
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مداخل فرعی وجود   اد هوب  ور فروفوی هوداز ر اف فورو        

 مداخل اصلی ولی  ب صددت ضخیم ندش ب شده است هب قر ل

 د پریرن مقرالت، نرم ندیسنده یور ندیسوندنرن    شنرسریی  رشد.

 See رخوی موداد  ادجور      مقرالت ذهر شده و پس اف آن  د

Also   وجد   اد  هب خداننده دا  ب مداخل  یگر  رای هسو 

و  اطالعرت  یش ر داهنموریی موی هنود. ه ورر  ادای نمود اد     

 تصدیر ) صددت سیره و سفید( می  رشد امر تعدا  ایو  نمود اد  

 هر و تصرویر اندک است. هرانود طودم مقورالت خیلوی فیور      

هوب آن دا یود  انشونرمب     مر آنچنرن هوم هوم نیسوت    ا نیست

صوفهب هوم موی     6تر  5طدم  رخی مقرالت  ب . خالصب نرمید

 دسد.

 ادای ید پیدست می  رشد هب  رخی اف اعالمیب  4پریرن جلد 

هری سرفمرن هری  ی  المللوی  د مودد   اداشوت عمودمی و     

 خطراتی هب آن دا تادید می هند آود ه است.

 اد  هووب  قووراد Annotated Bibliographyپووس اف آن 

 خوش اوم شورمل م ودن جدیود     2شرمل سب  خش می  رشد. 

تور   2222مر دط  ب  اداشت عمدمی موی  رشود هوب اف سورم     

 هندن من شر شده و قسمت سدم مر دط  ب ه ر اریی می شد 

هب  د مدد  تردیخ  اداشت پزشوزی و  اداشوت عمودمی موی     

 رشد. ای  ه ر شنرسی  ب صددت الفبریی نرم مؤلف تنظیم شده 

 است.

 (Outline of Contents)پوس اف آن، خالصوب مه دیورت    

جلد ه رر دا  صوددت الفبوریی   4قراد  اد  هب مطرل  آمده  د 

ذهر هر ه و فیر هر مدضد ، دیز مدضودعرت مر ودط  وب آن دا    

 مشخص هر ه است ولی  ب شمرده صفهب ادجر  ندا ه.

 

 نمایه
شومرده    د ان اری ه رر نیز ید نمریب تهلیل وجود   اد  هوب  

ندش ب شده اند  وب موداخل اصولی      Boldهریی هب  ب صددت

 :ادجر  می  هند

Public Health nursing,    -     
 
Home testing,    ,     
 

ندش ب شوده انود  وب تصورویر      ای رلیدشمرده هریی هب  صددت 

(Illustration) ادجر  می  هند: 

Crime,     
 

 (Figures)نمد ادهور  مشخص شده اند  ب  fآنار هب  ر فر   

 (Table)مشخص شوده انود  وب جوداوم      tو آنار هب  ر فر  

 :ادجر  می  هند

Mobilizing for Action through Planning 
and Partnerships,    ,    -   ,    f 
 
Diabetes,    t,    t,     
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 معرفی دانشنامه بهداشت عمومی
هوب سوالمت     اداشت عمدمی شرمل فعرلیت هریی موی شود   

افرا  جرمعب دا ففظ هر ه و ادتقر می  خشد. منور ع  اداشوت   

روهی اف دش ب هری علمی، ماردت هری علمی عمدمی شرمل ن

و  رودهریی هس ند هب  رای ففوظ و  ابود  سوالمت افورا  اف     

طریق فعرلیت هری جمعی و اج مرعی انجرم می شدند، عوالوه  

 ر آن  ب فعرلیت هری سیرسی نیز  رای آمور ه هور ن منور ع و    

افرا   ب منظدد فمریت اف سرفمرناریی هب اجرای ایو  فعرلیوت   

 ر عادا می نیرند نیرف است. معمودال  الب وب نوب  د هموب      هر دا

هشددهر،  اداشت عمدمی  د سطدح مهلی، ایل ی، ملی و  ی  

 ور همورهنگی، همزوردی و فعول و انفعورم  وی  ایو          _المللی

مؤثر می  رشد هب شرمل صددت هری فراوانوی مرننود    _سطدح

  ول ی، غیر  ول ی ) اوطلبرنب( و فرفب ای می  رشد.

ری  اداشت عمدمی تدسط نروهاریی هب شرمل پزشزرن، هرده

پرس ردان،  ندانپزشزرن، م خصصرن  یمردی هوری وانیور  اد،   

جرمعووب شنرسوورن،  رفدسوورن  اداشووت، ماندسوورن  اداشوو ی،  

و  ف ری و  م خصصرن آمرد، مدیران، هردمندان پش یبرن ا ادی

 یگران می  رشد، هدایت می شد . فعرلیت هری مؤثر و هورفی  

 دط  ب  اداشوت عمودمی  وب میوزان فیور ی  وب همزوردی        مر

نیرف  اد  هب اف نظر اندافه، پیچیدنی،  همرهنگ  ی  تیم هریی

سطح ماردت هر و تخصص، فمریت مرلی و تعاود سیرسوی  د   

 مدد   دک اهمیت  اداشوت عمودمی  سویرد م نود  هسو ند.     

مه دیرت ای  ه رر  ب طدد ویژه  رای مخرطبرن عرم هب  ادای 

 الت   یرس رنی یر  انشزده ای می  رشند تایب شده،  تهصی

اف م خصصوورن فرفووب ای، هووردآمدفان و   هرانوود  سوویردی  

  انشجدیرن  اداشت عمدمی  د ای  ه رر ایزهریی پیدا 

 خداهند هر  هب  ب آنار عالقب  اش ب و  ب هردشرن می آید. 

 اداشت عمدمی یزی اف نار  هری اسرسی جرمعوب موی  رشود.    

دش ب ادتقر، فمریت، ففرظت و  رفنر اندن سوالم ی  هد  ای  

افرا   ب فد منرس  می  رشد و ای  اهدا  دا  ب طدد نسو ر ه  

اف طریق فعرلیت هری جمعی  ب  سوت موی آود .  رنرموب هور،     

خدمرت، سرفمرنار و مؤسسرتی هب  ر  اداشوت عمودمی سور و    

  د ادتبرطنود.  تمورمی افورا   هرد  ادند،  ر نیرف هوری  اداشوت    

افرا ی هب  د ای  هرد اش غرم  ادند  ب آن  ب عندان ید تالش 

سرفمرن یرف ب  د جات  ا ور هور ن سوالمت افورا  اف طریوق      

تضمی  شرایطی هب افرا   د آن سورلم موی مرننود، نگوره موی      

هنند.  ب هموی   لیول ایو  دشو ب  ور هردهوری  یگور مرننود         

رت پزشزی،  ندانپزشزی، پرس ردی و  ادوسرفی هب هد  خدم

آنار سالمت فور ی اسوت تفوروت  اد .  اداشوت عمودمی  ور       

ادتقری سالم ی، جلودنیری و هشوف  وب مدقوع  یموردی هور،       

معلدلیت هر و مرگ فو  هنگرم تأهید  اد .  سویردی اف دشو ب   

هووری علمووی، فنوورودی هوور و ماووردت هووری علمووی  د فیطووب 

 اداشت عمدمی قراد می نیرند هب می تدان آن دا  وب عنودان   

ر  اج مرعی، ید دش ب جرمع )هوب  ور دوی نروهاوری    ید نا

فیر ی اف دش ب هری نر پیدس ب  د  اداشوت عمودمی م مرهوز    

 شده( و ید شغل مدد  نظر قراد  اد .

قسمت هری تشزیل  هنده  اداشت عمدمی شورمل مجمدعوب   

وسیعی اف دش ب هری عقالنی، فرفب هر، تجوردت هور و ماوردت    

جمعیت شنرسی، تخصوص  هری علمی است: آمردهری فیرتی، 

 یمردی هری وانیر  اد و آمردهری فیس ی، علدم پریوب پزشوزی   

مثل میزرور شنرسی، فیزیدلدژی،  ادوسرفی و سوم شنرسوی،   

علدم فیزیزی مرنند فیزید و شیمی، ماندسی، علدم دف وردی  

  نند علدمی هب  ر  یمردی هری وانیرو اج مرعی، علدم  رلینی مر

 

همگوی  شنرسی، تغذیب و علدم تغذیوب  سرو هرد  ادند، سرطرن 

آناور  د  مدمی  خیل هس ند.  د مدد  هموب ی   د  اداشت ع

مودخل  د   022 ورل   ور    ای   ایره المعرد   هث شده است.

 انشنرمب  اداشت عمدمی وجد   اد  هب همگی آنار  ب منظدد 

اف نظور  هور  ادجر  سریع  طدد الفبریی مرت  شده اند. مودخل  

طدم اف اند هزاد هلمب  د هر هدام اف مام تری  قسمت هور و  

دش ب هری  اداشت عمدمی تر اند صود هلموب  ورای تعریوف     

عنرصر پریب، م فروت موی  رشوند. تمورمی مودخل هور تدسوط       

م خصصینی هب  د فدفه هری مر دط  وب خود  صورف  نظور     

هس ند ندش ب شده.  ر ای  وجد  تور آنجور هوب امزورن  اشو ب      

عی شده است اف ف ورنی اسو فر ه هوب خورلی اف اصوطالفرت      س

تخصصی  رشد  گدنب ای  ب خد ی  ورای عمودم، اوب  د یود     

  یرس رن، اب  د ید  انشزده  و یور یود ه ر خرنوب عمودمی     

  رشد قر ل فام  رشد.

ه ر شنرسی هر  رای داهنمریی خداننودنرن  وب منور عی  ورای      

د  وب آناور  وب    هس  اطالعرت  یش ر و ادجرعورتی  ورای همو   

 منظدد پیدا هر ن مدضدعرت مرتبط وجد   اد .

 

 ساختار دانشنامه بهداشت عمومی
جلد موی  رشود هوب  د قطوع  وزدگ و  وب       4ای  ه رر  ادای 

صددت  و س دنی ارپ شده است. پس اف پیشگف رد و مقدمب، 

ذهر شده اسوت و فیور    انشنرمب فارست مقرالت ادائب شده  د 

یسندنرن آن مقرلب آود ه شده است. پس عندان، ندیسنده یر ند

اف آن فارست افرا ی هب  د تایب ای   ایره المعرد  و ندش   

مقرالت آن  ست  اش ب اند، آود ه شده هب  انشگرهی هب آنار 

 د آن مشغدم  ود ه و فمینوب هوریی هوب  د آناور  وب تهقیوق        

 پر اخ ب اند دا ذهر هر ه است.

شده  ب ندنب ای هوب   ندش ب مداخل  ر فرو   دشت و ضخیم

  ب داف ی قر ل شنرسریی  رشد.  د  اخل  رخی مداخل اصلی،  
 


