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 تاریرچِ ٍ هفَْم تْساضت

 اعىٛالب وٝ  اِٚیٗ وغی وٝ تزای ؽفای تیٕاراٖ الساْ وزز ٚ ٘اْ ىثیة تز ذٛز ٟ٘از: اعمّثیٛط یا

 . وزززر یٛ٘اٖ س٘سٌی ٔی

 ( اعمّثیٛط ػّٓ تٟساؽتHygiene را تٝ افترار زذتزػ ٞیضی وٝ زر راتيٝ تا پیؾٍیزی زر )

 ٘أیس. "ریٗٞای"یا تٝ تیاٖ أزٚسی  "ٞیضی ٘یٛط"ىثاتت آٖ سٔاٖ افىار ٘ٛیی زاؽت، 

 ٝٞای اعمّثیٛط اعت.ی آغاس زر تارید تٟساؽت ػٕٛٔی تالػ٘مي 

 ٌٗززز.عاسی ٚ پیؾٍیزی تٝ پشؽىاٖ چیٙی تاس ٔیی ایٕٗتاریرچٝ اِٚی 

 ٝٔیالزی احغاط ؽس. 1500ٞای ی تٟساؽت ػٕٛٔی زر ارٚپا، حسٚز عاَ٘یاس رسی تٝ تٛعؼ 

 ٝتیؾتز ؽس. 19ی تٟساؽت ػٕٛٔی ٚ تٛرٝ تٝ تٟغاسی ٔحیو زر لزٖ تٛعؼ 

 ٛز.آِٛزٜ وززٖ آب، ذان، آتؼ ٚ ٌیاٜ زر آییٗ سرتؾتیاٖ ٕٔٙٛع ت 

 ٜزار ارزای ٔمزرات تٟساؽتی تٛز٘س.زر لزٖٚ ٚعيی وّیغاٞا ػٟس 

  َ٘أٝی ػّٓ تٟساؽت، اعاطتزیٗ حٕزٜػاِی 1946زر عا( ی عاسٔاٖ رٟا٘ی تٟساؽتWHO ٝت )

 تٝ ارزا ٌذاؽتٝ ؽس. 1948تقٛیة رعیس ٚ زر عاَ 

 ( عاسٔاٖ رٟا٘ی تٟساؽتWHOتٝ عثة ایٗ ػمیسٜ وٝ تیٕاری زؽٕٗ ٔؾتزن تؾزیت )  زر

 عزاعز رٟاٖ اعت، تؾىیُ ؽس.

 ٝٙ19ی تٟساؽت ٚ عالٔت رأؼٝ اس لزٖ تالػ تزای ٌغتزػ فؼاِیت فؼاِیت پزعتاراٖ زر سٔی 

 فٛرت ٌزفت.

  ٌَزفت.، زر ٔٙاسَ ٚ وّیغاٞا فٛرت ٔی1900ٔزالثت اس تیٕاراٖ، تا لثُ اس عا 

  َعتار تٟساؽت رأؼٝ زاز.تٝ تؼس ػٙٛاٖ پزعتار تٟساؽت ػٕٛٔی، رای ذٛز را تٝ پز 1960اس عا 

 ّای هرتلف:اّویت تْساضت ٍ سالهتی اس جٌثِ

 تزی تزای رأؼٝ ذٛاٞس زاؽت ٚ تاػج تز ٚ تاسزٞی تیؼ: یه فزز عآِ ػٕز تیؼاس ًظز اقتػازی

 افشایؼ تِٛیس ذٛاٞس ؽس.

 اٌز افزاز رأؼٝ تا افَٛ حفظ تٙسرعتی ٚ تٟساؽت آؽٙا تاؽٙس، ذٛز تٝ ذٛز اس ًظز اجتواػی :

-ی تالیتٛاٖ تٛزرٝرٚز وٝ ٔیٞای زرٔا٘ی رٚ تٝ واٞؼ ٔیؽٛز ٚ ٞشیٙٝعالٔت رأؼٝ تأٔیٗ ٔی

 ٔا٘سٜ را تزای تأعیظ ٔزاوش ٔرتّف اس رّٕٝ زا٘ؾٍاٜ ٚ ٔسرعٝ فزف ٕ٘ٛز.

 (؛ ػلن سالهتیHealthتْساضت )

َ ػٕز ٚ تاالتززٖ ٞا، ارتمای عالٔتی، افشایؼ ىٛ: ػّٓ ٚ ٞٙز پیؾٍیزی اس تیٕاریتؼزیف تْساضت ػوَهی

 رٕؼیٞای زعتٝٞای تؾز اس ىزیك وٛؽؼتٛا٘ایی
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ٞای % ٚ ٔاتمی، عٟٓ افزاز ٚ عاسٔا25ٖٞای تٟساؽتی : زر تأٔیٗ عالٔتی افزاز، عٟٓ واروٙاٖ عاسٔاٖ٘ىتٝ

 زیٍز اعت.

پایٝ ٚ  ؽٛ٘س(: ٞٙز تٝ وار تغتٗ زعتٛراتی وٝ ٔٛرة عالٔتی ٔیPersonal Healthتٟساؽت فززی )

 اعاط تٟساؽت رأؼٝ

ی ا٘غا٘ی اعت ٚ زر ی ذسٔات تٟساؽت ؽرقی ٚ سیغت ٔحیيی زر رأؼٝتٟساؽت رأؼٝ: ؽأُ ٕٞٝ

 تزذی رٛأغ ٔتزازف تٟساؽت ػٕٛٔی اعت.

 پزعتاری تٟساؽت رأؼٝ: تزویثی اس پزعتاری ٚ تٟساؽت ٍٕٞا٘ی رٟت اػتال ٚ ٍٟ٘ساری عالٔتی ٔززْ

 اعت. اػتالی عيح عالٔت افزازاٖ ی پزعتار: ٞسف وّیٝ٘ىتٝ

 اعت. ٚیّیاْ رتتٖٛ: تٙیاٍ٘ذار پزعتاری تٟساؽت رأؼٝ ٘ىتٝ

 ٞای پزعتاری تٟساؽت رأؼٝ: آٔٛسؽی، حٕایتی، حفاظتی، ٔؾاٚرٜ ٚ ٔسیزیت٘مؼ

 آٔٛسػ تٟساؽتٟٕٔتزیٗ ٘مؼ پزعتار تٟساؽت رأؼٝ: 

 هفَْم سالهت ٍ تیواری:

عالٔتی ػثارت اعت اس رفاٜ وأُ رغٕی، رٚا٘ی ٚ ارتٕاػی ٘ٝ فمو ػسْ : WHOتؼزیف عالٔتی اس زیسٌاٜ 

آیس ٚ اعتا٘سارز عالٔت را تیٕاری ٚ ٔؼِّٛیت. ٔياتك ایٗ تؼزیف، عالٔتی یه ٞسف آرٔا٘ی تٝ حغاب ٔی

 ٞا تایس تزای آٖ تىٛؽٙس.ی ٞسفی اعت وٝ ّٔتزٞٙسٜوٙس ٚ ٘ؾاٖتؼییٗ ٔی

ٞای آؽىار تیٕاری ٚ زرعت ػُٕ وززٖ ؽرـ تا تٛرٝ تٝ ٔحسٚزیت تؼزیف ػّٕیاتی عالٔتی: ٘ثٛزٖ ؽٛاٞس

 عٗ ٚ رٙظ ٚ ...

ٌیزی تٛاٖ آٖ را تٝ ىٛر ٔغتمیٓ ا٘ساسٜاس عالٔتی، تؼزیف ػّٕیاتی ٘یغت یؼٙی ٕ٘ی WHO: تؼزیف ٘ىتٝ

 وزز.

 ّای سالهتی اسویت:هسل

 ٜتٛا٘ایی، اس تاِمٜٛ تٝ تاِفؼُ زرآٔسٜ آِی: زر ایٗ حاِت فزز تٝ ذٛزیاتی ٚ وٕاَ رعیسٜ ٚ اٍِٛی ایس

 اعت.

 اٍِٛی عاسٌاری: ا٘غاٖ تٝ ىٛر ٔؤحز لازر تٝ ٚاوٙؼ تا ٔحیو فیشیىی ٚ ارتٕاػی ذٛز 

 اٍِٛی ایفای ٘مؼ: ٔیشاٖ تٛا٘ایی فزز زر ایفای ٘مؼ تٝ ىٛر ٔؤحز 

 اٍِٛی وّیٙیىی: فمساٖ ػالئٓ تیٕاری ٚ ٘اتٛا٘ی لاتُ تؾریـ تا ػّٓ پشؽىی 

 تزیٗ اٍِٛعت.تزیٗ اٍِٛ ٚ اٍِٛی وّیٙیىی عيحیآِی رأغٕیت اٍِٛی ایسٜاس ٘ظز اع 

 اتؼاز سالهتی:

 رغٕی، رٚحی، رٚا٘ی، ارتٕاػی، ػاىفی ٚ ؽغّی

 ػَاهل هؤثز تز سالهتی:
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 -ػٛأُ زرٚ٘ی ٚ ٔحیيی اسرّٕٝ: ٚراحت، ٔحیو سیغت، عثه س٘سٌی، فزًٞٙ، ٔذٞة، ٚمؼیت التقازی

ٞای ٚاتغتٝ تٝ ٞای تٟساؽتی ٚ ٘ظاٌْذاریسٔات تٟساؽتی، زِٚت ٚ عیاعتارتٕاػی )آٔٛسػ، اؽتغاَ(، ذ

 تٟساؽت )وؾاٚرسی، ٔٛاز غذایی، ػٕزاٖ، تیٕٝ ٚ ...(

 طیف سالهت ٍ تیواری:

ی ىیف، تزیٗ ٘ميٝعالٔتی ٚ تیٕاری تٝ ز٘ثاَ یىسیٍز لزار زار٘س ٚ ٔزس ٔؾرـ ٚ لاىؼی ٘سار٘س، زر پاییٗ

 عالٔتی ٔخثت لزار زارز.ٔزي ٚ زر تاالتزیٗ ٘ميٝ آٖ 

 ٜی پٛیا ٚ زائٕاً زر حاَ زٌزٌٛ٘ی اعت.ای ایغتا ٘یغت، تّىٝ یه پسیسٜعالٔتی پسیس 

ؽزح زاز. ترؼ تاالیی ٚ ؽٙاٚر وٜٛ ید، ٔٛارز تاِیٙی لاتُ  "وٜٛ ید"تٛاٖ تا ٔفْٟٛ ىیف تیٕاری را ٔی

اعت، ا٘ثٜٛ تیٕارٞای پٟٙاٖ )ذفیف، ٔؾاٞسٜ زر عيح رأؼٝ اعت ٚ ترؼ اػظٓ وٜٛ ید وٝ سیز آب پٟٙاٖ 

 وٙس.تاِیٙی، ٔٛارز تؾریـ زازٜ ٘ؾسٜ ٚ افزاز حأُ تیٕاری( را تیاٖ ٔی تسٖٚ ػالٔت، پیؼ اس ٔزحّٝ

 هفَْم تیواری:

 ٝی ٔماتُ عالٔتی اعت.تیٕاری ٘مي 

WHO ٜاعت.تیٕاری را تؼزیف ٘ىزز 

 ّا:ّای ػلیت هزتثط تا تیواریهسل

 ٝتیٕاری( ←ا٘غاٖ  ←سا ٞا: )ػأُ تیٕاریتیٕاریی ٔیىزٚتی فزمی 

 ٘ارعایی: ٕٔىٗ اعت چٙسیٗ ػأُ زر ایزاز یه تیٕاری عٟیٓ تاؽٙس.

 سا زر ایزاز تیٕاری ٘مؼ زار٘س.ٔخّج اپیسٔیِٛٛصیه: عٝ ػأُ ٔحیو، ٔیشتاٖ ٚ ػأُ تیٕاری 

 اعىیشٚفز٘ی ٚ ... -ٞای لّثی، ػزٚلیوٙس ٔخُ تیٕارییٞا فسق ٕ٘٘ارعایی: زر تٕاْ تیٕاری

 

 

 

 ٝی سا غاِثاً ٘أؼّْٛ اعت ِٚی تیٕاری ٘تیزٝٞای ٔشٔٗ وٝ ػأُ تیٕاریی ػّیت: تزای تیٕاریؽثى

 تاؽس.تساذُ ػٛأُ ٔتؼسز ٔی

 ٝزٞس وٝ ٔحٛر ٔزوشی آٖ ٔیشتاٖ یا ا٘غاٖ اعت ٚ ی ا٘غاٖ ٚ ٔحیو را ٘ؾاٖ ٔیٔسَ چزخ: راتي

ی ٞز یه اس ارشا تٝ تیٕاری ؽٛز. ا٘ساسٜحیو تٝ عٝ ترؼ سیغتی، ارتٕاػی ٚ فیشیىی تمغیٓ ٔیٔ

سا تز ؽٙاعایی چٙس ػأُ ذاؿ ٔٛرز ٘ظزتغتٍی زارز. ایٗ ٔسَ ٘یش تسٖٚ تأویس تز  ػأُ تیٕاری

 تیٕاری اؽارٜ زارز.

 

 

 

 

 ٔحیو

 ٔیشتاٖ ساػأُ تیٕاری



  صصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگانمرکس تخ

 

 Page 4 استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد .

 

 

 

 

 

 زرٔا٘ی زر رٟاٖ: -ی ذسٔات تٟساؽتیٞای ػزمٝ٘ظاْ

 وٙس.ایزاٖ اس ایٗ ٘ظاْ ذسٔاتی اعتفازٜ ٔیٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی:  -

 یافتٝ ٚ فٙؼتیی تٟساؽتی: زر وؾٛرٞای تٛعؼٝتیٕٝ -

 وٙس. ذسٔات رایٍاٖ اعت.ٞا را زِٚت پززاذت ٔیىة ّٔی: تٕاْ ٞشیٙٝ -

 الوللیّای تْساضت تیيساسهاى

 (WHOساسهاى جْاًی تْساضت ) .1

ی عاسٔاٖ ُّٔ ٔتحس تٛزٜ ٚ ٔمز سیزٔزٕٛػٝعاسٔا٘ی ترققی ٚ غیزعیاعی ٔزتثو تا تٟساؽت وٝ 

ی ٔززْ تٝ تاالتزیٗ عيح آٖ زر ص٘ٛ اعت. ٞسف اس تؾىیُ عاسٔاٖ رٟا٘ی تٟساؽت زعتیاتی ٕٞٝ

 عالٔت اعت.

 ذسٔات عاسٔاٖ رٟا٘ی تٟساؽت:

o ٞا ٚ ٞای ٔزتٛه تٝ اپیسٔیتاؽس ٔا٘ٙس ٔزالثتػّت ٚرٛزی عاسٔاٖ ٔی ←ذسٔات افّی

 ٞا.ٞا ٚ ٚاوغٗتیٛتیهوززٖ ٔٛاز تیِٛٛصیه ٔا٘ٙس آ٘تی ٞا، اعتا٘سارزلز٘يیٙٝ

o ؽٛز ٔا٘ٙس تزتیت ٞا ا٘زاْ ٔیتا تٛرٝ تٝ ٔغائُ تٟساؽتی وؾٛر ←ذسٔات اذتقافی

ٞای تٟساؽتی وؾٛرٞا ٚ ذسٔات تٟساؽتی ٚیضٜ ٔا٘ٙس پزعُٙ، تٟثٛز ٚمغ ٔسیزیت عاسٔاٖ

 ٞایی چٖٛ آتّٝ ٚ ٔاالریا.یٕاریوٙی تی ریؾٝتاسی ٔحیو، تز٘أٝتٟساؽت ٔازر ٚ وٛزن، ٞٓ

o ٞای لّثی ٚ ٞا، تیٕاریٞای ػفٛ٘ی، عزىاٖػٕٛٔاً زر ٔٛرز تیٕاری←تحمیمات پشؽىی

 ریشی زر رٟت وٙتزَ ٚ تٙظیٓ ذا٘ٛازٜ.ػزٚلی ٚ ٘یش تز٘أٝ

ٞای آٖ زر ی ؽزلی عاسٔاٖ رٟا٘ی تٟساؽت لزار زارز وٝ ٔزوش فؼاِیتی ٔسیتزا٘ٝایزاٖ زر ٔٙيمٝ

 وؾٛر ػنٛ ٞغتٙس. 22سریٝ )ٔقز( اعت. زر ایٗ ٔٙيمٝ ؽٟز اعىٙ

 (UNICEFساسهاى یًَیسف ) .2

تاؽس وٝ اس ىزف ٔزٕغ ػٕٛٔی ُّٔ ٔتحس تٝ ٔٙظٛر یٛ٘یغف یىی اس ازارات عاسٔاٖ ُّٔ ٔتحس ٔی

تأعیظ ؽس. ٔمز افّی آٖ زر  1946الساْ تزای تاستٛا٘ی وٛزواٖ وؾٛرٞای رًٙ سزٜ زر عاَ 

، "ا٘مالب عالٔتی وٛزن"اعت. زر حاَ حامز یٛ٘یغف زر اعتزاتضی  عاسٔاٖ ُّٔ زر ٘یٛیٛرن

GOBI ٕ٘ایس.را تؾٛیك ٔی 

GOBI: 

G←Growth chart.اعتفازٜ اس ٕ٘ٛزار رؽس تٝ ٔٙظٛر پایؼ تٟتز تىأُ وٛزن : 
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O←Oral rehydrationٞای ذفیف ٚ ٔتٛعو.آتیزرٔا٘ی ذٛراوی تزای زرٔاٖ وٓ: ٔایغ 

B←Breast feedingی وٛزن تا اعتفازٜ اس ؽیز ٔازر.تغذیٝ : تزٚیذ 

I←Immonisationٕٗعزفٝ، فّذ اىفاَ ٚ تیٕاری عزذه، زیفتزی، وشاس، عیاٜ 6عاسی ػّیٝ : ای

 اعت. عاسی وٛزواٖ امافٝ ؽسٜی ایٕٗعُ. تٝ تاسٌی ٞپاتیت ب ٚ ٕٞٛفیّٛط ا٘فٛال٘شا ٘یش تٝ تز٘أٝ

 (FAOساسهاى کطاٍرسی ٍ غذا ) .3

 وٝ زر عاسٔاٖ ُّٔ ؽىُ ٌزفت ٚ ٔمزّ آٖ زر رْ اعت. اٞساف ایٗ عاسٔاٖ: اِٚیٗ ٟ٘از ترققی

o ٖٞاوٕه تٝ وؾٛرٞا تزای تاال تززٖ اعتا٘سارز س٘سٌی زر آ 

o ٝی وؾٛرٞاای ٔززْ ٕٞٝتٟثٛز ٚمغ تغذی 

o ٌٜیزیزاری ٚ ٔاٞیٚری وؾاٚرسی، رٍُٙافشایؼ تٟز 

o تٟثٛز ؽزایو س٘سٌی ٔززْ رٚعتایی 

 (ILO) الوللی کارساسهاى تیي .4

ی وارٌزاٖ ی عاسٔاٖ ُّٔ تزای تٟثٛز ؽزایو وار ٚ س٘سٌی رأؼٝایٗ عاسٔاٖ تٝ ػٙٛاٖ ػنٛ ٚاتغتٝ

 عزاعز رٟاٖ تأعیظ ؽس وٝ ٔمزّ آٖ زر ص٘ٛ اعت. اٞساف ایٗ عاسٔاٖ:

o ٔؾاروت زر تزلزاری فّح پایسار تا افشایؼ ػساِت ارتٕاػی 

o  ٖإِّّیاس ىزیك السأات تیٗارتمای ؽزایو وار ٚ اعتا٘سارزٞای س٘سٌی وارٌزا 

o ارتمای ٔیشاٖ حثات التقازی ٚ ارتٕاػی 

 (World Bankتاًک جْاًی ) .5

ی ترققی ٚاتغتٝ تٝ عاسٔاٖ ُّٔ ٔتحس وٝ تا ٞسف وٕه تٝ وؾٛرٞای زر حاَ تٛعؼٝ یه ازارٜ

-تزای افشایؼ اعتا٘سارزٞای س٘سٌی ٔززْ آٖ وؾٛرٞا تأعیظ ؽسٜ اعت. تا٘ه رٟا٘ی تزای پزٚصٜ

آٞٗ، عاسی، راٜؽٛ٘س، فؼاِیت زارز. تأٔیٗ ٘یزٚی تزق، رازٜوٝ ٔٙزز تٝ رؽس التقازی ٔیٞایی 

 وؾاٚرسی، تأٔیٗ آب ٚ پززاذت ٚاْ.

 (International Red Crossالوللی )غلیة سزخ تیي .6

ٔٙس تٝ ذسٔت تٝ ٔززْ زر سٔاٖ فّح ٚ یه عاسٔاٖ تؾززٚعتا٘ٝ، غیز عیاعی ٚ غیز رعٕی وٝ ػاللٝ

 رًٙ اعت.

  َرٕؼیت ٞالَ احٕز تا ٘اْ ؽیز ٚ ذٛرؽیس تا ٕٞیٗ ٞسف تأعیظ ؽس.1302زر ایزاٖ، عا ، 

 ٞای فّیة عزخ:تز٘أٝ

o ذسٔات ٔزتٛه تٝ ٘یزٚٞای ٘ظأی 

o ٖذسٔات ٔزتٛه تٝ عزتاسا 

o ٞای اِٚیٝتالیای ىثیؼی ٚ وٕه 

o ٞای ٔزتٛه تٝ زٚراٖ تارزاری ٚ تٟشیغتی وٛزواٖآٔٛسػ تٟساؽت ٚ وٕه 
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 (UNESCOکَ )ساسهاى یًَس .7

 زٞس.ٞایی را ا٘زاْ ٔیٞای تٟساؽتی ٘یش فؼاِیتعاسٔا٘ی تزتیتی، ػّٕی ٚ فزٍٞٙی وٝ زر سٔیٙٝ

 Preventionپیطگیزی 

ٔفْٟٛ ٔتساَٚ پیؾٍیزی ؽأُ  .زر یه ٔفْٟٛ عازٜ پیؾٍیزی تٝ ٔؼٙی رٌّٛیزی لثُ اس ٚلٛع حازحٝ اعت

. ؽٛزوززٖ عیز تیٕاری اعتفازٜ ٔی وّیٝ السأاتی اعت وٝ اس آٟ٘ا تزای ليغ عیز تیٕاری یا آٞغتٝ

 تاؽس:پیؾٍیزی ؽأُ عيٛح سیز ٔی

 تز اس عيح اَٚیه اعت ٚ حتی لثُ پیؾٍیزی اعاعی یا تٙیازی: اس ٘ٛع عيح ٖ ٌاذاراٖ  ، ٔزتٛه تٝ لاا٘ٛ

تقٕیٓ ٌیزی اعت وٝ زر ٔٛرز ٔغائُ تٟساؽتی اس فزز تٝ رأؼٝ ا٘تماَ ٔی یاتاس   رأؼٝ اعت ٚ زر افُ

 . تٟساؽت ػٕٛٔی ٔی ؽٛزٚ تاػج تٛعؼٝ 

 ( :َٚپیؾٍیزی عيح اprimary prevention   ُٔٔزتٛه تٝ ٔزحّٝ پذیز٘سٌی تیٕاری یا واٞؼ ػٛا :)

ارتمای  .افی حفاظتی اعتتیٕاری سا اعت ٚ ٞسف آٖ ارتمای تٟساؽت ػٕٛٔی ٚ ا٘زاْ السأات اذتق

ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ ٔساذّٝ تٟساؽت تز تیٕاری ذافی تٛرٝ ٘سارز تّىٝ ٔتٛرٝ تمٛیت ٔیشتاٖ اس ىزیك رٚػ

 :تٛاٖ تٝ ایٗ ٔٛارز اؽارٜ وززاس ا٘ٛاع ٔساذالت ٔی ،اعت

 آٔٛسػ تٟساؽت  (1

 ایزاز تغییز زر ٔحیو سیغت (2

 ایٞای تغذیٝٔساذّٝ (3

 ٞای رفتاری ٚ عثه س٘سٌی زٌزٌٛ٘ی (4

 :ٞایی اس لثیُالسأات حفاظتی اذتقافی ؽأُ فؼاِیت

ایٕٗ عاسی، اعتفازٜ اس ٔٛاز ٔغذی ٚیضٜ، پیؾٍیزی زارٚیی، حفاظت زر تزاتز ذيزات ؽغّی، ایٕٙی زر تزاتز 

 حٛازث، حفاظت زر تزاتز ٔٛاز عزىاٖ سا ٚ....

 

 .ّسف سطح اٍل پیطگیزی کاّص تزٍس تیواری است :ًکتِ

 ْٚپیؾٍیزی عيح ز( :secondary prevention :)  ٚ ٔزتٛه تٝ ٔزاحُ لثُ اس تزٚس ػالئٓ تاِیٙی اعت

 :تاؽسپیؾٍیزی حا٘ٛیٝ ؽأُ زٚ لغٕت ٔی .ٞاؽأُ وؾف تٝ ٔٛلغ ٚ زرٔاٖ اعت ٔا٘ٙس ا٘ٛاع غزتاٍِزی

زر ایٗ ٔزحّٝ تا ایٙىٝ فزز تیٕار اعت ِٚی ٞیچٍٛ٘ٝ  :تؾریـ تیٕاری زر ٔزاحُ اِٚیٝ ٚ زرٔاٖ فٛری آٖ (1

تؾریـ تیٕاری زر ایٗ ٔزحّٝ ٚ زرٔاٖ عزیغ آٖ لغٕت ٟٕٔی اس السأات  ،ئٓ ظاٞزی ٘سارزػال

  .تاؽسپیؾٍیزی ٘ٛع زْٚ ٔی
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ٞا زر ٔزاحُ آؽىار ٚ ٞا: ایٗ لغٕت اس پیؾٍیزی ؽأُ زرٔاٖ تیٕاریرٌّٛیزی اس پیسایؼ ٘اتٛا٘ی (2

واٞؼ لاتُ  ،تسیٟی اعت وٝ چٙا٘چٝ ٔؼاِزٝ زر ایٗ افزاز ٞز چٝ سٚزتز ا٘زاْ ؽٛز ،پیؾزفتٝ اعت

 ٞا تٝ ٚرٛز ذٛاٞس آٔس ٞا ٚ ٔزي ٚ ٔیز ٘اؽی اس تیٕاریای زر ٔیشاٖ ٘اتٛا٘یٔالحظٝ

 ْٛپیؾٍیزی عيح ع: (tertiary  prevention  :)   ٔزتٛه تٝ ٔزحّٝ پیؾزفت تیٕاری یا ٘اتٛا٘ی اعت

ایٗ ٔزحّٝ ؽأُ ٔحسٚز وززٖ ٔیشاٖ ٘اتٛا٘ی ٚ ا٘زاْ  .ترفیف ٘اتٛا٘ی حافُ اس تیٕاریٚ ػثارت اعت اس 

ؽٛز وٝ عیز ذٛز را ىی وززٜ ٚ زر حاَ حامز فمو ٞایی ا٘زاْ ٔی٘ٛتٛا٘ی اعت ٚ زر ٔٛرز تیٕاری

  .مایؼات آٖ تالی ٔا٘سٜ اعت

  :ّااغَل پیطگیزی اس تیواری

 زَ حأّیٗ ا٘غا٘ی، ایشِٚٝ وززٖ، آٔٛسػ تٟساؽت، ٌٙسسزایی، ایٕٗ عاسی، لز٘يیٙٝ، وٙتزَ ٔحیيی، وٙت

ٚ وٙتزَ ٔٛاز تحمیك اپیسٔیِٛٛصیه  ،تزَ تیٗ إِّّی، وٙترار زازٖ، عتزٖٚ عاسی، ٌشارػ ٔٛارز تیٕاری

 . ؽٛ٘سٞای ٚاٌیز ٔحغٛب ٔیتیٕاری غذایی اس افَٛ اِٚیٝ پیؾٍیزی اس

 ٜٞای غیز ٚاٌیز ٞغتٙس پیؾٍیزی اس تیٕاری آٔٛسػ تٟساؽت ٚ تغییز ؽیٜٛ س٘سٌی اس افَٛ ػٕس 

 سطَح پیطگیزی:

پیؾٍیزی اس ایزاز تیٕاری، ارتمای تٟساؽت ػٕٛٔی ٚ  ←Primary Preventionپیؾٍیزی اِٚیٝ  .1

 السأات اذتقافی حفاظتی

تؾریـ سٚزرط ٚ زرٔاٖ تٝ ٔٛلغ ٔا٘ٙس:  ←Secondary Preventionپیؾٍیزی حا٘ٛیٝ  .2

 غزتاٍِزی

 ٞا٘ٛتزافی. تا ٞسف واٞؼ ػٛارك تیٕاری -تاستٛا٘ی ←Tertiary Preventionپیؾٍیزی حاِخیٝ  .3

ػالهت است چِ : تزرسی افزاز تِ هٌظَر تؼییي ٍضؼیت تیواری ذاغی کِ ٌَّس تی1سؤال 

 (91-92)ٍسارت تْساضت ضَز؟ ًاهیسُ هی

   Surveillanceب(   Screeningاِف( 

 Monitoringز(   Preventionد( 

 غزتاٍِزی پاسد گشیٌِ الف/ 

-94)ٍسارت تْساضت ضَز؟ : کسام یک اس هَارز سیز پیطگیزی سطح زٍم هحسَب هی2سؤال 

93) 

 ٌزی س٘اٖ تارزار اس ٘ظز زیاتت حأٍّیب( غزتاَ  ٞای ارائٝ ؽسٜ تؼس اس ػُٕ لّة تاساِف( تٛفیٝ

 ز( وّزس٘ی آب آؽأیس٘ی   د( ٚاوغیٙاعیٖٛ زر تزاتز تیٕاری عُ

 /ب پاسد گشیٌِ
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ّای قلثی : آهَسش تِ کَزکاى تِ هٌظَر پیطگیزی اس تزٍس ػَاهل ذطزسای تیواری3سؤال 

 (93-94)ٍسارت تْساضت ػزٍقی کسام سطح پیطگیزی است؟ 

 (Primaryب( عيح اَٚ )   (Premardialاِف( تسٚی )

 (Tertiaryز( عيح عْٛ )   (Secondaryد( عيح زْٚ )

ٞای ٔشٔٗ پیؾٍیزی اعاعی یا تسٚی ٔفْٟٛ رسیسی اعت وٝ تز پیؾٍیزی اس تیٕاری/ پاسد گشیٌِ الف

ای زارز. ٞسف آٖ رٌّٛیزی اس پیسایؼ ٚ تزلزاری آٖ زعتٝ اس اٍِٛٞای ارتٕاػی، التقازی ٚ تٛرٝ ٚیضٜ

 ٞا زر افشایؼ ذيز تیٕاری ؽٙاذتٝ ؽسٜ اعت.فزٍٞٙی اعت وٝ ٘مؼ آٖ

ٍسارت )ی زر تطریع غحیح افزاز تیوار چِ ًام زارز؟: تَاًایی یک آسهَى غزتالگز4سَال 

 (94-95تْساضت 

 ز(حغاعیت  د(ٚیضٌی  ب(اػتٕاز  اِف(اػتثار

           پاسد گشیٌِ ز/

  

 ساسی ٍ ٍاکسیٌاسیَى:ایوي

 ػولیات ایوٌی تسى ضاهل زٍ ترص است:

  ٚ سا تىخیز ػٛأُ تیٕاریزفاع غیزاذتقافی یا ٔماٚٔت؛ تسٖ زارای ٚعایّی اعت وٝ اس ٚرٚز یا رؽس

 حزارت تسٖ -ؽزایو ػٕٛٔی -وٙس. ؽأُ: عاذتار ص٘تیىیٞا رٌّٛیزی ٔیتسٖٚ تٛرٝ تٝ ٘ٛع آٖ

 ٞا، زفاع اذتقافی یا ایٕٙی وٝ ؽأُ زٚ ترؼ اعت؛ ایٕٙی عِّٛی وٝ اس ىزیك ٔٛ٘ٛعیت

 .ؽٛزایزاز ٔی Bاعت ٚ ایٕٙی عزٔی وٝ تٛعو ِٙفٛعیت  Tٞای ٔاوزٚفاصٞا ٚ ِٙفٛعیت

تازی ٞزٌٛ٘ٝ السأی وٝ تٝ ٔٙظٛر رٌّٛیزی اس تزٚس ػفٛ٘ت یا ترفیف ؽىُ ىثیؼی تیٕاری وٝ تا تزٛیش آ٘تی

ٞای تزیٗ راٜعاسی یىی اس ٔمزٖٚ تٝ فزفٝؽٛز. ایٕٗعاسی ٘أیسٜ ٔیصٖ زر فزز ایزاز ؽٛز، ایٕٗیا آ٘تی

 ٞای ػفٛ٘ی اعت.پیؾٍیزی اس تیٕاری

ٞای ذيز٘ان زر تیٗ ؽیزذٛاراٖ ٚاوغیٙاعیٖٛ ٍٕٞا٘ی زر رٟاٖ، ؽیٛع تغیاری اس تیٕاریی تا ارزای تز٘أٝ

عزفٝ، ٞایی چٖٛ زیفتزی، وشاس، عیاٜٚ تاِغیٗ واٞؼ تارسی پیسا وززٜ اعت. تٝ ىٛری وٝ ؽیٛع تیٕاری

ایٗ تزتیة عزذه ٚ فّذ اىفاَ تا ٚاوغیٙاعیٖٛ ٍٕٞا٘ی تا ٔٛفمیت وٙتزَ ؽسٜ اعت ٚ یا تیٕاری آتّٝ وٝ تٝ 

 ریؾٝ وٗ ؽسٜ اعت.

عزفٝ، فّذ اىفاَ، عُ، عزذه، عزذچٝ، اٚریٖٛ ٚ ٞپاتیت ب تیٕاری زیفتزی، وشاس، عیاٜ 9زر ایزاٖ ػّیٝ 

ی ٚاوغیٙاعیٖٛ وؾٛری ٌیزز ٚ تٝ تاسٌی ٚاوغٗ ٕٞٛفیّٛط ا٘فٛال٘شا ٘یش تٝ تز٘أٝٚاوغیٙاعیٖٛ ا٘زاْ ٔی

 امافٝ ؽسٜ اعت.

عزفٝ ٚ ٞپاتیت ب تٝ فٛرت یه ٚاوغٗ ٚاحس ا ٕٞزاٜ تا زیفتزی، وشاس، عیاٜٚاوغٗ ٕٞٛفیّٛط ا٘فٛال٘ش

 ی ٚاوغیٙاعیٖٛ وؾٛری لزار ٌزفتٝ اعت.زر تز٘أٝ 1393ی زْٚ عاَ تحت ٘اْ پٙتاٚاالٖ اس ٘یٕٝ
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 ٝٔوٙی تیٕاری فّذ اىفاَ، ٔزٕغ رٟا٘ی تٟساؽت رایٍشیٙی ٘ٛع تشریمی ٚاوغٗ ی ریؾٝزر راعتای تز٘ا

تٝ رای فزْ ذٛراوی را تقٛیة وزز وٝ زر لسْ اَٚ تٝ فٛرت ٕٞزاٞی یه زٚس تشریمی تا زٚس  فّذ اىفاَ

( تٝ IPVؽٛز. ایٗ زعتٛراِؼُٕ تٝ فٛرت امافٝ ؽسٖ یه زٚس ٚاوغٗ تشریمی فّذ اىفاَ )ذٛراوی ارزا ٔی

 ارزایی ؽس.  1394ٔاٍٞی اس ؽٟزیٛر عاَ  4ی رٚتیٗ ٚاوغیٙاعیٖٛ زر تز٘أٝ

 یَى رٍتیي زر ایزاى:جسٍل ٍاکسیٌاس

 
 ٝٚاوغٗ ع( ٌٝ٘اMMRتزای ایٕٗ عاسی وٛزوا٘ی وٝ ٘اراحتی ) ٞای ػقثی، تؾٙذ، مایؼات ٔغشی ٚ یا

 ٌززز.ٞای ػقثی زار٘س، تزٛیش ٕ٘یی ذا٘ٛازٌی تیٕاریعاتمٝ

  هَارز هٌغ هػزفMMR: 

o ٜی ایٕٙیوٛزواٖ ٘مـ ایٕٙی یا تحت زرٔاٖ تا زارٚٞای عزوٛب وٙٙس 

o  ٖتارزارس٘ا 

o زارتیٕاری حاز تة 

o ٗآِزصی ٚ حغاعیت تٝ ٚاوغ 

o ٜعُ فؼاَ یا زرٔاٖ ٘ؾس 

o ُٔزریافت اذیز ذٖٛ وا 

o  ٔاٜ لثُ تا وٖٙٛ 3زریافت اذیز ایٌّٕٙٛثِٛیٗ اس 

ؽٛز.تشریك ٚاوغٗ تاػج ایزاز ایٕٙی فؼاَ ٔی 

 ٝٔعاسی ػازی اعت.عاسی ؽیزذٛاراٖ ٘ارط ٚ وٓ ٚسٖ ىثك رسَٚ ایٕٗی ایٕٗتز٘ا 

 ٕٗعاسی ٘یغت.ؽُ تٛزٖ ٔسفٛع ٚ عزٔاذٛرزٌی ٔا٘غ ای 

 ٜعاَ تٝ رای حالث ٚاوغٗ  6عزفٝ ٔحسٚزیت عٙی ٚرٛز زارز ٚ تزای وٛزواٖ تاالی تزای ٚاوغٗ عیا

 ؽٛز.تٛاْ تشرٌغاالٖ تشریك ٔی
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  ب زر فٛرتی وٝ ٘ٛساز اس ٔازر ٔثتال تٝ ٞپاتیت ٔتِٛس ؽٛز، تایس ایٌّٕٙٛٛتِٛیٗ اذتقافی ٞپاتیت

عاػت پظ اس تِٛس تشریك  12ی رساٌا٘ٝ زر اعزع ٚلت ٚ تزریحاً زر ػزك ٕٞشٔاٖ تا ٚاوغٗ زر زٚ ػنّٝ

 ؽٛز. ٘ٛساز تایس حساوخز یه ٞفتٝ پظ اس تِٛس، ایٌّٕٛ٘ٛٛتِٛیٗ اذتقافی ٞپاتیت ب را زریافت وٙس.

 ٜتاؽس.یعاسی ٔا٘س، ٔياتك رسَٚ رٚتیٗ ایٕٗٚاوغیٙاعیٖٛ ٘ٛسازا٘ی وٝ تؼٛیل ذٖٛ ؽس 

 (91-92)ٍسارت تْساضت : کسام ٍاکسي زر افزاز هثتال تِ ایسس هٌغ هػزف اکیس زارز؟ 4سؤال 

 BCGز(  MMRد(   ب( پِٛیٛی تشریمی  اِف( عزذه

 /ج پاسد گشیٌِ

 (94-95)ٍسارت تْساضت ّای سیز زر زٍراى حاهلگی هوٌَع است؟ : کسام یک اس ٍاکسي5سؤال 

 ز( ٞپاتیت ب  زیفتزید(    ب( اٚریٖٛ  اِف( وشاس

 /ب پاسد گشیٌِ

 ضَز؟ّای زاذل ػضالًی زر کسام ًاحیِ تَغیِ هی:زر کَزکاى سیز زٍ سال تشریق ٍاکسي6سؤال 

   ی لسأی ذارری راٖب( ٘احیٝ  ی زِتٛئیساِف( ػنّٝ

 ی ٔیا٘ی تاسٚز( ٘احیٝ  ی عزیٗد( ٘احیٝ

 ی ٚعتٛط ِتزاِیظػنّٝ پاسد گشیٌِ ب/

 ٗعاسط تٝ رش ٚاوغٗ عُ، ٘یٓ عی عی اعت.ی ایٕٗٞا زر تز٘أٝزٚس تٕاْ ٚاوغ 

 ؽٛز.زر ٔثتالیاٖ تٝ ٕٞٛفیّی ٚاوغٗ ٞپاتیت ب سیزرّسی تشریك ٔی 

 ُصٖ )تٛوغٛئیس، ٚیزٚط یا تاوتزی مؼیف ؽسٜ یا غیزفؼاَ(، ی آ٘تیی ٚاوغٗ: ٔازٜزٞٙسٜارشای تؾىی

ٞای ذاؿ( ٚ تیٛتیهای ٚ آ٘تیْ ٕ٘ىی(، ٔٛاز تخثیت وٙٙسٜ )تزویة ریٜٛی تؼّیك )آب اعتزیُ یا عزٔازٜ

 ٔٛاز ٔىُٕ )تزویثات آِٛٔیٙیٛٔی(

 ٗٞا تایس زر ػٕك ػنّٝ تشریك ؽٛ٘س. زر فٛرت ٚرٚز تٝ سیز رّس تاػج تٝ زِیُ ٚرٛز ایٗ تزویثات ٚاوغ

 ؽٛ٘س.ایزاز اِتٟاب، تحزیه ٔٛمؼی، ٌزاْ٘ٛ ٚ ٘ىزٚس ٔی

 ٗتفاٚت ٚاوغ( ٖتٛاْ وٛزواDT( ٗتاِغی ٚ )dTزر زٚس تٛوغٛئیس زیفتزی ٔی ).تاؽس 

ٜی پِٛیٛ، ٔایؼات زاؽ تٝ ؽیزذٛار زازٜ ٘ؾٛز.تا ٘یٓ عاػت پظ اس ذٛرزٖ ليز 

ٜی فّذ اىفاَ تالٔا٘غ اعت.زازٖ ؽیز ٔازر پظ اس ليز 

وٙٙس.فت ٔیی فّذ را زر سایؾٍاٜ زریاؽٛ٘س، ليزٜ٘ٛسازا٘ی وٝ زر تیٕارعتاٖ ٔتِٛس ٔی 

 

 :OPVهَارز هٌغ هػزف 

o زارتیٕاری حاز تة 

o اعٟاَ ٚ اعتفزاؽ ؽسیس 

o ٘مـ عیغتٓ ایٕٙی ٚ تسذیٕی 

o ٗحغاعیت تٝ ٚاوغ 

o وٙٙس.ٔتاتِٛیت زریافت ٔیافزازی وٝ زارٚٞای وٛرتیىٛاعتزٚئیس ٚ آ٘تی 
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o  ٝٔثتالیاٖ تHIV 

 هاُ تکزار ضَز؟ی یک ی فلج اطفال تا فاغلِ:زر کسام ضزایط السم است قطز7ُسؤال 

 ب( اتتالی وٛزن تٝ آتٛ٘ی  اِف( تغذیٝ تا ؽیز ٔازر یا تيزی

 ز( اعتفزاؽ وٛزن پظ اس زریافت ليزٜ  د( اتتالی وٛزن تٝ اعٟاَ ؽسیس

 /ج پاسد گشیٌِ

 ٍاکسیٌاسیَى ّاری:

  تشریك  30ٚ  14 -7 -3 -0رٚس، ٚاوغٗ تایغتی زر رٚسٞای  10زر فٛرت ٔزي حیٛاٖ ٟٔارٓ وٕتز اس

 ٌززز.

 ٜتاؽس.ٔی 7ٚ  3 -0ی ٚاوغیٙاعیٖٛ تٝ فٛرت زر فٛرت عآِ ٔا٘سٖ حیٛاٖ ٟٔارٓ، زٚر 

 (:Cold Chainی سزها )سًجیزُ

ی عزٔا ٔؼیٙی ٍٟ٘ساری ؽٛ٘س وٝ تٝ آٖ س٘زیزٜی حزارت ٞا اس سٔاٖ عاذت تا ٔقزف، تایس زر زررٝٚاوغٗ

 ٌٛیٙس.ٔی

 ٗ8تا  0ٞای تٟساؽتی، ٞا زر ٔزاوش تٟساؽتی ٚ زرٔا٘ی ٚ زر ذا٘ٝزٔای ٔٙاعة رٟت ٍٟ٘ساری ٚاوغ 

 ی عا٘تیٍزاز اعت.زررٝ

 ٞا ٘غثت تٝ ٌزٔا ػثارتٙس اس: پِٛیٛٔیّیت، عزذه ٚ عُ.تزیٗ ٚاوغٗحغاط 

 ثت تٝ ید سزٌی ػثارتٙس اس: حالث، تٛاْ ٚ ٞپاتیت.ٞا ٘غتزیٗ ٚاوغٗحغاط 

 :یرچال هرػَظ ًگْساری ٍاکسي 

o .٘ثایس زر لغٕت زرب آٖ، ٞیچ ٚاوغٙی ٌذاؽتٝ ؽٛز 

o .٘ثایس ٔٛاز غذایی زر آٖ ٍٟ٘ساری ؽٛز 

o ٝی ٘غة ؽسٜ رٚی زرب یرچاَ حثت ی حزارت رٚی تزٌٝزر ؽزٚع ٚ پایاٖ وار، تٝ ىٛر رٚسا٘ٝ زرر

 ؽٛز.ٔی

ٝٞای حاٚی حالث ٚ تٛاْ را ٘ثایس تٝ زیٛار زاذّی یرچاَ چغثا٘س سیزا احتٕاَ ید سزٌی ی ٚاوغٗرؼث

 رٚز.ٚاوغٗ تاال ٔی

 ٗٞای عُ ٚ عزذه ٘غثت تٝ ٘ٛر ذٛرؽیس حغاط ٞغتٙس.ٚاوغ 

  زر اتاق ٚاوغیٙاعیٖٛ تٝ زِیُ احتٕاَ تزٚس حغاعیت تٝ ٚاوغٗ، آٔپَٛ آزر٘اِیٗ تایس آٔازٜ ٚ زر

 ؽس.زعتزط تا

 ٌٗا٘ٝ، زٌٚا٘ٝ ٚ ٞپاتیت ب پظ اس تاس ؽسٖ ٚیاَ زر ٔزاوش تٟساؽتی زرٔا٘ی تٝ ٞای فّذ اىفاَ، عٝٚاوغ

 ی عزٔا ٚ عتزٚ٘ی تا پایاٖ تارید ا٘منا لاتُ ٔقزفٙس.ؽزه رػایت ؽزایو س٘زیزٜ

 َی عزذه ٚ عُ زر پایاٖ ػّٕیات رٚسا٘ٝ تایس زٚر ریرتٝ ؽٛ٘س.ٞای تاس ؽسٜٚیا 

 ٜؽٛز.ی عزز اعتفازٜ ٔیاس ٚاوغٗ پِٛیٛٔیّیت تٝ ػٙٛاٖ ٚاوغٗ ٘ؾاٍ٘ز زر تؼییٗ ویفیت عیغتٓ س٘زیز 

 ّٝی لسأی را٘ثی راٖ تزای تشریك ػنال٘ی ٚاوغٗ زر وٛزواٖ ٔٙاعة ٞغتٙس.ی زِتٛئیس ٚ ػنّٝػن 
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ْساضت )ٍسارت ت( تزای تزرسی کسام تیواری ػفًَی است؟ Schick Test: آسهَى ضیک )8سؤال 

92-91) 

 ز( عزذه  د( زیفتزی  ب( اٚریٖٛ  اِف( عزذچٝ

 /ج پاسد گشیٌِ

 ّای ػوَهی تشریق ٍاکسي:هوٌَػیت

o زارٞای حاز تةتیٕاری 

o ٜی عیغتٓ ایٕٙیافزاز تحت زرٔاٖ تا زارٚٞای تنؼیف وٙٙس 

o ٞای ٔٙتؾزتسذیٕی 

o حأٍّی 

o ٝی آِزصی تٝ ٚاوغٗعاتم 

o ٜتیٛتیهاعتفازٜ اس آ٘تیٞا ٚ زر حاَ ی ٘ماٞت تیٕاریزٚر 

ٜعاَ ٕٔٙٛع اعت. 6عزفٝ زر عٙیٗ تاالی تشریك ٚاوغٗ عیا 

 عزفٝ ٕٔٙٛع اعت.رٚ٘سٜ زار٘س، تشریك ٚاوغٗ عیاٜزر وٛزوا٘ی وٝ مایؼات ٔغشی پیؼ 

  ی ٚیزٚعی ٕٔٙٛع اعت.ٞای س٘سٜٔاٜ پظ اس زریافت ذٖٛ ٚ پالعٕا، تشریك ٚاوغٗ 3تا 

 .ٚاوغٗ عُ زر وٛزواٖ ٔثتال تٝ ایسس ٕٔٙٛع اعت 

 .حغاعیت تٝ ترٓ ٔزؽ ٔا٘ؼی تزای تشریك ٚاوغٗ عزذه ٘یغت 

 ٖی ٚیزٚعی )تٝ رش تة سرز ٚ پِٛیٛی ذٛراوی( ٞای س٘سٜچٝ ىی زٚ ٞفتٝ پظ اس تّمیح ٚاوغٗچٙا

 ٞای ذٛ٘ی تشریك ٌززز؛ٌأاٌّٛتِٛیٗ ٚ فزآٚرزٜ

o  ٝٔاٜ تؼس تىزار ٌززز.زر فٛرت تشریك ػنال٘ی، ع 

o .زر فٛرت تشریك ٚریسی، ؽؼ ٔاٜ تؼس تىزار ٌززز 

 ُٞای رساٌا٘ٝ ٚ تٝ فافّٝاٌز السْ تاؽس زر یه رّغٝ تیؼ اس یه ٘ٛع ٚاوغٗ تشریك ٌززز، تایس زر ٔح-

 ٔتز یا زر زٚ عٕت تشریك ٌززز.عا٘تی 5/2ی حسالُ 

 :هحل تشریق ٍاکسي 

o  َِتزاِیظی ٚعتٛط ػنّٝ ←سیز زٚ عا 

o  َی زِتٛئیسػنّٝ ←تاالی زٚ عا 

اًس. هازر کَزک اظْار ای را تزای ٍاکسیٌاسیَى تِ هزکش تْساضت آٍرزُهاِّ 18: کَزک 9سؤال 

کٌس کِ چْار هاُ پیص فزسًسش گاهاگلَتَلیي ٍریسی زریافت کززُ است. تػوین هٌاسة تزای هی

 (93-94ْساضت )ٍسارت تهاّگی کسام است؟  18ّای ًَتت زریافت ٍاکسي

 اِف( تایس حسالُ تا زٚ ٔاٜ ٚاوغیٙاعیٖٛ وٛزن تٝ تؼٛیك ا٘ساذتٝ ؽٛز.
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 ی ٚاوغیٙاعیٖٛ وٛزن تا یه ٔاٜ تأذیز ارزا ؽٛز.ب(تز٘أٝ

 ٞای حالث ٚ فّذ اىفاَ تٝ وٛزن زازٜ ؽٛز.د( فمو ٚاوغٗ

 ی ٚاوغیٙاعیٖٛ وٛزن حذف ؽٛز.ٞای ٚیزٚعی س٘سٜ اس تز٘أٝز( ٚاوغٗ

 

هاییذ که با تهیه ایي جسوات دیگر ًیاز : داوطلبیي هحترم توجه فرًکته ههن

به خریذ هیچ گوًه کتاب هرجع دیگری ًخواهیذ داشت. برای اطالع از 

 ًحوه دریافت جسوات کاهل با شواره های زیر تواس حاصل فرهاییذ.
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