشی وِ ثبیذ ثِ آى تَجِ داضتِ ثبضیذ، اًجبم پیطٌیبصّبی جشاحی

است. ثسیبسی اص هشاوض ٍ پضضىبى خبسج اص وطَس ایشاى اص استبًذاسدّبی هشالجتی سبصهبى تخصصی 

داًٌذ توبهی هتمبضیبى  وٌٌذ ٍ الصم هی پیشٍی هی (WPATH) جْبًی ثْذاضت افشاد تشًسجٌذس

 .ّبی تصذیك جٌسیت، پیطٌیبصّبی ػول جشاحی سا عجك ایي اصَل سػبیت وشدُ ثبضٌذ جشاحی

ّبی وطَس ایشاى اخز ًوَدُ ٍ تشجوِ  وِ هجَص تصذیك جٌسیت خَد سا اص دادگبُ صشف ایيثٌبثشایي 

ایذ، ثشای اًجبم ػول جشاحی دس خبسج اص ایشاى وبفی ًجَدُ ٍ حتوب الصم است اص  سسوی وشدُ

یه اًجبم دّیذ تب  ثِ پیطٌیبصّبی هشوض جشاحی هذًظشتبى آگبّی پیذا وٌیذ ٍ ایي اصَل سا یه

ّبی تصذیك جٌسیت دس هشوض جشاحی هذًظشتبى سا وست ًوبییذ. جْت وست  ػولهجَص اًجبم 

 ّبی تصذیك جٌسیت عجك استبًذاسدّبی هشالجتی اعالػبت ثیطتش دسهَسد پیطٌیبصّبی جشاحی

WPATH ِهغبلؼِ ًوبییذ ایٌجا ٍ ایٌجا اصتَاًیذ همبالت هشتجظ سا  ّب هی ًبهِ ٍ ًحَُ ًَضتي تَصی. 
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ّبی  هَسد دیگشی وِ ثبیذ ثِ آى تَجِ داضتِ ثبضیذ، احتوبل ثشٍص ػَاسض جبًجی ثؼذ اص ػول

تب چٌذ ّفتِ ثبیذ دس ضْشی وِ ػول  جشاحی است. ثؼذ اص ػول ًبحیِ تٌبسلی ثستِ ثِ ًَع ػول

ی خَد سا ثِ هشوض جشاحی ای ثشٍص وشد ثتَاًیذ ثِ ساحت ایذ البهت داضتِ ثبضیذ تب اگش هسئلِ وشدُ

 ثشسبًیذ.

وطَس هحل  ّبی تشهیوی َطیستاسٍلالصم است پیص اص ایي وِ تحت ػول جشاحی لشاس گیشیذ، 

سىًَت خَد سا ًیض ثطٌبسیذ تب اگش ثؼذ اص ثبصگطت ثِ وطَستبى دچبس ػَاسض هشثَط ثِ پیطبثشاُ 

ضذیذ ٍ دستشسی هستمین ثِ جشاح اصلی دس خبسج اص ایشاى ًذاضتیذ، ثتَاًیذ ثب هشاجؼِ ثِ ایي 

ّبی تشهیوی سا ًیض  ضیٌِ ػولپضضىبى الذاهبت دسهبًی الصم سا اًجبم دّیذ. ّوچٌیي الصم است ّ

 .دٌّذ ٍ ثؼضی خیش ّبی تشهیوی سا ثِ سایگبى اًجبم هی ّب ػول دسًظش داضتِ ثبضیذ؛ ثؼضی اص جشاح

ثٌبثشایي ثسیبس حبئض اّویت است وِ ّوِ جَاًت سا ثشسسی ًوبییذ تب ثتَاًیذ اص ثیي پضضىبًی وِ ًبم 

ّب،  ّب، خَاستِ ىی وِ هٌبست ضشایظ، هالنایذ، ثْتشیي پضض آًْب سا دس لیست خَد گشدآٍسی وشدُ

ثٌذی ٍ ثَدجِ ضوبست سا اًتخبة ًوَدُ ٍ ثْتشیي هسیش ٍ همصذ سا ثشای اًجبم ػول  جذٍل صهبى

 .ًبحیِ تٌبسلی خَد آگبّبًِ اًتخبة وٌیذ

 ّایتاى را از ایطاى جَیا ضَیذ ّای هذًظرتاى هکاتثِ کٌیذ ٍ پاسخ پرسص تا جراح .6

اًتخبة جشاح دس خبسج اص وطَس ایشاى وِ ثِ ًَػی ثب هشحلِ لجل پیًَذ  تشیي هشاحل یىی اص هْن

ته  ّبیتبى است. ًبم ته ّبی هذًظشتبى ٍ دستیبثی ثِ پبسخ پشسص هحىوی داسد، هىبتجِ ثب جشاح

ایذ گَگل وٌیذ، ثِ ٍثسبیت ّش یه دستشسی پیذا  ّبیی سا وِ ثب هغبلؼِ ٍ ثشسسی اًتخبة وشدُ جشاح

ّب ٍ پیطٌیبصّبی ّش جشاح  دس ٍثسبیت آًْب سا هغبلؼِ ًوبییذ تب اص تىٌیه وٌیذ، هغبلت هَجَد

آگبّی یبثیذ، سپس اگش ّوچٌبى سَالی ثشایتبى ثبلی هبًذُ ثَد وِ پبسخ آى سا دس ٍثسبیت جشاح 

ًیبفتیذ، اص عشیك ایویل یب فشم توبس ثب ولیٌیه جشاح دس توبس ثبضیذ ٍ سَاالت هْوی وِ داسیذ 

 .ب ضَیذسا اص آًْب جَی
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یىی اص سَاالت هْوی وِ الصم است ثپشسیذ ایي است وِ ّضیٌِ جشاحی ٍ تىٌیه هذًظشتبى چمذس 

ّبی تصذیك جٌسیت دس خبسج اص ایشاى چمذس  ّضیٌِ ػول»پشسٌذ  است. ثسیبسی اص افشاد تشًس هی

، ایي سَال ثسیبس ولی ثَدُ ٍ ّیچ پبسخ هطخصی ثشای آى ٍجَد ًذاسد. ّضیٌِ ّش تىٌیه« است؟

ّش جشاح، ّش هشوض ٍ ّش وطَس ثبّن هتفبٍت است ٍ ایٌگًَِ ًیست وِ ّضیٌِ ٍاحذ ٍ هطخصی 

 .ٍجَد داضتِ ثبضذ

ثِ ػٌَاى هثبل، ّضیٌِ ػول ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش پَستی تَسظ پضضه الف دس تبیلٌذ ثب پضضه ة 

حبى هغشح دس دس تبیلٌذ هتفبٍت است )جبلت است ثذاًیذ وِ عجك گفتِ دوتش پشیچب، یىی اص جشا

ّبی  جشاح هطَْس ػول 111صهیٌِ جشاحی ٍاطیٌَپالستی صًبى تشًس، دس وطَس تبیلٌذ ثیص اص 

دٌّذ.(. یب ثِ ػٌَاى هثبل ّضیٌِ ػول فبلَپالستی ساى پب  تصذیك جٌسیت صًبى تشًس سا اًجبم هی

دس تَسظ پضضه الف دس اهشیىب ثب ّضیٌِ ػول فبلَپالستی سبػذ دست تَسظ ّوبى پضضه الف 

اهشیىب هتفبٍت است. ّضیٌِ ػول هتَدیَپالستی وبهل تَسظ پضضه ج دس وبًبدا ثب ّضیٌِ ػول 

 .آصادسبصی ولیتَسیس تَسظ ّوبى پضضه ج دس وبًبدا هتفبٍت است

خَاّیذ، سپس هشاحلی وِ دس ایي همبلِ روش گشدیذ سا  ثٌبثشایي اثتذا الصم است ثجیٌیذ چِ هی

لِ هىبتجِ ثب جشاح ثشسیذ ٍ ثتَاًیذ پبسخ ایي لجیل سَاالت سا ثب ػلن یه اًجبم دادُ تب ثِ هشح ثِ یه

 .ٍ داًص وبفی دس هىبتجِ ثب پضضه جشاح هذًظشتبى جَیب ضَیذ

یىی دیگش اص سَاالت هْوی وِ الصم است ثپشسیذ ایي است وِ لیست اًتظبس جشاح ثِ چِ صَست 

تبى خَاّذ ضذ، ٍ دس ًتیجِ  ػولضَیذ وِ حذٍداً چِ هَلغ ًَثت  است. ثِ ایي صَست هتَجِ هی

 .گیشی ًوبییذ سیضی ٍ تصوین تش ثشًبهِ تَاًیذ ثْتش ٍ دلیك ثشای اًجبم ػول هی
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سَال هْن دیگشی وِ ثبیذ هغشح ًوبییذ دسهَسد جضئیبت پیطٌیبصّبی ػول جشاحی است. ّوبًغَس 

وطَس ایشاى اص وِ ثبالتش دس ّویي همبلِ روش گشدیذ، ثسیبسی اص هشاوض ٍ پضضىبى خبسج اص 

وٌٌذ  پیشٍی هی (WPATH) استبًذاسدّبی هشالجتی سبصهبى تخصصی جْبًی ثْذاضت افشاد تشًسجٌذس

ّبی تصذیك جٌسیت، پیطٌیبصّبی ػول جشاحی سا عجك  داًٌذ توبهی هتمبضیبى جشاحی ٍ الصم هی

ثتَاًیذ ایي اصَل سػبیت وشدُ ثبضٌذ. ثٌبثشایي الصم است اص ایي پیطٌیبصّب آگبُ ثبضیذ تب 

پیطٌیبصّبی الصم سا عجك خَاستِ هشوض جشاحی ثِ صَست وبهل اًجبم دّیذ ٍ هجَص اًجبم جشاحی 

 .دس هشوض جشاحی هذًظشتبى سا وست ًوبییذ

ّب ایویل ثضًیذ ٍ سَاالت ثسیبسی سا  الصم ثِ روش است وِ اگش ثذٍى آگبّی یب هغبلؼِ وبفی ثِ جشاح

د اص ضوب دسخَاست وٌٌذ وِ ًَثت جلسِ هطبٍسُ اص عشیك ایویل هغشح وٌیذ، احتوبل داس

وِ ثِ صَست سایگبى، عی هذت صهبى هطخصی سَاالت  غیشحضَسی ثگیشیذ ٍ ثب ٍاسیض هجلغی یب ایي

ّبی هختلف دس ایي صهیٌِ ثبّن هتفبٍت است.  هطی جشاح خَد سا هستمیوب اص جشاح ثپشسیذ. خظ

یي حك ضوبست وِ ّش سَالی وِ ثشایتبى پیص الجتِ ٍلتی وِ جشاح هذًظشتبى سا اًتخبة ًوَدیذ، ا

تبى ثپشسیذ تب ثتَاًیذ ثب دیذ ثبص تصوین ثگیشیذ، اهب پبسخ ثِ توبهی ایي سَاالت اص  آهذُ اص جشاح

ثش ثَدُ ٍ الصم است جلسِ هطبٍسُ غیشحضَسی یب حضَسی ثب جشاح  عشیك ایویل گبّی دضَاس ٍ صهبى

ّبیی وِ الصم است عی جلسِ هطبٍسُ ثب  پشسصجْت وست اعالػبت دسهَسد  .خَد تشتیت دّیذ

 .سا هغبلؼِ وٌیذ ایي هقالِتَاًیذ  جشاح هغشح ًوبییذ، هی
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ای هْن خطاب تِ افرادی کِ تصوین دارًذ عول ترهیوی ًاحیِ تٌاسلی خَد را تَسط  ًکتِ

ایذ ٍ  اگش ػول ًبحیِ تٌبسلی خَد سا دس ایشاى اًجبم دادُ  :خارج از ایراى اًجام دٌّذ ّای جراح

حبل هبیلیذ ثِ دالیل هختلفی ػول تشهیوی خَد سا دس خبسج اص ایشاى اًجبم دّیذ، الصم است پیص 

ّبی هذًظشتبى ضشح دّیذ. گبّی اٍلبت  اص عشح سَال، اثتذا ضشایظ ٍ ٍضؼیت خَد سا ثشای جشاح

ٍسصًذ.  ّبی دیگش اهتٌبع هی وٌٌذگبى جشاح ّب اص اًجبم ػول تشهیوی ثشای هشاجؼِ ی اص جشاحثؼض

تبى سا ثجیٌذ ٍ دسهَسد ػول تشهیوی ضوب  ّبی ًتیجِ ػول جشاح ثبیذ ضخصبً ػىس  گبّی

گیشی ًوبیذ. ّضیٌِ ٍ پیطٌیبصّبی ػول ًیض ثستِ ثِ ًَع ػول تشهیوی، لَاًیي هشوض جشاحی  تصوین

جشاح ًیض هتؼبلجب ثشای ضخص ضوب هتفبٍت خَاّذ ثَد. ثٌبثشایي الصم است ثب جشاح  هطی ٍ خظ

تشی دس جْت اًتخبة جشاح  گیشی آگبّبًِ هذًظشتبى هىبتجِ یب توبس داضتِ ثبضیذ تب ثتَاًیذ تصوین

 .ٍ هشوض جشاحی اًجبم دّیذ

 تْتریي جراح را تراساس ضرایط ٍ ترجیحات خَدتاى اًتخاب ًواییذ  .7

وٌٌذ، ایي است وِ ثْتشیي جشاح  ّبی هتذاٍلی وِ ثسیبسی اص افشاد تشًس هغشح هی یىی اص پشسص

دس دًیب ثشای ػول ًبحیِ تٌبسلی چِ وسی است؟ پبسخ ایي است وِ اسبسبً هفَْهی ولی ٍ ػوَهی 

ّبی هجشة ثسیبسی ّستٌذ وِ دس وطَسّبی هختلف،  ٍجَد ًذاسد. جشاح« ثْتشیي جشاح»ثِ ػٌَاى 

ثب تَجِ ثِ « ثْتشیي جشاح»دٌّذ.  ًبحیِ تٌبسلی سا عجك استبًذاسدّبی جْبًی اًجبم هیػول 

گشدد. ثْتشیي جشاح ثشای فشد الف الضاهبً ثب ثْتشیي  ّبی ضوب تؼییي هی ّب ٍ خَاستِ ضشایظ، هالن

   ّبی فشد الف الضاهبً ثب ّب، ضشایظ ٍ خَاستِ جشاح ثشای فشد ة یىی ًیست، چشا وِ ًیبصّب، هالن

ّبی خَد، ثْتشیي جشاح هٌبست خَد سا  فشد ة یىی ًیست. ّش فشدی ثبیذ عجك ضشایظ ٍ هالن

 .اًتخبة ًوبیذ
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وِ تؼذاد ثسیبسی اص صًبى تشًس اص وطَسّبی هختلف ثشای اًجبم ػول ًبحیِ  ثِ ػٌَاى هثبل؛ ایي

ّبی وطَس  جشاح وٌٌذ، ضشٍستبً ثِ ایي هؼٌب ًیست وِ هْبست تٌبسلی ثِ وطَس تبیلٌذ هشاجؼِ هی

ّبی وطَس هحل سىًَت آًْب ثیطتش ثبضذ. اگش ثِ ػوك هسبئل ثٌگشیذ ٍ  تبیلٌذ اص هْبست جشاح

ضَیذ وِ ّش فشد تشًسی دس ّش وطَسی عجك ضشایظ ٍ  جَاًت هختلف سا ثشسسی وٌیذ، هتَجِ هی

 .گضیٌذ ّبی خَد ثْتشیي جشاح هٌبست خَد سا ثشهی هالن

ىي است هبیل ًجبضذ چٌذیي سبل دس اًتظبس ػول ًبحیِ تٌبسلی هثالً یه صى تشًس اًگلیسی هو

ّبی  سایگبى دس وطَس اًگلیس صجش ًوبیذ ٍ ثِ ّویي دلیل ثب تحمیك ٍ ثشسسی یىی اص جشاح

ضذُ وطَس تبیلٌذ سا اًتخبة ًوبیذ. یب هثالً هوىي است یه هشد تشًس اهشیىبیی دس ایبلتی  ضٌبختِ

دٌّذ ثیوِ ایطبى سا لجَل  وِ ػول هتَدیَپالستی سا اًجبم هی ّبیی یه اص جشاح صًذگی وٌذ وِ ّیچ

ًىٌٌذ، ٍ ثب تحمیك ٍ ثشسسی تصوین ثگیشد ػول هتَدیَپالستی خَد سا دس وطَس صشثستبى ثب ّضیٌِ 

تشی ًسجت ثِ ایبالت هتحذُ اًجبم دّذ. ثٌبثشایي ضوب ًیض الصم است عجك ضشایظ ٍ  صشفِ ثِ همشٍى

 .ٌیذ وذام جشاح دس وذام وطَس ثشایتبى ثْتشیي گضیٌِ استاهىبًبت خَد ثسٌجیذ ٍ ثجی

ّبی خبسج اص  اگش تصوین داسیذ ػول ًبحیِ تٌبسلی خَد سا تَسظ جشاح تِ عٌَاى ًکتِ پایاًی؛

تَاًیذ سغح داًص ٍ  ایشاى اًجبم دّیذ، الصم است ٍلت ثگزاسیذ ٍ تحمیك وٌیذ، تب جبیی وِ هی

جش ٍ ػلوی ثبال ثجشیذ، ثذاًیذ وِ اص ػول ًبحیِ تٌبسلی چِ اعالػبت خَد سا ثب هغبلؼِ هٌبثغ هؼت

ّب ٍ  ثیٌبًِ خَدتبى سا ثشای خَد تؼییي وٌیذ، ثِ دیذُ ّب ٍ اًتظبسات ٍالغ خَاّیذ ٍ هالن هی

ّبی هذًظشتبى  ّبی هختلف ثسٌجیذ، دس ًْبیت ثب جشاح ّب اوتفب ًىٌیذ ٍ هسبئل سا اص جٌجِ ضٌیذُ

ّبی  جبًجِ، ثْتشیي جشاح هٌبست ضشایظ، اهىبًبت ٍ خَاستِ ّبی ّوِ هىبتجِ ًوَدُ ٍ پس اص ثشسسی

 .خَد سا اًتخبة ًوبییذ ٍ ثباعویٌبى دس هسیش جشاحی هذًظشتبى لذم ثگزاسیذ
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 هطالة هرتثط: 

 

 ِّای تصذیق جٌسیت در خارج از  ًاهِ جْت اًجام جراحی راٌّوای ًَضتي تَصی

 ایراى ٍیژُ هرداى ٍ زًاى ترًس

https://helptranscenter.org/2019/06/04/731/ 

 

  ٍ ّفت ًکتۀ هْن درهَرد رٍش صحیح ارزیاتی تجرتیات ٍ تصاٍیر جراحی

 گیری آگاّاًِ جْت اًجام جراحی تصوین

https://helptranscenter.org/2019/11/19/976/ 
 

 ّای تصذیق جٌسیت خَد اًتخاب کٌین؟ چگًَِ تْتریي جراح را ترای عول 

://helptranscenter.org/2019/12/17/1003https 
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  زوان و مردان تروس زودگی روایات و اه مصاحبه تلگرام کاوال

 تصدیق جىسیت های عمل وتایج تصاویر و تجربیات از ایراوی

https://t.me/iransrsresults 

 

 ایىستاگرام در سىتر تروس هلپ

https://www.instagram.com/helptranscenter 

 

 مردان تروس آموزشی تلگرام کاوال

https://t.me/helpftmcenter 

 

 زوان تروس آموزشی تلگرام کاوال

https://t.me/helpmtf 

 

https://helptranscenter.org/
https://t.me/iransrsresults
https://t.me/iransrsresults
https://www.instagram.com/helptranscenter
https://www.instagram.com/helptranscenter
https://t.me/helpftmcenter
https://t.me/helpftmcenter

