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:پيشگفتار   
مي باشد ) در قالب برنامه هاي مشخص ( هدف اصلي ازبرنامه آموزش بهورزي ، ايجاد مهارت ارائه خدمات بهداشتي درماني به جمعيت روستايي

كه براي ايجاد اين مهارت الزم است دانش آموزان بهورزي آموزش نظري وعملي برنامه هاي بهداشتي را از طريق مربيان محترم بهورزي 
.اين آموزش ها ايجاد تغيير در رفتار ويادگيري آنها مي باشد) پيامد (كسب نموده ونتيجه غايي   

پذيرش ضرورت ( خروج از انجماد - 1:يم بر اساس مدل يادگيري كرت لوين مراحل تغيير رفتار ويادگيري به شرح ذيل مي باشندچنانچه مي دان
)انجام تغيير(پذيرش  تغيير در رفتار -2)  تغيير   

)، تكرار آن ايجاد تغيير (تثبيت  -3   

براي اين منظور نياز به انجام تمرين وتكرار فعاليتها مي .موخته مي شوندالزم به توضيح است كه در مرحله تثبيت مفاهيم مورد نظر يادگرفته وآ
.تمرين باعث تثبيت آموخته ها در ذهن مي گردد.باشد  

كتاب كار يكي از ابزارهايي است كه اين هدف مهم آموزشي را دنبال مي كند ودر پي آن است كه دانش آموزان با نوشتن وحل مسائل ،تمام 
انتخاب مسائل وتمرين ها در كتاب كار با طرح درس مربيان مطابقت دارد ودانش آموزان بهورزي مي توانند به .تثبيت كنند مطالب فرا گرفته را

الزم به توضيح است كه اين مجموعه .راحتي وهمزمان با درس كالسي ،حتي به صورت جلسه ، به جلسه اقدام به استفاده از اين كتاب نمايند
مت اللهي  تدوين گرديده ،سپس توسط خانم فوالدبند كارشناس مسول آموزش بهورزي مورد بازنگري ،تدوين اهداف ابتدا توسط خانم مژده نع

.آموزشي ،سازماندهي مطالب وويراستاري قرار گرفته است تا توسط مربيان بهورزي در آموزش به دانش آموزان بهورزي مورد استفاده قرار گيرد  
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1389تير ماه                                                                            
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 بخش اول

 

 

 آشنايي با ايمنسازي

 

 

:اهداف آموزشي   

 

:ان بتوانند اقدامات ذيل را انجام دهندانتظار است پس از آموزش نظري مطالب اين فصل بهورز   

.آلمه يا عبارت درست رادرداخل پرانتز بنويسند -١  

.دمشخص شده را آامل آننجمله هاي  -٢  

.آنندآلمه يا عبارت درست را داخل پرانتز انتخاب  -٣  
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:آشنايي با ايمنسازيبخش   

.آلمه يا عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب نماييد   

  .است)پيشگيري ثانويه –پيشگيري اوليه (ايمنسازي يكي از مهمترين خدمات ) ف ال

.جلوگيري مي كند)بعضي بيماريهاي واگير دار و غير واگير  ،تمامي بيماريهاي واگير ، بعضي بيماريها (ايمنسازي از وقوع )ب  

. مقاوم مي سازد)يك و يا چند بيماري  -همه بيماريهاي عفوني ( ايمني حالتي است كه پس از ايمنسازي در كودك ايجاد شده و او را در برابر)ج  

.است)موقتي يا كوتاه مدت ، دائمي يادراز مدت (اگر ايمنسازي با سرم انجام شود ايمني )د  

.است  ) موقتي يا كوتاه مدت–دائمي يا دراز مدت(اگرايمنسازي باواكسن انجام شودايمني )ه  

                                         ..........................تغذيه با شير  مادر به كودك منتقل مي شود  .ماريها كه از راهبه شكلي از ايمني در مقابل بي)و
.  مي گويند )مصنوعي ، طبيعي (ايمني   

.جمله هاي زير را آامل آنيد  

................. .بيماريهايي كه در حال حاضر واكسن دارند عبارتند از فلج اطفال ،سل،)الف
،........................................................................................................  

.است .................اثر بخشي واكسنها براي ايجاد ايمني يكسان )ب   

.است ..........................................زمان شروع ايمنسازي در كودكان از )ج  

...................ايمني كافي ايجاد مي كنند و بعضي ديگر باتلقيح  بعضي واكسن ها با يك نوبت)د  

. مي گويند ...................................ايجاد مصونيت بوسيله واكسن را ايمني )ه    

 

.آلمه يا عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب آنيد    

.محسوب مي شود)اآتسابي طبيعي ، اآتسابي مصنوعي (ي آه در اثر تزريق سرم در بدن بوجود مي آيدايمني  ايمن)الف   

محسوب )طبيعي ، مصنوعي (ايمني آه ادر اثر ابتال به يك بيماري و يا از طريق مادر به نوزاد منتقل ميشود ايمني  )ب 
.مي شود  
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 بخش دوم

 

واآسيناسيونآشنايي با واآسن ،سرم و نحوه اجراي   

 

 

:انتظار است  دانش آموزان بهورزي پس از تدريس نظري موضوع فوق اقدام ذيل را انجام دهند : اهداف آموزشي   

  .د نكار عملي شماره يك را انجام ده  -1 
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آشنايي با واآسن ،سرم و نحوه اجراي واآسيناسيونبخش   

)١(آار عملي شماره   
عدادجلسات كار عملي بايستي با ت الزم به ذكر است كه .س نظري  مبحث فوق كار عملي شماره يك را انجام دهيد پس از تدري :توضيحات 

.توجه به نياز دانش آموزان و طبق طر ح درس تنظيم گردد  
:مراحل انجام آار عملي   

.ا به دانش آموزان نشان دهدابتدا مربي بايد نمونه هايي از ويالها ي واكسنها ،آمپولها ،آب مقطرها ،نمونه سرم ر-1  

.از دانش اموزان بخواهيد تا فرق ويال و آمپول را توضيح دهند-2  

.در مورد محلولهايي كه حالت سوسپانسيون دارند بحث كنيد-3  

.در مورد واكسنهايي كه حالت پودري دارندبحث كنيد-4  

وانندو نكاتي مانند نام واكسن شماره سريال ،عالمت اختصاري ،تاريخ از دانش آموزان بخواهيد تا برچسب روي ويال ويا آمپول را به دقت بخ-5
)اينكار را براي انواع واكسنها انجام دهيد. (انقضاءوحالت واكسن را بر روي يك كاغذ يادداشت نمايند  
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 بخش سوم

 

 
 آشنايي با زنجيره سرما و نحوه نگهداري واآسن در يخچال و فرمهاي مربوطه

 

انتظار است  دانش آموزان بهورزي پس از تدريس نظري موضوع درس فوق اقدامات ذيل را  : وزشي اهداف آم
:انجام دهند  

9الي  2انجام كار عملي شماره هاي  - 2.  عبارات مربوطه را تكميل نمايند  -1    
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آشنايي با زنجيره سرما و نحوه نگهداري واآسن در يخچال و فرمهاي مربوطهبخش   

.ت زير را كامل كنيدعبار  

...................................................................................................... .............................................................زنجيره سرما عبارت است از-1  

 

: دو قسمت تقسيم مي شود كه عبارتند ازتجهيزات زنجيره سرما در تسهيالت بهداشتي به -2  

...........................................................................بخش ثابت شامل )الف   

.............................................................................بخش سيار شامل )ب  

 

....................................................................................................................................................عبارتند از ابزارهاي نظارتي زنجيره سرما-3  

 

مي باشد...................و در ................م حاللهاو واكسنهادر هنگا...............هدف استفاده از ابزارهاي نظارتي زنجيره سرما نگهداري دماي -4  

.درجه سانتي گراد باالي صفر باشد........................در كلد باكس و واكسن كارير در جه حرارت بايد بين -5  

ست يخچال يكي از اعضاي مهم زنجيره سرما در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت است و انواع آن عبارت ا-6
..................................................................................................از  

......................................................... واكسنها بايد طوري در يخچال قرار داده شوند كه واكسنهايي كه قبال تحويل گرفته شده اند-7    

..........................................................................   ......................ده از سبد براي نگهداري واكسنها در يخچال باعث خواهدشد كهاستفا-8  

..كنترل شود.....................درجه حرارت داخل يخچال بايستي روزي -9  
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٢آار عملي شماره   

.)ادجلسات كار عملي بايستي با توجه به نياز دانش آموزان و طبق طر ح درس تنظيم گرددتعد(:توجه  *  

.دانش آموزان را به اتاق واكسيناسيون برده آنها را با يخچال نگهداري واكسن و آيس بگ آشنا نماييد-1  

گرفتن يخچال واكسيناسيون در خانه بهداشت را  از دانش آموزان بخواهيد با توجه به آموخته هاي قبلي بصورت عملي شرايط مناسب قرار-2
..........)نحوه كنترل  تراز بودن يخچال  ،دور بودن ازنور مستقيم آفتاب و. (توضيح دهند  

.از دانش آموزان بخواهيد تا آيس بگها را به شكل صحيح در قسمت فريزر يخچال قرار دهند-3  

.مناسب و در درون سبد هاي مخصوص قرار دهنداز دانش آموزان بخواهيد تاواكسنها را در محل  -4  

.از دانش آموزان بخواهيد تاشيشه هاي حاوي آب نمك درست كرده ودر جاي مناسب قرار دهند -5  

.اقدامات ضروري در زمان كاهش درجه حرارت يخچال ويا افزايش درجه حرارت را تمرين نمايند-6  

 

٣آار عملي شماره   

.)ايستي با توجه به نياز دانش آموزان و طبق طر ح درس تنظيم گرددتعدادجلسات كار عملي ب(:توجه  *  

.كنيددانش آموزان را با كلد باكس و واكسن كاريرو كاربرد آنها آشنا-١  

ر تعدادجلسات كا( .طرز چيدن واكسنها در واكسن كارير و كلد باكس را آموزش داده و از دانش آموزان بخواهيد كه اين كار را تمرين نمايند-2
.)عملي بايستي با توجه به نياز دانش آموزان و طبق طر ح درس تنظيم گردد  

.راتمرين نماييد foam   pad طرز استفاده از-3  

 

برفك زدايي يخچال ۴آار عملي شماره   
.)تعدادجلسات كار عملي بايستي با توجه به نياز دانش آموزان و طبق طر ح درس تنظيم گردد(:توجه  * 

 
  .يحچال واآسيناسيون را با آمك دانش آموزان بصورت عملي انجام دهيد نحوه برفك زدايي-١

.از دانش آموزا ن بخواهيد آه هر آدام جداگانه اين آار را انجام دهند-٢  
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آشنايي با سرد خانه مرآزي  ۵ آار عملي شماره  
.)ظيم گرددتعدادجلسات كار عملي بايستي با توجه به نياز دانش آموزان و طبق طر ح درس تن(:توجه  * 

در خصوص نگهداري واآسنها و  به محل مذآور برده سرد خانه مرآز بهداشت جهت بازديد از دانش اموزان را-١
.ابزارهاي نظارتي سرد خانه بحث آنيد  

به سواالت زير پاسخ دهيد؟   

غذا و نوشيدني در يخچال حاوي واكسن خود داري كرد؟چرا بايستي از گذاشتن هر گونه -1  

دن واكسنها در يخچال را بنويسيد؟طرز چي-2  

طريقه چيدن آيس بگها را در قسمت فريزر يخچال بنويسيد؟-3  

  محل نگهداري شيشه هاي آب نمك در يخچال را بنويسيد ؟-4

چرا از آب نمك استفاده مي كنيم ؟-5  

در چه قسمتي از يخچال واآسن بايستي نگهداري شوندو چرا؟ حاللهاي واآسنهاي پودري-۶  

سب ترين محل جهت قرار گرفتن يخچال مخصوص نگهداري واآسن در خانه بهداشت آجاست؟منا-٧  

چگونه مي توان فهميد يخچال در حالت تراز قرار گرفته است ؟-٨  

اگر در زمان ثبت در جه حرارت يخچال متوجه شديد آه دما آمتر از حد استاندارد است چه اقدامي انجام مي دهيد؟-٩  

ت در جه حرارت يخچال متوجه شديد آه دما بيشتر از حد استاندارد است چه اقدامي انجام مي دهيد؟اگر در زمان ثب-  -١٠  
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۶ آار عملي شماره  

 آشنايي با ابزارهاي نظارتي زنجيره سرما
.)تعدادجلسات كار عملي بايستي با توجه به نياز دانش آموزان و طبق طر ح درس تنظيم گردد(:توجه  * 

 CCM  ،freezeآارت  موجود بر روي برخي از واآسنها ، VVMتي زنجيره سرما نظير برچسب هاي  ابزارهاي نظار
watch وfreeze  tag  را به دانش اموزان نشان دهيد ودر خصوص نحوه آار با آنها بحث آنيد.  

 

؟به سواالت زير پاسخ دهيد  

  چيست؟  VVMشاخص  -1
ه است و تاريخ انقضاء واكسن نگذشته است آيا واكسن قابل استفاده رنگ مربع روشن تر از داير  VVMچنانچه در شاخص   -2

 است ؟

رنگ مربع تيره تر شده  اما هنوز روشن تر از دايره اطراف ان است و تاريخ انقضاء واكسن نگذشته  VVMچنانچه در شاخص   -3
 است آيا واكسن قابل استفاده است ؟

ن شده و تاريخ انقضاء واكسن نگذشته است آيا واكسن قابل رنگ مربع همرنگ دايره اطراف آ VVMچنانچه در شاخص  -4
  استفاده است ؟

رنگ مربع تيره تراز دايره است و تاريخ انقضاء واكسن نگذشته است آيا واكسن قابل استفاده است  VVMچنانچه در شاخص  - -5
  ؟
ن از عدم انجماد واكسنهايي كه به براي اطمينا -سالمت  واكسن را از نظر منجمد شدن ارزيابي مي كند؟ VVMآيا شاخص  - -۶

  .ميشود استفاده..................و................سرما حساسند از ابزارهايي همچون 

.جمالت زير را آامل آنيد  

براي پايش دماي يخچال و آلد باآس و واآسن ..............و............در واحدهاي بهداشتي از دو نوع دما سنج  -١
.ه مي نمايندآارير استفاد  

.است........................دماي يخچال واآسيناسيون  دماسنج  بهترين دماسنج براي پايش -٢  

.مي باشد.......در شرايط ............ حد اآثر زمان نگهداري واآسنهاي باز سازي شده -٣  

.سانتي گراد باالي صفر باشد درجه.......تا.......دماي مطلوب قسمت اصلي يخچال نگهداري واآسن  بايد بين -۴  

.درجه سانتي گراد زير صفر باشد..........تا......دماي فريزر يخچال نگهداري واآسن بايستي بين    -۵  
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٧عملي شماره  آار  

 آشنايي با نمودار ثبت درجه حرارت يخچال

.)تنظيم گرددتعدادجلسات كار عملي بايستي با توجه به نياز دانش آموزان و طبق طر ح درس (:توجه   

 

دانش آموزان توضيح دهيد  براي طرز كار با نمودار ثبت درجه حرارت يخچال را -1  

را در نمودار ثبت درجه حرارت يخچال رسم نمايد) بصورت فرضي(از هر انش آموز بخواهيد تا حداقل دماي صبح وعصر ده روز متوالي -2  

 

 

 

٨آار عملي شماره   

الدي به شمسيآشنايي با فرم تبديل ماههاي مي  
.)تعدادجلسات كار عملي بايستي با توجه به نياز دانش آموزان و طبق طر ح درس تنظيم گردد(:توجه  * 

.طرز استفاده از جدول تبديل ماههاي ميالدي به شمسي را براي دانش آموزان توضيح دهيد -١  

بخواهيد تا حداقل تاريخ انقضاءده واكسن را از ميالدي به شمسي نشان دهيدواز هر دانش اموز ويالهاي گوناگون واكسن را به دانش آموزان  -2
.تبديل نمايد  
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  ٩ملي شماره عآار 

 آشنايي با دفتر ثبت سريال واآسنها

.)تعدادجلسات كار عملي بايستي با توجه به نياز دانش آموزان و طبق طر ح درس تنظيم گردد(:توجه  * 

.را براي دانش آموزان توضيح دهيدنحوه ثبت دفتر ثبت سريال واكسنها -1  

.از هر دانش اموز بخواهيد كه بصورت فرضي مشخصات چند واكسن را در دفتر مذكور ثبت نمايد-2  

 

 به سواالت زير پاسخ دهيد؟

                                و براي چه واآسنهايي بكار مي رود؟ چيستشيك تست -١

  .باشد..............شيك تست  مي توانند مورد استفاده قرار گيرند آه واآسنها از يكنمونه هاي يخ زده فقط زماني براي -٢
                                                 

.درجه سانتي گراد زير صفر نگهداري شود...........ساعت در ........... ....بايستي  نمونه آنترلي شيك تست حداقل -٣  

.ثانيه تكان داد.............و آزمايشي را قبل از شروع تست بايد به مدت  نمونه هاي آنترلي-۴  

مي آند در چنين شرايطي بايد ويالهاي آنترلي و  اگر ويالها برچسب هاي بزرگي دارند آه محتويات ويال را پنهان-۵
.آنيد تا ته نشيني رسوب را در گردن ويال مشاهده آنيد..............آزمايشي را   

  ؟.را از شيشه قهو هاي تيره مي سازند  BCG ،MR،سرخك ،    MMR ويالهاي واآسنهاي چرا-۶

آدام واآسن نسبت به گرما بيشترين حساسيت را دارد؟-٧  

آدام واآسن نسبت به سرما بيشترين حساسيت را دارد؟-٨  
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 بخش چهارم
 آشنايي با دستور العمل تزريقات ايمن

 

 

 

است  دانش آموزان بهورزي پس از تدريس نظري موضوع درس فوق اقدامات ذيل را انتظار  : اهداف آموزشي 
:  انجام دهند  

.به سواالت مربوطه پاسخ دهند - 1   

.آلمات مناسب در جاهاي خالي بگذارند  -2  

.را انجام دهند 11و 10كارهاي عملي شماره  -3  
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آشنايي با دستور عمل تزريقات ايمنبخش   

زير پاسخ دهيد؟ به سواالت   

چه بيماريهايي در اثر تز ريقات غير ايمن مي تواند انتقال يابد؟-١  

پنج مورد از راهكارهاي برنامه عملياتي تزريقات ايمن را بنويسيد؟-2  

مواردي است؟  ل چه تزريقات غير ايمن شام-3  

safety box   چيست ؟    ۴ -  

 .آلمات مناسب در جاهاي خالي بگذاريد

حجم ظروف مز بور پر شده باشد ...........پيشگيري از سر ريز شدن وسايل دفعي در صورتي آه حد اآثر به منظور -١
........ضروري است درب ظروف به نحو مناسبي بسته شده و  

.است .................يكي از مهمترين راههاي افزايش سطح ايمني در واحدهاي ايمنسازي استفاده از سرنگهاي -٢  

...........................پيشگيري از انتقال بيماريها قبل از تزريق دستها بايدبمنظور -٣  
.به سواالت زير پاسخ دهيد   

نكات ضروري در زمان استفاده از هر گونه سر سوزن و سرنگ استريل را بنويسيد. . ١-  

را بنويسيد؟) پودري (ليزه ينكات ضروري درهنگام استفاده از حالل مناسب جهت واآسن هاي لئوف -  ٢  
 جا هاي خالي را با آلمات مناسب پر آنيد؟

.ضد عفوني كنيد.............به صورت ...........محل تزريق را با پنبه الكل -1  

.استفاده نكنيد..........هر گز از پنبه الكل -2  

  .بيندازيد  Safety boxدر  همزمانمصرف شده را ..........سر سوزن و-3

.يندازيدب .................ا به تنهايي به درون هر گز سر سوزن ر-4  

.سر سوزن اجتناب كنيد .........از سرپوش گذاري -5  

  .نكنيدرا پر     Safety boxحجم   ............بيش از -۶

.صحيح يا غلط بودن جمالت زير را مشخص آنيد  
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   غلط      صحيح .جهت صرفه جويي ويالهاي ناقص مصرف شده را مي توان با هم مخلوط كرد-1

     غلط   صحيح  .براي باز سازي واكسنهاي لئوفيايزه فقط از حالل اختصاصي آن واكسن بايد استفاده نمود-2

     غلط        صحيح .چنانچه حالل و واكسن ساخت يك كارخانه نباشد مشكلي پيش نمي آيد-3

     غلط       صحيح )درجه سانتي گراد8تا2(باشد در هنگام بازسازي درجه حرارت حالل و واكسن بايد يكسان -4

 

.در جاهاي خالي آلمه يا عبارت مناسب بگذاريد  

......................به هيچيك از قسمتهاي سر سوزن دست نزنيد ،چنانچه سطح سر سوزن به هر علت غير استريل شد آن را -1  

.و سر سوزنهاي مصرف شده در دست دارند راه بروند در حاليكه سرنگها..................كاركنان بهداشتي -2  

3-  Safety box    فردي كه واكسن دريافت مي كند قرار گيرد.............بايد در.  

.............هرگز واكسن را قبل از آمادگي فرد داخل سرنگ -4  

5-  Safety box   نگهداريد..............پر شده را در يك مكان مطمئن و خشك و دور از دسترس.  

  .نكنيد............پر را دوباره     Safety  boxهرگز  -۶

  

  

١٠ه رآار عملي شما  

  و چيدمان اتاق تز ريقات  Safety boxآشنايي دانش آموزان با انواع  

.)تعدادجلسات كار عملي بايستي با توجه به نياز دانش آموزان و طبق طر ح درس تنظيم گردد(:توجه  * 

  .و نحوه استفاده از آن آشنا آنيد  Safety  boxن را به اتاق واآسيناسيون برده با انواع  دانش آموزا-١

  .را انجام دهند  Safety  boxو  تزريقات  از دانش آموزان بخواهيد تا چيدمان صحيح تخت معاينه ،ترالي وسايل-٢
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١١آار عملي شماره  

 آشنايي با وسايل تزريقات ايمن

.با وسايل تزريقات ايمن و نحوه آماده نمودن اين وسايل آشنا نماييددانش آموزان را -١  

سرنگ يك سي سي ، سرنگ دو سي سي ،سرنگ پنج سي سي،سرنگ مخصوص تزريق واكسن  ب ث  (_دانش آموزان را با انواع سرنگها -2 
  .و نحوه استفاده از سرنگها آشنا نماييد) ADژو سرنگ 

.به سواالت زير پاسخ دهيد  

  را بنويسيد؟  ADازات سرنگامتي-1

پنج مورد از نكاتي را كه بايد در بر رسي واكسن به آن توجه نمود را بنويسيد؟-2  

.صحيح يا غلط بودن جمالت زير را مشخص نماييدت  

. اگر هر گونه ترك خوردگي ، شكستگي ويا نشت در واآسن وجود دارد  ويال را بايد در اسرع وقت استفاده نمود -١
  غلط          صحيح 

  غلط  صحيح  .اگر تغييرظاهري ويا ذرات معلق در واآسن وجود دارد ويال رادوربريزيد-٢

  غلط      صحيح .اگر ويال در آب غوطه ور شده باشد بايستي در اسرع وقت استفادهشود-٣

  .يخته شوندواآسنهاي ثالث ،توام بزرگساالن ، توام خردساالن ،اگر مظنون به يخ زدگي باشند بايد دور ر-۴

  غلط         صحيح  

  .  واآسنهاي آزاز ، هپاتيت ب و همو فيلوس آنفوالنزا اگر مظنون به يخ زدگي باشند بايد دور ريخته شوند-۵

  غلط         صحيح 

.در جاهاي خالي آلمه يا عبارت مناسب بگذاريد  

.استفاده شود..............براي بر رسي واآسنهاي مظنون به يخ زدگي بايد از -١  

باشند و مربع داخلي همرنگ ويا تيره تر از دايره بيروني باشد بايد ويال VVMاگر واآسنهاحاوي برچسب  -٢
...............  

حتي درصورت  نگهداري واآسن درشرايط مناسب ( .دور ريخته شوند..............واآسنهاي باز سازي شده بايد پس از -٣
                          )زنجيره سرما
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 بخش پنجم

 

 آشنايي با دستور العمل آشوري واآسيناسيون

 

انتظار است  دانش آموزان بهورزي پس از تدريس نظري موضوع درس فوق اقدامات ذيل را  : اهداف آموزشي 
                                                                                                                                                         : انجام دهند

  .جمالت زير را آامل آنيد - 1   

.مشخصات سر سوزن وعالئم اختصاري واآسن ها را در محلهاي مربوطه درج نمايد  -٢  

.را انجام دهند ١۵تا  ١٢آار عملي -٣  

. را در جدول مربوطه درج آنندماهيت واآسن ها  -۴  

.به سواالت پاسخ دهند -۵  
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آشنايي با دستور العمل آشوري واآسيناسيون بخش پنجم  

 
.جمالت زير را آامل آنيد  

..............................................................منظور از زير يكماه -1  

............................................................منظور ازيك ماهگي --2  

.............................................................منظور ازدو ماهگي--3  

............................................................منظور ازيك سالگي --4  

.........................................................منظور ازشش سالگي --5  

 مشخصات سر سوزن مورد استفاده در واآسيناسيون 

.بايستي مورد استفاده قرار گيرد........................وشماره ..............براي تزريقات زير جلدي و داخل جلدي و نوزادان نارس ،سوزن با طول -1  

. بايستي مورد استفاده قرار گيرد.... وشماره ...... براي تزريقات غضالني سوزن با طول -2  

 

: عالمت اختصاري واآسنهاي زير را بنويسيد  

 عالمت اختصاري 
 

 رديف  نام واآسن 

  ب ث ژ 1
  )سه گانه(ثالث 2
  دو گانه خرد ساالن 3
  دو گانه بزرگساالن 4
  )خوراكي(فلج اطفال 5
  )تزريقي(فلج اطفال 6
  اوريون -سرخجه–سرخك  7
  توكسوئيد كزاز 8
  هپاتيت ب 9
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١٢آار عملي شماره   

 آشنايي با نحوه تزريقات

را از روي پوستر ..........)مثل عصب سياتيك و(_از دانش آموزان بخواهيد تا مسير عبور و قرار گرفتن اعصاب -١
. توضيح دهند  

ا گرفته اند بر روي مانكن تزريق عضالني را انجام از دانش آموزان بخواهيد تا با حضور شما و طبق آنچه آه قبال فر-٢
. دهند   

 

١٣آار عملي شماره   

 آشنايي با نحوه تزريقات زير جلدي
.از دانش آموزان بخواهيد تا با حضور شما و طبق آنچه كه قبال فرا گرفته اند بر روي مانكن تزريق زير جلدي را انجام دهند -١  

 

١۴آار عملي شماره   

ه تزريقات داخل جلدي آشنايي با نحو   
 

.از دانش آموزان بخواهيد تا با حضور شما و طبق آنچه كه قبال فرا گرفته اند بر روي مانكن تزريق داخل جلدي را انجام دهند - 1  

.سواالت زير پاسخ دهيد به    

  هاي پر شده بنويسيد؟ Safety boxچهار روش براي از بين بردن -1

رو رفتن سر سوزن آلوده به دست كاركنان بهداشتي درماني ويا پاشيده شدن خون ويا ترشحات آلوده بدن كمكهاي اوليه فوري در زمان ف-2
 بيمار را بنويسيد؟
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١۵آار عملي شماره     

 

 آشنايي با دفتر واآسيناسيون و آارت واآسيناسيون
، نحوه ثبت در دفتر و نحوه ثبت در كارت  پس از تدريس جدول روتين واكسيناسيون كشوري دانش آموزان را با دفتر واكسيناسيون-1

.واكسيناسيون آشنا كنيد  

 به پرسشهاي زير پاسخ دهيد ؟

                                                            تفاوت واآسن توام خردساالن با واآسن توام بزرگساالن را بنويسيد؟-١
             

سن ب ث ژچقدر بايد باشد؟در آودآان زير يكسال مقدار واآ-٢  

 

واآسن هپاتيت ب آودآان در چه صورتي چهار نوبت تزريق مي شود ؟نوبت هاي آن را بنويسيد؟-٣  

 

.جمالت زير را آامل آنيد  

.بايد باشد)...............ثالث (واكسن سه گانه  اول ودوم و سوم  حداقل فاصله بين نوبت-1  

  .بايد باشد...............MMRحداقل فاصله بين نوبت اول و دوم -2

بايد باشد...............حداقل فاصله بين نوبت بين نوبت اول و دوم  هپاتيت ب -3  

.بايد باشد...............حداقل فاصله بين نوبت بين نوبت دوم و سوم هپاتيت ب  -4  

.بايد باشد............سه گانه و ياد آور دومسه گانه  ياد آور اولحداقل فاصله بين نوبت  -5  

.بايد باشد...............سه گانه و ياد آور اولسه گانه  سومحداقل فاصله بين نوبت  -6  

.بايد باشد..................حداقل فاصله بين نوبت هاي  واكسن فلج اطفال -10  
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 به پرسشهاي زير پاسخ دهيد؟

جعه نموده است در بررسي آارت واآسن او در مي يابيم ماهه جهت انجام واآسيناسيون به خانه بهداشت مرا ١۶آودآي -١
آه نامبرده فقط واآسنهاي بدو تولد و دو ماهگي را دريافت نموده است و بعد از آن هيچگونه مراجعه اي جهت دريافت 

گي با هم اآنون ادامه واآسيناسيون او به چه صورتي خواهد بود؟ جدول واآسيناسيون اورا تا شش سال.واآسن نداشته است 
 ذآر تاريخ بنويسيد؟

جهت انجام واآسيناسيون به خانه بهداشت مراجعه نموده است در بررسي آارت واآسن او ) ماهه ۴٨(ساله  ۴آودآي -- ٢
در مي يابيم آه نامبرده فقط واآسنهاي بدو تولد را دريافت نموده است و بعد از آن هيچگونه مراجعه اي جهت دريافت 

آنون ادامه واآسيناسيون او به چه صورتي خواهد بود؟ جدول واآسيناسيون اورا تا شش سالگي با هم ا.واآسن نداشته است 
 ذآر تاريخ بنويسيد؟

ماهه جهت انجام واآسيناسيون به خانه بهداشت مراجعه نموده است در بررسي آارت واآسن او در مي  ١٣آودآي -- ٣
درجه  ۴٠ا دريافت نموده است و بعد از آ ن بعلت تب باالتر از يابيم آه نامبرده فقط واآسنهاي بدو تولد و دو ماهگي ر

در حال .سانتي گراد و تشنج ناشي از تزريق واآسن والدين آودك از انجام واآسيناسيونهاي بعدي خود داري نموده اند
ا تا شش حاضر چه آموزشهايي مي دهيم  ؟ ادامه واآسيناسيون او به چه صورتي خواهد بود؟ جدول واآسيناسيون اور

 سالگي با ذآر تاريخ بنويسيد؟

ماهه جهت انجام واآسيناسيون به خانه بهداشت مراجعه نموده است در بررسي آارت واآسن او در مي  ١٠آودآي  -۴
يابيم آه نامبرده فقط واآسنهاي بدو تولد و دو ماهگي و چهار ماهگي   را دريافت نموده است و بعد از آن هيچگونه 

هم اآنون ادامه واآسيناسيون او به چه صورتي خواهد بود؟ جدول .ريافت واآسن نداشته است مراجعه اي جهت د
 واآسيناسيون اورا تا شش سالگي با ذآر تاريخ بنويسيد؟

 ماهه براي اولين بار جهت دريافت واكسن به خانه بهداشت مراجعه نموده است اانجام واكسيناسيون به چه صورت بايد باشد ؟6كودكي -5
)ول مربوط را تا سن شش سالگي بنويسيدجد(  

ماهه جهت انجام واكسيناسيون به خانه بهداشت مراجعه نموده است در بررسي كارت واكسن او در مي يابيم كه نامبرده فقط  15كودكي -6
ي جهت دريافت واكسن واكسنهاي بدو تولد و دو ماهگي،چهار ماهگي و شش ماهگي  را دريافت نموده است و بعد از آن هيچگونه مراجعه ا

هم اكنون ادامه واكسيناسيون او به چه صورتي خواهد بود؟ جدول واكسيناسيون اورا تا شش سالگي با ذكر تاريخ بنويسيد؟.نداشته است   
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 در جاهاي خالي آلمه يا عبارت مناسب بگذاريد؟

.است.......................شروع برنامه ايمن سازي آودآان نارس -١  

واآسن هاي تزريقي در افراد مبتال به هموفيلي و بيماريهاي خونريزي دهنده بايستي -٢
............................................................................................ 

.                ايمن سازي نيست.........بودن مدفوع و سرما خوردگي مختصر شل -٣  

..........................................ن مبتال به سوئ تغذيه ايمن سازي بايد در آودآا-۴  

برنامه زمان بندي دريافت واآسن در افراد ي آه تزريق مكرر خون دارند مانند بيماران تاالسمي مطابق -۵
. مي باشد ......................  

بطور همزمان مورد استفاده قرار نگيرند بايد بين آنها حداقل ..............در صورتيكه واآسن هاي زنده ويروسي -۶
. فاصله باشد......................  

.آلمه مناسب را انتخاب آنيد  

.  است )سند مكتوب  - معتبر سند(مالك سابقه معتبرواآسيناسيون  - ١   

مگر در .ممنوع است )  اطفال به جز فلج –به جز تب زرد (در زنان باردار استفاده از واآسنهاي ويروسي زنده -٢
.مواردي آه خطر ابتال به بيماري بر عوارض آن غالب است   

.به سواالت زير پاسخ دهيد  

ساله جهت انجام واآسيناسيون به خانه بهداشت مراجعه نموده است در بررسي آارت واآسن او در مي يابيم ٨آودآي  -١
ده است و بعد  از آن  هيچگونه  مراجعه اي جهت  دريافت واآسن  آه نامبرده فقط واآسنهاي بدو تولد را دريافت  نمو

هم  اآنون  ادامه واآسيناسيون او به چه صورتي خواهد بود؟. نداشته  است  

جهت انجام واكسيناسيون به خانه بهداشت مراجعه نموده است در بررسي كارت واكسن او در مي يابيم ) ماه 10سال و 5(ماهه  70كودكي  -2
رده فقط واكسنهاي بدو تولد و دو ماهگي،چهار ماهگي  را دريافت نموده است و بعد از آن هيچگونه مراجعه اي جهت دريافت واكسن كه نامب

هم اكنون ادامه واكسيناسيون او به چه صورتي خواهد بود؟ .نداشته است   

موده است در بررسي كارت واكسن او در مي يابيم كه ماه دارد جهت انجام واكسيناسيون به خانه بهداشت مراجعه ن8سال و 6كودكي كه  -3
نامبرده فقط واكسنهاي بدو تولد و دو ماهگي،چهار ماهگي و شش ماهگي  را دريافت نموده است و بعد از آن هيچگونه مراجعه اي جهت دريافت 

هم اكنون ادامه واكسيناسيون او به چه صورتي خواهد بود؟ .واكسن نداشته است   

ساله  جهت انجام واكسيناسيون به خانه بهداشت مراجعه نموده است در بررسي كارت واكسن او در مي يابيم كه نامبرده فقط 14كودكي    -4 
دريافت نموده  ياد آور اول ثالث و فلج اطفال  رادر موعد مقررواكسنهاي بدو تولد و دو ماهگي،چهار ماهگي ،شش ماهگي ،يكسالگي و 

هم اكنون ادامه واكسيناسيون او به چه صورتي خواهد بود؟ .راجعه اي جهت دريافت واكسن نداشته است است و بعد از آن هيچگونه م  
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 به سواالت زير پاسخ دهيد؟

ساله بدون سابقه ايمن سازي جهت تكميل واآسيناسيون)١۵ -۴٩(زنان سنين باروري -١  

مايند؟دو گانه ويژه بزرگسال چند نوبت بايد واآسن توام بزرگسال دريافت ن   

جهت تكميل واآسيناسيون توام بزرگسال به خانه )واآسن سه گانه (ساله داراي سابقه آامل واآسيناسيون ٢٨خانمي   -٢
بهداشت مراجعه نموده است در بررسي آارت واآسنيناسيون او در مي يابيم آه اولين نوبت واآسن بزرگسال را در سن 

ن او به چه صورت خواهد بود؟دريافت نموده است ادامه واآسيناسيو سالگي١۶  

سال سن دارد جهت دريافت واآسن توام بزرگسال به خانه بهداشت  ٢۴آه ) ماه ۶مدت بار داري (خانمي باردار -٣
واآسيناسيون او به چه صورت خواهد . مراجعه نموده است نامبرده هيچگونه سابقه اي مبني بر واآسيناسيون قبلي ندارد

.)سيدبه صورت آامل بنوي(_بود ؟  

جهت تكميل واآسيناسيون توام بزرگسال به خانه )واآسن سه گانه (ساله داراي سابقه آامل واآسيناسيون ٢۴خانمي   - -۴
بهداشت مراجعه نموده است در بررسي آارت واآسنيناسيون او در مي يابيم آه اولين نوبت واآسن بزرگسال را در سن 

ن او به چه صورت خواهد بود؟دريافت نموده است ادامه واآسيناسيو سالگي١۶  

 به پرسشهاي زير پاسخ دهيد ؟

جهت تكميل واكسيناسيون توام بزرگسال به خانه بهداشت مراجعه نموده )واكسن سه گانه (ساله داراي سابقه كامل واكسيناسيون 18آقايي  —1
بوده )ياد آور دوم ثالث و فلج اطفال (سالگي 6ا در سن است در بررسي كارت واكسنيناسيون او در مي يابيم كه آخرين  نوبت واكسيناسيون او  ر

است ادامه واكسيناسيون او به چه صورت خواهد بود؟   

جهت تكميل واكسيناسيون توام بزرگسال به خانه بهداشت مراجعه نموده )واكسن توام بزرگسال  (ساله بدون سابقه ايمن سازي  30آقايي   -2
)بطور كامل بنويسيد( رت خواهد بود؟است ادامه واكسيناسيون او به چه صو  

ويا آلمه مناسب را انتخاب نماييد؟ودر جاهاي خالي آلمه يا عبارت مناسب بنويسيد  

سانتي ........حداقل به فاصله ..............چنانچه الزم باشد در يك جلسه واكسيناسيون بيش از يك نوع واكسن تزريق شود بايد در محل هاي-1
.انجام شود...........متر ويا در   

مي (واكسيناسيون از ابتدا ويا تجويز دوز اضافي ...................در صورتيكه ما بين دزهاي يك واكسن فاصله اي بيش از مقدار توصيه شده باشد -2
)نمي باشد–باشد   

انجام  .......................در ناحيه .............از  باالترافراد  ودر.........................در ناحيه  تزريق واكسنبايد ............از  كوچكتردر كودكان -3
.گيرد  
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.انجام مي گيرد...................كه تزريق ....................تزريق زير جلدي واكسنها محل -4  

.صورت گيرد.......................................در ناحيه  باشد تزريق....................نيز چنانچه حجم عضله ...............در افراد باالتر از -5  

ضرورتي .......از پايان  تلقيح واكسن ب ث ژ  پس-7 .نيازي به انجام تست مانتو نمي باشد.............................براي تلقيح واكسن ب ث ژتا -6
.ندارد  

 به سواالت زير پاسخ دهيد ؟ 

فت واكسن ب ث ژ فرد دريافت كننده واكسن بايد از نظر ابتال به بيماري سل توسط پزشك بررسي گردد؟در چه صورت بعد از دريا-1  

اگر كودكي در هنگام دريافت قطره فلج اطفال مبتال به اسهال شديد باشد آيا نيازي به دريافت دز اضافي دارد؟-2  

ز ده دقيقه استفراغ كرد چه كاري بايستي انجام دهيم ؟ا كمتراگر كودكي بعد از دريافت قطره فلج اطفال در فاصله زماني -3  

 در جاهاي خالي آلمه يا عبارت مناسب بگذاريد؟

.منع استفاده دارد...................فقط واكسن  مبتال به عالئم  ايدزدر افراد -1  

توصيه مي شود از نوع خصوص واكسن فلج اطفالدر افراد مبتالبه عالئم ايدز در -2  

. استفاده شود................   

.است  بالمانعسال ..........واكسن فلج اطفال براي افراد باالي -3  

.استفاده شود...................در خانمهاي باردار در صورت ضرورت استفاده از واكسن فلج اطفال توصيه مي شود از نوع -4  

 به سواالت زير پاسخ دهيد؟

  را بطور كامل بنويسيد؟ OPVجاي  ب   IPVموارد استفاده از واكسن  -1

از واكسن دو گانه خردسال استفاده كرد؟ )ثالث (در چه كساني بايد بجاي استفاده از واكسن سه گانه-2  

تزريق شود چه مشكالتي )سهوأ ويا  عمدأ (چنانچه واكسنهاي سه گانه ،دوگانه خرد سال ان و بزرگساالن به اشتباه زير جلد ويا داخل جلد -3
ست براي فرد دريافت كننده واكسن بوجود آورد؟ممكن ا  

متولد شده باشد بايد جهت پيشگيري از ابتال نوزادبه هپاتيت ب  و ايجاد ايمني در نوزاد چه اقداماتي  HBSAG +در صورتيكه نوزادي از مادر -4
  بايستي انجام داد؟

چه سني وبه چه منظوري بايد مورد پيگيري قرار گيرند؟ نوزاداني كه ايمنو گلوبولين اختصاصي هپاتيت ب دريافت داشته اند در-5  

آيا واكسن هپاتيت ب موارد منع تلقيح هم دارد ؟-6  
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 در جاهاي خالي كلمه يا عبارت مناسب بنويسيد؟

و زير چنانچه فردي سه ماه پس از دريافت آخرين نوبت واكسن هپاتيت ب سطح آنتي بادي خود را بررسي كند و ميزان تيتر آنتي بادي ا-1
U/mI10 دريافت نمايد و چنانچه ميزان آنتي بادي او باالي ...............با دز ........................باشدبايستي U/mI10  باشد

.......................................................................................................  

از دريافت آخرين نوبت واكسن هپاتيت ب سطح آنتي بادي خود را بررسي كند و ميزان تيتر ) بيش از سه ماه (دور چنانچه فردي در گذشته --2
         .......................................................................................................باشدبايستيU/mI10آنتي بادي او زير 

                                                                                              

 به سواالت زير پاسخ دهيد ؟

يا واآسن سرخجه دريافت آند تا چه زماني بايستي از باردار شدن پرهيز MMRچنانچه خانمي در سنين باروري واآسن -١
  نمايد؟

انه ، آزاز و هپاتيت ب در صورت باز شدن ويال در مراآز ارائه خدمات ايمن واآسنهاي فلج اطفال ، سه گانه ،دو گ-٢
  سازي در چه صورت قابل مصرف هستند؟

  ب ث ژ تا چه زماني قابل استفاده مي باشند ؟ وMMR ويالهاي آماده شده واآسن هاي -٣

در چه شرايطي هر يك از ويالهاي باز شده بايد بالفاصله دور ريخته شوند؟-۴  

، مقدار و راه تجويز واآسنهاي زير را بنويسيد؟ ماهيت  

 مقدار و راه تجويز ماهيت نام واآسن
  ثالث
  دو گانه
  سه
  كزاز
  ب ث ژ
  MMR
  فلج اطفال خوراكي

   فلج اطفال تزريقي
  هپاتيت
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 به سواالت زير پاسخ دهيد؟

قرار گرفته است بايستي پنج نوبت واكسن ضد هاري دريافت نمايد؟ در چه صورت فردي كه توسط حيوان مهاجم مورد گزش-1  

در چه صورت فردي كه توسط حيوان مهاجم مورد گزش قرار گرفته است بايستي فقط سه نوبت واكسن ضد هاري دريافت نمايد و نياز به ادامه 2
                                                                                    واكسيناسيون تا تكميل پنج نوبت  ندارد؟

سرم ضد هاري براي چه كساني مورد استفاده قرار مي گيرد؟-3  

براي چه كساني مورد استفاده قرار مي گيرد ؟وبا چه دزي ؟) واكسن دو ظرفيتي (در حال حاضر واكسن مننژيت -4  

چند نوبت تزريق مي گردد؟ واكسن مننژيت براي كودكان زير دو سال چه مقدار و در  -5  

جاهاي خالي كلمه ياعبارت مناسب بنويسيد؟در   

گذشته باشد .....................در حال حاضر حجاجي كه عازم كشور عربستان سعودي مي باشند چنانچه از تاريخ واكسيناسيون مننژيت قبلي آنها -1
.بايستي مجددأ واكسن مننژيت چهار ظرفيتي دريافت نمايند  

.انجام داد...............ويا .............زريق واكسن آنفوالنزا را ميتوان بصورت ت-2  

........................سال13ميزان دز واكسن آنفوالنزا در بالغين و كودكان باالي -3  

به فاصله ......................فت مي كنندواكسن آنفوالنزا دريا براي اولين بارسال كه 4-12ميزان دز واكسن آنفوالنزا در كودكان گروه سني  -4 
.مي باشد.............. .........  

وبه فاصله ..................واكسن آنفوالنزا دريافت مي كنند  براي اولين بارميزان دز واكسن آنفوالنزا در كودكان شش ماه تا چهار ساله كه  -5
. مي باشد..........................  

.را دريافت نمايند  واكسن آنفوالنزاو تب زرد نبايد حساسيت دارند......................به  افرادي كه-6  

..................جهت شير دهي به نوزاد  منعيتزريق واكسن آنفوالنزا به مادر -7  

ريق واكسن تب زرد براي آنها زنان باردارو كودكان با الي چهار ماه  كه قصد مسافرت به مناطق اپيدمي بيماري تب زرد دارند تز-8
.است.............................  

 

 

 

 



 

29 
 

 به سواالت مربوط به نحوه استفاده از سرم ضد كزاز  و واكسن توام بزرگسال پاسخ دهيد؟

زخم هاي كثيف چه زخمهايي هستند؟-1  

زخم هاي تميز چه زخم هايي هستند؟-2  

چه مراقبتهايي براي او انجام .ي دچار سانحه شده است به خانه بهداشت مراجعه نموده است ساله اي كه در هنگام دو چرخه سوار 14پسربچه -3
 مي دهيد؟آيا نيازي به تزريق سرم ضد كزاز و يا واكسن توام بزرگسال دارد؟در مورد هر يك توضيح دهيد؟               

)سالگي كامل است 6واكسيناسيون نامبرده تا سن (    

چه مراقبتهايي براي او انجام مي دهيد؟آيا .هنگام كار در مزرعه دچار سانحه شده است به خانه بهداشت مراجعه نموده است ساله كه 60آقايي -4
)نامبرده سابقه واكسيناسيون توام ندارد(نيازي به تزريق سرم ضد كزاز و يا واكسن توام بزرگسال دارد؟در مورد هر يك توضيح دهيد؟   

چه مراقبتهايي براي او .كه در هنگام خياطي سوزن به دست او فرو رفته است به خانه بهداشت مراجعه نموده است  ساله اي20خانم خانه دار-5
از زمان دريافت نوبت چهارم ( انجام مي دهيد؟آيا نيازي به تزريق سرم ضد كزاز و يا واكسن توام بزرگسال دارد؟در مورد هر يك توضيح دهيد؟

  .) مي گذرد واكسن توام نامبرده چهار سال
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 بخش ششم

  نحوه درخواست واآسن
 

انتظار است  دانش آموزان بهورزي پس از تدريس نظري موضوع درس فوق اقدامات ذيل را  : اهداف آموزشي 
:    انجام دهند  

. را انجام دهند 16 شماره كار عملي-1  
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نحوه درخواست واآسن بخش ششم  

 

 

١۶ه آار عملي شمار  

اكسيناسيون برده تعدادكودكان نيازمند دريافت واكسن در ماه   وپس از توضيح در خصوص نحوه در خواست واكسن دانش آموزان را به اتاق   
و  پرت واكسنها  ميزان  بصورت فرضي در اختيار دانش آموزان  قرار دهيد و از آنان بخواهيد  تا با محاسبه    آينده را  به تفكيك  واكسن ها

را مي توانيد بصورت واقعي در يك خانه بداشت نمونه آموزشي نيز انجام   اينكار(  مقدار ذخيره  ، مقدار دز مورد نياز ماه آينده را محاسبه نمايند؟
اكسيناسيون محاسبه دهيد البته الزم به ذكر است كه در اين صورت دانش آموزان بايد بتوانند تعداد دز هاي مورد نياز ماه آينده را از روي دفتر و

.و سپس مقدار پرت واكسن و مقدار ذخيره واكسن را محاسبه نمايند.كنند  
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 بخش هفتم

 آشنايي با فرم آماري واآسيناسيون

 

انتظار است  دانش آموزان بهورزي پس از تدريس نظري موضوع درس فوق اقدامات ذيل را  : اهداف آموزشي 
:    انجام دهند  

. را انجام دهند 17ملي  شماره  كار ع-1  
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 بخش هفتم

 آشنايي با فرم آماري واآسيناسيون

 

 

  ١٧ آار عملي شماره

 

پس از توضيح در خصوص نحوه تكميل فرم آمار ماهيانه واآسيناسيون دانش آموزان را به يكي از خانه هاي نمونه -١
دفتر واآسيناسيون و فرم هاي چوب خطي واآسيناسيو ن فرم  آمار ماهيانه  آنان بخواهيد تا با استفاده از  آموزشي برده و ا
.را تكميل نمايند  
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:منابع   

جزوات ايمنسازي ، زنجيره سرما وتزريق ايمن ويژه بهورزان -١  

واآسيناسيون  ٧آتابچه جلد  -٢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


