
   

جهت بهزٌ معزفی سایت های معتبز 
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دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

 زنجان
 موسوی .. مرکسآموزشی درمانی آیت ا

 

  کاربزد مفاهیم ریاضی 

  همگاوی سالمتارتقا در 
 

 

 

 
 

 

 

 واحد آموزش همگانی و بیمار 
 

 

 

 

 



 مقدار وزمال قىد خًن 

 :در حالت واشتا

هیلیگرم  99تا   70  : ت تذٍى دیابترای افراد 

  تر دسی لیتر

  130تا  80  : ترای افراد هثتال تِ دیاتت

 هیلیگرم تر دسی لیتر

 :دي ساعت بعد اس غذا

هیلیگرم  140کوتر از  : ترای افراد تذٍى دیاتت

  تر دسی لیتر

 180کوتر از : ت ترای افراد هثتال تِ دیاب

 هیلیگرم تر دسی لیتر

HbA1c: 

 درصذ  5/7کوتر از  : افراد تذٍى دیاتتترای 

یا کوتر  درصذ  7 :    ترای افراد هثتال تِ دیاتت

 

 

 فشارخًن وزمال 

 ی هیساى  دٌّذُ ًشاى( تاالیی عذد):سیستَلیک  فشار خَى

ی  فشاری است کِ خَى در ٌّگام تپش قلة تر رٍی دیَارُ

  .کٌذ شریاى ٍارد هی

 ی هیساى  دٌّذُ ًشاى (پاییٌیعذد :) فشار خَى دیاستَلیک

فشاری است کِ خَى در ٌّگام استراحت قلة در تیي 

 .کٌذ ی شریاى ٍارد هی ّا تر رٍی دیَارُ ضرتاى

 80/120تِ طَر کلی فشارخَى ًرهال در تسرگساالى کوتر از  

در َّلَگرام زیر اًذازُ . هیلی هتر جیَُ  هی تاشذ 

لِ پیش از فشار ، فشارخَى ایذُ ال ، هرح پاییي  فشارخَى

 .خَى تاال ٍ فشارخَى تاال هشخص شذُ است 

 

 مقادیز طبیعی همًگلًبیه ي هماتًکزیت 

ّواتَکریت ٍ ّوَگلَتیي افراد  FDA طثق استاًذاردّای

 : تقریثا تایذ طثق الگَی زیر تاشذ

 سي

 ّوَگلَتیي

گرم در دسی (

 (لیتر

  ّواتَکریت

 ( درصذ)

 ۶۴ - ۴۴ ۲۴/۵ - ۱۴/۵ گیهفت ۲تولد تا 

 ۵۹ - ۳۹ ۲۰/۵ - ۱۲/۵ هفتگی ۶هفتگی تا  ۲

 ۴۹ - ۳۵ ۱۷/۳- ۱۰/۷ ماه ۶ماهه تا  ۲

 ۴۳ - ۲۹ ۴/۵ - ۹/۹ سال ۱ماهه تا  ۶

 ۴۰ - ۳۰ ۱۴/۱ - ۹/۵ سال ۶ساله تا  ۱

 ۴۲ - ۳۲ ۱۴/۹ - ۱۰/۳ سال ۱۶ساله تا  ۶

 ۴۴ - ۳۴ ۱۵/۷ - ۱۱/۱ سال ۱۸تا  ۱۶

 ۵۲ - ۴۲ ۱۷/۴ - ۱۴/۰ مرد  -سال ۱۸بیشتر از 

 ۴۸ - ۳۶ ۱۶/۰ - ۱۲/۰ زن -سال  ۱۸بیشتر از 

 

اگر ّواتَکریت ٍ ّوَگلَتیي شوا کوتر از حذ پاییي ایي 

تِ احتوال قَی شوا کن  هی تاشذ ، رًج در هحذٍدُ خَد 

ٍ تایذ تَسط پسشک تررسی ّای کاهل تری   خًَی داریذ

  .اًجام گردد 

 


