
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اگر هلت ايراى بب ّوت خَد ، بب عزم خَد بب آگبّي ٍ َّشوٌدي خَد ، بب ّوراّيي  

ٍ كوك هسئَالى ، بب برًبهِ ريزي درست بتَاًد هشكل تَليد داخلي را حل كٌيد  

شوي آى را فراّن كيردُ  دٍ در ايي هيداى پيش برٍد ، بدٍى ترديد بر چبلشْبيي كِ 

 ا خَاّد كرد . است ، غلبِ ي كبهل ٍ جدي پيد
 

 

 اَميت حًادث در سبلمىذان 

 .  غس مطگ َب زض َمٍ سىيه زض زويبستزض 9كٍ فبمل حًازث يكي اظ فمسٌ تطيه فبكتًضَبي وبتًان كىىسٌ زض َمٍ سىيه ثٍ ييژٌ سبلمىسان است  

 زضغس است .  5/178زضغس ي  26زضغس ثبض ثيمبضي َب ضا زض زويب ثٍ ذًز اذتػبظ مي زَس ايه اضلبم زض كطًض ثٍ تطتيت  12حًازث  

اياه ضلام زض    .زضغس تًليس وبذابلع مياي كطًضَبسات     2-3 زض حسيزافم اظ َعيىٍ َبي مستميم ي يب غيط مستميم  َعيىٍ َبي مىتست ثٍ حًازث 

           لمىسان. اغيت غسمبت ضابيـ كاٍ مىداط ثاٍ  سايت زياسري ي ماطگ زض ساب        مي ضسسزضغس تًليس وبذبلع ميي  5كطًض خمًُضي اسالمي ايطان تب 

 ضخ مي زَس . ٍ مًتًضييظ وميئيسبي سمًط مي ضًوس زض اثط حًازثي وؾيط 
 

 سقًط در سبلمىذان 

سمًط اظ خميٍ حًازثي است كٍ مًخت ضكستگي اساترًان َاب ضاسٌ ي يكاي اظ فيال       

سبل زچبض سمًط  60زضغس افطاز ثبالي  28-35سبالوٍ وبتًان كىىسٌ زض سبلمىسان است . 

ٍ    42تب  32  سبل ثٍ 70ايه ضلم زض مًضز سمًط افطاز ثبالي مي ضًوس .  زضغاس فاسز يبيا

  افعايص مي يبثس . سمًط سبلمىسان َعيىٍ َبي َىگفتي ضا ثط كطًضَب تحميل مي كىس .  

 ذغط سمًط ثب ثبال ضفته سه افعايص مي يبثس ي زض ظوبن وسجت ثٍ مطزان ثيطتط است .       

 سمًط زاضتٍ اوس زض عي ضص مبٌ سمًط زيگاطي ضا  ثطزي سًم اظ كسبوي كٍ يك ثبض تد ٍ

 تدطثٍ مي كىىس .  

 استرًان َم زض سمًط ي َم زض ضست غسمبت وبضي اظ سمًط ومص زاضز.  مكبَص تطاك 

 مي ضًز تاًزٌ اساترًاوي كابَص يبفتاٍ ي     ضقف مبَيچٍ ايمىدطثٍ  فسم يضظش مىؾم 

 وبضي اظ سمًط افعايص مي يبثس .  مي زَس ي زضوتيدٍ ييبمس فًاضؼ كبَص  ن ضا يوقغبف يصيطا

  زضغس حًازث سبلمىسان زض مىعل ي يب اعطاف  ن اتفبق مي افتس75حسيز   . 

 حسالل يك سًم سمًط زض سبلمىسان كٍ زض مىعل اتفبق مي افتس ثٍ فيت فبكتًضَبي محيغي است  . 

ايه فًامال اتفابق ثيبفتاس يلاي      َستىس . ارط چٍ ممكه است سمًط زض اثط فمظ يكي اظ فًامل ذغط سمًط ضىبذتٍ ضسٌ

َساتىس . ثاٍ    ثسيبضي اظ ايه فًامل لبثل ييطگيطيچىبوچٍ تقساز ايه فًامل ظيبز ضًوس ، ييبمس  ن ويع ثيطتط ذًاَس ثًز . 

ثطذي اظ مطزم ضا ثط ايه ثبيض زاضاتٍ كاٍ سامًط يسياسٌ ي      فسم  ربَي خبمقٍ زض مًضز فًامل ذغط سمًط ،وؾط مي ضسس 

ٍ  . ثٍ َميه زليل لبثل ييطگيطي ويست عايص سه است يعجيقي وبضي اظ اف ضا ثاٍ   فمسان  ربَي ، فسم الاسامبت ييطاگيطاو

. ثٍ عًض فبكتًضَبي مؤثط ثط سمًط مي ثبضس َمطاٌ ذًاَس زاضت . ثطاي افمبل مساذالت ويبظ ثٍ زاوسته زليك الگً ، فيل ي

 يفاسم يضظش   ، كابَص تاطاكم اساترًان   ياب   تئًيطيظاسفجبضتىس اظ  ميبن سبلمىسانزض  يىح فبمل ذغط كييسي سمًطكيي 

 .اذتالل زض زيس ، استفبزٌ اظ زاضي ي فًامل محيغي  ،كبَص فقبليت فيعيكي 
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  ومبيىذٌ مىتخب مجلس بب ريبست داوشگبٌومبيىذٌ مىتخب مجلس بب ريبست داوشگبٌديذار ديذار 
 

اظ رطاميساضت َفتٍ سالمت حبج محمس اسمبفييي ومبيىسٌ محتطم ي مىترت  ظزض سًميه ضي 

زاوطگبٌ فيًم م زض مديس ضًضاي اسالمي ثب حضًض زض زفتط ضيبست ضطيف ظودبن ي عبض مطزم

زاوطگبٌ ي لبئم ممبم يظيط زض استبن  محتطم  ضئيسزكتط سطيضي   لبي  ثبيعضكي ظودبن 

  كطزوس.زيساض

  
 

 

اَساي ضبخ رل  زض ازامٍ ايطبن ثب حضًض زض ثيمبضستبن َبي يليقػط )فح( ي  يت الٍ مًسًي ثب 

 . ويع فيبزت ومًزوس يمبضستبن تمسيط ي تطكط ثٍ فمل  يضزوس ي اظ ثيمبضاناظ يطسىل ي كبزض ث

ثيبن  زض ايه زيساض مسئًليه ثيمبضستبن رعاضضي اظ فقبليت َبي مطثًط ي اوتؾبضات ذًز ضا  

بيي َ ي ؽطفيت َبي ايدبز ضسٌ ي ضضس ي تًسقٍ اسمبفييي اظ فقبليت َب لبي ومًزوس. زض ذبتمٍ 

  وس.لسضزاوي ومًزاست بن غًضت رطفتٍ كٍ زض وؾبم سالمت است

 
 

  ديذار َيئت مذيرٌ جمعيت  حمبيت از بيمبران ام اس بب مذير كل محترم راٌ ي شُرسبزيديذار َيئت مذيرٌ جمعيت  حمبيت از بيمبران ام اس بب مذير كل محترم راٌ ي شُرسبزي
 

              يمحتطم ضاٌ  ظودبن ثب خىبة  لبي ثبثبيًض مسيط كل زض سًميه ضيظ اظ َفتٍ سالمت َيبت مسيطٌ خمقيت ذيطيٍ حمبيت اظ ثيمبضان ام اس استبن

  . ُطسبظي استبن زيساض ومًزوسض

مدتمـ يعضكي ي ضفبَي مغطح ي ثب لًل مسبفس مُىسس ثبثبيًض ممطض رطزيس  تبميه ظميه ،زض ايه زيساض ضمه اضائٍ رعاضش فقبليتُب ي ثيبن اوتؾبضات   

 .كبضضىبسي ي ييگيطيُبي الظم غًضت ريطز كبض

 

  ايجريدشُرستبن 

ساٍ    تًساظ  ثطوبمٍ لػٍ راًيي زض ضُطستبن ايدطيز ثٍ مىبسجت سًميه ضيظ اظ َفتٍ سالمت 

فكاطي كًزكابن ي وًخًاوابن      ثبز ثطاي كًزكبن زض كبوًن ياطيضش وفط اظ سبلمىسان ضُط ظضيه 

ثطوبماٍ   . زيگط ثقمل  مسثب اَساي لًح ي خًايع اظ ظحمبت ايه ثعضرًاضان تمسيط   اخطا ي  زضاوتُب

ًض زاوص  ماًظان ممغاـ اثتاسايي زض ذػاًظ     ثب حض ايستگبٌ ومبضي كبوًن زض ايه ضيظ ثطيبيي

كبضرابٌ  ثطراعاضي  زضاياه ضيظ  ثطوبماٍ َابي اياه ضُطساتبن      سابيط اظ  ثًز.سالمت ي سبلمىسي 

وفاط اظ سابلمىسان زض سابله     60 مًظضي وحًٌ تغصيٍ زض زيضان سبلمىسي ثاب حضاًض ثايص اظ    

ساالمت   مطاسام ضاطيؿ ثاٍ كابض زايعيجايه      ،ضُطساتبن    زضمبن ثُساضت ي اختمبفبت ضجكٍ

 مًظضي وحاًٌ مطالجات ي تغصياٍ مىبسات زض     CD اضسبل ي رالثط اظ تًاثـ ضُطستبن   ضيستبي

 . ضُطستبن ثًزت اثٍ كييٍ ازاض زيضان سبلمىسي 
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 شُرستبن زوجبن 
 

                  ثااٍ مىبسااجت سااًميه ضيظ اظ َفتااٍ سااالمت  عااي مطاساامي اظ سااطاي ساابلمىسان ثااب حضااًض  

 لابي ذياسي ماسيط      لبي زكتط سطيضي لبئم ممبم يظيط ي ضيبست محتطم زاوطگبٌ فيًم يعضكي  ،

كل محتطم ثُعيستي اساتبن ظودابن ،  لابي زكتاط غابئيىي ضيبسات محتاطم  مطكاع ثُساضات          

ضاثغايه ثُساضاتي ضُطساتبن     ضُطستبن ظودبن ي خمقي اظ مسئًليه زاوطگبٌ فياًم يعضاكي ي  

يس اظ تاليت  يبتي چىس اظ كالم الٍ مديس ي سطيز مياي خمُاًضي     ظودبن  ثبظزيس ثٍ فمل  مس.

اسالمي ايطان  لبي زكتط غبئيىي زض ذػًظ َفتٍ سالمت ي ضقبض امسبل )سبلمىسي ي سالمت( 

ي ومص ظوسري سبلم زض افعايص عًل فمط سرىطاوي ومًزوس، مطاسم ثاب اخاطاي راطيٌ مًسايمي ،     

ي  لبي ذيسي ي اَساء َسايب ثاٍ سابلمىسان ذبتماٍ    رطيٌ ومبيص مطكع  مًظش ثًُضظي ي سرىطاو

يبفت .زضايه ضيظ  ضبَس ثطوبمٍ َبي مرتيفي َمچًن  مًظش مسبئل مرتيف سبلمىسي زض مطاكع 

وفاط اظ   370وفط ي زض مطاكاع ثُساضاتي زضمابوي ضيساتبيي ثاٍ        520ثُساضتي زضمبوي ضُطي ثٍ 

ُساضاتي ي وػات ضيظوبماٍ زياًاضي زض     مطاخقيه  ، اخطاي مسبثمٍ ضيظوبمٍ زيًاضي ثيه ضاثغايه ث 

مطاكع مرتيف ثُساضتي زضمبوي ي اَساء خًايع ثٍ ثطوسربن ، تًظيـ ثطيضًضَبي ثُساضتي زض امبكه 

سغح ضُط ، تًظيـ مغبلت  مًظضي زض ذػًظ سبلمىسي ي سالمت زض زاضيذبوٍ َبي سغح ضاُط ،  

مًظش زض حًظٌ َبي ثسايح  سبلمىسان زض سغح ضُط ي ضيستب،    مًظش زاوص  مًظان زض مساضس ي

فاطيضزيه رطاماي ثابز .     24-18ممبيمت سغح ضُط ، اضسبل ييبم كًتبٌ ثب مضمًن )َفتاٍ ساالمت   

 ضيساتبي مطكع ثُساضت ضُطستبن ظودبن( ثٍ ماطزم، ثطراعاضي مطاسام كًَايمابيي سابلمىسان زض      

ت ضيساتب ي  ثب َمكبضي ي َمبَىگي ذبوٍ َبي ثُساض لكىس  ضيستبيچًضظق ي ضاَايمبيي فمًمي زض 

تًض سطثطگ فبكي وبمٍ َبي ازاضات مرتيف ييبمُبي ثُساضتي زض سطثطگ  مطكع ثُساضتي زضمبوي ضاظثيه ، زضج ضقبض َفتٍ سالمت )سبلمىسي ي سالمت( ي

 زض ضُطستبن ثًزيم.، فطيش كبالَب فطيضگبَُبي ثعضگ
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  ابُرشُرستبن 
ثب حضًض عي مطاسمي مت َفتٍ سال ومبيطگبٌ زض سًميه ضيظ اظ َفتٍ سالمت 

تًسظ  چىس اظ كالم الٍ مديس ، يس اظ تاليت  يبتي ضُطستبن فطمبوساض ي مسئًليه

 لبي  زكتط مًسًي   زض ايه مطاسمفطمبوساض محتطم ضُطستبن اثُط  افتتبح رطزيس.  

ضجكٍ ثُساضت زضمبن ، تًضيحبتي ضا زض ذػًظ رطاميساضت َفتٍ سالمت ي  ضيبست

زوس  ي حبضطيه اظ وعزيك ثب فميكطز ياحسَبي ستبز مطكع ثُساضت سبلمىسي اضائٍ ومً

ضطكت َبي  تًليس كىىسٌ مًاز غصائي ي   ضُطستبن اثُط ي سبيط اضربوُب ي ازاضات ي

 ،زاماعضكي  ، ثُساضتي  ضىب ضسوس. ايه ومبيطگبٌ ثب مطبضكت  ازاضٌ  مًظش ي يطيضش

اثُط( ي ضطكت َبي تًليسي مًاز  ) ستبز مجبضظٌ ثب مًاز مرسضضُطستبن ويطيي اوتؾبمي

 ،ضيط ثُبيض ،لًاظم يضظضي اضكيس ،حًلٍ تىسيس  ،كبض غصائي ي ثُساضتي ضبمل ثبفت

وًش  يضان  ،يطوس زيجب  ،زستمبل كبغصي َمطاٌ  ،وًيسىسربن ي َىطمىسان ضُطستبن ،تدُيعات يعضكي ثً فيي سيىب  ، فغبضي ثً فيي سيىب ، ظضيه زاوٍ

غطفٍ  23ي فًضيتُبي يعضكي ي كبوًن ثبظوطستگبن ضجكٍ مدمًفبً ثب  ي احطاض ي كييٍ ياحسَبي مطكع ثُساضت ي ثيمبضستبن امسازيثستٍ ثىس ،ريتي يسىس

مي زض مسح ثٍ مست  يك َفتٍ  زضزي وًثت غجح ي ثقس اظ ؽُط ثطاي ثبظزيس فمًم زايط ضسٌ است . مطاسم افتتبح ثب اخطاي رطيٌ تًاضيح ازاضٌ اضضبز اسال

 بعمٍ العَطا)س( ثٍ اتمبم ضسيس.حضطت ف

 خدمات ذیل ویس ارائه گردید : ،ومایشگاه هفته سالمت  در روز سوم

 فسز   100تًظيـ يكيح َبي  مًظضي زض ثيه ثبظزيس كىىسربن اظ ومبيطگبٌ ثٍ تقساز  

وفط  300ز ثبظزيس زاوص  مًظان ممغـ ضاَىمبئي ي اثتسائي اظ ومبيطگبٌ ثٍ َمطاٌ مطثيبن مساضس مطثًعٍ ثٍ تقسا 

 َدطت ي امبمت( ،ضبَس ،) مساضس مقيم 

اوساظٌ ريطي فطبض ذًن  زض غطفٍ َبي ضاثغيه سالمت ي فًضيتُبي يعضكي ي غطفٍ ثيمبضستبن امسازي ثٍ تقساز  

 وفط  155

 وفط 70اوساظٌ ريطي لىس ذًن وبضتب اظ  مسئًليه محتطم ضُطستبن ي مطاخقيه  ثٍ ومبيطگبٌ  ثٍ تقساز 

چُطٌ زض ظميىٍ مضطات فًاضؼ زاضيَبي كبَص زَىسٌ يظن ي ذًززاضي اظ مػطف ذًزسطاوٍ  مًظش چُطٌ ثٍ  

 زاضيَب  

 وفط  50اودبم اسايطيمتطي زض غطفٍ ثُساضت حطفٍ اي ثٍ تقساز   

مي ثطاي فمًم مطزم ايليه َمبيص َفتٍ سالمت ثب فىًان  سالمت ، سبلمىسي ي تغصيٍ مىبست زض زيضان سبلمىسي  زض سبله َمبيطُبي ازاضٌ اضضبز اسال

 .ي كييٍ كبضكىبن ازاضات ي وُبزَب ثطرعاض رطزيس
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  خذابىذٌشُرستبن 
 

زض سًميه ضيظ اظ  َفتٍ سالمت ضجكٍ ثُساضت ي زضمابن ضُطساتبن ذساثىاسٌ ثاب     

افعام اكيپ تيم سالمت ضبمل يعضك، ثُيبض، زاضييبض ثاٍ َماطاٌ زاضي ثاٍ ضيساتبي     

عيات ضايگابن اَابلي محاطيم ضيساتبي ماصكًض ثاٍ ذػاًظ         رىساة وسجت ثاٍ يي 

         ومبيطگبٌ فكاس ي ومبضاي ي غاصاي سابلم  افتتابح ي      زض ايه ضيظ . سبلمىسان ومًز

ييبم َبي ثُساضتي ثٍ غًضت تطاكت خُت افعايص  ربَي ثبظزياس كىىاسربن اضائاٍ    

َمچىيه عي مطاسمي زض ذبواٍ ثُساضات ضيساتبي ضايريً ثاب َمكابضي        . رطزيس

ثًُضظ ضيستب ي يطسىل مطكع ثُساضتي زضمبوي وقيجىسان ثطوبمٍ غصاي سبلم اخطا ضس 

        ي اظ سابلمىسان زض   زض ايه مطاسم تقاسازي اظ اَابلي الاسام ثاٍ يرات  ش ومًزواس      

وفاط اظ   40ييعيت ضايگبن  زض اوتُبي مطاسم  ثٍ فمل  مس. ي ذبوٍ ثُساضت يصيطايي

 سبلمىسان اودبم ي  مًظش َبي الظم تًسظ ثًُضظ ي كبضزان مطكع زض ذػًظ سبلمىسي ي ييطگيطي اظ حًازث ي ثاليب اضائٍ رطزيس.

 دیگر بروامه های ایه شهرستان در سومیه روز از هفته سالمت به قرار ذیل می باشد : 

 .ضُطي  2وفط زض مطكع ثُساضتي زضمبوي ضمبضٌ  18تقساز  ازيًمتطي اظ سبلمىسان ثٍيايطيمتطي ساودبم ا 

وفاط ثاب    65ثطرعاضي كالس  مًظش تغصيٍ زض زيضان سبلمىسي )يًكي استرًان( زض مسضسٍ ايثبضرطان ثب حضًض ذًاَطان ثسيدي ثٍ تقساز  

 يعضكي . َمكبضي سابٌ يبسساضان ي كبوًن ثسيح خبمقٍ

 . سبلمىسي زض ثيه سبلمىسان ضيستبَبي ضُطستبن ذساثىسٌثطگ يمفيت ثب فىًان حًازث ي  3000تًظيـ   

 وفط اظ وفطات ثطتط. 5ميساوي زض ضيستبي زاليط سفيي ي اَساء خًايع ثٍ ي ثطرعاضي مسبثمٍ زي  

 .وفط  85ي لىس ي فطبض ذًن زض مطاكع ثُساضتي زضمبوي ثٍ تقساز  BMIاوساظٌ ريطي  

( زض ضُطَبي سُطيضز، سدبس، ظضياه ضيز ي ضيساتبَبي    سبلمىسي ، حًازث ي ثاليب ثطرعاضي كالس  مًظضي خُت سبلمىسان ثب فىًان ) 

 .وفط اظ سبلمىسان  385لطمدٍ ي زاضجالك ثب حضًض  ، لعلجالك ، ثبز ضُيس ، ثبز، ثًالمبخي، ظاغح ، كُال مبز

 .ي اَسائ خًايع ثٍ  وفطات ثطتط 7ثطرعاضي مسبثمٍ يظوٍ ثطزاضي زض ثبضگبٌ يضظضي ضيستبي لطمدٍ  

 وفط  68ربوٍ ضُطستبن ثٍ تقساز  18يت ضايگبن زض مطاكع ثُساضتي زضمبوي عاودبم يي 
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 طبرم شُرستبن

 زض يطيضش ي  مًظش ازاضٌ َمكبضي ثب سالمت َفتٍ اظ ضيظ سًميه َب زض  ثعضگ مبزض َمعمبن ثب سبيط ضُطستبوُب ي استبن ،زض عبضم خطه

مُسيي   ضئيس محتطم  ضجكٍ ثُساضت يزضمبن ضُطستبن   لبي زكتط مطاسم رطزيس، زضايه ثطرعاض  ثجط ضُط احمسي ضُيس اثتسايي مسضسٍ

ثٍ فمل  يصيطايي ضيط ي كيك ثب مطاسم ايه زض كىىسربن ضطكت ي  مًظان زاوص تمبمي اظ زض ظميىٍ تغصيٍ سبلم سرىطاوي ومًزوس يزض اوتُب

 فطضي ظلعلٍ كي زض سبلمىسان ودبت ي امساز مبوًض ضيظ ايه َمچىيه زض.  ضس تمسيط رل ضبذٍ اَساء بث  مًظان زاوص َبي ثعضگ مبزض ياظ  مس

 خبيعٌ اَسا ثب مطاسم ايه زض سبلمىس كىىسربن ضطكت ي اظ ضس ثطرعاض زضمبن ي ثُساضت ضجكٍ ي احمط َالل ، ثُعيستي ازاضات َمكبضي ثب

 .   مس ثقمل تمسيط

 اضائٍ خُت ضُطستبن افتبزٌ زيض ضيستبيي مىبعك ثٍ عبضم سابٌ َمكبضي ثب سالمت كبضيان افعام ضيظ ايه زض َبي ضُطستبن  ثطوبمٍ زيگط اظ

 زض ضايگبن ييعيت ي ثُبض زٌ ضيستبيي ي ضاَىمبيي ممغـ  مًظان زاوص ثٍ فمًمي ثُساضت  مًظش ي سبلمىسان ثٍ زضمبوي ي يعضكي ذسمبت

  .ثًز عبضم ضُطستبن زضمبوي ي ثُساضتي مطاكع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                   

رايگان هوي سپيد را فلكن 

                         نداد

اين  رشته را  

به    نقد جواني 

 خريده ام 
 ) رهی معیری(
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 مبَىشبن شُرستبن 
 اظي طيطگييي  مًظض كبضربٌي زض ضُطستبن مبَىطبن ويع  سًميه ضيظ اظ َفتٍ سالمت ثب ثطرعاض

 زض سبكهي ذبوًاضَب اظ وفط 36ثطايمبَىطبن  مىغمٍ سابٌي  َمكبض يَطان ثبي ضيستب زض بزيافت

 وًخًاوبن هيث زض بزياظافتي طيطگيي وحًٌ ذػًظ زض ي مًظض ضربٌكب هيا  ضيستب  زوجبل رطزيس. زض

 كبملي  مًظضُب هيمقتبز ثب َب ذبوًازٌ ثطذًضز يوحًٌي  ضفتبضي طَبييتغ عيتطر خًاوبن،وحًٌ ي

سبلمىسان ي ظوسر ًٌيض ثُجًز يي سبلمىس زيضٌ زض سالمتي   مًظض س.َمچىيه كبضربٌيرطز ٍياضا

 اظ  سبلمىساني  ربَ ء اضتمب َسف ثب طاذًضيمي ضيستب سانسبلمى اظ وفط20 تقساز ضطكت ثب

 س زضيرطز ثطرعاضي  ظوسر اظ زيضٌ هيا زض سبلم ٍيتغص وحًٌ يي  سبلمىس زيضٌ زض ـيضبي ُبيمبضيث

ي حيُب ضاٌ يي رًاضض مطكالت يظن، كبَص لي،زاليا ٍيتغصي َب ٍيتًغ ذػًظ زض  كبضربٌ هيا

 .  مس ثقمل تطكط ي طيتمس سبلمىس  كىىسربن ضطكت ٍيكي اظي عيخًا اَساء ثب بنييب  ن  مًظش زازٌ ضسيزض اظي طيطگيي

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 خرمذرٌ شُرستبن
زض سًميه ضيظاظ َفتٍ سالمت زض ضُطستبن ذطمسضٌ َمبيص ييبزٌ ضيي ثبوًان زض ضيستبي سًكُطيع ثبحضًض ضيبست محتطم ضجكٍ ثُساضت يزضمبن، 

ضٌ يضظش ي خًاوبن ، ازاضٌ ثُعيستي ي خمقي اظ كبضضىبسبن ستبز ضجكٍ ثُساضت يزضمبن ضُطستبن ثٍ َمطاَي ثرطساض محتطم مطكعي ،ضيبست محتطم ازا

ضًضاي ي َمكبضي ضًضاي اسالمي ضيستب ثطرعاض رطزيس. . زض ايه مطاسم اظ سًي ضجكٍ ثُساضت ي زضمبن ، ازاضٌ يضظش ي خًاوبن ، سبظمبن ثُعيستي ي 

وفط اظ ضطكت كىىسربن خًايعي اَساء رطزيس . اذتتبميٍ ايه َمبيص ثب اَساء خبيعٌ ييژٌ ثٍ مسه تطيه ثبوًي  40 اسالمي ضيستب يس اظ لطفٍ كطي ثٍ

، ثصض ي وُبل خُت  ضطكت كىىسٌ زض ايه َمبيص َمطاٌ رطزيس. َمچىيه زض ايه ضيظ ثب َمكبضي ازاضٌ خُبز كطبيضظي ثٍ چىس ته اظ سبلمىسان فاللٍ مىس

 سيم رطزيس .كبضت زض ثبغچٍ مىعل تم

 سًميه ضيظ اظ َفتٍ سالمت ثب ثطوبمٍ َبي شيل زض ايه ضُطستبن ازامٍ يبفت.

 ي وػت  وُب ثط ضيي يسبيظ ومييٍ فمًمي زضين ضُطي.  «َفتٍ سالمت رطامي ثبز  »تًظيـ تطاكت ثب مًضًؿ  

سالمت ي  »ظودبن زض ضاثغٍ ثب مًضًؿ  اي مطكعمػبحجٍ ذجطي ضيبست محتطم ضجكٍ ثُساضت ي زضمبن ضُطستبن  لبي زكتط ضسًلي ثب غس 

 « سبلمىسي

 كييٍ مطاكع ثُساضتي ي زضمبوي ضُطستبن ذطمسضٌمطاخقيه تًظيـ تطاكت ي يمفيت زض ثيه  

 حيمٍ لًح فططزٌ  مًظضي زض ثيه ضُطيوسان ضُط ذطمسضٌ  200تًظيـ  

 تًظيـ تطاكت ي يمفيت زض ميبن ثبوًان ضطكت كىىسٌ زض َمبيص ييبزٌ ضيي  

  ضىبيي ثب زيضان سبلمىسي زض مطاكع ثُساضتي ي زضمبوي ضُطي زض ثيه مطاخقيه مًظش   
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  ي زوجاويي زوجاويدكتر رحيم سريردكتر رحيم سرير    زير وظر :زير وظر :

  دكتر حسيه ديه محمديدكتر حسيه ديه محمدي                      

  دكتر محمًد حريريدكتر محمًد حريري                      

  دكتر  واهيد جعفريدكتر  واهيد جعفري                      

  اسماعيل رحماوياسماعيل رحماوي  ريابط عمًمي :ريابط عمًمي :

  جليل عابديىيجليل عابديىي  ::  ريابط عمًمي الكتريويكريابط عمًمي الكتريويك

  خديجه حاجي ميريخديجه حاجي ميري    --مجيد صادقيمجيد صادقيدكتر دكتر   مسئًليه اجرايي :مسئًليه اجرايي :

  رابطان خبري شهرستاوهارابطان خبري شهرستاوها  َمكبران  :َمكبران  :

  محمًد فهرستيمحمًد فهرستي  تذاركبت :تذاركبت :

  سهيال تًسليسهيال تًسلي  حريف چيىي يصفحٍ آرايي  :حريف چيىي يصفحٍ آرايي  :

 

 سهيال تًسلي حريف چيىي ي صفحٍ آرايي :

 

  پيشگيري از سقًط پيشگيري از سقًط راَُبي راَُبي 
         مػطف كبفي كيسايم ثاٍ ذػاًظ زض ظوابن زض ساه يبئساگي اكياسًا تًغايٍ           

مي ضًز . كيسيم مي تًاوس ثٍ غًضت لجىيبت ، اوًاؿ مبَي ي ثٍ غًضت ثقضي اظ 

 . ذًضاكي ويع ييطىُبز مي ضًز Dفبزٌ ضًز . استفبزٌ اظ ييتبميه سجعيدبت است

 .  ييبزٌ ضيي ي يب ضىبزليمٍ َط ضيظ ( ثٍ غًضت  15فقبليت ثسوي مىؾم )  

اودبم مقبيىبت مىؾم چطم اظ وؾط ميعان ثيىبيي ، اساتفبزٌ اظ يسابيل ضوگاي زض     

 .ذبوٍ ثطاي حفؼ تقبزل مبوىس استفبزٌ اظ وطزٌ َبي ضوگي زض مىبظل 

زاضته  ربَي اظ وًؿ زاضيي مػطفي ي فًاضؼ خبوجي  ن ، مطبيضٌ ثب يعضك زض  

 ايه ذػًظ ثسيبض كمك كىىسٌ است . 

،  ف  ن استفبزٌ اظ كف ياًش َابي ثبثات   مطمت يستي ي ثيىسي زض ذبوٍ ي اعطا 

  استفبزٌ اظ وطزٌ ثطاي ضاٌ ييٍ ، تميع وگٍ زاضته ضاَُبي مىتُي ثٍ ذبوٍ اظ لحبػ 

 .يد ظزري ي لغعوسري ي ضيضه وگٍ زاضته مسيط فجًض سبلمىس                                                                                        

ٍ     َب ضبيـ تطيه محل ظميه ذًضزن ، ييٍ            َستىس . مقمًالً ايه اتفبق زض ييٍ  ذط ايدبز مي ضًز ، خبيي كٍ ممكه است ثاٍ اضاتجبٌ تػاًض كىايم كا

َبي ثسيبض يط ذغط ثطاي ظميه ذًضزن است . ثىبثطايه َىگبم استحمبم ثبياس  ييٍ َب تمبم ضسٌ اوس . حمبم ويع ثٍ زليل ذيس ثًزن كف  ن ، اظ محل 

ثاب   ذًضزناظ ليع اظ زمابيي َبيي استفبزٌ كطز كٍ كف  ن ليع وجبضس ي مييٍ َبيي ضا ثٍ فىًان زستگيطٌ ثط ضيي زيًاض حمبم وػت كطز كٍ ثتًان لجل 

طؼ رطفته  وُب تقبزل ذًز ضا حفؼ كطز . اتبق وطيمه ي ذًاة ويع اظ مكبن َبيي َستىس كٍ سبلمىسان ثٍ زليل رصضاوسن يلت ظيابز زض  وُاب زض مقا   

اي ضيضه كاطزن الماپ   تب سبلمىس مدجًض وجبضس ثط ثبضس سيت لطاض مي ريطوس . ثىبثط ايه كييس ثطق اتبق ، ثبيس زض وعزيك تطيه محل ثٍ زضة يضيزي 

 ثطيز . ٌزض تبضيكي ضا

  ي سبلمىذي ي سبلمىذي   حًادث ترافيكيحًادث ترافيكي
ي است . سبلمىساوي كٍ اظ يسبيل ومييٍ ضرػي اساتفبزٌ ماي كىىاس    كيكي اظ فيل مُم حًازث مىدط ثٍ وبتًاوي ي مطگ ي ميط زض سبلمىسان حًازث تطافي

 ،تغييطات ضبمل : حسبسيت ظيبز ثٍ وًض متمطكع كٍ اظ ذًزضي ممبثال تابثص ماي كىاس    اتفبق مي افتس يالف ثبضىس . ايه  سبلمىسيثبيس ثٍ تغييطاتي كٍ زض 

 ست . ا بَكبَص ظمبن تغجيك چطم ثٍ تبضيكي ، كبَص ظمبن ياكىص ي كبَص َمبَىگي ثيه اوسام 

ايج تطافيك ذغط حًازث تطافيكاي ضا   ثب ضىبذت ايه فميكطزَب مي تًان ثب ضاوسن ذًزضي ثب سطفت يبييه ي اختىبة استفبزٌ اظ ذًزضي زض ضت ي زض َىگبم

        ضاس .  ثٍ حسالل ضسبوس . چىبوچٍ سبلمىسي اظ يسبيظ ومييٍ فمًمي ثطاي تطزز استفبزٌ مي كىس ثبيس حاساكثط  رابَي ضا اظ محايظ اعاطاف ذاًز زاضاتٍ ثب      

 .گ ضيضه ي يب ضجطوگ استفبزٌ كىس زض َىگبم ضت اظ لجبس ضو  ظمبن ظيبزتطي ضا ثطاي فجًض اظ فطؼ ذيبثبن ثٍ ذًز اذتػبظ زَىس  ي
 

 

 
  

ثُبي تدطثٍ َبست ي سيىٍ ات مبالمبل اظ  الم ظوسري. تاً  ثُبي تدطثٍ َبست ي سيىٍ ات مبالمبل اظ  الم ظوسري. تاً    مًي سايس تً، كتبة يطمًي سايس تً، كتبة يط

اظ غّػٍ َب، لّػٍ َبي ثسايبض ضاىيسٌ اي. تاً راىح ضواح َابي ضيظرابضي ي تماًيم         اظ غّػٍ َب، لّػٍ َبي ثسايبض ضاىيسٌ اي. تاً راىح ضواح َابي ضيظرابضي ي تماًيم         

اٌ ظيستىمبن ي چطمبن كم ساًي  اٌ ظيستىمبن ي چطمبن كم ساًي  ضض  وبوًضتٍ فجطت َب. رفتٍ َبي تً ضيضىي ثرصوبوًضتٍ فجطت َب. رفتٍ َبي تً ضيضىي ثرص

َبي ضجستبنِ ظوسري مبسات. زسات َابي ييىاٍ ثساتٍ ات خغطافيابي       َبي ضجستبنِ ظوسري مبسات. زسات َابي ييىاٍ ثساتٍ ات خغطافيابي         تً، ستبضٌتً، ستبضٌ

  مطاضت َبي ضيظربض.مطاضت َبي ضيظربض.  زضزَبي ظميه است ي چيه َبي ييطبوي ات تبضيد زضزَبي ظميه است ي چيه َبي ييطبوي ات تبضيد 

يطت تً ضا اوجاًٌ تدطثاٍ َاب ذمياسٌ اسات ي يابي تاً اظ        يطت تً ضا اوجاًٌ تدطثاٍ َاب ذمياسٌ اسات ي يابي تاً اظ        

فجطت َب مي لغعز. تً مقيّام ذابوًازٌ ي الگاًي    فجطت َب مي لغعز. تً مقيّام ذابوًازٌ ي الگاًي          سىگيىيسىگيىي

احتطام ماي  احتطام ماي    خبمقٍ اي. مب ثط لبمت ثٍ ضكًؿ ضفتٍ تً سدسٌخبمقٍ اي. مب ثط لبمت ثٍ ضكًؿ ضفتٍ تً سدسٌ

رعاضيم ي ثط زستبن ييىٍ ثستٍ ات، ثًسٍ مُط ماي ظوايم ي   رعاضيم ي ثط زستبن ييىٍ ثستٍ ات، ثًسٍ مُط ماي ظوايم ي   

                ، ثغاال، ثغاال  زض كااالس  مااًظٌ َاابي ظوااسري تااً، ظاوااًي ازة زض كااالس  مااًظٌ َاابي ظوااسري تااً، ظاوااًي ازة 

      ..مي ريطيم ي ذًز ضا يامساض مُط ي محجت ي غفبي تً مي زاويممي ريطيم ي ذًز ضا يامساض مُط ي محجت ي غفبي تً مي زاويم
 

 http://webda.zums.ac.irخُت زضيبفت وسرٍ الكتطيويك ذجطوبمٍ ثٍ  زضس مطاخقٍ 

 .ومبييس
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