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 تاریخچِ پشضکی ٍ تْذاضت

 تاریخچِ:

ثٛدٜ ٚ دیـشفز ٞبی ٕٓذٜ ای دس ثٟؼبصی، آة ٚ  ( سٔض ثٟذاؿز فشدیManuدس ٞٙذٚػشبٖ، دس دٚساٖ ثبػشبٖ لٛا٘یٗ ٔب٘ٛ )

 ٟٔٙذػی آة داؿشٝ ا٘ذ.

( اػز ٚ سٔبدَ ایٗ دٚ ٘یشٚی ٔخبِف ثٝ ٔٔٙبی ػالٔشی خٛة yin( ٚ ییٗ )yangدس چیٗ، دبیٝ دضؿىی ثبػشبٖ ثش دٚ اكُ یبً٘ )

ٕٞٝ دضؿىبٖ دبثشٞٙٝ ی چیٙی دیـٍبْ ٔشالجز ثٛدٜ اػز. آثّٝ وٛثی ثشای ایٕٙی ا٘ؼبٖ دس ثشاثش آثّٝ اص چیٗ آغبص ؿذٜ اػز. أشٚصٜ 

 ٞبی ثٟذاؿشی اِٚیٝ ٚ ًت ػٛص٘ی چیٙی ِ٘ش ػٟب٘یبٖ سا ثٝ خٛة ػّت وشدٜ اػز.

دس اٍّ٘یؼی  hygien( ثٝ ٓٙٛاٖ ِٟٔش دسٔبٖ دضؿىی ٚ ثٟذاؿز ؿٙبخشٝ ؿذٜ ا٘ذ. ِغز panacea( ٚ )Higieaدس یٛ٘بٖ، دب٘ؼٝ آ )

 ٚhygie  اص ٘بْ یىی اص ایٗ دٚ ٌشفشٝ ؿذٜ اػز. ثخؾ اكّی سفىش دضؿىی یٛ٘ب٘یبٖ ثبػشبٖ ِ٘شیٝ ی دس فشا٘ؼٝ ثٝ ٔٔٙبی ثٟذاؿز

سٔبدَ ثیٗ اخالى چٟبسٌب٘ٝ )آة، خبن ، آسؾ ٚ ثبد( ثٛد وٝ ثٔذٞب ثب اخالى ثذٖ )خٖٛ، ثّغٓ، ػٛدا ٚ كفشا( یب ٚیظٌی ٞبی سفشبسی 

 افشاد ٔشسجي دا٘ؼشٝ اػز.

ٕبؿشٙذ ٚ ایٙبٖ دس اصای دَٛ ثٝ ػجه ثؼیبسی وـٛسٞبی أشٚصی ثشای ثیٕبساٖ ٔـبٚسٜ سٚٔیبٖ دضؿىبٖ ٕٓٛٔی سا ثٝ وبس ٔی ٌ

 دضؿىی ا٘ؼبْ ٔی داد٘ذ.

 :پیذایص پشضکی ًَیي

ػبثمٝ ٞضاساٖ ػبِٝ داسد، ٞذف اص آٖ سـخیق ثیٕبسی ٚ دسٔبٖ ثیٕبس اػز وٝ سٚؽ ٞبیی سٚص ثٝ سٚص دیچیذٜ  -پشضکی درهاًی -1

 ٔٛػت دیذایؾ سخلق ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ دس دضؿىی ٚ سؿذ فشاٚاٖ ایٗ سخلق ٞب ؿذٜ اػز.سش  ٚ دشٞضیٙٝ سش داسد ٚ 

 ثٝ ٓٙٛاٖ ؿبخٝ ای اص ثٟذاؿز ٕٓٛٔی ؿىُ ٌشفشٝ اػز. -پشضکی پیطگیزی -2

خذٔبر دضؿىی دیـٍیشی ثشاثش سٔشیف آٖ ثشای ٔشدْ ػبِٓ ثٝ وبس ٌشفشٝ ٔی ؿٛد ٚ ؿبُٔ الذأبسی اػز وٝ ؿٕبسِ ثؼیبسی اص ٔشدْ 

 بُٔ ٔی ؿٛد ٚ ٘خؼشیٗ ٞذف آٖ دیـٍیشی اص ثشٚص ثیٕبسی ٞب ٚ اسسمبی ػالٔز افشاد ػبٔٔٝ اػز.سا ؿ

ّٓٓ ٚ ٞٙش اسسمبی ػالٔز، دیـٍیشی اص ثیٕبسی ٞب، ٔحذٚد وشدٖ ٘بسٛا٘ی، دسٔبٖ  "ٔفْٟٛ ٘ٛیٗ دضؿىی دیـٍیشی ٓجبسر اػز اص 

دس ػٝ ػٌح دیـٍیشی ػٌح اَٚ، ػٌح دْٚ ٚ ػٌح ػْٛ ا٘ؼبْ ثیٕبسی ٚ ثبصسٛا٘ی ثیٕبس. ًجك ػبصٔبٖ ػٟب٘ی ثٟذاؿز ایٗ وبسٞب 

 ٔی ؿٛد:

 :الف( پیطگیزی سغح اٍل

ایٗ ٔشحّٝ ٓجبسر اػز اص ٔؼٕٛٓٝ الذأبسی وٝ ثشای ػٌّٛیشی اص ثشٚص ثیٕبسی ا٘ؼبْ ٔی ؿٛد. ایٗ الذأبر ٔٛػت ثبال سفشٗ ٔیضاٖ 

 ؿٛد ٚ خٛد ثٝ دٚ ٔشحّٝ سمؼیٓ ٔی ؿٛ٘ذ:لذسر ػؼٕی ٚ سٚا٘ی افشاد ػبٔٔٝ ٚ ػبِٓ سش ؿذٖ ٔحیي ص٘ذٌی ٔی 

ؿبُٔ آٔٛصؽ ٍٕٞب٘ی ثٟذاؿز، ثٟجٛد سطیٓ غزاییجش اػبع ٌشٜٚ ٞبی ػٙی، فشاٞٓ آٚسدٖ ؿشایي ٔٙبػت ٔؼىٗ، : ارتقاء سالهت -

 وبس ٚ سبٔیٗ سفشیحبر ػبِٓ ٔی ؿٛد.

ز وٝ اص ثشٚص ثشخی ثیٕبسی ٞب ؿبُٔ سٚؽ ٞبیی اخشلبكی اػ: حفاظت اختصاصی در هقاتل ٍقایغ تْذاضتی ٍ تیواری ّا -

 .ػٌّٛیشی ٔی وٙذ
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 :ب( پیطگیزی سغح دٍم

ایٗ ٔشحّٝ ؿبُٔ سـخیق ثٝ ٔٛلْ ثیٕبسی ٚ دسٔبٖ ٔٙبػت ٚ ثٝ ػشٓز اػز. ایٗ الذأبر ثشای ػٌّٛیشی اص ػیش ثیٕبسی ثٝ ًشف 

 .ٔشاحُ دیـشفشٝ، ثٝ ٚػٛد آٔذٖ ٘مق ٚ ٘بسٛا٘ی ٚ ػشایز ثیٕبسی ثٝ افشاد ػبِٓ هشٚسر داسد

 :پیطگیزی سغح سَمح( 

دس ایٗ ٔشحّٝ، ٞذف ٔشٛلف وشدٖ ػیش ثیٕبسی ٚ ػٌّٛیشی اص ٘بسٛا٘ی وبُٔ یب ٔشي اػز. فیضیٛسشادی ثشای ثشٌشدا٘ذٖ حشوز ثٝ 

یه ٓوٛ ٓبهٝ دیذٜ، ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص ایٗ إٓبَ اػز. ُٕٓ ٞبی ػشاحی، اػشفبدٜ اص ٓیٙه، ػٕٔه ٚ ٚسصؽ ٞبی ٔخلٛف، ٔظبَ 

ٔبسی ٞؼشٙذ وٝ ثشای ثبصٌشدا٘ذٖ لؼٕشی اص سٛا٘بیی ٞبی اص دػز سفشٝ یب ػٌّٛیشی اص ٘بسٛا٘بیی ثیـشش ٔٛسد ٞبیی دیٍش اص الذا

 اػشفبدٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ.

 (33راّثزد گزٍُ پز هخاعزُ، هؼوَال در کذام رٍیکزد پیطگیزی تیطتز هَرد تَجِ است؟)ارضذ  سَال:

  ة( دیـٍیشی اِٚیٝ  اِف( دیـٍیشی ثذٚی یب ٘خؼشیٗ 

 د( دیـٍیشی طبِظٝ   ع( دیـٍیشی طب٘ٛیٝ 

 پاسخ گشیٌِ ب/

عزح تذاتیز هَجَد تزای کاّص یا هحذٍد کزدى ًقص ػضَ ٍ ًاتَاًائیْای حاصلِ اس تیواری ٍ تِ حذاقل رساًذى » سَال:

پیطگیزی  تِ کذام ًَع« رًج ٍ آسیة ًاضی اس اًحزاف سالهت کاهل ٍ ارتقای قذرت تغاتق تیوار تا حاالت تْثَد ًاپذیز

 (33تَجِ دارد؟)ارضذ 

 ة( دیـٍیشی اِٚیٝ   اِف( دیـٍیشی ثذٚی یب ٘خؼشیٗ 

 د( دیـٍیشی طبِظیٝ   ع( دیـٍیشی طب٘ٛیٝ 

 پاسخ گشیٌِ د/

دس ٔفْٟٛ ٌؼششدٜ خٛد ٓجبسر اػز اص اثشاص ػٙز ثـشدٚػشی دس دضؿىی، ٔشالجز ثیٕبساٖ، دیـٍیشی اص  -پشضکی اجتواػی  -3

 ٚ خذٔبر ٚ ٌٔبِت ٔشثٛى ثٝ سٙذسػشی ٚ ثٟضیؼشی ٔشدْ ٚ دٚس اص ٞش ٌٛ٘ٝ سفؼیش ٔشٙبلن ثب ٓالیك آ٘بٖ. ثیٕبسی، اداسٜ وشدٖ

 دضؿىی اػشٕبٓی سا آػیت ؿٙبػی اػشٕبٓی، آػیت ؿٙبػی ػٕٔیشی ٚ آػیت ؿٙبػی ػغشافیبیی ٞٓ ٔی ٘بٔٙذ.

ٞبی اٚ ٞٓ ّٓز ٞبی اػشٕبٓی داسد، اػبع ِ٘شیٝ دضؿىی اػشٕبٓی آٖ اػز وٝ چٖٛ ا٘ؼبٖ ٔٛػٛدی اػشٕبٓی اػز ثیٕبسی 

دیبٔذٞبی اػشٕبٓی ثش ػبی ٔی ٌزاسد ٚ دسٔبٖ اػشٕبٓی الصْ داسد. دس دضؿىی اػشٕبٓی ا٘ؼبٖ ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٔٛػٛدی دس وّیز 

 ٔحیي صیؼز دس ِ٘ش ٌشفشٝ ٔی ؿٛد ٚ سٙذسػشی سٕبٔی سٕبٔی ػبٔٔٝ ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٚاحذ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ٔی ؿٛد.

 :ًیهفاّین تْذاضت ّوگا

ٚهْ ٔمشسار ثشای ثٟؼبصی، اكالحبر صیؼز ٔحیٌی ٚ ٔجبسصٜ  ؿبُٔایٗ ٔشحّٝ (: 1880 -1320هزحلِ هثارسُ تا تیواریْا ) -الف

ثب ٓٛأُ ثیٕبسیضای فیضیىی دس ٔحیي صیؼز ٚ اص ػّٕٝ سبٔیٗ آة ػبِٓ ٚ دفْ فوٛالر ثٛد. ثب ایٗ سشسیت سٙذسػشی ٔشدْ اص ًشیك 

 ذ.ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسیٟب ثیـشش ؿ

دس ایٗ ٔشحّٝ اسسمبء ػالٔز ٔشدْ ٞٓ ثٝ ٞذف ٞبی ثٟذاؿز ٕٓٛٔی افضٚدٜ ؿذ. (: 1320هزحلِ ارتقاء سالهت )تؼذ اس سال  -ب

ٔشحّٝ ی اسسمبی ػالٔز دس اثشذا ثب خذٔبر ثٟذاؿز ٔبدس ٚ وٛدن، ثٟذاؿز ٔذاسع، ثٟذاؿز حشفٝ ای ٚ كٙٔشی، ثٟذاؿز سٚا٘ی ٚ 

( Winslow1920ثٟذاؿز ٍٕٞب٘ی ) ،دشػشبسی ثٟذاؿز ٕٓٛٔی دبیٝ ٌزاسی ؿذ. دس سٔشیف اِٚیٝٔشالجز ٞبی ٔشثٛى ثٝ ثبصسٛا٘ی ٚ 
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ّٓٓ ٚ ٞٙش دیـٍیشی اص ثیٕبسی ٞب، افضایؾ ًَٛ ٕٓش، اسسمبی ػالٔز ٚ وبسایی افشاد اص ًشیك وٛؿؾ ػبصٔبٖ یبفشٝ ی ػبٔٔٝ سٔشیف 

 ؿذٜ اػز.

ؿشی لذیٕی ٔب٘ٙذ ثیٕبسیٟبی ٓفٛ٘ی ٚ ٚاٌیش ثب سٚؽ ٞبی ػٙشی دغ اص آٖ وٝ دؿٛاسیٟبی ثٟذاهزحلِ هٌْذسی اجتواػی:  -ج

ثیٕبسیٟبی ٓفٛ٘ی ٔب٘ٙذ ػشًبٖ ٞب، ثیٕبسی لٙذ،  .ثٟذاؿز ٍٕٞب٘ی ٔب٘ٙذ ػذاػبصی، لشٌ٘یٙٝ، ایٕٗ ػبصی ٚ ٌٙذصدایی وبٞؾ یبفز

اٖ دیـٍیشی وشد ٚ دس اثشذا ٞٓ ثشای ٔی ثبسٌی )اِىّیؼٓ( ٚ آشیبد ػّٜٛ ثیـششی یبفشٙذ. اص ایٗ ثیٕبسیٟب ثب سٚؽ ٞبی ػٙشی ٕ٘ی سٛ

آٟ٘ب ٓٛأُ ثیٕبسیضای ص٘ذٜ سلٛس ٕ٘ی ؿذ. اص ایٗ سٚی ٓٛأُ سٔییٗ وٙٙذٜ آٟ٘ب سا ٓٛأُ خٌش ٘بٔیذ٘ذ. ثب دیذایؾ ٚ افضایؾ ایٗ 

ػٙجٝ سفشبسی ٚ  ثیٕبسیٟب الصْ ؿذ وٝ الذأبر سبصٜ ای دس صٔیٙٝ ثٟذاؿشی ٕٓٛٔی ا٘ؼبْ ٌیشد. اص ایٗ سٚ دس ٔشحّٝ ٟٔٙذػی اػشٕبٓی

اػشٕبٓی ثیٕبسی ٞب ثیـشش اِٚٛیز یبفز ٚ ثٟذاؿز ٍٕٞب٘ی ثٝ ػٛی دیذا وشدٖ سٚؿٟبیی ثشای دیـٍیشی ٚ ثبصسٛا٘ی ثیٕبسیٟبی 

 ٔضٔٗ ػٛق دادٜ ؿذ.

 ی هٌْذسی اجتواػی اس هزاحل تغییز تْذاضت ػوَهی، چِ هَضَػی در اٍلَیت قزار گزفت؟)ارضذ در هزحلِ سَال:

34)  

 ة(آػیت ؿٙبػی ػٕٔیشی   ٞبی سفشبسی ٚ اػشٕبٓی ثیٕبسی  اِف( ػٙجٝ

 د( ِ٘شیٝ ٔیىشٚثی ایؼبد ثیٕبسی     ع( افضایؾ ًَٛ ٕٓش 

 پاسخ گشیٌِ الف/

 

( ثب سٛػٝ ثٝ ٚهْ WHOوـٛسٞبی ٓوٛ ػبصٔبٖ ثٟذاؿز ػٟب٘ی )(: 1381-2000) 2000حلِ تْذاضت تزای ّوِ تا سال زه -ت

ٔذ، آة آؿبٔیذ٘ی ٚ ػبیش أىب٘بر وـٛسٞبی دیـشفشٝ ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٘جٛد یب وٕجٛد ایٗ أىب٘بر دس خٛة ثٟذاؿز، سغزیٝ، دسآ

دػششػی ثٝ ػٌحی اص سٙذسػشی وٝ أىبٖ دٞذ ٔشدْ ػٟبٖ ثٝ یه ص٘ذٌی الشلبدی اػشٕبٓی ثبسٚس  وـٛسٞبی سٚ ثٝ دیـشفز

 ثشػٙذ ٚ ثٟذاؿز ػٟب٘ی اسسمبء یبثذ، ٍٕٞبْ ؿٛ٘ذ.

، اػششاسظی ػٟب٘ی ثشای سٛػٔٝ ػالٔز اػز وٝ دس 21ػالٔز ثشای ٕٞٝ دس لشٖ ِ در قزى تیست ٍ یکن: تْذاضت تزای ّو -ث

سٛػي ػبصٔبٖ ػٟب٘ی ثٟذاؿز سٕٚ٘بیی ؿذ ٚ ثب آالٔیٝ ػٟب٘ی ػالٔز ٔٛسد سبویذ لشاس ٌشفز وٝ دس آٖ ٞٓ إٞیز  1998ػبَ 

 ٞؼشٝ آٖ سا ٔـبسوز سـىیُ ٔی دٞذ. ػیبػز ٞب ٚ ٞٓ اػششاسظی ٞبی ٔحّی ٚ ّٔی ثشػؼشٝ ؿذٜ اػز ٚ ٘یض

 دس ایٗ ثبصٍ٘شی اكَٛ اخاللی صیش ٔٛسد سبویذ لشاس ٌشفشٝ اػز:

 ػالٔشی حك ٔؼّٓ ثـش اػز. -1

 .ثشاثشی دس ثشخٛسداسی اص ػالٔز ٚ ٚحذر دس ُٕٓ ثیٗ وـٛسٞب، ٌشٜٚ ٞبی ٔشدٔی دس ٞش وـٛس ٚ ثیٗ ػٙؼیز ٞب -2

ٛأْ ٚ ػبصٔبٟ٘ب ٚ ثخؾ ٞبی دخیُ دس سٛػٔٝ، یىی اص اٞذاف ػالٔز دس لشٖ ثیؼز ٚ ٔـبسوز ٚ دبػخٍٛیی افشاد، ٌشٜٚ ٞب، ػ -3

 یىٓ، ثشداؿشٗ ٌبْ ٞبی چٙذ ٚػٟی ثشای خّك ػالٔز ٚ سٛػٔٝ دبیذاس اص ًشیك الذأبر صیش ثٛد:

 سفْ ٔٛاْ٘ فیضیىی ٚ اػشٕبٓی، الشلبدی ػالٔز 

 ْآػبٖ سش وشدٖ ا٘شخبة ٞبی ػبِٓ ثشای ٔشد 

 افشاد، ٟ٘بدٞبی اػشٕبٓی ٚ ػٛأْ ٔحّی ٚ ػبصٔبٖ ٞبی خلٛكی ٚ داًّٚت دس حٛصٜ ٞبی ٔخشّف ثشای  ثشلشاسی ساثٌٝ ثب

 اسسمبی ػالٔز ثٝ ٓٙٛاٖ ٔظبَ خب٘ٝ ٞبی ػبِٓ، ٔحُ وبس ػبِٓ، ٔذاسع ػبِٓ،  ؿٟش ػبِٓ ٚ .....

 اػشٕبٓی سشغیت سٕبٔی ثخؾ ٞب ثٝ ؿٙبػبیی ٚ سػیذٖ ثٝ ٔٙبثْ ػٕٔی دس صٔیٙٝ ػالٔز ٚ سٛػٔٝ الشلبدی. 
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 :تحزاى در پشضکی

ؿىبیز سایغ اص دضؿىی أشٚصی آٖ اػز وٝ وبسٞبی دضؿىی ثؼیبس دش ٞضیٙٝ، خٌش٘بن ٚ دس دسٔبٖ ثیٕبسیٟبی ػذی ٘بوبسػبص اػز. 

ِٚی دِیُ ٞبی دیٍشی ٞٓ . ٞضیٙٝ ٚ خٌشار ایٗ ِ٘بْ اسىبی آٖ ثٝ سٚؿٟبی سٟبػٕی، اػجبة ٞبی فٙی ٚ داسٚٞبی خٌش٘بن اػز

 د اص دضؿىی ٘ٛیٗ ٚػٛد داسد اص ػّٕٝ:ثشای ا٘شمب

 .سٙذسػشی ٔشدْ ٔشٙبػت ثب افضایؾ ٞضیٙٝ ٞبی دضؿىی افضایؾ ٘یبفشٝ اػز  -

ثیٕبسیٟبی ٕٓذٜ ٔشدْ ػٟبٖ ٔب٘ٙذ ٔبالسیب، سشیذب٘ٛصٚٔیبص، ػزاْ، ؿیؼشٛصٚٔیبص، ػُ، فیالسیبص، ٚ ِیـٕب٘یٛص ثب ٚػٛد دیـشفشٟبی   -

 یؾ ٞٓ یبفشٝ اػز.دضؿىی سٟٙب وبٞؾ ٘یبفشٝ ثّىٝ افضا

 أیذ ثٝ ص٘ذٌی دس وـٛسٞبی سٚ ثٝ دیـشفز ٚ سٛػٔٝ ٘یبفشٝ وٓ ٚ ٔیضاٖ ٞبیی ٔیشایی وٛدوبٖ دس ایٗ وـٛس صیبد اػز.  -

 خذٔبر دضؿىی ثٝ كٛسر ٘بثشاثش ٚ سجٔین آٔیض سٛصیْ ؿذٜ اػز.  -

 دضؿىی ٘ٛیٗ دس خذٔز ًجمٝ ٔشفٝ ػبٔٔٝ اػز  -

ضؿىی ٘ٛیٗ وٝ ٔٙؼش ثٝ ٘ٛٓی خذٔبر دضؿىی ثشای الـبس وٓ دسآٔذ ٚ ّ٘ٛ ثٟشش خذٔبر ثشای ثشای ٟٔبس دؿٛاسی ٞبی حبكُ اص د

دس إِٓبٖ ثیٕٝ ی ثیٕبسی اػجبسی ؿذ. اٍّ٘ؼشبٖ  1883افشاد ٔشفٝ ؿذٜ دبسٜ ای الذأبر اػشٕبٓی ا٘ؼبْ ؿذٜ اػز. اص ػّٕٝ اص ػبَ 

( ثشای اسائٝ ی خذٔبسی HMOػبصٔبٖ ٞبی حفَ سٙذسػشی )ٚ فشا٘ؼٝ خذٔبر دضؿىی سا ّٔی وشد٘ذ، دس آٔشیىب ٞٓ ثب ثشلشاسی 

ٔٔیٗ ثٟبی طبثز دسیبفز ٔی ؿٛد ٚ ثب ایٗ سشسیت دس ساٜ دٛؿؾ ٍٕٞب٘ی خذٔبر ثٟذاؿشی ثشای ٓبٔٝ ی ٔشدْ ٌبْ ٞبیی ثشداؿشٝ 

 اػز.

 تْذاضت در قاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایزاى 

 اص ثٟذاؿز، سغزیٝ ٚ ثیٕٝ ػخٗ ثٝ ٔیبٖ آٔذ اػز:دس لبٖ٘ٛ اػبػی ػٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ دس چٟبس ٔٛسد 

 اكَٛ وّی( –اكُ ػْٛ ثٙذ دٚاصدٞٓ )فلُ اَٚ  -1

 حمٛق ّٔز( –اكُ ثیؼز ٚ ٟ٘ٓ )فلُ ػْٛ  -2

 الشلبد ٚ أٛس ٔبِی( –اكُ چُٟ ٚ ػْٛ )فلُ چٟبسْ  -3

 ؿٛساٞب( -اكُ یىلذْ )فلُ ٞفشٓ  -4
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 هفَْم تٌذرستی ٍ تیواری

 :هفَْم تٌذرستیتغییز در 

اػبع ِ٘شیٝ ٔیىشٚثی ایؼبد ٔفْٟٛ ا٘ؼبٖ ثٝ كٛسر  (Biomedical) ٔفْٟٛ صیؼز دضؿىیهفَْم سیست پشضکی:  -الف

 ٔبؿیٙی دس ِ٘ش ٌشفشٝ ٔی ؿٛد وٝ ٚػٛد ثیٕبسی ثبٓض اخشالَ وبس آٖ ٔی ؿٛد.

سٙذسػشی یه ٚهٔیز سفبٜ وبُٔ ٚ دبیذاس دسٖٚ یه  (Ecologic) دس ٔفْٟٛ ثْٛ ؿٙبخشیهفَْم تَم ضٌاختی )اکَلَصیک(:  -ب

 "اوٛػیؼشٓ دبیذاس دس داخُ یه صیؼز وشٜ یب ثیٛػفٛس دبیذاس ٚ ثیٕبسی ٓجبسر اػز اص ثذی سٌبثك ٚػٛد ا٘ؼبٖ ثب ٔحیي صیؼز . 

 ."ىشد اػز سٙذسػشی ٘ـب٘ٝ ٘جٛد دسد ٚ ٘بساحشی ٚ سٌبثك ٚ سِٙیٓ ٔؼشٕش ثب ٔحیي صیؼز ٚ إًیٙبٖ یبفشٗ اص ثٟششیٗ ّٕٓ

 (34تز است؟)ارضذ  در کذام رٍیکزد اس تٌذرستی ضاخص "ّای هحیغی تالش فزد تزای ساسگاری تا چالص" سَال:

 Holisticد(   Biopsychosocialع(   Biomedicalة(   Ecologicalاِف( 

 پاسخ گشیٌِ الف/

اس تْتزیي ػولکزد تؼزیف  ّای تٌذرستی سیز، سالهتی تِ ػٌَاى اعویٌاى یافتي در کذاهیک اس هذل سَال:

 (33گزدد؟)ارضذ  هی

 د( ثیٛٔذیىبَ ع( اوِٛٛطیه   سٚا٘ی ٚ اػشٕبٓی  -ة( صیؼشی  اِف( ػبْٔ 

 پاسخ گشیٌِ ج/

دیـشفشٟبی ّْٓٛ اػشٕبٓی ٚ سٚاٖ ؿٙبخشی ٔٔبكش ٘ـبٖ دادٜ وٝ ٍٞٙبْ سٔشیف ٚ ا٘ذاصٜ هذل سیستی، رٍاًی ٍ اجتواػی:  -ج

دذیذٜ ٞبی صیؼز دضؿىی ثّىٝ سبطیش ٓٛأُ اػشٕبٓی، سٚاٖ ؿٙبخشی، فشٍٞٙی ٚ ػیبػی سا ٞٓ ثبیذ دس ٌیشی سٙذسػشی ٘ٝ سٟٙب اطش 

ِ٘ش ٌشفز ٚ دس ٚالْ ایٗ ٔذَ ٕٞبٖ ٔذَ صیؼز دضؿىی اػز وٝ ٓٛأُ سٚاٖ ؿٙبخشی اػشٕبٓی ٚ فشٍٞٙی ٞٓ ثٝ آٖ افضٚدٜ ؿذٜ 

 اػز.

ػالٔشی ٘ـب٘ٝ اص فىش  "ذٜ اػز. ایٗ ِ٘شیٝ ثب ِ٘شیٝ ٞبی ثبػشب٘ی سشویجی اص ٕٞٝ ی ٔفبٞیٓ یبد ؿ(: Holisticهذل جاهغ ) –ت 

 ٕٞبٍٞٙی داسد. "ػبِٓ دس ثذٖ ػبِٓ، دس خب٘ٛادٜ ػبِٓ ٚ دس ٔحیٌی ػبِٓ 

ّای سیز هغاتقت دارد.)ارضذ  ای اس فکز سالن، در خاًَادُ سالن در هحیظ سالن تا کذام یک اس ًظزیِ سالهتی ًطاًِ سَال:

83) 

   ة( ٔفْٟٛ صیؼز دضؿىی                      ؿٙبخشی اِف( ٔفْٟٛ ثْٛ 

 د( ٔذَ ػبْٔ  اػشٕبٓی  -سٚا٘ی -ع( ٔذَ صیؼشی

 پاسخ گشیٌِ د/

 :اتؼاد تٌذرستی

ٌٔبثك سٔشیف ػبصٔبٖ ػٟب٘ی ثٟذاؿز سٙذسػشی ؿبُٔ ػٝ ثٔذ ػؼٕی، سٚا٘ی ٚ اػشٕبٓی اػز ِٚی اثٔبد سٚحی، ٓبًفی، ؿغّی ٚ 

 دس ِ٘ش ٌشفز.ػیبػی ٞٓ ٔی سٛاٖ ثشای آٖ 

 ؿبُٔ ػالٔز ػؼٓ ٚ فیضیه افشاد ٔی ثبؿذ.: تؼذ جسوی -الف
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. افضٚدٖ ثش ایٗ ٞب  "حبِز سٛاصٖ ثیٗ ؿخق ٚ د٘یبی دیشأٖٛ ٚ ٔحیي صیؼز "ػالٔز سٚا٘ی ٓجبسر اػز اص  :تؼذ رٍاًی -ب

( ٔی سٛا٘ذ 2ٚ ػذاَ ٘یؼز. ( ٓبسی اص سٔبسم ٚ وـٕىؾ ٞبی دسٚ٘ی اػز ٚ ثب خٛد دس حبَ ػًٙ 1ؿخق اص ِ٘ش سٚا٘ی ػبِٓ، 

( خٛد سا ثـٙبػذ ٚ ٘یبصٞب، ٔـىالر ٚ 3سٌجیك وبُٔ یبثذ یٔٙی ثب دیٍشاٖ ثخٛثی ص٘ذٌی وٙذ، ا٘شمبدٞب سا ثذزیشد، صٚد ثشآؿفشٝ ٘ـٛد، 

شٝ ( سٛاٖ ٔمبثّٝ ثب سٙؾ ٚ اهٌشاة سا داؿ5( ثشخٛد ٔؼّي ٚ داسای سٔبدَ ٓبًفی ٚ ٌٔٙمی ثبؿذ، 4اٞذاف خٛد سا سـخیق دٞذ، 

 ( دس ػؼز ٚ ػٛی ؿٙبخز ؿخلیز خٛد ثبؿذ.7( احؼبع ٘یشٚٔٙذ خٛد اسىبیی داؿشٝ ٚ 6ثبؿذ، 

 (34ضَد؟)ارضذ  تِ کذام تؼذ سالهت هزتَط هی "احساط خَداتکایی"هفَْم  سَال:

 د( اػشٕبٓی  ع( سٚحی   ة( ؿغّی   اِف( سٚا٘ی 

 پاسخ گشیٌِ الف/

اػشٕبٓی ّٕٓىشد اػشٕبٓی ٚ سٛا٘بیی ؿٙبخز ؿخق اص خٛد ثٝ ٓٙٛاٖ یه ٓوٛ ؿبُٔ ػٌح ٟٔبسر ٞبی  :تؼذ اجتواػی  -ج

 ػبٔٔٝ ی ثضسٌشش اػز.

چیضی ٘بدیذا ٚ فیضیِٛٛطیه ٚ سٚاٖ ؿٙبػی آٖ ٔبٚساء اٌِجیٔٝ اػز ٚ ؿبُٔ وٕبَ، اخاللیبر، ٚ اكَٛ داؿشٗ ٞذف  :تؼذ رٍحی -ت

 اػز. ٚ سٟٔذ ثٝ چیضی اِٚی سش ٚ ثبٚس ثٝ ٔفبٞیٓ رٞٙی، ٚ ٞٙشٔٙذا٘ٝ

 تؼذ ضغلی -ث

اػشٕبٓی، ثٔذ صیؼز ٔحیٌی، ثٔذ سغزیٝ ای دسٔب٘ی ٚ  –ؿبُٔ ثٔذ فّؼفی، ثٔذ فشٍٞٙی، ثٔذ الشلبدی اتؼاد غیز پشضکی،  -ج

 دیـٍیشی اػز.

 :عیف تٌذرستی

دیه ػالٔشی ٚ ثیٕبسی سا دس دٚ ا٘شٟبی ًیف دیٛػشٝ ای دس ِ٘ش ٔیٍیش٘ذ وٝ ٚهٔیز دش ٔخبًشٜ اص ِحبٍ ٔشي صٚدسع دس ٘ض

ا٘شٟبی ًیف ٚ ٚهٔیز سٙذسػشی ثٟیٙٝ دس ٘ضدیىی ا٘شٟبی دیٍش ًیف لشاس داسد. ػالٔشی ٔظجز یه ا٘شٟب ٚ ٔشي ا٘شٟبی دیٍش ًیف 

 سا سـىیُ ٔی دٞذ.

 ثٝ ایٗ سشسیت سٙذسػشی حبِشی ایؼشب ٘یؼز ثّىٝ دس حبِز دٌشٌٛ٘ی اػز.

 :ػَاهل تؼییي کٌٌذُ تٌذرستی

سٙذسػشی  ،ٚ ٞٓ اص ٓٛأُ صیؼز ٔحیٌی سبطیش ٔی دزیشد . اص ثشٕٞىٙؾ ایٗ دٚ دػشٝ ٓبُٔ سٙذسػشی ا٘ؼبٖ ٞٓ اص ٓٛأُ دسٚ٘ی

 وبٞؾ یب افضایؾ ٔی یبثذ. ایٗ ٓٛأُ  ٓجبسسٙذ اص:

 ٚساسض -اِف

 ٔحیي صیؼز-ة

 ص٘ذٌی  ػجه -ح

 ٚهٔیز الشلبدی -ر

 ػٌح آٔٛصؽ –ص 
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٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ، ا٘شخبة ّ٘ٛ فٙأٚسی ثشای خذٔبر ثٟذاؿشی ٚ سلٕیٓ ٌیشی دسثبسٜ سخلیق ٔٙبثْ، سٛػٔٝ : ِ٘بْ ػیبػی وـٛس -ع

غیشٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اص دخبِز ػیبػی وـٛس دس اسائٝ خذٔبر ثٟذاؿشی ثٝ ػبٔٔٝ اػز. ٌٔبثك ٔٔیبسٞبی ػبصٔبٖ ػٟب٘ی ثٟذاؿز 

 دسكذ اص سِٛیذ ٘بخبِق ّٔی خٛد سا ثٝ ثخؾ ثٟذاؿز اخشلبف دٞٙذ. 5سٕبٔی وـٛسٞب ثبیذ 

 .یخذٔبر ثٟذاؿش -ؽ

 (:PHC)هزاقثتْای تْذاضتی اٍلیِ 

اػششاسظی ػٟب٘ی ثٟذاؿز ثشای ٕٞٝ سٛػي ػی ٚ دٚٔیٗ اػالع ػبصٔبٖ ػٟب٘ی ثٟذاؿز ٔٛسد سلٛیت لشاس  1979دس ٔبٜ ٔی ػبَ 

سا ثشای اػبع ٔشالجز ٞبی اِٚیٝ  "ثٟذاؿز ثشای ٕٞٝ "ٌشفز ٚ ٕ٘بیٙذٌبٖ وـٛسٞبی ٓوٛ دزیشفشٙذ وٝ اػششاسظی ٞبی وـٛسی 

 :اؿشی سذٚیٗ ٚ ثٝ ٔشحّٝ ُٕٓ دسآٚسد٘ذ. ٞذف ثٟذاؿز ثشای ٕٞٝ ثش دبیٝ ػیبػز ٞبی صیش اػشٛاس اػزثٟذ

 ثٟذاؿز ٚ سٙذسػشی حك ٔؼّٓ ٔشدْ اػز ٚ سبٔیٗ آٖ یه ٞذف اػشٕبٓی دس ػشاػش ػٟبٖ اػز. -1

دس دسٖٚ وـٛسٞب ثٝ سشسیجی وٝ ثٝ دبیٝ ٚ اػبع اػششاسظی ثٟذاؿز ثشای ٕٞٝ، سٛصیْ ٓبدال٘ٝ أىب٘بر ثٟذاؿشی دس ثیٗ وـٛسٞب ٚ 

 دػششػی ْٕٓٛ ٔشدْ ثٝ ٔشالجشٟبی اِٚیٝ ثٟذاؿشی ٚ خذٔبر دـشیجبٖ آٖ ثیب٘ؼبٔذ، ٔی ثبؿذ.

یفٝ ٔشدْ اػز وٝ ثٝ كٛسر فشدی ٚ ٌشٚٞی دس ثش٘بٔٝ سیضی ٚ اػشای ٔشالجز ٞبی ثٟذاؿشی خٛدؿبٖ ٘مؾ داؿشٝ ُحك ٚ ٚ -2

ىُ دادٖ ثٝ آیٙذٜ ثٟذاؿشی ٚ الشلبدی ػبٔٔٝ اص ٓٛأُ اػبػی دس سحمك اػششاسظی ٞبی ثبؿٙذ. ثٙبثشایٗ ٔـبسوز فٔبَ ٔشدْ دس ؿ

 ثٟذاؿز ثشای ٕٞٝ اػز.

دِٚز ٞب دس ثشاثش ثٟذاؿز ٚ سٙذسػشی ٔشدْ وٝ ثب فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ أىب٘بر اػشٕبٓی ٚ ثٟذاؿشی وبفی أىبٖ دزیش اػز، ٔؼئِٛیز  -3

ٕٞٝ سٟٙب سٟٔذ ٚصاسر ثٟذاؿز وبفی ٘جٛدٜ ٚ سٟٔذ ػیبػی دِٚز دس ػٌح وّی هشٚسر سبْ داس٘ذ. ثٙبثشایٗ ثشای سبٔیٗ ثٟذاؿز ثشای 

 داسد.

 ٕٞىبسی فٙی ٚ الشلبدی ثیٗ وـٛسٞب دس سٛػٔٝ ٚ اػشای اػششاسظی ثٟذاؿز ثشای ٕٞٝ ٘مؾ ٔٛطشی داسد. -4

یه سٚؽ ّٕٓی ٚ ّٕٓی لبثُ لجَٛ ٔشالجشٟبی ثٟذاؿشی اػبػی ٔی ثبؿذ وٝ سٛػي ِ٘بْ ثٟذاؿشی ثب  ،ٔشالجشٟبی ثٟذاؿشی اِٚیٝ -5

اص ِ٘ش سٚؽ ٞب ٚ سىِٙٛٛطی، لبثُ سحُٕ اص ِ٘ش ٞضیٙٝ ٞب )ثشای ػبٔٔٝ ٚ وـٛس( ٚ ثب ٔـبسوز وبُٔ ٔشدْ ٚ سٚحیٝ خٛد اسىبیی ثٝ 

 افشاد ٚ خب٘ٛادٜ ٞب دس ػٌح ػبٔٔٝ اسائٝ ٔی ٌشدد.

 (33پایِ ٍ اساط استزاتضی تْذاضت تزای ّوِ ػثارت است اس:)ارضذ  سَال:

  اِف( سٛصیْ ٔؼبٚی أىب٘بر ػالٔز ٔجشٙی ثش ػٕٔیز 

 ٞبی اِٚیٝ ثٟذاؿشی ة( سوٕیٗ دػششػی ٔشدْ ثٝ ٔشالجز

 ع( اِضاْ سٟٔذ ػیبػی دِٚز دس ػٌح وّی 

 د( ٕٞىبسی ٚ ٔؼئِٛیز ثیٗ إِّّی

 پاسخ گشیٌِ ج/

 :زاقثت ّای تْذاضتی اٍلیِهتؼزیف ساسهاى جْاًی تْذاضت اس 

ٔشالجز ٞبی ثٟذاؿشی اِٚیٝ ٔشالجشٟبی اكّی دس صٔیٙٝ ثٟذاؿز اػز وٝ ثبیذ ثشای ٕٞٝ افشاد ٚ خب٘ٛادٜ ٞبی ػبٔٔٝ لبثُ دػششع 

ثبؿذ. ایٗ خذٔبر ثخؾ اػبػی ِ٘بْ ثٟذاؿشی ٚ سٛػٔٝ الشلبدی اػشٕبٓی وـٛس اػز. ٔشالجز ٞبی ثٟذاؿشی اِٚیٝ اِٚیٗ ػٌح 

ثٟذاؿشی وـٛس ثٛدٜ ٚ خذٔبر سا سب حذ ٕٔىٗ ثٝ ػبیی وٝ ٔشدْ دس آٖ وبس ٚ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ سٕبع فشد، خب٘ٛادٜ ٚ ػبٔٔٝ ثب ِ٘بْ 

ٔی ثشد. ٞذف اص اسائٝ ایٗ ٔشالجز ٞب حفَ، ٍٟ٘ذاسی ٚ اسمبء ػٌح ػالٔز افشاد ػبٔٔٝ اػز. ٚ أشٚصٜ ثش ایٗ ٘ىشٝ سبویذ ٔی ؿٛد وٝ 
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شالجز ٞبی ثٟذاؿشی اِٚیٝ ٚػٜٛ ٔصسٛا٘ی سا دٛؿؾ دٞذ. ثشای خذٔبر ثٟذاؿشی ثبیذ ًیف وبُٔ خذٔبر دیـٍیشی، دسٔب٘ی ٚ ثب

 فّؼفی ٚ اػششاسظیه ثٝ ؿشح صیش دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذٜ اػز:

 هزاقثتْای تْذاضتی اٍلیِ ٍجْی فلسفی دارد، سیزا: -1

ؾ آِٓ ثٟذاؿز دس سٔشیف، ػبٔٔیشی سا دس ثش ٔی ٌیشد وٝ ٓالٜٚ ثش ٔشالجشٟبی ثٟذاؿشی دسٔب٘ی، آٔیخشٍی ٚ ٕٞبٍٞٙی ثخ

اػشٕبٓی ػبٔٔٝ سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد. ٔشىی ثش ٔـبسوز ٔشدْ اػز ٚ ٔی خٛاٞذ ٘یبصٞبی اػبػی ثٟذاؿز سا ثٝ سمبهب ٚ  -الشلبدی

ًّت ػبٔٔٝ سجذیُ وٙذ. ٔشوٕٗ سٛصیْ ٓبدال٘ٝ ٔٙبثْ اػشٕبٓی ثیٗ ًجمبر ٔشدْ ثٛیظٜ ًجمبر ٔحشْٚ ػبٔٔٝ اػز. چٖٛ ٔی خٛاٞذ 

 ٗ ثٝ ٔحُ وبس ٚ ص٘ذٌی ٔشدْ ٘ضدیه وٙذ.أىب٘بر ثٟذاؿشی سا سب حذ ٕٔى

 :هزاقثتْای تْذاضتی اٍلیِ ٍجْی استزاتضیک دارد، سیزا -2

  ػالٔشی سا ثٝ ٓٙٛاٖ ٔحٛس سٛػٔٝ ؿٙبخشٝ وٝ ٕٞٛاسٜ ثبیذ اص اِٚٛیز دس ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبی سٛػٔٝ وّی ػبٔٔٝ ثشخٛسداس

 ثبؿذ.

 ٝٔٔثب ِ٘بْ ثٟذاؿشی وـٛس ثٝ كٛسر خذٔبر ٕٞبًٞٙ ٚ سّفیك  ٓشهٝ ٔشالجشٟبی اِٚیٝ ثٟذاؿشی دس اِٚیٗ ػٌح سٕبع ػب

 یبفشٝ آغبص ٔی ؿٛد ٚ ػبٔٔیز خٛد سا دس ػٌٛح ثٔذی سىبُٔ ٔی ثخـذ.

 .ٔـبسوز ٔشدْ سا دس وّیٝ ٔشاحُ ثش٘بٔٝ سیضی، اػشا ٚ ِ٘بسر ًّت ٔی وٙذ 

 ٙبػت ثب ػٙز ٞب ٚ أىب٘بر ثب ػٌح ثٙذی خذٔبر ٚ اص ًشیك ِ٘بْ اسػبّ ٚ ٕٞچٙیٗ ثىبسٌیشی سىِٙٛٛطی ٔٙبػت ٚ ٔش

ٔحّی ثبٓض ٔی ؿٛس وٝ ایٗ خذٔبر ثب وٕششیٗ ثٟبیی وٝ ػٛأْ ٚ دِٚز ٞب لبدس ثٝ دشداخز آٖ ٞؼشٙذ دس دػششع 

 ٍٕٞبٖ لشاس ٌیشد.

  ثشای ٚكَٛ ثٝ ٞذف ٞبی خٛد ٘یبصٔٙذ ِ٘بْ ثٟذاؿشی ٔٙبػجی اػز وٝ سبٔیٗ ایٗ ٞذف ٞب سا ٕٔىٗ ػبصد. چٙیٗ ِ٘بٔی

 دظٚٞؾ ٞبی وبسثشدی ثٝ اكالح خٛیؾ ثذشداصد ٚ سغییشار هشٚسی سا ثشای ٞش ٔشحّٝ دزیشا ثبؿذ.ثبیذ ثب ا٘ؼبْ 

 :اصَل هزاقثت ّای تْذاضتی اٍلیِ 

 (اػشٕبٓی -ثخؾ ٞبی سٛػٔٝ الشلبدی ثیٗ ثخـی ) اكُ ٕٞبٍٞٙی -1

چٍٛ٘ٝ ٔٛفمیشی ثشای آٖ دیؾ ثیٙی ثذٖٚ ٕٞىبسی ٚ ٓاللٝ ٔشدْ ثٝ سبٔیٗ ٚ سٛػٔٝ خذٔبر ٞی: ٔـبسوز ٔشدْ ٚ اسىبء ثٝ خٛد -2

 ّٝ ٔشدْ ٚ لشاس دادٖ ػالٔز ٔشدْ دس دػز خٛد آٟ٘ب سٛكیف ؿذٜ اػز.یٕ٘ی ؿٛد ایٗ ثٝ ٓٙٛاٖ ثٟذاؿز ثٝ ٚػ

٘ٝ سٟٙب دس ٔشالجز ٞبی ثٟذاؿشی اِٚیٝ ثّىٝ دس سٕبٔی ػٌٛح اسائٝ خذٔبر ثٟذاؿشی : سٚؽ ٞبی ٔٙبػت، سىِٙٛٛطی ٔٙبػت -3

 اثضاس، دشػُٙ، داسٚ، ٔٛاد ٚ حشی ػیؼشٓ اداسی ٔٙبػت ٚ ٌٔٙجك ثب ؿشایي ػبٔٔٝ اػشفبدٜ ؿٛد.دسٔب٘ی ثبیذ اص سٚؽ، 

ٔٙبثْ ثٟذاؿشی ٚ خذٔبر ٔشثٛى ثٝ آٖ ثبیذ ثٝ كٛسر ثشاثش دس اخشیبس ٕٞٝ افشاد ػبٔٔٝ لشاس ٌیشد ٚ ٔشدْ ثب ٘یبصٞبی : ٓذاِز -4

 ؿٙذ.یىؼبٖ ثبیذ دػششػی ثشاثش ثٝ ٔشالجز ٞبی ثٟذاؿشی داؿشٝ ثب

ٔشالجز ٞبی ثٟذاؿشی اِٚیٝ دس یه سٚیىشد ػبْٔ ثش اػبع ٔذاخالر اسسمبیی، دیـٍیشی وٙٙذٜ، دسٔب٘ی، : ػبٔٔیز خذٔبر -5

 ثبصسٛا٘ی كٛسر ٔی ٌیش٘ذ.

 :اٍلیِ تْذاضتی اجشای هزاقثت ّای

 آٔٛصؽ ثٟذاؿز )آٔٛصؽ دس خلٛف ٔـىالر َٕٔٔٛ ثٟذاؿشی، دیـٍیشی ٚ سٚؽ ٞبی وٙششَ ثیٕبسی ٞب(-1
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 ثٟجٛد سغزیٝ -2

 دػششػی ثٝ آة آؿبٔیذ٘ی ػبِٓ ٚ ثٟؼبصی ٔحیي -3

 ثٟذاؿز ٔبدس ٚ وٛدن ٚ فبكّٝ ٌزاسی ثیٗ ٔٛاِیذ -4

 ٚاوؼیٙبػیٖٛ ثش ّٓیٝ ثیٕبسیٟبی ٓفٛ٘ی لبثُ ا٘شمبَ دس دٚساٖ وٛدویخ -5

 دیـٍیشی ٚ وٙششَ ثیٕبسیٟبی ٓفٛ٘ی )ثیٕبسیٟبی ٓفٛ٘ی آ٘ذٔیه ٔحّی( -6

 َٕٔٔٛ ٚ ػشاحز ٞب دسٔبٖ ثیٕبسیٟبی -7

 دػششػی ثٝ داسٚٞبی اػبػی -8

ثٟذاؿز دٞبٖ ٚ د٘ذاٖ، ٔشالجز ٞبی  اِٚیٝ، ٔشالجز ٞبی ٔشالجز ٞبی اػبػیدس حبَ حبهش دس ایشاٖ ٓالٜٚ ثش ٞـز ػضء  ٘ىشٝ:

 ثٟذاؿز سٚا٘ی ٚ سب حذٚدی ٔشالجز ٞبی ػبِٕٙذاٖ ٘یض ثٝ ٔشدْ اسائٝ ٔی ٌشدد.

 (83ارضذ تاضذ؟) ًویّای تْذاضتی اٍلیِ  کذام یک اس هَارد سیز اس اجشای اصلی هزاقثت سَال:

 ٞبی ؿبیْ اِف( دسٔبٖ ٔشٙبػت ثشای ثیٕبسیٟب ٚ آػیت

 ة( اؿشغبَ افشاد ػبْٔ یب وبسوٙبٖ ثٟذاؿز سٚػشب

 ع( ثٟؼبصی ٔحیي صیؼز

 د( سٛا٘جخـی

 پاسخ گشیٌِ د/

 ًطاًگزّای تْذاضتی

٘ـبٍ٘شٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚهٔیز ثٟذاؿز ػبٔٔٝ، ثشای ٔمبیؼٝ ٚهْ ػالٔز یه وـٛس ثب وـٛسٞبی دیٍش، ثشای ػٙؼؾ ٘یبصٞبی 

ثٟذاؿشی، ثشای سخلیق دادٖ ٔٙبثْ، ثشای اسصیبثی خذٔبر ثٟذاؿشی ٚ ثش٘بٔٝ ٞب ٚ فٔبِیز ٞبی ٔشثٛى ثٝ آٖ، ٚ ثشای ا٘ذاصٜ ٌیشی 

 ثش٘بٔٝ ٞب ثٝ وبس ٔی سٚ٘ذ.دأٙٝ ی دػشیبثی ثٝ اٞذاف ٚ ٔمبكذ 

 ٍیضگی ًطاًگزّا:

 یٔٙی ٕٓالً ثشٛا٘ذ آ٘چٝ سا ثبیذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿٛد ثذسػشی ا٘ذاصٜ ثٍیشد. -ٔٛطك ثبؿذ -اِف

 یٔٙی دس ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔشدْ ٔخشّف دس ؿشایي ٕٞب٘ٙذ دبػخ یىؼبٖ ثذػز ثذٞذ. -ٔٔشجش ٚ ثب ٞذف ثبؿذ -ة

 ِ٘ش حؼبع ثبؿذ. یٔٙی ثٝ دٌشٌٛ٘یٟبی ٔٛسد -حؼبع ثبؿذ -ع

 یٔٙی سٟٙب ٔٙٔىغ وٙٙذٜ ی دٌشٌٛ٘یٟبی ٚهٔیز ٔٛسد ِ٘ش ثبؿذ. -ٚیظٌی داؿشٝ ثبؿذ -د

گیزی در ًظز گزفتِ  گیزی کٌذ کِ تزای اًذاسُ ًطاًگز تایذ ................ تاضذ، یؼٌی تایذ دقیقاً ّواى چیشی را اًذاسُ سَال:

 (88ضذُ است.)ارضذ 

 د( ٔٔشجش  ع( لبثُ آشٕبد    ة( أىبٖ دزیش  اِف( حؼبع 

 پاسخ گشیٌِ د/
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 عثقِ تٌذی ًطاًگزّای تْذاضتی

 :٘ـبٍ٘شٞبی ٔیشایی-1

 ٓجبسر اػز اص سٔذاد ٔشي دس یىؼبَ دس یه ػبٔٔٝ ٔٔیٗ ثٝ اصای ٞش ٞضاس ٘فش ػٕٔیز. :ٔیضاٖ خبْ ٔشي -اِف

ٓجبسسؼز اص سٔذاد ػبَ ٞبیی وٝ دس كٛسر ادأٝ ٔیضاٟ٘بی ٔشي اخشلبكی ػٙی ػبسی ٔی سٛاٖ ا٘شِبس داؿز  :أیذ ص٘ذٌی -ة

ایٗ ؿبخق یىی اص  وٛدوبٖ ثٝ د٘یب آٔذٜ ٚ ص٘ذٜ ثٕب٘ٙذ. افضایؾ أیذ ثٝ ص٘ذٌی ٘ـب٘ٝ ای اص ثٟجٛد ٚهْ ثٟذاؿز ثٝ ؿٕبس ٔی آیذ.

 وبسثشد داسد. ٘ـبٍ٘شٞبیی اػز وٝ دس ٔحبػجٝ ؿبخق سٛػٔٝ ا٘ؼب٘ی

 (34ضَد؟)ارضذ  کذام یک اس ًطاًگزّای سیز در هحاسثِ ضاخص تَسؼِ اًساًی هٌظَر هی سَال:

 ػبَ 5ة( ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش صیش    اِف( أیذ ثٝ ص٘ذٌی دس ثذٚ سِٛذ 

 د( ٔیضاٖ طجز ٘بْ وٛدوبٖ دس ٔذاسع   ع( ػشا٘ٝ دسآٔذ ٘بخبِق ّٔی 

 پاسخ گشیٌِ الف/

 (31تاضذ؟)ارضذ  اهیذ تِ سًذگی جشٍ کذاهیک اس ًطاًگزّای تْذاضتی سیز هی سَال:

 د( اثشالء  ای  ع( ٚهٔیز سغزیٝ  ة( صیؼز ٔحیٌی   اِف( ٔیشایی 

 پاسخ گشیٌِ الف/

٘ؼجز ٔشي وٛدوبٖ وٕشش اص یه ػبَ دس یىؼبَ ٔٔیٗ ثش سٔذاد ٔؼّٕٛ ٔٛاِیذ ص٘ذٜ دس  :( IMRٔیضاٖ ٔیشایی ؿیشخٛاساٖ ) -ع

 بٖ ػبَ وٝ ٕٔٔٛالً ثلٛسر ٔیضاٖ دس ٞضاس سِٛذ ص٘ذٜ ثیبٖ ٔی ؿٛد.ٕٞ

ٓجبسر اػز اص ؿٕبس ٔشٌٟبی وٛدوبٖ یه سب چٟبسػبِٝ دس یه ػبَ ٔٔیٗ ثٝ اصای ٞضاس وٛدن : (CMRٔیضاٖ ٔیشایی وٛدوبٖ ) -د

 ٕٞبٖ ٌشٜٚ ػٙی دس ٚػي ػبَ ٔٛسد ِ٘ش.

ػبَ ثٝ ٚلّٛ دیٛػشٝ ٚ ثبصسبة  5ٔشي ٞبیی اػز وٝ دس وٛدوبٖ وٕشش اص ٘ؼجز : ػبَ 5ٔیضاٖ ٔیشایی ٘ؼجی وٛدوبٖ وٕشش اص  -ٞـ 

 ٔیضاٖ ٔیشایی ؿیشخٛاساٖ ٚ وٛدوبٖ اػز.

دس وـٛسٞبی سٚ ثٝ دیـشفز ثیـششیٗ ػٟٓ ٔشي دس ص٘بٖ دس ػٙیٗ ثبسٚسی سا : ٔیضاٖ ٔیشایی ٔبدساٖ ثٝ ُّٓ ٘بؿی اص ثبسداسی -ٚ

 ؿبُٔ ٔی ؿٛد.

 ثٝ ٓٙٛاٖ ٘ـبٍ٘ش ثٝ وبس ٔی سٚد.« ثیٕبسی ٞبی ٚاٌیش»ٔیضاٖ ٔیشایی ٘ؼجی اص : ٔیضاٖ ٘ؼجی ٔشي ٚ ٔیش -ح

 :٘ـبٍ٘شٞبی اثشال -2

 ٘ـبٍ٘شٞبی اثشال وٝ ثشای ػٙؼؾ ٘بخٛؿی ٞبی ػبٔٔٝ ثٝ وبس ٔی سٚ٘ذ ٓجبسر ا٘ذ اص:

 (Prevalence( ٚ ٔیضاٖ ٚفٛس یب ؿیّٛ )Incidenceٔیضاٖ ٚلّٛ یب ثشٚص ) -اِف

 خـٟبی ػشدبیی ثیٕبسػشبٟ٘ب ٚ ٔشاوض ثٟذاؿشیٔیضاٖ ٔشالجز دس ث -ة

 ٔیضاٖ دزیشؽ، سشخیق ٚ دزیشؽ ٔؼذد دس ثیٕبسػشبٖ ٞب -ح
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 دفٔبر ثیٕبسی یب غیجز اص وبسخب٘ٝ یب ٔذسػٝ -ر

 ٔذر البٔز دس ثیٕبسػشبٖ -ص

 ٔیضاٖ ٌضاسؽ ٘بخٛؿی ٚ اثشال -ؽ

 :ٔیضاٖ ٞبی ٘بسٛا٘ی -3

 :(Event type٘ـبٍ٘شٞبی اص ّ٘ٛ دیـبٔذ ) -اِف

سٔذاد سٚصٞبی غیجز اص وبس یب ٔذسػٝ دس یه دٚسٜ  -3سٔذاد سٚصٞبی ٘بسٛا٘ی ٚ ثؼششی  -2سٔذاد سٚصٞبی ٔحذٚدیز فٔبِیز  -1 

 ٔٔیٗ.

 :( Person type٘ـبٍ٘شٞبی اص ّ٘ٛ ؿخلی ) -ة

 -2سفشٗ ثٝ اًشاف ٔحذٚد ؿذٖ سحشّن ٔب٘ٙذ ثؼششی ؿذٖ، خب٘ٝ ٘ـیٗ ؿذٖ، خب٘ٝ ٘ـیٗ ؿذٖ ٚ ٘یبص ثٝ وٕه ٞبی ٚیظٜ ثشای  -1

 ٔحذٚد ؿذٖ فٔبِیشٟب ٔب٘ٙذ فٔبِیشٟبی اػبػی ص٘ذٌی سٚصا٘ٝ ٚ فٔبِیشٟبی ٕٓذٜ ٔب٘ٙذ وبس حشفٝ ای دس وبسخب٘ٝ.

اص سفبهُ أیذ ثٝ ص٘ذٌی ٚ ٔذر احشٕبِی ثؼششی ؿذٖ ٚ ٘بسٛا٘ی دس ّٕٓىشد فٔبِیز : أیذ ص٘ذٌی ثذٖٚ ٘بسٛا٘ی -ؿبخق ػِٛیٛاٖ

 ثذػز آٔذٜ اص ثشسػیٟبی ٔمٌٔی ػٕٔیز ٔحبػجٝ ٔی ؿٛد.ٞبی ٕٓذٜ ثش حؼت دادٜ ٞبی 

 (83اس کذام دستِ اس ًطاًگزّای سیز است.)ارضذ « ًاتَاًی تؼلت تستزی تَدى»رٍسّای  سَال:

 د( ٔحیٌی  ای  ع( حبدطٝ  ة( اثشال   اِف( ٘بسٛا٘ی 

 پاسخ گشیٌِ ج/

 :٘ـبٍ٘شٞبی ٚهٔیز سغزیٝ -4

 وٛدوبٖ دیؾ اص ٚسٚد ثٝ دثؼشبٖ ٔب٘ٙذ ٚصٖ ٚ لذ ٚ دٚس ثبصٚ.ا٘ذاصٜ ٌیشی ٞبی ا٘ؼبٖ ػٙؼی دس  -اِف

 لذ ٚ ٚصٖ وٛدوبٖ دس ػٗ ٚسٚد ثٝ ٔذسػٝ -ة

 ویٌّٛشْ( 5/2ٚفٛس وٕجٛد ٚصٖ ثٝ ٍٞٙبْ سِٛذ )وٕشش اص  -ع

 :٘ـبٍ٘شٞبی اػشای خذٔبر ثٟذاؿشی -5

 ثخـٟبی ٔخشّف وـٛس ثٝ وبس ٔی سٚد. ثشای سٔییٗ چٍٍٛ٘ی اػشای خذٔبر ثٟذاؿشی ٚ سٛصیْ ٓبدال٘ٝ ی ٔٙبثْ ثٟذاؿشی دس 

٘ؼجز ٔشاػٔٝ ثٝ ػٕٔیز ثٝ  -٘ؼجز سخز ثیٕبسػشبٖ ثٝ ػٕٔیز د -٘ؼجز دضؿه ثٝ دشػشبس ع -٘ؼجز دضؿه ثٝ ػٕٔیز ة -اِف

 ٘ؼجز ػٕٔیشی وٝ سٛػي ٔبٔبٞبی ػٙشی صایٕبٖ وٙٙذ. –ٔشاوض ثٟذاؿشی دسٔب٘ی ٞـ 

 :ٞبی اػشفبدٜ اص خذٔبر ٔیضاٖ -6

 ( ایٕٗ ػبصی وبُٔ ؿذٜ ا٘ذ.EPIٛاساٖ )وٕشش اص یىؼبَ( وٝ دس ثشاثش ثیٕبسی ٞبی ٞذف ثش٘بٔٝ )٘ؼجز ؿیشخ -اِف



 نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس
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 ٘ؼجز ص٘بٖ ثبسداس سحز ٔشالجز دس دٚساٖ دیؾ اص صایٕبٖ ٚ یب صایٕبٖ سٛػي وبسٔٙذ ثٟذاؿشی آٔٛصؽ دیذٜ. -ة

 دسكذ ػٕٔیز وٝ اص سٚؽ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ سِٙیٓ خب٘ٛادٜ اػشفبدٜ ٔی وٙٙذ. -ع

 ٔیضاٖ اؿشغبَ سخز ثیٕبسػشبٖ، یٔٙی ٔشٛػي سٚصٞبی ثؼششی ؿذٖ سمؼیٓ ثش ٔشٛػي سخز ثیٕبسػشب٘ی. -د

 ٔشٛػي ٔذر البٔز یٔٙی سٔذاد سٚصٞبی ٔشالجز اسایٝ ؿذٜ سمؼیٓ ثش سشخیق -ٞـ 

 ٘ؼجز ثبصٌشدا٘ی سخز )سشخیق سمؼیٓ ثش ٔشٛػي سخز ثیٕبسػشب٘ی( -ٚ

 :٘ـبٍ٘شٞبی ثٟذاؿشی سٚا٘ی ٚ اػشٕبٓی -7

ایٗ ٘ـبٍ٘شٞب ٓجبسر ا٘ذ اص خٛدوـی، آدْ وـی، الذأبر ػٙبیی، ثضٞىبسی، حٛادص سشاثشی ػبدٜ ای، آشیبد ثٝ اِىُ ٚ ٔٛاد ٔخذس، 

 ػشایٓ ػٛا٘بٖ، آشیبد ثٝ دخب٘یبر، ٔلشف آساْ ثخؾ ٞب، ػشایٓ خب٘ٛادٌی.

 :ٞبی صیؼز ٔحیٌیش٘ـبٍ٘ -8

فوٛالر ػبٔذ، ػشٚكذا، ػْٕٛ غزائی، ٚ آؿبٔیذ٘ی ا٘ذ. ٔمیذسشیٗ ایٗ ٘ـبٍ٘شٞب آٟ٘بئی ایٗ ٘ـبٍ٘شٞب دس ساثٌٝ ثب آِٛدٌی آة ٚ ٞٛا، 

ٞؼشٙذ وٝ ٘ؼجز ػٕٔیشی سا وٝ دػششػی ثٝ آة ػبِٓ ٚ أىب٘بر ثٟؼبصی داس٘ذ ا٘ذاصٜ ٔی ٌیش٘ذ. ٘ـبٍ٘شٞبی صیؼز ٔحیٌی ثبصسبة 

 شدْ دس آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ.ویفیز فیضیىی ٚ صیؼز ؿٙبخشی ٔحیٌی ٞؼشٙذ وٝ ثیٕبسیٟب دس آٖ ثشٚص ٚ ٔ

 :٘ـبٍ٘شٞبی الشلبدی اػشٕبٓی -9

ثُٔذ خب٘ٛاس، ٚهْ ٔؼىٗ، ٚ  -5٘ؼجز ثبػٛادی ثخلٛف ص٘بٖ  -4٘ؼجز ػشثبسی  -3ػٌح اؿشغبَ  -2دسآٔذ ػشا٘ٝ  -1ٓجبسر ا٘ذ اص: 

 ٔیضاٖ افضایؾ ػٕٔیز. -8ٔفذاس ػشا٘ٝ ی وبِشی دس دػششع  -7سٔذاد افشاد دس ٞش اسبق

 (88رضذ جوؼیت اس هجوَػِ ًطاًگزّای ...................است.)ارضذ  هیشاى سَال:

 د( ػیبػشٍزاسی  ع( اسائٝ خذٔبر  ة( ٚهٔیز ثٟذاؿز   الشلبدی  -ٓیاِف( اػشٕب

 پاسخ گشیٌِ الف/

 (30تاضذ؟)ارضذ اقتصاد تْذاضت  در دستزط جشء کذاهیک اس ًطاًگزّای سیز هی« کالزی»سزاًِ سَال:

  ٞبی ثٟذاؿشی  ة( اسائٝ ٔشالجز             الشلبدی  -اِف( اػشٕبٓی

 اػشٕبٓی -د( ثٟذاؿز سٚا٘ی                       ع( ػٌح سغزیٝ 

 پاسخ گشیٌِ الف/

 :٘ـبٍ٘شٞبی ػیبػز ثٟذاؿشی -10

 دسكذ دسآٔذ ػشا٘ٝ ّٔی وٝ كشف خذٔبر ثٟذاؿشی ٔی ؿٛد. -اِف

 فٔبِیز ٞبی ٔشسجي ثب ثٟذاؿز ٔی ؿٛد، ٔب٘ٙذ سأٔیٗ آة، ٔؼىٗ، سغزیٝ، سٛػٔٝ ٕٓٛٔی. دسكذ دسآٔذ ػشا٘ٝ ّٔی وٝ كشف -ة

 دسكذ ٔٙبثْ ثٟذاؿز وٝ ثٝ خذٔبر ثٟذاؿشی اِٚیٝ اخشلبف دادٜ ٔی ؿٛد. -ع
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 (31ضَد؟)ارضذ  تزای پایص پیطزفت کذاهیک اس ًطاًگزّای تْذاضتی سیز تکار گزفتِ هی "تخصیص هٌاتغ" سَال:

 د( ٚهٔیز ثٟذاؿز  ع( سذاسن ٔشالجشٟبی ثٟذاؿز  ة( ػیبػز ثٟذاؿشی   اػشٕبٓی  -اِف( الشلبدی

 پاسخ گشیٌِ ب/

 :٘ـبٍ٘شٞبی ویفیز ص٘ذٌی -11

 .ػبٍِی ٚ ثبػٛادی خالكٝ ػٝ ٘ـبٍ٘ش اػز: ٔیضاٖ ؿیشخٛاساٖ، أیذ ص٘ذٌی دس یه

ضاهل کذاهیک اس هَارد سیز  Physical Quality Life Index (PXLI)ضاخص کیفیت سًذگی جسوی سَال:

 (31ضَد؟)ارضذ  هی

 أیذ ثٝ ص٘ذٌی -ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش ٔبدساٖ -اِف( ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش ؿیشخٛاساٖ

 ٔیضاٖ ثبػٛادی -أیذ ثٝ ص٘ذٌی دس دبیبٖ یىؼبَ -ة( ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش ؿیشخٛاساٖ

 ػبَ 5ٔشي ٚ ٔیش وٛدوبٖ صیش ٔیضاٖ  -أیذ ثٝ ص٘ذٌی دس دبیبٖ یىؼبَ -ع( ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش ٔبدساٖ

 أیذ ثٝ ص٘ذٌی -ػبَ 5ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش وٛدوبٖ صیش  -د( ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش ٔبدساٖ

 پاسخ گشیٌِ ب/
 

 

توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ   : داوطلبین هحترمنکته ههن

گونه کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت. برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کاهل با 

 شواره های زیر تواس حاصل فرهاییذ.
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