
      

               
            

      
              

               
             
           
              

       

           
       

              
              

             

        
             

               
            

          

                
             

          
            

             

- ویدوکدض ها ناکسو رهرباد ایقیقح
۹۱ 

 اب هک ار یتاعلاط اجنیا رد.دراد دوجو یتلاوس ۹۱- دیووک  اه سنکاو دروم رد
 میهدیم حیضوت ار اهنآ زا یخربریز رد.تافی دیهاوخ دنا هدش یرسرب تیعاقو

 ت؟اس ند  رمایب زا رتهب نویسنایواکس آیا
 تباث ینا.تاس سنکاو ندز زا رتشیب رایسب  دج ینوفع  رامیب کی هب لتبا رخط
 وننکات هک تسا ینیب یشپ لبارقیغ و  دج  رامیب کی ۹۱- دیووک هک تسا هدش
  ایازم نیاربانب.تاس هدناشک گرم ماک هب ناهج راسرس رد ار رفن اه ونیلیم
 یننچمه.تسا  دج یبناج ضراوع هب لتبا رخط زا رتشیب رایسب ونیاسنیسکاو
 ینمیا زا لبق زا یصاخ  اه هورگ دهد انشن هک درادن دوجو یملع دهاوش چیه
 دنا هدوب رادروخرب  رامیب نیا ربارب رد یبوخ

 نکهای تا ود مجاان ۹۱- دیووک یهلع نویسنایاکسو که تسا نرایتهب
 مینک یهتک یوقینمای متیسسکی به طقف
 صاخ  رامیب کی ربارب رد  وق ینمیا متسیس هک دینادب لبق زا هک تسا کنممریغ
 انشن هک درادن دوجو یملع دهاوش چیه.تاس دیدج  رامیب کی ۱۹- دیووک.دیراد
 دنتسه رادروخرب  رامیب ینا ربارب رد یبوخ ینمیا زا اه هورگ زا یخرب دهد

 د؟ننکمیقعار ما دنوانتیماهنواکس آیا
  روراب رب دناوت یم ۱۹- دیووک نسکاو دهد ناشن هک درادن دوجو  دهاوش چیه
  ارب ، دنا هدش دییأت هک ییاه سنکاو و اهوراد همه.دراذگب ریثأت اندرم ای نانز
 دنا هتفرگ رارق فلتخم هعلاطم یندنچ تحت ، فلتخم تارطخ در ای ییااسنش

د؟نهد رییتغ را "یآ نا ید" دنوانتیماهنواکس آیا
mRNA 

 کییلکن وبیر دیاس رب ینتبم  اهراتخاس و دوشیم تفای دنب وللس ره رد ا نا ر م
 رب ینتبم  اهنسکاو.دهدیم لولس هب نآ درکلمع وحن دروم رد یتاروتدس و دراد
۱۹-دیوک هیلع ،ا ان ر مomirnaty ))، انردم( نیئتورپ اهلولس دوشیم ثعاب

 ار ندب ینمیا متسیس هجیتن رد و ،دننک دیلوت ۲-وکسراس سوریو هباشم یحسط
 دهد رییغت ار امش ا دن ،دناوتیمن نسکاو ،رگید ترابع هب.دنکیم العف



         
              

 

           
            

               
             

            
         

       
            
             

    

                 

 ؟دنتهس پیچورکیم یواح ها نسواک که تسا تسرد نای آیا
ر داهن کاوزامادکچیهردنن ینچمه،ردادنودجوترظانیرونافیا،پیچرکیمیوحاین کاوچیه
۱ ۹-دیوکلباقم

 رد؟دا ودجومسیوتاونینسیاکسونیب طهابرهک رددا تقیقحنای آیا
 ماجنا  ا هدمع یکیژولویمدیپا تاعلامط ، هدحتم تلایا و دنلنف ، کرامناد رد
 عورش زا دعب و لبق ار هدور منزم  رامیب و مسیتوا زورب انزیم هک تسا هدش
  ا هعلامط چیه رد .تسا هدرک هسیاقم روشک ره رد "رپم" ونیاسنیسکاو
 .تسا هدشن تافی اه  رامیب زا کی ره داجیا و ونیاسنیسکاو ینب یطابترا
 تسا هدرک یرسرب ار عوضوم ینا زین یناهج تاشدهب نامزاس

 رد؟دا ودجو اه نسواک رد یفخم یاوتحم آیا
 هصلخ رد اه سنکاو تایوتحم.درادن دوجو اه سنکاو رد یفخم  اوتحم چیه
 یگدنیامن تیاس بو رد هک تسا هدش هداد حرش نسکاو ره رووشرب و ولصحم
 درک دیهاوخ ادیپ یکشزپ تلوصحم

 تسا هدش ت ایرد دئوس یمومع تشادهب یگدنیامن و یکشزپ تولصحم یگدنیامن زا و هت رگ رارق یسررب ردمو تاعلاط


