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 ٍرزضكار  غیر ٍ ٍرزضكار داًص آهَزاى  رٍاًی سالهت ٍضعیت هقايسِ 

 

 

 اکرم ّادٍی کاضور
 ،3 .هیٌا افرا 3راحلِ علی پَر اصل ، 2.علی اکبر قادر ًژاد1

 کارضٌاس ارضد هديريت رٍيدادّای ٍرزضی،دبیر آهَزش ٍ پرٍرش ضْرستاى کاضور -1

 رش ضْرستاى کاضورکارضٌاس ارضد هديريت ٍرزضی، دبیر آهَزش ٍ پرٍ -2

 ًَر کرج امیداًطگاُ پ یٍرزض یابيارضد بازار یداًطجَ -3

 کارضٌاس تربیت بدًیَدبیر آهَزش ٍ پرٍرش استاى آذربايجاى غربی-4

 

 

    خالصه

 
ٞذف اص پژٚٞص حاضش، سٙدص ٔیضاٖ سالٔت سٚا٘ی تیٗ دا٘ص آٔٛصاٖ  ٚسصضىاس ٚ غیش ٚسصضىاس ضٟشستاٖ واضٕش تٛد. 

تحّیّی تٛدٜ وٝ تٝ ضیٜٛ ٔمغقی ا٘داْ ٌشفتٝ است. خأقٝ آٔاسی دس ایٗ پژٚٞص تٕأی دا٘ص  -یفیپژٚٞص حاضشتٛغ
٘فش تٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاسی تا سٚش ٕ٘ٛ٘ٝ  200آٔٛصاٖ  ضٟشستاٖ واضٕش دس ٔمغـ ٔتٛسغٝ  تٛد٘ذ وٝ اص تیٗ آٟ٘ا تقذاد 

٘فش  52٘فش غیش ٚسصضىاس )  100٘فش دختش( ٚ  45٘فش پسشٚ  55٘فش ٚسصضىاس) 100ٌیشی ٞذفٕٙذ ا٘تخاب ضذ٘ذ وٝ ضأُ 
( تٛد٘ذ.  تشای ٌشدآٚسی دادٜ ٞای ٔشتٛط تٝ سالٔت سٚا٘ی اص پشسطٙأٝ ی  15 – 18٘فش دختش( تا ٔحذٚدٜ سٙی) 48پسش ٚ 

 جسواًی، عالين هقیاس خردُ چْار دارای ًاهِ پرسص ايي ( استفادٜ ٌشدیذ.GHQ – 28سالٔت سٚا٘ی     )

تشای تدضیٝ ٚ تحّیُ اعالفات اص آٔاس تٛغیفی )ٔیاٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف  . است افسردگی ٍ اجتواعی کارکرد اضطراب،
٘تایح یافتٝ ٞا ٘طاٖ داد وٝ ٔیضاٖ سالٔت سٚا٘ی  استفادٜ ضذٜ است . SPSS ٚ ٕٞچٙیٗ ٘شْ افضاس آٔاسی tٔقیاس( ٚ آصٖٔٛ 

یش ٚسصضىاس )پسش ٚ دختش( تٝ ٘حٛ ٔقٙی داسی دس تیٗ دا٘ص آٔٛصاٖ ٚسصضىاس )پسش ٚ دختش( ٘سثت تٝ دا٘ص آٔٛصاٖ غ
 (.p ، 44/4-;t <05/0ٚضقیت تٟتشی داسد. ) 

 

 .ٚسصضىاس غیش ٚسصضىاس، دا٘ص آٔٛصاٖ، سٚا٘ی، سالٔت ٍاژگاى کلیدی:

 

 

 مقدمه 

 اص است فثاست سٚاٖ سالٔت تٟذاضت، خٟا٘ی ساصٔاٖ تقشیف تٝ تٙا .ٔیثاضذ سٚا٘ی سالٔت سالٔتی، ٟٔٓ اتقاد اص یىی

 ٔٙغمی، عٛس تٝ ضخػی ٚتٕایالت تضادٞا حُ ٚ اختٕافی ٚ فشدی ٔحیظ اغالح تادیٍشاٖ، ٕٞاًٞٙ ٚ ٔٛصٖٚ استثاط لاتّیت

 دسغذ 10 حذٚد سٚا٘ی اختالالت وٝ ٔیذٞذ ٘طاٖ تٟذاضت خٟا٘ی ساصٔاٖ اخیش ٌضاسش(. 1380)فثاسی،ٔٙاسة ٚ فادال٘ٝ

 سٚا٘ی اختالالت دچاس خٟاٖ دسسشاسش ٘فش ٔیّیٖٛ 450 دحذٚ وٝ ٔیطٛد تشآٚسد ٚ ٌشفتاسوشدٜ سا خأقٝ تاِغیٗ

 (.1374)احٕذی،تاضٙذ

 سٚا٘ی سالٔت دساستمای ٚسصضی فقاِیتٟای ا٘داْ ٘مص ٚ دا٘طدٛیاٖ سٚاٖ سالٔت تشسسی تٝ ایشاٖ دس صیادی پژٚٞطٟای

 ٔثثت استثاط ٚ دا٘طدٛیاٖ دس سٚا٘ی اختالالت تاالی ضیٛؿ اص حاوی ضذٜ ا٘داْ پژٚٞطٟای تیطتش ٔیاٖ، ایٗ دس .ا٘ذ پشداختٝ
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 ٚ( 1382) ٕٞىاسٖ ٚ عّة حٕایت دسپژٚٞطٟای .ٔیثاضٙذ سٚا٘ی سالٔت ٚ ٚسصضی فقاِیتٟای ا٘ٛاؿ ا٘داْ تیٗ ٔقٙاداس ٚ

 ٘تایح داد٘ذ، ا٘داْ ٚسصضىاس غیش ٚ ٚسصضىاس دا٘طدٛیاٖ سٚا٘ی سالٔت ٔمایسٝ ٔٙؾٛس تٝ( 1382) ٕٞىاساٖ ٚ ٌیال٘ی ٔٛسٛی

 سٚا٘ی سالٔت ٔثثت، خّك واسآٔذی، سضایتٕٙذی، ٘فس، فضت اص غیشٚسصضىاس ٌشٜٚ تا ٔمایسٝ دس ٚسصضىاس ٌٜشٚ وٝ داد ٘طاٖ

 )1381ٚٔٛسٛی 1382حٕایت عّة، (تٛد٘ذ تشخٛسداس تاالتشی ضادوأی ٚ

 ٞش فشدای ساص٘ذٌاٖ خّٕٝ اص دا٘طدٛیاٖ صیشا است صیادی تسیاس إٞیت داسای خأقٝ ٞش دس دا٘طدٛیاٖ سٚا٘ی سالٔت

 د٘ثاَ تٝ ٘یض سا تحػیُ تشن ٔٛاسدی دس حتی ضذٜ تحػیّی اُفت تافث ٔیتٛا٘ذ سٚا٘ی اختالَ ٚخٛد .ٞستٙذ خأقٟای

 تضسي ایٞ ٔدٕٛفٝ تٝ ضذٖ خا٘ٛادٜ،ٚاسد اص دٚسی خّٕٝ اص دا٘طدٛیی خاظ ضشایظ دِیُ تٝ دا٘طدٛیاٖ اغٛالً .تاضذ داضتٝ

 دادٖ دست اص ٔستقذ ... ٚ فطشدٜ ٞای سلاتت دسٚس، صیاد حدٓ وافی، دسآٔذ ٘ذاضتٗ ٚ التػادی ٔطىالت تٙص، پش ٚ

 ٔؤثش فٛأُ خّٕٝ اص دا٘طدٛیاٖ، سٚاٖ سالٔت .ٞستٙذ ٔٛسد ایٗ دس ٔطاٚسٜ ٚ آٔٛصش دسیافت ٘یاصٔٙذ ٚ تٛدٜ سٚا٘ی سالٔت

 (.abdollahi,2011تاضذ) ٔی دا٘طدٛیاٖ ٔٛفمیت تحػیّی دس

 ایٗ تٛدٖ ٚ٘اواسآٔذ واسآٔذی .ٔیىٙٙذ استفادٜ ٔتفاٚتی ای ٔماتّٝ ٞای اصضیٜٛ افطاسص ٔٛلقیتٟای تا آٔذٖ وٙاس تشای افشاد

 ٔىشساً وٝ ساٞىاسٞایی اص یىی ساستا ایٗ دس .داسد افشاد اختٕافی ٚ سٚا٘ی خسٕی، دستٟضیستی اساسی ٘مص ٔماتّٝ، ضیٟٛٞای

 سغح دس اِثتٝ ٔٙؾٓ ٚسصضی قاِیتف ا٘داْ ضٛد، ٔی تٛغیٝ سٚا٘ی سالٔت استمای ٚ حفؼ تشای ٔختّف ٔحممیٗ سٛی اص

 Blanchard ،2001 ،Oweis2001ٚ،1374)احٕذی است ٔتٛسظ

 اختالالت سٚاٖ اضغشاب، دٌی، افسش واٞص تا ٔتٛسظ حذ دس ٚسصش وٝ داد ( ٘طا1385ٖ) ٕٞىاساٖ ٚ حسیٙی پژٚٞص

 واٞص تٝ ٔٙدش صضیٚس تٕشیٙات (.  ٕٞچٙی1385ٗاست )حسیٙی، ٕٞشاٜ ٘ژ٘ذی ٖ سٚا ٚ پشیطی سٚاٖ ٚسٛاس، تٙی،

 وٙٙذٌاٖ ضشوت دس ص٘ذٌی اص ٚسضایت ٔثثت احساسات افضایص تا ٚ ضٛد ٔی خسٕی ٞای ٘طا٘ٝ ٚتٟثٛد افسشدٌی اضغشاب،

 ٞا ٔاٞیچٝ ٚ فضالت ٔٙؾٓ، ٚسصش ٞفتٝ چٙذ اص تقذ است ٔقتمذ (1386تٛوا) (. غاِحیMostafai2012است) ٕٞشاٜ

 ٚسصش اٚ . ضذ خٛاٞذ تمٛیت تذٖ تٛاصٖ ٚ ٚاوٙص صٔاٖ ٕٞچٙیٗ سٚد، ٔی تاال ٚاستمأت پزیشی ف ا٘قغا ضٛد، ٔی تمٛیت

 وٝ چٙاٖ .است تأثیشٌزاس فشد ٚسصضی ٞای ٔٛفمیت دس ٚ است دا٘ستٝ ٔؤثش تش اختٕافی ٔٙاسة ٚاتظ س ایداد دس سا ٍٕٞا٘ی

 خٛد تٕشیٙات ی ادأٝ سد وٙٙذ، ٔی ٚسصش تٟٙایی وٝ وسا٘ی تٝ ٘سثت داس٘ذ، یه ٕٞشاٜ خٛد وشدٖ ٚسصش تشای وٝ وسا٘ی

  .(1386وٙٙذ)غاِحی، ٔی دست پیذا اٞذافطاٖ تٝ تیطتش ٚ پایذاستش٘ذ

 

 تحقیق شناسی روش

تحّیّی تٛدٜ وٝ تٝ ضیٜٛ ٔمغقی ا٘داْ ٌشفتٝ است. خأقٝ آٔاسی دس ایٗ پژٚٞص تٕأی   -پژٚٞص حاضشاص ٘ٛؿ تٛغیفی 

٘فش تٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاسی تا سٚش ٕ٘ٛ٘ٝ  200یٗ آٟ٘ا تقذاد تٛد٘ذ وٝ اص ت دا٘ص آٔٛصاٖ ٔمغـ ٔتٛسغٝ ضٟشستاٖ واضٕش

٘فش  52٘فش غیش ٚسصضىاس )  100( ٚ دختش٘فش  45ٚ پسش٘فش  55٘فش ٚسصضىاس) 100ٌیشی ٞذفٕٙذ ا٘تخاب ضذ٘ذ وٝ ضأُ 

پشسطٙأٝ ی  ( تٛد٘ذ.  تشای ٌشدآٚسی دادٜ ٞای ٔشتٛط تٝ سالٔت سٚا٘ی اص 15 – 18( تا ٔحذٚدٜ سٙی)دختش٘فش  48ٚ  پسش

 جسواًی، عالين هقیاس خردُ چْار دارای ًاهِ پرسص ايي ( استفادٜ ٌشدیذ.GHQ – 28سالٔت سٚا٘ی     ) 

تشای تدضیٝ ٚ تحّیُ اعالفات اص آٔاس تٛغیفی )ٔیاٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف  . است افسردگی ٍ اجتواعی کارکرد اضطراب،

 دٜ ضذٜ است .استفا SPSS ٚ ٕٞچٙیٗ ٘شْ افضاس آٔاسی tٔقیاس( ٚ آصٖٔٛ 

 

 

 ها یافته و نتایج
استفادٜ   tدا٘ص آٔٛصاٖ  ٚسصضىاس ٚ غیش ٚسصضىاس اص آصٖٔٛ  دس سٚا٘ی سالٔت ٞای ضاخع ٕ٘شات ی خٟت ٔمایسٝ

 دا٘ص آٔٛصاٖ  سٚا٘ی، سالٔت ی ٕ٘شٜ ٔدٕٛؿ تٝ تٛخٝ تا وّی عٛس تٝ وٝ داد ٘طاٖ ٞا (. یافت1ٝضٕاسٜ ٌشدیذ)خذَٚ
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 ٔی ٔالحؾٝ 1 ضٕاسٜ خذَٚ دس وٝ ٌٛ٘ٝ (. ٕٞاp، 46/4- ;tٖ <05/0داس٘ذ) تٟتشی ٚضقیت داسی ٔقٙی تٝ ٘حٛ ٚسصضىاس

 ، p <001/0اختٕافی ) وشد فُٕ دس (، ضقفp، 61/4- ;t <001/0افسشدٌی ) ٔمیاس، خشدٜ سٝ دس ٞا تفاٚت ضٛد،

02/4- ;tٚ ) (  0/ 001اضغشاب> p ، 85/4- ;tٔقٙی ) تاضذ ٔی داس.  

 
 

 داًطجَياى ٍرزضكار ٍ غیر ٍرزضكار رٍاًی سالهت ًورات ی هیاًگیي : هقايس1ِجدٍل                         

 t P غیش ٚسصضىاس ٚسصضىاس سٚاٖ سالٔت ٞای ضاخع

M SD M SD 

42/1 افسشدٌی  27/2  87/3  76/4  61/4-  001/0  

اختٕافی ضقف دسفّٕىشد  02/11  76/4  92/12  88/3  02/4-  001/0  

خسٕا٘ی فالیٓ  17/5  32/3  11/5  62/3  14/0  NS 

001/0 4/85- 3/86 5/36 3 3/01 اضغشاب  

001/0 4/46- 12/42 27/26 8/28 20/62 وُ  

 

 ا٘داْ دا٘ص آٔٛصاٖ  ٚسصضىاس ٚ غیش ٚسصضىاس دس خٙسیت تا ٔشتثظ ٞای تفاٚت تشسسی تشای وٝ ٞایی دس ٔمایسٝ ٕٞچٙیٗ

 تٝ ٔشداٖ غیش ٚسصضىاس تٝ ٘سثت ٔشداٖ ٚسصضىاس دس سٚا٘ی سالٔت وّی سغح داد ٘طاٖ ٞا (، یافت2ٌٝشفت)خذَٚ ضٕاسٜ

افسشدٌی            ٞای ٔمیاس خشدٜ دس ضذٜ ٔطاٞذٜ (. اِثتٝ تفاٚتp  ،48/2- ;t <05/0 است ) تٟتش داسی عٛس ٔقٙی

(009/0>p  ،66/2- ;tضقف ،) وشد فُٕ دس ( 03/0اختٕافی>p  ،20/2- ;tٚ ،) ( 02/0اضغشاب>p  ،37/2- ;tٔقٙاداس ،) 

 ٕٞچٙیٗ دس تشسسی تفاٚت سالٔت سٚا٘ی تیٗ ص٘اٖ ٚسصضىاس ٚ غیش ٚسصضىاس ٘طاٖ دادٜ ضذ وٝ ص٘اٖ ٚسصضىاس .تاضذ ٔی

یافتٝ ٞای  (. ٔغاتكp  ،26/4- ;t<001/0تٛد٘ذ ) تشخٛسداس تٟتشی سٚا٘ی سالٔت سغح اص تٝ ص٘اٖ غیش ٚسصضىاس ٘سثت

،  p<001/0اختٕافی ) وشد دسفُٕ (، ضقفp  ،01/4- ;t<001/0ٌی )افسشد سٟای ٔمیا خشدٜ دس ٞا تفاٚت تحمیك،

73/3- ;tٚ ) (  001/0اضغشاب>p  ،69/4- ;t.دیذٜ ضذ ) 

 

داًص آهَزاى ٍرزضكار ٍ غیر ٍرزضكار بِ لحاظ  رٍاًی سالهت ًورات ی هیاًگیي : هقايس2ِجدٍل          

 جٌسیت

ضاخػٟای   

سالٔت   

 سٚاٖ

سصضىاسٔشداٖ غیشٚ ٔشداٖ ٚسصضىاس   

t 

 

 
P 

  ص٘اٖ غیش ٚسصضىاس ص٘اٖ ٚسصضىاس

t 

 

 
P 

M SD M SD M SD M SD 

- 4/85 3/66 2/69 1/40 افسشدٌی

2/66 
0/009 1/18 1/63 3/54 4/15 -

4/01 
001/0  

ضقف 

فّٕىشد 

 اختٕافی

10/10 4/78 11/87 3/08 -

2/20 
0/03 10/93 4/44 14/11 4/07 -

3/73 
001/0  

فالیٓ 

 خسٕا٘ی

4/60 3/05 4/78 3/57 0/12 NS 5/55 3/46 5/52 3/40 0/04 NS 
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- 3/93 4/87 3/63 3 اضغشاب

2/37 
0/02 3/01 2/54 5/97 3/87 -

4/69 
001/0  

- 12/31 25/21 9/65 19/40 وُ

2/48 
0/01 3/01 8/15 26/90 12/33 -

4/26 
0/001 

 

 
 

 بحث و نتیجه گیری
 

 تحمیمات تا پژٚٞص ایٗ ٘تایح.  است داضتٝ ٔؤثشی ٘مص سٚا٘ی سالٔت دتٟثٛ دس ٚسصضی ٔحیظ ٘مص ٞا، یافتٝ تٝ تٛخٝ تا

 دس ٞا ت تفاٚ ٚسصضىاس، غیش تا ٚسصضىاس دا٘طدٛیاٖ ی ٔمایسٝ دس(  1381)  فّیضادٜ ٔثالً.  داسد ٕٞخٛا٘ی وّی عٛس ٔطاتٝ تٝ

 ٚ ٚسصضىاس ٘اٖ ص ی ٔمایسٝ دس ٘یض(  1381)  اغفٟا٘ی.  (9وشد) ٌضاسش داس ٔقٙی سا افسشدٌی ٚ اضغشاب ٔمیاس دٚ خشدٜ

 ٚ حسیٙی پژٚٞص دس. ٕ٘ٛد تٛغیف داس ٔقٙی سا سٚا٘ی سالٔت سغح ٘ؾش ٔٛسد ٔمیاس چٟاس ٞش دس ٞا ٚسصضىاس، تفاٚت غیش

اتضاس  تا اِثتٝ) افسشدٌی ٔمیاس خشدٜ دس تٟٙا ٞا تفاٚت دا٘طدٛیاٖ سٚاٖ سالٔت تا ٚسصش ی ساتغٝ ( تشسسی1385) ٕٞىاساٖ

((SCL–90-R آٔٛصاٖ سٚا٘ی دا٘ص سالٔت سغح(  2003)  استیفٙض ٔىٛی، پایُ، تشاضیٍٙتٖٛ،. است تٛدٜ ٙاداسٔق 

 تا پژٚٞص، ایٗ ٘تایح تشسسی دس .(Brassington,2003ا٘ذ) وشدٜ ٌضاسش ٚسصضىاساٖ غیش تٟتش اص سا ٚسصضىاس دتیشستا٘ی

 تٝ. است فٕٛٔی سالٔت اتقاد ٔختّف تش ٚسصش شتأثی تیاٍ٘ش ٔتقذدی ٞای پژٚٞص ٞای یافتٝ ٔشتٛط، پژٚٞطی سٚ٘ذ تٝ تٛخٝ

 آسأص احساس ٚ ضاداتی: ٌشفتٝ است لشاس تدشتی ٞای دادٜ حٕایت ٔٛسد ٚسصش، ٔثثت اثشات ریُ ٔٛاسد دس ٕ٘ٛ٘ٝ فٙٛاٖ

 اسَٕٛ،) تٟتش ی ٚ سٚحیٝ اٍ٘یضٜ ایداد ،( 1988 استیفٙض،) آٖ اص تشدٖ ِزت ٚ ص٘ذٌی تٝ أیذ افضایص ،( 1986 تشٚ٘ش،)

 ،( 1984 استشْٚ،)ٔثثت  ی پٙذاسٜ خٛد ٚ ٘فس تٝ افتٕاد افضایص خاللیت، سضذ ٚ اسادٜ ٘یشٚی تمٛیت ٚ پشٚسش ،( 1998

 ضخػیت حسٙٝ ٚ اخالق تٝ یاتی دست ،( 1999 سایٕٗ،) خا٘ٛادٌی سٚاتظ استحىاْ ٚ اختٕافی ٞای ت ٟٔاس سضذ تٝ وٕه

پیطشفت  تسٟیُ(  1987 تٛچش،) فىشی ٞای فقاِیت ا٘داْ ٚ حافؾٝ تٝ وٕه ،( 1995 تشدٔیش، ٚ ضیّذص) سآِ ٚ تٟتش

 لافذٌی اص پیص سٙذسْ تشدٖ تیٗ اص ٚ خٙسی فقاِیت ضذٖ تخص سضایت ساحت، خٛاب ؛( 1989 ضفاسد،) تحػیّی

 (.1386٘ٛسفّیضادٜ،) است خاسج ٘ٛضتاس ایٗ ی حٛغّٝ اص آٟ٘ا روش وٝ دیٍش ٔٛاسد اص ٚتسیاسی(  1381اغفٟا٘ی، )

وٝ  آ٘دا اص.  است خسٕا٘ی فالیٓ ٔتغیش دس ٞا تفاٚت داسی ٔقٙی فذْ پژٚٞص ایٗ دس تٛخٝ ضایاٖ ٞای افتٝی اص یىی 

فأُ  تٛا٘ذ ٔی تحػیّی، تشْ پایاٖ اص ٘اضی خستٍی ٌشفت، لشاس دا٘ص آٔٛصاٖ اختیاس دس خشدادٔاٜ اٚاخش دس ٞا ٘أٝ پشسص

 ِحاػ تقذ اص.  است تأثیشٌزاس سٚا٘ی ٚ خسٕا٘ی تقذ دٚ دس ٚسصش ،ضذٜ ا٘داْ تحمیمات تٝ تٛخٝ تا.  تاضذ أش ایٗ احتٕاِی

تٝ  اخیش ٞای ساَ دس سا ٔحمماٖ تٛخٝ آٖ سٚا٘ی تقذ أا.  است آٖ ضٍشف تأثیشات ٔتٛخٝ ا٘ساٖ وٝ ٞاست لشٖ خسٕا٘ی

 فدیٗ ایٜ  پیچیذ ٚ ٔتقذد ٞای تا استشس دا٘طٍاٞی ص٘ذٌی وٝ ٔی سسذ ٘ؾش تٝ چٙیٗ وُ دس . است ٕ٘ٛدٜ خّة خٛد

تأٔیٗ  ٚ حفؼ صٔیٙٝ ٚسصضی، ٔطاسوت تا ٞای ٞیدا٘ی تٛإ٘ٙذی وسة عشیك اص ٞا استشس ایٗ تا تٛا٘ایی ٔماتّٝ ٚ ضذٜ

 دس ٚیژٜ تٝ) ص٘ذٌی دس ٚسصش ضشٚست ٘ىات، ایٗ تٝ تٛخٝ تا .وٙذ فشاٞٓ ٔی سا دا٘طدٛیاٖ سٚا٘ی ٚ فاعفی خسٕی، سالٔت

 ضشوت تشای آ٘اٖ تشغیة ٚسصضی، ٞای فقاِیت تا دا٘طدٛیاٖ فشاغت اٚلات شدٖپش و.  است ٔطٟٛد وأالً(  تحػیُ ٖ دٚسا

 ٍٕٞا٘ی، ٞای ش ٚسص ی تٛسقٝ ٚ سضتٝ ٞش ٔخػٛظ ٚسصضی ٞای ساِٗ أىاٖ، ایداد حذ تا ٞا ٞضیٙٝ پشداخت ٔساتمات، دس

 ٘مص خاسی تحمیمات سٚد ٔی أیذ.  تاضذ خأقٝ فٕٛٔی ا٘ی سٚ ی سالٔت تٛسقٝ تٝ سسیذٖ ساٞىاسٞای خّٕٝ اص تٛا٘ذ ٔی

 اثش ٚ تشسسی دا٘طدٛیاٖ سٚا٘ی سالٔت سٚی تش ،...( ٚ تسىتثاَ فٛتثاَ،)خذاٌا٘ٝ  عٛس تٝ سا ٚسصضی ٔختّف ٞای سضتٝ ٔؤثش

 .ٌضاسش ٕ٘ایٙذ فشد ٞای ٘اوأی ٚ ٞا ٔٛفمیت دس سا وذاْ ٞش
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