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هن  وظنم نالمب ا از زخنتن  خهدخف خن تنجه خه چنلم     

هن  )ن ننب ن  آمنششی ا پژاهشی کالن کشنزها ن ننب

( ا خن 4112 خودخش خیسخننرد چشم ا 4102 کیی نالمب

تسخ ب پصشکنن مرظنز هخ  خنتفنار خش خمکنونت ا اخوم منجنا

 ا ینااهی جاب پننخگن ا و ص از ال ب اؤموحنذق  خن 

 خ  حسفه تؼاد ا پصشکی خلالق خطنل م،رن  خس یناب س 

ا خن تنجه  (؛4112 هن  آمنشش تخظظی)کنزیکنلنم پصشکی

 هن  خسونمه که زند می وظس خه"خه خیرکه ط،ك مطنلؼنت 

 زننلب  خه تنجه خن آن فؼیی شکل از تخظظی اکتسخ 

 کشنز و نشهن  تینم پننخگن  طنل اازر  ا محتنخ

زاشی ونین از   ( خزخئه4112  زخا )طنالی "خنشد ویی

هن خه  ن ػیل خه آمنلتهآمنشش  پوخنزخود ا خزشینخی م صخ

 ا حفظ م ن أهن  خنل ری خسخ  تانت نزخن کش ک از خخم

زند. لرخ خن  وظس می نطح نالمب جنمؼه ضساز  خه  خزتمن

هن  خ ینزنتنوی تنجه خه خیرکه مؼینالً از خو نز  خش خخم

     کش ک شب  انت نزخنهن  اخلیی   خنل ری لظنطنً زشته

  تخظظی ن  تخظظی ین فنقهال ل حضنز از ننیس خخمهخ

هنیی که از هن ا زخودهن  ط،ح خخمخمکنن حضنز از ایصیب

ط،حگنهی  هن ینخرد ا از بصخزش خود زخ ویی آن کش ک خنار

         شنا؛ و ص تینمی ختفنلنت ا خلدخمنت شب ل،ل خسزنی ویی

خفصخیم وظم ا زػنیب ػدخلب از آمنشش ا خزشینخی ا  مرظنزهخ

لنزخود ا خزشینخی انت نزخن کش ک    پسهینهرگی؛ آمنشش

  مرظنز خزتمن  خهزاخش خینزند.  وظس میضساز  خه  از خخم

  پصشکی  کیک خه خزتمن انت نز هن   نطح آمنششی اازر

هن  طالح ب فسا  فسخب سخن از تشخ ض ا ازمنن خ ینز 

)لنونوی ا خلاللی( فسخب سخن از ل،نل  پریس ال بؤآمنشش مو

نطح نالمب جنمؼه خن خنتفنار   جنمؼه ا خزتمن نالمب خفسخا

هن  پ شگ س  ا ازمنن خطنلی خ ینزخن خلدخم خه خش زاش

طسخحی ا خجسخ  زاشی ونین جاب خزشینخی ال ك  مرننب ا 

هن  م،تری خس ػدخلب انت نزخن تخظظی خنل ری از کش ک

هن وینایم. از لنزخود ا آمنشش آن خ ینزنتنوی هیسخر خن پس

ت،سیص   د که از خخم موینم ب خ ینزنتنن ن رنیرآخین فس

خجسخ شدر ا هیچرنن  24-0121خال ننل تحظ یی   خش و یه

هن زخ از  ال خ ینز زاشخوه پساودرؤخترد مو  و ص خاخمه اخزا

ننش  منجنا  موتردل یلظنص خ ینز  ونع خ ینز   مون

خ ینزنتنوی خ ینز تننط   مدیسیب خال ه  خطالػنت ا وحنر

  کش ک خسزنی کسار ا خترد مسخنطه ونخلض ا انت نز

هن  خحتینلی  منجنا از پساودر ا ونزضنیتی هن خشکنل

شدر خش نن  خ ینز ین کناز پصشکی  )بصخزش خخم مشانا از

  شدرخ از فسم لنطی که خه پ ننب خزخئهخخم مسخنطه( ز

  ث،ب کسار ا از طنزت اجنا ونخلض ا لصام خطالح خشکنالت

هیسخر کپی موتردخت منجنا از پساودر خه خهشدر فسم تکی ل

( از شب ل،ل تحنیل ال ازمنن خ ینزؤکش ک )مو انت نز

  ا از کرنز موتردخت خزننلی شنامیاخار ین خزننل 

هن  الشم زخ و ص جاب کنهم ا پ شگ س  خش  ییزخهرین

او،نل خوجنم هخ که منطنز هخ  ؛کرد خؼد  خزخئه می تخشت،نهن
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ال ل هخ خین طسح ػالار خس زضنیب انت نزخن خش خجسخ  آن

 ث س مث،ب از خفصخیم یناب س   زفغ ونخلض ا تسخ بأت

 هن  خلالق پصشکی ا شم ره از متؼاد ا تنخویرد ننمتخظظ

شنهد خفصخیم  هنخ ینز  ازمنن ا تشخ ض پ شگ س  

ت هن  خنل ری ا کنهم خشت،نهنپریس  ا مانزتؤال بمو

کش ک خخم خنایم ا حتی از طنزت  انت نزخننان  

اجنا مشکالت خحتینلی از تفا م یک منضنع لنص  

هن  آمنشش زاشجییه شنود. خش  هن و ص حل می ننءتفنهم

هن   خزشینخی آمنلتهتنخن خه  جاب زػنیب ػدخلب آمنششی می

شیسخ خن خزشینخی   ا نطح اخوم فسخب سخن خشنزر وینا  ػییی

شنا. هدف خش  تس می هن  خؼد  مشخضآمنشش مو س ا زاش

هن  هن  ػییی  مانزت ػالار خس خسزنی آمنلته  خزشینخی

هن  خزت،نطی ا ییهن  خنل ری  وگسش ا تنخونػییی  لضنات

زفتنز  ا م صخن تینیل ا مشنزکب فسخب س از یناب س  ػینم 

 نطح نالمب جنمؼه خن شرنننیی خفسخا خن  پصشکی؛ خزتمن

 ؛4110  )اخس خنشد تنخود  هن میکنفی ا تینیص آنخنتؼدخا ون

   لرخ از کرنز ننیس  .(4104  مؼظنمی؛ 4112  خپوت ن

زفته از خخم کنزهخ   هن  خزشینخی  خش خین زاشزاش

صشکی ت،سیص ا فسم پ شرانا  موینم ب اخوشگنر ػینم پ

و ص از طنزت لصام  انت نزخنتنخن خسخ  خزشینخی  شدر میخزخئه

شیسخ   هن خنتفنار وینات حفظ ا خنیگنوی کسان فسما از طنز

تنخن م صخن ػالله  شدر میآاز  هن  جیغخن خسزنی خین فسم

پژاهی انت نز هن  ػییی ا ػییی ا اخومتنخونیی  مانزت

  مسخنطه زخ و ص نرج د.
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