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شکاااْؼيؾااکالتْٛداااَیٔسفتاااسیاثشتخؾاایفُاإٌسفتاااسیيثتُاایتااشدنثغااتگیتاا

 تٛؼفؼانی-کٕدکاٌيثتالتّاختاللَمصتٕخّ

 ** هیٌا ، هجتثایی*ا زّرعلیسادُ رهضاى
*
، alizadeh_zr@yahoo.com     داٛـِبٟ آصاد اػال٦ٗ ٝاحذ سٝد١ٚ، 

 ٧ٞؼٜذٟ ٗؼئّٞ**داٛـِبٟ آصاد اػال٦ٗ ٝاحذ سٝد١ٚ، ٛ

٘      ػراّ دظ١ٝؾ ٝ چشا٦٧ ا٧ؼبد ؿذٙ آٙ: فٮدبلی ىٍ کوىکدبن و   ثب سوػه ثه ٙدیو٫ ثدبالی اهدشالل نقدٜ سوػده ثدی

ی مَا جدز  هبی اثشيایی سلول کوىک و هاـنین ثب سوػه ثه سأطیَ ٍواثد٤ ىلجٖدشگی و ٙدیو    اهایز ىٍمبن آن ىٍ ٕبل

١َ سٮیین اطَثوٚی فنون ٍفشبٍی مجشنی ثَ ىلجٖدشگی ثدَ   ىوٍان کوىکی ىٍ ديیيآیی این اهشالل   هيف اُ دْوه٘ كب

 فٮبلی ثوى.  ثی٘ -کبه٘ مٚکالر هیؼبنی و ٍفشبٍی کوىکبن مجشال ثه اهشالل نقٜ سوػه

ن دَ اُ   30آُمون ثب اَو  کنشدَل  دٔ -آُمونآُمبیٚی و ىٍ  بلت ٥َف دی٘ىٍ یک دْوه٘ ٙجهسٝؽ اٛؼبٕ دظ١ؾ: 

ایدَی هيفاندي انشودبة و ىٍ ىو    ی یک ٙاَ کَع ثب ٍوٗ ناونده ميآٍ من٦قهكب١َ ىٍ  کوىکبن ه ز سب هٚز ٕبله

ثنيی ٍفشدبٍی کدبنَُ و ٕدیبهۀ    ن َ ( آُمبی٘ و کنشَل ػبیگِین ٙيني. اثِاٍهبی دْوه٘ ٙبمل مقیبٓ ىٍػه 15اَو  )

 هب اُ ٍوٗ سلسیل واٍیبنٔ آمیوشه إش بى  ٙي.   ثوىني. ثَای سلسیل ىاى  CBCL)ٍفشبٍی کوىک )

٘    ٧غ: ٛشب فٮدبلی و  نشبیغ نٚبن ىاى که فنون ٍفشبٍی مجشنی ثَ ىلجٖشگی منؼَ ثه کبه٘ مٚدکالر ٍفشدبٍی ٙدبمل ثدی

آُمون و دیگیَی ٙي  إز. هاـنین فنون ٍفشبٍی مجشندی  آُمون  دٔدَهبٙگَی ِاَو  آُمبی٘ ٥ی ٕه مَكسه دی٘

٘  -قٜ سوػهثَ ىلجٖشگی ثه نلو مٮنبىاٍی ٭الی  ا٦١َاة کوىکبن مجشال ثه اهشالل ن فٮدبلی ٍا کدبه٘ ىاى امدب ثدَ     ثدی

 افَٖىای سأطیَی نياٙز.   

نشبیغ این دْوه٘ ١ان ث٤ٖ و اٖدشَٗ اىثیدبر دْوهٚدی مَثدو٣ ثده      ثحض ٝ عشح ػٞاّ ثشا٥ دظ١ٝـ٢ب٥ آس٦: 

فٮبلی کوىکبن مدوٍى  هبی ثبلینی و ىٍ ىٍمبن مٚکالر نقٜ سوػه ثی٘سواني ىٍ مو ٮیزملوٍ میهبی ىلجٖشگیمياهسه

سدَ ثده من٪دوٍ    ٙوى این إز که آیب انؼبم دیگیَی ىٍ مير ُمبن ٥دوالنی ش بى   َاٍ ایَى. ولی ٕؤالی که م٦َف میإ

فٮبلی و نقٜ سوػه ثه کاک فنون ٍفشبٍی مجشنی ثَ ىلجٖشگی  نیِ هاین نشدبیغ ٍا نٚدبن   هبی ثی٘اٍُیبثی ثاجوى نٚبنه

 هواهني ىاى؟

 نقٜ سوػه  ٭الی  ٍفشبٍی  ٭الی  هیؼبنی      -فٮبلیگی  ثی٘فنون ٍفشبٍی مجشنی ثَ ىلجٖشًٔ٘بر ٨ًٔذ٥:
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