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ٗثٝ آٔٛزغ إِّّی ثیٗ ِىعیىٖٛ ٔذی تٛظظ اوگلستان در ٚ پسشکی ظبیت ای  
 .اظت  جٟبٖ در ا٘الیٗ اعالػبتی ثب٘ه ثسرٌتریٗ از ٚ آٔذٜ ٚجٛد

 
ُٔدارٚیی صٙبیغ پسؼىی، در اظتفبدٜ ثرای ٔٙبثغ ٚ اخجبر پسؼىی، جعتجٛٞبی ؼب ٚ 

   .اظت ای حرفٝ ثٟذاؼتی
 
ٔیؽٛد آمذ ريز ريزاوٍ اظت پسؼىی ٚ دارٚیی اختصبرات 230000 از ثیػ دارای  

 .ثبؼذ ٔی رایگانٚ
 
ٗؼٛد ٔی پشتیباوی مالی حمایت عریك از ثسرٌی ثخػ در ظبیت ای. 

 
 : سایت مُم مسایای

 
ؼٛد ٔی ا٘جبْ ٞٓ خبرجی ٞبی ظبیت ٚة ثٝ پیٛ٘ذ جعتجٛٞب از ثرخی در.  

 
ٓٞ ٗٞبی رؼتٝ ثٝ پسؼىی ثٙذی تمعیٓ اظبض ثر ٘یس دارٚٞب تؼریفی حٛزٜ چٙی 

 .ؼٛد ٔی ا٘جبْ ...ٚ رٚا٘ؽٙبظی ٚ ؼٙبظی پٛظت ٔثُ تر تخصصی
 
 
 



 
 تت اصّی یؼٙی صفحٝ اصّی، اختصبرات، فرًٞٙ ِغت،  5ایٗ ظبیت دارای

 .تجٟیسات پسؼىی، اخجبر ٚ تٕبض ثب ٔب ٔی ثبؼذ
 
جبٔغ تریٗ اختصبرات پسؼىی فرًٞٙ ِغت ثر رٚی ایٙتر٘ت اظت. 

 
 در لعٕت جعتجٛ دارٚٞب ٘یس اعالػبتی ٘ظیر اعالػبت ػٕٛٔی، ػٛارض

 .ٔی ؼٛدجب٘جی،٘تبیج ثبِیٙی ٚ ٔؽبٚرٜ در ٔٛرد اظتفبدٜ از دارٚ ارائٝ 
 
 دظتٍبٜ ٚ اثسار  3500لعٕت تجٟیسات پسؼىی ٞٓ تؼبریف ٔرثٛط ثٝ ثیػ از در

 .پسؼىی ٚ جراحی آٚردٜ ؼذٜ اظت
     

 
 
 
 
 



www.Medlineplus.com 



ٝ٘ی ادارٜ ٚ ٍٟ٘ذاری ، ،ایجبد ثٟذاؼت ّٔی ظبزٔبٖ از لعٕتی ٚ پسؼىی ّٔی ی وتبثخب  
Medline plus دارد ثرػٟذٜ وبرثر تٛظظ اعالػبت یبفتٗ ثرای را. 

 
ٗاز را ٔؼتجری اعالػبت پالض ٔذالی NLM، ظالٔت ّٔی ٔٛظعبت NIH)) ٚ دیٍر 

 .وٙذ ٔی فراٞٓ ٘یس دِٚتی ٞبی ٕ٘بیٙذٌی
 
ٝارائٝ ٚ  ٞب آٖ ٞبی خب٘ٛادٜ ٚ ثیٕبراٖ ثرای ظالٔت ثٝ ٔرثٛط اعالػبت ی دٞٙذٜ ارائ 

 .ثبؼذ ٔی پسؼىی خذٔبت دٞٙذٌبٖ
 
ٝثبؼذ ٔی اظپب٘یبیی ٚ اٍّ٘یعی ٞبی زثبٖ ثٝ ظبیت ایٗ در اعالػبت ارائ. 

 



  ایٗ پبیٍبٜ اعالػبت ٔؼتجری از دارٚٞب ، ٌیبٞبٖ دارٚیی ٚٔىّٕٟب ، دایرٜ إِؼبرف ٚ دیىؽٙری
 . پسؼىی،اخجبر ٚ پبیٍبٟٞب ی اعالػبتی دیٍری وٝ در ایٗ زٔیٙٝ فؼبِیت ٔی وٙٙذ را پٛؼػ ٔی دٞذ

 
ِِیٙذثري . ثی. ٔذیر ایٗ ٚة ظبیت دوتر دٚ٘بِذ ای(Donald A. B. Lindberg) در . ٔی ثبؼٙذ

 .  ثٛدٜ اظت 2014جٛالی  3تبریخ آخریٗ ثٝ رٚز رظب٘ی ایٗ ظبیت  2014جٛالی  7تبریخ 
 
 ارائٝ ی فیّٓ ثٝ صٛرت خٛدآٔٛز ٚ لبثُ فٟٓ در لبِت ثیٕبری ٞب ٚ رٚغ ٞبی تؽخیص. 



http://health.barakatkns.com/ 



(رٜ) خٕیٙی أبْ حضرت فرٔبٖ اجرایی ظتبد ثٝ ٚاثعتٝ ثروت دارٚیی ؼروت 
 وؽبٚرزی، ا٘عب٘ی، ػّْٛ پبیٝ، ػّْٛ فٙی ٟٔٙذظی، ظالٔت، ػّٕی حٛزٜ 7 در

  دا٘ػ ظبٔب٘ٝ ا٘ذازی راٜ ثٝ الذاْ 1391 ظبَ در ٔؼٕبری ٚ ٞٙر ٚ دأپسؼىی
 .ٕ٘ٛد ثروت ٌعتر

 
ٝظالٔت ٔفبٞیٓ ایٙذوعیًٙ پصٚٞؽٍراٖ، رزٚٔٝ ٕٞچٖٛ ای ٚیصٜ خذٔبت ارائ 

 ٔؽبٚرٜ ایرا٘ی، ٘ٛیعٙذٌبٖ خبرجی ٔمبالت ٔجٕٛػٝ ٔػ، ظیعتٓ از اظتفبدٜ ثب
 .اظت ظبیت ایٗ خذٔبت از آٔٛزؼی ٚ پصٚٞؽی آ٘الیٗ

 
 

 :سایت معایب
 

 وبّٔی ٔتٗ ٚ اظت ٔمبالت ٚ ٔجالت ٔؽخصبت ؼٛد ٔی ارائٝ ظبیت ایٗ در آ٘چٝ
 .دٞذ ٕ٘ی ارائٝ داّ٘ٛد جٟت

 
 



http://www.medicinenet.com 



دارٚدرٔب٘ی ٚ دارٚ ٞب، ثیٕبری ػُّ ٚ  ؼرایظ ، پسؼىی ٞبی ٔرالجت ظالٔت، :ٔٛضٛػبت ثب ٚ  
... 
 
ٗتٛظظ 1996 ظبَ در وٝ اظت ثٟذاؼتی ٞبی ٔرالجت ٘ؽر ٚ چبح ؼروت ٘ت ٔذیعی 

 ؼٕبر ثwebmedٝ از ثخؽی ٚ ؼذٜ ایجبد ظالٔت حٛزٜ ٔتخصص ٚ پسؼه 70 از ثیػ
 .آیذ ٔی

 
ٔردْ ػْٕٛ ثرای اظت پبیٍبٞی ... 

 
ٗاِفجب حعت ثر  وٝ پسؼىی ٔمبالت دارای ٚ اظت پسؼىبٖ از ای ؼجىٝ ؼبُٔ ظبیت ای 

 ػىط دارای چٙیٗ ٞٓ  .وٙیٓ دریبفت رایٍبٖ  صٛرت راثٝ ٔمبالت ٔیتٛاٖ ٚ ا٘ذ ؼذٜ تٙظیٓ
 .ثبؼذ ٔی پسؼىی ٚ ظالٔت حٛزٜ در ٞب فیّٓ ٚ ٞب
 
 



 سربرگ با مًضًعات زیر مًاجٍ  10شما در صفحٍ ی ابتذایی با
 :می شًیذ

  
 اصّی صفحٝ  -
 اظالیذ ٞبی ٕ٘بیؽی   –
 تصبٚیر –
 آزٖٔٛ ٞب -
 ثیٕبری ػالیٓ -
 ظبِٓز٘ذٌی  -
 دارٚٞب-
 ٘بٔٝ ٚ دأپسؼىیٚاشٜ  -



http://www.nlm.nih.gov/ 



ٗثٛدٜ 1993 ظبَ در آٖ ایجبد تبریخ .اظت آٔریىب پسؼىی ّٔی ی وتبثخب٘ٝ ثٝ ٔتؼّك ظبیت ٚة ای  
 .اظت

 
ُٔجّٕٝ از ٞبیی پبیٍبٜ ؼب MeSH, medlineplus, locatorplus, toxnet  

 
آٔریىبظت ٔردْ ػْٕٛ ٚ ظالٔت ٔتخصصبٖ دا٘ؽٕٙذاٖ، آٖ ٔخبعت. 

 
 
ٗثی .ای دٚ٘بِذ آٖ ٔذیر ٚ وٙذ¬ٔی فؼبِیت پسؼىی ّٔی وتبثخب٘ٝ وبرٔٙذاٖ ٕٞىبری ثب ظبیت ای. 

 رٚز ثٝ آخریٗ تبریخ 2014 جٛالی 7 تبریخ در .اظت (Donald A. B. Lindberg)ِ ِیٙذثري
 .اظت ثٛدٜ 2014 شٚئٗ 26 رظب٘ی

 
ٝپٛؼػ تحت را پیراپسؼىی ػّْٛ ٚ دأپسؼىی د٘ذا٘پسؼىی، ، پرظتبری پسؼىی، چٖٛ ٞبیی رؼت 

 .دٞذ ٔی لرار
 

 



 سایت كتابخاوٍ ملی پسشکی امریکا با اَذاف زیر در حال ارائٍ ی
 :خذمات است

 
 وٕه ثٝ پیؽجرد ػّٓ پسؼىی

 
 تٛزیغ رإٞٙبٞبیی ثٝ ؼىُ ٕ٘بیٝ، فٟرظت ٚ وتبثؽٙبظی ثرای ٔمبالت پسؼىی

 
 پؽتیجب٘ی ٚ حٕبیت از تِٛیذ ٚ ترجٕٝ ٔتٖٛ پسؼىی

 
 فراٞٓ وردٖ خذٔبت ٔؽبٚرٜ ثرای تحمیمبت در زٔیٙٝ ی پسؼىی

 
 حٕبیت از ظالٔت ػٕٛٔی ٚ ٔرالجت از ظالٔت 

 
 ارائٝ خذٔبت اعالػبتی ثب ویفیت ٔرثٛط ثٝ ظٓ ؼٙبظی، ظالٔت ٔحیغی، ظالٔت ػٕٛٔی  



www.telehealth.ir 



ٝاز ثعیبری ٕٞىبر ٚ جٟب٘ی ثٟذاؼت ظبزٔبٖ ػضٛ ظالٔتی ضبٔٗ پصٚٞؽی - ػّٕی ٔٛظع 
 ػّْٛ در پصٚٞػ در اجرایی ٚ آٔٛزؼی خذٔبت ارایٝ زٔیٙٝ در وؽٛر پسؼىی ػّْٛ ٞبی دا٘ؽٍبٜ
 .ثبؼذ ٔی پسؼىی

 
ٗٔب٘ٙذ ٔؼتجری ٞبی پبیٍبٜ در ٔمبِٝ دٟٞب تبوٖٙٛ ٔٛظعٝ ای Pubmed ٚ ISI وردٜ ٔٙتؽر  ٚ 

  .دارد ای ٚیصٜ ٔتخصصیٗ پیؽرفتٝ آٔبری آ٘بِیس ا٘جبْ ٚ پصٚٞؽی ٞبی پرٚپٛزاَ اصالح در
 
ثبؼذ ٔی تخصصی پسؼىی ٘بٔٝ ٚاشٜ دارای. 

 
ٔذرن دارای ٚ ٔؽٟذ پسؼىی ػّْٛ دا٘ؽٍبٜ از پسؼىی رؼتٝ اِتحصیُ فبرؽ اظذی رضب دوتر 

  دا٘ؽٍبٜ از درٔب٘ی ثٟذاؼتی خذٔبت ٔذیریت ٚ اٍّ٘عتبٖ ؼفیّذ دا٘ؽٍبٜ از ظالٔت در پصٚٞػ
 ٔی ٕٞٝ ثرای ظالٔتی ٞبی ظبیت ٚة ٔجٕٛػٝ ٔذیر ٔعتمال اٚ .ثبؼذ ٔی ٔؽٟذ پسؼىی ػّْٛ
  .ثبؼذ



 :باعىًان سالمتی برای َمٍ در حًزٌ َای telehealthسایت 
 
(اعالػبت درثبرٜ ا٘ٛاع ثیٕبری ٞب)آٔٛزغ ثیٕبری 

 
ٍٛ(ِیعتی از ا٘جٕٗ ٞبی فؼبَ در ظبیت ٚ ٔمبِٝ ٞبی ارظبِی آٟ٘ب)تبالرٞبی ٌفت 
جعتجٛ از عریك ثبوط ظرچ ٚ ٕٞچٙیٗ ارائٝ  ٘عخٝ لذیٕی ِیعت )ٚاشٜ ٘بٔٝ پسؼىی

 فرِٟٔٛبیاِفجبیی ِغبت،تعت رٚا٘ؽٙبظی، 
 (پسؼىی  
(،آزٖٔٛ ٞبی پسؼىی،ٔروسخذٔبت پصٚٞؽی، اعالػبت دارٚیی)٘ؽر ػّٕی ٚ ٔجالت 
(جذیذتریٗ اخجبر ٚ ٔمبالت پسؼىی فبرظی)ثٝ رٚز 

 
ٜٚ(٘رْ افسار پرٚ٘ذٜ ٞبی اِىترٚ٘یه ثیٕبراٖ)ثیٕبر پص 

 
 ٔی پردازدٔؽبٚرٜ، اثسار تؽخیص ػالئٓ ثبِیٙی ٚ اظتخذاْ ٘یرٚی وبر ثٝ فؼبِیت. 

 



www.WebMD.com 



ٔٙتؽر اٍّ٘یعی زثبٖ ثٝ ظالٔت ٚ درٔبٖ ػرصٝ ٞبی ای¬حرفٝ ثرای ٞٓ ٚ ٔردْ ػْٕٛ ثرای ٞٓ را پسؼىی اعالػبت 
 .وٙذ¬ٔی

 
خٛد ظالٔت ٔذیریت ثرای اثسار ظالٔت، ارزغ ثب اعالػبت ارائٝ را خٛد ٞذف وٝ اظت پسؼىی ٔحٛریت ثب ظبیتی 

 .دا٘ذ ٔی ...ٚ
 
ٗتصبٚیر ٚ پسؼىی ٘بٔٝ ٚاشٜ ٚ إِؼبرف دایرٜ پسؼىی، ٔرجغ ٞبی پبیٍبٜ ػْٕٛ، ثرای ظالٔتی اخجبر ؼبُٔ پبیٍبٜ ای ٚ 

 .ثبؼذ ٔی ...ٚ پسؼىی ٞبی فیّٓ
 
 
 



باشذ¬می تب5 دارای سایت ایه:   
 
 

 ظْٛ تت ٞب،¬ٔىُٕ ٚ دارٚٞب دْٚ تت اِفجب، حرٚف اظبض ثر ثیٕبریٟب ٘بْ اَٚ تت وٝ
 ٔتخصصبٖ اخجبر پٙجٓ تت ٚ ثبرداری ٚ خب٘ٛادٜ چٟبرْ تت ز٘ذٌی، ثٟذاؼت

  .ثبؼذ¬ٔی
 
 
 
 
 

ٖٛایٗ ظبیت ٕٞچٙیٗ ثب ظبیت ٞبی ٔؼتجری ٕٞچ : 
 

    eMedicineHealth ، Medscape  يMedicineNet 

 
 .ارتجبط دارد

 



www.darunama.com 



ٗصٛرت ٞبی ٘یبز٘ذی ثٝ تٛجٝ ثب ٚ دارٚظبزاٖ ٚ پسؼىبٖ جبٔؼٝ ثب ٔعتٕر ارتجبط ثب ٚة ای 
 .اظت وردٜ فراٞٓ ایراٖ در دارٚیی اعالػبت از یىپبرچٝ ٚ جبٔغ اعالػبتی ٌرفتٝ

 
ٜٚٔصرف، ٔٙغ ٔٛارد ٔصرف، ٔمذار ٚ ٔٛارد) ٞب دارٚ تریٗ جذیذ ٔؼرفی ثٝ ظبیت ایٗ ثر ػال 

 .پردازد ٔی (...ٚ دارٚیی اؼىبَ اثر، ٔىب٘یعٓ دارٚیی، تذاخُ جب٘جی، ػٛارض
 
ٔٛٚرد ٚ وبُٔ ثعتری آٚردٖ فرآٞٓ دارٕٚ٘ب عراحی از دا٘یط تجبرت پیؽبٍٞٙبٖ ؼروت ٞذف  

 ٞبی ٘بْ ثٝ ٔرثٛط ، تجبری ٚ تخصصی ػٕٛٔی، اعالػبت صفحٝ ٞسار صذ از ثیػ ثب اػتٕبد
 ٚ ثٟذاؼت ثٟتر ٞرچٝ ٔذیریت ٔٙظٛر ثٝ خبرجی، ٚ ایرا٘ی دارٚٞبی از ثعیبری تجبری ٚ ش٘ریه
 ٔتخصصبٖ جبٔؼٝ ثرای دارٚیی خغبٞبی وبٞػ ثٝ وٕه ثب وٙٙذٜ ٔصرف ظالٔت ثٟجٛد

 .اظت ثٛدٜ ٔٙذاٖ ٘یسػاللٝ ٚ پسؼىی ، دارٚظبزی
 

 
   

 
 

 
 
 



 :در وقذ ایه سایت می تًان بٍ مًارد زیر اشارٌ كرد
 
ػذْ ثٝ رٚز رظب٘ی ٔعتٕر ظبیت. 

 
ػذْ ٚجٛد لیٕت ثعیبری از دارٚٞب وٝ ظبیت ٔذػی ٚجٛدؼبٖ اظت. 

 
ٜػذْ ارائٝ ی ٔٙبثغ ٔؼتجر ثرای اعالػبت ارائٝ ؼذ. 



 



 ٔی ثبؼذ پایگاٌ اطالع رساوی پسشکان ایراوی ایٗ ظبیت. 
 
 ٞبی تِٛیذ وٙٙذٜ دارٚ در ایراٖ، ؼروت ، لٛا٘یٗ دارٚیی وؽٛر، اطالعات دارایی دارای

تجُیسات  خجر٘بٔٝ اِىترٚ٘یىی، دارٚخب٘ٝ ٞب، ثیٕبرظتبٖ ٞب، درٔبٍ٘بٜ ٞب، پبراوّیٙیه ٞب ، 
 .اظتا٘جٕٗ ٞبی ػّٕی پسؼىی، ، پسشکیقًاویه ي تعرفٍ َای ، پسشکی

 
  پبیٍبٜ جبٔغ اعالع  "از تجٕیغ  ظبیتٟبی ٔختّفی وٝ درزٔیٙٝ پسؼىی در ایراٖ فؼبِیت دار٘ذ

 .ثٝ ٚجٛد آٔذٜ اظت "رظب٘ی پسؼىی وؽٛر 
 
 دكتر محمذ كاظم عطاری  : ٔذیر ظبیت 

 
2000: ظبَ تأظیط 

 
 

 
 



 

كشور داخل علمي پشتيباني  : 
 

 ایراٖا٘جٕٟٙبی ػّٕی تخصصی پسؼىی 
 

 

كشور خارج علمي پشتيباني: 
 

Pasteur Institute of  F.R  
 

zimens medical instrument  
 

Riester medical instrument  
 

American Academy of Family physision 
 



http://toxnet.nlm.nih.gov/ 



َ2005:تأظیط ظب   
 
آٔریىب پسؼىی ّٔی وتبثخب٘ٝ ؼٙبظی ظٓ ٚ ٔحیغی ثٟذاؼت اعالػبت ثر٘بٔٝ ثخػ تٛظظ 

(NLM) ٜؼٛد ٔی ادار. 
 
ُٔظٓ ا٘عبٖ، ٚ عجیؼت ثر ؼیٕیبیی ٔٛاد تأثیر پرخغر، ؼیٕیبیی ٔٛاد ثٝ ٔرثٛط اعالػبت ؼب 

 .ثبؼذ ٔی ٔحیغی ظالٔت ٚ ؼٙبظی،
 
ٗاظت فرػی پبیٍبٜ 12 از ٔتؽىُ خٛد پبیٍبٜ ای. 

 
ٖزٔبٖ ٞٓ صٛرت ثٝ پبیٍبٜ چٙذ در جعتجٛ أىب. 

 



 

ٗؼذ دادٜ تٛظؼٝ ثروّی الر٘ط آزٔبیؽٍبٜ ٚ ثروّی، وبِیفر٘یب، دا٘ؽٍبٜ در دادٜ پبیٍبٜ ای. 

 
اظت ؼذٜ رٚز ثٝ ٔتحذٜ ایبالت زیعت ٔحیظ حفبظت آشا٘ط تٛظظ. 

 
ٗاز جٌّٛیری در از وٝ وٙذ ٔی ارائٝ ؼٕب ثٝ وبر ٔحیظ خغرات از "٘مؽٝ" یه دادٜ پبیٍبٜ ای 

 .اظت وٙٙذٜ وٕه ؼغّی ثیٕبریٟبی
 
ُٔجغرافیبیی اعالػبت ظیعتٓ یه ؼب (GIS) ٘ؽبٖ ثرای ٔتحذٜ ایبالت ٞبی ٘مؽٝ از اظتفبدٜ ثب 

 .اظت زیعت ٔحیظ اظت ثٝ ؼذ ٔٙتؽر ظٕی ؼیٕیبیی ٔٛاد ٔحُ ٚ ٔمذار دادٖ



http://www.gideononline.com 



 پبیٍبٜ اعالػبتی ثیٕبری ٞبی ٚاٌیردا، راٜ حّی ثرای تؽخیص، درٔبٖ ٚ آٔٛزغ ثیٕبری ٞبی
 .ٔعری اظت

 
ثٝ صٛرت ٞفتٍی رٚزآٔذ ٔی ؼٛد. 

 
1992: ظبَ تأظیط 

 
 ظبیتGIDEON  ٝتٛظظ یه تیٓ اجرایی ثب تجرث(Uri Blackman:   ُٔٔؤظط ٚ ٔذیرػب

ٔذیریت ( ٔؤظط ٚ ٔؽبٚر پسؼىی ٚ دیٍر ٞیئت ٔؽبٚراٖ پسؼىی  :Stephen Bergerؼروت، 
 .ٔی ؼٛد

 



ٖظالٔت ٞبی دپبرتٕبٖ ٞب، ثیٕبرظتبٖ دا٘ؽجٛیبٖ، ظالٔت، حٛزٜ ٔتخصصبٖ آٖ وبرثرا 
 .ثبؼذ ٔی...ٚ ػٕٛٔی

 
 
1500 ٚ ضذػفٛ٘ت دارٚ 500 ٔؼرفی وؽٛر، 231 از ٚاٌیردار ثیٕبری 240 از ثیػ ٔؼرفی 

   ٔیىرٚة



http://www.mednax.com/ 



 

ٜٚي جىیه ي مادر پسشک وًزادان، تخصصی فٛق خذٔبت پیؽرٚ دٞٙذٜ ارائٝ وٝ  اظت ّٔی پسؼىی ٌر  
   .اظت  حسی بی خذمات َمچىیه ي كًدكان

 
پسؼىی ٌرٜٚ دارای  Pediatrix ٔرالجت ٚاحذ 340 از ثیػ در خذٔبت ارائٝ ثب حبضر حبَ در وٝ ثبؼذ ٔی 

 را ثبِیٙی ٔرالجت از ای ز٘جیرٜ اعفبَ، ٚ وٛدوبٖ ػرٚق ٚ لّت ٚ جٙیٗ ٚ ٔبدر ٚاثعتٝ عت ٘ٛزاداٖ، ٚیصٜ ٞبی
 .دٞٙذ ٔی ارائٝ

 
ُٔاظت پٛرتٛریىٛ ٚ ایبِت 34 در پسشک 2500 ٚ    بیًُشی ي بیًُشی متخصص 2150 از ثیػ ؼب. 

 



 

MEDNAX ٔبدر ؼروت ػٙٛاٖ ثٝ 2009 سال در Pediatrix ٜٚآٔریىب ثیٟٛؼی ٚ ؼروت پسؼىی، ٌر 
 .ؼذ تبظیط

 
 ٘بْ ؼروت MEDNAX ؼروت ایٗ فرد ثٝ ٔٙحصر ٔٛلؼیت وٙٙذٜ ٔٙؼىط وٝ اظت ا٘تساػی وّٕٝ یه 

 .اظت ظبزٔبٖ یه ػٙٛاٖ ثٝ
 
ثبؼذ ٔی ٔبدراٖ ػْٕٛ ٚ ز٘بٖ ٔتخصصبٖ ، اعفبَ ٚ وٛدوبٖ ٔتخصص  پسؼىبٖ ظبیت ای ٔخبعت. 

 
ٔی ثبؼذرایگان  ٔٙبثغ ارائٝ ؼذٜ در آٖ آ٘الیٗ ٚ ثٝ صٛرت. 

 




