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  فصل اٍل

 اًؼبى ٍ پضؿکی ثِ ثْذاؿت ثشای ّوِ

 پضؿىی دس اثتذا ثٝ كٛست ٞٙش آغبص ؿذٜ ٚ ثب ٌزؿت ػذٜ ٞب ثٝ ؿىُ یه ّٓٓ دسأذ.

دا٘ؾ پضؿىی ثٝ ٔیضاٖ ثؼیبس صیبدی اص ٔؼبیُ ٔـبٞذٜ ای ٚ ثٝ ًٛس ٔؼتمیٓ دسن ؿذٜ ٚ ثب اػتٙجبى اسصؽ یبثی ٞبی  تفؼیش 

 ؿذٜ ثٝ دػت أذٜ اػت.

دسثبسٜ ا٘ؼبٖ ٚ دا٘ؾ اٚ اص سٚصٌبساٖ پیؾ تبوٖٙٛ، دسثبسٜ  ص٘ذٌی ٘بٔٝ ٔشداٖ ثشرؼتٝ ای وٝ پضؿىی سا ثٝ پیؾ  ثشسػی ٞبیی

ثشدٜ ا٘ذ ،دسثبسٜ ِ٘شات دس حبَ تغییش اص اٞذاف ٚ ٔمبكذ دسٔب٘ی ثٝ ػٛی اٞذاف ٚ ٔمبكذ پیؾ ٌیشی اص ثیٕبسی ٞب ، ٚ اص 

ثٝ پضؿىی ربٔٔٝ ا٘زبْ ؿذٜ اػت. پضؿىی اص فشًٞٙ ػٙتی وٝ ثخـی اص پیـٍیشی ثٝ پضؿىی ارتٕبٓی ٚ اص پضؿىی ارتٕبٓی 

پضؿىی ثٛدٜ ٚ ثٔذٞب اص ّْٓٛ صیؼت ؿٙبػی ٚ ًجیٔی ٚ دس ایٗ اٚاخش اص ّْٓٛ ارتٕبٓی ٚ سفتبسی تب حذ صیبدی ثٟشٜ ٔٙذ ؿذٜ 

ٞذاف ارتٕبٓی دسأذٜ اػت. اػت، پضؿىی ثش ثٟتشیٗ ٌزؿتٝ ثٙب ؿذٜ اػت ٚ دس ثٛتٝ صٔبٖ ثٝ كٛست یه ِ٘بْ ارتٕبٓی ٚ ثب ا

 أشٚصٜ اسصؽ اكّی پضؿىی ػالٔتی ٚ ٞذف آٖ ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ اػت.

دس ایٗ فلُ  ٔختلشی اص دٚس ٕ٘بی تبسیخ تىبُٔ پضؿىی ٚ پیـشفت اٖ ثٝ ػٛی ٞذف ثیٗ إِّّی ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ تب ػبَ 

 ٔیالدی اسایٝ ٔی ؿٛد. 2000

 

 پضؿکی دس دٍساى ثبػتبى:-1

 ، داػتب٘ی دساص اػت  وٝ ا٘ؼبٖ دس دٚسٜ ٞبی ٔختّف ٔشاحُ پیـشفت ٚی  ٚ فشًٞٙ ٚ تٕذٖ سا دس ٔی ٌیشد.داػتبٖ پضؿىی 

آلبی ٞٙشی آالْ داؿتٝ وٝ ٞش فشٍٞٙی ِ٘بْ پضؿىی خٛد سا ثٝ ٚرٛد اٚسدٜ ٚ پضؿىی چیضی رض یه رٙجٝ اص تبسیخ ٞش فشًٞٙ 

 ٘یؼت.

بٖ اْ أِّْٛ ثٛدٜ ٚ ٘مؾ ٟٕٔی دس تّفیك فشًٞٙ ٞبی ٘خؼتیٗ ایفب یه ٌبْ پیؾ سفتٝ ٚ ٔی ٌٛیذ پضؿىی ثبػت Dubosآلبی 

 وشدٜ اػت.

 

 پضؿکی اٍلیِ:

 ثٝ دسػتی ٌفتٝ ؿذٜ اػت وٝ پضؿىی آثؼتٗ اص ٔیُ ًجیٔی ٚ صاییذٜ هشٚست ٚ ٘یبص ثٛدٜ اػت.

خذایبٖ ٚ حَّٛ سٚح ثٝ ّٓت ٔحذٚد ثٛدٖ دا٘ؾ ، ثیٕبسی ٞب ٚ دس ٚالْ تٕبْ ٌشفتبسی ٞب ٚ ثالٞبی ا٘ؼبٖ ٘خؼتیٗ ثٝ خـٓ 

ؿیٌبٖ دس ثذٖ ٚ دس احش ویٙٝ تٛصی ػتبسٌبٖ ٚ ػیبسات ٔٙؼٛة ٔی ؿذ. ایٗ ِ٘شیٝ ا٘ؼبٖ ثبػتبٖ دسثبسٜ ثیٕبسی ٞب ثٝ ٓٙٛاٖ 

 تئٛسی ٔبٚساٌِجیٔٝ ثیٕبسی ؿٙبختٝ ٔی ؿٛد.

خشافبت ،ٔزٞت ،ربدٌٚشی  ٞضاس ػبَ پیؾ اص تِٛذ ٔؼیح أیختٝ ای اص 5ثب ایٗ حبَ پضؿىی دس دٚساٖ پیؾ اص تبسیخ دس حذٚد 

 ٚ تٔٛیز ثٛدٜ اػت.

پضؿىی اثتذای تبسیخ ٔٔیٙی ٘ذاسد  ٚ اوٖٙٛ ٞٓ اٌش دس ٌٛؿٝ ٚ وٙبس رٟبٖ رؼت ٚ رٛ ؿٛد ٞٙٛص ٔشاحُ ٘خؼتیٗ پضؿىی دس 

 آفشیمب ٚ آٔشیىبی التیٗ ٚ رضایش الیب٘ٛع آساْ ٚرٛد داسد. –ثؼیبسی اص ٘مبى رٟبٖ دس آػیب 

ثیٕبسی وٝ ا٘ؼبٖ ٘خؼتیٗ ثٝ اٖ آتمبد داؿت ٞٙٛص ٞٓ ٞؼت ٔخالً رزاْ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔزبصات ؿخق ثٝ  فشهیٝ ای ٔبٚساء اٌِجیٔٝ

 ّٓت ٌٙبٞی وٝ دس ٌزؿتٝ ٔشتىت ؿذٜ تّمی ٔی ؿٛد.
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ثب آ٘ىٝ ا٘ؼبٖ ٘خؼتیٗ خٛد اص ثیٗ سفتٝ ِٚی اخالف اٚ سا وٝ حىیٓ ػٙتی ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد. دس ٞش ربیی ٔی تٛاٖ یبفت .حىیٓ 

ربدٌٚشی ٚ غیش –ٔشدْ ص٘ذٌی ٔی وٙذ ٚ دسٔبٖ ٞبیی وٝ ا٘زبْ ٔی دٞٙذ ثش پبیٝ ٔخًّٛی اص وبسٞبی ٔزٞجی ػٙتی دس ثیٗ 

 ّٕٓی اػت.

 ٞب دسثبسٜ ٔٔبِزٝ ثبِیٙی ٔبسٞب خٛاٞیذ ؿٙیذ. mantraپضؿىی اِٚیٝ تبسیخ ٔٔٙی ٘ذاسد ثشای دفبّ دس ٞٙذ ٞٙٛص ٞٓ اص 

 

 پضؿکی دس ٌّذٍػتبى:

ایٗ دٚ ِ٘بْ پضؿىی ٞٓ ثٝ ِحبٍ ِ٘ش ٚ  (siddha Ayureveda,)ی ٓجبست ا٘ذ اص آیٛسدا ٚ ػیذا ِ٘بْ ٞبی پضؿىی ٚالٔبً ٞٙذ

 ٞٓ ثٝ ِحبٍ ّٕٓی اختالف ٘بچیضی داس٘ذ.

یب ّٕٓی وٝ ثٝ ٚػیّٝ اٖ ثتٛاٖ ص٘ذٌی سا  ّٓٓ ص٘ذٌی)دا٘ؾ ص٘ذٌی( ٚت تٔشیف ٓجبست اػت اص: سٚؽ پضؿىی آیٛسدا حؼ

 ػٛع سٚتب ٚ ٚاي ثٟبتب  –س ٞٙذ ثبػتبٖ دس پضؿىی آیٛسدایی وبس وشدٜ ا٘ذ اص آتشیب چبساوب ًٛال٘ی وشد. ٔـٟٛستشیٗ وؼب٘ی وٝ د

ػٛع سٚتب  پذس رشاحی ٞٙذی اٌبٞی رشاحی صٔبٖ خٛد سا دس احش والػیه ػٛع سٚتب ػبٔیتب ٌشدآٚسی وشد. دس پضؿىی 

ثٛدٜ ا٘ذ. ٔٛهّٛ ثشرؼتٝ پضؿىی آیٛسدا ثبػتبٖ ٞٙذٚػتبٖ ثٟذاؿت ربی ٟٕٔی داؿتٝ اػت. لٛا٘یٗ ٔب٘ٛ سٔض ثٟذاؿت فشدی 

 ِ٘شیٝ ػٝ خّي دس ایزبد ثیٕبسی اػت.

دٚؿبٞب یب خّي ٞب ٓجبستٙذ اص : ٚاتب )ثبد(، پیتب )كفشا(، ٚوبفب)ثّغٓ( ًجك ایٗ ِ٘شیٝ ثیٕبسی ثٝ ٓٙٛاٖ اختالَ دس تٔبدَ ایٗ ػٝ 

ق ػبِٓ اػت. ایٗ ِ٘شیٝ ؿجبٞت ثؼیبسی ثب خّي تٛریٝ ٔی ؿذ. ٚ اٌش ایٗ ػٝ خّي دس تٔبدَ ٚ ٕٞبٍٞٙی وبُٔ ثبؿٙذ ؿخ

ِ٘شیٝ چٟبس خّي پضؿىی ثبػتبٖ داسد. ثبیذ ثٝ دیٍش ِ٘بْ ٞبی ثٛٔی پضؿىی دس ٞٙذٚػتبٖ ٔب٘ٙذ ًت یٛ٘ب٘ی ٚ ٞٛٔئٛپبتی ٞٓ 

 اؿبسٜ وشد.

 د ؿذ. سیـٝ پضؿىی یٛ٘بٖ ثبػتبٖ داسد ٚ تٛػي حبوٕبٖ ٔؼّٕبٖ ٞٙذ دس حذٚد ػذٜ ؿـٓ ٔیالدی ثٝ ٞٙذ ٚاسًت یٛ٘ب٘ی 

 ٔحشن اػت-یٛپبتی یه ِ٘بْ داسدٞٛٔ

ٞٛٔئٛپبتی یه ِ٘بْ دسٔبٖ داسٚیی ثیٕبسی ثب ٔلشف ٔمذاس ا٘ذوی داسٚػت وٝ دس اؿخبف ػبِٓ ٘ـب٘ٝ ٞبیی ؿجیٝ ا٘چٝ دس 

 دسٔبٖ ثیٕبسی ثٝ وبس ٔی سٚد ایزبد ٔی وٙذ.

 

 پضؿکی دس چیي:

 پضؿىی دس چیٗ ٘خؼتیٗ لؼٕت ػبصٔبٖ یبفتٝ پضؿىی اػت.

اكُ اػت: یبً٘ ٚ ییٗ. ٓمیذٜ ثش آٖ ثٛد وٝ یبً٘ ثٝ ٓٙٛاٖ اكُ فٔبَ ٚ ٔشدا٘ٝ ٚ ییٗ ثٝ ٓٙٛاٖ اكّی ٔٙفی ٚ ص٘ب٘ٝ  2ٝ ثش پبی

 ٔی ثبؿذ ٚ تٔبدَ ثیٗ ایٗ دٚ ٘یشٚی ٔخبِف ثٝ ٔٔٙبی ػالٔتی خٛة اػت.

 ی ا٘زبْ دادٜ ا٘ذ.ایٕٗ ػبصی ثٛدٜ ا٘ذ وٝ ثشای پیـٍیشی اص اثّٝ ا٘ؼب٘ی ،آثّٝ وٛث چیٙی ٞب ٘خؼتیٗ پیـٍبٔبٖ

اص ِ٘ش چیٙی ثٟتشیٗ پضؿه وؼی اػت وٝ ٘ٝ تٟٙب اؿخبف ثیٕبس سا دسٔبٖ وٙذ ثّىٝ افشادی سا وٝ ٞٙٛص ثیٕبس ٘ـذٜ ا٘ذ دسٔبٖ 

 وٙذ.

 چیٙی ٞب ثٝ پضؿىی ػٙتی خٛد وٝ ثٝ ًٛس وبُٔ ثب پضؿىی ٘ٛیٗ تّفیك ٘ـذٜ اػت،ٚفبداسی ثؼیبس ٘ـبٖ ٔی دٞٙذ.

 ی ٚ ًت ػٛص٘ی دس ػبِٟبی اخیش تٛرٝ رٟب٘یبٖ سا ثٝ خٛد رّت وشدٜ اػتِ٘بْ پضؿىبٖ پبثشٞٙٝ چیٙ

 ٔبػبط ثذٖ ٚ داسٚٞب ،تٛػي پضؿىبٖ چیٙی ثٝ وبس ٌشفتٝ ٔی ؿذ٘ذ.–آة دسٔب٘ی  –سطیٓ غزایی -سٓبیت ثٟذاؿت
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 پضؿکی دس هصش:

٘ٛؿتٝ ٞبی تلٛیشی سا اثذاّ  ػبَ پیؾ اص ٔیالد داؿتٝ اػت ٚ چٖٛ ٔلشیبٖ 2000ٔلش یىی اص لذیٕی تشیٗ تٕذٖ ٞب سا اص 

 وشدٜ ٚ وبسٞبی خٛد سا ثش سٚی اٚساق پبپیشٚع حجت ٔی وشد٘ذ. ٌٔبِت ثؼیبسی دسثبسٜ ٔلش ثبػتبٖ دا٘ؼتٝ ؿذٜ اػت.

دس ٔلش ثبػتبٖ ٞٙش پضؿىی ثب ٔزٞت آٔیختٝ ثٛدٜ ٚ پضؿىبٖ ٔٔبدَ وبٞٙبٖ ثٛدٜ ا٘ذ وٝ دس أٛصؿٍبٜ ٞبیی دس ٔٔبثذ أٛصؽ 

 ٔی دیذٜ ا٘ذ.

 اٖ صٔبٖ وبسٞبی ّٕٓی تـشیح ٚرٛد ٘ذاؿت صیشا ٔزٞت ٔلشی دس ٍ٘بٞذاسی ا٘ؼبٖ ػفبسؽ اویذ وشدٜ اػت.دس 

دس ٔلش ثبػتبٖ  تخلق پضؿىی ٔتذاَٚ ثٛد ، چـٓ پضؿه ،پضؿه ػش، د٘ذا٘پضؿه ٚرٛد داؿت ٚ ٕٞٝ ایٗ پضؿىبٖ اص دِٚت 

 حمٛق سػٕی ٔی ٌشفتٝ ا٘ذ.

 ٔلشی سا اص ٕٞٝ ثٟتش ثٝ ؿٕبس ٔی اٚسدٞٛٔش هٕٗ ؿشح پضؿىبٖ د٘یبی لذیٓ،پضؿىبٖ 

پضؿىی ٔلش ثبػتبٖ اص حبِت ثذٚی ثٝ دٚس ثٛد. ٔلشیبٖ ثش ایٗ ثبٚس ثٛد٘ذ وٝ ثیٕبسی ثٝ ّٓت رزة ٔٛاد خٌش٘بي اص سٚدٜ اػت 

وٝ ػجت افضایؾ ٌٙذیذٌی خٖٛ ٚ تـىیُ چشن ٔی ؿٛد. پضؿىبٖ ثبِیٙی ٔلش ٔٔتمذ ثٛد٘ذ وٝ هشثبٖ لّت ٌٛیؾ لّت اػت. 

 خٖٛ ٌشفتٗ ٚ ًیف ٌؼتشدٜ ای اص داسٚٞب دسٔبٖ ٔی ؿٛد.–ٔؼُٟ –دٚساٖ ثیٕبسیٟب ثٝ ٚػبیّی ٔب٘ٙذ تٙمیٝ  دس اٖ

ٔلشفی ٞب دس صٔیٙٝ ثٟذاؿت ٕٓٛٔی پیـشفت وشد٘ذ، آٟ٘ب ؿٟشٞبی ًشاحی ؿذٜ، حٕبْ ٞبی ٕٓٛٔی ٚ فبهالة ٞبی صیشصٔیٙی 

 ػبختٙذ.

 خَد داسد ػجبست اػت اص :هؼشٍف تشیي دػت ًَؿتِ ّبیی کِ دسثبسُ هصش ثبػتبى ٍ

 پبپیشٚع ادٚیٗ اػٕیت ٚ پبپیشٚع اػت.

 دس حٛصٜ ثٟذاؿت ٕٓٛٔی ٔلشیبٖ ثشتشی داؿتٝ ا٘ذ.

 ثٛد. Hoursخذای ػالٔتی دس ٔلش ثبػتبٖ 

 ٔلشیبٖ دسثبسٜ تّمیح ٔبیٝ آثّٝ إٞیت پـٝ ثٙذ ٚ ساثٌٝ ثب ٔٛؽ اًالٓبتی داؿتٝ ا٘ذ.

 ت دس پضؿىی لذیٓ داؿتٝ ٚ پغ اص اٖ پضؿىی یٛ٘بٖ ربیٍضیٗ آٖ ؿذ.ػبَ ٘مؾ غبِ 2500پضؿىی ٔلش ثبػتبٖ تب 

 

 پضؿکی دس ثیي الٌْشیي:

 ػبَ پیؾ ٚرٛد داؿتٝ اػت. 6000تٕذٖ ثیٗ اِٟٙشیٗ وٝ ثٝ ٓٙٛاٖ ٌبٞٛاسٜ تٕذٖ ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد اص 

ه أٛختٝ ٚ ا٘زبْ ٔی دس ثیٗ اِٟٙشیٗ ٔفبٞیٓ اػبػی پضؿىی ٔزٞجی ثٛدٜ ٚ تٛػي ٌیبٜ پضؿه  ٚ وبسد پضؿه ٚ ًّؼٓ پضؿ

 ؿذٜ ا٘ذ. ایٗ ًجمٝ ثٙذی تىبُٔ وبُٔ ثب ًجمٝ ثٙذی وٙٛ٘ی ،ٔتخلق داخّی ، ٔتخلق رشاحی ٚ سٚاٖ پضؿه داسد.

ثیٗ اِٟٙشیٗ ٌٟٛاسٜ ربدٌٚشاٖ ٚ پیـٍٛیی اص ساٜ احوبس اسٚاح ثٛد. دا٘ـزٛیبٖ پضؿىی ثب ًجمٝ ثٙذی ؿیبًیٗ یٔٙی ُٓ ثیٕبسٞب 

 ػشٚوبس داؿتٙذ.

الة ٚ خبن ثیٙی  یب تٔجیش سٚیبٞب ٚ خٛاة ٚ فبٍِیشی ثٝ ٚػیّٝ ٞپبتٛػىٛپی یب رٍش ثیٙی اص ٚیظٌی ٞبی ّٓٓ اػٌش–صُٔ 

 پضؿىی آٟ٘ب ثٛد.

 ثبثّی ٞب ٚؿٛسٚی ٞب ٔٙلفبٖ ػتبسٜ ؿٙبػی پضؿىی دس ػشاػش ٌٔٙمٝ ٔـتشن آػیب ٚ اسٚپب پشاوٙذٜ ثٛدٜ ا٘ذ. –ػٛٔشی ٞب 

ٖ سا تِٙیٓ وشدٜ وٝ ثٝ لٛا٘یٗ حٕٛسایی ٔٔشٚف ا٘ذ ٚ ٘بُش ثش ارشای وبس پضؿىبٖ ٚ حٕٛسایی، ٔزٕٛٓٝ ای اص لبٖ٘ٛ ٞبی ٔذٚ

اسایٝ وٙٙذٌبٖ خذٔبت ثٟذاؿتی ثٛدٜ اػت. ثب ا٘ىٝ لٛا٘یٗ حٕٛسایی ٔٙٔىغ وٙٙذٜ ػبصٔب٘ذٞی ارتٕبٓی ػٌح ثبال اػت 

 پضؿىی اٖ صٔبٖ تٟی اص پبیٝ ٚ ٔبیْ ّٕٓی ثٛدٜ اػت.
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 پضؿکی یًَبًی:

 ٛؿٙبْ تشیٗ ؿٟشٚ٘ذاٖ د٘یبی ثبػتبٖ ا٘ذ صیشا ٔشدْ سا ثٝ ا٘ذیـیذٖ دسثبسٜ چشا ٚ چمذس أٛصؽ ٔی داد٘ذ.یٛ٘ب٘یبٖ اص خ

یىی اص ٘خؼتیٗ  پیـٍبٔبٖ پضؿىی یٛ٘بٖ اػىٛالة ثٛد. ٘بٔجشدٜ دٚ دختش داؿت یىی ٞیظیب ٚ دیٍشی پب٘بػٝ آ. دٚ ٌالع ٌبتشی 

ٚ پب٘بػٝ آ ثٝ ٓٙٛاٖ ایضد ثب٘ٛی پضؿىی ثٛدٜ ا٘ذ. ایٗ دٚ ثٝ كٛست ػش یبدآٚس  ٔی ؿٛد ٞیظیب ثٝ ٓٙٛاٖ ایضد ثب٘ٛی ػالٔتی 

دٚدٔبٖ دسٔبٍ٘شاٖ ثٟذاؿت وبساٖ ٚ ثب فّؼفْ ٞبی ٔتفبٚت دس أذ٘ذ. ایٙه سٚیٝ ٞیظیب پضؿىی پیـٍیشی ف دس ثیٗ افشاد 

 ٔٔٙٛی ٔتذاَٚ اػت ٚ پب٘بػٝ آ ٞٓ چٙبٖ ثٝ پَٛ دساٚسدٖ ٔی پشداصد.

ثبػتبٖ ثمشاى ثٛد وٝ ثیـتش اٚلبت اٚ سا پذس پضؿىی ٔی ٘بٔٙذ. ٚی ثیٕبسی ٞب سا ثش اػبع ٔـبٞذٜ ٚ ٔٔشٚف تشیٗ پضؿه یٛ٘بٖ 

ٌٔٙك أٛخت. اٚ ػٙت  ربدٌٚشی دس پضؿىی سا تغییش اػبػی  داد ٚ سٚؽ وبٔال تبصٜ ای دس پضؿىی اثذاّ وشد وٝ وبسثشد سٚؽ 

 ٞبی ثبِیٙی دس پضؿىی ثٛد.

یب  Hyppocraticum  Grupsاى تٛػي پیشٚاٖ ٔىتت اػىٙذسی ًجمٝ ثٙذی ٚ ثٝ ٘بْ ثٔذٞب ٔمبِٝ ٞب ٚ ٘ٛؿتٝ ٞبی ثمش

رّذ ٘خؼتیٗ ؿشح حبَ ثیٕبسی ٞب سا ثٝ كٛست   72ٔزٕٛٓٝ ثمشاًی دس ثشٌیش٘ذٜ ٕٞٝ ؿبخٝ ٞبی پضؿىی دسأذ. ایٗ وتبة 

 ّٕٓی دسثشداسد.

ٟٛستش ػٌٛٙذ ٘بٔٝ اٚ اػت. ػٌٛٙذ ٘بٔٝ ثمشاى صیش ثٔوی ٌفتٝ ٞبی ثمشاى ثٔذٞب رضٚ ػخٙبٖ ثشٌضیذٜ پضؿىبٖ ؿذ ٚ اص ٕٞٝ ٔـ

ثٙبی اكّی اخالق صؿىی ؿذٜ اػت وٝ ٔزٕٛٓٝ ای اص اػتب٘ذاسدٞبی ٓبًفی ًشاص اَٚ سا ثشای حشفٝ پضؿىی تِٙیٓ ٚ أب٘ت 

 وبُٔ پضؿىبٖ سا ٔی ًّجذ.

ی ٞبی ثٛٔی ٘خؼتیٗ اپیذٔیِٛٛصیؼت ثمشاى یه اپیذٔیِٛٛطیؼت ٞٓ ثٛد ٚ دس ٚالْ ثب تٕییض دادٖ ثیٕبسیٟبی ٕٞٝ ٌیش اص ثیٕبس

 ٚالٔی ثٛد.

 وتبة ثمشاى ثب ٘بْ ٞٛٞب ، آثٟب ٚ ٔىبٟ٘ب سػبِٝ دس ثبة پضؿىی ارتٕبٓی ٚ ثٟذاؿت ٔحؼٛة ٔی ؿٛد.

 ِ٘شیٝ ثمشاى دسثبسٜ ػالٔتی ٚ ثیٕبسی ثش ساثٌٝ ثیٗ ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیي صیؼت اٚ تبویذ ٔی وٙذ.

ـٝ ٞبی پضؿىی داد٘ذ ، اٟ٘ب فشهیٝ ٔبٚساءاٌِجیٔٝ ثٛدٖ ثیٕبسی ٞب سا سد وشدٜ ٚ خالكٝ اٖ وٝ یٛ٘ب٘ی ٞب رٟت تبصٜ ای ثٝ ا٘ذی

 ثیٕبسی سا ثٝ ٓٙٛاٖ یه فشایٙذ ًجیٔی ٔی ٍ٘شیؼتٙذ.

آة ٚ آتؾ دسػت ؿذٜ ا٘ذ. ایٗ ٓٙبكش ویفیت ٔشثٛى ثٝ خٛد یٔٙی -ثبد –ٓٙلش،خبن  4یٛ٘ب٘ی ٞب ثش ایٗ ثبٚس ثٛد٘ذ وٝ اؿیبء اص 

–كفشای ػیبٜ ٚ خٖٛ –كفشا صسد -چشن-سًٛثت ٔضاد تبٔیٗ وشدٜ ٚ دس ثذٖ ثٝ كٛست چٟبس خّيٌشٔی ٚ –خـىی –،ػشدی 

 ٔـبثٝ فشهیٝ ػٝ خّي دس ٞٙذ ِ٘بٞش ٔی وٙذ.

ثب ا٘ىٝ فشهیٝ خٌّی ثمشاى پبیٝ دسػتی ٘ذاؿت ِٚی ٔفْٟٛ تٛاٖ فٌشی ثذٖ وٝ ٔٛرت اختالى ٞبی تٔبدَ تـىیُ دٞٙذٜ 

 تٙبػت اػت.ػالٔت اػت، ثب پضؿىی ٘ٛیٗ ثٝ ؿذت ٔ

اص ثشرؼتٝ تشیٗ ٔشاوض پضؿىی وٝ پغ اص ثمشاى ثٝ ٚرٛد آٔذ ٔٛػؼٝ ِٓیٓ اػىٙذس ثٛد. ٔىتت ثمشاًی ثب رذا وشدٖ ربدٌٚشی 

 اص پضؿىی ػش٘ٛؿت آٖ سا دٌشٌٖٛ وشد ٚ ػجت استمبی ٚهٔیت ّٓٓ ؿذ.

 د.ٓشثی سا ثٝ ٚرٛد آٚس –ٔىتت ثمشاًی وٝ ثٝ ٘ٛثٝ خٛد ٔىتت اػىٙذسی ٚ پضؿىی ایشا٘ی 

 

 پضؿکی سٍهی:

 سٚٔی ٞب ٔشدٔی اص ِ٘ش ا٘ذیـٝ ّٕٓی تش اص یٛ٘ب٘یبٖ ثٛد٘ذ ٚ ٘ؼجت ثٝ ثٟؼبصی احؼبع ؿٛق داؿتٙذ.

 چٟشٜ ثشرؼتٝ أٛصؽ پضؿىی سٚٔی ربِیٙٛع ثٛد. وبس ٟٔٓ اٚ دس صٔیٙٝ تـشیح ٔمبیؼٝ ای ٚ فیضیِٛٛطی تزشثی ثٛد.
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اص ِ٘ش إٞیت ٚ ٞٓ اص ِ٘ش صٔب٘ی ٔمذْ ثش ثیٕبسی اػت ثٙبثشایٗ  ِ٘ش ربِیٙٛع دسثبسٜ ػالٔتی ٚ ثیٕبسی : چٖٛ ػالٔتی ٞٓ

 ثبیذ ٘خؼت چٍٍٛ٘ی حفَ ػالٔت ٚ ػپغ چٍٍٛ٘ی ثٟتشیٗ دسٔبٖ ثشای ثیٕبسی دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذ.

دسثبسٜ ثیٕبسی ،ربِیٙٛع دسیبفت وٝ ثیٕبسی ثٝ ّٓت ػٝ ٓبُٔ ثٛرٛد ٔی آیذ،ٓبُٔ ٔؼتٔذ وٙٙذٜ فٔبُٔ تحشیه وٙٙذٜ ٚ 

 ت ٔحیٌی ،وٝ ایٟٙب دس ٚالْ ِ٘شات ٘ٛیٗ وٙٛ٘ی ا٘ذ.ٓٛأُ صیؼ

ِ٘شیبت ربِیٙٛع ٚ ثمشاى ثب یىذیٍش ٔتٙبلن اػت . یىی سٚؽ تشویجی ٚ اٖ دیٍش سٚؽ تحّیّی داؿتٝ اػت. تبص ٔب٘ی وٝ 

ٙٛع لشٖ پغ اص ٔشي ربِی 15دیذٌبٜ ٞب ٚ آٔٛصؽ ٞبی ربِیٙٛع ثٝ ٚػیّٝ ٚصاِیٛع ٚ ٞبسٚی تغییش اػبػی یبفت، ٘ضدیه ثٝ 

 وتبة ٞبی اٚ تذسیغ ٔی ؿذ.

 

 پضؿکی دس قشٍى ٍػطی:

 ػبَ پغ اص ٔیالد لشٖٚ ٚػٌی ٔی ٘بٔٙذ. 1500تب  500ثٝ ًٛس َٕٔٔٛ دٚسٜ ثیٗ ػبَ ٞبی 

 دس ایٗ دٚساٖ اسٚپب دػت خٛؽ تبخت ٚ تبص   ثیٕبسی ٞب ٚ ٕٞٝ ٌیشی ٞبیی ٔب٘ٙذ ًبٖٓٛ ،آثّٝ ٚ ػُ ٚ رزاْ ثٛد.

ثتذایی ػیش لٟمشایی وشد ٚ تحت اِـٔبّ خشافبت ٚ تٔلجبت لشاس ٌشفت. اٍِٛی سفتبسی ٔٛسد وبسٞبی پضؿىی ثٝ ػٛی پضؿىی ا

 پؼٙذ ًشد رؼٓ ٚ آتالی سٚح ثٛد.

ایٗ دٚسٜ ػذٜ ٔیب٘ی سا اص ایٗ سٚ دٚساٖ ػیبٜ پضؿىی ٔی ٘بٔٙذ وٝ دٚساٖ ػتیضٞبی ثضسي ٚ دٌشٌٛ٘ی ارتٕبٓی ،ػیبػی 

 ،پیـشفت ٚ سرٔت اػت.

ٗ ثخؾ ٕٓذٜ ای اص پضؿىی سٚٔی ٚ یٛ٘ب٘ی ِ٘بْ پضؿىی خبف خٛد سا وٝ اوٖٙٛ ثٝ اػٓ ِ٘بْ پضؿىی ٓشثٟب ثب سٓبیت ٌشفت

 یٛ٘ب٘ی ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد ثٝ ٚرٛد آٚسد٘ذ.

 اص ایٗ ٌشٜٚ ا٘ذ. Avecennaپیـٍبٔبٖ پضؿىی ٓشثی،ایشا٘یبٖ ثٛد٘ذ. اٚثىش ّٔمت ثٝ ساصی ٚ اثٛ ّٓی ػیٙب ٔٔشٚف ثٙبْ 

تـخیق ثبِیٙی آثّٝ ٚ  -ا٘تـبس وتبثی دسثبسٜ وٛدوبٖ–وبسثشد ٔؼُٟ ٞبی ریٜٛ داس  -ثش ٘ٛستٛرٝ ثٝ ٚاوٙؾ ٔشدٔه دس ثشا

 ػشخه اص وبسٞبی ساصی اػت

ٔشتجٝ تشیٗ دسربت ؿذ. ثٝ ًٛس وّی -اثٗ ػیٙب وتبة پضؿىی سا ٘ٛؿت. اثٗ ػیٙب دس لشٖٚ ٚػٌی ٔٛرت استمبی اػالٔی تبیّٙذ

 داسٚػبصی ثٛد.ثیـتشیٗ ػٟٓ پضؿىی ایشا٘ی اػالٔی دس صٔیٙٝ 

 پغ اص ٔیالد اػت. 1300تب  800دٚساٖ ًالیی پضؿىی ٓشثی ثیٗ ػبِٟبی 

دس دٚساٖ آؿفتٝ ؿذٜ ٔیب٘ی ٔؼیحیت تبحیش ػٛدٔٙذی ثش پضؿىی داؿت. ٌؼتشؽ ٔؼیحیت ٔٙزش ثٝ تبػیغ ثیٕبسػتبٖ ؿذ. 

تبٖ اٟ٘ب ؿٙبختٝ ٔی ؿذ٘ذ،وٝ دس دس ػذٜ ٞبی ٔیب٘ی ٔٛػؼبت ٔزٞجی ثب خب٘مبٜ ٞبیی ثٝ ػشپشػتی ساٞجٟب ٔمذػیٗ ٚ ػشپشػ

 آٟ٘ب ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ اص رّٕٝ ؿبٞبٖ ٚ پشػتبساٖ ثٝ كٛست فٔبَ ٞٓ ثشای ثیٕبساٖ ا٘زبْ ٔی ؿذ.

 ػپیذُ دم پضؿکی ػلوی:-2

پغ اص ٔیالد ثٛد ٔـخق اػت ثٝ ا٘مالة دس صٔیٙٝ ٞبی ػیبػی، كٙٔتی، ٔزٞجی ٚ  1500دٚسٜ ای وٝ ثٝ د٘جبَ ػبِٟبی 

 پضؿىی.

ا٘مالة كٙٔتی اسٚپب ثب فٛایذ ثؼیبسی ثٝ ثبس  آٚسد وٝ ٔٙزش ثٝ ثٟجٛد اػتب٘ذاسد ص٘ذٌی ٔشدْ ؿذ. پبثٝ پبی پیـشفت تٕذٖ پضؿىی 

 ٞٓ تىبُٔ ٔی یبفت.
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 احیبی ػلن پضؿکی:

یٗ سٚی دادٜ اػت. ؿخلیت ٞبی ٔـخق ا 1600تب   1453اص ِ٘ش ثؼیبسی اص ٔٛسخبٖ،احیبی پضؿىی دس دٚسٜ ای ثیٗ ػبِٟبی 

 دٚسٜ ٓجبست ثٛد٘ذ اص:

: احیبء وٙٙذٜ ّٓٓ پضؿىی ،آؿىبسا ٕٞٝ آحبس ربِیٙٛع ٚ اثٗ ػیٙب سا ثٝ آتؾ وـیذ ٚ تٔلجبت ٚ ًّؼٓ ٘ٛیؼی پبساػلَع-1

 حّٕٝ وشد ٚ دس تغییش ٔؼیش پضؿىی ثٝ ػٛی پظٚٞؾ ٓمّی وٕه وشد.

 بیٝ ٌزاس اپیذٔیِٛٛطی ثٛد.: ثیبٖ ))فشهیٝ ٚاٌیشی(( ثیٕبسی ٞب سا ثیبٖ داؿت، اٚ پفشاًکبػتَسیَع-2

: وبِجذ ٌـبیی سا ا٘زبْ داد ٚ ٘ـبٖ داد  ثٔوی ٌفتٝ ٞبی ربِیٙٛع ٘بدسػت اػت. ٘خؼتیٗ ا٘ؼبٖ اًذسُ آع ٍ ػبلیَع-3

 ّٓٓ ٘ٛیٗ ٘بٔیذٜ ؿذ.

 دسػٙبٔٝ والػیه دس آٔٛصؽ پضؿىی ؿذ. Fabricaوبس ثضسي ٚ ػبِیٛؽ ثٝ ٘بْ 

 ػت آٚسد.: ٓٙٛاٖ پذس رشاحی سا ثٝ دآهجشٍاصپبسُ-4

 ّٓٓ رشاحی سا أٛصؽ داد.خبى ّبًتش: -5

 ثٔذٞب ثٝ ٘بْ وبِذ ػٌّٙتی رشاحبٖ دسآٔذ.ؿشکت هتحذُ پضؿکبى خشاح -6

 –ٔٔشٚف ثٝ ثمشاى اٍّ٘ؼتبٖ، ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص سٚؽ ثبِیٙی ٚالٔی سا فشاٞٓ ٚ تـخیق افتشالی ٔخّٕه  تَهبع ػیذ ًْبم-7

 اپیذٔیِٛٛصیؼت ثشرؼتٝ ٞٓ ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد. اػٟبَ خٛ٘ی ٚ ٚثب ا٘زبْ داد،٘خؼتیٗ–ٔبالسیب 

 پیـشفت ّٕٓی رض ثب وبسٞبی ٔٛسٌب٘ی وٝ ؿبخٝ ای اص ّٓٓ پضؿىی ٚ تـشیح آػیت ؿٙبػی سا پبیٝ ٟ٘بد ،ٔمذٚس ٕ٘ی ؿذ.

 

 خٌجؾ ثْؼبصی:

 ایٗ رٙجؾ دس دٌشٌٖٛ ػبختٗ سفتبس ٔشدْ تبحیش ثؼیبس داؿت ٚ فشاسػیذٖ ٓلش ثٟذاؿت ٕٓٛٔی سا خجش داد.

 دؿٛاسی ٞبی صیبدی سا دأٗ صد. 18ة كٙٔتی ػذٜ ا٘مال

ٕٞٝ ٌیشی ثضسي ٚثب  ثبٓج ؿذ وٝ ادٚیٗ چبدٚیه ػالٔت ػبوٙیٗ ؿٟشٞبی ثضسي اٍّ٘ؼتبٖ سا اص ِ٘ش ؿشایي ص٘ذٌی آٖ 

 ثشسػی وٙذ.

ٔی اػت ٌضاسؽ چبدٚیه دسثبسٜ ؿشایي ثٟؼبصی ٔحیي ربٔٔٝ وبسٌشی دس اٍّ٘ؼتبٖ یه ٚالٔٝ ثشرؼتٝ دس تبسیخ ثٟذاؿت ٕٓٛ

 وٝ ؿٟش ِٙذٖ ٚ دیٍش ؿٟشٞب سا ثٝ آسأی  دس ساٜ استمبی ؿشایي ٔؼىٗ ٚ وبس وـب٘ذ.

( ؿذ یٔٙی دِٚت ٔؼئِٛیت ٔؼتمیٓ 1848ایٗ رٙجؾ ثضسي ثٟؼبصی ٔٙزش ثٝ ٚهْ لبٖ٘ٛ ثٟذاؿت ٕٓٛٔی دس اٍّ٘ؼتبٖ )

 ػالٔتی ٔشدْ سا ثش ٟٓذٜ داسد.

 

 خیضؽ ثْذاؿت ػوَهی:

ٛٔی سا دس لٛا٘یٗ خٛة ثٟذاؿتی وٝ ثٝ ٚػیّٝ پـتیجب٘ی ؿٛدٔی پٙذاؿت ٚ اكّی سا آالْ وشد وٝ رٛا٘ب پتشفشا٘ه: ثٟذاؿت ٕٓ

دس رٟت اسهبی سٚیبٞبی اٚ دس ٔٛسد ٔؼئِٛیت دِٚت  1848دِٚت ٔؼئَٛ ػالٔت ٔشدْ اػت. لبٖ٘ٛ ثٟذاؿت ٕٓٛٔی ػبَ 

ی اٚ دس ٔٛسد ٔؼئِٛیت دِٚت دس ثشاثش دس رٟت اسهبی سٚیٟب 1848دسثشاثش ػالٔت ٔشدْ اػت. لبٖ٘ٛ ثٟذاؿت ٕٓٛٔی ػبَ 

 ػالٔت ٔشدْ اػت.
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دس ٔٛسد ٔشالجت اص ٔحیي صیؼت ا٘ؼبٖ  1875دس اٍّ٘ؼتبٖ یه لبٖ٘ٛ ربْٔ ثٝ ارشا دسآٔذ ٚ اٖ لبٖ٘ٛ ثٟذاؿت ٕٓٛٔی ػبَ 

ؿذ ربٖ ثٛد. ثشای ایٗ وبس ٞٓ چبدٚ یه ٔـُٔ سا ثشافشٚختٝ ثٛد ِٚی اٖ وغ وٝ ثیؾ اص دیٍشاٖ ٔٛرت اكالحبت ثٟؼبصی 

 ػیٕٖٛ ثٛد.

ایٗ ٘خؼتیٗ دٚسٜ ثٟذاؿت ٕٓٛٔی سا ثیـتش اٚلبت ٔشحّٝ ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسی ٞب ٔی ٘بٔٙذ ٚ وٛؿؾ ٞبی ثٝ ًٛس وّی دس رٟت 

 پبویضٌی ٕٓٛٔی دفْ فبهالة ٚ  صثبِٝ ثٛد ٚ ٔمشسات لشٌ٘یٙٝ ثشای ٔحذٚد وشدٖ ثیٕبسیٟب ثٝ ارشا ٌزاؿتٝ ٔی ؿذ.

   Lemuel  shatukآلبی  1850آٔشیىب ثب پیشٚی اص اٍِٛی اٍّ٘ؼتبٖ ا٘زبْ ؿذ. دس ػبَ پیـشفت رٙجؾ ثٟذاؿت ٕٓٛٔی دس 

ٌضاسؽ خٛد دسثبسٜ ٚهٔیت ثٟذاؿت دس ٔبػب چٛػت  ٔٙتـش وشد . ایٗ ٌضاسؽ ٚرذاٖ ٔشدْ آٔشیىب سا دس رٟت ثٟجٛد ثٟذاؿت 

 ٔحیي تىبٖ داد.

یي تٕیض ،ؿشایي ٔٙبػت ٔؼىٗ ،ٔجبسصٜ ثب پـٝ ٞبی ٘فشت پبیٝ ٌؼتشدٜ ثٟذاؿت ٕٓٛٔی ، ثش آة تٕیض ،ٔح 20دس آغبص ػذٜ 

 اٍ٘یض ٚ ... دس ٕٞٝ وـٛسٞبی غشثی ٟ٘بدٜ ؿذٜ ثٛد.

 

 فشضیِ هیکشٍثی ایدبد ثیوبسی:

فشهیٝ ٔیىشٚثی ایزبد ثیٕبسی ٚ ٘بدسػتی فشهیٝ ایزبد خٛد ثٝ خٛدی تٛػي ِٛیی پبػتٛس ثب ٘ـبٖ دادٖ ٚرٛد ٔیىشٚة دس ٞٛا، 

ـبٖ داد وٝ ػیبٜ صخٓ دس ٘تیزٝ یه ّ٘ٛ ثبوتشی ثٝ ٚرٛد ٔی ایذ . وـفیبت پبػتٛس  ٚ وخ فشهیٝ ٌٔشح ؿذ. سٚثشت وخ ٘

ٔیىشٚثی ایزبد ثیٕبسی سا تبییذ وشد ٚ ٓلش ًالیی ٔیىشٚة ؿٙبػی اغبص ؿذ. تٛرٝ ٕٞٝ ثٝ ٔیىشٚة ٞب ٚ ٘مؾ اٟ٘ب دس ایزبد 

 ثٝ دٚس ا٘ذاخت ٚ ربٔٔٝ اٌبٞی ّٕٓی ثش تٗ وشد.ثیٕبسی ٌٔٔٛف ؿذ. ثبالخشٜ پضؿىی پٛػت وٟٙٝ ٘ٔلجبت ٚ خشافبت سا 

 

 پیذایؾ پضؿکی پیـگیشی:

ثبص ٔیٍشدد. دس اٖ لشٖ پضؿىی پیـٍیشی ثٝ ٓٙٛاٖ یه ؿبخٝ ٔتٕبیض اص ثٟذاؿت  18ػبثمٝ پضؿىی پیـٍیشی دس ٚالْ ثٝ ػذٜ 

 صای ص٘ذٜ ثٝ ٚرٛد آٔذ.ٕٓٛٔی دس آٔذ ٚ ؿٍفت تش ا٘ىٝ پضؿىی ارتٕبٓی  حتی پیؾ تش اص ؿٙبختٝ ؿذٖ ٓٛأُ ثیٕبسی 

وـف ریٕض ِیٙذ دس ٔٛسد پیـٍیشی اص ثشٚص اػىٛسثٛت ثب ٔلشف آة ٔیٜٛ ٚ ػجضی ٞبی تبصٜ ٚ وـف ٔبیٝ وٛثی ّٓیٝ آثّٝ 

 ادٚاسد رٙش ،آغبص ٓلش رذیذی سا ٔـخق ٔی وٙٙذ وٝ دس آٖ ثیٕبسی ٞب ثب تذاثیش اختلبكی رٌّٛیشی ٔی ؿٛد.

ىی پیـٍیشی اػت. پیـشفت ثٔذی دس پضؿىی پیـٍیشی سٚؿٗ ؿذٖ ساٜ ا٘تمبَ وـفیبت پضؿ 19ٔـخلبت ٘یٕٝ دْٚ ػذٜ 

 ثیٕبسی ثٛد. تٛػٔٝ سٚؽ ٞبی آصٔبیـٍبٞی دس رٟت تـخیق صٚدسع ثیٕبسی ٞب پیـشفت ثٔذی ثٛد.

یٝ تٟٙب پغ اص وـف ٓبُٔ ثیٕبسی صا ص٘ذٜ ثشای ثیٕبسی ٞب ٚ احجبت فشهیٝ ٔیىشٚثی ایزبد ثیٕبسی ثٛد وٝ پضؿىی پیـٍیشی پب

ٞبی ٔؼتحىٓ یبفت. پضؿىی پیـٍیشی دس ٘خؼتیٗ ػبَ ٞبی خٛد ٔٔبدَ ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسی ٞبی ٓفٛ٘ی ثٛد. دس اٖ ػبِٟب ٞٙٛص 

 ٔمبیؼٝ ثیٗ پیـٍیشی اِٚیٝ،حب٘ٛیٝ ٚ ّ٘ٛ ػْٛ دا٘ؼتٝ ٘جٛد.

 

 پضؿکی ًَیي:-3

ی ثب پضؿىی پیـٍیشی  آؿىبسا ثٛد. ثب دٚ ٌبٍ٘ی دٚ ؿبخٝ اكّی پضؿىی یٔٙی پضؿىی دسٔب٘ی ٚ ثٟذاؿت ٕٓٛٔ 19اص پبیبٖ لشٖ 

ثیٕبسی لٙذ، ثیٕبسی لّجی ٚ ٓشٚلی ٚ ػٛا٘ح، فشهیٝ  –دٌشٌٛ٘ی اٍِٛی ثیٕبسیٟب ثٝ ػٛی ثیٕبسی ٞبی ٘ٛیٗ ٔب٘ٙذ ػشًبٖ 

   pattenkoferٔیىشٚثی ایزبد ثیٕبسی ربی خٛد سا ثٝ ٔفْٟٛ تبصٜ تشی داد : )) ّٓیت چٙذ ٓبّٔی(( دس ٚالْ آلبی 
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ثبس ٔفْٟٛ ّٓیت چٙذ ٓبّٔی ثیٕبسی سا ٌٔشح وشد ِٚی ِ٘شیٝ اٚ دس ٓلش ٔیىشٚة ؿٙبػی ٌٓ ؿذ. پیـشفت ٞبی  ثشای ٘خؼتیٗ

 پضؿىی ٘ٛیٗ سا ٔی تٛاٖ تحت ٓٙبٚیٗ ٌؼتشدٜ صیش ثبصٍ٘شی وشد:

 پضؿکی دسهبًی:-الف

ی سػذ. ٞذف پضؿىی دسٔب٘ی ثب ا٘ىٝ پضؿىی دسٔب٘ی ٞضاساٖ ػبَ ػبثمٝ داسد،ِٚی ػبثمٝ پضؿىی ٘ٛیٗ ثٝ صحٕت ثٝ یىلذ ػبَ ٔ

دس دسرٝ اَٚ اص ثیٗ ثشدٖ ثیٕبسی اص ثیٕبس اػت ٚ ثشای سػیذٖ ثٝ ایٗ  ا٘ٛاّ سٚؽ ٞب سا ثٝ وبس ٔی ٌیشد ٔب٘ٙذ سٚؽ ٞبی 

 تـخیلی ٚ دسٔب٘ی

 

ٙذ. : دسٔبٖ ثیٕبسی ثب ثٝ وبس ٌیشی داسٚی تِٛیذ وٙٙذٜ ٚاوٙؾ وٝ اٖ ٚاوٙؾ تِٛیذ ثیٕبسی سا ثی احش و پضؿکی آلَپبتیک

 تٔشیف ؿذٜ اػت ٚ ایٗ وبس ثب ٚسٚد ٔٛاد هذ ٔیىشٚثی ٚ آ٘تی ثیٛتیه ٔمذٚس ؿذ.

ٟٔبستٟبی فٙی ،داسٚٞب ٚ ٔبؿیٗ ٞب سا ٘ٝ تٟٙب ثشای دسٔبٖ –ثب ٍ٘بٞی  دس ٔی یبثیٓ پضؿىی دسٔب٘ی حزٓ ِٓیٕی اص اٌبٞی ّٕٓی 

 دٜ اػت.ثیٕبسی ثّىٝ ثشای حفَ ٞش چٝ ثیـتش ص٘ذٌی، ا٘جبؿتٝ ٚ ثٝ ؿذت ػبصٔبٖ دا

تشدیذی ٘یؼت وٝ تخللی ؿذٖ پضؿىی اػتب٘ذاسدٞبی ٔشالجت پضؿىی سا ثٟتش ٔی وٙذ ِٚی ایٗ وبس ٞضیٙٝ خذٔبت پضؿىی سا 

ثبال ثشدٜ ٚ تخلق پضؿىی سا دس ربیی فشاتش اص دػتشع ٔشدْ ٔحشْٚ لشاس ٔی دٞذ. ایٗ وبس تخّف اص اكَٛ اػبػی ػٛػیبِیؼٓ 

 ی ٕٓٛٔی ٚ رذا وشدٖ وبسوٙبٖ پضؿىی دس ػٌح ٔحیٌی ِ٘بْ ؿذٖ پضؿىی دس وبػتٗ اص وبسٞبی پضؿى

 خذٔبت پضؿىی ٞٓ ػٟٕی داسد.

 

 پضؿکی پیـگیشی:-ة

ثشای ٔشدْ ػبِٓ ثىبس ٔی سٚد ٚ ثٝ ًٛس َٕٔٔٛ ٚػیّٝ إٓبِی ا٘زبْ ٔی ٌیشد وٝ تٔذاد صیبدی اص افشاد سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد ٚ ٞذف 

 اٖ پیـٍیشی اص ثیٕبسی ٚ استمبی ثٟذاؿت اػت.

 یٗ پیشٚصی ٞبی پضؿىی پیـٍیشی دس صٔیٙٝ ٚاوؼٗ ٞبی ٔیىشٚثی ٚ آ٘تی ػشْٚ ثٛد.٘خؼت

 ٚاوؼٗ ٞبی هذ ٚیشٚػی ٞٓ ػبختٝ ؿذ ٔب٘ٙذ ٚاوؼٗ فّذ اًفبَ

 سیـٝ وٙی ثیٕبسی آثّٝ ا٘ؼب٘ی یىی اص ثضسٌتشیٗ پیشٚصی ٞبی پضؿىی  پیـٍیشی دس سٚصٌبس ٔبػت.

 چٙبٖ ادأٝ داسد. پظٚٞؾ ثشای یبفتٗ ٚاوؼٗ ٞبی ثٟتش ٚ تبصٜ تش ٞٓ

 پضؿىی پیـٍیشی تٟٙب ثٝ ایٕٙؼبصی ٚ لشٌ٘یٙٝ ٔحذٚد ٘ـذ ثّىٝ پـشفت دس صٔیٙٝ تغزیٝ ثٔذ تبصٜ ای ثٝ اٖ افضٚد.

ٚ ٔبالیتٖٛ اػت وٝ  HCH  ٚDDTیه فلُ دسخـبٖ دیٍش دس پضؿىی پیـٍیشی وـف حـشٜ وؾ ٞبی كٙبٓی ٔب٘ٙذ 

 یٕبسی ٞبی ٘بلُ ثٛد ثٝ ٚرٛد آٚسد٘ذ.دٌشٌٛ٘ی اػبػی دس تذثیش ّٕٓیبت دس ٔجبسصٜ ثب ث

وٓ وٓ ٔفْٟٛ تبصٜ ای ثٝ ٘بْ سیـٝ وٙی ثیٕبسی ؿشّٚ ثٝ ؿىُ ٌشفتٗ وشدٜ، ایٗ ٔفْٟٛ دس سیـٝ وٙی ثیٕبسی آثّٝ دس ا٘ؼبٖ 

ٌٛآتش ثٛٔی ٚ وشْ پیٛن یب وشْ سؿتٝ –وضاص –وبسثشد آػبٖ داؿتٝ ٚ سیـٝ وٙی چٙذثیٕبسی دیٍش ٔب٘ٙذ ػشخه 

drancunculiasis  .دس دػت الذاْ اػت ٓٞ 

پیـشفت لبثُ تٛرٝ دیٍش ،ٌؼتشؽ غشثبٍِشی ثشای تـخیق ثیٕبسی ٞب دس ٔشحّٝ پیؾ اص ثشٚص ٘ـب٘ٝ ٞبی ثبِیٙی اػت. دس ػبَ 

دٚ آصٖٔٛ وٝ ثیؾ اص ٕٞٝ ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذ آصٖٔٛ ؿشْ ؿٙبختی خٖٛ اص ِ٘ش ػیفّیغ ٚ پشتٍٛ٘بسی لفؼٝ  1930ٞبی دٞٝ 

 ػیٙٝ ثشای ػُ ثٛد.

 ٚاسد ٓلش رذیذ غشثبٍِشی چٙذ ٔشحّٝ ای ؿذ. 1950ْٟٛ غشثبٍِشی اٚایُ ػبِٟبی دٞٝ ٔف
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 یه ؿبخٝ رٛاٖ پضؿىی ؿٙبػبیی ٓٛأُ خٌش ٚ اؿخبف دس ٔٔشم خٌش ؿذیذ ثٝ ٚػیّٝ غشثبٍِشی اػت.

بیٍبٜ چٖٛ ّٓیٝ ثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ اػّحٝ خبكی ٘یؼت غشثبٍِشی ٚ ٔشالجت ِٔٙٓ دس تـخیق صٚدسع ثیٕبسی ٞبی تٕذٖ ر

 ٟٕٔی داسد.

ٞٓ ایٙه پـىی پیـٍیشی سٚدسسٚی دؿٛاسی ا٘فزبس رٕٔیت دس وـٛسٞبی سٚ ثٝ پیـشفت اػت. دس ٘تیزٝ پظٚٞؾ دسثبسٚسی 

 ا٘ؼبٖ ٚ فٗ ؿٙبػی پیـٍیشی اص ثبسداسی ؿتبة ثؼیبس ثٝ دػت آٚسدٜ اػت.

 ٜ اػت.ٔـبٚسٜ ط٘تیه ٞٓ رٙجٝ دیٍش اص ٔـىالت رٕٔیتی اػت وٝ تٛرٝ سا ثٝ خٛد رّت وشد

 ّٓٓ پضؿىی ٞش چٝ ثیـتش پیـشفت ٔی وٙذ، وبسٞبی پضؿىی ٔبٞیت پیؾ ٌیشی ثیؾ تشی ٔی یبثٙذ.

 

 ایٌک ثشای کبسّبی پیـگیشی ػِ ػطح ؿٌبػبیی ؿذُ:

 پیـٍیشی اِٚیٝ،وٝ ثش پیـٍیشی اص ثیٕبسی دس اؿخبف ػبِٓ تٛرٝ داسد. -1

 دادٜ اػتپیـٍیشی حب٘ٛیٝ،وٝ ثب تٛرٝ ثٝ وؼب٘ی وٝ ثیٕبسی دس اٟ٘ب سٚی  -2

 پیـٍیشی حبِخیٝ یب ّ٘ٛ ػْٛ وٝ ثشای وبػتٗ اص ؿیّٛ ٘بتٛا٘ی ٞبی ٔضٔٗ پغ اص ثیٕبسی ثٝ وبس ٔی سٚد. -3

 

 داهٌِ پضؿکی پیـگیشی ًَیي سا چٌیي تؼشیف کشدُ اًذ:

 ))ّٓٓ ٚ ٞٙش استمبی ثٟذاؿت فپیـٍیشی اص ثیٕبسی((

خق ثیٗ فشد  ٚ ٔتخلق ثٟذاؿت اػت تب ثٟذاؿت ٕٓٛٔی ٚ ٔحذٚد وشدٖ ٘بتٛا٘ی ٚ ثبصتٛا٘ی وٝ ثیـتش داَ ثش سٚیبسٚیی ٔـ

 دس ٔزّٕٛ پضؿىی پیـٍیشی ،٘ٛٓی  پضؿىی اؿتشاوی اػت.

 پضؿکی اختوبػی:-ج

 ٘خؼتیٗ ثبس تٛػي پیـٍبٔب٘ی ٔب٘ٙذ ٘یٛٔبٖ ٚ ٚیشؿٛ ٌٔشح ؿذ.

ٕبٓی دس ػجت ؿٙبػی ٔفْٟٛ پضؿىی ارتٕبٓی تٛػي آِفشد ٌشٚتزبٖ احیب ؿذ.٘بٔجشدٜ ثش إٞیت ٓٛأُ ارت 1991دس ػبَ 

 ثیٕبسی تبییذ ٚ اٖ سا آػیت ؿٙبػی ارتٕبٓی ٘بٔیذٜ ا٘ذ.

س٘ٝ ػب٘ذ ا٘زٕٗ پضؿىی ارتٕبٓی ثّضیه سا ثٙیبٖ ٟ٘بد. آلبی ربٖ سیُ ٚ ٌشٜٚ اٚ ثٝ پضؿىی ارتٕبٓی ثٝ ٓٙٛاٖ  1912دس ػبَ 

 تىبُٔ پضؿىی ٍ٘شیؼتٙذ ِٚ٘شیٝ پضؿىی ارتٕبٓی سا تشٚیذ وشد٘ذ.

ٙٝ ّْٓٛ ارتٕبٓی ثٝ دػت أذ، ا٘ؼبٖ ٔٛرٛد ارتٕبٓی اػت ٚ ثیٕبسی ُّٓ ارتٕبٓی ،پیبٔذٞبی ارتٕبٓی پـشفت ٞبیی دس صٔی

 ٚ دسٔبٖ ارتٕبٓی داسد.

اص ِ٘ش ِغٛی پضؿىی ارتٕبٓی ٓجبست اػت اص ٌٔبِٔٝ ا٘ؼبٖ ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٔٛرٛد ارتٕبٓی دس وّیت ٔحیي صیؼت اٚ ٚ تٛرٝ 

 احذ اػت.آٖ ثش ػالٔت تٕبٔی ربٔٔٝ ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٚ

ثٝ ؿبیؼتٍی آالْ داؿتٝ وٝ پضؿىی پیـٍیشی ارتٕبٓی ثش دٚ  ػتٖٛ  لشاس ٌشفتٝ اػت. پضؿىی ٚ ربٔٔٝ  grewپشٚفؼٛس 

 ؿٙبػی دا٘ـٕٙذاٖ دیٍش ٔی ٌٛیٙذ وٝ اص پیٛ٘ذ ربٔٔٝ ؿٙبػی ثب ثٟذؿت ٕٓٛٔی ،پضؿىی ارتٕبٓی حبكُ ؿذٜ اػت.

ٔٙی داسد یه ٔٔٙبی ٌؼتشدٜ ٚ ٘بٔـخق ٚ دیٍش ٔحذٚدٜ دلیك ،پضؿىی ٔبن وئٖٛ ثب وبسثشد وٙٛ٘ی ،پضؿىی ارتٕبٓی  دٚ ٔ

ارتٕبٓی دس ٔفْٟٛ  ٌؼتشدٜ ٓجبست اػت اص ثیبٖ ثـش دٚػتی دس پضؿىی ٚ ٔشدْ اٖ سا ثذٖٚ ٞش ٌٛ٘ٝ تفؼیش ٔتٙبلن ثب اسصٞب ٚ 

داسٜ وشدٖ   خذٔبت پضؿىی ٚ دس ٓالیك خٛد ٔی خٛا٘ٙذ ٚ ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ اٖ سا ٔشالجت اص ثیٕبساٖ ،پیـٍیشی اص ثیٕبسی ،ا
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ٚالْ تمشیجبً داسای ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٔٛهّٛ دس صٔیٙٝ ٌؼتشدٜ ػالٔت ٚ ثٟضیؼتی ؿٙبخت. ِٚی ٔفْٟٛ دلیك تش ٚ ٔحذٚدتش پضؿىی 

 ارتٕبٓی ٔتٛرٝ ثٛدٖ اٌبٞی ٞبی دس ثشداس٘ذٜ ٕٞٝ ٌیش ؿٙبػی ٚ ثشسػی ٘یبصٞبی پضؿىی یب ٔشالجت پضؿىی ربٔٔٝ اػت.

 

 هحذٍدتش پضؿکی اختوبػی:هفَْم دقیق ٍ 

 ا٘جٛٞی اص اٌبٞی ٞب دس ٔٛسد ٕٞٝ ٌیش ؿٙبػی،٘یبصٞبی ٔشالجت پضؿىی ربٔٔٝ-اِف

 ٌٔبِٔٝ ا٘ؼبٖ ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٔٛرٛد ارتٕبٓی دس استجبى ثب ٓٛأُ صیؼت ٔحٌی-ة

 پیٛ٘ذ ربٔٔٝ ؿٙبػی ثب ثٟذاؿت ٕٓٛٔی-د

 ػٙت ثـش دٚػتی دس پضؿىی-د

 پبػخ گضیٌِ الف/

 

ؿبخٝ ای تبصٜ اص پضؿىی ٘یؼت ثّىٝ تٟٙب ٍ٘شؽ ٘ٛیٗ پضؿىی دس ٘یبصٞبی دس حبَ دٌشٌٛ٘ی ا٘ؼبٖ ٚ ربٔٔٝ  پضؿىی ارتٕبٓی

 اػت ٚ ثش استجبى لٛی ثیٗ پضؿىی ٚ ّْٓٛ ارتٕبٓی تبویذ  ٔی وٙذ.

 پضؿىی ارتٕبٓی ٔشثٛى ثٝ اػتفبدٜ اص سٚؽ اپیذٔیِٛٛطی ٚ ثٝ وبس ثشدٖ آٟ٘ب دس ثشسػی ثیٕبسی ٞب اػت.

 ثبسٚس ثب ّْٓٛ ارتٕبٓی ٚ أبس اػت. ایٗ پیـشفت ٞب ٘ـبٖ دٞٙذٜ پیـٟٙبد ٔٛوذ ثشای ٌؼتشؽ ٔفْٟٛ پضؿىی اػت. دس استجبى

ا٘تمبد اص پضؿىی ارتٕبٓی: تمشیجبً اص خذٔت ثٝ رٟبٖ رذا ٚ ثیـتش ثٝ ثشسػی ٞبی دا٘ـٍبٞی خذٔبت ثٟذاؿتی ٚ ثیٕبس ٞبی 

 ٔضٔٗ ٔحذٚد ٔب٘ذٜ اػت.

 

 ْذاؿت ػوَهی:هفبّین دس حبل تغییش ث-د

 ()کٌتشل ثیوبسی(1880-1920هشحلِ هجبسصُ ثبثیوبس یْب)-1

ثٟذاؿت ٕٓٛٔی ثٝ ًٛس ٕٓذٜ ٔٛهّٛ ٚهْ ٔمشسات ثٟؼبصی ٚ اكٌالحبت ثٟذاؿت ٔحیٌی ، ثب ٞذف ٔجبسصٜ ثب  19دس ػذٜ 

 ٓٛأُ فیضیىی ٔحیي صیؼت ٔب٘ٙذ تبٔیٗ آة ػبِٓ ٚ دفْ فوٛالت ثٛد.

 شدْ سا اص ًشیك ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسی ٚ ٔشي ثٟجٛد وّی ثخـیذ.تذاثیش ٘بٔجشدٜ ٚهٔیت ػالٔت ٔ

 (1920-1960استقبی ثْذاؿت )-2

ثٟذاؿت –ثٟذاؿت ٔبدس ٚ وٛدن ،ثٟذاؿت ٔذاسع –استمبی ثٟذاؿت دس اثتذا ثٝ كٛست خذٔبت ثٟذاؿت فشدی ٔب٘ٙذ خذٔبت 

 ثٟذؿت سٚا٘ی ٚ ٔشالجت ٞبی ثبصتٛا٘ی ثٛد.–كٙٔتی 

 یه حشوت ٘بٌٟب٘ی ٔفْٟٛ استمبی ثٟذاؿت اػت.پشػتبسی ثٟذاؿت ٕٓٛٔی ٞٓ 

 

 آقبی ٍیٌؼلَ ثْذاؿت ػوَهی سا چٌیي تؼشیف کشد:

 استمبی ثٟذاؿت ٚ وبسایی اص ًشیك وٛؿؾ ٞبی ػبصٔبٖ یبفتٝ ربٔٔٝ –ًٛال٘ی وشدٖ ٕٓش -ّٓٓ ٚ ٞٙش پیـٍیشی اص ثیٕبسی

چٖٛ ٔؼئِٛیت ٔؼتمیٓ افشاد دس ِ٘ش ٌشفتٝ ایٗ تٔشیف فـشدٜ فّؼفٝ ثٟذاؿت ٕٓٛٔی اػت وٝ حتی أشٚص ٞٓ كبدق اػت. 

 ؿذ
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 دس ًیوِ اٍل ػذُ کًٌَی دٍ حشکت ػوذُ دس خْت تکبهل اًؼبى اغبص ؿذ کِ ػجبستٌذ اص :

: خذٔبت اػبػی ثٟذاؿت اص ًشیك ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ٚاحذٞبی فشٓی آٟ٘ب  دس ٔٙبًك ؿٟشی ٚ سٚػتبیی تذاسک-الف

ٌٔشح ؿذ. ثؼیبسی اص وـٛسٞبی سٚ ثٝ  Dow sonتٛػي ِشد  1920دس ػبَ ٞبی دٞٝ .ِ٘شیٝ تبػیغ  ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی 

 پیـشفت ثیؾ تشیٗ اِٚٛیت سا ثٝ تبػیغ ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ثٝ ِٔٙٛس اسایٝ خذٔبت ثٟذاؿتی دادٜ ا٘ذ.

ٔٝ ٚ ٘ٛآٚسی دس دٚٔیٗ حشوت ثضسي ثش٘بٔٝ تٛػٔٝ ربٔٔٝ ثشای استمبی پیـشفت سٚػتبٞب اص ًشیك ٔـبسوت فٔبَ ٕٞٝ ربٔ-ة

 ربٔٔٝ ثٛد وٝ اص دػت سفت

 

 (88-89)آهَصؽ ثْذاؿت ایوي ػبصی اص فؼبلیت ّبی کذام حَصُ اػت؟ 

 استمبی ثٟذاؿت-حفبُت ارتٕبٓی                  ة-اِف

 ثٟذاؿت فشدی-پیـٍیشی حب٘ٛیٝ                      د-د

 دس ًتیدِ استقبی ثْذاؿت اػتایوي ػبصی خض خذهبت ثْذاؿت هبدس ٍ کَدک ٍ -پبػخ گضیٌِ ة

 

 هشحلِ هٌْذػی اختوبػی :-3

ثب پیـشفت ثٝ دػت آٔذٜ  دس پضؿىی پیـٍیشی ٚ وبسٞبی ثٟذاؿت ٕٓٛٔی اٍِٛی ثیٕبسی ٞب دٌشٌٖٛ ؿذ. ٚ ثیٕبسی ٔضٔٗ ثٝ 

 ٚرٛد أذٜ اػت

 ب ثٝ ٚرٛد آٔذٔفْٟٛ ٓبُٔ خٌش وٝ یه ِ٘شیٝ تبصٜ اػت ثٝ ٓٙٛاٖ ٓٛأُ تٔییٗ وٙٙذٜ ایٗ دػتٝ اص ثیٕبسی ٞ

 پی أذ ثیٕبس ٞبی ٔضٔٗ ،تحٕیُ ثبس ػٍٙیٗ ٚ ًٛال٘ی ثش ربٔٔٝ ای اػت وٝ ثیٕبسی دس آٖ ایزبد ٔی ؿٛد

 هشٚست الذاْ اػبػی ثشای ثٟذاؿت ٕٓٛٔی ٚ ٘یبص ثٝ ثبصٍ٘شی ٚ تزذیذ ٍ٘شؽ ثیؾ تش دس رٟت اٞذاف ارتٕبٓی 

ارتٕبٓی ٚاسد ؿذ وٝ دس آٖ ثٝ رٙجٝ ٞبی سفتبسی ٚ ارتٕبٓی ثٟذاؿت ٕٓٛٔی ثٝ ٔشحّٝ تبصٜ ثٝ ٘بْ ٟٔٙذػی  1960دس ػبَ 

 ثیٕبسی اِٛیت تبصٜ ای دادٜ ؿذ

دس ایٗ فشایٙذ اٞذاف ثٟذاؿت ٕٓٛٔی ٚ پضؿىی وٝ ٞٓ پٛؿب٘ی لبثُ ٔالحِٝ ای داؿتٙذ یىؼبٖ ؿذ ٔب٘ٙذ پیـٍیشی اص ثیٕبسی 

 استمبی ثٟذاؿت ٚ افضایؾ ًَٛ ٕٓش 

اص آٖ ثشتش  Community Healthٞٓ ثٝ وبس ٔی سٚد ِٚی اكٌالح ثٟذاؿت ربٔٔٝ ٞش چٙذ اكٌالح ثٟذاؿت ٕٓٛٔی ٞٙٛص 

 ؿٕشدٜ ٔی ؿٛد.

ثٟذاؿت ربٔٔٝ دس ثشٌیش٘ذٜ خذٔبت ثشای رٕٔیت ٚ چٙبٖ ثضسي اػت وٝ ٔتفبٚت ثب پضؿىی پیـٍیشی یب پضؿىی ارتٕبٓی 

 اػت

 هشحلِ ثْذاؿت ثشای ّوِ:-4

 ٞبی اػالػی ػالٔتی اسایٝ وشدٜ ٚ ٔی ٘ٛیؼذ:ربٖ ثشایبٖ تلٛیشی دِتًٙ وٙٙذٜ اص ٘بثشاثشی 

ٌشٜٚ وخیشی اص ٔشدْ رٟبٖ ثٝ ٞیچ ّ٘ٛ ٔشالجت ثٟذاؿتی دػتشػی ٘ذاس٘ذ ٚ ٓذٜ ثؼیبسی اص آٟ٘ب ٞٓ وٝ دػتشػی داس٘ذ، 

 خذٔبت اسایٝ ؿذٜ پبػخٍٛی دؿٛاسی ٞبی اٟ٘ب ٘یؼت

ی دس ثیٗ وـٛسٞب ٚ ٘یض دسٖٚ ٞش وـٛس ثبیذ وٕتش تحشوبت ٚرذاٖ رٟب٘ی ٔٙزش ثٝ رٙجؾ تبصٜ ای ؿذ وٝ فبكّٝ ثیٗ فمیش ٚ غٙ

خٛد سا ثٝ ٞذف ثّٙذ پشٚاصا٘ٝ  تبٔیٗ  WHOوـٛسٞبی ٓوٛ  1981ؿٛد ٚ دس ٟ٘بیت اص ثیٗ ثشٚد ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ صٔیٙٝ دس ػبَ 
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ٚ  یٔٙی دػتشػی ثٝ ػٌحی اص ػالٔتی وٝ أىبٖ دٞذ ٔشدْ رٟبٖ ثٝ یه ص٘ذٌی ارتٕبٓی 2000ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ تب ػبَ 

 التلبدی ثبسٚس ثشػٙذ ٔتٟٔذ وشد٘ذ

ثٟذاؿت ٕٓٛٔی وٙٛ٘ی ٕٞشاٜ ثب دیٍش ّْٓٛ پضؿىی ٚ ثخؾ ٞبی ٔشتجي ثب ثٟذاؿت دسٌیش دس ایٗ صٔیٙٝ ٌؼتشدٜ 

HFA(2000AD) اػت 

ٚ  پضؿىی ٘ٛیٗ ثٝ یه دٚساٖ ا٘مالثی ٚاسد ؿذ وٝ اٌشچٝ ٔـىالت ٔشثٛى ثٝ ثیٕبسی ٘تٛا٘ذ ثٝ ًٛس وبُٔ حُ وٙذ ، ؿبُٔ ثٟجٛد

 افضایؾ ٔؼتٕش دس تٛا٘بیی ٞبی پضؿىی ثشای حفَ ٔحیي حیبت اػت

 ؿکؼت پضؿکی:

ّٓی سغٓ پیـشفت ٞبی تٕبؿبیی صیؼت پضؿىی ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ٌضاف آٖ، ٔیضاٖ ٔشي دس وـٛسٞبی پیـشفتٝ ٚ ٘یض أیذ ص٘ذٌی 

 اٟ٘ب ثذٖٚ تغییش ٔب٘ذٜ اػت

 

هی ًگشًذ. هجبحث ّبی ایي گشٍُ ثش پبیِ ٍاقؼیت  ثؼضی هٌتقذاى پضؿکی ًَیي سا ثِ ػٌَاى خطشی ثشای ػالهتی

 ّبی هؼٌی داسی اػت اص ایي قشاس:

 ثب افضایؾ ٞضیٙٝ ٞبی پضؿىی فٛایذ آٖ اص ِ٘ش ػالٔتی افضایؾ ٔی یبثذ-اِف

 -رزاْ –تشیپب٘ٛصٚٔیبص  -ّٓی سغٓ پیـشفت ٞبی پضؿىی خٌش اثتال ثٝ ثشخی ثیٕبسی ٞبی ٕٓذٜ ٔب٘ٙذ ٔبالسیب-ة

 السیٛص ٚ ِیـٕب٘یٛص یب وبٞؾ ٘یبفتٝ ٚ یب دس ُٕٓ افضایؾ یبفتٝ اػتفی-ؿیؼتٛٔیبصیغ

ّٓی سغٓ پیـشفت ٞبی پضؿىی أیذ ثٝ ص٘ذٌی دس وـٛسٞبی سٚثٝ پیـشفت پبییٗ ٚ ٔیضاٖ ٞبی ٔشي ٚ ٔیش ؿیشخٛاساٖ ٚ -د

 وٛدوبٖ دس ایٗ وـٛسٞب ثبالٔب٘ذٜ اػت

ؾ اص ُٟٛس داسٚٞبی ٘ٛیٗ ٚ تىِٙٛٛطی پیـشفتٝ،افضایؾ ًَٛ ثشسػی ٞبی اپیذٔیِٛٛطی تبسیخی ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ٔذتٟب پی-د

 ٕٓش اص ًشیك ثٟجٛد ٚهٔیت غزایی ٚ ثٟؼبصی ٔحیي ثٝ دػت آٔذٜ اػت

دس تٛصیْ خذٔبت ثٟذاؿتی ٘بثشاثشی ٚرٛد داسد ٚ دس ٘تیزٝ ایٗ ٔحذٚد ؿذٖ دػتشػی ثخؾ ثضسٌی اص رٕٔیت رٟبٖ ثٝ -ٜ

 خذٔبت ثٟذاؿتی اػت

 ٍشؽ آٖ ثٝ ًجمٝ ٔشفٝ ٔٛسد حّٕٝ لشاس ٌشفتٝ اػتپضؿىی ٘ٛیٗ ثٝ خبًش ٘-ٚ

٘ٝ تٟٙب سٚص ثٝ سٚص ثش ٞضیٙٝ ٚ تخلیق ٔٙبثْ ثٟذاؿتی ثیؾ تش تٛرٝ ٔی ؿٛد ثّىٝ وبسػبصی پضؿىی ٘ٛیٗ ٞٓ اص دیذٌبٜ ٞبی 

ٞبی پضؿىی  ٔختّف ثٝ ًٛس اػبػی صیش ػئٛاَ ٔی سٚد. تٛرٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ افضایؾ یبفتٝ اػت وٝ دس صٔیٙٝ تبحیش ٟ٘بیی ٔشالجت

 ٚ پظٚٞـی ٔحذٚد ثٛدٜ اػت. ایٗ ٔحذٚدیت ٞب ٘بسػبیی ٔٛفمیت ٘بْ دادٜ ؿذٜ ا٘ذ

 

 کٌتشل اختوبػی ثش پضؿکی :

 آقبی ٍیشؿَ ًَؿت :

احتٕبال ا٘تِبس ٔی سٚد وٝ ربٔٔٝ)ػیبػت( ثش پضؿىی  پضؿىی یه ّٓٓ ارتٕبٓی ٚ ػیبػت تب ٔمیبع صیبدی پضؿىی اػت.

 ِ٘بست داؿتٝ ثبؿذ.

افضایؾ ٞضیٙٝ پضؿىی دٚ ّ٘ٛ خذٔبت پضؿىی ایزبد ؿذٜ ، یىی خذٔبتی وٝ ثشای فمشا ا٘زبْ ٔی ؿٛد ٚ دیٍشی ثٝ ٕٞشاٜ 

خذٔبت ٔشثٛى ثٝ اغٙیب. ؿىبف ثیٗ ایٗ دٚ خذٔبت پضؿىی ثیٕٝ ػبصٔبٖ ٞبی خیشیٝ ٚ داًّٚت پش ٔی ؿٛد ِٚی ثبیذ فٛایذ 

 پیذا ٔی ؿذ، ایٗ ساٜ حُ ارتٕبٓی وشدٖ پضؿىی ثٛدپضؿىی ٘ٛیٗ دس دػتشع ٕٞٝ ٔشدْ لشاس ثٍیشد ثبیذ یه ساٜ حُ 
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ساٜ ثشلشاسی ثیٕٝ ثیٕبسی ثٝ كٛست ارجبسی سا پیؾ ٌشفت ٚ وـٛسٞبی دیٍش ٞٓ ثٝ د٘جبَ اٖ ،  1883وـٛس إِٓبٖ اص ػبَ 

ٖ خذٔبت ثٟذاؿتی سا ّٔی وشد چٙذ وـٛس دیٍش ٚ ثشرؼتٝ تش اص دیٍشا 1964اٍّ٘ؼتبٖ ٚ فشا٘ؼٝ ٚ ... اٍّ٘ؼتبٖ دس ػبَ 

وـٛسٞبی ػٛػیبِیؼتی ػبثك ،اسٚپب ،صٚال٘ذ٘ٛ،وٛثب  ٞٓ دس رٟت ّٔی وشدٖ خذٔبت ثٟذاؿتی ٌبْ ٞبیی ثشداؿتٙذ . ثب ٚرٛد ایٗ 

سٚػیٝ ٘خؼتیٗ وـٛسی ثٛد وٝ وبُٔ پضؿىی سا ػٛػیبِیضٜ وشد ٚ ثشاثش لبٖ٘ٛ اػبػی ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ خٛد حك ثشخٛسداسی اص 

ِىیت خلٛكی پضؿىی یه ٔٛػؼٝ ارتٕبٓی ٚ یىی اص حّمٝ ٞبی ص٘زیشٜ ٔٛػؼبت ٕٞٝ خذٔبت ثٟذاؿتی سا دادٜ اص ِحبٍ ٔب

وشدٖ پضؿىی آسٔبٖ ثب ؿىٛٞی اػت وٝ سلبثت ثیٗ پضؿىبٖ ثشای پیذا وشدٖ  پزیش ؿذٖ()ربٔٔٝثٟضیؼتی ؿذ ػٛػیبِیضٜ

ی وٙذ. ٔشالجت ٞبی ٔشارٔبٖ سا اص ثیٗ ٔی ثشد ٚ ٓذاِت ارتٕبٓی سا تبٔیٗ ٚ پٛؿؾ ٍٕٞب٘ی خذٔبت ثٟذاؿتی سا فشاٞٓ ٔ

 پضؿىی ثشای ثیٕبساٖ سایٍبٖ ٚ اص ًشف دِٚت ثشای ایٗ وبس وٕه ٔی ؿٛد.

 

کبفی ًجَدُ آًچِ ضشٍسی اػت هـبسکت خبهؼِ اػت  کشدى  پزیش کشدى(ػَػیبلیضُ)خبهؼِایٌک هؼلَم ؿذُ تٌْب 

 ٍ یًَیؼف ػجبست اػت اص : WHOکِ ًجبیذ اًتظبس 

ٔؼئَٛ ػالٔت ٚ ثٟضیؼتی خٛد ٚ ربٔٔٝ ٞؼتٙذ. تٛا٘بیی ػٟیٓ ؿذٖ دس پیـشفت خٛد ٚ  فشایٙذی وٝ ًی آٖ افشاد ٚ خب٘ٛادٜ

ربٔٔٝ ؿبٖ سا ثشٚص ٔی دٞٙذ ٚ ٞٓ چٙیٗ ٌٛاٜ ٔـبسوت ربٔٔٝ دس ثش٘بٔٝ سیضی ،ػبصٔبٖ دٞی ٚ ٔذیشیت ثٟذاؿتی خٛدؿبٖ 

 یشؿٛ پیؾ ٌٛیی وشدٜ ثٛد :ٔی ٘بٔٙذ ٚ ٕٞبٖ اػت وٝ ٚ ثْذاؿت ثِ ٍػیلِ هشدماػت. ایٗ ٔٛهّٛ سا ثٝ صثبٖ ػبدٜ 

 پضؿىی دس ٔمیبع ٚػیْ چیضی رض ػیبػت ٘یؼت

 

 کبهلتشیي ؿکل هـبسکت هشدم دس اهش ثْذاؿت یؼٌی :

 ٔـبسوت ثٝ كٛست دس اختیبس ٌزاسدٖ ٘یشٚی وبس-ة                ٔـبسوت ٔشدْ دس تخلیق آتجبسات ٚٞضیٙٝ ٞب-اِف

 دسٌیش وشدٖ ٔشدْ دس وّیٝ ٔشاحُ فشایٙذ ٔذیشیت-د                                  حوٛس ٔشدْ دس ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ارشا-د

 پبػخ گضیٌِ د/

 

 پضؿکی خبًَادُ ٍ پضؿکی خبهؼِ:

فشا٘ؼیغ پی ثبدی آالْ وشدوٝ تخللی ؿذٖ پضؿىی ثٝ اٚد خٛد سػیذٜ ٚ پضؿىی ٔذسٖ ِ٘بْ اسایٝ خذٔبت  1932دس ػبَ 

وشدٜ اػت. اٚ ثبصٌـت ػشیْ ثٝ پضؿه سا وٝ خذٔبت ربْٔ ٚ فشدی سا اسایٝ ٔی دٞذ  ثٟذاؿتی سا ثٝ ٔیضاٖ ثؼیبس صیبد تىٝ تىٝ

 دسخٛاػت وشد.

ػبَ پیؾ اص آٖ  20پیذایؾ پضؿىی خب٘ٛادٜ ٚ پضؿىی ربٔٔٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚاوٙؾ ٔتمبثُ دس رٟت ٌیشی ّٓٓ پضؿىی دس ًی 

ذ. پضؿىی خب٘ٛادٜ ٚ پضؿىی ربٔٔٝ ٞٓ پٛؿب٘ی ثٛدٜ ًشحی ثش اػبع سدٜ ٞبی ارتٕبٓی ٔٛػْٛ ثٝ خب٘ٛادٜ ٚ ربٔٔٝ ٔی ثبؿ

 داس٘ذ ٚ یىذیٍش سا تمٛیت ٔی وٙٙذ

 پضؿکی خبًَادُ:

اص پیذایؾ پضؿىی خب٘ٛادٜ ثٝ ٓٙٛاٖ ثبصیبفت ٔزذد رٙجٝ ٞبی ا٘ؼب٘ی ،ارتٕبٓی ٚ فشٍٞٙی ثیٕبسی ٚ ػالٔتی ٚ ؿٙبػبیی 

دغبْ خذٔبت پیـٍیشی ،استمبیی ٚ دسٔب٘ی ثٝ خٛثی خب٘ٛادٜ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔشوض ٚ وبٖ٘ٛ ٔشالجت ٞبی ثٟذاؿتی ٚ ربی دسػت ا

 اػتمجبَ ؿذٜ اػت.
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 تٔشیف پضؿىی خب٘ٛادٜ چٙیٗ اػت:

٘ٛٓی تخلق پضؿىی وٝ ٘ٝ ثیٕبسی ٍ٘ش ٚ ٘ٝ ا٘ذاْ ٍ٘ش ثّىٝ خب٘ٛادٜ ٍ٘ش اػت ٚ یب ٔشالجت ٞبی ثٟذاؿتی ٔتٕشوض ثش خب٘ٛادٜ ثٝ 

 ٓٙٛاٖ یه ٚاحذ 

ٞبی تخلق پضؿىی خب٘ٛادٜ ثشای ارشای ٔشالجت ٞبی ثٟذاؿتی اِٚیٝ ًشاحی ؿذٜ اػت. وبس افمیپضؿىی خب٘ٛادٜ یه تخلق 

 اػت

ػجبست صهیٌِ تخصص دس ػلن پضؿکی کِ ًِ سٍیکشدی ثِ ػَی ثیوبسی ٍ ًِ سٍیکشدی ثِ ػَی اًذام داسد . تؼشیف 

 کذام گضیٌِ اػت؟

 استمبی ػالٔت-آٔٛصؽ ثٟذاؿت       ة-اِف

 ىی خب٘ٛادٜپضؿ-د                      PHC-د

 پبػخ گضیٌِ د/

 

 پضؿکی خبهؼِ:

 داًـکذُ پضؿکی اختوبػی کبلح ػلطٌتی پضؿکبى آى سا چٌیي تؼشیف کشدُ:

٘ٛٓی تخلق وٝ ثب ٔشدْ ػشٚوبس داسد ٚ ؿبُٔ پضؿىب٘ی اػت وٝ ٔی وٛؿٙذ ٘یبصٞبی ٔشدْ سا تٔییٗ ٚ خذٔبتی سا ثشای 

 صؽ دس ٓشكٝ ا٘ذ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ارشا وٙٙذ.ثشآٚسدٖ ٘یبصٞبی ٔشدْ ٚ وؼب٘ی وٝ دس وبس پظٚٞؾ ٚ آٔٛ

یه ٌشٜٚ ثشسػی ػبصٔبٖ رٟب٘ی ثٟذاؿت آالْ وشد وٝ چٖٛ ٔـىالت ثٟذاؿتی ٞش وـٛس ثب وـٛسٞبی دیٍش ٔتفبٚت اػت ثبیذ 

 ٞش ربٔٔٝ ای ثب تٛرٝ ثٝ ػٙٗ ، ٚهٔیت رغشافیبیی ٚ ٔٙبثْ خٛد تٔشیفی ٔٙبػت اص پضؿىی ربٔٔٝ خٛد تِٙیٓ وٙذ

 س خذهبت ثْذاؿتی:اًتقالة د-5

 ثْذاؿت ثشای ّوِ:

ػیُ آسٔبٖ ٞب ٚ ِ٘شیبت تبصٜ ثٝ إٞیت آٌبی ٓذاِت ٚ ثشاثشی ارتٕبٓی ، ؿٙبخت ٘مؾ اػبػی ٔـبسوت ربٔٔٝ، دٌشٌٛ٘ی 

آسٔب٘ی دسثبسٜ ٔبٞیت ثٟذاؿت ٚ تٛػٔٝ ٚ إٞیت خٛاػت ػیبػی ٔب سا دٓٛت ثٝ ا٘زبْ سٚؽ ٞبی رذیذ ثٝ ٌٔٙٛس ٔٛحشتش 

 ٘ؼب٘ی ٔی وٙٙذػبختٗ خذٔبت ا

 دس ثیبًیِ خَد اػالم کشد کِ: 1977دس ایي صهیٌِ ،ػی اهیي هدوغ خْبًی ثْذاؿت دس هبُ هِ 

ثٝ ػٌحی اص  2000ثبیذ دػتیبثی ٕٞٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ رٟبٖ دس ػبَ  WHOدس دٞٝ ٞبی اخیش ٞذف ارتٕبٓی اكّی دِٚت ٞب ٚ 

 ی ٚ ارتٕبٓی ٔخٕش ثشػٙذ.ػالٔتی ثبؿذ وٝ ثٝ اٟ٘ب أىبٖ دٞذ ثٝ یه ص٘ذٌی اص ِ٘ش التلبد

 ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٞذف ارتٕبٓی ٕٞٝ دِٚت ٞب ٔٙزش ؿذ. 2000ایٗ ٞذف ثٝ ٞذف رٟب٘ی ثٟذؿت ثشای ٕٞٝ تب ػبَ 

 ّذف ثْذاؿت ثشای ّوِ دٍ خٌجِ داسد:

 : دػتیبثی ٕٞٝ ٔشدْ ثٝ ثبالتشیٗ ػٌح ٕٔىٗ ثٟذاؿتاص دیذگبُ دساص هذت-1

ٕٞٝ وـٛسٞب ثبیذ ثٝ ػٌحی اص ػالٔتی ثشػٙذ وٝ ثتٛا٘ٙذ ثٝ ًٛس ٔخٕشی وبس ٚ  : دػتٝ وٓ ٕٞٝ ٔشدْ دساص دیذگبُ فَسیت-2

 فٔبال٘ٝ دس ص٘ذٌی ارتٕبٓی ربٔٔٝ ای وٝ دس اٖ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ ٔـبسوت وٙٙذ.
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ٚ وـٛسٞبی ٓوٛ اٖ اػت ایٗ  WHOْ ٔٛهّٛ اكّی ٚ ٞذف سػٕی  2000اوٖٙٛ دػتیبثی ثٝ ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ دس ػبَ 

ـٛسٞبی رٟبٖ سا دس اسایٝ ػٌح لبثُ لجَٛ ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ ٔشدْ اػت. ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ ثٝ ٓٙٛاٖ ٞذف ٘ـب٘ٝ تلٕیٓ و

 یه ٔفْٟٛ ا٘مالثی ٚ حشوت تبسیخی اص ِ٘ش ػیش تىبّٔی اٖ تٛكیف ؿذٜ اػت

 خذهبت ثْذاؿتی اٍلیِ:

اص وـٛسٞبی رٟبٖ دٓٛت ٔی دس إِٓبتب )ؿٛسٚی ػبثك(  1987ٚ یٛ٘یؼف دس ػبَ  WHOثیب٘یٝ ٔـتشن وٙفشا٘غ ثیٗ إِّّی 

 اػت HFAساٜ سػیذٖ ثٝ  PHCسا ثپزیش٘ذ ٚ آالْ وشد وٝ  2000دس ٔٛسد ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ تب ػبَ  WHOوٙذ وٝ ٞذف 

PHC  .سٚؽ ٘ٛیٗ ٔشالجتٟبی ثٟذاؿتی اػت وٝ ٕٞٝ ٓٛأُ الصْ ثشای ثٟجٛد ٚهٔیت ثٟذاؿتی ربٔٔٝ سا ادغبْ ٔی وٙٙذPHC 

اػبػی اػت وٝ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔشالجت ٞبی ثٟذاؿتی هشٚسی تٛكیف ٔی ؿٛ٘ذ. ایٗ خذٔبت پیؾ فشم وٝ  رضء  8حذالُ ؿبُٔ 

اص ِ٘ش ٞضیٙٝ یب تىٙیه ٚ ػبصٔبٖ دٞی ٞٓ ٔٛحش ٚ ٞٓ ػبدٜ اػت، ثٝ آػب٘ی دس دػتشع ٔشدْ ٔٛسد ِ٘ش ٞؼتٙذ ٚ دس ثٟجٛد 

ثش ثشاثشی ،ٌؼتشدٌی پٛؿؾ ،ٔذاخّٝ ای افشاد ٚ ربٔٔٝ  ؿشایي ص٘ذٌی افشاد، خب٘ٛادٜ ٞب ٚ وُ ربٔٔٝ ػٟٓ داس٘ذ. پبیٝ اػبػی آٖ

خذٔبت استمبیی ،پیـٍیشی ٚ دسٔب٘ی سا دس ٞٓ ادغبْ ٔی وٙذ ثٝ  ٔی ثبؿذ. PHCوٝ ایٟٙب اص اكَٛ  ٚ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ثخـی اػت

 ٓٙٛاٖ ثخؾ تّفیك یبفتٝ ثش٘بٔٝ وـٛس سا ثشای تٛػٔٝ سا ٞٓ دس ثش ٔی ٌیشد

 صدایی اص پضؿىی اػتؿبُٔ ٔمذاسی تخلق  PHCوبسٞبی 

اػت ٔبْ٘ ارشای ایٗ ٞذف ٔبْ٘ فٙی ٘یؼت ثّىٝ ػیبػی ٚ  2000ایٙه اٞذاف پضؿىی سػیذٖ ثٝ ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ تب ػبَ 

 تـىیالتی اػت

 :PHCاصَل هشاقجتْبی اٍلیِ ثْذاؿتی 

ربٔٔیت -5ٔٙبػت      تىِٙٛٛطی -4ٔـبسوت ٔشدٔی       -3ٕٞىبسی ثیٗ ثخـی   -2ثشلشاسی ٓذاِت ارتٕبٓی           -1

 تٟٔذ ػیبػی دِٚت-6خذٔبت            

 ؿبهل: PHCاخضای 

ایٕٗ ػبصی ثشّٓیٝ ثیٕبسیٟبی ٓفٛ٘ی  -4تبٔیٗ آة آؿبٔیذ٘ی ػبِٓ       -3ثٟجٛد ٚهٔیت غزا      -2آٔٛصؽ ٔشدْ            -1

 دسٔبٖ ٔٙبػت ثیٕبسی ٞب ٚ حٛادث  -7   ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسی ٞبی ؿبیْ ثٛٔی        -6ثٟذاؿت ٔبدس ٚ وٛدن           -5

 آٔبدٌی ٔمبثّٝ ثب ثالیبی ًجیٔی-11   ثٟذاؿت سٚاٖ       -10   ثٟذاؿت دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ    -9  تذاسن داسٚٞبی اػبػی     -8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان  مرکس تخصصی خذمات آموزشی

 

 16  قانونی دارد  و کپی برداری از مطالب پیگیرد و هرگونه برداشت   ارشاد می باشذ کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت 

 اًؼبى ٍ پضؿکی ثِ ػَی ثْذاؿت ثشای ّوِ-1هدوَػِ تؼت ثخؾ 

 کذاهیک اص اقَام صیش ثَدُ اًذ؟ پیـگبهبى طت اػالهی-1

 ٞٙذیبٖ -ایشا٘یبٖ                     د -ثبثّیبٖ                     د -ٔلشیبٖ                      ة -اِف

 ًَع هـبسکت سایح دس ثشًبهِ ّبی ثْذاؿتی کـَسّبی دس حبل تَػؼِ کذام اػت؟-2

 ػبصٔب٘ی -ٔذاخّٝ                      د -د          تٛإ٘ٙذ ػبصی   -ٕٞىبسی                    ة -اِف

 کذاهیک اص کـَسّبی صیش داسای ًظبم ػشضِ خذهبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی ثِ صَست طت هلی هی ثبؿذ؟-3

 وٛثب-ػٛئیغ                     د -ٔلش                      د -ایشاٖ                         ة -اِف

 هی ثبؿذ؟ PHCکذاهیک اص اخضا -4

 ٕٞىبسی ثیٗ ثخـی -ثٟؼبصی ٔحیي                                            ة-اِف

 ٔـبسوت ٔشدْ -ٓذاِت ارتٕبٓی                                             د-د

 کذام ػطح پیـگیشی ثشای کبػتي اص ؿیَع ًبتَاًی ّبی هضهي پغ اص ثیوبسی ثِ کبس هی سٍد؟-5

 پیـٍشیشی حب٘ٛیٝ -یشی اِٚیٝ                                            ةپیـٍ-اِف

 ٕٞٝ ػٌٛح -پیـٍیشی حبِخیٝ                                             د-د

 هؼٌبی گؼتشدُ پضؿکی اختوبػی دس کذام صهیٌِ اػت؟-6

 ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٔٛهّٛ دس صٔیٙٝ ٌؼتشدٜ ػالٔت ٚ ثٟضیؼتی-اِف

 بٖ ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٔٛرٛد ارتٕبٓی دس استجبى ثب ٓٛأُ صیؼت ٔحیٌیٌٔبِٔٝ ا٘ؼ-ة

 پیٛ٘ذ ربٔٔٝ ؿٙبػی ثب ثٟذاؿت ٕٓٛٔی-د

 ثیبٖ ٘ؼجت ثـش دٚػتی دس پضؿىی-د

 دس ثؼیبسی اص کـَسّبی سٍثِ پیـشفت ثِ هٌظَس اسایِ خذهبت ثْبؿتی کذام فؼبلیت دس الَیت اػت؟-7

 اسصؿیبثی خذٔبت ثٟذاؿتی اسائٝ ؿذٜ -ة                 وبسثشد ٔذیشیت دس ثش٘بٔٝ سیضی         -اِف

 ٔٛاسد د ٚ د -دسٔب٘ی                         د –تبػیغ ٔشاوض ثٟذاؿتی -د

هـبسکت خبهؼِ ثشای تضویي ػَدهٌذی خذهبت ثْذاؿتی ٍ تبهیي ػالهت ٍ ثْضیؼتی خَد ٍ خبهؼِ هؼبدل -8

 کذام ػجبست اػت؟

 ثٟذاؿت ثب ٔشدْ -ة                               ثٟذاؿت ثٝ ٚػیّٝ ٔشدْ   -اِف

 ٞیچىذاْ -ثٟذاؿت ثشای ٔشدْ                                         د-د

 :2000ثْذاؿت ثشای ّوِ تب ػبل -9

 ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٞذف ارتٕبٓی ٕٞٝ دِٚت ٞب ٔٙزش ؿذ-اِف

 شای ٕٞٝ ٔشدْ اػت٘ـب٘ٝ تلٕیٓ وـٛسٞبی رٟبٖ دس اسایٝ ػٌح لبثُ لجَٛ ثٟذاؿت ث-ة

 یٔٙی ثبیذ ثٟذاؿت دس دػتشع ٕٞٝ افشاد ربٔٔٝ ثبؿذ ٚ ایٗ داَ ثش سفْ ٔٛاْ٘ ثٟذاؿت اػت-د

 ٕٞٝ ٔٛاسد ثبال-د

 کذام اػت؟ HFAّذف دساص هذت ثْذاؿت ثشای ّوِ -10

 دػتیبثی ٕٞٝ ٔشدْ ثٝ ثبالتشیٗ ػٌح ٕٔىٗ ػالٔت-اِف



 گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان  مرکس تخصصی خذمات آموزشی

 

 17  قانونی دارد  و کپی برداری از مطالب پیگیرد و هرگونه برداشت   ارشاد می باشذ کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت 

 دسٔبٖ ٚ رٌّٛیشی اص ثشٚص ثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ-ة

 ػتیبثی ثٝ سفبٜ ٚ ثٟضیؼتی ربٔٔٝد-د

 ٕٞٝ ٔٛاسد ثبال-د

 کذاهیک دس هَسد خذهبت ثْذاؿتی اٍلیِ صحیح اػت؟-11

 اػت HFAساٜ سػیذٖ ثٝ ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ  PHC-اِف

 ثشای ٕٞٝ افشاد دس ٘خؼتیٗ ػٌح ٔشالجت ٞبی ثٟذاؿتی ٔٛرٛد اػت-ة

 ذاؿتی هشٚسی تٛكیف ٔی ؿٛدرضء اػبػی اػت وٝ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔشالجت ٞبی  ثٟ 8حذالُ ؿبُٔ -د

 ٕٞٝ ٔٛاسد ثبال-د

 اػت: 2000ایٌک اّذاف پضؿکی سػیذى ثِ ثْذاؿت ثشای ّوِ تب ػبل -12

 هبًغ اخشای ایي ّذف:

 ػیبػی ٚ تـىیالتی اػت -ة                   فٙی اػت                          -اِف

 ف ٚ ةٔٛاسد اِ -د    ربٔٔٝ اػت                          -د

ًَػی تخصیص کِ ثب هشدم ػشٍکبس داسد ٍ .... ؿبهل پضؿکبًی اػت کِ هی کَؿٌذ ًیبصّبی هشدم سا چِ خَة ٍ -13

چِ ًبخَؽ تؼییي ٍ خذهبتی سا ثشای ثشآٍسدى ًیبصّبی هشدم ٍ کؼبًی کِ دس کبس پظٍّؾ ٍ اهَصؽ دس ػشصِ اًذ 

 ثشًبهِ سیضی ٍ اخشا کٌٌذ تؼشیف کذام یک اػت؟

 پضؿىی ربٔٔٝ -ب٘ٛادٜ                                            ةپضؿىی خ -اِف

 پضؿىی ارتٕبٓی -پضؿىی پیـٍیشی                                           د -د

 دس: PHCپبیِ اػبػی -14

 ٌؼتشؽ پٛؿؾ-ثشاثشی                                                        ة-اِف

 ٕٞٝ ٔٛاسد -ٚ ربٔٔٝ                                        د ٔذاخّٝ افشاد-د

هطبلؼِ اًؼبى ثِ ػٌَاى یک هَخَد اختوبػی دسکیفیت هحیط صیؼت اٍ، ٍ تَخِ آى ثش ػالهت توبهی خبهؼِ ثِ -15

 ػٌَاى یک اًؼبى تؼشیف کذاهیک اػت؟

 ؿىی خب٘ٛادٜپض -پضؿىی ارتٕبٓی                                          ة-اِف

 پضؿىی پیـٍیشی -پضؿىی ربٔٔٝ                                               د-د

 ........................... یکی اص ثضسگتشیي پیشٍصی ّبی پضؿکی پیـگیشی دس سٍصگبس هب اػت؟-16

 سفبٜ ٚ ثٟضیؼتی ربٔٔٝثبال ثشدٖ ػٌح  -ثبال ثشدٖ أیذ ثٝ ص٘ذٌی                                 ة-اِف

 ٔٛاسد اِف ٚ ة -سیـٝ وٙی ثیٕبسی آثّٝ ا٘ؼب٘ی                            د-د

 ایي تؼشیف ثْذاؿت ػوَهی اص کیؼت؟-17

 ًٛال٘ی وشدٖ ٕٓش ٚ استمبی ثٟذاؿت ٚ وبسایی ،اص ًشیك وٛؿؾ ػبصٔبٖ یبفتٝ ربٔٔٝ(( –))ّٓٓ ٚ ٞٙش پیـٍیشی اص ثیٕبسی 

 ٌشیٗ ٚٚد -ة                                             ٌشٚتزبٖ       -اِف

 ٚیٙؼّٛ -ثمشاى                                                         د -د

 



 گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان  مرکس تخصصی خذمات آموزشی

 

 18  قانونی دارد  و کپی برداری از مطالب پیگیرد و هرگونه برداشت   ارشاد می باشذ کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت 

 ػجبست اػت اص : Grewاثؼبد پضؿکی اختوبػی اص دیذگبُ پشٍفؼَس -18

 ؿت ٚ ربٔٔٝ ؿٙبػیثٟذا -پضؿىی ٚ ربٔٔٝ ؿٙبػی                                 ة-اِف

 ثٟذاؿت ٚ ّْٓٛ ارتٕبٓی -پضؿىی ٚ ّْٓٛ ارتٕبٓی                                   د-د

 ػجبست صیش اص کیؼت:-19

 ))ثب کبسثشد کًٌَی ،پضؿکی اختوبػی دٍ هؼٌی داسد یک هؼٌبی گؼتشدُ ٍ ًبهـخص ٍ دیگش هحذٍد ٍ دقیق((

 Grewپشٚفؼٛس -ة  ٌشیٗ ٚٚد                              -اِف

 ٌشٚتزبٖ-ٔبن وئٖٛ                                                   د-د

کذاهیک  ثشای هشدم ػبلن ثِ کبس هی سٍد ٍ ثِ طَس هؼوَل ٍػیلِ اػوبلی اًدبم هی گیشدکِ تؼذاد صیبدی اص -20

 ت اػت؟افشاد سا ؿبهل هی ؿَد ٍ ّذف ًخؼتیي آى پیـگیشی اص ثیوبسی ٍ استقبی ثْذاؿ

 پضؿىی ارتٕبٓی-ة پضؿىی پیـٍیشی                     -اِف

 پضؿىی خب٘ٛادٜ-پضؿىی ربٔٔٝ                                             د-د

 کذاهیک اص گضیٌِ ّبی صیش هی ثبؿذ؟ PHCاٍلیي خضء -21

 د(ثٟؼبصی ٔحیي       اِف(تبٔیٗ آة ػبِٓ         ة(آٔٛصؽ ثٟذاؿت         د(ٓذاِت ارتٕبٓی      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان  مرکس تخصصی خذمات آموزشی

 

 19  قانونی دارد  و کپی برداری از مطالب پیگیرد و هرگونه برداشت   ارشاد می باشذ کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت 

 اًؼبى ٍ پضؿکی ثِ ػَی ثْذاؿت ثشای ّوِ-1خَاة هدوَػِ تؼت ثخؾ 

 پیـٍبٔبٖ پضؿىی ٓشثی ، ایشا٘یبٖ ثٛد٘ذ  پبػخ گضیٌِ ج/ -1

ضیؼتی خٛد ٔـبسوت ربٔٔٝ ٓجبست اػت اص فشایٙذی وٝ ًی آٖ افشاد ٚ خب٘ٛادٜ ٞب ٔؼئَٛ ػالٔت ٚ ثٟ پبػخ گضیٌِ الف/ -2

ٚ ربٔٔٝ ٞؼتٙذ، تٛا٘بیی ػٟیٓ ؿذٖ دس پیـشفت خٛد ٚ ربٔٔٝ ؿبٖ سا ثشٚص ٔی دٞٙذ ٚ ٞٓ چٙیٗ ٌٛاٜ ٔـبسوت ربٔٔٝ دس 

 ثش٘بٔٝ سیضی ،ػبصٔبٖ دٞی ٚ ٔذیشیت ثٟذاؿتی خٛدؿبٖ اػت

ؿتی ٌبْ ٞبیی وـٛسٞبی ػٛػیبِیؼتی ،اسٚپب ،صال٘ذٚال ٚ وٛثب ٞٓ دس رٟت ّٔی وشدٖ خذٔبت ثٟذا پبػخ گضیٌِ د/ -3

 ثشداؿتٙذ

ٔذاخّٝ ای افشاد ٚ ربٔٔٝ ٚ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ثخـی –ٌؼتشدٌی پٛؿؾ  –ثش ثشاثشی  PHCپبیٝ اػبػی  پبػخ گضیٌِ ة/ -4

 اػت

 پیـٍیشی ّ٘ٛ ػْٛ وٝ ثشای وبػتٗ اص ؿیّٛ ٘بتٛا٘ی ٞبی ٔضٔٗ پغ اص ثیٕبسی ثٝ وبس ٔی سٚد پبػخ گضیٌِ ج/ -5

ٜ پضؿىی ارتٕبٓی تمشیجبً داسای ٕٞٝ ٌٛ٘ٝ ٔٛهّٛ دس صٔیٙٝ ٌؼتشدٜ ػالٔت ٚ ثٟضیؼتی ٔفْٟٛ ٌؼتشد پبػخ گضیٌِ الف/ -6

 اػت.

دس وـٛسٞبی سٚ ثٝ پیـشفت ،ثیؾ تشیٗ اِٛیت سا ثٝ تبػیغ ٔشاوض ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ثٝ ِٔٙٛس اسایٝ  پبػخ گضیٌِ د/ -7

 خذٔبت ثٟذاؿتی دادٜ ا٘ذ

 ٜ، ثٟذاؿت ثٝ ٚػیّٝ ٔشدْ ٔی ٘بٔٙذٔـبسوت ربٔٔٝ سا ثٝ صثبٖ ػبد پبػخ گضیٌِ الف/ -8

ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٞذف ارتٕبٓی ٕٞٝ دِٚت ٞب،٘ـب٘ٝ تلٕیٓ وـٛسٞبی رٟبٖ دس اسایٝ ػٌح لبثُ  HFA پبػخ گضیٌِ د/ -9

 لجَٛ ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ ٔشدْ اػت. یٔٙی ثبیذ ثٟذاؿت دس دػتشع ٕٞٝ افشاد ربٔٔٝ ثبؿذ ٚ ایٗ داَ ثش سفْ ثٟذاؿت اػت

 دػتیبثی ٕٞٝ ٔشدْ ثٝ ثبالتشیٗ ػٌح ٕٔىٗ ػالٔت اػت WHOٞذف دساص ٔذت ف/ پبػخ گضیٌِ ال -10

اػت. ثشای ٕٞٝ افشاد دس ٘خؼتیٗ ػٌح ٔشالجت ٞبی  HFAساٜ سػیذٖ ثٝ ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ  PHCپبػخ گضیٌِ د/  -11

 ٔی ؿٛد رضء اػبػی اػت وٝ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔشالجت ٞبی ثٟذاؿتی هشٚسی تٛكیف 8ثٟذاؿتی ٔٛرٛد اػت. حذالُ ؿبُٔ 

 ٔبْ٘ ارشای ایٗ ٞذف فٙی ٘یؼت ػیبػی ٚ تـىیالتی اػتپبػخ گضیٌِ ة/  -12

 ٓجبست ٔشثٛى ثٝ تٔشیف پضؿىی ربٔٔٝ اػتپبػخ گضیٌِ ة/  -13

 ٌؼتشدٌی پٛؿؾ ،ٔذاخّٝ ای افشاد ٚ ربٔٔٝ ٚ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ثخـی اػت -ثش ثشاثشی PHCپبیٝ اػبػی پبػخ گضیٌِ د/  -14

ضؿىی ارتٕبٓی ٓجبست اػت اص ٌٔبِٔٝ ا٘ؼبٖ ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٔٛرٛد ارتٕبٓی دس یه ٔحیي صیؼت اٚ پپبػخ گضیٌِ الف/  -15

 ٚ تٛرٝ اٖ ثش ػالٔت تٕبٔی ربٔٔٝ ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٚاحذ اػت

 سیـٝ وٙی ثیٕبسی آثّٝ ا٘ؼب٘ی یىی اص ثضسٌتشیٗ پیشٚصی ٞبی پضؿىی پیـٍیشی دس سٚصٌبس ٔبػتپبػخ گضیٌِ ج/  -16

 تٔشیف فٛق اص آلبی ٚیٙؼّٛ اػتپبػخ گضیٌِ د/  -17

 ػتٖٛ لشاس ٌشفتٝ اػت: 2آالْ داؿتٝ وٝ پضؿىی ارتٕبٓی ثش  Grewپشٚفؼٛس  پبػخ گضیٌِ الف/ -18

 پضؿىی ٚ ربٔٔٝ ؿٙبػی

 ایٗ ٓجبست اص ٔبن وئٖٛ اػت پبػخ گضیٌِ ج/ -19

 ٓجبست صیش تٔشیف پضؿىی پیـٍیشی اػت پبػخ گضیٌِ الف/ -20

 پبػخ گضیٌِ ة/-21



 گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان  مرکس تخصصی خذمات آموزشی
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 دٍم فصل

 هفَْم ػالهتی ٍ ثیوبسی

تٔشیف دیٍش ،ػالٔت ٚ ٕٞبٍٞٙی سا ٔتشادف داؿتٝ ٚ ثیبٖ وشدٜ وٝ –لذیٕی تشیٗ تٔشیف ػالٔتی ٓجبست اػت اص ثیٕبس ٘جٛدٖ 

پضؿىی ٘ٛیٗ ٔتٟٓ ثٝ اؿتغبَ ثیؾ اص حذ ٌٔبِٔٝ ثیٕبسی ٞب ٚ  –ػالٔتی یٔٙی ػبصٌبس ثٛدٖ ثب خٛد ثب ربٔٔٝ ثب خذا ٚ ثب رٟبٖ 

ثشسػی ػالٔتی ٔی ؿٛد. ثب ٚرٛد ایٗ ًی چٙذ دٞٝ ٌزؿتٝ رٙجؾ ٞبی تبصٜ ای ثٝ ٚرٛد آٔذٜ وٝ ٟٕٔتشیٗ آٖ  غفّت اص

اػت. ثب لشاس دادٖ ثٟذاؿت ثٝ ٓٙٛاٖ ثخؾ تّفیك یبفتٝ تٛػٔٝ التلبدی ٚ  2000سػیذٖ ثٝ ٞذف ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ تب ػبَ 

شفت  التلبدی ٚ ارتٕبٓی ٚ ایزبد ِ٘ٓ ٘ٛیٗ ارتٕبٓی ؿذٜ ارتٕبٓی تٛػي ػبصٔبٖ ُّٔ: ثٟذاؿت ٚػیّٝ ٕٓذٜ ای ثشای پیـ

 اػت

 

 هفبّین دس حبل تغییش:

ػالٔت دس ًی لشٖ ٞب اص یه ٔفْٟٛ ا٘فشادی ثٝ كٛست یه ٞذف ارتٕبٓی رٟب٘ی ٚ ؿبُٔ وّیت ویفیت ص٘ذٌی دسآٔذٜ اػت. 

 دس صیش ؿشح ٔختلشی اص تغییش ٔفبٞیٓ ػالٔت روش ٔی ؿٛد:

 

 هفَْم صیؼت پضؿکی-1

ٔت ثٝ ًٛس ٘ؼجی ثٝ ٓٙٛاٖ ٓذْ ثیٕبسی دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت ایٗ ٔفْٟٛ صیؼت پضؿىی پبیٝ ِ٘شیٝ ٔیىشٚثی ثیٕبسی ٞب ػال

ارتٕبٓی ٚ صیؼت ٔحیٌی ٘بدیذٜ  –سٚا٘ـٙبختی  –ثٛدٜ ا٘تمبدی وٝ ثٝ ایٗ ِ٘شیٝ ٚاسد ؿذٜ اٖ اػت وٝ ٘مؾ ٓٛأُ فشٍٞٙی 

 ػالٔت، ٘بسػب اػت.ٌشفتٝ ؿذٜ اػت اص ایٗ سٚ ٔفْٟٛ صیؼت پضؿىی 

 

 هفَْم ثَم ؿٌبختی-2

 ػالٔت سا ثٝ ٓٙٛاٖ تٔبدَ پٛیب ثیٗ ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیي صیؼت دس ِ٘ش ٔی ٌیشد

دس تٔشیف ػالٔت ٔی  ٌٛیذ: ػالٔت ٘ـب٘ٝ ٘جٛدٖ ٘ؼجی دسد ٚ ٘بساحتی ٚ تٌبثك ٚ تِٙیٓ ٔؼتٕش ثب ٔحیي  Dubosآلبی 

 صیؼت ٚ ثٝ ِٔٙٛس إًیٙبٖ اص ثٟتشیٗ ّٕٓىشد

ٍٞٙی ٚ ثْٛ ؿٙبختی ا٘ؼبٖ ٘ٝ تٟٙب ثشٚص ثیٕبسی ٞب ثّىٝ دس دػتشع ثٛدٖ غزا ٚ ا٘فزبس رٕٔیت سا ٞٓ تٔییٗ ٔی تٌبثك فش

 ا٘ؼبٖ ٘بلق ٚ ٔحیي ٘بلق سا پیؾ ٌشفت –وٙذ.ِ٘شیٝ ثْٛ ؿٙبختی دٚ ٔٛهّٛ 

 ویفیت ص٘ذٌی ٔی ؿٛد.ثٟجٛد دس تٌبثك ا٘ؼبٖ ثب ٔحیي صیؼت ًجیٔی اٚ ٔی تٛا٘ذ ٔٙزش ثٝ افضایؾ أیذ ص٘ذٌی  ٚ ثٟتشؿذٖ 

 

 –سٚاٖ ؿٙبختی  –ػالٔت ٘ٝ تٟٙب یه پذیذٜ صیؼت پضؿىی ثّىٝ تحت تبحیش ٓٛأُ ارتٕبٓی هفبّین سٍاى ؿٌبختی: -3

 التلبدی ٚ ػیبػی ٞٓ ٔی ثبؿذ . ثٝ ایٗ تشتیت ػالٔت یه پذیذٜ ٞبی ٞٓ صیؼت پضؿىی ٚ ٞٓ ارتٕبٓی اػت –فشٍٞٙی 

 

 ص ّوِ هفبّین ًبم ثشدُ اػتهفَْم کلیت : هذل کلیت تشکیجی ا-4

ایٗ ٔفْٟٛ ثٝ ًشق ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ثٝ ٓٙٛاٖ فشایٙذ یىٙٛاخت یب چٙذ ثٔذی ؿبُٔ ػالٔت ٕٞٝ ٔشدْ دس ساثٌٝ ثب ٔحیي صیؼت ؿشح 

دادٜ ؿذٜ اػت. ایٗ ِ٘شیٝ ثب ِ٘شیٝ ثبػتب٘ی وٝ ٔی ٌٛیذ ػالٔت ٘ـب٘ٝ ای اص فىش ػبِٓ ٚ ٓبِی دس ثذٖ ػبِٓ ٚ دس خب٘ٛادٜ ای 

 دس ٔحیٌی ػبِٓ ٔشثٛى اػتػبِٓ ٚ 
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سٚؽ ربْٔ داَ ثش آٖ اػت وٝ ٕٞٝ ثخؾ ٞبی ربٔٔٝ ثش ػالٔت تبحیش ٔی ٌزاسد ٚ دس ایٗ ٔذَ تبویذ ثش استمبی ػالٔت ٚ 

 حفَ آٖ اػت

 

 کذام هفَْم تٌذسػتی تشکیجی اص هفبّین دیگش اػت؟

 ٔفْٟٛ ثْٛ ؿٙبختی-ٔفْٟٛ صیؼت پضؿىی                         ة-اِف

 ٔذَ ربْٔ-سٚا٘ی ارتٕبٓی                   د–صیؼتی  ٔذَ-د

 پبػخ گضیٌِ د/

 (88-89 اسؿذ)ػالهت ثِ ػٌَاى تؼبدل پَیب ثیي اًؼبى ٍ هحیط صیؼت تؼشیف کذام گضیٌِ هی ثبؿذ؟ 

 تٔبدِی-صیؼت پضؿىی                    د-ثْٛ ؿٙبختی                       ة-اِف

 پبػخ گضیٌِ الف/

 

 ػالهتی: تؼشیف ّبی

 ٚهٔیت خٛة ٚ ٓبِی ثذٖ، فىش ٚ سٚح ٚ ثٝ خلٛف ٓبسی ثٛدٖ اصدسد یب ثیٕبسی رؼٕی )ٚثؼتش(-1

 ٚهٔیت ٓبِی رؼٓ ٚ سٚح ٚ حبِتی وٝ إٓبَ ثذٖ ثٝ ٔٛلْ ٚ ثٝ ًٛس ٔٛحش ا٘زبْ ؿٛد )فشًٞٙ اوؼفٛسد(-2

 ه ٚ صیؼت ٔحیٌی ٔٔیٗ ثبؿذٚهٔیت یب ویفیتی اص ثذٖ ا٘ؼبٖ وٝ ثیبٖ وٙٙذٜ ّٕٓىشد وبفی ثذٖ دس حبَ ط٘تی-3

 سٚؽ ص٘ذٜ ای وٝ ا٘ؼبٖ ٘بلق ثتٛا٘ذ پبداؽ ثٝ دػت آٚسد ٚ دس ٔمبثّٝ ثب رٟبٖ ٘بلق خیّی دسد٘بن ٘جبؿذ-4

حبِتی اص تٔبدَ ٘ؼجی ؿىُ ٚ إٓبَ ثذٖ وٝ اص تِٙیٓ ٔٛفمیت أیض ٚ پٛیب ٘ؼجت ثٝ ٘یشٚٞبیی وٝ دس كذد اختالَ اٖ ٞؼتٙذ -5

٘فٔبِی ٔتمبثُ ثیٗ ثذٖ ٚ ٘یشٚٞبی ثشخٛسد وٙٙذٜ ثب اٖ ٘یؼت ثّىٝ پبػخ فٔبَ ٘یشٚٞبی ثذٖ ٘ؼجت ٘بؿی ٔی ؿٛد ٚ یه حبِت ا

 ثٝ تِٙیٓ دٚثبسٜ اػت

 اص ػالهت: WHOتؼشیف ػبصهبى ثْذاؿت خْبًی 

 ))ػالٔتی ٓجبست اػت اص سفبٜ وبُٔ رؼٕی ،سٚا٘ی ٚ ارتٕبٓی ٚ ٘ٝ تٟٙب ثیٕبسی یب َّٔٔٛ ٘جٛدٖ((

 ٙزب٘ذٖ ))تٛا٘بیی داؿتٗ یه ص٘ذٌی اص ِ٘ش التلبدی ٚ ارتٕبٓی ٔخٕش((دس ػبَ ٞبی اخیش ثب ٌ

اص ایٗ ِ٘ش وٝ ثؼیبس ٌؼتشدٜ اػت ٔٛسد ا٘تمبد لشاس ٌشفتٝ اػت ٚ ثٔوی اؿخبف اػتذالَ ٔی وٙٙذ وٝ ٕ٘ی  WHOتٔشیف 

تمبهبی دستغییش ص٘ذٌی ٚ تٛاٖ ػالٔت سا ثٝ ٓٙٛاٖ یه حبِت وّی تٔشیف وشد ثّىٝ ثبیذ ثٝ كٛست یه فشایٙذ تٌجیك پیٛػتٝ ثب

تغییشاتی وٝ ثٝ ٔٔٙبی ص٘ذٌی دادٜ ٔی ؿٛد ٚ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد. ایٗ ٔفْٟٛ دیٙبٔیه)پٛیب( اػت وٝ وٕه ٔی وٙذ تب 

 ٔشدْ خٛة ص٘ذٌی وٙٙذ ٚ خٛة وبس وٙٙذ ٚ اص ص٘ذٌی خٛد ِزت ثجش٘ذ

ب٘ٝ. ایٗ تٔشیف ثشای ٕٞٝ وغ ٚ دس ٞش اص ػالٔت یه ٞذف آسٔب٘ی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد تب فشهیٝ ای ٚالْ ثیٙ WHOتٔشیف 

صٔبٖ كبدق ٘یؼت ٚ ثٝ ًٛس َٕٔٔٛ دس ٌشٜٚ ٞب ٚ یب رٛأْ ا٘ؼب٘ی ٔـبٞذٜ ٕ٘ی ؿٛد ثٔوی اؿخبف ایٗ تٔشیف سا ٔتٙبػت ثب 

 سا ثپزیشیٓ ٕٞٝ ٔب ثیٕبسیٓ WHOتمبهبی سٚصٔشٜ ٔی دا٘ٙذ یٔٙی اٌش تٔشیف 

وبسثشد ٔخجت ٚ ٌؼتشدٜ داسد ٚ اػتب٘ذاسد ػالٔت سا  WHOثك تٔشیف ّٓی سغٓ ٔحذٚدیت ٞبی ٘بْ ثشدٜ ٔفْٟٛ ػالٔتی ٌٔب

 تٔشیف ٔی وٙذ. ایٗ تٔشیف ٘ـبٖ دٞٙذٜ آسصٚی ٔشدْ ٚ ٕ٘بیٙذٜ ٞذف وّی یب ٞذف ّٔت ٞب اػت
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 تؼشیف ػولیبتی ػالهتی:

ؼت دس تٔشیف اص ػالٔتی یه تٔشیف ّٕٓیبتی ٘یؼت. ثٝ ٓجبست دیٍش ثٝ ًٛس ٔؼتمیٓ لبثُ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٘ی WHOتٔشیف 

 ّٕٓیبتی ػالٔتی دٚ رٙجٝ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت:

دس یه ٔفْٟٛ ٚػیْ ،ػالٔت حبِتی اص ثذٖ ا٘ؼبٖ اػت وٝ ثیبٖ وٙٙذٜ ّٕٓىشد وبفی ثذٖ دس ٞش ٚهٔیت ط٘تیه ٚصیؼت 

 ٔحیٌی ٔٔیٗ ٔی ثبؿذ دس یه ٔفْٟٛ فـشدٜ تش ػالٔت ٓجبست اػت اص:

 ُ وشدٖ ؿخق ثٝ كٛست ٓبدی٘جٛدٖ ؿٛاٞذ آؿىبس ثیٕبسی ٚ دسػت ٕٓ-اِف

 وبس وشدٖ چٙذ ا٘ذاْ ثذٖ ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی ٚ دس ساثٌٝ ثب یىذیٍش وٝ ٘ـب٘ٝ تٔبدَ ثذٖ اػت-ة

 

 فلؼفِ ًَیي ػالهتی:

 ػالٔتی یه حك اػبػی ا٘ؼبٖ اػت

 ػالٔتی رٛٞش ص٘ذٌی ٔخٕش اػت ٚ ٘ٝ ٘تیزٝ افضایؾ ٞضیٙٝ ٔشالجت پضؿىی

 ػالٔتی یه ٔٛهّٛ ثیٗ ثخـی اػت

 ثخؾ تّفیك یبفتٝ تٛػٔٝ ٚ پیـشفت اػت ػالٔتی

 ػالٔتی دس ٔشوض ٔفْٟٛ ویفیت ص٘ذٌی لشاس داسد

 ػالٔتی رضٚ ٔؼئِٛیت ٞبی فشدی ، وـٛسی ٚ ثیٗ إِّّی اػت

 ػالٔتی یه ٞذف ارتٕبٓی رٟب٘ی اػت

 

 اثؼبد ػالهتی:

ٓی داسد ِٚی ػالٔتی اثٔبد ٞٓ ثٔذ رؼٕی ،سٚا٘ی ٚ ارتٕب WHOػالٔتی یه ٔٛهّٛ چٙذ ثٔذی اػت. ػالٔتی ًجك تٔشیف 

 دیٍشی ٞٓ داسد اص رّٕٝ اثٔبد سٚحی ،ٓبًفی ،ؿغّی ٚ ػیبػی

 )فیضیکی(ثؼذ خؼوی-1

احتٕبالً ثٔذ ػالٔتی سا اص ٕٞٝ آػبٖ تش ٔی تٛاٖ دسن وشد. ػالٔت رؼٕی داَ ثش ُٕٓ وشدٖ وبُٔ ثذٖ اػت وٝ ػالٔتی 

ا٘ذاْ ثذٖ ٚ یب ٕٞبٍٞٙی وبُٔ ثب ثمیٝ آوب دس ِ٘ش ٔی آٚسد. ثب  صیؼت ؿٙبختی سا ثٝ ٓٙٛاٖ حبِت ثٟیٙٝ ّٕٓىشد ٞش یبختٝ یب

 ثٝ دسػتی تٔشیف ٘ـذٜ اػت. optimumٚرٛد ایٗ ٚاطٜ  ثٟیٙٝ 

ا٘ذاْ ٔتٙبػت –ٔٛٞبی ثشاق  –چـٕبٖ دسخـبٖ  –پٛػت تٕیض  –٘ـب٘ٝ ػالٔت رؼٕی دس یه فشد ٓجبستٙذ اص : ػیٕبی خٛة 

هشثبٖ لّت ٚ –حشوبت ثذ٘ی ساحت ٚ ٘شْ –فٔبِیت ِٔٙٓ سٚدٜ ٞب ٚ ٔخب٘ٝ  –خٛاة ساحت  –اؿتٟبی خٛة -تٙفغ خٛؿجٛ –

 افضایؾ ٚصٖ ٔشتت دس افشاد رٛاٖ ٚ دس حبَ سؿذ –فـبس خٖٛ ٔتٙبػت ثب ػٗ ٚ رٙغ 

 

 اسصؿیبثی ػالهت خؼوی ػجبستٌذ اص :

 ػٙزؾ ٚهٔیت وّی ػالٔت تٛػي خٛد فشد-اِف

 ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبی ثیٕبسی پشػؾ دسثبسٜ ٓٛأُ خٌش-ة

 شػؾ دسثبسٜ اػتفبدٜ اص خذٔبت ثٟذاؿتیپ-د

 پش وشدٖ پشػـٙبٔٝ دسثبسٜ ثیٕبسی ٞبی لّجی ٚ ٓشٚلی-د
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 پشػؾ دس ٔٛسد ٔلشف داسٚ-ٜ

 پشػؾ دسثبسٜ ػٌح فٔبِیت-ٚ

 ٔٔبیٙٝ ثبِیٙی-د

 ػٙزؾ ٚهْ تغزیٝ ٚ سطیٓ غزایی-ح

 وبٚؽ ٞبی صیؼت ؿٙبػی ٚ آصٔبیـٍبٞی-ى

ؿیشخٛاساٖ ٚ أیذ ص٘ذٌی  ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش –ٚ ٔیشٔب٘ٙذ ٔیضاٖ ٔشي بٍ٘شٞبیی حبِت ػالٔتی دس ػٌح ربٔٔٝ سا ثٝ ٚػیّٝ ٘ـ

 ٔی تٛاٖ ػٙزیذ.

 

 ثؼذ سٍاًی:-2

ػالٔت سٚا٘ی تٟٙب ؿبُٔ ٘ذاؿتٗ ثیٕبسی سٚا٘ی ٘یؼت ثّىٝ تٛاٖ ٚاوٙؾ دس ثشاثش ا٘ٛاّ ٌٛ٘بٌٖٛ تزشثٝ ٞبی ص٘ذٌی ثٝ كٛست 

 ت سٚا٘ی چٙیٗ اػت:لبثُ اٌ٘ٔبف ٚ ٔٔٙی داس اػت ثب تٔشیف اخیش ثٟذاؿ

حبِت تٛصاٖ ثیٗ ؿخق ٚ د٘یبی اًشاف اٚ ٚ ػبصٌبسی ؿخق ثب خٛد ٚ دیٍشاٖ ٚ ٞٓ صیؼتی ثیٗ ٚالٔیت ٞبی خٛد ٚ ٚالٔیت 

 ٞبی ٔشدْ ٚ ٚالٔیت ٞبی ٔحیي صیؼت

 

تؼشیف حبلت تَاصى ثیي ؿخص ٍ دًیبی اطشاف اٍ ٍػبصگبسی ؿخص ثب خَد ٍ دیگشاى ٍ ّن صیؼتی ثیي ٍاقؼیت 

 (88-89 اسؿذ)ثشای کذام ثؼذ ػالهت اسائِ ؿذُ اػت؟  WHOٍ هشدم ٍ هحیط صیؼت تَػط  ّبی خَد

 سٚا٘ی-سٚحی                      د-د ارتٕبٓی-ٓبًفی                 ة-اِف

 پبػخ گضیٌِ د/

ی ثیٕبسی ٞبی ثشخی ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی ٔخُ افؼشدٌی ٚ اػىیضٚفش٘ی داسای ارضاء صیؼت ؿٙبختی ٞؼتٙذ، ٓٛأُ سٚا٘ـٙبخت

 صخٓ پپتیه ٚ پشفـبسی خٖٛ سا ایزبد ٔی وٙٙذ –رؼٕی ِ٘یش آػٓ 

 

 ثشخی اص ٍیظگی ّبی فشد داسای ػالهت سٍاًی ػجبستٌذ اص:

 ٓبسی ثٛدٖ اص تٔبسم ٚ وـٕىؾ دسٚ٘ی-اِف

 تٌجیك وبُٔ-ة

 دس رؼتزٛی ؿخلیت-د

 احؼبع خٛدٌشدا٘ی لٛی-د

 خٛدؿٙبػی-ٜ

 دَثشخٛسد وبٔالً ٔؼّي ٚ داسای تٔب-ٚ

 سٚثشٚی ٞٛؿیبسا٘ٝ ثب ٔـىالت ٚ حُ آٟ٘ب-ص

ػٙزؾ ػالٔت سٚا٘ی دس رٕٔیت ٞب ثب پش وشدٖ  پشػـٙبٔٝ ٞبی ٔشثٛى ثٝ ٚهٔیت سٚا٘ی تٛػي پشػـٍشاٖ أٛصؽ دیذٜ 

 ایزبد ٔی ؿٛد.

 تٌجیك وبُٔ؛ یٔٙی ثتٛا٘ذ ثب دیٍشاٖ سا ثٝ خٛثی ص٘ذٌی وٙذ، ا٘تمبدٞب سا ثپزیشد ٚ صٚد ثش آؿفتٝ ؿٛد

 ثـٙبػذ ٚ ٘یبصٞب ،ٔـىالت ٚ اٞذاف  خٛد سا تـخیق دٞذ. ایٗ ٔٛهّٛ سا خٛد ؿىٛفبیی ٔی ٘بٔٙذ. خٛد سا



 گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان  مرکس تخصصی خذمات آموزشی

 

 24  قانونی دارد  و کپی برداری از مطالب پیگیرد و هرگونه برداشت   ارشاد می باشذ کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت 

ٟٔٓ تشیٗ تلٕیٓ اكّی وٝ دس ػٙزؾ ثٟذاؿت سٚا٘ی ٌشفتٝ ٔی ؿٛد اٖ اػت وٝ چٍٛ٘ٝ ثبیذ ًشص ُٕٓ سٚا٘ی سا ػٙزیذ 

 ٘ذٌی ٔی ؿٛد: تـخیق سٚا٘ی؛یٔٙی دأٙٝ ای وٝ ٘مق دسن ٚ ٔجحج  ٔبْ٘ ّٕٓىشد ٘مؾ ؿخق ٚ ویفیت رٞٙی ص

 ثؼذ اختوبػی:-3

سفبٜ ارتٕبٓی ثٝ ٔٔٙبی ػبصٌبسی ٚ تّفیك دسٖٚ ؿخق ٚ ثیٗ ٞش ؿخق ثب دیٍش ربٔٔٝ ٚ ثیٗ آوبی ربٔٔٝ ٚ د٘یبیی ػت وٝ 

 دس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ ٚ تٔشیف اٖ چٙیٗ اػت. چٙذ ٚ چٖٛ لیٛد دسٚ٘ی ٞش ؿخق ٚ دأٙٝ ٔذاخّٝ ای اٚ دس ربٔٔٝ

ّٕٓىشد ارتٕبٓی ٚ تٛا٘بیی ؿٙبخت ٞش ؿخق اص خٛد ثٝ ٓٙٛاٖ  –ی ػالٔتی ؿبُٔ ػٌٛح ٟٔبست ٞبی ارتٕبٓی ثٔذ ارتٕبٓ

 ٓوٛی اص ربٔٔٝ ثضسٌتش اػت

 سیـٝ ػالٔتی ارتٕبٓی دس ٔحیي صیؼت ٔبدی ٔخجت ٚ ٔحیي صیؼت ا٘ؼب٘ی ٔخجت

 ثؼذ سٍحی:-4

٘ذٌی اػت. ثٟذاؿت سٚحی چیضی ٘بپیذاػت وٝ ثٝ اٖ ثخؾ اص فشد اًالق ٔی ؿٛد وٝ دس رؼت ٚ رٛی ٔٔٙب ٚ ٔملذ ص

فیضیِٛٛطی ٚ سٚاٖ ؿٙبػی ٔبٚساءاٌِجیٔٝ داسد. ثٟذاؿت سٚحی ؿبُٔ وٕبَ ،اخاللیبت، اكَٛ ٚ اٞذاف داؿتٗ دس ص٘ذٌی تٟٔذ ثٝ 

 چیضی اِٚی تش ٚ ثبٚس ثٝ ٔفبٞیٓ غیش ٓیٙی اػت

 ثؼذ ػبطفی ٍ احؼبػی-5

ذ ِٚی ػالٔتی سٚا٘ی ٔی تٛاٖ ثٝ ٓٙٛاٖ آٌبٞی یب ؿٙبخت  دس ِ٘ش ٌشفت دس ثٔذ سٚا٘ی ٚ ٓبًفی وبٔالً ثب ٞٓ ٔشتجي ٞؼتٙ

 حبِیىٝ ػالٔت ٓبًفی ثب احؼبع استجبى داسد

 ثؼذ ؿغلی:-6

ٍٞٙبٔی وٝ وبسی وبٔال ثب اٞذاف، ُشفیت ٞب ٚ ٔحذٚدیتٟبی ا٘ؼبٖ ػبصٌبس ثبؿذ، اغّت ٘مؾ ٕٓذٜ ای دس استمبی ػالٔت 

 فیضیىی ٚ رٞٙی ایفب ٔی وٙذ.

ؼٕی ثٝ ًٛس َٕٔٔٛ دس ساثٌٝ ثب ثٟٛد ٚ تٛا٘بیی رؼٕی ػت دس حبِیىٝ دػتیبثی ثٝ ٞذف ٚ خٛد ٚالْ ٍ٘شی دس وبس ٔٙجْ وبس ر

ٔی ثبؿٙذ. إٞیت ایٗ ثٔذ اص ػالٔتی ٍٞٙبٔی آؿىبس ٔی ؿٛد وٝ ؿخق ثٝ ًٛس ٘بٌٟب٘ی ٚ ٓضت ٘فغ اسهب ٚ تمٛیت خٛدٌشائی 

 ؿٛد.وبس خٛد سا اص دػت ثذٞذ ٚ ثٝ ارجبس ثبص٘ـؼتٝ 

ثشای ثؼیبسی اص افشاد ثٔذ ؿغّی ٕٔىٗ اػت تٟٙب ثخبًش داؿتٗ دسآٔذ ثبؿذ. دس ِ٘ش ثشخی دیٍش ایٗ ثٔذ حبكُ تالؿٟبی دیٍش 

 ٔی دا٘ذ، فشاٞٓ آٚسد. ٔٛفمیت ص٘ذٌیاثٔبد اػت تب چیضی سا وٝ فشد آٖ سا 

 اثؼبد دیگش:-7

 ثٔذ پیـٍیشی. –ثٔذ دسٔب٘ی  –ثٔذ تغزیٝ ای  –یٌی ثٔذ صیؼتی ٔح –ثٔذ التلبدی ارتٕبٓی –ثٔذ فشٍٞٙی  –ثٔذ فّؼفی 

 

 (90-91 اسؿذ) ؿَد؟آهَصؽ کذام هَضَع یب هْبست ثیـتش ثِ تقَیت ثؼذ هؼٌَی ػالهت دس افشاد هشتجط هی

 اِف( ٔخجت ا٘ذیـی               ة( ٔمبثّٝ ثب اػتشع              د( استجبى               د( لبًٔیت 

 پبػخ گضیٌِ ة/ 
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 ػالهتی هثجت:

ػالٔتی ٔخجت اص ِ٘ش صیؼت ؿٙبختی یٔٙی حبِتی وٝ ٞش ػَّٛ ٚ ٞش ا٘ذاْ ثب ثٟتشیٗ تٛا٘بیی  خٛد ٚ ثب ػبصٌبسی وبُٔ ثب ثمیٝ 

لؼٕتٟبی ثذٖ ُٕٓ وٙذ. اص ِ٘ش سٚاٖ ؿٙبختی یٔٙی حبِتی وٝ فشد احؼبع سفبٜ وبُٔ ٚ ػٌّٝ ثش  ٔحیي صیؼت وٙذ. اص ِ٘ش 

 ٞش ؿخق ثشای ٔـبسوت دس ِ٘بْ ارتٕبٓی ثٝ كٛست ثٟیٙٝ ثبؿذ. ارتٕبٓی یٔٙی حبِتی وٝ

ٔی ٌٛیذ ٔفْٟٛ ػالٔت ٔخجت وبُٔ ثٝ ِ٘ش ٕ٘ی ایذ، صیشا ا٘ؼبٖ ٞشٌض چٙبٖ ثب ٔحیي صیؼت خٛد تٌبثك ٕ٘ی  Dubosآلبی 

 یبثذ وٝ ص٘ذٌی اٚ ٔجبسصٜ یب ؿىؼت ٚ لشثب٘ی ٘ذاؿتٝ ثبؿذ.

تٛا٘بیی ٞش فشد یب ٞش ارتٕبّ ثٝ تغییش خٛد ثٝ كٛست ٔؼتٕش ٚدس ٔٛارٟٝ ثب ؿشایي  دس ایٗ ساثٌٝ ػالٔت ثٝ ٓٙٛاٖ تٛاٖ ثبِمٜٛ ٚ

دس تغییش ص٘ذٌی تٔشیف ؿذٜ اػت. اخیشاً ٔفْٟٛ ٚػیْ تشی اص ػالٔتی ثٝ ٚرٛد آٔذٜ وٝ ؿبُٔ ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی ٚ ػالٔتی 

 یىی اص ارضای هشٚسی آٖ اػت.

 

 ػالهتی ثِ ػٌَاى یک هفَْم ًؼجی:

فْٟٛ ٘ؼجی اػت: ٔٔیبسٞبی ػالٔتی دس ثیٗ ٌشٜٚ ٞبی ػٙی ٚ فشٍٞٙی ٚ ارتٕبٓی ٔتفبٚت اػت پغ ثبیذ دس ٞش ػالٔتی یه ٔ

 ارتٕبٓی تٔشیف ػالٔتی اص ِ٘ش ثْٛ ؿٙبختی ٔٛرٛد ا٘زبْ ؿٛد.

 

 هفَْم ثْضیؼتی:

ػٌح »یب « اسد ص٘ذٌیاػتب٘ذ»ثٟضیؼتی ٞش فشد یب ٌشٜٚ اص افشاد داسای ارضای ٓیٙی ٚ رٞٙی اػت. ارضا ٓیٙی ثٟضیؼتی ثب 

 ؿٛد.اًالق ٔی« ویفیت ص٘ذٌی»استجبى داسد ارضای رٞٙی ثٝ « ص٘ذٌی

WHO اػتب٘ذاسد ٞبی ٔؼىٗ، ثٟؼبصی ٔحیي ٚ  –سا ثب ٘ـبٍ٘شٞبی صیش ٔـخق ٔی ٕ٘بیذ: دسآٔذ ٚ اؿتغبَ  اػتب٘ذاسد ص٘ذٌی

 تغزیٝ،ػٌح تذاسوبت ثٟذاؿت ،آٔٛصؽ ٚ تفشیح ٚ ػبیش خذٔبت

ی ٔشدْ وـٛسٞبی  ٔختّف رٟبٖ ،٘بثشاثشی ٞبی ؿذیذ ٚرٛد داسد. ٌؼتشدٌی ایٗ ٘بثشاثشی اص ًشیك ٔمبیؼٝ دس اػتب٘ذاسد ص٘ذٌ

 ٔٔیٗ ٔی ؿٛد وٝ دس دسرٝ اَٚ اػتب٘ذاسد ص٘ذٌی ٔشدْ ثٝ اٖ ثؼتٍی داسد GNPدسآٔذ ٘بخبِق ػشا٘ٝ 

 

 . ٓجبستی وٝ دس ػبصٔبٖ ُّٔ ثٝ ربی اػتب٘ذاسد ص٘ذٌی ثٝ وبس ٔی سٚد ػٌح ص٘ذٌی اػت

 رضء داسد. 9ػٌح ص٘ذٌی 

 اخضاء ػطح صًذگی ػجبستٌذ اص:

فشاغت ٚ حمٛق ثـش. ػالٔت  –تفشیحبت  –تبٔیٗ ارتٕبٓی  –پٛؿبن  –ٔؼىٗ  –اؿتغبَ  –أٛصؽ  –ٔلشف غزا  –ػالٔت 

 ٟٕٔتشیٗ رضء ػٌح ص٘ذٌی اػت

 کیفیت صًذگی :

 :کیفیت صًذگی  ػجبست اػت اص  WHOیک خض رٌّی سفبُ اػت ثٌبثش تؼشیف 

ؿشایي ص٘ذٌی دس ٘تیزٝ تشویت احشٞبی ًیف وبُٔ ٓٛأّی ٔب٘ٙذ ا٘چٝ تٔییٗ وٙٙذٜ ػالٔت ،ؿبدی ،آٔٛصؽ ،دػتبٚسدٞبی 

 ارتٕبٓی ٚ ٞٛؿی، آصادی ُٕٓ ،ٓذاِت ٚ ٘جٛدٖ ػتٓ
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 تؼشیف تبصُ تش کیفیت صًذگی ثِ ایي ؿشح اػت:

ٜٚ اؿخبف دسن ٔی ؿٛد ٔب٘ٙذ ؿبدی، سهبیت ٚ ٔزٕٛٓٝ ای اص سفبٜ رؼٕی ،سٚا٘ی ٚ ارتٕبٓی وٝ ثٝ ٚػیّٝ ؿخق یب ٌش

افتخبس ثٝ ٘حٛی وٝ دس ص٘ذٌی ِٔٙٛس اػت ٔب٘ٙذ ػالٔتی ،اصدٚاد ،وبس ،خب٘ٛادٌی ،ٔٛلٔیت التلبدی ،فشكت ٞبی آٔٛصؿی ، 

خٛدٌشدا٘ی ،خاللیت ، احؼبع ٔبِىیت ٚ ٞٓ وبسی ثبدیٍشاٖ ،ویفیت ص٘ذٌی سا ثب ػٙزؾ احؼبع ٞبی رٞٙی ٔـخق اص 

سثبسٜ ٌٔبِت ٌٛ٘بٌٖٛ ص٘ذٌی ٔی تٛاٖ اسصیبثی وشد. أشٚصٜ ٔشدْ خٛاػتبس ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی ٞؼتٙذ ٚ دِٚت ٞب خٛؿٙٛدی د

 دس ػشاػش رٟبٖ ثیـتش ثٝ ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی ٔشدْ خٛد تٛرٝ داس٘ذ

ثشای آٟ٘بیی اػت  ایٗ ثٝ ٔٔٙی تبویذ ثیـتش ثش ػیبػت ارتٕبٓی ٚ اكالح اٞذاف ارتٕبٓی ثٝ ِٔٙٛس لبثُ ص٘ذٌی وشدٖ ص٘ذٌی،

 وٝ ص٘ذٜ ٔب٘ذٜ ا٘ذ.

 (88-89 اسؿذ)ثب کذام  ػٌَاى صیش تؼشیف هی ؿَد؟   Wellbeingثؼذ رٌّی ثْضیؼتی  

 ػٌح ص٘ذٌی-اػتب٘ذاسد ص٘ذٌی                 ة-اِف

 ویفیت ص٘ذٌی-سفبٜ                                   د-د

 /پبػخ گضیٌِ د

 PQLI(:Physical Qulity Of Life Index)ؿبخص کیفیت صًذگی خؼوی

دس پبیبٖ  أیذ ثٝ ص٘ذٌی، ٔیشایی ؿیشخٛاساٖؿبخق ویفیت ص٘ذٌی رؼٕی اص ؿبخق ٞبی اػت وٝ ػٝ ؿبخق یٔٙی 

 PQLIسلٕی ثیٗ كفش تب كذ ٔی ثبؿذ. ثبیذ یبدآٚسی وشد وٝ دس ٔحبػجٝ  PQLIسا ؿبُٔ ٔی ؿٛد.  ثب ػٛادیٚ ٔیضاٖ  یىؼبٍِی

سؿذ  PQLIِ٘ش ٌشفتٝ ٕ٘ی ؿٛد ٚ ایٗ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ پَٛ ٕٞٝ چیض ٘یؼت. خالكٝ آٖ وٝ  دس GNPتِٛیذ ٘بخبِق ّٔی 

 GNPالتلبدی سا ا٘ذاصٜ ٕ٘ی ٌیشد ثّىٝ ٘تبیذ ارتٕبٓی ،التلبدی ٚ ػیبػتٟبی اداسی سا ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ٌیشد ٚ ثٝ ٓٙٛاٖ 

 دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد ٘ٝ ربیٍضیٗ آٖ)تىٕیُ تِٛیذ ٘بخبِق ّٔی( 

 ؿبهل کذام دػتِ اص ؿبخص ّبی صیش اػت؟ PQLIیت خؼوی صًذگی ؿبخص کیف

 ٚهٔیت اؿتغبَ-GNp -ٔیضاٖ ؿیشخٛاساٖ-اِف

 ٔیشایی ؿیشخٛاساٖ –أیذ ثٝ ص٘ذٌی دس پبیبٖ یىؼبٍِی –ٔیضاٖ ثبػٛادی -ة

 GNP –أیذ ثٝ ص٘ذٌی دس پبیبٖ یه ػبٍِی  –ػٌح أٛصؽ -د

 أیذ ثٝ ص٘ذٌی دس پبیبٖ یىؼبٍِی –ٚهٔیت التلبدی ٚ ارتٕبٓی  –ٔیضاٖ ثبػٛادی -د

 پبػخ گضیٌِ ة/

 

 HDI:(Human Development Index)ؿبخص تَػؼِ اًؼبى

 تؼشیف ؿبخص تَػؼِ اًؼبى چٌیي اػت:

یه ؿبخق ٔشوت ؿبُٔ ٔخًّٛی اص ٘ـبٍ٘شٞبی ٘ـبٖ دٞٙذٜ ػٝ ثٔذ؛ ًَٛ ٕٓش )أیذ ثٝ ص٘ذٌی دس اثتذای تِٛذ(؛دا٘ؾ 

دس  GDPٔیبٍ٘یٗ ػبَ ٞبی تحلیُ( ؛دس آٔذ )ٔمذاس حمیمی ػشا٘ٝ تِٛیذ ٘بخبِق داخّی  )ٔیضاٖ ثب ػٛادی دس ثضسٌؼبالٖ ٚ

 لذست خشیذ ثٝ دالس آٔشیىبیی(

HDI  ثبصتبة دػتبٚسدٞبی ثیؾ تش تٛا٘بیی ٞبی اػبػی ا٘ؼبٖ اػت وٝ ٓجبست ا٘ذ اص ٕٓش ًٛال٘ی ،آٌبٜ ثٛدٖ، ٚ ثشخٛسداسی

 اصاػتب٘ذاسد ٞبی ٔٙبػت ص٘ذٌی
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ثیٗ كفش ٚ یه اػت. ثشای ایزبد  HDI٘ؼجت ثٝ دسأذ ػشا٘ٝ اػت. ٔمبدیش  تشی٘ی ا٘ذاصٜ ٌیشی ربْٔػٔٝ ا٘ؼبؿبخق تٛ

 ؿبخق تٛػٔٝ ا٘ؼب٘ی ثشای ٞش یىی اص ٘ـبٍ٘شٞب ثبیذ ٔمبدیش حبثت حذالُ ٚ حذاوخشی تٔییٗ ؿٛد.

 ػبَ 85،حذاوخش 25أیذ ص٘ذٌی دس ثذٚ تِٛذ حذالُ  -

 
 دسكذ  100ش ،حذاوخش ٔیضاٖ ثبػٛادی ثضسٌؼبالٖ ،حذالُ كف -

 100٘ؼیت ٘بخبِق حجت ٘بْ ٔختّي ،حذالُ  كفش ،حذاوخش  -

 دسكذ

دالس ٚ  100ٔمذاس حمیمی ػشا٘ٝ تِٛیذ ٘بخبِق داخّی حذالُ  -

 دالس 40000حذاوخش 

 ثشای ٞش یه اص ارضای ؿبخق تٛػٔٝ ا٘ؼب٘ی ٔی تٛاٖ ؿبخق ٞب سا ثب یه فشَٔٛ وّی ٔحبػجٝ وشد:

   =  ؿبخص 

 

 اػت؟ HDIکذاهیک اص هصبدیق صیش اص ؿبخص ّبی تَػؼِ اًؼبًی 

 ٔیضاٖ خبْ ٔیشایی-ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش ٘ٛصاداٖ               ة-اِف

 ٘ـبٍ٘شٞبی اثتال-ٔیضاٖ ثبػٛادی ثبِغیٗ                د-د

 پبػخ گضیٌِ ج/

 (95اسؿذ ریل اػت؟)ؿبهل کذام یک اص اثؼبد  HDI( Human Development Index)ؿبخص تَػؼِ اًؼبًی 

 ة. ٔیشایی وٛدوبٖ، آٌبٞی، ػٛاد                         اِف. ًَٛ ٕٓش، آٌبٞی، دس آٔذ

 د. ٔیشایی وٛدوبٖ، ػٛاد، دسآٔذ                             د. ًَٛ ٕٓش، ػٛاد، دس آٔذ

 پبػخ گضیٌِ ج/

 

 طیف تٌذسػتی:

ایؼتب ٘یؼت . ثّىٝ پذیذٜ ای پٛیب ٚ فشایٙذی دائٕبً دس حبَ دٌشٌٛ٘ی  ِ٘شیٝ ًیف تٙذسػتی ٔٛیذ اٖ اػت وٝ ػالٔت یه فشد

 اػت. ػالٔتی ٔب٘ٙذ ثیٕبسی داسای ػٌٛح ٔختّف اػت.

 

 ثیوبسی: –طیف تٌذسػتی 

 ٔشي –ثیٕبسی ؿذیذ  –ثیٕبسی ٔتٛػي  –ثیٕبسی ٘بؿٙبختٝ  –ثیٕبس ٘جٛدٖ  –ػالٔتی خٛة  –ػالٔتی ٔخجت 

 ػَاهل تؼییي کٌٌذُ تٌذسػتی:

ذسػتی داسای چٙذ ٓبُٔ اػت ٚ ٓٛأُ ٔٛحش ثش اٖ ٞٓ دسٖٚ ؿخق ٚ ٞٓ ثیشٖٚ اص اٚ ٚ دس ربٔٔٝ ای وٝ اٚ ص٘ذٌی ٔی وٙذ تٙ

 لشاس داس٘ذ ایٗ ٓٛأُ ٓجبستٙذ اص :

 ٚساحت-1

 ٔحیي صیؼت-2
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 ؿیٜٛ ص٘ذٌی-3

 ٚهٔیت ارتٕبٓی ٚ التلبدی-4

 خذٔبت ثٟذاؿت ٚ سفبٜ خب٘ٛادٜ-5

 ٓٛأُ دیٍش-6

 

 کٌٌذُ صیؼت ؿٌبختی: ػَاهل تؼییي-1

كفبت رؼٕی ٚ سٚا٘ی ٞش ا٘ؼبٖ تب حذی تٛػي ٓٛأُ ط٘تیٍی تٔییٗ ٔی ؿٛد. ٞٓ اوٖٙٛ تٔذادی ثیٕبسی ثب ٔٙـب ط٘تیه 

 ؿٙبختٝ ؿذٜ ا٘ذ ثشای ٔخبَ ا٘ٛاّ دیبثت ،اختالِت ٔتبثِٛیؼٓ ٚ ...

 اص دیذگبُ طًتیک ػالهتی سا هی تَاى چٌیي تؼشیف کشد:

دس طٖ ٞبی ٔشثٛى ٚ ٔخلٛف ٘مق ٞب ٚ ثی ِٕ٘ی ٞبی رذیذ ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ٚ ٞیچ ّ٘ٛ ا٘حشاف ٞٓ اص  حبِتی وٝ اص ِ٘ش ط٘تیه

ِ٘ش ٔزّٕٛ ٔمذاس ٔٛاسد وشٚٔٛصٚٔی وبسیٛتیپ یب ٔمذاس تٔییٗ ؿذٜ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔخجت دس وبس ٘جبؿذ ٚ تـىیالت ط٘تیه،طٖ ٞبی 

 ٔشثٛى ثٝ ٚیظٌی ٞبی ٞٙزبس ٚ وبسیٛتیپ ٞٙزبس سا داؿتٝ ثبؿذ

حبوی اػت وٝ ٞش ؿخق ثبیذ ثٝ كٛستی ٞش چٝ وبُٔ تش تٛا٘بیی ٞبی ط٘تیه اسحی خٛد سا  WHOت ٔخجت ٔٛسد ِ٘ش ػالٔ

ثشٚص دٞذ ٚ ایٗ تٟٙبٍٞٙبٔی ٔمذٚس اػت وٝ ؿخق ثتٛا٘ذ دس استجبى ػبِٓ ثب ٔحیي صیؼت خٛد ص٘ذٌی وٙذ یٔٙی ٔحیي 

 تٛا٘بیی ٞبی ط٘تیه سا ثٝ ٚالٔیت ٞبی فٙٛتیپ تجذیُ وٙذ

 یط سفتبسی ٍ فشٌّگی اختوبػی:ؿشا-2

ؿیٜٛ ص٘ذٌی تشویجی اص اٍِٛٞبی سفتبسی ٚ ٓبدات فشدی دس ػشاػش ص٘ذٌی اػت وٝ دس ًی فشایٙذ ارتٕبٓی ؿذٖ ثٝ ٚرٛد ٔی 

آیذ ثشای ٔخبَ  آتیبد ثٝ اِىُ ٚ دخب٘یبت، ؿیٜٛ ص٘ذٌی اص ًشیك سٚاثي ٔتمبثُ فشد أٛختٝ ٔی ؿٛد. ػالٔتی ٔؼتّضْ استمبی 

 ٌی ثٟذاؿتی اػت.ؿیٜٛ ص٘ذ

 هحیط صیؼت :-3

ِ٘شیٝ استجبى ثیٕبسی ثب ٔحیي صیؼت سا  Pettcnkofer٘خؼتیٗ ثبس ثمشاى ثیٕبسی سا ثب ٔحیي صیؼت ثیٕبساٖ ٔشتجي دا٘ؼت.

 اص ٘ٛ ص٘ذٜ وشد.ٔحیي صیؼت ثٝ دٚ ٌشٜٚ دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی ًجمٝ ثٙذی ٔی ؿٛد 

بفت ٞب ،ا٘ذاْ ٞب ٚ دػتٍبٜ ٞب ٚ ّٕٓىشد ٕٞبٍٞٙی دػتٍبٜ ٞب اػت. ٔحیي صیؼت دسٚ٘ی ا٘ؼبٖ ؿبُٔ ٞش رضء یب ٕٞٝ ارضا ، ث

سٚا٘ی ٚ ارتٕبٓی افشادی وٝ دس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ ،تبحیش ٔؼتمیٓ  –ٔحیي صیؼت ثیشٚ٘ی یب ٔحیي صیؼت ثش سفبٜ رؼٕی 

 بُٔ وٙذ.داسد. اٌش ٔحیي صیؼت ٔؼبٓذ ثبؿذ، ؿخق ٔی تٛا٘ذ اص ٕٞٝ تٛا٘بیی ٞبی رؼٕی ٚ سٚا٘ی خٛد اػتفبدٜ و

ثٔوی اپیذٔیِٛٛطیؼت ٞب ٚاطٜ ٔحیي صیؼت وٛچه یب ٔحیي صیؼت خبٍ٘ی سا ثشای ثیبٖ ٔحیي صیؼت فشدی وٝ ؿبُٔ سٚؽ 

 ص٘ذٌی ٚ ؿیٜٛ ص٘ذٌی فشدی اػت ثٝ وبس ٔی ثش٘ذ.

 ٍضؼیت اقتصبدی ٍ اختوبػی :-4

ػٌح أٛصؽ ،تغزیٝ ،اؿتغبَ  -سآٔذارتٕبٓی یٔٙی د -ارتٕبٓی دس دسرٝ اَٚ ثب دسرٝ پیـشفت التلبدی –ٚهٔیت التلبدی 

 ِ٘بْ ػیبػی وـٛس ٚ. .. تٔییٗ ٔی ؿٛد.  –ٔؼىٗ  –
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 ٟٕٔتشیٗ ایٗ ٓٛأُ ٓجبست ا٘ذ اص:

 ٍضؼیت اقتصبدی:-الف

ٓٙٛاٖ ّٕٓىشد ٚهْ وّی التلبدی پزیشفتٝ ؿذٜ اػت ؿىی  )دسكذ تِٛیذ ٘بخبِق ّٔی( ثٝثیؾ اص ٕٞٝ ٔمذاس دسأذ ػشا٘ٝ

ٞبی سٚثٝ پیـشفت تٛػٔٝ التلبدی ٓبُٔ ٕٓذٜ وبٞؾ اثتال ٚ افضایؾ ًَٛ ٕٓش ٚ ثٟجٛد ویفیت ٘یؼت وٝ دس ثؼیبسی اص وـٛس

 ص٘ذٌی ثٛدٜ اػت

 

 ػطح اهَصؽ:-ة

ثیٕبسی ٚ ثبال ثٛدٖ ٔیضاٖ ٔیشایی ؿیشخٛاساٖ ٚ وٛدوبٖ دس رٟبٖ اٌ٘جبق  –ػٛء تغزیٝ -٘مـٝ ثی ػٛادی دس رٟبٖ ثب ٘مـٝ فمش

 ٝ دس دػتشع ثٛدٖ أىب٘بت ثٟذاؿتی تب حذی احش فمش ثش ػالٔتی سا رجشاٖ ٔی وٙذ.ثؼیبس داسد. ػٌح أٛصؽ ثذٖٚ تٛرٝ ث

دس افشاد ثیىبس ٕٔٔٛالً ٔیضاٖ ثشٚص ثیٕبسی ٚ ٔشي ثیـتش اػت. ثیىبسی ٔی تٛا٘ذ ثبٓج هبیٔبت سٚا٘ـٙبختی  ػطح اؿتغبل:-ج

 ٚ ارتٕبٓی ؿٛد.

 

 ًظبم ػیبػی کـَس:-د

بی ثٟذاؿتی ، فٙی ٘یؼت ثّىٝ ػیبػی اػت. دسكذی اص دسآٔذ ػشا٘ٝ وٝ كشف ثیـتش اٚلبت ٔبْ٘ ٕٓذٜ ارشای فٙبٚسی ٞ

دسكذ اص دسآٔذ ػشا٘ٝ ٞش وـٛس سا ثشای  5تخلیق  WHOثٟذاؿت ٔی ؿٛد ٘ـبٍ٘ش وٕی تٟٔذ ػیبػی دِٚت ٞب اػت.

سٞجشی  تٔییٗ وشدٜ اػت. آ٘چٝ الصْ اػت، تٟٔذ ػیبػی ٚ 2000ثٟذاؿت تب سػیذٖ ثٝ ٞذف ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ تب ػبَ 

 ٌٔٔٛف ثٝ پیـشفت ارتٕبٓی ٚ ٘ٝ فمي تٛػٔٝ التلبدی

 ( خٛد سا كشف ثٟذاؿت ٔی وٙذ.GDPدسكذ اص تِٛیذ ٘بخبِق داخّی) 5/5ایشاٖ  -

 

 خذهبت ثْذاؿتی:-5

اكٌالح ثٟذاؿت ٚ ثٟضیؼتی خب٘ٛادٜ ًیف ٌؼتشدٜ ای اص خذٔبت فشدی ٚ ارتٕبٓی دسثبسٜ دسٔبٖ ثیٕبسی ٞب، پیـٍیشی اص 

تمبی ثٟذاؿت سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد. ٔملٛد اص خذٔبت ثٟذاؿتی ثٟجٛد ٚهٔیت ػالٔت ربٔٔٝ اػت. ثشای ٔٛحش ثٛدٖ ٘بخٛؿی ٚ اس

خذٔبت ثٟذاؿتی ایٗ خذٔبت ثبیذ ٓبدال٘ٝ تمؼیٓ ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ ثٟبیی وٝ ربٔٔٝ ثتٛا٘ذ اص ٟٓذٜ آٖ ثش آیذ ٚ ثشای ٔشدْ پزیشفتٙی 

ٙزب٘ذٜ ؿذٜ اػت. ثبیذ یبداٚس ؿذ وٝ ٔشالجت ثٟذاؿتی ٔٛرت ػالٔتی ٌ PHCثبؿذ ثٝ دػت اٟ٘ب ثشػذ. ٕٞٝ ایٗ ٔٔیبسٞب دس 

 خٛة ٕ٘ی ؿٛد. ٞیچ استجبى ٔٔٙی داسی ثیٗ ٚفٛس خذٔبت پضؿىی ٚ أیذ ثٝ ص٘ذٌی دس ثذٚ تِٛذ ٚرٛد ٘ذاسد.

 خذٔبت ثٟذاؿتی تٟٙب دس كٛستی وٝ دس ٟ٘بیت ٔٛرت افضایؾ ػالٔتی ؿٛ٘ذ ٔٙبػت خٛاٞٙذ ثٛد.

 پیش ؿذى خوؼیت:-6

دس وـٛسٞبی سٚثٝ پیـشفت آٟ٘ب  دٚ ػْٛ داؿتٝ اػت وٝػبِٝ ٚ ثیؾ تش  60رٟبٖ ثیؾ اص یه ٔیّیبسد اؿخبف  2002س ػبَ د

ٍ٘شا٘ی اص سؿذ ػشیْ رٕٔیت ػبِٕٙذ ثٝ ّٓت افضایؾ ؿیّٛ ثیٕبسی ٞبی ٔضٔٗ ٚ ٘بتٛاٖ وٙٙذٜ وٝ ٞش دٚ  . ص٘ذٌی ٔی وشدٜ ا٘ذ

 ٝ ٚیظٜ اػتٕٞشاٜ ثب فشایٙذ پیش ؿذٖ ٞؼتٙذ ؿبیؼتٝ تٛر
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 خٌؼیت:-7

وٕیؼیٖٛ رٟب٘ی تٙذسػتی  1993ػبِٟبی ٔـبٞذٜ افضایؾ تٛرٝ ثٝ ٔٛهٛٓبت ٔشثٛى ثٝ ص٘بٖ ثٛدٜ دس ػبَ  1990ػبِٟبی دٞٝ 

ص٘بٖ تبػیغ ؿذ. وٝ تٛرٝ ػیبػتٍضاساٖ ٔٛهٛٓبت تٙذسػتی ص٘بٖ سا ثٝ خٛد رّت ٚ ا٘بٖ سا تـٛیك ثٝ ٌٙزب٘ذٖ ٌٔبِت دػتٛس 

 ػٔٝ ای خٛد ثٝ ٓٙٛاٖ اِٛیت ٕ٘ٛد.رّؼٝ دس ثش٘بٔٝ ٞبی تٛ

 ػَاهل دیگش:-8

ٔب٘ٙذ ِ٘بْ ٞبی ٚاثؼتٝ ثٝ ثٟذاؿت،پیشٚی اص ػیبػت ٞبی التلبدی ٚ ارتٕبٓی )ٔب٘ٙذ فشكت اؿتغبَ،افضایؾ دػتٕضد ،ثیٕٝ 

 پضؿىی ٚ وٕه ثٝ خب٘ٛادٜ(

 

 اکَلَطی تٌذسػتی:

ٟ٘ب اػت. ػالٔت ثشاثش ِ٘شیٝ ثْٛ ؿٙبختی ثٝ ٓٙٛاٖ حبِت تٔشیف اٖ ؿبُٔ ّٓٓ ساثٌٝ دٚ رب٘جٝ ٔٛرٛدات ص٘ذٜ ٚ ٔحیي صیؼت آ

تٔبدَ پٛیب ثیٗ ا٘ؼبٖ ٚ ٔحیي صیؼت اٚ دس ِ٘ش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد. ٘تیزٝ تزبٚص ا٘ؼبٖ ثٝ چشخٝ اوِٛٛطی ثیٕبسی ٞبی ٔـتشن 

یذٔیِٛٛطی ٚ ا٘ؼبٖ ٚ رب٘ٛساٖ ٔی ثبؿذ. ٓٛأُ ثْٛ ؿٙبختی ،سیـٝ پشاوٙذٌی رغشافیبیی ثیٕبس ٞب ٞؼتٙذ. تفبٚت ٕٓذٜ اپ

اوِٛٛطی اٖ اػت وٝ اپیذٔیِٛٛطی ّٓٓ ثشسػی استجبى ثیٗ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٞبی ٔحیي صیؼت ا٘ؼبٖ ٚ ٚهٔیت ػالٔتی ٚ یب ثیٕبسی اٚ 

اػت. اوِٛٛطی ساثٌٝ ثیٗ ٕٞٝ ٔٛرٛدات ص٘ذٜ سا دس ثشٔی ٌیشد پیـٍیشی اص ثیٕبسی  ثب دػتىبسی دس ٔحیي صیؼت ثؼیبس 

ص ػبیش ٚػبیُ دیٍش ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسی ٞب اػت. پشٚفؼٛس س٘ٝ دٚثٛع ٔٔتمذ اػت ))تٛا٘بیی ا٘ؼبٖ ٌٕٔئٗ تش ،اسصاٖ تش ٚ ٔٛحشتش ا

ثشای تٌبثك ثب دٌشٌٛ٘ی ٞبی اوِٛٛطیه ٘ب ٔحذٚد ٘یؼت. ا٘ؼبٖ تٟٙب تب ٍٞٙبٔی ٔی تٛا٘ذ تٌبثك یبثذ وٝ تٛاٖ ثبِمٜٛ دس وذٞبی 

 ط٘تیه خٛد ثشای ٔىب٘یؼٓ ٞبی تٌبثك داؿتٝ ثبؿذ((.

 

 سػتی:حق تٌذ

آالٔیٝ رٟب٘ی حمٛق ثـش آالْ ؿذٜ اػت وٝ ٞش وغ حك داسد اػتب٘ذاسد ٞبی وبفی ص٘ذٌی سا اص ِ٘ش ػالٔت ٚ  25دس ٔبدٜ 

سفبٜ ثشای خٛد ٚ خب٘ٛادٜ اؽ داؿتٝ ثبؿذ. ثشخی وـٛسٞب اكٌالح حك ػالٔتی سا ثٝ وبس ٔی ثش٘ذ وٝ هبٔٗ ِ٘بْ ربْٔ ثیٕٝ 

بؿذ ٔخالً دس وـٛسٞبی سٚ ثٝ پیـشفت دِٚت ٕٞٝ ٘یبصٞبی خذٔبت ثٟذاؿتی سا ٕ٘ی تٛا٘ذ ارتٕبٓی اػتٛ ٞش ٌبٜ ٔٙبثْ ٔحذٚد ث

 اسائٝ وٙذ. دس ایٗ حبِت ثبیذ دسخٛاػت ٞبی ٔشدْ ثب اسائٝ حك دػتشػی ثشاثش ثٝ خذٔبت ٔشالجت ثٟذاؿتی ا٘زبْ ٌیشد.

 

 هؼئَلیت دس ثشاثش تٌذسػتی:

 هؼئَلیت فشد دس هشاقجت اص خَد:-1

یىی اص حمٛق اػبػی ا٘ؼبٖ ؿٙبختٝ ؿذ. ِٚی اػبػبً یه ٔؼئِٛیت فشدی اػت. ٞیچ ثش٘بٔٝ دِٚتی یب ارتٕبٓی اٌشچٝ ػالٔتی 

 خذٔبت ثٟذاؿتی ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔشدْ سا ػبِٓ ػبصد.

 هشاقجت اص خَد دس ثْذاؿت:

الجت اص خٛد غیش تٔشیف اٖ ٓجبست اػت اص آٖ دػتٝ اص الذأبت ػبِٓ ػبصی وٝ تٛػي خٛد فشد ا٘زبْ ٔی ؿٛد. ٚیظٌی ٓبْ ٔش

 حشفٝ ای ثٛدٖ، غیش اسادی ثٛدٖ ٚ غیش كٙٔتی ثٛدٖ ٚ ربیٍبٜ ًجیٔی اٖ دس ص٘ذٌی ارتٕبٓی اػت.

 ٔشالجت اص خٛد ؿبُٔ سٓبیت ػبدٜ سفتبسی دس ساثٌٝ ثب سطیٓ غزایی ،خٛاة ،ٚسصؽ،ٚصٖ ثذٖ،ٔلشف دخب٘یبت،اِىُ ٚ داسٚٞبػت.



 گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان  مرکس تخصصی خذمات آموزشی

 

 31  قانونی دارد  و کپی برداری از مطالب پیگیرد و هرگونه برداشت   ارشاد می باشذ کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت 

پزیشفتٗ  –تشٚیذ ٓبدات ٚ ؿیٜٛ ص٘ذٌی ٔفیذ ثشای ػالٔتی  –ؿت فشدی دیٍش الذٔبت  ٔشالجت اص خٛد ؿبُٔ تٛرٝ ثٝ ثٟذا

چٙذ ٔٔبیٙٝ پضؿىی ٚ غشثبٍِشی ،پزیشؽ ایٕٙؼبصی ٚ ارشای دیٍش تذاثیش ٔشثٛى ثٝ پیـٍیشی اص ثیٕبسی ٞب ،ٔشارٔٝ صٚدسع ثٝ 

ثٝ افشاد دیٍش ،ثش٘بٔٝ تِٙیٓ خب٘ٛادٜ  ٍٞٙبْ ثیٕبسی ٚ لجَٛ دسٔبٖ ،ارشای تذاثیش ٔشثٛى ثٝ پیـٍیشی اص ٓٛد ثیٕبسی یب ا٘تـبس اٖ

 ٔی ثبؿذ

تغییش اٍِٛی ثیٕبسی ٞب اص ا٘ٛاّ حبد ثٝ ٔضٔٗ ،ٔشالجت اص خٛد سا یه هشٚست وشدٜ اػت. خالكٝ ا٘ىٝ ،ثٟذاؿت  ػالٔت تٛػي 

 خٛد فشد اغبص ؿٛد.

 هؼئَلیت خبهؼِ:-2

تی ثشای ٔشدْ ثٝ ٔشالجت ثٟذاؿتی ثٝ ٚػیّٝ ٔشدْ ٔؼئِٛیت فشد ٚ ربٔٔٝ ٔىُٕ یىذیٍش٘ذ. ٞٓ اوٖٙٛ ٓجبست ٔشالجت ثٟذاؿ

 . هـبسکت خبهؼِ دس کبسّبیحَٛ ٔـبسوت دس فٔبِیت ٞبی ٔشثٛى ثٝ خٛد ٔتٕشوض اػت PHCتغییش یبفتٝ اػت. ٔفْٟٛ 

 :ثْذاؿتی اص ػِ طشیق اػت

 وٕه ٞبی تذاسوبتی ٚ آتجبسی –٘یشٚی ا٘ؼب٘ی  –تبٔیٗ تؼٟیالت -اِف

 ٔذیشیت ٚ اسصؿیبثی –یضی ٔذاخّٝ فٔبَ دس ثش٘بٔٝ س-ة

 ؿشاوت ٚ اػتفبدٜ اص خذٔبت ثٟذاؿتی-د

 هؼئَلیت دٍلت:-3

 دس ٕٞٝ رٛأْ ٔتٕذٖ،دِٚت ٔؼئَٛ ػالٔت ٚ ثٟضیؼتی ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿٙبختٝ ٔی ؿٛد.

 هؼئَلیت ثیي الوللی:-4

اص ػبصٔبٖ ُّٔ دس ساٜ  ػالٔت ّ٘ٛ ثـش ٔؼتّضْ ٕٞىبسی دِٚت ٞب، ٔشدْ، ُّٔ ٚ ػبصٔبٖ ٞبی ثیٗ إِّّی ٞٓ دسٖٚ ٚ ٞٓ ثیشٖٚ

سػیذٖ ثٝ اٞذاف ثٟذاؿت اػت. سیـٝ وٙی آثّٝ،پیٍیشی ثٟذاؿت ثشای ٕٞٝ ثؼیذ ّٓیٝ دخب٘یبت ٚ ایذص چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٔؼئِٛیت 

دس تؼشیْ ٕٞىبسی ٞبی ثیٗ إِّّی ثشای ػالٔت یه ٓبُٔ ٟٔٓ اػت ٚ ثشای حفَ ایٗ  WHOٞبی ثیٗ إِّّی ٔی ثبؿذ. 

 ش ٚ ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ ارشایی ُٕٓ ٔی وٙذ.تٟٔذ اػبػی ثٝ ٓٙٛاٖ ٔذی

 ٍ ثؼیح ػلیِ دخبًیبت ٍ ایذص اص کذام هؼئَلیت ّبی تؼشیف ؿذُ اػت؟ HFAهفبّین 

 فشدی-ربٔٔٝ                              د-د                 دِٚت ٞب-ثیٗ إِّّی                     ة-اِف

 /پبػخ گضیٌِ الف

 

برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کامل با شماره های زیر تماس حاصل  -

 فرمایید.
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