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 ػایت دوتشسّام كادلی.1

 

 

 

هشاخؼِ « استما اعالػات پضؿىی » خْت ایي ػایت تَػظ دوتش سّام كادلی فاسق التحلیل داًـگاُ ػلَم پضؿىی ؿْیذ تْـتی 

وٌٌذگاى ساُ اًذاصی ؿذُ اػت ٍ گشداًٌذگاى آى تشای سػیذى تِ ایي ّذف توام تالؽ خَد سا اًدام هی دٌّذ.واستشاى ػایت هی 

اًدوي ّای گفت ٍگَ،  .اهىاًات هختلف ػایت ؿاهلتَاًٌذ تا تَخِ تِ ًیاصّای خَد اص لؼوتْای هختلف ػایت تْشُ الصم سا تثشًذ

الشی تلاٍیش،اعالػات داسٍیی هثل ػَاسم ٍهَاسد هلشف ٍ...تؼت َّؽ، ػالهت یاب، هؼایٌِ پؼتاى، تٌاػة اًذام، هحاػثِ گ

والشی،تخویي صهاى صایواى، ًوایؾ اػالیذ، آصهَى خَدؿٌاػی، آصهَى ّای سٍاى ؿٌاختی ،هحاػثِ ؿادی، عشاحی ؿخلیت 

ٍتِ دسیافت فایل ّای ایي ػایت تپشداصیذ.ایي ػایت  ٍب ػایت ػضَ،هحاػثِ عَل ػوشاػت.ّوچٌیي ؿوا هی تَاًیذ دسایي 



ّوچٌیي تلاٍیش آًاتَهی تا ویفیت هٌاػثی ًیض دساختیاس ؿوا لشاس هی دّذ.دسلؼوت خؼت ٍخَ ًیض هی تَاًیذ تِ هغالة هَخَد 

 دسػایت دػتشػی آػاى داؿتِ تاؿیذ.

 

www.visiblebody.com 
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Visible body  تذى اًؼاى هی تاؿذ وِ تِ هٌظَس آهَصؽ تلشی ٍخزاب آًاتَهی ٍفیضیَلَطی  ٍفیضیَلَطی هذل ػِ تؼذی آًاتَهی

هیلیَى ًفش  تشای داًؾ آهَصاى ٍداًـدَیاى سؿتِ ّای پضؿىی ٍهتخللاى هشالثت ّای تْذاؿتی عشاحی ؿذُ اػت.تیؾ اصیه

، هىیٌتاؽ ٍسایاًِ ّای ؿخلی اصآى اػتفادُ هی وٌٌذ.ایي ٍب ػایت ؿاهل : ، اپل، دػتگاّْای اًذسٍیذI padاصعشیك دػتگاّْای 

آًاتَهی دػتگاُ اػىلتی، اًیویـي ّای فیضیَلَطی ٍللة ٍ گشدؽ خَى آًاتَهی ٍػولىشد، آًاتَهی ٍ فیضیَلَطی،اعلغ ّای آًاتَهی،

والح ٍداًـگاُ لاتل دػتشػی هی تاؿذ. داًـدَیاى هی  4444هحلَالت ایي ٍب ػایت دستیؾ اص  هی تاؿذ. ٍهغض ٍػیؼتن ػلثی

تَاًٌذ تا پشداخت ّضیٌِ اصاعالػات ٍ هحلَالت ایي ػایت چِ تِ كَست خشیذ آًالیي ٍچِ تِ كَست خشیذ اص والح اػتفادُ 

 َاًیذ خشیذ خَد سا تِ كَست آًالیي اًدام دّیذ.هی تstoreوٌٌذ.ایي ػایت لاتلیت ػضَیت ًیض داسد.ؿوا دسلؼوت 

 

 

http://www.visiblebody.com/
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E- ،اًؼاى آًاتَهی تؼاهلی اعلغ آًاتَهی  

E - فَى آی اپل، ٍب، دس هَخَد اًؼاى تذى آًاتَهی اص واهل هشخغ ایي. اػت اًؼاى آًاتَهی تؼاهلی اعلغ خایضُ تشًذُ آًاتَهی ٍ 

. اػت ؿذُ تشخوِ پضؿىی تشچؼة  375444 اص تیؾ ٍ آًاتَهیه ّای ػاختواى 5444 اص تیؾ وـف. اػت سٍیذاًذ ّای دػتگاُ

ػایت  ایي ٍب .اػت ای ّؼتِ تلاٍیش ٍ تـشیحی ًوَداس سادیَگشافی، ،SCAN CT، MRI-هَخَد دسایي ٍب ػایت تِ كَست تلاٍیش

 اؿتشان ػشٍیغ یه آًاتَهی، الىتشًٍیىی هغالؼِ ایي دس سادیَلَطی افضاس ًشم"هحثَب تشیي  صتاى صًذُ لاتل دػتشػی اػت. 8دس

 تؼیاس سادیَلَطیه تفؼیش دس افضاس ًشم ایي ؿذُ اػت. همغؼی تلاٍیش هـشٍح تا ػٌتی همغؼی آًاتَهی اعلغ خایگضیي وِ اػت

http://www.imaios.com/


خاف تِ عَس هؼوَل هی  وِ هؼایٌات ًیاص تِ ؿٌاػایی ػاختاسّای آًاتَهیه ػضالًی اػىلتی سادیَلَطی دس خولِ اػت. اص هفیذ

 ؿَد. هحلَالت ایي ٍب ػایت ؿاهل تخؾ ّای صیش اػت.

1. E-ANATOMY 

2. E-CASES 

3. QELVAR QUIZ 

4. E-MRI 

 ػضَیت خَد دسایي ٍب ػایت سا اًدام دّیذ. REGISTERؿوا هی تَاًیذ دس لؼوت 

WWW.INSTANTANATOMY.NET 
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Instant anatomy  .ًَیؼٌذُ ایي ٍب ػایت دوتش ساتشت ٍیتاوش یه ٍب ػایت آًاتَهی ووه آهَصؿی تشای تذى اًؼاى هی تاؿذ

 ایي ٍب ػایت ؿاهل پٌح تة صیش هی تاؿذ: هتخلق اعفال اص داًـگاُ ووثشیح اًگلؼتاى اػت.

1 .HEAD AND NECK 

2 .THORAX 



3 .ABDOMEN 

4 .ARM 

5 .LEG 

ّشوذام اصایي تة ّا خَد تِ صیشهدوَػِ ّای دیگشی تمؼین هی ؿَد ٍ هی تَاى تا اًتخاب ّشوذام تِ تلاٍیش آًاتَهی ٍ هؼشفی 

، audio padcast ،video padcastتخؾ ّای هختلف آى دػتشػی پیذا وشد. تخؾ ّای دیگش ایي ٍب ػایت ؿاهل: 

lecture ،cd-roms،questions   ،about guestbook لؼوت ٍsearch .هی تاؿذ  

www.medilexicon.com  

 

اختلاس پضؿىی، صیؼت فٌاٍسی، كٌایغ داسٍیی ٍتْذاؿتی  244444اختلاسات پضؿىی: تیؾ اص  -1ػایتی پضؿىی اػت وِ ؿاهل

 خَد دس ایٌتشًت هی تاؿذ.وِ اص خاهغ تشیي اختلاسات پضؿىی هَ

فشٌّگ لغت پضؿىی: ؿاهل تؼشیف ّضاساى ٍاطُ پضؿىی وِ ّن اص عشیك خؼت ٍخَ ٍ ّن تش اػاع حشٍف الفثا لاتل تاصیاتی هی -2

 تاؿذ.

3- search داسٍّا: وِ ؿاهل داسٍّا، اعالػات داسٍیی ٍ... هی تاؿذ وِ تش اػاع حشٍف الفثا ٍ اصعشیك خؼت ٍخَ لاتل تاصیاتی هی

 تاؿذ.

 اخثاس پضؿىی: وِ آخشیي اخثاس سا دس حَضِ پضؿىی ٍ داسٍ دس خْاى دس اختیاس لشاس هیذّذ. -3

http://www.medilexicon.com/
http://www.medilexicon.com/


 اتضاس پضؿىی ٍخشاحی هیثاؿذ.3544ٍػایل ٍ تدْیضات پضؿىی ٍ خشاحی: ؿاهل تؼشیف تیؾ اص -4

 .تاؿذاهىاًات دیگش: ؿاهل خؼت ٍ خَ تیواسػتاًْا، ؿشوت ّای داسٍػاصی، ؿشایظ پَػت ٍ غیشُ هی -5

www.telehealth.ir  

 

 ػایت ػالهتی تشای ّوِ

 ؿاهل اهىاًاتی اص لثیل: 

 آهَصؽ تیواسی ّا: وِ اًَاع تیواسی ّا، اختالالت خؼوی ٍ سٍاًی ٍ ؿیَُ هماتلِ تا آًْا سا هؼشفی هیىٌذ.-1

 ػلوی هیثاؿذ.ًـش ػلوی ٍهماالت: وِ ؿاهل ولیِ خذهات ًـش  -2

 اعالػات داسٍیی: ًام، هَاسد هلشف ٍهٌغ هلشف، ػَاسم ٍ دػتِ تٌذی داسٍّای طًشیه ایشاى.-3

 تاالسّای گفت گَ: اًدوي ّای آًالیي تشای گفت ٍ گَ دستاسُ تیواسی ّا ٍ ؿیَُ ّای ػالن صیؼتي. -4

 .آصهًَْای ػالهت: تؼت ّای سٍاًـٌاػی ٍ آصهًَْا ی اسصیاتی ٍضؼیت ػالهت -5

 ٍاطُ تخللی دس حَصُ ػلَم پضؿىی ٍ صیؼتی اص لغتٌاهِ دٍسلٌذ.24444ٍاطُ ًاهِ ّای پضؿىی: ؿاهل تیؾ اص -6

 تیواس پظٍُ ٍ غیشُ اص اهىاًات ایي ػایت هی تاؿذ. -8هشوض خذهات پظٍّـی  -7

www.irteb.com  

 ػایت اهىاى پزیش ًثَد.تِ ػلت خشاتی دس لیٌه گشفتي ػىغ اص 

 پایگاُ خاهغ اعالع سػاًی پضؿىاى ایشاى

http://www.telehealth.ir/
http://www.telehealth.ir/
http://www.irteb.com/
http://www.irteb.com/


ؿاهل تدوؼی اص ػایتْا دس صهیٌِ پضؿىی اػت ّوچٌیي ؿاهل اعالػات داسٍیی ٍ تیواسػتاًْا، دسهاًگاّْا،پاساولیٌیه ّا ٍػایش 

 اعالػات هفیذ دس صهیٌِ پضؿىی هی تاؿذ.
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تا تَخِ تِ پیـشفت ایٌتشًت ٍ فضای هداصی اػتفادُ اص فشٌّگ آًالیي ًیض سٍاج یافتِ اػت فشٌّگ لغت آًالیي َّؿیاسوِ ؿاهل 

ّای آًالیي هی تاؿذ. ایي فشٌّگ هٌاػة تشای واستشاى ػادی ٍ  اكغالحاتی دس سؿتِ ّای هختلف هی تاؿذ اص واهلتشیي دیىـٌشی

واستشاى ؿثىِ ٍ ػاصهاًْا ٍ ؿشوتْا هی تاؿذ وِ تِ صتاًْای اًگلیؼی، فشاًؼِ، آلواًی، ایتالیایی ٍ اػپاًیایی ػشضِ هی گشدد.ایي ًشم 

 افضاس سا هی تَاى اص ّویي ػایت داًلَد وشد.

www.medicinenet.com  

http://www.hooshyar.com/
http://www.hooshyar.com/
http://www.medicinenet.com/
http://www.medicinenet.com/


 

medicinenet ،یه ووپاًی ًـش اعالػات دس صهیٌِ هشالثتْای تْذاؿتی اػت وِ اعالػات هؼتثشی دس صهیٌِ ّای پضؿىی

 تْذاؿت، تىٌَلَطی ایٌتشًت ٍ غیشُ دس اختیاس هـتشیاى خَد لشاس هیذّذ.

 ذیذ دس اختیاس لشاس هیذّذ.كفحِ ًخؼت آى خثشّایی دس حَضِ ػالهت دس عَل ّفتِ ٍخثشّای خ

ایي ػایت تخـْای هختلفی اص لثیل اػالیذ ػىؼْا، هدوَػِ تؼتْا، تیواسیْا ٍ ؿشایظ آًْا ٍ غیشُ هیثاؿذ. وِ ّشوذام اص آًْا 

 تخـْایی ػالی ٍ ون ًغیش دس هحیظ ایٌتشًت هی تاؿذ

 

www.onelook.com 



تشای ولوات ٍ ػثاست ّا اػت. اگش ؿوا هی خَاّیذ یه ولوِ سا تؼشیف وٌیذ، لغت ًاهِ هَخَد  ایي ٍب ػایت یه هَتَسخؼتدَیی

دس ایي ٍب ػایت تِ ػشػت ایي اهىاى سا تِ ؿوا هی دّذ وِ تِ ػشػت تِ هؼٌی ولوِ دػتشػی یاتیذ. ٍلتی ؿوا ًوی داًیذ وِ اص 

لغت  1444هیلیَى ولوِ ٍ تیؾ اص  19ه خَاّذ وشد. تیؾ اص وذام یه اص هؼاًی یه ولوِ اػتفادُ وٌیذ ایي ٍب ػایت تِ ؿوا وو

ایي دیىـٌشی ّوِ دیىـٌشی ّا سا ػَست وشدُ اػت ٍ اص عشیك لیٌه تِ آًْا هی تَاًین  دس هَتَس خؼتدَ ًوایِ هی ؿَد.

 دػتشػی یاتین.

 ؿیَُ ی واس

 هَتَس خؼتدَ هؼٌی ولوِ یا حتی ػثاست سا تشای ؿوا هی آٍسد. enterدس تاوغ خؼتدَ یه ولوِ سا تایپ وٌیذ تؼذ اص 

تشای یافتي ولوات: ًَػی الگَ ؿاهل حشٍف الفثا ٍ واغز ّایی وِ ؿاهل هدوَػِ ای اص واساوتشّاػت هی تاؿذ. * ٍ ؟ لیؼتی اص 

ا ًـاًِ ّا سا هغاتمت هی دّذ. ػالهت ولوات هغاتك تا الگَی ها سا تاصیاتی هی وٌٌذ. ًـاى ػتاسُ )*( تا ّش ؿواسُ اص حشٍف الفثا ی

 ػَال )؟( دلیما تا یه حشف یا ًـاًِ هغاتمت هی دّذ. )اعالػات تیـتش دس هدوَػِ واساوتشّا ٍ دیىـٌشی هؼىَع اػت(.

ؿوا هی تَاًیذ لیٌه ّای تیـتشی دس خؼثِ تاال تشای اعالػات تیـتش دس ػایت ٍاى لَن وـف وٌیذ. ٍ فشاهَؽ ًىٌیذ وِ ؿوا اص 

یك ایي تاوغ هی تَاًیذ هغالؼِ ٍ تاصخَسد ٍ ّش گًَِ ػَال خَد سا اص ػایت تشای ها تفشػتیذ. ٍلتی وِ ؿوا تا ایي ػایت واس هی عش

 وٌیذ تِ ساحتی هی تَاًیذ تِ كفحِ اٍل ػایت تاص گشدیذ.

 

www.InnerBody.com 

هَسد آًاتَهی تذى اًؼاى ٍ اهىاى خؼتدَ دس توام ساُ اًذاصی ؿذُ اػت، وِ تِ ؿوا اعالػات دلیك دس  1997ایي ػایت اص ػال 

هیلیَى ًفش اص داًـدَیاى ٍ دیگش افشاد وٌدىاٍ دس ّش ػال دس ٍب ػایت ها خؼتدَ هی  14ػیؼتن ّای تذى سا هی دّذ. تیؾ اص 

. ایي ػایت دتیشػتاى ٍ داًـگاُ اص ػایت ها تِ ػٌَاى تشًاهِ آهَصؿی ٍ ػشگشم وٌٌذُ اػتفادُ هی وٌٌذ 244وٌٌذ. تیؾ اص 



خایگضیي خزاتی تشای وتاب ّای گشاى ٍ پش حدن هی تاؿذ. ایي ػایت تَػظ یه تین اختلاكی دس ػاى فشاًؼیؼىَ اسادُ هی ؿَد. 

 اص ٍ تاؿٌذ داؿتِ دػتشػی هْن تؼیاس اعالػات تِ تتَاًٌذ خْاى ػشاػش دس وِ دّذ هی سا اهىاى ایي ایٌتشًت واستشاى تِ ػایت ایي

 اص ػایت ایي تِ دػتشػی اهىاى. یاتٌذ اعالع واستشدی ّای تشًاهِ یا آًاتَهی دسػی ّای وتاب تیواسی، ّش هَسد دس فٌاٍسی آخشیي

دس كفحِ خاًگی ػایت ػِ تة اكلی هـاّذُ هی ؿَد وِ تة اٍل دػتگاُ ّای تذى سا تِ كَست  .اػت سایگاى ایٌتشًت عشیك

خذاگاًِ ًَؿتِ اػت، لؼوت ّای هختلف دػتگاُ ّا دس تة دیگش، اعالػات تیـتش دس هَسد اهىاًات ػایت دس تة دیگش. دػتگاُ 

 شفتي تش سٍی ًام آًْا ّواى اًذام سا ًـاى هی دّذ. ّایی وِ دس كفحِ خاًگی لشاس داسًذ تِ كَست لیٌه هی تاؿذ وِ تا لشاس گ

 دس ّش كفحِ اص ایي ػایت هی تَاى تِ اعالػات صیش دػتشػی داؿتِ تاؿین:

ًَػیٌذُ: تشای ّش كفحِ آًاتَهی اػتاد آًاتَهی اص تین تیلَس لشاس دادُ ؿذُ اػت. ٍ یا هی تَاى اص كفحِ تذٍى ًَیؼٌذُ اػتفادُ وشد. 

 ّایی ٍخَد داسد وِ ّش اػتٌاد ؿاهل اعالػات صیش اػت: دس ایي ػایت اػتٌاد

. ؿذ دیذُ ػال هاُ سٍص ٍب كفحِ. ػایت ٍب. ػال هاُ، سٍص، اًتـاسات ػایت، ٍب ًاؿش. ػایت ٍب ػٌَاى. "همالِ ػٌَاى"

<URL>. 

 كفحِ ػٌَاى: ّواى ػٌَاى ًاسًدی اػت وِ دس تاالی كفحِ لاتل هـاّذُ اػت.

 InnerBody.comػٌَاى ٍب ػایت: 

 How To Mediaًاؿش ٍب ػایت: ؿشوت 

 تاسیخ اًتـاس هغالة روش ؿذُ اػت.

 دس پاییي هغالة روش ؿذُ اػت.  URLدس ضوي تاسیخ تاصیاتی هغالة ٍ 

دس كَستی وِ ؿوا تا ػَالی سٍتشٍ ؿذیذ یا هی تَاًیذ دس كفحِ هخلَف خَدتاى ػَال سا تپشػیذ یا ایٌىِ اص عشیك كفحِ پشػؾ 

ػخ دس تیي هَاسد خَاب ػَال خَد سا تیاتیذ. فیغ تَن ایي ػایت ًیض فؼال هی تاؿذ وِ اص عشیك آى ّن هی تَاًیذ تا ػایت دس ٍ پا

 استثاط تاؿیذ.
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ولوِ ایتالیایی  factoوِ ولوِ طاپٌی اػت وِ تِ هؼٌای ػَال ٍ خَاب اػت ٍ  MONDOاص دٍ ولوِ  Mondofactoػثاست 

ِ تِ هؼٌای حمایك وِ هی تاؿذ. ایي ػایت اص یه ؿشوت تخللی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ وِ اسائِ هٌاتغ تا یادگیشی تِ كَست اػت و

هیلیَى  15آًالیي هی تاؿذ. یه دیىـٌشی آًالیي پضؿىی اػت وِ هدَص آى تَػظ دوتش گشاّام داسن گشفتِ ؿذُ اػت ٍ تیؾ اص 

وِ ؿاهل حَصُ ّای تْذاؿت حشفِ ای، پضؿىی، صیؼت پضؿىی، ٍ هی تاؿذ. ٍ ایي تؼشیف ّشػالِ تشای خاهؼِ ای اص واستشاى ثاتت 

ػایت دائوا دس حال تَػؼِ ٍ گؼتشؽ هدوَػِ خَد خْت اػتفادُ اص آى دس آیٌذُ اػت. اص ایي ػایت هی تَاى تِ عَس گؼتشدُ ٍ تا 

 اعویٌاى اػتفادُ وشد وِ ؿاهل هدوَػِ هٌاتغ ایٌتشًتی هؼتثشی اػت.

ساُ اًذاصی ایي ػایت ووه وشدُ اًذ گشٍّی اص فاسؽ التحلیالى دس صهیٌِ ّای ػلوی ٍ فٌی ٍ داًـدَیاى واسؿٌاػی  وؼاًی وِ دس

 هی تاؿٌذ وِ دس هْاستْای یادگیشی ػایت واس هی وٌٌذ.

ٌداًذُ ؿذُ ایي ػایت تِ عَس گؼتشدُ داسای هٌاتغ ایٌتشًتی اػت وِ ؿاهل پایگاُ ّای دادُ هی تاؿذ وِ هٌاتغ هؼتثشی دس آى گ

اػت ٍ تَػظ واسؿٌاػاى هَسد تاییذ لشاس گشفتِ اػت. ًَیؼٌذگاى ٍ ٍیشاػتاساى ایي ػایت تا داؿتي هْاست هَضَػی دس صهیٌِ 

پضؿىی هی تاؿٌذٍ یادگیشی آًالیي سا تشای آهَصؽ فشاّن هی وٌٌذ. دس حال حاضش دػتشػی تِ ػایت ٍ ّوِ هغالة آى سایگاى 

 اػت.
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 هؼشفی ػاهاًِ داًؾ گؼتش تشوت)ػاهاًِ(:

ؿشوت داسٍیی تشوت ٍاتؼتِ تِ ػتاد اخشایی فشهاى حضشت اهام خویٌی )سُ( دس ساػتای گؼتشؽ داًؾ ٍ فٌاٍسیْای ًَیي ٍ دس 

ػلَم اًؼاًی، هٌْذػی، ػلَم پایِ،  حَصُ ػلوی ػالهت، فٌی 7خْت تثذیل ًوَدى وـَس ایشاى تِ وشیذٍس اعالػاتی خْاى اػالم دس 

تا اٍلَیت اسائِ خذهات تِ داًـوٌذاى ٍ پظٍّـگشاى هٌاعك هحشٍم، دس  وـاٍسصی، داهپضؿىی ٍ ٌّش ٍ هؼواسی دس فضای هداصی ٍ

 الذام تِ ساُ اًذاصی ػاهاًِ داًؾ گؼتش تشوت ًوَد. 1391ػال 



ؾ ػغح ٍ ویفیت دػتشػی ٍ گفتواى ػلوی دس ایي ػاهاًِ دس تالؽ اػت تا ایداد ػذالت دس تْشُ تشداسی اص هٌاتغ داًـی، افضای

خْاى اػالم ٍ ایداد اتحاد ػولی تیي داًـگاُ، كٌؼت ٍ خاهؼِ دس چشخِ تَلیذ ػلن ٍ اسائِ خذهات ًَیي ٍ ًَآٍساًِ، سضایت خاعش 

ایشاى ٍ  پظٍّـگشاى، اًذیـوٌذاى، اػاتیذ داًـگاُ ّا، هتخللاى، داًـدَیاى، هشاوض ػلوی ٍ پظٍّـی ٍ ؿشوتْای خلَكی وـَس

 خْاى اػالم سا تاهیي ًوایذ.

دس ًظش داسد تا دس تؼتشی هٌاػة تاًه ّای  1444اًذاص ایشاى  ایي ػاهاًِ سٍتِ سؿذ ٍ ػَدآٍس هی تاؿذ ٍ دس ساػتای تحمك چـن

 اعالػاتی صیش سا خوغ آٍسی ًوایذ:

 هدوَػِ هماالت هدلِ ّا ٍ ّوایؾ ّای ػلوی پظٍّـی وـَس ایشاى 

  هدلِ ّا ٍ ّوایؾ ّای ػلوی ٍ پظٍّـی خْاى اػالمهدوَػِ هماالت 

 هدوَػِ پایاى ًاهِ ّای ػلوی پظٍّـی وـَس ایشاى 

 هدوَػِ فیلن ّا ٍ وتة ػلوی پظٍّـی خْاى 

ایي ػاهاًِ دسًظش داسد تا تالؽ ٍ وَؿؾ فشاٍاى تاًه ّای اعالػاتی خَد سا تىویل ًوَدُ ٍ تا ؿٌاػایی پظٍّـگشاى، اًذیـوٌذاى، 

گاُ ّا، هتخللاى، داًـدَیاى، هشاوض ػلوی ٍ پظٍّـی ٍ ؿشوتْای خلَكی وـَس ایشاى ٍ خْاى اػالم ٍ پَؿؾ اػاتیذ داًـ

خذهات الىتشًٍیىی صیش، تِ ػِ صتاى فاسػی، اًگلیؼی ٍ ػشتی، ًؼثت تِ اسائِ هؼیش ٍ حل هؼایل آًْا الذام ٍ وَتاّتشیي، تا ویفیت 

 اػتِ ّای آًْا سا اسائِ دّذ.تشیي ٍ ون ّضیٌِ تشیي ساّىاس، خْت ًیل تِ خَ

 ایٌذوؼیٌگ تاًه ّای اعالػاتی 

 ایداد ؿثىِ ّای اختواػی هداصی خاهؼِ ػلوی ٍ پظٍّـگشاى 

 ساُ اًذاصی ٍتیٌاسّا 

 ػیؼتن ّای هـاٍسُ ٍ پشػؾ ٍ پاػخ 

 وال ػٌتش ػلوی ٍ پظٍّـی 

 تَلیذ سصٍهِ پظٍّـگشاى 

 تاهیي هٌاتغ آهَصؿی هَسد ًیاص خَاهغ ّذف 

 تِ هٌظَس هحلَالت ٍ خذهات فشٍؿگاُ هداصی 

ؿْشت ػاهاًِ تِ ػثة پایثٌذی تِ اكَل اخاللی ٍ لَاًیي اػالم، سػایت حمَق هالىیت هؼٌَی، احتشام تِ فشٌّگ ٍ آداب، اسائِ 

  لیوت هٌاػة ٍ پاییي ٍ ویفیت تاالی هحلَالت ٍ خذهات ٍ پاػخگَیی ػشیغ تِ ًیاصّای هـتشیاى ٍ خاهؼِ ّذف آى اػت .

ضُ ٍ هضیت ّای ایي ػاهاًِ، تشخَسداسی اص ػشهایِ ّای اًؼاًی تا اًگیضُ، داًـوٌذ ٍ خاهؼِ هحَس تَدُ ٍ تا ساّثشی ػلوی اص ٍخَُ هوی

 دس سا آفشیٌی اسصؽ ّای صهیٌِ ٍ گشدیذُ هحمك آى هتؼالی اّذاف تا تٌذًذ¬ٍ ػاصهاى یافتِ، توام ػؼی ٍ تالؽ خَد سا تىاس هی

 ن ػاصًذ.فشاّ داًؾ، هذیشیت ػشكِ تش حاون ّای پیچیذگی ٍ اعالػاتی گؼتشُ دًیای

 تخؾ ػالهت 1-1

ایي تخؾ تا ساُ اًذاصی تاًه اعالػاتی هماالت هدالت ٍ ّوایؾ ّای ػلوی پظٍّـی حَصُ ػالهت دس وـَس ایشاى ٍ خْاى اػالم، 

فیلن ّای ػالهت، تاًه  تاًه اعالػاتی پایاًاهِ ّای دوتشی هشتثظ تا ػالهت دس وـَس ایشاى، تاًه اعالػاتی اًذیىغ ؿذُ

ّای اختواػی ّوچَى خاهؼِ هداصی پظٍّـگشاى ایشاى ٍ  اعالػاتی وتاب ّا ٍ هؼتٌذات حَصُ ػالهت، تخؾ تثلیغات ٍ ؿثىِ

خْاى اػالم، خاهؼِ هداصی تیواساى هاًٌذ ػشعاًی ّا، ام اع، گَاسؿی، دیاتتی، فـاسخًَی ٍ تا اسائِ خذهات ٍیظُ ای ّوچَى سصٍهِ 



ایٌذوؼیٌگ هفاّین ػالهت تا اػتفادُ اص ػیؼتن هؾ، هدوَػِ هماالت خاسخی ًَیؼٌذگاى ایشاًی، هـاٍسُ آًالیي  پظٍّـگشاى،

پظٍّـی ٍ آهَصؿی ٍ ساُ اًذاصی تخؾ ٍتیٌاس دس تالؽ اػت تا تا ایداد تؼتشی هٌاػة تشای پظٍّـگشاى، اػاتیذ داًـگاُ ّا، 

پضؿىی ٍ ؿشوت ّای داسٍیی، تدْیضات پضؿىی ٍ آصهایـگاّی وـَس ایشاى ٍ  پضؿىاى، هتخللاى ٍ داًـدَیاى ػلَم پضؿىی ٍ پیشا

 .خْاى اػالم تاػث استثاط تیـتش ٍ تْتش آًْا ؿذُ ٍ وـَس ایشاى سا تِ وشیذٍس اعالػات ػالهت هٌغمِ ٍ خْاى اػالم تثذیل ًوایذ

 ٌذ ؿذ؛تخـْای ػلوی ٍ تخللی صیش دس هشحلِ دٍم عشاحی ػاهاًِ فؼال ٍ ساُ اًذاصی خَاّـ

 1.2 هٌْذػی تخؾ فٌی 

 1.3 ِتخؾ ػلَم پای 

 1.4تخؾ ػلَم اًؼاًی 

 1.5تخؾ وـاٍسصی 

 1.6تخؾ داهپضؿىی 

 1.7تخؾ ٌّش ٍ هؼواسی 
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 ٍ ّا تیوِ ای تیوِ ّای لیوت هماالت، ٍ اخثاس داسٍّا، لیؼت داسٍّا، تٌذی گشٍُ هاًٌذ ّایی لؼوت داسا ػایت ًخؼت كفحِ

 وٌٌذگاى، تَصیغ وٌٌذگاى، تَلیذ لیؼت داسًٍگاس، افضاس ًشم داسٍّا، الفثایی لیؼت ؿاهل ّوچٌیي ٍ تاؿذ هی داسٍیی ّای ؿشوت

 ٍ اػتفادُ ساٌّوای ٍ ػایت هَتایل ًؼخِ داسًٍوا، هَتایل افضاس ًشم ًوا، داسٍ دس تثلیغات داسًٍوا، ّای ػیاػت آسؿیَ، ٍاسدوٌٌذگاى،

 .تاؿذ هی داسا ًیض سا هفیذ ّای ػایت

 تشیي پشتیٌٌذُ اخثاس، تشیي خذیذ اخثاس، آخشیي: ؿواهل اػت دػتشع دس ػایت خاًگی كفحِ ّواى دس وِ تؼذی ّای لؼوت ٍ

 .دّذ هی سا اكلی هغلة تِ لیٌه تؼذ ٍ گزاؿتِ سا آى ػٌَاى وِ اػت داسٍّا تشیي خذیذ ّا، همالِ تشیي خذیذ اخثاس،

 .وٌذ هی هحذٍد ّا تیوِ لیوت ٍ داسٍیی اعالػات ّا، همالِ دس سا خؼتدَ وِ داسد ٍخَد هٌَیی خؼتدَ تاوغ وٌاس دس

 داسٍیی اعالػات



 اػت ؿذُ گشفتِ ًظش دس هٌظَس تذیي وِ داسد لشاس "داسٍیی اعالػات دس خؼتدَ" ًام تِ لؼوتی داسًٍـوا، ػایت ًخؼت كفحِ دس

 خؼتدَگش ایي اص وٌیذ، خؼتدَ سا آى غیشُ ٍ لیؼت ٍ گشٍُ اص اػتفادُ تذٍى خَاّیذ هی ٍ داسیذ هذًظش سا خاكی داسٍی اگش وِ

 .وٌیذ ولیه خؼتدَ دووِ سٍی تش ٍ وشدُ ٍاسد خؼتدَ تاوغ دس سا خَد ًظش هَسد داسٍی ًام واس، ایي تشای. وٌیذ اػتفادُ

  .تداسی اعالػات ٍ تخللی اعالػات ػوَهی، اعالػات:اػت صهیٌِ ػِ دس داسٍّا تِ ساخغ اعالػات

 هی لشاس واستشاى اختیاس دس سا اعالػات ایي وِ داسد ٍخَد گضیٌِ ػِ حذاوثش داسٍ ّش ًام هماتل آهذُ، تذػت ًتایح لیؼت دس

 آیىَى ًام تشٍیذ، وِ هَسد ػِ اص وذام ّش سٍی هَع ًـاًگش تا.( داؿت ًخَاٌّذ سا اعالػات ًَع ػِ ّش الضاها داسٍّا ّوِ.)دّذ

 سا آى تدَیض همذاس ٍ هلشف هٌغ هَاسد داسٍ، هلشف هَاسد ؿاهل وٌذ هی هؼییي داسٍ ّش تشای وِ اعالػاتی. ؿَد هی ًوایاى تشایتاى

 .وٌذ هی هـخق

 .وٌیذ اػتفادُ( تداسی اعالػات ٍ تخللی اعالػات) كفحِ تاالی ّای دووِ اص داسٍ، ایي دیگش اعالػات دػتِ دٍ هـاّذُ تشای
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ٍیذیَّای پضؿىی ػاختِ ؿذُ اػت ٍ ؿاهل چٌذ تخؾ هی تاؿذ وِ تشای دػتشػی تْتش تِ ایي پایگاُ تشای تِ اؿتشان گزاؿتي 

 ایي پایگاُ عشاحی ؿذُ اًذ ٍ لاتلیت خؼتدَ دس ٍیذیَّا سا ّن تِ ها هی دّذ.

 

 

دس تخؾ ٍیذیَ وِ هغاتك ؿىل صیش اػت ٍیذیَّای هشتَط ًوایؾ دادُ هی ؿًَذ ٍ دس ػوت چپ ایي كفحِ ّن ٍیذیَّا تش اػاع 

 هَضَػی هشتة ؿذُ اًذ.



 

ّوچٌیي دس ایي تخؾ ًَاسی تِ ایي ؿىل ٍخَد داسد وِ ٍیذیَّا سا تشاػاع صهاى ٍ ػاللِ هٌذی ٍ دسخِ آًْا تشای ها هشتة هی 

 وٌذ.
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 ایي پایگاُ ؿاهل ػِ تخؾ صیش هی تاؿذ:

 

Health Topics 

 

 

Drug & supplements 



 

 

Video & Cool Tools 

 

 

 

 

 

 

 



ػایت تثیاى وِ صیش ًظش هَػؼِ فشٌّگی ٍ اعالع سػاًی تثیاى ّذایت هی ؿَد دس تخؾ اص ایي ػایت لؼوتی تا ػٌَاى فیلن ٍ 

اًیویـي ٍخَد داسد وِ داسای اًَاع ٍیذیَّای آهَصؿی ٍ هزّثی ٍ ٍسصؿی ٍ عٌض ٍ ػشگشهی ٍ ٍیذیَّای خثشی ٍ غیشُ هی تاؿذ. 

 ٍیذیَّای آهَصؿی لاتلیت داًلَد فیلن ّای آهَصؿی پضؿىی ٍخَد داسد.دس ایي پایگاُ دس لؼوت 

 

 

 


