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 سىگند انهم آتش نشاانن
       َکا  کیشیاٍ خذیًىذ رزً مییاذیر   شزیفت ً یىساىیتم ری در

شازکت    تا کای جاه یس سالمتی کارکياه ً سازمامَ ُاای  
    ً ماذُب حفاتات    در ىظز رزفتو ىاژید ميطقَ ًمژٍ بذًه 

 حزیست ىنامم. ً

 غذا  یروس جهان

 فائً ساسمان سیمقارن شاوشدَم اکتبز است کٍ بٍ افتخار تاس
 تٍـداش یز جُان گزامـشذٌ ي در سزاس یوامگذار ۱۹۴۵در سال 

  تـیاس ساسمان مزتبط با امى یاریـريس تًسط بس هی. اشًدیم 
 تًسعٍ یالمللهیغذا ي صىذيق ب یاس جملٍ بزوامٍ جُاو ،ییغذا
 .شًدیم گزفتٍجشه  شیو یکشايرس 

وفـز در سزاسـز    َـا  ًنیـ لیشـل  ير  مفاصـ  بـًدٌ ي م    هیتـز  عیآرتزيس شا
ــا جُــان را  ــاو  زیتحــت ت ــزيس سم ــزار دادٌ اســت. آرت ــ یق ــٍ  دَــذیرخ م ک

 تًاوـذ ی. َزچىذ آرتزيس مـ ريدیم هیاستخًان شما اس ب هییغضزيف باال ي پا
 یمـار یب هیـ ايقـا  ا  شـتز یبزساوذ، امـا ب  بیاس مفاص  بذن آس کیبٍ َز
. در گـذر  دَـذ یقزار م زیَا، گزدن، پشت، ساوًَا ي لگه را تحت تا  دست

 حـال  هیيجًدوـذارد، بـاا   شیَـم بـزا   ییشـذٌ ي شـفا   ذتزیسمان آرتزيس شـذ 
را  یمـار یاس ب یي درد واشـ  یماریب شزفتیپ ىذیفزآ تًاوذیدرمان آرتزيس م
 2ادامٍ صفحٍ    .بخشذیعمللزد مفاص  را بُبًد م هیکم کزدٌ ي َمچى

http://pghse.blogfa.com/
http://pghse.blogfa.com/
http://www.pghse.blogfa.com/
http://www.pghse.blogfa.com/
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 مزمن بوده كه يماريآرتروز از انواع ب
 . درد وودـش يم دتريدـذر زمان شـبا گ 
 ديمفاصل ممكن است آنقدر شد يخشك 
نـاممكن سـازد. در    ايـ روزانـه را سـخت كـرده و     فيشود كه انجـام وظـا   

مفصـل   ضيتعـو  يآرتـروز پزشـكان ممكـن اسـت بـا جراحـ       ديموارد شد
 را بهبود بخشند. يماريب

 :شامل ييرودا ريغ يدرمان ها    
  يوتراپيزيف 
 يكار درمان 
 :شامل يجراح يدرمان ها    

ــتتوم ــمت      :ياس ــردن قس ــارج ك ــردن و خ ــدا ك ــتخوان و ج ــرش اس از  ي(ب
 ).استخوان

را خـارج   دهيـ د بيپزشـك مفصـل آسـ    يجراحـ  نيدر ا :مفاصل ضيتعو
 .كند يم نيگزيجا يو آهن يكيپالست يكرده و با پروتزها

:يشگيري و تشخيصپ  

در حــد مناســب، داشــتن فعاليــت فيزيكــي مناســب، تغذيــه   وزنحفــظ 
مناسب باعث پيشگيري بيماري مي شود. تشخيص اصوالً باليني است. 

هـاي تشخيصـي ممكـن اسـت شـامل بررسـي آزمايشـگاهي مـايع          بررسـي 
 راديـوگرافي  ).باشـد  مفصـل (بـراي ردكـردن احتمـال آرتريـت التهـابي      

مفاصل درگير، ميزان كاهش فاصله مفصلي، اسكلروز و گاه كيست زيـر  
 .دهد غضروفي را نشان مي

 

 خواص باور نكردني شلغم
 

 

 

 
 

آبـادان حملـه    شـگاه ياالبـه پ  يكه دشمن بعث يوقت 1359مهر  7در روز 
مهـار آتـش    ياطراف برا يكرد، آتش نشانان منطقه و شهر ها ييهوا

خـاموش كـردن آتـش، مجـدداً      اتيـ عمل نيرفتند كه در حـ  شگاهيبه پاال
كننـد كـه منجـر بـه      يمـ  شـگاه يدشمن اقدام به بمباران پاال يماهايهواپ

ش روز آت نييشود. طرح تع ياز آتش نشانان م ياديشهادت تعداد ز
و  يمنـ يامـور ا  يتوسـط سـتاد همـاهنگ    1379در سـال   يمنـ يو ا ينشان

 يانقـالب فرهنگـ   يعـال  يو توسـط شـورا   شـنهاد يكشور پ يآتش نشان
از حـوادث   يريشگيو پ يمنيا جيروز با هدف ترو نيشد. ا ديكشور تائ

ــ    ــم چن ــور ه ــطح كش ــ نيدر س ــه آفر يادآوري ــيحماس ــا ين ــود ه       و از خ
در عرصـه دفـاع مقـدس     ياسـالم  هنيآتـش نشـانان مـ    يهـا  يگذشتگ

 يآموزش همگـان  يمناسب برا يها نهيزم جاديشده است. ا ينامگذار
ــت پ  ــردم در جه ــگيم ــت از     يريش ــف و حفاظ ــوادث مختل ــروز ح    از ب

 روز است. نيا ياهداف نامگذار گرياز د زين يمل يها هيسرما

 يمنيروز ا يعلت نام گذار

 يو آتش نشان  

 روش استفاده از خاموش كننده هاي دستي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضامن را بيرون بكشيد. -1
 پايه آتش را هدف بگيريد. -2

 دسته را فشار دهيد. -3
 ت جارويي حركت دهيد.لدسته را حا -4

 

 با رعایت ا�ول ا���ی، از ا��ا�ش آمار �وادث ج�و��ری �ن�م.

 عوارض ابتال به آرتروز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
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 85مادٌ بٍ استىاد مًاد  22دي فصل ي  برايه آييه وامٍ مشتمل 

جمُوًر  اسویما ايوران در ج موٍ موًر        قاوًن كار 91ي 

  16/11/89شًرايعالا حفاظت فىا تُيٍ ي در تاريخ  19/7/89

 ٍ تصًيب يزير كار ي امًر اجتماعا رسيدٌ است.ب

قهبنن  اهبر هورهنر      58مقررات اين آيين نبمه  هه  انهد با مهبا      
انههيما ايههرا  نههردين  رايههر  د هههرا  ا يهه  ابر ههب   ههب  اههبر را   
ابرفرمبيب  د ابرآمنزا  مشونل قبنن  اهبر د ا يه  افرااي ه  اارا     

ر ب   ب  مرهنع  نر د ابر اخديل ش نايا  سد ر د ه   ر نحن  هب اب
 اارنر الزم االهرا ما هبشر.

 

 ازادامٍ مط ب      

 قب ا ٍيوشر       
    

 

ار نوبم م ب   بيا ا  حضنر د نهراا اهبر ر اارا  اخهديل     -9ٌماد
د را  وهب    ضردرت اارا هبير نيسدم  هب   شهرار ا  هر     ش نايا

 .نعبي   راا خردج اضغرار  ننر 
 

هرا  آ ب ا ابر ر اارا  اخديل ش نايا از مخبعرات هبير  -10مادٌ 
ننشدبر  د هصر  ار ا بر اندگب   ب د نجريسات  نصب شر   عيئم

 . هب ننر م بنب قرار  يرا د ار حنز  اير د 
 

ب  اعهي  رنهبنا ار نوهبم ابر هب  ههب انهدزبا  از       هبيهر ام ه   -11مادٌ
 شرار ا  ر  مبن هر نيسهدم  هب  ارنعبشها يهب هصهر         نيسدم  ب 

 .ش نايا دهنا ااشد  هبشر هرا  ابر ر اارا  اخديل

 
 

 

        ار م بنرههبيا از ابر ههب  اهه  دنههبيع نق يهه  عبههنر د مههردر      -12مووادٌ 
 يااهبر ر اارا  اخهديل شه نا     ه هن ير  از هرخهنرا   ما نوبي ر ه  م ظنر

 .م بنب نصب  راا هبير عيئم  شرار ا  ر 
 

ابر ير  ابر ر اارا  اخديل شه نايا هبانهدگب   هبيا اه       ه  -13مادٌ 
 .نغيير صرا  آ  ما هبشر مو ن  انت خراها اندگب  صرفبً عيمت

 

شرايظ ابر ابر ر اارا  اخديل ش نايا هبير ه   نن  ا  هبشهر   -14مادٌ 
هدنانر ابر ر اارا  اخهديل   صنرت هردز  ر  نن  خغر  ابر ر ش نا ا  ار

  .دهنا خغر آ ب  نوبير ش نايا را از
 

از نظهر حهرت هي هبيا از     اهبر ر اارا  اخهديل شه نايا هبيهر     -15مادٌ
 هبشر. رهرخنراا نيمت ابفا

 

هبيههر حههراقع اارا  نههناا   اههبر ر اارا  اخههديل شهه نايا  -16مووادٌ 
 هبشر. خنانر  د ننشدن

 

قهبنن    29 ابر ر اارا  اخديل ش نايا هبير ههر انهبم مهبا     -17 مادٌ
 (انههدخرام  اادار  د اخدصبصهها  )قبههع از معبي ههبت شههغ ا  اههبر مههنرا 
نخصصا هي بيا  ش نايا د نعبالا مغبهق انهدنرالعوع   ارزيبهاخصنصبً  

هرراشت ارمب  د آمهنز  زسشه ا د نهبزمب      صبار  از عرف دزارت
د ندبيج ار زردنر  زسش ا آنب  ثبت  قرار  يرا هرسيسدا حنز  ننانبخشا

 .ر   رااد نگررا

اهبر ر اارا  اخهديل شه نايا د      اهبر  ههب ننهه  هه  شهرايظ     -18 مادٌ 
ارنببط هصر  د اير  چرر  ايگرا  نننظ ابر ر اارا   هو ظنر هرقرار 

 .م بنب ار محيظ ابر نبمين  راا اخديل ش نايا هبير ننر
 

ار شرايظ قغع ههر،  ههرا  نهبمين حهراقع نهنر اهبفا د را         -19مادٌ 
نجريسات  شرار ا  ر  ا  ا  هب هريب  ال دري ا ار محهيظ اهبر    انراز 

اخديل ش نايا ابر ما ا  ر نبمين ام بنهبت الزم ضهردر     ابر ر اارا 
 .انت

 

ابر ر اارا  اخديل ش نايا ارمشبغع زر خغر   ه  ابر  وبر  -20مادٌ 
 .ليزدراك د نظبير آ  مو ن  انت ابر هب هرثقيع  ب  از قبيع

 

محيظ ابر شرايغا را فرا م نوبير ا   ابرفرمب م  ف انت ار -21مادٌ 
ار اثههر شهرايظ اهبر اچههبر    اههبر ر اارا  اخهديل شه نايا   شه نايا  ميهسا  

 . آنيب هيشدر نگراا
 

مسئنليت رعبيت مقررات اين آيين نبم  هرعرر  ابرفرمب   -22مادٌ
ارصنرت دقن   ر نن  حباث  ه  اليع عرم ننه  ابرفرمهب   د ابر ب  هنا 

 .هبشر ما م  ف ه  هبرا  خسبرات السامبت قبنننا  ه 
 

 

 

 

 مىطقٍ ييژٌ : HSEارتباط با 

  338داخ ا             33592353مىطقٍ ييژٌ :  HSEمديريت 

 300داخ ا             33530175:     آتش وشاوا مىطقٍ ييوژٌ

   340داخ ا               33530173بُدار  ي فًريتُا  پسشکا:  

 336داخ ا               HSE : 10-33592201پرسوىل مديريت 

 299داخ ا           آتش وشاوا سايت جىًبا: 

   339داخ ا      بُدار  سايت جىًبا:                                             

   292پرسوىل آتش وشاوا :                                              داخ ا      

 آييه وامٍ ايمىا افراد دارا  اختیل

 شىًايا در كارگاٌ َا 
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تزٍهب ثِ هعٌی آسیجی است کِ ثز اثز ٍارد شدى ضرزثِ ثرِ ثردى ٍارد    
ضزثبت ٍاردُ ثِ ثدى هیتَاًٌد هَجت شکسرتیی اسرتاَاى ّرب     . هیشَد

 د.ٍق  سخن پَستی ٍ هشکالت دییز شًَپبرگی عصت یب عز

ٍ یب احشبء داخلی ثدى هیتَاًد ثدًجبل تصبدف ٍسربی   تزٍهب ثِ اًدام 
 .ًقلیِ ٍ یب سقَط اس ارتفبع ثَجَد آید

تزٍهربی   -تزٍهبی سیٌِ -تزٍهبی سز -پلی تزٍهبی تروما: بند دسته
 -تزٍهرربی نیرري -عیتزٍهرربی اٌرربة ًاررب -هرربی رررَرتتزٍ -شررکن

 تزٍهبی ثبفت ًزم

 
 

 صرع، عالئم و هشدارها یها تشنج

 یتکزاری ا ٍ استزس ثِ هسئلِ یخَاث یث ِرک دیترّس یت افزادراس آى دس اگز
 کزرف ت ثِردُ  ثْتز اسرش  یتجد تبىیدر سًدگ

 بتردفع شریچَى ّز دٍ ثزافشا دریهعبنجِ ثبش
 دارًد. نیرزع اثز هستق یّب تشٌج
   یوبرریث جبدیا ٌِریدر سه یلرعبه  ار کیرصًت

ِ  ییرز یعَاهر  د  کیر رزع است. عرالٍُ ثرز صًت    شیر ٍ ً یکیعَاهر  هتربثَن   اسجولر
 تَاًررد یهرر شیررٍ ٍجررَد تَهررَر در ه ررش ً یسررکتِ ه ررش  یهبًٌررد ضررزثِ ه ررش یعررَاهل
 یٍ ًَجرَاً  یررزع در دٍراى کرَدک   یوربر یث شرزٍع  اثتال ثرِ ررزع شرَد.    سبس ٌِیسه
 زاسیر غ یزیثبالتز عودتب عَاه  د يیداشتِ ٍ در سٌ یکیٍ هتبثَن یکیهٌشأ صًت شتزیث

 ّستٌد.  یرزع دخدر ثزٍس  یکیعَاه  صًت

 ها تشنج گریاز صرع با د یناش یها تفاوت تشنج

دررد هرَارد ررزع ثرب اسرتفبدُ      ٥٧فزد است.  یّب در اَل سًدگ تشٌج يیتکزار ا 
ٍ  دیر ثب وربراى یاس دارٍ قبث  کٌتزل است. ث سربل دارٍ هصرزف کٌٌرد ترب      حرداق  د

کرِ   ییّب استزسٍ  یخَاث یث يیرزع در آًْب را کٌتزل کزد. ّوچٌ یّب ثتَاى تشٌج
 دّد. شیرزع را افشا یّب تشٌج تَاًد یرا ثِ دًجبل داشتِ ثبشد  ه یخَاث یث

 همراه است یمیموارد صرع با بروز عال یتشنج در برخ آغاز

َ    شیپر  وربراى یث یثِ عٌَاى هثبل  ثزخر  را استشروبم   یخبرر  یاس شرزٍع تشرٌج ثر
ترب چٌرد    دّرد  یّشردار هر   ثِ آًْرب  نیعال يیکِ ا ٌٌدیث یرا ه یخبر زیتصَ بی کٌٌد یه
 ساحسررب ییدر رٍسّررب شیررً ورربراىیث ی. ثزخررشررًَد یدچرربر تشررٌج هرر  یررزید قررِیدق

در آى رٍس  شرًَد  یگًَِ هتَجِ ه يیدرد هعدُ دارًد کِ ثد بیٍ کسبنت  یٌدیًبخَشب
 .شًَد یدچبر تشٌج ه

حربل  در   يیر ثرب ا  شرًَد  یخَد هتَقف هر  خَدثِ قِیرزع ثب گذشت چٌددق یّب تشٌج
گزفتبر تشٌج را گزفت تب ثرب ثزخرَرد ثرِ     وبریث یثْتز است دست ٍ پبسهبى  يیا

را ثِ پْلَ خَاثبًرد ترب کرف ٍ     وبریث دیثب يیًشَد. ّوچٌ تیاجسبم اازاف دچبر آس
شردى    ًشرَد. اس قفر    ِیر ر یبّر  عفًَرت  سربس  ٌِیاٍ ًزٍد ٍ سه ِیثشاق ثِ داخ  ر
ثالفبرلِ دّبى را ثربس   دیکزد ٍ در رَرت ثزٍس آى ثب یزیجلَگ دیثب شیدّبى فزد ً

 آٍرد. زٍىیّب ث دًداى یکزد ٍ سثبى را اس ال
 

 

 

 

 

 مبارزه با درد یمهر ماه، روز جهان ۹۱
 

  اکتجز هصبدف است ۹۹هْزهبُ ثزاثز ثب  ۹۱ اهزٍس
 هٌبسجت ثْبًِ يیهجبرسُ ثب درد. ا یرٍس جْبًثب 
 بسریثِ ً بىریجلت تَجِ جْبً یاست ثزا یخَث
 هشهي ٍ درد اس  یدردّب يیثشز ثِ تسک یفَر
 .دسیهبًٌد سزابى ٍ ا ییّب یوبریث

 

شرَد  ایري هربدُ     ای اسرت کرِ ثبعرن تٌردی فلفر  هری       کبپسبیسیي: ّوبى هربدُ 
ِ   کٌد. در هطبنعِ دردّبی هفصلی را ًیش آرام هی ثدتزیي  ای کِ رٍی افزاد هجرتال ثر

ِ «کبپسبیسیي»انتْبة هفبر  اًجبم شد  تٌْب ای دٍ ّفتِ هصزف     شدت درد ثر
 .ّب کبّش یبفت دررد در آى 08هیشاى 

 تروما

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%AF%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%86%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D9%86%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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کٌذ  یحولِ ه یعصب ستنیکِ بِ س یزٍسیکِ تَسط ٍ کشنذه است یماریب کی یهار
 اید  َاىید در بشاق پٌْاى شدذُ ٍ همودَت تَسدط گداسگزحتي ح     زٍسیشَد. ٍ یه جادیا

 باشذیًو عیکِ چٌذاى شا گزی. حزم اًتقال دشَدیاًساى آلَدُ بِ حزد سالن هٌتقل ه
ٍ  ختِیر . باشدذ یدّداى ه  اید ٍ  یٌد یب چشدنم سخدن بداسم هخدا      یشذى بشاق آلَدُ بدز ر

 ظاّز شًَذم در اکثز هَارد کشٌذُ خَاّذ بَد. یواریب يیکِ عالئن ا یٌّگاه

 

 تشخیص بیماری سل چگونه است؟   

بْتددزیي راُ تشددخیم بیودداری سددل در احددزاد هشدد َ  اًجددام   
هجدددشا ٍ هشدداّذُ آى در سیدددز   آسهددایخ خلددط در سدددِ ًَبدد    

هی زٍسدد َا اسدد  در  ددَر  ابددتال بددِ سددل ریددَی در اکثددز 
هَارد هی دزٍ  سدل در داخدل خلدط هشداّذُ خَاّدذ شدذ ایدي         
 آسهایخ در کلیِ هزاکش بْذاشتی درهاًی بِ رایگاى اًجام هیگیزد.

 

 راههای پیشگیری از بیماری سل :

 یع بیواراى ٍ درهاى  حیح ٍ بَقع شٌاسایی سز -
 احشایخ سطح آگاّی هزدم در هَرد بیواری سل -
 رعای  بْذاش  حزدی ٍ عوَهی -
 تغذیِ  حیح -
 ٍاکسیٌاسیَى   ث ص کَدکاى  -
 

 سل: درمان

 شَد یهزحلِ ٍ بِ هذ  شخ هاُ اًجام ه 2 یدرهاى سل ط
 یدارٍ 4هاُ  2بوذ   ذیکِ حزد با ی:درهاى هزحلِ حولِ االف
 ذیهصزف ًوا یضذ سل را تح  ًظز کارهٌذ بْذاشت یاساس
را  یاساسد  یدارٍ 2 ذید : درهاى هزحلِ ًگْذارًذُ کدِ حدزد با   

 یکارهٌددذ بْذاشددت یهدداُ ٍ بددا ًظددار  حددذاقل ّ تگدد 4بوددذ  
 ذیهصزف ًوا

بدذٍى قطدع    یدر  َر  هشاّذُ ّزگًَِ عَارض دارٍئد  :تذکز
بددِ خاًددِ بْذاشدد  م هزکددش   مایحددزد سددز ذیددخددَد سددزاًِ دارٍ با

 .ذیپششک هزاجمِ ًوا ایبْذاش  ٍ
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 بدين شرح 

 

 

 

پیشىُادات ي اوتقادات سازودٌ َمکاران گرامی لطفاً 

 خًد را بٍ ایه مدیریت ارسال فرمائید.
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 استفاده شود . یعیاز منابع طب دیآن با ازیمورد ن 
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 چطور بفهمیم سکته قلبی سراغمان آمده؟
 

عالئن  يیتذى هْن تز یٍ درد قغوت تاال ٌِیٍ درد قفغِ ع یفؾزدگ
آى ّا  ذیدارد کِ تا شیً یگزیعالئن د یّغتٌذ، اها عکتِ قلث یعکتِ قلث
 .ذیرا تؾٌاع

 خطکز  اس را فکزد  ؽٌاخت عالئن عکتِ قلثی ٍ هزاجعِ فَری تِ پشؽک،،  
یذ هزاقة هطلة سیز را تخَاًیذ تا عالئوی را کِ تا .کٌذ هی حفظ هزگ

 ذ.آى ّا تاؽیذ، یاد تگیزی
 

 .تِ درد قفغِ عیٌِ تَجِ کٌیذ -1

 .درد قغوت تاالی تذى خَد را تزرعی کٌیذ -2

 .هزاقة عزگیجِ، احغاط عثکی عز ٍ غؼ کزدى تاؽیذ -3

 .تٌفظ خَدتاى را تزرعی کٌیذ -4

 .هزاقة عالئن حالت تَْع تاؽیذ -5

 .تزرعی کٌیذًگزاًی ٍ اضطزاب خَدتاى را  -6
در  اگکز احغکاط کزدیکذ خَدتکاى ٍ فکزد دیگکزی ککِ ًکشد ؽواعکت          -7

 .اٍرصاًظ سًگ تشًیذهعزض خطز تزٍس عکتِ قلثی اعت، فَرا تِ 
 

ککِ در   آًکضیي، درد قفغکِ عکیٌِ اعکت     :تیواری آًضیي را درهاى کٌیذ
هزکش آى رخ هی دّکذ. ایکي درد تکِ ؽککا فؾکار ًکاویش، عکَسػ ٍ یکا         

عَسػ  عٌگیٌی قفغِ عیٌِ احغاط هی ؽَد ٍ اغلة تا درد ًاؽی اس

 .تزػ کزدى غذا( اؽتثاُ گزفتِ هی ؽَد) عز دل

 آریتوی ؽاها ضزتاى غیزطثیعی قلة اعت ذ؟یّغت یتویدوار آر ایآ

درصذ افزادی کِ دوکار عککتِ قلثکی هکی ؽکًَذ، ٍجکَد        99کِ حذاقا در 

 .دارد
: اس حالت عزآعکیوگی، گیجکی ٍ عالئکن هؾکاتِ عککتِ قلثکی آگکاُ تاؽکیذ        

افزاد هغي، ٍاقعا هی تَاًٌذ ًؾکاى دٌّکذُ   عالئن گفتِ ؽذُ در تاال در 
اگککز تککذٍى دلیککا دوککار هؾکککالق رفتککاری ٍ  . هؾکککالق قلثککی تاؽککٌذ

 .ؽٌاختی گؾتیذ، تِ پشؽ، هزاجعِ کٌیذ

 هشدارها
احتوکال   ذ،یک ٍ جاى عالن تِ در تز ذیؽَ یتار دوار عکتِ قلث ،یاگز  -1

 .ذیاعت. پظ هزاقة تاؽ ادیؽوا تِ عکتِ دٍم س یاتتال
ؽَد، هوکي  یه ذُیًاه شیخاهَػ ً یغکویخاهَػ کِ ا یعکتِ قلث -2

 رخ دّذ. یعالهت ّؾذار دٌّذُ ا چیاعت تذٍى ّ

 
 

 
 

 داستان کوتاه: 

 اصل موضوع را فراموش وکه.
 

هزد قَی ّیکلی، در وَب تزی اعتخذام  ؽذ ٍ تصوین گزفت خَب کار 

 کٌذ.

درخت تزیذ. رئیغؼ تِ اٍ تثزیک، گفکت ٍ اٍ را تکِ اداهکِ      18رٍس اٍل 

 درخت تزیذ. 15کار تؾَیق کزد. رٍس تعذ تا اًگیشُ تیؾتزی کار کزد، ٍلی 

درخت تزیذ. تِ ًظزػ آهذ کِ ضعیف  19رٍس عَم تیؾتز کار کزد، اها فقط 

ؽذُ اعت. پیؼ رئیغؼ رفت ٍ عذر خَاعکت ٍ گفکت: ننًوکی داًکن     

 وزا ّز وِ تیؾتز تالػ هیکٌن، درخت کوتزی هی تزم((

 رئیظ پزعیذ:ننآخزیي تار کی تثزق را تیز کزدی؟((

ق هؾکوَل تزیکذى   اٍ گفت: نن تزای ایي کار ٍقت ًذاؽکتن. توکام هکذ   

 درختاى تَدم.((

 
 
 

 

 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=206198
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=259121
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=259121
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=259121
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=204106
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سدانًِ   سازهاى هلل هتحدذ  سازهاى جْاًی گردشگری ،۰۸۹۱از سال 
گیدرد    را تِ عٌَاى رٍز جْاًی گردشگری جشي هدی  سپتاهثر ۷۲ رٍز

تدِ اودَیة    ۰۸۲۱سدپتاهثر سدال    ۷۲اساسٌاهِ ایدي رٍز در اداری    
رٍز ًقطدِ   سازهاى جْاًی گردشگری رسیذ  اًتخاب ٍ اوَیة ایي

شددَد  ّددذ  از گراهددی  عطفددی در گردشددگری جْدداًی هح ددَب هددی
رٍزی، تددان تددردى سددطی دگدداّی در هددَرد ًقدد      ٌددیيداشددچ  

 گًَگی ااثیر گردشگری تر  گردشگری در جاهعِ جْاًی ٍ ًشاى دادى
سراسر جْاى  ّای اجتواعی، فرٌّگی، سیاسی ٍ اقتوادی در ارزش

  .اسچ
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 یکِ هٌشاء اً اً شَد، یگفتِ ه اًثاریاز حَادث ز یا تِ هجوَعِ ،یعیطث یایتال

 یحدذاقل از هدذاْا   اید تَدُ ٍ  یٌیت  یپ رقاتلیحَادث هعوَنً غ يیًذارًذ  ا
  ًوَد یٌیت  یٍقَع دًْا را پ اَاى یقثل ًو یطَنً

 یاید قشدر تٌْگدام رادذاد تال    يیارریپد   ةیلسٍم دهَزش کَدکاى تعٌدَاى دسد  
     تشددوار  یضددرٍر یتددا اطددرا  دى اهددر ییارٍیددّشددذار ٍ رٍ ،ییدشددٌا ،یعددیطث
ٍ  يیتْتدر ، سدازاى فدردا   ٌذُی  دهَزش تِ کَدکاى ٍ ًَجَاًاى تعٌَاى دذید یه

در کٌدار   اسدچ   یعد یطث یکاّ  اثرا  رادذاد ّدا   یرٍش ترا يیار یاصَل
  دى هقاٍم سازی هذارس ٍ سااتواى ّای دهَزشی ًیس نزم اسچ

 یداً  ٍ هْار  ّدا  یّا ٌِیم، گٌجحفاظچ از جاى ٍ هال هرد قچ،یدر حق
در هقاتل اثرا   یٍ اذها  شْر  ا یٍ اأس یٍ صٌعت یذیهَجَد اتسار اَل

 چیریکشَر ٍ هدذ  یشیدزها یاز طرح ّا یریتخ  جذا ًاپ  ذیتا یعیطث یایتال
 قلوذاد گردًذ  یشْر

در ایي راستا، در طرح ّای اَسعِ شْری، کاّ  دسیة پد یری شدْرًٍذاى   
رض هخداطرا  ٍ تالیدا ضدرٍر  دارد  تٌداترایي، تدرای اَسدعِ       هع در ٍ جاهعِ

  شْرّا تایذ در جْچ تقای سالن اَد تکَشٌذ پایذار، ًخ چ
تا ّویي دیذگاُ اسچ کِ تایذ شْرّا ٍ شدْرًٍذاى را تدا شدیَُ ّدای اراقدای      

از جولِ هاًَرّای هقاتلِ تا تحراى در هقاتل تالیای طثیعدی ٍ حدَادث    دهادگی
  ار ًوَد اا تتَاًٌذ تِ حیا  ٍ رشذشاى اداهِ دٌّذاستَ اَاًوٌذ ٍ

روز جهانی 

 گردشگری 

 

 

 

 

 

 

 

 اهگستیز یبه مناسبت روز جهان
دٍشٌثِ هاُ اکتثدر  ّدر سدال     يیتِ تعذ، اٍل۰۸۹۱دساهثر سال  ۰۲از 
ٍ  یًدام گد ار   «گاُ  چیز» یسازهاى هلل هتحذ، رٍز جْاً یاز سَ

ِ  یتدرا  یعودَه  یفضداّا » کدرد یاه ال رٍ دى در ًظدر   یتدرا « ّود
 یهْدر  یهَرد ت اىیفضاّا اگر ِ در طَل سال يیاسچ  ا گرفتِ شذُ
ِ   قرارگرفتِ یاَجْ ٍ کن ادَد را در   یرفتدِ ًقد  هحدَر    اًذ، اهدا رفتد

ّ ددتٌذ کددِ   ییفضدداّا ،یعوددَه ی  فضدداّاکٌٌددذ یهدد ذایددشددْرّا پ
ّددا اسددچ   دى ییایدددسدداى ٍ پَ یّددا دسترسدد دى یژگددیٍ يیهْوتددر
هتٌَع هٌَط تِ حضَر عاهدِ هدردم تدا     یّا فضاّا تا فرم يیا ا یح
 رٍّدا،  ادُید پ ّدا،  اتداى یّدا، ا  اسچ  پارک یصحچ ٍ شادات ی سُیاًگ 

ّ تٌذ کِ هتعلق تدِ هدردم    ییفضاّا    ٍ یتاز یّا يیٍ زه رّاتازا
   تاشٌذ یه یتیٍ جٌ  یسٌ یتا ّر گ ترُ 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B7_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
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