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ؿت هذس كشصتي ثشاي ٗـلشت ٝ ػزسخٞا١يي  

اػت.اص خذاي ٗتؼبّ ػزسخٞا١ي ًٜييذ.ايبّ     

٠ً خذاي ٗتؼبّ ث٠ ٗٚ ٝ ؿ٘ب ٗيييذاٙ دادٟ       

اػت ٠ً ث٠ ػٞي اٝ ثشُشديٖ، عٔت ٗـليشت  

ًٜيٖ ٝص اٝ ٗؼزست ثخٞا١ييٖ، اييٚ ًيبسسا        

ثٌٜيٖ، ٝاال سٝصي خٞا١ذ آٗذ ٠ً خذاي ٗتؼبّ 

ٙ ” ث٠ ٗزشٗيٚ ثلشٗبيذ>    “ اليؤرٙ ٢ٖٓ كيؼتيزسٝ

ِ ػزسخٞا١ي  خذاي ٌٛشدٟ دس هيبٗت،ث٠ ٗباربصٟ

ٛخٞا١ٜذ داد. ث٠ ٗزشٗيٚ اربصٟ  

ٛ٘يذ١ٜذ٠ً صثبٙ ث٠ ػزسخٞا١ي 

ثبص ًٜٜذ؛آٛزب ربي ػزسخٞا١ي 

ٛيؼت.ايٜزب ٠ً ٗيذاٙ ١ؼيت،   

ايٜزب ٠ً اربصٟ ١ؼت، ايٜيزيب   

٠ً ػزسخٞا١ي ثيشاي ؿي٘يب      

آكشيٜذ،ُيٜيب١يبٙ سا       دسر٠ ٗي

ؿٞيذٝ ؿ٘بسا پبى ٝ ٛٞساٛي  ٗي

ًٜذ، اص خيذاي ٗيتيؼيبّ        ٗي

ػزسخٞا١ي ًٜيذ. ايٚ رب ًي٠     

كشصت ١ؼت، خذا سا ٗتٞري٠  

ث٠ خٞدتبٙ ٝ ٓغق خذا ٝ ِٛبٟ 

ا٢ٓي سا ٗتٞر٠ ٝ ؿبْٗ ابّ خٞدتيبٙ    ٗحجت

؛ ٗشا ث٠ يبد آٝسييذ،  “ كبرًشٝٛي ارًشًٖ” ًٜيذ.  

 .تب ٗٚ ؿ٘ب سا ث٠ يبد آٝسٕ

١بي هذس سا هذس ثذاٛيذ ٝ ثشاي ٗؼيبييْ      ؿت

ًـٞس،ٗؼبيْ خٞدتبٙ،ٗؼبييْ ٗؼئي٘يييٚ                     

 .ٝ ٗؼبيْ ًـٞس١بي اػالٗي دػب ًٜيذ

اٗشٝص ٠ً خذاي ٗتؼبّ اربصٟ دادٟ اػت ًي٠    

ؿت ث٠ صاسي، تضشع ٝ ُشي٠ ثپشداصيذ، دػيت  

اسادت ث٠ ػٞي اٝدساصًٜيذ،اظ٢بس ٗيحيجيت      

ٛ٘بييذ ٝ اؿي صلب ٝ ٗحجت سا اص دّ ُيشٕ    

١بيتبٙ ربسي ػيبصييذ.اييٚ        خٞدتبٙ ث٠ چـٖ

كشصت سا ٗـتٜٖ ثـ٘بسيذ،ٝاال سٝصي ١ؼيت    

                     ٠ً خذاي ٗتؼبّ ث٠ ٗزشٗيييٚ ثيليشٗيبييذ>         

التزبسٝا آيٕٞ ؛ثشٝيذ،صاسي ٝ تضشح ٌٜٛيذ، ”  

ٙ   ”  >اي ٛذاسد كبيذٟ اييٚ   “ اٌٖٛ ٜٗب التيٜيويشٝ

كشصت، كشصت صٛذُي ٝ ايبت اػيت ًي٠     

ثشاي ثبصُـت ث٠ خذادس اختيبس ٗٚ ٝ ؿ٘بػت 

١ب ايبٗي اص ػبّ اػت ٠ً اص  ٝ ث٢تشيٚ كشصت

آ٢ٛب ٗبٟ ٗجبسى سٗضبٙ اػت ٝ دس ٗيبٙ   ر٠ٔ٘

 !ٗبٟ ٗجبسى سٗضبٙ، ؿت هذس

عجن  .ؿت هذس ١ٖ دس ٗيبٙ ايٚ ػ٠ ؿت اػت

ًٜذ.  ٛوْ ٗي “ ٗحذث ه٘ي” سٝايتي ٠ً ٗشإٞ 

يب  ، ػؤاّ ًشدٛذ ٠ً ًذإ يي اص ايٚ ػ٠ ؿت

دٝ ؿت ثيؼت ٝ يٌٖ ٝ ثيؼت ٝ ػيٕٞ،ؿيت   

هذس اػت؟ دس رٞاة كشٗٞدٛذ> چوذس آػيبٙ    

اػت ٠ً اٛؼبٙ، دٝ ؿت ، يب ػي٠ ؿيت،سا       

ي ؿت هذس ًٜذ. چ٠ ا١٘يت داسد ثيٚ   ٗالاظ٠

ػ٠ ؿت ٗشدد ثبؿذ. ِٗش ػ٠ ؿيت چيويذس       

ي ٗبٟ سٗضيبٙ   اٛذ ٠ً ٠٘١ اػت؟ ًؼبٛي ثٞدٟ

سا اص اّٝ تب آخش، ؿت هيذس ثي٠ اؼيبة          

آٝسدٛذ ٝ اػ٘بّ ؿيت هيذسسا اٛيزيبٕ            ٗي

 .دادٛذ! هذس ثذاٛيذ. ايٚ سٝص١ب ساهذس ثذاٛيذ ٗي

١بي هذس سا اويوتب هذس ثيذاٛيييذ.هيشآٙ         ؿت

؛ ييي    “ خيش ٗٚ آق ؿ٢ش” اكضايذ>   صشيحبً ٗي

ؿت ث٢تش اص ١ضاس ٗبٟ اػت! ايٚ خئي اسصؽ    

ؿيٞٛيذ.      داسد.ؿجي اػت ٠ً ٗالئ٠ٌ ٛبصّ ٗي 

ؿٞد. ؿجي اػيت    ؿجي اػت ٠ً سٝح ٛبصّ ٗي

٠ً خذاي ٗتؼبّ آٙ سا ث٠ ػٜٞاٙ ػالٕ داٛؼتي٠  

اػت.ػالٕ، ١ٖ ث٠ ٗؼٜي دسٝد ٝتحيت ا٢ٓي ثش  

١بػت، ١ٖ ث٠ ٗؼٜبي ػالٗتي، صٔي  ٝ     اٛؼبٙ

١يب   ١ب ٝ ربٙ آساٗؾ، صلب ٗيبٙ ٗشدٕ، ثشاي دّ

١ب ٝ ارت٘بػبت اػت.اص ٓحبػ ٗؼٜٞي،   ٝ رؼٖ

١بي هذس سا هذس ثذاٛيذ  چٜيٚ ؿجي اػت! ؿت 

ٝ ثشاي ٗؼبيْ ًـٞس، ٗؼبيْ خٞدتبٙ، ٗؼبيْ 

ٗؼٔ٘يٚ ٝ ٗؼبيْ ًـٞس١بي اػيالٗيي دػيب      

 .ًٜيذ

اٗـت سا هذس ثذاٛيذ. ؿت ثؼيبس ٢ٗ٘ي اػت؛  

  ؿت ثؼيبس ػضيضي اػت.ث٠ ٝٓي ػوش، اسٝااٜب

ي خذا، ٗؼيزيذ    كذاٟ، تٞر٠ ًٜيذ؛ ث٠ دس خب٠ٛ

ثشٝيذ ٝ ث٠ ثشًت اٗبٕ صٗبٙ اص   

١بيتبٙ سا    خذاي ٗتؼبّ خٞاػت٠

ثٜذٟ ١ٖ اص ٠٘١ ي ؿ٘ب  .ثِيشيذ

 .ٗٔت٘غ دػب ١ؼتٖ

ًـٞس١بي اػيالٗيي چيويذس       

ٗـييٌييالت داسٛييذ!اييْ آٙ      

ٗـٌالت سا اص خذا ثخٞا١ييذ.  

١ب دػب ًٜيذ.  ثشاي ٠٘١ ي اٛؼبٙ

 ٙ ١يب،ثيشاي      ثشاي ١ذايت اٛؼيب

خٞدتبٙ، ثشاي صٛذُيتبٙ، ثيشاي  

تبٙ، ثشاي ًـيٞستيبٙ،    ٗؼئٞٓيٚ

ثشاي ُزؿتِبٛتبٙ ٝ ثشاي آٙ چيييضي ًي٠        

خٞا١يذ خذاي ٗتؼبّ ث٠ ؿ٘ب ثيذ١يذ،دػيب     ٗي

ًٜيذ. ايٚ ػبػبت ٝ دهبين سا هذس ثذاٛيذ. ثٜذٟ   

١ٖ اص ٠٘١ ؿ٘ب ثشادساٙ ٝ خٞا١شاٙ ػضيض، دس   

 .١بي ٗجبسى هذس، ٗٔت٘غ دػب ١ؼتٖ ؿت

ّبی  ثیبًبت ایطبى در خطجِ

 ًوبسجوؼِ تْزاى 

 2731 دی هبُ

 



 

اهبم جوؼِ در اٍلیي ّوبیص ػفبف ٍ حجبة داًطکذُ 

 ػلَم پشضکی تزثت حیذریِ ػٌَاى کزد:

ًقطِ استکجبر در سهیٌِ 

ػفبف ٍ حجبة تکزار 

 تجزثِ آًذٍلس است
 

اٝٓيٚ ١٘بيؾ ػلبف ٝ ازبة ١٘ضٗبٙ ثب سٝص ٗٔي 

ػلبف ٝ ازبة دس داٛـٌذٟ ػئيٕٞ پيضؿيٌيي                   

تشثت ايذسي٠ ثب اضٞس ازت االػالٕ ؿشيؼيتيي   

تجبس اٗبٕ ر٘ؼي٠ ؿي٢يشػيتيبٙ ١ٝي٘ي يٜيييٚ               

سيبػت،ٗؼبٝٛيٚ ٝ ٗذيشاٙ داٛـٌذٟ ٝ تٜي چٜذ اص   

ٗؼئٞٓيٚ ؿ٢شػتبٙ دس ٗحْ ػبٓٚ ارت٘بػبت اييٚ  

 داٛـٌذٟ ثشُضاسُشديذ.

ٗح٘ٞد يؼوٞثي سئيغ اداسٟ تؼبٓي كش١ِٜي ٝ كٞم  

ثشٛب٠ٗ داٛـٌذٟ اثتذا ض٘ٚ ثيبٙ خيشٗوذٕ ث٠ رًيش    

ُضاسؿي اص كؼبٓيت ١بي صٞست ُشكت٠ دس صٗييٜي٠   

ػلبف ٝ ازبة اص ر٠ٔ٘ اثالؽ آييٚ ٛب٠ٗ پٞؿؾ ٝ 

اخالم اشك٠ اي داٛـزٞيبٙ دسٗحيظ ١بي آٗٞصؿي 

ٝ ثبٓيٜي پشداخت.دس ادا٠ٗ ازت االػالٕ ؿشيؼتيي   

تجبساٗبٕ ر٘ؼ٠ ؿ٢شػتبٙ ض٘ٚ تـٌش اص ثيشُيضاس       

ًٜٜذُبٙ ايٚ ١٘بيؾ ػٔت ٛبِٗزاسي سٝص ٗئيي       

ٝ ث٠ دٛجبّ هيييبٕ    3536ػلبف ٝ ازبة سا ث٠ ػبّ 

ٗشدٕ ثش ػٔي٠ هبٛٞٙ اػتجيذادي ًـيق ايزيبة         

سضبخبٛي ػٜٞاٙ ٛ٘ٞد ٝ اكضٝد اٗشٝص ثبيذ ربييِيبٟ   

ػلبف ٝ ازبة ٝ ١ٖ آحبس ٝ ثشًبتؾ دس ريبٗيؼي٠    

تذٝيٚ ؿٞد ٝ ٛوـ٠ اػتٌجبس دسايٚ صٗي٠ٜ تيٌيشاس     

تزشث٠ آٛذٝٓغ اػت ٠ً دس آٙ صٗبٙ اػتٌجبس ثيشاي  

ؿٌؼت ٗوبٝٗت اػالٕ ث٠ تشٝيذ اثتزاّ دس ربٗؼي٠  

پشداخت ٝ ٗٞكن ؿذ ٗذّ خٞد سا پيبدٟ ًٜذ.اٗيشٝص   

ٛيض ايٚ تزشث٠ تٔخ سا دؿ٘ٚ ٗي خٞا١ذ دٝثبسٟ ثي٠    

ربٗؼ٠ اػالٗي تح٘يْ ٛ٘بييٜيذ.ايزيت االػيالٕ         

ؿشيؼتي تجبس ١٘ ٜيٚ ػٜٞاٙ ٛ٘ٞد> ػتٞٙ پيٜيزيٖ                    

ٝ ػشثبصاٙ اػتٌجبس خٞاػت٠ ٝ يب ٛبخٞاػت٠ رٞاٛبٙ ٝ 

دختشاٙ ثي ازبة ٝثذازبة دسربٗؼ٠ ١ؼيتيٜيذ.    

اٗبٕ ر٘ؼ٠ دسايٚ ١٘بيؾ خبعشٛـبٙ ػبخت> اػالٕ  

ٛ٘ي ُٞيذ صٙ خب٠ٛ ٛـيٚ ؿٞد ث٠ٌٔ خبٖٛ ١يب ثيب       

سػبيت ػلبف ٝ ازبة ٗي تٞاٜٛذ دس صح٠ٜ ١يبي  

ٗختٔق ارت٘بػي ، ػيبػي ٝ اهتوبدي اضٞس پييذا  

ًٜٜذ ٝٓي ٛجبيذ ٛوؾ ٗبدسا٠ٛ ٝ ٗذيشيت ٗيٜيضّ سا     

ػجي ثـ٘بسٛذ.ٝي دس پبيبٙ ُلت> اٗشٝص دؿ٘يٜيبٙ     

ايشاٙ اػالٗي ثب ساٟ اٛذاصي صذ١ب ؿج٠ٌ ايٜتشٛيتيي              

ٝ ٗب١ٞاسٟ اي رٞاٛبٙ، ًٞدًبٙ ٝ صٛبٙ ٗيب سا دس      

دسٝٙ خب٠ٛ ١بي ٗب ت٢ذيذ ٗي ًٜٜذ ٝ ثيب تيشٝييذ      

ػبّ دكيبع     :ثذازبثي ٝ ثي ػلتي ًبسي سا ٠ً دس

ٗوذع هبدس ث٠ اٛزبٕ آٙ ٛـذٛذ سا ٗي خيٞا١يٜيذ      

ػ٘ٔي ًٜٜذاص ايٚ سٝ ١ٞؿيبسي ٠٘١ ٗؼئٞٓيييٚ ٝ     

 اابد ربٗؼ٠ سا ٗي عٔجذ. 

 ثزگشاری اٍلیي دٍرُ آهَسش هجبسی تَسط داًطکذُ
 

ٗذيش ٗشًض ٗغبٓؼبت ٝ تٞػؼ٠ آٗٞصؽ ػٕٔٞ پضؿٌي داٛـٌذٟ اص ثشُضاسي اٝٓيٚ 

دٝسٟ آٗٞصؽ ٗزبصي تٞػظ ايٚ ٗشًض خجش داد.ا٘يذ ٝكيبييي ُيليت>ٝاايذ          

آٗٞصؽ ٗزبصي دس ٗشًض ٗغبٓؼبت عي يي ػبّ ُزؿت٠ ساٟ اٛذاصي ؿذٟ اػيت  

ٝ دس ابّ ابضش ت٢ي٠ ٛشٕ اكضاس ١ب ٝ ػخت اكضاس١بي ٗٞسد ٛيبصآٗٞصؽ ٗزبصي 

دس ابّ پي ُيشي اػت.ٝي اكضٝد> اٝٓيٚ تزشث٠ ثشُضاسي دٝسٟ ١بي ٗيزيبصي       

ٛلش اص اػضبء ١يئت ػٔ٘ي ٝ ٗيذييشاٙ      49تٞػظ داٛـٌذٟ ػٕٔٞ پضؿٌي ثشاي 

٢ٗبست  ” خشداد ٗبٟ ٝ ثب ١ٌ٘بسي ؿشًت سدػب، ثب ػٜٞاٙ  :4داٛـٌذٟ اص تبسيخ 

اٛزبٕ ؿذ ٝ ثب تٌ٘يْ ٝ ساٟ اٛذاصي ػبٗب٠ٛ آٗٞصؽ ٗزيبصي   ”١بي استجبعي پبي٠ 

آٗبدٟ اسائ٠ خذٗبت آٗٞصؽ ٗزبصي ث٠ ديِش ٗؼبٝٛت ١ب ٝ اتي ػبصٗبٙ ١يبي    

 خبسد اص داٛـٌذٟ  خٞا١يٖ ثٞد.

هذیز ػبهل هجوغ خیزیي سالهت 
 تزثت حیذریِ اًتخبة ضذ

 

رٔؼ٠ ١يئت ٗذيشٟ ٗز٘غ خيشيٚ ػالٗت تشثت ايذسي٠ ثب ٗٞضٞع اٛتخيبة  

 ٗذيش ػبْٗ ٝ هبئٖ ٗوبٕ ايٚ ٗز٘غ ثشُضاس ؿذ.

دًتش اجيجي ػضٞ ١يئت ٗذيشٟ ٝ ٛ٘بيٜذٟ ٗز٘غ خيشيٚ ػالٗت ًـٞس ُلت> 

دس ايٚ رٔؼ٠ ثب تٞر٠ ث٠ اي٠ٌٜ ٗشإٞ ػيذ ٗح٘ذ اؼيٜي ػجذّ آثبدي$ٗذيش  

ػبْٗ ٗز٘غ# ث٠ سا٘ت ايضدي پيٞػت، ثب تويٞييت اػضيب ٗي٢يٜيذع                            

ٛبدس ًشي٘ي ث٠ ػٜٞاٙ ٗذيش ػبْٗ ٝ ٗح٘ذ اؼٚ صادٟ ث٠ ػٜٞاٙ هبئٖ ٗيويبٕ     

  ٗذيشػبْٗ ٗز٘غ خيشيٚ ػالٗت ؿ٢شػتبٙ تشثت ايذسي٠ اٛتخبة ؿذٛذ



 ثزپبیی ًوبیطگبُ یک رٍسُ تغذیِ سبلن 

 در هبُ هجبرک رهضبى

 

 

 

ٗؼئّٞ ٝااذ ٗـبسًت ١بي ٗشدٗي ٗؼبٝٛت ث٢ذاؿتي پضؿٌي تشثت 

ايذسي٠ اص ثشپبيي ٛ٘بيـِبٟ يي سٝصٟ تـزي٠ ػبٖٓ دس ٗبٟ ٗيجيبسى     

سٗضبٙ خجش داد.ػ٘ب٠ٛ ٗيشصايي ُلت>دس آػتب٠ٛ أّٞ ٗبٟ پشكضئت   

سٗضبٙ داٝعٔجيٚ ػالٗت ٗشًض ث٢ذاؿتي دسٗبٛي هذع ثب ثشپبيي ايٚ 

ٛ٘بيـِبٟ ػؼي ًشدٛذ ثبصديذ ًٜٜذُبٙ سا ثب اٛٞاع ؿزا١ب ٝ آؿبٗيذٛي 

١بي ػبٖٓ هبثْ اػتلبدٟ دساكغبس آؿٜيبػيبصٛيذ.ٝي اكيضٝد>دساييٚ          

ٛ٘بيـِبٟ دػتٞسآؼْ٘ ١بي ت٢ي٠ ؿزا١بي ث٠ ٛ٘بيؾ ُزاؿت٠ ؿذٟ ٝ   

آٗٞصؽ ١بي الصٕ دس ايٚ صٗي٠ٜ دس اخيتيييبسثيبصدييذًيٜيٜيذُيبٙ                        

 هشاس ُشكت.

 ثبسدیذ اس پیطزفت فیشیکی هزاکش در دست سبخت هٌطقِ کذکي
اص پيـشكت كيضيٌي ٗشاًض دس دػيت   337تٞػظ ٗؼبٝٙ دسٗبٙ ، ٗذيش اٗٞس ػ٘ٞٗي ٝ ًبسؿٜبػبٙ اٝسطاٛغ 

ػبخت ٜٗغو٠ ًذًٚ ثبصديذث٠ ػْ٘ آٗذ.ُلتٜي اػت پشٝطٟ ١بي دس دػت ػيبخيت ًيذًيٚ ؿيبٗيْ              

" ايٚ پشٝطٟ  42ٝ ٗشًض ث٢ذاؿتي دسٗبٛي ًذًٚ ٗي ثبؿذ ٠ً دس ايٚ ثبصديذ پيـشكت كيضيٌي  337اٝسطاٛغ

ًذًٚ اص  ١337ب ٗٞسد تبييذ هشاس ُشكت.دس ادا٠ٗ دًتش ث٢شٝص ٗؼبٝٙ دسٗبٙ داٛـٌذٟ ثب اضٞس دساٝسطاٛغ  

ٛضديي ثب ٗـٌالت پشػْٜ ايٚ ٗشًض آؿٜب ؿذٟ ٝ هّٞ سكغ آ٢ٛب سا دس ًٞتب١تشيٚ صٗبٙ داد ٝ اص صاي٘يبت   

 آ٢ٛب توذيش ٛ٘ٞد. 

 هجبرسُ ثب هَاد هخذر ٍ الکل 

 ًیبسهٌذ ثسیج هلی است
سٝاثظ ػ٘ٞٗي ٗؼبٝٛت ث٢ذاؿتي اص ثشُضاسي ١٘بيؾ ٗجبسصٟ ثب ٗٞاد ٗخذس دس   

ايٚ داٛـٌذٟ خجش داد.دس ايٚ ١٘بيؾ ٠ً ثب اضٞس ٗؼئٞالٙ ٗشاًض ث٢ذاؿتي ٝ    

دسٗبٛي، ث٢ٞسصاٙ ٝ ٗؼئٞالٙ اداسات ؿ٢شػتبٙ دس ٗحْ ػبٓٚ ارت٘بػبت اييٚ    

داٛـٌذٟ ثشُضاس ؿذ سا١ٌبس١بي ٗجبسصٟ ثب ايٚ ثالي خبٛ٘بٙ ػيٞص ثيشسػيي        

ؿذ.ُلتٜي اػت دًتش كش١بد ثشادساٙ دس ايٚ ١٘بيؾ ٗؼضْ ٗٞاد ٗخذس ٝآٌيْ   

دس ربٗؼ٠ سا ٛيبصٜٗذ ثؼيذ ػ٘ٞٗي ١ٝ٘ت ت٘بٗي اهـبس ربٗؼ٠ داٛؼت ٠ً ٛ٘ي 

تٞاٙ ثبس ايٚ ٗـٌالت سا ثشدٝؽ ػبصٗبٙ ٝيب ٢ٛبد خبصي ٢ٛبد.ٝي خبعشٛـيبٙ   

ًشد>ثبيذ ًبس آٗٞصؽ ٝ ٗجبسصٟ ثب ٗٞاد ٗخذس سا اص دثؼتبٙ ١ب ؿشٝع ٝ  تب سدٟ    

داٛـِبٟ ادا٠ٗ د١يٖ ٝثب ايزبد ثؼتش ١بي ٜٗبػت ثشاي رٞاٛبٙ ٝٛٞرٞاٛبٙ اٛي٢يب   

 . سادسٗوبثْ ايٚ رَٜ ٛبثشاثش ثي٠٘ ٝاشاػت ٛ٘بييٖ

 ثزپبیی ًوبیطگبُ تخصصی 

 ػفبف ٍ حجبة در داًطکذُ 

 

 

 

 

 

١٘ضٗبٙ ثب سٝص ٗٔي ػلبف ٝ ازبة ، ٛ٘بيـِب١ي اص تبث١ٞٔبي تخووي ثيب ٗيٞضيٞع      

ػلبف ٝ ازبة دس ابؿي٠ ١٘بيؾ ػلبف ٝ ازبة دس داٛـٌذٟ ػٕٔٞ پضؿٌي تيشثيت     

ايذسي٠ ثشُضاس ُشديذ.ػيذ اا٘ذ ٛظبٕ ٗؼبٝٙ داٛـزٞييي ٝ كيش١يٜيِيي داٛـيٌيذٟ                              

ػٕٔٞ پضؿٌي ض٘ٚ ثيبٙ خجش كٞم اكضٝد> ايٚ ٛ٘بيـِبٟ تخووي ثب ٗـبسًت ٗيٞػيؼي٠     

هشآٛي صالّ ٛٞس ثش پب ُشديذ ٠ً ٗٞسد اػتوجبّ ًبسًٜبٙ داٛـٌذٟ ٝ ٗشدٕ ؿ٢شػتبٙ هيشاس    

 ُشكت.



 ....هؼبٍ ًت ثْذاضتی داًطکذُ ثذًیست ثذاًیذ کِ
پبيِبٟ ث٢ذاؿتي ض٘ي٠٘ 34ٗشًض ث٢ذاؿتي دسٗبٛي ؿ٢شي ٝسٝػتبيي ٝ 37...دسابّ ابضش    

 خب٠ٛ ث٢ذاؿت تحت پٞؿؾ خٞد داسد. :8ٝؿيش ض٘ي٠٘ ٝ

   ّ ٛلش اص ثي٠٘ ؿذٟ ُبٙ سٝػتبيي ر٢ت دسييبكيت خيذٗيبت          ;7778تؼذاد3;35...دسػب

 ًٔيٜيٌي ث٠ ٗشاًض ث٢ذاؿتي دسٗبٛي ٗشارؼ٠ ٛ٘ٞد ٟ اٛذ.

سيبّ ١ضي٠ٜ داسٝيي ثي٠٘ ؿذٟ ُبٙ سٝػتبيي ث٠ داسٝخب٠ٛ ١بي عيشف  8;:8:9;:36...ٗجٔؾ 

 هشاسداد پشداخت ُشديذٟ اػت.

ثذٓيْ ثي٘بسي٢بي اػ٢بٓي ثيٞد ٟ      3;35دسصذ ٗشٍ ٝٗيش ًٞدًبٙ ؿ٢شػتبٙ  دسػبّ ;3... 

 اػت.

...ًٔي٠ ٗـبٝسٟ ١ب ٝاصٗبيـبت ٗشثٞط ث٠ ثي٘بسي ١بي سكتبسي ٝػلٞٛي اص ري٘ٔي٠ اييذص           

 ١ٝپبتيت تٞػظ ٗشًض ٗـبٝسٟ ٗؼبٝٛت ث٢ذاؿتي ثوٞست سايِبٙ  اٛزبٕ ٗيِيش د.

...ًٔي٠ خذٗبت اص ر٠ٔ٘ اصٗبيـبت .دسٗبٙ داسٝ ٝٗشاهجت اص ثي٘بساٙ ٗجتال ثي٠ ػيْ تيب            

 ث٢جٞدي ًبْٗ دس ٗؼبٝٛت ث٢ذاؿتي ثوٞست سايِبٙ اٛزبٕ ٗيِيشد.

 ٛٞصاد تحت اصٗبيؾ ؿشثبِٓشي تيشٝييذ هشاسُشكتٜذ.:6:2تؼذاد 3;35...دسػبّ 

ػبػت ثشاي تؼذاد ثييؾ اص     5249رٔؼ٠ اٗٞصؿي ث٠ ٗذت 7493ثبٓؾ ثش  3;35...دسػبّ    

 ٛلش دس صٗي٠ٜ ؿيٟٞ صٛذُي ػبٖٓ تٞػظ ٗؼبٝٛت ث٢ذاؿتي ثشُضاسُشديذٟ اػت.47222

ٛلش ثيٞد ٟ     ;48:4تؼذاد 3;35...ٗشارؼيٚ ث٠ اصٗبيـِبٟ ٗشًضي ٗؼبٝٛت ث٢ذاؿتي دسػبّ 

 اػت .

ٗٞسد ثبصديذ تٞػظ ثبصسػيٚ ٗؼبٝٛت ث٢ذاؿتي اص ٗشاًيض   38677تؼذاد  3;35....دس ػبّ     

 ت٢ي٠ ٝتٞصيغ ٗٞاد ؿزايي اٛزبٕ ُشكت٠ اػت .

ّبی ػلَم پشضکی  اثالغیِ ارتقبی جبیگبُ سبسهبًی رٍاثط ػوَهی داًطگبُ

ٝصيش ث٢ذاؿت، دسٗبٙ ٝ آٗٞصؽ پضؿٌي دػتٞسآؼْ٘ استويبي ريبييِيبٟ ػيبصٗيبٛيي                           

 ١بي ػٕٔٞ پيضؿيٌيي ًـيٞس سا اثيالؽ ًيشد.                  ١ب ٝ داٛـِبٟ سٝاثظ ػ٘ٞٗي داٛـٌذٟ

دا؛ دًتش ٗح٘ذاؼٚ عشيوت ٜٗلشد دس ايٚ اثالؽ، سٝاثظ ػ٘ٞٗي سا داساي    ث٠ ُضاسؽ ٝة

ربيِبٟ سا١جشدي ٝ صيشثٜبيي ٝ ث٠ ػٜٞاٙ يٌي اص ٗجبٛي تٞػؼ٠ ػيبصٗيبٛيي داٛؼيتي٠ ٝ            

خبعشٛـبٙ ًشدٟ اػت> ثب تٞر٠ ث٠ ا١٘يت اصْ اػت٘بدػبصي ٝ ضيشٝست آُيب١يي اص           

ثذيْ ٝ ػبصٛذٟ سٝاثظ ػ٘ٞٗي دس تشر٘يبٙ   ١بي ١ذف ٝ ٛوؾ ثي ١ب ٝ ٛظشات ُشٟٝ ديذُبٟ

١بي ارشايي ث٠ ٗخبعجيٚ ٝ ٛيض ٢ٛبدي٠ٜ ًشدٙ كش١َٜ ػبصٗبٛيي   ١ب ٝ اٛتظبسات اٞصٟ ديذُبٟ

١بي ػٕٔٞ پضؿٌي، ٗؼتٜذ ث٠ هٞاٛيٚ ٝ ٗويشسات   ١ب ٝ داٛـٌذٟ ضشٝست داسد ت٘بٕ داٛـِبٟ

 ٗشتجظ، ٛؼجت ث٠ ارشاي ٗلبد ايٚ دػتٞسآؼْ٘ اهذإ ٛ٘بيٜذ.

  

 هطبرکت در طزح هفتبح الجٌِ
ٗح٘ٞد يؼوٞثي سييغ اداسٟ تؼبٓي كش١ِٜي ٝ كٞم ثشٛب٠ٗ داٛـٌذٟ اص ٗـبسًت دس اريشاي  

عشح ٗلتبح آز٠ٜ خجش داد.ٝي ض٘ٚ ثيبٙ خجشكٞم اكضٝد>عشح ٗلتبح آيزيٜي٠ ثيب١يذف          

دٓزٞيي ٝ ػيبدت اص ثي٘بساٙ ٝ ايتبٕ تحت پٞؿؾ ً٘يت٠ اٗذاد اٗب ٕ خ٘يٜي$سٟ# دس عيّٞ    

ا١٘يت ثيـتشي داسد. يؼوٞثي ادا٠ٗ داد دس  ػبّ ثشُضاس ٗي ُشدد ٠ً ايٚ اٗش دس ٗبٟ ٗجبسى 

ايٚ ثبصديذ يٌشٝصٟ ثب ٗشارؼ٠ ث٠ ٜٗبصّ چٜذ ثي٘بس اص آ٢ٛب ػيبدت ٝ دٓزٞيي ؿذ ٝ ٛيييض       

ٝضؼيت ثبٓيٜي آ٢ٛب اص ٛظش ػالٗت ٗٞسد ثشسػي هشاس ُشكت ٝ آٗٞصؽ  ١بي الصٕ اسائي٠    

ُشديذ. ايٚ ثبصديذ ثب ١٘ت ًبسؿٜبع ٗؼئّٞ ث٢ذاؿت ٝ دسٗبٙ ً٘يت٠ اٗذاد  اٗبٕ خ٘يٜيي   

 $سٟ# ٝ ١٘ ٜيٚ ٗذدًبس خبٛٞادٟ ايٚ ٢ٛبد خيشي٠ صٞست ُشكت

 داًطکذُ ػلَم پشضکی تزثت حیذریِ

 ثِ داًطگبُ ػلَم پشضکی 

 ارتقبء یبفت 
 

 

 

 

 

 

 دًتش ػيذاؼيٚ خبدٗي ، سئيغ داٛـٌذٟ ػٕٔٞ پضؿٌي              

 

تشثت ايذسي٠ اص استوبي ايٚ داٛـٌذٟ ث٠ داٛـِبٟ ػٕٔٞ پضؿٌي  

سؿت٠  6خجشداد . ايـبٙ دس ُلتِٞ ثب خجشِٛبس ٝة دا اص اكضايؾ  

تحوئي ًبسداٛي كٞسيت ١بي پضؿٌي، ًبسؿٜيبػيي ػئيٕٞ       

آصٗبيـِب١ي ، ًبسؿٜبػي كٜبٝسي اعيالػيبت ػيالٗيت ٝ           

ًبسؿٜبػي ث٢ذاؿت ٗحيظ ٝ ١٘ ٜيٚ تبػيغ ػي٠ داٛـيٌيذٟ      

 پشػتبسي ، پيشاپضؿٌي ٝ ث٢ذاؿت خجشداد ٝ اكضٝد>

ا٘بيت ١بي ٗوبٕ ػبٓي ٝصاست ث٢ذاؿت، دسٗبٙ ٝ آٗيٞصؽ       

پضؿٌي، ٗؼبٝٙ ٗحتشٕ آٗٞصؿي ٝصاست ٗتجٞع ٝ ٛيض ًبسؿٜبػبٙ 

تالؿِش ؿٞساي ُؼتشؽ ٝصاست ٝ ث٠ ٝيظٟ ا٘بيت ٝ پيِييشي  

١بي اسصؿٜ٘ذ ٝ ٠٘١ ربٛج٠ ٛ٘بيٜذٟ ٗشدٕ ؿشيق ؿ٢شػتبٙ ١بي 

تشثت ايذسي٠، ٠ٗ ٝالت ٝ صاٟٝ دس ٗزٔغ ؿيٞساي اػيالٗيي       

 ٗٞرت ًؼت ايٚ ٗٞكويت ُشديذ.

ٝي دس ادا٠ٗ ُلت > ايٚ ٢ٖٗ ٗذيٞٙ تالؽ ١بي ايٚ ػضيضاٙ ،     

ٗؼئٞالٙ اسؿذ ؿ٢شػتبٙ ث٠ ٝيظٟ ا٘بيت ٝ ١٘شا١يي ٗيؼيبٝٙ      

ٗحتشٕ اػتبٛذاس ٝ كشٗبٛذاس تشثت ايذسي٠، صا٘بت ثي دسيؾ تيٖ 

استوبي داٛـٌذٟ ٝ خذٗبت خبٓوب٠ٛ ًٔي٠ پشػْٜ داٛـيٌيذٟ ٝ     

ٝااذ١بي تبثؼ٠ ثٞدٟ ٠ً اٗيذٝاسٕ ثب اسائ٠ خذٗبت ٗغٔٞة ثي٠    

 ٗشدٕ ؿ٢يذپشٝس ٜٗغو٠ ٛ٘ٞد ثيـتشي ٛيض ثيبثذ . 

دًتشخبدٗي ض٘ٚ تجشيي ايٚ سٝيذاد اسصؿٜ٘ذ ث٠ ٗشدٕ ؿ٢يييذ   

پشٝس تشثت ايذسي٠ آ٢ٛب سا ٗؼتحن ايٚ استوبء داٛؼت ٝ ُليت  

ؿ٢ش ١ضاسؿ٢يذ تشثت ايذسي٠ ثب پتبٛؼيْ ٗيٞريٞد ؿيبيؼيتي٠        

پيـشكت ١بي ايٚ چٜيٜي ثٞدٟ ٝ اٗيذٝاسٕ ايٜزبٛت ٝ ١ٌ٘بساٛيٖ  

دس داٛـٌذٟ تٞاٛؼت٠ ثبؿيٖ ديٚ خٞد سا ث٠ ٗشدٕ ، ؿي٢يييذاٙ        

 ربٛجبصاٙ  ٝ ايخبسُشاٙ دالٝس ايٚ ٜٗغو٠ ادا ًشدٟ ثبؿيٖ .  



 

 اًَاع اضخبظ هسئلِ سبس ٍ رٍش ثزخَرد ثب آًْب
 

ؿ٘ب ١٘يـ٠ ٛ٘ي تٞاٛيذ اص اكشاد ٗؼئ٠ٔ ػبص دٝسي ًٜيذ، ؿٜبػبيي اٛٞاع سكتبس١بي 

ٗؼئ٠ٔ ػبص ث٠ ؿ٘ب ً٘ي ٗيٌٜذ تب ث٠ ٛحٞ ٗغٔٞة ٗٞهؼيت ١يبي دؿيٞاسساثي٠        

 .خوٞف دس ُشٟٝ اداسٟ ًٜيذ

 

ث٠ عٞس ًٔي ٗيتٞاٙ اٛٞاع اصٔي اكشاد ٗؼئ٠ٔ ػبص سا ث٠ صٞست صيش عجو٠ ثيٜيذي   

 >ًشد

 سٍرگَ ٍ هتخبصن -3

ايٚ ؿخويت ػوجبٛي ٝ ٗتخبصٖ اػت ٝ ػوجبٛيت خٞد سا ثب اػ٘بّ صٝس ٛـيبٙ  

اػتلبدٟ اص ًٔ٘بت ٛيـذاس، اٗتيٜيبع اصًيبس١يبي       “ ًي٠ٜ تٞصي” ٗيذ١ذ. خوٞٗت  

 ُش١ٝي ٝ خٞدپؼٜذي ٝ تٌجش اص ر٠ٔ٘ ٝيظُي٢بي ايٚ اكشاد اػت. 

آ٢ٛب دٓـبٙ ٗيخٞا١ذ ٠ً ١٘يـ٠ ؿبٓت ٝ ٗؼٔظ ثبؿٜذ ٝ ػؼي ٗيٌٜٜذ ثب تٞػْ ثي٠  

 .١ش ؿيٟٞ ٝ سٝؿي ث٠ خٞاػت٠ ي خٞد ثشػٜذ

 >ساٟ اْ

دس ٗوبثْ آ٢ٛب ثبيؼتيذ اٗب ػؼي ٌٜٛيذ ثب آ٢ٛب ثزِٜيذ. ١شُض سكتبس آ٢ٛب سا تحي٘يْ    

 .آٛبٙ هبعغ، ٗحٌٖ، رؼٞس ٝ ثباػت٘بد ث٠ ٛلغ ثبؿيذ  ٌٜٛيذ ث٠ٌٔ دس ٗوبثْ

 ّویطِ ضبکی -4

اصٛظش ايٚ اكشاد ت٢ٜب چيضي ٠ً صٛذُي ث٠ آ٢ٛب ػغب ًشدٟ ثذؿبٛؼي اػت. آ٢ٛب ثي٠   

ربي پيذا ًشدٙ ساٟ اْ ثشاي ٗؼبئْ ٝ ٗـٌالت ػبدت ًشدٟ اٛذ ٠ً ؿيٌيبييت    

ًٜٜذ ٝ ث٢ب٠ٛ ثِيشٛذ. ِٛشؿ٢بي ايٚ اكشاد ٗؼٕ٘ٞ ٝ ٗتأػلب٠ٛ ثي٘بسي آ٢ٛب ٝاُيييش    

ايٚ اكشاد ث٠ ٛذست ػؼي ٗيٌٜٜذ ؿشايظ ٛبخٞاػت٠ سا تـييش د١ٜذ، دس ػٞض  .اػت

اي ٠ً ث٠ اٝ ًبسي دادٟ ٛ٘يـٞد سكتبس ٗيٌٜٜذ،اربصٟ ٛيذادٙ      دائٖ دهيوبً ٗخْ ث ٠

 ثبػج ٜٗلي ثبكي ٗيـٞد. 

 .ر٠ٔ٘ ٗؼشٝف آ٢ٛب ايٚ اػت ١ي ٌغ ٗشا دٝػت ٛذاسد

  >ساٟ اْ

ث٠ ايٚ اكشاد ٛـبٙ د١يذ ٠ً ٗؼبئْ آ٢ٛب سا ٗيجيٜيذ ٝٗيـٜٞيذ صيشا آ٢ٛب ث٠ ٗيحيييظ    

ا٘بيتي ٝ تـٞين ااتيبد داسٛذ. ١٘ ٜيٚ ثبيذ ػغ  كـبس ٝ اػتشع سا ثشاي ايٚ  

اكشاد پبييٚ آٝسدٟ ػالٟٝ ثش ايٚ ث٠ آ٢ٛب اربصٟ ؿٌبيت ًشدٙ ٛذ١يذ، ِٗش صٗيبٛيي   

 .٠ً ساٟ أي ثشاي ٗـٌْ پيؾ آٗذٟ ثبؿذ

 ٍسَاس ٍ کوبلگزا -5 

ايٚ اكشاد دٓـبٙ ٗيخٞا١ذ ًبس١ب ث٠ ث٢تشيٚ ٛحٞ ٌٗ٘ٚ اٛزبٕ ُيشد چٜيٚ اكيشادي  

دس ػيٚ ابّ ٠ً ٌٗ٘ٚ اػت خؼت٠ ًٜٜذٟ ٝ ٗالّ آٝس ث٠ ٛظش ثشػٜذ اٗيب داساي    

 .٢ٗبست٢بي تزضي٠ ٝ تحٔيْ اٛذ ٠ً ٗؼتٔضٕ تٞر٠ صيبد ثي٠ ريضئيييبت اػيت           

اػتبٛذاسد١بي ػٌ٘ٔشد ايٚ اكشاد دس ػغ  ثباليي هشاس داد. دس ثشخي ٗٞاهغ ًيبس     

ؿٞد اصٛظش ايٚ اكيشاد   خٞثي ٠ً تٞػظ ديِشاٙ ٗٞسد تؼشيق ٝ ت٘زيذ ٝاهغ ٗي

 .ايٚ ًبس ٗيتٞاٛؼت ث٢تشاٛزبٕ ؿٞد ر٠ٔ٘ ٗؼشٝف آ٢ٛب ايٚ اػت هبثْ هجّٞ ٛيؼت

 >ساٟ اْ

دس صٞستي ٠ً دس ثشخٞسد ثب ايٚ اكشاد، ٝاهؼيت٢ب ٝ ٜٗغن سا اسائ٠ د١يذ. ٗيتٞاٛييذ   

ث٢تشيٚ ث٢شٟ سا اص آ٢ٛب ثجشيذ. دسػيٚ ابّ اشك٢بي ايٚ اكشاد سا دسثبسٟ ث٢تش اٛزيبٕ   

ؿذٙ ًبس١ب رذي ِٛيشيذ، آ٢ٛب ٗؼ٘ٞالً ٛوبط ضؼق خٞدؿبٙ سا ثيبٙ ٗيٌٜٜذ ٛي٠    

 .ٛوبط ضؼق ؿ٘ب سا

اي ًبس ًٜيذ تب ثتٞاٜٛذ اٛتظبسات ٝاهؼيي ثيشاي      ػؼي ًٜيذ ثب ايٚ اكشاد ث٠ ٠ُٛٞ

 .خٞد ٝ ديِشاٙ داؿت٠ ثبؿٜذ ٝ ٗغبثن اٛتظبسات ٝاهؼي ػْ٘ ًٜٜذ

 افزاد یخی -6

تٞاٛذ آ٢ٛيب   ايٚ اكشاد ثشاي تـييش آٗبدُي ٛذاسٛذ ٝ ١ش تـييشي ١شچٜذ ًٞچي ٗي

  .سا ِٛشاٙ ٝ آؿلت٠ ػبصد ٝ آؿبصي ثشاي سكتبس ٜٗلي دس آ٢ٛب ثبؿذ

 .”ساٟ هذي٘ي ث٢تش اػت”ر٠ٔ٘ ي ٗؼشٝف آ٢ٛب ايٚ اػت 

 >ساٟ اْ

دس ٗوبثْ ايٚ اكشاد صجٞس ثبؿيذ، صيشا ٌٗ٘ٚ اػت دس ٗؼيش تـييشات ٗبٛغ تشاؿيي  

ًٜٜذ، ايٚ اكشاد سا دس تـييش دسُيش ًٜيذ ٝ يب اص تـييشات تذسيزي ثشاي اييزيبد     

 .كشصت ٜٗبػت ثشاي آ٢ٛب اػتلبدٟ ًٜيذ

 افزاد ضز -7 

سا٢١بي ثشهشاسي استجبط ثب ايٚ اكشاد ٗؼذٝد اػت. ايٚ اكشاد ثؼيييبس تيٞداس ٝ         

 .د١ٜذ ديشرٞؽ ١ؼتٜذ ٝ ت٢ٜبيي ٝ خٔٞت سا ث٠ ثٞدٙ دس ٗيبٙ ر٘غ تشري  ٗي

آ٢ٛب ١شُض دسثبسٟ تلٌشات ٝ ااؼبػبت خٞد صحجت ٛ٘يٌٜٜذ ٝ ث٠ ١٘يٚ دٓيييْ   

 .استجبعبت ٗحذٝدي داسٛذ

اص ر٘التي اػت ٠ً آ٢ٛب ثشاي كيشاس اص       “ كؼالً ٝهت ٛذاسٕ” يب  “ اٞص٠ٔ ٛذاسٕ“

 .ر٘غ اص آٙ اػتلبدٟ ٗيٌٜٜذ

  >ساٟ اْ

ثشاي ثشهشاسي استجبط ثب ايٚ اكشاد ثبيذ اٞص٠ٔ ًٜيذ. ٌٗ٘ٚ اػت ٗذتيي عيّٞ      

تش ٝ ث٢تش ثشخيٞسد   ثٌـذ تب اي٠ِٜٛٞ اكشاد ااؼبع سااتي ثٌٜٜذ ٝ ثب ؿ٘ب ساات

 .ًٜٜذ

١ِٜبٕ صحجت ثب ايٚ اكشاد اص ػؤاالت ثبص اػتلبدٟ ًٜيذ ٝ آ٢ٛب سا ث٠ ؿشًت دس    

 .ثحج ١ب تـٞين ًٜيذ

 کن حزف ٍ هٌفؼل -8

ايٚ اكشاد صيبد ػخٚ ٛ٘يِٞيٜذ،  اُش اصشاس ًٜيذ، كشيبد ثٌـيذ يب اص آ٢ٛب خٞا١ؾ 

ًٜيذ، رٞاثي ثيـتش اص آسي يب خيش ٛخٞا١يذ ؿٜيذ. ايٚ اكشاد اتي صٗبٛي ٠ً ثبييذ   

اص اوٞم خٞد دكبع ًٜٜذ، ػبًت ٗي٘بٜٛذ دسٛتيز٠ ؿبٓجبً ٗٞسد ظٖٔ هشاس ٗيِيشٛيذ.  

١٘يـ٠ ااؼبع ٛباٜٗي ٗيٌٜذ ٝ اػت٘بد ث٠ ٛلغ پبييٜي داسٛذ. آٛي٢يب        كشد ٜٗلؼْ

 .ؿبٓجبً اص ؿشًت دس تو٘يٖ ُيشي٢ب اٗتٜبع ٗيٌٜٜذ ٝ يب ٛظشي اسائ٠ ٛ٘يذ١ٜذ

  >ساٟ اْ

ايٚ اكشاد ؿذيذاً ث٠ اػت٘بد ث٠ ٛلغ ٝ ا٘بيت ااتيبد داسٛذ ٝ ثبيذ ث٠ عٞس ٗؼتويٖ 

تـٞين ٛيييض دس        .اص آ٢ٛب اٛزبٕ اٗٞسي سا ٠ً ٗيتٞاٜٛذ اٛزبٕ د١ٜذ، خٞاػت٠ ؿٞد

 .اػت٘بد ث٠ ٛلغ آ٢ٛب ثؼيبس ٗؤحش اػت  ايزبد

  

 هلیحِ پبضیت 

فَق لیسبًس رٍاًطٌبسی ثبلیٌی ٍکبرضٌبس هطبٍرُ داًطکذُ  

 ػلَم پشضکی 


