
 

 
 

 
 

 

قرارمي دَذ رفتبرَبي پر خطر  ابتال بٍ ایذزآوچٍ مب را در معرض خطر .1

 بٍ ایذز مبست، وٍ زوذگي در كىبر افراد مبتال

خًن ي فرآيردٌ ، تمبس جىسي غیر ایمهآیب مي داویذ ایذز از طریق  .2

از ،استفبدٌ از سروگ ي سرسًزن آلًدٌ ي مشترک ،َبي خًوي آلًدٌ

 شًد. مىتقل مي طریق مبدر بٍ كًدک

استفبدٌ از درحبل حبضر مُمتریه راٌ اوتقبل يیريس ایذز در ایران ،  .3

  مي ببشذ.  براي تسریق در افراد معتبدسروگ مشترک 

اجتىبة از  رفتبرَبي جىسي پرخطر ي محبفظت وشذٌ،از رَیسپ .4

استفبدٌ مجذد  از سروگُبي یکببرمصرف ي كىترل خًن ي فرآيردٌ 

 ایذز مي ببشذ. راَُبي پیشگیري از ازَبي خًوي 

    بٍ خبطر داشتٍ ببشیم طرد بیمبر ایذز مىجر بٍ پىُبن كردن رفتبرَبي  .5

 . پر خطري غیر مسئًالوٍ برخًرد كردن بیمبرخًاَذ شذ

 مشخص مي شًد.آزمبیش خًن  ابتال بٍ يیريس ایذز فقط از طریق .6

طبقٍ فًقبوي  -خ داوش  -خ معلم -مراغٍ : آدرس مركس مشبيرٌ ایذز .7

 2220222تلفه :  - َبشم آببد مبرٌ یکمركسبُذاشتي ش

 

 
 
 

 
 

 

قرارمي دَذ رفتبرَبي پر خطر  ابتال بٍ ایذزآوچٍ مب را در معرض خطر  .1

  بٍ ایذز مبست، وٍ زوذگي در كىبر افراد مبتال

تمبس جىسي غیر ایمه، خًن ي فرآيردٌ َبي  آیب مي داویذ ایذز از طریق .2

    ٌ ي مشترک ،از خًوي آلًدٌ،استفبدٌ از سروگ ي سرسًزن آلًد

 مىتقل مي شًد.طریق مبدر بٍ كًدک 

استفبدٌ از درحبل حبضر مُمتریه راٌ اوتقبل يیريس ایذز در ایران ،  .3

  براي تسریق در افراد معتبد مي ببشذ. سروگ مشترک 

اجتىبة از  رفتبرَبي جىسي پرخطر ي محبفظت وشذٌ،از پرَیس  .4

ن ي فرآيردٌ استفبدٌ مجذد  از سروگُبي یکببرمصرف ي كىترل خً

 راَُبي پیشگیري از ایذز مي ببشذ. ازَبي خًوي 

      بٍ خبطر داشتٍ بب شیم طرد بیمبر ایذز مىجر بٍ پىُبن كردن رفتبرَبي .5

 پر خطري غیر مسئًالوٍ برخًرد كردن بیمبرخًاَذ شذ

 مشخص مي شًد.آزمبیش خًن ابتال بٍ يیريس ایذز فقط از طریق  .6

طبقٍ فًقبوي   -خ داوش  -معلمخ  -مراغٍ : آدرس مركس مشبيرٌ ایذز .7

 2220222تلفه :  - َبشم آببد مركسبُذاشتي شمبرٌ یک

 

 
 
 

قرارمي دَذ رفتبرَبي پر خطر  ابتال بٍ ایذز آوچٍ مب را در معرض خطر .1

 بٍ ایذز  مبست، وٍ زوذگي در كىبر افراد مبتال

تمبس جىسي غیر ایمه، خًن ي فرآيردٌ آیب مي داویذ ایذز از طریق  .2

َبي خًوي آلًدٌ،استفبدٌ از سروگ ي سرسًزن آلًدٌ ي مشترک ،از 

 مىتقل مي شًد. طریق مبدر بٍ كًدک

استفبدٌ از درحبل حبضر مُمتریه راٌ اوتقبل يیريس ایذز در ایران ،  .3

  براي تسریق در افراد معتبد مي ببشذ.  سروگ مشترک

اجتىبة از  ،ي محبفظت وشذٌ پرخطر يجىس رفتبرَبيپرَیس از  .4

سروگُبي یکببرمصرف ي كىترل خًن ي فرآيردٌ از  مجذد  استفبدٌ

 راَُبي پیشگیري از ایذز مي ببشذ. ازَبي خًوي 

       خبطر داشتٍ ببشیم طرد بیمبر ایذز مىجر بٍ پىُبن كردن رفتبرَبي   .5

 پر خطري غیر مسئًالوٍ برخًرد كردن بیمبرخًاَذ شذ

 مشخص مي شًد.آزمبیش خًن ایذز فقط از طریق  ابتال بٍ يیريس .6

طبقٍ فًقبوي  -خ داوش  -خ معلم -مراغٍ : آدرس مركس مشبيرٌ ایذز .7

 2220222تلفه :   -َبشم آببد مركسبُذاشتي شمبرٌ یک

 

 

 

 
 

قرارمي دَذ رفتبرَبي پر خطر  ابتال بٍ ایذز آوچٍ مب را در معرض خطر .1

 بٍ ایذز  مبست، وٍ زوذگي در كىبر افراد مبتال

تمبس جىسي غیر ایمه، خًن ي فرآيردٌ َبي آیب مي داویذ ایذز از طریق  .2

    خًوي آلًدٌ،استفبدٌ از سروگ ي سرسًزن آلًدٌ ي مشترک ،از 

 مىتقل مي شًد. طریق مبدر بٍ كًدک

، استفبدٌ از درحبل حبضر مُمتریه راٌ اوتقبل يیريس ایذز در ایران  .3

  بد مي ببشذ. براي تسریق در افراد معت سروگ مشترک

اجتىبة از  رفتبرَبي جىسي پرخطر ي محبفظت وشذٌ،از رَیسپ .4

استفبدٌ مجذد  از سروگُبي یکببرمصرف ي كىترل خًن ي فرآيردٌ 

 راَُبي پیشگیري از ایذز مي ببشذ. ازَبي خًوي 

     بٍ خبطر داشتٍ بب شیم طرد بیمبر ایذز مىجر بٍ پىُبن كردن رفتبرَبي  .5

 ًرد كردن بیمبرخًاَذ شذپر خطري غیر مسئًالوٍ برخ

 مشخص مي شًد.آزمبیش خًن ابتال بٍ يیريس ایذز فقط از طریق  .6

طبقٍ فًقبوي  -خ داوش  -خ معلم -مراغٍ : آدرس مركس مشبيرٌ ایذز .7

 2220222تلفه :   - َبشم آببد مركسبُذاشتي شمبرٌ یک
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