
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريض شفاخاَّ ٔاليتي غٕ ر(يعقٕتي ) يصاحثّ تا داكتزجًعّ گم

 :طهٕع غٕر

 تحت پٕشش خذيات صحي كذاو يٕطظّ قزاردارد؟ حاضز ٔاليتي غٕ ردرحالؽفاخأٗ  ياآ
 افالدات  پٛؽؼ پشٚژٖ  جذث   وْٕٛ اٌي 5831    ؽفاخأٗ ٚاليحي غٛ ساصعاي  :يعقٕتي 

 ت فذث ػاِٗ دٌٚث جّٙٛسي اعالِي فغأغحاْ لشاسداسد ٘يچ ِٛعغِٗذحشَ ٚصاسِما َ  

 .جّٛيً وٕٕذٖ ؽفاخأٗ ٚاليحي ّٔي تاؽذ خاسجي

 تارطيذٌ فصم طزيا تيشتزكذاو ايزاض شيٕع يي كُذ؟: طهٕع غٕ ر. 

 جٕفغي  عيٕٗ تغً ٚآفات ٚهشق: ِٛي  ِإٔذتا فشاسعيذْ فقً صِغحاْ اِشاك ِٛع:  يعقٕتي

 .االت ٔيضتٗ ّ٘شا ٖ داسدٙآْ اعي ِي ياتذ وٗ دس پٍٙٛ  ؽيٛع  آْزيشٔٚ

 يادتزيشكالت ٔچانش رياطت شفاخا َّ ٔاليتي دركذاو تخش ْا طت ؟س: طهٕع غٕ ر

  جؼّيشِٛجٛدٖ يه جؼّيشغيشِؼياسي تشاي ػشمٗ خذِات ؽفاخأٗ تٛدٖ ٔثٛد:  آقا ي يعقٕتي

لٕاػث تخؼ ّٔي  ِشػات ٔگشديذٖ  ٔظافث ؽفاخأٗ وٗ دسآْ  اَ صِغحاْضعيْٛ ٚآب جاس ي دساييٌ عيغحُ ِشوضگشِي ٔثٛد عيغحُ وأا

 .ي ايٓ ؽفاخأٗ اعث٘ا  جٍّٗ چاٌؼ  دسؽفاخأٗ اص  داوحش اصهثمٗ أاخ  غٍىي تخقٛؿ داوحشاْ ِحخقـ ٔثٛدِوّثٛد پشعًٛٔ  .تاؽذ

 آٔرددر  ْا ٔدطت  ل جاري چّ َٕع فعانيتكّ طي طا نطفاً تگٕيذ .ًْزاِ تٕد  يتادرَظزداشت  ايُكّ يشكالت چانش ْا: طهٕع غٕ ر

 تخش ْاي يختهف ايٍ شفاخاَّ داشتيذ؟
 .خذِث ِشدَ لشاسداسد ؽفاخأٗ ٚاليحي تا ٚجٛديىٗ دچاسِؾىالت تٛدٖ پشعًٛٔ دي عٛصآْ ؽة سٚص دس:  يعقٕتي

 .دسپٍٙٛي  ايٓ ّ٘ٗ چاٌؼ ٘ا فؼاٌيث ٘اي سا ٔيضّ٘شا داؽث وٗ لشاسريً اعث 

 ٔفش 484ات جشادي لشاسگشفحٕذ جؼذاد ِشيناْ وٗ جذث ػٍّي. 

 ٔفشفؼال فذث ياب ؽذٔذ 1385ِجّٛػٗ ِشيناْ داخً تغحش. 

  ْجاِيٓ اػاؽٗ ٚاتاهٗ ِشينا. 

  ادذاخ أحظاسخأٗ تشاي ِشاجؼيٓ ٚاسد اهفا ي ٚعٛي جغزيٗ ٔغايي ٚالدي. 

  ِٖشيل  396ٚالدت ؽذ. 

  ٗٔٔفش 58431ِشاجؼيٓ التشاجٛاسؽفاخا. 

 ويٍٛات33جٙيٗ يىپايٗ جٕشاجٛس. 

 

پشعًٛٔ وّثٛد، ػشمٗ خذِاِث فذي  اوّاالت تخؼ التشاجٛاس، جٙيٗ اوّاالت ؽفاخأٗ ٚاليحي اعحخذاَ: ٚاِادستخؼ دعث آٚسد ٘ا  

 .عاػحٗ ، جاِيٓ فؼاٌيث ٘ا ي يِٛيٗ تشاي ِشاجؼيٓ  54

 .طپاص گذاريى  داديذ   پاطخ  غٕ ر   عطهٕ    تّ طٕاالت   ٔاليتي غٕ راسايُكّ ريض شفاخاَّ    آقاي يعقٕ تي  جُاب: طهٕع غٕر

جا . أحماي تذٕ٘ذ  جاعيغات فذيػٕذاٌّٛلغ تٗ  ؽأشا ِشيناْ : جماما تٕذٖ اصِشدَ ؽشيف ٚٔجية ٚاليث غٛ سايٓ اعث وٗ : يعقٕتي 

 .يذاصجذاٚي ٘اي خٛدعشأٗ جٍٛگيش ي ّٔا. ٔحيجٗ جذاٚي داوحشاْ ِٛثشِٚفيذٚالغ گشدد .خٛاعحٗ تاؽذ « ج»اگشخذاٚٔذ 

ٚدساخيشتايذ ػالٖٚ ّٔٛد وٗ . صيشا ٚلايٗ اصجذاٚي آعأحشٚاسصأحشاعث ّٔٛدٖ اهفاي ٚعايشاػناي فاِيً ؽأشا هٛسدٚاِذاسٚاوغيٓ 

 .ٕذّايث ّٔايدؽفاخأٗ ٔٙاداعث اصِشدَ ِٚحؼٍك تٗ ِشدَ آٔشا 

اصٔظشوفيث تشاتشتٗ ؽفاخأٗ ٘اي سغٛتٗ اِيذ سٚصي وٗ جاِؼٗ فالذ اصاِشاك عاسي داؽحٗ تاؽيُ ٚخذِات فذي ؽفاخأٗ ٚاليحي 

 .ِؼياسي وؾٛس٘ا ي ّ٘غايٗ ِاگشدد أؾاهللا

 

 

 هللا سٚايث اعث  ةّدسوحاب عٕٓ اِاَ اتٛداٚٚد ٚسد

 ِشد ساديذ ،« ؿ »وٗ ؽة پيغّثش

 ٔيايؼ: گفث  –وٗ تٗ وٛؽؼ ٚاصجٗ دي ٔيايؼ ِيىٕذ 

ايٓ پزيشفحٗ اعث ،يىي اصياساْ پشعيذ اي فشعحادٖ  

 :چي چيضِٙشوٕذ ؟ گفث  اي خذا؟تٗ

تاب  545ؿ     – 5اتٛ  داٚٚد جٍذ . تٗ آِيٓ 

 اٌحاِيٓ ٚسآء االاِاَ

ؽّا  –اي ؽّا وشدٖ ؽذ تخاهشايٓ سٚايث وٗ تش 

ٔيايؼ وٕٕذگاْ آِيٓ سا دسپاياْ ٔيايؼ جاْ فشاِٛػ 

 .ٔىٕيذ

 

گاِ ٔقت ْا درتظتزخٕاب نثاص ْاي :طهٕع غٕر 

 يزد،تّ شيزسٌ 

آٌ آنٕدِ ييگزدد ٔاگز درحانت َاآگاْي  تّ آٌ 

 نثاطٓا ًَاسخٕاَذِ شٕددرطت اطت ياَّ ؟

 :پاطخ تشزي 

عث ، تٕاتشايٓ ؽيشآدِي ، اگشچٗ وافشُ٘ تاؽذ پان ا

 .ّٔاصدسعث ِي ؽٛد

 . 544ؿ  -5فمٗ اعالِي جٍذ 
 

 صفحّ دٔو 



 

 

 عَٛ ففذٗ 

 

 ...خالفٗ اخثاسٚاليث غٛ س 
  وّيحٗ أىؾافي ٚاليث هٛس فٛق اٌؼادٖ جذث سياعث ٚاٌي ٚاليث غٛ سجؾىيً جٍغٗ داد. 

  صجمشسٚاٌي جذيذ دسغٛ س ػذٖ اصتضسگاْ ِٚحٕفزيٓ لشاء خفه ٌٚغٛاٌي چٙاسعذٖ مّٓ اتشاصخٛؽثخحي ا

 .دّايث ٚپؾحثأي خٛيؼ سا اػالَ ّٔٛدٔذ

 ٚاٌي غٛ ستا ٔٙاد٘ا ي جاِؼٗ ِذٔي ٚجٛأاْ غٛ سِاللات ّٔٛد. 

 غٛسديذاسخٛا٘اْ ٚاليث  ػذٖ اصا٘اٌي جٕٛب دسيا ٘شيشٚد ، ِشتٛه ِغجذ جاِغ جذيذاالػّاستا ٚاٌي

 .ِغاػذت ِاٌي اػّاسِغجذجاِغ ؽذٔذ

  داسااليحاَ تٛت ٚجشاب ٚاٌثغٗ گشَ صِغحأي اصهشيك سياعث واسٚاِٛساجحّاػي تشاي دٚفذ جٓ اصاهفاي

 .جٛصيغ ؽذ

  511تا ٔقة يه پايٗ جشأغفاسِشجذيذ اصهشف آِشيث تشق غٛس ٚافححاح آْ جٛعو ٚاٌي غٛ ستٗ جؼذاد  

 .فاِيً دسؽّاي ِيذاْ ٘ٛايي اصٔٛستشق ِغحفيذ ؽذٔذ

 دستخؼ ٘ا ي ِخحٍف ِٛعغٗ فشٕ٘گي ٚخذِاجي خاجُ االٔثياء عِٛيٓ پشٚژٖ آِٛصؽي سا 

 .دسِشوضٌٚٚغٛاٌي ٘اي دٌٚحياسٌٚؼً ٚعشجٕگً آغاصّٔٛد

 ٗ15جٓ اصپغشاْ 551ٚدسعاي جاسي داؽحٗ جٛأغحٗ تٗ جؼذاد   سياعث اِٛسصٔاْ غٛ س تا ثشعؼي ٚجالػ و 

ٛتً تشاي ؽاْ صِيٕٗ آِٛصػ واِپيٛجشٚأگٍيغي سا جٓ اصدخحشاْ سا تٗ ّ٘ىاسي ّٚ٘إ٘گي ِٛعغٗ گٍ

يذ خٛؽثخحأٗ وٗ گٍٛتً يىي اصِٛعغات جّٛيً وٕٕذٖ دستخؼ تٍٕذ تشدْ آِٛصػ دساجحّاع ّٔافشاُ٘ 

 .فؼاٌيث داؽحٗ ّٚ٘ىاسي ّ٘ٗ جأثٗ خٛدسا تشياعث اِٛسصٔاْ ٚاليث غٛساػالْ ّٔٛد سغٛ

 س ِشوضوؾٛس داؽحٕذ دٚتاسٖ تٗ غٛستشگؾث ي وٗ دتؼذاصعفشسعّ ٚاٌي ٚاليث غٛس دٚوحٛسػثذهللا ٘يٛاد

 .سعأٗ ٘ا لشاستذ٘ذ شط سا هي وٕفشأظ ِطثٛػاجي تٗ دعح  ٔحايج عفشخٛيؼ  ٚلشاساعث. ّٔٛد

  ايٓ دفحشِقُّ اعث جا دسعاي جذيذ پشٚژٖ : ّٔايٕذگي عفاست جاپاْ دسٚاليث غٛس ِجذداً گؾايؼ يافث

 .اجشا لشاسد٘ذتٗ ِٕقٗ ٘اي ػاَ إٌّفؼٗء سا دسٚاليث غٛ س

 .گحفٕي اعث وٗ ايٓ دفحشلثالً تٗ ٔغثث ٔاإِي ٘ا دسيٓ ٚاليث ِغذٚد ٚپشٚژٖ ٘ا ي خٛد سا وٕغً ّٔٛدٖ تٛد 

 .جالػ آلاي ٘يٛاد ٚاٌي غٛ سدٚتا سٖ تٗ فؼاٌيث خٛيؼ آغاصّٔٛد   وٗ تا عؼي ٚ

  ػٍّا ،  ٚسوؾاب عٗ سٚصٖ جذث ٔاَ لأْٛ ِٕغ خؾٛٔث ػٍيٗ صْ تٗ اؽحشان سيظ ِذىّٗ ؽٙشي ،

خثشٔگاساْ ٚاػناي وّيحٗ ِٕغ خؾٛٔث ػٍيٗ صْ ، دسِمشدفحشٚاليحي وّيغيْٛ ِغحمً دمٛق 

دسٚسوؾاب ِٛادات لأْٛ  سيظ وّيغيْٛ ِغحمً دمٛق تؾشغٛس تٗ گفحٗ جٛاد سمايي: تؾشغٛسجذٚيشيافث 

 . ر گشديذجٛميخ ٚتٗ ِٕظٛسجؼّيُ جطثيك ٚٔٙاديٕٗ ؽذْ ايٓ لأْٛ جقاِيُ اجخا ِٕغ خؾٛٔث ػٍيٗ صْ

  ،يه ِمذاسِٛاد ِٕفٍك ٔاؽذٖ ِّٚٙات ِخحٍف إٌٛع سا ٔيشٚ٘اي تيذاسسياعث إِيث ٍِي  ٚاليث غٛ سوؾف

 .مثو ٚتٗ پشٚعٗ داياگ جغٍيُ ّٔٛدٔذ

  ْتيغث جٓ اصفاسغيٓ دٚسدَٚ أجّٓ لاتٍٗ ٘ا ي افغاْ تؼذاصفشاغث ؽاْ هي ِذفً تاؽىٖٛ دسجّغ واسِٕذا

 .فذي پيٛعحٕذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 حّ چٓاروصف

 

 ضزب انًثم ْا 
 

 

  ٓچٛدخٍث ٔيغث خشچ آ٘غحٗ جشو. 

  ٖچْٛ دؽّٓ سا دستٕذ يافحي اِأؼ ِذ. 

  دشف وٗ اصد٘اْ تشايذ گشدجٙاْ تشايذ. 

  دشيـ دايُ دسغُ اعث ٘شلذسوٗ داسد پٕذاسد وُ اعث. 

  دشيـ ّ٘يؾٗ ِذشَٚ اعث. 

 ديٛأٗ وٗ ديٛأٗ سا تيٕذ خٛؽؼ آيذ. 

 د عخٓ اٚافالح ٔپزيشدِحىٍُ سا جاوغي ػية ٔگيش. 

 ِذاي اعث وٗ ٕ٘شِٕذاْ تّيشٔذ ٚتي ٕ٘شا ْ جا ي ايؾاْ تگيشٔذ. 

 ٚفاي وغي دأذ وٗ سٔج فشاق ديذٖ لذس. 

 اعث « ؿ»فشاساصدؽّٓ لٛ ي عٕث پيغّش. 

 فاي تذ تشصتاْ تذتاؽذ. 

 (اسعاٌي ِذّذيٛعف سدُ دٌي)
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ارگاٌ َشزاتی رياطت اطالعات ٔفزُْگ ٔاليت غٕر
س سياعث اهالػات ٚفشٕ٘گ غٛ  :صاحة اييتاس  

   جيّٛسؽاٖ ادّذی :  ظٕٔل  يذيزي

1696531139ٚ  1618441551: شًارْای تًاص   

 timorshahahmadi@gmail.com:    ايًيم آدرص

 فشيذهللا آصاد :  تايپ ٔديشايٍ

 ٔظاَ اٌذيٓ اتشا٘يّی ِالػثذاٌغالَ ػثذاٌغحاسعٕجش : تحت َظزْيت تحزيز

  1614855935ٚ  1614311555:  تًاص  شًارْای

 ٚاِيشعادًػالٚاٌذيٓ ِذّذی : گذارشگزاٌ 

 ِذّذاػظُ دمأي : تصٕيزتزدار 

 .ِماٌٗ اصآْ ٔٛيغٕذٖ اعث هٍٛع غٛس دسپزيشػ دعث تا ص داسد ٚ ِغٌٛيث 


