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                  وسیاست های جمعیتی                                    بخش اول: دستورالعمل های باروری سالم 

 مقدمه:

وتت ر رجمعيتتدر سرختترهارسمرترف ازتتمره رجمزتتيرهجامتتري ورهياستتر ترررخيرختت رو اي اتت هسرهختتدررره رهرتت ر يتتسرر تت ره رف ماتت ر ررر  تتر 

رهر ر فينيرهنجرمرشو هترووخطركرسشنرخرنر سرمرترفدرنرررفدب هنيسرزتفوضويرتر رلر رض رهخدررربرردرب نرفي

بعضتت ره رجمعيا تترر فشتتهرك تتوسمرتر سر تترلرووختتعيرنرن تتدارعرجتتوهنرم تتاندررعنتت رن تتددربزساتت ره رجمعيتتدرسهره تت ه ر هسهترختتني ركتت ررررر

و تت يهرفتت ر منتتدیر سربي تتا رك تتوسمرترووختتعيررر اتتيرهكش رتتدرجمعيتتدرسهرختتر مندهنرو تت يهرفتت ر منتتدریرب هختتر رهرتت ر رره  تتورفيتتزهنرررر

يتتدرشتترههربتتيرونستتيهورنير متترترب دهشتتا وره  ومتترترفستت اررر اتت رفيتتزهنرجتت هگ رررختترر رازرنتتيرمتترتر ر تت رب تتيرسرررنيتت رتركتترسررتتررجمع

رفافررترهخدری

 سصتتدررتترربي تتا ربرشتتدریر سرفیربتتهرجمعيتتدرر40ختترلر نرر15صتتفدرجتتوهنربتتو نربتتيرجمعياتت ره تت درفتت رشتتو ركتتير سصتتدره تت ه ركماتت ره رر

رخرلربرشندی15 سصدره ر نرا رم رترخن ر ر رر20رخر  وس هربيرجمعيا رافايرف رشو ركيركما ره 

نت رربترسرسترررر1390ا  رتدر سرخ شتمرسترخترلرررررفنجت ربتيركترمررنت رربترسرستركزت ررررررر سر متيرم تار رررريوهفهرف ازمرهجامتري ور  من ت رریییوررر

پي ت ي تره رپيت رشتدنرررررر سرهرت رخترلرفیترمرفعرت رسمدت تربتررفنورترترهتو ور تزرمرویييت ر سرخيرختدرمترترجمعيات ررررررررررررررررسخيدیررر1.9كز ربير

خيرختتدرر1393 فتتجرجتتوهن رجمعيتتدربتتررفتتدرنرتت ريتت هسر ه نركرس فتتدتررركيفيتتدرجمعيتتدرسهرفتتوس روركيتتدريتت هسر ه هرهنتتدررر سرهس رد  تتدرررر

ه تزهرررنت رربترسرستركزت رفدانت رررررر»ر ت ره رهمتدهارسهمدت  تر تو هرب دهشتدر سر ت  رونتولرخت فدررررررررر ت هررر.مرتركز رجمعيدرسهرهب غرنمو ند

مترترجمعيات ورضمتتت رهرجتر رویيي هوت ررررررهخدوربت رممتي رفدنترورر هسترب دهشتدربترربتر ن  ترجتدتررريزمت ر سرخيرختدرررررررررر«رجمعيدب رخ فدر

ر ییمرتريدز ورسرر   مرترجدردتر سرسهخارترخيرخدرمرترك نرنررمرهو رذرنمو  سرب نرفي

رر تت  ر فتتجرررهسویتترترختت فدرفتتر سررربنتترربتتيرسختتر درررراتتررمرذهوتت رهتتو ربتتررسرفاتتو  رختت فدرجمعيتتدبعنتتوهنرر هسترب دهشتتدر

متترترب نرفتتيرسرتتزترن تتدهرررپ ه تت رسهرفتتدرنرتت ريتت هسر ه هررربتتيرفنرتتوسررركتتو وررر سرن ررتتدرهتترنوه هرررجرفعتتيررركتترمرربتترس هسترر

 .هسویتترتركيفيتتدرهتتدفرترررهنا تترهر  ه هنتتيررر ارمرنتتيرهتترنوه هرمتترر  هرنتتدرف تتررسهرسهر سرومتترف رختت و رهسهگتتيرهتتدفدرجتترسترنمتتو رر

 موييرف رسترب رب نرفيرمرترر هسترب دهشدر سر فينيرجمعيدررربرسرسترخر  ر هس هر رفج

 در خصوص جمعیترهبر انقالب به رؤسای قوای سه گانه  بالغیها

رب  رههللره  ّ م ره  ّ ي 

بررينرردربيرهمميّتدرفیو تيرجمعيّتدر سرهياتدهسرفزّت اررربتررووجتيربتيرپورنتدا وربر نتدا رررجتوهن رجمعيّتدركنتون رك توسربتيرينتوهنررررررررررررررررر

متترتركزتت رمتترترا شتتايورخيرختتدرتتفر  صتتدرررهفايتتر اررر سرج تتدرجدتت هنركتترمررنتت ررسشتتدرجمعيّتتدرررنتت رربتترسرستر سرختترلرر

رترجتترف رمترسرتزتررب ريرفتهرجمعيّتدر سرپي ت  درك توسورا مرهختدرب نرفتيررررررات   یربترر سرنرت ر هشتا رنیتررهرجتررررررجمعيّتدرهبت غرفت ررر

متترترجمعيّاتت رهنجتترمرايتت  یرممرنتتي رضتت رسترهختتدربتتررربتت هترسشتتدرهياستتر تورهجامتتري ررر  من تت رك تتوسرفانرختت ربتتررخيرختتدر

يتوّترصتوسترايت  رررررررمترترذرت بطر سرهرت ر فينتيورهيتدهفرترا مربترر يّتدورخت يدررررررررممرمن  ررروی ي ركرسربي رهسكترنرنرترمررر ختا رهررر

  .مررازهسشرشو ررناررجرسصدرف ام رهج هترخيرخد

 ايسيّدعلي خامنه

 1393اردیبهشت//۳۰
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ر

 الرّحیمالرّحمناهللبسم

 "          كلی جمعی تهای سیاست"

 

 .هسویرءرپوررر وربر ندا رررجوهن رجمعيّدربرره زهرررن رربرسرستربيربيرره رخ حرجرن ين  -1

مرترجوهنرررووهنمندخر تر نرنر سرو في رو  يهرررو ررجرو  يهرهرنوه هررره زهررر   ندوركرمررخ ره  رهجررر مرردره ر رجس  رفوهن ره  رهجور -2

 .مرتر ندا رررو بيدرن هرصر حررركرس فدمزرني

سفرنرنربرسرسترف  هنررر نرنرررمرتر هرمرنررر هترمزرنيههاسرصرو  ي ترفنرخ رب هترفر سهنربورژهر سر رسهربرس هسترررشي  م رررپوشرربيمي -3

 .سبطویوردرن ر مررررفؤخ رتر مررا رذت

رمرتريموف ر سربرسهرهصر دركرنونرهرنوه هررر   ندرپ رستررربررو كيدرب ر فو شون ي ربنيرنرررپرردهسترهرنوه هربررهص  رررو ميهر فو ش -4

هر هن رررووخعيرررویوردرنررمرو في رهجامري ورر-مرترهخ ف منگرررهس شهترب رفدنرتر  مرتر ندا رررهسودر  رررهسهگيرهدفرترف ررسهف رست

 .مرترپزش  ر سرج درخ فدربرسرستررر   ند رستهدفرترب دهشا ررر سفرن رررف هيدد

 .هر هن رررفیربزيربررهبعر رنرف زوهرخدفر ندا ره ب ر-خر ترخدفر ندا رهخ ف و ررجرررن ر رني -5

مرتر ر درفني  رخوهنحور  و ا رمرترهجامري وربورژهرهياير وو في رخ فدررروی ريرخر  رجمعيّدرررپي  ي تره ر خي رهسویرءرهفيدربير ندا و -۶

 .مربيمرستر

 بين رخر ررركرسرا مر  منگرخر ترب هتره ا همرررو  ر رخر مندهنرررهرجر رش هرطرا مرب هترو في رخ فدرررن  دهستر نرنر سرهرنوه هرررپير -۷
ر بتتترررررر روتتتوهنتتتمتتتنتتتدتربتتت تتت ههت رر روتتتجتتترسه ره  ريتتت صتتتتتيرفتتتنتتتدت ر س رختتتتتر تتتمتتتنتتتدهن رفتتتنتتترختتتتت متتترت  .متتترت

رمرتريموف وركرس   رن ور ن رتررووهنمندخر ترجمعيّدر سرخ ركرسربرر  منگرخر ترررهص  ورویوردرررخر ارسرك  نرنررفرترو بيا ررر فو ش -۸

رجتتررررررررررررررررر   تتيررررررر ج تتدره ر ر ر نتترنر س ي  ر رر اعتتده متتر رهختتتت رر فعتتي نيتتر متترترجتتر ر و ستتتستتتت ربتتر ر فو تتّدرررررررهترر ر رر ا  فؤ ایتترلر رهشتتتت  . 

ر.بر روو ر ر ضرر رررجی ه يرر رجمعيّدورفانرخ ربررا  يدر ر ا ربررو كيدرب رو في ر هربررمداروو ر رفاعر لررركرمرر  رسرجمعيّا  -9

ر رس ررر سررتر فجرررج هرجمعيّدر سرسرخارمررررفنر  رف  ترررك رو هك رررهرجر رف هكزرجدردرجمعيّا ربورژهر سرجزهر رررخوه هرهزيج -10

عيرشتتتد يررررررررررررررر مرنره ر  ر رووختتت ريررررررررري فر ردرررو تتتور رختتت  مر نرر ور  كر  ررررررررررمرتر ر ب فدر برر س  كرسر جر ر ضتتترترك تتت ررر  .ا هسترررهر

يرختتتتدررررررررررررررررر -11 بررختتت نگر مرم هرسجرم ههررر بير ه ردرف رج تر نرختتتت رررررررررررفدر  مرترف كرس ودرر رررهج هترختتتتر ررر برر ّيدر   .مرتركز رجمع

ب هتررررررر -12 ر رك تتتتوس ره  نيتترنرهتترسج ر ه ر ره ب  هرررو تتتتو ر رر راتت هستو رختتتت فتتررتتي رر ا  يتتدرررررر ضتتتتوس ر ي تره  ر رررا ووهنتتر ر رر  .متترتر نتترنمتتر

رب ررفز ر هر هن ورهخ ف ورهنی ب نرررهسویرءرر ردرررمم  هر رهجامري ر سرپ نيرخ  فين ربورژهر سرفيرنرف  ن ينرنراررررمرترموردویوردرفؤ في -13

رك تتتتتتتتتتتتتتتتتتوسررررررررررر ره  رهتتتتتتتتتتتتتتترسج  .هرتتتتتتتتتتتتتتت هنتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتترن

مرتربوف رووختتعيرهن تترن رررهنجرمرر سرهبعر ركمّ ررركيف ربررهرجر رختتر ررركرسرفنرختت رررودرر رشتتره مرترجمعيّا رسصتتدرف تتام رختتيرختتد -14

ر.مرترجمعيّا رررووخعيرهن رن پژرمر
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                 تعریف باروری كلی

فيتتزهنربتترسرستركتتهرون تترنر منتتدهرفاوختتطروعتتده ر   نتتدهنر نتتدهرفاو تتدرشتتدهره رمتت ر نر سر تتولر رسهر   نتتدر رسترهختتدرریر رعنتت روعتتده رررر

برشتتدركتترمرروتتدسرج رجمعيتتدرررن رراتترعرهنیتت ه رن تتهرسهررر1/2 نتتدهن ركتتيرجرن تتي رره تتدر رفتت رشتتوندرنرهاتت رنتت رربتترسرستركتتهركماتت ره رر  

ریررربدندرلر هس 

          رشد جمعیت      تعریف 

فوه يتتدرفوجتت ره تتزهرررجمعيتتدرررفتت شرفوجتت ركتترمررجمعيتتدرفتت رشتتو ریرویييتت هتريتتد ترجمعيتتدربتتيرفيتتزهنرفوه يتتدرررفتت شرررفيتت رررر

را  ر هس ریررف رج ترب 

رميزان رشد جمعيت فيزهنرف رج تربير ههه+فيزهنرفوه يدنر=رر-ن  فيزهنرف رج تربيرهرسجر+رفيزهنرف شرررفي

                سیاستهای جمعیتی

بيرم اونتيروستميم ركتيره رختوتر ر تدربتيرفنرتوسركترمرروره تزهرررورویييت رخترهدررتررجربجترر رجمعيتدرهو ترذرشتو ورخيرختدرجمعيات ررررررررررررررررررر

رجمعيا ر فرن ر  ه  رف رشوندركيررفرف  هررررف ئزيرجمعيا ررجو ر هشايربرشدریف راورندریرخيرخا رتر

 نريركيره ر  ر رخيرخا رترجمعيدريربتهرهيمترلرفت ربرشتدور فتجروعتر لرپورترترخترهارسركزت رجمعيتدرهختدیج در فتجرهرت روعتر لرپورتررررررررررررررررر

 ریر سرصتتوسو ركتتيرف ر عتترتره امتترلرهتترسجررا مرهختتدرب تتوسرفتتدهرمرویييتت هترجمعيتتدرف ر عتتيررر رسنمتترترونتتواترجمعياتت رو ختتي رشتتورر

 شدنرجمعيدره ر ر دروعر   رهو رسهرن رنر مدورخيرخا رترجمعيا را مربرردرهيمرلرشو ریرر

        ( چیست؟Demographic Window )            پنجره جمعیتی

او نررربي تتا رخترلررربتتررر۶5ختترلرررر15پنجت هرجمعياتت ر رسهرهترهختدركتتير سر نركماتت ره ررتفرختتومرجمعيتتدرهترسجره رختتني ر عر يتدر  رتت رررررر

ختتر ينربرشندرضتتعيدرپنجتت هرجمعياتت ر سروتترسرررجمعياتت رمتت رفزتتدرفعمتتواعر یتتطرر دتترسررررر۶4-15ه ر ررختتومرجمعيتتدر سرختتني ر عر يتتدر ر

هوفردرف ره ادریريم ركووترم ر هس رررهات ربتير سختا رمتدهردرشتو رفت رووهنتدربتيرووختعيرك توسربتيرننتورشترررنروتوج  ركمتفركنتدریر سرهيت ررررررررررررررررررر

ربيرووخعيرهياسر ترررهجامري ربيرفرن ربزسا ر سرف ي رووخعيروددرهرف رشو ررهر رصوستربجرتركمف

پنج هرجمعيا ررفر  صدرفننس ربير   ر  رت رهختدر سرهرت ر  صتدرفت روتوهنربت هترهرجتر ر رت رخترهدرمترر ر سرج تدرهسویترءر  منتگررررررررررررررررر

 . ريز رررو بيدررروو يدرني رترهن رن رصر حرررخر  ورب نرفيرسرزترررخ فرريرا هسترك 
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 چرا سیاستهای جمعیتی تغییر كرد؟

 ن2.1 رجرر زرن ر دره ركما ربيركز ربرسرسترن رركرمر 

 ر90خرلرر سر%۷.5ربير۸5رخرلر%۶ره رجمعيدرخر  وس ا رشارهره زهرر

 رنجمعيا رپنج هرپدرده رفيرن ر  ربيرجمعيدرجوهن ره رجمعيا رازهس

 رر   ندتروفرپدردهره زهرر

 رره  رهجرن ررركرمرر  دره زهرر

 ر بعدرهرنوهسررعن رفاوخطروعده رهيضرتررفرهرنوه هرنهرنوهسربعدركرمر

 تغییرات نرخ باروری كلی در سالهای اخیر در ایران
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 علل كاهش نرخ باروری كلی

 برارس ا رخ ره  رهج •

ركرمرروعده ره  رهجر •

ريرنون رریین–ه زهرررهنوهعر  ي رر ير ف ر •

ره زهرررجمعيدرنربرسرس •

رجمعيدخر  وس ا ر •

رفوهس رخیطرجني رهي ريرنون ر •

رف رج ترن د رنربيرهرسجرك وسررررسر رف رج ر ربرررضعيدرهياسر ترهجامري رپرري  •

رویيي رخدفر ندا رركرمررومررهربير   ند رستر سرن د رن •

ره زهررر رصزيربي ر فرنره  رهجرورروو درهر ي ر   ندررممرني ره زهررر رصزيربي ر   ندهن •

رسرشرخزهسر ه زهررر هرمرنربير •

 

 

                  تعریف باروری سالم

رربستتوستربت رهختر روع رتتمرختر فرنرب دهشتدرج تترن ربترسرسترختتر  ررعنت رب نرفتيرسرتتزتر رجتي ربتت هتر ختايرب ربتيرهمتتدهاربترسرسترررررررررررر • ر ر ر ر

رر ارمرنتتيررف تتئوانيرر  ه هنتتير ر رر رر رر رر رر ر رر ر ر رر ر رر رر كتتيربمنرتتوسرهسویتترتروندسختتا ررب زر تتا رهتترنوه هرهنجتترمرفي يتت  ی سرضتتم ربررتتدرووجتتير هشتتدركتتيررررر

مردد  اایرد اانادنرد د اد اد راب درارارب  مران ا وناعرت ادوعرا          فعنرتروندرد فندر رك  ننرفوه يتدرني تدیررربرسرسترخر  ربي

ه ر ت ار ر ت ر هشتا ر اترم رر خا خت ربتيرسرشت رترفانتوعررختر  ررهات ب ررربت رررررررررررراارداري اتعداد ود دردان تمرميب اريددرد.   

 مرنرهرم ره ر یودرهر ييرهرنوه هرمرخدیه  رپي  ي تره ربرس هستررب هوس هستره رخ فدر رسهنربرس هسترر هر
                                 پيشررريدي ا  ارردا  اارداریهرراي پدخ ررد                                   اوررزاین درردر ارراراري  لرري اررا تا يررد اررد                           هرردا ا  اددامرره ارراراري سررا ب 

                                          اداخناساه اتامين سالمت مادران ا ند ان است.

                                   مهمترین اهداف برنامه باروری سالم

رو ورررجرفعيرشو وريدرسوندره : سرن رردرف رووهندرفنج ربيرورفي رخ فدرفر سرركکه   •

 و ررجرففرمي ر فو ش ر سرهسوصرهمميدره  رهجرفنرخ ر سرخني رفنرخ رررهمميدر   ندر رسترخر  - •

رو شر سرج درهسویرتر ارم ر رجي ر سرهبادهتر ندا ر نرشور ربررمدارهسویرترسضررامندتره ر ندا ر نرشور ر- •

رمشاارب در راسااي :ر- •

ربمنروس:رررره زهررربرس هسترمرترهسه ترررب نرفيرسرزترشدهر •
رر   ندتروفرره رپ ميزنه مررررررررررررررررر

رخرلر5وررر3هنسيرردر رصزيرخن ربي ر رر   ندره ررررررر

رهخدینرر خرلرفنرخ2جنكرمرر رصزيربي ره  رهجرورربرس هسترهرل ب رهخر رف رودرتر  ا رخ فدرهرنوه هررجمعيدرو در ررررررر
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                        كاهش بارداری های پرخطر   *

وروو رتت رسهر تترنرسرشتت رترپي تت ي تره ربتترس هستر سرپرر رم تترترررررر1393ف تترب ر ختتاوسه عمهرمتترترجدرتتدررربتت ه ارسرهلريدتتهره رختترلرررررر

درتدررخ فدر و هرب دهشتدر یتطربتير نترن روعزت رفي يت  ركتيربترس هستربت هتر ن تررو درتدركننتدهرخت فدرفتر سررركتو وربرشتدریرهات رهرت رو رررررررررررررررررر

هختافر هرفتت رشتتو رررIUDفتويا ربرشتتدره رسرشتت رترفتويا رپي تت ي تره ربتترس هسترفرننتد:ري صتت رررر فیو  تترترپي ت ي تره ربرس هستوكرنتتدرمررررتترررررر

یريدهره رهسهريرهرت رسرشت رربررتدررضتعيدرخت فدرفتر سرووختطرف هيت رخت فدرررپزشتفربتير توسركرفتهرهس رترب رات   ررر سرصتوسترو ت ي رررررررررررررررررر

سهربتيرممت ههر هشتايرررررفت رات   ریرهفتررهات ربترس هستربت هترفتر سرو درتدر هگمت رخت فا رررررررررررفنرخت رهسهرتيرر ن ررف رب ر ختاوسه عمز رترهسختر  رسرشررر

 نرررشتوم رمت  ررفایرضت رهختافر هره رسرشرووب اتوف ربرشتندریرفت ربرر تدر ت مرویرضترتر ن ترر سرپرر ترهرب دهشتا رفنتهرخ ونا ترنرررررررررررررررربرشدررر

و ميتتهرا  رتتدهررربتتيرممتت ههرف تتاندهترپزشتت  ربتتير بيتت ركمياتتيرنرتترستربتت رهيمتترلرج ه تت رپي تت ي تره ربتترس هستر سرختتار رف كتتزرب دهشتتدرر

ه رجمت ر رستر  ف تررفتوهس رسهر سركمياتيرهتربترر ضتوسرفا ست ر نترنروفا ست ر ههزت رررفتدر رررررررررررررش  خارنرهسخرلرات   ریر بيت ركمياتيرپت رررر

 سفتترنرررسرتتي رف كتتزرب دهشتتدرش  ختتارنررركرسشنرختترنرفتت ودطرف تت  رنمتتو هررر سرصتتوسو ركتتيرف تترب ر ختتاوسه عمز رترر هسترب دهشتتدررررر

رسرف را   یبرس هسترب هترخ فدرفر سرو دردرجدتر هشايربرشدرفجو رهنجرمرووب اوف رصر 

بتتيررهرت ركمياتير سر هن تت رهريزتومرپزشت  ريتت رفترم رر دترسرو تت يهرفت راتت   ریر سرفتوهس تركتيرفتتر سربترس هسربتو هرررشتت هرطرپ ه ت تر هس ررررررررررررر

كتيربترس هستربعتدترفت رووهنتدرو درتدرجتدتربت هترخت فا رفتر سر هشتايربرشتدررربعزتدرشت هرطرهرسکهن ت رهف ترنرشت كدر سركمياتيررررررررررررررررررراونيرهتر

هرنتدهس ر سربيمرسختتارنررتررف كتزر سفترن ركتتيربت هترهتا ربترس هسترف هجعتتيركت  هرهختدربترر ضتتوسرفا سستي ره رسشتايرمتترترررررررررررررفرمرنتير هن ت رهرسرر

رف ازمرب هتررتركميايرهرسکهن  رو  يهرف را   ری

رف ربرر دره ركميايرمرترپي  فدرفجو ر سرر درنمررندیف هكزرهي ر ر ا رررهسوص رنيزرركزييرفوهس رووب اوف ر س

 فهركميايرمررنم را   ررر سر رلر رض ره ر  ارر هسترب دهشدرفنز رب هترهسهريرهر رهدفدررجو رندهس ره كاوف رشر

                                  كاهش سقط غیر قانونی و غیر شرعی*

ررپي  ي تره رف شرفر سرركو ورورفي رهدفرتربرسرسترخر  ر سرسهخارترخ فدرفر سررركو و  •

رهسویرتر هنررررن  شررريمز   رجرفعير سر فينيريوهفهرف اعدكنندهرنربرسرستررر •

رو  ي رهر يير رجي رنربرسرسرررهسجرعر نرنربيرخ و ربراو ر •

رسویررررب دو رشره رمرترف ودطربررخ فدرفر سهنررركو كرنربرروركيدرب ر   ند رسترخر  ه •

 :سالت برنامه باروری سالمر

 رومرم رر ر رجتي رررر رر ر رنوجتوهنررر رررر رر ر ر رجتوهنر–ررر رر رفيرن ترلرررررررر رر رر سر تولرررررورنرررر ر ر رر رر رسهنربترسرستررر رر ر رر رر رر ر رربتيرره تدمرترب دهشتا رور سفترن رهسهگتير منتدهرهتدفدر سرمت رررررررررر ر رر ر رر ر ر ر ررر ر ر ر رر ر رر ررر ررر ر ر رررر رر رر ر ررر رر ر ر رر رر ر

ررررركجتترترنرتترمرشتتد يرهيتت ره رب تترر ر اتت ررتتررهسوصتت رف هجعتتيرنمتتو هرور ر ر ررر ر ر رر ر رر ر ر ر ر ررر رر ر رر ر رر ر ررر ررر ر ررر ر رر رر رر ررر رر رهتتدفرتربتترسرسترختتر  ررررف تتررسهرهاتت رب تتررررف زتتوهر ر ر ر ر رر رر ر ررر ر رررر ر رر ر رر ررر ررر رر ر ر ر رر رر رر ر رررسهرررر

ررر سرر درنمررندریربتيراونتيرهتركتير  ترسربترس هسترمترترنرهوهختايررررررررر رر رر ر رررر رر رر ر رر ر رر رر رر ر رر ر رر ررر ر ر ر رر ر رررر رررر ررر رررر رررررپ ه ت رررفاعريت ر نرختیطرمترترهيت رهرمت رررفعزو يتدرن تدهرررررررررررررر ر ررر ر رر رر ر رر رر ر رررر ر ر رر رر رر ر ر رر ررر ر رر رر رر رر ر ر ر ر

رر سرج در ر ر رر رررخ فدرهرنوه هرر رر ررر رر ر ر ررورروسمي راي ترب هترر رر ررر ر رر رر رر ر رر ررهيدهمرنمررندیرر                           مسئنالده ، د اهاده ا د اداده      امنر                 تعداد ود ددانرر رررر ررر رر  رر
 

 برنامه ریزی زوجین برای فرزندآوری سالم،بایدها ونبایدها
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مت ر رجت ركتيرررركرفتهرج تم رررسرهنت رره تدر ررربتررهختایدرلرپ شت وهر ن تررممت ههربرشتدریررررررررررررسر رم    ندربير ندا ر رجي ربرر تا ربترر فتر ا ررر 

ونتدرف تررسهريت هسرب يت  رررررررب نرفتيرسرتزترنمررتدروررروسمي ر هس رصر  ر   ندترشو ربرردره ريدتهربتيرشت هرطرفنرخت ربرتير هسرشتدنر  ت ركنتدوررررررررر

ربرشدیرد اهاده، د اداده امسئنالدهدر سررهي ر   ند رستربررر . سرصوستر زرمرف هيدا رترهرصرسهر سرر دركند

                                               اگر برنامه ریزی قبل از فرزند آوری باشد........

بت هترفیربزتيربتريوهس ربترس هستربي ا شتدهرررررر    نتدرجدرتدرم تاندری فتر ا رفتر سررررر ه ختندتركرفتهرفنارت ررسر ررر بترر  سهرت رشت هرطرفر سرپتدسررر

بيمترسترر- سرر تدرنمتو هرهنتدیرر فترن ربترس هسرفي توندركتيرر نرفنرخت ر هسنتدرررررررررهخدریرهر رفر سمربتيرفويت ررف تررسهررف هيدتدريدتهره ربترس هسترسهررررررر

هرص رندهشايرر ا رها رفربيمرسترف  ر فينيرهترفشتهر رربتدررتررصت عر هشتايربرشتندرهرت ربيمترستربترر هسررونتدركنات لرهختدرر ختيد ربتيررررررررررررررر

رفعنتتوترهرسهربتت  رس هرفتت رنمررتتدرییضتتمنركرسمرترجنتتي رنميزنتتدریر سرهرتت رشتت هرطرشتتوم ركتترف ره رهتترن ر مررتتدرفتت رنمررتتدرررنير متترترفتتر ترر

ری ا مرب هتروو دررفرنو ه خر  رسههنجرمر ه هرهند

                                                اگر برنامه ریزی قبل از فرزند آوری نباشد........

رعنت ر فترن ركتيربر ا ترترف ت ربتدنره جمزتيرررررررررا شتايرهختدررمفاتيره بترس هستررر5كتير تدهيهررفاوجيرفي و ر رفزيرشتدهرررريا هرن ر سرهر رفوهي ر

ردريسد رش رعربيرو  يهرشدنرك  هرر  صدر  ر رفس اري صرهخيدر و يفره ر خدرس ايرهخدبر 

اترم رربتدنرجنتي رو ت يهرفت رشتو ریربنترب هر ر تونرفتر سره ر ترفز  رهتو رهدت رندهشتايررررررررررررررف ت ررفرهرهرلر رفز  ر فرن رهخدركتيرهيضترءرررخير

فم ت رهختدرپت ره ر اترم ره رررررهرت رفتر سهنررررر هشتايربرشتدررارختوءرجني روراي  سهرت رفتدتر هسرترهرصت رفست اركت  هربرشتدررربت رررررررفم  رهخدر

كتتيرمتت ر ررختتد روويتتمرسشتتدرجنتتي ررا  رتتدهن تت هنرا  نتتدریرهرتت رن  هنتت رفعمتتوارفوجتت رههتتا لر سرس اتترسرر سروی رتتيرفتتر سررهتتو ربتترس هست

ریشو هررف رر  هههرس 

 تتدهررییییونتتدر سفتترنربتتو هرربررتتفربتترس هستر رربتتدركناتت لرن–نرسختترر ركدتتدرركزيتتير-اتترم رفتتر سربعزتتدربيمتترسترف تت رنريتت ربيمتترستريزدتت ر

 تتونرب تتيرستره بيمرسر تترر س رسهنر  سهرتت رفوهيتت رنرتت رپزشتتفرفعتتر جرشتت ارهصتتز ربتت هتره هفتتيربتترس هسترهختتدرر   نرهوهختتايرهتتر ز ي رفي تتو 

ری برس هسترو دردرفي وندررجرنرفر سرجني رسهبيره  رف رهنده ند

    اقداماتي  ه ااید قبت ا  ود ددداري ادجا  شند

هرت رررزرتدربررتدر تدهيهرختيرفترهريدتهره روت شربت هتربرس هسشتدنرصتوسترايت  ی سررررررررررررر -  ف هيددريدهره ربرس هسترهرن رنتز رپزشتفررتررفرفتررررر -1

:هنتده هرايت تر  ترسهونررر نرروعتده رضت برنريزت رروتنف ررب سخت رخت فدريزت ررسرتيرررررررررررررهر رررزردربرردرفعررنترتركرفتهر يزر ت رشترفهرررر

هتتونرر  فرررشتتو یر سهوهختتدرره سهسرپتترارهختتمي رررهتتونرمتترمرهسارن تترتربتتدنرهنجتترمرشتتدهرر  فرر تترترركدتتدرر نتترلررهتتدهروي رريتتدررو

 ررف ربرشدرریییییبيرخ هجيررن ددررهرمن ويندويفونا ررروي رريدوب هترب سخ رك رهون ر

  ربررووجيربيرخوهب ريدز ررش هرطر نررشوم هها اترکناي ب سخ ر -2

رووصتييررفیتزترررن تري رشتو یری دت رررررنرمنجترسترنتدربريتسركترمررشترن ر هشتا ر   نتدتربترررررررررفت رووهررووختطرهترن ر:رررفس ارهخيدر و يف -3

فرمتيرتررر3فترهروريدتهره رشت رعررترر تي ررررررر3في ت ررات مر و يتفرهختيدربتيرفتدتر تدهيهررررررررر400ف هكزركنات لربيمترستروربتررفست ارسر هنتيرررررر

ريسد رسهره ربي ربد  ینرمنجرستر سصدرشرن ر هشا ربريرهتربرر۷0هرلرف رووهنرورر
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بررتدره رفوه هت هر رففيتدتركتيروتركنونرر سرختتددهرنوه هررررررربرشتدیرررفانتوعرروی رتيرنيتزربررتدرختر  رررفاعتر لرررررر ی رتيرصتنيحر سر نررشتوم :رررو -4

كما بتتو هربي تتا رفستت ارشتتو ر سرمن تترمره رتتدررو يتتيرفتتوه رهتت هر را رم تترترهصتتز رفوه هتت هر رفتتدنر ر نررشتتوم ري هسايتت  رهرتت ررررر

فیز هنتتيرمر بتتدرنرسنتتگر-اوشتتا ررب ستتوصراوشتتدرختتفيد- دوبتترت-ك تتفرپرختتاوسرزهن–درفرختت-فوه هتت هر رشتترفه:رشتتي ر دنيرت پني 

ختدزرجرتررفيتوهرمترر سسن  ترترف ازتمررهت ترختدو ر هسررررتررجوهنتيرهت ترفت ربرشتدرب هت رفوه هت هر رنيتزربررتدررررررررررررررررر-فسنوي رررنمفن

بعضتت ره رر-هتت همرتركن تت ررشتتده-شتتي ر جتتوشر-خوختتي رركر دتتر –هتت همرتر  تتدر تتو ر-ه ختتددهرنوه هر تت ارشتتو رفرننتتد:رنوشتتربي

كتير سره تزهرررفيتهرجن ت روتراي ر رتر تر هس یرهرت رررررررررEفوه ره هر روراي شرنر سرویورتدربترسرستراربتدرشتدهرهختدیربت هترفشترلوررراترفي ررررررررر

رجوركزتت راتت  هنررر راتتونورذستررربتتر همور جيتتهرور ه  نتتددوربتتر هموراتت  رنورهختتفنررراتترفي ربي تتا ر سرفنتترب رايتترم رفرننتتدرسرهتت ر  اتترهرر

مترر رفرننتدرمزتورررفرس وبتيرمت رهرت ررراترفي ررجتو ر هس یرفتر هرفیت تر ر ت تركتيررررررررررررررشتو یر سرفيتوهررپيچورخورررررخي ر فين ررر تدرفت ررر

ووهنتدرفوجت ركترمرريتدستربترسرسترشتو یرهرت ررراترفي ر سر يررترنررررررررررهختدربتير توستركتيركمدتو شرفت ررررررررAوراي شرهادرترشتدهررراترفي ررر

كننتتدورفتتوا رمتترترجن تت ركتتيربتتيربتترسرستركمتتفرفتت ررمتتررمتت رسرتروو يتتدرموسفتتونرشتتو ررر سرهتترن فتت ربريتتسرختترها رهختتی فروو رگيدر

مترتر س رسن ت رفرننتدرررررمتررررفيتوهررهخدیرج  ورشتي ورپنيت ورهرفتيررركت هرفنترب رهنت رهرت ررراترفي رم تاندیرهرت رفتر هرفیت تر سرختدزترررررررررررررر

 توسر سرختدزترررر  ن ت رررممتي رريتوهرمترتري فتزرسنتگرفرننتدراوجتيرررررررمتررررفرر فينت ورمزتوور س   توررر تر د ور سرختدزترررررمورجوركتدرورختي رر

ر"مرر ربررب شرخدزروي هربيرفیدهسر رر ررجو ر هس ی

كتيره ر نتدهنرمتررفنر رتدرفت ررررررمترر ررشوهمدرن ترنرفت ر منتدركتيربيمترستررترريفونتدربركا رترر ر شتيرررهختا وهنرررررررررررفعررنرتر ندهنیزش  ر:ر -5

 ت هريدتهررریرشتو رر هشتايرررفت رووهنتدرفنجت ربتير هرمترنر ر س ررروو تدربرتيرمترتركت رر نررررررررررهات رارر سرهرنم ترربت سرترنايجتيربترس هستررررركنند

ر.ا   ف رووصييربيرررزردرووخطر ندهنیزشفرره برس هست

ه ررتفرررردتهررر تي ربترس هسترفت رووهنتدربتير هرمترنرسه تدركمتفركنتدیررررررررررير نترنرررف ر عترترن ترنر ه هركتيرهنتدهمرفنرخت ررررر - ونرخت رهنتدهمرر -۶

هات رهترنم رر نرهضتر  رررررره ر ت ار ر ت رررسشتدنرشتو ررهجت ربتيرههتا لر سرو متفرات هسترررهشت رلر سربرس رررررركت رر نت رفت رووهنتدرفنرررر  ار

فعيترسرفنرخت رررر.رفت ربرشتدرر هس رررر تردرهختدر سرفعت  ره ت ره تزهررر  ترسرهتونرور رربتدر رسهنربترس هستررهف ترنر هرمترنربتررختزهسر رررررررررررررر

سرفعررنتيرپزشت  رف ت  رشتو یرممرنتي رها نيتر ربتيركت ررتررررررررررربو نرر نرهرن ربت هترشت رعربترس هستررتفرفعيترسريزمت رهختدركتيربررتدر ررررررررر

 رتتر ك  نرر نربتتو رهرتت ركتترسر یتتطربررتتدر ر نر كرسشتتنر رررفا ستت روی رتتيرهنجتترمرشتتو ر  هكتتيرب تتيرستره رهيتتدهفرترسهرتتجركتتيربتتدرنرررر

رف وستريزم ربركرسشنر رف بو يرهنجرمرفي و ر خي رجدتربيرخ فدر   ررهس رف ر رس ری

هوهمتدررورپت ره ر ترفز  ركمات ر  ترسركمت  س ررررررديرره ربترس هسترفرميرتيرمترتركمت رررشت  رهتو رسهرویورتدركنتررررررررپترهرن رها ررون وربدن : -۷

یررس شرمرر ركتيربريتسرویورتدريضتزيرمترترشت  ررركمت رفت رشتوندرفزرتدر ر ت ترنيتزر هسنتداربريتسرفت رشتوندر ت  ريت هسرايت تررررررررررررررررررررشدر

 سرف  رهخدیهص  رشو ركير سرهر ر رسهنرب يرر سربرس هستبدنورهر ار نرررن  ا ر

ينتدرهتونرررهباتدهررختربیير رربتدربررتدررررر سرصتوستررجتو ررر سرصوسترهبتا ربتيربيمترسترهيتدهفرترا مرهنجترمرشتو یفش رررررر - خربیيربيمرسر رتريدز  -۸

ب هتت ر.ن فتترلرشتتو رررختتی ربتت هتربتترس هستروتت شركنتتدی سرصتتوسترفستت ار هسرترضتتدرو تتنجربررتتدر هسرررر ر ر نرویييتت رنمررتتدیرررهتترن ر

بيمرسر تترترفیتتزتررتترركزيتتوترفدتتا رم تتاندرهرتت رر-ي ريتت وهها لركتترسك  ركدتتد–ترف متت رنريتت ربيمرسر تترتريزدتت رهرنم تترربتتيربيمرسر تتر

ه تت ه ربرر تتا ريدتتهره رهيتتدهمربتتيربتترس هستربرپزشتتفرفعتتر جرهتتو رف تتوستركننتتدراتترم رپزشتتفربتترس هسترسهرفنتتواربتتيرهنجتترمرر  تت تررررررر

سهم تترتر ر تت تربتت هتر   نتتدر رستررفرننتتدرس تت رهجتترسهرهترسهرپي تتن ر رر ا فرر تترتررتتررهيتتدهمرو  يستت ررویييتت ر هسرمتتررفينمررتتدرراتترم رر

رف رنمرردی

خ فدرسرهن :ر ت ره رن ترترف ت ربت هتر هشتا ر   ندختر  ر هشتا رخت فدرسرهنرفت ربرشتدرهات رهترنم رختربیيريدزت ربيمرسر ترترسرهنت رررررررررررررررررر -9

هضت  ههررترره  ت  ا ر سفترنرن تدهرهختدركتيرررررررررسه هس ربرر ا ريدتهره رهيتدهمربتيربترس هستربرسرهنیزشتفرف توستركنتدراترم رهترنم ر  ترسرررررررررر
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هر رفوهس ربررتدريدتهربترس هستر سفترنرشتوندر تونربعزتدرویييت هترموسفتون ربترس هستررممرنتي ربعتده  هرمرنرب تدترو تدردرهوهمتدرشتدررررررررررررررررر

سرهنت ررررخ فدرفتر سررجنتي رسهرونتدروراي ي هسهوهمتدر ه یرخت فدرسرهنرشتوم رنيتزربت رخت فدرفتر سرركتو وروتراي ر هس یب هت ربيمترسهنرررررررررررررر

 سفرنرن دهرمم  رهو رسهفوس رض هررشتا ريت هسرفت ر منتدررترربتيرختوءرفست ارفتوه رسرترفت ر رسنتدررنمت رووهننتدر ترف رهتوب ربت هتررررررررررررررررر

 مم  رركو ورهو ربرشندی

                                        بهترین زمان فرزندآوری چه موقع می باشد ؟

بترس هسترصتوستررر كش ررتفرخترلرپت ره ره  رهجورهر تي رررر هسرشتدنروفترم ر هشتايربرشتندوريريتدورربررتدر تدهررررررربرتير ها ر رجي ربررم رب رخ رف تر ير    

 شتو رم  تير ر وت رهيتدهمربتيربترس هسترررررركننتدرووصتييرفت ررره  رهجرفت رر-ختر   ررر40وترر 35 -مترر ركتير سرختني ربترارررررب ي  یر سرهر رفيرنوربير رج

ررربدیررخر   رشرن ربرس هستربيرودسرجركرمررف 35كنندار ونربعدره رخ 

 تونرمن ترمره  رهجربتير  يتهريتدمرررررر شتوندرركننتدركتير  ترسرنتر هر رنمت ررررر تير سراترم رف ت ز رندهسنتدوروستوسرفت رررررر  يتهرهرنر مرربتيرب ه ره ر رج

رفرنندیف    هر سرفدتر وان رو تره رنر هر رهو رهر هر هندومررهربيربرس هسترب سخ رن ده

شتو یر نتي ربتررستر سختدرني تدرررررر هر رفت رضتدبرس هستربريتسرنترررر ه رخوتر ر ت ر سرهرت رفيترنربتررسرهز ت ررجتو ر هس ركتيرهختافر هره ريت صرررررررررر

ن اتيررر .شتو رفت ر ات هسترشت رعررهشرفاويتمرشتدهررربعتدره ري ت ريت صورفجتد هرو متفرررررررات هسترهتوس ورو متفرريت صرفت رر كير     ر هرورر فرن 

 هر مترترس مت ره امترلرنتر ررررفدترهرت رهختدركتيربتير  يتهره تزهررره امترلريفونتدرف ت سررر  تدندا ر و تيرررررررررررمرتر وان رف  رر سرپي  ي ت

  ه زهرررف ررربدی

ه  رهجربررتدرهر تي ربترس هسترررر خترلربعتدره رر2مترر تدهكش ررتفروترررررشتو ررر رجرمتررووصتييرنمت رررفتدتربتير رجررپي  ي تر وان  بنرب هر ربير وسركز و

 رجتي ررينتوهنربتيرررسهروج بيركنندیورر ر وت رف ت  تربر امتر  رخي تا ربترسرستر ن تررف ت  رات   ررونتدر سفترنريت هسراي نتدیرفترربتيرمتيچررررررررررررررر

ومررتهربتيربترس هستر هشتدوررررر كيربرس هسترهو رسهربيرفدتر توان ربتيروعورت ربينده نتدرهفتررهات ر رجت رپت ره رهرت رفتدتر فترنررررررررررر كني ووصييرنم 

ر امرربرردريدهره ربرس هستروندرف ررسهري هسرب ي  ور

 سر ختتاوسه عمز رترب دهشتتا ر تتدهيهر .نتتدووهنتتدربتت هتر   نتتدربعتتدترف تت  و رهرجتتر رك رصتتزيرهيزتت ركتت ررتتررهيزتت ر رتتر ربتتي ربرس هسر تتررفتت 

خرلرينتوهنرشتدهرهختدر رت هرفتر سربررتدر رخترلركرفتهربتير   نتدريدزت رشتي ربدمتدرختيرفترهرمت ر فترنروجدرتدررجدت هنررررررررررررررررررررر3 رصزيربي ر ر   ندر

بتي ر   نتدهنررررفترهرنيتزر رسهر فترن ربترس هسترسهرشترفهرفت رات   یر ت هر تدهيهر رصتزيررررررررررر9ذهرر ربدنرفر سررفس اريت صرهختيد و يفررییرهختدرررررر

رخرلرووصييرشدهرهخدیر3

ووهنتدروتوهنرج تم رفتر سربت هترونمتهربترس هستربعتدترسهرباتدسرجررررررررررممرني رفنییرنر سرر انتدركتير رصتزيرب تيرسر توان ربتي ر رربترس هسترفت رررررررر

 توان ره روو تدررربتيرافاتيرهر ترنرف ت  تروو تدرنتو ه هن ركتيرپت ره ررتفر رصتزيررررررررررر .ونزيهربد  ررررضتعيا رشتدييرهر تي ربترس هسترهرجتر ركنتدرررررر

  رندرنري ر   ندهنرهرلرهرنوه هرهخدیهوهم ررررب ه سرهو ربدنيررف 

فتوهس رر شتو یره داتير سربعضت ررر رتر ربرشتدرهف ترنرب يت هسترهسودتراررربتر تربتررمت ر سر ن ترركت رفت ررررررررررر مترره رمت رب تيرسرررضمنررريا ر رصزيرخن ربري

مترترف ازتمر سفترنرررره اتدررراترم رفتر سربتير  يتهرنتر هر ربوختيزيرسرشرررررررفت ر دمرريمدترني دیراترم ربترس هسترنرهوهختايرهوفترررررا هستهر ر رصزي

 نيتررربرتير رمرسهربتيرر وت رشتو ور سرنايجتيربتير رصتزيركمت رررررركتيربترره تزهرررخت رهف ترنربترس هسترفجتد ر سرهررب تيرسركت ررررررررر و ختدرشدهرهختدرررفت رر

 . رس فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر

                        هرا هنرن  ا ر  ا اخراالا د رد                       لرن  ارين ارارداري                      ره در مرنرد واعرله م                                                   اا تنجه اه تمامي این دکا  ا اا دقت اه این منضنع
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                      سرا  ااشرد نرنن در هرد دا        ۵                  مراب ا یرا ايشراد ا       ۳3                                                 دادشمندان همچنان معاقددد ایرن واعرله دبایرد  مارد ا                     اجند دارد، اما

                                           ادا  مشکالتي اداي  ند ان ا اا دین اجند دارد            حا ت، امکان

 مشاركت مردان در سالمت خانواده

ف تئو يدرروع تدهترجدرتدرهختدیروترفي ر خترررررس ترهرفتر تررفعنتوترهترنوه هره رف مات ر رهمتدهار نتدا رف تتا ورررررررررررررر نتدا رف تا ور هتر رررر

رهخدیب هترنيهربيرهر رمدارف رسكدرومرمرهيضرترهرنوه هرف  ررفوا رف ربرشدی

هرتت رمتتدارا مرهختتدررف تترسكدرفتت  هنرنیتتررب تتيرسرف متت ر سرهسویتترركيفيتتدر نتتدا رهتترنوه هرربتتيرودتت ر نرجرفعتتير هس یبتت هتر ختتايرب ربتتيرر

ر رجي رن ددربيرراررمرر در  ر سرجرفعيررهرنوه هر ت رم ررربندروررف رسكدررمم رستربي ا ترسهر سر ندا رف ا ور هسهربرشند

 مددان مي تنادند اا ادجا  امنر  ید در اددامه ااراري سا ب مشار ت داشاه ااشند:

عتده ر   توههر   نتدررر رصتزيرختن رفنرخت رربتي ر ن تررررجزتواي تره رررررررررروسمي راي ترررب نرفيرسرتزتربتيرهوفتردرمم ت رج تدروعيتي رورررررر ی1

 ريوعربرس هسترنرهوهخاي

ررفا سستتي رررفرفتترر سهوهختتدررهتتدفرترجتترف رختت فدرف تترسكدرررمم همتت رمم تت ر سرهنجتترمرب سختتي رررر  فرر تترو ركتتيرووختتطرر ی2

 ف رشو 

د رسترختر  رر ت هم رنمتو نرشت هرطريربتهريدتولرررررررك  ره  يترتركتر  ر سرفتوس رهيتدهفرترفتوس رنيتر ر سرج تدر فتر ا ربت هترر   نترررررررررر ی3

 ب هترنيهربيرهر رمدا

 برس هسر رترپ ه  رررسهم رترپي  ي تره ر نك  ره  يرترا مررركر  ر سرفوس ر .4

 

 مجموعه آموزشی ناباروریبخش دوم: 

 : شیوه زندگی وناباروری1

 مقدمه:

شتو یربتير توسرفعمتولرررررر فتررمرتروع رته ربترس هسررت ي ت ريفتنر ررربتدرنرپررر خترلرومتر رجن تررررفرترپت ره رررتفعمواربيريتدمربترس هسرررتنربرسرس

ختترلركماتت ربرشتتدورر30كتتيرختت ر نره ررت متتدیر سر رجربتترسرسر ونتتدروتتراي ريتت هسرفتتر  سصتتدره ر رجرمتتررسهر سر تتولر نتتدار15ردتترروی رتنربتترسرس

رت رفتترهره رمتت رصتتدر رجرجتتوهنر هسهر سرمتتر تت ررجتتو ر هس یربتتيريدتترستر رت سصتتدرشتترن ربتترس هسر20-25 تتدر رر  رسهريريتتدارفرتت سر تتولر

ر متتررنرشتترت سصتتدرنربتترسرسر40ردتترر رجره امتترلربتترس هسرشتتدنر هسنتتدیروی ر20-25 تتدر رروته ربتترس هسرت ي تت يفتتنر ررربتتدرنرپر ومتتر رجن تت

هفتهرره ريور نرشتررزيترمتررنررت سصتدرنربترسرسررر40هختدیر تدر ررررتات هسررمتفرب تايربتو نر و تيرمترربتررندهشتا رو ررررررر يتره ريوهفهرفت ودطربترر نترنورنرررر

ر تت رنرف تت  رهختتدیربتتيريدتترستر رت سصتتدرفتتوهس ريزتتدرنربتترسرسر20وتتررر15  كتتدرهختتی مرهختتدیر سر تتدر رررركتترمرروعتتده ر يتتف  هنتتيرنر

 برس هسرن دنررجو رندهس رتب هر ي عرهيمرور  ررربو نر  فرر عي در ه ييز
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ر نوررو   ترسرسر ترررو رسييوهفتهرشترفهرخت ورختررررر رتره رهر  متدیرب هتررر يت هسرفتررر يسهرونتدروتراررر ي رجتررترجتو ر هس ركتيربترسرسررررتفاعد ريوهفه

ریهخدرتهرنيي فرطرمررررش هرتمرسيفوجو ر سرو مدهنرمروربرته  هوروعده رو م  رر ويرس شرخن 

ن اتيرووجتيرررر رتربتيرهرردرتركننتدوربررر فترر ييتريوهفتهر سر تولر فترنرویرررر يوهفتهرهترسجره ركنات لرهن ترنرمتررم تاندیرها  تيرب هتررررررررر ره رهرتوعده 

  هشا ركو ورخر  رهخدر عنربيرمدارف ا ویرردنيسخرتارمرف  رب هرفرمم  هنوررتخر  رب هر  نداروهي هشدركيرش

ریسهر هشايربرشندر بررف   تره امر رر رسررسرر كمفرهوهمدرك  رورر فر ار يهوهوررس شرفنر رررهخا ه دوربير رجرر ه هر رسک

 بررسی علل ناباروری:

ررربتيرهنجترمر  فترررررر يترنرتيزتهرنربترسرسررر يتيررروعر ب سختررتشتوندیربت هررر ف  هر نرررشوم رهخدرررا مرهختدركتيرمت  رربتررمت رب سخترررررررتنربرسرس

رهخدیرر هرصرتمر

 :خانمها ازیمورد ن یها شیآزما

رو س متترته رس تت ررر و تتيرمتتررت ب  هسررروعتتده رو متتفرفوجتتو ر سرو متتدهنرمتتروروستتوررتو متتفراتت هسر ب سختترتهتتونربتت هررر  فتتررشتترفه

 هخدر  ر ر و سسرتسرش رر رر و يرمررررب هر  ف هرس مر ب سخرتس  رب هر خونوا ه 

 :مردان ازیمورد ن یها شیآزما

بت ررر هضتر ررتمتررررر  فتررر یرب هتردرترنمرر وترروعتده رهختی مور  كتدرررشت هر ن تررسهرب سخترررررررر متدر ربيرپزشتفرهجتر هرفترررر فنر رنمونيرفرررر  فر

ه سهسرف هجعتيرررتررفجترسررييترفتوهس را مرهختدرشتوم ربتيرفا ست ركزرررررر یر سرب هتر  يترار فنت رهنجترمرفترررر رفتررر تا ريبرتمتررر ب سخرجرناررتريرپر

ر ف متتررسيف تتر يرب تتر رتتنرف تت هر هشتتايربرشتتندیره بتتررهسارختت ر هرجر تت ترجن تتر جن تترفرتتفتت  هنر سرون ر هرترسيیرفم تت رهختتدرب تتدرتتنمر

رف وسترشو یرنيي فر ربررپزشفر سرهر  ارهخدررربر

 سن:

رتهختدیربترس هسررر ختر  رر35وترررر1۸رتذكت رهختدركتيرخت رفنرخت ربترس هسررررررررنرات   یرشترررر متروربترس هسرشتدنر شتوهسرفتررررررخت ر سر نرربرربرارس تا ر

 سررتنربترسرسرروعيشترررره تزهررهرتره ر ار  تررسهتده ررر رتریرهفاتدريبر يبتيروت هررر ختر  رر40ر رر اترر30ف ازتمرفم ت رهختدروترررررررهرترهرن رمرربير ا

رونيترزيفر1-2وعتده ربتيرررر رترو متفر هس یر سر فترنروو تدرهررررونيترزيفر۷ه روو تدر تدر ررررريمت ر هات رپتررررتا شتايرهختدرو متدهنرمتررررررتخرلرمترر

متررشت رعربتيرررررره رو متفررتسختدیره ر نرپت رمت رفترهروعتده رررررر متزهسريتد رفترررر300-400یروعتده رو متفرمترروترر رسهنربزتوغربتيرررررررربدرر كرمررف

ر ت هنرره ر رريه ر نترنرفم ت رهختدربتررررر و م  ترر سرب هتررره ر ختدرس تا رررزهنيترشتو یرفرر ه ر ن ترره ه رفتررر  تررفعموار یتطررر كنندورر ر سشدرف

ر هيتتذهر نتتيبرريبتتيرپتتر  رسهريريتتدار4ر-ر2ترهتتونر سرسر متترر موسفتتونررراتت   یر  فتترر و متتدهنر هيتتذهر تتا يبرشتتدررربريتتسركتترمررب

ریدرنمرر كمفرفر و مدهن

رسیگاركشیدن : 

رت رسيخترر يترهترن رهررفرتر ررب هبت رررت رسيهترن رخترررفرتربترس هسرشتدنررررت هس یرفتدتر فترنرا مربت هررررتبت رخت فدربترسرسررررتر رتر ر ها رفنفر رسيخ

ف ت  تررر ويجنترر سشتدر ههتهرس مترررر ي ر س وروترهررمترنرره رجمزتير هررتيتوهس ربترس هسررر ت رررر رته امترلرختیطرهو بتيرهتو ررررر رسيهخدیرختر

رتسرر فتت  هنررر نتترنر متت ر رنرهاتت ريربتتهروتتوج ردنيك تتر رسي متتدیرختت فتترررسهره تتزهر هوهسيشتتر  تترنررختتندسمرفتت شرنرار هوهسهنيختت فدرشتت

رهخد:رر رشرفهرفوهس ر رتبرسرسرتفوجو ر سروندركورسررر ريميفوه رشر يبرس هسرشدنرهرن ر هس یرو ا
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ركرمررهخی مرر-

رهخی مررديفيكرمرر  كدررركر-

رو مفررديفيكرمرروعده رررك-

رررو مدهن ررررس  بيرر كرمررهونرسخرن-

رهرسجره رس  ررترربرس هسر س مرت و يرمررتمررتمرسيه  ربررره زهر-

رترفیطرهو بيرهو رزهنيفررره زهر-

ر ك تدرر تررر نمترر رسيختررمترسريكتيرهتو ربررر  فترنرر هات هتر اتررر رتر متدیرهرر سهركترمررفترررتنربترسرسررت سفترنرمتررررديشرن رفو یر رسيخر يممرن

رشو یر فرجر رهرزينورن رسي ر ر خدر رمرخ ي هسر هس رر رسيف  سهر سرفع  ر ر رخ

یردمتتديفررر نرسهره تتزهرديتتنوره امتترلرفو یIVF ر  تتدهيهر ررفتترهريدتتهره ر یتتر رهتترسجرس متتر رسيمتتررن تترنر ه هرهختتدركتتيروتت ورختتر ب سختت

بمرنتدیرهات ر نرررر بتريررتو متدهنرررهختی مروترر تدرررررتفتدتر نرسررر  توانرر ييدهره رش رعر سفترنري ت رشتو ورفم ت رهختدروتراررررررر رسيها رخر  ا

هختدیرب ات رررر رسي ن تررهات رب ت هس وررر نرسهرب دتو رب  تدري ت رختررررررررتبترسرسررتووهنتدرسررر كتيرفترررت رف تر يرهررك ندرف ت روت ررر فر رسيبررشوم رخ

ریبررپزشفرف وسترشو ر رسيو ورخرتهخدرب ه

 :وزن وباروری

ه ت ه رفم ت رررر رتركت ر هسنتدرنترفنر ربتو هرررهررررر زترير نرهرتررررر رتر ر زتريكتيرر نرهررر  سرهترن رمتررررتفتوا رهختدیرو متفرات هسرررررتر نرب ربترسرسر

ف تت هررتكتت ررر هسهر زتتيبتتررر نرهرتر نر سرهتترن رمتترررره تتزهرزتتوا مكير5روتترر2٫5سربتتيرسررشتتوندیررتهختتدربتتررف تت هريتتدمرو متتفراتت هسر

ر هشايربرشدیرتب ربرسرسر ووهندرها ريربهرووج ر فر شو یر رير عي درتفم  رهخدرفنج ربيرو مفرا هسرتو مفرا هس

ر و متتدهنرپزتترتمتترسي سصتتدرهتترن رمتترربتترربر۶0شتتو یر تتدهيهرر فتترتهتترن رمتتررفنجتت ربتتيرنربتترسرسر  سرب هتترفي تتايكر و متتدهنرپزتترتمتترسيب

 م اندورته رفیدهسرير ررير نربرت هسهرفي ايك

ه تت رختتیطرهو بتتيرررره تتزهروتنربتترسرسرتمتتر ره تت رج ه تتررره تتزهروته امتترلرنربتترسرسررره تتزهرو نتترفنر ريريتتدارتمتترر هيبريتتسرختتر  تتري

  تترسرهتتونوررررشترفه:ره تتزهررته تت ريتتوهس ربتترس هسررره تزهرر  تترير يهوهمتتدرشتدیرممرنتتررتنربتترسرسرت سفترنرمتترررديتترركتترمررفو یرتهتو ر

 هوهمدر هشدر سهر سرپر روو درررخزهسر رمكو ور سرمنرر رر نر رت رسهنربرس هسرربدر 

رديتر رب  تدیركزرب دتوررتسهربتير توسريربتهرف  رتيرهرررررترربترس هسررتو متفرات هسرررزهنيتر سصتدرر نربتدنرفم ت رهختدرفررررر10وترررر5فاعتر لررركرمر

ردرتت وهر ختت فدريمتتوفرترنتتييرررس شرهختتدیركتترمررر نر سر فر  تترزي رديتت عر رررفاعتتر لرررختتر  وره تتزهر رتتسکرفرتتكتترمررر نر هشتتا ر

ب ات ررر هيامتر ربتيرنفت ررره  تر رسرهنترررررررره تزهرر يررممرنترر يزدتررتمترسري  ترسرهتونربتراررربررررربتدورره رجمزيركرمرره  رهبتا ربتير رررترسيب 

بتيررر ربييوهفتهر سر ختاررر ره رف مات رر  تررنرفم ت رهختدررر هترن رنربترسرسوركترمررررررفرتربتو نرر نرررر رتر رصتوسترسهربير ندترلرهوهمتدر هشتدیر سررر

ربرشدیرتبرسرس

 تغذیه:
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رر هت هرر رتربترس هسرشتدنرسکرررتكتيرپزشتفربت هرررر رترندهسنتدورف ت رهررر هرصتررر هت هرر رتربتيرسکررر يتر هسنتدرنررتبيربرس هسرهرومرر يكير رجر فعموار فرن

هوهمتدررر يبتدنرسهروترفرررر يترفتوس رنررتفتوه رفیت ررر ت رررر ر مترورفتوه رفعتدنرررر ياترفرره رهنتوهعرررر دتريفاعتر لرو كررر ه هر ریرسکدرنمررزرسهروجور هرص

 ك  ی

هختی مرررديترفيكر يرركز تررفيتر و رديهخترروتورسرروميورختزنررEر ياترفررررCر ياترفررمتررفرننتدررررر ياترفررمررن رنر ه هرهنتدركتيرف متهرمترررررررررر ب سخ

  مدیر فرررسهره زه

ه رردرترهت همرربررر رترهفترر سرمن ترمرهختافر هره رهررررنتدورر ر بتيرشتمرسرفترررريرتروی رتبت هرر فنرخت رررهنتررررسيه رفنترب رب تررر  تررممتوهسهرررر ررتر سرته همر

  رصهرنمو یرنرني  و هرندو نر نرمرره م

شتتو یرر فتتردهرتتشتت  تر ر يشتت  ترررشتتروتفتتر هر سري تتوهور تترر رتتاتت   ركتتيرهتترن رمتتررهختتافر هره ركتتر يي رسهركتترمرر منتتدیرهر فتترييووصتت

فست اررر ينركترمرر متدیرممرنتررربرشتندرر فترررر یتر ررتبترس هسررتبت هررر يترفتوس رنرر  كتير ررفتر هرفعتدنرررر يووهنتدرجت هر مت ررركز تررررر فر ييكر 

ر مدیرررسهره زهرتكر يي رفم  رهخدره  رخیطرهو بيرهو رر ر 

 ورزش:

ب  تتدرختتوهدرررختتر ربتتدنرسهرر كنتتدورهتتوههرسهرب دتتو رفتتر فتترجتتر رهر رس شره  تتر رهتتوبر هس یر  سرختت فدريمتتوفر رس شرنیتتررف متت

خت  رنرمتررررر ينتدرررب هترررتمترسريبروتفیتزررتخت ايرمترررر فتزف رفرننتدر مت تريزدترررررت ترررمرسي مدوربيركنا لرر نركمتفركت  هررربررر فررره زه

سهررتهتترصرن تتير هشتتايررربتترسرسرتووهنتتدرر نرسهر سرفنتتدر هرر فاوختتطر سرمفاتتيرفتترتهریتتيي ير20-30یر  تترسرجز تتيررس شردمتتديسهركتترمررف

هختتی مر سررديتت سرهرنم تترررروو رتو متتفراتت هسرنتتدر سر  هرترربتتدنرختتر ردرشتتدر زتريهرتكتتيررس شرمتترر رتتبتير تتدهكش رب ختترندیربتتررووجتتيربتتيرهر

رهخدر رس شركر ردر رومرمر وههرتب  هرفندرتوندرب هرترسرر هيپریيي ير30نمو یرسر هنيررزيه ر نرپ مردركندیربرر ف  هنرفدههزيرف

 مواد محرک ومکمل ها:

رتفتتوه رسرر رتتهر ياتت هسربرشتتندیرممرنتتر ي نتترنرررفتت  هنر متت ر رنروتترارتبتترسرسرتووهننتتدرسرر فتتر ريجوهنتترررركوكتتررتفرننتتدرفتترسر فتتوه رفن كتت

ه رموسفتونرررتر رتر ر رفیتر ررتا  نتدرفم ت رهختدر تررررررر هختافر هرفترررتبدن تر ررتكتيربت هرررر ه رف متهرمترررر ا هسندیرب هترر ها رفر يخ فدرجن

ر يهات را هشتايرررممرنتررررتهختی مرختر  ربتير توسريربتهرف  رتيرهرررررررديتروو رتسرردترتريو كر رتر ننربرشتندیرهررف تایرترف  هنير و اوختا رنرررررتمر

  هشايربرشندر يورارزيموسفونر نرنيرنرديوو رتفم  رهخدرسر

ر فنفترر يووهنتدروتراررر بترارفترررترر فترررنتدهررفتوه ر اررور ريميو اوختا رنريت هسرات  ا ر سرفعت  رفتوه رشترررررررررترردريررهخافر هره رهختا رررتخر ربدن

ریهخی مر هشايربرشدرديفيرركردي سروو 

 :باروری مردان

بتيررردرترهختدركتيربررررت متدیرهات رشتیهرفت  ربتيراونتيرهررررررر يت هسرفتررر يهختی مرسهرونتدروتراررررديترفيكر ويختن ررييترنیزرهرفدتربرررخرر  وانر سهنندا

كتيررر فتدتربتيرشت زرررر متوهرب يت هسربرشتدركترسرررن  تا ر توانررررررررنرترج ردرتریر سرفنتهركترسرررفنتهرن  تا رهرربرررررنديبن تررر  سرجرر فدتر وان

 سرر فنفترر يووهننتدروتراررر فترره ر هسرمتررر كتيرب هتررر رترهوهمتدرشتدیربتررووجتيربتيرهررررررضتيريبتيربر تدربررر ي ختررختد رمررشتو ورررضييخد را مرشدنرب

 بررپزشفرف وستركنندیرر ه رفس ارهو خ هنيرم ر هسررريپرتبرسرسر ي سرخنررنرا مرهخدر يررهخی مر هشايربرشندورديوو 

رتمترسريبترررجتو ربررر بتيريمتهرج ه تررررر يترختر  رفانت ورسهركترمرر متدور سرصتوسترنررررررتيفوندرفم  رهختدروعتده رهختی مرمتررررررررر  وشيبر ون

 هندههدیر رسهربيروعورتبرسرسرت سفرنرمرر  اربررتجد
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 هخی مرودهههر هسندیرديمرربرروو رفيوويبر رر نار يزدرتمرسيبرت ه رفعدهر هسرمررت هسرمرردمروريهخا رر ينررر  هسرمر

رييم تاندرررووصتررر هختی مرختمرررتبت هرییییخت هرررررت تررررر ريميشتررتررسن  تررر يره  ترر شتدهره رفتوه رنفاتررررديتروو رتکلرمتررر يتره رفتوه رنررر ب ه

 ا   یرزيشو رورر درهف رنره رومر ربرر ن ررپ مر ف

رهخی مرخر  رسهربررف  هرفوهجيرخر  یرديونگرفم  رهخدروو ر رهخافر هره ر پروراررر در ر ورفدتورخونروررهنر هغرر  هغر وانر مرم

 استرس:

ر  سرنرت را  اتيرفترررر ترنرره رنز ر  تررفت شررررترررفعتر لرهبتا ربتيرخت  رنرررررردتررروی رتنربترسرسرر شتو یر  ترسرسر ترررر هخا  رفرجر رخد رهرتنربرسرس

  تترسرف تت هرر  ر تتدرهريتترتر سرهسودتتراربتتررر اتترمورنتتدرنمرر سهروج بتتيرفتترته رنربتترسرسر نرشتتر كتتيرهختتا  رررف تت  ترسر تتر شتتو یرمم تت هن

 هوهمندرشدی

  مندركير سرفوس ر نرصنددرن نندیر فرحي هنندرررو جر فر هسوصر سهرفوضويرتنربرسرسر يه ر رجر ب ه

كتيررر رترهرهيتر هشتايرهنتدیرفم ت رهختدربتير  ررررررتنربترسرسررتكتيروج بتيرررر نتري رجرررترن اتيرووجتير هشتدركتيرصتنددربترر رختارنررررررررررر رتربتيرهرردربر

ریبرشدردي هشايربرشندورففر  ر دره  ر رف ربير

ه رر شتت نتترنرررفتت  هنره رنرتت روج بتتيرررنتتوعرب هتتوس ربتتررهختتا  رنررر يسه تتدررربتتر ربرشتتدیربتتر  تتاربررت سرفتتوس رنربتترسرسر ي رجتتر يهسودتتراربتت

 هسنتدركتيررررهرتركتيرفت  هنرومرررر  سر تر ررنتدوررنمرررنيتربر  رختدر هسنتدروتررهختا  رهتو رسهربتيرسه اترررررررر تا ريهها اررجتو ر هس یر نترنربرررتنربرسرس

 ه  رخرترهو رسهرپن رنركنندررهو رسهرف یولرنمو هر

بتتيرردرتتب  تتدیربرر سهرب دتتو رفتترتنربتترسرسرت سفتترنرمتتررجرومتتد رهيستترهرناتتررتهختتا  رررهختتافر هره رسرشرمتترردر رشتتدهرهختتدركتتيرفتتدردهرتت 

 سهفتررهيسترهرههاسترصر ه یره ت ه ر سرمت رررررررتسهربت هرر وتوهنر فترنررر سهر ت ارنمتو ورهفتررفتررررر سر تررت  ترسمرررتوتوهنرممتيرررر هر  ر هشتدرنمترر

ف رت ورصتنددررررررفرترهتو رههاسترصر منتدیرف ر عتيوريتدمر  نوريدتر تراتوشر ه نربتيرفو ررررررررر  نتداررتهسهربت رر  فترنرردرتربرر ايشتیهرررف تور رر

ریهخدربير سهفررهيسرهر ربي خارتبرر رخارنره رسهم رررمي لرپودر

 :آلودگی محیطی وناباروری

سشتتدرررو رفتتهررتفتتوه رسرر رتتهر يجتتزررفتتوه ر  تتو هركننتتدهرم تتاندیربتتررووجتتيربتتيروتترارهيتته رسن  تتررررهاتتزر رهووفدر ب تترسرنرشتترهويتتار رگر رسويختت

 یندرنمررزيبرس هسرورر درهف رنره ر ن ررپ مرتا   رهرن رمرر فرييووصر ويجن

كتيربترررررر  سرهترن رمترررر رسيیرختمومرفوجتو ر سر ر رختررر نتدريار يت هسرفتررر  تريفنر كيرمنو ربرس هسرن دهرهنتدرمت رونتدروتراي ر  تو اررررررر مررهرن 

رمدرشدیهوهرته رنربرسرسرتبراو رتمررزهنيبرشندورخد رب ر رفر فر رسي سرفع  رونف ر ر رخررربو هررررت رسيهو رخ

ووهنتدررر فتررزيتره امترلرج ترر سرختزولرو ت رسهرنررررررر ه هررره تزهرررربترس هسرشتدنرسهره تزهررررتي هسرات  ا ر فترنرهنارترسربت هررررر رسي سرفع  ر ر رخ

 بير ندرلر هشايربرشدی

 سررتفتتوه رررختد ره تزهرررييتتنیزرهرفوجتتو ر سر ر رهاتزر ررخترررر يبرشتتندیر زتزهترختن رررنتدررنمرر كتيروتتنف رفترررر ن تت هنرمتوهرردرتربررزيترنرفت  هنر

ر مدیر هخی مرسهركرمررفرديفيشو ركيركر هونرف

 سفید كننده های حاوی كلرودیوكسین:
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كزت  هسرررتكننتدهرمتررررديیركزت ر هسنتدیرختفررر نتدريار كت  نر دتر رمتررررخت و ر سرهرنتيرمتررفتوس رهختافر هريت هسرفترررررررررررديختفررتكيربت هررتههز رفوه 

ووهنتدرختد رف ت  تررررر فتدتربتررفتوه ركزت  هسرفترررررر  توانرر شتوندیر  تو اررر فتررزيترنر  تريفنر خ فدرهن رنرفض رم اندرررختد ر  تو ارررتب ه

رييتتصتتدفيربتتيرپوختتدوركدتتدررركزروتس اتترسر هتييتتویروت ير ارتتههتتا اتررو منتترهر تتا يخرميهختتی موروضتتعر كتترمرروعتتدهروتنربتترسرسرو موسفتتون

 سرب هبتت ريتتوهس ررت تتا يبر ي سرفعتت  ر ختتر ر ركتت  هرررختتر مندهنرن تتددربتتيرختتررمتترنركو كتترنور نتترنر هر هوهسهنويمتترراتت   یرنتتو ه هنورشتت

ه ر ن تررهختافر هركت  وررررر رترنمتو نر دتر ر رررزيترومرتبت هرردرتركزت ربت رخت فدورندرررررت تررررتكننتدهرمتررررديختفرر يبرشندیربررووجيربتيروت اررر فوه رفر ره

ركننتدهربتير توسررررديكتيره رفتوه رختفررررر یرهترن رمتررردرترهوهمتدرا  ررزيترنرطيب رخت فدر هشتايررربريتسرصتدفيربتيرفنترررررررت ونرو اي ريربهرف  ريره

  نديار ي هسرفر  رررف ر  هتر رت سرفع  رف  هرنربرسرسر ا يكنندوربر ف  سرهخافر هرف

ر يوك تررشتو ور رر فتررتف ت  تربترسرسررر ووجتير هن تمندهنرسهربتيرهتو رجزت ركت  هرررختد ربت ر رب هترررررررررر يترههرتكير سرختر  رررت  ر رترفر ه

فتتوه ررفويختترهدرپ ختتاروتررشتت  ر مرسختتارنيبرته رجمزتتيرختتو هندنرنتتري ر بر تتيرمتتررر صتتنعارتنتتدمرره ر  هرترسي سرب تتر يوك تترهختتدیر 

 یشو  رفرديوو ر مرررریییربيرصوستروسر  ر   هركررمروريزمركررور ريميش

ر فتترييتتو ر هختتارندهس يهر مي نره رفتتوه رپا رشتتر كتتيرپوشتترر ههزتتر ب دهشتتارتفستت اررر سرپتتدمرر دتترسرر  يه راتت رارپ ختتار يوك تتر 

رجتر ررسهرهر  هوترييرهس رشتدهرررویررDNAرررتهتد رر تا ريختمومرب  رصتزيرپت ره ررسر ربتيربتدنر سرخرررررر رترشتو رهرر   ه رفتررر بتراررزهنيترشو وربتيرفر

بترسرفست ارهختارندهس رررررفرترررفتوه ررر ش سترر ات   یر ت هرووجتيربتيرهختافر هره ررخترگهرب دهشتارررررررر بعدرمت رفنایتهرفتررررتكنندركيربيرن هرمرر ف

را   یر فرييووص

ر

 سن وناباروری  -2

 مقدمه

ر فترنرربتيررووجتيریره زهرتدرفت ررهترنوه هررهختان رمرربت رر   نتدرر هشتا ررررهختدرر رجرمت رربت هتررف تا ورر نتدا ررهوفريترترروت ر ررف ت رره رر  ربرسرسترر

ربت رريت رهررخت رره تزهرررربتررررربتو هررختر  رربترسرسترريوهفتهرروت ر ررف ت رره رر ت ررفتر سررخت ریرهختدررختر  رربترسرس ترر سرف  رن رتره رر  ر   ند رست

یر هشتدررهوهمتدرره تزهرررر هرمترنررمن ترمرررربترس هسترر رسهنرف ت  تررررجنتي ررررفتر سررخت فدررف ت  ترره امترلررفو ت ورربترسرستررشترن رركرمر

ر ترفز  رريتوهس ررنربترسرستورره ت رره تزهرررربترررف تئزيرررهرت ررررهختدرررر اتيرره تزهررررا شتايررخترلرر20روتررر10ر سر رستر   نتدرر سروترهي ررفارخفرني

ریهخدرمم ههرجنين ريوهس رر

رمتت رمنتتو رر ت رركنتتدركمتتفرشتدنرر   نتتد هسربتت هتر رجتي رره رب تتيرستربتتيرووهنتدررفتت ربتترسرستركمتفررمتترترسرشره رهختتافر هرهفت ر هرر نتتدرمت رر

ر   نتتد رستر سروتترهي ره رنرشتت ره تت هتره تتزهررررربتترسرستركمتتفرمتترترسرشرمتترترفنتتدر ردرررفو یيتتدرفيتتزهنره رمتتررهتترن ره رب تتيرست

ربيتترنرفتتا رهرتت رترو يتتيره رمتتدایرختتزهسر ررر هرتت رفتت  هر ر س ور هرمتترنريزتتور ور نتتد:ره ريدرسونتتدريتتوهس رهرتت ره رب هتت یرندهسنتتدر اتترم 

رهخدیرشمررب هتربرس هستر سرورهي ره رنرش ريوهس ركرمررمرترسههررر   ند رستر سرورهي ره رپي  ي ترهمميدر سبرسهره  يرو 

ررربدیرف ركرمررخ ره زهررربرربرسرستريدسترفعمواررر هس رنز رفرهسودرارخ ربررمررهرن ربرسرسترفيزهنر

ركتيرر هسنتدررنترفنرم رريريتدا ررههزت ررنوجتوهن ررهباتدهترر سر هات هنریرشتو ررفت ررشت رعرريريتدا ررررات هستررو متفررهر تي رربرر ها هنربرسرستر رسهن

رمتترتر رسهیرشتتو رفتت روشديتتدراتت هسترو متتفرشتتدنرفتتنر ربتتررختتر   ور1۶رختت ر تتدر ره ريريتتدا رهختتدورنتترفنر راتت هسترو متتفره رنرشتت 

ررربري راربدروی ردررخر   ر35رورر2۶رخ ره رهرن ررفريريدا 
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رمتررريريتدا ررن ررتدرر سیرنمتو رر  هوهمنتدرروج بتيررات هستررو متفرريتدمرر  يتهرربتيررسهريريتدا رر سروترهي رروتدسرجرربتيررخت رره تزهرررربرر نرنیرفرندرف 

رختني رره ر رسهرهرت رر سروتدسرجرربتيررممرنتي ررشتوندررفت ررفاويتمرركرفتهرر توسرربتيرر فترن ررا شتدرره رپت ررن ررتدرر سرررنترفنر ررهتر زهرندهر وسربي

رهترن رركتيررننتوترربتيررسختدوررفت ررهتو رر تدهكش رربتيررختر   رر45روتررر40ر تدر رر سركترمرررهرت ریررربتدررف ركرمررو مفرذهي هنرخر   ر40رورر35

ریرربو رن وهمندربرس هستربيرير سر ر  ر نره رپ رررررگ   رخ ر وه  ر سرمر

روترهي رربتيررختر   رر30روتررر25ر تدر رروترررسهرهتو رره  رهجرمترررهترن رره رب تيرستریرشتو ررفت رر رتدهررف ازتمرر ارتهرربتيررخ ربيررهب ايرنربرسرسترهف ر ه

رررهوهمتدررفت ررهترنوه هررمت رركتيررشتو ررفت رر   نتدهن رروعتده رر سركترمرررفوجت رر   نتدوررهر تي رروو تدرر سروترهي رربترررممت ههررف تر يررهرت ریرهنده ندرف 

ربتترس هستر رسهنرف هيدتتدرررختت فدرب دهشتتدوررضتتعيدر تتيرهاتت یرا  تتدرهوهمتتدريتت هسروتتراي رونتتدرهتترنوه هررتتفر   تتوههر   نتتدروعتتده ربنتترب هر 

ریرندهس رخ ره زهررربررف ودطربرسرسترووهنركرمررسرندرب روراي ترهف رهر رر  رهخدوررر ايرب دو رهف ر ه

ره داتتيیرهختتدرهتترن ررتتفرمتترترو متتدهنر سربرييمرنتتدهرو متتفروعتتده ركتترمرره رنرشتت رختت ربتتررفتت ودطربتترسرستركتترمرربتتدهني ركتتيرهختتدرف تت 

ربرشدیرهناررسرفوس ر فرنره ر ر و رمررج ه  رررهرسج ريوهفهروراي ريزدربيركرمررهر رفوهس رب ه ر سرهخدرفم  

 تخمک گذاری و قاعدگی:

ر سیرهختتدرفرميرنتتيرررفتتدهرمراتت هسترو متتفر منتتدهرن تترنركتتير هسنتتدريريتتدا رهتتون رزتره رمتترر ر رسهربتترسرسترمتترترختترلر تت ر سرمتتررهتترن 

رون رتفررسهرمتررر و ي تولرره روعتده ترركتيررشتو ررفت رروو يتدررميیتو يزرررهتدهرره رو شتنرو رر هس رهتون رزتررهترن رركتيرر فترن رريريدا ور رسهرم رش رع

ركتتيرفترر رره رپ شتتدهركت هرررتتفر ههتهرر سرو متتفريريتدا رر رسهرمت رر سیرنمررنتتدرسشتدررو متتدهنر ررمت رر سرسر ر14روتترر10ر ت رر سروتتررنمررتدررفت ر

ر نره رو متفررررشتدهرربتر  رر و ي تولررررتفررفعمتوارر و ي تولرر نتدررفيترنرره یرسختدررفت رربزتوغرربتير تدرررررنمتو هررسشتدررشتو ررفت ررنرفيتدهرر و ي ول

ر فترنرر سرو متفریرسرنتدررفت رربتي رره رررشتدهررفاويتمرر و ي و  تررربیيتيررسشتدرركترسوررهرت رربترریرشتو ررفت ررافاتيررا هسترو مفر نربيركيرشو رف ر  ه 

رشدیرهوهمدربرسرسرهخی مربررومر رصوستر سر نجرر سرشدهرسهندهرس م ر و ير هههربيرك هرجدهسرشدنرپرسهره رپ را هسترو مف

رپيتدهررسرتزشررس ت رر ههزت ررپوشترررندمتدوررسرربترس هستررهات ریره اتدررفت ررهوفتردرر ترفز  رركنتدررازرنت ررانتيررس ت ررجتدهسرر سرشدهربرسرسرو مفرها ر

روتوهنرربت رر  يتهرريريتدا رررجتو ررون تررركتيررهختدررذكت رربتيررا مره داتيررات   ررفت رر هتر رريريتدا رربعتدترر رسهرررشدهرش رعريريدا رهون رزترك  هو

ررتفررفتدترربتيررهترن رررتفرركتيرر فترن ررهختدررات هستررو متفرربتدرنرريريتدا ررمترترر رسهرفعمتوارربترسرسترر رسهنرهرهه ر سر ر هربو رن وهمدربرسرست

ریفي وندربرگ يرهي خي رستره  ه ره ر ر و رخرلررفر در رخي رستره  ه یربو رررگ يرهوهمدرن و ريريدهرخرل

ر فترنرر سربرييمرنتدهررمترترر و ي تولرره یره اتدررفت ررهوفتردررمترررو متدهنرر سركتيررهختدررعت ردي رویييت هترر ندترلرربتيررخت رره تزهرررربتررربرسرستركرمرر

ریا   رف ر  ه ربرسرسترمرترخرلر ولرو مفر سريد ر300ر در یرهرن ررفربزوغ

 باروری و افزایش سن مادر:

روتوهنررخت رره تزهرررربترریرهختدررختر   رر30روتررر20ربترس هسترربت هتررخت رروت ر رر لرهرتدهررررب ات ر رررربترس هسترربت هتررفنرخت ررخت ررخر   ر35رورر1۸

ربتيررهختدورربي تا رربترسرسترركترمرررختر   رر35ره ربعتدررر ت ررشتو ررفت ررشت رعررختر   رر30رخت رره رف تر يررهرت رررربتدررفت رركترمرررودسرجربيربرسرست

ره ركتيررفعنتررهختدررربتدهنررهرت ررهختدرر سصتدرر20ربرشتدرر هشتايرربترس هسترربتيررومررتهرركتيررختر يرر30رهترن رررتفرربترس هستررشرن رفرهررفر سركير وست

ربررتتدرهتترن ر۸0رررشتتدهربتترس هسر رسهر نر سرهتترن ر20نربتتررختتي هر رسهررتتفر سر هسنتتدربتترس هستربتتيرمتت رومررتتهركتتيربتترسرسرختتر ير30ر نر100رمتت 

ررتر رربتيرربررتدریررربتدررفت رركترمررنرر سصتدرر5ره ركمات رربتيررختر   رر40ر سرخت ررختي هررمت رر سربترس هستررشترن ریرنمررنتدررو شربرس هسترب هترفجد ه
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ر45ره ر تتدر ربعتتدر نتترنربي تتا رر تت رهختتدورختتر   ر51ر تتدر رفاوختتطرررگ تت  رختت یرفرنتتدرنمتت نرربتتري ربتترسرسرررگ تت  روتترر نتترنركتتير هشتتد

ری هشايربرشندر فيزترفو یيدربرس هسترووهنندرنم رخر   

 كیفیت تخمک:

رهختدررفم ت ریرهختدررو متفرمترررركيفيتدرررروعتده رركترمررره رنرشت ررخت رره تزهرررررر ندترلرربتيرربترسرسترركترمررركتيررهختدررضت رستررن ايرهر رذك 

ركتيرر فترن ررررتژهرربتيررویييت هتررهرت ریربرشتدررخت رره تزهرررر  يتهرربتيررو متفررپترري رركيفيتدرره رنرشت ررهترن رررتفرر سرف  سرخیطرررربرسرسترك رووهن

رب سخت رربت هتررسهمنمرمتررروت ر رر ييت رره رر ت ررهترن ررخت ررهرت رربنترب ررشتو ررفت رر رتدهررسختدررفت رر نتدا رر  ترسمرر ميرهنا رتروررفيرنيربيرهرن رخ 

 رربدورف ره زهررر نرخ ركيرريا یرهخدرو مفركيفيد

روعتتده ربترررو ت ررختزولررو ت يهرره امترلرركتتيرفعنرختدرربتدهنررهرت ررررشتدهرر رتر رنريتر تررهيتت رو م  ترتر ربي تا ررك رفتو رمرربترررو م  ترترروعتده ر

ر هسنتتدنر هرنرختتندسمربتيررفدتتا فن تته رركتو ورركتتيرسهرمتترر رهترنوه هررب هتت رشترردریرسر رفتت ربتترانر ديعت ررهيتت رمتترترجنتي رربي تتا رك رفتو رمر

ریشوندرنم رو  يهرهص ررررشدهرهو تربيرهو رخیطر  رسر هسندرهضر يرك رفو رمركيرمرر رجني ره رب يرستره دايیربرشيدر رده

 شرایط جسمانی مادر

ر نترنررهرت رررر تهررنربترسرسترربترررفت ودطررف ت  تررررف تررهرره رب تيرسترربترسرستورركمتفررمترتررسرشره رهختافر هرربترررشتدهورربيترنرريد ركير وسرممرن

ر هرمترنرربتيرررربتو هررفو ت رربترس هسترركتيررشتو ررهنجترمررشت ز رربتيررا مرمترتررسرتزتررب نرفتيرربررتدرركتيررهخدرهر رهخرخ رترن ايرهفریرشدرهوهمندربرس هس

رشو رفنا  رخر  ر   ندرر

رررهتونرر  ترسررفرننتدررفتزف ررمترترربيمترستررب هت رربت ر رررريزت رررركزيتيرر سر يزرو وکرتفررویييت هترريزتدرربتيررفتر سورربتراتررخ ربرربرس هسترفوهس ر س

ر سركتتيرات   ررفت ررن فاتيرر اتت رررفتزف ررمترترربيمترستررو تتدردرفوجت رربترس هسترر رت هریررربتتدرفت رره تزهررررپ ه ت ررمتترتر ترفز  ررينتدورربيمترستر

ريزتتور ر نتدررمتترتربترس هسترر سرف تتر  هترهرت ررشتتدتیرهختدررضتت رستربترس هسترربتتير ه نرهرومتيررفتتر سورخت فدرر فتتجرفنرتوسرربتتيرفتوهس ررب هت ر

ریرربدرف ره زهرر

 تعداد تخمک ها

رشو یرف رافاير"و مدهن رذهي هركرمررمررو مدهنر سرو مفر ررترمرتر و ي ولروعده ركرمرربي

رجتتوهنر نتترنرب هتت ر سیراتت   رفتت رشتت رعرو متتدهن رذهيتت هرتر ه نر ختتدره ربتترسرستور ه نر ختتدره رررفتتنر رمتترتريريتتدا ركتترمرره ريدتتهر

ر ر وت ررو متدهن ررذهيت هررو متدهنوررسرتريدزت ررج ه ت رريمتهرررر ر س رررگ ت  ررختربیيررختي رسوررك تيدنرريديتهرره ر ارزت رربتيرربنترررهختدررفم  

ریرربدركرمر

 باروری و افزایش سن در مردان:

رشتت هررر  كتتدرنرتت ره رهختتی مركيفيتتدرممرنتتي رررفنتت رفتترر ر جتت ره یر يررتترنرختت ره تتزهررربتتریر متتدرفتت رن تترنركتتير هس ررجتتو رشتتوهمدت

ر25رفت  هنررب هبت رر5خترلرر45ربتراتررفت  هنرر سرمم ت رربترس هسترربت هتررنيتر ررفتوس رر فترنرركتيررننتوترربتيریرشتو ررفت رركرخايربرسرستريدستررر ديع 

رمتترتربيمتترسترب هتت ربتتيرهبتتا ترشتترن ررربتتو هرممتت ههرختتی مهررك رفتتو ف رف تت  تره تتزهررربتتررفتت  هنرختت ره تتزهرررممرنتتي یرهختتدرختتر ي

رف تت  تره امتترلركتتيرهختتدر ه هرن تترنرف ر عتترترممرنتتي یركنتتدرفتت ربي تتا ر   نتتدهنر سرسهرهروي تت رنرررهختت يزر  ن رفرننتتد رسرهنتت رشتتدرد

ررربدیرف ره زهررر يرررنرهر ر   ندهنر سنربيفيدهرهخیينر ريسد رخي ا رهنا رتربو نربر رررهندهمرمرترنرمنجرستريزد و
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ره ت ررفت  ررخت رره تزهرررربترررممرنتي ریررربتدررفت رركترمررر نر  كتدرررررر اتيررویييت ررهختی مررشت هررشتدهورركتو  ا ررمرربيضيرف  ورخ ره زهررربرر

ریررا   رف رهرجر رهخی مر سرکن رنی ره ربي ا ت

ربو یرهوهمدرا هسرها رف  ربرسرسترررجن  ريمز   رسرتركيرشو رف رمرر ربيمرسترخد رف  هنرخ ره زهررر ر  ر  اره 

رهتتدفرتركننتتدارنرهسهرتتيربتتيرف هجعتتيرنير فنتتدربرشتتدور هشتتايرسهرنعتتو رههتتا لر سربتتررجن تت رفيتتهركتترمرريديتتهره رف تت  و رفتت  ترهاتت ر

ریهخدرهرسر وکترفا س رررررب دهشا 

 توصیه ها:

ر رت ررفتوهس رر نرهنتدهها رروترهي رربتيرره رنرشت ررف ت  ترركترمرررررپي ت ي ترربت هتررررهترنوه هرربت هتررفنرخت رر فترنرر سربترس هستررهمميدربيرووجيربر

  ميد:ري هسرنر رفدرسه

ر توسرربتيررختر   رر35رخت رره رمترررهترن رر سربترسرسترروتوهنررررم تاندررنربترسرسترره ت رر سرهنده نتدررفت رروترهي رربتيررسهر   نتدرروو تدرركتيررمرر رهرن ر-1

 كندیرف رپيدهركرمررف  س 

رررهنتتدر هشتتايربتترس هستره رپي تت ي ترسرشره رهختتافر هربتتدرنرفتتنر رنز ر تت ررربتتو هر   نتتدرهوهمتترنرختترلررتتفرفتتدتربتتيركتتير رجينتت ر سر-2

رصتتوسترفتترهر۶ره ربعتتدربررتتدرب سختت رهرتت رختترلور35ره ربتتراو رمتترترهتترن ر سیرايتت  رصتتوسترنربتترسرسترنرتت ره رب سختت ربرر تتا رهنتتدرن تتدهربتترس هس

 اي  ی

رکناي ت ررههتا اترره ت رررركترمررربترسرسترروتوهنررررفت  ررن فتيرترركيفيتدریر يررترنررخت رره تزهرررربتررركتيرربرشتندرر هشتايرر اترم رربررتدرر رجي ر-3

 یرربدرف ره زهرر

ر   نتدرربتيررهيتدهمرربتراررختني رر سركتيررمترر ررهترنوه هررررهختدررممت ههرر هرمترنرررربترس هسترريتوهس رربتررر رستر   ندر سرورهي ر-4

ریشوندرب هوس هسرا مرف هيدا رتره ررربرشندر هشاير يدرف ررهرهر ربيربرردركنندرف ر رست

روتترربرشتتدرهاتترهرختت رس تتا ربتتراره رنرشتت ربتترس هستريتتوهس ر فينتتير سربرر تتا رهختتدوربتترسرسترختتني ر سركتتير تت  ترمتت ر-5

ریب ي  روسمي ر رستر   ندر فرنر فينير سر ارمرني

ر

ر

 

 تخمدان پلی كیستیک وناباروری  -3

 مقدمه:

ههتتا اتررتمتترسيبر رتتبرشتتدیر سرهر ختترلنرفتتر15وتتررر45 رتمتترر سرختت ربتترسرسرهتترن ر رن تتداررشتتررتمتترسيبرفي تتايكر و متتدهنرپزتترتمتترسيب

ر يت هسرفتررر يهرنم تررونتدروتراررررتررشت هراترم ررروتبترسرسررر ررووهنترررديرضتعررو ات   ركتيربتير ندترلرهنريريتدارررررر فترر  هوترييفوجت رویرر موسفون
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ر و متتدهنرپزتترتمتترسيووهنتتدربتت رختت فدر تت  رهاتت رب تت هس ربر كنتتدورفتتردهيتته هفتتيرپر فتتدتر تتوانرتبتت ههاتت ربتتدرنر سفتترنررتمتترسيبر رتتیره  يتتا

ر10-20ه رمتت رر عنتتر سصتتدرهتترن رمتترربتتير نرفدتتا رم تتاندیرر5-10هختتدررر تتدر رر  ههزتترتههتتا لرهتتدم رر روتت ر ره رشتترر  تتررفي تتايك

رتمترسريبر رترهروعيهنجترمرشتدهرشترررر هنرتركتير سرهرر یربتررف ر عترورردهختررفي تاريكر و متدهنرپزترررتمترسرينفت رفدتا ربتيربررررفرروتبرسرسر يهرن ر سرخن

روعير نرشترررررره تزهرر  تررزي رديتركترمرر عر ررو  نتدارروهيشترر ييترسختدرهفت ر هربتررویرررر  سصدرازهسشرشتدهرهختدیربتيرنرت رفترررررر12-15ور در ر

رشدهربرشدیر ا ي سرجرفعيربرتمرسيبر ره

فم ت رهختدرررروتمترسريبر رترفدتا ربتيرهرررته انتدوره داتيرممتيرهترن رمتررررررر هخدركيرممزفترنربتررمت رهوفتردرفترررررر ه رف   ورتفجموييرهرتمرسيبر ره

 سهربررم رندهشايربرشندیر رومرمري 

كتير ت  رفدتا رهصت ربترس هسررررررر تدريبتدهنرفعنتررنررر رتربرشتدیره داتيرهررر فتررتنربترسرسررفوي تاريكر و مدهنرپزرتمرسيبرتهخا  ر هرته رن رنيرمرر  ر

رت هشتايربرشتدیر سررهيت رسرشت رررررر رر سفترنركم تررر يريتدارر يبتيرونرترررر يترنرتبترس هسررتبت هررررتربترس هسرشتو رررر وت ررن وهمدرشدیربز يرفم  رهخدر 

ریه  ه ربرس هسرهوهمندرشدر ره رهرتر ره  ه ررجو ر هس ررروعده ر ر رهرتنربرسرسرن سفررتب هر ف ازف

 عالمت های بیماری تخمدان پلی كیستیک :

 سرنوجوهنترنرهتو ررررتمترسريبر رتره رفتوهس رهررترسيهختدرفم ت رهختدرب تررررر ههتا اتريريتدارررفي تاريكر و متدهنرپزترررتمترسريي فدربر رو ر رشر

يدتهره ربزتوغربتررررررتمترسريبر رترسر نرن ترنر متدیره داتيرهفت ر هرف ت  رشتدهرهختدركتيرهررررررررر35ه ررري بترر نرفنر ررربترر وهصتهر توانرررر سهربرريريدا

فم تت رهختتدرر شتتو یراتترمر فتتررنرتتي رتت ر نر سر رسهنربزتتوغرنمرر ر نرشتت رعرشتتدهرر تتر جروتتدسررررره تتزهررموسفتتونرمتتر يههتتا لر سرونرتت

رته رجمزتيرنربترسرسررر س رتر ر رتري ر ت ررره تدر رررفنجت ربتيربت ر ر رررررررترووختطر ت  رررر بيريزتدريتدمرووجتيربتيرنرت ريريتدارررررررتمرسيبر رهر   ديپ

ریه ادر فر يبيرورهر  رهجف ر يورفعمواروررپ ره رهر رهر يصوسترو  ر را   ررر سره

 عالئم شایع بیماری تخمدان پلی كیستیک عبارتنداز:

  يقاعد اعد یدامن ب  يقاعد  -1

ر فتتر  سريريتتدار نرمتتر ختتد ربتترته ريتتدمرو متتفراتت هسر نرشتتر ههتتا لرموسفتتونرفوي تتايكر و متتدهنرپزتترتمتترسيبتتيربرت تت  رفدتتا ر س

رر:هخدر رفافررترررشرفهرفوهس ر ر  ربيرهرن ر ر ا   ركيره رهرنم

 را (  ۳۵ا   نيا يها يدامن ب )واعله قاعد  يقاعد ا ف .

 ادی  يزیاا حجب خندد ي. قاعد  

 ااشد. يماب( م 3ا   نيمد  ا اه) ي. عد  قاعد  ج

 رشد منهاي  ائد-2

 سرررره تزهرر رترات   یرهرر فترردرتر هرتسشتدررروعتده رفومترررررررفوجت ره تزهرررتمترسريبر رتربتيرهررتفدتا ررتف  هنتير سرهترن رمترررررتموسفونرمرررره زه

رتمترسريفدتا ربتيربرررته رهترن رمتررررتر رترسشتدرفتور سروعتده ر ررررررشتو یره تزهررر فترردهرترصوستورپ تدورشت  ورنتوورپ تارنرمتررررسهنرمترر ررررررريينر 

 یشو  رفردهر رفي ايكر و مدهنرپز
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روتمترسريف هجعتيربتيرپزشتفررر سفترنربرررررتشتو یرفم ت رهختدره ت ه رررهترنوه هربتيرجتررررررررر شت رعرفتررر ختر  رر12-1۶ي فدر سر رصتزيررر رهرفعموا

رمم ههربرشدیر يبررورهرتمرسياونير سفرنربر ربی  ه ندررربدردر هرتفدترمررص  رربير  ارفومررتب ه

 دا ک شدن ا ریزش منهاي سد-3

و متدهنرهوفتردررررفي تاريكر پزتررتمترسري سصتدره ره ت ه رفدتا ربتيربررررر۷0وترررر40خت ر سر تدر ررررتفومترررزشرترنر ورشدنرررس

ف  هنتيرهختدیره داتيرررررتموسفتونرمترررررره ره تزهرر ف ت هرنرشتررر رترشتو یرهرر فتررمترسريبر ه ادرررفوج رهضت  ههرررنترسه اررر ف

ه ررپتت ره ر نركتتيرفعمتتوارر تتا يبرسرتتزشبتتو هرررر عتتيختت ر سرسر ر درتوتترسرفتتور100-150رزشرتت هشتتدرسرر رتتبتتيرردرتتبر

ریبرشدرتمرسيبر رووهندره ري ر رهر شو رفر فردهرخ ر رتمن رمرشرنير  نرفورررش ا ر

 ند  اندن پنست ا جنش عنر  )د نه(-4

ا  نتدیررر نیتراربتدنراترم رفتررررر رصتوستورپ تدورخترررررتبرشتدیرجتوشرمترر  كنتينرسرررررر ف  هنتيرفترررتموسفتونرمترررررره ره زهر نرشرزيي فدرنر ره

ه رر يترهر  اترر  كنتير سرمت رختنررررفي تاريكر و متدهنرپزترررتمترسريبتيربرررنرتر سرفدا ر ر تررشتو ر رفترردهرترم  ندرجوشرصتوستر سرخت ربزتوغر ررر

رررفتوهس ربتيريزتدره تزهررررر  منتدیر سرب هتررر بتير سفترنرپرختررنمتررررر بتيرسه اتررر فعمتو ررتجوشرمررب ه ارجتوشرمترررر رهخدیرهر رخ ربزوغرشر

ریدر ر  سرفر هيبيرسنگرور بیهرررهندهمرونرخزر رف  هنيرپوخدرا  نرك ر يرسهنور رتموسفونرمر

 اوزاین ا ن ا نداي شکب-۵

رتهختتدورن تتددربتتيرهرنم تترر2۷ه ررري ن تترربتتر وتتو هربتتدنريرتتنمرر عنتتركتتيرر نربتترار هسنتتدررر  سرهتترن رمتتررفي تتايكر و متتدهنرپزتترتمتترسيب

 شو ر فردهر ر ا يبر عير نر درت هسه

ر ه ت ه رفتررر رتر سرهر شت مرر شتدنر تريررر تا ريات   ركتيربريتسربرررر شت  رفتررر  سربر تدر  بتررر  هوترييف  هنتيرختد رویرررتبو نرموسفونرمرربراو 

ر فترردهيترر نر ن ترركترمررپررر بتيرخت ارررر هت هررتمتررر رتربترررجتو رسکررر كننتدرر تررر فترردهيترر نرپرررسه تدره تزهررر زتريشو یرفعمواره  ه رفدا ره

ركند

 تاخيد ا یا مشکت در ااردار شدن-3

رتووهننتدربت هررر ه ت ه رنمتررر رترنرف ت  رهختدیر تونرهررررمترسهنريبر رتر سرهرتمترورفعمتوار فترنرو متفرات هسرررررر بيريزدرنرفنر رشدنر رصزيريريتدار

یر سرربتدرر هشتايربرشتندورفم ت رهختدره امترلربرسرسشتدنرو متفر  ه رشتدهركترمرررررررررررر یتري يرتزرتربتررمم ت رهتو رب نرفتيرسررررر  فرنرومر رجن 

رتبعتتدر وتترريريتتدارتشتتو یرفعمتتوار رصتتزيرو متتفراتت هسر و متتفر  ه رفتترفرتته رو متتدهنرمتترورر  تترر هر  سرمتت ر رسهريريتتدار عتتي ر تتدر د

ر عنتترسر ر  تترس م رر سر هنر هسنتتدیر سر تتوه 2۸ ررفتتنر يريتتدارتكتتير رسهرمتتررت سره تت ه رتو متتفراتت هسر ورسر رهختتدیربنتترب هر14اربتتدررر

ر بتيريزتدرنترفنر ربتو نر وهصتهريريتداررررررروتمترسريبر رترفدتا ربتيرهرررتمترر سرهترن ررر ه اتدورر تررر هوفتردرفترررتبعتدرر سر ريدهره رشت رعريريتداررر14

رهيدهمرنمو رتبرس هسرتب هر سهر د ر  ررر سر فرنرفنرخدرتووهنر فرنرو مفرا هسر نم

بترررر موسفتونرمترررجتو ر هس یريريتداررررر يكتير سرونرتررر بتيرهتر  رهها اوترررر ر تررفاتدوريهوفتردربرر يريتداررتزرفم ت رهختدرهتون ررررتر ر سرفوهس ر 

ر متتره رجمزتتيري رتف تت هر سربتترس هسرررتتر يهختتدیروتترهرتبتتدرنرو متتفراتت هسر ه تت ه ريريتتدار رتتممتت ههرندرشتتدیر سررهيتت ر سرهرتو متتفراتت هس

 ا   ر فرتديهريرترنرهفر ب ههخدركيربريسرهض  ههرشدردررر
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ررت ررربتدرنر سفترنر هسرررر عتريه ر نترنربتير توسر درررر ب هترر ندهسنتدررر اترررتف ت هربترسرسرررفي تاريكر پزتررتمترسريفدا ربتيربررتومرمرهرنيرمرره داي

رشوندیر برس هسرف

 علل بیماری تخمدان پلی كیستیک:

ر هتر  رهفت ر هره امترلرهساتررررر يشتو ررربتيرممترررر فترردهرتر ر تا ريهترنوه هرمترربررر  سرب هترر رماتررتمترسريبر رترنرشنرهايرهختدیرهررتمرسيبر ريزدره

ر شتو یرپزتررر و متدهنرفترررتمترسريه ررهب تا رنر ت  رفرننتدرفتر سورهر تيررربتررهتوهم رهررفدتا ربتيربررررررررررفرترف   رهختدیرهات رم رررزينرتمرسيبر ربو نره

 ف رشو یر ا يبرتمرسيبر ر   ربيرهرتهبا رلبرشندوره امررفي ايك

كننتدرررههتا لر سرموسفتونرمتروريمز ت  رو متدهنرمتررسهررررررررر ه ربتدنرسهركنات لرفترررر ف ازفتررتم تاندركتيرب تررمتررررررر ريميمررفوه رشتررموسفون

ر ي سرموسفتونر نرنتيرهختا رکنرررپ رکختا رنرسهربتيري تدهر هسنتدیرمت ر نتررررررررررديتررروو رتو متفرات هسرررفتيري متدیرو متدهن ررراررر ي هسرفر يوندرورا

ه رر ونربريتسربوجتو ر فتدنرب هتررررموسفترر رتره ر تدرهررريكننتدركتيرو شتحربتررررر فتررديتروو رزيتربيرورمرو اوختا رنرنررهنيموسفونرف  رفرو مدهنرمرر

رم ر ررو مدهنر   رفدا رهخدیررررفركو فر سررتمرر ديكرجر رفوهس رهر ره رهر  رشو یرر فرتمرسيبر رهرتي فدرمر

رتبزساات رشتدهرررفنجت ربتيرو متفرات هسرررررررجربتيروتدسررر  رسهرفعمتولريريتدارررفرترر م تاندركتير سر ترررر كتو  ررتمتررر وليمررممرنر و ر ديك

سشتدر ن تررفاويتمرشتدهرررممترنرررررررو كنتدرهفترربتيريزتدرههتا لرموسفتونررررررر شت رعربتيرسشتدرفتررررر تولري و رتر رتره  ه روعده ر ر ر سرهر شوندرر ر ف

 ی نديار فشهرا  نربندر رسرورر رسرو مدهنرسهرفر وا ه فرنندررر سرخونر فر  وسركو فربري

ر يشتتدنريمز تت  رموسفتتونرهن تتو رر عتتي  ديشتتو ورهردهرتتفم تت رهختتدر رتمتترسيبر رتتبتتيرهرتكتتير سره تت ه رفدتتا ر ه رف تت  ور تت ر ر  تتر

ر رتر ن ترربتيرهرررر يترفیتررمرشتدهرررنررر يه ت ه رن تددربتيرموسفتونرهن تو رررررر هرترربتدنرررهيت رر سرہكنتدنرهختدررر فر يكيريندرهونربدنرسهرونرر  موسفون

رتف  هنتيرشتدهررري فتدرمتررررررتشتدنرموسفتونرمتررررر تا ريموسفتونر سربتدنرهتو ربريتسربررررر رترو شتحرهررنشتدرر تا ريشتو یربرر فترر تا ريموسفونرب

ریكندر فردرسهرو درتنرفنر رررنربرسرسر ر نوريريدارررفرنندره زهرفوي ايكر پزرتمرسيب

 تشخیص بیماری تخمدان پلی كیستیک:

ردنيرربتررپ خترررتمترسريبر رترف ازتمرهرر رتر ه یرپزشتفربتررووجتيربتيري ررررر يو ت رررر  فترررفرتروتوهنربتررررر سهرنمتررفكي تايرر و مدهنرپزرتمرسيب

رهوهمدر ه یر يسهرو  رتمرسيبر رهونرهررررر  فرر خونوا ه رنيرفعرروتمرسيخربیيرب

 تاریخچه پزشکي-1

فرننتتدرسشتتدررفي تتايكر و متتدهنرپزتترتمتترسيبر تت ر ر رتتر نرري ر هتييتتویرو يريتتدارته  تتورتپزشتتفر سبتترسهررو ختتوهب رپزشتت ر  سرب سختت

ر هگدرخوهلرهوهمدرك  رتفومر

 معاینه  لي-2

ف ازتمربتدنرفشتهرررررتسشتدفور سري تما رررر شتو یر  تون ررر فتررت يتررر رسركمت رووختطرپزشتفرهنتده هراررررر وتو هربتدنرررير  رسرهونورر نوريدورنمر

هنجترمرهوهمتدرشتدررررر بتير سختاررر سشتدرفتور سرصتوسورررر هختدركتيرب سخترررر  رات   وربتدررر فترر  رنيورصوستورپ دورش  ورسهنرررختینيرب سختررر ر 

رهوهمدرشدیر ب سخرزيخ رنرتفورزشرنر ورشدنرررسر يكوورهرن دهربرشدیرممرنربدنرتكير سر رصزير ندرسر را شايرفومر

 د ماین خنن-۳
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مترررررر كز تا رلر  بترررزهنيترفر يشتو یرممرنتررر ررف  هنتيرهنجترمرفترررر جن تررتموسفتونرمتررررژهرموسفتونرمتروربتوررررت يهنده هرارتهونرب هررر  فر

ریشو ر فرت ييندهونرم رهنده هرا

 سندن داوي-4

و متدهنرمترررررررديرضتعرر ب سختررتبت هرر شتوندورهنجترمرختونوا ه رررر فترر تدريكرتر رترو متدهن رر  ترسروعتده ر رررروتمترسريبر رتر سرهرن يرووجيربيرهبرر

ر پزتترتمتترسيفدتتا ربتتيربرتووجتتير هشتتدركتتير سرهتترن رمتترردرتتكمتتفركننتتدهرهختتدیربرررسيب تترمتتردر تتي سر نوروعتتده رررهنتتده هركر تتديرجتتو رك

ر تدريكرررترمترررر تولري و ر رتریره تو ريفردهرترختر  ر ررتهختدركتير سرهترن رمتررررررر متررر تدريه روعتده ركررر و رتر ر زتريمتررهرر تدريوعده ركرفي ايك

ندتو نررضت رموسفتونررررر عتري درهيترشتو یربتير  ررر فترر س ت رمت رب سخترررر پوشترر ههزتررر بتررختونوا ه ررر يندهسندیرممرنر بيرج ه رر ينرزرسرتمر

رشو ر يهرسجرشدهرررض ر عيس  ره ر ر در در فم  رهخدرپوشرر ههزرتمرر مرررربررووجيربيرنرفنر ربو نريريدا

دیا ايمراري تخمردان پلري  يسراي  در درا  مرد  وردد مبراال را در معردس مشرکال  سرالماي قردار مري             

 دهد؟

هوهمنتدربتو یرررر ف ت  ترخت فاررررره رنرت ره تزهرررت تا ريم تاندور سرفعت  ره ت ربررررفي تاريكر و متدهنرپزترررتمترسريكيرفدا ربيربرر هرن رمر

رم اند:ر رفوهس ربيرش  ر ر ره رهر ب ه

بتيرررر يترشتدنرنرربترس هسرتره ت ه ربت هررر رترب نتدیرهرر سنتجرفترررته رنربترسرسررفوي تاريكر پزتررو متدهنررتمترسريه ره ت ه رفدتا ربتيربرررر  سصدريربهرووج ر-1

ر سفرنر هسند

 سصتتدره ره تت ه رفدتتا ربتتيرر50ه ررريبتتر تتو ويفردهرتت ر ختتر  ر40ه ررريپتترهختتدرررفعمتتوار تتا يه تت ه ربر رتت سرهرربتتدریره امتترلرهبتتا ربتتير 2ر

رهوهمندرشدیرررفدا رربدر رتمرسيبيربرفوي ايكر و مدهنرپزرتمرسيب

رفدا رهخدیرر يهرتب هب رهرن رمرر4-۷رفي ايكر پزرو مدهنترمرسيفدا ربيربرت سرهرن رمرر یره  رف   تررر مزيريزد3

ر  رسرهونرم اندیرررره  ه ر سره  ره زهر ریره4

ردهيترهتونرپررتمتررر  سرفیتدهسر  بتررر شتدهرررفم ت رهختدرف ت  ترف ازفتررررررهتونر ر  ترسرههتا لر سر  بترررروتمترسريبر رفدا ربيرهرتهرن رمرری5

ركنندیرر

ر سر فرنرهوههرم اندیررژهربيرررونف  ورف   تر  سرفع  رب هرر ر ر ه  ه ر سرصوستر رير رهی۶

روت سربتترس هسر يه روتترهر ه رن  هنتتر هفتت رنرشتتر رتتهختتدیرهر تتا يبرفي تتايكر پزتترو متتدهنرتمتترسي سره تت ه رفدتتا ربتتيربر یرهضتت  ههررره  تت  ا۷

ربرشدر ه رارم ر   رریییرفر ن  هن

ر شتدنرپوشترر سرنترررر يیرضت ر تو ريفر يس ت رضت ررر ررموسفتونرهختا رکنورپوشترر ههزترررررتنترفنر وريتدمرو متفرات هسررررر يريتداررهيبير  ری۸

رشو رر س مر يبدهرتمررتمرسيبرووهندربريسر فر س  ر سرفدتر وان

رهيتتف تتر يربتتير  ر رتت هسنتتدیرهرتوتت ر يتت يرتبتتيرف هيدا تتررر يتتنرتبتترس هسر سر رسهنرفي تتايكر و متتدهنرپزتترتمتترسيفدتتا ربتتيربرتهتترن رمتترری9

ریرر  رسرهونرهخدرربدره ريوهس رفرنندر ر بوجو ر فدنرب هر ا يه امرلرب
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 پیشگیری

روتفتتدترفرننتتدرنربتترسرسرر  ر س ررر سفتترنر نره ريتتوهس ر تتوانرر يو تت ر ر تتر تتدوينرت ي تت ييربتتهرپرفي تتايكر و متتدهنرپزتترتمتترسيب

بتتيركتترمررر ختتر  رضتتم رب دتتو رف تت  ترموسفتتونر  نتتداروهيكنتتدیرشتتر فتترت يجزتتوار يزدتترتمتترسيرربرربتتدر رو  تتريرفويتتختتندسمرفاربو 

رب  دیر فرب دو سهررتكمفرنمو هرررو مفرا هسرتمرسيبرتي فا ر

 توصیه های پزشکی به بیماران

ر رترهصتولربتيرشت  ر رررر رتره رهر كمتفرهوهمتدركت  یرب هترررررتمترسريبر رترووختطر ت  ربتير سفترنررركنات لري رررررر هصتولرهتو رف هيداترررر ب هترردرسير

رم اند

 داشان رژیب غذایي ماعاد -1

ر يجتور رخت ورذسترررییینرررفنستواتركت ر ت هر شتررررررروتكرفتهرانتدمركرفتهوربت نجري توهرهررررررت هنتيرمترررروتختدزرروهويترفنرخ رشرفهرفرر ه هر رسک

ر يسهروترفررتهريرتروی رتر مترريهختدركتيرنررنختر  روت ررریییررررت ت هورهختافر هره رسرهت رمتررررررته رفست ارخت رمترررررزيترك ر ت هورپ مرر يررفرخدرررپن

ررر ت  رسهره تزهرررته  تر رهتوهورهنت کررررفرتررجتر ررررهشتا رربتررهررر ا ختن ررزهنيترضتم ركترمررفرررر فتوه رهت هررر رتركندیرهخافر هرفنرخت ره رهرر ف

ری مد رف

 من بوعا يت ويزیکي -2

كنتتدربتتير نرر   تت رفتررن تيررهرررتت هس ررررهرتتهنا ترهرشتتوندركتتيربتيرهنجتترمر ن تررومررررر  تترزي رتا ترريشتو ر نر ختتايره ررس شتت رررر عر رر فتترييووصتر

 ہي ييرفندرهوهمدرشد

بتترررديتر عر ر رترهختدركتيرهررر رترهر  تترزي رديتروتدهرمررس شررر عر ررتهختدیرسرشرفنرخت ربت هرررر  تترزي رتمترررديتر عر ر ره رب ات رر  ترررتسررر هيترپ

ریهنجرمرشو رفر رخارنرنز رررهرنوه هررته رهيضرر  رر مم هم

  ناد  ا  اهن ا ن-۳

 كنندركيرر نرهو رسهر سرفندر هرفنرخ رن ير هسندر خعردرمميره  ه ربر

سهركترمرر منتتدیرضتتم رررتمتترسيبرتووهننتدربتترركنات لرر نررركتت ركت  نر نوري فتتدرمترررررر فتترفي تاريكر و متدهنرپزتتررتمتترسيفدتتا ربتيربرره ت ه ر

 كندر رر  رسرهونربراررركز ا رلربراركمفرفرربدره ر ر ه  ه ربيركرمرره  هترنرشر ركرمررر نر سرهرن يره

 سصتتدره رر۷5سهر سررترربتترسرسرتف  هنتتيرسهركتت رنمتتو هرررو متتفراتت هسرتووهنتتدرموسفتتونرمتترر  سصتتدرر نر سر تتولرشتتررفتترهرفتتر5ر-ر۷ركتترمر

 ب ا  هندر عيفدا ربيرش هر درتهرن رمر

ركت  یرر هتر رروتوهنر نرسهرر فترر تا ريبرديتررر عر رتپ كتر  ررر فتوه رهت هرررر تدررهختدیربترركترمرر سرررر    رك  ركتيركت ركت  نرر نركترسرخت ارررررردرندر

ریكمفركنندهربرشدرنيي فر رووهندر سرهر    ر ارهربرشدورفرتمرسيكيره ربريرف ررسروی رفركمفرا  ا ره ر

 تدک سيرار-4
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ر يتتهرتبتتررهتترن رمتترر تتير سرفیررت رسيختترتف  هنتتير سرهتترن رمتتررتسهروتت وركننتتدیرفعمتتوارموسفتتونرمتتررر رسيا مرهختتدرختترت رسيه تت ه رختت

رشو رتفرنندرنربرسرسر ووهندربريسرف   ور ف ر يرفر رهخدیرهر ا يبرت رسيخ

 مداقبت ا  پنست ا من-۵

هرنم ترر سررر ب هتررصتوستررتبرشتدیرجتوشرمتررررر هتوسهكررررترر فوضتعررورت ر هسرر يترهرررترررت رصتوستر  كنتينرفم ت رهختدر هسررررررت سفرنرجوشرمترر

 یدرنمرر كنندرررپ ره ري  ر نرفجد هريو رفر فردهيپرتب دو ريربهرف  ريرهر موسفونرت سفرنربرري ص رر  

كتيربترررررزيتررره  ا ر رزسيترفشتهر ررت ت رر رتیره داتيرسرشت رررربتدررر ف  هنتيرب دتو رفتررررتبرركرمررو شتحرموسفتونرمتررررردر هرتسشدرفومرررره زهرف  ه

 مم ههرشو یر برر سفرنر دردرشو وربرر فرتب وسرفويدربريسرب دو ردر هرتب  هشا رفومر

بتررپزشتفرررردرتر هرتب  ت اركت  نرفومترررررتيدتهره رشت رعرمت رنتوعر سفترنربت هررررررردرترهترصرهتو رسهر هس یربررررت رپت رر يرروتراررنيرمزر سرشر سفرنرم 

ریف وسترشو 

 باردار می گردد به چه نکاتی باید توجه نماید؟خانم مبتال به بیماری تخمدان پلی كیستیک كه 

ري هسر هسندر رهرن رمرر سرفع  ره  هترررف   تر ر ره

ررهو ب و ترخیط-1

ررتبرس هسرربد ر-2

رنرر  پ هرهك فی رت  رسهونربرس هسررریره زه3

ر ر س ررمرنریر ه4

ررژهرررتف هيدا ررب رر سرتمرسينو ه هنرفر سهنرفدا ربيربرته امرلرب ا ررره زهری5

ررته امرلرف شرنو ه ررره زهریر۶

ربرشندیر يوندرف هيددرفنرخ ررر يرتيدهررر سر ولربرس هسرتمرسيبر رهخدره  ه رفدا ربيرهرر ينر ربنرب ه

 درمان بیماری تخمدان پلی كیستیک:

شترفهركنات لررررتمترسريبر رترهر ي رت ر نريربتهر سفترنررركنات لرهختدیرهمتدهار سفترنرررررررر نتدهس ورر تررر  سفترنري عترررفي ايكر و مدهنرپزرتمرسيب

ه رر كتترمررف تت  ترنرشتترتبرشتتدوربتت هر ررییرفتترربتتدررر ر يزدتترت تتررمرسيبتتيربرته رهبتتا رت ي تت يپروت تتهرف تت  ترنربتترسرسروتمتترسيبر رتتي 

 م اندر رفوهس ربيرش  ر ر ره رهر شو یرب هر هخافر هرفر فافررور  سفرنرته رسرشرمررفي ايكر و مدهنرپزرتمرسيب

ر ه رر نر  اتترزتتوكير نتتدركتترمررہسهركماتت ركنتتدرتمتترسيبر رتته ري ر ب هتتراوهنتتديختتر  رفرر هتت هر رتتصتتوستربتترابو نرر نوركتترمرر نرررسکر س

 ب   ارا   رزينرتكنندرررف  هرنربرسرسردهيهو رسهرپر عي سصدركرمررر ننرفم  رهخدربريسرشو ركيرو مدهنرمرريمز   ر در5

ختر  ررررس شرررر ب نرفتيرهت هرررفرتر متدیركترمررر نربترررررر ه ر نترنرفدتا ركترمررفترررررت سروعتده ررزيترسهرنرربتدرركترمررر نره ت ر رررن تيررهرضم 

ه ررتنتترفنر رررف تت  تربتترسرسر يريتتداردورتت هرتفرننتتدرسشتتدرفومتترر متترب دتتو ري رتیربتت هدرتت ر بتتير ختتدرفتترنرختتيربتترسر سرمفاتتيریتتيي ير40 

 شو ر رر هسرمررهخافر هرفر  سفرنر د
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فتوهس ررر رتر منتدیر سرهرر پرختررنمتررررت ر هسررتبتير سفترنرمترررررفي تاريكر و متدهنرپزترررتمترسريه ت ه رفدتا ربتيربرررر ا مربيرذك رهخدركيرومرفره داي

ووهنتتدر سرر فتتر  تترير ج ه تترتفتتوهس رفیتتررمربتتيركتترمررر نرسرشرمتترر  سرب هتتر يكمتتفركننتتدهرهوهمتتدربتتو یرممرنتتر ج ه تترت سفتترنرمتتر

 خر  ركمفركنندهربرشدرتهسبرس رشرن ررررره زهر رب ا دري 

رندهسندر بيريمهرج ه رر يفوجو ر سرو مدهنرمررفض رندو هرررنرتمرر دين ايرووجير هشدركيركر ربيرهردربر

 درمان افراد تخمدان پلی كیستیک كه نمی خواهند باردار شوند:

ها رهترنم رفدتا ربتيرهرت ربيمترستره  رهجرن ت  هرهختدررررترر سر ترلر رصتزيرات هستربترس هسترفت ربرشتدورهختافر هره ريت صرمترترو كيدت ركتيرررررررررررررررررررر

ووخطرپزشفروجورزرف رشو ر بيرجترترخترر رسرشرمترترهيت رموسفتون نرفت رووهنتدر سرب دتو ريت مركمتفركننتدهربرشتدیرهرت ريت صرمتررههزت ررررررررررررررررر

ر ر مندررريريدا رسهرفن  رو رف ركنندیررفومرتر هردررر كنيرسهركرمررف

 اندومتریوز وناباروری -4

ررهکهرتره رهرت ربيمترسترررنترمریرشتو ررفت رر رتدهررم تاندورربترسرستررخت رر سركتيررمترر رره هترن رر رتر تررن تداررروعتده رر سركتيررهختدرربيمرسترهندرفا رو 

رشتدهررا  اتيرركننتدررفت ررسرتزشررختی رررركت  هررسشتدرريريتدا رر رسهرتر سرفترهررمت ررررپوشترندررفت ررسهرس ت رر ههزت ررخ حركيررعن ربر ا رهندرفا 

 یبرشدر هشايررجو رس  ر سرنر سر یطربرردرهندرفا ربر دررهي ر سرهخد

رپوشتترنندهربر تتدركتتيره اتتدرفتت رهوفتتردر فتترن ربيمتترسترهرتت ربنتترب هر ویرشتتو رفتت ر رتتدهرس تت ره رهتترسجر سرهنتتدرفا رشتتدييربتتر ا رهنتتدرفا رو ور س

رنمرردیرہسشدربيرش رعررر فدهررجو ربيرنيزر هسندري هسر   رررش  ر سربي ا ركيربدنرهيضرتره ر ر  ربعض ر سنرهندرفا  رس  ر ههه

س متت وررمتترتر و تتيرس تت وربي رنتت رختت حرمتتروررو متتدهن:ره ريدرسونتتدرهيضتتررهرتت یرشتتو رفتت ر رتتدهربي تتا ربتتدنرهيضتترترب هتت ر سربيمتترسترهرتت ر

ركو تفررسر هرترفشرنتيورربتزسشوررسر هرفرننتدررمترر ررفنتهرر سربيمترستررهرت ریر هس ررجتو ررس ت ررررفشرنتيررسر هرمترورربتي رركتيرر ضترر رررر  نت رربر ا رت

 شو یر ردهرونرخز ر خا رهره ر رسو رجرمرر ر سربيمرسترهر رهخدرفم  رندستربيیرشو رف ر ردهركما ر پرندر رر

رفي تتوندريريتتدا ربريتتسرفرميرنتتيركتتيرمتترر رموسفتتونربتتيرن تتددرس تت ر سرنرهنتتدرفا رفرننتتدربرشتتدوركتتيربتتدنره ري تتمدرمتت ر سرهنتتدرفا ربر تتد

رشتت هرطر سرہكنتتدرفتت رهتتون رزترررسرتتزشر رسهرپررتترنر سررركتت  هرسشتتدريريتتدا ر رسهرتر تتولر سربر تتدرهرتت ربنتترب هر یربتتو رهوهمتتدر  تتر 

رهترسجرربر ا ترر رركتيررهرت رر  يتهرربتيررهنتدرفا رو رر سركتيرر تر  رر سرشتو وررفت ررهترسجرر هس ررجتو رررهکنرف تي رر سركتيررسهم ره ريريدا رهونر ديع 

یرشتو ررفت ررسر اتيرربتدنرر ههتهرر سرهتونررهرت ررررنتدهس رررجتو رر نرممت ههررمترترربر تدرررريريتدا ررهتونررهت رجرربت هتررف تي ترر هسنتدورري هسرس  ره 

ررريريتدا رر س ره تزهرررربريتسرركت رركت ررررات   ررفت رر  تدندا رررر س ره ت هاورربر تدررون رتفرربريتسررشتو وررسر اتيرربتدنرر ههتهرربتيررهونرريا 

 یشو رف رفزهجرهجربدررررجن  رومر رمن رمر س ر ا 

رهختتدرفم تت رهنتتدرفا رو ربتتيرفدتتا ر نتترنره رهتريتتدهیربرشتتندر هشتتايرهنتتدرفا رو رهختتدرفم تت ربتترسرسترختتني ر سر نتترنره ر سصتتدر هر تتدر 

ررر  تت رفتتدتر تتوان ر س متترتريريتتدا ورشتتدردر س متترترهنتتدرفا رو ربتتيرفدتتا رمتترترهتترن ره رب هتت ركننتتدورر تت ره  تتر رسهركمتت رف ت  تر

راتترم یرهندرفا رو برشتتدربتتيرهبتتا تري فتتدرون تتررنربتترسرسترهختتدرفم تت ره تت ه رب هتت ر سیرنمررنتتدرفتت روج بتتيرسهر س نتترورجن تت رترسهب تتي

ر  نت ررج ه ت رريمتهررفتوس رر ر ت رر ارتهرررترررف ت سررو متدهنرركي تدررفشتهرر ر ت ترر  يتهرربتيرربيمترسرركتيررشو رف ر ه هرو  ي رريا رهندرفا رو 

 اي  یرف ري هس

ربيمتترستیرفتت ر متتدرن تترنرسهرهتتو نرختترلر2-۸ر تتدر  رختترلر نتتدره ربعتتدرررشتتدهرشتت رعرجتتوهن رررنوجتتوهن رختتني ره رفعمتتوارهنتتدرفا رو 

رشو یرف ر ردهرهندورن دهربرس هسركنونرورركير نرن ر سرم ررر   ندر هسهتر نرنر سرم رهندرفا رو 
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 :دهد می افزایش را اندومتریوز احتمال زیر عوامل

 سن -1

رهخدربي ا رخر ير30-40رهرنم رتر سربيمرسترهر ركير ندرم رم اندرهندرفا رو ربيرهبا ترفع  ر سرخني رومرمر سرمررهرن 

 ود دد دداشان -2ر

ری مدرف ره زهرررسهرهندرفا رو ره امرلر   ندرندهشا رنمرردرفنر ردرهندرفا رو رب هب ر سر نره رووهندرف ربرس هست

 :را  ۷ ا  اين خنددیزي -۳ 

ریرفي و ر ردهربي ا یرك درف ر ولرسر رمفدره ربي ا ر ن رريريدا رهون رزتر رسهركيرمرر رهرن ر سربيمرسترهر 

 را  2۸ ا   ماد قاعد ي دارب -4

ریرهخدربي ا یرهخدرسر ر2۸ره ركما ربعدتريريدا رش رعرورريريدا ررفرش رعر فرن ر رصزيركيرمرر رهرن ر سرهندرفا رو ره امرل

 ها قاعد ي اين ايني  که اجند -۵

ررربرشدرهندرفا رو ري ر ره رر  رووهندرف ريريدا رمرترهون رزتربي ربين ر  ي

 قاعد ي اا ين سن -3

ریهخدرشدهرش رعرخر   ر12ره ركما رخني ر سرهندرفا رو ربيرفدا ره  ه ر سريريدا رفعموا

 خادناد ي ي سااقه -۷

ربتيررفدتا ررهترنوه هررهيضترترره رر ت ررهات ریرشتو ررفت رر رتدهرربي تا رربرشتندورربيمترستررهرت رربتيررفدتا رر ن ترررفتر سرررترررهتوهم رركيره  ه تر سرهندرفا رو 

ریا   رف وسترفوس رهر ر سرپزشفربررهخدرب ا ربرشدورهندرفا رو 

 عالئم آندومتریوز:

 : درد( الف

ر س متترتره رشتتدردو ريريتتدا ر س متترتربتتيرهختتدور ديعتت ركتتيركننتتدرفتت روج بتتيرسهرهفيفتت ر س متترتريريتتدا رمن تترمر سرمتتررهتترن ره رهيزتت 

ررتفرر سر ر تمنوسهرررجتو رره داتيریربرشتدرر ر ت رر  نت ررف ت  ترررترررهنتدرفا رو رره ري فات رر ر تمنوسهررهختدررفم ت ریراورنتدررفت رر ر منوسهرير ت

 یني در  ن ر ر  رف   تررررهندرفا رو ربيربو نرفدا رفف ومربير امررهرن 

رفم تت ربيفاتتدورهوفتتردربتتراو رختتني ر سررربرشتتدرندهشتتايررجتتو ريريتتدا رهرلرمتترترختترلر سنر ر تتمنوسه ريريتتدا رشتتدردر س متترترهاتت رفعمتتوا

یرشتو ررممت ههررهخت رلرررترررهختاف هغررو توعورربترررهختدررفم ت ررشتدردرر س مترتررهرت ررهريترترراترم ریربرشتدررهنتدرفا رو ررم تدهس مندهرري فدررفرهخد

 ن نندره  ر رم ازرسهرشدردترهخیرخ ررر س رميچرهندرفا رو ربيرفدا ر نرنرب ه رهخدرفم  ركير هشدررر ربيربرردره داي
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ربتيررهختدررفم ت رركتيررهختدرربيمترستررهرت ررهصتز رري فتدرر س ورصتوستررمت رر سرر ت رربرشتدوررندهشتايرري فات ررميچرهندرفا رو رهخدرفم  رممرني 

ر:ربرشدر ر رمرترصوست

  ررر س نرورب يرسرمرتريريدا

  ريريدا ر ولر سررريدهرش  ور ر ر س

 رنرا هسترو مفره رنرش ريريدا ر رسهرهرهخطر س مرت

  رر نره رپ ررررجن  رومر رمن رمر سر س

  رررسر هر  كرتربررممزفرنر س

  ررره ادرف رهوفردر فرن رم ر سركير   رررركم ر س

ر نترنررب هت ررر ت ررن ننتدورره  تر ررسهر س ترهصت ررشتدردوررهنتدرفا رو رربتررر نترنررب هت ررهختدررفم ت ریرني تدرربيمترستررشتدترري فدرممي ير س 

ربرشندر هشايرو ترشدردر س رو ورهفيمربيمرستربر

 قاعدگی خونریزی( ب

ر:رشرفهرررهخدرفایي رب يرسرهندرفا رو ربيرفدا ر نرنربي ر سريريدا رهون رزتر

 ررشدردرهون رزت

  رررفدتر وان ريريدا

 ررنرفنر رهون رزت

 ریرربرشدرورف ربين ر  ي

 : شامل دیگر های نشانه

  ررهون رزترفشهره سهسترررراوهسش ري ر

 رهخ رلرفشهرسر هرمررنرفنر ر عر يد 

 ررررهخاف هغرو وعر ر س ورخي ترنفرو

   ه ا 

 نربرسرست 

 رهض  ههررره    ا رفشهره  رخ رف   ت

 ناباروری و اندومتریوز:

رتتفررر سرفتترهرمتت ر سربتترس هستره امتترلیر رتتدهررفتت رشتتو رنربتترسرسر نتترنره ر سصتتدر30-50ر سرهختتدرررنربتترسرسترف تت ريوهفتتهره رر تت رهنتتدرفا رو 

راتت هستر رصتتزيرسرشتت رتره ركتتير   نتتدترهوهمتترنر رجر100رمتت ره ركتتيرهرتت ررعنتت یرهختتدر سصتتدر20ر تتدر رختتر   رختت رفنتتدر هرتر سرهتترن 

رهرت ریرشتوندررفت رربترس هسررفترهررمت رر سر رجر20ر تدر ررندهسنتدوررنربترسرستررف ت هرررر هشتايررف وت ررجن ت ررومتر رركننتدوررنمت ررهختافر هرربرس هستربي 

ربتتررنربتترسرسربيمتترسهنیررربتتدرفتت ركتترمررفتترهرمتت ر سر سصتتدر2-4ربتتير هسنتتدرن تتدهر سفتترنرهفيتتمرهنتتدرفا رو ركتتيرنربتترسرستربيمتترسهنر سره امتترل

ریرر هسندر سصدر2ره ركما رفرميرنيربرسرسترفيزهنرشدردروررفاوخطرهندرفا رو 

رهنتدرفا رو رربيمترسترربنتدترر سجتيرررهيت رر سیر هشتدررهوهمتدررنيتر ررسهروت تررپي ت  ايررنربترسرستررمترترر سفترنریربرشتدرربي تا ررهندرفا رو ر سجيريدسرم 

ریهخدرهسودرار سرنربرسرسترمرتر سفرنرفو یيدربر
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 آندومتریوز چگونه تشخیص داده می شود؟

ر:ررشو رف  وورهندرفا رو ربير ر رفوهس ر سرهخدرفم  رپزشفیرني دري ع رو  ي ريربهري ر رسرتره رون رر ربيرهندرفا رو 

  ربرسرسترف   تررجو 

 رريض ن رمرترا  ا  ره رنرش ريريدا رشدردر س مرت 

  رجن  رومر رمن رمر س ررجو 

 ر  ن رفزف ر س مرت 

 رررفدتر وان رو مدهن ركي د.... 

رووهنتدررفت ررهترنم ررمت ریرشتو ررف ت ووررهنتدرفا رو رربتيررهختدررفم ت رر  ت وررفعررنتيررمن ترمرر سري فا ترررب هت رررر ا رصوستر سرپزشف

ره ركتيررهترنمت هررهختر رربت ررررنمتو هررهس رترب ررسهرهتو ررهختدررشتدهرر  ه ت رربيمترستررهرت رربت هترركتيررخر هرهترپ خ نرفيربير ه نرپرخرربر

ربتيرربي تا ررب سخت رربت هترربيمترستررهرت رررجتو رربتيررشتفرربترررهرت ركتيررررترررررنمررتدرروزیت ررختر  ررسهرهتو رر رس ورف ر خدربيرپ خ نرفيرهر 

رفاوجتيررووهنتدررفت ررنيتزرربيمترسترر سبترسهرورسر رتيرتررربيمترسررمترتررصتنددرربتيررووجتيرربترررفعررنتيوررجتزرربتيررپزشتفریرنمرردرف هجعيرپزشف

راپرسرختت وپ رفرننتتدرنيتتر رفتتوس رج ه تت رمتترترسرشره رهختتافر هره ربعتتدربيمتترستورهرتت ري عتت رو تت ي یرشتتو ربيمتترسترهرتت ره امتترل

ركمتفرر  ت رر ههتهرر سرهنتدرفا رو ررج تاجوترررر رتدنرر سرپزشتفرربتيرركتيررهختدررخت پرر ررج ه ت رريمتهرررفراپرسرخ وپ یربو رهوهمد

ر ت  رربيمترستررهختدررفم ت رركتيرر هشتدررووجتيرربررتدرره داتيریرشتو ررفت ررف ت  رريمتهررهرت رربترررنيتزررهنتدرفا رو رربيمترستررشتدتریركندرف 

رو ت ي رربت هتررهختدررفم ت ررسرشورهرت رره رهيت رربتيریربرشتدررنربترسرسترربتيررفدتا رررتررررركنتدرره  تر ررسهر رتر ترر س رهررر  رندرشدورشدرد

رریشو رهخافر هرم رMRIررررهخ  رو رخ رخونوا ه  ورفرنندرمرر رسرشره ربي ا ره  يرتر رس نر خدربيرر

 مهم:

ره رباتتوهنركتتيرهرتت ربتت هتیرهختدرر نرپي تت  دره رجزتتواي ترهنتتدرفا رو وربترررشتتدنرسربتت رر سرهصتتولروت ر ررهخرختت ره رر تت :ركنيتتدرووجتير

رشتتنرهاير ر وتت ربيمتترسترهرتت ربررتتدر ه وركتترمررفم تت ر تتدهيهربتتيرسهر نرختت يدررتترررركتت  رپي تت ي تربيمتترسترهرتت رسرنتتدرپي تت  د

ررربيمترستررپي ت  درره رجزتواي ترربت هتررنوجوهنترنرر سرهنتدرفا رو رروت رر ييت رررروت ررخت ر ررم  تيررو ت ي ریرشتو رر ه هرو ت ي ررررشده

رفوهجتيررشتدررافاتيرركتيررمترر رري فتدرربترررف ت سهرركتيرره ت ه ترربنترب هر ریر هس رضت رسترر رنتدهرره امتر  ررنربرسرستررر  ن رفزف ر س ر سفرن

ركتيررشتو ررفت رروركيتدرره ت ه ررهرت رربتيریربرشتندرروفتررترربت رر نربتيررن تددررندررتدرركننتدوررفت رره  تر ررسهرشدهرافاير س مرتربررررشوندرف 

رف هجعتيررپزشتفرربتيررفم ت رر  صتدررهر تي رر سربيمترسترررجتو ررصتوسترر س ر نر سفترنرر هتر رررتررررربيمترسترررجتو رريتدمرره ره مينرنرب هت

ریفيرنرب  هسندر سرهرربررسهرهو رف   ترمميرررنمو ه

 درمان:

ربتيریر هس رب تا  رییرررر رنتدهرر سرومررتهر   نتد رستررربيمترستوررشتدترربيمترستورري رت ررشتدتررخت وررفرننتدرريتوهفز رربتيررهنتدرفا رو رر سفترنرر  ون  

ردیبرشرف رفافررتربيمرسترشدتربررفانرخ ر   رم رب هتر سفرنركز ر وس

 :رر س رمرتر مندهرو  ي 

ر توسرربتيریر هس رب تا  رررر رنتدهرر سر   نتد رسترربتيررومررتهرربيمترستوررشتدترربيمترستورري رت ررشتدتررخت وررفرننتدرريتوهفز رربيرهندرفا رو ر سفرنرعنو

ریبرشدرف رفافررتربيمرسترشدتربررفانرخ ر   رم رب هتر سفرنركز 
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 هورمونی: درمان

ریم اندرفوا رهندرفا رو ر س نروري ر ركرمرر سرموسفون رمرتر سفرنرب ه 

 زندگی: سبک

ره رنرشتت رردوختتدري رتت ركتترمرربتت هتیركنتتدرفتت ركمتتفر س ركتترمرربتتيركتتر  رهختتا ه درررختتر  رهتت هر رسکرتت ررس شورهنتتدرفا رو ر سفتترنر س

ر سر س یرشتو ررفت ررهت ترررر دوبترتررختدزتوررفيتوهوررشترفهرر رتر رر يدت رربترررهت هر ررسکرت رره رهختافر هرررر رتر ررفررعترتررنوشيدنربيرووصييرهندرفا رو و

رفتزف رر س مترترره رنرشت ررسرهنت رر  ترسرركترمررر  يتهرربتيررهختدررفم ت رركتيررشتو ررفت ررب ات ررهختا ه دررمترتررو نيتفرررررس شربترررمررهرن رب ه 

ریرربرشد

 جداحي: درمان

رشتدهررهرجتر ررمترترر  تدندا رررتررررربت  هرربتي رره رسهرهنتدرفا روسرربر تدررهختدررفم ت ررپزشتفررشتو ورر ه هرو ت ي ررج ه ت ررمن رمرهندرفا رو رها 

ریب  هس رسه

 اارداري:

ره داتتيیررربتدررفت رركترمرررهنتتدرفا رو رشتدترربترس هسترر تولرر سرر تت ربرشتدوررهنتدرفا رو رر سفترنررفوجتت ربترس هسترركتيررهختدررن تتدهراربتدرر تيررهات ر

رینمرردرب ا درهندرفا رو ربرس هستره رپ رفدو رهخدرفم  

 شیوه زندگی سالم و آندومتریوز

ريیيتدهررررني تدررشتدهررشتنرهايرركترف رر نريزتهریررربتدررفت ررا تا شرر نتدا رر تولرر سر م تا  رربتيررررشتدهررشت رعررنوجوهن رخني ر سرهندرفا رو 

ره رپي ت ي تررسهم ترترركتيررنتدهس رررجتو ررفتدهسك ررمنتو رريزمت ررنرت رره یر هسنتدررنیتررربيمترستررهرت ررهرجتر رر سرهسات ررررکناي ت رريزهركيرهخدرهر رب 

ركمتتفربيمترستررهرتت ربتيرر تت  رهبتا ترره تت ركترمررر سر نتتدا رمترتررشتتيوهره رب هت ررصتتوسترمت رر سیر متتدرن ترنرركرفتتهر توسرربتتيرسهرهنتدرفا رو ر

 هخدركننده

یركنتدررفت ررهرفترررهنتدرفا رو رر سفترنرررركنات لرر سرسهرف مت ررنیتررر نتدا ررترشتيوهررویييت ررنربترسرستورربترررسهب تيرر سرخت فا ررف ت  ترربي ا رفرنند

راربتدررمترررب سخت ررب هت رر سرفشترلرربت هتریر هشتدررهوهمتدررهات ررهنتدرفا رو رري رت رركترمررربت ررمت رررر ت  رربرس هسترب رم ر ندا ورشيوهرترویيي رهر 

راوشتدرربترررهت هر ررسکرت رركتيررهختدرر ه هرن ترنررف ر عترتررب هت ررممرنتي ریر متدررفت رركترمرررسهرهنتدرفا رو رره ت ررفتنر رررس شركتيررهخدرشده

 یفيدمدره زهرررسهرهندرفا رو رك ورخدزترررفيوهررر رر ري فز

ریا   رپ ميزرهشدرعرمرتر  ب ررراندمر و شري فزوراوشدر دنيرتوركر يي یره  هرهوس نره ربرردرهندرفا رو وربيرهبا ترصوستر س

 نکته : 

ر رس هررجتو رربتيررب ت رر نتدا رر سريرتي ررف ازتموررونتو  رررمترترر ت  رس هرروو يتدررررصتنرر رر سرف ازتمررمترتررسرشركترساي ترربتيررههي ورخر يرنر س

رنمتو هررهرجتر ررهن ترنررخت فدرربت هتررسهرف ت  و ررفتوه وررررمتررر ت  رس هررهرت ررفتوهس رره رب هت رر سركتيرر هشتدررووجتيررف تر يررهرت رربيربرردره دايیرهخد
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رررختو هندهرركتيرر نره رپت ررمتررركتررريترس ررررمتررركتررر  ت هررمترورركتررر  تدررصتنعا وررشتيميرر ررو كيدترتررخترهدرر سر عترلررصنعا رفوه یرهخد

 ا  ندرف ر روك ي رنرمربيرو كيد ر  ه ترفوج رشوندرف ر   

رهرتت را  نتدررفت رر ر تدررفنتيطرررهس رمتررر بر تتيرختو هندنرربترررف ازتمررصتنرر ررووختطرركتتيرم تاندررختم ررب تيرسررو كيدترترره را رمت رر روك تي ور

رفت ررهرجتر ررنيتزرربترسرستررختي رر سرف ت  و رربز تيرربرشتندوررفت رر هرخت  رنررون ترررنتيرريوهفتهرررربنتدورهرت رررفت رروجمت رر يوهنرتر  ب ر سرخم رفوه 

ر تدهيهرربتيرربررتدرر يتوهن ررمترترر  بت ررفست ارربنترب هر ریربرشتدررفت ررهنتدرفا رو ررفتوه وررهرت ررووختطررشتدهررهرجتر رربترسرستررف   تره رر  یرنمررند

 یسخرندهرشو 

رو يتتيرهي هختتارندهس رپا رشتتيم رفتتوه ره ر نر ههزتت رپوشتترركتتيرپتتدمرتررب دهشتتا ر سرررفستت اربتترسررتتفراتت رارپ ختتاي  رتر سر روك تتي و

ر سركتيررو كيد ترر ررررختزو  ررررهتد تررخي تا رر سربتدنرربتيرررسر ره رپت ررب  رصتزيررختمومررهرت ریرشتو ررفت رر  ه ربترار ررفيتزهنرربتيررنيزوربرشدرشده

ربتيررو كيتدرررررووجتيرر ت هریرات   ررفنایتهررمت رربعتدررمترتررن تهرربتيررووهنتدررفت رركتيرركننتدررف رهرجر رسهرویيي هو رررشدهررهس ر هسندرنیررکنايفرررهسث

را   یرف رووصييرهخارندهس رب دهشا رفس اربرسررفر وه مرررپدمرره رهخافر ه

 منابع:

 11847    :پرر رهره  عرسخرن ر  ا رفیرمرفعر رسمد ت     www.leader.ir/fa/content/               ر

 ر- تترارمفتتا –شتت   ه ررها تت ررمم تترسهنر–ه هسهرختت فدرفتتر سهنر–پزشتتفر-ف هيدا تترتره هتترمررر اتتيرختت فدرفتتر سهنرفرفتترركاتترهر

رهنا رسهترفن وسرن ره

  ر هسترب دهشدرو سفرنررر فو شرپزش  ر- كا رفنمدرف دترهصف رن - ري روندسخا 

 ر2005- ندرك رنو وکتر نرنررنربرسرسترهخیي ها

 ر1390ر هستريزوموونیيیرترر نررستییییی-رف ررهرهنایرلرجمعيا ر سرهر هنب سخ ر ر   رر

 رف رودرترر هسترب دهشدر سر فينيره زهرررجمعيد

   رهخ ردرجنرهر يرتر كا رف ز ر سرن  درك وسترسهم رسمرترهسویررن رربرسرسترخر

 ورر هسترب دهشتتدررنمتتدرهختتمرييهرف زتت ر رتت رنرتت ر كاتت رفاشتتيوهر نتتدا ررنربتترسرستور كاتت رسبربتتير تترم ترپنتترهرررمم تترسهنرركاتترهر

 هن تت رهريزتتومرپزشتت  رشتت يدرر سفترنرر فتتو شرپزشتت  رورفعررنتتدرب دهشتتدرو  اتت رختت فدرهترنوه هررجمعيتتدوره هسهربتترسرسترختتر  رورر

 ی1395ونیيیرترب دهشدربرسرستررنربرسرستورهنا رسهتر وکهنرا ه يفورف كزرب  ا رور

 ور ر رنر ر كا رفنمدرهخمرييهرف ز رف ز ررهخمرييهرفنمدر كا رنر ر ر راررمم رسهنخ ررنربرسرستور كا رسبربير رم ترپنرهركارهر

 هن  رهريزومرپزش  رر هسترب دهشدر سفرنرر فو شرپزش  رورفعررندرب دهشدور  ا رخ فدرهرنوه هررجمعيدوره هسهربرسرسترخر  رور

 ی1395 ه يفورهنا رسهتر وکهنراروف كزرونیيیرترب دهشدربرسرستررنربرسرستش يدرب  ا ور

 خمرييهررفنمدر كا رنر ر ر و مدهنرپز ركي ايفررنربرسرسترور كا رسبربير رم ترپنرهرررمم رسهنرورركارهر شدر سفرنرررف ز اره ر هسترب ده

خر  رررررررر خ فدرهرنوه هررجمعيدوره هسهربرسرستر شدور  ا ر ش  رورفعررندرب ده ش يدرب  ا روررررررررر فو شرپز ش  ر ف كزررور هن  رهريزومرپز

 ی1395هنا رسهتر وکهنرا ه يفوردهشدربرسرستررنربرسرستروونیيیرترب 

 رر فو شر سفرنرورب دهشتتدرر هستروف ز ررهختتمرييهرفنمدر كا رنر ر ر ارمم رسهنرررپنرهر رم ترسبربير ندرفا رو ررنربرسرسترور كا كارهر

ش  ر شدررفعررندرورپز ش  رريزومر هن  رهررورخر  رربرسرستره هسهررجمعيدورهرنوه هرخ فدررو  ا رب ده رونیيیرترف كزورب  ا ررش يدررپز

 ی1395هنا رسهتر وکهنرا ه يفوررورنربرسرستربرسرسترب دهشد

ر
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