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 عضَیت استبًذاس خشاسبى سضَی دسکوپیي پیطگیشی اص سکتِ هغضی

 اخز هجَص پزیشش داًطجَ دس سضتِ تکٌسیي سالهت  دّبى ٍ دًذاى

 ایطبى اضبسُ کشدًذ ...



مٌٌذ اًقالب را اس یاد هزدم ببزًذ؛ اها دِّ فجز،   سعى هى

مٌٌذ اهام را اس   آٍرد. سعى هى   اًقالب را بِ یاد هزدم هى

یاد هزدم ببزًذ؛ اها دِّ فجز، تجسّن ارادُ ٍ عظوت اهام 

 بشرگَار هاست.

دِّ فجز بزاى مشَر ها یل فزصت تاریخى بَد ٍ هلت  

ها را اس یل حصار بسیار خطزًاك خارج مزد. تا ٍقتىى   

یل هلت در حصار استبذادِ یل حنَهت ٍابستِ ٍ فاسذ 

ٍ ضذّ هزدم ٍ ضذّ فزٌّگ ٍ دیي قزار دارد، ّیچ چیىش  

سیبا ٍ هطلَبى مِ سًذگى آًْا را اس لىاىام هىاّدى ٍ        

تَاًذ در بیي آًْىا    هعٌَى اعتالء بخشذ ٍ پیش ببزد، ًوى

 پا بگیزد. 

اّیام دِّ فجز بزاى هلت ایزاى، رٍسّىاى فىزاهىَ          

    ِ مىلىىى     ًشذًى است. اس ٌّگام ٍرٍد اهام تا ٍقتى مِ بى

موز طاغَت بِ دست ایي هزدم شنست، ایىي هىلىت        

اى را گذراًذ. دِّ فىجىز،      رٍسّاى پُزشنَُ ٍ پزحواسِ

هظْز آى شنَُ ٍ عظوت ٍ فذامارى هلت ایزاى اسىت.  

عشىت ایزاى ٍ ایزاًى، بلنِ عشىت اسالم ٍ هسلویي، در ایي 

دست هلت هقاٍم ٍ شجاع ٍ قىْىزهىاى ایىزاى           دِّ، بِ

 گذارى شذ.  پایِ

اٍلیي اًقالبى مِ با هزدم شزٍع مزد، با هىزدم اداهىِ        

داد، حزف خَد را عَض ًنزد، راُ خَد را تغییز ًذاد ٍ 

اّذاف خَد را من ٍ سیاد ًنزد، اًقالب اسالهى ایىزاى    

 است.

 



 اخبار داًشگاُ

 عضَیت استبًذاس خشاسبى سضَی دس

 کوپیي پیطگیشی اص سکتِ هغضی 

 

 

 

 

ث٠ ُضاسؽ سٝاثظ ػ٘ٞٗی داٛـِبٟ ػٕٔٞ پضؿٌی تشثت حیذسی٠               

سضب سؿیذیبٙ اػتبٛذاسخشاػبٙ سضٞی ٠ً دس رٔؼ٠ ؿٞسای اداسی           

ؿ٢شػتبٙ حضٞس ث٢ٖ سػبٛذٟ ثٞدٛذ ث٠ ػضٞیت ً٘پیٚ پیـِیشی اص           

ػٌت٠ ٗـضی دس آٗذ.دًتش ػیذ حؼیٚ خبدٗی سئیغ داٛـِبٟ                         

ػٕٔٞ پضؿٌی دس حبؿی٠ ایٚ رٔؼ٠ ثیبٙ ًشد6 صَٛ ١ـذاس ػٌت٠               

ٗـضی دس ًـٞس ثلذا دس آٗذٟ اػت ٝ اعالع سػبٛی ٝ آُب١ی ثخـی      

ٗشدٕ ٗیتٞاٛذ تبحیش ثؼضایی دس ًب١ؾ اثتالء ث٠ ایٚ ثی٘بسی سا دس                

ربٗؼ٠ داؿت٠ ثبؿذ صیشا ثذٝٙ ٗـبسًت ٗشدٕ ٛ٘یتٞاٙ ًبسی اص پیؾ            

ثشد ٝ دس١٘یٚ ساػتب عی اسائ٠ ُضاسؿی دس خلٞف اكضایؾ آٗبس              

ٗجتالیبٙ ث٠ ػٌت٠ ٗـضی اػتبٛذاس ٗحتشٕ ٗٞاكوت خٞد سا ر٢ت               

ػضٞیت دس ایٚ ً٘پیٚ اػالٕ ٛ٘ٞدٛذ .ُلتٜی اػت ً٘پیٚ ػٌت٠              

آثبٙ ٗبٟ ػبّ ربسی     51ٗـضی تٞػظ سٝاثظ ػ٘ٞٗی داٛـِبٟ اص          

ٛلش اػٖ اص ٗؼئٞٓیٚ ٝ ًبسًٜبٙ اداسات         033تـٌیْ ٝ تبًٜٞٙ ثیؾ اص  

 ؿ٢شػتبٙ ث٠ ػضٞیت ایٚ ً٘پیٚ دسآٗذٟ اٛذ.

 ارهغاى خیز ًیکَکار بِ داًشگاُ علَم پششکی تزبت حیدریِ

ٗیٔیبسد سیبّ ث٠ داٛـِبٟ ػٕٔٞ پضؿٌی تشثت حیذسی٠ ر٢ت احذاث ًٔیٜیي تخللی                        533یي هغؼ٠ صٗیٚ ث٠ اسصؽ ثبٓؾ ثش           

تٞػظ خیش ٛیًٌٞبس حبد اح٘ذ ثٔجْ تشثتی  ا١ذاء  ؿذ.ٝی ١ذف اص ایٚ اهذإ سا ًؼت سضبیت ا٢ٓی ٝخذٗت ث٠ ١ٜ٘ٞػبٙ خٞد                          

ًٔیٜیي تخللی ثب ١ذف اكضایؾ اِٛیضٟ اسائ٠        اػالٕ ًشد.دس ١٘یٚ ساػتب دًتش ٗح٘ذسضب ث٢شٝص ٗؼبٝٙ دسٗبٙ داٛـِبٟ ثیبٙ ًشد 6              

د١ٜذُبٙ خذٗبت ٝ ٗبٛذُبسی پضؿٌبٙ دس ثخؾ دٝٓتی ،اػتبٛذاسد ػبصی ٝ استوبء ًیلیت دس اسائ٠ خذٗبت ٝیضیت ػشپبیی،اكضایؾ                   

سضبیت ثی٘بساٙ ٗشارؼ٠ ًٜٜذٟ ، اكضایؾ ًیلیت ٝ صٗبٙ ٝیضیت ػشپبیی، احذاث ٝ ٗٞسد ث٢شٟ ثشداسی هشاس خٞا١ذ ُشكت .ٝی                         

سؿت٠ پضؿٌی ث٠ ٝیضیت ثی٘بساٙ اهذإ خٞا١ٜذ ًشد ٝ             52پضؿي ٗتخلق دس ثیؾ اص         03اكضٝد 6دسًٔیٜیي تخللی ثیؾ اص       

 خذٗبت پبسأًیٜیٌی اص ر٠ٔ٘ آصٗبیـِبٟ،سادیٞٓٞطی ٝ داسٝخب٠ٛ ٛیض ث٠ ١ٜ٘ٞػبٙ  اسائ٠ خٞا١ذ ؿذ . 
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 مُمتریه اخبار،ريیدادَا،گسارش تصًیری،آمًزش سالمت... در کاوال تلگرام  

 ريابط عمًمی داوشگاٌ علًم پسشکی تربت حیدریٍ



 اخبار داًشگاُ
اخز هجَص پزیشش داًطجَ دس سضتِ تکٌسیي            

 سالهت دّبى داًطگبُ علَم پضضکی تشبت حیذسیِ

ث٠ ُضاسؽ سٝاثظ ػ٘ٞٗی داٛـِبٟ ػٕٔٞ پضؿکٌی   

تشثت حیذسی٠،ث٠ اػتٜبد سای كبدسٟ دسدٝیؼت ٝ   

چ٢ْ ٝ ١لت٘یٚ رٔؼ٠ ؿٞسای ُؼتشؽ داٛکـِبٟ     

ثکب پکزیشؽ             150  ١0150بی ػٕٔٞ پضؿٌی ٗٞسخ      

ٛلش داٛـزٞی ثٞٗی دس سؿت٠ تٌٜؼیٚ ػالٗت    03

د١بٙ ٗوغغ ًبسداٛی ثب ػٞاثن تحکلیٔی ٝ اخکز      

تؼ٢ذ خذٗت دس حٞصٟ رـشاكیکبیی آٙ داٛکـِبٟ        

 ٗٞاكوت ثؼْ٘ آٗذ .   

 هعبٍى دسهبى داًطگبُ علَم پضضکی خبشداد 

 49پضضک هتخصع دس سبل 71جزة 

دًتش ٗح٘ذسضب ث٢شٝص ٗؼبٝٙ دسٗبٙ داٛـِبٟ ػٕٔٞ پضؿٌی اص ثشُضاسی رٔؼ٠ ٗؼبسك٠ 

پضؿٌبٙ ٗتخلق ثب اػضبی ١یئت سئکیکؼک٠    

داٛـِبٟ ػٕٔٞ پضؿٌی تکشثکت حکیکذسیک٠          

خجشداد .دس ایٚ رٔؼ٠ دًتش ػکیکذ حؼکیکٚ        

خبدٗی سئیغ داٛـِبٟ ض٘ٚ خکیکش ٗکوکذٕ       

١ِ٘بٙ سا  ثش ٓضٕٝ سػبیت اخالم حشكک٠ ای    

دػٞت  ٝ ثیبٙ داؿت 6پضؿٌبٙ حبكظبٙ رکبٙ   

ثی٘بساٙ ١ؼتٜذ ٝایٚ ػؼبدتی اػت ٠ً اص عشف خذاٝٛذ ٛلیت تي تي ؿ٘ب ػضیکضاٙ  

ؿذٟ اػت ٠ً اٗیذ اػت ثب ١٘ت ٝ تًْٞ ث٠ هذست ا٢ٓی دس اٛزبٕ ٝظیل٠ خٞد ٗٞكکن  

ثبؿیذ. ١ٖ چٜیٚ سئیغ داٛـِبٟ دس ادا٠ٗ دسخلٞف  ا١٘یت تؼکبٗکْ ٝ خکذٗکت          

كبدهب٠ٛ ػخٜبٛی اسائ٠ ٛ٘ٞد.ُلتٜی اػت دًتش ٗح٘ذسضب ث٢شٝص ٗؼبٝٙ دسٗبٙ داٛـِبٟ  

ثب اؿبسٟ ث٠ اهذاٗبت كٞست ُشكت٠ دس عشح تحّٞ ٛظبٕ ػالٗت ث٠ تـشیح هکٞاٛکیکٚ      

پضؿي ٗتخلق دس ساػتبی ثشٛب٠ٗ عشح تحّٞ ٛظکبٕ  53ٗشثٞع٠ پشداخت ٝ اصرزة 

خجش داد.ٝی اكضٝد 6ثب پیِیشی ٝ ١٘ب١ِٜی ١بی كٞست ُکشكکتک٠       50ػالٗت دسػبّ 

دسسؿت٠ ١بی صٛبٙ،ثی٢ٞؿکی،پکٞػکت،چـکٖ پکضؿکي،داخکٔکی،هکٔکت،رکشاحکی               

ػ٘ٞٗی،اٌٛٞٓٞطی ٝ...پضؿٌبٙ ر٢ت ١ٌ٘بسی دس ثی٘بسػتبٙ آٗٞصؿی دسٗبٛی ٢ٖٛ دی    

 ٝ ؿج٠ٌ ١بی ث٢ذاؿت ٝدسٗبٙ ٠ٗ ٝالت ٝصاٟٝ ؿشٝع ث٠ كؼبٓیت ٛ٘ٞدٟ اٛذ .

بشپبیی  ًوبیطگبُ دیببت دس ضبکِ 

 بْذاضت ٍدسهبى صاٍُ

 

 

ٛ٘بیـِبٟ دیبثت ثب ١ذف  استوبء آُکب١کی اكکٌکبس         

ػ٘ٞٗی  ثب ثی٘بسی دیبثت ٝ ساٟ ١کبی ًکٜکتکشّ ٝ         

پیـِیشی اص آٙ  دس ؿج٠ٌ ث٢ذاؿت ٝ دسٗبٙ صاٟٝ ثکب  

حضٞس كشٗبٛذاس  ،ٗؼبٝٙ ثک٢کذاؿکتکی ،ٗکذیکشاٙ           

ًٝبسؿٜبػبٙ ثشُضاس ُشدیذ.دًتش ٌٗشٕ ٗذیشؿکجکٌک٠     

ث٢ذاؿت ٝدسٗبٙ صاٟٝ دس حبؿی٠ ایٚ ٗشاػکٖ ثکیکبٙ      

داؿت 6 ٗتبػلب٠ٛ ؿب١ذ اكضایؾ ٗیضاٙ ٗجتکالیکبٙ ثک٠       

ثی٘بسی دیبثت ١ؼتیٖ ٝ ثشُضاسی ایٚ چٜیٚ ثکشٛکبٗک٠    

١بیی ثب ١ذف اعالع سػبٛی ٝ حؼبع ػبصی ٗکشدٕ    

ُبٕ ٗخجت ٝ ٗٞحشی دسر٢ت ًب١ؾ ٝ ًٜتشّ ثی٘بسی 

ٗی ثبؿذ.ُلتٜی اػت دس ایٚ ٛ٘بیـِبٟ ؿشكک٠ ١کبی      

ٗختٔلی دس ٗٞضٞػبت  ٝسصؽ ٝ تـزی٠ ثکیک٘کبساٙ      

 . دیبثتی ،ًٞدًبٙ ،صٛبٙ ثبسداس ٝ ... دایش ُشدیذ

 دیذاس اعضبء ّیئت هذیشُ ًظبم پشستبسی بب اهبم جوعِ ضْشستبى  

اػضبء ١یئت ٗذیشٟ ٛظبٕ پشػتبسی تشثت حیذسی٠ ثب حزت االػالٕ ٝ آ٘ؼکٔک٘کیکٚ      

ػل٘تی اٗبٕ ر٘ؼ٠ ؿ٢شػتبٙ دیذاس ٛ٘ٞدٛذ.ث٠ ُضاسؽ حؼیٚ ص٠ِٜٛ  دس ایٚ دیکذاس   

دس خلٞف ا١٘یت ٝ ربیِبٟ حشك٠ پشػتبسی ٝ ٓضٕٝ ؿٜبػبٛذٙ آٙ ث٠ اهـبس ربٗؼک٠  

ثحج ٝ تجبدّ ٛظش كٞست ُشكت .ُلتٜی اػت حزت االػالٕ ٝآ٘ؼٔ٘یٚ ػل٘کتکی   

ض٘ٚ تبییذ ٗـٌالت حشك٠ پشػتبسی ٝ ؿیش هبثْ رجشا ثٞدٙ خذٗبت ایٚ هـکش اص      

ربٗؼ٠ ثب ٗؼبئْ ٗبدی، ثش تٞر٠ ١شچ٠ ثیـتش ٗؼئٞٓیٚ ث٠ سكغ ٗـٌالت ُٝکشكکتکبسی    

١بی پشػتبساٙ تبًیذٝاثشاص اٗیذٝاسی ًشد6 ٠ً چٜیٚ رٔؼبتی ثتٞاٛذ ث٠ ؿٜبخت ثیـتش  

 ٝ ث٢تش حشك٠ پشػتبسی ً٘ي ٛ٘بیذ



 اخبار داًشگاُ

١٘بیؾ كلْ ٛٞ كلْ ١٘ذٓی ثب ١ذف ٗؼشكی ١شچ٠ ثیـتش ًکبٛکٞٙ     

١بی كش١ِٜی ث٠ داٛـزٞیبٙ ٝ توٞیت تؼبْٗ ٗیبٙ آٛبٙ ٝ ٗؼکئکٞالٙ     

كش١ِٜی ثب حضٞس ٢ٜٗذع ػیذ ١بؿکٖ  

ٝسصی هبئٖ ٗوبٕ ٗذیش ًْ كکش١کٜکِکی     

ٝصاست ث٢ذاؿت دسٗکبٙ ٝآٗکٞصؽ       

پضؿٌی،حزت االػالٕ ٝ آ٘ؼٔک٘کیکٚ    

دًتش ٗح٘ذسضب رٞا١شی ٛ٘بیٜذٟ ٢ٛکبد  

ٛ٘بیٜذُی ٗوبٕ ٗؼکظکٖ س١کجکشی دس         

داٛـِبٟ ٝ ر٘ؼی اص ٗؼبٝٛیٚ،ٗذیشاٙ ٝ 

داٛـزٞیبٙ  داٛـِبٟ ػٕٔٞ پکضؿکٌکی    

تشثت حیذسی٠ ثشُضاس ُشدیذ.ُلکتکٜکی     

اػت ػیذ ١بؿٖ ٝسصی هبئٖ ٗوبٕ ٗذیشًْ كش١ِٜی ٝصاست ث٢ذاؿکت  

،دسٗبٙ ٝآٗٞصؽ پضؿٌی ض٘ٚ تـٌش اص ثشُضاسًٜٜذُبٙ ١٘بیؾ ثک٠  

ربیِبٟ سكیغ ثٜٔذ ؿ٢یذ ثشٝٛؼی اؿبسٟ ٝاكضٝد6 اص اثتکذای حضکٞسٕ      

حزبة ، ٝهبس ٝ ٗتبٛت دس سكتبس داٛـزٞیبٙ ػٕٔٞ پضؿٌی تکشثکت     

حیذسی٠  ثشایٖ ٗـ٢ٞد ثٞدٟ اػت ٝ ایٚ اكتخبسی ثشای ؿ٘ب ػکضیکضاٙ   

ٗیجبؿذ.ٝی ادا٠ٗ داد 6ُضاسؿبت حبًی اص اهذاٗبت ٗخجکت كکٞست       

ُشكت٠ كش١ِٜی دس داٛـِبٟ ػٕٔٞ پضؿٌی تشثت حیذسی٠ اػت ٝاٗیکذ  

اػت داٛـزٞیبٙ ثب حضٞس كؼبّ دس ًبٛٞٙ ١بی داٛـزٞیی دس اٗکش    

تل٘یٖ ُیشی ٗٞحشثٞدٟ ٝ ؿکب١کذ       

پٞیبیی ٝ ٛـبط ١شچ٠ ثیـتش ثبؿیٖ.دس  

ادا٠ٗ ػیذ اح٘کذ ٛکظکبٕ ٗکؼکبٝٙ          

كش١ِٜی،داٛـزٞیی اص ا١٘یت تـٌکْ  

١بی داٛـزٞیی دس ًالٕ ٗوبٕ ٗؼظکٖ  

س١جشی ػخٜبٛی ایشادٝ اكضٝد6ٛیش١ٝبی  

داٛـزٞیی پتبٛؼیْ ػکبٓکی رک٢کت       

ًبس١بی ثضسٍ دسداٛـِبٟ ١ؼتٜذ.الصٕ  

ث٠ رًکشاػکت حکزکت االػکالٕ            

ٝآ٘ؼٔ٘یٚ دًتش ٗح٘ذ سضب رٞا١شی ٛ٘بیٜذٟ ٢ٛبد ٛ٘بیٜذُی ٗکوکبٕ   

ٗؼظٖ س١جشی دس ػخٜبٙ خٞدًـتبس ؿیؼیبٙ ٛیزشی٠ سا ٗحٌٕٞ ًشد ٝ 

اػالٕ ًشد ای٠ِٜٛٞ اهذاٗبت ٛ٘یتٞاٛذ ٗؼتٌجشاٙ سا ث٠ ا١ذاف ؿٞٗـبٙ 

ثشػبٛذ.پخؾ ًٔیپ،ارشای تئبتشٝ ا١ذاء رٞایض اص دیِش ثشٛب٠ٗ ١کبی     

 ایٚ ٗشاػٖ ثٞدٟ اػت. 

 ّوبیص فصل ًَ، فصل ّوذلی بشگضاسگشدیذ 

 بشگضاسی اٍلیي دٍسُ کالس ّبی آهَصضی آهبدگی 

 صایوبى طبیعی دس حَصُ بْذاضت  

ث٠ ُضاسؽ سٝاثظ ػ٘ٞٗی ٗؼبٝٛت ث٢ذاؿتی اٝٓیٚ دٝسٟ  ًالع ١بی  آٗٞصؽ آٗکبدُکی   

ثشای صای٘بٙ عجیؼی ر٢ت ٗبدساٙ ثبسداس دس پبیِبٟ ث٢ذاؿتی كبحت آضٗبٙ ؿ٢شػتبٙ ثکب    

حضٞس ٗؼبٝٙ ث٢ذاؿتی اكتتبح ُشدیذ.ٗشیٖ سكیؼی ًبسؿٜبع ثشٛب٠ٗ ٗشاهجت ١کبی ادؿکبٕ     

یبكت٠ ػالٗت ٗبدساٙ دس ایٚ خلٞف ُلت 6ایزبد ایٚ ًالع ١بدسساػتبی ػیبػت ١بی  

رذیذ ػالٗت ثبسٝسی ثب ١ذف تشٝیذ صای٘بٙ عجیؼی ًٝب١ؾ ػٞاسم ثبسداسی ٝصای٘بٙ ٝٛیض تض٘یٚ ػالٗت ٗبدساٙ ثٜ٘ظٞس كشا١ٖ ٛک٘کٞدٙ   

اٌٗبٙ كشصٛذ آٝسی ثیـتشكٞست ُشكت٠ اػت.ٝی ثب اؿبسٟ ث٠ ػٞاسم ٛبؿی اص ػضاسیٚ ٠ً احت٘بّ ػلٞٛت الی٠ داخٔی سحٖ ،خٞٛشیضی ؿذیکذ   

رٔؼ٠ تب ١لت٠  4ثبسداسی آؿبص ٝعی  03ٝٛیبص ث٠ تضسین خٞٙ ،اٛؼذاد ٛبؿی اص چؼجٜذُی  سا دس پی داسد ُلت 6آٗٞصؽ دسایٚ ًالػ٢ب اص ١لت٠ 

ثبسداسی ادا٠ٗ داسد .٢ٗبست ١بیی ؿبْٗ اكالح ٝضؼیت ،ت٘شیٚ ١بی ًــی ،تٚ آساٗی ،ٗبػبط ٝا١ِٞٓبی تٜلؼی دس صای٘بٙ ٝ پکغ اص        03

صای٘بٙ ٗجبحخی اػت ٠ً ٗبدساٙ دس عّٞ ایٚ ثشٛب٠ٗ ثب آٙ آؿٜب ٝاص آٙ ث٢شٟ ُیشی ٗی ٛ٘بیٜذ .ٝی خبعشٛـبٙ ػبخت6ٛتیز٠ حضٞس ٗبدس دس ایٚ   

 ًالع ١ب ثبال ثشدٙ تٞاٛبیی ١بی ثذٙ ثشای اٛزبٕ صای٘بٙ عجیؼی،ؿٔج٠ ثش تشع ،دسد ِٝٛشاٛی خٞا١ذ ثٞد .



 خارج اسگَد

 

زر ازاهِ سلسلِ ثحث ّبی لجلی اهزٍس ثِ ٍاکبٍی ٍثزرسی ثعضع عی      

هطکالت ٍهض الت زاهي گیز جبهعضعِ هعبى اضعبرُ ای ذعَاّعن               

زاضت.زٍستبى ،ذَاّزاى ٍثزازراى گزاهی ّوچَى سرٌزاًی ّبی لجلی  

اثتسا السم هی زاًن ّویٌجب اعالم کٌن کِ اس ًظز هي ّوِ زاٍطلجیي کعِ  

ثجت ًبم کززُ اًس ذَثٌس .ٍلی هب ذَة تٌْب ًسارین ثلکِ ذَة تز ّعن  

زارین ٍثبیس ثِ صزاحت اعالم کٌن آى ذَة تز کسی ًعیعسعت جعش       

ذَزم .هي لصس ترزیت ّیچ یک اس زٍستبى را ًسارم اگز صحجتی هی  

کٌن فمط زر لبلت ًمطِ ًظزات ذَزم ّست ًٍِ چیش زیگزی .هثعبلعی    

ثشًن ًٍتیجِ را ثِ ًظز ضوب هی گذارم :یکی اس زٍستعبى کعِ ازععبی         

ٍکبلت زر ایي زٍرُ را زارز زر یک جبیی ثزای چٌس ًفز کِ تضسازضبى 

ثِ اًساسُ اًگطتبى زست ًجَزُ سرٌزاًی زاغی کززُ ٍ گفتِ است کعِ    

یکی اس هْوتزیي هطکالت کطَر ًجَز پَل ذزز زر جبهضِ است ٍگلِ 

هٌس ثَزُ کِ چزا تب کٌَى ّیچکس ثِ ایي اهز هْن تَجعْعی ًعکعززُ       

ایطبى ثب صزاحت اعالم ًوَزُ زر صَرت ٍرٍز ثِ هجلس اٍلعَیعت     

کبرش تالش ثزای  ثزگززاًسى  پَل ذعززثعِ ثعبسارکطعَرذعَاّعس           

ثَز.تَجِ کززیس. هززم ثجیٌیس چِ کسبًی ثب چِ ثزًبهِ ای هی ذَاٌّعس    

صٌسلی هجلس را تصبحت کٌٌس .هي ثِ ایي ثشرگَار هی گَین :ثعزازر    

جبى ثْتز است زر ایي سهیٌِ کوی هطبلضِ کٌی ثْتز است ّعززٍرٍی    

سکِ را ثجیٌی . هي ّن هثل ضوب لجَل زارم کِ ًعجعَزپعَل ذعززیعک         

هعیعلعیعبرز     2هض ل کلی است زر جبهضِ  ،ثِ فزض ایٌکِ ضوب ثتَاًی   

یَرٍ پَل ذزز ّبرا اس ثبثک سًجبًی ثگیزی ٍثِ چزذِ التصبز کطعَر  

ثزگززاًی  کِ تمزیجب اهز هحبلیست .آیب تجضبت ًبضی اس ایعي العسام را        

ثزرسی کززُ ای ؟آیب فکزکززُ ای ثب سزاسیز ضسى پَل ذزز ثِ ثعبسار    

چٌس ًفز زر کطَر ثیکبر هی ضًَس؟ . اگز ًوی زاًیس هعي ثعِ ضعوعب                  

زرصس کبرکٌبى ذط تَلیس آکسبر ،اسعتعبهعیعٌعَفعي       00هی گَین .حتوب  

،آسپزیي ،چست سذن  ،آزاهس ٍ...ثیکبر ذَاٌّس ضس . زٍستبى هتَجِ     

ضسیس؟هتَجِ ضسیس؟  کِ ًجبیس هَاًع ،هطکالت ٍکبستی ّبی هَجَز 

را ثٌحَی کِ زلوبى هی ذَاّس ثزرسی کٌین ثلکِ ثبیس ثب ثزًبهِ ٍکعبر    

کبرضٌبسی  رٍی هسبئل ثحث کٌین .هي ثزذالف ایي رلیت اعالم هی  

کٌن کِ ثزًبهِ هي کال ثب ایطبى هتفبٍت ٍزر جْت عکس ایسُ ایطعبى    

ذَاّس ثَز .هززم عشیش تین التصبزی هي سضی زارز  ثوٌظَر کبسعتعي    

ثبر ثیکبری کِ هْوتزیي هطکل ذبًَازُ ّبست ثزًبهِ ای ارائِ زّس کِ 

ّشارتَهبًی ّن پیسا ًطَزٍ فزٍضگب ّعب     5000زر ثبسارحتی اسکٌبس 

تَهبى ثِ هطتزی هحصَالتعی هعثعل      5000ثجبی ثزگززاًسى هجبلغ سیز 

ًوک ،ًَضبثِ ،هزثب آة هضسًی ٍذیلی چیشّبی زیگز ثسٌّس.هی پزسیس  

ًتیجِ چِ ذَاّس ثَز ؟. االى ًتیجِ را ذسهت تبى ععزض هعیعکعٌعن          

ًتیجِ ای کِ ثب ضٌیسى آى زر جب ٌّگ هی کٌیس . )ثب صسای ثعلعٌعس         

ذَاّزاى ٍثزازراى عشیش ًتیجِ ایي کبر رًٍك ثبسار کست ٍکعبر ٍزر      

ًتیجِ کبّص ثیکبری زر کطَر هی ضَز.ایي یکی اس ثزًبهِ ّبی ثعٌعسُ    

زر زٍرُ ًوبیٌسگی ضوب هززم فْین ،آگبُ ،ثب ضضَر ٍزٍست زاضعتعٌعی    

است.ٍلتی سزاًِ هصزف ایي هحصَالت ثبال ثزٍز ٍتمبضبی آى ثیطتز  

ذط تَلیسّب ثیطتز فضبلیت ذَاٌّس کزز، ًیزٍی اًسبًی هَجَز لبزر ثِ 

تبهیي ًیبس ثبسار ًیست ٍتَلیس کٌٌسُ هججَر است کبرگز استرسام کٌعس  

ٍضوب هی ثیٌیس ثِ ّویي راحتی هطکل ثیکبری کِ ثضع عی ّعب آًعزا         

الیٌحل هیساًٌس حل هی ضَز . زٍستبى هٌعتعظعزثعزًعبهعِ ّعبی هعي              

ثبضیس.ثزًبهِ ّبیی زر سز زارم کِ هطوئٌن ٍلتی ّوِ را ارائعِ زّعن           

رلجبین اًگطت حیزت ثِ زًساى ذَاٌّس گزفت  ٍذَزضَى ثعِ هعي       

 رای ذَاٌّس زاز .گَز ثبی   

 

 ایطب ى اضبسُ کشدًذ:
 علیشضب ضکبسی



 هصاحبِ
                   2ٍ  7بیوبسستبى آهَصضی دسهبًی ًْن دی  داسای دٍ کلیٌیکک تخصکصی جَادامهوکِ               

 7947اصقبل فعبل بَدُ اهب پس اصبْسبصی دس سکبل         -7هی ببضذ.کلیٌیک جَادامهوِ)ع( 

 49دساسفٌذهبُ    -  2ضشٍع بِ اسایِ خذهبت تخصصی ًوَدُ است. کلیٌیک جَادامهوِ)ع( 

ساُ اًذاصی ضذُ است.آًچِ هْن ٍقببل تَجِ است. تغییشات عوذُ عوشاًکی ، تجْیضاتکی         

،ًیشٍی اًسبًی، ًَع خذهبت اسایِ ضذُ، خذهبت فَق تخصصی دسّشدٍ کلیٌیک اص صهکبى     

دسّشدٍ کلیٌیکک    49ابالغ ٍاجشایی ضذى بشًبهِ ًظبم تحَل سالهت بخصَظ ابتذای سبل 

است. بْویي بْبًِ گفتگَیی بب هذیش بیوبسستبى آهَصضی دسهبًی ًْن دی جٌبة آقبی حویذ    

 :ٍفبیی اًجبم دادُ این کِ دس ضشح آى دس ریل آهذُ است 

رٜبة ٝكبیی چ٠ تؼذاد پضؿي ٗتخللیٚ ٝدسچ٠ سؿکتک٠   

 ١بیی دس ًٔیٜیي ١ب ٗــّٞ خذٗت سػبٛی ١ؼتٜذ

تؼذاد ٗتخللیٚ ٗحتشٗی ٠ً كؼالً ثبًٔیٜیي ١ب ١ٌ٘بسی ٗی ًٜکٜکذ    

 ػی ٝػ٠ ٛلش ٝتؼذاد اكشاد كٞم تخلق دٝٛلش ٗی ثبؿذ  

خذٗبت تخللی كؼٔی ؿبْٗ صٛبٙ ٝصای٘بٙ ،رشاحی ػ٘ٞٗی ،اعلبّ 

،داخٔی ،داخٔی اػلبة،اسٝٓٞطی ،چـٖ،سٝاٛپضؿٌی،هٔت ٝػکشٝم    

،استٞپذی،ػلٞٛی ،١ٞؿجشی، ؿی٘ی دسٗبٛی ٝػکٜکَ      ENT،پٞػت ،

ؿٌٜی ٝخذٗبت كٞم تخللی ؿبْٗ خذٗبت كٞم تکخکلکلکی       

ُٞاسؽ )ًٞٓٞٛٞػٌٞپی ٝ......( ٝٛٞصاداٙ اػت. خذٗبت رکبٛکجکی               

ؿبْٗ ُشكتٚ ٛٞاس هٔت ،ٛٞاسٗـض، ٛٞاسػلت اٛزکبٕ تؼکت ٝسصؽ       

 ،ًُٔٞٞٗتشی ٝ خذٗبت داسٝیی ٗی ثبؿذ.

آیب خذٗبت خبكی ثشای ١ٌ٘بساٙ داٛـِبٟ دسٛظش ُشكکتک٠   

 ؿذٟ اػت؟

ًٔیٜیي ١ب ٗلتخش ٝٗٞظق ث٠ اسای٠ ١شػ٠ خذٗت یبد ؿذٟ كکٞم ثک٠     

ًٔی٠ ١ٌ٘بساٙ ٗحتشٕ داٛـِبٟ)ؿبؿْ ٝثبصٛـؼت٠ ٝخبٛٞادٟ ٗکحکتکشٕ     

دسر٠ یي آٛبٙ( ٝثب سػبیت هٞاٛیٚ ٝٗوشسات داٛـِبٟ ٗتجٞع)تخلیق   

 كشاٛـیض١ضی٠ٜ ١ب ٝٛٞثت د١ی ٜٗبػت( اػت.

كؼبّ ثٞد ٙ ًٔیٜیي ١ب تب چ٠ حذ دس استوبء ػغح ػالٗکت  

 ؿ٢شػتبٙ ٗٞحش ثٞدٟ اػت ؟

تبًحیش ایٚ خذٗبت دس ػالٗت ؿ٢شػتبٙ ثبتغجین ثب ٗتـیش١بٝؿبخکق  

 ١ب ػالٗت ٗبٜٛذ6

ٛوؾ ٝا١٘یت ؿشثبِٓشی ٝثی٘بسیبثی ،پیـِیشی ٝتـخیق ثک٘کٞهکغ    

ثی٘بسی ١ب، اسای٠ خذٗبت تخللی ٝكٞم تخللی،ًب١ؾ پشداخت 

١ضی٠ٜ اصریت ٗشدٕ ث٠ ٝیظٟ هـش ًٖ دسآٗذ،دسدػتشع ثٞدٙ تخلق 

١ب ًٜبس ١ٖ،پیـِیشی اصثی٘بسی٢بی ٗضٗٚ، ٝرٞد تز٢یضات پیـشكکتک٠   

ثؼٔت حضٞسٗتخلق ٝكٞم تخلق اٌٛبس ٛبپزیکشٝكکذدسكکذی    

 اػت.

 ٗیضاٙ اػتوجبّ ٗشارؼ٠ ث٠ ًٔیٜیي ١ب دسچ٠ حذ ثٞدٟ اػت؟

ٛلش ٝیضیت تخللی  2002ٗب١یب٠ٛ ٝثغٞسٗتٞػظ  5050اساثتسای سبل 

ٝكٞم تخللی كٞست ُشكت٠ ٝایٚ رذا اصٝیضیت ١بی پکضؿکٌکبٙ    

 415ٗحتشٕ ػ٘ٞٗی اػت.ثغٞس ٗتٞػظ ٝدس١شٝیضیت تخللی ٛکیکض   

خذٗت ربٛجی اٛزبٕ ؿذٟ ث٠ ػجبستی دیِش دسًٜبسكشآیٜکذ ٝیکضیکت      

 خذٗت دیِش اسای٠ ؿذٟ اػت .55140تخللی

 

 



 هصاحبِ

 اص ٗـٌالت ًٔیٜیي ثشای٘بٙ ثِٞییذ؟

ًٞچي ثٞدٙ كضبی ٗٞرٞد ًٔیٜیي ١ب ًٝ٘جٞد اٌٗبٛبت سكب١کی  

ث٠ ػٔت ً٘جٞد كضب،ً٘جٞد ؿذیذ تخت دسثیک٘کبسػکتکبٙ ٛک٢کٖ         

 دی،اكضایؾ سٝصاكضٝٙ تؼذاد ٗشارؼ٠ ًٜٜذٟ ُبٙ ٗحتشٕ 

 كحجت پبیبٛی؟

ثی٘بسػتبٙ ٢ٖٛ دی ٗبًٗٚ ٝٗٔتزبی ثی٘بساٙ ٗحتشٕ، ثی٘بسػکتکبٛکی    

هذی٘ی ،كٞم آؼبدٟ پشًبسٝؿٔٞؽ،اػتشاتظیي،داسای تکزک٢کیکضات     

پضؿٌی پبی٠ ٢ٖٗٝ، ثشخٞسداس اصاؿٔت ثخؾ ١بی ٝیظٟ ،ٛکیکشٝی     

اٛؼبٛی تخللی ، كضبیی ثؼیبسٗحذٝد ٠ً ثیـتشیٚ ٝػکٜکِکیکٚ     

تشیٚ ثبسدسٗبٛی، تـخیلی ،آٗٞصؿی ایٚ ؿ٢کشػکتکبٙ ٝػکبیکش        

ؿ٢شػتبٙ ١بی ٗزبٝس سا تحْ٘ ٛ٘ٞدٟ ٝخٞا١ذٛ٘کٞد.ثکی ؿکي       

ثشٛب٠ٗ ٛظبٕ تحّٞ ػالٗت ٠ً كشكتی ٗغٔٞة ثکشای استکوکبی        

ثی٘بسػتب٢ٛب ٗی ثبؿذ ثبػج تـییشاتی ػ٘ذٟ دسایٚ ثکیک٘کبسػکتکبٙ      

ُشدیذ.ًٔیٜیي ١ب ٝػبصٟ ١بی رذیذ ٝث٢ؼبصی ثی٘بسػتبٙ ٛتیکزک٠    

 ایٚ تـییشات اػت .

آٛچ٠ ٢ٗ٘تش اػت سػبیت حوٞم ٗشدٕ، ٝظیل٠ ٝتؼک٢کذ ٗکشاًکض       

ث٢ذاؿتی ٝدسٗبٛی دسهجبّ آٛبٙ ،تٞر٠ ث٠ اٗکٌکبٛکبت ٝؿکشایکظ        

ٗٞرٞد،١ٌ٘بسی ٝٗـبسًت ٗشدٕ ٝػبصٗبٙ ١ب اػت .تٞر٠ ث٠ ایٚ  

ٌٛبت ٝثشٛب٠ٗ سیضی ٗغٔٞة ٜٝٗبػت ١ٌٝ٘بسی ١ٝ٘یبسی ٗکشدٕ  

سٝص١بی خٞثی سادسثحج ػالٗت ٛٞیذ خٞا١ذ داد. ساٟ اٛکذاصی     

ٝكؼبّ ؿذٙ ثخؾ ؿی٘ی دسٗبٛی ، اكتتبح یخؾ ػَٜ ؿکٌکٜکی      

،ساٟ اٛذاصی ثی٘بسػتبٙ اٗبٕ حؼکیکٚ)ع(،ػکبخکت        MRI،اكتتبح 

ًٔیٜیي ١بی رذیذ ٝاػتبٛذاسد ث٠ حْ ٗـٌالت ٗٞرٞد ًک٘کي     

 كشاٝاٛی خٞا١ذ ٛ٘ٞد.

 یبدّب ٍ خبطشُ ّب )صًذُ یبد دکتش قبهوی(

زر ًیطبثَر هتَلس ضس اٍ کِ ًَُ عبلن رثبًی هصطفی لبئوی ًیطبثَری ثَز اس ّوبى زٍراى کَزکی اس چٌبى  1332/  0/  11زکتز ًبزر لبئوی ثْبء السیي زر تبرید 

زر زاًطگبُ  سپسَّش ٍ استضساز سزضبری ثزذَرزار ثَز کِ حیزت ّوگبى را ثز هی اًگیرت اٍ  زٍراى اثتسایی ٍ زثیزستبى را زر ًیطبثَر ثِ اتوبم رسبًیس ٍ 

براى ثیوهطْس همسس زر رضتِ پشضکی تحصیالت ذَز را ثِ پبیبى رسبًیس ٍ زر ضْزستبى تزثت حیسریِ هطغَل ذسهت گشاری ضس زر کٌبر هساٍای هحزٍهبى ٍ 

تز زک زر سٌگزّبی هرتلف اس جولِ پشضکی لبًًَی ،هضبًٍت ٍ ریبست ضجکِ ثْساضت ٍ زرهبى را عْسُ زار ثَز ٍ ثب ذسهت ذبلصبًِ ّوبًٌس اسالف ذلف 

طبلضِ ٍ پژٍّص س هلزیت ٍ زکتز ضید تب پبیبى عوز هَهٌبًِ ذَز زر هیثبق حزفِ ای اش ثبلی هبًس ٍ ّزگش اس ذسهت رایگبى ثِ هحزٍهبى سز ثبس ًشز .اٍ ّزگش ا

ی ایي حکین ٍاالزر طت اّل ثیت غبفل ًویطس ٍ اس رّگذر ایي هطبلضبت ثِ راسّبی ٍسیضی اس علن پشضکی زست یبفتِ ثَز ٍ اس سزاسز ایزاى ثیوبراًی اس زاًص 

ثب عزٍج عبرفبًِ ٍ عبضمبًِ ذَز ٍ ًیش ثب پَضیسى تي پَش سپیس جبهگی ٍ رٍ ثِ  88/1/18ًیطبثَری ثْزُ ثززُ ٍ سالهت  ذَزرا ثبس هی یبفتٌس ٍی زر تبرید 

 سَی ذبًِ زٍست جبى ثِ جبى آفزیي تسلین کزز ٍ ثِ کزٍثیبى عبلن ثبال پز کطیس ٍ رفت 

 ٍصیت ایي ثشرگ طجیت ًیطبثَری ثِ هب ّوَارُ ایي عجبرت ثَز کِ تب ٍلت ثبلی است حسبة هَجَزی آذزت ذَز را سیبز کٌیس



 تغذیِ سالن

  خشفِ قشٍت ًبم غزا:

 ضْزستبى ّبی تزثت حیسریِ ، ساٍُ ٍهِ ٍالت هٌطقِ طبخ غزا :

 ًفش9هَاد تطکیل دٌّذُ: بشای 

هغش گززٍذزز ضسُ ًگیٌی -حجِ سیز 4پیبس ٍ سیز)یک عسز پیبس هتَسط ٍ -پًَِ ٍ ًضٌب ذطک)یک لبضك غذا ذَری  -لیَاى 4کطک سبییسُ)-گزم 30ذزفِ تبسُ )

 رٍغي سرز)ًصف لیَاى  -ًوک ٍ فلفل ٍ سرزچَثِ ثِ همسار السم -)ًِ سیبز ذزز )ًصف لیَاى 

 سٍش پخت : 

ا هی ریشین ٍ    ب ر اثسا سیز ٍ پیبس را کوی سزخ هی کٌین ثضس ذزفِ را ریرتِ ٍ ّن هی سًین. سپس هغش گززٍ آسیبة ضسُ ٍ ًوک ٍ فلفل ٍ سرزچَثِ ٍ پًَِ ٍ ًضٌ                                  

 زلیمِ غذا آهبزُ ضَز. 20ثرَثی ّن سزُ تب هَاز هرلَط ضًَس. زر آذز کطک را ّوزاُ ثب آة رٍی هَاز هی ریشین ٍ ثب حزارت کن هی گذارین تب 

 هالحظبت : 

 بِ جبی سزخ کزدى پیبس آى را بب حزارت هالین تفت دّید.
 بْتز است در تْیِ غذا اس کشک پبستَریشُ،کن چزة ٍکن ًوک استفبدُ شَد.

 ًظش هتخصصیي علن تغزیِ :

 % اس پزٍتئیي هَرد ًیبس رٍساًِ را تأهیي هی کٌد.03%اًزصی ٍ 03ایي غذا 
 بِ دلیل ٍجَد کشک هقدار قببل تَجْی اس کلسین ٍفسفز هَرد ًیبس رٍساًِ تأهیي هیشَد.

است .اس جولِ دیگز خَاص قببل تَجِ آى هی تَاى بِ ٍجَد   Cخزفِ هَجَد در ایي غذا اس سبشیجبت خَدرٍ ٍ بسیبر هغذی هحسَة هی شَد کِ حبٍی هقدار قببل تَجْی ٍیتبهیي 

 633گزم در    هیلی 60در قسوت رٍیشی آى، هَاد هعدًی هثل هٌیشین، پتبسین، کلسین ٍ ّوچٌیي ٍیتبهیي ث ) 0در بزگ آى اشبرُ کزد عالٍُ بز ٍجَد اهگب W3هقدار قببل تَجْی 

 ببشد.  ًیشهی B1ٍB2ٍ ٍیتبهیي  ) پیش سبس ٍیتبهیي آ)بتبکبرٍتيّبی آى ٍجَد دارد. خزفِ غٌی اس آًتی اکسیداى ٍ سزشبر اس  تز( بِ هقدار سیبد در ببفت گزم هبدُ

 

  کبسضٌبس تغزیِ –سوبًِ یَسفی هقذم 

 سبلن بخَسین ، سبلن بوبًین

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=149066
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=734


 گفت ٍگَ

ثشای ًؼبٛی ٠ً آؿٜبیی صیبدی ثب رٜبثؼبٓی ٛذاسٛذ خٞدتٞٙ سا ٗؼشكی ًٜیذ6            

كشصٛذدس چ٠    0دس تشثت حیذسی٠ ٝ داسای        5000رؼلش حؼیٜیبٙ ٗتٞٓذ ػبّ     

 5042ػبٓی اػتخذإ ؿذٟ ایذ6 ػبّ 

 اخشیٚ ٗذسى تحلیٔی6 دیپٖٔ تزشثی

 ػٞاثن ًبسی6

ػبّ دس داسٝخب٠ٛ اٗبٕ ٗــّٞ ث٠ ًبس          53حذٝد    5040تب    5030اص ػبّ    

ثلٞست ؿشًتی دس اٗٞس داسٝئی ٝ       5042تب      5040ثٞدٟ إ. ٝ اص ػبّ       

اػتخذإ داٛـِبٟ ؿذٕ ٠ً ١ٖ اًٜٞٙ دس پؼت ٗتلذی اٗٞس دكتشی ٝ  5042

 ثبیِبٛی داٛـِبٟ دس خذٗت ؿ٘ب ١ؼتیٖ.

رذای اص پشٝٛذٟ ١بی ساًذ     حذٝد چٜذ پشٝٛذٟ دس ثبیِبٛی ٗٞرٞد اػت؟         

 پشٝٛذٟ 0333حذٝد 

ثب تٞر٠ ث٠ ای٠ٌٜ ػبثو٠ رج٠٢ ٝ اكتخبس ربٛجبصی داسیذ ٛظشتٞٙ دس خلٞف             

دس ١ش دٝ دٝسٟ ١ذف سضبیت خذاٝٛذ       خذٗت دس آٙ صٗبٙ ٝ حبّ چیؼت؟      

 ٝ خذٗت ث٠ خٔن خذاػت

ث٠ ٛظش ؿ٘ب چ٠ ٗـٌالتی دس ٗحْ ًبستٞٙ داسیذ؟ ً٘جٞد ٛیشٝ، ٛجٞد كضبی             

كیضیٌی ٜٗبػت، ً٘جٞد اٌٗبٛبت اص هجیْ ػیؼتٖ ػشٗبیـی ٝ ُشٗبیـی              

 اػتبٛذاسد ثب ثبیِبٛی

ثب تٞر٠ ث٠ ای٠ٌٜ دسٗؼیش سكت ٝ ثشُـت        اص ١ٌ٘بساٙ چ٠ اٛتظبساتی داسیذ؟      

پ٠ٔ سا پی٘ٞد  اص ١ٌ٘بساٙ ٗحتشٕ توبضب           13ث٠ اتبم ثبیِبٛی  ثبیذ حذٝد        

 داسٕ دس ایٚ خلٞف ١ٌ٘بسی الصٕ سا داؿت٠ ثبؿٜذ.

 ثب ٝاحذ ًبسُضیٜیثیـتشیٚ تؼبْٗ سا ثب ًذإ ٝاحذ داسیذ؟ 

اص ای٠ٌٜ توشیجب ٗحْ ًبستٞٙ اص ثوی٠ ١ٌ٘بساٙ كبك٠ٔ داسٟ حٞكٔتٞٙ ػش               

٠ٛ چٞٙ ًبس صیبدٟ اكال ُزس صٗبٙ سٝ        ٛ٘یشٟ یب احؼبع ت٢ٜبیی ٛ٘ی ًٜیذ؟       

 ٗتٞر٠ ٛ٘یـٖ

 

آسٟ دس سٝص ػیذ                دسعّٞ ػبّ اص ٗؼئٞٓیٚ داٛـِبٟ ث٢تٞٙ ػش ٗیضٜٛذ؟             

ؿذیش خٖ خیٔی اص ١ٌ٘بساٙ ٝ ٗؼئٞٓیٚ اسدات خبكی ث٠ ٗٚ داسٛذ ٝ                 

رذای اص ایٚ ٗؼ٘ٞال ٗؼئٞٓیٚ ٗؼبٝٛت تٞػؼ٠ اص هجیْ دًتش ًٝیٔیبٙ ٝ                

 ٗذیشاٙ ُب١ی خذا هٞتی ث٠ ٗب ٗیِٚ.

ایٜٞ ثبیذ اص ٗؼئٞٓیٚ ٝ ١ٌ٘بساٙ ػٞاّ        ث٠ ٛظشت دس ًبست ٗٞكن ثٞدی؟        

 ًشد ٝٓی ت٘بٕ ػؼی ٝ تالؿ٘ٞ دس ر٢ت ث٢شٟ ٝسی ثیـتش اٛزبٕ ٗیذ١ٖ.

تب ًٜٞٙ ًبسٜٗذ ٠ٛٞ٘ٛ ؿذٟ ایذ؟ ثب تٞر٠ ث٠ ای٠ٌٜ خیٔی اص ١ٌ٘بساٙ دس ًبس        

 خٞد اص ٗٚ ٗٞكوتش ثٞدٟ اٛذ ١ٜٞص ایٚ اكتخبس ٛلیت ثٜذٟ ٛـذٟ.

اُش ثشُشدی ث٠ سٝص اّٝ اػتخذإ ثبص ١ٖ ایٌٜبسٝ اٛتخبة ٗی ًٜی؟ ٗؼٔ٘ی             

سٝ ث٢تش دٝػت داسٕ چٞٙ دٝػت داؿتٖ ػ٢٘ی دس تشثیت داٛؾ آٗٞصاٙ ٝ             

 كش١َٜ ربٗؼ٠ داؿت٠ ثبؿٖ.

ػالٗتی ٝ آسصٝی عّٞ ػ٘ش ثیـتش ثشای تي تي         یي آسصٝ ثشای ١ٌ٘بساٙ؟     

 آ٢ٛب

ثب تٞر٠ ث٠ ً٘جٞد    حشكی دس آخش ثشای ٗؼئٞٓیٚ داٛـِبٟ داسیذ ثیبٙ ًٜیذ؟           

كضبی كیضیٌی دس ٗحْ ثبیِبٛی ٝ آٌتشٝٛیٌی ثٞدٙ اًخش ٛب٠ٗ ١ب اص                  

ٗؼئٞٓیٚ ٗشثٞع٠ توبضب داسٕ ٠ً ٛؼجت ث٠ ساٟ اٛذاصی ػیؼتٖ ثبیِبٛی اهذإ             

 ٛ٘بیٜذ.

اتبهی اػت ًٞچي،ربیی ٠ً دس آٙ خجشی اص ٗیض ٝ كٜذٓی ١بی آٛچٜبٛی ٛیؼت، ربیی ٠ً چیضی رضء                      

١ضاساٙ پشٝٛذٟ، ٛب٠ٗ ٝ دػتٞسآؼْ٘ ٝ ثخـٜب٠ٗ دس آٙ دیذٟ ٛ٘ی ؿٞد دس ایٚ ثیٚ ٗشدی ثی ادػب ٠ً ت٢ٜب دس                       

آٙ ػٌٞت ٝ خٔٞت تي تي ٛب٠ٗ ١ب سا دس الث٠ الی پشٝٛذٟ ٗخلٞف خٞد هشاس ٗی د١ذ. ایٜزب ربیی ٛیؼت 

 رض ثبیِبٛی داٛـِبٟ



 تاسُ ّای فٌاٍری

تزای ضارص کزدن تلفه َمزاٌ خًد وثایذ مذت سماان سیاادی     

صثز کىیذ. تزخی اس کارتزان تازای ضاارص کازدن یاًضای             

ماوىذ.ایز تزای ضارص ضذن   خًدضان یک ضة تا صثح مىتظز می

کىیذ، حتما مطکلای يواًد      تاتزی مذت سمان سیادی صثز می

ضًوذ یک تلافاه    دارد. دالیل سیادی يوًد دارد کٍ تاػث می 

َمزاٌ آَستٍ ضارص ضًد. در ادامٍ ضما را تا ایه دالیال آضاىاا       

 .کىیم می

 

 کیفیت داضته کاتل تی � ۱

مزير  َا تٍ ايلیه کار ایه است کٍ کاتل یًضی خًد را تزرسی کىیذ. کاتل

ضًوذ. ایز اس کاتل خًد چىذ سال است کٍ استفادٌ  سمان خزاب می

 .کىیذ، تذ ویست آن را تؼًیض کىیذ می

 مىثغ تزق ضؼیف � ۲

کطذ. حتی  َا طًل می کامپیًتز ساػت�USB ضارص کزدن یًضی تا پًرت

 .استفادٌ کىیذ تاس تایذ سمان سیادی مىتظز تاضیذ USB�۳.۳ ایز اس

 کیفیت آداپتًر تی � ۳

تًاوىذ تا قذرت ايلیٍ  ضًوذ ي ومی آداپتًرَا َم تٍ مزير سمان ضؼیف می

تًان تٍ تاتزی یًضی صذمٍ  یًضی را ضارص کىىذ. یک آداپتًر ضؼیف می

 .يارد کىذ

 افشاری یًضی مطکل سخت � ۴

کىیذ، تایذ تٍ فکز  ایز چىذ سالی است کٍ اس یک تلفه َمزاٌ استفادٌ می

ري  َا در طًل سمان تا مطکالت مختلفی ريتٍ تؼًیض آن تاضیذ. یًضی

 .تًاوىذ ريی سزػت ضارص تاثیزیذار تاضىذ ضًوذ کٍ می می

 ضًد تاتزی خزاب می � ۵

تًاوذ تاتزی را خزاب کىذ.  استفادٌ سیاد اس یًضی ي ضارص متؼذد آن می

ضًد ي تٍ سزػت ضارص خًدش را اس دست  تاتزی خزاب آَستٍ ضارص می

 .دَذ. تؼًیض تاتزی راٌ حل خًتی است می

 استفادٌ سیاد اس یًضی � ۶

 یا�Clash�of�Clans در سمان ضارص تا یًضی خًد کار وکىیذ. ایز

Candy�Crushَا تزيیذ.  کىیذ، وثایذ در سمان ضارص تٍ سزاؽ آن تاسی می�

ایز در سمان ضارص اس یًضی تیص اس اوذاسٌ استفادٌ کىیذ، مذت سمان ضارص 

 .ضًد آن تسیار سیاد می

 سمیىٍ درحال اوزا َستىذ َای مختلف در پس تزوامٍ � ۷

سمیىٍ در حال اوزا َستىذ کٍ تاتزی  َای مختلفی در پس َمیطٍ تزوامٍ

ضًد  َا در سمان ضارص یًضی، تاػث می کىىذ. تاس تًدن ایه تزوامٍ مصزف می

 .کٍ سمان سیادی تزای ضارص کامل مىتظز تماویذ

 مسذيد ضذٌ است�USB پًرت � ۸

محل ضارص یًضی خًد را تمیش کىیذ. قزار دادن یًضی در ویة تاػث 

ضًد کٍ پزس ضلًار تٍ داخل محل ضارص تزيد ي آن را مسذيد کىذ. ایه  می

 .ضًد کٍ یًضی آَستٍ ضارص ضًد مًضًع تاػث می

 صذمٍ دیذٌ است�USB پًرت � ۹

ممکه است یًضی ضما تٍ سمیه تخًرد ي محل ضارص آن صذمٍ تثیىیذ. ضزتٍ 

 .تًاوذ ایه قسمت را خزاب کىذ می

 سدٌ است سوگ�USB پًرت � ۱۳

َای خیس ي مزطًب ممکه است تاػث  قزار یزفته یًضی در مکان

سدیی آن ضًد. ایه احتمال يوًد دارد کٍ محل ضارص یًضی تا  سوگ

 سدیی مًاوٍ ضًد. سوگ

 www.zomit.irمىثغ ۺ

 ّبی اًذسٍیذی دمیل ضبسط آّستِ گَضی

 هبٌّبهِ الکتشًٍیکی اًعکبس

 هذیشهسئَل : غالهشضب هیشی

 سشدبیش : فبطوِ عشاقی سیشجبًی

 ٍیشاستبس : علیشضب ضکبسی

 تصَیش بشداس : سٍح اهلل دلیش

 طشاح : حسیي هیشی 



 شوا ّن بِ کوپیي بپیًَدید....

وفر در کمپیه پیشگیری از سکتٍ مغسی 300عضًیت بیش از   

 ريابط عمًمی داوشگاٌ علًم پسشکی تربت حیدریٍ تا کىًن...


