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 افقی
کسن هپاتیت ب در کودکان هموفیلی، زیبا روی 1. نحوه تلقیح وا

کم خونی فقر آهن 2. خرگوش تازی، 
3. واحد سطح، یکی از ردیف های حقوق و مزایای کارمندان، 

منقارکوتاه
4. تحریك عصبی، پرستار فرنگی، با رفت می آید، پایبندی به 

عهد
کا مال، قاضی ورزشی کسن یا دارو،  5. شیشه وا

6. قلب قرآن، شا خه ای از شیمی، از وسایل نقلیه
کسی، بخشی از فیلم کفر به  7. نسبت دادن 

کهنه 8. حرف فاصله، تکرار یك حرف، ضمیر غایب، دل آزار 
گیره سر، فنا شدن  .9

10. از وسایل پانسمان، میوه تلفنی، ملعون درهم ریخته
11. وکیل از وی دفاع می کند، نامی د خترانه، برجسته

کسن یا دارو، گیسو 12. از ادات پرسش، نظرها، مقدار مشخص وا
13. رمق، بیماری انگلی، از چاشنی ها

که خوشبختانه  گاه و دارای بینش، نوعی بیماری مهلك  14. آ
ریشه کن شده

گذشتگی 15. پایتخت ایران در زمان ماد، ایثار و از خود 

عمودی
1. ازدواج، بی چاره

گیاهی 2. خواب شیرین، پروتئین 
3. نشانه مفعول بی واسطه، کشوری در قاره آمریکا با پایتختی 

سان خوزه، شهر ارگ
کرم، نشانه 4. بیماری پوستی، اما، حرکت بسان 

5. پایتخت بریتانیا، از انواع ماشین نظامی، معتمدین
6. از رشته های آموزش عالی، چین و چروك پوست، شاهرگ

7. نشانه تلقیح ب.ث.ژ، نادر
گیر و خطرناك، از اقوام ایرانی،  8. نشانه بیماری، بیماری وا

واحد پول ژاپن
9. تورم رگ های پشت پا، آشکار

10. ترس و خوف، نارس، تازه متولد شده
گفت می آید، جریمه، قشنگ 11. با 

کیان، سگ تازی، راه و روش 12. آسمان، خوراك ما
نشانه  کزاز،  و  دیفتری  بیماری  ضد  دهن کجی،  حرف   .13

جمع فارسی
14. جمعیت، دلبند داماد

15. از انگل ها، زندگی مسالمت آمیز

عبدالحمید دستور
بهورز پایگاه مراقبت بهداشت مرزی باشماق مریوان

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

خوانندگان عزیز خواهشمندیم بعد از تکمیل خانه های جدول 
کردستان،  پاسخ را تا تاریخ 1396/09/30 به نشانی استان 
استان  مرکز بهداشت  آبیدر،  آزادی، خیابان  سنندج، میدان 
رابط  کردستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت 
کنید.  فصلنامه بهورز سرکار خانم شایسته سعادتمند ارسال 
را  که پاسخ صحیح  کسانی  از  نفر  به 5  از طرف واحد مذکور 
فرستاده باشند؛ به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

بهــــورز | سال بیست و هشتم | شماره 94| 94


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

