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 , هحوس ظازُ هله

 ذسا ًبم ثِ

 گطٍُ هحتطم اػؿبی ثریطذسهت ٍضت سالم ثبػطؼ

 خَاهغ هْن ّبی اظزغسغِ یىی وِ التػبزی اظخطاین پیطگیطی ثَزثبهَؾَع ضسُ زازُ ٍػسُ اًچِ هكبثك

 اى ضسى سست ٍثبلؼىس حىَهت یه ّبی پبیِ زضاستحىبم ٍتبثیطثسعایی ثَزُ ازٍاضتبضید زضّوِ ثططی

 .ّستن گطٍُ ٍفطّیرتِ ػبلن زٍستبى زاضززضذسهت هْن ایي ثِ تَخْی ثی زضغَضت

 ذَزیبضی ٍتدطثِ ضاثبػلن وَچه زاًطدَی ایي هحتطم زٍستبى هَؾَع اّویت ثِ ثبتَخِ اهیسوِ

 .زٌّس ضایبضی هي هسئلِ پطثبضتطضسى زٌّسٍزضّطچِ

 زوتطضْطام اظاستبزهحتطم اى ٍوٌتطل التػبزی خطم همبلِ هیطَزتطخوِ پطزاذتِ اى ثِ زضضطٍع اهطت اًچِ

 .ثبضس هی اثطاّیوی

 نهیىٌ ػصضذَاّی ضت زضایي هىطضایٌتطًتن ضسى ٍٍغل اظلكغ پیطبپیص

 تؼطیف

 :التػبزی خطاین

 .یبثٌس هی اضتىبة اهتیبظهبلی یه ثِ زستیبثی ثطای وِ ّبیی خطم

 .ّست ٍؾؼی پیطگیطی خطاین زضایي پیطگیطی ضاُ ٍهَثطتطیي تطیي اسبى

 ػجبضتٌساظ خطاین زضهَضزایي ثبظزاضًسگی ثطزّبی ضاُ

 

  ثیطتطیي  ًمسی خعای ّبوِ اى اخطای یبتْسیسثِ(ٍغیطسوی ضسوی)ویفطی اخطای ؾوبًت ٍاخطای اػوبل

 .ضازاضز تبثیطثبظزاضًسگی

 :ػجبضتٌساظ التػبزی خطاین اغلی زٍضوي

 هدطهبًِ ضفتبضّبی گستطزُ قیف_1



 ٍغیطضسوی ضسوی ّبی اظٍاوٌص ای هدوَػِ_2

 چَى ّبیی ّبٍسطهبیِ اظاضظش حوبیت زضپی حَظُ زضایي اًگبضی خطم

 ًیت حسي

 غسالت

 التػبزی ًْبزّبی وبضوطزغحیح

 آظاز ضلبثت

 التػبزی ٍهجبزالت زضاهَضتدبضی ٍاهٌیت

 هیتَاًس التػبزی ثستطخطاین

 هبلی ّبی ثرص

 ثبظاضزٍلتی

 زٍلتی ثَزخِ

 هػطف

 تدبضی هجبزالت

 غٌؼتی تَلیسات

 ٍلؿبیی ازاضی ذسهبت

 سیبسی لسضت اػوبل

 .ثیفتس اتفبق لطاضزازی ًٍیعزضضٍاثف

 هیطَز گصاضهحسَة ثٌیبى ثبة التػبزیسضایي خطاین ثطای سفیساى یمِ خطم سبتطلٌسثبٍاغُ

 :اظ است اظهٌظطسبتطلٌسػجبضت سفیساى یمِ خطاین تؼطیف

 ثبال اختوبػی ٍاظقجمِ احتطام افطازلبثل اٍسف ای حطفِ ّبی زضثستطفؼبلیت غیطلبًًَی ّبی فؼبلیت



 ضفتبضّبًِ وِ خْت ٍاظایي ّست هحسٍزیت ضَززاضای هی هسیطاى ضبهل فمف وِ خْت اظایي تؼطیف ایي

 ضٍثطٍّست اًسثبگستطزگی ضسُ هوٌَع سبیطلَاًیي تَسف ثلىِ ویفطی لَاًیي تَسف فمف

 :وطزًس تؼطیف سفیسّبضاچتیي یمِ خطاین 1891زضسبل ٍثیسضهي ضس

 هططٍع یبسیبسی التػبزی ًظن ،ًفَشیباػتوبززضچْبضچَة اظلسضت،خبیگبُ استفبزُ اظضّگصضسَء وِ خطهی

 یبثس هی ذَزاضتىبة ذَزیبسبظهبى ثطای غیطلبًًَی اهتیبظی وست ثبّسف

 :تؼطیف ایي ّبی هعیت

 ّبًیست قجمِ خطم،خطم ایي.الف

 ّست هحسٍزًطسُ خٌبیی ّبی هوٌَػیت ثِ فمف.ة

 هسضى ّبی اظَّش،استؼسازٍتسثیطیبفٌبٍضی استفبزُ ٍسَء ثبتملت ثلىِ ظٍضٍذطًَت ثِ ثبتَسل ًِ خطاین ایي

 ّست یبهبلی التػبزی،تدبضی ٍزاًص اقالػبت زاضتي ّبهستلعم اى یبثٌسٍاضتىبة هی اضتىبة

 ًبضی ّبی اظهَلؼیت ٍثباستفبزُ هططٍع التػبزی سبذتبضّبٍاثعاضّبی زضسبیِ ػبزیالت خطاین تطتیت ثسیي

 .ایس زاضًسثَخَزهی التػبزی زضضٍاثف گطاى وٌص وِ ٍاذتیبضی ػول اظاػتوبزٍاظازی

 ثبضس هی ثسیبضهْن ضساظهٌظطپیطگیطی گفتِ هطحلِ زضایي اًچِ

 ّبافطازی ایي گفتین ایٌىِ ثِ اٍضزثبتَخِ هی زست ثِ وِ ٍفطغتی هدبل اظوَچىتطیي التػبزی هدطم زضٍالغ

 ضاهیجطًس ظیبزّستٌسحساوثطثْطُ ٍثباقالػبت ثبَّش

 .ثَز هدطهیي ایي ثِ هدبل وَچىتطیي ّبٍزازى فطغت ایي ثطزى اظثیي هىطضثبیسزضپی ّبی ثباضظیبثی ثٌبثطایي

 ٍسطهبیِ غالحیت،لسضت ثِ ٍتبحسظیبزی هتػَضًیست ّوگبى ثطای التػبزی خطاین اضتىبة همیبس ثبایي

 .هیىٌس ّباستفبزُ اظاى ثبلمَُ هدطهیٌي زاضزوِ ثستگی اختوبػی

 التػبزی خطم ضٌبذت هٌبثغ�

 پلیسی اهبضّبی

 ٍاهبض ووی تحمیك ّبی ضٍش

 (ّب پطًٍسُ هكبلؼِ)یفیو تحمیك ّبی ضٍش



 ّبیی ًٍیعتؼسازوبضت ٍزضخطیبى هَضزاستفبزُ اػتجبضی ّبی وبضت ثِ هطثَـ اهبضسبلیبًِ ظهیٌِ وبًبزازضّویي

 .لطاضهیسّس اًسزضاذتیبضػوَم لطاضگطفتِ هتملجبًِ هَضزاستفبزُ وِ

 اهطخْت زاضزایي فَایساًىبضًبپصیطی التػبزی خطاین اظاضىبل ثطذی ثطضسی ثطای زیسگبى اظثعُ تحمیك

 .هیسٌّسهفیسّست ًسجت وبضهٌساًطبى ضاثِ خطایوی وِ هسیطاًی

 .ّست اهبثسیبضهْن ثسیبضًبزضّست گطچِ وبضاى اظثعُ تحمیك

 ثِ ذَاُ ضطایكی زضچِ ایٌىِ ّبًفطضاخغ اظهیلیَى وجه زضایبلت1899ٍ1881 ّبی سبل تحمیمبت اظخولِ

 هیىٌٌس ضطوت ذطیساضزضالٌػبزظیطظهیٌی ػٌَاى ثِ ٍذَاُ فطٍضٌسُ ػٌَاى

 ازاضی فسبزّبی ضاخغ سَال اظخولِ( سٌح _ذَز ٍثعّىبضاى زیسگبى ثعُ)ّستٌس هرتلف تحمیمبت ثؼؿی

 .ٍخَززاضز ضضَُ ثِ سضزػَتل چِ ٍایٌىِ

 ّبی لطاضزازٍٍاوٌص خطم اضتىبة افطازضازضهؼطؼ هیتَاى ضسُ قطاحی اظپیص ّبی ثبثطًبهِ

 .ّبثطز اى اظسوت خطم ثِ زازى تي ٍاحتوبل ،هیعاى ضست ثِ افطازضاسٌیدیسٍپی

 ( هلی) زاذلی ٍتْسیساهٌیت التػبزی خطم ▫

 

 ًٍمل،تفطیح،ثبظاض،ثبظاضوبضثعُ ٍثْساضت،حول سالهت هثل اًسبى فؼبلیت ّبی حَظُ زضتوبم التػبزی خطم

 .تَلیسهیىٌس(افطازیبضطوت)زیسُ

 ّسف هٌظن غَضت ّبهیپیصیطًسثِ اى ظیطازٍسَم ّست پصیطفتِ ّباهطی ضطوت ثطای التػبزی زیسگی ثعُ

 لطاضهیگیطًس خطاین ایي

 اهب،

 زاز؟ ضاوبّص زیسگی ثعُ ایي ٍسؼت تَاى هی چگًَِ

 هبزی،ویفیت ثطذسبضت هیسٌّسػالٍُ ضخ ظیست هحیف ػلیِ السام ضىل ثِ وِ ظهبًی التػبزی خطاین

 .ضاًیعتْسیسهیىٌس اًسبًی ٍظًسگی ظًسگی،سالهت

 ٍاظوٌص ظزُ ّبلكوِ ٍضطوت ثبظاض،ثَضس اظلجیل التػبزی ًْبزّبی غحیح وبضوطزّبی تَاًسثِ هی خطم ایي

 اػتوبزوٌس سلت التػبزی گطاى



 

 .اػتجبضوٌس ضاثی تلفي اظقطیك فطٍش رصتَاًسث هی فطیجٌسُ ثبظاضیبثی تطهثل ذفیف ّبی خطم

 ثِ التؿبء وٌسٍزضغَضت ضاثبیسهػبزضُ اظخطم ػَایسًبضی وِ زازگستطی اظوبضوطزغحیح هبًغ ضَیی پَل خطم

 .ثطگطزاًسهیطَز زیسگبى ثعُ

 .ٍاضزهیىٌس اسیت زٍلت اػتوبزٍوبضوطزغحیح ثِ ضىل ّویي ثِ ّن ٍفسبزازاضی هبلیبتی ّبی خطم

 ذَزگطفتِ ثِ فطاهلی خٌجِ خطاین اذیطایي ّبی زضسبل

 اٍضز ثبضهی ثِ ظیبزی ٍذسبضات اهبتجؼبت ثطذَضزاضًیست ثبالیی زضاهبضاظخبیگبُ التػبزی اگطخطاین

 ّست ذیبثبًی ثطاثطثیطتطاظخطاین تبچْل ثیست التػبزی اثبضخطاین اهطیىبیی ضٌبسبى خطم ًَضتگبى ثطاسبس

 ّویي ثِ هطثَـ ٍتجؼبت ذسبضت%11 ّستٌسٍلی اهبضخطاین ول%2 التػبزی خطاین ثٌبثطاهبضپلیس زضالوبى

 ّست ضسُ ضٌبذتِ خطاین

 ذػَغی ٍوٌطگطاى تػبزیال خطم وٌتطل ضیَُ ▫

 .زاضز ثستگی وٌطگطاى هَضزاٍلَیت هؼیبضّبی ثِ التػبزی خطاین وٌتطل ضیَُ

 .وطز اضبضُ ٍتجلیغبتی گستطی،التػبزی ػسالت هٌكك ثِ تَاى هؼیبضّبهی ایي اظخولِ

 ضفتبضهدطهبًِ، هدبظات زضپی گستطی ػسالت هٌكك

 زیسگی، ثعُ ّبی ّعیٌِ وبّص زضپی التػبزی هٌكك

 .ّست زیسگی اظثعُ هكلَة تػَیطی اضائِ زضپی تجلیغبتی هٌكك

 ّباهىبى اى خوغ ّن اٍلبت ثؼؿی.وبضهیطٍز ٍثِ ضسُ خوغ ثبّن وٌطگطاى تَسف هٌكك ّطسِ اٍلبت گبّی

 .ًساضز

 .ضس تفىیه ثِ لبئل خطاین ایي ٍالعاهی پیگطزاذتیبضی ثیي ّست ضبیستِ هٌكك ثطایي ػالٍُ

 ّست زاض غالحیت همبم ثِ اى ٍاػالم زیسُ اذتیبضثعُ ثِ  ثستگی اظاى ٍپیطگیطی اگطپیگطزتملت،وٌتطل هثال

 .ّست وطَضّبالعاهی زضثطذی اى ٍپیگطز اػالم ضَیی زضپَل ٍلی

 



 زاضًس چطوگیطی ًمص التػبزی خطم زضوٌتطل ذػَغی وٌطگطاى ایٌىِ هْن ًىتِ

 .اهطثبالّست زضتحمك ٍپیگیطی هطبضوت ثطای التػبزی خطاین زیسگبى اًتظبضاظثعُ

 ضطٍع ضرػی هیىٌسفطایٌسپیگطزضاثبّعیٌِ زضذَاست(غٌفی زیسگبى ثعُ ثرػَظ) اظاًبى پلیس گبّی حتی

 لطاضهیسّس ٍاهسضازضاذتیبضاًبى ضفت یبٍسبیل اًسبًی ًیطٍی اظلجیل تحمیك تسْیلی اهىبًبت وٌٌسٍحتی

 .ّستن هحتطم اػؿبی زضذسهت هَؾَع ثبزًجبلِ اتی ّبی ضت اهلل ضبء اى

 

Samira Damavandi,  

 ظازُ هله آلبی وطزم استفبزُ ػبلی ثسیبض

 ثطز؟ پی خطاین ٍخَز ثِ ضَز هی اهبض قطیك اظ فمف خطاین ایي زض آیب

 

 , هحوس ظازُ هله

 هیىٌن ذَاّص

 ّطزلیلی ثِ ّست هوىي حطاین زضایي ذػَظ هؼوَالًساضزٍثِ اظٍالؼیبت حىبیت اهبضپلیس ایٌىِ ثِ ثبتَخِ

 وطز تىیِ اهبضپلیس ًطَزلصاًجبیستٌْبثِ وطف خطاین زیگطایي ٍیبّطػلت پلیسی فسبززضذَززستگبُ ثرػَظ

 اثؼبزٍگستطزگی ثِ پی هیتَاى اهسُ زضهمبلِ اًچِ ثٌبثِ ّبّن پطًٍسُ ثبهكبلؼِ ثبضسثلىِ اهبضًوی فمف ضاُ تٌْبُ

 فسبزثطز

 پلیس ثطاهبضغطف تىیِ ًٍِ ّست زیسگبى ٍثعُ اظثعّىبضاى اهبضتحمیمبتی ٍالؼبّوبى ضاُ ثْتطیي ًظطم ثِ ٍلی

 

Parsa,  

 اظ ذبضج زازگستطی ٍظاضت هدوَػِ ظیط ػٌَاى ثِ حىَهتی تؼعیطات سبظهبى ّستیس هستحؿط وِ ّوبًكَض

 اًساظُ چغ تب ثفطهبئیس لكفب هَضز ایي زض است وطزُ پیسا ذكَض التػبزی خطاین ثؼؿی ثِ ًسجت لؿبییِ لَُ

 ًوبییس پیطگیطی است تَاًستِ



 

 , هحوس ظازُ هله

 ثفطهبییس

  ّست ّطسَالی اهىبى

 ّست اًسن ثؿبػتن ثٌسُ ٍلی

 ثعضگَاض حسپبسرگَّستن زضّوبى

 

Parsa,  

 همبلِ اظ فطهَزیس اًىِ ثِ تَخِ ثب.ذیط یب ثبضس هی لؿبییِ لَُ غالحیت ثِ تدبٍظ التػبزی خطاین ثِ ٍضٍز ایب

 ایس وطزُ استفبزُ اثطاّیوی زوتط

 است ثَزُ خَاثگَ ثْتط پیطگیطی وسام است اى ثؼس سَال

 

 , هحوس ظازُ هله

 زاضز ٍاهبضسبلیبًِ ثطسٌدص هجتٌی ػلوی اضظیبثی ضوبًیبظثِ سَال ثِ ػلوی پبسد

 ای ٍسبلیبًِ اهبضزلیك خبوِ اظاى زضاهطپیطگیطی ّبًٍْبزّبزضایطاى سبظهبى ٍالؼباضظیبثی

 هیجبضس ٍخَزًساضزوبضثسیبضهطىلی

 ًٍِ ّست ٍگوبى اظسطظي پبسری ًطَزّطگًَِ اضائِ ضفبف غَضت اهبضّبثِ وِ تبٍلتی تبذسظیبشی ًظطم ٍثِ

 ٍهتمي ػلوی

 , هحوس ظازُ هله

 ثبة؟ تدبٍظاظچِ

Parsa,  

 ضَز هی اػالم هبِّ ّط وِ اهبض



 . لَا تفىیه اغل

 

Samira Damavandi,  

 ًویطن؟ هتَخِ هي ضا ضوب فطهبیص زّیس هی تَؾیح ثیطتط

 

 , هحوس ظازُ هله

 ًطسم هتَخِ ّن هي

 

Parsa,  

 وبض لؿبییِ لَُ اخطایی وبض هدطیِ لَُ هثال.هتفبٍت ّبی وبضوطز ثب اسبسی لبًَى9۵ اغل زض لَا تفىیه اغل

 هَؾَع ایي ایب هیىٌس لؿبیی وبض تػبزیال خطاین ثؼؿی زض تؼعیطات سبظهبى است ایي سَال حبال.لؿبیی

 ذیط یب ّست لؿبییِ لَُ غالحیت زض تدبٍظ

 است زازُ ّب سبظهبى ثِ اذتیبضاتی هسیطیت لبًَى اًىِ زلیلص

 خطم اػالم ّب فیص ایي ثِ ًسجت تَاًس ًوی ّن لؿبییِ لَُ.اًس وطزُ استفبزُ اذتیبضات ایي اظ ّب سبظهبى

 ًوبیجس

 , هحوس ظازُ هله

 ثبضِ هیتًَِ

 ٍزذبلت وبضی هَاظی اظخبّبثبهطىل زضثسیبضی فطزش سبذتبضهٌحػطثِ زلیل لَازضوطَضهبثِ تفىیه ًظبم

 . ضٍثطٍّست زضوبضّن

 .ّست ًظطضرػی ایي

Parsa,  

 ًوَزُ اػالم ًسجی ضا لَا ٍتفىیه ًپصیطفتِ ضا لَا هكلك تفىیه اغل اسبسی لبًَى چَى ذیط



 

 ٍلی اظ ًوبیٌسگی ثِ ًظبم هػلحت  تطریع هدوغ هیجبضس فمیِ ٍالیت اظ لَا هططٍػیت اًىِ ثِ تَخِ ثب

 ًوَزُ تفَیؽ ضا اذتیبضی ٌیيچ فمیِ

 , هحوس ظازُ هله

 ّست پیطگیطی هسئلِ ضاخغ وِ ّست گطٍُ ترػػی اظحَظُ ضوبذبضج ثحث الجتِ

 ّست هتفبٍت ثبة زضایي ًظطات هیىٌن ػطؼ ػوَهی ثباقالػبت ثٌسُ ٍلی

 هٌحػطثِ ٍوبهال اسالهی فمیِ ٍالیت تبسیس ٍلی ّست غطثی لَااغبلتص تفىیه سیستن چَى وال

 تحلیل هٌكك ثبوسام وِ ضٍثطٍّستین زٍگبًگی ثبیه هجبحث لجیل ایي زضتحلیل اسالهی خوَْضی

 .لَاّست تفىیه ذبستگبُ وِ غطثی یبهٌكك اسالهی وٌین؟هٌكك

 .ػصضهیرَام اظثحث هَؾَػی ذطٍج زلیل ثِ هحتطم اظاػؿبی

Mohammad Rezvani 

 وٌس؟ هی لؿبیی وبض التػبزی خطاین اظ یه وسام زض تؼعیطات سبظهبى.  فطاٍاى زضٍز ٍ سالم ثب

Parsa,  

 زاضٍیی خطاین. اضظ ٍ وبال

Mohammad Rezvani,  

 سپبسگعاضم ّن زٍستوَى ذَة  اضایِ اظ

 , هحوس ظازُ هله

 زاضیس هحجت

 سپبسگعاضم

Mohammad Rezvani,  

 ثیطتط اقالػبت ثطای  ضًَس هی هبلی  خطاین هطوَل ٍالغ زض ًیستٌس التػبزی خطاین هطوَل خطاین ًَع ایي

 ًوبییس هطاچؼِ پَض هْسٍی ذبًن التػبزی ویفطی سیبست وتبة ثِ



 

Parsa,  

[In reply to هحوس ظازُ هله] 

 هَضز لَا ًسجی تفىیه وِ.است ایطاى زض اسبسی لبًَى ضىلی چبضچَة هب ثحث ًیست غطثی هىتت ثِ وبضی

 است پصیطش

Parsa,  

[In reply to Mohammad Rezvani] 

 زوتط ٍ سبوی ٍلیسی،زوتط زوتط وتبة ثِ ّن خٌبثؼبلی ّستٌس التػبزی وبهال زاضٍیی خطاین ٍ اضظ ٍ وبال

 ًوبییس ضخَع ّساًٍس

Mohammad Rezvani,  

 چیست؟ زض التػبزی ٍ هبلی خطاین ثیي تفبٍت

Parsa,  

 ًوَز ثیطتط اى ػوَهی خٌجِ وِ است خٌجِ زٍ زاضای التػبزی خطاین اهب ًساضم خعا ترػع ثٌسُ

 وٌیس تط وبهل ضا اى خٌبثؼبلی.زاضز

Mohammad Rezvani, [ 

 سپبسگعاضم حؿَضتَى اظ

 ثبضیس سالهت

Samira Damavandi, [ 

 . سپبسگعاضم ایطبى ذَة اضائِ ذبقط ثِ ّن ظازُ هله آلبی اظ

 زایي ثحث ازاهِ زاض


