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 لکم نفر بیست زیر های کارگاه در ای حرفه بهداشت مهندسی های شاخص بررسی

 ۶۹۳۱ سال در اصفهان شهر

درمانی  بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه ای،بهداشت حرفه مهندسی ارشد کارشناسی؛آزادیان شراره

 اصفهان، ایران. ،اصفهان، معاونت فناوری و پژوهش

 یرانا مرو دشت فارس، اسالمی آزاد دانشگاه کامپیوتر، مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی آزادیان؛ شیما
 

 طوفمع پیش از بیش آور زیان عوامل ترلکن وبهداشتی  مسائل رفع به ای حرفه بهداشت مهندسین توجه امروزه :هدف و زمينه

 به ازنی و هستند بیشتری خطرات معرض در کوچک کارگاههای .ستنده شغلی صدمات کاهش برای تالش در آنها و است گشته

 زیر هایکارگاه راآنها  %6.79 تقریبا که دارد وجود شده شناسایی کارگاه 00111 اصفهان استان در. دارند تری افزون مراقبت

 یزیکی،ف آور زیان عوامل با شغلی مواجه حیث از هاهکارگا وضعیت بررسی مطالعه این از هدف. دهندمی تشکیل شاغل نفر ستبی

  .است ارگونومیکی و بیولوژیکی شیمیایی،

 شد انجام اصفهان شهر ملک در شده شناسایی های کارگاه بین از 0۳69 سال در مقطعی مطالعه توصیفی این :هاروش و مواد

 یبازرس لیست چک از استفاده با بازرسان توسط است رنف بیست زیر کوچک کارگاه 0411 بر بالغ که ها کارگاه %1. حدود که

 لیلتح و تجزیه. شد استفاده بازرسان گزارشات و آمار از ها داده آوری گرد برای گردید. بازدید بهداشت وزارت مصوب فرمت طبق

 .شد انجام Spss و Excel افزارهای نرم کمک به ها داده

 نامناسب وضعیت دارای % 99761 و بودند کار محیط شیمیایی عوامل معرض در شاغلین % 1700. که داد نشان هایافته :نتایج 

 ،ارتعاش معرض در شاغلین از % 974. داشتند قرار مجاز حد از باالتر سروصدای معرض در % ۳1719 و بودند کار انجام حین بدنی

 رساست مواجهه با در % UV، 474 و IR آور زیان پرتوهای معرض در % 407۳ کار، محیط نامناسب روشنایی عرضم در % .974

 بار حمل % ۳9720 و نامناسب کار ابزار از استفاده % 47۳6 کار، محیط آور زیان یبیولوژیک لعوام معرض در  % 4719، حرارتی

 .داشتند مجاز حد از بیش

 الوهع. بودند ارگونومیکی و شیمیایی آور زیان عوامل شامل کوچک کارگاههای اکثر در مطرح آور نزیا عامل ود :گيری نتيجه 

 یانز عوامل گیری اندازه ،کار محیط تسهیالت بهبود مشاوره، آموزش، طریق از شاغلین سازی توانمند جهت ریزی برنامه این بر

 که هستند مواردی جمله از رهغی و فراگیر بهداشتی خدمات ارائه و ها آموزشگاه یاندازراه بازرسی، لیستهای چک اصالح و رآو

 .دارند بیشتری توجه به نیاز

 

 ها شاخص آموزش، ی،مواجهه شغل آور، زیان عوامل واژگان کليدی:
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 FRAME روش به دیر بندر اصلی بازار حریق ریسک ارزیابی

 

 بهشتی هیدش پزشکی علوم دانشگاه ، تبهداش دانشکده ای، حرفه بهداشت کارشناسی دانشجوی ؛امینی علی

alidrdna8@gmail.com 
 

 

 ریسک ارزیابی .شود می جانی و مالی فراوان خسارات ایجاد سبب خرید مراکز و ها فروشگاه در حریق وقوع :هدف و زمينه

 هنگام در زمال اقدمات جهت آمادگی همچنین و هثحاد وقوع از پیشگیری و ایمنی های سازی آماده جهت مناسبی روش حریق

 ریسک مهندسی ارزیابی روش از مهم هدف این به یابیدست تپژوهش جه این در لذا. باشد می هثحاد از پس همچنین و وقوع

 .است شده استفاده شهر اصلی بازار جهت (FRAME) حریق

 مرکز و فروشگاه 91 ادفیتص انتخاب با بوشهر استان ،دیر بندر اصلی بازار در مقطعی صورت به بررسی این: هاروش و مواد

 توسط نتایج .پذیرفت جامان( (FRAME حریق ریسک یمهندس یارزیاب روش و لیست چک ، میدانی های بازدید توسط خرید

 .است شده محاسبه مربوطه های فرمول و اکسل و FRAME افزار نرم

 طحس مقدار یعجم میانگین که گرفت قرار زیابیار مورد دیر بندر اصلی بازار از خرید مرکز و فروشگاه 91 بررسی این در :نتایج

 .باشد می( 0764ها )( و فعالیت۳760) ها ساختمان برای حریق ریسک

 رد که آنجا از و است ممکن حداقل ها فعالیت ،ها ساختمان ایمنی سطح که دهد می نشان آمده دست به نتایج :گيری نتيجه

 می دستی های کننده خاموش فاقد اماکن از درصد 01 و ندارد وجود قحریء اطفا رکا خود سیستم ها فروشگاه از هیچکدام

 آموزش و دستی های کننده خاموش و خودکار حریقء اطفا های سیستم به ماکنا تجهیز جهت تر سریع چه هر است الزم باشند

 این به زیادی جمعیت روزه همه و است یواردات هایکاال تجارت اصلی محل بازار این کهاز آنجا . شود اقدام افراد به الزم های

 .دهند انجام را تصحیحی اقدامات نیز مربوطه های سازمان و مسئولین، مردم خود بر عالوه است الزم ندکنمی مراجعه محل

 

 FRAME لی،اص بازار ، حریق ریسک، ، ارزیابی :کليدی واژگان
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یر در سال د بررسی توان عملیاتی و پشتیبانی ایستگاه های آتش نشانی شهرستان

۳۱ 

 دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ علی امینی
alidrdna8@gmail.com 
 

و  شهر از لحاظ ریسک آتش سوزی دارای اهمیت می باشد 9هزار نفر جمعیت و  91شهرستان دیر با بیش از  زمينه و هدف :

ی شهرستان از لحاظ پرسنل و تجهیزات بررسی شود تا در صورت وجود نقص و کمبود نسب به رفع و الزم است قوای آتش نشان

 ها اقدام شود.تجهیز آن

های ایستگاه آتش نشانی در سطح شهرستان از طریق روش 9آماری  -توصیفی  -در این بررسی مقطعی ها: مواد و روش

 بت اطالعات قرار گرفت.مصاحبه ، بازدید میدانی و پرسشنامه مورد پایش و ث

وسط ت ل هر ایستگاه از طریق بازدید میدانی و لیست های ارائه شدهنیست اقالم و تجهیزات و تعداد پرسدر این بررسی ل نتایج:

ت شد. در هر شهر یک ایستگاه آتش نشانی مستقر است که بندر دیر در حال احداث دومین ایستگاه ثبهر ایستگاه آتش نشانی 

نوع  6۳موتورسیکلت و  0خودروی سبک و  0خودرو نیمه سنگین و  0خودرو سنگین و  ۳و همچنین دارای  نیز می باشد

خودرو  4نفر پرسنل عملیاتی می باشد و سایر شهر ها هر ایستگاه دارای  01قلم وسیله و همچنین  .9۳تجهیزات در مجموع 

 قلم وسیله می باشند. 249نفر پرسنل و به طور میانگین  9خودرو نیمه سنگین و  0سنگین و 

در تطابق نتایج به دست آمده از پایش با استاندارد های سازمان آتش نشانی چنین نتیجه حاصل می شود که  :نتيجه گيری

انی در برخی تجهیزات و آموزش شهرستان دیر از لحاظ قوای آتش نشانی در سطح مطلوبی قرار دارد ولی همچنان نیاز به بروز رس

 می شود. ل مشاهدهنپرس

 

 بررسی، توان، عملياتی ، آتش نشانی ، شهرستان دیر واژگان کليدی:



 

4. 

 

های طرقبه شاندیز در سال  در رستوران HSEبررسی وضعیت استقرار سیستم 

۶۹۳۱ 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ؛محمد حسن کوثری

 ارشد آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور واحد جنوب تهراندانشجوی کارشناسی  ؛فرزانه زمانی

 دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ؛مهدی الحمد
 

 

، ایجاد ثزه بطور جامع به منظور کاهش حواد( امروHSEسیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ) زمينه و هدف :

ه وری کارکنان در محیط های کاری بکار گرفته می شود. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت محیطی ایمن و افزایش بهر

 در محیط کار رستوران های شهرستان طرقبه شاندیز می باشد. HSEسیستم 

طرقبه  در محیط کار رستوران های شهرستان HSEاین مطالعه توصیفی به منظور بررسی وضعیت سیستم  مواد و روش ها:

رستوران با درجه های مختلف بهداشتی بصورت تصادفی انتخاب شدند. اطالعات به  49م گرفته است، در این راستا شاندیز انجا

آیین نامه اجرایی قانون اصالح  26ماده  2و0وسیله ی یک چک لیست جمع آوری گردید که با توجه به مواد مربوط به فصل 

 قانون کار تهیه شده است. 099و  60اشتی و ماده های قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهد 0۳ماده 

از مجموعه های مورد بررسی هیچکدام از شاغلین، معاینات شغلی را انجام نداده اند؛ بنابراین فرسودگی شغلی  ٪01در  نتایج:

از شاغلین دست اندکار  از مجموعه های مورد بررسی تنها بیشتر از نیمی % 21در شاغلین را نمی توان مورد بررسی قرار داد. در 

شستشوی ظروف هنگام کار از پیش بند ضد آب استفاده می کنند. در تمامی مجموعه های مورد بررسی حمل دستی بار بصورت 

 ( تهیه شده و مواد شیمیایی برچسب گذاری نشده است.MSDSنامناسب انجام می شود و برگه ایمنی مواد شیمیایی )

ه به نتایج حاصل از مطالعه و همچنین با توجه به تعداد زیاد شاغلین در رستوران ها الزم می بنابراین با توج نتيجه گيری :

باشد، اقدام به تاسیس یک مرکز آموزشی در زمینه ارائه راهکارها و آموزش مدیریت ایمنی و محیط رستوران ها و همچنین دیگر 

نمود و با توجه به ارتباط بیماری روماتیسم و مفصلی در مشاغل به جهت جلوگیری از مخاطرات بهداشتی در شهرستان اقدام 

 دراز مدت در شاغلین رستوران ها، نیازمند آموزش های بیشتر می باشد. 

 

 رستوران، آموزش HSE کليدی : واژگان
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ارائه یک مدل رگرسیونی برای ارزیابی عملکردهای ریوی شاغلین یک صنعت 

 یسازساختمان

 تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی گروه ارشد، کارشناسی یدانشجو ؛زاده بیگ زهرا

 ایران

 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی گروه ، P.H.D دانشجوی؛ حسین پور مهران

 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت هندسیم گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی ؛سمیعی سجاد

 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی ؛پوربابکی رضا

 تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، هحرف بهداشت مهندسی گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی ؛حسن پور بهمن

 ایران

 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی گروه ارشد، کارشناس ؛نژاد معتمدی حامد

Pourhassanb@gmail.com 

 

کند و در میان مشاغل مختلف، این صنعت لت ایفا میوساز نقش مهمی در رشد اقتصادی یک مصنعت ساخت زمينه و هدف :

 ترین صنایع در جهاناز لحاظ مواجهه با ریسک فاکتور های گوناگون من جمله آالینده های شیمیایی مختلف، یکی از خطرناك

های رود. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ظرفیت تنفسی تعدادی از کارکنان مشاغل مختلف در کارگاهبه شمار می

های تنفسی افراد و ارائه جهت تعیین و ارزیابی ظرفیت اسپیرومتری  یهاتهران با استفاده از آزمونسازی شهر تهران ساختمان

  های ریوی و نوع شغل، سابقه کار و مصرف دخانیات بوده است.یک مدل رگرسیون جهت بررسی ارتباط حجم

نفر از  940های ریوی منظور بررسی حجمبه  0۳69یفی بوده و در سال توص -این مطالعه از نوع مقطعی مواد و روش ها :

پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها  کارکنان ساختمانی شهر تهران با استفاده از آزمون اسپیرومتری انجام گرفت.

طرفه و آزمون همبستگی واریانس یک تی مستقل، آنالیزو با کمک آزمون های آماری  44خه نس SPSSافزاربا استفاده از نرم

مشخص  Backwardانجام گرفت. میزان تاثیر متغیر های تاثیرگذار بر متغیرهای عملکرد ریه نیز با رگرسیون خطی چندگانه 

 شد.

 ،FVC،1FEVهای عملکردی ریوی )داری بین متغیر سن و سابقه کار با شاخصباتوجه به نتایج این مطالعه، ارتباط معنی نتایج :

/FVC1FEV75و%-FEF25( یافت گردید )110/1>value-p).  میانگین/FVC%1FEVهای مختلف ، در بین گروه

های آزمون عملکردی ریوی با استفاده از رگرسیون خطی (. در تحلیل یافتهp-value<110/1داری داشت )شغلی اختالف معنی

سازی صورت گرفت و متغیرهای مستقل سن، سابقه کار، نوع لصورت جداگانه مدچندگانه، برای هرکدام ازعملکردهای ریوی به

 شغل و اعتیاد به سیگار وارد مدل شدند.

در  توجهیسازی با تغییر قابلباشد که افراد شاغل در صنعت ساختماندهنده این امر میمطالعه حاضر نشان نتيجه گيری :

 ها باالست .الت ریوی در آنپارامترهای عملکرد ریوی مواجه بوده و احتمال ابتال به اختال
 

  FVC ،/FVC1FEV ،1FEVسازی، مدل رگرسيون، اسپيرومتری، ساختمان : واژگان کليدی
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 بعدی(: مزایا و معایب  های آنتروپومتری )سنتی، فتوگرامتری دوبعدی و سهروش

 ایران ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،تبریز مرضیه ایزدی الی بیدی؛

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران ؛اعظم ملکی قهفرخی

amaleki@tbzmed.ac.ir 

 

کند. سه می کمک محصول و فیزیکی بین کاربر تطابق در طراحی و حصول که است ارگونومی علم اجزاء از آنتروپومتریمقدمه: 

بعدی )هالوگرافی( هستند که هر کدام مزایا و معایبی دارند. این روش آنتروپومتری، سنتی )دستی(، فتوگرامتری دوبعدی و سه

 ها پرداخته است.ی مروری به مقایسه و بررسی مزایا و معایب هر یک از روشمطالعه

 آنتروپومتری وبا واژگان  Google Scholarو  PubMed ،Science Direct های اطالعاتیر این مطالعه، پایگاهد روش کار:

 صورت جامع بررسی شد.به .410بعدی، هالوگرافی بدون محدودیت زمانی تا سال دو و سه روش، سنتی، دستی، فتوگرامتری

ای بیماران یا بر بوده و نیازمند مهارت آزمونگر است؛ ممکن است برهزینه اما زمانآنتروپومتری سنتی ساده و کم: یافته ها

گیری بعضی مناطق نظیر های بر اساس این روش، عمومًا کامالً فیت نیستند. ازطرفی، اندازهکودکان مناسب نباشد و طراحی

زین گباشد. فتوگرامتری به عنوان راه جایدلیل فشار ابزار روی بافت نرم، دارای خطا میاطراف چشم باعث ناراحتی فرد شده و به

 اسکن CT لیزری، اسکن برداری،عکس مثل غیرتماسی گیریاندازه هایرود. تکنولوژیکار میبعدی بهی دو و سههااز طریق روش

غیرتهاجمی بودن، کاهش زمان آزمون و خستگی کاربر  اند.کرده توسعه پیدا کامپیوتری، افزارهاینرم توسط تصویر پردازش علم و

هاست. لمس و دانش آناتومی سطحی جهت تعیین نقاط های این روشویژگیهای آتی از و امکان نگهداری عکس جهت تحلیل

های فتوگرامتری دوبعدی است. در بعدی نظیر صورت از ویژگیگیری انحناها و ابعاد اجسام سهراهنما و مشکل در اندازه

-التر بوده اما کاهش زمان اندازهی این روش باآیند. هزینهبعدی درمیصورت اجزاء مجازی سهبعدی، تصاویر بهفوتوگرامتری سه

ای گویای دقت دنبال دارد. مطالعات مقایسهشونده را بهگیری و خطای حاصل از فشار ابزار روی بافت و افزایش همکاری آزمون

 قابل قبول هر سه روش هستند.

با توجه به اینکه در اغلب  ها ناکافی هستند.ها( جهت طراحیجداول آنتروپومتریکی موجود )استفاده از صدك نتيجه گيری:

بعدی جهت طراحی محصول تر از فتوگرامتری سهی بدن مطرح هستند، استفاده گستردههای چندگانهگیریها، اندازهطراحی

مخصوصاً تجهیزات حفاظت فردی جهت ایرانیان با توجه به تفاوت ابعادی به دلیل قومیت متفاوت با دیگر افراد دنیا توصیه 

  شود.می

 

 بعدیژگان کليدی : آنتروپومتری سنتی، فتوگرامتری دوبعدی، فتوگرامتری سهوا
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ارزیابی صدای محیط کار و میزان مواجهه فردی در یکی از صنایع سیمان جنوب 

 ۶۹۳۱کشور در سال 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده  ؛فرشته جهانی

 .jahani.f71@gmail.com گاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازبهداشت، دانش

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای،  زینب موسویان اصل؛

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.اهواز.ایران.
 

 

مواجهه با صدا و افت شنوایی ناشی از آن یکی از معضالت اساسی در صنایع، به خصوص صنعت سیمان است و مطابق  مقدمه:

آمار جهانی همبستگی قابل مالحضه ای میان آسیب شنوایی و در ارتباط با میزان صدا و مدت کار وجود دارد. بنابراین برای 

ز صدا مطالعه حاضر به منظور بررسی آلودگی صوتی در یکی از صنایع افزایش بهره وری کار و همچنین کاهش اثرات ناشی ا

 سیمان جنوب کشور انجام گرفت.

و در یکی از صنایع سیمان جنوب کشور انجام شد. تمامی واحدهای  0۳69مقطعی حاضر در سال -مطالعه تحلیلی :کارروش 

واحد عملیاتی  ۳هیزات و وسایل فرایندی در عملیاتی صنعت جهت صدا سنجی انتخاب شدند. صدای محیط کار ناشی از تج

ایستگاه  91ایستگاه واحد تاسیسات و  29ایستگاه و همچنین در  4.6و  9.، ۳2پخت، آسیاب مواد، آسیاب سیمان به ترتیب در 

کارکنان نفر از  40فرانسه اندازه گیری شد. مواجهه فردی   Kimoکارگاه ساخت با استفاده از دستگاه ترازسنج فشار صوت مدل 

 با سر و صدای ناشی از تجهیزات نیز بررسی گردید.

ایستگاه  9.بود. در واحد آسیاب مواد از  dB  09درصد ایستگاه های واحد پخت بیشتر از  90/04تراز فشار صوت در  یافته ها:

بررسی واحد تاسیسات و در ناحیه خطر قرار داشتند همچنین  dB 09درصد تراز فشار صوت بیشتر از   011اندازه گیری شده 

ایستگاه ها در این موقعیت قرار دارند. تراز فشار صوت واحد درصد  .92/0و  0./۳2و کارگاه ساخت نشان داد به ترتیب در 

درصد افراد  24/09بوده است. بررسی مواجهه فردی در  dB 09درصد ایستگاه ها کمتر از   ۳9/0۳آسیاب سیمان نیز تنها در 

 درصد می باشند. 011شتر از دارای دز مواجهه بی

یافته ها نشان میدهد که در اکثر واحدهای کاری این صنعت آلودگی صوتی میزان باالیی داشته که نیازمند  نتيجه گيری:

اقدامات مهندسی فوری جهت کنترل صدا به میزان استاندارد و حفظ سالمت کارگران شاغل در نواحی با میزان تراز فشار صوت 

 باال می باشد.
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 تانمارسیدر کارکنان ب یعضالن یاختالالت اسکلت وعیعوامل خطر و ش یابیارز

 REBAتهران با استفاده از روش  میلقمان حک

 زشکی شهید بهشتیوم پزشکی، دانشگاه علپ دانشکده زشکی،دانشجوی پ مریم فرجی ثانی؛

 مرکز بهداشت واحد تهران جنوب کارشناس بهداشت، مریم مرادنژاد؛
 

 

ابل باشد که عواقب ق یم یعضالن یدر حال توسعه اختالالت اسکلت یدر کشورها یشغل یها بیآس نیتر عیاز شا یکیمقدمه :

از مشاغل از جمله  پرسنل  یدر برخ یعضالن یکند.احتمال بروز اختالالت اسکلت یم جادیا یو اجتماع یاز نظر اقتصاد یتوجه

  .اثر سوء بگذارد مارانیخدمات ارائه شده به ب تیفیتواند بر ک یم اللاخت نیباشد که ا یمشاعل م ریاز سا شتریب یدرمان

تهران انجام گرفت.  میلقمان حک مارستانینفر از کارکنان ب 440 نیب 0۳69در سال  ،یلیتحل یفیمطالعه توص نیا :روش کار

وسط روش   ت یپوسچر کار تیوضع یکیارگونوم یابیو ارز کیبا استفاده از پرسشنامه  نورد یعضالن یاسکلت یهایناراحت وعیش

REBA فزارانجام گرفت. داده ها توسط نرم ا SPSS22 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز 

 یسن نیانگیدرصد(بودند.م 99نفر خانم) 049و  درصد(2۳)نفر آقا  69نفر شرکت کننده در مطالعه، تعداد  440از : یافته ها

 یعضالن یاسکلت یها یناراحت وعیش نیشتریباشد. ب می سال 11/6 ± ./11افراد   یسابقه کار نیانگمی و سال ۳2 ± 12/0افراد 

 فیدرصد از وظا 49/40، حدود  REBA ازیدرصد( بود. بر اساس امت 29)ردندرصد( و گ 91درصد ( ، زانو ) 96کمر ) هیدر ناح

 یبه اصالحات به صورت آن ازین فیوظادرصد  20به اصالحات هر چه زودتر و  ازین فیدرصد وظا 46 ،یبه اصالحات ضرور ازین

 داشت . یدار یمعن طارتبا یکار تیبا جنس، سن ، سابقه کار و نوع فعال یعضالن یاسکلت یها یناراحت وعیبود. ش

 تیمطالعه نشان دادشیوع مشکالت اسکلتی  عضالنی در تمامی ردههای پرسنل درمانی باال بوده است که اکثر نتيجه گيری :

فاع چون اصالح ارت یدارد  7 دلیل اصلی آن را حجم زیاد کار این پرسنل میتوان بیان کرد که اقدامات به اصالح ازین یکار فیوظا

 باشد. یم یمناسب ضرور ناتیورزش و تمر ،یکار یآموزش پرسنل، وجود استراحتها ،یسطح کار

 

 REBAروش  ،یابیمارستان،ارزيب ،یعضالن یاختالالت اسکلت وعيش واژگان کليدی :
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 یکعروقی : مروری سیستمات _تأثیر استرس شغلی بر میزان بروز بیماری های قلبی

 یرانا دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، کمیته تحقیقاتمرضیه السادات صالحی؛

 ایران دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، کمیته تحقیقات الله قریشوندی؛

هرکرد، شهرکرد، ش گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکیادیار،است الهه توسلی؛

 ایران
 

استرس شغلی نتیجه ی فرآیند کار و یا عوامل محیط کار است که منجر به بیماری های جسمی مانند بیماری های  :مقدمه

رگونومیک ا شیمیایی، کنار خطرات فیزیکی، استرس شغلی یکی از پنج خطر اصلی در محیط های کاری در قلبی عروقی میشود.

هدف از این مطالعه، مروری برمطالعات انجام گرفته در زمینه تاثیر استرس شغلی بر میزان بروز بیماری  د.میباشو بیولوژیکی 

 های قلبی عروقی مباشد.  

لید و ک "ر، بروز، بیماری قلبی عروقیاسترس شغلی، تأثی "مقاله با کلید واژه های فارسی  ۳0در این مطالعه مروری  :روش کار

در پایگاه های جستجوی  "Occupational stress, effects, incidence, cardiovascular disease "واژه های انگلیسی 

به دست آمد که بعد از حذف مقاالت تکراری و بی  "sid, google scolar, medline, pub med "معتبر داخلی و خارجی

 اله مرتبط بررسی شد.مق 01ارتباط، 

استرس شغلی در سه حالت کلی روانی ، جسمانی و رفتاری پدیدار میشود که از نشانه های جسمانی آن میتوان به : یافته ها

فاکتورهای کاری سایکولوژیک از جمله استرس  همچنین بیماری های قلبی عروقی ، بیماری های تنفسی و گوارشی اشاره کرد.

. نقش عوامل استرس زا در ایجاد هستندتوجهی با ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی عروقی مرتبط شغلی به میزان قابل 

عوارض ناشی از بیماری های قلبی ، بحث قابل توجهی است. عوامل استرس زای کاری مانند فشار کاری و ساعت کار طوالنی با 

بیعی هیپوفیز و هیپوتاالموس را مختل میکند و درنتیجه بیماری قلبی عروقی و سکته ی مغزی ارتباط دارد. استرس عملکرد ط

                            کورتیزول و آدرنالین را به دنبال دارد که در نهایت منجر به ایسکمی عروق کرونر میگردد.افزایش هورمون 

ده و ور بیماری های قلبی بواسترس در ایجاد بیشتر بیماریها نقش دارد و همچنین استرس شغلی ریسک فاکتنتیجه گیری : 

باعث افزایش آدرنالین، نورآدرنالین، کورتیزول، فشارخون، دمای  استرس .میزان ابتال به بیماریهای کرونر قلب را افزایش می دهد

ت یپوست، فیبرینوژن و ... می شود که این فاکتور ها در بروز بیماری های قلبی نقش دارند هرچند که بروز ایم بیماری به موقع

و نمیتوان گفت استرس به خودیه خود منجر به بروز بیماری های قلبی عروقی می  بستگی دارد نیزتنش زا و میزان استرس 

 شود.لذا پیشنهاد میشود تحقیقات بیشتری راجع به این موضوع انجام شود.
 

 واژگان کليدی : استرس شغلی، تأثير، بروز، بيماری قلبی عروقی

  



 

۳۳ 

 

 در واکنش برنامه تدوین آمونیاک و نشت پیامد سازی ارائه روشی برای مدل

 شرایط اضطراری در یک مجتمع پتروشیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده  ؛فرشته جهانی

 jahani.f71@gmail.com بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشجوی  زینب موسویان اصل؛

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 

 است و سبب ساالنه حوادث زیادی جوامع صنعتی به خصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در معرض خطر قرار داده: مقدمه

سان از تالش ان یبخش ،یصنعت یها تیفعالوارد نمودن خسارات بسیاری به محیط زیست، تجهیزات و منابع انسانی می گردد. 

 یکی ارههموامری محتمل است که  شیمیاییو  ییندافر صنایعدر  سمی ادمو نشتتر است،  شیب شیبه رفاه و آسا دنیرس یبرا

 نشت پیامد سازی این پژوهش مدلبنابراین هدف از انجام ست. ا صنایع ینا افطرا ساکنینو  لشاغ ادفرا همل تهدیدکننداعواز 

 شرایط اضطراری در یکی از صنایع فرآیندی می باشد. در واکنش برنامه تدوین آمونیاك و مخازن از آمونیاك

صنایع پتروشیمی بررسی و با استفاده  یکی از ذخیره سازی در مخزن از آمونیاكانتشار مایع  نحوه حاضر مطالعه در: کارروش 

. 4سمی  بخار ابر تشکیل سازی مدل .0مدلسازی شد. این پژوهش براساس سه سناریو مدلسازی شد: ALOHA افزار نرم از

 سمی بخار ابر انفجار محیط سازی مدل . ۳اشتعال  قابل محیط سازی مدل

کیلومتر اطراف مخزن )محدوده قرمز رنگ( غلظت آمونیاك  9بر اساس نتایج حاصل از این مدلسازی تا حدود یافته ها: 

1100𝑝𝑝𝑚 .کیلومتر اطراف مخزن )محدوده نارنجی( غلظت ابر بخار آمونیاك   01از این منطقه تا حدود  می باشد𝑝𝑝𝑚 091 

می باشد که  𝑝𝑝𝑚 61111غلظت آمونیاك  مخزن  یمتر 911از مخزن تا فاصله   آمونیاكدر صورت نشت کامل  می باشد.

می باشد    𝑝𝑝𝑚09111 کیلومتری مخزن غلظت آمونیاك  0/.حداقل غلظت قابل اشتعال گاز آمونیاك و تا حدود  %91حدود 

اصله ف شده فشار موج انفجار تا لیدر صورت انفجار ابر بخار تشک حداقل غلظت قابل اشتعال گاز آمونیاك است. %01که حدود 

 می باشد که می تواند باعث آسیب جدی ساختمان ها گردد.  Psi 0ر متری از مخزن براب 11.حدود 

این مدل می تواند محدوده خطر را برای انجام اقدامات الزم جهت مقابله با شرایط اضطراری را تعیین کند و  نتيجه گيری:

 كخطرناو  سمی ادمو رنتشاا ربا نیاز اتثرا دننمو ودحدمدر  یمؤثر نقش اریضطرا یطاشردر  کنشوا حطر تهیه همچنین

 .شتدا هداخو

 

 ALOHAپتروشيمی،  آمونياک، ریسک، ارزیابی مدلسازی،: واژگان کليدی
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 کیفیت زندگی پرستاران برمطالعه تاثیر اختالالت اسکلتی عضالنی 

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم  زهرا خنیفری؛

 شاپور اهوازپزشکی جندی 

 ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوردانشکده ای بهداشت ،استادیار گروه بهداشت حرفه ای داوود افشاری؛

 اهواز
 

غیبت از کار و اختالل  مسائل شغلی در جامعه امروز است که علتشایع ترین  یکی از  اختالالت اسکلتی عظالنیمقدمه: 

به خصوص  در حرفه ای پرستاری که بیشترین ارتباط و نقش را در دادن ، شد می با نیز یط شغلیحعملکردی کارکنان در م

خدمات درمانی به افراد جامعه را دارا است  میتواند عامل مهمی در کاهش بهره وری  و کیفیت زندگی  پرستاران  باشد.گاهی 

مطالعه ای .می شود عملکرد پرستاران این عوامل سبب نارضایتی پرستاران ،ترك شغل و نارضایتی مراجعه کنندگان از کیفیت 

 حاضر با هدف  شناسایی اثر اختالالت اسکلتی  عضالنی بر کیفیت زندگی پرستاران انجام شده است .

 Elmnetو  Magiran  ،SID و پایگاه های اطالعاتی Google scholar یجستجو در  موتور جستجو بااین مطالعه  روش کار:

. در این انجام شده است 4100تا 4104عضالنی ،کیفیت زندگی طی سال های-ت اسکلتی الختالبا کلید واژه های پرستاران،ا

 مقطعی  بهره گرفته شده است. -مطالعه از مقاالت پژوهشی  و توصیفی

عضالنی مربوط به دردهای مزمن  در ناحیه  _درصد  اختالالت اسکلتی.0تا  0/94.مطالعات نشان می دهند که :یافته ها

 کردن جابجا قبیل از هایی فعالیت ،مدت طوالنی های ایستادن دلیل به پرستاری پرسنل ن می باشند، همچنین در فوقانی بد

اختالالت اسکلتی عضالنی  شیوع  کاری های در شیفت فشردگی و  ایستاده به نشسته حالت از وضعیت بیمار مداوم تغییر ،بیمار

 منفی اتثراعضالنی –به اختالات اسکلتی  مبتال  افراد درصد  91نجام شده های ا بررسی در. نسبت به دیگر پرسنل بیشتر است

 زندگی کیفیت بر عضالنی -اثر اختالالت اسکلتی بودن حاد حاکی از امر این بودند که کرده ابراز خود زندگی روی بر درد را کمر

 باشد. می دیگر افراد با مقایسهدر پرستاران 

لوگیری از آسیب برای جهستند. اختالالت اسکلتی عضالنی بر کیفیت زندگی پرستاران  ی تاثیر منفی همطالعات نشان دهند نتيجه گيری:

ایجاد محیط  مناسب  جهت کاهش نیاز های فیزیکی و روان شناختی،  ، و ارتقاء سطح کیفیت زندگی پرستاران های اسکلتی عضالنی

از ابزار استاندارد و ارگونومیک و کاهش وزن در صورت لزوم پیشنهاد  سچر های کاری مناسب توسط طب کار، استفادهوآموزش مداوم  پ

 .شود همچنین انجام مطالعات گسترده تر در این زمینه توصیه می .ستشده ا

 

 عضالنی، کيفيت زندگی-واژگان کليدی: پرستاران، اختالالت اسکلتی
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 در یک صنعت تولید قند PHAارزیابی ریسک به روش 

انشگاه علوم د ،جوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجوییدانش فاطمه سلیمی؛

 پزشکی سبزوار

دانشگاه  ،ای، دانشکده بهداشتگروه مهندسی بهداشت حرفه کارشناس ارشد ارگونومی، مربی، زهرا شریفی؛

 علوم پزشکی سبزوار
 

خطرهاست  بررسی برای منطقی روش ریسک ارزیابیرود. شمار میهمروزه، مدیریت ریسک بخشی محوری از مدیریت با مقدمه:

پردازد. هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی می محیط و تجهیزات افراد، مواد، روی هاآن بالقوة پیامدهای و خطرها شناسایی به که

 در یک صنعت تولید قند می باشد. PHAریسک به روش 

 راستای در گام استفاده شد. اولین  PHAهای ارزیابی ریسک از روش ن روشدر این مطالعه توصیفی مقطعی، در میا روش کار:

در  خطرات شناسایی شده تمام .است ترمناسب انجام اقدام نتیجه در و بهتر شناسایی منظور به آنها بندی خطرات، دسته حذف

 اولیه ریسک ارزیابی کد و عیینریسک ت احتمال و شدت ،PHLفرم  تکمیل از شد. بعد وارد خطر مقدماتی لیست یا PHL فرم

 ارزیابی اصالحی، اقدامات شدن و اعمال مشخص شد. بعد از PHA فرم وارد خطرات مابقی و حذف جزئی، شد. خطرات محاسبه

 تکنولوژیکی، علمی، هایبه پتانسیل توجه با اصالحی اقدامات ثانویه تعیین شد. مداخله ریسک ارزیابی کد و مجدد صورت ریسک

 ارائه شد. اولویت حسب بر صنعت مقدورات مالی و تجهیزاتی

قابل قبول ولی با نیاز به  %46/02نامطلوب و  %۳0/00غیر قابل قبول،  %21/2خطر شناسایی شد که از این میان،  60 یافته ها:

ثانویه،  ریسک ارزیابی تجدید نظر بودند. مخاطرات ارگونومیکی و فیزیکی باالترین سطح ریسک را به خود اختصاص دادند. کد

 اولیه، در اکثر موارد کاهش قابل مالحظه ای را نشان داد.  ریسک ارزیابی نسبت به کد

 کیفی صورت نیز به روش این در ها ریسک بندی اولویت است، بنابراین کمی نیمه روشی PHAاینکه  به توجه با نتيجه گيری:

شود. لیستی از ناسایی خطرات مهم مورد استفاده واقع میاست که برای شناسایی مناطق ایمنی بحرانی جهت ارزیابی و ش

خطرات غیر قابل چشم پوشی و یک ارزیابی از ریسک های باقی مانده پس از اعمال اقدامات پیشگیرانه فراهم شد که به بهبود 

 وضعیت ایمنی و بهداشت در این صنعت، کمک نمود.

 

 قند، صنعت توليد PHAارزیابی ریسک، روش کليدی:  گانواژ
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 از استفاده با کارفرمایان ایمنی ی انگیزه ی پرسشنامه محتوایی روایی تعیین

 CVR شاخص

 تربیت گاهدانش پزشکی، علوم دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی گروه دانشیار، مهابادی؛ اصیلیان حسن

 ایران مدرس،تهران،

 پزشکی، علوم دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی عباسی؛ ایمانی لیال

 ایران مدرس،تهران، تربیت دانشگاه

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی گروه دانشیار، واریانی؛ صفری علی

 ایران قزوین، قزوین،
 

 افزایش به منجر کارکنان غیبت نهمچنی شود، سازمان برای هزینه و کارکنان بیماری باعث میتواند ایمن غیر کار محیط: مقدمه

 می اتفاق مکررا هم هنوز ها بیماری و حوادث حال این با. شد خواهد کارفرما برای انسانی، سرمایه رفتن دست از و ها هزینه

 در قوانین چرا اینکه دالیل از یکی. میشدند کشته خود کار محیط در کارگر 0۳ متوسط طور به روزانه ، 4104 سال در. افتد

 برای ردیف اشتیاق" عنوان تحت ایمنی انگیزهی. است ایمنی مسائل به نسبت انگیزه عدم شوند، نمی رعایت همیشه کار یطمح

 هک اند کرده آشکار مطالعات. میشود تعریف "رفتارها این با مرتبط ارزشهای و ایمن رفتارهای تصویب منظور به تالش اعمال

 .دشون می تعیین مدیریت یا سرپرستی ایمنی استانداردهای و مدیریت یا سرپرستی توسط شدت به ایمنی ی انگیزه

 دوم مرحله در .گرفت قرار بررسی مورد ایمنی انگیزه زمینه در شده انجام مختلف مطالعات نخست منظور این برای: روش کار

 پرسشنامه متخصصین نظر دتایی منظور به. شد ترجمه 4101 سال در همکاران و هدالند مطالعه در شده استفاده ی پرسشنامه

 در. دگردی اعمال پرسشنامه در تغییراتی نتایج دریافت از پس و گردید ارسال ایمنی متخصصان از نفر 01 برای شده ترجمه ی

 محاسبه جهت گردید؛ ارسال کشور های دانشگاه ایمنی اساتید از نفر 04 برای پرسشنامه روایی، تعیین جهت بعد ی مرحله

 « و » ندارد ضرورتی گویه «لیکرت  بخشی سه طیف اساس بر را سؤاالت از هریک تا شد خواسته صصانمتخ از CVR شاخص

 طبقه بندی کنند.» است ضروری گویه «، » نیست ضروری ولی است مفید گویه

 از نظر هدالند و همکاران مطالعه ی ترجمه شده ی سوال مربوط به پرسشنامه ۳9سوال از  0۳نشان داد که  جینتا :یافته ها

 CVR شاخص نیشدند. با توجه به جدول ارائه شده توسط الوشه کمتر انیب یینها ی باال بوده و در پرسشنامه ییمحتوا ییروا

 .دیمحاسبه گرد 1709مقدار  نیشتریو ب 179سواالت  یبرا

 بدست جیتانمود که با توجه به نابزار قابل اعتماد استفاده  کیاز  ستیبا یم انیکارفرما یمنیا زهیسنجش انگ یبرا :یريگ جهينت

 دارد. یقابل قبول ییمحتوا ییروا یکار یها طیاستفاده در مح یمذکور برا ی آمده پرسشنامه

 

 CVRشاخص  ،ییمحتوا ییروا ،یمنیا زهيانگ :یديکل واژگان
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مرکز بهداشت شرق اهواز به  یکارکنان ادار یعضالن یاختالالت اسکلت یابیارز

 ROSAروش 

 رانیا راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک ه،یبهداشت و تغذ دانشکده ،یگروه ارگونوم ی؛رینجات ام

 انریا راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک ه،یبهداشت و تغذ دانشکده ،یگروه ارگونوم ؛الهه درتاج
 

 

و بر  ودش ناتوان کننده ظاهر اریتواند بس یمرتبط با کار است که م یها یماریاز جمله ب یعضالن - یاختالالت اسکلت :مقدمه

اشد. ب یم کار یروین یانسان یبهایها و آس نهیهز شیعامل از دست رفتن زمان کار، افزا نیانجام شده، عمده تر قاتیاساس تحق

 یهایماریب نیب در 410۳سازمان در سال  نیشده از ا هیو مستندات ارا یانجام گرفته توسط سازمان بهداشت جهان یطبق بررس

مربوط به  مشکالت یاز کار و رتبه دوم را در رده بند یناش یهایماریکل ب % 20حدود  یعضالن_یاسکلت یها بیآس ،یشغل

 ینعضال یاسکلت موثر در بروز اختالالت یارگونوم یفاکتور ها سکیر نییمطالعه تع نیبه دست آوردند. هدف از ا یسالمت

 باشد. یم کیو اطالعات دموگراف ROSAاز روش  مرکز بهداشت شرق اهواز با استفاده یکارکنان ادار

به صورت  اهواز مرکز بهداشت شرق ینفر از کارکنان ادار 29 - یباشد و بر رو یم یمقطع یفیمطالعه از نوع توص نیا :روش کار

ار با ساعت ک ۳ سال سابقه کار و حداقل کیورود به مطالعه داشتن همچون حداقل  یارهایو با در نظر گرفتن مع یسرشمار

 یاسکلت بیآس فقرات، در ستون یسابقه جراح ،ینقص مادرزاد یخروج از مطالعه همچون افراد دارا یارهایدر روز و مع وتریکامپ

ه با استفاده از پرسشنام مطالعه نیا یانجام شد. داده ها یعضالن یمرتبط با اختالالت اسکلت یو مصرف هر گونه دارو یعضالن

 انجام شد. SPSS21افزار  نرم داده ها با استفاده از با استفاده از لیو تحل هیو تجز یآور جمع ROSAو روش  کیدموگراف

 سکیر سطح هی) در ناح %.997نفر (  ۳1کم،  سکیسطح ر هی) در ناح %272نفر (  ROSA  ،4 سکیبر اساس سطح ر :یافته ها

 قرار داشتند. یمخطر و ضرورت انجام مداخله ارگونو هی( در ناح %4076نفر (  0۳هشدار و 

 مداخالته ب ازیمرکز بهداشت شرق اهواز، ن یدر کارکنان ادار یعضالن یاختالالت اسکلت وعیباال بودن ش لیبه دل :یريگ جهينت

کاهش  و مرتبط یآموزش یدوره ها یبه پرسنل و برگزار یآموزش ارگونوم ،یکار یها ستگاهیهمچون: اصالح ا یکیارگونوم

 گردد.  یم شنهادیپ یعضالن یجهت کاهش اختالالت اسکلت وتریپکار با کام یساعات کار

 

 ، اهواز ROSA ،یکارکنان ادار ،یعضالن یاختالالت اسکلت :یديکل واژگان
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 دی و الفع کربن تلفیق از استفاده با هوا از تولوئن بخار فوتوکاتالیتیکی حذف

 تیتانیوم اکسید

 لومع دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه هداشتب مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی ؛کاظمی سمیرا

 ایران قزوین، قزوین، پزشکی
samira.kazemi.t@gmail.com 

 قزوین، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی گروه دانشیار ؛پی نیک احمد

 ایران قزوین،
 

 برای یزن کم بسیار های غلظت در اینکه به توجه با و است رفرا آلی ترکیبات پرمصرفترین از یکی تولوئن، : هدف و زمينه

 این ذال. است صنایع قانونی الزامات از زیست محیط به انتشار از قبل آن کنترل است، مضر زیست محیط و انسانها سالمتی

 .یدگرد انجام هوا جریان از تولوئن بخار حذف بر  4TiO با فعال کربن تلفیق تاثیر بررسی هدف با مطالعه

 تثبیت هشیش پشم روی بر وری غوطه روش با و تلفیقی صورت به تیتانیوم اکسید دی و فعال کربن مطالعه، این در : روش کار

 Minitab افزار نرم توسط شده طراحی آزمایشگاهی شرایط در هوا جریان از تولوئن بخار فوتوکاتالیتیکی حذف کارایی و شده

 .گرفت رقرا بررسی مورد ، RSM روش به و 17

 تا 16 تولوئن 9 تا 4 ماند زمان در و/  حذف راندمان ثانیه، ppm 8 . غلظتی محدوده در آمده دست به نتایج اساس بر : نتایج

 یم افزایش حذف راندمان جذبی، بستر در آالینده ماند زمان کاهش و تولوئن اولیه غلظت افزایش با که آمد دست به درصد 11

 . بود درصد ثانیه 4 ماند زمان و ppm 64/2 ورودی غلظت در بهینه، عملیاتی شرایط در داد نشان نتایج همچنین. یابد

 به فعال ربنک افزودن و بوده باالیی راندمان دارای مطالعه، مورد شرایط در تلفیقی فوتوکالیست داد، نشان نتایج : گيری نتيجه

 .است هوا از وئنتول بخار حذف برای کاربردی و موثر روشی تیتانیوم، اکسید دی
 

 فرار آلی ترکيبات فوتوکاليتيکی، اکسيداسيون فعال، کربن (،  TiO 2 ) تيتانيوم اکسيد دی:  کلیدی واژگان
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 و یپزشک علوم دانشگاههای اداری کارکنان شغلی رضایت بر موثر عوامل بررسی

 ایران بهداشتی درمانی خدمات

 انشگاهد بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی آموخته دانش ؛آسیوندزاده احسان

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 انشگاهد کار، بهداشت تحقیقات مرکز سالمت، ارتقای و بهداشت آموزش متخصص و دانشیار ؛صلحی مهناز

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 علوم اهدانشگ بهداشت، دانشکده ای، هحرف بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی ؛زاده جمالی زینب

 ایران قزوین، قزوین، پزشکی

 علوم شگاهدان بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی کارشناسی آموخته دانش ؛پور عبدالعلی امین

 ایران سمنان، سمنان، پزشکی
 

 کارکنان، سالمت بر موثر عوامل از یکی. است نیازمند سالم کار نیروی و کار به خود ارتقاء و بقا برای ای جامعه هر: مقدمه

 ایران پزشکی علوم دانشگاه ستادی کارکنان شغلی رضایت میزان تعیین هدف با مطالعه این. باشد می شغل از ایشان رضایت

 .شد انجام

 مطالعه در شرکت به راغب که دانشگاهی و ستادی مختلف واحدهای از ستادی کارکنان از نفر 991 مطالعه این در: روش کار

 .نمودند تکمیل را مینهسوتا پرسشنامه و شده انتخاب تصادفی طور به بودند،

 تحصیالت، سطح که داد نشان یکطرفه ANOVA 92 بررسی مورد کارکنان شغلی رضایت نمره معیار انحراف و میانگین:  نتایج

 نمره با کاری سابقه و سن بین حالیکه در ،دارد دار معنی ارتباط شغلی، رضایت نمره با جنس و استخدام وضعیت تاهل، وضعیت

 .نشد دیده معنیداری ارتباط شغلی رضایت

 یضرور زمنیه این در ارتقایی مداخالت طراحی و است متوسط بررسی مورد کارکنان در شغلی رضایت میزان: گيری نتيجه

 . است
 

 سوتا مينه پرسشنامه کارکنان، شغلی، رضایت: کلیدی واژگان
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 نونقا اساس بر خودروسازی رنگ سالن پسماند مدیریت و بندی هطبق شناسایی،

 بازل کنوانسیون و منابع بازیافت و حفاظت

 )ساپکو(و، شرکت تامین قطعات ایران خودرHSEکارشناسی ارشد کارشناسی ارشد  ؛محمدی رضائی زهرا

 )ساپکو(وودر، شرکت تامین قطعات ایران خHSEکارشناسی ارشد کارشناسی ارشد  ؛حیدری مهدی محمد
 

است.  مدیریت نامناسب پسماندهای صنعتی در سال های اخیر بحران های زیادی را در جوامع بشری به وجود آورده :مقدمه

 لجن تولید شده در صنایع خودروسازی نیز به علت وجود عناصر سنگین، توانایی آلودگی باالیی دارد و بر اساس دفع ناصحیح

 ه بار می آورد. هدف از این مطالعه، طبقه بندی عناصر و ترکیبات موجود در لجن پسماند سالنمشکالتی را برای محیط زیست ب

 رنگ این صنعت، بر اساس فهرست کنوانسیون بازل و قانون حفاظت و بازیافت منابع و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اصالحی در

 خصوص بهبود مدیریت مواد زائد می باشد.

 ه صورت توصیفی مقطعی در یکی از سالن های رنگ شرکت خودروسازی صورت گرفته است. پس ازاین مطالعه ب :روش کار

 شناسایی نوع پسماند و مقدار آن، طبقه بندی پسماندها بر اساس قانون حفاظت و بازیافت منابع و کنوانسیون بازل انجام شد و

 برنامه مدیریت پسماندهای صنعتی و بهداشتی جدید ارائه گردید.

بررسی ها نشان داد که یکی از پسماندهای صنعتی عمده تولیدی در سالن رنگ خودروسازی لجن حاصل از فرایند  :ه هایافت

می باشد عناصر تشکیل دهنده این لجن دارای مقادیر بسیار زیادی از عناصر فلزی هستند که بر اساس طبقه بندی قانون  رنگ

و بازیافت منابع، تمامی هشت عنصر فلزی برای محیط زیست سمی و دارای  T و دو عنصر دیگر دارای کد Iو اشتعال زا  حفاظت

 می باشند. کد

نتایج مطالعه نشان داد پسماندهای حاصل از فرایند رنگ یکی از منابع اصلی آلودگی محیط زیست به شمار می  نتيجه گيری:

نجائیکه بازیافت و استفاده مجدد از پسماند در راس و لذا مدیریت صحیح و اصولی آن از اهمیت باالیی برخوردار است. از آ رود

 جامع پسماند می باشد، لذا توصیه می شود روش کمینه سازی و استفاده مجدد از پسماند لجن در اولویت قرار گیرد. مدیریت

 

 دصنایع خودروسازی، لجن رنگ، کنوانسيون بازل، قانون حفاظت و بازیافت منابع، مدیریت پسمان کليدی: واژگان
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 ها آموخته درس و شواهد بر مروری: مشارکتی ارگونومی

سالمت در حوادث و بالیا، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، عضو هیئت علمی  PHD ؛فاطمی فرین

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 )ساپکو( ، شرکت طراحی مهندسی و تامیت قطعات ایران خودروHSEکارشناسی ارشد  ؛محمدی رضائی زهرا
 

 ار با هدف بهبودارگونومی مشارکتی به معنای مشارکت دادن فعال کارگران در توسعه و اجرای تغییرات در محیط ک مه:مقد

 بهره وری و کاهش خطرات ایمنی و بهداشتی می باشد. برنامه های ارگونومی مشارکتی شامل طراحی مجدد ایستگاه کار، وظایف

 عضالنی در جمعیت هدف است. ارگونومی مشارکتی به عنوان یک روش طراحی-شغلی و ابزار با هدف کاهش اختالالت اسکلتی

مجدد سیستم کار و در نتیجه یک تکنیک ماکروارگونومی محور نیز تلقی می گردد. هدف از اجرای این مطالعه، مروری بر 

یسه درس آموخته های برنامه های ارگونومی مشارکتی اجرا شده در صنایع گوناگون براساس شواهد موجود و مقا اثربخشی

  این برنامه ها با یکدیگر می باشد. حاصل از اجرای

و  Pubmed ،Web of science ،Springer انجام گرفت.پایگاه های اطالعاتی 0۳69این مطالعه مروری در سال  :کار روش

Scopus  اتژی سرچ تعیین شده مرد جستجو قرار گرفتند.استر 0661-.410بر طبق سوال پژوهش تعیین شده در بازه زمانی

مقاله وارد مطالعه شدند که نهایتا بعد از مراحل غربالگری و  9.1در تمام پایگاه های اطالعاتی نام برده یکسان بود.در ابتدا 

 د مطالعه منتخب مورد آنالیز توصیفی و تحلیلی قرار گرفتند.00انتخاب، 

 مه ارگونومی مشارکتی و کاهش ریسکناداری را بین اجرای برنااز پژوهش ها ارتباط مع % .9نتایج نشان داد که  یافته ها:

از مطالعات نیز  % 44فاکتورهای ارگونومیکی )پوسچر نامناسب؛ تکرار، اعمال نیروی زیاد( در محیط کار نشان داده اند. گرچه در 

سالمتی ارتباط معناداری مشاهده تغییرات انجام شده در قالب اجرای برنامه ارگونومی مشارکتی در محیط کار و پیامدهای  بین

از پژوهش ها نیز فشار تولید به عنوان مانع در برابر اجرای مداخالت ارگونومی مشارکتی ذکر شده و عدم  % 00است. در  نشده

مدیریت به اجرای برنامه در این گونه مواقع منجر به شکست برنامه در دستیابی به اهداف خود شده است. انعطاف پذیری  تعهد

ارگونومی مشارکتی با توجه به وسعت و فرهنگ کاری رایج در محیط کار و تاب آوری سازمان در مقابل تغییرات انجام  رنامهب

عضالنی در گروههای هدف ناشی از اجرای -قوت الزم در حصول به پیامدهای سالمتی و کاهش اختالالت اسکلتی شده از نقاط

 می باشند. این برنامه ها

 ای موفق برنامه ارگونومی مشارکتی به تعهد مستمر مدیریت در همه سطوح سازمان و مشارکت خوب کارگران،اجر نتيجه گيری:

 متخصصین داخلی و سایر افرادی که از تغییرات انجام شده متأثر می شوند، نیاز دارد. آموزش اصول ارگونومی، کار تیمی، ابزارهای

حل مسأله و مستند سازی تغییرات اجرا شده در محیط کار از دیگر عوامل  کارآمد برای آنالیز ریسک های فعالیت های شغلی،

 های کار و سازمان ها می باشد. حیطدر اثربخشی اجرای برنامه های ارگونومی مشارکتی در م موثر

 

 عضالنی-ارگونومی مشارکتی، اثربخشی، کارگران، اختالالت اسکلتی کلمات کليدی:
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 روژهپ: موردی مطالعه عمرانی موسسه یک ارکنانک بین در ایمنی فرهنگ ارزیابی

 سدسازی های

 شهید پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت ارشد کارشناس گوهری؛ عباس فائزه

 .ایران تهران، بهشتی،
Gohari@sbmu.ac.ir 

 بهشتی، یدشه پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت ارشد کارشناس عسگری؛ محسن

 .ایران تهران،

 .ایران زد،ی یزد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت کارشناس حسینی؛ پوریا سید
 

 از کار و مرگ باعث اقتصادی، خسارات بر عالوه و بوده عمرانی های کارگاه در پراهمیت معضالت از یکی شغلی حوادث: مقدمه

ورت ص عمرانی موسسه یک پرسنل بین در آن ابعاد و ایمنی فرهنگ سنجش هدف با مطالعه نای. شوند می کارگران افتادگی

 .است گرفته

ه کرمانشا و اصفهان از هایی کارگاه در سدسازی بلندمدت پروژه دو در تحلیلی توصیفی مطالعه یک پژوهش، این: روش کار

ول ا بخش که بود بخش دو شامل پرسشنامه. بود ایمنی فرهنگ استاندارد پرسشنامه یک شامل اطالعات آوری جمع ابزار. است

 مرهن تعیین جهت اصلی های پرسش برگیرنده در دوم بخش و شغلی گروه و کاری سابقه سن، قبیل از دموگرافیک مشخصات

 .شد تحلیل و تجزیه SPSS 22 افزار نرم توسط ها داده اطالعات آوری جمع از پس. بود بعد 9 در فرهنگ ایمنی

 فاکتورهای بین همچنین. دارد وجود دار معنی و مثبت همبستگی پروژه هر در آن ابعاد تمام و ایمنی فرهنگ بین: ایافته ه

 پروژه در. دارد وجود دار معنی ارتباط پروژه دو بین ایمنی فرهنگ نهایت در و کار محیط ایمنی آموزش ایمنی، مدیریت، تعهد

 مدیریت تعهد فاکتور با کرمانشاه پروژه در و (r=0.655) ایمنی آموزش فاکتور با همبستگی را بیشترین ایمنی فرهنگ اصفهان

(r= 0.589) پروژه دو برای ایمنی فرهنگ کل نمره که دهد می نشان 9 تا 0 در مقیاس آن ابعاد و فرهنگ امتیاز بررسی. دارد 

(  کار طمحی ایمنی به مربوط ترتیب به انشاهکرم و پروژه اصفهان در آمده بدست نمره کمترین ندارد، زیادی تفاوت موسسه این

 کارکنان نگرش مختلف، جغرافیایی موقعیت دو در کار سابقه و سن زمینه در تفاوت. باشد می)  ۳/  0(  ایمنی آموزش و) 4/  62

 .است داده تغییر را ایمنی فرهنگ با ارتباط در را

 و آموزشی های برنامه تدوین همچنین و ایمنی به نسبت ارشد مدیریت تعهد بارز نقش دهنده نشان نتایج: گيری نتيجه

 توسطم صورت به موسسه، این در آمده بدست ایمنی فرهنگ کل نمره. است حوادث بروز از پیشگیری در کافی اختصاص بودجه

 منیای عیتوض اصالح و بازرسی ایمنی، فرهنگ ارتقاء درجهت موثر های برنامه تدوین نیازمند فوق موسسه و شود می ارزیابی

 .باشد می مناسب آموزش و کار محیط
 

 مدیریت تعهد آموزش، ایمنی، فرهنگ:  کلیدی واژگان
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 ۳۱سال  در نیشابور شهر سنتی نانوایی کارگران در گرمایی استرین میزان بررسی

 ومعل دانشگاه جویی،دانش تحقیقات کمیته ای، حرفه بهداشت مهندسی پیوسته کارشناسی دانشجو ؛گنجعلی علی

 ایران نیشابور، نیشابور، پزشکی
aliganjali7088@gmail.com 

 ایران یشابور،ن نیشابور، پزشکی علوم دانشگاه ای، حرفه بهداشت مهندسی گروه مربی، ؛آبادی بلقن سمیه
 

 

 با جههامو در تهویه های بودن سیستم ناکافی به توجه با و تابستان فصل در که است مشاغلی جمله از نانوایی شغل مقدمه:

 با .گردد می متعدد های بیماری بروز کار، انجام های قابلیت استرس، کاهش بروز باعث که دارند قرار باالیی حرارتی استرس

 رابرب در سنتی در نانوایی شاغل کارگران در گرمایی های ناراحتی شیوع و حرارتی استرین درباره شده مطالعات انجام به توجه

 .شد انجام کارگران این در استرین حرارتی شاخص میزان بررسی هدف با لعهمطا این ماشینی نانوایی

 انجام 0۳69 زمستان در فصل نانوایی کارگران از نفر 01۳ روی بر مقطعی صورت به تحلیلی توصیفی مطالعه این روش کار:

 برای. دندنش مطالعه وارد بودند، تیروئید پرکاری دیابت، تنفسی، عفونی، عروقی، قلبی های ی بیمار سابقه که افرادی. گرفت

 فتهگر قرار و تأیید بررسی مورد همکاران و مرتضوی توسط نیز آن پایایی و روایی که HSSI از پرسشنامه حرارتی استرین ارزیابی

 از بیش مقدار و استرین دارای 00 - 0۳/9 سطح بدون استرس، 0۳/9 از کمتر ریسک، سطح سه دارای شاخص این که است

 42 نسخه SPSS افزار نرم توسط آوری جمع از پس ها داده. است شده تشکیل باشد می دارای استرس قطع طور به دفر 00/0

 آنالیز و شد تعیین محدوده و معیار انحراف کمی، میانگین، متغیرهای برای توصیفی آنالیز در. گرفت قرار تحیل و تجزیه مورد

 .گرفت قرار مورد بررسی پیرسون آزمون با تحلیلی

 طبق و باشند می استرین سطح دارای در که 09/14±  4/9 کارگران بین در حرارتی استرین شاخص نمره میانگین ها:یافته 

 نیز گیر نان کارگران و استرین دارای درصد 49 و بودند حرارتی دارای استرین قطع طور به درصد ۳/.9 شاطر کارگران نتایج

 01 با حرارتی درصد استرین کمترین خمیرگیر افراد و استرین دارای درصد 99 و تیحرار استرین دارای طور قطع به درصد 2۳

 (.(P<0.05 گردید یافت داری معنی و معکوس بدنی ارتباط توده شاخص و حرارتی استرین بین. شدند می شامل را درصد

 رماییگ استرین نمره شاخص رینبیشت و داشتند قرار گرمایی استرین خطر معرض در کارگران از باالیی درصد نتيجه گيری:

 هرش سنتی های نانوایی در گرمایی های ناراحتی جهت کنترل در ریزی برنامه رسد می نظر به. بود شاطر کارگران به مربوط

 .باشد ضروری نیشابور
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 ۶۹۳۱ سال در سیستان سیمان شرکت در شاغل کارگران کار انجام توانایی شاخص

 انشکدهد دانشجویی، تحقیقات ای،کمیته حرفه بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی جعفری؛ حسین

 ایران، تهران، ایران، علوم پزشکی دانشگاه بهداشت،
jafari3209@gmail.com 

 بهداشت، شکدهدان دانشجویی، تحقیقات کمیته ای، حرفه بهداشت مهندسی کارشناسی دانشجویاکبری؛  فرزانه

 ایران ،زاهدان پزشکی زاهدان، علوم دانشگاه

 زاهدان، اهدان،ز پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی گروه مربیفضلی؛  بابک

 ایران

 ایران دان،زاه زاهدان، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، ارتقاء تحقیقات مرکز اپیدمیولوژیست،الماسی؛  زینب
 

 

 عوامل.  باشد می وی نیازهای و ها توانایی با فرد شغل تناسب عتصن در ای حرفه بهداشت مهم های اولویت از یکی: مقدمه

 هدف با مطالعه این. گذارند می تاثیر کار توانایی شاخص بر کار با مرتبط عوامل و سالم رفتار فردی، های ویژگی مانند متعددی

 .گرفت صورت سیستان یمانس شرکت کارگران فردی های ویژگی با آن ارتباط و (WAI)  کار انجام توانایی شاخص بررسی

 می سیستان سیمان شرکت کارگران از نفر 040 شامل آماری جامعه - و بوده تحلیلی مقطعی نوع از حاضر مطالعه: روش کار

 با تحلیلی آمار .گردید استفاده کار انجام توانایی شاخص و دموگرافیک اطالعات پرسشنامه از ها داده آوری جمع در. باشند

  از ها داده تحلیل برای. گرفت صورت والیس کروسکال و مستقل تی طرفه، یک واریانس آنالیز اسپیرمن، ستگیهمب از استفاده

SPSS شد استفاده 06 ورژن. 

 و دار معنی ارتباط نتایج. شد حاصل 20/  96 )± ./  90 ( حاضر مطالعه در کار توانایی شاخص امتیاز میانگین: یافته ها

 تحصیالت سطح بین همچنین. داد نشان کار توانایی شاخص با =p ) 1/  14 ( کار سابقه و =p ) 1/ 11۳ ( سن بین را مستقیمی

 = P) 1/  .0 (نداشت وجود داری معنی ارتباط کار توانایی شاخص و

 یسالمت وضعیت با کار توانایی شاخص. داشت قرار قبولی قابل حد در کار توانایی شاخص امتیاز مطالعه این در: گيری نتيجه

 پیشگیرانه رویکرد توسعه هدف با ها سازمان در موجود بهداشتی مراقبت سیستم بررسی رو این از. داشت باالیی آماری ارتباط

 جهت کارگران ای دوره معاینات مکمل عنوان به شاخص این از شود می پیشنهاد. است ضروری بسیار ها بیماری کنترل جهت

 .شود استفاده نظر وردم وظیفه انجام برای فرد توانایی تعیین
 

  سيستان سيمان فردی، های ویژگی  :WAIکلیدی واژگان
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مطالعه ( مانکارانیتعهدات پ زانیو م HSEو مقررات  نیبا قوان یآگاه یبررس 

 بنادر جنوب( از یکی: یمورد

 کاشان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ، HSEارشد کارشناسی دانشجوی ؛بادی زمانی حکیمه

 ایران شان،کا

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ، HSEارشد کارشناسی دانشجوی ؛میانشهری اسمعیلی محمد

 ایران کاشان، کاشان،
 

 و محیط کامل با آشنایی عدم نیز و کاری مختلف های گروه حضور کار، تنوع لحاظ به پیمانکاری های محیط در کار: مقدمه

 HSE به موضوعات پرداختن اینرو از است؛ همراه محیطی زیست و بهداشتی ، ایمنی حوادث وعوق باالی پتانسیل با ، کار شرایط

 و ها دستورالعمل ها ، مشی خط ، قوانین از است موظف پیمانکار رو این از. یابد می دوچندان اهمیتی پیمانکاری عملیات در

 تعهدات میزان و HSEمقررات  و قوانین با آشنایی رسیبر حاضر مطالعه در. نماید پیروی کامل طور به و آشنایی استانداردها

 .گرفت انجام 96۳0 سال جنوب بنادر از یکی در پیمانکاران

 اطالعات جمع آوری جهت. گرفت انجام بودند، نفر 24 که پیمانکاران مدیران تمامی بین مقطعی توصیفی مطالعه این: روش کار

 SPSSV16 نرم افزار از استفاده با اطالعات سپس. گردید آوری جمع ها دهدا مدیران با مصاحبه صورت به و تهیه لیستی چک

 .گرفت قرار تحلیل مورد آماری های آزمون و

 یهمگ که بود ارشد کارشناسی تا متوسطه از تحصیالت سطح. بودند مرد آنها تمامی و سال 44 مدیران سنی میانگین: یافته ها

 مقررات و قوانین با آنان از درصد 99 و بود شده تعریف شرکت در مشی خط واردم درصد 06 در. بودند نامرتبط های رشته در

HSE  مدیران از درصد 29 فقط و داشتند آگاهی کارکنان به مربوط قانونی موارد به نسبت درصد 6۳ در تنها. داشتند آشنایی 

 .دادند مثبت پاسخ است HSE با ارتباط در کارفرما تعهد دهنده نشان که را عواملی

در  ای دوره های کارگاه پیمانکاران، مدیران تعهد و آگاهی افزایش برای که شود می پیشنهاد نتایج به توجه با گيری: نتيجه

 ر سطوحد توانند می که ها معیار یکسری مناقصه در مناسب پیمانکاری گروه انتخاب برای توان می همچنین. گیرد قرار ها برنامه

 اجرای و مدیریت برای پیمانکاران کفایت و توانمندی بیانگر ها معیار این. کرد تعریف باشند یهای معیار زیر شامل خود بعدی

 هستند پروژه

 

 پيمانکار مدیران تعهد، آگاهی، زیست، محيط و ایمنی سالمت مدیریت: کلیدی واژگان
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 تانشهرس طبی تشخیص های آزمایشگاه محیط بهداشت و ایمنی وضعیت بررسی

 کاشان

 دانشکده ،  (HSE)زیست محیط و ایمنی سالمت، مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی ؛بادی نیزما حکیمه

 .ایران کاشان، کاشان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت،

 ایران اشان،ک پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی گروه ارشد، کارشناس ؛دوست حسین غالمرضا

 ایران ،کاشان پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت وهمحیط،گر بهداشت کارشناس ؛نژاد طوسی عاطفه

 ایران کاشان، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت محیط،گروه بهداشت کارشناس ؛غزالی غزاله

 ایران شان،کا پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت محیط،گروه بهداشت کارشناس ؛فرد وثوقی بنفشه
 

 

 ولاص که این بوده ازمایشگاه در بهداشت اصول رعایت به ملزم بهداشت وزارت عملدستورال طبق طبی های ازمایشگاه: مقدمه

 ملوم مراکز درمانی محیط میدانیم که همانطور. برمیگردد پرسنل توسط بهداشتی اصول رعایت و ساختمان ظاهری وضعیت به

 موضوع این در با مطالعه. میشود درمانی مراکز خود در بیماری انتقال باعث بهداشتی اصول نکردن رعایت و بوده بیماریزا عوامل از

 .بودیم ها ازمایشگاه در بیماری انتقال کاهش بر مبنی هایی راهکار دنبال به

 ازمایشگاه22از . گرفت صورت 26 سال دوم نیمه در ماهه سه دوره یک در ومقطعی توصیفی صورت به مطالعه این روش کار:

 ازچک این سواالت که سوال 91 غالب در ای نامه پرسش. شدند همکاری به راضی ازمایشگاه 00 کاشان شهرستان موجود در

صورت گرفت و هفت  آن روی اماری وتحلیل تجزیه و شد spss افزار نرم وارد اطالعات. شد استفاده بهداشت معاونت لیست

به عنوان نمره  ۳9-29و به عنوان نمره عالی  29-99شاخص بهداشت محیطی مورد بررسی قرار گرفت و با اختصاص نمره 

 به عنوان نمره بد آزمایشگاه ها تقسیم بندی شد. 49-۳9متوسط و اختصاص نمره 

، وجود لوازم و ابزار کار % 69/99 ساختمان ظاهری وضعیت لحاظ از محیطی بهداشت های شاخص رعایت میانگین: یافته ها

، رعایت بهداشت %4.، تسهیالت رفاهی % 1./94 شتی پسماند، دفع بهدا% 91/90، رعایت گندزدایی و استیریالزسیون % .00/9

 می باشد. % 21/04و رعایت ایمنی  %4./.9فردی 

 و گندزدایی رعایت نظر از ضعیف کار ابزار و لوازم و ساختمان ظاهری وضعیت نظر از ها آزمایشگاه وضعیت: گيری نتيجه

 حد رد ایمنی رعایت نظر از و متوسط حد در فردی بهداشت یترعا و رفاهی تسهیالت پسماند، بهداشتی دفع استریلیزاسیون،

 .باشد می عالی
 

 طبی تشخيص های آزمایشگاه محيط، بهداشت ایمنی،: کلیدی واژگان
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 و پا کف بر وارد برفشار معمولی کفه با شده طراحی ارگونومیک کفه تاثیر بررسی

مدت طوالنی ایستاده های فعالیت راحتی در میزان  

 یران،ا پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ارگونومی، ارشد کارشناسی دانشجوی ؛رزادهطاه سعیده

 ایران تهران،

 ایران هران،ت ایران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ارگونومی، استادیار،گروه ؛قاسمی محمدصادق

 تهران، ایران، یپزشک علوم گاهدانش بخشی، توان علوم دانشکده بخشی، توان دانشکده استادیار ؛سعیدی حسن

  ایران

 ایران هران،ت ایران، پزشکی علوم دانشگاه کار، طب تحقیقات مرکز ارگونومی، گروه ستادیار،ا ؛دهقان ناصر
 

 

 کننده اصلی ایجاد عوامل از یکی که هستند حرکت بدون و مدت طوالنی های ایستادن نیازمند مشاغل از بسیاری: مقدمه

 سهمقای این پژوهش، از هدف. شود می کمر و تحتانی اندام در ناراحتی و درد ایجاد باعث و باشد می عضالنی اسکلتی اختالالت

 مشاغل در اپ کف بر فشار وارد و راحتی بررسی جهت متفاوت نرمی و چگالی با معمولی کفه با شده طراحی ارگونومیک کفه تاثیر

 .باشد می مدت طوالنی ایستاده

 و 9/40 +_((2/3فنی با میانگین سنی ارتوپد گروه دانشجو نفر 41 روی بر تحلیلی توصیفی مطالعه نای:  ها روش و مواد

 یکی روی بر جلسه هر در و یک ساعت مدت به جلسه 4 در کنندگان شرکت از هریک. انجام گرفت  09۳ (2/8)+_میانگین قد

 میزان جهت بررسی بورگ مقیاس از و پا کف بر وارد رفشا میزان بررسی جهت insole دستگاه از. گرفتند می قرار کفه دو از

 . گرفت انجام مستقل  t - آزمون از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه. شد استفاده کمر و تحتانی اندام راحتی

 کفه( ربیشت نرمی با کفه از استفاده صورت در پا کف بر وارد فشار insole از حاصل گیری اندازه نتایج اساس بر یافته ها:

 و هکف دو از استفاده در معناداری تفاوت که داد نشان نتایج. باشد می تر کم معمولی، کفه به نسبت )شده طراحی ارگونومیک

 شتریبی راحتی معمولی کفه به نسبت بیشتر نرمی با کفه طوریکه بهP<05/0)  )  .داشت وجود بدن مختلف نواحی راحتی میزان

 .کرد دایجا بررسی مورد نواحی در را

 ناراحتی میزان کاهش در موثری راهکارهای ، بیشتر نرمی با شده اصالح کفه استفاده که داد نشان مطالعه نتایج: گيری نتيجه

 شود می پیشنهاد .شود می تحتانی اندام و کمر بر وارده فشار کاهش همچنین و بیشتر راحتی ایجاد باعث و هستند تحتانی اندام

 .گیرد صورت ارگونومیک های کفه خصوصیات هزمین در بیشتری مطالعات
 

 مدت طوالنی ایستادن پا، کف فشار راحتی، ، insole ارگونوميک، کفه: کلیدی واژگان
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 نقش مدیریت در ایمنی، بهداشت و سالمت کارکنانمروری بر 

 ،ییانشجود قاتیتحق تهیکم ،یبهداشت حرفه ا یمهندس یکارشناس یدانشجو ؛محمد مهدی امیرپورسعید

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک

Muhammad.pour.saeid.65@gmail.com              
دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت،  زهرا اسدی؛

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 

امروزه حوادث کاری از مهمترین مشکالت جامعه اند و پیامد های مهمی از نظر سالمت فردی )جسمی و روانی(  :زمينه و هدف 

و اجتماعی بر جای گذاشته است. کاهش خطرات زیست محیطی و ایمنی بهداشتی کارکنان باعث افزایش بهره وری میگردد اما 

د. مدیریت عوامل خطر و آسیب رسان و پیشگیری از بروز حوادث نقش مدیریت و وظایف آن تاثیر بسزایی در این راستا دار

نیازمند یک نظام مدیریتی سازمان یافته است لذا اقدامات کاهش ریسک موثر و نظارت بر اجرای این اقدامات محتاج یک سیستم 

 مدیریتی قدرتمند می باشد.

ی فارسی تخصصی در حوزه بهداشت حرفه ای، ایمنی، این مقاله مروری با جست و جو در بانک های اطالعات مواد و روش ها :

مقاله با  41بهداشت و سالمت با کلید واژه های: مدیریت، کارکنان، بهداشت، ایمنی و سالمت نوشته شده است که در مجموع 

 مقاله ی مرتبط با هدف پژوهش استفاده گردید. .0متن کامل دریافت شده که از 

مشخص شده است که صرفا داشتن علم و آگاهی منجر به عملکرد خوب کارکنان نمیشود  طبق بررسی های انجام شده نتایج:

بلکه باید ساختار های بنیادی در افراد به صورت دقیق و علمی پایه ریزی شود. مطالعات انجام شده در رابطه با بررسی خطرات 

در راستای بهبود شاخص های ایمنی، یهداشت میتواند  HSEحاکی از آن است که استقرار نظام مدیرت  HSEو ارزیابی ریسک 

 و محیط موثر باشد و بنابراین مستندسازی سیستم مدیریت از اهمیت باالیی برخوردار است.

طی تحقیقات و پژوهش های به عمل آمده دیده شده است که با وجود آگاهی و نگرش مطلوب همچنان شاهد  نتيجه گيری :

از طریق  HSEمنی و محیط زیست هستیم. بهترین و موثرترین راهکار اجرای فرهنگ عملکرد نادرست در زمینه بهداشت، ای

آموزش است. یکی از ارزش های بنیادین سازمان شناسایی نقاط ضعف و قدرت در مدیریت، توانمند سازی کارکنان و شرکت در 

 .می باشد HSEجرای فرهنگ فعالیت های روزانه از سمت مدیر ارشد است که نتیجه آن افزایش عالقه کارکنان به ا
 

 مدیریت، کارکنان، بهداشت، ایمنی، سالمت : واژگان کليدی
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 در مواجهه شغلی کار درمانی بیمارستان ها Cو  B سیستماتیک شیوع هپاتیتمرور 

دانشجوی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه ؛ برزه مهدیه

 ایران مازندران علوم پزشکی

دانشجوی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ؛ رضایی نرگس

 مازندران ایران دانشگاه علوم پزشکی

دانشجوی رشته علوم ازمایشگاهی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم ؛ هوشمند شقایق

 پزشکی مازندران ایران
 

 بیبدن واس عاتیما گریتماس با خون و د قیاز طر توانندیم که یخطرناک یها روسیاز جمله و Cو  B تیهپات روسیو :مقدمه

.هدف از باشدیها م مارستانیب یدرمان یکادر ها یبرا یشغل دیو برنده تهد زیت لیسوزن و وسا یبه علت فرورفتگ یپوست یها

 است. Cو  B تیهپات روسیو به مارستانیب یدرمانکادر  یتماس شغل زانیم یبررس یمرور مقاله نیا

 یکه به زبان ها GoogleScholarSiencedirect ینترنتیا یها گاهیجستجو مقاالت در پا قیمطالعه از طر نیا روش کار:

ت شده اس یجمع اور یو مواجهه شغل C تیو هپات B تیهپات یواژه ها دیدر دسترس بود و با وارد کردن کل یسیوا نگل یفارس

 قرار گرفت. لیتحل و هیمقاله مرتبط با موضوع انتخاب ومورد تجز 00 یاز بررس پس که

مشخص شد که  انجام گرفت مارستانیب کیاورژانس  بخش مورد مواجهه پرستاران 011 یکه بر رو ییدر مطالعه ا ها:یافته 

 افتی HCVنفر  9۳و  HBVنفر انها  ۳0در خون  افراد نیخون ا یبا بررس تیافراد با سوزن ها بوده است.در نها تماس نیشتریب

از از جراحان و پرستاران  یتعداد یبر رو گرید یا مطالعه بودند.در cو  Bاز انها همزمان مبتال به هر دونوع عفونت  نفر 9شد و 

 ید از بررسبع بدن صورت گرفته است. عاتیو ما خون تماس با سوزن ها و قیاز طر یشغل یتماس ها نیتر عیکه شا شد معلوم

احتمال عفونت  یها نشان دهنده  یباد یانت نیشد که وجود ا مشاهده HCVو  HBV یها یباد یافراد انت نیاز ا یخون تعداد

 عاتیما گریبا خون و د یتماس چیه مارستانیب در که یبا گروه C تیهپات روسیافراد مبتال به و سهی.اما در مقاباشدیم بدن در

نشد  افتی یو تماس شغل C تیهپات نیمعنادار ب ییرابطه ا نیدو گروه مشاهده نشدبنابرا نیا نیب یمشهود بدن نداشتندتفاوت

 یلشغ مواجهه با یادیارتباط ز یموارد سن جنس سابقه کار نیاست.در تمام ا شتریب مطالعات ازمندیموضوع ن نیکه البته ا

ابتال به  زانیانجام کار شاهد کاهش م نیدر ح یمنیو ا یتبهداش اصول تیو رعا یدادن کادر درمان ینداشت اما بعد از اگاه

 .میبود C و Bعفونت 

و  از فرو رفتن سوزن یناشی ها بیاس رسدیم به دست امده از مطالعات انجام گرفته به نظر جیبا توجه به نتا نتيجه گيری:

 کهیی.از انجادهدیم شیرا افزا یکادردرمان در Cو  B تیهپات عفونت یها باالست که احتمال ابتال مارستانیب تماس با خون در

 الزم اطیاحت تیجهت رعا یدرمان کادر دادن واموزش یبا اگاه دیبا نیوجود ندارد بنابرا یماریب نیا یبرای هنوز درمان مشخص

 .ردیصورت بگ یکاهش مواجهه شغل یبرا یا رانهیشگیپ درمان اقدامات نیح
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 لعهمطا:آنان عمومی سالمت عیتوض با پرستاران شغلی تنیدگی رابطه بررسی

 مروری

 ایران ساری، اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد دانشجویی، تحقیقات هکمیت؛ راد سعادتی محمدطاها

 ایران ساری، اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد دانشجویی، تحقیقات هکمیت؛ پور رضوان انسیه

 ایران ساری، اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد دانشجویی، تحقیقات هکمیت؛ زنگنه فاطمه

 ایران ساری، اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، پرستاری،واحد ؛ گروهتوانا مژگان

 ایران ساری، اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، پرستاری،واحد ؛گروهبختیار خدیجه

 هران،ت کیپزش علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده پرستاری، تخصصی ؛ دکترایپور حسن مرضیه

 ایران تهران،

 

 دهیدپ نی.ادارد وجود یشتریانسان ها مطرح است استرس و فشار ب نیکه در آن ها ارتباط ب یمانند پرستار یدر مشاغل :مقدمه

 و یجسم یها یماریب نیمراقبت و همچن تیفیو ک یموجب کاهش بازده و راندمان کار تواند یم یکننده چند بعد بیتخر ی

به کاهش عوامل تنشزا  کمک پرستاران و یسالمت عموم تیرابطه استرس با وضع یمقاله بررس نیف از اهد. گردد یروان یروح

 .باشدیم

 یشغل یدگی،تن Nurse ،یعموم پرستار،سالمت رینظ ییها دواژهیکل یبا جستجو .6در سال  یمرور یمطالعه  نیا :روش کار

 یارهایانجام شد مع SID  ،Irandoc  ،Iranmedex  ،Google scholar  ،PubMed رینظ یاطالعات شرفتهیپ یها گاهیدر پا

 افتیمرتبط  اتیمقاله با ادب 6۳تعداد  گسترده یجستجو کیبود که در  69تا  09 یسالها نیماب افتهیورود شامل مقاالت انتشار

 ..دیگرد نشیگز یشد و تعداد

 رسنلپ یرو یهرکدام اثر خاص یشغل یدگید مختلف تنمقاالت مرتبط نشان داد که ابعا یحاصل از بررس یها افتهی :یافته ها

 میعال بعد در زیاز آنان ن یدارند و برخ ییاسترس باال یکیزیف طیو مح تیاز پرستاران از نظر مسئول یادیدرصد ز دارد. یپرستار

 یرستارپ نل و کادرداشتند.اکثر پرس فیاسترس خف فیاز نظر تناقض در نقش و ابهام در وظا زیاز آنان ن یو درصد کم یجسمان

 بایتقر یعموم ابعاد سالمت ی. در بررسشوند یم یو جسم یها و مشکالت روح یماریحاصل از شغل دچار ب یدگیدر اثر تن

هستند ودر بعد اختالل  از لحاظ اضطراب در حد باال زیاز آنان ن یادیندارند و درصد ر یمناسب یاز پرستاران سالمت عموم یمین

 دارند. یشغل یدگیاز تن یناش یاز پرستاران افسردگ یمیبه ن بیقرار دارند و قر نییدر حد پا یدر کارکرد اجتماع

 جادیبا ا یدگیمشخص شد تن نهیزم نیبا مطالعات انجام شده در هم سهیمطالعه و مقا نیا جیبا توجه به نتا :یريگ جهينت

 کاهش یارهاراهک یریآنها داشته باشد. بکارگ یمت عمومسال زیبرعملکرد پرستاران و ن یاثرات نامطلوب تواندیم یشغل یفرسودگ

به  جی. نتاندک کمک یمراقبت پرستار تیفیک شیپرستاران، به افزا یبهداشت روان یبا ارتقا تواند یم یشغل یاسترس و فرسودگ

 کنند. کم پرستاران یاز استرس شغل یادیآرام تا حدود ز یکار طیشرا جادیتا با ا کند یکمک م یبهداشت یها ستمیس
 

 یشغل یدگي،تن Nurse ،یسالمت عموم : پرستار،یديکل واژگان
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 رد غرامت مشمول یا فوت به منجر شغلی حوادث هزینه اپیدمیولوژیکی برآورد

 ایالم شهرستان

 لومع دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی؛ محمدی احسان

 ایران قزوین، قزوین، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته، رانای قزوین، قزوین، پزشکی
Ehsan.mohammadi5592@gmail.com 

 ایران یالم،ا ایالم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی گروه؛ فراستی فرهاد

 ایالم، ایالم، یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی گروه؛پورنجف عبدالحسین

 ایران

 ای، هحرف بهداشت گروه ای، حرفه بهداشت مهندسی تخصصی دکتری دانشجوی؛ کاکایی اهلل حجت

 ایران ایالم، ایالم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده

 

 رگدانست. م یمصرف یدیتول ینهادها ریمانند سا توانیرا نم یانسان چیداشته و ه یمهم گاهیجا دیانسان در چرخه تول :مقدمه

 یها نهیو هز ،یکار یعمر، سالها اتالف باعث ،یسخت افزار یها هیاز کار عالوه بر اتالف سرما یمرتبط با حوادث ناش یها

 یمستمر بشر بوده است. هدف اصل یها از تالش یکی همواره دیتول رهیرو کنترل نرخ حوادث در زنج نی. از همگردند یمرتبط م

 .باشد یم المیمشمول غرامت در شهرستان ا ای فوت منجر به یحوادث شغل نهیهز نییلعه حاضر تعمطا

گرفت. جامعه  انجام 0۳06 – 0۳60 - یکه در سالها باشدیم یمقطع یفیتوص کیولوژیدمیصورت اپ مطالعه به نیا :روش کار

ول صدمه مشم ایمنجر به فوت  حادثه تند که دچارهس المیشهرستان ا یاجتماع نیشدگان سازمان تام مهیب هیمورد مطالعه کل

رد هر ف یبرا ازیمورد ن یها شده استفاده و داده هیته منظور نیکه به ا یستیانجام مطالعه حاضر از چک ل یاند. برا غرامت بوده

موجود است استخراج  یاجتماع نیتام مهیبه آنها که در سازمان ب مربوط از پرونده یدر اثر حادثه شغل دهیصدمه د ایفوت شده 

 انجام شد. 09ورژن  SPSSمخصوص و نرم افزار  یها فرمول ها با استفاده از داده زی. آنالمیکرد

منجر به  یشغل مورد منجر به فوت شده است. حوادث 09حادثه صورت گرفته،  294 انیاز م ،یسه سال بررس یدر ط :یافته ها

از  شیب لیتحم به ،یسال مشارکت اقتصاد 409/  20و  یسال زندگ ۳04/  9از  شیبا اتالف ب المیفوت در شهرستان ا

 الیر اردیلیم 90.911111 معادل هر فوت یبرا یانسان نهیخسارت منجر شده است. سرانه هز الیر اردیلیم 001111111111

 .دیبرآورد آورد گرد

 رندگانیگ میتصم الزم است کند یم لیتحم یرا بر اقتصاد مل یادیز یها نهیهز یحوادث شغل نکهیبا توجه به ا :یريگ جهينت

 یو همکار نظارت ،یمنیا تیوضع بهبود و یکار یها طیمح یمنیا بیضر شیعلل و کنترل نرخ بروز آنها، افزا یینسبت به شناسا

 بورزند. یشتریب اهتمام ازیمورد ن یها مربوطه و آموزش یها سازمان شتریهرچه ب

 

 المیا ،یمنیاز کار، ا یحوادث ناش ،یانسان نهی: فوت، هزیديکل واژگان
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 مروری: ایران در پزشکی درمان و تشخیص کاربردها در پرتوها بهداشت و حفاظت

 موثر دوز میزان و (KAP ) عملکرد و نگرش آگاهی، حفاظتی، اصول رعایت بر

 پرتوکاران دریافتی

 محیط و نیایم سالمت، دانشکده تی،بهداش علوم گروه ای، حرفه بهداشت مهندسی کارشناسی دانشجوی؛ طالبی مهسا

 بهشتی شهید علوم پزشکی دانشگاه زیست،

 محیط و یایمن سالمت، دانشکده بهداشتی، علوم گروه ای، حرفه بهداشت مهندسی کارشناسی دانشجوی؛ حسنی بهاره

 بهشتی شهید علوم پزشکی دانشگاه زیست،

 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دهدانشک محیط، بهداشت مهندسی گروه استادیار ابطحی؛ مهرنوش

 بهشتی شهید یپزشک علوم دانشگاه زیست، محیط و ایمنی سالمت، دانشکده بهداشتی، علوم گروه استادیار سعیدی؛ رضا

 

 یرشد قابل توجه ریاخ یدر دهه ها یپزشک یو درمان ها صیدر تشخ کسیاشعه ا ژهیبو ونسازی یاستفاده از پرتوها :مقدمه

رل و کنت شیو پا یمنیاصول ا تیرعا ونساز،ی یپرتوها یاز مخاطرات و اثرات سوء بهداشت یریشگیاست. به منظور پ هداشت

 نگرش و ،یآگاه ،یاصول حفاظت تیرعا یبا هدف بررس یمطالعه مرور نیاست. ا تیحائز اهم اریبس یو عموم یشغل مواجهه

 انجام شده است. رانیدر ا یو درمان پزشک صیتشخ یکاربردها پرتوکاران در یافتیدوز موثر در زانیو مKAP)عملکرد)

 Scopus یاطالعات یها گاهیدر پا یسیو انگل یانجام شد و مقاالت فارس افتهیمطالعه با روش مرور ساختار نیا و روشها: مواد

،SID  ،Magiran  وIranmedex قرار گرفت. یمورد بررس 

 درصد بود.همچنین کنترل 011و  96،96 بیپرستاران و پرتوکاران به ترت ماران،یبدر مورد  یاقدامات حفاظت تیرعا ها:یافته 

 زانیم نیانگیدرصد بدست آمد. م 09و  02 بیدر برابر نشت اشعه به ترت یو حفاظت اتاق پرتوده یپرتوده یدستگاهها یفیک

درصد براورد  24و  .99،2 بیتوها به ترتبهداشت پر نهیدندانپزشکان و پرتوکاران در زم ،یپرستار دیپرستاران و اسات یآگاه

درصد به دست آمد. نگرش   20و  94 بیبه ترت ییحفاظت پرتو نهینگرش و عملکرد پرتوکاران در زم زانیم نیهمچن گردید.

دوز موثر  زانیتفاوت بود. م یدرصد موارد ب 9.درصد موارد خوب و در  42حفاظت در برابر پرتوها در  مسائل دندانپزشکان به

 زانیم اریو انحراف مع نیانگیبود و در محدوده مجاز قرار داشت. م ورتیس یلیم 2موارد کمتر از  هیکل در پرسنل انهیسال یافتیرد

 میلی سیورت بدست آمد. 0/.9و  96/1پرسنل به ترتیب  انهیسال یافتیدوز موثر در

تر بوده  نیینسبت به پرتونگاران پا مارانیستاران و بدر مورد پر یمطالعه نشان داد که اقدامات حفاظت نیا جینتا :یريگ جهينت

طلوب م تیبهداشت و حفاظت پرتوها با وضع نهینگرش و عملکرد کارکنان در زم ،ی. آگاهردیقرار گ یشتریتوجه ب مورد دیبا و

قرار  منیدر محدوده ا پرتوکاران همواره یافتیدوز موثر در زانیضرورت دارد. اگر چه م یآموزش یو ارتقاء برنامه ها داشت فاصله

 گردد. یم شنهادیپ نهیزم نیدر ا شتریموجود انجام مطالعات ب یداده ها تیتوجه به محدود با داشت، اما

 

 نرخ دوز موثر، پرتوکاران ،ی: بهداشت پرتوها، اقدامات حفاظتیديکل واژگان
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 و رساست افسردگی، با ها آن ارتباط و ذهنی بارکار و کاری زندگی کیفیت بررسی

 غرب اباد اسالم شهرستان سالمت نظام شاغلین در اضطراب

 کرمانشاه، یآباد غرب، دانشگاه علوم پزشک شبکه بهداشت و درمان اسالم ،یکارشناس ارشد ارگونوم ؛بخشی احسان

 ehsanbakhshi63@gmail.com رانیا کرمانشاه،

پزشکی  لومع دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومی، هداشتب گروه سالمت، ارتقای و بهداشت آموزش دکترای دانشجوی عزتی؛ الهه

 ایران همدان، همدان،

 ایران یراز،ش شیراز، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ارگونومی، گروه ارگونومی، دکترای دانشجوی کالنتری؛ رضا

 ایران شاه،کرمان کرمانشاه، واحد اسالمی ازاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده تخصصی، مدیریت دکترای دانشجوی مرادی؛ علی

 ایران ،کرمانشاه کرمانشاه، پزشکی علوم دانشگاه غرب، اباد اسالم درمان و بهداشت شبکه عمومی، پزشک نادری؛ رضا محمد
 

و  انسازم باشد و باعث نگرش مثبت آنان به یم یکارکنان ضرور یجذب و نگهدار یمطلوب برا یکار یزندگ تیفیک :مقدمه

 و تاس کار طیافراد در مح یرفاه و سالمت ش،یموثر بر آسا یاز مولفه ها یکی یبارکار ذهن شود. یم ستمیس یربخشارتقاء اث

 در یابیارز یاز محورها یکیافراد همراه باشد، امروزه بهداشت روان  یو جسمان یروان یسالمت شیتواند با افزا یکاهش آن م

 یررسب مطالعه حاضر با هدف نی. بنابراکندیم فایجوامع ا یو کارآمد ییایپودر  یجوامع مختلف شناخته شده است که نقش مهم

 غرب بادآ نظام سالمت شهرستان اسالم نیاسترس و اضطراب در شاغل ،یبا افسردگ یو بارکار ذهن یکار یزندگ تیفیارتباط ک

 انجام گرفت.

 و یدرمان یدر کارکنان مراکز بهداشت یمارو سرش یصورت مقطع بود که به یلیتحل_یفیپژوهش از نوع توص نیا :روش کار

 نفر در 090در  کهیطور انجام گرفت به 0۳69شهرستان اسالم اباد غرب در تابستان  ینیامام خم مارستانیب یدرمان یها بخش

 اسیو مق کسیال ا یوالتون، شاخص ناسا ت یکار یزندگ تیفیک یها ها، پرسشنامه داده یآور شرکت کردند. ابزار جمع طرح

 رمن،یاسپ یهمبستگ بیضر یها و آزمون یفیها با استفاده از آمار توص بودند. داده( 40DASS )استرس، اضطراب  ،یافسردگ

 شدند. زیآنال 06نسخه  SPSSو با کمک نرم افزار  سیو کروسکال وال یتنیو من

 .(p-value<0/05)شد  افتی یاردیاسترس و اضطراب رابطه معکوس و معن ،یبا افسردگ یکار یزندگ تیفیک انیم: یافته ها

 و بارکار یکار یزندگ تیفیک انی. م) p-value>0/05 (نداشت  یدار یاسترس و اضطراب رابطه معن ،یبا افسردگ یبارکار ذهن

  (p-0/204)حاصل نشد  یداریرابطه معن یذهن

 مطالعه حاضر نشان داد که با توجه به هجیباشند اما نت یم یمنابع و علل گوناگون یدارا یهر چند اختالالت روان :یريگ جهينت

 در بهبود ممکن است یکار یزندگ تیفیاسترس و اضطراب، ارتقاء ک ،یبا افسردگ یکار یزندگ تیفیک انیمعنادار م یهمبستگ

 شده ربا اختالالت ذک یارتباط معنا دار یذکر شده را کاهش دهد. بارکار ذهن یکارکنان موثر باشد و اختالالت روان یروان طیشرا

 شود. یم هیو انجام مداخالت الزم توص شتریب یها یاما کاهش آن با انجام بررس نداشت

 

 استرس، اضطراب ،یافسردگ ،یبارکار ذهن ،یکار یزندگ تيفي: کواژگان کليدی
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 کیتماتسیس مطالعه مرور :رانیپرستاران در ا یشغل یفرسودگ وعیش زانیم یبررس

 زیو متاآنال

 یسالمت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یآموزش بهداشت و ارتقا یدکتر یانشجود  ؛سودابه یارمحمدی

  رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه

 رانیکرمانشاه، کرمانشاه ، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم  ی؛ارمحمدیحامد 

 رانیهران، ات ران،یا یشگاه علوم پزشکارتقاء سالمت، دان قاتیتحق ،مرکزیستیارشد آمار ز یکارشناس  ؛سحر دالوند

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران. حسین سلیمی؛
Email: Yarmohammadi68@yahoo.com 

 

 یا مدر آنه یشغل یامر منجر به بروز فرسودگ نیکه ا شوند یم ادییز یکار متحمل تنش های شغل طیپرستاران درمح مقدمه:

شود. عمده ترین پیامدهای نشانگان فرسودگی شغلی پرستاران شامل غیبت، کاهش کیفیت مراقبت از بیمار، تعارضات بین فردی 

برای مراقبت از بیمار و در نهایت ترك خدمت است. لذا مطالعه حاضر  ایلبا همکاران، مشکالت جسمی و روحی پرستار، عدم، تم

 صورت گرفت. زیبه روش متا آنال رانیپرستاران در ا یشغل یفرسودگ وعیش زانیم یبا هدف بررس

و  یبه مقاالت فارس یابیانجام گرفت . جهت دست PRISMA ستیو براساس چک ل زیمطالعه حاضر به روش متاآنالروش کار: 

شامل  یللالم نیو ب Medlib ،SID ،Iranmedex ،Magiranشامل  یمل یو بانکهای اطالعات Burn Outواژه  دیاز کل یسیانگل

Cochrane ،Science-Direct ،PubMed ،Scopus ،ISI  وGoogle Scholar جستجو  0۳69تا سال  یزمان تیبودن محدود

داده ها با  لیو تحل هیشدند. جستجو و استخراج داده توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل ازهم انجام گرفت. تجز

 م گرفت.انجا 04نسخه  STATAاستفاده از نرم افزار 

درصد با فاصله  %92،  ۳/۳1. یسن نیانگمی با – 0.90مقاله با حجم نمونه  01در  یشغل یفرسودگ وعیش زانیم :یافته ها

 وعیش زانیم نیدرصد کمتر 49و استان زنجان با  نیشتریدرصد ب 4.( درصد گزارش شد. استان فارس با 2۳-92) نانیاطم

درصد گزارش شد که بر  99درصد و در زنان  29مردان  در یشغل یفرسودگ یکل وعیرا به خود اختصاص دادند.  ش یفرسودگ

 در زنان بود. یفرسودگ وعیش زانیم نیشتریاساس، ب نیا

 تمندییهای پرستاری و موجب افت رضا مراقبت تیفیتواند باعث باعث کاهش ک یدر پرستاران م یشغل یفرسودگنتيجه گيری: 

اری در شغل پرست تیپژوهش واهم نیدر ا یرانیدر پرستاران ا یشغل یفرسودگ وعیش زانیدن مشود. با توجه به باال بو مارانیب

با، نظارت  ودشیم هیباالست. لذا توص یشغل تمندییمتعهد و با رضا زه،یگبا ان یپرستاران ازمندیبرقراری سالمت جامعه که خود ن

را  ها و راه کارهای الزم رییگیمشکالت پرستاران شاغل، پ توجه به ،یتیریمد یها تیبر عملکرد حرفهای پرستاران ، حما یکاف

کاسته  افرا نیا یشغل یفرسودگ زانیپرستاران از م نیا یتیریو مد یاقتصادی، پرسنل ،یطیمح طیدر جهت مناسب سازی شرا

 شود.

 

 ، پرستار، ایران، مرورسيستماتيک، متآناليزفرسودگی شغلیواژگان کليدی: 
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مرتبط با شاخصه های چشمی در کاربران کامپیوتربررسی ریسک فاکتورهای   

 هران،ت پزشکی علوم دانشگاه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای،بهداشت، دانشکده ؛ دانشیار،عادل مظلومی

 تهران
amazlomi@tums.ac.ir   

 علوم انشگاهد بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد،رضا پوربابکی

 تهران تهران، پزشکی

 علوم شگاهدان بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد،سجاد سمیعی

 تهران تهران، پزشکی
 

می گویند بسیار گسترده و در زندگی روزمره محبوب شده  VDTامروزه کار با پایانه های تصویری که به اختصار به آن مقدمه: 

استفاده روز افزون کامپیوتر در موسسات اداری و اجتماعی، شیوع عالئم چشمی ناشی از کار با کامپیوتر همچنان  است. به دلیل

هدف از این مطالعه انجام مرور  به دنبال دارد.شکالت عمده ای برای سالمت افراد از یک روند افزایش برخوردار است و همواره م

ی چشم، خشکی چشم و پلک زدن( در بین شاغلین پایانه های تصویری سیستماتیک در خصوص شاخصه های چشمی )خستگ

 باشد.می

 Pubmed  Google Scholar, Scopus, Web,در این مطالعه مقاالت مرتبط از پایگاه های اینترنتی شامل: روش کار:

of  Sciences   :جستجو و گردآوری شدند. برای جستجو در این پایگاه ها از کلید واژه هایcomputer user ,eye 

fatigue, dry eye, eye blink  مقاله  .0مقاله مرتبط از پایگاه های ذکر شده،  009استفاده شد. در نهایت پس از دریافت

 کامال مرتبط با موضوع مورد بررسی انتخاب گردید.

 د تغییراتی در شاخص هایاستفاده از کامپیوتر باعث بروز ناراحتی های متعدد و سندرم خشکی چشمی بدلیل ایجایافته ها: 

مربوطه می شود. این شاخصه ها متغیرهایی هستند شامل مدت زمان استفاده از کامپیوتر، نوع کار با کامپیوتر، بار ذهنی، فاصله 

از مانیتور می باشند. عالوه بر این، استفاده طوالنی مدت از کامپیوتر بدون ایجاد وقفه در حین کار می تواند باعث بروز خشکی 

 چشم در کاربران شود که یکی از شایع ترین مشکالت چشمی در بین کاربران کامپیوتر می باشد. 

با توجه به جمع نتایج حاصل از  پژوهش های صورت گرفته توسط محققان مشخص شد که افزایش ساعات کار  نتيجه گيری:

تر مانیتور نسبت به ارتفاع استاندارد، ارتباط مستقیمی در نامناسب کاربر از مانیتور، افزایش سن، ارتفاع باال  با کامپیوتر، فاصله

 بروز خشکی و خستگی چشم در کاربران دارند.
 

 واژگان کليدی: کامپيوتر، خستگی چشم، نرخ پلک زدن، خشکی چشم
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 از ادهاستف با سولفید دی کربن انتشار از ناشی خطرات تحلیل و پیامد سازی مدل

 ALOHA افزار نرم

دانشجوی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم ؛ سجاد سمیعی

 sajjadsamiei1994@yahoo.com  پزشکی تهران، تهران

؛ دانشجوی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم رضا پوربابکی

 هران، تهرانپزشکی ت

؛ دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم سعید یزدانی راد

 پزشکی تهران، تهران

؛ دانشجوی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم زهرا اعالیی

 تهرانپزشکی تهران، 

 

 اغلش افراد کننده تهدید عوامل از یکی همواره شیمیایی و فرآیندی صنایع در انفجار قابل و خطرناك سمی، مواد نشتمقدمه: 

انتشار  بینی پیش باشد. به همین دلیل این مطالعه با هدفمی زیست محیط به آسیب همچنین و صنایع این اطراف ساکنین و

 کاهش جهت مناسب، ایمنی اقدامات انجام منظور به ALOHAبا استفاده از نرم افزار  لفیدکربن دی سو احتمالی پیامدهای و

 انجام شد.  پیامدها

 HAZOPدر ابتدا جهت شناسایی مخاطرات موجود در یکی از واحدهای پاالیشگاه از نتایج مطالعات  بررسی این در روش کار:

 انتشارسناریوهای احتمالی  مدلسازی جهت ALOHA افزار نرمس استفاده شد و بدترین سناریوی ممکن انتخاب گردید. سپ

 ارائه و تهیه اضطراری شرایط در واکنش برنامه نتایج، براساس درنهایت. گرفت قرار استفاده مورد مخزن، از سولفید دی کربن

 گردید.

 باشد، زیرا می کشنده نترل می رسد،که به اتاق ک سولفید دی کربن از براساس یافته ها در صورت وقوع حادثه غلظتییافته ها: 

در این حالت ممکن ) AGEL-3 محدوده در که است ppm  480 سولفید دی کربن گاز غلظت مخزن اطراف متر 911 حدود تا

 فاصله تا کامل نشت صورت در. دارد قرار حیات افراد باشد ( تهدیدکننده سطح، این در مواجهه یا و شده است افراد دچار مرگ

 گاز این اشتعال قابل غلظت حداقل درصد 91 حدود که می رسد ppm .011 به سولفید دی کربن غلظت مخزن، متری 091

 از است و psi 0 متر، 001 فاصله تا انفجار موج فشار. می رسد ppm 911 به غلظت این مخزن نیز متری 911 محدوده تا. است

 .شود افراد به جدی صدمات باعث است ممکن که باشدمی psi ۳حدود  انفجار موج مخزن متری 061 فاصله تا محدوده این

 تهدید را پرسنل که است خطراتی ترین جدی کربن در این پاالیشگاه یکی از سولفید دی سمیت از ناشی عواقب نتيجه گيری:

 و سمی مواد انتشار بار زیان اثرات نمودن محدود در مؤثری نقش اضطراری شرایط در واکنش طرح بنابراین تهیه. کند می

 .داشت خواهد خطرناك
 

 سولفيد دی کربن ،ALOHA افزار نرم پاالیشگاه، پيامد، سازی واژگان کليدی: مدل
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 تأثیر بارگیری بر ریسک بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن در رانندگان کامیون

 دانشگاه علومی، دانشکده بهداشت، احرفهکارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت ؛حامد معتمدی نژاد

 hamotamedi@gmail.com  پزشکی تهران، تهران، ایران.

ان، ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهراحرفهاستاد، گروه مهندسی بهداشت  پروین نصیری؛

  ایران.

، تسیزطیمحبهداشت و پژوهشکده  دانشکده ی،احرفهاستاد، گروه مهندسی بهداشت  منظم؛ محمدرضا

 شگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.دان

 دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. کمال اعظم؛

شکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ی، داناحرفهکارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت  بهرام هراتی؛

 تهران، تهران، ایران

 
 ریتأثبررسی باهدف مطالعه  نیا با ارتعاش تمام بدن مواجهه دارند. نقل و حملنندگان کامیون در صنعت را :زمينه و هدف

ی و اجاده ونقلحملبارگیری بر مواجهه با ارتعاش تمام بدن در رانندگان سه گروه کامیون متداول در سامانه  گرمداخله عامل

 جام شد.ان ریسک بهداشتی و پیشنهاد اقدامات کنترلی تعیین

-ISO 2631تاندارد ـی بر اساس اسـفرکانس –ی ـوزن RMSشتاب تحلیلـی و مقطعی -توصیفـی این مطالعه در :کارروش 

استفاده از دستگاه ارتعاش سنج  با کار واقعی طیدر شراو در حال حرکت و  در مراحل قبل و بعد از بارگیری کامیون (1997)1

 شد. یریگاندازه SVAN 958سه محوره و آنالیزور 

کشنده  یهاونیبود. در کام zو عدم بارگیری محور  یریبارگ یهاتیمحور غالب شتاب در هر سه گروه کامیون و در وضع نتایج:

و  =P) 112/1بود ) داریساعته افزایش یافت و این اختالف ازنظر آماری معن 0 معادل RMSب با بارگیری تریلی میانگین شتا

تن بنز با بارگیری باکت میانگین  06دار اتاق یهاونیدر کام نیچندرصد فزونی یافت، هم .4 بهداشتی به دنبال آن مقدار ریسک

 بهداشتیمتعاقب آن ریسک و  =P) 140/1بود )ر دایساعته کاهش یافت، این اختالف ازنظر آماری معن 0 معادل RMS شتاب

ساعته  0معادل  RMSباکت سبب افزایش میانگین شتاب تن بنز بارگیری  0 یهاونیدرصد تنزل یافت و هرچند که کام 49

 شد. بهداشتیدرصدی ریسک  04و باعث افزایش =P) 044/1) ر نبوددایشد اما این اختالف ازنظر آماری معن

به تفاوت در ریسک بهداشتی ناشی از ارتعاش تمام بدن در رانندگان کامیون در قبل و بعد از بارگیری با توجه  ی:ريگجهينت

 ی که راننده از ریسکامرحلهاقدامات مدیریتی، اصالحی و کنترلی در راستای محور غالب شتاب و در  هرگونه گرددیمنهاد پیش

 بهداشتی باالتری متأثر است طراحی و اجرا گردد.

 

 ی، عدم بارگيریريبارگ شغلی، مواجهه بهداشتی، کیسر ارتعاش تمام بدن، رانندگان کاميون، :اژگان کليدیو
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در بروز  lux 033-۹33و  lux ۹33قایسه دو محدوده شدت روشنایی کمتر از م

 خستگی بینایی و جسمی دانشجویان در زمان مطالعه 

 حسین ابراهیمی، حبیب اهلل دهقان، سمیرا برکات

 
ردن یک شدت روشنایی بر حاالت فیزیولوژیک عمومی کارکنان مؤثر است و می تواند در به وجود آومیزان زمينه و هدف : 

حالت روانی لذت بخش برای کار و یا پدید آوردن حالت سستی و بی حوصلگی مؤثر باشد. درواقع روشنایی یک عامل تأثیر گذار 

 lux ۳11ز کمتر ا ییدو محدوده شدت روشنا سهیمقامحیطی بر سالمتی، رفتار و عملکرد افراد می باشد. هدف از مطالعه حاضر 

 بود. در زمان مطالعه انیدانشجو یو جسم یینایب یدر بروز خستگ lux 911-۳11و 

انجام شد. شدت  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهاننفر از  4۳4تحلیلی بر روی   -مطالعه توصیفی این مواد و روش ها :

شنامه ز پرسروشنایی موضعی با استفاده از نورسنج در محل مطالعه آنان اندازه گیری و خستگی بینایی و جسمی با استفاده ا

 تجزیه و تحلیل گردید. 41نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار بررسی شد. داده های جمع آوری شده با 

و  lux ۳11از ایستگاه های اندازه گیری شده به ترتیب دارای شدت روشنایی کمتر از  %0/00و  %6/00در این مطالعه  نتایج :

lux 911-۳11  نایی کمتر از دو محدوده شدت روشبودند. مقایسهLux ۳11  وLux 911-۳11  با پارامترهای خستگی بینایی

و جسمی مورد مطالعه از قبیل احساس سنگینی در پلک های چشم، احساس سوزش چشم، قرمزی چشم، احساس درد چشم، 

ا در اشک ریزش، احساس خارش چشم، تاربینی حروف یا کلمات، مشکل در رؤیت اشیای نزدیک، پریدن از حروف یا سطره

هنگام مطالعه، مشکل در ردیابی خطوط در هنگام مطالعه، احساس ناراحتی در گردن، احساس سر درد، احساس سرگیجه، 

، پارامترهای lux ۳11احساس ناراحتی در کمر رابطه معنی داری داشتند. به عبارت دیگر در محدوده شدت روشنایی کمتر از 

 نامبرده بیشتر مشاهده شد.  

مواجهه با شدت روشنایی کمتر از مقدار مورد نیاز سبب مشکالت بینایی و جسمی نتایج این مطالعه نشان داد،  نتيجه گيری :

ی و بینایروشنایی مطلوب در محیط به عنوان یک عامل بهداشتی بر شرایط و  شود دانشجویان میو در نهایت کاهش عملکرد 

 دارد.فرد تأثیر زیادی  جسمی

 یی، خستگی بينایی، خستگی جسمیشدت روشنا واژگان کليدی :
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 یوگرافیمدل آچار بکس بر اساس روش الکتروم شش کیارگونوم یابیارز

 یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یبهداشت حرفه ا یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو ،احمدلو مهناز

 یبهشت دیشه یشکدانشگاه علوم پز یبهداشت حرفه ا یگروه مهندس اریاستاد ان،یک ایپو یمصطف

 یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یبهداشت حرفه ا یگروه مهندس یمرب ان،یرنجبر محمد
 

 جادیرا در ا یینقش بسزا یابزار دست یابیشود. ارز یاز مشاغل استفاده م یاریبه طور گسترده در بس یدست یابزارها :مقدمه

 یمتو سال یمنیدر ا رگذاریعامل تأث نیکند. مهمتر یم فایاه است، اهمر بیو کاهش خطر آس یراحت شیبهتر که با افزا یطرح ها

باشد. در صورت عدم توجه به مورد فوق استفاده از  یدست م یو آناتوم یکیزیافراد توجه و تمرکز بر تطابق طرح با ساختار ف

 یها رگاهیمانند تعم یدر مشاغل در کاربران خواهد شد. یمارینامناسب منجر به درد و ب یدر پوسچرها ایمحصول در بلند مدت 

تفاده اس یاز ابزارآالت دست یگسترده ا فیط ساتیتأسمشاغل نصب و  ریو مونتاژ خودرو و سا دیها، خطوط تول کیخودرو، مکان

 یمشاغل دچار اختالالت اندام فوقان نیابزار آالت باعث شده است که صاحبان ا نیاز ا یمدت و تکرار یشود. استفاده طوالن یم

 .دیگرد جراو ا یطراح یوگرافیشش مدل آچاربکس بر اساس روش الکتروم کیارگونوم یابیوند. مطالعه حاضر با هدف ارزش

 یمرکز دانشگاه کیشاغل در  ساتینفر از کارکنان تأس 90 انیدر م یلیتحل -یفیبه صورت توص یمطالعه مقطع نیا کار: روش

 یفشارها زانیافراد انتخاب شد. سپس م نیا یمورد استفاده  یچاربکس هاآ نیتر جی. در ابتدا شش مدل از رارفتیانجام پذ

گرفت و  قرار یمورد بررس یسطح یوگرافیانگشتان با استفاده از روش الکتروم دهوارد بر عضالت خم کننده و باز کنن یعضالن

 و تحلیل شد. هیتجز 44 شیرایو SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار 

عضله خم  یکیالکتر تیسطح فعال نینشان داد که کمتر یوگرافیشش مدل آچاربکس با استفاده از روش الکتروم یابیارز :جینتا

عضله باز کننده مچ دست متعلق به  یکیالکتر تیسطح فعال نیو کمتر Cکننده انگشتان دست مربوط به آچاربکس مدل 

 بود. Fآچاربکس مدل 

ه عنوان شده است ب یطراح کیکه مطابق با اصول ارگونوم شتریند تر و قطر ببل یبا طول دسته  یآچار بکس ها :یريگ جهينت

کل دسته ش حیانتخاب صح نی. بنابرادندیعضالت دست انتخاب گرد یکیالکتر تیآچار بکس ها از نظر سطح فعال نیمطلوب تر

 دارد. ییبسزا ریدست تأث تعضال یاز سو ازیمورد ن یرویابزار در کاهش ن

 

 ابعاد دسته ابزار یکیالکتر تيآچار بکس فعال یبزار دست: ایديکل واژگان
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امام  بیمارستان همودیالیز بررسی نوع و تراکم بیوآیروسلها درهوای بخش

 ۶۹۳۱خمینی)ره( شیروان 

دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، بیمارستان امام خمینی)ره( شیروان، دانشگاه  میترا عابدی؛

 کی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.علوم پزش

کارشناس پرستاری، بیمارستان امام خمینی)ره( شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان الهام اسمعیل زاده؛

 شمالی، بجنورد، ایران.

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، مجتمع آموزش عالی سالمت و بیمارستان امام شیما نیکبخت؛

 شگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.خمینی)ره( شیروان، دان
 

تره تماس با بیوآیروسلها با گس. حیطه وسیع ازنظر شکل و اندازه قراردارند دریک ها ذرات هوابردی هستند که بیوآیروسل مقدمه:

حاد،  اثرات سمی ،وسیعی از اثرات بهداشتی در ارتباط است که شامل بیماریهای واگیر، عوارض تنفسی و تضعیف عملکرد ریه

 قات کنندگانالبیمارستان از جمله محیط هایی است که در آن پرسنل درمان، کادر خدمات، بیماران و م. آلرژی و سرطان میشود

. مطالعه حاضر به منظور سنجش غلظت متی آنها تهدید میشودالقرار میگیرند و از این رو س ها در معرض تماس با بیوآیروسل

 همودیالیز بیمارستان امام خمینی)ره( شیروان صورت گرفت. بیوآئروسل ها در بخش

در بیمارستان امام خمینی)ره( شیروان صورت گرفت. جهت  0۳69این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در سال  روش کار:

ونه منظور نمبه سنجش غلظت بیوآئروسل ها در بخش همودیالیز بیمارستان، نمونه برداری از هوای بخش همودیالیز انجام شد. 

دقیقه در  01تک مرحله ای استفاده شد. نمونه برداری به مدت  Andersonبرداری از آئروسل های بیولوژیکی، از نمونه بردار 

متر مکعب( انجام شد. نمونه ها با استفاده از جعبه سرد بالفاصله به آزمایشگاه منتقل  1740۳لیتر بر دقیقه ) ۳/40میزان هوای 

اندازه گیری  SPAR MAXدر انکوباتور قرار گرفت. شرایط محیطی شامل دما و رطوبت به وسیله دستگاه  شد و بمنظور رشد

استفاده شد. داده ها با توجه به غلظت OGYE agar  TSA andشد. برای نمونه برداری باکتری های هوا نیز از محیط کشت 

و برای حجم آئروسل ها  3cfu/m 011رت باکتری)غلظت( برای حجم آئروسل ها به صو OELاستاندارد ارائه شده در کتابچه 

 تفسیر شد. 3cfu/m 91به صورت قارچ)غلظت( 

و کلونی باکتری  .بود. تعداد کلونی قارچ  .cfu/m3427 و غلظت نمونه قارچ  cfu/m39۳9712 غلظت نمونه باکتری  :یافته ها

001 cfu  به لحاظ آلودگی باکتریایی نامطلوب گزارش گردید.لذا هوای بخش دیالیز از نظر آلودگی با قارچ مطلوب و 

یافته ها نشان داد وضعیت آلودگی هوای بخش دیالیز از نظر آلودگی باکتریایی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد،  نتيجه گيری:

ی اقدامات اصالح باال بودن تعداد باکتری ها نداشتن تهویه مصنوعی مناسب در بخش می تواند از عمده عوامل موثر باشد. انجام

 جهت مطلوب شدن شرایط محیطی بخش های بیمارستانی به دلیل وجود عوامل زیان آور بیولوژیکی توصیه می گردد. 

 

 قارچ، باکتریبيوآئروسل، بيمارستان، : واژگان کليدی 
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اندازه گیری عوامل زیان آور استرس شغلی محیط کار در بخش های درمانی 

 ( شیروانبیمارستان امام خمینی)ره

دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، بیمارستان امام خمینی)ره( شیروان، دانشگاه علوم پزشکی  میترا عابدی؛

 خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، مجتمع آموزش عالی سالمت و بیمارستان امام خمینی)ره( شیروان،  شیما نیکبخت؛

 شگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.دان

کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای، بیمارستان امام خمینی)ره( شیروان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، مینا کریم زاده؛

 بجنورد، ایران.

 

ج رفتار افراد از دایره هنجار می شود که موجب تاثیر و خروهای شغلی گفته میاسترس شغلی به واکنش افراد به موقعیت مقدمه:

ر له مهم دیگر تاثیری است که استرس شغلی بأشود. تجربه استرس شغلی تاثرات زیانباری بر سالمت فیزیکی و روانی افراد دارد. مس

 های زیادیهعملکرد سازمان ها دارد. استرس شغلی زمینه ساز غیبت از کار، خروج از سازمان و سوانح حین کار است که سالیانه هزین

 .گیری و کنترل آن برای هر سازمان از اهمیت به سزایی برخوردار استکند. بر همین اساس شناخت، اندازهها تحمیل میرا به سازمان

مقطعی و برروی کلیه پرسنل درمانی)پرستار، ماما، کادر اتاق عمل و بیهوشی( بیمارستان ـ این مطالعه به صورت توصیفی  روش کار:

استفاده  0HSEصورت گرفت. جهت سنجش میزان استرس شغلی از پرسشنامه استاندارد  0۳69ینی)ره( شیروان در سال امام خم

زیرمقیاس: تقاضا،  .بسیار خوب( با  9-2خوب و  2-۳متوسط،  ۳-4ضعیف،  4-0گزینه ای) 9سوال در غالب لیکرت  ۳9شد که شامل 

 هدف درخصوص ها توضیحات پرسشنامه توزیع از قبل و تغییر می باشد. کنترل، حمایت مسئولین، حمایت همکار، روابط، نقش

مورد تحلیل قرار گرفت و درغالب جدول و نمودار ارائه  spss18شد. داده ها با نرم افزار  ارائه افراد پاسخ ماندن باقی محرمانه و مطالعه

 شد.

انالیز و نمودار استرس شغلی در بخش درمانی، باالترین نمره  نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به 004در مجموع  یافته ها :

چیزی و پایین ترین نمره مربوط به تقاضا) :  ۳9/2مربوط به زیرمقیاس نقش) :درك درست نقش های شغلی کارکنان( با میانگین نمره 

 (شما برای انجام آن استخدام شده ایدکه کار از شما تقاضا می کند و در واقع همان چیزی است که کار بر شما تحمیل می نماید و 

 بدست آمد. 66/4با میانگین نمره 

با توجه به یافته ها بیشترین عامل ایجاد استرس شغلی در پرسنل درمانی مربوط به زیرمقیاس تقاضا می باشد. ارتقاء  نتيجه گيری :

 ترساس کاهش در تواند می سازمانی بین روابط بهبود شاغلین، کاری برنامه کردن منظم استراحت، کاری و فضای شاخص های رفاهی

 اختالالت اییشناس می باسند، ابتال به درجات باالتری از استرس مستعد که پرسنل آسیب پذیر همچنین شناسایی .باشد موثر شغلی

 فرد از اجتماعی و روانی حمایت زمینه کردن فراهم و ها آن درمان به اقدام و شاغلین در خوابی کم اضطراب، افسردگی، مثل روانی

 نآ مشکالت کردن برطرف برای تالش ها، گیری تصمیم در ها آن دخالت در انجام وظایف، پرسنل روابط مشارکتی گسترش شاغل،

 .باشد موثر بسیار تواند می و دارد چشمگیری نقش شغلی استرس کنترل در ها

 

 HSEاسترس شغلی، کادر درمانی، پرسشنامه  واژگان کليدی :

                                                      
0 Health and Safety Executive 
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رتباط مشخصات آنتروپومتریکی راننده و مشخصات ساختاری کامیون بر بررسی ا

 میزان مواجهه شغلی با ارتعاش تمام بدن

ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، احرفهکارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت ؛حامد معتمدی نژاد

 hamotamedi@gmail.com  ایران.

  ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.احرفهروه مهندسی بهداشت استاد، گ پروین نصیری؛

شکی ، دانشگاه علوم پزستیزطیمحبهداشت و پژوهشکده  دانشکده ی،احرفهاستاد، گروه مهندسی بهداشت  منظم؛ محمدرضا

 تهران، تهران، ایران.

 هداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده ب مال اعظم؛ک

 ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراناحرفهکارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت  بهرام هراتی؛ 

 

ین اثر جرم بدنی، قد و شاخص با ارتعاش تمام بدن مواجهه دارند. هدف این مطالعه تعی ونقلحملرانندگان کامیون در صنعت  زمينه و هدف:

 .باشدیم راننده و مشخصات ساختاری کامیون بر میزان مواجهه راننده با ارتعاش تمام بدن و پیشنهاد اقدامات کنترلی (BMI)توده بدنی 

در ISO 2631-1(97) تاندارد ـبر اساس اس (VDV)عاشــر دوز ارتـــفرکانسی و مقادی –وزنی  RMSدر این مطالعه شتاب  روش بررسی:

کار واقعی با استفاده از  طیخودرو در حال حرکت  و حالت ساکن)کارکرد درجا( و در شرا یهاتیمراحل قبل و بعد از بارگیری کامیون در وضع

ن کامیو ۳0شد. در مطالعه حاضر مواجهه با ارتعاش تمام بدن بر روی  یریگاندازه  SVAN 958دستگاه ارتعاش سنج سه محوره و آنالیزور 

 های مواجهه روزانه ارزیابی شد.زمانبر اساس دار کشنده و اتاق

 کیچیهو در  (Z)ساعته در راستای محور غالب 0ی با مقدار دوز ارتعاش داریمعنارتباط آماری  گونهچیهراننده BMI بین جرم بدنی، قد و نتایج:

بین جرم بدنی و مقدار دوز ارتعاش برآیند در  کهیدرحال(. < 19/1Pد  )ی خودرو در حال حرکت و دارای بار یا بدون بار اثبات نشهاتیوضعاز 

(. r=-1910/1وp=1۳0/1ی مشاهده شد)داریمعنآماری ارتباط  ازنظری بارگیری شده لیو تر درحرکتی کشنده در وضعیت خودرو هاونیکام

و تریلی بارگیری شده   درحرکتوضعیت خودرو  ی کشنده درهاونیکامو مقدار دوز ارتعاش برآیند سه جهته در BMIبین  طورنیهم

(104/1=p1/..19و-=r و کامیون )0 ( 142/1تن بنز در موقع حرکت و بارگیری شده=p9/1..و-=r )ی وجود داشت. داریمعنآماری ارتباط  ازنظر

زنده،سن کامیون،قدرت موتور در این مطالعه مقادیر شتاب ارتعاشی تولیدی برآیند با مشخصات ساختاری کامیون از قبیل)کارخانه سا

ل ی شد.مدآورجمع،وزن کامیون، محل قرارگیری موتور، نوع صندلی راننده( بررسی شد که این اطالعات از طریق مصاحبه با رانندگان (hp)کامیون

یت مشخص شد که تنها و بدون بار بودند؛ درنها درحرکت هاونیکام( وضعیتی که 0) نشان داد که در: backwardرگرسیون چندگانه با روش 

 112/1(، قدرت موتور)SE100/1=β,= 112/1ی کننده میانگین شتاب برآیند تولیدی در این وضعیت شامل سن کامیون )نیبشیپمتغیرهای 

=SE104/1و=β(محل موتور،)994/1 =SE94۳/0و=β )و نوع ( 169/0صندلی راننده =SE096/۳و=β )هاونیکام(: وضعیتی که 4. )باشندیم 

(: ۳ی کننده و میانگین شتاب برآیند تولیدی ارتباط خطی وجود نداشت. )نیبشیپاز متغیرهای مستقل  کیچیهو دارای بار بودند ؛ بین  کتدرحر

 ی کننده شتاب برآیند تولیدی در ایننیبشیپدر حالت ساکن)کارکرد درجا( و بدون بار بودند تنها متغیرهای مستقل  هاونیکاموضعیتی که 

در  هاونیکام(: وضعیتی که 2. )باشدیم( β=9۳0/1وSE= 4۳4/1( و نوع صندلی راننده )β=-1/.10وSE= 110/1مل سن خودرو )وضعیت شا

 112/1ی کننده شتاب برآیند تولیدی در این وضعیت شامل سن خودرو)نیبشیپحالت ساکن)کارکرد درجا( و دارای بار بودند تنها متغیر مستقل 

=SE102/1و=β )باشدیم. 

 ردیگیمراننده در مواجهه با ارتعاش قویاً تحت تأثیر مرحله کاری و مشخصات ساختاری کامیون قرار  BMIاثرگذاری جرم بدنی و  ی:ريگجهينت

 ی تعلیق برای کاهش مواجهه رانندگان کامیون با ارتعاش باید در نظر گرفته شود.هاستمیسو مجموعه این عوامل در طراحی صندلی و 

 

 ارتعاش تمام بدن؛ مشخصات آنتروپومتریکی راننده؛ مشخصات ساختاری کاميون؛بارگيری؛ عدم بارگيری دی:کلي واژگان



 

9۳ 

 

 ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن در اپراتورهای لودر چرخدار

ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم احرفهکارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت  حامد معتمدی نژاد؛

 hamotamedi@gmail.com  .رانیا زشکی تهران، تهران،پ

، دانشکده بهداشت، (HSE)ستیزطیمحی و منیا کارشناس ارشد، گروه مدیریت سالمت، الهیار آقائی؛

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

پزشکی  علومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه احرفهکارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت  ؛پور حسنبهمن 

 رانیا تهران، تهران،

ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی احرفهکارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت  بهرام هراتی؛

 رانیا تهران، تهران،

 

با ارتعاش تمام بدن مواجهه دارند.  یبردارخاكعمرانی در حین عملیات  یهاپروژهچرخدار در  : اپراتورهای لودرزمينه و هدف

رح است. عضالنی مط -یکی از ریسک فاکتورهای اختالالت اسکلتی عنوانبه آورانیزژیکی این عامل لوبر اساس مطالعات اپیدمیو

 سنجش ارزیابی میزان مواجهه شغلی با ارتعاش تمام بدن در حین کار اپراتور و تعیین ریسک بهداشتی آن و باهدفاین مطالعه 

 .باشدیمیه اقدامات کنترلی ارائه پیشنهادهایی بر پا نیچنهم

 ISO 2631-1(1997) تانداردـی بر اساس اسـفرکانس –ی ـوزن RMSشتاب توصیفـی و مقطعی،  این مطالعه در روش بررسی:

چرخدار  هشت دستگاه لودر یبر رو SVAN 958استفاده از دستگاه ارتعاش سنج سه محوره و آنالیزور  با کار واقعی طیدر شرا

 شد. یریگاندازهو حفاری  یبردارخاكموقع 

در تجهیزات(  درصد 9/94دستگاه ) 9در  نیچنهم)جلو به پشت( بود.  xدرصد موارد جهت  01محور غالب ارتعاش در  نتایج:

درصد تجهیزات(  .9/۳دستگاه ) ۳ریسک بهداشتی متوسط و در  با (HGCZ)  میانی ناحیه راهنمای هشدار بهداشتی محدوده

 .باالبودندریسک بهداشتی  با (HGCZ) یبهداشتاحیه راهنمای هشدار در محدوده باالیی ن
یک عامل مؤثر درغالبیت محور  تواندیمحرکتی ممتد در جهت جلو و عقب شدن لودر در موقع کار  راتییتغ ی:ريگجهينت

دن عضالنی در ناحیه گر-ریسک فاکتورهای اختالالت اسکلتی ازجملهباشد، فلذا با توجه به اینکه این محور  xجهت مواجهه در 

ظتی یک وسیله حفا عنوانبهاز کمربند صندلی  المقدوریحتموقع کار  لودر درکه اپراتورهای  گرددیمپیشنهاد  شودیممحسوب 

  حاوی مواد جاذب ارتعاش در ناحیه لومبار و پشتی صندلی ییهایصندلتحقیقات بیشتری برای طراحی  نیچنهماستفاده کنند، 

 .انجام گیرد

 

 شغلی مواجهه بهداشتی، کیسر ارتعاش تمام بدن، اپراتور لودر، :واژگان کليدی
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سنتز نانوکامپوزیت شبکه پلیمری در هم نفوذ کرده پلی یورتان و پلی متیل متا 

جهت مطالعه خواص آکوستیکی، حرارتی و  (PU/PMMA IPN)آکریالت 

 مکانیکی

  محمدرضا منظم، پیمانه حبیبی، غالمرضا مرادی

 
( به خاطر خواص باالی ویسکواالستیک، IPNکامپوزیت های پلیمری با ساختار شبکه های پلیمری در هم نفوذ کرده )مقدمه: 

در محدوده دمای انتقال شیشه ای بطور گسترده ای بعنوان مواد میرا کننده صوتی و ارتعاشی استفاده می شوند. در این مطالعه، 

( با نسبت های IPNبصورت شبکه های پلیمری نفوذپذیر )  PMMAو  PUآمیحته شبکه دست یابی به اسفنج های حاصل از 

 از طریق پروسه پلیمربزاسوین درجا تهیه شد. 765/35  75/25، 85/15مختلف بصورت 

ها، بطور سیستماتیک بر حسب نسبت ترکیبات مطالعه شد.  IPNخواص میرایی، پایداری حرارتی و مقاومت مکانیکی  روش کار:

ها از امپدانس تیوب دو میکروفنی IPNبررسی شد. جهت تعیین میزان ضریب جذب صوت در  SEMبا استفاده از  IPNرفولوژی مو

همچنین  Tg( و دمای انتقال شیشه ای Tanδدر فرکانس یک اوکتاوباند استفاده شد. پارامترهایی از قبیل تانزانت افت مکانیکی )

 ( بعنوان شاخص جهت توانایی میرایی موثر استفاده شد.Tanδ>0.3) یرایی موثرافزایش سطح منحنی و فواصل دمایی با م

های سنتزی،  مورفولوژی نیمه امتزاج پذیری را از طریق  IPNیورتان و پلی متیل متا آکریالت خالص با مقایسه طیف پلینتایج : 

دمای انتقال شیشه ای به سمت دماهای  ،IPNنشان داد. همچنین نتایج آشکار کرد که با تشکیل ترکیب   Tan δگستردگی 

( افزایش پیدا می کند، در نتیجه خواص میرایی Tan δ 0.3<باالتر  شیفت پیدا کرده و گستره دمایی میرایی )گستره دمایی با

PU/PMMA IPN  بهبود می یابد. نتایج ضریب جذب صوت نیز نشان داد که بعلت تشکیل فومIPN عملکرد ماده در یک ،

، فرکانس رزونانس به سمت فرکانس های IPNدر  PMMAص به شکل راکتیو یا تشدید درآمده و با افزایش نسبت فرکانس خا

 پایین کشیده می شود.

ارزیابی نتایج نشان می دهد که آمیخته های یاد شده مستعد داشتن اثر ویسکواالستیک جهت میرایی صوتی  نتيجه گيری :

 هستند.

(، جذب صوت، IPNلی متيل متا آکریالت، شبکه های پليمری در هم نفوذ کرده )پلی یورتان، پواژگان کليدی : 
 خواص ميرایی 
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 مطالعه مروری-بررسی تعامل بین دست و ابزارهای دستی و عوامل مرتبط با آن

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  ،یگروه بهداشت حرفه ا ،یارشد ارگونوم یکارشناس یدانشجو؛ یمعبود یمهد

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یشکپز

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یگروه بهداشت حرفه ا ار،یدانش؛ انتید مانیا

 یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یگروه بهداشت حرفه ا ،یارشد ارگونوم یکارشناس یدانشجو ی؛محب دیوح

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر

 یکدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزش ،یگروه بهداشت حرفه ا ،یارشد ارگونوم یکارشناس یجودانش ؛یصمد نایس

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر

 

ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین در مطالعه حاضر های دست در طراحی ابزاردستیتوجه به ویژگیزمينه و هدف : 

به منظور بهبود عملکرد و سالمتی ها ین دست و ابزاردستی  و عوامل مرتبط با آنبا هدف گردآوری اطالعات در خصوص تعامل ب

 این زمینه پرداخته شد.در  انجام شدههای به بررسی پژوهش

 یبرا Web of Scienceو  Science Direct ،Google Scholarداده  یها گاهیاز پا پژوهش نیدر ا مواد و روش ها :

 یکتاب برا کیمقاله و  ۳6ها آن نیقرار گرفت و از ب یمورد بررس قاله و کتابم 091 حدود .دیمتون استفاده گرد یجستجو

و همچنین  4100تا  0609شد. مقاالت مرتبط با دست و ابزار دستی، مقاالت منتشر شده بین سال های  مناسب دانسته قیتحق

 رفتند.مقاالت مرتبط با حیطه ارگونومی به عنوان معیارهای ورود مد نظر قرار گ

های دست در استفاده از ابزارهای دستی پرداخته بودند در بررسی مطالعات انجام شده برخی از آنها به بررسی آسیب یافته ها :

که در این مطالعات عواملی چون ابعاد، شکل و جنس ابزاردستی، پوسچر مچ دست و همچنین ابعاد دست و ارتعاش آن در بروز 

ها و معایب ای از پژوهشگران به بررسی مزیتوهشگران قرار گرفته بودند. در این زمینه عدههای دست مورد توجه پژآسیب

های تجمعی دست پرداخته بودند. برخی دیگر از در پیشگیری از آسیب استفاده از دستکش در هنگام کار با ابزارهای دستی

ار تماسی عامل مهم دیگری در طراحی ابزارهای دستی مطالعات در زمینه طراحی ابزارهای دستی انجام شده بودند. همچنین فش

عادات و  ابزار رهیچنگش، اندازه دستگ یرویوزن ابزار، ن ،یپوسچر کار رینظ یمختلف یفاکتورهامطرح بود که در این خصوص به 

 ر ارتباط با چنگشای همچون تغذیه، تجربه، پیری و دمای محیطی دی اشاره شده بود. سایر مطالعات نیز عوامل زمینهفرد یکار

 دست را بررسی کرده بودند.

 

 توان در طراحی ارگونومیکیتفاوت این پژوهش با موارد قبل در جامعیت آن می باشد. از نتایج به دست آمده می نتيجه گيری :

 در جهت کاهش عوامل زیان آور بر سالمتی و افزایش عملکرد استفاده کرد. ابزارهای دستی
 

 ونومی، دست، ابزاردستی، فشار/ نيروی چنگش، آسيب دستارگ واژگان کليدی :
 
 

 
 



 

99 

 

( در HSE-MSاهمیت استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست )

 بیمارستان ها

 کارشناس پرستاری، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران. ؛ مریم بهشتی فر
maryam.beheshtifar@gmail.com 

 

 

 هزینه زمان و اتالف چنین هم و زیست محیط انسان، به خسارت موجب است ممکن کار با مرتبط حوادثمينه و هدف : ز

گردیده است. در بین  ( ایجادHSE-MS) زیست محیط و ایمنى بهداشت، مدیریت سیستم حوادث، کاهش منظور به .گردد

ها از این جهت که دارای منابع  بیمارستان در خصوص هب درمان و بهداشت خدمات عرصهمشاغل مختلف، مشاغل مرتبط با 

عظیمی از سرمایه های مرتبط با سالمت جامعه و از طرفی سرمایه های انسانی، فیزیکی، مالی و تجهیزاتی می باشند، اهمیت 

یست محیط زاهمیت استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و در این راستا در مطالعه حاضر به تبیین بسزایی می یابند. 

(HSE-MS.در بیمارستان ها پرداخته خواهد شد ) 

این تحقیق یک مطالعه مروری است که با جستجو در منابع کتابخانه ای، داده پایگاه های اینترنتی، از جمله:   مواد و روش ها :

SID ،Google Scholar ،Magi ran  مده است.به دست آمطالعات مرتبط با موضوع مورد نظر و پایان نامه های 

بیمارستان  در ... و استرس صدا، پسماندهای بیمارستانی، حرارت، سمی، شیمیایی مواد پرتوها، نظیر: بالقوه ای مخاطراتنتایج : 

دنبال  به و می دهد قرار مخاطرات این معرض در را جامعه در نهایت و کنندگان مالقات کارکنان، بیماران، کلیه که دارد، وجود

داشت. لذا مسائل  خواهد بر در را کار محیط در حوادث از مستقیم ناشی غیر و مستقیم مالی زیان های هتج آن هزینه هایی

ایمنی در محیط بیمارستان به لحاظ اقتصادی، انسانی و اخالقی از اهمیت زیادی برخوردار است که یکی از ارکان اساسی آن، به 

( برای کاهش وقوع و شیوع حوادث قابل HSE-MSمحیط زیست ) بهداشت، ایمنی وکار گیری برنامه های سیستم مدیریت 

 کارکنان مناسب عملکرد آن به دنبال و مطلوب نگرش و آگاهی دارا بودن بیمارستان در سیستم این پیاده سازی جهتپیشگیری است. 

 می باشد. مهم نسبت به این مقوله

تره وسیعی از مخاطرات بالقوه می باشند، ارتقای سطح از آنجا که مشاغل مختلف بیمارستانی در معرض گس نتيجه گيری :

 رفتار مستمر، تقریت آموزش های از طریقسازمانی از طریق افزایش میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان  HSEفرهنگ 

 و حادثه وقوع از قبل HSE مدیریت و قوت ضعف نقاط شناسایی سازمان، بنیادی ارزش یک عنوان به HSEشناخت  و ایمن

 ضروری می باشد.از سوی مدیران بیمارستان ها ... 
 

 ، بيمارستان HSE-MS ،HSE واژگان کليدی :
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و  KIM-LHC ،WISHAمقایسه نتایج ارزیابی وظایف بلند کردن بار به سه روش 

 : مطالعه موردی در یک صنعت چاپSNOOKجداول 

 داشت حرفه ای، عضو کمیته تحقیقاتدانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، مهندسی به سقراط عمری شکفتیک؛

 دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو کمیته تحقیقات  ژاله صدقی نوش آبادی؛

 دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 می گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایرانربی، عضو هیئت علم آغا فاطمه حسینی؛

  ، عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایراناستادیار؛ شهرام وثوقی
vosoughi.sh@iums.ac.ir 

 
دی برای نیروی کار تلقی می شوند و یکی از عضالنی به عنوان تهدیدی ج -در دنیای امروز، اختالالت اسکلتیزمينه و هدف : 

فعالیت هایی که منجر به بروز این مشکالت می شود، وظایف بلند کردن بار است. بالتبع کارگران شاغل در صنعت چاپ نیز 

یف ادرگیر پوسچرهای نامناسب و بلند کردن بار به صورت گسترده هستند. لذا مطالعه حاضر، با هدف مقایسه نتایج ارزیابی وظ

در یک صنعت چاپ در شهر تهران انجام گرفته  SNOOKو جداول  KIM-LHC  ،WISHA بلند کردن بار به روش های

 است.

وظیفه( از کارکنان یک شرکت چاپ در شهر تهران، با استفاده  92نفر )در مجموع  90در این مطالعه مقطعی،  مواد و روش ها :

مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور نمونه گیری از  SNOOKاول و جد KIM-LHC ،WISHAاز روش های مشاهده ای 

روش سرشماری استفاده شد و تمام کسانی که درگیر وظایف بلند کردن بار بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده 

ز آزمون های کای دو و فیشر استفاده تحلیل شدند. در این مطالعه با توجه به اهداف مورد نظر، ا 44نسخه  SPSSاز نرم افزار 

 شده است. 

نشان داد که ارتباط  KIM-LHCو  WISHAمقایسه نتایج به دست آمده از ارزیابی بلند کردن بار با روش های نتایج : 

(. همچنین ارتباط معناداری بین نتایج حاصل از ارزیابی با روش های P=119/1معناداری بین این دو روش وجود دارد )

WISHA  و جداولSNOOK ( 119/1مشاهده گردید=P و در نهایت مقایسه نتایج ارزیابی بلند کردن بار با روش های )

KIM-LHC  و جداولSNOOK  ( 129/1نیز رابطه معنادار این دو روش را نشان داد=P.) 

ی توان از آنها به صورت بر اساس نتایج این مطالعه، همبستگی باالیی بین سه روش مذکور وجود دارد و م نتيجه گيری :

 جایگزین یکدیگر در ارزیابی وظایف بلند کردن بار، در صنعت چاپ، استفاده نمود.
 

 SNOOK، جداول WISHA ،KIM-LHC ،یابیبلند کردن بار، ارز ،یعضالن -یاختالالت اسکلت واژگان کليدی :
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 شور منطقه جنوبی کپاالیشگاه خطرات در یکی از  ریسکمدیریت  و ارزیابی

و گروه عض و ایران سنندج، کردستان، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت تحقیقات مرکز ؛زادهمهرزاد ابراهیم

 بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

 عضو گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. ؛غالمحسین حلوانی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ؛ریسا مظفریپ

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ؛حمزه صالح زاده

hamzeh.salehzadeh@gmail.com 

    

 هداد قرار خطرناك صنایع زمره در را صنایع این و شتهدا دنبال به را جدی مخاطراتی گاز، و نفت منابع توسعه زمينه و هدف :

ال قرار مورد استقب مختلفی هایروش به ارزیابی خطرها و شناسایی طریق از پیشگیری، بر مبتنی رویکرد امروزه از این رو،. است

رداخته پ حادثه منجر شود زبرو به است ممکن که اتفاقی رویدادهای و بالقوه خطرات گرفته است. این مطالعه به بررسی شناسایی

 و شناسایی خطرات برای الزم هاینهایت کنترل ها را رده بندی کرده و درآن ریسک حسب بر شده شناسایی و رویدادهای

 اصالحی را ارائه کرده است.  اقدامات

طر خ مقدماتی آنالیز بالقوه از روش خطرات مقطعی حاضر به منظور شناسایی -تحلیلی -توصیفی در مطالعه مواد و روش ها :

(PHA استفاده شد. سپس وضعیت ریسک نقاط خطر ارزیابی شد. در نهایت اقدامات کنترلی و اصالحی الزم را اتخاذ و به )

 ی اجرا گذاشته شد.مرحله

 %۳0/94 خطر در واحد عملیاتی پاالیشگاه شناسایی شد که از این میان، نقطه 40نتایج مطالعه نشان داد که در مجموع  نتایج:

ریسک قابل تحمل  در ناحیه %12/06مورد(،  ۳ریسک متوسط ) در ناحیه %46/02مورد(،  00ریسک غیر قابل تحمل ) در ناحیه

های ریسک های انجام شده نشان داد که قسمت عمدهبررسی  مورد(. ۳ریسک ایمن قرار داشتند ) در ناحیه %46/02مورد( و 2)

 هایهای طراحی و نیز عدم وجود دستورالعملبل تحمل و متوسط، به علت وجود نقص در سیستمشناسایی شده؛ اعم از غیر قا

 باشد.های کافی برای کارکنان میالزم و آموزش

، و نیز احتمال خطا در باشدبروز خطای همزمان نمی قادر به ارزیابی خطرات ترکیبی یا نحوهPHA   روش نتيجه گيری :

 اب صحیح فازهای عملیاتی، وجود دارد. ارزیابی به علت عدم انتخ

  

  ها: ارزیابی ریسک، آناليز مقدماتی خطر، پاالیشگاهکليد واژه
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 عوامل موثر بر آن در یکی از معادن مرکزی کشور و فرهنگ ایمنی ارزیابی

و عضو  رانیا سنندج، کردستان، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت تحقیقات مرکز ؛زادهمهرزاد ابراهیم

 گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. حمزه صالح زاده؛

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران. ؛سونا قادری

Ghaderisona1375@gmail.com  

  

ای بر سازمان حرکت پتانسیل عنوان به یک سازمان است که مدیریت ایمنی سیستم هسته فرهنگ ایمنی زمينه و هدف :

ر آن و عوامل موثر ب فرهنگ ایمنی بررسی مطالعه هدف این .شودمی گرفته نظر در از ایمنی باالتری استانداردهای دستیابی به

  .ی کشور بودکارگران یکی از معادن مرکز در

در سال  بافق آهن سنگ شاغل در معدن کارگران نفر از 44۳روی  بر تحلیلی حاضر -توصیفی مطالعه مواد و روش ها :

 فرهنگ ایمنی  پرسشنامه استاندارد از به منظور بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی و عوامل موثر بر آن .است گرفته صورت0۳6۳

 پرسشنامه) تشریحی صورت به حادثه به مربوط سؤال 9 ایمنی و مربوط به فرهنگ السؤ 9. .شد سوال استفاده 01مشتمل بر 

  .گردید آنالیز مستقل t آماری کای دو و هایآزمون از استفاده با شده آوریجمع هایگردید. داده طراحی( سابقه حادثه

فرهنگ ایمنی افراد مورد مطالعه به ترتیب  و نمرهمعیار سن، سابقه کار  انحراف و میانگین ها مطالعه نشان داد کهیافته نتایج:

نفر سابقه حادثه داشتند که شایعترین علت آنها  91بود. در مجموع،  9/499 ± 2/۳۳و  سال 04/.0 ± 2/9و 02/۳2 ± ./0

 رصدیکه ددار وجود داشت بطوررابطه معنی حادثه داشتن ایمنی سابقه کار و سابقه فرهنگ نمرات ( بود. بین%99/.احتیاطی)بی

یالت و تحص بین متغیرهای سن، .بود حادثه بیشتر سابقه بدون افراد درصد از حادثه سابقه دارای افراد در مثبت ایمنی فرهنگ

 داری وجود نداشت. تاهل با فرهنگ ایمنی رابطه معنی

لذا به  .دار با سابقه حادثه داردنیمع رابطهکه فرهنگ ایمنی بیشتر متاثر از سابقه حادثه بوده و  رسدمی نظر به نتيجه گيری :

 حوادث آنالیز و تجربه با کارکنان از ایمنی، استفاده آموزش جمله از فاکتورهایی روی بر باید ایمنی منظور بهبود فرهنگ

  گذاری کرد.     سرمایه

 موثر بر ایمنی معدن سنگ، عوامل حادثه،فرهنگ ایمنی،  :واژگان کليدی
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Effects of Stress management training program on stress 

reduction among surgical technologist in Tabriz University of 

Medical Sciences in 2016 

S Hanani,  MSc in nursing, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

R Mohebi, MSc Student of Operation room, Student Research Committee, Faculty of allied 

medicine Branch, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

S Teymoori, MSc Student of Operation room, Student Research Committee, Faculty of allied 

medicine Branch, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

D Nikbakht, MSc Student of Operation room, Student Research Committee, Faculty of allied 

medicine Branch, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

V Rahmani, MSc Student of Operation room, Student Research Committee, Faculty of allied 

medicine Branch, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

E-mail:Vahid.rahmani.73@gmail.com 

 
Background and Aim: Job stress can have many negative consequences. The present study 

aimed to determine the effect of stress management training program on stress reduction among 

surgical technologist in Tabriz University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: This study was a quasi-experimental study. Participants were 58 

surgical Technologist in Tabriz University of Medical Sciences. The study included all 

operating room personnel (n=58) of Tabriz University of Medical Sciences, who were divided 

into two equal groups included (n=29) intervention and (n=29) control group. The data 

collection tool was a self-administered questionnaire, the intervention was a training program 

including two sessions during 4 weeks. Then the data analyzing was applied using SPSS 19. 

Results: The results of this study showed that the average scores of knowledge and attitude 

in intervention group is higher than the control group after the intervention. behavior factors 

and reinforcing factor and Enabling factors were significantly different between the two groups 

after intervention. In addition, total score of stress and subarea of stress indicated the 

effectiveness of this approach in reducing job stress among surgical technologist. 

Conclusion: The results of this study showed that Provide educational programs may be 

effective in reducing stress among surgical technologist. 
 

Keywords: stress, educational programs, operation room, Tabriz 
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 یدر محوطه  یاز حمل و نقل درون شهر یناش یصوت یآلودگ یابیسنجش و ارز

 زیمنتخب شهر تبر یها مارستانیاطراف ب

جویی نشداتحقیقات  ی، کمیتهبهداشت حرفه ا یارشد مهندس یکارشناسدانشجوی  ؛شمس الدین ساعد

 رانی، ازی، تبردانشگاه علوم پزشکی تبریز

 ییدانشجو  تقایتحق تهی، کمیبهداشت حرفه ا یارشد مهندس یارشناسکدانشجوی ؛ امیررضا ابوئی مهریزی

 رانی، ا زی، تبر زیتبر یدانشگاه علوم پزشک
Email: aramirreza818@gmail.com 

 

مسئله  نیقرار دارد. ا یصوت یآلودگ دیمنابع تول ریتحت تاث ،یخدمات درمان یارائه  طیبه عنوان مح مارستانیب زمينه و هدف :

 زانیم یمطالعه به بررس نیا داشته باشد. لذا یمنف راتیو کارکنان تاث مارانیبر ب یشیو آسا یبهداشت یاز جنبه ها تواند یم

ز نرم با استفاده ا هینقل لیاز حمل و نقل وسا یناش یکاهش صدا یبا مشخصات مناسب برا یمانع صوت یو طراح یصوت یآلودگ

 .  انجام شد زیهر تبرمنتخب ش یها مارستانیباطراف ، در TNMافزار 

در چهار بیمارستان منتخب  .0۳6مقطعی در سه ماهه ی اول )فصل بهار( در سال  -توصیفی مطالعه  نیا مواد و روش ها :

دولتی شهر تبریز در بخشهای اورژانس، اتاق عمل و بخش مراقبتهای ویژه بصورت تصادفی جهت سنجش و ارزیابی آلودگی 

محوطه ی اطراف بیمارستان ها در دو نوبت صبح و بعدازظهر در طول ده روز انجام شد. صداسنج صوتی در داخل بیمارستان و 

. بود که قبل از هر اندازه گیری، کالیبره بودن آن کنترل شد  TES 1356آنالیزور دار استفاده شده در این پژوهش مدل 

برای  ارزیابی آلودگی صوتی . max(db) SPL ، min(db)PLS   ،Aeq(db)Lفاکتورهای اصلی اندازه گیری شده عبارت بودند از : 

صدا سنج در نقاطی انتخابی اندازه گیری صورت  محوطه ی اطراف بیمارستانها، دو بیمارستان انتخاب شد، سپس با استفاده از

صدای  های مورد نظر برای طراحی مانع های صوتی، جهت رسیدن به کاهش محاسبات و مدل TNMگرفت. سپس با نرم افزار 

 .مورد نظر محاسبه گردید

نتایج حاصل از مدلسازی صوتی نشان داد که با استفاده از موانع صوتی با مشخصات مناسب، شاهد کاهش آلودگی یافته ها : 

سی  ۳1دسی بل خواهیم بود. در کل پس از مقایسه نتایج صدا سنجی با استاندارد )تراز معادل صوتی  42الی  9صوتی به میزان 

 (، وجود آلودگی صوتی در بیمارستانهای منتخب کامال مشهود بود.دسی بل

شود  یم شنهادیپ نیبنابرا. است یصوت یتصادفات و آلودگ هوا، یآلودگ یعامل اصل یشهر کیتراف نتيجه گيری :

 کنترل های مهندسی و مدیریتی متناسب در بیمارستان ها، جهت کاهش آلودگی صوتی انجام شود.

 ، بيمارستان TNMمدل  ،یحمل و نقل دورن شهر ،یصوت یلودگآواژگان کليدی : 
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عضالنی در کوهنوردان یکی از گروه های  -بررسی شیوع اختالالت اسکلتی

 کوهنوردی تهران با استفاده از پرسشنامه نوردیک

  مرضیه درویشی ، آذر برزگار

 
 یصاداست که ساالنه بار اقت یعضالن -یاسکلت اختالالت، از کشورها یاریدر بس یعلل ناتوان نیاز عمده تر یکی زمينه و هدف :

هستند که  ییها تیفعال یورزشکاران به خصوص کوهنوردان دارا نکهیبا توجه به ا .دهد یرا به خود اختصاص م یقابل توجه

 میدده است برآن شاختالالت انجام نش نیا وعیش یبررس نهیاختالالت قرار دارند و تاکنون مطالعات در زم نیدر معرض ا شتریب

و  عالیت هاف کیارگونوم یابیگوناگون بدن، ارز یدر نواح یعضالن یاختالالت اسکلت وعیش زانیم نییمنظور تع هب یتا مطالعه ا

 .دهیمانجام  کوهنوردان یکی از گروههای کوهنوردی تهران نیموثر در بروز آنها در ب یفاکتورها

 کوهنورداننفر از  09مطالعه  نیدر ا انجام شد. 0۳69و در سال  یلیـ تحل یفیصمطالعه حاضر به صورت تو مواد و روش ها :

 وعیش زانیم نییبه منظور تع د.انتخاب شدن )در دسترس( ساده یریگروش نمونه یکی از گروه های کوهنوردی شهر تهران به

 SPSSنرم افزار شده با استفاده از  یآورجمع یهاداده استفاده شد. کیگوناگون بدن از پرسشنامه نورد یاختالالت در اندامها

 .قرار گرفتند لیو تحل هیتجز مورد 44نسخه 

 ۳۳709( خانم، میانگین سنی شرکت کنندگان ٪۳276نفر ) ۳1( از شرکت کنندگان در مطالعه مرد و ٪9970نفر ) 99براساس نتایج،  نتایج :

سال( بود، بعد از برسی نتایج شیوع اختالالت 0719)انحراف استاندارد  07۳1( سال و میانگین سابقه کوهنوردی آنها 07۳2)انحراف معیار=

 درصد بدست آمد. ۳479و گردن  ٪2۳، در ناحیه کمر ٪2070عضالنی در زانو  -اسکلتی

 یله امداخ یبرنامه ها یموضوع، اجرا نیباال است. با توجه به ا نواحی زانو و کمر در  کوهنورداناختالالت در  وعیش نتيجه گيری :

نحوه چینش وسایل در کوله پشتی برای کاهش فشار  ،ینوماز اصول ارگو کوهنوردان. آموزش و آگاه کردن رسدیبه نظر م یضرور یارگونوم

ی قبل از شروع به فعالیت، استفاده از تجهیزات استاندارد مانند کوله پشتی مناسب، کفش استاندارد ، انجام حرکات نرمشوارده بر ستون فقرات

 دانست. برنامه مداخله ای در کاهش این آسیب ها یتوان از اجزا یرا م نوردی و باتوم مناسبکوه

 

 پرسشنامه نوردیک عضالنی؛ کوهنوردی؛ -اختالالت اسکلتی : واژگان کليدی
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در یکی از شرکت های  FMEAارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی به روش 

 پیمانکاری انتقال خطوط لوله نفت

 

   سمیرا برکاتی، حسین ابراهیم، رضاییمهدی میر
 

 

نفت و گاز از منابع مهم سوخت در جهان هستند بیشتر این سوخت ها از یک مکان به مکان دیگر توسط لوله منتقل  مقدمه :

میشوند. خطوط لوله در جهان در معرض عوامل محیطی مهاجم،فرسوده شدن لوله ها، طراحی نامناسب، حفاظت و نگهداری 

یک روش مؤثر و کارآمد در شناسایی و مدیریت ریسک در واحدهای  FMEA امروزه ارزیابی ریسک به روش  .رار دارندضعیف؛ ق

در یکی از شرکت های  FMEAصنعتی به شمار می رود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی به روش 

 پیمانکاری انتقال خطوط لوله نفت انجام شد.

تحلیلی و از نظر زمان مقطعی بود که در یکی از شرکت های پیمانکاری انتقال خطوط لوله  –ه حاضر توصیفی مطالع روش کار:

به دست آمده در مورد اجرای اقدامات  RPNاستفاده شد و طبق نمره  FMEAنفت جهت شناسایی و ارزیابی ریسک از روش 

 اصالحی تصمیم گیری شد.

 00نتایج این مطالعه نشان داد که در  قرار گرفتند. FMEAرد ارزیابی ریسک به روش واحد مو 00در مطالعه ی حاضر  نتایج :

 011کمتر از  RPN، باالتر از تعداد خطرات با نمره 011برابر یا بیشتر از  RPNواحد مورد ارزیابی تعداد خطرات با نمره ی 

در هر سه  RPNخدمات بود. به طور کلی نمره و انبار و کمترین نمره مربوط به  HSEبودند. بیشترین نمره مربوط به بخش

در هرسه واحد به کمتر  RPNبه دست آمد. بعد از اجرای اقدامات اصالحی مناسب نمره  011واحد کمپ، اداری و اجرا باالی 

 کاهش یافت. 011از 

ن اهمیت بود بنابرایبیشتر خطرات شناسایی شده مربوط به عدم رعایت اصول ایمنی، ارگونومیکی و بهداشتی  نتيجه گيری :

که یک روش شناخته شده در بحث ایمنی می باشد در کاهش حوادث  FMEAدادن به روش های ارزیابی ریسک و مخصوصا 

 و پیشگیری از بروز آن موثر است.
 

 ، ایمنیFMEAشناسایی، ارزیابی ریسک، مدیریت ریسک، : واژگان کليدی
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خون و شنوایی کارگران یک کارخانه تولید  تاثیر توام صدا و نوبت کاری بر فشار

 قند 

زشکی سبزوار، دانشگاه علوم پ کارشناس، مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، ؛سمیرا فنایی

 سبزوار، ایران

، استادیار، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ؛مجید فالحی

 یرانسبزوار، ا

 ران، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایمریی، دانشکده بهداشت، گروه آمار زیستی ؛صدیقه رستاقی
mjfllh@yahoo.com 

 

 شوند. صدا و نوبت کاری هر یک به طور مستقل باعث ایجاد بیماری ها و ناراحتی های مختلف در افراد در معرض می مقدمه :

 .کارگران انجام شد خون و شنوایی رات توام صدا و نوبت کاری بر فشاراین مطالعه به منظور تعیین اث

 با فشاروبت کاری و ارتباط آنها از نظر مواجهه با صدا و ننفر از کارگران  1.تعداد تحلیلی،  –در این مطالعه توصیفی  روش کار:

و سپس با  اندازه گیری( CEL-450) جسنصدابا دستگاه  ا میزان صدا در قسمت های مختلف. ابتدو شنوایی بررسی شد خون

خون  مربوط به افراد که شامل: فشارمحاسبه شد. اطالعات  ه میزان مواجهه هر فرد با صداساعت 0استفاده از فرمول تراز معادل 

(، نوبت کاری و عدم نوبت کاری و... از طریق پرونده پزشکی افراد جمع 69 – 6۳سال (، آزمون شنوایی سنجی )69-6۳)سال 

 و تحلیل تجزیه Mann- Whitneyهمبستگی اسپیرمن، فریدمن و  و آزمون های  SPSS.20 اطالعات با نرم افزار وری شد.آ

 شد.

خون  مصرف سیگار، فشار، سابقه کاربین  دسی بل محاسبه شد. 09از ساعته برای همه افراد کمتر  0میزان تراز معادل  نتایج :

 69تا  6۳بین نوبت کاری و شنوایی در سال های (. (P>0/05بطه معناداری یافت نشد و سایر متغیرها با تراز معادل صدا را

 رابطه معناداری یافت نشد 69تا  6۳بین نوبت کاری و فشار خون در سال های  (.(P>0/05رابطه معناداری بافت نشد 

P>0/05))  شد رابطه معناداری یافت  69و  62. بین تراز معادل صدا و شنوایی در سال هایP<0/05)). 

ساعته  0 یتراز معادل صداافراد ندارد. خون و شنوایی  نتایج این مطالعه نشان داد که نوبت کاری تاثیری بر فشار نتيجه گيری :

ایج به زیرا نتتوان اظهار نظر قطعی کرد، نیز تاثیری روی فشار خون نداشت، ولی بین تراز معادل صدا و تغییرات شنوایی نمی

طه معنادار بین صدا و شنوایی است، از اینرو نیاز به بررسی های بیشتر در آینده بیانگر راب 69و  62سال های دست آمده در 

 است.
 

  صدا، نوبت کاری، فشار خون،  افت شنوایی : واژگان کليدی
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بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با استرس شغلی در پرسنل سه بیمارستان 

 ۶۹۳۱شهرستان سبزوار در سال 

 زوار، ایراندانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سب کارشناس، مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، ؛مریم حسن نژاد

 بزوار، ایراندانشگاه علوم پزشکی سبزوار، س کارشناس، مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، ؛راضیه زعفرانیه

 ایران دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی،کارشناس، مهندسی  ؛اعظم باصره

 مجید فالحی؛ استادیار، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران     

mjfllh@yahoo.com 
 ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایرانزیستی مریی، دانشکده بهداشت، گروه آمار ؛صدیقه رستاقی

 

راد را در معرض خطر ها، استرس در سازمان است که سالمت بسیاری از افیکی از عوامل موثر بر عملکرد افراد در سازمان مقدمه:

رین یکی از مهمتعنوان . استرس شغلی به شودضایتی شغلی و رها کردن حرفه  میهای استرس شغلی منجر به نار. پیامددهدمی

قرار  شعاعلتحت ا تواند کیفیت زندگی افراد راها مطرح است که میدر صنعت سالمت مخصوصا در بیمارستان ایمخاطرات حرفه

سنل سه بیمارستان شهرستان سبزوار بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با استرس شغلی در پر دهد. لذا این مطالعه با هدف

 انجام شد. 

نفر از پرسنل سه بیمارستان شهرستان سبزوار  421بر روی  تحلیلی به روش مقطعی-صیفیاین مطالعه از نوع تو ار:روش ک

و به منظور  SF-36نامه کیفیت زندگی و پرسش HSEنامه استرس شغلی ها از دو پرسشاوری دادهجهت جمع انجام گردید.

 SPSSافزار آماری ها از نرمستفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادها محقق ساخته نامهتعیین مشخصات دموگرافیک از پرسش

 .استفاده شد 19/1اسپیرمن در سطح معنا داری  پیرسن و واریانس و همبستگیتحلیل های توصیفی،و آزمون 41نسخه 

کمترین امتیاز بود که به ترتیب بیشترین و  409/.0±1۳/040در مطالعه حاضر میانگین کیفیت زندگی در مجموع  نتایج :

است. میانگین استرس شغلی در کل پرسنل  06/9۳و  02/ 6۳مربوط به بعد عملکرد جسمی و بعد سرزندگی با میانگین 

دهنده سطح استرس زیاد در بین پرسنل است. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بود که نشان 00/09±42/006

(. همچنین بین مجموع استرس شغلی P<0.05و مجموع استرس شغلی را نشان داد)رابطه معنادار معکوس، بین کیفیت زندگی 

وگرافیک های دمهای استرس شغلی با بعضی از متغیرو مشخصات دموگرافیک رابطه معناداری مشاهده نشد، اما بین بعضی از گویه

 ارتباط معنادار وجود داشت.

یزان استرش شغلی پرسنل زیاد است. همچنین بین کیفیت زندگی و های حاصل از پژوهش مبا توجه به یافته نتيجه گيری :

های مناسب، وضعیت کیفیت زندگی را مطلوب و توان با ارائه راه حلاسترس شغلی رابطه معنادار معکوس مشاهده شد که می

 استرس شغلی را کاهش داد.

 

  استرس شغلی، کيفيت زندگی، بيمارستان : واژگان کليدی
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گندم به روش ردیابی انرژی و آنالیز موانع ی کارخانه آرد خوشه  ارزیابی ریسک

 ۶۹۳۱کرمانشاه در سال استان در 

 افسانه ملکی 

 
آرد یکی از اساسی ترین ماده در رژیم غذایی است. از این رو کارخانه های زیاد در سراسر کشور ساالنه به تولید زمينه و هدف : 

 از این روز هم تکنولوژی آن ها پیشرفته تر و به تبع آن خطرات آن هم زیادتر می شوند. این ماده باارزش می پردازند و روز به

 Energy Trace and Barrier رو برای شناسایی و بررسی خطرات روش های متعددی به وجود آمد که یکی از این روش ها

Analysis(ETBA) .ای است که با بررسی دقیق سیستم و این تکنیک حادثه به عنوان آزاد شدن انرژی ناخواسته  در است

 شناسایی خطرات آن می توان از چنین انرژی های ناخواسته ای پیشگیری کرد.

( به شمار می رود که در جهت ارزیابی ریسک در case studyمطالعه حاضر یک پژوهش از نوع موردی ) مواد و روش ها :

ریسک  ،ETBAانجام شد .در این تحقیق با استفاده از تکنیک  0۳69قسمت پاك کننده کارخانه ی آرد در کرمانشاه در سال 

جمع آوری داده ها از روش  جهت به صورت کیفی ارزیابی شدند. MIL-STD-882Bهای بالقوه شناسایی و با استاندارد 

 یل گردید.تکم  ETBAمصاحبه و بررسی اسناد و نقشه های کارخانه و دستگاه ها استفاده شد و در نهایت برگه های ،مشاهده

مورد ریسک قابل قبول با  06 ریسک نامطلوب،02ریسک غیر قابل قبول ،  0ریسک شناسایی شد که  90در مجموع نتایج : 

مورد ریسک، بیشترین ریسک  06دستگاه پوست گیر با  مورد ریسک قابل قبول بدون تجدید نظر بودند. 01تجدید نظر و 

 های پتانسیل، انرژی های قابل قبول قرار داشتند. اسایی شده در طبقه ریسکمورد از ریسک های شن 46 شناسایی را داشت.

 مورد ریسک شناسایی شدکه بیشترین این انرژی های مخاطره آمیز بودند. 9 و 0۳،9 غبار و صدا به ترتیب و گرد

تفاده از عایق های صوتی اس این تحقیق، بررسی های دوره ای از تجهیزات و افراد ،تعمیرات قسمت های معیوب، نتيجه گيری :

 و ماسک فیلتر دار و گوشی های حفاظت فردی را برای کاهش خسارت و آسیب موثر می داند.

 ارزیابی ریسک انرژی،  ، ETBA واژگان کليدی :
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 رود  شهرستان شاه یخواب و عوامل موثر بر آن در پرسنل آتش نشان تیفیک یبررس

 فریده خسروی، ده سرطاویناهیم، قاسم حسا، رزهرا مرادپو

 
باشد. اختالالت خواب سالمت جسمی و روانی هر فردی به شدت به خـواب کافی و رضایتمندی از خواب مرتبط می:  مقدمه

. مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت خواب و عوامل موثر باشدیمدرن م ینشانخدمات آتش یخطرات شغل نیتریاز جد یکی

 .دیانی انجام گردنشبر آن در پرسنل آتش

شانی شهرستان شاهرود که  باشدتحلیلی می یفیمطالعه توص کیپژوهش حاضر  : روش کار ر دبر روی تمامی پرسنل آتش ن

  زبورگیتخواب پ کیفیت شاخص و کیاطالعات شامل دو بخش اطالعات دموگراف ی. ابزار جمع آورپذیرفتصورت  0۳69سال 

 شد. لیتحل 09 شیرایو SPSSنرم افزار  لهی. اطالعات به وسدیگرد لیگان تکمبود که به صورت مصاحبه با شرکت کنند

باشد. ابعاد تاخیر در به خواب رفتن، مدت کیفیت خواب بد می ./99±60/4کیفیت خواب پرسنل آتش نشانی با نمره نتایج : 

(. تحلیل رگرسیون p<19/1واب دارند )زمان خواب، اختالل خواب و عملکرد نامناسب در طول روز، ارتباط معناداری با کیفیت خ

 (.p<110/1و  r=10/1.دارد ) BMIنشان داد نمره کیفیت خواب رابطه قوی با سن و 

یفیت باشد. از آنجاییکه کنشانی شهرستان شاهرود مناسب نمیاین مطالعه نشان داد کیفیت خواب پرسنل آتش نتيجه گيری :

سب شنهاخواب افراد جوان منا ست پی شود. همچنین کاهش وزن د میتر بوده ا ستفاده  شود از افراد جوان برای انجام عملیات ا

 تواند کیفیت خواب آنها را بهبود بخشد.افراد دارای اضافه وزن می

 

 ینشانآتش تزبورگ،يخواب، پرسشنامه پ تيفيک واژگان کليدی :
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ه ( و پرسشنامMFA) چهیماه یخستگ یابیروش ارز نیب یهمبستگ یبررس

 یدر رانندگان تاکس ی(: مطالعه موردCMDQکرنل ) یعضالن یاختالالت اسکلت

 شهرستان شاهرود یدرون شهر

  فریده خسروی ، زهرا ترابی، مژگان رضایی، قاسم حسام، زهرا مرادپور

 
این  از االتریرانندگان شیوع ب و بوده شایع بسیار عمومی وسایل نقلیه رانندگان در عضالنی اسکلتی هایناراحتی مقدمه :

و  MFAدو روش  جینتا یهمبستگ یبررسدهند. هدف مطالعه حاضر، می نشان های شغلیگروه دیگر به نسبت را اختالالت

CMDQ ی بوده است.درون شهر یدر رانندگان تاکس  

 ستانشهرشهری درون رانندگان تاکسی 021بر روی صورت مقطعی  تحلیلی و به توصیفی به شکلمطالعه حاضر  روش کار :

و چارت  CMDQپرسشنامه  ،دموگرافیک با استفاده از پرسشنامه اطالعات ازیاطالعات مورد ن .انجام شد 0۳69در سال  شاهرود

MFA با استفاده از نرم افزار  . تجزیه تحلیل آماریجمع آوری شدSPSS  درصد،  ،ی)فراوان یفیآمار توص توسط 09نسخه

 .شد انجاما( ات بی)ضر ی( و آمار استنباطنیانگیم

نیز نشان  CMDQباشد. نتایج درصد از خستگی عضله ناحیه کمر در سطح خیلی زیاد می 04نشان داد  MFAنتایج  نتایج :

ب اتا بین باشد. نتایج همبستگی ضریداد بیشترین ناراحتی اسکلتی عضالتی در ناحیه کمر و کمترین ناراحتی در ناحیه ساعد می

 می باشد. 9/1تنها در نواحی گردن و بازو/آرنج ضریب اتا کمتر از نشان داد  CMDQو  MFAروش 

که  CMDQاستفاده از روش  یبجا توانیم نشان داد CMDQو  MFAروش  جینتا نیب ی مناسبهمبستگ نتيجه گيری :

 یاهکه روش مشاهد MFAوجود دارد، از روش  یواقع ریگزارش غ ای یو امکان عدم همکار باشدیم یدهخودگزارش یروش

 استفاده نمود. باشدیم

 یکرنل، رانندگان تاکس یعضالن یپرسشنامه اختالالت اسکلت چه،يماه یخستگ یابیارز : واژگان کليدی
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 در بروز حوادث سقوط از ارتفاع درموثر عوامل  بندیشناسایی و اولویت 

 به روش تحلیل سلسله مراتبی های ساختمانی پروژه

  پناه  منوچهر جهان، سجاد رستم زاده، م وثوقیشهرا، محمد حسین چاالک

 

ی او پیشگیری از آن مولفه استکارگران  میر و مرگ ترین علتبزرگ ارتفاع در صنعت ساخت و ساز حوادث سقوط ازمقدمه: 

 وادثون حگوناگ بندی علللذا شناسایی، درك و اولویت باشند.های ساختمانی میتاثیرگذار در برنامه مدیریت ایمنی کارگاه

 الزامی است. به منظور تنظیم راهبردهای مدیریتی ارتفاع سقوط از

تحلیلی و به صورت مقطعی در پنج پروژه عمرانی در منطقه صنعتی پارس جنوبی انجام -از نوع توصیفی حاضر تحقیق روش کار:

 ۳.2تجزیه و تحلیل  وها وژهبهداشت و محیط زیست پر ایمنی، مدیریت سیستم مستندات بررسی پس از تحقیق این شد. در

گروه  ۳. علل حوادث سقوط از ارتفاع براساس نظر خبرگان به بودحادثه از نوع سقوط ار ارتفاع  2.حادثه شد که از بین آنها 

زیرعامل تقسیم شدند. پایایی پرسشنامه خبرگان که مبتنی بر مقایسه  02عوامل اصلی شامل عوامل فردی، سازمانی و محیطی و 

( مورد تایید قرار گرفت. سپس با استفاده از CR<0.1طراحی شده بود با توجه به نرخ سازگاری سئواالت پرسشنامه )زوجی 

بندی عوامل اصلی و وزن نسبی معیارها تعیین گردید و رتبه 00نسخه  Expert choiceافزار و استفاده از نرم AHPتکنیک 

 تعیین شد.عوامل  زیر

باشد، و می 0/1های انجام شده همگی کوچکتر از رسی سازگاری نشان داد که نرخ ناسازگاری مقایسهنتایج حاصل از بر نتایج :

در  ۳96/1عوامل محیطی با وزن نشان داد که  AHPتکنیک های انجام شده سازگار است. همچنین نتایج حاصل از مقایسه

وقوع حوادث سقوط از  در اولویت سوم 461/1انی با وزن عوامل سازمو در اولویت دوم  ۳90/1عوامل فردی با وزن ،  اولویت اول

همچنین در بین تمامی زیرعوامل مورد بررسی ارتفاع سکوی کار، استرس های روانی/ شغلی و فرهنگ ایمنی  .قرار دارند ارتفاع

 به ترتیب باالترین اولویت را داشتند.

یمنی جهت کاهش حوادث سقوط از ارتفاع بایستی بیشترین های تحقیق، در یک برنامه مدیریت ابراساس یافته نتيجه گيری :

 توجه را به عوامل محیطی و فردی معطوف داشت و اقدامات کنترلی برای این عوامل را در اولویت قرار داد. 

 پروژه های ساختمانی ، تحليل سلسله مراتبی ، سقوط از ارتفاع، مدیریت حوادث. واژگان کليدی :
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( و تعیین سطح LOPAهای حفاظتی با استفاده از روش ) تحلیل الیه تجزیه و

( در قسمت اکتانایزر واحد بنزین سازی در شرکت SILیکپارچگی ایمنی فرایند )

 پاالیش نفت اصفهان

 
   عباس آقابابایی، رضا غالم نیا، مینا بهارلویی

 
 

وزه رویکرد مبتنی بر پیشگیری مورد توجه اکثر با توجه به توسعه منابع نفت و گاز و افزایش حوادث ناشی از آن، امرمقدمه: 

( نیز بیش LOPAصنایع شیمیایی قرار دارد. لذا شناسایی و ارزیابی خطرات به روش های نوین نظیر آنالیز الیه های حفاظتی)

دد اکتان با عاز پیش اهمیت پیدا کرده است.یکی از واحدهای بنزین سازی پاالیشگاه نفت اصفهان اکتانایزر نام دارد که بنزین 

باال تولید می کند و بدلیل مکانیسم فرایندهای متعدد موجود در این واحد و حجم زیاد گازها و ترکیبات قابل اشتعال، همواره 

 یک روش نیمه کمی و کارامد در صنایع فرایندی و نفت می باشد. LOPAخطراتی متوجه این واحد کلیدی می باشد. 

، با توجه به ماهیت فرایندی واحد اکتانایزر، برای شناسایی کیفی خطرات از تکنیک ارزیابی در این مطالعه توصیفیروش کار: 

استفاده شد. برای ارزیابی پیامدهای ناشی از خطرات غیر قابل قبول، از  IEC 61882در روش استاندارد  HAZOPریسک 

الیه های حفاظتی مشخص گردد. در  بهره گرفته شد تا وضعیت خطر پس از اعمال IEC61511 - LOPAروش استاندارد 

 ( الزم تعیین گردید.SILنهایت برای کاهش احتمال ریسک، الیه های حفاظتی بیشتری پیشنهاد و سطح یکپارچگی ایمنی)

عمده مخاطرات واحد اکتانایزر مربوط به افزایش فشار، افزایش یا کاهش جریان سیال، نشت سیال و افزایش دما می نتایج : 

انحراف بعنوان سناریوی خطرناك در نظر گرفته شد و خروجی نتایج  وارد  21انحراف شناسایی شده،  60باشند. از 

سناریو پس از مقایسه با معیار قابل قبول، نیاز به بازنگری و اقدام اصالحی داشت. برای یک مورد از  9گردید.    LOPAکاربرگ

پیشنهاد گردید و در نهایت احتمال ریسک  =4SILبا نیاز به کد درنظر گرفته شد و الیه های حفاظتی مستقل  SIFمخاطرات 

 کاهش یافت.01-.به  01- 2کاهش یافته از  

یک روش موثر برای آنالیز الیه های حفاظتی به روش نیمه کمی در صنایع فرایندی بوده و در برخی   LOPA نتيجه گيری :

از به بیشتر کردن این الیه ها و کاهش خطر تا حد قابل قبول می از موارد بدلیل کافی نبودن اثربخشی الیه های حفاظتی، نی

 ارائه نمود و باید از اصول ایمنی ذاتی استفاده کرد. SIFاما بیشتر راهکارهای کاهشی را نمی توان تحت عنوان  باشد.

 

  HAZOP ،LOPA  ،SILپاالیشگاه ، ارزیابی ریسک،  : واژگان کليدی    
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بر الگوی خرید مصرف  برچسب های زیست محیطیبررسی اثربخشی آموزش 

 )مطالعه موردی ایران خودرو( کنندگان لوازم خانگی

   محمد حسین چاالک، مونا قدیانلو، مریم الریجانی، اصغر نوران انباردان

 
ای هقابل توجه است. کشور حفاظت از محیطزیستنقش آموزش های محیط زیست در کمک به مدیران صنایع و  زمينه و هدف :

مختلفی در جهان برنامه های برچسب زنی خاصی را برای واگذاری این برچسبها مقرر کرده اند که از ان جمله می توان به 

این تحقیق با هدف آشنایی با برچسب های زیست محیطی و تاثیر آموزش برچسب  اقدامات المان و ژاپن و کانادا اشاره نمود.

 کنندگان در کارکنان ایران خودرو انجام شده است.های زیست محیطی در الگوی خرید مصرف 

در .شده استانجام بعد از مداخله آموزشی  و صورت قبل به که است تجربی نیمه پژوهش یک مطالعه این مواد و روش ها :

 01 و مداخله گروه در کارگر 01تصادفی صورت گردید و به ای استفاده ای چندمرحله خوشه گیری نمونه روش از ، مطالعه این

 قرار گرفت و  دو پرسشنامه در اختیار دو گروه قرار گرفت. پرسشنامه ها شامل پرسشنامه مشخصات کنترل گروه در کارگر

 بررسی سوال دانش بود جهت 09سوال نگرش و  09سوال شامل  ۳0پرسشنامه محقق ساخته که دارای  شناختی و  جمعیت

شد و  برای سنجش پایایی پرسشنامه ، با استفاده از آزمون  استفاده ن این حوزهنفر از متخصصی 01نظرات  از پرسشنامه ها روایی

 بدست آمد. ..17آلفای کرنباخ ، عدد آلفا،برای پرسشنامه 

درصد مرد  ۳7۳.درصد زن و  .497نفرپاسخگوی مورد مطالعه در گروه اول  01نتایج پردازش داده ها نشان داد که از  نتایج :

در پاسخ گویی به سواالت در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنا  دوم تمامی شرکت کنندگان مرد بوده اند.بوده اند و در گروه 

داری وجود دارد و فرض صفر رد می شود یعنی در پیش آزمون نگرش دو گروه متفاوت می باشد. اما در پاسخ گویی به سواالت 

 .دانش تفاوت معنا داری  در سطح دانش در دو گروه یافت نشد

آموزش های محیط زیست می تواند منجر به تغییر نگرش کارکنان شود و آموزش های بیشتری الزم است تا  نتيجه گيری :

 منجر به تغییر سطح دانش افراد شود.

 

 برچسب های محيط زیستی ، ایران خودرو، آموزش واژگان کليدی :
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 ۶۹۳۱ار در سال نشانان شهر سبزوبررسی ابعاد مختلف خستگی در آتش

 

  عاطفه گوهری پور ، زهرا شریفی، مریم جوادی
 

 

همواره در معرض  های آحاد جامعه در مشاغل گوناگون اجتماعی هستند.پیوسته شاهد مصدومیت آتش شانان، :وهدف زمينه

نان شهر سبزوار در سال نشاگانه خستگی در آتشانواع آسیب ها قرار دارند. لذا هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ابعاد پنج

 می باشد. 0۳69

ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر  9انجام شد، در  0۳69مقطعی در سال  -: این پژوهش توصیفی، تحلیلیمواد و روش ها

یین منظور تعنفر از پرسنل عملیاتی آتش نشان )بصورت سرشماری(، عالوه بر پرسشنامه دموگرافیک، به 61سبزوار و در بین 

گانه خستگی شامل عمومی، جسمانی، ذهنی، کاهش فعالیت و کاهش انگیزه پرسشنامه استاندارد سنجش چند بُعدی  9ابعاد 

آنالیز داده  .(، قبل و بعد از اتمام شیفت کاری تکمیل گردیدMFI:Multidimensional FatigueInventoryخستگی )

 تی زوجی و تحلیل واریانس صورت پذیرفت. و آزمون های آماری توصیفی، SPSSها با استفاده از نرم افزار 

و خستگی عمومی با  ۳9/09و  10/02: نتایج حاصل این بود که پیش از شروع کار و پس از اتمام کار، کاهش انگیزه با یافته ها 

س از پ به ترتیب در شروع کار و پس از اتمام کار، بیشترین و کمترین میزان را به خود اختصاص داد. خستگی 00/02و  24/04

پایان کار در تمامی ابعاد به طور معنی داری باالتر از خستگی قبل از شروع کار بود. همچنین بین سن، سابقه کاری و ورزش 

 .(P≤0/05)معنا داری وجود داشتردن با ابعاد مختلف خستگی رابطه ک

ا توجه به ب لی بسیاری قرار دارند.های شغنشانی، حرفه ای پرتنش است و آتش نشانان در معرض تنش: شغل آتشنتيجه گيری

باال بودن ابعاد مختلف خستگی در آتش نشانان و با توجه به وقوع حوادث اخیر در کشورمان برای بهبود وضعیت سالمت و کاهش 

 آسیب ها و صدمات روحی و جسمی وارده بر آنان، اقدامات الزم، ضروری و بایسته است.

 

 ، پرسشنامه سنجش چند بُعدی خستگیهای کليدی: خستگی، آتش نشانانواژه
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بررسی تاثیر سروصدا بر عملکرد اجرایی کارگران مواجه با الودگی های صوتی : 

 یک مطالعه مروری

  فاطمه سپهوند ، محمد امرایی

 

 
 به خصوص محیط های کاری امروزی جوامع در محیطی زیست معضالت مهمترین از آلودگی های صوتی یکی :زمينه و هدف

 اختالالت ایجادکننده بسیاری از  عامل جهانیالودگی های صوتی محیط های کاری بهداشت گزارشات سازمان بوده که طبق

 برالودگی های صوتی پژوهشگران با توجه به تاثیری که در این بین  .باشد می روانشناختی متعددی در افراد و فیزیولوژیکی

 کاهش عملکرد اجراییکه الودگی های صوتی محیط های کاری نقش بسزایی در بروز دارند، بر این باورند ذهنی  ابعاد جسمی و

بررسی تاثیر سروصدا بر عملکرد اجرایی کارگران مواجه  لذا مطالعه مروری حاضر با هدفو ایفای نقش در کارگران مواجه دارد، 

 با الودگی های صوتی صورت گرفته است.

 Pubmed،Elsiver ،Scienceهای داده پایگاه در باموضوع مرتبط مقاالت از برگرفته حاضر مروری مطالعه :کار روش

Direct، SID، Scopus جستوجوی موتور و Google Scholar اختالالت جسمی آلودگی صوتی، کلیدی بااستفاده ازکلمات، 

 .0 این زمینه، مطالعه شده در مقاله ۳4 بین از نهایت در. جستجوگردید آنها، انگلیسی معادل و کارگران ،مشکالت روانشناختی

 مقاالت تازگی بودن، اصیل. قرارگرفتند استفاده مورد مطالعه معیارهای براساس .410 تا .411 های سال طی مقاله اصیل

  .بوده اند مقاالت گزینش ازمعیارهای کلیدی کلمات با وتناسب

کاری  هایی صوتی بر عملکرد کارگران در محیط ی هاالودگ تاثیر طورکلی حاکی از به بررسید مور مطالعات نتایج یافته ها:

به طوری که در مقاالت گزارش گردید الودگی های صوتی با تغیراتی که در زمان واکنش های ذهنی و واکنش  داشتند تمرکز

توان گفت الودگی های صوتی با  های حرکتی، تعداد محرك های ظاهر شده و همچنین کیفیت پاسخ به محرك ها دارند می

 یک چهی که است درحالی اینشوند.  تاثیر خود بر این فرایند ها منجر به بروز نقص در عملکرد اجرایی و نقشی در کارگران می

 .بودند مطرح نکرده مواردنقض ازمقاالت

 رانگآلودگی های صوتی برعملکرد اجرایی وایفای نقش در کارآن است که اثر  حاکی از مطالعات نتایج طورکلی به نتيجه گيری:

کنترل درکارگران، اهمیت انجام اقداماتی جهت  آلودگی های صوتی در محیط های کاریمعنی دار بوده، لذا باتوجه به نقش 

 ستمداران این حوزه باید به آنها توجه کنند.ادارد که سیمواجهه با این الودگی ها وجود 

 

 کارگران مشکالت روانشناختی، اختالالت جسمی، آلودگی صوتی،کلمات کليدی: 
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بررسی ارتباط  نگرش ایمنی با عملکرد ایمنی و حوادث در میان کارکنان یک 

 ۶۹۳۱صنعت سیمان در سال 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده زینب موسویان اصل؛ 

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.اهواز.ایران.

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،  رشته جهانی؛ف

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
jahani.f71@gmail.com 

 
 

 یدرك ریسک و نگرش کارکنان نسبت به ایمنی یکی از الزمه های استقرار فرهنگ ایمنی و دستیابی به محیط کار مقدمه:

ایمن می باشد. در صورتی که بتوان نگرش کارکنان در امر ایمنی را بهبود و تکمیل نمود، در ارزیابی عملکرد ایمنی به توسعه 

بریم. لذا برای دستیابی به یک محیط با ایمنی کاری متناسب الزم است درك افراد از ایمنی  ایمنی در میان کارکنان پی می

مطالعه فعلی با هدف بررسی رابطه نگرش و عملکرد ایمنی در میان کارکنان یک صنعت سیمان مورد اندازه گیری قرار بگیرد. 

 انجام گرفته است.

 کشور و در سالجنوب در میان کارکنان یکی از صنایع سیمان می باشد که مقطعی -توصیفی حاضر پژوهش روش بررسی:

رش ایمنی و عملکرد ایمنی جمع آوری گردید. و در نهایت انجام گرفت. اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های نگ 0۳69

کروسکال والیس و آزمون های  42نسخه   SPSSنرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها از طریق  پرسشنامه تکمیل گردید. 0۳1تعداد 

 و من ویتنی و اسپیرمن انجام گرفت.

که پایایی پرسشنامه ها در حد قابل قبول بود. روایی   بدست آمد 969/1برابر در این پژوهش، پایایی با الفای کرونباخ  یافته ها:

. و در حد نسبتا قابل قبولی بود 172ارزیابی شد که مقدار آن بیشتر از  1/.( AVEبا استفاده  از میانگین واریانس استخراج شده)

( p=0.320یزان نگرش ایمنی با سن )است. میان م 099/۳±401/1داده ها نشان داد میانگین نگرش ایمنی برابر  تجزیه و تحلیل

( p=0.373( و تعداد اموزش )p=0.478( و تعداد حوادث )p=0.522( و سابقه ی خدمت )p=0.369و میزان تحصیالت)

( و معناداری p=0.001) 4.0/1ارتباط معنا داری مشاهده نشد. از طرفی نگرش ایمنی با عملکرد ایمنی ارتباط مستقیم با ضریب 

 داراست.

ن نگرش ایمنی و عملکرد ایمنی میتوان بیابا توجه به گزارش نتایج این مطالعه و مشاهده ارتباط معنادار در میان  گيری: نتيجه

 داشت با برنامه ریزی در راستای تصحیح دیدگاه های ایمنی گام مهمی در عملکرد ایمن افراد در کار برداشت.

 

 صنعت سيمانواژگان کليدی: نگرش ایمنی، عملکرد ایمنی،حوادث، 
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بررسی ارتباط رضایت شغلی و میزان بروز حوادث در یکی از صنایع سیمان جنوب 

 ۶۹۳۱کشور در سال 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده زینب موسویان اصل؛ 

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.اهواز.ایران.

هداشت، ب دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده جهانی؛ فرشته

 jahani.f71@gmail.com     دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 ، کارخانه سیمان، فارس، المردHSE کارشناس  ؛مرتضی کمانکش

م گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، ؛شعیب شمس الدینی

 پزشکی جندی شاپور اهواز

 

امروزه مطالعات نشان داده اند که بهبود روش های فنی، فرایندها و تجهیزات به تنهایی در کاهش صدمات و حوادث به  مقدمه:

شغلی نقش مهمی در این زمینه دارند. در تنهایی موثر نیستند بلکه فاکتورهای انسانی و از جمله خصوصیات روانی و رضایت 

همین راستا بر آن شدیم تا در پژوهش فعلی رضایت شغلی در میان کارگران یکی از صنایع سیمان را را سنجیده و ارتباط آن را 

 با میزان حوادث نشان دهیم.

 جامعهانجام گرفت.  0۳69سال مقطعی بر روی کارگران یکی از صنایع سیمان در -توصیفیمطالعه حاضر از نوع  روش بررسی:

 تعیین نفر 0۳1فرمول کوکران  اساس بر نمونه حجم که نفر 069تعداد  به کارخانه سیمان کارکنان تمامی مطالعه این آماری

واحد)بهره بردار، مکانیک، برق، روانکار، ابزار  01در  سیستماتیک تصادفی روش کارکنان به میان در پرسشنامه 091تعداد  شد.

بروز  سابقه .شد پرسشنامه برگردانده 0۳9تعداد  این از که شد توزیعو فنی مهندسی(   HSEبرق،مونتاژکار، انرژی،  دقیق،

حوادث آنها به صورت خود گزارشی بررسی گردید و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا درمیان آن ها تکمیل گردید. در نهایت 

 ویتنی و کای اسکور تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت. با استفاده از آزمون های کروسکال والیس و من

(. میزان p=0.840است و در همه ی رده های سنی برابر است) 2/.12±2/.20میانگین نمره ی رضایت شغلی  برابر  یافته ها:

ارتباطی معکوس ( ارتباط معنا داری ندارد. و دارای p=0.099( و سابقه ی کاری )p=0.560رضایت شغلی با میزان تحصیالت )

( p=0.09اما تعداد اموزش با تعداد حوادث ارتباط معناداری دارند)  .(p=0.002معنا دار است) -4.2/1با تعداد حوادث با ضریب 

 و نشان میدهد افرادی که اموزش دیده اند کمتر حادثه را تجربه کرده اند. 

ادث میتوان با برنامه ریزی مدون و استفاده از مدرسین با توجه به نقش آموزش در گزارش تجزیه و تحلیل حو نتيجه گيری:

 ماهر و تجربه افراد شاغل در خود صنعت تا حدودی از میزان بروز حوادث پیشگیری کرد.

 

 واژگان کليدی: رضایت شغلی، حادثه، صنعت سيمان
 

 
 

 



 

09 

 

 

پایش بیولوژیکی سرب در کارگران صنعت چاپ )مطالعه موردی در یکی از صنایع 

 استان تهران( چاپ غرب 

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو کمیته تحقیقات  ژاله صدقی نوش آبادی،

 دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو کمیته تحقیقات  سقراط عمری شکفتیک،

 ده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایراندانشجویی دانشک

 مربی، عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران آغا فاطمه حسینی،

استادیار، عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  ،آزاده اشتری نژاد

 Ashtarinezhad.a@iums.ac.ir      ایران

 

این  در مصرفی شیمیایی مواد مهمترین در صنایع چاپ از مواد شیمیایی مختلفی استفاده می شود. از جملهزمينه و هدف : 

باشد که اثرات سمی باالیی دارد. بنابراین  هستند و سرب یکی از عناصر تشکیل دهنده رنگدانه های آن می ها مرکب صنعت،

 لوژیکی سرب در کارگران یک صنعت چاپ واقع در غرب استان تهران انجام شد.مطالعه حاضر با هدف پایش بیو

نفر از کارگران واحد چاپ یک چاپخانه به عنوان   44این مطالعه یک بررسی مورد شاهدی می باشد که در آن  مواد و روش ها :

نظور پایش بیولوژیکی انتخاب شدند. نفر از پرسنل واحد های دیگر همان شرکت به عنوان گروه کنترل به م 90گروه مورد و 

اطالعات فردی و شغلی با استفاده از پرسشنامه، اطالعات پزشکی با استفاده از پرونده های پزشکی و نمونه های خون با استفاده 

مورد  GF 5000جمع آوری و با استفاده از دستگاه طیف سنج جذب اتمی دارای کوره گرافیتی مدل  NIOSH 8003از روش 

-Chiمستقل،  tو با بهره گیری از آزمون  SPSS 20یز قرار گرفتند. همچنین داده های آماری با استفاده از نرم افزار آنال

Square آزمون فیشر، همبستگی و ،Mann-Whitney  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 

بود که این تفاوت از لحاظ  194/1±1۳9/1و در گروه شاهد  02۳/1±141/1میانگین مقدار جذب سرب در گروه مورد نتایج : 

(، سابقه کار r166/1=P;=-۳90/1(. از لحاظ ویژگی های فردی و شغلی از جمله سن )P<110/1آماری معنی دار می باشد )

(۳64/1-=;r1.0/1=P( و ساعات کاری )199/1-=;r..9/1=P)  و همچنین از نظر آزمایشات کلینیکی و پرونده پزشکی از جمله

( و شاخص r999/1=P;=160/1(، هموگلوبین )r94./1=P;=001/1) ( و دیاستولیr641/1=P;=-14۳/1یستولی )فشار خون س

 ( هیچ همبستگی خطی معنی داری با میزان جذب سرب مشاهده نشد.r941/1=P;=-029/1توده بدنی )

 تعداد به توجه ز گروه شاهد بود. بابر اساس نتایج این مطالعه، میانگین مقدار جذب سرب در گروه مورد بیشتر ا نتيجه گيری :

 های نمونه تعداد و با بزرگتر چاپخانه های در سرب پایش خصوص در مطالعاتی تا می گردد پیشنهاد مورد، درگروه نمونه کم

 گیرد. انجام بیشتر
 

 سرب، خون، پایش بيولوژیکی، مرکب، صنعت چاپ واژگان کليدی :
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لکرد های رانندگی و بارکاری ذهنی بررسی اثر خواندن و نوشتن پیام بر عم

 رانندگان جوان

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران، کبر احداثا

 دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ایرج علی محمدی، 
irajrastin1@gmail.com 

 مربی گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. ،آغا فاطمه حسینی

 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانرضا چرخ انداز یگانه، 

 رشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراندانشجوی کابهار پارسازاده، 

  دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایرانسونا کاظم بگی، 

 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایرانکوثر تیال، 

  

پرت شدن حواس رانندگان از علل مهم بروز سوانح ترافیکی است. امروزه استفاده از تلفن های همراه به شکل مينه و هدف : ز

روز افزونی افزایش پیدا کرده و می تواند موجب حواس پرتی راننده شده و بر عملکردهای رانندگی اثرگذار باشد. این مطالعه با 

 یام بر عملکرد های رانندگی و بارکاری ذهنی رانندگان جوان انجام شد.هدف تعیین اثر خواندن و نوشتن پ

سال و با استفاده از شبیه ساز رانندگی مورد  49/49زن( با میانگین سنی  41مرد و  41راننده جوان ) 21 مواد و روش ها :

 و پاسخ دادن به محرك های تصویریمطالعه قرار گرفتند. سناریو رانندگی شامل رانندگی در الین وسط یک بزرگراه سه الینی 

( بود. رانندگان باید یک بار در حالت رانندگی عادی و یک بار نیز در حالتی این مسیر را طی PDTوظیفه شناسایی محیطی )

می کردند که مشغول دریافت، خواندن و نوشتن پیام کوتاه با گوشی لمسی خود بودند. برای ثبت عملکرد های رانندگی از 

و برای اندازه گیری بارکاری ذهنی پس از هرمرحله از مقیاس  PDTانحراف عرضی خودرو، زمان واکنش وظیفه  متغیرهای

 ( استفاده شد.IWSبارکاری یکپارچه )

در مرحله رانندگی عادی به ترتیب برابر  IWSمیانگین مقادیر متغیر های انحراف عرضی خودرو، زمان واکنش و مقیاس نتایج : 

 12/9۳و در مرحله رانندگی با وظیفه خواندن و نوشتن پیام به ترتیب برابر  14/4میلی ثانیه و  0۳/914، سانتیمتر 90/49

در مراحل  IWSبود. بین مقادیر متغیر های انحراف عرضی خودرو، زمان واکنش، مقیاس  9میلی ثانیه و  04/994سانتیمتر، 

س آزمون های تی زوجی و ویلکاکسون اختالف آماری معنادار وجود رانندگی عادی و رانندگی با خواندن و نوشتن پیام بر اسا

ویتنی تفاوت معناداری در مقادیر متغیرهای انحراف -(. همچنین بر اساس آزمون های تی مستقل و منP-value˂0.05داشت )

 بین گروه زنان و مردان مشاهده نشد. IWSعرضی، زمان واکنش و مقیاس 

داد که خواندن و نوشتن پیام در حین رانندگی موجب کاهش معنادار عملکرد های رانندگی و  این مطالعه نشان نتيجه گيری :

افزایش سطح بارکاری ذهنی رانندگان می گردد. به نظر می رسد توجه بیشتر به پیامدهای استفاده از تلفن همراه در حین 

 رانندگی ضروری باشد.
 

 ی رانندگی، بارکاری ذهنی، زمان واکنش، انحراف عرضی خودروخواندن و نوشتن پيام، عملکرد ها واژگان کليدی :
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عملکرد های رانندگی و بارکاری ذهنی در رانندگان جوان با استفاده از شبیه ساز 

 رانندگی: تاثیر جنسیت

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ، رضا چرخ انداز یگانه

 ، ایرانتهران

دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ، ایرج علی محمدی

 irajrastin1@gmail.com    ایران

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانبهار پارسازاده، 

س ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، کارشناذبیح اله دمیری، 

 ایران

 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران زیبا زمانی،

 یالم، ایراندانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، افائزه چولکی، 
 

نفر بر اثر حوادث ترافیکی در ایران جان خود را از دست می دهند. یکی از عواملی که می  09111ساالنه حدود زمينه و هدف : 

تواند بر عملکرد رانندگی افراد تاثیر داشته باشد، جنسیت افراد است. هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر جنسیت بر عملکرد 

 ارکاری ذهنی رانندگان جوان با استفاده از شبیه ساز رانندگی است.های رانندگی و ب

سال انجام شد. برای بررسی  46تا  41راننده زن با محدوده سنی  41راننده مرد و  41این مطالعه بر روی  مواد و روش ها :

رضی خودرو در دو حالت رانندگی و انحراف ع PDTعملکرد رانندگان از شبیه ساز خودرو پراید و متغیر های زمان واکنش وظیفه 

و  RSMEبدون محاسبات ذهنی و رانندگی در حال انجام محاسبات ذهنی استفاده شد. همچنین از مقیاس های خودگزارشی 

IWS  کیلومتر در یک  41جهت برآورد بارکاری ذهنی افراد استفاده گردید. سناریو اصلی مطالعه شامل رانندگی به مسافت

 بزرگراه بود.

 99/1 و 90/1 میانگین انحراف عرضی خودرو برای رانندگان مرد و زن در مرحله بدون محاسبات ذهنی به ترتیب برابرج : نتای

میلی ثانیه  204و  291متر به دست آمد. همچنین میانگین زمان واکنش نیز در این مرحله برای مردان و زنان به ترتیب برابر 

نیز زنان متحمل بارکاری ذهنی بیشتری شدند اگرچه در مورد اغلب  IWSو  RSMEمحاسبه گردید. بر اساس مقیاس های 

(. همچنین P-value>0/05متغیرهای مطالعه اختالف مقادیر مربوط به مردان و زنان بر اساس آزمون تی مستقل معنادار نبود )

حراف عرضی خودرو، زمان واکنش ( مقادیر انP-value˂0/05رانندگی در حالت انجام محاسبات ذهنی موجب افزایش معنادار )

 گردید.  IWSو  RSMEو مقادیر مقیاس های 

با وجود عدم اختالف آماری معنادار متغیر های مطالعه بین مردان و زنان، در اغلب موارد زنان عملکرد ضعیف تر  نتيجه گيری :

عث افت معنادار در عملکرد های رانندگی و بارکاری ذهنی درك شده باالتری از خود نشان دادند. انجام محاسبات ذهنی نیز با

 افراد و افزایش بارکاری ذهنی ایشان گردید.

 

 عملکرد های رانندگی، اثر جنسيت، بارکاری ذهنی، انحراف عرضی خودرو، زمان واکنش واژگان کليدی :
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بررسی علل حوادث شغلی ثبت شده در اداره کار شهر قائن با نمودار پارتو در سال 

 ۶۹۳0-۶۹۳1های 

 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد ایران محمدحسین بهشتی،

زشکی گناباد، دانشگاه علوم پ مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت، ،گروه سالمت خانواده ملیحه پیشوایی،

 گناباد ایران

اد،گناباد قیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گنابدانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، کمیته تح ،امین عباسی

 amin.abbasi1995@gmail.comایران    

 دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاین ایران عطیه گروسی،

 ان هد ایردانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مش حسین محمد حسین نژاد،

 

حرکت شتابان صنعتی شدن و عدم توجه جدی به اصول ایمنی صنعتی باعث باال رفتن نرخ حوادث شغلی زمينه و هدف: 

گردیده است، در صورتی که حوادث ناشی از کار یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی قابل پیشگیری در سراسر جهان است. 

 شغلی ثبت شده در اداره کار شهر قائن با نمودار پارتو می باشد.هدف از این پژوهش بررسی مهمترین علل حوادث 

تحلیلی است که بر مبنای اطالعات ثبت شده توسط اداره تعاون ،کار و  -پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

نرم افزار اکسل و نمودار جمع آوری گردید و با کمک  0۳69تا  0۳64رفاه اجتماعی شهرستان قائن در یک دوره چهارساله از سال

 پارتو مورد آنالیز قرار گرفت.

حادثه رخ داده بود که شایع ترین نوع حادثه گیر کردن بین ماشین آالت  ۳1بر اساس نتایج این مطالعه در مجموع نتایج: 

سواد، افراد با  ( از عوامل وقوع حادثه را شامل می شوند. از نظر سطح1.٪( است که )49٪/.9( و سقوط و لغزیدن )٪2۳/۳۳)

( مواقع %4( این حوادث منجر به جراحت و شکستگی و در )۳.٪/60( بیشترین حادثه را داشته اند. )۳9٪/.9مدرك سیکل )

 ( حوادث باعث آسیب سر،دست و پا ها شده اند.0.٪/69منجر به فوت شده اند. یافته های دیگر این تحقیق نشان داد که )

ها و نمودار های مختلف مانند پارتو به عنوان یکى از روش هاى تجزیه و تحلیل و شناسایى  استفاده از تحلیل نتيجه گيری:

علل وقوع حوادث مى تواند نقش موثرى در مدیریت حوادث ناشى از کار داشته باشد. همچنین مسئولین و کارفرمایان باید به 

ن آالت صنعتی و خطرات آنها که سهم بیشتری در حوادث علل سقوط افراد، سقوط اشیاء و آموزش کارگران در کار با انواع ماشی

با پیامدهای شدید داشته توجه بیشتری کنند، از طرفی دیگر لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی و آموزش نحوه صحیح 

 استفاده از آنها  که باعث کاهش جراحات وارده به دست ها و پاها می شوند، توجه بیشتری داشته باشند.
 

 حوادث شغلی، نمودار پارتو، کار فرماکليدی: واژگان 
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 وغبارسیمان برسیستم تنفسی کارگران صنعت سیمان بررسی اثر گرد

 

کی جندی دانشگاه علوم پزش دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای،کمیته تحقیقات دانشجویی، حنان ساری،

 شاپور اهواز

ور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپ اشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،استاد گروه مهندسی بهد ه،معصومه احمدی زاد

 اهواز

 

با پیشرفت صنایع در کشورهای درحال توسعه آلودگی هوا یکی ازمهم ترین معضالت زیست محیطی درقرن زمينه و هدف : 

امل لحاظ عو صنایع از حاضر می باشد، که تهدیدی جدی برای سالمت و بهداشت جامعه است. صنعت سیمان یکی از آلوده ترین

محیط کار می باشد، درفرآیند تولید سیمان وجود گردوغبار و بیماری های تنفسی  زیان آور تاثیرگذار برسالمت کارگران در

ود در خ مرتبط با آن از مهم ترین مخاطرات شغلی محسوب می شود. با گسترش این صنعت تعداد شاغلینی که به اقتضای کار

هوای تنفسی  طرفی حضور این گردوغبار در حال افزایش است، از هستند در های تولیدی به ویژه گردوغبارمواجهه با آالینده 

کارگران باعث شکایت آن ها و همچنین ناتوانی در اجرای فعالیت های شغلی می شود. باتوجه به نقش محوری سالمت نیروی 

 م تنفسی کارگران انجام گرفت.غبار سیمان برسیست و کار، این پژوهش به منظور بررسی اثرگرد

 SID Magiran ,وپایگاه های اطالعاتیGoogle scholarlمطالعه حاضر با جستجو در موتور جستجوی    مواد و روش ها :

since direct,   انجام شده   4101 -4100با کلیدواژه های سیمان، گردوغبار، عالئم تنفسی و اسپیرومتری طی سال های

 از مقاالت کوهورت گذشته نگر و مقطعی بهره گرفته شده است. است. در این مطالعه

میان میزان تولید سیمان وکاهش "واکنش-دوز"پژوهش های اخیر در این زمینه حاکی ازوجود رابطه علت ومعلولینتایج : 

، فیت ریویعملکرد ریه می باشد. مطالعات نشان داد که تماس شاغلین صنعت سیمان با گردوغبار آن موجب کاهش درصد ظر

افزایش شیوع عالئم بیماری های تهدیدی تنفسی، کاهش قابل توجهه درشاخص های اسپیرومتری متناسب با اندازه گردوغبار، 

و افزایش میزان بستری کارگران در بیمارستان به  (p<0/05)افزایش خلط، اختالالت خونی، انسداد والتهاب مجاری هوایی 

 آسم می شود.دلیل بیماری انسداد مزمن ریوی و

باتوجه به این که ازمهم ترین مخاطرات درصنعت سیمان، پیامدهای مواجهه کارگران باگردوغبارسیمان است.  نتيجه گيری :

این امر بیانگر این واقعیت است که جهت صیانت سالمت کارگران درمحیط های کاری بایستی راهکارهای مؤثر جهت پیش 

سیستم های تهویه مناسب وپایش مستمرعملکرد آن ها، آموزش به کارگران درخصوص گیری از این امر نظیر فراهم نمودن 

فواصل منظم ضروری می باشد. همچنین انجام مطالعات  استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی و ارزیابی عملکرد ریه شاغلین در

 گسترده تر دراین زمینه  توصیه می شود.  

 

 ار، اسپيرومتری، عالئم تنفسیصنعت سيمان، گرد وغب واژگان کليدی :
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رسنل اتاق عمل پبررسی میزان آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده در 

 ۶۹۳0بیمارستان امام رضا)ع( تبریز در سال 

ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم دانشجوی کارشناسی وحید رحمانی،

 ران، ایرانپزشکی ایران، ته

 ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علومدانشجوی کارشناسی درین نیکبخت،

 پزشکی ایران، تهران، ایران

وم ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علدانشجوی کارشناسی ،اسماعیل تیموری

 tesmaeil@yahoo.com   ان، ایرانپزشکی ایران، تهر

 

باشد که احتمال ابتال رسنل شاغل در اتاق عمل میپفرو رفتن سوزن در دست از جمله مشکالت رایج و مهم در  زمينه و هدف:

ی هابرد. به دلیل اهمیت این موضوع هدف از این مطالعه بررسی میزان آسیبرا در افراد باال می HIVبه انواع عفونت و همچنین 

 باشد.ناشی از وسایل نوك تیز و برنده در کارکنان اتاق عمل بیمارستان امام رضا )ع( تبریز می

رسشنامه استفاده شد. این مطالعه بر روی پدر این مطالعه توصیفی مقطعی جهت جمع آوری داده ها از  مواد و روشها:

ر انجام شد و تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نف 99بیمارستان امام رضا )ع( تبریز به تعداد  اتاق عملهای رسنلپ

 یرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.پهای آماری و همبستگی ، آزمون40نسخه   SPSSافزارنرم

دیده مواجه پرسنل مورد بررسی حداقل یکبار در طی یک سال گذشته با این پاز  %2/۳0نتایج مطالعه نشان داد که یافته ها : 

 %46/.و تیغ بیستوری  %9/۳2، سوزن سرنگ %91/.شود به ترتیب سوزن بخیه ای که موجب آسیب میبیشترین وسیله اند.شده

باشد. ارتباط معناداری میان متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای درصد مربوط به شیفت صبح می 9۳است. بیشترین میزان آسیب 

بینایی، تعداد ساعات کار در ماه و تعداد مراجعه کننده و تعداد نیدل مستقل مورد بررسی قرار گرفت. بین جنسیت، مشکالت 

 (.P<0.5استیک شدن رابطه معناداری وجود داشت )

ل، ها در اتاق عمهای عفونی و میزان آسیبطبق نتایج به دست آمده با توجه به احتمال زیاد ابتال به بیماری نتيجه گيری :

 یش مورد نیاز است.پیش از پیشگیرانه په جدی مسئولین در انجام اقدامات های آموزشی و لزوم توجبرگزاری کالس

 

 رسنل اتاق عمل، عفونتپهای  ناشی از وسایل نوک تيز، آسيب  واژگان کليدی :
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رسنل اتاق عمل بیمارستان های پهای انجام کار بررسی ارگونومیکی وضعیت

 ۶۹۳0آموزشی شهر سمنان در سال 

 ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علومنشجوی کارشناسیدا درین نیکبخت،

 پزشکی ایران، تهران، ایران

ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم دانشجوی کارشناسی وحید رحمانی،

 پزشکی ایران، تهران، ایران

وم ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علشجوی کارشناسیدان ،اسماعیل تیموری

 tesmaeil@yahoo.com   پزشکی ایران، تهران، ایران

 

ها بر کیفیت زندگی فرد اثر اختالالت اسکلتی عضالنی یکی از معضالت عمده در اتاق عمل است. این ناراحتی زمينه و هدف:

 هایشود. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارگونومیکی وضعیتوری و افزایش غیبت از محل کار میث کاهش بهرهگذارد و باعمی

 باشد.رسنل اتاق عمل میپانجام کار 

 20رسشنامه استاندارد نوردیک در پدر این مطالعه توصیفی تحلیلی بروز اختالالت ارگونومیکی با استفاده از  ها: مواد و روش

مع س از جپها های منتخب که به شکل تصادفی ساده انتخاب شده بودند بررسی گردید. دادهل در بیمارستانرسنل اتاق عمپ

 یرسون و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.پو آمارهای توصیفی، همبستگی   40نسخه spss آوری توسط نرم افزار 

 مونث بودند و میانگین سنی افراد %.9/9نشان داد که  %4/90و کمر  %.6/9ا پنتایج مطالعه بیشترین ناراحتی را در یافته ها : 

بود. در بیشتر موارد علت احتمالی مشکل از دیدگاه شخص، کار در محیط شغلی عنوان گرید. مطابق با این نتایج بین وزن، 

ا کیفیت زندگی بجنسیت، سطح تحصیالت، بخش کاری و شیوع اختالالت عضالنی رابطه معناداری وجود نداشت ولی بین 

 (.p<0.05ناراحتی های اسکلتی عضالنی رابطه معناداری وجود داشت )

های آموزشی مناسب، آموزش حرکات اصالحی و های اسکلتی عضالنی باید برنامهبرای جلوگیری از بروز ناراحتی نتيجه گيری :

ز وسایل کمکی به کاهش عوارض ناشی از وظایف توان با استفاده ارسنل اتاق عمل داده شود. همچنین میپیشگیری کننده به پ

 رسنل کمک کرد.پ
 

 ارگونومی، اتاق عمل، سمنان واژگان کليدی :
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رسنل اتاق عمل پعوامل مرتبط با آن بین  بررسی میزان استرس شغلی و

 های سمنانبیمارستان

ی، دانشگاه علوم انشکده پیراپزشکارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی ددانشجوی کارشناسی اسماعیل تیموری،

    پزشکی ایران، تهران، ایران

ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم دانشجوی کارشناسی وحید رحمانی،

  پزشکی ایران، تهران، ایران

دانشگاه علوم  انشکده پیراپزشکی،ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی ددانشجوی کارشناسی ،درین نیکبخت

 dorrinblue@gmail.com    پزشکی ایران، تهران، ایران
 

کنان شود. کاراسترس شغلی از جمله مشکالتی است که باعث آثار نامطلوب بر سالمت جسمانی و روانی افراد می زمينه و هدف:

کنند. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین میزان می هایی هستند که بیشترین استرس شغلی را تجربهاتاق عمل از جمله گروه

 است. 0۳69های سمنان در سال رسنل اتاق عمل بیمارستانپاسترس شغلی و عوامل مرتبط با آن بین 

های سمنان های بیمارستاننفر از کارکنان اتاق عمل 64ژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده که برروی پاین  مواد و روشها:

های آماری به دست آمده با انگلستان جهت ارزیابی میزان استرس شغلی استفاده شد و داده  HSEرسشنامهپاز انجام شد. 

 تجزیه و تحلیل شد. SPSS21های آماری تی مستقل و نرم افزار استفاده از شاخص های آمار توصیفی آزمون

اند که بیشترین عامل ایجاد تنیدگی، عوامل د بودهدارای استرس شغلی شدی ۳/90نتایج این مطالعه نشان داد که یافته ها : 

بود. آسیب ناشی از فرورفتن سوزن  ۳/00و کمترین آن همکاری نامناسب کارکنان اتاق عمل  94/.روانی  -محیطی و روحی

 زای متوسط به دست آمد.نیز از عوامل تنش 0/24

 اند لذا ارائه راهکارهایی با هدفاد دارای استرس شدید بودهبا توجه به نتایج به دست آمده بیش از نیمی از افر نتيجه گيری :

 طلبد.کاهش استرس و عوامل مرتبط با آن، و همچنین حمایت و توجه جدی مسئولین مربوطه را می

 

 استرس شغلی، کارکنان اتاق عمل، تنيدگی واژگان کليدی :
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نی در مدل سازی ریسک فاکتورهای شغلی در بروز اختالالت اسکلتی عضال

 نراپرستا

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده دانشجوی کارشناسی ارشد، ،رضا پوربابکی

  تهران تهران،

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده دانشجوی کارشناسی ارشد، ،سجاد سمیعی

  تهران تهران،

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده انشجوی کارشناسی ارشد،د ،زهرا اعالیی

 تهران تهران،

sajjadsamiei1994@yahoo.com 

اختالالت اسکلتی عضالنی یکی از شایع ترین  بیماری های شغلی در کارکنان بیمارستان می باشد. از جمله زمينه و هدف : 

اختالالت اسکلتی عضالنی موثر است می توان به استرس و رضایت شغلی و پوسچرهای نامناسب اشاره عواملی که بر روی بروز 

نمود. با توجه به نقش کلیدی  کادر پرستاری بیمارستان ها در ارائه خدمات بهداشتی، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین 

 ستاران انجام شده است.میزان استرس و رضایت شغلی با اختالالت اسکلتی عضالنی در پر

نفر از پرستاران شاغل در یکی از بیمارستان  61بر روی  0۳69تحلیلی در سال _این مطالعه از نوع توصیفی مواد و روش ها :

های تهران انجام شده است. جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه ای شامل اطالعات دموگرافیک و اطالعات  شغلی در 

 عضالنی، رضایت و استرس کاری استفاده شد. خصوص اختالالت اسکلتی
شود که یکی از عوامل مهم در فعالیت های فیزیکی زیاد منجر به اتخاذ پوسچرهای نامناسب و تکراری در پرستاران مینتایج : 

ر چباشد. جهت کاهش استرس وارده به کارکنان بایستی به افراد در خصوص اتخاذ پوسایجاد استرس شغلی در پرستاران می

 صحیح کاری آموزش و آگاهی های الزم داده شود.

شود که یکی از عوامل فعالیت های فیزیکی زیاد منجر به اتخاذ پوسچرهای نامناسب و تکراری در پرستاران می نتيجه گيری :

 ص اتخاذباشد. جهت کاهش استرس وارده به کارکنان بایستی به افراد در خصومهم در ایجاد استرس شغلی در پرستاران می

 پوسچر صحیح کاری آموزش و آگاهی های الزم داده شود.

 

 اختالالت اسکلتی عضالنی، استرس شغلی، رضایت شغلی، پرستاران واژگان کليدی :
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( جهت مدل سازی نگرش ANFISفازی )-استفاده از سیستم استنتاج عصبی

 فرهنگی و جو ایمنی در ارتباط با اعمال ناایمن

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی  رضا پوربابکی،

 تهران       

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی  زهرا اعالیی،

 تهران       

 ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ا ،علی کریمی

a_karimi@sina.tums.ac.ir 

 
اعمال ناایمن در صنایع میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، این مطالعه با هدف پیش بینی و مدل سازی زمينه و هدف : 

 شد. اعمال نا ایمن با استفاده از پرسشنامه های جو ایمنی و فرهنگ ایمنی در صنایع اجرا

تحلیلی بود که به تجزیه و تحلیل داده ها و پیش بینی اعمال  -این مطالعه یک بررسی مقطعی از نوع توصیفی مواد و روش ها :

( در نرم ANFISفازی ) -نفر از کارگران صنعت ساختمان سازی، با استفاده از سیستم استنتاج عصبی 61ناایمن مربوط به 

 پرداخته شد. MATLAB R2016aافزار 

اعمال ناایمن به ترتیب با ضرایب رگرسیون  -میزان اعمال ناایمن و نگرش فرهنگی -در این مطالعه مدل های جو ایمنینتایج : 

آموزش داده شد که مشاهده شد هرکدام از پارامتر ها به تنهایی ارتباط تنگاتنگی با میزان اعمال ناایمن 64۳2/1و  1/.6۳۳

ارامتر جو ایمنی و نگرش فرهنگی در برآورد میزان اعمال ناایمن به نتایج بهتری با ضریب دارند. همچنین ترکیبی از هر دو پ

 اشد.بدست یافت که این موضوع بیانگر تاثیر مستقیم هر دو پارامتر به طور همزمان در میزان اعمال ناایمن می 629۳/1رگرسیون 

تواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت از مدل نوروفازی می توان نتیجه گرفت که استفادهبراساس یافته ها می نتيجه گيری :

 پیش بینی اعمال ناایمن در صنایع مورد استفاده قرار گیرد.

 

 فازی، اعمال ناایمن -نگرش فرهنگی، جو ایمنی، پيش بينی، سيستم استنتاج عصبی واژگان کليدی :

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

The effect of interventions based on Health Promotion modeling 

on computer operators' postural with a Single leg balance test 



 

69 

 

Mohammad Hossein Delshad, PhD candidate of Health education and health promotion, 

Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University,Tehran , Iran 

H.Delshad@modares.ac.ir 

Fatemeh Pourhaji , PhD candidate of Health education and health promotion, Faculty of 

Medical Sciences, Tarbiat Modares University,Tehran , Iran 

Shamsoddin Niknami, Associate Professor of Health education, Department of Health 

education, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University,Tehran , Iran 

 
Background and Aim: Flexibility is an essential component of exercise programs; however, it is 

not clear how to make the best use of this element in an educational program. It is common Tension 

Exercise among computer operators. Tension Exercises are regularly recommended, even in many 

articles’, with the claimed purpose of preventing injury and muscle soreness, or even enhancing 

performance. Thus, the purpose of the present review is to determine of static workplace stretching on 

the balance in computer operators with a Single leg balance. 

Materials and Methods: In this method, there were two case and control groups. In the case group, 

involving variables such as individual differences in Flexibility, familiarity with static stretching 

methods in teaching and doing stretching, and the difference between the equilibrium tests. 120 health 

care workers with an average age of 39.2 (SD = 6.83), who were randomly selected and randomly 

divided into two groups; First, the pain test (Vas),was done the tension training behavior according to 

Pender's HPM and check Single leg balance. they was done After 8 weeks of tension training in the 

case group and control group, no tension training and was tested the Single leg balance. Using the 

software to remind you to perform stretching exercises on the computer for the intervention group with 

a training session in accordance with Pender's HPM. A static test was used to measure the static balance 

of subjects. Finally, was used T-test (independent/ paired ) for analysis. 

Results: There was a significant increase in static balance after TE (4.20 ± 1.37 s) vs. before TE (3.87 

± 2.65 s). Function T test analysis revealed significant differences between experimental Groups 1 and 

control Group 2 (P < 0.05). Experimental group performed better than the control group, but control 

Group did not show differences between themselves. Behavior score showed a significant difference 

the between two groups to help independent t –test (P < 0.001) and Behavior score in experimental 

group to help within groups paired t –test (P = 0.022). Pain VAS score showed a significant difference 

between the Between two groups Post test To help independent t –test (P < 0.001) and VAS score  in 

experimental group To help Within groups paired t –test (P < 0.001). 

Conclusion: Stretching exercises have been effective on beneficial effects Pain reduction function, 

increased behavior and of static balance in computer operators with a Single leg balance test. 

Keywords: musculoskeletal disorders, static balance - computer operators - Single leg balance 

test,HPM. 
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 ۶۹۳0، سال شرکت چینی مقصود بررسی تاثیر صدای محیط کار در وقوع حوادث

 الله محمدی

 
 بررسی تاثیر صدای اندازه گیری شده در محیط کار و وقوع حوادث . زمينه و هدف : 

صورت گرفت . ابزارها و روش های مورد استفاده در جمع آوری اطالعات  0۳62این مطالعه در تابستان سال  روش ها :مواد و 

( و دفتر گزارش حوادث ) ثبت مراجعین ( به مرکز بهداشت کارخانه بوده است . آزمون  TES1358شامل دستگاه صداسنج ) 

 –آماره فیشر  –مدل رگرسیونی  –همبستگی  –کولموگروف اسمیرتف  "های آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها شامل 

 آماره دوربین واتسون بوده است .

با توجه به ضرایب رگرسیونی ، صدای اندازه گیری شده در محدوده خطر بر وقوع حوادث تاثیر مستقیم دارد لذا با عنایت نتایج : 

می باشد اثر صدای اندازه گیری شده در محدوده  1719و کمتر از  1714۳به دست آمده برابر  B1به اینکه سطح معنادار ضریب 

 معنادار می باشد . 1769خطر بر وقوع حوادث با اطمینان 

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر صدای اندازه گیری شده در محیط کار و وقوع حوادث بوده است که در این  نتيجه گيری :

تحقیق و آزمودنی ها، فرضیه تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان راستا بعد از بررسی توصیفی متغیرهای 

می دهد که بین صدای اندازه گیری شده در محدوده های احتیاط و خطر و وقوع حوادث رابطه وجود دارد لذا اینگونه استنباط 

 می شود که صدای اندازه گیری شده در محیط کار در وقوع حوادث تاثیرگذار است.
 

 چينی مقصود –حادثه  –صداسنج  واژگان کليدی :
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در سال  برآورد حداکثر ظرفیت هوازی  و ظرفیت کار فیزیکی در  آتشنشانان شهر زاهدان

۶۹۳1 

 مربی، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان راحله هاشمی حبیب آبادی،

 سی، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی زاهداندانشجوی کارشنا ،نگار قادری

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران ،رامین رحمانی

 دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،مهدی محمدی

 

کسیژن مصرفی افراد، نمودی بارز از توانایی انجام کار جسمانی در آن هاست. بدین ترتیب، در حداکثر میزان ازمينه و هدف : 

مانند آتش نشانی، ارزیابی دقیق ظرفیت هوازی کارکنان برای اطمینان از توانای جسمانی و  مشاغل با نیازهای فیزیکی سنگین

آورد حداکثر ظرفیت هوازی و ظرفیت کار فیزیکی  در متناسب بودن آنان با شغل خود، ضروری است. این پژوهش با هدف بر

 آتشنشانان انجام شده است.

نفر از کارکنان عملیاتی آتشنشانی زاهدان به صورت در دسترس  21مقطعی -تحلیلی –در این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها :

  اب شدند و پرسشنامه اطالعات دموگرافیکاز لیست کارکنان مرد، از ایستگاه های آتشنشانی مستقر در سطح شهر زاهدان انتخ

و روش های آمار  spss16و شغلی،  پرسشنامه رضایت شغلی و تست تردمیل به کار برده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 

 توصیفی و استنباطی استفاده گردید.

( و میانگین ظرفیت 10/02± 1../۳0)  ml/kg/minمیانگین حداکثر اکسیژن مصرفی در آتشنشانان مورد بررسینتایج : 

(، میزان =r-69۳/1و  >19/1p) ( بود. حداکثر ظرفیت هوازی با حداکثر ضربان قلب۳0/0±99/2)  cal/minانجام کار فیزیکی

 ارتباط معنادار دارد. اما ارتباط بارزی بین سن( =r-۳01/1و  >19/1pو سابقه کاری ) (=r-۳44/1و  >p 19/1رضایت شغلی )

(19/1p< 0۳۳/1 و-r= )( 19/1،  شاخص توده بدن p > 140۳/1و- r= با حداکثر میزان اکسیژن مصرفی در سطح )درصد  9

 یافت نشد.

ت ولی در مقایسه با نتایج مطالعاازی آتشنشانان در مطالعه حاضر، در طبقه متوسط قرار دارد حداکثر ظرفیت هو نتيجه گيری :

مقدار کمتر بود؛ از این رو توجه اکیدی بر افزایش حداکثر توان هوازی آنان با در  انجام شده بر آتشنشانان در سطح جهان، این

نظر گرفتن عوامل مؤثر بر آن و برقراری معاینات قبل از استخدام جهت اطمینان از آمادگی جسمانی متناسب با کار توصیه می 

 گردد.

 

 فيزیکی،  آتشنشانان ظرفيت هوازی،  ظرفيت کار  واژگان کليدی :
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 ۶۹۳۱ سال رسی وضعیت سالمت روان در جوشکاران شهر زاهدان دربر

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران ،رامین رحمانی

گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی  مربی، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، سیده زینب الماسی،

 ایرانزاهدان، زاهدان، 

گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم  استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، راحله هاشمی حبیب آبادی،

 پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

 

 اصلیباشد و تأمین آن هدف جامعه می اجتماعی، شغلی و تحصیلی افرادروانی الزمه حفظ دوام عملکردسالمتزمينه و هدف : 

های جسمانی، روان )نشانه های بهداشت روان در جامعه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سالمتمهاجرای برنا

 اضطراب، افسردگی و کارکرد اجتماعی( جوشکاران شهرستان زاهدان و برخی عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.

جوشکاران حاضر در شهرك جوشکاران شهرستان  نفر از 029در این پژوهش توصیفی تحلیلی مقطعی، تعداد  مواد و روش ها :

پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه سالمت عمومی  هاآوری دادهابزار جمع. انتخاب شدند صورت سرشماری زاهدان به

، تی و طرفه های آماری آنالیز واریانس یکو آزمون SPSS20افزار آماری ها با استفاده از نرم( بود. دادهGHQ-28گلدبرگ )

 تحلیل گردید. 19/1  Pاسپیرمن در سطح معناداری 

دست آمد. همچنین نمره کلی سالمت به6۳/02 ±00/.4کاری سابقه ، 90/۳۳ ±40/01 در این مطالعه میانگین سننتایج : 

درصد  99روان، متروانی بودند. در بُعدهای مختلف سالدرصد از افراد، دارای اختالالت .9/0گردید. محاسبه ۳0/۳0 ±90/0روان 

-درصد نشانه 4/۳9درصد عملکرد اجتماعی نامطلوب و  2/00اضطرابی و اختالل خواب،  درصد عالیم ../6های جسمانی، نشانه

( r=0.02) (، سابقه کاریr=0.03های افسردگی را بروز دادند. همچنین همبستگی مثبت و ضعیفی بین سالمت روان با سن)

 ( وجود داشت.r=0.05)BMIو 

وأم با باشد. محیط کار خشن تباال میدر این بررسی مشخص شد شیوع اختالالت روانی در بین جوشکاران بسیار نتيجه گيری :

شغلی، بهبود تسهیالت و درآمد و تواند یکی از علل مهم در این رابطه باشد اما با افزایش حمایتآور شغلی میعوامل زیان

انند بررسی فرسودگی شغلی می توان سطح سالمت روان را در بین جوشکاران به حد تری با مطالعاتی مشناسی جامعآسیب

 .مطلوبی رساند

 

 روان، جوشکاران، زاهدان   واژگان کليدی:  سالمت
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رابطه استرس و رضایت شغلی در معلم های متوسطه اول و دوم شهرستان زاهدان 

(۶۹۳۱) 

   بابک فضلی، رامین رحمانیر، احسان رمضانی ف

 

استرس شغلی بر روی سالمتی افراد تاثیر گذاشته و نیز عاملی برای هدررفت انرژی نیروی انسانی است و نارضایتی زمينه و هدف : 

از شغل به عنوان علت اصلی ترك شغل شناخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه استرس و رضایت شغلی در معلم 

 هدان صورت گرفت.های متوسطه اول و دوم شهرستان زا

معلم به صورت سرشماری با معیار ورود حداقل یک سال سابقه کاری   492در این مطالعه توصیفی تحلیلی  مواد و روش ها :

صورت گرفت که  JDIو رضایت شغلی  HSEانتخاب شدند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه های استاندارد استرس شغلی 

وزن و سابقه کار( نیز بود. توصیف و تحلیل داده ها با شاخص های توصیفی و نیز آزمون  قد، شامل اطالعات دموگرافیک )سن،

 به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد. ˂19/1pصورت گرفت.  41ورژن  SPSSهمبستگی پیرسون  با نرم افزار 

و میانگین سابقه کار در دو گروه  ۳/۳6.±9/9و  01/21±9/9میانگین سنی برای معلم های متوسطه اول و دوم به ترتیبنتایج : 

بود. همچنین  9/۳4و  0/20بود. شیوع استرس شغلی در معلم های متوسطه اول و دوم به ترتیب  02/00±6/9و  ±20/06./4

درصد از معلم های متوسطه دوم فاقد رضایت شغلی بودند. بین استرس و رضایت  4/09درصد از معلم های متوسطه اول و  9/29

 .r)=140/1و  p=1/.9(بستگی مثبت و ضعیفی وجود داشتشغلی هم

با توجه به شیوع باالی استرس شغلی و تاثیرات آن بر رضایت شغلی و سایر ویژگی های افراد، پیشنهاد می شود  نتيجه گيری :

 با طراحی مداخالتی در این زمینه در جهت بهبود وضعیت معلم ها گام برداشته شود.
 

 شغلی، رضایت شغلی، معلم ها، زاهدان استرس واژگان کلیدی :
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، (GH)  با سالمت عمومی  (VO2MAX)  بررسی ارتباط بین حداکثر توان هوازی

 خستگی و رضایت شغلی در زنان شاغل در بیمارستان

 
  قاسم یادگارفر د، زهرا کولیون، زهرا اردودری، احسان اله حبیبی، مسلم مومبینی

 
( از جمله معیارهایی است که می توان از آن جهت ایجاد تناسب بین کار VO2maxشترین ظرفیت هوازی )بی زمينه و هدف :

و کارگر استفاده نمود. جهت حفظ تندرستی و توان جسمانی افراد و نیز افزایش تولید و بهره دهی می توان با سنجش ظرفیت 

 ییشان قرار داد.( افراد را در مشاغل متناسب با تواناPWCانجام کار فیزیکی )

سال انجام گرفت.  26-40نفر از زنان شاغل در بیمارستان در محدوده سنی  041این مطالعه مقطعی روی  مواد و روش ها :

افراد بوسیله تست تک مرحله ای ابلینگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای جمع اوری داده ها از  پرسشنامه سالمت عمومی، 

 و نیز دستگاه تردمیل استفاده شد. خستگی شغلی و رضایت شغلی

38/89ظرفیت هوازی، ظرفیت فیزیکی کار و سطح سالمت عمومی بترتیب  نیشتریبطبق نتایج  نتایج : ± میلی لیتر  1/85

4/10بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه،  ± 25/43کیلو کالری بر دقیقه و  0/47 ± و میانگین و انحراف معیار   12/09

85/87لی بترتیب برابر  نمره  خستگی و رضایت شغ ± 57/47و  32/35 ± بدست آمد. در این مطالعه بین  13/01

VO2max ( با سن، وزن، شاخص توده بدنیBMI.خستگی و رضایت شغلی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت ،) 

است، لذا توصیه  کارگران در ارتباط VO2maxطبق نتایج بدست آمده از آنجایی که خستگی و رضایت شغلی با  نتيجه گيری :

میشود، عالوه بر اینکه به جنبه های تناسب فیزیکی در محیط کار توجه می شود به جنبه های روانی نیز توجه ویژه ای گردد، 

 چرا که روی جنبه فیزیکی و در نتیجه روی بهره وری شاغالن تاثیر گذار است.

 

 ی،  زنان شاغل در بيمارستان ، سالمت عمومیفيزیک کار انجام ظرفيت هوازی، ظرفيت بيشترینواژگان کليدی : 
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The investigation of association between the maximum aerobic 
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Introduction: The maximum aerobic capacity (VO2 MAX) is a criterion that can be used to create 

coordination between the labor and worker. In order to keep the health and physical strength of the 

individuals and also the increase of the productivity, we can put the people in jobs tailored to their 

abilities by assessing their physical work capacity (PWC).  

Method: This cross-sectional study has been conducted on 120 women working in the hospital with 

ages of 21-49. They were evaluated by the single-stage treadmill test Ebbeling. The general health 

questionnaire, job fatigue and job satisfaction questionnaires and also the Treadmill test were used to 

collect data.  

Findings: According to the results, the maximum aerobic capacity, the physical work capacity and 

the level of general health were yielded respectively 38.89±1.85 ml/kg minutes, 4.10±0.47 kcal/minutes 

and 25.43±12.09. Also the mean and the standard deviation of the fatigue and job satisfaction scores 

were obtained respectively 85.87±32.35 and 57.47±13.01. In the study, there was a statistical significant 

correlation between the VO2 max and the age, weight, the body mass index (BMI), job fatigue and job 

satisfaction.  

Conclusion: According to the results, since the job fatigue and the job satisfaction are related to the 

maximum aerobic capacity (VO2 max) of the workers, it is recommended that in addition to paying 

attention to the aspects of physical fitness in the workplace, their mental and psychological aspects 

should be given special attentions, because it affects the workers' physical aspects and consequently 

their productivity.  

 

Keywords: Maximum aerobic capacity, Physical work capacity, female employees in hospital, 

General health   
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ریسک واحد دیگ بخار یک شرکت تولید قطعات بتنی آماده با استفاده از ارزیابی 

 ( HAZOPتکنیک مطالعه عملیات و خطر)

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  خانلری، پیام

 پزشکی کرمانشاه

 بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشجوی کارشناسی  ،ملکیا پریسا

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  ویسی، ویدن

 کرمانشاه

شکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دان، پور خسروی مسعود

 علوم پزشکی کرمانشاه

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  فرید خسروی،

 پزشکی کرمانشاه

اه علوم یته تحقیقات دانشجویی دانشگدانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کم فرهاد عبدالهی،

 پزشکی کرمانشاه

 

 علت کشف بدون نیز وقایع این بیشتر سازند که می وارد صنایع و پرسنل به زیادی خسارات ساله حوادث هرزمينه و هدف : 

 پیشگیری و بینی پیش قابل کامال ریسک کنترل و با ارزیابی حوادث این تمام تقریبا که صورتی در شوند، می سپرده فراموشی به

باشد. هدف از این مطالعه شناسایی  می ها آن اثرات و خطرات شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت فرایند در گام اولین. هستند

 و ارزیابی خطرات در واحد دیگ بخار یک کارخانه تولید قطعات بتنی آماده به منظور پیشگیری از حوادث و بهبود ایمنی بود.

 ( در واحد دیگHAZOPبا استفاده از تکنیک مطالعه عملیات و خطر ) 69در سال این مطالعه توصیفی  :مواد و روش ها 

 شناسایی برای و سیستماتیک موثر روش یک خطر، و عملیات مطالعه انجام گرفت. تکنیکبخار یک شرکت تولید قطعات بتنی 

های مختلف نوشته شده و خطرات شناسایی شدند ناریوسمی باشد. با استفاده این تکنیک  عملیاتی سیستم مشکالت و خطرات

شدت و احتمال  سپس جداول .احتمال وقوع یک حادثه و شدت پیامد آن مشخص شدند و برای ارزیابی خطرات شناسایی شده

 شد. یریگ یمتصم یسکآید. و با توجه به شاخص ر دستوقوع حادثه درهم ادغام تا ماتریس ریسک ب

مورد از خطرات دارای وضعیت  49خطر دارای وضعیت غیر قابل قبول،  4خطر شناسایی شد که  24ه با تکمیل مطالع نتایج :

 مورد نیز دارای ریسک جزئی بودند. ۳مورد دارای وضعیت قابل قبول و  02نامطلوب، 

لید تمام خطوط تو با توجه به اینکه واحد دیگ بخار نقش اساسی در تولید دارد و با اختالل جزئی در این واحد نتيجه گيری :

از کار می افتند و همچنین وقوع انفجار در این واحد تا صد ها متر را ویران می کند، لذا توصیه می شود اقدامات الزم جهت 

 کاهش سطح خطرات دارای وضعیت غیر قابل قبول و نامطلوب به سطوح قابل قبول هر چه سریع تر انجام شود.
 

 HAZOPی ریسک، دیگ بخار، ارزیاب واژگان کليدی :
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ارزیابی مواجهه جوشکاران با پرتو های غیر یونیزان در یک صنعت سیمان در سال 

۶۹۳۱ 

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پیام خانلری، 

 پزشکی کرمانشاه

شت حرفه ای، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه دانشجوی کارشناسی مهندسی بهدا، مسعود خسروی پور

 علوم پزشکی کرمانشاه

دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی پگاه محمودی، 

 کرمانشاه

ی داشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکدانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده بهزهرا روشندل، 

 کرمانشاه

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته بهداشت، دانشکده تغذیه، ارشد کارشناسی دانشجویخدیجه جمشیدی، 

 شاهنکرما

 

می باشند. پرتو های غیر جوشکاران یکی از گروه های شغلی پرخطر در جهت مواجهه با پرتو های غیر یونیزان زمينه و هدف : 

یونیزان به بافت های حساسی مانند چشم، بیضه ها و دستگاه عصبی مرکزی آسیب می رساند. هدف از مطالعه حاضر تعیین 

 بود. 0۳69میزان مواجهه جوشکاران یک صنعت سیمان با پرتو های غیر یونیزان در سال 

جوشکار یک صنعت سیمان با پرتو های غیر یونیران شامل  0واجهه مقطعی میزان م -در این مطالعه توصیفی مواد و روش ها :

در محل قرارگیری چشم  IRو  UV( مورد سنجش قرار گرفت. شدت پرتو های IR( و پرتو فروسرخ )UVپرتو فرابنفش )

 اندازه گیری شد.  HANGER -EC1و  CHY-732با استفاده از دستگاه  جوشکاران به ترتیب

میلی وات بر سانتی  171۳و  با شیلد محافظ   079بدون شیلد محافظ به ترتیب  UVجوشکاران با پرتو میزان مواجهه نتایج : 

میلی ولت بر سانتی متر مربع  170 و با شیلد محافظ 0474بدون شیلد محافظ  IRمتر مربع بود. همچنین میران مواجهه با پرتو 

در شرایط جوشکاری  0۳69د مواجهه مجاز شغلی ویرایش سال بود. که در هر دو مورد میزان مواجهه بر اساس دفترچه حدو

 بدون شیلد محافظ بیشتر از حد مجاز بود.

را در سطح مجاز  IRو  UVاستفاده از شیلد محافظ مناسب می تواند میزان مواجهه جوشکاران با پرتو های  نتيجه گيری :

شیلد محافظ استفاده نکنند از این رو جهت پیشگیری از  حفظ کند. با توجه به اینکه جوشکاران ممکن است در زمان کاری از

آسیب های احتمالی ناشی از مواجهه با مقادیر غیر مجاز پرتو های غیر یونیران برگزاری کالس های آموزشی دوره ای و همچنین 

 مداخالت مدیریتی و مهندسی پیشنهاد می شود.

 

 UV ،IRو فروسرخ، جوشکاران، پرتو غير یونيزان، پرتو فرابنفش، پرت واژگان کليدی :
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  HAZOPتجزیه و تحلیل خطاهای انسانی با استفاده از تکنیک و  شناسایی

Human در یک سایت پروازی  

مربی،گروه بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور زینب السادات نظام الدینی، 

 اهواز، اهواز، ایران

سی، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، کارشنا پریسا ژوالئی،

 ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم ، زینب موسویان اصل علویه

 پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

z.mosavianasl@gmail.com 
 
 

امروزه در بسیاری از محیط های شغلی نظایر صنایع هسته ای، نظامی و شیمیایی بروز یک خطای انسانی می و هدف:  زمينه

انسانی هرگونه انحراف معنی دار انسان از وظایف از قبل تعیین شده مورد  تواند به حادثه ای فاجعه بار منتهی شود که خطای

رو مطالعه حاضر به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی اپراتورهای یک نیاز یا مورد انتظار تعریف می شود. از این 

 .سایت پروازی انجام شده است

وظیفه  ۳1در ابتدا از میان انجام گردید. و در یک سایت پروازی  0۳69تحلیلی فعلی در سال  -مطالعه توصیفیمواد و روش: 

 Humanوظیفه ی پر خطر شناسایی شد و با استفاده از تکنیک  .سایت، ی اپراتورها در قسمت نگهداری و خط پرواز این 

HAZOP  گردیدند، علل و سطح ریسک وظایف شناسایی وظایف با ریسک باالتجزیه و تحلیل و. 

 ۳۳/۳۳، خطای بررسی با  % 22/22خطا شناسایی شده که در رتبه ی اول خطای عملکردی با %  6تعداد  مطابق یافته هانتایج: 

علت بوجود آورنده ی خطا مشخص شد که در  04به ترتیب در رتبه ی دوم و سوم قرار دارند.  44/44طای ارتباطی با % و خ

، در رتبه ی دوم حواس پرتی ، عدم رعایت موارد ایمنی، عدم هماهنگی و عدم انجام موارد 0/09.میان آن ها بی احتیاطی با %

محاسبه شده و نتایج ارزیابی   91رند. پیامد های اقتصادی ناشی از خطاهای انسانی %قرار دا 94/01آموزش داده شده به فرد با  %

 وظایف مورد بررسی سطح ریسک غیر قابل قبول دارند. %011ریسک روشن ساخت، 

با در نظر داشتن انواع خطاهای شناسایی شده و همچنین عوامل موثر بر آن ها بیشترین نوع در راستای کاهش نتيجه گيری: 

پیشنهاد می شود تا با اقدامات اصالحی الزم نظیر آموزش های کارامد، فرصت رخداد خطای عملکردی از  "طای عملکردیخ"

اپراتور گرفته شود. سطح ریسک غیر قابل قبول شناسایی شده نشان دهنده ی وضعیت بحرانی در این سایت پروازی بوده و نیاز 

 به واکنش سریع کنترلی و مدیریتی می باشد. 

 

 ، سایت پروازیHuman HAZOP: خطای انسانی، تکنيک  واژگان کليدی
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بررسی درک ریسک گرمای محیط کار در میان کارشناسان بهداشت حرفه ای اهواز 

 ۶۹۳۱در سال 

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی  ،فرشته جهانی

 واز، ایران.شاپور اهواز، اه

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  ،علویه زینب موسویان اصل

 پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

ستادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بهزاد فوالدی، 

 .ایران اهواز،

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، راضیه برون

 Rboroun90@gmail.com  اهواز، اهواز، ایران.

 

سالمت امروزه با ارائه پیش بینی های گرم شدن هوا، مواجهه با گرمای محیط کار یک چالش رو به رشد برای   زمينه و هدف:

و ایمنی کارکنان است. کارشناسان بهداشت حرفه ای نقش اصلی در اندازه گیری و ارائه مشاوره در رابطه با مدیریت استرس 

گرمایی به صنایع دارا هستند. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی درك کارشناسان بهداشت حرفه ای و میزان آمادگی 

شناسایی موانع استراتژی های انطباق با گرما با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان خوزستان مواجهه با گرمای شدید در آینده و 

 و لزوم فعالیت در اینچنین محیطی انجام شده است.

انجام  0۳69توصیفی حاضر در میان کارشناسان بهداشت حرفه ای شهرستان اهواز و در سال -مطالعه مقطعی مواد و روش:

ی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل از مراکز بهداشت استان استخراج گردیده و با فایل پرسشنامه گرفت. ابتدا لیست تمام

 002الکترونیکی که قبال روایی و پایایی آن تعیین شده است، در میان کارکنان توزیع گردید. در نهایت به صورت آنالین تعداد 

 تحلیل گردیدند. spss 09فاده از نرم افزار ثبت گردید و در نهایت با است Google Sheetsپرسشنامه در 

شرکت کنندگان دانشجوی سال آخر کارشناسی بهداشت حرفه ای بوده که در حال گذراندن  %99گزارش نتایج نشان داد  نتایج:

ان شرکت کنندگان کارمند مراکز بهداشتی و در ادامه مشاورین و کارشناس %۳1واحد کارآموزی در صنعت هستند. در رتبه دوم 

از شرکت کنندگان در  %۳0شاغلین در ناحیه شرق اهواز مشغول فعالیت بوده و  %26ثابت بهداشت حرفه ای صنایع قرار دارند. 

شرکت کنندگان اعالم داشتند که  %617۳رابطه با افزایش خطرات ناشی از گرمای زیاد در محیط کار احساس نگرانی میکنند. 

کارشناسان در رابطه با اقدامات  %974.رابطه با گرمای محیط کار اظهار نگرانی کرده اند.  در طی تجربیات کاری خود کارگران در

از  %.997  را بیان نموده اند. "کاربرد سیستم خنک کننده یا تهویه مطبوع "پیشگیری به کار رفته در محیط کاری خود را 

 رما معرفی کرده اند.شرکت کنندگان عدم تعهد مدیریت را مانع اصلی در پیشگیری و کنترل گ

رایط محیط ش بهبود ای در راستای  حرفه گرمازدگی از پیشگیری های استراتژی به مدیریت با توجه به نتایج  نیاز نتيجه گيری:

 کاری کارگران شاغل در قسمت های مختلف شهرستان اهواز  مشهود می باشد.

 

 انطباق با گرما: درک ریسک، استرس گرمایی،  واژگان کليدی
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  ۶۹۳0بررسی وضعیت شنوایی کارکنان یکی از پتروشیمی های ماهشهر در سال 

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی  فرشته جهانی،

 واز، ایرانشاپور اهواز، اه

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای،  ،علویه زینب موسویان اصل

 جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران پزشکی

ندی ج استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، حسینعلی رنگ کوی

 شاپور اهواز، اهواز، ایران

تان، کده علوم پزشکی الرستان، الرس، دانشکده بهداشت، دانشبی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ایمر، بهرام کوهنورد

 gmail.com2011Bahramk@   ایران

  

: بیماری های شغلی، به گروهی از بیماری ها اطالق می گردد که به طور مشخص بر اثر عوامل بیماری زای محیط کار مقدمه

ن کشور ما گزارش می شود.  ای ایجاد شده باشند. افت شنوایی ناشی از سر و صدا یکی از شایع ترین بیماری شغلی است که در

اختالل در اثر مواجهه مستمر با سر و صدای زیاد و در طول زمان ایجاد می شود و در صورت تداوم مواجهه می تواند تشدید 

شده و پیشرفت نماید. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی افت شنوایی در کارکنان یکی از پتروشیمی های جنوب کشور در 

 انجام شده است. 0۳69سال 

نفر از کارکنان بخش های مختلف نیروگاه مورد بررسی قرار گرفتند. از  409تحلیلی حاضر، -: در مطالعه توصیفیروش بررسی

 excel انجام پذیرفت و در نهایت نتایج با استفاده از  Air Pure Tone Audiometryکلیه افراد ارزیابی شنوایی به صورت 

 دند.نسخه  تجزیه و تحلیل ش

درصد مونث بودند. میانگین سنی و انحراف معیار   9/06درصد مذکر و مابقی معادل  9/01در میان شرکت کنندگان   یافته ها:

دارای افت شنوایی دو طرفه در  %6/02افراد دارای شنوایی طبیعی،  %1./9سال بدست آمد.   ./6و  9/۳0افراد، به ترتیب عدد 

 دارای افت یک طرفه در فرکانس های باال بوده اند. افراد %۳/.فرکانس های باال و 

جهت بررسی علت شغلی افت شنوایی دو طرفه و یک طرفه افراد در فرکانس های باال انجام تحقیقات بیشتر در  نتيجه گيری:

ده اسایی شخصوص اثر نوع محیط کار و تجهیزات آن و اندازه گیری صدای محیط کار افراد مد نظر قرار گرفت. و به پرسنل شن

دارای افت شنوایی در محدوده ی خطر به ترتیب اولویت های تغییر محل کار در شرکت مربوطه و سپس استفاده از گوشی 

 حفاظت شنوایی در هنگام حضور در محل پروسه توصبه گردید.

 

 کلمات کليدی: افت شنوایی، بيماری شغلی، سر و صدا
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سک و فراوانی درد کارگران بسته بندی تاثیر آموزش ارگونومی بر تغییر سطح ری

 و پرسشنامه نوردیک RULA کارخانه آریا شیمی به روش ارزیابی

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مهندسی بهداشت حرفه ای، ،گروهکارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای، نرگس شه بخش

 ی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدانکارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای،گروه  مهندسی بهداشت حرفه ارویا خسروی، 

 زاهدان دانشگاه علوم پزشکی، دکتری بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ایرمضان میرزایی، 

 دکتری آمار و اپیدمیولوژی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدانمهناز شهرکی پور، 

 

دنی در میزان سطح ریسک و فراوانی درد در اعضای مختلف بدن، این با توجه به اثر قرار گرفتن وضعیت های بزمينه و هدف : 

  RULA مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر آموزش ارگونومی بر تغییر سطح ریسک و فراوانی درد کارگران بسته بندی به روش ارزیابی

 .و پرسشنامه نوردیک در یک صنعت بسته بندی انجام شد

نفر  09نفر شاهد و  09نفر کارگر بسته بندی ) 0.4شاهدی بر روی  –، مداخله ای مورد این مطالعه  مقطعی مواد و روش ها :

عضالنی اندام های –مورد( در شهر زاهدان انجام شد. با استفاده از پرسشنامه نوردیک جهت تعیین شیوع  اختالالت اسکلتی

عضالنی قسمت های انتهای –تالالت اسکلتیجهت ارزیابی پتانسیل خطر ایجاد اخ(RULA) فوقانی ، مشاهده و مصاحبه و روش

اندام های فوقانی و همچنین پرسشنامه محقق ساخته پس از تعیین روایی و اعتماد پذیری برای تعیین  میزان آگاهی،نگرش و 

 .شد و تجزیه وتحلیل الزم انجام شد  spssعملکرد کارکنان انجام گرفت. سپس داده ها وارد نرم افزار آماری

نفر مورد( در شهر زاهدان انجام شد نتایج حاصل از  09نفر شاهد و  09نفر کارگر بسته بندی ) 0.4مطالعه بر روی  ایننتایج : 

ماه  ۳زانو و قوزك پا  در  کمر، پشت، مچ دست، آرنج، آزمون مک نومار نشان داد که بین داشتن و نداشتن درد در نواحی شانه ،

نتایج حاصل از ازمون کای دو نشان داد که بین  (P < 1719داری وجوددارد.)ط معنامداخله بین دو گروه ارتبا گذشته بعد از

ماه گذشته قبل از  04پاها و زانو در  ران، کمر، نشیمنگاه، پشت، مچ دست، آرنج، داشتن و نداشتن درد بجز گردن در شانه،

 ( P> 1719)ندارد مداخله بین دو گروه ارتباط معنا داری وجود

تایج بررسی نشان داد که آموزش میزان آگاهی،نگرش و عملکرد کارکنان را افزایش داده است و همچنین باعث ن نتيجه گيری :

کاهش درد در بعضی نواحی پر درد قبل از آموزش شده است  ولی به دلیل طراحی نادرست محیط کار ، سرعت کار و همچنین 

 .سطح ریسک تغییری نشان ندادهمکاری نکردن کارفرما در ایجاد مداخله در طراحی میز کار 

 

 آگاهی، نگرش، عملکرد آموزش، عضالنی،–اختالالت اسکلتی  واژگان کليدی :
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در یکی از اتاق کنترل های مس سرچشمه با استفاده  انسانی خطاهای مطالعه ارگونومیک

 SHERPAاز روش 

 
 ید صدوقی یزد، ایرانگروه ارگونومی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شه معصومه کرمی،

 مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست مس سرچشمه، کرمان، ایران مصطفی زید آبادی،

 سرپرست بهداشت صنعتی مس سرچشمه، کرمان، ایران حسین علی حکیمی،

 کارشناس بهداشت حرفه ای مس سرچشمه، کرمان، ایران یاسر صحرا نورد،

 

سیاری از محیط مقدمه: شغلی با ودر ب شدن به جود فن آوریهای  سانی به دلیل منتهی  ساس و پیچیده، خطاهای ان های ح

شی از خطاهای  ساختن پیامدهای نا شگیری و محدود  ست. به همین دلیل جهت پی حوادث ناگوار از اهمیت باالیی برخوردار ا

 طایخ کاهش برای کنترلی اهکارهایر ارائهها الزم است. هدف این مطالعه شناسایی، ارزیابی و یابی آنانسانی، شناسایی و علت

 است مس سرچشمه کرماندر  انسانی

صورت گرفت. جمع  مس سرچشمه شرکت در0۳69در سال که باشد می مقطعی توصیفی مطالعه یک حاضر مطالعه :روش ها

صین فرآیند و اپراتورهای اتاق کنترل انج ص صاحبه با متخ شاهده وظایف و م ستفاده از روش م شد که درآوری اطالعات با ا  ام 

سپس تجزیه وتحلیل سلسله  قرارگرفتند و بررسی مورد کاری شیفت یک طول در مختلف کاری پست . با نفر . مطالعه این

 شناسایی شد.  SHERPAوظایف انجام شد و در نهایت خطاهای انسانی هر یک از وظایف با روش HTAمراتبی 

شان SHERPAهای کار  برگه و تحلیل تجزیه یافته ها: شغلی  ن شده در وظایف  سایی  شنا سانی  داد که تعداد کل خطای ان

ـــد که از این تعداد، .094مورد مطالعه،  ( از %4۳/.۳خطا ) .۳9( مربوط به تبادل اطالعات، %.4/.۳خطا ) 200خطا می باش

عداد  یابی، ت باز عداد %۳۳/44مورد ) ۳20نوع  طای عملکردی، ت عدا%2۳/41مورد ) ۳04( خ یدی و ت بازد طای  مورد  66د ( خ

 درصد خطاها، نامطلوب برآورد گردید. 69/41درصد خطاها غیر قابل قبول و  6./12( خطای انتخابی بوده است و 20/9%)

شان داد که روش :گيری نتيجه سایی خطاهای می SHERPA نتایج این مطالعه ن شنا تواند به عنوان یک روش مؤثر جهت 

  تبادل خطاهای به مربوط خطاها بارزترین .مورد اســتفاده قرار گیرد بزرگصــنایع انســانی در اتاق کنترل واحدهای حســاس 

سات، نظارت بوده و برگزاری اطالعات سی، آموزش جل ستورالعمل و بازر ی کار شیفت برنامه و تغییر در کاری های کارکنان، د

  یرند.گ قرار اصالحی اولویت در می تواند در کاهش و کنترل خطاهای انسانی موثر بوده و بایستی

 

 ، اتاق کنترل، مس سرچشمهSHERPAانسانی،  کلمات کليدی: خطای

 

 
 



 

001 

 

بررسی میزان مواجهه با میدان های الکترومغناطیس با فرکانس خیلی پایین در اطراف 

 مولدهای برق واحدهای جوشکاری مس سرچشمه

 
 

   سمیرا شاهرخی، حسین علی حکیمی، مصطفی زیدآبادی، معصومه کرمی، یاسر صحرانورد

 
هرتز با توجه به شدت  ۳ – ۳11مواجهه با میدان های الکترو مغناطیسی در فرکانس های بی نهایت پایین زمينه و هدف : 

اطراف  در میدان و مدت زمان مواجهه با آن می تواند باعث ایجاد بروز عوارض قطعی و محتمل بر سالمت افراد در مواجهه گردد.

یکی از پرکاربردترین این تجهیزات در  های الکتریکی و مغناطیسی مذکور ایجاد می گردد. بسیاری از تجهیزات الکتریکی میدان

صنعت مولدهای برق جوشکاری هستند که افراد جوشکار در مواجهه با میدان های ناشی از آن قرار دارند.با توجه به اینکه 

 ه ای یافت نگردیداطالعات میزان مواجهه با میدان های اطراف این دستگاه ها در هیچ مطالع

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان مواجهه شغلی با میدان های اطراف دستگاه های مذکور انجام گرفت. در این  روش کار:

مدل  ELFدستگاه مولد برق  قبل و بعد از روشن نمودن با استفاده از دستگاه سنجش  41مطالعه شدت میدان در اطراف تعداد 

HI-3604 اندازه گیری شد. 

و  9/4±6۳/1نتایج نشان داد که شدت میدان الکتریکی در اطراف مولدها قبل و بعد از روشن نمودن به ترتیب برابر با نتایج : 

میکرو تسال بود که  4۳6/1±160/1ولت بر متر و شدت میدان مغناطیسی درحالت روشن بودن دستگاه برابر با  2±02/02/.۳

ئین تر از حد مجاز توصیه شده وزرات بهداشت ایران قرار داشت. نتایج نشان داد که بین با توجه مدت زمان مواجهه کارگران پا

 19/1).شدت میدان های الکترو مغناطیسی با تعداد سطوح اطراف دستگاه ها و طول عمر دستگاه ارتباط معنی داری وجود ندارد

> valueP.) 

توانند به عنوان یکی از منابع تولید میدان الکترو مغناطیسی در شغل با توجه به نتایج مطالعه این دستگاه ها می نتيجه گيری : 

جوشکاری مدنظر قرار گرفته و اتخاذ تدابیر و برنامه های پیشگیرانه جهت کاهش میزان مواجهه کارکنان تا حدممکن از 

 پیشنهادات این مطالعه است.

 

 يسی، مولد برق جوشکاریفرکانس های بی نهایت پایين، ميدان الکترومغناط: واژگان کليدی 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

000 

 

در  ILCRارزیابی سرطان زایی شاغلین در مواجهه با دمه فلزات سنگین با شاخص 

 صنعت ذوب مس سرچشمه

 

   معصومه کرمی، اسر صحرانورد، سحر قلعه عسکر، سمیرا شاهرخی

 

 

 به.باشند یم تجزیه قابل غیر و سمی لیخی پایین بسیار دوزهای در که هستند ضروری غیر عناصر سنگین فلزاتزمينه و هدف : 

 سرب. است داده قرار زا سرطان عوامل جز را فلزات برخی از ناشی فیوم( IARC) سرطان تحقیقات الملی بین آژانس که طوری

 لمواجهه افراد شاغاثبات شده و  افراد عمر طول و سالمتی بر آن آور زیان اثرات که هستند سنگینی فلزات جمله از آرسنیک و

هدف  با این مطالعه ،با این ترکیبات ذوب در صنایعباالست. بعلت نبود اطالعات کافی ترکیبات  ذوب فلزات با ایندر صنایع 

 انجام شدذوب فلزات در صنایع ارزیابی سرطان زایی شاغلین در مواجهه با دمه فلزات سنگین 

 به هتوج با گردوغبار و کادمیوم و سلنیوم سرب، مس، نیک،آرس جمله از سنگین فلزات آنالیز و گیری نمونهمواد و روش ها : 

که  ILCRانجام و ارزیابی ریسک براساس شاخص  69سال  در جذب اتمی و دستگاه طیف سنجی NIOSH 7302-13 روش

 براساس مدل پیشنهادی سازمان حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده استخراج شده، انجام شد

بوده و در محدوده ریسک  01-2ای آرسنیک در همه واحدها به جزء واحد تعمیرات بیشتر از دوز ریسک سرطانی برنتایج : 

غیرقابل قبول قرار دارد. دوز ریسک سرطانی برای سرب در واحد ریورب و ریخته گری غیرقابل قبول و در واحد کنورتور و 

باشد، ریسک احتمالی بوده و بررسی  01-9و 01-2اگر مقدار دوز ریسک، بین EPAتعمیرات احتمالی است. طبق دستورالعمل 

 آن توسط کمیته مدیریت ریسک ضرورت دارد.

ریسک بهداشتی سرطان در این صنعت به دلیل باال بودن فاکتور شیب سرطان برای آرسنیک و سرب و باال بودن نتيجه گيری : 

می توان سطح ریسک را کاهش داد. مهمترین  غلظت مواجهه در محدوده غیرقابل قبول قرار دارد. بنابراین با آموزش کارگران

 راه کنترل ریسک بهداشتی سرطان، باالبردن سطح آگاهی کارگران و نظارت بر کار آنها است. 
 

 ILCRارزیابی ریسک، فلزات سنگين، اثرات بهداشتی، شاخص  :واژگان کليدی 
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بیمارستان والیت ارزیابی غلظت ذرات معلق و بیوآیروسل های موجود در  هوای 

 دامغان

   مهسا میرزای گلپایگانی، روح اهلل رستمی، علیرضا دهدشتی، مهناز سلیمانی

 

میکروارگانیسم های هوا در سال های اخیر به علت نگرانی در مورد آلودگی  نمونه برداری و تجزیه و تحلیلزمينه و هدف : 

در بهداشت صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. فرآیندها و فعالیت محیطی، تهدید بیوتروریسم و اثرات مواجهه شغلی برسالمت 

موجب انتشار انواع بیوآیروسل ها در محیط می شود که می تواند سالمت کارکنان  های کاری مختلف در محیط های بیمارستانی

ابی غلظت ذرات معلق و هدف از مطالعه حاضر ارزی را نحت تأثیر قرار داده و همچنین موجب عفونت های بیمارستانی شود.

 .بیوآیروسل های موجود در  هوای بیمارستان والیت دامغان است

نمونه بیوآیروسل های قارچی و  99ماهه انجام شد. تعداد  9مقطعی در یک دوره  -توصیفیاین مطالعه ی  مواد و روش ها :

 L/min ۳/40با دبی  ۳1Quick Takeونه بردار بخش بیمارستان با استفاده از پمپ نم 0نمونه ذرات معلق در  09باکتریایی و 

نمونه برداری ذرات  بر روی محیط کشت های سابرودکستروزحاوی کلرامفنیکل  و بالدآگار انجام گرفت. min 01و مدت زمان 

 انجام گرفت. hr0درمدت زمان L/min ۳معلق  نیز توسط پمپ نمونه برداری  فردی و فیلتر استر سلولزی با دبی 

نتایج اندازه گیری نمونه های هوای محیطی، حاکی از وجود انواع قارچ های پنسیلیوم، آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس نتایج : 

فومیگاتوس، آسپرژیلوس پلی بوس، کالدوسپوریوم، موکور، آلترناریا، کاندیدا آلبیکینز، رایزوپوس و همچنین باکتری های کلبسیال، 

ی در هوای بخش اورژانس و حداقل آن در روژینوزا بود.حداکثر میانگین اسپورهای قارچاستافیلوکوك اورئوس و سودوموناس آئ

بیشترین و آزمایشگاه دارای کمترین بار آلودگی   ICUهمچنین از لحاظ آلودگی باکتریایی بخش  اتاق عمل گزارش شد.

ی بخش های ی یابد. بارمیکروبی همهبود.نتایج مطالعه نشان داد با افزایش ذرات معلق غلظت اسپورهای قارچی افزایش م

 به عنوان حد پیشنهادی بود. 3CFU/m ۳1بیمارستانی باالتر از 

نتایج حاصل از این مطالعه را می توان جهت برآورد میزان سطح خطر  با توجه به میزان باالی آئروسول ها، نتيجه گيری :

یسک و ارائه راهکارهای کنترلی در جهت کاهش غلظت )ریسک( مواجه با ذرات هوابرد بیولوژیکی ،کاهش وپیشگیری از ر

 بیوآیروسل های موجود در هوای محیط داخل بیمارستان مورد استفاده قرار گیرد.

 باکتری، قارچ، بيوآیروسل، ذرات معلق، نمونه برداری واژگان کليدی :
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وی ی ریهابررسی میزان تراکم گرد و غبار پنبه و ارتباط آن با تغییرات ظرفیت

 کارگران در یک کارخانه نساجی 

 

مرضیه بلجی  ،مهناز سلیمانی، مصطفی نائبی طاهری، مهشید بهرامی، علیرضا دهدشتی، میثم کرمی

  کنگرلو 

 

 
ویژه در بخش ریسندگی، شیوع برونشیت مزمن و پنوموکونیوزیس همراه با عالئم اختالل در صنایع نساجی به زمينه و هدف:

نابراین شود، بسیار باال است. بط که از گرد و غبار الیاف پنبه طبیعی در حین فرایند تولید پارچه حاصل میتنفسی سرفه و خل

ضمن تعیین میزان گرد و غبار کلی و گرد و غبار قابل اسنتشاق پنبه در صنایع نساجی، بایستی رابطه هر یک را با تغییرات 

 های تنفسی شاغلین تعیین نمود.ظرفیت

به منظورارزیابی اثرات گرد و غبار پنبه بر روی دستگاه  0۳69مقطعی در زمستان-این مطالعه به صورت تحلیلی ها: مواد و روش

کارگر بدون مواجهه بودند،  1.کارگر در معرض گرد وغبار و گروه شاهد که شامل  0۳1تنفسی، در دو گروه مورد که شامل 

ی آنها های ظرفیت تنفسوط به ناراحتی تنفسی برای دو گروه، اندازه گیریانجام شد. پس از تکمیل پرسشنامه حاوی سؤاالت مرب

در دو نوبت که یکی در اولین روز مراجعت بعد از تعطیالت درابتدای شیفت کار و دیگری در انتهای همان شیفت کاری بود، 

 صورت گرفت.

بیشتر بوده است. همچنین باالترین  NIOSH میانگین غلظت گرد و غبار کلی پنبه از مقادیر مجاز توصیه شده توسط نتایج:

، FEV1 ،FEV1/VCهای تنفسی بوده است. میزان ظرفیت 0۳/1و  42/0های کاردینگ و حالجی به ترتیبمیزان در سالن

FEV1/FVC .در ابتدا و انتهای شیفت در گروه مورد نسبت به شاهد کاهش معناداری داشته است 

ود شار پنبه در صنعت نساجی، باعث افزایش اختالالت تنفسی شده است. لذا پیشنهاد میتماس مزمن با گرد و غب نتيجه گيری:

که با چرخش کاری و کاهش ساعات مواجهه در جهت پیشگیری از شیوع اختالالت تنفسی ناشی از مواجهه با گرد و غبار پنبه 

 در این صنعت گام برداشت.

 

 غبار پنبهواژگان کليدی: ریسندگی، اختالالت تنفسی، گرد و 
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ها تگاهو دس زاتیتجه یکیمکان راتیتعم یهاتیفعال یعوامل خطر احتمال ییشناسا

 یشغل یمنیا لیتحل و هیبا روش تجز ی: اقدام پژوهریدر مجتمع فوالد کو

 

مرضیه بلجی  ،مهناز سلیمانی، مصطفی نائبی طاهری، مهشید بهرامی، علیرضا دهدشتی، میثم کرمی

  کنگرلو 

 
. هستند یبوده و کارگران در معرض خطرات جد زیآم فوالد مخاطره عیدر صنا یکیمکان رکارانیتعم اتیعمل :و هدف نهيزم

اده با استف یفوالدساز ندیدر فرا زاتیتجه یکیمکان رکارانیمختلف تعم تیفعال نوع 42ات مخاطر سکیر یابیمطالعه به ارز نیا

 .استپرداخته  یشغل یمنیا لیو تحل هیاز روش تجز

و خطرات ه کار شکسته شد متوالیبه مراحل  یکیمکان راتیتعم یتهایاز فعال کیهر  یمطالعه مورد کیدر : مواد و روش ها

سپس  .گردید لیتکم یشغل یمنیا لیتحلو  هیتجز یو فرمها نییمربوط به هر مرحله با استفاده از روش مشاهده و مصاحبه تع

نسبتًا  د،یو بر اساس چهار شاخص قضاوت شامل شد نییتع MIL-STD-882E/v5 با استفاده از استاندارد سکهایسطح ر

 مشخص شدند. نییمتوسط و پا د،یشد

در سطح  %2/۳4های شناسایی شده در سطح شدید، از ریسک %0/9 نشان داد جینتا شد. ییخطر شناسا 4.0وع درمجمنتایج: 

در محدوده  شدهیی شناسا یهاسکیر سوم کیاز  شی. بدر سطح پایین است %.0/.در سطح متوسط و  %29، دینسبتاً شد

وط به ها و کمترین ریسک مربقیچی لدروو ه غهیت ضیتعو تیمربوط به فعال هاسکیتعداد ر نیشتریقرار دارند. ب قبول رقابلیغ

واجهه با سر و صدای و مربوط به خطر م 02با فراوانی  ۳فعالیت تعویض تسمه ونتیالتورها بود. بیشترین عدد اولویت خطر برابر 

 دسی بل است. 011باالتر از 

استفاده از  هب دیبا یاقدامات کنترل تیاولو ،یو نگهدار ریکارگران تعم زیآممخاطره یهاتیفعال ییبر اساس شناسا :یريگجهينت

 ههش خطرات مربوطکا یبرا زاتیمنظم از تجه یانجام نظارت و بازرس و نیز کار یمنیاستفاده از مجوز ا ،یحفاظت فرد لیوسا

 اختصاص داده شود.

 

 ها: تجزیه و تحليل ایمنی شغلی، ارزیابی ریسک، فوالد سازیکليد واژه
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 مروری بر سندروم حاد پرتوگیری 

د دانشگاه علوم پزشکی شهی دانشکده بهداشت، دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، ،سارا مهر سروش

 ایران  تهران، بهشتی،

 

پرتوها یکی از عوامل زیان آور شغلی به شمار می آیند که می توانند منجر به آسیب های بیولوژیکی در موجودات  ف و زمينه:هد

زنده شوند. مطالعه حاضر با هدف آشنایی با سندروم حاد پرتوگیری به عنوان یکی از آسیب های سوماتیکی ناشی از پرتوها می 

باعث افزایش سطح آگاهی از عوارض ناشی از پرتوها شده و در نتیجه باعث بیشتر شدن  نتایج به دست آمده می تواند باشد.

 .توجه به نقش بهداشت حرفه ای در پیشگیری از ابتال به این سندروم شود

 این مطالعه مروری با تاکید بر نتایج تحقیقات موجود در این زمینه می باشد.برای جمع آوری داده های مورد نیاز وش بررسی:ر

استفاده  Magiran و scholar Google ،SID از منابع کتابخانه ای و بانک های اطالعاتی الکترونیکی در دسترس مانند

گردید.کلمات و موضوعات جست و جو شده شامل عوارض ناشی از پرتو های یونیزان و غیریونیزان، تاثیر پرتوها بر اندام های 

  .باشد بدن و بیماری های شغلی ناشی از پرتوها می

سندروم حاد پرتو که به آن مسمومیت پرتویی یا بیماری پرتو هم گفته می شود.یک بیماری وخیم است که ممکن  یافته ها:

است در هر زمانی در بدن فردی که در یک چارچوب زمانی کوتاه ، در معرض دوز های بسیار باالی پرتو های یونیزه کننده قرار 

یو اکتیو چیزی نیست که قابل دیدن باشد و یا بویی ندارد که آن را حس کنید و یا عالئم خاصی گرفته است ، رخ دهد. اشعه راد

که سریعا متوجه آن شوید ، فقط بعد از مدتی عوارض آن در موجودات زنده آشکار می شود.در انسان نیز پس از مدتی، سرطان 

شکار می شود.مقدار عالئمی که فرد تجربه میکند به طور های مختلفی مثل سرطان پوست، خون، ریه، نای، معده، روده و ... آ

  .مستقیم با مقدار پرتو جذبشده بوسیله بدن فرد بستگی دارد

برای ایجاد سندروم حاد پرتو، پرتو (اشعه) باید به درون بدن نفوذ کند تا به اندامهای درونی برسد. میزان پرتو  نتيجه گيری:

ه طور معمول بسیار پایین است و باعث این سندروم نمی شود، گرچه پرتودرمانی ناشی از وسایل اشعه ایکس و پزشکی ب

سرطان ممکن است آنقدر پرتو منتشر کند که باعث ایجاد این عالئم شود.عالئم این سندرم در طی چند دقیقه تا  (رادیوتراپی(

غ و اسهال است. این عالئم ممکن است برای چند روز پس از قرار گرفتن در معرض تابش پرتو آغاز میشود و شامل تهوع، استفرا

چند دقیقه یا چند روز به طول انجامد و ممکن است متغیر باشد. پس از برطرف شدن عالئم اولیه ممکن است احساس بهبودی 

له این مرح د.ن است حتی دچار تشنج یا اغما شویکنید و بعد دوباره احساس بیماری کنید و این بار بیماری وخیمتر است، ممک

مرگ ممکن است رخ دهد و احتمال آن بسته به مقدار پرتو دریافت  از بیماری ممکن است بسیار طوالنیتر، مثال تا چند ماه باشد.

شده دارد. این مرگ در اغلب موارد، در طول چند ماه پس از قرارگیری در معرض پرتو و به علت تخریب مغز استخوان، عفونت 

 بیماران ممکن است تا دو سال پس از قرارگرفتن در معرض پرتو، همچنان دچار عالئم باشند. و خونریزی اتفاق می افتد. این

 ت.دیده و کنترل درد اس های آسیب درمان شامل پیشگیری از آلودگی بیشتر با اشعه، کاهش عالئم، درمان اندام

 

 ، یونيزان و غيریونيزانکليدی: سندروم حاد پرتوگيری، مسموميت پرتویی، عوارض بيولوژیکی پرتوها واژگان
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Assessment of the Relation between Occupational Stress and 

Smoking Status among Steel Industry Workers 

F Nadri, MD. Student of work safety and technical protection. Emam Ali institude of applied 

science. Ahvaz. Iran  

H Nadri,  M.Sc. student of Occupational Health Engineering, Student Research Committee, 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran  

F Fasih-Ramandi, M.Sc. student of Islamic positive psycology. Payam noor boroujerd 

university. Lorestan. Iran 

 

 

Background and Aim: Occupational stress antagonizes human health directly as well as 

by instigating behavioral adversities like smoking; though it’s relation with latter is yet 

unveiled. This study aimed at ascertaining the relation between occupational stresses and 

smoking status among workers of a steel industry in Iran.  

Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted among 105 

workers of steel industry in Iran. Standardized Health and Safety Executive Management 

Standards Indicator Tool (HSE-MS IT) along with subjects’ demographic features were used 

to assess occupational stress; while smoking status was measured by standardized methods of 

Otten et al (1999). Data analyzed via IBM-SPSS 22.  

Results: The average age and work experience of smokers or non-smokers were 39.5±10.2, 

38.4±5.5, 13±6.1, and 12.9±5.9 years respectively. Total occupational stress scored 2.96±0.35; 

13.5% staff were at high stress risk. Outcome scores were significantly different between 

smokers and non-smokers in stress dimensions including role, relationships, managers’ support 

and peer support.  

Conclusion: Although smoking workers revealed better situation in role dimension, yet 

smoking employees depicted higher stress in relationships, managers’ support and peer support 

dimensions. Inferences qualify for imperative measures to implicate smoking cessation 

programs, as well as regime to attenuate occupational stress at workplaces. 

 

Keywords: Occupational stress, HSE-MS Indicator Tool, Smoking 
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Low Back Pain Intensity and Disability Index among Manual 

Material Handling Workers 

F Fasih-Ramandi, M.Sc. student of Occupational Health Engineering, Student Research 

Committee, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran  

 

 

Background and Aim: The revised NIOSH lifting equation (RNLE) is commonly used to 

risk assessment of manual handling and can estimates low back pain (LBP) biomechanical 

stressors from lifting and/or lowering of loads. The aim of this study was to evaluation of 

manual material handling using the RNLE, LBP and disability index among workers in a tile 

and ceramic industry in Tehran in 2016.  

Materials and Methods: A sample of 30 workers (manual workers) in a tile and ceramic 

production line was analyzed. LBP prevalence and disability index were measured by using of 

body map questionnaire in combined with visual analog scale and self-report Oswestry 

Disability Index (ODI) respectively.  

Results: According to the results, composite-lifting index (CLI) value was 14.77. LBP 

prevalence among workers was reported equal to 100%, also LBP intensity was equal to 

68.8±17.8. The mean of LBP disability index among workers has been reported equal to 

41.3±17.1 (severe crippled).  

Conclusion: The results show that CLI value for these jobs exceeded 3, which means that 

there is a significant level of physical stress associated with these jobs for nearly all workers. 

Both strength and endurance for this job are high, so job redesign could decrease the physical 

demands through modifying the job layout. 

 

Keywords: Manual material handling, Low back pain, Disability index 
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 مروری بر کاربرد واهمیت سیستم تحلیلگر دیفرانسیلی تحرک الکتریکی ذرات

(DMA) گیری نانو ذرات بمنظور اندازه 

ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ،محمد جواد جعفری

 تهران، ایران

لوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، استادیار گروه آمار و اپیدمیو ،خداکریم السهی

 ایران

ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ،فاطمه فصیح رامندی

 پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 ان، تهران، ایرانژوهشکده علوم و فنون هستهای، سازمان انرژی اتمی ایرپ ،اصغر صدیق زاده
  

  

انتخاب مکانیسم مناسب برای کنترل ذرات آئروسل، قویا به اندازه ذرات بستگی دارد، چرا که اندازه ذره مهمترین  زمينه و هدف :

 وویژگی است که بر رفتار آن تاثیر میگذارد. بنابراین با دانستن اندازه ذرات آئروسل میتوان رفتار ذرات در جریان هوا را تعیین 

نوع ابزار مورد نیاز برای کنترل آنها را مشخص نمود. یکی از تجهیزاتی که کمتر از سوی محققین باالخص در داخل کشور به آن 

پرداخته شده است، سیستم تحلیلگر دیفرانسیلی تحرك الکتریکی ذرات می باشد که در جهت توزیع اندازه نانو ذرات مورد 

صدد است با مروری بر مطالعات صورت گرفته، سیر تکامل و اهمیت کاربردی این سیستم را  استفاده قرار میگیرد. این مقاله در

 .مورد بررسی قرار دهد، تا در نهایت بتواند جایگاه واقعی این سیستم را در بین محققین این حوزه معرفی کند

 PubMedو  Scholar Google ،Direct Science در این مطالعه با جستجو در بانک های اطالعاتی مواد و روش ها :

 مطالعاتی که سیستم تحلیلگر دیفرانسیلی تحرك الکتریکی ذرات را مورد بررسی قرار داده بود با انتخاب کلید واژه هایی از قبیل

Analyzer Mobility Differential ،Mobility Electrical و Counters Particle انتخاب شدند. 

گیری و  میتوان به توانایی باالی آنها در اندازه DMA های مطالعه از مزایای اصلی سیستمبراساس نتایج این  نتيجه گيری :

گیری اندازه ذرات، حدداقل از  نانومتر، زمان پاسخ سریع، دقت باالی اندازه 0111تا  ۳بندی دامنه وسیعی از ذرات با قطر  طبقه

گستره وسیعی از جمله حدوزه تحقیقاتی و یکه می تواند در دست رفتن نمونه و هزینه کم برای ساخت آنها اشاره نمود، بطور

  د.صنعتی بکار گرفته شو

 

 واژگان کليدی : تحليلگر دیفرانسيلی، تحرک الکتریکی، نانو ذرات، توزیع اندازه
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 مت روان در پرستاران ایرانیمروری بر ارتباط فرسودگی شغلی و سال

 شکیزپ گاه علومدانش یته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی،دانشجوی کارشناسی اتاق عمل،کم ؛میالد غریب

 ایران    تهران، ایران،

شکی زاه علوم پدانشگ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی، دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، ؛فاطمه واعظ

 تهران، ایران ایران،

ه علوم قات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاکمیته تحقی دانشجوی کارشناسی اتاق عمل،  ؛گلنوش قاسمزاده

 ایران تهران، شکی ایران،زپ

انشگاه علوم د دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی، ؛وحید رحمانی

 ایران شکی ایران، تهران،زپ

شکی زشگاه علوم پدان یی دانشکده پیراپزشکی،دانشجوی کارشناسی اتاق عمل،کمیته تحقیقات دانشجو ؛محمد دانشمند

 ایران تهران، ایران،
 

فرسودگی شغلی یک حالت خستگی فیزیکی روانی و احساس کاهش توانمندی است و از عوامل اساسی کاهش  زمينه و هدف: 

ه مت روان در کیفیت ارائکارآیی و سالمت روانی نیروی انسانی خصوصاً شغلهای خدماتی مثل پرستاری میباشد. از آن جایی که سال

 خدمات پرستاری مؤثر است. هدف از این مقاله، تعیین ارتباط بین فرسودگی شغلی و سالمت روان پرستاران میباشد. 

و  SID, Magiran , Pubmed , Iran docدر این مطالعه مروری،  با استفاده از پایگاههای اطالعاتی نظیر  مواد و روش ها: 

و به کارگیری واژگان کلیدی فرسودگی شغلی، پرستار، سالمت روان مقاالت مرتبط با موضوع  Google Scholarموتور جستجوگر 

مقاله در میان آنها در این  9مورد مطالعه قرار گرفت که در نهایت از  1396تا  1389مقاله از سالهای  16شناسایی شد. در ابتدا 

 مطالعه مروری بهره کامل گرفته شد. 

حاصل از مطالعات نشان داد که بین فرسودگی شغلی و سالمت روان پرستاران ارتباط معناداری وجود دارد و فرسودگی  نتایج نتایج :

شغلی را عامل مؤثری بر مشکالت روانی مانند سالمت معنوی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی پرستاران گزارش کردند. در مطالعات 

و بخشهای کاری مختلف ارتباط داشت و همچنین ارتباط بین متغیرهای سابقه کار  میزان فرسودگی شغلی با جنس، سن، سابقه کار

و نوبت کاری با سالمت روانی معنادار بود. از دیگر نتایج این مطالعه مروری میتوان به نشانگان جسمانی، افسردگی، اختالل در 

 پرستاران اشاره کرد. کارکردهای اجتماعی، اضطراب و اختالالت خواب از حیطه های سالمت روان در 

نتایج پژوهش نشان داد بین سالمت روان با فرسودگی شغلی ارتباط معنیداری وجود داشت؛ به این معنی که با افزایش  نتيجه گيری :

سالمت روان، پرستاران سطح پایینتری از فرسودگی شغلی را تجربه نمودند. با توجه به ماهیت استرسزای حرفهی پرستاری و شیوع 

ی اختالل در سالمت روان نسبت به جمعیت عمومی و فرسودگی شغلی، جهت پیشگیری یا برطرف نمودن مشکل موجود، توصیه باال

میشود پرستاران با توجه به ویژگیهای شخصیتی و تواناییهای مدیریت استرس در بخشها مشغول به کار شوند؛ همچنین توجه جدی 

 د کیفیت کاری پرستاران ضروری است.مسئولین دستاندرکار بهداشت روان برای بهبو
  

 فرسودگی شغلی، پرستار، سالمت روان  واژگان کليدی: 
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 ارزیابی هوش هیجانی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران فیروز امانی؛

 م پزشکی اردبیل، اردبیل، ایراندانشکده پزشکی، دانشگاه علو پرویز مولوی؛

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران مهرداد معماری؛
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با صدا و افت شنوایی در کارگران صنایع کوچک شهر  شغلیارزیابی میزان مواجهه 

 سبزوار

 ایران ر،سبزوا کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،؛ وهر خداشاهیگ

 ایران سبزوار، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،؛ انسیه اناوی

 ایران سبزوار، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،؛ فاطمه زمندی

 ایران سبزوار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ؛صدیقه رستاقی

  ایران سبزوار، ه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،دانشکد ؛فاطمه ابارشی

 

صدا به عنوان یکی از مهمترین عوامل زیان آور محیط کار همواره سالمت کارگران را در محیط های صنعتی و  زمينه و هدف: 

ک ن میان صنایع کوچخدماتی تحت تاثیر قرار داده و به خصوص باعث کاهش شنوایی و یا بروز حوادث گوناگون بوده است. در ای

واقع در محیط شهرها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط مواجهه صوتی مشاغل خدماتی و 

 کاهش شنوایی ناشی از آن در صنایع کوچک شهرستان سبزوار انجام شد . 

اکز بهداشتی سبزوار شامل صافکاری؛ نجاری و کارگاه خدماتی تحت پوشش مر 011این مطالعه مقطعی در  مواد و روش ها: 

ساعته از دوزیمتری کوتاه مدت استفاده شد و سپس میزان  0انجام شد.جهت تعیین میزان مواجهه  0۳69تراشکاری در سال 

ل دساعته با استفاده از فرمول محاسبه گردید.همچنین ارزیابی شنوایی شاغلین بااستفاده از یک دستگاه ادیومتر م 0مواجهه 

MEVOX_SA15 scrin  . انجام شد 

دسی بل ؛ نجاری با  09/62ساعته به ترتیب مربوط به شغل صافکاری با  0نتایج نشان داد بیشترین تراز معادل مواجهه  نتایج :

دسی بل می باشد.نتایج مربوط به آستانه شنوایی شاغلین نشان دهنده بیشترین افت  09/02دسی بل و تراشکاری با  09/.9

ایی گوش راست به ترتیب مربوط به شغل صافکاری؛تراشکاری و نجاری و بیشترین افت شنوایی گوش چپ مربوط به شغل شنو

 تراشکاری؛صافکاری و نجاری می باشد . 

با توجه به تحلیل رگرسیون انجام شده در این مطالعه عامل سابقه کار بعنوان عامل اصلی در میزان افت شنوایی  نتيجه گيری :

ن شناسایی شد همچنین با توجه به توسعه صنایع کوچک به منظور تامین مخارج و کسب درآمد خصوصا در کشورهای شاغلی

در حال توسعه نظیر ایران و وضعیت ضعیف ایمنی و بهداشت در این صنایع؛ لزوم هرچه بیشتر بازرسی و پرداختن به وضعیت 

 ای توصیه می شود .  سالمتی و ایمنی این افراد توسط بازرسین بهداشت حرفه 
 

 مواجهه با صدا؛ افت شنوایی؛ صنایع کوچک واژگان کليدی: 
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 بررسی عوامل زیان آور شغلی در ناخن کاران شاغل در شهر سبزوار

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران ؛فائزه رازقی

 علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه ؛محدثه دشتی

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران ؛زهرا شریفی

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران ؛صدیقه رستاقی

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران ؛فاطمه ابارشی

  
ت ناخن و خدمات مربوط به آن جزء مشاغلی است که به تازگی وارد ایران شده است و به سرعت در حال کاش زمینه و هدف: 

وسایل و مواد شیمیایی متعدد مورد استفاده، تکنسین های ناخن ، گسترش است. کار در سالن های کاشت ناخن با توجه به ابزار

  حیط کار روبرو می سازد .را با عوامل زیان آور ارگونومیکی، شیمیایی و بیولوژیکی م

انجام  0۳69ناخن کار شاغل در سطح شهر سبزوار در سال  1.ناخن کار از میان  .2این مطالعه مقطعی در  مواد و روش ها: 

شد.جهت تعیین مواجهه افراد و میزان مصرف سه ماده متیل متاکریالت، استن و فرمالدئید توسط هر فرد و همچنین عالئم 

تی، چشمی و تنفسی ناشی از تماس با این مواد و استفاده از وسایل حفاظت فردی از پرسشنامه ای محقق ناراحتی های پوس

جهت  NERPAساخته استفاده شد.از پرسش نامه نوردیک جهت تعیین میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و از روش 

 ارزیابی پوسچر افراد استفاده شد . 

ناخن کاران  ٪91از مشکالت مربوط به گلو رنج می برند . ٪46افراد از تنگی نفس و  ٪6/02داد نتایج این مطالعه نشان  نتایج :

وسچر نمره نهایی ارزیابی پ .از دستکش التکس استفاده می کردند و تنها نیمی از آنان در حین کار مجهز به ماسک معمولی بودند

 ینده نزدیک تفسیر می شود. بوده که نیازمند به اقدامات اصالحی در آ .تمامی افراد عدد 

با توجه با نتایج حاصل از این مطالعه و با توجه به اینکه مصرف ماده متیل متاکریالت در بسیاری از کشورها  نتیجه گیری :

منع شده است و همچنین وضعیت نه چندان مناسب سیستم های تهویه در سالن های زیبایی و از طرفی وضعیت نامناسب بدن 

ناخن در این افراد پیشنهاد می گردد این مشاغل نیز تحت پوشش بازرسین بهداشت حرفه ای قرار گرفته تا با در حین کاشت 

 آموزشهای مناسب از سالمت این افراد حفاظت شود. 
 

 عوامل زیان آور شغلی، ناخن کاران، سالن های زیبایی   واژگان کلیدی: 
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 ت آن در جامعهالک و معظمروری سیستماتیک : بررسی آلودگی صوتی ترافی

 یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یبهداشت حرفه ا یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو ی؛فاطمه رجب

 یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یبهداشت حرفه ا یگروه مهندس اریاستاد ی؛صالح یعل

  
به گزارشات که با توجه  وب می شودصدای ترافیک از مهم ترین معضالت زیست محیطی در جوامع امروزی محس مقدمه:

بررسی ها نشان داده اند که صدا بر زمان  .لکرد شناختی افراد جامعه می باشددارای تاثیراتی در عمسازمان جهانی بهداشت 

 61درك محیطی رانندگان تاثیر می گذارد . درك محیطی از فعالیت های مهم در حین رانندگی است که در حدود  واکنش و

 عات مورد نیاز از طریق ان در یافت می شود .از اطال %

،  Google Scholarدر این مطالعه با هدف بررسی مناطق با آلودگی صوتی ترافیک باال، بانک های اطالعاتی :  روش کار:

Pub Med  ،Scopus   با کلید واژه های   2016  تا 2000از سالTraffic  ،  Noiseروش جستجوی موضوعی بررسی  با

سالمت عمومی ،  بزار گرد اوری اطالعات در این مطالعه شامل کلیه مقاالت چاپ شده در زمینه آلودگی صوتی ترافیک وا شد.

 در نگارش این مقاله مورد استفاده قرار گرفت. ( مقاله از کل مقاالت انتخاب و n=30 تعداد ) 

همچنین در خارج از کشور بیش  اکثر شهرهای ایران ونتایج مطالعات مختلف نشان داد که میزان آلودگی صوتی در  یافته ها :

یقات ، متاسفانه به نتایج این تحقزمینه بررسی آلودگی صوتی ترافیک از حد مجاز می باشد و همچنین با وجود مقاالت گسترده در

 توجه الزم وارد نشده است.

اندازه گیری شده در داخل وخارج ایران بیش ثر نقاط ن می دهند که تراز فشار صوت در امطالعات نشا نتيجه گيری : بحث و

ارائه روشهایی برای کنترل صوت ترافیک می باشد و خواستار  از حد مجاز می باشد و این خود تاکیدی بر انجام مطالعات بیشتر و

ل ضثبت قوانینی برای کنترل صوت و همچنین سوق دادن مقاالت ترافیک به سمت بررسی علل اسیب زای روانشناسی این مع

 زیست محیطی هستیم.

 

 واژگان کليدی: صوت ، آلودگی صوتی ، ترافيک ، سالمت عمومی
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Investigation of the factors affecting the risk perception, attitude 

and safety performance of Tehran construction workers in 2016 

Meysam Almasi, Department of Occupational Health, Health Faculty, Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran. 

Mahdokht Sadati, Department of Occupational Health, Health Faculty, Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran. 

Behnam Frahmand, School of Nursing and Midwifery, Jundishapur University of Medical 

Sciences, Ahvaz, IR Iran. 

 

 
Background and Aim: The presence of healthy workforce in societies is associated with the 

growth and development and health of communities. This requires having the right knowledge and 

understanding about the safety and health of the work. The present study was conducted to 

investigate the factors affecting the perception of the risk, attitude and safety performance of 

construction workers.  

Materials and Methods: This is a cross-sectional and randomized study carried out by 342 

employees of the construction industry of Iranmal project in 2016. The participants’ age group was 

between the ages of 18 and 60. The tool was a researcher made questionnaire of Dr. Jahangiri. The 

questionnaire consisted of four sections, the first part of which was demographic information, the 

second part includes five items for risk perception, the third part with eleven items, and the fourth 

section with six items examines the safety performance. The classification of variables of risk 

perception, attitude and safety performance was considered by numerical criteria in low, medium 

and high form. The data extracted from the questionnaires were analyzed by using the spss software 

version 21.  

Results: Data analysis showed that the demographic characteristics of the participants in the 

study and its relationship with risk perception, attitude and safety performance, taking into account 

the risk perception relationship with age, education, marriage, work experience, insurance, 

professional activity, accident experience and incident were significant (p<0.05). 65.43% of 

workers had a high risk perception. Also, the attitude and safety performance of workers was 42.59-

45.06%, respectively.  

Conclusion: The results showed that increasing the risk perception of construction workers, 

increased their attitude and their safety performance. Therefore, applying practical training to 

increase the risk perception of workers can be effective in this regard.  

 

Keywords: Perception, Risk Assessment, Risk, Attitude, Safety, Construction Site 
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Identification and assessment of workplace hazards in factory 

No.4 of Ahwaz Pipeline Company  

Meysam Almasi, Department of Occupational Health, Health Faculty, Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran.  

Mahdokht Sadati, Department of Occupational Health, Health Faculty, Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran. 

Behnam Frahmand, School of Nursing and Midwifery, Jundishapur University of Medical 

Sciences, Ahvaz, IR Iran. 

 
Background and Aim: Production process in Ahwaz pipe-making factory is similar to other 

industrial environments due to the nature and type of activity with various hazards. Therefore, there 

is a possibility of damage to humans, equipment and ... in the event of an accident.  

Materials and Methods: This analytical-descriptive study was conducted in 2017 years, at 

Ahwaz Pipeline Company. The William Fine method was used to assess the risk. So that after 

identification of the plant's activities and processes, the hazards and potentially damaging factors 

are identified and then, given the severity of the effect, the probability of occurrence of possible 

consequences of its exposure to humans and equipment, the task of assessment and classification 

of hazards in accordance with the procedures of the given method Done.  

Results: The risk level in the Xray operations with a score of 300, a score of 270, a scoring score 

of 270 and a score of 270 with the highest level of risk, and activities such as overhead creep with 

a score of 150, Welding ID and OD with a score of 90 And Expander with a score of 90 are at 

average risk. In general, 109 of the hazard were identified and categorized.  

Conclusion: Since all high and medium risk risks have a significant cost for corrective action 

and control. Therefore, the implementation of control programs and the improvement of 

occupational health and safety not only improves the working conditions and quality of life of 

individuals but also saves in various costs.  
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Association of personality types and musculoskeletal disorders in 

administrative staff of Shiraz University of Medical Sciences  

Alireza Hoobineh, Shiraz University of Medical Science, Department of Occupational health 

engineering 

Zahra Jahandideh, Shiraz University of Medical Science, Department of Occupational health 

engineering 

Fatemeh Baberi, Shahid Beheshti University of Medical Science, Department of 

Epidemiology  
 

Background and Objectives: Nowadays, musculoskeletal disorders are the most 

common harmful factors in workplaces. Non-ergonomic work stations and poor design of jobs 

in workplaces have caused both industrial and non-industrial workers to be exposed to risk 

factors of musculoskeletal disorders. In addition to physical factors, psychological factors have 

a significant impact on the prevalence of these disorders. This study aimed to investigate the 

relationship between personality types, as a psychological risk factor, and musculoskeletal 

disorders among the administrative staff of Shiraz University of Medical Sciences.  

Methods: This cross-sectional study was conducted on 350 administrative staff of Shiraz 

University of Medical Sciences selected through multi-stage random sampling in 2016. The 

study data were collected using a demographic checklist, personality type questionnaire, and 

Nordic musculoskeletal disorders questionnaire. After obtaining written informed consents, the 

participants were asked to complete the study questionnaires and checklist.  

Results: The participants’ ages ranged from 22 to 62 years, with the mean age of 36.4 years. 

In addition, nearly 60% of the participants were female. The frequency of disorders was higher 

in females than in males (p<0.05). The most frequent disorders were related to waist, knees, 

and neck (35%, 30%, and 25%, respectively). Moreover, a significant relationship was found 

between personality type and musculoskeletal disorders at the time of investigation (p=0.010) 

and within the past 12 months (p=0.038).  

Conclusion: The results showed a significant relationship between personality type and risk 

of musculoskeletal disorders. This should be taken into consideration while policymaking, 

selecting individuals, and professional staff training.  
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  ۶۹۳0ارزیابی مدیریت خطر در بیمارستان پاستور شهرستان بم در سال 

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  ،پارسا محمد علی زاده

 داشت، علوم پزشکی بم، بم، ایران به

 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران ،محمد جواد اکبریان بافقی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم،  ،علی اکبر علینقی لنگری

 بم، ایران 

 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران ،حمیده علی زاده

 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران ،زهرا صالحی

 

مان را در ریسک یا خطر، همان تهدید ناشی از رویداد یا اقدامی است که به طور نامطلوبی توانایی یک ساز زمينه و هدف:

دهد. با توجه به اینکه اهداف کلی سازمان های بهداشتی و درمانی بخصوص بیمارستانها،  دستیابی به اهدافش تحت تأثیر قرار می

باشد؛ اما آمارها بیانگر این است که در اغلب موارد، بیماران در فرآیند درمان دچار صدمات جبران ناپذیری  ارتقاء سالمتی افراد می

های مدیریت ریسک، میتوان آنها را کاهش داد؛ در همین راستا این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت  ه با تکنیکشوند ک می

  .مدیریت خطر در بیمارستان پاستور شهرستان بم انجام شد

 ه صورتنفر از کارکنان بخش های بالینی بیمارستان پاستور، ب 000توصیفی و تحلیلی،  -در این مطالعه مقطعی موادو روش ها:

ها از طریق پرسشنامه انجام گرفت. این پرسشنامه  اند. گردآوری داده خوشه ای از هر بخش انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته

ای در مقیاس لیکرت بود. سوال ها براساس توصیهی کمیسیون مشترك اعتبار سنجی  گزینه 9سوال  29بخش و  9دارای 

و از طریق روش  42ویرایش  spss طراحی شد؛ روایی و پایایی پرسشنامه با نرم افزار  (JCAHD)موسسات بهداشتی و درمانی

  د.محاسبه ش  96/0آلفای کورنباخ 

درصد دیپلم،  4/۳درصد مرد بودند؛ همچین از نظر سطح تحصیالت  .0درصد جامعه آماری زن و  0۳در این پژوهش،  نتایج:

رصد فوق لیسانس بودند. امتیاز کلی ریسک در بیمارستان پاستور بم به طور د 0/4درصد لیسانس و  60درصد فوق دیپلم،  ۳/.

 26/4درصد بود. امتیاز هر یک از متغیرهای مدیریت ریسک به طور میانگین شامل: میزان شناخت مدیریت  4/۳4میانگین 

درصد، وضعیت آموزش  ۳/4ها در زمینه مدیریت ریسک  درصد، وضعیت سیاستها و رویه 4/.۳درصد، وضعیت سازماندهی ریسک

  .درصد بود 49/4درصد، نظارت بر تحلیل ارزیابی کنترل رسیک  42/4درصد، جایگاه مدیریت ریسک  49/4

امتیاز مدیریت ریسک در بیمارستان پاستور، به طور میانگین، متوسط ارزیابی شد. توجه مدیریت بیمارستان ها  نتيجه گيری:

 مان و ایجاد محیطی امن برای کارکنان و بیماران ضروری است؛ و همچنین اتخاذ سیاستبه جایگاه ریسک برای توسعه کیفی در

 .ها باید به صورت جدی پیگیری شود ها و برنامهریزی برای آموزش و نظارت بر فعالیتهای مدیریت ریسک در بیمارستان

 

 واژگان کليدی: بحران، ارزیابی، مدیریت ریسک، بيمارستان پاستور
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ی و افت شنوایی شغلی ناشی از مواجهه با صدا در جوشکاران بررسی آزردگ

 ۶۹۳۱کارخانه مدیران خودرو شهرستان بم در سال 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران  ،ندا رزمجویی

علوم  اشت، دانشگاهاشت حرفه ای دانشکده بهددکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه به ،زهره فضلی

 پزشکی بم، بم، ایران

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  ،پارسا محمد علی زاده

 بهداشت، علوم پزشکی بم، بم، ایران
parsaalizade98@com.gmail 

 

وز بوده؛ که افراد در محیط زندگی و محیط کار تحت بی تردید صدا، از جمله معضالت اساسی دنیای صنعتی امر زمينه و هدف:

یک مخاطره بزرگ شغلی و بسیار هزینه بر است؛ که در اثر   NIHL(ادرار دارند. افت شنوایی ناشی از صتاثیر آثار سوء آن ق

یری قابل پیشگ عصبی بوده و -حسی مواجهه کارگر با صدا هایی با تراز بیش از حد مجاز ایجاد میشود. این نوع آسیب شنوایی،

میباشد، ولی در صورت رخ دادن غیر قابل برگشت است؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با هدف تعیین افت دائم 

 .شنوایی شغلی و همچنین آزردگی ناشی از مواجهه با صدا با توجه به سن و سابقه کار و تراز فشار صدا انجام شد

نفر از جوشکاران کارخانه مدیران خودرو که فاقد سابقه بیماری  011توصیفی و تحلیلی، -طعیدر این مطالعه مق مواد و روش ها:

مرتبط با شنوایی بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به یکنواخت بودن صدای محیط کار، مواجهه صوتی در نقاط تردد 

عات مربوط به آزردگى ناشى از صدا، با استفاده از الثبت گردید. همچنین اط Leq کارگر اندازهگیری شد؛ و نتایج به صورت

های آماری  به کمک آزمون ،42ویرایش SPSS پرسشنامه ارزیابی آکوستیک جمعآوری گردید. تحلیل نتایج با نرم افزار

 د.انجام ش  Tرگرسیون، همبستگی و آزمون

ف انحرا و میانگین دسیبل؛ ۳/69 تا 9/01 تغییرات هدامن با دسیبل 2/06±42/9معیار تراز معادل صدا  میانگین و انحراف نتایج:

 و دسیبل، 46/24 تا 49/40 تغییرات دامنه با دسیبل 26/49±49/2معیار افت دائم کلی هر دو گوش در افراد مورد مطالعه 

 فتا و صدا با مواجهه بین خطی رگرسیون. شد گزارش دسیبل 96/9±24/۳ن درصد معلولیت کلی شنوایی همه افراد میانگی

میانگین و انحراف معیار آزردگی ناشی از صدا برای ود. دار ب ی و همچنین بین سابقه کار و افت دائم شنوایی، معنیشنوای دائم

 د.دار ش و آزردگی ناشی از صدا معنی اصد با مواجهه بین اسپیرمن همبستگی آزمون و باشد؛ می 0/9۳±9/0کل افراد 

؛ بنابراین به دهد نتایج، تأثیر صدا و سابقهکار بر روی افت شنوایی را مثبت نشان میبا توجه به اینکه تحلیل  نتيجه گيری:

زم جهـت کنتـرل صـدا و برنامـه حفاظـت شنوایی مناسب به اجرا گذارده الی است اقدامات ضرور ، NIHLمنظور کاهش بروز

 .شود

 

 دروسازی،آزردگی ناشی از صدا، صنعت خو  NIHLواژگان کليدی: صدا، افت شنوایی،
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ارزیابی مخاطرات بیمارستان کاشانی شهرستان جیرفت به روش آنالیز ایمنی شغلی 

  ۶۹۳۱در سال 

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  ،پارسا محمد علی زاده

 بهداشت، علوم پزشکی بم، بم، ایران

 داشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایرانکارشناسی مهندسی به ،ندا دادگستر

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم،  ،علی اکبر علینقی لنگری

 بم، ایران 

 
ا آن هارزیابی ریسک، عبارت است از شناسایی خطرات موجود در یک فرایند یا یک شغل، محاسبه عدد ریسک  زمينه و هدف:

و ارائه اقدامات کنترلی مناسب جهت کنترل آن ها؛ امروزه اهمیت شناسایی خطرات شغلی و ارائه اقدامات کنترلی در کاهش 

وری سیستم، امری انکارناپذیر است. بدین منظور استفاده از روشهای ارزیابی ریسک ازجمله  های حوادث و افزایش بهره هزینه

بسیار مفید خواهد بود. لذا این مطالعه با هدف کاربرد آنالیز ایمنی شغلی به منظور شناسایی  JSA) تکنیک آنالیز ایمنی شغلی

خطرات و ارائه راهکار های کنترلی مناسب جهت پیشگیری و کاهش حوادث و محدود کردن پیامدهای ناشی از حوادث در 

 .بیمارستان کاشانی شهرستان جیرفت انجام شد

 0نوبت  ۳نفر در  411، خطرات بالقوه موجود در بیمارستان کاشانی جیرفت که در آن حدود در این تحقیقمواد و روش ها: 

شناسایی و ارزیابی شدند؛ که در این روش ابتدا  JSA ساعته مشغول فعالیت هستند، با استفاده از تکنیک آنالیز ایمنی شغلی

عد، خطرات موجود یا بالقوه مرتبط با هر مرحله، ،شغل به مراحل پی در پی شکسته شد و در گام ب JSA پس از تشکیل گروه

شناسایی و طبقه بندی شدند و عدد ریسک آن ها بدست آمد. به منظور الویت بندی ریسک ها از دو پارامتر احتمال وقوع حادثه 

وجه به شد؛ که با ت بندی آنها اقدامات کنترلی ارائه ها و اولویت و شدت پیامد آن استفاده شد. در نهایت بر اساس ارزیابی ریسک

  .شوند صورت مؤثر اعمال می بندی ریسکها میتوان مطمئن شد، اقدامات کنترلی، به طبقه

خطر دارای سطح  ۳6خطر شناسایی و ارزیابی شد که  91شغل خطر ساز مشخص و در مجموع 9در این بیمارستان، نتایج: 

نتيجه  .طر دارای سطح ریسک قابل قبول با تجدید نظر بودخ 0خطر دارای سطح ریسک نا مطلوب و  01ریسک غیر قابل قبول، 

برای حذف یا کاهش سطح ریسک هرکدام از این خطرات، راهحلهای کنترلی پیشنهاد شد؛ که در این بین مهمترین  گيری:

 ند.ا می باشظارت مستمر بر کار آن هشده، آموزش کارگران، باال بردن سطح آگاهی آنها از خطرات و ن راهحلهای کنترلی ارائه

  

 JSAواژگان کليدی: آناليز ایمنی شغلی، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، 
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بررسی استرس حرارتی بر مبنای شاخص ترگویسان و ارتباط آن با پارامترهای 

  ۶۹۳۱فیزیولوژیکی کارگران صنعت آلومینیوم هزار در سال 

ت حرفه ای، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداش، پارسا محمد علی زاده

 بهداشت، علوم پزشکی بم، بم، ایران

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران ،مرضیه تویسرکانی

 ،کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم، علی اکبر علینقی لنگری

 بم، ایران
aliakbarlangari@yahoo.com  

 

های کار و یک واکنش فیزیولوژیک در برابر فشار گرمایی  استرس حرارتی، یکی از عوامل زیانآور فیزیکی محیط زمينه و هدف:

ن همچوهای ناشی از گرما  بیحالی، کاهش بهره وری، افزایش خطا و نیز بیماری مانندمحیط است؛ که باعث ایجاد اثرات منفی 

افزایش فشار خون، کرامپ های عضالنی، شوك گرمایی و عالئم عصبی و روانی میشود؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش 

حاضر در راستای بررسی استرس حرارتی بر مبنای شاخص ترگویسان و ارتباط آن با پارامترهای فیزیولوژیکی کارگران بخش 

 .انجام شد ذوب و ریخته گری صنعت آلومینیوم هزار

گری به عنوان گروه  نفر از شاغلین واحد ذوب و ریخته 01در این مطالعه که از نوع همگروهی است؛ تعداد  مواد و روش ها:

ایستگاه کاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرایط ورود افراد  9نفر از شاغلین واحد المینه به عنوان گروه شاهد در 01مورد و تعداد 

ساعت بودند.  0سال، عدم مصرف دخانیات و دارای ساعت کاری روزانه  ۳9تا41شامل سالم بودن، داشتن سن بین به این مطالعه 

گیری پارامترهای فیزیولوژیکی فشار خون، نبض و دمای پوستی  ارزیابی استرس حرارتی بر مبنای شاخص ترگویسان و اندازه

نتایج: شاخص دمای ترگویسان در ایستگاه های مورد  .صورت گرفت 06، ویرایش SPSS انجام شد. تحلیل داده ها با نرم افزار

بود. نتایج بررسی تأثیر گرما بر عوامل فیزیولوژیکی  ۳0/40و  .9/۳.و میانگین دمای خشک و تابشی در این محیط  0۳/۳9مطالعه 

جهه با گرما، افزایش معنیدار این همچون ضربان قلب، نبض، فشار خون، دمای پوستی و دهانی نشان داد که یکی از آثار حاد موا

مستقل در گروه مورد، بیش از گروه شاهد بوده و  T پارامترها است. میانگین شاخص ترگویسان در نواحی سر، تنه و پا، با آزمون

 .گزارش شد  WBGTیی میان فشار خون در گروه مورد و شاخصالباشد. همبستگی با دار می این اختالف معنی

هه حاد با گرما، سبب افزایش فشار خون، دمای پوستی و نبض میگردد؛ که تغییر در این پارامترها میتواند مواج نتيجه گيری:

گری بیشتر از حد مجاز  به عنوان یکی از شاخص های استرین گرمایی مطرح شود. میزان استرس گرمایی در واحد ذوب و ریخته

 .باشد ی، ضروری میجهت کاهش گرمای تابش است و بکارگیری تدابیر کنترلی در

 

 صنعت آلومينيوم هزار ،WBGT شاخص واژگان کليدی: استرس حرارتی،
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 JSAشناسایی و ارزیابی ریسک خطرات در بیمارستان لقمان حکیم تهران به روش

 تهران کارشناس بهداشت حرفه ای، مرکز بهداشت جنوب تهران، ،مریم مرادنژاد

 تهران ی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،دانشجوی پزشکی ،دانشکده پزشک ،مریم فرجی

 

 

ارائه خدمات بهداشتی درمانی در محیط بیمارستان بدلیل نوع اشتغال و مواجه مختلف محیطی و حرفه ای  زمينه و هدف :

ند. وافراد در معرض حوادث و بیماری های متعددی قرار دارند، در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و یا ممکن است بیمار ش

 رد. ااز طرف دیگر وضعیت سالمت پرسنل نیز می تواند بر کمیت و کیفیت خدمات آنها نیز تأثیر گذ

مطالعه از نوع مقطعی بوده و شناسایی خطرات بالقوه و ارزیابی سطح ریسک فعالیتها با استفاده از تکنیک  مواد و روش ها :

ه دو پارامتر شدت و احتمال خطرزایی آنها به دست آمد و در صورت گرفت. سطح ریسک با توجه ب JSA آنالیز ایمنی شغلی

  د.دی آنها، اقدامات کنترلی ارائه شنهایت با توجه به کد ارزیابی ریسک و اولویت بن

براساس نتایج حاصله از مطالعه کارکنان شغل های پرستاری ، اتاق عمل، آزمایشگاه، تاسیسات ، خدمات، پذیرش و  نتایج :

درصد از خطرات شناسایی شده در  64خطر شناسایی شد که پس از آنالیز خطرات و ارزیابی ریسک آنها،  1.وع مامایی در مجم

درصد از خطرات در سطح قابل قبول قرار گرفته اند. همچنین  00درصد از خطرات در سطح متوسط و  1.سطح غیر قابل قبول، 

 . ین خطرها ارائه گردیدپیشنهادات اصالحی و پیشگیرانه برای حذف یا محدودسازی ا

بر اساس نتایج مطالعه انتظار می رود با فراهم کردن وسایل حفاظت فردی و همچنین با اجرای اقدامات پیشنهادی  نتيجه گيری :

 کارکنان نسبت بتوان سطح ریسکهای موجود را به طور چشمگیری کاهش داد. مهمترین راه حل های کنترلی ارائه شده آموزش

، نظارت مستمر بر کار آنها و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ال بردن سطح آگاهی آنها از خطرات، باشغلی به ویژگی های

 .شغلی می باشد

 

 واژگان کليدی : ارزیابی ریسک، آناليز ایمنی، بيمارستان
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ی ممت عموالاملی تاثیرگذار بر بهره وری و ساعتیاد و سوء مصرف مواد، به عنوان ع

 در محیط های کاری، نگاهی اجمالی بر مطالعات ده سال اخیر

 بریز،ت دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز، ،دهنفیسه نصیرزا

 ایران

 رانیا تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد، ارگونومی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز،، وحید میرزائی

 ،دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تبریز، داوود محمودی

 ایران تبریز،

  

مت روان، حمایت اجتماعی ادراك شده و افزایش غیبت و حوادث در الواد مخدر باعث کاهش بهره وری، ساعتیاد به م مقدمه:

ه به بررسی پژوهش های انجام گرفته در ده سال اخیر در زمینه مصرف مواد اعتیادآور محیط های کاری می شود. در این مطالع

  .در مشاغل و محیط های کاری ایران پرداخته شده است

ت چاپ شده به زبان المام مقامرحله ای کوکران به صورت سیستماتیک انجام گرفت. ت .مطالعه زیر بر اساس روش  روش کار:

،  Magiran ،SID ،IranMedeX و در پایگاه های اطالعاتیبا جستج 0۳69خر سال اتا او 0۳02سال  سی از فروردینفار

scholar Google  ت مرتبط باالت به مطالعه، مقاالمقاو انجمن علمی روانشناسی ایران، مورد بررسی قرار گرفتند. معیار ورود 

ت بدون در نظر گرفتن تعداد ارجاعات به التمامی مقا وعبه علت اهمیت موضت. با فرد در ایران بوده اس طرف مواد در ارتبامص

  .چاپ شده در کنفرانس ها، همایش ها و کنگره ها بوده استت المقاوارد مطالعه شدند. معیار خروج؛ ت المقا

ده اعتیاد ماع )مطالعات به بررسی نو مقاله 40) % 99دند. رای مطالعه انتخاب شمجله ب .4مقاله از بین  91 عدر مجمو یافته ها:

علل گرایش  ت به بررسیال) مقا مورد۳۳) %99با اعتیاد به تریاك بوده است . ط در ارتبا % 07۳4صرفی پرداخته بودند؛ که آور م

پرداخته اند. تنها  ه و مسمومیت ها در اثر سوء مصرف موادشدید شدمقاله) به بیماری های ت 00) %44 شاغل وبه اعتیاد در م

 . با قشر کارگری انجام گرفته بود طامطالعات در ارتب% 01

شدیدی با شیوت اعتیاد در بین جمعیت مرتبط دارد.  طشور ارتبامصرف مواد در بین مشاغل مختلف یک ک عشیو نتيجه گيری:

های کار هم می تواند م  نج و پیچیده است ؛ بایستی توجه داشت که در تمام محیطغرار باگرچه در کشور ما این مسئله بسی

ط شت روان را در محیشکالت ارگونومیکی، ایمنی و بهدا از با شد . مطالعات مختلفی ارتباب بین سوء م صرف مواد و مشکل س

های کاری نشان دادند. با این حال در ایران علیرغم اینکه مطالعات فراوان درباره سوء مصرف مواد انجام شده ولی آمار و یا 

ر محیط های کاری به خصوص در بین جمعیت کارگری و صنعتی را نشان دهد سوء مصرف مواد د عپژوهشی که بتواند شیو

 .وجود ندارد

 

 ان کليد واژه ها: اعتياد، غيبت از کار، ادراک حمایت اجتماعی، حوادث، محيط کار، ایر
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ان و های تولیدی مبلم نی در کارگاهالعض-ت اسکلتیالالارزیابی میزان شیوع اخت

 ها نایی کارگاهارتباط آن با وضعیت روش

ه بهداشت، ای، دانشکدای، گروه مهندسی بهداشت حرفه، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهعلی دلیلی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز، تبریز، ایران

وم پزشکی ند، دانشگاه علای، شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرکارشناس مسئول بهداشت حرفه مهدی اکبری ثانی،

 و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز، تبریز، ایران

کارشناس بهداشت محیط، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  میکائیل درخشانی،

 بهداشتی و درمانی ارومیه، ارومیه، ایران

 
 یی از نیروی کار به خود، توجه بهالشور و اختصاص دادن درصد بالید کصنایع کوچک بدلیل نقش اساسی در تو زمينه و هدف:

سازد. در صنعت مبل اغلب نقش کارکنان در فرایندهای  ای در این صنایع را ضروری می مسائل ارگونومیکی و بهداشت حرفه

نترلی و های ک ر فعالیتنی، اقدامی مهم دالاسکلتی عض تالالاختتولید اجتناب ناپذیر است لذا ارزیابی و تشخیص عوامل خطر 

  .شود ت ناشی از کار محسوب میالالپیشگیرانه از این اخت

کارگاه مبل  ۳94تحلیلی و بصورت مقطعی میباشد. جامعه آماری این پژوهش -این مطالعه از نوع توصیفی مواد و روش ها :

و لوکس  نیالاسکلتی عضت الالاختسی شیوع سازی و حجم نمونه نیز برابر با جامعه آماری بود. از پرسشنامه نوردیک برای برر

ها نیز با استفاده از  ها استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده برای سنجش شدت روشنایی کارگاه Hagner EC1 متر مدل

  .صورت گرفت 09نسخه SPSS های توصیفی و استنباطی آزمون

ای ه مر، گردن و پشت و کمترین میزان آن مربوط به اندامنی در نواحی کالاسکلتی عضت الالاختبیشترین میزان شیوع  نتایج :

 T درصد( نامطلوب بود. نتایج آزمون استنباطی 04/ 69ها ) گیری شده در اکثر کارگاه تحتانی بود و نیز شدت روشنایی اندازه

test Independent samples  کار ارتباط نی و روشنایی نامطلوب محیطالاسکلتی عضت الالاختنشان داد که بین شیوع 

 . )Pv=0.03وجود داردمعناداری 

 الای در جامعه آماری مورد مطالعه بنالاسکلتی عضت الالاختبراساس نتایج مطالعه مشخص شد که میزان شیوع  نتيجه گيری :

ط کاری به شرایح وضعیت انجام کار دارند لذا پیشنهاد گردید که در کنار بهبود الها شاغلین نیاز به اص میباشد و در اکثر کارگاه

های کوتاه مدت و مداوم  ی موقع بازدید آموزشا ای داشته باشند و بازرسین بهداشت حرفه روشنایی محیط کار نیز توجه ویژه

  د.ای بدهن برای افزایش آگاهی کارگران نسبت به مسائل ارگونومی و بهداشت حرفه

 

 شدت روشنایی، صنایع مبل سازیعضالنی، پرسشنامه نوردیک، -اسکلتیت الالاختواژگان کليدی : 
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 نی در دندانپزشکانالعض -ت اسکلتیالشیوع اختال

 گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ،الهه درتاج

 موسسه آموزش عالی میزان، تبریز، ایران ،رستم رضائیان

 شید، تبریز، ایرانموسسه آموزش عالی ربع ر ،ل محمدی خوشرجالج

 گروه بیوتکنولوژی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسالمی، مراغه، ایران ،سمانه صراف زاده

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ،فریبا دهقانی زاده بغداد آباد

 
های  ها، آسیب ن زمان، افزایش هزینهنی در محیط کار بیشترین عامل از دست رفتالاسکلتی عضت الالاخت زمينه و هدف :

 (WMSDs)نی مرتبط با کار الاسکلتی عضت الالاختباشد.  ها در محیط کار می انسانی نیروی کار و علت بیش از نیمی از غیبت

دهد.  زندگی فردی، اجتماعی و شغلی دندانپزشکان را تحت تأثیر قرار میت الالاختدر تمام جهان در حال افزایش است. این 

ی آنها مسئله پیشگیری و کنترل این الهای با نی و هزینهالاسکلتی عضت الالاختمروزه در دنیا با توجه به گستردگی زیاد ا

دارد: هدف  اظهار می  OSHAطوریکه اهمیت زیادی یافته و توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است بهت الالاخت

در حرفه  WMSDs باشد. این بررسی باهدف ارائه مروری از می MSDs کنترلاز اجرای برنامه ارگونومی در محیط کار 

 .های متخصص است طور خاص، در میان متخصصان دندانپزشکی و ارتودنتیست دندانپزشکی، به

نجام شد.  ا Ergonomics ,dentist, musculoskeletalاین پژوهش به روش مروری و با کلمات اصلی مواد و روش ها :

 google, Scopus, Med Pub, Direct Science scholar در سایتهای 4100تا  0602های  ت از سالالجستجوی مقا

مقاله انتخاب شد. با حذف  2.1ها،  مقاله در این زمینه یافت شد؛ که با ارزیابی عناوین و چکیده 6290صورت گرفت و همچنین 

 .مقاله باقی ماند 61موارد تکراری 

ت متعددی در ارتباط با شیوع مشکالت ارگونومیکی در میان دندانپزشکان عمومی منتشرشده است، در که مقاال درحالی نتایج :

در بین )باألخص ابعاد آناتومیک)های بین زنان و مردان  ها تحقیقات کمی وجود دارد. همچنین تفاوت رابطه با ارتودنتیست

 .دندانپزشکان تحقیقات کمی صورت گرفته است

در حرفه دندانپزشکی دندانپزشکی عمومی و  MSDs ررسی نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد عوامل خطراین ب نتيجه گيری :

دهد. همچنین نیاز به آموزش ارگونومیک  روشهای پیشگیری از اختااللت مربوطه را در دندانپزشکان را نشان می و ارتودنتیست

لی ارگونومیک بر اساس نیاز و ابعاد آنتروپومتریک جامعه موردنظر و ارائه راهکار کنترت الالاختزمینه این  به دندانپزشکان در

 .گردد پیشنهاد می

 

 نی، دندانپزشکان، ارگونومیضالت اسکلتی عالالواژگان کليدی : اخت
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ت العه موردی در یک صنعت تولید محصومطال : BA&ET رزیابی ریسک به روشا

  ۶۹۳۱فلزی در سال

 دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران کمیته تحقیقاتمسعود خسروی پور، 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانمحدثه خسروی، 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران ،حامد رحیمی

 نشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانوید ویسی، 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، یام خانلریپ

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، زهرا مرادی

 زشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پ ،حدیث محمدی

 تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران کمیته ،فرید خسروی

farid.khosravi889@gmail.com  
 

حوادث ناشی از کار یکی از مهمترین علت های ناتوانی و مرگ در شاغلین می باشد از این رو شناسایی خطرات  زمينه و هدف :

محیط کار به منظور پیشگیری و کنترل از اهمیت باالیی برخوردار است. لذا این مطالعه با هدف تعیین شناسایی خطرات در در 

  .انجام گرفت 0۳69در سال ( BA&ET(یک صنعت تولید محصوالت فلزی به روش ردیابی انرژی و آنالیز حفاظ

یق مشاهده مستقیم پروسه کاری و همچنین مصاحبه با پرسنل مقطعی خطرات از طر -دراین مطالعه توصیفی مواد و روش ها :

ثبت گردید. از آمار توصیفی جهت ارائه نتایج استفاده شد همچنین روش های کنترل پیشنهادی  ETBA شناسایی و در کاربرگ

 .برای هر خطر شناسایی شده ارائه گردید

قابل قبول % 00نامطلوب) غیر قابل قبول و % 49بحرانی و % 9۳) %0.خطر شناسایی شده  92در این مطالعه از مجموع  نتایج :

ریسک قابل قبول بدون نیاز به تجدید نظر بود که بیشترین فراوانی خطرات مربوط به عوامل % 2با نیاز به تجدید نظر و تنها 

 .ارگونومیکی و آسیب ناشی از برخورد با موانع و دستگاه ها در محیط کار بود

ه به اینکه عمده ریسک های شناسایی شده نامطلوب است لزوم توجه و به کارگیری اصول حفاظتی و با توج نتيجه گيری :

جرا می باشد، همچنین اجرای یک برنامه آموزشی ایمنی توسط تیم مدیریتی و الالزم ادرباره نحوه کنترل خطرات  تجدید نظر

 .ایمنی ضروری به نظر می رسد
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ارزیابی ریسک در یک کارگاه تانکرسازی به روش ردیابی انرژی و آنالیز موانع در 

  ۶۹۳۱کرمانشاه در سال 

 تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران کمیته ،فرید خسروی

 ویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانکمیته تحقیقات دانشجمحدثه خسروی، 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایراننوید ویسی، 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران ،حامد رحیمی

 علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه ، یام خانلریپ

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، زهرا جمشیدی فر

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، پورخسروی  مسعود
Masoudkhosravipour74@gmail.com   
 

هزاران نفر دچار ناتوانی یا مرگ بر اثر حوادث شغلی در محیط کارشان می شوند که سبب ایجاد هزینه النه سا زمينه و هدف :

 شو ارزیابی ریسک های موجود به رو های مستقیم و غیر مستقیم بسیار سنگینی می شوند لذا این مطالعه با هدف شناسایی

ETBA  کردن محل اقدام کنترلی می باشدکه یک روش کم هزینه برای تعیین سطح ریسک و مشخص.  

این مطالعه بر پایه تئوری انتقال انرژی در بروز حوادث و به کار گیری روش ردیابی انرژی و آنالیز حفاظ ها  مواد و روش ها :

 هانجام گرفته است. جمع آوری داده ها از طریق مشاهده مستقیم پروسه کاری و بررسی پرونده پزشکی و حوادث شغلی و مصاحب

صورت گرفت. پس از شناسایی انرژی ها و ارزیابی ریسک آن ها روش های  ETBA برگ از کاربرگ 44از پرسنل و تکمیل 

کنترلی مختلفی برای ریسک های موجود ارائه شد و درباره نحوه و قابلیت اجرای آن و همچنین صرفه اقتصادی بحث صورت 

  .پذیرفت

ریسک نامطلوب % 0/01ریسک غیر قابل قبول و  %9/00ریسک شناسایی شده  49موع یافته ها نشان می دهد که از مج نتایج :

  .دل بدون نیاز به تجدید نظر می باشریسک قابل قبول ولی با نیاز به تجدید نظر و ریسک قابل قبو% 0/۳و به طور مشابهی 

جه و به کارگیری اصول حفاظتی و با توجه به اینکه عمده ریسک های شناسایی شده نامطلوب است لزوم تو نتيجه گيری :

ی و ریتتجدید نظر درباره نحوه کنترل خطرات الزم االجرا می باشد، همچنین اجرای یک برنامه آموزشی ایمنی توسط تیم مدی

  د.ایمنی ضروری به نظر می رس

 

 ، تانکر سازی، آناليز حفاظ و ردیابی انرژی ETBAواژگان کليدی : ارزیابی ریسک، 
 

 

 

 



 

0۳. 

 

 هب التزان مواجهه کارگران با سرو صدای محیط کار و ارتباط آن با اببررسی می

  ۶۹۳۱سندرم متابولیک در سال 

 شگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دان ،حامد رحیمی

 شگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دان ،دانیال نیری

 شگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایرانقات دانشجویی، دانکمیته تحقی ،مریم شرفی

 شگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دان ،زهرا جمشیدی فر

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران ،حدیث الیاسی
 rahimi.sky72@gmail.com  
 

عوامل فیزیکی محیط کار و یکی از ریسک فاکتور های موثر بر سالمتی انسان ها می  صدا یکی از رایج ترین زمينه و هدف :

مل شا متابولیکیت الالاختباشد. مواجهه با صدا می تواند باعث ایجاد سندرم متابولیک گردد. سندرم متابولیکی مجموعه ای از 

ماری قلبی، عروقی و دیابت را افزایش می دهد. ت چربی خون و پرفشاری خون است که خطر بیالالچاقی، افزایش قند خون، اخت

در  به سندرم متابولیک الای محیط کار و ارتباط آن با ابتاز این رو این تحقیق با هدف بررسی میزان مواجهه کارگران با سرو صد

  .انجام شد 0۳69ب غرب کشور در سال الی آب و فاضیکی از شرکت ها

بخش مختلف  2نفر از پرسنل شاغل در شرکت مذکور در  24تحلیلی،  -از نوع توصیفیدر این مطالعه مقطعی  مواد و روش ها :

مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت اندازه گیری صدا در بخش های  ( NIHL( به منظور سنجش افت شنوایی 0۳69در سال 

جهـه شـغلی کـارگر و استفاده شد. بررسـی مشخصـات فـردی، موا CEL-4۳0مختلف شرکت از دستگاه کالیبر شده مدل 

رفتارهـای بهداشتی ازجمله مصرف سیگار، استفاده از وسایل حفاظت تنفسی با انجام مصاحبه و مشاهده سوابق پرونده معاینات 

  .پزشـکی ادواری کارگران صـورت گرفـت و نتایج با استفاده از آمار توصیفی طبقه بندی و ارایه شدند

(%از آن ها دارای  ۳9نفر( 09دسی بل قرار داشتند، که  09افراد در معرض صدای بیشتر از  از% 6.نفر،  24مجموع  از نتایج :

را اال افراد دارای چربی خون ب % 20و  الاز افراد دارای قندخون با% .47 درجات مختلفی از افت شنوایی بودند. همچنین یافته ها

  (.P≥1971سابقه کار و سن افراد مشاهده شد( ف معنا داری بین افت شنوایی،النشان داد. در این مطالعه اخت

مطالعات  برخی تر داشتند و درالی از صدا در افرادی بود که سن بات متابولیکی ناشالالبیشترین شیوع اخت نتيجه گيری :

و ارتباط د. از این رتغییرات هم زمان چربی، قند خون و نیز ایجاد استرس در اثر مواجهه مزمن با صدای غیر مجاز گزارش گردی

با سندرم متابولیک بسیار محتمل است. بنابراین به منظوری پیشگیری بایستی اقدامات مهندسی در جهت کاهش  الصدا با ابت

 د.ل حفاظت فردی مورد توجه قرار گیرصدا و استفاده از وسای

  

 واژگان کليدی : سندرم متابوليک، سر و صدا، افت شنوایی
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یی و پرفشاری خون در کارگران یکی از کارخانه های تاثیر سر و صدا برافت شنوا

 ۶۹۳۱آرد استان کرمانشاه در سال 

 میته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانک ،حامد رحیمی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران  ،طیبه الماس پور
 rahimi.sky72@gmail.com 

 

افت شنوایی ناشی از صدا یکی از آسیب های شغلی محسوب می شود. صدا با شدت های مختلف تقریبا در  زمينه و هدف :

ی و روانی تمام صنایع وجود دارد. مواجهه با صدا مخصوصا در محدوده های بیش از حد مجاز به عنوان یک استرس فیزیک

بیماری های مزمن می گردد. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر سر و صدا برافت شنوایی نی مدت باعث المحسوب می شود و در طو

 .می پردازد 0۳69و پرفشاری خون در کارگران یکی از کارخانه های آرد استان کرمانشاه در سال 

آرد استان کرمانشاه  کارگر یکی از صنایع تولید 21بر روی  0۳69این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی در سال  مواد و روش ها :

فشارخون نمونه  .انجام شد. برای تعیین افت شنوایی ناشی از صدا، ادیوگرام این کارگران بررسی و افت شنوایی کل محاسبه شد

ها توسط مسول بهداشت با تجربه اندازه گیری و ثبت شد. جهت اندازه گیری صدا در بخش های مختلف شرکت از دستگاه 

عات مورد نظر جهت بررسی جامعه مورد مطالعه از طریق پرونده های سالمت الاستفاده شد. اط CEL-4۳0کالیبر شده مدل 

 .جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

باالتر  از ایستگاه ها% 06نتایج نشان داد که بین افت شنوایی، میزان صدا و سابقه کار ارتباط وجود دارد. میزان صدا در  نتایج :

ی شنوای افت دچار% 29 نفر 00 تعداد 0۳69 سال در.. آمد دست به بل دسی 010 – 09از حد مجاز بود و تراز فشار صدا بین 

 .نشان می دهد 69تا سال  69را از سال % 41دچار افت شنوایی شدند که افزایش % .9نفر  4۳تعداد  0۳69شدند و در سال 

  .ار افت شنوایی بودند به ترتیب دچار چربی خون و فشار خون می باشنددرصد از افراد که دچ 0۳درصد و  44

عروقی  -های قلبی های این پژوهش نشان داد که مواجهه توام با صدا میتواند بعنوان ریسک فاکتور بیماری یافته نتيجه گيری :

در معرض صدای کمتر از حد استاندارد  کارگرانی که شود. در تلقی شود، زیرا باعث افزایش فشار خون در کارگران در معرض می

  .تای کنترلی در برابر صدا ضروری اسح اقدام هالتوجه به نتایج، لزوم تکمیل و اصبودند عملکرد بهتری نشان دادند. با 

 

 واژگان کليدی : صدا، افت شنوایی، پرفشاری خون، کارخانه آرد
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و خطر : مطالعه موردی تکنیک مطالعه عملیات  HAZOP ارزیابی ریسک به روش

   ۶۹۳۱ در یکی از تصفیه خانه های آب در سال

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانحامد رحیمی، 

 می اراکالدانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اس، شکوفه خدابخشی

 ، اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاهارشناس ارشد برنامه ریزی درسیک، حسن رحیمی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، زهرا جمشیدی فر

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، مسعود خسروی پور

 کی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزش،فرید خسروی

 معاونت فرهنگی دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرمانشاه ،بهزاد جمشیدی فر

zahra.jamshidifar7373@gmail.com  
 

در زمان جدید همراه با پیشرفت چشمگیر صنعت و فن اوری، نگرانی های زیادی در خصوص پیامد های سو  زمينه و هدف :

زندگی بشر را تهدید می کند. ایمنی هر یک از قسمت های مجموعه می تواند سبب پایداری و افزایش بهره وری  مرتبط با آن

به عنوان یکی از موثرترین روش های ارزیابی ریسک به منظور شناسایی کانون های خطر مورد  HAZOP .تمام مجموعه شود

تکنیک مطالعه عملیات و خطر در یکی از تصفیه  HAZOP وشتوجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه ارزیابی ریسک به ر

  0۳69خانه های آب در سال

مقطعی است که در آن خطرات و انحرافات موجود موردی در یکی از تصفیه خانه  -این مطالعه از نوع توصیفی مواد و روش ها :

آنها با استفاده از فرم های شناسایی شده است. تعیین خطرات و سطح ریسک  HAZOP به روش0۳69های آب در سال

  .انجام شد  004E-STD-MILو ارزیابی ریسک با استاندارد  HAZOP استاندارد

 30(خطر  09غیر قابل قبول  % 0خطر  9انحراف و خطر شناسایی گردید. از این تعداد  91به طور کلی در این گزارش  نتایج :

(%قابل قبول بدون نیاز به تجدیدنظر بودند. که این مقادیر  9خطر( 4 قابل قبول با تجدید نظر و (% 99 خطر(40نامطلوب ،% (

 99( خطر 40قابل قبول با تجدید نظر ، (% ۳9خطر( 00پس از انجام اقدامات اصالحی و استفاده از اقدام های کنترلی مناسب به 

ر مربوط به انحراف با کلمه کلیدی نامطلوب تغییر یافت. بیشترین فراوانی خط (% 01خطر(2و  قابل قبول بدون تجدیدنظر (%

 9) 4وه به تعداد الاف با کلمات کلیدی برعکس و به ع(% و کمترین به طور مشترك مربوط به انحر 99جریان بیشتر با تعداد (

  .(%می باشد

 سمتقباشد که میتواند سبب آسیب به  مشکل عمده واحد مربوط به انحرافهای عملیاتی کاهش و افزایش می نتيجه گيری :

های مختلف و خسارات گردد. با توجه به نوع خطرات شناسایی شده، طراحی و اجرای برنامه تعمیرات پیشگیرانه در واحد مورد 

مطالعه می تواند در کنترل ریسک خطرات شناسایی شده بسیار موثر واقع شود. اقدام های کنترلی پیشنهادی برای کاهش خطر 

نگهداری منظم تجهیزات و استفاده از روش های  ،ست و عمده ترین آنها بهبود شرایطانجام ا با هزینه های اجرایی پایینی قابل

 .عملیاتی صحیح بیان شده است
 

 تصفيه خانه، مطالعه عمليات و کنترل خطر، ریسک ، HAZOP :واژگان کليدی
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 شده با اسید اصالحبررسی حذف و جذب زایلن توسط جاذب دیاتومیت 

 ایران ،تهران س،دانشگاه تربیت مدر، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای،کارشناسی ارشد دانشجوی ،زهرا رحمانی

 س،بیت مدردانشگاه تر، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دکتری بهداشت حرفه ای ،حسن اصیلیان مهابادی

 ایران ،تهران

 ایران ،تهران رس،دانشگاه تربیت مد ،ینشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ادا، دکتری بهداشت حرفه ای ،علی خوانین
asilia_h@modares.ac.ir  

 

ینده های هوا هستند که در نتیجه فعالیت های صنعتی در صنایع الآلی فرار یکی از فراوان ترین آ ترکیبات زمينه و هدف :

تمان های هوا در ساخ یندهالآی تولید مواد شیمیایی، پتروشیمی و صنایع وابسته تولید می شوند، همچنین این مواد اجزای اصل

های مدرن، مواد تزئینی، آفت کش ها و خوشبوکننده ها هستند، که نه تنها از دیدگاه زیست محیطی موجب اثر گلخانه ای و 

نوع رایجترین  .0زایلن یکی از  کاهش میزان ازن می شوند، بلکه برای انسان در غلظت های کم هم مخاطره آمیز هستند.

هدف از این مطالعه حذف زایلن از طریق جذب سطحی و فتوکاتالیستی توسط دیاتومیت اصالح شده  ار می باشد.ترکیبات آلی فر

 .با اسید می باشد

گرم در راکتوری که از جنس کوارتز بود قرار  0ر به مقدار المو 0لح شده توسط اسید کلریدریک دیاتومیت اصا مواد و روش ها :

مپ الدر مرحله بعدی حذف زایلن توسط  ی توسط جاذب دیاتومیت اندازه گیری شد وداده شد و در یک مرحله جذب سطح

 .نده خروجی و ورودی به راکتور توسط دستگاه قرائت مستقیم سنجش شدالیوات صورت گرفت که مقدار آ 0و  9 های فرابنفش

ب به صورت کامل در جاذب نقطه شکست دقیقه جذ 01لیتر بر دقیقه بعد از  0با دبی   91ppmبخارات زایلن در غلظت  نتایج :

دقیقه به طور کامل اشباع گردید. در حالی که در حذف فتوکاتالیستی توسط اشعه فرابنفش با  ۳1رخ داد به طوری که در مدت 

در خروجی راکتور ppm 2.20  ح شده با اسید بهالزایلن ورودی توسط دیاتومیت اص 91ppmغلظت  نانومتر ۳99طول موج 

 .رسید

ه عنوان یک بستر مناسب در فرایندهای ح شده می تواند بالطالعه مشخص نمود که دیاتومیت اصاین مجه گيری : نتي

 .مورد استفاده قرار بگیرد الای آلی فرار مورد با راندمان باینده هالفتوکاتالیستی جهت حذف آ

 

 فرایندهای فتوکاتاليستی زایلن، واژگان کليدی : دیاتوميت اصالح شده،
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بررسی رابطه نوبت کاری و کیفیت خواب بر خستگی شغلی در میان پرستاران 

  ۶۹۳۱در سال  ایالمشاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

ه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگا دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ،محمدامین رشیدی

 تربیت مدرس، تهران، ایران

 ، ایران ایالم، ایالمگروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  ،بدالحسین پورنجفع

، ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ،حسن اصیلیان مهابادی

 تهران، ایران 

 ، ایرانایالم، یالمایته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی کارشناسی پرستاری، کم ،مجید سیفی فرد

 ان، ایرایالم، ایالمگروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  ،مهرداد کاظمی

 ن، ایراایالم، ایالمگروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  ،مقداد کاظمی

 
و  ت خوابالالاختخستگی به معنای ضعف و فرسودگی شدید در اثر کار و تالش فیزیکی و ذهنی، می باشد.  مينه و هدف:ز

نوبت کاری از جمله مهم ترین علل خستگی در میان افراد در جوامع شغلی مختلف شناخته شده اند. لذا این مطالعه با هدف 

 .ستگی شغلی در میان پرستاران انجام گرفتتعیین رابطه بین نوبت کاری و کیفیت خواب بر خ

ی دولتی نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان ها 421تحلیلی و از نوع مقطعی بر روی -این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

 م که به صورت نمونه گیری در دسترس در مدت زمان دو ماه انتخاب شده بودند، انجام گرفت. به منظور جمع آوریالشهر ای

 PSQI) 2و پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ OFER-09 داده ها از پرسشنامه خستگی مفرط شغلی/ بازیابی خستگی

همبستگی  ،ید و با استفاده آزمون های آماریگرد SPSS-09استفاده شد. سپس داده های جمع آوری شده، وارد نرم افزار 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندو آنالیز واریانس یک طرفه   test-tاسپیرمن و پیرسون، 

از جامعه مورد مطالعه در حیطه % 1.و% 99براساس نتایج مطالعه، از نظر کیفیت خواب و خستگی مفرط شغلی به ترتیب  نتایج:

کیفیت خواب نامناسب و در سطح متوسطی از خستگی مفرط شغلی قرار داشتند. آزمون آنالیز واریانس نشان داد که تفاوت 

 (. p>0.05) ر آماری بین میانگین نمره ی خرده مقیاس بازیابی خستگی با متغیر شیفت کاری وجود داشتمعنی دا

از  "با توجه به وجود همبستگی و ارتباط تنگاتنگ میان کیفیت خواب و خستگی، بنابراین می توان احتماال گيری: نتيجه

 .استفاده کردکیفیت خواب به عنوان متغیر پیش بینی کننده خستگی مفرط شغلی 

 
 ،پرستاران PSQI-51کيفيت خواب پيترزبورگ ((، OFER-51 ن کليدی: خستگی، خستگی مفرط شغلیواژگا
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بررسی وضعیت استرس شغلی و عوامل استرس زای مرتبط با کار با استفاده از 

 میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکیدر  Rice.L. Philip پرسشنامه استرس شغلی

  ۶۹۳1 در سال ایالم

ه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگا دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ،محمدامین رشیدی

 تربیت مدرس، تهران، ایران

زشکی ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پ دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ،مهر عاطفه یوسفی

 م، ایرانالم، ایالای

 م، ایرانالم، ایالای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ای گروه مهندسی بهداشت حرفه پورنجف، عبدالحسین

 م، ایرانالم، ایالای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ای گروه مهندسی بهداشت حرفه ،مقداد کاظمی

 
ها را در محیط کاری تحت تاثیر قرار میدهد و استرس شغلی همواره سالمت افراد، کیفیت زندگی و عملکرد آن زمينه و هدف:

های فردی ایجاد شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت استرس  های شغلی با توانایی تواند در اثر عدم تطابق بین نیازمندی می

 .م انجام گرفتالاه علوم پزشکی ایشغلی و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن در میان کارکنان دانشگ

م که به الکارکنان دانشگاه علوم پزشکی ای نفر از 09۳ روی تحلیلی و از نوع مقطعی، بر -توصیفی این مطالعه :مواد و روش ها

گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه پرسشنامه استرس  روش نمونه

گردید و با استفاده از آزمون های  SPSS-09ها وارد نرم افزار آماری استفاده شد. سپس داده  L. Rice.2  Philip شغلی

 .مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند t ، همبستگی اسپیرمن و Xآماری آنالیز واریانس، 

ه ک آمد بهدست 49/094 ± 46/۳0طبق نتایج مطالعه، میانگین نمره کلی استرس شغلی در جامعه مورد مطالعه برابر با  نتایج:

از افراد مورد مطالعه در محدوده استرس شغلی متوسط قرار داشتند. آزمون اسپیرمن همبستگی معنی دار آماری را بین  % 0/90

 های سنی در کارکنان ستاد و پردیس نشان داد های روابط بین فردی و شرایط فیزیکی محیط کار و متغیر گروه خرده مقیاس

(p>0.05) دار آماری را در بین خرده مقیاس روابط بین فردی با نوع استخدامی نشان داد  وت معنیآزمون آنالیز واریانس تفا

(p>0.05). 

در این مطالعه، متغیرهای نوع استخدامی و سن به عنوان مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر روی استرس شغلی معرفی  گيری: نتيجه

ه ذکر زم بالیاس بر استرس شغلی مشخص گردید. ین خرده مقشدند و خرده مقیاس روابط بین فردی، به عنوان تاثیر گذارتر

است پیشنهاد می شود که به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر و جامع تر، مطالعات بیشتری در زمینه استرس شغلی در جوامع 

 .مشابه صورت گیرد

 

 المل رایس، دانشگاه علوم پزشکی ایواژگان کليدی: استرس شغلی، پرسشنامه فيليپ ا
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تفاده اس ارزیابی ارگونومیکی و مقایسه دوچرخه های ثابت ایستاده و نشسته جهت

 مناسب  بیماران دچار آسیب مفصلی

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارشناسی ارشد ارگونومی؛  رامین رحیم زاده

 Ramin.pnu68@gamil.com 

  

های ورزشی، خانه و حتی مراکز توانبخشی به دالیل مختلف  امروزه استفاده از دوچرخه های ثابت در باشگاه زمينه و هدف: 

رواج پیدا کرده است .انجام ورزش دوچرخه سواری کنترل شده در بیماران دچار آسیب مفصلی و همچنین افراد مسن باعث 

این مطالعه  تقویت عضالت پا، باسن و ران پا شده و فشار و تنش های وارده بر مفاصل زانو و مچ پا را کاهش می دهد. هدف

ارزیابی ارگونومیکی و مقایسه دو نوع دوچرخه ثابت ایستاده و دوچرخه ثابت نشسته و همچنین بررسی میزان رضایت کاربران با 

 توجه به نوع آسیب مفصلی که دارند می باشد. 

نفر دارای  52ساله که   52الی  20نفر در بازه سنی  20در این پژوهش که بصورت آزمایشگاهی انجام گردید  مواد و روش ها: 

دقیقه با یک هفته فاصله زمانی از هر  52آسیب مفصلی در مچ و زانو بودند وارد مطالعه شدند که هر کدام از افراد نمونه بمدت 

دو دستگاه استفاده کرده و سپس پرسشنامه محقق ساخته را پر کردند. تحلیل پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای 

 بررسی شد.  کرونباخ

نتایج نشان داد افراد سالم هیچگونه نارضایتی در استفاده از دستگاه ها نداشتند. افرادی که دچار آسیب در مچ پا بودند نتایج: 

بیشتر دوچرخه های ثابت نشسته را ترجیح دادند و میزان گزارش ناراحتی در این نوع دستگاه کمتر بود و در مقابل افراد با 

ل زانو در استفاده از دوچرخه ثابت نشسته احساس درد و ناراحتی بیشتری داشتند. همچنین افراد میانسال آسیب دیدگی مفص

 در برخی موارد در استفاده از دوچرخه ثابت ایستاده گزارش ناراحتی و درد در ناحیه کمر را داشتند . 

 انی فرد استفاده کننده اهمیت ویژه ای دارد .استفاده مناسب از دستگاه های ورزشی با توجه به وضعیت جسم نتيجه گيری :

از اینرو قبل از استفاده از هر دستگاه ورزشی جهت جلوگیری از آسیب های جانبی بویژه در مراکز توانبخشی بایستی از لحاظ 

 .ارگونومیکی بودن محصوالت اطمینان حاصل کرد

 

  فصلی، کاهش آسيبدوچرخه ثابت، ارزیابی ارگونوميکی، آسيب های م واژگان کليدی: 
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اندازه گیری میزان تراکم آالینده های بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در هوای 

 ۳۱محیط کار کارگاه تانکرسازی باختر فلز در سال 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران ؛فرید خسروی

 یی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران کمیته تحقیقات دانشجو ؛محدثه خسروی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران  ؛پیام خانلری

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران ؛ فاطمه بهرام آبادی

 ی، دانشکاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران کمیته تحقیقات دانشجوی؛ پگاه منصوری

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران  ؛مسعود خسروی پور

 Masoudkhosravipour74@gmail.com  

  

که باتوجه به اینکه در  ( از ترکیبات فرار و سرطان زایی می باشندBTEXبنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن) زمينه و هدف: 

صنعت کاربرد فراوانی دارند از اهمیت باالیی برخوردار است. به دلیل تولید بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن هنگام فرآیند 

در  96جوشکاری این مطالعه با هدف تعیین میزان تراکم این مواد در هوای محیط کار کارگاه تانکرسازی باختر فلز در سال 

  لیات جوشکاری طراحی و اجرا گردیده است.هنگام عم

ایستگاه در محیط کاری  5مواد و روش ها : به منظور اندازه گیری غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن  مواد و روش ها: 

ی جاذب نمونه برداری و آنالیز صورت پذیرفت. جمع آوری نمونه ها به وسیله لوله ها Niosh1501تعیین گردید. و برطبق روش 

  زغال فعال انجام شد و توسط گازکرماتوتوگرافی تجزیه و تحلیل گردید.

و ppm15/0، اتیل بنزن ppm14، تولوئنppm39/0نتایج : یافته ها نشان می دهد که غلطت اندازه گیری شده شامل بنزننتایج : 

  تولوئن بود. می باشد که همگی کمتر از حدود مجازاند و بیشترین غلظت مربوط به ppm15/0زایلن

نتیجه گیری : باتوجه به اینکه تمامی غلظت های اندازه گیری شده کمتر از حدود مجاز مواجهه شغلی هستند  نتيجه گيری: 

لذا اقدامات کنترلی جهت حفظ وضعیت موجود الزم و ضروری می باشد و همچنین برگزاری یک دوره آموزشی نحوه استفاده از 

 جرا به نظر می رسد. وسایل حفاظت فردی الزم اال

  

 ، جوشکاری، تانکرسازی BTEXواژگان کليدی : بنزن، تولوئن، اتيل بنزن،زایلن ،
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در بین پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم  اخالقیبررسی شیوع پریشانی 

 پزشکی شهید بهشتی و تعیین عوامل موثر بر آن

  تهران، ایران داشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس،دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی به ؛زهرارحمانی
 zahrarahmani@modares.ac.ir  

هران، ت اشت حرفه ای،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،دبه MPH ؛محمد حسین وزیری

 ایران 

 ایران هران،ت اه علوم پزشکی شهید بهشتی،دانشگ کارشناسی بهداشت حرفه ای، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، ی؛آرزو داود

 

پرستاران یکی از بزرگ ترین گروه های ارایه دهنده  خدمات در سیستم سالمت هر جامعه بوده و در خط مقدم جبهه زمينه و هدف: 

ته شده است . در سالمت به فعالیتی مستمر و پایدار اشتغال دارند. عوامل تنش زای متعددی در محیط های ارایه  خدمات سالمت شناخ

این میان بیشترین تمرکز بر عوامل مدیریتی و حرفه ای بوده است و به نقش عوامل روحی و اخالقی محیط کار به عنوان عوامل تنش زا 

برای پرستاران کمتر پرداخته شده است. این در حالی است که یافته های  برخی از مطالعات حاکی از اهمیت نقش این مسایل به عنوان 

مل تنش زا برای پرستاران و دیگر کارکنان بهداشتی بوده است.  بنابراین هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر و همچنین تعیین وضعیت عا

 هایی است که پرستار پریشانی اخالقی را بیشتر تجربه کرده است. 

ان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  با استفاده نفر از پرستاران در بیمارست150تحلیلی -در این مطالعه توصیفی مواد و روش ها: 

از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه تنش اخالقی کورلی استفاده شد. متغیر های مورد 

 باشند. بررسی در پرسشنامه عبارتند از سابقه کار،جنسیت،اموزش و سطح یا شدت پریشانی اخالقی می باشد ،می 

 "در من پریشانی بسیاری ایجاد می کند"پرسشنامه سطح  یا شدت پریشانی اخالقی در حالت  21یافته ها نشان داد که در وضعیت نتایج : 

در من هرگز پریشانی اخالقی ایجاد "سطح یا شدت پریشانی اخالقی در حالت  3بیشترین مقدار فراوانی را دارد در حالی که  در وضعیت 

بیشترین فراوانی را در بین دیگر وضعیت ها دارد. در بررسی وجود ارتباط بین جنسیت و پریشانی اخالقی و همچنین آموزش  "نمی کند

  وسابقه کاری رابطه آماری معنا داری وجود دارد.

باشد نشان می دهد که می  0.027و برابر با  p<0.05نتایج بررسی برای تعیین عوامل موثر برآن نشان می دهد که  چون  نتيجه گيری: 

رابطه آماری معنا داری بین میانگین پریشانی اخالقی در دو گروه آموزش دیده و ندیده وجود دارد بنابراین سطح آموزش در میزان بروز 

ن در بیبنابراین نتیجه گرفته می شود که میانگین پریشانی اخالقی  00.0و برابر با  p<0.05همچنین چون . پریشانی اخالقی وجود دارد

 زن و مرد رابطه آماری معنا داری وجود داردبنابراین جنسیت یک عامل تاثیر گذار در میزان بروز پریشانی اخالقی دارد . 

در بررسی رابطه بروز پریشانی اخالقی و سابقه کاراز آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد در این آزمون چون ضریب همبستگی برابر با 

می باشد بنابراین رابطه آماری ضعیفی بین دو متغیر وابسته (شدت پریشانی اخالقی) و  1ن خیلی کوچکتر از از می باشد و چو 0.199

می باشد بنابراین رابطه آماری معنا داری بین  0.05می باشد و بزرگتر از  p=0.102متغیر مستقل (سابقه کار) وجود دارد همچنین چون 

ب سابقه کاری عامل موثری بر میزان شدت پریشانی اخالقی نمی باشددر مجموع  نتایج حاصل از این این دو متغیر وجود ندارد و بدین ترتی

بررسی نشان می دهد که جنسیت و آموزش در میزان بروز پریشانی اخالقی در موقعیت مختلف موثر است ولی بین پریشانی اخالقی و سابقه 

 کار رابطه آماری معنا داری بدست نیامد. 
 

 پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی   ̨پرسشنامه کورلی  ̨ليدی : پریشانی اخالقیواژگان ک
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ارزیابی ایمنی کارخانه آرد بیستون با استفاده از روش ردیابی انرژی  

 (۶۹۳۱در سال ) ET&BA وآنالیزحفاظها

دانشگاه  حقیقات دانشجوییدانشکده بهداشت، کمیته ت ،کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشجوی؛ زهرا خسروی

 علوم پزشکی کرمانشاه 

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه ،دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم ؛ خدیجه جمشیدی

 پزشکی کرماشناه 

گاه دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانش ،کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشجوی؛ پیام خانلری

 علوم پزشکی کرمانشاه 

   
 این ایده قوت یافت که برای ارزیابی ایمنی سیستم ها توسعه و گسترش سیستم های حساس و پیچیده، با زمینه و هدف: 

دیگر نمی توان منتظر وقوع حوادث شد، لذا سعی گردیدکه روش هایی برای ارزیابی ایمنی ابداع شود، که قادر باشند پتانسیل 

از عملیات سیستم شناسایی نمایند. هدف این تحقیق شناسایی نقاط و پتانسیل های خطر در کارخانه آرد  وقوع خطر را قبل

بیستون ،آنالیز حفاظ ها و ارائه دادن حفاظ های پیشنهادی مناسب براساس استاندارد برای جلوگیری از آزادشدن ناخواسته ی 

  انرژی ها درسیستم می باشد . 

به انجام  1396قیق به روش ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظ ها درکارخانه ی آرد بیستون درسال این تح مواد و روش ها: 

رسید. نحوه ی جمع آوری اطالعات ازطریق مشاهده مستقیم بوده است .ارزیابی ایمنی با روش ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل 

ام گردیده است. بدین منظور از ماتریکس ریسک ارائه شده در حفاظ ها و ارزیابی ریسک های شناسایی شده به روش کیفی انج

بهره گرفته شد و براساس طبقه بندی کیفی شدت و احتمال بروز ریسک به دست آمد. در پایان  MIL-STD-882Eاستاندارد 

  نیز روش های کنترلی مختلفی براساس استانداردها برای ریسک های غیرقابل قبول ارائه شد. 

نتایج :
 

مورد قابل قبول ولی با نیاز به 19مورد نامطلوب،  13ریسک غیرقابل قبول،  9ریسک شناسایی شدکه  46موع درمج

انرژی شناسایی شد که به ترتیب گردوغبار و انرژی  52موردقابل قبول و بدون نیازبه تجدیدنظر بودند. همچنین  5تجدیدنظر و 

    الکتریکی بیش ترین انرژی های مخاطره آمیز بودند.

با توجه به وضعیت صنعت مورد مطالعه، توجه به روش های مدیریتی کاهش ریسک به ویژه برقراری سیستم  نتيجه گيری :

تهویه ی مناسب، تشکیل تیم بررسی حادثه و ثبت گزارش و همچنین آنالیز علمی حوادث و شبه حوادث نقش مهمی در کاهش 

 کلی سیستم خواهد داشت.  ریسک
 

  ET&BAردیابی انرژی و تجزیه و تحليل حفاظ ها، ارزیابی ایمنی،  ،کارخانه آرد واژگان کلیدی:  

 

 
 

  



 

02. 

 

عضالنی و انجام مداخالت ارگونومیک دریک -ارزیابی ریسک اختالالت اسکلتی

 ۶۹۳۱در سال   چاپخانه

 

 انشگاه علومد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشجوی کارشناسی ارشد، ؛ الهام اخالقی پیرپشته

                                                                E.Akhlaghi3@yahoo.comپزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران   

شهید  زشکیپ علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی استادیار گروه ؛ علی صالحی سهل آبادی

 ایران بهشتی، تهران،

واحد علوم  -دانشکده محیط زیست وانرژی، دانشگاه آزاد اسالمی ،HSE کارشناسی ارشد ؛ سراج زادهنرگس 

 تحقیقات، تهران، ایران

 

در حال حاضر بیماریهای اسکلتی عضالنی جزء شایعترین بیماریهای شغلی و یکی از علل شایع غیبت از کار محسوب  مقدمه:

وارزیابی   RULA روش با کاری پوسچرهای بررسی حاضر مطالعه هدف ری شود.می شود که خود می تواند سبب کاهش بهره و

 در یک چاپخانه می باشد. ارگونومیکی مداخالت اثر

شیوع و به منظور بررسی  گرفت. سه سالن یک چاپخانه صنعتی انجام در(  نفر ۳1ای )  مداخله نوع از مطالعهاین  روش کار:

از  بعد و قبل پوسچر کارگران و همچنین برای ارزیابیاستفاده شد   body mapنامهشدت اختالالت اسکلتی عضالنی از پرسش

 اجرا ها ایستگاه تمام در و پیشنهاد اصالحی اقدامات ها، داده تحلیل و تجزیه از پس .شد استفادهRULA روش از مداخله،

 گردید.

( %29799تالالت اسکلتی عضالنی مربوط به ناحیه کمر)نشان داده که از بین کل اندام ها بیشترین میزان اخ حاصل نتایج: نتایج

درصد داری امتیاز 4470، .درصد از شاغلین دارای امتیاز نهایی447۳باشد. بر اساس نتایج ارزیابی پوسچر( می%۳۳7۳۳) و زانو

ای سطح اقدام درصد ایستگاه های کاری دار ۳۳799بنابراین . (P<0.05)باشندمی 9درصد داری امتیازنهایی00729، 9نهایی 

 به(  2اصالحی اقدام سطحدرصد دارای  447۳نزدیک( و  ای آینده در ارگونومیک مداخله و تر فزون مطالعه معنی )به ۳اصالحی

 سطح اقدام دارای کاری ایستگاه هایدرصد ۳۳790 مداخله از پس بودند. )فوری ارگونومیکی مداخله و تر فزون مطالعه معنی

 .(P<0.05)شدند 4 اصالحی اقدام سطح یدارادرصد 9.70و ۳ اصالحی

اختالالت اسکلتی عضالنی علت اصلی آسیب ها و نا توانایی های مرتبط با کار در کشورهای توسعه یافته و در  نتيجه گيری:

میلیون و  01بزرگترین نگرانی های بهداشت حرفه ای امروز می باشد. آسیب های شغلی بیش از  ازحال توسعه صنعتی و یکی 

تاکنون روش های بسیاری برای ارزیابی ریسک فاکتورهای  رصد از کل آسیب های جهانی را به خود اختصاص می دهند.د 0

ارگونومی معرفی شده اند که هریک بر مبنای انحراف بدن از پوسچر طبیعی وعواملی مانند نیروی استاتیکی و دینامیکی وارد 

ی، سازمانی و فردی امتیاز نهایی ارگونومی موقعیت مورد بررسی را محاسبه شده به بدن، تکرار،مدت زمان و سایر عوامل محیط

این بررسی نشان داد شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در گروه مورد مطالعه در نواحی . کرده و شاخص مداخله را تعیین میکنند

 فنی، مداخالت طریق از توانمی عضالنی اسکلتی اختالالت ایجادکننده فاکتورهای ریسک ارزیابیبا  کمرو زانو باال بود است.

 .داد کاهش را عضالنی اسکلتی به اختالالت ابتال ریسک آموزشی و مدیریتی

  



 

020 

 

بررسی ارتباط جو ایمنی و میزان بروز حوادث در یکی از صنایع سیمان جنوب 

 ۶۹۳۱کشور در سال 

وه بهداشت حرفه ای، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گر زینب موسویان اصل؛

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. اهواز. ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده  فرشته جهانی؛

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،

اه آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگدانشجوی کارشناسی ارشد  شعیب شمس الدینی؛

 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.اهواز.ایران
jahani.f71@gmail.com 

 

پیش بینی و کنترل رفتارهای انسانی عامل مهمی در کنترل حوادث شغلی محسوب می شود. بررسی های زیادی برای  مقدمه:

این حوادث انجام شده است ولی در این مطالعه عامل جو ایمنی در رابطه با بروز کشف علل و کنترل بروز مجدد و پیشگیری 

 میزان حوادث در میان کارگران یکی از صنایع سیمان بررسی شده است.

نفر از پرسنل شاغل در یکی از صنایع سیمان جنوب کشور انجام  0۳1این مطالعه مقطعی و توصیفی بر روی  روش بررسی:

بدست آمد  که پایایی پرسشنامه  092/1برابر پایایی با الفای کرونباخ که رد نیاز به کمک پرسشنامه جو ایمنی گرفت. داده های مو

 172ارزیابی شد که مقدار آن بیشتر از  1/.( AVEها در حد قابل قبول بود. روایی با استفاده  از میانگین واریانس استخراج شده)

فاده از سابقه حوادث شغلی هر یک از کارکنان، جمع آورری گردیدند.  در نهایت تحلیل و با استو در حد نسبتا قابل قبولی بود 

 انجام گرفت. 42نسخه   spssداده ها با استفاده از آزمون های کروسکال والیس و اسپیرمن من ویتنی در محیط نرم افزار 

نی داری ندارد و میانگین جو ایمنی در همه ی رده تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که جو ایمنی با سن رابطه ی مع یافته ها:

( و میانگین افراد زیر دیپلم با p=0.029میانگین جو ایمنی با میزان تحصیالت رابطه دارد) .(p=0.103های سنی برابر است)

ندارد  ط معنی داریبا افراد لیسانس و فوق لیسانس و باالتر تفاوت معناداری دارد. میانگین جو ایمنی با سابقه ی کار هم ارتبا

(p=0.459) ( ولی با آموزش دیدن رابطه معناداری داراستp=0.042 و افرادی که حداقل یک بار اموزش دیده اند امتیاز )

 میانگین جو ایمنی باالتری داشته اند.

ص میتواند های متخصبا توجه به گزارش نتایج میتوان بیان داشت آموزش هایی با کیفیت باال و به کار بردن نیرو نتيجه گيری:

 با حفظ ایمن جو ایمنی نرخ بروز حوادث شغلی را کاهش دهد.

 

 واژگان کليدی: جو ایمنی، حوادث، صنعت سيمان 
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بررسی اثرات آلودگی صوتی بر روی سیستم شنوایی کارگران شاغل در یک 

 چاپخانه صنعتی

دانشگاه علوم  ،دانشکده بهداشت ،اشت حرفه ایگروه مهندسی بهد دانشجوی کارشناسی ارشد، ؛الهام اخالقی پیرپشته

           ایران                  ،تهران ،پزشکی شهید بهشتی

                                       E.Akhlaghi3@yahoo.com 
  ،شهید بهشتی پزشکی علوم بهداشت، دانشگاه دانشکده  ای، حرفه بهداشت مهندسی مربی، گروه محمد رنجبریان؛

 ایران تهران،

 

 ونشر چاپ صنایع خصوص به ،مختلف کشور  صنایع در اساسی معضالت از یکی آن از ناشی شنوایی افت و صدا با واجهه مقدمه:

ز ا یکی در شنوایی افت کننده مستعد عوامل و کار محیط در صوتی آلودگی میزان بررسی منظور مطالعه به اینباشد. می

 گرفت. انجام رانهای صنعتی شهر تهچاپخانه

 نیز و شدانجام  Aدر شبکه  Cacellaگیری تراز صدا همراه با تجزیه فرکانسی آن با استفاده از ترازسنج مدل اندازه روش کار:

 جمع از پس و شد انجام WELLTONE دستگاه ادیومتر یک از استفاده باISO 85 استاندارد طبق بر شاغلین شنوائی ارزیابی

 آزمونهای و نسبت میانگین، شامل تحلیلی و توصیفی آمار شد. از انجامSPSSآماری  افزار نرم توسط آماری یزآنال ها، داده آوری

 .گردید استفاده T-test واریانس و آنالیز

 صوت فشار تراز آنها در که ایستگاهی.00از که داد نشان شرکت مختلف سالن های در صوت فشار تراز گیری اندازه نتایج نتایج:

 ایستگاه( 66درصد) 02790 در وبل دسی 09مجاز حد از بیش صدا ایستگاه( 00 ها) ایستگاهدرصد 097۳0 در شد، گیری اندازه

 رد شنوایی افت بیشترین که داد نشان ادیومتری نتایج همچنین داشت.( قرار SPL<99>09احتیاط ) ناحیه در صوت فشار تراز

 آنالیز به توجه با .بودسال  40-۳1کاری سابقه با و سال 29-91سنی دودهمح دردرصد(  2۳سالن چاپ روزنامه )  شاغلین بین

 روزهای تعداد و کار سابقه سن، صدا، شدت متغیرهای و شنوایی افت میزان بین داری معنی رابطه آمده، بدست های داده آماری

 .(P<0.05)دارد وجود هفته کاری

سیستم شنوایی و سایر پارامترهای فیزیولوژیکی بدن  ست که بر رویآلودگی صوتی یکی از مشکالت مهم صنایع ا نتيجه گيری:

برای افزایش بهره وری کار و همچنین کاهش اثرات  بنابراین کارایی و راندامان افراد مواجهه یافته تاثیر می گذارد. انسان و بر

های مختلف نشان زه گیری در ایستگاهشده است. نتایج اندا ناشی ازصدا بر روی بدن در بسیاری از کشورها به سر و صدا توجه

 فشار صوت کمتر و دهد که مولد اصلی صدا دستگاه های چاپ قدیمی می باشند. پس بهتر است دستگاه های جدید با ترازمی

. یافته ها نشان می دهد که در برخی از واحدهای کاری این کارخانه آلودگی مجهز به کابین های آکوستیک جایگزین شوند

فت شنوائی ناشی از آن از شیوع باالیی برخوردار است که نیازمند اقدامات فوری جهت کنترل صدا و فراهم کردن صوتی و ا

حفاظت بیشتر کارگران در معرض صدا می باشد. همچنین از نتایج این تحقیق چنین استنباط می شودکه افرادی که بیشتر از 

 روز کار می کنند دچار نقصان شنوایی بیشتری هستند. 9از  روز در هفته کار می کنند نسبت به افرادی که کمتر 9
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 یو ارائه راهکارها یعضالنی دفاتر ادار -اختالالت اسکلتی کیارگونوم ابییارز

 یساز شرکت چراغ کیدر  یکنترل

 قاتیتحق تویدانشکده بهداشت و انس ،یبهداشت حرفه ا یارشد، گروه مهندس یکارشناس یدانشجو ی؛بانیش لوفرین

 تهران، تهران یدانشگاه علوم پزشک ،یبهداشت

شگاه علوم دانشکده بهداشت، دان ،یبهداشت حرفه ا یارشد، گروه مهندس یکارشناس یدانشجو ؛رپشتهیپ یالهام اخالق

 تهران ،یبهشت دیشه یپزشک
 

های در بین کاربران ایستگاه عضالنی -با افزایش روزافزون مشاغلی که با رایانه سروکار دارند و رشد اختالالت اسکلتی مقدمه:

های نمایش تصویری، اهمیت ارزیابی و شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومی در محیط کار فزونتر شده است. هدف مطالعه پایانه

سازی عضالنی دفاتر اداری و ارائه راهکارهای کنترلی در یک شرکت چراغ -های اسکلتیحاضر ارزیابی ریسک فاکتورهای ناراحتی

 باشد.می0۳69سال در 

نفر( که   ۳1تحلیلی و به صورت مداخله ای بر روی کل افرادی  ) –این مطالعه از نوع مقطعی و به صورت توصیفی  روش کار:

های این شرکت مشغول بکار هستند، انجام گرفت.به منظور ارزیابی پوسچر کارکنان قسمت اداری از روش ارزیابی در همه بخش

عضالنی در قبل و بعد از  -های اسکلتیاستفاده شد و ریسک فاکتورهای ایجادکننده ناراحتی  (ROSA)سریع تنش اداری

مداخله تعیین گردید. به منظور افزایش آگاهی پرسنل در تنظیم ایستگاه کاری از برنامه مداخله آموزشی استفاده شد. در نهایت 

 ل قرار گرفت.مورد تجزیه وتحلی SPSS V16داده ها با استفاده از نرمافزار 

 99799(7 ۳نفر( در سطح ریسک کم)امتیاز کمتر از  9) ROSA ،09799% بنابر طبقه بندی سطح ریسک نهایی به روش نتایج:

( قرار 9نفر( در ناحیه ضرورت انجام مداخله ارگونومی)امتیاز بیشتر از0)%49799( و 9تا ۳نفر( در ناحیه هشدار )امتیاز بین  .0)%

معناداری در میانگین نمره تلفن و مانیتور و میانگین نمره ماوس و کیبورد در قبل و بعد از مداخله آموزشی  داشتند. نتایج کاهش

در قبل و بعد از مداخله آموزشی نیز تفاوت معناداری مشاهده  ROSA. بین میانگین نمره نهایی (P<0.001)نشان داد

 .(P<0.001)شد

براى ارزیابى عوامل خطرزاى کار ادارى مناسب بوده و از طریق این  ،ROSA : به نظر مى رسد استفاده از روشنتيجه گيری

روش مى توان کاستى هاى موجود در ایستگاه هاى کارى را شناسایى نموده و از طریق طراحى و اجراى یک برنامه مداخله اى 

ود. از طرفى افزایش آگاهى شاغلین آموزشى توأم با مداخالت مهندسى منطبق با اجزاء این روش، در جهت رفع نواقص اقدام نم

در رابطه با عوامل خطرزاى ارگونومیک کار ادارى و نحوه صحیح چیدمان تجهیزات مى تواند باعث تنظیم ایستگاه کارى توسط 

 خود کارکنان شده و درنتیجه موجب بهبود شرایط گردد.
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The effect of the use of personal hearing protection in noisy 

environments on blood pressure and heart rate 

Meysam Almasi, Department of Occupational Health, Health Faculty, Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran. 

Mahdokht Sadati, Department of Occupational Health, Health Faculty, Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran. 

Akbar Bavandpour, Department of Occupational Health, Health Faculty, Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran. 

Behnam Frahmand, School of Nursing and Midwifery, Jundishapur University of Medical 

Sciences, Ahvaz, IR Iran. 

 

Background and Aim: Noise pollution is accounted as one of the harmful factors at 

industrial area. There is a relationship between noise exposure and hypertension that reviewed. 

In addition the using of hearing protective devices has not been evaluated in the prevention of 

cardiovascular effects of noise exposure. In this study we evaluated the hearing protective 

devices on systolic-Diastolic Blood Pressure and heart rate.  

Materials and Methods: During this interventional study that was done in grinding 

industry, the Blood Pressure and heart rate of 50 workers were measured who did not use 

hearing protective devices. They were asked to use of hearing protective devices for 4 weeks 

and their Blood Pressure and heart rate were measured again, and the statistical analysis was 

performed by spss20.  

Results: The result of this study showed that the use of hearing protective devices cause a 

significant reduction in systolic blood pressure (p=0.001), diastolic blood pressure (p= 0.016) 

and heart rate (p=0.05).  

Conclusion: The results showed that, by using of hearing protective devices at industrial area 

in addition to reduce the effects of noise on hearing system, the adverse effects on the 

cardiovascular system is also reduced.  

 

Keywords: Noise, Personal Hearing Perception, Heart Rate, Blood pressure 
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خطاهای انسانی در شغل پزشکی بیمارستان کوثر به روش  ارزیابیشناسایی و 
SHERPA 

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده  ،رفعت محبی فر

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده استادیار مدیریت خدمات بهداشتی  ،سیما رفیعی

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،  ،مهران قلعه نوی

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

ت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کارشناسی ارشد مدیری،خلیل کلوانی

 قزوین، قزوین، ایران

اه آزاد اسالمی، نشگکارشناسی ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دا ،مهدیه مطیعی

 تهران، ایران

 

حساسترین موضوعات این حوزه است و این امر امروزه خطاهای انسانی در حیطه پزشکی یکی از مهمترین و  زمينه و هدف :

غیر قابل قبول بسیاری را در جوامع به وجود آورده است اصول پایه و مبنای فعالیت هر یک از رشته های علوم پزشکی  خطرات

شند. این اه خدمات خود اطمینان داشته بئن باید بر ایمن بودن و کیفیت اراتشخیص و درمان استوار بوده لذا پزشکا بر دو جنبه

 .انجام شده است SHERPAشناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی پزشکان بیمارستان کوثر قزوین به روش  تحقیق با هدف

انجام شد. پس از بیان اهداف و  0۳69در سال SHERPAاین مطالعه بصورت مقطعی و با استفاده از روش  مواد و روش ها:

و با استفاده از روش آنالیز سلسله مراتبی، وظایف و زیر وظایف تعیین شد و در آموزش روش کار، از طریق مشاهده و مصاحبه 

 تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SHERPAنهایت کار برگ روش 

طا خ ۳2زیرو ظیقه،  ۳9از میان وظایت مرتبط با شغل پزشکی، سه وظیفه مورد بررسی قرار گرفت و از این میان  نتایج :

، ,6(%18)  18(%53) ,3(%9) ,خطاها شامل عملکردی، بازدید، باز یابی، ارتباطی و انتخابی به ترتیب شناسایی شد که

، قابل قبول نیاز به 09، نامطلوب ۳بودند. تعداد خطا ها از لحاظ سطح ریسک خطاهای غیر قابل قبول (%0)، صفر 6(21%)

 عدد بود. 2، قابل قبول بدون نیاز به تجدید نظر 04تجدید نظر 

با توجه به نتایج پژوهش، مسئوالن بیمارستان بایستی توجه بیشتری به خطاهای عملکردی و ارتباطی داشته و  نتيجه گيری:

 این خطاها را در اولویت کار ایمنی و پیشگیری قرار دهند.

 

 SHERPAارزیابی ریسک، خطای انسانی، روش  ،شناسایی خطا واژگان کليدی :
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Measurement noise in a college library 

Amir Hossein Nafez, Department of Environmental Health Engineering, Kermanshah 

University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran 

Reza Rostami, Student research committee, Kermanshah University Of Medical sciences, 

Kermanshah, Iran 

Navid Veisi, Student research committee, Kermanshah University Of Medical sciences, 

Kermanshah, Iran 

Seyede Parvin Moussavi, Environmental Health Research Center, International Branch of 

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran 

Sohila Lotfi, Student research committee, Kurdistan University Of Medical sciences, 

Sanandaj, Iran      sohilalotfi@ymail.com 

 

Background and Objectives: The stress driving from noise is one of the important 

reasons that endanger healthiness. The extra noise causes hearing damage, sleep disorders, and 

release of the stress hormone (Cortisol) that can influence the immune system and body 

metabolism. This study aimed to assess the noise level in libraries and dormitories of 

Kermanshah University of Medical Sciences (KUMS) in Iran, 2016. 

Martials and Methods: This study is a descriptive-analytic, cross sectional study that 

assessed the noise level in different part of libraries of five faculties including: pharmacy, 

dentistry, medical, paramedical, and Health schools in KUMS and two subset dormitories of 

this university. For this aim we used 5969 Casella phonometer and finally the obtained data 

were compared with the standards of Iran and USA federal standards. 

Results: According to the results, all of the assessed dormitories and libraries had a noise 

level higher than the national residential standards of Iran and 46% of dormitories and 41% of 

libraries had a noise level higher than the standard level of USA. 

Conclusion: This condition causes physical and psychological harms to students and it 

reduces the students` attention and efficiency; so deduction of these distractive noises is 

essential for raising the libraries and dormitories qualification. 

Keywords: noise, library, dormitory, student  
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 دندانپزشکی حرفه و ارگونومی ارتباط

  بهنام بوالحری ، رصدرا امیرپو، صابر محمدی

 
 Musculoskeletal)با توجه به آمار های ارائه شده در رابطه با میزان باالی شیوع مشکالت عضالنی اسکلتی )  زمينه و هدف :

Disorders ن مقاله سعی دارد با تاکید بر ارتباط منطقی و کارآمد، میان دانش ارگونومی و حرفه در میان دندانپزشکان، ای

دندانپزشکی و با استفاده از مفاهیم ارگونومی ، ارائه دستورالعمل های مناسب و کاربردی ، میزان بروز این مشکالت را کاهش 

شده که این راهکار ها هرچه عملی تر و در زمان کوتاه داده و سبب افزایش طول عمر کاری مفید این افراد شود و از طرفی سعی 

 تری قابل اجرا باشند تا بتوان براحتی آن ها را در محیط کار انجام داد.

به همراه کلید واژه  SCOPUSو  PubMedبرای جستجو و دسترسی به مقاالت از پایگاه داده هایی نظیر  مواد و روش ها:

ستفاده شد و از میان مقاالت و کتب ، آن هایی که در سال های اخیر تاثیرات ا  Ergonomic . Working postureهای

 ارگونومی را بر روی دندانپزشکان بررسی کرده اند مورد مطالعه قرار داده شدند.

آسیب های  کنند با نکات مربوط به ارگونومی را در اعمال حرفه خود بدرستی رعایت نمیدندانپزشکانی که  نتيجه گيری :

وعد می شود  رو به رو خواهند شد. در مقابل کاهش عمر مفید کاری و بازنشستگی اجباری زود تر از مناپذیری که سبب  برگشت

(های صحیح  postureدندانپزشکانی که تمرینات بدنی مداوم را در برنامه کاری روزانه خود قرار می دهند و در پوزیشن )  ،

های مخرب ناشی از کار دندانپزشکی را به حداقل میرسانند و عضالت و مفاصل خود  برای بیماران کار می کنند، در ابتدا فشار

را برای مقابله با این فشار ها تقویت می کنند و دیر تر از گروه اول با مشکالت فیزیکی متداول برخورد می کنند لذا همه 

 دندانپزشکان باید رعایت اصول ارگونومی را  در دستور کار خود قرار دهند.

 

 Musculoskeletal Disorders  ،Posture واژگان کليدی : ارگونومی ، ارگونومی در دندانپزشکی ،

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

099 

 

 پوشش تحت کارگری بهداشت های خانه خدمات از کارگران رضایتمندی ارزیابی

 ۶۹۳1 سال در ایران و بهشتی شهید و تهران پزشکی علوم های دانشگاه

شد مهندسی بهداشت حرفه ای وکارشناس ارشد آموزش پزشکی از دانشگاه شهید کارشناس ار ،فاضله کتایون مدیری

 کارشناس مسئول و خبره بهداشت حرفه ای مرکز سالمت محیط و کار –بهشتی 

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس –کارشناس ارشد میکروبیولوژی  ،آرمین طراح

 ئول و خبره وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعیکارشناس ارشد روانشناسی کارشناس مس ،سیدحسین مدنی

 

توجه به سالمت نیروی کار از مهمترین وظایف دولت است و قانون متولیان را به حفظ و پاسداری از سالمت و  زمينه و هدف :

المی قانون کار جمهوری اس .02قانون اساسی و ماده  46به استناد اصل  0۳99در سال  .ایمنی کارگران موظف نموده است

ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی به کارگران درقالب تاسیس خانه های بهداشت  ایران به منظور ارائه خدمات اولیه بهداشتی طرح

 خدمات از کارگران رضایتمندی بررسی مطالعه این انجام هدف از ( و 0) .نفری تنظیم شد 911تا  91کارگری در کارگاههای 

 شهید تهران و درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاههای پوشش تحت کارگاههای در کارگری بهداشت های خانه

 بوده است . بهشتی

کارگر به روش تصادفی از کارخانجات با  .44است که در آن  توصیفی مقطعی این  پژوهش یک مطالعه مواد و روش ها :

ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه با  سواالت بسته بود  نفر انتخاب شدند و مورد پرسشگری قرار گرفتند. 911تا  91جمعیت 

روایی پرسشنامه  از طریق مشورت با متخصصین تایید . که از دو بخش اطالعات عمومی و اطالعات اختصاصی تشکیل شده بود

استفاده از نرم افزار بدست آمد. همچنین داده ها با   64/1و پایایی آن با  محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت که معادل 

SPSS .تجزیه و تحلیل شد 

 شروع از قبل دریافتی های ، آموزش ( راضی صد در .0/.)  کارگری بهداشت خانه مسئول توسط کار محل از بازدید نتایج :

درصد  9/64در صد راضی (ارائه کمکهای اولیه )  0۳/.، نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی )  ( راضی صد در 9/9۳)  بکار

درصد راضی ( ،انجام واکسیناسیون  6/09درصد راضی ( ، پیگیری بیماری های کارگران )  9/64راضی ( ، انجام معاینات دوره ای ) 

 از کارگران %.617در صد راضی (و در مجموع   0/06در صد راضی ( ، برخورد مناسب مسئول خانه بهداشت کارگری )  1./0) 

 .بودند ناراضی افراد %67۳ تنها و راضی بودند و راضی نسبتاً راضی، کامالً ریکارگ بهداشت خانه خدمات

کارگران از خدمات خانه های بهداشت کارگری  تقویت امکانات فعلی  % 61/.با توجه به سطح باالی رضایتمندی  نتيجه گيری :

 متسال سطح ارتقاء و حفظ جهت در موثر میخانه های بهداشت کارگری و بهینه سازی آنها و رفع نواقص و کاستیهای موجود گا

 و در نهایت شکوفایی اقتصاد کشور می باشد.  کارگران

 

 کارگر –خانه بهداشت کارگری  –رضایتمندی  واژگان کليدی :
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 گرگان شهر های درنانواییWBGT گرمایی استرس شاخص ارزیابی

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ای، حرفه بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی ،رادپور اسماعیل

 ایران تهران،

 ایران گلستان، گرگان، بهداشت مرکز ای، حرفه بهداشت کارشناس یار، بهمن محمد

 ایران گلستان، گرگان، بهداشت مرکز ای، حرفه بهداشت کارشناس ،اکرامی کرامت

 

 مختلف صنایع در کاری های محیط از بسیاری در ورآ زیان فیزیکی عوامل مهمترین از یکی گرمایی استرس :مقدمه و هدف

 یکدیگر با ردف فعالیت نتیجه در شده ایجاد متابولیکی گرمای و محیطی گرمایی اثر باال، گرمایی استرس با های محیط در. میباشد

 ثراتا ایجاد و رفته فراتر خود طبیعی حد از بدن عمقی دمای آن متعاقب و شده بدن در گرما ذخیره باعث میتواند و شده ترکیب

 .نماید(Heat strain) گرمایی تنش ایجاد نتیجه ودر فیزیولوژیکی

 آن لمشاغ ماهیت به امر این که نمود اشاره ها نانوایی به میتوان میباشد باالیی گرمایی استرس دارای که هایی محیط جمله از

 است مرتبط

 به.پذیرفت انجام0۳69 تابستان روزهای گرمترین در نانوایی 91 در مقطعی و توصیفی روش به مطالعه این: مواد و روش ها

 خشک، دمای جوی پارامترهای. شد استفاده CHEKERمدل مترWBGT دستگاه از گرمایی استرس گیری اندازه منظور

 سممتابولی مبنای بر استراحت و کار رژیمACGIH استاندارد اساس بر و. شد گیری اندازه گویسان دمای و طبیعی تر دمای

 بررسی دمور ها نانوایی فضای تهویه، نوع نانوایی، نوع نظیر عواملی مطالعه این در.گردید تعیین حرارتی استرس شاخص و کاری

 .گرفت قرار

 میانگین و سانتیگراد.۳07 ماشینی لواش های نانوایی درWBGT شاخص میانگین که داد نشان گیریها اندازه نتایج: هایافته

 نانوایی درWBGT  گرمایی شاخص معناداری صورت به که بود، سانتیگراد درجه ۳274 بربری های یینانوا درWBGT  شاخص

 درصد 49  و کار درصد 9.  کارگران برای استراحت و کار رژیم. باشد می ماشینی لواش های نانوایی از بیشتر بربری های

 .گردید تعیین استراحت

 نانوایی اغلب ، مجاز حد با مقایسه در مطالعه مورد های نانوایی در WBGT صشاخ مقادیر میانگین به توجه با :گيرینتيجه

 ترلکن لزوم و بوده مجاز غیر محدوده هستنددر فعالیت مشغول تنور مقابل در که کارگرانی برای کار شرایط بررسی مورد های

 .میگردد تاکید گرمایی استرس کاهش برای مدیریتی و فنی های

 

 ، نانواییWBGTگرمایی . شاخص  واژگان کليدی: استرس

 

 

 

 



 

09. 

 

 های طراحی منظور به تبریز شهر زن سالمندان پومتریوآنتر ابعاد ارزیابی

 نگر جامع ارگونومیک

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران فر،مریم خسروی

 تبریز، تبریز، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ،زادهمائده حسین

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران ،اعظم ملکی قهفرخی

 

ــعه زمينه و هدف: ــمیمات مربوط به توس ــوالت در جهت  طراحی فراگیر به معنی درك تنوع جامعه کاربری در اخذ تص محص

با توجه به پیش رفتن جمعیت  40ظر از سن و توانایی آنها است. قرن برآورده ساختن نیازهای تعداد بیشتری از کاربران صرف ن

ست. هدف از این مطالعه، اندازه شده ا سالمندی نامیده  سالمندی، قرن  سمت  سالمندان زن دنیا به  گیری ابعاد آنتروپومتری 

ستهشهر تبریز در جهت ارائه سایزبندی طراحیی د ستفاده در  والت و در نهایت پیش رفتن به ها و محصبندی افراد به منظور ا

 نگر( بود.سوی طراحی فراگیر )جامع

سال( بودند که  91تحلیلی، زنان سالمند شهر تبریز )حداقل سن  -کننده در این پژوهش توصیفیافراد شرکت مواد و روش ها:

ها به روش آنتروپومتری سنتی در گیرینفر تعیین شد و اندازه ..گیری در دسترس انتخاب شدند. تعداد نمونه ی نمونهبه شیوه

ده شده بعد طولی نشسته، سه بعد طولی ایستاده و دو بعد عرضی طبق استانداردهای تعریف وزن، قد،مراکز سالمندی انجام گرفت. 

افزار با استفاده از نرم (Cluster Analysisای یا های آماری توصیفی و تحلیلی )تحلیل خوشهگیری شدند. از روشاندازه

Minitab17  .جهت تحلیل نتایج استفاده شد 

و  1. -6.درصد در بازه سنی  ۳9سال،  91 -96درصد زنان سالمند مورد بررسی در بازه سنی  0/99در این مطالعه، نتایج: 

ای، چهار خوشه بدست آمد که در در آزمون تحلیل خوشه 6/۳9سال بودند. بر اساس سطح تشابه  01بقیه برابر یا بیشتر از 

 ( نفر قرار گرفتند. %0۳) 01( و %9/40) 44(، %4/22) ۳2(، %4/02) 00ی اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب خوشه

های آنتروپومتری که به در نظر نگرفتن حدود در این مطالعه به جای رویکردهای سنتی و استخراج صدك از داده نتيجه گيری:

نگر با هدف در نظر گرفتن های فراگیر یا جامعتوان در طراحیاز نتایج آن میای انجام شد که انجامد، تحلیل خوشهنهایی می

های ارگونومیک با در نظر گرفتن توان در طراحیهای این چنین مطالعات میی افراد در طراحی استفاده کرد. از یافتههمه

 تر،های وسیعتفاده کرد. اجرای پژوهشهای متعدد در محصوالت برای سالمندان و همچنین دیگر قشرهای جامعه اسسایزبندی

ها با ابعاد آنتروپومتری آنان و اجرای مداخله ی ابعاد تجهیزات و فضاهای مورد استفاده سالمندان و شناسایی عدم تطابقمحاسبه

 از پیشنهادات مطالعه حاضر است.

 

 وپومتری، سالمندان، طراحی فراگيرآنتر واژگان کليدی :
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 با کرمان الزهرای بیمارستان اوژانس بخش فرآیندهای ریسک مدیریت و ارزیابی

 FMEA تکنیک از استفاده

  هیرو کاله، سامان دستاران

احتمال وقوع خطاهای پزشکی در بخش اورژانس هر بیمارستان از سایر بخش های آن بیشتر است و به همین دلیل آن  مقدمه:

( روشی است که برای FMEA) نیک تجزیه و تحلیل حاالت و اثرات خطارا جزو بخش های با ریسک باال محسوب می نمایند. تک

شناسایی، ارزیابی و کنترل خطاهای بالقوه در سیستم ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. لذا این 

 رای کرمان انجام شد.تحقیق با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندهای جاری در بخش اورژانس بیمارستان الزه

فرآیند اصلی  9ابتدا فرآیندهای با ریسک باال شناسایی و نمودار آنها رسم گردید سپس از بین آنها در این پژوهش،  روش کار:

انتخاب شدند.  پس از فهرست بندی حاالت بالقوه ی خطا در هر یک از این فرآیندها عدد اولویت ریسک از حاصل ضرب سه 

مال وقوع و قابلیت کشف خطاها محاسبه و اولویت کنترلی آنها مشخص گردید. در نهایت پیشنهادات اصالحی پارامتر شدت، احت

 گردید. ارائهبرای کاهش ریسک های غیر قابل قبول 

نتایج نشان داد که در بخش اورژانس این بیمارستان، خطاهای بالقوه در فرآیندهای ویزیت اولیه، ویزیت های بعدی،  یافته ها:

اقبت و پرستار از بیمار، پانسمان و بخیه زخمها، تحویل دارو و انجام آزمایشات از سایر فرآیندها بیشتر است. همچنین از مر

خطا به عنوان خطاهای با ریسک غیر قابل قبول )  0۳حالت خطای بالقوه شناسایی شده در فرآیندهای مذکور،  4۳مجموع 

RPN>180 .شناسایی شدند ) 

بخش اورژانس،  فرآیندهای اصلی در محتمل خطاهای کل از ٪.9اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، بر نتيجه گيری: 

می باشند، بنابراین الزم است بر اساس پیشنهادات ارائه شده اقدامات اصالحی انجام و عملیاتی خطاهایی با ریسک غیر قابل قبول 

 گردد.

 

 آیندهای مراقبت اورژانسی، بخش اورژانس ، فر FMEAمدیریت ریسک، تکنيک: کليدی های واژه
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 اب کارگران شغلی مواجهه در فشارخون میزان با خون سرب سطح ارتباط بررسی

 سیستماتیک مروری: سرب

دانشکده  ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم یعضو مرکز ه،یرشته علوم تغذ یکارشناس یدانشجو ،یسارا کشکول

 رانیلرستان، لرستان، ا یکو بهداشت، دانشگاه علوم پزش هیتغذ

sa.kashkoli@gmail.com 

 
و مواجهه  ردیگیمورد استفاده قرار م یاهداف مختلف شغل یاست که برا یمضر نیسرب از جمله فلزات سنگ زمينه و هدف :

 اً قیدق در سالمت دارد اما ارتباط آن با فشارخون یعنصر، اثرات بالقوه خطرناک نیاست. ا یمشکل بهداشت جهان کیبا آن 

 و رانیفشارخون در ا زانیقرار گرفتن در معرض سرب در کارگران  بر م ریثتأ یمطالعه بررس نیمشخص نشده است. هدف از ا

 جهان است.

 ,science direct یو فارس یسیانگل یهاداده گاهیمرور نظام مند است که با جستجو در پا کیمطالعه  نیا مواد و روش ها :

Scopus, PubMed, magiran, SID یو موتور جستجو Google Scholar یبا جستجو هیاول یانجام شد. در بررس 

 نیشد که از ا افتیمقاله  92، 4111-4100 یدر بازه زمان یو فارس یسیو جهان به دو زبان انگل رانیمناسب در ا یهادواژهیکل

 قرار گرفتند. قیدق یرسورود به مطالعه را داشتند، مورد بر یارهایمقاله که مع 44تعداد  انیم

فشارخون و مواجهه با سرب در کارگران وجود  نیب یمطالعه انجام گرفته ارتباط معنادار 09نشان داد که در  هاافتهی نتایج :

 گریمطالعه د .. در دیمطالعه مواجهه با سرب باعث کاهش فشارخون گرد کیارتباط مثبت و تنها در  نیمطالعه ا 02دارد که در 

 کیاستولیو در فشار د افتی شیافزا کیستولیمطالعه تنها فشار س 2در  نیمشاهده نشد. همچن فهدو مؤل نیا نیب یمعنادارارتباط 

که  دهدی. مطالعات نشان مافتیکاهش  کیاستولیاما فشار د شیافزا یستولیمطالعه هم فشار س کینشد. در  جادیا یرییتغ

سطح آلدوسترون  شیاثرات خود را بر سطح فشارخون نشان دهد و باعث افزا اندتویمواجهه با سرب در کارگران در بلندمدت م

 .گرددیمؤثر بر فشارخون م یعنوان پارامترهابه نیرن ییپالسما تیسرم و فعال

کم در  ریبا وجود مقاد یکارگران حت نیاز آن است که مواجهه با سرب ب یمطالعات حاک شتریدر مجموع ب نتيجه گيری :

کاهش مواجهه با سرب، در محل کار کارگران  یمؤثر برا یاقدامات حفاظت نیبنابرا گردد،یفشارخون م شیباعث افزا مدتیطوالن

ظر و در ن قیبا کنترل دق شتریموضوع هم مشاهده شد، لزوم مطالعات ب نیبا ا ضموارد متناق نکهیاست. با توجه به ا یضرور

 .ددگریم هیتوص یانهیگرفتن عوامل مخدوش گر و زم

 

 سرب، فشارخون، کارگران، شغل واژگان کليدی :
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 دبجنور بهداشت مرکز ای حرفه و محیط بهداشت بازرسان شغلی استرس بررسی

 ایران بجنورد، پزشکی خراسان شمالی، مرکز بهداشت علوم دانشگاه کارشناس بهداشت حرفه ای، ،حمیده ایزدی

Hamideh599_izadi@yahoo.com 

 ایران بجنورد، پزشکی خراسان شمالی، مرکز بهداشت علوم دانشگاه کارشناس بهداشت حرفه ای، ،امیر زیبائی

                   

 سازمان به را چشمگیرى هزینه که است اى حرفه مشکالت مهمترین از یکى شغلى استرسزمينه و هدف : 

 نارضایتى متعاقباً  و خستگى احساس کارى، بازده کاهش باعث کارکنان که در طورى به کند مى اعمال ها

بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای  مرکز  شغلى استرس بررسى میزان هدف با حاضر مطالعه لذا شود. مى کارکنان

 .شد انجام بهداشت بجنورد

 ت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بجنوردبرای بازرسان بهداش تحلیلى،-توصیفى مطالعه این مواد و روش ها :

و برای محاسبه آمار توصیفی از  OSIPOWشغلى  استرس پرسشنامه از شغلى استرس تعیین جهت .گردید انجام

 استفاده گردید.  Excel:2010و  SPSS 16نرم افزار 

 متغیرهاى  با شغلى استرس بین معنادارى ارتباط آمارى نظر انجام شد از همبستگى ضریب هاى آزموننتایج : 

 متغیرهاى با شغلى استرس متغیر بین .(p<0/0.5) گردید مشاهده 7 فعالیت ورزشی و نوع استخدامی تحصیالت

 از افراد همچنین درصد (p>0/05) نشد  دیده معنادارى آمارى ارتباط شغلى سابقه و تاهل سن7 جنس،

از درصد  2/.و تنها  شدید، استرس از کارکنان درصد 6/90 و متوسط استرس از درصد 7۳/۳۳ کم استرس

 استرس خیلی شدید برخوردارند.

 و مدیریت با بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای، در شغلى استرس آور زیان اثرات به توجه با نتيجه گيری :

 استرس میزان از توجهى قابل میزان به توان مى آنها، کنترل و منابع طریق شناسایى از شغلى استرس کنترل

 .داد افزایش را کار در محیط تولید و ورى بهره و داد کاهش شغلى هاى محیط در
 

 , بازرسان بهداشت محيط و حرفه ای OSIPOWشغلى  استرس شغلى، پرسشنامه : استرسواژگان کليدی 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Hamideh599_izadi@yahoo.com


 

090 

 

 مروری ی مطالعه یک:انسان ذهنی عملکرد بر ارتعاش و صدا تاثیر

  محمد امرایی  ،شبنم مصفایی

 

های مهم کاربرد ماشین  جمله پیامد از و شایع ریسک فاکتورهای ازیکی عنوان به ارتعاش و صدا بامواجهه امروزه هدف:وزمينه

ا تجهیزات مولد، روز به روز نرخ گسترش تولید صداها بوو گسترش تکنولوژی، ماشین آالتپیشرفت که بدنبالآالت صنعتی بوده

و اختالالت مشکالتو ارتعاشات صنعتی در بروزکه صداهال افزایش است که با توجه به تاثیریدر حافرکانس های متفاوت

اثرات  افراد و ایمنی و عملکرد، کاهشکارایی وآسایش، اضطراب،کاهش خستگی، کاهش راحتی از جمله احساسوانیروجسمی

که مطالعات استاین درحالی استرا به خود متمرکز کردهارد، توجه پژوهشگراندشناختی وذهنی عملکرد بر ورآزیاناحتمالی

و ارتعاشات صنعتی بر عملکرد ذهنی  هدف بررسی تاثیر صدااند، لذا مطالعه مروری حاضر باپیرامون این موضوع صورت گرفته

 انسان صورت گرفته است.

  ،Pubmed، Elsiver ، Science Direct هایهداد درپایگاه باموضوع مرتبط ازمقاالتبرگرفتهحاضرمروریمطالعهکار: روش

Scopus وجویجست موتور و Google Scholar وذهنیصوتی، عملکردارتعاش، آلودگی و صداکلیدی ازکلمات استفاده با 

 .410 تا .411 هایسالطی اصیل مقاله 01 شده،جوجست مقاله 41 بین از درنهایت. گردیدجوجست مقاالت آنها، انگلیسی معادل

 زینشگ ازمعیارهای کلیدی کلمات با وتناسب مقاالت تازگی بودن، اصیل. قرارگرفتند استفاده مورد مطالعه معیارهای براساس

 .اندبوده مقاالت

 ذهنی ملکردع دراختالالتی بروز بر ارتعاشات وصوتی هایآلودگی تاثیرگزاری بر کلیطور به بررسی مورد مطالعات نتایجها: یافته

ر فرد د تمرکز عدم ها و ارتعاشات صوتی موجبلودگیآکه این  کردندگزارش مطالعات این در که صورتی به داشتند تمرکز افراد،

ن ای میشود، فردآن افزایش حساسیت ذهنیبروز خستگی زودرس و بدنبالارد موجبذانسان میگکه بر روی مغزو با تاثیری

 به محرك ها میگردند. افراد دهی پاسخ زمان شدن طوالنی و موجبرد اثر گذاشتهف بر روی حافظه که ارتعاشات حتیاستدرحالی

 .بودند نکرده مطرح انسان ذهنیعملکرد بر ارتعاش و صدا تاثیر در قضین موارد ازمقاالت یک هیچ

نقش  به توجهبا ذال میکند، پشتیبانی انسانصدا و ارتعاش بر عملکرد ذهنی از تاثیرمطالعات نتایج طورکلی بهگيری: نتيجه

 هایراهکارارائه خستگی زودرس، نیازمندافزایش و تمرکز عدم ها،محرك به افراد دهیپاسخ زمان ها و ارتعاشات صوتی برآلودگی

ها و بار آلودگیزیان اثرات بارویارویی کاهشجهت در رسانی اطالع وگاهیآ افزایش وهای صوتیآلودگی مدیریت اصولی

 های زندگی هستیم.محیطموجود درتیصوارتعاشات

 

 ذهنی صوتی، عملکردارتعاش، آلودگی وکليدی: صداکلمات

 

 



 

094 

 

 هب فوالدی صنایع از یکی در مسوار سالن ایمنی های ریسک ارزیابی و شناسایی

 JSA روش

 تهران تهران، جنوب بهداشت مرکز ای، حرفه بهداشت کارشناس مرادنژاد، مریم

 بهشتی، تهران شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشجوی ،فرجی مریم
 

می رود. از  و کنترل خطرات بکار فیتعر یاست که برا یمنیا تیریمد یاز روش ها یکی یشغل یمنیا زیآنال دامنه و هدف:

ایی و یع می تواند در شناسآنجاییکه صنایع فلزی از جمله صنایعی با ریسک باالی خطرات است، لذا آنالیز حوادث این گونه صنا

ها و همچنین بهره وری بیشتر موثر باشد، به همین منظور مطالعه ای در راستای کاهش خطرات و آسیب های ناشی از آن

 انجام شد. JSAشناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی سالن مسوار در یکی از صنایع فلزی به روش 

جهت شناسایی خطرات مربوط به هر فرآیند  JSAکه ابتدا یک تیم حرفه ای  این مطالعه از نوع مقطعی می باشد روش کار:

اقدامات الزم در جهت تشکیل داده شد سپس نمره ایمنی و سطح ریسک بر اساس شدت و احتمال ریسک بدست آورده شد و 

  ارائه گردید.کاهش هر خطر  ای، کنترل و حذف

 چاستر وکارتون کردن  ،بسته بندی ،آبکاری ،کشش ،اسید شویی یکار فهیظو 9مطالعه این حاصله از  جیبراساس نتا یافته ها:

درصد از خطرات  22 آنها، سکیر یابیخطرات و ارز زیشد که پس از آنال ییخطر شناسا 046در مجموع موجود در واحد مسوار، 

در سطح قابل قبول قرار  درصد از خطرات 44و  متوسط درصد از خطرات در سطح ۳2قابل قبول،  ریشده در سطح غ ییشناسا

 گرفته اند. 

با توجه به باال بودن درصد خطرات شناسایی شده در سطح غیر قابل قبول لذا ضروری است که اقدامات کنترلی  نتيجه گيری:

 در خصوص کاهش سطح ریسک های موجود در سالن مسوار انجام شود. 

 

 صنایع فلزی ،JSAروش  ریسک، ارزیابی: ها کليدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

09۳ 

 

 ای رایانه اپراتورهای عضالنی -اسکلتی اختالالت بر مؤثّر عوامل دهی وزن

 ۶۹۳۱ زمستان در عصبی شبکه روش به کرمان پزشکی علوم دانشگاه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی حسین الهی شیروان، 

 کرمان، کرمان، ایران.

دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ، مینا رستمی

 کرمان، کرمان، ایران.

دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی علی افراز، 

 کرمان، کرمان، ایران.

 شت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.کارشناس بهدامرتضی جهانی، 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،  ،مخلص باطنی

 کرمان، ایران.

  
های کاری و هم در منازل مسکونی محیط طور رایج هم درها بههای کاری آنها و ایستگاهسال اخیر رایانه 41در زمينه و هدف : 

جویی در زمان، انرژی و منابع شده است. این روند افزایشی کار افزایش پیدا کرده است که باعث تسریع در انجام کارها و صرفه

های شستننعضالنی از قبیل پوسچر نامطلوب یا بحرانی، فاکتورهای اختالالت اسکلتیهای کاری، با ریسکبا رایانه و نوع محیط

ای های ماهیچهطوالنی مدّت در وضعیّت استاتیک، پوسچرهای غیرطبیعی و طوالنی مدت کمر، وظایف تکراری، افزایش فعّالیّت

چک لیستی بر پایه نمودار است  ROSAشوند. روش ارزیابی می ROSAها مرتبط است که این اختالالت با روش پشت و شانه

 های کار اداری ایجاد شد.های مواجهه کارگران با ریسک فاکتورهای محیطکه به منظور محاسبه سریع کمیّت

( انتخاب متغیرها و عوامل 0مرحله کلّی برروی کارکنان این دانشگاه انجام شد که عبارتند از:  .این مطالعه در  مواد و روش ها :

( محاسبه نمره نهایی ۳عضالنی -اختالالت اسکلتی( محاسبه عوامل موثر بر 4عضالنی کاربران رایانه -موثر بر اختالالت اسکلتی

و  بندی( استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای اولویت9ها ( پیش پردازش داده2عضالنی کار با رایانه -اختالل اسکلتی

 ها( تفسیر داده.عصبی ( محاسبه دقت الگوریتم شبکه9عضالنی -دهی عوامل موثّر بر اختالالت اسکلتیوزن

 ±16/0، ۳/.9 ±19/0، ۳9/2 ±60/1کیبورد به ترتیب برابر -مانیتور و موس-، صندلی، تلفنROSAمیانگین نمره نهایی نتایج : 

ای برابر و باالتر از ( نمره%9/۳2ایستگاه ) 96و  9ای کمتر از ( نمره%9/99کار )ایستگاه 0۳0دست آمد. به 99/۳±00/0و  90/۳

کیبورد با -و نهایتاً موس %۳2مانیتور با وزن نرمال شده -، عامل تلفن%.۳لی با وزن نرمال شده عامل صنددارند. همچنین  9

 به ترتیب عوامل موثر بر اختالالت کار با رایانه است. %46وزن نرمال شده 

عضالنی کاربران -اسکلتی ماهیت و تأثیر هر یک از اختالالت به می توان اداری تنش ارزیابی سریع روش با انجام نتيجه گيری :

 یابند. کاهش پی برد و مداخالت ارگونومیکی باید با توجه به مقدار اثر عوامل )وزن نرمال شده عوامل(

 ، ماشين بردار پشتيبانROSAعضالنی،  -وزن دهی، اختالالت اسکلتی واژگان کليدی :

 



 

092 

 

 یاپراتورها عضالنی -اسکلتی اختالالت بر مؤثّر عوامل بندی اولویت و دهی وزن

 زشکیپ علوم های دانشگاه از یکی در پشتیبان بردار ماشین الگوریتم با ای رایانه

 ۶۹۳۱ زمستان در ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، حسین الهی شیروان، 

 کرمان، ایران.

اتیک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشجوی کارشناسی ارشد انفورممینا رستمی، 

 کرمان، ایران.

دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، علی افراز، 

 کرمان، ایران.

 خراسان شمالی، بجنورد، ایران. کارشناس بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکیمرتضی جهانی، 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ، مخلص باطنی

 ایران.
 

کونی افزایش های کاری و هم در منازل مسطور رایج هم در محیطها بههای کاری آنها و ایستگاهسال اخیر رایانه 41در زمينه و هدف : 

جویی در زمان، انرژی و منابع شده است. این روند افزایشی کار با رایانه و نوع پیدا کرده است که باعث تسریع در انجام کارها و صرفه

 عیّتهای طوالنی مدّت در وضعضالنی از قبیل پوسچر نامطلوب یا بحرانی، نشستنفاکتورهای اختالالت اسکلتیهای کاری، با ریسکمحیط

 ها مرتبط است که اینای پشت و شانههای ماهیچهاستاتیک، پوسچرهای غیرطبیعی و طوالنی مدت کمر، وظایف تکراری، افزایش فعّالیّت

های مواجهه چک لیستی بر پایه نمودار است که به منظور محاسبه سریع کمیّت ROSAشوند. روش ارزیابی می ROSAاختالالت با روش 

 های کار اداری ایجاد شد.تورهای محیطکارگران با ریسک فاک

( انتخاب متغیرها و عوامل موثر بر 0مرحله کلّی برروی کارکنان این دانشگاه انجام شد که عبارتند از:  .این مطالعه در  مواد و روش ها :

-ه نمره نهایی اختالل اسکلتی( محاسب۳عضالنی -( محاسبه عوامل موثر بر اختالالت اسکلتی4عضالنی کاربران رایانه -اختالالت اسکلتی

دهی عوامل موثّر بر بندی و وزن( استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای اولویت9ها ( پیش پردازش داده2عضالنی کار با رایانه 

 ها( تفسیر داده.عصبی ( محاسبه دقت الگوریتم شبکه9عضالنی -اختالالت اسکلتی

و  90/۳ ±16/0، ۳/.9 ±19/0، ۳9/2 ±60/1کیبورد به ترتیب برابر -مانیتور و موس-، صندلی، تلفنROSAمیانگین نمره نهایی نتایج : 

دارند. همچنین  9ای برابر و باالتر از ( نمره%9/۳2ایستگاه ) 96و  9ای کمتر از ( نمره%9/99کار )ایستگاه 0۳0دست آمد. به 00/0±99/۳

به ترتیب  %46کیبورد با وزن نرمال شده -و نهایتاً موس %۳2مانیتور با وزن نرمال شده -لفن، عامل ت%.۳عامل صندلی با وزن نرمال شده 

 عوامل موثر بر اختالالت کار با رایانه است.

عضالنی کاربران پی برد و -اسکلتی ماهیت و تأثیر هر یک از اختالالت به می توان اداری تنش ارزیابی سریع روش با انجام نتيجه گيری :

 یابند. کاهش ارگونومیکی باید با توجه به مقدار اثر عوامل )وزن نرمال شده عوامل( مداخالت

 ، ماشين بردار پشتيبانROSAعضالنی،  -وزن دهی، اختالالت اسکلتی واژگان کليدی :



 

099 

 

 نیزوپزشکی قهای کاری دانشجویان دانشکده دندانارگونومیکی وضعیت یابیارز

 های بدنسریع تمامی اندام ابیارزیبه روش  ۶۹۳۱-۳9تحصیلی در سال 
(REBA) 

، ای، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت، قزویندانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ،حانیه عبدی

 ایران

  دکتری تخصصی مدیریت دولتی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ،سهیال اسمعیلی

 

ان در پزشکهایی است که بیشتر دنداناز جمله ناراحتی عضالنی -یهای اسکلتاراحتی، نکیپزشدندان حرفه درزمينه و هدف : 

 مدت، انجام حرکات تکراری، طوالنی و دینامیک های استاتیکها و حالتوضعیتکنند. هایی از کار خود آن را تجربه میدوره

 پزشکانولی دندان ها هستند،ناراحتی ل ایجاد ایناز جمله عوام ،مدت طوالنی و سن قرار گرفتن در یک وضعیت نامناسب به

رزیابی پیشگیری از این مشکالت مستلزم ا .عضالنی ندارند -شناخت دقیقی از نقش عوامل ارگونومیک در سالمت سیستم اسکلتی

 شجویاندانهدف از این مطالعه، ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار  .باشدهای کاری دانشجویان میو اصالح وضعیت

پزشکی قزوین و ارتباط آن با شیوع دندان دانشکده در Rapid Entire Body Assessment(REBA) پزشکی با روشدندان

 . باشدضالنی میع-اختالالت اسکلتی
 بررسی دقیقه 01 مدت به محقق مستقیم مشاهده با پزشکیدندان رشته دانشجویان از نفر 91کاری وضعیت مواد و روش ها :

 ورتص به هاداده شد. ارزیابی مربوطه هایدستگاه از استفاده با نیز محیطی ارگونومی فاکتورهای گردید. ثبت اطالعات و شد

 آزمون و 44ی نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با شده آوریجمع اطالعات گردید. گزارش میانگین و نسبی فراوانی درصد

 α=91/1ت.)گرف قرار تحلیل مورد کای، مجذور آماری

 های)اقدام متوسط خطر سطح در و (2-. بین REBA )نمره ۳امتیاز دارای دانشجویان %9. که داد نشان ها افتهینتایج : 

 داشتند. قرار زودتر( هرچه ضروری های)اقدام باال خطر سطح در و (0-01 بین REBA مره)ن 2زامتیا دارای %49 و ضروری(

 به مشغول که دانشجویانی وضعیت که طوریهب ؛بود تاثیرگذار ارگونومی خطر انمیز در نیز دانشجو کاریهوظیف نوع

 داشت. قرار باالتری خطر سطح در بودندجراحی، اندو و اطفال  ،(filing)فایلینگ

 ارگونومیکی ایمداخله آموزش نیازمند دانشجویان مطالعه، مورد افراد باال و متوسط خطر سطح به توجه با نتيجه گيری :

      .دارد اصالح به نیاز ها آن کاری هایوضعیت و باشندمی
 

 عضالنی، ارگونومی -، اختالالت اسکلتیREBAپزشکی، دندان واژگان کليدی :

 

 

 

 



 

099 

 

استفاده از پسماندهای کاتالیستی در صنعت تولید سیمان به عنوان مواد افزودنی با 

 مروری بر مطالعات -خاصیت پوزوالنی

 اسی ارشد مهندسی عمران ــ محیط زیست، دانشکده محیط زیست کرج، ایرانکارشن ؛رویا نوروزی

 

 

 پسماندهای و است یافته افزایش نیز شده تولید پسماند شیمیایی، مواد از زیاد استفاده و تکنولوژی رشد با امروزه زمينه و هدف:

ماندهای صنایع نفت و پتروشیمی به دلیل وجود در این میان توجه به مدیریت پس. باشند نمی مستثنی قاعده این از نیز خطرناك

ترکیبات سمی و خطرناك در پسماندهای صنعتی تولید شده، در جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی از اهمیت باالیی 

 (.0برخوردار است)

شیمیایی و به طور  های علمی داده در زمینه پسماندهای تولیدی در صنایعدر این مطالعه با مرور مقاالت پایگاه ها:مواد و روش

ویژه در صنایع نفت و پتروشیمی، نسبت به تبیین پسماندهای کاتالیستی جامد و عناصر تشکیل دهنده آن اقدام گردید. همچنین 

 اثرات پسماندهای کاتالیستی بر روی سیمان پرتلند و بتن در مطالعات انجام شده نیز مورد بررسی قرار گرفت.

دهد که از بین پسماندهای جامد تولیدی، کاتالیست های مستعمل بیشترین مقدار ده نشان میمرور مطالعات انجام ش نتایج:

عمدتا از سیلیکات ها و آلومین  FCCپسماندهای کاتالیستی ها نشان میدهد که حجم تولیدی را به خود اختصاص داده اند. یافته

ین آمیختن این مواد در مالت های سیمان پرتلند و بتن نه ها تشکیل شده اند و دارای خواص پوزوالنی باالیی می باشند. همچن

تنها اثری منفی بر ویژگی های مکانیکی و دوام آنها ندارد؛ بلکه این خصوصیات رفتاری در آنها را نیز بهبود می بخشد و عالوه بر 

 آن دارای تاثیر مثبت زیست محیطی بوده و مشکل دفن این پسماندها را حل می کند.

با توجه به تحقیقات انجام گرفته شده در کشورهای مختلف، یکی از رویکردهای اساسی در مدیریت این پسماندها  :گيرینتيجه

 باشد. استفاده مجدد در صنایع و فرآیندهای مختلف همچون صنعت تولید سیمان می

 

 صنعت توليد سيمان، سيمان پرتلند ها: پسماندهای کاتاليستی،کليدواژه
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 آالینده های هوا در فرودگاه بین المللی مهرآبادبررسی تراکم 

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه استاد، بندپی؛ محسنی انوشیروان

 بهشتی شهید

 شهید پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه استادیار، شاهسونی؛ عباس

 بهشتی

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه ارشد، کارشناسی ؛یعقوبی مهدیه

 بهشتی شهید
 mahdieh.yaghoobi@yahoo.com 

 

 

صنعت هوانوردی از عوامل مهم در انتشار آالینده های زیست محیطی و گازهای گلخانه ای می باشد. فرودگاه  زمينه و هدف:

ه به موقعیت توپوگرافیک شهر تهران و معضل آلودگی هوا از این قضیه مستثنی نیست. با توجه بین المللی مهرآباد تهران با توج

به پیامدهای آلودگی هوا به ویژه اثرات بهداشتی آن بر مسافرین و کارکنان فرودگاه، این پژوهش با هدف بررسی تراکم آالینده 

 های معیار در فرودگاه انجام پذیرفت. 

روز  ۳تحلیلی است که در فاصله زمانی یک ماه به صورت  _العه به صورت مقطعی و از نوع توصیفی این مط مواد و روش ها:

در میان در فصل زمستان با توجه به حداکثر و حداقل تعداد پروازها در دو نوبت صبح و عصر انجام پذیرفت. برای سنجش آالینده 

دید و همچنین تاثیر پارامترهای هواشناسی مانند دما، رطوبت استفاده گر Aeroqual 500از دستگاه  CO ,NO2 ,SO 3O,2های 

 نسبی و سرعت باد بر روی انتشار آنها ارزیابی شد.

می  LTOدر باند فرودگاه و در زمان پیک  SO 2NO,2نتایج نشان داد که بیشترین میانگین غلظت آالینده ها مربوط به  نتایج:

بیشتر است.کم  ppm  09/6نسبت به نوبت صبح با میانگین غلظت ppm  2/02تدر نوبت عصر با میانگین غلظ 3Oباشد. میزان 

می باشد. میانگین غلظت تمام آالینده  ppm  ۳4/۳با میانگین غلظت COترین میزان غلظت آالینده ها در باند فرودگاه مربوط به 

 های مورد سنجش در سالن انتظار مسافرین در نوبت صبح بیشتر از نوبت عصر است.

در نوبت صبح و عصر در باند فعال و سالن انتظار مسافرین از  O 2,NO 2SO,3 میانگین غلظت آالینده های  جه گيری:نتي

مطابقت دارد. نتایج نشان داد که میزان تاثیر رطوبت، سرعت باد و دما بر  EPAبیشتر است و  با استاندارد  WHOاستاندارد 

ارای رابطه معنی داری است. بر اساس ضریب رگرسیون پارامتر دما و رطوبت برای انتشار تمامی آالینده ها به استثنای ازن د

تمامی آالینده ها دارای رابطه معکوس هستند. بر اساس نتایج بدست آمده رسیدگی به وضعیت بهداشت محیطی منطقه و 

 سالمت مسافران و کارکنان فرودگاه مهرآباد امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

 

 ان کليدی: آالینده های هوا، فرودگاه، سالن انتظارواژگ
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بررسی تراکم ذرات معلق در سالن انتظار مسافرین و باند فعال فرودگاه بین المللی 

 مهرآباد

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه استاد، بندپی؛ محسنی انوشیروان

 بهشتی شهید

 شهید پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه یار،استاد شاهسونی؛ عباس

 بهشتی

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه ارشد، کارشناسی ؛یعقوبی مهدیه

 بهشتی شهید
 

 

پیما، ذرات معلق هستند. بیماری هایی از مهم ترین آالینده های منتشر شده بر اثر احتراق سوخت در موتور هوا زمينه و هدف:

مانند عفونت بخش های فوقانی دستگاه تنفسی، اختالالت قلبی، برونشیت، تنگی نفس، پنومونیا، التهابات ریوی، تاثیرات سوء به 

ه به جقفسه صدری و تاثیر بر مکانیسم های دفاعی از عمده ترین عوارض ذرات معلق به روی انسان می باشد. این مطالعه با تو

مشخصات جغرافیایی فرودگاه مهرآباد و پیامدهای بسیار ناگوار ذرات معلق بر روی انسان و با هدف بررسی تراکم ذرات معلق در 

 سالن انتظار مسافرین و باند فعال فرودگاه مهرآباد انجام پذیرفت.

روز  ۳فاصله زمانی یک ماه به صورت  تحلیلی است که در _این مطالعه به صورت مقطعی و از نوع توصیفی  مواد و روش ها:

در میان در فصل زمستان با توجه به حداکثر و حداقل تعداد پروازها در دو نوبت صبح و عصر انجام پذیرفت. برای سنجش ذرات 

 استفاده گردید و همچنین تاثیر پارامترهای هواشناسی مانند دما، رطوبت نسبی و سرعت باد بر روی MetOneمعلق از دستگاه 

 انتشار آنها ارزیابی شد.

میکروگرم درمترکعب در باند  21/90با میانگین غلظت  10PM نتایج نشان داد که بیشترین میزان ذرات معلق مربوط به نتایج:

 فرودگاه می باشد.

نتایج  مطابقت دارد. ولی EPAو   WHO: گرچه میزان تراکم ذرات معلق در بیشتر اندازه گیری ها با استاندارد نتيجه گيری

بدست آمده  p_valueنشان داد که میزان تاثیر رطوبت و سرعت باد برانتشار ذرات معلق دارای رابطه معنی داری است. بر اساس 

 تاثیر معنی داری دارد. 10PMپارامتر دما روی انتشار 

 

 واژگان کليدی: ذرات معلق، فرودگاه، سالن انتظار، باند فعال
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 Estimating Methane Gas Generation Rate from Saqqez City 

Landfill Using LANDGEM Software 

Shahram Sadeghi؛ Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, 

Sanandaj, Iran. Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, 

Iran.  

Behzad Shahmoradi؛ Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical 

Sciences, Sanandaj, Iran. 

Nammam Ali Azadi؛ Biostatistics department, School of public health, Iran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran. 

Bayan Hossienzadeh؛ Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, 

Sanandaj, Iran. 

 
Background and Aim: One of the main components of biogas is methane which despite its harmful 

greenhouse effects, it is well known as a valuable fuel. One of the main resources of methane emissions 

is the waste disposals of landfill sites. The goal of this study was to estimate the volume of methane 

gases that can be released from the waste landfill of Saqqez city over a 20-year period, 2015-2034. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, initial information including the amount of 

generated waste, population size, and the characteristics of municipal solid waste landfill of Saqqez 

were collected. Initial population and population growth of Saqqez obtained from the 2012 national 

census were used to predict population for consecutive years. Methane emissions adjusted for 

population was estimated using LANDGEM.  

Results: The amount of annual waste was estimated from 62050 to 108805 tons for 2015 to 2034 

respectively. The potential methane emissions were estimated to be 32m3/h in 2016 and 2203m3/h by 

2034 

Conclusion: In summary, the results of this study can assist city managers with modelling methane 

emissions from landfills in order to make appropriate actions to control and manage methane emissions.  

 

Keywords: Waste, Methane gas, Landfill, LANDGEM software, Saqqez 
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تأثیر مداخله آموزشی در بهبود وضعیت گندزدایی ابزارکار و کنترل عفونت در 

 آرایشگاه های زنانه؛ یک مطالعه مروری 

انشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه د ؛سروالت غالمرضایی زینب

 علوم پزشکی قم

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی  ؛محمدپور رقیه

 قم

 ت، دانشگاه علوم پزشکی قمدانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداش ؛محبی سیامک

 

 

آرایشگاه ها یکی از مهمترین اماکن عمومی هستند که می توانند در انتقال بیماری های مختلفی مانند ایدز، زمينه و هدف : 

وعفونتهای باکتریایی، ویروسی، قارچی وبیماری های پوستی نقش بسزایی داشته باشند. بنابراین توجه به مسائل  Cو Bهپاتیت 

تی در آن ها قابل اهمیت است و در این میان گندزدایی ابزار کار نقش بسزایی در کنترل عفونت ایفا می کند. این مطالعه بهداش

 به منظور بررسی لزوم توجه به آموزش آرایشگران در خصوص نحوه ی صحیح گندزدایی ابزار کار انجام گرفت.

 PubMedاطالعاتی و موتورهای جست وجوی نظیرمطالعه حاضر با استفاده از بانک های  مواد و روش ها :

،ProQuest،SCOPUS  ،Elsevier  انتخاب شدند. مقاالت با طراحی  "آموزش"و  "آرایشگاه"، "گندزدایی"و واژه های کلیدی

 های مقطعی ،کوهورت ،کارآزمایی بالینی و نیز مرور سیستماتیک می باشند. همچنین مقاالت فارسی با استفاده از بانک های

پژوهشی داخلی انجام گرفت. بازه  –و نیز جست وجوی در سایت های مجالت علمی IRANMEDEX  ،MEDLIBاطالعاتی 

 میالدی بود.        .410تا سال 0669زمانی مقاالت مورد استفاده از سال 

نده وایتکس و مواد سفیدکنبر اساس مطالعات انجام شده، بیشترین ماده گندزدای مورد استفاده جهت ابزار و محیط کار  نتایج :

خانگی و برای ضدعفونی پوست و دست محلول های الکی می باشد. تناوب گندزدایی ابزار و محیط کار معموالً به صورت هفتگی 

است و در موارد کمی به صورت روزانه انجام می شود. همچنین تعداد کمی از آرایشگاه ها مجهز به فور و اتوکالو هستند. میزان 

رایشگران در مورد بیماری های شغلی در حد مطلوبی نمی باشد.تأثیرگذارترین عامل در افزایش آگاهی و عملکرد آگاهی آ

 آرایشگران کالس های آموزشی برگزار شده از سوی مراکز بهداشت بوده است.

از به افزایش سطح آگاهی با توجه به کمبود آگاهی آرایشگران در خصوص انواع گندزداها و استفاده از آنها ،نی نتيجه گيری :

های آموزشی وجود دارد.همچنین آگاهی آرایشگران در مورد بیماری های ایدز و هپاتیت ب، پایین است  ازطریق برگزاری برنامه

 بنابراین الزم است حتی المقدور خطرات احتمالی و راه های پیشگیری از این دو بیماری مهم را به این گروه آموزش دهند.
 

 دی : آموزش، گندزدایی،  آرایشگاهواژگان کلي
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 آب ۶30۹ استاندارد با آب تأمین زیرزمینی منابع کیفی مقایسه و بررسی

 روستاهای موردی مطالعه :۶۹۳0 سال در شمالی خراسان روستاهای در آشامیدنی

 سملقان و مانه شهرستان

 ایران. نورد،بج شمالی، خراسان پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی گروه کارشناسی دانشجوی مانی رهنما؛

 مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.شهرام صادقی؛ 

 .یرانا تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت کارشناسی دانشجویحاتمی؛  پارسا محمد

 قوچان، ن،قوچا نوین های فناوری دانشگاه تجدیدپذیر های رژیان مهندسی گروه کارشناسی دانشجوی ؛عرفان پیرزاده

 ایران.

 .ایران ،شمالی، بجنورد خراسان پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی مربی گروه ؛احسان ابویی مهریزی

 

کی و شیمیایی یزیبا توجه به اینکه بیشتر آب شرب از منابع سطحی و زیرزمینی تامین می شود تعیین کیفیت ف زمينه و هدف:

این منابع از عوامل موثر در حفظ سالمت و بهداشت جامعه به شمار می رود. در این پژوهش کیفیت منابع آب زیرزمینی تامین 

 آب آشامیدنی مقایسه گردید. 01۳9آب شرب روستاهای شهرستان مانه سملقان مورد بررسی قرار گرفت و با استاندارد 

مقطعی انجام شد، کیفیت منابع آب زیر زمینی تامین کننده آب شرب  -به صورت توصیفیاین مطالعه  مواد و روش ها:

روستاهای مانه و سملقان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه ها به صورت یک بار در هر ماه طی شش ماه برداشت شدند 

ری شدند کدورت اندازه گی و نیترات نیتریت، ئور،فلو محلول، جامدات الکتریکی، کل قلیایت، هدایت کل، و مقادیری نظیر سختی

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار  40نسخه  SPSSآب آشامیدنی مقایسه و سپس با استفاده از نرم افزار  01۳9و با استاندارد 

 گرفت.

 019۳د حد استاندار نتایج نشان داد که غلظت بیشتر پارامترهای شیمیایی منابع زیرزمینی تامین آب این روستاها درنتایج: 

آب آشامیدنی می باشند و برای استفاده آب شرب به لحاظ بهداشتی مانعی ندارد، اما غلظت کلر باقی مانده بسیار کمتر از 

 استاندارد های متوسط کشوری است.

اهای وستآنالیز و بررسی مطالعه حاضر نشان می دهد که در حالت کلی کیفیت آب این روستاها نسبت به ر نتيجه گيری:

 همجوار در سطح پایین تری بوده، اما به لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد.

 

 5511کيفيت فيزیکی و شيميایی، آب آشاميدنی، استاندارد واژگان کليدی: 
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Assessment of effects of education level and economic status on 

amount and kind of oil being used in sanandaj in 2018 

Hamzeh Salehzadeh؛ Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, 

Sanandaj, Iran  
Shahram Sadeghi؛ Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, 

Sanandaj, Iran. 

Sumrand Nazazi؛ Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, 

Sanandaj, Iran. 

Mehrzad Ebrahimzadeh؛ Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical 

Sciences, Sanandaj, Iran. 

Parisa Mozaffari؛ Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, 

Iran.  

Sona Ghaderi؛ Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, 

Iran. 
 

Background and Aim: Among various foods, cooking oils are important components of the diet 

which is used with most foods and cause many different diseases and its optimal use can prevent many 

of the most prevalent diseases. The factors influencing the combustion pattern of cooking oil can be 

found in the way of cooking, the knowledge of diseases caused by cooking oil usage, cooking oil prices, 

etc.  

Materials and Methods: present study was a cross-sectional descriptive-analytic study which was 

conducted in the winter of 2018. The sample size was calculated using the formula for estimating sample 

size in a cross-sectional study with a confidence level of 95%, a 5% error rate and a prevalence of 50%, 

400 cases. The variables evaluated include the type of oil consumed, the amount of oil consumed, the 

level of the head of household's education, the amount of the head of household income all of this 

factors was performed by interview and recorded in the questionnaire. Data were analyzed by SPSS 

software version 20.  

Results: Totally 400 households were surveyed. The mean age of the mothers was 34.01 ± 5.85 (19 

to 58 years). Households were classified in terms of educational level, economic status .The most 

frequency in the education of the head of household was the diploma with 32.5%. Moreover, Most 

households (56.75%) had a moderate income level. 52% of households used a combination of solid fats 

and liquid oils and the least amount of cooking oil used, was animal oil (1.75%).  

Conclusion: It is advisable to lower the cost of low-risk and healthier oils such as olive oil and sesame 

oil, so that all households can use these oils. 
 

Key words: Cooking, Oil, Households, Sanandaj 
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شهرستان بابل  خانوارهای در سبزیجات زدایی انگل و ضدعفونی وضعیت بررسی

 ۶۹۳0در سال 

 ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی کارشناس ؛جعفریان سمیه

 کمیته تحقیقات بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی ؛آقالری زهرا

 .ایران گناباد، گناباد، پزشکی علوم دانشجویی، دانشگاه
Email: z.aghalari@gmail.com 

 

 های هزینه دیگر سوی از و انگلی باعث کاهش بیماریهای سو یک از صحیح سبزیجات زدایی انگل و سازی سالمزمينه و هدف : 

 در سبزیجات زدایی انگل و ضدعفونی وضعیت اهش می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسیرا ک ها عفونت این درمان

 بابل انجام پذیرفت. روستایی و شهری خانوارهای

 سواالتی دموگرافیک، مشخصات سوالی شامل ۳1حاضر از نوع توصیفی تحلیلی، از طریق پرسشنامه  مطالعه مواد و روش ها :

 التمشک و روشهای ضدعفونی کننده، ضدعفونی مواد نوع هفته، طول در سبزی مصرف و مقدار طریقه سبزی، تهیه درباره محل

نفر از زنان شهر و  011سبزیجات انجام شد. نمونه گیری بصورت در دسترس و آسان میان  ضدعفونی عدم درصورت عوارض و

از طریق آمار توصیفی تجزیه و تحلیل  انجام شد. داده های جمع آوری شده 0۳69زن روستایی شهرستان بابل در سال  011

 شد.

درصد زنان شهری محل تهیه سبزی را باغچه منزل خود بیان کردند. تمامی زنان شهری  01درصد زنان روستایی و  4.: نتایج 

درصد زنان شهری بیان  20درصد زنان روستایی و  96و روستایی سبزیجات را به هر دو شکل خام و پخته مصرف می کردند. 

درصد زنان شهری اذعان نمودند که ۳.درصد زنان روستایی و  26دند که هفته ای دو بار سبزیجات خام مصرف می کنند. کر

درصد زنان شهری با مایع ظرفشویی، 60درصد زنان روستایی و  94مراحل شست و شوی سبزی را سه بار انجام می دهند. 

یا نمک ضدعفونی سبزی را انجام می دادند. آزمون های آماری نشان  درصد زنان شهری با سرکه و ۳0درصد زنان روستایی و 4۳

داد میان سطح تحصیالت و ضدعفونی کردن سبزیجات، و سطح تحصیالت و آگاهی از بیماریهای انگلی منتقله از سبزیجات 

 (.>19/1pارتباط معنی داری وجود داشت )

ضدعفونی  صحیح اصول آموزش و ترویج با توان سبزیجات، می زانگلی منتقله ا آلودگی وسیع طیف به توجه با نتيجه گيری :

 .نمود های انگلی جلوگیری بیماری از زیادی حد سبزیجات در میان زنان به عنوان مدیران خانه، تا کردن

 

 واژگان کليدی : سبزیجات، ضدعفونی، انگل زدایی
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 و سنجش آگاهی دانشجویان علوم پزشکی در خصوص کاربرد فناوری های نان

 .ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی کارشناس ؛مرضیه نجار

 .ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی کارشناس ؛سمیه جعفریان

، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات ارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیطدانشجوی ک ؛آقالری زهرا

 .دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایراندانشجویی، 

Email: z.aghalari@gmail.com 
 

 

 یمی،ش انرژی، زیست،محیط بیوتکنولوژی، دارو، غذا، پزشکی، های تشخیصحوزه در کاربردهایی نانوتکنولوژیزمينه و هدف : 

 به تعالی و پیشرفت کشور ضروری است، های جدید برای دانشجویان به منظور کمک دارد. از آنجا که شناخت فناوری فیزیک

 .شد انجام نانو هایفناوری کاربرد خصوص در پزشکیعلوم دانشجویان آگاهی سنجش هدف با حاضر پژوهش لذا

نفر از دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری،  011میان  0۳69توصیفی تحلیلی در سال  مطالعه این مواد و روش ها :

اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بابل که بیش از یکسال از دوره تحصیلشان گذشته بود، انجام شد. بهداشت محیط، هوشبری و 

سوالی در رابطه با اطالعات 04آوری اطالعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته گیری به صورت آسان و جمعنحوه نمونه

انو در میان ن هایخصوص نانو، نام بردن مصادیق فناوری های نانو، تعریفی دردموگرافیک، شنیدن کلمه نانو تکنولوژی یا فناوری

های نانو در علوم پزشکی، داروسازی، بهداشت، فیزیک و شیمی بود. وسایل روزمره زندگی، بیان مثال در خصوص کاربرد فناوری

تجزیه  19/1ی داری ، آنالیز واریانس و رگرسیون خطی و با سطح معن t-testاطالعات بدست آمده از طریق آزمون های آماری 

 و تحلیل شدند.

درصد 06سال بودند.  4۳تا  41درصد در سنین  .2درصد در مقطع کارشناسی و  0.درصد دانشجویان دختر،  99: نتایج 

درصد 06درصد توانستند مصادیق نانو تکنولوژی را در وسایل زندگی نام ببرند. ۳0دانشجویان واژه نانو را شنیده بودند، اما فقط 

های نانو در علوم پزشکی را تولید دارو، وسایل آرایشی بهداشتی و تغییرات ژنی وساخت دستگاه های حساس فناورید کاربر

درصد از دانشجویان بهداشت ساخت آفتکش های متناسب با طبیعت را نام بردند. بیشترین تعداد دانشجویان  4آزمایشگاهی و 

درصد 44وص فناوری های نانو رسانه های دیداری و شنیداری هستند. اذعان نمودند مهمترین منبع کسب اطالعات در خص

های نانو عالوه بر پیشرفت در تکنولوژی ها، مخاطراتی برای سالمت انسان و محیط دانشجویان بیان کردند استفاده از فناوری

 زیست محیط نیز دارند.

اوری های نانو اطالعات مناسبی نداشتند، پیشنهاد می شود با  درصد دانشجویان مورد بررسی از فن 1.وداز آنجا که حد نتيجه گيری :

 نانو در علوم پزشکی توجه اساتید و دانشجویان به علوم نوین معطوف گردد. های فناوری قرار دادن واحدهای درسی در خصوص کاربرد

 

 دانشجویان علوم پزشکی واژگان کليدی : آگاهی، فناوری نانو،
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Dehydration crisis treatment with virtual and gray water 
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Email: z.aghalari@gmail.com 

 

 
Background and Aim: Virtual water and gray water are two categories of water resources that 

people are less aware and ignore. Therefore, the present study aimed to identify virtual and gray water 

as a solution to water scarcity in world. 

Materials and Methods: This research is a review study using the resources of Latin and Persian 

from print materials to Internet resources and search related articles in the magiran, Google Scholor, 

Pubmed, Iranmedex, SID citation databases. The keywords used are virtual water, gray water, water 

footprints and water crisis. A total of 20 articles were found that after reviewing the abstract articles 

and removing unrelated articles, eight papers were used in this study. 

Results: The review of the papers showed that virtual water was used as the main part of water 

consumed during the production process. The virtual water quantity of each product or product varies 

according to the climatic and cultural conditions, the place of production, management, and planning 

during its production process, for example, the virtual water of one kilogram of wheat in Iran and a 

European country are different. Gray water for recycled water or household wastewater is referred to 

as waste water from daily routine operations, which can be used for irrigation of green spaces and toilet 

siphons and garden washings. The evaluated articles showed that in Iran, the use of this type of water 

has not yet been implemented, while in many European and American countries, these resources are 

used to the maximum. 

Conclusion: In general, paying attention to virtual water and preventing its exit from the country and 

exploitation of gray water can help the country in addition to environmental benefits. It is therefore 

advisable to counteract the depression of the water by informing the various strata of the community 

and those responsible for virtual water and technologies benefiting from gray water. 

 

Keywords: Virtual water, gray water, dehydration crisis 
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 بررسی حذف فوتوکاتالیستی مواد رنگزای آلی با استفاده از نانوکاتالیست ها

 لوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایرانموسسه سالمت مشکین شهر، دانشگاه ع ؛ییصبا رحمتی کله سرا

 فنی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران گروه مهندسی شیمی، دانشکده ؛یرضا مهدو

 موسسه سالمت مشکین شهر، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران ؛ییموال الیهس

 لوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایرانموسسه سالمت مشکین شهر، دانشگاه ع ؛ اصل یبیمهسا غر
 

 

 ندهست رنگزا وادم مانند آلی های آالینده حاوی اینکه به دلیل بهداشتی و دارویی صنایع از حاصل پساب هایزمينه و هدف : 

ن بردن برای از بی و روش جدید یک تکنولوژی فوتوکاتالیستی هستند. فرآیندهای خطرناك عمومی سالمت و زیست محیط برای

یست نانوکاتال است. افزایش حال در گیری چشم طور آلودگی های زیستی می باشند و استفاده از فناوری نانو در این زمینه به

 این است گسترش حال در روند این و یافته اند کاربرد سالمت و بهداشت حوزه تا صنعت از مختلف، های زمینه بسیاری از در ها

 کنیم. یمرور و بررس است، رشد به رو و نوین های زمینه از یکی که در فرایند فوتوکاتالیستی نانوذرات را ویژگی که شد باعث امر

( در CuOو اکسید مس )( ZnO) (، اکسیدرویTiO2یتانیوم دی اکسید )ت نانوذرات مطالعه تاثیر این در مواد و روش ها :

 کتوررا وارد یک در غلظت های مختلف تهیه و های رنگ تخریب نوری مواد رنگزا و سمی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نمونه

وسط نانوذرات و با استفاده از مختلف ت شرایط در رنگدانه ها کارایی حذف ( شدند.UVفوتوکاتالیستی دارای المپ فرابنفش )

 مشخص گردید.  UV-VISدستگاه اسپکتروفوتومتر 

یب راندمان تخر زیست محیط با سازگاری و شیمیایی پایداری دلیل به فلزی اکسید جاذب ترین معروف TiO2نانوذرات  :نتایج 

 ردهک مواجه محدودیت با را آن از استفاده بودن یواردات تولید و باالی اما فراوری دشوار، هزینه باالتری نسبت به سایر ذرات دارد

ات شود. مطالع می احساس شدت به باالتر حتی و کیفیت مقدار همان با حال عین در مناسب جایگزین انتخاب بنابراین. است

 باعث بهبود چشم گیری در فرایند تخریب خواهد شد.  ZnOنشان داد حضور عوامل اصالح کننده در نانوذرات 

 در ناسبیم کارایی موثر، عملیاتی عوامل سازی بهینه با فوتوکاتالیستی روش که داد نشان تحقیق این نتایج يری :نتيجه گ

 پذیری گزینش و باال فعال سطح کوچک، بسیار اندازه. داد انجام تر بزرگ های مقیاس در توان می و دارد رنگزا مواد رنگبری

 .شود می واکنش بازده و سرعت افزایش باعث ها نانوکاتالیست در عالی

 

 واژگان کليدی : نانوذرات، فوتوکاتاليست، آالینده، نانوکاتاليست، رنگزا
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 Berberisزرشک ) اهیگ ریشه یسنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آب

vulgarisآن یکروبیخواص ضد م ی( و بررس 

 

 محمودرضا بهروان 
 

 

 از جمله عدم یبیمعا یکه دارا ردیگ یانجام م یمختلف ییایمیش یت نقره به روش هانانوذرا دیامروزه تول زمينه و هدف :

که  انوذرات،ن دیسبز تول یها ستمیمحققان به س لیدل نیاست. به هم دیتول یبرا شرفتهیپ زاتیتجه ازمندیمحلول و ن یداریپا

نقره به مقدار  یکروبیضد م تیخاص ده اند.آور یساده دارند، رو دیتول یبوده و روش ها یطیمح ستیحداقل خطرات ز یدارا

 یزخم واکنش نشان م عیاثر است اما با رطوبت در پوست و ما یب ینقره آزاد شده وابسته است. نقره در حالت فلز زانینقره و م

ا هدف شک بزر اهیگ ریشه ینقره با استفاده از عصاره آب تراتیمطالعه با هدف سنتز سبز از نمک ن نیشود. ا یم زهیونیدهد و 

 .شد ییسبز سنتز و شناسا یمیگسترش ش

 نانوذرات نقره لیو زمان بر تشک اهیگ ینقره، حجم عصاره آب تراتیمطالعه، سه پارامتر غلظت نمک ن نیدر ا مواد و روش ها :

 یشده بر رونانوذرات سنتز  یکروبیضدم تیفعال MICو  وژنیفید سکید یبا استفاده از آزمونها سپسقرارگرفت..  یمورد بررس

 قرار گرفت. ی( مورد بررسStaphylococcus aureusگرم مثبت ) یباکتر کی( و Escherichia coli) یگرم منف یباکتر کی

آزمونها  نیا جیواکنش انجام شد. در ادامه نتا یرنگ محلولها رییتغ ینانوذرات با مشاهده چشم لیتشک هیاول صیتشخ: نتایج 

ه در اطراف شد جادیباشند. هاله ا یم الیباکتر یآنت تیخاص یزرشک دارا اهیتز شده توسط برگ گنشان داد که نانوذرات نقره سن

 MICبا استفاده از آزمون  نینانوذرات سنتز شده بود. همچن یکروبیاثر ضد م هنده( نشان د وژنیفید سکی)در آزمون د سکهاید

 مشخص شد.   E. coliو  S. aureus یدو باکتر ینانوذرات بر رو یغلظت مهار نی، کمتر

تواند به  یباشند و م یم الیباکتر یآنت تیخاص یآزمون ها نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده دارا نیا جینتا نتيجه گيری :

 استفاده شود. یکروبیو ضد م ییدارو یمنظور کاربردها
 

 Berberis vulgaris  ،MIC ،یکروبيم ضد تيسبز، نانوذرات نقره، فعال یميشواژگان کليدی : 
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ارزیابی وضعیت مدیریت پسماند و ارتقای آن در بیمارستان شهید مطهری ذوب 

 ۶۹۳0-۳۱آهن اصفهان در طی سال های 

 رئیس بیمارستان ؛دکتر علیرضا آجدانی

 معاون بیمارستان ؛دکتر مهرداد قدیری

 مسئول بهداشت بیمارستان ؛مهندس مجتبی قدمی

 بیمارستان شهیدمطهری ذوب آهن اصفهان مسئول بهبود کیفیت ؛صفورا حیدری
 

مدیریت و برنامه ریزی نامناسب در خصوص پسماندهای بیمارستانی سبب تولید میزان قابل توجهی از انواع زمينه و هدف : 

پسماندهای مضر گشته که کنترل آن می تواند منجر به کاهش آالینده های زیست محیطی و حذف هزینه های هنگفت گردد. 

منظور مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت مدیریت انواع پسماند در بیمارستان و ارائه راهکارهای اجرایی و بهبود آن  به همین

 انجام شد. 

طی  0۳69-69توصیفی مداخله ای در بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان در سال های -این مطالعهمواد و روش ها :

ماندهای تولیدی بیمارستان در چهار دسته اصلی عادی، عفونی، تیز و برنده و شیمیایی دارویی سه فاز انجام گرفت. در فاز اول پس

بخش محل تولید توزین و در فرم مربوطه به صورت روزانه ثبت گردید. در فاز دوم وضعیت موجود با استانداردهای  .0و به تفکیک 

الیز شرایط موجود، برنامه عملیاتی به منظور ارتقای وضعیت موجود کشوری و بین المللی مورد مقایسه قرار گرفت و با توجه به آن

تدوین و در کمیته بهداشت محیط بیمارستان مصوب و اجرا شد. در فاز سوم پسماندهای بیمارستانی مجدداً مشابه فاز اول توزین 

 گردیده و داده ها با دوره قبلی مقایسه شد.

 𝑘𝑔/𝑑𝑎𝑦 .2/2ی اولیه قبل از ارتقاء میانگین پسماندهای تولیدی به ازای هر تخت در بیمارستان مورد مطالعه در بررس: نتایج 

کاهش یافت. در واقع نتایج نشان داد که میانگین  𝑘𝑔/𝑑𝑎𝑦 0/2 بود و در بررسی مجدد پس از اجرای برنامه های عملیاتی به  

 ./۳درصد، پسماندهای پزشکی به میزان  .0/0زان درصد، پسماندهای عادی به می 9/0۳کل پسماندهای تولیدی به میزان 

درصد بهبود یافته  49/9درصد و پسماندهای شیمیایی دارویی پس از ارتقاء به میزان  .0درصد، پسماندهای عفونی به میزان 

 درصد افزایش پیدا کرده است. 40است. همچنین پسماندهای تیز و برنده به میزان 

یمارستان مورد مطالعه در اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماند و کاهش وزن پسماندهای علی رغم موفقیت ب نتيجه گيری :

پزشکی و بهبود چشمگیر میزان کل پسماندهای بیمارستانی، مقایسه این شاخص با دیگر بیمارستان ها مخصوصاً بیمارستان 

 91ه پسماندها این شاخص را حتی تا بیش از های خارج از کشور نشان می دهد که این ظرفیت وجود دارد که با مدیریت بهین

 درصد کاهش داد.

 

 پسماندهای پزشکی، بيمارستانواژگان کليدی : مدیریت پسماند، 
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در سطح عرضه شهرستان دشتستان در سال  ییمواد غذا یکروبیم یآلودگ یبررس

۳۱ 

  ی زهرا همت، زینب ارجمندی، طیبه سبحانی، سید محمود مهدیان، سیده فاطمه حسینی

 
 

 یها و انگل ها( را به بدن انسان فراهم م روسیها، و یاز پاتوژن ها )باکتر یاریمصرف غذا امکان انتقال بس و هدف: نهيزم

 یتجواست و جس عیو توز ینگهدار د،ینقص در مراحل تول ای هیثانو ینشان گر آلودگ ییها در مواد غذا یباکتر یسازد. تعداد کل

رنامه و ب ییمنتقله از مواد غذا یها یماریها و ب تیاز مسموم یریشگیپ لیبه دل ییمواد غذا یاگروه هزا در  یماریب یها یباکتر

 یو سرانجام ارتقا ییغذا یمنیدر جهت بهبود بهداشت و ا ییو عرضه مواد غذا دیمناسب در سطح تول یو مداخله ها یزیر

ح در سط ییمواد غذا یکروبیم یآلودگ زانیم نییعژوهش تپ نیباشد. هدف از انجام ا یم تیسالمت مصرف کنندگان حائز اهم

 .باشد یشده م نییتع یعرضه شهرستان دشتستان از نظر انطباق با استانداردها

 یمختلف از مناطق شهرستان دشتستان به طور تصادف یینمونه مواد غذا 2.1 ،یمقطع یفیمطالعه توص نیدر ا : مواد و روش ها

 یشبکه بهداشت و درمان ارسال و سپس نمونه ها از نظر آلودگ یمعاونت غذا و دارو ییمواد غذا هشگایو به آزما ینمونه بردار

 .قرار گرفتند شیمورد آزما ییایباکتر

  اتیو لبن ینیپروتئ ی، فراورده هاجاتیسبز زا،یبیمار یبه باکتریها یو آلودگ فرمهایو کل باکتریهایاز نظر شمارش کل نتایج:

شده  ینمونه بردار اتیلبن %40و  ینیمواد پروتئ %۳۳ جات،یسبز %9۳ترین غذاها شناخته شدند، بطوریکه لودهبعنوان آبترتیب 

ز نظر ا ،ینیپروتئ یو فرآورده ها جاتیسبز ل،یمزوف یها یبه باکتر ی. از نظر آلودگگزارش شده است یکروبیم یآلودگ یدارا

جات  ینیریش و ینیاورئوس، مواد پروتئ لوکوکوسیبه استاف یز نظر آلودگو ا یمحصوالت لبن و جاتیها، سبز فرمیبه کل یآلودگ

 .را نشان دادند یآلودگ زانیم نیو کمتر نیشتریب بیبه ترت

از  یریجلوگ ی.  براباشدیم ییماده غذا نیها حساستر سمیکروارگانیبه م یاز نظر آلودگ جاتیدر مجموع، سبز :یريگ جهينت

و عرضه  یساز رهیحمل و نقل، ذخ ،یو نظارت در آماده ساز یاصول بهداشت تیموزش افراد، رعاآ ،ییمواد غذا یکروبیم یآلودگ

 .باشد یم یضرور ییمواد غذا

 

 ینيمواد پروتئ جات،یسبز ،یکروبيم ی: آلودگواژگان کليدی 
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رسی وضعیت دمای محیط و تجهیزات در مراکز عرضه مواد غذایی شهرستان بر

  ۳۱دشتستان در سال  

  زهرا همتی ، زینب ارجمندی، طیبه سبحانی، سید محمود مهدیان، فاطمه حسینیسیده 

 
 

کند،  یرا فاسد م ییها موثر است و در صورت عدم کنترل، مواد غذا زمیکروارگانیدما )درجه حرارت(، بر رشد م:  زمينه و هدف

انعقاد  .شود یدو برابر م ییدر مواد غذا ییایمیش یگراد دما، سرعت واکنش ها یدرجه سانت 01هر  شیکه با افزا یبه گونه ا

عنوان  اوقات به یاست که گاه ییها از اثرات گرما در مواد غذا میرفتن آنز نیرطوبت و از ب ریها، تبخ ونیامولس هیتجز ن،یپروتئ

ز رل دما در مراکاز همین رو کنت شوند. یفاسد م زیسرما ن ایسرد  یدما لهیبه وس ییغذا موادی گرم محسوب میشود. مضرات هوا

عرضه مواد غذایی بویزه کنترل دمای یخچال و فریزرها از اهمیت خاصی برخوردار میابشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت 

دمای محیط و تجهیزات  در مراکز عرضه مواد غذایی به منظور ارتقا بهداشت مواد غذایی در سطح شهرستان دشتستان صورت 

  پذیرفت . 

ی به صورت تصادف مورد سنجش دمای محیط و یخچال و فریزر،   0490تعداد  ،یمقطع یفیمطالعه توص نیدر ا ا:هو روش مواد

ما دبا استفاده از دستگاه مراکز تهیه و توزیع شهرستان دشتستان از و در فصول مختلف سال و در ساعات مختلف شبانه روز 

ها استفاده شده داده زیجهت آنال SPSSو  EXCEL م افزاراز نر یبررس نیصورت گرفت. در ا IR012Testo-مدل  سنج 

 .است

. همچنین در ورد مطابق با استاندارد بوده است( م%0.) 6.9مورد سنجش دمای محیط و تجهیزات ،  0490از مجموع  نتایج :

یخچالها در اما در مورد دمای  (P<0/001)خصوص دمای محیط در فصول گرم و سرد سال تفاوت معنا داری وجود داشت، 

 ال تفاوت معنا داری وجود نداشت.فصول مختلف س

: در مجموع محل نگهداری یخچال و فریزرها، درز گیری آنها، تجهیزات سرمایشی محیط نسبت به سطح مراکز،  نتيجه گيری

اشت مواد غذایی و بهددر دمای محیط و تجهیزات تاثیر به سزایی دارد لذا مدیریت موارد مطرح شده کمک شایانی به حفظ دما 

 خواهد نمود.

 
 واژگان کليدی : دما، یخچال، دشتستان
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Survey Quality of Rural Drinking water supply in Dehaghan 

County in 2016 

Maryam Amin؛ Water Laboratory, Isfahan University of  Medical Sciences, Dehaghan, Iran 

Seyed Mohammad Hadi Sharifi؛ Dehaghan Hospital, Isfahan University of  Medical Sciences, 

Dehaghan, Iran 

Safoura Erfan؛ Isfahan University of  Medical Sciences, Shahreza, Iran 

Mozhgan Momayez؛ Shahreza Clinic, Isfahan Social Security Organization, Shahreza,Iran 

mahnaz Momayez؛ Shahreza clinic, Isfahan University of  Medical Sciences, Shahreza, Iran 

email؛ seyed66@ymail.com 

 
 

Background and Aim: The physical, chemical and microbial properties of water are the criteria to 

consider it as drinking water quality. Unfavorable changes in such parameters may threat consumers' 

health. The aim of this study is to give a clear view of physical, chemical and microbial  quality of the 

rural water supply in dehaghan county and compare with national and EPA standards.  

Materials and Methods: This descriptive periodical study was done during Jan 2016 to Dec 2016. 

And 156 Samples were collected directly from the 13 rural water supply in dehaghan county. Parameters 

of chemical and physical, including EC ,TDS, Turbidity, Hardness, nitrate, nitrite, Alkality, Fluoride 

and remaining chlorine were monitored and analyses were done according to standard methods. 

Multiple tube fermentation method was used to determine fecal and total coliform bacteria and spread 

plate method was used to measure heterotrophic bacteria.  

Results: The average residual chlorine, nitrate, nitrite, Hardness, Fluoride were, (0.61±0.11), (39.7±), 

(0.003±0.001), (375.6±143), (0.26±0.11), (232±87) Mg/L in a samples of water respectively. An 

average concentration of EC, TDS, fecal coliform, total coliform was (1115±371) µS/cm and (587±) 

Mg/L, (0.00) MPN/100Ml, (0.00) MPN/100Ml respectively. Statistical analysis doesn't show a 

meaningful difference between the parameters with standard parameters   

Conclusion: Quality of the rural water supply in dehaghan was not problematical from health point 

of view. However, high TDS and nitrate content may increase diarrhea risk in consumer as well as 

corrosive effect of water  and  also may was dangerous for children and pregnant women.  
 

Keywords: Dehaghan, water supply, TDS, EC. 
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Evaluation Function of Infectious Waste Sterilizing Devices in 

Dehaghan Hospital in 2016 

Seyed Mohammad Hadi Sharifi؛ Dehaghan Hospital, Isfahan University of  Medical Sciences, 

Shahreza, Iran 

Ahmad Shamaei؛  Isfahan University of  Medical Sciences, Isfahan, Iran 

Maryam Amin؛ Dehaghan Hospital, Isfahan University of  Medical Sciences, shahreza, Iran 

Mozhgan Momayez؛ Shahreza Clinic, Isfahan Social Security Organization, Shahreza,Iran 

 

 

Background and Aim: Waste of health care centers is very Important due to their major role in 

spreading various disease and environmental pollution. Autoclaving is one of the methods which 

sterilizes infectious solid wastes. As a results , considering function of Infectious Waste Sterilizing Set 

in hospital seems necessary.This study is aimed to assess function of this equipments of waste in 

dehaghan hospital.  

Materials and Methods: In this experimental study had been operated between jan - dec 2016 and  

setting 288 tests from physical, chemical, and bhological function of the autoclave in the each week. 

Mechanical function had been examined by monitoring and recording mechanical index through 

thermometers and registers of device. Chemical and biological function had been examined by indicator 

strip and biological strip and stearotermophilus Geobacillus spores.Finally obtained results were 

analyzed by Descriptive Statistics test. 

 Results: Among the all of the tests of survey carried out   out 97.3%of physical tests and %98.7of 

chemical tests and 100% of biological tests from the Waste Sterilizing Set had efficient results.Also no 

grow any stearotermophilus Geobacillus spores in the study duration.         

Conclusion: Based on the results, mentioned Waste Sterilizing devices are  able to decontaminate 

dehaghan hospital waste from hazardous materials chemically and biologically. Also the mechanical 

process is efficient enough by proving required temperature and time. Thus the final functional 

assessment is identified as acseptable out come.  
 

Keywords: Dehaghan, Infectious, waste Sterilizing Set.    
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غربالگری عوامل موثر بر حذف رنگ از فاضالب واقعی  توسط فرایند ازن زنی 

پرسولفات با استفاده از  مدل آماری   کاتالیزوری با اکسید منیزیم در حضور

 فاکتوریل کسری

مت، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سال ؛عسگری قربان

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ؛چاوشی سونیا

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ؛باقری مرضیه
Email:m.bagheri3113@yahoo.com 

این مطالعه با هدف کلی بررسی امکان سنجی استفاده از نانو اکسید منیزیم به عنوان کاتالیزوردر فرآیند ازن زمينه و هدف : 

 زنی برای رنگ زدایی و معدنی سازی فاضالب واقعی نساجی در حضور پرسولفات انجام شده است.

یک راکتور نیمه پیوسته در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. در این مطالعه اثر غلظت  این مطالعه تجربی، در:  مواد و روش ها :

در حالت بهینه مورد آزمایش  CODپرسولفات، دبی ازن زنی، زمان واکنش و دوز کاتالیزور برای حذف رنگ فاضالب نساجی و 

( با درجه p−k3ریل کسری عاملی سه سطحی )قرار گرفت. برای بدست آوردن شرایط بهینه آزمایش از طرح آزمایش با روش فاکتو

استفاده   Statistica 10و  Minitab 17تفکیک باالی طراحی و اجرا شد. . برای تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از نرم افزار 

 شد.

گرم در لیتر  9/1( و دوز کاتالیزور valueP=119/1دقیقه ) 09نتایج حاصل آنالیز داده ها نشان داد که زمان تماس  نتایج :

(146/1=valueP1( دارند و اثر متقابل این پارامترها با )149/1( بیشترین اثر روی متغیر پاسخ ) درصد حذف رنگ=valueP معنی )

دقیقه، دبی  09دارد می باشد.  شرایط بهینه حذف رنگ براساس  آنالیز واریانس و مدل مناسب بدست آمده در زمان واکنش 

گرم در لیتر بود. در شرایط بهینه راندمان  9/1میلی مول بر لیتر و دوز کاتالیزور  9/0یقه، دوز پرسولفات لیتر در دق 4ازن زنی 

 درصد بدست آمد.  COD .9درصد و حذف  69حذف رنگ از فاضالب نساجی

زیادی از  ی تعدادمطالعه نشان می دهد که مدل آماری  فاکتوریل کسری، یک ابزار مفید برای غربالگر نتایج این نتيجه گيری :

متغیرها و کاهش تعداد آزمایشات است. استفاده از نانواکسیدمنیزیم به همراه ازن در حضور پرسولفات اثر هم افزایی و خاصیت 

بافری در حذف رنگ و معدنی سازی فاضالب نساجی دارد و به شدت رنگ زدایی و معدنی سازی افزایش داده و نیاز به اصالح 

pH نتفی می سازددر فرآیند را م. 
 

 واژگان کليدی : روش آماری فاکتوریل کسری، پرسولفات،  فاضالب نساجی
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ارزیابی آگاهی و عملکرد مردم شهر رفسنجان نسبت به مدیریت مواد زائد جامد 

 ۶۹۳۱شهری در سال 

   مهناز سلیمانی،  معصومه طهماسبی زاده، سهیال شورگشتی، مهشید بهرامی، میثم کرمی
 

 

 

باشند. به گمان بسیاری از می توجه مورد زیست محیط اصلی هایآالینده از یکی عنوانبه پسماندها امروزه: هدف زمينه و

تواند راه گشای این مسئله مهم زیست محیطی سازی در حوزه مدیریت مواد زائد جامد میمحققین، افزایش آگاهی و فرهنگ

لکرد مردم شهر رفسنجان نسبت به مدیریت مواد زائد جامد شهری اجرا ارزیابی آگاهی و عمباشد. لذا پژوهش حاضر با هدف 

 گردید.

عدد  411و از طریق پرسشنامه انجام شد. در این تحقیق، تعداد  0۳69مقطعی در سال -این مطالعه توصیفی ها:مواد و روش

و آزمون همبستگی جهت آنالیز  T-testطرفه، پرسشنامه در نقاط مختلف شهر رفسنجان تکمیل شده است. از آنالیز واریانس یک

 های آماری بهره گرفته شده است.داده

و  "های کاهش پسماند در منزلراه"ترین و جزء ضعیف "بازیافت شیشه"و  "کمپوست"آگاهی شهروندان در زمینه : نتایج

ارتباط "شهروندان در زمینه در همین راستا عملکرد  ترین موارد آگاهی مردم بود.جزء قوی "اثرات پسماند بر محیط زیست"

تفکیک زباله در "و  "به موقع تحویل دادن پسماند خانگی"ترین و جزء ضعیف "مردم با سازمان بازیافت و شهرداری منطقه

 ترین موارد عملکرد مردم بوده است.جزء قوی "مبدأ

ردد با گبت ارزیابی نشد. پیشنهاد میکل آگاهی و عملکرد مردم در خصوص مدیریت مواد زائد جامد شهری مث در: گيرینتيجه

سازی در این زمینه بتوان شاهد افزایش بهبود شرایط آگاهی های آموزشی، افزایش سطح دانش عمومی و فرهنگبرگزاری دوره

 و عملکرد مردم باشیم.

 

 واژگان کليدی: مواد زائد جامد، آگاهی، عملکرد، رفسنجان
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)استان  ی زنانه شهرستان دامغانبررسی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه ها

 ۶۹۳۱سمنان( در سال 

   مهشید بهرامی، حمید رضا ناصحی نیا، الهه ترابی
 

 

آرایشگاه ها از جمله اماکنی هستند که با توجه به ماهیت کار در آنها، خطر انتقال و ابتال به بیماری های ایدز و  زمينه و هدف:

انجام 0۳69ی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه های زنانه شهرستان دامغان در سال هپاتیت باال است. پژوهش حاضر با هدف بررس

 گرفت.

های زنانه شهرستان به صورت تصادفی مورد بررسی واحد از آرایشگاه 21مقطعی تعداد -در این بررسی توصیفی مواد و روش ها:

ها و سالن زیبایی زنانه مصوب وزارت بهداشت بود قرار گرفت. پرسشنامه مورد استفاده، چک لیست بازرسی بهداشتی از آرایشگاه

که دارای سه بعد بهداشت فردی، بهداشت ابزار و تجهیزات، بهداشت و ایمنی ساختمان است؛ آمار وضعیت شاخص های بهداشت 

مورد  Excelافزار های زنانه از مراکز بهداشتی و درمانی جمع آوری گردید و در نهایت داده ها با استفاده از نرم محیط آرایشگاه

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

( 4./0۳میزان مطلوبیت شاخص های بهداشتی مورد مطالعه در بعد بهداشت و ایمنی ساختمان کمترین درصد فراوانی)نتایج: 

 درصد( را نشان داد. همچنین میانگین کل مطلوبیت شاخص ۳./06و نیز در بخش بهداشت ابزار و تجهیزات بیشترین فراوانی)

 درصد( بود. 4./64های بهداشتی مورد مطالعه برابر با )

های مناسب با حرفه لزوم توجه بیشتر به بهداشت و بهسازی محیط، ممنوعیت عرضه دخانیات، تهیه لباس نتيجه گيری:

لکرد مجعبه کمک های اولیه و سفتی باکس ها و همچنین تأکید بر رعایت بهداشت از طریق تغییر نگرش و ع آرایشگری، نصب

 های زنانه شهرستان دامغان توصیه می گردد.آرایشگاه

 

 واژگان کليدی: بهداشت محيط، آرایشگاه زنانه، شهرستان دامغان
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 نیبه عنوان مهمتر ییدارو اهانیگ لهیبه وس نیفلزات سنگ ییپاال اهیگ یبررس

 یطیمح ستیز یها یآلودگ یتیریراهکار مد

 ،یوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمباشگاه پژ ؛یدهکرد میالهه آل ابراه

 رانیشهرکرد، ا

 رانیشهرکرد، شهرکرد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ؛انیحانیر یعل

Email: ali.reyhanian70@yahoo.com 
 

 

 یم نیمختلف به فلزات سنگ اهانیکشت گ ریآلوده شدن خاك ز ،یطیمح ستیمسائل ز نیاز مهمتر یکی و هدف : نهيزم

 رهیورود به زنج قیانسان از طر یبه سالمت بیباشد و باعث آس یم یجد دیتهد کیفلزات در خاك،  نیا ادیز ریباشد. وجود مقاد

و  ییاسرطان ز ،یسبب بروز اختالالت عصب ط،یشده در مح فیتعر یداردهااز استان شیب نیشود. حضور فلزات سنگ یم ییغذا

 نهیو کم هز یعیطب یآلوده روش یها طیمح شیدر پاال اهانیکه استفاده از گ ییشود. از آن جا یدر انسان م یکیت ژنتاختالال

به  یطیمح یها یرفع آلودگ جهت ییدارو اهانیاز گ یبرخ یکه به معرف میبر آن شد کیستماتیس یمطالعه مرور نیاست، در ا

 . میبپرداز داریپا ستیز طیمح جادیو ا یتیریراهکار مد نیعنوان مهمتر

  یاطالعات یها گاهیمقاله از پا نیذکر شده در ا یواژه ها دیک،کلیستماتیس یمطالعه مرور نیانجام ا ی: برا و روش ها مواد

SID  وGoogle Scholar ،Scopus ،Medline ،PubMed  در نظر گرفته شده، تعداد  یارهایجستجو شدند. بر اساس مع

 طالعه شدند.مقاله انتخاب و وارد م

از جمله سرب،  نیآلوده به فلزات سنگ یها طیدر مح ییدارو اهانیاز گ ینشان داد، کاشت برخ یبررس نیا جینتا : جینتا

 یطیحم یها یجهت کاهش آلودگ نیفلزات سنگ یدر حذف و پاکساز ییباال ییکارا وم،ینیمس و آلوم ک،یآرسن وه،یج وم،یکادم

ونه، شاهتره، گاو پ ،یدرمنه دشت ر،یخرفه، خاکش ،یشامل قدومه کوه نیسنگ زاتحذف کننده فل ییدارو اهانیگ نیدارند. مهمتر

فلزات  اهانیگ نیباشند. ا یم یبابونه، تاج خروس، اسطوخودوس، نعناع و خردل هند حان،یشاه دانه، ر ،یگل راع ،یگل میمر

 هند. د یخود تجمع م ییو اندام هوا شهیجذب کرده و در ر طیرا از مح نیسنگ

ق آلوده، مناط ییپاال اهیگ یتوانند برا یم نیمقاوم به فلزات سنگ اهانیبه عنوان گ ییدارو اهانیاستفاده از گ : یريگ جهينت

 داده شوند.  جیو ترو هیتوص

 

 یطيمح ستیز یها یآلودگ ،ییدارو اهانيگ ن،يفلزات سنگ ،ییپاال اهيگ:  یديکل واژگان
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 یآب یاز محلول ها ییدارو باتیحذف ترک مختلف در یروش ها ییکارا یبرس

 یپزشک اه علومدانشگ ییدانشجو قاتیتحق تهی، کمطیبهداشت مح یمهندس یکارشناس یدانشجو ؛یرین الیدان

  nayeri.danyal1997@gmail.com  نرایکرمانشاه،کرمانشاه، ا

اه علوم دانشگ ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یبهداشت حرفه ا یمهندس یکارشناس یدانشجو ؛یمیحامد رح

 رانیکرمانشاه،کرمانشاه، ا یپزشک

 یعلوم پزشک دانشگاه ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ط،یبهداشت مح یمهندس یکارشناس یدانشجو ؛فیشر میمر

 رانیکرمانشاه،کرمانشاه، ا
 

 

ن آ یداریو پا طیه محب وستهیورود پ لیها به دل کیوتیب یداروها از جمله آنت یایقای ریدر طول چند سال اخ و هدف : نهيزم

 باتیبا توجه به ،مصرف ترک نیدر نظر گرفته شده اند همچن یطیمح ستیز یها به عنوان آلوده کننده ها ستمیها در اکوس

دف از ه شودیم یمنجر به خطرات طیو دفع آن ها به مح هیرویاست اما مصرف ب افتهی شیها افزا کیوتیب یبخصوص آنت ییدارو

 .  باشدیم یاب یاز محلول ها کیوتیب یو آنت ییدارو باتیمختلف حذف ترک یروش ها ییکارا یمطالعه برس نیا

 یروش نیو همچن یاز  برس یاب یها حلولاز م ییدارو باتیمختف حذف ترک یمطالعه انواع روش ها نیدر ا مواد و روش ها :

 . دیگرد لیتحل یها 4101تا4100و  هیمشخص، تجز زیداشتند ن ییدارو باتیرادر حذف ترک ییکارا نیشتریکه ب

هر  .اماشودیحذف آن ها استفاده م یبرا ونیلتراسیون،فی ،تبادلییغشا یها ندیاز جمله جذب،فرا یمختلف یروش ها : جینتا

 ینرژا ازمندیاز جمله راندمان حذف باال،ن یخوب ییتوانا یدارا ییغشا یها یهستند به عنوان مثال صاف یبیو معا ایمزا یدارا کی

 نکهیا لیفوق،جذب به دل یروش ها نیدارد.از ب ستمیس یفشار باال نیتام لیباال دل هیبه سرما ازین ندیفرا نیا باشند،امایکم م

مختلف کربن  یجاذب ها نیاز ب باشدیعمل آسان م قهیبودن و طر تخللداشتن سطح مناسب،م لیروش کارامد به دل کی

 دیتول ایباال  نهیاز آن ها به علت هز یاریبس نکهیهمچون ا یبیمعا یا داراحال جاذب ه نیداشت.با ا یقابل توجه ییفعال،کارا

ز استفاده کردامرو یموثر تر یهااز روش  دیکه با ستندیسخت جاذب از آب موثر ن یجذب کم و جداساز تیوظرف هیثانو عاتیضا

موثر در جذب،نسبت سطح به حجم  یعامل یفعال،گروه ها یها تیباالتر،داشتن سا ییداشتن کارا  لینانو جاذب ها  به دل

 نسبت به جاذب ها دارند.  یباالتر ییمنحصر به فرد توانا ییایمیو ش یکیزیف یها تیع،خصوصیسر شتر،راندمانیب

 یبرا یطراتخ جادیمنجر به ا باتیترک نیدقت کرد که دفع ا دیبا ییدارو باتیگسترش مصرف ترک بهبا توجه  : یريگ جهينت

 تیاال،ساب ییع،کارایراندمان سر لیمختلف،نانوجاذب ها به دل یروش ها نیراستا از از ب نی.درهمشوندیم یابو منابع  ستیز طیمح

 .باشندیها م کیوتیب یانتجهت حذف  ییباال تیظرف یدارا یعامل یفعال و گروه ها یها

 

 یاب ینانوجاذب، محلول ها یی،بات دارويترک : یديواژگان کل
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پساب  تیفیخانه فاضالب )به روش لجن فعال ( و ک هیتصف ستمیعملکرد س یبررس

 آپادانا اهواز یو فوق تخصص یتخصص مارستانیب  یخروج

 

هواز ، اهواز، آپادانا ا یو فوق تخصص یتخصص مارستانیب طیبهداشت مح یکارشناس مهندس ؛یسوار قهیصد

 رانیا

   رانیهواز ، اهواز، اآپادانا ا یفوق تخصص مارستانیعامل ب ریو مد سیرئ فر؛ یفرامرز بهشت

  رانیشاپور اهواز ، اهواز، ا یجند یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیفرد عضو ه یقیحق نعمت اله جعفر زاده؛
 

 

دارا  لیدلب یمارستانیباشد. فاضالب ب یم یجوامع انسان یرو شیاز معضالت پ یکی یمارستانی: امروزه  فاضالب ب و هدف نهيزم

 یدج اریبس دیتواند تهد یو دفع نامناسب، م هیو خطرناك در صورت عدم تصف یسم باتیمواد و ترکبودن عوامل پاتوژن زا ، 

 مارستانیخانه فاضالب )به روش لجن فعال (  ب هیعملکرد تصف یمطالعه بررس نیانجام ا زو انسان باشد. هدف ا ستیز طیمح یبرا

 باشد.   یم مارستانیاز ب یپساب خروج تیفیفاضالب و ک دفع تیوضع یبررس نیآپادانا اهواز و همچن یو فوق تخصص یتحصص

و  تخصصی مارستانیخانه فاضالب ب هیتصف ی، بر رو0۳69ساله در سال کی یصورت دوره ا همطالعه ب نی: ا مواد و روش ها

خانه ،در  هیصفتیی فاضالب و کارا  تیفیک نییانجام گرفته است و به منظور تع یلیتحل-یفیآپادانا به روش توص یفوق تخصص

 ph COD, ،BOD ،TSS ریخانه صورت گرفت. و نمونه ها از نظر  مقاد هیتصف یاز پساب خروج یهر ماه عمل  نمونه بردار

،EC قرار گرفت ، یابیکل  به روش استاندارد مورد  ارز فرمیو کل یمدفوع فرمی، کل ادکدورت ، کلر آز. 

و  یمدفوع فرمیکدورت، کلر آزاد ، کل    BOD,COD,TSS یپارامترها نیانگیمطالعه حاضر نشان داد که م جی: نتا جینتا 

   mg/L  19.45، mg/L ..70۳,, ۳0749 mg/L ،07۳2 ,NTU،  ، ، بیخانه به ترت هیتصف یدر پساب خروج کل فرمیکل

mg/l0714  ،4  کمتر از   , mpg/100 ml 4کمتر از mpg/100 mlباشد. یم 

 یمدفوع BOD,COD,TSS، فرمیکدورت، کلر آزاد ، کل یپارامترها نیانگینشان داد که  م جی: نتایریگ جهینت : یريگ جهينت

خانه  هیبه روش لجن فعال در تصف هیکشور بوده و تصف ستیز طیمح ظتمصوب سازمان حفا یدر حد استاندارد خروج فرمیو کل

 ها داشته است.  ندهیدر حذف اال ییآپادانا عملکرد باال مارستانیفاضالب  ب

 

 فاضالب هيتصف ستميآپادانا اهواز، فاضالب، س یو فوق تخصص یتخصص مارستاني: ب یديواژگان کل
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 پروبیوتیک ها از دیدگاه ایمنی مواد غذایی

 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ بهروز تاجدار اورنج

 ی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهرانکارشناس؛ لیال پیوسته رودسری

Email: leila.peivasteh@yahoo.com 

 عضو هیئت علمی گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛پریسا صدیق آرا

 واد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهرانکارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی م ؛محدثه پیرهادی

 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ حدیث کرمی
 

 

ه دپروبیوتیک ها، میکروارگانیسم هایی )باکتری و مخمر( هستند که به طور زنده در مقادیر کافی دریافت گردی زمينه و هدف:

و اثرات مثبتی بر سالمتی انسان نشان می دهند. طی دو دهه اخیر، میکروارگانیسم های پروبیوتیک )ارتقا دهنده سالمت( در 

انواع مختلف فراورده های غذایی خصوصاً غذاهای تخمیری و نیز داروها به طور فزاینده مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله 

ه های ایمنی مواد غذایی حاوی پروبیوتیک ها و معیارهای انتخاب آن ها که با هدف بهبود سالمت به مسائل مهم مرتبط با جنب

 عمومی به فراورده های خاصی افزوده می شوند می پردازد. 

 جست وSciencedirect و Google scholar مقاالت مرتبط با موضوع مورد مطالعه در دو پایگاه اینترنتی  مواد و روش ها:

ررسی باز دیدگاه ایمنی مواد غذایی ها را  های بالینی و مقاالت مروری سیستماتیک که اثرات پروبیوتیک و کارآزماییشدند  جو

 . کرده بودند، وارد مطالعه شدند

در روند انتخاب میکروارگانیسم پروبیوتیک، جنبه های مختلفی از جمله ویژگی های ایمنی، عملکردی و تکنولوژیکی باید  نتایج:

ارزیابی قرار گیرد. در رابطه با جنبه های ایمنی، منشأ میکروارگانیسم )دستگاه گوارش انسان سالم(، غیربیماری زا بودن مورد 

آن و مقاومت به آنتی بیوتیک ها بسیار حائز اهمیت است. برخی میکروارگانیسم های پروبیوتیک مانند انتروکوکسی عالوه بر 

یستم ایمنی، یک پاتوژن فرصت طلب محسوب می شوند که منجر به بیماری در انسان حفظ میکروفلور طبیعی روده و تحریک س

شده و دارای عوامل مقاوم به آنتی بیوتیک و فاکتورهای ویروالنس می باشند. انتقال ژن می تواند منجر به اکتساب ژن ویروالنس 

 یا مقاومت ضدمیکروبی در باکتری های پروبیوتیک شود. 

باکتری های زنده تحت عنوان پروبیوتیک در غذا و مکمل های غذایی نیازمند ارزیابی ایمنی دقیق است.  کاربرد نتيجه گيری:

باکتری مورد استفاده در فراورده های حاوی پروبیوتیک باید کامالً ایمن باشد. گونه هایی که به عنوان پروبیوتیک استفاده می 

نتی بیوتیک ها مقاومتی از خود نشان ندهند و نیز از درمان عفونت های نادر شوند باید از فلور انسانی انتخاب شده و نسبت به آ

 پروبیوتیکی جلوگیری نکنند.   

 

 واژگان کليدی: پروبيوتيک، ایمنی غذا، غيربيماری زایی
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سرطانزا و  ( به عنوان عاملی جهش زاHCAsهتروسایکلیک )آروماتیک  یآمین ها

  یدهحرارت دو فراورده های گوشتی  گوشتدر 

 
 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران؛ لیال پیوسته رودسری

Email: leila.peivasteh@yahoo.com  
 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران ؛جبهروز تاجدار اورن

 ی گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهرانعضو هیئت علم؛ پریسا صدیق آرا
 

 

زا در فراورده های زا و یا جهش( به عنوان یکی از عوامل سرطانHCAsهای آروماتیک هترو سیکلیک )آمین زمينه و هدف:

از  ها در بدندهد که جذب این آمینشوند. مطالعات نشان میاند که در دماهای باال تولید میگوشتی پخته شده شناسایی شده

ا هدهد. در این مقاله به معرفی این آمینطریق مصرف محصوالت گوشتی پخته شده، احتمال ابتال به انواع سرطان را افزایش می

 ایهها و راهترین فاکتورهای موثر بر تشکیل این آمینها پرداخته شده است. هم چنین مهمو ساختار و مکانیزم تشکیل آن

 جلوگیری از آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند. 

 Pubmedو  Sciencedirect و googlescholar مقاالت مرتبط با موضوع مورد مطالعه در دو پایگاه اینترنتی مواد و روش ها: 

زم تشکیل و مکانی HCAsساختار مقاالت مروری سیستماتیک که  آزمایشگاهی و های بالینی و شدند و کارآزمایی جو جست و

 .بررسی کرده بودند، وارد مطالعه شدندها در مواد غذایی را آن

معموالً از سه فاکتور اصلی شامل کراتین/کراتینین، قندهای احیاکننده و آمینواسیدهایی که اساساً در  HCAsتشکیل  نتایج:

دمای پخت، زمان پخت، نوع گوشت، میزان  ها عمدتاً بهگیرد. تشکیل این نوع آمینشوند، نشأت میای یافت میغذاهای ماهیچه

می  مطالعات نشانچربی و رطوبت، میزان قند و اسیدهای آمینه آزاد به عنوان پیش سازها و نیز میزان کراتینین بستگی دارد. 

تیونی ابوده و از طریق به دام اندازی رادیکال کفعالیت موتاژنیک  قادر به کاهش دهد که آنتی اکسیدان های طبیعی و ساختگی

های ترکیبات ترین جاذب. آسکوربات و اریتوربات قویدنها را مهار می کن HCAتشکیل پیرازین در مراحل اولیه واکنش میالرد 

 اند.در مقادیر کم شناخته شده HCAsهای تشکیل رادیکالی و مهارکننده

 باشند که اثراتفرآیند مواد غذایی میآروماتیک هتروسیکلیک یکی از سموم ایجاد شده ناشی از  هایآمین نتيجه گيری:

ها در بدن انسان به اثبات رسیده است. بنابراین، بررسی شرایط و فاکتورهای موثر بر تشکیل این زایی آنزایی و جهشسرطان

 تواند گامی مهم در بهبود سالمت جامعه به حساب آید. ها، میهای جلوگیری از تشکیل آنها و شناخت راهآمین
 

 های آروماتيک هتروسيکليک، جهش زایی، گوشت پخته، آنتی اکسيدان ها  کليدی: آمين کلمات
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بررسی کیفیت فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی آب خروجی از دستگاه های تصفیه آب 

۶۹۳0در مناطق روستایی شهرستان الرستان در سال   

 ایران الرستان، رستان،کارشناس ارشد آموزش محیط زیست،دانشکده علوم پزشکی ال؛ حسن آتش پنجه

 لوم پزشکی الرستان، الرستان، ایرانکارشناس ارشد آموزش محیط زیست،دانشکده ع؛ مجید امینی

 الرستان، دانشکده علوم پزشکی الرستان، کارشناسی ارشد آموزش برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، ؛یعقوب آشنا

 ایران

 

وهمچنین روند رو به افت کیفیت آب منابع موجود و افزایش امالح  مبود آبافزایش جمعیت و کبا توجه به  زمينه و هدف :

موجب بروز مشکالت ژئوپولتیکی و بشری زیادی شده است و انتظار  شیمیایی و میکروبی،، محلول آب و تغییر مشخصات فیزیکی

مقابله با مشکل کمبود آب شیرین، تصفیه  یکی از راه حل ها برای می رود تکنولوژی بتواند نیازها را در این زمینه مرتفع کند.

 در شامیدنیآ آب کیفیت که رکشو از مناطقی در .آب شور از طریق فرایند شیرین سازی آب یا دستگاه آب شیرین کن است

. در این  ستا هشد سمعکو سمزا جمله از غشایی یها روش از دهستفاا سمت به دممر یشاگر باعث ،نیست مناسب سسترد

 ردمو دستگاه های تصفیه  ینا توسط ه)خروجی(شد عرضه آب شیمیایی و میکروبی -فیزیکی کیفیت که ستا هدش سعیمقاله 

  .دگیر ارقر سیربر
از طریق نمونه  69ماه در طی فصول  پاییز و زمستان سال9مقطعی که بمدت  -روش تحقیق بصورت توصیفی مواد و روش ها :

 091در مجموع  .فیه آب در مناطق روستایی شهرستان الرستان انجام گرفتدستگاه تص 41برداری آب ورودی و خروجی از 

نمونه آب خروجی دستگاهها( برداشت گردید.نمونه ها تحت شرایط استاندارد آزمایش 01نمونه آب ورودی( و )01نمونه )

،سولفات و پارامترهای  ،فلئور،نیترات،نیتریتPHشدند.پارامترهای سختی کل،هدایت الکتریکی،کل جامدات محلول،کدورت،دما،

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .Excellمیکروبی مورد بررسی قرار گرفت . سپس نتایج و آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار 

درصد نمونه های آب تصفیه شده توسط دستگاه های اسمز معکوس در ردیف 69یافته ها نشان می دهد که در بیش از : نتایج 

بک قرار می گیرد.در برخی از نمونه های میکروبی برداشت شده قبل از دستگاه های آب شیرین کن آلودگی نشان آب های س

می دهد. ولی تمام نمونه های میکروبی برداشت شده پس از عبور از فیلترها هیچگونه آلودگی میکروبی مشاهده نگردبده است. 

ارای امالح بسیار باالتر از حد مجاز منجمله هدایت الکتریکی،سختی و... نمونه های شیمیایی برداشت شده قبل از دستگاه ها د

 گزارش گردیده اما پس ازعبورآب از دستگاه های آب شیرین کن ، میزان سختی ،هدایت الکتریکی و..تقلیل یافته اند.

ز فرایند میکروبی خروجی افیزیکی و –نتایج این تحقیق نشان می دهد در مقایسه کیفی پارامترهای شیمیایی  نتيجه گيری :

RO  در مناطق روستایی شهرستان الرستان با استانداردهای ملی و بین المللی صورت گرفته مشخص گردید این فرایند قابلیت

ی سالم دارا است،بطوری که در آب خروجی دستگاه با فرایند اسمز معکوس،اکثر پارامترهای کیفی باالیی را در تهیه آب آشامیدن

 درصد کاهش یافته و مقادیر خروجی در حد استاندارد بود.66نسبت به آب ورودی،حدود  بررسی شده

 

 اسمز معکوس-آب شيرین کن-الرستان -واژگان کليدی : کيفيت آب
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 بررسی وضعیت بهداشت محیط و کنترل عفونت آرایشگاه های شهر کرمانشاه

 ت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاهدانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداش ؛نوید ویسی

 کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاه  ؛فاطمه اسدی

، ایران، هعضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا ؛بمقداد پیرصاح

 کرمانشاه  

 دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاه ؛مسعود خسروی پور

 دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاه ؛فرید خسروی

 ی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاهدانشجوی ؛پیام خانلری

 دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاه ؛رضا رستمی

 

های انتقال این است که یکی از کانون گیر ویروسیهای واعدم انتقال بیماری جامعه هر ضروری و مهم مسائل از یکی مقدمه:

عفونی بیماری های  کنترل جهت استفاده موردی گندزداها بررسی مطالعه این انجام از هدف. باشد. ها میها آرایشگاهبیماری

 در آرایشگاه ها بود.ت منتقله از طریق آرایشگری و کنترل عفون

مردانه(  آرایشگاه 01و  نانهز آرایشگاه 011) آرایشگاه 001 تعداد مطالعهاین  ردمقطعی است.  -این پژوهش توصیفی روش کار:

 و با کاربرد آزمون  SPSSver16 افزارنتایج حاصله توسط نرم. گرفت قرار بررسی مورد و انتخاب تصادفی بصورت کرمانشاه شهر

T0.05 = طرفه در سطح معناداریمستقل دو گروهی و آنالیز واریانس یکα ارزیابی قرار گرفت مورد. 

 انگیخ کننده سفید مواد وایتکس و برای محیط آرایشگاه ها استفاده مورد گندزدای ماده بیشترین داد نشان نتایجها: یافته

 گندزدایی برایبتادین و سایر موارد  ساولون از درصد 0076 و الکل از درصد ۳674 میکروتن، از آرایشگاه ها درصد 2076ت. اس

 4079 .کردند می استفاده گندزدا مواد از صحیح روش به آرایشگران درصد 4.70 تنها موارد کل از که کردند؛ می دهاستفا ابزار

، درصد 297۳ماهانه  صورت به گندزدایی تناوب .بودند وسایل کردن استریل جهت اتوکالو و و فور دارای گاه هاآرایش از درصد

 .بوددرصد  097۳ روزانهدرصد و  ۳072هفتگی 

 و گندزداها انواع خصوص در آموزش به نیاز و بود متوسط حد در مختلف گندزداهای مورد در آرایشگران آگاهی گيری:تيجهن

 .االستب به متوسط حد در عفونی های بیماری به نسبت آرایشگران عملکرد و نگرش و آگاهی میزان اما. است آنها از استفاده نحوه

های مرتبط جهت پیشگیری از بیماری های ناشی از شغل های پرخطری از قبیل آرایشگری براساس این مطالعه نیاز به آموزش 

 در جامعه مورد مطالعه احساس می شود.

 

 عفونت، آرایشگاه، کرمانشاه، بهداشت محيط کنترلها: کليدواژه
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 کربنات در آب میرسوب کلس یبر رو یسیامواج  مغناط ریتاث

 کرمانشاه، یکدانشگاه علوم پزش ییدانشجو قاتیتحق تهی، کمطیبهداشت مح یدسمهن یکارشناس یدانشجو ؛یشرف میمر

 maryamsharafi9776@gmial.com   رانیکرمانشاه، ا

 یزشکدانشگاه علوم پ ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یبهداشت حرفه ا یمهندس یکارشناس یدانشجو ؛یمیحامد رح

 رانیکرمانشاه،کرمانشاه، ا

 یشکدانشگاه علوم پز ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ط،یبهداشت مح یمهندس یارشناسک یدانشجو ؛یرین الیدان

 رانیکرمانشاه،کرمانشاه، ا

 
 ،یکه درنصب داخل یمهم یها بیازجمله اس از موارد موردتوجه بوده است، یاریکربنات در بس میرسوب کلس :و هدف نهيزم

 نیجانش ،ییایمیمختلف ازجمله استفاده از مواد ش یاز روش هاامر  نیاز ا یریجلوگ ی. براکندیم جادیا یصنعت ای یکشاورز

بر  یسیمغناط caco3امواج   ریمطالعه تاث نیدارند. در ا یایو مزا بیهرکدام معا هو...وجود داردک نیها واستفاده از رز ونیکردن 

  .شود یم یبررس 49 یلیرسوب  م یرو

ز ا  ترینمونه ل نی.چندشودیم ینگهدار زیتم یا شهیودر ظرف ش هیته نیمع یروش محلول با سخت نیا : در مواد و روش ها

مدت زمان مشخص  یباشدت مشخص برا یسیمغناط دانیم ریتحت تاث همحلول جدا کرده و هرکدام به طور جداگان نیا

ه به نمون کیشود.(  یشترمیمختلف تعداد نمونه ها ب یو زمان ها یسیمغناط دانیمختلف م ی.)با توجه به شدت هاردیگیقرارم

و ها  همه نمونه سپس و شود یم هیته زینبوده است ن دانیم ریکه تحت تاث یمشابه محلول اصل یعنوان نمونه شاهد با محلول

 شد یریاندازه گ و...  tds ,یقرارگرفته و سخت ی، مورد بررسpH یکیالکتر تی،هدا میکلس ونیغلظت 

شان ها ن افتهیقرار گرفته و یرسوب ثبت شده و نمونه شاهد مورد بررس نزایدر م راتییتغ یسیاعمال  مغناط : پس از جینتا 

 میرسوب کلس لیدارد که ممکن است تشک یمعنا دار ریکربنات تاث میرسوب کلس یرو یسیمغناط دانیدهد که اعمال م یم

 لیکربنات تشک میت کلسروش در واقع ذرات و رسوبا نیانجام  دهد. در ا ستالیکربنات  رابا سرکوب هسته وشتاب در رشد کر

 میو تجمع ذرات کلس سوبمنجر به ر یسیمغناط  دانیگفت اعمال م توانیم جتاینت .ردیگ یقرار م دانیم ریشده تحت تاث

 زمیکربنات در مکان میکه رسوب کلس مهم هستند یو زمان پارامترها دانیم زانیشود و م یسطح م یکربنات در محلول و بر رو

 .ردیگیقرارم دانیرمیحت تاثو ذرات را ت یونی یها

 یروکربنات در محلول و بر میمنجر به رسوب و تجمع ذرات کلس یسیمغناط دانیگفت اعمال م توانیم جتاینت :یريگ جهينت 

 اررقریو ذرات را تحت تاث یونی یها زمیدر مکان میمهم هستندکه رسوب کلس یو زمان پارامترها دانیم زانیشودو م یسطح م

 دهند.  یم

 

 آب رسوب، ،يمکربنات کلس س،يمغناط : یديکل گانواژ
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The Effect of Air Pollution on the Occurrence of Conjunctivitis 

 

Fatemeh paranj, Young researchers and elite club, Tehran medical unit, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran 
 

 

Background: Air pollution is a complex mixture of pollutants. Diverse health effects and diseases, 

such as cardiovascular disease, respiratory problems, eye irritation, neurologic disorders, cancer, and 

death can caused by air pollution. Conjunctiva have direct contact with the outside environment and it 

is sensitive. Conjunctiva protects the ocular from outsides deleterious agents, helps lubricate the eye by 

producing mucus and tears, and contributes to the immune balance of ocular surface. The importance 

of conjunctiva and a high prevalence of conjunctivitis merit an investigation on the effect of air pollutant 

on conjunctivitis. The aim of this study is to determine the effect of air pollution on the occurrence of 

conjunctivitis. 
Methods: This article is a review of studies about Air Pollution and Occurrence of Conjunctivitis. 

The databases searched included SID, CIVILICA, SCIENCE DIRECT, GOOGLE SCHOLAR and 

PUBMED. The period of searches for the years 2007 to 20017 and the words that were searched include 

Air Pollution, Conjunctivitis and Infection. Articles were investigated in this period and in direct 

relation with this subject. 

Finding: The mechanisms regarding the effects of air pollutants on conjunctivitis are not well known. 

Changes in the lacrimal pH, caused by the acidification of tears in an atmosphere with a high-oxidant 

power (NO2, SO 2), could irritate the ocular surface. According to the studies signs and symptoms of 

conjunctivitis in a high percentage of children not clearly affected by ocular allergy or infection and we 

provided new evidence of a relationship between UCUO and exposure to air pollution. `  
Conclusion: According to studies, conjunctivitis is more common in women and most often after 8 

days of exposure to contaminants. By reviewing the articles on this subject, it can be said that conjugate 

to air pollution is completely related, but different pollutants have different effects on the conjunctiva. 

 

Keywords: Air Pollution, Conjunctivitis, infection 
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در   ماری رویه پاسخبا استفاده از مدل آ US/nFeMgOبهینه سازی فرایند اکسیداسیون پیشرفته 

 های آبی و تعیین میزان مصرف انرژی در شرایط بهینه فرایندحذف پنتا کلروفنل از محیط

 ،دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران ؛مجید کرمانی

 ، ایرانتهران

( مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط؛ دانشکده بهداشت؛ Ph.Dدکتری تخصصی)دانشجوی  ؛جمال مهرعلی پور

 دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ تهران؛ ایران. عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

 زشکی ساوه، ساوه، مرکزیکارشناس رشته مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پ ؛مونا رهبر

 کارشناس رشته مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، مرکزی ؛زهرا آزاد میوه

 ن، ایراتهران، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛رقیه بهادری

 ت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایرانکارشناس رشته مهندسی بهداش؛زهرا شهبازی

 

ایی شوند. از آنجهای صنعتی مشاهده میهای مربوط به خانواده فنل مانند پنتاکلروفنل در اکثر فاضالبآالیندهزمينه و هدف : 

د ندارند و غلظت باالی این آالینده باعث که  فرایندهای متداول تصفیه فاضالب توانایی کاهش این آالینده را به حد استاندار

شود بنابراین امروزه از فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته بویژه فرایندهای ایجاد خطراتی برای انسان و محیط زیست می

ذرات وبا حضور نانوذرات آهن نشانده شده بر روی نان شود. فرایند اولتراسونیکسونوکاتالیستی برای حذف این ترکیب استفاده می

 منیزیم اکسید و پرتوی ماورابنفش توانایی انجام اکسیداسیون این آالینده را دارد.

لیتر مجهز به پراب سونولیز با میلی 911ای به حجم در این مطالعه تجربی، از یک سونوراکتور استیل استوانهمواد و روش ها : 

مونه های آزمایش بصورت سنتتیک ساخته شد. پارامترهای نانومتر استفاده شد. ن 492وات در ساعت در طول موج  ۳91توان 

pH (دوز 2-4اولیه محیط ،)nFeMgO  (49/1- 9/1 (زمان واکنش ،)و غلظت اولیه پنتاکلروفنل  21-41گرم در لیتر )دقیقه

اقی مانده بگرم در لیتر( بعنوان متغیرهای اصلی در نظر گرفته شدند و بهینه سازی فرایند صورت گرفت. غلظت میلی 49-91)

 قرائت شد. در شرایط بهینه میزان انرژی مصرفی و سینتیک فرایند تعیین شد. HPLCپنتا کلروفنل با استفاده از دستگاه 
 21، در مدت زمان 29/1برابر  nFeMgO، دوز 66/۳برابر  pHنتایج مطالعه مشخص نمود که در شرایط بهینه فرایند : نتایج 

درصد است. آنالیز واریانس مطالعه بیانگر  00گرم در لیتر  برابر میلی 49ل در غلظت اولیه دقیقه کارایی حذف پنتا کلروفن

 0۳/1و 06/1به ترتیب برابر  R-seq (Adj)و  R-seq( فرایند بود. همچنین میزان 19/1)با آلفا کمتر از  P-Valueمعناداربودن 

وات  ۳91به ازای غلظت اولیه آالینده در شرایط بهینه  است که نشان دهنده دقت مناسب مدل می باشد. میزان مصرف انرژی

 تعیین شد. همچنین سینتیک فرایند از سینتیک درجه یک تبعیت می نماید.

های اکسید کننده در ، به دلیل عدم اضافه نمودن مواد شیمیایی خطرناك، تولید رادیکال US/nFeMgOفرایند نتيجه گيری : 

صرف پایین انرژی بعنوان فرایند دوستدار محیط زیست است که با کارایی مناسب در تصفیه محل، مدت زمان کوتاه راهبری و م

های صنعتی حاوی این آالینده مورد استفاده فاضالبخطر سازی تواند در راستای بیآالینده های آلی بویژه پنتا کلروفنل، می

 قرار گیرد.

     

 های صنعتی، مدل آماری رویه پاسخ، لجن، پساب، پنتا کلروفنل US/nFeMgOفرایند  واژگان کلیدی :
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2- و 2O2C/H-UV بهینه سازی فرایندهای
8O2C/S-UV های آبی در حضور در حذف فنل از محیط

 گیری از مدل آماری رویه پاسخترکیبات آلی طبیعی بعنوان رباینده رادیکال با بهره

زشکی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پ مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو ؛محمد رضا سمرقندی

 .، ایرانهمدان، همدان

( مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط؛ دانشکده بهداشت؛ Ph.Dدانشجوی دکتری تخصصی) ؛جمال مهرعلی پور

 دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ تهران؛ ایران. 

 مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، مرکزی کارشناس رشته؛سعید خان محمدی

 کارشناس رشته مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، مرکزی ؛الهه رشنه ئی

 کارشناس رشته مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران؛زهرا شهبازی

 

تری کارایی الزم را تامین نماید. تواند در مدت زمان کوتاهها میاستفاده توام از چند عامل در حذف آالینده زمينه و هدف :

گردد. هدف از این مطالعه ها میسازی فرایند باعث افزایش کارایی فرایند و کاهش هزینههای آماری جهت بهینهاستفاده از روش

2- و 2O2C/H-UV سازی فرایندهایبهینه
8O2/SC-UV های آبی در حضور ترکیبات آلی طبیعی بعنوان در حذف فنل از محیط

 گیری از مدل آماری رویه پاسخ بود.رباینده رادیکال با بهره

نانومتر استفاده شد.  492ای با طول موج در این مطالعه از یک محفظه فوتوشیمیایی با المپ کم فشار جیوهها : مواد و روش

، زمان واکنش، غلظت اکسید کننده هیدروژن پراکساید، آنیون پرسولفات و غلظت اولیه pHر پارامترهای در این مطالعه تاثی

 CODآالینده فنل در حضور غلظت ثابتی از مواد آلی طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سینتیک واکنش و میزان حذف 

 تعیین گردید. در شرایط بهینه بدست آمده در هر یک از فرایندهای اشاره شده 

 2O2C/H-UVباشد. در فرایند نتایج بیانگر کارایی مناسب فرایندها در حذف آالینده فنل در حضور مواد آلی طبیعی می: نتایج 

مول در میلی 0۳9، غلظت اولیه فنل برابر 2۳/۳برابر  pHشرایط بهینه تعیین شده توسط مدل آماریه رویه پاسخ عبارت بود از 

 19/0۳دقیقه، در این شرایط کارایی فرایند  91مول بر لیتر و زمان واکنش برابر میلی 09/۳6وژن پراکساید برابر لیتر، غلظت هیدر

درصد بدست آمد. سینتیک  6.دقیقه  01در مدت زمان  CODدرصد بدست آمد. همچنین میزان کارایی فرایند در حذف 

2-فرایند  (. در0.992R=) واکنش نیز سینتیک درجه یک پیروی می نماید
8O2C/S-UV  شرایط بهینه تعیین شده توسط مدل

 91مول در لیتر، غلظت آنیون پرسولفات برابر میلی 91.، غلظت اولیه فنل برابر 46/۳برابر  pHآماریه رویه پاسخ عبارت بود از 

آمد. همچنین میزان کارایی  درصد بدست 9/04.دقیقه، در این شرایط کارایی فرایند  91مول بر لیتر و زمان واکنش برابر میلی

درصد بدست آمد. سینتیک واکنش نیز سینتیک درجه یک پیروی می  0.دقیقه  01در مدت زمان  CODفرایند در حذف 

 (.  0.992R=) نماید

 ای قابلهمورد استفاده توانایی حذف آالینده فنل را در حضور ترکیبات آلی طبیعی دارند. از ویژگی فرایندهاینتيجه گيری : 

باشد بنابراین بعنوان یک فرایند دوستدار محیط زیست شناخته توجه این فرایندها عدم تولید مواد جانبی همانند لجن می

 شوند.می

 

های ، فنل، ترکيبات آلی طبيعی، رویه پاسخ، محيط  -UV-C/S2O82، فرایند  UV-C/H2O2واژگان کليدی : فرایند 

 آبی
 



 

06. 

 

 آب نندهک تامین منابع در( مس منگنز، روم،ک) سنگین عناصر غلظت میزان بررسی

 )ایران( کرمانشاه استان روستاهای شرب

کارشناس مسئول سالمت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ؛بهمن خدادادیان

 ایران

 شگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایرانکارشناس سالمت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه، دان ؛ستار محمدی

 ایران کرمانشاه، کرمانشاه، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته ؛یونس سهرابی

 

 

 المس آشامیدنی آب تامین به مربوط ، بهداشتی مشکالت از بسیاری اصلی ریشه هنوز ، توسعه حال در کشورهای در مقدمه:

است. هدف از مطالعه حاضر  بوده اخیر دهه چند در جدی محیطی مشکالت از یکی سنگین فلزات به آبی منابع است. آلودگی

 کرمانشاه بود. استان های روستا شرب آب کننده تامین منابع در فلزات کروم،منگنز و مس غلظت میزان بررسی
 تامین منابع در روم،منگنز،مسک سنگین فلزات غلظت تعیین هدف با مقطعی – توصیفی روش به حاضر مطالعه روش کار :

 دستگاه توسط ها بود. نمونه (019۳استانداردملی ایران ) با آن مقایسه و کرمانشاه استان های روستا شرب آب کننده

 نرم وارد آمده بدست نتایج پایان در.  شد غلظت تعیین و گرفت قرار مدل آزمایش VARIAN اتمی جذب اسپکتروفتومتری

 دید.گر مقایسه  ایران ملی استاندارد با آمده بدست نتایج و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد و گردید  SPSS -16 آماری افزار

بود که  1742و  17069، 17122نتایج نشان داد که میانگین و  غلظت فلزات سنگین کروم ، مس و منگنز به ترتیب یافته ها : 

 ی محدوده در ها نمونه تمامی در منگنز و مس فلز غلظت میزان چنین ماین مقادیر در محدوده ی استاندارد ملی ایران بود. ه

 از نمونه ها باالتر از میزان استاندارد قرار داشتند . % 479 کروم فلز با رابطه در. دارد قرار ایران ملی استاندارد

 حد در ملی ایران قرار داشت و میانگین غلظت فلزات اندازه گیری شده در مطالعه حاضر در محدوده ی استاندارد نتيجه گيری:

 روستایی توسط مسئولین مربوطه مناطق مصرفی آب منظم پایش وجود با توجه با همیت موضوع این با اما باشد می شرب مجاز

 .رسد می نظر به ضروری

 

  ، ایرانکرمانشاه ، منگنز،کروم، مس :واژگان کليدی
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 شاهشبکه توزیع شهر کرمانآنالیز فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی مخازن شهری 

 )ایران(

  ایران کرمانشاه، کرمانشاه، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته ؛یونس سهرابی

زشکی اه، دانشگاه علوم پکارشناس مسئول سالمت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانش ؛بهمن خدادادیان

 ، کرمانشاه، ایرانکرمانشاه

 انایر کرمانشاه، کرمانشاه، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، اتتحقیق کمیته ؛افشین دارسنج

 

 

 آب در میزان این ویژگی ها است اگر آن بودن شرب قابل قضاوت مبنای آشامیدنی آب شیمیایی فیزیکی، های ویژگی مقدمه :

 ایجاد ، انسان برای جبرانی قابل غیر آسیب های مدت دراز در است ممکن باشد شده توصیه مجاز حداکثر از بیش آشامیدنی

 نماید. مطالعه حاضر به منظور آنالیز فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی مخازن شهری شبکه توزیع شهر کرمانشاه انجام شد .

 09نمونه تصادفی از  01پارامتر فیزیکی و شیمیایی در  6مطالعه حاضر به روش توصیفی مقطعی انجام گرفت .  روش کار :

 مقادیر وزیع ، شهر کرمانشاه)ایران( به روش آنالیز توصیفی مورد سنجش قرار گرفتند و با  در پایان اینمخزن آب شهری شبکه ت

 .گردید مقایسه شولر دیاگرام با همچنین جهانی بهداشت سازمان و آب ایران استانداردهای با

، نیترات، نیتریت، فلوارید، سختی  PHمورد نتایج اندازه گیری پارامتر های فیزیکی و شیمیایی نشان داد که ده در  یافته ها :

و کلر باقی مانده  % TDS 97۳کل، کلسیم و منیزیم صد در صد در حد مطلوب و مجاز قرار داشتند. و در بقیه پارامتر های 

 از العهمط مورد آب منابع کیفی بندی دیاگرام پارامترهای طبقه اساس بر باالتر از حد استاندارد قرار داشتند. همچنین 9479%

 .داشتند قرار خوب وضعیت در شرب قابلیت نظر

 مطالعه مورد آب مورد بررسی مخازن  شیمیایی و فیزیکی پارامترهای بیشتر که نشان داد که نتایج مطالعه حاضر نتيجه گيری :

 پایش است ضروری جامعه سالمتی بر اثر آن و موضوع اهمیت به توجه بالذا  باشد، می ایران آب 1053 محدوده استاندارد در

 گیرد. صورت مصرفی های کیفیت آب روی مستمر های

 

  فيزیکی، شيميایی، آب ، مخازن، کرمانشاه: واژگان کليدی
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 (کیستماتی)مرورس آب هیدر تصف دیکلرا ومینیکاربرد آلوم یبررس

 ایران کرمانشاه، کرمانشاه، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته ؛یونس سهرابی

 رمانشاه، ایران، کاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکارشناس مرکز بهداشت شهرستان کرمانش ؛فاطمه صدری

 رمانشاه، ایران، کاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکارشناس مرکز بهداشت شهرستان کرمانش ؛یاسین قادری

 رمانشاه، ایران، کپزشکی کرمانشاهاه، دانشگاه علوم کارشناس مرکز بهداشت شهرستان کرمانش؛فریبا امیدوار

 رانای کرمانشاه، کرمانشاه، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته؛مجتبی سلمانی
 

است. از منعقدکننده های اصلی برای ناپایدارسازی ذرات  معدنی های منعقدکننده ازجمله کلراید آلومینیوم پلیزمينه و هدف : 

از کمک  منعقدکننده ها برای افزایش دانسیته ذرات بهم چسبیده و کمک به ته نشینی سریع تر و چسباندن آنها به یکدیگر و 

 .بود آب تصفیه در کلراید آلومینیوم کاربرد بررسی مروری حاضر مطالعه از هدف آنها استفاده می شود 

 اطالعاتی های پایگاه در کننده نعقدم و آب تصفیه کلراید، آلومینیوم پلی های واژه کلید حاضر مطالعه در مواد و روش ها :

google scholar ، SID ، Iran medex ، Magiran  پایان در. گرفتند قرار جستجو مورد 0۳69 الی 0۳09 سالهای بین در 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ها یافته

 رنج که در  لیاصو نکات رعایت با موثر کننده دمنعق یک عنوان به توان می کلراید آلومینیوم پلی  از که داد نشان نتایج: نتایج 

 چنین هم ، گیرد قرار استفاده مورد ای سازه تغییرات تجهیزات کردن اضافه و تصفیه فرآیند در تغییر بدون و استاندارد و مناسب

 .گردد استفاده آب منابع از فلوراید اضافی مقادیر حدف جهت در

 باالی دوزهای استفاده از نمودن انعقاد،پرهیز پروسه در مناسب PH از استفاده بهتر نتایج گیری بهره جهت نتيجه گيری :

 ها مزنه مناسب سرعت منعقدکننده، کارگیری به محل در مطلوب و کافی نمودن مخلوط کلراید، آلومینیوم پلی منعقدکننده

 عنوان هب کیتوزان از استفاده مینیومی،آلو های لخته حذف برای فیلتراسیون مناسب کارآیی و انعقاد ی ها لخته تشکیل ای بر

 کلراید نیومآلومی پلی کاربرد برای بهینه غلظت کاهش جهت بنتونیت کردن ،اضافه کلراید آلومینیوم پلی کننده منعقد کمک

 .شود می توصیه
 

 کلراید ، تصفيه، آب، مرورسيستماتيک واژگان کليدی : آلومينيوم
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و  ستیز طیدر مح دیاس کیاست یسکلروفنوک ید - 1و 1مخرب سم راتیتاث

 آلوده  یحذف آن از پساب ها لمتداو یها یتکنولوژ

دانشکده  ،ییدانشجو یو فناور یپژوهش یمرکز رشد استعدادها ط،یبهداشت مح یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو ؛زانلویا میمر

 تهران ران،یا یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک

  رانیتهران، ا ران،یا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یمهندساستاد گروه  ؛یزجید یلیاسراف یعل

 

 اه،یشسته شدن از سطح خاك و گ ،یباد یآئروسل ها ،یسطح یرواناب ها قیتوانند از طر یآفت کش ها م و هدف: نهيزم

در   کایمتحده آمر التیبر اساس آمار اکنند.  دایراه پ ینیرزمیو ز یسطح یآب ها طیبه مح یصنعت ،یکشاورز یپساب ها هیتخل

شده است تا سال  4104به  69 ینیب شیکه پ افتهیسال  4114ه ب باتیترک نیا یفروش جهان زانی، مشیدالر افزا اردیلیم

 راتیمطالعه به تاث نیباشد، ا یمصرف آفت کش ها، از نوع علف کش م زانیم نیشتریکه ب ییرسد. از آنجا یدالر م اردیلیم

 .پردازد یحذف آن م یو روش ها ستیز طیدر مح دیاس کیاست یکلروفنوکس ید -2و  4سم مخرب 

،    در D-مانند آفت کش ها، علف کش ها،  یکلمات یباشد و با جستجو یم ی: مطالعه حاضر، مقاله مرورمواد و روش ها 

 4،2dichlorophenoxy acetic acid Google scholar ،,Scupos ,sciencedirect  ,SID یاطالعات یها گاهیپا

IranMedex شده است.  نیتدو 006مقاله حاضر تعداد  ۳و تعداد  یمقاله فارس 004استفاده شد. یسیمقاله انگل 

 یبرا Dبوده که به طور گسترده  فیضع کیهاى آرومات ژگىیبا و دهایاس کیاست یاز گروه فنوکس یانتخاب یعلف کش : جینتا

 تیخاص اشتند یعلف کش به واسطه  نیشود. ا یار، غالت، مراتع و جنگل ها استفاده مهرز پهن گندم ز یکنترل علف ها

 تیبا درجه سم باتیبه ترک هیتجز تیشود و از آن  جهت که قابل یتواند وارد منابع آب ینسبتا خوب در آب م تیحالل و یقطب

کرده  ییشناسا ( D-4،2را به   ،یهداشت جهانشود. سازمان ب یم یتلق یطیمح ستیخطرناك ز یها ندهیکمتر را ندارد، جز آال

 تیسم ،یعصب تی)کالس سم یسم یعنوان ماده ا4Bعلف کش باعث بروز  نیدهد ا یم نشانها  یکه بررس یاست. به طور

شود.  یانسان م یتوکندریسلول اپوپتوز در م دیو تول یویکل تیسم ز،یاختالل غدد درون ر ،ییموتاژن زا ،ییتراتوژن زا ،یکبد

 غهیت ینکروز انعقاد ،یآبشش 4،2 هیتهو شیافزا ب،سطح آ یآن بر رو یریمنجر به از دست دادن تعادل و قرار گ زیها ن یماه در

 بیدچار تخر یعلف کش ها به آسان گریباال بوده و نسبت به د ستیز D طیدر مح - یداریپا زانیشود. م یآبشش م هیاول یها

اك و خ بهنسبتاً خوب آن ها در آب، بعد از استفاده  تیو حالل یقطب تیا بودن خاصدار لیبه دل نیشود. همچن ینم ییایمیش

تن علف کش مصرف  ۳1-41مربوط به  % یشده و باعث آلوده کردن آب شود. در سال ها یوارد منابع آب ی، آسان یم اهانیگ

 0۳49تا  0۳91در حدود  61۳44در  تریلساالنه   رانیها نشان داده است که در ا یبررس ریاخ 6۳1مقدار  نیشود که از ا یم

در  یمختلف یها 4،2هکتار بوده است. روش  D-4،2سال  یاستان کردستان در ط  درعلف کش  نیباشد. مقدار مصرف ا یم

 4O4فنتون،  -)فنتون، فوتو شرفتهیپ uv/H ونیداسیاکس یندهایشده که شامل فرا Dدر نظر گرفته  یاز منابع آب -حذف سم 

،uv/TiO )، است. یو جذب سطح یکیولوژیب 4 ،یستیو فوتوکاتال ییایمیفتوش ،ییایمیالکتروش ،یونی ضیتعو ون،یازناس 

ست، کرده ا دایپ شیمحصوالت افزا یبازده شی: با توجه به آنکه امروزه استفاده از آفت کش ها و سموم جهت افزایريگ جهينت 

 اتخاذ گردد.  یآب یها طیدمند جهت حذف آن ها از محسو یگردند و روش ها ییشناسا باتیترک نیاست تا ا ازین

 
 ، سم ستیز طيمح،D-4،2کش،   علف : یديکل واژگان
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 ندهیچندمنظوره در حذف همزمان آال یسیمغناط یبر استفاده از جاذب ها یمرور

 یآب یها کسیاز ماتر یو معدن یآل یها

 یفناور و یپژوهش یرکز رشد استعدادهام ط،یبهداشت مح یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو ؛زانلویا میمر

 تهران ران،یا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو

 ران،یا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یاستاد گروه مهندس ؛یزجید یلیاسراف یعل

 رانیتهران، ا
 

 

از  یکینقاط جهان به  یدر تمام یو معدن یآل یها ندهین آالمسائل مربوط به حضور همزما ریاخ یدر سال ها و هدف : نهيزم

 یاز جمله دفع فاضالب ها یمختلف یتوانند از راه ها یمواد م نیشده است. ا لیتبد یو بهداشت یطیمح ستیچالش عمده ز

ان ها نش یررسشوند. ب یآب عیوارد منا ییایمیش یو کود ها یکشاورز یها تیزهکش فعال ،یسطح یرواناب ها ،یخانگ ع،یصنا

 ستیباال عالوه بر عوارض ز یو ماندگار تیسم گر،یکدیتوام با  یستینرژیاثر س لیمواد به دل نیداده است که حضور همزمان ا

 اریبس یبیترک یها یکنترل آلودگ یبرا وثرم یکردن راه ها دایپ نیدهد. بنابرا یقرار م ریتحت تاث زیبشر را ن یسالمت ،یطیمح

گوناگون انجام شده است که اکثرا  یها ندهیدر خصوص حذف همزمان آال نیتوسط محقق یادیالعات زشود. مط یاحساس م

 یروش نیتر یو اقتصاد نیموثرتر یجذب سطح ندینشان داده است فرآ یاست. بررس یمواد معدن ایو  یحذف همزمان مواد آل

 حذف کند.  یآب یابه از محلول هامش ستمیس کیرا در  یو معدن یآل یها ندهیتواند همزمان آال یاست که م

نانوذرات  ،یآل یها گاندی، ل    function-مانند   یکلمات یباشد و با جستجو یم ی: مطالعه حاضر، مقاله مرور مواد و روش ها

 magnetite Np ،Np Google scholar,  . ScuposT یاطالعات یگاه هایدر پا یچند منظوره، نانوذرات دوعامل

sciencedirect ،Magiran , SID Fe .جست و جو صورت گرفت 

در  یمختلف یکاربردها دنانوموا نیبرخوردار هستند. ا یادیز تیاز اهم 4و  ۳O2 ،TiO ZnOبه دست آمده از  جینتا : جینتا

 ،یندر دسترس بودن، ارزا لیوجود نانوذره   به دل نیآب و فاضالب دارند. با ا هیاز جمله تصف یصنعت یها نهیاز زم یاریبس

ها  یبررس نیباشد.  همچن یتر م یمطلوب موثرتر و اقتصاد یسیمغناط Fe۳O2و خواص  ادیز یبودن، مساحت سطح یرسمیغ

 لینوپروپیو آم (APTMS تیداشته و سم طیبا مح یشتریب یسازگار ستی( ز یمتوکس یتر لینشان داد که دو ماده مرکاپتوپروپ

ه ب یبیسنتز نانوذرات ترک یدو ماده برا نیاکثرا از ا نیکم است. بنابرا یلی) آن ها خالنیسMPTMS) النیس یمتوکس یتر

طح س ییمختلف، بهبود کارا ینانوذرات در حالل ها تیلحال شیتر، افزا شیو سطح تماس ب یفعال فرع یگروه ها جادیا لیدل

 ود. ش یاستفاده م یو معدن یهمزمان مواد آل یجداساز تیجذب و  قابل تینانوذرات، بهبود ظرف

اذب کند، الزم است ج یرا جذب م یونیآن ای یونیکات ی ندهینوع آال کیاکثر جاذب ها فقط  نکهیبا توجه به ا : یريگ جهينت

و  یرا حذف کرد و مشکل جد یآب طیموجود در مح یو آل یمعدن یها ندهیتا بتوانند همزمان هر دو آال ابندیتوسعه  ییها

 .دیرا رفع نما یطیمح ستیخطرناك ز یها ندهیآال یاساس

 

 یسيمغناط ،یآب ی: نانوذرات چندمنظوره، همزمان، محلول ها یديواژگان کل
  



 

414 

 

 الکترونیکی در جهان های مدیریت پسماندهای ها و چالش مروری بر فرصت

 ایران آباد، خرم لرستان، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته؛مجید پوریان

 ایران  آباد، خرم ان،لرست پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته تحقیقات کمیته ؛سعیده شمسی
 

کامپیوتر، پرینتر،  مانند الکترونیکی هایزباله نجاتبخش و تکنولوژی دفع، بازیافت به گسترش علم وبا توجهامروزه وهدف:زمينه

تحده، م که در این بین ایاالتکشوری بوده هرای کالنهها و سیاستاز چشم اندازیکیو سایر وسایل الکترونیک هابازی اسباب

 سازمان و ورهاکش ازهستند. بسیاریپسماندهای الکترونیکی کنندگانتولیدبزرگترین التین آمریکای و شرقیاسترالیا، چین، اروپای

ولی با  .دمیکنن استفاده آنها از مواد زیافتبا اشکال دیگر وبازیافت مجدد، یاستفاده وبهبود برای واندکردهتهیه راملی قوانین ها

االینده  هرچه بیشتربه تولیدنهایت منجرکه دردر زمینه بازیافت پسماند الکرونیکی وجود داردهای بسیاریاین وجود امروزه چالش

 ست.اگرفتهکی صورتهای پسماند الکترونیها وفرصتو بررسی چالشهدف معرفیبامروری حاضراند، لذا مطالعههای سمی شده

 ،Pubmed، Elsiver ، Science Direct هایداده درپایگاه باموضوع مرتبط ازمقاالت برگرفتهحاضرمروریمطالعهکار: روش

SID،  Scopusجستوجوی موتور و Google Scholar والکترونیکی ها، پسماندهایها، چالشفرصتکلیدی ازکلمات استفاده با 

 4111 های سال طی اصیل مقاله09 وجوشده،جست مقاله 41 بین از نهایت در. وجوگردیدجست مقاالت ا،آنه انگلیسی معادل

 ازمعیارهای کلیدیکلمات با تناسب و مقاالت تازگی بودن، اصیل. قرارگرفتند استفاده مورد مطالعه معیارهای براساس .410 تا

 .اندبوده مقاالت گزینش

 ز داشتندالکترونیکی تمرک پسماندهای مدیریتی در بازیافت هایچالش بر وجود طورکلی به بررسی مورد مطالعات نتایجها: یافته

 سایلو عمر بودنبازیافت، کوتاه ودفع صحیح مدیریتالکترونیکی، عدم هایزباله روزافزون افزایش مطالعات در کهصورتی به

کردند این چالش های مدیریتی در پسماند الکترونیکی گزارش را به عنوان زیست محیط بر جدی نامطلوب اثرات و الکترونیکی

 حجم میتوانند که ابری رایانش های شبکه و پالتین، پاالدیوم، قلع، سرب باارزش منابع در حالی است که در مطالعات استخراج

 را ها یتموقع این از استفاده کنند را به عنوان فرصت ها ومزایای پسماند الکترونیکی بیان کرده و جبران نحوی به را پسماندها

  .کردند پیشنهاد مدیریتی های چالش اصالح جهت

 به لذا ارندد در مدیریت پسماند الکترونیکی تاکید هایی ها و چالش فرصت وجود بر مطالعات نتایج کلی طور بهنتيجه گيری: 

یگردد که جهت مدیریت هرچه بهتر م توصیه پژوهشگران به الکترونیکی پسماندهای مدیریت تقویت جهت راهکاری عنوان

 پسماند الکترونیکی چالش ها و فرصت هارا شناسایی کرده و جهت رفع آنها اقدامات الزم را بعمل آورند.
 

 آنها انگليسی معادل الکترونيکی و ها، پسماندهای ها، چالش : فرصتواژگان کليدی
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Noise Pollution Evaluation in Residential and Residential– 

Commercial Areas in Neyshabur in 2015  
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Seyedeh Horiyeh Fallah؛ Department of Environmental Health Engineering, Babol University of 
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Abdoliman Amouei؛ Department of Environmental Health Engineering, Babol University of Medical 

Sciences, Babol, Iran. 
Hosseinali Asgharnia؛ Student Research Committee, NeyshaburSchool of Medical Sciences, 

Neyshabur, Iran 
Vahid Taghavimanesh؛ Student Research Committee, NeyshaburSchool of Medical Sciences, 

Neyshabur, Iran 
Monireh Ghorbani؛ Student Research Committee, NeyshaburSchool of Medical Sciences, Neyshabur, 

Iran 
Fatemeh Panahandeh؛ Student Research Committee, NeyshaburSchool of Medical Sciences, 
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Background and purpose: Exposure to environmental noise from traffic is common in urban areas 

and has been linked to increased risks of adverse health effects including cardiovascular disease. Present 

study aimed to determine average sound level Index in overcrowded areas of Neyshabur, Iran.  

Materials and methods: The study being reported here has been carried out on one of the 

residential and comerical crowded streets in the downtown area of Neyshabur, located in west of Iran, 

which have heavy traffic during the day. After studying the location of the city of Neyshabur on passing 

vehicles, population density, establishment of business centers and housing for a month measure during 

the weekdays except holiday’s week 6 stations including (Imam Khomeini, Enghelab Square, Khayyam 

Square, Azadi Square, the crossroads Beasat and Attar Street) in the tree period, were measured. Noise 

measuring was done by using SVAN953. Data wereprocessed using SPSS software.  

Results: Leq was found to be in the tree period) morning, afternonT 125.8 dB (Max) and 80.2 dB 

(Min). Recorded maximum and minimum noise was 99.7 dB (at 7-9 o'clock) and 34 dB (at 17-19 

o'clock), respectively.  

Conclusion: Comparing the findings of this study with standard scales indicates that Neyshabur is 

experiencing high noise pollution. Regarding the harmful effects of this environmental agent, more 

studies arerecommended to investigate causes of the noise pollution. 
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 تاثیر آلودگی هوا بر افزایش احتمال اوتیسم در کودکان

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ؛هانیه وکیلی
Email: haniehvakili17@gmail.com 

 تهران، پزشکی معلو دانشگاه پیراپزشکی، مربی دانشکده پیراپزشکی، دانشکده ؛نیره السادات روح اللهی

 ایران تهران،

دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  ؛فاطمه پارنج

 پزشکی تهران، تهران، ایران

 

رداری ایجاد هوای آلوده دارای انواع مختلفی از آالینده ها می باشد که می تواند اثرات مخربی را در دوران با زمينه و هدف:

کند.شواهدی مبنی بر این موضوع وجود دارد که زندگی طوالنی در نواحی آلوده خطر ابتالی کودکان به بیماری اوتیسم را 

 افزایش می دهد و بیشتر این کودکان مادرانی دارند که قسمت زیادی از دوران بارداری خود را در نواحی آلوده سپری کردند.

نوع مروری می باشد که با استفاده از تحقیقات انجام شده درباره موضوع مربوطه و با جست و جو در این مقاله ی از  روش کار:

انجام شده است.کلمات مورد جست و جو در این مطالعه   pubmed -google scholar-science direct های اینترنتی پایگاه

 بررسی شده است. 2018-2000ال هایشامل آلودگی هوا، اوتیسم، محیط زیست و کودکان می باشد که در س

در نود درصد مطالعات انجام شده ارتباط موثری بین آلودگی هوا و افزایش خطر ابتالی کودکان به اوتیسم وجود  یافته ها:

در آن ها بیان شده   Metداشت. بر اساس نتایج از یکی از این مطالعات احتمال ابتالی کودکان در معرض آلودگی هوا که ژن

ماهه ی سوم  ۳می باشد .هم چنین در نود درصد مطالعات   Met برابر کودکان ساکن درمناطق پاك و فاقد بیان ژن ۳حدود 

سال ابتدایی زندگی در مناطق آلوده ی ناشی از ترافیک جاده ای مهم ترین دوران و موثرترین عامل شناخته شده  4بارداری و 

طالعات اروپایی سازگار نیست زیرا آن ها معتقدند این خطر در صورتی ایجاد می اند اما این موضوع با شواهد حاصل با نتایج م

 شود که مادر در دوران بارداری از مکانی سالم به مکانی با آلودگی هوا نقل مکان کند.

ای آلوده وبراساس نتایج مطالعات و با توجه به اینکه اوتیسم در رشد مغزی تاثیرگذار می باشد و ازآنجایی که ه نتيجه گيری:

نیتروژن دی اکسید و کروم می باشد که بر فرایند های مغزی بی تاثیر نیستند می توان گفت -دارای آالینده هایی از قبیل جیوه

بهتر است مادران دوران بارداری خود را در مناطقی که دارای درصد کمتری از آالینده ها می باشد سپری کنند یا اینکه برای 

 ق آلوده ساکن باشند تا یکی از ریسک فاکتورهای ابتالی فرزند خود را کاهش دهند.مدت و کوتاهی در منط

 

 واژگان کليدی: اوتيسم، آلودگی هوا، آالینده های محيط زیست، کودکان
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Background and Aim: Microbial properties of drinking water is one of its drinking criteria. 
Undesirable changes in these parameter can threaten the health of consumers. The purpose of this study 

was to measure the microbial parameter in various Sanandaj drinking water reservoirs and compare 

them with the national standard values.  

Materials and Methods: This is a descriptive cross-sectional study which was carried out for 24 

months from 15 reservoir stations according to the principles of water sampling. A total of 2784 samples 

were taken. Samples were transferred to the laboratory under standard conditions and total coliforms, 

thermophylic coliforms and HPC were measured. Data analysis was carried out using SPSS software 

version 18 and T-test and ANOVA.  

Results: The results showed that the mean value of the microbial parameters including total coliforms, 

thermophylic coliforms and HPC were 1.3896 MPN / 100mL, 0.9325 MPN / 100mL and 37.6676 CFC 

/ ml, respectively. 

Conclusion: Therefore, according to the results, the average concentration of measured parameters 

were within the national standards and has a favorable status. 
 

Keywords: microbial quality, drinking water, reservoirs 
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امل و عوبررسی آلودگی قارچی سطوح استخرهای شنای دانشگاه های شهر سنندج 

 ۶۹۳۱در سالمرتبط با آن 

 لوم پزشکی کردستان، سنندج، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه ع؛حمزه صالح زاده

 ایران وم پزشکی کردستان، سنندج،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه عل؛پریسا مظفری

 وم پزشکی کردستان، سنندج، ایرانمرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه عل ؛شهرام صادقی

 یرانا تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت کارشناسی دانشجوی ؛محمد پارسا حاتمی

 سنندج، ایرانکارشناس آزمایشگاه تصفیه خانه فاضالب  ؛پوریا سهامی

 لوم پزشکی کردستان، سنندج، ایرانیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه عکم ؛نشمین محمدی

 

 ایه عفونت معرض در باالیی میزان به شناگران بدن. هستند مخاطبی پر تفریحی های مکان شنا استخرهای زمينه و هدف:

استخر بدلیل رطوبت و  . محیط فیزیکی و سطوحاست قارچ ها، عفونت ایجاد در مهم بسیار عوامل از یکی. دارد قرار پوستی

حرارت مناسب می تواند به عنوان محل مناسبی برای رشد قارچ ها محسوب شود. هدف از این مطالعه تعیین آلودگی قارچی 

 انجام گرفت. 0۳69سطوح استخرهای شنای شهر سنندج و تعیین عوامل مرتبط با آن در سال 

ر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی شهر سنندج استخ 4تحلیلی، -در این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

بار انجام گرفت. نمونه  4و از هر فصل  0۳69مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری در طول فصل های بهار و تابستان سال 

نمونه در طول فصل  2هر سطح سطح مختلف و از  9استخر  4برداری به وسیله موکت استریل انجام گرفت. در کل از هر یک از 

 و t-testآماری های آزمون و00نسخه  SPSS افزار نرم از استفاده با سپسنمونه برداشت شد.  21بهار و تابستان و درکل 

anova گردید. تحلیل و تجزیه 

نمونه  2ع قارچ و تعداد ( آلوده به یک یا چند نو%61نمونه ) ۳9تعداد نمونه مورد کشت،  21نتایج نشان داد که از مجموع نتایج: 

( فاقد هرگونه آلودگی قارچی بودند. تمامی قارچ های جداشده از نوع ساپروفیت بوده و آلودگی درماتوفیتی مشاهده نشد. 01%)

 4نمونه مثبت و فوزاریوم با  09بیشترین و کمترین انسیدانس آلودگی ساپروفیتی به ترتیب مربوط به گونه های مخمر با تعداد 

مثبت بود. همچنین نتایج نشان داد که تعداد قارچ ها جداشده از سطوح استخرهای شنا در فصل تابستان بیشتر از فصل نمونه 

 بهار بود. و ارتباط معناداری بین دما، رطوبت با قارچ های جداشده یافت نشد. 

نند الزم است اقدامات بهداشتی مابا توجه به یافت شدن گونه های مختلف ساپروفیتی در سطوح استخرهای شنا  نتيجه گيری:

گندزدایی، استفاده از پاشویه، شستشوی کامل بدن با آب و صابون و کنترل و نظارت بر بهداشت به صورت مناسب و پیگیرانه 

 صورت گیرد.

 

 واژه های کليدی: سطوح استخر، آلودگی قارچی، استخرهای سرپوشيده، سنندج
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ولفات با س یها کالیراد یبر مبنا ییایمیسموم ش یفاضالب حاو یستیکاتال هیتجز

  یعیطب یمعدن تیاستفاده از پرسولفات فعال شده توسط همات

 قاتیکز تحقعضو مر-البرز  یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یگروه مهندس اریاستاد ؛یبابک کاکاوند

 البرز یداشگاه علوم پزشک طیو مح یمنیا-بهداشت

 البرز یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یمهندس یارشناسک یدانشجو ؛یطالقان ینرگس صالح

  زالبر یدانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یمهندس یکارشناس ی؛ دانشجویگیب یفاطمه عل

Fatemehab201575@yahoo.com 

 

 ستیز طیو مح یبهداشت عموم یبرا یجد دیتهد کیامروزه  یعلف کش ها در بخش کشاورز هیرو یمصرف ب و هدف : نهيزم

 4،2همزمان دو  یهیتجز یسولفات برا یها کالیراد یبر مبنا شرفتهیپ ونیداسیاکس ندیمطالعه فرآ نی. در ادیآ یبه شمار م

با استفاده   dichlorophenoxy acetic acid (4،2-D) -Chloro-4-methylphenoxy acetic acid HMو  - 2علف کش 

 وان فعال کننده موثر پرسولفات )( استفاده شده است. به عن (-  NSM (MCPA)) یمعدن یعیطب تیاز همات

عملکرد  ستمیس یبر رو   XRD ،BET ،FESEMو  EDSاز  یبا استفاده از اثر برخ ستیمشخصات کاتال مواد و روش ها :

PS محلول، غلظت  یدما ست،یمشخص شد  محلول، مقدار کاتالpH ت. قرارگرف یاز جمله مورد بررس یبهره بردار یپارامترها

ها و  ندهیآال ونیداسیاکس سمیمکان PS/HM-NSMحضور اسکاونجرها انجام شد.  ریتاث شاتیو آزما ستیکاتال یابیباز نیهمچن

 .  دیگرد شنهادیپ زیفعال ن یها کالیراد دیتول

 -بود.  NSM > HM-NSM > PS HM- بیحذف علف کش ها به به ترت یبهره ور شیها نشان داد که افزا افتهی:  جینتا

PS/HM حدف  زانیم شاتیعلف کش ها نشان داد. در تمام آزما بیپرسولفات و تخر یدر فعال ساز ینقش موثرNSM 4،2 

به  % D 4،2نسبت به  -  MCPA طیباشد. در شرا D-4،2 ازکمتر  یکم  MCPAاز ساختار مقاوم تر  یتواند ناش یبود که م

به طور قابل  Dو  - MCPAبه   یشده و در ط یساز نهیبه041 هیتجز زانیواکنش م قهیدق90/0درصد و  2/9. یبرا بیترت

حاصل  %  یها کالیدست آمد. هر دو رادOH● و    -●SO2 بیتخر ندیدر فرا  D-4،2و   MCPAنقش داشتند و  یتوجه

 معادل  نهیبه طیها تحت شرا ندهیآال یساز یمعدن زانیغالب بودند. م یسولفات گونه ها یها کالیراد۳9شد. 

 NSMباال در  تیساده و آسان و قابل یباال، جداساز یستیکاتال تیفعال لیبه دل - PSو  HM قیدر مجموع تلف : یريگ جهينت

به  آلوده یآب و فاضالب ها هیتصف یبرا یمواد آل بیو موثر جهت تخر دوارکنندهیروش ام کیتواند بعنوان  یاستفاده مجدد م

 . ردیگ رارمورد استفاده ق یواقع طیعلف کش درشرا

 
 علف کش ها هیتجز ،یمعدن تيپرسولفات، همات ک،يهتروژن ونيداسياکس: یديکل واژگان
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 آبی هایمحیط از فنل در حذف منیزیم اکسید نانوذرات کارایی بررسی

 اشت دانشگاهبهد محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت ارشد کارشناسی ؛آیت حسین پناه

 هدان، ایرانزا زاهدان، پزشکی علوم

دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه  ؛سمیه طالبی

 علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
ayatpanahi@yahoo.com 

 

 یبهداشت مشکالت باعث محیط در فنل حضور های آبی است.در محیط آلی هایآالینده ترینرایج از یکی فنلزمينه و هدف : 

ام اقداماتی انج آن حذف به نسبت باید در نتیجه شوندمی موجودات سایر و انسان و ... در ضربان نامنظم قلب زایی،سرطان چون

 نانوذرات کارایی ررسیب مطالعه این از هدف. هاستهای موثر در حذف آالیندهشود فرایند جذب توسط نانو ذرات یکی از روش

 .بوده است آبی هایمحلول از فنل حذف در منیزیم اکسید

 فنل، استوك محلول تهیه از پس شد نانومتر استفاده 2۳اندازه  با منیزیم اکسید نانوذرات از پژوهش در این مواد و روش ها :

گرم میلی (011، 01، 91، 21، 41)اذب ج دوز دقیقه،( 041-61-91-۳1-01)تماس زمان pH(۳-9-.-6-00،)پارامترهای  اثر

 .گرفت قرار بررسی مورد فنل گرم در لیترمیلی (011-9.-91-49)اولیه  غلظت و در لیتر

 حذف راندمان اولیه غلظت کاهش و خاص محدوده یک تا جاذب دوز تماس، زمان ،pH افزایش با که داد نشان نتایج: نتایج 

 تماس زمان و و گرم در لیترمیلی 01جاذب  دوز گرم در لیتر،میلی 91اولیه  ، غلظت00حدود pH در که طوری به یافت افزایش

و سینتیک  Langmuirدادهای جذب فنل بر نانو ذرات اکسید منیزیم از ایزوترم  .است داشته % 00 برابر راندمانی دقیقه 91

pseudo- second order  کنند.پیروی می 

 بعنوان آن زا توانمی و دارد فنل حذف در باالیی تقریبا قابلیت منیزیم اکسید نانوذرات که داد نشان مطالعه این نتيجه گيری :

 .کرد استفاده فنل حاوی های آبیمحیط از فنل حذف در جاذب
 

 های آبیکليدی : جذب، نانو ذرات اکسيد منيزیم، فنل، محيط واژگان
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 ۶۹۳۱رساوه در سال شه یشنا یآب استخر ها یکروبیم و یکیزیف تیفیک یابیارز

 ،ساوه ،ساوه یدانشکده علوم پزشک فاضالب(، )آب و ستیز طیمح یکارشناس ارشد مهندس ؛یفالحت یعل

 Fard1400@yahoo.com     رانیا

 رانیا ،ساوه ساوه، یپزشک ومدانشکده عل ،طیکارشناس بهداشت مح ؛یموریزهره زارع ت
 

 شهیاستاندارد بوده وهم یکروبیوم ییایمیکوشیزیف یها یژگیِو یدارا یستیآب استخرها با یبهداشت دگاهیازد : و هدف نهيزم

 96مطالعه حاضر   انجام شد یودرمان یحیمقاصد تفر یشنا برا یاستفاده از استخرها شیدر حد مجاز حفظ گردد. با توجه به افزا

 شهر ساوه در سال  یشنا یاستخر ها یکیزیوف یکروبیم تیفیک یبا هدف بررس

شهر ساوه  در فصول نمونه   یآب استخر ها تیفیک یبوده و بر رو یفیتوص-ی: مطالعه حاضر به روش مقطع وش هاو ر مواد

 لوله و 9 . تعدادرفتیمختلف سال صورت پذ 019پارامتر  مختلف استخر برداشته شده و یاز قسمت ها شاتیجهت انجام آزما

 مطابق با روش ماندهیدما ،کلر آزاد باق ی، هاPHبه روش  یکروبیم شاتیآزما وپرتابل  یها کدورت در محل با استفاده از دستگاه

 .شد سهیمقا یحاصله در فصول مختلف با استاندارد مل جینتا واستاندارد انجام  یها

 PHدر 6699 ٪ و   9096 ٪و از نمونه ها  ماندهینشان داد که دما وکدورت در همه نمونه ها و مقدار کلر آزاد باق جی: نتا جینتا

به  استخر  یکروبیمطابقت داشته و از نظر م ملی استاندارد با  99٪ زیآلوده ن یبوده واز نمونه ها یفرم گرما پا ینمونه ها فاقد کل

 زمستان ودر 990٪و  جکوزی قسمت در 499 ٪انجام شده   شاتیبه آزما ینسبت آلودگ  نیشتریفصل بهار ب درباشد. یمرتبط م

 ست. مقدار گزارش شده ا نکمتری

 یاز باال  0 یآلودگ نیباشد .همچن ینم ییگند زدا یبرا یدر حد کاف تریبر ل گرمیلیم کی کمتر ماندهی: کلر باق یريگ جهينت 

 تسیباشد. لذا ضرور ماندهیکلر آزاد باق یآب حوضچه  وکاهش اثر بخش یباال یاز دما یتواند ناش یم یگزارش شده در جکوز

ه مورد توج یمقاصد درمان یآن برا نیمراجع شیبا توجه به افزا یجکوز یها قسمتوص در آب بخص ییگندزدا حیکه نحوه صح

 یمطلوب آب استخر وسالمت شناگران عالوه بر کنترل کلر   و دما مقدار سخت طیگردد جهت حفظ شرا یم هیوتوص ردیقرار گ

 ماندهی، آزاد باقPHگردد.  شیپا انهیآن بصورت ماه تیائیوقل

 

 هساو- یبهداشت شاخص-یکروبيم تيفيک-شنا استخر : یديکل واژگان
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ساوه در  شهر ستان ییآب شرب مناطق روستا عیشبکه توز یکروبیم تیفیک یبررس

   ۳۱سال

 ساوه، ساوه، یدانشکده علوم پزشک فاضالب(، )آب و ستیز طیمح یکارشناس ارشد مهندس ؛یفالحت یعل

 Fard1400@yahoo.com     رانیا

 رانیا ساوه، ساوه، یپزشک ومدانشکده عل ،طیکارشناس بهداشت مح ؛یموریزهره زارع ت
 

 

 یکروبیم یاست که فاقد هر گونه آلودگ یباشد.آب سالم آب یاز اهداف مهم بشرم یکی یآب سالم وبهداشت نی: تام و هدف نهيزم

 96باشد. یتان ساوه درسال   مشهرس ییمناطق روستا یدنیآب آشام یکروبیم تیفیک نییمطالعه تع نیباشد .هدف از ا ییمایوش

تعداد ، وکلر  ۳9۳منابع  یساوه که  دارا ییروستا عینمونه آب از شبکه توز یمقطع -یفیمطالعه توص نی: درا مواد و روش ها 

 شاتیآزما یو پارامتر ها  یچشمه وقنات بود  جمع آور-کنند ه آب  توسط چاه نیتام 7PHدماوکدورت در محل ماندهیآزاد باق

  د. ش سهیمقا شگاهیاستاندارد به آزما طیونمونه هادر شرا یری،اندازه گ یچند لوله ا ریخمبا ، منتقل وبه روش ت جیونتا انجام

 PH در 99،6٪ ماندهیاز نمونه ها در محدوده مجاز  وکلر آزاد باق یکروبیم یآلودگ ینشان داد  از نمونه ها دارا جی: نتا جینتا

   96،6 ٪  در64 ٪باشد  می مجاز حد از کمتر  ها نمونه از.   40،4 ٪باشند. نسبت تعداد  یمدماوکدورت در محدوده مجاز و 

 یبا منبع چاه   در بهار م یبه تعداد کل نمونه در  شبکه آبرسان یفرم گرماپا یکل آلودگی موارد 06،۳٪، چشمه  ، 46٪ ت وقنا

 باشد .  می 46٪مقداربا  نیتابستان وکمتر در 00٪باشد 

در رده  WHOساوه  یدر آب روستا ها یفرم گرماپا کلی فقدان ،شاخص 69،9٪باشد که   ی: بر اساس رهنمود م یريگ جهينت

مذکور  ، در  یباشد. شاخص ها یکمتر م یازشاخص کشور ماندهیشاخص وشاخص کلر آزادباق نیاما ا ردیگ یخوب قرار م

ع نواقص رف یدر انجام کلر زن تیحساس شیباشد، لذا افزا یر مآبفا شتحت پوش یتحت پوشش  کمتراز روستا ها ریغ یروستاها

 یکروبیم تیفیوارتقاء ک یآلودگ لیتواند در تقل یتحت پوشش قرار دادن همه روستاها وارائه خدمات م یبرا یزیوبرنامه ر یفن

 .باشد دیآب روستا ها مف

 

 ساوه ،ماندهي,کلر آزاد باق یفرم مدفوع یشرب ،کل آب : یديکل واژگان
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 یروده ا یها یماریآب شهرستان هفتکل و ارتباط آن با ب یکروبیم تیفیک یبررس

 ۳۱در سال 

 اهواز، شاپور یجند یدانشگاه علوم پزشک ،مرکز بهداشت و درمان طیکارشناس بهداشت مح؛یزمان ثیحد

 zamani.hd@gmail.com رانیا ،اهواز

 رانیا  ،شاپوراهواز،اهواز یجند یعلوم پزشکدانشگاه  ،سرپرست مرکز بهداشت و درمان ؛یمهرداد آهنگ

 اهواز، شاپور یجند یدانشگاه علوم پزشک ،مرکز بهداشت و درمان طیکارشناس بهداشت مح ؛یپرستو مکوند 

 رانیا ،اهواز
 

حداقل  نینشان دهنده تام یگرماپا یها یکل و باکتر فرمیکل مانده،یکلرباق یمطلوب بودن پارامترها :و هدف نهيزم

 لیقب از یروده ا یبه انگلها یآلودگ یدارند. از طرف یفراوان تیآب اهم یفیک شیباشد که در پا یم یدنیآب آشام یداردهااستان

 یکشورها ۳2ب  اغل یبهداشت یاز مشکالت اساس یکیوجوددارد و  ایدر تمام نقاط دن ایاردیو ژ یکل ایشی، اشر کایتیستولیانتاموباه

ظر آن از ن یآب شهرستان هفتکل و روستا یکروبیم تیفیمانده و ک یکلر باق زانیم یبررس مطالعه، نیجهان است. هدف از ا

 . شدبا یم یروده ا یها یماریو ارتباط آن با ب  یگرماپا فرمیکل و کل فرمیکل

 حاضر در شهرستان هفتکل در سال  92۳0 قیتحق نیانجام شد . در ا 94.0 یمقطع _ یفیتوص ی: مطالعه  مواد و روش ها 

 یکلرسنج2.۳ نیآب انجام شد . همچن یکروبیم ینمونه بردار 2.9۳شهرستان در طول  نیا یها شگاهیاز آزما ینمونه مدفوع

 قرار گرفت و داده ها یمورد بررس یروده ا یانگل ها یحاو یها مونهن یشد و تمام یجمع آور یسال بصورت سرشمار کیو 

 قرار گرفت .  زیمورد آنال

ها  از انگل کیبه هر  یآلودگ زانیمبودند .  یروده ا یالعه حدود درصد از مراجعه کنندگان مبتال به انگل هامط نی: در ا جینتا

 ایشیبود: اشر ریبه قرار ز9/۳ ایاردی، ژ 9/9 کایتیستولیو انتاموباه ۳/۳۳در فصل  یماریب زانیم یباشد. به طور کل یدرصد م 2

فصول  بیمختلف به ترت یها ۳/9،  ۳/9۳،  9/90و  ۳/0 بیمانده به ترت یکلر باق تیدرصد مطلوب یطرف زباشد. ا یدرصد م  یکل

فصول 99/0، 0/.۳،  ۳2/0، ۳۳ فصول سال بیآب به ترت یکروبیم ینمونه بردار تیدرصد مطلوب نیسال  درصد بدست آمد. همچن

 .باشد یدرصد م سال

رصد د نیو کمتر یروده ا یها یماریدرصد ب نیشتریبستان بتا لیاز آن بود که اواخر بهار و اوا یحاک جی: نتا یريگ جهينت

آب را دارا بودند. با  تیدرصد مطلوب نیشتریو ب یروده ا یها یماریدرصد ب نیفصل زمستان کمتر نیآب و همچن تیمطلوب

آب  یهانج یاستانداردها شتریهرچه ب تیشود لذا رعا یم یآب ، آبرستان ساتیتاس کیکل شهرستان هفتکل از  نکهیتوجه به ا

 .  شودیم هیتوص ایالمبل ایاردیانگل ها بخصوص ژ شتریادامه روند ارتقاء سطح بهداشت جهت کاهش ب نیو همچن

 
 ، هفتکلیروده ا یها یماري، بمانده ی، کلر باقیکروبيم یآلودگ: یديکل واژگان

  



 

404 

 

 

Human Health Risk Assessment of Chromium in Drinking 

Water: Birjand, Iran 

Fatemeh Sahlabadi؛ Students` Research Committee, School of Public Health, Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
Akbar Eslami؛ Environmental and Occupational Hazards Control Research Center, Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran     aeslami@sbmu.ac.ir 
Nadali Alavi؛ Environmental and Occupational Hazards Control Research Center, Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
Taher Shahriari؛ Social Determinants of Health Research Center AND Department of Environmental 

Health Engineering, School of Public Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran 
 
 

Background and Aim: The aim of this study is to evaluate the human health risk of Cr (VI) and 

Cr(III) in different age categories via oral and dermal exposure of drinking water in groundwater 

samples in the city of Birjand. 

Materials and Methods: Two hundred and twenty-four groundwater samples were collected from 

28 wells in the city of Birjand to determine the CrT and Cr (VI) concentrations. The risk assessment of 

each categories was carried out using mathematical models as per IRIS guidelines and the input 

parameters were taken according to the EPA and WHO context. 

Results: Maximum Concentration of CrT and Cr (VI) that was considered to estimate human health 

risk assessment were 0.2116 and 0.1904 mg/ L respectively. The obtained results revealed that as age 

increases, the total cancer risk (dermal and oral) increases, so that the lowest and highest carcinogenic 

risk is in infants and in the adults, respectively. While, the highest total non-carcinogenic risk was 

observed in people under 14 years of age and the maximum non-carcinogenic risk of adults was lower 

(approximately 4 times lower) than them. The results showed that the cancer risk and non-cancer risk 

via dermal exposure in infants was higher than the cancer risk and non-cancer risk via oral exposure, 

but in other groups, the oral cancer risk was higher than the dermal cancer risk. 

Conclusion: The results of this analysis suggest to use cost-effective methods to remove the Cr(VI) 

before its utilization for drinking purposes. 
 

Keywords: Chromium,Birjand,Groundwater,Risk assessment 
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محیط های از  ۶۳1 بررسی کارایی روش اولتراسونیک در حذف رنگ  راکتیو قرمز

 آبی

 رجندیب یدانشگاه علوم پزشک دانشکده بهداشت، ،طیبهداشت مح یکارشناس ارشد مهندسنسب؛ یهاد دیسع

hadinasab@bums.ac.ir 
تحقیقات سالمت خانواده و محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  زدانشیار، عضو مرک ؛نیب کیبهنام بار

 پزشکی بیرجند

 اهدانز ی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکطیبهداشت مح یهندسکارشناس ارشد م ؛یمحمدهاونگ

 
سترده طور به ویژه کارایی دلیل به راکتیو، های رنگ اخیر، های سال طی درمقدمه و هدف : زمينه و هدف :   صنایع در گ

 سرطان های ویژگی دلیل به آبی، منابع به هایی رنگ چنین حاوی های پساب تخلیه اما اند؛ قرارگرفته استفاده مورد نساجی

 با حاضر، مطالعه د.گذار جای بر طبیعی محیط بر زیانباری آثار تواند می آب، در رنگ وایجاد سمی ماهیت زایی، جهش زایی،

 .پذیرفت انجام آبی های محلول از 060 قرمز راکتیو رنگ حذف در اولتراسونیک  کارایی بررسی هدف

 میلی 41-411(،غلظت اولیه )pH(04-4قبیل  از برداری بهره مختلف پارامترهای اثر تجربی، مطالعه این در مواد و روش ها :

 .مورد مطالعه قرار گرفت کیلوهرتز(91و۳1درجه سانتیگراد( و فرکانس )41-91دقیقه( ،دما )0-61زمان تماس ) گرم در لیتر(،

میلی گرم در لیتر و 41لوهرتزبا غلظت برابر کی91نتایج حاصله از آزمایش نشان داد که میزان حذف رنگ در فرکانس : نتایج 

pH را نشان می دهدو کمترین میزان حذف رنگ راکتیو قرمز  99/02دقیقه بیشترین درصد معادل  91در مدت زمان  ۳برابر با

می  46/۳9دقیقه که برابر  0و زمان ماند  04برابر با pH میلی گرم در لیتر در  411کیلوهرتز با غلظت برابر ۳1در فرکانس 

  .باشد

 های فاضالب و آبی های محلول از 060 قرمز راکتیو رنگ حذف در مطلوبی توانایی از اولتراسونیک، فرایند نتيجه گيری :

 .است برخوردار نساجی صنعت

 صنایع نساجی-اولتراسونيک-591 واژگان کليدی : رنگ راکتيو قرمز
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وعدم حضور نانو درحضور ۶۳1بررسی مقایسه کارایی حذف رنگ راکتیو قرمز 

 ذرات اکسید روی تثبیت شده  بر کیتوزان در محیط های آبی

 رجندیب یدانشگاه علوم پزشک دانشکده بهداشت، ،طیبهداشت مح یکارشناس ارشد مهندس ؛نسب یهاد دیسع

hadinasab@bums.ac.ir 
تحقیقات سالمت خانواده و محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  زدانشیار، عضو مرک ؛نیب کیبهنام بار

 پزشکی بیرجند

 اهدانز ی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یکارشناس ارشد مهندس ؛یمحمدهاونگ

 

 

 استفاده مورد ساجین صنایع در گسترده طور به ویژه کارایی دلیل به راکتیو، های رنگ اخیر، های سال طی در زمینه و هدف :

 ماهیت زایی، جهش زایی، سرطان های ویژگی دلیل به آبی، منابع به هایی رنگ چنین حاوی های پساب تخلیه اما اند؛ قرارگرفته

در این مطالعه کارایی بستر تهیه شده از  .گذارد جای بر طبیعی محیط بر زیانباری آثار تواند می آب، در رنگ وایجاد سمی

 از محلول های آبی انجام گرفت. 060اکسید روی در حذف رنگ راکتیو قرمز  کیتوزان و نانو

این مطالعه تجربی ودر سیستم ناپیوسته انجام شد. کیتین از پوسته شاه میگو استخراج و سپس سنتز  مواد و روش ها :

(،غلظت رنگ راکتیو 04-4)pHکیتوزان انجام و نانو اکسید روی بر کیتوزان تهیه شده تثبیت شد. سپس اثر متغیرهایی مانند

( مطالعه شد. جهت بررسی مشخصات ماده gr 0/1-۳( و میزان جرم جاذب )min 9-041(،زمان تماس)mg/l 01-91)060قرمز

مورد بررسی قرار گرفت و ایزوترم،ترمودینامیک و سینتیک BETوSEM ،FT-IR،XRDسنتز شده تکنیک های تشخیصی 

 فرآیند جذب بررسی شد.

است. حداکثر  mg/g 49/00۳و4/60.، 91/0۳کیتوزان ،نانو اکسید روی و بستر تثبیت شده به ترتیب برابر eqثر : حداکنتایج 

eq ۳در pH= 4/1دقیقه و در دوز جاذب  61. ودر مدت زمان gr/l  مشاهده شد. نتایج آزمونXRD  وIR-FT  حاکی از سازگاری

زوترم النگمویر برای بستر تهیه شده بود. فرایند جذب به طور غالب تطبیق با مدل ایومناسب بین دو جزء تشکیل دهنده بستر 

به صورت فیزیکی انجام گرفته است. ترمودینامیک تغییرات آنتروپی استانداردوتغییرات آنتالپی استاندارد مثبت بوده و مقادیر 

می باشد. همچنین سینتیک  یند جذببودن فرا منفی بود که نشان دهنده خود به خودی و گرماگیر انرژی آزاد استاندارد گیبس

 فرایند از مدل شبه درجه دوم تبعیت می کند. 

طبق نتایج واصله از این مطالعه،ظرفیت جذب کیتوزان باال می باشد. استفاده از این جاذب با توجه به ظرفیت  نتیجه گیری :

جاذب مناسب در حذف این آالینده به کار  می تواند بعنوان یک 060اکتیو قرمز جذب باال و مزایای فراوان در حذف رنگ ری

 رود. 

 
 ،کيتوزان، نانو اکسيد روی، ترمودیناميک، ایزوترم، سينتيک591واژگان کليدی : رنگ راکتيو قرمز 
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Background: One of the most important environmental pollutants that there is in sewage of different 

industrials is cyanide to cause pollution of water sources that are dangerous to humans and the 

environment. Cyanide can be removed in different ways from the aqueous media, but most of these 

methods are costly. Therefore, the aim of this study is the remove cyanide using iron nanoparticles. 

Material and Methods: Remove cyanide from aqueous media using iron nanoparticles in various 

conditions including the effect of the adsorbent, initial cyanide concentration, contact time and pH were 

studied in discontinuous phase. In this study, adsorption equilibrium and also the kinetics of the reaction 

examined. 

Results: In the process of sharing discontinuous, the balance was achieved after 120 minutes of 

contact time and maximum amount of removal cyanide in the pH 5 to 9 for cyanide concentration of 1 

mg/L obtained. Also the results showed that the adsorption obeys Langmuir isotherm and kinetic of 

experiments obeys of secondary grade. 

Conclusion: According to the findings, iron nanoparticles can be used as a suitable option due to the 

substantial reduction of it’s to reduce the level of cyanide from aqueous media in areas where there is 

arsenic problem.  

 

Keywords: iron nanoparticles, cyanide, hazardous waste 
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 حضور ترکیبات سرطان زا در آب

 بهشتی هیدش پزشکی علوم دانشگاه داشت،به دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه دانشیار ؛اسالمی اکبر

 پزشکی لومع دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی کارشناسی دانشجوی ؛ارشد رضائی نگین

 بهشتی شهید

 
 

. دارد دنبال به سالمتی برای آوری زیان اثرات آن کمبود و است زنده موجودات بدن در اساسی عنصر یک آب زمينه و هدف:

 ودخ و است شده آلوده آن به ها کش آفت و سنگین فلزات نیترات، قبیل از ها آالینده انواع ورود اثر در حیاتی ماده نای امروزه،

 نسانیا های فعالیت آلودگی، این ایجاد علت ترین مهم. شود زنده موجودات سایر و انسان مرگ حتی یا بیماری به منجر تواند می

است. این پژوهش به منظور تعیین تعدادی  زیرزمینی یا سطحی آب منابع به صنعتی و ریشه فاضالب و کشاورزی رواناب ورود و

 از مهم ترین آالینده های آب که می توانند منجر به بیماری سرطان شوند، انجام شده است.

شت، آژانس این مطالعه از نوع مروری بوده و بدین منظور مطالعات انجام شده توسط سازمان جهانی بهدامواد و روش ها: 

-حفاظت از محیط زیست آمریکا و همچنین مقاالت منتشر شده در همایش های کشوری بهداشت محیط و مجالت علمی

 .گرفت قرار بررسی مورد  SID.ir داده پایگاه نیز و جو و جست موتورهای طریق پژوهشی از

 جانبی های فراورده و فرار آلی ترکیبات ها، لحال ها، کش آفت کادمیوم، کروم، آرسنیک، نیترات، های آالینده حضورنتایج: 

 آژانس و بهداشت جهانی سازمان نظیر) جهانی معتبر های سازمان توسط شده تعیین مجاز حد از بیش مقادیر در گندزدایی

 ان،جه مناطق برخی در .دهد افزایش انسان در را ها سرطان انواع به ابتال احتمال تواند می( آمریکا زیست محیط از حفاظت

 گر،دی نقاط برخی در که حالی در باشد؛ داشته پی در مزمن اثرات که است حدی از کمتر آبی منابع در مواد این متوسط غلظت

 است. شده گزارش ها آن از باالیی های غلظت

 شدیدت بدن در را ها آن می تواند اثرات نیز غذا و هوا طریق از دریافت این آالینده ها مواردی با توجه به اینکه در نتيجه گيری: 

 به .شود اقدام آشامیدنی آب از آنها حذف به نسبت باال، راندمان با مهندسی های روش از استفاده با که است ضروری نماید، لذا

 ازهاند جهت است الزم و شده پرداخته کمتر ها حالل مانند هایی آالینده به ایران، در گرفته انجام آزمایشات و مطالعات در عالوه،

 .گیرد صورت اقداماتی حذف های روش بهترین تعیین و آب در ها آن غلظت گیری

 

 رهنمودها سرطان، ها، آالینده آشاميدنی، واژگان کليدی: آب
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  یمارستانیب یپسماندها تیریمد یبررس

دانشگاه علوم  ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم یکارشناس یداشجو فاطمه واعظ؛

 رانیتهران، ا ران،یا یپزشک

دانشگاه علوم  ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم یکارشناس یداشجو محمد دانشمند؛

 Md76523@gmail.com    رانیتهران، ا ران،یا یپزشک

علوم دانشگاه  ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم یکارشناس یداشجو ؛بیغر الدیم

 رانیتهران، ا ران،یا یپزشک

دانشگاه  ،یزشکراپیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم یکارشناس یداشجو لنوش قاسمزاده؛گ

 رانیتهران، ا ران،یا یعلوم پزشک
 

 تیریمد نیپسماندها هستند، بنابرا نیخطرناکتر یا هسته یبعد از پسماندها یمارستانیب یپسماندها :و هدف نهيزم

ر را به خط ستیز طیدارد که عدم توجه به آن سالمت مح تیآنها اهم ییزا عفونت لیعلت پتاس به یمارستانیب یپسماندها

ی م مقاله نیهدف از ا موجود طیجهت بهبود شرا یشنهاداتیکشور و ارائه پ یمارستانیب یپسماندها تیریمد ی. بررساندازدیم

 .باشد

 Magiran ،Pubmed ،SIDو موتور جستوجوگر  google scholarبا  یاطالعات گاهیاز پا ،یمقاله مرور نیا در مواد و روش ها:

، 24شد، که در مجموع از   یجمع آور ازیپسماندها اطالعات مورد ن تیریمد ،یمارستانیب یپسماندها یها دواژهیکلبا مقاله 

 قرار گرفت. مطالعهانتخاب شد و مورد 

 شتریپسماندها در ب کی. تفکدهند یم لیرا تشک یمارستانیب یدرصد از پسماندها 40 نیانگیبه طور م یعفون ی: پسماندها جینتا

 یفقط پسماندها گرفت،یصورت م قیبه طور دق ها مارستانیپسماندها از همه ب یو جمع آور شد یانجام م ها مارستانیب

 یخطر م یبا سوزاندن ب یعفون یپسماندها یو در برخ شدیداده م لیتحو یشهردار انبه مامور ها مارستانیدر همه ب یرعفونیغ

استند د یعملکرد مناسب یکه در جمع آور یبه طور کردندیعمل م فیپسماندها ضع تیریدر مد ها مارستانیب یطورکل . بهشدند

 .  شودیاحساس م یدیشد یها در دفع ضعف یول

 یبرا زهیانگ جادیمختلف و ا ینارهایدر سم یتانمارسیب یو پرسنل از معضالت پسماندها رانیمد ی: باالبردن آگاهیريگ جهينت

 یاشصدمات ن توانیکردن با بخار و سپس دفن پسماندها م لیخواهد بود و در کنار آن اتوکالو و استر یپسماندها ضرور تیریمد

 .  دادپسماندها را به شدت کاهش  نیاز ا

 

 تیریمد ،ی: پسماند، عفونت، آگاه یديکل واژگان
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در  ANPشبکه لیتحل  ندیبا استفاده از فرا یدفن پسماند شهر نهیبه یابی مکان

 : شهرستان کوهدشتیمطالعه مورد ،GISمحیط 

  یهشتب دیشه یدانشگاه علوم پزشک طیارشد رشته بهداشت مح یکارشناس انیدانشجو ؛یریرسول نص

nasirirasul@gmail.com 

 یتبهش دیشه یاه علوم پزشکدانشگ طیگروه بهداشت مح یعلم ئاتیعضو ه ؛یزرند یمتصد دیسع
 
 

عصر حاضر است. در  یاز ضرورت ها داریتوسعه پا یو در راستا یستیز طیاصول مح تیدفن بهداشتی پسماندهای شهری با رعا

اصله از مراکز ف هیمنطقه، نقشه پوشش اراضی، نقشه خطوط ارتباطی، ال بینقشه ش ریهای اطالعاتی متعدد نظ هیاز ال قیتحق نیا

مکان  نییدفن پسماند )تع یمحل ها ابییو ... برای مکان ،ینقشه شبکه آبهای سطح ،یناسش نی، نقشه زم ییوستاشهری  ور

. دیردنقشه ها استفاده گ لیو تحل هیو تجز دیتول یمنظور از  برا نیدفن( شهرستان کوهدشت استفاده شده است. بد نهیبه یها

GIS شد. در  هیمورد استفاده ته یو انسان یعیطب یاز شاخص ها کیای مربوط به هر ابتدا نقشه ه ند،یفرا نیابزار توانمند طی ا

که با استفاده از روش  و محاسبه و  یمورد بررس یارهایمع ANPنرم افزار   طیاز طبقات   در مح کیهر  یمرحله بعد وزنها

طبقه  اگانهاز دو روش بصورت جد کیدر هر  یاکتساب یها Super Decisionآنها بر اساس وزن  یها و نقشه ها اریتمام مع

محاسبه  وهیو به همان ش یزوج ساتیاز آنها به صورت مقا کیبر اساس ارزش هر  زین اریشدند. در مرحله بعد وزن هر مع یبند

دفن که  یاز برا1/0 تیمحدود یدارا ی. نواحدیمشخص گرد زیاز آنها ن کیهر  یکمتر  باشد( برا دی)که با یناسازگار بیو ضرا

 کیآن  یبودند استخراج و برا یطیشرا نیبا چن یمناطق یکه دارا ییاز نقشه ها کیاز هر  زیباشند ن یارزش برابر صفر م یرادا

 نییعت ارهاییاز مع کیکل محدوده در هر  لی،یشد. سپس با استفاده از توابع تحل هیته تیمحدود هینقشه جداگانه به اسم ال

 قیفها انجام شد .پس از آن با تل هیال قیتلف اتیها و عمل هیسازی ال رداستاندا اتیرحله، عملم نی. بعد از ادیشده پهنه بندی گرد

در مدل زباله  یو انسانی بر اساس وزن اکتسابANPمناسب جهت دفن  ی، مکان ها عیینقشه های بدست آمده در عوامل طب

 پهنه بندی و مشخص شد.  یمورد بررس یها اریدر استان با توجه به مع

  

 GIS  ،ANPپسماند، کوهدشت یدفن بهداشت ،یابي: مکانیديکل واژگان
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نگرش و دانش مردم از نحوه صحیح مدیریت مواد زائد  مروری بر میزان آگاهی،

 دارو های تاریخ گذشته و غیر قابل استفاده

 تهیاشت، کمدانشکده بهد یو حرفه ا طیبهداشت مح یکارشناس ارشد، گروه مهندس یدانشجو زهره رهنما برگرد؛

 رانیمشهد، مشهد، ا ی؛ دانشگاه علوم پزشکییدانشجو قاتیتحق

 قاتیحقت تهیدانشکده بهداشت، کمی و حرفه ا طیبهداشت مح یکارشناس ارشد، گروه مهندس نژاد؛ یمیفاطمه کر

 Kariminezhadf3@mums.ac.ir   .رانیمشهد، مشهد، ا یزشکپدانشگاه علوم  ،ییدانشجو

  .رانیتهران، ا ن،آب و فاضالب، دانشگاه آزاد واحد شمال تهرا یکارشناس ارشد، مهندس ؛یزارچ یمیسمانه کر
 

در آبهای سطحی، زیر زمینی  یطیمح ستیزدفع نا مطلوب مواد زائد داوریی میتواند سبب بروز مخاطرات جدی زمينه و هدف : 

از آنجا که بخش وسیعی از این مواد زائد در خانه ها دفع میشود، میزان آگاهی افراد از خطرات و استفاده . ددگر یانآبز یزندگو 

دم مرتحقیق با مروری بر مطالعات انجام شده، میزان آگاهی، نگرش و دانش  نی. ااز روش دفع مناسب بسیار مهم و ضروری است

تاثیر پارامترهای مختلف دیگر مانند جنسیت، سن، میزان تحصیالت  ،دفعهای مناسب  خطرات زیست محیطی، روش نسبت به

 کند.  و...  را مورد بررسی قرار داده و تاثیر گذارترین روشهای اطالع رسانی از دید افراد را معرفی می

، Google Scholar ،Scince directجستجوی مقاالت از پایگاه های مختلف تحقیقاتی آنالین مانند  مواد و روش ها :

Pubmed  مقاله انتخاب و با بررسی کیفیت مطالعات بر اساس روش  09و... انجام گردید. بر این اساس در مرحله اول تعداد

 مورد نیاز قدرت آماری مطالعه، در نظر گرفتن عوامل مخدوش کننده، در دسترس بودن داده های  ،مطالعه، اندازه نمونه یحاطر

و  Excel 2010 ایی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. جهت آنالیز آماری اطالعات از نرم افزارمقاله در بخش نه 92تعداد نهایی 

SPSS 16 .استفاده گردید 

. اگرچه (Pvalue=0.001)نتایج حاصله نشان داد رابطه معناداری بین سطح تحصیالت و میزان آگاهی افراد وجود داردنتایج : 

مردم از خطرناك بودن  %99مشاهده نشد. بالغ بر  (Pvalue=0.12) و سن (Pvalue=0.08) این رابطه در مورد جنسیت

افراد با روش مناسب دفع آشنایی داشتند. همچنین  %۳دفع نامناسب به محیط زیست و مخاطرات آن آگاهی داشتند، اما تنها 

( 0۳)% و درج بر روی بسته کاال (۳9)% (، تلویزیون و رسانه های عمومی%20) رسانی بترتیب ، فضای مجازیبهترین روش اطالع

 ( بود. الزم به ذکر است، فقر مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محسوس بود.9)% و روزنامه

جود ودفع مناسب  یهاو انتخاب روش اطالع افراد از مخاطرات زیست محیطی معناداری بین میزانگر چه ارتباط ا نتيجه گيری :

د اطالعات افراد از چگونگی دفع مناسب این مواد دارویی بسیار پایین بوده و  نیاز به برنامه اما نتایج حاصله نشان دا ،نداشت

 ریزی های عملیاتی مهمی توسط سازمان ها و ارگان های مربوطه دارد.

 

 یختنیدور ر یمواد زائد، داروها تیریمد ،ییزائد دارو مواد : یديکل واژگان
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 سهیو مقا شهر گلمکان یو صنعت یع آب شرب، کشاورزمناب ییایمیو ش یکروبیم تیفیک یبررس

 ۶۹۳0-۶۹۳3 یو جهان یمل یآن با استانداردها

 رانی، امشهد، مشهد یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یکارشناس ارشد، گروه مهندس بتول محب راد؛

مشهد، مشهد،  یعلوم پزشک اهشکده بهداشت، دانشگدان ط،یبهداشت مح ی، گروه مهندسیکارشناس یدانشجو زاده؛ یاکرم جعفر

 رانیا

هد، مشهد، مش یعلوم پزشک اهدانشکده بهداشت، دانشگ ط،یبهداشت مح یکارشناس، گروه مهندس یدانشجو ؛یفاطمه عبداله

 رانیا

 ،ییدانشجو تقایتحق تهیدانشکده بهداشت، کمی و حرفه ا طیبهداشت مح یکارشناس ارشد، گروه مهندس نژاد؛ یمیفاطمه کر

 Kariminezhadf3@mums.ac.ir   .رانیمشهد، مشهد، ا یزشکپدانشگاه علوم 

 . رانیتهران، ا ن،آب و فاضالب، دانشگاه آزاد واحد شمال تهرا یکارشناس ارشد، مهندس ؛یزارچ یمیسمانه کر

 

مهم بهداشت  یاز پارامترها یعدم قضاوت با چشم ظاهر لیمنابع آب، به دل یکروبیو م ییایمیش یها یژگی: و و هدف نهيزم

و عدم وجود  یآبرسان یآب شبکه ها تیفیمداوم ک شیپا یقضاوت قابل شرب بودن آن است. با توجه به ضرور یآب و مبنا

هر گلمکان ش یو صنعت یب، کشاورزمنابع آب شر یکروبیو م ییایمیش تیفیک یحاضر با هدف بررس یمطالعه  ،یکاف قاتیتحق

 انجام شد .  یالملل نیو ب یمل یآن با استانداردها سهیو مقا

گلمکان  0۳69تا  0۳61شهر  ینیزم ریمنابع آب ز هیکل یبر رو یدر بازه زمان و یمطالعه به صورت مقطع نی: ا مواد و روش ها 

طبق دستورالعمل استاندارد متد انجام شد.  شاتیآزما هی.کل دیمشخص گرد یدانیم یدهایتوسط بازد یانجام و نقاط نمونه بردار

 یو رسم نمودارها مربوطه یاز سازمانها زیو انتقال آب ن ینحوه نگهدار ،ییهواشناسا اتمانند اطالع ازیاطالعات مورد ن ریسا

) آب زنریورا هی( والنژلیزحاصله توسط نرم افزار کشاور جیاستخراج شد. نتاEcxel 410۳)آب لکوکسی(، ویدنیشولر )آب آشام

 شد.   زی( آنالیصنعت

  20۳ یو رطوبت نسب متریلیم 09درصد طبق روش آمبرژه جزء مناطق  متریلیم انهیسال ی: شهر گلمکان با متوسط بارندگ جینتا

 ییایمیحاصل از ذوب برف درمنطقه مورد نظر برابر ش انهیگردد. کل آب سال یم یخشک و سرد طبقه بند 044 زیاست.آنال

 ییایمیش C تیفیک لکوکس،یخوب و طبق روش و یشرب در محدوده  ینیرزمیمنابع آب ز ینمونه ها طبق روش شولر برا

 یتمام تریل یلیم 4S0جهت استفاده در صنعت  ییایمیش یها زیخوب بودند. آنال یرا در کالس  و جزء آبها یمنابع آب کشاورز

 عدم حضور ها را نشان داد.   یکروبیم یزهایآنال نیخورنده هستند. همچن یبمنابع آ هینشان داد کل Ecoliدر  000نمونه 

 ینیمرزیمطلوب منابع آب ز تیفیاز ک یحاک یو جهان یمل یبا استانداردها سهیحاصل از مطالعه و مقا جی: نتا یريگ جهينت 

ت مناطق دس نییدر پا یاکثر منابع آب دهدینشان م یدانیم یدهایرا دارد. اگر چه بازد یکروبیو م ییایمیشهر گلمکان از لحاظ ش

 یمدت، حصار کش یو طوالن مکرر شیاساس پا نیآنها با فاضالب ها وجود دارد. بر ا یآلودگواقع هستند و لذا احتمال  یمسکون

 م داد. نجاا یحفاظت منابع آب یبرا توانیاست که م یاقدامات نیمهمتر آب از یمنیبرنامه ا یها و چشمه ها و اجرا اطراف چاه

 یکروبيم تيفيک ،ییايميش تيفيک ع،یشبکه توز ،ینيزم ری: آب شرب، آب ز یديکل واژگان
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Assessment of the sanitation and health level in the Mashhad food 

production and distribution centers covered by health center No. 

3 in the Ramezan escalation plan – 2017 
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Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
Zohreh Rahnama Bargard؛ MSc Student in Environmental Health Engineering, Student Research 
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Committee, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.   
Samaneh Karimi Zarchi  MSc Water and Wastewater Engineering, Islamic Azad University, North ؛

Tehran Branch, Tehran, Iran 
 
Background and Aim: Nutrition is one of the most effective factors for establishment of health. 

Nowadays, eating away from home is becoming more common and different kinds of food production 

and distribution centers are growing even more rapidly. Unsanitary health environmental conditions in 

these centers may cause different types of diseases. Therefore, it is necessary that production, keeping 

and distribution steps be according to health regulations؛ especially in tourist and pilgrimages cities and 

special occasion days such as Ramezan holy month. Accordingly, this study assessed the status of the 

sanitation and health level in the Mashhad food production and distribution centers covered health 

center No. 3 in the Ramezan escalation plan.  

Materials and Methods: This research was a cross-sectional descriptive study and the non-

probable purposive sampling method was used. The environmental health inspection reports of the food 

production and distribution centers covered by health center No.3 during May and June 2017 were 

collected and summarized. Eventually the data was analyzed using Excel 2010  . 
Results: The research area covers 15214 food production and distribution units which 4652 visits was 

performed during the study. Of these number visits, 189 critical flaws, 204 referrals to the responsible 

person, 31 closures and 1522 issued health card were recorded. From the view point of the assess the 

quality of the used oil, iodine survey, surface microbial infiltration, color and essential oil, 69.1% 

92.98%, 76.19% and 78.3% of the evaluated cases were in inappropriate health level respectively.  

Conclusion: According to the present study’s results, the environmental health situation of the food 

production and distribution centers is far from the national standards and guidelines. Correction of the 

attitude, sanitation, training, regular health control and surveillance and sanitation engineering 

principles are necessary for promotion of environmental health situation in these centers.  

 

Keywords: Health status, Environmental health, Mashhad, Food, Sanitation 
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عرضه شده در  شده ، یبطر یدنیآشام یدر آب ها فرمیحضور کل زانیم یبررس

  ۶۹۳۱در سال یسطح شهر سار

، مازندران یدانشگاه علوم پزشک ،دانشکده بهداشت طیبهداشت مح یاستاد گروه مهندس ؛یوسفیاهلل  حیذب

 رانیا  یسار

انشکده بهداشت، د ییدانشجو قاتیحقت تهیکم ط،یبهداشت مح یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو عال؛ رضایعل

 رانیا ،یسار ،مازندران یدانشگاه علوم پزشک

بهداشت  یگروه مهندس ،یولوژیکروبیم شگاهیآزما ،یولوژیکروبیارشد م یکارشناس ؛رف یمعصومه اسالم

 نرایا ،یسار ،مازندران ی، دانشگاه علوم پزشکدانشکده بهداشت ،طیمح
 

طعم بهتر ، سهولت ،  نییپا "نسبتا نهیشده به علت هز یبطر یجهان از آب ها یاز کشورها یاریر بسدامروزه زمينه و هدف : 

 روفوبدیها به علت ه سمیارگان کرویم ،ینامطلوب نگهدار طی. در شراشود یها استفاده م یناخالص زانیکم بودن م و یدسترس

، مزه و بو نگنامطلوب ر راتییوانند منجر به بروز تغت یم کیتیپولیل تیفعال شیافزا جهیدر نت ها و یبه بطر یچسبندگ بودن و

 یوبکریم یها انیبروز طغ یحت قابل مصرف شدن آب و ریممکن است سبب غ یکروبیم یتر، بار آلودگ دیدر موارد شد شده و

 یآب بطر یاز مارك ها یرو ، در تعداد شیپ یرا  در مقطع زمان فرمیعدم حضور کل ایحضور و میخواه یمطالعه م نیشود. در ا

 . میقرار ده یشده مورد بررس

در فصل بهار  یبه صورت تصادف یشده موجود در بازار شهر سار یبطر یآب ها زمارك ا 01 یکروبیم تیفیک مواد و روش ها :

نمونه ها  Coliform Test (P-A) فرمیکل ابیحضور وغ شیقرار گرفت .با روش آزما ینمونه مورد بررس ۳واز هر مارك  69

 .دیگرد سهیمقاWHO یهارهنمود و یمل یبا استانداردها جینتا. قرار گرفتند زیآنالمورد 

فرم  یفرم و کل یگروه کل یاز آن بود که باکتر ها یها حاک افتهینمونه ها بود . یکروبیم یاز عدم آلودگ یحاک جینتانتایج : 

 یورهنمودها یمل یموارد با استانداردها ی، تمام جیتان نیبا توجه به ا تیاز نمونه ها وجود نداشت .در نها کی چیدر ه یمدفوع

WHOمطابقت داشت. 

 یداتیهو تم یبهداشت طیدر شرا ی، نگهدار ییمواد غذا عیوتوز هیاماکن ومراکز ته یبهداشت یشاخص ها شیافزا نتيجه گيری :

 نهیزم نیست تا از مشکالت در ا، باعث شده اشده دهیشیشده اند یبطر یسالمت آبها نهیدر زم ریاخ یکه خصوصا در سال ها

 .کاسته شود یادیز زانیبه م
 

 اب يش حضور و غیآزما-شده  یبطر  یها آب-يفرمکل: یديکل واژگان
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 بهینه سازی فرایند الکتروپرسولفات در تجزیه تتراسایکلین با کمک روش سطح پاسخ 

 مریم مصرقانی، هاله احمدنیا، سارا کریمی

 

ن آنتی بیوتیک وسیع الطیف می باشد که بدلیل فعالیت ضد میکروبی اش به صورت گسترده ، در تتراسایکلیزمينه و هدف : 

صنایع دامی و درمان عفونت مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت تخلیه بدون هیچ محدودیتی در محیط آبی به علت اثر 

فرایند الکتروپرسولفات در تجزیه تتراسایکلین از تجمعی اش باعث ایجاد خطرات بالقوه می گردد. هدف این مطالعه مدلسازی 

 محیط آبی است. 

فرایند الکتروپرسولفات در یک راکتور ناپیوسته الکتروشیمیایی در مقیاس آزمایشگاهی مجهز به یک منبع  مواد و روش ها :

عدد الکترود آهنی  2برق مستقیم مورد استفاده قرار گرفت. مخزن از صفحات پلکسی گلس به شکل مکعب مستطیل حاوی 

در داخل مخزن قرار گرفت. تاثیر پارامترهای بهره برداری )متغیرهای مستقل شامل نسبت غلظت  cm  ۳/0مدادی با فاصله 

اولیه واکنش( در حذف تتراسایکلین به عنوان متغیر پاسخ مورد  pHپرسولفات به پرکسید هیدروژن، غلظت پرکسیدهیدروژن،  

و روش سطح پاسخ و تحلیل مدل   (CCD)طرح مرکب مرکزیاحی آزمایشات و شرایط بهینه از جهت طر .مطالعه قرارگرفت

 انجام شد. ANOVAپیشنهادی به روش آنالیز واریانس 

اولیه واکنش و  نسبت غلظت پرسولفات به پرکسید هیدروژن بیشترین تاثیر را در کارایی  pHنتایج مطالعه نشان داد نتایج : 

 2حذف تتراسایکلین در شرایط بهینه پارامترهای موثر بر فرایند: دانسیته جریان  % 9/6۳د. بطوریکه  اسایکلین دارحذف تتر

mA/cm 21  ،pH  نیز تطابق  60/1بدست آمد. ضریب تعیین  ۳۳/0، نسبت غلظت پرسولفات به پرکسید هیدروژن برابر2برابر

 را نشان داد.  باالی نتایج آزمایشگاهی با مقادیر پیش بینی شده حاصل از مدل

بر اساس نتایج به دست آمده، فرایند الکتروپرسولفات برای تجزیه تتراسایکلین می تواند به عنوان یک روش موثر  نتيجه گيری :

و نویدبخش جهت تصفیه ترکیبات مقاوم به تجزیه بیولوژیکی استفاده شود. این تکنولوژی کارآمد، باعث بهبود قابلیت تصفیه 

 الب بیمارستانی نیز می شود. پذیری زیستی فاض

 

  RSMالکتروپرسولفات، پرکسيدهيدروژن، تتراسایکلين، فاضالب بيمارستانی،  واژگان کليدی :
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 بررسی اثرات آلودگی هوا بر نتایج مادری و جنینی بارداری

گاه علوم ویی، دانشدانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشج ،سارا آقاخانی زیالبی

 پزشکی جندی شاپور اهواز

 استادیار مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز غالمرضا گودرزی،

 
آلودگی هوایکی از مشکالت مهم شهرهای بزرگ وصنعتی است و یکی از عوامل تهدید کننده سالمت انسان ها درقرن  مقدمه:

آلودگی هوا، جمعیت انسانی را در مقیاس گسترده ای تحت تاثیر قرار داده است و بیشترین آنها اخیر می باشد. خطرات بالقوه 

جنین می باشد. مطالعات نشان داده است که بین آلودگی  مادران باردار و کودکان، نیز متوجه افراد پرخطر شامل: افراد مسن،

لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرات آلودگی هوا بر سالمت جنین  هوا وکاهش وزن یا قد هنگام تولد ارتباط معناداری وجود دارد.

 می باشد.

 pubmeو پایگاهای اطالع رسانی  Google scholarاین مطالعه مروری با جست وجو در موتور جست وجوی  :روش کار

,sidوmagiran  انجام شد در این  4109تا  .411با کلیدواژهای آلودگی هوا، نتایج بارداری، سالمت جنین طی سال های

 مطالعه از مقاالت پژوهشی و تحلیلی بهره گرفته شده است .

برابر افزایش  90/0مطالعات نشان می دهد که سطوح باالی آلودگی هوا، خطر ناهنجاری دیواره ی بین بطن های قلب را  نتایج:

( و افزایش تاخیر رشد داخل P<0/001و  R=-0/53می دهد و همچنین افزایش آلودگی هوا باعث کاهش وزن هنگام تولد )

رحمی می شود. تاثیر نامطلوب آلودگی هوا بر نتایج مادری بارداری نشان می دهد که مواجهه با هوای آلوده، خطر ابتال به پره 

 اکالمپسی و فشارخون بارداری را افزایش می دهد. 

ج نامطلوب مادری و جنینی بارداری می شود. لذا توصیه مطالعات انجام داده اند که هوای آلوده باعث افزایش نتای نتيجه گيری:

می شود مسئولین امر در خصوص راهکارهای کاهش آلودگی هوا، اقدام کرده و همچنین مراقبین بهداشتی آموزش، تنفس در 

 توصیه می شود.همچنین انجام مطالعات گسترده تر در این زمینه  هوای پاك در دوران بارداری را در دستور کار خود قرار دهند.

 

 کليدواژه: آلودگی هوا، نتایج بارداری، سالمت جنين 
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ارزیابی بهترین روش درونیابی در پهنه بندی خورندگی و رسوب گذاری آب 

 GISروستاهای بجنورد با استفاده از 

 

 رضا قربانپور، علی پاسبان، کبر اسالمی، اسید مهدی قاسمی

 

که باعث مشکالت بهداشتی و اقتصادی در شبکه توزیع آب اشامیدنی میشود، خورندگی و  یکی از مواردیزمينه و هدف : 

رسوب گذاری آب می باشد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی خوردگی و رسوبگذاری، تعیین بهترین روش درون یابی و سپس 

 می باشد. 0۳62پهنه بندی آب روستاهای بجنورد در سال 

 (AI)و تهاجمی( pi) ، پورکوریوس(RSI) ، رایزنر(LSI) هلیژالنهای  این منظور در ابتدا شاخص برای مواد و روش ها :

شده است. سپس برای هریک از این شاخص ها با استفاده ازروش اعتبار سنجی متقابل، بهترین روش درونیابی انتخاب  محاسبه

 پهنه بندی گردیده است. GISو با استفاده از روش 

باشد و میزان خوردگی و رسوبگذاری آب روستاهای مختلف با بهترین روش درونیابی می RBFان داد که روش نتاج نشنتایج : 

استفاده از شاخص های مختلف متفاوت می باشد. به طور کلی می توان گفت که میزان خورندگی و رسوبگذاری به ترتیب در 

 .جنوب غربی و شمال بجنورد نسبت به بقیه نقاط بیشتر می باشد

 آب نسبت به کنترل خورندگی و رسوبگذاری آب اقدام کرد. pHباید با روش های مختلف از جمله تنظیم  نتيجه گيری :

 

 Gisدرونيابی، خوردگی، رسوبگذاری، آب بجنورد،  واژگان کليدی :

 

. 
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 بررسی تکنولوژی ضد عفونی اشعه ماوراء بنفش در سیستم های رطوبت ساز

 

 ی افشاربابک رضای

 
تلفات محصوالت کشاوری و دامداری در هنگام نگهداری و پرورش آنها می تواند یکی از مهمترین عوامل موثر زمينه و هدف : 

بر زنجیره تامین مواد غذایی در ایران باشد. رطوبت سازهای التراسونیک می تواند این تلفات را کاهش دهد. مطالعات پیشین 

درصد این تلفات را در مراحل مختلف کاهش دهد. از طرفی به دلیل  42وبت سازها می تواند تا نشان می دهد این نوع از رط

استفاده از آب های تصفیه نشده در دامداری ها و گلخانه های کشور این دستگاه ها می توانند به عنوان یک عامل گسترش 

 میکروارگانیسم ها در محیط های کشاورزی و دامی مطرح شوند 

در این مقاله به بررسی استفاده از یک سامانه رطوبت ساز التراسونیک که عمل ضدعفونی آب در آن توسط  ش ها :مواد و رو

یک تیوب حاوی المپ اشعه ماوراء بنفش انجام می شود پرداخته ایم . این سیستم صرفا با استفاده از انرژی الکتریکی و بدون 

 ا از آب را انجام خواهد داد. افزودن مواد شیمیایی عمل حذف میکروارگانیسم ه

سیستم مذکور می تواند آلودگی ها و میکروارگانیسم های موجود در آب را بدون افزودن مواد شیمیایی و بدون تغییر نتایج : 

 در میزان اکسیژن آب از بین ببرد. این دستگاه می تواند در زمان استفاده از آب شهری نیز میکروارگانیسم های مقاوم در برابر

 آب را حذف کند.

رطوبت سازهای موجود فعلی با پراکنده کردن میکروارگانیسم های موجود در آب در محیط های گلخانه ای و دامی می  نتيجه گيری :

تواند باعث افزایش تلفات و کاهش بهره وری گردد . در این سیستم دستگاه رطوبت ساز فراصوت با المپ های اشعه ماوراء بنفش همراه شده 

عمل حذف آلودگی های آب در محل انباشت آب در مخزن رطوبت ساز صورت می گیرد. این سامانه عالوه بر حذف میکروارگانیسم های و 

موجود در آب هیچ ماده شیمیایی به آب وارد نمی کند و تاثیری بر روی ویزگی های فیزیکی و شیمیایی آب ندارد. عالوه بر این افزایش 

 هزینه و بدون مواد مصرفی را در پی خواهد داشت.  راندمان تولید با حداقل

 

 واژگان کليدی : رطوبت ساز، التراسونيک، ماوراء بنفش، مه پاش
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 بیمارستانی پسماندررسی فرصت ها و چالش های مدیریت ب

 ایران آباد، خرم لرستان، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته ،نرجس بهاروندی

 ایران آباد، خرم لرستان، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته ،راییام محمد

    

شوند.  محسوب میاز پسماندهای رادیواکتیو دپسماندهای بیمارستانی جز دومین پسماندهای خطرناك بع هدف:وزمينه

و اكهای خطرندر زمره زبالههمین سبببه باشند وهای بیماریزا میحاوی طیف وسیعی از میکروارگانیسمهای بیمارستانیزباله

ات عضایو بیماریزا از جمله خطرناك، سمیعوامل بودن علت داراپسماندهای بیمارستانی به امروزه میگیرند. قرار بیولوژیکی

ریت یاز معضالت زیست محیطی بوده که از حساسیت خاصی برخوردار است و بی توجهی به مد پاتولوژیک، رادیواکتیو یکی

 درباشد. مدیریت پسماندهای خطرناك بیمارستانیو محیط میجدی برای سالمت انسانو  خطری مهمصحیح این پسماندها 

و انجام یردگو گستتوجه به اهمیتبا لذا مطرح است محیطیمهم زیستاکثر کشورهای درحال توسعه به عنوان یک چالش

فرصت ها و چالش های مدیریت پسماند بیمارستانی صورت  با هدف بررسی العه مروری حاضرمطدر این زمینه مطالعات کم

 گرفته است.

  ،Pubmed، Elsiver ، Science Direct های داده درپایگاه باموضوع مرتبط ازمقاالت برگرفتهحاضرمروری مطالعهکار: روش

Scopus جستوجوی موتور و Google Scholar یمارستانی، مدیریت پسماند، چالش ها، پسماند ب کلیدی ازکلمات استفاده با

 سال طی اصیل مقاله .0 وجوشده، جست مقاله 4۳ بین از درنهایت. وجوگردید جست مقاالت آنها، انگلیسی معادل و فرصت ها

 لیدیک کلمات با وتناسب مقاالت تازگی بودن، اصیل. قرارگرفتند استفاده مورد مطالعه معیارهای براساس .410 تا 4111 های

 .اند بوده مقاالت گزینش معیارهایاز

صحیح یو عدم مدیریت علمها در محل تولیدعدم رعایت مسئله تفکیک زبالهنتایج مطالعات مورد بررسی به طور کلی برها: یافته

 موارد پرسنلدر این مقاالت گزارش شده است که در اغلبدر خصوص پسماندهای بیمارستانی تمرکز داشتند به صورتی که

مقاله مورد  .0اتی مسئول جمع آوری دفع و بی خطرسازی زباله، از وسایل و تجهیزات ایمنی استفاده نمی کنند.در میان خدم

مقاله بیان شده بود که در  4مقاله نظرات موافقی در رابطه با مدیریت پسماندهای بیمارستانی ارائه کرده بودند ودر  0بررسی ، 

ی چالش هایی مطرح است که درحال حاضر برنامه ای برای مدیریتشان وجود ندارد و در زمینه مدیریت پسماندهای بیمارستان

مقاله نیز بحثی در این رابطه نشده بود. در یک مطالعه گزارش کرده است که دفع زباله های عمومی در اکثر بیمارستان ها  9

و نوك تیز بیمارستان ها نیز توسط اتوکالو بی توسط شهرداری ها همراه زباله های شهری صورت میگیرد که زباله های عفونی 

 خطرسازی شده و یا توسط دستگاه های زباله سوز سوزانده می شوند.

به طور کلی نتایج مطالعات حاکی از نیاز به انجام مطالعات آزمایشگاهی و تحقیقاتی بیشتر جهت انتخاب روش مطلوب و  نتایج:

اجتماعی ضروری به نظر می رسد لذا پیشنهاد میشود در مدیریت  _ی و اقصادی سازگار با کشورمان ایران از نظر زیست محیط

پسماندهای بیمارستانی باید یک برنامه اجرایی گسترده مدنظر گرفته شود و آموزش پرسنل بیمارستانی و تشکیل تیم مدیریت 

 پسماند در اولویت قرار بگیرد.

 

 چالش ها، فرصت هاپسماند بيمارستانی، مدیریت پسماند، کلمات کليدی: 
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آلودگی اندتوکسین در آب آشامیدنی و میزان  حذف آن در یک تصفیه خانه 

 متداول آب

  محمد علی اسماعیلیمحمدرضا مسعودی نژاد، محمد رفیعی، 

 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، اسما علی یاری

 asmaaliyari@yahoo.com  

 

منظور تامین آب آشامیدنی سالم و ها از منابع آب بهشناسایی و توسعه راهکارهای مناسب جهت حذف آالینده ف :زمينه و هد

مضر  یاجزاحفظ بهداشت عمومی امری اجتناب ناپذیر است. حضور انواع آلودگی ها از جمله آلودگی های میکروبی ثانویه و 

غلظت  کیفیت منابع آبی را در پی داشته باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی تواند افتین، میها مانند اندوتوکسیکروارگانیسمم

 اندوتوکسین در طی فرآیندهای متداول تصفیه آب آشامیدنی در فصل تابستان در یکی از تصفیه خانه های آب تهرانپارس است. 

د. نمونه ها از آب خام ورودی به تصفیه انجام ش 0۳62سال نمونه برداری بصورت ماهانه در طی فصل تابستان  مواد و روش ها :

روش نقطه  اندوتوکسین  با استفاده از غلظتهمچنین از ورودی و خروجی هر یک از واحدهای تصفیه انجام شد. سنجش  خانه و

 (Endpoint Chromogenic Limulus Amebocyte Lysate الیست آمبوسیت پایانی کرموژنیک آزمون لیمولوس

(LAL- .تعیین شد  

محدوده  غلظت اندوتوکسین در آب خام ورودی تصفیه خانه : ایجنت
Eu

ml
 و در خروجی از  .94/0 – 99/92 

Eu

ml
 64/۳0 – 64/0۳ 

درصد به دست آمد. راندمان بیشترین کاهش  10/۳2متغیر بود. راندمان کلی تصفیه خانه برای حذف اندوتوکسین کل 

 ( رخ داد.  %09/۳0ازی و فیلتراسیون شنی )اندوتوکسین در طی فرآیندهای انعقاد، زاللس

در تصفیه خانه آب، فرآیندهای تصفیه مرتبط با حذف مواد ذره ای )انعقاد، زاللسازی و با توجه به اینکه  نتيجه گيری :

ر ذرات تهای معمول با حذف موثرتر وکارادر تصفیه خانه ، بنابراینحذف  موثرتر اندوتوکسین را نشان دادند ،فیلتراسیون شنی(

همچنین با وجود فرآیندهای غیر فعالسازی میکروبی کارامد  ری از حذف اندوتوکسین دست یافت.توان به میزان باالتبزرگ می

مثل کلرزنی متداول، این فرآیندها قادر به حذف موثر اندوتوکسین نیستند و حتی ممکن است باعث افزایش آن شوند. با توجه 

ی حذف اندوتوکسین، می توان نتیجه گرفت همچنان خطر حضور اندوتوکسین در آب وجود دارد. به راندمان به دست آمده برا

مورد بررسی بیشتر قرارگرفته و راهکارهای حذف موثرتری   دیو سالمت انسان با ستیز طیمح برمواد  نیا یامدهایپبنابراین 

 اندیشیده شود.

 

 ، آب آشاميدنی سالمLALآزمون  اندوتوکسين ، فرآیندهای تصفيه آب ،واژه های کليدی: 
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Ultrasound-Assisted  Emulsification  Microextraction Coupled 

with HPLC-DAD for Determination Trace Level of  Diclofenac in 

Urine and Water Samples 

Elnaz Shagerdi, Student Research Committee,Abadan School of Medical 

Sciences,Abadan Iran. 
 

In this research, a simple, selectivity, and environmentally friendly method based on ultrasound-

assisted emulsification microextraction (USAEME) was proposed for determination of trace 

level of diclofenac in urine and water samples. High performance liquid chromatography with 

diode-array detection (HPLC-DAD) was employed to analysis the extraxtants. Coupling the 

USAEME method with HPLC-DAD was presented for the first time in this study. Several 

analytical parameters affecting the USAEME method on the recovery extraction were 

investigated and optimized. The expermental conditions, including pH of sample solution, type 

of extraction solvent, temperature and time of ultransound, centrifugation time and ionic 

strength were considered and optimized. Under the optimal conditions, relative standard 

deviations (RSD) of the analysis less than 6% (n= 3) and detection limit was determined 4.01 

ng mL-1 for diclofenac. Recoveries of both in human urine and synthesis samples were in the 

ranges of 53–78%. USAEME - HPLC-DAD was successfully applied for determination of 

trace levels of  diclofenac in human urine and water samples. 

 

Keywords: Ultrasound-assisted emulsification-microextraction, Diclofenac, HPLC-DAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4۳1 

 

تحلیل وضعیت غلظت نیترات و نیتریت موجود در منابع آب شرب روستاهای 

 شهرستان بجنورد

کارشناس مهندسی بهداشت محیط، مسئول آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان  سحر فرخی،

 بجنورد، ایران.شمالی، 

دانشجو کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  ،سید حسن طیبی

 خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

کارشناس ارشد مدیریت اموزشی، مسئول امور دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  سیده مرضیه لنگر،

 بجنورد، ایران.پزشکی خراسان شمالی، 

 کارشناس مهندسی بهداشت محیط علی الهی نیا،

 
باعث  زیرزمینی روستاها، آب منابع خصوص به طبیعی های آب در نیترات و نیتریت ترکیبات غلظت افزایش امروزه مقدمه :

ی و در افراد حساس افزایش نیترات در آب آشامیدنی میتواند در کودکان در شش ماه اول زندگ .است شده هایی نگرانی ایجاد

 و پتانسیل تشکیل ترکیبات نیتروز آمینهای سر طان زا را افزایش مانند زنان باردار و افراد پیر ایجاد بیماری متهموگلوبینما نماید

 شهرستان بجنورد می باشد. روستاهای شرب آب در نیترات و نیتریت مقادیر تعیین این  مطالعه از دف. هدهد

 مناطق روستایی آشامیدنی آب در نیترات و نیتریت مقادیر تعیین هدف با مقطعی-توصیفی نوع از طالعهم این مواد وروش کار:

و آزمایشات  روستا در مدت یکسال نمونه برداری شده 01از  بررسی این در گرفته است . صورت شهرستان بجنورد 0۳69سال  در

  .است شده گیریاندازه DR-5000 با دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

 9 می باشد وmg/lit   9حداقل  تا  9.از حداکثر  mg/lit 4۳79میانگین با نیترات در آب آشامیدنی این مناطقیافته ها : 

و هیچ  بودهمتغیر 1719mg/litتا    صفر حداقل از  mg/lit 17110میانگین  با نیتریت مقدار روستا باالتر از استاندارد بوده است.

 ارد گزارش نشده است.روستایی باالتر از استاند

 نیتریت و نیترات غلظت نظر از مطالعه مورد آب کیفیت حاضر حال در که گرفت نتیجه توانمی تحقیق این هاییافته ازنتایج : 

، شپای رو این از است، ضروری آب منابع مستمر کنترل وجود این با ،شرب می باشد آب هایاستاندارد با تا حدود زیادی مطابق

 توجه وردم بایستی در مناطقی که غلظت این پارامترها بیش از حد استاندارد بوده تولیدی هایفاضالب بهداشتی فعد و تصفیه

 .گیرد قرار

 

 واژه های کليدی: نيترات، نيتریت، بجنورد، آب شرب

 

 

 

 
 



 

4۳0 

 

 نسرطا به مبتال ادفرخون و ادرار ا ومیو غلظت کادم ییغذا داتعا یابیارز

 ای سهیقاگوارش: مطالعه م هستگاد

  الله پیاهو، علیرضا استاد رحیمی، یاسر خواجه بیشک

 

 

 

ان ها، امروزه سرطترین مشکالت بهداشتی در دنیا مطرح است. از میان انواع سرطانسرطان بعنوان یکی از اصلیزمينه و هدف : 

را به خود اختصاص داده است.  از موارد جدید سرطان %41این ارگان حدود ای کهبه گونه شیوع زیادی دارد، دستگاه گوارش

تعیین  ها نشان داده است. مطالعه حاضر با هدفمواجهه با فلزات سنگین از جمله کادمیوم، ارتباط قوی با بروز بسیاری از سرطان

ی و اد سالم طراحفرا با آنمقایسه ه گوارشی و ستگان دسرطا از یکی بهاد مبتال فرو ادرار ا نخو ممیودکا سطوح و ییاغذعادات 

 اجرا گردید.

و  ماریدستگاه گوارش بعنوان گروه ب های از سرطان یکیمبتال به  ماریب 000 نیدر ب ،ای سهیمطالعه مقا نیا مواد و روش ها :

)شامل  کیهمه افراد پرسشنامه دموگراف یوارد مطالعه شدند. برا یکیستوپاتولوژیه دییفرد سالم انجام شد. افراد پس از تا 000

 و لی( تکمییغذا یشده به شش گروه اصل میتقس ییغذا تمیآ 02پرسشنامه بسامد خوراك ) و ( یگاریس تیعسن، جنس، وض

( نینیکرات یبر رو لیادرار )با تعد وخون  ومیکادم یرگی شد. اندازه آوری در حالت ناشتا جمع یو ادرار یدیخون ور ینمونه ها

 انجام گرفت.  یتیافگر یجذب اتم یبه روش اسپکتروفتومتر یدیپس از هضم اس

مثبت  یهمبستگ( P< 19/1باالتر بود ) داری یبا افراد سالم بطور معن سهیدر مقا مارانیادرار و خون ب ومیغلظت کادمنتایج : 

 %9در سن، شانس بروز سرطان  شیواحد افزا کیهر  یسن و جنس با سرطان وجود داشت. به ازا یرهایمتغ نیب داری یمعن

نشان  ونیرگرس لیتحل جیبود. نتا شتریب %9. بایتقر نبا زنا سهیمردان به سرطان در مقا یشانس ابتال نیو همچن افتی شیافزا

 .(P=۳1/1داشت) دار یبا شانس بروز سرطان ارتباط معن ومیکادم یمخدوشگر، سطوح خون یرهایمتغ لیداد که پس از تعد

افراد  داری باالتر ازمعنی خون و ادرار بیماران سرطانی، بطوربراساس نتایج حاصل از این مطالعه سطوح کادمیوم  نتيجه گيری :

از بروز این بیماری  یپیشگیردر جهت مفید ی هارهکاسالم بود، لذا کنترل راه های احتمالی ورود کادمیوم به بدن و ارائه را

 گردد.پیشنهاد می

 

 ییعادات غذا وم،يدستگاه گوارش، سرطان، کادم واژگان کليدی :

 

 

 

 

 

  



 

4۳4 

 

پاسخ طح س روش به روی اکسید ذرات نانو  با کتیکول فتوکاتالیستی حذف رسیبر

 آبی یهامحلول از

کی زاهدان، شگاه علوم پزش، دانات ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقدانشیار فردوس کرد مصظفی پور،

 ، ایرانزاهدان

ت، ات ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشکز تحقیق، مررشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیطدانشجوی کا محمد هاونگی،

 ، ایراندانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان

انشکده د ،رشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمتدانشجوی کا آیت حسین پناهی،

 ، ایرانبهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان
 

 یک ترکیب آلی با فرمول ملکولی دهیدروکسی بنزن( -4،0)کول یا پیرو کتی کتیکول زمينه و هدف:
2

(OH)
4

H
6

C از  و

، کارخانجات فوالد سازی ، پاالیش زغال سنگ نشت از پساب پاالیشگاه پتروشیمی از طریق"که معموالمشتقات فنول می باشد

ستفاده از نانوذره اکسید روی بعنوان مطالعه حاضر با هدف امکان سنجی ا کارخانجات داروسازی به محیط زیست وارد می شود. و

ر شرایط آزمایشگاهی د (RSMکاتالیست در فرایند فتوکاتالیستی جهت حذف کتیکول در محیط های آبی با روش سطح پاسخ )

 انجام پذیرفت.

عه از در این مطال .، در یک راکتور نیمه پیوسته و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شداین مطالعه تجربی مواد و روش ها: 

 UVتابش   ،دقیقه(4/041،012، 9،09/9.79،۳1.)  زمان زمان ماند، (0/00،6، 2،./4،۳محلول) pHهایی نظیر متغیر

،  9/0.0، 019،  9/۳0، 01/.گرم(، غلظت اولیه کتیکول )49/. ، 4/.، 0،/. ، 09/. 19وات( ، دوز نانو ذره اکسید روی )21،41،0)

ند فتوکاتالیستی اکسید روی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به شرایط میلیگرم( در حذف کتیکول تحت فرای411

طراحی و استفاده شد. همچنین جهت اندازه گیری مقادیر باقیمانده کتیکول  (RSMبهینه آزمایش مدل آماری سطح پاسخ )

 ( استفاده شد.nm409ب )با استفاده از طول موج حداکثر جذLU100 از روش جذب با دستگاه اسپکتروفتومتری مدل 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد طراحی انجام شده سطح پاسخ برای ارزیابی تاثیر تعداد زیاد متغیر ها با تعداد کم آزمایش  نتایج:

راندمان حذف افزایش پیدا کرد  UVدقیقه و تابش012،مقدار نانوذره ، زمان ماند تا  PHقابل بررسی می باشد .لذا با افزایش 

  با افزایش غلظت کتیکول ورودی یا به عبارت دیگر در غلظت های باالتر کتیکول اولیه راندمان حذف کاهش یافته است . .ولی

بر اساس داده های موجود و تحلیل های آماری حداکثر حذف کتیکول یا بیشترین راندمان حذف برای متغیر  نتيجه گيری:

 وات بوده است .21دقیقه ، 60گرم، 4/1،  00بترتیب  UVبش ،دوز نانوذره ، زمان ماند ، و میزان تاPHهای 

 

 (RSM، فرایند فتوکاتاليستی ، روش سطح پاسخ )نانو ذرات، اکسيد روی واژه های کليدی :
 
 

 

 
 



 

4۳۳ 

 

تک تخصصی زنان و زایمان شهدای  بیمارستانبررسی مدیریت پسماند پزشکی 

  ۶۹۳1-۶۹۳0در سال  بهشهر

ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج،  کارشناسی، سکینه مالیی توانی

 Sakineh.molaei242@gmail.com ایران.     

 .کارشناس بهداشت محیط، بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان شهدای بهشهرام کلثوم ابراهیمی، 

 

های بیمارستانی در سطح دنیا افزایش یافته ا مدیریت پسماندهای عمومی در رابطه باخیر نگرانی هایسال در: زمينه و هدف

اشد. بکنند، که دارای مخاطرات بالقوه بهداشتی و زیست محیطی میهای پزشکی گروه خاصی از زباله را مطرح میاست. پسماند

انتخاب  0۳69و 0۳62های طی سال بهشهر شهر در بیمارستان شهدای پسماندها دفع و کیفیت با بررسی کمیت، مطالعه این

 شد.

جهت تعیین  بهشهر شهرن شهدای بیمارستا در0۳69و بهار 0۳62مقطعی در زمستان  -این مطالعه توصیفی ها :مواد و روش

هفته و در  در بار دو صورت متوالی به ماه 9 در برداریانجام شد. نمونه بیمارستانی پسماندهای دفع و کیفیت کمیت، بررسی

 spssو  Excelآوری با نرم افزار های مورد نظر پس از جمعداده پذیرفت. صورت توزین و ل نمونه برداریعم مرتبه 20مجموع 

 تحلیل گردید.

آمد. میزان  بدست روز در تخت هر ازای به کیلوگرم ۳2/0که میانگین سرانه تولید پسماند کل  داد نشان حاضر مطالعه نتایج :

تولید پسماند عفونی، پسماند شبه خانگی،  باشد. میانگین میزاندرصد می 92و ۳9 عادی بیمارستان و و خطرناك پسماندهای

 روز کیلوگرم به ازای هر تخت در 1119/1و  116/1،  199/1، 1/.14پسماند تیزو برنده و دارویی و شیمیایی به ترتیب 

 گیری شد.اندازه

 WHOای پزشکی بیمارستان و مقایسه آن با استانداردهای هبا توجه به مقایسه پارامترهای کمی و کیفی پسماند :گيرینتيجه

های عفونی عملکرد های عادی مناسب بوده، اما در مورد پسمانددهد که عملکرد بیمارستان در مورد مدیریت پسماندنشان می

و  ریتی، همراه با آموزشبیمارستان رضایت بخش نبوده و نیاز به اصالح و تدابیر مدیریتی دارد. تا با استفاده از ابزارهای مدی

 نظارت در جهت حداقل رسانی خطرات بالقوه بهداشتی و زیست محیطی و جهت تحقق اهداف توسعه پایدار گام برداشت.

 

 پزشکی، پسماند ویژه، پسماند بيمارستانی کيفيت پسماند، پسماندهای کميت و واژگان کليدی :
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Background and Objectives: This study aimed to assess the level of knowledge, attitude 

and performance of employees in Imam Khomeini hospital and Motazedi hospital in 

Kermanshah which is related to the proper management of hospital wastes. 

Martials and Methods: The investigation carried out by completing a questionnaire 

randomly by four different occupational groups. In this study171 hospital staff were involved. 

The results were analyzed by Excel 2010 and SPSS-16 software. 

Results: The results of this study showed that there is a meaningful relationship between the 

performance of employees and the job status and also there is a significant statistical 

relationship between the knowledge, attitude, performance and the training courses. According 

to this study, knowledge, performance and the attitude of hospital staff about hospital waste 

management with 95% of confidence interval were respectively 74.49%, 68.12% and 86.14%. 

Conclusion: The staff training with monitoring and improving their performance is one of 

the most important factors for successful implementation of hospital management programs. 

In addition to the need of creating infrastructure and training facilities, increasing investment 

and more attention to the proper performance of staff in the field of hospital waste management 

are necessary for all targeting groups periodically. 

 

Keywords: Hospital, waste Management, Attitude, Performance, Kermanshah 
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بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ایمنی و 

 بهداشت مواد غذایی در شرایط بحران

 عضو هئیت علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاه امیر حسین نافذ،

 کردستان علوم پزشکی کردستان، ایران، دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه سهیال لطفی،

گروه بهداشت محیط، پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید  سید پروین موسوی،

 صدوقی، ایران، یزد

 هادانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانش سوگند عباسی،

 دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاه آرزو محمودی،

 دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاه پرستو درویشی،

 یی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاهدانشجویی کمیته تحقیقات دانشجو رضا رستمی،

 

در شرایط اضطراری عموماً افراد حاضر در گروههای بهداشتی بیشترین نقش را در رفع مشکالت ایجا دشده ایفا زمينه و هدف : 

شاه از ایمنی و بهداشت مواد غذایی در نمایند. این پژوهش باهدف بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانمی

 انجام شد. 0۳69و  0۳69شرایط اضطراری در سال 

تحلیلی بوده و جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  -صورت توصیفی این مطالعه به مواد و روش ها :

سؤال درزمینه  01شی مشتمل بر اطالعات دموگرافیک و های موردنیاز از یک پرسشنامه دوبخکرمانشاه بودند. جهت گردآوری داده

های خشده به پاسآوریهای جمعآگاهی از مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت مواد غذایی استفاده گردید. در پایان با بررسی پرسشنامه

 (افزارهای آماریاستفاده از نرمهای نادرست نمره صفر تعلق گرفت و درنهایت داده های به دست آمده با صحیح یک نمره و به پاسخ

 قرار گرفت. وتحلیلمورد تجزیه )ای ، من ویتنی و کروسکال والیستک نمونه tانحراف معیار، 

دارای سطح آگاهی خوب نسبت به ایمنی و نگهداری  4۳نتایج این مطالعه نشان داد که درصد اندکی از افراد موردمطالعه یعنینتایج : 

درصد از این افراد به ترتیب دارای آگاهی کم و متوسط در این زمینه بودند.  24و  ۳9باشند و حران میمواد غذایی در شرایط ب

 های مختلف مشاهده شد.همچنین ارتباط معناداری بین میانگین نمره آگاهی دانشکده

شود الزم است ری احساس میازآنجاکه برخورداری از سطح آگاهی باال در شرایط اضطراری بیشتر از هر زمان دیگ نتيجه گيری :

 یابیهای موردنیاز جهت دستباشند تمهیدات و برنامهها و نهادهای مختلفی که به هر طریقی در این حیطه دارای نقش میسازمان

 ریزی و نقشه اقدامات خود اضافه نمایند.به سطح آگاهی کافی افراد مرتبط را به برنامه

 

 بهداشت مواد غذایی، شرایط اضطراریایمنی مواد غذایی، واژگان کليدی : 
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 هوا یمردم شهر کرمانشاه نسبت به آلودگ یچالش ها یبررس

عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  سید علیرضا موسوی،

 ایران، کرمانشاه

ملل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید گروه بهداشت محیط، پردیس بین ال ،سیده پروین موسوی

 یزد صدوقی، ایران،

 دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاه نوید ویسی،

 یران، کرمانشاهنشاه، ادانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرما رضا رستمی،

 
هوای شهر کرمانشاه نسبت به ورود  آلودگی به نسبت کرمانشاه شهر چالش های مردم با هدف بررسی مطالعه این زمينه و هدف :

 گرفته است. عملکرد مردم در مواجه با انتشار و بروز این پدیده انجام و همچنین های گردوغبارریز گردها و طوفان

مؤلف ساز که پایای و روایی آن به تائید رسیده  نامهپرسش استفاده از تحلیلی با-این مطالعه به طریق توصیفی مواد و روش ها :

 گردید.نفر انتخاب  211 شهر جمعیتنفر میلیون تقریب یک حجم نمونه از جامعه آماری شهر کرمانشاه باشده است. انجام  است

. برندکننده در مطالعه در هنگام بروز پدیده ریز گرد از مشکالت تنفسی رنج میکتدرصد از افراد شر ..نتایج نشان داد نتایج : 

 09شوندگان مطالعه حاضر بر این نظرند که میزان بارش بر کاهش ریز گردها تأثیر مستقیم دارد. همچنین در صد از پرسش  0979

کننده مجبور به استفاده از خدمات درصد از کل افراد شرکت 9۳7۳درصد از افراد از اختالالت قلبی در زمان بروز ریز گرد اذعان داشتند.

 بروز در شرایط مسئولین کنندگان از اقدامات الزمدرصد از شرکت 7۳..اند.این در حال است که پزشکی در مواجه با ریز گرد بوده

 اهشک هایروش و گردوغبار طوفان اثرات به مربوط اذعان دارند که اطالعاتموردمطالعه  افراداطالع هستند.بیشتر بی ریز گرد پدیده

 .کنند.دریافت می صداوسیما طریقی از را آن بهداشتی عوارض

 ساراتخ برندمی رنج ریز گردها از ناشی مشکالت گیری کرد که جامعه شهر کرمانشاه ازتوان نتیجهطورکلی میبه نتيجه گيری :

سازی هرچه بیشتر مردم جهت گرانی در جامعه شده است. و بایستی با آگاهها تحمیل کرده است و سبب نبر آن  را مالی و جانی

پیشگیری از مشکالت بهداشتی ناشی از ریز گردها و گوشزد این مسئولیت خطیر مسئولین در قبال کنترل ریز گردها از طریق 

 له بهداشتی بکوشیم.های مقابسازی و آموزش راههای جمعی مورد اعتماد چون صداوسیما در جهت این آگاهرسانه

 

   آموزش کرمانشاه، هوا، آلودگی آگاهی، واژگان کليدی : چالش،
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 بررسی  میزان آلودگی لباس های رختشویخانه بیمارستان امام علی)ع( کرمانشاه 

یران، ادانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ، مریم جوانبخش

 کرمانشاه

کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، میدیا قبادی، 

 کرمانشاه  
 

های مهم بیمارستان است که از نظر بهداشتی و انتشار عفونت اهمیت زیادی رختشویخانه از بخشزمينه و هدف : 

باید در محل مناسبی قرار داشته و مجهز به کلیه ماشین آالت لباسشویی،خشک کن واتوکشی دارد.رختشویخانه بیمارستان 

وآلودگی ثانوی وجود  امکان مخلوط شدن آنها تا باشد.ضمنا محل لوازم آلوده و شسته شده باید از یکدیگر کامال مجزا باشند

 قسمت باید مناسب باشد.نداشته باشد. نور،تهویه،حرارت و رطوبت این 

 ACC روش به انتخابی نقطه پایش به نسبت دوبار ای هفته و هفته . مدت به گیری نمونه تحقیق، این در واد و روش ها :م

 ده.ش انتخاب مطالعه برای تصادفی صورت به که بیمارستان در لندری خصوص در علی کرمانشاه امام بیمارستان پزشکی در

 Blood Agar محیط در مرطوب استریل سواب وسیله به ها نمونه و شد فتهگر کثیف و تمیز های لباس از نمونه 041 مجموعا

 ارب دارای های نمونه به آلوده های نمونه که است شده گزارش آلوده صورت به نمونه های کلونی شمارش از پس. شد داده کشت

 اطالق میشود. cfu/cm  9/4  از بیشتر باکتری

گی لباس های استفاده شده در بخش های مورد مطالعه در بیمارستان امام رضا نتایج نشان می دهد که متوسط آلودنتایج : 

درصد بود باال بودن موارد آلودگی در لباس های خروجی ازبخش ها،تماس لباس با  21درصد و متوسط درصد پاك ۳۳/6۳

 درصد بود.  ۳۳/20بیماران آلوده و ترشحات بدن آنها می باشد و متوسط آلودگی لباس های تمیز بعد از شستشو 

گرفته شودکه  هدیناد یستیشستشو نبا ندیآلوده در طول فرا یلباسها قیاز طر یماریخطر انتقال ب خانهیدررختشو نتيجه گيری :

متوسط  یبه آگاه توانیبرخوردار بودواز علل آن م ییباال زانیمورد مطالعه از م یدر بخش ها یپژوهش متوسط الودگ نیدر ا

که جهت شستشو و  ییمحلول ها تیالبسه آلوده ،عدم کفا یشستشودر مورد  ازیاطالعات مورد ن به خانهیپرسنل رختشو

 روند اشاره کرد. یبه کار م ییگندزدا

 

 رختشویخانه، آلودگی، محيط کشت، نمونه برداریواژگان کليدی : 
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Background and Objectives: The objective of this paper is to investigate the COD 

removal efficiency of the Kermanshah landfill leachate by applying the aerobic sequencing 

batch reactor (ASBR). 

Martials and Methods: The ASBR was operated to investigate the COD removal 

efficiency at the various HRT and COD concentrations. In order to study the effects of COD 

concentration and HRT based on response surface methodology at three-level, two-variable 

central composite design (CCD) of experiments was used. 

Results: The results showed that the leachate could be effectively treated with 90% of COD 

removal at the lowest COD concentration (16000mg/L) in influent. The removal efficiency 

decreased gradually down to 30.9% when COD increased to 48000 mg/L. The system has 

strong tolerance to organic shock loading in this experiment. The five suggested models based 

on the mentioned variables were applied to predict the response values. 

Conclusion: The value of the HRT as important variables showed that efficiency of reactor 

decreased from 70% to 50%, when the HRT decreased from 6 to 2 days. This study contributed 

to a better understanding of the function of HRT and COD concentration in system. 

 

Keywords: Landfill leachate; Kermanshah; Aerobic treatment; SBR reactor; CCD 
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 سیانید از زائدات خطرناک با استفاده از نانو ذرات آهن بررسی حذف

 لوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایرانعضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه ع ،احمد اله آبادی

 رانلوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ای، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه عمحمد حسین ساقی

بزوار، لوم پزشکی سبزوار، س، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه عوالفضل رحمانی ثانیاب

 ایران

 ایران تهران، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست، ،خواهحمیده بهروزی 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی، ،حسین رضایی

 ایران سنندج، کردستان، پزشکی علوم دانشگاه مرکز تحقیقات بهداشت محیط،شهرام صادقی، 

 

 

سیانید می باشد که  یکی از عمده ترین آالینده های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف وجود دارد، زمينه و هدف:

های مختلفی از  ن به روشتوارا میموجب آلودگی منابع آب شده که برای انسان و محیط زیست خطرناك می باشد. سیانید 

از این مطالعه بررسی حذف سیانید با استفاده از  لذا هدفباشند. بر می ها هزینهاما غالب این روش ،های مایی حذف کردمحیط

  نانو ذرات آهن می باشد.

ماده جاذب، غلظت جمله اثر میزان های مختلف از ایی با نانو ذرات آهن در وضعیتحذف سیانید از محیط همواد و روش ها: 

در فاز ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه میزان به تعادل رسیدن جذب و همچنین  pHسیانید اولیه، زمان تماس و 

 سنتیک های واکنش مورد بررسی قرار گرفت.
، در سیانیدان حداکثر حذف دقیقه تماس حاصل گردید و میز 041زمان تعادل بعد از  کننده ناپیوسته،در پروسه تبادل نتایج:

. همچنین نتایج نشان داد که میزان جذب از ایزوترم دست آمدبه گرم در لیترمیلی 0، سیانیدبرای غلظت  6تا  pH 9میزان 

 النگمیر تبعیت می کند و کینتیک آزمایش از درجه دوم تبعیت می کند.

 عنوان یک گزینه مناسب با توجه به قابل احیاء بودنتواند بهمی نانو ذرات آهن با توجه به یافته های این تحقیق، نتيجه گيری:

  کار رود.د بهنباشمی سیانیدی مشکل حضوراکه دار یهای مایی در مناطقاز محیطآن، جهت کاهش میزان سیانید 
 

 نانوذرات آهن، سيانيد، زائدات خطرناکواژگان کليدی: 
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 ییاوروست یمنابع آب شرب شهر فیزیکو شیمیایی بیبرترک یاثرات خشکسال

  ن سرابشهرستا

 علیرضا ابهری، علی اوجاقی، مهسا مبارکی

 
 ،ینیرزمیعالوه بر کاهش سطح آب ز شود. ینام برده م یعیبالی طب نیسروصداتر یبه عنوان ب یاز خشکسالزمينه و هدف : 

انه، آبخوان توسط رودخ یامالح آب گردد زهکش شیگداز بوده و باعث افزا ریتاث زیمنابع آب ن تیفیتواند بر ک یم یخشکسال

زمان  شیو افزا ینیرزمیشدن رسوبات در مرکز دشت وکاهش سرعت آب ز زیدانه ر ر،یوجود سازندهای انحالل پذ ر،یتبخ

 .نقش دارند ینیرزمیهای آب ز یرفتن امالح و ناخالص باالماندگاری در 

واقع  رانیدر شمال غرب ا یشرق جانیاستان آذربا یب در جنوب شرقمحدوده مورد مطالعه شهرستان سرا مواد و روش ها :

ط شاخص توس نیبارش استاندارداستفاده شده است .ا یمطالعه از شاخص خشکسال نیدر ا یشده است .جهت برآورد خشکسال

 نیکاربردی تر و نیاز مناسب تر یکیشده است و  نیتدو یالدیم 066۳کلرادو در سال  التیو همکاران از دانشگاه ا یمک ک

مطالعه استفاده شده  نیمرکب در ا ی. روش نمونه برداری استو ترسال یسال شکشده برای مطالعه خ شنهادیشاخص های پ

انجام شده  نویتراسیوپالروگراف وت فتومتراسپکتوفتومتر وفلومو یآب با دستگاهها ییایمیش شاتینمونه ها وآزما زیاست.وآنال

 است

هنده کاهش میزان بارندگی در نشان د0۳69تا سال 0۳61از سال  ی پنج سالهدوره مطالعات یط یبارندگ راتییتغ جینتانتایج : 

 این دوره می باشد.

است و  افتهیکاهش mho/cm57/26آب حدود یکیالکتر تیهدا  ریاخ یدر سال ها یبارندگ زانیبا کاهش م نتيجه گيری :

ر د ینیرزمیآب ز رهیذخ زانیم شینشان دهنده افزا یکیالکتر تیداکاهش ه نیاست.بنابرا افتهیآب کاهش TDSجهیو در نت

 تراتیو ن 40/001 تییای،قل تریگرم در ل یلیم ../01 یسخت یفاکتور ها شاتیآزما جیگردد .طبق نتا یم یالعاتمحدوده مط

ولفات س یقابل فاکتور هااست.در م افتهیدر تمام فصول کاهش  ریاخ یبا کاهش بارندگ تریگرم در ل یلیم 0/02. میو سد 9/01.

 دهد. یرا نشان م شیافزا 16/4دی،فلورا۳9/۳2دی،کلرا0/00. زانیبه م

 

 سراب-کيفيت آب شرب-خشکسالی واژگان کليدی:
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از  دیانیاصالح شده در حذف فنل و س تیو زئول یعیطب تیزئول یا سهیمقا یابیارز

 آب 

   زینب ایمن، کاوه خیرخواه رحیم آباد

 
ئی در صنعت آب و فاضالب کارا که ؛مشتمل بر  بلورهای آلومینوسیلیکات هیدراته هستند یعیطب یها تیزئولو هدف :  زمينه

 ،هستند. از ویژگیهای این ترکیبات تبادالت کاتیونی AIOو  SIO4شبکه ساختمانی مشتمل بر واحدهای  یدارا زیادی دارد، آنها

ی زئولیت های مصنوع کهیاز آنجائ ؛در ساختمان مولکولی آنهاست یبارز اتغییرجذب و دفع آب، بدون ایجاد ت ،یبرگشت پذیر

 یشمار مبی در این صنایع عینسبت به زئولیت های طبیعی دارند، ارجح تر از موارد طب یشتریخلوص کریستالی و شیمیایی ب

 .ندیآ

، زئولیت و مقایسهمدرن  عید آن در صناو کابر یعیطب یها تیسنتز زئول یروش هاپژوهش حاضر به بررسی  مواد و روش ها :

 دهشطبق بررسی های انجام  است.واصالح شده  یعیطب تیزئول ،یعیاز جاذب طب یکربن فعال و رزین به عنوان سه دسته اصل

اصالح شده نشان داده  تیزئول لهیاز آب به وس دیانیو حذف س Fecl لهیاصالح شده به وس تیدر حذف فنل با استفاده از زئول

با  ASTMاستاندارد  یخرد و با استفاده از الک ها شده، ی، ابتدا نمونه جمع آورتیزئول هیحذف فنل پس از ته یبراکه  ؛شد

 شد.آهن اصالح  دیشده با کلر یدانه بند یها تیزئول، در ادامه دیگرد یدانه بند (متریلیم 1709) 41اندازه مش 

با  BET زوترمیو ا Xپراکنش پرتو  یهاروشآن از  ژهیح شده و سطح واصال تیزئول  ییایمیش بیترک نییجهت تع نتایج : 

زمان  (،تریگرم برل یلیم 411تا  49فنل ) هیغلظت اول 04و  .،۳در بازه های  pHی سرپ استفاده شد. پارامترها لوینرم افزار ب

قرار گرفت.  یمورد بررس ستهویراکتو ر ناپ کیدر  (یس یس 491گرم در  ۳-1749و دوز جاذب ) (قهیدق 421تا  41تماس )

 دیانیحذف س یشد. برا یرینانومتر اندازه گ 911در طول موج  ومترتمختلف با استفاده از اسپکتروف ینمونه ها غلظت فنل در

غلظت  ،ز شدسنت یبه محلول نیترات آهن در محیط باز قو یاکسید آهن با اضافه کردن ناترولیت طبیع  - یک سیستم ناترولیت

مدل فرندلیش و النگموئر  یهادر ایزوترم یگرم در لیتر سیانید مورد استفاده قرار گرفت و اطالعات تجرب یمیل 091-01بین یها

 .مطالعه گردید

 شیا افزاجذب فنل ب .دنف فنل دارذدر ح یخوب تیاصالح شده قابل تیزئول ،که دهدیمطالعه ها نشان م نیا جینتا نتيجه گيری :

pH و فراوان بودن  یبا توجه به ارزان است که جهینت این دئمو زیحذف فنول ن ینمودارها نیو همچن هیافتجذب کاهش  زانیم

 ند موردردر تصفیه آب و فاضالب دا یاصالح شده که کارآئی های پاالیندگی بیشتر یاز زئولیت ها استفاده تیدر نها و تهایزئول

 قرار می گیرند.استفاده 
 

 آب،  ديانياصالح شده ، فنل ، س تي، زئول تيزئولواژگان کليدی : 
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 مروری نظام مند بر وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان های ایران

 جاآ یدانشگاه علوم پزشک ،یو اقتصاد سالمت، دانشکده پزشک تیریگروه علوم مد اریاستادساناز زرگر، 

شگاه کمیته تحقیقات دانشجویی، داندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، سعید شهرکی، 

 علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت، تهران، ایرانمحسن رحمانی، 

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، ، یحسین محمدابراهیم

 اه علوم پزشکی آجا، تهران، ایراندانشگ

 

 

 .باشندمی خطرآفرین مهمترین تولیدکنندگان پسماند از یکی درمانی و بهداشتی مراکز و هابیمارستانزمينه و هدف : 

مدیریت صحیح این مواد نقش مهمی در گردند.  دفع و خطربی آوری،جمع خاصی شرایط تحت باید های این نوع مراکزپسماند

. مطالعه حاضر با هدف مروری بر وضعیت مدیریت های بیمارستانی دارد ودگی محیط زیست و میزان بروز عفونتکنترل آل

 پسماند در بیمارستان های ایران انجام گرفت.

 قیمقاالت چاپ شده مربوط به موضوع تحق ینظامند است، که در آن تمام یمطالعه مرور کیپژوهش،  نیا مواد و روش ها :

 افتنیبه منظور  قرار گرفتند. ی( مورد بررس4100تا مارس  4110)مارس 0۳69اسفند  انیتا پا 0۳01 نیفرود یدر بازه زمان

 یهاگاهیپابانک مقاالت پزشکی ایران(، و  Magiran،Irandoc  ،SIDی)داخل یهاگاهیدر پا ینترنتیا یمقاالت جستجو

ی )پسماند، مدیریت، هادواژهیبا استفاده از کل Google Scholarابرجستجوگر و   Science Direct ، PubMedیخارج

 ۳19 صورت گرفت.Waste ،Hospital ،Medical waste ، (Waste Managementزباله، بیمارستان، پسماند عفونی 

مقاله مرتبط با اهداف مطالعه انتخاب شد و  ۳9مقاله بدست آمده به صورت مرحله به مرحله مطالعه و پاالیش شده در نهایت 

 رد بررسی قرار گرفت. مو

بیمارستان در سطح کشور، از نظر وضعیت مدیریت پسماند بررسی شده بودند که  ۳۳0پس از بررسی مطالعات موجود، نتایج : 

کیلوگرم به ازای هر تخت در روز مربوط به بیمارستان های شهر زنجان و بیشترین نرخ  2/4کمترین نرخ سرانه تولید پسماند 

کیلوگرم به ازای هر تخت در روز مربوط به بیمارستان های شهر یاسوج بود. بر اساس مطالعات به طور  9/9 ندپسما سرانه تولید

درصد  %09پسماندهای بیمارستانی را پسماندهای عفونی تشکیل می دادند و وضعیت مدیریت پسماند در  %21متوسط 

بیمارستانی به طور کلی در بیمارستان های کشور در بعد ضعیف بود. فرآیند مدیریت پسماند  %02ها متوسط و در بیمارستان

دفع خوب، در ابعاد جمع آوری، انتقال، ذخیره و بی خطرسازی پسماند متوسط و در بعد تفکیک پسماند ضعیف ارزیابی شده 

 اند. 

می  یه شده سازمان بهداشت جهانیمطابق با نتایج بدست آمده میزان سرانه تولید پسماند در ایران باالتر از مقادیر توص نتيجه گيری :

باشد و یکی از مهمترین عوامل آن وضعیت نامناسب تفکیک در مبدا تولید می باشد لذا بهبود مدیریت پسماندها بر پایه سیاست گذاری، 

 آموزش کارکنان، برنامه ریزی و اجرای موثر استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت امری ضروری است. 

  

 بيمارستان پسماند، مدیریت پزشکی، پسماند دی :واژگان کلي
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های دانشجویی دانشکده بهداشت و بررسی وضعیت بهداشت محیط خوابگاه

 دانشگاه علوم پایه شهرستان دامغان

 ایران منان،س سمنان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دامغان، دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته سهیال شورگشتی،

 ایران ،سمنان سمنان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دامغان، دانشکده دانشجویی، تحقیقات میتهک صغری زینلی،

 سمنان، سمنان، پزشکی علوم بهداشت دامغان، دانشگاه دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه ،معصومه طهماسبی زاده

 mtahmasbi946@gmail.com   ایران

 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم بهداشت دامغان، دانشگاه انشکدهد محیط، بهداشت مهندسی گروه آیت رحمانی،

 ایران ،سمنان سمنان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دامغان، دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته مهشید بهرامی،
 

 بخو دارند. کیفیتی در ایجاد جوی مطلوب برای بهبود یادگیری برخوراژهیوهای دانشجویی از اهمیت خوابگاهزمينه و هدف: 

هدف از  .به دنبال خواهد داشت را نیز زندگی ارتقاء کیفیت بلکه گردد،می تحصیلی عملکرد منجر به پیشرفت تنها نه هاخوابگاه

 .باشدیمهای دانشکده بهداشت و دانشگاه علوم پایه شهرستان دامغان این پژوهش بررسی وضعیت بهداشتی خوابگاه

ا هبه روش سرشماری و با استفاده از فرم ارزیابی وضعیت بهداشت محیط خوابگاهمقطعی  -یلعه توصیفاین مطا :هاروشمواد و 

صورت  0۳69پاییز و زمستان  دو فصل در های دانشجویی دانشکده بهداشت و دانشگاه علوم پایه شهرستان دامغاندر خوابگاه

 استفاده گردید.EXCEL  و SPSS16ی افزارهانرمها از جهت تجزیه و تحلیل داده ت.اس گرفته

 رتیب بابه ت ارزیابی بهداشتی معیارهای دانشگاه علوم پایه از نظر دانشکده بهداشت و هایخوابگاه که داد نشان نتایجنتایج: 

در بین معیارهای ارزیابی مورد مطالعه، معیارهای  .خوبی قرار دارند بسیار سطح در 0۳/.4و % ۳/09درصد تطابق % میانگین

به ترتیب کمترین و بیشترین میزان تطابق را   6/66و بهداشت محیط با درصد تطابق % ۳/02شت حمام با درصد تطابق %بهدا

گاه علوم های دانشاند. کمترین و بیشترین درصد تطابق با معیارهای بهداشتی در خوابگاههای دانشکده بهداشت داشتهدر خوابگاه

مشاهده  6/66و بهداشت فردی با درصد تطابق % 9/0۳ت آشپزخانه با درصد تطابق %پایه نیز به ترتیب در معیارهای بهداش

 گردید.

ز های دانشجویی اهای مورد مطالعه، با توجه به اینکه خوابگاهرغم وجود شرایط مطلوب و مناسب در خوابگاهعلی ی:ريگجهينت

 محیطی به منظور حفظ و ارتقاء کیفی سالمت ارزیابی معیارهای ، پایش مداوم و همچنین توسعهندیآیماماکن حساس به شمار 

 .باشدضروری می ساکنین زندگی کیفیت

 

 ی دانشجویی، دامغانهاخوابگاهبهداشت محيط،  واژگان کليدی :
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-خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای تولیدی در بیمارستان و مراکز بهداشتی

 درمانی شهر دامغان

 ایران ان،سمن سمنان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دامغان، دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته سهیال شورگشتی،

 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دامغان، دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته میثم کرمی،

 ایران سمنان، ان،سمن پزشکی علوم بهداشت دامغان، دانشگاه دانشکده ای،حرفه بهداشت مهندسی گروهمهدی محمدیان، 

   ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم بهداشت دامغان، دانشگاه دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه ،معصومه طهماسبی زاده
mtahmasbi946@gmail.com 

 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم بهداشت دامغان، دانشگاه دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه آیت رحمانی،

 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم بهداشت دامغان، دانشگاه دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه ،مدخانیحسین مح

 
 ها و مراکز بهداشتی درمانی، پسماندهایدرمانگاه ها،در بیمارستان درمانی و بهداشتی خدمات جریان ارائه درزمينه و هدف : 

 هدف با تحقیق این. باشد مضر زیست محیط و عموم بهداشتی، برای کارکنان هبالقو طور به تواندمی که شودمی تولید خطرناکی

 شد. انجام دامغان شهر درمانی بهداشتی بیمارستان والیت و مراکز خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای تولیدی در بررسی

مرکز بهداشت و  2هر دامغان )والیت و مراکز بهداشتی درمانی ش در بیمارستان مقطعی-توصیفی مطالعه این مواد و روش ها :

ا آنالیز انواع پسمانده ،رای تعیین مقادیر کمی و کیفی پسماندهای تولیدیگرفت. ب انجام 0۳69 سال پایگاه بهداشتی( در بهار ۳

 در سه ماه فصل بهار و هر ماه در دو نوبت صورت پذیرفت.

 gr/p-day 69/4۳و  kg/d 22/9مورد مطالعه به ترتیب میانگین و سرانه تولید پسماند در مراکز بهداشتی درمانی نتایج : 

، %41/01، %00/9۳خانگی، عفونی، شیمیایی و دارویی، تیز و برنده و پاتولوژیک به ترتیب حدود محاسبه گردید. پسماندهای شبه

 انه پسماند تولیدیدهند. میانگین و سراز کل پسماند تولیدی در این مراکز را به خود اختصاص می %.02/0و  00%/.0، 9%/.4

، %9۳/0، %.0۳/۳، %09/96برآورد گردیدکه حدود  kg/bed-day .2/۳و  kg/day 9۳/209 در بیمارستان والیت به ترتیب 

 دهند.خانگی، عفونی، شیمیایی و دارویی، تیز و برنده و پاتولوژیک تشکیل میآن را به ترتیب پسماندهای شبه %09/1و  62/0%

کل پسماندهای تولیدی در مراکز مورد مطالعه را به خود  باالیی از خانگی درصدبه این که پسماند شبهبا توجه  نتيجه گيری:

دهد، تفکیک صحیح این دسته از پسماندها از سایر انواع پسماندها با جلوگیری از تبدیل آن به پسماندهای عفونی، اختصاص می

 های مدیریت پسماندها گردد.جویی در هزینهو سبب صرفهمحیطی را کاهش داده تواند مشکالت بهداشتی و زیستمی

 

 کميت، کيفيت، پسماند، مراکز بهداشتی درمانی واژگان کليدی :
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Background and Aim: Nitrite and nitrate are considered as pollutant agents of ground 

water resources that cause several hygienic complications. This study was carried out to 

determine the concentrations of nitrite and nitrate in drinking water wells and springs in rural 

areas in Shout, Iran. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 110 samples were collected from 

22 drinking water Wells and springs in Shout (Western Azerbaijan province) in April - 

December 2016. All experiments were performed (By spectrophotometer DR 5000) according 

to the standard methods examination book. The results were analyzed by SPSS (Version 24.0.) 

and Microsoft Excel. Statistical analysis such as one-way ANOVA test analysis was done by 

SPSS (Version 24.0.). 

Results: The concentration of nitrate was 2.35 mg /L with a standard deviation of 1.42 and 

the maximum and minimum concentration of nitrate were 5.9 mg/L and 0.7 mg / L respectively. 

Also, nitrite concentration was 0.1 mg /L with a standard deviation of 0.03, also maximum and 

minimum nitrite concentration was 0.13 and 0.005 mg / L respectively. In all wells and springs, 

gradual increases were seen in nitrate concentrations. According to ANOVA test the mean of 

nitrate and nitrite concentrations in all rural areas were different (P value < 0.05). 
Conclusion: According to the results, the nitrite and nitrate concentrations were lower than 

standard levels established by WHO guideline and 1053 IR standard. Drinking water sources 

should be monitored to prevent water contamination with nitrates and nitrites, which can cause 

harmful effects, such as cancer, blue baby and etc in high concentrations. 

 
Keywords: Nitrate, Nitrite, Drinking water, Shout, Iran 
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Background and Aim: Analysis, monitoring and control of water quality, including water 

and sanitation and health care are the duties of companies. The aim of this study was to 

evaluate the changes in the physicochemical quality of groundwater watershed in Chalderan 

during a ten-year period (2003-2013). 
Materials and Methods: The results of water physicochemical parameters analysis were 

obtained from the regional water authority. The annual average of parameters were determined 

using descriptive statistics in SPSS Ver.21 by applying Friedman Test and measure with 

significant level α= 0.05. The annual parameters changes were compared and zoning of 

different parameters for groundwater quality of Chalderan watershed was determined through 

ArcGIS9.3 software. 

Results: The results showed that physicochemical parameters had an increasing trend during 

the first five years while in the next five years despite annual fluctuations a decreasing trend 

was observed. No significant correlation was found in annual variation of potassium, calcium, 

chloride, and conductivity (P =0.05). Geographically, density and high concentration of 

chemical compounds in groundwater was seen more in north west, west and south west areas. 

The most increases of cation and anion concentrations were observed between 2007-2010.  

Conclusion: The results showed that most of the groundwater watershed contained 

Conductivity, and the changes in chemical composition of groundwater watershed depended 

on rain fall, water harvesting, and type of soil.   

 
Keywords: Water quality, Geographic zoning, Chalderan , Iran 
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ارزیابی آسیب پذیری منابع آبهای زیرزمینی دشت شلمزارنسبت به آلودگی با 

 استفاده از مدل دراستیک 

 دانشجوی کارشناس ارشد الودگیهای محیط زیست آزاد خوراسگان ،حافظ امینی

 استاد تمام وقت گروه محیط زیست دانشگاه خوراسگان ،مژگان احمدی

 یط بیمارستان هاجر شهرکردکارشناس مسئول بهداشت مح افسانه رییسی،

 
ـــطحی : زمينهههه وههههدف ـــای س ـــه آب ه ـــبت ب ـــری نس ـــذیری کمت ـــیب پ ـــه از آس ـــی اگرچ ـــابع آب زیرزمین من

ــوده ــورت آل ــفیه در ص ــهولت تص ــدم س ــل ع ــه دلی ــا ب ــد، ام ــد. در  برخوردارن ــبی دارن ــدیریت مناس ــه م ــاز ب ــدن نی ش

ارزیـــابی آســـیب  شـــاورزیدر تـــامین آب شـــرب و کشـــلمزار ایـــن تحقیـــق بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت آبخـــوان دشـــت 

 انجام شد. 69بر گرفته از بایانامه سال  آبخواناین  پذیری 

ـــه  مهههواد و روشهههها :  ـــن مطالع ـــدل در ای ـــا جمـــع آوری پارامترهـــای ورودی م شـــامل عمـــق آب  دراســـتیک ب

زیرزمینــی، تغذیـــه خـــالص، مـــواد تشـــکیل دهنـــده آبخـــوان، نــوع خـــاك، توپـــوگرافی، اثـــر منطقـــه غیـــر اشـــباع و 

ـــدرولیکی آبخـــوانهـــدایت ه ـــزار ی ـــرم اف ـــا ن ـــا ب ـــق آنه ـــا و تلفی ـــه نقشـــه ه ـــایی  ArcGIS 10.2 و تهی نقشـــه نه

 آسیب پذیری دشت بدست آمد.

ــیب نتههایج: ــذیری آس ــوان پ ــت آبخ ــلمزار دش ــار در ش ــدوده  چه ــی ، مح ــایین، خیل ــایین، پ ــایین پ ــا پ ــط، ت  متوس

 روش اســـاس بـــر. گیـــرد مـــی قـــرار درصـــد 0/2 ،46/.0  ،92 ،00/ 0 هـــای نســـبت بـــا زیـــاد تـــا متوســـط

 شـــلمزار دشـــت غربـــی شـــمال و شـــمال شـــرقی، جنـــوب هـــای بخـــش در آلـــودگی پتانســـیل حـــداکثر دراســـتیک

 قســـمت بــه نســبت آبخـــوان اشــباع غیــر محـــیط در موجــود رســوبات هـــا بخــش ایــن در اســـت، آمــده بدســت

 در اســت؛ کــم نیــز منطقــه ایــن در زیرزمینــی آب ســطح و داشــته تــر دانــه درشــت بافــت عمــدتاً دیگــر هــای

ـــودگی پتانســـیل نتیجـــه ـــن در زیرزمینـــی آب آل ـــزایش محـــدوده ای ـــا. اســـت یافتـــه اف ـــه توجـــه ب ـــت ب  روش ماهی

 آب ســـطح بـــودن پـــایین نتیجـــه در و دشـــت محـــدوده در بارنـــدگی مقـــدار بـــودن کـــم حـــدودی تـــا و دراســـتیک

ــی ــتنباط آن، زیرزمین ــی اس ــردد م ــه گ ــابع ک ــه در آب من ــدگی ناحی ــدید آالین ــرار ش ــی ق ــرد نم ــرات .گی ــدازه  نیت ان

ـــری ـــده گی ـــاه 09 در ش ـــت چ ـــطح در آب برداش ـــه  س ـــان داد ک ـــه نش ـــری منطق ـــاظ از خط ـــرات لح ـــه نیت  متوج

ـــا 9 از زیرزمینـــی آب نیتـــرات مقـــدار نیســـت  دشـــت ـــر میلیگـــرم 41 ت  همبســـتگی ضـــریب. اســـت بـــوده لیتـــر ب

 . است آمده بدست 0/1 مطالعه مورد دشت در نیترات غلظت با دراستیک شاخص میان

 شـــاخص از اســـتفاده بـــا شـــلمزار دشـــت زیرزمینـــی آب آلـــودگی پتانســـیل پهنـــه بنـــدی نقشـــه جهههه گيهههری:نتي

ـــتیک ـــن در دراس ـــژوهش ای ـــت از پ ـــبی دق ـــوردار مناس ـــت برخ ـــاذ اس ـــد در اتخ ـــی توان ـــق م ـــن تحقی ـــایج ای . نت

مـــورد  شـــلمزاردشـــت  تصـــمیمات مـــدیریتی در راســـتای بهـــره بـــرداری پایـــدار از منـــابع آب زیرزمینـــی در

 .قرار گیرد استفاده

 

 ArcGIS10.2آبخوان، ک،يدراست ،یریپذ بيآس :کليدی واژگان
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در فرایند ازن زنی کاتالیزوری با  0مقایسه کارایی حذف رنگ راکتیو بالک 

خاکستر استخوان اصالح شده با اکسید منیزیم ونیترات آهن: طراحی آزمایشات بر 

 پایه مدل آماری تاگوچی

 تهران، درس،م تربیت دانشگاه پزشکی علوم دانشکده محیط، بهداشت مهندسی وهگر دکتری دانشجوی ،سمیه اکبری

 ایران

 مدرس، ربیتت دانشگاه پزشکی علوم دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه دکتری دانشجوی الهام آسمان باشیز،

 ایران تهران،

 تهران، مدرس، تربیت دانشگاه پزشکی علوم دانشکده محیط، بهداشت مهندسی گروه دکتری دانشجوی فرزانه فنایی،

 ایران

 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی گروه دانشیار، قربان عسگری،
 

رنــگ هــای شــیمیایی مــورد اســتفاده در فاضــالب نســاجی عــالوه بــر پیامــدهای زیســت محیطــی دارای  زمينههه و هههدف:

هـای سـطحی و  هـای متفـاوت در آب بعـالوه نفـوذ رنـگ .مـی باشـند اثرات سرطان زایی و جهش زایی بـر سـالمت انسـان

زیرزمینــی ســبب بــرهم خــوردن تعــادل بیــو لــوژیکی مــی گــردد. هــدف ایــن مطالعــه مقایســه کــارایی کاتالیســت خاکســتر 

 بود. 9استخوان اصالح شده با اکسید منیزیم و نیترات آهن در حذف رنگ راکتیو بالك 

اصـالح گردیـد. سـپس تـاثیر  و نیتـرات آهـن سـتر اسـتخوان بـا نـانو ذرات کلریـد منیـزیمابتدا پـودر خاک مواد و روش ها:

ــاذب و  2 ــده، دز ج ــه آالین ــنش، غلظــت اولی ــان واک ــامل زم ــارامتر ش ــه در  pHپ ــرح  2اولی ــک ط ــه کم ــف ب ســطح مختل

ــی  ــاتریکس ترکیب ــالیزوری در راکتور L_16م ــی کات ــات ازن زن ــت. آزمایش ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــاگوچی م ــه روش ت نیم

ــوج  ــول م ــپکتروفتومتر در ط ــتفاده از اس ــا اس ــده ب ــده آالین ــاقی مان ــت ب ــت. غلظ ــام گرف ــع انج ــت  .96منقط ــانومتر قرائ ن

 انجام شد. Minitab 16 گردید.آنالیز و تفسیر داده ها با استفاده از نرم افزار

 pH دقیقـه، 41مـان تمـاس در ز 9طبق نتـایج حاصـل از آنـالیز داده هـا شـرایط بهینـه حـذف رنـگ راکتیـو بـالك  نتایج:

بـرای اکسـید منیـزیم، و بـرای گـرم بـر لیتـر  ۳/1میلـی گـرم بـر لیتـر و دز کاتـالیزور برابـر  91، غلظت اولیه آالینده 0برابر 

 بدست آمد. گرم بر لیتر  0/1میلی گرم بر لیتر و  01، 01دقیقه،  09نیترات آهن به ترتیب برابر 

داد کــه فراینــد ازن زنـی یــک روش مـوثر در کــاهش غلظـت آالینــده از پســاب نتــایج ایـن مطالعــه نشـان  نتيجهه گيههری:

همچنـین اصـالح خاکسـتر اسـتخوان بـا اکسـید منیـزیم رانـدمان بـاالتری در حـذف رنـگ های نساجی مـی باشـد.  فاضالب

بــا درنظــر گــرفتن کلیــه داده هــای حاصــل از ایــن تحقیــق مــی تــوان دریافــت کــه بــا بکــار بــردن روش آزمــایش داشــت. 

 اگوچی می توان در تعداد معینی از آزمایشات شرایط بهینه برای حذف رنگ را تعیین کرد. ت
 

 ، خاکستر استخوان، اکسيد منيزیم، تاگوچی1واژگان کليدی: ازن زنی کاتاليزوری،راکتيو بالک
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Background and purpose: Water quality assessment is essential to ensure viable safe use of the 

resources for drinking, agricultural, and industrial purposes. The purpose of this study was the assessment 

and analysis of Kuzaran villages in Kermanshah province water quality for drinking uses by water quality 

index(WQI) and investigate the water stability. 
Materials and Methods: In This cross-sectional study, 35samples were taken to evaluate the water 

quality characteristics during 12 months (2014–2015). the water stability was determined using Langelier 

saturation index (LSI), Ryznar Stability index (RSI), Puckorius scaling index (PSI), Larson-Skold index 

(LS), and Aggressiveness index (AI).  
Results: Physical and chemical analysis showed that the mean of pH, total dissolve solid, electrical 

conductivity, chloride concentration, sulfate, temperature, bicarbonate, total alkalinity, calcium hardness 

were 7.77, 1282.69 mg/L, 2004.2 μMoh/cm, 304.6mg/L, 381.13 mg/L, 22.18˚C, 300.42 mg/L, 295.47 mg/L 

as CaCO3, 369.20 mg/L as CaCO3, respectively. The results illustrated that the average values of LSI, RSI, 

PSI, LS, and AI was 0.5 (±0.34), 6.76 (±0.6), 6.50 (±0.99), 2.71 (±1.59), and 12.63 (±0.34), respectively. 

Moreover, according to LSI, RSI, PSI, LS, and AI, corrosion tendency in the water network was 7.5, 30, 

80.72.5, and 97.5% respectively. The severity of corrosion in different regions of Kuzaran was displayed 

using Geographic Information System. The calculation of WQI for groundwater samples is shown that 

Among these, 25 % of the samples showed excellent water, 50 % of the samples fell under good water 

category and 25 % of the samples showed poor water category respectively. 
Conclusion: Water quality index (WQI) is an important parameter for identifying the water quality and its 

sustainability for drinking purposes. Corrosion and scaling tendency of water is an etiology of economic and 

health concerns in the water supply systems. 
 

Keywords: Groundwater quality, WQI, Scaling and corrosiveness potential, GIS, Villages 

of Kuzaran city 
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Background and Aim: The human body is primarily water and healthy drinking water is vital to 

human life. The continuous growth and development of population need more fresh water for drinking, 

irrigation, and domestic in cities such as Chaldoran. The evaluation of groundwater quality is an 

essential study to ensure its suitability for different purposes. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 98 groundwater samples were taken from 

different areas of Chalderan to assess the groundwater quality for drinking and irrigation purposes. 

Eleven water parameters were analyzed at each groundwater sample (Na+, K +, Ca2+, Mg2+, HCO3−, 

SO42−, Fe2+, Mn2+, Cl −, EC, and pH) to exploit them in water quality evaluation. A classical statistic 

was applied for the raw data to examine the distribution of physicochemical parameters in the 

investigated area. The relationship between groundwater parameters were tested using the correlation 

coefficient where a strong relationship was found between several water parameters such as Ca2+ and 

Cl−. Water quality index (WQI) is a mathematical model used to transform many water parameters into 

a single indicator value which represents the water quality level. The statistical analysis such as one-

way ANOVA test, was done by SPSS (Version 24.0.). 

Results: Results of WQI showed that 16% of groundwater samples are excellent, 79% are good for 

drinking, and 7% are very poor water while only 1% of samples are unsuitable for drinking. 

Conclusion: To test the suitability of groundwater for irrigation, three indices are used; they are 

sodium adsorption ration (SAR), sodium percentage (Na%), and permeability index (PI). For irrigation 

suitability, the study proved that most sampling sites are suitable while less than 3% are unsuitable for 

irrigation. 

 

Keywords: Groundwater quality, WQI, SAR, PI, Chaldoran 
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 دا یا فوئتیبررسی تجمع زیستی کروم موجود در خاک در بدن کرم های خاکی ایزن

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران الهام آسمان باشیز،

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ،حسین سیاف
environmental_sayaf@yahoo.com 

 بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانگروه مهندسی  مازیار نادری،

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران سمیه اکبری،

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانی، ئفرزانه فنا

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران،ا مصطفاییغالمرض

 

کروم از جمله فلزاتی می باشد که سبب بروز مخاطرات جدی از جمله اختالل در کار کبد، کلیه و ریه می گردد. زمينه و هدف : 

و کیفیت خاك محسوب میشوند و می توانند در خاك با آلودگی کرم های خاکی از جمله بیواندیکاتورهای مهم برای سالمت 

بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تجمع زیستی کروم در بدن کرم های خاکی گونه ایزنیا فوئتیدا انجام  فلزی زنده بمانند.

 شد.

 ۳1گردید. تعداد  خاك تعیین mg/g 02/1 و  mg/g 19/1  ، mg/g0/1  آلودگی کروم در خاك غلظت مواد و روش ها :

 24و  40گرمی خاك آلوده اضافه گردید. غلظت کروم در خاك و بدن کرم ها در دو مقطع زمانی   911عدد کرم به نمونه های 

  SPSSاستفاده شد. نرم افزار مورد استفاده   ICPروز اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری میزان غلظت کروم از دستگاه

 بود. 17نسخه 

 mg/g 19/1 تباط معناداری بین میزان کاهش کروم از خاك  و تجمع فلز کروم در بدن کرم وجود داشت. در غلظت ارنتایج : 

کروم خاك ،هیچ تجمعی در بدن کرم های خاکی صورت نگرفت که علت آن احتماال بدلیل پایین بودن غلظت کروم در خاك و 

درصد کاهش  ۳9روز حدود  40در طی  mg/g 0/1در غلظت  دیگر،عدم تماس کافی کرمها با فلز مورد نظر می باشد. از سوی 

در غلظت کروم خاك وجود داشت که این افزایش راندمان به دلیل در دسترس بودن میزان بیشتر یونهای فلزی در خاك آلوده 

ه درصد کاهش یافت.مقایس %۳1راندمان تجمع حدود  mg/g 02/1به mg/g0/1 می باشد. با افزایش غلظت کروم خاك از 

مرگ و میر در دو مقطع زمانی مختلف نشان داد که با گذشت زمان و افزایش غلظت کروم در خاك تلفات کرم ها افزایش می 

 یابد.

کروم، استفاده از کرمها در این غلظت   mg/g 14/1غلظت  با توجه به افزایش مرگ و میر کرم ها در خاك با نتيجه گيری :

 .نمی شودبه منظور زیست پاالیی توصیه 

 

 کروم، تجمع زیستی، کرم خاکی، آلودگی خاک واژگان کليدی :
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 ن درو یون های آهآرسنیک  توضیحی بر تاثیر میدان مغناطیسی بر روی برهمکنش

 الپالس-ی نیروی لورنتزبه وسیلهآب 

ران، هگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، ت الهام آسمان باشیز،

 ایران

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران مازیار نادری،

اشان، ک گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ،محمدباقر میران زاده

 کاشان، ایران

 

ای زیست محیطی به روش های فیزیکی مثل کاربرد میدان های در سال های اخیر جهت کاهش آالینده هزمينه و هدف : 

نش واکبر روی خارجی . هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان تأثیر میدان مغناطیسی مغناطیسی توجه بیشتری شده است

 بود. های بین آرسنیک و یون های آهن

میلی تسال استفاده شد. آهنربا در  01ار مغناطیس در این مطالعه یک آهنربای دایمی حلقوی با چگالی ش مواد و روش ها :

و  mg/l 4 غلظت آرسنیک ی دارای از آن عبور داده شدند. نمونه ها محلول های مورد نظرو  اطراف ستون قرار داده شد

mg/l 9/1 ی آهن در دوز های به همراه برادهg/l 9 و  g/l9/4 در  دقیقه 09و  01،  9های تماس در زمانpH  خنثی

 و میزان هدایت الکتریکی اندازه گیری شد.آرسنیک  در نهایت غلظتدر شرایط آزمایشگاهی واکنش داده شدند.  و

 دارای اکسیدهای آهنآرسنیک نمونه ها ی  راندمان حذف خارجی میدان مغناطیسی در حضور نتایج نشان داد کهنتایج : 

 .کاهش یافت

شد که میزان هسته سازی، کریستال سازی، انعقاد، تفکیک و انحالل یون ها  نتیجه گیرینتایج این مطالعه از  نتيجه گيری :

     الپالس بود.-در این فرایند به دلیل مکانیزم هایی مثل نیروی لورنتز
  

 ميدان مغناطيسیستون مگنتيک،  ی آهن،هابراده ت،آرسني واژگان کليدی :
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فاده از با است انیشهر سرا یرسانآب ستمیسو آنالیز خطرات مهم در  سکیر یابیارز

 (WHOبهداشت ) یسازمان جهان امتیازدهی ریسک سیماتربرنامه ایمنی آب و 

 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانفرزانه فنائی، 

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یو کار، دانشگاه علوم پزشک طیآور مح انیکنترل عوامل ز قاتیمرکز تحق ار،یانشداکبر اسالمی، 

 انریا رجند،یب رجند،یب یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ط،یبهداشت مح یگروه مهندس ار،یانشدبهنام باریک بی، 

 ران، ایرانی شهید بهشتی، تهدانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک، اسماء علی یاری

 ، دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایرانالهام آسمان باشیز

 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایرانسمیه اکبری، 

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ن، سمیه بدخشا

 ایران

 

 ،رسانیآب ستمیس کی یمنیاز ا داریپا نانیروش جهت اطم نیمؤثرتر با توجه به پیچیدگی فرآیند تأمین آب،زمينه و هدف : 

ا ر نقطه مصرفتا  منبعآب از  نیکه تمام مراحل تأم یطورباشد به یآن م تیریو مد سکیجامع ر یابیاستفاده از راهکار ارز

هر ش یآبرسان ستمیآب در س تیفیکننده بهداشت و ک دیها و خطرات تهد سکیر ییمطالعه حاضر شناساهدف از  شامل شود.

 باشد.میآب  یمنیبا استفاده از برنامه ا انیسرا

کی، خطرات بالقوه فیزی، و بازدید میدانی مختلف یقیمنابع تحقی با بررستوصیفی تحلیلی، در این مطالعه  مواد و روش ها :

شیمیایی و بیولوژیکی مؤثر بر ایمنی آب، در هر مرحله از زنجیره تأمین آب آشامیدنی شناسایی و با استفاده از روش کیفی 

مطابق با کتاب راهنمای  9×9 سکیر یده ازیامتیس اولویت بندی شدند. سپس سطح ریسک ناشی از هر خطر با استفاده از ماتر
WHO  .جهت کنترل،  یاساس یخطر ارائه و راهکارها زیدر جداول آنال ریسک یابیبه همراه ارزمهم خطرات  تیدر نهامشخص گردید

 .گردید شنهادیکاهش احتمال خطر پ ایاصالح 

ث و به هنگام حواد عیورود آب آلوده به داخل شبکه توز، امدات محلولو کل ج یباال بودن سختغلظت باالی نیتریت و نیترات،  نتایج :  

 یداخل یهالوله ی و خوردگینشتو   (نییپا ی)مخصوصاً در فشارها یخطوط آبرسان ریتعم اینشت  ،یانفجار، شکستگ لیاز قب یاتفاقات

 سرایان بود.از جمله مهم ترین خطرات شناسایی شده در اجزاء عمده سیستم آبرسانی شهر  ساختمان

 آب و یمنیمستمر برنامه ا یاجرا یسالم برای دنیآب و آب آشام یمنیا هاییزری با توجه به چارچوب برنامه نتيجه گيری :

از منبع تا  تمسیسریسک  یابیارز یستیآب ناسالم به مصرف کننده، با لیو متعاقب آن تحو ستمینقص در س جادیاز ا یریجلوگ

 یبهره بردار طیشرا یبرا یتیریمد یهادستورالعمل نیآب، تدو نیکنترل در چرخه تأم یارهایمع یینقطه مصرف، نظارت اجرا

رار ق یآب مورد توجه جد نیتأم های ستمیس هیدر کل حیعملکرد صح دییجهت تأ یدوره ا ی هاینیو بازب هایمختلف و بازرس

 .ردیبگ
 

 ه ایمنی آب، آناليز خطرارزیابی ریسک، آب آشاميدنی، سرایان، برنامواژگان کليدی : 
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سروآباد در سال کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان  بررسی

۶۹۳۹ 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.مسعود قلی پور، 

 مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.شهرام صادقی، 

 کارشناس آزمایشگاه تصفیه خانه فاضالب سنندج، ایران.  پوریا سهامی،

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.بشیر قاسمی، 

 .یرانا تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت کارشناسی دانشجوی حاتمی، پارسا محمد

 تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. مرکز، اسماعیل قهرمانی

 

 .باشدمی 0۳6۳سروآباد در سال این مطالعه تعیین کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان از هدف  :هدف و زمينه

، معیار کل کلیفرم ۳ساس تان بر اشهرس روستای .. آب میکروبی مقطعی، کیفیت-توصیفی مطالعه این در :ها روش و مواد

رج بر اساس روش مندها به روش آزمایش تخمیر نه لوله ای مورد سنجش قرار گرفت. نمونه و کلر آزاد باقیمانده کلیفرم مدفوعی

در چاپ بیستم کتاب استاندارد متد برای آزمون های آب و فاضالب انجام شد. در نهایت نمونه های به دست آمده با استفاده از 

 تحلیل گردید.  40نسخه  SPSSفزار نرم ا

 بوده کلیفرم فاقد درصد( 09/6۳) نمونه 024 شده، آوری جمع نمونه .06 مجموع از که دهد می نشان مطالعه این نتایج :نتایج

 فصل هب مربوط آن کمترین و پاییز فصل به مربوط آلوده های نمونه بیشترین گردید. مشاهده گرماپای کلیفرم مورد 99 در و

 وششپ تحت روستاهای در باقیمانده آزاد کلر مطلوبیت متوسط میزان که داد نشان مطالعه نتایج همچنین باشد. می ستانزم

 می درصد 1۳/69 زمستان فصل در آن حداقل و درصد .9۳/6 تابستان فصل در شاخص این حداکثر طوریکه به است درصد 96

 باشد.

تاهای ولی برای روس است موفق بودههای تحت پوشش از لحاظ آلودگی مدفوعی وضعیت روستابا توجه به نتایج،  گيری:نتيجه

در  به طور کلی کیفیت میکروبی آب آشامیدنیاست. شرایطی نامناسبی حاکم آب و فاضالب روستایی نیستند تحت پوشش  که

 روستاهای مورد بررسی در حد شاخص میکروبی کشوری بوده است.

 

 آب آشاميدنی، روستایی، سروآباد واژگان کليدی: کيفيت ميکروبی،
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-۳3 سال در نان نانوایی های شهرستان مهر بررسی وضعیت جوش شیرین و نمک

1۳ 

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  ،احمد صادقی

 شیراز، ایرانشیراز، 
a_sadeghi@sums.ac.ir  

 

روزه نان غذای اصلی و پایه مردم بسیاری از کشورهای جهان را تشکیل داده و روزانه قسمت اعظمی از انرژی، ام زمينه و هدف:

موردنیاز آنها را تامین می نماید. در دهه های اخیر مصرف جوش شیرین که باعث   Bهای گروه پروتئین، امالح معدنی و ویتامین

قایای جوش . بشود، درکشور ما رواج پیداکرده است ن نواقص خمیر میورآمدن سریع خمیرنان و نمک اضافی که باعث جبرا

شیرین موجود در نان موجب کم خونی و مانع جذب کلسیم، آهن و سایر عناصر ضروری در دستگاه گوارش می شود و درصد 

ف از این مطالعه هد. عروقی به خصوص افزایش فشار خون گردد -های قلبی نمک اضافی در نان می تواند باعث ایجاد بیماری

و پیشنهاد راهکارهای 0۳06 -0۳61های  های شهرستان مهر در سال بررسی وضعیت استفاده از جوش شیرین و نمک در نانوایی

 .مناسب برای کاهش استفاده از جوش شیرین و نمک در نان است

شده است. در این پژوهش متغیرهای در شهرستان مهر انجام  06-61توصیفی در سالهای  -این مطالعه مقطعی مواد و روش ها :

و میزان نمک مطابق  4940جوش شیرین و نمک طعام مورد بررسی قرار گرفت. جوش شیرین نان مطابق استاندارد شماره 

 .موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اندازه گیری شده است ..49استاندارد 

ها از جوش  داشتند و هیچ کدام از نانوایی 4/9 کمتر از pH، (درصد011نمونه گرفته شده همه نمونه ها) .۳از مجموع نتایج: 

درصد از نمونه ها میزان نمک  09درصد بوده است، به عبارتی در  4نمونه میزان نمک بیش از  9شیرین استفاده نکردند. در 

 .بیش از حد مجاز می باشد

قبول و مطابق استاندار ایران است. با توجه به معایب جوش  های مورد مطالعه قابل میانگین کل نمک در نانوایی نتيجه گيری :

آموزش و برگزاری جلسات  های شهرستان مهر از جوش شیرین استفاده نمی کردند. شیرین خوشبختانه هیچ کدام از نانوایی

ها  نوایینا حیط ازهای بیشتر بازرسان بهداشت م ها و همچنین نظارت و بازرسی آموزشی برای کلیه متصدیان وکارگران نانوایی

 .و نمک از اقداماتی است که میتواند در بهبودکیفیت نان مهم و کارساز باشد pH و نمونه برداری از خمیر جهت انجام آزمایش

 

 واژگان کليدی : جوش شيرین، نمک، نان، نانوایی، شهرستان مهر 
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 ذفمس در ح -بررسی کارایی فرآیند الکتروشیمیایی جفت الکترود های مس

 آنیلین از محیط های آبی

 دانشگاه بهداشتی، علوم تحقیقات مرکز و بهداشت دانشکده محیط، بهداشت مهندسی استاد،گروه رحمانی، علیرضا

 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم

 دانشگاه بهداشتی، علوم تحقیقات مرکز و بهداشت دانشکده محیط، بهداشت مهندسی دانشیار،گروه لیلی، مصطفی

 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی دکتری دانشجوی پور، مهرعلی جمال

 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناس باقری، مرضیه

 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناس ،چاوشی سونیا

 

 گسترش به ور مقاوم آلی ترکیبات تخریب در باال کارایی دلیل به پیشرفته، فرآیندهای اکسیداسیون از استفاده :زمينه و هدف

 می ندهآالی حذف بر کنندگی تشدید خاصیت ایجاد باعث سولفات آزاد های رادیکال با الکتریکی جریان از توام استفاده. است

 در مس-مس های الکترود جفت با الکتروشیمیایی روش به شده فعال پرسولفات فرآیند کارایی بررسی مطالعه این از هدف. شود

 .بود آبی های محیط از آنیلین حذف

 از الکترود 4 به مجهز لیتر میلی491 مفید حجم به الکتروشیمایی واکنش محفظه از تجربی، مطالعه این در :هاروش و مواد

 میزان ،pH پارامترهای تاثیر همچنین. شد استفاده مستقیم جریان تغذیه منبع به متصل ،mm 50×10×2 ابعاد با مس جنس

 از استفاده اب آنیلین غلظت گیری اندازه. گرفت قرار بررسی مورد آالینده اولیه غلظت و پرسولفات آنیون غلظت الکتریکی، جریان

 .گرفت ورتص HACH ساخت DR5000 مدل اسپکتروفوتومتر

 طوری هب است، برداری بهره مختلف پارامترهای تأثیر تحت آنیلین حذف که داد نشان مطالعه این در آمده بدست نتایج نتایج:

 91 غلظت در و mg/L 91. برابر پرسولفات آنیون غلظت ولت، 4۳/00 برابر ولتاژ ،2 برابر pH در فرآیند کارایی بیشترین که

 فرآیند کارایی دهی نیتروژن شد مشخص همچنین. آمد بدست دقیقه 49 زمان مدت در درصد 62/06 ه،آالیند لیتر بر گرم میلی

 .دهد می کاهش را کارایی هوادهی و افزایش را الکتروپرسولفات

 و یبردار بهره بهینه شرایط در آلی های آالینده حذف در مذکور فرآیند مناسب کارایی بیانگر حاضر، مطالعه :گيرینتيجه

 محیط تداردوس فرآیند این. باشد می آنیلین حاوی صنعتی های فاضالب تصفیه جهت جایگزین تکنولوژی یک عنوان به نینهمچ

 .ندارند را ها آالینده اینگونه حذف در کارایی که شود متداولی تصفیه واحدهای جایگزین تواند می زیست

 

 آبی ایه محيط آنيلين، مس، الکترود الکتروشيميایی،: ها واژه کليد
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 مپ هایالبررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم با استفاده از 

LED   در کاهشCOD فاضالب نساجی: مطالعه موردی کارخانه نخ رنگ همدان 

 دانشگاه سالمت، بر مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز محیط، بهداشت مهندسی گروه دانشیار، عسگری، قربان

 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم

 سالمت، بر مؤثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز محیط، بهداشت مهندسی گروه دانشیار، صیدمحمدی، عبدالمطلب

 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناس باقری، مرضیه

 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی ارشد شناسکار چاوشی، سونیا

 

رنگ ها، از صنایع قابل  صنایع نساجی به دلیل حجم پساب باال و وجود عوامل مضر محیط زیستی نظیر انواع زمينه و هدف:

تیتانیوم با یند فتوکاتالیستی دی اکسیدتوجه در تصفیه فاضالب صنعتی هستند. بنابراین، هدف از این مطالعه تعیین کارایی فرآ

 فاضالب کارخانه نساجی نخ رنگ همدان می باشد. CODدر کاهش  LEDاستفاده از المپ های 

 در معرض تابش اشعه LEDمیلی لیتر نمونه داخل راکتور  011در مطالعه تجربی حاضر در هر بار آزمون  ها:مواد و روش

و دوز دی اکسید تیتانیوم  pHرفت. همچنین تأثیر پارامترهایی از قبیل زمان تماس، فرابنفش و دی اکسید تیتانیوم قرار گ

 بررسی شد و سینتیک تجزیه و اثر سینرژیستی هر یک از فرآیندها تعیین گردید.

دقیقه  041برداری طی مدت  بهره تواند تحت شرایط بهینه نتایج حاصل از آزمایشات بیان می کنند فرآیند فوق می نتایج:

درصد حذف نماید. همچنین واکنش تجزیه این فاضالب تابع سینتیک درجه یک  9/92.را باکارایی  CODاضالب نساجی ف

 بدست آمد.

فاضالب  CODمی تواند با کارایی مناسبی جهت حذف کاهش  2LED/TiO-UVنتایج نشان می دهد فرآیند  :نتيجه گيری

 ستفاده گردد.های صنایع نساجی، تحت شرایط بهینه بهر ه برداری ا

 

 ، فاضالب نساجیLED ،CODها: فتوکاتاليستی، دی اکسيدتيتانيوم،  کليد واژه
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 ۶۹۳0های معیار هوای شهربهبهان در سال  آالیندهبررسی میزان 

 زیست محیط مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی ،منش زرین قباد

 زیست محیط مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی سوق، قبائی حمید

 محیط بهداشت کارشناسمقدم، مزارعیان رضا علی

 

پدیده آلودگی هوا در مناطق شهری یکی از ره آوردهای انقالب صنعتی است که از سیصد سال پیش شروع و زمينه و هدف : 

یل ببا توسعه صنعتی و ازدیاد شهرها، بر میزان و شدت آن روز به روز افزوده می شود. تکیه اساسی بر منابع جدید انرژی از ق

زغال، نفت، گاز و در نتیجه آزاد شدن ترکیبات ناشی از احتراق این مواد، فرآورده های مضر و زیان بخشی را به همراه می آورد 

اندازه گیری میزان آالینده های معیار هوای شهربهبهان و مقایسه . که حیات موجودات زنده و به ویژه انسان ها را تهدید می نماید

 لی و بین المللیبا استانداردهای م

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از دسته ی تحقیقات کاربردی، به لحاظ کنترل متغیرها از نوع توصیفی مقطعی  مواد و روش ها :

نمونه هوا در مناطق شلوغ و پرتردد شهر بهبهان   ۳91و به لحاظ گردآوری داده ها از نوع میدانی است. در این پروژه تعداد کل 

شت شد، پارامترهای دی اکسیدگوگرد، ذرات معلق کمتر از ده میکرون، مونوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن بردا 0۳69در سال 

 و ازن اندازه گیری شدند 

نتایج پژوهش نشان داد که در فصل زمستان غلظت همه ی  آالینده ها )به جز ذرات معلق( بیشتر است. در فصل تابستان نتایج : 

ایر فصول است. غلظت ساالنه ی تمامی آالینده ها در سطح سالم قرار دارد اما در روزهایی از سال غلظت مواد معلق بیشتر از س

غلظت برخی آالینده ها باال رفته و از حد مصوب گذر کرده است. بیشترین آالینده ها در بهبهان ذرات معلق و دی اکسید گوگرد 

 می باشند.

و مخاطره آمیز ذرات معلق موحود در هواست که بیشتر ناشی از پدیده ی  نتایج پژوهش نشان داد عامل اصلی نتيجه گيری :

 گر و غبار می باشد. و انجام اقدامات الزم در این زمینه ضروری است.

 آالینده های هوا، هوای بهبهان، آلودگی هوا واژگان کلیدی :
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 در ایران: یک مطالعه (عمومی -خصوصی) تاثیرآلودگی هوا بر مخارج بهداشتی

 سری زمانی 

 و مدیریت دانشکده سالمت، اقتصاد سالمت،گروه اقتصاد تخصص دکتری دانشجوی ،آباد خلیل هراتی تورج

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، رسانی اطالع

 اطالع و مدیریت دانشکده سالمت، اقتصاد سالمت،گروه اقتصاد ارشد کارشناسی دانشجوی موسوی، عبدالرضا 

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، انیرس

 دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده ویژه، های مراقبت و مدیریت گروه پرستاری، دکتری دانشجوی، شالی محبوبه 

 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم

 

اخیر بشمار می رود که بسیاری از  ه های: آلودگی زیست محیطی، یکی از پیامدهای منفی فرایند توسعه کشورها در دهمقدمه

می عه از چنین قاعد ه ای مستثنی نکشورها با این پدیده دست به گریبان می باشند. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توس

 دگیآلو نقش تحلیل مطالعه، این باشد و سالیانه مخارج هنگفتی را به دلیل تبعات حاصل از الودگی پرداخت می نماید. هدف

 در کنار سایر شاخص های بهداشتی بر مخارج بهداشتی خصوصی و عمومی می باشد.  هوا

 وقفه با خودرگرسیون اقتصادسنجی، روش از برآورد مدل توسعه ای می باشد. برای -: این مطالعه از نوع مطالعات کاربردیروش

تعیین هم انباشتگی بین متغیرهای  م. به منظورای کرده استفاده 0۳6۳ تا 0۳91 زمانی دوره در  (ARDL)شونده توزیع های

 Microfit 4.1مخارج بهداشتی با نرخ مرگ و میر نوزادان، نرخ باروری، درآمد سرانه و آلودگی هوا از آزمون والد در نرم افزار 

زار از نرم اف استفاده گردیده است.  سپس بمنظور بررسی ایستایی متغیرها و همچنین برآورد روابط بلند مدت و کوتاه مدت

Eviews8 .استفاده گردیده است 

: نتایج مطالعه حاکی از تاثیر)مثبت و معنی دار( نسبتا قوی تر آلودگی هوا نسبت به سایر متغیر ها بر مخارج بهداشتی یافته ها

رصد افزایش د 0709و ۳7۳4می باشد؛ بگونه ای که در بلند مدت، یک درصد افزایش در شاخص دی اکسید کربن، به ترتیب سبب 

 در مخارج بهداشتی عمومی و مخارج بهداشتی خصوصی می شود.

در میان عوامل موثر بر مخارج بهداشتی، کیفیت محیط زیست و آالینده های ناشی از آن، نقش پر رنگی را ایفا  نتيجه گيری:

 قوانین بر اجرای نظارت و تصویبمی نمایند؛ بنابرین بمنظور کاهش بار اقتصادی ناشی از افزایش مخارج بهداشتی در کشور، 

 .آالینده های هوا ضروری می باشد کاهش محیط زیست، بمنظور از حفاظت

 

 وقفه های با خودرگرسيون کلمات کليدی: آلودگی هوا، مخارج بهداشتی عمومی، مخارج بهداشتی خصوصی، روش

 شونده توزیع
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 ودگیهای محیطونقل شهری بر آل تاثیر سرعت حرکتی خودروها در سیستم حمل

 زیست

 بزرگ تهران رانندگی و راهنمایی پلیس امین، انتظامی علوم دانشگاه استادیار، مهماندار، محمدرضا

 بزرگ تهران رانندگی و راهنمایی پلیس ،)عملیات در تحقیق(کاربردی  ریاضی ارشد کارشناسی ،آریانا محمد
mhariana62@gmail.com 

 بزرگ تهران رانندگی و راهنمایی پلیس ،)کنترلبرق ) ارشد کارشناسی خلیلی، احسان

 بزرگ تهران رانندگی و راهنمایی پلیس زیستی، آمار ارشد کارشناسیمبادری،  توفیق

 

 نقل و ترافیکونقل شهری بسیار مورد توجه پژوهشگران حملوامروزه توجه به مسئله کنترل ترافیک و حملزمينه و هدف : 

رفته است. بررسی این مجموعه به عنوان یک سیستم مستقل، تاثیرات مطلوب و نامطلوبی را با کشورهای در حال توسعه قرار گ

محیطی است. در این پژوهش هدف بر آن های زیستها، انتشار آالیندهخود به همراه دارد. یکی از اثرات نامطلوب این سیستم

 نقل مورد بررسی قرار گیرد.وم حملاست تا یکی از اثرات این مجموعه با توجه به یک عامل خاص در سیست

های علمی زیادی معرفی شده است که زیست، معیارها و روشنقل بر محیطوبرای بررسی اثر سیستم حمل مواد و روش ها :

پردازد. در این مقاله به تحلیل نمودارهای سرعت متوسط حرکتی زیست میهر یک به بررسی تاثیر عاملی خاص بر محیط

 های خاص تولیدی پرداخته شده است. ابطه آن با میزان انتشار آالیندهخودروها و ر

 زیست مورد بررسیهای محیطدر این پژوهش میزان سرعت متوسط حرکتی خودروها و اثرات آن بر میزان تولید آلودگینتایج : 

 نقل شهریورل ترافیک و حملقرار گرفته است. عامل سرعت متوسط حرکتی خودروها به عنوان یک عامل موثر در زمینه کنت

زیستی دارد. تولید چندین گاز نامطلوب از جمله های محیطباشد که عالوه بر بحث ترافیک، اثرات نامطلوب زیادی بر سیستممی

های آن در مطالعه موردی شهر تهران  اکسید کربن در اثر خروجی سیستم خودرو و میزان تولید آالیندهاکسید نیتروژن و مونو

 رد بررسی قرار گرفته است.مو

نقل و کنترل ترافیک باید بتوان عوامل مختلف را در نظر گرفت تا با کنترل یک قسمت از این ودر زمینه حمل نتيجه گيری :

های دیگر مورد آسیب واقع نشوند. اگر چه سرعت حرکتی خودروها در کنترل حوادث و تصادفات بسیار موثر مجموعه، قسمت

با تدابیری موثر به تاثیرات متقابل تغییرات این عامل مهم پرداخته شود و با اصالح یک قسمت از سیستم است ولی باید 

 زیست مورد آسیب واقع نشود.های دیگر آن از جمله سالمت محیطنقل، قسمتوحمل

 

 رونقل شهری، گازهای خروجی خودوزیست، سيستم حملهای محيطکنترل سرعت، آلودگیواژگان کليدی : 
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بررسی کیفیت میکروبی آب در آب سرد کن های دانشکده های دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجو زاده، قربان آرزو

 ایران

 مشهد، پزشکی علوم دانشگاه شت،بهدا دانشکده محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجو افشارکهن، نجمه

 ایران

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی کارشناس زنگی، ریحانه

 سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجو مرادی، فاطمه

 ایران
 

ی آب در انتقال انواع بیماری های متی و ارتقاء سطح سالمت و بهداشت جامعه و توانایبه دلیل اهمیت آب در سال مقدمه:

میلیون نفر به بیمار ی های مرتبط با آب   250ساالنه بیش از .واگیردار، بررسی و کنترل کیفی این ماده حیات بخش الزم است

از جمله مناطقی که به بررسی بیشتری در مورد  گردد.سال منجر می  میلیون نفر در 10 تا 5آلوده مبتال می شوند که به مرگ 

 و به دلیل راکدا توجه به ساختار این دستگاه ها آلودگی های میکروبی آب نیاز دارد، دستگاه های آب سرد کن می باشند. ب

سردکن های از این رو بررسی کیفیت میکروبی آب در آب  ..ماندن آب در آن، زمینه رشد و توسعه بیوفیلم فراهم می گردد

 دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد هدف این مطالعه می باشد.

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به صورت تصادفی انتخاب کرده  اماکن در مستقر آبسردکن عدد 0۳تعداد مواد و روش:

باقیمانده به آزمایشگاه  کلر ،pH لتحلی و (، تجزیهHPC) کلیفرم، باکتری های هتروتروف کل به مربوط و جهت بررسی مقادیر

لوله ای و کروموژن آگار بار میکروبی آن مورد بررسی  MPN 09میکروبیولوژی دانشکده بهداشت منتقل شده و از طریق روش 

 آنالیز و سپس گزارش می شود. SPSS نتایج آن از طریق روش قرارمی گیرد.

فی شد که بیانگر عدم حضور کلی فرم مدفوعی و سایر کلی فرم ها و کروموژن همه نمونه ها من MPNنتیجه آزمایش  نتایج:

 .در آب می باشد البته با توجه به این که نمونه از آب آشامیدنی برداشت شده بود انتظار می رفت که نتایج مطابق استاندارد باشد

و کلر باقی مانده دانشکده ها با   pHبینو کلر آزاد باقی مانده تقریبا در محدوده استاندارد بود و تفاوت معنا داری  pH بحث:

 .  نمونه ورودی مربوط به آنها مشاهده نشد

 

 ،کروموژن آگارMPNواژگان کليدی: آب سرکن،
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 یدر منابع آب روستاها یخورندگ یها شاخص راتییمقدار و روند تغ یبررس

 شهرستان کاشان

 تهران یعلوم پزشک نشگاهدا ط،یارشد،گروه بهداشت مح یکارشناس یدانشجو ؛یدیزهرا ابوسع

، ( ، دانشگاه علوم پزشکی تهرانIER(، موسسه تحقیقات محیطی )CWQRمرکز تحقیقات آب) ؛یهاد یمهد

 hadi_rfm@yahoo.com تهران

 ارتقا سالمت، آموزش بهداشت و ارتقا سالمت،گروه آموزش بهداشت و یدکترا یانشجود ندا احمدزاده؛

 تهران یدانشگاه علوم پزشک
   

 کاهش بهداشت عمومی، ریآب شرب مشکالتی را نظ تیفیرسوبگذاری و خورندگی به عنوان عوامل مخرب ک :و هدف نهيزم

ذاری رسوبگ ایبه خورندگی  لیمطالعه تما نیمیکند. لذا در ا جادیلولهکشی ا زاتیتجه دیآب و کاهش عمر مف تیفیکاهش ک

 0۳00تا  0۳64تاهای شهرستان کاشان طی سالهایدر روس قیعممه یو ن قیشامل چشمه، قنات، چاه عم نییرزمیمنابع آب ز

 مورد بررسی قرار گرفت. 

 کی( به تفکLI) (ریشامل النژل فییشاخصهای ک ریمقطعی می باشد که مقاد فیی: مطالعه حاضر از نوع توص مواد و روش ها 

ورد بررسی در ) مزناریرا RY) وسی، پوکور(PSI) میکربنات کلس بیترس لیشاخص کمی پتانس نیو همچن (CCPPمنابع آب

 شد.  لیحلو ت هیتجز 0۳00تا  0۳64. دیبررسی گرداکسل و 

مقدار  RY ،LIو  PSIبرابر با  بترتی به 1/14±1/20، 1/1۳±9/66برای تمامی منابع آب مقدار متوسط شاخصهای  : جینتا 

 1/14±21/.و شاخص  CCPP با برابر 4/22±40/20شد. بر اساس شاخص  نییتع تریبرل گرمیلیم CCPP لیپتانس

برابر با  بیبه ترت قیعم مهیو ن قعمی چاه قنات، چشمه، آب منابع رسوبگذاری 4۳±۳/09/.0، 09/99±0/۳0، 20/4۳±00/44

 2/29±4۳/09ها از  شاخص راتییمی باشد. بررسی روند تغ تریبرل گرم یلیم 0۳00تا  0۳64 لیدار تما معنی شیحاکی از افزا

 . تاس شده افزوده و

 لیتما نیقابل توجهی به رسوبگذاری دارند به نحوی که ا لیمطالعه تمامی منابع آب منطقه تما جی: بر اساس نتا یريگ جهينت

چشمه و قنات می باشد. مقدار وزن رسوب  گرم برآورد  ق،یعم مهیهای ن چاه ق،یهای عم مربوط به چاه نیتا کمتر نیشتریاز ب

رسوبات  شیبه ازای هر متر مکعب آب منطقه در حدود افزا 40بوده و میتواند در  وجهقابل ترسوبگذاری  لیپتانس نیمیشود. ا

 ریمیتواند حاکی از تاث زیبه رسوبگذاری آب در منطقه ن لیتما شیآب مشکل ساز باشد. روند افزا عیتوز ستمهاییدر جداره س

آب در  نیجهت تام قیهای عم از منابع چاه دهر استفااز منابع آب و کاهش منابع آب در منطقه باشد. د هیتوام برداشت بیرو

 آب از نظر رسوبگذاری ضرورت دارد.  فییک لیانجام اقدامات کنترلی به منظور تعد عیتوز های ستمیس

  

 ميکربنات کلس بيترس لي: شاخص خورندگی، منابع آب، پتانس یديکل واژگان

 
 

 



 

49۳ 

 

  ۳1ارزیابی آلودگی صوتی در مناطق مسکونی و تجاری  شهر نیشابور طی سال 

 و حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط علی اکبر محمدی،

 اه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانبهداشت ، دانشگاشت محیط، دانشکده وه مهندسی بهداستادیار، گرحسین علیدادی، 

 و حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران مربی، گروه مهندسی بهداشت محیطمحمد باقر دلخوش،  

 ایران ،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابلسیده حوریه فالح، 

 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایرانعبداالیمان عموئی، 

 کمیته تحقیقا ت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، نیشابور، ایرانحسینعلی اصغرنیا، 

 ر ، نیشابور، ایرانکمیته تحقیقا ت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نیشابووحید تقوی منش، 

 کمیته تحقیقا ت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، نیشابور، ایران منیره قربانی،

 کمیته تحقیقا ت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، نیشابور، ایرانفاطمه پناهنده، 

 

شهری شایع است و این منجر  به افزایش قرار گرفتن در معرض صدای محیط زیست ناشی از ترافیک در مناطق  سابقه و هدف:

مسکونی و تجاری   یین متوسط شاخص سطح صدا در مناطقمطالعه حاضر با هدف تعخطر برای سالمتی انسان می گردد. 

 نیشابور صورت گرفته است.

ه مدت یک در شهر نیشابور ب 0۳62این پژوهش یک مطالعه توصیفی و مقطعی  است که در  سه ماه اول سال مواد و روشها:

نقالب، میدان خیام ، میدان ایستگاه میدان امام خمینی )ره(، میدان امام ا 9 ماه در طی روزهای هفته به جز روز های تعطیل در

زمانی مورد اندازه گیری قرار گرفت. دستگاه مورد استفاده در این سنجش صدا آزادی، چهار راه بعثت، خیابان عطار در سه بازه 

مورد پردازش قرار   SPPSداده ها به کمک نرم افزاری .انگلستان بود Casellaساخت کارخانه  SVAN953سنج مدل 

 گرفتند.

 ±09/9(،)19/011±09/9( به ترتیب در محدوده)9-0میانگین میزان صوت در ایستگاههای مورد یررسی ایستگاه های ) ها:یافته

( دسی بل قرار گرفتند که بیشترین مقدار تراز 61/69±4/.0( و ).09/2±۳0/6(،)09/9±۳0/6۳(،)90/09 69/2±) (،۳0/6۳

( که جزء مناطق تجاری و 6-.دسی بل ، مربوط به میدان امام خمینی)ره( در بازه زمانی صبح ) 2/049 معادل صوت به مقدار

 گرفتند. ( که جژء مناطق مسکونی بود قرار06-.0دسی بل در بازه زمانی عصر) 4/01کمترین آن مربوط به چهار راه بعثت 

ه شده برای مناطق مسکونی و در همه ایستگاه های مورد بررسی تراز شدت صوت باالتر از حد مجاز توصی :نتيجه گيری

 کننده عوامل ایجاد بررسی جهت مداخله ای مطالعات انجام محیطی، عامل این بار زیان عوارض و اثرات به توجه است. باتجاری

 .باشد می ضروری آلودگی
 

 ، نيشابورآلودگی صوتی، تراز فشار صوت، مناطق مسکونی و تجاریکليدی: واژه های 
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توسان، زیرکونیوم/کی -ننانو کامپوزیت مغناطیسی آه مشخصاتسنتز و شناسایی 

 و کاربرد آن در حذف اسید هیومیک 

 دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایرانمریم خدادادی، 

ی، واحد علوم اسالممحیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد دانشجوی دکتری آلودگینگین ناصح، 

 .حقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایرانتو

ت، تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشمحیط، کمیته ارشد مهندسی بهداشت دانشجوی کارشناسی  فاطمه اکبری،

 ایرانبیرجند،  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،

 
فیه آب است. به دلیل افزایش نگرانی ها مربوط به وجود مواد آلی در منابع آبی یک مشکل اساسی در تصزمينه و هدف : 

محصوالت جانبی حاصل از گندزدا حذف مواد آلی از جمله اسید هیومیک امری اجتناب ناپذیر است، از طرف دیگر وجود مواد 

جه واکنش نتیجذب و گندزدایی تاثیر بسزایی دارد. در ،کسیداسیونا ،ای مختلف تصفیه آب از جمله انعقادآلی در آب بر فرآینده

 که باعث تشکیل بیوفیلم در شبکه آب و همچنین ها می شودها و هالواسیداستیکهالومتانبه تشکیل تریآلی منجر کلر با مواد

 -کارایی نانوکامپوزیت مغناطیسی آهنهدف از این مطالعه سنتز و بررسی گردد. به همین منظور سرطان در انسان می

 . است آن جهت حذف اسید هیومیک از محیط های آبیزیرکونیوم/کیتوسان، وکاربرد 

رسوبی کمپوزیت انجام شده به روش همصورت گرفته است. سنتز نانواین مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی مواد و روش ها :

استفاده شد  VSMوSEM ،FTIR ،XRDهای نظر آن از روشصورت گرفت جهت بررسی خصوصیات نانوکامپوزیت مورد

سنیتک، ترمودینامیک و ایزوترم برفرآیند جذب های، مدلتماس، غلظت اسیدهیومیک، دوز جاذب، زمانpH اثیرهمچنین ت

 492جهت اندازه گیری غلظت اسیدهیومیک با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج .اسیدهیومیک مورد بررسی قرار گرفت

  نانومتر صورت گرفت.

جاذب  هرچه میزان دوز های اسیدی صورت گرفت و pHاسیدهیومیک در ین درصد حذفنتایج نشان داد که بیشتریافته ها : 

 برابر ΔH  و مقدار 65.1j/mol.kبرابربا  ΔSمقدار تر شود و غلظت اسیدهیومیک کمتر باشد میزان حذف بیشتر می شود بیش

های ترمودینامیکی از مدل شبه درجه دو است و فرآیندی گرماگیر است. ایزوترم از فرمول فرندلیچ و پارامتر 0.016kj/molبا 

 .کندتبعیت می

شده توانایی باالیی در حذف اسید هیومیک دارد و ، نتایج بدست آمده مشخص شد که جاذب سنتزبر اساس نتيجه گيری:

 جاذب مناسب وارزان قیمت مورد استفاده قرار گیرد. تواند بعنوان یک می

 

 ، اسيد هيومیحذف زیرکونيوم/کيتوسان، –آهن  يسی ،مغناط نانو کامپوزیت: واژه های کليدی
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 : یک مطالعه کیفیخانگینقش خانواده ها در خشونت 

 گروه پرستاری و مامایی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسالمی، کازرون، ایرانطاهره هاشمی فرد؛

هداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مراغه، مراغه، استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه ب آرمان لطیفی؛

 ایران

استادیارمرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و مدیریت سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، محبوبه برهانی؛ 

 ایران

، راستادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزواعلی مهری؛ 

 ایران

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران  .کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، ؛زینب مالیجردی

 

باشد که، موجب آسیب جسمی، جنسی یا روانی یا رنج خشونت علیه زنان هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت می مقدمه:

شود، تهدیدی جدی برای می تجربه زندگی عمومی و خصوصی هایحوزه در که جهانی یعنوان یک پدیدهزنان شود ، که به

 ها در زندگیی رفتار خانواده ها و برداشت زوجین از راهنمایی یا دخالت خانوادهنحوه رود.سالمتی و حقوق انسانی به شمار می

 نقش دخالت تبیین این مطالعه با هدف آنان، یکی از عوامل مستعد کننده بروز خشونت خانگی در زندگی زوجین می باشد.

 ها در خشونت خانگی انجام شد.خانواده

 0مشاور( درطول 4مرد و 09نفر شامل ) .0در این مطالعه کیفی توصیفی که در شهر سبزوار انجام شد، در مجموع  : روش کار:

 ساختار ی نیمهمصاحبه هاآوری دادهگلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه قرارگرفتند. روش جمعو  مندگیری هدفماه با نمونه

بود.  الندمن و گرنهایم محتوای ها تحلیلانجام شد. روش آنالیز مصاحبه چهره به بود که با سوالت باز و به صورت چهره یافته

 .گردید بررسی هاداده اعتماد قابلیت و وابستگی انتقال، قابلیت مقبولیت، قابلیت ها، معیارداده استحکام و دقت حصول جهت

نسبت به دخالت  نیزوج واکنش، خانواده تیاز حما نیبرداشت زوجها سه طبقه اصلی پس از تجزیه و تحلیل دادهها:  یافته

 ها از زوجین در شرایط الزم مفهوم پردازی گردید.ها و عدم حمایت خانوادهخانواده

 ،یدرحل مسائل زندگ نیزوج یتوانان حل مسئله و عدم یها، نداشتن مهارتنییمانند ازدواج در سن پا یعوامل نتيجه گيری:

برای آورد. یفراهم م ها راآندخالت  ینهیزم امر نیو اوده، خود منتقل نم یمشکالت را به خانواده ها نیزوج شود کهیسبب م

 و جهت حل مسائل نیزوج یسازجهت توانمند ییهاکالس ی، برگزارنییپا نیعدم ازدواج در سنها، پیشگیری از دخالت خانواده

ازدواج،  لیدر اوا نیها از زوجخانواده یو عاطف یمال تیکه حماضمن آنشود. مراجعه به مشاور جهت حل مشکالت پیشنهاد می

 .ها به ارمغان آوردآن یبرارا  تیسرشار از رضا یزندگتواند میباعث کاهش فشار شده و 

 

 سبزوارها، مطالعه کيفی، خشونت خانگی، دخالت خانوادهواژگان کليدی : 
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 بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی و عوامل مرتبط با آن در زنان میانسال

سالمت، دانشکده بهداشت،  یکارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای؛جردیمال نبیز

 رانیسبزوار، سبزوار، ا یپزشک علوم دانشگاه

 نرایسبزوار، سبزوار، ا یانشگاه علوم پزشکآموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، د اریاستادی؛ نیجو دیحم 

 . رانیسبزوار، سبزوار، ا یآموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک اریاستاد ؛انیمعصومه هاشم

 رانیار، سبزوار، اسبزو یدانشگاه علوم پزشک ها،یماریب تیریگروه مد ،یولوژیدمیکارشناس ارشد اپ ی؛روح اهلل برقبان

 
های سازمان گی بدون تحرك به عنوان یک عامل خطر بالقوه بیماری های مزمن و مرگ و میر زودرس، و از نگرانیزند مقدمه:

که  که میانساالن جزء افراد در معرض خطر بیماری های مزمن بوده و اهمیتیجهانی بهداشت اعالم شده است. با توجه به این

 آن در مرتبط با عوامل فیزیکی و فعالیت سطح ارزیابی هدف با این مطالعه ،فعالیت فیزیکی در پیشگیری از این بیماری ها دارد

 .شد انجام زنان میانسال شهرستان جوین

نفر از زنان میانسال شهرستان جوین که به صورت  410بر روی  0۳69صورت توصیفی تحلیلی در سال  به مطالعه این روش کار:

به صورت تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. جمع آوری داده ها با پرسشنامه مرکز بهداشتی درمانی  9چند مرحله ای از بین 

پیرسون و آنوا  همبستگی و آزمون های کای اسکوئر، spss 23انجام و توسط نرم افزار  (beckاستاندارد فعالیت فیزیکی بک )

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

اند، درصد دارای فعالیت ورزشی بوده 44اد فعالیت فیزیکی کافی نداشته و فقط درصد افر 0.نتایج مطالعه نشان داد که یافته ها: 

( با P= 10۳/1( و نمایه توده بدنی )P= 49/1بین متغیر سن ). کردند ورزش دوم نیز داشتندکه ورزش میدرصد افرادی 0/.و 

کل فعالیت فیزیکی و متغیرهای میزان دار نبود. بین شاخص شاخص کل فعالیت بدنی ارتباط معکوس وجود داشت، ولی معنی 

 ( تاثیر معنی دار و متغیرهای میزان تحصیالت و تاهل، تاثیر معنی داری مشاهده نشدP= 110/1( و شغل )P= 110/1درآمد)

 و کارمند، دارگروه در معرض خطر کم تحرکی زنان میانسال شهرستان جوین، افراد با سن باال، تحصیالت کم، خانه نتيجه گيری :

ای هباشد. با توجه به شیوع باالی کم تحرکی و شناسایی گروهنمایه توده بدنی باال و وضعیت اقتصادی اجتماعی و درآمد پایین می

تغییر سبک زندگی و ارتقاء فعالیت  آموزشی تئوری محور جهت و مداخالت هابرنامه طراحی در معرض خطر در این مطالعه،

 رسد.به نظر می فیزیکی زنان میانسال امری ضروری
 

 واژگان کليدی : فعاليت فيزیکی، زنان، ميانسال
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 سرطان پستان کیفیت زندگی مبتالیان به

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ؛سهیال فتحعلی زاده

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ؛یتی معین الرعایاگ
 

بب بهبود س نه تنها سرطان پستان در زنان مبتال به کیفیت زندگی هستند بنابراین بهبود جامعه زنان از مهمترین ارکان خانواده و مقدمه:

و انسجام بیشتر ساختار خانواده نیز می شود. در این مقاله سعی شده است به بررسی  کیفیت زندگیبقای آنان می شود بلکه سبب افزایش 

 اشاره شود.  در بیماران دچار سرطان پستان کیفیت زندگیروش های افزایش 

 .تهیه شده است sid google,و   مقاالت دیگر استفاده از مقاله موردنظر بصورت مروری با کار: روش

نتایج پژوهشی در زنجان: مشاوره باخانواده سبب کاهش عوارض عمومی ناشی ازشیمی درمانی همچون خستگی، تهوع و  -0یافته ها : 

و همچنین عالیم و عوارض اختصاصی و مشکالت اقتصادی بی اشتهایی، یبوست، اسهال،  ،اختالل خواب ،درد و تنفس دردناك ،استفراغ

آموزش سبک  )کاهش اضطراب( بازسازی شناختی، نتایج مطالعه آنتونی: با استفاده از آرامسازی -4گردیده است. نگرانی نسبت به ریزش مو

 ، کاهش مشکالت بین فردی(کیفیت زندگیافزایش خلق مثبت، افزایش های مقابله ای و مهارت های بین فردی، سازگاری روانی اجتماعی )

نتایج پژوهشی نشان داده که انجام مشاوره پرستاری  -۳قبل از شیمی درمانی افزایش می بابد. زنان مبتالبه سرطان ،بعدازعمل جراحی و

های عملکردی عمومی )جسمانی، ذهنی،  سبب ارتقای مقیاس های عملکردی کیفیت زندگی بیماران در گروه مورد شده است. مقیاس

بدنی( درگروه مورد نیز در اثر مشاوره بهبود  احساسی، اجتماعی( و مقیاس های عملکردی اختصاصی بیماران مبتال به سرطان پستان )تصویر

از  %04از خستگی و %41افسردگی،  بیماران از %49انجام شد 4101سال و همکاران در Penttinenدرمطالعه ای که توسط  -2یافته است.

مطالعات مروری نشان داده:عوامل مختلفی برکیفیت زندگی بیماران اثرگذار است مانند:  -9عالیم جسمی و روانی مختلفی رنج می بردند. 

برخورداری از حمایت های اجتماعی، بهره مندی از برنامه های مشاوره گروهی و آموزشی بیماران موجب افزایش کیفیت زندگی )بهبود 

 عملکرد جسمانی، هیجانی و اجتماعی، کاهش خستگی وکاهش اثرات منفی اقتصادی ناشی از بیماری( می شود.

باتوجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته، در جهت باالبردن کیفیت زندگی زنان دچار سرطان پستان میتوان ازکلینیک های  -0 نتيجه گيری:

برنامه طراحی شده مشاوره گروهی بعنوان یک روش  -4گزاران امر، استفاده نمود.  سیاستمشاوره در جهت حمایت از بیماران مبتال توسط 

با استفاده  -۳موثر در ارتقای کیفیت زندگی این دسته از مددجویان در مراکزدرمانی و مراقبتی، حمایتی مربوط به آنها بکارگرفته می شود 

یماران و وضعیت روانشناختی ب کیفیت زندگیمیتوانیم به ارتقای  سرطان پستان هاز برنامه مدیریت استرس و آرامسازی برای زنان مبتال ب

-بیماران می شود از جمله درد کیفیت زندگیتوجه بیشتر درمانگران به پاره ای از نکات از جمله نشانگانی که موجب کاهش  -2اقدام نمائیم.

تاثیر مشاوره باخانواده درکاهش عوارض ناشی از بیماری و  -9اهم سازد. تصویر بدنی می تواند چشم انداز بهتری اززندگی برای بیماران فر

درمان بوده است و پیشنهاد می شود جهت ارتقای کیفیت زندگی زنان مبتالی تحت شیمی درمانی توجه ویژه ای به نقش و جایگاه خانواده 

 د.جهت مشارکت در فرآیند مداخالت درمانی و بالینی و حمایت از بیمار صورت گیر

 

 سرطان،پستان،کيفيت زندگی واژگان کليدی:
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 یزندگ تیفیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت بر ک یها یاستراتژ ریتاث

 Robabebahadori@gmail.comکارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  ؛ربابه بهادری

 e.tatari70@gmail.comکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  اسماعیل تاتاری بله سور؛
 

 

 کی. ارتقاء سطح بهداشت و سالمت افراد دیآ یجامعه به حساب م یاز ارکان اصل یکیسالمت  یموزش بهداشت و ارتقاامروزه آ

وسعه و ت شرفتینمود پ یو جسمان یروان ،یسالمت روح یافراد سالم و دارا رایگردد، ز یم یتلق ریضرورت اجتناب ناپذ کیجامعه 

 شیرود. افزا یبه شمار م ازهاین گریو اساس د هیبه بهداشت و آموزش آن پا نیدایبن گاهگردند. توجه و ن یکشور محسوب م کی

 قیتحق نیبهداشت دارد. هدف از انجام ا یها یبا استراتژ یو تنگاتنگ میارتباط مستق شانیمردم از زندگ تیو رضا یزندگ تیفیک

، منابع استفاده شده گریکتاب ها، مجالت و د از العاتاط یجمع آور یاست. برا یزندگ تیفیآموزش بهداشت بر ک ریمطالعه تاث

ت و آموزش بهداش یها ینشان داد که استراتژ قیتحق نیا جیصورت گرفته است. نتا یکتابخانه ا-یحاضر به روش مرور قیتحق

شد، به باآموزش بهداشت کاراتر  یکه هر چه راهبردها یمعن نیمثبت دارد، بد ریافراد جامعه تاث یزندگ تیفیارتقاء سالمت بر ک

 . افتیخواهد  شیافزا یزندگ تیفیهمان اندازه ک

 

 

 . یزندگ تيفيآموزش بهداشت، ارتقاء سالمت و ک یها ی: استراتژیديکلواژگان 
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هر در زنان باردار ش مانیبر نگرش نسبت به نوع زا مانیزا یآمادگ یکالسها ریتأث

 اسفراین

عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم  دانشجوی کارشناسی بهداشت ؛فاطمه سادات حسینی

  پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

ومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین، دکترای آموزش بهداشت، استادیارگروه بهداشت عم ؛حسین روحانی

 ایران اسفراین،
 وم پزشکیدکترای مدیریت بهداشت و درمان، استادیارگروه بهداشت عمومی دانشکده عل ؛یصادق احمد

 Email:ahmadsadeghi1363@gmail.com   ایران اسفراین، اسفراین،

 

 

ه زنان ب لیتما ن،یسزار زانیم شیافزا لیاز دال یکیمیزان سزارین در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.  مقدمه:

ا هدف پژوهش ب نیطبیعی است. ا مانیزا ناآگاهی و نگرش منفی آن ها نسبت به زین لیتما  نیا لیاست و دل نیسزار نیانجام ا

در زنان باردار مراجعه کننده به  مانیبر نگرش آن ها نسبت به نوع زا مانیآمادگی زا یتعیین تأثیر شرکت زنان  در کالس ها

 پایگاه های سالمت شهر اسفراین انجام شده است.

سالمت  یها گاهینفر در گروه کنترل در پا ۳9 مداخله و نفر زن باردار در گروه ۳9 یبر رو یتجرب مهیمطالعه ن نیا روش کار :

انجام شد. افراد با استفاده از روش تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شده و گروه  69در سال  نیسطح شهر اسفرا

اطالعات با  یجمع اور کردند. افتیرا در نیروت یکنترل مراقبت ها هشرکت کردند و گرو یا قهیدق 61جلسه  0مداخله در 

 . داده ها با استفاده از نرمصورت گرفت )جلسه هشتم( جلسه کالس نیجلسه کالس و اخر نیدر اولپژوهشگر ساخته پرسشنامه 

 شد. لیمستقل تحل یوآزمون ت 16SPSSافزار 

(؛ p=0.018مشاهده شد )در گروه مداخله، بین میانگین نمرات نگرش قبل از مداخله با بعد از مداخله تفاوت معنی دار یافته ها : 

بین میانگین سن  .(p>0.05ولی میانگین نمرات در گروه کنترل و گروه مداخله در قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی دار نبود )

، در  1.37±0.49(. میانگین ترس از زایمان درگروه بعد از مداخله p>0.05)در گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی دار نبود 

 بود. 1.20±0.4و در گروه کنترل  1.11±0.32ز مداخلهگروه قبل ا

شود  می دطبیعی، پیشنها مانیبر نگرش زنان نسبت به زا مانیآمادگی زا یبا توجه به تأثیر مثبت کالس ها نتيجه گيری :

در الس ها در این ک که یاز آنجای .کلیه زنان باردار و همراهان آنان فراهم گردد یکالس ها برا نیدسترسی آسان به ا طیشرا

و آمد  تزایمان در شهرها با مشکالت رف یآمادگ یگردد و مراجعه زنان باردار جهت شرکت در کالس ها یبرگزار نم سطح روستا

 گردد. ی، پیشنهاد مروستایی این کالس ها در مراکز یهمراه است، برگزار
 

 مانینوع زا مان،یزنان باردار، آمادگی زا ،نگرشواژگان کليدی : 
 



  

4.1  

سالمت و بهورزان شهرستان  نیو عوامل مرتبط با آن در مراقب یشغل تیرضا

 ۶۹۳۱در سال  نیاسفرا

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسفراین،  ؛یاوشیس میمر

  اسفراین، ایران

، شکده علوم پزشکی اسفراین، اسفرایندکترای آموزش بهداشت، استادیارگروه بهداشت عمومی دان ؛حسین روحانی

 ایران

دکترای مدیریت بهداشت و درمان، استادیارگروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین،  ؛یاحمدصادق

 Email:ahmadsadeghi1363@gmail.com اسفراین، ایران
 

و  یور بهره شیباعث افزا یشغل تید. رضاکارکنان ان سازمان دار یشغل تیبه تالش و رضا یهر سازمان بستگ تیموفق مقدمه:

 دیجد یدر آموزش مهارت ها عیو تسر یاز زندگ تیفرد،  رضا یو ذهن یکیزیسالمت ف نیتعهد فرد نسبت به سازمان ، تضم

 یم یو روح یجسم یها یزودرس و ناراحت یبازنشستگ استعفاء، بت،یغ ،یموجب کم کار یشغل تیگردد. عدم رضا یم یشغل

 ام شد.انج نیسالمت و بهورزان شهرستان اسفرا نیوعوامل مرتبط با آن در مراقب یشغل تیرضا یطالعه با هدف بررسم نیگردد. ا

سالمت و بهورزان  شاغل در سطح شهرستان  نینفر  از مراقب 0۳1 یبررو یبه روش مقطع یلیتحل- یفیمطالعه توص نیا روش کار:

 تیداده ها از پرسشنامه استاندارد رضا یگرداور یبود. برا یبه صورت سرشمار یریانجام شد. روش نمونه گ 69در سال  نیاسفرا

محل کار، ارتباط با همکاران، حقوق  طیشامل )شرا طهیح 0را در  یشغل تی. پرسشنامه مذکور رضادیهرزبرگ استفاده گرد یشغل

اده ها با کند. د یم یری( اندازه گین کارتوا ،یتیریمد یگذار استیس ،ینظارت و سرپرست ،یشغل تیامن ،یشغل تیموقع ا،یو مزا

 .دیگرد لیتحل SPSS18توسط نرم افزار   t-Testو ANOVA یآمار یاستفاده از آزمون ها

 تیرضا نیانگی( بودند. م9/09( و متاهل )1./۳افراد زن ) نیا شتربی. بود.10/۳±۳2/0افراد مورد مطالعه  یسن نیانگیم :یافته ها

به  یارتباط معنادار کیدموگراف یرهایافراد تحت مطالعه با متغ یشغل تیرضا زانیم نبی. بود( 011 زا) 9/92±./99افراد  یشغل

 یارتوان ک طهیکارکنان از ح یشغل تیرضا زانیم نیشترینشان داد که ب طهیح هشتدر  جینتا ی(. بررسP>19/1.)امدیدست ن

 باشد. می 09/46±۳/9. یسرپرست نظارت و طهیمتعلق به ح یشغل تیرضا زانیم نکمتری و ۳./10/0±92

 شیزاکه باعث اف یعوامل دیبا نیقرار دارد.، بنابرا یدر سطح متوسط یشغل تیاز آن است که رضا یحاک جینتانتيجه گيری: 

حقوق و  شیافزا محل کار، طیشرا هبودی. ردیمورد توجه قرار گ ربطیذ نیمسئول یاز سو شود،یکارکنان م یشغل تیرضا

 شیافزا موجب تواندیم تیریبا سطوح مختلف مد قیو عم یمیمروابط ص ی، برقراریشغل یرکنان، امکان ارتقاکا قیدستمزد،تشو

 سالمت و بهورزان شود. نیمراقب یشغل تیرضا

 

 سالمت، بهورز ،مراقبیشغل تیرضاواژگان کليدی : 

  



  

4.0  

 مثبت به مادران بر کاهش اضطراب کودکان یفرزندپرور یآموزش مهارت ها ریتاث

دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بم،  ؛یهفشجان یمقصود زهرا

 Email: Zahra.maghsoudi1996@gmail.com بم، ایران

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، عضوکمیته تحقیقات دانشجویی  ؛ زاده یپارسا محمد عل

 بم، بم، ایراندانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران ،روانشناسی بالینیکارشناس ارشد  ؛ی صحرا ناصر

 

 
 

  



  

4.4  

رزند ف انیدر دانشجو یروانشناخت یرهایمتغ یو برخ یارتباط سالمت معنو یبررس

 ۶۹۳۱کرج در سال  شهر و جانبازِ دیشه

 تحقیقات کمیته سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد کارشناسی دانشجوی ؛یشوک یمونس اسد

  رانیالبرز، کرج، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی،

البرز، کرج،  یموثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق ؛یهرند یحیفص بهیط

 رانیا
Email: tfasihih@gmail.com 

 رانیالبرز، کرج، ا یشگاه علوم پزشکموثر بر سالمت، دان یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق ؛یدفر حهیمل

  
 تیجمع انیو در م نهیزم نیمطالعات در ا جیبا هم در ارتباط هستند. اما نتا یو اختالالت روانشناخت یسالمت معنو مقدمه:

 ترس،اس ( یاختالالت روانشناخت یو برخ یارتباط سالمت معنو یمطالعه به بررس نیباشد. ا ینم کدستیو  یکاف ییدانشجو

 و جانباز در شهر کرج پرداخت. دیفرزند شه انی) در دانشجویافسردگ و طراباض

 به و جانباز شهر کرج و دیفرزند شه انینفر از دانشجو 091 ی، بر رو 0۳69در سال  یپژوهش حاضر به شکل مقطع روش کار:

 ک،یاطالعات دموگراف یحاو یخشچند ب یاطالعات پرسشنامه ا یصورت گرفت. ابزار جمع آور یچند مرحله ا یِریروش نمونه گ

نرم افزار  قیها از طر زدادهیبود. آنال SWBS یو پرسشنامه سالمت معنو  DASS))  یاضطراب، استرس و افسردگ اسیمق

SPSS ( 06نسخه ) انجام گرفت. یآمار یوآزمون ها یفیتوص یو با استفاده از آماره ها 

 نمره کل نیانگیفرزند جانباز بودند. م اندانشجوی از درصد 9۳/  9. بود سال 49/  0 ± 9/  9افراد  یسن نیانگیم :یافته ها

با  یسالمت معنو زانیم نبی. آمد دست به 09/  00 ± 6/  0 و 60/  40 ± 09/  0 بیبه ترت DASS اسیمق و یسالمت معنو

با  یسالمت معنو نیب یطور کل مشاهده نشد. اما به یدار یاختالف معن انیدو گروه از دانشجو در اضطراب و استرس ،یافسردگ

 برقرار بود. یدار یارتباط معکوس و معن انیدانشجو اضطراب و استرس در ،یافسردگ

 یسالمت معنو شیدر جهت افزا یمداخله ا یشود که برنامه ها یم شنهادیمطالعه پ یها افتهیبا توجه به نتيجه گيری: 

 دد.و اجرا گر یمناسب طراح یها یاساس تئور بر انیدانشجو

 

 دانشجو د،ياسترس، جانباز، شه ،یافسردگ ،یسالمت معنوواژگان کليدی : 

 

 

  



  

4.۳  

بررسی فراوانی خطاهای پزشکی در یکی از بیمارستان های دولتی شمال شرق 

 کشور

  دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران ؛میترا شجاع

 ایران دکترای آموزش بهداشت، استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ؛سین روحانیح

 ایران اسفراین، دکترای مدیریت بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین، ؛یصادق احمد

Email:ahmadsadeghi1363@gmail.com 
 ن،یاسفرا یدانشکده علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیسالمت دهان،کم یکاردان یدانشجو ؛ن زاده جوشقانیسعیده حس

 رانیا ن،یاسفرا

 ن،یاسفرا ن،یرااسف ی)ره(، دانشکده علوم پزشک ینیامام خم مارستانیب مار،یب یمنیا ،کارشناسیکارشناس پرستار عذرا حیدری؛

 رانیا
 

مهمترین  اند و افزایش بروز خطاهای پزشکی یکی از خطرات زیاد بیماران شده بدرمان مسبفرایندهای بهداشت و  مقدمه:

 شود که یم فیاجرا تعر ای یزیارتکاب عمل اشتباه در برنامه ر ایقصور خدمت  ،یپزشک یخطاها پیامدهای این فرایندهاست.

 یبررس فژوهش حاضر با هدمی باشد. پ ماریب یو سالمت رفاه یبرا یدیتهدشده و ناخواسته  جهینت کیبالقوه باعث  ای بالفعل بطور

 ی در یکی از بیمارستانهای دولتی کشور انجام شده است.پزشک یو انواع خطاها زانیم

تمامی پرونده . ه استانجام شددر بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان اسفراین  0۳69در سال توصیفی مطالعه  نیا روش کار:

بصورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از   69پرونده(  طی سال  411ن )های مربوط به بیمارا

 تجزیه و تحلیلاطالعات موجود در پرونده های ثبت خطاهای پزشکی انجام شد و در چک لیست از قبل تهیه شده ثبت گردید. 

 استفاده شد. 19SPSSاربا استفاده ازآزمون های توصیفی و نرم افز داده ها آماری

پرونده پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج مطالعه، بیشترین خطاهای شناسایی  411تعداد  در این پژوهش :یافته ها

، بوده  % ۳/00مشکل در درمان ،  % 00/.، خطای جراحی  % .9/0ی خون یها فراورده،  % 4/42واکنش دارویی شامل شده 

 % 96خطاها توسط پرستاران اتفاق افتاده است.  % 9.( بوده است. % 09بخش اورژانس ) خطا در است. بیشترین محل وقوع

 (.% 9۳ه است )بودیفت صبح به ش مربوطخطاها منجر به ایجاد هزینه و تاخیر در درمان شده اند. بیشترین درصد خطا 

نده عملکرد نامناسب بوده است؛ لذا جهت کاهش تعداد و نوع خطاهای شناسایی شده در این بیمارستان نشان دهنتيجه گيری: 

خطاهای پزشکی و هزینه های مالی و جانی ناشی از آن بایستی توجه بیشتری به ثبت و گزارش این نوع خطاها داشته و 

الزم است مسئولین و مدیران پرستاری در خصوص اهمیت خطاهای پزشکی ی پزشکی مورد بازبینی قرار گیرد. دستورالعمل ها

صوص اشتباهات دارویی آموزش های الزم را به پرستاران بدهند و در شیفت های کاری آنان بازنگری های الزم را بعمل و بخ

 آورند.

 

  واژگان کليدی : خطای پزشکی، بيمارستان دولتی، پرونده پزشکی، خطاهای دارویی



  

4.2  

 کینوع  ابتیکودک مبتال به د یدر مادران دارا یسازگار یها وهیش یبررس

 تحقیقات کمیته سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد کارشناسی دانشجوی  ؛یشوک یاسد مونس

 ، رانیالبرز، کرج، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی،

البرز، کرج،  یموثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق ؛یهرند یحیفص بهیط

 رانیا
Email: tfasihih@gmail.com 

 رانیالبرز، کرج، ا یموثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق ؛یدفر حهیمل

 رانی، اتهران ،تهران ی، دانشگاه علوم پزشکعلوم غدد و متابولیسم قاتیمرکز تحق ؛میترا رحیم زاده 

 رانی، اانتهر، تهران ی، دانشگاه علوم پزشک سمیعلوم غدد و متابول قاتیمرکز تحق عطا پورعباسی؛

 

 
 یسازگار یها یاستراتژ یریعامل تنش زا سبب به کارگ کیمادران به عنوان  یبرا کینوع  ابتیداشتن کودك مبتال به د مقدمه:

 کودكی مادران دارا یسازگار یها وهیش یمطالعه با هدف بررس نیشود. ا یهر کدام بررس ریشود که الزم است انواع آن و تاث یم

 استرس انجام شد. تیریو ارتباط آنها با مد کی نوع ابتیمبتال به د

 شد.انجام  کرج و تهران شهر در یک نوع دیابت به مبتال کودك دارای مادران از نفر 180 روی بر مقطعی مطالعه این روش کار:

آنالیز . دگردی تایید علمی روش به آن پایایی و روایی که گرفت صورت بخشی چند ای پرسشنامه طریق از ها داده آوری جمع

 .شد انجام آماری های آزمون و توصیفی های آماره از استفاده با و  19) نسخه( SPSS افزار نرم با ها داده

مشکل ی نمره مربوط به سازگار نیانگیم نیسال بود. در مادران باالتر ./  1۳در کودکان  ابتیسن ابتال به د نیانگیم :یافته ها

سن  یها ریمتغ نشان داد که یونیبود. مدل رگرس ( 04/  4 )احساس محور  یبوط به سازگارمر نیتر نییو پا ( 44/  00)  محور

 تیریبر مد یاحساس محور اثر منف یسن پدر و سازگار یها ریمعنا محور اثر مثبت و متغ یمحور و سازگار مشکلی مادر، سازگار

 .داشتند استرس در مادران

 یمشکل محور و معنا محور م یسازگار یها وهیش یریبا به کارگ کینوع  ابتیکودك مبتال به د یمادران دارانتيجه گيری: 

 یکارآمد به مادران دارا یسازگار یها وهیبه آموزش مستمر ش ازیرو ن نیاسترس خود موفق تر باشند. از ا تیریمد در توانند

 شود. یم احساسی ابتیکودك د

 

 رس، مادراست ک،ینوع  ابتید ،یسازگار یها وهيشواژگان کليدی: 

  



  

4.9  

 سرطان دهانه رحم یزنان در غربالگر رانهیشگیبر رفتار پ یمرور

 قاتیتحق تهیدانشکده بهداشت، کم ،یبهداشت عموم یکارشناس یدانشجو ؛یگرج یالدیمعصومه م

 رانیا ،یمازندران، سار یدرمان یبهداشت خدماتو  یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو
Email: m.miladi.gorji.95@gmail.com 

 ،ییدانشجو قاتیتحق تهیدانشکده بهداشت، کم ،یبهداشت عموم یکارشناس یانشجود؛ پور میفالح ابراه میمر

 .رانیا ،یمازندران، سار یدرمان یبهداشت خدماتو  یدانشگاه علوم پزشک

و خدمات  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یگروه  بهداشت عموم ار،یاستاد  ی؛بیابوالحسن نق دیس

 .رانیا ،یسار مازندران، یدرمان یبهداشت
 

 
و در  نیدوم درحال توسعه، یکه درکشورها یسرطان ها در زنان است به طور نیتر عیاز شا یکیسرطان دهانه رحم  مقدمه:

 یریشگیپ قابل از سرطان دهانه رحم یدرصد مرگ ناش 19منظم تا  یبا انجام غربالگر زنان است. عیسرطان شا نیسوم ران،یا

 است شده سرطان دهانه رحم انجام یزنان در مورد غربالگر رانهیشگیرفتار پ یمطالعه به منظور بررس نیباشد. ا یم

 Sid  ،Iran معتبر یاطالعات یجستجو در بانک ها قیاست. مقاالت از طر کیستماتیس یمطالعه از نوع مرور نیا روش کار:

،Medex Magiran  ،Schoolar  پس از سه  .دیاستخراج گرد ریاسم واژه پاپ دیا استفاده از کلب 0۳69تا  0۳09از سال

 انتخاب شد. یینها یبررس یسرطان دهانه رحم برا یمقاله مرتبط با غربالگر 09مرحله 

 نیشتریب درصد بوده که 49 ریافراد در رابطه با تست پاپ اسم یآگاه نیانگیدهد که م یمطالعات مختلف نشان م جینتا :یافته ها

درصد  9/۳2 عملکرد افراد مورد پژوهش در مطالعات مختلف نیانگیم نیدرصد بوده است. همچن ./04آن  نیو کمتر 0/20آن 

 و دوستان پزشک، توصیه نظیر عواملی دهد می نشان ها یافته درصد بوده است. .9/0آن  نیو کمتر 92آنها  نیشتریبوده که ب

 پاپ آزمایش به ارزان و آسان دسترسی سرطان، بروز خطر گرفتن جدی بیماری، اولیه تشخیص روش و عالیم از آگاهی فامیل،

 سرطان ایجاد علل از کم آگاهی نظیر مواردی که حالی در .است اسمیر پاپ آزمایش برای ساز انگیزه مهم عوامل جمله از اسمیر

 آزمایش از ناشی درد و تست انجام دشواری مالی، مشکالت سرطان، تشخیص از ترس سالمت، درباره نادرست باور رحم، دهانه

 .است شده بیان اسمیر پاپ آزمایش انجام موانع جمله از

 ودهب از سرطان دهانه رحم کم یو عملکرد زنان مورد مطالعه در مورد روش غربالگر یمطالعه، آگاه جیبراساس نتانتيجه گيری: 

هبود ب منظوربه  یجامع مداخله ا یانجام برنامه ها انه،ریشگیپ یدر انجام رفتار ها یفرهنگ یاست. با توجه به نقش عوامل اجتماع

 شود. یم شنهادیپ یرفتار غربالگر

 

 ، نگرش ،عملکرد یسرطان دهانه رحم، ،آگاه ر،ياپ اسمپ واژگان کليدی :

  



  

4.9  

عه مطال کیسالمت در اتاق عمل:  نیمراقب نیبروز تنش در ب یاصل لیدال یبررس

 یمرور

  رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ یعلم اتیعمل، عضو ه ارشد اتاق کارشناس ؛یالهه موسو

 ران،یا یوم پزشکدانشگاه عل ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم رشد ا یکارشناس یدانشجوی؛ حق نایس

 رانیتهران، ا

 ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ یعلم اتیعضو ه ،یجراح یداخل یکارشناس ارشد پرستار ؛یحنان قهیصد

 Email: mohebbihozesorkhi.r@tak.iums.ac.ir رانیتهران، ا

 یلوم پزشکدانشگاه ع ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم ارشدی کارشناس یدانشجو ی؛رحمان دیوح

 رانیتهران، ا ران،یا

 رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ یعلم اتید اتاق عمل، عضو هارش کارشناس  ی؛رضا محب

 
تنش در  جادیدر ا یعامل مهم تواندیو م دهدیم لیانسان را تشک یاجتماع یاز زندگ یاشتغال و کار کردن بخش عمدها مقدمه:

 نیمراقب تنش بر عملکرد نیو ا شود یتنشزا محسوب م پراسترس و یها طیاتاق عمل از جمله مح طیفرد باشد. از آنجا که مح

المت س نیمراقب نیبروز تنش در ب یاصل لیدال یرا با هدف بررس یا العهتا مط میسالمت در اتاق عمل اثرگذار است بر آن شد

 .میدر اتاق عمل بر اساس مقاالت منتشر شده انجام ده

و موتور جستجوگر  SID ،scopus  ،PubMedیمعتبر علم یالعاتاط یگاههایها با مراجعه به پا داده یتمام روش کار:

google scholar یسالمت، پرستاران اتاق عمل بود. از عملگرها نیتنش، مراقب یواژه ها دیو با کل AND ,OR یگرداور یبرا 

عمل  سالمت در اتاق نیقبمرا نیبروز تنش در ب لیدال یبود که به بررس یورود به مطالعه شامل مطالعات یارهایاستفاده  شد. مع

مقاله  49 ،مقاله 29 نیخروج از ب یارهایانجام شد. سپس براساس مع 4100سال   لیتا آپر کیستماتیس یپرداخته بود. بررس

 قرار گرفت. لیو تحل یمقاله کامالً مرتبط مورد بررس 01 گرید یتوسط محقق مدو نیانتخاب شد و پس از انجام اسکر

وزن با س یاز آلودگ یبودن سطح درآمد، صدمات ناش نییکار، پا طیشرا یمختلف نشان داده شد که سختدر مطالعات  :یافته ها

 یفرد نیو تنش در ارتباطات ب یتیریمد یتنش و تنشها جادیعوامل ا نیباالتر ،ینسبت به توان فرد شتریب یشغل یو تقاضا

وق بود برخالف موارد ف جیمطالعات نتا یهستند. البته در برخاتاق عمل  رسالمت د نیمراقب نیتنش در ب جادیعوامل ا نینترییپا

 تنش نام برده شده بود.  جادیعامل مهم در ا کیهم به عنوان  یتیریمد یو عامل تنشزا

 کته ون نیفراوان قرار دارند. با توجه به ا یسالمت در اتاق عمل تحت تنشها نیمطالعه حاضر نشان داد که مراقبنتيجه گيری: 

و  یشغل تیغلبه بر آن، حما یتنش و راهها تیریمد یکالسها یبرگزار رینظ یبا اقدامات توانیآن بر عملکرد افراد م یفمن ریتاث

 برداشت.  افراد نیدر کاهش تنش ا یکارکنان گام بزرگ یمال
 

 اتاق عمل ،مراقبين سالمت ،واژگان کليدی : تنش

  



  

4..  

زنان باردار مراجعه کننده  نیمصرف دارو و عوامل موثر بر آن در ب یالگو یبررس

 نیشهر اسفرا سالمت یها گاهیبه پا

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم  ؛زهرا غفاری جوشقان

  پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

ی زشکدکترای مدیریت بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پ ؛یاحمدصادق

 Email:ahmadsadeghi1363@gmail.com اسفراین، اسفراین، ایران

دکترای آموزش بهداشت، استادیارگروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین،  ؛حسین روحانی

 اسفراین، ایران
 

ف جوامع مختل یاقتصادبهداشتی و  اجتماعیکل مش نیدارو و به طور کلی خود درمانی از جمله بزرگ تر هیمصرف بی رو مقدمه:

و خاصی است  کیولوژیزیف تیوضع ی. بارداربه دنبال داردعوارض مادی و غیرمادی زیادی و  محسوب می شود رانیاز جمله ا

مصرف خودسرانه دارو در این دوره حساس ممکن است اثرات نامطلوبی بر روی سالمت جنین به جای بگذارد. با توجه به حساسیت 

و عوامل مؤثر  نیدر زنان باردار شهر اسفرا الگوی مصرف داوراین مطالعه با هدف تعیین وضعیت  بارداری، مصرف دارو در دوران

 .بر آن انجام شد

در سال  نیبهداشت شهر اسفرا پایگاه هایتحت پوشش  باردار زناننفر از  499بین  تحلیلی در -این مطالعه توصیفی روش کار :

. پرسشنامه در اختیار باور سالمت استفاده شد یالگو یعات از پرسشنامه استاندارد سازه هااطال یگردآور یبرا انجام شد. 0۳69

 ،شدند انتخاب نیشهر اسفرا سالمت گاهینه پا نیساده از ب یکه به روش تصادف سالمت زنان باردار مراجعه کننده به چهار پایگاه

داده ها با  .دش لیمصاحبه توسط پژهشگر تکم قینامه از طرسواد بودن مادر باردار پرسش یدر صورت ب نیو همچن ؛قرار گرفت

 شد. تحلیل  Test-tو ANOVA یآمار یآزمون ها و 19SPSSاستفاده از نرم افزار 

( از گروه داروهای ۳۳/0)%کیدفولی(. قرص اس46/۳شایع ترین بیماری برای خود درمانی سرماخوردگی گزارش شد)%یافته ها : 

مصرف جهت  نیشترینسخه پزشک ب ازمندین ی( از گروه داروها02/0)%کیوتیب یآنت یو داروهابدون نیاز به نسخه پزشک 

ت. پزشک بوده اس، دارو  حیمصرف صح نهیدر زم حیمنبع مورد استفاده جهت کسب اطالعات صح نیشتریرا داشتند.  یخوددرمان

 (.94/9)% داشته است یاز خوددرمان یریگیشدر پ یترشیبا دارو ها نقش ب یاز خوددرمان یاز ابتال به عوارض ناش ترس. ( 0/..)%

مصرف دارو  یو الگو یدرمان مهیب نیب. طبق نتایج، (۳۳/0گزارش شد )% یعلت خوددرمان نیپزشکان مهم تر تیزیحق و یگران

 .(P=019)آماری معنی دار مشاهده گردیدارتباط 

ادن د می باشد و الزم است بازنان باردار شهر اسفراین نادرست نتایج نشان داد که رفتارهای مصرفی دارو در بین  نتيجه گيری :

 .سازیم آگاهی های دارویی مورد نیاز به مردم در زمینه مصرف بهینه دارو، موجبات کاهش مصرف غیرمنطقی داروها را فراهم

 

  دارو، خوددرمانی، مصرف خودسرانه، زنان باردارواژگان کليدی : 



  

4.0  

 ۶۹۳۱در سال  نیسالمندان شهر اسفرا یدگو افسر هیسبک تغذ نیارتباط ب

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی  ؛نجمه داودی

  اسفراین، اسفراین، ایران

دکترای آموزش بهداشت، استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین،  ؛حسین روحانی

 اسفراین، ایران

دکترای مدیریت بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی  ؛یصادق احمد

 Email:ahmadsadeghi1363@gmail.com اسفراین، اسفراین، ایران
 

با افزایش جمعیت افراد سالمند، خطر اختالالت روانی و مشکالت تغذیه ای آن ها نیز افزایش می یابد؛ که عوارض متعدد  مقدمه:

جسمی، روانی و اجتماعی برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد. لذا ارتباط بین سبک تغذیه و شرایط روحی آنان مخصوصاً  

المندان شهر س یو افسردگ هیتغذ تیارتباط وضع نییبا هدف تع افسردگی نیازمند بررسی دقیق و اصولی می باشد. مطالعه حاضر

 است.شده انجام  0۳69در سال  نیاسفرا

و خانه  سالمت یها گاهیتحت پوشش پانفر  از سالمندان  411تحلیلی به روش مقطعی برروی -این مطالعه توصیفی  روش کار :

انجام شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس بود. ابزار گرداوری داده ها  0۳69شهر اسفراین در سال  سالمندان

و داده ها به روش پرسشگری .  .( بودGDSسالمندان ) ی( و افسردگMNA) یا هیتغد تیوضعشامل پرسشنامه استاندارد 

و با استفاده از ترازو و متر نواری جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس، تی و کا اسکوئر  پرسشنامه لیتکم

 تحلیل گردید. 18SPSSنرم افزار  در

( بودند. میانگین نمره 1.( و متاهل )%%.0بود. بیشتر این افراد زن ) 49/99±42/9مطالعه  میانگین سنی افراد موردیافته ها : 

افراد وضعیت تغذیه ای  %99( بود .  ۳1) از  96/00±00/9( و میانگین نمره افسردگی افراد   ۳1)از  ۳9/42±۳/.6تغذیه افراد 

ن وضعیت تغذیه و افسردگی افراد همبستگی مثبت مشاهده افراد از لحاظ افسردگی نرمال بودند. بی %04عادی داشتند و فقط 

(. بررسی نتایج نشان داد که بین میزان افسردگی با متغیرهای سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال و وضعیت  r =0.517گردید ) 

(و تعداد r=-0.314. همچنین بین وضعیت تغذیه و متغیر سن )(P<19/1)اقتصادی افراد ارتباط آماری معنی دار وجود دارد 

 ( همبستگی معکوس مشاهده شد. r=-0.013فرزندان )

طبق نتایج مطالعه، میزان شیوع افسردگی در سالمندان مورد مطالعه باال بوده و وضعیت تغذیه ای آنان در حد  نتيجه گيری :

 ی روان پزشکی و بهره گیریمتوسطی قرار داشته است. به نظر می رسد با توجه به شرایط روحی سالمندان، انجام معاینات دوره ا

از مداخالت روان شناختی با هدف درمان افسردگی و ضرورت تدابیر مدیریتی و آموزشی به منظور ارتقاء سبک تغذیه سالمندان 

 .م است با جدیت بیشتری پیگیری شودبه سطح مطلوب پیشنهاد می گردد که الز

  

 واژگان کليدی : سالمند، افسردگی ، سبک تغذیه
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 یرورم ی طالعهم کیفشار خون:  یماریاز ب یریشگیو ارتباط آن با پ یراقبتخود م

 رانیا در

 یارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یکارشناس یدانشجو ؛یطاهر یمهتر اکرم

 رانیقم، ا قم،
Email: akrammehtari@gmail.com 

 شت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهدا شت، دانشگاه علوم گروه آ موزش بهدا ار،یستادا ؛پور یقارل اله حیذب

  رانیقم، قم، ا یپزشک
 

 سکته ،یعروق یقلب یها یماریزودرس و عامل خطر ب مرگ از علل یکیو  یمسئله بهداشت نیفشار خون باال مهمتر مقدمه:

در  یناسبمی بود که افراد خودمراقبتخواهد  کنترل و یریشگیقابل پ یاست و و فشار خون باال در صورت یویکل یینارسا و یمغز

 یمطالعه  نیا از آن، یناش میوخ عوارض و خون یفشار یماریب وعیش شیباشند. لذا با توجه به افزا داشتهی ماریب نیا برابر

 فشار خون انجام شده است. یماریاز ب یریشگیارتباط آن با پ وی با هدف خود مراقبت یمرور

،  Google Scholarمانند:  یاطالعات یها گاهیدر پا یکیالکترونی بود که با جستجو یرمرو یمطالعه  کی نیا روش کار:

SID  ،Magiran, PubMed فشارخون یماریب ،یمراقبت خود :لیاز قب یسیو انگل یفارس یدیو با استفاده از کلمات کل ،

مقاله  064. از است قرار گرفته یررسچاپ شده بود مورد ب .0۳6 نیفرورد تا 0۳.6 نیفرورد که از یسبک زندگ ،یمیخودتنظ

 مرتبط، انتخاب شد. یمقاله  04شده،  افتی

بودندکه  یو دسته دوم مطالعات مداخله ا یمقطع ،یلیتحل -یفیمطالعات توص -دسته:ا 0مقاله انتخاب شده شامل  :یافته ها

 -0شدند:  یبند میگروه تقس 4به  یا خلهمدا مربوط به گروه دوم بودند.مطالعات (درصد 99) و( درصد 29 )اول گروه مطالعات

 است که مداخالت یآموزش یها یو تئور بااستفاده از مدل ها یو دسته دوم توانمند ساز یسنت وهیش بهی آموزش و توانمند ساز

 یدمراقبترفتارخو یبرا کننده نییمداخالت مربوط به گروه دوم بودند. عوامل تع درصد( 9/92درصد( و ) 9/29) مربوط به گروه اول

 ، کنترل منظم فشارخون و مصرف(درصد 94ن ) آ یوچگونگ یکیزیف تیفعال تیواهم ییغذا میعبارتنداز: ضرورت کنترل رژ

بودند.درتمام درصد(  01) و کنترل وزن درصد( ۳1) گاریس وعدم مصرف یاسترس وآرام ساز تیری، مد(درصد 4.)  دارو مرتب

گروه 4 نیب یو رفتارخودمراقبت یآگاه نمرات نیانگیمدل وم ینمرات سازه ها نیانگیر مد یمعنا دار شیافزا شده مداخالت انجام

 ( p<0/05 ).داشت کنترل و مداخله وجود

 یراد ماف یتوانمند ساز یبرا یگام ضرور نیاول یمراقبت فشار خون، آموزش خود یماریموفق ب تیریبه منظور مدنتيجه گيری: 

 یکیزیف تیفعال ،انجامییغذا میفشار خون، کنترل رژ یماریبی برا یتیخود مراق یذار بر رفتارهاگ ریتاث یها ریمتغ نیمهمتر باشد.

 یزندگ وهیباشدکه ش یقیبه طر یماریب نیا ازی ریشگیکنترل و پ یبرا یزیبا شد که الزم است برنامه ر یم استرس و کنترل

 .ابدی شیآنها افزا یکیزیف تیفعال افراد اصالح شده و

 

 رانیفشار خون، ا یماريب ،یخود مراقبت يدی :واژگان کل
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 یها یارمیب از یریشگیپ به نسبت استان بوشهر بهورزان ی نیازهای آموزشیبررس

 ۳۱ سال در  یعروق یقلب

پزشک عمومی، دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده  ;طیبه رخشانی

 شیراز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی

 ،یگروه بهداشت عموم دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی آموزش جامعه نگر در نظام سالمت، ;سید معصومه کاظمی

 رازیش یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک

 دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ;محمد فرارویی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت،  ;یعلی خانی جیحون

 دانشگاه علوم پزشکی فسا

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه  ;زهرا مطلق

 علوم پزشکی شیراز

  
 

مرگ در جهان هستند. بهورزان به عنوان اولین ارائه دهندگان خدمات بهداشتی های قلبی عروقی اولین علت بیماریمقدمه: 

 نسبتاستان بوشهر  بهورزان این مطالعه با هدف تعیین نیازهای آموزشی نقش اساسی در کنترل این بیماری دارند. در این راستا

 انجام شد.  69 سال دری عروق یقلب یها یماریب از یریشگیپ به

شاغل در خانه های بهداشت استان بوشهر که به بهورز  ۳60العه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی بر روی این مطروش کار: 

روش سرشماری وارد مطالعه شدند انجام شد. برای جمع آوری اطالعات از چک لیست حاوی اطالعات دموگرافیک بهورزان و 

با استفاده از آمارهای  SPSS 19داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری د. پرسش نامه محقق ساخته بررسی اطالعات و مهارت بهورزان استفاده ش

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ضریب همبستگی اسپیرمن  توصیفی و آزمون های آماری من ویتنی، کروسکال والیس و

( و 20)نمره کل=  6/۳2. ± 04/0بود. میانگین نمره کل اطالعات .1۳/۳ ± 4./0میانگین سن افراد مورد مطالعه یافته ها: 

( بود. بر اساس نتایج اولویت نیازهای آموزشی نسبت به پیشگیری از 2.)نمره کل=  4/90. ± 9/6.میانگین نمره کل مهارت 

بیماری های قلبی عروقی در زمینه اطالعات به ترتیب دخانیات، فعالیت بدنی، دیابت، چربی خون و فشارخون و اولویت نیازهای 

نسبت به پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در زمینه مهارت به ترتیب دخانیات، فشارخون، فعالیت بدنی و دیابت آموزشی 

 بود.

با توجه به اولویت نیازهای آموزشی در زمینه اطالعات و مهارت که مربوط به دخانیات و فعالیت بدنی است، لذا نتيجه گيری: 

زمینه عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی با تاکید بر تحرك بدنی و دخانیات جهت  پیشنهاد می شود دوره های بازآموزی در

 افزایش اطالعات و مهارت بهورزان طراحی و اجرا شود.
 

 ، بيماری های قلبی عروقی، مهارت، بهورزانواژگان کليدی: اطالعات
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ننده کیشگیریپ اییهتغذیر اجرای یک برنامه آموزشی نظریه محور بر رفتارهای تأث

 سال 10تا  ۹3های قلبی و عروقی در زنان یماریباز 

 

کده دانش یان،دانشجو یو فناور یقاتتحق یتهارتقاء سالمت، کمو  ارشد آموزش بهداشت یکارشناس یدانشجو ;ساسان دارابی

 .یرانا یاسوج،, یاسوج یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک

مرکز مطالعات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم مومی، دانشیار، گروه بهداشت ع ;کامبیز کریم زاده شیرازی

 .پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

مرکز مطالعات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،  ،استادیار، گروه اپیدمیولوزی ;علی موسوی زاده

 .یاسوج، ایران

 ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. گروه تغذیه و علوم غذای ;طوریتبارمهدی اکبر 

 .، ایرانیاسوج، یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی شهید دامیده، مرکز بهداشت تغذیهکارشناس  ;یزمانسیما 

 ،ییته تحقیقات دانشجوی، کمدانشکده بهداشت ،دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ;جواد هارونی

 تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 های قلبی عروقیعروقی، بیماری های غیر واگیر هستند که توسط عوامل متعدد ایجاد می شوند. امروزه بیماری -بیماری های قلبی مقدمه:

بحث در سازمان جهانی بهداشت  مورد یکی از موارد رود و پیشگیری از آنمیر در بسیاری از کشورها به شمار می  و علت اصلی ناتوانی و مرگ

های کننده از بیماریای پیشگیریرفتارهای تغذیه هدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور سالمت بر است. مطالعه حاضر با

 .ساله شهر سی سخت انجام شد ۳1 -29عروقی در زنان  –قلبی 

 کننده به مرکز بهداشتی و درمانی شهر سی سختمراجعه ۳1-29زن  .0۳ی بود که بر روی اآزمایی عرصه این مطالعه از نوع کار روش کار:

بلوك  9ساله تحت پوشش مرکز شناسایی و به  ۳1-29گیری تصادفی منظم صورت گرفت. جمعیت زنان ، به روش نمونه 0۳69در سال 

م انتخاب شدند گرداوری اطالعات به وسیله پرسشنامه باور تقسیم گردید. سپس متناسب با جمعیت هر بلوك، نمونه ها بصورت تصادفی منظ

روشهای آموزشی شامل سخنرانی، پرسش و پاسخ و مشاوره بود و از  روزه غذا، قبل و دو ماه بعد از آموزش انجام شد. ۳سالمت و ثبت 

. نالیز انجام شده محتوای آموزشی تهیه شدابزارهای آموزشی پمفلت، پوستر، کتابچه آموزشی و نمایش فیلم نیز استفاده گردید. بر اساس آ

 افزارجلسه آموزشی مبتنی بر الگوی باور سالمت بود که هفته ای یک جلسه برگزار گردید. اطالعات با استفاده از نرم  9برنامه مداخله ای 

SPSS و تحلیل قرار گرفت. های آماری مورد تجزیهو آزمون 40 نسخه 

های الگوی باور سالمت بجزسازه موانع درك شده خله آموزشی باعث افزایش معنی دار نمرات آگاهی و سازهمدابر اساس نتایج، یافته ها: 

های غالت، کاهش و گروه های نان و(. همچنین میانگین مصرف کالری، کربوهیدرات، چربی، اسیدهای چرب، نمک و گروه P < 19/1) گردید

 .(.P < 19/1) شیر و لبنیات و سبزیجات افزایش یافت

سال، می توان نتیجه گرفت که آموزش  ۳1-29با توجه به نقش موثر مداخله آموزشی در افزایش آگاهی و بهبود باورهای زنان  نتيجه گيری :

 در این زنان جهت ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی بسیار موثر است.
 

 زنان _ت ه رفتارهای تغذیه ای ه بيماری های قلبی و عروقیالگوی باور سالم -واژگان کليدی : آموزش
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فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان: یک مطالعه موردی در بیمارستان امام 

 خمینی اسفراین

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی  ؛حمیده روئینی

  اسفراین، اسفراین، ایران

دکترای مدیریت بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی  ؛یادقاحمدص

 Email:ahmadsadeghi1363@gmail.com اسفراین، اسفراین، ایران

دکترای آموزش بهداشت، استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین،  ؛حسین روحانی

 ایران اسفراین،
 

 ،بهبود کیفیت خدمات ارائه شده بوده یکم برای نظام های مراقبت سالمتی که به دنبال تضمین و وع قرن بیست وبا شر مقدمه:

( ایمنی بیمار به معنای دور بودن WHOطبق تعریف سازمان جهانی بهداشت)ایمنی بیمار یک اصل کلیدی و یک اولویت است. 

است. یکی از فاکتور ها برای ارتقای سطح ایمنی بیمار وجود فرهنگ  از آسیب های بی مورد و بالقوه مرتبط با خدمات سالمت

ایمنی بیمار است. فرهنگ ایمنی تشویق به شناسایی، ارتیاط و حل مسئله ایمنی بیمار می کند. با توجه به اهمیت روز افزون 

 ه کارکنان انجام شده است.هدف تعیین وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگا ایمنی بیمار در بیمارستان، این مطالعه با

کارکنان بیمارستان امام خمینی )ره(  نفر از 461روی بر 69تحلیلی است که در سال  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی روش کار:

اسفراین که به صورت سرشماری انتخاب شدند، انجام گردید. ابزار گرد آوری داده ها، پرسش نامه استاندارد سنجش فرهنگ 

سوال می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  24 حیطه و 04 ( بوده که شاملHSOPCSدر بیمارستان)ایمنی بیمار 

 استفاده گردید.  19SPSSمستقل در قالب نرم افزار Tو  ANOVAهای آماری 

در حوزه بالینی شاغل  %9.79و متاهل  %270.شرکت کنندگان دارای مدرك کارشناسی،   %979.طبق نتایج مطالعه  یافته ها :

 یمنینمره فرهنگ ا(. %92سال بودند ) 01سال و سابقه کاری کمتر از  ۳1-41( دارای میانگین سنی  %267۳بودند، اغلب افراد )

از بین ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار، حیطه کار تیمی درون واحدهای  .بود( 046740±.0۳7از نظر کارکنان)  ماریب

( کمترین امتیاز را 70.±474( بیشترین و باز بودن مجاری ارتباطی)0۳72±۳79نتقال اطالعات )( و تبادل و ا027۳±۳72سازمانی)

داشتند. بین متغیرهای سابقه خدمت، ساعات کاری و نوع استخدامی با فرهنگ ایمنی بیمار رابطه آماری معنی دار مشاهده گردید 

(P<0.05.) 

مطالعه در وضعیت متوسط قرار داشته است. با توجه به تنوع و اهمیت  فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان مورد نتيجه گيری :

حیطه های مختلف فرهنگ ایمنی توجه خاص به این حیطه ها، تاکید بر اصل مسولیت جمعی بودن ایمنی بیمار، ارزیابی مستمر، 

 ارتقا فرهنگ ایمنی گردد. تعیین نقاط ضعف و ارائه راهکار هایی از جمله آموزش پرسنل می تواند باعث سرعت بخشیدن به

 

 ایمنی، فرهنگ ایمنی بيمار،کارکنان، بيمارستانواژگان کليدی : 
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پزشکی فوریت سازی هوشمند سامانه  

 رانیبابل، بابل، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم،فاضل ترخان

 
 

به منظور ارایه خدمت به بیماری است که شرایط بیمارستان ها بخش سازمان یافته ایی به نام اورژانس دارند که  مقدمه:

فیزیولوژیک ناپایدار دارد. مراقبت سریع و کارآمد این بخش می تواند زندگی بسیاری از افراد را نجات دهد و از شدت بیماری 

 وت شده است وبکاهد. دسترسی، مکان یابی و آموزش برای بیماران در شرایط بحرانی به خدمات اورژانس در دنیای امروزی متفا

با وجود تکنولوژی های همراه مانند اپلیکیشین، بر این موضوع آمدیم که سامانه ایی هوشمند در جهت دسترسی به خدمات 

 اورژانس طراحی کنیم. 

در  1۳/00/69در تاریخ  139650140003012727این سامانه در اداره مالکیت معنوی با شماره ی اظهارنامه روش کار: 

باشد. در این سامانه با بکارگیری از برنامه نویسی و ایجاد اپلیکیشین برای کاربران یک سامانه یکپارچه بین تلفن  مرحله ثبت می

 های همراه کاربران و کادر درمانی ایجاد کرده ایم.

کی، پزش استفاده از این سامانه موجب افزایش کیفیت خدمات رسانی در فوریت پزشکی، سامان دهی به امور فوریتیافته ها: 

ارتباط مستقیم کادرهای درمانی در فاصله ی دور بطور مستقیم با یکدیگر، اولویت بندی در رسیدگی به بیماران بد حال و افزایش 

شانس بقا، دسترسی آسان به بیماران بر اساس موقیت یابی، آگاهی از احوال بیماران بعد از انجام عملیات فوریت، آگاهی از شرایط 

یمار در حالت بسیار اورژانسی که بیمار قادر به حرکت فعال نمی باشد و دسترسی به پرونده ی پزشکی سابق بیمار و محیط ب

 بیمار  می شود.

 سامانه مورد نظر می تواند باعث افزایش دسترسی و بهبود بیماران در شرایط بحرانی به خدمات اورژانس می شود.نتيجه گيری : 

 

 شين، سامانه، خدمات اورژانسیواژگان کليدی : اورژانس، اپليکي
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 زنان در پستان سرطان از پیشگیری رفتار بر مروری

 دانشجویی، تحقیقات کمیته بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی دانشجوی ،پور ابراهیم فالح مریم

 ایران ساری، مازندران، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه
 fallah.maryam@yahoo.com 

 تحقیقات کمیته بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی دانشجوی گرجی، میالدی معصومه

 ایران ساری، مازندران، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی،

 خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومی، گروه بهداشت استادیار، نقیبی، ابوالحسن سید

 ایران ساری، مازندران، درمانی بهداشتی
 

 و رتبه جهان سراسر در قلبی های بیماری از پس ومیر مرگ عامل دومین و سرطان انواع شایعترین از پستان سرطان مقدمه:

در  مهمی نقش غربالگری های آزمون انجام و است درصد 90-80 پستان آزماییدخو تشخیصی قدرت .دارد ایران در را اول

 .است شده انجام پستان سرطان غربالگری های روش از زنان عملکرد و آگاهی بررسی منظور به مطالعه این لذا دارد ریپیشگی

 SID ، IRAN معتبر اطالعاتی های بانک در جستجو طریق از مقاالت. است سنتی مروری نوع از مطالعه اینروش کار: 

MEDEX استخراج گردید پستان سرطان عملکرد، آگاهی، غربالگری، واژه کلید از استفاده با 1397 تا 1385 سال از. 

 و متوسط آگاهی درصد 56-6 ضعیف، آگاهی درصد 85-10 بین غربالگری های روش از زنان آگاهی بندی سطح در یافته ها:

 روش به بتنس ضعیفی عملکرد اما بودند مثبت نگرش دارای افراد مطالعات اکثر در همچنین .داشتند خوبی آگاهی درصد 6-79

 ماموگرافی و درصد 99، .-۳، . از بالینی معاینه و درصد 2۳، 4-3  از خودآزمایی به عملکرد افراد نسبت .داشتند غربالگری های

 فعالیت غذایی، رژیم وزن، اضافه و چاقی همچون عواملی  .است ایران در زنان ضعیف عملکرد از نشان این و بوده یرمتغ 9-04 از

 اصالح با که هستند عواملی جمله از یائسگی از پس درمانی هورمون خوراکی، از بارداری پیشگیری روهایدا مصرف فیزیکی،

 شغل و تحصیالت سطح سن، با معناداری ارتباط زنان آگاهی میزان .داشت پیشگیری خواهند در بسزایی نقش زندگی سبک

 خودآزمایی انجام عدم که داد نشان مختلف مطالعات .شتدا داری وجود معنا ارتباط نیز عملکرد و آگاهی بین همچنین .داشت

 و خانوادگی سابقه داشتن و دارد معناداری ارتباط آگاهی ضرورت، عدم عدم خجالت، اعتماد، عدم زیاد، مشغله ترس، با پستان

 .دارد مسقیمی ارتباط پستان خودآزمایی انجام با تحصیالت سطح

 نداشته مطلوبی شرایط پستان غربالگری های روش از زنان اکثریت عملکرد و اهیآگ مطالعات، نتایج براساس : گيری نتيجه

 توصیه منطقه هر اجتماعی و زندگی شرایط با متناسب پستان سرطان غربالگری برنامه ترویج و مداخالت انجام لزوم است بنابراین

 .شود می
 

  پستان سرطان غربالگری، عملکرد، آگاهی، : کليدی واژگان
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 دختر آموزان دانش در دندان و دهان بهداشت مورد در لکردعم بررسی

 ۳0 سال بهشهر دبیرستانی

 دانشجویی، تحقیقات کمیته بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی دانشجوی ،گرجی میالدی معصومه

 ایران ساری، مازندران، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

m.miladi.gorji.95@gmail.com 

 دانشجویی، تحقیقات کمیته بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی دانشجوی پور، ابراهیم فالح مریم

 ایران ساری، مازندران، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی دانشجویبابایی،  گل هاجر

 ایران ساری، مازندران، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم

 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت گروه نقیبی استادیار، ابوالحسن سید

 ایران مازندران، ساری، درمانی

 
 دانش .دارد مهمی تأثیر افراد المتس در که است عمومی بهداشت مهم های شاخص از یکی دندان و دهان بهداشت مقدمه:

 زندگی دیگر های دوره در آنان سالمت ارتقاء در بلند گامی ودندان دهان بهداشت به توجه .هستند هرجامعه آینده نسل آموزان

 .گرفت انجام بهشهر دبیرستانی دختر آموزان دانش در دندان و دهان بهداشت مورد در عملکرد بررسی هدف با مطالعه . ایناست

 روش به که بهشهر های دبیرستان دختر آموزان دانش از نفر ۳11 نمونه حجم  .است تحلیلی توصیفی نوع از مطالعه روش کار:

 دانش بهداشت عملکرد سنجش و فردی اطالعات شامل سوال .0 پرسشنامه مطالعه بزارا .شدند انتخاب تصادفی و ای طبقه

 تحلیل و تجزیه مورد واریانس آنالیز و توصیفی آماری های آزمون و SPSS21 افزار رمن از استفاده با ها داده .است بوده آموزان

 .گرفت قرار

درصد متوسط،  9/29درصد در سطح خوب،  9/06 آموزان دانش دندان و دهان بهداشت عملکرد مطالعه نتایج اساس بر یافته ها:

درصد بعد از  02/.درصد هنگام خواب،  ۳/۳۳. کردد می دهاستفا مسواك از روز شبانه در بار 4درصد  ۳2درصد ضعیف بود.  ۳2

 دهان ازدرصد  4/۳9. است بوده صحیح آموزان دانشدرصد از  9/۳1 در زدن مسواك نحوهخوردن صبحانه مسواك می زدند. 

 ندانپزشکید به اصال آموزاندرصد  ۳1. است بوده صحیح ازدهان شویهاستفادهدرصد نحوه  .6/2که در  کردند می استفاده شویه

 .نمایند می مراجعه یکبار ماه شش هر آنان درصد 25 کردند، نمی مراجعه

 است. نبوده مطلوب وضعیت در دندان و دهان بهداشت مورد در آموزان دانش عملکرد مطالعه نتایج به توجه با : گيری نتيجه

 دسترسی شرایط کردن فراهم و مهارت آموزش و انگیزشی عوامل تقویت و ایجاد جانبه، همه مداخالت برای ریزی برنامه انجام

 .شود می توصیه ها خانواده و مدارس سطح در دندان و دهان بهداشت خدمات آسان

 

 آموزان دانش عملکرد، دندان، و دهان بهداشت کليدی :واژگان
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 در ایدز بیماری از پیشگیری مورد در عملکرد و نگرش آگاهی، بررسی

 ۳0 سال در گنبد آرایشگران

 علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی دانشجوی، پور ابراهیم فالح ممری

 fallah.maryam@yahoo.com ایران  ساری، مازندران، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی

 علوم دانشگاه دانشجویی، یقاتتحق کمیته بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی دانشجوی گرجی، میالدی معصومه

 ایران ساری، مازندران، درمانی بهداشتی و خدمات پزشکی

 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت گروه استادیار، ،نقیبی ابوالحسن سید

 ایران مازندران، ساری،

 و پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته بهداشت، هدانشکد عمومی، بهداشت کارشناسی دانشجوی عجمی، سیما

 ایران ساری، مازندران، درمانی بهداشتی خدمات

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته بهداشت، دانشکده زیستی، آمار ارشد کارشناسی دانشجوی نیا، افخمی فرزانه

 ایران ساری، مازندران، درمانی بهداشتی خدمات و
 

 استراتژی پیشنهادی مهمترین .است المللی بین سطح در میر و مرگ اصلی علل از یکی و نوپدید عفونی بیماری ایدزقدمه: م

 و در آرایشگاه مشترك وسایل از استفاده .است بیماری این انتقال های راه مورد در عمومی آگاهی ارتقاء و آموزش بیماری، این

 و عملکرد نگرش ، آگاهی بررسی هدف با مطالعه این باشد. موثر بسیار بیماری انتقال در تواند می بهداشتی موازین رعایت عدم

 .گرفت انجام 59 سال در گنبد آرایشگران در ایدز بیماری مورد در

 مناطق تصادفی از روش به نفرکه 099 نمونه حجم به گنبد شهر زن آرایشگران پژوهش جامعه و توصیفی نوع از مطالعهروش کار: 

 استفاده شده عملکرد و نگرش آگاهی، بخش سه در سوالی 21 پرسشنامه از اطالعات آوری جمع برای شدند. انتخاب لفمخت

 تحلیلی مورد و توصیفی آماری های آزمون و SPSS 22 افزار نرم با پژوهشگران، توسط حضوری آوری جمع از پس ها داده است.

 .گرفت قرار بررسی

، میانگین .40/4±۳2/2نگرش  نمره ، میانگین00/9±00/1آگاهی  نمره بعد، میانگین ۳/۳0.±02/9نمونه  سن میانگینیافته ها: 

درصد از جهت نگرش در سطح  0/99درصد از نمونه ها در سطح متوسط بود.  .9/6بود. آگاهی در  .۳0/0±4/1.نمره عملکرد 

 عملکرد با نگرش بین همچنین و آگاهی و سن بین تحقیق این درصد از عملکرد در سطح خوب برخوردار بودند. در 9/60خوب و 

 . گردیده مشاهده داری معنی و مثبت همبستگی

و  بود متوسط سطح در ایدز بیماری از پیشگیری مورد در آرایشگران اکثریت در ، آگاهی میزان مطالعه این در گيری: نتيجه

افزایش  و آرایشگران سازی توانمند مورد در شود می وصیهت این بنابر بود. متوسط سطح در آرایشگران از دو سوم در آنان نگرش

 .گردد اجراء و طراحی آموزشی مداخالت ایدز بیماری پیشگیری به نسبت آنان نگرش ارتقاء و آگاهی
 
 

   آرایشگرا ایدز، عملکرد، نگرش، آگاهی، کليدی: واژگان
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  وریمر مطالعه : رتقاء آگاهی زنان باردار در مراقبت از دهان و دندانا

 ایران شهرکرد، شهرکرد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیتهآیدا امیری پور،

هرکرد، ش یپزشک علوم دانشگاه ،یعموم بهداشت گروه بهداشت، دانشکده ،یعلم اتیه عضو الهه توسلی،

 شهرکرد، ایران

 ایران رد،شهرک شهرکرد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته فهیمه شکوهی،

 

تواند خانم های باردار را مستعد به بیماری های  تغییرات فیزیولوژی خانم ها در دوران بارداری  یکی از عللی است که میمقدمه: 

ی راهکارهای  بررس دهان و دندان کند.این بیماری ها هم عامل و هم خطر مهمی برای زایمان زودرس هستند. هدف از این مطالعه

نان باردار در مراقبت از دهان و دندان در جهت پیشگیری از این نوع بیماری ها در دوران بارداری و کاهش عوارض ارتقاء آگاهی ز

 آن پس از بارداری است.

فارسی ز دهان و دندان با کلید واژه های طی این مطالعه مروری تحت عنوان ارتقاء آگاهی زنان باردار در مراقبت ا روش کار:

  googleدر سایت های   ,pregnate women,oral and teeth"اگاهی و کلید واژه های انگلیسی و دندان، دهان زنان باردار،"

مقاله از  00مقاله به دست امد و بعد از حذف مقاالت تکراری و بی ارتباط تعداد  ۳1تعداد  .410 تا0666از سال   pubmedو

 .قرار گرفتل شد و مورد برسی و تجزیه و تحلیانتخاب  .410تا  4112سال 

به منظور ارتقاء آگاهی و انتقال اطالعات به خانم های باردار، از طریق بروشور، سخنرانی، فیلم آموزشی  مطالعات اکثر دریافته ها: 

و راهنمایی و مشاوره توسط ماماهای مرکز بهداشت، متخصصین زنان و متخصصین بهداشتی بهره گرفته شده بود، از طرفی 

انواده های زنان باردار جهت تشویق آن ها برای بکارگیری اصول بهداشتی و مراقبتی و تطبیق آموزش ها با افزایش اطالعات خ

 .شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه از نکات قابل مالحظه در مطالعات بود

نم های باردار، توجه به امر آموزش گروهی و فردی، برقراری کالس های آموزشی متتاسب با سطح تحصیالت خا نتيجه گيری:

استفاده از آموزش های چند رسانه ای، شبکه های اجتماعی و حتی طریق مشاوره های شخصی در طول مدت بارداری به صورت 

 تمندقدر یابزار عنوان به توانند یمحضوری و یا استفاده از سامانه های مشاوره ی الکترونیک برای سهولت در ارتباط با مشاور، 

 گاهی در دوران بارداری به کار گرفته شوند. در راستای ارتقاء آ

 

 آگاهی، دهان و دندان، باردار واژگان کليدی :
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 ۶۹۳0-۳۱سال  در نیدرشهرستان جو پدیکلوزیس یماریب کیولوژیدمیاپ یسربر

 ندانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایرا ،دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی ،امین نوروزی

 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات لیشمانیوز، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران،روح اهلل برقبانی

 بزوار، ایراندانشگاه علوم پزشکی سبزوار، س ،دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی ،علی سعادتی معین

 ار، ایراندانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزو ،اری، کمیته تحقیقات دانشجوییدانشجوی کارشناسی پرست ،مهدی سجادیمحمد 

زوار، سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سب ،دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی حکم آبادی، مهرداد براتی

 ایران

 
آلودگی به آن یکی از مشکالت بهداشتی  وو اختصاصی انسان است  پدیکلوز )شپش( یک انگل خونخوار خارجی، دایمی :مقدمه

با توجه به عوارض و ایجاد معضل بهداشتی در  ار می آید. این بیماری های مشتركجوامع شهری و روستایی در ایران به شم

این بیماری در چند سال گذشته باعث آلودگی افراد زیادی در سطح  ،کشور دارای اهمیت زیادی می باشد سطح روستاهای

 .شده بود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری فوق صورت پذیرفت شهرستان

 69درمطالعه مقطعی حاضر از اطالعات تمامی بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان از سال  :روش کار

 شده بود استفاده گردید. اطالعات فرم هایکه توسط سیستم بهداشتی شناسایی و فرم بررسی انفرادی تکمیل  69تا پایان سال 

 .و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS21 مذکور وارد نرم افزار 

بیمار جهت درمان به سیستم بهداشت مراجعه نموده و فرم بررسی انفرادی  ۳.60 در طی سال های مورد بررسی تعداد: یافته ها

 (.P<0.001و بقیه مرد بودند که به صورت معنی داری در زنان بیشتر است )زن  افراد ٪6۳79جهت آن ها تکمیل گردیده است.که 

های مهر و آبان در ماه پیک بیماری  ( کهP<0.001های مختلف وجود دارد ) های سال تفاوت معنی داری بین ماه اهبر اساس م

 99/04از نظر سنی  موارد بروز(. ٪474ست )های فروردین و تیر کمترین میزان بروز را داشته ا رخ داده و در ماهموارد (  44729%)

درصد افراد  2۳/41  سال و 04-00 درصد افراد سن 04/09سال،  9-04درصد افراد سن  19/90سال،  9درصد افراد در گروه زیر 

 برای درمان سال باالتر از سایر سنین می باشد. 9-04سال داشته اند که به صورت معنی داری در گروه سنی  00سن باالی 

 .موارداز لوسیون دایمتیکون و بقیه موارد هیچ دارویی دریافت نکرده اند ٪4.70موارداز شامپو پرمترین،  907۳2%

سال )دانش آموزان( زیاد می باشد بایستی جلسات  9-04با توجه به اینکه بیماری در جنس زن و در گروه سنی  :نتيجه گيری

های ابتدایی سال تحصیلی بیماری زیاد می  مچنین با توجه به اینکه در ماههای هدف فوق برگزار گردد. ه آموزشی برای گروه

 .باشد بایستی نسبت به معاینه زود هنگام جهت پیشگیری از گسترش بیماری به سایرین اقدام گردد
   

 واژگان کليدی : پدیکلوزیس، شپش سر، جوین 
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  شهر شیراززنان سالمند بر علیه   ع خشونتشیوتحلیلی   سیربر

 مرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه هلوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران بهنام هنرور،

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران  گروه آمار زیستی،زهرا غیبی،

  gheibizahra@gmail.com    
 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرانگروه بهداشت سالمندان، دانشکده زهرا ملکی،

 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران فرزانه بهادری،

 مرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه هلوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران الهه خاکسار،

 ه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرانگروطیبه رحمانی،

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران اپیدمیولوژیگروه فاطمه جعفری،
 

ندآزاری سال، پدیده سالم 99سالمندان از جمله گروه های آسیب پذیر در جامعه می باشند. در بررسی افراد باالی مقدمه: 

موضوعی چالش بر انگیز است. در این بین مطالعه بر روی زنان سالمند اهمیت ویژه ای دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع 

 خشونت و عوامل مرتبط با آن در زنان سالمند شهر شیراز می باشد.

ستفاده شد که زنان سالمند تحت نظر تحلیلی، از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ا -در این مطالعه توصیفی روش کار:

مراکز بهداشت در سطح شهر شیراز، مورد مطالعه قرار گرفتند. سنجش میزان خشونت به کمک پرسشنامه محقق ساخته معتبر 

خشونت  (Neglect) انجام شد. ابعاد خشونت شامل نادیده گرفته شدن 0۳9با نمره خشونت بین صفر تا  0/1.با آلفای کرونباخ 

 Personal) (، رعایت حقوق شخصیFinancial(، خشونت مالی )Physical(، خشونت فیزیکی)Emotional) عاطفی

Rightsو مسائل جنسی )Sexual)  .با استفاده از نرم افزاراطالعات به دست آمده ( بود SPSS مورد بررسی قرار  44 نسخه

 گرفت.

مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین نمره کلی خشونت   9۳/.(6/9زن سالمند با میانگین سنی ) 409در این مطالعه یافته ها:  

( مشکل سالمندان عدم همکاری دیگران %91) بود. مهمترین ابعاد خشونت در بخش نادیده گرفته شدن بیشترین 21/. (01/.)

 شد. در زمینه عاطفی ( عدم همکاری دیگران با آنها در خرید، گزارش9/21با آنها در تهیه غذا و استحمام و در درجه بعد )%

( فریاد کشیدن بر آنها بترتیب بیشترین موارد ذکر شده بودند. همچنین در ۳/09( نادیده گرفتن کارهای سالمندان، )۳/09%)%

نتایج این مطالعه ارتباط ( احساس تعرض جنسی به خود از طریق کالمی را مطرح کرده بودند. 9/9خصوص مسائل جنسی )%

( =12/1p( و میگرن )=1۳/1pلرزش بدن) ،(=12/1p(، سکته قلبی )=119/1p) ت و بیماری آلزایمرمعناداری را بین خشون

 نشان داد.

جربه ت ولی تقریبا همه خشونت را بود یافته های مطالعه نشان داد که خشونت در میان زنان سالمند در حد متوسط نتيجه گيری:

می برند عدم همکاری با آنها و نادیده گرفتن آنها است. در این بین ابتال ی که زنان سالمند از آن رنج خشونت بیشترین .می کنند

  .می شود علت اصلی تجربه خشونت در آنها است افتادگی آنها ازکار هایی که باعث بیماری به
 

 سالمندآزاری، بيماری، خشونت : زنان،واژگان کلیدی
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 ایران  طی سال رد شیوع خشونت بر علیه سالمندان ساختار یافته یمرورمطالعه 

 ۶۹۳۱تا  ۶۹۳3های 

 ، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه هلوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرانبهنام هنرور

 ، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرانزهرا ملکی
maleki5146@gmail.com 

   دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران   وه آمار زیستی،،گرزهرا غیبی

 ، گروه بهداشت سالمندان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرانفرزانه بهادری

 یران، شیراز، امرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه هلوم پزشکی شیراز ،الهه خاکسار

 ، گروه بهداشت سالمندان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرانطیبه رحمانی

   ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران بهداشتدانشکده   ،اپیدمیولوژی، گروه فاطمه جعفری

 
 مشکالتی همچونتواند  یم . این آسیببا آن روبه رو هستندکه امروزه جوامع  یاجتماع یها بیاز آسسالمند آزاری یکی مقدمه: 

 نیا ردباشد.  پی داشتهسالمند در  یرا برا یو ناتوان یروان یمشکالت روح ی،تفاوت یب ،یدیاحساس ناام به نفس، کاهش اعتماد

ل و به وسعت مشک افتی دست یکل یندیتوان به برآ یم انجام شده است، رانیدر ا همطالعات مختلف کنتایج ادغام  با مطالعه

 . رسید

در  0۳69تا 0۳61در این مطالعه به روش مرور ساختاریافته، تمام مقاالتی که درباره سالمند آزاری بین سال های  روش کار:

 با ترکیب کلمات کلیدی ایران انجام شده بود، در پایگاه های ایران مدکس، مگیران، گوگل اسکالر، اس آی دی و پابمد 

Prevalence و Elder abuse وNeglect  وPhysical abuse 7Material abuse, Psychological, Verbal abuse7 

financial ,and Violence Violation elder abuse, Mistreatment مقاله استخراج شد که نهایتا با لحاظ  29 «و» با عملگر

 ار گرفت.مقاله مورد بررسی نهایی قر 09نمودن شرایط مرتبط با مطالعه،  

درصد( و کمترین آن در مطالعه  .0/0) در تهران بیشترین شیوع خشونت سالمندان در مطالعه منوچهری و همکاران یافته ها:

 آزاری عاطفی و شایع ترین نوع سالمندآزاری گزارش شده به ترتیب سالمند بوددرصد(  .0/0) حسینی و همکاران در شهرکرد

 درصد(، سالمند 06/.درصد(، سالمندآزاری مالی ) 0/49درصد(، غفلت از سالمند ) 2/49) درصد(، سالمندآزاری روانی ۳1/.)

  .درصد( را شامل می شد 00/.درصد( و طردشدگی ) 0/0۳) آزاری جسمی

میزان خشونت گزارش شده پراکندگی متفاوتی داشت و در استانهای مختلف متفاوت بود. علت آن می تواند به  نتيجه گيری:

های مختلف در ایران دانست. اما به طور عمده خشونت عاطفی و غفلت از سالمند علت اصلی سالمند  فرهنگ و قومیت دلیل وجود

 آزاری گزارش شده است.
 

 رانیا مرور نظام مند، وع،يش ،یسالمندآزار واژگان کليدی :
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 بررسی مروری مشاوره پیش از ازدواج  در خصوص تاالسمی  و عوامل موثر برآن

 دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، ایران ،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، رادیاحمد م

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و  ،طوسی زاده سمیعی طیبه

 ارتقاء سالمت دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 بیمار 49111 حدود ما کشور در شود. می برده نام امروزی بشر های بیماری عترینشای بعنوان ارثی بیماریهای از ، حاضر عصر در مقدمه:

 کم عنوان با که است وراثتی خونی اختالل یک تاالسمی شود. می متولد مبتال نوزاد 0911 حدود سالیانه و دارد وجود تاالسمی به مبتال

 فواصل رد سالم افراد در که حالی در یابد، می کاهش زیاد سرعت با وبینهموگل تولید بیماری این در شود. می شناخته نیز ای مدیترانه خونی

 کاهش به میتواند تاالسمی شدید یا متوسط عالیم دارای موارد افزایش افتد. می اتفاق طبیعی صورت به جایگزینی و کاهش این ماهه چند

 جنوب رد بلوچستان و سیستان استان کند.می تحمیل کشور داقتصا بر را زیادی هزینه تاالسمی شود. منجر جوامع انسانی و اقتصادی توان

 صورت به بلکه بهداشتی مشکل یک عنوان به تنها نه ارثی اختالل این که است مناطقی جمله از تاالسمی بیمار 0411 داشتن با ایران شرق

 دمع فامیلی، های ازدواج تعداد تاالسمی،بتا ژن فراوانی قبیل از مشکالتی همچنین و است. حمطر آن در اقتصادی و اجتماعی مشکل یک

 این در تاالسمی فرزند دارای های خانواده بین در خواسته های حاملگی وجود و زیاد اوالد داشتن به تمایل ازدواج، از قبل آزمایشات انجام

 .است پرداخته آن بر موثر ازدواج زا پیش وعوامل تاالسمی زمینه در شده انجام تحقیقات بررسی به حاضر مروری مطالعه دارد. وجود استان

medline ,  داده های پایگاه در googlescholar  جستجو موتور از استفاده با و اطالعات  گردآوری شیوه به تحقیق این روش کار:

 scopus تبدس تحقیقات ایجنت نهایتا شد. بررسی انگلیسی و فارسی مقاله 91 تعداد شد. انجام آن با مرتبط تحقیقات و تاالسمی عنوان با 

 گرفت. قرار بررسی مورد تاالسمی و ازدواج موضوع در آمده

 ارتباطات وسایل از گیری بهره با اخیر سالهای در پیرامون آموزش و جمعی ارتباطات وسایل از گیری بهره با اخیر سالهای در :یافته ها

 فرهنگ ارتقاء جهت مداوم و تــر وســیـع مــوزشآ اما اســت افتهی افزایش جوانان اگاهی میزان تاالسمی بیماری پیرامون آموزش و جمعی

 زدواجا از قبل آزمایشات انجام عدم از ناشی تاالسمی جدید موارد بروز علل ترین مهم. باشد می ضروری امری تاالسمی بیماری از پیشگیری

 آموزشی هایروش باشند.می تاالسمی گسترش عمده منابع از یکی تاالسمی بیماران خانواده است. بوده شان بودن مینور از آگاهی عدم و

 کند. ایفا تاالسمی بیماری از پیشگیری نتیجه در و ازدواج از قبل جوانان آگاهی سطح افزایش در مهمی نقش تواند می مؤثر

رد و نه ید به بررسی عملکتوصیه می شود برای دستیابی به موفقیت در کاهش تاالسمی، با بر اساس مطالعات به دست آمده نتيجه گيری:

های آموزش موثرتر و ارتقا کیفیت کالسهای آموزشی پیش  پرداخت. همچنین براستفاده از روشهی  زوجین پرخطر و خانواده آنها تنها آگا

 از ازدواج زوجین توجه گردد.

 

 تاالسمی ، آگاهی ، ازدواج واژگان کليدی :
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 به مرگ در بین جوانانغیرعمدی منجر  بررسی وضعیت آسیب های عمدی و

 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهرانرستم زالوند، 

 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،هادی عاشقی

 استاد گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران، ابوالقاسم پورضا
 

توجه به وجود تبعات اجتماعی و اقتصادی که در نتیجه ی مرگ در سنین جوانی می تواند بر دوش جامعه تحمیل  با :مقدمه

 شود، این مطالعه بر آن شد تا به بررسی شمای کلی مرگ و میر در بین جوانان در اثر آسیب های عمدی و غیر عمدی بپردازد. 

ختلف در زمینه مرگ ومیر جوانان، در این مطالعه با مراجعه به سایت سازمان با توجه به وجود مطالعات و آمار های م  روش کار:

استخراج   شواهد موجود  Magiranو Google scholar ,Google Sid ,PubMed,(، و پایگاه هایWHOبهداشت جهانی)

  گرفت. گردید و سپس نتایج شواهد موجود بر روی آسیب های عمدی و غیر عمدی مورد تحلیل در کشور ها قرار

و  4101، 4119، 4111سال(  در سال های  46-09در این مطالعه، با بررسی داده های مربوط به مرگ ومیر جوانان ) یافته ها:

از سایت سازمان بهداشت جهانی و سایر مطالعات جهانی این نتیجه حاصل شد که با وجود کاهش میزان مرگ و میر  4109

، ولی سهم این آسیب ها از کل علل  4111-4109در طول سال های  000.626به  009۳414 جوانان بعلت آسیب ها از مقدار

مطالعه دیگر نیز مورد  01افزایش یافته است. همچنین با جستجو در پایگاه های مذکور  %24به  %۳6مرگ و میر جوانان از  

 شدند.   مرگ و میر را شامل می  %۳1مورد آنها آسیب ها بیش از  6بررسی قرار گرفت که در 

در همه ی شواهد مورد بررسی، آسیب ها همچنان نقش عمده ای برای مرگ ومیر جوانان محسوب می شوند.  نتيجه گيری:

همچنین از بین آسیب های عمدی، آسیب مربوط به خودکشی و از بین آسیب های غیر عمدی، آسیب های جاده ای بیشترین 

وند. با توجه به وجود مطالعه کم در زمینه ی مرگ ومیر جوانان پیشنهاد خطر مرگ جوانان مخصوصا برای مردان شامل می ش

 می شود که مطالعات آتی در این زمینه بیشتر صورت گردد.

 

 واژگان کليدی: مرگ ومير، جوانان ، آسيب عمدی و غير عمدی
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 درمانی در آموزش متخصصان مراقبت بهداشتی : چشم اندازی نوواقعیت مجازی

 

 اطمه مهدی زاده ، فزادهفائزه مهدی 

 

واقعیت مجازی یک تکنولوژی و نوآوری نوین است که به کاربر امکان می دهد تا با یک محیط شبیه سازی شده رایانه  :مقدمه

ت عمده ترین کاربرد واقعی خواهد داشت. ندهیدر دهه آ یبهداشت یدر مراقبت ها یمهم ریتأث ای تعامل داشته باشد. این تکنولوژی

می باشد. واقعیت مجازی روش مناسبی برای محدود کردن خطرات زیاد آموزش در پزشکی، استفاده از آن جهت آموزش مجازی 

به روش سنتی بوده است و نیز موجب کاهش شکاف های یادگیری آموزش های عملی و نظری می شود. بنابراین این مقاله با 

 است. گردیده ان مراقبت بهداشتی درمانی انجامواقعیت مجازی در آموزش متخصص هدف تبیین نقش تکنولوژی

با کلید  آموزش پزشکیدر  یمجاز تیواقع یموضوع کاربردها رامونیبوده و مقاالت پ یمطالعه از نوع مرور نینوع ا :روش کار

 گاهیاز پا یا به روش کتابخانهو ترکیب آن ها،  Health-Care Professionals ،Virtual Reality ، Trainingواژه های 

 سال یط Scopus ,Springer, Science Direct, PubMed, web of science Google  Google Scholar,یها

 قرار گرفت. یابیمورد جستجو و باز 4100تا  0666 یها

ست مطالعه با توجه به معیار ورود و خروج از مرور خارج شدند. نتایج به د 001مقاله به دست آمده،  .02در مجموع  :یافته ها

مقاله نشان داد که واقعیت مجازی مزایای زیادی در آموزش حوزه های مختلف پزشکی و جراحی، دندانپزشکی، روان  .۳آمده از 

 شناسی و پرستاری دارد.

واقعیت مجازی با ایجاد یک محیط شبیه سازی شده، انعطاف پذیر و امن امکان انجام هزاران بار تمرین بر روی  نتيجه گيری:

بدون محدودیت زمانی و آسیب به بیمار می دهد، که باعث آموزش بهتر و موثرتر و نیز افزایش دقت و کاهش خطا در بیمار را 

کارآموزان مراقبت بهداشتی درمانی می شود. با توجه به مزایای فراوان این فناوری توصیه می شود که از آن در آموزش بهره 

 گرفته شود.

 

 ی درمانیمتخصصان مراقبت بهداشت ،وزشآمی، مجاز تيواقع واژگان کليدی:
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بررسی وضعیت زخم لیشمانیوز پوستی )سالک( در مراجعین به مراکز درمان سالک 

  ۶۹۳۹-۳۱های  شهرستان جوین طی سال

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران ،یسامان یاسد نیحس

 رانیبزوار، ا، سکارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات لیشمانیوز، دانشگاه علوم پزشکی سبزواری، برقبانروح اهلل

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران ی،حاتم اسری

 دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات عمران زارعی،

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران مهدی محمد پور،

 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایرانبری سردار آبادی،ک

 رانیادانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ، دکتری آموزش سالمت دانشجوی داود رباط سرپوشی،

 
های شهرستان جوین بوده و به دلیل ایجاد ضایعات پوستی  )سالک( یکی از مهمترین بیماری بیماری لشمانیوز جلدی: مقدمه

ر مراجعین واحدهای درمانی شهرستان دارای اهمیت باالیی می باشد؛ مطالعه حاضر جهت بررسی وضعیت این ضایعات پوستی د

 صورت گرفته است.

-69در مطالعه مقطعی حاضر از اطالعات تمامی بیماران مراجعه کننده به مراکز درمان سالک شهرستان از سال های  :روش کار

گردید و  SPSS24که فرم بررسی انفرادی تکمیل گردیده بودند استفاده گردید. اطالعات فرم های مذکور وارد نرم افزار  0۳6۳

 مورد تجزیه و تحیل قرار گرفت.

دارای زخم مرطوب ترشح دار بوده  %02نفر جهت درمان مراجعه نموده اند که  424های مطالعه تعداد  در طی سال: یافته ها

زخم، یک  %90زخم( که  0-04زخم ) ۳0/4(، میانگین تعداد زخم ±1/82) سانتی متر 00/4اند. طول اندازه زخم بطور متوسط 

چهار زخم و بقیه بیش از چهار زخم داشته اند که به طور معنی داری یک زخم بیش تر از سایر  %9سه زخم،  %0۳دو زخم،  06%

سر و گردن،  %6/4 ساعد، %04تنه،  %0/2بازو،  %6/4پا،  %9/00دست،  %9/۳۳از نظر محل زخم  (p<0/001). موارد بوده است

داشته اند که به طور ه دست و پاها و ساعد می باشد را قسمت از بدن که بیشتر مربوط بو سایر افراد در چند صورت  4/00%

 معنی داری دست ها بیشتر از سایر قسمت های بدن آسیب دیده اند.

با توجه به اینکه بیشتر زخم ها در نواحی تحتانی بدن و انتهاها می باشد بایستی آموزش جهت پوشاندن و یا  نتيجه گيری:

از مواد دور کننده در این قسمت از بدن داده شود. ضمنًا با توجه به اینکه میانگین اندازه زخم باال می باشد بایستی استفاده 

 آموزش جهت مراجعه زود هنگام به افراد جامعه داده شود.

 

  زخم ليشمانيوز، زخم سالک، جوین واژگان کليدی:
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تان دی )سالک( در سطح شهرسبررسی وضعیت درمان بیماران مبتال به لیشمانیوز جل

 ۶۹۳۹-۶۹۳۱های  جوین طی سال

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران حسین اسدی سامانی،

سبزوار،  یکارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، عضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشک زهرا پشت چمن،

 سبزوار، ایران

 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات لیشمانیوز، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران روح اهلل برقبانی،

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران عمران زارعی،

 کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایراندانشجوی  صبور عظیمی،

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران احسان کر،

 زشکی سبزوار، سبزوار، ایراندانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پ پوریا رون،

 

شهرستان جوین یکی از مناطق آلوده از لحاظ بیماری لیشمانیوز جلدی )سالک( در سطح کشور می باشد. بر اساس  مقدمه:

دستورالعمل کشوری درمان بیماری در سطح این شهرستان در حال انجام می باشد و مطالعه حاضر جهت بررسی وضعیت درمان 

 رفته است.این بیماری صورت گ

مطالعه مقطعی حاضر بر روی بیماران مبتال به سالک مراجعه کننده به مراکز درمان سالک شهرستان جوین صورت  روش کار:

اطالعات تمامی بیماران مراجعه کننده در فرم بررسی انفرادی ثبت می گردد. در این مطالعه اطالعات موجود در فرم  گرفته است.

گردید و با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار  spss24های فوق وارد نرم افزارهای بررسی انفرادی و کارت

 گرفت.

نفر بیمار جهت درمان به مراکز درمان سالک شهرستان جوین مراجعه نموده اند  424در طی سال های مطالعه تعداد  یافته ها:

آزمایش اسمیر از محل ضایعه را داشته  %60تعداد افراد مراجعه کننده  از که وضعیت درمان این بیماران به صورت زیر می باشد:

( نوع %02اند و سایر افراد از روی عالیم بیماری تشخیص و تحت درمان قرار گرفته اند. با توجه به این که بیشتر موارد سالک )

کرایوتراپی بوده است. مدت درمان  به صورت موضعی به همراه %24به صورت سیستمیک و  %2/99مرطوب می باشد؛ نوع درمان 

روز بوده است.  02روز و در سایر موارد بیشتر از  00-02موارد  %44روز می باشد ، در .-01موارد به مدت  %.9سیستمیک در 

در  .هفته تحت درمان بوده اند 0هفته و سایر افراد بیش از  9-0موارد به مدت  %۳4هفته ،  0-2موارد  %96در درمان موضعی 

 ماه پیگیری بهبود یافته بودند و در سایر موارد غیبت از درمان و یا در حال بهبودی بودند. 2موارد بعد از  6۳٪

 پزشکان باتوجه به این که وضعیت درمانی در بیشتر موارد به صورت سیستمیک می باشد؛ باید هماهنگی الزم با نتيجه گيری:

رمان صورت پذیرد. باتوجه به طوالنی بودن دوره درمان ، باید پیگیری پرسنل در مورد بررسی عوارض دارویی در بیماران تحت د

 بهداشتی جهت ادامه درمان بیماران صورت پذیرد.
 

  درمان، ليشمانيوز جلدی، سالک، جوین واژگان کليدی:
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 مطالعه مرور گستره کی: یرانیا یدرخانوارها اتالف دارو تیوضع

 
  علیرضا محبوب اهری، آدینه جعفرزاده

 
معادل  یباشد.  براساس پژوهش یدر حال توسعه م یاتالف دارو در خانوار از جمله مشکالت جوامع مدرن و کشورها: مقدمه

ف اتال یداروها تیوضع یباشند. هدف مطالعه حاضر بررس یبال استفاده در منازل م یکشور ، داروها یینصف بودجه ساالنه دارو

 باشد. یم  یرانیا یشده در خانوارها

 یسیخانوار و منازل و معادل انگل ،یمصرف، اتالف، منقض ره،یدارو، ذخ یواژه ها دیمقاالت با استفاده از کل یجستجو :روش کار

صورت گرفت. عنوان، خالصه بدون محدودیت زمانی  Google scholarو Pubmed, Magiran, Sidداده  یها گاهیآنها در پا

 و یمنقض یشد. داروها یشده، توسط دو نفر مرورگر مستقل غربالگر نییتع شیپاز  دورو یارهایو اصل مقاالت براساس مع

 بالاستفاده به عنوان اتالف دارو در نظر گرفته شدند.

 یطبقه داروها یبود. از لحاظ فراوان دهیگزارش کرد %01 یباال نیانگیبه طور م یرانیا یخانوارها دردارو  رهینرخ ذخ: یافته ها

 یبرا تعداد دارو نیانگیرتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. م کیوتیب یو آنت یرد و التهاب، گوارشضد د یداروها ،یاتالف

د. بودن یاتالف یشکل داروها نیفراوانتر ،یقرصها با حجم قابل توجه ییبود. از نظر شکل دارو ریتغنوع م 04تا  9هر خانوار از 

 .  زندیر یدور م یمنقض یداروها قیشده در منزل را، از طر رهیذخ یوهادار نهیمجموع هز %21تا  ۳1 یرانیا یخانوارها

 عوارض ،ییدارو . مقاومتکند یم لیتحمها بر جامعه و خانوار یقابل توجه یانباشت دارو در منازل بار اقتصاد نتيجه گيری :

 زیباشد. تجو یدارو در منازل م یوضر ریکودکان و سالمندان از عوارض انباشت غ انیدر م ژهیبه و ییدارو تیو مسموم یجانب

 دارو در زیبه تجو مارانیب دیتاک نیپزشکان، همچن توسطمصرف دارو  نهیدر زم سبمنا یآموزشها هیاز حد دارو و عدم ارا شیب

 از حیدر خصوص استفاده صحجامعه  یو باورها یآگاه زانیم یارتقا د.نباش یمدارو موثر  یضرور ریغ رهیذخ برهر بار مراجعه، 

 ییسه طبقه دارو ژهیدارو به و لیو تحو زیتجو ستمیدر س رییتغ جادیو ا یآموزش یها کارگاه یمانند برگزار یدارو و اطالع رسان

 آن باشد. انباریاز آثار ز یریشگیدارو در منزل و پ رهیموجب کاهش ذخ تواند یباال ، م

 

 Drug, Medicine, Storage ,Wastage ,Unused, Expire, Family ,Household واژگان کليدی :

 

  



  

46.  

 ۶۹۳۱برسی میزان ید در نمک های خوراکی سطح شهراستان اردبیل سال 

 منیر مشیری

 
تواند مشکالت فراوانی به همراه داشته باشد.کمبود ید از مهم ترین ریزمغذی های مورد نیاز بدن انسان است. کمبود ید می :مقدمه

باشد به عالوه کمبود ید در دوران بارداری میتواند مشکالت جبران مع امروزی میید مهم ترین علل مشکالت تیروئید در جوا

باشد. یددار کردن نمک بهترین ناپذیری به همراه داشته باشد. رژیم غذایی بسیاری از ایرانیان حاوی مقدار کافی از این عنصر نمی

 0۳69ت تیروئید در استان اردبیل این پژوهش درسالشود است. به دلیل شیوع نسبتآزیاد مشکال که در کشور اجرا می راه حل

 انجام شد.

منطقه  09تحلیلی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از فروشگاها و غذا خوری های -در این مطالعه توصیفی :روش کار

زشکی دانشگاه آزاد نمونه جمع آوری شد. نمونه های پژوهش در آزمایشگاه دانشکده پ 21منطقه روستایی 0شهری شهر اردبیل و 

های به  داده فارماکوپه بریتانیا مورد آزمایش قرار گرفتند.میزان ید به روش تیتراسیون موردتائید  نظر اسالمی واحد اردبیل از

 دو تجزیه و تحلیل شدند.و آزمون های آماری کایspss نرم افزار   09دست آمده با ورژن 

( %۳9نمونه) 42و (ppm۳1-91) ( از نمک ها دارای میزان قابل قبول ید%99نمونه) 49 آن بود که نتایج مطالعه بیانگر: یافته ها

و در فروشگاه های ppm31.6 همچنین میانگین ید در مراکز عرضه غذا  ،بودند (ppm۳1)کمتر از  خارج از میزان استاندارد

و بیشترین  ppm072 وشگاه روستاییودند.کم ترین میزان ید در فرب 24.2ppmودر فرشگاه های روستایی  ppm۳670 شهری

( معنی داری بین زمان تولید نمونه و میزان ید P<0.05آزمون کای دو اختالف آماری).بودppm2670مربوط به فروشگاه شهری 

 .گذشت ید کمتری داشتند در آن مشخص کرد نمونه های که بیشتر از زمان تولیدشان می

درصد قابل توجهی از نمک های موجو در سطح شهر اردبیل دارای ید کافی  یافته های این پژوهش نشان داد :نتيجه گيری

ک نگهداری نم خانجات و همچنین آموزش استانداردهاینبودند بنابراین با توجه به اهمیت این ریزمغذی افزایش کنترل بر کار

 شود. برای فروشندگان و کارکنان مراکز عرضه غذا توصیه می

 

 نمک یددار،ید، نمک شستشو شده، نمک دریایی نمک طعام، واژگان کليدی : 
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 بارداری دیابت به مبتال های خانم در خودمراقبتی میزان تعیین

  قم اسالمی آزاد دانشگاه مامایی، پرستاری مامایی،دانشکده کارشناس،زاده شریف نسرین

بهداشت،  انشکدهسالمت، د ارتقای و بهداشت آموزش ارشد کارشناسی دانشجوی ایزدخواه، السادات فاطمه

 قم پزشکی علوم دانشگاه

  قم، قم، ایران اسالمی آزاد دانشگاه ومامایی پرستاری دانشکده علمی عضوهیأت، سعادتمند دخت مهین
 

 تشخیص یا و شروع بارداری دوران در بار اولین کربوهیدرات،که تحمل عدم مختلف درجات صورت به بارداری دیابت مقدمه:

 قطعی درمان بیماری این .دارد ادامه بارداری آخر تا و شده شروع بارداری اواسط از معمول طور به .ودش می تعریف شود، داده

 منظور به امروزه و باشد می بیماری بهتر مدیریت و مراقبت جهت دیابتی مادران به کمک برای قدم اولین خودمراقبتی. ندارد

 است هایی فعالیت خود، از مراقبت اورم نظر طبق .شود می تاکید بتیخودمراق های رفتار تقویت بر بیماری، این مداوم کنترل

 خودمراقبتی از اصلی هدف .کند حفظ را خود تندرستی و حیات وسیله این به تا دهد انجام و تشخیص را آن خود برای فرد هر که

 تعیین باهدف حاضر مطالعه .باشد می عوارض تنوع کاهش و طبیعی محدوده در خون گلوکز سطح کنترل دیابتی، مادران در

 .شد انجام بارداری دیابت به مبتال های خانم در خودمراقبتی میزان

 مرتبط مطالعات بارداری دیابت ، خودمراقبتی کلیدی کلمات از استفاده با که است مند نظام مرور یک حاضر مطالعهروش کار: 

 دارای مقاله 04 تعداد نهایتا بررسی از پس و شدند انتخاب Iranmedex و Google scholer و SID در 69 تا 61 سال از

 .گردید انتخاب کامل متن

 داشتند. قوی خودمراقبتی % ۳/۳2 و ضعیف خودمراقبتی% 9/1 متوسط، مراقبتی خود بارداری دیابت به مبتال زنان %99یافته ها: 

 از بعد ساعت 4 خون قند با ولی نداشت وجود معناداری خطی ارتباط پیگیری هفته 4 از پس ناشتا قندخون با خودمراقبتی بین

 مبتال زنان در بارداری در خودمراقبتی نمره میانگین. داشت وجود معنادار و مستقیم خطی ارتباط پیگیری هفته 4 از پس غذا

 .بود دار معنی گروه دو بین تفاوت این که باشد می .00/0 غیرمبتال گروه در و 0/6. بارداری دیابت به

 با توان می. داشتند متوسط خودمراقبتی بارداری دیابت به مبتال های خانم از نیمی از بیش حاضر مطالعه در :گيری نتيجه

 به منجر که ای مداخله هر و بارداری دوران در مناسب زندگی سبک داشتن ی زمینه در باردار زنان به آموزش و آگاهی افزایش

 .نمود پیشگیری بارداری در دیابت بروز از شود، آنان در زندگی سبک ارتقای
 

 بارداری دیابت ،خودمراقبتی: کليدی واژگان
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 سالمندان در سالم زندگی سبک ارزیابی

  قم اسالمی آزاد دانشگاه مامایی، پرستاری دانشکده مامایی، کارشناس ،زاده شریف نسرین

بهداشت،  دانشکده ت،سالم ارتقای و بهداشت آموزش ارشد کارشناسی دانشجوی ایزدخواه، السادات فاطمه

  قم پزشکی علوم دانشگاه

 

 ترویج .است بشر افراد همه حق پیرشدن سالم .است جمعیت شدن پیر 40 قرن در جمعیتی تغییرات بزرگترین از یکیمقدمه: 

 یریز برنامه آن برای بایستی است،که مطرح بهداشتی الویت یک عنوان به سالمندان سالمت سطح ارتقاء و سالمندی بهداشت

 سنگین های هزینه که است دوران این در ناسالم زندگی شیوه از ناشی سالمندی دوران مشکالت از بسیاری .شود انجام مناسب

 کمک ان جبران به حدودی تا سالم زندگی سبک بر تأثیرگذار عوامل از آگاهی آوردکه می بار به کشور برای را دارویی و مراقبتی

 کمک به و دهد می کاهش را زودرس مرگ یا شدید بیماری خطر که زندگی از روشی از تعبارتس سالم زندگی سبک .کند می

 و باالتر زندگی به امید کنند رعایت را سالم زندگی سبک که کسانی .بریم می لذت مان زندگی از بیشتری های جنبه از آن

 .شد انجام سالمندان در سالم زندگی سبک ارزیابی هدف با حاضر مطالعه.داشت خواهند بهتری زندگی کیفیت

 مرتبط مطالعات سالم،سالمندان، زندگی سبک کلیدی کلمات از استفاده با که است مند نظام مرور یک حاضر مطالعه روش کار:

 دارای مقاله 10 تعداد نهایتا بررسی از پس و شدند انتخاب Iranmedex و Google scholer و SID در 96 تا 90 سال از

 .دیدگر انتخاب کامل متن

 زندگی شیوه درباره سالمندان نگرش و آگاهی.دارند متوسطی زندگی سبک سالمندان از⅓ شده انجام مطالعات ردیافته ها : 

 پیشگیری حیطه به مربوط زندگی سبک نمره میانگین بیشترین است. پایین سالم زندگی سبک ارتقای در آنان عملکرد و سالم

 بین احتمالی رابطه نتایج، ..بود سواد بی افراد در تفریح و ورزش حیطه در آن مترینک و دانشگاهی تحصیالت دارای افراد در

 زندگی سبک با تأهل وضعیت و اجتماعی اقتصادی پایگاه زندگی، از رضایت تحصیالت، میزان شغلی، وضعیت سن، متغیر شش

 معنی رابطه بدنی توده شاخص وزن، قد، سن، با کل زندگی سبک نمره میانگین . بیندهد می نشان را سالمندان محور سالمت

 .دارد وجود دار معنی رابطه تحصیالت سطح با اما ندارد وجود دار

 سبک آموزش است الزم و نداشتند قرار مطلوبی وضعیت در زندگی سبک نظر ز ا سالمندان مطالعات اکثر در : گيری نتيجه

 .شود پیگیری جدیت با سالم زندگی

 

 سال سالم، زندگی سبک: واژگان کليدی

  



  

۳11  

 آن پیشگیری های راه و مثانه سرطان بیماری خطرساز عوامل بررسی

  اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه دانشجویی، واحد تحقیقاتکمیته ، راد سعادتی محمدطاها

 اسالمی، ساری، ایران  آزاد ساری، دانشگاه دانشجویی، واحد تحقیقاتکمیته ، پور رضوان انسیه

 اسالمی، ساری، ایران  آزاد ساری، دانشگاه پرستاری، واحد گروه ،اناتو مژگان

  اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه پرستاری، واحد گروه، بختیار خدیجه

 اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه پزشکی، واحد گروه،نوازش اعظم

 
 عفونت به ابتال جمله از مختلفی علل با و است ادراری دستگاه یها سرطان ترین شایع از یکی مثانه سرطان امروزه مقدمه:

 از پیشگیری های راه و خطر عوامل کردن مشخص پژوهش این هدف.کند می بروز سیگار مصرف و ادراری مزمن و مکرر های

 آن از پیشگیری های راه و عوامل این بررسی آن، خطرساز عوامل و بیماری این روزافزون شیوع به توجه با باشد. ی ابتال

 .یرسد م بنظر ضروری

 خطرساز عوامل مثانه، ،سرطان Bladder cancer نظیر هایی کلیدواژه جستجوی با .6 سال در مروری مطالعه اینروش کار: 

  SID ، Irandoc ، Iranmedex ، Google scholar، PubMed نظیر اطالعاتی پیشرفته های پایگاه در پیشگیری و

 00 تعداد گسترده جستجوی یک در که بود 96 تا 85 های سال بین ما یافته انتشار مقاالت شامل ورود معیارهای شد انجام

 .گردید گزینش تعدادی و شد یافت مرتبط ادبیات با مقاله

 مثانه سرطان ی کننده مستعد خطرساز عوامل ترین مهم که داد نشان مرتبط مقاالت بررسی از حاصل های افتهییافته ها: 

 و نفتیل بتا و بنزیدین مانند شیمیایی صنعتی مواد با تماس هماتوبیم، شیستوزوما مانند ها انگل سیگار،برخی صرفم شامل

 مانند  :مادرزادی نقصهای و آمین  اوراك « و » اکستروفی « مستعد را فرد خاصی مکانیسم با هرکدام که باشند می سن

 .کنند می بیماری

 این های درمان و است ادراری دستگاه های بیماری ترین شایع از یکی مثانه سرطان یماریب اینکه به توجه با: گيری نتيجه

 الزم های پیشگیری است الزم باالست نیز آن کنندگی عود قابلیت و باشد می خطرناك و بر هزینه بسیار نوین طب در بیماری

 نگهداری عدم جمله از خطر عوامل از دوری یماریب این از پیشگیری برای شود. انجام بیماری این پیشرفت از جلوگیری برای

 و کامل معاینه و شیمیایی مواد معرض در نگرفتن قرار مایعات، نوشیدن دخانیات، استعمال از اجتناب طوالنی، مدت به ادرار

 .باشد می موثر و است الزم منظم

 

 ، پيشگيری Bladder cancerخطر، مثانه، عوامل سرطانکليدی:  واژگان
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 آن خطر عوامل و پانکراس سرطان به ابتال از پیشگیری در تغذیه نقش بررسی

 اسالمی، ساری، ایران  آزاد ساری، دانشگاه پرستاری، واحد گروه اکبرزاده، حمیرا

 اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه پرستاری، واحد گروه توانا، مژگان

 اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه پرستاری، واحد گروه بختیار، خدیجه

 اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه پرستاری، واحد گروه ،طهماسبی حمیرا

 اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه دانشجویی، واحد تحقیقات کمیته،راد سعادتی محمدطاها

 ی، ساری، ایراناسالم آزاد ساری، دانشگاه دانشجویی، واحد تحقیقات کمیته،چاری رمضانی زهرا

 اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه دانشجویی، واحد تحقیقات کمیته ،ساداتی بابایی سادات فاطمه

 اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه دانشجویی، واحد تحقیقات کمیته، چراتی نوذری فاطمه

 اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه دانشجویی، واحد تحقیقات کمیته، رضوانپور انسیه

 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده پرستاری، تخصصی دکترای ،پور حسن مرضیه

 

 و مقاوم بسیار دارو مقابل انواع در آن تومورهای و است پایین بسیار بقای با سرطان انواع ترین کشنده از یکی پانکراس سرطانمقدمه:  

 .باشد می آن از پیشگیری در نقش تغذیه و مهلک بیماری این خطر عوامل بر مروری مقاله این است. هدف دشوار بسیار آن ندرما

 در پانکراس، عوامل خطر، پیشگیری تغذیه، سرطان نقش نظیر هایی کلیدواژه جوی جست با .6 سال در مروری مطالعه یناروش کار: 

 سال مابین مقاالت انجام شد و irandoc و Google Scholar ، PubMed ، SID ، Iranmedex نظیر پیشرفته داده های پایگاه

 .گردید گزینش مقاله ۳4 تعداد و شد یافت مرتبط ادبیات با مقاله 22 تعداد و شد بررسی .6 تا .0 های

 مهم افزایش سن از و دیابت به ابتال ،چاقی و وزن اضافه سیگار، مصرف که داد نشان مرتبط مقاالت بررسی از حاصل های یافتهیافته ها: 

 غذایی های افراد همچون رژیم زندگی غلط شیوه و نادرست عادات است. شایعتر آقایان در سرطان این .است بیماری این بروز عوامل ترین

 پانکراس سرطان شیوع لعوام از افزایش استرس، و الزم فیزیکی فعالیت و نداشتن تحرکی کم چاقی، فودها، فست رویه بی مصرف پرکالری،

 از نیز پانکراس مزمن عفونت به ابتال سابقه و قندی و مواد چرب غذاهای و حیوانی های پروتئین زیاد مصرف همچنین .است لوزالمعده یا

 و لیبروک مانند هایی سبزی و میوه مصرف خطرناك بیماری این از منظور پیشگیری به.است  خطرناك بیماری این به ابتال دالیل دیگر

 .می کند کمک بافت این سالمت به زمینی سیب اخته، زغال اسفناج، گیالس، قرمز، انگور سیر، ومصرف کلم گل

 توصیه شده استفاده و سالم ای تغذیه دستورات از می شود توصیه آن خطر عوامل و بیماری این افزون روز شیوع به توجه ابگيری:  نتيجه

 .شود جلوگیری بیماری این به ابتال از غذایی عادات و زندگی سبک اصالح با و شود
 

 Cancer ، Risk factors خطر، پيشگيری، پانکراس، عوامل تغذیه ،سرطان نقشکليدی:  واژگان
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 مروری مطالعه یک نوجوانان؛ پرخاشگری از پیشگیری در آموزش نقش تبیین

 بهداشت، دانشگاه دانشکده سالمت، ارتقای و بهداشت ارشد آموزش کارشناسی دانشجوی پور؛ محمد رقیه

 ایران، قم، قم پزشکی علوم

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه دانشیار، ؛غالمرضایی زینب

 ایران قم، قم،

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه دانشیار،محبی؛  سیامک

 ایران قم، قم،
 

 تأثیر تحت را نوجوانان روان شناختی سالمت تواند می که است انسان شناختی روان و جسمانی تحول در گذاری مرحلۀ یک وجوانی مقدمه:

 تواند می پرخاشگری .است پرخاشگری دهد شعاع قرار تحت را نوجوانان سالمت تواند می که شناختی روان مهم اختالالت از دهد. یکی قرار

 تحصیلی، افت همساالن، سوی از طرد و آموزگاران، میان همساالن در منفی ذهنی مانند: تصویر فراوانی اجتماعی و سمی، روانیج عوارض

 صدمات و پرخاشگری افزون روز افزایش دلیل به همچنین باشد، درپ ی داشته را بزهکاری و خانواده با ارتباطی مشکالت مواد، مصرف

 .کند تبیین نوجوانان پرخاشگری از پیشگیری در را آموزش به توجه لزوم سعی داشت مطالعه این هجامع در بدان مربوط اجتماعی

 ، PubMed ، ProQuest علمی نظیر وجوی جست موتورهای و اطالعاتی های بانک از استفاده با و بوده مروری حاضر مطالعه روش کار:

SCOPUS ، Elsevier های طراحی با مقاالت >> آموزش <<و >> نوجوان <<، >> پرخاشگری<< کلیدی های واژه و 

 های بانک از استفاده با فارسی شدند. همچنین مقاالت انتخاب سیستماتیک مرور و بالینی مقطعی،کوهورت،کارآزمایی

 زمانی بازه. شدند انتخاب داخلی پژوهشی علمی مجالت سایت های از مقاالت و جوی جست نیز و IRANMEDEX ، MEDLIBاطالعاتی

 .میالدی بود .410 سال تا 0669 سال از استفاده مورد مقاالت

مهارت  بنابرین آموزش است، مؤثر آموزان دانش پرخاشگری برکاهش خشم مدیریت های مؤلفه آموزش پژوهشی، شواهد اساس ربیافته ها: 

 از تعدادی های توجه شود. یافته بدان ربیشت نوجوانی دورة در باید که است مهمی مسائل جمله از پرخاشگری مدیریت برای کارآمد های

 افزایش باعث آموزان دانش به هنگام آموزش های زود ارائۀ که است بوده پرخاشگری کاهش در آموزشی برنامه بخشی اثر از حاکی مطالعات

 .باشد مثبت و سالم روابط برقراری برای آنها کنترل و توانایی

 مناسب مداخالت آموزشی طراحی نیازمند باشد داشته نوجوانی دوران در تواند می که آوری زیان تبعات دلیل به پرخاشگری گيری: نتيجه

 پرخاشگری پیرامون موثر گذاشتن اطالعات اختیار در طریق از سازی وآگاه آموزش گونه هر بنابرین باشد، می آن درمان و پیشگیری برای

 .دهد تغییر رفتاری و عاطفی شناختی، مختلف ابعاد در را نوجوان نگرش تواند می
 

 نوجوان آموزش، پرخاشگری،کليدی:  واژگان

 

  



  

۳1۳  

 مروری مطالعه یک میانسال؛ زنان زندگی سبک بر آموزش تأثیر بررسی

 علوم بهداشت، دانشگاه سالمت، دانشکده ارتقای و بهداشت ارشدآموزش کارشناسی دانشجوی پور؛ محمد رقیه

 قم، قم، ایران  پزشکی

 پزشکی علوم بهداشت، دانشگاه سالمت، دانشکده ارتقای و بهداشت ارشدآموزش ارشناسیک دانشجوی حداد؛ زهرا

 قم، قم، ایران 

 قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه دانشیار، محبی؛ سیامک

  ایران
 

 برنامه مهمترین سالمت، نظامهای و شده قلمداد بیماری و سالمت بر مؤثر عامل ترین مهم زندگی سبک امروز دنیای در مقدمه:

 اصلی الگوی و گردند می محسوب خانواده سالمت مدیریت محور زنان اند. نموده ترسیم خانواده سالمت بر مبتنی را خود های

 بزرگترین که است نانز زندگی های دوره ترین مهم از یکی میانسالی .باشند می بعدی نسل به سالم زندگی شیوه ترویج و آموزش

 و فردی رفتار عوامل ارتقاء و حفظ تغییر، بر آموزشی های برنامه اینکه دلیل به .شود می محسوب بزرگسالی حیات از بخش

 سبک بهبود در تاثیرگزار عاملی عنوان به را آموزش نقش داشت سعی مطالعه این بنابرین دارد، مستقیم تاثیر زندگی سبک

 .کنند تبیین میانسال زنان زندگی

 IRANاطالعاتی های بانک از استفاده با فارسی مقاالت که بوده  Narrative Review مروری حاضر مطالعهروش کار:  

MEDEX ، MEDLIBمقاالت سایر .شدند انتخاب داخلی پژوهشی علمی مجالت های سایت از مقاالت وجوی جست نیز و 

  PubMed ، ProQuest ، SCOPUS ، Elsevier نظیر علمی وجوی ستج موتورهای و اطالعاتی های بانک از استفاده با

 مقطعی های طراحی با مقاالت.شدند انتخاب >> میانسال زنان<<و >> زندگی سبک<<، >>آموزش << کلیدی واژهای و

 .بود میالدی .410 سال تا 4110 سال از استفاده مورد مقاالت زمانی . بازهاند شده جو و جست سیستماتیک مرور ونیز

 پیشگویی ای مالحظه قابل میزان به و مستقل طور به زندگی سبک فاکتورهای از یک هر میانسال زنان در اینکه دلیل هبیافته ها: 

 برنامه که شد مشخص شده بررسی مطالعات نتایج شود،در می محسوب میر و مرگ و متعدد مزمن های بیماری ی کننده

 زنان کلی زندگی سبک و فردی بین روابط تغذیه، روان، بهداشت فیزیکی، فعالیت نجاما مختلف ابعاد بر مثبتی تاثیر آموزشی

 .شود آنان سالمت ارتقای باعث تواند می و دارد میانسال

 لذا بود میانسال زنان زندگی سبک مختلف ابعاد بر آموزش تاثیر تأییدکننده مطالعه این نتایج اینکه به توجه اب: گيری نتيجه

 آنان زندگی کیفیت بهبود برای میانسال سنی گروه برای سالم زندگی سبک با رابطه در آموزشی مداخالت اجرای و طراحی

 .رسد می نظر به ضروری
 

 ميانسال زندگی، زنان سبک آموزش، کليدی: واژگان
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Introduction: Due to inactive lifestyle in different societies it seems interventions to increase physical 

activity particularly in early adolescence is essential. Given the fundamental role of physical activity in 

health and quality of life this study aimed to evaluate an educational intervention based on the "Theory 

of Planned Behavior" on the physical activity of girl high school students. 

Methods: This quasi experimental study was performed on 140 students who were randomly was 

chose in test and control groups. Data was collected by using a researcher-made valid and reliable 

questionnaire by self-report method with pre-test/post-test procedures. The educational interventions 

were performed on students for 3 weeks in test group and also for their teachers and parents in two 

sessions. Post test was conducted 8 weeks after the intervention .Data were analyzed by using SPSS-20 

software and appropriate statistical tests including descriptive statistics chi-square, independent-t and 

paired t-tests.   

Results: Before the intervention there was no significant differences was found between test and 

control groups in mean scores of model structures (p>0.05), but after the intervention show statistically 

significant increases in the mean scores of behavior intention and behavior  

Conclusion: The results show that the educational intervention based on the Theory of Planned 

Behavior has a positive effect on the physical activity of female students so we suggested using of 

interventions based on this model in related health behavior programs.  

 

Keywords: Health Education, Physical Activity, Theory of Planned Behavior, student  

 

  



  

۳19  

خواب سالمندان مراجعه کننده به مراکز  تیفیو ک یزندگ وهیارتباط ش یبررس

 ۳۱شهرستان بهبهان در سال  یدرمان یبهداشت

بهبهان،  ی، دانشکده علوم پزشک یسالمت، بهداشت عموم یارشد آموزش بهداشت و ارتقا یکارشناس؛ نژاد یمتق نایم

 .رانیا

 .رانیهبهان، اب یدانشکده علوم پزشک ،یسالمت، بهداشت عموم یرتقاارشد آموزش بهداشت و ا یکارشناس؛ البخششیل

 .رانیبهبهان، ا ی، دانشکده علوم پزشک یبهداشت عموم ،یولوژیدمیارشد اپ یکارشناس؛ یدانش ماین

 یکدانشکده علوم پزش ،یسالمت، بهداشت عموم یارشد آموزش بهداشت و ارتقا یکارشناس؛ یدوستیمعصومه عل

 رانیا بهبهان،
 

مله از ج یریتواند عواقب ناخواسته خط یم یخواب یاختالالت خواب است. ب وعیش شیعلت افزا نیباال رفتن سن مهمترمقدمه: 

پژوهش  نیرا به دنبال داشته باشد. ا یزندگ تیفیحمالت سقوط و احساس کاسته شدن از ک ،یاختالل در توجه و حافظه، افسردگ

نجام شهرستان بهبهان ا یدرمان یخواب سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشت تیفیو ک یزندگ وهیارتباط ش نییبا هدف تع

 .گرفت

ان شهرست یدرمان یسالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشت یاست که بر رو یفیمطالعه توص کیپژوهش حاضر  روش کار:

به  ردیگیانجام م یدو مرحله ا یش خوشه ابه رو یرینمونه گ یریسالمند بر اساس روش نمونه گ 091بهبهان صورت گرفت. 

خوشه در ابتدا انتخاب شدند. مقیاس  ۳ساده  یبه روش تصادف وبودند  یشهر گاهیمرکز و پا 01صورت که خوشه ها شامل  نیا

 نیی خودگزارشی بود وکیفیت خواب را بررسی کرد. ابزار دوم مورد استفاده در اسنجش کیفیت خواب پیتز بورگ پرسشنامه

 کیگرافاطالعات دمو یآورسالمندان بود. ابزار سوم پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع یژوهش پرسشنامه سبک زندگپ

 SPSSاطالعات با استفاده از نرم افزار  یگنجانده شد. پس از جمع آور کیپرسشنامه ده سوال دموگراف نیسالمندان بود. در ا

 شدند . لیو تحل هیها تجزداده

شرکت کنندگان  یسن نیانگیزن (. م 000مرد و  ۳6مطالعه شامل مرد و زن بودند) نیان شرکت کننده در اسالمندیافته ها: 

نفر بدون  کینفر از آنها خانه داشته و تنها  026نفر(.  .6بوده ) ییابتدا التیتحص یشرکت کنندگان دارا شتریسال بود. ب0.

مطالعه ارتباط  نیبودند. در ا یا نهیزم یماریب ینفر از آنها دارا ... دندنفر( متاهل بو020بود. اکثر سالمندان ) یملک شخص

 (.p˂14/1) دیخواب سالمندان مشاهده گرد تیفیسالمندان وک یسبک زندگ نیب یمعنادار

 شیو افزا یاز منجر به بهبود سالمت یاریباشد، بهبود سالمت خواب در بس یم عیدر سالمندان شا یخوابی ب نتيجه گيری:

 وهیز شسالمندان ا یآگاه شیو افزا ردیصورت گ ییها یزیبرنامه ر نهیزم نیگردد. بهتر است در ا یدر سالمندان م یگزند تیفیک

 یریشگیپ یتواند از مشکالت دوران سالمند یخواب و استراحت م ،یماعورزش، مصرف داروها، استرس و روابط اجت ه،یتغذ حیصح

 .هد داشتخوا یکرده و ارتقاء سالمت سالمندان را در پ
 

 یسبک زندگ ،یخواب، سالمند تيفيکواژگان کليدی: 
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The student’s attitude and belief towards the fast-foods: a survey 

among students at kurdistan university of medical sciences in 2015 

Shahram Sadeghi; Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical 

Sciences, Sanandaj, Iran. 

Parinaz Mahdavi; Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, 

Sanandaj, Iran. 

Nammam Ali Azadi; Biostatistics department, School of public health, Iran University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran. 

Elham Nargesi; Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, 

Sanandaj, Iran. 

Shadieh Mohammadi; Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical 

Sciences, Sanandaj, Iran. 
 

Abstract 

Introduction: One manifest of life style changes is the excess consumption of fast foods 

which has several adverse effects on general health of individuals. Due to students’ 

circumstances, the use of fast foods among students is common. The aim of this study was to 

determine how common is the use of fast foods among students at kurdistan university of 

medical sciences and the investigate the potential relationship between attitude, normative and 

control beliefs with consumption of fast foods. 

Methods: This study was a cross-sectional study by which 401 students of kurdistan 

university of medical sciences were selected using two-stage cluster sampling. A multivariate 

and analysis of variance followed by univariate ANOVA were used to determine the 

relationship between attitude, normative and control beliefs. 

Results: The multivariate results showed a significant relationship between response variables 

attitude, normative and control beliefs and gender at 5% level (p=0.005) and grade at 10% level 

(p=0.053).  Post-hoc univariate ANOVA showed a strong significant relationship between 

gender and normative beliefs (p=0.004) as well as gender and control beliefs (p=0.03) only. The 

relationship between attitude and gender wasn’t statistically significant (p=0.61).  
Conclusion: Since 60.54% of students consume fast foods, an educational intervention is 

recommended to emphasis the negative consequences of the excess use of fast foods.  

 

Keywords: attitude- normative beliefs- control beliefs- fast food- medical sciences- 

Kurdistan  
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در زمینه موانع انجام پیاده روی: یک  1تبیین تجارب زنان مبتال به دیابت نوع

 مطالعه کیفی

دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،  اسماء فرخیان؛

 یزد، ایران

farrokhian_as@yahoo.com   

ستاد مرکز تحقیقات سالمت سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ا؛ محمد علی مروتی شریف آباد

  یزد، یزد، ایران

  استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد، یزد، ایران؛ علی اکبر واعظی

 م پزشکی کرمان، کرمان، ایراناستاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علو؛ نوذر نخعی

   استادیار مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران؛ فاطمه حسینی

استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ؛ حسین فالح زاده

 ایران

 

و عوارض بالقوه  ابتیباشد. مزمن بودن د یدر سراسر جهان م شیدر حال افزا یعمده بهداشت یاز چالشها  یکی ابتید مقدمه:

اشد. ب یعالئم آن م فیآسان جهت تخف ییشناخت راهکارها ازمندیشود که ن یم یزندگ تیفیاغلب باعث کاهش ک یماریب نیا

روزانه  یتواند در زندگ یارزنده است که م یساده ورزش یرو ادهیروی است. پ ادهپیمانند  یبدن تیراهکارها، انجام فعال نیاز ا یکی

انجام  یرو ادهیموانع انجام پ نهیدر زم 4نوع ابتیتجارب زنان مبتال به د نییشود. پژوهش حاضر با هدف تب ختهیآم یابتیافراد د

 شد.

باشد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های  یم دههدایت ش از نوع تحلیل محتوی یمطالعه کیف کیتحقیق،  نیا روش کار: 

استفاده شده است.  مصاحبه ها بر اساس راهنمای مصاحبه انجام شد. مشارکت  یفردی و مصاحبه گروه افتهیعمیق نیمه ساختار

مصاحبه با  .0 شهر کرمان مراجعه کرده بودند. پس از انجام ابتیبودند که به مرکز د 4نوع   ابتیکنندگان زنان مبتال به د

 . استفاده شد میداده ها از روش الندمن و گرانها لیو تحل هیتجز ی. برادیمشارکت کنندگان داده ها به اشباع رس

 یمنته 4نوع  ابتیتجارب زنان مبتال به د نتبیی. بود سال 62/29±9/0افراد شرکت کننده در پژوهش یسن نیانگیم یافته  ها:

 ،یدفر هینقل لهیوس ی،مشکالت مربوط به عدم تعادل قند خون، مشغله زندگ ،یکالت جسم)مش شامل رطبقهیز04به استخراج

 یانبود فض ،یخانوادگ تیمناسب، نداشتن عالقه و رغبت، عدم حما مکاناتنداشتن وقت و زمان، نداشتن حوصله، فراهم نبودن ا

 بود. زناندر  یرو ادهیموانع انجام پ نیکه مهمتر دینامساعد( گرد یفرد، هوا یامن و مناسب، تنبل

 ابتیه دزنان مبتال ب یآسان و راحت برا یکه ورزش یرو ادهیموانع انجام پ ییمطالعه حاضر شناسا جیتوجه به نتا با نتيجه گيری :

 اثربخش باشد. یرو ادهیآنان جهت انجام پ یو توانمند مارانیتواند در رفع موانع ب یباشد م یم 4نوع 

 

 تحقيق کيفی، موانع، پياده روی، زنان،  4ع دیابت نو :واژگان کليدی
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 ها مارستانیو عوامل موثر بر آن  در ب تیو خالق ینوآور تیبر وضع یمرور

لوم ع دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه رسولی؛ اکبر

سالمت، مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، پژوهشی کارآفرینی در _انجمن علمی-پزشکی تهران، تهران، ایران

  دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
ak-rasouli@student.tums.ac.ir 

لوم ع دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه فروغ سرایی؛

 پزشکی تهران، تهران، ایران

 

ارائه دهنده خدمات در نظام سالمت کشور،  یسازمان ها نیاز مهمتر یکیبه عنوان  زین مارستانهایسازمانها، ب ریهمانند سا: مقدمه

مطالعه  نیهستند. بنابرا یو نوآور تیخالق ازمندین ،یریبه علت حس رقابت پذ نیخود و همچن یو بقا تیبه موفق دنیجهت رس

 ها انجام شد. مارستانین در بو عوامل موثر بر آ یوآورو ن تیخالق تیوضع نییحاضر، با هدف تع

 Google یاز اطالعات موجود در موتور جستجو علم یرینظام مند است که با بهره گ یمطالعه مرور کیمطالعه حاضر  :روش کار

scholar یداخل یها گاهیو پاSID  وMagiran  یخارج گاهیو پا مارستانیب ،ینوآور ت،یخالق یها دواژهیبا کلScopus   با

ورود به مطالعه  یارهایمقاله با مع 44گرفت. در مجموع تعداد  صورت  hospitalو  innovation،creativity یاه دواژهیکل

 قرار گرفت. یمطالعه مورد بررس نیجهت نگارش ا لیبه مقاله اص یبه روز بودن و دسترس رینظ

 یدطبقه بن یو سازمان یسته عوامل موثر فردبه دو د یو نوآور تیها نشان داد که عوامل موثر بر خالق یبررس جینتا: یافته ها

 نسبت به موضوع و یداشتن درك کاف ب؛یها به ترت مارستانیدر ب یو نوآور تیموثر بر خالق یعوامل فرد نیشود.  مهمتر یم

ن پاداش ودب زانندهیبرانگ ب؛یامر، به ترت نیموثر بر ا یعوامل سازمان نیتر مهم زیو ن دیجد یها دهیا یدر اجرا ییبایصبر و شک

 متوسط و مارستانهایدر ب تیخالق تیباشد. به عالوه، وضع یم یقاتیتحق یجهت انجام طرح ها یها و فراهم نمودن بودجه کاف

 متوسط و متوسط رو به باال  است. مارستانهایدر ب ینوآور تیو وضع نییمتوسط رو به پا

 یدمات در نظام سالمت و حوزه بهداشت و درمان کشور مخ یسازمان ارائه دهنده  نیتر یها اصل مارستانیب :نتيجه گيری

 شیافزا یگردد. برا یطراح مارستانهایپرداخت و پاداش مناسب در ب ستمیس کیالزم است که  تیجهت ارتقا خالق نیباشند. بنابرا

 شود. یبانیو پشت تیها فراهم و از افراد خالق حما دهیا یحداکثر منابع الزم جهت اجرا یستیبا ز،ین ینوآور

 

 خالقيت، نوآوری، سازمان، بيمارستان :واژگان کليدی
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Introduction: Quality of life is a combination of variables in the work environment that has 

an important impact on organizational commitment, work participation and job performance. 

Therefore, measuring the two variables of quality of work life and organizational commitment 

is important for all employees of organizations, including midwives, who are important 

members of the health service provider. Therefore, the aim of this study was to determine the 

relationship between quality of work life and job satisfaction among midwives. 

Methods: This study was descriptive and correlational that was conducted cross-sectional in 

2016.  The community of this study includes all midwives working in the Pastor Hospital and 

all health centers of Bam city that were studied on census-based. The data collection tool was 

personal and occupational questionnaire, Walton Quality of Work Life Questionnaire, and 

Allen & Meier Organizational Commitment Questionnaire. Data analysis was performed by 

using descriptive, Pearson correlation and ANOVA statistics tests by SPSS 23 software. 

Results: The results showed that the quality of work life has a positive and significant 

relationship (r=0.49, p=0.017) with organizational commitment. The conclusion at a more 

detailed level indicated that quality of work life is related to emotional commitment (r= 0.44, 

p=0.001), normative commitment (r= 0.40, p= 0.003) and continuous commitment (r= 0.33, p= 

0.015). 

Conclusion: Since the higher quality of work life causes more commitment for employees, 

managers can improve the essential components of working life quality of midwives by 

adopting appropriate solutions, and provide the necessary conditions for improving the quality 

of service provision and productivity. 

 

Keywords: Quality of work life, organizational commitment, Hospital, Health Care system 
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عه مطال: نیاثرات خدمات و اطالعات سالمت آنال ینقش سواد سالمت بر رو یبررس 

 یمرور

لوم ع دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاهرسولی؛  اکبر

یان، وپژوهشی کارآفرینی در سالمت، مرکز پژوهش های علمی دانشج_انجمن علمی-ایرانپزشکی تهران، تهران، 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
ak-rasouli@student.tums.ac.ir 

؛ دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم فروغ سرایی

 پزشکی تهران، تهران، ایران.
 

 

 نموده است یامر سالمت معرف یکننده ها نییتع نیاز بزرگتر یکیبهداشت، سواد سالمت را به عنوان  یازمان جهانس :مقدمه

بر اساس  نیخدمات سالمت آنال شیاست. امروزه با افزا یو اجتماع یشناخت یمهارت ها یموضوع، خود، نشان دهنده  نیکه ا

در  ییتوانند بدون مراجعه به پزشک و صرفه جو یدهنده خدمات، اشخاص م هئو ارا ماریب نیب کیشامل ارتباط الکترون نترنت؛یا

 یمطالعه با هدف مرور نی. لذا اابندیها دست  یماریاز ب یریشگیو پ یسالمت ،یماریب تیدرباره وضع یاطالعات نه،یوقت و هز

 انجام شده است. نیاثرات خدمات سالمت آنال یبرنقش سواد سالمت بر رو

اطالعات و سالمت  یسواد سالمت، فناور ر؛ینظ ییواژه ها دیبوده که با استفاده از کل یلعه حاضر از نوع مرور: مطا :روش کار

 یها گاهیدر پا  Literacy health یواژه  دیو با کل  SID ،Google scholar ،Magiran یداخل یها گاهیدر پا نیآنال

. دیمقاله استخراج گرد 29جستجو پرداخته که در مجموع  به .410-4104 یدرفاصله سال ها  Scopusو   Ebsco یخارج

 مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. نیمقاله جهت نگارش ا 04 تایمرتبط نها ریو غ یپس از حذف مقاالت تکرار

 یبتنم یها شنیکیو اپل تیکه شامل: وب سا نیخدمات سالمت آنال یدرباره نقش سواد سالمت بر رو یادیمطالعات ز: یافته ها

از راه  یپزشک شیافزا ،یزندگ تیو وضع تیفیخدمات و اطالعات به بهبود ک نیاز ا یاریباشد، انجام شده است. بس یبر وب م

شبکه  رانیمد یابزار مناسب برا جادیو ا یپزشک یکاهش خطا ها ،یرماند یها نهیدر وقت و زمان، کاهش هز ییدور، صرفه جو

 د.اشاره داشته ان یو درمان یبهداشت یها

و مراقبت  به درمان لیو موبا نترنتیا رینظ ییها یدهد تا با استفاده از فناور یامکان را به افراد م نیسواد سالمت ا :نتيجه گيری

تالش  دیاب جهیموثر است؛ در نت نیو خدمات سالمت آنال نترنتیبر استفاده از ا یو ناکاف نییبپردازند. سواد سالمت پا شیاز خو

در دسترس افراد کم سواد قرار گرفته و به منظور ارتقا سالمت افراد، سواد سالمت از  یحتبه را نیمت آنالشود که خدمات سال

 .ابدیتوسعه  یآموزش یبرنامه ها قیطر

 

 سواد سالمت، فناوری اطالعات، سالمت آنالین واژگان کليدی : 

  

mailto:ak-rasouli@student.tums.ac.ir


  

۳00  

تی داشموزی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهبرنامه های کارآ ارزیابی کیفیت

 درمانی

لوم ع دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه رسولی؛ اکبر

پژوهشی کارآفرینی در سالمت، مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، _انجمن علمی-ایرانپزشکی تهران، تهران، 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
ak-rasouli@student.tums.ac.ir 

دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه  شهرزاد اشجع اردالن؛

 علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

 
 

و مهم در حوزه بهداشت و درمان به شمار  یدیکل یاز رشته ها یکیبه عنوان  یدرمان یخدمات بهداشت تیریرشته مد: مقدمه

 یدرمان یخدمات بهداشت تیریدر هر رشته از جمله مد یو مهم آموزش یبخش اساس یکاراموز یدوره ها لیدل نیرود. به هم یم

مطالعه  نیشود، لذا ا یدانشجو م ازیمورد ن یو کسب مهارت ها یموجب رشد حرفه ا یکارآموز یکه برنامه ها ییاست. از آنجا

 انجام گرفت. یدرمان یخدمات بهداشت تیریرشته مد انیدانشجو یکارآموز یبرنامه ها تیفیک یابیبا هدف ارز

 ،یکارآموز ت،یفیک یابیارز  رینظ ییواژه ها دکلی از استفاده با که است مند نظام– یمطاالعه حاضر از نوع مرور :روش کار

 یخارج گاهیو پا Google scholar,SID, Magiran یداخل یها گاهیپادر  ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریمددانشجو، 

pubmed  01  تاًیمرتبط نها ریو غ ی.پس از حذف مقاالت تکراردیگرد راجمقاله استخ 21به جستجو پرداخته که در مجموع 

 مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. نیتاکنون جهت نگارش ا 00مقاله از سال 

 مشکل مربوط به آشنا نبودن نیشتریب ،یکارآموز یبرنامه ها  یابینشان داد، در بخش ارز جیمقاالت نتاپس از مرور  یافته ها:

خدمات  تیریپرسنل با رشته مد ییو عدم آشنا انیدانشجو یآموزش یازهایها با ن مارستانیو ب  یدرمان یپرسنل مراکز بهداشت

با  انیدانشجو ییآشنا زانیم یکه برمبنا یکارآموز یبرنامه ها تیفیو ک یبخشاثر زانیم نیباشد. همچن یم یودرمان یبهداشت

ت اس یدرمان یخدمات بهداشت تیریرشته مد یبرا یعلوم پزشک یزیبرنامه ر یعال یهرکدام از موضوعات که در سرفصل شورا

 شد. یابیمتوسط ارز

 یتدر عرصه با مشکال یدر کارآموز ازیوردنم یمهارت ها یریاگی یبرا انیآن است که دانشجو یایحاصل، گو جینتا :نتيجه گيری

 یکارآموز یدوره ها یرشته و توجه به لزوم بازنگر نیپرسنل با ا شتریب ییآشنا ،یآموزش ندیفرآ یمواجه هستند و خواستار ارتقا

 هستند. یمطلوب تر یآموزش یبه سمت برنامه ها

 

 یدرمان یت بهداشتخدما تیریمد دانشجو، ،یکارآموز ت،يفيک یابیرز: اواژگان کليدی
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۳04  

 بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی

لوم ع دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه رسولی؛ اکبر

پژوهشی کارآفرینی در سالمت، مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، _انجمن علمی-ایرانپزشکی تهران، تهران، 

 ه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.دانشگا
ak-rasouli@student.tums.ac.ir 

دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه  شهرزاد اشجع اردالن؛

 علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

 

سازمان ها به شمار  ییایو عامل پو هیسرما نیماهر و پر توان در هزاره سوم ارزشمندتر یانسان یروین ایو  یانسانمنابع : مقدمه

آن سازمان دارد.   یستاده ها تیوکم تیفیدر ک ییهرسازمان، نقش بسزا یاصل یاز عوامل و نهادها یکیرود و به عنوان  یم

 نیمهمتر ستیبا یباال و بهبود مستمر م یری: انعطاف پذریخاص نظ یها یژگیبه و دنیات خود و رسیادامه ح یسازمان ها برا

 شتر،یب یو استقالل کار یعبارت است از: فراهم نمودن آزاد یرا توانمند سازند. توانمند ساز یانسان یروین یعنیخود  یابزار رقابت

انمد عوامل موثر بر تو یمطالعه به بررس نیهدف ا کارکنان سازمان. لذا یدر انجام کارها برا یریگ میتصم یبرا یریپذ تیمسئول

 پردازد. یم یمنابع انسان یساز

سطوح  ،یتوانمدساز یفارس یواژه ها دیباشد که با کل یبه صورت نظام مند م یپژوهش مرور کیمطالعه حاضر  : روش کار

 Human یسیانگل یواژه ها دیبا کل و Google scholar ،Magiraan ،SID یداخل یها گاهیدر پا یمنابع انسان ،یتوانمدساز

Resources ،Empowerment levels ،EmploeyeeEmpowerment یخارج گاهیپا رد pubmed ریو با اعمال متغ 

 قرار گرفت. یینها یمقاله مورد بررس ۳9( تعدادلیمقاله اص ،یورود به مطالعه)روزآمد یها

و  نزیو مدل راب یمثل مدل راهبرد یمتنوع یسازمان ها، مدل ها ینمنابع انسا یدر عوامل موثر بر توانمند ساز: یافته ها

ک سب ،یمشارکت تیریصورت گرفته عوامل مد یپژوهش ها نیوجود دارد. در ب یو ارتباط یزشیمثل انگ یمتفاوت یکردهایرو

رد، بر عملک یمبتن پاداش ،یاستقالل و ساختارسازمان ،یساز لگوکارکنان، ا یمشارکت در هدف گذار ار،یاخت ضیت،تفویریمد

 برخوردار بودند. یفراوان نیشتریبه کارکنان از ب یتخصص یو گروه، مهارت ها میت لیتشک ،یاجتماع تیحما

قا ب نهیو زم افتیدست  یبه اهداف سازمان یتوان به آسان یو استمرار آموزش کارکنان، م یتوانمند ساز یاجرا :نتيجه گيری

ل و استقال ،یفرهنگ کارگروه جادیا شتر،یو قدرت ب اریاخت ضیتوانند با تفو یسازمانها م انریسازمان را فراهم نمود. مد اتیوح

محوله  فینقش و وظا یشفاف ساز ،یمشارکت آن ها در تحقق اهداف سازمان نهیزم جادیا نیعمل به کارکنان و همچن یآزاد

 .ندینما جادیدر کارکنان ا یتوانمند ساز یبستر الزم را برا

 

 يدی : توانمند سازی، منابع انسانی، سطوح توانمند سازیواژگان کل
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۳0۳  

 عوامل موثر بر خودپنداره سالمندان : یک مقاله مروری

؛ استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن، دانشگاه علوم پرند پورقانع

 پزشکی گیالن، رشت، ایران

 ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرقدانشجوی کارشناسی ؛ فاطمه منصوری

 گیالن، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران
 

 

 هر روانی تصویر خودپنداره، یکی از ویژگی های روان شناختی که در اثر سالمندی کاهش می یابد، خودپنداره است.: مقدمه

وی با دیگران  ی در نتیجه ی تجربیات فرد با محیط و رابطه که است (عقاید و ها شارز )ظواهر، فرد ادراکات تمام شامل و فرد

 است ها، ممکن موقعیت و حوادث .است بی پایان و مداوم فرآیند یک هر فرد خودپنداره ی ارزیابی و حفظ شکل می گیرد.

می باشد. این  مراحل زندگی طی در آنها ربتجا پایه بر نیز سالمندان خودپنداره.دهند  تغییر زمان طول در را خودپنداره سطح

  مطالعه با هدف واکاوی عوامل موثر بر خودپنداره و بحث پیرامون آن ها صورت گرفته است.

(  در زمینه ی خودپنداره در سالمندان است.  4100تا  4110این مطالعه ، یک مقاله ی مروری از مقاالت منتشرشده ) :روش کار

، جستجویی در پایگاه های معتبر ایران  "عوامل موثر بر خودپنداره ی سالمندان چیست؟ ": با توجه به سوال پژوهش 

جهت شناسایی  google scholar ،)sid ،pubmed ،web of science ،scopus( گوگل اسکوالر )  (iranmedexمدکس

یماری های مختلف و راه های افزایش مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط خودپنداره با فاکتورهای دیگر، خودپنداره در ب

 خودپنداره در سالمندان انجام شد. مطالعات، بررسی، و یافته های موردنظر، استخراج گردیدند.

یافته ها، بیانگر بهبود خودپنداره در سالمندان، با عواملی نظیر : تناسب اندام و ظاهر فرد، ارتقاء کیفیت زندگی، آموزش : يافته هان

روانی در بیماران دیابتی، تمرینات هوازی با شدت کم و متوسط، خودکارآمدی و خودمدیریتی، تحصیالت باال  گروهی و حمایت

 و متاهل بودن و محیط های مختلف اجتماعی است.  

 مورد و موثر عضو را خود نموده، ارزشی بی و کفایتی بی احساس ،یینپا خودپنداره با با توجه به این که افراد :نتيجه گيری

نیستند، ضروری است، مراقبین با  روزمره زندگی در استرس کاهش یا تحمل برای درونی منابع دارای و نمی دانند جامعه بولق

ندان با هدف ارتقای کیفیت سالم بررسی بیشتر، علل کاهش خودپنداره را بیابند و راهکارهای افزایش آن را متناسب با هر سالمند،

 د.به کار گیرن

 

 خودپنداره ، سالمند ، تحقيق مروری، تصور از خود : واژگان کليدی

  



  

۳02  

بررسی تاثیر عادات و مداخالت  بهداشتی در ارتقاء سالمت ، ناهنجاری و شاخص 

 )مطالعه مروری( های دهان و دندان

قات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ، کمیته تحقیکاردانی سالمت دهان و دندان؛نرگس عظیمی

 ن،کرمانشاه، ایراکرمانشاه
nargesazimi.18@gmail.com 

؛ دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم حامد رحیمی

 پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه، ایران

 

یکی از نیاز های جامعه بشری ارتقاء سالمت است.مهمترین و نخستین گام جهت ارتقا سالمت و شاخص های دهان و : مقدمه

دان،شناسایی عوامل و عادات بهداشتی موثر در این زمینه میباشد.در مطالعه حاضر این شاخص ها و عادات صحیح و غلط دن

 بهداشتی و تاثیر مداخالت در این عوامل مورد بررسی قرار میگیرند.

 یاطالعات یها گاهیو پاGoogle Scholarمطالعه حاضر با استفاده از مستندات به دست آمده از موتور جستجوی روش کار:

 یگردآور Scopus ،Pubmedینالت یاطالعات یبانک ها زیو ن IRAN MEDEX،SID،MEDLIBEموجود در سطح کشور

 .قرار گرفتندتحلیل داده ها مورد  ه وشد

های در مجموع تعدادپانزده مقاله مرتبط با تاثیر عادات و مداخالت بهداشتی در ارتقاء سالمت ،ناهنجاری و شاخص : یافته ها

نفر  ۳040 نرایاکشور در  ینمونه مورد بررس تعداد کلمورد مطالعه قرار گرفت. 0۳.6-6۳سال های دهان و دندان در حد فاصل 

یافته ها حاکی از آن است که آموزش عملی و بیانی مسواك زدن ، استفاده از مسواك با .نمونه در هر مطالعه بود 416 نیانگیبا م

ت مداخال ی،خدمات وارنیش فلوراید،منطقه سکونت شهروالدین ،  ان های گیاهی،تحصیالت باالتربریستل انحنا دار،خمیر دند

 درکاهش شاخصروانی  -شرایط روحیبهبود ،های بهداشتی رفتار و مهارتآموزش ،  نسبت به ارتقا سالمت نگرشی ،بهبود آموزش

 ، مکیدن انگشت، معلولیتندان فشار دادن دندان هادافزایش سن،مصرف دخانیات  های دهان و دندان موثر میباشند.در مقابل

 ،تعداد افراد خانوار سبب افزایش ناهنجاریهای فکی و دهان و دندان شاخص های دهان و دندان میشود.

با توجه به شیوع عادات غلط بهداشتی بنظر می رسد آگاهی دادن به والدین و تدوین برنامه های آموزش بهداشت  :نتيجه گيری

استفاده از مسواکهای با ،عدم مصرف دخانیات،آموزش عملی مسواك زدن،کاربرد فلوراید موضعی،گونگی ترك عادتچدرخصوص 

 و اجرای برنامه های آموزشی ضروری می باشد. الیاف انحنادار

 

 ارتقاسالمت، مداخالت بهداشتی، شاخص دهان و دندان :واژگان کليدی

  



  

۳09  

وش های پیشگیری از پوسیدگی دندان بررسی سطح ارتقا سالمت دهان و دندان با ر

 )مطالعه مروری(

قات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ، کمیته تحقیکاردانی سالمت دهان و دندان؛نرگس عظیمی

 ،کرمانشاه، ایرانکرمانشاه
nargesazimi.18@gmail.com 

اه علوم شگ؛ دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی دانحامد رحیمی

 پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه، ایران
 

بهداشت  ،یبهداشت جهان سازمان. رود یبه شمار م یبهداشت عموم یشاخه ها نیاز مهم تر یکیبهداشت دهان و دندان : مقدمه

 نیعتریااز ش یکیدندان  یدگیپوس بگذارد. یزندگ تیفیبر ک یقیعم ریتواند تاث یضرورت در تمام عمر دانسته و م کیدهان را 

 یلذا مطالعه حاضر با هدف بررسکند. یم دیرا تهد تیجمع یو جنس یسن یگروه ها یباشد که در تمام یبشر م یها یماریب

 در ایران انجام شد.دندان  یدگیاز پوس یریشگیپ یسطح ارتقا سالمت دهان و دندان با روش ها

موجود  یاطالعات یها گاهیوپاGoogle Scholar یوتور جستجوواژه معتبر و جستجو در م دیمقاالت با استفاده از کل :روش کار

 شدند یگردآور Scopus ،Pubmedنیالت یاطالعات یبانک ها زیو نIRAN MEDEX،SID،MEDLIBEدر سطح کشور

 قرار گرفتند.تحلیل داده ها مورد  و

دان در دن یدگیاز پوس یریشگیپ یوش هامقاله مرتبط با ارتقا سالمت دهان و دندان با ر دو و ستیدر مجموع تعداد ب: یافته ها

نمونه  441نیانگیبا م 20۳0رانیدر ا یمورد مطالعه قرار گرفت.کل حجم نمونه مورد بررس 0۳64تا  0۳01 یحدفاصل سال ها

دندان  یدگیپوس معنادار ؛کاهشیبهداشت عملکرد شیدرافزا یشتریب تیموفق بای زیر ها یژگیو یدر هر مطالعه بود.مداخالت دارا

 اررفت ریی،تغ پیشبرد خودمراقبتیومدرسه در نیوالد همراهی، الت بهداشتیمداخ در استمرار.این ویژگی ها شامل:مراه بودنده

دهان شویه ها،خمیردندان  استفاده ازجلوگیری از چاقی وکمبود وزن،معاینات دوره ای، تغذیه با شیر مادر،  ،های غلط سالمت دهان

مات خد یریبه کارگ ، همچنینشده یزیرفتار برنامه ر یتئوری نوین و آموزش های روشبهبود و مسواك گیاهی، نمک فلوریده، 

  .بودند رانهیشگیپ

با  نتایج مطالعات نشان دادکه استفاده از ابزار ها و روش های آموزشی نوین واصالح سبک غلط سالمت در زندگی :نتيجه گيری

 راقبتی وکاهش میزان پوسیدگی دندان و ارتقا سالمت دهان دارد.کمک معلمین بهداشتی ثاثیر بسزایی در گسترش خودم

 

 واژگان کليدی : پوسيدگی دندان، پيشگيری، ارتقا سالمت

  



  

۳09  

در  یروسیو یها تیسرسوزن و ابتال به هپات یها بیاز آس یریشگیپ تیوضع یبررس

 بخش بهداشت و درمان نیشاغل

قات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قی، کمیته تحکاردانی سالمت دهان و دندان؛نرگس عظیمی

 ،کرمانشاه، ایرانکرمانشاه
nargesazimi.18@gmail.com 

علوم  ویی دانشگاه؛ دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجحامد رحیمی

 ،کرمانشاه، ایرانپزشکی کرمانشاه
 

نتقال قابل ا عفونت هایمشکل در مواجهه با  نیتر جیو را نیمهم تر یدر علوم پزشک زینوك ت لیاز وسا یناش یها بیآس: مقدمه

 تیمنتقله از راه خون مانند هپات یعفون یها یماریب باشد. یبه خصوص پرستاران م یو درمان یخون در کارکنان بهداشت قیاز طر

عرض در م یدرمان یبهداشت رکنانکا کنند. یم دیرا تهد درمانی – یهستند که سالمت کارکنان بهداشت یاز خطرات شغل دزیو ا

از  یریشگیپ یروشها نیاز جمله مهم تر ونیناسیواکسکه  هستند شیخو مارانبیاز  یروسیو یها تیهپات یکسب عفونت ها

 یروسیو یها تیسرسوزن و ابتال به هپات یها بیاز آس یریشگیپ تیوضع یبررس . از این رو بهشود یمحسوب م تیعفونت هپات

 در این مطالعه پرداخته شد.  هداشت و درمانبخش ب نیدر شاغل

استاندارد انجام شد و مطالعات از نوع توصیفی  یمطالعه بر اساس مستندات به دست آمده از بانکهای اطالعات نیا :روش کار

و  هیتجز ،یبا استفاده از پرسش نامه مورد بررس یتصادف یرینمونه گ وهینفرازکارکنان به ش 412۳بصورت مقطعی و بر روی 

 قرار گرفتند. لیتحل

را به صورت کامل دریافت  B تیهپات ونیناسیکارکنان  واکس %99نفر ( 0022مطالعه نشان داد که ) نیا یها افتهی: یافته ها

 ونیناسی( تحت پوشش واکس%22نفر ) 066از افراد مورد بررسی دچار آسیب ناشی از سر سوزن شده بودند.  %21کرده بودند. 

از جمله  به علل مختلف قاتیآسیب شده بود مربوط به خون گیری و تزر ارکه کارکنان دچ یودند و بیشترین حالتقرار نگرفته ب

 یتگخس لیشب به دل فتیاز سر سوزن، کار کردن در ش یناش بیعامل خطر آس نیباال بود. مهم تر یعجله در کار و تراکم کار

 بود.   قیو گذاشتن درپوش سوزن بعد از تزر یشفل

و  یبهداشت بخش انیمطالعه واکسیناسیون ضدهپاتیت ویروسی در کارکنان و دانشجو نیحاصل ا جیبا توجه به نتا :جه گيرینتي

ان شود. کارکن یم هیاز سر سوزن توص یناش یها بیاز آس یریشگیتوجه به پ نهیآموزش در زم نیتکمیل شود. همچن یدرمان

 احتیاط استاندارد را بیشتر رعایت نمایند.

 

 : آسيب سر سوزن، واکسيناسيون، هپاتيت، پيشگيریژگان کليدیوا
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 به المبت سالمندان ای تغذیه رفتار بر محور تئوری آموزشی مداخله تاثیر بررسی

 ۶۹۳0-۶۹۳۱ سال در بابل شهرستان درمانی بهداشتی مراکز دیابت در

 ارتقا و بهداشت آموزش سالمت،گروه ارتقا و بهداشت آموزش دکترای ؛ دانشجویتوری ندا احمدزاده

 ایران تهران، پزشکی تهران، علوم دانشگاه سالمت،
neda.ahmadzade.tori@gmail.com 

 یرانا تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، ارتقا و بهداشت آموزش گروه استاد زاده؛ شجاهی داود

 سالمت، رب موثر عوامل اتتحقیق سالمت،مرکز ارتقا و بهداشت آموزش ؛ دکترایاندی سیدی جلیل سید

 ایران بابل، پزشکی بابل، علوم دانشگاه سالمت، پژوهشکده
 

 اصول ترعای با میتوان ولی ، نمود پیشگیری آن از توان نمی که است سالمندان در شایعی متابولیسمی اختالل دیابت: مقدمه

 دیکلی جزء بالینی تغذیه آموزش. کرد حفظ دیسالمن برای را خود روحی و جسمی سالمت زندگی، دوران تمام در صحیح تغذیه

 بابل شهر در دیابت به مبتال سالمندان ای تغذیه آگاهی بر آموزش تاثیر ارزیابی باهدف مطالعه این. است مبتال فرد بیماری کنترل

 .شد انجام

 تصادفی صورت به که باشد ینفرم 411 مطالعه در کننده شرکت افراد تعداد بود ای مداخله ای مطالعه حاضر مطالعه: روش کار

 بخش دو در ای پرسشنامه اطالعات آوری گرد ابزار. گیرند می قرار (نفر 011 کدام هر) شاهد و مداخله گروه دو در و انتخاب

 شپی بصورت اطالعات بود ای تغذیه رفتارهای مورد در عملکرد7نگرش7 آگاهی سنجش پرسشنامه و دموگرافیک اطالعات شامل

 نطر در ماه یک مدت به آموزشی جلسه چهار بصورت مداخله .شد آوری جمع مداخله از پس ماه ۳ فاصله با مونآز پس و آزمون

 تی، آزمون دو، کای آماری آزمونهای از متغیرها ارتباط بررسی برای نیز و توصیفی های شاخص از ها داده تحلیل برای. شد گرفته

 . شد استفاده همبستگی و یکطرفه واریانس تحلیل

 میزان میانگین نظر از آموزشی مداخله انجام از قبل شاهد و مداخله گروه بین داری معنا تفاوت داد نشان ها داده: یافته ها

 ولی ) p < 0/05)دادند نشان آموزشی برنامه از بعد معناداری اختالف نتایج، مداخله گروه در و ندارد وجود عمل و نگرش 7آگاهی

 .(p > 0/05)نداشتند معناداری تفاوت ماه ۳ گذشت از سپ متغیرها این شاهد گروه در

 نتایج و شد HbA1c درصد ناشتا، خون قند دار معنی کاهش موجب بیماران KAP با ارتقا همراه تغذیه آموزش: گيری نتيجه

 .هستند دیابت بیماری به نسبت بهتری عملکرد و نگرش آگاهی، دارای دیده آموزش افراد که داد نشان حاضر بررسی

 

 نگرش,سالمندان, آگاهی دو، نوع دیابت: کليدی واژگان
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 متحانا اضطراب میزان بر ابتدایی آموزان دانش الکترونیکی سنجش تاثیر بررسی

 ۶۹۳۱سال  در

 اراک اسالمی آزاد دانشگاه درسی، ریزی برنامه دکتری دانشجویخدابخشی؛  شکوفه

 کرمانشاه پرورش و آموزش کل اداره درسی، ریزی برنامه ارشد کارشناسرحیمی؛  حسن

 ایران کرمانشاه، کرمانشاه، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته؛ رحیمی حامد

rahimi.sky72@gmail.com 

 

 رد گفت توان می. است هیجانی شناختی، مهم ی پدیده یک منزله به امتحان اضطراب ی زمینه در دار نظام تحقیقات: مقدمه

 به و آموزان دانش سالمت و تحصیلی عملکرد کاهش اصلی عوامل از یکی امتحان اضطراب آموزان، دانش التمشک و مسائل میان

 ایدب امتحانات برای مثبت و بهتر عملکرد به آموزان دانش یابی دست برای که باشد، می جامعه آموزشی های سرمایه رفتن هدر

 موزانآ دانش الکترونیکی سنجش تاثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش رو این از. برد کار به اضطراب درمان قلمرو در هایی شیوه

 .است گرفته صورت 0۳69 تحصیلی سال در شهرکرمانشاه ابتدایی آموزان دانش در امتحان اضطراب میزان بر ابتدایی

 پژوهش این در لعهمطا مورد ی نمونه. است بوده کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش نوع از آزمایشی پژوهش روش: روش کار

 مونآز از استفاده شامل حاضر پژوهش ابزارهای. شد انتخاب ای خوشه تصادفی گیری نمونه روش با که بود جامعه افراد از نفر 91

 آوری جمع از پس. باشد می امتحان اضطراب ی پرسشنامه و دروس ارزشیابی در استفاده مورد ساخته محقق الکترونیکی های

 سطح در و است گرفته صورت پراکندگی و مرکزی شاخصهای محاسبه توصیفی، دادههای تحلیل و جزیهت سطح در ها، داده

 .گردید استفاده کوواریانس تحلیل از فرضیه آزمون برای استنباطی، دادههای تحلیل و تجزیه

. ستا داشته داری معنی تأثیر آموزان دانش امتحان اضطراب بر الکترونیکی های آزمون از استفاده که داد نشان نتایج: یافته ها

این تفاوت میانگین نمرات اضطراب امتحان در گروه بنابر است. 19/1بدست آمده کمتر از   Fسطح معنی داری مقدار  که چرا

 انامتح اضطراب میزان کاهش در کارگاهی، الکترونیکی های آزمون از استفاده گفت توان می و بوده دار معنی آزمایش و کنترل

 .دارد تاثیر وزانآم دانش

 دانش امتحان اضطراب میزان کاهش در کارگاهی الکترونیکی های آزمون از استفاده که داد نشان پژوهش نتایج : گيری نتيجه

 کالسی-درون و کاغذی -مداد روش به نسبت را متعددی مزایای آنالین روش به ارزشیابی همچنین. است داشته تاثیر آموزان

 ها داده آوری جمع فرایند دهد می اجازه گیرد، می کالس از کمتری زمان دارد، مدیریت برای کمتری ههزین آنالین روش. دارد

 .شود انجام سرعت به
 

  امتحان اضطراب الکترونيکی، آزمون آزمون،: کليدی واژگان
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 رد موردی مطالعه:  سیگما شش استقرار موفقیت بر آفرین تحول رهبری تاثیر

 بم پزشکی علوم دانشگاه

  ایران بم، بم، پزشکی علوم دانشگاه بم، مامایی و پرستاری دانشکده علمی، هیئت عضو ؛ مربینجفی اظمک
najafikazem67@yahoo.com 

 بم، بم، پزشکی ومعل دانشگاه بم، مامایی و پرستاری دانشکده پرستاری، کارشناسی ؛ دانشجویبیگلری مرضیه

 ایران

 بم، بم، کیپزش علوم دانشگاه بم، مامایی و پرستاری دانشکده ، پرستاری کارشناسی ؛ دانشجویسالجقه زهرا

 ایران

 بم، بم، یپزشک علوم دانشگاه ، بهداشت دانشکده علمی، هیئت عضو ؛ استادیاربافقی اکبریان جواد محمد

 ایران
 

 

 هک آنجایی از و شود می تلقی کشور آموزشی نهاد اجزاء مهمترین از اجتماعی پدیدهای عنوان به پزشکی علوم دانشگاه: مقدمه

 فرینآ تحول رهبری تاثیر حاضر تحقیق در لذا داند می انسانی نیروی هدایت گرو در را مدیر هر موفقیت رهبری نوین های شیوه

 .گرفت قرار بررسی مورد بم پزشکی علوم دانشگاه در سیگما شش استقرار موفقیت بر

 در صورت به گیری نمونه و بودند ستادی و صف حوزه کارکنان شامل پژوهش جامعه مقطعی توصیفی پژوهش این در: روش کار

 سیگما شش اجرایی اصول پرسشنامه و آفرین تحول رهبری سبک پرسشنامه دو اطالعات، آوری جمع ابزار شد انجام دسترس

 رتیببت آن مقدار که شد استفاده کرونباخ الفای روش از پایایی برآورد برای و صوری روش از استفاده با پرسشنامه روایی. بود

 استفاده استنباطی و توصیفی آماری روشهای از شده آوری جمع های داده تحلیل و تجزیه برای. آمد بدست 0/966 و  0/892

 .گردید

 توزیع بر الد اسمیرنوف کولموگراف آزمون نتیجه بود فرعی فرضیه پنج و اصلی فرضیه یک شامل که حاضر تحقیق در: ها یافته

 متما است معناداری سطح حداقل از کوچکتر رگرسیون آزمون معناداری سطح که آمده بدست نتایج به توجه با و ها دهدا نرمال

(p<0/05)باشد می تائید مورد تحقیق های فرضیه. 

 بر یواقع تمرکز با آفرین تحول رهبری عوامل تمام بین که است این دهنده نشان تحقیق این از حاصل نتایج: گيری نتيجه

 ثبتم ی رابطه ریسک مدیریت و فرایندها بر تمرکز مرز، و حد بدون مشارکت برحقایق، مبتنی مدیریت رجوع، ارباب و راجعینم

 معلو دانشگاه در سیگما شش استقرار موفقیت بر آفرین تحول رهبری که است آن بیانگر امر این که دارد وجود معناداری و

 .است گذار تاثیر بم پزشکی

 

 بم پزشکی علوم سيگما، شش آفرین، تحول رهبری:  یکليد واژگان
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 و آگاهی، نگرش افزایش بر هوا آلودگی مورد در آموزشی مداخله تاثیر بررسی

 اعتقاد مدل از استفاده با تهران ۱ منطقه راهنمایی اول پایه دانش آموزان عملکرد

 بهداشتی

 ارتقا و بهداشت آموزش گروه سالمت، ارتقا و بهداشت آموزش دکترای دانشجوی توری؛ ندا احمدزاده

 تهران پزشکی علوم دانشگاه سالمت،
 تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی، مامایی،گروه در مشاوره ارشد کارشناسی دانشجویسمامی؛  الهه

 تهران پزشکی علوم دانشگاه سالمت، ارتقا و بهداشت آموزش گروه استاد زاده؛ شجاعی داود

 تهران پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت ارشد،گروه کارشناسی یدانشجو ؛ابوسعیدی زهرا
z_12500@yahoo.com 
 

طرفی دوره کودکی پشت سر گذاشته شده است از طرف دیگر  دوره راهنمایی مرحله مهمی برای یادگیری است زیرا از:  مقدمه

کمتر به موضوع آلودگی هوا پرداخته و  ست. از آنجاییکه رشته آموزش بهداشت در ایرانپذیرش حقایق زندگی ا شخص آماده

ر در مورد آلودگی هوا د به محیط زندگی او بر می گردد در این تحقیق تالش شده تأثیر آموزش یکی از جنبه های سالمت انسان

 .شود دانش آموزان پایه اول راهنمایی ارزیابی

و  (دختر 014پسر و  04 )نفر گروه مورد  002کننده شامل  ه قبل و بعد شاهد دار بود. افراد شرکتاین نوع مطالع:  روش کار

 پرسشنامه محقق ساخت بر اساس مدل می شدند. روش کار به این صورت بود که (دختر .0پسر و  04) دشاه نفر گروه 096

 برگزار شد. سه ماه بعد یع پمفلت برای گروه موردسپس درچهارجلسه آموزشی همراه با توز .بین دانش آموزان توزیع گردید

 آزمونهای مورد .تجزیه و تحلیل شد SPSS گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار پرسشنامه توسط دانش آموزان تکمیل "مجددا

 .همبستگی پیرسون بود استفاده شامل: تی زوجی، تی مستقل، کای اسکوئر و

 معناداری پیدا کرده بود آگاهی دختران تران در مقایسه با نمرات قبل و بعد افزایشسطح آگاهی و نگرش دخ: یافته ها

(p_value=0.0001)و نگرش (p_value<0.0001) عملکرد و نگرش پسران معنادار نبود نمراتافزایش نمرات اگاهی 

  تمام گروه ها افزایش معناداری نداشت

 با بهبود سطح آموزش یا افزایش تاثیرگذارتر بود. د آلودگی هوا در دخترانبه نظر می رسد مداخله آموزشی در مور :گيری نتيجه

 .شاید نتایج متفاوتی حاصل می شد حجم نمونه در پسران
 

 اگاهی، نگرش، عملکرد، آلودگی هوا،مدل اعتقاد بهداشتی:  کليدی واژگان
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 روریم مطالعه یک:  آلزایمر به مبتال سالمندان حافظه بر درمانی موسیقی تاثیر

 ایران شیراز، یراز،ش پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته گفتاردرمانی، دانشجوی ؛زاده حسن لیدا
l.hasanzadeh1374@gmail.com 

 

 

 شایع از یکی آلزایمر. است اهمیت حائز آنها سالمت پیرامون مشکالت سالمندان، جمعیت نسبی افزایش دلیل به امروزه: مقدمه

 از .است جهان در بهداشتی بزرگ مشکالت از یکی حاضر درحال که است سالمند افراد در پیشرونده شناختی تاختالال ترین

 آوری،یاد تفکر، قدرت جمله از شناختی های جنبه سایر آن دنبال به که باشد می حافظه کاهش بیماری این اصلی های مشخصه

 قصد مروری مطالعه این در .میکند مختل شدت به را افراد این ی نهروزا زندگی و بیند می آسیب تمرکز و وتحلیل تجزیه قدرت

 اختیشن مختلف های حیطه در آلزایمر به مبتال سالمندان ی حافظه عملکرد بهبود در درماتی موسیقی نقش بررسی به داریم

 .بپردازیم

 SID  الکترونیکی منابع در جستجو برای "سالمندان" ،"حافظه " ،"آلزایمر" ،"درمانی موسیقی" های ازکلیدواژه: روش کار

،Noormags ،IranDoc ،Google scholar ،PubMed  مقاله حاصل  ۳00استفاده شد.تعداد  4100-4110بین سال های

 .است شده استفاده مقاله این نگارش برای مطالعه ۳1 از ها مقاله خالصه و عنوان مطالعه از بعد که بود، فوق جستجوی

 لهجم از دارد وجود موسیقی طریق از آلزایمر به مبتال سالمند افراد در حافظه عملکرد بهبود برای نوعیمت های روش: یافته ها

 های تمرین آشنا، های آهنگ دادن گوش ،)صوتی ضبط یک با همراه بصری های محرك(بعدی دو بصورت ناآشنا اشعار ارائه

 خواندن، آواز محیط، در صدا تشخیص شده، ضبط دایص پخش داستان، خواندن ،)آوازی های گروه(ریتمیک حرکات آوازی،

 شآموز شده، انتخاب خانواده افراد توسط که انگیز خاطره و عالقه مورد موسیقی پخش گیرنده، و فعال موسیقی عناصر آموزش

 یطبیع رفتار اصالح های تکنیک حافظه عملکرد بهبود. گروهی همخوانی موسیقی، سازهای نواختن آموزش زنده، موسیقی آواز

 .شود دیگر شناختی های مهارت و حافظه عمکرد بهبود به منجر تواند می سالمندان به آن آموزش که شود می شامل را

 این بخشی اثر از شده ذکر نتایج به توجه با. است مفید و هزینه کم خطر، بی ی مداخله یک درمانی موسیقی: گيری نتيجه

 .برد بهره آلزایمر به مبتال سالمندان حافظه عملکرد بهبود به نیرسا کمک در آن از توان می درمانی، تکنیک
 

 سالمندان حافظه، آلزایمر، درمانی، موسيقی: کليدی واژگان
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A new strategy for improving medical ethics among students 

Lida hasanzadeh; Student research committee, Shiraz university of medical 

sciences, Shiraz, Iran       l.hasanzadeh1374@gmail.com 

Seyed Ali Hossein Zahraei; Student research committee, Shiraz university of 

medical sciences, Shiraz, Iran 

 

 

Introduction: By increasing the patients knowledge and also increasing their expects from 

medical services attention of a medical student to obey and point to medical ethics should be 

improve. Many ethical methods obtained in order to make a good ethical view for future general 

practitioners from currently medical students. 

Methods: Two groups of medical student rotations that passed medical ethics course follows 

just after course exam that first group is not obligate to say and pay attention to ethics of a 

patient in presenting their history but another group must tell about ethical manners of a patient 

and ask patients about ethical rules they should received and the attending want these ethical 

point of views in their history note near physical exams and systematic review. Then the results 

analyze to prove if continue and force to think about a patient's ethical needs the medical 

students voluntarily obey the ethical rules in future. 

Results: As it proved that when something wanted obligatory from a student and he tried and 

paid attention continually it will get popular to do it in future also if it doesn't need to interact 

for example when an attend wants his student to check heart rate and want them to argue about 

it in their histories if the students go to a ward that doesn't need heart exam they check heart 

rate voluntary too. 

Conclusion: We can make such methods for ethical view to be done near medical exams and 

histories too. 

 

Key words: learning improvement, public heaith, learning method 
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 یپزشک غیر های رشته و پرستاری رشته دانشجویان سالمت سواد سطح مقایسه

 ۶۹۳9در سال  شاهد دانشگاه

 شاهد دانشگاه عمل اتاق کارشناسی دانشجو؛ ارسالنی صابره

 شاهد دانشگاه عمل اتاق کارشناسی دانشجو ؛خرمی مهدیه

 شاهد دانشگاه علمی هیئت ؛ عضوحیدری معصومه
 

 بهداشتی اولیه خدمات و اطالعات فهمیدن و کردن، تحلیل آوردن، دست به در افراد توانایی از است عبارت سالمت سواد: مقدمه

 توجه با.دکنن اتخاذ را درستی تصمیمهای و داشته مشارکت خود سالمتی به مربوط مسائل مورد در بتوانند تا دارند نیاز آن به که

 اریپرست رشته دانشجویان سالمت سواد سطح مقایسه مقطعی ی مطالعه این انجام از هدف7 دانشجویان در موضوع این اهمیت به

 .است بوده .0۳6 سال در شاهد دانشگاه پزشکی غیر های رشته و

 دانشجویان از نفر 404 مطالعه مورد نمونه تعداد. است (مقطعی) پیمایشی روش به و توصیفی نوع از پژوهش این: روش کار

 گیری نمونه.است (46/80) پزشکی غیر دانشجوی 0۳4 و ( 9۳/  06 ) پرستاری دانشجوی 091 شامل که است شاهد دانشگاه

 و منتظری توسط که سالمت سواد پرسشنامه از اطالعات آوری جمع جهت. گرفت انجام .0۳6 سال در دسترس در ی شیوه به

 آماری افزار نرم وارد گذاری کد و آوری جمع از پس پرسشنامه اطالعات.گردید استفاده7  شده تنظیم( HELIA )همکاران

SPSS شد. 

 انحراف و میانگین و سال ( 41/  02 ± 0/  90 ) ستاریپر دانشجویان سنی معیار انحراف و میانگین داد نشان ها یافته: یافته ها

7 دسترسی7 خواندن حوزه 9 در سالمت سواد سطح میزان که بود سال ( 44/  0 ± ۳/  94 )پزشکی غیر دانشجویان سنی معیار

 یپزشک رغی دانشجویان از پرستاری دانشجویان سالمت سواد کل نمره چنین هم رفتار و گیری تصمیم7 ارزیابی7 درك و فهم

 ± 01/  61 ) پرستاری دانشجویان سالمت سواد سطح معیار انحراف و میانگین ها داده از حاصل اطالعات براساس . بود بیشتر

 تی آماری آزمون و بود ( 9۳/  .4 ± 0۳/  1.) پزشکی غیر دانشجویان سالمت سواد سطح معیار انحراف و میانگین و ( 0./  20

 .داد نشان پزشکی غیر و پرستاری دانشجویان سالمت سواد سطح میانگین بین(p<0/05) داری معنی اختالف مستقل

 امر این و دارند برخورد تری پایین سالمت سواد سطح از پزشکی غیر دانشجویان ها داده از حاصل نتایج براساس: گيری نتيجه

 .نماید می تاکید را گروه این سالمت سواد سطح بردن باال به توجه لزوم

 

 پزشکی غير دانشجویان پرستاری؛ دانشجویان, سالمت سواد: کليدی انواژگ
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 یک :اورژانس بخش در اورژانس طب متخصص ویزیت انتظار زمان میانگین بررسی

 مطالعه موردی

 تهران، ران،ته پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده درمانی، و بهداشتی خدمات مدیریت دکتری ؛ دانشجوینجفی مرضیه

 ایران البرز، البرز، پزشکی علوم دانشگاه باهنر، بیمارستان بالینی تحقیقات مرکز ایران،
marziyenajafi@yahoo.com 

 تهران، یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده درمانی، و بهداشتی خدمات مدیریت دکتری ؛ دانشجویسیدمحمودی محسن

 ایران تهران،

 تهران، تی،بهش شهید پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده درمانی، هداشتیب خدمات مدیریت ارشد ؛ کارشناسرجایی رویا

 ایران

 ایران البرز، البرز، پزشکی علوم دانشگاه باهنر، بیمارستان پزشکی، آموزش ارشد ؛ کارشناسقربانی علی

 تهران میاسال آزاد هدانشگا حسابداری، و مدیریت دانشکده درمانی، بهداشتی مدیریت دکتری دانشجوی علیاری؛ ابوالفضل

 ایران تهران، جنوب،

 

 چکیده

 مانز بدون و موقع به تاخیر، بدون مراقبت ارائه و ها مراقبت بودن هنگام به سالمت های مراقبت کیفیت ابعاد از یکی: مقدمه

 ورژانسا بخس در اورژانس طب متخصص ویزیت انتظار زمان میانگین بررسی مطالعه این هدف. باشد می بیمار به طوالنی انتظار

 .بود

 بخش به کننده مراجعه بیماران را مطالعه مورد جامعه. باشد می کاربردی نوع از و مقطعی پژوهشی حاضر، پژوهش: روش کار

 نفر 002 تعداد کوکران، نمونه حجم فرمول از استفاده با نمونه. دادند تشکیل تهران شهر در عمومی بیمارستان یک اورژانس

 ستفادها با آمده دست به های داده. شد انجام ساخته محقق لیست چک از استفاده با بیماران پرونده بررسی با همطالع. شد محاسبه

 SPSS 18 افزار نرم وسیله به پژوهش متغیرهای توصیف برای میانگین قبیل از مرکزی های شاخص و توصیفی های روش از

 .شد تحلیل

دقیقه بود. بیشترین  ۳/49. بیمارستان اورژانس بخش به کننده مراجعه بیماران ارانتظ زمان میانگین حاضر پژوهش در: یافته ها

و کترین میانگین زمان انتظار مربوط  9دقیقه( مربوط به سطح ترایاژ  0/91.میانگین زمان انتظار ویزیت متخصص طب اورژانس) 

 دقیقه (بوده است. 01/04با میانگین)  0به سطح تریاژ 

 یفتکل تعیین جهت اورژانس طب متخصص ویزیت زمان میانگین برای ملی استاندارد های شاخص تاس الزم: گيری نتيجه

 گردد ارزیابی مستمر صورت به و تدوین درمان، شروع و بیماران

. 

  اورژانس بخش اورژانس، طب متخصص انتظار، زمان: کليدی واژگان
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 استراتژی های آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 ایران اردبیل، اسالمی ازاد دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده مامایی، کارشناسی نشجویدا ؛محفوظی روشنک

 

. رفتگ قرار توجه مورد بهداشتی، مراقبت هزینههای رشد افزایش از ناشی نگرانی دنبال به سالمت ارتقای جهانی جنبش: مقدمه

 به بهداشت و آموزش بخش در مخارج و هزینه صرف با دولت توسط زیرساخت انجام و بهداشت آموزش نقش بر پژوهش این در

 أکیدت اقتصادی و اجتماعی روانی، ابعاد تمامی در و جامع رویکردی با سالمت وضعیت بهبود برای کلیدی استراتژی یک عنوان

 .کند می

 راتژیاست رابطه یبررس به معمولی مربعات حداقل روش تحلیل تجزیه و ایویوز افزار نرم از استفاده با پژوهش این در روش کار:

 میزان و سالمت ارتقای برای نمایندهای عنوان به درایران میر و مرگ نرخ. شد پرداخته سالمت ارتقای و بهداشت آموزش

 .دش گرفته درنظر بهداشت آموزش استراتزی نماینده عنوان به بهداشت بخش در دولت مخارج همچنین و باسوادی آموزش،نرخ

 طرف از. است شده میر و مرگ نرخ کاهش باعث فرد باسوادی نرخ و آموزش افزایش که داد نشان پزوهش های یافته: یافته ها

 .است شده میر و مرگ نرخ کاهش باعث بهداشت و اموزش بخش در دولت مخارج افزایش دیگر

 و نسیاستگذارا ن،اندرکارا دست به سالمت آموزش توسعه نیازمند اقدامها این تمامی که فردی مهارتهای توسعه :گيری نتيجه

 با .است ضرورت کشور، سالمت بخش در کاربردی و علمی ساختاری وجود سالمتی، آموزش چنین توسعه برای و است مردم

 سطح ایارتق برای ریزی برنامه بر مبتنی ساختاری و قوی پشتوانه دارای باید نیز کشور سالمت بخش مهم رویکرد این به توجه

 رگم کاهش و سالمت ارتقای باعث توانسته بهداشت و آموزش برای هزینه صرف با دولت زیرساخت دایجا زمینه در. باشد سالمت

 ینهمچن و افراد اگاهی و آموزش زمینه در دولت مخارج افزایش با که میکند تایید را حقیقت این نیز پژوهش نتایج. شود میر و

 متسال سواد و باسوادیافزایش  درصد یک ازای به. است افتهی کاهش میر و مرگ است، شده انجام بهداشت زمینه در که مخارجی

 بهداشت زمینه در دولت درمخارج درصدی یک افزایش ازای به همچنین است یافته کاهش درصد ۳۳ میر و مرگ میزان واقع در

 .یابد می کاهش درصد ۳۳ میر و مرگ آموزش و
 

 سازی انمندتو و سالمت ارتقای بهداشت، آموزش استراتژی: کليدی واژگان
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 آموزان ای دانش منطقه سرشماری: ایرانی آموزان دانش روانی سالمت بررسی

 دبیرستانی

 امام یادگار واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایه، علوم دانشکده فناوری، زیست کارشناسی دانشجوی داودی؛ پوریا

 تهران )ره(
Poorya.davoodi20@gmail.com 

 آزاد اهدانشگ پزشکی، دانشکده زنان، در تهاجمی مؤثر های تکنیک تحقیقات ؛ مرکزدوست اخالق میثم

 تهران اسالمی

 ادگاری واحد اسالمی آزاد پایه،دانشگاه علوم دانشکده فناوری، زیست کارشناسی ؛ دانشجویهاشمی آتوسا

 تهران امام)ره(
 

 أثیرت زندگی های جنبه تمام بر که است توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای در مهم مشکالت از یکی روان سالمت: مقدمه

 کودکان ٪ 41 - 01 جهان سراسر در. شود مطرح مهاجرتی و اقتصادی مشکالت تواند می روان سالمت بر موثر ازعوامل. گذارد می

 41 دهه اواسط تا دوم ماهه سه تا و سالگی 02 سن از روانی های بیماری تمام از نیمی. هستند روانی اختالالت دچار نوجوانان و

 مطالعه این از هدف. گذارد می تاثیر افراد تحصیلی وضعیت بر روان سالمت که دهد می نشان متعدد مطالعات. شود می شروع

 .بود دبیرستان آموزان دانش روان سالمت تعیین

 دو و پسرانه مدرسه دو) دبیرستان چهار آموزان دانش تمام دربین 69 سال ماه اردیبهشت در مقطعی مطالعه این: کار روش

 از فارسی معتبر نسخه یک مطالعه، این در. بود سرشماری روش به گیری نمونه روش. شد انجام تهران در (دخترانه مدرسه

 قرار تحلیل و تجزیه مورد 40 نسخه SPSS نرمافزار از استفاده با ها داده و گرفت قرار استفاده موردGHQ-28  پرسشنامه

 .گرفتند

 نام ثبت ( %9970 ) دختر 61۳ و ( %۳276 ) پسر 202 که شد انجام دبیرستانی آموز دانش .0۳0 روی بر مطالعه این :ها یافته

 دار معنی عمومی سالمت نمره و سن بین همبستگی .(p<0/001) بود پسران از باالتر دختران در عمومی سالمت نمره. کردند

 نمرات حال، این با (p=0.24)آمد بدست هشتم کالس از مرهن باالترین افسردگی، مقیاس مقایسه در (r=0.05,p=0.03). بود

 وجود معناداری تفاوت تحصیلی نمرات بین (p=0.24)اجتماعی عملکرد مقیاس و (p=0.13)اضطراب های مقیاس از آمده بدست

 .دادند نشان ار افسردگی عالئم آموزان دانش از نفر 0۳۳ و داشتند دشوار جسمی مشکالت دانشجویان از % 072 همچنین. نداشت

 هائز یاربس دقیق ریزی برنامه با اموزان دانش روانی سالمت بررسی مطالعه، این از آمده بدست نتیاج به توجه با: گيری نتيجه

 . است اهمیت

 

 تحصيلی موفقيت موزان،آ دانش سالمت عمومی، سالمت: واژگان کليدی

  



  

۳4.  

Motivators and Barriers to seasonal influenza vaccination uptake 

among healthcare workers 

 

Poorya Davoodi; Young Researchers and Elite Club, Shahre Rey Branch, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran           poorya.davoodi20@gmail.com 

Meisam Akhlaghdoust; Minimally Invasive Techniques Research Center in 

women, Tehran Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran  

Atoosa Hashemi; Young Researchers and Elite Club, Shahre Rey Branch, Islamic 

Azad University, Tehran, Iran  

 

 

Introduction: Influenza is a major problem for every healthcare in the works life. The use 

of influenza vaccine in healthcare staff was suggested, but the studies have shown that 

frequency of vaccination is low in healthcare staff. The aim of this study were to determine 

barriers and motivators factors effecting influenza vaccination uptake among healthcare 

workers.  

Methods: This cross sectional study was performed in December 2016 on 200 healthcare staff 

at Amir-al-Momenin hospital affiliated to Tehran Medical Sciences Branch, Islamic Azad 

University. All participation was between 20 and 40 years old. The data were collected by two 

questionnaires. For analysis data used by SPSS software version 23.  

Results: The participant of this study was 103 (51.5%) male and 97 (48.5%) female. Distrust 

available vaccines (69%), fear of side effects (65%), lack of enough information in vaccination-

time (59%) and lack of enough time for receiving the vaccine (56%) were the most important 

preventive causes in application of the vaccine. Barriers and motivators factors effecting 

influenza vaccination uptake among healthcare workers in the different wards was significant 

(P< 0.03) and healthcare staff of the infectious ward have a good motivation and have low 

barriers factors (P < 0.04). There was no significant between male and female answers (P< 0.59) 

and no significant between history of vaccination uptake (P< 0.7).  

Conclusion: This study showed that vaccine with valid brand, distribution of vaccine in 

proper time and season and presentation of free vaccine to personnel are effective motivating 

items in vaccination uptake.  

 

Keywords: Influenza, Vaccination, Barriers, Motivators, Healthcare workers  



  

۳40  

 Study on prevalence and causes of smoking among students of 

shahid sadoughi University of Medical Sciences 

Sajjad Rahimi Pordanjani; Ph.D Student of Epidemiology, Student Research 

Committee, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran  

Behnaz Rahimi Pordanjani; BSc of Public Health, School of Health, Shahrkord 

University of Medical Sciences, Shahrkord, Iran  

 

Introduction: Knowing the cause of smoking, as one of the most important and the most 

preventable cause of disease and early mortality, is the most important step in controlling the 

use of it. This study was conducted to determine the frequency and causes of smoking among 

students of Yazd University of Medical Sciences.  

Methods: In this descriptive analytic( cross-sectional) study, 250 students of Yazd University 

of Medical Sciences selected using systematic random sampling were studied. Data were 

collected through valid questionnaire and were analyzed using SPSS software (version 16) at a 

significance level of p=0.05 by chi-square and logistic regression statistics tests.  

Results: In this study, the prevalence of smoking and consumption of narcotics were 19.2% 

and 69.2% respectively. The most important factor for smoking was unemployment (31.25%). 

The main motivation for smoking was entertainment (31.25%). Statistically significant 

relationships were found between smoking and gender, marital status, ethnicity, place of 

residence and drug consumption of parents  

Conclusion: According to the causes and relatively high prevalence of smoking among 

medical sciences students as messengers of health, providing the amenities, holding life skills 

workshops and consultation seems to be necessary to prevent this scourge. 

 

Keywords: Smoking, prevalence, Student 

  



  

۳46  

 رمانید بهداشتی مراکز سالمت رابطین در زندگی کیفیت های کننده پیشگویی

 تهران جنوب

   ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه ؛ دانشیار،صادقی رویا
sadeghir@tums.ac.ir 

 علوم شگاهدان بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه ارشد، کارشناسی دوره ؛ دانشجویبیات بی بی بیرام

 تهران، ایران تهران، پزشکی

 ایران هران،ت ایران، پزشکی علوم دانشگاه رجایی، شهید عروق و قلب درمانی و تحقیقاتی آموزشی، مرکز  ؛ استادیار،محبی بهرام

 انشگاهد بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش وهگر سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش تخصصی ؛ دکتریطل آذر

 ایران تهران، پزشکی تهران، علوم

 ایران تهران، هران،ت پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده زیستی، آمار و اپیدمیولوژی گروه ؛ استادیار،نژاد یکانی سعید میر

 

 افزایش اب. شود می گرفته نظر در روان بهداشت همچنین و عمومی تسالم در تاثیرگذار شاخصی عنوان به زندگی کیفیت :مقدمه

 نان،آ زندگی کیفیت رفتن باال و افراد عملکرد حفظ گرفتن نظر در با سالمت ی دهنده ارتقاء رفتارهای اهمیت ، افراد عمر طول

 مراکز المتس رابطین در زندگی تکیفی های کننده پیشگویی تعیین مطالعه این از هدف. گردد می نمایان بیشتر مستمر طور به

 .بود تهران جنوب درمانی بهداشتی

 به که تهران جنوب درمانی بهداشتی مراکز سالمت رابطین از نفر 411 روی بر تحلیلی-مقطعی صورت به مطالعه این :روش کار

 قاءارت رفتارهای پایای و روا ایه پرسشنامه شامل اطالعات گردآوری ابزار. گرفت انجام شدند، انتخاب ای خوشه گیری نمونه روش

 روایی. بود شناختی جمعیت متغیرهای انضمام به بزنف مدل های سازه و (SH-36) زندگی کیفیت و HPLPII سالمت دهنده

 و توصیفی های ازآزمون استفاده با ها داده تحلیل (α:%88) گرفت قرار سنجش مورد بزنف مدل های سازه پرسشنامه پایایی و

 .گرفت انجام 42 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با 1/  19 از کمتر داری معنی سطح در چندگانه خطی رگرسیون

 سالمت دهنده ارتقاء رفتارهای و  (P=0.02) کننده قادر عوامل ،(P=0.003)سن متغیر که داد نشان رگرسیونی تحلیل :یافته ها

 .بودند زندگی فیتکی برای ها کننده پیشگویی عوامل ترین قوی (P<0/001) کلی

 تایید را یزندگ کیفیت داشتن جهت سالمت دهنده ارتقاء رفتارهای پیشگویی در بزنف مدل کارایی حاضر مطالعه :گيری نتيجه

 تدوین در و گردیده سالمت رابطین زندگی کیفیت بر گذار تاثیر عوامل شناسایی به منجر تواند می مدل این کارگیری به. نمود

  .گردد موثر اسبمن آموزشی برنامه

 

 بزنف مدل سالمت، رابطين زندگی، کيفيت سالمت، دهنده ارتقاء رفتارهای :کليدی واژگان

  



  

۳۳1  

 دانشجویان در ورزی تعلل و دانشجویی زای استرس عوامل بین ی رابطه بررسی

 تهران پزشکی علوم خوابگاه دانشگاه ساکن

 علمی های پژوهش مرکز سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد کارشناسی دانشجوی بیات؛ بی بی بیرام

 ایران تهران، پزشکی تهران، علوم دانشگاه دانشجویان،
bayatbeyrambibi@yahoo.com 

 انشگاهد دانشجویان، علمی های پژوهش مرکز اپیدومیولوژی، تخصصی دکترای دانشجوی نیا؛ صالحی حمید

 ایران تهران، تهران، پزشکی علوم
 

. ذاردمی گ زیادی تاثیر ، افراد روانی و جسمی سالمت بر که باشد می افراد روزمره زندگی در ناپذیر ناباجت امری استرس :مقدمه

 ی بسیار دهپدی یک تحصیلی موقعیت در ورزی تعلل طرفی از و کند می ایجاد استرس فراگیر در که باشد، می ای تجربه یادگیری

 ندانشجویان ساک در ورزی تعلل و دانشجویی زای استرس عوامل بین ی هرابط تعیین هدف با حاضر مطالعه لذا. باشد می رایجی

 .شد انجام 0۳69 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه خوابگاه

 روش نمونه به که تهران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نفر .49 روی بر تحلیلی - مقطعی صورت به مطالعه این :روش کار

SLSI) دانشجویی دوران استرس های پرسشنامه از استفاده با داده آوری جمع. گرفت انجام شدند، انتخاب ای طبقه گیری  ) 

با  ها داده وتحلیل تجزیه. گردید انجام سوالی 01 دیهل و شوارز دانشجو نسخه -ورزی تعلل ارزیابی مقیاس و سوالی 90 گادزال

 .گرفت انجام SPSS 42 افزار نرم از بااستفاده 1/  19 زا کمتر داری معنی سطح در پیرسون همبستگی ضریب آزمون از استفاده

مابقی  و پسر مطالعه مورد افراد درصد ۳6/  . جنسیت نظر از. بود 4۳/  ۳6 ± ۳/  99 مطالعه مورد افراد سنی میانگین :یافته ها

ثبت م همبستگی ورزی تعلل و دانشجویی زای استرس عوامل بین آمده دست به همبستگی ضریب آزمون اساس بر. دختر بودند

 ضعیفی مشاهده شد بسیار و منفی همبستگی ورزی تعلل با معدل بین همچنین و(p<0/001,r=0/30) گردید مشاهده ضعیفی

(p=0/028,r=-0/13) 

با  توان یم بنابراین. دارند بیشتری ورزی تعلل دارند، قرار باالیی زای استرس عوامل تاثیر تحت که دانشجویانی :گيری نتيجه

 .داد کاهش دانشجویان بین در را ورزی تعلل دانشجویی، زای استرس عوامل شناسایی ترل وکن

 

 پزشکی علوم دانشجویان، ورزی، تعلل استرس،:  کليدی واژگان
  



  

۳۳0  

 سال در کودکان طبی مرکز آموزشی های پرونده در اطالعات ثبت وضعیت بررسی

 ۳0-۳1و  ۳1-۳۹ تحصیلی های

 تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اپیدمیولوژی، ارشد شناسیکار ؛ دانشجویشهبازی فاطمه

 ایران

 .ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه کودکان، طبی مرکز اورژانس، ؛ دپارتمانسعیدی مریم

 .نایرا تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه کودکان، طبی مرکز اورژانس، ؛ دپارتمانرستمی پرستو

 .ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه کودکان، طبی مرکز اورژانس، ؛ دپارتمانبازرگانی بهناز

 .ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه کودکان، طبی مرکز اورژانس، ؛ دپارتمانرحمانی ریساپ

 .ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه کودکان، طبی مرکز اورژانس، ؛ دپارتمانصفری عالیه

 .ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه کودکان، طبی مرکز اورژانس، ؛ دپارتمانثاقب ستاره

 .ایران تهران، تهران، پزشکی علوم دانشگاه کودکان، طبی مرکز اورژانس، ؛ دپارتمانکمپانی فرزاد

 .ایران تهران، تهران، شکیپز علوم دانشگاه کودکان، طبی مرکز اورژانس، ؛ دپارتمانفر سیاری فاطمه
 

 و زشکیپ تیم توسط شده انجام فعالیتهای مستندسازی حقیقت در بیمارستانی های پرونده در پزشکی اطالعات ثبت :مقدمه

 میزان نتعیی هدف با پژوهش این لذا. است پزشکی تیم اندرکاران دست سایر و پرستاران پزشکان، های فعالیت کننده منعکس

 چهار در 62-69و  6۳-62  تحصیلی های سال طی کودکان طبی مرکز بالینی های پرونده مستندسازی هایاستاندارد رعایت

 میزان بررسی با تا شده - طراحی پزشکی پروندههای تکمیل در ها رزیدنت ی تجربه افزایش نقش بررسی و ماهه شش دوره

 .نمود ماقدا آنها رفع جهت و برد پی موجود مشکالت به بتوان ها پرونده نقص

 لیست چک .گردید وارد لیست چک در و استخراج آموزشی پروندة 041 اطالعات مقطعی، توصیفی مطالعه این در :روش کار

 داماتاق ثبت احتمالی، و افتراقی تشخیص ثبت ترخیص، و بستری دستور ثبت عدم و ثبت خصوص در سوال 41 شامل تحقیق

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 44 نسخه SPSS افزار نرم با همطالع های داده نهایت در. بود...  و درمانی

-69و  0۳6۳-62 تحصیلی سال در که هایی رزیدنت تجربه افزایش با که داد نشان بیمارستانی پرونده 041 بررسی :یافته ها

 در 0۳6۳-62 تحصیلی سال دوم ماهه 9 در ها پرونده نگارش بودند گذرانده کودکان طبی مرکز در را خود تخصصی دوره 0۳62

 .بود یافته بهبود فاکتور 0۳ در 0۳62-69 تحصیلی سال دوم ماهه 9 در و فاکتور 00

 های وندهپر ها، رزیدنت تجربه افزایش با نویسی پرونده روند بهبود علیرغم که داد نشان پژوهش این های یافته :گيری نتيجه

 ینا که گردد می بیماران اطالعات دادن دست از به منجر امر این که میباشند جدی نواقص دارای اطالعات ثبت در بیمارستانی

 کم کارورزان، و دانشجویان توسط مسئولیت احساس عدم بیماران، زیاد ازدحام و شلوغی قبیل از مختلفی دالیل به بنا نواقص

 .دهد می روی ارکنانک کافی آموزش عدم تر مهم همه از و سازان مستند توسط پزشکی مدارك تکمیل کردن تلقی اهمیت
 

 .کودکان طبی مرکز اطالعات، ثبت بيمارستانی، های پرونده: کليدی واژگان



  

۳۳4  

 شگاهدان آموزشی بیمارستانهای از یکی در بیمارستانی مخاطرات فراوانی بررسی

 ۶۹۳۱سال  در پزشکی البرز علوم

 پزشکی لومع دانشگاه شت،بهدا دانشکده درمانی، و بهداشتی خدمات مدیریت دکتری ؛ دانشجوینجفی مرضیه

 یرانا البرز، البرز، پزشکی علوم دانشگاه باهنر، بیمارستان بالینی تحقیقات ایران، مرکز تهران، تهران،
marziyenajafi@yahoo.com 

 ایران البرز، رز،الب پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، پرتو مهندسی ارشد کارشناسی ؛ دانشجویابراهیمی ماندانا

 ایران لبرز،ا البرز، پزشکی علوم دانشگاه باهنر، بیمارستان پزشکی، آموزش ارشد رشناسی؛ کاقربانی علی
 

 بیمار، موجبآسیب توانند می مخاطرات این زیرا است شده برخوردار زیادی اهمیت از بیمارستانی مخاطرات امروزه :مقدمه

 روحی جسمی، همچنین خسارات. بازدارد اوست رنج شکاه و بیمار درمان که خود رسالت انجام از را بیمارستان و شود کارکنان

 انبیمارست در خطر با مواجهه از موارد صحیحی آمار ارائه حاضر مطالعه از هدف لذا،. نمایند تحمیل جامعه سیستم به زیادی مالی و

 .شود ارایه بیمارستان مدیران به بندی الویت و ریزی برنامه جهت مبنایی تا

 مجتمع تمام بخشهای در شده گزارش خطاهای شامل پژوهش جامعه. باشد می تحلیلی توصیفی نوع از کمی مطالعه :روش کار

 لیست چک داده جمع آوری ابزار. باشد می 0۳69 سال در البرز پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت )ع( علی امام درمانی آموزشی

 ها، متغیر و اطالعات ها، تمامی داده آوری جمع از پس. باشد می خطا وقوع زمان خطا، عامل و نوع به مربوط اطالعات حاوی

 .شد Spss25 افزار نرم وارد تحلیل و تجزیه جهت

 و کمترین درصد( 42) درسال مورد 069 میانگین با ثبت خطای به مربوط خطا بیشترین پژوهش های یافته اساس بر :یافته ها

 هیچ درصد 96729 اند کرده بروز که خطاهایی بین از. باشد یم درصد( ۳ ) سال در مورد 44 خون واکنش تزریق به مربوط خطا

 207.9 به تجهیزات، آسیب درصد 2۳769 که اند، شده آسیب بروز موجب خطاها از درصد ۳1792. اند نداشته پی در آسیبی گونه

 .است گردیده وارد کارکنان به درصد 02746 و بیمار به درصد

 تورات بادس و گزارشات سیستمی ثبت و کامپیوتر از استفاده جمله از اطالعات یقدق ثبت جهت تدابیری اتخاذ :گيری نتيجه

 کاهش آسیب نتیجه در و خطا بروز کاهش به منجر تواند می وارده های اسیب کاهش به توجه با ولی بود خواهد بر هزینه اینکه

 .گردد هزینه و

 

 بيمارستان مخاطرات، ایمنی،: کلیدی واژگان



  

۳۳۳  

دانشجویان دانشکده علوم  آن با کیفیت زندگی ت و ارتباطبررسی سواد سالم

 ( ۶۹۳۱)سال  آبادان پزشکی

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی؛ آباد ویدا رحیمی حسن

 آبادان، آبادان، ایران
vida.rahimi13@yahoo.com 

 ایران ری، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان،عضو هیئت علمی گروه آموزش پرستا؛ ارغوان افرا

 

 

 انی،درم سالمتی، تصمیمگیریهای با مرتبط های فعالیت در مشارکت برای افراد توانایی در مهم عنصری سالمت سواد :مقدمه

 را جامعه افراد از % 91 از زندگی بیش کیفیت WHO و است زندگی شیوه همچنین و بیماریها از پیشگیری برای آنها توانایی

 و سالمت سواد بررسی«پژوهشگران پژوهشی با هدف  موضوع، این فراوان اهمیت بدلیل. میداند زندگی سبک و رفتار به وابسته

 .دادند انجام » (69)سال آبادان پزشکی علوم دانشکدة دانشجویان زندگی کیفیت با آن ارتباط

 شرایط » براساس سنجش آبادان پزشکی علوم دانشکدة یدانشجو 491 مشارکت با مقطعی-توصیفی پژوهش این :روش کار

 99 شهری سالمت جمعیت سواد پرسشنامه دو از ها داده گردآوری جهت. شد انجام طبقهای نمونهگیری طی و مطالعه به ورود

 بدست یدادهها تحلیل « و تجزیه برای. شد استفاده خودگزارشی تکمیل صورت به SF-36 ایرانی ساله « و » پرسشنامه 00 -

 شد استفاده خطی چندگانه رگرسیون ضریب و پیرسون همبستگی آماری روش و 09 نسخه spss افزار نرم از آمده

دارای  دانشجویان از درصد 00/  2. بود 011 از 1./  6. ± 02/  0. سالمت سواد کل نمره معیار انحراف و میانگین :یافته ها

و  کافی چندان نه سالمت سواد دارای درصد 46/  4 کافی، سالمت سواد دارای ندانشجویا از درصد .۳/  4 عالی، سالمت سواد

-44/73 بترتی به روانی سالمت و جسمی سالمت: زندگی کیفیت ابعاد نمره میانگین. بودند ناکافی سالمت سواد دارای درصد./4

 تگیهمبس آزمون ضریب از استفاده با اندانشجوی زندگی کیفیت و سالمت سواد بین ارتباط. بود 011 از  7/18+-06/64 و5/17+

 (p<0/01)وجود دارد معناداری و مستقیم ارتباط متغییر، دو این بین که شد داده نشان و بررسی پیرسون دو کای

 یفیتو ک سالمت سواد متغیرهای بین همچنین و است متوسط حد در دانشجویان سالمت سواد اینکه به باتوجه :ریگي نتيجه

نامه هایی بر دانشجویان زندگی کیفیت و سالمت سواد بهبود برای باید بنابراین دارد، وجود معناداری و ستقیمم ارتباط زندگی

 بوده ربیشت آنها روانی سالمت از دانشجویان جسمی سالمت نمره اینکه به باتوجه و دید آنها تدارك عالیق با متناسب کاربردی

 زاربرگ مشاوره و روانشناسی های کارگاه آنها، حل و مشکالت دقیق شناسایی و روان سالمت ارتقاء برای شود می توصیه ،است

 . گردد
 

  سالمت سواد زندگی، کيفيتواژگان کليدی:



  

۳۳2  

بررسی وضعیت سالمت روان دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان فاریاب در 

 ۶۹۳۱سال

 ایران زاهدان، زاهدان، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته ؛رامین رحمانی

 ایران زاهدان، زاهدان، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته؛ فاطمه مرادی

 یرانزاهدان، اعلوم پزشکی زاهدان،  هدانشجوی کارشناسی، گروه بهداشت عمومی، دانشگا؛ الهام درویش پور

یدمیولوژی، دانشگاه علوم گروه آمار و اپ مربی، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، ؛سیده زینب الماسی

 پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 

سالمت روان شناختی یکی ازمسائل مطرح در دنیای امروز است. هدف از سالمت روان، کمک کردن به مردم برای شاد  مقدمه:

تی، باعث المباشد. بنابراین رفتارهای سزیستن، کمک به تشخیص و پیشگیری ازاختالالت رفتاری، عاطفی وروانی درشخص می

 بررسی هدف با حاضر شود. مطالعههای مربوط به سالمتی میها، افزایش کیفیت زندگی و کاهش هزینهپیشگیری و کاهش بیماری

 اریابف شهرستان دانش آموزان دوره دبیرستان( اجتماعی کارکرد و افسردگی اضطراب، جسمانی، هاینشانه) سالمت روان وضعیت

 .گرفت انجام آن با مرتبط عوامل برخی و

متوسطه دوم  آموزانازدانش نفر 200تعداد  تحلیلی که به صورت مقطعی انجام گرفت، توصیفی پژوهش این در روش کار:

 امهو پرسشن دموگرافیک اطالعات پرسشنامه هاداده آوریجمع ابزار. شدند انتخاب آسان و در دسترس صورت به فاریاب شهرستان

-chiپیرسون و آماری هایآزمون و SPSS20 آماری افزارنرم از استفاده با هاداده. بود( GHQ-28) گلدبرگ عمومی سالمت

square 19/1 معناداری درسطح  P گردید تحلیل. 

کلی  ی نمره میانگین .بود سال 41سن و بیشینه سال02سن  کمینه با ۳0/09 ±69/1آموزاندانش سنی میانگین :یافته ها

( دختر %99/.نفر )000( دارای اختالل روانی بودند که از این تعداد، %9/90نفر ) 404ه گردید و محاسب 44/49±02/.6 سالمت

و  اضطرابی عالئم ،61/9 ± 09/2 جسمانی ( پسر بودند. در بعدهای مختلف سالمت روان میانگین نمرات عالئم%۳/22نفر) 62و 

به دست آمد. سالمت با شغل مادر  9/..±26/9 افسردگی عالئم ،./00 ± 99/9 اجتماعی کارکرد ،4/9. ± 99/2 خواب اختالل

(0.037p=) ( 0.005و سالمت و عالئم جسمانی و عالئم اضطرابی و اختالل خواب با جنس=salamatp ،0.002=jesmanip  ،

0.001=ezterabpای مشاهده نگردید.( رابطه آماری معناداری داشت وبین سایر متغیرها رابطه 

آموزان شیوع نسبتا باالیی دارد واین میزان در دختران ین پژوهش نشان داد که اختالالت روانی در دانشنتایج ا نتيجه گيری:

شود با انجام تحقیقات بیشتر برای شناخت عوامل موثر بر سالمت روانی نوجوانان و تدوین برنامه های  بیشتراست توصیه می

 ای الزم انجام گیرد.ه مداخله ای برای بهبود وضعیت سالمت دانش آموزان تالش

 

 وضعيت سالمت روانی، دانش آموزان، شهرستان فاریاب :واژگان کلیدی
  



  

۳۳9  

مرور  ;بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتال به پارکینسون

 سیستماتیک

 اری، ایرانس درمانی،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ؛ دانشجوی کارشناسی کاراسما بابایانی

 درمانی،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران ؛ دانشجوی کارشناسی کارمحسن فالحی

 

یماری پارکینسون نوعی اختالل تحلیل برنده ی سیستم عصبی مرکزی است.این بیماری پس از آلزایمر دومین بیماری ب مقدمه:

سال را گرفتار می کند و می تواند  99از افراد باالی %0در جهان به شمار می آید و حدود  پیشرونده و تخریب گرسیستم عصبی

در سطح وسیعی بر زندگی بیماران تاثیر بگذارد.هدف از این پژوهش با هدف  تعیین راهکار های ارتقای کیفیت زندگی بیماران 

 مبتال به پارکینسون انجام شد.

 PubMedبوده و با جستجو در پایگاه های اطالعاتی علمی انگلیسی زبان ماننداین پژوهش از نوع مروری  کار:روش 

با کلید واژه  Google scholar،SID،Magiran،elmnetنیز پایگاه های اطالعاتی فارسی زبان شامل و SienceDirectو

ت زمانی صورت گرفته بدون محدودیpromotion ،quality of life ، parkinsonپارکینسون  ی ارتقاء ، کیفیت زندگی،ها

مقاله انتخاب و بررسی شد. در این مطالعه از مقاالت مداخله ای بهره گرفته شده ۳1مقاله به دست آمدکه  91در مجموع است.

 است.

نگری، رفتار درما-نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که ادراك بیماری،حمایت اجتماعی،تمرینات نوروفیدبک،شناخت یافته ها:

برنامه ی تمرینی مرکب از تمرینات مقاومتی ،کششی ،کارکردی ،تعادلی با لباس فضایی،سه شیوه ی تمرینی)تمرینات انجام یک 

هفته تمرین های قدرتی، هشت هفته تمرینات تعادلی و ثبات دهنده مرکزی 04نرمشی(،–حرکات کششی  ریتمیک،توپ طبی،

، تکنیک  osteopathyعالیت های ورزشی در آب، تمرینات تای چای،هشت هفته تمرینات پیاده روی اسکاندیناوی و ف پیشرونده،

الکساندر، تمرینات حرکت درمانی،تمرینات ایروبیک ،راه رفتن روی تردمیل با حمایت وزنه، هشت هفته تمرینات یوگای خنده، 

است. ارتز  یر مثبت داشتهفیدبک بینایی،موسیقی درمانی،مداخالت خانه محوربر کیفیت زندگی افراد مبتال به پارکینسون تاث

مرتعش در وضعیت روشن در بهبود تعادل بیماران پارکینسون موثر است ولی در وضعیت موتور خاموش در مورد موثربودن آن 

ها اطمینانی حاصل نشد.همچنین بین آمادگی کارکردی و نیز روش های تمرینی هوازی با کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

 اداری مشاهده نشد.پارکینسون تفاوت معن

با وجود نتایج مثبت مطالعات هنوز این روش ها برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتال به پارکینسون در بالین  نتيجه گيری:

وارد نشده اند.توصیه میشود دالیل به کارنبردن این مداخالت مورد بررسی قرار گیرد. برنامه های تمرینی ارائه شده می تواند در 

برنامه ی درمانی جامع و مدون موثر باشد ومی توان این مداخالت را به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران پارکینسونی  ایجاد

 در کاردرمانی،توانبخشی و زندگی روزمره به کاربرد.

 

 ارتقاء، کيفيت زندگی، پارکينسون :واژگان کليدی



  

۳۳9  

وعده های غذایی  فبررسی ارتباط بین خودکارآمدی رفتار غذایی و نگرش به حذ

چاقی شهر ارومیه واضافه وزن اصلی در زنان دارای   

؛ دانشجوی دوره دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، گروه بهداشت عمومی، مریم متاجی امیررود

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
m.mataji2009@gmail.com 

بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ؛ استاد، گروه آموزش محمد حسین تقدیسی

 ایران
 

توجه به وعده های غذایی و تامین مواد مغذی مورد نیاز، پیش نیاز سالمت انسان محسوب شده و نقشی حفاظتی در  مقدمه:

ازمند حضور فاکتوری تعیین کننده برابر بروز بسیاری از بیماریهای مزمن در آینده خواهد داشت. عملکرد موثر در این زمینه، نی

در افراد، تحت عنوان خودکارآمدی داشته که به عنوان عامل تعیین جهت، شدت و پایداری رفتار درنظرگرفته می شود. دراین 

ارتباط بین خودکارآمدی و نگرش به حذف وعده های غذایی اصلی در زنان دارای اضافه وزن راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین 

 اقی شهر ارومیه انجام شد.یا چ

انجام شد. دو  هیاروم یشهر ینفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشت 042 یحاضر بر رو تحلیلی-توصیفیمطالعه  روش کار:

از  هداده ها با استفاد ی. جمع آوردر دسترس انجام شدبه صورت  یریانتخاب و نمونه گ یمرکز بهداشت به صورت خوشه ا

با نرم افزار داده ها  لیو تحل هیتجز .انجام گرفت ییغذا مصرف وعده هایو  خودکارآمدی ، کیت دموگرافاطالعا یهاپرسشنامه

SPSS  گردید.انجام  19/1در سطح معنی داری  توصیفی و استنباطیآماری های  و آزمون 00نسخه 

 زنـان % .6/9، شاخص توده بدنی ز نـظرسال سن دارند و ا 49-۳9از زنان بین  % ۳/29 ها نشان داد که  تحلیل داده یافته ها:

ف حذو  خودکارآمدیی  تحلیل رگرسیون بیانگر ارتباط معنی دار بین نمرهمبتال به چاقی هستند.  %0/۳4دارای اضافه وزن و 

از پراکندگی مشاهده شده در  %00/.۳و  %.00/0یکی از وعده های اصلی غذایی بود همچنین مولفه خودکارآمدی به ترتیب 

وعده های اصلی ر حذف وعده های غذایی صبحانه و  شام را پیش بینی نمود و ارتباط میان نمره خودکارآمدی و مصرف متغی

 (. p<0/001, r=0/64) غذایی در زنان مثبت و معنی دار بود

ی شود م خودکارآمدی در بین سازه های روانشناختی به عنوان یک عامل پیش بینی کننده موثر رفتار شناخته نتيجه گيری:

بنابراین طبق نتایج مطالعه، میزان حضور این سازه در افراد و قابلیت به کارگیری آن می تواند در پیروی از یک رژیم غذایی سالم 

مفید بوده و تاثیری پیشگیری کننده در زمینه حذف یکی از وعده های اصلی غذایی که در رژیمهای غذایی اشتباه رایج است را 

 دارا باشد.

 

 خودکارآمدی، وعده غذایی، زنان، اضافه وزن، چاقی ن کليدی:واژگا

  



  

۳۳.  

 مروری بر عوامل موثر سبک زندگی سالم در سالمندان

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی علی ابن ابی طالب، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی  هنگامه امیریان؛

 واحد یزد، یزد، ایران

هید دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ش کمیته تحقیقات مینا زارع حسین آبادی؛

 صدوقی یزد، یزد، ایران

 دانشکده پزشکی، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، یزد، ایران فاطمه زارع حسین آبادی؛
 

 نکهیا به توجه با ست.ین یمستثن هقاعد نیا از زین رانیا و است شیافزا حال در روز به روز جهان سالمندان تیجمع مقدمه:

 سبک اتخاذ است، یریشگیپ قابل یزندگ سبک اصالح با سال 50 یباال یسن گروه های در مرگ و میر ن عللیگسترده تر

این مطالعه مروری با هدف بررسی عوامل موثر بر سبک زندگی است.  برخوردار یتوجه ت قابلیاهم از دوران نیا در سالم یزندگ

 لمندان انجام شده است.سالم در سا

این مطالعه مروری با استفاده از کلمات کلیدی مانند: سبک زندگی، سالمندان، ایران از منبع گوگل اسکوالر و پابمد روش کار: 

مقاله مرتبط مورد تجزیه و تحلیل  09مقاله به دست آمده اولیه، نهایتا  ۳1گرد آوری شده است. از بین  0۳69تا  0۳61از سال 

 گرفت. قرار 

تحلیلی بود. همه مقاالت به بررسی عوامل موثر بر سبک زندگی سالم در سالمندان -مورد بررسی از نوع توصیفی مطالعاتیافته ها: 

 راستای در نیا که افتی شیافزا ها طهیح در تمام نمره و یزندگ سبک یکل نمره الت،یتحص سطح شیافزا باپرداخته بودند، که 

 که آنجا از .است کرده ذکر سالمندی اییپو یک زندگی در موثر عامل کی عنوان به را التیتحص که اشدب یم ییها افتهی دییتا

 ل می دهد،یتشک را انسان یسالمت کننده های یینتع از یمین از شیب است و یسالمت بر مؤثر عوامل از یکی یزندگ سبک

عملکرد  سمت به شتریب ناسالم، یزندگ سبک با افراد سالمند دارند. هم با یکینزد ارتباط یزندگ سبک و یسالمت تیوضع نیبنابرا

 .دارند ینامطلوب یزندگ تیفیک آن به دنبال و می کند دایپ سوق فیضع یسالمت تیوضع و یجسم

پژوهشهای  زمرة در و است اهمیت حائز نیز عملی جنبۀ از سالمندان زندگیشیوه ی   بررسی به نظر می رسد کهنتيجه گيری: 

 در آن نتایج از سالمندان، زندگی سبک بر مؤثر اجتماعی جمعیتی متغیرهای شناخت با میتوان چراکه میگیرد؛ رارق کاربردی
 برد. شهری بهره و جمعیتی بهداشتی، سیاست گذاری های و برنامه ریزی ها

 

 واژگان کليدی: ایران، سبک زندگی، سالمندان. 

  



  

۳۳0  

 نقش خود مراقبتی بر حفظ سالمت بیماران قلبی

 ؛ دانشکده پزشکی، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، یزد، ایراناطمه زارع حسین آبادیف

؛ عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی علی ابن ابی طالب، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی هنگامه امیریان

 واحد یزد، یزد، ایران

ی شهید انشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشک؛ کمیته تحقیقات دانشجویی، دمینا زارع حسین آبادی

 صدوقی یزد، یزد، ایران
 

 ادییز که هزینه های می شود محسوب ایدن سراسر در مزمن های مارییب نیع تریشا از یکی عنوان به ،یقلب یینارسا  :مقدمه

 یمراقبت خود که دارد وجود متعددی رهایراهکا ،یقلب یینارسا کنترل برای می نماید. لیتحم یهای بهداشت ستمیس بر زین را

این مطالعه مروری با هدف بررسی نقش خود مراقبتی و اثر بخشی آن در ارتقاء سالمت افراد مبتال به  .روش هاست نیا از یکی

 بیماری قلبی انجام شده است.

یماری قلبی، ایران از منابع گوگل این مطالعه مروری با استفاده از کلمات کلیدی مانند: خود مراقبتی، سالمت، ب :روش کار

مقاله مرتبط مورد  09مقاله به دست آمده اولیه، نهایتا  21گرد آوری شده است. از بین  0۳69تا  .0۳0اسکوالر و پابمد از سال 

 بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مقطعی بود و تنها  -مورد از نوع توصیفی 4ی، تحلیل -مورد از نوع توصیفی 04اکثرا نوع مطالعه در مقاالت مورد بررسی : یفته ها

یک مورد از نوع نیمه تجربی بود که حذف گردید. همه مقاالت به بررسی نقش خود مراقبتی بر حفظ سالمت بیماران قلبی 

 نیآماری  مع قبلی، ارتباط بستری دفعات و سن مستقل متغیرهای با مراقبتی خود رفتارهایپرداخته بودند، که بر این اساس 

 از یکی مراقبتی خود مدیریتهمچنین  .دادند نشان را داری معنی و مستقیم آماری ارتباط متغیرها، سایر با و معکوس و دار

 و عملکرد عالئم بیماری، بهبود به منجر می تواند که است قلبی نارسایی بیماری پیش آگهی در تعیین کننده عوامل مهمترین

 دد.گر بیماران این در مرگ ومیر کاهش

به نظر می رسد که بیماران مبتال به نارسایی قلبی ، برای مواجهه با مشکالت بیماری، نیاز به رفتارهای خود  نتيجه گيری:

مراقبتی دارند، لذا شناسایی این رفتارها و تشویق بیمار جهت مشارکت و قبول مسئولیت در انجام صحیح آنها منجر به کنترل 

 عوارض بیماری خواهد شد.

 

 ان کليدی: خود مراقبتی، سالمت، بيماری قلبی، ایران .واژگ

  



  

۳۳6  

 نظام مند مرور عوامل مرتبط با آن دربین جوانان؛ بررسی عادت مصرف دخانیات و

ه تحقیقات کمیت-دانشکده علوم پزشکی مراغه دانشجوی کارشناسی پیوسته اتاق عمل, مرتضی بیرامزاده؛

 ایران-دانشجویی مراغه

قات کمیته تحقی-دانشکده علوم پزشکی مراغه وی کارشناسی پیوسته پرستاری,دانشج مهری امامزاده؛

 ایران-دانشجویی مراغه

 دانشکده علوم پزشکی مراغه,کمیته تحقیقات ,بهداشت عمومی دانشجوی کارشناسی پیوسته مینا غزنوی؛

 ایران دانشجویی مراغه,

 

 ی7تنفس عروقی7 وی غیرواگیری چون بیماری های قلبی اری هامصرف دخانیات یکی ازمهم ترین عوامل خطر در بروز بیم مقدمه:

اهمیت ویژه ای  آن در جوانان از جمعیت شناسی مرتبط با همچنین عوامل روان شناختی و سکته مغزی است و سرطان ها و

 ت.آن انجام شده اس مطالعه حاضر باهدف تعیین عادت مصرف دخانیات درجوانان وعوامل مرتبط با برخوردار است و

عوامل روانی واجتماعی در عنوان وچکیده ی مقاالت چاپ -جوانان–در  این بررسی نظامند کلیدواژه های دخانیات  روش کار:

مطالعات  قرار گرفت. جوجست مورد Pup Med-SID-MAGIRAN-IRANMEDEXپایگاه  های علمی معتبر شده در

فر ن ه ی مصرف دخانیات برروی جمعیت موردمطالعه  توسط  دوزمین مداخله ای در فارسی زبانی که به صورت توصیفی مروری و

 اطالعات موردنیاز بدست امد. محقق و به صورت جداگانه مورد مطالعه و

مقاله برای بررسی 4۳مقاله بدست آمد که پس ازبررسی خالصه مقاالت واجدشرایط درنهایت  419دراین مطالعه  تعداد  نتایج:

دوستان صمیمی سیگاری با داشتن -همساالن  فشار–جنسیت –شدند.نتایج نشان داده سن  جامع واستخراج داده ها انتخاب

 رو همچنین د افزایش می یابدلی میزان تجربه و مصرف دخانیات و افزایش سال تحصی متغیر استعمال دخانیات ارتباط دارند

ان رشته های پزشکی وغیر پزشکی آماری معنی داری بین دانشجوی مقایسه مصرف دخانیات برحسب رشته تحصیلی تفاوت

 مشاهده نگردید.

به  جوانان نیاز در درن ظرگرفتن عوامل مرتبط با مصرف دخانیاتبا  با توجه به شیوع باالی مصرف دخانیات و نتيجه گيری:

اوره  مشفراهم کردن مراکز تخصصی های پیشگیری و آگاهی قبل از ورود به دانشگاه و در سنین پایین همچنین اجرای برنامه 

 منطقی به نظر میرسد.

 

 مرورنظامند _عوامل_جوانان–واژگان کليدی:مصرف دخانيات 

  



  

۳21  

 بررسی فراوانی عوامل خطر سرطان معده در شهرستان ارومیه؛ مرورنظامند

یی دانشکده علوم پزشکی مراغه,کمیته تحقیقات دانشجو دانشجوی کارشناسی پیوسته اتاق عمل,؛ مرتضی بیرامزاده

 رانای مراغه,

ی دانشکده علوم پزشکی مراغه,کمیته تحقیقات دانشجوی ,عمومی دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت؛ مینا غزنوی

 ایران مراغه,

ی دانشکده علوم پزشکی مراغه,کمیته تحقیقات دانشجوی ,وی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیدانشج؛ رعنا رحیمی

 ایران مراغه,

rana60rah@gmail.com 

 ه,دانشکده علوم پزشکی مراغه,کمیته تحقیقات دانشجویی مراغ دانشجوی کارشناسی پیوسته پرستاری,؛ ادهمهری امامز

 ایران

 

سرطان معده در جهان به عنوان چهارمین سرطان ودومین عامل مرگ بر اثر سرطان شناخته میشود که این مطالعه  :مقدمه

 . باهدف بررسی عوامل خطر سرطان معده انجام شده است

معده در عنوان وچکیده ی مقاالت چاپ شده در پایگاه  -عوامل خطر-در این بررسی نظامند کلید واژه های سرطان ش کار:رو

مورد جست وجو قرار گرفت. مطالعات فارسی زبانی که به صورت توصیفی مروری SID-Magiranهای علمی معتبر ایرانی 

رروی تغذیه وب-عفونت هلیکوباکترپیلوری -جنس-سن -مصرف سیگار-ومداخله ای در زمینه ی عوامل خطر مانند سبک زندگی 

جمعیت مورد مطالعه ی بیماران سرطان معده توسط دو نفر محقق و به صورت جداگانه مورد مطالعه و اطالعات مورد نیاز استخراج 

 شد. 

مقاله برای بررسی 09رایط در نهایت مقاله بدست آمد که پس از بررسی خالصه مقاالت واحد ش9.در این مطالعه تعداد  :یافته ها

جامعه واستخراج داده ها انتخاب شدند. نتایج نشان داد شیوع مردان بیشتر اززنان بود.عفونت  هلیکو باکتر پیلوری،زمینه ژنتیکی 

 و عوامل محیطی مانند تغذیه7 سطح بهداشت7دخانیات؛هریک به تنهایی برای ایجاد سرطان معده عامل خطر محسوب می گردد

و هریک ازاین عوامل بردیگرعوامل اثر گذار می باشند. بطوریکه تغذیه نامطلوب اثرالتهاب زائی باکتری راافزایش می دهد وازسوی 

 دیگر وجود زمینه ژنتیکی درفرد،برپیشرفت التهاب های خفیف به زخم ،آتروفی و درنهایت بدخیمی وسرطان اثر گذار خواهد بود.

پیچیدگی روش های درمانی وپیشگیری سرطان معده به علت دخالت همزمان عوامل تشخیص دیررس7  نتيجه گيری:

عفونی،زمینه ژنتیکی و پاسخ التهابی بدن در مقابل آن ها است که روش های تشخیص و درمانی این سرطان رابه بهبود وضعیت 

 است که می تواند کمک فراوانیتغذیه و پیشرفت توسعه پزشکی شخص محور،منوط می نماید؛همچنین قوانینی استخراج شده 

 .در بررسی عوامل ایجاد این بیماری بکند

 

  عوامل خطر,سرطان,معده کليد واژه:



  

۳20  

 جهرم شهر باردار زنان روان سالمت با کمالگرایی و خودپنداره رابطه بررسی

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته ؛نصیری طناز

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیتهفخرآوری؛  لیال

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، بر موثر اجتماعی های مؤلفه تحقیقات مرکز جمالی؛ صفیه

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه عمومی، بهداشت دانشجوی افضلی؛ مهسا

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه عمومی، اشتبهد دانشجوی زادگان؛ رضوی مریم

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه عمومی، بهداشت دانشجوی کرمی؛ بنده مهسا

 یرانا تهران، تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه بهداشت، آموزش ارشد کارشناسی دانشجوی  مرضیه علی محمدی؛

 

 بیماری، و سالمت با مرتبط روانشناختی متغیرهای شناسایی. است روانی سالمت سالمتی، کلی فهومم های جنبه از یکی: مقدمه

 کمالگرایی و هپندار خود یا توانائیها و قابلیتها شخصیت، به بردن پی. است برخوردار باالیی اهمیت از شخصیتی، متغیرهای خصوصا

 نتقادیا های ارزشیابی با که ها آن تحقق برای تالش و نیافتنی دست و کامل معیارهای ضع و به فرد پایدار تمایل عنوان به که

 از کیی باردار زنان آنکه به عنایت باشند؛ می روانی سالمت مسائل مهمترین از است، شده تعریف است، همراه شخصی عملکرد از

 ندانفرز کنندگان تربیت زنان این و نماید می نیتضم را جامعه و خانواده سالمت آنان روان سالمت و بهداشتی حساس های گروه

 ررسیب هدف با مطالعه این بنابراین،. اسلت اهمیت حائز یاربس روان المتس بر موثر عوامل به توجه لذا ؛ ندباش می آینده لنس و

 .گرفت انجام باردار زنان روان سالمت با کمالگرایی و خودپنداره رابطه

 نمونه روش به را جهرم شللهر درمانی تیبهداش مراکز به کننده مراجعه باردار نز 061 تحلیلی،-مقطعی مطالعه این: روش کار

 بعدی چند مقیاس ، راجرز خودپنداره نامهپرسش املش ها داده گردآوری ابزار. داد قرار بررسللی مورد دسللترس در گیری

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS افزار نرم با ها داده. بود روانی فشار-اضطراب-افسردگی مقیاس و کمالگرایی

 مقیاس برای و 0۳4711 ± 69796 کمالگرایی نمره میانگین ، 9729 ± 4۳710 نداره، خودپ برای نمره یانگین م: یافته ها

 معنی آماری ارتباط باردار زنان روان سالمت و کمالگرایی بین. آمد دست به 09729 ± 01704 روانی فشار-اضطراب -ردگیساف

 . (P<0.0001 ) داشت ودوج داری

 که یدرس نتیجه این به توان می باردار، زنان روان متسال و کمالگرایی بین دهش هدهمشا ارتباط به توجه با: گيری نتيجه

 التمشک افزایش و روان سالمت کاهش باعث منفی کمالگرایی دیگر طرف از و روان سالمت بهبود باعث فرد مثبت کمالگرایی

 به بتالا مستعد که را آنها خانواده و کنندگان مراجعه شناسایی به اقدام شکی پز تیم است الزم بنابراین،. شود می فرد هیجانی

 زایمان، از بعد نیز و دوران این طی در روانی و روحی مراقبتهای با هستند، زایمان از پس و حاملگی دوره طی در روانی اختالالت

 .کرد پیشگیری اختالالت این بروز از
 

 باردار زنان روان، سالمت کمالگرایی، خودپنداره،: کليدی گانواژ
 

  



  

۳24  

 و نفس عزت با خشونت به نسبت زنان نگرش و آگاهی ارتباط بررسی

 سال در جهرم شهرستان هنری کلینیک به کننده مراجعه در زنان خودکارآمدی

۶۹۳۶ 

 ایران م،جهر جهرم، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات ؛ کمیتهفخرآوری لیال

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه عمومی، بهداشت ؛ دانشجویافضلی مهسا

 انایر جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، بر موثر اجتماعی های مؤلفه تحقیقات ؛ مرکزجمالی صفیه

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات ؛ کمیتهنصیری طناز

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه عمومی، بهداشت ؛ دانشجویندیشهو مینا

 ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه عمومی، بهداشت ؛ دانشجویکرمپور سهیال

 تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه بهداشت، آموزش ارشد کارشناسی ؛ دانشجویمحمدی علی مرضیه

 ایران تهران،
 

 نحوه بر اقتصادی و روانی اجتماعی، عوارض بیشترین با زنان علیه خشونت نوع ترین شایع عنوان به خانگی تخشون :مقدمه

عزت  با خشونت به نسبت زنان نگرش و آگاهی ارتباط بررسی حاضر، مطالعه از هدف. دارد منفی تاثیرات آنان سالمت و زندگی

 .بود خودکارآمدی و نفس

 بررسی مورد بودند، مراجعه کردهم جهربه کلینیک شهر  باروری سنن در زن ۳.6 تحلیلی،-یمقطع مطالعه این در :روش کار

 زنان، یهعل خانگی به خشونت نسبت نگرش و آگاهی شسنج پرسشنامه ،دموگرافیک اطالعات از استفاده با ها داده. گرفتند قرار

 فزارا منر از استفاده با داده ها تحلیل و تجزیه. دگردی آوری جمع شرر خودکارآمدی پرسشنامه و روزنبرگ نفس عزت پرسشنامه

SPSS گرفت صورت. 

 میانگین .شد محاسبه ۳4700 ± 9726 آنان نگرش نمره میانگین و 9791 ± ۳761 بررسی مورد زنان آگاهی نمره میانگین :یافته ها

 با زنان نگرش و آگاهی. مدآ تدس به 907۳۳ ± 6796 زنان خودکارآمدی نمره میانگین و 4710 ± 4760 نفس نمره عزت

 (P<0.0001 )داشت داری معنی آماری خودکارآمدی ارتباط

 خود حقوق به نسبت زنان آگاهى میزان شافزای زنان، به نسبتش سو رفتار کاه و پیشگیری منظور به است مالز :گيری نتيجه

 ازش پی های مشاوره ارائه و آموزشى هاى کالس برگزاری به اماقد آنان، خودکارآمدى و زندگى هاى مهارت شافزای همچنین و

 .گیرد صورت صحیح ریزى برنامه و گردد ازدواج

 

  زنان خودکارآمدی، نفس، عزت خشونت، نگرش، آگاهی،: کليدی واژگان



  

۳2۳  

 گذشته کسالیدر سالمندان با تجربه سقوط در  یکیزیف تیفعال

لوم پزشکی بهداشت، دانشگاه ع ی، شاخه دانشکدهکمیته پژوهشی دانشجوی؛ دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، یوریط ریام

 ایران، تهران، ایران

 ،کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل؛ صفرپور یمهد

 ایران ،بابل

 ،کی تهراندانشگاه علوم پزشاستاد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت، ؛ یاکبر فتوح

 ایران                        ، تهران

استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ؛ ینیرضا حس دیس

 ، بابل، ایرانلباب

ی و دانشگاه علوم پزشک ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، معاونت بهداشتی، یکارشناس؛ معصومه محمدزاده

 بابل، ایران ل،خدمات بهداشتی درمانی باب

 

 مندانیسالبا  سهمقای در اند،گذشته را داشته کسالی یکه تجربه سقوط ط سالمندانی اند،مطالعات گزارش کرده یبرخ مقدمه:

تجربه  نیب ارتباط یمطالعه با هدف بررس نای. اندبوده یکیزیف یها تیاز فعال یتر نییسطوح پا دارای اند،تجربه را نداشته نیکه ا

 در سالمندان انجام شد. یکیزیف تیگذشته و سطوح فعال کسالیسقوط در 

که با حضور  ی باشدم "رکالیسالمت سالمندان شهر ام تیوضع بررسی" کوهورت مطالعه چوبمطالعه حاضر در چار روش کار:

وابسته  ریدر سالمندان به عنوان متغ یکیزیف تیفعال نیمطالعه ارتباط ب نای در. شد انجام سال و باالتر 91نفر از  سالمندان 0909

 کسالی یهمراه و سابقه سقوط ط یماریقدرت عضالت پا، تعداد ب ،یبدنشاخص توده  الت،یسن، جنس، سطح تحص یرهایبا متغ

باالتر، ساکن بودن  ایسال و  91. سن قرار گرفت یابیمورد ارز یونیمستقل با استفاده از مدل رگرس یرهایگذشته به عنوان متغ

 .دان هبه حضور در مطالعه ضوابط شرکت در مطالعه بود لیدر زمان مطالعه و تما رکالیدر شهر ام

 6/9 ی افرادسن نیانگی( زن بودند. م%۳/29نفر ) ۳۳.( مرد و %92/.) از سالمندان شرکت کننده در مطالعه نفر 00۳ :یافته ها

 ۳9/0 – 40/4زنان(، ) %2/44 و مردان %1/02) داشتند گذشته سال کی طی سقوط تجربه افراد %.0/0. است سال بوده 4/90 ±

: CI 95% ،./0OR=یارتباط آمار یکیزیف تیفعال نمرهبا  ی،ماریسن، جنس و تعداد ب یرهایچندگانه متغ ونی(. در مدل رگرس 

 9/019 ± ۳/90 سقوط سابقه بدون افراد در و 4/019 ± 9/9۳در افراد با سابقه سقوط  یکیزیف تیفعال نمرهدار داشتند.  یمعن

 (.P=  62/1دار نبود ) یمعن ینظر آمار از که بود

لمند سا تیدر جمع یکیزیف تیفعال نمره نیانگیسبب کاهش م، همراه ی هایماریسن به همراه وجود ب شیافزا نتيجه گيری:

 یها تیالزم جهت انجام فعال یها در کنار آموزش طیشرا سازی فراهمبا آن نداشت.  ارتباطیمورد مطالعه شد اما سابقه سقوط 

 .شودیم شنهادیپ ی،ماریب یخصوصا در سالمندان دارامناسب  یکیزیف

 

 سالمند ،یکیزيف تيسقوط، فعال :واژگان کلیدی



  

۳22  

 بابل، ،آن ینگرش و عملکرد زنان در خصوص سرطان پستان و غربالگر ،یآگاه

۶۹۳۱ 

دانشگاه علوم  بهداشت، کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکدهی دکتری اپیدمیولوژی، ؛ دانشجویوریط ریام

 پزشکی ایران، تهران، ایران

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ؛ صفرپور یمهد

 ایران ،بابل ،درمانی بابل

ت خدمات بهداشتی و درمانی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم ارشد مدیری یکارشناس ؛معصومه محمدزاده

 بابل، ایران ل،پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی باب
 

و  نگرش ،یآگاه یاهش سن ابتال به سرطان پستان در کشور، مطالعه حاضر با هدف بررسک باال و وعیبا توجه به ش مقدمه:

 شده است. یزیدر شهر بابل طرح رآن  یعملکرد زنان نسبت به سرطان پستان و غربالگر

 یریبا روش نمونه گ که هسال 41-99نفر از زنان  ۳12شش ماه با شرکت  یو ط یلیتحل یمطالعه حاضر از نوع مقطع روش کار:

 09 ،یسوال آگاه 04 ک،یانجام شد. پرسشنامه مورد استفاده شامل سواالت دموگراف 0۳69در سال  ،انتخاب شده بودند یتصادف

 یکا انس،یوار زیآنال یها ، آزمون 44SPSSها با استفاده از نرم افزار  ادهسوال در رابطه با عملکرد بوده است. د 4رش و سوال نگ

 قرار گرفتند. لیو تحل هیمورد تجز ی،همبستگضریب اسکوئر و 

 یسطح آگاه دارای نکنندگا شرکت از درصد 9/92. سال بود ۳/2۳ ±2/01 در مطالعه شرکت کنندگان یسن نیانگیم :یافته ها

 نی. بکرده بودند یغربالگر ناتیاقدام به انجام معا از زناندرصد  .0/0بودند. تنها  ثبتنگرش م یدرصد دارا 0/90و  متوسط

سابقه ابتال به سرطان در  نی( . بP <19/1مشاهده شد ) داریمعن ارتباط التینگرش و عملکرد زنان با سن و سطح تحص ،یآگاه

 (.P>19/1نشد ) دهید ینگرش و عملکرد افراد ارتباط ،یآگاهبا  شاوندانیخو

با  یزیر لذا برنامه باشد، یم یی پستانآزما کننده در انجام خود لیعامل تسه کیزنان به عنوان  یآگاه شیافزا نتیجه گیری:

 .گرددیم شنهادیپ یجمع های رسانه مراکز بهداشتی و قیزنان از طر یآگاه شیهدف افزا
 

 پستان، خودآزمایی پستان، دانش بهداشتی، نگرش، عملکرد سرطان :دیواژگان کلی
  



  

۳29  

 ینمینگرش و عملکرد موتورسواران شهرکرد در خصوص استفاده از کاله ا یررسب

 کرد،شهر عضو هیات علمی،دانشکده بهداشت،گروه بهداشت عمومی،دانشگاه علوم پزشکی؛ یالهه توسل

 ایران شهرکرد،

 ات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایرانکمیته تحقیق؛ فهیمه شکوهی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران؛ آیدا امیری پور
 

 جلوگیری منظور راهکار به یک عنوان به ایمنی، کاله از استفاده عدم به خصوص مردم ترافیکی رفتارهای اصالح و شناخت مقدمه:

نگرش و عملکرد موتورسواران شهرکرد در  یمطالعه بررس نیهدف از ا .باشد می مطرح ای جاده حوادث از ناشی اتصدم از

 باشد. یم یمنیخصوص استفاده از کاله ا

نفر از  ۳02جمعیت مورد مطالعه، انجام شد.  69-.6که در سال  باشد یم تحلیلی – یاین مطالعه از نوع توصیف :روش کار

اطالعات، پرسشنامه  یبه روش آسان از افراد در دسترس انجام شد. ابزار گردآور ینمونه گیرو  ر سیکلت بودند رانندگان موتو

تکمیل شد و عملکرد، حساسیت  یا بهبود.پرسشنامه به صورت مصاح یاعتقادبهداشت یالگو یمحقق ساخته بر اساس سازه ها

 SPSSمورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار  و منافع درك شده درك شده موانع، درك شده، شدت درك شده

 .در نظرگرفته شد %9 یدار یوسطح معن تحلیل

سنگین بودن کاله،  گران بودن، کمتر شنیده شدن صدا، به ترتیب عرق کردن، یعلت عدم استفاده از کاله ایمن یافته ها:

خجالت کشیدن و وقت گیر بودن در هنگام  ،یم کردن کاله ایمنگُ  به هم ریختن آرایش موها،  ،یمحدودیت دید، احساس خفگ

درصد از افراد مورد مطالعه، آموزش و  2/90درصد بود.  4/09بررسیدر زمان  یبود. استفاده از کاله ایمن یاستفاده از کاله ایمن

مؤثر دانستند.  یاز کاله ایمن درصد توقف موتور سیکلت را در استفاده 6/09درصد جریمه توسط پلیس و  44/.، یاطالع رسان

 (p=119/1) داشت یدار یمیانگین نمرات حساسیت درك شده، موانع و منافع درك شده با میانگین نمره عملکرد ارتباط معن

 بر اساس یمناسب در مورد استفاده از کاله ایمن یآموزش یبرنامه  یدهد که اجرا ینتایج این پژوهش نشان م نتيجه گيری:

( ی)تعرق، نشنیدن صدا، احساس خفگ ذکر شده به علت مشکالت یمناسب کاله ایمن یاعتقاد بهداشتی، طراح یگوال یها سازه

 اشد.مؤثر ب یتواند در استفاده از کاله ایمن یبه سمت آموزش، م یعدم استفاده از کاله ایمن و اصالح رفتار پلیس در برخورد با

 
 نگرش، عملکرد ،واژگان کليدی: کاله ایمنی

  



  

۳29  

 همیت آموزش رفتارهای خودمراقبتی در حوزه ی بهداشت پا در بیماران دیابتیا

 کارشناس پرستاری، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران. مریم بهشتی فر؛
maryam.beheshtifar@gmail.com 

 

ی اندوکرینولوژی با شیوعی رو به افزایش یکی از دیابت به عنوان شایع ترین بیماری متابولیک و بدخیم ترین بیمار مقدمه:

مشکالت اصلی سیستم های بهداشتی درمانی در ایران و جهان به حساب می آید. بیماران دیابتی به دلیل عوارض متعددی 

 عنوان به دیابتی پای همچون نوروپاتی محیطی، عفونت و بیماری عروق محیطی مستعد مشکالت پا هستند. در این بین زخم

است. مطالعه حاضر نیز با هدف تبیین اهمیت آموزش رفتارهای خودمراقبتی در  دیابت عوارض شایع ترین و مهمترین از یکی

 حوزه ی بهداشت پا در بیماران دیابتی پرداخته انجام شده است.

، SIDینترنتی، از جمله:  این تحقیق یک مطالعه مروری است که با جستجو در منابع کتابخانه ای، داده پایگاه های ا روش کار:

Google Scholar ،Magi ran .و پایان نامه های مطالعات مرتبط با موضوع مورد نظر به دست آمده است 

وجود مشکالت م لیدل بهزخم ها و عفونت های پا یکی از علل عمده ایجاد ناتوانی در بیماران مبتال به دیابت هستند.  یافته ها:

ع امر احتمال گانگرن شدن پا، قط نیو ا ردیگی صورت م کندی ها معموالً به زخم نیا میترم ،یابتیدبدن افراد  یمنیا ستمیدر س

 بیماران در بستری علت ترین عمومی دیابتی، پای همچنین زخم .دهدی م شیافزا رییطور چشمگ مرگ را به یاندام و حت

 پیگیری میزان کمترین که شده است است. اما مشخص پرهزینه جهان سراسر در آن درمان که داشت توجه باید و است دیابتی

عموما  گردد و نمی مبذول عارضه این به زیادی نسبت توجه ایران در اصوالً و بوده دیابتی پای به عارضه مربوط دیابتی بیماران

 است. شده نامطلوب گزارش زمینه این در و نگرش بیماران که منجر به عملکرد آنان می گردد، دانش

شیوع باالی زخم دیابتی و عوارض نامطلوب آن، اهمیت پیشگیری از آن را می رساند. با توجه بررسی های انجام  يری:نتيجه گ

برنامه  تا می شود شده، کاربرد استراژی های آموزشی مهم ترین راه پیشگیری از زخم پا در بیماران دیابتی می باشد. لذا توصیه

 نظام در دیابتی بیماران به تقویت رفتارهای خودمراقبتی افزایش دانش و نگرش و مراقبت از پا جهت چند بعدی آموزشی های

  .شوند پا توانمند زخم های از مراقبت در بیماران تا شود تلفیق سالمت

 

 : آموزش، خودمراقبتی، بهداشت پا، دیابت، زخم پای دیابتی.واژگان کليدی
  



  

۳2.  

 امندظرور نبررسی عوامل مرتبط با شیوع هیرسوتیسم در زنان؛ م

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران؛زهرا کریمی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد،  مسعود لطفی زاده؛

 ایران

 

درصد خانم های سنین  01تا  9شد، که در هیرسوتیسم یک اختالل شایع مربوط به افزایش سطح آندروژن خون می با مقدمه:

باروری دیده می شود. تولید بیش از حد آندروژن ها سبب رشد غیر طبیعی موها و افزایش قطر و رنگدانه دار شدن ستون کراتین 

زنان می  گیموهای تمامی نواحی بدن غیر از موی سر در الگوی مردانه می گردند. این پدیده با تاثیر بر روی زیبایی و کیفیت زند

تواند سبب کاهش اعتماد به نفس و افزایش شیوع اختالالت روانی و افسردگی شود، لذا شناخت عوامل مرتبط با هیرسوتیسم به 

 منظور درمان به موقع و کاهش عوارض روانی ناشی از آن مورد توجه است.

، عوامل مرتبط، زنان( از پایگاه های معتبر داخلی طی این مطالعه مروری، مقاالت مرتبط با کلیدواژه های )هیرسوتیسم روش کار:

(magiran, SID,iranmedex( و با کلیدواژه های )women,Related factors, hirsutism تائید شده در ،)Mesh  از پایگاه

یافت شد. پس از بررسی اولیه،  .410تا  4119( طی سال های Pubmed, Scopus, google scholar های معتبر خارجی )

 مقاله واجد شرایط مورد بررسی، تحلیل و دسته بندی قرار گرفت. 41مقاله مرتبط با موضوع یافت شد که در نهایت  ۳1

نتایج مطالعات نشان داد که اختالل در هورمون های آدرنال و افزایش آندروژن یک عامل عمده در ایجاد هیرسوتیسم  یافته ها:

ال هم مربوط به بیماری های زمینه ای از قبیل: سندرم تخمدان پلی کیستیک، می باشد. علت اختالل در هورمون های آدرن

سندرم کوشینگ، پرکاری آدرنال و هایپر پالزی مادرزادی آدرنال می باشد که هیرسوتیسم تطاهر بالینی این بیماری هاست. 

اقی، آزاد خون، هیپوتیروئیدی، چسابقه خانوادگی مثیت هیرسوتیسم، داشتن موهای مشکی و پوست سبزه، افزایش تستوسترون 

استعمال سیگار، ابتال به صرع، مصرف برخی داروها نظیر دانازول، و ابتال به اختالالت قاعدگی و کلیوی از جمله ریسک فاکتورهایی 

تری مهستند که در این بیماری نقش فعالی دارند. میزان بروز هیرسوتیسم در زنان آسیایی کمتر بود زیرا این افراد تعداد ک

 فولیکول مو در واحد سطح پوست دارند.

با توجه به شیوع نسبتا باالی هیرسوتیسم در بین زنان و توجه به این نکته که این بیماری نه نتها از نطر جسمی  نتيجه گيری:

خون افراد  در و زیبایی بلکه از نظر روانی نیز دارای اثرات منفی می باشد. همچنین مشاهده ترشح بیشتر تستوسترون و آندروژن

چاق نیاز به انجام مطالعات گسترده تر و اجرای مداخالت پیشگیری کننده و ارتقا دهنده سبک زندگی )استفاده از رژیم های کم 

 کاری و کاهش وزن( جهت کاهش عوامل خطر در زنان ضروری به نظر می رسد.

 

 کليدواژه ها: هيرسوتيسم، عوامل مرتبط، زنان
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   واد سالمت در سالمندانسطح س یضرورت ارتقا

 کارشناس پرستاری، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران. مریم بهشتی فر؛
maryam.beheshtifar@gmail.com 
 

 

در کشور ایران نیز پیش بینی می شود در  .جمعیت سالمندان رو به افزایش است و جهان در حال پیر شدن می باشد مقدمه:

به موازات رشد رخ دهد. سالمندی یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر است چرا که  "انفجار سالمندی"  پدیده 0201 سال

 یآنان افزوده م یها مشکل ی نشده و بر دامنه دركی آنان به خوب گاهیاست، جا ستهیگونه که شا آن ،یگروهِ سنّ نیا تیجمع

با توجه به اهمیت این امر،  است. سالمندان در سالمت ارتقاء دهنده رفتارهای بر مؤثر سالمت فاکتوری سواددر این بین  .شود

 مطالعه حاضر با هدف تبیین ضرورت ارتقای سواد سالمت در سالمندان انجام شده است.

، SID:  این تحقیق یک مطالعه مروری است که با جستجو در منابع کتابخانه ای، داده پایگاه های اینترنتی، از جمله روش کار:

Google Scholar ،Magi ran  به دست آمده است.مطالعات مرتبط با موضوع مورد نظر و پایان نامه های 

نتایج مطالعات مختلف در ایران و سایر کشورها طیف وسیعی از سواد سالمت ناکافی در سالمندان را گزارش کرده اند.  :یافته ها

 یریپذ تیو مسئول ی، خودکارآمدیتوجه به خودمراقبتکه  چرا هستند مهم یاربس سالمت سواد در این میان ارتقای مهارت های

مار به شجهت افرایش فعالیت رومزه و عملکرد فیزیکی آن ها  یتیحما یاز راهکارها یکیمختلف  یهای ماریب سالمندان در قبال

 یبرا افراد جذب و لیتما در یمهم ارینقش بس سالمت سواد نیهمچن. از سواد سالمت است ییسطح باال ازمندین که دیآی م

 کند. ی م فایا سالمت نظامی ها هنیو کاهش هز یدرمان یکاهش بار مراجعه به مراکز بهداشتی، غربالگر یبرنامه ها در شرکت

 های در معرض خطر اثرات ناخوشایند سطح پایین سواد سالمت به شمار میوه ترین گر از مهم یکی سالمندان نتيجه گيری:

طح سگروه سنی غالبی را در میان گیرندگان خدمات بهداشتی و درمانی را تشکیل می دهند، توجه به اینکه سالمندان  . باآیند

 سواد ی سطحارتقاسواد سالمت ناکافی در سالمندان به عنوان هشداری برای ارائه دهندگان این خدمات محسوب می شود. 

لذا پیشنهاد مدیران  .است یبخش نیب و یبخش درون یهمکار مداوم، و مدون آموزش ،یفرهنگساز مستلزم در سالمندان سالمت

و ارتقای مهارت های سواد سالمت در سالمندان در نظر داشته برنامه ریزی جامع و ویژه ای را به منظور ترویج نظام سالمت 

 باشند و به کار گیرند.

 

 واژگان کليدی : سواد سالمت، سالمت، سالمند
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 بهبهان ییو روستا یه شهرسواد سالمت در جامع

 رانیبهبهان، بهبهان، ا یدانشکده علوم پزشک؛ لیال سادات براتی

 رانیبهبهان، بهبهان، ا یدانشکده علوم پزشک؛  محمدرضا نژادحسین

 

 هنیمناسب در زم یهایریگمیتصم یبرا یو خدمات ضرور یکسب، پردازش و درك اطالعات اساس تیسواد سالمت، ظرف مقدمه:

 نی. هدف از اشودیارتقاء سالمت محسوب م یهاتیشرکت در فعال یفرد برا کی ییمهم در توانا یالمت است که عنصرسواد س

 بهبهان بود ییتاو روس یسواد سالمت در جامعه شهر زانیم یمطالعه بررس

 یاخوشه یریگبا روش نمونه 0۳62در سال  سال و باالتر .0نفر از افراد باسواد  0111 یلیتحل-یفیتوص یادر مطالعه روش کار:

 استفاده شده. انیرانیها از پرسشنامه سواد سالمت اداده یگردآور یقرار گرفتند. برا یمورد پرسشگر

درصد افراد مورد مطالعه مرد و  9۳درصد بود. حدود  4/21(40/02( سن افراد مورد مطالعه )اری)انحراف مع نیانگیم یافته ها:

درصد بودند.  9/00درصد و  9/۳4 بیبه ترت سانسیو ل پلمید التیکننده بر اساس تحصافراد شرکت ینزن بودند. درصد فراوا هیبق

سواد  انیم یداریاختالف معن P-value:/36درصد بود. با توجه به  1./44 ییاو روست یسواد سالمت کل جامعه شهر نیانگیم

  نشد. افتی ییو روستا یسالمت در جامعه شهر

 ترنییبا توجه به پا یسواد سالمت در شهرستان بهبهان مطلوب است ول یطالعه نشان داد که به طور کلم نیا نتيجه گيری:

از  یروستا ضرورت دارد که کارکنان بهداشت نیو ساکن سالانیسالمند و م یسن یهابودن سواد سالمت در زنان و در گروه

 .فاده کننداست دافرا نیبه منظور انتقال اطالعات به ا یمؤثرتر یهاروش

 

 ییمراکز روستا ،یسواد سالمت، مراکز شهر واژگان کليدی:
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 مروری مطالعه یک: سالمندان بین در درد مدیریت مذهبی روشهای

 لرستان، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته عمومی، بهداشت ؛ کارشناسپیری اسدی زهرا

  ایران لرستان،
Zahra74asadi@gmail.com 

 پزشکی ومعل دانشگاه تغذیه، و بهداشت دانشکده عمومی، بهداشت گروه ؛ استادیارنسب ایمانی نمحمدحس

 ایران لرستان، لرستان،
 

 معنوی و اجتماعی روانی، جسمی، سالمت بر میتواند مزمن درد. است سالمندان میان در رایج مشکل یک مزمن درد :مقدمه

 مطالعه این لذا .دعاست و مراقبه نیایش، مانند مذهبی های روش مزمن، درد یریتمد های روش از یکی. بگذارد تأثیر سالخوردگان

 .شد انجام سالمندان در مزمن دردهای با مذهبی مقابله های روش و شیوع شناسایی هدف با مروری

 با Irandocو  Magiran  ،SID  ،IranMedex فارسی اطالعات های پایگاه در جستجو با مروری مطالعه این :روش کار

 انگلیسی اطالعاتی های پایگاه در و مزمن درد سالمندان، درد، خودکارآمدی معنویت، مذهبی، مقابله درد، مدیریت های کلیدواژه

Google Scholar  ،Ovid  ،Proquest  ،Pubmed  ،Science Direct  ،Scopus  ،Springer  های کلیدواژه با 
management  ،chronic pain  ،religious  ،spirituality  ،elderly  ،old people  ،older adults ، 

religious coping strategies شد انجام 4111 - .410 زمانی بازه در آنها ترکیب و. 

 ماریبی به مبتال سالمندان اکثر داد نشان حاضر مطالعه نتایج. گردید انتخاب مطالعه به ورود برای مقاله 9 نهایت در :یافته ها

 مذهبی های روش از خود مزمن دردهای تسکین برای سالمندان این. گیرند می کمک خدا از خود درد مدیریت برای مزمن های

 .کنند می استفاده مراقبه و مذهبی افراد از گرفتن کمک مقدس، های کتاب خواندن کردن، دعا ،(خواندن نماز) نیایش مانند از

 .میگیرند خودکمک درد مدیریت برای ها روش این از مردان از بیشتر زنان که بود آن از حاکی ها یافته همچنین

 و ها یهرو سایر کنار در سالمندان به مزمن دردهای با مقابله های روش توصیه با توانند می پرستاران و پزشکان :نتيجه گيری

 ردمزمن  دردهای با ذهبیم مقابله های روش گنجاندن لذا. نمایند کمک سالمندان زندگی کیفیت بهبود به درمانی، مداخالت

 .شود می محسوب ضرورت یک بازآموزی های دوره برگزاری و طراحی همچنین و پزشکی علوم دانشجویان دروس سرفصل

 ددر با مقابله روش یک عنوان به مذهبی های روش از توانند می بالینی روحانیون و سالمندان های خانواده سالمندان، همچنین

 .ندکن استفاده آن مدیریت و

 

 سالمندان مذهبی، مقابله مزمن، درد درد، مدیریت: کلیدی واژگان
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ساله شهر ۹3-0۳بررسی رفتار تغذیه ای براساس الگوی فرانظریه ای در زنان

 ۶۹۳۱دهدز در سال 

، استادیارگروه آموزش بهداشت ،صصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتدکترای تخاکبر بابائی حیدر آبادی؛ 

 ت، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایراندانشکده بهداش

babaeinmz2056@gmail.com 
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه جندی  ؛کبری خواجه لندی

 هواز، ایرانا شاپور اهواز،

ت، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشیار زش بهداشت و ارتقاء سالمت، استاددکترای تخصصی آمو مرضیه عربان؛

 دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

 استادیارآمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران محمد حسین حقیقی زاده؛

 

غذیه و انتخاب نوع غذا در سالمت تغذیه به عنوان مهم ترین عامل در ایجاد بیماری مزمن شناخته شده است. رابطه بین ت مقدمه:

 اشخاص و جامعه تایید شده است. مطالعه حاضربا هدف تعیین رفتار تغذیه ای در زنان میانسال شهر دهدز طراحی شده است. 

زن میانسال شهر دهدز با نمونه گیری منظم وارد مطالعه شدند، جمع آوری داده ها از 049دراین مطالعه مقطعی  روش کار:

شنامه تغذیه مطابق با الگوی فرانظریه ای شامل اطالعات جمعیت شناسی، پرسشنامه موانع و منافع درك شده و طریق پرس

 19/1خودکارآمدی انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تست، ضریب همبستگی با سطح معنی داری 

 انجام شد. 

در مرحله پیش تفکر برای  %91ود. بیشترین تعداد افراد در هر مرحله تغییر شامل ؛19/۳9±00/2میانگین سنی افراد  یافته ها:

افراد در مرحله آماد گی برای  %2/9در مرحله تفکر برای مصرف گوشت و تخم مرغ ، %9/6مصرف روزانه گوشت و تخم مرغ ، 

افراد در مرحله  %22شیر ولبنیات و در مرحله عمل برای مصرف روزانه % 0/2میان وعده ،  4 وعده غذای اصلی و ۳مصرف 

 نگهداری برای مصرف روزانه میوه و سبزیجات بودند.  

در مطالعه حاضر اکثریت شرکت کنندگان در مرحله پیش عملیاتی )پیش تفکر، تفکر و آمادگی (  برای رفتار  نتيجه گيری:

رای مداخالت آموزشی در زمینه تغییر رفتار تغذیه ای تغذیه ای سالم بودند. یافته های این پژوهش می تواندبه عنوان پایه ای ب

 زنان میانسال مورد استفاده قرار گیرد. 

 

 واژگان کليدی: الگوی فرانظریه ای ، رفتار تغذیه ای ، زنان ميانسال 
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چگونگی وضعیت فعالیت فیزیکی در زنان میانسال شهردهدز بر مبنای الگوی 

 فرانظریه ای

جوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه جندی ؛ دانشبری خواجه لندی

 شاپور اهواز، اهواز، ایران

 مؤثر بر اجتماعی عوامل تحقیقات ؛ استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مرکزاکبر بابائی حیدر آبادی

 واز، ایرانسالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اه
babaeinmz2056@gmail.com 

سالمت،  مؤثر بر اجتماعی عوامل تحقیقات ؛ استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مرکزمرضیه عربان

 دانشکده بهداشت، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

 ی شاپور اهواز، اهواز، ایران ؛ گروه آمار زیستی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه جندمحمد حسین حقیقی زاده

 

درصد ازمرگ هاساالنه )پنج میلیون نفر( در جهان به  ۳/4بی تحرکی یکی از علل عمده مرگ وناتوانی می باشد. بیش از  مقدمه:

 علت عدم انجام فعالیت فیزیکی رخ می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت رفتاری انجام فعالیت فیزیکی در زنان میانسال 

 شهر دهدز طراحی شده است. 

زن میانسال شهر دهدز با نمونه گیری منظم وارد مطالعه شدند، جمع آوری داده ها از 0.9دراین مطالعه مقطعی  روش کار:

طریق پرسشنامه فعالیت فیزیکی مطابق با الگوی فرانظریه ای شامل اطالعات جمعیت شناسی، پرسشنامه موانع و منافع درك 

من ویتنی، کای دو، ضریب همبستگی  دی انجام پذیرفت. جهت تجزیه وتحلیل دادها از آزمون های آماریشده و خودکارآم

 شد.  گرفته نظر در   P<  0.05داری استفاده گردید وسطح معنی SPSSاسپیرمن و رگرسیون لجستیک در محیط نرم افزار 

نفر ( از زنان میانسال 91درصد)20/40ا نشان دادکه به ترتیب :بود. یافته ه10/۳9±2/.0میانگین سنی افراد مورد مطالعه یافته ها:

نفر ( درمرحله 0/ درصد).9نفر( درمرحله آمادگی، 01درصد)29/29نفر( در مرحله تفکر، 42درصد )92/0۳در مرحله پیش تفکر،

انظریه ای خودکارآمدی نفر( در مرحله نگهداری فعالیت فیزیکی قرار دارند. ازمیان سازه های الگوی فر40درصد )6۳/00عمل و 

 پیش گویی کننده مراحل تغییر فعالیت فیزیکی بود. 

درمطالعه حاضراکثریت شرکت کنندگان در مرحله پیش عملیاتی )پیش تفکر، تفکر و آمادگی(  برای رفتار فعالیت  نتيجه گيری:

شی در زمینه انجام فعالیت فیزیکی مورد فیزیکی بودند. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان پایه ای برای مداخالت آموز

 استفاده متخصصان امر سالمت قرار گیرد. 

 

 وازگان کليدی: الگوی فرانظریه ای ، فعاليت فيزیکی ، زنان ميانسال
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کاهش  رییتغ یندهایبر فرا یمدل فرانظربررسی تاثیر اینفوگرافی بر اساس مدل 

 شهرستان نیشابور مقطع متوسطه اولدر دانش آموزان دختر  مصرف نمک

 ؛ مربی، گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایرانآیدا ابوصالحی
yaaghuoby.z86@gmail.com 

؛ دانشجوی کارشناسی ارشد اموزش بهداشت، کارشناس مسئول واحد هنر و سالمت ، دانشکده زکیه یعقوبی

 علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران
 

 

رژیم غذایی پر نمک می باشد. پژوهش حاضر با هدف  ،های قلبی و عروقیاز ریسک فاکتورهای ایجاد کننده بیماری یکی  مقدمه:

ابور در دانش آموزان دختر شهرستان نیش کاهش مصرف نمک رییتغ یندهایبر فرا یمدل فرانظربررسی تاثیر اینفوگرافی بر اساس 

 انجام شده است.

کنترلتقسیم و  آزموندر دو گـروه که به طور تصادفی  مدرسه 4از دانش آموز دختـر  61بی بر رویین مطالعه نیمه تجرا روش کار:

جهت گروه آزمون عالوه بر دو جلسه ی سخنرانی که گروه کنترل نیز دریافت کردند، از اینفوگرافی نیز جهت انجام شد. شدند، 

ی  مشتمل بر سازه ی محقق ساختهپرسشنامه دموگرافیک و آموزش استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها،پرسشنامه اطالعات 

وسط هر در دو مرحله تفرایند تغییر از مدل فرانظری که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفته بود، استفاده شد. پرسشنامه ها 

 آزمونو   SPSSنرم افزار  ستفاده ازداده ها با اماه بعد از اجرای مداخله آموزشی تکمیل شد.  0و و کنتـرل، قبل  آزموندو گـروه 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند توصیفی و تحلیلیهای 

بین دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک و میانگین نمره ی سازه ی فرایند تغییر در قبل از مداخله هیچ تفاوت آماری  یافته ها:

( و p=0.04(، تسکین اغراق آمیز )p=0.01ن نمره ی هوشیاری)(. این درحالی است که میانگیp>0.05معنی داری دیده نشد)

( در گروه آزمون به طور معناداری باالتر از گروه کنترل بود. هم چنین میانگین نمرات گروه کنترل که p=0.01مدیریت تقویت)

ه تفاوت آماری معناداری در هیچ یک از مراحل فرایندهای تغییر قبل و بعد مداخل، فقط دو جلسه ی سخنرانی دریافت کرده اند

 (.p>0.05نداشته است)

هنر در تاثیرگذاری بیشتر آموزش و ارتقاء رفتارهای مرتبط با سالمت در نوجوانان  و تلفیق اینفوگرافی استفاده از نتيجه گيری:

 موثر می باشد.

 

 کاهش مصرف نمک، نيشابورفرآیند تغيير، اینفوگرافی، مدل فرا نظری، کليدی:  واژگان 
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ررسی ارتباط بین سواد سالمت و آگاهی و نگرش و رفتار مصرف سیگار در ب

 دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

 دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران؛ پناهیرحمن 

 ندانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایرا؛ نیکنامیشمس الدین 
niknamis@modares.ac.ir 

 ؛ استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایرانعلی رمضانخانی

؛ دانشیار، مرکز تحقیقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، محمود طاووسی

 تهران، ایران

 تربیت مدرس تهران، تهران، ایراندانشکده پزشکی، دانشگاه ؛ یعرفان جوانمرد
 

 

سواد سالمت ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درك اطالعات و خدمات بهداشتی پایه مورد نیاز برای تصمیم گیری  مقدمه:

های سالمتی است. با توجه به روند صعودی شیوع مصرف سیگار در میان دانشجویان، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سواد 

 مت و آگاهی و نگرش و رفتار مصرف سیگار انجام گردید.  سال

نفر ار دانشجویان خوابگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید  ۳21این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بر روی  روش کار:

از ابزار سنجش سواد بهشتی تهران انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای یک مرحله ای انجام شد و داده ها با استفاده 

( و پرسشنامه محقق ساخته ای که آگاهی، نگرش و رفتار مصرف سیگار HELIAساله ایرانی ) 99تا  00سالمت جمعیت شهری 

 و آزمونهای متناسب تحلیل شدند.  09نسخه   spssرا می سنجید، گردآوری شدند و سپس با استفاده از نرم افزار

 ±۳۳/01و  99/09±94/0، 1./94± 04/02نمره سواد سالمت، آگاهی و نگرش به ترتیب  میانگین و انحراف معیار یافته ها:

نفر( از دانشجویان در زمان پژوهش سیگاری بودند. بین آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف  00درصد ) 0/4۳بود.  1۳/9۳

(. همچنین آگاهی و نگرش ارتباط معنی دار با رفتار مصرف سیگار داشتند P<110/1سیگار ارتباط معنی دار وجود داشت )

(19/1>P .)همچنین سواد سالمت با آگاهی و نگرش و رفتار مصرف سیگار ارتباط معنی دار داشت (19/1>P.)  

به  ان نسبتدر طراحی برنامه های آموزشی با هدف کاهش مصرف سیگار و ارتقای سطح آگاهی و نگرش دانشجوی نتيجه گيری:

 مضرات مصرف سیگار، باید به میزان سواد سالمت آنان توجه ویژه ای مبذول داشت.

 

 : سواد سالمت، آگاهی، نگرش، رفتار، مصرف سيگار، دانشجوواژگان کليدی
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فراوانی استعمال سیگار در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی تهران 

 کده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایراندانش؛ نیکنامیشمس الدین 
niknamis@modares.ac.ir 

 دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران؛ پناهیرحمن 

 ؛  استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایرانعلی رمضانخانی

تحقیقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، ؛ دانشیار، مرکز محمود طاووسی

 تهران، ایران

 دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران؛ یعرفان جوانمرد
 

ر د استعمال سیگار از مهمترین عوامل تهدید کننده سالمتی افراد خصوصا جوانان است. با توجه به افزایش مصرف سیگار مقدمه:

 دانشجویان، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی استعمال سیگار در دانشجویان اجرا گردید. 

نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران  ۳21این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی میان  روش کار:

انجام شد و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته،  انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای یک مرحله ای 69در سال 

  و آمار توصیفی تحلیل شدند.  09نسخه   spssگردآوری و سپس با استفاده از نرم افزار

درصد(  21نفر ) 0۳9دختر و  درصد( 91نفر ) 412سال بود.  6۳/44±19/2میانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان  یافته ها: 

 0/96نفر ) 410درصد( در سال سوم تحصیل خود قرار داشتند.  96نفر ) 066درصد( در سال دوم و  20) نفر 020پسر بودند، 

 0۳درصد( سیگاری بودند. همچنین در بین سیگاریها،  0/4۳نفر ) 00درصد( تجربه کرده و  .0/0نفر ) 90درصد( غیرسیگاری، 

درصد(  ۳/.نفر ) ۳درصد( سیگاری مداوم و  0./9نفر ) 90اری منظم، درصد( سیگ 0/.نفر ) .درصد( سیگاری غیرمنظم،  09نفر )

 سیگاری قهار بودند. 

شیوع مصرف سیگار در این مطالعه در مقایسه با برخی از مطالعات انجام شده در جمعیت دانشجویی شهر تهران : نتيجه گيری

گزارش دهی سخت تر آن ها، آگاهی باالتر در مورد چون بیشتر بودن نسبت تعداد زنان به مردان در این مطالعه و  به دالیلی

 مضرات سیگار به دلیل تحصیل در رشته های گروه علوم پزشکی و محل نمونه گیری )سطح خوابگاه ها(، کمتر است.

 

 استعمال سيگار، دانشجویان، خوابگاه : واژگان کلیدی
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 بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی کارکنان ادارات استان کرمانشاه

 ناهید خادمی، گراوندی اعظم
 

گسترش فناوری و ماشینی شدن زندگی، کم شدن تحرك جسمانی را برای انسان به ارمغان آورده و این در حالی است  مقدمه:

از بیماری ها در اثر بی تحرکی به وجود می آیند . فعالیت جسمانی منظم به عنوان یکی از راه های تقویت سیستم ایمنی  %1.که 

دارات در کارکنان ادر  بدنی فعالیت وضعیت تعیینز ابتال به بیماری های غیرواگیر می باشد این مطالعه با هدف و پیشگیری ا

 استان کرمانشاه صورت گرفت . 

ساله  09تا  44نفر از کارکنان  046.بروی   0۳60بود که در سال تحلیلی  -توصیفی   نوع مقطعی این مطالعه از روش کار:

( که GPAQانشاه انجام گرفت. جهت بررسی میزان فعالیت فیزیکی از پرسشنامه جهانی فعالیت فیزیکی )شاغل در استان کرم

 جهانی بهداشت طراحی شده است استفاده گردید. توسط سازمان

ی ندرصد از کارکنان مورد مطالعه فعالیت فیزیکی در سطح کم داشتند. بیشترین فراوا 4079نتایج مطالعه نشان داد ،  یافته ها:

( %0/02سال ) 42تا  09( و کمترین آن مربوط به گروه سنی %0/۳9سال و باالتر ) 99فعالیت فیزیکی کم مربوط به گروه سنی 

(. همچنین بیشترین میزان فعالیت فیزیکی کم در بین زنان دیده شد p=  109/1بود که تفاوت مشاهده شده معنی دار بود )

 (.p < 110/1دار بود )( که ارتباط آن با جنس مرد معنی 20%)

ساعات بیداری خود را در محل کار می گذارند اجرای مداخالت بهداشتی در محل  %91از آنجا که افراد شاغل تا  نتيجه گيری:

 کار می تواند تاثیر مثبتی در ارتقای عادات زندگی افراد داشته باشد .

 

 واژگان کليدی: وضعيت ،فعاليت فيزیکی، کارکنان
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ان درکارکن مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار بهداشت دستتاثیرآموزش 

 مراکز دندانپزشکی تهران

 ؛ دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایرانعلی رمضانخانی
aramezankhani@sbmu.ac.ir 

 ؛ دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایرانرحمن پناهی

 ؛ دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایرانال خداکریمسهی

 ؛ گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایرانمحسن امین سبحانی

 ؛ دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایرانرضا کوهی
 

 

با توجه به فراگیرشدن روزافزون خدمات دندانپزشکی در جامعه و عدم امکان شناسایی تک تک بیماران آلوده، رعایت  مقدمه:

بهداشت دست به عنوان کلیدی ترین عامل کنترل عفونت در این مراکز از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا این مطالعه با هدف 

 ارکنان مراکز دندانپزشکی تهران براساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام گردید.تعیین تاثیر آموزش بر رفتار بهداشت دست ک

نفر از کارکنان مراکز دندانپزشکی به روش نمونه گیری احتمالی چندمرحله ای  040در این مطالعه نیمه تجربی  روش کار:

تدوین شده توسط محقق که روایی و انتخاب و به دو گروه مداخله وکنترل تقسیم شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 

و مشتمل بر متغیرهای دموگرافیک، آگاهی، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و رفتار بود، استفاده شد.  هپایایی آن سنجیده شد

ی و آزمونهای آمار spss16سپس مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی انجام گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار 

 تی مستقل، من ویتنی، کای اسکوئر و آنالیز واریانس تکرار شده، تحلیل شدند.

قبل از انجام مداخله، دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای دموگرافیک، میانگین امتیازات آگاهی، سازه های مدل  یافته ها:

در حالی که پس از مداخله، میانگین امتیازات آگاهی،  (P>19/1اعتقاد بهداشتی و رفتار، با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند )

 (.P<0/001تمام سازه های مدل و رفتار در گروه مداخله به طور معناداری باالتر از گروه کنترل بود )

با توجه به نتایج حاصله، مدل اعتقاد بهداشتی می تواند به عنوان چارچوبی جهت طراحی مداخالت آموزشی به  نتيجه گيری:

  ر بهبود رفتار بهداشت دست در راستای کنترل عفونت در مراکز درمانی استفاده گردد.منظو

 

 مدل اعتقاد بهداشتی، بهداشت دست، آموزش، کارکنان مراکز دندانپزشکی: واژه های کلیدی
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اقدام پژوهی در بازنگری برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان بهداشت عمومی 

 شجویان و کارآفرینیبا رویکرد توانمندسازی دان

 ؛ گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانطاهره کمالی خواه

؛ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی و پیراپزشکی آرادان، بهاره عظیمی خوشرودی

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

ست دانشکده تغذیه و صنایع غذایی و پیراپزشکی آرادان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ریا صفیه قباخلو؛

 ایران

 ؛ گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانبهرام قدس
 

نقایص در  برنامه با توجه به ضرورت و اهمیت فراوان دروس کارآموزی و کارورزی، ضرورت تحول و نوآوری مستمر و رفع   مقدمه:

 درسی دانشگاه های کشور بر آن شدیم تا برنامه کارآموزی با رویکرد توانمندسازی دانشجویان و کارآفرینی طراحی کنیم.

ترم و  ۳کیفی که  در -این مطالعه یک مطالعه اقدام پژوهی است که برنامه بازنگری شده را به روش تلفیقی کمی  روش کار:

-0۳69زی رشته بهداشت عمومی دانشکده بهداشت آرادان  در دو سال تحصیلی پیاپی و دو ورودی )دانشجوی کارآمو ۳۳روی 

( مورد بررسی قرار گرفت. طی سیکلهای تعریف مشکل، برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل داده ها، اجرا، ارزشیابی در .6-0۳69و  69

ید بازنگری و اجرا گردید. اجزا برنامه جدید شامل اجرای رویکرد اقدام پژوهی مشکالت کارآموزی برطرف گردیده و برنامه جد

ها و سیتینگهای  کارگاههایی با رویکرد توانمندسازی و مهارت آموزی، تغییر روند چرخش دانشجویان، اضافه نمودن جایگاه

ا استفاده ارزشیابی ب مختلف،تولید محصوالت آموزشی توسط دانشجویان، استفاده از کارپوشه  و تدوین الگ بوك جدید ..می باشد.

نفر از دانشجویان و  4نفر از کارمندان مراکز و مصاحبه عمقی با  04دانشجو و ۳۳سوال بود از  42از برگه نظرسنجی که شامل 

 تحلیل محتوای این دو مصاحبه و تحلیل محتوای سواالت باز برگه نظرسنجی صورت گرفت. 

رصد از دانشجویان کارآموزی را به صورت خوب و خیلی خوب  ارزیابی کلی د .27.در ارزیابی کمی به طور متوسط  :یافته ها

درصد کارآموزی فعلی را از کارآموزی ترم های قبل بهتر دانستند. اما نتایج آنالیزهای تحلیلی اختالف معنی داری  ۳72.نموده و  

به استخراج پنج تم  مسایل و مشکالت دوره های بین ارزیابی کلی دانشجویان در هر دو ورودی را نشان نداد. آنالیز محتوا منجر 

 091طبقه اصلی و  02قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی، بازخورد مثبت بعد از اجرای فرایند و پیشنهادات  گردید. همچنین 

 کد استخراج گردید.

ایش رضایت دانشجویان و کارکنان اقدام پژوهی در بازنگری برنامه کارآموزی با رویکرد کارآفرینی منجر به افزنتيجه گيری: 

 گردیده است. 

 

 اقدام پژوهی؛ کارآموزی؛ مهارت آموزی، بهداشت عمومی  واژگان کليدی:
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 مند نظام مرور یک: منزل در ساکن سالمندان ایمنی وضعیت

 و پزشکی ومعل دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمندی، سالمت ارشد کارشناسی ؛ دانشجوینژاد سلیمانی علی

 بهشتی شهید درمانی ماتخد
Solimanynejad@yahoo.com 

 درمانی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه سالمت، دانشکده ، صنعتی ایمنی کارشناسی ؛ دانشجوینیا کریم حسین

 بهشتی شهید

 ایران یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اپیدومیولوژی، ارشد کارشناسی ؛ دانشجویقربانی فاطمه
 

 

 دفه با مروری مطالعه این. آید می شمار به سالمند افراد ایمنی در عوامل گذارترین تاثیر جمله از سقوط احتمال یشافزا :مقدمه

 .است شده انجام منزل در ساکن سالمند افراد ایمنی وضعیت بررسی

 Safety ,Elderly های، واژه کلید با انگلیسی زبان به الکترونیکی جستجوی مند، نظام مروری مطالعه این در :روش کار

,Care at home اطالعاتی، های بانک در Google scholar ,Pub Med ,Springer  کلیه مطالعه این در. شد انجام 

 مقاله 044 تعداد از. گرفت قرار بررسی مورد منزل در سالمندان ایمنی زمینه در .410-4104 های سال بین منتشرشده مقاالت

 .شد مطالعه وارد مقاله 02 نهایت در شده دستیابی

 شایع هجمل از شناختی اختالالت افسردگی، تحتانی، های اندام مشکالت بینایی، اختالالت وضعیتی، فشارخون افت :یافته ها

 در یبسزای تاثیر افراد این سقوط همچنین شوند، سالمندان بین در سقوط به منجر میتوانند که هستند خطرزایی عوامل ترین

 به وطمرب اطالعات پردازش و آوری جمع. کرد کنترل و پیشگیری را مشکالت این بایست می که دارد مندسال افراد ایمنی سطح

 نظارت و لکنتر انسان، های فعالیت شناسایی و ردیابی حسگرهای کارگیری به آن، زندگی محیط و سالمند فرد سالمتی وضعیت

 انتقال، و نقل برای الکترونیک های صندلی و ها دستگاه انیتورینگ،م موبایل، گوشی مانند هایی پلتفرم از بااستفاده دور راه از

 .کنند جلوگیری سقوط به منجر خطرات بروز از توانند می همگی هوشمند، مچی های ساعت پوشیدن و خواب تخت

 یمنیا وردم در تر دقیق های بررسی و خطرزا عوامل تمامی شناسایی به نسبت است الزم فوق نتایج به باتوجه :گیری نتیجه

 تواند یم الکترونیکی دانش از استفاده چنین هم کرد، ای ویژه توجه سالمندان ومحیطی فردی سازی هوشمند و فیزیکی فضای

 .شود درمنزل ساکن سالمند افراد این درمانی-بهداشتی خدمات کیفیت و ایمنی ارتقای موجب

 

 منزل در مراقبت سالمندان، ایمنی،: کليدی واژگان
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اثیر آموزش ایکتر نوزادی بر آگاهی مادران باردار مراجعه کننده به بررسی ت

 ۶۹۳۱مراکز بهداشتی شهرستان شوشتر 

 ایران ،شوشتر پزشکی علوم دانشکده ،پرستاری گروه ،کارشناسی دانشجوی زهرا محمودی؛

 رانای ،شوشتر ،شوشتر پزشکی علوم دانشکده ،پرستاری گروه ارشد، کارشناس الهام عبدلهی شهولی؛

 شوشتر پزشکی علوم زیستی، دانشکده آمار ارشد،گروه کارشناس اعظم جهانگیری مهر؛

 

 

 

-91در  شود، می ایجاد نوزادان زندگی هفته اولین طی در روبین بیلی افزایش علت به که نوزادی )زردی(ایکترر: هدف و زمينه

ب زردی نوزادان فیزیولوژیک است اما بدلیل پیشگیری از اگرچه اغل شود. از نوزادان نارس دیده می %01از نوزادان ترم و  91%

آسیب مغزی باید از پاتولوژِیک تفکیک داده شود.با توجه به اینکه آگاهی مادران نقش بسیار مهمی در تشخیص و درمانبه موقع 

آگاهی مادران باردار مراجعه و پیشگیری از عوارض زردی نوزادی دارد لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش ایکتر نوزادی بر 

 کننده به مراکز بهداشتی شهرستان شوشتر انجام شد.

مادر باردار )سه ماهه سوم بارداری( مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان  011در این مطالعه نیمه تجربی ،  روش کار:

درمان  ،زمینه عالئم، تشخیص، پیشگیری ن درشوشتر به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. اطالعات سنجش آگاهی مادرا

سوال با مقیاس سه رتبه ای لیکرت بادامته نمرات  41و مراقبت از شیر خوار با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که حاوی 

 آموزش تکمیلمی باشد، جمع آوری شد. اخذ نمره باالتر بیانگر آگاهی بهتر مادران قلمداد شد.پرسشنامه ها قبل از  91-41بین 

مجددا پس از یک ماه پرسشنامه ها تکمیل گردید و داده  دقیقه داده شد. 41جلسه به مدت  2شد و سپس آموزشهای مرتبط در 

 تجزیه و تحلیل گردید. 09ورژن   spssها با استفاده از آزمونهای آماری و نرم افزار

 ± 0/96( و بعد از اموزش )  90/. ± 0/09ن قبل از آموزش )یافته های این پژوهش نشان داد بین میزان آگاهی مادرا نتایج:

( همچنین سطح آگاهی در زمینه درمان بیماری در حد   t-test= 31/02و  p< 1/110( تفاوت معنا داری وجود دارد. ) 09/1

 ( .%70( که بعد از اموزش باالتر رفت) %30ضعیف بود)

مراقبت  در آنها آگاهی بهبود بر موثر استراتژی یک مادران نیاز براساس موزشیآ مداخله اجرای که داد نشان نتایج  نتيجه گيری:

 .می باشد زردی دارای نوزاد از
 

 نوزادان زردی ، مادر ،آگاهی آموزش، گان کليدی: واژ
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 مطالعه) خشک شیر و مادر شیر از تغذیه با نوزاد اسهال مقایسه و ارتباط بررسی

 )مروری

 

 ایران ،شوشتر ،شوشتر پزشکی علوم دانشکده ،پرستاری گروه ارشد، رشناسکا الهام عبدلهی شهولی؛

 ایران ،شوشتر پزشکی علوم دانشکده ،پرستاری گروه ،کارشناسی دانشجوی زهرا محمودی؛

 

 

 

 شدبا اسهال می بگذاارد جای بر مهمی اثرات کودکان تکامل و رشد بر تواند می که بیماریهایی شایعترین از یکی زمينه و هدف:

 میدهد و از علل عمده بیماری و مرگ و میر کودکان تشکیل درمانی مراکز به را کودکان ویژه به بیماران مراجعه از باالیی درصد که

 مادر شیر از تغذیه با هدف بررسی ارتباط و مقایسه اسهال نوزاد ااین مطالعه ب لذا آید می حساب به عهتوس درحال کشورهای در

 .تگرف انجام خشک شیر و

 Google و  SIDاین مطالعه با استفاده از جدید ترین متون منتشر شده و جستجوی مقاالت در سایت های  مواد و روش ها :

Scholar  به زبان فارسی و سایتpubmed  به زیان انگلیسی انجتم گرفت که از کلید واژه اسهال نوزاد شیر مادر و شیر خشک

سال اخیر منتشر شدند مورد  09با موضوع که در  مقاله 21از میان آنها  قاله یافت شد.م 000در مرحله اول  استفاده شده است.

 بررسی قرار گرفتند.

 در می شود. نوزاد دفاعی تقویت سیستم باعث عفونی عوامل مقابل  در دفاعی سدهای کردن فراهم با مادر شیر با تغذیه نتایج:

 و طول اسهال شدت بروز صورت در همچنین می دهد. رخ کمتر ادراری تعفون و روده ای عفونت های اسهال، شیرخواران این

 شیر خشک به نسبت مادر شیر در که است چربی نوع یک کلسترول. است کمتر میخورند مادر شیر که کودکانی در آن مدت

 که دامی کند. چربی شیر می تر آماده آینده در کلسترول متابولیسم و هضم برای را نوزاد گوارشی سیستم و شود می یافت بیشتر

 .است مشکل بسیار نوزاد برای آن هضم و بوده اشباع چربی شود می تهیه خشک شیر آن با

 می کنند، دچار تغذیه شیرخشک و گاو شیر از که هایی بچه از کمتر مراتب به خورند می مادر شیر که نوزادانی نتيجه گيری:

 قابل و لحاظ جنبه های مختلف، موثرترین به مادر شیر با اسهال تغذیه از ریپیشگی استراتژیهای تمام بین از و شوند می اسهال

 .است استراتژی قبول ترین

 

 واژگان کليدی: اسهال نوزاد، شير خشک، شير مادر

  



  

۳94  

 

 مراقبت ازکیفیت بیماران رضایت و پرستاران اخالقی حساسیت بین ارتباط بررسی

 پرستاری های

 ایران ،شوشتر ،شوشتر پزشکی علوم دانشکده ،پرستاری گروه رشد،ا کارشناس الهام عبدالهی شهولی؛

 ایران ،شوشتر ،شوشتر پزشکی علوم دانشکده ،پرستاری گروه ارشد، کارشناس حکیمه محمد زاده؛

 ایران ،شوشتر پزشکی علوم دانشکده، پرستاری گروه کارشناسی، دانشجوی ؛زهرا محمودی
 

 

 از درمان، مثبت نتایج آوردن بدست در مهمی عامل و بیماران از پرستاری مراقبت از پذیرنا اجتناب جنبه ارتباط  زمينه و هدف:

 .میشود محسوب سالمت سیستم بخشی اثر و کیفیت مهم شاخص عنوان به بیمار رضایت. باشد می بیمار رضایت و تنش کاهش

 با هدف حاضر مطالعه .دارد پرستاران قیاخال گیری تصمیم و ای حرفه مسئولیت انجام چگونگی در مهمی نقش اخالقی حساسیت

 .شد انجام پرستاری های مراقبت کیفیت از بیماران رضایت و پرستاران اخالقی حساسیت بین ارتباط تعیین

پرستار شاغل در بخشهای داخلی ، جراحی و ویژه  411پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. ابتدا  مواد و روش ها:

انتخاب شدند، سپس بیماران به صورت سهمیه ای ، به نسبت تعدا پرستاران شرکت کننده از هر بخش انتخاب  به روش سرشماری

 Moral Sensitive و   Patient SatisfactionInstrumentشدند. ابزار گردآوری اطالعات شامل: سواالت دموگرافیک، 

Question  بود، تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  انجام شد. 4۳ویراست 

وجودداشت)  معناداری مثبت همبستگی پرستاری های مراقبت ازکیفیت بیماران رضایت و پرستاران اخالقی حساسیت بین نتایج:

P<0/05(اکثریت بیماران .)پرستاران از حساسیت  %93/5(رضایت متوسطی از کیفیت مراقبت های پرستاری داشتند.%70.5

دار بودند.بین حساسیت اخالقی پرستاران با متغیر های جنس، بخش محل خدمت، وضعیت تاهل، نوع اخالقی باالیی برخور

 (.P=0.03مسئولیت و نوبت کاری رابطه آماری معنی داغری وجود نداشت.رابطه رضایت بیمار با نوع بخش بستری معنی دار بود)

تحقیقات  .است موثر پرستاری مراقبتهای کیفیت از یمارانب رضایت ارتقاء در پرستاران اخالقی حساسیت افزایش : گيری نتيجه

تعمیم  قابلیت بیشتراز اطمینان به دستیابی منظور به بیماران رضایت بر موثر عوامل سایر بررسی و بیشتر ی نمونه حجم با بعدی

 .گردد می پیشنهاد نتایج

 

 یپرستار بتهایمراق کيفيت بيماران، رضایت پرستاران، اخالقی حساسيت : کليدی واژگان
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 ران توسط پرستاران)مطالعه مروری(ایمببررسی میزان رعایت حقوق 

 یرانا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، عضو هیئت علمی، ، مربی،کارشناس ارشد پرستاری ؛صبا کریمی

 دانشگاه تهران دانشجوی دکتری محیط زیست، زینب حسینی؛

 

هیت ذاتی حرفه پرستاری است و رسالت حرفه پرستاری ارائه ی خدمات مورد نیاز رعایت اخالق حرفه ای جز ما زمينه و هدف:

بهداشتی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی، در باالترین سطح استاندارد جهت تامین ، حفظ و ارتقای سالمت جامعه است. هر چند 

رد چرا که رفتار معنوی و توام با مسئولیت اخالق در همه مشاغل ضروری است اما در حرفه پرستاری این عامل ضرورت بیشتری دا

پرستاران با بیماران، نقش موثری در بهبود و بازگشت سالمتی انان دارد، لذا حرفه پرستاری بر پایه اخالق استوار است، هدف از 

 این مطالعه مروری بر میزان رعایت حقوق بیماران توسط پرستاران است.

مورد بررسی قرار گرفت.به منظور دستیابی  .410-4101ت منتشر شده بین سال های در این مطالعه مروری، مقاال روش کار:

به مستندات علمی مرتبط ،جستجوی الکترونیک به زبان انگلیسی با استفاده از کلید واژه های حقوق بیمارا، پرستار، در بانک های 

مقاالت که به طور الکترونیکی جمع انجام شد. اعتبار کلیه  Proquest و MEDLINE COCRANEو  CINAHLاطالعاتی 

 آوری شده بودتوسط یک محقق مرورگر دیگر بررسی و تایید شدند.

بر اساس مطالعات مهم ترین مواردی که پرستاران در آن نقص داشتند : عدم آشنایی پرستاران با مفاد حقوق بیمار بود،  نتایج:

ردن در مورد مشکالت بیمار با سایر افراد بدون رضایت بیمار، رعایت نکردن حریم خصوصی بیمار، نقص در رازداری و صحبت ک

عدم توجه به نظر بیمار جهت دادن اگاهی کافی در مورد بیماری وی ، انجام ندادن به موقع اقدامات پرستاری برای بیماران شامل 

 این موارد بود.

 ن ارتباط با بیماران را پرستاران دارند، بنا براینپرستاران مهم ترین افراد کادر درمان محسوب می شوند، بیشتری نتيجه گيری:

رعایت کردن حقوق بیمار یک مورد الزم و ضروری برای پرستاران است، و عدم توجه به این مورد سبب نقص در مراقبت و کاهش 

ار قوق بیمرضایت بیمار می شود، بنابراین الزم است که مسئولین پرستاری دوره های ضمن خدمتی را جهت افزایش رعایت ح

 توسط پرستاران برگزار نمایند.

 

 واژگان کليدی: رعایت حقوق بيمار،پرستاران
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 بررسی ضرورت استفاده از الگوی روی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

 )مطالعه مروری(

 نیراا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، عضو هیئت علمی، کارشناس ارشد پرستاری، مربی،؛ صبا کریمی

 یرانا دانشیار، عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دکتری پرستاری،رستم جاللی؛ 

 ایران دانشگاه تهران، دانشجو دکتری محیط زیست،  زینب حسینی؛
 

مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن اتوایمیون است که به صورتواضحی امید به زندگی را تحت تاثیر قرار  زمينه و هدف:

سال می باشد، یعنی سنی که اوج فعالیت کاری فرد محسوب می شود،  21تا  41یدهدف متاسفانه شیوع این بیماری در سنین م

این بیماری سبب ناتوانی جسمی بیمار و کاهش کیفیت زندگی بیمار می گردد، یکی از روش های مهم که سبب بهبود کیفیت 

ی روی است، این الگو با تمرکز بر روی یررسی محرك ها نیاز های بیمار را بررسی زندگی بیمار می شود، استفاده از الگوی سازگار

 و حل می کند، هدف از این مقاله مرروری بر ضرورت استفاده از الگوی روی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس است.

بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به  مورد .410-4101در این مطالعه مروری، مقاالت منتشر شده بین سالهای  روش کار:

مستندات علمی مرتبط،جستجوی الکترونیک به زبان انگلیسی با استفاده از کلیدواژه های الگوی سازگاری روی، کیفیت زندگی، 

، Proquest ،Google Scholarو MEDLINE COCRANEو  CINAHLمولتیپل اسکلروزیس در بانک های اطالعاتیک 

SID،Pedro،Sciencedirect،Mdconsult  انجام شد. اعتبار کلیه مقاالت که به طور الکترونیکی جمع آوری شده بود توسط یک

 نفر مرورگر دیگر بررسی و تایید شدند.

در کشور  MSبیمار مبتال به  1111.، قریب به 0۳6۳طبق آخرین اطالعات انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران در سال  نتایج:

نفر در هر صد هزار نفر رسیده است، شایع ترین مشکالت این بیماران شامل خستگی،  90به  9ین بیماری از وجو دارد، و شیوع ا

اختالل حرکتی، کاهش عزت نفس، کاهش اعتماد به نفس،و ... می باشد، یکی از روش های مناسب برای رفع این مشکل استفاده 

شده اند، مشخص کرده اند که استفاده از این الگو سبب رفع مشکالت از الگوی سازگاری است، تحقیقاتی که در این باره انجام 

 جسمی و روحی این بیماران شده است.

اجرای الگوی سازگاری روی، شدت عوارض افراد مبتال به ام اس را کاهش می دهد، لذا پیشنهاد می شود پرستاران  نتيجه گيری:

 فیت این بیماران استفاده کنند.از این الگوی کم هزینه در کاهش شدت عوارض و بهبود کی

 

 واژگان کليدی: الگوی سازگاری روی، مولتيپل اسکروزیس
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Evaluating old age-related costs in Iran (review article) 

Saba Karimi; Lecturer, Nursing Department, School of Nursing and midwifery, 

Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran  

Zeinab Hosseini; Environmental PhD student, University of Tehran 
 

  
Introduction: Increasing age in Iran in recent years has been one of the main concerns of the 

health system. One of the most important health system issues is the cost of aging care and 

treatment for the elderly. The cost is related to the aging of Iran.  

Methodology: This article is the result of 12 articles on aging and aging-related costs as a 

result of the search for Mdconsult, Sciencedirect, Pedro, SID, Pubmed, Ggoogle scholar. 

Keywords: aging, economy, aging costs, Iran, was used. 

Results: According to Iran's demographic indicators in the 1970s, about half of the population 

was under the age of 15, and by 2025 the population will be elderly. By 2050, the fertility rate 

is expected to be 2.1 and life expectancy is 78.5 years, and the population over the age of 60 is 

more than 20 percent from 6 percent in 1996. Although there has been a study in Iran, The nose 

is not paid for the elderly, but in an optimistic scenario, the elderly population will increase 

from about 6.7% in 2000 to 20% in 2050, and by taking five times the cost of treatment for the 

elderly, responding to health costs Need more than 2.5 times per person per person.  

Conclusion: In recent decades, Iran has been exposed to the economic burden of contagious 

and infectious diseases and health sector activities focus on the prevention, treatment and 

rehabilitation of the complications of these diseases. But there is a third wave, and soon the 

economic burden of diseases will be concentrated on the population around Iran and its 

consequences, and for decision makers and officials it is necessary to consider plans to address 

this issue.  

 

Keyword: Age, Economy, Cost, Iran 
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بر آن در دانشجویان دانشگاه های دولتی خود مراقبتی تغذیه ای و عوامل موثر 

 شهر اسفراین

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی  طاهره نسائی؛

 ایران اسفراین، اسفراین،

دکترای مدیریت بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی احمد صادقی؛ 

 ایران اسفراین، اسفراین،

 دکترای اموزش بهداشت، استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین،؛ حسین روحانی

 hoseinrohani3@gmail.com   ایران اسفراین،

 

ل انجام خود مراقبتی امروزه از اولویت های نظام خدمات بهداشتی ایران می باشد. خود مراقبتی فرایندی فعا زمينه و هدف:

است که شامل اقدامات و فعالیت های آگاهانه آموخته شده و هدف داری است که توسط فرد یا افراد دیگر به منظور حفظ حیات 

خود انجام می گیرد. از انجایی که بخش عظیمی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند که درصد باالیی از این جوانان 

قشر های جامعه هستند که رفتارهای خود مراقبتی می تواند از مواجهه این قشر از عوامل  دانشجو اند و یکی از پرمخاطره ترین

مخاطره آمیز بکاهد لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر خود مراقبتی تغذیه در دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر 

 اسفراین انجام گرفت.

انجام گرفته است. در این بررسی تعداد  69است که به صورت مقطعی در سال  تحلیلی _این مطالعه از نوع توصیفی  روش کار:

دانشجو به روش نمونه گیری طبقه ای از دانشگاه های علوم پزشکی و فنی مهندسی شهر اسفراین انتخاب شد. جمع آوری  490

و به روش خود اظهاری تکمیل گردید.  اطالعات خودمراقبتی تغذیه ای با استفاده از پرسشنامه استاندارد خودمراقبتی تغذیه ای

 مستقل تجزیه و تحلیل شدند. Tو آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، آنووا،  06نسخه  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار 

بود. یافته ها نشان داد  9/41±0/.بودند. همچنین میانگین سنی آنها  %۳/94دانشجوی مورد بررسی  490از مجموع  نتایج:

بود. نتایج حاکی از آن بود که بین خودمراقبتی و متغیر های  9۳/.۳±./0میانگین نمرات خودمراقبتی تغذیه ای در دانشجویان 

( و  درآمد  P-value < 12/1(، وضعیت سکونت ) P-value < 110/1(، وضعیت تاهل ) P-value<  110/1رشته تحصیلی )

 P-value <0/1نا داری وجود دارد اما بین خود مراقبتی و متغیر های جنسیت )  ( ارتباط آماری مع P-value <110/1خانواده) 

 ( ارتباط معنا داری دیده نشد. P-value < 20/1( و ترم تحصیلی ) P-value < 29/1(، نوع دانشگاه )

ضعیت انتظار و نتایج حاکی از آن است که وضعیت خودمراقبتی در بین دانشجویان در حد متوسط است. برخالف نتيجه گيری:

خودمراقبتی تغذیه ای در بین دانشجویان علوم پزشکی و فنی مهندسی یکسان بود. میتوان با رسیدگی بیشتر به تغذیه دانشجویان 

 در محیط دانشگاه و آموزش خودمراقبتی تغدیه در تمام رشته ها، خود مراقبتی تغدیه ای را در بین دانشجویان ارتقاء دهیم.
 

  ودمراقبتی، تغذیه، دانشجویان واژگان کليدی: خ
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 استرس های شایع در بین دانشجویان دانشگاه های سطح شهر اردبیل

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایرانفیروز امانی، 

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران، رقیه اصالنیان

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایراندانشکده پزشکی، ، وحید عباسی

 
 

استرس های زندگی نقش تعیین کننده ای در سالمت روانی و جسمانی دارند. به ویژه با آسیب های روانی و  زمينه و هدف:

اجتماعی متعددی همراه اند. شناسایی استرس های های دانشجویان مبنای اساسی برای طراحی و تدوین برنامه های مختلف 

 پیشگیرانه می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی استرس های دانشجویان دانشگاه های سطح شهر اردبیل انجام شد.

انجام شد. جمعیت مورد مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه  0۳6۳مقطعی بود که در سال _این پژوهش از نوع توصیفی روش کار:

دانشجوی پسر و دختر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار  090های سطح شهر اردبیل بود. برای انجام این پژوهش 

گردآوری داده ها شامل دموگرافیک و سواالت مربوط به سنجش استرس بود. روایی این پرسشنامه براساس روایی محتوا و پایایی 

استفاده شد و داده ها با  SPSSز نرم افزار آماری تعیین گردید. برای آنالیز داده ها ا 09/1ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 

 استفاده از روش های آماری تجزیه و تحلیل شدند.

دانشجویان دانشگاه های شهر اردبیل از استرس در حد شدید برخوردار بودند.  %2/99یافته های این پژوهش نشان داد که  نتایج:

: تغییرات تغذیه ای، بیقراری و پریشان ذهنی از موضوعی به موضوع شایع ترین استرس دانشجویان به ترتیب شیوع عبارتند از

 % 0/40،  %.2/4،  %0/۳0دیگر به ترتیب با 

یافته ها در مجموع بیانگر ضرورت اجرای برنامه هایی برای کاهش استرس و همچنین آموزش روش های مقابله  نتيجه گيری:

 می باشد. با فشار های روانی و مشکالت شایع در بین دانشجویان

 

 واژگان کليدی: استرس، دانشجویان، دانشگاه
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رسی وضعیت تکاملی در کودکان یکساله تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بر

 ۶۹۳۱بهشتی: 

  MPHکارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشجوی دوره  فاطمه تاج الدینی،
f.tajedin@yahoo.com   

 معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  ور احمدی، شهناز دالبرپ

 MPHکارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دوره پروین محمدقاسم پور، 

 متخصص زنان و زایمان، مدیرگروه سالمت خانوادهفرناز اهدایی وند، 
 

اساسی توسعه در نظر گرفته میشود و یکی از مهمترین پایه های دستیابی امروزه نیروی انسانی به عنوان رکن  زمينه و هدف:

به این مهم بر پایه توجه به کودکان بعنوان نسل آینده خواهد بود. در این راستا پرداختن به مقوله رشد و تکامل کودکان و به 

ند ناتوانی های دائمی را کاهش داده و ویژه مساله تکامل از اهمیت خاصی برخوردار است. تشخیص زودرس تاخیر تکاملی میتوا

از عوارض ثانویه پیشگیری کند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تکاملی کودکان یکساله تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

 انجام شد. 0۳69شهید بهشتی در سال 

 04اری انجام شد. کلیه کودکان و به صورت سرشم 69در این مطالعه مقطعی و توصیفی جمع آوری داده ها در سال  روش کار:

ماهه که به مراکز خدمات جامع سالمت مراجعه کردند مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه غربالگری 

 ( که توسط والدین تکمیل شده، بدست آمد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.ASQسنین و مراحل تکامل)

( در تست غربالگری تکامل نیاز به بررسی بیشتر و اقدامات سطح تخصصی داشتند. %0کودك ) ۳۳99کودك،  .2062از  نتایج:

در حیطه  %۳/09در حیطه حرکات ظریف،  %2/09در حیطه حل مسئله ،  %42در حیطه حرکات درشت،  %0/۳0به ترتیب 

 در حیطه برقراری ارتباط دچار مشکل بودند. %۳/0۳شخصی اجتماعی و 

الگری اختالالت تکاملی کودکان به منظور تشخیص و مداخله زودرس اختالالت تکاملی و اقدامات ارتقای تکامل غرب نتيجه گيری:

میتواند در این زمینه کمک کننده باشد.  "پرسشنامه سنین و مراحل تکامل"در سالهای اوان کودکی ضرورت دارد و تست غربالگر

تکامل دوران کودکی آموزش والدین در خصوص حیطه های تکاملی کودك، از  همچنین با توجه به تاثیر اولیه خانواده در زمینه

 اهمیت بسیاری برخوردار است که باید مورد توجه برنامه ریزان سالمت قرار گیرد.

 

  ASQواژگان کليدی: کودک، تکامل، پرسشنامه 
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 ارزیابی عملکرد بیمارستان های دوستدار کودک تحت پوشش دانشگاه های علوم

 ۶۹۳۱ی شهید بهشتی: سالپزشک

  MPHکارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشجوی دوره ، فاطمه تاج الدینی
f.tajedin@yahoo.com   

 معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  شهناز دالبرپور احمدی، 

 MPHع انسانی، دانشجوی دوره کارشناس ارشد مدیریت منابپروین محمدقاسم پور، 

 متخصص زنان و زایمان، مدیرگروه سالمت خانوادهفرناز اهدایی وند، 
 

تغذیه با شیر مادر روش بی نظیر تغذیه شیرخواران است. توصیه جهانی برای تغذیه مطلوب شیرخواران مبنی بر  زمينه و هدف:

ماه اول عمر و سپس تداوم تغدیه با شیر مادر  9با شیر مادر در شروع تغذیه با شیر مادر طی ساعت اول تولد، تغذیه انحصاری 

سالگی یا بیشتر است. بدین منظور نهضت جهانی راه اندازی بیمارستان های دوستدار کودك  4همراه با غذا های کمکی سالم تا 

 فی گردید و جهت دستیابی بهتوسط سازمان جهانی بهداشت و یونیسف برای ارتقاء میزان تغذیه با شیر مادر معر 0606در سال 

اقدام را پیشنهاد نمودند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان های دوستدار کودك تحت پوشش  01شیردهی موفق 

 انجام شد. 69اقدام در سال  01دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه اجرای 

بیمارستان( وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  21ستانهای دوستدار کودك )این بررسی به صورت مقطعی در کلیه بیمار روش کار:

انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسط  69شهید بهشتی در سال 

و با استفاده از روش های  SPSSکارشناسان ستاد شبکه ها و مراکز بهداشت جمع آوری گردید. سپس وارد نرم افزار آماری 

 توصیفی تجزیه و تحلیل شد.

اقدام به ترتیب تدوین سیاست مدون تغذیه با شیر مادر و نصب آن  01طبق یافته های بدست آمده امتیاز بدست آمده در  نتایج:

رای اجرای سیاست های (، آموزش تمامی کارمندان به منظور کسب مهارتهای الزم ب% 09/66در در معرض دید کلیه کارمندان )

(، کمک به مادران % 9۳/69(، آموزش مادران باردار در زمینه مزایای ترویج تغذیه با شیر مادر و چگونگی شیردهی )% 49/60فوق )

(، آموزش مادران در مورد روش تغذیه با شیر % 22/69جهت تماس پوست با پوست و شروع تغذیه با شیر مادر ظرف یک ساعت )

(، تغذیه انحصاری نوزاد سالم با شیر مادر و منع % 99/69ی حفط و تداوم شیردهی حتی هنگام جداشدن نوزاد )مادر و چگونگ

(، تشویق مادران برای % 06/66(، اجرای برنامه هم اتاقی مادر و نوزاد در طول شبانه روز)% 011استفاده از غذا یا مایعات دیگر)

(، تشکیل % .4/6.(، منع کامل استفاده از شیشه شیر و پستانک)% 99/66رخوار)تغذیه با شیر مادر بر حسب میل و تقاضای شی

 ( میباشد.% 0/60.گروههای حمایت از مادران شیرده و پیگیری آن و معرفی مادران به هنگام ترخیص به این گروه ها)

(بوده. با این حال با توجه به %61بر اساس نتایج مطالعه حاضر، اجرای اقدامات ده گانه در حد مطلوب )باالی  نتيجه گيری:

اهمیت تغذیه با شیر مادر بایستی دستورالعمل ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودك به طور کامل اجرا 

شود. طراحی مداخالتی جهت آموزش مادران، کمک به مادران جهت تماس پوست با پوست و شروع تغذیه با شیر مادر ظرف یک 

 ر این زمینه الزم به نطر میرسد.ساعت، د

 واژگان کليدی: ارزیابی، شيرمادر، بيمارستان های دوستدار کودک  



  

۳.1  

بررسی علل تغذیه با شیر مصنوعی در کودکان زیر یکسال تحت پوشش دانشگاه 

 ۶۹۳۱علوم پزشکی شهید بهشتی:  

  MPHی دوره کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشجو فاطمه تاج الدینی،
f.tajedin@yahoo.com   

 معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  شهناز دالبرپور احمدی، 

 MPHکارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دوره پروین محمدقاسم پور، 

 متخصص زنان و زایمان، مدیرگروه سالمت خانوادهفرناز اهدایی وند، 
 

شیر مادر بهترین غذا برای شیر خواران است. شیر مادر تمام نیاز های تغذیه ای شیرخوار را تامین می نماید و  زمينه و هدف:

در حفظ سالمتی کودکان در دنیا نقش بیسار مهمی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین علل مصرف شیر مصنوعی در کودکان زیر 

 انجام شد. 0۳69شهید بهشتی در سال  یکسال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی

و به صورت سرشماری انجام شد. کلیه کودکان زیر  69در این مطالعه مقطعی و توصیفی جمع آموری داده ها در سال  روش کار:

یکسال که توسط مراکز بهداشتی درمانی شیر مصنوعی )کامل یا کمکی( دریافت کردند مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از 

 ق پرونده الکترونیک و مصاحبه با مادر بدست آمد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.طری

به صورت کمکی با شیر مصنوعی تغذیه شدند.  % 0/41به صورت کامل و  % 6./6کودك مورد بررسی،  069در مجموع از  نتایج:

(، بیماری % 0/09دن نمودار رشد کودك)(، مطلوب نبو% .2/9علل مصرف شیر مصنوعی در این کودکان به ترتیب چندقلویی )

( و سایر % ۳/1(، فوت مادر )% 1/.(، جدایی والدین )% 9/0(، فرزندخواندگی )% 6/۳(، مصرف دارو توسط مادر)% 0/01مزمن مادر)

 موارد میباشد.

درانی که کودکان آنها بر اساس نتایج مطالعه حاضر، آوزش مادران باردار و شیرده بخصوص مادران چندقلوزا و ما نتيجه گيری:

دارای رشد نامطلوب است، در زمینه اهمیت تغذیه با شیر مادر و نحوه صحیح شیردهی میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف 

 شیر مصنوعی داشته باشد.

 

 واژگان کليدی: شير مادر، شير مصنوعی، کودکان
 

 



  

۳.0  

 با شیر مادر ازارزیابی برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه 

ساعت اول تولد در بیمارستانهای دوستدار کودک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

 ۶۹۳۱شهید بهشتی: سال

  MPHکارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشجوی دوره  فاطمه تاج الدینی،
f.tajedin@yahoo.com   

 ه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران  معاونت امور بهداشتی دانشگاشهناز دالبرپور احمدی، 

 MPHکارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشجوی دوره پروین محمدقاسم پور، 

 متخصص زنان و زایمان، مدیرگروه سالمت خانوادهفرناز اهدایی وند، 
 

برای کاهش مرگ و میر شیرخواران  شروع تغذیه با شیر مادر طی یک ساعت اول تولد، اولین و حیاتی ترین گام ها زمينه و هدف:

و کودکان است. در بررسیهای انجام شده نوزادانی که بالفاصله پس از تولد در تماس پوست با پوست با مادر قرار گرفته اند آنها 

مکیدن موثری در اولین تغذیه در مقایسه با نوزادان دیگر داشتند. همچنین مطالعات متعددی نشان دادند که تماس پوستی 

زودرس مادر و نوزاد منجر به افزایش قابل توجه میزان تغذیه با شیر مادر و طول مدت شیردهی می شود. مطالعه حاضر با هدف 

برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر از ساعت اول تولد در بیمارستانهای دوستدار کودك تحت 

 انجام شد. 0۳69هشتی در سال پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید ب

بیمارستان( وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  21این بررسی به صورت مقطعی در کلیه بیمارستانهای دوستدار کودك ) روش کار:

انجام شد. داده ها با استفاده از پک لیست استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  0۳69شهید بهشتی در سال 

و با استفاده از روشهای  SPSSناسان ستاد شبکه ها و مراکز بهداشت جمع آوری گردید. سپس وارد نرم افزار آماری توسط کارش

 توصیفی تجزیه و تحلیل شد.

و آگاهی  %6/00، آگاهی کارکنان %04/.، مشاهده %9/04طبق یافته های مطالعه، امتیاز بدست آمده از بررسی مستندات  نتایج:

 ت آمد.بدس %9/04مادران 

امتیازات بدست آمده از تکمیل چک لیست مطلوب بوده ولیکن با توجه به اهمیت برقراری به هنگام تماس پوست  نتيجه گيری:

با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد بایستی دستورالعمل مراقبت ساعت اول تولد در تمام 

 دیت بیشتری اجرا شود و مداخالت الزم جهت ارتقاء این شاخص طراحی و اجرا گردد.بیمارستانهای دوستدار کودك با ج

 

 واژگان کليدی: ارزیابی، بيمارستان دوستدار کودک، شير مادر
 

  



  

۳.4  

  ایران در مروری مقاله یک:دیابت به ابتال خطر عوامل و زندگی سبک

هداشت، ب دانشکده سالمت، ارتقای و بهداشت آموزش ارشد کارشناسی ؛ دانشجویایزدخواه السادات فاطمه

 پزشکی قم، قم، ایران علوم دانشگاه

 قم، قم، ایران اسالمی آزاد دانشگاه مامایی، پرستاری مامایی، دانشکده ؛ کارشناسزاده شریف نسرین

 علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه ؛ استادیار،پور قارلی اله ذبیح

 ایران قم، ،قم پزشکی
 

 رد اختالل دلیل به که است ریز درون غدد های بیماری جمله از و مزمن های بیماری شایعترین از یکی عنوان به دیابت :مقدمه

 کلیه مزمن ارسایین و نابینایی اندام، قطع علت ترین شایع بیماری این .باشد می گذار تاثیر بدن های برسیستم گلوکز متابولیسم

 .دارد زندگی سبک با مستقیم ارتباط که است بیماری.  دیابت.است عروقی و قلبی های بیماری خطر عوامل رینمهمت از یکی و

 ویژگی ینب متقابل تاثیر از الگوها این که شناخت قابل رفتاری الگوهای بر مبتنی زندگی شیوه یک از است عبارت زندگی سبک

 رب است مروری مطالعه این .شود می حاصل زندگی اقتصادی-تماعیاج شرایط و اجتماعی مداخالت با فرد یک شخصیتی های

 .شوند می دیابت به ابتال به منجر که زندگی سبک در خطر عوامل

 فروردین ازmagiran,iranmedex,google schola  اطالعاتی های پایگاه در جستجو درنتیجه مروری مطالعه این :روش کار

 دست به مقاله 09 حدود که بوده زندگی سبک و دیابت خطر عوامل های کلیدواژه با 0۳69 سال ماه اسفند تا 0۳01 سال ماه

 .گرفت قرار بررسی مورد مقاله ۳1 و آمد

 عالیتف وزن، اضافه و چاقی شامل دیابت به ابتال بر موثر زندگی سبک عوامل مهمترین شده انجام مطالعات اساس بر :یافته ها

 که داد اننش مطالعه یک همچنین .باشد می مناسب نا غذایی الگوی، دیابت به ابتال ادگیخانو سابقه تحرکی، کم و ناکافیبدن 

 ادهد نشان مختلف مطالعات.دهد می کاهش را دو نوع دیابت به ابتال خطر حبوبات و کامل غالت باالی مقادیر حاوی غذایی الگوی

 .دارد وجود داری معنا ارتباط دیابت به ابتال و خودمدیریتی و آوری ،تاب ،افسردگی زندگی کیفیت بین که

 درباره اهیآگ افزایش با نتیجه در است زندگی سبک به مربوط دیابت به ابتال با مرتبط عوامل از ای عمده بخش :گيری نتيجه

 رخط عوامل تعدیل و سالم زندگی سبک اتخاذ به وتشویق سالمت ارتقای جهت در الزم های آموزش ارایه و سالم زندگی سبک

 .داد کاهش را دیابت به ابتال احتمال توان ،می زندگی سبک در دیابت به الابت

 

 خطر ،عوامل زندگی دیابت،سبک :کليدی واژگان

  



  

۳.۳  

 همقال یک:مراقبتی خود با آن ارتباط و دیابتی بیمارن در سالمت سواد بررسی

 ایران در مروری

داشت، به دانشکده سالمت، ارتقای و بهداشت ارشدآموزش کارشناسی دانشجوی؛ ایزدخواه السادات فاطمه

 پزشکی قم، قم، ایران علوم دانشگاه

 قم، قم، ایران اسالمی آزاد دانشگاه مامایی، پرستاری مامایی، دانشکده ؛ کارشناسزاده شریف نسرین

 علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه ؛ استادیار،پور قارلی اله ذبیح

 ایران قم، م،ق پزشکی
 

 مستلزم دیابت بیماری کنترل.شود می زودرس مرگ و شدید عوارض به منجر که.است جهانی جدی ازمشکالت دیابت :مقدمه

 مصرف از یتتبع و خون قند فیزیکی،کنترل فعالیت غذایی، رژیم از تبعیت شامل که است بیمار زندگی طول در ویژه خودمراقبتی

 نیمع به سالمت سواد .است سالمت سواد مراقبتی خود رفتارهای صحیح انجام و مراقبتی خود بر موثر عوامل از یکی .است دارو

 می سالمت مورد در گیری تصمیم برای نیاز مورد خدمات و سالمت به مربوط اطالعات درك و پردازش کسب، در فرد توانایی

 .است ایران در تیدیاب بیماران در مرقبتی خود و سالمت سواد بر مروری مطالعه این.باشد

 از sid,magiran,iranmedex,google scholar اطالعاتی پایگاههای در جستجو نتیجه در مروری مطالعه این :کار روش

 09 حدود که بود ایران در دیابتی بیماران مراقبتی خود و سالمت سواد مورد در 0۳69 سال ماه اسفند تا 0۳09 سال ماه تیر

 .شد انتخاب مقاله 21 ها آن نمیا از و آمد دست به مقاله

 از اکیح مطالعات اکثر نتایج.است سالمت سواد ،ضعف خودمراقبتی مانع شایعترین که داد نشان مطالعه یک نتایج :یافته ها

 بهداشتی سواد بین داری معنی و مثبت رابطه که داد نشان مطالعه یک نتایج. بود دیابتی بیماران بین در سالمت سواد بودن ناکافی

 افزایش اب دیابتی بیماران خودکارآمدی افزایش بیانگر ای مطالعه های یافته.دارد وجود دیابت به مبتال بیماران در مراقبتی خود و

 مرژی از تبعیت مراقبتی خود رفتارهای با انتقادی و ارتباطی سالمت سواد بین که داد نشان مطالعه یک.بود سالمت سواد

 ابتیدی بیماران بروی مطالعه یک در.دارد وجود داری معنی ارتباط پا از مراقبت و خون قند ایشپ فیزیکی، فعالیت غذایی،انجام

 اب سالمندان در داد نشان دیابتیک سالمندان بروی مطالعه .شد مشاهده داری معنی ارتباط عمومی سالمت و سالمت سواد بین

 .بود کمتر داری معنی طور به HbA1C میزان و بود التربا ورزش و غذایی رژیم از تبعیت دارویی، تبعیت کافی سالمت سواد

 ارتقای یجهنت در و دیابتی بیماران در مراقبتی خود رفتارهای ارتقای بر سالمت سواد رفتن باال تاثیر بر توجه با :گيری نتيجه

 ها،کلینیک بیمارستان در بیماران سالمت سواد بهبود برای راهکارهایی اتخاذ و سالمت سواد به توجه ،ضرورت ها آن سالمت

 .گردد می روشن دیابتی بیماران سالمت مراقبان و پرستاران و پزشکان ها،بین

 

  ایران خودمراقبتی، دیابت، سالمت، سواد :واژگان کليدی



  

۳.2  

 در مروری مقاله یک: دیابتی بیماران بر بهداشتی اعتقاد مدل کاربرد بخشی اثر

 ایران

داشت، به دانشکده سالمت، ارتقای و بهداشت ارشدآموزش رشناسیکا دانشجوی؛ ایزدخواه السادات فاطمه

 پزشکی قم، قم، ایران علوم دانشگاه

 لومع دانشگاه بهداشت، سالمت، دانشکده ارتقای و بهداشت ارشدآموزش کارشناسی ؛ دانشجویاحمدی زهره

  ، ایرانقم، قم پزشکی

 علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ءارتقا و بهداشت آموزش گروه ؛ استادیار،پور قارلی اله ذبیح

 ایران قم، قم، پزشکی
 

 مدل از یکی بهداشتی اعتقاد مدل.است همراه جهانی باالی بروز و شیوع با که است مزمن های بیماری از یکی دیابت :مقدمه

 می ادهاستف باسالمتی طمرتب رفتارهای توضیح یا بررسی قصد به عمومی طور به که است سالمت ارتقای و بهداشت آموزش های

 درك شده،منافع درك شده،شدت درك شده،حساسیت درك تهدید: از عبارتند که است اصلی جز 9 دارای مدل این.شود

 کاربرد با دیابتی بیماران روی بر شده انجام مقاالت بر مروری مطالعه این انجام از هدف.عمل راهنای و شده درك شده،موانع

 .است مدل بخشی اثر بررسی و بهداشتی اعتقاد

 از sid,magiran,iranmedex,google scholar اطالعاتی های پایگاه در جستجو درنتیجه مروری مطالعه این :روش کار

 به مقاله 61 حدود که که بود بهداشتی اعتقاد مدل و دیابت های واژه کلید با 0۳69 سال ماه اسفند تا 0۳09 سال ماه فروردین

 .گرفت قرار بررسی ردمو مقاله ۳1 و آمد دست

 ارهایرفت بینی پیش برای بخش اثر ابزاری بهداشتی اعتقاد مدل کارگیری به که بود این از حاکی مطالعات اکثر :یافته ها

 مورد تیدیاب بیماران به غذایی رژیم آموزش در بهداشتی اعتقاد مدل اثربخشی همچنین.باشد می دیابتی بیماران در خودمراقبتی

 عنوان به و کند پیشگویی را روی پیاده انجام ضعف علل تواند می بهداشتی اعتقاد مدل که داد نشان مطالعات و.رفتگ قرار تایید

 ادهپی آموزش برنامه تدوین و گیرد قرار استفاده مورد دیابت بیماری کنترل منظور به آموزشی مداخالت اجرای جهت چهارچوبی

 تخاذا در بهداشتی اعتقاد مدل کارایی مطالعات همچنین.است سودمند و بخش اثر دیابتی بیماران برای مدل این اساس بر روری

 .داد قرار تایید مورد دیابتی بیماران در را پا از مراقبت رفتارهای

 یابتید بیماران مراقبتی خود مختلف های جنبه بروری بخش اثر و کارآمد مدلی عنوان به بهداشتی اعتقاد مدل :گيری نتيجه

 نتیس های آموزش کنار در شود می پیشنهاد و گیرد قرار استفاده مورد تواند می دیابتی پای از مراقبت روی، پیاده ،،تغذیه مثل

 .گیرد انجام دیابتی بیماران رفتار تغییر برای نیز بهداشتی اعتقاد مدل اساس بر آموزشی مداخالت

 

 ایران بهداشتی، اعتقاد دیابتی،مدل بيماران: کليدی واژگان

  



  

۳.9  

Internet of thing a new innovation in healthcare  

Nafiseh Naseri; School of Paramedical, Tabriz University of medical sinces, 

Tabriz, Iran 

 

Introduction: Today Internet of Thing (IOT) is considered globally and includes a wide 

domain in many fields. Provision of services in real time, anytime and anywhere is the main 

requirement for users which is supplied by the IOT that requires continuous network 

connectivity, data generation, and results in the production of a substantial volume of data.  

Methods: This paper is a systematic review that we propose an overview of the IOT in 

healthcare and its usage in crisis management. Searches were conducted across electronic data 

bases (PubMed, SID, Google-scholar and Medline).  

Results: According to studies, the healthcare industry has been slow in adopting Internet of 

Thing technology when compared to other industries nevertheless that play a very valuable role 

in this field. Crisis management in the natural disaster especially post stage is the important part 

of healthcare network that needs to have specific notice.  

Conclusion: Providing health services in disasters is one of the main pillars of crisis 

management and it needs to have a suitable quality and quantity to ensure the health of the 

affected community and it involved a wide volume of people in that area and after that health 

consequences are made that IOT assist to better management of this crisis. 

 

Keywords: internet of thing, IOT, internet, IOT networks 

  



  

۳.9  

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان در پستان سرطان خودآزمایی میزان بررسی

 ۶۹۳۱اردبیل سال  واحد

 اردبیل، اردبیل، ایران واحد آزاد اسالمی پرستاری، دانشگاه کارشناسی ؛ دانشجویرضا آقایی
nrsrezagaie@gmail.com 

 اردبیل، اردبیل، ایران واحد آزاداسالمی پرستاری، دانشگاه کارشناسی ؛ دانشجویمنیرمشیری
 

 

 انزندگی بیمار به امید در فاکتور ترین مهم.است زنان در کشنده سرطان دومین و طانسر ترین شایع پستان سرطان :مقدمه

 زهدف ا .شود می انجام فرد خود توسط که است هزینه بدون روشی پستان سرطان خودآزمایی .باشد می بیماری تشخیص زمان

 .باشد می اردبیل واحد اسالمی آزاد هدانشگا دانشجویان در تشخیصی روش این از استفاده میزان بررسی پژوهش این انجام

 اردبیل از واحد اسالمی آزاد دانشگاه در تحصیل به مشغول دانشجویان از نفر 209 - تحلیلی توصیفی مطالعه این در :روش کار

از  یکی در تحصیل مطالعه به ورود معیار .شدند مطالعه وارد دردسترس گیری نمونه روش به بهمنماه پنجم تا دیماه یکم تاریخ

آوری  عجم. است بوده مطالعه در شرکت به تمایل و مونث جنسیت سال بیست باالی سن اردبیل اسالمی آزاد دانشگاه رشته های

 -می پستان سرطان خودآزمایی به مربوط سوال . و دموگرافیک سوال 9 دارای ساخته محقق ای پرسشنامه از استفاده با ها داده

با  ها داده.شد تایید 1700 الفای ضریب با کوردریچارکسون روش به آن پایایی و محتوی عتبارا روش به پرسشنامه روایی .باشد

 .شدند تحلیل و تجزیه دو کای آماری های روش و spss افزار نرم 09 ورژن از استفاده

 رشته نفر(در 446 )% 9974 و پزشکی های رشته در پژوهشی های واحد از نفر( 009) %  2470 مطالعه نتایج اساس بر :یافته ها

 .بودند متاَهل نفر( 00۳)%  4.74 و مجرد پژوهشی های واحد نفر(از ۳14)%  .47.. بودند تحصیل مشغول غیر پزشکی های

 ستا بیانگراین مطالعه نتایج .داشتند خود خانواده در پستان سرطان سابقه نفر( ۳4)%  .7. و فرزنددار نفر(  %8121.8 )همچنین

 0972 و اند داده انجام را تست این بار یک حداقل نفر( 014)%  4279 و است الزم تست این هستند معتقد )نفر ۳00)%  6۳ که

 طریق نفر(از 041)%  4076 و مجازی فضای طریق نفر(از 494)%  91 همچنین ،دهند می را انجام تست این مرتباَ نفر( 22)% 

 آماری آزمون. بودند آشنا تست این با تلوزیون طریق از نفر( 04 %) 470 طریق بروشور از نفر( ۳0)%  72. و درسی های کتاب

 و تحصیلی رشته بین داری معنا اختالف همچنین (P<0/001) نشان نداد تست انجام با سن بین داری معنا اختالف دو کای

 .نبود تست انجام

 نادیده می آنرا همچنان ولی است الزم تست این بودند معتقد بسیاری که این علیرغم مطالعه این نتایج اساس بر :گيری نتيجه

این  آموزش در اجتماعی های شبکه پتانسیل از شود می پیشنهاد بیماری این زودهنگام تشخیص اهمیت به توجه با. گرفتند

 .شود استفاده مشابه های روش و تست
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۳..  

دانشگاه  دانشجویان در فود( فست ) فوری غذاهای مصرف های انگیزه و فراوانی

 ۶۹۳۱ درسال اردبیل اسالمی واحد آزاد

 اردبیل، اردبیل، ایران واحد آزاد اسالمی پرستاری، دانشگاه کارشناسی ؛ دانشجویرضا آقایی
nrsrezagaie@gmail.com 

 دبیل، ایراناردبیل، ار واحد آزاداسالمی پرستاری، دانشگاه کارشناسی ؛ دانشجویمنیرمشیری
 

 

 رایط اقامتش بعلت دانشجویان. است یافته افزایش بسیار فوری غذاهای مصرف به گرایش زندگی شیوه در ریتغی با امروزه :مقدمه

 مصرف غذاهای های انگیزه و فراوانی میزان تعیین هدف با مطالعه این. خطرهستند معرض در های گروه از یکی خود تحصیل و

 .گرفت انجام اردبیل واحد اسالمی آزاد انشگاهد دانشجویان در فوری

 نمونه گیری روش به واحد اسالمی آزاد دانشگاه در تحصیل به مشغول دانشجویان از نفر 419 توصیفی مطالعه دراین :روش کار

از  بعد ها هداد .شد انجام ساخته محقق ای پرسشنامه از استفاده با ها داده آوری جمع.شدند مطالعه وارد و انتخاب دسترس در

 .گردید تحلیل) دو کای(  تحلیلی و توصیفی آماری های روش و spss فزارا نرم 09 نسخه از استفاده با آوری جمع

 مطالعه نتایج .بودند مجرد نفر( 0.4) %  0۳79 مونث، پژوهش واحدهای از نفر( 046) %  9479 مطالعه اساس نتایج بر :یافته ها

 پژوهش های واحد نفر( از 2.)%  ۳976. کردند می مصرف فوری غذای نفر( 062 ) پژوهش هایواحد % 6274 آن بود که بیانگر

 بیشتر یا بار 9 هفته های نفر( 9) %  476 بار، ۳ - 2 ای هفته نفر( ۳4) %  0979 بار، 0 - 4 ای نفر( هفته 1.)% ۳2 ماهیانه یکبار،

)  4679 در و ساندویچ نفر( 96)%  ۳979 در مصرفی فوری غذای عنو. کردند می فوری مصرف غذای یکبار نفر(سالی 04)  %970 و

 از تعبار فوری غذای مصرف انگیزه بیشترین. بود کردنی سرخ و ساندویچ با پیتزا همراه نفر( 20)  %0676 در و پیتزا نفر( 90 %

) %  427۳ دوستان با بودن هم دور نفر(و 92) %  4974 فوری غذاهای خوشمزه بودن نفر( 92)  %4974 غذا پخت وقت نداشتن

 کامل آگاهی غذاها نوع این مصرف از حاصل مضرات از نفر ( 092% ) 679. که بود آن بیانگر همچنین مطالعه نتایج. بود نفر( 91

 نشان مذکر و مونث دانشجویان در فوری غذای مصرف را بین داری معنی آماری اختالف دو کای آزمون پژوهش این در. داشتند

 .کردند می مصرف غذای فوری مذکر دانشجویان از بیشتر مونث دانشجویان و  (P <0.05 )داد

از  فوری غذاهای مصرف خطرات و عوارض از آگاهی علیرغم پژوهشی واحدهای اکثر مطالعه این نتایج اساس بر :گيری نتيجه

ب مناس ای مشاوره و آموزشی های رنامهب تدوین با کشور سالمت نظام گذاران سیاست است الزم. کنند می استفاده فوری غذای

 .نمایند آشنا آماده غذاهای رویه بی مصرف از حاصل مضرات با پیش از بیش را جامعه اقشار کلیه
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۳.0  

 بهداشت وزارت شکایات به رسیدگی سامانه از گردشگران آگاهی میزان بررسی

 ۶۹۳۱سال  در سرعین درشهرستان ۶۳3

 اردبیل، اردبیل، ایران واحد آزاد اسالمی پرستاری، دانشگاه کارشناسی ؛ دانشجویرضا آقایی
nrsrezagaie@gmail.com 

 اردبیل، اردبیل، ایران واحد آزاداسالمی پرستاری، دانشگاه کارشناسی ؛ دانشجویمنیرمشیری
 
 

 که بداند است گردشگری هر مسلم حق. بودهاست سفر ایام در گردشگران شکالتم از یکی همواره بهداشتی مسائل :مقدمه

 ودحقوق خ از بتواند ناخوشایند موارد با شدن مواجه مواقع در و است بهداشتی های استاندارد دارای میکند دریافت که سرویسی

 این پژوهش انجام از هدف. کند می فراهم نگردشگرا و مردم عموم برای را بستر این 061 شکایات به رسیدگی سامانه. کند دفاع

 .باشد می سامانه این از گردشگران آگاهی میزان بررسی

 یکم مهر تا شهریور سوم تاریخ از سرعین شهر به شده وارد گردشگران از نفر 049 - تحلیلی توصیفی مطالعه این در :روش کار

 فرمقصد س عنوان به سرعین شهر انتخاب مطالعه به ورود معیار.شدند مطالعه وارد درسترس گیری نمونه روش به 0۳69 سال ماه

 سوال دموگرافیک 01 دارای ساخته محقق ای پرسشنامه از استفاده با ها داده آوری جمع. است بوده مطالعه در شرکت به تمایل و

 -کورد روش به آن ایاییپ و محتوی اعتبار روش به پرسشنامه روایی .شد انجام 061 سامانه از آگاهی به مربوط سوال 9 و

 .شدند تحلیل و تجزیه spss افزار نرم 09 ورژن از استفاده با ها داده .شد تایید 17.6 الفای ضریب با ریچارکسون

 بروشورها طریق از% 4679. داشتند آشنایی سامانه این با پژوهشی واحدهای از % 2070 تنها مطالعه این نتایج اساس بر :یافته ها

 شده آشنا سامانه این با مجازی فضای طریق از % 97۳ و سرویس ارائه مراکز به شده چسبانده های برچسب یقطر از %4/20 و

 گرفت نخواهند سامانه این از استفاده از ای نتیجه هیچ بودند معتقد گردشگران از % 0972 که بود آن بیانگر نتایج بودند همچنین

 تنها. گرفت خواهند نتیجه بودنند معتقد گردشگران از % 9.74 گرفت خواهند نتیجه فورآ بودند معتقد گردشگران از %0.72 و

 . اند کردنده استفاده سامانه این از پژوهشی های واحد از % 970

شبکه  های پتانسیل از میشود توصیه 061 شکایات به رسیدگی سامانه با گردشگران کم نسبتآ آشنایی به توجه با :گيری نتيجه

در  رسانی اطالع و آموزش با همچنین و شود استفاده سامانه این با مردم عموم کردم آشنا جهت ها رسانه گردی و اجتماعی های

 .کرد ترغیب سامانه این از استفاده به را مردم پیش از بیش میتوان سامانه این کارآمدی خصوص
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۳.6  

 مدیران کارخانه کارگران روان سالمت بر گروهی درمانی واقعیت شآموز تأثیر

 ۶۹۳۱ سال در بم شهرستان خودرو

 بم، زشکیپ علوم دانشگاه درمانی، بهداشتی خدمات مدیریت کارشناسی دانشجوی ؛هفشجانی مقصودی زهرا

 ایران بم،

 انشجویید تحقیقات تهکمی عضو ای، حرفه بهداشت مهندسی کارشناسی ؛ دانشجویزاده علی محمد پارسا

 ایران بم، بم، پزشکی علوم بهداشت، دانشکده
parsaalizade98@gmail.com 

 ایران بم، بم، پزشکی علوم دانشگاه بالینی، روانشناسی ارشد ؛ کارشناسیناصری صحرا
 

 وانعن به تواند می که است؛ آنان شغلی عملکرد نحوه بر موثر مهم فاکتورهای از یکی کارگران روانی و جسمی سالمت :مقدمه

 شود آنان سالمت رفتاری های جنبه از برخی روی بر تاثیر به منجر.  » درمانی واقعیت « درمانی مداخله و مشاوره روش یک

 رزندان،ف پرورش تربیت، و تعلیم در درمانی واقعیت فرایند اثر. است خود زندگی بر کنترل آوردن دست به برای افراد به کمک

 اموزندبی بخواهند افراد که موقعیتی و شرایط هر در درمانی، واقعیت های روش و مفاهیم. است شده تایید رفتار تغییر و مدیریت

 رب گروهی درمانی واقعیت آموزش هدف با تحقیق این لذا. باشند می کارآمد کنند ارضا مسئوالنه طور به را خود نیازهای چگونه

 .است گرفته انجام 0۳69 سال در بم شهرستان خودرو مدیران کارخانه کارگران روان سالمت

 هکلی مطالعه، مورد آماری جامعه. است گواه گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح با آزمایشی شبه نوع از پژوهش این :روش کار

 صورت به و انتخاب دسترس در گیری نمونه ی شیوه به مرد 21. بودند بم شهرستان خودروسازی های کارخانه کارگران ی

 آزمون، پیش عنوان به ، (GHQ) روان سالمت پرسشنامه. گرفتند قرار)  41( برابر طور به وکنترل آزمایش گروه دو در تصادفی

 کنترل گروه و شد اجرا آزمایش گروه برای بار دو هایه هفت جلسه 0 طول در درمانی واقعیت آموزش. شد کاربرده به آزمونپس 

 و انگینمی فراوانی، توزیع مانند توصیفی آمار مختلف های روش از پژوهش ی اولیه نتایج ایسهمق برای. نکرد دریافت درمانی هیچ

 شد تفادهاس کواریانس تحلیل از آزمون پیش نمرات کنترل و گرفته صورت مداخالت تاثیر میزان بررسی برای و استاندارد انحراف

 .گردید استفاده spss 06 آماری افزار نرم از آماری عملیات انجام برای نهایت در و

 سالمت عامل برای)  02/  91( مقدار با F معناداری ، روان سالمت کلی عامل برای کوواریانس آزمون نتایج به توجه با :یافته ها

 سالمت نمرات. دارد وجود معنادار تفاوت روان سالمت کلی مقیاس در کنترل و آزمایش گروه نمرات بین که دهد می نشان روان

 .داشت افزایش معناداری طور به کنترل گروه با مقایسه در آزمایش گروه های آزمودنی در روان

 و اردد کارگران روان سالمت در ای مالحظه قابل تاثیر درمانی واقعیت آموزش داد نشان نتایج ، ها یافته اساس بر :نتيجه گيری

 میزان یبهبود برای درمانی واقعیت روشهای و فنون از میتوانند مدیران و کارکنان روانشناختی، اختالالت به مبتالیان از اعم افراد

 .کنند استفاده خود، زندگی بر تسلط
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۳01  

 در محافظت انگیزش تئوری اساس بر معده سرطان از پیشگیری رفتارهای بررسی

 اهدانکننده به مراکز جامع سالمت ز مراجعه زنان

 پزشکی لومع دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته عمومی، بهداشت کارشناسی،گروه ؛ دانشجویکیخا فرناز

 ایران زاهدان، زاهدان،

  زاهدان یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، اموزش علمی،گروه ؛ عضوهیئتمسعودی غالمرضا

 پزشکی علوم اهدانشگ دانشجویی، تحقیقات کمیته ی،عموم بهداشت کارشناسی،گروه دانشجوی؛ منیراسکندری

 ایران زاهدان، زاهدان،

 پزشکی لومع دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته عمومی، بهداشت کارشناسی،گروه ؛ دانشجویمینا قیصری

 ایران زاهدان، زاهدان،
 

 الگوهای .باشد می گوارش دستگاه طانسر نوع ترین شایع و شده محسوب ایران در ومیر مرگ علت سومین معده سرطان :مقدمه

 از پیشگیری رفتارهای مطالعه هدف با پژوهش این. دارند سرطان بروز از پیشگیری در مهمی نقش غذایی الگوی ویژه به رفتاری

 .گرفت صورت زاهدان سالمت جامع مراکز به کننده مراجعه زنان در محافظت انگیزش تئوری اساس بر معده سرطان

 در با زاهدان شهر سالمت مراکز به کننده مراجعه زنان از نفر 211 روی بر که بوده تحلیلی توصیفی نوع از هشپژو :روش کار

 مبتنی ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با و ای چندمرحله تصادفی گیری نمونه روش و خروج و ورود معیارهای گرفتن نظر

 از استفاده با و SPSS افزار نرم کمک با نتایج. شد انجام بود، قرارگرفته تائید مورد آن پایایی و روایی که بهداشتی اعتقاد مدل بر

 مورد کولموگروف( اسمیرنف آزمون و خطی رگرسیون ، دو کای پیرسون، )همبستگی تحلیلی و درصد( )میانگین توصیفی آمار

 .شد گرفته نظر در p<0/05  مطالعه این در معناداری سطح. گرفت قرار تحلیل و تجزیه و بررسی

درصد بی سواد، ابتدایی و دارای تحصیالت دانشگاهی  49/41و  .9/4و  ۳/6درصد افراد متاهل بوده و به ترتیب  62/ 3نتایج:

درصد شایع  2/.درصد مشارکت کنندگان در پژوهش دارای سابقه خانوادگی سرطان گوارش بودند. سرطان معده با  .0بودند. 

درصد افراد از آگاهی خوبی درباره رفتارهای پیشگیری از  ۳۳/0۳خانواده افراد این مطالعه بود.  ترین نوع سرطان در بین اعضای

 اررفت با داری رابطه معنی محافظت انگیزش و پاداش ، پاسخ هزینه و خودکاری پاسخ، کارآمدی سرطان بخوردار بودند. آگاهی،

 (p>0/05) نداشتند رفتار خودمراقبتی با داری معنی رابطه ترس و شده درك شدت حساسیت اما (p<0/05) داشته خودمراقبتی

 خودکاری، پاسخ، کارآمدی آگاهی، های سازه اساس بر ویژه به که محور تئوری های آموزش اجرای و طراحی :گيری نتيجه

 .دارد گوارش سرطان از پیشگیری رفتارهای ارتقای در مؤثری نقش باشند بناشده محافظت انگیزش و پاداش پاسخ، هزینه

 

  زاهدان محافظت، انگيزش، تئوری، معده، سرطان، وازگان کليدی:



  

۳00  

تاثیر برنامه خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل 

 اسکلروزیس در ایران:یک مطالعه مروری سیستماتیک

شکی بهبهان، بهبهان، پز؛ دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم علیرضا رفیع

 ایران

؛ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی زینب رضایی

 کاشان،کاشان، ایران
 

مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن، پیشرونده شایع دمیلیانزاسیون سیستم عصبی مرکزی در بالغین جوان می باشد.  مقدمه:

آن در سنین جوانی و با کاهش عملکرد فردی و اجتماعی همراه است. این بیماری بهبودی کامل برنامه درمانی انفرادی،  شیوع

سازماندهی شده و مستدل الزم است. هدف از درمان، به تأخیر انداختن پیشرفت بیماری، درمان نشانه های مزمن و درمان 

 زندگی کیفیت بهبود مزمن های بیماری در مراقبتی و درمانی مداخالت موفقیت های شاخص از یکی عودهای حاد می باشد.

 ود.مولتیپل اسکلروزیس انجام می ش است .لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر خود مراقبتی بر کیفیت زندگی افراد مبتال به

و  Google scholar ،magiran ،Sid ،PubMedاین مطالعه مروری با جستجو در سایت های علمی  روش کار:

iranmedex  با کلیدواژه هایorem self care، Quality of life، Multiple sclerosis خودمراقبتی، مولتیپل،

 بررسی شد.  .410تا 0669طی سال های  اسکلروزیس،کیفیت زندگی

مانی، عملکرد جس نتایج مختلف نشان میدهد که افزایش چشم گیری در میانگین امتیازات کیفیت زندگی در حیطه :یافته ها

روانشناختی، عملکرد اجتماعی ابعاد روحی و رفاه عاطفی بعد از اقدام به خود مراقبتی ایجاد شده است. الگوی خودمراقبتی اورم 

بر روی کیفیت زندگی افراد مبتال به، مولتیپل اسکلروزیس تاثیر مثبت داشته است.همچنین تفاوت معنا داری درجهت افزایش 

  یت زندگی بیماران مشاهده شد.ابعاد روحی کیف

طراحی یک برنامه خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم در کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس موثر است.یک  نتيجه گيری:

روش کم هزینه و غیر تهاجمی و تکمیل کننده درمان های پزشکی می باشد بنابر این می تواند مورد توجه مراکز درمانی و 

 قرار گیرد. این بیمارانحمایتی 

 

 خودمراقبتی،مولتيپل اسکلروزیس،کيفيت زندگی :واژگان کلیدی
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 درایران:مروری سیستماتیک 1موانع خودمراقبتی از دیدگاه بیماران دیابتیک نوع

؛ دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، علیرضا رفیع

 ایران

؛ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی زینب رضایی

 کاشان،کاشان، ایران

 

دیابت یکی از شایعترین بیماریهای مزمن متابولیک است که عوارض ناشی از آن یکی از دالیل اصلی مرگ و میر است  مقدمه:

گیرند. موانع  کار به را تدابیر خودمراقبتی ، خون قند مطلوب کنترل برای که بیماران کند می توصیه دیابت المللی بین فدراسیون.

مهمی در خودمراقبتی دارد. لذا این مطالعه مروری با هدف موانع درك شده از دیدگاه بیماران درایران  نیز نقش درك شده نقش

 انجام شده است.

و  Google scholar ،magiran ،Sid ،PubMedهای علمی  این مطالعه مروری با جستجو در سایت روش کار:

iranmedex با کلیدواژه های Self-care، Diabetes،Perceived barriers خودمراقبتی، دیابت موانع درك شده طی ،

 انجام شد.  4100تا 06.6سال های   

درك شده و خودمراقبتی وجود داردکه  نتایج پِژوهش های مختلف نشان داد همبستگی منفی معناداری بین موانع :یافته ها

موانع درك شده از دیدگاه بیماران در حیطه های جسمی، اقتصادی، اجتماعی، اموزشی، مدیریتی و روانی قراردارد. برخی مطالعات 

ع نموانع جسمی و اقتصادی و برخی موانع مدیریتی )نداشتن وقت کافی پرستار برای پاسخگویی به بیمار( مهم ترین عامل موا

 خودمراقبتی از دیدگاه بیمار بیان کردند.

به توجه به شناسایی  باشد. می دیابتی بیماران به کمک در مهم های گام از ،خصوصا ،خودمراقبتی موانع شناسایی نتيجه گيری: 

اقتصادی)پایش  و برنامه ریزان دانشکده های پرستاری به بعد های مسئوالن شود مهم ترین ابعاد موانع خودمراقبتی پیشنهاد می

 قرار دادن پرستاران اری دوره های اموزشی و)برگز اموزشی بعد و تحت پوشش قرار دادن بیمه ها،تامین ابزار خودپایشی( قند خون،

 .توجه بیشتری داشته باشند خودمراقبتی بصورت گردشی دربیمارستان(

 

 دیابت خودمراقبتی، موانع درک شده، واژگان کلیدی :
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کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در  تاثیر یوگا بر

 ایران:یک مطالعه مروری سیستماتیک

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان،  ؛علیرضا رفیع

 ایران

دانشگاه علوم پزشکی  قیقات دانشجویی،دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، کمیته تح؛ زینب رضایی

 کاشان،کاشان، ایران

 ایران بهبهان، ؛ دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد بهبهان،الهام صحرائی

 
شد اسرطان پستان دومین سرطان شایع جهان و یکی از مشکالت مهم سالمتی زنان ایرانیست که در حال افزایش می ب مقدمه:

 . با وجود برخی شواهد مبتنی بر تأثیر یوگا بر افزایشو در تمام موارد بر کیفیت زندگی بیماران به درجات مختلف تأثیر می گذارد

یوگا جزء برنامه های درمانی این مددجویان  عملکرد و کیفیت زندگی، در کشور ما به طور معمول، برنامه های طب مکمل از جمله

تاثیر یوگار بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان تحت شیمی بر این این مطالعه مروری با هدف قلمداد نمی شود. بنا

 درمانی انجام شد. 

و  Google scholar ،magiran ،Sid ،PubMedاین مطالعه مروری با جستجو در سایت های علمی  روش کار:

iranmedex  با کلیدواژه هایyoga، Quality of life،brest cancerطی سال های  ، یوگا، سرطان سینه، کیفیت زندگی

 .بررسی شد 4100تا  0669

 عملکردی های مقیاس تمامی درگروه بیماران مورد مداخله، نتایج پژوهش های مختلف نشان داد که پس از انجام یوگا :یافته ها

 از ناراحتی یبوست، خواب، اختالل درد، گی،عالمتی )تهوع استفراغ، خست های در مقیاس و یش افزا عمومی ، زندگی کیفیت

 ایفای و هیجانی جسمی، عملکرد مقیاس های در مداخله از بعد شد.همچنین مشاهده کاهش درمان( جانبی عوارض و مو ریزش

 نشان دادند را ای مالحظه قابل بهبودی یوگا گروه توجهی مشاهده شد. در مجموع، قابل افزایش یوگا گروه در نقش

 اثر در درمانی شیمی تحت پستان سرطان به مبتالیان زندگی کیفیت و آن درمان و سرطان از ناشی شایع عالئم ری:نتيجه گي

 این زندگی کیفیت ارتقا در هزینه کم و راحت مؤثر، روش یک عنوان به می توان یوگا برنامه از می یابد. بنابراین بهبود یوگا

  .کرد استفاده آنها به مربوط حمایتی - یمراقبت و زدرمانیمراک در مددجویان از دسته

 

 کيفيت زندگی یوگا، سرطان سينه، : واژگان کليدی
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بررسی رابطه سالمت عمومی با کیفیت زندگی سالمندان شهرستان اسفراین در سال 

۶۹۳۱ 

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی  ؛نرگس یعقوبی

  ن، اسفراین، ایراناسفرای

دکترای مدیریت بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی  ؛یاحمدصادق

 اسفراین، اسفراین، ایران

دکترای آموزش بهداشت، استادیار گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی اسفراین،  ؛حسین روحانی

 اسفراین، ایران 
 Email:hoseinrohani3@gmail.com 

 

آن  برای را بهتری زندگی کیفیتسالمندان،   زندگی دورهای از یک هر درناشی از آن  خوب احساس و سالمتی ارتقای مقدمه:

لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سالمت عمومی با  .دنبال خواهد داشت به جامعه برای بسیاری را ثمرات و زده رقم ها

 انجام شد. 0۳69تان اسفراین در سال کیفیت زندگی سالمندان شهرس

نفر از سالمندان  0.9پژوهش حاضر به صورت مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی به صورت تصادفی در دسترس بر روی روش کار: 

سوالی سالمت عمومی  40انجام شد. داده ها با استفاده از اطالعات دموگرافیک، پرسش نامه  0۳69شهرستان اسفراین طی سال 

GHQ  پرسش نامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد جمع آوری شد و با روش های آماری توصیفی و استنباطی) آزمون تی و

 مستقل، تی زوج، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

می دادند، همچنین از کل شرکت کنندگان این  از سالمندان مورد مطالعه را  زنان تشکیل  %9/91بر اساس نتایج  :یافته ها

هزار تومان داشتند، نتایج نشان داد  911میزان درآمد زیر  %2./۳متاهل و  %4./9بیکار،  %۳/99آنان بی سواد،  %92پژوهش 

میانگین  و2/22±0/.1سالمندان نداشتند، میانگین نمره کیفیت زندگی از سالمندان مورد مطالعه در خانه سالمندان اقامت 0%./۳

بود. نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که بین سالمت عمومی و کیفیت  69/46±69/1نمره سالمت عمومی سالمندان 

( با سبک P= 0/002 و میزان درآمد)  P=0/006)(، جنسیت )P<0/001 (، تاهل)P<0/001 (، سن)P<0/001زندگی با )

 ( رابطه معنی دار آماری وجود دارد.P=0/000 ومی با )و سن، تحصیالت، شغل و سالمت عم زندگی

با توجه به نتایج این مطالعه کیفیت زندگی در سالمندان شهرستان اسفراین از وضعیت متوسطی برخوردار بود. نتيجه گيری: 

ین حوزه به ا همچنین سالمت عمومی اکثر شرکت کنندگان در مطالعه ضعیف بوده است که نشان دهنده ی نیاز به توجه بیشتر 

می باشد. وجود ارتباط مثبت بین سالمت عمومی و سبک زندگی سالمندان در این مطالعه می تواند نوید بخش این باشد تا با 

 انجام مداخالت سالمت جهت بهبود سالمت عمومی این عزیزان گامی در جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندان برداشته شود.

 

  يت زندگی، سالمت عمومیسالمندان، کيفواژگان کليدی: 
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 شهر بجنورد یها دانشگاه ویژگی های تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان

 دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانرضوان رجب زاده؛ 

 کارشناس بهداشت عمومی فاطمه رمضانی برسالنی؛

 ه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایراناستادیار دانشکد حمید رضا محدث حکاک؛

کی، دانشگاه علوم پزش دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، ؛سید حمید حسینی

 تهران، تهران، ایران 

Email: hosseini.ha60@gmail.com 

 

ه می شود.بدون شک توجه به عوامل موثر بر تدریس ماموریت یک دانشگاه درآموزش، پرورش و خدمات اجتماعی خالص مقدمه:

اثر بخش و یادگیری می تواند منجر به ارتقای آموزش گردد. این مطالعه با هدف تعیین شاخص های تدریس اثر بخش از دیدگاه 

وزشی و بهبود دانشجویان دانشگاه های شهر بجنورد انجام شد تا بتوان از آن به عنوان چهارچوبی برای دست یابی به اهداف آم

 رفتارهای یاددهی اساتید بهره جست. 

نفر از دانشجویان دانشگاه های شهر بجنورد  911بر روی 0۳69تحلیلی بود که در سال -این مطالعه از نوع توصیفی روش کار:

ی و ات فردکه به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردیدند انجام شد. از پرسشنامه استاندارد دو قسمتی شامل مشخص

اجتماعی و حیطه های روش تدریس جهت جمع اوری اطالعات به روش خود ایفا استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار 

 آنالیز واریانس( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. -و آزمون های اماری توصیفی و تحلیلی )روش تی SPSS 16آماری 

اولویت اصلی در تدریس اثر بخش در حیطه روش تدریس، تسلط استاد بر درس مورد تدریس ازدیدگاه دانشجویان سه  :یافته ها

و انتقال شفاف و واضح مطالب درسی  (1.15±9.12)(، افزایش انگیزه دانشجو جهت حضور مرتب در کالس 9.26±1.35)

رفتار کردن ، عادالنه (1.48±9.16)بود. در حیطه ویژگی های فردی مدرس، شیوایی بیان  (9.03±1.51)

در حیطه دانش پژوهی، داشتن دانش عمومی در رابطه با  (1.47±8.79)و اعتماد به نفس استاد بود   (1.68±8.85)مدرس

و عالقمندی استاد به  (1.56±8.27)، ارائه مطالب بر اساس نتایج حاصل از تحقیق در موضوع مربوطه (1.6±8.53)درس 

بود. در حیطه توانایی در مهارت های ارتباطی، احترام مقابل استاد و   (1.78±8.26)پژوهش در موضوع مورد تدریس

 (1.55±8.76)و توضیح مجدد مطالب و رفع اشکال  (1.61±8.8)، داشتن نظم و تدبیر کالمی استاد  (1.59±8.97)دانشجو

ه بت به بقیه حیطه ها داشتبود. از نظر دانشجویان توانایی در ایجاد ارتباط و مشاوره مدرس در تدریس اثر بخشی بیشتری نس

 (.04791±647.0است )

تسلط استاد بر درس مورد تدریس،شیوایی بیان استاد ،دانش الزم استاد در مورد درس، احترام متقابل استاد و نتيجه گيری: 

 د.دانشجو می تواند در یاددهی و یادگیری دانشجویان نقش موثری داشته باشد و باید توسط اساتید مدنظر قرار بگیر

 

  ، یادگيرییاددهی واژگان کليدی: تدریس اثربخش،
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Introduction: Breast cancer is the most common cancer among women worldwide. Breast 

self-examination is a way to decrease breast cancer is through early detection. Existing 

behavioral theories developed such as the Health Action Process Approach Model (HAPA) may 

be useful tools to help tackle this challenge. We examined the relationships between HAPA 

factors and breast self-examination behavior. 

Methods: In this cross-sectional study, four hundred women were studied. A multistage 

cluster sample of women 40 and older was applied. First, 10 health networks at Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences of Iran (SBUMS) were selected North, East, Shemiranat 

networks. After that from each Health network, five Urban Health centers were selected. Then 

from each health center, twenty-seven women over 40 years were randomly selected. Data were 

collected by questionnaires and self-reports and analyzed using statistical tests T, Correlation 

regression analysis. 

Findings: The means of age participants was 45.6±5.4. The predictors of breast self-

examination were determined by the structures of health action process approach (HAPA) 

Model. The results regression analysis showed that breast self-examination behavior prediction 

rate, using the structures of health action process approach (HAPA) Model was generally 67%. 
Conclusion: This study has shown the effectiveness of the health action process approach 

(HAPA) Model to predict the breast self-examination in women 40 years and older. So, it seems 

that the theory as a framework for designing training programs to improve women's health and 

to reduce deaths from breast cancer can be used. 

 

Keywords:  health action process approach model, breast cancer, breast self-

examination 
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ز رفتار ماموگرافی در زنان بررسی نقش هنجارهای انتزاعی درک شده بر استقبال ا

 سال شهر تهران  13باالی 

دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و عضو کمیته تحقیقات ؛ فاطمه پورحاجی

 ، گروه آموزش بهداشت ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجویی
 Email: fatemeh.pourhaji@modares.ac.ir 

اه تربیت دانشگ ی،دانشکده پزشک ،سالمت یگروه آموزش بهداشت و ارتقا استاد،؛ فضل اهلل غفرانی پور

 مدرس

 
طر ضمن به خ عنوان یک معضل بهداشتیبه مرگ و میر ناشی از سرطان پستان، این بیماریبا توجه به افزایش میزان مقدمه: 

و اجتماعی بیماران تاثیرگذار می باشد. یکی از عوامل تاثیر گذار بر رفتار انداختن سالمت افراد، برجسم، روان و وضعیت اقتصادی 

غربالگری سرطان پستان، هنجارهای ذهنی می باشد. منظور از هنجارهای انتزاعی، انتظارات اطرافیان زنان مورد مطالعه، نسبت 

سال  21درك شده بر استقبال زنان باالی  به رفتار ماموگرافی است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش هنجارهای انتزاعی

  انجام شد.شهر تهران از رفتار ماموگرافی 

سال با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در  21باالی زن  211 صورت مقطعی بود و تعداداین مطالعه به روش کار:

سشنامه دو قسمتی بوده که بخش اول شامل . ابزار جمع آوری اطالعات پربررسی قرار گرفتندمورد  0۳69شهر تهران در سال 

مشخصات فردی و پرسشنامه محقق ساخته هنجارهای انتزاعی درك شده بود. روایی پرسشنامه به شیوه صوری و محتوایی و 

 و آزمون 41نسخه   spssافزاراز نرم  استفاده . داده ها باگردید تعیین 0۳/1آلفای کرونباخ محاسبه ضریب  وسیلهبه آنپایایی 

  های آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه وتحلیل شد.

نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان  .بود سال 9/29±29/9 مورد پژوهش زنانسنی  نتایج این مطالعه نشان داد میانگیننتایج: 

 (.P=110/1معناداری وجود دارد )داد بین هنجار انتزاعی زنان مورد پژوهش و قصد رفتاری آنها در انتخاب رفتار ماموگرافی، ارتباط 

سال شهر تهران از ماموگرافی  21باالی  انزننتایج این مطالعه، تاثیر هنجارهای انتزاعی درك شده را بر قصد رفتاری  نتيجه گيری:

رنامه بتأیید می کند، لذا به نظر می رسد به منظور بهبود سالمت زنان و ترویج رفتارهای غربالگری سرطان پستان می توان در 

 های آموزشی نقش این عامل را مد نظر داشت.

 

  هنجارهای انتزاعی درک شده، قصد رفتاری، ماموگرافی واژگان کلیدی:
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Introduction: Cancer diagnosis can create many spiritual crises for patients. Their self-

confidence and religious faith become at stake and their personal connections are disturbed due 

to uncertainty about the future. Spiritual care can bring about effective adjustment for the 

patients. This study was conducted to determine the effect of spiritual intervention on the 

spiritual health of cancer patients. 

Methods: This randomized controlled clinical trial was conducted on 70 cancer patients 

admitted to the chemo unit of the Vasei Hospital of Sabzevar from 2016 to 2017. The sampling 

method was convenience and purposive with the samples selected randomly and assigned to 

two groups: experimental (35 subjects) and control (35 subjects). The data collection tool was 

Palutzin-Ellison Spiritual Health Questionnaire. The intervention was conducted as small 

discussion groups in six sessions at the oncology unit of the hospital. The spiritual health of 

both groups was determined before and after the intervention. The data were analyzed in SPSS 

16 using Chi-square, independent t-test, paired t-test, Mann-Whitney and regression analysis at 

a significance level of 5%.  

Findings: In the study, the age of onset had a direct effect on the patient mental health. Mean 

age was not significantly different in the two groups (48.88 ± 12.38 versus 46.80 ± 9.30, P = 

0.428). Spiritual health and its dimensions (religious and existential) had no significant 

differences before the intervention, yet after the intervention, the spiritual health score in the 

intervention group increased from 69.28 ± 12.55 to 85.16 ± 7.17, with a significant difference 

between the mean scores of spiritual health between the two groups (p = 0.001). 

Conclusion: By identifying the spiritual needs of cancer patients, nurses can provide suitable 

opportunities for their spiritual health. Thus, it is recommended that the role of spiritual health 

in nursing care be taken seriously to maintain and promote spiritual health of cancer patients.  
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Understanding the fear and approval of risk management for foot 

care in type 2 diabetic patients referred to diabetes clinics in 

North Khorasan province: Using a developed parallel process 

model 

 

 

Introduction: Diabetes is one of the most serious noncommunicable diseases worldwide, 

categorized as a global epidemic. Diabetes mellitus is among the most debilitating 

complications of diabetes, causing long-term hospitalization and many amputations in limbs. 

The aim of this study was to determine the status of diabetic foot using a parallel development 

model developed in patients referred to diabetes clinics of North Khorasan Province, Iran, in 

2016. 

Methods: The present descriptive-analytic study investigated the self-care behaviors of 

patients with diabetes visiting diabetes clinics in North Khorasan Province in 2016. Sampling 

was performed using the multi-stage (stratified randomized, systematic) method. Data were 

collected through interviews and a questionnaire containing a section for demographic 

characteristics and items on the development process and self-care model. The collected data 

were entered into the SPSS 16 software and analyzed using Pearson correlation coefficient, 

linear regression, and independent samples t-test as well as descriptive statistics. 

Findings: The mean age of participants was 55.74 years and the age of diabetes was 46.43 

years with the average BMI of 27.47. The average perceived self-efficacy score of the patients 

was higher than other structures of the model (88%) and the average score of knowledge and 

self-care was moderate (60% and 69%, respectively). Spearman's correlation coefficient 

between age, self-care, perceived effectiveness, and perceived utility revealed a significant 

negative correlation. Independent samples t-test showed a statistically significant difference 

only in the mean perceived effectiveness score between the two sexes. The average score of 

men was higher than that for women. Also, results of Kruskal-Wallis test demonstrated a 

significant difference in the self-care score of subjects based on the scores of knowledge, 

perceived effectiveness, perceived sensitivity, and perceived utility. 

Conclusion: The findings of the study indicated a low level of knowledge and lack of 

observance of some issues regarding self-care and prevention of diabetic foot in patients with 

diabetes, showing the need for a training program to significantly decrease the incidence of 

diabetic foot. Therefore, we recommend that those in charge of curriculum design use modified 

and educational programs based on models and behavior change theories as an effective way to 

change the high-risk behaviors of patients with diabetes. 

 

Keyword: Diabetic foot, Parallel extended process model, North Khorasan 



  

۳61  

علوم پزشکی کرمانشاه پس از بررسی وضعیت سالمت روان دانشجویان دانشگاه 

 کرمانشاه زلزله

 

 عرفان ضرونی 
 

 

ع و حوادث ناگوار می سالمت روان از مفالهیم مهم و تاثیرگذار بر فرآیند های روزمره زندگی است. در این راستا وقایمقدمه: 

توانند سالمت جسمی و روانی را تحت شعاع خود قرار دهد. لذا این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سالمت روان دانشجویان 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پس از زلزله استان کرمانشاه انجام گردید.

ز دانشجویان دانشکده های مختلف انجام گرفته است. نفر ا 429این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که بر روی  روش کار :

آذر  09نمونه گیر به روش در دسترس و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و سالمت روان گلدبرگ از تاریخ 

نسخه  spssط نرم افزار دی ماه انجام گردید. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از آزمون های آماری مناسب در  محی 9لغایت 

 تحلیل انجام شد. 4۳

درصد مجرد بودند. میانگین  9/00درصد ساکن خوابگاه و  0./2درصد پسر،  9/9۳مجموع کل واحدهای پژوهش از  یافته ها:

بود. ارزیابی وضعیت سالمت روان نشان داد که هیچیک  سال ۳9 حداکثر و 06 لقحدابا  4۳/44±06/4سنی واحدهای پژوهش  

 4/96درصد دارای اختالل کمی در سالمت روان،  9/09واحدهای پژوهش از سالمت روان بدون اختالل برخوردار نیستند. از 

دصد اختالالت شدید در سالمت روان داشتند. بررسی خرده مقیاس ها نیز حاکی از به ترتیب   ۳/49درصد اختالالت متوسط و 

درصد  9/0۳و  2/44درصد اضطراب متوسط و شدید،  9/42و  0/۳0درصد مشکالت جسمی متوسط و شدید،  .9/0و  2۳/.

 .درصد مشکالت اجتماعی متوسط و شدید داشتند 0/46و  9/96افسردگی متوسط و شدید و در نهایت 

نتایج نشان داد وضعیت سالمت روان دانشجویان مورد مطالعه  وضعیت مطلوبی نداشته و نیازمند حمایت های  نتيجه گيری :

عاطفی می باشند که می بایست با برنامه ریزی های منظم و مداخالت پیگیر تالش نمود تا وضعیت روانی مطلوبی بری روانی و 

 آنان برقرار گردد. 
 

 کليدی: سالمت روان، دانشجویان، زلزله، کرمانشاه واژگان
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Introduction: According to the report of W.H.O in 2016, one third of 15 – 49 year old 

women have been exposed to violence. Among the wide range of violence against women, 

domestic violence is the most current so that 90% of women are the victims of domestic 

violence. The first step towards planning to drop the domestic violence is to set its amount in 

the community and to detect the affecting factors in its emergence in view of those who commit 

it. 

Methods: In this cross – sectional descriptive – analytical research, 388 married men from 

Sabzevar in 2018 were selected and studied by cluster random sampling. For data collection, 

the standard questionnaires were used which their validity and reliability had been approved. 

For analysis, descriptive and analytical statistical tests were utilized in SPSS20 statistic 

software.  

Findings: On the basis of the results, domestic violence was measured about 87% among the 

population under study. With regard to the violence type, physical, sexual, economic, and 

mental violence’s were the commonest kinds respectively. The social factors weakening family 

strength, women’s living unhealthily with husbands, and lack of skill in acting out as a wife, 

paradox of families support, wrong cultural teachings in society and non – mediation of spouses 

in solving the problems were respectively the most important factors in connection with 

violence. There was a significant correlation between factors affecting violence emergence and 

violence type. Among this, the highest correlation index belonged to the spouses’ lack of life 

skills in relation to all types of violence.  

Conclusion: Concerning the high rate of violence in the above population, reduction planning 

would be necessary. In respect of the relationship between the investigated variables especially 

the spouses’ lack of skills in life affairs and various kinds of violence, the recommendation is 

to adopt policies and plans in order to remove or reduce the effect of these factors for the purpose 

of lowering the domestic violence. 

 

Keywords: Domestic violence, Married men, Sabzevar 
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بررسی تاثیر برنامه آموزشی سالمت دهان و دندان بر مبنای مدل مدارس مروج 

 (۶۹۳۱سالمت بر عملکرد دانش آموزان دختر شهر سبزوار )

 ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایراناستادیار آموزش بهداشت و  ؛رضا شهرآبادی

استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار،  ؛معصومه هاشمیان

 ایران

 انشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایراناستادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت، د ؛علی مهری

 استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران ؛حمید جوینی

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران ؛زکیه سادات حسینی

 

درصد دندان ها به  .۳درصد افراد جامعه به آن مبتال هستند و حدود  66یدگی دندان شایع ترین بیماری بشر که پوسمقدمه: 

دلیل پوسیدگی از بین می روند. مدل های مروج سالمت برای ارتقاء مدارس و سالمت محور شدن ها آنها ضروری است. در این 

سال به علت شیوع باالی  04تا  9بانیایی می باشد، از آنجا که گروه سنی راستا یکی از این مدل ها،مدل مدارس مروج سالمت آل

پوسیدگی دندان و موقعیت ارزشمند سنی از نظر تکامل دندان های دائمی و نیزشکل گیری عادات و سبک زندگی هستند این 

بر مبنای مدل آلبانیایی صورت مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش بر بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر شهر سبزوار 

 گرفت.

نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی صورت گرفت.  ۳1مطالعه مقطعی است که برروی  کی حاضر پژوهش روش کار:

نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای بود. اطالعات از طریق پرسشنامه استاندارد عملکرد دانش آموزان قبل و بعد 

شیوه آموزش برمبنای مدل مروج سالمت آلبانیایی به صورت غیر مستقیم از طریق ایفای نقش و آوری گردید.  مداخله جمع

با استفاده از آمار توصیفی و آزمون   spss-19نقاشی در دو جلسه آموزشی با فاصله یک هفته برگزار گردید. داده ها در نرم افزار

wilcoxon .مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت 

بود که دو هفته پس از  4۳7۳۳±.۳70میانگین نمرات عملکرد سالمت دهان و دندان دانش آموزان قبل از مداخله ه ها: یافت

دانش آموزان نخ دندان را عالوه بر مسواك به  %۳۳رسید. قبل مداخله آموزشی تنها  ۳0709±47.0مداخله میانگین نمرات به 

 %9۳7۳(. قبل از آموزش >19/1Pرسید ) %09لی که پس از مداخله این تعداد به عنوان ابزار پاك سازی دندان می شناختند درحا

دانش  %2از دانش آموزان زمان مراجعه به دندانپزشک را تنها در زمان درد دندان می دانستند در حالی که پس از مداخله تنها 

 (.>19/1Pرا قبل و بعد از مداخله نشان داد )آموزان این گزینه را انتخاب کردند و آزمون آماری ویلکاکسون اثر بخشی آموزش 

نشان دهنده تاثیر معنی دار آموزش پس ازانجام مداخله بود. از آنجا که دانش آموزان گروهی بسیار  نتایج مطالعه نتيجه گيری:

دانش آموزان در پویا هستند، استفاده از روش های ایفای نقش و نقاشی در محیطی شاد و کودکانه درکنار همراهی و استفاده از 

 رسمی کالس بسیار موثر خواهد بود.فرایند آموزش و به دور از فضای پر تنش و 
 

 آموزش، بهداشت دهان و دندان، دانش آموزان، سبزوار واژگان کلیدی :
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 ۳0سوار درسال  لهیزودرس شهرستان ب مانیعوامل موثر برزا یررسب

 

   لیال بیدل، هاجر بیدل
 

 

حاملگی اطالق می شود و از مهمترین علل ابتال و میرایی نوزادان می باشد.  .۳ه زایمان قبل از هفته زایمان زودرس ب مقدمه:

شایعترین دلیل مرگ نوزادان درکشورهای پیشرفته تولد . احتمال عارضه درحاملگی های بعدی حدود شش الی هشت درصد است

با توجه به شباهت فرهنگی و منطقه و زیادی را ایجاد می کند نوزادان نارس بوده که برای خانواده و جامعه مشکالت اقتصادی 

ای جامعه پژوهش در صورت شناسایی عوامل موثر می توان از ایجاد زایمان زودرس پیشگیری کرد و به تبع آن مرگ و میر، 

ی ستان از این امر مستثنلذا استان اردبیل نیز بعنوان یکی از شهرستان های مرزی این اعوارض نوزادی وکودکی را نیزکاهش داد. 

بررسی عوامل موثر بر زایمان زودرس درزنان باردار مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دراین راستا مطالعه حاضر با هدف نبوده که 

 بیله سوار انجام گرفته است.

اول )مورد( شامل زنان  انجام گرفت دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه 69این پژوهش نیمه تجربی که درسال  روش کار:

حاملگی شده بودند وگروه دوم )شاهد( شامل زنان باردار زایمان کرده که  .۳-44بارداری که دچار زایمان زودررس بین هفته 

. اطالعات مورد استفاده در تحقیق از طریق مصاحبه، پرسشنامه ای و دفتر مراقبت ادغام یافته مادران حاملگی بودند .۳بیش از 

تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای  راکز بهداشتی و درمانی شهرستان بیله سوار جمع آوری شد و درنهایتباردار م

EXCEEL ،SPSS .و آزمون آماری کای دو انجام گرفت 

درصد(گزارش شده بود. نتایج  74.مورد زایمان زودرس ) 041مورد بررسی شدکه ازاین تعداد 0929در این تحقیق یافته ها: 

درصد(،  ۳درصد(، جفت سرراهی )4470درصد(، مولتی پاریتی )چند زایی( )007۳حاصل از مطالعه فوق نشان داد که سن مادر )

درصد(، ابتال به عفونت  070درصد(، پلی هیدرو آمینوس ) 479درصد(، پارگی زودرس پرده های جنینی ) 470دکلمان جفت )

 979درصد(، فشارخون باال ) 176رصد(، خونریزی یا لکه بینی در بارداری )د .۳27بارداری ) .۳-44مجاری ادراری در هفته 

درصد(، فاصله بارداری  ۳970درصد(، مشکالت دهان و دندانی ) 170درصد(، استفراغ شدید بارداری ) ۳72درصد(، پره اکالمپسی )

صد( و بین جنسیت نوزاد، سابقه سقط، در .097) ۳1درصد(، نمایه توده بدنی بیش از  0179سال ) ۳با زایمان قبلی کمتر از 

اعتیاد، ضربه، گروه خونی، سابقه زایمان قبلی، وضعیت قرار گیری جفت و استفاده از آخرین روش پیشگیری در بارداری وزایمان 

 زودرس زنان باردار شهرستان بیله سوار رابطه ایی مشاهده نشد.  

ده چند عاملی است شناسایی عوامل خطر و به تبع آن غربالگری و با توجه به اینکه زایمان زودرس یک پدی نتيجه گيری:

شناسایی مادران باردار وریسک فاکتورهای زایمان زودرس وانجام مراقبت های بهداشتی با هدف پیشگیری از وقوع زایمان زودرس 

یمان ایمن می تواند اثر گذار در جلب مشارکت مادران باردار درخصوص رعایت متغیرهای اثرگذار و پیش بینی های الزم برای زا

 باشد.

 

 یجفت سراه ،زودرس مانیزا ،یعوامل خطرنوزاد ،دکلمان واژگان کلیدی :
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 ۶۹۳0سال  نیاربع یرو ادهیزائران پ نیدر ب عیها و عوارض شا یماریب یبررس

 کارشناس بهداشت محیط اداره بهداشت و درمان دانشجویی دانشگاه شاهد ؛همایون سلحشور فرد

 «به سوی نور معرفت»مسؤول اردوی جهادی   ؛محمدعلی زهرا

 پزشک عمومی و مدیر کل بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه شاهد  ؛انسیه عرب عامری

 کارشناس بهداشت عمومی اداره بهداشت و درمان دانشجویی دانشگاه شاهد ؛فاطمه محمودی مجدآبادی
 

سّالم( ال هی)عل نیعاشقان امام حس یونیلیو م میعظ لیاست که با حضور خ یسال چند نیاربع یرو ادهیسنت حسنه پ :مقدمه

است هر  ستهیدارد، شا یاز جمله از نظر بهداشت یگسترده تبعات خاص ییهرگونه گردهما یاقامه شده است و از آنجا که اجرا

 .میبه حداقل برسان یبعد یها را در سال ها بیآس زو همه جانبه، احتمال برو قیدق یابیارز کیسال با 

زائران  با مصاحبه قیاز طرو  میکرد میو محتمل تنظ جیها و حوادث را یماریاز ب یمورد اصل 9ای را با ذکر پرسشنامه :روش کار

، این پرسشنامه ها را تکمیل و نتایج را مورد از مرز مهران در حال برگشت بودند اتیعتبات عال ارتیکه پس از ز ینیحس نیاربع

 قرار دادیم.بررسی 

درصد ابتالء به  0.شامل  ،جیها و حوادث را یماریموارد از ب نیتا کمتر نیشتریاز ب بیبه ترتنتایج بررسی نشان داد که  نتایج :

درصد ابتالء به  41 ،یو اسکلت یعضالن کالتدرصد ابتالء به انواع مش 90(، ی)به خصوص سرماخوردگیتنفس یها یماریانواع ب

 زیدرصد ن 9و  یو عروق یقلب یها یماریدرصد ابتالء به انواع به ب 6 ،یگوارش یها یماریدرصد انواع ب 6 ،یانواع عوارض پوست

 از انواع حوادث بوده است. یزیسهم ناچ

رود،  یم ینه چندان مناسب از نظر بهداشت طیها در شرا هیسفر با انواع اغذ نیا طیکه از شرا یرغم انتظار یعل :نتیجه گیری

به  رگید یغالب و از طرف تیجوان بودن جمع لیبه دل یتواند از طرف یم نیکه ا ستیچندان باال ن یگوارش یها یماریبامّا سهم 

در  ییکاهش احتمال فساد مواد غذا نیو همچن یمصرف یآب ها یضدعفون و یحضور و نظارت فعال کارشناسان بهداشت لیدل

 یشیدخصوص چاره ان نیشود در ا یتر م کیباشکوه به فصل گرما نزد نییآ نیالزم است هر سال که ا نیفصل سرما باشد؛ بنابرا

الزم  یریگشیمطالعه و پ زین یزدگشدن به فصل گرما درباره گزش حشرات و گرما کیبا توجه نزد ندهیدر آ دیبا نکهیشود؛ ضمن ا

درباره حفاظت  یوزش و فرهنگ سازقبل از سفر، آم یهمچون توسعه آموزش ها یریاتخاذ تداب یبه طور کل همچنین انجام شود.

 یریهره گب نیو همچن یطب سنت یآموزه ها یریداوطلب، بکارگ یکارشناسان بهداشت تیاز ظرف شتریاستفاده ب ست،یز طیاز مح

 ییگردهما نیرسان به سالمت در ا بیها و عوارض آس یماریب شتریها به منظور کاهش هرچه ب وتراپیزیماساژورها و ف تیاز ظرف

 شود. یم شنهادیپ میعظ

 

 ها، آموزش یماريب ب،يسالمت، آس ن،ياربع یرو ادهيپ واژگان کلیدی :
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Factors Predicting Self-Care Behaviors among low health literacy 

hypertensive patients based on Health Belief Model in Bushehr 

district, south of Iran 

 

 

 

 

 

Introduction: Hypertension is an important worldwide public-health challenge, which can 

lead to very serious consequences. The most important strategy for controlling blood pressure 

and maintaining it in the optimal range is patient compliance with self-care behaviors. The aim 

of this study was to determine the factors influencing adherence to self-care behaviors among 

low health literacy hypertensive patients based on health belief model. 

Methods: A cross-sectional study was conducted among 152 hypertensive patients with low 

health literacy during July and August 2017. Patients with limited health literacy were identified 

by S-TOFHLA questionnaires. The data were collected using H-scale for assessing self-care 

behaviors and, HK-LS for assessing knowledge of hypertension. A researcher made 

questionnaire was applied for collecting data of health belief model constructs.  Data were 

analyzed by SPSS version 22 with using multiple logistic regression analyses. 

Findings: The mean (±SD) age of participants was 56.86(8.7). The best compliance with self-

care behaviors was related to lack of alcohol (78.9%) and tobacco use (55.9%), and the lowest 

was related to low salt diet (5.3%) and proper use of drugs (9.2%). Perceived self-efficacy was 

associated with all self-care behaviors except medication regimens. There was a significant 

association between perceived susceptibility about hypertension complications and adherence 

to both low-salt diet (OR = 3.47) and non-smoking Behavior (OR = 1.10). Individuals who had 

more perceived severity (OR = 1.82), had significantly greater adherence to their medication 

regimens compared to those who had less perceived severity. Perceived benefits and barriers 

were not significantly associated with either type of hypertension self-care behaviors. 

Conclusion: It seems that designing and implementation of educational programs to increase 

self-efficacy of patients and promote their beliefs about perceived susceptibility and severity of 

complications, may be usefulness of the results in order to improve self-care behaviors among 

low health literacy hypertensive patients. 

 

Keywords: Self-Care Behaviors; health literacy; Hypertension; Iran 
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 سالمندان سرای مقیم سالمندان در خواب اختالل های کننده بینی پیش بررسی

 ۶۹۳۱ سال در اهواز شهر

 توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه ایران، سالمندی تحقیقات مرکز شناسی، سالمند دارش کارشناسی دانشجوی ؛پاپی شهاب
 ایران تهران،

  ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش ارشد کارشناس ؛کریمی زینب

 دانشگاه اجتماعی، رفاه مدیریت رکزتحقیقاتم اجتماعی، ورفاه سالمت تخصصی دکتری  ؛هارونی امینی قائد غالمرضا
  ایران تهران، وتوانبخشی، بهزیستی علوم

 واحد اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده استثنایی، کودکان آموزش و روانشناسی گروه تخصصی دکتری ؛رامشینی مریم

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم

 بهداشت، دانشکده سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز باروری، بهداشت دکتری دانشجوی ؛شهری پروین
 ایران اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه

Email: Shary_2001@yahoo.com 

 

 و کیفیت در تغییراتی سن افزایش با است، سالمندان در ها بیماری از بسیاری در توجه مورد شاخص خواب کیفیتمقدمه: 

 تعیین هدف با حاضر مطالعه .گردد می آن از ناشی شکایات و خواب اختالالت بروز به منجر که می شود ایجاد خواب ساختار

 .پذیرفت سالمندان انجام در خواب اختالل های کننده بینی پیش

 0۳۳0سال  در اهواز شهر سالمندان سرای در مقیم سالمندان از نفر 131 نمونه حجم با حاضر همبستگی مطالعه کار: روش

 درد پرسشنامه سوالی، 12 فرم عمومی سالمت پیتزبورگ، خواب کیفیت های پرسشنامه از اطالعات جهت گردآوری شد. انجام

 به خطی گام رگرسیون تحلیل از استفاده با ها داده .شد استفاده شناختی جمعیت ویژگی های فهرست و اجتماعی حمایت زانو،

 .شد تحلیل SPSS افزار نرم از استفاده اب و توصیفی آمار ، گام

 % 9/2 متوسط سطح در اختالل دارای % 9/00پائین،  سطح در خواب اختالل دارای بررسی مورد نمونه زا % 0/0۳ها:  یافته

چندابتالیی   که شد ( مشخص>110/1F =7/24, pیافته ) برازش رگرسیون مدل به توجه بودند. با دارای اختالل در سطح شدید

(4/1β=،) ادراك اجتماعی حمایت ( 664/1شدهβ=-،) خشکی ( 496/1مفصلβ=) معنادار و موثر های کننده تعیین و درد زانو از 

 .نمودند تبیین را متغیر این تغییرات از % 6/00 حدود و بوده سالمندان خواب اختالل

 خواب اختالل کننده بینی پیش عوامل از ابتالیی چند و زانو درد و مفصل خشکی شده، درك اجتماعی حمایتگيری:  نتيجه

 نظر به ضروری سالمندان در خواب اختالالت بروز در عوامل این تاثیر کنترل بر موثر مداخالت تدوین باشد که می سالمندان در

 .رسد می

 

 مفصل خشکی شده، درک اجتماعی حمایت ابتالیی، چند سالمندان، خواب، اختالل  واژگان کليدی:
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 در سالمندان در آموزشی مختلف های روش تاثیر ای مداخله عاتمطال بررسی

 ای حیطه مرور :ایران

 ایران تهران، تهران، توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه ایران، سالمندی تحقیقات مرکز سالمندی، سالمت ارشد کارشناسی ؛پاپی شهاب

 ایران تهران، توانبخشی، و بهزیستی معلو دانشگاه ایران، سالمندی تحقیقات مرکز دانشیار،  ؛صحاف رباب

 ایران تهران، توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه ایران، سالمندی تحقیقات مرکز دانشیار، ؛ممتاز ابوالفتحی یداهلل

 ایران تهران، توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه ایران، سالمندی تحقیقات مرکز دانشیار،  ؛فروغان مهشید

 ایران تهران، توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه ایران، سالمندی تحقیقات مرکز انشیار،د  ؛محمدی فرحناز

 اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقا و بهداشت آموزش گروه دانشیار،  ؛عربان مرضیه
 ایران

 کویت صفاۀ، ت،کوی دانشگاه کاردرمانی، گروه دانشیار،  ؛رصافیانی مهدی

 

 با نیاز این که است، بشر نیازهای ترین اساسی از یادگیری و دانستن به نیاز و است مداوم و پویا فرآیند یک آموزش مقدمه:

 اتفاق سالمندان یادگیری سیستم در سن افزایش با که تغییراتی به توجه با .است تر محسوس سالمندی دوران به شرایط توجه

 به توجه با مروری مطالعه این لذا .است اهمیت حائز سنی دوره این در یادگیری برای آموزشی ش مناسبرو انتخاب افتد، می

 سالمندان در آموزش مختلف های روش بررسی و فرد، عملکرد بر ها آن تاثیر و بررسی آموزش به العمر، مادام یادگیری اهمیت

 پردازد. می ایرانی

 های پایگاه در جستجو طریق از .باشد می ) SCOPING REVEIW ( ای یطهح مروری نوع از حاضر مطالعهروش کار: 

 های واژه کلید با و GOOGLE SCHOLAR و PUBMED PROQUEST, SCIENCE DIRECT اطالعاتی

education, lifelong learning ، انتخاب داشت، همخوانی پژوهش اهداف با که مقاله 22 بزرگسال، آموزش و یادگیری 

 .گردید

 سخنرانی و  )فیلم(الکترونیکی  آموزش گروهی، بحث چهره، به چهره های روش تاثیر شده بررسی مطالعات اساس برها:  یافته

 تلگرام،(اجتماعی  های شبکه های افزار نرم از استفاده با الکترونیکی مطالعات زمینه در ولی است، شده ایرانی مطالعه سالمندان در

 های روش طریق از آموزش تاثیر مطالعات این عمده. نشد یافت شده چاپ مطالعات ایمیل و وب بر مبتنی ،)...و وایبر آپ، واتس

 .اند نموده سالمت بررسی ارتقا رفتارهای و زندگی سبک بر سنتی

 و مثبت تأثیر اند، بوده سالمند با متناسب آموزش های روش استفاده برپایه که مطالعاتی که داد نشان نتایج گيری:  نتيجه

 در خصوصا کافی مطالعات ایرانی سالمندان در الکترونیکی آموزشی های روش زمینه در اند، داشته بر سالمندان داری یمعن

 زمینه در بیشتری مطالعات آینده در گردد می است. پیشنهاد نشده انجام سالمت رفتارهای ارتقا و زندگی سبک های زمینه

 .ودش انجام ها روش این مقایسه و آموزشی های روش

 

 ایران سالمندان، آموزش، یادگيری، واژگان کليدی:
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 و نگرش دانش، بر پ(آ واتس و تلگرام( الکترونیکی آموزشی روش تاثیر بررسی

 سالمندان فیزیکی فعالیت

 ایران ن،تهران، تهرا توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه ایران، سالمندی تحقیقات مرکز سالمندی، سالمت ارشد کارشناسی ؛پاپی شهاب

 ایران تهران، توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه ایران، سالمندی تحقیقات مرکز دانشیار،  ؛صحاف رباب

 ایران تهران، توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه ایران، سالمندی تحقیقات مرکز دانشیار، ؛ممتاز ابوالفتحی یداهلل

 ایران تهران، توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه ایران، سالمندی تحقیقات مرکز دانشیار،  ؛فروغان مهشید

 ایران تهران، توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه ایران، سالمندی تحقیقات مرکز دانشیار،  ؛محمدی فرحناز

 ایران اهواز، اهواز، اپورش جندی پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز دانشیار، ؛عربان مرضیه

 ایران تهران، تهران، توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه کاردرمانی، آموزشی گروه اعصاب، تحقیقات مرکز دانشیار،  ؛رصافیانی مهدی
 

 شرایط به توجه با نیاز این و است بشر نیازهای ترین اساسی از یادگیری و دانستن به نیاز و است مداوم و پویا فرآیند یک موزشآمقدمه: 

 و آموزش های راه می افتد اتفاق سالمندان یادگیری سیستم در سن افزایش با که تغییرات به توجه است. با تر محسوس سالمندی دوران

 عملکرد بر ها آن تاثیر و العمر، آموزش مادام یادگیری اهمیت به توجه با مطالعه این . لذااست اهمیت حائز آموزشی مناسب روش انتخاب

 کرج روزانه مرکز سالمندان فیزیکی نگرش و فعالیت دانش، بر الکترونیکی آموزشی های روش تاثیر ای مقایسه بررسی هدف با فرد، جسمی

 .شد انجام

 آزمون، مرحله پیش شد. در اجرا کرج روزانه مرکز به کننده مراجعه سالمند 91 روی بر تصادفی بالینی کارآزمایی مطالعه این روش کار:

 بلوك روش با مشارکت کنندگان گردید. سپس انجام تصادفی صورت به کرج روزانه مرکز به کننده مراجعه سالمندان بین از گیری نهنمو

 کنترل گروه 1 و  )آپ واتس اجتماعی تلگرام و های شبکه از استفاده با الکترونیکی آموزش( مداخله گروه 1 شامل گروه دو به تصادفی های

 گروه ولی شدند، داده آموزش توسط مربی یک ماه مدت به هفته در روز یک مداخله های گروه .شدند تقسیم بودند، نفر 36 کدام هر که

 شروع از بعد ماه یک مطالعه، زمان شروع در و فعالیت فیزیکی( Kenyon) نگرش دانش، پرسشنامه. نکردند دریافت ای مداخله کنترل

   و paired T test آزمون و 26 نسخهSPSS آماری  افزار از نرم با استفاده ها داده شد. لتکمی مطالعه شروع از بعد ماه سه و مطالعه

Repeated Measure ANKOVA  بالینی کارآزمایی های ثبت پایگاه مطالعه در گرفت. این قرار تحیلی آماری و تجزیه مورد (IRCT) 

 تأیید شد. IRCT20171031037124N1 شماره به

 اشتغال، وضعیت سواد، تاهل، وضعیت تحصیالت، سن، نظر از کنندگان شرکت اسکوئر کای آزمون اساس بر طالعهم شروع درها:  یافته

 و نگرش دانش، مقایسه برای که مکرر های اندازه واریانس تحلیل از آمده بدست نتایج اساس بر .نداشتند داری معنی تفاوت سیگار مصرف

 آزمون نتایج اساس ر(. بp<0.001) شد مشاهده داری معنی تفاوت ها گروه بین شده، گیری ازهاند نوبت سه در گروه دو در فیزیکی فعالیت

 گروه بین تعقیبی نتایج اساس بر(. p<0.001) دارد وجود داری معنی تفاوت دانش نظر از تلگرام گروه با کنترل گروه بین بنفرونی تعقیبی

 با تلگرام گروه بین بنفرونی تعقیبی آزمون نتایج اساس بر(. p<0.001) داشت وجود داری معنی تفاوت نگرش نظر از تلگرام گروه با کنترل

 .نداشت دار معنی تفاوت فیزیکی فعالیت رفتار نظر از کنترل گروه

 دانش بر افزایش بیشتری تاثیر )آپ واتس و تلگرام طریق از (الکترونیکی آموزشی روش مطالعه این های یافته اساس ربگيری:  نتيجه

 رابطه در همچنین چهره داشت. تاثیر آپ( واتس و تلگرام طریق از( الکترونیکی آموزشی های روش نگرش با رابطه است. در داشته مندانسال

 آینده در گردد می پیشنهاد .است نداشته زیادی تاثیرآپ(  واتس و تلگرام طریق از) الکترونیکی آموزشی های روش فیزیکی فعالیت با

 .شود انجام زمینه این در بیشتری مطالعات

 الکترونيکی روش بالينی، کارآزمایی فيزیکی، فعاليت آموزش، واژگان کليدی:
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 عوامل کنترل و درمان به امید افزایش بر SMS بوسیله دور راه از آموزش تاثیر

 )بالینی کارآزمایی پژوهش(  1 نوع دیابت به مبتال بیماران بهبود در موثر

 ایران ایالم، ایالم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، ارشد شناسیکار دانشجوی ؛کامران شیوا

Email: Shivakamran73@gmail.com 

 ایران ایالم، ایالم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، ی دانشکده حیاتی، آمار گروه آمار، ارشد کارشناس ؛زنگنه حمزه

 تهران، ایران تهران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، ارشد ناسیکارش دانشجوی ؛مهری احمد

 ایران ایالم، ایالم، اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم گروه روانشناسی، کارشناسی دانشجوی ؛کامران جواد محمد

 ایران ایالم، ایالم، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، رستاریپ دانشکده پرستاری، گروه پرستاری، کارشناس ؛میرزاحسینی سحر

 ایران ایالم، ایالم، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، پرستاری دانشکده پرستاری، گروه پرستاری، ؛دانشجوی میرزایی احسان

 

 همگانی های قابلیت از ییک  sms .دارد اهمیت بیماران بهداشتی سواد ارتقا و آموزش غیر واگیر، های بیماری درمان در مقدمه:

اثر  بررسی حاضر، پژوهش باشد. هدف موثر افراد به بهداشتی اطالعات انتقال در می تواند که است همراه تلفن در دسترس و

و  FBS , HbA1c, BMI کنترل و درمان به امید افزایش و 2 نوع دیابتی بیماران بهبود بر بهداشتی -آموزشی sms ارسال

 .باشد می آنها، در فشارخون

 مداخله گروه به بهداشتی-اموزشی پیام 170 ماه، 6 مدت در .است شده تصادفی بالینی کارآزمایی یک مطالعه اینکار:  روش

 انتخاب ورود، معیارهای براساس ایالم، استان داخلی های بیماری کلینیک در ، 2نوع دیابتی بیماران میان از نفر 220 ارسال شد

دو  حاوی پرسشنامه بیمار، هر برای اطالعات گردآوری ابزار بود. (=041nشاهد ) گروه ( و=011nه )مداخل گروه جمعیت .شدند

 )مداخله پایان از بعد و مطالعه به ورود بدو(مرحله  دو در .بود آموزشی مداخله از بعد و قبل تخصصی، و عمومی سواالت بخش

 آمار روش و=α 19/1 با spss-22 نرم افزار توسط داده هاشد.  ثبت پزشک، توسط معاینه و مصاحبه با بیماران اطالعات

 .شد آنالیز تحلیلی توصیفی و

 گروه شاهد، بیماران به نسبت مداخله گروه بیماران در مطالعه، مورد متغیرهای سایر میانگین فشارخون، میانگین جز بهها:  یافته

 درمان ، امید به (P=0/00) وزن ، BMI(P=0/00) ،HbA1c(P=0/00) ،FBS(P=0/00) یافت. آموزش،کاهش از بعد

(P=0/00) خون فشار و (P=0/38) کنترل بررا،  آموزشی روش این تاثیر شاهد، و مداخله گروه بین دار معنی آماری اختالف 

 زشیروش آمو این و نشد دیده دار معنی آماری اختالف خون فشار رمتغی در ولی داد نشان دیابتی، بیماران بهبود در موثر عوامل

 .نداشت دیابتی بیماران در فشارخون کنترل بر چندانی تاثیر

 گیری ارسال نتیجه طریق از بیماران، به آموزشی مداخله از بعد و قبل نتایج میان دار معنی اختالف به توجه باگيری:  نتيجه

 بهبود بهداشتی، در سواد ارتقا اب و باشد موثر دیابت کنترل در تواند می همگانی، و دردسترس ارزان، اموزشی روش این که شد

 .باشد مفید بیماران روحی و جسمی شرایط
 

  HbA1C، FBS ، SMS ،4  نوع دیابت ، درمان به اميد ، دور راه از آموزش واژگان کليدی:
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 دهانه سرطان غربالگری در اقدام بر موثر های کننده تسهیل و موانع بررسی

 پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت متسال مراکز به کننده مراجعه زنان در رحم

  ۶۹۳0 سال بهشتی شهید

 دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشت، آموزش دکترای عمومی، بهداشت گروه علمی هیئت عضو ؛مرعشی طیبه

 ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم

 پزشکی علوم گاهدانش بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش دکترای دانشجوی ؛حسینی فاطمه

 ایران تهران، بهشتی، شهید

 

 مطالعه این .رحم می باشد دهانه سرطان اولیه تشخیص جهت سیتولوژیک روش یک )پاپانیکوالئو( اسمیر  پاپ آزمایشمقدمه: 

 سالمت کزمرا کننده به مراجعه زنان در رحم دهانه سرطان غربالگری در اقدام بر موثر های کننده تسهیل و موانع تعیین هدف با

 .شد انجام شهیدبهشتی پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت

 گیری روش نمونه به 0۳69 سال در شهری سالمت مراکز به کننده مراجعه زنان از نفر ۳11 مقطعی پژوهش این در کار: روش

 معیارهای ده گردید.استفا پایا و روا ساخته محقق پرسشنامه از اطالعات گردآوری جهت شدند. انتخاب ای مرحله چند تصادفی

 ها سرطان سایر یا رحم و دهانه سرطان نداشتن هیسترکتومی، سابقه عدم ازدواج، از ماه 9 حداقل گذشت شامل مطالعه به ورود

 آماری آزمون های از با استفاده SPSS افزار نرم توسط ها داده شد. گرفته نظر در خروج معیار مطالعه در شرکت به تمایل عدم و

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه دمور مناسب

 تعداد این از که داشته را اسمیر پاپ آزمایش انجام درصد( سابقه ۳6 /0 (نفر 000نمونه،  ۳11 از توصیفی آنالیز نظر از یافته ها:

 91/. ( نفر 004 و می گذرد اسمیر تاکنون پاپ آخرین انجام زمان از سال سه از بیشتر درصد 21 و سال یک در درصد 0/۳1

 .نداشتند را اسمیر پاپ رصد( سابقه انجامد

آزمایش  با رابطه در خدمات ارائۀ بهبود از استفاده با رحم گردن سرطان برای غربالگری از زنان آگاهی افزایشگيری:  نتيجه

 زایش خواهداف را اسمیر پاپ انجام احتمال چشمگیری طور به زمینه این در موثر و کارآمد مداخالتی انجام همچنین و اسمیر پاپ

 داد.

 

 کننده تسهيل و موانع زنان، رحم، دهانه سرطان اسمير، پاپکليدی:  واژگان
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The Effect of Self-Care Education on Life Quality in Patients with 

epilepsy 
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Maryam Puryaghub, Abhar nursing faculty Zanjan University of Medical 

Sciences, Zanjan  

 
 

Introduction: Epilepsy is the most common chronic neurological disease. Health-related 

quality of life in patients with epilepsy is disturbed by psychosocial factors, seizures, and 

treatment side effects.This study aimed to investigate the effectiveness of self-care plan on the 

life quality in patients with epilepsy.  

Methods: In this semi-experimental study, 28 patients with epilepsy going to Tehran 

Neurology Clinic were selected by simple random sampling and were divided into two case and 

control groups. The instrument was a standard questionnaire of measuring quality of life which 

was completed during an interview before the intervention. After determining the educational 

needs of the patients, an educational program was held for the case group. The data were 

analyzed using SPSS-21 and Paired t-test.  

Findings: Mean and standard deviation age of the patients was 38.3 ± 9.5. The results showed 

that the total mean of life quality before the intervention was 59.34 ± 20.82 in the intervention 

and 57.66 ± 20.87 in the control group (P = 0.31). After the intervention, the total mean of 

quality of life was 73.18 ± 18.18 in the intervention group and 60.05 ± 20.72 in the control 

group (P = 0.001). Also, there was a significant difference between the items of life quality-

including the physical, psychological and social relationships and living environment items-

before and after the interventions.  

Conclusion: The findings showed that self-care could positively affect life quality items. It is 

hoped that by formation of educational supportive associations or at least a well equipped 

rehabilitation center for the patients, the patients can be provided with facilities of self-care as 

well as a condition in which the patients themselves carry out their self care. 

 

Keywords: epilepsy, Self – care, Quality of life, Patient 
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 ستیآنژیوپال تحت درمان بیماراندر  خودمراقبتی بر موثر عوامل بررسی

 کیپزش علوم دانشگاه، بهداشت دانشکده، بهداشت آموزش، ارشد کارشناسی دانشجوی ؛بنس خدامی عظیمه

 ایران، بوشهر، دانشجویی تحقیقات کمیته،بوشهر

، ربوشه پزشکی علوم دانشگاه، سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش گروه استادیار، ؛جوادزاده الدین همام

 ایران، بوشهر
Email:azimekhodam@gmail.com 

 

 

 یها بیماری به مبتال بیماران در عروق مجدد بازسازی برای استفاده مورد های روش پرکاربردترین از آنژیوپالستی مقدمه:

 مطالعه این از هدف. هستند خود عمر طول تمام در خودمراقبتی رعایت نیازمند رویه این انجام تحت بیماران. است کرونر عروق

 .بود آنژیوپالستی درمان تحت بیماران در خودمراقبتی بر وثرم عوامل تاثیر بررسی

-یآموزش مرکز به کننده مراجعه آنژیوپالستی درمان تحت عروقی قلبی بیماران از نفر 411 روی بر مقطعی مطالعه این روش کار:

 گیری نمونه از استفاده با بودند؛ گرفته قرار آنژیوپالستی عمل تحت  69 سال اول ماهه  9 در که بوشهر شهر قلب درمانی

 بیشتر، و سال 00 سنی طیف در گرفتن قرار شامل مطالعه به ورود معیارهای مهمترین. گرفت صورت دسترس در غیراحتمالی

 در رکتش به تمایل پزشکی، پرونده اساس بر شناختی مشکالت نداشتن آنژیوپالستی، انجام زمان از ماه یک کم دست گذشت

 اطالعاتی آور جمع ابزار. بود پرسشنامه کردن تکمیل ناقص خروج، معیار و درمانی بهداشتی مشاغل در اشتغال عدم و پژوهش

 آن پایایی و رواییکه  بود خودمراقبتی رفتار و شناختی جمعیت عوامل بخش دو شامل ساخته محقق پرسشنامه پژوهش این در

 و توصیفی آمار های روش و 4۳ نسخه  SPSSافزار نرم از دهاستفاا ب ها داده تحلیل و تجزیه. گرفت قرار تایید و سنجش مورد

 .ذیرفتپ صورت تحلیلی

 فاوتت آماری نظر از تحصیالت سطوح بین در خودمراقبتی رفتارهای نمره میانگین مطالعه، از حاصل نتایج اساس بر یافته ها:

 بی فرادا به نسبت بیشتری خودمراقبتی نمره داشتند دیپلم که افرادی تعقیبی آزمون طبق. (p=0.001) داد نشان را معناداری

 آزاد شغل با بیماران به نسبت تری ضعیف خودمراقبتی وضعیت بودند، بیکار که بیمارانی شغلی، نظر از. داشتند سواد کم و سواد

 افرادی و کردند نمی مصرف دخانیات که افرادی بین خودمراقبتی نمره میانگین تست، تی آزمون اساس بر.  (p=0.03)داشتند

  (p=0.008) .داشت وجود معناداری آماری تفاوت داشتند، دخانیات مصرف که

 مصرف و شغل سواد، سطح عامل سه اینکه به توجه با و بیماران از دسته این در خودمراقبتی اهمیت به توجه با گيری: نتيجه

 تیخودمراقب بهبود جهت ای مداخله مطالعات طراحی گردد، می پیشنهاد است؛ بوده موثر خودمراقبتی رفتارهای انجام بر دخانیات

 .گیرد قرار ویژه توجه مورد بیماران از دسته این در
 

 شناختی جمعيت آنژیوپالستی، خودمراقبتی، :کليدی واژگان
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 ایران: های دانشگاه دانشجویان در دارو با درمانی خود مرتبط عوامل بررسی

 مند نظام مرور

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته عمل، اتاق ناسیکارش دانشجوی ؛واعظ فاطمه

 ایران تهران،

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته عمل، اتاق کارشناسی دانشجوی ؛دانشمند محمد

 ایران تهران،

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته عمل، اتاق کارشناسی دانشجوی ؛غریب میالد

 ایران

 پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته عمل، اتاق ارشد کارشناسی دانشجوی ؛رحمانی وحید

 ایران تهران، ایران،

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته عمل، اتاق کارشناسی دانشجوی ؛قاسمزاده گلنوش

 ایران تهران،

Email: golnoushghasemzadeh@gmail.com 

 
سالمت  به مشکالت مربوط می کند سعی بیمار آن طی که است افراد پزشکی رفتار از مهمی جزء دارو، با خود درمانی مقدمه:

دالیل خود  تعیین با هدف حاضر مطالعه دارو، خودسرانه مصرف افزایش به رو شیوع به توجه با کند. مداوا و کنترل خود را، خود

 .شد انجام ایران دانشگاه های دانشجویان بین در جنس و سن با آن ارتباط و درمانی

واژگان  گیریکار و به SID ،Pubmed ، Magiranنظیر اطالعاتی پایگاه های از استفاده با مروری، مطالعه این در روش کار:

بررسی  مورد .410 سال های تا از مقاله 44 و شد شناسایی موضوع با مرتبط مقاالت دانشجویان و دارو خود درمانی، کلیدی

 .شد گرفته کامل بهره مروری مطالعه این در مقاله 04 از که گرفت قرار

می باشد. همچنین  بیشتر مردان به نسبت زنان در خودرمانی داد، نشان شرایط واجد مقاله مطالعه از حاصل نتایجیافته ها: 

بیشترین  .بود عالیم بهبودی و دارو از قبلی استفاده پزشک، سوی از مشابه نسخه تجویز سردرد، و تب خوددرمانی علت بیشترین

 .اختصاص داشت سرماخوردگی و ضدسرفه داروهای بیوتیک ها، آنتی مسکن، به نیز خوددرمانی در استفاده مورد داروهای

و  آموزش مداوم به بیشتر توجه ضمن است الزم دانشجویان، بین در دارو با خود درمانی باالی شیوع به توجه باگيری:  نتيجه

رفتار پزشکی  خانواده، پزشک جایگاه تقویت جمله از پزشکی خدمات به آسان دسترسی افزایش دارو، مصرف فرهنگ ارتقای

 .داد بیماری ها افزایش اصولی درمان به نسبت را آنان انگیزه و کرد تصحیح را ودانشج آسیب پذیر و جوان قشر بخصوص مردم

 

  دانشجویان دارو، خود درمانی،کليدی:  واژگان
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Introduction: The importance of spirituality and spiritual growth in humans over the past 

few decades has attracted the attention of psychologists and mental health professionals. The 

purpose of this study is to determine the relationship between spirituality and social skills 

among nursing students of Abadan University of Medical Sciences.  

Method: The present research is a descriptive-analytic study that was done in cross-sectional 

form in the second half of the academic year 2016 in Abadan University of Medical Sciences. 

189 nursing students in the census manner were selected and studied. Data collection tools 

consisted of two standard questionnaires: spirituality questionnaire (SQ) and social skills 

questionnaire for adolescents. The difference between mean scores of spiritual activity and 

positive and negative behaviors was determined by t-test and the relationship between the scores 

of the questionnaire (spirituality and social skills) using Pearson correlation coefficient. Data 

were analyzed using SPSS 21 software.  

Findings: 38.4% of the participants were female and 61.6% were male. Mean scores 

spirituality subscales among nursing students was as follows: self-awareness 31.79±4.40, 

spiritual belief 12.83±2.23, spiritual activity 18.35±3.01, spiritual need 29.70±4.13, and mean 

score of social skills was 130.62±17.60. Results showed that there was a significant relationship 

between spirituality and social skills (P= 0.02).  

Conclusion: Increasing spirituality in young people increases the level of their social skills; 

therefore, planning to strengthen the spiritual foundations is a major issue that needs to be 

addressed.  
 

Keywords: spirituality, social skills, student 
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: منتخب کشورهای در سالمت نظام مالی منابع انباشت الگوی تطبیقی بررسی

 ایران هایی برای درس

 تهران پزشکی علوم گاهدانش سالمت، اقتصاد و مدیریت علوم گروه دانشیار، ؛راد مصدق محمد علی

 مدیریت علوم گروه درمانی و بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکتری دانشجوی ؛رخشان طلوعی شیوا

 تهران پزشکی علوم دانشگاه سالمت، اقتصاد و
 

 مالی مدیریت منابع و انباشت است. مالی منابع مدیریت و انباشت سالمت، نظام مالی تامین کارکرد اجزای از یکی مقدمه:
 ناشی از مالی خطر در افراد مشارکت و تسهیم فرآیند، این اصلی مقصود باشد می ای بیمه کارکردهای جز سالمت نظام در

 موفق کشورهای بین در مالی منابع مدیریت و انباشت الگوهای انواع مقایسه هدف با پژوهش این. است سالمت مداخالت

 .است انجام شده

 کشور 00سالمت  نظام در مالی منابع مدیریت و انباشت الگوهای بررسی به تطبیقی ورمر صورت به پژوهش این روش کار:
 .پرداخت کوبا کانادا، سوئد، سنگاپور، ژاپن، ترکیه، ایران، انگلستان، آمریکا، آلمان، استرالیا، شامل منتخب

عنوان  به دارند برعهده مختلف رقط به ها دولت را منابع تجمیع اصلی مسئولیت بررسی مورد های کشور اکثر دریافته ها: 

 اجتماعی، امنیت سازمان و دولت ترکیه در نیز و استانی و ملی، فدرال دولت کانادا در مرکزی، دولت انگلستان در مثال
 اصالح ، درآمدها یکجای انباشت موفق، کشورهای تجربیات به توجه دهند. با می انجام را مالی منابع انباشت و مدیریت

 و بودجه تخصیص معیارهای اصالح و الزم، ایجاد های زیرساخت ایجاد منظور به قوانین و تنظیم ای بیمههای  سیاست
 افزایش به منجر که شود می پیشنهاد ایران سالمت نظام در منابع مدیریت و برای انباشت بودجه در تخصیص زدایی تمرکز
 .شود سالمت می نظام مالی تامین امر وری در بهره و کارایی

انباشت یکجای  که داد نشان سالمت نظام مالی منابع مدیریت و انباشت در موفق کشورهای تجربیات استفادهگيری:  تيجهن

در  موجود مشکالت از بسیاری کردن برطرف ضمن تواند می بودجه، تخصیص نظام ساختار و معیارها اصالح و مالی منابع

 .کند فراهم کشور سالمت نظام اهداف به بیشتر دستیابی یبرا را زمینه ایران، کشور سالمت نظام تامین مالی

 

 تطبيقی مطالعه سالمت، نظام منابع، انباشت مالی، تامين : کليدی واژگان
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 یند کارآ نا السو پابن مدل اساس بر اصفهان استان های بیمارستان

 مدیریت علوم گروه درمانی، و بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکتری دانشجوی ؛رخشان طلوعی شیوا

 تهران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، اقتصاد و

 سالمت، اقتصاد و مدیریت علوم گروه درمانی، و بهداشتی خدمات مدیریت ارشد کارشناس ؛اسماعیلی مریم

 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 پزشکی علوم دانشگاه درمان، معاونت اجرایی، مدیریت ارشد کارشناس ؛خواه موسوی السادات فروغ

 اصفهان
 

 هم با به روشی را اقامت مدت متوسط و تخت گردش میزان تخت، اشغال درصد های شاخص السو، پابن نمودارمقدمه: 
بیمارستان  عملکرد کلیه ارزیابی مطالعه این از هدف .شود ارائه آنها مفهوم از بهتری تفسیر دهد می اجازه که کند می ترکیب

 .باشد می مدل این از استفاده با 0۳64 سال در اصفهان شهر های

 اصفهان -شهر بیمارستان های گرفت. کلیه انجام نگر گذشته و مقطعی صورت به حاضر تحلیلی توصیفی طالعهمروش کار: 
 .شد تحلیل SPSS آماری افزار نرم از استفاده با ها داده و دادند تشکیل را پژوهش آماری نمونه 0۳64 سال در

 16/09 نهایتا و سوم ناحیه در % 9/۳6 دوم، ناحیه در  %2/6 اول، ناحیه در % 0/۳9 بیمارستان، 9۳ مجموع از یافته ها:

اقامت  متوسط میانگین مطالعه مورد های بیمارستان در کلی طور به ، نتایج اساس داشتند. بر قرار نمودار چهارم در ناحیه%

شده  اعالم استانداردهای با شد که تعیین سال در ارب 44/00 تخت گردش میزان و % 09/92 تخت اشغال روز، درصد ۳/4

 .دارد تفاوت درمان و وزارت بهداشت توسط

توان  می السو پابن مدل گیری کار به با و شده شناخته کارا غیر بیمارستان ها% 91 حاصله نتایج به توجه باگيری:  نتيجه

در  مسئله شناسایی فعال روش های از یکی از استفاده با ترتیب این به و داد قرار مقایسه مورد را درمانی مراکز عملکرد

های  سیاست در بازنگری و ها گذاری سیاست برای ، بستریعملکردی شاخص های میان ارتباط درك با و بیمارستان ها

 .آورد فراهم عملکردی ظرفیت حداکثر از جهت استفاده را جاری

 

 سوال پابن بيمارستان، عملکرد، ارزیابی کليدی: واژگان
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 کشورهای سالمت نظام در خدمات خرید و منابع تخصیص الگوی تطبیقی بررسی

 ایران برای هایی درس :منتخب

 تهران پزشکی علوم دانشگاه سالمت، اقتصاد و مدیریت علوم گروه دانشیار، ؛راد مصدق محمد علی

 مدیریت علوم روهگ درمانی و بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکتری دانشجوی ؛رخشان طلوعی شیوا

 تهران پزشکی علوم دانشگاه سالمت، اقتصاد و

 
 بلکه دارد، سالمت عملکرد نظام بر توجهی قابل تاثیر تنها نه سالمت نظام در خدمت خرید و منابع تخصیص های شیوهمقدمه: 

 بهینه تخصیص ارانهای سیاستگذ دغدغه مهمترین از یکی شود. می شامل را کشورها درمان بهداشت های هزینه اعظم بخش

 سالمت خدمات خرید و منابع شیوه تخصیص مقایسه هدف با پژوهش است. این سالمت خدمات صرفه به و درست خرید و منابع

 .است شده انجام موفق کشورهای بین در

 کشور 00 سالمت نظام در سالمت خدمات و خرید منابع تخصیص الگوهای بررسی به تطبیقی صورت به پژوهش این روش کار:

 .پرداخت کوبا کانادا، سوئد، سنگاپور، ژاپن، ترکیه، انگلستان، ایران، امریکا، المان، استرالیا، منتخب شامل

 اند به کارگرفته کنندگان ارائه به پرداخت و سالمت خدمات خرید برای را متنوعی روش های بررسی مورد کشورهاییافته ها: 

 کنند. در می پرداخت عمل پیش پایه بر که هستند سالمت خدمات خریدار سالمت حافظ های سازمان امریکا، سالمت نظام در

مراقیت  برای تأمین مالی عمومی منابع انگلیس دارند. در عهده بر بیماری های صندوق در آلمان را وظیفه همین که حالی

سازمان های  کانادا ام سالمتنظ در که حالی در کند می پیدا تخصیص سالمت دپارتمان به مرکزی دولت وسیله به سالمت،

ایاالت  در سالمت برای خدمات ها پرداخت .کند می عمل کننده ارائه عنوان به هم و خریدار عنوان به هم ای منطقه سالمت

انگلستان  سالمت نظام در اما خدمت است کننده ارائه نوع و مالی کنندگان تأمین شده، فراهم خدمات به وابسته امریکا، متحده

 .باشد می نتیجه مبنای بر پرداخت صورت به بیمارستان ها به پرداخت

 سیاست ها قوانین و تنظیم و نهادی ظرفیت اصالح خدمات، راهبردی خرید موفق، کشورهای تجربیات به توجه با گيری: نتيجه

های  ظام های پرداختن از استفاده و کارانه جای به موثر پرداخت روش های جایگزینی الزمه، های زیرساخت ایجاد منظور به

افزایش  به که منجر شود می پیشنهاد ایران سالمت نظام در خدمات خرید و منابع تخصیص برای انسانی، نیروی به ترکیبی

 .شود می سالمت مالی نظام تامین امر در وری بهره و کارایی

 

 یيقطبتلعه اطم سالمت، نظام منابع، تخصيص خدمت، خرید مالی، تامين کليدی: واژگان
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 :منتخب کشورهای در سالمت نظام مالی منابع آوری جمع الگوی تطبیقی بررسی

 ایران برای هایی درس

 تهران پزشکی علوم دانشگاه سالمت، اقتصاد و مدیریت علوم گروه دانشیار، ؛راد مصدق محمد علی

 مدیریت معلو گروه درمانی و بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکتری دانشجوی ؛رخشان طلوعی شیوا

 تهران پزشکی علوم دانشگاه سالمت، اقتصاد و

 
 بیمه در اجباری عمومی، مشارکت مالیات نظیر دارد وجود سالمت های نظام در درآمد آوری جمع برای مختلفی های روش مقدمه:

 اهدایی های کمک و موقوفات و همچنین مستقیم از جیب سالمت، پرداخت خصوصی های بیمه در اختیاری مشارکت سالمت، اجتماعی
 انجام موفق کشورهای بین در سالمت مالی نظام مناابع اوری جمع مقایسه الگوهای هدف با پژوهش این .گیرد می قرار استفاده مورد
 است. شده

 شامل استرالیا، کشور منتخب 11 ساالمت نظاام در مالی مناابع اوری جمع بررسی به تطبیقی مرور سورت به پژوهش این روش کار:

 .پرداخت کوبا کانادا، سوئد، سنگاپور، ژاپن، ترکیه، ایران، انگلستان، آمریکا، آلمان،

 در مناطق مختلف شاخص همین که می باشد جهان در داخلی ناخالص تولید  %9/0 میانگین طور به سالمت های هزینه سهمیافته ها: 

 بیشتری سهم . کشورهای ثروتمند%9/2مدیترانه  شرق منطقه ،%9/0۳ آمریکا  آفریقا، منطقه است: منطقه متفاوت بهداشت جهانی سازمان
 طور است. به %9 درآمد در کشورهای کم مقدار این که حالی در اختصاص می دهند سالمت به ( را%9/00داخلی ) ناخالص تولید از

 ثروتمند کشورهای در مقدار نمی دهد که ای تشکیل دولت عمومی های هزینه را سالمت های هزینه کل از % .9/9 دنیا در متوسط

 ناخالص تولید از درصد 10 تا 8 بین اکثر کشورها بررسی، مورد کشورهای در می کند تغییر %۳0 تا درآمد کم کشورهای در و %91 به

 آلمان رکیه،ت و درسد 4 تنها سنگاپور مثال دارد نیز وجود استثنائاتی بین این در که اند داده اختصاص سالمت به کلی طور به را داخلی

 دهند. می اختصاص عنوان سهم سالمت به داخلی ناخالص تولید درصد از 17 و 11 ،9ترتیب  به آمریکا و

 جمع آوری شده، منابع موثر مدیریت سالمت، نظام مالی منابع اوری جمع امر در موفق کشورهای تجربیات به توجه باگيری:  نتيجه
 بر افراد )مالیات اختصاسی قطعی درآمدهای بر مالیات محل از سالمت سهم تجمیع قطری از صعودی مالی تأمین های روش انتخاب
 دولت و مردم سهم مشارکت نمودن شفاف صندوق ملی واحد سالمت، سوی به حرکت جهت پیشنهاد بیمه اجباری پوشش نیز ،)درآمد

 نظام در مالی منابع آوری برای جمع ناتوان، و درامد کم افراد از جهت حفاظت جامع برنامه یک اجرای و نگارش و مالی منابع تأمین در
 .شود سالمت می نظام وری بهره و کارایی اثربخشی، افزایش به منجر که شود می پیشنهاد ایران سالمت

 

 تطبيقی مطالعه سالمت، نظام منابع، آوری جمع مالی، مينکليدی: تا واژگان
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 ۶۹۳0ماهه استان فارس،  ۱کان مادر در کود ریبا ش یانحصار هیتغذ یالگو یبررس

 علوم دانشگاه غیرواگیر، هایبیماری تحقیقات مرکز اپیدمیولوژی، استادیار پزشک،؛ زادهعلیرضا میراحمدی

 ایران شیراز، شیراز، پزشکی

 شیراز، یراز،ش پزشکی علوم پزشکی، دانشگاه آموزش ارشد کارشناسی ای، حرفه دکترایعلی محمد مختاری؛ 

 ایران

 راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک ،یارشد آموزش پزشک یکارشناس ،یحرفه ا یدکترازحمت کش؛ ثریا 

 رانیا

Email: soraya.zahmatkesh@gmail.com 
 

 هیباشد و توص یمادر و کودك م یبرا یدیفوا یدارا یزندگ ییابتدا یماه ها یمادر در ط ریبا ش یانحصار هیتغذزمينه و هدف: 

ت بهداش یشده توسط سازمان جهان هیشوند. هدف توص هیمادر تغذ ریفقط از ش دیکودکان با ،یماه اول زندگ 9شده است که در 

برسد. لذا مطالعه حاضر با  %91ماه حداقل به  9 ریکودکان ز یمادر برا ریشبا  یانحصار هیتغذ زانیاست که م نیا 4149تا سال 

 استان فارس انجام شد. رخوارانیو برخی عوامل موثر بر آن در ش یماهگ 9مادر تا  ریبا ش یانحصار هیتغذ زانیم نییهدف تع

اطالعات  یماه انجام شد. ابزار جمع آور 6تا  9 نیکودك با سن ب 0900 یو بر رو یمطالعه به روش مقطع نیا مواد و روش ها:

 ییمتغیرهای پیش گو یمادر و برخ ریبا ش هیتغذ یدرباره یشامل سواالت ک،یدموگراف یهانامه بود که عالوه بر پرسشپرسش

شد و پس از ورود به نرم افزار، با  یبا مادران جمع آور یمصاحبه حضور قیرکننده بود. اطالعات با مراجعه به درب منازل و از ط

 .دیگرد یبررس یلیو تحل یفیتوص یاستفاده از آزمون ها

 هیمدت زمان تغذ نیانگیمادر داشتند و م ریه استفاده از شدرصد نوزادان سابق 61در حدود  یماه اول زندگ 9در طول نتایج: 

 %.9مادر گزارش شد. حدود  ریبودن ش یمادر، ناکاف ریاز ش هیعدم تغذ یاصل لیماه بود. دل 4/9مادر، برابر با  ریبا  ش یانحصار

در، پ التیونت، شغل مادر، تحصمحل سک یها ریشده بودند. متغ هیمادر تغذ ریتوسط ش اراانحص یماه اول زندگ 9 ینوزادان در ط

 کودك موثر بودند. یانحصار هیتغذ زانیبر م یدار یبه شکل معن یدارا مانیو محل زا مانینوع زا

 لیرد. دلقرار دا یبهتر تیدر وضع ایدن یو حت رانیاز مناطق ا یمادر نسبت به برخ ریبا ش یانحصار هیتغذ زانیم نتيجه گيری:

هکار خصوص و ارائه را نیدر ا ییها یبه انجام بررس ازیمادر گزارش شده بود که ن ریبودن ش یناکاف مادر، ریاز ش هیعدم تغذ یاصل

 رسد. یبنظر م یضرورمشکل  نیحل ا یبرا یو کاربرد دیمف یها

 

 رخوارانيمادر، ش ريش ،یانحصار هیتغذ واژگان کليدی :

  



  

201  

 ب دانشگاه علوممنتخ یها مارستانیدر ب یانسان یروین یعوامل موثر بر بهره ور

 ۶۹۳۱تهران،  یپزشک

هران، تهران، ت یو اقتصاد سالمت ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک تیریگروه علوم مد اریاستاد؛ ینحجت رحما

 . رانیا

 .رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،یگروه ارتوپد اریاستاد؛ اکانین هیسم

 . رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یمنابع انسان تیریکارشناس ارشد حوزه مد ؛هیکال یمیرضا کر

و اقتصاد  تیریگروه علوم مد ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد یتخصص یدکتر یدانشجو؛ ییواسوکال یقاسم رجب

 .رانیتهران، تهران، ا یسالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک

 . رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو یعلم یموثر بر سالمت، مرکز پژوهش ها یاعانجمن عوامل اجتم
 

در  یخدمات یسازمان ها نیشدن به فعال تر لیدر حال حاضر، در حال تبد یبهداشت و درمان یها سازمانو هدف:  نهيزم

 ریکه بر سالمت اجتماع تاث ییحوزه ها ریحوزه با سا نیو ارتباط ا یو درمان یشوند. سرعت رشد حوزه بهداشت یسراسر جهان م

 ینیالب نیاز متخصص یبهره مند ازمندیعادالنه، ن یو مشارکت مال یفراهم ،یبودن عدالت، دسترس تیگذارد عالوه بر در اولو یم

 مارستانیدر ب یانسان یروین یمطالعه با هدف عوامل موثر بر بهره مند نیباشد. لذا ا یتوانمند، اثر بخش و پاسخگو م ینیربالیو غ

 است.  دهیتهران به انجام رس یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یها یها

 مارستانیمطالعه را کارکنان ب یباشد. جامعه آمار یم یلیتحل -یفیو توص یمطالعه مقطع کیحاضر  مطالعه و روش ها: مواد

نفر حجم نمونه  ۳21کوکران تعداد  یریاده از فرمول نمونه گدادند و با استف یم لیتهران تشک یدانشگاه علوم پزشک یعموم یها

 نیحاصل از ا یداده ها لیو تحل هیپرسشنامه بوده است. به منظور تجز مطالعه نیدر ا یداده اند. ابزار جمع آور لیمطالعه را تشک

 استفاده شده است.  42 شیرایو spss یلیمطالعه از نرم افزار تحل

 رییتغزن، در م تیکارکنان با جنس ت؛یجنس ریمطالعه؛ در متغ نیمشارکت در ا نیشترینشان داد، ب مطالعه یها افتهی: جینتا

 نیسال بودند. در ب 01 ریکارکنان با سابقه ز ،یسابقه کار رییو در متغ یکارشناس التیکارکنان با سطح تحص الت،یسطح تحص

 یاجتماع -یعملکرد کارکنان و عوامل روان تیو هدا یزیل برنامه رعوام ،یتیریو مد یابعاد عوامل سازمان بیگانه به ترت 0ابعاد 

 را به خود اختصاص داده اند.  نیانگیم نیشتریب

 یم صورت یتوسط منابع انسان ،یدر نظام سالمت هر کشور یدرمان یبهداشت یمراقبت ها هیکه کل ییآنجا از: یريگ جهينت

واهد ش کهیعهده دار خواهد بود به طور یسالمت هر کشور ستمیس تیموفق را در یاتینقش ح یمنابع انسان تیریلذا مد رد،یپذ

 یمند باشد. بهره یو اثربخش م تیفیبا ک یدرمان یخدمات بهداشت رائهمنابع در ا نیاز مهمتر یدهد، منابع انسان ینشان م یعلم

 از سبک یو بهره مند یعدالت سازمان تیو رعا ضیعملکرد عادالنه، عدم تبع یابیوجود نظام ارزش ،یمشارکت تیریاز نظام مد

 .دیکمک نما یانسان یروین یبه بهره ور یادیتوانند تا حد ز یمطلوب م یرهبر

 

  مارستانيب ،یمنابع انسان یبهره ور ،یمنابع انسان تیری: مد یديکل واژگان
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 سالمند سالم یاقتصاد یدستاوردهاسبک زندگی سالمندان و 

ارشد اقتصاد بهداشت و پژوهشگر مرکز پژوهش های دانشجویی، انجمن  دانشجوی کارشناسی؛ فاروق نعمانی

 علمی پژوهشی مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
Email: Fnaemani@razi.tums.ac.ir 

؛ دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مراد اسماعیل زالی

 ان، تهران، ایرانتهر

 ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانزهرا سهراب
 

به شمار  40اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قرن  هایترین چالشمهم ، یکی ازپدیده افزایش جمعیت سالمندانزمينه و هدف: 

ی سالم در هر دورانی از زندگی مخصوصا در دوران سالمندی دارای نقش اساسی در با توجه به اینکه انتخاب سبک زندگ .آیدمی

باشد؛ مطالعه حاضر با هدف بررسی سبک زندگی های ناشی از آنها میها و هزینهها، کاهش بار مالی بیماریپیشگیری از بیماری

 دید.سالمندان و تاثیر آن بر اقتصاد بهداشت در دوران سالمندی طراحی و اجرا گر

 ,Google Scholar, SID) یاز منابع علم ،مقاالت و ایمتون کتابخانه یو بررس یمرور به صورت مطالعه نیا روش کار:

IrMedex  Pubmed, ScienceDirectو اقتصاد  سبک زندگی سالمندان ،سبک زندگی  یدیکل های( با استفاده از واژه

 -.410تا  4104از سال -پنج ساله در نظر گرفتن محدودیت زمانیا قی، ب، مطالعات مروری و تحقیتمقاال عنوان در سالمندی

چک  به وسیلههای استخراج شده از منابع اولیه دادهمقاله وارد مطالعه شدند.  46انجام پاالیش مقاالت، تعداد  صورت پذیرفت. با

 .طبقه بندی و خالصه گردیدندلیست طراحی شده، 

 هایماریب از ابتال به یریشگیپهای سبک زندگی، ارتباط معنی داری با سالمندی سالم دارند. فهها نشان داد که مولیافتهنتایج: 

عواملی نظیر عدم مصرف دخانیات، . شودیسالمت م یهانهیطول عمر و کاهش هز شیباعث افزا به عنوان یک مولفه سبک زندگی

ولفه های اساسی سبک زندگی سالم در بین سالمندان می فعالیت فیزیکی، تغذیه، کیفیت خواب و شرایط محیط زندگی که از م

  شوند.های درمانی میباشند، به طور معناداری باعث کاهش مراجعات سالمندان به مراکز خدمات درمانی و در نتیجه کاهش هزینه

وتکل تدوین و اجرای پربا توجه به اهمیت سبک زندگی سالم و تاثیر آن بر تامین، حفظ و ارتقای سالمت افراد،  نتيجه گيری :

جامع سبک زندگی سالم برای همه گروه های سنی به خصوص سالمندان ضروری به نظر می رسد. همچنین تاثیر مستقیم 

های درمانی در دوران سالمندی، تدوین و به کارگیری های سبک زندگی بر افزایش سالمت و به دنبال آن کاهش هزینهمولفه

ربخشترین اث-زندگی توسط متولیان رفاه و سالمت جامعه، از نظر اقتصاد بهداشت، به عنوان هزینهسیاست هایی جهت ارتقای سبک 

 ها می تواند عمل کند.اقدام در حوزه بهداشت و درمان برای سالمندان و سایر گروه

 

  اشتدهای بهداشتی، اقتصاد بههای سالمندی، هزینههزینه ،سبک زندگی سالمندان ،سبک زندگی واژگان کلیدی:
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مرکز  سالمت نیمراقب یزندگ تیفیبر بهبود ک یزندگ یآموزش مهارتها یاثر بخش

 بهداشت شهرستان ترکمن

  گلستان یدانشگاه علوم پزشک ینیبال یکارشناس ارشد روانشناس ؛ ترک یمحمد نق  سونا

  

 
کز سالمت مر نیمراقب یزندگ تیفیبر بهبود ک یزندگ یمهارت ها یبرنامه آموزش نییهدف پژوهش حاضر تع: مقدمه

 بهداشت شهرستان ترکمن بود. 

ازمون پس آزمون با گروه کنترل  شیبا طرح پ یهدف از روش پژوهش شبه تجرب نیبه ا یابیدست یبرا : روش کار

 یزندگ تیفیک نفر مراقب سالمت ۳1769 سالمت مرکز بهداشت شهرستان ترکمن در سال نیمراقب نیاز ب استفاده شد.

انتخاب بودند، به دست آورده (  WHOQOL BREFسوالی ) 49 یسازمان جهان یزندگ تیفیک امهرسشننمره را در پ

های مهارت  یآموزش گروه یها نفری )گواه و آزمایش( جایگزین شدند.جلسه 09در دو گروه  یبه صورت تصادف و

  .اجرا شد یساعته به صورت هفتگ 079جلسه  6زندگی به مدت 

و  یتوانسته است سالمت روان یزندگ ینشان دادند که برنامه اموزش مهارت ها انسیکووار لیلآزمون تح جینتا : جینتا

 دهد.  شیافزا یسالمت را به طور معنا دار نیمراقب یجسمان

 تیفیدر بهبود ک یزندگ یگرفت آموزش مهارت ها جهیتوان نت یبه دست آمده م یها افتهیبا توجه به  : یريگ جهينت

 .مت اثرگذار استسال نیمراقب یزندگ

  

 سالمت نيمراقبی، زندگ تيفي،ک یزندگ یها مهارت:  یديکل واژگان
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Evaluation of the therapeutic interventions effects on body growth 

pattern of infants with congenital hypothyroidism 

Sajjad Rahimi Pordanjani, Ph.D Student of Epidemiology, Student Research Committee, 

School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

Behnaz Rahimi Pordanjani, BSc of Public Health, School of Health, Shahrkord University of 

Medical Sciences, Shahrkord, Iran  

 
 

Background and Aim: The congenital hypothyroidism is one of the most common congenital 

endocrine disorders as well as the most preventable mental retardation cause and body growth 

disorder. Several factors such as therapeutic interventions might affect the infants’ growth 

condition. The current study was aimed to evaluate the therapeutic interventions’ effect on growth 

pattern of infants with congenital hypothyroidism in Yazd.  

Materials and Methods: This retrospective cohort study was performed on all neonates with 

CH, who were born during years 2006 and 2008. The effectiveness of therapeutic interventions 

indices including age of treatment onset, the administered dosage of Levothyroxine and 

normalization time of T4 and TSH level on growth pattern of children with CH by measuring height, 

weight and head circumference during the first five years was evaluated.  

Results: The results of the current study showed a significant increase in height, weight, and head 

circumference in infants from early infancy to 60 months of age as well as an ascending trend of 

the aforementioned variables(P<0.05). The significant effect of therapeutic interventions such as 

the age of treatment onset less than 30 days normalization time of TSH during 30 days after 

diagnosing and normalization age of T4 less than 14 days was reported on height and weight 

growths of patients with congenital hypothyroidism. Also, the trend of head circumference growth 

would be increased in patients equally.  

Conclusion: The significant effect of therapeutic interventions was reported on height, weight, 

and head circumference growths of patients with congenital hypothyroidism. 

 

Keywords: Congenital hypothyroidism, Infants, Intervention, Growth, Height, Weight, Head 

circumference 
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در افت تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت  بررسی فراوانی و عوامل موثر

 ۶۹۳0دامغان در سال تحصیلی 
 

 بهداشت، دانشکده اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، تخصصی دکترای دانشجوی پردنجانی، رحیمی سجاد

 .ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه

 .ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه دامغان، بهداشت دانشکده عمومی، بهداشت کارشناس ،کمی گوهر

 علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، تخصصی دکترای دانشجوی ایرانپور، سهراب

 .ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی

 

شی مطرح بوده است. این افت تحصیلی دانشجویان همواره به عنوان یکی از عمده ترین چالش های نظام آموززمينه و هدف : 

  مطالعه با هدف تعیین فراوانی و عوامل موثردرافت تحصیلی دانشجویان دانشکده  بهداشت دامغان  انجام شد.

نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت  091پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که  مواد و روش ها :

و پرسشنامه طرح تحقیقاتی بین آنها توزیع گردید .داده ها از  فی سیستماتیک انتخاب شدهدامغان به روش نمونه گیری تصاد

دسته دانشجویان دارای  4دانشجویان برحسب معدل کالسی و ترمهای مشروطی به  طریق پرسشنامه معتبر جمع آوری شدند و

ترم  کاهش یک نمره ای معدل نسبت به معدلافت تحصیلی و فاقد افت تحصیلی تقسیم گردیدند ،بدین صورت که دانشجویان با 

قبل و یا مشروط شدن در ترم قبل بعنوان دانشجویان دارای افت تحصیلی و سایر دانشجویان به عنوان دانشجویان فاقد افت 

کای با استفاده از آزمونهای   SPSSتحصلی در نظر گرفته شده اند سپس داده ها وارد کامپیوتر شده و توسط نرم افزار آماری 

  مستقل و  آنالیز واریانس مورد مقایسه و  تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. tدو ، 

نفر( بود.بیشترین 40) %02و فراوانی افت تحصیلی بر اساس معدل و ترم های مشروطی  ..447 دانشجویان سنی میانگیننتایج : 

هده شد و فراوانی افت تحصیلی در میان جنس مونث نفر( مشا0) %0672فراوانی در بین دانشجویان رشته بهداشت عمومی با 

بیشتر از جنس مذکر است. بین افت تحصیلی با وضعیت تاهل ،مقطع تحصیلی ،معدل دبیرستان دانشجویان ارتباط معنا داری 

رکز م، دقت و تکالس درس ، عالقه به رشته تحصیلیوجود داشت . همچنین در میان عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی حضور در 

 در کالس درس و نحوه انتخاب رشته با افت تحصیلی ارتباط معنا داری یافت شد.

دارای افت تحصیلی و  دانشجویان بین تحصیلی و فردی های ویژگی از بسیاری در دار معنی اختالف به توجه با نتيجه گيری :

 د.رس می نظر به ضروری زمینه این در خاص ریزی برنامه و ،توجه فاقد افت تحصیلی
 

 واژگان کليدی : دانشجویان، افت تحصيلی، دامغان.
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 بیماران دیابتی :یک مطالعه مروری سیستماتیکعوامل موثر بر رفتار خودمراقبتی 

 ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته کاردرمانی، کارشناسی دانشجوی محسن فالحی،

  ایران

 ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته کاردرمانی، کارشناسی جویدانش بابایانی، اسماء

 ایران
 

دیابت شیرین بیماری مزمنی است که تمام جنبه های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. در حال حاضر زمينه و هدف : 

 میلیون نفر بوده است که برآورد 049حدود  .066دیابتی ها در سال میلیون نفر میباشد. آمار  079بیماران دیابتی در ایران  تعداد

 میلیون افزایش یابد. این افزایش ۳11تعداد دیابتی ها در جهان به  4149اخیر سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد در سال 

 این نی شده است باشد.پس ازمی تواند به دلیل تغییر شیوه زندگی که منجر به افزایش شیوع چاقی و کاهش میزان فعالیت بد

 رو توانمندسازی بیمار و حمایت از خود مراقبتی به واسطه آموزش ، کلید کنترل دیابت می باشد.

است که بر اساس چک لیست پریسما طراحی گردیده است و با  پژوهش یک مطالعه مروری سیستماتیکاین  مواد و روش ها :

  یمل تاثیر گذار بر رفتار خودمراقبتی چه می باشد؟ که در ابتدا با توجه با معیار ورودهدف  پاسخ به این پرسش  ایجاد گردید: عوا

مقاله  ۳0 و در نهایت  تعداد( محدود کرده eligibilityس شایستگی )پس مقاالت را بر اساس .مقاله پرداخته شد 06به بررسی 

  7GoogleScholar و موتور جستجو Scopus PubMed,ScinceDirect Sidاز پایگاه های 7 این مقاالت  انتخاب گردید.

 Self management barrier  Self Care in dibetes in diabetes, self بدون بازه زمانی با کلید واژه های

managementموانع خود  واژه های دیابت، خود مراقبتی، خودمدیریتی دیابتجستجوی منبع فارسی زبان، کلید 7 و در ،

 مورد بررسی قرارگرفتند. مدیریتی در دیابت

یابت و د در زمینه خود مراقبتی سواد و تحصیالت بسیار مهم است. در رابطه بین فعالیت فیزیکی در بیماران مبتال بهنتایج : 

د که در هستن خودمراقبتی می توان ادعا نمود فعالیت فیزیکی ارتباط معنی داری با خودمراقبتی دارد. جنس و سن نیز از عواملی

 بندی به درمان تأثیرگذاربوده اندلعات متعدد بر رفتارهای خودمدیریتی و پای مطا

بررسی های انجام شده بیانگر آن است که رعایت فعالیت های خود مراقبتی عالوه بر بهبود کیفیت زندگی فرد و  نتيجه گيری :

 رمانی دارد.خانواده افراد مبتال به بیماری دیابت ، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه های د

 

 سبک زندگی ، کيفيت زندگی ، خودمراقبتی واژگان کليدی :
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لزوم آموزش و ارتقاء فرهنگ کارآفرینانه در بین دانشجویان دانشگاه های علوم 

 پزشکی و نقش آن درکارایی ارائه خدمات درمانی

 شهرکرد، اسالمی، آزاد انشگاهد شهرکرد، واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه دهکردی، ابراهیم آل الهه

 .ایران

 .ایران شهرکرد، شهرکرد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته ،ریحانیان علی

 

امروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین فعالیت های دانشگاهی تبدیل شده است و این نظام آموزشی در زمينه و هدف : 

اند با ایجاد بسترهای الزم، روحیه کارآفرینی را در بین دانشجویان پرورش دهد. بنابراین یک صورتی اثر بخش خواهد بود که بتو

ضرورت جدی در دانشگاه ها، ایجاد و گسترش فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان است و آنچه در فرهنگ سازی نقش عمده 

شت و درمان، این پژوهش مروری سیستماتیک با هدف ای دارد آموزش است. با توجه به اهمیت توسعه کارآفرینی در حوزه بهدا

نقش آموزش فرهنگ کارآفرینانه در بین دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و نقش آن در کارایی خدمات درمانی انجام شده 

 است.

 اطالعاتی برای انجام این مطالعه مروری سیستماتیک،کلیدهای ذکر شده در این مقاله از پایگاه های مواد و روش ها :

Medline ،Scopus ،Google Scholar  وSID  مقاله  90جستجو شدند. بر اساس معیارهای در نظر گرفته شده، تعداد

 انتخاب و وارد مطالعه شدند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد تقویت روحیه کارآفرینانه دانشجویان از طریق آموزش های ایده پردازی و تفکر خالق نتایج : 

ابل قبولی می تواند اثر گذار باشد به طوری که هر یک از مشخصه های رفتاری کارآفرینان را می توان به وسیله آموزش تا حد ق

تقویت کرد. و در نهایت این آموزش ها می توانند نگرش های کارآفرینانه را در بین دانشجویان ایجاد کنند. و افراد را مسئولیت 

رینی موجب می شود که متخصصان حوزه سالمت از اعتماد به نفس باالتری برخوردار بوده و پذیرتر نمایند. تقویت روحیه کارآف

بتوانند دانشی را که فرا گرفته اند در عمل به کار گیرند و با شناسایی نیازهای برآورده نشده، یک راهکار و ایده جدید برای خود 

 و صنعت سالمت ارائه دهند.

موزشی کارآفرینی در دانشگاه ها می تواند خودباوری، اعتماد به نفس و خطرپذیری را در برگزاری دوره های آ نتيجه گيری :

 دانشجویان پرورش دهد. به طوری که کارکرد مثبت این آموزش ها می تواند در جهت افزایش روحیه کارآفرینانه مؤثر باشد.

 

 ات درمانیواژگان کليدی : آموزش، فرهنگ کارآفرینانه، دانشجویان علوم پزشکی، خدم
 

 

 

 

 

 



  

20.  

بررسی ارتباط سن مادران در هنگام بارداری با وزن نوزادان متولد شده در 

 ۳0-۳۱شهرستان اردبیل در سال های 

 اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده پرستاری، کارشناسی دانشجوی ،اصل فرجزاده سهیل

 اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی، علوم شکدهدان پرستاری، کارشناسی دانشجوی ،زاده غنی محسن

Mohsen.ghanizadeh.15@gmail.com 

 

 شاخص این. باشد می مطرح بهداشتی و سالمتی مهم های شاخص از یکی عنوان به نوزادان تولد هنگام وزن : هدف و زمينه

 ای، تغذیه وضعیت مادر، سن به میتوان مادری لعوام جمله از باشد. می جنینی علل و مادری علل مثل متعددی عوامل از متاثر

 تعیین هدف با مطالعه این .کرد اشاره ... و مزمن و حاد های عفونت یا هیپوتیروئیدی خون، پرفشاری نظیر مادر مزمن بیماریهای

 .گردید انجام بارداری هنگام در مادر سن با تولد هنگام وزن بین ارتباط

 پوشش تحت که شهرستان بهداشتی و درمانی مراکز مستندات از استفاده با تحلیلی-وصیفیت ی مطالعه این : ها روش و مواد

 اردبیل شهرستان در( نفر  ( 21742شده متولد نوزادان تمامی مطالعه این در. شد انجام دارند، قرار اردبیل پزشکی علوم دانشگاه

 شده ثبت بهداشتی های پایگاه و مراکز سیب سامانه در نهاآ تولد هنگام وزن که 96 سال اسفند آخر تا 95 سال فروردین اول از

 تی آماری های آزمون و 18 ی نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با مطالعه این های داده. شدند بررسی مورد عنوان به بودند،

 .گرفت قرار تحلیل تجزیه مورد اسکوئر کای و تست

نفر(  00909) %2/9۳. سال، 20 زیر بارداری هنگام در آنها مادران سننفر(  9624) %64/۳0 شده متولد نوزاد 21742 از : نتایج

 گرم2500  زیر وزن تولد بدو درنفر(  .01۳) نوزادان %9/2.بو.  35 باالی سننفر(  ۳002) %۳4/02 و سال 35 تا 21 سن

 باالی  نفر و سال 35 تا 21 نفر( 91۳) %9/20 سال، 20 زیر بارداری هنگام در آنها مادران سننفر(  ۳.0) %29/۳9 که داشتند

 و بوده بیشتر سال 41 زیر سن مادران در( گرم 2500 زیر( وزن کم نوزادان شیوع میزان بدستآمده نتایج طبق .بود سال 35

 (. P<0/01) دارد معناداری ارتباط آماری های آزمون طبق

 35  تا 20 بین مادران از داری معنی طور به سال 20 زیر انمادر در وزن کم موالید بروز میزان که این به توجه با : گيری نتيجه

 .باشد می باروری سنین زنان های آگاهی ارتقاء جهت در آموزشی مداخالت به نیاز بیانگر امر این است، بیشتر سال

 

 اردبيل مادران، بارداری سن نوزادان، تولد هنگام وزن : کليدی واژگان
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های فرزند پروری در  افیک کودکان با سبکبررسی همبستگی مشخصات دموگر

 والدین

  دانشجوی دکترای سالمت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران آسیه نمازی،
anamazi55@yahoo.com  

 
رای تحول و های فرزندپروری بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط والدین با فرزندان است و عامل مهمی بسبکزمينه و هدف : 

دهد؛ والدینی که ارتباط صمیمانه و کنترل منطقی رفتار دارند، احتماالً ها نشان میآید. بررسیمی یادگیری کودکان بحساب

شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی الگوهای کارآمدتر و موثرتری برای فرزندان بوده و باعث خودمراقبتی بهتر در آنها می

 وگرافیک کودکان با سبک فرزندپروری در والدین انجام گرفت.بین مشخصات دم

گیری به روش در دسترس انجام گرفت و در طی مطالعه حاضر به صورت مقطعی و از نوع همبستگی بود. نمونه مواد و روش ها :

مورد استفاده در این پژوهش  ساله بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار 00-9نفر از کارکنان دانشگاه که دارای فرزند  449آن 

سؤال  ۳1(، بود. این پرسشنامه از 06.0شامل اطالعات فردی افراد مورد بررسی و پرسشنامه سبک فرزند پروری دیانا بامریند )

سؤال هم شیوه سهل 01پرسش برای شیوه مستبدانه و  01پرسش آن مربوط به شیوه مقتدرانه ، 01تشکیل شده که به ترتیب 

و با روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و  spss/ver22ها با استفاده از نرم افزار آماری سازد. دادهمشخص میگیرانه را 

 تحلیل شدند.

( و در سبک قاطعانه 1/0۳. ± 9/.9(، در سبک استبدادی )19/09 ± 42/9گیرانه، ) میانگین نمرات در سبک سهلنتایج : 

درصد موارد به صورت غالب مشاهده شد که در دختران بیشتر از پسران گزارش  9/02در ( بود. شیوه قاطعانه 49/۳1 ± ./90)

از کودکانی که فرزند اول خانواده بودند با سبک قاطعانه تربیت شده بودند. بین  % 4/92درصد(.  .9/۳درصد در مقابل  6/29شد )

 روری همبستگی آماری معنی دار مشاهده نشد.های مختلف فرزندپجنسیت، سن و رتبه تولد کودکان مورد بررسی با شیوه

اند در وب با سن و مرحله تکاملی کودکان می تهای متناس آموزش فرزندپروری به والدین و عملکردها و فعالیت نتيجه گيری :

 باال بردن شناخت و دانش والدین در زمینه هنجارهای رشدی و تحولی کودکان کارساز باشد.

 

 سبک فرزندپروری، مشخصات دموگرافيک کودکانوالدین،  واژگان کليدی :
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 بررسی عوامل خطر مرتبط با سالمند آزاری و انواع آن در سالمندان 

 دانشجوی کارشناسی ارشد سالمت سالمندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پریسا مالئی،

 تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشجوی کارشناسی ارشد سالمت سالمندی سیده فاطمه موسوی شیرازی،

 

کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر موجب رشد فزاینده جمعیت سالمند شده است. سالمندان از جمله گروه زمينه و هدف : 

های آسیب پذیر در جامعه می باشند و به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و آناتومی در معرض خطرات متعدد از جمله سالمند آزاری 

ستند. سالمند آزاری موضوعی کامال پیچیده است و از آن به عنوان یکی از پیش بینی کننده های غیر مستقیم مرگ یاد می ه

 شود. بنابراین سالمند آزاری به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی در سراسر جهان شناخته شده است. 

 ,SID)آوری اطالعات از طریق جستجو در منابع اینترنتی این مقاله نوعی مقاله مروری است که در آن جمع  مواد و روش ها :

springer, scopus, MAGIRAN, google scholar)  ،و با استفاده از کلمات کلیدی سالمند، سالمند آزاری، خشونت

العه مقاله به دلیل تناسب بیشتر با موضوع مط 9۳مقاله یافت شد که از این میان  .02غفلت، صورت گرفته است. در مجموع  

 انتخاب شدند.

نوع آزار روانی، جسمی، مالی و غفلت، دسته بندی می شود.  2مطالعه مروری حاضر نشان داد سالمند آزاری عمدتا در نتایج : 

عامل خطر مرتبط با سالمند آزاری وجود دارد که در دو گروه عوامل خطر مرتبط با سالمند آزار دیده )سالمند نیازمند به  02

مبتال به دمانس، سابقه مثبت خشونت، رفتار پرخاشگرانه سالمند، اعتیاد، بیماری های روانپزشکی و انزوای  حمایت، سالمند

اجتماعی( و عوامل خطر مرتبط با فرد آزار دهنده )فشار مراقبتی، زندگی مشترك با سالمند دارای عامل خطر آزار، وابستگی زیاد 

 مانس( تقسیم بندی می شود. به سالمند، اعتیاد، بیماری های روانپزشکی، د

علی رغم تأکید زیادی که در فرهنگ ما برای احترام به سالمند وجود دارد، سالمندان انواع مختلف سوء رفتار را  نتيجه گيری :

 نتجربه می کنند . لذا شناخت دقیق سوء رفتار با سالمندان در جامعه می تواند آگاهی و حساسیت افراد و سازمانهای مرتبط با ای

 پدیده را باالبرده تا در جهت پیشگیری و طراحی سیستم شناسایی سالمندان در معرض خطر اقدامات موثری را انجام دهند. 

 

 سالمند، سالمند آزاری، غفلت، خشونت  واژگان کليدی :
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Introduction: Diabetes is one of the most common chronic diseases, and it is the fifth main 

cause of mortality all over the world. This disease causes the irreparable consequences, 

imposing the direct and indirect costs on health system and enormous effect on patients' life 

quality. As the most important underlying factor of mortality in these patients is the lack of 

doing self-care activities, observing these activities not only improves the life quality of an 

individual, family, and people infected with a chronic disease, but also plays a very important 

role in decreasing the therapeutic costs resulting from the frequent hospitalizations. This study 

was performed to review the effect of self-care education on the life quality of patients infected 

with diabetes. 

Research Method: The findings of this review study have been obtained by searching the 

definite keywords in scientific books and information bases called Ovid, Sid, Google Scholar. 

Results: The studies show that self-care behaviors' education including observation of the 

diet, physical activity, self-seeking the level of sugar in blood, and the way of correct injection 

and maintenance of Insulin has a positive effect on improving the life quality of the patients 

with diabetes.  

Conclusion: Regarding the high outbreak of diabetes, strengthening the didactic and 

supportive councils, the techniques specific to self-care education, and encouraging the patients 

to do the self-care activities in order to improve the health and therapeutic costs can be an 

effective step for improving the life quality of patients infected with diabetes.  

 

Keywords: Diabetes; Quality of Life; Self-care 
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ح سبک زندگی بر درمان بیماری کبد چرب غیرالکلی و پیشگیری الصابررسی تأثیر 

 ی سیستماتیکاز عوارض ناشی از آن: مرور

 شهرکرد، شهرکرد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته پرستاری، کارشناسی دانشجوی، کاویانی فاطمه

 ایران

 شهرکرد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات عمومی،کمیته بهداشت کارشناسی دانشجوی، گودرزی شیدا 

 ایران شهرکرد،

 

 استاتو تا تواند می که دهد رخمی کبد در گلیسیرید تری تجمع دلیل به که  NAFLD کلیغیرال چرب کبد بیماریمقدمه : 

 به  .دهد می افزایش عروقی و قلبی بیماریهای به ابتال خطر کندو پیشرفت کبد سرطان و سیروز ، (NASH) غیرالکلی هپاتیت

 ارزش با بسیار شود غیرالکلی چرب کبد رماند موجب هزینه و جانبی عوارض حداقل با بتواند که راهحلی یافتن دلیل همین

 رژیم ویژه به و زندگی سبک اصالح با مستقیمی ارتباط غیرالکلی چرب کبد بیماری درمان اندك داده نشان مطالعات نتایج .است

 از یشگیریپ و چرب کبد بیماری درمان بر زندگی سبک اصالح تأثیر بررسی بر مروری مقاله، این از هدف لذا دارد؛ مردم غذایی

 .است آن از ناشی عوارض

 )داخلی معتبر های پایگاه در موجود مقاالت منظم جستجوی طریق از که است مروری مطالعه یک حاضر مطالعه :جستجو روش

SID,magiran,iramedex ( های کلیدواژه با )خارجی معتبر های پایگاه و )چرب کبد درمان، زندگی، سبک scopus,web 

science,Pubmed های کلیدواژه با Life style,Treatment,fatty liver گردیده انجام 4109 تا 4116 های سال از 

 .است

 نتایج از است. رسیده چاپ به انگلیسی زبان به مقاله 12 و فارسی زبان به مقاله 00 بهدستآمده مقاله ۳1 تعداد از  :ها یافته

 شده داده نشان مقاالت درصد 91 در  .گرفت قرار دستهبندی و ردبررسیمو مرور، این برای شرایط واجد مقاله 09 شده بازیابی

 سبب سرم گلیسریدوکلسترول سطحتری برافزایش عالوه )کلسترول حیوانی چربی پایه بر( پرچرب غذایی رژیم مصرف که است

 به زیتون روغن یگزینیجا .است شده ها هپاتوسیت تورم و چربی های واکوئل التهاب شامل کبد در هیستوپاتولوژیک تغییرات

 عوارض از پیشگیری و درمان در میتواند اندك، وزن کاهش کنار در NAFLD بیماران در روزانه غذای چربی از بخشی عنوان

 های آنزیم دار معنی کاهش سبب ورزشی تمرینات است داده هانشان پژوهش نتایج همچنین و باشد مؤثر بیماران این قلبی

ALT ، ASTاست شده بیماری شدت و. 

 باالیی اهمیت از بیماری این درمان دارد؛ بدن بر بیماری این که عوارضی و چرب کبد فراوان شیوع به توجه با  :گيری نتيجه

 تحقیقات شود پیشنهادمی لذا کرد؛ استفاده زندگی سبک اصالح از میتوان چرب کبد بیماری درمان منظور به است. برخوردار

 .شود انجام کبدی مزمن های بیماری بر زندگی سبک الحاص تأثیرات درزمینه بیشتری

 

 چرب کبد درمان، زندگی، سبک :ها کليدواژه
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 بررسی تأثیر ترس از افتادن بر کیفیت زندگی سالمندان

 دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده سالمت، ارتقای و بهداشت آموزش گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی ،باقری مرجان

 marjan_bagheri@modares.ac.ir  ایران     ،مدرس، تهران تربیت

 مدرس، تربیت دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده سالمت، ارتقای و بهداشت آموزش گروه استاد، نیکنامی، شمسالدین

 ایران تهران،
  

تی )نه یک عنوان یک فرایند زیسشود و بهسالگی شروع می 99ای از زندگی است که از دوران سالمندی مرحله و هدف: زمينه

افتادن و ترس از افتادن، از پیامدهای دوره سالمندی و تهدیدی مهم در استقالل فردی سالمند  ای حیاتی است.بیماری(، پدیده

رفته شده، صورت گاست. این مطالعه باهدف بررسی تأثیر ترس از افتادن بر کیفیت زندگی سالمندان در متون و مطالعات انجام

 است.

مطالعه حاضر یک مرور روایتی است. در این مطالعه طی جستجوی جامع با واژگان کلیدی سالمند، ترس از  ها:مواد و روش

، PubMed ،Google Scholarهایی نظیر های آن به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاهافتادن، کیفیت زندگی و معادل

Science Direct ،IranDoc  به امروز، منابع مرتبط شناسایی و پس از مرور، نکات تا  410۳و مجالت سالمندی ایران از سال

 مهم و پرکاربرد آن ارائه گردید.

یابد و عواملی مانند سن، جنس، فعالیت فیزیکی، وضعیت با افزایش سن در سالمندان، کیفیت زندگی آنان کاهش می نتایج:

ان یک یجه بین ترس از افتادن و کیفیت زندگی سالمندگذارد. درنتناتوانی فعلی و نظایر آن بر کیفیت زندگی سالمندان تأثیر می

 ی معنادار وجود دارد.رابطه

های راقبتها و مکارگیری روشریزی درست و بهتوان با برنامهناپذیر است، لیکن میاگرچه پدیده سالمندی اجتناب گيری:نتيجه

و یا آن را به تعویق انداخت تا بتوان از عمر طوالنی همراه  های این دوران پیشگیری نموداصولی از بسیاری از اختالالت و معلولیت

مند گردید. اجتناب سالمندان از ها و بشر بوده بهرهباکیفیت زندگی باالتر، سالمت و رفاه بهتر، که همواره هدف و آرزوی دولت

د به تعادل، محدودیت، افت کارکردی و تواند باعث عدم اعتماهای زندگی روزانه به علت ترس و یا سابقه افتادن میانجام فعالیت

ای در شناختی، آموزشی، رفتاری شناختی و مشاورهدرنتیجه کاهش کیفیت زندگی و سالمتی آنان شود. درنتیجه مداخالت روان

سالمندان برای ایجاد سبک زندگی فعال جهت ارتقاء سالمت جسمی روانی و کیفیت زندگی سالمندان دارای ترس از افتادن باید 

 .موردتوجه قرار گیرد

 

 سالمند، ترس از افتادن، کيفيت زندگی، مطالعه مروری واژگان کليدی:
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های غربالگری و تشخیص زودرس سرطان پستان به زنان در  اهمیت آموزش روش

 آنان سالمتراستای ارتقای سطح سواد 

ایران،  پرشکی علوم پیراپزشکی، دانشگاه هدانشکد دانشجویی تحقیقات عمل، کمیته اتاق کارشناسی دانشجوی واعظ، فاطمه

 ایران تهران،

 پرشکی علوم پیراپزشکی، دانشگاه دانشکده دانشجویی تحقیقات عمل، کمیته اتاق کارشناسی دانشجوی ،قاسمزاده گلنوش

 ایران ایران، تهران،

ایران،  پرشکی علوم ، دانشگاهپیراپزشکی دانشکده دانشجویی تحقیقات عمل، کمیته اتاق کارشناسی دانشجوی ،غریب میالد 

 ایران تهران،

 پرشکی علوم پیراپزشکی، دانشگاه دانشکده دانشجویی تحقیقات عمل، کمیته اتاق ارشد کارشناسی دانشجوی رحمان، وحید

 ایران ایران، تهران،

ایران،  پرشکی علوم پیراپزشکی، دانشگاه دانشکده دانشجویی تحقیقات عمل، کمیته اتاق کارشناسی دانشجوی ،دانشمند محمد

 ایران تهران،

 

ها را در ایران به کل سرطان % 09سرطان پستان شایعترین بدخیمی در بین زنان شناخته شده است. به طوری که  زمينه و هدف:

رطان آید. اندازه تومور اولیه و سن تشخیص سدهد و در ایاالت متحده آمریکا چهارمین علت مرگ زنان به شمار میخود اختصاص می

فاکتورهای بسیار مهمی در درمان و پیش آگهی سرطان پستان هستند، لذا در این مقاله نیز سعی شده که به بیان اهمیت آموزش 

 آگاهی آنان پرداخته شود. های مختلف غربالگری و تشخیص زودرس سرطان پستان به زنان در راستای ارتقای سطح سواد وروش

با کلید  SID ,PUBMED , MAGIRANهای اطالعاتی وری، از طریق جستجو در پایگاهدر این مقاله مر ها: مواد و روش

مقاله مورد بررسی قرارگرفت  44های سرطان پستان، زنان، غربالگری، پیشگیری و آموزش، مقاالت مرتبط با موضوع شناسایی شد و واژه

 مقاله در این مطالعه بهره کامل گرفته شد. 02که در نهایت از 

داری با های پیشگیری و غربالگری ارتباط معنیهای مرتبط با سرطان پستان و برنامهطبق مطالعات بررسی شده، سطح آگاهی نتایج :

های تشخیص زودرس زمانی متوجه این سرطان می شوند که بیماری پیشرفت کرده هم داشت. زنان گاهی به علت عدم اطالع از روش

به طور معمول سه روش تشخیص زودرس سرطان پستان وجود دارد، خود آزمایی پستان، معاینه و درمان تاثیری بسزایی نداشته است. 

تر است. در این تر و دردسترسی زنان و ماموگرافی. در این میان خودآزمایی پستان ارزاندرمانی در حوزه -توسط پرسنل بهداشتی

های یائسه یک روز از ماه به عنوان مثال اول هر ماه است و مراحل نمروش بهترین زمان برای معاینه روز بعد از پایان قاعدگی و در خا

 باشد.معاینه به صورت مشاهده و لمس توسط خود فرد می

های غربالگری سرطان پستان نقش مهمی در رسد برنامه آموزش بر بهبود میزان آگاهی و عملکرد روشبه نظر می نتيجه گيری :

هایی جهت آموزش در مراکز بهداشتی و درمانی، افزایش مراکز شود سیاستلذا توصیه میتشخیص و درمان زودرس داشته است. 

 غربالگری و یادآوری منظم جهت غربالگری پستان اتخاذ گردد.

 

 واژگان کليدی : سرطان پستان، زنان، پيشگيری، غربالگری، آموزش 
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اه در رمانشهای تاثیرگذار بر رضایت دانشجویان از دانشگاه علوم پزشکی ک مؤلفه

 ۶۹۳1-۳0سال 

 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه راز ،یدانشکده علوم اجتماع ،یبازرگان تیریگروه مدبابک محمدی، 

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ، خدیجه جمشیدی

 ایران
khadijeh.jamshidi93@gmail.com 

 

عدم رضایت دانشجویان پیامدهای نامطلوبی بدنبال دارد که به تبع آن دانشکده باید جهت فراهم کردن ساختار هدف: زمينه و 

گیرند و سایر دانشجویان را از آمدن به آن می به ترك آن دانشکده تصمیم  و خدمات بهتر تغییراتی را ایجاد کند و یا دانشجویان

های تأثیرگذار بر رضایت دانشجویان از دانشگاه علوم پزشکی هدف ارزیابی مؤلفه کنند. این پژوهش بادانشکده منصرف می

 شد.  انجام 0۳62-69کرمانشاه در سال 

نفر با استفاده از جدول مورگان  ۳29مطالعه توصیفی مقطعی حاضر در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تعداد  مواد و روش ها:

ای است که در مطالعات دیگر استفاده شده ها، پرسشنامهابزار گردآوری دادهانجام شد.  ای،گیری تصادفی طبقهبه روش نمونه

ها در این پژوهش در دو بعد اهمیت و رضایت مورد بررسی قرار گرفته است. هر دو بعد به صورت لیکرت چهارتایی است. مؤلفه

 استفاده شد. 19/1داری ح معنیها از آمار توصیفی و تحلیلی در سطبرای تحلیل دادهطراحی شده است. 

ها از اهمیت تمام حیطه( بود. -۳/۳9±۳/۳۳( و شکاف )۳/0۳0±۳/42(، رضایت دانشجویان )9/0.2±49میزان اهمیت )نتایج: 

ه و کمترین میزان رضایت مربوط ب اثربخشی آموزشیو  جو دانشکدهزیادی برخوردار بودند. بیشترین رضایت مربوط به دو حیطه 

بیشترین مقدار  بود. میزان اهمیت دادن به دانشجویانو  اثربخشی راهنمایی و مشاوره تحصیلی، هامنیت دانشکدهسالمت و ا

 ا بود.هسالمت و امنیت دانشکدهو کمترین شکاف مربوط به حیطه  اثربخشی آموزشیو  جو دانشکدههای حیطهشکاف مربوط به 

(. میانگین شکاف در دانشجویان P= 112/1( بود )-6/49±6/۳0از پسر )( بیشتر -24±۳۳میانگین شکاف در دانشجویان دختر )

(. دانشکده پرستاری و مامایی دارای کمترین P=  119/1( بود )-4/۳9±0/۳4( بیشتر از مجرد )-92/.±۳0) متاهل

 (.P=  110/1( دارای بیشترین میانگین شکاف بود )-0/22±۳۳( و دانشکده پزشکی )-±6/42.9/4)

یفی ک لذا مدیران و کارکنان دانشگاه باید در ارتقاء رضایت دانشجویان از دانشگاه در حد مطلوب نیست،از آنجائیکه  :گيرینتيجه

کارکنان در مورد رسالت دانشگاه  سازی مدیریت وریزی صحیح، اصالح فرآیندها، آگاهبرنامهد. و کمی خدمات بیش از پیش بکوشن

 . باشد و در رضایت دانشجویان موثر خدمات نقش داشته تواند در ارتقاءمی

 

 مؤلفه های موثر بر رضایتمندی، رضایت دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه واژگان کليدی:
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واره های شناختی با شانزده عامل شخصیتی کتل در دانشجویان  رابطه بین طرح

 علوم پزشکی

ز، گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرشناسی بالینی، دانشکارشناس ارشد روان ،فردین عزیزیان

 ایران

 Email: fardin.azizian@gmail.com 

 
های شناختی وارهطرحعوامل تشکیل دهنده صفات شخصیت همواره یکی از موضوعات اصلی مورد توجه پژوهشگران است.  مقدمه:

د این مفهوم براساس رویکر . نقش مهمی دارندشناختی صفات شخصیت  شناختی هستند که در تشکیل و تحریفمفهومی روان

 باشد.های غیربالینی میهای شناختی با صفات شخصیت در نمونهوارهطرحپژوهش حاضر تعیین ارتباط اند. شناختی شکل گرفته

 (نفر 491گیری دردسترس و بصورت تصادفیباشد. روش نمونهمطالعه توصیفی مقطعی از نوع همبستگی میاین پژوهش  روش:

-انتخاب شدند. در این پژوهش شرکت 0۳69-69های زنجان در سال تحصیلی از دانشجویان دانشگاه )نفر زن099نفر مرد و  69

های بدست آمده با ( استفاده شده است. داده-61YSQواره یانگ )و طرح (PF09های شانزده عاملی کتل )نامهپرسشها کننده

 تجزیه و تحلیل شد. SPSS 44افراز سیون چند متغیری در نرماستفاده از روش همبستگی پیرسون و رگر

نده بینی کنو صفات شخصیت پیش های شناختی ارتباط وجود داردوارهبین صفات شخصیت با همه طرح داد نشان نتایجها: یافته

خصیت صفات شبینی پیشی های شناختی توانایوارههای پژوهش حاضر بیانگر آن است که طرحهای شناختی است. یافتهوارهطرح

-)استیالE، ناپایداری هیجانی(-)پایداری هیجانیC خویی(،گسیخته-ادوارخویی)Aدارند. صفات شخصیتی  در دانشجویان

دردسترس -خویی پارانویاگونه)گسیخته Lخویی اساسی(،گسیخته-)ادوارخویی متهورانهHمردگی(، دل-)سرزندگیF تسلیم(،

)مهار کردن اراده و پایداری Q 3کاری(، )محافظه Q1اعتماد توام با آرامش(، -مادی اضطراب آمیزاعت)بیO، )بودن اعتمادآمیز

 بینی استهای شناختی قابل پیشوارهتوسط پنج حوزه طرح )تنش عصبی( Q4خلق و خو(،

دهد نشان می های پژوهش حاضرهای شناختی، یافتهوارههای قبلی با صفات شخصیت و طرحهمسو با پژوهشگيری: نتيجه

 ای دارند.های ناسازگارانه اولیه و ابعاد شخصیتی همگرایی و همپوشی مفهومی قابل مالحضهوارهطرح

 

 گانه شخصيتی کتلصفات شانزدههای شناختی، وارههای کليدی: طرحواژه
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 اپیدمیولوژی علل آپنه انسدادی خواب در سالمندان 

 ی تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت ،جوی کارشناسی ارشد سالمت سالمندیشدان سیده فاطمه موسوی شیرازی،

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،جوی کارشناسی ارشد سالمت سالمندیدانش پریسامالئی،

 

گذار بر  اختالل خواب یک عامل مهم رنج وبیماری در هر سنی به شمار می رود. خواب یکی از مشکالت تاثیر زمينه و هدف :

( می باشد. اختالل تنفس خواب SDBکیفیت زندگی سالمندان می باشد.یکی از اختالالت شایع خواب در سالمندان ،آپنه خواب)

با ویژگی های وقفه تنفسی ،شامل تنفس جزئی ویا آپنه در طول خواب مشخص می شود.که اثرآن برکیفیت خواب شبانه مورد 

به اهمیت کیفیت خواب در دوره سالمندی ،مطالعه حاضر به منظور بررسی اپیدمیولوژی آپنه  تائید قرار گرفته است.لذا با توجه

 انسدادی خواب در سالمندان انجام گرفت. 

های اطالعاتی شده در پایگاهانجام شده است، از مقاالت نمایه 0۳69در این مطالعه مروری که در سال  مواد و روش ها :

شده اسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقاالت بررسیدایرکت، اشپرینگر، گوگلس، ساینتسمدکداك، ایرانمگیران،ایران

های فارسی و تاکنون( را به زبان 4110سال اخیر )از سال  01کشور مختلف( بود که تحقیقات مربوط به  09مقاله )از  99شامل 

 انگلیسی دربرداشت.

دمانس درمقایسه با سالمندانی که به صورت مستقل زندگی می کنند بیشتر است عوامل این اختالل درسالمندان مبتال به نتایج : 

خطر بالقوه وابسته به سن در آپنه انسدادی خواب شامل افزایش شاخص توده بدنی ،کاهش کشش عضالنی،تغییرات آناتومی راه 

ائسگی می باشد. علیرغم پیشرفت های ، جنسیت مرد ، سابقه خانوادگی و ی هوایی،کاهش عملکرد تیروئید ،کاهش حجم ریه

 .متعدد در درك ما از پاتوژنز و پیامدهای بالینی این اختالل، اکثر کسانی که تحت تأثیر قرار می گیرند، تشخیص داده نمی شوند

 ببا توجه به افزایش جمعیت سالمندان و نتیجه مطالعات که نشان می دهد با افزایش سن آپنه انسدادی خوا :نتيجه گيری 

ضروری است که آموزش پزشکی در همه سطوح شامل آموزش در مورد خطرات آپنه انسدادی خواب و سایر افزایشی می یابد.

اختالالت خواب باشد. با توجه به شیوع باال آپنه انسدادی خواب وپیامدهای بیماری درمان نشده برای فرد و جامعه بسیار زیاد 

 است و نمیتوان آنها را نادیده گرفت.

 
  اپيدميولوژی سالمندی، خواب، اختالل:  کليدی واژگان
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بررسی رفتارهای مراقبتی بهداشت دهان و دندان در مادران باردار شهر رشت، 

 ۳1-۳0کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی 

 بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز ، جامعه بهداشت پرستاری ارشد کارشناس ،پشتمساری بین نیک سحر

 ایران  گیالن، رشت، علوم پزشکی دانشگاه مامایی، و دانشکده پرستاری ،سالمت

s.nickbin@gmail.com 
 سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز پرستاری، دکترای استادیار، سیگارودی، امامی عبدالحسین

 ایران گیالن، رشت، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده

 

ها در جامعه به لحاظ شرایط خاص برخی از گروه .است های بشرترین بیماریپوسیدگی دندان یکی از شایع: زمينه و هدف 

های هدف در برنامه هایگروهزنان باردار یکی از  .باشندمی ریپذبیفیزیولوژیکی بیشتر از سایرین در برابر پوسیدگی دندان آس

 ICUی دهانی، احتمال نیاز به بستری شدن نوزادان را در زایماریبی اهکروبیم. قرار گرفتن جنین در معرض کشوری است

 .دهدمیافزایش 

 دراناـم از بین مطالعه ردمو نمونه 001تحلیلی است. که طی آن -توصیفی این مطالعه یک مطالعه مقطعی و مواد و روش ها :

ب شدند . شاخص نتخاپایگاه( به روش تصادفی ا ۳۳شهر رشت )در مجموع  مانیدر شتیابهد مرکز 09 به هکنند جعهامر رداراـب

DMFT د در خصوص مراقبت های عملکر ) حساسیت ، شدت ، منافع ، موانع و خودکار آمدی (و شتیابهد دعتقاو ابعاد مدل ا

 بهداشت دهان و دندان سنجیده و داده ها تجزیه و تحلیل شد . 

 6/0±2۳/4در زنان باردار  DMFTسال بودند. میانگین و انحراف معیار 00 -۳1مادران در گروه  %2/09توزیع فراوانی سنینتایج : 

( و موانع درك β=-0/263، حساسیت درك شده )از سازه های مدل اعتقاد بهداشتی ( وβ=0/382. در این پژوهش آگاهی )بود

 یافته ها اساس برر بودند . (  بیشترین عامل پیش بینی کننده رفتار بهداشتی دهان و دندان در مادران بارداβ=-0/367شده )

( . در حالی  p<0/05( در زمینه پیشگیری از پوسیدگی ارتباط مثبت مشاهده شد ) r=0/19  :p=0/04) آگاهی و عملکرد بین

 ارتباط زمینه این در مادران عملکرد و و دندان دهان بهداشت مراقبت رفتارهای انجام خصوص درکه بین موانع درك شده 

 . (r=-0/229: p=0/01) مشاهده شد  ارمعنی د معکوس و

مادران بتوانند منافع حاصل از رفتارهای بهداشتی دهان و دندان را درك کنند و بر موانع و عوامل بازدارنده انجام  نتيجه گيری :

ود ترل و اراده خآن فائق آیند، دارای سطح باالیی خودکارآمدی در انجام رفتار باشند و درنهایت بتوانند انجام رفتار را تحت کن

 درآورند.

 

 بهداشتی اعتقاد مدل / مادران /رفتارمراقبتی / دندان و دهان بهداشت : کليدی واژگان
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ر د بررسی مقایسه ای میزان رضایت بیماران قبل و بعد از طرح تحول نظام سالمت

 ۳1و  ۳1در سال استان کرماندرمانی -بیمارستان آموزشییک 

 ستادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصادبهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، ایرانامحمدجواد اکبریان بافقی، 

دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، ، مرجان هدایتی پور

 ایران

 انی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، ایراندانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمسینا اعتمادی، 

 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، ایرانپیمان امیدی، 

پزشکی  مدانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوکبری اهلل دادی خرم آباد، 

 بم، ایران

دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم،  ،مریم میرزاده ماموالنی

 ایران

 

رضایت بیمار پدیده پیچیده ای است و به چگونگی کمیت و کیفیت ارائه خدمات و درك بیمار از وضعیت نسبی بهبودی  :زمينه و هدف

برخی ویژگی های دموگرافی، اجتماعی، اقتصادی و آشنایی بیمار به حقوق خود به عنوان و گیرنده خدمات بستگی دارد و بررسی و نیز 

آن نقش مهمی در شناسایی نقاط ضعف و قوت بیمارستان دارد.هدف این مطالعه سنجش و مقایسه میزان رضایت بیماران ترخیص 

 قبل و بعد از طرح تحول نظام سالمت بود است.شده بخش های بستری بیمارستان پاستور، 

بیمار ترخیص شده قبل و بعد از طرح تحول  ۳21تحلیلی میباشد. جامعه هدفو  بررسی توصیفی: این مطالعه از نوع بررسیروش 

ت وزارتاندارد اسنظام سالمت است که بطور تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه 

 ANOVAمستقل، همبستگی پیرسون، تعقیبی فیشر و  t آماری و آزمون هایSPSS18  بهداشت جمع آوری و با نرم افزار آماری

 تحلیل شدند. 

بود. به  % 60/90و  % 02/99رضایت کلی بیماران بستری قبل و بعد از طرح تحول نظام سالمت به ترتیب  یافته ها نشان داد یافته ها:

و  % 49/60پرستاران رضایت از ، % 2.و %00/.۳، خدمات هتلینگ % 49/04و  % 9/61.پذیرش و ترخیص  ین ترتیب در بخشهم

 % 9/61و  % 9/60، داروخانه  % ../49و  % 02، نگهبانی  % 9/61و  %61، تصویربرداری % 49/04و  % 9/61.، پزشکان % 49/09

 بدست آمد. % 02و  % 0./9پرسنل خدمات و رضایت از  % 06و % 64یشگاه ، آزما% 6./49و  % 9/09.تکریم ارباب رجوع 

به استناد نتایج بدست آمده، نمره رضایت کل نسبت به قبل کاهش یافته است. به منظور افزایش میزان رضایت بیماران : نتيجه گيری

فزایش ا مدلی برپایه مدیریت ارتباط با بیماران به منظور از خدمات بیمارستانی، باید خدمات بیمارستانی را بهبود و ارتقا داد. استفاده از

 میزان رضایت بیماران در بیمارستان های آموزشی همچون بیمارستان پاستور ضروری به نظر می آید.

 

 کلمات کليدی: رضایت بيمار، طرح تحول نظام سالمت، بيمارستان 
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Compare the prevalence of musculoskeletal disorders and its 

associated factors among farmers and city workers Agh Ghala : A 

cross-sectional study 

Hossein Izadirad, Expert of Department of Health Education, Zahedan University of sciences Zahedan, Iran 

Fatemeh Pourhaji, Expert Health education and health promotion, Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran   pourhaje.1364@gmail.com 

Mohammad Hossein Delshad, Expert Health education and health promotion, Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran 

Gholamreza Masoudy, Assistant Professor of Health Education and Promotion, Health Promotion Research 

Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran 

Khair mohammad Jadgal, Ph.D students in health education and health promotion, Shahid Sadoughi university 

of medical sciences,Yazd, Iran 

 
Background and Aim: In today's world, musculoskeletal disorders with high prevalence in 

most jobs is one of the most important occupational health issues. In addition to, 

Musculoskeletal Disorders causing personal distress decreased working capacity, waste of time, 

absenteeism, increased health care costs and economic losses. This study aimed to compare the 

prevalence of musculoskeletal disorders and its associated factors among farmers and city 

workers AqQala: A cross-sectional study. 

Materials and Methods: This study was a cross-sectional study. The Study population was 

included 300 patients (150 farmers and 150 workers) are AqQala city. The Data collection 

instrument was Nordic questionnaires. The Data was analyzed using software SPSS V and 

descriptive statistics and chi-square test. 

Results: 72 percent of participants of farmers and 83.33 percent of workers have been 

suffering from musculoskeletal disorders during the past year. The chi-square test had shown a 

significant relationship between musculoskeletal disorders with age, the level of education and 

principles ergonomic training in farmers P<0.05. The finding suggested there is no relationship 

between musculoskeletal disorders and BMI in both groups. The most common disorder in both 

groups was Back pain and knee pain. 

Conclusion: As regards the high prevalence of musculoskeletal disorders, It is necessary to 

organize courses of training about ergonomic professional and ergonomic intervention in order 

to provide information to farmers and workers that this device can be used to improve the health 

status of farmers and workers, prevention of musculoskeletal disorders provided. 

Keywords: musculoskeletal disorders, ergonomic principles, farmers, workers 



  

2۳1  

 شایستگی بر سوانح در روریبا بهداشت خدمات کشوری کارگاهی آموزش تاثیر

 احمر هالل جمعیت ماماهای ای حرفه

 تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری های مراقبت تحقیقات مرکز باروری، بهداشت دپارتمان استادیار ،زادهتقی زیبا

    احمر هالل معیتج سوانح در باروری بهداشت تیمهای مسئول بهداشت، آموزش ارشد کارشناس ،الریجانی ادیبی هاله
haleh_adib@yahoo.com 

  ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده ،یزیست آمار گروه زیستی، آمار استاد نژاد، کاظم انوشیروان

 احمر هالل جمعیت ودرمان بهداشت کل مدیر عمومی، پزشک علیخانی، افشین

 

 حادثه اول روزهای در ارزیابی هرگونه انجام بدون آن ارائه که جاست بدان تا حسوان در باروری بهداشت خدمات اهمیت مقدمه :

 می پیشگیری بحران شرایط هادر بیماری شیوع و صدمات ومیر، مرگ میزان افزایش از خدمات این ارائه با .باشد می ضروری

 مراقبتهای تیم ماماهای ای حرفه گیشایست بر ها آموزش این تاثیر بررسی هدف با کشوری مطالعه این اساس همین بر .شود

  .شد احمرطراحی هالل جمعیت پایه بهداشتی

 21  از نفر 63 حضور با ویزد گلستان های استان در روزه 3 کارگاه دو قالب در شاهددار، تجربی نیمه مطالعه، این :کار روش

 و استان 21 از احمر هالل جمعیت پایه داشتیبه های مراقبت های تیم ماماهای شامل مداخله گروه .گردید برگزار کشور استان

 شده مطالعه وارد آگاهانه رضایت فرم تکمیل از بعد که اند بوده ها استان همان های بیمارستان در شاغل ماماهای از کنترل گروه

 22 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با شده آوری جمع هایداده .نمودند تکمیل را ماماها، ای حرفه شایستگی ابزارسنجش و

 .شد تحلیل و تجزیه

 پیش زمینه در ماماها مهارت و دانش شده، درك اهمیت بر آموزشی کارگاه برگزاری که داد نشان مطالعه این نتایج :ها یافته

 )71/3 ± 87/50 ،(= p 002/0 ) 81/82 ± 12/11 ترتیب به معیار انحراف و میانگین با مادران میر و مرگ افزایش از گیری

001/0>p = )، 72/10 ± 21/69 (001/0>p =  ) است ماماها ای حرفه شایستگی از بخش این سطح ارتقاء ونشانگر بوده موثر. 

 میانگین با طبیعی بالیای در نوزادان میر و مرگ میزان افزایش از پیشگیری در ماماها مهارت و دانش ، شده درك اهمیت مقایسه

 نیز   76/3 ± 78/26 ( 001/0> = p)، 76/3 ± 78/26 (001/0  p =) ،( p =002/0) 46 /11 ± 16/6 ترتیب به معیار انحراف و

 های خشونت میزان افزایش از پیشگیری بخش در ماماها مهارت و دانش ، شده درك اهمیت د.بو ماماها بر آموزش تاثیر نشانگر

 /38/2 ± 54/ 19( 001/0>p =)، 73/4 ± 32 ،( = p  001/0 ) 20/32 ± 25/4 ترتیب به معیار وانحراف میانگین با جنسی

27( 001/0>p =) و جنسی منتقله های عفونت نیز وHIV 001/0)) 43/23 ± 87/2ترتیب به معیار انحراف و میانگین با نتایجp 

=)، 02/1 ± 51/14 (001/0>p =)، 14/3 ± 40/20(001/0>p = )سایر و سن .داد نشان گروه دو بین را داری معنی تفاوت 

 .نداشت  ماماها ای حرفه شایستگی سطح ارتقاء بر تاثیری دموگرافیک  یاتخصوص

 ومهارت دانش شده، درك اهمیت سطح ارتقاء در باروری بهداشت آموزشی های کارگاه برگزاری نتایج به توجه با :گيری نتيجه

 های دوره برگزاری بنابراین .است شده واقع موثر احمر هالل جمعیت (BHCU)بهداشتی پایه مراقبت های عضوتیم ماماهای

 .گردد می توصیه دانشگاهی واحد صورت به طور وهمین ها استان سطح در منسجم آموزشی

 

 ماما و ای حرفه شایستگی آموزش، سوانح، باروری، بهداشت: کليدی کلمات
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ارتباط بین میزان اختالالت اسکلتی عضالنی و آگاهی از اصول ارگونومی بررسی 

 یک شرکت خدمات الکترونیکدر بین کاربران رایانه کار با رایانه 

 

  خدیجه نجفی ، فروزان رضاپور شاه کالیی، وسف محمدیان، یبابک معینی، فاطمه ملک پور

 
 فاکتورهای مختلفی ریسک دلیل به که هستند شغلی آسیبهای شایعترین جمله از عضالنی -اسکلتی اختالالتزمينه و هدف : 

ارتباط بین میزان اختالالت اسکلتی عضالنی و آگاهی از اصول ارگونومی کار با رایانه  بررسی مطالعه ینا از شود. هدف می ایجاد

 در بین کاربران رایانه یک شرکت خدمات الکترونیک می باشد.  

شرکت کاربران رایانه یک  از نفر 069 روی بر عی می باشدکه مقطتحلیلی از نوع  –حاضر توصیفی  مطالعه مواد و روش ها :

 نوردیک و سواالت جمعیت شناسی، پرسشنامه از استفاده با شد. جمع آوری داده ها  انجام 0۳69خدمات الکترونیک در سال 

یلی با تحل -کامپیوتر صورت گرفت. جهت آنالیز داده ها  از آمار توصیفی  با کار ارگونومی اصول از آگاهی ساخته خود پرسشنامه

نسخه   spssو همبستگی استفاده گردید و جهت انجام این آنالیزها  از نرم افزار آماری  ANOVAتست،  tاستفاده از آزمونهای 

 استفاده شد. 00

 عضـالنی در افـراد مـورد بررسـی  به ترتیب در نواحی -بیشترین شیوع عالئـم اختالالت اسـکلتی نتایج  نشان داد که نتایج : 

 نشان می باشد. نتایج درصد 9/24و زانو درصـد .۳/2مچ ،.0/2پشت درصد،  4/26درصد، شانه  4/96گردن  درصد، 0/96کمر

بین   دند.عضالنی پایینی بو -افراد با ورزش هفتگی منظم و داشتن نرمش بدنی حین کار با کامپیوتر دارای اختالالت اسکلتی داد

شد. میزان آگاهی از اصول ارگونومیک در  عضالنی و آگاهی از اصول ارگونومیک کار ارتباط معنی دار یافت -اختالالت اسکلتی

 افراد دارای اختالالت اسکلتی عضالنی باال، کمتر می باشد.

شیوع میزان اختالالت اسکلتی عضالنی در جمعیت مورد مطالعه به ویژه در کمر، گردن، شانه باال می باشد. آگاهی  نتيجه گيری :

عضالنی تاثیر می گذارد. آموزش کاربران رایانه و آگاه کردن آنها   -ت اسکلتیاز اصول ارگونومی کار با کامپیوتر بر میزان اختالال

از اصول صحیح ارگونومی در حین کار با رایانه و ایجاد زمانی برای انجام ورزش های کششی در حین کار با کامپیوتر ضروری می 

 باشد.

 

 رایانه، آگاهیارگونومی، کاربران  عضالنی، اصول اسکلتی ختالالتواژگان کليدی : ا
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بررسی فرسودگی شغلی کارکنان بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی 

 یزد

، یزد، علوم پزشکی شهید صدوقی یزددانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه  ،مهدیه خالقی

 mah.khaleghi.ph@gmail.com      ایران

زش بهداشت و ارتقاء سالمت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشجوی دکترای آمو نوشین یوشنی،

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

 

ست. ا یکار های رسودگی شغلی خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به دنبال قرار گرفتن طوالنی مدت در موقعیتف مقدمه:

عه با این مطال بر روی سالمت جسمی و روانی افراد ، بلکه بر راندمان کاری افراد نیز تاثیرگذار است. فرسودگی شغلی، نه تنها

 هدف بررسی وضعیت فرسودگی شغلی کارکنان بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام گرفت.

، تمام کارکنان بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد که جامعه مورد هدف آن روش کار:

شهید صدوقی یزد بود. روش جمع آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی بود. حجم نمونه توسط مشاور آماری و 

 شدند.نفر وارد مطالعه  01نفر محاسبه گردید. از بین تمام کارکنان بخش اداری به طور تصادفی  01طبق فرمول حجم نمونه، 

( متاهل بودند. وضعیت استخدامی اکثر %۳./0بود. اکثریت ) 10/۳9±29/0میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه،  نتایج :

سال سابقه کاری  0-9(رسمی بود. همچنین بیشترکارکنان شرکت کننده در این مطالعه زن بودند. اکثریت بین %4/۳0افراد )

 رشناسی داشتند.داشتند و همچنین اکثریت مدرك کا

رسودگی شغلی در کارکنان بخش اداری، لزوم انجام تحقیقات بر روی سایر با توجه به کم بودن شدت و فراوانی ف نتيجه گيری :

 مشاغل غیراداری وجود دارد.
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بررسی وضعیت سطح سواد کاربردی سالمت و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال 

 به پرفشاری خون

 

  رحام آرمند ، عصمت ظریفی نژاد، ردپومحمدتقی محم

 

 یماریجهت کنترل ب یاساس یراهکارها نیاز مهمتر یکیدر پرفشاری خون،  یدهد خود مراقبت یشواهد نشان مزمينه و هدف : 

 مینظتواند در ت یمبتال به پرفشاری خون، م مارانیدر ب یمرتبط با خود مراقبت یرفتارها تیشود. رعا یفشارخون باال محسوب م

ر، سواد بهت یخود مراقبت جهیو در نت یبهداشت لیاز مسا یو آگاه یرساز عوامل دست یکیو کنترل فشارخون به فرد کمک کند. 

 سالمت است.

 یگاههایمراجعه کننده به پا مبتال به پرفشاری خون مارانینفر از ب ۳92  یلیتحل یفیمطالعه توص نیدر ا : مواد و روش ها

داده ها با استفاده  یقرار گرفتند. جمع آور یخدمات جامع سالمت شهرستان گچساران مورد بررس سالمت تحت پوشش مراکز

 فشارخون انجام شد. یخود مراقبت شنامهپرس و سالمت یپرسشنامه سواد کاربرد ک،یاز پرسشنامه دموگراف

 لیبود. مطابق با تحل یناکاف %2و  یمرز %99،  یکاف %21نفر شرکت کننده در پژوهش سطح سواد سالمت  ۳92از تعداد  : نتایج

درآمد افراد و  زانیم نیب یمشاهده شد ول یو سواد سالمت شرکت کنندگان رابطه معنادار التیتحص نیانجام گرفته ب یها

و رابطه آن با سواد سالمت  یخودمراقبت ی. پس از سنجش رفتارهانداردوجود  یآنان با سواد سالمت رابطه معنادار تیجنس

 دنبا سواد سالمت دار یرابطه معنادار یکیزیف تیو فعال ییغذا میرژ ،ییدارو میاز رژ تیرفتارها، تبع نیا نیاز ب مشخص شد

در بیماران  یکیزیف تیو فعال ییدارو میرژ یرهایپژوهش نشان دهنده رابطه معنادار سواد سالمت با متغ یها افتهی نتيجه گيری :

نسبت به  دیموثر هستند، لذا با اریو کنترل فشارخون بس یریشگیموارد در پ نیجا که اباشد، از آن یم مبتال به پرفشاری خون

 تحت پوشش اقدام نمود. مارانیسواد سالمت ب یآموزش و ارتقا

 

 سالمت، پرفشاری خون یسواد کاربرد ،یخود مراقبت واژگان کليدی :
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در حال رفتاری بر کاهش خشم افراد معتاد  –بررسی اثربخشی درمان شناختی 

 ترک

 پگاه برومند 

مشکل اعتیاد به مواد حوزه بسیار گسترده ای را در برداشته و موضوعی پیچیده و  ابعاد گوناگونی دارد. یکی از مقدمه و هدف: 

تاری رف –الگوهای مداخله ای روان شناختی برجسته در درمان اعتیاد و پیشگیری از عود در سالهای اخیر الگوی درمانی شناختی 

 روش کار: . لذا مطالعه حاضر با هدف اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش خشم افراد معتاد در حال ترك انجام شد.است

پژوهش حاضر مطالعه ای نیمه تجربی بوده که بر روی افراد معتاد در حال ترك مراجعه کننده به مرکز متادون درمانی شهید 

 نفر( و گروه گواه09) رفتاری-ه صورت تصادفی بوده و افراد در دو گروه درمان شناختیامامی تهران انجام شد. شیوه نمونه گیری ب

جلسه به شیوه سخنرانی،پرسش و پاسخ و تمرین عملی آموزش 01رفتاری به مدت -نفر( قرار گرفتند. به گروه درمان شناختی09)

بوده که  STAXI-2پژوهش پرسشنامه خشم اسپیلبرگر داده شد. در حالی که گروه گواه هیچگونه آموزشی را دریافت نکردند. ابزار

 SPSSتأیید شد. داده ها با استفاده ازنرم افزار  0/1روایی آن به شیوه محتوایی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 

  کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. و استفاده از تحلیل 0079نسخه 

ه شاهد تفاوت معناداری وجود دارد رفتاری با گرو-ین نمره خشم در گروه درمان شناختینتایج نشان داد که بین میانگ یافته ها:

(11./1 p=.)  

رفتاری  بر کاهش خشم افراد معتاد در حال ترك مؤثر بوده لذا -نتیجه این  مطالعه نشان داد که درمان شناختی نتيجه گيری:

 ثری را در برطرف کردن این معضل بهداشتی برداشت . می توان این شیوه را در درمانهای آتی بکار برد و گام مؤ

 

 رفتاری، کاهش خشم، افراد معتاد در حال ترک-کليدواژه ها: درمان شناختی
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 ینحصارا هیتغذ شده بر یزری رفتار برنامه یبرتئور یمبتن یمداخله آموزش ییکارا

 مادر ریبا ش

  دکتر غالمرضا شریفی راد ، ایزدخواه اطمه سادات، رقیه محمدپو، سیده زهرا حداد

 

 

بر سالمت مادر باعث شده تا آموزش  یردهیش دیکودك و فوا یو روان یمادر بر رشد جسم ریفراوان ش یایمزازمينه و هدف : 

 ارستانمیدر ب یردهیاقدامات شروع ش نی. البته با اردیو سالمت جامعه قرار گ یمورد توجه مراکز درمان ردهیمادران باردار و ش

درحد  رانیدر اکثر کشورها ازجمله ا یتا شش ماهگ یانحصار هیتغذ داومت هنوز اما است؛ داشته شیدوستدار کودك افزا های

با  یحصاران هیشده بر تغذ یزری رفتار برنامه یبر تئور یمبتن یمداخله آموزش یی. لذا مقاله حاضر با هدف کارای باشدمطلوب نم

 .دیگرد نیمادر تدو ریش

 های و واژه SCOPUSو PUBMED یاطالعات های و با استفاده از بانک ی باشدم یمطالعه حاضر مرور اد و روش ها :مو

نتخاب ا ینیبال ییو کارآزما یتجرب مهین ،یتجرب ،یفیتوص ،یمقطع ی هایمقاالت با طراح رمادریو ش یانحصار هیتغذ یدیکل

 تیمقاالت از سا یجست و جو زیو ن IRANMEDEXو SID یاطالعات یها با استفاده از بانک یمقاالت فارس نیشدند. همچن

مقاله مرتبط  06شد که  افتیمقاله  991چاپ شده بود، حدود  0۳69 تا0۳09که از سال  یداخل یپژوهش-یمجالت علم های

 .دیانتخاب گرد

 یتئور استفاده از داشته ومثبت  ریمادر تأث ریبا ش یانحصار هیبر تغذ یمطالعات مشخص شد که مداخله آموزشر دراکثنتایج : 

مؤثر واقع می تواند مناسب  یردهیحفظ و تداوم شبرای  کیستماتیس یانجام آموزشها شده در آموزش ها و یزیرفتار برنامه ر

مادر باید به عنوان قسمتی از برنامه انتخاب روش  ریبا ش یآموزش مسایل مربوط به تغذیه انحصار، ها نشان داد یبررس .شود

 نقش اینها در رشد و تکامل نوزاد از طریق مراکز بهداشتی درمانی ذیصالح به مادران ارائه گردد. وشیردهی  اسبمن

 شده بر یزیه ررفتار برنام یبرتئور یمبتنمداخله آموزشی  ریتاث دکنندهییمطالعه تأ نیا جینتا نکهیبا توجه به ا نتيجه گيری :

 ی وباال بردن سطح آگاه یمادر برا ریبا ش یانحصار هیدر رابطه با تغذاخالت آموزشی اجرای مدو  یبود لذا طراحمادران شیرده 

 رسد.  یبه نظر م یضروری و مزایای گسترده آن ردهیمادران نسبت به شنگرش و عملکرد 

 

  شده. یزری رفتار برنامه یمادر، تئور ريش ،یانحصار هیتغذ واژگان کليدی :
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  سالمت نظام مدیریت از سالمت رانمدی نگرش و آگاهی میزان بررسی

 علوم انشگاهد ،ییدانشجو قاتیتحق تهی،کمیودرمان یبهداشت خدمات تیریمد یکارشناس یدانشجو ،کرهیپ هیمرض

 .رانیا اهواز، شاپور، یجند یپزشک

 ،شاپور یجند یپزشک علوم دانشگاه ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یپرستار یکارشناس یدانشجو ،پور انیحاج سارا

 .رانیا اهواز،

 اهواز، شاپور، یجند یپزشک علوم دانشگاه ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یپرستار یکارشناس یدانشجو ،یعفر محمود

 .رانیا

 

 رفتپیش عدم از آموزشی،بخشى موثر روشهای فقدان و است سالمت به دستیابی راههای از یکی سالمت مدیریت آموزش: مقدمه

 وبمحس کشور توسعه و سالمت ارتقای در توجه مورد موضوع یک سالمت مدیران برای سالمت یتمدیر آموزش. میباشد بهداشت

 .است سالمت مدیریت مورد در سالمت مدیران نگرش و آگاهی میزان تعیین مطالعه این از هدف. شود می

 ،pubmed،google scholar اطالعاتی های پایگاه و جستجو های درموتور جستجو با یمرور مطالعه نیا: مواد و روش ها

sid، google، magiranمقاالت از مطالعه نیا در. شد انجام سالمت مدیریت و سالمت مدیران نگرش، ،آگاهی یها واژه دیکل با 

 .است شده گرفته بهره یلیتحل و یفیتوص

 رد مدیران آموزش با گرشن و آگاهی میزان بین شده انجام آماری آزمونهای طبق بر که داد نشان پژوهش های یافته: ها یافته

 به نسبت تیریمد با مرتبط یلیتحص مدرك با مدیران  ندارد وجود دار معنی آماری لحاظ از همبستگی سالمت مدیریت مورد

 سبتن اماری لحاظ از داشتند لیسانس فوق مدرك که مدیرانی .داشتند یبهتر ونگرش یآگاه مرتبط غیر مدرك با دیگر مدیران

 یهترب نگرش از ریمد مردان به نسبت ریمد زنان. داشتند بهتر آگاهی و نگرش سطح داشتند لیسانس كمدر که مدیرانی به

 ضمن آموزش دوره که مدیرانی همچنین. بود دار معنی رابطه دارای تحصیلی مدرك با ها آن آگاهی میزان و بوده برخوردار

 .  داشت داری معنی رابطه و بوده برخوردار هتریب آگاهی و نگرش از دیگر مدیران به نسبت بودند گذرانده را خدمت

 بهتر یسازمانده روند در میتواند مدیریتی مدرك با متخصص افراد بردن بکار آمده دست به نتایج به توجه با: گیری نتیجه

 خدمت نضم آموزش آنان یبرا رانیمد نگرش و یآگاه بردن باال جهت در میشود پیشنهاد  بعالوه باشد، کننده کمک شتریوب

 المتس مدیریت زمینه در آموزش و میباشد مدیران آموزشی نیازهای با متناسب تغییرات مستلزم آموزش روند واقع در و شود داده

 .گیرد انجام خصوص این در آموزشی جدید ریزیهای برنامه سالمت ارتقای جهت شود می توصیه و است اهمیت حایز کشور در

 

 سالمت مدیریت و سالمت یرانمد نگرش، آگاهی، :ها کليدواژه

 

 
 



  

2۳.  

ساعت اول تولد و عوامل موثر بر آن  11مادر در  ریبا ش هیتغذ یالگو یبررس

 ۶۹۳0دراستان فارس، 

 پزشکی علوم دانشگاه غیرواگیر، هایبیماری تحقیقات مرکز اپیدمیولوژی، استادیار پزشک، ،زادهعلیرضا میراحمدی

 ایران شیراز، شیراز،

 پزشکی لومع دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته اپیدمیولوژی، تخصصی دکتری دانشجوی، مختاری محمد علی

 ایران شیراز، شیراز،

 ایران راز،شی شیراز، پزشکی علوم پزشکی، دانشگاه آموزش ارشد کارشناسی ای، حرفه دکترایثریا زحمت کش، 

 نرایا راز،یش راز،یش یزشکمعاونت درمان، دانشگاه علوم پ ،یاجتماع یمتخصص پزشکمرادی،  فریبا

 رانیا راز،یش راز،یش یکارشناس گروه سالمت خانواده، دانشگاه علوم پزشک ،ییماما یکارشناس ،عباسی اعظم

 
رشد و تکامل دارد. عوامل  یریدر شکل گ یشود و نقش مهم یمحسوب م رخوارانیش یغذا برا نیبهتر رمادریشزمينه و هدف : 

 یلگوا تیوضع نییمختلف متفاوت است. لذا مطالعه حاضر با هدف تع یمادر در کشورها ریبا ش هیمرتبط با شروع و تداوم تغذ

 و عوامل موثر بر آن انجام شد. یساعت اول زندگ 42در  یردهیش

استان فارس به  یانجام شد. شهرستان ها یچندمرحله ا یریو با روش نمونه گ یمطالعه به روش مقطع نیا مواد و روش ها :

مصاحبه  هلیاطالعات بوس گرفته شد.( خصوصی و دولتی)و نمونه های مورد نیاز از بیمارستان ها وشه در نظر گرفته شدند عنوان خ

 41نسخه  SPSSشده وارد نرم افزار  یجمع آور یداده ها هیل. کدیگرد ینامه جمع آوربا مادران و با استفاده از پرسش یحضور

 شدند. یبررس یلیو تحل یفیتوص یشد و با استفاده از آزمون ها

را شروع کرده  یردهیدرصد مادران ش 69ساعت اول پس از تولد،  42 یشد. در ط ینوزاد بررس 02۳6اطالعات مربوط به نتایج : 

طور ب یعیطب مانیمادر، در موارد زا رینوزاد با ش هیتغذ زانیشده بودند. م هیمادر تغذ ریدرصد( فقط از ش .0نوزاد ) 04۳0بودند و 

به طور  نیوالد التینوزاد، درآمد خانواده و سطح تحص تیجنس مارستان،ینوع ب یرهایتغ(. م >110/1Pبود ) شتریب یدار یمعن

 بودند. رگذاریتاث زانیم نیبر ا یقابل توجه

 زانیمقرار داشت. هرچند با توجه به باال بودن  یمناسب تیساعت اول تولد در وضع 42نوزادان در  هیتغذ تیوضع نتيجه گيری :

 انجام شود.   یفقط در موارد ضرور مانینوع زا نیاتخاذ گردد تا استفاده از ا یریالزم است تداب ن،یسزار مانیزا

 

 ساعت اول تولد، زایمان طبيعی 42شروع شيردهی، نوزادان، تغذیه انحصاری،  واژگان کليدی :

 



  

2۳0  

ر اساس مدل ب رانیو عوامل مرتبط با آن در ا یدر دوران سالمند یاجتماع تیحما

 )مطالعه مروری سیستماتیک( بهداشت یسازمان جهان

 آجا یدانشگاه علوم پزشک ،یو اقتصاد سالمت، دانشکده پزشک تیریگروه علوم مد اریاستاد ساناز زرگر،

 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت، تهران، ایران محسن رحمانی،

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی  یمی،حسین محمدابراه

 آجا، تهران، ایران

 دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران محمدجواد حیدری،

شهرکی شجوی ک ،سعید  شکی آجا، دان شگاه علوم پز شجویی، دان شتی و درمانی، کمیته تحقیقات دان شد مدیریت خدمات بهدا سی ار شنا ار

 تهران، ایران
 

ــت که باعث می زمينه و هدف: ــود فرد باور کند که مورد احترام و عالقه دیگران میحمایت اجتماعی معرفتی اس ــد، این نوع ش باش

قاب یک نوع منبع معنوی مهم برای م یت  ـــوب میحما ـــالمندان محس ماری س با بی که مله  ـــود،  در چهار گروه از  ن آن راتوایش

 ، نقشاســت ای رو به رشــدســالخوردگی، پدیدهبا توجه به اینکه  تفکیک کرد. ارزیابیو  اطالعاتی، مادی، عاطفی ،حمایترفتارهای

سته سازمان تر میحمایت اجتماعی برج سعه طبق پیش بینی  شورهای در حال تو سالشود. ک شت تا  سوم  4191جهانی بهدا دو 

. های سنگین خواهد شدگیرند، اما هنوز این مسئله جدی در نظر گرفته نشده است،که سبب اتالف هزینهجمعیت سالمند را در بر می

و عوامل مرتبط با آن براســـاس مدل  انســـالمند یاجتماع تیحماهدف این پژوهش، مروری بر مطالعات صـــورت گرفته در رابطه با 

 باشد.در ایران می بهداشت یسازمان جهان

ـــر از نوع کتابخانه ها:مواد و روش ـــد که با در نظر گرفتن اهداف مطالعه کلید واژگان)مطالعه حاض ، حمایت اجتماعیای می باش

سایت( از بانکoldsterو social supportسالمندان،   PubMed ،Sid ،Magiran،Googleهای معتبر علمی)های اطالعاتی و 

scholar ،Iranmedex هایبا آن،در طی سال و عوامل مرتبط انسالمند یاجتماع تیحماو بانک مقاالت پزشکی ایران(برای بررسی  

مقاله انتخاب گردیدو مورد بررسی 26مقاله دریافت شده پس از مطالعه آنها توسط پژوهشگران 402جستجو گردید. از 4100تا  4111

 قرار گرفت.

و  یبررسباشد. می یاواسطه ی وساختار ی،ا نهیزم شامل سه عامل بهداشت یسازمان جهان عی موثر بر سالمتعوامل اجتما نتایج:

ذارد. گای بیشترین تاثیر را بر حمایت اجتماعی سالمندان میدر اکثر مطالعات عوامل زمینه ددهیمطالعات انجام شده نشان م یواکاو

شان داد عالوه بر ا سالمندان رابطه مستقیم وجود دارد، عملکرد ایمنی همچنین اکثر مطالعات ن سالمت  ینکه بین حمایت اجتماعی و 

سایر حمایتآنها را هم بهبود می سبت  سط خانواده را به ن شد. اکثر مطالعات حمایت عاطفی تو سالمت بخ های اجتماعی موثرتر بر 

 دانستند.سالمندان می

ــالمندان، عامل تنهایی می نتيجه گيری: ــیبدر میان س ــالمندان وارد نماید.از آنجا که نیاز به تواند آس ــالمتی س های مختلفی به س

 یابد، دوستان و اطرافیان باید همانند خانواده سالمندان، حمایت اجتماعی خود را افزایشحمایت اجتماعی با افزایش سن، افزایش می

سالمندان دهند.افزایش آگاهی سالمت  شود، تا بتوان با توجه به روند رو به رشد پیشنهاد می برای درك اهمیت حمایت اجتماعی در 

 جمعیت سالمندان در جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندان موثر بود.
 

 حمایت اجتماعی، عوامل اجتماعی، سالمند واژگان کليدی :
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حول سالمت: مطالعه بعد از اجرای طرح ت هاخانواربررسی وضعیت پوشش بیمه 

 شرق کشور مقطعی در جنوب 

 استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایرانمحمد خمرنیا، 

   mp.peyvand@yahoo.com    مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران، مصطفی پیوند

 ی دکترای تخصصی اقتصاد سالمت، گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.دانشجو ،فاطمه ستوده زاده

 گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراناسحاق برفر، 

 پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران معاون مرکز بهداشت شهرستان زاهدان، دانشگاه علومنادر پورمند، 

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران.علی میربلوچ زهی، 

 مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران ، فاروق راستادل

 ان، زاهدان، ایرانمرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدایوب کرد تمینی، 

 کارشناس بهداشت خانواده، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایرانام البنین عارفی، 

 مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایرانحامد آذر پیرا، 

 زاهدان، زاهدان، ایرانمرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی  ،واحد بخش بلوچ

 

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند  باشدهای مدیریت ریسک میشیوه بیمه یکی ازمقدمه و هدف: 

اخت از ، از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف طرح تحول سالمت کاهش پردقادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند

تعیین  هدفا بمطالعه  نیاجیب مردم به وسیله ترویج پوشش بیمه می باشد، لذا به منظور بررسی اثرات این برنامه بر پوشش بیمه خانوارها 

 .انجام گردید وضعیت پوشش بیمه خانوارها بعد از اجرای طرح تحول سالمت

استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین و محرومترین در 0۳69: این پژوهش مقطعی با هدف کاربردی درسالمواد و روش ها

خانوار به صورت تصادفی و به روش خوشه  4211استان کشور انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمامی خانوار شهری و روستایی بود که تعداد

ت و با مراجعه حضوری به در منازل خانوارها ای انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه استاندارد پیمایش سالمت سازمان جهانی بهداش

 و استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از جمله رگرسیون لجستیک تحلیل شد. SPSS v19انجام شد. داده ها با کمک  نرم افزار 

( %76.)006ی بیمه و ( دارا%6470خانوار ) 4400( مرد می باشد، تعداد  60/.خانوار ) 4411: بر اساس نتایج مطالعه سرپرست یافته ها

( نیروهای %6) 409(، خدمات درمانی%4279).90 خانوار فاقد بیمه درمانی بودند،. توزیع فراوانی نوع بیمه خانوار ها تامین اجتماعی

 ( فاقد بیمه%6970خانوار ) 4404( بود تعداد %474)9۳( و سایر بیمه ها%۳۳70) 69.( روستایی%4170)260( سالمت همگانی%476)1.مسلح

 مکمل بودند. 

با وجود تمامی تالش ها بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت باز هم درصدی از خانوار ها فاقد بیمه درمانی بودند. از سویی نتيجه گيری: 

 گسترش لیقب از یاقدامات با دیبا گذاران استسی ،مواجه می کند سالمت بار فاجعه های نهیهزنداشتن  بیمه  فرد بیمار را به طور مستقیم با 

 فراهم ها نهیهز نیا مقابل در را خانوارها محافظت نهیزم اثربخش، های پرداخت شیپ جادیا و دارو باالخص سالمت های نهیهز پوشش

 .ندینما

 

 سالمت تحول طرحپوشش بيمه، خانوارها،  واژگان کليدی:
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 یک ت:سالم تحول از اجرای طرح بعد بررسی نحوه تامین هزینه های سالمت خانوارها

 استان  سیستان و بلوچستان در مقطعی مطالعه

 استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایرانمحمد خمرنیا، 

   mp.peyvand@yahoo.comمرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران    ، مصطفی پیوند

 دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد سالمت، گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.فاطمه ستوده زاده، 

 گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراناسحاق برفر، 

 معاون مرکز بهداشت شهرستان زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایراننادر پورمند، 

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران.علی میربلوچ زهی، 

 مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایرانفاروق راستادل،  

 تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران مرکزایوب کرد تمینی، 

 کارشناس بهداشت خانواده، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایرانام البنین عارفی، 

 مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایرانحامد آذر پیرا، 

 مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران واحد بخش بلوچ،

 

امروزه تامین هزینه های خدمات درمانی یکی از مشکالت اساسی خانوار های کم درآمد و با درآمد متوسط محسوب می  :مقدمه و هدف

اران را به وجود آورده و تامین هزینه های سالمت شود. افزایش هزینه های خدمات سالمت مشکالتی مانند افزایش پرداخت از جیب بیم

از  بعد خانوارها یک چالش مهم در نظام سالمت میباشد، لذا این مطالعه با هدف تعین بررسی نحوه تامین هزینه های سالمت خانوارها 

 اجرا گردید. سالمت تحول اجرای طرح

استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین و محرومترین  در0۳69: این پژوهش مقطعی با هدف کاربردی درسالمواد و روش ها

خانوار به صورت تصادفی و به روش خوشه  4211استان کشور انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمامی خانوار شهری و روستایی بود که تعداد

شت و با مراجعه حضوری به درب منازل خانوارها ای انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه استاندارد پیمایش سالمت سازمان جهانی بهدا

 و استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از جمله رگرسیون لجستیک تحلیل شد.  SPSS v 19انجام شد. داده ها با کمک  نرم افزار 

خانوارهای شهری در تامین ( مرد می باشد، خانوارهای روستایی بیشتر از 60/.خانوار ) 4411: بر اساس نتایج مطالعه سرپرست یافته ها

نفر 019( و پس انداز%41نفر)201هزینه های سالمت با  مشکالتی مواجه بودند. نحوه تامین هزینه های سالمت خانوارها از طریق درآمد جاری

متغیرهای ت با ( بود. نحوه تامین هزینه های سالم%06نفر)290( و سایر راهها %01نفر)429( فروش لوازم منزل %.0نفر )210( بیمه۳۳79%)

 طدندانپزشکی، دارویی، فیزیوتراپی، تشخیصی، سرپایی، وجود فرد نیازمند به مراقبت در خانوار، وجود فرد مقیم بیمارستان در خانوار ارتبا

 (.P < 0.05معنا داری نشان داد )

برای تامین هزینه های سالمت خود، با با وجود تمامی تالش ها بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت باز هم خانوار ها نتيجه گيری: 

 تاسیس. باشد یدرمان های مهیب ناکارآمدی از یناش  تواند یم سالمت، بار فاجعه های نهیهز زانیم بودن باالمشکالت جدی مواجه بودند. 

 انوارهاخ محافظت نهیزم ش،اثربخ پرداختهای شیپ جادیا و دارو باالخص سالمت های نهیهز پوشش گسترش لیقب از یاقدامات با دیبا گذاران

 .ندینما فراهم ها نهیهز نیا مقابل در را
 

 سالمت تحول طرحهزینه های سالمت، خانوارها،  واژگان کليدی:
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مصرف الکل در مراجعین اورژانس  سوءبررسی الگوی مسمومیت های ناشی از 

 ۶۹۳۱بیمارستان امام خمینی شهرستان بهشهر در سال 

 

  ی زاده نقی قل، مرتضی کهن سال

 
 واقع نگاهی با .است ایران در قانونی پزشکی موجود های داده اساس بر مرگ شایع دالیل از یکی مسمومیتزمينه و هدف : 

 وجود پیش قرن ها مخدر و الکل از مواد به مصرف سوء که یابیم می در به راحتی مخدر و الکل، مواد به اعتیاد مسئله به بینانه

 آن به و کنند می مصرف الکل میان سالی تا نوجوانی سنین از خصوصاً  زیادی، زنان و نون مرداناک هم که طوری به داشته

به طور کلی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در زمینه مصرف مشروبات الکلی، آمار نسبتا قابل قبولی . شده اند وابسته

درصد آنان  ۳/1درصد این افراد دچار وابستگی و  1/.  ست.شیوع مصرف و اختالل الکل در کشور حدود یک درصد ا. را دارد

. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان مسمومیت های ناشی از مصرف الکل و استخراج شاخص ل هستنددچار سوء مصرف الک

 های اختصاصی مرتبط با آن می باشد.

ت شامل بررسی پرونده های بیمارستانی)استخراج آوری اطالعاروش نمونه گیری، سرشماری، و ابزار جمع مواد و روش ها :

جامعه آماری این پژوهش، کلیه بیمارانی . شاخص های مورد نظر از مستندات پرونده ها( و چک لیست تخصص یافته می باشد

جهت تجزیه  به بیمارستان امام خمینی بهشهر مراجعه نمودند. 0۳69که  به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل در سال 

 استفاده شد. Spssو  Excelحلیل داده ها از نرم افزارهای ت

 %20سال بود.  49تا09مسمومیت ها مربوط به سنین  %91مسمومین مرد بودند.  %01بر اساس نتایج به دست آمده، نتایج : 

ت ها در روز مسمومی %29مسمومین دارای شغل آزاد بودند.  %24مسمومیت ها در فصل تابستان اتفاق افتاد. از لحاظ شغل 

مسمومین بصورت سرپایی درمان و ترخیص شدند. بر اساس یافته ها بین مسمومیت و  %69جمعه واقع شدند. و در نهایت 

 جنسیت، سن، و شغل ارتباط معناداری وجود داشت.

 و اجتماعی اقتصادی، پیچیده دالیل دارای اجتماعی آسیب یک عنوان به آن مصرف سوء و الکل مصرف نتيجه گيری :

 فردی سطح در انتظامی و درمانی اقدامات راستا، این در. دارد جامعه برای سنگینی سالمتی و امنیتی عوارض و است فرهنگی

 بین همکاری با همراه واحد و جامع طرح یک نیازمند رو، این گردد از تاکید پیشگیرانه اجتماعی اقدامات بر باید و نبوده موثر

 مشخص ایران در الکل مصرف سوء کاهش برای کالن راهبرد 9 مجموع در. میباشد یتیحاکم مختلف ارگانهای کل بخشی

 محیط؛ سازی سالم: ۳ مقررات؛ و قوانین اصالح: 4 پرخطر؛ رفتارهای اصالح حامی سیاستهای اتخاذ و اصالح: 0راهبردد. گردی

 .فردی توانمندسازی: 9 و اجتماعی توانمندسازی: 2

 

 الکل مصرف سوءميت، الکل، مسمو واژگان کليدی :

 

 

 



 
 

 

224 

 

 

 

 بررسی مقایسه ای سالمت عمومی دانشجویان سال اول وآخررشته های پرستاری و

 ۶۹۳۱ مامایی دانشگاه آزاد زنجان درسال

  دنیا رحیمی 

 

 

 باخطر کاهش بیماران، ارتباط مستقیم با در بیمارستان و کار دشوار بدلیل شرایط مامایی، دانشجویان رشته پرستاری و مقدمه:

مامایی سالهای  با هدف تعیین میزان سالمت عمومی دانشجویان رشته های پرستاری و مطالعه حاضر؛ سالمت روبه رو هستند.

 انجام گرفت. آخر دانشگاه آزاد زنجان، اول و

اد زنجان مامایی دانشگاه آز دانشجویان سال اول و آخررشته ها ی پرستاری و جامعه آماری این مطالعه توصیفی، مواد وروش ها:

پرسشنامه سالمت  ابزار گردآوری اطالعات، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، نفر 012 بوده که 0۳69 سال در

برای  آنالیز گردیدند. Spss16در فرم کلی اطالعات ثبت وتوسط نرم افزار آماری  در نهایت داده ها سوال بود. 40 عمومی

در  (p<0/05) استفاده شد. از نظر آماری t-testهای  آزمون انحراف معیار و میانگین، راوانی،تحلیل داده ها از توزیع ف تجزیه و

 نظر گرفته شد.

درصد مجرد بودند  0./2 متاهل و درصد 9/40 وباشد  زن می درصد 90/. و مرد درصد ۳/20پاسخ دهنده  012 از یافته ها:

افسردگی در دانشجویان سال  اضطراب و ونمرهای عالیم جسمانی  میانگین بومی بودند. غیر درصد 1/90بومی و درصد 1/26و

ولی میانگین نمره  عالیم اجتماعی در دانشجویان سال اول نسبت به سال آخر بیشتر  آخر نسبت به سال اول بیشتر بوده است،

 باشد. می

ی ال آخر رشته پرستاری ومامایباتوجه به نتایج این مطالعه مبنی بر پایین بودن سطح سالمت دانشجویان س نتيجه گيری:

بررسی علل این موضوع وشناسایی عوامل کاهش دهنده سالمت میتوان منجر به رفع اختالالت احتمالی در این گروه از دانشجویان 

 گردد.

 

 دانشگاه آزادزنجان دانشجویان مامایی، دانشجویان پرستاری، کليد واژه: سالمت عمومی،
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مهندسی دانشگاه آزاد  –های فنی نشجویان دختر رشتهبررسی میزان دانش دا

 ۶۹۳۱اسالمی زنجان در مورد خودآزمایی پستان سال

 

  دریا رحیمی 

 

سرطان پستان به عنوان شایعترین بدخیمی در زنان، در دسته تومورهای با رشد آهسته قرار داشته و یکی از معدود  مقدمه:

پیش آگهی خوبی دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان دانش دانشجویان هایی است که در صورت تشخیص زودرس بدخیمی

 انجام شد. 0۳62مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان در مورد خودآزمایی پستان در سال –های فنی دختر رشته

 -ل دانشکده فنی سا 00نفر از دانشجویان دختر باالی  90این مطالعه یک بررسی توصیفی بوده که بر روی  ها:مواد و روش

-پرسشنامه جمعیت4گیری در دسترس انتخاب شدند. داده با استفادهاز مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان به روش نمونه

 "پرسشنامه دانشاز معاینه پستان"شناسی شامل سن، میزان تحصیالت همسر، وضعیت تأهل و پرسشنامه پژوهشگر ساخته 

آوری گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس ن پستان و معاینات پستان جمعسئوال عمومی، عالیم سرطا ۳9شامل 

 استفاده شد.  00اس نسخه 

درصد به سئواالت مربوط به عالئم پاسخ صحیح داده  92درصد از نمونه ها به سئواالت مربوط به معاینات و به  .9 ها:یافته

( و بین سن P=140/1ه بین سن و دانش دانشجویان در مورد سئواالت معاینات یا )بودند. نتایج آزمون کاس اسکوئر نشان داد ک

شناسی شامل پرسشنامه جمعیت4( نیز همبستگی معنادار وجود دارد. از P=1۳2/1و دانش دانشجویان در مورد سئواالت عالئم )

سئوال  ۳9شامل  "از معاینه پستانپرسشنامه دانش"سن، میزان تحصیالت همسر، وضعیت تأهل و پرسشنامه پژوهشگر ساخته 

 00آوری گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس نسخه عمومی، عالیم سرطان پستان و معاینات پستان جمع

 استفاده شد. 

یح داده درصد به سئواالت مربوط به عالئم پاسخ صح 92درصد از نمونه ها به سئواالت مربوط به معاینات و به  .9 ها:یافته

( و بین سن P=140/1بودند. نتایج آزمون کاس اسکوئر نشان داد که بین سن و دانش دانشجویان در مورد سئواالت معاینات یا )

  ( نیز همبستگی معنادار وجود دارد.P=1۳2/1و دانش دانشجویان در مورد سئواالت عالئم )

های منظم و مدون لذا طراحی برنامه حد متوسط است. مهندسی در -دانش دانشجویان دختر دانشکده فنی  گيری:نتيجه

 آموزشی در رابطه با پیشگیری از سرطان پستان پیشنهاد می شود.

 

 دانش، دانشجویان دختر، غربالگری سرطان پستان،  خودآزمایی پستان. ها:کليدواژه
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 ۳۹تعیین توزیع عوامل خطر در سالمندان شهرستان تبریز در سال 

  Ansari411@yahoo.com M.دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی  ، معصومه انصاری

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی منیره میرزایی،

 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  ،مینو برادران

 مدیرگروه سالمت جمعیت و خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ،ناصر رهبری فرزو
 

های قلبی عروقی از شایعترین بیماریهای جوامع در حال توسعه است عوامل خطر ساز بسیاری برای  بیماریزمينه و هدف : 

یپید، پرفشاری خون ،دیابت و بیماریهای قلبی عروقی در سالمندان کشف شده است که عبارت است از افزایش سطح سرمی ل

عامل  4)فعالیت بدنی کم ، استعمال دخانیات و...(. پرفشاری خون و دیابت  ، مصرف بعضی داروها و شیوه زندگی نامناسبچاقی

اثیر ت خطر ساز عمده برای بیماریهای قلبی عروقی اند. یک چهارم حمالت قلبی در آمریکا در افراد دیابتی به وقوع می پیوندد.

االتر بودن اندازه کمر به باسن به عنوان دیگر کشنده سیگار در سالمندان به اثبات رسیده است . باال بودن نمایه توده بدن وب

عروقی مشخص شده اند. این مطالعه با هدف تعیین توزیع عوامل خطر  –عوامل خطر ساز برای پرفشاری خون و بیماریهای قلبی 

 .انجام گرفت 6۳در سالمندان شهرستان تبریز در سال 

 6۳مراقبت های ادغام یافته سالمندی شهرستان تبریز در سال  این مطالعه با بررسی و جمعبندی  آمارهای مواد و روش ها :

 آنالیز گردیده است . EXCELانجام گرفته ودر برنامه افزاری 

مرد روستایی بررسی شدند . که حدود 201مرد شهری و  ۳11خانم روستایی ،  920خانم شهری و  ۳01در این مطالعه نتایج : 

 90762 مرد روستایی عوامل خطر را داشته اند . 00749مرد شهری و  2799.ی ، خانم روستای  .0.7درصد خانم شهری ، 9.

 مردهای روستایی دارای عامل خطر چاقی بودند. 4476مردهای شهری و  ۳.799های روستایی و خانم ۳9790های شهری و خانم

 یی دخانیات مصرف می کردند.مردهای روستا 9799مردهای شهری و  40799خانمهای روستایی و  0716شهری ،خانم های  1749

از نظر سابقه بیماری  های روستایی ورزش نامستمر داشته اند. از خانم ..0.7نفر 200های شهری و خانماز  ۳762.نفر ، 400

سکته قلبی /آنژین صدری مردان روستایی  9799ردان شهری و م ۳79های روستایی و  خانم 970ای شهری، ه از خانم .272

درصد  746.، صد مردان شهریدر417۳۳های روستایی و  درصد خانم 0762شهری ،درصد خانم های  .417 گزارش شده است.

مردان  04746، مردان شهری 01روستایی و  0.700،  شهریخانم های  .0979 مردان روستایی سابقه بیماری دیابت داشته اند.

مردان  40729مردان شهری و  0179روستایی و  خانمهای 00764ی ،شهرخانم های 24 روستایی پوکی استخوان داشته اند.

مردان شهری ،  9799 خانمهای روستایی و 00769شهری ، درصد خانم های  09 روستایی فشارخون باال گزارش شده است.

 .مردان روستایی چربی خون باال داشته اند ۳9799

را در سالمندان پیش بینی کنند که از مهمترین  بسیاری از عوامل خطر می توانند بروز بیماریهای قلبی عروقی نتيجه گيری :

آنها باال بودن سطح لیپیدها وپرفشاری خون است بطورکلی شیوع دیابت مانند مطالعات اروپایی  درزنان بیشتر از مردان است 

روقی یهای قلبی عبراساس یافته ها بیشتر افراد سالمند در معرض خطرابتال به بیماررصد افراد مورد مطالعه چاق بودند. د ۳.790

 .اند یک برنامه ریزی دقیق و جامع برای کشف علل و تغییر شیوه زندگی بعنوان راهکاری موثر برای کاهش عوامل خطر است

 عوامل خطر سالمندی،  واژگان کليدی :
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( در معاونت بهداشت PHC- MSطراحی سامانه پایش مراقبتهای اولیه بهداشتی )

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 معصومه انصاری، کارشناس سالمت جمعیت و خانواده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

M.Ansari411@yahoo.com    

 متخصص روانپزشکی و رئیس مرکز مطالعات و پژوهش  مصطفی فرح بخش،

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  کارشناس مسوول آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه جواد فرحی شاهگلی،

 تبریز

 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز جعفر صادق تبریزی،

 قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مجید کار آموز،

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مسئول پایش معاونت بهداشت علی رضا حسن زاده،

 

، روشی برای بهره گیری از فناوریهای نوین اطالعاتی  "PHC- MS  "سامانه پایش مراقبتهای اولیه بهداشتیزمينه و هدف : 

شتی ، در ( خدمات ارائه شده در کلیه سطوح سیستم بهدا  Monitoringوارتباطی و به عنوان ابزاری جهت انجام پایش )

راستای تحول نظام سالمت می باشد. هدف از اجرای طرح ، تسهیل پایش ، با انجام الکترونیکی آن، ارائه بازخورد و ارائه گزارش 

 ( می باشد . Paper lessنموداری وضعیت موجود هر سطح نسبت به کلیه سطوح و بصورت آنالین وحذف پایش کاغذی ) 

طالعات الزم،  با توجه به ساختار سیستم بهداشتی کشور ایران ، چارچوبی برای پایش در طرح حاضر، ا مواد و روش ها :

الکترونیکی مراقبتهای اولیه بهداشتی ارائه گردید در ابتدا یک بررسی تطبیقی در مورد محتوا و ساختار پایشهای کاغذی در 

ی اولیه سالمت  و رده های شغلی  و چک سطح کشور انجام گرفت سپس الگوی مورد نظر براساس ساختار نظام مراقبت ها

 لیستهای پایش موجود درسیستم طراحی گردید.

این سامانه اجازه می دهد تمام کارکنان نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی با نام کاربری تعریف شده بتوانند وارد ساختار نتایج : 

ر خود را پایش نمایند. سامانه پایش مراقبتهای اولیه زیرمجموعه خود شده و بر اساس چک لیستها برنامه های سالمت مورد نظ

بهداشتی دارای قابلیتهایی از قبیل ساختار درختی پایش مبتنی بر نظام گسترش شبکه، پایش مدارس مروج سالمت ، اجرای 

ول، تعیین فرایند کامل پایش واحدهای ارائه خدمت، امکان مقایسه عملکرد سطوح مختلف ارائه خدمت بصورت نمودارها و جدا

فرایندهای دارای ضعف در عملکرد، تعیین میزان انطباق پایش های متعدد کاربران با یک چک لیست می باشد که همزمان بعد 

 از انجام پایش در کلیه سطوح قابل مشاهده خواهد بود .

، عفایی نقاط قوت و ضارشد، شناس این سامانه برای تمامی پایشگران در سطوح مختلف بخصوص برای مدیران نتيجه گيری :

 د. ، بسیار مهم می باشن در راستای بهبود اهداف سازمانیفرصتها و تهدیدها را تسهیل وبرای برنامه ریزی و سیاستگزاری سازما
 

 سامانه، پایش، تبریز، مراقبتهای اوليه بهداشتیواژگان کليدی : 
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ری در استان نیترات و نیتریت منابع آب آشامیدنی و بروز سرطان های معده و م

 آذربایجان شرقی

 

 ، ایرانایران، تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی پزشکی، دانشکده پیوسته دکتری دانشجوی ،اورجی میالد

 دانشجویی قاتتحقی مراغه، کمیته پزشکی علوم عمومی، دانشکده بهداشت پیوسته کارشناسی دانشجوی ،رحیمی رعنا

 rana60rah@gmail.com   مراغه، ایران

 دانشجویی قاتتحقی مراغه، کمیته پزشکی علوم عمومی، دانشکده بهداشت پیوسته کارشناسی دانشجوی ،غزنوی مینا

 مراغه، ایران

 

 بیماری این .باشد می سال در باالیی میر و مرگ عامل و دنیا در شایع های سرطان از معده و مری های سرطان : هدف و زمينه

 که دشو می محسوب بیماری این بروز عوامل از زندگی سبک و محیطی های آلودگی .داردن جهان سراسر در یکسانی پراکندگی

 ینتعی باهدف پژوهش این .است آشامیدنی آب نیتریت و نیترات میزان ها، سرطان این بروز بر موثر و محیطی عوامل از یکی

 .است شده طراحی ریم و معده های سرطان بروز با آشامیدنی آب منابع نیتریت و نیترات بین ارتباط

 اطالعاتی های پایگاه در وجو جست طریق از 4100 تا 4119 سالهای بین اطالعات مروری، مطالعه این در : ها روش و مواد

SID، PUBMED وجوگر جست موتور و google scholar آب 7نیتریت و نیترات کلیدی های واژه از بردن بهره با و 

 و ناقص های داده با مقاالت .باشد می( AND) عملگر از استفاده با واژگان ترکیب وهنح .شد حاصل معده سرطان، آشامیدنی

 .شدند خارج مطالعه از بودند مربوط بحث موضوع به کمتر مقاالتی

 ارداستاند محدوده در شده گیری اندازه مناطق تمامی در آشامیدنی آب نیتریت و نیترات میزان که داد نشان نتایج : نتایج

 ودوج مری و معده های سرطان و آشامیدنی آب نیترات میزان بین داری معنی ارتباط. دارد قرار آشامیدنی آب برای شده تعریف

 .نداشت وجود مری و معده باسرطان آب نیتریت سطح بین داری معنی ارتباط هیچ اما دارد

 این رد مری سرطان بروز در دخیل جتماعیوا محیطی عوامل از آشامیدنی آب نیترات مطالعه، نتایج به توجه با : گيری نتيجه

 .ندارد تاثیری معده و مری سرطان بروز در آشامیدنی آب نیتریت غلظت ولی باشد می منطقه

 

 شرقی آذربایجان آشاميدنی، آب منابع نيتریت، نيترات، ومعده، مری های سرطان : کليدی واژگان
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ان روانسر نسبت به بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران شهرست

 Bهای ایدز و هپاتیت انتقال بیماری

 دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاه عاطفه خرمی،

 مانشاه  رهیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، ک انور اسدی،

 دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاه رضا رستمی،

 دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاه پیام خانلری،

 قات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاهدانشجویی کمیته تحقی مسعود خسروی پور،

 دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران، کرمانشاه فرید خسروی،

 رمانشاهکرمانشاه، ایران، ک دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نوید ویسی،

 

های است که یکی از کانون های واگیر ویروسیعدم انتقال بیماری جامعه هر ضروری و مهم مسائل از کییزمينه و هدف : 

باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران شهرستان روانسر ها میها آرایشگاهانتقال این بیماری

 صورت گرفت. Bت به ایدز و هپاتیت نسب

مقطعی است. در ابتدا اقدام به طراحی پرسشنامه محقق ساخته شد. جامعه مورد  -این پژوهش توصیفی مواد و روش ها :

نفر از آرایشگران مورد مطالعه  91برای انجام این مطالعه با استفاده از روش سرشماری مطالعه آرایشگران شهرستان روانسر بود. 

طرفه در سطح مستقل دو گروهی و آنالیز واریانس یک Tو با کاربرد آزمون  ver16SPSSافزارنتایج حاصله توسط نرمر گرفتند. قرا

 مورد ارزیابی قرار گرفت.  α 0.05 =معناداری 

قال بیماری های انتمیزان آگاهی افراد مورد مطالعه در خصوص رفتارهای بهداشتی و استفاده از وسایل شخصی و راهنتایج : 

)خوب( بود. میزان نگرش  0/00( بطور کلی نمره آگاهی آرایشگران شهرستان روانسر <P 19/1تفاوت معنادار وجود نداشت )

افراد مورد مطالعه در خصوص عدم استفاده از خدمات تخصصی از جمله تاتو ابرو، لب، بر اساس سطح تحصیالت و رده سنی 

یزان عملکرد آرایشگران شهر روانسر در ارتباط با استفاده از گندزداهای مناسب، اتوکالو، ( و م>P 19/1تفاوت معنادار داشت )

 وسایل شخصی خوب بود.

توان گفت در صورتی که بخواهیم یک برنامه آموزشی در جهت مدیریت رعایت بهداشت در بر اساس نتایج می نتيجه گيری :

ایی مثل نوع سکونت، جنسیت افراد و گروه سنی موثر بر مدیریت مذکور را باید ها تدوین شود با توجه به تاثیر پارامترهآرایشگاه

الذکر لحاظ نمود. هرچند سطح اگاهی و نگرش افراد مورد بررسی در ارتباط با مدیریت عدم انتقال در برنامه آموزشی فوق

 توانهای مذکور میت مربوط به آمار بیماریدر سطح نسبتاً خوبی قرار دارد اما با توجه به مشکال Bهای ایدز و هپاتیت بیماری

 گفت که آگاهی و نگرش موجود به عملکرد تبدیل نشده است.

 

 Bآگاهی، نگرش، عملکرد، آرایشگران، روانسر، ایدز و هپاتيت  واژگان کليدی :
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 استفاده از یادآورهای پیام کوتاه تلفن همراه در مراقبت سالمت

 

 الهام حق شناس ،حوریه ماسوریان

 

 

برای ارائه مراقبت های بهداشتی فردی که در جهت  ندشیوع جهانی تلفن های همراه آن ها را به یک پلت فرم قدرتم مقدمه:

در واقع، تلفن همراه یک تکنولوژی ساده ای است که همه جا حاضر است و پیام  راحتی بیمار ارائه می شود تبدیل کرده است.

فاده به عنوان یاد آورنده ها نقش مهمی افزایش کیفیت زندگی بیماران ایفا میکنند. ( به جهت استText Messageهای متنی )

 هدف از این مطالعه بررسی چگونگی استفاده از پیام کوتاه تلفن همراه در سرویس های مراقبت سالمت است.

در فاصله سال  ،Scopus ،Web of Science ،Science direct، Pub Medپایگاه های داده الکترونیک از جمله  روش:

 reminders" "text "مورد جستجو قرار گرفت. کلید واژه ها جهت جستجوی منابع علمی عبارت بودند از  4101-.410های 

message reminders" در ترکیب با واژه های "mobile health "health care services" " و از طریق عملگر

“AND” 410مقاالت صورت گرفته و به منابع انگلیسی و فاصله زمانی سال های .  جستجوی مذکور در عناوین و چکیده.-

 محدود گردید.   4101

گروه طبقه بندی  9مقاله مورد بررسی قرارگرفت، که در  49در این مطالعه با بررسی ها و محدودیت های انجام شده  یافته ها:

، یاد آورنده های مطب ٪22( 00/49ادآورنده های دارویی)، ی ٪۳4( 49/ 0شدند.پیام های کوتاه یاد آور جهت خود مدیریتی )

و یک مقاله در مورد یاد آورنده پیام های امیدوار کننده  ٪0( 4/49، یاد آورنده انجام ورزش های درمانی ) ٪04( ۳/49پزشک )

ر د که باعث کاهش مقداجهت درمان بیماری افسردگی بود. بیشترین مقاالت مربوط به یاد آورنده های پیام کوتاه دارویی بودن

 دوزهای دارویی فراموش شده بیماران، کاهش فراموشی زمان مصرف دارو میشدند.

در میان آخرین فناوری ها برای چنین مداخالت سالمت همراه، گوشی های هوشمند یکی از امیدبخش ترین  نتيجه گيری:

هایی برای بهبود دسترسی به مداخالت المت همراه فرصتس ابزارهایی با پایگاه گسترده ای از کاربران و استفاده آسان است.

توان در لحظه روی رفتارهای کند و این مزیت را با خود به همراه دارد که بواسطه سالمت همراه میارتقای سالمت ارائه می

ی و نظارت بر ات رفتارهای بالقوه پیام متنی شامل بهبود پایبندی داروئی، کمک به ایجاد تغییرقابلیتبهداشتی تاثیر گذاشت. 

اگرچه .بیمار است. بکارگیری پیام متنی برای ایجاد تغییرات رفتاری در سبک زندگی بیمار، منجر به بهبود زندگی افراد می شود

با گروه های مختلف بیمار در مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند، اما میزان شواهد توصیه  SMS یادآورهای

 هنوز محدود است.  SMS یهای کاربرد

 

 خود مراقبتی -سالمت همراه -پيام کوتاه -یاد آورندهواژگان کليدی: 
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 بندند؟ یک مطالعه کیفیینمها در اتوبوس کمربند ایمنی یرانیاچرا 

قات یته تحقی، کمدانشکده بهداشت ،دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،جواد هارونی

 تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشجویی

آور گروه آموزشی بهداشت عمومی و مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان بهداشت، آموزش دانشیار ،محتشم غفاری

 ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، محیط و کار، دانشکده

ر آوشی بهداشت عمومی و مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیانگروه آموز بهداشت، آموزش ستادیارا سکینه رخشنده رو،

 ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، محیط و کار، دانشکده

 

 رتأثیاستفاده از کمربند ایمنی روی کاهش شدت جراحات ناشی از تصادفات رانندگی  اندازهبههیچ رفتاری زمينه و هدف : 

ص نمودن مشخ باهدفو این مطالعه  در مسافران اتوبوس مغفول مانده یمنیبستن کمربند ا ه،ینقل لیع وساانوا نیب . درگذاردینم

 کننده رفتار بستن کمربند ایمنی در اتوبوس طراحی و اجراشده استعوامل تعیین

و رانندگان اتوبوس و شد. مسافران  انجام 0۳69این مطالعه به روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا در سال  مواد و روش ها :

ن صورت داوطلبانه در ایافسران پلیس راه  به نیز متخصصان )آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی( و

ها تمام مصاحبه و تا رسیدن به اشباع ادامه یافت. با رعایت حداکثر تنوع بود  هدفمندی ریگنمونهروش  مطالعه مشارکت نمودند.

 بندی و مورد تحلیل قرار گرفتند.ه ضبط، دستهبالفاصل

تم فرعی خالصه گردید.   تمهای اصلی  00تم اصلی و  09نتایج مطالعه در دو طبقه اصلی عوامل فردی و غیر فردی، نتایج : 

لی، دات کنترآگاهی، عوامل زمینه ای، اعتقادات رفتاری، ارزشیابی پیامدرفتاری، اعتقادات هنجاری، انگیزش برای پیروی، اعتقا

قدرت درك شده، اعتماد پیرامونی، یادگیری مشاهده ای، موانع درك شده، تهدید درك شده، کارآمدی پاسخ درك شده در 

 .طبقه عوامل فردی و تم های اصلی قانون و نظارت، محیط و آموزش   قرار گرفتند

 ونقلحمل گذاران حوزه سالمت و حوزهیز سیاستتواند توسط سایر محققین و ننتایج حاصل از این مطالعه می نتيجه گيری :

در طراحی و اجرای مداخالت با تمرکز بر عوامل فردی و روانشناختی در کنار توجه به عوامل غیر فردی همچون فراهمی و سالم 

 بودن کمربند اتوبوس، مورداستفاده قرار گیرد.

 

 یپليس راهنمایی و رانندگ ،سافرانکننده، اتوبوس، مکمربند ایمنی، تعيين واژگان کليدی :

 

  



 
 

 

291 

 

 

 

 یفیمرور توص کی: رانیتجرد در ا دهیپد جادینگرش جوانان به ازدواج و ا

ت علمی گروه هیأ -تهران یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز ،یسالمت و رفاه اجتماع یدکترا یدانشجو، ینماز هیآس

 مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

 anamazi55@yahoo.com  

 

است که در نتیجه تغییرات کالن  یدر نگرش ازدواج جوانان و بروز پدیده تجرد قطعی ، از جمله تحوالت رییتغزمينه و هدف : 

شده است. پدیده افزایش سن ازدواج و در ادامه بروز تجرد قطعی باعث اختالل در کارکرد طبیعی نهاد  جادیدر سطح جامعه ا

مطالعه با هدف مرور  نیهایی در سطح جامعه خواهیم بود. اطور طبیعی شاهد وجود نابسامانی شده و به دنبال این امر به خانواده

 به امر ازدواج و عوامل موثر بر آن در داخل کشور انجام گرفته است. جوانانگرفته در مورد نگرش مطالعات انجام

 یداخل کشور با موضوعاتمجالت شده در  چاپت انجام گرفت مطالعا یفیمطالعه که با روش مرور توص نیدر ا مواد و روش ها :

 یبه صورت تصادف قالهم 4انتخاب و از هر سال  69-0۳00 یازدواج از سالها ریتاخ یچون ازدواج، نگرش جوانان به آن و علتها

 قرار گرفت. یمورد بررس

 نیزان وقوع پدیده ازدواج دارد. همچنزنان تأثیر منفی بر می التیبود که سطح تحص نیبه دست آمده ا جینتا نیاز مهمترنتایج : 

ازدواج پسران در جامعه مطرح شد.  کالتبیکاری و عدم اشتغال، مشکل مسکن و مشکالت اقتصادی به عنوان مهمترین مش

 زیاد توقّع اقتصادی، مشکالت خواهی،چشمی و زیادهمهمترین مشکالت ازدواج دختران در جامعه، نبود جوان مناسب، چشم هم

خانواده  اصرار لیو ازدواج به دل نیبه محبت باالتر ازین بیازدواج، به ترت لیدال تی. از نظر اهمبودوالدین  یسختگیر و هاخانواده

رتبه را داشت. نظر دختران و پسران مجرد جوان دربارة ضرورت امر ازدواج یکسان نبوده و مردان بیش از  نیکمتر انیو اطراف

است این و امر بر اساس نتایج آماری به دست آمده، از لحاظ آماری معنادار  یضرور یکردن امر که ازدواج دانزنان تأکید داشته

معنا که  نیشود به ابا افزایش سن جوانان تغییر معکوس در نگرش آنان درباره ضرورت امر ازدواج مشاهده می نیاست. همچن

 کنند.یدرباره ازدواج احساس م یشتریسنتر ضرورت بجوانان کم

و فراهم  آن جادیکمک به ا گاهیجا نبهتری است، خانواده یمتشکل از واحدها یااز آن جا که جامعه، مجموعه جه گيری :نتي

مشکل  کیمسئله به عنوان  نیجوانان، خود جامعه است. لذا الزم است همه دست اندرکاران به ا یازدواج برا تیساختن موقع

ان جوان یاریتمام مسلمانان را به  یاهیچنانکه قرآن، در آ ند؛ینما معطوفرفع آن  ینگاه کرده و تمام تالش خود را برا یتیفور

 امر ازدواج دعوت کرده است. لیتسه یبرا

 

 خانواده، جوانان، ازدواج، نگرش، سن ازدواج واژگان کليدی :
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شکست درمان و عود بیماری تب مالت با  بندی عوامل موثر برشناسایی و رتبه

 TOPSISنیک استفاده از تک

م پزشکی دانشگاه علو دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،کارشناس معاونت بهداشتی، فیروز امرایی،

 ایران. لرستان،

 تهران، ایران. دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی، دانشکده مدیریت، استادیار، علیرضا سلوکدار،

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ایران. بهداشت،معاون  دکترای حرفه ای پزشکی، محمدعلی دریک،

 ن.دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ایرا معاون اجرایی بهداشت، کارشناس علوم آزمایشگاهی، ملک حسین برخوردار،

رستان، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی ل دانشجوی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی، پژمان امرایی،

 ایران.

 

شناسایی  رمنظو به مطالعه ینا. ستا مالت تب لکنتر و نمادر در هعمد تمشکال از یکی دعو و نمادر شکستينه و هدف : زم

 نمادر تحت رانبیما در TOPSISشکست درمان و عود بیماری تب مالت با استفاده از تکنیک  بندی عوامل موثر برو رتبه

 ست.ا هشد منجادر دانشگاه علوم پزشکی لرستان ا زسلووبر

نفر از کارشناسان مبارزه با بیماریها و پزشکان  91پیمایشی است. جامعه آماری شامل  -پژوهش حاضر توصیفی مواد و روش ها :

علت است، که به 0۳69شبکه بهداشت و درمان شهرستان های تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در 

ساخته بر مبنای عوامل ی محققها، پرسشنامهورت نگرفته است. ابزار گردآوری دادهگیری صمحدودیت حجم جامعه، نمونه

احتمالی موثر بر شکست درمان است که با همکاری کارشناسان مبارزه با بیماریها و پزشکان برنامه تب مالت طراحی شده است. 

فرمول آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و برای تعیین پایایی آن از

01/1 α=  افزار آماریها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرمبرآورد شد. برای تجزیه و تحلیل دادهSPSS  و از تکنیک 

TOPSIS .استفاده شده است 

عامل مزبور بر شکست  41دان معنا است که گیرد. این بمورد تایید قرار می 41های ا تا یافته ها نشان داد که فرضیهنتایج : 

 "بندی عوامل موثر بر شکست درمان تب مالت نشان داد که عامل درمان تب مالت مؤثر است. و همچنین نتایج حاصل از رتبه

بیشترین و عامل عدم تست حساسیت دارویی توسط  "عدم تبعیت از درمان توسط بیمار به دلیل طوالنی بودن روند درمانی 

 داشته است. TOPSISکمترین تاثیر را در شکست درمان تب مالت در  دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر اساس تکنیک  "کپزش

نتیجه گیری می شود که کارشناسان برنامه تب مالت بایستی بر اساس اولویت های تعیین شده بر روی عوامل  نتيجه گيری :

اهکارهایی استفاده گردد که میزان تاثیر گذاری این عوامل را به صفر نزدیک شناسایی شده  در شکست درمان فعالیت کنند و از ر

 کنند.

 

    TOPSIS، تکنيک شکست درمان، تب مالتواژگان کليدی : 
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 با وضعیت چاقی،(  (AHEI-2010شاخص غذای سالم تغییر یافته ارزیابی ارتباط 

 تهران در سالمندان شهر  hs-CRPو Dهیدروکسی ویتامین  10غلظت سرمی 

 حامد کرد ورکانه 

 
چاقی یک معضل نگران کننده در عصر حاضر و عامل بسیاری از بیماری های غیر واگیر مزمن می باشد.عوامل زمينه و هدف : 

متعدد تغذیه ای و غیر تغذیه ای در بروز این بحران سالمتی دخیل هستند.یکی از عوامل مهم غذایی کیفیت رژیم غذایی افراد 

 D3، ویتامین چاقی ( باAHEI-2010) غذای سالم تغییر یافتهف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص . هدمی باشد

 می باشد. سالمندان در CRPو

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم سالمند  061 این مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی بر روی مواد و روش ها :

جمع اوری شد و میزان امه بسامد خوراك نز طریق پرسشادریافت های غذایی  جام شد.ان به روش خوشه ای  پزشکی تهران

.در انالیز نهایی با رگرسیون دور کمرانجام شد و قد ،. اندازه گیری وزنبا خون ناشتا محاسبه گشتhs-CRPو  Dویتامین

 در نظر گرفته شد. 19/1لجستیک عوامل مخدوش گر کنترل و سطح معنا داری 

توزیع افراد از نظر وزن ،نمایه توده بدن و دور  بود. 06/46میانگین شاخص توده ی بدنی و  .۳0/9افراد  یانگین سنیمنتایج : 

غذای سالم شاخص نسبت شانس ابتال به چاقی شکمی بر حسب  .غذای سالم تغییر یافته معنا دار نبود کمر بر حسب شاخص

راورد شد که از لحاظ اماری معنا دار بود اما برای نسبت شانس چاقی ب =OR 09/1تغییر یافته پس از تعدیل مخدوش گرها ل

 .p=  41/0عمومی این توزیع معنا دار نبود

در نتیجه این مطالعه بیان میکند که با افزایش امتیاز شاخص غذایی سالم تغییر یافته نسبت شانس ابتال به چاقی  نتيجه گيری :

-hsو  D3اماری بین شاخص غذایی سالم تغییر یافته  با چاقی عمومی، ویتامین شکمی کاهش می یابد. اما رابطه معنا دار 

CRP  .وجود ندارد 

 

 شاخص غذای سالم تغيير یافته ،چاقی،دور کمر، چاقی شکمی، سالمندانواژگان کليدی : 
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ارتباط بار اسیدی رژِیم غذایی با ترکیب بدن و زیست نشانگرهای التهابی در 

 بت نوع دومبتالیان به دیا

 حامد کرد ورکانه

 

 

 

ارتباط  نییشود. هدف از مطالعه حاضر، تع یم ابتیخطر ابتال به د شیسبب افزا ییغذا میرژ یدیبار اس شیافزازمينه و هدف : 

 .دباش ینوع دو م ابتیمبتال به د مارانیدر ب یالتهاب ینشانگرها ستیبدن و ز بیبا ترک ییغذا میرژِ یدیشاخص بار اس

 یمیرژ یابیارز یسال هستند. برا 94/90سن   نیانگینوع دو  با م یابتید مارانیب 009جامعه مورد پژوهش  روش ها :مواد و 

 PRAL  (potential یدیبار اس یشد و شاخص ها لیتکم ییقلم غذا .02افراد، پرسشنامه تکرر مصرف خوراك که شامل  

renal acid load )   وNEAP (Net Endogenous Acid Production) یو فاکتورها دیهر شخص محاسبه گرد یبرا 

 ی)وزن، قد، دور کمر و درصد چربیتن سنج یها یریشد. اندازه گ یریاندازه گ  TNF_aو 9 نینترلوکی، ا hs_CRP یالتهاب

(FM)) انسیو آزمون کووار رسونیآزمون پ ،یرگرسیون خط یانجام شده است. از آزمون ها یابتید مارانیدر ب (ANCOVA )

 ها استفاده شد داده زیلآنا یبرا

 =1۳0/1=بتا، TNF_a (09./1  ی( و فاکتور التهابp=124/1=بتا، 061/1کل بدن ) یتنها درصد چرب رهاییمتغ نیدر بنتایج : 

pیدی( با شاخص بار اس PRAL تنها درصد  ،ییغذا میرژ یدیبار اس یسهک ها نیداشتند. در ب یارتباط مثبت و معنا دار

کل بدن و  یکه درصد چرب یمتفاوت بود، به نحو PRAL هینما یسهک ها نیدر ب TNF_a یبدن و فاکتور التهابکل  یچرب

همچنان معنا دار  یکردن مخدوشگرها لیارتباط بعد از تعد نیدو و سه باالتر بود و ا یدر سهک ها TNF_a یفاکتور التهاب

 (.بی، به ترتp=1۳4/1و p=1۳0/1ماند ) یباق

 دارد. TNF-αبدن و   یتوده چرب شیبا افزا یارتباط مثبت PRAL هیمطالعه حاضر  نشان داد که نما نتيجه گيری :

 

 بدن بينوع دو، ترک ابتیالتهاب، د ،یديبار اسواژگان کليدی : 
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Does cocoa/dark chocolate supplementation have favorable effect 

on body weight, body mass index and waist circumference? A 

systematic review, meta-analysis and dose-response of 

randomized clinical trials 

 

 

 

Background and Aim: Cocoa and dark chocolate (DC) have been reported to be effective 

for health promotion; however the exact effect of cocoa/DC on anthropometric measures have 

not been yet defined. 

Materials and Methods: A comprehensive search to identify randomized clinical trials 

(RCTs) investigating the impact of cocoa/DC on body weight, body mass index (BMI) and 

waist circumference(WC) was performed up to December 2017. A meta-analysis of eligible 

studies was performed using random effects model to estimate pooled effect size. Fractional 

polynominal modeling was used to explore dose-response relationships for cocoa/DC 

supplementation. 

Results: A total of 35 RCTs investigated the effects of cocoa/DC on weight, BMI and WC 

were included. Meta-analysis did not suggest any significant effect of cocoa/DC 

supplementation on body weight (-0.108 kg,95% CI -0.262, 0.046 P=0.168), BMI (-0.014 

kg/m295% CI -0.105, 

0.077, P: 0.759,) and WC (0.025 cm95% CI -0.083, 0.129, P= 0.640). Subgroup analysis 

revealed that that weight and BMI were reduced with cocoa/DC supplementation ≥30g 

chocolate per day in trials between 4-8 weeks. Chocolate consumption resulted in WC 

reduction in nonlinear fashion (r= 0.042, P-nonlinearity=0.008). 

Conclusion: Cocoa/DC supplementation reduced body weight, BMI and WC. Dose and 

duration were important determinates for favorable effects on anthropometric measures. 

 

Keywords: cocoa/dark chocolate, body weight, meta-analysis 
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Self-care in people with diabete, A Review  

Tayebe  Rahmani, Dept. of Aging Health & Promotion, School of Health, Shiraz University 

of Medical Sciences, Shiraz, Iran 

Mahin Nazari, Dept. of Aging Health & Promotion, School of Health, Shiraz University of 

Medical Sciences, Shiraz, Iran 

 

Background and Aim: Diabete is one of the most important diseases in the world that 

affects all aspects of the lives of people. In 2011, 366 million people were affected by diabetes 

worldwide, and it is estimated that this figure will reach 552 million in 2030. The number of 

people with diabetes in Iran is estimated at more than 1.5 million.Disability, loss of quality of 

life, and death are the most serious consequences of diabetes. The present study survey 

effective factors on self-care in people with diabetes. 

Materials and Methods: In this review study, the keywords of, diabetes, self-care 

glycemic control were searched in pubmed, google scholar and SID through 2000 – 2017. The 

study aimed to investigate effective factors on self-care in people with diabetes.  

Results: 18000 article  worked in this field that  survey psychosocial and educational factors 

on self-care in people with diabetes. The essential self-care behaviors in people with diabetes 

which predict good outcomes namely healthy eating, being physically active, monitoring of 

blood sugar, compliant with medications, good problem-solving skills, healthy coping skills 

and risk-reduction behaviors. Most important factors influencing self-care diabetes includes 

interventions focused on behavior change، group counseling، self-management training، social 

support psychological interventions especially for depression and anxiety of these patients and 

high self-efficacy. 

Conclusion: The results of these studies indicate that increasing self-care in diabetics 

requires comprehensive work which takes all aspects of diabetes self-care. For example, 

increasing self-efficacy and social support can help people overcome perceived barriers to 

treatment diabete. And ultimately, all of this comprehensive care will increase the quality of 

life of these patients. 

 

Keywords: diabetes, self-care , glycemic control 
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Evaluation of sleep quality among elderly people: A Population 

Based Survey in Shiraz, Iran 

Behnam Honarvar,  Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran  

Tayebe Rahmani,  Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran  

Elahe Khaksar,  Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran  

Fateme Jafari,  Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran  

Maryam Azadegan, Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran  

Zahra Gheibi, Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran  

Farzaneh Bahadori, Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran  

Zahra Maleki, Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran  

 
Background and Aim: Older age population shows an increasing trend in Iran. According 

to the last national census of Iran in 2016, elderly adults constitutes 9.2% of total population; 

including 49% males and 51% females. Changes in sleep patterns can influence the quality of 

life of many older adults. This study was aimed to evaluate the sleep quality among shiraz 

elderly people. 

Materials and Methods: This 1.5 years population based survey was conducted in 2016-

2017 and 412 elderly adults were selected through a multistage cluster sampling method. Their 

sleep quality was evaluated by standard Pittsburgh questionnaire .Data was analyzed in SPSS. 

Results: Mean age of participants was 68.1±6.2 years. Interviewees consisted of 216(52.4%) 

females and 196(47.6%) males. 55.2% of participants had sleep problems including 46.6% with 

moderate to 8.3% with serious and 0.3 % with very serious sleep problems. Various factors 

influenced the participants' sleep quality such as quality of Life, marital status, having chronic 

illnesses like heart disease and chronic pain. 

Conclusion: This study showed that more than half of elderlies in our region suffer from 

sleep problems which can affect all aspects of the their life. Therefore, prevention and/ or care 

about sleep problems should be integrated in primary health care system for this population.  

 

Keywords: Sleep problem, Elderly, Quality of Life , Shiraz 
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Depression risk factors in the elderly . A Review 

Tayebe  Rahmani, Dept. of Aging Health & Promotion, School of Health, Shiraz University 

of Medical Sciences, Shiraz, Iran 

Mahin Nazari, Dept. of Aging Health & Promotion, School of Health, Shiraz University of 

Medical Sciences, Shiraz, Iran 

 
Background and Aim: Older age population shows an increasing trend in Iran. According 

to the last national census of Iran in 2016, elderly adults constitutes 9.2% of total population; 

including 49% males and 51% females. Depression is a common mental disorder in the old 

age. According to Mental Health Foundation statistics on mental health, depression is more 

common in the elderly than in any other age group, affecting 20 percent of those living in the 

community and 40 percent of those who are living in care homes and associated with functional 

loss, frequent hospital re-admissions, and a higher mortality rate.  

Materials and Methods: In this review study, the keywords of, depression ,elderly  ,mental 

health were searched in pubmed, google scholar and SID through 2000 – 2017. The study 

aimed to investigate factors affecting depression in the elderly 

Results: Thirty articles entered the study. According to the results ,most important factors 

influencing depression in the elderly include:female, disability, new disease, having previous 

depression, pain, cognitive impairment, functional impairment, sleep disturbance,  low or no 

social connection,  poverty and isolation. 

Conclusion: Since depression has a high prevalence in the elderly and affects all aspects of 

their lives, planning to reduce the impact of these factors on the elderly is very essential ,  also 

interventions to reduce depression such as cognitive behavioral therapy, mindfulness, and 

stress management are very useful for this age group. 

 

Keywords: depression, elderly ,mental health ,Risk factor 
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Relationship between quality of life and sleep disorders in the 

elderly: A Population Based Survey in Shiraz, Iran 

Behnam Honarvar,  Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

Tayebe Rahmani,  Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

Elahe Khaksar, Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

Zahra Gheibi, Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

Farzaneh Bahadori, Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

Zahra Maleki,  Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

Fateme Jafari, Health Policy Research Center, Institute of Health, Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran 

  

Background and Aim: Older age population shows an increasing trend in Iran. According to the 

last national census of Iran in 2016, elderly adults constitutes 9.2% of total population; including 49% 

males and 51% females. One of the factors that affects elderly quality of life is having a convenient 

sleep. Sleep disorder in the elderly has a high prevalence .Studies have shown that there are several 

factors affects elderly sleep. Such as having chronic illnesses and use of various medications .purpose 

of this study is determine whether the quality of life affects elderly sleep disorder. 

Materials and Methods: This 1.5 years population based survey was conducted in 2016-2017 and 

412 elderly adults were selected through a multistage cluster sampling method. Their sleep quality was 

evaluated by standard Pittsburgh questionnaire and their quality of life evaluated by standard LEIPAD 

quality of Life in the elderly questionnaire. Data was analyzed in SPSS. 

Results: Mean age of participants was 68.1±6.2 years. Interviewees consisted of 216 (52.4%) females 

and 196(47.6%) males. 55.2% of participants had sleep problems and 97(25.1) had low quality of life. 

The results of this study showed that with p-value <0.05 , there is relationship between quality of life 

and sleep disturbance. And people with higher quality of life had better sleep. 

 Conclusion: This study showed that more than half of elderlies in our region suffer from sleep 

problems and high quality of life can have a positive effect on the elderly sleep. Quality of life has 

different dimensions that improving of any dimension can improve the sleep quality of the elderly. 

Therefore improving the quality of life of the elderly should be an important goal for the state and the 

health system. 

 

Keywords: Sleep problem, Elderly, Quality of Life, Shiraz 
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تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان با استفاده از روش ترکیبی بر اتخاذ رفتارهای 

در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کوت  دندان پیشگیری کننده از پوسیدگی

 عبداهلل

  شمس الدین نیکنامی، رحمان پناهی، حسنا رشیدی بیرگانی

 

 

بهداشت ضعیف دهان  تأثیرات بهداشت دهان و دندان یک ضرورت و بخشی از سالمت عمومی است. با توجه بهزمينه و هدف : 

با هدف این بیماری ها در سنین مدرسه، این مطالعه  بودن شایعو  یزندگ کیفیت بر و دندان و بیماری های درمان نشده دهانی

دندان  تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان با استفاده از روش ترکیبی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی تعیین

      در دانش آموزان انجام شد.

دختر مقطع ابتدایی شهر کوت عبداهلل در نیمسال اول سال تحصیلی دانش آموزان در این مطالعه نیمه تجربی  مواد و روش ها :

ابزار گردآوری اطالعات، شامل پرسشنامه نفره انتخاب شدند.  91گروه  4به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای  69-69

 خصوص پیشگیری برای سنجش آگاهی، نگرش و رفتار درمحقق ساخته معتبر ویژگی های جمعیتی و زمینه ای و پرسشنامه 

بود که بعد از بررسی و تایید روایی صوری و محتوی و پایایی به روش بازآزمایی و سنجش آلفا کرونباخ در  از پوسیدگی دندان

دو جلسه آموزش به روش ترکیبی را دریافت کردند. آزمون پس از مداخله تکمیل گردید. گروه قبل، بالفاصله و دو ماه سه مرحله 

 تحلیل شدند.  09نسخه   spssی شده با استفاده از آزمون های متناسب و نرم افزار داده های گردآور

قبل از آموزش دو گروه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی و زمینه ای و متغیرهای آگاهی، نگرش و رفتار تفاوت نتایج : 

متغیرها در گروه آزمون به طور معناداری (. پس از آموزش مقایسه دو گروه نشان داد که میانگین <19/1Pمعنادار نداشتند )

 .(P<19/1)نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است 

اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از آموزش ترکیبی، بر ارتقای این مطالعه نشان داد که آموزش با استفاده از  نتيجه گيری :

 ، موثر بوده است. دندان در دانش آموزان پوسیدگی

 

 آموزش ترکيبی، دانش آموزان، رفتار، بهداشت دهان و دندان، آموزش بهداشت، پوسيدگی دندان. :واژگان کليدی 
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بررسی میزان آگاهی، نگرش،  رفتار و عوامل مرتبط با آن ها در دانش آموزان 

 مقطع ابتدایی شهر کوت عبداهلل  در خصوص پیشگیری از پوسیدگی دندان

  شمس الدین نیکنامی، اهیرحمان پن، حسنا رشیدی بیرگانی
 

 

تعیین میزان آگاهی،  با هدفاین مطالعه  بهداشت دهان و دندان یک ضرورت و بخشی از سالمت عمومی است.زمينه و هدف : 

      انجام شد.نگرش، رفتار و عوامل مرتبط با آن ها در  دانش آموزان در خصوص بهداشت دهان و دندان 

دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر کوت عبداهلل در نیمسال نفر از  041تحلیلی  -توصیفی در این مطالعه مواد و روش ها :

ابزار گردآوری اطالعات، شامل پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند.  69-69دوم سال تحصیلی 

ش آگاهی، نگرش و رفتار در خصوص پیشگیری برای سنجمحقق ساخته معتبر ویژگی های جمعیتی و زمینه ای و پرسشنامه 

داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های بود که توسط دانش آموزان شرکت کننده تکمیل گردید.  از پوسیدگی دندان

 تحلیل شدند.  09نسخه   spssآمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار 

آگاهی، نگرش و اتخاذ رفتار در خصوص بهداشت دهان و دندان در این مطالعه به ترتیب   میانگین و انحراف معیار نمرهنتایج : 

بود. بین آگاهی و سن، نگرش و شغل پدر، رفتار و تحصیالت مادران  6/.1 ±۳.9/1 و  .۳0/0 1±/.99  ،46/4۳ 629/1±

 (.>19/1pارتباط معنی دار وجود داشت )

ر سطح متوسط و میزان نگرش در سطح آموزان نسبت به بهداشت دهان و دندان دمیزان آگاهی و رفتار دانش  نتيجه گيری :

آموزشی  برنامه های ارائهضعیف قرار داشت و با توجه به ارتیاط بین آگاهی و سن، نگرش و شغل پدر، رفتار و تحصیالت مادران، 

آموزانی که پایین و همچنین دانش  صوص از سنیندر خصوص بهداشت دهان و دندان برای خانواده ها و دانش آموزان به خ

 رسد. می نظر به شغل پدرانشان آزاد می باشد و آن هایی که دارای مادران با سطح تحصیالت پایین هستند ضروری

 

 آگاهی، نگرش، رفتار، دانش آموز، پوسيدگی دندان. واژگان کليدی :
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 ج های ناقل دراثربخشی طرح پیشگیری از تاالسمی و وضعیت ازدواج زوبررسی 

 ۶۹۳۶و ۶۹۳3های  اهواز در سال مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره غرب

  خدابخش کرمی، زهرا نوذری، وفا علی زاده، حسنا رشیدی بیرگانی

 
تاالسمی شایعترین بیماری ژنتیک در انسان است و به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان رو به زمينه و هدف : 

 .ت اهمیت این بیماری در کشور ما برنامه های پیشگیری از تاالسمی دارای اهمیت قابل توجهی می باشدبه عل گسترش است.

اثر بخشی طرح پیشگیری از تاالسمی و وضعیت ازدواج زوج های ناقل از ازدواج درقسمت غرب شهرستان این مطالعه با هدف 

 انجام خواهد شد. 0۳60و 0۳61اهواز در سالهای 

 .46اطالعات جمع آوری شده از مجموع مقطعی و با جنبه های توصیفی می باشدکه این تحقیق یک مطالعه  :مواد و روش ها 

روش انجام این تحقیق با . زوج وجود داشت 410ناقل و مشکوك امکان پیگیری و بررسی ج بوده که ازکل داوطلبین ازدواج زو

ر شرف ازدواج ساکن در منطقه غرب اهواز موجود در مرکز بهداشت استفاده از اطالعات به دست آمده از پرونده های زوج های د

شده و بررسی  09نسخه SPSS غرب شهرستان اهواز می باشد. اطالعات جمع آوری شده  با استفاده از  نرم افزار   6شماره 

آزمون  .تندقرارگرفتحلیل  مورد تجزیه و از آزمونهای آمار توصیفی و تحلیلی آمار توصیفی و استنباطی این تحقیق با استفاده 

 کای دو جهت ارزشیابی و سنجش متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته به کار رفت.

درصد  0/۳9سال به دست آمد.  9۳/4۳و آقایان  41/.1نفر زوجین در شرف ازدواج، میانگین سن خانم ها  410با بررسی نتایج : 

درصد از ازدواج 29/۳2اس نتایج حاصله از بین موارد مشکوك و ناقل زوجین مورد بررسی با یکدیگر نسبت فامیلی داشتند.بر اس

درصد  4۳/0مرحله دوم را انجام دادند و  PNDدرصد  09/09مرحله اول و  PNDدرصد آزمایش غربالگری  24/90انصراف دادندو

 اژور شدند.درصد از جمعیت ناقلین و مشکوکین صاحب فرزند مبتال به تاالسمی م 20/۳سقط انجام دادند و نیز 

در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد، بین طرح پیشگیری از تاالسمی  در وضعیت ازدواج زوج های ناقل و مشکوك  نتيجه گيری :

ر اموثر واقع شده است و بر انصراف زوجینی که ناقل بیماری بوده اند موثر بوده است و بر کاهش تولد نوزادان مبتال به این بیماری تاثیرگذ

 ده است لذا ادامه این طرح مثمرثمر می باشد.بو

 تاالسمی، وضعيت ازدواج، زوج های ناقل و مشکوک، اهواز واژگان کليدی :
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بررسی برخی نشانگرهای فرایندی کیفیت خدمات اورژانس بیمارستانی در 

 مصدومین حوادث ترافیکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

 داشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایراناستادیار مدیریت بهسیما مرزبان؛ 

استادیار طب اورژانس، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سیدحسین سیدحسینی داورانی؛ 

 درمانی تهران، تهران، ایران

 کده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایراناستادیار مدیریت بهداشتی درمانی، دانشعباس دانش کهن؛ 

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ؛ مرضیه نجفی

 marziyenajafi@yahoo.com درمانی تهران، تهران، ایران

 

. راه گردندیناتوان م اینفر مجروح  ونیلیم 91از  شیکشته و ب ینفر در اثر حوادث جادها ونیلیم 0/4در جهان هر سال و هدف :  نهيزم

شده در  هیارا یمراقبتها تیفیبودن ک نییباشد. پا یمراقبت بخش اورژانس م افتیدر یبرا مارستانیبه ب یکیحوادث تراف نیورود مصدوم

 یراقبتهام ندیرا از منظر  فرا تیفیک میبرآن شد نیگردد. بنابر ا یم تهایو معلول ریمرگ و م شیافزا مار،یب تیکاهش رضا جبوبخش م نیا

حوادث  نیدر مصدوم AHRQخدمات بخش اورژانس  تیفیسنجش ک یبرگرفته از نشانگرها ییارائه شده بخش اورژانس براساس نشانگرها

 .می)ره( بسنج ینیخمامام  یمارستانیمجتمع ب یکیتراف

 )ره( ینیامام خم یمارستانیمراجعه کننده به اورژانس مجتمع ب یکیحوادث تراف نیمطالعه مصدوم نیجامعه پژوهش در او روش ها :  مواد

 AHRQ یموردنظر از نشانگرها ینفر به عنوان نمونه محاسبه شد. نشانگرها .02باشد. با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد  یم

ات آن در مطالعه رومانو به اثب ییو روا ییایسنجد و پا یبودن( را م مارمحوریب ،ییکارا ،یمنیبه هنگام بودن، ا ،ی)اثربخش تیفیکه ابعاد ک

 شد. لیتحل یآمار یو آزمونها یفیوارد شد و با استفاده از آمار توص spss18ها در نرم افزار  افتهیاستخراج شده اند.  راتییتغ یبا کم دیرس

 هیاول یبایزمان شروع ارز نیانگیبه دست آمد.م قهیحدود سه دق یخارج یزیزمان کنترل خونر نیانگیپژوهش م یها افتهیبر اساس :  جینتا

 تینشان از موفق قهیدق 0. اژیتر 2، سطح  44709 اژیتر ۳، در سطح  9700 اژیتر 4بدون وقفه، در سطح  مارانیب یتمام 0 اژیدر سطح تر

بدست آمد که با توجه به فاصله  قهیدق 920 نیانگیم قه،یدق 421با توجه به استاندارد  اژیتر 9خص داشت. اما در خصوص سطح شا نیا

 یسونوگراف یمشکالت شکم یدارا مارانیدرصد ب 011 یواضح است. برا اریشاخص بس نیا تیبا استاندارد، عدم موفق ادیز اریبس یزمان

مسکن  زیدستور تجو مارانیدرصد از ب 26/69انجام شده بود. مارانیب یبرا حیها بصورت صح یذارد لوله گدرص 011انجام شده بود.  عیسر

 داشتند.

عملکرد  اژیسطح تر 2شد، در  دهیسنج هیاول یابیزمان ورود تا شروع ارز نیانگیمحور بودن که با شاخص م ماریدر بعد ب: یريگ جهينت

 نیا یراورژانسیغ تیرا دارا بود که با درنظر گرفتن وضع ینامناسب تیاز استاندارد، وضع ادیز رایبا فاصله بس اژیتر 9مناسب و در سطح 

به استاندارد نشان داده شد. با  یابیدر دست تیهم عدم موفق ییکند. در شاخص کنترل درد دارو ینم دیسالمت آنها را تهد یخطر مارانیب

 کنترل درد دارد. یها ندیبه اصالح فرآ ازین مارستانیب ،یرژانساو مارانیو کنترل درد در ب تیریمد تیتوجه به اهم
 

به  ،یاثربخش ،یکيحوادث تراف نيمصدوم ت،يفيک ،یندیفرا ی: بخش اورژانس، نشانگرها یديکل واژگان
 ییکارا ،یمنیهنگام بودن، ا
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بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر بهبود رفتارهای ارتقادهنده سالمت و کیفیت 

 سالمت زندگی رابطان

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم ؛ بیرام بی بی بیات

 پزشکی تهران، تهران، ایران

 استادیار، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران؛ بهرام محبی

سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه  و ارتقاء دکتری تخصصی آموزش بهداشت؛ آذر طل

 علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاءسالمت،؛ رویا صادقی

sadeghir@tums.ac.ir 

 استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران؛ میر سعید یکانی نژاد

 

مت روانی را شامل می بعدی است که دو مقیاس سالمت جسمی و سال کیفیت زندگی موضوعی پیچیده و چند زمينه و هدف :

مطالعه حاضر با هدف  به این مفهوم است که فرد چگونه جنبه های مختلف زندگی اش را ارزیابی میکند. شود. کیفیت زندگی

تعیین تاثیر برنامه آموزشی بر بهبود رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و کیفیت زندگی رابطان سالمت بر اساس الگوی بزنف در 

 و اجرا شد.طراحی  69-69سال 

نفر از رابطان سالمت مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران  411این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود که بر روی  مواد و روش ها :

نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند، انجام شد . مداخله در شش جلسه 011که به روش نمونه گیری خوشه ای در دو گروه 

انجام شد و شش ماه بعد از مداخله آموزشی پیگیری صورت گرفت. مداخله آموزشی در خصوص دقیقه  ۳1-29آموزشی در مدت

رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و کیفیت زندگی با استفاده روش های سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و یادآمد آموزشی 

در گروه مداخله انجام شد. ابزار گردآوری اطالعات با استفاده از پیامک، در اختیار قرار دادن پوسترها و پمفلت های آموزشی 

( و پرسشنامه محقق ساخته SF-36و کیفیت زندگی ) HPLPIIشامل پرسشنامه های روا و پایای رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت 

معنی داری کمتر زوجی در سطح tمستقل،   tالگوی بزنف بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو ، 

 انجام گرفت. 42نسخه  SPSS با استفاده از نرم افزار  19/1از 

نتایج نشان داد دو گروه از نظر میانگین نمره سازه های الگوی بزنف، ابعاد رفتارهای ارتقاء دهنده و کیفیت زندگی پس  نتایج :

 ی و سالمت روان اختالف معنادار داشتند.از مداخله آموزشی به جز عدم محدودیت در ایفای نقش به علت مشکالت عاطف

نتایج مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف در افزایش رفتارهای ارتقاء دهنده  نتيجه گيری :

 سالمت و  در نتیجه بهبود کیفیت زندگی در رابطان سالمت بود.

 

زندگی، رابطان سالمت، الگوی بزنف، مداخله  کيفيت رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت، واژگان کليدی :
 آموزشی
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بررسی وضعیت برون سپاری در بیمارستانها و مراکز درمانی ایران ، یک مطالعه 

 مرروری نظامند

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، مریم مزینانی؛ 

 یت و اقتصاد بهداشتگروه علوم مدیر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ؛ عباس بشیرزاده

 bashirzadeh.a2014@gmail.com  گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت

، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشتکارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، بهنام امینی دغلیان؛ 

 گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 

ی پنج ساله سوم توسعه کشور در سال شدن برنامهسازی مدیریت نامید. با شروع اجراییتوان خصوصیسپاری را میبرونزمينه و هدف : 

پاری سای مورد استفاده قرار گرفت.از دالیل گرایش به سمت برونشکل گسترده سپاری خدمات بیمارستانی به، سیاست مربوط به برون0۳.6

شدن مزایای مدیریت بخش خصوصی مثل توجه به کارآیی و رضایت مشتریان به بخش دولتی و اجتناب از معایب آن مانند توان به واردمی

ها و مراکز درمانی سپاری در بیمارستانهدف بررسی وضعیت برونحاضر با مطالعه مسئولیت اجتماعی اشاره نمود.توجه به عدالت و عدم

 مند انجام شده است.ایران به صورت مرور نظام

سپاری ها، برونسپاری بیمارستانهای برونمند، جستجوی الکترونیک به زبان فارسی و با کلیدواژهمرور نظام در این مطالعهمواد و روش ها : 

 Magiran ،Irandoc ،SID ،civilica ،medlib ،ISCهای سپاری در مراکز درمانی و بیمارستانی در پایگاهنمراکز درمانی و بررسی برو

،Iranmedex  وGoogle Scholar  در زمینه  0۳01-0۳69های مطالعات کمی و کیفی صورت گرفته بین سال انجام پذیرفت.کلیه

مقاله به دست آمد که در نهایت بر اساس  ۳1ی قرار گرفت.بر اساس هدف مطالعه ها و مراکز درمانی مورد بررسسپاری در بیمارستانبرون

 مقاله وارد مطالعه شدند. 06های مبتنی بر هدف پژوهش محتوای مقاالت و فرم استخراج داده

. هم  ایشگاهی داشتسپاری ، همبستگی مثبتی با کیفیت خدمات آزمهای این تحقیق عبارت بود از: راهبرد برونترین یافتهمهمنتایج: 

های دولتی بود. تعداد سپاری شده زمان انتظار برای دریافت خدمات به طور معناداری کمتر از آزمایشگاههای برونچنین در آزمایشگاه

گذار نشده و وا 40/9های واگذار شده مندی ار خدمات دارویی داروخانهها کاهش یافت.  میانگین کلی رضایتکارکنان به ازای تعداد آزمایش

ی فعالیت سپارهای مورد مطالعه در برونپذیری و رفتار کارکنان بهبود یافت. میزان موفقیت بیمارستاننمره بود. مسئولیت 9از حداکثر  9/9.

ز اسپاری های اول تا سوم اجرای برونهای تغذیه، الندری و نظافت روند صعودی داشته است. میزان رضایت بیماران وپرسنل در طی سال

 های مذکور روند صعودی داشته است.های بخشفعالیت

های اول اجرا روند صعودی ها ومراکز درمانی ایران در سالسپاری در بیمارستانبر اساس نتایج مطالعات بررسی شده، بروننتيجه گيری : 

یت ها و مراکز درمانی و ارتقای کیفبیمارستانداشته است که نتایج مثبتی از افزایش میزان رضایت کارکنان، بیماران، کاهش حجم کاری در 

خدمات به سبب اجرای این سیاست را نشان داد. با این حال مطالعات صورت گرفته محدود بوده ونیاز به انجام مطالعات بیشتر را در این 

 طلبد.زمینه می

 

 مندسپاری، بيمارستان و مراکز درمانی، مرور نظامواژگان کليدی : برون
  



 
 

 

299 

 

 

 

 خصوصی سازی بر عملکرد بیمارستانهای دولتی، یک مطالعه مروریاثرات 

 اسدی پیری زهرا 
zahra74asadi@gmail.com 

 
های مواجهه با رشد سریع هزینه ایی از جمله راهکارهای شناخته شده برخصوص-یمشارکت دولت یالگوها زمينه و هدف:

 مطالعه حاضر با هدف بررسی بیمارستانی و کمبود منابع در بخش سالمت است. یکی از این الگوها، خصوصی سازی کامل است.

 های دولتی انجام شد.اثرات خصوصی سازی بر عملکرد بیمارستان

با  Irandoc و  Magiran،SID ،IranMedex ی فارسیتاطالعاهای این مطالعه مروری با جستجو در پایگاهها: مواد و روش

های های بیمارستان دولتی، عملکرد، خصوصی سازی، کیفیت، کارایی، هزینه، دسترسی و ترکیبات آنها و در پایگاهکلیدواژه

ای هکلیدواژه با Google Scholar،Ovid  ،Proquest ،Pubmed،Science Direct،Scopus Springerاطالعاتی انگلیسی 

Public Hospital، performance،privatization ،Efficiency ،Expenditure  ،Cost، Access ،Quality  و ترکیبات آنها

 انجام شد. 4111-.410در بازه زمانی 

لی به امورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد کشورها در هنگام فشار مالی و کمبود منابع م مقاله 9در نهایت نتایج: 

اند. خصوصی سازی علیرغم افزایش پاسخگویی و کیفیت در ارائه خدمات منجر های دولتی رفتهسمت خصوصی سازی بیمارستان

به افزایش هزینه های بیمارستانها گردیده است. از طرفی بیمارستانها این افزایش هزینه ها را بیشتر به سمت بیمار سوق داده و 

ه خصوص قشر فقیر به خدمات بیمارستانی و کاهش عدالت در دریافت خدمات سالمت می سبب کاهش دسترسی بیماران ب

   گردد.

ها، دسترسی و عدالت در دریافت خدمات ها نشان داد خصوصی سازی دارای اثرات منفی بر کاهش هزینهیافتهگيری: نتيجه

مت در آنها وضعیت مطلوبی ندارد و یک است. بنابراین خصوصی سازی در کشورهایی که دسترسی و عدالت به خدمات سال

اولویت جدی محسوب می شود، به هیچ وجه توصیه نمی گردد. از طرفی کشورهایی که وضعیت دسترسی به خدمات سالمت 

 توانند مشروط به تضمین دسترسیدر آنها نسبتا مطلوب بوده و به دنبال روشهایی برای افزایش کیفیت خدمات هستند، می

اورژانسی و پایه، از خصوصی سازی به عنوان روشی برای افزایش کیفیت خدمات استفاده کنند. سایر کشورهای مردم به خدمات 

د از ح شیب شیاز افزا یریخود جهت جلوگ یتوان نظارت اطمینان ازمشروط بر  ،و نبود منابع یفشار مال طیدر شرابینابینی 

   ی دولتی بروند.ها به سمت خصوصی سازی بیمارستان توانندیما، هنهیهز
   

 واژگان کليدی: خصوصی سازی، بيمارستان دولتی، عملکرد، هزینه، دسترسی، کيفيت 

 

 
  

http://panel.ihsc.bsbmu.ir/administrator/basic_info/signup.php?id=318
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بررسی وضعیت خودمراقبتی و سطح آگاهی بیماران دیابتی براساس شاخص های 

 الگویابی باور بهداشت

 تبریز علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکیکمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکده تغذیه و ؛ الله پیاهو

کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی ؛ یاسر خواجه بیشک

 تبریز

 تبریز یکمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشک؛ توحید حسنعلیلو

 مرکز تحقیقات غدد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ مجید مبصری

 مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ علیرضا استادرحیمی

 ززشکی تبری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پپیشگیری از آسیب حوادث جاده ایمرکز تحقیقات ؛ محمد اصغری

 

با توجه به شیوع فزاینده بیماری دیابت در دنیا، سنجش وضعیت آگاهی بیماران از جنبه های مختلف کنترل بیماری می زمينه و هدف : 

تواند به سیستم های بهداشتی در رسیدن به اهداف مراقبت های درمانی کمک کند. مراقبت از خود عامل مهمی در کنترل بیماری دیابت 

د. هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت آگاهی و وضعیت رفتارهای مراقبت از خود براساس الگویابی باور بهداشتی در بیماران دیابتی می باشن

  بود.

انجام شد. افراد براساس  0۳69شهر تبریز در سال  4و  0بیماران دیابتی نوع  ۳16مقطعی بر روی -این مطالعه توصیفیمواد و روش ها : 

بصورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند. کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی پروتوکل مطالعه را تایید و برای تمام افراد  معیارهای ورود،

نامه کتبی تکمیل شد. پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه مربوط به سواالت میزان آگاهی و رفتارهای مراقبت از خود، توسط رضایت

برای وارد کردن و تحلیل داده ها استفاده  SPSS (ver.21.0)احبه حضوری تکمیل شد. از نرم افزار کارشناسان آموزش دیده از طریق مص

اسمیرنوف، داده های کمی بصورت میانگین و انحراف معیار و داده های -شد. پس از بررسی نرمالیته داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف

 Independent Samplesها برای متغیرهای کمی با استفاده از آزمون سی اختالف میانگینکیفی بصورت فراوانی و درصد ارائه شدند. برر

t-Test  معنی دار تعریف شد. 19/1انجام پذیرفت. مقادیر کمتر از 

مقایسه  (. زنان دیابتی در.0۳/0 ± 09/۳میانگین امتیاز نحوه اجرای مراقبت از خود بیماران دیابتی در سطح متوسط ارزیابی شد )نتایج : 

(. وضعیت =140/1pبا مردان از نظر مراقبت از خود، امتیاز پایین تری داشتند و بین دو جنس اختالف آماری معنی داری وجود داشت )

 رآگاهی افراد در ارتباط با بیماری دیابت، رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی در دیابت در سطح متوسطی بود. در ارتباط با متغیر رژیم غذایی د

بت، زنان در مقایسه با مردان آگاهی نسبتا ضعیفتری داشتند و بین دو جنس از این نظر، اختالف آماری معنی داری وجود داشت دیا

(119/1p=.) 

آگاهی به عنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت در خودمراقبتی بیمار و تبعیت از درمان های رایج است. برگزاری برنامه های نتيجه گيری : 

 ی و گروهی برای بیماران دیابتی در کنار آموزش مراقبین بهداشتی می توانند در مدیریت صحیح بیماری دیابت موثر باشد.آموزش فرد

 

 واژگان کليدی : دیابت، آگاهی، مراقبت از خود، الگویابی باور یهداشتی
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بررسی وضعیت افسردگی و ارتباط آن با شاخص های کیفیت زندگی در بیماران 

 دیابتی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ پیاهو الله

کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی ؛ یاسر خواجه بیشک

 تبریز

 تبریز ی، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکیکمیته تحقیقات دانشجوی؛ توحید حسنعلیلو

 مرکز تحقیقات غدد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ مجید مبصری

 مرکز تحقیقات تغذیه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ علیرضا استادرحیمی

 ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریزپیشگیری از آسیب حوادث جاده ایحقیقات مرکز ت؛ محمد اصغری
 

دیابت یک مشکل مهم بهداشتی است که شیوع آن در سراسر جهان رو به گسترش است. یکی از مشکالت عمده زمينه و هدف : 

ی دی دیابتی مبتال به اختالل افسردگی، کیفیت زندگمطرح شده در بیماران دیابتی، بروز اختالالت روانی بخصوص افسردگی است. افرا

ضعیف تری در مقایسه با افرادی دیابتی بدون افسردگی دارند. طرح حاضر با هدف بررسی وضعیت افسردگی و ارتباط آن با شاخص 

 های کیفیت زندگی در بیماران دیابتی شهر تبریز انجام شد.

انجام شد. افراد  0۳69شهر تبریز در سال  4و  0بیماران دیابتی نوع  ۳16وی مقطعی بر ر-این مطالعه توصیفیمواد و روش ها: 

براساس معیارهای ورود، بصورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند. کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی پروتوکل مطالعه را تایید و برای 

(، Beckهای کیفیت زندگی و سنجش افسردگی بک ) نامه کتبی تکمیل شد. پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامهتمام افراد رضایت

برای وارد کردن و تحلیل  SPSS (ver.21.0)توسط کارشناسان آموزش دیده از طریق مصاحبه حضوری تکمیل شد. از نرم افزار 

 ورت میانگین واسمیرنوف، داده های کمی بص-داده ها استفاده شد. پس از بررسی نرمالیته داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف

ها برای متغیرهای کمی با استفاده از انحراف معیار و داده های کیفی بصورت فراوانی و درصد ارائه شدند. بررسی اختالف میانگین

  معنی دار تعریف شد. 19/1انجام پذیرفت. مقادیر کمتر از  Independent Samples t-Testآزمون 

از بیماران زنان بودند. امتیاز کیفیت کلی زندگی بیماران دیابتی  %94سال بود و تقریبا  6/90 ± 4/6میانگین سنی بیماران نتایج: 

پایین تر از سطح متوسط بدست آمد. بیماران از نظر ابعاد مختلف کیفیت زندگی در سه حیطه آگاهی از بیماری دیابت، عوارض آن و 

داشتند. بیش از یک سوم افراد دیابتی درجاتی از افسردگی خفیف و اثرات روانی و اجتماعی بیماری امتیاز پایین تر از حد متوسط 

  (.%49/۳9شدید داشتند )

عوامل متعددی از جمله روش های نادرست اطالع رسانی به بیماران، عدم تخصیص زمان کافی برای مدیریت بیماران نتيجه گيری: 

از جمله دالیلی است که می تواند در بروز افسردگی، کاهش  و ناکافی بودن مراقبین بهداشتی آموزش دیده در سیستم های بهداشتی

کیفیت زندگی بیماران و افزایش بروز آن تاثیرگذار باشد. از این رو در نظر گرفتن تمهیداتی به منظور رفع این موانع ضروری به نظر 

  می رسد.
 

 Beck واژگان کليدی :کيفيت زندگی، افسردگی، دیابت، پرسشنامه
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نگرش و عملکرد مزدوجین شهرستان قوچان در خصوص بیماری بررسی آگاهی، 

 ایدز

 کارشناس مامایی، مرکز بهداشت شهرستان قوجان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران؛ مریم کامرانی

کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان قوجان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ؛ نرگس کفاش ثانی

 ایران

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز بهداشت شهرستان قوجان، دانشگاه علوم پزشکی ؛ دممحمد بابائیان مق

 babaeeianmm1@mums.ac.ir  مشهد، ایران

کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان قوجان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ؛ مهدی محمودی

 ایران

 

باشد. هدف این مطالعه تعیین سطح آگاهی، عملکرد ش و پیشگیری از ابتال میتنها راه مقابله با بیماری ایدز آموززمينه و هدف : 

 و نگرش داوطلبین ازدواج در شهرستان قوچان درخصوص بیماری ایدز می باشد.

 ای مشتملباشد ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامهتحلیلی و مقطعی می –مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفیمواد و روش ها : 

 SPSS  (r>0.3 آگاهی، نگرش و عملکرد بود که ضریب همبستگی آن جهت بررسی روایی توسط نرم افزار بر سه بخش

,p<0.05)   در شهرستان قوچان جهت مشاوره قبل از  0۳69برآورد گردید. افرادی که در سال  17069و آلفای کرونباخ معادل

 SPSSافزار های آماری من ویتنی، کا اسکوئر و... و نرمآزمونهای حاصل توسط ازدواج مراجعه نمودند وارد مطالعه شدند. داده

 در نظر گرفته شد. 19/1کمتر از  Pداری وتحلیل گردید. سطح معنیتجزیه

درصد(، شغل اغلب 99درصد خانم بوده اند. سطح تحصیالت اغلب افرد زیر دیپلم ).2درصد شرکت کنندگان مرد و  2۳نتایج : 

درصد متوسط و 24درصد ضعیف، 22شجو بوده است.سطح آگاهی افراد در خصوص بیماری ایدز افراد آزاد و محصل یا دان

درصد افراد، مثبت ارزیابی گردید در خصوص 09درصد خنثی و نگرش  9۳درصد افراد منفی،  ۳0درصد مطلوب بود. نگرش 02

بود.سطح تحصیالت با آگاهی و نگرش  درصد افراد مطلوب4درصد خنثی و عملکرد ۳9درصد افراد عملکرد منفی، 9۳عملکرد نیز 

(. افراد با تحصیالت ابتدایی، بیشتر نگرش منفی، گروه دیپلمه ها بیشتر نگرش خنثی p≤0.05افراد ارتباط معنی داری داشت )

ز دبیشتر افراد عنوان نمودند که در صورت ابتال همسر به بیماری ایو بیشترین نگرش مثبت در تحصیالت لیسانس و باالتر بود. 

  (p≥0.05)در منزل از وی نگهدای میکند که این موضع با جنسیت رابطه معنی داری نداشت. 

الزم است عموم مردم خصوصا افرادی که سطح تحصیالت پایین تری دارند به طور جدی در خصوص بیماری نتيجه گيری : 

اهی الزم را دارند از این آگاهی در جهت تغییر رفتار ایدز و راههای انتقال آن آموزش های الزم را دریافت نمایند و افرادی که آگ

 استفاده نمایند.

 

 واژگان کليدی : آگاهی، نگرش، عملکرد، ایدز، قوچان
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بررسی ارتباط خودکارامدی رفتارهای بهداشتی، حمایت اجتماعی درک شده و 

 عوامل مرتبط با سالمندان کرج

 کمیته تحقیقاتبهداشت و ارتقاء سالمت،  دانشجوی دوره کارشناسی ارشد آموزش؛ مونس اسدی شوک

 ، ایرانکرج، البرز دانشگاه علوم پزشکیدانشجویی، 

، کرج، لبرزا دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت؛ طیبه فصیحی هرندی

 ایران

  ، ایرانکرج، البرز دانشگاه علوم پزشکی، کارشناس بهداشت عمومی؛ مهری سعیدی

 ، ایرانکرج، البرز دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت؛ یحه فریدمل

 

 تیو حما یعامل شناخته شده که خودکارآمد نیکه بر سالمت انسان اثر دارند، رفتار مهم تر یعوامل نیاز بزمينه و هدف : 

 تیحما ،یبهداشت یرفتارها یخودکارآمد نییالعه با هدف تعمط نیکننده در بروز آن هستند. ا نییدو عامل تع زین یاجتماع

 کرج انجام شد. ردو عامل در سالمندان شه نیو ارتباط ا شدهدرك  یاجتماع

 ینفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشت 4۳9 ی، بر رو0در سال  یپژوهش حاضر به شکل مقطعمواد و روش ها : 

اطالعات  یحاو یچند بخش یاطالعات پرسشنامه ا یانجام شد. ابزار جمع آور یند مرحله اچ یریشهر کرج و به روش نمونه گ

ده دا زیدرك شده وکس بود. آنال یاجتماع تیحما اسیو مق اندر سالمند یبهداشت یرفتارها یخودکارآمد اسیمق ک،یدموگراف

نجام ا کیلجست ونیو رگرس رمنیاسپ یمبستگه بیضر س،یکروسکال وال ،یتنیمن و یها و آزمون SPSSنرم افزار  قیها از طر

 گرفت.

 99/20 ±.9/4. بیبه ترت یاجتماع تیو حما ینمره کل خودکارآمد نیانگمی. بود سال 9/99 ±9/.افراد  یسن نیانگیمنتایج : 

 یدار یارتباط معن التیسن، تعداد فرزند، محل سکونت و تحص یرهایبا متغ یخودکارآمد نبی. آمد دست به 19/00 ±92/2 و

 ونیرگرس زیدرك شده برقرار بود. آنال یاجتماع تیبا حما یودکارآمدخ نیب یدار یارتباط مثبت و معن نیمشاهده شد. همچن

 را محل سکونت افراد نشان داد. یکننده خودکارآمد ینیب شیپ نیمهم تر زین کیلجست

 یارهارفت یدرك شده و خودکارآمد یاجتماع تیماح شیبه افزا ستیبا یرسد م یها به نظر م افتهیبا توجه به نتيجه گيری : 

 توجه شود. شتریمناسب و مستمر ب یمداخله ا یبرنامه ها قیدر سالمندان از طر یبهداشت

 یسالمند، رفتار بهداشت ،یاجتماع تیحما ،یخودکارآمدواژگان کليدی : 
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 بررسی تاثیر آموزش بر سبک زندگی زنان میانسال، یک مطالعه مرروری

 علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقای و بهداشت ارشدآموزش کارشناسی دانشجوی ،پور محمد رقیه

 ، ایرانقم قم، پزشکی

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، سالمت، دانشکده ارتقای و بهداشت ارشدآموزش کارشناسی دانشجوی حداد، زهرا

 قم، ایران قم،

 قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و اشتبهد آموزش گروه دانشیار،  ،محبی سیامک

 ایران

 

 سالمت، های نظام و شده قلمداد بیماری و سالمت بر مؤثر عامل ترین مهم زندگی سبک امروز دنیای در  :هدف و زمينه

 گردند می محسوب خانواده سالمت تمدیری محور زنان .اند نموده ترسیم خانواده سالمت بر مبتنی را خود های برنامه مهمترین

 زنان زندگی های دوره ترین مهم از یکی میانسالی .باشند می بعدی نسل به سالم زندگی شیوه ترویج و آموزش اصلی الگوی و

 عوامل ارتقاء و حفظ تغییر، بر آموزشی های برنامه اینکه دلیل به .شود می محسوب بزرگسالی حیات از بخش بزرگترین که است

 در تاثیرگزار عاملی عنوان به را آموزش نقش داشت سعی مطالعه این بنابرین دارد، مستقیم تاثیر زندگی سبک و فردی اررفت

 .کنند تبیین میانسال زنان زندگی سبک بهبود

 های بانک از استفاده با فارسی مقاالت که بودهNarrative Review  مروری حاضر مطالعه : ها روش و مواد

 انتخاب داخلی پژوهشی علمی مجالت های سایت از مقاالت وجوی جست نیز و IRANMEDEX ، MEDLIBاطالعاتی

 PubMed ، ProQuest نظیر علمی وجوی جست موتورهای و اطالعاتی های بانک از استفاده با مقاالت سایر. شدند

،SCOPUS، Elsevier مقاالت .شدند انتخاب >> میانسال زنان<<و >> زندگی سبک<<، >>آموزش << کلیدی واژهای و 

 سال تا  2001 سال از استفاده مورد مقاالت زمانی بازه اند. شده جو و جست سیستماتیک مرور ونیز مقطعی های طراحی با

 .بود میالدی 2017

 وییپیشگ ای مالحظه قابل میزان به و مستقل طور به زندگی سبک فاکتورهای از یک هر میانسال زنان در اینکه دلیل به : نتایج

 ی برنامه که شد مشخص شده بررسی مطالعات نتایج شود،در می محسوب میر و مرگ و متعدد مزمن های بیماری ی کننده

 زنان کلی زندگی سبک و فردی بین روابط تغذیه، روان، بهداشت فیزیکی، فعالیت انجام مختلف ابعاد بر مثبتی تاثیر آموزشی

 .شود آنان متسال ارتقای باعث تواند می و دارد میانسال

 لذا بود میانسال زنان زندگی سبک مختلف ابعاد بر آموزش تاثیر تأییدکننده مطالعه این نتایج اینکه به توجه با : گيری نتيجه

 آنان زندگی کیفیت بهبود برای میانسال سنی گروه برای سالم زندگی سبک با رابطه در آموزشی مداخالت اجرای و طراحی

 .رسد می نظر به ضروری
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 زنان شهرستان ترکمن یوضعف روان یبا افسردگ یرابطه خشونت خانگ یبررس

 گلستان  یدانشگاه علوم پزشک ینیبال یکارشناس ارشد روانشناس؛  ترک یسونا  محمد نق
  

 
 96۳0زنان شهرستان ترکمن بود.  به  یروان وضعف یبا افسردگ یرابطه خشونت خانگ یهدف پژوهش حاضر بررس :مقدمه

 طیبودند که در سال  نفر از زنان واجد شرا یپژوهش حاضر زنان متاهل یبود. جامعه آمار یروش پژو هش همبستگ :کارروش 

 یریمراکز جامع سالمت روان بندر ترکمن مراجعه کردند. با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه مطالعه با روش نمونه گ144

بزار به عنوان ا یاطالعات از پرسشنامه  و خشونت خانگ ینمونه انتخاب شدند به منظور جمع آور واناوطلبانه در دسترس به عند

استفاده شده است. به  یروش استنباط یها MMPIو هم از  یفیداده ها هم از روش توص لیو تحل هیتجز یاستفاده شد. . برا

 رسونیوهش از پپژ جینتا یبررس یبرا یدرآزمون استنباط شداستفاده  نیانگیجدول م ،یفیتوص یها افتهیکه دربخش  بیترت نیا

 استفاده شد. 

 یو ضعف روان یزنان رابطه معنادار وجود دارد. خشونت خانگ یو اختالل افسردگ ینشان داد که؛ خشونت خانگ جینتا :جینتا

 زنان رابطه معنادار وجود دارد. 

نقش  خلق میتواند درتنظ یم یگرفت که خشونت خانگ جهیتوان نت یبه دست آمده م یها هافتیبا توجه به  :یريگ جهينت

 در ارتباط باشد. یوضعف روان  یافسردگ زانیداشته و با م

  

 زنان شهرستان ترکمن. یروان ضعفی، افسردگ ی،: خشونت خانگیديکل واژگان
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 تاثیر هزینه های بهداشت و درمان بر فقر کشور

 م مدیریت خدمات بهداشتی، گروه علواسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدانشجوی کارشن ؛محمد زروانی

   ، ایرانتهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،و درمانی، دانشکده ی پیراپزشکی

 تهران، ،تهران پزشکی علوم ، دانشگاهدرمانی بهداشتی خدمات مدیریت کارشناسی دانشجوی ؛ریحانه تهال

 ایران
 

همیشه هزینه ها و بیماری ها با هم رابطه متقابل داشته اند. بیماری ها میتوانند موجب افزایش فقر در سطوح  مختلف : مقدمه

جامعه شوند. درآمد به شدت سالمت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف بررسی هزینه های بهداشت و 

 المت افراد جامعه انجام خواهد شد.درمان،همچنین تاثیر فقر و وضعیت اقتصادی بر س

مقاله به صورت مروری و نظام مند است که با توجه به کلید واژه های فقر، هزینه های بهداشت و با استفاده از  :کارروش 

گردآوری شده است. روش گردآوری داده ها مطالعه اسنادی و کتابخانه  pub medو google scholarموتورهای جستجوگر 

در مورد تاثیر فقر بر جامعه بررسی گردید  .410تا  4101مقاله ی روز آمد در بازه ی زمانی سال های  21طوری که ای است.به 

مقاله در مورد رابطه ی فقر بر سالمت افراد جامعه  به عنوان اصلیت و جامعه آماری  41که از بین مقاله های جستجو شده 

 انتخاب شدند.

هداشتی و درمانی که فقر را باعث می شوند رابطه ی عکس وجود دارد. همچنین اگر در خانوار بین درآمد و هزینه های ب نتایج:

فردی معلول وجود داشته باشد تاثیر بسزایی در مقابله با فقر ناشی از هزینه های درمان نخواهد داشت. عالوه بر این وجود افراد 

ا باال خواهد برد و به طبع آن احتمال مواجهه با فقر نیز باال خواهد سال احتمال استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی ر 99باالی 

رفت. مطالعات انجام شده نشان داد سرپرست خانوار زن احتمال ایجاد فقر ناشی از خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش خواهد 

 ر رابطه ی معکوسی وجود دارد.در آخر هم میان میزان تحصیالت سرپرست خانوار و هزینه های بهداشتی منجر به فق داد.

نتایجی که بدست آمد باعث شد تا توجه سیاست گذاران به مخارج بیماری ها بیشتر جلب شود می توان سهم نتيجه گيری: 

پرداختی توسط مردم را کم نمود، برای قشر آسیب پذیر مداخالت هدف مند را انجام داد و یا خدمات ارائه شده توسط بیمه ها 

 بود بخشید.را ها را به

 

 فقرزایی , هزینه ی بيماری , پرداخت های سالمت , مخارج سالمت, کليدی: فقر گان واژه
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 دیتوانمن های شاخص زندگی و سبک بر خانواده محور توانمندسازی الگوی تاثیر

 مثبت مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اهوازHIV بیماران

 

 دانشگاه  اشت،بهد دانشکده درمانی، و بهداشتی خدمات ریتمدی تخصصی دکترای دانشجوی ،کشتکار نرگس

 ایران اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم
keshtkar_narges@yahoo.com 

 
 این که نماید ایجاب می بیماری ماهیت و دارند قرار متعدد های نگرانی و مشکالت معرض در HIVمبتال به  بیماران :مقدمه

 زینهه کم و های کاربردی روش از یکی توانمندسازی راستا، این در. نمایند کسب را الزم های آمادگی یزندگ ادامه برای بیماران،

 مرکز مثبت HIV بیماران توانمندی های شاخص بر محور خانواده توانمندسازی الگوی تأثیر بررسی به مطالعه این در باشد. می

 .است شده اهواز پرداخته رفتاری های بیماری مشاوره

 در روش به ، بیماران آموزش جهت  از برگزاری پس است، شده انجام 0۳69 سال در بالینی کارآزمایی این: روشها و دموا

 ام؛گ چهار در محور توانمندسازی خانواده الگوی آزمون گروه برای. شدند انتخاب کنترل گروه سپس و آزمون گروه ابتدا دسترس،

 آموزشی در مشارکت و مسئله گروهی حل گروهی، آموزش طریق از رزشیابی،ا و نفس عزت خودکارآمدی، شده، درك تهدید

 قرار ها آن خانواده فعال عضو و پژوهش موارد اختیار در آموزشی کتابچه و آموزشی های کارت و گرفت صورت جلسه0-9 طی

 عزت و ودکارآمدیخ شده، )تهدید درك توانمندی های شاخص. کردند دریافت را رایج های مراقبت کنترل گروه. گرفت

 .نگرفت انجام مداخله ای کنترل در گروه ولی شد ارزیابی بعد ماه نیم و یک و مداخله از پس و مداخله از قبل نفس(بیماران

 اطالالعات پرسشنامه های پژوهش گرفت. ابزارهای قرار تحلیل و تجزیه مورد 42 نسخهSPSS  نرم افزار طریق از داده ها سپس

 برای ویتنی -من و تی مستقل فیشر، کای، مجذور آماری آزمونهای از. بودند توانمندسازی بعد و چهار دگیزن سبک دموگرافیک،

 .شد استفاده داده ها تحلیل

 ود توانمندی در نمرات میانگین مداخله از قبل. بودند همسان دموگرافیک اطالعات نظر از شاهد و آزمون گروه دو هر :یافته ها

 در آزمون در گروه مداخله، از پس اما نداشت معنادار تفاوت نفس عزت و خودکارآمدی شده، درك هدیدت حیطه سه هر در گروه

 بلکه پایدار تنها نه نیم ماه و یک از پس توانمندی ارتقاء (وP<0.05داشت)  وجود معنادار طور توانمندی به ارتقاء حیطه سه هر

 .داشت نیز افزایش

 الگوی در و آموزشی سازی که تدابیرخود مراقبتی  مجموعه و الگو اجرای مطالعه، این های یافته اساس بر: گيری نتيجه و بحث

 شود. مثبت می HIV بیماران در توانمندی های شاخص بهبود موجب می رود کار به محور توانمندسازی خانواده

 

 توانمندی های شاخص ،HIV محور، خانواده توانمندسازی الگوی: کليدی کلمات
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 پیشگیری در مثبت   HIVبیماران سازی توانمند بر آموزشی مداخله ثیرتا بررسی

 مواد مخدر از مصرف

 انشگاهد  بهداشت، دانشکده درمانی، و بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی؛ کشتکار نرگس

  ایران اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم

Email: keshtkar_narges@yahoo.com 

 
 این هدف. است افزایش به رو مثبتHIV معتادان تزریقی مبتال به   میان در مواد مخدر مصرف انواع شیوع یزانم :مقدمه

 .است مخدر مواد مصرف از پیشگیری در  مثبت HIV بیماران توانمندسازی بر آموزشی مداخله تاثیر تعیین مطالعه

نمونه  روش به HIVبیمار مبتال به  491 شد، انجام 0۳69لسا در که شاهددار نوع از تجربی نیمه مطالعه این در :کار روش

 پرسش اطالعات گردآوری وسیله شدند. تقسیم کنترل و آزمون نفره 049 گروه دو به تصادفی طور به و انتخاب گیری در دسترس

. بود مخدرمواد  مصرف از پیشگیری رفتار لیست چک و خودکارآمدی و حل مسئله، مهارت نفس، عزت استاندارد های نامه

 ماه یک. شد اجرا آزمون گروه در و طراحی مناسب مداخله لیست، چک و ها نامه پرسش اولیه تکمیل از حاصل نتایج براساس

تجزیه و تحلیل  مورد آماری های آزمون از استفاده با 42نسخه SPSS افزار نرم در و آوری جمع گروه دو اطالعات مداخله از بعد

 قرار گرفت.

 تمهار و خودکارآمدی خودکنترلی، نفس، عزت نمره میانگین مواد مخدر، مصرف از پیشگیری رفتار مداخله از لقب :ها یافته

 فس،ن عزت نمرات میانگین مداخله از پس. نداشتند معنادار تفاوت نظر این از و بود متوسط درحد گروه دو بیماران در مسئله حل

 و داد نشان دار معنا تفاوت گروه دو در (P=0.001رت حل مساله)و مها (P=0.014خودکارآمدی) (P=0.004خودکنترلی)

 (P=0.002شد) مشاهده دار معنی اختالف گروه دو در مواد مخدر  مصرف از پیشگیری رفتار میان

 بیماران  توانمندی موجب مسئله حل مهارت و خودکارآمدی خودکنترلی، نفس، عزت ارتقاء با آموزشی مداخله: نتيجه گيری

    .شود می مواد مخدر مصرف پیشگیری از برای رسیبر مورد

 

 .مسئله حل خودکارآمدی، خودکنترلی، نفس، عزت توانمندسازی، ،HIV مواد مخدر،: ها کليدواژه
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یشگیری پ رفتارهای ارتقاء در برنامه ریزی شده رفتار نظریه بر مبتنی آموزش تأثیر

 مثبت شهر اهوازHIVاز بروز سل در بیماران  کننده

 دانشگاه  اشت،بهد دانشکده درمانی، و بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی ؛کشتکار رگسن

 ایران اهواز،اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم
Email: keshtkar_narges@yahoo.com 

 
 دوران در بدن در شده ایجاد تغییرات علت به که است مثبت HIVبیماران  در پزشکی مشکالت رایجترین از بروز سل :مقدمه

رافیان بیمار و اط بر تواند می که بالقوه ای عوارض دلیل به سل. هستند مستعدتر آن به برای ابتال مثبت HIVبیماران  بیماری ،

 ارتقا رد برنامه ریزی شده رفتار نظریه بر مبتنی آموزش تعیین تأثیر هدف با پژوهش این. است با اهمیت بسیار بگذارد، بیمار

 .است انجام شده اهواز شهر مثبت HIV بروز سل در بیماران از پیشگیری کننده رفتارهای

مرکز  به مراجعه کننده مثبت HIVبیماران  از نفر ۳11 آن در که بود تجربی نیمه مطالعه یک پژوهش این: روش ها و مواد

 آزمایش داده ها، آوری گرد ابزار. شدند تقسیم شاهد و مورد گروه دو به تصادفی اهواز به طور شهر مشاوره بیماری های رفتاری

. شد یدتائ مطالعه از قبل آن پایایی و روایی که بود رفتار برنامه ریزی شده نظریه اساس بر طراحی شده پرسشنامه و های خلط

 د وشدن تحلیل 42نسخهSPSS افزار نرم کمک به اسپیرمن همبستگی و ویتنی من آماری های آزمون با ابتدا اولیه داده های

 اولیه  پرسشنامه همان با ثانویه آزمون آموزشی، مداخله از پس ماه سه. شد اجرا و طراحی آن اساس بر آموزشی محتوای سپس

 .شدند تحلیل دیگر بار داده ها و انجام

 رفتاری کنترل انتزاعی، نرمهای )نگرش، برنامه ریزی شده رفتار نظریه سازه های نمره میانگین آموزشی، مداخله از بعد: یافته ها

 از بعد همچنین (.P<0.05داشت) افزایش معناداری طور به شاهد گروه به نسبت مورد گروه در رفتاری( قصد و شده درك

 بود) معناداری آماری لحاظ از کاهش این که بود % 0 شاهد گروه در و%0 مورد گروه در سل بروز میزان آموزشی مداخله

P<0.05.) 

 ی کنندهپیشگیر رفتارهای ارتقا در برنامه ریزی شده رفتار نظریه بر مبتنی طراحی شده بهداشت شآموز برنامه: نتيجه گيری

 .شود می توصیه برنامه ها این اجرای در آموزشی پیگیری و پایش کنترل،.است مؤثر بروز سل از

 

 بروز،سل ،HIV نظریه، آموزش،: کليدی واژگان
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 بیماران رفتارهای ارتقاء بر نفبز مدل اساس بر استرس مدیریت آموزش تأثیر

HIV مثبت 

 دانشگاه اشت،بهد دانشکده درمانی، و بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی دکترای دانشجوی ؛کشتکار نرگس

  ایران اهواز، اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم
keshtkar_narges@yahoo.com  

 
 ضروری بیماران این در استرس مدیریت و کنترل ،دارد  HIVبیماری تشدید در استرس که مهمی نقش دلیل به: مقدمه

یماران ب رفتار درارتقاء بزنف مدل اساس بر استرس مدیریت های تکنیک و راهکارها آموزش تأثیر ارزیابی مطالعه این از هدف.است

HIV می باشد زمینه این در مثبت. 

 صورت به که بودند،مثبت شهر اهواز  HIV یمارانب از نفر ۳91 بررسی مورد جامعه است، تجربی نیمه مطالعه این کار: روش

 قبل .بود بزنف مدل براساس شده تنظیم پرسشنامه شامل گردآوری داده ها ابزار. گرفتند قرار شاهد و مورد گروه دو در تصادفی

 ار بزنف مدل با مطابق آموزشی برنامه مورد، گروه بیماران و شد گروه تکمیل دو هر برای پرسشنامه آموزشی، مداخله اجرای از

 هر آموزشی در گروه مورد، مداخله اتمام از پس ماه یک. نگرفت صورت شاهد مداخله گروه در. کردند دریافت جلسه ۳ مدت به

 و دو کای مستقل، تی آماری های آزمون از استفاده با حاصل نهایت اطالعات در. نمودند تکمیل را پرسشنامه مجدداً  گروه دو

 گرفت. قرار تحلیل و هتجزی مورد ویتنی من

 هاز جمل استرس مدیریت راهکارهای زمینه در شاهد و مورد گروه دو بیماران عملکرد مداخله، از قبل که داد نشان نتایج :نتایج

آموزشی  مداخله از پس اما. نداشتند معنی داری اختالف سازی آرام تکنیک های و مناسب تغذیه پیاده روی، برنامه ریزی،

 .(P<0.003یافت) افزایش معنی داری طور به شاهد گروه به نسبت برنامه ریزی، از غیر به مورد گروه انبیمار عملکرد

 استرس سودمند مدیریت زمینه در HIV بیماران رفتارهای ارتقاء در بزنف مدل اساس بر آموزشی برنامه تدوین :نتيجه گيری

 .است اثربخش و

 

 بزنف استرس، مدیریت، ، HIV کليدواژه ها:
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 رژیم از مثبت  HIVمشارکت بیماران بر "برنامه های کاهش آسیب " تأثیر

 رترو ویروسی در زندان های شهر اهواز دارویی

ه ازاد اسالمی دانشگاهداشتی و درمانی، دانشکده پزشکی، کارشناس ارشد مدیریت خدمات ب ؛نرگس کشتکار

 واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
Email: keshtkar_narges@yahoo.com 

گاه ازاد دانش، ، دانشکده پزشکید مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیکارشناس ارش ؛شکراهلل سلمانزاده

 واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران اسالمی 

المی دانشگاه ازاد اسهداشتی و درمانی، دانشکده پزشکی، کارشناس ارشد مدیریت خدمات ب ؛حمید عبیات

 ، ایرانواحد علوم تحقیقات، تهران
 

آگونیست و نیز  داروهای با دارنده نگه درمان برنامه تداوم درصورت دهد می نشان المللی بین و داخلی شواهد :هدف و سابقه

 نموده کنترل مبتال زندانیان در را بیماری  از ناشی شدید آسیب های تواند می برنامه ،این دریافت بموقع وسایل کاهش آسیب

بررسی  حاضر مطالعه هدف .افزایش دهد ضد رتروویروسیو مشارکت بیماران را در مصرف داروهای  کند معکوس آن را روند و

در زندان های شهر  رتروویروسی دارویی رژیم از مثبت  HIVمشارکت بیماران بر"برنامه های کاهش آسیب " میزان تأثیر

 .بود  اهواز

ج کاربردی و ازنظر روش اجرا توصیفی بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر ازنظر زمان نوع مقطعی،از نظر نتای :بررسی روش

و وسایل  ضد رتروویروسیها شهر اهواز که همزمان داروهای  مثبت مستقر در زندان  HIVاین پژوهش شامل کلیه بیماران

ا شامل ابزار گرداوری داده هباشد و به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. می ( N=75) کاهش آسیب دریافت می کردند

پرسشنامه  –ج  پرسشنامه داروهای ضد رتروویروسی –مشخصات دموگرافیک ب  -پرسشنامه ای شامل سه بخش بود: الف 

، از  آمار توصیفی و برای آنالیز داده ها  روش گردآوری اطالعات میدانی بوده .محقق ساخته دریافت وسایل کاهش آسیب

spss20 استفاده گردید. 

بیمار علیرغم  04پایبندی داشتند و  بیمار با توجه به دریافت وسایل کاهش آسیب نسبت به درمان 9۳لعه در این مطا :یافته ها

 نداشتند. دریافت متادون و سایر وسایل کاهش آسیب نسبت به درمان پایبندی

دانها آنها خصوصا در زنو دریافت بموقع سرنگ و ..(  )متادون درمانی،کاندوم، برنامه کاهش آسیب داد نشان نتایج : گيری نتيجه

سایر عواملی که به پایبندی به  نقش مهمی در مشارکت بیماران در مصرف داروهای ضد رتروویروسی داشته باشد. تواند می

 )افسردگی(، میزان حمایت اجتماعی ،میزان تحصیالت ، مدت حبس، سالمت روان موثر بودند شامل:ضد رتروویروسی درمان 

 .می باشدعوامل اجتماعی و روانشناختی و ارتباط بین بیمار و پزشک و سایر عوامل زندان و ... دارویی،تعداد قرص های در رژیم 

 

  زندان رتروویروسی، ، HIV کاهش آسيب، واژگان کليدی:
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 ؛ یک مطالعه طولی13۶۱- ۶۳۳3در جهان از سال  افسردگیبررسی بار اختالالت 

، تهران، علوم پزشکی تهران تصاد سالمت ،دانشکده بهداشت، دانشگاهاستادیار گروه علوم مدیریت و اق ،حجت رحمانی

 ایران

ی علوم پزشک انجمن عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، مرکز پژوهش های علمی دانشجویی، دانشگاهمجتبی امامی، 

 تهران، تهران، ایران

 کی تهران، تهران، ایرانعلوم پزش استادیار گروه ارتوپدی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه ،سمیه نیاکان

 علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ارشناس ارشد حوزه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه، کرضا کریمی کالیه

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد  ،قاسم رجبی واسوکالیی

 تهران، تهران، ایرانسالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 

 
 عیرشد سر ر؛یآنها نظ یکه در ساختار اجتماع یسابقه ا یجهان و تحوالت ب یتوسعه روز افزون کشور هازمينه و هدف: 

 یماریو ب دیافزا یجوامع م یاجتماع یروز به روز بر مشکالت روان رد؛یپذ یشدن صورت م یصنعت ،ینیشهر نش شیافزا ت،یجمع

-0661در جهان از سال  یافسردگ یها یماریبار ب نییمطالعه با هدف تب نیدهد. لذا ا یه گسترش مرا در جامع یروان یها

 است. دهیبه انجام رس 4109

 069مطالعه حاضر یک مطالعه طولی و توصیفی می باشد. در این مطالعه کلیه کشور های جهان به تعداد  مواد و روش ها:

ای مورد مطالعه از گروه داده های ثانویه انستیتوی سنجش و ارزشیابی سالمت و بررسی کشور مورد تحلیل قرار گرفته اند. داده ه

 صورت پذیرفته است.  4109اسناد جهانی می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیلی اکسل ویرایش

 01 میان در کشور، 2 از غیر به هانج کشورهای تمامی در مزمن افسردگی ،4109 سال در مطالعه، این نتایج اساس برنتایج: 

 نشده مشاهده تاکنون 0661 سال از روان و اعصاب های بیماری شیوع در پیشرفتی اما دارد قرار سالمت تهدیدکننده اول علت

ناشی  (DALY)تعداد سالهای زندگی با ناتوانی  6660.416070، در مجموع تعداد 4109الی  0661در بین سال های  .است

سال های  2241020۳72۳به تعداد  4691۳209716از تعداد   0661ت افسردگی بوده است که این میزان از سال از اختالال

به تعداد  ۳09249790؛ از  0661افزایش یافته است. در ایران نیز این میزان از سال 4109در سال  (DALY)زندگی با ناتوانی

 رسیده است. 4109در سال  (DALY)سال زندگی با ناتوانی 006۳20721

 هاجتماعی، تجرب تورم، محرومیت جرم، بیکاری، واضح است مسائلی چون شکاف درآمدی و فقر، افزایش نرخ پر نتيجه گيری:

اجتماعی، عدم امنیت در جامعه از جمله عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند  هاینابرابری و هاتبعیض و پایین جنگ، تحصیالت

روانی افراد می گذارند. لذا پیشنهاد می شود، توسعه مشارکت بین بخشی )از جمله مشارکت  که آثار قابل توجهی بر سالمت

مردم(، ایجاد و توسعه ظرفیت کشور ها در ارتقای سطح سواد سالمت روان و سرمایه گذاری در کاهش عوامل خطر ساز سالمت 

 ان قرار گیرد. روان از اولویت های اصلی در برنامه ریزی و سیاست گذاری حوزه سالمت رو

 

 (DALY)یبا ناتوان یزندگ یها، تعداد سال ها یماريبار ب ،یافسردگ واژگان کلیدی:
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منتخب  یها مارستانیدر ب ماریب یمنیا نهیعملکرد پرستاران در زم تیوضع یبررس

 ۶۹۳۱تهران،  یدانشگاه علوم پزشک

ن، ه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهرا: استادیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشکدحجت رحمانی

 ایران.

 : استادیار گروه ارتوپدی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.سمیه نیاکان

 : کارشناس ارشد حوزه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.رضا کریمی کالیه

: دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد کالییقاسم رجبی واسو

 نویسنده مسئول(*سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.)

 ، ایران.نانجمن عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، مرکز پژوهش های علمی دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهرا

 
برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت حق اساسی همگانی می باشد. یکی از مهمترین مسائلی که زمينه و هدف: 

در راستای بهره مندی از خدمات مطلوب در کلیه سطوح درمانی مهم تلقی می شود و تضمین کیفیت خدمات بهداشتی درمانی 

د. با عنایت به توضیحات فوق مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت عملکرد پرستاران در را در پی دارد، ایمنی بیمار می باش

 زمینه ایمنی بیمار و ارتباط آن با اطالعات دموگرافیک به انجام رسید. 

تحلیلی می باشد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را پرستاران  –مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی، توصیفی  مواد و روش ها:

نفر بوده  ۳91ارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل داده اند. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مطالعه تعداد بیم

است. ابزار جمع آوری اطالعات، پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد عملکرد پرستاران در زمینه ایمنی بیماران 

و با بهره گیری از آزمون های توصیفی و  42ویرایش  spssا با استفاده از نرم افزار تحلیلی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ه

 تحلیلی صورت گرفته است.

سال، در گروه جنسی زن، با سطح تحصیالت  ۳1-41بیشترین افراد مشارکت کننده در این مطالعه در گروه سنی نتایج: 

میزان  به گینمیان بیشترین بیماران ایمنی زمینه در پرستاران عملکرد ابعاد بین کارشناسی و شیفت کاری در گردش بوده اند. در

 هنمر میزان به ایمنی با مرتبط آموزشی های فعالیت به میانگین کمترین و مشابه داروهای به توجه بعد به 17010±27۳0

بین متغیر جنسیت و سن، وضعیت بوده است. آزمون من ویتنی و کروسکال والیس نشان داد به ترتیب 271۳  ±17004میانگین

 استخدامی و شیفت کاری با عملکرد پرستاران در زمینه ایمنی بیمار ارتباط معنی داری مشاهده شده است.

وضعیت عملکرد پرستاران در زمینه ایمنی بیمار در بیمارستان های علوم پزشکی تهران در سطح مطلوبی وجود  نتيجه گيری:

فاف و روشن، مشارکت پرستاران در زمینه تصمیم گیری، توجه به خالقیت و خودکنترلی پرستاران، دارد. برخورداری از اهداف ش

حمایت مدیران در زمان بحرانی، بهره مندی از سیستم پایش مداوم و ارزشیابی صحیح برخی از عواملی می باشد که سطح 

 مطلوب ایمنی بیماران را مهیا نموده است. 

 

 یفيعملکرد پرستار، ک ر،مايب یمنیا :واژگان کلیدی
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 نشینی حاشیه کننده تثبیت و مولد عوامل

دانشکده  دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ؛سید نوید محمدی چشمه گل

ز می پژوهشی مدیریت و اقتصاد سالمت، مرکانجمن عل. تهران، ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیراپزشکی،

  Navidmohammadi847@gmail.com  دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، پژوهش های دانشجویی

گاه علوم دانش دانشکده پیراپزشکی، دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،؛ مهسا روستا

 ،سالمت، مرکز پژوهش های دانشجویی انجمن علمی پژوهشی مدیریت و اقتصاد. تهران، ایران پزشکی تهران،

 گاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراندانش

 

شهری در ایران، بستر مساعدی برای شکل گیری مناطق -رشد شهرنشینی همراه با افزایش مهاجرت های روستازمينه و هدف: 

 اجتماعی ناتوان-اقتصادی موقعیت در بهبود را خود نشینان حاشیه وقتی حاشیه ای پیرامون بافت شهری فراهم نموده است.

 تسالم و تغذیه آمیز مخاطره شرایط و ناشی از بیکاری آن از قسمتی که آیدمی بوجود آنها در حس محرومیت نوعی ،ببینند

باگسترش شهرها و تبدیل آنها به کالن شهرها لزوم کنترل  .است خدمات از مندی بهره در عدالتی بی بیانگر امر این که است؛

هدف از این مطالعه بررسی علل حاشیه نشینی و  شود. پیش احساس میحاشیه نشینی و جلوگیری از گسترش آن بیش از 

 همچنین تاثیرات آن بر تداوم و تشدید وضعیت نامناسب شغلی و امنیت غذایی حاشیه نشینان می باشد.

 لیسیای انگهباشد. مقاالت با استفاده از کلید واژهمند میتحلیلی بصورت نظام-مطالعه حاضر یک مطالعه مروری مواد و روش ها:

marginalization , job security , food security , unemployment     ،و همچنین کلید واژه های فارسی حاشیه نشینی

و موتور جست و   SID ، magiran،pubmedامنیت شغلی، امنیت غذایی، بیکاری و مهاجرت های روستایی در پایگاه های،

مقاله با اعمال متغیر های روز آمد بودن،  09مقاله یافت شد که  .01تعداد  جست و جو شده و  google scholar جوگر

 دسترسی به مقاله اصیل، توجه به قلمرو مکانی و زمانی مرتبط بوده و مورد مطالعه قرار گرفت.

عامل مهاجرت ها نشان میدهد که افراد حاشیه نشین از دو مبدا شهر یا روستا به حاشیه رانده میشوند؛درمورد بررسینتایج: 

توان سه گروه عمده از دالیل را در نظر گرفت.گروه اول مسائل اقتصادی است، عواملی همچون عدم اشتغال به شهر می روستاییان

و پایین بودن سطح درآمد. گروه دوم،  بالیای طبیعی )مانند خشکسالی یا سیل که موجب از دست دادن شغل برای کشاورزان 

سومین گروه، عدم برخورداری از خدمات مناسب بهداشتی، رفاهی، آموزشی و تفریحی است.امنیت غذایی  یا دامداران میگردد.( و

قر رود. سالمت ، فنخستین امر برای حفظ سالمت حاشیه نشینان و از شاخص ترین حقوق اجتماعی و فرهنگی افراد به شمار می

 و غذا بطور جدایی ناپذیری بهم پیوسته اند.

 

 marginalization , job security, food، بيکاری، حاشيه نشينی، امنيت شغلی، امنيت غذایی :واژگان کليدی

security , unemployment ) 
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در مرکز  کاوی داده روش به مرگ بیماران اچ آی وی  واقعه وتوزیع الگو تعیین

 ۶۹۳۱-۶۹۱۶ های طی سال مشاوره بیماری های رفتاری اهواز

 دانشگاه  داشت،به دانشکده ، درمانی و بهداشتی خدمات مدیریت تخصصی کتراید دانشجوی کشتکار؛ نرگس

 keshtkar_narges@yahoo.com  ایران اهواز،اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم

 

 میردرو مرگ وضعیت بررسی. دارد نیزادامه کماکان آن گیری اندازه به یدستیاب برای وتالش است بشربوده های ازاولویت سالمت دیربازموضوع از:مقدمه

 روش هاو دهدا وکیفیت صحت به اطمینان عدم قبیل از بامشکالتی گرچه است بوده توجه مورد سالمت تعیین مناسب ازروشهای یکی بعنوان جمعیت یک

 ومیر مرگ اطالعات وادغام بیماریها بندی طبقه المللی بین کدهای از استفاده با ومیر مرگ ثبت های نظام اندازی راه.است بوده روبرو آن آوری جمع

 مکافزارک ونرم اطالعات های آوری فن با درارتباط اخیر دهه های پیشرفت.است ساخته مرتفع را قبلی مشکالت زیادی حد تا مسئول های سازمان توسط

 ، وترکامپی ، آمار مثل گوناگون علوم از استفاده با وتوانسته است آورده بعمل شده تولید حجیم های داده از وکاملتر جانبه همه های بررسی به شایانی

 جمح از ومیر مرگ های داده اینکه به توجه با. آورد بوجود کاوی داده بنام را نوینی وعلم رفته ها داده در نهفته دانش جستجوی به....  و ماشین یادگیری

 مرگ های داده ثبت وضعیت بررسی بر عالوه را ما تواند می کاوی داده از استفاده با آن شده ثبت متعدد متغیرهای در شوکاو بوده برخوردار باالیی نسبتا

 بررسی براین بنا.  سازد هموار سالمت حوزه های گیری تصمیم الزم های زیرساخت تامین برای هدفدار مداخالت برای را راه ، وکیفی کمی نظر از ومیر

 . است مطالعه این مهم ازاهداف یکی کاوی داده تکنولوژی از استفاده با اهواز رفتاری های بیماری مشاوره مرکز میرو مرگ های داده

 پایان تا 0۳90 فروردین از دیگر متبحر پزشک توسط شده فوت افراد تمام های پرونده مجدد بررسی و فوت گواهی های داده پایه بر پژوهش این: روشها

 شده فوت مدت این در که HIV بیماران از نفر 449 پرونده مجموع در. است شده انجام اهواز رفتاری های بیماری مشاوره مرکز در 0۳69 خردادماه

 استخراج خوزستان  مرکز مشاوره بیماری های رفتاری استان و دفاتر ثبت مرگ HIVنرم افزار  از سال ۳9 بمدت شده ثبت های داده.شد بررسی بودند،

 از OLAP cube افزار ونرم (WEKA)  رایج کاوی داده نرم افزارهای از استفاده وبا الزم های فرمت به وتبدیل ها داده سازی آماده حلازمرا وپس شده

 وایجاد بندی ،طبقه بندی سازی،خوشه بصری مراحل کاوی داده روش به 0۳69 سال تا 0۳9۳ سال از  سال۳۳ درطی ومیر مرگ  شده ثبت رکورد میزان

 .قرارگیرد موردارزیابی مرگ ثبت های داده وکیفی کمی تاوضعیت گردید انجام مناسب فرضیه تولید برای رتبطم قوانین

 اهواز ثبت رفتاری های بیماری مشاوره در در مرکز 419 ومیر مرگ اولیه رکورد کل تعداد از سازی بصری در بررسی این در آمده بدست نتایج :یافته ها

 مرگ علت بیشترین(P<0.01)بود ۳679  مردان در سن میانگین و سال2979 زنان در سن ،میانگین سال2479 دگانش فوت سن است.میانگین شده

 اب بترتیب کبدی سیروز نیز و ریوی خارج سل و مثبت اسمیر ریوی سل بیماری پزشکی، پرونده مجدد بررسی و فوت گواهی در مثبتHIVبیماران

 وردم در کاپا ضریب از استفاده با پزشکی، پرونده مجدد بررسی و فوت گواهی مرگ علل بین خوانی هم زانمی باالترین.بود درصد902 و1701%.،۳79%.

( PS=<0.01. )شد محاسبه( K=0.69) ها سرطان به ابتال در آن از پس و( K=0.71) سیروزکبدی  آن از وپس (K=0.75)ریوی خارج و ریوی سل

 ساعات فاصله در ازآن بعد و صبح719.تا97۳1 ساعات فاصله در مرگ تعداد بیشترین.شد محاسبه 17191مرگ علت ثبت روش دو بین کلی میزان کاپای

 افتاد. اتفاق%0476و%067۳ ترتیب به شب01تا07۳1

 رگم های منحنی طبیعی روند از حاکی گرفته های انجام سازی بصری ، شده ثبت های داده باالی حجم به توجه با مطالعه این در اگرچه :گيری نتيجه

 متغیرهای در موارد مرگ ثبت در اشکال روند. داد می نشان را خود مرحله دراین ومیر مرگ های داده ثبت اما اختالالت ومیربود مرگ علت براساس ومیر

 بمناس فرضیه یجادا برای را الزم شرایط دیگر، طرف از ومیر مرگ علت نامعلوم با موارد باالی ودرصد طرف یک از ومیر مرگ رکورد یک از ثبت مختلف

 از واستفاده ومیر مرگ مرافبت اندازی نظام راه از استفاده با مشکل این حل برای را جدی خطر وزنگ است ساخته مخدوش را مرگ ومیر مطالعات برای

 .گردد می تاکید شدت سالمت به های سایرداده در مطالعه این در رفته بکار تکنولوژی

 

 فوت ثبت داده کاوی، ، HIV مرگ، توزیع: کليدی واژگان
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بررسی ارتباط بین فشارخون و شاخص توده بدنی در دانشجویان دانشگاه علوم 

 (۳1)سال  پزشکی شهرکرد

 رانیشهرکرد، شهرکرد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم، سارا مغاره دهکردی

 رانید، شهرکرد، اشهرکر یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم، زهرا کریمی

 رانیشهرکرد، شهرکرد، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک، الهام رفیعی

گروه بهداشت  ار،یدانش - رانیشهرکرد، شهرکرد، ا یموثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق، مسعود لطفی زاده

 رانیرد، شهرکرد، اشهرک یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یعموم

 

مرگ و  زانیاز م درصد 91تا  41است که عامل   یمشکل سالمت عموم نیاختالالت و عمده تر نیتر عیخون جزو شا یپرفشارمقدمه: 

 باشد که سهم عمده یم تیاستئوآرتر و یوعروق یقلب یماریسرطان، ب نوع  ، ابتید جادیاز عوامل مهم ا یکی زین یدر جهان است. چاق ریم

 یارمیب وعیدرش ی( و فشار خون که نقش مهمیچاق )به عنوان شاخص یشاخص توده بدن نیدارد، لذا ارتباط ب یبهداشت یها نهیدر هز یا

ده فشارخون و شاخص تو نیارتباط ب یحاضر با هدف بررس مطالعه نیمطالعه مورد توجه قرار گرفته است. بنابرا نیدارند در ا یعروق یقلب

 .انجام گرفت 64 سال شهرکرد در یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یبدن

شهرکرد انجام گرفت  یپزشک مختلف دانشگاه علوم یرشته ها انیدانشجو نیب 0۳64حاضر در سال   یلیتحل -یفیمطالعه توصروش کار: 

 یریال به صورت نمونه گس ۳9تا   00 ی در محدوده سن یلینفر دانشجو از تمام رشته ها و مقاطع مختلف تحص 211اساس  نیکه بر ا

پژوهشگر ساخته بود که عالوه بر مشخصات  پرسشنامه داده ها یاز تمام دانشکده ها انتخاب شدند. ابزار جمع آور یچند مرحله ا یتصادف

که  ،کردیم یابیرا ارز یبدن تیفعال زانیو م ییجمله عادات غذا ازی شخص و سبک زندگ یماریب خچهیمربوط به تار یاتیخصوص ،یفرد

وزنه  کیاز  انیقرار گرفتند. به منظور سنجش وزن دانشجو یمورد بررس زین آن ییایو پا ییاعتبار پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و روا

مورد  SPSS 22استفاده شد. اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار   ینوار متر کیاز  زیقد آنان ن یریاندازه گ یاستاندارد و برا

 .قرار گرفت لیو تحل هیتجز

 سهم را داشتند. نیشتریدرصد ب 6/06با   یرشته پزشک انیپسر بودند. دانشجو هیدرصد دختر و بق .9مطالعه   نیدر ایافته ها: 

 یبوم مطالعه مورد انیدرصد دانشجو 6/00  نیدرصد بوده اند. همچن ۳./9با   یمقطع کارشناس انیافراد مورد مطالعه دانشجو نیشتریب

که با  یسن داشت به طور بای دار یو معن میهر دو دست ارتباط مستق استولیو د ستولیبودند. فشار خون س یاریستان چهارمحال و بختا

را با جنس نشان داد و مشخص شد  یمعنادار ارتباط کیستولیفشارخون س نیهمچن(. p≤0/001) ابدی یم شیسن فشارخون افز شیافزا

 نیب یادارمعن ارینشان داد که ارتباط مثبت و بس زین فشارخون و یشاخص توده بدن نیارتباط ب یاست. بررساز زنان  شتریکه در مردان ب

 بدای یم شیافزا زین استولیو د ستولیفشارخون س زانیم یتوده بدن شاخص زانیم شیکه با افزا یدو پارامتر وجود دارد به نحو نیا

(10p=0/00) 

زن و اضافه و نکهیا هستند و با وجود یامروزه جامعه بشر یمشکالت بهداشت نیارخون باال از مهم ترو فش یاضافه وزن، چاقنتيجه گيری: 

 و ریها، عامل مرگ و م یماریب عمدهی ها نهیزم شیو پ لیفاکتورها از دال سکیر نیا یشوند ول یمحسوب نم یماریدر نظر مردم ب یچاق

 یافراد جامعه، تالش برا نیخطر عمده در ب عوامل نیا وعیش زانیم یابیارز نیبنابرااز افراد هستند.  یادیتعداد ز یبه زندگ دیکاهش ام

 یگاز زند یمصرف و کاهش خطرات ناش یاصالح الگو ،یزندگ سبک رییمناسب از جمله تغ یراه حل ها افتنیعوامل موثر بر آنها و  افتنی

 .ردیمورد توجه قرار گ ستیبا یم ینیشهرنش

 

  ن باال، شاخص توده بدنی، چاقی، دانشجویانفشارخوواژگان کليدی: 
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 کیستماتیس ی: مروریابتید مارانیدر ب یعوامل مرتبط با خود درمان

 رانیشهرکرد، شهرکرد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یسارا مغاره دهکرد

 رانیا شهرکرد، شهرکرد، یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ی،میزهرا کر

رد، شهرکرد، شهرک یموثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق، زاده یمسعود لطف

 رانیشهرکرد، شهرکرد، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یگروه بهداشت عموم ار،یدانشو  رانیا
 

فراد ا نظر مشکالت خود را، بدون کمک و ای یماریب دکنیم یپرخطر که شخص با استفاده از آن سع یاز رفتارها یکیمقدمه: 

شده و  شناختهی وجود دارد: گاه به شکل مصرف داروها یاست. به دو صورت خوددرمان یخوددرمان د،یمتخصص بر طرف نما

رف صم دیبا متخصص که فقط با نظر پزشک ادیز یبا عوارض جانب ییبا استفاده از داروها یکم و گاه یمجاز با عوارض جانب

بدن،  مختلف یها ارگان بر یماریب نیا یاست و با توجه به اثرات منف شیرو به افزا یابتید مارانیشوند. در عصر حاضر تعداد ب

 .باشد یم یابتید مارانیدر ب یبر عوامل مرتبط با خوددرمان یهدف از مطالعه حاضر مرور

معتبر از  یها گاهینظام مند مقاالت موجود در پا یجو جست و قیاست که از طر یمطالعه مرور کیمطالعه حاضر روش کار: 

 (googleی ها گاهیپا عوامل مرتبط( و در ابت،ید ،ی)خوددرمان یواژه ها دیبا استفاده از کلIrandoc  ,SID ,magiranجمله  

scholar ،pubmed (  با استفاده از کلیدواژه های) Diabetes, self curing, Related Factors ) تا   4111 از سال

 .صورت گرفت 4109
 وعیش زانینشان داد م جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هیموضوع، مورد تجز رامونیپ هیاول یمقاله پس از بررس 09تعداد  یافته ها: 

 عیوزت متوسط گزارش شده بود. شتریافراد ب نیدر ا یبوده که شدت خوددرمان شتریو سالمندان ب انیدانشجو نیدر ب یخوددرمان

و نوع  رماند با نوع یمطالعات خوددرمان شتریداشته اند. در ب یسابقه خوددرمان شتریآنست که زنان ب انگریب یخوددرمان یجنس

ه ب مراجعهی ارتباط داشت. نداشتن وقت برا التیتاهل و تحص تینداشت اما با جنس، وضع یدار یافراد ارتباط معن ابتید

از عوامل  یبعض ندارند و فروش دارو بدون نسخه توسط داروخانه ها یبل مالحظه اکه داروها عوارض قا نیپزشک، اعتقاد به ا

 .و مصرف خود سرانه دارو بودند یموثر برخوددرمان

 جهت ،رانیدر ا ابتید یماریب وعیافراد توجه به ش یزندگ ی وهیامکانات الزم، اصالح ش نی، تام یآگاه شیافزانتيجه گيری: 

با  ستین دارو، بدون خطر یبه شکل مصرف خودسرانه  ژهیبه و یبل توجه است و چون خوددرمانقا ابتیاز عوارض د یریشگیپ

 .را کاهش داد یخوددرمان زانیم توانیم یابتید مارانیتوانمند نمودن ب

 

 خوددرمانی، دیابت، عوامل مرتبط واژگان کليدی:
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The role of self-care education in controlling diabetes and its 

complications 

Zohreh Farrar, Student research committee, faculty of medicine, Bushehr 

University of medical sciences, Bushehr, Iran. 
 

 
Introduction: The role of self-care cannot be denied on our life style nowadays. Noncommunicable 

diseases for instance diabetes, is responsible for many deaths worldwide.It is estimated that numerous 

cases of T2D would be prevented if there is enough educations and selfcare maintenance. Therefore 

sufficient training can prevent complications for diabetes. Aim of this study is to determine the role of 

self-care education in controlling diabetes and its complications. 

Methods: This study is a review article with the use of systematic search in valid databases such as 

Sciencedirect, EBSCO, Proquest and PubMed which were done in 2018. 

Findings: Many ways are suggested to be effective in shaping dietary habits,including media and 

education campaigns,comprehensive school- and work-based interventions.To develop such 

approaches,public health professionals could engage through with some suggested approaches:These 

educations include blood glucose monitoring,eating plan,physical activity and foot care.medication and 

follow up.Choosing the correct food sticking to a healthy eating pattern,keeping weight under control 

following.A healthy eating pattern during wedding ceremonies and parties and adjusting eating plan 

when feeling stressed or anxious is crucial. Examining their feet for cuts. Taking the medication as 

prescribed or maintaining the medication when they are ill. This acknowledgement procedure can be 

held in some sessions over a period of time containing definition of diabetes role of insulin teaching 

importance of diabetes control,long term effects of high blood glucose levels on vessels,eyes nervous 

system,kidney,heart, feet,role of diet,exercise and drugs in diabetes control(basics of an appropriate 

diet),training how to face cognitive deviations, benefits of regular exercising in diabetes 

control,introduction of beneficial sports,insulin changes during exercising,relation between duration 

and severity of exercising and blood glucose level control,alerting signs of hypoglycemia,important 

measures during hypoglycemia,training how to use blood and urine glucose level checking 

strips,muscles relaxation training and performance,training how to face cognitive deviation, 

introduction of different insulin types,manner and method of insulin preparation,mixing and 

injection,proper injection sites and times,common anti-diabetics drugs and their side effects,important 

of feet sanitation,importance of oral health,relationship between diabetes and hypertension,proper 

methods of hypertension control,role of diet in it,diabetic prophylactic measures for other family 

members and use of supporting system. 

Conclusion: It is found that patients who were trained, enhances glycemic control levels and corrects 

his wrong manners, frequency of blood glucose monitoring, and increases foot care.So this strategy can 

be used for the management of chronic illnesses such as diabetes.Any diabetic patient who takes care 

of himself and takes his health and nutrition issues seriously can have a better life without any 

complications. 

 

Keywords: self-care, education, diabetes control, diabetes complications, prevention, 

training 
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ردی و تربیت سفیران سالمت دانشجو بر اثر بخشی اجرای برنامه خود مراقبتی ف

 دانشجویان در رابطه با سبک زندگی سالم آگاهی

 بهداشتی، کارشناس ارشد آموزش بهداشت، کارشناس گروه آموزش و ارتقای سالمت، معاونت، بهجت مرزبانی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

marzbanibehjat@gmail.com 
رای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، مدیر گروه آموزش و ارتقای سالمت، معاونت دکتی، دسارا شاه آبا

 رانیکرمانشاه، ا یی، دانشگاه علوم پزشکتبهداش

اه علوم دانشگه، شانبهداشت کرما زه، مرکدکارشناس ارشد آموزش بهداشت، کارشناس سالمت خانوابهناز مرزبانی، 

 پزشکی کرمانشاه، ایران

 
از  پیشگیری منظور خود مراقبتی، یکی از ابعاد سبک زندگی سالمت محور است که به معنای پیروی از شیوه زندگی سالم بهمقدمه: 

اضر مت دانشجو، پژوهش حسال سفیران بیماریها میباشد. با توجه به اجرای برنامه خودمراقبتی فردی در نظام شبکه های بهداشت و تربیت

دانشجو در زمینه سبک زندگی سالم دراستان کرمانشاه  با هدف بررسی تأثیر اجرای برنامه خود مراقبتی فردی بر آگاهی سفیران سالمت

 انجام گردید

گردید، ابزار گردآوری انجام  06۳0نفر از سفیران سالمت دانشجوی استان کرمانشاه در سال  00.این مطالعه نیمه تجربی بر روی  روش کار:

بخش مشخصات فردی و سواالت سبک زندگی  ها پرسشنامهای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شده و مشتمل بر دو داده

فت. ربود که قبل و بعد از مداخله آموزشی مورد استفاده قرار گ سالم شامل: تغذیه، فعالیت فیزیکی، سالمت روانی و عدم استعمال دخانیات

و spss15افزار  ها با استفاده از نرم انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده غیرمستقیم مداخله آموزشی با استفاده از روشهای آموزش مستقیم و

 .آزمون آماری تی زوجی انجام گرفت

آگاهی  ه میانگین نمرهزن بودند. در این مطالع57% آنها مرد و 43% . سال بود 4.61±23.3میانگین سنی دانشجویان یافته ها: 

بین میانگین قبل و  بوده است. تفاوت آماری معناداری 8.58±41.69و 8.4±25.31دانشجویان قبل و بعد از مداخله آموزشی به ترتیب 

بر اساس میانگین  P<0.05). (یافت بعد از آموزش مشاهده گردید. بطوری که پس از مداخله آموزشی سطح آگاهی دانشجویان افزایش

درصد آگاهی  2/0درصد آگاهی متوسط و  4/6 درصد آگاهی خوب، 6/۳1درصد آگاهی باال،  4/90ت آگاهی پس از اجرای مداخله نمرا

 .یف داشتندعض

سالم موجــب  داد کــه برنامــه خود مراقبتی فردی با محوریت اجرای آموزش سبک زندگی پژوهــش حاضــر نشــاننتيجه گيری: 

آمـوزشی سبک زندگی سالم به طرق  مت دانشجو می شود. بنابرایــن مــی تــوان بــا اجــرای برنامــه هــایارتقای آگاهی سفیران سال

 .فعــال آنــان شد مختلف موجب ارتقای آگاهی و کیفیـت زندگـی جوانان و افزایش ســال هــای عمــر

 

  سفيران سالمت، دانشجو، خود مراقبتی، سبک زندگی سالمواژگان کليدی: 

mailto:marzbanibehjat@gmail.com
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 خود مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی شهر کرمانشاه

 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران. ، زهرا پرویزی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت، کارشناس گروه آموزش و ارتقای سالمت، معاونت ، بهجت مرزبانی

 علوم پزشکی کرمانشاه، ایران هبهداشتی، دانشگا

انشگاه د بهداشت کرمانشاه، کارشناس ارشد آموزش بهداشت، کارشناس سالمت خانواده، مرکزمرزبانی،  بهناز

 ایران علوم پزشکی کرمانشاه،
Haftenamebashir@gmail.com 
 

 ن محسوب می شود و بر آ لدر کنتر همدیابت بیماری مزمن و پیچیده ای است که خود مراقبتی فرایندی ممقدمه: 

ت مبتال به دیاب ناثر می گذارد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت خودمراقبتی و عوامل موثر بر مح در بیمارا نکیفیت بیمارا

 .کرمانشاه بود ساکن شهر

 و وضعیت خودمراقبتی در حد متوسط بود. کمترین(7.47±8.6 ) ن میانگین نمرات خود مراقبتی در بیماراروش کار: 

 بود. نوع درماح دریافتی و سبک زندگی(9.1±9.1 )  یانگین نمرات رفتارهای خودمراقبتی مربوط به مراقبت عمومی از پاهام

  .بیماراح به صورت معناداری متفاوت بود

ی مراجعه کننده به درمانگاه ساراب ننفر از بیمارا 011امل شد. نمونه پژوهش شپژوهش حاضر از نوع مقطعی می بایافته ها: 

را در زمینه  نوری داده ها مقیاس توبرت گالسکو بود که وضعیت خودمراقبتی بیماراآبود. ابزار جمع  0۳69 لدر سا کرمانشاه

واریانس یک طرفه  آنالیزتقل و ستی م آزمونمورد ارزیابی قرار می داد. داده ها با استفاده از  شتهطی هفت روز گذ مختلف های

 حلیل گردید.ت بود تجزیه و

 نیمارابا هدف توانمندسازی ب آموزشیهای  مناسب بیماری برنامه لدیابتی و کنتر نمنظور ارتقاء سالمت بیمارابه يجه گيری: نت

 شود.در زمینه مراقبت از خود باید مورد توجه واقع 

 

 دیابت، خود مراقبتی، کيفيت زندگی واژگان کليدی:
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 ه ای دانش آموزانبررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذی

 بهداشتی، کارشناس ارشد آموزش بهداشت، کارشناس گروه آموزش و ارتقای سالمت، معاونت بهجت مرزبانی،

 علوم پزشکی کرمانشاه، ایراندانشگاه 
marzbanibehjat@gmail.com 

پزشکی  مموزش بهداشت، کارشناس مرکش بهداشت شهرستان کرمانشاه، دانشگاه علوکارشناس ارشد آ ،پرویزیزهرا 

 کرمانشاه، ایران

 مکارشناس ارشد آموزش بهداشت، کارشناس سالمت خانواده، مرکش بهداشت کرمانشاه، دانشگاه علو بهناز مرزبانی،

 پزشکی کرمانشاه، ایران

 
 وهش حاضرپژدر سنین مدرسه است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، ن مسائل سالمتی یاز مهمتر کیه سالم، ییتغذمقدمه: 

ه ای در دانش آموزان سال اول دوره اول متوسطه در شهرستان روانسر یبا هدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذ

 .دیانجا گرد 0۳62در سال  کرمانشاه

کرمانشاه  زان سال اول دوره اول متوسطه در شهرستان روانسرنفر از دانش آمو 060ن مطالعه نیمه تجربی بر روی یاروش کار: 

ر مشتمل ب ی آن سنجیده شده وپایایی و یای محقق ساخته که روا سشنامهپرها  ار گردآوری دادهز، ابیدانجا گرد 0۳62در سال 

 یزسب میوه و ه ای شامل: خوردن صبحانه، مصرف میان وعده سالم و مصرفیدو بخش مشخصات فردی و سواالت وضعیت تغذ

 و بود، که قبل و بعد از مداخله آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. مداخله آموزشی با استفاده از روشهای آموزش مستقیم

 .گرفت مو آزمون آماری تی زوجی انجا spss15ار زاف مها با استفاده از نر ه و تحلیل دادهزید. تجیغیرمستقیم انجا گرد

( درصد 9.) 091ه ای دانش آموزان در خصوص خوردن صبحانه قبل از مداخله ییانگین نمره رفتار تغذن مطالعه میدر ایافته ها: 

( بود. تفاوت آماری معناداری بین میانگین قبل و بعد از مداخله آموزشی در خوردن درصد 61) 0.0بعد از مداخله آموزشی  و

 شزایاف درصد 02ن زابحانه در میان دانش آموزان به میاز مداخله آموزشی خوردن ص پسد. بطوری که یمشاهده گرد صبحانه

از اجرای مداخله  پسدرصد( و  41 ) 21بر اساس میانگین نمرات خوردن میان وعده سالم قبل از مداخله . (P<0.05 )افتی

 از اجرایپس و درصد(  4/24نفر )  02واحد در روز قبل از مداخله  9تا  ۳ان زبه می زیدرصد(، مصرف میوه و سب 0/۳0نفر)  ..

 پس زیسب درصد( بود. در مجموع میانگین مصرف صبحانه، خوردن میان وعده سالم و مصرف میوه و 9/94نفر )  012مداخله 

 .افتی زایشاجرای مداخله آموزشی اف از

 ی در دانشا هیش حاضر نشان داد که طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی موجب تغییر رفتار تغذپژوهنتيجه گيری: 

 .دانش آموزان شد توان با اجرای برنامه های آموزشی مناسب موجب ارتقای سطح سالمتی ن میآموزان می شود. بنابرا

 

 ه ای، دانش آموزانیمداخله آموزشی، رفتار تغذواژگان کليدی: 
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 سالمنداندر  دهان و دندان سالمت بررسی وضعیت 

شناس ،مرزبانی بهجت شد کار شت آموزش ار شناس ،بهدا  معاونت سالمت، ارتقای و آموزش گروه کار

 ایران پزشکی کرمانشاه، علوم دانشگاه بهداشتی،

 marzbanibehjat@gmail.com 

شناس مرزبانی، بهناز شد کار شت، آموزش ار شناس بهدا شت مرکز خانواده، سالمت کار شاه، بهدا  کرمان

 ایران کرمانشاه، پزشکی علوم دانشگاه

 
تعداد سالمندان در سالهای اخیر و با در نظرگرفتن اینکه سالمت دهانی جزء  روز افزون ه به افزایشبا توجزمينه و هدف: 

تفکیک ناپذیری از سالمت عمومی این گروه از جامعه میباشد، با توجه به این مهم، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت دهان 

 .انجام شد 0۳62سال  در استان کرمانشاهو دندان سالمندان مناطق شهری و روستایی 

مراکز بهداشتی درمانی  سال مراجعه کننده به 91نفر سالمندان باالی  24۳0در این مطالعه توصیفی مقطعی  مواد و روش ها:

. داده ها با استفاده از فرم مراقبت ادغام یافته سالمت سالمندان وزارت روش تصادفی ساده انتخاب شدند استان کرمانشاه به

وضعیت دندانی آنها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار و  ویژگی های فردی بهداشت شامل،

 انجام شد.شاخص های آماری  و  SPSS-16آماری

درصد( از  9/4نفر ) 019 ( زن بودند.%9/۳0نفر ) 09۳0( مرد و %9/90نفر ) 4911نفر سالمند مورد مطالعه  24۳0از  نتایج:

 داشتند. دندان مصنوعی کاملآنها  (درصد .4) 0022 دندانی کامل و حدهای مورد مطالعه بیوا

ر د)بی دندانی کامل( از نظر وضعیت دندانی  مورد پژوهشنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سالمندان  نتيجه گيری:

ری بیشت های مختلف زندگی و قبل از سالمندی توجه زشی در دورانهای آمو باشند، لذا نیاز است در برنامه وضعیت مطلوبی نمی

 معطوف گردد. به مراقبت از دهان و دندان

 

 سالمندان ،دهان و دندانوضعيت  واژگان کليدی:

 

  

http://healthjournal.arums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://healthjournal.arums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://healthjournal.arums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 ها مدیریت کارامد بیمارستان

 و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی ، معصومه حسن پور ثمرین

 

 قبیل زا انسانی به وسیله ابزارهایی منابع مادی و کارامد و فرایند بکارگیری موثر مدیریت بیمارستان در موثر نقش بسیار مقدمه:

 یان برابیمارست بکارگیری صحیح و منطقی منابع موجود در ارت برکسی پوشیده نیست.ظهدایت و ن سازماندهی، برنامه ریزی،

 با عنایت به ارزش باالی اهداف بیمارستان بازده،کارایی بیمارستان را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. رسیدن به حداکثر

 امری ها توجه به مدیریت کارامد و روبه رشد بیمارستان درجهت افزایش کیفیت خدمات و ارتقا و اعاده سالمت به بیماران، ها

 .باشد می ضروری

 مدیریت مدیریت کارامد، مطالعه انجام شده یک پژوهش مروری نظام مند است که با استفاده از کلیدواژه های :روش کار

ضمن توجه  استفاده شد. googleو سرچ در  google scholarمدیریت کارامد بیمارستان و برای جستجو درپایگاه  بیمارستان،

 .چهارمقاله مورد مطالعه قرار گرفت کارایی مقاالت به

ها توجه به ارتقای کارایی را به یک اولویت اصلی نظام سالمت تبدیل  بیمارستان محدودیت منابع مراقبت سالمت در یافته ها:

ی باید با برنامه ریز، ول مستقیم هیات مدیره استئمس نماینده و بیمارستان و در بیمارستان که مجری کار مدیر است. کرده

ازجمله عوامل افزایش کارایی در مدیریت  .وم وتعادل در کیفیت خدمات ارایه شده تنظیم کندتدا همواره با را کاهش هزینه ها

نل استخدام پرس انها از جمله کمیته نگهداشت و تجهیزات، شرکت در کمیته های بیمارستانی و نظارت بر :بیمارستانها عبارتند از

ظارت و ن پرسنل، برای تامین امکانات رفاهی و برنامه اموزشی روسای بخش ها و بررسی اهم شکایات، نظارت بر فعالیت توانمند،

متوسط اقامت بیمار وپیش بینی نیازهای بیمارستان در اینده با توجه به تغییر  گردش تخت، نسبت بررسی درصد اشغال تخت،

 .رت سرپایینیاز بیمارستان و ارایه بیشتر خدمات به صو خدمات تخصصی مورد ها و هرم سنی و تغییر روند بیماری

ارتقای کیفیت درمدیریت بیمارستان به وسیله اعمال مدیریت علمی و کارامد و ارزیابی منطقی از داده ها وستاده  نتيجه گيری:

بیمارستان باید بتواند پیش بینی های الزم را در رابطه با  برای مدیریت شایسته بیمارستانها مدیریت امکان پذیر خواهد بود. ها

 .محیط های در حال تغییر راداشته باشد و مدیریت ضعیف در بیمارستان میتواند منجر به هدر رفت منابع شود کار در چگونگی

 

 مدیریت کارامد بيمارستان مدیریت بيمارستان، مدیریت کارامد،واژگان کليدی: 
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 یک مطالعه مروری-تاثیر آموزش همساالن بر ارتقا سطح کیفیت زندگی زنان یائسه

دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید  ،ندسیریفاطمه هداو

 بهشتی
Fatemeh.hadavand70@gmail.com 

 
مروزه ا قاعدگی است. یائسگی یکی از مراحل طبیعی و مهم زندگی زنان است که مشخصه اصلی آن پایان باروری و قطعمقدمه: 

نند، استفاده می ک افزونی قرار گرفته است به صورتی که برای بیان سالمتی افراد از آن روزموضوع کیفیت زندگی مورد توجه 

زندگی زنان  کیفیت یائسگی نیز از جمله مسائلی است که بر روی کیفیت زندگی افراد تأثیر منفی می گذارد. از این رو توجه به

ی مداخالت آموزش گی تبدیل نماید. یکی از راهکارهای ارائه شدهیائسه می تواند سال های پایان باروری را به سال های مفید زند

 .یائسه است همساالن بر ارتقا کیفیت زندگی زنان از جمله آموزش همساالن است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش

کلید واژه های و با استفاده از  Google  ،MEDLINEاطالعات مورد نظر از طریق جستجوی پایگاه های اطالعاتیروش کار: 

کیفیت زندگی، آموزش همساالن به  scopes ،MAGIRAN ،IRANDOC ،PubMed  ،Scholarو  SIDیائسگی

 .دندش فیزیکی،عدم ابتال به سایر بیماری ها فیلتر دست آمد. مطالعات حاصل بر اساس سن زنان، شاخص توده بدنی، فعالیت

که  یهای از راه-کردن همساالن خود ریموضوع، همساالن آموزش دیده با درگبا توجه به مطالعات یافته شده مرتبط با یافته ها: 

 جهیت. در ندهندی انتقال م یبا دیگر همساالن خود ارتباط برقرار کرده و اطالعات را به طور مؤثر -توانند ینم یپرسنل بهداشت

خواهد  یتوجه قابل راتییتغ یجنس ،یجسم ،یو اجتماع یروان یازوموتور، روح بعد و 2در زنان یائسه در هر   یزندگ تیفیک

 .داشت

 یها تیفعال رفتار است که در رییمؤثر تغ یها یگروه همساالن از استراتژ یبا توجه به یافته ها، رویکرد آموزش نتيجه گيری:

ا در جانبه آنه همه یابد و مشارکت یافراد افزایش م تیشود، قدرت تفکر و خالق یانجام شده از تمام حواس پنج گانه استفاده م

 .شود یمشاهده م یآموزش یها وهیش یابیارزش یاجرا و حت ،یمراحل برنامه ریز

 

    یائسگی، کيفيت زندگی، آموزش همساالن واژگان کليدی:
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 به نبتالیام انی و روانی درمجس معالئ بر نل و تاثیرآمکمهای  انمبررسی در

 نسرطا

 نایرا ،نتهرا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یی،امامدانشکده پرستاری و  ،خلیلی مریمسیده 
 

سرطان پستان شایعترین و کشنده ترین سرطان در بین زنان است. این بیماری بر عملکرد جسمانی، روانی، تاثیر گذار  مقدمه:

ز ی از متاستااست. مبتالیان به سرطان تحت درمان با طب متداول غالبا جهت کاهش عوارض جانبی بیماری و یا برای جلوگیر

 و ایجاد وقفه و گاها برای بهبودی کامل به طب مکمل روی می آورند.

 googleتاکنون در پایگاه های  4101پژوهش حاضر یک مقاله مروری است که با بررسی مقاالت مرتبط از سال  روش کار:

scholar ،pubmed ،scopus ،sciencedirect .بدست آمده است 

ها برخی از روش های بکارگرفته در مبتالیان به سرطان پستان که بیشترین استفاده را داشتند بر طبق پژوهش  یافته ها:

عبارتند از: رفلکسولوژی، هیپنوتیزم، مشاوره گروهی، خنده درمانی، موسیقی درمانی و ورزش درمانی، که باتوجه به اختالف در 

به کارگیری درمانهای مکمل متفاوت بود. نتایج پژوهش  فرهنگ، قوم و ملیت و همچنین نگرش ها و عملکردهای پزشک، نحوه

ها حاکی از آن است که رفلکسولوژی و هیپنوتیزم در کاهش شدت و تکرر درد، اضطراب و تهوع موثر می باشد. همچنین تاثیرات 

مثبت  بدنیمثبت خنده درمانی و موسیقی درمانی بر کاهش شدت خستگی، ورزش درمانی بر بهبود عملکرد جسمانی و تصویر 

دهنده جسمانی و روانی بوده  بیمار از خود دیده شده است. بطور کلی کاربرد طب مکمل در این بیماران سبب کاهش عالئم آزار

 است ولی در همه مطالعات تفاوت معنی داری در کاهش درد دیده نشد. 

بهبود می یابد. بنابراین از این طب میتوان عالئم شایع ناشی از سرطان و درمان آن با کاربرد درمانهای مکمل  نتيجه گيری:

بعنوان یک روش موثر، راحت و کم هزینه در مراکز انکولوژی به عنوان یک درمان تکمیلی در کنار درمان های پزشکی در بهبود 

 عالئم جسمانی و روانی مبتالیان به سرطان پستان سود جست.

 

 ، عالئم روانیواژگان کليدی: طب مکمل، سرطان پستان، عالئم جسمانی
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 ارتباط بین انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی و عوامل مؤثربر آنها )مرور متون(

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید ، سارا شریفها زواره

 بهشتی، تهران، ایران

هید رستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پ ،روشن یاسین عطار

 بهشتی، تهران، ایران
Yasin.Attarroshan@gmail.com 

 
حصیلی را ت شود که این عوامل نیز فرسودگی فقدان انگیزه برای پیشرفت، سبب ایجاد اضطراب، افسردگی و بدبینی می مقدمه:

رتباط ا باشد. لذا این مطالعه با هدف مرور تحصیلی می عملکردبه دنبال دارند و فرسودگی تحصیلی از مهم ترین علت های افت 

 .بین انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی و عوامل مؤثر بر آنها انجام شد

یشرفت و پ ی با استفاده از مقاالت یافته شده با جستجو به وسیله کلید واژه های انگیزه، تحصیل، انگیزهه این مطالع روش کار:

وضوع م پایگاه های اینترنتی گوگل اسکوالر و مگ ایران تهیه شده و با مرور مقاالت دارای ارتباط بیشتر با فرسودگی تحصیلی در

 .این مقاله نوشته شد

وجود انگیزه، بیشترین نقش را در ارتباط با فرسودگی تحصیلی دارد. فرسودگی تحصیلی درمیان دانشجویان سبب  یافته ها:

سبت به انجام تکالیف درسی میشود و عدم وجود میل و اشتیاق، کاهش کیفیت خدمات عدم شایستگی و بی میلی ن احساس

ترك این حرفه را به دنبال دارد و عواملی مانند عالقه به رشته پرستاری و معدل باال، با انگیزه پیشرفت و فرسودگی  پرستاری و

رد به طوری که پیشرفت تحصیلی در دختران ارتباط هستند. همچنین سن و جنس با انگیزه پیشرفت ارتباط دا تحصیلی در

 .باشد می از پسران بیشتر

، رستاریپ شود که مسئولین محترم دانشکده های طبق اطالعات به دست آمده در این مطالعه مروری پیشنهاد می نتيجه گيری:

ترم های  دانشجویان وص بهین فرصت کار دانشجویی به خصبا برنامه ریزی اصولی و تقویت بنیه انگیزشی دانشجویان و هم چن

رتقاء ا کمک نمایند؛ همچنین جهت افزایش انگیزه دانشجویان اقدامات الزم جهت باالتر به افزایش انگیزه و کاهش فرسودگی آنها

 .ی پرستاری در سطح مطلوب صورت گیرد وجهه

 

 انگيزه، تحصيل، انگيزه پيشرفت و فرسودگی تحصيلیواژگان کليدی: 
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مداخله آموزشی براضطراب مادران دارای کودک مبتال به نارسایی  بررسی تاثیر

از عمل جراحی مراجعه کنندگان به مرکز قلب شهید رجایی تهران  قلبی، قبل و بعد

 ۶۹۳1در سال 

 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران ،فاطمه زینال زاده برجلو

 انشگاه علوم پزشکی تهرانتادیار داس، ابوالقاسم اصفیاء

ارتقای سالمت و تامین بهداشت روانی افراد جامعه یکی از ارکان مهم پیشرفت جوامع می باشد. هر چه قدر جامعه به  مقدمه:

سمت صنعتی شدن پیش برود، میزان اضطراب ها واسترس ها افزایش می یابد و افراد مبتال به اختالالت اضطرابی و در نهایت 

ماری قلبی عروقی می شوند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اضطراب مادران دارای کودك مبتال به بی

 انجام گردید. 0۳62مبتال به نارسایی قلبی واجد عمل جراحی مراجعه کننده به مرکز قلب شهید رجایی تهران در سال 

قبل و بعد می باشد. افراد مورد مطالعه مادران مراجعه کننده به این نوع پژوهش از نوع مطالعه مداخله ایی از نوع  روش کار:

بیمارستان قلب شهید رجایی تهران دارای کودکان مبتال به نارسایی قلبی می باشند. روش گردآوری داده ها به صورت انجام 

 انجام شد. SPSS20مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار آماری 

عمده ترین یافته پژوهش تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر اضطراب مادران پس از آموزش ارائه شده است. به طوری که  یافته ها:

کاهش  ./69و  99/۳2بوده که بعد از آموزش به  00/0و  46/20میانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب قبل از آموزش برابر 

 آماری تی تست نشان داد که این میزان کاهش در نمرات اضطراب از نظر آماری معنی دار بوده است. یافته است. بعالوه آزمون

با توجه به اینکه در این مطالعه فراوانی میزان اضطراب اکثر مادران قبل از آموزش بیشتر از این میزان پس از  نتيجه گيری:

خصوص کاهش اضطراب و تهیه و توزیع پمفلت و بروشور می توان آموزش بود، پیشنهاد می گردد با انجام مداخله آموزشی در 

 به ارتقا آگاهی و در نتیجه کاهش اضطراب در مادران دست یافت.

 

 واژگان کليدی: مادران، اضطراب، آموزش

 

 
 

  



 
 

 

269 

 

 

 

 ارتباط توانایی آینده پژوهی با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان

 اناشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهردمات بهدیریت خددانشجوی دکتری تخصصی م، طاهره شریفی

 

دانشجویان منابع انسانی آینده ی نظام سالمت بوده و توانایی آینده پژوهی آنان نیز به عنوان یکی از وظایف دانشگاه ها  مقدمه:

ر بر آن کیفیت تجارب می تواند از طریق آموزش در طی سال های تحصیل بهبود یابد؛ لذا یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذا

یادگیری است. از این رو پژوهشی با هدف تعیین ارتباط توانایی آینده پژوهی و کیفیت تجارب یادگیری در دانشجویان انجام 

 شد.

 0۳69-69تحلیلی، کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی  –جامعه این مطالعه توصیفی روش کار: 

انشجویان به صورت نمونه گیری طبقه ای وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه های نفر از د ۳.1بود. 

بود. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک  Neumanروا و پایای توانایی آینده پژوهی پارسا و همکاران و کیفیت تجارب یادگیری 

 ز واریانس یکطرفه، رگرسیون چندگانه، و همبستگی اسپیرمن انجام شد.و با استفاده از آزمون آنالی 41نسخه  SPSSنرم افزار 

138.5یافته ها نشان داد میانگین توانایی آینده پژوهی دانشجویان تحت مطالعه کمی بیشتر از حد متوسط )یافته ها:  ±

34.2( و میانگین کیفیت تجارب یادگیری در حد متوسط )24.5 ± ابعاد کیفیت تجارب  ( بود. بین ابعاد آینده پژوهی و7.1

𝑟یادگیری همبستگی مستقیم و معناداری وجود داشت که شدت این ارتباط متوسط می باشد) > 0،𝑃 < 0.01.)  

با توجه به اینکه؛ بهبود کیفیت در تجارب یادگیری می تواند موجب رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان شود، نتيجه گيری: 

بر آینده در برنامه درسی دانشگاه ها گنجانده شود؛ همچنین اساتید نیز می توانند در لذا ضروری است، فعالیت های متمرکز 

روابط خود با دانشجویان بر نگرش و تمایل آنان از لحاظ پیش بینی و بررسی تحوالت آینده تاثیر بیشتری بگذارند و به عالقمندی 

 آنان به شناخت آینده بیافزایند.

 

 يفيت تجارب یادگيری، دانشجویان.واژگان کليدی: آینده پژوهی، ک
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 ارتباط سواد سالمت با کیفیت زندگی در رابطین سالمت

 اناشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهردیریت خذمات بهدمدانشجوی دکتری تخصصی ، طاهره شریفی

 
ق مشارکت مردمی مطرح می باشد و بعنوان یکی از مهمترین رخداد های تاریخی در عرضه خدمات سالمت، با هدف تحق PHC مقدمه:

برای ارتقا سطح سالمت جامعه، استفاده از گروه های مردمی تحت عنوان رابطین سالمت ضرورت داردو لذا پژوهشی با هدف بررسی رابطه 

 میان سواد سالمت و کیفیت زندگی رابطین سالمت انجام گردید. 

د که جامعه آن، کلیه رابطین سالمت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی این پژوهش یک مطالعه تحلیل از نوع مقطعی بو روش کار:

نفر از رابطین با نمونه گیری تصادفی و از نوع طبقه ای انتخاب شدند.  001می باشد.  0۳69دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 

رد سواد سالمت  بود. جهت آنالیز داده ها از آزمون های ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی و استاندا

 استفاده شد. 41نسخه  SPSSتوصیفی و رگرسیون خطی چندگانه در نرم افزار 

76.32میانگین نمره سواد سالمت  یافته ها: ± درصد  4/49درصد مشارکت کنندگان، دارای سواد ناکافی،  2/09بدست آمد که  15.24

با انحراف  62/96رای سواد سالمت کافی بودند. از نظر ابعاد کیفیت زندگی، میانگین بعد جسمی کیفیت زندگی درصد دا 2/96سواد مرزی و 

61.24، بعد روانی، 09/02معیار  ± 67.69، بعد اجتماعی، 16.42 ± 60.58، حیطه محیطی 21.99 ± و حیطه کلی  19.72

70.19 ±  ستگی معناداری دیده نمی شود.بدست آمد. بین ابعاد کیفیت زندگی با سواد سالمت همب 17.64

با عنایت به اینکه ارتقا کیفیت زندگی و سواد سالمت از هزینه های اجتماعی، روانی و مالی جامعه می کاهد، سطح سواد  نتيجه گيری:

برنامه  سالمت از طریق رسانه ها و کالس ها یا فیلم های آموزشی، ساده کردن اطالعات، مشارکت متخصصان آموزش بهداشت در طراحی

 های آموزشی مفید پیشنهاد می گردد.

 

 واژگان کليدی: سواد سالمت، کيفيت زندگی، رابطين سالمت
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 زندگی کیفیت بر ای رسانه چند روش به مراقبتی خود آموزشی برنامه تاثیر بررسی

 سوختگی با استفاده از مدل منحنی رشد پنهان چندگانه دچار بیماران

 رانی، تهران، اراهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ن،یام یعلوم انتظام ار،دانشگاهیاستاد ،محمدرضا مهماندار

 کارشناسی ارشد آمار زیستی، راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، تهران، ایرانی، مبادر قیتوف

 رانیتهران بزرگ، تهران، ا یو رانندگ ییراهنماکارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، ، انایمحمد آر

 رانیتهران بزرگ، تهران، ا یو رانندگ ییبرق، راهنما یارشد مهندس یکارشناس ی،لیاحسان خل

 ،ییماما و یپرستار یدانشکده ،یجراح-یداخل یگروه پرستارمربی، کارشناسی ارشد پرستاری، ی، لیفاطمه محدث اردب

 ، تهران ایرانرانیا یدانشگاه علوم پزشک

 

 9. تیبا جمع رانیدر ا یسوختگ مارآ دهد.می قرار ریرا تحت تاثمی و اجتماعی فرد روحی، روانی، جس یهاتمام جنبه یسوختگمقدمه: 

. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر است ادیز اریدر کشور ما بس یدهد که سوختگینشان م نیا هزار نفر است. 091ساالنه  ،ینفر ونیلیم

 دچار سوختگی با استفاده از مدل منحنی رشد پنهان چندگانه است. ای بر ابعاد کیفیت زندگی بیمارانآموزش خود مراقبتی چند رسانه

 01یسوختگنفر از بیماران  011گروه کنترل و مداخله است که با حجم نمونه  4این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده با روش کار: 

خود  یهاموزشهای روتین، آاران عالوه بر آموزشاجرا شد. پنجاه نفر از بیم تهران یمطهر دیشه یسوختگ مارستانیبدر  درصد 29تا 

های ( شامل حیطهBSHS-B) یزندگ تیفیپرسشنامه کی دریافت کردند. موزشآ  ید یس کیسوخته را در  ماریب کی یمراقبت

های ره حیطهران تکمیل شد. سپس روند تغییرات میانگین نممایتوسط ب صیماه پس از ترخ 9و  ۳و صیدر روز ترخروانی،جسمی و اجتماعی 

ه ها با استفادداده تحلیلوماه با استفاده از مدل منحنی رشد پنهان چندگانه بررسی و مقایسه شد. تجزیه 9کیفیت زندگی هر دو گروه طی 

 انجام شد. 04/9نسخه  Mplusافزار از نرم

انگین نمره هر دو گروه کنترل و مداخله در هر سه نتایج مدل منحنی رشد پنهان چندگانه نشان داد که اگر چه روند تغییرات مییافته ها: 

-19/1Pداری وجود دارد )های گروه کنترل و مداخله اختالف معنیحیطه روانی، جسمی و اجتماعی صعودی است ولی بین شیب خط

value<محاسبه شد و  ۳.6/0و  01/0، 49/0های روانی، جسمی و اجتماعی به ترتیب های گروه مداخله در حیطه(. مقدار شیب خط

 برآورد شد.  96/1و  00/1، 92/1همین مقادیر برای گروه کنترل به ترتیب 

نتایج این مطالعه نشان داد که اگر چه کیفیت زندگی هر دو گروه مداخله و کنترل در طول مطالعه افزایش یافت، ولی شدت نتيجه گيری: 

وصیه های درمانی، به ویژه به پرستاران و پزشکان تاست. بنابراین به تیم افزایش کیفیت زندگی گروه مداخله بسیار بیشتر از گروه کنترل

 به روش یخود مراقبت یبرنامه آموزشها  از شود که جهت کاهش درد و آالم بیماران دچار سانحه سوختگی و بهبود کیفیت زندگی آنمی

 ی استفاده شود.اچند رسانه
 

چندگانه، کارآزمایی تصادفی شده، آموزش چند  سوختگی، مدل منحنی رشد پنهانواژگان کليدی: 
 ایرسانه
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 ۶۹۳۹-۶۹10بررسی برابری در توزیع پزشک در استان آذربایجان شرقی: 

 کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت علوم پزشکی ایالم ۱دانشجوی ترم  منا بهمنی،

 علوم پزشکی ایالمکارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت  ۱دانشجوی ترم  سوسن بدری،

 کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت علوم پزشکی ایالم ۱دانشجوی ترم  بهاره ویسی،

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایالم -استادیار گروه بهداشت عمومی ،خلیل مومنی

 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی تبریز رقیه شهبازی،
 

از مهم ترین دغدغه های نظام سالمت در جهان7 خاصه کشورهای در حال توسعه مقوله برابری و عدالت است.  اف:اهد زمينه و

هم چنین بحث برابری در توزیع منابع سالمت و تاثیر آن برکمیت و کیفیت خدمات ارائه شده سیاست گذاران نظام سالمت را 

است. توزیع زیرساخت ها و منابع ورودی از قبیل تجهیزات وکادر  به چالش کشیده و مباحث فراوانی پیرامون آن مطرح شده

پزشکی به خصوص پزشکان7 باتوجه به نقش اساسی که در میزان اثر بخشی و کارایی خدمات بهداشتی و درمانی بر عهده دارند7 

به بررسی برابری در توزیع آنان را به عنوان یکی از مهمترین عوامل در مدیریت تخصیص منابع قرار داده است. مطالعه حاضر 

 پزشک در استان آذربایجان شرقی می پردازد.

مقطعی می باشد و شهرستان های استان آذربایجان شرقی جامعه پژوهش -مطالعه حاضر یک مطالعه ی توصیفی روش کار:

ری شده است. شاخص حاضر را شامل میشود. داده ها به روش کتابخانه ای و از طریق سامانه های مرکز آمار ایران جمع آو

 نابرابری مورد بحث در این پژوهش ضریب جینی می باشد.

بر اساس نتایج به دست آمده از ضریب جینی نشان می دهد که بیشترین نابرابری در توزیع پزشک عمومی در سال  یافته ها:

است.  600۳۳2.00/1ن به میزا 0۳06و بیشترین نا برابری در توزیع پزشک متخصص در  640099۳9۳/1با میزان  0۳09

7 70621۳410/1 640099۳9۳/1برای پزشک عمومی به ترتیب برابر است با  0۳6۳-0۳09ضریب جینی از سال های 

و  70611۳.109/1 1/...7006616 706۳9۳۳6۳/1 96/1..706244 1/.70601002۳ 7009942600/1 00960.049/1

7 7600۳۳2.00/1 7619.062۳0/1 761.۳۳0692/1 7619۳99422/1 61.0۳69۳6/1برای پزشک متخصصص برابر است با 

 بوده است. 1/.7612.2۳.۳ 7619۳69029/1 7610926422/1 612060949/1

طبق ضریب جینی پزشک عمومی و متخصص در استان آذربایجان شرقی در طی سال های مورد بررسی به  نتيجه گيری:

ط در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حیطه صورت نابرابری توزیع شده است و ضروری است که مسولین ذی رب

 توزیع برابر و عادالنه نیروی انسانی پزشک عمومی و متخصص اقدامات مناسب را اتخاذ نمایند. 

 

 کليد واژه ها: نابرابری, ضریب جينی, عدالت
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 در خصوص تبریز شهر درمانی آموزشی بیمارستانهای مدیران نگرش و آگاهی

 سالمت دهنده ارتقا بیمارستانهای

 پزشکی لومع دانشگاه پزشکی، رسانی اطالع و مدیریت دانشکده ایران، سالمت مدیریت آموزشی و علمی استادیار، قطب معصومه قلی زاده،

  ایران تبریز، تبریز،

 تبریز، زشکیپ علوم شگاهدان پزشکی، رسانی اطالع و مدیریت دانشکده ایران، سالمت مدیریت آموزشی و علمی دانشیار، قطب علی جنتی،

 ایران تبریز،

 و ریتمدی دانشکده ایران، سالمت مدیریت آموزشی و علمی قطب درمانی، بهداشتی خدمات مدیریت دکترای دانشجوی یلدا موسی زاده،

  ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، رسانی اطالع

 و دیریتم دانشکده ایران، سالمت مدیریت آموزشی و علمی شتی درمانی، قطبکارشناس مدیریت خدمات بهدا مهلقا صلحای کهنمویی،

 ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، رسانی اطالع

 و یریتمد دانشکده ایران، سالمت مدیریت آموزشی و علمی قطب درمانی، بهداشتی خدمات ارشد مدیریت کارشناس محمد رضا نریمانی،

 ایران تبریز، تبریز، پزشکی علوم دانشگاه ی،پزشک رسانی اطالع

y.mousazadeh@yahoo.com 
 

 ان،بیمار برای سالمت دهنده ارتقا و محور سالمت نگرش به محور درمان نگرش تغییر سالمت ارتقا دهنده های بیمارستان رسالتمقدمه: 

 انیدرم آموزشی بیمارستانهای و نگرش مدیران آگاهی زانمی بررسی هدف با حاضر پژوهش. باشد می جامعه آحاد کلیه و مراجعین کارکنان،

 .است شده طراحی و اجرا سالمت ارتقادهنده بیمارستانهای در خصوص تبریز شهر

روسا و مدیران سطوح مختلف بیمارستانهای آموزشی  شامل جمعیت مورد مطالعه. است تحلیلی-توصیفی نوع از پژوهش اینروش کار: 

 SPSS 19افزار  از نرم ها داده تحلیل و تجزیه بمنظور بود. ساخته محقق پرسشنامه ها، داده گردآوری ابزار. شدبا درمانی شهر تبریز می

 .شد اسپیرمن استفاده همبستگی آزمون و آنوا ، تی تست آزمونهای و توصیفی ، آمار

 ینب در نظر گرفته شده بود. همچنین میانگین از ترباال مطالعه مورد بیمارستانهای در معناداری صورت به  مدیران نگرش و آگاهییافته ها: 

 مدیران آگاهی بین میزان داد،  نشان آنوا نیز  تحلیل .  نتایج (P<0/013) داشت وجود داری معنی رابطه آنان، نگرش و مدیران آگاهی

 (.P<0/01)وجود دارد  آماری دار معنی تفاوت سال 09 تا 00 کار سابقه دارای مدیران با سال 01 تا 9 کار سابقه دارای

 رارق مطلوبی حد در سالمتی ارتقادهنده بیمارستانهای در خصوص مدیران و نگرش آگاهی که داد نشان پژوهش های یافتهنتيجه گيری: 

 آمادگی هب توجه با. شود بیمارستانها در سالمت ارتقای سیاست استقرار و کارمندان دیگر نمودن آگاه ساز زمینه تواند می مساله این. دارد

 روریض سالمت دهنده ارتقا بیمارستانهای استقرار منظور به بهداشت وزارت سطح در سیاست مشخص و چارچوب یک تعیین بیمارستانها،

  رسد.  می نظر به

 

  بيمارستان مدیران، نگرش، آگاهی، سالمتی، دهنده ارتقا واژگان کليدی: بيمارستانهای
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 بر پایه نیازسنجی سالمت جامعهاولویت های مرکز بهداشت جنوب تهران 

 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، مرکز بهداشت جنوب تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، فاطمه رحیمی

 کارشناسی بهداشت عمومی، مرکز بهداشت جنوب تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، زهرا صادقیان مهر

 اسی ارشد آموزش بهداشت، مرکز بهداشت جنوب تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانکارشن، فرحناز ثابتی

 کارشناسی بهداشت عمومی، مرکز بهداشت جنوب تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ،آرامش غفاری

  ی تهران، تهران، ایرانکارشناسی مامائی، مرکز بهداشت جنوب تهران، دانشگاه علوم پزشک ،زیبا ورشوچی

 کارشناسی ارشد مامائی، مرکز بهداشت جنوب تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، زهره سادات میرسعیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ، زهرا حضرتی

 ایران

 
ارهائی برطبق معی ی سالمت روشی است که در آن مشکالت بهداشتی مردم از نزدیک بررسی و شناسائی شده ونیازسنج مقدمه:

طرح ریزی و اجرای  سنجش دقیق آنها هدف از انجام مطالعه شناسایی نیازها و اولویت بندی و جهت اجرا انتخاب می شوند.

 .سالمت می باشد نهایت بهبود کیفیت ارائه خدماتبرنامه های نیاز سنجی با پیروی از یک طرح عملی مشخص و در 

 بهداشت جنوب تهران خانه بهداشت تحت پوشش مرکز 2سالمت و  2.مرکز جامع سالمت جامعه،  ۳4این مطالعه در روش کار:

تیم سالمت، مسوولین و  در دو سطح محیطی روستایی و شهری با مشارکت فعال اعضای (06و 01، 00، 09، .0)مناطق 

کشور از طرف وزارت بهداشت  دانشگاه های علوم پزشکی ن محلی و مردم محلی، بر اساس دستورالعمل واحدی که بهمعتمدی

 .ماه انجام شد ۳ابالغ شده بود، طی 

اری بیم جمع اولویت های سطوح محیطی نشان داد باالترین نیازها در سطح مرکز بهداشت جنوب تهران مربوط به دو یافته ها:

جامعه  می باشد. اولویت های هر منطقه، همچنین هر مرکز89.1 %و فشار خون 91/8%بت با فراوانی مشابه افسردگی و دیا

 .سالمت پشتیبان حداقل سه اولویت به تفکیک مشخص شد

سانی و ان رسیدگی به مشکالت سالمت جامعه وظیفه هر نظام سالمت است ولی با توجه به محدودیت های منابع نتيجه گيری:

ینفعان ذ ای دسترسی به باالترین سطح پذیرش برنامه های بهداشتی توسط گروه هدف انجام نیازسنجی با مشارکتمالی، بر

رفتاری و غیر  ضروری است. بر اساس نتایج،کلیه واحدهای مرکز بهداشت جنوب تهران با همکاری سطوح محیطی مداخالت

مرکز بهداشت و  می نمایند. اولویت هایی که قابلیت مداخله در سطحبرنامه ریزی و اجرا  .6رفتاری مورد نیاز را تا پایان سال 

 .      سطوح پایین تر را ندارند، به سطوح باالتر ارجاع می شوند

                                                                                                                                                                                   

 سالمت نيازسنجی، اولویت،واژگان کليدی: 
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 ای: مرور نظامندعوامل موثر بر سواد رسانه

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و  سالمت، یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ریدکت یدانشجوسمیرا محمدی، 

 اه، کرمانشاه، ایرانارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار، مؤسسه آموزش عالی زاگرس، کرمانشاه، لیال محمدی، 

 ایران

دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهد رضایی، 

 تهران، تهران، ایران

استاد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ، علی رمضانخانی

 تهران، ایران

 

 ای است. و یکی از مهمترینهای رسانهای به معنی توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطالعات و پیامسواد رسانهمقدمه: 

کند سطح اطالعات و دانش خودش را باال ببرد و با بینش و آگاهی الزم به تولید و اطب کمک میهای عصر اطالعات است که به مخپدیده

انجام  0۳69ای در سال ها بپردازد. مطالعه حاضر با هدف مروری بر متون پژوهشی ایران در مورد عوامل موثر بر سواد رسانهتفسیر پیام

 گرفت.

در عنوان، چکیده و کلید  "ایآموزش رسانه"و  "ایسواد رسانه"، "سواد اطالعاتی"ای هدر بررسی نظامند حاضر کلید واژهروش کار: 

داخلی شامل های الکترونیک و های مقاالت مورد جستجو قرار گرفت. در این مطالعه مقاالت چاپ شده به زبان فارسی از پایگاه دادهواژه

العات علمی جهاد دانشگاهی و گوگل اسکوالر و بدون محدودیت زمانی بانک اطالعات نشریات کشور ، بانک مقاالت سالمت، پایگاه اط

مورد بررسی قرار گرفتند. سپس داده های مورد   Strobe ارزیابی کیفیت مقاالتچک لیست استخراج شدند. مقاالت استخراج شده با 

 نیاز از مقاالت بررسی شده استخراج و نتایج آن گزارش شد.

مقاله یافت شد، که با حذف مقاالت تکراری و حذف موارد غیر مرتبط در طی چندین مرحله، در  90۳مقاالت در جستجوی اولیه یافته ها: 

 مقاله مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات به دست آمده در قالب نمودار و جدول ارائه شد. 00نهایت 

ی اوزش است، شناسایی عوامل موثر در پیشرفت سواد رسانهای ذاتی نیست و نیازمند آمهای سواد رسانهاز آنجایی که مهارت نتيجه گيری :

های آموزشی، نسبت به الگوهای آموزشی با رویکرد توجه ای است. بنابراین الزم است در برنامهراهکار مناسبی در زمینه افزایش سواد رسانه

 ای شود.ها توجه ویژهی این مهارتای به توسعهبه عوامل تاثیرگذار بر سواد رسانه

 

 ای، مرور نظامند، ایرانای، آموزش رسانهسواد اطالعاتی، سواد رسانهواژگان کليدی: 
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 کیفیت زندگی مصرف کنندگان مواد روانگردان در ایران

دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  زاهد رضایی،

 تهران، ایران

انشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، مرکز تحقیقت توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت، د سمیرا محمدی،

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

 دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران بالل بهرامی،

رس، دانشگاه تربیت مدقای سالمت، دانشکده علوم پزشکی، و ارت دانشجوی دکتری آموزش بهداشت ناصح قادری،

 تهران، ایران

دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ، آرمان لطیفی

 ایران
 

می باشد که تمام جوامع کم و  ت جدی انساندرمانی و از معضال-ترین مشکالت بهداشتیاعتیاد و سوءمصرف مواد یکی از پیچیدهمقدمه: 

. اولین گام در جهت پیشگیری و کاهش شیوع اعتیاد در جامعه و نیز شودباعث می بیش با آن درگیر هستند و مشکالت جبران ناپذیری را

ز مطالعه حاضر بررسی کمک به افراد دارای سوء مصرف مواد، شناسایی وضعیت سالمت روانی و کیفیت زندگی آنهاست. بنابراین هدف ا

 وضعیت کیفیت زندگی زنان و مردان ایرانی با اختالالت سوء مصرف مواد است.

 افراد دارای معیارهای در تهران، سوءمصرف مواد ییسرپادرمان  مرکز فعال 0011ی، از بین لیتحل -یفیپژوهش توص نیادر روش کار: 

ی آورجمع( SF36با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی) هادادهشدند. وارد مطالعه نفر  911 پژوهش انتخاب شد. از این مراکز

 از آمارهای توصیفی و تی تست مستقل استفاده شد. SPSSآماری  افزارنرمنتایج با استفاده از  لیوتحلهیتجزشد. جهت 

 موردمطالعه زنان از بیشتر مردان در نشاط حساسا و درد جسمانی، عملکرد عمومی، سالمت ابعاد در شدهکسب نمره میانگینیافته ها: 

 سالمت و اجتماعی عملکرد عاطفی، مشکالت علت به عملکرد محدودیت جسمانی، مشکالت علت به عملکرد محدودیت ابعاد در اما بود؛

 تالفاخ این نشاط، احساس بعد جزبه زندگی کیفیت ابعاد تمام در که است ذکرقابل. بود مردان از بیشتر زنان یشدهکسب نمره روانی

 .بود معنادار آماری ازنظر مردان و زنان بین شدهکسب نمره میانگین

ند. تواند مستعد اختالالت دیگر باشبا توجه به نتایج بدست آمده، کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش مطلوب نبوده و مینتيجه گيری: 

 اشد.بنابراین توجه ویژه مسئولین به این گروه ضروری می ب

 

 کيفيت زندگی، سوء مصرف مواد، سالمت روان، تهرانواژگان کليدی: 
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 های هوشمند در خود مراقبتی  نقش خانه

 یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیاطالعات سالمت، کم یفن آور یدانشجو، مرضیه کردی

 رانیلرستان، خرم آباد، ا

 رانیتهران، ا ،رانیا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو تقایتحق تهیکم ،یپزشک یدانشجوعلیرضا کردی، 

 
 وتاهک یهااز مراقبت مارانیب ازین رییبه مزمن باعث تغ یعفون یهایماریاز ب هایماریب یپراکندگ یالگوامروزه حرکت مقدمه: 

شود.  ی بیماربه خانه رستانمایمحل ارائه خدمات سالمت از بموجب به تغییر  تواندیمساله م نیو ا به بلند مدت شده است مدت

 تحت را بیماری و سالمت مدیریت توانند می که است شده مدرنی امکانات آوردن فراهم موجب آوریتوسعه فن دیگر سوی از

 که چرا باشد؛ پیشرو نوین هایآوریفن از استفاده در تا است تالش در همواره سالمت نظام رو، این دهند. از قرار خود تاثیر

 سالمت را نظام هایچالش از بسیاری اند توانسته اند، نهاده سالمت نظام یعرصه به پای که نوآورانه هایآوریفن ازبسیاری 

به یک  "خانه هوشمند"ی هوشمند اشاره نمود. اصطالح های خانهآوریبه فن توان می نوین، هایآوریفن میان بخشند. از بهبود

های فیزیولوژیکی، مکانی یا حرکتی ساکنین های الکترونیکی است که قادر است دادهآورینمحل اقامت اشاره دارد که مجهز به ف

های آوریدر خانه را جمع آوری و به اشتراك بگذارد و در نتیجه موجب تشخیص زود هنگام بیماری شود و همچنین با استفاده فن

ه، مطالع نیلذا ا شود.های خود مراقبتی ماران برای انجام فعالیتها موجب به افزایش انگیزه در بیخارق العاده موجود در این خانه

 شده است. ی انجامهوشمند در خود مراقبت هایخانه نقش نییبا هدف تع

 ,"Smart home" همچون یدیکلمات کل یجووجست قیبوده است که از طر ینقل یمطالعه مرور یمقاله، نوع نیاروش کار: 

"Self care" معتبر همچون  یالعاتاط یهادر بانکScopus, Cochrane, Web of science, Pub Med  با اعمال زبان

  انجام شده است. یزمان تیو بدون محدود یسیانگل یورود

 های هوشمند امکاناتیهای خانهآوریطراحی فن در اخیر هایپیشرفت که داد نشان مطالعات بررسی از حاصل نتایجیافته ها: 

بیماران، افزایش کیفیت زندگی، افزایش انگیزه در بیماران برای انجام خود مراقبتی و جلوگیری از  بر رتنظا برای افزایش را

  آورند. می پدید شرایط اضطراری

از بیماران  ارتقا مراقبت برای راهبردی سیاست یک عنوان به تواند های هوشمند میهای خانهآوریفن از استفادهنتيجه گيری: 

 ایجاد خصوص در مناسبی هایریزیبرنامه است الزم در بیماران برای انجام خود مراقبتی مطرح گردد؛ لذا و افزایش انگیزه

 .پذیرد ی سالمت صورتگذاران عرصهبیماران و سیاست در آمادگی

 

 های هوشمند، خود مراقبتی، نظارت بر بيمارانخانهواژگان کليدی: 
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ن در بیماران مبتال به مولتیپل بررسی شیوع افسردگی و راهکار های کاهش آ

 مرور سیستماتیک;اسکلروزیس 

؛ دانشجوی کارشناسی کاردرمانی،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اسما بابایانی

 ساری، ایران

 مرضیه مرادی

 
 

سیستم عصبی مرکزی می ( یک بیماری مزمن پیشرونده و تخریب کننده میلین MSبیماری مولتیپل اسکلروزیس) مقدمه:

است.از  MSباشد که عملکرد حسی و حرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد. افسردگی شایع ترین اختالل در بیماران مبتال به 

عالئم افسردگی می توان به خلق افسرده ، کاهش اشتها، اختالل در کارکرد اجتماعی، احساس بی ارزشی، ناتوانی در انجام کارها، 

برابر بیشتر از جمعیت عادی است. لذا این پژوهش با هدف  ./ .MSاشاره کرد. خطر خودکشی در بیماران  افکار خودکشی

 انجام شده است. MSتعیین میزان شیوع افسردگی وراهکارهای کاهش آن در بیماران 

 PubMedاننداین پژوهش از نوع مروری بوده و با جستجو در پایگاه های اطالعاتی علمی انگلیسی زبان م روش کار:

با کلید واژه های Google scholar،SID،Magiran ،elmnetونیز پایگاه های اطالعاتی فارسی زبان شاملSienceDirectو

مقاله به دست ۳.صورت گرفته است.در مجموع 4102شیوع، افسردگی،مولتیپل اسکلروزیس بدون محدودیت زمانی تا پایان سال 

 مقاله انتخاب و بررسی شد.۳1آمدکه 

درصد .۳-21از افسردگی و حدود MSدرصد بیماران مبتال به  91-91نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که حدود افته ها: ی

رفتاری مد یریت استرس، درمان شناختی -نیز از اضطراب رنج می برند. اجرای برنامه ی آموزشی همتا محور، درمان شناختی

، تخلیه ی هیجانی با نوشتن، Dohsa-houتعهد، توانبخشی روانی به شیوه ی  مبتنی بر حضور ذهن، درمان مبتنی بر پذیرش و

تکنیک آرام سازی پیشرونده ی عضالنی، تکنیک مرور خویشتن، تکنیک تن آرامی، آموزش ایمن سازی در مقابل استرس7 هشت 

، آب درمانی، تصویر Swiss ballو  Frankelهفته تمرینات پیالتس، تمرینات مقاومتی پیش رونده،تمرینات هوازی، تمرینات 

سازی ذهنی، خنده درمانی، امید درمانی، موسیقی درمانی، رفتار درمانی دیالکتیکی، حمایت اجتماعی،گروه درمانی به شیوه ی 

رفتاری با کاهش افسردگی رابطه ی مثبت و معناداری دارد. در خصوص تمرینات -عاطفی-معنادرمانی و به شیوه ی عقالنی

 و تمرینات یوگا اطالعات ضدو نقیض مشاهده شد. نوروماسکوالر

با توجه به شیوع نسبتا باالی افسردگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس و نتایج مثبت مطالعات برنامه  نتيجه گيری:

گی به دهای تمرینی ارائه  شده، تشخیص سریع و دقیق مشکالت روان پزشکی و آموزش روش های کنترل و پیشگیری از افسر

 منظور کاهش افسردگی توصیه می شود. 
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 Dاثربخشی برنامه مداخله ای مدیریت استرس بر احساس پیوستگی تیپ شخصیتی

 ۶۹۳۱در مراجعین به مراکز مشاوره اهواز در سال 

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد اهواز ؛فاطمه بشیرخباز

 

 بود.   Dخشی آموزش مدیریت استرس بر احساس پیوستگی درافراد تیپ شخصیتیهدف از این مطالعه بررسی اثرب مقدمه:

دو ماه شاوره شهر اهواز در مراجعه کننده مراکز م Dجامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه افراد دارای تیپ  روش کار:

ز مشاوره اهواز بودند که به روش نفر از مراجعه کنندگان به دو مرک ۳1بود. نمونه پژوهش شامل  1396اردیبهشت وخرداد سال 

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از  تصادفی چند مرحله ای از بین کلیه مراکز مشاوره اهواز انتخاب شدند.

طرح پژوهش نیمه  (.4119، و مقیاس احساس پیوستگی ) انسجام ( فلنسبرگ )D (DS-14- 1998)مقیاس تیپ شخصیتی 

پیگیری با گروه کنترل بوده است. ابتدا برای هر دو گروه آزمایشی و کنترل پیش آزمون  -پیش آزمون ـ پس آزمونتجربی از نوع 

دقیقه ای برای گروه آزمایش  91اجرا و سپس مداخله آزمایشی ) مدیریت استرس ( به عنوان متغیر مستقل که در ده جلسه 

استرس، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. سپس داده ها با روش تحلیل  اجرا گردید و پس از پایان برنامه مداخله ای مدیریت

 کوواریانس چند متغیری ) مانکووا( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت کنترل استرس بر روی احساس پیوستگی و هیجان پذیری مراجعه  نتيجه گيری:

 شهر اهواز مؤثر بوده است. کنندگان مراکز مشاوره 

 

 Dمدیریت استرس، تيپ شخصيتی  احساس پيوستگی، واژگان کليدی:
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 بررسی مروری وضعیت سواد سالمت گروه های مختلف جمعیتی در ایران

 

 مینا رحیم زاده ثانی

 
به دست آوردن اطالعات، درك  های شناختی و اجتماعی که تعیین کننده توانایی و انگیزه افراد برای دسترسی ومهارت :مقدمه

شود. ظرفیت یک فرد جزء مهم و اساسی  و استفاده از اطالعات برای ارتقاء و حفظ سالمتی، به عنوان سواد سالمت تعریف می

با فرهنگ، زبان و گروه های جمعیتی مرتبط است. سواد سالمت موضوعی از جنبه های ارزیابی سواد سالمت است، که کیفیت آن

تواند به عنوان ابزاری قابل اعتماد برای برنامه ریزان و متولیان  که نتایج بررسی و تعیین عوامل موثر بر آن میجامعه است 

 رسید. سالمت باشد به همین دلیل یک مطالعه مروری الزم به نظر می

 Health literacy ، Healthهای سواد سالمت ، مطالعه حاضر از نوع مروری است . با جستوجوی کلید واژه: روش کار

literacy IRAN  در عنوان مقاالت و چکیده مقاالت چاپ شده در پایگاه های علمی معتبر ایرانی و بین المللی ،ISI ،

PubMed ،Google Scholar  مقاله  برای  4۳مقاله به دست آمد و با حذف موارد تکراری و غیر مرتبط در نهایت  2۳تعداد

 بررسی انتخاب شدند.

اد سالمت در زنان باردار، سالمندان، والدین کودکان دبستانی، بیماران،کارگران، بزرگساالن شهرها و جمعیت های سو :یافته ها

های بهداشتی گردد. همچنین بین سواد سالمت مختلف بسیار ناکافی گزارش شده است که میتواند مانع از درك صحیح توصیه

 نی داری مشاهده شده است.و مدرك تحصیلی، شغل، جنسیت، سن و درآمد رابطه مع

ی، دار روستایسواد سالمت در ایران در سطح نامطلوبی قرار دارد و در گروه های جمعیتی بررسی شده7 زنان خانه :نتيجه گيری

سال، افراد کم درآمد، کمترین سطح سواد سالمت را داشتند. افراد  9 تا0سال به باال، افراد باسال های تحصیلی 99بیکاران، افراد

زیون و کارمندان بهداشتی درمانی و به طور کلی از رسانه های غیر نوشتاری ییشترین اطالعات سالمت خود را از رادیو و تلوب

 توان با آموزش ساده و قابل درك به این گروه از جمعیت برای بهبود سطح سواد سالمت گامی موثر برداشت.  کنند. می دریافت می

 

 گروه های جمعيتی  ،واد سالمت ایرانس، سواد سالمت واژگان کليدی:
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Predicting the Beliefs and Behavior of Sporting healthcare 

workers with Chronic Low Back Pain 

 دانشـجوی دکتـرای تخصصـی آمـوزش بهداشـت و ارتقـای سـالمت و عضـو کمیتـه تحقیقـات دانشـجویی، گـروه حسین دلشاد؛
 دانشــکده علــوم پزشــکی، دانشــگاه تربیــت مــدرس، تهــران، ایران،کارشــناس مســول گــروه آمــوزش بهداشــت ،

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی  هماهنگــی و گســترش شــبکه بهداشــت و درمــان شــمیرانات تابعــه

 شــهید بهشــتی
 h.delshad@modares.ac.ir 

دانشـجوی دکتـرای تخصصـی آمـوزش بهداشـت و ارتقـای سـالمت و عضـو کمیتـه تحقیقـات دانشـجویی،  پورحاجی؛ فاطمه

بهداشـت  کارشـناس مسـئول آمـوزش پزشـکی، دانشـگاه تربیـت مـدرس، تهـران، ایران، آمـوزش بهداشـت ، دانشـکده علـوم گـروه

 شـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـهید بهشـتیو درمان پردیـس تابعــه دان  شـبکه بهداشـت

 Fatemehpourhaji@modares.ac.ir 
پزشــکی،  استاد آمــوزش بهداشــت و ارتقــای سالمت، گــروه آمــوزش بهداشــت، دانشــکده علــوم حیدر نیا،علیرضا 

 hidarnia@modares.ac.ir بیــت مــدرس، تهــران، ایــراندانشــگاه تر
  

 
 

Introduction: One approach to face with Chronic Low Back Pain is exercise behavior. The 

aim of this study was to assess the factors which predict the behavior of exercise among 

healthcare workers Chronic Low Back Pain in Tehran, Iran. 

Methods: This descriptive study conducted on 100 eligible healthcare workers suffering from 

chronic low back pain. A socio-demographic questionnaire, as well as a questionnaire 

regarding exercise behavior based on Theory of Reasoned Action, was used to collect data. 

Data were inserted into SPSS 16 and analyzed using Linear Regression analysis. 

Results: Totally 100 individuals with mean age of 44.12±7.9 years. The results showed the 

attitudes towards to the behavior was predictive (P<0.001). However, subjective norm was not 

predictor for intention to doing exercise behavior (P=0.042). This study showed intention was 

predictor for doing exercise behavior (P=0.042). 

Conclusion: The intentions and beliefs of health care workers who improve their pain due 

to chronic low back pain due to regular exercise behaviors. 

 

Keywords: Regular exercise, exercise behavior, Chronic Low Back Pain, Theory of 

Reasoned Action 
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The effects of an educational program on beliefs and exercise 

behavior of chronic low back pain healthcare workers 

 
 
 
 
 

Introduction: Regular exercise has a potential effect on the prevention management of 

Chronic Low Back Pain. This study aimed to explore the effectiveness of an education program 

on beliefs and exercise behavior of healthcare workers with Chronic Low Back Pain  

Methods: This study was a randomized clinical trial research conducted on healthcare 

workers suffering from chronic low back pain. 100 eligible healthcare workers were selected 

and divided into two groups of intervention (N=50) who received educational program based 

on predictor constructs of Theory of Reasoned Action , to change their beliefs and behavior 

regarding exercise plus physician visits and the control group who received just physician visits 

(N=50). The data were entered into the SPSS version 16 and analyzed through descriptive tests 

and Repeated Measure ANOVA.  

Results: Totally 92 healthcare workers with chronic low back pain including 44 healthcare 

workers with mean age of 44.12±7.9 in intervention group and 48 healthcare workers with 

mean age of 42.03±4.34 in control group were assessed. The results show behavioral beliefs 

and beliefs of the studied healthcare workers regarding evaluation of exercise outcomes in 

Chronic Low Back Pain were changed significantly (P<0.001). Furthermore, normative beliefs 

of the healthcare workers and their beliefs due to comply with social norms in intervention 

group were improved in comparison with control group (P<0.001). 

Conclusion: The results of this study can help researchers plan appropriate training programs 

that can improve regular exercise behavior, which can be a useful strategy used by health care 

workers to manage chronic lower back pain. 
 

Keywords: Regular exercise, Chronic Low Back Pain, Theory of Reasoned Action 
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پیش بینی عوامل موثر بر رعایت احتیاطات استاندارد کنترل عفونت ناشی از 

مراقبت های بهداشتی کارکنان خدمات جامع سالمت تهران براساس تئوری 

 انگیزش محافظت

مــوزش آ ت دانشـجویی، گـروهدانشـجوی دکتـرای تخصصـی آمـوزش بهداشـت و ارتقـای سـالمت و عضـو کمیتـه تحقیقـا حسین دلشاد؛

ــبکه هماهنگــی و گســترش ش بهداشــت ، دانشــکده علــوم پزشــکی، دانشــگاه تربیــت مــدرس، تهــران، ایران،کارشــناس مســول گــروه

  هشــتیدانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــهید ب بهداشــت و درمــان شــمیرانات تابعــه
h.delshad@modares.ac.ir 

 دانشـجوی دکتـرای تخصصـی آمـوزش بهداشـت و ارتقـای سـالمت و عضـو کمیتـه تحقیقـات دانشـجویی، گـروه فاطمه پورحاجی؛
  ه بهداشـتبهداشـت شـبک کارشـناس مسـئول آمـوزش پزشـکی، دانشـگاه تربیـت مـدرس، تهـران، ایران، آمـوزش بهداشـت ، دانشـکده علـوم

  و درمان پردیـس تابعــه دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـهید بهشـتی

پزشــکی، دانشــگاه تربیــت  استاد آمــوزش بهداشــت و ارتقــای سالمت، گــروه آمــوزش بهداشــت، دانشــکده علــوم حیدر نیا،علیرضا 

 hidarnia@modares.ac.ir مــدرس، تهــران، ایــران
 

احتیاطات استاندارد، استراتژی مهم پیشگیری از مواجهات شغلی در کارکنان خدمات جامع سالمت می باشد. عفونت : مقدمه

های ناشی از مراقبت های بهداشتی روز به روز اهمیت بیشتری یافته و نظام سالمت کشورها را به چالشی جدی فرا می خواند. 

تعیین عوامل پیش بینی کننده رعایت احتیاطات استاندارد کنترل عفونت بر اساس تئوری انگیزش لذا این مطالعه با هدف 

 .محافظت انجام شد

نفر از کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت  ۳۳0تحلیلی انجام شد. پرسشنامه بین  -این مطالعه به صورت توصیفی روش کار:

تخاب شده بودند توزیع و به صورت خود گزارشی تکمیل گردید. داده ها شبکه / مرکز بهداشت ان 01که به صورت طبقه ای از 

مستقل ، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل  های آماری تی و آزمون spss19با استفاده از نرم افزار 

 قرار گرفت.

در مورد احتیاطات استاندارد کنترل  ها ونهنم آگاهی نمره میانگین. بود 2/۳2 ± 4/2میانگین نمره سن واحدهای پژوهشنتایج : 

رفتار مرتبط با رعایت احتیاطات استاندارد کنترل عفونت نمونه ها  ( در حد ضعیف بود و میانگین نمره99/44±04/01عفونت )

 ( بین سازه های > 19/1Pارتباط معناداری وجود نداشت ) ( بود. بین نمرات آگاهی و رفتار 14/۳9±09/2در حد متوسط )

و بین نگرش و آگاهی  (< P 19/1شده درك شده و رفتار ارتباط معنی دار وجود داشت ) درك حساسیت درك شده و شدت

 (. > 19/1Pنبود ) ( ولی نتایج آنالیز رگرسیون خطی معنی دار = 119/1Pارتباط معنی دار بود )

 شده می توان بهبود رعایت احتیاطات ت دركبر اساس نتایج این مطالعه با تقویت سازه های حساسیت و شد نتيجه گيری :

 استاندارد کنترل عفونت را در کارکنان خدمات جامع سالمت انتظار داشت.
 

رعایت احتياطات استاندارد، کنترل عفونت، کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت، نگرش، عفونت  واژگان کليدی :
 ناشی از مراقبت های بهداشتی
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مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت در بهبود رعایت  تاثیر مداخله روانشناختی

 احتیاطات استاندارد

مــوزش آ دانشـجوی دکتـرای تخصصـی آمـوزش بهداشـت و ارتقـای سـالمت و عضـو کمیتـه تحقیقـات دانشـجویی، گـروه حسین دلشاد؛

ــبکه هماهنگــی و گســترش ش ن،کارشــناس مســول گــروهبهداشــت ، دانشــکده علــوم پزشــکی، دانشــگاه تربیــت مــدرس، تهــران، ایرا

  دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــهید بهشــتی بهداشــت و درمــان شــمیرانات تابعــه
h.delshad@modares.ac.ir 

 و عضـو کمیتـه تحقیقـات دانشـجویی، گـروهدانشـجوی دکتـرای تخصصـی آمـوزش بهداشـت و ارتقـای سـالمت  فاطمه پورحاجی؛
  بهداشـت شـبکه بهداشـت کارشـناس مسـئول آمـوزش پزشـکی، دانشـگاه تربیـت مـدرس، تهـران، ایران، آمـوزش بهداشـت ، دانشـکده علـوم

  و درمان پردیـس تابعــه دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـهید بهشـتی

پزشــکی، دانشــگاه تربیــت  استاد آمــوزش بهداشــت و ارتقــای سالمت، گــروه آمــوزش بهداشــت، دانشــکده علــوم حیدر نیا،علیرضا 

 hidarnia@modares.ac.ir مــدرس، تهــران، ایــران
 

جامع سالمت می باشد.  احتیاطات استاندارد، راهبرد کاربردی برای پیشگیری از مواجهات شغلی در کارکنان خدمات: مقدمه

عفونت های ناشی از مراقبت های بهداشتی یکی از مشکالت مهم سالمت است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله 

 روانشناختی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت بر نگرش و رفتار مرتبط با رعایت احتیاطات استاندارد کنترل عفونت انجام شد.

العه به صورت نیمه تجربی طی دو مرحله انجام شد. ابتدا برای تعیین قدرت پیش بینی کنندگی تئوری این مط :روش کار

شبکه / مرکز  01نفر از کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت که به صورت طبقه ای از  ۳۳0انگیزش محافظت ، پرسشنامه بین 

نفر از دو مرکز خدمات جامع  24تصادف انتخاب و  بهداشت انتخاب شده بودند توزیع گردید. سپس یک شبکه بهداشت به

جلسه اجرا گردید و  2سالمت تابعه آن به عنوان گروه آزمون و کنترل در نظر گرفته شد. برنامه آموزشی جهت گروه آزمون طی 

نتایج بدست آمده  ماه بعد، مجدداً پرسشنامه مذکور توسط افراد هر دو گروه، تکمیل و ۳در گروه کنترل، مداخله ای انجام نشد. 

مستقل و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار  های آماری تی و آزمون spss19مقایسه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 

 گرفت.

زوجی نشان داد نمره آگاهی بعد نسبت به قبل از آموزش  t آزمون. بود 2/۳9 ± 4/9میانگین نمره سن واحدهای پژوهشنتایج: 

 4/42±14/۳شده درك شدت نمره میانگین بهداشتی، عقاید با رابطه (، درt=  9/9و  p <110/1افزایش یافته بود ) درگروه آزمون

زوجی نشان داد امتیاز نگرش بعد از آموزش در  tآمد. نتیجه آزمون  بدست 10/41±4/0افراد شده درك حساسیت میانگین و

(، میزان رفتار مرتبط با رعایت t=  4/۳و  p =14/1اختالف معنا دار دارد )گروه تجربی افزایش یافته و با امتیاز قبل از آموزش 

 احتیاطات استاندارد کنترل عفونت در شرکت کنندگان گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل باالتر بود.

ترغیب  مت جهتاین مطالعه نشان داد که تئوری انگیزش محافظت الگوی کاربردی در مدیریت آموزش سالنتایج  نتيجه گيری:

 رفتارهای مربوط به سالمتی است.
 

کارکنان مراکز خدمات جامع  ، رعایت احتياطات استاندارد، کنترل عفونت،مداخله روانشناختی واژگان کلیدی :

  ، نگرشسالمت
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آموکسی سیلین در خود درمانی با آنتی بیوتیک آنتی بیوتیک فراوانی استفاده از 

 گاه شهید بهشتی تهراندانش در بین دانشجویان پزشکی

   محمدجواد نصیری، مسعود قنبری بروجنی

 

با توجه به شیوع خوددرمانی با آنتی بیوتیک ها در جامعه و به ویژه در بین دانشجویان پزشکی و اثرات این پدیده بر  مقدمه:

 هایی که توسط جامعه هدف گسترش مقاومت میکروب ها  نسبت به آنتی بیوتیک ها در جامعه، الزم است انواع آنتی بیوتیک

مورد خورد درمانی قرار میگیرد مشخص شود تا راهکار های کنترل و کاهش این پدیده به درستی تبیین و اتخاذ گردد. آموکسی 

سیلین یکی از در دسترس ترین آنتی بیوتیک های موجود در جامعه ایران می باشد که به مقدار زیاد توسط پزشکان تجویز می 

یادی از مردم بدون مراجعه به پزشک برای درمان عفونت ها و سرماخوردگی ها اقدام به خوددرمانی با آموکسی شود و عده ز

 سیلین می کنند که این پدیده باعث گسترش مقاومت میکروب ها نسبت به آموکسی سیلین شده است.

 ن و انتخاب افرادی که در یک سال گذشتهمطالعه از طریق مصاحبه با دانشجویان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهرا روش کار:

 یها کیوتیب یو انواع آنتانتخاب شده  انینفر از دانشجو 046اقدام به خوددرمانی با آنتی بیوتیک کرده اند صورت گرفته که  

 .دیبه دارو ثبت گرد یآنها و روش دسترس یمصرف

ن در بین انواع آنتی بیوتیک های مورد استفاده می درصدی آموکسی سیلی 94یافته های بررسی حاکی از فراوانی  :یافته ها

 باشد.

بر اساس یافته های مطالعه ،خوددرمانی با آموکسی سیلین به میزان زیاد در بین دانشجویان پزشکی شایع است  نتيجه گيری:

سانی اطالع رو الزم است اقدامات الزم جهت کاهش دسترسی بدون نسخه نسبت به آنتی بیوتیک آموکسی سیلین و آموزش و 

نسبت به خطرات خوددرمانی بر فرد و جامعه انجام گیرد تا از شیوع بیشتر مقاومت میکروبی نسبت به این آنتی بیوتیک پیشگیری 

 شود.

 

 خود درمانی،آنتی بيوتيک،آموکسی سيلين، دانشجویان پزشکی واژگان کلیدی:
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 پزشکی ایران مطالعه موردی دانشگاه علوم سکوت سازمانی و سبک های رهبری:

 

 الهام موحد 

 

دارد. پس، انجام پژوهشی بمنظور تعیین وجود یا عدم وجود،  یسکوت سازمان یدهیبر پد بسزائی ریتاث رهبریسبک  مقدمه:

 شدت و حدت این رابطه در صنعت ارائه خدمات بیمارستانی ضروری است.

بود. جامعه پژوهش کلیه کارکنان بیمارستانهای عمومی  مقطعی و کاربردی و میدانی-تحلیلی-مطالعه حاضر توصیفی روش کار:

سوالی شامل: مشخصات  91نفر بود. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  ۳92دانشگاه علوم پزشکی ایران و حجم نمونه 

مورد ( و و آزمونهای آماری 4119دموگرافیک، پرسشنامه سبکهای رهبری لیکرت و پرسشنامه سکوت سازمانی بوکال و بورداس)

 بود.    SPSSاستفاده 

 01/6±6/9.سال(، میانگین سنوات خدمت) 00/۳۳±./02مشخصات دموگرافیک افراد عبارتند از: میانگین سنی) یافته ها:

سال(، اکثریت زن، اکثریت متاهل، اکثریت دارای تحصیالت دانشگاهی، و اکثریت استخدام رسمی. نیمی از کارکنان در واحدهای 

در واحدهای ستادی خدمت می کردند. میانگین و انحراف معیار سکوت سازمانی و ابعاد آن عبارتند از: سکوت  صفی و نیمی دیگر

سازمانی، نگرش مدیریت ارشد، نگرش سرپرست، فرصتهای ارتباطی و رفتار سکوت. وضعیت سبکهای رهبری بر حسب درصد 

مشاوره ای و رهبری مشارکتی. بنابراین، سبک رهبری غالب  نیز عبارتند: استبدادی استثماری، استبدادی خیرخواهانه، رهبری

در بیمارستانهای مورد مطالعه، استبدادی خیرخواهانه بود. ارتباط سبکهای رهبری با سکوت سازمانی، عدم مطلوبیت نگرش 

استثماری  تبدادیسرپرست، عدم مطلوبیت فرصتهای ارتباطی، جو سکوت و رفتار سکوت معنادار بود. وقتی مدیران از سبکهای اس

و استبدادی خیرخواهانه استفاده می نمودند پدیده سکوت سازمانی رایج تر، نگرش سرپرست نامطلوبتر، فرصتهای ارتباطی 

نامطلوبتر، جو سکوت سازمانی حاکم بر سازمان سنگین تر و پدیده رفتار سکوت رایج تر بود. در مقابل، ارتباط سبکهای رهبری 

به سکوت معنادار نبود. در هر چهار گروه سبک رهبری، نگرش مدیران ارشد از دیدگاه کارکنان یکسان با نگرش مدیران ارشد 

 ارزیابی شد.

همواره باید با روشهای مختلف، به کارکنان القاء نمایند که مشتاقانه آماده شنیدن نظرات، پیشنهادات و  مدیران نتيجه گيری:

که مسائل سازمانی را با آنان در میان می گذارند عکس العمل منفی نشان نمی مشکالت کارکنان بوده و نسبت به کارکنانی 

 دهند. البته مدیران باید این پیامها را با عمل پشتیبانی نمایند.   
 

 سکوت سازمانی، سبک رهبری، کارکنان، مدیر، بيمارستان      واژگان کلیدی:
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ن پسر مقطع دوم متوسطه دانش آموزادر پرخطر  یرفتارهاعوامل مرتبط با اتخاذ 

 براساس الگوی اعتقاد بهداشتیشهر سنندج 

 

 ناصح قادری

 

 رفتارهای . نظر به ضرورت بررسیدهندیم تشکیل را پرخطررفتارهای  برابر در جامعه قشر نیرتریپذبیآسنوجوانان  مقدمه:

ر دپرخطر  یرفتارهاعوامل مرتبط با اتخاذ ین تعی پیشگیرانه، پژوهش حاضر با هدف یهابرنامه تدوین منظوربه نوجوانان پرخطر

  براساس الگوی اعتقاد بهداشتی طراحی و اجرا شد. دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر سنندج 

نفر از دانش آموزان که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب  ۳9۳در میان تحلیلی مقطعی  –توصیفیاین مطالعه  روش کار:

ای مشتمل بر سواالت دموگرافیک و سازه های الگوی  انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه 0۳62شده بودند در سال 

الیس و -اعتقاد بهداشتی، آگاهی و رفتار استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمونهای کای اسکوئر و کروسکال

 استفاده شد.

نفر( بود. تفاوت آماری معنی  446درصد ) 0/9۳ای پرخطر در دانش آموزان مورد مطالعه در این مطالعه شیوع رفتاره یافته ها:

( P<19/1)، موانع درك شده و خودکارآمدی درك شده راهنمای برای عملسازه های حساسیت درك شده، آگاهی و دار بین 

بین منافع درك شده و شدت درك شده در دو در افراد دارای رفتار پرخطر و افرادی که رفتار پرخطر نداشتند، وجود داشت، اما 

 (.P>19/1)گروه دانش آموزان فوق، تفاوت آماری معنی دار وجود نداشت 

 در ارتباط معنی دار آن با سازه های الگوی اعتقاد بهداشتیو  پرخطر رفتارهای اتخاذ یباالشیوع  به توجه با نتيجه گيری:

 موثر واقع شود. در نوجوانان پرخطر رفتارهایاز  پیشگیرانه اقداماتای ارتقای ، سازه های این الگو می تواند برآموزان دانش

 

 ، سنندجالگوی اعتقاد بهداشتیرفتارهای پرخطر، دانش آموزان،  واژگان کلیدی:
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براساس  1بررسی تأثیر آموزش بر رفتار خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع

 مروری در ایران تئوری و مدل های آموزش بهداشت: یک مطالعه ی

 

 فاطمه رحیمی، زهرا حضرتی میمنه
 

 

 

انسان است که به سبب شیوع فراوان آن امروزه به عنوان یک مشکل بزرگ  دیابت شایعترین و مهمترین بیماری متابولیک درمقدمه: 

یکی از عمده ترین  ،ادگی بسیار باالافت کار جهت از چه از درمانی و ظرن بیماریزایی این عارضه، چه از .دنیا مطرح می باشد بهداشتی در

آگاهی و مهارت های خود برای انجام  آن بیمار از خودمراقبتی فرایندی است که در جوامع می باشد. در اه مسائل بهداشتی، درمانی انسان

عتبر فت اطالعات صحیح و ممدیریت بیماری خود نیازمند دریا بیماران برای خودمراقبتی و رفتارهای توصیه شده به وی بهره گیری می کند.

. این مطالعه با هدف بررسی مداخله  آموزشی و پیش بینی برای درك وضعیت خود و همچنین همکاری در برنامه خودمراقبتی می باشند

یران براساس تئوری و مدل های آموزش بهداشت، به صورت یک مطالعه مروری در ا 4 کننده های رفتار خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع

 انجام شده است.

 المللیبین های اطالعاتی ایرانی وپایگاه جستجوی مقاالت در و نوع مروری ساده بود از مطالعه حاضرروش کار: 

PubMed،  Scopus، Iranmedex و Scholar Google ن بیمارا ،انگلیسی از جمله خودمراقبتی بااستفاده از کلمات کلیدی فارسی و

 هایزمانی سال محدوده در و رفتارخودمراقبتی های کننده بینی پیش آموزشی، مداخله بهداشت، آموزش های مدل و تئوری ،4 دیابتی نوع

 مقاله بر اساس معیارهای پژوهش انتخاب شدند. 6 مقاله یافت شده، 99 ازپس از جستجو  انجام گردید. .0۳6 فروردینتا  0۳60

 های آموزش بهداشت براساس مدل بررسی اثربخشی مداخله آموزشیسته اول د مقاله انتخاب شده شامل چهار دسته:6یافته ها: 

دسته سوم بررسی ارتباط  درصد(،44744) انجام رفتارهای خودمراقبتی فاکتورهای پیش بینی کننده مرتبط بادسته دوم،  درصد(،22722)

 مراقبتی درگروه هدف برای نیازسنجی آموزشی خود آن دسته آخر استفاده از و درصد(44744) سازه های مرتبط باخودمراقبتی دیابتی ها

 اعتقاد ،4 خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع های مورداستفاده در مدل بیشترین تئوری وطی بررسی های انجام شده  درصد( بود.00700)

بوده  درصد( 00700) یدپروس-پرسید ودرصد( 44744) درصد(، خودکارآمدی44744) عمل منطقی توسعه یافته درصد(، ۳۳7۳۳) بهداشتی

آموزش  ازبعد  یا سازه های مدل قبل و واساس تئوری و مدل های آموزش بهداشت خودمراقبتی بر  تمام مطالعات انجام شده رفتار در است.

 (.>19/1P)مداخله وجود داشت میانگین نمرات خودمراقبتی بین دوگروه کنترل و همچنین تفاوت معناداری در و

 دربین دمحدو دانش از آگاهی و باشد می دیابتی بیماران برای اسیاس و حیاتی موضوع یک خودمراقبتی که این به وجهت بانتيجه گيری: 

 مداخله و بمناس آموزشی روش یک افتنی دیابت، به مبتالیان بین در زندگی پایین یفیتک و عوارض باالی شیوع به توجه با و ها دیابتی

وزه ح مطالعات بسیار اندك دروجه به بات شود می پیشنهاد ،است اهمیت ائزح پیشگیرانه و سالمتی و بهداشتی اقدامات انجام برای موثر

های آموزش بهداشت و  مدل این زمینه بر اساس تئوری و در مداخالت موثر آموزش ها و سازه های بهداشتی، خودمراقبتی براساس مدل و

 این مطالعات استفاده شود. سازه های مرتبط در و ها مدل سایر بخش نتایج و های ذکرشده در مدل از ارتقای سالمت انجام پذیرد و

 

 ایه کننده بينی پيش آموزشی، مداخله بهداشت، آموزش های وتئوری ها مدل خودمراقبتی، دیابت،واژگان کليدی: 

 خودمراقبتی رفتار

  



 
 

 

909 

 

 

 

واکاوی ساختار شبکه سیاستگذاری حمایت مالی از افراد بی بضاعت در حوزه 

 المتس

 

  حسن ابوالقاسم گرجی ی، حنانه محمدی کنگران، منال اعتمادی

 
در ایران، فقرا سهم بیشتری از ظرفیت پرداخت خود را در مقایسه با اغنیا برای پیش پرداخت و هزینه های مراقبت های سالمت مقدمه: 

قابل توجهی کمتر از سایرین است. هدف این مطالعه  صرف می کنند. میزان بهره مندی از خدمات سالمت در گروه های بی بضاعت به میزان

 بررسی ساختار شبکه سیاستگذاری حمایت مالی از گروه های مختلف بی بضاعت در دسترسی به خدمات سالمت در ایران است.

بضاعت  از افراد بی مطالعه حاضر، یک مطالعه بررسی اسناد سیاستی است که به بررسی اسناد قانونی کشور در حوزه حمایت مالیروش کار: 

در حوزه سالمت پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران پرداخته است. محقق به جستجوی اسناد در پایگاه های اینترنتی و مراجعه به سازمان 

سناد یل اتکلیف قانونی از اسناد استخراج شد. رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی برای تحل 412سند و  09ها و نهادهای مرتبط پرداخت. تعداد 

 شد . UCINETقانونی انتخاب شد. ساختار شبکه تکالیف قانونی حمایت مالی از افراد بی بضاعت ترسیم و برای تحلیل وارد نرم افزار 

است که نشان می دهد انسجام بین نهادها در حوزه پوشش حمایتی گروه های بی بضاعت بسیار ناچیز و  %0تراکم کلی شبکه یافته ها: 

(بیانگر آن است که شبکه در کنترل تعداد بازیگران محدود با موقعیت %00آنها ضعیف است. کمیت شاخص مرکزیت شبکه )همکاری بین 

مرکزی نیست و ارتباطات بین بازیگران توزیع شده است. علی رغم توزیع متوازن ارتباطات بین بازیگران در شبکه، اما دو نقطه برشی دولت 

 ود دارند.و کمیته امداد در این شبکه وج

لزوم مداخله ای جهت افزایش انسجام و تمرکز وظایف برای جلوگیری از تکه تکه شدن ساختار شبکه شامل تعیین تولیت نتيجه گيری: 

حمایت و تمرکز فعالیت های حمایتی در آن و جلوگیری از هم پوشانی و تداخل وظایف از یک طرف و جاماندن برخی از گروه ها از طرف 

رد. رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی به عنوان روشی کاربردی برای توصیف ساختاری مشکالت حوزه نظام سالمت، سیاستگذاری دیگر وجود دا

 موثر در جهت بهینه سازی ارتباطات را امکان پذیر می سازد.

 

 واژگان کليدی: افراد بی بضاعت، حمایت مالی، سالمت، تحليل شبکه اجتماعی، سياستگذاری
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 از کننده پیشگیری عملکرد خصوص در مادران آموزش شیاثربخ بررسی

 سیستماتیک مطالعه یک ابتدایی؛ مقطع آموزان دانش در پدیکولوزیس

قم،  پزشکی علوم بهداشت، دانشگاه سالمت، دانشکده ارتقای و بهداشت ارشدآموزش کارشناسی دانشجوی پور؛ محمد رقیه

 قم، ایران 

قم، قم،  پزشکی علوم بهداشت، دانشگاه سالمت، دانشکده ارتقای و بهداشت موزشارشدآ کارشناسی دانشجوی حداد؛ زهرا

 ایران 

  ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه دانشیار، محبی؛ سیامک

 

حشرات  این .دارد جهانی انتشار هک است انسان خارجی انگل و خونخوار ای حشره Pediculus capitis سر شپشمقدمه: 

مسایل  از سر یکی شپش به آلودگی .آیند می شمار به نوجوانان و کودکان میان در عفونت خارجی انگل ترین شایع بعنوان

آنها  تحصیلی موجب افت و اجتماعی روانی، جسمی، عوارض آمدن وجود به سبب که است آموزان دانش بین در مهم بهداشتی

خانواده  اصلی سالمت محور عنوان به و دارند فرزندانشان روی بر و خانواده در مادران که مهمی نقش به وجهت گردد. با می

پدیکولوزیس  از پیشگیری کننده عملکرد خصوص در مادران آموزش به توجه لزوم داشت سعی مطالعه این گردند، می محسوب

 .نماید تبیین را ابتدایی مقطع آموزان دانش

 وجوی موتورهای جست و اطالعاتی های بانک از استفاده با و بوده  (Narrative Review)مروری حاضر لعهمطا روش کار:

 شپش <، >پیشگیری<، >آلودگی<،>آموزش<کلیدی واژهای و PubMed ،ProQuest ،SCOPUS ، Elsevierنظیر علمی

 4100 تا 4114 سال بازه زمانی در سیستماتیکمرور نیز و بالینی ،کارآزمایی مقطعی های طراحی با ، مقاالت>مادران<و >سر

 جست نیز و  IRANMEDEX ، MEDLIB های اطالعاتی بانک از استفاده با فارسی مقاالت همچنین .شدند انتخاب میالدی

 استفاده مرتبط مقاله 21 مرتبط مقاله 299 شدند. از بین انتخاب – داخلی پژوهشی علمی مجالت های سایت از مقاالت وجوی

 .شد

آموزش  برای مکان ترین مناسب آلودگی، شیوع جهت باال پتانسیل داشتن عین در مدارس داد نشان پژوهش نتایجیافته ها: 

های مطالعات  یافته همچنین .هستند سر شپش به آلودگی کنترل و پیشگیری نتیجه در و بهداشتی مسایل رعایت جهت مادران

خصوص رفتارهای  در مادران بهداشتی عملکرد و نگرش آگاهی، روی بر تواند می بهداشت آموزش که دادند نشان بررسی

 .شوند آموزان در دانش بیماری این از ناشی روانی و روحی عوارض کاهش باعث و بوده تاثیرگزار پدیکولوزیس از کننده پیشگیری

عملکرد پیشگیری  خصوص در رانماد بر بهداشت آموزش تاثیر تأییدکننده مطالعه این نتایج اینکه به توجه ابگيری:  نتيجه

 شپش سر به کاهش آلودگی برای آموزشی مداخالت اجرای و طراحی لذا بود، ابتدایی مقطع آموزان دانش پدیکولوزیس از کننده

 .رسد می نظر به ضروری آموزان دانش در

 

  مادران پيشگيری، سر، شپش آلودگی، آموزش،کليدی:  واژگان
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 و شهری مناطق در سالمت نظام کمرشکن های ههزین الگوی بر مند نظام مروری

 ۶۹1۱-۳۱ های سال طی ایران روستایی

تهران،  پزشکی علوم دانشگاه درمانی، بهداشتی خدمات دانشجوکارشناسی مدیریت؛ ایراندوست کامران

 تهران، ایران

 K_Irandoost@student.tums.ac.ir  
 

 پایش در مهم های از شاخص یکی و است؛ سالمت نظام در سیاستگذاری مهم هدافا از مالی، خطرهای مقابل در مردم از محافظتمقدمه: 

 شاخص این روند بررسی لذا باشد، کمرشکن می های هزینه با خانوارها یافتگی مواجهه درصد برآورد سالمت نظام در عادالنه مالی حفاظت

 در را سالمت کمرشکن های هزینه الگوی داریم مطالعه قصد این در این بنابر باشد. کننده کمک هدف این به دستیابی میزان در می تواند

 .کنیم بررسی اخیر ی دهه طی شهری و روستایی مناطق

 روستایی، و شهری کمرشکن، مناطق های هزینه نظیر هایی واژه کلید از استفاده با که بوده مند نظام مروری نوع از حاضر مطالعهروش کار: 

 ، Scopus خارجی پایگاه وGoogle scholar ، SID ، Magiran داخلی های پایگاه در سالمت، منظا و مالی تامین مالی، حفاظت

PubMed و بررسی مقاله 49 مرتبط، غیر و تکراری مقاالت از حذف گردید. پس استخراج مقاله 60 مجموع در که پرداخته، جستجو به 

 . گرفت قرار استفاده مورد مروری مطالعه این نگارش جهت تا کنون 0۳06 سال از بودند مطالعه اهداف جوابگوی که مقاله 00 نهایتا

 سال کمرشکن از های هزینه روستایی مناطق در هم و شهری مناطق در هم که است آن از حاکی مطالعات از حاصل های یافته یافته ها:

 سالمت نظام های افزایش هزینه دلیل به 0۳6۳ سال تا 0۳61 سال از اما است، داشته ای مالحظه قابل و دائمی رشد 0۳61 سال تا 0۳09

 در سپس است. بوده همراه کاهش کاذبی با چشمگیری طور به ها هزینه این مردم توسط سالمتی خدمات از استفاده کاهش نتیجه در و

 شکن کمر مخارج سالمت، خدمات از تقاضای استفاده رفتن باال نتیجه در و سالمت نظام تحول طرح اجرای با بعد به 0۳6۳ سال بهار

 مواجهه درصد طرح این اجرای وجود این با است، بوده مالیمی همراه نسبتا رشد با روستایی مناطق در هم و شهری مناطق در هم خانوارها

 .است داده کاهش شدت به 01 دهه در مطالعه مورد های سال به را نسبت کمرشکن های هزینه با روستایی و شهری خانوارهای یافتگی

 های سال طی خصوص به کشور مختلف های بخش در شهری و روستایی مناطق جغرافیایی بین نابرابری افزایش گویای نتایج ینهمچن

 زمینه در شهرها به نسبت نابرابرتری شرایط در روستاها مطالعه مورد سال های طول در که به طوری می باشد، نیز 0۳61 سال تا 0۳09

 . کرد برآورد برابر 9/0 را اختالف این توان می متوسط طور به و دارند رقرا های سالمت هزینه مالی تأمین

 هنوز و کمرشکن دارند های هزینه با بیشتری یافتگی مواجهه شهری مناطق به نسبت روستایی مناطق اینکه به توجه با گيری: نتيجه

 الزم لذا است، نیافته تحقق %0 به سالمت کمرشکن مخارج نرخ وکاهش درصد ۳1 به جیب از پرداخت کاهش در ملی توسعه برنامه اهداف

 محروم مناطق و روستایی مناطق بر روی بیشتری تمرکز ها هزینه این بیشتر چه هر کاهش منظور به سالمت نظام سیاستگذاران است

 .باشند داشته
 

 سالمت نظام مالی، تامين مالی، حفاظت روستایی، و شهری مناطق کمرشکن، های هزینه کليدی: واژگان
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 در عدالت محوریت با سالمت کننده تعیین اجتماعی -اقتصادی عوامل بر مروری

 سالمت نظام

  تهران، تهران، ایران پزشکی علوم دانشگاه درمانی، بهداشتی خدمات دانشجوکارشناسی مدیریت؛ ایراندوست کامران

K_Irandoost@student.tums.ac.ir  
 

 منصفانه تفاوت رعایت و تبعیض عدم معنای به که است، بهداشتی های مراقبت های ستمسی از بسیاری اصلی هدف عدالتمقدمه: 

 حصول عدالت در مهمی نقش اقتصادی عوامل میان این در که است مختلفی عوامل از متاثر سالمت نظام در عدالت تحقق .است ها

 نیازهای اولیه به را شهروندان از وسیعی های گروه یدسترس که آنجا از اقتصادی های نابرابری .دارند سالمت نظام رسالت ایفای و

 به اهمیت توجه با .است بوده خود اجتماعی و انسانی پایه حقوق به ها انسان دستیابی عدم در مهمی عامل همواره سازد، می محدود

 بررسی قرار مورد ایران المتس نظام روی بر را آنها تاثیر و عدالت کننده تعیین اقتصادی عوامل داریم قصد پژوهش این در موضوع

 . دهیم

 و عوامل اقتصادی عوامل سالمت، نظام عدالت، نظیر هایی واژه کلید از استفاده با که بوده مروری نوع از حاضر طالعهمروش کار: 

 که در پرداخته، جستجو به pubmed خارجی پایگاه و Google scholar ، SID ، Magiran داخلی های پایگاه در جتماعیا

جهت  تاکنون 06 سال از مقاله 04 نهایت مرتبط، غیر و قدیمی تکراری، مقاالت حذف از پس .گردید استخراج مقاله 9۳ مجموع

 . گرفت قرار استفاده مورد مروری مطالعه این نگارش

 وضعیت از متسال اجتماعی های کننده تعیین نابرابری اعظم بخش که است آن از حاکی گرفته صورت تحقیقات نتایجیافته ها: 

سالمت  کودکی، دوران تکامل :از اند عبارت سالمت کننده تعیین اجتماعی عوامل مهمترین .گیرد می نشأت اقتصادی، پذیر تعدیل

و  آموزش، آگاهی سالم، زندگی شیوه غذایی، امنیت و تغذیه شغلی، امنیت و بیکاری ،سالمت خدمات عادالنه ارائه روانی، و معنوی

و  درآمد عادالنه توزیع افتاده، دور محروم مناطق و نشینی حاشیه حوادث، اجتماعی، حمایت سالم، های محیط مسکن، تحصیالت،

 .شود مواد استعمال به افراد آوردن روی به منجر میتواند اقتصادی سخت شرایط گرفته صورت تحقیقات طبق .اقتصادی امنیت

 ایرانی زنان و مردان خودکشی نرخ روی بر موثر اجتماعی -اقتصادی عوامل عنوان به درآمد نابرابری و تورم بیکاری، نرخ همچنین

کودکان  میر و مرگ میزان و درآمدی نابرابری فقر، افزایش نظیر سالمت بر موثر اجتماعی -اقتصادی عوامل بین و است شده شناخته

 . دارد وجود معناداری رابطه زندگی به امید و سال 0 زیر

تعیین  اجتماعی عوامل روی که هایی سازمان توسط سالمت بخش با مشارکت سالمت، در عدالت به ابیدستی برای گيری: نتيجه

سالمت از  اجتماعی های کننده تعیین نابرابری اعظم بخش که آنجایی از همچنین .رسد می نظر به ضروری موثرند سالمت کننده

وزارت اقتصاد  تاثیر دیدگاه، این از دارند ها برنامه توفیق در اتیحی نقش مالی منابع و گیرد می نشأت اقتصادی، پذیر تعدیل وضعیت

 اقتصادی اجتماعی تعیین عوامل رویکرد به توجه با باشد. لذا بهداشت وزارت از بارزتر حتی تواند می سالمت در عدالت برنامه اجرای بر

 .شود توجه بیشتری اجتماعی عدالت هب کشور کالن اقتصادی های سیاست تدوین در تا گردد می پیشنهاد سالمت، کننده
  

  اجتماعی عوامل اقتصادی، عوامل سالمت، نظام عدالت، کليدی: واژگان
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 مروری مطالعه یک:ایران سالمندان در زندگی سبک و مراقبتی خود

 دانشکده سالمت ارتقاء و آموزش گروه بهداشت، آموزش ارشد کارشناسی دانشجوی ،احمدی زهره

 ایران قم، قم، پزشکی ومعل دانشگاه بهداشت،

 سالمت ارتقاء و آموزش گروه بهداشت، آموزش ارشد کارشناسی دانشجوی ایزدخواه، سادات فاطمه

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده
 

 

 المندان،س در روانی و جسمی فراوان مشکالت بعلتدهند. می تشکیل سالمندان را جمعیت درصد 0 از بیش ایران در: مقدمه

 رد اقدامات ترینمهم از و کندمی ایفا جمعیت این مشکالت از پیشگیری در مهمی نقش سالم زندگی سبک و خودمراقبتی

 .بود رانای سالمندان زندگی سبک و خودمراقبتی بر مروری مطالعه، این هدف بنابراین. باشدمی سالمندان سالمت ارتقاء راستای

 در ایران، سالمندان،، خودمراقبتی زندگی، سبک کلیدی کلمات جستجوی طریق از که بوده مروری مطالعه این :روش کار 

 اینترنتی هایپایگاه در جستجو انجام از پس. است شده انجام  pubrand , magiran , google scholar , sid  پایگاههای

 .فتگر قرار بررسی مورد موضوع با مرتبط مقاله 91 که شد یافت مقاله 419 تعداد

 مقاالت %0 و ایمداخله بصورت مقاالت %29 توصیفی، بصورت مقاالت %92 مطالعه نوع نظر از مرتبط، مقاله 91 تعداد از :نتایج 

 شده استفاده بهداشت آموزش هایتئوری و ها مدل از مقاالت ٪09 در ایمداخله مقاالت میان از چنین هم. است بوده مروری

 وضعیت در را ایران سالمندان مراقبتی خود شده بررسی مقاالت % 0 که بود آن از حاکی هشد بررسی مطالعات نتایج. است

 زندگی سبک چنینمه. اندکرده گزارش مطلوب وضعیت در را مراقبتی خود مقاالت ٪۳ و متوسط وضعیت در %0 نامطلوب،

. بود شده گزارش شده بررسی قاالتم %07.0 در مطلوب زندگی سبک و % 0764 در متوسط زندگی سبک و %.017 در نامطلوب

 کیبتر تاهل، وضعیت تحصیالت، سطح آگاهی، سن، جنس، با خودمراقبتی رفتارهای و زندگی سبک میان مقاالت  % 497.0 در

 ودخ رفتار نوع نظر از است ذکر به الزم. شد مشاهده داری معنی ارتباط بیماری به ابتال درآمد، متوسط فرزندان، تعداد ،خانواده

 .بود شده تاکید سالم تغذیه رفتار بر مقاالت %97۳9 در و بدنی فعالیت رفتار بر مقاالت % 02740در  راقبتیم

 افزایش اشدبمی متوسط و نامطلوب سطح در ایران سالمندان در زندگی سبک و تیمراقب خود که اینکه به توجه با :گيری نتيجه

 دانسالمن در خودمراقبتی و زندگی سبک بهبود جهت آموزشی مناسب اخالتمد افزایش و ریزان برنامه و مسئوالن تمامی توجه

 .رسدمی نظر به الزم

 

 ایران ،سالمندان تی،مراقب خود ،زندگی سبک کليدی: واژگان 
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 مروری مطالعه: آن بر موثر عوامل و زایمان از پس افسردگی

 دانشکده سالمت، ارتقاء و آموزش گروه بهداشت، آموزش ارشد کارشناسی دانشجوی ؛احمدی زهره

 ایران پزشکی قم، قم، علوم دانشگاه بهداشت

 
 ویژه اهمیت از دارد نوزاد تکامل و وی اجتماعی ارتباطات بر که تأثیری بعلت زایمان از پس دوران در مادر روان سالمت :مقدمه

 ،مادر برای جدی مشکالت که است زایمان بدنبال روانی اختالالت شایعترین از یکی زایمان از پس افسردگی. است برخوردار ای

 پذیری تاثیر به توجه با. اندکرده گزارش درصد 21 تا 9 را اختالل این شیوع مختلف مطالعات. میکند ایجاد خانواده و کودك

 تصور زایمان از پس افسردگی بر موثر عوامل تعیین هدف با حاضر مروری مطالعه متعدد، عوامل از زایمان از پس افسردگی

 .گرفت

 pubrand هایدر پایگاه( زایمان از پس ،افسردگی) کلیدی کلمات جستجوی طریق از بوده مروری که مطالعه این :روش کار 

, magiran , google scholar , sid با مرتبط مقاله که شد یافت مقاله 04۳ تعداد جستجو انجام از پس. است شده انجام 

 . گرفت قرار بررسی مورد موضوع

 ابقهس مادر، پایین تحصیالت سطح با زایمان از پس افسردگی بروز شده بررسی مقاالت ٪ .9 در که بود آن از حاکی نتایج :یجنتا

 رتبطم اجتمای حمایت فقدان زناشویی، مندی رضایت عدم پایین، اقتصادی وضعیت ،نوزاد ناهنجاری ،ناخواسته باداری افسردگی،

 انزایم که زنانی در لذا بود زایمان از پس افسردگی بروز در موثر عاملی عنوان به زایمان نوع مقاالت  %.0 در چنین هم.  باشدمی

 انزایم از پس و بارداری دوران در که زنانی بعالوه. است بیشتر زایمان از پس افسردگی بروز احتمال باشند، داشته ینرسزا

 به ابتال که است گفتنی. باشندمی زایمان از پس افسردگی به الابت معرض در بیشتر برابر 2 باشند داشته نامطلوب خواب کیفیت

 .دهدمی افزایش را زایمان از پس افسردگی به ابتال احتمال نیز آنمی و دیابت هایبیماری

 جهت رد مناسب اقدامات تواند می زایمان از پس افسردگی بر موثر عوامل درك و زودرس شناخت با اینکه به نظر :گيری نتيجه

 توصیه زایمان از پس دوران در مادر روان سالمت و عوامل این به بیشتر توجه لذا داد انجام اختالل این درمان و گیریپیش

 .گرددمی

 

 ایمان از پس افسردگی،: واژگان کليدی
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 در یشرق آذربایجان استان در پرستار انسانی نیروی توزیع در نابرابری بررسی

 ۳۹-۶۹10های  سال

 ایالم پزشکی علوم بهداشت دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی ۱ ترم نشجویدا حسنی، انسیه

  ایالم پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده - عمومی بهداشت گروه استادیار ،مومنی خلیل

 تبریز پزشکی علوم درمانی بهداشتی خدمات مدیریت کارشناس زاده، کریم آرزو

 ایالم پزشکی علوم بهداشت دانشکده عمومی، هداشتب کارشناسی ۱ ترم دانشجوی رشیدی، نازنین

 ایالم پزشکی علوم بهداشت دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی ۱ ترم دانشجوی احمدی، زهرا

  ایالم پزشکی علوم مامایی و پرستاری دانشکده مامایی، دانشجوی ،نیا ایدی نسترن
 

 در سالمت نظام هایدغدغه ترین مهم از یکی به سالمت بخش در عدالتی بی رفع و سالمت در برابری و عدالت امروزه :مقدمه

 تاناس در پرستاری انسانی نیروی برابری بررسی هدف با مطالعه این. است گشته بدل توسعه حال در هایکشور هخاص جهان،

 .است شده انجام ینیج ضریب از استفاده با 6۳-0۳09 های سال در شرقی آذربایجان

 و اطالعات کسب بر مبتنی که چرا. است مقطعی -توصیفی آن مطالعه روش و بوده کاربردی نوع از رحاض پژوهش :روش کار 

 مربوط اطالعات و آمار اینکه به توجه با و هست مختلف های سال در برابری نا هایشاخص یمقایسه و موجود شرایط توصیف

 .سته نیز نگر گذشته و( طولی) تداومی بررسی یک مانیز نظر از. سته 0۳6۳ سال تا 0۳09 سال از ساله 6 زمانی سری یک به

. دش محاسبه مطالعه مورد یدوره مختلف های سال در جمعیت نفر هزار ده به پرستار تنسب کمترین و بیشترین :هایافته

 16160609941.  161۳9629261. ۳..16016922 ترتیب به پرستار برای 6۳-0۳09 هاس سال از ینیج ضریب همچنین

 که است بوده. 1610109096.  161.09۳0601. 16014116412.  1610.990.2.  16006064۳01.  1612.۳09201. 

 . است بوده 0۳6۳ سال به مربوط جینی ضریب کمترین و 0۳06 سال در جینی ضریب بیشترین

 6۳ - 0۳09 های سال در پرستار نیروی برای جینی شاخص محاسبه مورد در پژوهش هاییافته از حاصل نتایج :گيری نتيجه

 . است شده توزیع برابر نا کامال صورت به انسانی نیروی که دهدمی نشان

 

 جينی ریبض پرستار، ،نابرابری ،عدالت :ها واژه کليد
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 از مندیبهره لحاظ از شرقی آذربایجان استان های شهرستان بندی رتبه و ارزیابی

  درمانی و بهداشتی های شاخص

 ایالم پزشکی علوم بهداشت دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی ۱ ترم جویدانش رشیدی، نازنین

 ایالم پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده عمومی بهداشت گروه استادیار ،مومنی خلیل

 ایالم پزشکی علوم بهداشت دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی ۱ ترم دانشجوی حسنی، انسیه

 ایالم پزشکی علوم بهداشت دانشکده عمومی، بهداشت اسیکارشن ۱ ترم دانشجوی احمدی، زهرا

  ایالم پزشکی علوم بهداشت دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی 2 ترم دانشجوی ،مظفروندی معصومه

 

 

 ایهشاخص ترین مهم از ،دارند جامعه آحاد سالمت ارتقا و تأمین در که ینقش به توجه با درمانی و بهداشتی هایشاخص :مقدمه

 بخش این فاهدا به دستیابی گرو در زیادی اندازه نیز تا ملی توسعه برنامه موفقیت میزان و آیندمی شمار به کشوری هر رفتپیش

 هدافا این تحقق الزمه جغرافیایی مختلف نواحی در درمان و بهداشت بخش تجهیزات و امکانات عادالنه توزیع و یمندبهره. است

 زا مندی بهره لحاظ از شرقی آذربایجان استان های شهرستان بندی رتبه و وضعیت ساییشنا به حاضر یمطالعه .باشدمی

 . است پرداخته درمان و بهداشت بخش هایشاخص

 های شهرستان. است کمی - یتوصیف ،پژوهش این بر حاکم رویکرد بررسی، مورد های مولفه گرفتن نظر در با :روش کار

 ایکتابخانه روش به ها داده. اندشده بندی رتبه شاخص 09 اساس بر که شود می شامل ار پژوهش آماری جامعه شرقی آذربایجان

 پانزده راتنظ از استفاده و زوجی مقایسات با مطالعه مورد های شاخص. است شده آوری جمع ایران آمار مرکز طریق از و

 و تجزیه ، (tapsis) تاپسیس تکنیک از گیری بهره با سپس و شده دهی وزن Fuxxy AHP مدل از گیری بهره با و صاحبنظر

 .شد تحلیل

 شدهن توزیع متوازن صورت به شرقی آذربایجان استان در درمانی و بهداشتی هایشاخص که است آن از حاکی نتایج :هایافته 

 اننش Fuxxy AHP تکنیک از آمده بدست نتایج. شودمی دیده سالمت خدمات توسعه نظر از شهرستانها بین زیادی اختالف و

 جمعیت نفر هزار به توانبخشی مراکز تعداد و ترین مهم عنوان به جمعیت نفر هزار به عمومی پزشک تعداد شاخص که دهدمی

 عنوان به سال 9در طی  هشترود شهرستان سیستاپ روش از استفاده با. گردید معرفی شاخص ترین اهمیت کم عنوان به

 رنظ از شرقی، آذربایجان استان هایشهرستان ترین محروم عنوان به سال 9 طی در نیز ملکان شهرستان و ترین برخوردار

 اند.شده داده تشخیصبررسی  مورد هایشاخص

 امکانات زا مندی بهره نظر از شرقی آذربایجان استان شهرستانهای بین زیادی اختالف ،پژوهش نتایج به توجه با  :گيری نتيجه 

 ودجه،ب و مکاناتا خصیصت ،ایمنطقه ریزی برنامه در شود می پیشنهاد استان نرااذسیاستگ به لذا دارد، وجود سالمت خدمات و

 .نمایند مشخص علمی های بررسی با را ها اولویت ،استان سطح در سالمت خدمات و امکانات متوازن و عادالنه توزیع جهت

 

 پسيستا، درمان و بهداشت شرقی، بایجانآذر استان بندی، رتبه : ها واژه کليد
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 بارداری دوران های مراقبت با آن ارتباط و باردار مادران سالمت سواد وضعیت

 روحانی حسین یزی، حسینعلی صادقی، احمد وحید، محمدی فاطمه
 

 نمودن عمل و دوران این های مراقبت از آگاهی بارداری، دوران در جنین و مادر تندرستی حفظ ضامن مهمترین :هدف و زمينه

 بهتر ابیدستی جهت در بهداشتی های آگاهی به دستیابی بهبود برای اصالح قابل و مهم فاکتور یک بهداشتی وادس. است آنها به

 با آن ارتباط و باردار مادران سالمت سواد میزان تعیین هدف با حاضر مطالعه منظور بدین. است بهداشتی خدمات سیستم به

 .گرفت صورت 0۳69 سال اسفراین شهر در بارداری دوران های مراقبت

 مراجعه باردار زن 499 روی بر 0۳69 سال در که است مقطعی روش به تحلیلی توصیفی مطالعه یک پژوهش این :روش کار

 ابزار و دندش انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه روش به افراد. است شده انجام اسفراین شهرستان بهداشت های پایگاه به کننده

 spss افزار نرم با ها داده تحلیل و تجزیه. بود( MHLAPQ) بارداری نتایج و مادری سالمت سواد پرسشنامه هاداده آوری گرد

 سطح عنوان به 1719 ها آزمون تمامی در. شد انجام اسکوتر کای و همبستگی ، آنوا ،T آزمون ، آماری های آزمون و( 06 نسخه)

 .شد گرفته نظر در داری معنا

 از باالتر تحصیالت افراد درصد 0۳ و بودند شاغل مطالعه مورد باردار زنان از درصد ۳. دهد یم نشان پژوهش های یافته :نتایج

 سطح با مادران سالمت سواد بین همچنین ؛بود .9.71 + 6762باردار مادران سالمت سواد نمره میانگین. داشتند لیسانس

 و(  17094<1719) ویتامین مولتی مکمل رفمص بین ولی. داشت وجود داری معنا ارتباط (171110<1719) شغل تحصیالت

 .نداشت وجود معناداری ارتباط(  91.71<1719)) آهن مکمل مصرف

  



 
 

 

942 

 

 

 

 باردار زنان در بارداری دیابت خطرساز عوامل بر بند نظام مروری

 کرد، ایرانشهر شهرکرد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته کریمی؛ زهرا

 شهرکرد، رد،شهرک پزشکی علوم دانشگاه سالمت بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز زاده؛ لطفی مسعود

 ایران
 

 دمع به دارد، را رشدی به رو روند حاملگی دوران متابولیک اختالل ترین اصلی عنوان به بارداری دیابت امروزه :هدف و سابقه

 هگفت بارداری دیابت شود، داده تشخیص ای و وعشر بارداری طول در بار نخستین که متغیر شدت به هاکربوهیدرات تحمل

 از جنین و مادر در متعددی عوارق بروز با بارداری دیابت. باشدمی هعارض پر حال عین در و عالمت بدون بیماری این شوندمی

 اهمیت گربیان ایگونه به عوارض این تمام و است همراه مرده نوزاد تولد و هیپوکلسمی هیپوگلیسمی، ماکروزومی، :جمله

 شد. انجام بارداری دیابت ساز خطر عوامل بر مروری هدف با مطالعه این. میباشد بارداری دیابت از پیشگیری

 های پایگاه در موجود زبان فارسی مقاالت مندنظام وجوی جست طریق از که است مروری مطالعه یک پژوهش این :روش کار

 اختالل خطرساز، عوامل بارداری، دیابت) هایهواژ کلید از استفاده با(  (google scholar , SID , magiran جمله از معتبر

 تحلیل و تجزیه مورد موضوع با مرتبط مقاله 41 اولیه، بررسی از پس. شد انجام 4101 تا .410 سال از (بارداری در گلوکز تحمل

 .گرفت قرار

 شاخص و سن افزایش آن دهمانن و شود می مشاهده 4 نوع بتدیا با همراه اغلب بارداری ژی دیابتاپیدمیولو دید از :هایافته

 یابتد بروز در که خطرساز عوامل دیگر از. شود می دیده پوست سفید یرغ جمعیت در غالبا و بوده دخیل نآ ظهور در بدنی توده

 بارداری دیابت سابقه اول، هدرج منسوبین در 4 نوع دیابت ویق سابقه وجود: کرد اشاره زیر عوامل به میتوان دارند، نقش بارداری

 کم زنو آفریقایی، و آسیایی مانند نژادی گروه یک به بودن متعلق زایمان، هنگام مادر وزن و سن بودن باال قبلی، حاملگی در

 دتول ترم، پره زایمان ماکروزومی، مرده، نوزاد ط،سق قبیل از قبلی های حاملگی نتیجه در اختالل زمینه تولدش، زمان در مادر

 . هستند بیشتری خطر معرض در نیز بلند یا کوتاه خیلی قد با زنان ،منیوسآ یدره پلی کیلوگرم، 2 از بیش وزن با نوزاد

 های مراقبت بهبود که وجودی با است جنین و مادر سالمت الزمه بارداری زمان در بارداری دیابت شناسایی :گيری نتيجه

 نشان مطالعات. ماند می باقی عوارض از برخی خطر در جنین و مادر هنوز ولی تاس بخشیده ارتقا را بارداری پیامد بهداشتی

 ونخ قند نگهداری عوارض، از پیشگیری روش بهترین الذشود،می ایجاد گلیسمی یپره اثر در عوارض این اغلب که است، داده

 تحرك افزایش) جمله از زندگی سبک اصالح به باید بارداری دیابت سابقه دارای هایخانم ضمن در است، نرمال محدوده در

 .شود تشویق( مطلوب حد در وزن حفظ و مناسب نهایی برنامه یک داشتن، بدنی

 

 گلوکز در بارداری تحمل اختالل ساز، عوامل خطر داری،ربا دیابت :هاواژه کليد 
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 تخمدان سرطان خطرساز عوامل بر مند نظام مروری

 ایران شهرکرد، شهرکرد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته کریمی؛ زهرا

 ایران  شهرکرد، پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو توسلی؛ الهه

 ایران شهرکرد، شهرکرد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته برومند؛ راضیه
 

 اول دهه دو در ژنیکولوژیک هایخیمیبد شایعترین از یکی و زنان میر و مرگ عامل چهارمین تخمدان سرطان: هدف و سابقه

 لمراح در تخمدان سرطان خطرساز عوامل شناخت. است مرگبار شودمی داده تشخیص دیر معموال اینکه خاطر به و است زندگی

 ،باشد کننده کمک درصد 91 تا مورتالیتی کاهش در تواند می تومور این آگهی پیش در مؤثر موارد زودرس تشخیص و ابتدایی

 . است توجه مورد تخمدان سرطان از ناشی میر و مرگ کاهش و موقع به درمان منظور به خطر عوامل ناختش لذا

 معتبر های پایگاه از( زنان خطرساز، عوامل تخمدان، سرطان) هایواژه کلید با مرتبط مقاالت مروری، مطالعه این طی روش کار:

 در شده تایید) Ovarian neoplasm  risk factors , women) هایواژه کلید با و (Iranmedex , SID , magiran) داخلی

Mesh) جیخار معتبر های پایگاه از (google scholar7 Scopus ,( Pubmed پس. شد یافت .410 تا 4110 های سال طی 

 قرار بندی دسته و لتحلی بررسی، مورد شرایط واجد مقاله 41 نهایت در که شد یافت موضوع با مرتبط مقاله ۳1 اولیه، بررسی از

 مطالعه درون از موردنظر عنوان با بودن نامرتبط و مقاله کامل متن نبودن دسترس در بودن، تکراری علت به دیگر مقاله 01. گرفت

 .شدند حذف

 ضرمع در و تالک مصرف دیررس، منوپوز زودرس، ركمنا پاریتی، نولی ای نازایی قهساب چاقی، سن،: قبیل از عواملی :هایافته

 ان،پست های سرطان مثبت فامیلی سابقه که زنانی در خطر این طرفی از. است شده مطرح تخمدان سرطان برای بودن آزبست

 BRCA II های ژن در حذفی های موتاسیون و روده تخمدان، اندومتر،

 7BRCA1 بدخیم سلولهای یرتکث محرك گذاری تخمک محرك داروهای مصرف و هاآندروژن و هااستروژن. است بیشتر دارند 

 راث یشیرده و حاملگی هیسترکتومی، و TL قهساب استروئیدی، غیر التهابی ضد داروهای و OCP مصرف. نداتخمدان تلیال اپی

 . دارد تخمدان سرطان برابر در محافظتی

 المتس دهنده تقاءار و کننده پیشگیری مداخالت اجرای و مختلف سنی هایگروه در تر گسترده مطالعات انجام :گيری نتيجه

 .رسدمی نظر به ضروری زنان زندگی سبک در خطر عوامل کاهش و یحفاظت رفتارهای افزایش جهت

 

 زنان ساز، خطر عوامل تخمدان، سرطان :هاواژه کليد 

 

 

 



 
 

 

949 

 

 

 

 مزمن های بیماری در سالمت ارتقاء جهت خودمراقبتی تاثیر بررسی

 دانشگاه تبهداش آموزش ارشد دانشجوی و روانشناسی ارشد کارشناسی کارشناسی پرستاری وامینی؛ فرشته

 یرانا مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران،عضو هیئت گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری  –مدرس تربیت

 نایرا ،تهران ،مدرس تربیت دانشگاه بهداشت آموزش ارشد دانشجو و بهداشت کارشناس کاظمی؛ سارا
 

 تا مختلف هایعوارض و معلولیت دارای و باال مانیدر لبا طو عمده مشکل یک عنوان به مزمن های بیماری هدف: و زمينه

 عتمادا داشتن زندگی، در بودن هدفمند دمانن یلعوام به توجه و دهد می قرار تأثیر تحت را بیماران طبیعی زندگی زیادی حدود

 چنین یفتعر این ازآنان گردد.  زندگی کیفیت ارتقاء جبمو تواندمی آینده به بینی خوش و اندیشی مثبت خود، هایتوانایی به

 با هشپژو این لذا ؛دارد سزایی به نقش بیمار خودمراقبتی در که است آینده به توجه و صوراتت بردارنده در امید که آید می بر

 .است گرفته صورت مزمن هایبیماری در سالمت ارتقاء جهت مراقبتی خود یرتاث بررسی هدف

 یحوزه در شده منتشر مقاالت درمانی خدمات کارکنان به شده ارائه آموزشی های برنامه بررسی با مطالعه این در :راک روش

 اهوضوعم از لیستی و شد استفاده سالمت ارتقا و بهداشت آموزش کارشناسان با جلسات ،مرتبط مقاالت و مطالعات خودمراقبتی،

 ای،خانهکتاب منابع، هادانشگاه هایسایت وب از کلیدی کلمات از استفاده با د وش تهیه گران پژوهش توسط ، طمرتب هایچالش و

 . شد انجام مطالعه اطالعاتی های پایگاه

 رنظ صرف ولی اند ودهنم معرفی سرطان همچون مزمن های بیماری بروز برای را متعددی عوامل و علل مختلف مطالعات نتایج:

 آن با یسازگار چگونگی و آن به نگاه نوع بیماری، با برخورد در مسئله ترین ممه روانشناسی علم دیدگاه از دهکنن ایجاد علل از

 و دگیزن به امید بین دارمعنی و مثبت رابطه که است این از حاکی ها شپژوه نتایج. باشدمی سالمت کننده تعیین که است

 احساس خودمراقبتی امور انجام در شدن فعال و آموزش تمثب برآیند که داده نشان همچنین. دارد وجود زندگی کیفیت

 .باشد می اجتماعی و روانشناختی ، جسمی سالمت حیطه ندهده ارتقاء رفتارهای کنترل قبال در مسئولیت

 خود ارتقاء. دارد زندگی کیفیت روی بر مثبتی تأثیر مراقبتی خود انجام که دهدمی نشان پژوهش از حاصل نتایج گيری: نتيجه

 و بیمارستانی مکرر های شدن بستری از اجتناب و وابستگی عدم جهت در بیماران به پرستاری فهد یک عنوان به تیمراقب

 دماتخ مسئولین توجه باید پس باشند دیده آموزش باید موقعیتها این در موثر عملکرد انجام جهت پرستاران .است هزینه کاهش

 بجل بیماران به مراقبتی تجهیزات و امکانات دادن قرار اختیار در و راقبتیخودم آموزش هایگاهکار مداوم برگزاری را به یماندر

 .کرد

 

 مزمن بيماری ،سالمت ارتقا، خود مراقبتی، آموزش واژگان کليدی:
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 پزشکی مشاوره انجام کیفیت و انتظار میزان بررسی

 دانشکده ران،ته پزشکی علوم واحد مامایی، پرستاری پرستاری، دانشکده کارشناسی دانشجوی؛ حسن ریحانه

 ایران تهران، اسالمی آزاد
 

 

 زمان.  باشد می ها بیمارستان متداول مشکالت از پزشکی مشاوره خدمات دریافت برای طوالنی انتظار زمان:  هدف و زمينه

 خدمات خشیب اثر های شاخص ترین مهم از هارائ خدمات از بیماران رضایتمندی میزان و مشاوره دریافت برای بیمار انتظار

 های فشار اعمال و شده ارایه خدمات از بیماران نارضایتی به منجر ها شاخص این به توجه عدم و شود می محسوب بیمارستانی

 در که هایی شاخص ترین مهم از یکی و شود می بیماران وقت اتالف سبب و مطلوب خدمات ارایه از مانع ، روانی و جسمی

 .باشد می درمانی تشخیصی خدمات دریافت برای بیماران انتظار زمان مدت شود می رفتهگ کار به اورژانس مرکز ارزیابی

 scholar google , science الکترونیکی های پایگاه در جستجو طریق از که است مروری نوع از حاضر ی مطالعه: راک روش

direct  pubmed آمد. دست به مقاله01 نهایت در که 

 ورحض عدم ، همزمان صورت به بیماران زیاد تعداد ریزی، برنامه قبیل از عواملی پژوهش در ها یافته تحلیل مرحله در :ها یافته

 موزشآ و تجربه، مهارت کمبود، مناسب ریزی برنامه ، بندی زمان جداول وجود عدم ، پزشکان تعداد کمبود ، پزشکان موقع به

 .شدند شناخته بیماران انتظار زمان شدن طوالنی دالیل از اجرایی کارکنان

 زا استفاده انتظار زمان کاهش برای اساسی راهبرد یک .است ترومایی بیماران درمان در اهمیت رپ عاملی مانز : گيری نتيجه

 را انبیمار بستری و انتظار زمان مدت توان می موقع درمان با و است بالینی وضعیت فوریت حسب بر بندی اولویت یا تریاژ

 .داد نجات معلولیت و حتمی رگم از را بیمار و کاهش
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 عمومی بهداشت رشته آموزش در عمل و تئوری بین شکاف

 علوم شآموز دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته پزشکی، آموزش دکتری دانشجوی ؛نیا رحیمی الهه

 Rahiminia@sbmu.ac.ir شهید بهشتی، تهران، ایران    پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 علوم شگاهدان، دانشکده بهداشت، دانشجویی تحقیقات کمیته عمومی، بهداشت کارشناس؛نیا رحیم حوریه

 ایران قم، قم، پزشکی
 

 تسالم تیم از عضوی عنوان به بهداشت دانشجویان ،است بهداشتی علوم اساسی شاخه یمعمو بهداشت رشته: هدف و زمينه

 خدمات ارائه چون هم دیگری مختلف های بخش در ،دارند دهعه بر را جامعه سالمت ارتقای و حفظ مسئولیت که این بر عالوه

 شکیپز علوم های دانشگاه در که هایی چالش از یکی. کنند می فعالیت پیشگیری و ای مشاوره پژوهشی، آموزشی، بهداشتی،

 و مشکالت که جایی نآ از. باشد می بالین در آموزش امر بهبود در ها دانشگاه ریزان برنامه های تالش و تمرکز باشد می مطرح

 یتکیف ارتقاء و بهبود بنابراین گردد دانشجویان بالینی تبحر ایجاد عدم به منجر تواند می آموزی کار در موجود های شکاف

 هدف با حاضر مطالعه الذ. باشند می موجود وضعیت در تر عمیق های بررسی و مطالعه انجام مستلزم بالینی آموزش خدمات

 .گرفت انجام عمومی بهداشت رشته آموزش در عمل و ریتئو بین شکاف بررسی

 مرتبط مقاالت ، google scholar, Pubmed , Elsivier , Irandoc , Magiran سایتهای از مروری مطالعه این در: روش کار

 .گرفت قرار بررسی مورد نیاز مورد اطالعات نهایت در و شده جستجو انگلیسی به هم و فارسی به هم

ریزی آموزشی، ضعف آمادگی دانشجویان برای ورود به کارآموزی در عرصه، کوتاه بودن مدت کار در عرصه، برنامه ضعف نتایج:

ح یک های واضمتوالی بودن تئوری و بالین )عدم تلفیق(، فقدان همکاری بین مکان بالینی و موسسات آموزشی و فقدان نقش

 ت بودند.های موجود مطرح شده در مقاالمعلم بالینی از شکاف

یزان و رگردد تا برنامهبا توجه به نتایج مطالعه حاضر که شکاف بین تئوری و عمل را نشان داد لذا پیشنهاد میگيری: نتيجه

هایی نظیر ارتقاء یک کوریکولوم نوآورانه همراه با نزدیک بودن های آموزشی و روشسیاست گزاران آموزشی به بازنگری در برنامه

های بالینی همراه با کسب دانش و مهارت، بهبود همکاری بین مکان بالینی و موسسات آموزشی زیابی در مکانتئوری و عمل، ار

 توجه نمایند.

 

  شکاف، تئوری، آموزش بهداشت واژگان کليدی: 
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 سال طی تبریز شهر رضا امام بیمارستان در آنفوالنزا بیماران بستری هزینه بررسی

 ۳۹-۳۱ های

 تبریز، درمانی بهداشتی خدمات مدیریت تحقیقات مرکز اقتصادسالمت، استادیار ی؛علیرضا محبوب اهر

 ایران -تبریز پزشکی علوم رسانی واطالع مدیریت دانشکده

 درمانی یبهداشت خدمات مدیریت تحقیقات مرکز بهداشتی، خدمات مدیریت دانشیار جعفرصادق تبریزی؛

 ایران -تبریز کیپزش علوم رسانی واطالع مدیریت دانشکده تبریز،

 ز،دانشکدهتبری درمانی بهداشتی خدمات مدیریت تحقیقات مرکز اقتصادسالمت، استادیار محمود یوسفی؛

 ایران -تبریز پزشکی علوم رسانی واطالع مدیریت

 تمدیری آموزشی علمی قطب درمان، و بهداشت اقتصاد ارشد کارشناسی دانشجوی زکیه استاد احمدی؛

 ایران   -تبریز پزشکی علوم رسانی واطالع مدیریت انشکدهد (ICEHM)ایران سالمت
 zakiostadahmadi@gmail.com 

 

 تشد با هایی یگیر همه الهـس هر دنیاسر سرتا در انزانفلوآ وسیرو. است پیشگیری قابل و مسری بیماری یک آنفوالنزا مقدمه:

. شود می انسان ها میلیون گمر باعث دمیـپان اردوـم رد  گاهی و نفر ارانهز گمر به منجر ساالنه و نماید می دیجاا وتمتفا

 سنی گروه درافراد میر و مرگ %.9 کشور، در 0۳00 سال پاندمی در. نماید مبتال تواند می را سنی های گروه تمام ویروس این

 تعیین مطالعه ینا انجام از هدف(. 4) بودند  سال 09-29 افراد کشور شمال در بستری بیماران %01 و( 0)بودند سال 99-09

 .باشدبزرگسال می افراد در آنفوالنزا بیماری  بستری هزینه
 سال( بستری شده با کدهای 26-00مقطعی گذشته نگر که جامعه مطالعه آن جمعیت بالغ ) -یک مطالعه توصیفی کار:روش

J10-J18  صورت سرشماری انجام گرفت، می ب 6۳-69های  فصل متوالی آنفوالنزا در سال 2در بیمارستان امام رضا تبریز طی

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  SPSSباشد. اطالعات مورد نیاز با توجه به اهداف پژوهش توسط نرم افزار
بیمار بستری شده بخاطر آنفلوآنزا در طول دوره مطالعه قابل بازیابی بود.   0.داده های صورتحساب الکترونیکی برای نتایج: 

ریال و به ازای یک روز بستری  ..41۳966روز و میانگین هزینه به ازای هر بیمار بستری شده برابر 9ی متوسط روزهای بستر

 بود. %9۳ریال بدست آمد. بیشترین درصد هزینه بدست آمده مربوط به هزینه هتلینگ  21.0669

نمی باشد. غیبت از کار بخاطر آنفوالنزا هزینه درمان آنفوالنزا تنها شامل هزینه دارو، رادیوگرافی و آزمایشگاهی گيری: نتيجه

هزینه زیادی برای کارفرمایان و کل اقتصاد کشور ایجاد می نماید. درمان آنفلوآنزا و عوارض این بیماری منابع زیادی را مصرف 

 –ه نه و هزینمی کند که می تواند برای سایر منابع ضروری مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد. انجام مطالعات  هزی

 اثربخشی در گروه های پر خطر به تحقیق بیشتری نیاز دارد.
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روانی ناشی از اعتیاد اینترنتی در جوانان و  -بررسی آسیب های اجتماعی 

 نوجوانان؛ یک مطالعه مروری

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده  ؛زینب غالمرضایی سروالت 

 شگاه علوم پزشکی قم، قم، ایرانبهداشت، دان

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه  ؛رقیه محمدپور

 علوم پزشکی قم، قم، ایران
 

 

ی نیز ا اینترنت به عنوان مهمترین رسانه عصر جدید در کنار محاسن بیشمار خود می تواند نقش تخریب کننده زمينه و هدف:

ایفا نماید. به همین دلیل از این فضا به عنوان چاقوی دو لبه یاد می شود. اعتیاد اینترنتی اختالل نسبتا جدیدی است که 

وابستگی افراطی کاربران به اینترنت را نشان می دهد. افزایش کاربران اینترنتی همراه با دسترسی آسان تر به اینترنت زمینه ساز 

ر ی دتنوجوانان و جوانان شده است. هدف از این مطالعه بررسی آسیب های ناشی از اعتیاد اینترن افزایش بروز این اختالل در

 جوانان و نوجوانان می باشد.

 ,Elsevierمطالعه حاضر مروری بوده و با استفاده از بانک های اطالعاتی و موتورهای جست وجوی نظیر  مواد و روش ها:

SCOPUS, ProQuest ,PubMed انتخاب شدند.  "اعتیاد اینترنتی "و "جوانان و نوجوانان"، "آسیب"ی کلیدی و واژه ها

و نیز جست وجوی مقاالت از سایت  MEDLIB, IRANMEDEXهمچنین مقاالت فارسی با استفاده از بانک های اطالعاتی 

 میالدی بود. .410سال تا  4119. بازه زمانی مقاالت مورد استفاده از سال پژوهشی داخلی انجام گرفت -ت علمیهای مجال

اعتیاد به اینترنت سبب بروز مجموعه ای از مشکالت نظیر: اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، احساس تنهایی احساس بی  نتایج :

کفایتی در جوانان و نوجوانان می شود. از دیگر مشکالت آن می توان به تغییر دادن سبک زندگی به منظور صرف زمان بیشتر 

مهم زندگی ، کاهش روابط اجتماعی، نادیده گرفتن خانواده و  ، اجتناب از فعالیت هایتوجهی به سالمت خوداینترنت، بی  در

همچنین با فراهم آوردن زمینه های غیر  ، مشکالت مالی ناشی از هزینه های اینترنت و مشکالت تحصیلی اشاره کرد.دوستان

 نها شده و باعث انحراف شخصیت آنان می شود.اخالقی بین جوانان سبب ایجاد ارتباطات نامتعارف بین آ

برای پیشگیری و حل این مشکل بایستی همزمان با توسعه تکنولوژیک، فرهنگ استفاده از آن را رواج داده و نتيجه گيری: 

اص خمصرف کنندگان را از ابعاد منفی آن نیز آگاه سازند، همچنین پیشنهاد می شود با ارزیابی شخصیت کاربران اینترنت، اش

 .اعتیاد به اینترنت شناسایی شوند در معرض خطر جهت پیشگیری از
 

 آسيب جوانان و نوجوانان: اعتياد اینترنتی واژگان کليدی:
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 بررسی عوامل موثر در ایجاد و پیشگیری از سرطان معده: مروری سیستماتیک

 رانای ،شهر کرد کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،، سارا مغاره دهکردی

 نایرا ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهر کردالله قریشوندی، 

 ایران ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهر کردزهرا کریمی، 

، شهرکرد، دلوم پزشکی شهرکراستادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع ،الهه توسلی

 ایران

 

چهارمین سرطان شایع در جهان و دومین علت مرگ بر اثر سرطان، سرطان معده می باشد. سرطان معده  زمينه و هدف:

بیماری ای است که عالئم اولیه آن، مبهم و نامشخص بوده، دیر عالمت داده، به سرعت هم به ارگان های دور و نزدیک خود 

هدف از این پژوهش مروری بر مطالعاتی است که عوامل موثر در ایجاد و پیشگیری از سرطان دست اندازی می کند. بنابراین 

 معده را بررسی کرده اند.

مطالعه حاضر یک پژوهش مروری است که از طریق جست و جوی نظام مند مقاالت موجود در پایگاههای  مواد و روش ها:

ستفاده از کلید واژه های سرطان معده، عوامل خطر، ایجاد،پیشگیری و 7 با اmagiran google scholar, SID , معتبر از جمله

 Gastric cancer) , , prevention , Creation با استفاده از کلید واژه های pubmed , medline , civilica  در پایگاه های

riskFactors  ) صورت گرفت. .410تا  .411از سال 

ولیه پیرامون موضوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد سرطانی شدن مقاله پس از بررسی ا 06تعداد  نتایج:

سلول ها در نتیجه دو عامل محیط و ژنتیک به وجود می آید. عوامل خطر محیطی موثر در ایجاد سرطان معده عفونت هلیکوباکتر 

ذکر، نژاد آسیایی، چاقی، استفاده از سیگار، پیلوری، شیوه سبک زندگی و سطح بهداشت می باشند. از طرفی سن باال، جنس م

مصرف انواع گوشت های فرآوری شده، مصرف نمک و غذاهای نمک سود شده، سابقه جراحی معده و کم خونی با خطر بروز 

سرطان معده در ارتباط هستند. همچنین ارتباط بین وضعیت پایین اجتماعی اقتصادی، غلظت نیترات آب آشامیدنی و مواد 

 با سرطان معده مشاهده شد.غذایی 

با توجه به افزایش روند بروز سرطان معده در کشورهای آسیایی بویژه ایران ورزش، داشتن برنامه غذایی مناسب  نتيجه گيری:

شامل میوه ها و سبزیجات )غنی از آنتی اکسیدان و فیبر(، کاهش مصرف نمک و غذاهای نمک سود شده، عدم مصرف سیگار و 

، پرهیز از خوردن غذاهای خیلی داغ و نگه داشتن وزن در رنج مطلوب جز راه کارهای بسیار مهم پیشگیری و مشروبات الکلی

کنترل سرطان معده محسوب می شوند. همچنین غربالگری جهت تشخیص زودرس این سرطان و درمان به موقع آن توصیه می 

 .شود
 

 : سرطان معاده، عوامل خطر، ایجاد، پيشگيریواژگان کليدی
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اقتصادی مؤثر بر وضعیت امنیت غذایی در خانوارهای -تعیین کننده های اجتماعی

 ۶۹۳۱روستایی شهرستان مشهد؛ سال 

   تورج هراتی خلیل آباد، جواد جوان نوقابی

 

 
 در راستای یک سبک اعضای آن یو جسم یسالمت فکری، روان یبنیان جامعۀ توسعه یافته و عنصر اصل یامنیت غذایمقدمه: 

اشد. بمی توسعه کشور نیز ساله بیست انداز چشم بلندمدت هایجزء اهداف راهبردی و اولویت های برنامه کهاست  دگی سالمزن

به سیاستگذاران حوزه سالمت، طراحان برنامه  توانیو عوامل مؤثر بر آن م یجامعۀ روستای یبا اطالع از وضعیت امنیت غذای

برای رسیدن به سبک زندگی سالم و به تبع آن بهبود سطح سالمت سالمت جامعه،  یتولو سایر نهادهای م یهای توسعۀ روستای

هدف از این مطالعه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر وضعیت امنیت غذایی در لذا . کمک ارزنده ای کرددر جامعه 

 خانوارهای روستایی شهرستان مشهد می باشد. 

رای ب .در روستاهای شهرستان مشهد انجام شد یمقطعکه به صورت است  یلیتحل -یفیتحقیق حاضر از نوع توص روش کار:

 ییغذا تیامن تیوضع یو به منظور بررس یاز پرسشنامۀ اطالعات عموم یاقتصاد یاجتماع تیمربوط به وضع هایهآوری دادجمع

وارد  0۳69ورت خوشه ای در سال نفری به ص 211برای این منظور یک نمونه  استفاده شد. USDAاز پرسشنامۀ استاندارد 

 استفاده گردید.  0ورژن  eviewsمطالعه گردید. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از رگرسیون لجستیک در نرم افزار 

خانوارها  یهستند و مابق ییغذا تیامن یدرصد خانوار ها دارا 10/21نشان داد که تعداد  ییغذا تیامن تیوضع جینتایافته ها: 

نشان دهنده رابطه معکوس بین درآمد  تی. نتایج حاصل از مدل الجکنندیرا تجربه م ییغذا تیاز عدم امن یتسطح متفاو

ش به مرکز بهداشت و تحت پوش یدسترس ،یاقالم زندگ تیوضع ت،یمالک تی، وضعالتی، سطح تحصیشغل تیوضع انه،یسال

خانوار، تعداد افراد خانوار، فاصله روستا از شهر  یاز اعضا یکی یماریاست؛ ب ییغذا تیسازمان حمایت کننده با شاخص عدم امن

 دارند. یدار یو معن میمستق رابطه ییغذا تیبا سطح عدم امن

بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی و ، مورد مطالعه یدر خانوارهای روستای یغذای یبا وجود میزان باالی ناامن نتيجه گيری:

تواند در ارتقای سبک زندگی و عادت های نامناسب غذایی در جامعه مورد مطالعه میاجرای برنامه هایی در راستای اصالح 

 وضعیت تغذیه خانوار و در نتیجه بهبود سالمت جامعه مؤثر واقع گردد.

 

 ، مشهدتي، مدل الجعوامل اجتماعی اقتصادی ،ییغذا تيامنواژگان کليدی : 
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 شیپ یها و راهکارها چالشپزشک خانواده و نظام ارجاع در استان هرمزگان: 

 توسعه یرو

اه علوم و اقصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگ تیریسالمت،گروه علوم مد یاستگذاریس یدکتر یدانشجومهترپور،  یمجتب

 رانیتهران، تهران، ا یپزشک

 یشکنشگاه علوم پزدانشکده بهداشت، دا ،یگروه بهداشت عموم ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریمد یدکترا، زادهیعل یعل

 رانیهرمزگان، بندرعباس، ا

 و اقصاد بهداشت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه تیری، گروه علوم مد اریدانش ،یخدمات بهداشت تیریمد یدکترا، یبتول احمد

 رانیتهران، تهران، ا یعلوم پزشک

 رانیتهران، تهران، ا یه علوم پزشکو اقصاد بهداشت ، دانشکده بهداشت، دانشگا تیریگروه علوم مد، ابوالقاسم پوررضا

و اقصاد بهداشت، دانشکده  تیریعلوم مد ،گروهیو درمان یخدمات بهداشت تیریمد یدکتر یدانشجو ،یمحمدفاروق خسرو

 رانیتهران، تهران، ا یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک

  

 یآن در برنامه ها یقانون بیتصو رغمیسالمت کشور، علاصالحات نظام  نیاستقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع از مهمتر و هدف : نهيزم

در استان هرمزگان انجام  استیس نیبهبود اجرای ا یتاکنون محقق نشده است. مطالعه حاضر جهت بررسی چالشها و راهکارها ،یتوسعه مل

 پذیرفت.

دانشگاه  رانینفر از مد 44انجام پذیرفت. تعداد در سه دوره  یدلف کیبا استفاده از تکن 0۳62مطالعه کیفی حاضر در سال  و روش ها: مواد

و  یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیه یاستان، کارشناسان بیمه خدمات درمانی، اعضا یشبکه بهداشت شهرستانها رانیعلوم پزشکی، مد

 شرکت کردند. یدر استان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در مطالعه دلف اغلپزشکان خانواده ش

 یتیریعوامل مد ،یعوامل آموزش د،یعوامل تول رگروهیعوامل مرتبط با ارائه دهندگان خدمت )چهار ز-0چالشها و راهکارها درسه گروه  :جینتا

-۳ یو عوامل فرهنگ یاجتماع یاستان، عوامل اقتصاد یعیطب طیمح رگروهیخدمت )سه ز رندگانیعوامل مرتبط با گ-4( یزشیو عوامل انگ

 فیخوراند ضعپس ،یکیزیف یوکمبود فضاها یناعادالنه، فرسودگ عیو توز یانسان یرویخدمت قرار گرفتند. کمبود ن اراندیخر اعوامل مرتبط ب

وسعت  ،نییپا یماندگار ف،یضع یامکانات رفاه ،یگرفتن امورات بهداشت دهیسالمت توسط پزشک و ناد میت فیضع یرهبر ن،یمتخصص

و تعدد  یمردم مانند مراجعه خانوادگ یرفتارها رییو تغ ییتخصص گرا ر،یپذ بیآس یخانوارها یدباالدرص ت،یجمع یاستان و پراکندگ یباال

 نیتام ،یو جذب پزشکان ستاد یبوم یروین تیمانند ترب ییراهکارها بیمختلف بودند که به ترت یچالشها در گروهها نیها از مهمتر مهیب

نان، آ یتخصص پزشک خانواده و ارتقا منزلت اجتماع جادیرجاع در دانشگاهها، اا کردن نهیآموزش و نهاد ،یمردم یبا کمکها یکیزیف یفضا

 ییناساش ار،یس یمهایارجاع و استفاده از ت یرهایسالمت و مس یجادبلوکهایا ،یبوم یروین تیسفر، ترب التیو تسه یرفاه طیبهبود شرا

و فرهنگ جامعه درباره نظام ارجاع، اراده  یب منابع، ارتقا آگاهمتناس صیو تخص یستیامداد، بهز تهیکم یبا هماهنگ ریپذ بیآس یخانوارها

 دادند.  شنهادیرا پ عیجهت تجم یباالدست یسازمانها

 شیر پد یطرح پزشک خانواده و نظام ارجاع راه دراز نهیاستقرار به یاستان هرمزگان برا ،یاسناد باالدست داتیتاک رغمیعل :یريگ جهينت

برنامه و ضرورت مداخله ارگانها  نیطرح را ندارند و با توجه به وسعت ا نیاستقرار ا یاستان آمادگ یها رساختیدهد ز ینشان م جیدارد. نتا

 طلبد.  یم یگسترده ا یهمکار یطرح مل نیا یمختلف؛ اجرا یاو نهاده
 

 : پزشک خانواده ، نظام ارجاع؛ راهکارها ، چالشها؛ استان هرمزگان یديکل واژگان
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Health Locus of Control and its related factors among Iranian 

Pilgrims  

Marzieh Moradi 

 

Background and Aim: Health locus of control includes the degree of a person's belief in 

the fact that his/her health is controlled by internal or external factors. The aim of this study 

was to determine the status of health locus of control and its related factors among Iranian 

pilgrims . 

Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 600 pilgrims of the 

holy shrines in Tehran in 2015. People aged over 15 years who had come for pilgrimage to the 

shrines entered the study by convenient sampling and after consent. The A form of the 

Multidimensional Health Locus of Control scale was used. This form consists of Internal 

Health Locus of Control (IHLC), Powerful others (PHLC) and Chance External Locus of 

Control (CHLC). The relation of between age, gender, education, income, marital status and 

location of residence on each construct was evaluated by t-test, ANOVA and linear regression 

through SPSS21  . 

Results: Among the total pilgrims, 302 were females (50.3%). The mean age of the 

participants was 33.15±11.06 years. The highest and lowest averages were associated with the 

internal locus of control (25.60±3.34) and the chance locus of control (18.20±5.13), 

respectively. There was a significant relationship between educational level and IHLC; 

between income and education level with CHLC; and between marital status and age with 

PHLC  . 

Conclusion: According to our results, most people think that they control their health or life 

events themselves. People with a higher internal locus of control score have more tendency to 

practice health promotion and disease prevention and seek health through visiting holy sites 

and appealing to God. 

Keywords: Health Locus of Control, Internal Health locus of Control, Chance, Powerful 

others, Iran 
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 بار اقتصادی پدیده سالمندی؛ مطالعه موردی شهر تهران 

  تورج هراتی خلیل آباد ، زیز رضاپور، عجواد جوان نوقابی
 

 

از  میر ناشیوگسالمندی مرحله فیزیولوژیک غیرقابل پیشگیری زندگی است که به دالیل مهمی از جمله کاهش مرمقدمه: 

پرورش و در نتیجه افزایش نرخ امید به زندگی مطرح شده است. هدف  وپیشرفت علوم پزشکی، بهداشت، کنترل موالید، آموزش

های مستقیم و غیرمستقیم سالمندان مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم از این مطالعه بررسی هزینه

 .پزشکی ایران بود

سالمند مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی فیروزگر و رسول اکرم )ص( تهران  211این مطالعه مقطعی در بین  روش کار:

ساله یا بیشتر بودند که به مراکز آموزشی درمانی فیروزگر و رسول  91انجام گرفت. معیار های ورود شامل افراد  0۳62در سال 

سال سن داشتند و هم چنین افراد  91و معیار های خروج شامل افرادی بود که کمتر از  اکرم )ص( تهران مراجعه کرده بودند

ساله یا بیشتر که توانایی یا تمایلی به پاسخ دادن به سواالت نداشتند. هزینه های مستقیم درمانی و غیر درمانی و هزینه  91

آوری شده، توسط نرم وری شدند. سپس داده های جمعای جمع آهای غیر مستقیم با استفاده از فرم گردآوری اطالعات هزینه

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSSافزار 

ریال برآورد گردید.  ۳010100های کل سالمندان برای یک دوره ی یک ماهه حدود در این مطالعه میانگین هزینهیافته ها: 

ریال  40.100های غیر مستقیم با میانگین م و هزینهریال بیشترین سه 46644.9های مستقیم درمانی با میانگین هزینه

رقم  نیباالتر الیر 621266 نیانگیبا م نگیهتل هاینهیهزکمترین سهم را از کل هزینه های سالمندان تحت بررسی داشتند. 

ریال در  ۳9۳61.ن و بعد از آن هزینه های دارو با میانگی دارا بود یسالمندان تحت بررس نیرا در ب یدرمان میمستق یها نهیهز

جایگاه بعدی بیشترین هزینه ی مستقیم قرار گرفت. باالترین رقم هزینه های مستقیم غیر درمانی در سالمندان تحت بررسی 

 ریال بود. 429042ی تجهیزات کمکی با میانگین  مربوط به هزینه

های سالمندان درصد هزینه 41رمستقیم بیش از های غیبا توجه به اینکه هزینه های مستقیم غیردرمانی و هزینه نتيجه گيری :

یابی از دیدگاه جامعه را در دستور بایست هزینهاند، لذا در برنامه ریزی و سیاست گذاری برای نظام سالمت میرا تشکیل داده

ای هیم درمانی، هزینههای مستقکار قرار داد و برای تخصیص منابع برای سالمت سالمندان باید به تمام اجزای هزینه اعم از هزینه

 های غیرمستقیم توجه نمود.مستقیم غیردرمانی و هزینه

 

 پدیده سالمندی، اقتصاد سالمت، بار اقتصادی، ایران واژگان کليدی :
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ده برارتقاء ش یزیرفتار برنامه ر یبر تئور ی، مبتن یکیآموزش الکترون ریتاث یبررس

 یتانرسیدر دانش آموزان پسر دب یکیکننده از سوانح تراف یریگ شیپ یرفتارها

تربت  یکارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشک ،یموریت میابراه

   هیدریح

 یوم پزشکدانشگاه عل اریو استاد یعلم تیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ، عضو هئ یتخصص یدکترا، یمحمد مطلب

 گناباد

 گناباد یدانشگاه علوم پزشک اریو استاد یعلم تیاقتصاد بهداشت ، عضو هئ یتخصص یکترادی، لیرضا اسماع

 گناباد یدانشگاه علوم پزشک یعلم تیو عضو هئ یولوژیدمیارشد اپ کارشناسه، زاد یجعفر هیراض

 

 یریگشیپراه  نیده ترنوجوانان است و سا نیبه خصوص در ب  تیو معلول ری، مرگ و معامل  مهم یکیحوادث تراف و هدف: نهيزم

 یرهارفتا یبر ارتقا یکیآموزش الکترون ریتاث یپژوهش با هدف بررس نیدر جامعه است. ا کیاز آن آموزش واشاعه فرهنگ تراف

 انجام شد.  یکیاز حوادث تراف رانهیشگیپ

 در ه،یدریشهر تربت حپسر  یرستانیدانش آموز دب 99شاهددار بود که بر روی  یدانیم کارآزمایی کی: مطالعه یبررس روش

ها پرسشنامه بود  داده یانتخاب شدند. ابزار گردآور یچند مرحله ا یپژوهش بصورت تصادف یانجام شد. نمونه ها 0۳69سال 

مورد تجزیه و   41SPSS. داده ها با استفاده از نرم افزار دیگرد لی، بالفاصله و دو ماه بعد از آموزش تکمکه در سه مرحله، قبل

 گرفت.  رتحلیل قرا

در قبل از مداخله دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک، رفتار و سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده تفاوت معنی  ها: افتهی

مدل مشاهده  ینمرات سازه ها نیانگیم نیب یدار یمعن ی، تفاوت آماروه مداخله بالفاصله و دو ماه بعدنداشت. اما در گر یدار

 0/04شده  توانسته اند در مجموع  یزیرفتار برنامه ر یتئور ینشان داد که سازه ها یخط ونیسزمون رگر(. آp <110/1شد)

( و بعد از آن سازه β= 1/.2۳کننده، سازه قدرت درك شده ) یشگویسازه پ نیتریکنند که قو ینیب شیرا پ یدرصد قصد رفتار

 .کند ینیب شیدرصد رفتار را پ1./2 زانیاست به م تهار توانسقصد انجام رفت نی= (  بود.همچن۳94/1β) یرویپ یبرا زهیانگ

 یکیرافکننده از حوادث ت یریشگیپ یرفتارها یریادگیتلگرام در  قی، آموزش از طرمطالعه نیا یها افتهیبراساس  :یريگ جهينت

ام رفتار ، بخصوص قصد انجزشدهیرفتار برنامه ر یتئور یبر سازها یشتریب ری، تاثبا مطالعات مشابه سهیباشد و در مقا یموثر م

 یرفتارهاآموزش  یبرا ی، روش مناسبیو فن یاصول علم تیتلگرام، با رعا یاجتماع یاز شبکه ها استفادهآموزش با . را دارد

  .باشد یم یبهداشت
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به  یگدیبر رس رفتاری – یشناخت وهیاسترس به ش تیریآموزش مد ریتاث یبررس

 1نوع  تابید مارانیب یجانیه میخود و تنظ

   هیردیتربت ح ی، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکینیبال یکارشناس ارشد روان شناسی، عابد دیسع

تربت  یکارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، موریت میابراه

   هیدریح

 رانیمشهد، مشهد، ا یزشکدانشگاه علوم پ یگروه روان پزشک ار،یاستادی، ریام یمهد

 

و  یانجیه میبر تنظ رفتاری – یشناخت ی وهیاسترس به ش تیریآموزش مد ریتاث یپژوهش با هدف بررس نیا :و هدف نهيزم

 .دیو اجرا گرد یطراح 4نوع  ابتیمبتال به د مارانیبه خود ب یدگیرس

نفر  41اد تعد انیاز م ،یگرانفسک یجانیه میتنظ به خود و یدگیرس یاز پرسشنامه  یریمنظور با بهره گ نیبد: یبررس روش

 نیا .دندیپرونده بودند انتخاب گرد یدارا هیدریشهرستان تربت ح یدرمان یکه در مراکز بهداشت 4نوع  ابتیمبتال به د مارانیاز ب

 یاجرا و برا شیگروه آزما یاسترس برا تیریشدند. روش آموزش مد میتقس واهو گ شیبه دو گروه آزما یافراد بصورت تصادف

ه دست ب جینتا یآمار لیو پس از تحل یپرسشنامه ها بررس تیو در نها دیمرتبط برگزار گرد ریگروه گواه جلسات با موضوع غ

 .آمد

در  یاسترس بصورت محسوس تیریحاصل از مطالعه نشان داد که آموزش مد یفیو ک یکم یها افتهیمجموع  در ها: افتهی

وجه ت ،یشامل نشخوار ذهن یجانیه میتنظ یها اسیدر خرده مق نیداشته است. همچن ریتاث ارانمیبه خود ب یدگیرس شیافزا

ان را نشان داد که نش یدار یمثبت و سرزنش خود تفاوت معن مجددتوجه  دگاه،یمثبت، اتخاذ د یابیبازارز ،یزیمجدد به برنامه ر

اوت تف گرانیوسرزنش د رشیپذ اسیده است. در خرده مقبو جانیه میتنظ یاسترس بر مولفه ها تیریآموزش مد ریدهنده تاث

 .امدیبدست ن یدار یمعن
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 : مروررانیا یهادانشگاه انیبا دارو در دانشجو یدرمان خودعوامل مرتبط  یبررس

 مندنظام

 زشکیپ علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته عمل، اتاق کارشناسی دانشجوی واعظ، فاطمه

 ایران تهران، ایران،

 علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته عمل، اتاق کارشناسی دانشجوی دانشمند، محمد

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته عمل، اتاق کارشناسی دانشجوی غریب، میالد

 ایران ران،ته ایران،

 علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته عمل، اتاق ارشد کارشناسی دانشجوی رحمانی، وحید

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته عمل، اتاق کارشناسی دانشجوی ،قاسم زاده گلنوش

 ایران تهران، ایران، پزشکی
 

کند مشکالت مربوط به درمانی با دارو، جزء مهمی از رفتار پزشکی افراد است که طی آن بیمار سعی می: خودو هدف نهيزم

 نییتوجه به شیوع رو به افزایش مصرف خودسرانه دارو، مطالعه حاضر با هدف تع سالمت خود را، خود کنترل و مداوا کند. با

 .انجام شد رانیهای او جنس در بین دانشجویان دانشگاه نآن با سدالیل خوددرمانی و ارتباط 

واژگان  یریو به کارگ SID ،Pubmed  ،Magiran رینظ یاطالعات یهاگاهیبا استفاده از پا ،یمطالعه مرور نیدر ا و روشها: مواد

مورد  4100تا  4101 یهاز سالمقاله ا 40شد و  ییمقاالت مرتبط با موضوع شناسا انیدارو و دانشجو ،یخوددرمان یدیکل

 .بهره کامل گرفته شد یمطالعه مرور نیا رمقاله د 01قرار گرفت که از  یبررس

 نی. همچنباشدیم شتریدر زنان نسبت به مردان ب ینشان داد، خودرمان طیحاصل از مطالعه مقاله واجد شرا جینتا : جینتا

 نیشترید. ببـو میعال یاز دارو و بهبود یپزشک، استفاده قبل یبه از سونسخه مشا زیتب و سردرد، تجو یعلت خوددرمان نیشتریب

 .اختصاص داشت یضدسرفه و سرماخوردگ یداروها ها،کیوتیب یبـه مسکن، آنت زین یمـورد استفاده در خوددرمان یداروها

ن توجه بیشتر به آموزش مداوم و دانشجویان، الزم است ضمبا توجه به شیوع باالی خوددرمانی با دارو در بین  : یريگ جهينت

ارتقای فرهنگ مصرف دارو، افزایش دسترسی آسان به خدمات پزشکی از جمله تقویت جایگاه پزشک خانواده، رفتار پزشکی 

 .ادها افزایش دو انگیزه آنان را نسبت به درمان اصولی بیماری را تصحیح کرد وپذیر دانشجمردم بخصوص قشر جوان و آسیب

 

 انیدانشجو دارو، ،یخوددرمان  :یديکل واژگان
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دانشکده بهداشت  انیدانشجو یلیو عوامل موثر در افت تحص یفراوان یبررس

 ۶۹۳0 یلیدامغان در سال تحص

 

ت، دانشگاه دانشکده بهداش ،یولوژیدمیگروه اپ ،یولوژیدمیاپ یتخصص یدکترا یدانشجو، یپردنجان یمیرح سجاد

 رانین، اتهرا ،یبهشت دیشه یعلوم پزشک

 رانیسمنان،سمنان، ا یدانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشک ،یکارشناس بهداشت عموم،یوهر کمگ

لوم دانشکده بهداشت، دانشگاه ع ،یولوژیدمیگروه اپ ،یولوژیدمیاپ یتخصص یدکترا یدانشجو، رانپوریسهراب ا

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یپزشک

  

 نیمطرح بوده است. ا ینظام آموزش یچالش ها نیاز عمده تر یکیهمواره به عنوان  انیدانشجو یلیافت تحص و هدف : نهيزم

 انجام شد. نشجویان دانشکده  بهداشت دامغان افت تحصیلی دا در و عوامل موثر یفراوان نییمطالعه با هدف تع

دانشکده بهداشت  انینفر از دانشجو 091است که  یاز نوع مقطع یلیتحل یفیمطالعه توص کی: پژوهش حاضر و روش ها  مواد

داده ها از  .دیگرد عیآنها توز نیب یقاتیانتخاب شده و پرسشنامه طرح تحق کیستماتیس یتصادف یریدامغان به روش نمونه گ

 یدارا انیدسته دانشجو 4به  یمشروط یو ترمها یبرحسب معدل کالس انیشجوشدند و دان یپرسشنامه معتبر جمع آور قیطر

ه معدل معدل نسبت ب ینمره ا کیبا کاهش  انیصورت که دانشجو نیبد ،دندیگرد میتقس یلیو فاقد افت تحص یلیافت تحص

فاقد افت  انیعنوان دانشجو هب انیدانشجو ریو سا یلیافت تحص یدارا انیمشروط شدن در ترم قبل بعنوان دانشجو ایترم قبل و 

 یکا  یبا استفاده از آزمونها SPSS یشده و توسط نرم افزار آمار وتریپدر نظر گرفته شده اند سپس داده ها وارد کام یتحصل

 قرارگرفتند.  یآمار لیو تحل هیو  تجز سهیمورد مقا انسیوار زیمستقل و  آنال tدو ، 

 نیشترینفر( بود.ب40) %02 یمشروط یبر اساس معدل و ترم ها یلیافت تحص یو فراوان..447 انیدانشجو یسن نیانگیم : جینتا

جنس مونث  انیدر م یلیافت تحص ینفر( مشاهده شد و فراوان0) %0672با  یرشته بهداشت عموم انیدانشجو نیدر ب یراوانف

 یمعنا دار ارتباط انیدانشجو رستانی،معدل دب یلیتاهل ،مقطع تحص تیوضع اب یلیافت تحص نیاز جنس مذکر است. ب شتریب

 ، دقت و یلیحضور در کالس درس ، عالقه به رشته تحص یلیتحص شرفتیعوامل موثر بر پ انیدر م نیوجود داشت . همچن

 شد. افتی یارتباط معنا دار یلیتمرکز در کالس درس و نحوه انتخاب رشته با افت تحص

و  یلیافت تحص یدار در بسیاری از ویژگی های فردی و تحصیلی بین دانشجویان دارا یبا توجه به اختالف معن : یريگ جهينت

 ،توجه و برنامه ریزی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسد.  یلیتحصفاقد افت 

 

 ، دامغانیلي، افت تحصانیدانشجو : یديکل واژگان
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با  کاری در زنان شاغل؛ رابطه کیفیت زندگی عمومی با کیفیت زندگی اختصاصی

 خانواده-تعارض کارنقش واسط 

 رانی، ای، ساریدانشگاه آزاد اسالم ،یسار واحد ،یو درمان یمات بهداشتخد تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو؛ یحیمحترم ذب
Elhamzabihi213@yahoo.com                                  

 رانی، ای، ساریدانشگاه آزاد اسالم ،ی،واحد سار مارستانیب تیریمد قاتیمرکز تحق اریدانش ی؛قهرمان محمود

 رانیا ،ی، سارمازندران یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یعلوم بهداشت قاتیمرکز تحق اریدانش ی؛قاسم عابد

، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران، شبکه بهداشت ودرمان، یحرفه ا یدکترا ی؛گردکل ثیحد

 رانیچالوس، ا

 ،مانی مازندرانخدمات بهداشتی و در، دانشگاه علوم پزشکی و یبهداشت حرفه ا یمهندس یارشناسک ؛دیگلسف یلیاسمع نیحس

  رانیا درمان، چالوس، شبکه بهداشت و

،شبکه  انخدمات بهداشتی و درمانی مازندر، دانشگاه علوم پزشکی و طیبهداشت مح یارشد مهندس یکارشناسی؛ابانیرحمت اهلل ب

 رانیا ، چالوس،درمان بهداشت و

 
 های سازمان در حیاتی و مهم مقوله های از کاری زندگی اختصاصی کیفیت بر آن تأثیر عمومی و زندگی کیفیت موضوع: مقدمه

دهد.  هم کارفرمایانشان را تحت تاثیر قرار می خانواده پدیده مهمی است که هم کارمندان و -است همچنین تعارض کار امروزی

–ارض کار نقش واسط تع در زنان شاغل با ت زندگی عمومی با کیفیت زندگی اختصاصی کاریکیفی رابطهاین مطالعه به تعیین 

 می پردازد.خانواده 

بهداشتی  معاونتزنان شاغل در ، انجام شد. جامعه پژوهش 0۳69سال  توصیفی تحلیلی بوده که درپژوهش حاضر : روش کار

اطالعات با استفاده از پرسشنامه  شدند. انتخابطبقه ای مونه گیری به روش ننفر  ۳90که بودند مازندران  پزشکی علوم دانشگاه

و تعارض کار  ( ، کیفیت زندگی کاری کاسیوWHOQOL-BREFکیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت )استاندارد های 

 تحلیل شد. AMOS 22و SPSS  24آوری و نتایج با کمک نرم افزار جمعخانواده کارلسون 

( و بین کیفیت P=116/1یت زندگی عمومی با کیفیت زندگی اختصاصی کاری در زنان شاغل معنی دار بوده )رابطه کیف: یافته ها

متغیر تعارض  گری ( . در بررسی ها اثر میانجی=116/1Pزندگی عمومی با تعارض کار نیز رابطه منفی معنی داری وجود داشت )

 (.= P 066/1دار نبود )ی ، معنیکاری، بین کیفیت زندگی عمومی و کیفیت زندگی اختصاصی کار

زندگی اختصاصی کاری زنان شاغل داشته با برنامه  کیفیت مستقیمی بر اثر از آنجا که کیفیت زندگی عمومی:  نتيجه گيری

کیفیت و برگزاری دوره های آموزشی مدون برای کارمندان به ویژه زنان شاغل بخش بهداشتی در جهت افزایش صحیح  ریزی

 .کاری و کاهش تعارض کار آنان بود توان شاهد افزایش کیفیت زندگی می ،زندگی عمومی

 

 خانواده ، زنان شاغل - کيفيت زندگی کاری، تعارض کار واژگان کلیدی :

mailto:Elhamzabihi213@yahoo.com
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بل و بعد ق زیتبر یدانشگاه علوم پزشک یها مارستانیب یفن ییکارآ زانیسنجش م

ا و شاخص مالم داده ه یپوشش لیطرح تحول نظام سالمت به روش تحل یاز اجرا

 ستیکوئ

 مرکز تحقیقات اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ سعید حسینی برقزن

 مرکز تحقیقات اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایراناکبر جوان بی پروا؛ 

 
حول نظام سالمت اصالحات مربوط به طرح ت ریبه طور عمده تحت تاث یدولت یها مارستانیب یو عملکرد ها ندهایفرآمقدمه: 

 یسمطالعه با هدف برر نیباشد. ا یها م مارستانیب اریاستفاده از منابع در اخت یو الگو ییاز آن ها کارآ یکیقرار گرفته اند که 

اصالحات مربوط به طرح تحول  یقبل و بعد از اجرا یسال ها یدر ط زیتبر یپزشک مدانشگاه علو یها مارستانیب یفن ییکارآ

 نجام گرفته است.( ا0۳69-0۳61)

 .تعداد  یعملکرد یاز روش مطالعات قبل و بعد و داده ها شامل اطالعات و شاخص ها یتجرب مهیمطالعه از نوع ن روش کار:

بودند که توسط معاونت درمان آن دانشگاه  0۳69تا  0۳61 یدر طول سال ها زیتبر یعلوم پزشک یو درمان یآموزش مارستانیب

 مارستانیب یفن یینمرات کارآ نییداده ها به منظور تع یپوشش لیتحل ازمختلف  یار گرفتند. مدل هاپژوهشگران قر اریدر اخت

استفاده  لکاکسونیو کیاستفاده کرده و از آزمون ناپارامتر DEAPاز نرم افزار  نیو همچن دیها )داده و ستاده محور( استفاده گرد

  شد.

، 17616، 17619، 17619 ریمقاد بیبه ترت 0۳69تا  0۳61رد مطالعه از سال مو یها مارستانیکل ب نیانگینمره میافته ها : 

بدست آمد. در ارتباط با رگرس  170.۳عدد  p-valueمقدار  لکاکسون،یآزمون و جهیبدست آمد. نت 17601،  17606،17619

 .میافتیدست  R2 ،0.282طرح تحول به مقدار  یبر رو یفن ییکارآ ریکردن متغ

عدم  یو به معن 1719 یدار یاز سطح معن شتریب لکاکسونیو کیمقدار به دست آمده از آزمون ناپارامتر نیا نتيجه گيری :

طرح  یدو دوره قبل و بعد از اجرا یط ییکارآ نیانگیدار م یبر عدم تفاوت معن یمبن H0رد فرض  یبرا یکاف لیوجود دال

 یاسال ه یهم ط یفن ییکارآ ریمقاد نیباشد. همچن یها م نمارستایب یفن ییطرح بر کارآ نیدار ا یمعن ریتحول و عدم تاث

 ییکارآ ریدهد مقاد ینشان م R2گرفته اند. مقدار  ییباال اری( نمرات بس17604طرح تحول ) ی( و هم بعد از اجرا.1761قبل )

 دارند. فیمثبت و ضع یبا طرح تحول همبستگ یفن

 

 یشکعلوم پز یها مارستانيداده ها، ب یپوشش ليتحلاصالحات نظام سالمت،  ،یفن ییکارآ واژگان کليدی :

  زیتبر
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 عوامل موثر بر مصرف صبحانه در دانش اموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین

 دانشجوی بهداشت عمومی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران سمیه کاظمیان؛

ت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، دکترای مدیریت بهداشاحمد صادقی؛ 

 ایران

 دانشجوی بهداشت عمومی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران مریم سیاوشی؛

حسین روحانی؛ دکترای آموزش بهداشت، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران  

Email:hoseinrohani3@gmail.com 

 

دانش مهمی دریادگیری و پیشرفت تحصیلی  تغذیه مناسب برای حفظ سالمت در طول حیات ضروری است و عاملمقدمه: 

شناخته شده است، نه عنوان مهمترین وعده غذایی روزاصبحانه به اموزان به شمارمی اید. همچنین در زمینه ی تغذیه ی مناسب 

با هدف بررسی عوامل موثر بر مصرف  به طوری که نقش به سزایی در رشد و ارتقای آموزشی دانش اموزان دارد. این مطالعه 

 انجام شد.69صبحانه در دانش اموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال  

دانش اموز مقطع ابتدایی شهر اسفراین  که  ۳04ر روی ب 0۳69تحلیلی درسال  -این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی روش کار: 

به صورت خوشه ای نمونه گیری شده بودند، انجام گرفته است. داده ها به کمک پرسشنامه ای شامل سواالت دموگرافیک وتغذیه 

ضر از روایی ی مطالعه ی حا ای و به روش مصاحبه و خود اظهاری جمع آوری شد. مطالعه ی مقدماتی نشان داد که پرسشنامه

مورد   SPSSدر نرم افزار  t-Testو ANOVAوپایایی قابل قبولی برخوردار است. داده ها با استفاده از آزمون های آماری 

 تجزیه وتحلیل قرارگرفت.

فته از آنها پسر بودند. یا %91و . 90/6±160/1نتایج نشان داد که میانگین سنی دانش اموزان شرکت کننده در مطالعه یافته ها: 

روز از هفته 9درصد از دانش اموزان صبحانه مصرف می کردند و به طور میانگین مصرف صبحانه در .6.7ها حاکی از آن بود که 

از  %00(. همچنین %9/09را گزارش کرده اند. اغلب دانش اموزان تمایل داشتند صبحانه خود را به همراه خانواده مصرف کنند )

بحانه صرف کنند.بیشترین گروه غذایی که دانش اموزان استفاده کرده اند گروه نان وغالت آنها تمایل داشتند  در منزل ص

(بوده است. نتایج نشان داد  بین مصرف صبحانه و  ./2( ،وکمترین گروهی که استفاده کردند گروه میوه جات )2/62%)%

رتباط معنا داری وجود دارد. در صورتی که ( اP:1۳/1( و ساعت خواب در شب )P:10/1(، نوع مدرسه )P:142/1تحصیالت پدر )

(، تعداد فرزندان خانواده P:499/1(، تحصیالت مادر)P:49۳/1(، مقطع تحصیلی )P:906/1بین مصرف صبحانه و جنسیت )

(22./1:P( رتبه فرزندان ،)1/.06:P( شغل پدر ،)4.2/1:P( شغل مادر ،)941/1:P( ساعت بیداری در صبح ،)۳44/1:P سن ،)

 ( ارتباط معناداری وجود ندارد. P:0۳9/1( ومکان مصرف صبحانه ) P:290/1(، سن پدر )P:19۳/1مادر)

نتایج نشان میدهد که میزان مصرف صبحانه در دانش اموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در حد مطلوبی قرار  نتيجه گيری :

 ریزی های الزم صورت گیرد.دارد در همین راستا الزم است برای حفظ و ادامه ی روند فعلی برنامه 

 

  مصرف صبحانه، دانش آموزان، شهرستان اسفراینواژگان کليدی : 
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  Dنیتامیمرتبط با کمبود با و یها و اختالالت جسمان یماریبر ب یمرور

 رانیتهران، ا ،یتبهش دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو وماما یدانشکده پرستار ان،یدانشجو یپژوهش تهیکم ن،یآذ امیپ

 ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو وماما یدانشکده پرستار ان،یدانشجو یپژوهش تهیکم ،ینیمحمود حس دیس

 رانیتهران، ا

 رانیتهران، ا ،یهشتب دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو وماما یدانشکده پرستار ان،یدانشجو یپژوهش تهیکم، یمیآرام حل

 

نور  قیرا از طر نیتامیو نیبه ا ازشیدرصد ن 61تواند  یاست که بدن م یچربمحلول در  نیتامیو کی D نیتامیو مقدمه:

مطالعات  یمختلف انجام شده است ول یها یماریبا ب D نیتامیارتباط و نهیدر زم یادیمطالعات ز رای. اخدیجذب نما دیخورش

مختلف  یرا که تاکنون در پژوهش ها D نیتامیاز کمبود و یاختالالت ناش یکه تمام یبوده و مطالعه ا یبصورت پراکنده و مورد

مورد  نیا یبر متون موجود به بررس یمقاله با مرور نیانجام نگرفته است. لذا ا دینما یبصورت متمرکز بررس ده،یبه اثبات رس

 پرداخته است. 

 یاطالعات یها و بانک ها اهگیدر پا D نیتامیو و ی، اختالالت جسمان یماریب یها دواژهیحاضر با استفاده از کل مطالعه کار: روش

Googleschoolar ،Pubmed ،Sid ،Magiran  وSienceDirect افتیمقاله  29جست و جو شد که  69اسفند  41 خیدر تار 

مورد استفاده قرار  یینگارش نها یبرا یمقاله فارس 01و  نیمقاله الت 09مقاله شامل  49ورود به مطالعه  یارهایو با توجه به مع

 گرفت.

 تیاز جمع % 2470باشد که  یبدن انسان م یاتیح یها نیتامیاز و یکی  D نیتامیتوجه به مطالعات انجام شده، و با ها: هافتی

کان، در کود سمیتی: راشرینظ یصورت گرفته با اختالالت یها یمواجه هستند که بنابر بررس نیتامیو نیبا کمبود ا رانیا

سرطان  ژهیسرطان) به و ،یافسردگ ،ی)، چاق4نوع  ابتید ژهی)بو ابتید ،(MS)سیاسکلروز پلیاستئوپروز، مالت ،یاستئوماالس

 دارد. میارتباط مستق ومیریزوال عقل و دل ،یقلب یماریروده بزرگ(ب

 یبرا ییمه هابرنا دیکند لذا با جادیبدن ا یرا برا یاریتواند مشکالت بس یم نیتامیو نیکمبود ا نکهیبه ا نظر  :یريگ جهينت

از کاهش سطح   یریشگیمرتبط به منظور پ یو آموزش ها ردیصورت بگ تیدر سطح جمع D نیتامیسطح و قیدق یغربالگر

عرض در م یکاف زانی: قرار گرفتن به ملیاز قب ییاست، در جامعه ارائه شود. آموزش ها دیآن خورش یکه منبع اصل نیتامیو نیا

مرتبه  4 زانیبه م D نیتامیچکاپ سطح و زیو ن D نیتامیو یمکمل ها استفاده از ،یشیعدم استفاده از لوازم آرا د،ینور خورش

 در سال.

 

 ، مروری D نيتامیو ،یو اختالالت جسمان یماريب : یديکل واژگان
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 دردانش آموزان مدارس سیکلوزیپد وعیکننده از ش یریشگیپ یرفتار ها یبررس

 ۶۹۳0-۳۱ یلیسال تحص دیپرس یبر الگو یمبتن هیدریشهر تربت ح دخترانه

تربت  یدانشگاه علوم پزشک یکارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، معاونت بهداشت، یموریت میابراه

 هیدریح

 ناباد  گ ی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، گروه بهداشت عمومیعلم ئتیعضو ه ،اهلل شمس تیهدا

 گناباد یه بهداشت، دانشگاه علوم پزشک، دانشکدی، گروه بهداشت عموم اریاستاد ،یمحمد مطلب

 هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک ی، معاونت بهداشتیعموم یپزشک یحرفه ا یدکترا ،الهام بهره مند

 هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک ی، معاونت بهداشتیکارشناس ارشد روانشناس ،یعابد دیسع

 

 

است و  یدر دوران کودک هایآلودگ نیعتریاز شا یکی و کیآندم یآلودگ کیجهان  یاز کشورها یاریدر بس سیکلوزیپدمقدمه :

از جمله تراکم  یمختلف لیاست. دال رانیدرحال توسعه از جمله ا یدوران مدرسه درکشورها عیشا یها یاز آلودگ یاز طرف

 نیا. تاس یآلودگ وعیر در شاز عوامل موث یو رفاه یبا حداقل امکانات بهداشت ینینش هیبه شهر و حاش انی، کوچ روستائتیجمع

زان دختر در دانش آمو دیپرس یبراساس الگو سیکلوزیبه پد یکننده از آلودگ یریشگیپ یرفتارها ینیب شیمطالعه با هدف پ

 انجام شد. 

 ییسوم ابتدا هینفر از دانش آموزان دختر پا 099 یاست که رو یلیتحل یفیتوص یمقطع یبررس کیمطالعه حاضر  ها: روش

 یجمع آور یانتخاب شدند. برا یو خوشه ا یدومرحله ا یتصادف یریانجام شد. نمونه ها به روش نمونه گ هیدریبت حشهر تر

 یها داده ها با آزمون لیو تحل هی. تجزدیرس دییآن به تا ییایو پا ییداده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شدکه روا

 ه انجام شد.چندگان یخط ونیاز جمله رگرس یلیو تحل یفیتوص

 و ۳4/02 ±49/0 یعوامل مستعد کننده ) آگاه نیانگمی .بود سال 00/6± 2/1 یدانش آموزان مورد بررس یسن نیانگیم :جینتا

 عملکرد و 04/00±۳/.2کننده  تتقوی عوامل و 20/09±4/.0 کننده قادر عوامل و(  02/04±9/9 باور و ۳/04 ±0/. نگرش

 بیسازه ها بود .آزمون ضر هیاز بق شتریعوامل قادر کننده و عوامل مستعد کننده ب نیگانیم بترتی به که بود 20/4±99/01

 یگو عوامل قادر کننده و عوامل مستعد کننده همبست سیکلوزیبه پد یکننده از آلودگ یریشگیپ یرفتار ها نیب  زین یهبستگ

 نییتار تعرف ییکننده نها ییشگویپ نه موها ، بعنواشامل شانه زدن ب یکننده و بهداشت فرد تینشان داد. عوامل تقو یدار یمعن

 شدند.

 تیوامل تقوبر ع هیو با تک سیکلوزیبه پد یکننده از آلودگ یریشگیپ یمورد رفتارها الزم در یها با ارائه آموزش : یريگ جهينت

  .گذاشت ریموزان تاثدر بهبود عملکرد دانش آ توانیم یبهداشت فرد یها کیعوامل قادر کننده ، و تکن لیکننده و تسه
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Introduction: Road traffic accidents (RTAs) are among the leading causes of death 

worldwide. Epidemiological analysis of traffic accidents can provide information for future 

plans to lower the cost and burden of RTAs. We aimed to determine the epidemiological 

characteristics of patients with RTAs in a trauma center in southeastern Iran. 

Method: All patients who referred to the Emergency Department of Bahonar Hospital in the 

city of Kerman due to RTAs, during the year 2016 were investigated. A checklist including 

variables such as age, sex, month in which the patient referred, final outcome, overall cost and 

the site of injury was used to collect data. The diagnostic criteria were in accordance to ICD 

10.  

Results: Of the total of 3277 patients who were studied, 2713 (82.78%) were men and 564 

(16.66%) were women. Most of the accidents occurred in the age group of 16-30 years and the 

average cost of treatment in hospital was 2152.45 USD. Also, the most affected area was the 

lower limb. Majority of accidents occurred in spring and summer. Ninety (2.74%) injured 

patients died.  

Conclusion: Injuries and deaths due to (RTAs) are a major public health problem in this 

country, especially in young age groups. Therefore, more preventive programs targeting young 

adults should be considered to reduce the burden of RTAs. 

  

Keywords: Epidemiological, Cost Analysis, Hospital, Accident 
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Introduction  : Leishmaniasis is one of neglected tropical disease divided into visceral, 

cutaneous and muco-cutanous forms. Visceral leishmaniasis, is the most acute form of 

leishmaniasis which is fatal if not diagnosed early and left untreated. At the present time, VL 

caused by Leishmania infantum is recognized as an important parasitic disease in Iran. The VL 

is endemic in five provinces of the country, including Ardabil, East Azerbaijan, Fars, Bushehr 

and Qom provinces.  The aim of the study was to review the seroepidemiological studies of 

VL in Ardabil province during 2012-2016. 

Method:  In this descriptive, analytical study, studies which have been carried out from 1986 

through 2009 in Northwestern Iran about clinical, diagnostic and epidemiological features of 

Kala azar, using DAT, were reviewed. Collected data were analyzed using the SPSS 21 

software. 

Results: In total, 48 of human visceral leishmaniasis were detected by direct agglutination 

test (DAT) in Ardabil province, 20 (41.6%) of them were from Meshkin-shahr district, 18 

(37.5%) cases were from Moghan district (parsabad and germi), and 10 (20.9%) cases were 

from Ardabil district. 25(52%) were been were hospitalized in pediatric wards. Ninety eight 

percent of the cases were under 10 years old while only 0.5% of the VL cases were 20 years 

old and 17% of them were under 1 year of age. 

Conclusion: Currently, Kala-Azar is the most important endemic disease in Northwestern of 

Iran, particularly in Ardabil province. On the other hand, the disease was seen in new foci such 

as Parsabad and must be noticed carefully. 

 

Keywords: Visceral Leishmaniasis (kala-azar), Seroepidemiology, Human, 

Ardabil  
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های عروق کرونر قلب در ایران و کشورهای  بیماریضعیت کنترل همه گیری و

 منتخب: یک مطالعه تطبیقی

 ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریمد یدکتر یدانشجو ؛صادق زاده دایو

 رانیتهران، ا قات،یواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم پزشک

دانشیار، گروه سالمت در بالیا و فوریت ها، دانشکده سالمت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم  ؛کتایون جهانگیری

 k.jahangiri@sbmu.ac.ir       پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

ی، پرشکاستاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم  ؛محمود محمودی مجدآبادی فراهانی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

 نااستادیار، گروه قلب، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران، تهران، ایر؛  ماه منیر محمدی

 

های قلبی عروقی و ارزیابی و کنترل مناسب عوامل خطر ساز بیماری های عروق کرونر قلب برای پیشگیری از حمله  مقدمه:

بهبود سطح سالمت جامعه بسیار مهم است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت کنترل همه گیری بیماری های عروق کرونر 

 قلب در ایران و کشورهای منتخب انجام گرفت. 

امل مدالین، پاپ بانک های اطالعاتی ش کشور با معیار های مشخص انجام شد. 00این پژوهش به صورت تطبیقی در روش کار: 

بیماری های غیر واگیر، بیماری های عروق کرونر قلب، بیماری های قلبی "مد، رزنت، الزویر و گوگل اسکوالر با کلید واژه های 

 مقاله چاپی و الکترونیکی به دست آمد.  61می باشد. تعداد  "عروقی و کنترل همه گیری

 Check List of Control on the“ "بیماری های عروق کرونر قلبچک لیست کنترل همه گیری "از داده ها با استفاده 

Epidemic of Heart Coronary Artery Diseases”  عبارت جمع آوری شد. شاخص روایی محتوای با  35حیطه و  9در

فته های به زه گیری و تایید شد. یاانفر متخصص اند 04نفر از خبرگان و پاپایی به روش آلفای کرونباخ با شرکت  .0نظرات 

 دست آمده در جداول تطبیقی قرار گرفتند. 

شباهت های وضع موجود کنترل همه گیری بیماری های عروق کرونر قلب عبارت بودند از: در همۀ کشورها عوامل  :یافته ها

های های خطر مشترکی در ابتال به بیماری های عروق کرونر قلب نقش دارند. غالب کشور ها در ساختار خود، دارای نظام 

تفاوت ها شامل شاخص های مهمی مثل سهم سالمت  یماری های عروق کرونر قلب بودند.پاسخگو برای کنترل و پیشگیری از ب

از تولید ناخالص داخلی و سهم سالمت از هزینه های عمومی دولت، هزینه های اجتماعی سالمت از هزینه های عمومی دولت و 

از کل هزینه دولت بود. بعالوه، پرداخت هزینه سالمت از جیب مردم در ایران و  نیز سهم اختصاص یافته به بخش سالمت

 کشورهای منتخب، تفاوت های زیادی را نشان داد. 

قایسه نظام های پاسخگو، تامین مالی سالمت و عوامل خطر بیماری های عروق کرونر قلب در ایران و کشورهای م نتيجه گيری:

ا نشان داد. ایجاد یک چارچوب سیاست گذاری در تدوین وضع مقررات و آموزش همگانی برای منتخب، تفاوت ها و تشابهاتی ر

  پیشگیری و کنترل بیماری های عروق کرونر قلب پیشنهاد می شود.
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مرور ;بررسی شیوع شب ادراری و ریسک فاکتورهای آن در کودکان پیش دبستانی

 سیستماتیک

 ،نی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشجوی کارشناسی کاردرما ؛اسما بابایانی

 ایران.    ساری،

کی مازندران، وم پزشدانشجوی کارشناسی کاردرمانی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه عل محسن فالحی؛

 ساری، ایران. 

 
ی آن گفته می شود که می تواند منشا شب ادراری به حاالت مختلف از عدم کنترل ادرار و دفع ناگهانی و بی اختیار مقدمه:

اثرات مختلف مضری مانند اختالالت روانی، آشفتگی، اعتماد به نفس پایین و ...برای کودك باشد.لذا هدف از این پژوهش مروری 

 بر شیوع شب ادراری و ریسک فاکتور های آن در کودکان پیش دبستانی می باشد.

 و  PubMedبا جستجو در پایگاه های اطالعاتی علمی انگلیسی زبان مانند این پژوهش از نوع مروری بوده وروش کار: 

SienceDirect نیز پایگاه های اطالعاتی فارسی زبان شامل وGoogle scholar،SID ،Magiran ،elmnet   با کلید واژه ها

 .410تا  4111از سال  prevalence ،nocturnal enuresis ،preschool childrenشیوع، شب ادراری،کودکان پیش دبستانی،

 در این پژوهش از از مطالعات توصیفی، مقاله انتخاب و بررسی شد. 40 مقاله به دست آمدکه 21در مجموع  صورت گرفته است.

 تحلیلی و مداخله ای بهره گرفته شده است.

کودکان است که شیوع آن از نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که شب ادراری از اختالالت شایع و مسئله ساز  :یافته ها

درصد متغیر است.تحقیقات انجام شده در ایران شیوع این اختالل در شهر های گناباد،سنندج و زاهدان را به  49درصد تا ۳/4

ساله حداقل یک شب در ماه جای خیس می  9از کودکان  درصد ۳تا  09درصد گزارش کرده اند. بین  9/9، 0/9،0/0ترتیب 

ابقه س خواب عمیق، ظرفیت عملکردی کم مثانه، العات نشان می دهد که بین شب ادراری و پلی اوری شبانه،کنند.  همچنین مط

دهانی  تنفس لوزه ی سوم، عفونت انگلی، عفونت ادراری، پرکاری تیروئید، نارسایی مزمن کلیه، یبوست، ی خانوادگی مثبت،

اهده مش دندان قروچه، ناخن جویدن، س های ناشی از حوادث،استر بیماری سیکل سل، دیابت، عادتی،گرفتگی شیپور استاش،

 ،تنبیه بدنی فوریت ادراری در روز، اضطراب جدایی، تولد فرزند جدید در خانواده، ی فیلم ها و بازی های ترسناك کامپیوتری،

کنت ل اقتصادی خانواده،ژنتیک و جنسیت مرد رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد ولی بین رتبه ی تولد و مشکالت مالی و 

اطالعات در خصوص ارتباط بین سطح تحصیالت والدین و شب ادراری کودکان  زبان با شب ادراری رابطه ی معنا دار وجود ندارد.

 ضد و نقیض مشاهده شد.

های محیط های بهداشتی و دیگر مکان  مهد کودك ها، با توجه به نتایج مطالعات پیشنهاد می شود مدارس، نتيجه گيری:

مرتبط با کودکان نسبت به تشخیص این اختالل درکودکان زیر مجموعه ی خود اقدام کرده و درمان زود هنگام این اختالل را 

عوامل مرتبط با این اختالل را بیشتر مورداهتمام قرار دهند و دست اندرکاران مرتبط با کودکان  مسئوالن و و مد نظر قرار دهند

 را در نظر گیرند.  اقدامات پیشگیرانه ی بعدی 

 

 شيوع، شب ادراری،کودکان پيش دبستانیواژگان کليدی: 
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Background: Road traffic accident (RTA) is one of the major public health problem in the 

worldwide, especially in developing countries. RTAs have become the first leading cause of 

burden of disease and the second leading cause of death in Iran. The epidemiological aspects 

of mortality from RTAs are explored in Iran but Inequality in this problem and its trend not 

explored in this country. Inasmuch as effective measures to reduce the negative influence of 

road crashes would require understanding of different contributing factors such as disparities, 

this article examines geographical inequality in mortality from RTAs over the last decade in 

Iran. 
Materials and Methods: We performed a cross-sectional analysis of RTAs included in the 

legal medicine organization data bank between 2006 and 2015. We used theil index and index 

of disparity to estimate geographical inequality in mortality from RTA. Linear regression 

analysis was applied to investigate the trend of geographical inequality in RTA deaths. Data 

were analyzed using Stata software and DASP statistical package. 
Results: Totally, 210582 RTA deaths occurred in during the study period of which, 149,545 

were happened in outside city roads and 61,128 were in inside city roads. Age adjusted 

mortality rate due to RTAs in our study decreased from 41.50 per 100,000 in 2006 to 21.50 in 

2015. The same decreasing trend was also observed when we analyzed RTAs mortality rates 

by inside and outside city roads. Although overall RTA death rates declined during this period, 

geographical inequality in mortality from RTA have worsened over time. 
Conclusion: The findings of this study indicate that there is a geographical inequality in 

mortality from RTAs in Iran. This implies that effective interventions in reducing the RTAs 

should be distributed equally among regions of the country. Further research should investigate 

the causes of this inequality. 
 

Keywords: Geographical inequality, mortality, Road traffic accident, trends. 
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Background: Although epidemiology of road traffic accidents (RTAs) and their determining 

factors have been extensively investigated and debated in the Iran; yet there is no data regarding 

socioeconomic inequalities in mortality from RTA in Iranian context. Since effective 

interventions to control, management and diminish the negative influence of RTAs would 

require understanding of numerous contributing factors, including the inequalities The 

objective of this paper is to quantify for the first time the socioeconomic differential in 

mortality or injuries from RTAs. 

Materials and Methods: All people who died and injured from Road traffic accident from 

March 2015 to February 2016 was selected. The data were taken from traffic police department 

in Iran. We calculate concentration index (CI) to measure socioeconomic inequality in traffic 

related mortality & injury. Data were then analyzed in Stata software. 

Results: In this study, 50755 died and injured case from RTA were evaluated. The mortality 

and injury rate from accidents was 1130.80 per 10,000 accidents. The concentration index was 

negative for mortality rate (-0.11) of RTA, indicating the higher concentration of the rates 

among deprived groups. 

Conclusion: People with low socioeconomic level were more at risk for fatal accidents and 

injuries. Therefore, specific interventions on road safety should be delivered in the deprived drivers 

which uses from low level safety vehicles.  

 

Keywords: Road traffic accident; Inequality; Mortality; Injury; Concentration 

index; socioeconomic status 
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 یاز سوءمصرف مواد مخدر در اجساد ارجاع یناش ریوم مرگ یولوژیدمیاپ یبررس

 ۶۹۳1کشور در سال  ینقانو یپزشک به سازمان

 دیشه یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یولوژیدمیارشد اپ یکارشناس یدانشجو ؛شهبازی فاطمه

 .رانیتهران، ا ،یبهشت

 .ایران تهران، کشور، قانونی پزشکی سازمان قانونی، پزشکی تحقیقات مرکز  ؛میرترابی داوود

 .ایران تهران، کشور، قانونی پزشکی سازمان ونی،قان پزشکی تحقیقات مرکز ؛ قدیرزاده رضا محمد

 .ایران تهران، کشور، قانونی پزشکی سازمان قانونی، پزشکی تحقیقات مرکز ؛ قریشی صادق

 مصدومیت، از پیشگیری و ایمنی ارتقای تحقیقات مرکز اپیدمیولوژی، استادیار نظری؛ هاشمی سعید سید

 ایران تهران، هشتی،ب پزشکیشهید علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده

 

 ابتال، افزایش باعث حاضر عصر فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، پزشکی، بزرگ معضل یک بهعنوان مخدر مواد سوءمصرف مقدمه:

 و حاد شرایط دارای مخدر مواد بزرگ تولیدکنندگان با همسایگی دلیل به نیز ما شور. کشود می معتادان در ناتوانی و میرایی

 نظر به ضروری اپیدمیولوژیکی مطالعات انجام مواد سوءمصرف اختالالت جامع مدیریت بهمنظور لذاباشد.  می رنظ این از بحرانی

 .رسد می

 آنها مرگ علت 0۳64 سال در که افرادی کلیۀ اپیدمیولوژیک و دموگرافیک اطالعات مقطعی توصیفی مطالعه این درروش کار: 

   افزار نرم از استفاده با و شد استخراج لیست چک دو توسط بود شده عالما مخدر مواد مصرف قانونی پزشکی سازمان توسط

SPSS  گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد. 

 ۳/۳۳ رد در افراد مجرد، مذکر و با سطحموا نیا ةقرار گرفت که عمد یابیپرونده مورد ارز 4۳64مطالعه تعداد  نیدر ا :یافته ها

 در کل مواد 04740افراد  یسن نیانگیرخ داده بود. م نییو درآمد پا التتحصی ±صرف از سوءم یناش ریمرگوم زانیسال بود. م

به  4070۳و  000بیافراد به ترت نیا نیدر ب یمخدر مصرف ةماد نیعتریبود. شا تینفر جمع ونیلیکمیهر  یبه ازا 6۳744کشور 

 011111در نفر  060 ریوم مرگ زانیهم با مهمدان، لرستان و زنجان  یها بود و استان نیو هروئ شهیش اك،یهر ، تر یازا

 از سوءمصرف مواد مخدر بودند. یناش ریمرگوم نیشتریب یدارا تیجمع

 و یآموزش یها بر برنامه دیبا یتیریمد یکردهایاز سوءمصرف مواد مخدر، رو یناش ریمنظور کاهش مرگوم بهنتيجه گيری: 

 پرخطر متمرکز شوند. ینالوکسن در گروهها عیبر توز یمبتن یاه و برنامه یمثل متادون درمان بیکاهش آس یها برنامه

 

 ومير مرگ و مخدر مواد سوءمصرف، اعتياد، : کليدی واژگان
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Seyed Saeed Hashemi Nazari؛ Assistant professor of Epidemiology, Safety Promotion and 

Injury Prevention Research Center, Department of Epidemiology, School of Public Health, 
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Background and Aim: The estimate of mortality associated with illicit opiate use provides 

useful information to those directing and monitoring local, national and international policies and 

programs. This study was designed to investigate the epidemiology of mortality due the illegal 

consumption of narcotics and psychotropic substances in the Iran to provide evidence base public 

health data for useful programs and actions aimed at preventing drug related mortality. 

Materials and Methods: In this descriptive and cross sectional study, the information 

regarding all cases of psychotropic positive wert collected from legal medicine organization, which 

occurred in March 2014 to February 2015. Demographic and epidemiological data were extracted 

from recorded documents. Data was then analyzed in Stata software.  

Results: In this study 2306 cases were evaluated that died from opioid or psychotropic abuse. 

The mean age of the subjects was 36.07±12.61 years, they were mostly single males, and 88.64% 

of them had Iranian nationality. The mortality rate from opiate and psychotropic abuse in the whole 

country was 38.22 per 1000,000 population. The most common location of death was at home or 

in another private residence. History of overdose, suicide, hospitalization in psychiatric hospital, 

staying in prison and substance abuse in the family observed in some people who died from drug 

abuse.  

Conclusion: We conclude that mortality rate from substance abuse is more among unmarried 

young men aged 30-39 with low education level also in self-employed. We suggest policies should 

be taken to prevent this people accessing and using drug.  

 

Keywords: Epidemiology; Mortality; Opiate Addiction; Psychoactive Drugs 
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 پستان بررسی مکانیسم های فعال سلنیوم در پیشگیری ودرمان سرطان

 ایران، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، کمیته تحقیقات دانشجویی ؛الماسی زمانه زهرا
 zahraalmaci.1996@gmail.ir   

 رانای، اه علوم پزشکی لرستاندانشگ، اروریادیارگروه مامایی وبهداشت باست ؛دکتر فاطمه جنانی

 فرناز ابرویی
 
 

از مرگ ها  %09 از کل سرطان ها و %۳1سرطان پستان شایع ترین بدخیمی زنان در سراسر جهان است به طوریکه  مقدمه:

عملکرد  ر وساختا یکی از مهمترین عوامل بروز این بیماری استرس اکسیداتیو است که باعث تغییر در .ناشی از این بیماری است

استرس اکسیداتیو مورد توجه بسیاری از  یی چون سلنیوم به دلیل کاهشها انانتی اکسید .شود های زیستی می مولکول

 .سرطان پستان استدرمان  در پیشگیری وطالعه مروری تعیین تاثیر سلنیوم هدف این م .دانشمندان قرار گرفته است

ان بدون محدودیت زم فارسی و ری نقلی است که با جستجوی وسیع به زبان انگلیسی واین مقاله نوعی مطالعه مرو: روش کار

 ه هایژبا استفاده از کلیدوا و google scholar/pubmed/medline/science direct/magiran در پایگاه های اطالعاتی 

/selenium/prevention of BREAST   انجام شد. 

   یهاندیاز فرا یاریدر بس لیدخ یاساس عنصر و درمان سرطان و یریشگیپ لیپتانسبا  یکرومغذیم کی ومیسلن :یافته ها

ان دهنده نش ومیسلن باتیترک یرو مطالعه .شودیشده درانسان متاثر م انیب نیسلنوپروتئ 49 حداقل قیاست که از طر یکیولوزیب

 یها تیفعال قیاز طر نقش خود را ومیسلن است.  یتجرب یاز مدل ها یمجموعه گسترده ا کیدر  میبدخ یمهار رشد سلول ها

 .کند یاعمال م یسلول ریتکث زن و بیاس مهار اپوپتور. القا یدانیاکس یانت

 چهار شده  است. هدیها گنجان نیاز سلنوپروتئ یگسترده ا فیفعال ط تیدر سا نیستئیبه عنوان سلنوس ومیسلننتيجه گيری: 

 یاز اصل GPX4دیدروپراکسیه دیپیفسفول /GPX3پالسما/GPX2گاه گوارشدست/GPX1کی: کالسدازیپروکس ونیگلوتات میانز

 شاتیازما جیاست. نتا نیستئیسلنوس یحاو میانز کی TRX ردوکتاز نیورودوکسیهستند وت یعملکرد یها نیسلنوپروتئ نیتر

 یدانیاکس یانت صخوا یسالم است و دارا یها کمتراز سلول یسرطان یها در سلول GPX/TRXدو زن انیکه ب دهند ینشان م

 ونیداسیتعادل اکس حفظباعث  ویداتیاکس یها بیدر مقابل اس دهیچیپ یدفاع ستمیس کی جادیعالوه بر ا قدرتمند هستند و

 .هدد یم شیافزا را یمیانز یدانیاکس یانت تیازاد فعال کالیراد بیبه علت خواص تخر ومیمکمل سلن .باشد یسلول هم م

 و یرخه سلولچ شرفتیکننده در پ میتنظ کیانتقال فاز به عنوان  و ریبر تکث یبا اثرات مهار زین ییدر تومورزا نیسلنوپروتئ

 تیبا خاص چند منظوره یومیسلنمهار تومور  ییوتوانا تینانوکامپوز کیاست. لین کنترل نشده دخیاز گسترش پروتئ یریجلوگ

سالم به طور  یمنیپاسخ ا یبرا ییغذا میرز ومیسلن یضمن تیاهم ساخته شده است. DOXحمل  فتوترمال و یکنندگ یخنث

   شناخته شده است. تیبه رسم یجهان

 

 /سرطانوميسرطان پستان/سلنواژگان کليدی: 
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Background and Aim: The estimate of mortality associated with illicit opiate use provides 

useful information to those directing and monitoring local, national and international policies and 

programs. This study was designed to investigate the epidemiology of mortality due the illegal 

consumption of narcotics and psychotropic substances in the Iran to provide evidence base public 

health data for useful programs and actions aimed at preventing drug related mortality. 

Materials and Methods: In this descriptive and cross sectional study, the information 

regarding all cases of psychotropic positive wert collected from legal medicine organization, which 

occurred in March 2014 to February 2015. Demographic and epidemiological data were extracted 

from recorded documents. Data was then analyzed in Stata software.  

Results: In this study 2306 cases were evaluated that died from opioid or psychotropic abuse. 

The mean age of the subjects was 36.07±12.61 years, they were mostly single males, and 88.64% 

of them had Iranian nationality. The mortality rate from opiate and psychotropic abuse in the whole 

country was 38.22 per 1000,000 population. The most common location of death was at home or 

in another private residence. History of overdose, suicide, hospitalization in psychiatric hospital, 

staying in prison and substance abuse in the family observed in some people who died from drug 

abuse.  

Conclusion: We conclude that mortality rate from substance abuse is more among unmarried 

young men aged 30-39 with low education level also in self-employed. We suggest policies should 

be taken to prevent this people accessing and using drug.  

 
Keywords: Epidemiology; Mortality; Opiate Addiction; Psychoactive Drugs 
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Is hypothyroidism in infants is associated with the climatic 
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Sajjad Rahimi Pordanjani؛ Ph.D Student of Epidemiology, Student Research 

Committee, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 
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Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran 
 
 
Background and Aim: Congenital hypothyroidism is one of the most important preventable 

causes of mental retardation in infants. The aim of this study is determining prevalence of 

hypothyroidism (transient and permanent) and the climatic conditions affecting it in Kurdistan 

Province using Geographic Information Systems (GIS). 

Materials and Methods: This is a cross-sectional study which was conducted on 249,348 

infants born in Kurdistan province during 2006-2014 in the form of the general screening program 

of infants for congenital hypothyroidism. Spatial analysis was used to investigate the geographic 

distribution of hypothyroidism. In this study, Stata version 12 was used to statistical analysis of 

data, and ArcGIS Ver. 9.3 was used to draw the maps. 

Results: This study showed that the number of cases of transient hypothyroidism in 2006 to 2014 

has been much higher than the permanent type (63% versus 22.6%). Divandareh city has the highest 

incidence of transient (1.5) and Kamyaran city had the highest incidence of permanent (1.83). The 

results showed that there is not a significant correlation between the incidence of this disease in 

Kurdistan province and climatic variables (P˃0.05). 

Conclusion: Given that Divandareh and Kamyaran cities in Kurdistan province have the highest 

incidence of transient and permanent, the need for emphasize on more importance of screening 

programs in these two cities is more emphasized in order to prevent the greater incidence of this 

disease in these two cities with timely screening and training for the parents. 

 

Keywords: Hypothyroidism, infants, GIS, Iran. 
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Background and Aim: Viral hepatitis is still considered as a major cause of burden of diseases 

in the world, and it is the most common cause of cirrhosis and liver cancer. Prisoners are one of the 

groups at risk of hepatitis. This study aimed to investigate the prevalence of hepatitis B and C in 

the prisons in the world during the years 2005-2015.  

Materials and Methods: In order to find relevant articles published from 2005 to 2015, two 

members of the research team searched the databases of PubMed, Scopus, and Web of Science. 

The study was conducted using the random effects model and the fixed effects model. In order to 

examine heterogeneity, Cochran Q test was used at an error level of less than 10%; its quantity was 

estimated using the I2 indicator. The publication bias was measured using Begg Rank correlation 

test and Eggers regression method. After extracting the required data, the meta-analysis was 

performed using the software Stata-12.  

Results: A total of 43 studies, that met the inclusion criteria, were analyzed. The results showed 

that the overall prevalence of hepatitis B in prisoners was 5.17 (95% CI: 2.19-9.30). The highest 

prevalence, that is, 13.14 (95% CI: 11.99-14.36), was observed in Africa. Considering the WHO’s 

classification, the highest prevalence, that is, 5.04 (95% CI: 4.45-5.67), was observed in the 

Western Pacific Region. The prevalence of hepatitis B in men and women was, respectively, 6.70 

(95% CI: 6.52-6.88) and 4.34 (95% CI: 3.98-4.79). The results showed that the overall prevalence 

of hepatitis C in prisoners was 13.22 (95% CI: 8.95- 8.16). The results showed that the overall 

prevalence of hepatitis C in prisoners was 13.22 (95% CI: 8.95-18.16). The highest prevalence, that 

is, 26.4 (95% CI: 25.05-27.87), was observed in Australia. Considering the WHO’s classification, 

the highest prevalence of hepatitis C, that is, 24.26 (95% CI: 21.6-27.02), was observed in the 

Southeast Asia region. The prevalence of hepatitis B in men and women was, respectively, 9.33 

(95% CI: 1.56-1.98) and 6.25 (95% CI: 5.78-6.74).  

Conclusion: The prevalence of hepatitis B and C in prisoners was more than that in the general 

population, and the prevalence in men was more than that in women. Appropriate and effective 

interventions to reduce transmission of hepatitis B and C in the prisons of the world is essential.  

 

Keywords: Meta-analysis, prevalence, hepatitis B, hepatitis C, prison, world. 
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 Improved perspective: effect of longitude on epidemiology of 

tuberculosis in Hamadan province 
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Tehran, Iran.  

Meysam olfatifar; Gastroenterology and Liver Disease Research Center, Research 

Institute for Gastroenterology and Liver Disease, Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran.  
 

 
GIS, has very good effectiveness for studying the spatial distribution of many diseases, including 

TB. This study aimed to determine the spatial distribution of TB cases in Hamadan Province. After 

taking TB data from Hamadan University of Medical Sciences for 2005 to 2013, hot and cold spots 

formation with and without considering the generated predicted values based on regression model 

scanned. Locating of Hot spots in northern and north-eastern parts of province (Razan, Hamadan, 

Kabudrahang and Famenain cities) with greater longitude and cold spots in southern and 

southwestern parts of province (south-western of Hamadan and in Asadabad, Toyserkan and 

Nahavand cites) with lower longitude. Although more epidemiological studies at individual level 

are needed, it probably isn’t exaggeration that longitude has main effect on formation of hot and 

cold spots.  

 

Keywords: Tuberculosis; Epidemiology; spatial analysis. 
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 در بیماران کلیوی مزمن نارسایی عوامل مرتبط با اپیدمیولوژیکی بررسی

 ۶۹۳0در سال  اصفهانی شهر تهران اشرفیشهیدآیت اهلل  ارستانبیم همودیالیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید  ؛ابوالقاسم شکری

 .بهشتی، تهران، ایران

 .نااپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهردانشیار  ؛عباس علی پور

 .استادیارآمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ؛سهیال خداکریم

 استادیار نفرولوژی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.  ؛فاطمه یساری

 

گردد ها اطالق میابل برگشت در عملکرد کلیهبه نقض غیر ق  chronic renal failure(CRF)نارسایی مزمن کلیوی یا مقدمه:

که سیر پیشرونده از نظر بالینی داشته و اکثر بیماران در نهایت به همودیالیز دائمی یا پیوند به عنوان درمان جایگزین نیاز پیدا 

ش جامعه؛ مشکالت عمده های زیاد بر دوکنند. درمان بیماران با  همودیالیز بعنوان درمان جایگزین عالوه بر تحمیل هزینهمی

هدف از این مطالعه شناسایی مهمترین علل بروز نارسایی  جسمی، روانی و اجتماعی را نیز برای بیماران در پی خواهد داشت.

مذکور جهت تشخیص به موقع بیماری و از طرفی جلوگیری از پیشرفت بیماری در بیماران همودیالیزی بیمارستان شهید آیت 

 باشد.  می 0۳69ی بزرگترین مرکز همودیالیز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سال اهلل اشرفی اصفهان

نفراز بیماران مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان شهید  آیت اهلل  359تحلیلی برروی  -این مطالعه توصیفیروش کار: 

کی ی پزشدائم بودند، صورت گرفت. اطالعات الزم ازطریق تاریخچهاشرفی اصفهانی که حداقل سه ماه تحت درمان با همودیالیز 

های بیشتر با بیماران مندرج درپرونده بیماران  بخش همودیالیز گردآوری گردید، و در موارد مورد لزوم برای جمع آوری داده

ار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و و همچنین با استفاده از آم 02نسخه    stataمصاحبه بعمل آمد. داده ها بوسیله نرم افزار 

 تحلیل قرارگرفتند.

 6۳/۳9)046درصد(از بیماران مرد و  92/.1)4۳1بیمار حاضر در مطالعه؛  ۳96نتایج این مطالعه نشان داد که از مجموع  :یافته ها

درصد از بیماران مذکور در  61/۳سال و تنها  91درصد آنها در محدوده سنی باالتر از  96/91درصد( از بیماران نیز زن بودند. و 

سال قرار داشتند. علل احتمالی منجر به نارسایی مزمن کلیه و بالتبع همودیالیز در این بیماران به ترتیب  ۳1سنین کمتر از 

(، 40/%۳.(، دیابت)4۳/%21(، ابتالی همزمان دیابت فشارخون وبیماری های عروق کرونری قلب)49/%۳9فشارخون باال)

 دادند.درصد از نمونه ها را عواملی دیگر تشکیل می 11/44( ، ومابقی علل یعنی حدود ./%94) یتگلومرولونفر

 باشد.ها مطرح میفشار خون باال و دیابت به عنوان علل اصلی نارسایی مزمن کلیهنتيجه گيری: 

 

 نارسایی مزمن کليوی، همودیاليز، فشارخون باالتر، دیابت.واژگان کليدی: 
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 ۶۹۳0تا   ۶۹۳۶های  فنیل کتونوری در شهرستان کرمان طی سال بررسی بروز

کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مرکز بهداشت کرمان،  عصمت رضابیگی داورانی؛

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.

 مان، ایران.ر، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کشیاردان نرگس خانجانی؛

 کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران. سجاد عارفی؛

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت،  ؛رضا فاریابی

 .ایران
Email: faryabi_r@yahoo.com 

 

های مهم ژنتیکی در کشور محسوب می  ترین بیماری متابولیک ارثی و یکی از بیماری( شایع PKUفنیل کتونوری ) مقدمه:

شود. در صورتی که ازدواج های خویشاوندی شایع باشد بروز آن افزایش می یابد. هدف این مطالعه تعیین بروز فنیل کتونوری 

 در شهرستان کرمان بود. 0۳69تا  0۳60طی سالهای 

انجام  0۳69تا  0۳60که بر روی تمامی نوزادان متولد شده طی سالهای  ی از نوع مقطعی بودتوصیفمطالعه حاضر روش کار: 

شد. اطالعات به وسیله چک لیست محقق ساخته از داده های ثبت شده در برنامه غربالگری نوزادان و پرونده ژنتیک جمع آوری 

به عنوان مثبت دسی لیتر  درمیلی گرم  2اوی و بیشتر مسنوزادان با مقدار فنیل آالنین بر اساس دستورالعمل کشوری  گردید.

( برای آزمایش تایید تشخیص HPLC) high performance liquid chromatography. از روش شدند غربالگری در نظرگرفته

بت تایید به بود به عنوان مثدسی لیتر در میلی گرم  2/۳مساوی و بیشتر . نوزادانی که سطح فنیل آالنین خون آنها استفاده شد

و مواردی که بر اساس آزمایشات تشخیصی توسط پزشک منتخب به عنوان بیمار قطعی معرفی  ارجاع شدندبیمارستان منتخب 

 شده بودند بیمار در نظر گرفته شدند.

زمایش تایید نوزاد به عنوان مثبت غربالگری فراخوان شدند که بعد از آ 09از نوزادان غربالگری شده بودند.  %6.760 :یافته ها

مورد به عنوان بیمار تایید گردید. با در نظر گرفتن دو مورد منفی کاذب و یک مورد بیمار شناسایی شده خارج از  04تشخیص 

 %۳/9۳تولد زنده برآورد گردید.   01111در  PKU 6/0برنامه غربالگری همچنین با احتساب یک مورد سقط درمانی، بروز 

 از آنها فامیل نزدیک بودند. %9/94ندی داشتند که والدین بیماران نسبت خویشاو

( باالتر است. به نظر می 0111در  0در شهرستان کرمان نسبت به میانگین کشوری)  PKUنتایج نشان داد بروز نتيجه گيری: 

 رسد ازدواج های خویشاوندی از عوامل تاثیر گذار بر بروز باالی فنیل کتونوری در کرمان بوده است.

 

 بروز، فنيل کتونوری، کرمانليدی: واژگان ک
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Factors affecting blood donation intervals and survival of blood 

donors based on a sample in southern Iran: A Prospective Study 

Fateme Jahangiri Mehr؛ Biostatistics and Epidemiology Department, Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. 

Esmat Rezabeigi Davarani ؛ MSc in Health Education,Research Center for Health Services 

Management, Institute of Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, 

Kerman, Iran. 

Salman Daneshi ؛ MSc in Epidemiology and MPH, Research Center for Modeling in Health, 

Institute for Future Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 

 

Background and Aim: The healthy blood is a life saver. The healthiest blood is produced from 

regular blood donors. Therefore, identification of these individuals is one of the main goals of blood 

transfusion centers. This study aimed to identify the factors influencing the re-donation of blood 

donating volunteers. 

Materials and Methods: We conducted a cohort study on all blood donors who donated blood for 

the first time from March 21, 2009, to March 20, 2010. They were followed up for five years. 

Demographic characteristics, type of blood donation and time interval between two blood donations 

were recorded as recurrent events. Data were then analyzed using Logit Model for Multinomial 

Responses and Cox's shared frailty model. 
Results: Of the 2010 blood donors, 50.1% had only one time, 33.7% as the repeated donor, and 16.2% 

as the regular donor had regular donations. The frequency of blood donation was in the range of 1 to 20 

with a mean of 4.54±3.29. Spearman correlation coefficient showed a significant reverse relationship 

between the number of donations and the time interval between two donations. The variables of gender, 

marital status and occupation had a significant effect on the blood donation of the repeated donors and 

regular donors. Gender, age at the time of the first donation, marital status and occupation have a 

significant effect on the intervals between blood donations. 

Conclusion: Most blood in Iran is supplied by men and those who are the first-time donors. Providing 

coded and applied programs to encourage women and individuals who have had only one blood 

donation can be an important step in transforming this group of volunteers into regular donors. 

 

Keywords: First-time donor; Recurrent event; Type of blood donation; Regression model; 

Iran. 
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 ارومیه شهر در پستان سرطان اپیدمیولوژی

 بهشتی، شهید پزشکی علوم اهدانشگ ومامایی، و پرستاری دانشکده دانشجویان، پژوهشی کمیته ؛آذین پیام

 Email: payamazin1@gmail.com   ایران تهران،

 شهید پزشکی علوم دانشگاه ومامایی، و پرستاری دانشکده دانشجویان، پژوهشی کمیته ؛عبدالحسینی آوات

 ایران تهران، بهشتی،

 

 افزایش حال در ایرانی زنان در آن بروز میزان و آید می شمار به زنان های سرطان ترین شایع جمله از پستان سرطان مقدمه:

 انجام ارومیه شهر در پستان سرطان شیوع هدف با مطالعه این کشور مختلف نقاط در بیماری بروز در تفاوت وجود با .است

 انجام پستان سرطان زمینه در کم بسیار هایی پژوهش که باشد می میر و مرگ عامل دومین سرطان ارومیه، شهر در .گرفت

 .است شده پرداخته سرطان این آماری بررسی به حاضر مطالعه در لذا .ندارد وجود زمینه این در دقیقی آمار و است شده

 96 تا 90 سال از)ارومیه در سرطان درمانی مرکز تنها(ارومیه امید درمانگاه در پستان سرطان به مبتالیان پروندهروش کار: 

 مرحله های پرونده از درمان و تشخیص چگونگی اصلی، شکایت بالینی، عالیم جنس، سن، به مربوط اطالعات و بررسی

 .گردید تحلیل و تجزیهspss21 افزار نرم با و صفراستخراج

 66 - 34 سنی محدوده در بیماران بیشتر و مردان % 7 و زنان % 93 پستان سرطان به مبتال بیمار 198 میان از :یافته ها

 نیز ها آن % 13 و یافتند بهبود آنها % 63 ، داشتند (% 7)مغزی تومور و (% 9 )ریه ورتوم همراه بیماری که .بودند  ((77%

  .شدند فوت

 افزایش شاهد و دارد را آمار بیشترین معده و ریه مری، سرطان از بعد پستان سرطان که است آن بیانگر نتایجنتيجه گيری: 

 برنامه اجرای لزوم بر بنابراین گردد می مشاهده ندگی 5 و 4 یها دهه در عمدتا و هستیم ارومیه شهر در پستان سرطان شیوع

 تاکید پرخطر های جمعیت در غربالگری های برنامه اجرای نیز و زنان جمعیت در خظر عوامل زمینه در آگاهی و پیگشیری های

 .گردد می

 

 اروميه اپيدميولوژی، پستان، سرطان : کليدی واژگان
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 و شوشتر شهرستان های بیمارستان در بستری نبیمارا سالمت سواد سطح بررسی

 ۶۹۳۱ آن بر موثر عوامل شناسایی

 شوشتر،ایران پزشکی علوم ،دانشکده پرستاری گروه کارشناسی، دانشجوی  ؛چناره اسدی سهراب

 رانیشوشتر،شوشتر، ا ی، دانشکده علوم پزشک یکارشناس ارشد، گروه پرستار؛  شهولی عبدالهی الهام

 رانیشوشتر،ا ی،دانشکده علوم پزشک یگروه پرستار ،یکارشناس یدانشجو  ی؛وند یدیع قیشقا
 

 یریگ میتصم برتاثیر  لیامروزه سواد سالمت ناکافی به عنوان یک تهدید جهانی به شمار می آید. سواد سالمت به دل مقدمه:

تی خدمات بهداش ارائه تیفیاال بردن کارتقاء سطح سالمت جامعه و ب یاشخاص در مورد سالمت بعنوان یکی از موضوعات مهم برا

 مارستانیدر ب یبستر مارانیب مطالعه بررسی سطح سواد سالمتهدف از این . گزاران قرار گرفته است استیدرمانی مورد توجه س

 .بر آن بود رثشهرستان شوشتر و شناسایی عوامل مو یها

 گیری نمونه شیوه با شوشتر هاای بیمارساتان در بستری انبیمار از نفر 401 تعداد پیمایشی توصیفی پژوهش این درروش کار: 

 سنجی واعتبار تعدیل از پس بالغین ردیعملک سالمتی سواد پرسشنامه از ها عملکرد آوری جمع برای .شدند انتخاب دسترس در

 حاضر های داده .آمد دست به بزرگسااالن ردیعملک سالمت سواد شده هنجاریابی آزمون از استفاده با ها داده .شد استفاده آن

 اس اس پی اس افزار نرم و پیرسون یهمبستگ ونآزم و هطرف کی واریاانس تحلیال مستقل، تی آماری های آزمون از استفاده با

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد 40 ویرایش

نفر در سطح  69( %۳2ضعیف، ) سطح در سالمتشان سواد نفر 00۳( %2172)که داد نشان بیماران سالمت سواد نمرات :یافته ها

 وجود زنان و سالمت مردان سواد بین داری معنی آماری اختالف آماری نظر نفر در سطح خوب بودند. از 4.( %4979متوسط و )

 معنی رابطه سالمت سطح سواد با سکونت محل و ،تحصیالت ،سن درامد شغل، متغیرهای بین حالیکه در(. p>0.05 (نداشت

 (.p>0.05)داشت وجود داری

 امربه  بیشتر لزوم خود این که ندارد قرار مطلوبی سطح در نظر مورد بیماران سالمت سواد سطح داد نشان نتایجنتيجه گيری: 

 .رساند می سالمت ارتقای های برنامه در را سالمت سواد

 

 ،بزرگساالن عملکردی سالمت سواد آزمون سالمت، سواد رثمو عوامل سالمت، سوادواژگان کليدی: 

 بستری بيماران
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 در اردبیل شهرستان در تیروئید مادرزادی کاری مک با مرتبط عوامل و شیوع

 ۳۱-۳1 سال

 اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده پرستاری، کارشناسی دانشجوی  ؛اکبری اصغر علی

 لیردبواحد ا ینشگاه آزاد اسالمدا ،یدانشکده علوم پزشک ،یپرستار یکارشناس یدانشجو  ؛زاده غنی محسن
Email: Mohsen.ghanizadeh.15@gmail.com 

دانشگاه  ،یدانشکده پزشک یعلم ئتیعضو ه ،یارشد بهداشت جامعه گروه پرستار یکارشناس  ؛زادهیهما عل

 لیاردب واحد یآزاد اسالم

 
 یبررس مطالعه نیر نوزادان است. هدف اد یذهن یعقبماندگ یریشگیاز علل مهم قابل پ دیروئیت یمادرزاد یکمکار مقدمه:

 .باشد یم 64 – 69 یسال ها یط لیعوامل موثر برآن در نوزادان زنده متولدشده در شهرستان اردب یو برخ یماریب نیا وعیش

 یزمان که در فاصله لیدر شهرستان اردب(نفر 992.0 )نوزادان متولد شده  ی همه یلیتحل_یفیتوص یمطالعه نیدر اروش کار: 

 لیاردب شهرستان یمراکز بهداشت یمادرزاد یدیروئیپوتیه یدر برنامه غربالگر 0۳69تا آخر اسفند سال  0۳64سال  نیاول فرورد

 TSHمقدار  که شدند یتلق یدیروئیپوتیه یمطالعه نوزادان نیوارد مطالعه شدند. در ا یشرکت کرده بودند، به روش سرشمار

 یتبهداش یگاههایپا و مراکز یکیالکترون مطالعه از پرونده یها بود. داده شتریب ای 9mu/Lن آنا یخون برگرفته از نمونه پاشنه پا

 اسکوئری کا یآمار آزمون و 00 ی نسخه SPSSافزار  دادهها با استفاده از نرم لیو تحل هی. تجزدیگرد یگردآور لیشهرستان اردب

 انجام گرفت.

 دیروئیت ینوزاد مبتال به کمکار( نفر 049) %0.22قرار گرفتند، یت غربالگرنوزاد زنده متولد شده که تح 992.0از  یافته ها

 آنها (نفر .0) %0۳79پسر بوده و  ،یدیروئیپوتینوزادان مبتال به ه (نفر 90) %54.4است.  شده ییشناسا ی(هم گذرا و هم دائم)

 9۳/  9سرم  TSH زانیم (.باشدمی  ۳/  19 ± 1/  99وزن نوزادان مبتال  نیانگیم)گرم داشتند  4911 ریهنگام تولد وزن ز در

از  شینوزادان ب % 09/  9و در  01تا mu/L 0676 نوزادان % 06/  0و  9تا  mu/L 9 / 9ی دیروئیپوتیمبتال به ه نوزادان %

mu/L 20 نیسزارنوزادان با (نفر 0.)%9۳72اند. تحت درمان قرارگرفته یروزگ 21قبل از  مارانیدرصد ب(نفر 002) 69و %  بود 

بت و نس مانیابتال با وزن هنگام تولد، روش زا یدارند. فراوان یلینسبت فام گریکدیبا  نیوالد(نفر 46) %4۳70و  آمده ایبه دن

 (.P>0/05)نداشته است یارتباط تیو با جنس (P<0/01)داشته یآمار داری ارتباط معن نیوالدی لیفام

 نیانگیبا م سهیدر مقا لیدر شهرستان اردب دیروئیت یمادرزاد یکمکار وعیش زانیمطالعه م نیا جیبراساس نتانتيجه گيری: 

 علل ابتال به نییتع ینظام سالمت برا رانیو مد نیمحقق شتریبوده و ضرورت توجه ب ادیز یجهان یآمارها ریو سا یکشور

 .طلبد یرا م یماریب نیابتالء ا زانیکاهش م یجامعه برا یآموزش و آگاهساز ،یدیروئیپوتیه

 

 اردبيل نوزادان، مادرزادی، تيروئيد، کمکاری شيوع، واژگان کليدی:
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تحت پوشش و مراجعه کننده به مراکز  یخانوارها وآمادگی یآگاه زانیم

 در سال یعیطب یایدر برابر حوادث و بال لیشهرستان اردب یو درمان یبهداشت

۶۹۳۱ 

 .لیدانشگاه آزاد اردب ،یکدانشکده علوم پزش ،یپرستار یکارشناس یدانشجو  ی؛ندا مراد

 .لیدانشگاه آزاد اردب ،یدانشکده علوم پزشک ،یپرستار یکارشناس یدانشجو  ؛سادات یرعنا موسو

 .لیدانشگاه آزاد اردب ،یدانشکده علوم پزشک ،یپرستار یکارشناس یدانشجو  ؛ سهیل فرج زاده اصل
Email: sfrja@yahoo.com       

 دانشگاه .پزشکی دانشکده علمی هیات عضو پرستاری گروه بهداشت جامعه کارشناسی ارشد  ؛ هما علیزاده

 .اردبیل واحد زادآ
 

 ی، کسب آگاهعوامل کاهنده خسارات نیاز مهمتر یکیباالست.  یزخی زلزله لیپتانس از مناطق با لیشهرستان اردب مقدمه:

تحت  یخانوار ها وآمادگی یآگاه تیوضع یررسمطالعه با هدف ب نیرو ا نیاست. از ا یعیدر مواجه با حوادث طب وآمادگی

 انجام گرفت. یعیطب یایدرمواجه با بال لیشهرستان اردب یپوشش مراکز بهداشت

مراجعه کننده به  یخانوارها ازمورد مطالعه،  یانجام گرفته است. جامعه آمار 0۳69در سال  یپژوهش مقطع نیاروش کار: 

العات اط یانتخاب شدند. جهت جمع آور یو تصادف یا هیسهم یریبا روش  نمونه گ که لیشهرستان اردب یدرمان یمراکز بهداشت

 یایبرابر بال خانوار در یو آگاه یآمادگ تیوضع ک،یاطالعات دموگراف یشده توسط وزارت بهداشت  که حاو یطراحاز پرسشنامه 

ا پرسشنامه اطالعات ر قیبا مصاحبه از طرسطحئ شهر مراجعه و  یبه مراکز درمان طیاستفاده شد. پرسشگران واجد شرا یعیطب

 00نسخه  sspsو توسط نرم افزار  یلیلو تح یفیتوص یآمار یداده ها با استفاده از روش ها لیو تحل هینمودند. تجز یجمع آور

 انجام شد.

آنها  یسن نیانگیمرد( که م %6.799نفر( سرپرست خانواده بودند ) 20) %۳0خانوار مورد مطالعه  010 نیب از :یافته ها

نفر( 011)%6479را با  یعیطب یایمردم دربرابر حوادث و بال یو آگاه یبر آمادگ ریآمار تاث نیشتریب ونیزتلوی. بود 027.2±2074۳

خانواده( 90) %2.74قرار داشت و نییبود که در سطح پا %۳4729 یعیطب یایبال برخانوارها در برا یکل نمره آگاه نیانگیدارا بود. م

 تیمسکن و وضع یمقاوم ساز نیب یمورد بررس یرهایمتغ انیدرمنزل بودند. از م  یاضطرار طیشرا فیک  ینوار ها داراخا نیازا

و شرکت در جلسات  p)=909/1و جنس ) (p=0.9/1) سن نیب یول(  p>19/1) داشت وجود یرابطه معنا دار آمار یاقتصاد

 وجود نداشت. یارتباط معنادار یآمادگ

 یعیطب یایبه منظور مقابله با بال یو اطالعات کاف آمادگی ها¬مطالعه نشان داد که اکثر خانوار نیحاصل از ا جینتانتيجه گيری: 

به  قیدق یمقابله باخطرات اطالع رسان یراه برا نیرو بهتر نیدارند. ازا ینسبت به خطرات احتمال ییباال یریپذ بیرانداشته وآس

 یامر یعیطب یایمردم در برابر بال یجهت آمادگ یآموزش یکالس ها یبرگزار لیدل نیآنهاست به هم یمردم و آماده ساز

 است. یضرور

 

 یعيطب یای، بال یدرمان یمراکزبهداشت ،یآگاه واژگان کليدی:
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ا ب آزاد اسالمی اردبیلدانشگاه  علوم پزشکی انیدانشجو هیتغذ تیوضع یابیارز

 ۳۱-۳9ی تن سنجی  در سال تحصیلی ها استفاده از  شاخص

 اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده پرستاری، کارشناسی دانشجوی ؛اکبری اصغر علی

 .لیدانشگاه آزاد اردب ،یدانشکده علوم پزشک ،یپرستار یکارشناس یدانشجو  ؛فرج زاده اصل لیسه
Email: sfrja@yahoo.com       

دانشگاه  ،یدانشکده پزشک یعلم ئتیعضو ه ،یوه پرستارارشد بهداشت جامعه گر یکارشناس  ؛زادهیهما عل

  لیاردب واحد یآزاد اسالم

 

 سالمت فرد و جامعه محسوب یابیدر ارز یکاربرد اریابزار و مع کیبه عنوان  یتیجمع یهادر گروه هیتغذ تیوضع یبررس مقدمه:

  به عنوان انیباشد و دانشجو یروح یو حت یجسم یها یماریب جادیتواند سبب ا یم یا هیتغذ تیدر وضع ییشود. نارسا یم

 انیدانشجو یاهیتغذ تیمطالعه وضع نیشده اند. در ا نییمطالعه تع نیا دفمتعدد، ه یا هیگروه در معرض اختالالت تغذ کی

 .شده است ی)شاخص توده بدن، دور کمر و دور بازو ( بررس یسنجبا استفاده از سه شاخص تن لیاردب یدانشگاه آزاد اسالم

دانشجوی درحال تحصیل در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ازاد  211تحلیلی و مقطعی برروی  -این مطالعه توصیفی: روش کار

انجام شد. تمامی دانشجویان به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه  69اسالمی اردبیل در سال 

ن سنجی جهت اندازه گیری قد، وزن، دور کمر و بازو جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده دموگرافیک و ابزارهای استاندارد ت

 انجام شد. 00نسخه  ssssها با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی و توسط نرم افزار 

 یاضافه وزن م ینفر( دارا .9درصد ) 0/09نفر ( چاق و  0۳) انیدرصد از دانشجو 4/۳مطالعه نشان دادند  یها افتهی :یافته ها

 4/04نفر( و  04درصد پسران ) 4/۳دور بازو نشان داد که  یریبودند. اندازه گ یمرکز یچاق ینفر( دارا 46درصد ) ./۳باشند. 

 ریو غ تیبا جنس  MUACو  BMI نیب یدار یمعن یباشند. ارتباط آمار یم هیذو سوء تغ یکم وزن  ینفر( دارا 20درصد )

 (.(P≤0/05ست آمدبودن بد یبوم

برنامه  باشد. لذا ارائه یمورد مطالعه م انیدانشجو نیدر ب هیو سوء تغذ یاز چاق یوجود موارد انگریمطالعه ب جینتانتيجه گيری: 

 هیه توصمربوط نیتوسط  مسئول انیبودن دانشجو یبوم ریو  غ تیباتوجه به جنس  یزندگ وهیو اصالح ش یا هیمناسب تغذ یها

 گردد. یم

 

 MUAC  ،BMIدانشجو،  ه،یتغذ تيوضعژگان کليدی: وا
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 رانیسرطان پوست در ا یولوژیدمیاپ یبررس

مراغه، مراغه،  یدانشکده علوم پزشککمیته تحقیقات دانشجویی، اتاق عمل،  یکارشناس یدانشجو ؛ یوندیرضا پ

 رانیا

کی مراغه، مراغه، علوم پزش دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علی افکاری؛

 ایران

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه،  علی کریمی؛

 ایران

مراغه،  یکدانشکده علوم پزش ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکمدانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی،  رعنا رحیمی؛

 رانیمراغه، ا

 

از بد خیمی های شایع در دنیا است که با ناتوانی باال، هزینه های درمانی فراوان و مرگ و میر نسبتًا  سرطان پوست مقدمه:

 باشد. یو عوامل موثر بر آن م رانیسرطان پوست در ا یولوژیدمیاپ یمطالعه بررس نیپایین همراه است. هدف از ا

 Googleو موتور جستجوگر  Pubmedو  SID رینظ یعاتاطال یها گاهیبا استفاده از پا ،یمطالعه مرور نیدر اروش کار: 

scholar  مقاله  .0. دیگرد ییمقاالت مرتبط با موضوع شناسا رانیو ا یولوژیدمیسرطان پوست، اپ یدیکلمات کل یریو به کارگ

 نیآنها، در ا نایمقاله در م 9مورد مطالعه قرار گرفت که از  4100 تا 4111بود از سال  سریکامل به متن آنها م یکه دسترس

 کامل گرفته شد. یمطالعه بهره 

 لیبه دل یریدر مناطق گرمس وعیش و سرطان کشور است نیتر عیاز آن است که سرطان پوست شا یگزارشات حاک :یافته ها

 هسرطان پوست در مردان ب وعیاست. ش ادیز یصنعت یها یآلودگ یتماس مداوم مردم منطقه با آفتاب و در مناطق با حجم باال

 عیشا نومایاست. بازال کارس یسالگ 02 یال 01 یسن یبروز در بازه  زانیم نیشتریب. تاز زنان اس شتریبرابر ب 072طور متوسط 

 در صورت، سر و گردن است. شتریپوست، ب یسرطان ها تینوع از سرطان و موقع نیا کینوع مورفولوژ نیتر

شور، باید غربالگری همه جانبه ای صورت گیرد تا بیماری در اولین با توجه به شیوع زیاد سرطان پوست در کنتيجه گيری: 

مراحل تشخیص داده شود و با آن مقابله گردد. هم چنین نیازمند افزایش آگاهی های عمومی آحاد مردم و به ویژه ساکنین 

نده له با آن هستیم تا در آیمناطق گرمسیری و در معرض آلودگی های صنعتی با این بیماری و ارائه راهکارهای پیشگیری و مقاب

 شاهد کاهش آمار مبتالیان باشیم.

 

 رانیا ،یولوژيدميسرطان پوست، اپواژگان کليدی: 
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 شهرستان بهداشتی مراکز به کننده مراجعه باردار زنان در خونی کم شیوع

  ۶۹۳۱ سال در اردبیل

 اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده پرستاری، کارشناسی دانشجوی ؛اکبری اصغر علی
Email: aliasgharakb1996@gmail.com 

 لیردبواحد ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم پزشک ،یپرستار یکارشناس یدانشجو  ؛زاده غنی محسن

دانشگاه  ،یدانشکده پزشک یعلم ئتیعضو ه ،یارشد بهداشت جامعه گروه پرستار یکارشناس ؛زادهیهما عل

 لیاردب واحد یاسالم آزاد
 

 مشخص امروزه .است توسعه حال در کشورهای در ویژه به باروری سنین در زنان مهم بهداشتی مسائل از یکی خونی کم مقدمه:

 کمخونی شیوع میزان تعیین منظور به مطالعه این .میشود زودرس زایمان و کموزن نوزادان تولد به منجر کمخونی که است شده

 .گردید انجام 1396 سال در اردبیل شهرستان بهداشتی مراکز به کننده مراجعه باردار زنان در

 شهرستان بهداشتی مراکز در پرونده دارای باردار زنان آن، آماری جامعه که است توصیفی مطالعه یک حاضر، پژوهشروش کار: 

 تشکیل و نموده مراجعه  اردبیل شهرستان شتیبهدا پایگاههای و مراکز به 1396 سال در که بارداری زنان تمام و باشد می اردبیل

 وسیله به ها داده .)بهداشتی پایگاه 27 همراه به بهداشتی مرکز 16 ( شدند مطالعه وارد سرشماری روش به بودند داده پرونده

 تلقی کمخونی ، 11 از کمتر هموگلوبین مطالعه این در .گردید استخراج بهداشتی مراکز در موجود خانوار پرونده از سیب سامانه

 تحلیل و تجزیه مورد همبستگی ضریب نیز و کای مجذور آماری آزمونهای و SPSS18 افزار نرم از استفاده با ها داده .شد

 .قرارگرفت

 اساس بر سوم و اول ماهه سه در کمخونی شیوع .بود 2 / 42 معیار انحراف با 25 / 38 مطالعه مورد افراد سنی میانگین :یافته ها

 وزن مادر، شغل و کمخونی بین .بود % 9.2 و %4.3 ترتیب به هماتوکریت براساس و % 4979 %   , 270 ترتیب به ینهموگلوب

 زایمان، نوع قبلی، بارداری با فعلی بارداری فاصله فرزندان، تعداد بارداری، تعداد بارداری، اولین در مادر سن مراقبت، اولین در مادر

 .داشت وجود (P<0.05) آماری معنادار ارتباط )حاشیه یا شهر مرکز( سکونت محل مخونی،ک با مرتبط زمینهای بیماریهای

 (. 0401معادل جمعیت کل % 6 ( میباشد کمتر اردبیل، شهرستان در بارداری آنمی میزان پژوهش نتایج به توجه بانتيجه گيری: 

 دوران در کمخونی بروز از پیشگیری راستای در بهداشتی مراکز است الزم جنین و مادر بر کمخونی سوء اثرات به توجه با

 جهت را مدونی برنامه بارداری، از قبل دوره در خانمها تمام برای مشاورهای و آموزشی های دوره برگزاری ضمن بارداری

 .نمایند اجرا و تدوین باردار مادران کمخونی موقع به درمان و سریعتر تشخیص

 

 .اردبيل بهداشتی، مراکز باردار، زنان کمخونی، شيوع،واژگان کليدی: 
 
  



 

990 

 

 1396 سال در اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان در افسردگی شیوع

 اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی، علوم دانشکده پرستاری، کارشناسی دانشجوی ؛اکبری اصغر علی
Email: aliasgharakb1996@gmail.com 

 لیردبواحد ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم پزشک ،یپرستار یکارشناس یدانشجو  ؛زاده غنی محسن

دانشگاه  ،یدانشکده پزشک یعلم ئتیعضو ه ،یارشد بهداشت جامعه گروه پرستار یکارشناس ؛زادهیهما عل

 لیاردب واحد یآزاد اسالم

 

 مهم دالیل از میتواند که میباشد بیماریها از ناشی ناتوانی علت شایعترین و دنیا در عمده بیماری چهار از یکی افسردگی مقدمه:

 آینده از ترس اجتماعی، و عاطفی حاد مشکالت امتحان، دلهره تحصیلی، فشار :مثل عواملی بخاطر دانشجویان تحصیلی افت

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان در افسردگی شیوع میزان تعیین منظور به پژوهش این .میرود شمار به اجتماعی جایگاه و شغلی

 .گردید انجام 1396 سال در اردبیل واحد

 مامائی، پرستاری، پزشکی، :رشتههای دانشجویان شامل پژوهش مورد جامعه .است توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهشروش کار: 

 نمونه روش هب نفر 362 آنها بین از که )نفر 1864 ( بوده معماری و پزشکی مهندسی میکروبیولوژی، هنر، آزمایشگاهی، علوم

      افسردگی پرسشنامه از استفاده با ها داده آوری جمع .شدند انتخاب ) مختلف تحصیلی ترمهای( یها طبقه تصادفی گیری

Beck (40  )افزار نرم از استفاده با ها داده .شد انجام سوال( 04) دموگرافیک مشخصات فرم وسوال SPSS18 های آزمون و 

 .گرفتند قرار تحلیل و هتجزی مورد مجذورکای، آماری

 انیدانشجو % 94/  0پژوهش نشان داد که  نیبود. ا 0/  4 اریبا انحراف مع 44/  2افراد مورد مطالعه  یسن نیانگیم :یافته ها

علوم  انیدانشجو % 42/  9 (،نفر 00) یمامائ انیدانشجو % 29/  4، (نفر .0ی )پرستار انیدانشجو % 20/  9 ،(نفر 06) یپزشک

 انیدانشجو % 9۳/  2، (نفر ۳6) یولوژیکروبیم انیدانشجو % .9/  ۳، (نفر .0 )هنر انیدانشجو % ۳6/  9(،نفر 00) یشگاهیآزما

از  یبه درجات مختلف( نفر 009 )انیدانشجو % 20/  6و در کل  (نفر .۳) یمعمار انیدانشجو % 99، (نفر .4) یپزشک یمهندس

ه به تاهل و مجرد بودن، عالق تیخانواده، وضع یاقتصاد تیوضع بودن،ی ربومیغ ،یلیرشته تحص نیمبتال هستند. ب یافسردگ

 یدار یمعن یرابطه آمار انیدر دانشجو یبا افسردگ نیوالد التیتحص زانیرشتهها و م یشغل ندهیآ نیو همچن یلیرشته تحص

 رابطه باهم مقایسه در مختلف هایترم دانشجویان همچنین و دانشجویان مونث بودن ایمذکر  نیب یول(  (P<0.05وجود داشت

 .مشاهده نشد افسردگی شیوع با رابطه در داری معنی آماری

 مسائل بیشتر بررسی لذا است دانشجویان بین در افسردگی باالی شیوع بیانگر که حاضر پژوهش نتایج به توجه بانتيجه گيری: 

 عواقب از پیشگیری و بیماری بموقع و سریع تشخیص جهت آنها برای مشاوره مراکز راهاندازی و دانشجویان شخصیتی و روانی

 .است ضروری بسیار خودکشی، و زندگی از ناامیدی چون تلخی

 

 دانشجویان افسردگی، شيوع،واژگان کليدی: 
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 Evaluation of the Association between Maternal High Blood 

Pressure, Heart Disease and Gestational Diabetes and Neonatal 

Mortality :A case-control Study 

Fatemeh baberi ؛ Shahid Beheshti University of Medical Science. 

Zahra naghibifar ؛ Shahid Beheshti University of Medical Science. 

Mahmood Hajipour ؛ Shahid Beheshti University of Medical Science. 

 

Background and Aim: Prevention of non-communicable diseases such as Diabetes Mellitus (DM), 

hypertension and kidney diseases during pregnancy is recommended due to their serious complications 

for mothers and infants. Considering that these diseases have a great impact on infant mortality, this 

study was conducted to investigate the relationship between mothers’ underlying diseases and 

gestational diabetes and infant mortality in Iran.  

Materials and Methods: This case-control study used data collected from pregnant women who 

referred to health centers in 9 provinces of Iran. There were 1162 cases and 1624 controls. The required 

data was collected from mothers’ health records and through interviews. Logistic regression was used 

to analyze the results. Software SPSS 19 was also used for statistical analysis while significance level 

was less than 0.05. 

Results: The chance of neonatal mortality among mothers with high blood pressure (hypertension) 

was 3 times higher compared with healthy mothers (OR= 3.04; 95% CI: 4.657-1.985, P <0.001). In 

terms of gestational diabetes, mothers who had not undergone any gestational diabetes tests had a 3.59 

times higher chance of neonatal mortality compared with the mothers without gestational diabetes (OR 

= 3.59, CI: 2.72-4.75, P = 0.0001). The chance of neonatal mortality in women with kidney disease was 

also 1.64 times higher than mothers without kidney problems (OR = 1.64, CI: 1.1-2.45, P = 0.015). 

Conclusion: This study showed that undiagnosed underlying diseases such as hypertension and 

diabetes during pregnancy were related to neonatal mortality, which highlights the importance of caring 

for and counseling about the underlying diseases, screening and controlling blood sugar level before 

and during pregnancy in order to prevent infant mortality by all means possible. 

 

Keywords: Gestational diabetes, high blood pressure (hypertension), kidney 

disease, neonatal mortality 

 
 
  



 

9.1 

 

Risk Factors for Low Birth Weight in Iran: A case - control study 

Fatemeh baberi ؛ Shahid Beheshti University of Medical Science. 

Zahra naghibifar ؛ Shahid Beheshti University of Medical Science. 

Mahmood Hajipour ؛ Shahid Beheshti University of Medical Science. 

 

 
Background and Aim: There is a close relationship between low birth weight (LBW) and 

neonatal and perinatal mortality, growth restriction and cognitive impairment resulting in 

chronic diseases later in life. This study aimed to investigate factors associated with LBW 

among newborns in Iran. 

Materials and Methods: This study was a population-based case-control study. There 

were 2580 mothers (712 cases and 1868 controls) whose data were collected using researcher-

made questionnaires in health centers. Once the data collecting had been completed, all data 

were entered into the software SPSS V.19. The percentage and frequency were used to describe 

the variables, while univariate and multivariate logistic regression analyses were used to 

examine the relationship between independent variables and outcome variables (birth weight). 

Results: The odds of having low birth weight infants among illiterate mothers 89% (AOR: 

1.89, 95% CI 1.03 - 3.47), among mothers with secondary school education 93% (AOR: 1.93, 

95% CI 1.27 - 2.95) and among mothers with high school education was 65% (AOR: 1.65, 

95% CI 1.11 - 2.44) higher than college educated mothers. Furthermore, in mothers with 

special diseases (heart disease, hepatitis, kidney disease etc) (AOR: 2.05, 95% CI 1.34 - 3.12), 

mothers with twin or multiple pregnancies (AOR: 6.94, 95% CI 4.29 - 11.21) and mothers with 

a history of stillbirth (AOR: 2.69, 95% CI 1.86 - 3.88) use of contraception prior to pregnancy 

was the protective factor (AOR: 0.61. 95% CI 0.48 - 0.77). 

Conclusion: Risk factors associated with LBW among infants included maternal education 

level, maternal special diseases, twins or multiple pregnancies, a history of stillbirth, a history 

of cesarean section, use of contraception prior to pregnancy most of which are modifiable 

factors so that delivering a baby with LBW can be prevented through health planning and 

raising awareness and educating mothers. 

 

Keywords: low birth weight, risk factors, case-control, Iran 
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A Comparative study of UHPLC and HPLC methods in detection 

of benzodiazepine drugs in Postmortem Samples 

Elham Bazmi; Pharm D, PhD Candidates in Epidemiology, Department of Epidemiology, 

School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran 

 

 

 
The aim of this study was to compare system efficiency and analysis duration regarding the 

solvent consumption and system maintenance in high-pressure liquid chromatography (HPLC) 

and ultra-high-pressure liquid chromatography (UHPLC). In a case-control study, standard 

solutions of 7 benzodiazepines (BZs) and 73 biological samples such as urine, tissue, stomach 

content, and bile that screened positive for BZs were analyzed by HPLC and UHPLC in 

laboratory of forensic toxicology during 2012 to 2013. HPLC analysis was performed using a 

Knauer by 100-5 C-18 column (250 mm × 4.6 mm) and Knauer photodiode array detector 

(PAD). UHPLC analysis was performed using Knauer PAD detector with cooling autosampler 

and Eurospher II 100-3 C-18 column (100 mm × 3 mm) and also 2 pumps. The mean retention 

time, standard deviation, flow rate, and repeatability of analytical results were compared by 

using 2 methods. Routine runtimes in HPLC and UHPLC took 40 and 15 minutes, respectively. 

Changes in mobile phase composition of the 2 methods were not required. Flow rate and 

solvent consumption in UHPLC decreased. Diazepam and flurazepam were detected more 

frequently in biological samples. In UHPLC, small particle size and short length of column 

cause effective separation of BZs in a very short time. Reduced flow rate, solvent consumption, 

and injection volume cause more efficiency and less analysis costs. Thus, in the detection of 

BZs, UHPLC is an accurate, sensitive, and fast method with less cost of analysis. 
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 یها مرگ در یسم شناس یها زیحاصل از آنال یها افتهی یولوژیدمیاپ یبررس

 یاز قتل و خودکش یناش

م دانشگاه علو دانشکده بهداشت یولوژیدمیاپ یتخصص یدکترا PhD یدکتر داروساز ، دانشجو  ؛یالهام بزم

 یقانون یپزشک قاتیتهران وعضو مرکز تحق یبهشت دیشه یپزشک
 

از سابقه مصرف  یآگاه با انیاز متوف ی. در برخ ندینما یم فایعلت فوت ا نییرا در تع یدینقش موثر و مف یسم شناسان قانون مقدمه:

 یاز کشورها بررس یبعض در علت فوت را کوتاه نمود . نییتع به پرونده و یدگیتوان زمان رس یم یسم شناس یها یداروها و به کمک بررس

 یموارد نمونه ها شتریدر ب کنیباشد ل یم یسم شناس یها یبررس ادرار جهت ایخون  ینمونه ها یصحنه جرم تنها محدود به جمع آور

 یاز قتل و خود کش یناش یمرگهادر  یسم شناس جیمطالعه نتا نیدرا .گردد یم یجمع آور یاتوپس نیفوق در ح یها یالزم جهت بررس

فوق  جیبا مطالعه نتا باشدکه ردیگ یقرار م یباشد مورد بررس یمشاهده شده در صحنه جرم م یناگهان یمورد از موارد عمده مرگها دو که

 نمود. یریشگیحوادث مرگبار پ نیبتوان از وقوع ا

استان تهران  یقانون یپزشک سازمان حیجرم به سالن تشر یصحنه هااز  یجسد ارجاع Case-series ) ،200 (در مطالعه مذکور روش کار: 

مواد مخدر و سموم و دارو ها ابتدا  ییقرار گرفت . شناسا یبررس کربن مورد دیوجود هر گونه سم ، دارو ، الکل ، مونوکسی از نظر سم شناس

 الکل با روش یکم زی، آنال HPLC,GC/MS یدستگاه یدیتائ یو سپس روشها TLCروش  بهScreening test یاز روش غربالگر

Headspace GC ییو شناسا CO یبا استفاده از اسپکتروفتومتر UV حاصله جیباشد سپس نتا یم 

 مذکور با حوادث واقع در صحنه جرم مورد مطالعه قرار گرفت . جیقرار گرفته و ارتباط نتا یبررس مورد

 ۳1/  ۳9+  04/  19 آنهای سن نیانگیدادند م یم لیرا مردان تشک هیورد زن و بقم 92،  یاز خودکش یمورد مرگ ناش 411از  :یافته ها

را  هبقی و زن مورد 2۳ –و...)  یخفه شدگ ،یخوردگ کلولهی مانند چاقو خوردگ یمتعدد لیاز قتل ( بدل یمورد مرگ ناش 411 انیبود واز م

 یو از جهت سن و جنس تفاوت معن یاز لحاظ آمار نیبود . بنابرا ۳2/  ۳2+  09/  ۳9 زین آنها یسن نیانگیدادند که م یم لیمردان تشک

 ۳1 یخودکش ازی ) و ناش% .0/  9مورد (  ۳9از قتل،  یاز اجساد ناش یارسال یندارد . وجود مواد مخدر در نمونه ها موجود آنها انیم یدار

 رد. مثبت بودند( قرص برنج  ) نیفوت نمودند از نظر فسف یکه بعلت خودکش یاز افراد (%6/  9 )مورد  06. دی) به اثبات رس% 09مورد ( 

مثبت مشاهده شد از نظروجود داروها  مورد کیاز قتل مشاهده نشد و در قتلها  یناش یاز مرگها کیچیدر ه نیفسف شیآزما جهینت کهیحال

) و در % 09مثبت (  انوریمورد س ۳ر د یاز قتل آمارخودکش یناش یمرگها ) و در % 09مورد مثبت (  ۳1 یازخودکش یناش یدر مرگها

 یم ترامادول یو قتل دارو یاز خودکش یناش یشده در مرگها افتی ییدارو نیشتریمورد مثبت بود ب 00 (% 9/  9از قتل(  یناش یمرگها

 یسه حلقه ا یهایگ( ضد افسرد TCA یشود داروها یاز موارد را شامل م % .4/  4از موارد و در قتل  % 49/  9ها  یباشد که در خودکش

، ارگانوفسفره در  نهایازبی، بنزود تالی، فنوبارب ندرالیمانند ا ییداروها ) در رده دوم و% 4۳/  ۳(  یبا فراوان یاز خودکش یناش ی) در مرگها

 شیب یل باغلظت هاوجود متانو کنی(% ل 4/  9باشد (  یم یکسانی یفراوان یدر هر دو گروه دارا هیزجاج قرار دارند الکل یبعد یرتبه ها

 در قتلها قابل توجه است . mg % ۳4 از

 یدار ینتفاوت مع اند قتل فوت نموده ای یکه بعلت خود کش یمواد مخدر در اجساد یآن است که فراوان انگریحاصل ب جینتانتيجه گيری: 

از قتل به  یناش یشده در مرگها افتی یهادارو یفراوان است ها قابل توجه یدر خود کش نیوجود مواد همچون فسف کنیل(p<0.05) ندارد 

غلظت الکل در هر دو نوع مرگ  یمصرف در هر دوگروه است . فراوان یدارو نیعتریشا ترامادولی است که دارو یمراتب کمتر از خود کش

مخدر  که وجود مواد میابی یفوق در م جیبه نتا تیعنا با گردد. یبا متانول مشاهده م تیاز قتل مسموم یناش یدر مرگها کنیل بوده مشابه

 ییعلت فوت و در جوابگو نییشک ما را در تع یبرخوردار بوده است که ب ییاز آمار باال یکش از قتل و خود ی، دارو ها و سموم در اجساد ناش

 .دینما یم یاریبر گرفته از صحنه جرم  ییقضا یپرونده ها قیدق و حیصح
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 ایران نگهداری اکزمر در سالمندان تخت از سقوط اپیدمیولوژی

 یعلوم پرشک اهدانشگ ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل،کم یکارشناس یدانشجو ؛فاطمه واعظ

 رانیا تهران، ران،یا
Email: fatemehvaez897@gmail.com 

علوم  شگاه،دانیراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل،کم یکارشناس یدانشجو ؛زاده گلنوش قاسم

 رانیا تهران، ران،یا یپرشک

 یعلوم پرشک اه،دانشگیراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل،کم یکارشناس یدانشجو ؛بیغر الدیم

 رانیا تهران، ران،یا

علوم  ،دانشگاهیراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیارشد اتاق عمل،کم یکارشناس یدانشجو ی؛درحمانیوح

 رانیا تهران، ران،یا یپرشک

 یعلوم پرشک گاه،دانشیراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل،کم یکارشناس یدانشجو ؛محمد دانشمند

 رانیا تهران، ران،یا

 

کاهش  ،یوابستگ به شده و منجر ها بیسالمت سالمندان است که باعث انواع آس عیاز مشکالت شا یکیسقوط از تخت  مقدمه:

 ه فرد وب نهیهز لیتحمدر خانه سالمندان، رشیپذ ایو  مارستانیدر ب یروزانه، بستر تیفعال تیمحدود ،یافسردگ ،یمدخودکارآ

علل  یمطالعه بررس نیا از . هدفشودیدر سالمندان محسوب م تیاز علل مهم مرگ و معلول یکیاز آن  یجامعه و صدمات ناش

 .باشد یآن م از یریشگی، با هدف کاهش خطر سقوط و پسالمندان در خطر سقوط ییسقوط سالمندان و شناسا

و SID  ،ISC  ،Pubmed  ،Magiran ، Irandoc یاطالعات یگاههایجستجو در پا قیاز طر ،یمطالعه مرور نیدر اروش کار: 

 انجام گرفت. یولوژیدمیسالمندان، سقوط و اپ دواژگانیبا کل

 و میسالمندان، کمبودکلس یزندگ طیمح ،یبدن تیفعال ،ید سبک زندگمانن یمطالعات نشان داد که عوامل جینتا :یافته ها

 زا منجربه سقوط توانندیم ینقاط بدن و مشکالت قلب ریسا ایمفصل ران  بیروان گردان، کاتاراکت، آس ی، داروها D نیتامیو

 و بود یبدون افسردگاز سالمندان  شتریمرتبه ب 0نسبت شانس سقوط در سالمندان افسرده  نیتخت سالمندان شود. همچن

 بود. یاز سالمندان بدون اختالل شناخت شتریمرتبه ب 9 ینقص شناخت ینسبت شانس سقوط در سالمندان دارا

 امعهداشتن ج باشد،یهمراه م یزندگ وهیدر ش رییسقوط سالمندان با کاهش عملکردها و تغ نکهیبا توجه به انتيجه گيری: 

 در یعوامل خطر محل زندگ لیو تعد یابیارز ،یو انفراد یورزش گروه قیالمندان از طربه س شتریبه توجه ب ازیسالم ن سالمند

از  استفاده ن،یتامیدر افراد با کمبود و میوکلس D نیتامیمصرف و کر،یم سیکاتاراکت، گذاشتن پ یباال، جراح سکیافراد با ر

روانگردان،  یداروها سالمندان، قطع یجهت نگهدار ینقاط بدن در افراد پرخطر، مداخالت آموزش ریو سا پیمفصل ه یها محافظ

 یاز ابزارها استفاده با هیاول یابیدهد. لذا ارز یخطر سقوط را کاهش م ،یمداخالت روانشناس تها،یو الکترول عاتیدرمان ما

 از آنها دارد. تیسالمندان در خطر سقوط و حما یواقع ییدر شناسا یدیاستاندارد، نقش کل
 

 سقوط ،یولوژيدميلمندان، اپساواژگان کليدی: 
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Association between dietary habits and physical activity with risk 

of breast cancer among young women in Southern Iran: A case-

control study 

Aria Dianatinasab; Department of Biochemistry, Student research committee, 

Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.  

Email: dianati.aria@gmail.com  

Mostafa Dianatinasab; Department of Epidemiology, Shiraz University of 

Medical Sciences School of Health, Shiraz, Iran.  

Email: dianati.epid@gmail.com  
 

Background and Aim: Diet and physical inactivity represent 30–35% of risk factors that 

contribute to the onset of cancer. The issue that if certain dietary patterns can affect the risk of 

breast cancer or not, remained controversial. The concerns about this issue are considered like 

a “Hot topic” for oncologists and general population. 

Materials and Methods: From March 2016 through September 2017, 1010 young women 

aged 20 to 55 with breast cancer were recruited at a referral centre (Faghihi hospital) in Shiraz, 

Iran. Data were collected from questionnaire, medical, and histopathology reports. Multivariate 

logistic regression was performed to identify BC risk factors. 

Results: Findings of this study shown that, compare to healthy controls, younger marital age 

(odds ratio [OR]=0.35, 95% confidence interval [CI]: 0.188_0.685), history of breast disease 

(OR=4.71, 95%CI: 2.67_8.34), family history of BC (OR=3.41, 95%CI: 1.93_6.02), oral 

contraceptive [OC] use (OR=1.77, 95%CI: 1.31_2.38) and smoking (OR=2.48, 95%CI: 

1.56_3.96). On the other hand, eating red meat (OR=1.159, 95%CI: 1.04_1.28), eating fish 

(OR=1.55, 95%CI: 1.33_1.80), never eating fruit (OR=1.96, 95%CI: 1.07_3.82), often eat 

pickles (OR=0.46, 95%CI: 0.31_0.70) and physical activity more than 30 min per day 

(OR=0.67, 95%CI= 0.47_0.98) was directly associated risk of breast cancer. 

Conclusion: Present study support the hypothesis that food habits and physical activity can 

contribute to the risk of breast cancer. In other words, food habits or low physical activity, that 

result in overweight/obesity, increase the incidence of breast cancer. 
 

Keywords: Breast cancer; Diet; Risk factors; Epidemiology; Lifestyle; Physical 

activity. 
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آن  سهیاستان قم و مقا هیو کلسترول در شهرستان جعفر ابتید وعیش زانیم یبررس

 ستان قم و عوامل خطرمرتبط با آناز مناطق مرفه ا یکیدر وعیش زانیبا م

 قم یدانشگاه علوم پزشک یشگاهیکارشناس علوم آزما  ؛انیزهرا محمود
 

عامل مرگ در سراسر جهان هستند. عوارض قلبی عروقی از شایعترین و مهلک ترین  نیاول ،یعروق یقلب یماریب مقدمه:

ر د ریرواگیغ یها یماریمرتبط با ب ریمرگ و م زانیم نیرشتیب یعروق-یقلب یها یماریاست. ب 4پیامدهای بالینی دیابت نوع 

طبق  نی. همچنوندش یها کشته م یماریب نینفر در سال به واسطه ا ونیلیم .0از  شیکه ب یشود؛به طور یجهان را شامل م

هستند  یماریب نیعد امست زین گرینفر د ونیلیم 6کرده و  ریرا در گ یرانیا ونیلیدر حال حاضر پنج م ابتید یماریآمار، ب نیآخر

وزن بدن  ظحف ،یبدن تیانجام منظم فعال سالم، ییغذا میرژ هستند. ابتیاستان قم مبتال به د تیششم از جمع کی نی. همچن

 ریوقوع آنها را به تاخ ایکند  یریشگیپ یعروق یقلب یها-یماریو ب ابتیاز د تواند یم اتیاز استعمال دخان زیپره یعیدر حد طب

 .ندازدیب

نفر از افراد  9۳۳ نیکلسترول و قند از ب شاتیآزما جیاست که نتا یلیتحل یفیمطالعه توص کیحاضر  یمطالعه ش کار: رو

 ینیآو دینفر از افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت شه 911و هیمرکز جامع سالمت بخش جعفر شگاهیمراجعه کننده به آزما

 SPSSو توسط نرم افزار  دهیاخذ گرد راپنیطبق برنامه ا 69سال  هرد تا مخردا یدر منطقه شهرك قدس استان قم در ماهها

و استفاده از آزمون  یپراکندگ یشامل شاخص ها قیتحق نیمورد استفاده در ا یآمار یقرار گرفت. آزمون ها زیمورد آنال

ANOVA تست و  یطرفه و ت کیGraph  .بود 

 ه،یمرد در جعفر %99زن و %۳9خانم بودند) %91مرد و  نیاز مراجع %21دهد که  ینشان م یپراکندگ یشاخص ها :یافته ها

و  .(mg/dl) 66±.۳ بیافراد مورد مطالعه به ترت نیقند و کلسترول در ب نیانگیزن در شهرك قدس(. م%99مرد و % 29

21±0.070۳ (mg/dl) و  09479روستا  کلسترول در نیانگیو م 0117.۳ و شهر 60740در روستا ابتید نیانگی)مدیگرد نییتع

. دیمشاهده نگرد یدار یکلسترول و جنس و سن افراد مورد مطالعه رابطه معن نیدهد ب ینشان م یآمار زی(. آنال  06679در شهر

 زانیم نیب یدار یرابطه معن نی. همچندیمشاهده گرد یدار یرابطه معن یی/روستایو سن و جنس و شهر ابتید نیحال ب نیبا ا

 (.(p<0.05دیمشاهده گرد ییا/روستیکلسترول و شهر

 تیاز وضع یبا متوسط جهان سهیدر مقا رانی؛ایکیزیف تیعدم فعال ایوکمبود  یا هیدر بحث عوامل خطر تغذنتيجه گيری: 

ر د یدر منطقه مرفه شهر پرکلسترولیها و ابتید زانیمقاله م نیانجام شده در ا یبرخوردار است. طبق بررس یتر-نامساعد

دو منطقه  نیدر ا یسبک زندگ مردم و تیفعال زانیو تفاوت در م یا هیاست که به خاطر تفاوت تغذ شتریب ییبا روستا سهیمقا

 راپنیرح اشود.ط یم شتریب یعروق یقلب یماریب جهیکلسترول و در نت زانیقند،م شیپژوهش مشخص شد که با افزا نیاست.در ا

 یریاست که با اندازه گ نیا امهبرن نیکند. هدف ا یریشگیپ هایماریب نیدارد تا حد امکان از بروز ا یسع ییبرنامه ها میبا تنظ

و مشاوره  یداده، اقدامات الزم را اعم از اقدامات آموزش صیتشخ مارییدر ابتدای ب ایشدن  ماری، افراد را قبل از ب وعیش زانیم

 گردد. مارییب شرفتیپ ایتا مانع ازبروز  گذاردیبه موقع در مورد وی به اجرا م ییای تا دارو

 

 استان قم. - ريرواگيغ یماريب وعيش -ابتیکلسترول و د وعيش-راپنیاواژگان کليدی: 
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اپیدمیولوژی سقوط در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران شیراز، 

۶۹۳۱ 

ی کدانشجوی کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزش ؛مهدیه آردانه

 شیراز، ایران.

Email: mahdiehardanh73@gmail.com 

دکترا اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  ؛محمد فرارویی

 درمانی شیراز، ایران.

 

ری در جهت پیشگیری و باالتر( نیاز به توجه و برنامه ریزی بیشت 91با افزایش رو به رشد جمعیت سالمندان) زمينه و هدف :

این گروه سنی حس می شود. یکی از علل اصلی ناتوانی و بستری شدن سالمندان سقوط)افتادن( است. با وجود  از حوادث در

اهمیت و بروز زیاد، اطالعات کمی در مورد اپیدمیولوژی سقوط از سالمندان ایران در دست است. این مطالعه با هدف بررسی 

 سالمندان طراحی شده است.اپیدمیولوژیک سقوط در 

بر روی اطالعات پذیرش و بر اساس پرونده های بیمارستان های شهر شیراز مقطعی -این مطالعه توصیفی مواد و روش ها :

که  0۳6970470تا  0۳6۳70470 سال مراجعه کننده به بیمارستان چمران از تاریخ 91برای بررسی وضعیت سقوط افراد باالی 

شامل  رد استفادهطالعات موز سالمندان که به دلیل عوارض سقوط مراجعه کرده بودند انجام گرفت. اپرونده ا 4909شامل 

، میانگین اقامت در بیمارستان و میزان مرگ بر اثر سقوط در پیامد بعد از عارضه وضعیت دموگرافیک، عارضه پس از سقوط،

 مورد استفاده قرار گرفت.یفی روش های اماری مطالعات توصبرای انالیز،  مراجعه کنندگان بود.

( مرد بودند.در صد مراجعه کنندگان بر اساس 217۳)%0101( زن و .967)% 0910نمونه های مورد بررسی شامل  نتایج :

 011تا  60در گروه سنی  ۳76سال و % 61تا  00،  4270سال و % 01تا  0.، .007سال،% 1.تا  91در گروه سنی  2۳70سن،%

با عارضه غیر از شکستگی بر اثر ۳2799درصد با عارضه شکستگی %997۳2عارضه سقوط شکستگی بود، که%سال بودند. بیشترین 

بهبودی نسبی به همراه  ۳۳76بهبودی و ترخیص از بیمارستان % 9979مراجعه کرده بودند. پیامد بعد از عارضه شامل % سقوط

 روز بود. .و میانگین اقامت در بیمارستان  فوت 9% ناتوانی،

تعداد زیادی از سالمندان هر ساله دچار سقوط می گردند و نسبت قابل توجهی دچار عوارض شدید ناشی از   :جه گيرینتي

افتادن می شوند. این معضل منجر به هزینه های کالن و کاهش کیفیت زندگی گروه بزرگی از جمعیت کشور خواهد شد. با 

نهاد می شود خدمات و اگاهی رسانی اختصاصی جهت پیشگیری و درمان توجه به روند رو به رشد سالمندی جامعه ایرانی، پیش

 .سقوط و شکستگی ناشی از آن در سالمندان ارائه گردد
 

 سالمند، سقوط، عارضه :واژگان کليدی
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 13۶۱ - 1333در زنان ایرانی ازسال  بررسی روند بروز سرطان سینه

 یپزشک معلو هنشگادا ،بهداشت هنشکددا ،یولوژیدانشجوی کارشناسی ارشد اپیدم ؛موهبت والی اصفهانی

 نایرا ،شیراز ،شیراز

 ،یرازش ،شیراز پزشکی معلو هنشگادا ،بهداشت هنشکددا ،دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی مهدیه آردانه؛

 نایرا
 

بیماری یکی از علت های سرطان سینه در زنان یکی از بزرگترین بار سالمتی در جهان به حساب می آید. این زمينه و هدف : 

اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان در سراسر جهان است. با توجه به اینکه بروز سرطان یکی از منابع کلیدی در 

برنامه ریزی و ارزیابی تاثیر برنامه های کنترل سرطان در سطح کشور و منطقه است برآن شدیم تا روند بروز سرطان سینه در 

 بررسی کنیم. 4109تا  4111را از سال زنان ایرانی 

با استفاده از داده  4109-4111این مطالعه در قالب بررسی روند بروز سرطان سینه در زنان ایرانی از سال  مواد و روش ها :

انجام شد. داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار  http://healthdata.orgهای گزارش شده در سایت 

EXCEL2016 .مورد بررسی قرار گرفت 

 4109تا  4111نفر در همه ی گروه های سنی از سال 011111یافته ها نشان می دهد که میزان بروز سرطان سینه در  :نتایج 

سال روند بروز تغییر نمی کند و بروز  1.و بیشتر از  96-91سال، 26-09با شیب کمی در حال کاهش است.اما در گروه سنی 

ن گروه های سنی بدون تغییر در این سال ها دیده می شود. اما به طور کلی میزان بروز در گروه سنی بیشتر سرطان سینه در ای

 سال از دو گروه سنی دیگر بیشتر است.  1.از 

براساس یافته های این مطالعه، میزان بروز سرطان سینه تغییر چشم گیری در این سال ها نداشته است لیکن  نتيجه گيری :

سال بیشتر اتفاق می افتد. بنابراین تمرکز برنامه غربالگری در این گروه سنی می  91ن سرطان در گروه سنی باالتر از میزان ای

 تواند کمک کننده جهت سیر نزولی بروز سرطان سینه در زنان ایرانی باشد. 

 

 واژگان کليدی : بروز، سرطان سينه، زنان، ایران 
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Association Between Intake Of Caffeine During Pregnancy And 

Sleep Quality In Postpartum Period: A Population-Based Study 

Sohrab Iranpour1; PhD student of Epidemiology, Department of Epidemiology, Shahid 

Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

Gholam Reza Kheirabadi; MD, Association professor of psychiatric, Behavioral Sciences 

Research Center, Khorshid Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

sajjad rahimi pordanjani; PhD student of Epidemiology, Department of Epidemiology, 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

Hossein Ali Adineh; Msc of epidemiology, Department of Epidemiology and Biostatistics, 

Iranshahr University of Medical Sciences, Iranshahr, Iran. 

Mohammad Reza Maracy; PhD, Professor of Epidemiology, Department of Epidemiology 

and Biostatistics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
 

Background and Aim: Adequate sleep is one of the important required factors for good health and 

quality of life and sleep disorder especially in Women in child bearing is an important public health 

issue. Objective of this study was to examine the association between intake of caffeine during 

pregnancy and sleep quality in postpartum period. 
Materials and Methods: In this population-based cross-sectional study we investigated on a 

representative sample of 360 delivered women who had delivered in the last 3 months and had a live 

birth and attending 30 health care centers in Ardabil, Iran. For sampling, systematic random sampling 

method was used. We used PSQI questionnaire for assessing sleep quality. Those with more than score 

of 5 were considered as poor sleeper. The reported sensitivity and specificity for PSQI questionnaire 

has been as 98.7% and 84.4% respectively. To examine caffeine and other dietary intake of study 

participants throughout their pregnancy, we used a 106-item Willett-format Dish-based Semi-

quantitative Food Frequency Questionnaire (DS-FFQ). This Semi-quantitative Food Frequency 

questionnaire was specifically designed for Iranian adults. To examine the association of caffeine intake 

with sleep quality, we applied logistic regression in different models. The statistical significance level 

was set at p < 0.05. 

Results: According to PSQI, score of 187(53%) women were more than 5 that is indicative of poor 

sleep quality. Based on the second quartile as a reference group, there were marginally significant 

association in quartile 3 and significant association in quartile 4 between caffeine intake and poor sleep 

quality in crude model(P trend= 0.02) and model 1 (adjusted for age, occupation, education, BMI and 

sex of the infant) (P trend= 0.04). In model 2 (adjusted for model 1 and grains, fats, fruits and vegetables, 

nuts, fish and Poultry, meats (red meats and organ meats) and dairy, there were marginally significant 

association in quartile1 and significant association in quartile 3 and quartile 4 between caffeine intake 

and poor sleep quality ( P trend= 0.04). 

Conclusion: The results of our study suggest a non-linear significant association between caffeine 

intake and poor sleep quality in women. 
 

Keywords: pregnancy, Sleep Hygiene, population-based, Caffeine 
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The Association of Caffeine Consumption and Depressive 

Symptoms in US Adults: Data from National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) 

Sohrab Iranpour; PhD student of Epidemiology, Department of Epidemiology, 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

Siamak Sabour; MD, MSc, DSc, PhD, Postdoc, Safety Promotions and Injury 

Prevention Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 

Tehran, I.R. Iran. 
 

Background and Aim: Depression, a chronic and recurring disease, is a major public health 

problem. The Objective of this study was to examine the association between caffeine consumption and 

depression. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, we used data from the 2005–06 National 

Health and Nutritional Examination Surveys (NHANES). A total of 4737 individuals aged ≥18 years 

that answered the caffeine intake and depression questionnaires were selected for this study. Depression 

was assessed using the 9-item Patient Health Questionnaire (PHQ-9) with total score between 0 and 27. 

Those with PHQ-9 total scores ≥10 were considered as clinically relevant depressed. Statistical analysis 

was conducted using the SPSS version 18. In preliminary analyses, we used Student's t-test and one-

way analysis of variance (ANOVA) to examine statistical differences in daily average caffeine 

consumption and PHQ-9 score across strata of categorical characteristics. Also Pearson’s correlations 

coefficient was applied to examine the association of continues variables with caffeine consumption 

and PHQ-9 score. After preliminary analyses, to investigate the association of caffeine intake and 

depression multiple linear regression was used in different models. All of the reported P values 

were two-tailed, and the statistical significance level was set at p < 0.05. 

Results: The weighted overall prevalence of depression was %5.5 (4.3% in men and 6.6% in women). 

There was a significant association between caffeine intake and depression score in crude model ( Beta= 

.0.03 , P = 0.04), model 1 (adjusted for age, sex, Family PIR, BMI, Race/Ethnicity, Education level, 

Marital Status), ( Beta=0.05, P =0.001), Model 2 ( adjusted for Model 1 plus history of disease, thyroid 

problem, physical activity, Hemoglobin), ( Beta=0.04, P =0.002), and Model 3 ( adjusted for Model 2 

plus Vitamin D, Energy, Dietary fiber, Total fat, Vitamin B6, Total folate, Vitamin B12, Calcium, 

Magnesium, Zinc, Copper, Selenium, Alcohol) ( Beta=0.04 , P = 0.04). In subgroup analysis there was 

a significant association in men (Beta=0.058, P =.014) but not in women (Beta=0.036, P =.122). 

Conclusion: There was significant association between caffeine consumption and depression score 

in men but not in women. 
 

Keywords: depression, caffeine consumption, NHANES, adults.  
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آنان در مورد عوامل موثر بر  دگاهیو د انیدانشجو یلیعوامل موثر بر افت تحص

 یلیتحص شرفتیپ

 ،یشکراپزیپ یشاخه دانشکده  ،ییدانشجو یپژوهش تهیکم ،یشگاهیعلوم آزما یکارشناس ؛یمیرح پور نهیمت

 رانیتهران، ا ران،یا یدانشگاه علوم پزشک

دانشگاه  ،ییاماو م یشاخه دانشکده پرستار ،ییدانشجو یپژوهش تهی،کمیپرستار یکارشناس ی؛عبد یمجتب

 رانیتهران، ا ران،یا یعلوم پزشک

 

. هدف باشد یم تهافیباشد که موجب هدر رفت منابع اختصاص  یم انیدانشجو یلیافت تحص یاز معضالت آموزش یکی مقدمه:

در دانشگاه  یلیتحص شرفتیآنان در مورد عوامل موثر بر پ دگاهیو د انیدانشجو یلیعوامل موثر بر افت تحص یمطالعه بررس نیاز ا

 بوده است. 0۳69 - 69در سال  رانیا یعلوم پزشک

شد.  انجام یراپزشکیو پ یپرستار ،یپزشک انیاست که دانشجو یلیتحل-یمقطع یمطالعه  کیحاضر  یمطالعه روش کار: 

رشته  از انیدانشجو یتمندیپرسشنامه رضا ک،یاطالعات دموگراف ستیشامل چک ل یقسمت 9پرسشنامه  کیاطالعات توسط 

 عوامل نامهو پرسش انیدانشجو دگاهیاز د یلیاز بروز افت تحص یریشگیو پ یلیافت تحص نهیدر زم گریعوامل موثر د ،یلیتحص

 . بعداست فوق انجام شده یتمام پرسشنامه ها ییایو پا ییانجام گرفته است. روا انیدانشجو دگاهیاز د یلیتحص شرفتیموثر بر پ

 یبررس از پس زین یآمار یاطالعات انجام شد و تست ها لیو تحل هیتجز یبرا یلیو تح یفیاطالعات، آمار توص یاز جمع آور

 .دندینمونه ها انتخاب گرد عینوع توز

 با یلیداشتند. افت تحص تیخود رضا یاز رشته  انیاز دانشجو % 40729درصد بود و  4979 یلیفت تحصا یفراوان :یافته ها

 بیترت به نایدانشجو یلیاز افت تحص یریشگیارتباط را داشتند. در عوامل پ نیشتریدروس ب ینظم و دقت در مطالعه  ت،یجنس

و در  رفتندگ را ازیامت نیشتریدر خوابگاه و دانشگاه ب ینات رفاهمجرب و بهبود امکا دیدانشکده، استفاده از اسات یآموزش تیفیک

و  یدرس وضوعم دانشجو، تسلط استاد بر زهیانگ بیبه ترت ریتاث نیشتریب انیدانشجو یلیتحص شرفتیعوامل موثر بر پ یبررس

 بود. یشغل ندهیآ

 شرفتیعوامل پ نیمطالعه است و موثر تر نظم در مطالعه و دقت در یلیافت تحص ای تیعامل موفق نیموثر ترنتيجه گيری: 

در  یادیز تیاهم یاست. مشاوره روانشناس انیدانشجو یشغل ندهیو آ یدانشجو، تسلط استاد بر موضوع درس ی زهیانگ یلیتحص

از افت  یریشگیپ یبرا ستمیس کی جادیپژوهش حاضر ا یها افتهیدارد، پژوهشگران بر اساس  انیدانشجو یآموزش رفع مشکالت

 شود. یریشگیپ یمل هیو هدر رفت سرما یتا بتواند از صدمات احتمال کندیم شنهادیپ یلیصتح
 

 رانیدانشجو، ا ،یليافت تحص واژگان کليدی: 
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Domestic elder abuse and associated factors in elderly women in 

Tehran 

Negar Piri; MSc student of Epidemiology, Epidemiology Department, School of 

Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

Email;  piri.negar@gmail.com. 

Koorosh Etemad; Department of Epidemiology, Faculty of Public Health, Shahid 

Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.  

Parissa Taheri Tanjani; Assistant Professor, Department of Internal Medicine, 

Faculty of Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran, Iran. 

Soheila Khodkarim; Department of Epidemiology, Faculty of Public Health, Shahid 

Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
 

Background and Aim: Elderly people often are abused in many ways with serious and pasting 

consequences. Elder abuse remains one of the most hidden forms of family conflict and it is anticipated 

that it is rising in many countries which are rapidly experiencing population aging. The purpose of study 

is to investigate the status of domestic elder abuse in elderly women and their related factors in Tehran. 

Materials and Methods: This cross-sectional study conducted in 2017 on 260 women aged 60 and 

older, selected through multistage random sampling. The information of abuse and its risk factors was 

collected through interviews with the elderly in their homes. To measure domestic elderly abuse, the 

standard domestic elderly abuse questionnaire was used. The ordinal logistic test was used in Stata 12 

to identify the factors related to elder abuse. 

Results: Results showed that 90.4% of subjects have experienced at least one type of abuse, which 

the highest rate of abuse was authority deprivation (68.5%), and the lowest was rejection (11.2%). The 

ordinal logistic analysis showed that the chance of being in higher levels of abuse is significantly higher 

in elderly people over 70 years than older people aged 60-62 years (OR=2.07, CI: 1.03- 4.17). The 

chance of being in higher classes of abuse in the illiterate elderly than in literate elderly, elderly with a 

household size ≥2 compared to the elderly with a lower household size and the elderly with an income 

level of less than 8 million Rials than the elderly with an income level above 15 million Rials was more, 

which was not statistically significant. 

Conclusion: Results showed that Domestic elder abuse is common in older women. Oldage is an 

important risk factor for Domestic elder abuse in elderly women in Tehran. Managing and preventing  

elderly abuse is an important issue that needs to be addressed. 

Keywords: Domestic elder abuse, Elderly women, Risk factor 
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ت استان مثب ریاسم مارانیدرمان ب جیبا نتا ابتیارتباط ابتال همزمان سل و د یبررس

 نگلستا

 رانیتهران، ا ،یهشتب دیشه یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یولوژیدمیارشد اپ یکارشناس یدانشجو ؛یرینگار پ

 .رانیگلستان، ا یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت بهداشت ها،یماریکارشناس ب ؛صادق زاده دهیحم

ه بهداشت، دانشکد ت،یاز مصدوم یریشگیو پ یمنیا یارتقا قاتیمرکز تحق ،یولوژیدمیاپ اریاستاد ؛ورش اعتمادک

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

تهران،  ،یبهشت دیهش یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یولوژیدمیگروه اپ ،یولوژیدمیاستاد اپ ی؛محراب داهللی

 رانیا

دانشکده  ،یروه بهداشت عموم، گ MPH)) یو بهداشت عموم یعفون یها یماریاستاد متخصص ب ی؛حاتم نیحس

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یپزشک بهداشت، دانشگاه علوم

 رانی، اگلستان ی، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت بهداشتیپزشک عموم ؛این یکمال درضایحم
 

 مناسب رلمانند عدم کنت یشود. معضالت یمحسوب م یسالمت جهان دیتهد کی ابتیو د سیتوبرکلوز یو همراه بیترک مقدمه:

 در یبر پاسخ درمان ابتید ریتاث نهیاست. در زم یماریدو ب نیاز جمله مشکالت بروز هم زمان ا ،ییقند خون و تداخالت دارو

 مارانیدرمان ب جیبا نتا ابتیارتباط ابتال همزمان سل و د نییمطالعه تع نیمطالعات متفاوت است. هدف ا جینتا یسل مارانیب

 باشد. یمثبت م ریاسم

 اسفند تا 60ماه سال  نیکه از فرورد یدیمبتال به سل جد مارانیب یمطالعه به روش کوهورت گذشته نگر بر رو نیاش کار: رو

 بتث مثبت در سامانه ریاسم یوینمونه خلط به عنوان سل ر شیو آزما یدر استان گلستان براساس پروتکل کشور 0۳ماه سال 

 ریتاث یبررس یمبتال هستند، انجام شد. برا زین ابتید یماریع درمان ضد سل به بو همزمان در شرو دهیسل به ثبت رس مارانیب

 استفاده شد. SPSS 21در نرم افزار  کیلجست ونیرگرس لیو تحل هیاز تجز مارانیدرمان ب جینتا یبر رو ابتید

بروز  زانیم نیشتریبود که ب مورد 460۳مطالعه  نیساله ا 9 یزمان یمثبت در دوره  ریسل اسم دیتعداد موارد جد :یافته ها

هزار نفر بود.  کصدیمورد در  4022با  60مربوط به سال  زانیم نیهزار نفر و کم تر کصدیمورد در  4229با  00سال  به مربوط

 اد،یمحل سکونت، اعت ت،یسن، جنس، وزن، مل یرهایپس از کنترل متغ رهیچندمتغ کیلجست ونیرگرس لیتحل و هیتجز جینتا

به  یابتید رینسبت به افراد غ ابتینشان داد که شانس مرگ در افراد مبتال به د هیاول وگرامیب یآنت تیوضع و هیاول ریتراکم اسم

: شانس نسبت(  است:%  9209 –نسبت  ابتیشانس شکست درمان در افراد مبتال به د نی؛ همچن) 9489  باالتر یشکل معنادار

 معنادار نبود. یاز لحاظ آمار جهینت نیکمتر است که ا یابتیردیافراد غ به09 ناناطمی دحدو ، 4229

 باشد؛ رگذاریمثبت تاث ریمبتال به اسم مارانیدرمان ب جینتا یتواند بر رو یم ابتیسل و د یماریابتال همزمان دو بنتيجه گيری: 

  .ردیمثبت مورد توجه قرار گ ریمبتال به سل اسم مارانیب یدر روند درمان دیمسئله با نیلذا ا
 

 درمان جینتا ابت،یسل، دواژگان کليدی: 
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 نهیدر زنان مبتال به سرطان س یعوامل مرتبط با سالمت جنس

یی دانشگاه مامایی، کمیته تحقیقات دانشجو -مامایی، دانشکده پرستاری سیکارشنا یودانشج ؛وندینرگس کول

 علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

قات دانشجویی مامایی، کمیته تحقی -مامایی، دانشکده پرستاری سیاکارشن ویدانشج زینب مرادی لیلستانی؛

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 

سر جهان استزمينه و هدف:  سرا سرطان در میان زنان  شایعترین نوع  ستان  سرطان های زنان را  %۳1تقریبا  ، به طوری کهسرطان پ از 

شکیل می دهد ست اما نگرانی هایی در مورد با وجود اینکه بازماندگ .ت شخیص زودرس و بهبود درمانی افزایش یافته ا سرطان به دلیل ت ان 

شریک جنسی، عملکرد جنسی، تصویر بدنی و جذابیت جنسی در زنان مبتال به سرطان سینه وجود دارد. مطالعات در مورد سالمت جنسی 

شد. هدف از ای سالمت و عوامل موثر بر آن در این جامعه محدود می با سی تعیین عوامل مرتبط بر اختالل در  ن مطالعه مروری کنونی، برر

 جنسی زنان مبتال به سرطان سینه است.

 Since Direct ،Pubmed ،Iran Medexاین مطالعه به صــورت مروری می باشــد که با اســتفاده از پایگاه های اطالعاتی روش کار: 

 4101و مقاالت چاپ شده از سال های  Sexual Dysfunction, Sexual Health, Women,  ،Breast Cancerوکلیدواژه های 

شدند و از بین  4100تا  ستجو  سط دو  .0مقاله، نتایج  42ج ست. کیفیت مقاالت و یافته ها تو سی و تحلیل قرار گرفته ا مقاله مورد برر

 محقق بطور مستقل از هم انجام شد.

کرده بودند. مطالعات میزان شــیوع اختالل عملکرد جنســی نظیر تحریک جنســی،  بیمار در مطالعات توصــیفی شــرکت 4.91یافته ها: 

سینه را بین  سرطان  سی در زنان مبتال به  سم و میل جن سی، ارگا ضایت جن شتر مطالعات روی نقش  %61-29ر گزارش کرده بودند. بی

جمی جراحی شامل بازسازی سینه، جراحی نگهدارنده گزینه های درمانی در سرطان تمرکز کرده بودند و یافته ها نشان داد، درمانهای تها

سینه، ماستکتومی دو طرفه و یک طرفه منجر به اختالل در سالمت جنسی می شوند. برخی یافته ها در مورد تاثیر جراحی بازسازی سینه 

لوژیک شـــامل ایمونوتراپی، و جراحی نگهدارنده ســـینه متناقض گزارش شـــده بود. برخی دیگر از مطالعات نشـــان داد، درمانهای فارماکو

اندوکرین تراپی و مهارکننده های آروماتاز با تشــدید عالئم وازوموتور و یائســگی، اختالل عملکرد جنســی را تســریع می بخشــند. در بین 

های فوق بر درمان درمانهای فارماکولوژیک، تاثیر منفی مهارکننده های آروماتاز بر عملکرد جنسی، بیشتر بود. یافته ها نشان داد تاثیر منفی

شناختی نظیر خود شاخص توده بدنی، عوامل روان سمی مثل  سی متاثر از عوامل طبی/ج شدت اختالل عملکرد جن پنداره، -مدت زمان و 

 .افسردگی و عوامل بین فردی نظیر صمیمیت و ارتباط با همسران می باشد 

شان داد. مطالعه مروری کنونی تاثیر منفی درمانهای جراحی و فا نتيجه گيری: سرطان ن سی زنان مبتال به  سالمت جن رماکولوژیک را بر 

ــه درمانهای مختلف بر  ــناختی و بین فردی، مطالعات مربوط به تاثیر و مقایس ــمی، روانش مطالعات دیگر با در نظر گرفتن نقش عوامل جس

 نهاد می گردد.تطابق و بهبود سالمت جنسی در زنان مبتال به سرطان سینه و همسران آنها، در آینده پیش

 

 سالمت جنسی، سرطان سينه، زنانواژگان کليدی: 
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Frequency of Chronic Atrophic Gastritis among 11543 Patients 

from a Pathology Clinical Center between 2012 and 2016 in 

Mashhad 

Pouya Ghaderi; Student Research Committee, School of Medicine, Mashhad Islamic Azad University, 

Mashhad 

Zahra Behrooznia; Student Research Committee, Gastric Cancer Research Group, School of 

Medicine, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad 

Ahmad Gholipoor; Student Research Committee, Gastric Cancer Research Group, School of 

Medicine, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad 

Bita Zargaran; Student Research Committee, Gastric Cancer Research Group, School of Medicine, 

Mashhad Islamic Azad University, Mashhad 

Shamim Delavari Lotfabad; Student Research Committee, Gastric Cancer Research Group, School 

of Medicine, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad 

Saba Poorali; Student Research Committee, Gastric Cancer Research Group, School of Medicine, 

Mashhad Islamic Azad University, Mashhad 

Ali Shariat Razavi; Student Research Committee, Gastric Cancer Research Group, School of 

Medicine, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad 

Sepideh Mansoori Majoofardi; Student Research Committee, Gastric Cancer Research Group, School 

of Medicine, Mashhad Islamic Azad University, Mashhad 

Azra Izanloo; Gastric Cancer Research Group, Mashhad 

Mohammad Dehghani; School of Pharmacy, Tehran Islamic Azad University, Tehran 

 

Background and Aim: Although the global incidence of gastric cancer has been decreased 

dramatically in recent decades, north and northwest of Iran have the highest incidence rate of gastric 

cancer. The intestinal type of gastric cancer usually occurs in gastric tissues with chronic atrophic 

gastritis (CAG). The epidemiologic data of CAG as an important precursor lesion are rare. In this study, 

we aimed to determine the frequency of CAG base on pathologic reports of upper gastrointestinal biopsy 

samples from pathology clinical center in Mashhad, Iran. 

Materials and Methods: In this cross sectional study, pathologic reports of patients diagnosed with 

gastropathy in upper gastrointestinal endoscopy from 2012 to 2016 were reviewed. Totally 11543 

patients with available and complete pathologic reports enrolled. The patients with incomplete or 

unclear pathologic reports were excluded. The frequency of CAG and demographic patient’s 

information were analyzed by SPSS version 18 and Chi-square test was used. 
Results: The prevalence of CAG was 5.7% among 11543 subjects. Totally 47.3% patients were male 

and 52.7% were female. The incidence of CAG was 5% and 6% in women and men, respectively. By 

Chi-square test, there is significant difference in male and female (p = 0.0001).  

Independent T.test shows the significant correlation between age and CAG, (P = 0.0001). The age range 

of patients with atrophy varies from 5 to 90 years. The mean age of patients was 58.65 +_15.09. By 

Chi-squre test, there is significant correlation between frequent of CAG and regions of gastric (p = 

0.0001). The most frequent region of atrophy was antrum. The prevalence of atrophy was statistically 

higher in H.pylori non-infected individuals (p = 0.0001).  
Conclusion: In our study, the prevalence of CAG is not higher than estimated incidence rate in meta-

analysis. Like most studies, prevalence of CAG has significant correlation with male gender and older 

age. About the correlation with H.pylori, we can judge better by serological assessment in further 

studies. 
Keywords: Chronic Atrophic Gastritis, Prevalence, Helicobacter pylori  
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Samira Zahiri Sharif abadi; School of Medicine, Qom Islamic Azad University, Qom 

 

Background and Aim: Gastric intestinal metaplasia is one of the pre-neoplastic lesions of gastric tissues. 

Helicobacter pylori (H.pylori) infection is the main risk factor of gastric intestinal metaplasia. Gastric 

adenocarcinoma as a high incident cancer in some regions of Iran, usually originate from intestinal 

metaplasia. Limited data is available about the prevalence of IM in Iran. We aimed to determine the 

prevalence of IM and H.pylori infection in these patients. 
Materials and Methods: This retrospective epidemiological study has been done in referral 

gastrointestinal laboratory in Mashhad; between March 2012 and March 2017. 11543 patients had all 

undergone upper esophagogastrodeodendoscopy and biopsy reports had been available. Unclear and 

incomplete reports excluded. Demographic information, the most frequent region of IM, H.pylori and IM 

prevalence were assessed in patients. All data analysed by SPSS version 18, Chi-square and T-test was 

performed for comparing the variables. 

Results: The prevalence of endoscopic IM among 11543 subjects was 15.9%. Totally 47.3% patients were 

male and 52.7% were female. The age range of patients with IM varies from 5 to 91 years with the mean of 

55.28 ± 15.48. Independent T.test showed the significant correlation between age and IM, (P = 0.0001). The 

incidences of IM were 15.9% and 17.4% in women and men, respectively. By Chi-square test, there was the 

significant difference in male and female (p = 0.0001). By Chi-squre test, there was significant correlation 

between frequency of IM and regions of gastric (p = 0.0001). The most frequent region of atrophy was 

antrum. The prevalence of IM was not statistically higher in H.pylori infected individuals (p = 0.230). 

Conclusion: In our study, the overall prevalence of endoscopic IM was 15.9% and it was not statistically 

higher in patients with H.pylori infection. Prevalence of IM in males was significantly higher than women 

and it correlated to increasing age. 
 

Keywords: Gastric Intestinal Metaplasia, Helicobacter pylori, Prevalence  
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Background and Aim: Gastric cancer (GC) is characterized as the fourth most common cancer and 

second leading cause of cancer mortality in the world. Epidemiological studies have been done all 

around the world but the exact GC epidemiology still remains unclear in Mashhad. The purpose of the 

present research was to assess the GC epidemiology in Mashhad, Iran. 
Materials and Methods: In this study, 11543 individuals were employed from July 2012 to 

December 2017. The primary tumor was classified as the basis of either findings of endoscopic and 

pathologic results. The patients were first screened then endoscopy done for evaluation of symptoms 

related to upper gastrointestinal tract. Demographic data extracted from charts. After data entering, a 

controller rechecked information. Data was analyzed with SPSS version 16.0 (P < 0.05). 

Results: The prevalence of endoscopic carcinoma among 11543 subjects was 5.6%. Totally, 47.3% 

patients were male and 52.7% were female. The incidence of carcinoma was 2% and 8% in women and 

men, respectively. By Chi-Square test, there is significant difference in male and female (P = 0.0001). 

Independent t-test showed significant correlation between age and carcinoma (P = 0.0001). The age 

range of patients with carcinoma varies from 6 to 92 years with the mean of 64.21 ± 14.45 years. By 

Chi-Square test, there is a significant correlation between prevalence of carcinoma and regions of gastric 

carcinoma (P = 0.0001). The most frequent region of carcinoma was mucosal area. The prevalence of 

carcinoma was statistically higher in H.pylori non-infected individuals (P = 0.0001). 

Conclusion: According to main findings in the research, GC epidemiology in Mashhad, mucous area 

was reported as the most involved area. 

 

Keywords: Gastric Cancer, Helicobacter pylori, Prevalence 
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 یک مطالعه مروری – (BIS)مروری بر ابزار اندازه گیری رفتار تکانشی بارت 

 

 دانشجو کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. رستم معروف؛ سما

تکانشگری یک بعد مهم از شخصیت هر فردی می باشد و چندین نظریه هم وجود دارد که در آن تکانشگری  : ينه و هدفزم

یک جزء جدا از رفتارهای شخصیتی بوده و نوعی عملکرد روانشناختی می باشد. یکی از مهم ترین ابزار هایی خودگزارشی 

 .عه ، یک بررسی متون برای بررسی ویژگی های این ابزار مهم می باشداست. هدف از این مطال 00تکانشگری ابزار بارت ورژن 

 MEDLINE  ،PSYC INFO   ،Googleاطالعات مورد نظر از طریق جستجوی پایگاه های اطالعاتی  مواد و روش ها :

Scholar  ،PubMed  ، IranDoc ،Magiran  ،scopes  و SID تکانشگری و با استغاده از کلید واژه های رفتار تکانشی ،

، پرسشنامه، بارت و ابزار تکانشگری بارت به دست آمد. مالك ورود مطالعات، روان سنجی آخرین ورژن این ابزار برای جمعیت 

 های بزرگسال می باشد.

 در نمونه هایی از جمعیت بزرگساالن BIS-11مطالعه ی مناسب یافت شده ، پرسشنامه ی  44با توجه به نتایج حاصل از  :نتایج 

و زندانیان و مصرف کنندگان مواد و سایر جمعیت ها از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بودند. با توجه به شیوه دریافت پاسخ 

که به صورت پنج گزینه ای می باشد در مقایسه با وضعیت دو گزینه ای که در سایر پرسشنامه ها وجود دارد توانایی سنجش و 

ش داده است البته با توجه به چند بعدی بودن این پدیده باید همواره دخالت سایر عوامل مانند افتراق این پرسشنامه را افزای

 سن، جنس، میزان تحصیالت  را در ابعاد گوناگون این پدیده در نظر گرفت.

گری )شناختی، ، می توان سه نوع عامل تکانش BIS-11با توجه به یافته ها می توان گفت با استفاده از پرسشنامه  نتيجه گيری :

حرکتی، بی برنامگی( را به درستی بررسی کرد. این پرسشنامه با پرداختن غیر مستقیم و عدم پرسش از مواردی که بار ارزشی 

منفی مشخصی در شرایط اجتماعی به همراه دارند، به عنوان یک ابزار خوب برای سنجش ابعاد پدیده تکانشگری شناخته شده 

 .است

 

 یرفتار تکانش ،BIS پرسشنامه، پرسشنامه بارت،  ،ینشگرتکا : واژگان کليدی
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 ۶۹۳۱ –نیازسنجی سالمت محله اسکان شهر یزد

 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ؛سیدمحمدحسین حسینی

 صدوقی یزد دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید؛ هادی محمدی مدرس

 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد؛ هادی فیوجی

 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد؛ تهمینه آگاه

 زدی دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی؛ سیدعلی پورمصطفوی

 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد؛ سعید حسینی

  دکترای اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد؛ محمدحسن لطفی

 

نیاز چیزی است که برای ارضاء و تحقق یک هدف قابل دسترس، ضروری یا مفید است. از این منظر نیاز یک زمينه و هدف: 

بندی بخشی و اولویّت. نیازسنجی فرآیند نظمشودکند که رفع آن موجب تحقق هدف یا تسهیل در آن میای پیدا میواسطه نقش

نیازهای اجتماع است. این مطالعه با هدف تعیین نیازهای سالمتی محله اسکان شهر یزد در چهار حیطه نیازهای امنیتی، زیست 

 ات سالمت طراحی و اجرا شده است.  محیطی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی و خدم

می باشد. جامعه هدف کلیه ساکنین محله اسکان  (cross sectional)این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی مواد و روش ها: 

بوده و داده ها به روش کیفی و با استفاده از اجرای بحث گروهی متمرکز جمع آوری شده اند.  0۳69شهر یزد در ابتدای سال 

گروه وارد مطالعه شدند. یک گروه مرد و یک گروه زن از هر یک از  9ال بردن قابلیت تعمیم نتایج به کل جامعه تعداد جهت با

سال افراد تشکیل دهنده گروه ها بودند. جهت یکسان سازی مصاحبه  91سال و باالی  91تا  49سال،  49تا  09گروه های سنی 

فاده شد. اولویت بندی نیازها و عوامل تامین کننده آنها نیز با استفاده از گروه خبرگان ها از پرسشنامه ای نیمه ساختار یافته است

 و با امتیاز دهی از یک تا پنج به آیتم های میزان درخواست، شدت مشکل، فوریت مداخله، امکان مداخله و اثربخشی، انجام شد. 

مربوط به عوامل زیست محیطی می باشند. پنچ عامل اول که  در این مطالعه بیشترین نیازها و عوامل برطرف کننده آن :نتایج

از نظر اولویت هم در یک سطح قرار گرفته اند شامل استاندارد سازی پارك ها و فضای سبز، بهبود کیفیت جمع آوری زباله، 

 بهبود نظافت کوچه و خیابان، زیباسازی محله و تاسیس باشگاه و محل های ورزشی می باشند. 

با توجه به نتایج نیازهای سالمت اولویت دار در این مطالعه  حداقل نیازهای سالمتی جامعه می باشند و رفع آنها : نتيجه گيری

بیشتر به عهده دستگاه های مربوطه می باشد تا خود مردم. بنابراین الزم است مسئولین امر توجه ویژه ای به رفع این نیازها 

 داشته باشند.   
  

 سنجی، سالمت،  اسکان، یزدنياز :واژگان کليدی
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بررسی اثر مداخله با برنامه آموزش تغذیه به همراه توزیع یک وعده غذای گرم به 

 1-۱سنجی در میان کودکان های تنمنظور مقابله با سوء تغذیه و بهبود شاخص

 سال تحت پوشش روستا مهدهای شهر دزفول

اسالمی  های پزشکی، دانشگاه آزاد، دانشکده علوم و فناوریگروه تحصیالت تکمیلی علوم تغذیه ؛پگاه رهبری نژاد

 واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

می های پزشکی، دانشگاه آزاد اسالگروه تحصیالت تکمیلی علوم تغذیه، دانشکده علوم و فناوری ؛پورمریم محمد

 واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

احد های پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی ولوم تغذیه، دانشکده علوم و فناوریگروه تحصیالت تکمیلی ع؛ آریو موحدی

 علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 دفتر بهبود تغذیه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران ؛زهرا عبدالهی

شت، درمان و غذیه، وزارت بهدادفتر بهبود تغذیه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر بهبود ت؛ مینا مینایی

 آموزش پزشکی، تهران، ایران
 

و  یخوار. کمگرددیکودکان از اهم موضوعات در گستره جهان محسوب م یو مناسب برا یکاف ییمنابع غذا نیتام زمينه و هدف :

همچنان به قوت خود به  رانیا در حال توسعه، از جمله یکه در کشورها یاند ، بطورگرفته یجا هیسوءتغذ فیدر دو سر ط یخوارشیب

 ،یانرو ،یگوناگون سالمت، شامل: سالمت جسمان یهاجنبه ی. افزون بر آن، کم خوارتندهس یباق یدر بهداشت عموم یدیعنوان مسئله کل

 ریکه مرتبط با تاخ باشندیم یخواراز جمله عوارض کم یوزنو کم یقدکوتاه ،ی. الغردهدیقرار م ریرا تحت تاث یو اجتماع یمعنو ،یشناخت

ه به همرا هیاثر مداخله با برنامه آموزش تغذ نییمطالعه تع نیروند. هدف از ایبه شمار م یذهن تیو کاهش ظرف یرشد جسم ،یدر رشد مغز

سال تحت پوشش روستا  4-9کودکان  انیدر م یسنجتن یهاو بهبود شاخص هیگرم بمنظور مقابله با سوءتغذ یوعده غذا کی عیتوز

 .باشدیدزفول مشهر  یهامهد

سنجی شامل وزن برای قد، وزن برای سن، قد برای سن و نمایه توده بدنی برای های تنشاخص Zدر این مطالعه امتیاز  مواد و روش ها :

ها براساس استانداردهای ری شد و سپس دادهنفر کودك مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار آنترو و آنتروپالس گردآو 2۳9سن در میان 

 انجام شد.  SPSSها با استفاده از نرم افزار بندی گردید. تجزیه و تحلیل دادهسازمان جهانی بهداشت برای رشد کودکان طبقه

س از مداخله این درصد کودکان به الغری متوسط تا شدید مبتال بودند که پ 9در جمعیت مورد بررسی، پیش از مداخله حدود  نتایج :

های آنتروپومتریک های پیش و پس از مداخله افرایش تمامی شاخصمقایسه داده حاصل از نتایج چشمگیر درصد کاهش یافت. 2میزان به 

یه های وزن، قد، نمایه توده بدنی، وزن برای قد، وزن برای سن و نماگیری را پس از مداخله نمایان ساخت. افزایش در شاخصمورد اندازه

 قدی مشاهده نشد.دار بود، در حالیکه ارتباط معناداری در وضعیت کوتاهتوده بدنی برای سن از نظر آماری معنی

دن بایست تقویت شود و تا ناپدید شای کودکان میای به ویژه آموزش تغذیه بمنظور بهبود وضعیت تغذیههای مداخلهبرنامه نتيجه گيری :

ای برای نوجوانان، جوانان و ب رآن ، طراحی و اجرای مطالعات ملی تغذیهه در کودکان ادامه یابد. عالوهیا به حداقل رساندن سوءتغذی

 بزرگساالن می تواند ارتقاء سطح سالمت جامعه را به دنبال داشته باشد. 
 

 سنجی، آموزش تغذیه، سوءتغذیههای تنشاخص : واژگان کليدی
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خراسان  ماهه ۶ -0۳در کودکان  ومیاپ با تیسمومماز  یرگ ناشمیزان و روند م

  ۶۹۳3-۶۹۳0 ،یشمال

علوم پزشکی  بهداشت، دانشگاه کمیته پژوهشی دانشجویی، شاخه دانشکدهدانشجوی دکتری اپیدمیولوژی،  ی؛وریط ریام

 ایران، تهران، ایران

درمانی  مات بهداشتیکارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خد ؛صفرپور یمهد

 ایران ،بابل ،بابل

ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و  یکارشناس ؛معصومه محمدزاده

 بابل، ایران ل،خدمات بهداشتی درمانی باب

 ایران رد،مالی، بجنوی خراسان شدانشگاه علوم پزشک، معاونت بهداشتی کارشناس بهداشت عمومی، ؛محمدزاده نیپرو

 یرانا ی خراسان شمالی، بجنورد،دانشگاه علوم پزشک، معاونت بهداشتی کارشناس بهداشت عمومی، ؛دادجو  میمر

 

ع و درمان به موق صیکه در صورت عدم تشخ چرا ،خطرناك باشد اریبس تواندی در کودکان م ومیبا اپ تیمسمومزمينه و هدف : 

 ماده در کودکان نیبا ا تیاز مسموم یرگ ناشمیزان و روند م نییمطالعه حاضر با هدف تع تواند سبب مرگ کودك گردد. یم

 ماهه انجام شد. 96تا  0

)سن، جنس، محل  کیشامل اطالعات دموگراف ،حاضر تیبر جمع یمبتن -یمطالعه مقطع ازیمورد ن یداده ها مواد و روش ها :

-69 یهاسال یط یدر استان خراسان شمال هماه 0-96بت مرگ کودکان ث یسکونت و سن مادر( و علت مرگ از بانک اطالعات

مورد  یونیدوره مطالعه با استفاده از مدل رگرس یط ومیبا اپ تیاز مسموم یو روند مرگ ناش زانیم .گردیداستخراج  0۳61

 قرار گرفت. یبررس

دختر ثبت شده بود.  (%9/92) 91 پسر و 91(%2/29)در  ،مرگ ناشی از مسمومیت با اپیوم مورد 001دوره مطالعه  یطنتایج : 

 2/09مورد ) 69و  شهر به مربوط  مورد مرگ ها (% 9/0۳) 09. است بوده ماه 1/0 ± ./6 تیاز مسموم یمرگ ناش یسن نیانگیم

 نیتر نییاو پ نی. باالترستبوده ا سوادیدر کودکان با مادران ب( % 2/92)مرگ  یفراوان نیشتری(. بP <110) بودند روستا از (%

 نیانگیمطی دوره مطالعه مرگ در هزار تولد زنده بوده است. در  1/.و  0/0با  بیبه ترت 62و  64 یمرگ مربوط به سالها زانیم

در هزار  1۳/1به صورت متوسط رشد که سالیانه در هزار تولد زنده بوده است  0/0برابر ناشی از مسمومیت با اپیوم مرگ  زانیم

 (.P= 09/1دار نبوده است ) یمعن یت که از نظر آماراس هتولد زنده داشت

 آموزش و یاطالع رسان سواد،یدر روستاها و مادران بناشی از مسمومیت با اپیوم  مرگ زانیبا توجه به باال بودن م نتيجه گيری :

 یاهو رسانه  یمانو در یمراکز بهداشت قیو مشتقات آن از طر ومیاپ مسمومیت با و کشنده یالزم در خصوص اثرات منف یها

 م،ویبا اپ تیاز مسموم یمادر با مرگ ناش التیبا توجه به رابطه عکس سطح تحص یطرف . ازرسدی به نظر م یضروری جمع

 .گرددی م شنهادیمدت پ انیراهبرد م کیبه عنوان  ،الخصوص مادران یعل نیوالد التیتحص شیافزا
 

 نکودکا ت،يمسموم ميزان مرگ، وم،ياپ : واژگان کليدی
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 ۶۹۳0در بدو تولد در سال  ینوزادان شهر سار یوزن وزن و کم عیتوز یبررس

دانشگاه  ،ییانشجود قاتیتحق تهیدانشکده بهداشت، کم ،یبهداشت عموم یکارشناس یدانشجو ؛انیشربت مینس

 .رانیا ،یسار مازندران، یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک
Email: nsharbatian@hotmail.com  

دانشگاه  ،ییدانشجو قاتیتحق تهیدانشکده بهداشت، کم ،یبهداشت عموم یکارشناس یدانشجو ی؛لخ فهیحن

 رانی،ایمازندران، سار یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک

و  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یعلوم بهداشت قاتیمرکز تحق ار،یاستاد ؛زاد یمحمود موس

 رانیا ،یندران، سارماز یدرمان یخدمات بهداشت
 

ترین پیامدهای نامطلوب یکی از مهمو مشکالت بهداشتی در جهان  نیترمهمو  ترینوزن از جدیتولد نوزاد کمزمينه و هدف : 

در جهت کاهش میزان تولد نوزادان  توانیم آن در جوامع مختلف متفاوت است که با شناسایی آن که شیوع بارداری هست

 .باشدیم 0۳69سال ی نوزادان شهر ساری در وزنکمبررسی توزیع وزن و هدف این مطالعه  .وزن اقدام نمودکم

به مراکز بهداشتی درمانی شهر  کنندهمراجعهمقطعی بوده و روی پرونده نوزاد مادران -این مطالعه توصیفی مواد و روش ها :

بودن نوزاد، رتبه تولد نوزاد، شاخص نمایه توده بدنی  رمتپرهگرفت و عواملی مانند جنس نوزاد، وزن نوزاد، ترم و انجام  ساری

استفاده  با محسوب شدند. وزنگرم و کمتر کم 4911که طی آن نوزادان دارای وزن  مادر، نوع زایمان مادر، سن مادر ارزیابی شد

 شدند. لیوتحلهیتجز 40ویرایش  spss افزارنرماز 

تایج : لد در  ن بدو تو یانگین وزن  عه نوزاد 9۳9م طال یار  ۳429702 موردم  وزنکمو در نوزادان  29.744گرم و انحراف مع

نیز بودند  ترمپره وزنکماز نوزادان  %92،4دختر بودند و %1،0.که  باشندیم وزنکماز نوزادان  %279گرم بوده است.  40.2720

ـــزارین بوده و  وزنکموزادان از ن %0.79مادر در  بودند. نوع زایمان وزنکماز نوزادان دوقلو  %۳170همچنین  از مادران  %92س

 %4170بودند و  وزناضـافهدچار  وزنکممادران دارای نوزادان  %29سـال بودند.  ۳9مادران باالی  %.097حاملگی اول داشـتند. 

ـــتگی مثبتی بین  ند، همچنین همبس بارداری بود بت  یا چار د بارداری )ترم بودن نوزاد(وزنکممادران د مان ختم  -P) ی و ز

value=0.0 r=0.520 ی و دوقلویی )وزنکم( وP-Value=0.0 r=0.200 ــد که بود و  داریمعنآماری  ازنظر(وجود یافت ش

ضعیفی  r=-0.0931 P-value=0.038ی بدو تولد و جنس نوزاد )وزنکمبین  ستگی منفی  آماری  ازنظرکه  شدهدهید( همب

 .بود داریمعن

و با آموزش دختران  توانیمسال  00نوزادانی با مادران زیر  و در ترمپرهی در نوزادان وزنکمبه شیوع  با توجه نتيجه گيری :

 پیشگیری کنیم. سال 00ی دوران بارداری از زایمان زودرس و حاملگی زیر هامراقبتو توجه و ارتقا  زنان

 

 مادر باردار ،ی: وزن تولد، کم وزنواژگان کليدی: 
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 رانیماژور در ا یمبتال به تاالسم نمارایدر ب یکمبود رو یبررس

دانشجوی کارشناسی رشته علوم تغذیه، عضو مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده تغذیه و بهداشت،  ی؛سارا کشکول

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران

Email:sa.kashkoli@gmail.com 

 انشکده تغذیه و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایراندانشجوی کارشناسی رشته علوم تغذیه، دی؛ آرزو صلوات

 

تاالسمی ماژور یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی در ایران است که در آن تولید هموگلوبین طبیعی دچار  هدف: و زمينه

این بیماران کمبود عنصر روی در مطالعات  اختالل می گردد و بیماران نیاز به دریافت مکرر خون دارند. با توجه به شیوه درمان در

 متعددی گزارش شده است.

روی عنصر معدنی ضروری و مورد نیاز بدن است. کمبود روی باعث ضعف سیستم ایمنی بدن، رشد ناکافی جنین در مادران 

االسمی ماژور در شهرهای باردار و کوتاهی قد می گردد. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان کمبود روی در بیماران مبتال به ت

 مختلف ایران می باشد.

 ,SID, magiranهای داده ای فارسی و انگلیسی این مطالعه یک مرور نظام مند است که با جستجو در پایگاه ها:روش و مواد 

Google Schollar Scupos, Pubmed, Cochrane , sience direct  انجام شد. مقاالت مرتبط در ایران با جستجوی

 گرفت. قرار بررسی پیدا گردید و مورد0660-4100های مرتبط به دو زبان فارسی و معادل انگلیسی آن ها در بازه زمانی لیدواژهک

 مقاله با توجه به معیارهای ورود و خروج در ایران انتخاب گردید و وارد مطالعه شد. 6مقاله  .4در نهایت از 

 جامعه کل بین مجموع طالعات، در بیماران تاالسمی ماژور کمبود روی وجود دارد. درکه در اکثر م ها نشان دادبررسی یافته ها:

 روی کمبود دچار نفر 0۳9 میان این از که بودند ماژور تاالسمی به مبتال نفر 441 مطالعات از شهرهای مختلف ایران نمونه

 در بیشترین و درصد 40 با کرمانشاه استان رد ماژور تاالسمی به مبتالیان بین در روی کمبود درصد کمترین .گردید گزارش

در اکثر مطالعات کمتر از حد  (BMI) همچنین میانگین شاخص توده بدنی .شد درصد مشاهده 011 با بلوچستان سیستان

 نرمال بود.

 درمان نوع رتاثی.باشد می باال نسبتا ماژور تاالسمی به مبتال افراد در روی کمبود که گردید مشاهده مطالعه در این گيری:نتيجه

 روی نقش اهمیت به توجه شود. با می توصیه زمینه این در بیشتر مطالعات بنابراین است تاثیرگذار روی میزان بر تاالسمی نیز

 .گردد می پیشنهاد ماژور تاالسمی به مبتال افراد مکمل روی )زینک( در بدن، تجویز در

 

 روی، تاالسمی، ایران، زینک :کليدی واژگان
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 رسی رابطه بین ویروس زیکا و میکروسفالی درنوزادانبر

 ایران اسالمی، نجف آباد، دانشگاه آزاد نجف آباد، واحد دانشجوی کارشناسی مامایی، ی؛دیمهنازمؤ
 Mahnaz7574@gmail.com 

 جف آباد،اسالمی، ن دانشگاه آزاد نجف آباد، مرکزتحقیقات توسعه علوم پرستاری ومامایی، واحدی؛ گل یشاد

 یرانا

 

 طریق نیش پشه آلوده و این ویروس اغلب از .است Flavivirusمتعلق به خانواده   Arbovirusویروس زیکا نوعی :مقدمه

ن ای طریق رابطه جنسی منتقل می شود. ازنیز  هنگام بارداری وجنین به  مادر از آلوده، طریق انتقال خون افراد برخی موارد از

درصد افرادآلوده بدون عالمت هستند اما 01شناسایی شده است.بیش ازنیز مایع مغزی نخاعی دربزاق، شیرمادر،اسپرم و ویروس

 ااین مطالعه ب گزارش شده است.کروسفالی می تب، سردرد، التهاب ملتحمه و راش، خارش پوستی، ی چونعالئمدر برخی افراد 

 م شده است.انجا میکروسفالی نوزاد به ویروس زیکا و باردار ابتالی مادر هدف تاثیر

قرار  موردجست و جو CID،Google scholar،Pubmed دراین مطالعه مروری پایگاه های اطالعاتی شامل، :روش کار

 هدف مطالعه بود.  تناسب با و مطلب موردنظر بازه زمانی انتشار به مطالعه، معیارهای ورود گرفتند.

 ونچعوارضی  و مغز کوچک می ماند توقف رشد اثر فرد در سر عصبی است که درآن اندازه میکروسفالی اختالل رشد یافته ها:

طالعات مناشنوایی، اختالالت بینایی به همراه دارد.  اختالالت بلع، کم شنوایی و ،ادراك ناتوانی در ،حرکتی رشدی و صرع، تاخیر

 ۳4 از  کمتر سر دورنیز  تنه و عدم تناسب سرو قرار دارند، معرض ویروس زیکا درنشان می دهند در جنین مادران بارداری که 

ئم که عال زنان باردار همچنین در جفت و نوزاد و مایع آمنیوتیک، مغز شناسایی ویروس در دیده می شود. نوزادان سانتیمتر در

 یجادانتیجه باعث  در بین می برد و از را نشان می دهند، گویای آن است که عفونت ویروسی، مغز درحال رشد عفونت را

 .الی می شودمیکروسف

در مادران می تواند تشخیص را تأیید کند، اما تأیید آزمایشگاهی مادر و جنین، به ویژه کالبد  زیکا تظاهرات بالینی نتيجه گيری:

تشخیص میکروسفالی مبتنی بر . شکافی و یا تشخیص محصوالت سقط جنین، می تواند شواهد بیشتری را ارائه دهد

می  قط شدهس یا جنین نوزاد مرده به دنیا امدهو / یا کالبد شکافی  معاینه فیزیکی هنگام تولدری، اولتراسونوگرافی در حین باردا

 باشد.

 

 بارداری  ویروس زیکا، ،ميکروسفالی کلمات کليدی :
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 یعروق یوتظاهرات قلب کیآنابول یمصرف مکمل ها نیرابطه ب یبررس

 ایران اسالمی، نجف آباد، دانشگاه آزاد اد،نجف آب واحد دانشجوی کارشناسی مامایی، ی؛دیمهنازمؤ
Email : Mahnaz7574@gmail.com       

 باد،دانشگاه آزاداسالمی، نجف آ نجف آباد، مرکزتحقیقات توسعه علوم پرستاری ومامایی، واحدی؛ گل یشاد

 ایران

 

مدتا ورزشکاران توسط به منظور باشندکه ع یتستوسترون م یمشتقات مصنوع (AAS)یآندروژن کیآنابول یدهایاستروئ :مقدمه

 یسالمت یاه ینگران نیازمهم تر یکیاکنون به  شوند و یبهبود ظاهرو بهبودعملکرد استفاده م ،یبدون چرب یتوده عضالن شیافزا

ت ختالالا اختالل اسپرماتوژنژ، ضه،یب یآتروف سم،یپوگنادینامطلوب مانند ه یامدهایاز پ یعیوس فیط که با شده اند، چرا لیتبد

 یدهایعوارض مصرف استروئ یمطالعه بررس نیانجام ا باشند. هدف از یهمراه م  یعروق یقلب یها یماریب ،یاختالالت کبد ،یروان

 باشد. یعروق م قلب و یبررو کیآنابول

قرار  جست و جو مورد CID،Google scholar،Pubmedشامل، یاطالعات یها گاهیپا یمطالعه مرور نیا در :روش کار

 هدف مطالعه بود.  تناسب با و مطلب موردنظر انتشار یبازه زمان به مطالعه، ورود یارهایمع د.گرفتن

الت توانند منجر به اختال یاست که م دهایاستروئ نیا جیاز عوارض را کیاستولید ای کیستولیفشارخون س شیافزا یافته ها:

قلب و  یعضالن یپرتروفیمانند ه یعروق یقلب ستمیبر س  میمستق ریبا تاث کیآنابول یآندروژن یدهایشود. استروئ دیشد یعروق

،  (LDLشیافزا ،HDLکاهش کلسترول، کاهش د،یسریگل یتر شی)افزایدمیلپ سیمانند د میمستق ریقلب و اثرات غ بروزیف

. اختالالت دندگر یم وکاردیو انفارکتوس م یتمیمنجر به آر توسط آندروژن( هیازکل نیترشح رن شیفشار خون باال )به علت افزا

از  زین یتمیس یاست. پل دهگزارش ش کیآنابول دیبا استفاده از مصرف استروئ زین یتمیو آر LVHبه صورت  یوگرافیالکتروکارد

 باشد.  یم یآندروژن یدهایاستروئ نیعوارض ا

 یاساس نقش یله سکته قلبازجم یعروق یقلب یها یماریبروز ب شیتواند درافزا یم کیآنابول یاستفاده ازمکمل ها نتيجه گيری:

 مدت ضرورت دارد. یمواد و منع آنها ازاستفاده طوالن نیعوارض سوء ا داشته باشند، لذا آگاه نمودن افراد از

 

 یدميپيل سید فشارخون، ،یعروق یقلب یماريب-ک،يآنابول دياستروئ کلمات کليدی :
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 یستم ثبت سرطاناپیدمیولوژی مرگ و میر ناشی از سرطان ها براساس داده های س

 (۶۹۳3-۶۹۳0شهرستان نیشابور)

 ایران ،سبزوار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،گروه آموزش بهداشت، ی؛مهر یعل

 ایران ،ابورنیش شکده علوم پزشکی نیشابور،دان ،هداشت حرفه ای،گروه بهداشت عمومیکارشناس ارشد ب ؛محمد باقر دلخوش

 ایران ،سبزوار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشجوی کارشناس ارشد آموزش بهداشت، ی؛نیسادات حس هیزک

Hossini88ho@gmail.com 
 ایران ،نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور، دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، ؛زهره گل

 ایران ،ده علوم پزشکی نیشابور، نیشابورشکدان دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، ؛زاده میکر یمنظم یعل

 ایران ،شکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابوردان دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، ی؛غالم یمهد

 

 4141ل تا سا می باشد و پیش بینی می شودکل مرگ ها در سرتاسر جهان  %04در حال حاضر سرطان عامل زمينه و هدف : 

درصد از کل  0976در ایران هم سرطان ها با میزان  . اتفاق می افتدکشورهای کمتر توسعه یافته این موارد جدید در  %91حدود 

شناسایی اپیدمیولوژی سرطان ها در مناطق مختلف کشور با  علل مرگ  و میرها به عنوان دومین عامل مرگ و میر می باشد.

و میزان مرگ و میر ناشی از آن ها ضروری به نظر می توجه به موقعیت متفاوت جغرافیایی هر منطقه جهت تعین بار بیماری 

 0۳61-0۳69 یها سال یط شابوریاز سرطان ها در شهرستان ن یناش ریم مرگ و ژیولویدمیاپ. این مطالعه با هدف تعیین رسد 

 انجام شد.

 ی ها سال طی  رد کل جمعیت شهرستان نیشابور یآمار جامعه مطالعه توصیفی گذشته نگربود، کی حاضر پژوهش :روش کار

بودندکه اطالعات مربوط به مرگ آن ها که در سامانه کشوری نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ ثبت شده بود  69-0۳61

 .قرارگرفت لیتحل و هیتجز مورد spss-19 افزار  نرم توسط وتریکامپ به ورود از داده ها پس استخراج گردید.

معده با نفر بوده که سرطان  0696رطان ها ساله فراوانی مرگ ومیر ناشی از س 9نی داد در بازه زما نشان مطالعه ناینتایج : 

بود.  99±9760در صدر سرطان های شهرستان قرار دارد و پس از ان سرطان ریه و برونش با میانگین  60±04724میانگین

عنوان چهارمین علت مرگ و  به.0±4769سومین علت مرگ و سرطان مری با میانگین  ۳9±۳7.0سرطان لوسمی با میانگین 

طبق نتایج، فراوانی مرگ ومیر ناشی از سرطان ها در مردان بیشتر از زنان بود و میزان  میر ناشی از سرطان ها مشخص گردید.

نسبت به چهار سال قبل ان در منطقه شهری افزایش ودر منطقه روستایی کاهش یافته  0۳69مرگ  ناشی از سرطان ها در سال 

 بود.

طبق نتایج، سرطان ها یکی از علل عمده مرگ و میر در شهرستان بوده از این رو با توجه به روند افزایشی سرطان  گيری : نتيجه

 تحرك زی های بهداشتی جهت ترغیب مردم به داشتن رژیم غذایی سالم،برنامه ری ها بخصوص سرطان معده آگاه سازی مردم و

 و تشخیص زودرس در گروه های پرخطر توصیه می شود.بدنی مناسب و انجام برنامه های غربالگری 

 

 مرگ ومير، نيشابور سرطان،اپيدميولوژی، واژگان کليدی :
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سال در شهرستان  ۱۳ تا ۹3 یگروه سن ردریپنج علت نخست مرگ وم یژولویدمیاپ

 (۶۹۳3-۶۹۳0) شابورین

، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزواراستادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،گروه آموزش بهداشت،  ی؛مهر یعل

 ایران

 کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای،گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، ؛محمد باقر دلخوش

 نیشابور، ایران

 دانشجوی کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران ی؛نیسادات حس هیزک

Hossini88ho@gmail.com 
 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران ؛زهره گل

 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران ؛زاده میکر یمنظم یعل

 نیشابور، ایران دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، ی؛غالم یمهد
 

 ازمندیدر جامعه ن ریبر شواهد در جهت کاهش مرگ و م یمبتن یدر جهت مداخله ها حیصح یزیبرنامه رزمينه و هدف : 

روه در گ ریپنج علت نخست مرگ و م یولوژیدمیاپ نییمطالعه با هدف تع نیا باشد. یدرجامعه م ریاز علل مرگ وم قیاطالع دق

 شد. جامان شابوریدر شهرستان ن  0۳61-0۳69 یسال ها یسال ط 96-۳1 یسن

 شابوریسال شهرستان ن 96-۳1زنان  تیکل جمع یگذشته نگربود.جامعه آمار یفیمطالعه توص کیپژوهش حاضر  :روش کار

ل عل ینظام ثبت و طبقه بند یثبت شده در سامانه کشور یبر داده ها یاطالعات مبتن بودند.0۳69-0۳61 یدر طول سال ها

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز spss-19.داده ها پس از ورود به نرم افزار دیگرد یتان جمع اورمرگ شهرس

نفر بوده  ۳002تعداد  0۳69-0۳61 یسال در طول سال ها 96تا  ۳1 یدر گروه سن ریم مرگ و ی، فراوانجیطبق نتانتایج : 

بوده و پس ازآن  انساالنیعلت مرگ در گروه م نولیا نفر .49±41740 نیانگیدستگاه گردش خون با م یها یماریاست که ب

 یماربی  و نفر 0۳.70±42790 نیانگیم با ریم مرگ و خارجی علل بود، نفر 00679  ±4070۳ نیانگیسرطان ها و تومور ها با م

با  زین یستنف ستمیس یها یماربی. داشتند قرار چهارم رتبه در 21±01792 نیانگیبا م یو غدد داخل هیتغذ ،کیمتابول یها

در مردان  ریو م مرگ یبود. فراوان یفاصله زمان نیدر ا شابوریدر شهرستان ن ریعلت مرگ وم نپنجمی ۳6791±۳7.0 نیانگیم

 از زنان بود. شتریب

ن شهرستا یهااز کل مرگ یادیو سرطانها  سهم ز یو عروق یقلب یهایماریاز  ب یرناشیکه مرگ و م ییاز آنجا نتيجه گيری :

 یماریب نیدار و کنترل عوامل خطر ا ریواگ ریغ یها یماریاز ب یریشگیکنترل و پ یبرا یزید اختصاص داده اند. برنامه ررا به خو

رت ها ضرو یماریب نیاز عوامل خطر مرتبط با ا زیسالم و پره یسبک زندگ داشتنمردم به  بیو ترغ یها و انجام مداخالت آموزش

 دارد.
 

 مرگ ومير، نيشابور اپيدميولوژی، واژگان کليدی :
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 رانیدر ا یسترکتومیه یولوژیدمیاپ

 اتقیتحق تهیمراغه، کم یکده علوم پزشکشنعمل، دااتاق  یکارشناس یدانشجو ؛یریاحمد واحدنص

 .رانیمراغه، ا ،ییدانشجو
Email: ahmad.vahednasiri@yahoo.com 

مراغه،  ،ییانشجود قاتیتحق تهیه، کممراغ یدانشکده علوم پزشک ،یپرستار یکارشناس یدانشجو ی؛افکار یعل

 .رانیا

 

 یبازنگر وی سترکتومیعلل منجر به ه نیی. تعاشدب یم حامله ریدر زنان غ عیشا یاز اعمال جراح یسترکتومیه مقدمه:

 نیا درمان را در یدیجد یها دگاهید تواندیبوده و م تیاهم یدارا یدرمان یبهداشت یها یزیر آن در برنامه یها ونیسکاسیاند

 .دیدگر انجام رانیدر ا یسترکتومیه یولوژیدمیاپ یحاضر با هدف بررس ی . لذا مطالعهدیفراهم نما نیمتخصص یبرا مارانیب

 یها گاهیپا شده در ندکسیمقاالت ا ی، با بررس4109تا  4111 یدر بازه زمان کیستماتیس یمطالعه مرور نیاروش کار: 

 یدیکل واژگان بیو با ترک Magiran  ،SID  ،Google Scholar  ،Pubmed  ،Iranmedex  ،irandoc یاطالعات

 مناسب صورت گرفت.

 نیا اکثر نیسال قرار داشتند. همچن 21 - 91 نی)، در سن 9۳/ % 9.شده (  یسترکتومیافراد ه شتریب هایطبق بررس :یافته ها

 یزیر خون (،%247۳0) ومایومیعبارت بودند از: لشده بودند  یسترکتومیکه منجر به ه یمتأهل بودند. عمده علل (%9179۳)افراد 

 و کسیسرو راتیی، تغ(%.67) یاعضاء لگن ی، شل(%0979۳)رحم و تخمدان  یها یمی، بدخ(%۳97.4رحم ) یعیطب ریغ یها

ی پرپالزیو ها (%0679۳) یمیبدخ (، %۳9764)ومیمربوط به م بیبه ترت ها یپاتولوژ نیشتریب نیهمچن (.%079۳)رحم  یآتون

 بود. یسترکتومینوع ه نیعتریشا ،یشکم یسترکتومیبود. الزم به ذکر است که ه (%04702) دومترآن

 یعیرطبیغی ها یزیو خونر ومایومیل یسترکتومیعلت منجر به ه نیعتریکه شا دهدیمطالعه نشان م نیا جینتانتيجه گيری: 

 .گردد یم هیتوص ومایومیر بروز لعوامل خطر مؤثر د یبه منظور بررس شتریرحم است. لذا انجام مطالعات ب
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 رانیا یدر مناطق شمال سیروزیلپتوسپ یولوژیدمیاپ

 اتقیتحق تهیمراغه، کم یکده علوم پزشکنشاتاق عمل، دا یکارشناس یدانشجو ؛یریاحمد واحدنص

 رانیمراغه، ا ،ییدانشجو
ahmad.vahednasiri@yahoo.com 
 

را  یادیمشکالت ز ریاخ یکه در سالها باشدیم وانیانسان و ح نیمشترك ب دینوپد یهایماریاز جمله ب سیروزیلپتوسپ مقدمه:

از جمله انسان و  پستاندارن از یگستردها فیط یماریب نیخزر به وجود آورده است. ا یایدر هیقشر مولد جامعه در حاش یبرا

و  عیشا رانیاز ا هیناح نیا در خزر، یایدر هیمناسب موجود در حاش کیاکولوژ طیشرا لیو به دل ندکیرا مبتال م یاهل واناتیح

 .دیانجام گرد رانیا یدر مناطق شمال سیروزیلپتوسپ یولوژیدمیاپ یاست. لذا مطالعه حاضر با هدف بررس کیآندم

موتور  و( Pubmed) ،(SID) یاطالعات یها گاهیجست وجو در پا قیاز طر کیستماتیس یمطالعه مرور نیدر اروش کار: 

 رانیو ا نویناسیآگلوت کرویم زا،یال ،یولوژیدمیاپ روز،یلپتوسپ یدیکل یبا بهره بردن از واژه ها ( و (Google scholarجستجوگر

رار مورد مطالعه ق 4109تا  4111بود از سال  سریبه متن کامل آنها م یمقاله که دسترس .0حاصل شد.  یبه مقاالت دسترس

 بهره کامل گرفته شد. یمقاله مرور نیآنها در ا انیمقاله در م 0۳گرفت که از 

 محل زن بودند. از لحاظ % .۳افراد مبتال مرد و  % 9۳بود.  % .207در مجموع  یآلودگ یکل وعیش هایبر اساس بررس :یافته ها

 آلوده سابقه تماس با آب % ۳72.ار در مزرعه، افراد سابقه ک % 62ساکن شهر بودند.  % 0479ساکن روستا و  % 0.72سکونت 

 گروه نیرعتیماه بود و شا وریدر شهر روزیلپتوسپ وعیزمان ش نیعتریرا داشتند. شا یاهل واناتیسابقه تماس با ح % 4974راکد و 

 به داشتوجود  یدار یو سن و جنس ارتباط معن یماریابتالء به ب نیسال قرار داشت. ب ۳1 - 91در محدوده  ریدرگ یسن

 جدا یها هیسو نیعتریاز خانمها بود. شا شتریب انیو در آقا افتی یم شیافزا یماریسن، احتمال ابتالء به ب شیبا افزا کهیطور

 .کتریا-رایو لپتوسپ اینتروهموراژیا رایعبارت بودند از: لپتوسپ زیشده ن

 اءبق یمناسب برا یطیسال، مح امیب در اکثر امرطو طیو مح میمال یآب و هوا لیبه دل رانیا یمناطق شمالنتيجه گيری: 

 رفتار وزشآم ،یماریمناطق شده است. لذا به منظور کنترل ب نیدر ا روزیشدن لپتوسپ کیکه باعث آندم باشندیم رایلپتوسپ

 .گردد یم هیکشاورزان به خصوص در فصل کشت و کار توص یمناسب برا یزراع
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 نظام مند یمطالعه مرور ران؛یدر ا یافسردگ یولوژیدمیاپ یبررس

 ران،یا یکدانشگاه علوم پزش ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم یکارشناس یدانشجو ؛فاطمه واعظ

 رانیتهران، ا

 ران،یا یپزشک دانشگاه علوم ،یراپزشکیانشکده پد ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم یکارشناس یدانشجو ؛محمد دانشمند

 رانیتهران، ا

تهران،  ران،یا یزشکدانشگاه علوم پ ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم یکارشناس یدانشجو ؛بیغر الدیم

 رانیا

 یعلوم پزشک دانشگاه ،یاپزشکریدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیارشد اتاق عمل، کم یکارشناس یدانشجو ی؛رحمان دیوح

 رانیتهران، ا ران،یا

 ران،یا یاه علوم پزشکدانشگ ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم یکارشناس یدانشجو  ؛گلنوش قاسمزاده

 رانیتهران، ا
Email: golnoushghasemzadeh@gmail.com 

 

از رکود  یدرجات غم و اندوه و مارگونهیب و روان است که با احساس باعصا یها یماریب نیعتریاز شا یکی یافسردگ مقدمه:

و  رانیدر ا یافسردگی ولوژیدمیاپ ی. در مطالعه حاضر، به بررسشود یم زیکارکرد افراد ن ها همراه است و باعث کاهش واکنش

 .میپرداز یارتباط آن با عوامل مختلف م

جستجوگر  موتور و Pubmed  ،SID  ،Magiran رینظ یاطالعات یها گاهیپابا استفاده از  ،یمطالعه مرور نیدر اروش کار: 

Google scholar تعداد  شد و ییشناسا مقاالت مرتبط با موضوع یولوژیدمیو اپ رانیا ،یافسردگ یدیکل واژگان یریو به کارگ

 فاده شد.مقاله است 00از  تیمورد مطالعه قرار گرفت که در نها 4404تا  4404 یمقاله از سالها ۳۳

 که یآمار در زنان نیقرار دارند که ا یاز مردان در معرض افسردگ شتریداد، زنان ب حاصل از مطالعات نشان جینتا یافته ها: 

 ااز مجرده شتریها ب در متاهل یافسردگ وعیش نی. همچنباشد یم شتریقرار دارند، ب یدور از محل زندگ یمحل در همسرانشان

ی انیدانشجو بود بخصوص یدرصد آنان به افسردگ 14از  شیب یاز ابتال یحاک انیدانشجو انیرفته در مگ . مطالعات انجامباشدیم

ی م یفرهنگ و یباعث کاهش عملکرد روزانه و اختالالت اجتماع یافسردگ زانیم نیاند که ا داشته یانتخاب رشته اجبار که

 .شود

راجعه م یبرای گروه یها رسانه قیاز طر یاجتماع یآگاه شیافزا ،یافسردگ یها اختالل یباال وعیبا توجه به شنتيجه گيری: 

که  یمشکالت جهت رفع یکالن کشور یها استیو س عیوس یها یزیبرنامه ر ،یو اجتماع یو درمان جهت کاهش بار اقتصاد

 .ردیمورد توجه قرارگ دیبا شودیم یمنجر به افسردگ
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 کننده به بخشهای اورژانس اطفال مراجعه های تیمسموم کیولوژیدمیاپ یرسبر

 ران،یا یکدانشگاه علوم پزش ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم یکارشناس یدانشجو ؛فاطمه واعظ

 رانیتهران، ا

 ران،یا یپزشک دانشگاه علوم ،یراپزشکیه پدانشکد ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم یکارشناس یدانشجو ؛محمد دانشمند

 رانیتهران، ا

تهران،  ران،یا یزشکدانشگاه علوم پ ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم یکارشناس یدانشجو ؛بیغر الدیم

 رانیا

 یعلوم پزشک دانشگاه ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیارشد اتاق عمل، کم یکارشناس یدانشجو ی؛رحمان دیوح

 رانیتهران، ا ران،یا

 ران،یا یاه علوم پزشکدانشگ ،یراپزشکیدانشکده پ ییدانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل، کم یکارشناس یدانشجو  ؛گلنوش قاسمزاده

 رانیتهران، ا

Email: golnoushghasemzadeh@gmail.com 

 

ر مساله مهم د کی و به عنوان یکیولوژیدمیاپ یها تیدر مصدوم ها ینگران نیاز مهمتر یکی یدوران کودک تیمسموم مقدمه:

 یراحت و به یتصادف موارد % 1.از  شیب دهدکهیدر کودکان رخ م ها تیمسموم % 1.. حدود شودیمحسوب م یبهداشت عموم

 یجتماعو ا یاداقتص ،یفرهنگی ها تفاوت لیحاد کودکان در هر منطقه به دل تیمسموم عی. عوامل شاباشند یم یریشگیقابل پ

اخت . شندهند یم رییرا تغ تیمسموم عوامل وعیش دیجد ییایمیو ش ییدارو یها فرآورده عیو توز دیتول شیاست. افزا ریمتغ

 کیولوژیدمیاپ یابیمطالعه با ارز نی. لذا اباشد و درمان یریشگیپ یها یکننده استراتژ نییتع تواندیم تیعلل مسموم نیعتریشا

 اورژانس انجام شد. یها مراجعه کننده به بخشاطفال  یها تیمسموم

،  SID  ،Pubmed رینظ یاطالعات یگاههایاز پا یو جمع بند یاست که با بررس یمقاله مرور کیمطالعه  نیاروش کار: 

Magiran انجام شد. 4.04تا  .4.0 یسال ها یط یولوژیدمیاطفال و اپ ت،یمسموم دواژگانیو با کل 

 نیسال بود و همچن 09آن  نیشتریماه و ب 9 ریدر اطفال ز تیسن مسموم نیمطالعه نشانداد، کمتر حاصل از جینتا :یافته ها

 از اكیو تر نیبوپرفیو ا ییدارو یها از گروه یا سه حلقه یها یو ضدافسردگ یدییراسترویغ یها ضد التهاب ها، نیازپیبنزود

 درصد مراجعه کننده به اورژانس به دنبال نیشتریهار ب. فصل بباشند یکننده م مسموم یدارو نیعتریمنفرد، شا یداروها

 دو تا چهار روز بود. مارستانیدر ب یرا به خود اختصاص داده بودند. متوسط زمان بستر تیمسموم

در جامعه  هادارو نیاز حد ا شیاستفاده ب انگریب یضدافسردگ یو داروها ها نیازپیبا بنزود تیمسموم یباال وعیشنتيجه گيری: 

را  یمصرف یداروها نیخواهد بود. و مطلوب است که والد گریآنها از طرف د یها در نگهدار خانواده یانگار طرف و سهل کیاز 

 یگروه یها رسانه ت،یاز وقوع مسموم یریشگیبه منظور پ رسدیو به نظر م ندینما یدور از دسترس اطفال خود نگهدار ییجا

 باشند. ها داشته خانواده یسطح آگاه شیفزادر ا ینقش محور توانند یم ونیزیتلو ژهیبه و
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شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 ۶۹۳۱کرمان در سال 

 سمانه ترکیان 
Student Research Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran 

 آرمیتا شاه اسماعیلی 
HIV/STI Surveillance Research Center, and WHO Collaborating Center for HIV  

Surveillance,Institute for Futures Studies in Health , Kerman University of Medical  Sciences, 
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شبکه از مردم از  شبکه های اجتماعی اینترنتی به سرعت در حال رشد است. امروزه تعداد زیادی استفاده از زمينه و هدف :

ن تواند اثرات زیا علیرغم مزایای بالقوه، استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی مجازی میهای اجتماعی استفاده می کنند. 

این  هدف از .باشد داشته دنبال به راآنها یلیو تحص یاجتماع ،یو افت عملکرد کار شبکه ها نیجوان به ا قشرآوری چون اعتیاد 

 می باشد. 0۳69رسی شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال مطالعه بر

دانشگاه علوم  مشغول به تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی دانشجویان نفر از  211 روی این مطالعه مقطعی بر مواد و روش ها :

ابزار جمع اوری داده ها  .انتخاب شدندروش نمونه گیری طبقه ای مطالعه به .افراد مورد انجام شد 0۳69پزشکی کرمان در سال 

 .بود 00/1سوال بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد. آلفای کرونباخ آن  02محقق ساخته بود مشتمل بر  پرسش نامهیک 

 استفاده شد. Stata 15در نرم افزار  Surveyدستور آنالیز  جهت تحلیل داده ها از

( دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در معرض خطر اعتیاد %49/۳4) نتایج این مطالعه نشان داد بیش از یک سوم :ج نتای

( %497.9) ( و اکثر دانشجویان%97.9.) به شبکه های اجتماعی قرار دارند. بیشترین شبکه اجتماعی مورد استفاده تلگرام بود

 این شبکه ها اختصاص میدادند. روز به ساعت از وقت خود را در ۳بیش از 

اشد ب نتایج مطالعه حاضر حاکی از شیوع نسبتا باالی اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان مینتيجه گيری : 

ه مداخالت بلذا  تواند مانند تمامی انواع اعتیاد اثرات مخربی برزندگی و عملکرد تحصیلی آنها داشته باشد. میکه به نوبه خود 

ی ها اعتیاد افراد به آن و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز جهت سرگرمیجلوگیری از  رفع استفاده اعتیاد گونه وجامعی در جهت 

آگاهی جامعه و در میان مردم، برنامه ریزی های بهداشت عمومی و تحقیقات  افزایش میزاناین قشر نیاز است.  جایگزین در

 گشا باشد.تواند راه بیشتر در این زمینه می
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Investigation of the Association between Complete Blood Cell and 

HIV Progression to AIDS in the Historical Cohort Setting: Using 

Generalized Estimating Equations Approach 

Hedayat Abbastabar, Abdolreza Rajaeefard, Hale Ghaem 

 

 

Background: AIDS is a disease caused by Human Immunodeficiency Virus (HIV) that 

affects patient's immune system. According to the statistics released by the United Nations 

(UN) in 2013, there were 35.3 million AIDS patients in 2012 that 2. 3 million patients were 

affected in the same year. This study performed to investigate cell blood count and other factors 

that affect progression of HIV infection to AIDS.  

Methods: In our study, the data were obtained from documented information in the patient's 

records. For statistical analysis, at first, one-way repeated measures ANOVA was used for 

univariate analysis and then Generalized Estimating Equations (GEE) was applied for 

multivariate analysis. 

Results: Some variables such as higher Hemoglobin (HGB) level, female gender, not 

receiving Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) and HIV infection via injection and 

sex were found to be the risk factors for conversion of HIV to AIDS. On the other hand, some 

variables such as receiving prophylactic Tuberculosis (TB) and asymptomatic HIV at diagnosis 

could play a protective role in HIV patients and decelerated the disease progression.  

Conclusions: The findings of the present study indicated that HIV patients variables such as 

higher HGB levels, female gender, untreated with HAART and morbidity throw injection could 

accelerate the conversion of HIV infection to AIDS stage. In other words, patients with these 

characteristics have a worse prognosis than others. As a result, required at the time of diagnosis 

and follow-up of patients, people with this characteristic take surveillance and treatment with 

more seriousness. 

 

Key words: HIV, AIDS, Progression, Conversion, CD4, CBC, GEE 
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هران، های ت بررسی اپیدمیولوژی توصیفی و میزان های مرگ تطبیق شده شهرستان

 ۶۹۳1اسالمشهر و ری طی سال 

اقدس ، ن فرزینب معی، شکراهلل محسنی، علی نیک فرجام، محمد شریعتی، هدایت عباس تبار

 لک
 

 

 و آیند می حساب به کشور هر ریزی برنامه برای وپایه مهم اطالعات از یکی حیاتی وقایع شاخصهای امروزهاز طرفی  مقدمه:

رند. از طرف دیگر، آگاهی از عوامل مرگ می تواند اولویت ها را جهت آموزش یا مداخله در سطح دا نظاماین  در کلیدی نقش

جامعه مشخص سازد. لذا، مطالعه اخیر با هدف بررسی اپیدمیولوژی توصیفی و تعیین چگونگی توزیع موارد مرگ براساس برخی 

 متغیرهای دموگرافیک مهم انجام شد. 

مقطعی است که نمونه های آن شامل افراد متوفی همه سنین ساکن شهرستان های تهران، این مطالعه از نوع  روش کار:

فوت کردند؛ بود. برای انتخاب افراد مورد مطالعه از روش سرشماری استفاده شد؛ یعنی کلیه  62اسالمشهر و ری که در سال 

ای آنالیز داده ها از روش های آماری مانند میانگین، موارد واجد شرایط، وارد مطالعه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر

 سنی و علتی، استاندارد سازی مستقیم استفاده شد.-تناسب، میزان میرایی خام، میرایی تناسبی، میرایی اختصاصی

ق، از نظر سنی افراد کهنسال و مردها در معرض خطر بیشتر مرگ بودند و از لحاظ علل مرگ بیماری های قلب و عرو نتایج:

سرطان و دیابت شایعترین عامل مرگ در هر یک از شهرستانها و نیز در مجموع بودند. تحلیل علل مرگ بر حسب تلفیق سن 

سال، حوادث دوران بارداری و ناهنجاری جنینی بترتیب شایعترین عامل  0-2وعلل مرگ مشخص کرد که در گروه زیر یکسال و 

سال سرطان  29-92و  49-22، 9-02شایعترین علت مرگ آنها بود در گروههای سال که حوادث  09-42مرگ بودند؛ بجز طبقه 

عروقی اصلی ترین عامل مرگ و میر بودند. -سال( بیماری های قلبی 99شایعترین علت مرگ بود و در گروه کهنساالن )باالی 

های  طان و دیابت بترتیب در تهرانیدر نهایت، تحلیل داده ها بر اساس استان تولد نشان داد که بیشترین درصد مرگ قلبی، سر

 دارای اصالت مازندران، خوزستان و یزد رخ داد.

عروقی رخ می دهد ولی در سنین مختلف -اگرچه قسمت عمده مرگ در گروه کهنساالن و بوسیله بیماریهای قلبی نتيجه گيری:

ترین عامل می باشد ولی در سنین ساله ها سرطان شایع 49-92سال و  9-02علل مرگ متفاوت است. بطوریکه، در سنین 

کهنسالی بیماری های قلبی شایع ترین عامل مرگ بودند. بعالوه، نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که در جامعه ما اکثر موراد 

عروقی و سرطان رخ می دهد. در نتیجه، برای کاهش مرگ و میر، -مرگ در اثر بیماری های غیر واگیر مانند بیماری های قلبی

دامات مداخله ای و پیشگیرانه باید متناسب با گروههای سنی و علت مورد نظر طراحی و اجرا شوند. لذا پیشنهاد می شود برای اق

( Population Attributable Riskاولویت بندی مداخالت الزم، ابتدا مطالعاتی برای مشخص کردن خطر منتسب جامعه )

کم تحرکی، چاقی، رژیم غذایی نامناسب و...( صورت گیرد تا مشخص شود در ریسک فاکتورهای شایع جامعه )مانند سیگار، 

 صورت مداخله بر روی هر یک آنها از چه تعداد مرگ در جامعه پیشگیری می شود.
 

 واژگان کليدی: اپيدميولوژی توصيفی، ميزان، مرگ، مطالعه مقطعی، تهران، ميرایی تناسبی
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در معتادان تزریقی  Cو Bبه هپاتیت های بررسی شیوع و ریسک فاکتورهای ابتال 

 مراکز مشاوره بیماری های رفتاری شهر تهران ( وDIC) تحت پوشش مراکز گذری

هدایت عباس تبار، علی نیک فرجام، علیرضا شغلی، شهاب رضائیان، حبیب ا.. رحیمی، محمود 

 نبوی، روشنک نمازی

 

در جهان وجود  Cمیلیون ناقل هپاتیت  0.1و  Bن ناقل هپاتیت میلیو ۳09راساس تخمین سازمان بهداشت جهانی، ب سابقه:

تزریقی  عتاداندر بین مبه آنها  وریسک فاکتورهای ابتال Cو  Bبه منظور ارزیابی وضعیت شیوع هپاتیت  حال حاضر مطالعه دارد.

 انجام شد. تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهرانتحت پوشش مراکز مرد 

و مشاوره بیماری های رفتاری تحت پوشش دانشگاه علوم DIC کز امر هنمونه ها از همقطعی، م مطالعهدر این  روش کار:

نه نمو تهیهو با استفاده از پرسشنامه جمع آوری داده ها پزشکی تهران و به روش نمونه گیری زمانی و مکانی انتخاب شدند. 

 انجام شد. خون

تحصیالت زیر دیپلم، متاهل، دارای رفتارهای پرخطری چون سابقه حجامت،  ساله، دارای ۳1-91اکثر معتادان تزریقی  یافته ها:

خالکوبی، زندانی شدن بودند. در بررسی فاکتورهای موثر بر ابتال به هپاتیت ب در معتادان تزریقی، هیچ متغییری ارتباط آماری 

 همحافظت نشد گ مشترك و ارتباط جنسیدر مقابل، مصرف مواد مخدر/روانگردان، مصرف سوزن/سرن ؛معنی دار با ابتال نداشت

 با ابتال به هپاتیت سی ارتباط معنی دار داشتند.

سابقه حجامت، خالکوبی، زندانی شدن، مصرف مواد دخانی، از آنجایی که شیوع رفتارهای پرخطری همانند  نتيجه گيری:

در معتادان تزریقی  Cشیوع هپاتیت و  ارتباط جنسی محافظت نشده ،نوشیدن مشروبات الکلی، مصرف سوزن و سرنگ مشترك

قابل مالحظه می باشد. در نتیجه، نیاز است که از طریق غربالگری منظم  این گروه پرخطر، موارد مثبت را شناسایی و درمان 

یری گآنها کرد و همچنین با آموزش، واکسیناسیون، و ارائه خدمات بازتوانی افراد غیر مبتال، از درگیری و ابتالی آنها نیز پیش

 نمود.

 

 ، گروه پرخطرDIC، شيوع، عوامل خطر، اعتياد تزریقی، مراکز  C، هپاتيت Bواژه های کليدی: هپاتيت 
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Trend of Years of Life Lost Due to Road Traffic Injuries in 

Kermanshah Province (2009 - 2014) 

Neda Izadi; PhD Student of Epidemiology, Department of Epidemiology, Student Research 

Committee, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 

IR Iran 

Farid Najafi; Department of Epidemiology, Research Center for Environmental Determinants 

of Health (RCEDH), Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, IR Iran 
Maliheh Khoramdad; Non-communicable Diseases Unit of Health Deputy, Kermanshah 

University of Medical Sciences, Kermanshah, IR Iran 

 

 
Background and Aim: Remarkably, one of the main causes in different societies affecting 

increases in years of life lost due to premature death (YLL) is death due to road traffic injuries 

(RTIs), which usually occurs at an earlier age in life. This study aimed to determine the trends 

of YLL due to road traffic injuries in Kermanshah Province during the years 2009-2014. 

Materials and Methods: This study relied on census data from forensic medicine reports. 

YLL related to RTIs were calculated according to the global burden of disease (GBD) 2010 

guidelines, and the age and sex demographics of the population were obtained from the 

Governor General’s Office records for 2009 - 2014. The external causes of death were 

determined using the international classification of diseases (ICD-10) codes. To assess the YLL 

trend and its significance, negative binomial regression through the use of Stata 11 was 

implemented. 

Results: The mean age of the 3,231 subjects studied was 39.83±21.27 years. A total of 78.4% 

of the subjects were males. The average number of fatal RTIs in the six-year period was 27.8 

per 100,000 persons. The YLL rate was 149,995 (76.5 per 1000) including both sexes. The 

YLL rates due to premature mortality were 118,393 (119.8 per 1000) for males, and 31,602 for 

females (32.5 per 1000). The highest YLL rates for both sexes were in the age group of 15 - 44 

years. The six-year trend of YLL due to premature mortality was therefore descending; with 

respect to the incremental period of one year, the YLL decreased by 7% on average (β = - 0.07; 

CI: - 0.09, - 0.05). 

Conclusion: Despite the decrease in the mortality and YLL rates due to TRIs in recent years, 

these figures are different from the global numbers; therefore, there needs to be some serious 

intervention.  

 

Keywords: Trend, YLL, Road Traffic Injuries 
  



 

919 
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Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
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Kermanshah, Iran 

 

Background and Aim: Nowadays, to interpret health status, we do not simply rely on the 

measurement of a general index in a community rather we evaluate its distribution in various 

subgroups of the community. It has been proven that family socioeconomic status is associated 

with overweight and obesity in childhood and adolescence. This study aimed to determine the status 

of socioeconomic inequality in overweight / obesity and some related factors in adolescents.  

Materials and Methods: In this cross-sectional study, sample size was determined as 1440 

students by stratified cluster random sampling. To collect the data we used demographic, 

socioeconomic status and nutritional status questionnaire. Height and weight of the participant was 

measured and the status of obesity was determined through calculating BMI. The concentration 

index and a concentration curve were used for the measurement of inequality. We used multinomial 

logistic regression to investigate the factors associated with obesity. The collected data was 

analyzed using Stata 11 software.  

Results: The mean age of 1445 students participating in the study was 16.35 ± 0.84 years. Of all, 

51.63% (746 patients) were female and the rest were male. The mean BMI was 21.02 ± 3.31 in 

females, 21.57 ± 4.1 in males, and 21.28 ± 3.72 kg in all the participants. Concerning asset index, 

Concentration Index for overweight/obesity was 0.09 in girls (95% CI: -0.14; 0.33), -0.02 in boys 

(95% CI: -0.14; 0.09), and 0.01 in the entire participants (95% CI: -0.13; 0.17). The odds of 

overweight/ obesity in males was 1.81 times more than that in females; the odds of 

overweight/obesity in those consuming a high-fat food was 1.61 time more than that in people not 

consuming a high-fat diet.  

Conclusion: Based on the results, obesity and overweight were more prevalent in adolescents 

with low socioeconomic level; this indicates the shift of the problem to the poorer groups of the 

community. Gender differences and the use of high-fat foods are among the variables affecting 

obesity and overweight, therefore it is necessary to pay special attention to this population group 

while designing health programs.  

 

Keywords: Socioeconomic, Inequality, Overweight/Obesity, Adolescents, Concentration 

Index   
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یک  زایمان مادران ایرانی: اپیدمیولوژیک افسردگى پس ازی بررس

 ماتیکورسیستمر

 تان،اه علوم پزشکی لرسدانشگ ومامایی، دانشکده پرستاری دانشجوی کارشناسی مامایی، زاده؛ قاسم مهسا

 ایران رستان،ل

دانشگاه  ی،مامای علمی،دانشکده پرستاری و عضوهئیت باروری، دکتری تخصصی سالمت ومژگان مسعودی؛ 

 ایران لرستان، علوم پزشکی لرستان،

 ایران اصفهان، دانش میمه، دانشگاه نور دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی،محمدی؛   احمدرضا
mghasemzadeh2034@.com 

 

 سازمان جهانی بهداشت برآورد شایعترین اختالالت روانی دراین دوره است. زایمان یکی از فسردگى پس ازازمينه و هدف : 

ارائه  ، هدف این مطالعه .شد میالدی خواهد 4141سال جهانی بیماری در به بار دومین عامل منجر نموده است که این اختالل،

ی مطالعات ایران افسردگى پس اززایمان مادران در اندرم و شگیرییارائه راهکارهای پ و وامل موثرع روشنی ازمیزان شیوع، تصویر

 .است

 جامعه آماری سیستماتیک محسوب می شود. یک مرور باتوجه به روش اجرا این مطالعه ازنوع مطالعات ثانویه است و روش کار:

محتوی  ، وگوگل اسکوالر فارسى Googlescholar ، pubmed ، scopus ، sid ، magiran جستجو موتورهای بهره از با

انجام  69-09 های طی سال مقاله که در4۳، نظرگرفتن معیارهای ورودبه مطالعه در مقاله بوده است که پس از .6۳ حدود

 .دیجهت بررسی انتخاب گرد، گرفته اند

 از باالی این اختالل درمطالعات انجام شده است. افسردگى پس اززایمان نشان دهنده شیوع مقاالت مرتبط با یبررسنتایج : 

 اجتماع، خانواده و حمایت روانی همسر، توان به کمبود می ،اتدر مشاهدزایمان  افسردگی پس از بر مهمترین عوامل موثر

  زا یریجلوگ یبرا نیهمچن وسابقه ی افسردگى اشاره کرد. ملوضع ح تغییرات هورمونی پس از ناخواسته بودن بارداری،

مهمترین راهکارهای درمانی این جامعه آماری محسوب  درمانی از دارو حمایت اجتماعی و ، روان درمانی زایمان، افسردگى پس از

 .شوند می

 گیریشیارائه راهکارهای پ و های بیشتر ضرورت بررسی مطالعات اخیر، زایمان در شیوع باالی افسردگى پس ازنتيجه گيری : 

 یدرمان اصولهمچنین  دوران بارداری و بارداری و های قبل از مراقبت این اختالل در زمینه بروز نظر رى ازکننده به ویژه غربالگ

 . گردد می شنهادیدوران پ نیافسردگى ا توجه به عوامل مرتبط با با

 

  ایران ،درمان ،پيشگيری، عوامل موثر  ،زایمانافسردگی پس از واژگان کليدی : 
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 ده در ایراناپیدمیولوژی سرطان مع

 یوم پزشکدانشگاه عل ،یدانشکده پزشکدانشجو، رشته پزشکی مقطع دکتری عمومی،  فریبا دهقانی زاده؛

 رانیکاشان، کاشان، ا

 .رانیا ز،یتبر زان،یم یموسسه آموزش عال؛ انیرستم رضائ

 رانیا ز،یتبر د،یربع رش یموسسه آموزش عال؛ خوشرج یجالل محمد

  رانیرشت، ا الن،یالملل گ نیب سیدانشگاه پردی؛ مطهره نوع

 انریا راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک ه،یدانشکده بهداشت و تغذ ،یگروه ارگونومالهه درتاج؛ 

 

سرطان  . مرگ و میر ناشی ازاستسرطان معده چهارمین سرطان شایع و دومین سرطان عامل مرگ در جهان زمينه و هدف: 

 شدبایمیایی در حال افزایش است. در مناطق مختلف ایران میزان بروز سرطان معده متفاوت معده در ایران و سایر کشورهای آس

علت تفاوت در بروز این بیماری در  و بیشترین آمار بروز این سرطان در قسمت شمال و شمال غرب ایران گزارش شده است.

 .باشدیممناطق مختلف جغرافیایی ناشی از عواملی چون ژنتیک و رژیم غذایی 

که در اینترنت و مجالت  باشدیماین مطالعه، مروری بر مقاالت در مورد اپیدمیولوژی سرطان معده در ایران  :هاروشمواد و 

، بروز، عفونت gastric cancerی سرطان معده، اپیدمیولوژی، هادواژهیکلمعتبر علمی جستجو شده است. با استفاده از 

 ،iranmedex(، elmnetعلم نت ) ،SID،(civilica(، سیویلیکا )irandocایرانداك ) ی علمیهاگاهیپاهلیکوباکترپیلوری از 

magiran ،pubmed  وScupos .مورد بررسی قرار گرفتند 

نتایج نشان دادند که بروز سرطان معده در ایران روند رو به افزایشی را در پیش گرفته است. عوامل اتیولوژیک سرطان نتایج: 

مل شناسایی نشده است اما سن، جنس، منطقه جغرافیایی، رژیم غذایی، ژنتیک، گروه خونی و عفونت کا طوربهمعده هنوز 

در بروز متفاوت این بیماری در مناطق مختلف ایران دخیل باشند. در ایران ابتالی به این عفونت  توانندیمهلیکوباکترپیلوری 

 شایع است.

ی مستقیم دارد و در سنین باالتر احتمال بروز رابطهن معده با افزایش سن نتایج نشان داده است که بروز سرطا نتيجه گيری:

ی اخیر افزایش بسیاری داشته هاسال. در حال حاضر بروز آن در مردان بیشتر است اما میزان بروز در زنان در ابدییمآن افزایش 

مالی و شمال غرب و غرب کشور در حال ی شهابخشچنین استنتاج کرد که بروز سرطان معده در  توانیماست. در نهایت 

شناسایی علت این بیماری انجام گیرد. همچنین با توجه به  منظوربهی ترگستردهافزایش است و باید در این مناطق مطالعات 

 .شودیمنتایج حاصل از سایر تحقیقات، برنامه کنترل عفونت هلیکوباکترپیلوری در این مناطق پیشنهاد 

 

 بروز، عفونت هليکوباکترپيلوری، gastric cancerطان معده، اپيدميولوژی، سر :واژگان کليدی
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 مارانیخواب ب تیفیبر ک یدرمان حهیرا ریتاث یبررس  

تهران،  ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ؛صادق جنگجو

 رانیا
Email: sadegh175.sf@gmail.com 

 رانیتهران، ا ،یهشتب دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم یی؛رسول قرا

 ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ؛کردار کین ریمحمد ام

 رانیتهران، ا

 رانیتهران، ا ،یهشتب دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ی؛لطف ایفر

تهران،  ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ی؛معصومه نجف

 رانیا
 

از  ی،اریهوش ر آن دچار کاهش سطحاست که فرد د رییپذ برگشت منظم، تکرارشونده و کیولوژیزیف دادیرو کیخواب  مقدمه:

 کیاز  شیب شود؛ی م یخارجی واکنش به محرك ها ۀباال رفتن قابل توجه آستان زیون( ارادی) یعضالت اسکلت ینسب کار افتادن

 ریتأث تواند یالگوی خواب م ایو  تیفی،ککمیتهرگونه اختالل در  نیبنابرا شود،ی ها درخواب سپری م انسان سوم طول عمر

 یتماعواج یروان ،یروح ،یفرد داشته باشد، خواب نامناسب بر عملکرد جسم یو روان یو سالمت جسم برعملکرد رییچشمگ یمنف

واب مقابله با مشکالت خ به منظور یمؤثر در بروز آن و اجرای مداخالت فاکتورهای سکیر یبررس نی. بنابراداردی نامطلوب ریتأث

 .کند یکمک م ماریب یگزند تیفیارتقاءک و خواب تیفیبه بهبود ک

گردآوری شده است. در جستجوهای صورت  Electronic search وهییی مروری با جست و جو به ش مقاله نیاروش کار: 

مورد  00مورد مطالعه قرار گرفت که  pubmed  ،magiran.ir  ،Sid.irهای  تیاز سا یسیو انگل یفارس معتبر مقاله 02گرفته، 

 قرار گرفت. سهیوهش انتخاب و مورد مقاپژ هدف مقاله ی مرتبط با

 یخواب کودکان مبتال به لوسم تیفیدر جستجوهای صورت گرفته مشخص شد استنشاق اسانس پرتقال بر ک :یافته ها

کودکان اجرا گردد،  نیخواب ا تیفیدر بهبود ک دیروش مف کیبه عنوان  تواند یدارد و م مطلوب ریحاد تأث کیلنفوبالست

د، در مثبت داشته باش ریتاثیزیالیهمود مارانیخواب ب تیفیدر بهبود ک تواند یم اسطوخودوس اسانس با یماندر حهیرا نیهمچن

اسانس آن باعث کوتاه شدن زمان  و بخشد یخواب را بهبود م تیفیبا اسطوخودوس ک یآروماتراپ که مشخص شد گرییمطالعه د

به منظور کمک به  بابونه اهیشود؛ عصاره گ یم یچشم عیات سرحرک ۀخواب و کاهش مرحل دومۀ مرحل شیافزا به خواب رفتن،

 موثر باشد. تواندی خواب سالمندان م تیفیبهبود ک

ضهدر پژوهش و عدم گزارش عار جیشود که در اکثر موارد با توجه به نتا یاستنباط م نیاز بازنگری مطالب فوق چننتيجه گيری: 

 ییاقدامات دارو تواند عوارض مرتبط با یم اهانیگ نیعصاره ا ماران،یاب در بخو باالی اختالالت وعیو ش یدرمان حهیرا خصوص

 مشابه استفاده گردد. موارد را کاهش دهد و در
 

 مارانيخواب ب تيفيک یدرمان حهیراواژگان کليدی: 
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یماران بو ارتقای سالمت تأثیر مداخالت مبتنی بر سالمت معنوی بر کیفیت زندگی 

 یکات: یک مرور سیستمسرطانی

 ایی،مام و پرستاری دانشکده دانشجویی، تحقیقات تهمیک یی،ماما کارشناسی دانشجوی ؛پورجم ریحانه

 نایرا ،تهران بهشتی، شهید زشکیپ علوم دانشگاه
Rpourjam76@gmail.com 

 

شت و این بازگ یکی از مهم ترین پاسخ های سازگاری بیماران مبتال به سرطان، بازگشت آن ها به معنویت است: زمينه و هدف

 -کیفیت زندگی آنان دارد. بدون سالمت معنوی ابعاد سالمت و ارتقای، نقش بسیار مهمی در سرعت بهبودی، تطابق با بیماری

زیستی، روانشناختی و اجتماعی سالمت فرد نمی توانند به حداکثر ظرفیت خود برسند. با نگاهی اجمالی به مقاالت چاپ شده 

بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی  متوجه خواهیم شد که مداخالت مبتنی بر سالمت معنوی متعددی در منابع علمی معتبر

ثیرات آن بر سالمت جسمی و روانی أطراحی و انجام گرفته است. با وجود چالش های موجود در مورد مفهوم سالمت معنوی، ت

 نظورثیر گذار است؟ به مأزندگی بیماران سرطانی ت ال مطرح است که آیا مداخالت مبتنی بر سالمت معنوی بر کیفیتؤاین س

 ال مذکور مطالعه حاضر انجام پذیرفت. ؤپاسخگویی به س

، بیماران مراقیت معنویکلیدی معنویت، سالمت معنوی،  به منظور دست یابی به اهداف پژوهش کلمات مواد و روش ها:

، Scopus  ،Science Direct ،Pubmed هایدر پایگاه ن هاهای مترادف انگلیسی آهمچنین کلیدواژه سرطانی ، ایران و

ProQuest ،ISI Web of Science ،Google Scholar ،SID ،IranMedex ،Magiran   0۳69تا  0۳00در بازه زمانی سال 

انی جستجو ایر -میالدی برای مقاالت ایرانی منتشر شده در پایگاه های غیر .410ا ت 4101مقاالت فارسی و سال خرداد برای 

مقاله مرتبط  09طبیق عنوان با خالصه، تعداد تمقاله به دست آمد. درمرحله  40۳تعداد  ،عنوانجستجو در شد. درمرحله اول

 مورد بررسی قرار گرفتند. دارا بودند،مقاله تمام متن که معیارهای  ورود به مطالعه را  0باقی ماند. ازاین تعداد 

توان در طبقات اثرات سالمت معنوی، دست یافتن به معنا، هدف از زندگی، سرعت  ر را مییافته های مطالعه حاض نتایج:

بخشیدن بر زمان بهبودی، تحمل آسان تر درد و ورنج ناشی از بیماری، عدم سرزنش خود و دیگران،  پذیرش تقدیر الهی، احساس 

 کیفیت زندگی تقسیم کرد.  سالمت و رضایت از خود و در نهایت ارتقای

مداخالت مبتنی بر سالمت معنوی سبب کاهش افکار خودکشی و ناامیدی در  ،بر اساس نتایج مطالعه حاضريجه گيری: نت

اهش ک ،بیماران مبتال به سرطان می گردد. سالمت معنوی و آموزش اصول معنوی سبب افزایش مقاومت بیماران در برابر بیماری

بیماران برخوردار از سالمت معنوی باالتر، از تمام منابع  .افزایش امید می گرددعالئم جسمانی، روانی، درد، افسردگی، نگرانی و 

استفاده می کنند. بنابراین توجه به  ند بهبودیآیسازگاری هرچه بیشتر با بیماری و تسریع فر ،موجود برای کسب امیدواری

رف کردن این نوع نیازها به عنوان یک اولویت دریافت مراقبت های معنوی بیماران سرطانی و انجام اقدامات مناسب در جهت برط

  .در نظام عرضه خدمات سالمتی باید لحاظ گردد

 

 سرطانی، ایران. معنویت، سالمت معنوی، مراقبت معنوی، بيمارانواژگان کليدی: 

   



 

900 

 

 

 

 جنوب منطقه در سال ۶۱ زیر کودکان میان در سلیاک بیماری شیوع میزان بررسی

 کرمان پور افضلی بیمارستان به مراجعه در ایران شرق

سالمت جامعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مسئول درمانگاه ای  -کارشناس ارشد پرستاری ؛شیرین قاسمی

 بی بیمارستان افضلی پور کرمان

کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مسئول درمانگاه ای بی بیمارستان افضلی  ؛فیروزه قاسمی

 پور کرمان

 کارشناس ارشد مدیریت پرستاری و سوپروایزر آموزشی بیمارستان افضلی پور کرمان ؛ریانی فروغ

 
 غیر یاسپرو سلیاك، اسپروی هاینام به که گلوتن، به حساسیت از ناشی ای روده بیماری یا سیلیاك بیماری زمينه و هدف :

 اعضاء سایر گوارش، دستگاه بر عالوه که است التهابی و مزمن بیماری. شودمی نامیده هم گلوتن به حساس آنتروپاتی و ایحاره

 .سازدمی درگیر نحوی به نیز را بدن

 اطالعات و است شده انجام ایران شرق جنوب منطقه در سلیاك به مبتال مثبت نمونه 24 روی بر پژوهش این مواد و روش ها :

 ایبر سرولوژی هایآزمون انجام بیماران روی بر اقدام لیناو. است شده اخذ کرمان پور افضلی بیمارستان از بیماران به مربوط

 بادی آنتی یا و(tTGA) گلوتامیناز تیشوترسن بادی آنتی گیری اندازه شامل که. است اختصاصی هایبادیآنتی گیریاندازه

 قسمت از دوسکوپیان تحت برداری نمونه پاتولوژی انجام منظور به آن از پس باشدمی سرولوژی روش به( EMA) اندومیزیوم

 .گیردمی صورت باریک روده دیودنوم

 اساس این بر. اندبوده پسر هاآن درصد 69/۳1 و دختر درصد 12/96 سلیاك به مبتال بیماران از آمده بدست نمونه 24 ازنتایج : 

 این در مبتال بیماران سن. ندانداشته فامیلی ازدواج بود بیماران درصد 19/96 و داشته فامیلی نسبت هانآ والدین درصد 69/۳1

 سال 09-01 زیر و سال، 01-9 سال، 9-1 کودکان سنی رده سه در که است شده گرفته نظر در سال 09 زیر کودکان پژوهش

 از درصد .00/9 و بود نفر 42 هاآن  تعداد که بود سال 01-9 کودکان به مربوط فراوانی بیشترین بین این در اند گرفته قرار

 .دادندمی تشکیل را بیماران

 جامعه اریهوشی و توجه مطمئناً  ولی باشد، ای پیچیده امر تواندمی سیلیاك بیماری درمان و تشخیص که این با نتيجه گيری :

 بیماری در. بود خواهد مؤثر آن دیررس و زودرس عوارض از جلوگیری و بیماری درمان شروع و سریع تشخیص در مردم و پزشکی

 عرض در بهبود روند. داشت بیماران اغلب در را طبیعی زندگی یک انتظار توانمی گلوتن، فاقد سخت رژیم یک رعایت با سلیاك

 .شود می آغاز هفته ۳-4

 

 .ایران شرق جنوب ارثی، بيماری گلوتن، واژگان کليدی : سلياک،
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سازی در شهرستان فریدونشهر ایمن بررسی اپیدمیولوژیکی عوارض نامطلوب

(۳۱-۶۹10) 

صادق کارگریان مروستی؛ کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، 
sadegh.kargarian@gmail.com   

 کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان فریدونشهر، اصفهان، ایران ؛غالمرضا رفیعی

 بوشهر، بوشهر، ایران زشکیپ علوم دانشگاهاپیدمیولوژی،  ارشد کارشناسسیما افراشته؛ 

 
واکسیناسیون کودکان از مؤثرترین مداخالت بهداشتی انجام شده در جهان برای ارتقاء سالمت جامعه بوده و زمينه و هدف: 

ها نیز مانند تمام مواد بیولوژیک، دارای عوارض باشد. واکسناین موضوع مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی و یونیسف می

توانند موجب نگرانی عمومی شوند. هستند که هر چند عموماً خفیف اند ولی چنانچه بیش از حد انتظار رخ دهند می ایناخواسته

سازی و سازی، این مطالعه به منظور شناخت نوع پیامد نامطلوب ایمننظر به تضمین کیفیت و سالمت ارائۀ خدمات ایمن

( 0۳69تا پایان سال  0۳09ساله )از ابتدای سال  04شهر در یک دورة های دخیل در ایجاد عارضه در شهرستان فریدونواکسن

 انجام شد.  

نفر که پس از تزریق واکسن دچار عارضۀ مرتبط با  ۳۳۳در این مطالعه مقطعی توصیفی، اطالعات مربوط به  ها:مواد و روش

ساله در شهرستان فریدونشهر  04طی دورة  یسرشمار سازی شده بودند ، مورد بررسی قرار گرفت. اطالعات بیماران با روشایمن

تجزیه و تحلیل  06ورژن  SPSSو با استفاده از گزارشات موجود در مرکز بهداشت شهرستان گردآوری و با استفاده از نرم افزار 

 شد.

 ۳/09ی کودك )( و بیقرار% 9/00(، تورم و سفتی محل تزریق )% 0/۳4بیشترین عوارض مشاهده شده، به ترتیب تب باال )نتایج: 

( و % 4/0۳( و پس از آن واکسن ب.ث.ژ )% 0.های دارای جزء سیاه سرفه نظیر واکسن ثالث و پنتاواالنت )واکسن ( بودند.%

اند. در طبقه بندی پیامدها، بیشترین عوارض به ترتیب مربوط به ( باعث ایجاد بیشترین پیامد نامطلوب شده% 9/2ام.ام.آر )

 ( گزارش گردید. % 9/09و اشتباه در برنامه ) (% ۳./9واکنش واکسن )

شوند. ( به دلیل ماهیت واکسن ایجاد می% ۳./9سازی )نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد اکثر عوارض متعاقب ایمن گيری:نتيجه

اهش ککه واکسن به طور صحیح تزریق گردد نیز این عوارض جزء الینفک واکسن هستند و پرسنل بهداشتی در یعنی در صورتی

( عوارض شدیدی نظیر آبسه در محل % 44مورد ) ۳.( خفیف و گذرا بوده ولی در % 0.آن نقشی ندارند. هر چند اکثر عوارض )

ی گردد سازتواند موجب بی اعتمادی والدین به برنامۀ ایمنتزریق، لنفادنیت، تشنج و فلج نیز در شهرستان حادث شده که می

 توان به تضمین کیفیت و حفظ اعتماد عمومی تداوم بخشید.سازی میب ایمندهای نامطلولیکن با اجرای نظام مراقبت پیام
 

 سازی، اپيدميولوژی، فریدونشهرواژگان کليدی: واکسن، نظام مراقبت پيامدهای نامطلوب ایمن
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گزیدگی شهرستان بررسی اپیدمیولوژیکی نوع حیوانات مهاجم در موارد حیوان

 له(: مطالعۀ کوهورت تاریخیسا ۶1فریدونشهر )دورۀ 

صادق کارگریان مروستی؛ کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، 
sadegh.kargarian@gmail.com   

 کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان فریدونشهر، اصفهان، ایرانغالمرضا رفیعی؛ 

 بوشهر، بوشهر، ایران پزشکی علوم دانشگاه، پیدمیولوژیا ارشد کارشناسسیما افراشته؛ 

 
نظر به افزایش موارد حیوان گزیدگی در سال های اخیر در ایران، این مطالعه به منظور شناخت نوع حیوانات زمينه و هدف: 

تا پایان سال  0۳.6ساله )از ابتدای سال  00مهاجم جهت انتخاب استراتژی پیشگیری، در شهرستان فریدونشهر در یک دورة 

 ( انجام شد.  0۳69

ساله در  00گزیده که طی دورة فرد حیوان 4۳96در این مطالعه کوهورت تاریخی توصیفی، اطالعات مربوط به  ها:مواد و روش

ها واکسیناسیون ضدّ هاری تزریق شده بود، با روش سرشماری از گزارشات شهرستان فریدونشهر دچار گزش شده و برای آن

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 06ورژن  SPSSر مرکز بهداشت شهرستان گردآوری و با استفاده از نرم افزار موجود د

مشاهده ( 0117111در 092) 0۳01سال  در( و کم ترین نرخ بروز 0117111در  .26) 0۳69سال  درترین نرخ بروز باالنتایج: 

(، گاو، االغ، گوسفند، خرس، % ۳/9( و مابقی به ترتیب توسط گربه )% 2/61مورد =  40۳۳ترین حیوان مهاجم، سگ )مهم .شد

های توسط سگ  % 0/64( ایجاد شده است. از کل موارد سگ گزیدگی، % 4/0( و گرگ و شغال و روباه )% 0/۳کفتار، گراز و ببر )

در مناطق  % 2/02روستایی و   در مناطق % 9/09های ولگرد حادث شده که از این تعداد، توسط سگ % ./4صاحبدار اهلی و 

 حیوان هار )مثبت( توسط ادارة دامپزشکی تشخیص داده شد. 06ساله  00شهری شهرستان رخ داده است. در این مقطع 

های اهلی خانگی )صاحبدار( رخ گزیدگی توسط سگاز کل موارد حیوان % 02سال گذشته،  00در به دلیل اینکه  گيری:نتيجه

گزیده تأثیر چندانی نداشته، بلکه موجب وانات ولگرد در شهرستان، نه تنها در کاهش بروز موارد حیوانداده است، اتالف حی

ها جهت بستن حیوان هایی نظیر آموزش صاحبان سگگردد. برنامههای غیر اخالقی کشتار حیوانات میها و روشافزایش هزینه

 تواند مؤثر واقع گردد.های خانگی می، جهت مقابله با سگآموزان در مدارسو آموزش جمعیت تحت پوشش به ویژه دانش

 

 واژگان کليدی: حيوان گزیدگی، هاری، اپيدميولوژی، فریدونشهر
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بررسی ارتباط بین بیماریابی سل در مراکز بهداشتی درمانی و کشف موارد مسلول 

 (۶۹99-۳۱در شهرستان فریدونشهر )

صادق کارگریان مروستی؛ کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، 
sadegh.kargarian@gmail.com   

 کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان فریدونشهر، اصفهان، ایرانغالمرضا رفیعی؛ 

 بوشهر، بوشهر، ایران پزشکی علوم دانشگاهاپیدمیولوژی،  ارشد کارشناسسیما افراشته؛ 

 
های مورد تأکید جائیکه در اهداف جهانی و کشوری برنامه کنترل سل، بیماریابی سل یکی از  شاخصاز آن زمينه و هدف:

های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی موظف به نمونه گیری از موارد مشکوك می ناظرین ستادی بوده و پرسنل سطوحی خانه

دف هگیری کور و بیدستیابی به شاخص مطلوب، اقدام به نمونهشود بهورز یا مراقب سالمت برای باشند، بعضًا مشاهده می

گیری خلط )بیماریابی سل( در مراکز بهداشتی درمانی و نماید. بدین منظور این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین نمونهمی

 ( انجام شد.  0۳69ال تا پایان س ..0۳ساله )از ابتدای سال  41کشف موارد مسلول در شهرستان فریدونشهر در یک دورة 

بیمار مسلول که طی  ۳9فرد مشکوك به سل به همراه  02۳0در این مطالعۀ همبستگی، اطالعات مربوط به  ها:مواد و روش

ساله در شهرستان فریدونشهر شناسایی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. اطالعات مورد استفاده در این مطالعه از  41دورة 

تجزیه و  06ورژن  SPSSآوری و با استفاده از نرم افزار مرکز بهداشت شهرستان و با روش سرشماری، جمع گزارشات موجود در

 تحلیل شد.

( نشان داد که هر دو متغیر بیماریابی و تعداد مسلولین از Kolmogorov-Smirnovآزمون کولموگروف اسمیرنوف )نتایج: 

ه احراز شرایط پارامتریک؛ نرمال بودن توزیع، مستقل بودن متغیرها و اینکه (. با توجه بP=0.08کنند )توزیع نرمال پیروی می

ای بوده، برای بررسی ارتباط از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحلیل مقیاس هر دو متغیر فوق کمّیِ فاصله

 ,P=0.20ی و کشف موارد مسلول نشان نداد )داری بین بیماریابی سل در مراکز بهداشتی درمانهمبستگی پیرسون، ارتباط معنی

ɤ=-0.336.) 

هت رفع هدفِ پرسنل جگیری بیبیماریابی غیرفعال سل در مناطقی که شیوع سل در آن پایین است موجب نمونه گيری:نتيجه

ه ضعف سیستم  بگردد. در این مناطق، بیماریابی فعال سل در بیماران مبتالتم بهداشتی میتکلیف و تحمیل هزینۀ گزاف بر سیس

شگاه ها، آسایهای متراکم نظیر زندانایمنی، افراد در معرض تماس نزدیک با بیمار مبتال به سل ریوی خلط مثبت، و یا جمعیت

  سالمندان و مراکز بازپروری نتیجۀ بهتری در بر خواهد داشت.

 

 شهرواژگان کليدی: بيماریابی، اسمير مستقيم خلط، سل، مطالعۀ همبستگی، فریدون
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شهرستان فریدونشهر  مدارس و هامهدکودک در پدیکلوزیس بروز میزان بررسی

 (: مطالعۀ کوهورت تاریخی۳۱-۶۹1۱)

صادق کارگریان مروستی؛کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، 
sadegh.kargarian@gmail.com   

 مومی، مرکز بهداشت شهرستان فریدونشهر، اصفهان، ایرانکارشناس بهداشت عغالمرضا رفیعی؛ 

 بوشهر، بوشهر، ایران پزشکی علوم دانشگاهاپیدمیولوژی،  ارشد کارشناسسیما افراشته؛ 

 
در مدارس ابتدایی  به ویژهشود اما در بین کودکان های سنی مشاهده میگرچه آلودگی به شپش در تمام گروهزمينه و هدف: 

دختر و پسر کلیۀ مقاطع شهرستان آموزان ابتال به شپش در دانش میزان بروز. این مطالعه با هدف تعیین باشدتر میشایع

های پیشگیری در مناطق پر ( جهت اجرای برنامه0۳69تا پایان سال  0۳09ساله )از ابتدای سال  00فریدونشهر در یک دورة 

 خطر، انجام شد.  

ساله در شهرستان  00بیمار که طی دورة  0906تاریخی توصیفی، اطالعات مربوط به  در این مطالعۀ کوهورت ها:مواد و روش

فریدونشهر، آلوده به پدیکلوزیس بودند، مورد بررسی قرار گرفت. بیماران با روش سرشماری و بر اساس غربالگری فصلی )سه 

ایی ی شهری و روستایی انجام می گردد شناسنوبت غربالگری در سال تحصیلی( که توسط بهورزان و پرسنل مراکز بهداشتی درمان

آموزان هر سال تحصیلی از ادارة آموزش و پرورش شهرستان استخراج اند. جهت محاسبۀ مخرج کسرِ میزان بروز، تعداد دانششده

 شد. 

محاسبه ( 0117111 در 99.) 0۳09سال  در( و کم ترین نرخ بروز 0117111در  0600) 0۳06سال  درترین نرخ بروز باالنتایج: 

از موارد آلوده،  % .9/6( مشاهده شد. %09، بهمن % 09، آبان % 09بیشترین موارد آلودگی در ماه های سرد سال )آذر  .شد

سال گزارش  01تا  9( در گروه سنی % ۳/90از بیماران ساکن روستا و باالترین بروز آلودگی ) % 0/00آموزان دختر بودند. دانش

از بیماران پس ازدرمان با شامپو پرمترین، عود مجدد آلودگی مشاهده  % 20لوده به شپش سر بوده و در گردید. کلیۀ موارد، آ

 برآورد گردید. % 9/2شد. میزان حملۀ ثانویه در سایر افراد خانواده )بجز دانش آموزان( 

های پیشگیری و کنترل بیماری امهسال بوده و الزم است برن 01تا  9پرخطرترین گروه در معرض آلودگی، دختران  گيری:نتيجه

(، می توان نتیجه گرفت یا درمان مطلوب در کلیۀ % 20در این گروه سنی و جنسی تقویت گردد. با توجه به عود باالی بیماری )

ی عفونی نگردیده است. همچنین مقاومت باال افراد خانوار، انجام نشده و یا وسایل شخصی بیماران )و افراد در تماس نزدیک( ضد

 تواند از عوامل عود مجدد بیماری در نظر گرفته شود.شپش به شامپو پرمترین نیز می

 

 آموزان، اپيدميولوژی، فریدونشهرواژگان کليدی: شپش سر، پدیکلوزیس، دانش
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 بررسی اثر الرو درمانی بر ضایعات لیشمانیوز جلدی

هداشت، ب و مبارزه با بیماری های واگیر، معاونت کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی، گروه پیشگیریافروز بوکان،

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

 واگیر، های یبیمار با مبارزه و پیشگیری گروه پزشکی، شناسی حشره ارشد دانشجوی کارشناسی کالنتری،حمید

 .ایران دزفول، دزفول، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، معاونت

 یر، معاونتواگ های بیماری با مبارزه و پیشگیری گروه پزشکی، شناسی حشره ارشد رشناسیکا فهیمه طالب زاده،

 .ایران بیرجند، بیرجند، پزشکی علوم بهداشت، دانشگاه

 واگیر، معاونت ایه بیماری با مبارزه و پیشگیری و درمانی، گروهجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی دانش ،لیال محبی

 .ایران دزفول، دزفول، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت،
Email: Mohebbil@yahoo.com 

 

روشی است که به طور گسترده جهت درمان انواع مختلفی  (Maggot debridement therapy) الرو درمانی زمينه و هدف:

درمانی در  الرو است. طبق این مطالعات، در این زمینه انجام شدهده قرار  می گیرد. مطالعات متعددی از زخم ها مورد استفا

 بهبود برخی بیماری های همراه با عفونت ناشی از باکتری هایی که به آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند تاثیر بسزایی دارد.
 ضایعات بر درمانی الرو با توجه به اینکه لیشمانیوز جلدی یک بیماری شایع در ایران و جهان است هدف از این مطالعه بررسی اثر

 جلدی بود. وزلیشمانی از ناشی

،  Medlib ،SID،Scopusشامل مقاله از پایگاه های داده داخلی و بین المللی  91در این مطالعه مروری مواد و روش ها: 

Google Scholar مد بدست آ، الرو درمانی، لیشمانیوز جلدی و ضایعاتبا کلمات کلیدی از طریق جستجوگر گوگل  همچنین

 ضوع مورد استفاده قرار گرفت.مقاله مرتبط با مو 09که نهایتا 

 روش این با، مشخص گردید که بود شدهانجام  Lucilia sericata مگس پس از استفاده از الرو درمانی که غالبا با الور نتایج:

ر دانجام می شود و  ایمن تر و کم هزینه تر از درمان های متداولضایعه و اسکار ناشی از لیشمانیوز جلدی بسیار ترمیم  ی،درمان

 .در ضایعات سالک ایجاد می گردد قابل مالحظه ای یبهبودمدت زمان کوتاهی 

درمانی عالوه براینکه می تواند باعث بهبود زخم های بافتی از قبیل زخم پای دیابتی  نتایج نشان می دهند که الرو نتيجه گيری:

د جهت درمان لیشمانیوز جلدی مورد استفاده قرار و انواع زخم های عفونی دیگر باشد، همچنین می تواند به عنوان روشی کارآم

 بگیرد.

 

 MDTليشمانيوز جلدی، الرو درمانی، بيماری، عفونت،  کلمات کليدی:
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 بررسی پتانسیل بالقوه زهر عقرب به عنوان دارو در درمان بیماری ها

بهداشت،  اونتهای واگیر، معکارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی، گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری  افروز بوکان،

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

 واگیر، های ریبیما با مبارزه و پیشگیری گروه پزشکی، شناسی حشره ارشد دانشجوی کارشناسی حمید کالنتری،

 .ایران دزفول، دزفول، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، معاونت

 واگیر، معاونت ایه بیماری با مبارزه و پیشگیری و درمانی، گروه بهداشتیشجوی دکتری مدیریت خدمات دان ،لیال محبی

 .ایران دزفول، دزفول، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت،
Email: Mohebbil@yahoo.com 
 

 می توانند منجر به مرگ تنها نه که است مولکول هایی دارای که است طبیعی بیولوژیکی منبع یک عقرب زهر زمينه و هدف:

 اند که شده شناسایی ها خالص سازی و زهر عقرب اجزای از بسیاری حاضر، حال در. دارند نیز درمانی بالقوه اثر بلکه شوند،

 بسیاری علیه زهر عقرب، جدیدی بر پایه داروهای قادرند دانشمندان اجزا، این در موجود عملکردی و ساختاری اطالعات براساس

ایی که در دهه های اخیر استفاده از توکسین ها بویژه توکسین موجود در زهر عقرب در از آنج. کنند تولید مهم های بیماری از

 درمان بیماری ها به عنوان رویکردی نوین در علم پزشکی ایران و جهان در حال مطرح شدن است لذا در این مطالعه اهمیت

 .ری ها بررسی گردیدبیما به عنوان دارو جهت درمان  آن پپتیدهای و عقرب استفاده بالقوه از زهر

معتبر های اطالعاتی شده پایگاه جستجو در مقاالت منتشر از طریقمقاله حاضر یک مطالعه مروری است که  مواد و روش ها:

و معادل فارسی این کلمات در پایگاه های  scorpion  ،Drug ،Venom ،Medicine هایبا استفاده از کلید واژهبین المللی 

مستند مرتبط علمی محتوای  1.نگارش گردیده است. بدین ترتیب که تعداد  Ganj و  Magiranو  SID داده فارسی از جمله

 ،مقاله مرتبط با موضوع 41از این میان و بررسی شد. انتخاب  مقاله و کتابشامل  .410تا  4116های سال طیمنتشر شده 

 .مورد استفاده قرار گرفت

مورد پتانسیل بالقوه زهر عقرب به عنوان دارو مشخص گردید که برخی  پپتید  در تونم و مقاالت مرور و بررسی از پس نتایج:

های موجود در زهر عقرب پس از تخلیص می توانند بر روی بسیاری از سرطان ها، برخی بیماری های مربوط به نقص ایمنی، 

ازقبیل سودوموناس ایجاد می شوند تاثیر هموستازیز، مغز و اعصاب و نیز بیماری های باکتریایی که توسط برخی باکتری ها 

 بسزایی داشته باشند.

 های راکشنف مانند طبیعی ترکیبات از با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که استفاده نتيجه گيری:

 .باشددرمان داروسازی و رویکرد نوینی در  تواند می و ضد باکتریایی استخراج شده از زهر انواع مختلف عقرب، سرطانی ضد

 

 کلمات کليدی: زهر عقرب، توکسين، پپتيد، دارو، درمان
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 مراقبتی درجواناناضافه وزن با سابقه خود بررسی ارتباط چاقی و

دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم  ،مصطفی صادقی

 تبریز، ایرانپزشکی تبریز، 

دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های جاده ای، دانشکده بهداشت، گروه  ،علی بهاری

 آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

 دریه، ایرانوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیکارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، مرکز آموزش بهورزی، دانشگاه عل ،مرتضی عباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش اپیدمیولوژی، مرکز آموزش بهورزی، دانشگاه علوم پزشکی تربت  ،محمدرضا فرزادمهر

 حیدریه، تربت حیدریه، ایران

 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران،علیرضا نودهی

alireza.nodehi57@gmail.com 
 

 حی و اجرا شده است.ارتباط بین چاقی و اضافه وزن با سابقه خودمراقبتی درجوانان طرامطالعه حاضر با هدف تعیین زمينه و هدف : 

ستا به سال شهر و رو00-46انان جو نفر برآورد و نمونه ها از 0091در ابتدا حجم نمونه الزم برای یک مطالعه مقطعی ،  مواد و روش ها :

ش ابزار سنجروش خوشه ای و تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. برای هر یک از افراد جوان اندازه گیری قد، وزن و تکمیل پرسشنامه 

حجم نمونه گردآوری ه به جبا تو( انجام گردید. )تهیه شده توسط اداره جوانان وزارت بهداشت و دارای دستورالعمل کشوریخودمراقبتی 

با  .برآورد گردید )کم وزنی، وزن طبیعی، اضافه وزن چاق(قی در بین جوانان شهرستان بر پایه وضعیت شاخص توده بدنی شده، شیوع چا

بندی  طبقه "خوب-متوسط -ضعیف"استفاده از پرسشنامه ابزار سنجش خودمراقبتی، افراد جوان به لحاظ سابقه خودمراقبتی در سه گروه 

، افراد داراری وزن طبیعی بعنوان گروه شاهد و مرجع، سایرگروههای حی شد که در آناهدی طراش -موردمطالعه  یکشدند. درنهایت 

گروه مورد مستقل با گروه  کوزنی)کم وزن، اضافه وزن و چاق( بعنوان گروه مورد، درنظر گرفته شدند. هریک از گروههای مورد بعنوان ی

 . شاهد ، درسه سطح خودمراقبتی به صورت مجزا مقایسه شدند

ان جوان. در بین درصد( را زنان تشکیل داده اند9279نفر ) ۳9.درصد( و ۳979نفر مرد ) 219 نمونه آماری در این مطالعه از تعدادکلنتایج : 

درصد برآورد شد. پس از تعدیل سایر  674درصد و کم وزنی 9072وزن طبیعی  ،درصد 4۳79اضافه وزن  ،درصد 070شیوع ابتال به چاقی 

 ح، قرار گرفتن در گروه مورد کم وزن با سطوضعیت اشتغال و محل سکونت( ،تحصیالت ،وضعیت تاهل ،جنس ،)سنتمالی حاطر خعوامل 

با فاصله  2729نسبت شانس) ضعیف مرتبط بود ح خودمراقبتیباگروه شاهد با وزن طبیعی و سط ،ضعیف به صورت مستقل خودمراقبتی

بتی ارتباط بین چاقی و اضافه وزن با سابقه خودمراقبتی مشاهده گردید ولی معنی دار . در سایر سطوح خودمراق(..07-00741اطمینان

 نبود.

ا نمایه توده بدر گروه افراد و شانس بیشتری  تمالحا هستند، باضعیف  در معرض خطر داشتن سابقه خودمراقبتی افرادی که نتيجه گيری :

عی طبیوزن تا بدن آنها از ن افراد نیاز به برنامه ریزی جدی برای مراقبت از خود دارند . لذا ایقرار می گیرند کم وزن و 0079کمتر از  ی بدنی

 گردد. برخوردار

 

 توده بدنی نمایه ،جوان ،کم وزن ،اضافه وزن ،چاقی ،واژگان کليدی : خودمراقبتی
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 های شهر اردبیل بررسی شیوع اضطراب و شدت آن دربین دانشجویان دانشگاه

 نشیار آمارزیستی دانشگاه علوم پزشکی اردبیلدا ؛فیروز امانی

 دانشجوی رشته کارشناسی فناوری اطالعات سالمت ؛امین عظیمی ثانی

 
ت که در نهایاند میزان اضطراب را افزایش دهد تو الئل مختلفی می تواند داشته باشدو علل زیادی میاضطراب د زمينه و هدف:

دین ب طراب را دارند.فعال جامعه اغلب به دالئل مختلف تجربه اضبعنوان یک قشرهم میتوان منجر به افسردگی شود. دانشجویان 

طراب ونوسانات روحی های انها حاکی از اضدانشجویان دالئل بروز اضطراب را در خود درك نمی کنند اما رفتارمفهوم که اغلب 

ش هبنابراین هدف از این پژو سردی سوق دهد.یا دل تحصیلاف از به انصر تواند دانشجویان را باشد،که این معضل می روانی می

 باشد. اده از ازمون اضطراب هامیلتون میاستفبررسی شیوع اضطراب و شدت انها در بین دانشجویان با
ل دانشگاههای اردبی کلیه دانشجویاناماری این پژوهش جامعه باشد،  پژوهش یک پژوهش توصیفی تحلیلی میاین  روش کار:

لی سوا 02گردد. برای جمع اوری اطالعات از پرسش نامه  ی مینفر از دانشجویان خوابگاه 011ری  نیز شامل باشد ، و نمونه امامی

 روایی و پایایی آن نیز قبال مورد اثبات بوده است.هامیلتون استفاده شده است که 
طبق  می باشد و نیزبیشتر یشتر از دانشجویان با سن ب پتوزیع اضطراب در میان دانشجویان کم سن و سال به مرات نتایج:

اضطراب و ترم و اضطراب  ارتباط خطی بین انها وجود ندارد با این وجود میزان شیوع اضطراب طبق گی بین سن و نمودار پراکند

نفری که  2از میان  برای مثال:باشد. های باال و پایین می م در میان ترم های میانی بیشتراز ترما ۳نمودار پراکندگی و جدول 

این مسئله  می باشد که  نشان دهنده 0 ویک نفر در ترم 9نفر در ترم ، دو 2یک نفر در ترم  باشند اضطراب شدید می ایدار

 . باشند نی اغلب  دچار استرس باالتری میمهای میااست که  دانشجویان تر
متر د افراد مضرب باشدت بیشتر،کباشد ، بگونه ای که تعدا نتیجه حاصل نشان دهنده ایجاد یک هرم از اضراب می نتيجه گيری:

ک مسئله مورد یعنوان تواند ب بین دانشجویان دانشگاه می وجود این مسئله وضعیت نسبی اضطرابو افرادنرمال بیشتر میباشد.با

 رسد. بیشتر به نظر می 9و2اضطراب در بین دانشجویان ترم هاینیز توزیع بررسی، مطرح باشد 

 
 هاميلتون، مقياس ليکرت، شيوع اضطراب،دانشجویان خوابگاه اردبيلکلمات کليدی: پرسشنامه اضطراب 
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 ۶۹۳0 نتایج غربالگری تنبلی چشم دراستان اردبیل

 دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی ازدبیل فیروز امانی،

 دانشجوی رشته کارشناسی فناوری اطالعات سالمت علوم پزشکی اردبیل ،امین عظیمی ثانی

 

شم . طرح پیشگیری از تنبلی چ هدف اصلی این مقاله تحلیل نتایج غربالگری تنبلی چشم در شهر اردبیل است: زمينه وهدف

همه ساله در سراسر کشور توسط معاونت پیشگیری بهزیستی کشور انجام می گیرد . در این گزارش تحلیل نتایج این طرح در 

 . گردد ارائه می شود تا میزان شیوع تنبلی چشم براورد 0۳69سال  

: برنامه غربالگری تنبلی چشم برای کلیه کودکان و مراجعین پایگاه های سنجش بینایی از همان رده سنی انجام می روش کار 

. معاینه اولیه در مرحله طرح توسط مربیان مهد کودك صورت می گیرد.و در مرحله ی بعد موارد مشکوك توسط مربیان  گیرد

ایر آن توسط چشم  پزشک پس از رد س ع و موارد تنبلی چشم با تشخیص کارشناسان و تایید به کارشناسان بینایی سنجی ارجا

 .   علل ارگانیک مشخص می گردند

درصد( با شکبه وجود  027.2) ۳0۳۳توسط مربیان مهد کودك  0۳69کودك معاینه شده در سال  4049: از مجموع یافته ها 

درصد از کل معاینه شدگان دارای  02. نتایج نشان می دهد که  جاع داده شده انداختالل بینایی به کارشناسان بینایی سنجی ار

درصد دچار  1700نفر( و  41) درصد دارای استرابیسم 1716نفر( و  49) درصد( دارای آمبلیوپی04) ، نفر(۳0) عیب انکساری

درصد جمیعت را جنس  92ان دختر و درصد از مبتالی 29نفر( بودند. همچنین طبق تحلیل های آماری  21سایر اختالالت )

 . مذکر تشکیل می دهد

بوده است که با مطالعات انجام شده در سایر کشورها             1799: بر اساس نتایج مطالعه حاضر شیوع تنبلی چشم نتيجه گيری

ام مطالعات تطبیقی             همچنین دامنه ی باالی تغییرات برآورد شیوع اختالالت بینایی شهرستان ضرورت انج. همخوانی دارد

 . دهد بیشتری را نشان می
 

  تنبلی چشم، غربالگيری، کودکان قبل از مدرسه  واژه های کليدی:
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و  ۶۹1۹ - ۶۹۳۹در استان کردستان در دوره  گاریمدل مصرف س یبررس

 ۶13۹ آن تا سال ینیبشیپ

 سالمت، توسعه پژوهشکده سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز آمار، ارشد کارشناس زارعی، بشرا

 ایران سنندج، کردستان، پزشکی علوم دانشگاه

 سالمت، توسعه پژوهشکده سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز اپیدمیولوژی، دانشیار ،مرادی قباد

 ایران سنندج، کردستان، پزشکی علوم دانشگاه

 توسعه پژوهشکده پزشکی، دانشکده آمار، و اپیدمیولوژی گروه ژی،اپیدمیولو ارشد کارشناس رسولی، عزیز محمد

 ایران سنندج، کردستان، پزشکی علوم دانشگاه سالمت،

 پزشکی علوم دانشگاه سالمت، توسعه پژوهشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته پزشکی، دانشجوی، زاده بایرام لیال

 سنندج، ایران کردستان،

Email: Moradi_gh@yahoo.com 
 

سیگار دلیل بسیاری از مرگ و میر قابل پیشگیری در سراسر جهان است. اگرچه میزان مصرف سیگار در دو مينه و هدف : ز

عه هدف این مطال دهه گذشته در ایران افزایش چندانی نیافته است اما افزایش آن در بین نوجوانان و جوانان نگران کننده است.

 می باشد. 021۳و پیش بینی آن تا سال  0۳0۳ -0۳6۳ن در دوره بررسی مدل مصرف سیگار در استان کردستا

 ریاز نظام مراقبت غ (سال 09 - 92 )گاریس نفر از افراد مصرف کننده 111.اطالعات  یمطالعه مقطع نیدر ا مواد و روش ها :

مورد استفاده قرار  Box-Jenkins کردیرو بای زمان یها یسر لیدوره استفاده شد. تحل .در  ( STEP )کردستان استان ریواگ

 یگمشده استفاده شد و از مدل ساز یها از داده یتعداد یگذاریجا یبرا ( Exponential ) یینما یهموارساز گرفت. از روش

در طول زمان  گاریمصرف س روندی ابیو ارز فیو توص 0۳6۳تا تابستان  0۳0۳ زییمربوط به پا یها دادهی برا ARIMAبه روش 

 انجام گرفت. Stata 14داده ها با استفاده از نرم افزار لیو تحل هی. تجزدیاستفاده گرد 021۳ تا سال گاریسمصرف  ینیب شیو پ

و کمترین نیز در گروه  %4۳7۳سال با  ۳9-22نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین شیوع مصرف سیگاردر گروه سنی نتایج : 

ون چندگانه حاکی از آن است که در مردان، افراد شاغل و گروههای سنی بود. نتایج آنالیز رگرسی %974سال با  09-42سنی 

ها یک روند ثابت و یک کاهش دو تا سه درصدی از بینیپیش بود. 972و  1764، 0176سال( نسبت شانس به ترتیب  22-۳9)

 .دهدنشان می 021۳مصرف سیگار را تا بهار سال 

وانان بیشتر است و پیش بینی ثبات و پایداری نسبی از شیوع باالی مصرف شیوع مصرف سیگار در شاغلین و ج نتيجه گيری :

 .معه،  نگران کننده است که نیازمند برنامه ریزی و مداخالت مناسب می باشدسیگار در جا

 

 زمانی، سيگار. واژگان کليدی : کردستان، سری
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 بررسی اثر آلودگی هوا بر دیابت نوع دو: مرور سیستماتیک

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم  ،آبادیوسفی حدیثه هاشم

 پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

کارشناس علوم تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ،کعبیرضا سهرابی

 ایران.
 

ی زندگی شهری است یک مشکل زیستی جهانی برای های هوا که نتیجههای کم آالیندهتمواجهه مزمن با غلظزمينه و هدف : 

باشد. آلودگی هوا به علت ایجاد استرس اکسیداتیو و التهاب که باعث لیپوژنز، التهاب بافت چربی و مقاومت به سالمت انسان می

 ( در ارتباط است.T2D) 4شودکه با خطر دیابت نوع انسولین می

از  4100تا  4119های در این مطالعه مروری سیستماتیک مقاالت منتشر شده انگلیسی زبان طی سال روش ها :مواد و 

-با کلیدواژه googlescholarو موتور جستجوی  Pubmed Medline , Embase,های معتبر علمیهای اطالعاتی و سایتبانک

 99بررسی اولیه  در بررسی شد. type 2 diabetes  ،air pollution  ،fine particulate matter  ،fine particulate های

مقاله توصیفی و تحلیلی مورد بررسی  4۳مقاله یافت شد و با حذف مقاالت تکراری و انتخاب مقاالت با دسترسی کامل ، نهایتا 

 .ار گرفتقر

، نیتروژن دی اکسید، نیتروژن اکساید(  PM2.5 ،O3ی طوالنی مدت با ذرات ریز هوا )نتایج مطالعات نشان دادند مواجههنتایج : 

با بروز دیابت مرتبط  O3ی طوالنی با نیتروژن اکساید، با شیوع دیابت و مواجهه با مرتبط است. مواجهه T2D با خطر ابتال به

مطالعات  .مرتبط بود HbA1cنیز به طور معناداری با افزایش در شیوع دیابت و افزایش گلوکز ناشتا و PM2.5  افزایش دربود. 

عملکرد  دهی انسولین، متابولیسم گلوکز و تغییر دراپیدمیواوژیک نیز بیان کردند که مواجهه با آلودگی هوا باعث تغییر در سیگنال

عروقی مرتبط با آلودگی هوا در های التهابی، پاسخگوی افزایش خطر وقایع قلبیشود. ممکن است مکانیسمهای بتا میسلول

 اشد.بیماران دیابتی ب

در  زمنمهای هوا برای افرادی که مستعد ابتال به بیماری به نظر میرسد ،کیفیت کنونی هوای شهرهابر اساس  نتيجه گيری :

مکن است منیز تغییرات در رژیم غذایی و فعالیت بدنی به قدر کافی ایمن نباشد بنابراین  شان هستندهای بعدی زندگیدوره

های های ملی برای کاهش آلودگی، برای محافظت از نسلد. اهمیت به کارگیری سیاستکافی نباش T2Dبرای پیشگیری از 

مزایای سالمت بخش زیادی  تواندمی هوا ترین کاهش در مواجهه با آلودگیاز این جهت که کوچک رسدبعدی ضروری به نظر می

 شود.را در افراد باعث می
 

 ریز هوا ، ذرات4واژگان کليدی :  آلودگی هوا، دیابت نوع 
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 رانیدر ا یعوامل خطر سکته قلب یولوژیدمیاپ یبررس

 علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده داشنجویی تحقیقات کمیته آزمایشگاهی، علوم کارشناسی دانشجوی نژاد، ابراهیم حانیه

 ایران ،نتهرا ایران، پزشکی

 علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده داشنجویی اتتحقیق کمیته آزمایشگاهی، علوم کارشناسی دانشجوی پناهی، عصمت سحر

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 پزشکی علوم داشنگاه پیراپزشکی، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته عمل، اتاق ارشد کارشناسی دانشجوی رحمانی، وحید

 ایران تهران، ایران،

 دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده داشنجویی تحقیقات کمیته آزمایشگاهی، علوم کارشناسی دانشجوی ،ساالرکیا الدین حسام

  hesamsalarkia1375@gmail.com   ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده داشنجویی تحقیقات کمیته آزمایشگاهی، علوم کارشناسی دانشجوی ،پورعسگری زهرا

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 

عروق کرونر  یباشد که علت عمده آن گرفتاریدر جهان م ریعلت مرگ و م نیترعیقلب و عروق شا یهایماریب زمينه و هدف:

نفر در سال بوده  0۳0111حدود  یماریب نیباشد. در کشور ما آمار مرگ در اثر ایم رانیجهان از جمله ا یکشورها شتریدر ب

تا  میبر آن شد نی. بنابرادهدیم لیتشک  MI (Myocardial infarction)یها( که نصف آنها را سکته قلبکل مرگ 21)حود %

 .میبپرداز رانیدر ا یعوامل خطر سکته قلب یولوژیدمیاپ یبه بررس

وگر جو موتور جست SID،Web of scienceاز جمله  یاطالعات یهاگاهی، با استفاده از پایمطالعه مرور نیدر ا ها: مواد و روش

Google scholar دیدگر ییمطالعات مربوط با موضوع شناسا یولوژیدمی، عوامل خطر و اپرانیا یدیز کلمات کلو با استفاده ا .

مقاله در  6مورد مطالعه قرار گرفت که از  4100تا  4101بود از سال  ریپذ نآن امکا یکامل به محتوا یمقاله که دسترس 44

 بهره کامل گرفته شد. یمطالعه مرور نیآن ها در ا انیم

و  اتی، استعمال دخانیدمیپیپرلی، هاابتیعامل خطر، فشار خون باال و پس از آن د نیترعیاطالعات به دست آمده شادر نتایج : 

، بتایخون، د یپرفشار بیعلت در مردان به ترت نیترعیداشت. شا یجا یعروق-یقلب یهایماریابتال به ب یسابقه خانوادگ

در زنان  تایقرار داشت که استعمال دخان یدمیپیپرلی، هاابتیخون، د یرفشاردر زنان پ وبوده  یدمیپیپرلی، هااتیاستعمال دخان

 بیرا به ترت یلبسکته ق ینیبال یفراوان نیشتری( و آنتروسپتال بی)تحتانورینفریا هیبرخوردار بود. انفارکتوس ناح یاز آمار کمتر

وسپتال آنتر هیانفارکتوس ناح یدر مردان و فراوان ورینفریا هیکه انفارکتوس ناح یبه خود اختصاص داده است. در حال مارانیدر ب

 باشد.یتر معیدر زنان شا

مناسب  یکنند تا بتوان با در نظر گرفتن راهبردهایبا شناساندن عوامل خطر کمک م یولوژیدمیاپ یهایبررس نتيجه گيری :

 نیو همچن ییاجرا یهاشده اعم از دستگاهبه کار گرفته  یکم کرد. الزم اسنت تمام کارها یعروق-یقلب یهایماریاز خطر ب

و  گاریعدم استعمال س ،با کنترل عوامل خطر مانند فشار خون باال نیبنابراکنند.  تیفعال نهیزم نیدارند در ا یمردم نقش اساس

 .باشدیو قابل درمان م یریشگی، قابل پیزندگ وهیمهمتر از همه اصالح سبک و ش
 

 رانیا قلبی،  سکته ی،ولوژيدمياپواژگان کليدی :  
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بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری پدیکولوزیس در استان خراسان جنوبی در 

 ۶۹۳0سال 

 گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ،مجید شایسته

رجند، انشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر، د ،محمد رضا جمع آور

 ایران

 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ،زهرا یونسی

 گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران ،افروز بوکان

 د، ایرانی واگیر، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجنگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها ،فهیمه طالب زاده

 

 های خانواده و افراد اجتماعی موجب طرد تواند می که دنیاست سراسر در انگلی های آلودگی ترین شایع پدیکولوزیس :مقدمه

گردد. نقش  شبانه خارش از ناشی خوابی بی علت به آموزان دانش تحصیلی افت باعث تواند می همچنین پدیکولوزیس .شود مبتال

 .است شده شناخته اخیر قرن اوایل از خندق( تب و اپیدمیک راجعه تب ها )تیفوس، بیماری از تعدادی ناقل عنوان به شپش تن

 بهبود متعددی مناطق در چه اگر گیرد قرار توجه مورد تواند می آمیزشی های بیماری شاخص عنوان به خاص اهمیت نظر از

 محل در و جنگ زمان در ولی است؛ داشته شپش به آلودگی کاهش در سزایی به تاثیر اجتماعی و اقتصادی بهداشتی، وضعیت

 .دارد وجود بزرگ های اپیدمی ایجاد امکان محیط، و فردی بهداشت به توجه عدم علت به جمعیت پر های

های آلوده انجام شده، تا در جهت این مطالعه با هدف بررسی روند بیماری در استان خراسان جنوبی و شناخت مناطق و شهرستان

 کنترل بیماری در انسان در مناطق آلوده اقدام و راهکارهای مناسب اتخاذ گردد.

شهرستان بررسی گردید و  00به تفکیک  این بررسی به روش توصیفی است، کلیه موارد گزارش شده پدیکولوزیس : کارروش 

 ار گرفت. نفر جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قر ۳49۳ تعداد

در هزار نفر جمعیت بوده که شهرستان های سربیشه، قاین و درمیان به ترتیب با  19/2میزان بروز بیماری در استان یافته ها: 

کمترین میزان بروز  9/4و  4، 19/0بیشترین و خوسف، زیرکوه و فردوس به ترتیب با میزان بروز   0/9و  ۳/9، 40/.1میزان بروز 

مرد بوده است . از کل موارد  %9زن و  %62روستایی و از نظر جنسیت  %94شهری و  %۳0اند. از نظر سکونت  در استان را داشته

 سال بوده است. 9-04غیر ایرانی بوده است. بیشترین بروز در دختران سنین  %0ایرانی و  %66بررسی شده ، 

پایین، الزم است اقداماتی شامل تشدید اقدامات مراقبتی، در شهرستانهای با بروز باال و  برای کنترل پدیکولوزیس نتيجه گيری :

تشدید برنامه های آموزشی، اطالع رسانی و هماهنگی درون و برون بخشی با ادارات و نهادهای ذیربط خصوصاً آموزش و پرورش 

 صورت پذیرد.

 

 پدیکولوزیس، خراسان جنوبی، اپيدميولوژی، بروز  کلمات کليدی :
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ت تشخیص بالینی و آزمایشگاهی تفکیک غالف مو از تخم بررسی کیفیت و اهمی

 شپش در موارد مشکوک به پدیکولوزیس

 کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. ،اکرم بوکان

معاونت  واگیر، یو درمانی، گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری هاجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی دانش لیال محبی،

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر، معاونت بهداشت،  ،رویا رشتی

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

عاونت بهداشت، م ه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر،کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی، گرو ،افروز بوکان

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

Email:z_aoz@yahoo.com 
 

یا غالف مو سفیدرنگ، کشیده و چسبیده به شفت مو می باشد که معموال به دلیل شباهت  Hair casts (HCs)زمينه و هدف: 

پزشکی بیماری  -با توجه به اهمیت بهداشتی اند منجر به تشخیص غلط گردد.ظاهری به رشک )تخم شپش( سر می تو

( از Pseudo nitپدیکولوزیس هدف از این مطالعه بررسی کیفیت و اهمیت تشخیص بالینی و آزمایشگاهی در تفکیک غالف مو )

 ( در افراد مشکوك به پدیکولوزیس می باشد.Nitتخم شپش)

نفر از مراجعین مراکز جامع خدمات بهداشتی شهرستان  01به رشک همراه مو از روی سر نمونه های مشکوك مواد و روش ها:

مدل  NIKONدزفول جدا گردیده و در آزمایشگاه حشره شناسی دانشگاه علوم پزشکی دزفول توسط استریومیکروسکوپ 

SMZ1000  با بزرگنماییX 41 .مورد بررسی قرار گرفتند 

موردی که در معاینات بالینی مشکوك به پدیکولوزیس تشخیص داده شده  01مورد از  ۳ در بررسی های آزمایشگاهی نتایج:

 مورد دیگر تخم شپش تشخیص داده شد. .بودند، غالف مو و 

نتایج نشان می دهد در صورتی که طی مشاهدات بالینی پوره یا شپش بالغ مشاهده نگردد، احتمال تشخیص نتيجه گيری: 

ی عالئم پوستی و مشاهده رشک وجود دارد که این امر عالوه بر اینکه از نظر جنبه روانی افراد را تحت بالینی اشتباه صرفا از رو

تاثیر قرار می دهد، با شروع یک دوره درما   بی مورد سبب تحمیل هزینه های اضافی به سیستم بهداشتی و افراد نیز می شود. 

ناسب و مطمئن جهت تشخیص قطعی رشک در بیماران مشکوك به لذا بررسی آزمایشگاهی موارد مشکوك، می تواند روشی م

 پدیکولوزیس باشد. 

 

 Nit ،Pseudo nitپدیکلوزیس، تخم شپش، غالف مو،  کلمات کليدی:
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 Psychodidae :Clogmiaگزارش یک مورد میاز تصادفی روده ای ناشی از 

albipunctata ایجاد در شمال استان خوزستان و بررسی شرایط محیطی موثر بر 

 این نوع از میازیس

عاونت م و درمانی، گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر،جوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی دانش لیال محبی،

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

 ایران.کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،  اکرم بوکان،

دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی، گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر، حمید کالنتری، 

 معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

داشت، عاونت بهم کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی، گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر، ،افروز بوکان

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

Email:z_aoz@yahoo.com 
 

میازیس نوعی بیماری است که غالبا به سبب حضور الرو مگس ها در بافت های زنده و یا مرده بدن ایجاد می زمينه و هدف: 

بدن از قبیل دهان، گوش، چشم  ، یا از طریق حفرات طبیعیشود. این ورود و حضور الرو ممکن است از طریق جراحات جلدی

ادراری صورت گیرد. بر اساس ارتباط بین انگل و میزبان، بیماری میازیس به سه شکل اجباری  –و دستگاه تناسلی 

(Obligatory)( اختیاری ،Facultative( و تصادفی )Accidental.تقسیم بندی می شود )  هدف از این مطالعه گزارش یک

در شمال استان خوزستان و نیز بررسی شرایط محیطی است که  Clogmia albipunctataی ناشی از مورد میاز تصادفی روده ا

 می تواند منجر به این نوع میازیس گردد.

بیمار کودکی یک سال و یازده ماهه بوده که به دلیل تب باال، دردهای شکمی، یبوست، بی قراری، کاهش اشتها و روش کار: 

، به پزشک مراجعه کرده است. در آزمایشات اولیه تعدادی الرو از مدفوع بیمار جدا گردیده و به کاهش وزن در چند ماه گذشته

همچنین در بازدید و بررسی های انجام شده از محل زندگی نگهداری شد.  %01منظور بررسی های بیشتر در محلول فرمالین 

 م جمع آوری گردید.الروی و پشه بالغ از آبراه فاضالب و حما ۳و  4بیمار، الرو سنین 

 Clogmia)الرو های بدست آمده از مدفوع با استفاده از کلیدهای تشخیصی، الرو پشه فاضالب، کلوگمیا آلبیپونکتاتا نتایج: 

albipunctata) جمع آوری شده از محل نیز بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی شناسایی  نمونه الرو و بالغ .تشخیص داده شد

 جدا شده از مدفوع بیمار مطابقت داشت.  که با الروهای  گردید

از آنجایی که شرایط مناسب برای تخمریزی بالغین و رشد و فعالیت الرو پشه های سایکودید، در محل هایی با نتيجه گيری: 

بهداشت پایین و آلودگی میکروبی باال می باشد می توان نتیجه گرفت آلودگی محیطی و کیفیت بد شرایط زندگی در حاشیه 

هرها، روستا ها و حتی در برخی مناطق شهری امکان ایجاد میاز تصادفی را افزایش می دهد، از این رو بهسازی محیط در این ش

 مناطق باید جزو اولویت های بهداشتی قرار بگیرد. 
 

 ، مياز تصادفی، آلودگی محيطClogmia albipunctata ،Psychodidaeکلمات کليدی: 

  



 

94. 

 

پارامتری و نیمه پارامتری در آنالیز بقای بروسلوزیس: های ارزیابی برازش مدل

 مطالعۀ کوهورت

صادق کارگریان مروستی؛ کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، 
sadegh.kargarian@gmail.com   

 ، ایرانبوشهر، بوشهر پزشکی علوم دانشگاهاپیدمیولوژی،  ارشد کارشناس؛ سیما افراشته

 کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان فریدونشهر، اصفهان، ایرانغالمرضا رفیعی؛ 

 
های زئونوز در سراسر جهان است. با توجه به خسارات اقتصادی دار از مهمترین بیماریبروسلوزیس یا تب موجزمينه و هدف: 

و همچنین شیوع باالی بیماری در مناطق غربی استان اصفهان، سنگین تب مالت در جمعیت حیوانی و تأثیر بیماری بر انسان 

پارامتری در جهت یافتن عوامل مؤثر بر زمان های پارامتری و نیمهاز بین مدل این مطالعه به منظور تعیین کارآترین مدل

 تشخیص تب مالت و در نتیجه کاهش این زمان، انجام شد.

بیمار مبتال به تب مالت  204نگر با روش سرشماری از پروندة مطالعۀکوهورتِ گذشتههای مورد نیازِ این داده ها:مواد و روش

(، بیماری آنها تشخیص داده شده بود، از مرکز 0۳69تا پایان  0۳09ساله )از ابتدای  00شهرستان فریدونشهر، که در دورة 

 جود تیتر سرمی بروسال به روش آگلوتیناسیونآوری گردید. پیشامد موردنظر )شکست( در این مطالعه ، وبهداشت شهرستان جمع

در نمونۀ خون بیماران بود. جهت رفع متغیرهای مخدوش کننده، عوامل مؤثر بر زمان تشخیص تب مالت  01/0برابر یا بیشتر از 

امتریِ وایبل، مدل پار 2پارامتری کاکس و مدل نیمه ( بر اساسP<0.05) چندمتغیره ( وP<0.20) متغیرهتک با استفاده از آنالیز

( انجام شد. جهت Back-ward: LR)متدِ  Stataنمایی، لگ لجستیک و لگ نرمال شناسایی شدند. کلیۀ آنالیزها با نرم افزار 

( و میزان تغییرات استاندارد شده پارامترها استفاده Akaike’s Information Criterionمقایسه برازش مدلها از مالك آکائیکه )

 شد.

ار دتایج این مطالعه، ابتالی همزمان یکی از اعضای خانواده به تب مالت، داشتن تماس مستقیم با دام، مشاغل خانهطبق ننتایج: 

 باشد. و دامدار، و جدید بودن بیماری از مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش زمان مراجعۀ بیمار در جهت تشخیص بیماری می

به « لگ نرمال»در این مطالعه، مدل پارامتری  بقاء، آنالیز در مدل کاکس از دهاستفا در پژوهشگران تمایل وجود با گيری:نتيجه

(. AIC: 2903.45( و مدل خطرات متناسب کاکس دارای کمترین برازش شناخته شد )AIC: 1234.19عنوان کارآترین مدل )

ارآیی توان گفت کبرتر دانست. درنتیجه می های پارامتری را در آنالیز بقا به عنوان مدلتوان مدلبا این وجود، قطع به یقین نمی

 دارد. مدل کارآترین ها برای یافتنجستجوی مدل نیاز به مختلف هایداده آنالیز مجموعه و نبوده همسان های مختلف،مدل

 

 های پارامتری بقاء، مدل خطرات متناسب کاکس، کاپالن مایر، بروسلوزیس، آناليز بقاءواژگان کليدی : مدل
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خصوصیات جمعیت شناختی و پیامد های ناشی از سوختگی در بیماران  بررسی

 ۶۹۳1مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری در سال 

 پزشکی علوم دانشگاه مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ، دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت، نجیبه محسنی معلم کالیی،

 ان.ایر ساری، مازندران،

 ایران. ساری، پزشکی مازندران، علوم دانشگاه ، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،متخصص جراحی عمومی ،عبدالرضا جعفری راد

 ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. مرکز تحقیقات علوم بهداشتی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، فاطمه قاسمی آتنی،

، ساری، ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز تحقیقات علوم بهداشتی شناسی ارشد پرستاری کودکان،دانشجوی کار آزاده امینی منش،

 ایران.

 اری، ایران.علوم پزشکی مازندران، س کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ، دانشگاه مریم قاجار کوهستانی،

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.تادیار، دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، اس محسن اعرابی،

دانشجوی دکترای آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.  ابوالفضل حسین نتاج،

 .کرمان، ایران

 ری، ایران.دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سا ایی نسیه،کارشناسی ارشد مشاوره در مامائی، دانشکده پرستاری مام ،مرضیه عزیزی خالخیلی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، کمیته تحقیقات دانشجویی،  دانشگاه  ،احسان عابدینی

 علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

 

دیدترین اشکال تروما بوده که سبب بسیاری از ناتوانی ها، عوارض میرایی در سوختگی و پیامدهای ناشی از آن یکی از شزمينه و هدف : 

شناختی و کنار هزینه های باالی بیمارستانی و مشکالت روحی و عاطفی آن می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی خصوصیات جمعیت

 گی زارع  ساری انجام شد.کننده به مرکز روانپزشکی و سوختهای ناشی از سوختگی در بیماران مراجعهپیامد

بیمار بستری مبتال به سوختگی در مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع  946مقطعی حاضر، پرونده  -ی توصیفیدر مطالعه مواد و روش ها :

مده از های بدست آهای مربوط به سوختگی مورد بررسی قرار گرفت. دادهآوری اطالعات دموگرافیک و دادهبرای جمع 0۳62ساری در سال 

در سطح  42نسخه  SPSSافزار های مرکزی و پراکندگی( و آمار استنباطی )رگرسیون خطی( با استفاده از نرمطریق آمار توصیفی )شاخص

 تحلیل شدند. 19/1داری کمتر از معنی

سال بود.  69/۳4 ± 44/.0 متأهل بودند. میانگین سنی بیماران %0/92( مرد و % 9/96نفر ) 2۳0از میان تعداد کل بیماران، نتایج : 

 6/41 ± 99/44( رخ داد. میانگین درصد سوختگی بیماران %.0/.( و کمترین، در فصل زمستان )%21بیشترین سوختگی در فصل بهار )

تغیر بر اثر ایست تنفسی بود. م % 0/0بر اثر سپتیک شوك و  %.0/.بر اثر سوختگی وسیع،  %96/.که ( فوت کردند % 01/.بیمار ) .9بود. 

(، بطوریکه میزان سوختگی در زنان بیشتر از مردان بود. متغیرهای شغل p=10/1دار داشت )جنسیت با میزان سوختگی ارتباط معنی

(110/1=p و تعداد روزهای اقامت بیماران در بخش )BICU (110/1< pنیز دارای رابطه معنی ) دار با میزان سوختگی بودند. بین متغیرهای

 دار وجود نداشت.هل بیماران با میزان سوختگی ارتباط معنیسن و وضعیت تا

توجهی و عدم دقت به مسائل ایمنی و نداشتن اطالعات کافی وقوع سوختگی در میان جمعیت جوان مطالعه، حکایت از بی نتيجه گيری :

به مردان، لزوم آموزش همگانی جهت  از پیامدهای ناشی از سوختگی دارد. باتوجه به ارتباط بین میزان بیشتر سوختگی درزنان نسبت

 گردد.پیشگیر از سوختگی در منزل امری مهم تلقی می

 

 شناختی، سوختگی، مرگ بيمارواژگان کليدی : خصوصيات  جمعيت
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 طراحی و اجرای نظام مراقبت پیشگیری از خودکشی

قیقات کده بهداشت و انستیتو تحدانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانش حسین عزیزی،

 epid_azizi@yahoo.com    بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

 متخصص روانپزشکی، عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران مصطفی فرح بخش،

م لوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوکارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیو الهام داوطلب اسماعیلی،

 پزشکی تبریز، تبریز، ایران

 کارشناس ارشد روانشناسی، گروه سالمت روان، مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران وهاب اصل رحیمی،

 ، ایرانگروه سالمت روان، مرکز بهداشت شهرستان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ملکان فرحناز عطایی،

 گروه سالمت روان، مرکز بهداشت شهرستان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ملکان، ایران حوریه ندیری،

 

( توسط مراکز سالمت و با همکاری تیم Community assessmentمطابق برنامه ارزیابی سالمت جامعه ) زمينه و هدف :

سالمت، اقدام به ستاها و پایگاه های  شکل  سالمت و هیئت امنا رو شایعترین و اولویت ترین م شی به عنوان  شی و خودک خودک

سالمت در شهرستان ملکان شناخته شد. لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی و اجرای نظام مراقبت پیشگیری از خودکشی در 

 می باشد. 64-62شهرستان ملکان طی سالهای 

رها کشور، تیمی از افراد متخصص، مدیران بهداشتی و پس از بررسی متون و مرور نطام های مراقبت بیما مواد و روش ها :

کارشناسان با تجربه تشکیل و نظام مراقبت پیشگیری از خودکشی در پنج گام شامل افزایش پوشش شناسایی و ثبت موارد 

سال، ثبت عوامل خطر و خصوصیات  09-21اقدام به خودکشی، شناسایی و برآورد شیوع اختالل افسردگی در جمعیت 

 ی های موفق و ناموفق، پیشگیری از بروز اقدام به خودکشی، تجزیه و تحلیل و گزارش نتایج؛ طراحی و اجرا گردید.خودکش

بیشترین فراوانی را داشتند. مداخالت نشان  %9۳سال با  01-42و گروه سنی  %.9شیوع اقدام به خودکشی در زنان  نتایج:

کاهش یافته است.  62الی  64مجدد در طول اجرای نطام مراقبت از سال دادند تعداد خودکشی ها و درصد اقدام به خودکشی 

نفر و درصد افراد با سابقه قبلی اقدام به  006و  414، 490، .40بترتیب  62الی  60تعداد اقدام به خودکشی ها از سال 

،  (P-value=0.001) درصد گزارش شد. آنالیز نهایی نشان داد که جنس مرد .۳7و  979، ..97، 00794خودکشی بترتیب 

بخصوص )اختالفات  (P-value=0.001)، سابقه رویدادهای استرس زا زندگی(P-value=0.001)اختالل افسردگی

سال  09-42، گروه سنی (P-value=0.001)خانوادگی، مشکالت عاطفی مربوط به جنس مخالف و بیکاری(، روش حلق آویز

(P-value=0.023)فصل بهار ،(P-value=0.005)رآمد ماهانه کمتر از یک میلیون، د(P-value=0.003) مصرف سیگار ،

بطور معنی داری شانس خودکشی منجر   (P-value=0.083)و سابقه قبلی اقدام به خودکشی (P-value=0.001)و الکل

 به فوت را افزایش دادند.

و  و قابل انعطاف برای پیشگیری با توجه به نتایج مطالعه، طراحی و اجرای یک نظام مراقبت سیستماتیک نتيجه گيری :

 کاهش خودکشی ضروری بنظر می رسد

 اقدام به خودکشی، خودکشی، نظام مراقبت، رویدادهای استرس زا زندگی، افسردگی واژگان کليدی :
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Opium as a Risk Factor for Bladder Cancer: A Population-based 

Case-control Study in Iran 

 

 
Background and Aim: Bladder cancer (BC) is the most common genitourinary system 

malignancy in humans. Consumption of opium and its derivatives, maybe a risk factor possibly 

in Iran. The aim of this study was to investigate the relationship between consumption of opium 

and its derivatives and the incidence of BC. 
.Materials and Methods: In an individually matched case control study in Shiraz (located 

in the south of Iran), 198 patients with BC and 396 healthy individuals (matched in age, sex 

and residence (urban/rural)) were investigated. Data about consumption of opium and its 

derivatives, tobacco, alcohol and diet were collected using a structured valid and reliable 

questionnaire. Crude and adjusted odds ratios (ORs) were computed using conditional logistic 

regression models. 

Results: Opium use was associated with an increased risk of BC with an adjusted OR=3.9(95 

% CI: 1.2-12.0). Moreover, a considerable dose-response relationship was observed between 

the use of opium and its derivatives and the incidence of BC; comparing to no use, the odds 

ratios of low and high consumptions were 3.3 (95 % CI: 0.5- 23.1) and 4.9 (95 % CI: 1.1- 21.9) 

respectively. 

Conclusion: Opium consumption can be a potential strong risk factor for BC in Iran. 

 

Keywords: Bladder neoplasms, case-control, Iran, opium, risk factor 
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 های تهدیدکننده حیاتدرمانی در افراد مبتال به بیماریاثربخشی مداخله شأن

 

 ملیحه داودی، بهاره رضوانی

 

 
باشد. این روش درمانی یک شیوه نوین برای مداخله در شرایط محدودکننده و تهدیدکننده زندگی میشأن زمينه و هدف :

مدت است و برای بیمارانی که در مرحله پایان زندگی خود قرار دارند، مناسب است. لذا درمانی حمایتی، شخصی و کوتاهروان

 های تهدیدکننده حیات بود.درمانی در افراد مبتال به بیماریهدف از این مطالعه مروری تعیین اثرات مختلف مداخله شأن

انسانی، بیماری تهدیدکننده حیات، مراحل پایانی درمانی، شأنهای شأنعه مروری با استفاده از کلیدواژهمطال مواد و روش ها :

 های اطالعاتیدر پایگاه .410تا  4101بیماری، بصورت فارسی و انگلیسی، ترکیبی و جداگانه، مطالعات مرتبط از سال 

sembup7google scholar7science direct7divp7svp 7medex vari  انجام گردید. در نهایت براساس هدف پژوهش

 مقاله یافت شد و مورد بررسی قرار گرفت. .0تعداد 

انسانی،کیفیت زندگی، احساس مثبت معنوی و روحی، رضایت از زندگی، درمانی باعث افزایش سطح امیدواری، شأنشأن نتایج:

رشدن تجارب انتهای زندگی، کسب تجارب غنی و ارزشمند، کاهش حس معناداری، ارتقاءخودارزیابی بیمار از فرایند درمان، بهت

های اصلی فرد و اضطراب احساس رنج و ناراحتی، حفظ غرور، احساس موفقیت، پذیرش بهتر توسط اطرافیان، آشکارشدن ارزش

بهبود روابط خانوادگی، شود. همچنین خانواده این بیماران نیز بیان نمودند این مداخله موجب تغییر دیدگاه آنان، خانواده می

ایجاد یک منبع جدید آرامش در خانواده، افزایش مشارکت و بوجودآمدن یک نیروی محرك برای کمک به بیمار، کمک به آنان 

دگی و درمانی بر افسرگردد. با این وجود در برخی مقاالت تأثیر شأنبرای احساس پیوند بیشتر با بیماران و زندگی هدفمند می

آن متناقض بوده است. بدین معنا که برخی مطالعات حاکی از اثر مثبت معنادار بر افسردگی هستند و برخی اثر قابل های نشانه

 اند.ای ذکر ننمودهمالحظه

اده از های آنان، استفدرمانی و فواید آن برسالمت روان و فرایند زندگی بیماران و خانوادهباتوجه به تأثیرات شأن نتيجه گيری :

گردد. با این وجود گزارش نتایج متضاد در خصوص تأثیر این نوع مداخله بر افسردگی بیماران نیاز به اخله توصیه میاین مد

 باشد.مطالعات بیشتر محسوس می

 انسانی، مراحل انتهائی بيماریدرمانی، شأنشأن واژگان کليدی :
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 بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سل درایران

 ایران، انتهر، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتری پیوسته پزشکیدانشجوی  ،میالد اورجی

دانشجویی  کمیته تحقیقات، دانشکده علوم پزشکی مراغه، دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ،رعنا رحیمی

 rana60rah@gmail.com    ایران، مراغه

 

 

شایع ترین علت مرگ ناشی از بیماری های عفونی در  یا مزمن است.سل بیماری عفونی نکروز دهنده حاد  زمينه و هدف :

از نظر بار جهانی بیماری، در  معضالت بهداشتی درمانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. جهان است و یکی از

 هدف بررسی وضعیت اپیدمیولوژی سل درایران انجام گرفت. دارد. این مطالعه با رتبه دهم قرار

 SID،MAGIRA   ،IRANMEDEXجو در پایگاه های علمی معتبر ایرانی با جست در این مطالعه مروری، د و روش ها :موا

 (  به مقاالت دسترسی حاصل شد.AND) با استفاده از عملگر کلید واژه های سل، اپیدمیولوژی، ایران و و با بهره جستن از

 ضوع بحث مربوط بودند از مطالعه خارج شدند.مقاالت با داده های ناقص و مقاالتی که کمتر به مو

شایع ترین نوع سل در ایران، سل  سال گذشته کاهش میزان بروز گزارش شده سل در ایران قابل مشاهده است. 91طی نتایج :

 درصد کل موارد سل را تشکیل می دهد. 40درصد و سل خارج ریوی  9۳ریوی بوده به طوری که سل ریوی اسمیر خلط مثبت 

کمترین میزان بروز را به خود اختصاص  میان استان ها گلستان و سیستان و بلوچستان بیشترین و مناطق مرکزی کشور،در 

 داده اند.

الزم است فعالیت هایی جهت کشف به موقع و درمان موثر بیماران صورت گیرد  WHOبرای دستیابی به اهداف  : نتيجه گيری

مرگ و میر ناشی از سل  سل به طور جدی پیگیری و اجرا شود تا میزان شیوع و پیشگیری و همچنین برنامه های کنترل و

 کاهش یابد.
 

 ، سل، ایران اپيدميولوژی : واژگان کليدی
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Short and long-term myocardial infarction Survival rate: a study 

using national registry data in 2013-2014 

 

 
Background and Aim: Type and location of MI are prognostic significant factors for 

predicting post-MI mortality. The present study has been designed to predict short and long-

term survival rate in MI stricken patients 

Materials and Methods: The current research is a retrospective cohort study, where the 

data were collected from 21181 cases of MI recorded by the Myocardial Infarction Registry in 

12 months period leading to 20 march 2014. The follow-up of the patients began after 

hospitalization. The last point of fallow-up was time of death for all causes or administrative 

right censoring. In this study, survival rates were estimated by Kaplan-Meier method and the 

P-values for comparison of survival curves were determined by log-rank statistics. 

Results: Totally 21181 patients were studied with the first attack of MI in this survey. There 

were 15328 (72.37 %) men and 5853 (27.63 %) women. The most common MI location was 

anterior wall MI (31.86 %). Overall, the survival rate of 28 days, 6 months and 1 year was 

gained as 0.95 (0.95-0.96), 0.90 (0.90-0.91) and 0.88(0.88-0.89). 

Conclusion: Reports of survival rates of myocardial infarction in developing countries, 

particularly by province or state, are rare. One year after MI, 2479(11.72 %) patients died and 

18681 (88.28 %) survived (right-censored). The short and long-term survival rate in men has 

been higher than that of women. 

Estimates of myocardial infarction survival rate by province are valuable in health policy-

making, resource allocation and prioritization and prevention and control of cardiovascular 

diseases. 

 

Keywords: myocardial infarction, location of MI, survival rate 
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 –مرگ ومیر –میزان بروز  های دستگاه گوارش ؛ بررسی اپیدمیولوژیک سرطان

 عوامل خطر بقاء و

 مینا غزنوی ، مرتضی بیرامزاده، مهری امامزاده

 

 
به سرطان در دنیا محسوب می شوند علل مرگ مبتالیان های دستگاه گوارش فوقانی یکی از مهمترین  طانسرزمينه و هدف : 

 های بخش فوقانی دستگاه گوارش انجام شده است. عوامل خطر سرطان که این مطالعه با هدف بررسی میزان بروز ؛بقاء و

این سرطان  مرگ ومیر و عوامل خطر مرتبط با بروز؛ ی شیوع؛استفاده از کلمات کلید در این مطالعه مروری با مواد و روش ها :

مصرف چای داغ در پایگاه های  وجود سابقه فامیلی،مصرف غذای چرب و سطح سواد؛ مصرفذ سیگار؛ ها مثل سن ؛جنس؛

سپس مطالعات مرتبط ومعتبر  جست وجوی کاملی انجام گرفت. SID-Google scholar-Magiran-Pub Medاطالعاتی 

 (گردآوری و مورد بررسی قرارگرفتند.4114-.410سال اخیر ) 09طی 

بیشترین شیوع این سرطان ها در دهه  شیوع سرطان های بخش فوقانی دستگاه گوارش در مردان دو برابر زنان بود.نتایج : 

که شتر افرادیبی ذکر شده در ایجاد این بیماری نقش بسزایی داشتند و همه عوامل خطر هفتم و سپس دهه هشتم زندگی بود.

 .کردند تا کسانیکه غذای چرب مصرف می چای داغ مصرف میکردند درگیر این بیماری بودند

ر شود نقش عوامل تغذیه ای د گفته می کشور ایران از شیوع باالیی در ابتال به این سرطان ها برخوردار است و نتيجه گيری :

ی پیشگیری این سرطان ها اجرای برنامه های با توجه به روند صعود .انی از مصرف سیگار هم مهم تر استایجاد سرطان های فوق

 آموزش سبک زندگی ضروری است. اصالح رژیم غذایی و از جمله برنامه غربالگری؛
 

 مرگ ومیر -بروز-سرطان های دستگاه گوارش-عوامل خطر واژگان کلیدی :
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 زاییمیزان استرسزای واحد مراقبت ویژه نوزادان و شناسایی فاکتورهای تنش

 ۶۹۳1آنها از دیدگاه مادران دارای نوزاد بستری در سال 

  ساجده حسینی ، ملیحه داودی، فاطمه تیموری

 

 
 های ویژه برای مادران نوزادان بیمار در متون علمی مورد تأیید قرارگرفتهزای بخش مراقبتماهیت استرس زمينه و هدف :

لذا هدف  مادران ضرورت دارد، نیازهای با آشنایی و آن کاهش جهت مادران در زارساست است. از آنجا که شناسایی عوامل

زایی آنها از دیدگاه مادران دارای نوزاد بستری زای واحد مراقبت ویژه نوزادان و میزان استرسمطالعه شناسایی فاکتورهای استرس

 بود.

بیمارستان شهید چمران  بخش مراقبت ویژه در بستری نوزاد دارای پژوهش مادران جامعه با توصیفی مطالعه مواد و روش ها :

زای نفر تعیین و جهت بررسی فاکتورهای استرس 011بعد از انجام مطالعه مقدماتی، حجم نمونه،  اجرا شد. 0۳62فردوس در سال 

د خلی و خارجی تدوین شمادران از پرسشنامه پژوهشگرساخت استفاده گردید. پرسشنامه با استفاده از کتب و مقاالت معتبر دا

زا )محیط بخش، حیطه استرس .باشد. ابتدا مادر مشخص کرد که با هر کدام از موارد مطرح شده در عبارت می 29و شامل 

های مراقبتی مربوط به نوزاد، ظاهر و بیماری نوزاد، ارتباط با کارکنان، رفتار کارکنان، تغییر در نقش والدین و مسائل روش

خود را در پنج سطح  است یا خیر. درصورت داشتن مواجهه، خواسته شد میزان تنشاقتصادی( مواجه شده جسمی، عاطفی و

 6۳، نمرات کمتر از 1 -4۳1مشخص کند)محدوده نمرات "بسیار تنش زا"تا پنج  "تنش زا نیست"مقیاس لیکرت از صفر

ر علمی با استفاده از روایی محتوا و  پایایی با آزمون شدید(اعتبا 002متوسط و نمرات باالی  6۳ -002دهنده تنش پایین، نشان

 های توصیفی تجزیه و تحلیل گردید. و شاخص 09SPSSافزار ها با نرم(. دادهα=00/1آلفای کرونباخ انجام شد)

ن تنش زیاد بود و بطور کلی میزا %49متوسط و  %0/20موارد کم، %4/49و در  1/134±7/55میانگین نمره تنش مادران  نتایج:

بوده  0/44 ± 9/04زا مربوط به مسائل جسمی، عاطفی و اقتصادی با میانگین آنان، متوسط گزارش شد. بیشترین حیطه استرس

 مربوط به حیطه رفتار کارکنان بود. ۳/2 ± 6/۳زاترین نیز با میانگین و کم استرس

خوابی، سردرد، درد معده، می و روانی مانند بیهای جسشدن کودك واکنشوالدین در نتیجه بیماری و بستری نتيجه گيری :

ته های مراقبتی پیشرفدهند. همچنین باتوجه به نیازمندی نوزاد به روشفقدان اشتها، بیقراری، اضطراب، افسردگی را نشان می

ل موارد تعدی نظرگرفتن تمهیداتی جهت کاهش و زا تلقی شود. لذا درتواند منبعی تنشهای اقتصادی میو مدت بستری، هزینه

 باشد.مذکور در تخفیف استرس مادران مؤثر می
 

 استرس، واحد مراقبت ویژه نوزادان، تنش : واژگان کلیدی
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An Observational Study of Child Safety Seat Use in an 

International Safe Community: Tehran, Iran 

 

 

 

Background and Aim: Despite strong evidence of the effectiveness of child safety seats in 

reducing injuries, the use of these devices in some communities is still rare. The purpose of 

this study was to determine the prevalence of child safety seats use and the factors influencing 

its use in the safe community of Tehran. 

Materials and Methods: This roadside observational study was conducted in 2015 and 

2178 personal cars with a child under 12 years aboard were observed on Tehran’s streets in 

regard to use of child safety seats. Other variables such as the gender of the driver, drivers’ age 

group, type of street, region of municipality, time of day and day of the week were also 

collected. Descriptive statistics and univariate and multivariate binary logistic regression 

analyses were conducted. Crude and adjusted odds ratios (OR) with 95% confidence intervals 

(CIs) were calculated. All analyses were carried out using SPSS21. 

Results: The results showed that prevalence of child safety seats use was 4.3% and when the 

driver was female the prevalence of CSSs use was significantly higher (p<0.001). Also the use 

was significantly higher on freeways than main streets (p<0.001) and using CSSs were 

significantly higher in districts 1 (p=0.003), 4 (p=0.026) and 7 (p <0.001). 

Conclusion: The prevalence of child safety seats use in Tehran as the most populous member 

of the international safe community was very low and most children commuted in insecure 

situations in the vehicle. Therefore, it is proposed that plans should be made to increase the use 

of child safety seats in international safe communities. 

 

Keywords: Child Safety Seat use; Safe Community; Tehran, Iran; Safety seat; 

Observational study 
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 بررسی عوامل موثر بر زخم پای دیابتیک

 

 ن مهال نیلگو ،فاطمه فخوری، هدی مختاریم

 

 

در  عوامل متعددی .می باشدعلت اصلی ناتوانی بیماران مبتال به دیابت  ودیررس سندرم پای دیابتی یکی از عوارض  مقدمه:

می  ،بررسی عواملی که نقش مستعد کننده ای در ایجاد زخم پای دیابتی دارند بروز این اختالل نقش دارند که در این مطالعه به

 .پردازیم

با جستجو در پایگاه های اطالعاتی معتبر و با استفاده از مطالعه حاضر از نوع مرور نظام مند می باشد که  مواد و روش ها:

 91و بکارگیری تکنیک های جستجو انجام شد، به دنبال جستجوی انجام شده  کلیدواژه های زخم، پای، دیابت و عوامل خطر

 انجام شده بودند. 4100تا  4111مطالعه به دست آمدکه در بازه زمانی 

نترل ک، دیابت طوالنی مدت شامل:زخم پای دیابتی ایجاد عوامل موثر بر بررسی مطالعات، براساس نتایج حاصل از  یافته ها:

منی، چرب، نقص در سیستم ای هایهیپرتانسیون، استعمال سیگار، متابولیسم غیر طبیعی اسیدجنس مذکر، ضعیف قند خون، 

 -یرو، ادم اندام تحتانی، ناهنجاری های اسکلتیکف پا، نیروی برشی و مدت زمان اعمال فشار و ن فشارعدم رعایت بهداشت پاها، 

 فصلیم دامنه حرکتکاهش تعادل ایستا و پویا،  هماهنگی در انقباضات عضالنی موافق و مخالف، هم انقباضی و نا ،عضالنی، تروما

 .دنزخم کوچک و قطع شدگی قدیمی اندام در کف پا می باشمحیطی،  ، نروپاتی محیطی، بیماری عروقمحدود

و تعدیل  یزخم پای دیابتایجاد با شناسایی عوامل موثر بر  زخم پای دیابتی، می توانیمبا توجه به شیوع روز افزون  گيری: نتيجه

  شاهد کاهش میزان بروز این اختالل در سطح جامعه باشیم.به افراد دیابتی  عوامل خطر از طریق ارائه اطالعات

 

 کلمات کليدی: زخم، پای، دیابت، عوامل خطر
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 بررسی عوامل خطر سرطان پستان

 

 

 فاطمه فخورین، مهال نیلگو، هدی مختاریم

 

 

سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در زنان است که با مرگ و میر باالی همراه می باشد. عوامل گوناگونی در ایجاد این  مقدمه:

بروز سرطان پستان را تعدیل نمود. در این مطالعه به  بیماری نقش دارند که با شناسایی و کنترل این عوامل می توان خطر

 بررسی برخی از عوامل خطر سرطان پستان پرداخته شده است.

این مطالعه از نوع مرور نظام مند است که توسط جستجو در پایگاه های اطالعاتی معتبر و با استفاده از واژگان  مواد و روش ها:

مطالعه ریسک فاکتور های سرطان پستان را مورد بررسی قرار  069نجام شده است. کلیدی و استفاده از تکنیک های جستجو ا

 بودند.  4100تا  4111مورد انتخاب و بررسی شدند که در بازه زمانی  21داده بودند که پس از حذف مطالعات غیرمرتبط، 

سالگی، یائسگی بعد  00ا قاعدگی قبل از نتایج حاصل از بررسی مطالعات حاکی از آن بود که خطر ابتال به سرطان ب یافته ها:

سالگی، سابقه خانوادگی مثبت، رژیم غذایی اشباع از چربی، مصرف بی رویه الکل، پرتو  21سالگی، تولد اولین فرزند بعد از  92از 

ود ده سال، وج درمانی، استفاده متداول از ضد بارداری های خوراکی، استفاده از ترکیبات استروژن و پروژسترون به مدت بیش از

 بیماری های خوش خیم پستان، مدت زمان شیر دهی، مصرف ویتامین های مکمل، عدم فعالیت و مولتی پاریتی در ارتباط است. 

با توجه به شیوع روزافزون سرطان پستان، توصیه می شود تا با تغییر در روش زندگی افراد در معرض خطر و  نتيجه گيری:

 ابتال به این بیماری را کاهش دهیم.   افزایش آگاهی عمومی، میزان

 

 کلمات کليدی: سرطان، پستان، عوامل خطر
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Efficacy of miltefosine in comparison with glucantime for 

treatment Cutaneous leishmaniasis: a systematic review and 

meta-analyses 

Sohrab Iranpour, PhD student of Epidemiology, Department of Epidemiology, Shahid 

Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

Abbas Alipour, Department of Epidemiology, Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran. 

Ali Hosseinzadeh, PhD student of Epidemiology, Department of Epidemiology, Kerman 

University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 

Javad Shirmohammadi, PhD student of pharmacoeconomic, Department of 

pharmacoeconomic and managment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 

Iran. 

 

Background and Aim: Cutaneous leishmaniasis (CL) is most common form of the disease that 

identified by ulcerative skin lesions. The objective of this paper is systematic review and meta-

analyses of clinical trials which compared the efficacy of miltefosine and glucantime in treatment 

of CL. 

Materials and Methods: We searched the databases of Cochrane, pubmed, Embase, Scopus, 

web of science, proquest, CENTRAL, ICTRP, Sid, irandoc, magiran, clinicaltrials.gov (from1991 

to 2017) using the keywords: “miltefosine”, “glucantime”, “Leishmania”. The quality of studies 

was assessed independently by 2 authors by using the Cochrane Risk of Bias Tool. The relevant 

data from the studies were extracted independently by two authors. We present summary estimates 

from efficacy analyses as relative risk (RR) and risk difference (RD). The random-effects model 

was employed for analysis. We assessed heterogeneity by Chi2 test and I2 index statistic. When 

heterogeneity was present, meta-regression analyses were performed. Sensitivity analysis was used 

to verify the reliability of the results. The Egger’s method was used for assessing the publication 

bias and when was significant then trim and fill method was used for testing and adjusting 

publication bias. The analysis was performed using STATA version 12.0. 

Results: A total of 1570 reports were identified of which, we included 10 studies in the meta-

analyses. In Meta-analysis there was not a significant difference between efficacy of miltefosine 

and glucantime. Regarding of parasite species, In subgroup analysis with excluding the studies whit 

braziliensis, with polling the other 4 studies miltefosine was significantly superior to glucantime 

(Intent to treat (ITT); RR:1.15; 95% CI:1.01 to 1.32 - RD: 0.11; 95% CI: 0.01 to 0. 21; 293 

participants;). Because of the I2 =56.8%, meta- regression analysis was conducted. The results of 

meta-regression were not significant, except for glucantime injection type in p= 0.1 level. The 

Egger’s test (t =3.35, P = 0.015) found statistically significant publication bias. Trim and fill 

analysis revealed that 3 study was missed or trimmed. However including of missing studies not 

changed the results. 

Conclusion: This meta-analysis found that miltefosine seems to be more effective than 

glucantime at least in species other than brazilinsis treating CL. 

 

Keywords: Efficacy, miltefosine, glucantime, Cutaneous leishmaniasis, systematic review, 

meta-analyses 
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فراوانی دیابت بارداری در زنان مراجعه کننده به بیمارستان علوی شهر اردبیل 

۶۹۳۱ 

 ، ایرانکی اردبیل، اردبیلنشگاه علوم پزشدانشکده پزشکی، دا؛ فیروز امان

 ، ایراننشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیلدانشکده پزشکی، دا؛ شروین تبریزیان

 ، ایراننشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیلدانشکده پزشکی، دا؛ آناهیتا ذاکری

 

 سال 41سترش است و طی دیابت بارداری یکی از شایع ترین عوارض بارداری بوده و در سراسر دنیا در حال گزمينه و هدف: 

است. دیابت بارداری باعث ایجاد عوارض جانبی در مادر  یافته افزایش درصد 011 تا 01 مختلف نژادی گروه های در بین گذشته

بیلی  رهیپو  هیپوکلسیمی،  ماکروزومی، دیسترس تنفسی، هیپوگلیسمیعث بامی تواند در صورت عدم درمان و جنین شده و 

د. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی دیابت بارداری در زنان مراجعه کننده به بیمارستان علوی شهر شون در نوزادا روبینمی

 اردبیل بود.

مادر باردار مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل از اول فروردین  2209این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی مواد و روش ها: 

ت. اطالعات مورد نیاز از پرونده بیماران استخراج و با استفاده از روشهای آماری در نرم افزار صورت گرف 0۳69تا آخر آذرماه سال 

spss 16  .تجزیه و تحلیل شدند 

مادران دیابتیک زایمان سزارین و بقیه  % 60/.( مبتال به دیابت بارداری بودند.% .97نفر ) 499از کل مادران باردار نتایج : 

زنان با زایمان سزارین  % ۳./4شهری و بقیه روستایی بودند.  %9./9در بین مادران با زایمان سزارین، زایمان طبیعی داشتند . 

سال  .۳۳/4± 22/9سال و زایمان طبیعی  69/49±۳0/9حاملگی بار اول داشتند. میانگین سن مادران دارای زایمان سزارین 

  ابقه سقط جنین و سابقه خانوادگی دیابت نداشتند.س و بیشتر آنان ابتدائیمادران دیابتیک تحصیالت  % 9۳بود. 

این مطالعه نسبت به مطالعات قبلی و همچنین باال بودن میزان سزارین  در بارداری دیابت شیوع به افزایش با توجهنتيجه گيری: 

 .میرسد نظر در میان زنان دیابتیک جوان نیاز به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری به

 

 ن کليدی : دیابت بارداری ، سزارین، اردبيلواژگا
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ماهه تحت پوشش دانشگاه علوم  0۳تا  ۶ساله خارج بیمارستانی کودکان  9بررسی 

 پزشکی شهید بهشتی

وم دانشگاه عل، MPHدانشجوی دوره  ،مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشد ؛ فاطمه تاج الدینی

 f.tajedin@yahoo.com  پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

وم پزشکی دانشگاه عل، MPH دانشجوی دوره ،مدیریت منابع انسانیکارشناسی ارشد ؛ دلبرپور احمدیشهناز 

 اصفهان، اصفهان، ایران

، اصفهان یدانشگاه علوم پزشکمتخصص زنان و زایمان، مدیر گروه سالمت خانواده، ؛ اهدایی وندفرناز 

 رانیاصفهان، ا

 

باشد. بنابراین سال می 9از شاخصهای مهم توسعه و سالمت در کشورها میزان مرگ و میر کودکان زیر  یکی زمينه و هدف :

ترسیم دقیق چهره مرگ و میر کودکان در جامعه، به منظور شناسایی علل بروز و یا عوامل قابل اجتناب جهت طراحی مداخالت 

ی کاهش این میزان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مرگ خارج و جلوگیری از مرگهای مشابه، از جمله مهمترین راهکارها برا

  ماهه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی انجام شد. 96تا  0بیمارستانی کودکان 

ماهه تحت پوشش دانشگاه  96تا  0کلیه مرگهای خارج بیمارستانی کودکان در این مطالعه مقطعی و توصیفی مواد و روش ها : 

که از فرم اطالعات اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت استخراج شده  0۳69تا  0۳06های  شهیدبهشتی در سال علوم پزشکی

  بود مورد بررسی قرار گرفت.

(  دختر بودند.  بیشترین علل فوت کودکان به %9970مورد بود. بیش از نیمی از کودکان فوت شده ) 041تعداد مرگها نتایج : 

( و بیماری سیستم %670(، بیماری متابولیک )%007۳(، سوانح و حوادث )%2۳7۳ادی و کروموزومی )ترتیب ناهنجاری مادرز

(، برق گرفتگی %۳070(  گزارش شد. در بین مرگهای ناشی از حوادث نیز شایعترین علل به ترتیب غرق شدگی )%970تنفسی )

  ( بدست آمد.%00( و انسداد تنفسی )00%)

ج بدست آمده ، طراحی مداخالتی مانند  انجام مراقبتهای پیش از بارداری و غربالگریهای الزم، بر اساس نتاینتيجه گيری : 

آموزش والدین و کودکان در خصوص پیشگیری از حوادث  و ایمن سازی محیط سکونت در کاهش میزان مرگ کودکان موثر 

  می باشد.

 واژگان کليدی : مرگ کودکان، ناهنجاری مادرزادی، حوادث
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ن میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستان خاتم االنبیا ابر کوه در تعیی

 ۶۹۳۱رابطه با پیشگیری از عفونت های بیمارستانی در سال 

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی ابرکوه، دانشگاه علوم پزشکی ؛ مینا افشاری

 Mina.afshari.74@gmail.com  شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، مربی، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی ابرکوه، ؛ ماهرخ جلیلی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

 ابرکوه، علمی دانشکده پیراپزشکی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، عضو هیئت؛ میده میهن پورح

 لوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایراندانشگاه ع

 
 

ها از علل شایع مرگ و زیرا این عفونت است جهانی اولویت یک بیمارستانی هایعفونت کنترل و امروزه بررسیزمينه و هدف : 

ز اعضای اهای بیمارستانی هستند. کارکنان بیمارستان نقش مهمی در انتشار عفونت داشته و یکی میر، ناتوانی و افزایش هزینه

باشند. لذا تحقیق حاضر به منظور تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستان خاتم االنبیاء کلیدی در کنترل آن می

 صورت گرفته است.0۳69های بیمارستانی در سال ابرکوه در رابطه با پیشگیری از عفونت

 بیمارستان در شاغل پرسنل بالینی و خدمات ضر، مجموعمقطعی حا-توصیفی پژوهش در مطالعه  جامعۀمواد و روش ها : 

عملکرد پرسنل  و نگرش آگاهی، سنجش پرسشنامه محقق ساخته در خصوص از استفاده با و اطالعات بوده االنبیاء ابرکوهخاتم

ائید امه را تآوری شد. کارشناسان متخصص در این زمینه روایی پرسشنهای بیمارستانی جمعدر رابطه با پیشگیری از عفونت

شده   spss 41 آوری وارد نرم افزارها پس از جمعتأیید شد. داده 1/.نموده و پایایی نیز با بدست آمدن آلفا کرونباخ بزرگتر از 

همبستگی اسپیرمن مورد  ضریب های نانپارامتریک من ویتنی، کروسکال والیس وو به دلیل غیرنرمال بودن با استفاده از آزمون

 .قرار گرفتند لیلو تح تجزیه

کنندگان دارای سطح تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس بوده و از نظر شغل بیشترین تعداد در بخش درصد شرکت 2./۳نتایج : 

تا  1)دامنه نمره  ۳2/9 ±2/.0بستری مشغول به کار بودند. میانگین و انحراف معیار نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد به ترتیب 

( بود. بین آگاهی و عملکرد ارتباط آماری 91تا  01)رنج نمره  1۳/2۳ ±06/2( و 99تا  0۳منه نمرات )دا 00/9±6۳/9۳(، 01

. ارتباط  >P)19/1دار وجود داشت )اما بین  نگرش با آگاهی، عملکرد و سابقه، رابطه معنی <P)19/1معنی دار مشاهده نشد )

 دار نبود.با شغل معنیدار اما ارتباط نگرش آگاهی و عملکرد با شغل پرسنل معنی

و  آگاهی و نگرش متوسط بیمارستانی هایعفونت از اکثر پرسنل نسبت به پیشگیری مطالعه نشان داد که نتایجنتيجه گيری : 

 رسد.لذا اقدامات الزم در جهت آموزش پرسنل در این زمینه ضروری به نظر می .عملکرد خوب دارند

 عفونت بيمارستانی، پيشگيریواژگان کليدی : آگاهی، نگرش، عملکرد، 
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 رییک مطالعه مرو -کیفیت زندگی افراد مبتال به هموفیلی و عوامل مرتبط با آن

 

  تهران، ایران، شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت؛ عروفما رستم مس

 
پیچیده داشته و می تواند آثار بیماری هموفیلی یک اختالل خونریزی دهنده ی مزمن می باشد که ماهیت  زمينه و هدف :

منفی روی جسم و روح بیمار بگذارد و از این طریق کیفیت زندگی مبتالیان به این بیماری را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این 

 مطالعه مروری بر متون کیفیت زندگی افراد مبتال به هموفیلی و عوامل مرتبط به آن می باشد.

وعی مقاله ی مروری است که در آن اطالعات الزم برای تعیین کیفیت زندگی افراد مبتال به این مقاله ن مواد و روش ها :

  Medline ،PubMed ،IranMedexهموفیلی و عوامل مرتبط با آن از طریق جستجو در پایگاه های اطالعاتی )

،Magiran ، SID، IranDoc  ،Scopus  وGoogle Scholarزندگی،  ( با کلمات کلیدی هموفیلی، کیفیتhemophilia 

از میان مقاالت پیدا شده آن دسته از منابع که ارتباط بیشتری با موضوع داشته و با پرسشنامه  .صورت گرفت Quality of lifeو 

 ( انجام شده بودند ، انتخاب گردیدند.(Hemo-QOLی مخصوص سنجش کیفیت زندگی

یانگین هشت بعد کیفیت زندگی) جسمی، احساسی، دیدگاه، خانواده، نتایج حاصل از مطالعات موجود نشان می دهد که م نتایج :

دوستان، درمان، دیگران، فعالیت بدنی( در افراد مبتال به هموفیلی به صورت معنی داری کمتر از افراد غیر مبتال می باشد. در 

ت ، مراقبیالت، تعداد افراد خانوادهی، تحصبررسی اطالعات دموگرافیک و اطالعات مربوط به بیماری، دو گروه از نظر نوع بیمار

کننده، سن اولین خونریزی، سن والدین، میزان تحصیالت والدین، نوع درمان و وجود بیماری همراه  گرفته شده مورد بررسی 

 قرار گرفته بودند و نتایج نشان می داد که این عوامل هم از نظر آماری اختالف معنی داری با هم دارند.

توجه به یافته ها، کیفیت زندگی در افراد مبتال به صورت معنی داری کمتر از افراد غیر مبتال می باشد. سن، با  نتيجه گيری :

نوع بیماری، وجود مراقبت کننده، نوع درمان، تحصیالت فرد مبتال و وضعیت اشتغال افراد ازجمله فاکتور هایی هستند که در 

 ی را ایفا می کنند.میزان کیفیت از زندگی این بیماران نقش به سزای

 واژگان کليدی : هموفيلی، کيفيت زندگی، مطالعه مروری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

922 

 

 مروری بر ابزار اندازه گیری کیفیت زندگی مخصوص بیماران هموفیلی

  تهران، ایران، شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت؛ عروفما رستم مس

  
و  یاجتماع ،یذهن ،یاحساس ،یجسم یو به مولفه هامی باشد  یچند بعد یر( ساختاQOL) یزندگ تیفیکزمينه و هدف : 

و یک موضوع کامال ذهنی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نمی باشد. با وجود اینکه کیفیت زندگی  دارد یبستگ فرد یرفتار

 یهدف از مطالعه حاضر، بررست. از دیرباز هدف سیاست گذاری ها بوده اما تعریف و اندازه گیری مناسب آن امری دشوار اس

 می باشد. یلیمبتال به هموف ی کودکانسنجش کیفیت زندگمخصوص و بحث در مورد پرسشنامه  متون مربوطه

، PubMed ،Google scholarدر این مطالعه ی مروری، جستجوها در شش پایگاه اطالعاتی الکترونیکی)  مواد و روش ها :

Magiran ،IranMedex ،SID ،IranDoc و با کلید واژه های کیفیت زندگی، پرسشنامه، بیماران هموفیلی، کودکان صورت )

سال اخیر انجام شده بودند وارد  01ی در طیفارس ای یسیپرسشنامه به زبان انگل نیا یکه درمورد روان سنج یمطالعاتگرفت. 

  مطالعه حاضر شدند.

نبه های روانسنجی گزارش داده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند. با مطالعه مرتبط که در مورد ج 01از بین مطالعات، نتایج : 

ابزاری مفید برای ارزیابی کیفیت زندگی در کودکان هموفیلی می باشد. این  Hemo-QoLتوجه به این مطالعات، پرسشنامه ی 

، خانواده، دوست، درمان، نگرش ،یعاطف ،یکیزیف ) سالگی( و هشت بعد09-0۳، 04-0، .-2نسخه ی سنی جدا)  ۳پرسشنامه در 

 .می دهد قرار یمورد بررس را ورزش( گران،ید

می دهد . با توجه به  نشان یلیهموف مارانیب درقابل قبول را  یخواص روانسنج Hemo-QoL ، جیبر اساس نتانتيجه گيری : 

پرسشنامه ها اطالعات بیشتر و دقیق بعد مهم از زندگی فرد را می تواند اندازه گیری کند نسبت به سایر  0اینکه این پرسشامه 

استفاده در مطالعه کیفیت  یبراتری را در اختیار ما قرار می دهد . این پرسشنامه به زبان فارسی نیز در دسترس می باشد و  

 آماده است.  یلیهموفی کودکان مبتال به زندگ

 ، کيفيت زندگی، پرسشنامه، هموفيلی Hemo-QoLواژگان کليدی : 
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 رروری بر تاثیر بالیای طبیعی بر اختالالت روانی در ایرانم

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید ؛ یاسین عطارروشن

 بهشتی، تهران، ایران

تی، شکارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید به؛ مهدیه قلعه نوی

 تهران، ایران

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید؛ فهیمه شریفی میمندی

 بهشتی، تهران، ایران

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ؛ سحر صادقی

 تهران، ایران
 

ای طبیعی از نظر آسیب رسانی هم از نظر اقتصادی هم از نظر روانی مورد توجه هستند. انسان همواره بالیزمينه و هدف : 

شی توان با مطالعه و تحقیقات از خسارات ناتوان از بالیای طبیعی جلوگیری کرد اما میدربرابر بالیای طبیعی ضعیف است و نمی

الیای طبیعی است و پس از وقوع زلزله مشکالت زیادی از جمله سندروم از آن کاست به عنوان مثال زلزله یکی از مخرب ترین ب

مشکالت زیادی از جمله ی به عنوان یکی از بالیای طبیعی استرس پس از واقعه ممکن است ایجاد شود؛ هم چنین خشکسال

توان به طور کلی میمشکالت روانی شامل افسردگی،پرخاشگری، نامیدی و عصبانیت برای روستانشینان به وجود آورده است. 

 گفت پیامد های روحی و روانی ناشی از بالیای طبیعی انکار ناپذیر است.

مطالعه ی حاضر به روش مروری روایی صورت گرفته است که منابع با استفاده از جست و جوی کلید واژه مواد و روش ها : 

 هادج معتبر مگ ایران،االت در پایگاه های اینترنتی ی مقهای بالیای طبیعی، افسردگی، زلزله، اختالالت روانی و ایران برا

دانشگاهی و گوگل اسکوالر تهیه و گردآوری شده؛ سپس با دریافت اصل مقاالت و دسته بندی و بررسی آنها مقاله حاضر تحریر 

 گردید.

ود صمیمیت در اعضای میزان افسردگی و استرس پایین تری دارند همچنین وج خانواده های داری سطح عملکرد باالترنتایج: 

دهد. افرادی که داری نگرش مذهبی  خانواده باعث توانایی انطباق بیشتر و بهتر افراد میشود و نبود آن نتیجه ی معکوس می

شوند. کودکان، سالمندان و زنان افرادی هستند که  قوی تر هستند کمتر دچار اختالالت پس از سانحه از جمله افسردگی می

 بیعی بیشتر در معرض آسیب هستند.در هنگام بالیای ط

بررسی و مطالعه ی پژوهش های گذشته نشان دهنده ی اهمیت نهاد خانواده در کنترل شرایط و انطباق بهتر و نتيجه گيری : 

سریعتر افراد است لذا توجه به نهاد خانواده و توانمند سازی آن توصیه میشود. از طرفی شناختن گروه های در معرض خطر و 

از افراد بحران زده از اهمیت واالیی برخوردار است. پژوهشگران به میزان خسارات مالی و جانی ناشی از بالیا بیشتر از  حمایت

 شود.مشکالت روحی و روانی توجه میکنند لذا پژوهش های بیشتر در این زمینه توصیه می

 اختالالت روانی، ایران، افسردگی، زلزله بالیای طبيعی، واژگان کليدی :
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بررسی متدولوژی مقاالت ارائه شده در دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم 

 ۳۱پزشکی در سال 

گاه علوم دانشکده بهداشت، دانش ،کارشناس بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی؛ حوریه رحیمی نیا

  قم، ایرانپزشکی قم، 
Hoorieh777@yahoo.com  

علوم  دانشکده آموزش، ش پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجوییدانشجوی دکتری آموز؛ رحیمی نیا الهه

 تهران، ایران پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
 

از آن جایی که آموزش و پژوهش های علوم پزشکی و موضوعات مرتبط با آن به سرعت در حال رشد و توسعه زمينه و هدف : 

را ایفا می کنند. بنابراین برگزاری همایش ها و سمینارها با هدف توسعه  می باشند و هم چنین در ارتقاء دانش نقش به سزایی

پژوهش و رفع مشکالت آموزشی می باشند. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی متدولوژی مقاالت ارائه شده در دهمین 

 انجام گرفت. 69همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی در سال 

به روش نمونه گیری سرشماری که شامل کل مقاالت موجود در  69لعه توصیفی مقطعی در سال این مطامواد و روش ها : 

کتاب خالصه مقاالت ارائه شده در دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی انجام شد. سپس مقاالت بر اساس نوع 

   ل شد.مطالعه طبقه بندی گردید و نتایج با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلی

که از تعداد کل مقاالت چاپ شده در خالصه مقاالت بیشترین فراوانی مربوط به مقاالت با مطالعات  نتایج نشان دادنتایج : 

و مقاالت کیفی  % 2، مقاالت تحلیلی  % 0/0۳، مقاالت مداخله ای % ۳/42و بعد از آن به ترتیب مقاالت مروری  % .9توصیفی 

 می باشد. % 176

ه حاضر اکثر مطالعات همایش مذکور مربوط به مطالعات توصیفی بود. از آن جایی که مقاالت طبق نتایج مطالعی : نتيجه گير

پژوهشی اطالعات فراوانی را در اختیار دانش پژوهان قرار می هند بنابراین به نظر می رسد بهتر  در زمینه های مختلف علمی

وهش در راستای ارتقاء سایر مطالعات نظیر مطالعات کیفی و مداخله ای در است که پژوهشگران و دانشجویان را در انجام پژ

   زمینه های علوم پزشکی سوق داد.

 واژگان کليدی : متدولوژی، مقاالت، دانشجویان 
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(:یک مطالعه MSمبتال به مولتیپل اسکلروزیس) شیوع افسردگی در بیماران

 مروری

زشکی مامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پ-دانشکده پرستاری دانشجوی کارشناسی پرستاری، ؛فردین حیدری

 لرستان  ، خرم آباد ، ایران

ه علوم پزشکی مامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگا-دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری ؛اتابک حاتمی کیا

 لرستان  ، خرم آباد ، ایران

ی مامایی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشک-کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری دانشجوی ؛حامدنورالهی

 لرستان  ، خرم آباد ، ایران

 کمیته ، مامایی-پرستاری دانشکده علمی هیئت عضو ، بالینی مربی ، جراحی داخلی پرستاری ارشد کارشناس ؛راضیه شیرزادگان

 ایران ، آباد خرم ، لرستان پزشکی معلو دانشگاه ، دانشجویی تحقیقات

 

 بیماری این  است که طی سالیان اخیرشیوع عصبی شایع مزمن نسبتاَ اختالل) اس ام یا(اسکلروزیس مولتیپل سابقه و هدف :

 زندگی کیفیت کاهش که میشود محسوب اس ام بیماری عالئم شایعترین رشدی به خود گرفته است. افسردگی از به رو روند

لذا مطالعه ی حاضر با هدف  بررسی  شیوع افسردگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس انجام شده  .دارد نبالبه د را

 است. 

 SID, Iran medex, Science Direct Googleمرورمتون از طریق جستجو در پایگاه های اطالعاتی  روش جستجو :

Scholar, Scopus   انجام  4111-4100ی زمانی دربازهع ، فراوانی ، مولتیپل اسکلروزیس شیو ، با کلید واژه های افسردگی

براساس معیارهای ورود ) دسترسی به متن کامل مقاالت ، مرتبط بودن خالصه  مرتبط با مطالعاتکامل مقاالت متن گردید.

ن کامل مقاالت( توسط دو ( و خروج )عدم دسترسی به مت4111- 4100مقاالت با موضوع تحقیق ، تاریخ انتشار مقاالت از 

ی حاضر ازآنها استفاده مطالعه ارزیابی کیفیت انتخاب و در مقاله پس از ۳1مقاله، تعداد 91بین  محقق به طور مستقل بررسی و از

 گردید .

 مولتیپل به مبتال بیماران در )افسردگی این مشکل روانشناختی) .است اس ام بیماری شایع عالئم از  انواع افسردگییافته ها : 

 یا خفیف افسردگی از بیش از نیمی از مبتالیان که طوری به است دارا عادی جمعیت  اسکلروزیس شیوع باالیی نسبت به

 و درجاتی از آن را تجربه می کنند.  افسرده  درصد جمعیت کل مبتالیان اکثراوقات 41 و شدیدرنج می برند

ازسویی   می نماید . تشدید را دیگری هرکدام و برقرار بوده ای تنگاتنگ رابطه اس ام بیماری و بین افسردگینتيجه گيری :  

 بیماری خود منشا گرفته از عالیم این دقیقا که نیست مشخص این سبب این دو درمواردی عالیم هم را تقلید می نمایند. به

 در شناختی اختالل درمان و شناسایی این راستا و مطابق آنچه که بیان شد، لزوم در .رخ داده است افسردگی متعاقب  بوده یا

 . برای مبتالیان است ترین راهکاردرمانی مناسب انتخاب در مهم گامی ضروری می نماید و  اس ام به مبتال بیماران

 
 شيوع ، فراوانی ،مولتيپل اسکلروزیس ، افسردگیواژه های کليدی : 
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Correlates of Diabetes in Elderly Population  

 بهنام هنرور، اکاربن یمرتض

 
Background and Aim: Diabetes Mellitus (DM) incidence is growing worldwide and is 

turning into an epidemic and endemic trouble including the social or financial burden with 

higher mortality in aged people. This study was aimed to detect the predictors of DM and pre-

diabetes in geriatric group of population of Shiraz, Iran. 

Materials and Methods: 412 elderly people who were under coverage of public health 

centers were selected by a multistage cluster randomized sampling and a valid and reliable 

questionnaire was filled for each of them through in-person interview. Acquired data consisted 

of demographic, socioeconomic, clinical and laboratory data. Data was analyzed in SPSS using 

parametric, non-parametric tests and logistic regression model considering p value <0.05 as 

significant level. 

Results: Mean age of participants was 68.1 ± 6.2   and male (196) to female (216) ratio was 

0.9. Out of 412, 288(69.9%) were married and 282 (68.4%) were illiterate or educated up to 5 

years.  137 (33.2%) were diagnosed as diabetic cases including 128 (31%) known cases of DM 

and 9 (3.3%   ) new detected cases of DM while 275 (66.7%) were diagnosed as pre-diabetics. 

Univariate analysis showed that low education (p=0.03), supplement insurance (p=0.04), 

hypertension (p=<0.001), hyperlipidemia (p=<0.001), hepatobiliary disease (p=0.003), sexual 

dysfunction (p=0.05) and quality of life (p=0/01) were higher in diabetic versus prediabetics. 

Multivariate analysis showed that hyperlipidemia (OR=3.5), hepatobiliary (OR=3.1), HTN 

(OR=1.9) and low education (OR=5.0) were in order associated with DM. 

Conclusion: Pre-diabetes is common among elderly population and this finding address to 

implement appropriate intervention regarding screening of pre-diabetes and its proper 

management in this group of population. Moreover, diabetes with hyperlipidemia, 

hepatobiliary and HTN especially in low educated cases should be more under care of public 

health centers. 
 

Keywords: Elderly, Population, Diabetes mellitus, Pre-diabetes, Dyslipidemia, 

Hypertension 
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 رازیزنان سالمند شهر ش یت زندگیفیر خشونت بر کیتاث

 شیراز، ایران از،لوم پزشکی شیرعمرکز تحقیقات سیاست گذاری سالمت سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه  دکتر بهنام هنرور؛

 کی شیراز، شیراز، ایرانگروه بهداشت سالمندان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزش  ؛فرزانه بهادری

bahadori_farzaneh@yahoo.com 
 گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرانزهرا غیبی؛ 

 رانیا راز،یش راز،یش یگروه بهداشت سالمندان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک زهرا ملکی؛

 رانیا راز،یش راز،یش یسالمت سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشک یرگذا استیس قاتیمرکز تحق الهه خاکسار؛

 رانیا راز،یش راز،یش یگروه بهداشت سالمندان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک طیبه رحمانی؛

 رانیا راز،یش راز،یش یگروه بهداشت سالمندان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک فاطمه جعفری؛
 

سوء رفتار با سالمندان یا سالمند آزاری یکی از انواع خشونت های خانوادگی بوده و می تواند سالمت و کیفیت ه و هدف: زمين

زندگی شخص سالمند را به مخاطره انداخته و برای او شرایط رنج آور ایجاد کند. و از آن جایی که سالمند آزاری به عنوان یک 

است ، مستلزم مطالعات بیشتر در این زمینه می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی آسیب در حوزه سالمت سالمندان مطرح 

 تاثیر خشونت بر کیفیت زندگی زنان سالمند شهر شیراز می باشد.

تحلیلی، از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد که زنان سالمند تحت  -: در این مطالعه توصیفیمواد و روش ها

شت در سطح شهر شیراز، مورد مطالعه قرار گرفتند. سنجش میزان خشونت به کمک پرسشنامه محقق ساخته مراکز بهدا نظر

انجام شد و برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه لیپاد مورد  135با نمره خشونت بین صفر تا  0/87معتبر با آلفای کرونباخ 

 مورد بررسی قرار گرفت. 22نسخه SPSSنرم افزار استفاده قرار گرفت،  اطالعات به دست آمده با استفاده از

  40/7 سال بود. میانگین نمره کلی خشونت (5/9)63/7 سالمند زن شرکت کننده در مطالعه  409میانگین سن  نتایج:

( و طبق آزمون من ویتنی بین خشونت و کیفیت <1.درصد کیفیت زندگی پایین داشتند ) 0/49بود.از میان سالمندان  (10/7)

 (p-value< 0.001دگی ارتباط معنا داری وجود دارد)زن

افته های مطالعه نشان داد که که بین خشونت و کیفیت زندگی ارتباط معنا داری وجود دارد به عبارتی زنانی ینتيجه گيری: 

گیری ضرورت  هکه بیشتر در معرض خشونت قرار گرفتند از نمره کیفیت زندگی پایین تری برخوردار بودند و بالعکس. این نتیج

 اقدام عملی در خصوص توجه به پدیده سالمند آزاری و کیفیت زندگی سالمندان را مورد تاکید قرار می دهد.

 

 خشونت، کفيت زندگی، زنان سالمند واژگان کليدی:
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بیماران دچار مرگ  عضو در خانواده گیری برای اهداءعوامل مؤثر در تصمیم

 مغزی؛ بررسی در جمعیت ایرانی

 یداود حهیمل، یمیسحر ند
 

 جمله از است. ناکافی اهداءعضو به رضایت میزان که حالی در است، افزایش حال در عضو اهدای به نیاز سابقه و هدف:

ها از خانواده یاریبس یمرگ مغز یرغم آمار باالعلیدر ایران،  .عضو، عدم رضایت خانواده استءمحدودکننده اهدا عوامل مهمترین

 گیری برای اهداءعضو در خانوادهاین مطالعه مروری به منظور تعیین عوامل مؤثر در تصمیملذا  د.ندارن تیکار رضا نیبر انجام ا

 این بیماران بود.

گیری، ، تصمیمرضایت ،عوامل مؤثر ،لیتما ،یمرگ مغز، اهداءعضو هایمطالعه مروری با استفاده از کلیدواژه :مواد و روش ها

 IupuxariM7های اطالعاتی از قبیل در پایگاه.410-4101یبی و جداگانه و به زبان فارسی  از سال های خانواده، بصورت ترک

SID ,magiran ,SCI, Irandoc  مقاله مورد استفاده شد. 0۳انجام گردید. در نهایت بر اساس هدف پژوهش 

 نیکه مهمتر یحال بود؛ در "یو پاداش اخرو ینید مسائل"عضو ءموافقت با اهدا لیدال نیمهمترها نشان داد که یافته ها:یافته

. حمایت تیم درمان و پزشک معالج بود "یمرگ مغز ماریب یبه زندگ بدن و احتمال برگشت یعالقه به اعضا"علت عدم موافقت 

هایی مؤلفه های فرد مبتال به مرگ مغزی جهت اهداءعضو تأثیر مملوس دارد. امانگرش مذهبی و برونی در تصمیم رضایت خانواده

هائی مانند سن، سطح کننده و نگرش مذهبی درونی تأثیر قابل توجهی نداشت. شاخصاز جمله دانش و آگاهی، فرد هماهنگ

 های اثرگذاری نبودند.سواد و شغل مؤلفه

مطمئن  آنناپذیری شود تیم مراقبتی و درمانی از درك خانواده نسبت به مفهوم مرگ مغزی و برگشتتوصیه می گيری:نتيجه

 در مرگ عضو اهدای به نسبت مردم نگرششده و اطالعات شفاف و کاملی در این رابطه به خانواده بدهند.همچنین 

 مغزی مرگ در عضو اهدای مهمی در نقش انسان دوستی و مذهبی اعتقادات عامل دو و است مثبت مغزی

 .دارند جامعه در

 

 ضوگيری، اهداءعتصميم ،یمرگ مغز های کليدی:واژه
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Maternal Factors and the Infants with Cleft Lip and Cleft Palate: 

a Case-Control Study 

  مجید پورعبداهلل، عبداهلل خرمی مارکانی، فاطمه مقدم تبریزی، مهدی مختاری

 

 

Oral clefts are the most common congenital abnormalities that have various causes. The aim 

of this study was to investigate maternal factors influencing the event of this disease among 

newborns. This study was a case-control research. To investigate the effects of maternal factors 

on cleft lip and palate, medical records of 26 infants with cleft lip and palate as well as those 

of 52 healthy infants without this abnormality born in Qamar Bani Hashem Hospital in Khoy 

city during 2013 to 2015 were studied. The required data was collected through interviews with 

the infants’ mothers and reviewing their medical records and was then analyzed using SPSS 

software version 16. McNemar test and conditional logistic regression were used for data 

analysis. The odds ratio of having a baby with cleft lip and cleft palate among mothers with a 

history of smoking in the family, use of cosmetics, being over 30 years of age, low birth weight, 

use of psychiatric drugs, use of antibiotics and analgesics and consanguineous marriage and 

family history of the disease  were respectively 3/02 (P-value = 0.024), 2/4 (P-value = 0.047), 

3/6 (P-value = 0.044), 3/7 (P-value = 0.031), 2/7 (P-value = 0.041), 3/2 (P-value = 0.011) and 

3/8 (P-value = 0.015) times as much as the mothers of healthy infants. Lifestyle modification 

is one of the important factors that can play an effective role in the prevention of cleft lip and 

cleft palate. Taking into account the maternal personal and environmental factors in developing 

cleft lip and cleft palate and the inclusion of preventive programs in prenatal maternal care 

programs may prevent or reduce the incidence of this disease. 

 

Key words: Cleft lip and palate, case control, Maternal Factors 
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Guideline adherence of physicians to treatment brucellosis: 

Tehran - 2018    

 یفتح ضادریحم، آباد یعل یمهران اسدی، نجوم هیمرض، ییبابا میابراه

   
Background: Brucellosis is a zoonotic disease. Because of incomplete reporting, estimating 

the exact prevalence of brucellosis is difficult. brucellosis Infection in human occur when one 

contacts with infected animals and their products mostly. It can be occurred in all ages but most 

subjects are aged in 20-30 years old. Multiple complications and sometimes fateful treatment 

is difficulties in brucellosis. Suitable antibiotic therapy (dose & time) is the most important 

issue because of probability of drug resistance. According to the ministry of health (MOH) 

guidelines, patients with brucella should treat in 8 weeks’ period. MOH recommending 

extreme 6 therapeutic groups that all are dual antibiotic. In treatment protocol, age 12 old year 

is an important cut off to selection suitable treatment. The aim of current study was to determine 

that, do brucella antibiotic therapy is according to MOH guidelines.  

Methods: In cross sectional study, with convenience sampling, we applied data of patients 

(N=79) with brucellosis. All patients after diagnosis referring to governmental health center to 

register in surveillance system. Information extracted from an epidemiological checklist that 

filled with demographical and clinical information for per confirmed patient.  

Results: The average age of patients was 34±2 years. Only 13% of them had 12 years old 

and less. About 54% of patients were from urban area and 61% of patients were male. The 

percentage of patients that contact with live animals and reported history of milk use was 76% 

and 70% respectively and only 20% reported chess use history. Anorexia, pain, fever and 

weight loosing was a complex of clinical signs in 94% of patients. In our study 64% and 33% 

had 7-8 and 3-4 weeks’ period treatment and less respectively. We demonstrated 19 antibiotic 

therapy type groups that was not according MOH recommending. In this study 58% of patients 

had dual drug treatment and 10% had mono drug therapy. Finally, 46% of the patients had 

antibiotic therapy according to the MOH guideline.   

Conclusions:  Given that antibiotic therapy according guidelines in order to prevent drug 

resistance and also to reach the best result of the treatment very important. In this survey we 

determined that in significant percentage of patients (54%) antibiotic therapy was not according 

MOH guideline.   
 

Keywords: Epidemiology, Brucellosis, Antibiotic therapy, Guideline 
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با استفاده  ۶۹۳۱و  ۶۹۳0بینی بروز موارد تب مالت شهرستان قوچان در سال پیش

 های سری زمانیاز تحلیل

 ن، مرکز بهداشت شهرستان قوجان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایراکارشناس مامایی ;مریم کامرانی

 کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان قوجان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران ;نرگس کفاش ثانی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز بهداشت شهرستان قوجان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  ;محمد بابائیان مقدم

 babaeeianmm@mums.ac.ir  رانای

 رانیمشهد، ا یمرکز بهداشت شهرستان قوجان، دانشگاه علوم پزشک ،یکارشناس بهداشت عموم ;مهدی محمودی 

 

نی بیبروز تب مالت در شهرستان قوچان از متوسط کشوری و استانی باالتر می باشد هدف این مطالعه پیشزمينه و هدف : 

 و بررسی روند آن می باشد. 0۳69و  0۳69موارد تب مالت در سال 

 0۳09-0۳62های مالت سالهای بروز تبباشد که در آن دادهزمانی می –مطالعه حاضر یک مطالعه سری مواد و روش ها :

مدل و آنالیزهای سری زمانی ) STATAافزار با استفاده از نرمهای پژوهش شهرستان قوچان بررسی گردید. داده

 گرفته شد. داری در نظرعنوان سطح معنیبه 1719کمتر از  Pگردیدند. وتحلیل (تجزیهآریما

مالت در فصل بهار و ماه اردیبهشت و کمترین در فصل زمستان و دی ماه بوده است. پژوهش بیشترین موارد تبدر این نتایج : 

درصدهزار نفر بوده است. پارامترهای  90، 0۳06و  0۳09و کمترین موارد در سال  009برابر  0۳6۳بیشترین موارد بیمای در سال 

و پس از بررسی بیش از یکصد مدل مختلف، مدل  Lrtest( با استفاده از آزمونd ،q ،pالزم برای آنالیزهای سری زمانی )پارامتر 

ARIMA(3,0,2) مانتو  -ها توسط آزمون پرتمنظور بررسی مدل برازش شده، باقیماندهبه. انتخاب گردیدLBQ(Ljung-box) 

انتخابی  پس مدل( P value= 0.82)باشد دار نمیها( معنیتحلیل گردیدند چون آزمون )فرض صفر: نرمالیتی و استقالل باقیمانده

 0۳1تعداد 0۳69مورد  و در سال  0۳4تعداد  0۳69های عداد موارد تب مالت برای سالبا استفاده از این مدل تباشد. مناسب می

 بینی گردید.مورد پیش

بینی موارد بروز در آینده ها جهت پیشهای نظام مراقبت بیماریاستفاده از آنالیزهای سری زمانی بر روی داده گيری : نتيجه

ریزی و تواند جهت برنامهنتایج این مطالعه میریزی کنترل بیماری و توزیع منابع بسیار مفید خواهد بود لذا و برنامه 

  ورداستفاده قرار گیرد.های مناسب توسط مسئولین مگذاریسیاست

 

 قوچان زمانی، بروز، -سریتب مالت،  واژگان کليدی :
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Geographical distribution of death due to cancer in Kerman 

province, Southeast Iran (2012-2016): A comparison of 

proportional mortality and age-adjusted mortality rate 

 بادی آفخرپروین خلیلی 

parvinkhalili61@yahoo.com 

 

Background: In Iran, cancer killed 30,000 people, annually. The epidemiology of cancer is gradually 

changing as a result of the demographic and epidemiological transition in Iran. This study aimed at 

presenting a geographical distribution of cancer mortality in Southeast area of Iran and to compare 

proportional mortality and age-adjusted mortality rates. 

Materials and Methods: This study is an cross-sectional study that was performed on mortality 

data recorded in the Center for Statistics Management of Health Ministry at Kerman and Rafsanjan 

Universities of Medical Sciences in 2012-2016. This information was used to determine the age-

standardized mortality rate per 100,000 people and proportional mortality for each district in Kerman 

province. 

Results: In general, between 2012 and 2016, 38,207 deaths (32,812 cases in Kerman and 5395 in 

Rafsanjan) occurred in the areas covered by Kerman and Rafsanjan Universities of Medical Sciences, 

from which 4756 deaths by cancer occurred in the areas covered by medical universities of Kerman 

(3787 cases) and Rafsanjan (969 cases). Of this, 2841 cases (59.73%) were males (2235 cases in the 

area covered by Kerman and 606 cases in the area covered by Rafsanjan) and 1915 cases (40.26%) were 

females (1552 cases in Kerman and 363 in Rafsanjan). The proportional mortality for all cancers in 

Kerman and Rafsanjan universities were 11.54% and 18%, respectively. Crude and standardized 

mortality rates for all cancers in males in Kerman and Rafsanjan universities were 81.9 per 100,000 

(crude mortality rate = 79.6) and 81.3 per 100,000 (crude mortality rate = 79.6), respectively, while for 

females, it was 57.3 per 100,000 (crude mortality rate = 56.9) and 51.6 per 100,000 people (crude 

mortality rate = 51), respectively. 

Conclusions: Our results presents a general picture of the mortality due to cancer in one of the widest 

provinces of the country with more than 1.5 million habitants. In spite of higher proportional mortality 

in Rafsanjan, the rate of death by cancer in Rafsanjan was lower than Kerman 

 

Keywords: Geographical distribution; death; cancer; Southeast Iran 
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و مادران  یبدن بیصبح و عصر بر ترک یدر نوبت ها یهواز نیهفته تمر  ۶1 ریتاث

 مانیباردار  و دو ماه پس از زا

  محمدرضا رمضانپور ، آزاده لعلی
 

 نیداده است. ا شیرا افزا یباردار ندیگذشته خطر ابتال به عوارض ناخوشا یدر دهه ها یاضافه وزن و چاقزمينه و هدف : 

 جنین شامل یمادر برا یاضافه وزن و چاق یارتباط دارد. پیامدها یحاملگ ابتید ،یپره اکالمپس ،یمشکل با فشار خون باردار

وزن  شیاز افزا یریتواند با جلوگ یم یورزش ناتیاست . تمر یمادرزاد یهایرس و ناهنجارشانه ، تولد زود یدیستوک ا،یماکروزوم

عالوه بر سالمت مادر ، تأثیر به سزایی بر سالمت و روند رشد جنین داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف  یباردار یط هیرو یب

و دو ماه پس  یدر دوره باردار ادرانم یبدن بیر ترکصبح و عصر ب یدر نوبت ها یهواز نیهفته تمر 04 ریتاث سهیو مقا یبررس

 انجام شد مانیاز زا

اضافه وزن انجام شد. شرکت کننده ها در  یزن باردار دارا 61 یبر رو 0۳69در سال  یتجرب مهیمطالعه ن نیا مواد و روش ها :

پرداختند.  نیهفته به تمر 04به مدت  عصر و گروه کنترل قرار گرفتند و یهواز نیصبح، تمر یهواز نی: تمرینفر ۳1سه گروه 

برنامه  . دیو دو ماه بعد از آن ثبت گرد مانی، پس از زا یآخر باردار هفته، یبررس یمادران در ابتدا کیانتروپومتر یداده ها

گرم کردن آغاز و  قهیدق 09با  یورزش ناتیبود. تمر قهیدق 29-۳9و مدت هر جلسه  یهفته سه جلسه ا 04شامل  ینیتمر

قلب بیشینه در جلسات  رباندرصد ض 91تا 21نیانجام شد. شدت تمر یتعاقب آن مرحله تمرینات هوازی شامل راه رفتن تداومم

داده ها با استفاده از نرم افزار  لیو تحل هیدرصد ضربان قلب بیشینه در جلسات تهایی رسید.  تجز 91تا  1.ابتدایی بود که به 

 (p≤0.05. )دیو آنووا انجام گرد یزوج ی، ت رنوفیکولموگروف اسم یآمار ی( و آزمون ها41)ورژن  spss یآمار

 یول داشت شیصبح و عصر افزا یهواز نیبدن شرکت کننده ها در گروه تمر یدرصد چرب نیانگیها: م افتهیروش کار: نتایج : 

بدن شرکت کننده ها در  یچربدرصد  نیانگیاست که م یدر حال نی(. اP=0.064و  P=0.077دار نبود ) یمعن یاز نظر آمار

بدن زنان  یدر صبح و عصر بر درصد چرب یورزش ناتیتمر ریتاث نیب(. P=0.001داشته است ) یدار یمعن شیگروه کنترل افزا

 (.P=0.580وجود نداشت) یدار یتفاوت معن مانیباردار و پس از زا

بدن زنان باردار در  یاز حد درصد چرب شیب شیافزا که از نیدر نوبت صبح و عصر عالوه بر ا یهواز ناتیتمر نتيجه گيری :

خواهد  یریمادر جلوگ هیرو یب یدر مادران خواهد شد و از چاق یوزن منطق شیکند بلکه باعث افزا یم یریجلوگ یباردار یط

 کرد.

 

 :   یتوده بدن هیمادر، نما یبدن بي، ترک یهواز نیتمرواژگان کليدی 
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هنگام تولد نوزادان و  یبر شاخص ها  یوران باردارد یهواز نیهفته تمر ۶1 ریتاث

 دو ماه پس از تولد

  محمدرضا رمضانپور ، آزاده لعلی
 

، تولد زودرس و شانه یدیستوک ا،یماکروزوممیتوان به جنین  یمادر برا یاضافه وزن و چاق یپیامدهااز زمينه و هدف : 

 عالوه بر سالمت یباردار یط هیرو یوزن ب شیاز افزا یریواند با جلوگت یم یورزش ناتی. تمر اشاره نمود یمادرزاد یهایناهنجار

 نیهفته تمر 04 ریتاث سهیو مقا یحاضر با هدف بررس العهمادر ، تأثیر به سزایی بر سالمت و روند رشد جنین داشته باشد. مط

 دهنگام تولد نوزادان و دو ماه پس از تولد انجام ش یبر شاخص ها  یدوران باردار یهواز

اضافه وزن انجام شد. شرکت کننده ها در  یزن باردار دارا 61 یبر رو 0۳69در سال  یتجرب مهیمطالعه ن نیا مواد و روش ها :

پرداختند.  نیهفته به تمر 04عصر و گروه کنترل قرار گرفتند و به مدت  یهواز نیصبح ، تمر یهواز نی: تمرینفر ۳1سه گروه 

و مدت هر  یهفته سه جلسه ا 04شامل  ینیثبت شد . برنامه تمر یدو ماهگ ران در بدو تولد و دنوزاد کیانتروپومتر یاندازه ها

گرم کردن آغاز و متعاقب آن مرحله تمرینات هوازی شامل راه رفتن  قهیدق 09با  یورزش ناتیبود. تمر قهیدق 29-۳9جلسه 

درصد ضربان قلب  91تا  1.ابتدایی بود که به  درصد ضربان قلب بیشینه در جلسات 91تا21نیانجام شد. شدت تمر یتداوم

 یآمار ی( و آزمون ها41)ورژن spss یداده ها با استفاده از نرم افزار آمار لیو تحل هیبیشینه در جلسات تهایی رسید.  تجز

 (p≤0.05. )دیو آنووا انجام گرد یزوج ی، ت رنوفیکولموگروف اسم

 هافتیداده است. روش کار:  شیرا افزا یباردار ندیخطر ابتال به عوارض ناخوشا گذشته یدر دهه ها یاضافه وزن و چاقنتایج : 

وزن ، قد و دور سر نوزادان در  نیب یهمگن بوده و ارتباط معنادار ینیوزن ، قد و دور سر نوزادان در سه گروه تمر نیانگیها: م

 (.P=0.770, P=0.429و  P=0.885وجود نداشت ) یرسه گروه تفاوت معنادا نیبدو تولد ب

بدن زنان باردار در  یاز حد درصد چرب شیب شیکه از افزا نیدر نوبت صبح و عصر عالوه بر ا یهواز ناتیتمر نتيجه گيری :

 نوزادان نخواهد شد کیانتروپومتر یبر شاخص ها یکند عوارض نامطلوب یم یریجلوگ یباردار یط

 

 :  بدو تولد نوزاد یهامادر، شاخص  یبدن بي، ترکیهواز نیتمرواژگان کليدی 
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 رانیدر ا یلیمبتال به هموف مارانیبقا در ب تیعوامل موثر بر وضع یبررس

 یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یولوژیدمیارشد اپ یکارشناس یدانشجو ،درخشان هوره هیسم

 یدبهشتیشه

 

در هموفیلی  0ود ارثی فاکتورهای انعقادی ، فاکتور هموفیلی یک اختالل خونریزی دهنده مزمن است که با کمبزمينه و هدف : 

همراه است . در میان افرادی که بیمار هستند ، خونریزی خود به خودی یا خونریزی در  Bدر هموفیلی نوع  6و فاکتور  Aنوع 

، لذا مطالعه  محل ضربه به طور معمول وجود دارد که اگر جلوگیری نشود باعث ناتوانی شدید یا حتی مرگ در افراد می شود

  به هموفیلی در ایران انجام شد.حاضر یک مروری بر متون است که با هدف بررسی عوامل موثر بر وضعیت بقا در بیماران مبتال

    pubmed , sid یاطالعات یگاههایجستجو در پا قیاز طر یمطالعه مرور نیانجام ا یاطالعات الزم برا مواد و روش ها :

irandoc, magiran , scopus , science direct , google-scholar ید واژه های هموفیلی، و  با جست و جوی کل

 . شد یجمع آور  B ، هموفیلیA ،  بیماری خونریزی دهنده، هموفیلی 6، فاکتور  0فاکتور  ،بقا ،وضعیت بقا

 ،یزیز خونرا یریشگیپفعال ، مراقبت  ، عه موقب و حیدرمان صح شده عوامل موثر بر بقا شامل : افتیبا توجه به مطالعات نتایج : 

..  . ا وه عفونت ها و یماریب ریوجود سا ، مطلوب ییغذا یالگو ،ی کیزیف تیفعال انجام ورزش و ، در افراد یماریب صیتشخ سن

 . باشد یم

 یوامل مع نیز مهمترهستند که ا رگذاریتاث مارانیدر بقا ب یمطالعه عوامل متعدد نیا حاصل از یها افتهیطبق  نتيجه گيری :

 یادیبقا افراد تا حدود ز ، عوامل نیا تیرا نام برد که در صورت رعا یزیاز خونر یریگ شیدرمان واقدامات پ حیتوان نحوه صح

 .  کند یم دایارتقا پ

 

، بقا، وضعيت بقا، فاکتور های انعقادی، فاکتور  B، هموفيلی A، هموفيلی واژگان کليدی : هموفيلی

 ، ایران9، فاکتور 1
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واکسن  ی: به اهداف برنامه جهان13۶9کودکان استان فارس،  ونیناسیپوشش واکس

 میافتیدست  1313تا 

مهراب  نژاد، کشفی ی، ثریا زحمت کش، سید محمدصادقمحمد مختار یعل ،زادهعلیرضا میراحمدی

 صیادی، سید حمیدرضا طباطبایی

 

واکسن  یاست. برنامه جهان یعفون یها یماریاز ب یریشگیپ یدر دسترس برا یرهاابزا نیاز موثرتر یکیواکسن زمينه و هدف : 

 یو باالتر در سطح مل یدرصد 61همه واکسن ها، به پوشش  یبرا 4141همه کشورها را ملزم کرده که تا سال  4141-4100

 .ارس انجام شده استدر کودکان استان ف ونیناسیسپوشش واک تیوضع نیی. لذا مطالعه حاضر با هدف تعابندیدست 

 9446شد که در مجموع  یشهرستان استان فارس جمع آور 40مطالعه مقطعی، اطالعات مربوط به  نیدر ا مواد و روش ها :

رب با مراجعه به د ون،یناسیمورد مطالعه قرار گرفتند. اطالعات مربوط به واکس یاچند مرحله یریکودك با استفاده از نمونه گ

 شدند. دهیپرس یماهگ 00و  04، 9، 2، 4 تولد،بدو  یدر شش مقطع سن ونیناسیارت واکسمنازل و بر اساس ک

 ونیناسیپوشش واکس زانیم نیشتریب .بودند ونیناسیکارت واکس یکودکان دارا نیاز ا %9/60ها نشان داد که  افتهینتایج : 

 ونیناسیبود. درصد پوشش واکس یماهگ 00 ونیسنایمربوط به واکس زین ونیناسیپوشش واکس نیکمترو مربوط به نوبت بدو تولد 

، 61/66 ،6۳/66، 69/66برابر با  بیبه ترت یماهگ 00و  یماهگ 04 ،یماهگ 9 ،یماهگ 2 ،یماهگ 4بدو تولد،  ینوبت ها یبرا

 درصد بود.  41/66و  1/66.، 9/66.

 ونیناسیپوشش واکس درصد بود. 011ه ب کینوبت ها در حد باال و نزد یکودکان در تمام ونیناسیپوشش واکس :نتيجه گيری

 یپوشش و برطرف کردن برخ نیوجود، حفظ ا نیاست. با ا دهیرس 4100-4141واکسن  یشده در برنامه جهان نییبه هدف تع

 با واکسن را ارتقاء دهد. یریشگیقابل پ یها یماریتواند نظام مراقبت از ب یمشکالت، م

 

 با واکسن یريشگيقابل پ یها یماريب ون،يناسيپوشش واکس ون،يناسيواکسواژگان کليدی : 
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 بیماران با آسیب های تروماتیک مغزی: مرورنظامند شیوع نقایص روانشناختی در

-کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، مربی بالینی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری  :راضیه شیرزادگان

 لوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایرانمامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه ع

raziehshirzad07@gmail.com 
 

 

آسیب مغزی تروماتیک  با تغییرات حاد ، کوتاه  و بلند مدت روانشناختی  همراه بوده و به نحو چشمگیری با : سابقه و هدف

تغییرات و نقایص  سیپیامد و کیفیت زندگی پس از آسیب مغزی تداخل ایجاد مینماید، دراین مطالعه مروری هدف برر

 بیماران پس از ضربه تروماتیک به سر در دوره های کوتاه و بلند مدت است. روانشناختی 

 ,Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)مرور متون در پایگاه های . روش جستجو:

MEDLINE (Ovid)  و EMBASE (Ovid)  لیسی و با کلید واژه های به زبان انگ 4100تا  4110از سال

Psychological impairment  ،Cognitive impairment ،Traumatic،Brain injury کامل انجام شد .متن

، توصیفی ، گزارش موردی و ... براساس معیارهای ورود و خروج ) دسترسی به  انسانیکارآزمایی بالینیمرتبط با مطالعاتمقاالت

( توسط دو محقق به طور مستقل بررسی و 4100- 4110طالعات مروری ، تاریخ انتشار مقاالت از متن کامل مقاالت ، حذف م

 ی حاضر ازآنها استفاده شد . مقاله انتخاب و درمطالعه 21مقاله ، تعداد 1.ازبین 

ختی)افسردگی مطالعه ارتباط معنادار بین ضربه مغزی و آسیب های روانی  و شنا ۳۳مطالعه، 21در بررسی این یافته ها: 

مطالعه  9،اضطراب ،خستگی  ،تغییرات شخصیتی ، اختالل حافظه)فراموشی ، دمانس (،اختالل شناختی و ...(گزارش کردند. در 

ساله مشاهده  01ارتباط ضعیف مشاهده شد و در دو مطالعه دیگرهیچ گونه اختالل روانشناختی بعد از ضربه مغزی در یک دوره 

 نشد.

قایص روانشناختی بعد از ضربه تروماتیک به سر چشمگیر و بیماران دچار ضربه مغزی حداقل در دوره شیوع ننتيجه گيری: 

چهارتا شیش ماهه بعد از ضربه نیازمند ارزیابی و پایش شناختی هستند تا خطر بروز اختالل روانی و .... پس از آسیب مغزی 

 کاهش یابد.

 

 Cognitive impairment ،Traumatic،Brain injury، Psychological impairmentواژه های کليدی: 
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بررسی وضعیت تماس با دام و محصوالت لبنی آن در بیماران مبتال به تب مالت 

  ۶۹۳1-۳۱های  شهرستان جوین طی سال

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران ،ین نوروزیام

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران فاطمه غالمی،

زشکی دانشگاه علوم پ عضو هیات علمی گروه پرستاری،، مراقبت های ویژه کارشناس ارشد پرستاری زهرا پشت چمن،

 سبزوار، سبزوار، ایران

 ندانشکده پزشکی سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایرا کان،کود استادیار محمد رضا قزلقارشی،

 دانشجوی دکتری آموزش سالمت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران داود رباط سرپوشی،

 نایرا سبزوار، سبزوار، پزشکی علوم دانشگاه پرستاری، کارشناس ،کبری سردارآبادی

 
افتادگی افراد درتوجه به عوارض و از کاردام بوده و با ترین بیماری های مشترك انسان وهمیکی از م تب مالت زمينه و هدف:

 سطح روستاهای کشور دارای اهمیت زیادی می باشد، شهرستان جوین به دلیل ترکیب جمعیت خاص و شغل افراد دارای بروز

تماس با دام و محصوالت لبنی غیر بهداشتی آن در باشد.مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت باال نسبت به سطح کشوری می

 بیماران مبتال به تب مالت شهرستان صورت پذیرفت 

اطالعات تمامی بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان از سال درمطالعه مقطعی حاضر از مواد و روش ها:

م بررسی انفرادی تکمیل شده بود استفاده گردید.اطالعات فرم که توسط سیستم بهداشتی شناسایی و فر96تا پایان سال 62

 و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گردید SPSS23  افزار وارد نرم مذکورهای 

بیمار جهت درمان به سیستم بهداشت مراجعه نموده و فرم بررسی انفرادی جهت  02در طی سال های مورد بررسی تعدادنتایج: 

 2.790باشد )مردان درصد می ۳1769سال های مختلف به طور متوسط  طی کل بروز بیماری درکه میزانگردیده آن ها تکمیل

محل نگهداری دام درموارد نیز %7۳0..کردند، بیماران تماس با دام را اعالم %6974۳از این میان  درصد(. 947۳0درصد و زنان 

حضور در محل نگهداری دام و  %07۳۳دام زنده داشتن و  اس باموارد تم %.9۳79ذبح دام داشتن،  %۳9761زندگی دارند،

اند که از میان مواد لبنی مقدار مصرف مبتال مصرف مواد لبنی غیر پاستوریزه داشته افراد %99769اند. حیوانی را داشتهکود

 اند.( بیشترین درصد را به خود اختصاص داده %۳2712( و سرشیر )%24799موارد(، پنیر ) %2729.شیر)

توجه به میزان بروز باالی تب مالت شهرستان نسبت به سطح کشوری وباال بودن میزان دامداری و دامپروری با نتيجه گيری:

شهرستان بایستی اقدامات مختلفی در زمینه تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی و عدم تماس عموم مردم با دام انجام 

مورد عدم مالت باید آموزش های الزم به خصوص درپاستوریزه در بیماران تبلبنی غیرادبه درصد باالی مصرف مو توجهباگیرد.

و بر فروشگاه های لبنی نظارت کافی به عموم جامعه داده شودمصرف شیر، پنیر، سرشیر غیر بهداشتی و سالم سازی این مواد،

 انجام گیرد .

  بنیتب مالت، تماس با دام، جوین، مواد ل واژگان کليدی:
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 تعیین عوامل خطر دیابت بارداری با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

  یفاطمه رجعت، فر یبیزهرا نق، ییمنصور رضا، یفخر نینگ

 
دیابت بارداری بعنوان اختالل تحمل کربوهیدرات که اولین بار در دوران بارداری ایجاد یا تشخیص داده می  زمينه و هدف :

بیماری شیوع باالیی در بین خانم های باردار دارد و میتواند موجب ایجاد عوارض زیادی از جمله  شود تعریف می گردد. این

ایجاد پره اکالمپسی در مادر، هیپوگلیسمی نوزاد، افزایش وزن جنین به شکل غیر معمول و غیره در مادر و جنین گردد، به 

ین بیماری جهت کنترل این عوامل ضروری به نظر می رسد. منظور پیشگیری از برخی عوارض این بیماری، تعیین عوامل خطر ا

 هدف از این مطالعه تعیین عوامل خطر بیماری دیابت بارداری با استفاده از روش رگرسیون لجستیک می باشد.

 -0۳60نفر از خانم های باردار در شهرستان کرمانشاه که در سالهای  260روش تحقیق : در این مطالعه پرونده ی پزشکی 

دارای پرونده پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی بوده اند مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش رگرسیون لجستیک  0۳06

 ، عوامل خطر دیابت بارداری تعیین شد.Rو با بکارگیری نرم افزار 

28.25میانگین سنی نمونه مورد بررسی  یافته ها : ± نفر  0.6قلو باردار بودند.  درصد( دو یا چند ۳70نفر ) 09بود.  6.028

نتایج مطالعه درصد( در ابتدای بارداری مبتال به دیابت بودند.  ۳79نفر ) .0درصد( اولین بارداری خود را تجربه می کردند.  ۳979)

(، چندقلو بودن جنین، فشار خون BMIبارداری، سن، شاخص توده بدنی) 01-9نشان داد که متغیرهای قند خون ناشتا درهفته 

بیشترین تاثیر را در ابتال به  BMIیستول و فشارخون دیاستول از عوامل خطر دیابت بارداری می باشند. از میان این عوامل، س

 دیابت بارداری داشت.

نظر  و نیز با بیشترین تاثیر را در ابتال به دیابت بارداری داشت BMIبا توجه به اینکه در این مطالعه باال بودن  نتيجه گيری :

ابل کنترل بودن این عامل، برنامه ریزان و مسئوالن بهداشتی میتوانند خدمات خود را روی این مورد معطوف کنند و مادران به ق

 خود اقدام کنند. BMIباردار را آموزش دهند تا نسبت به پایین نگه داشتن 

 

 واژگان کليدی : دیابت بارداری ، رگرسيون لجستيک، شاخص توده بدنی، عوامل خطر
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سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان  0بررسی مصدومیت ها در کودکان زیر 

 ۶۹۳0در سال  مشهدوابسته به دانشگاه علوم پزشکی  کامیاب و طالقانی های

 الهه هوشمند، سعید حسینیل، امین عاد، اکبر جوان بی پروا
   

 قابل میر و مرگ علت ترین شایع و هستند بشر سالمت کنندهتهدید عوامل ترین مهم از اتفاقات و حوادثزمينه و هدف : 

پیشگیری  در حوادث، به مربوط اپیدمیولوژی اطالعات از استفاده که است شده ثابت .دهند می تشکیل را درکودکان پیشگیری

ه کننده به سال مراجع9ریدرکودکان ز این مطالعه با هدف بررسی مصدومیت ها  .دارد اساسی نقش کودکان حوادث وکنترل

 انجام گرفت.0۳69 در سال مشهد های کامیاب و طالقانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکیمارستانیاورژانس ب

سال مراجعه کننده به اورژانس 9مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی میباشد که در آن پرونده ی تمامی افراد زیر  مواد و روش ها :

مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها به صورت سرشماری انتخاب شدند. داده ها  0۳69ل بیمارستان کامیاب و طالقانی مشهد درسا

 حادثه، نوعروز ترخیص، مدت زمان بستری در بیمارستان، ، روز مراجعه جنس، سن، به وسیله فرم جمع آوری داده ها شامل 

ه های پروندعاتی بیمارستان و همچنین ، نوع بیمه بود که با استفاده از سیستم اطالدهید بیاعضای آس ایعضو  نوع آسیب،

 قرار گرفت. لیو تحل هیتجز مورد  SPSS- 21با استفاده از نرم افزارو  افراد مراجعه کننده استخراج یپزشک

در بین مراجعه کنندگان بیشترین نوع  .( بود٪0/41ساله ) 4( و کودکان 96/%2یشترین تعداد حوادث مربوط به پسران )نتایج: 

به عنوان عضوی  (% 2/9۳( بود. سر )% 96( بود. و بیشترین نوع آسیب وارده شکستگی )% 9/۳2به بیمه سالمت ) بیمه مربوط

( %2/۳2( و تابستان )% 9/04که بیشترین آسیب را متحمل شده ثبت گردید و ماه و فصلی که اکثر اتفاقات در آن رخ داده مرداد )

 .نوع آسیب مشاهده نگردید بود. ارتباط معنی داری بین سن و جنس کودك با
سالگی اتفاق افتاده است . با توجه به اینکه کودکان در این سن شروع  4نتایج نشان داد بیشترین حوادث در سن گيری:نتيجه

به بازی کردن در محیط های باز می کنند باید آموزش های الزم در خصوص پیشگیری از حوادث کودکان به مادران ارائه گردد. 

 .وارد ایمنی در محیط های بازی و منزل رعایت گرددهمچنین م
 

 کودکان، سالمت، مصدوميت، حوادث واژگان کليدی :
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 پیشگیری ازسرطان پستان در بررسی نقش محافظتی سیر

لوم پزشکی دانشگاه ع مامایی،کمیته تحقیقات دانشجویی،-انشکده پرستارید دانشجوی کارشناسی مامایی،؛ رضوان قلی زاده

 خرم آباد، ایران تان،لرس

 م پزشکی لرستان،انشگاه علود مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی،-دانشکده پرستاری دانشجوی کارشناسی مامایی، ؛فاطمه غیبی

 خرم آباد، ایران

 ایران رم آباد،خ مامایی،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،-استادیارگروه مامایی، دانشکده پرستاری؛ فاطمه جنان

 
 مهم یکی از و است زنان در سرطان پیشروترین پستان، سرطان(WHO)  بهداشت جهانی سازمان اعالم طبق هدف:زمينه و

 در ها سلول ازکنترل خارج رشد عنوان به پستان می شود.سرطان محسوب جهان در زنان سالمتی کننده نگران عوامل ترین

 مطالعات. است شده شناخته تغذیه و غذایی رژیم سرطان، رایب پیشگیرانه استراتژی حاضر درحال. شود می تعریف پستان بافت

 فعالیت .دارد معکوس ارتباط پستان سرطان به باابتال سیر ویژه به آلومینا از خاصی سبزیجات باالی مصرف که اندداده نشان

رکیبات وجودت دلیل به سیر شده و روغن خشک تازه،سیر سیر عصاره شامل: سیر مختلف انواع ضدسرطان شیمیایی

 هم و آلیسین ،S-allylmercaptocysteineسولفید، تری (،دی آلیل(DADS دی سولفید ارگانوسولفورازجمله دی آلیل

 مطالعه راستا این در.است شده داده نسبت کوئرستین و بیوفالوونویدها،سیانیدین سلنیوم، مانند طبیعی های اکسیدان آنتی چنین

 است. شده انجام پستان سرطان از پیشگیری بر اثرسیر های مکانیسم وحفاظتی  نقش بررسی هدف حاضربا مروری

نقلی است که باجستجوی وسیع به زبان انگلیسی و فارسی و بدون محدودیت  _این مقاله نوعی مطالعه مروریموادوروش ها:

دست آمده  به Science direct،Pubmed ،Google scholar،Magiran،SID ،Medlineزمان درپایگاه های اطالعاتی 

 است.

 مهاجرت از ریجلوگی سلولی، تکثیر کننده تنظیم آبشارهای بر تاثیر با سیر که داد نشان آمده دست به اطالعات بررسینتایج: 

 انتی ،خواصMCF_7 های سلول در آپوپتوز ،القای سلولی چرخه پیشرفت روند تنظیم متاستاز، مهار و سرطانی های سلول

 ظیمتن سیردر چنین هم کند، می اعمال را خود ضدسرطانی اثرات سیگنال انتقال مسیرهای اصالح مهاررشدتومورو اکسیدانی،

 . دارد نقش التهاب و ایمنی عملکرد با مرتبط ای هسته عوامل

 ها رطانس انواع بروز از پیشگیری در تواند می تازه سیر عصاره مصرف که کرد گیری نتیجه توان می درمجموع نتيجه گيری:

 عوامل تنظیم سلولی، چرخه ،توقفapoptosis مسیر به ها سلول هدایت.باشد داشته اساسی نقش پستان رطانس بخصوص

 .است مواد این اصلی های نقش جز سرطانی های سلول migration کاهش والتهاب و ایمنی عملکرد با مرتبط ای هسته

 

 سولفور، پيشگيری ارگان پستان، ترکيبات سرطان واژگان کليدی: سير،
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Prevalence and risk factors for low birth weight in Rafsanjan, 

Iran; 2017 

 پروین خلیلی فخرابادی
parvinkhalili61@yahoo.com 
   

 
Background and Aim: Low birth weight (LBW) is an effective factor in neonatal mortality 

and morbidity. Growth retardation and subsequent chronic diseases are other complications of 

LBW. The goal of this study is to determine prevalence and related factors of LBW in 

Rafsanjan city in in 2016. 

Material and Methods: This cross-sectional study investigated all live births born in 

Niknafas Rafsanjan Maternity Hospital, the main maternity hospital in the city, and other 

delivery centers, from March 2016 to 2017. Data were collected from the Iranian maternal and 

neonatal online system, one of the main sources of information for assessing the health status 

of Iranian mothers and neonates. This online system contains online information about Iranian 

mothers and neonates. The information was analyzed in two stages using univariate, and 

multivariate logistic regression model, to control the effect of confounding variables. 

Results: The prevalence of LBW was 9.7% in Iranian population of which 4.5% had a 

gestational age of 37 weeks and more. In non-Iranian population, prevalence of LBW was 

13.8% and the percent of gestational age of 37 and more with weight under 2500 gram is 6.7. 

The main risk factor was gestational age under 37. Other important variables in this study that 

had significant effects after controlling for the confounding were age over 35 years, gestational 

age of ≥37 weeks, addiction, Abortion history, Place of living, Maternal educational Level, 

infant’s gender  and delivery type. 

Conclusion: Although our results confirm LBW prevalence and risk factors of other studies, 

this study suggest to run population based and prospective studies for recognition other risk 

factors and designing effective plans for LBW reduction. 

 

Keywords: Prevalence; risk factors; low birth weight 
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)ژیاردیا و کرمک( و تنفسی در مهد کودک های  بررسی شیوع آلودگی های انگلی

 ۶۹۳۱شهرستان شوشتر در سال 

 شتر، ایراندانشجویی دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شو کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات  ؛نشجویی دازهرا صفر

 کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران  ؛مهر یریاعظم جهانگ

 رانشوشتر، ای کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، ؛پور یاکرم همت
 E-mail:Hematipour.a64@gmail.com 

 

باشد.هدف از  یدر مهدکودك ها م عیازجمله مشکالت شا یو کرمک و پنومون ایاردیمثل ژ یانگل یها یآلودگزمينه و هدف: 

ال سشهرستان شوشتر در  یدر مهدکودك ها یدر کودکان تحت نگهدار یپنومون کرمک و و ایاردیژ وعیش یمطالعه بررس نیا

 است. 0۳69

 نیکودك به همراه والد.۳۳  یمرحله ا کی یباشد که به روش خوشه ا یم  یفیپژوهش توص کیمطالعه  نیا مواد و روش ها :

اطالعات  یساله ( انتخاب شدند. ابزار جمع آور 2آگاهانه جهت شرکت در مطالعه و سن کودك  تیورود )رضا اریبا داشتن مع

ه عفونت وسابق نیوالد التیصتح و شغل کودك، مهد نوع، سمثل جن ییها ریکه پس از ثبت متغبود  یپرسشنامه محقق ساخته 

 نیبه روش فرمال شگاهیشد.تمام نمونه ها در آزما یجمع آور یتصادف یریمدفوع به صورت نمونه گ های نمونه، یو پنومون یانگل

 یارآم لیو تحل هیجزت هامورد داده، اطالعات یگردآورو شاتیقرارگرفتند. پس ازمثبت شدن جواب آزما یاستات موردبررس لیات

 قرارگرفتند.

کودکان مبتال %09/۳پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند.  نای در( %۳2/96)پسر411و(%99/21)دختر0۳.٬کودك.۳۳تعدادنتایج : 

درصد  91را دارند.  یتنفس یدرصد کودکان سابقه ابتال به عفونت ها 011بایمبتال به  کرمک بودند. تقر% 6۳/9،  ایاردیبه ژ

درکودکان مادران خانه دار با مدرك کمتر از  وعیحداکثر ش دار بودند. نهو خا یمادران شرکت کننده مدرك کارشناس التیتحص

 کردند. یم یمتوسط زندگ یبا سطح اقتصاد ییتمام کودکان در خانواده ها بایتقر بود.  %12/9زانیبا م پلمید

 دارد اما از نظر یکم وعیش یانگل یها یماریشهرستان شوشتر از نظر ب ین داد که مهد کودك هانشا جینتا نتيجه گيری :

ن مهد و کارکنا نیشود با آموزش والد یم شنهادیکه قابل انتقال هستند در مهد کودك ها باال بوده است پ یتنفس یها یماریب

 کرد. یریگجلو یماریب نیکودك ها بتوان تا حد امکان از انتقال ا

 

 ژیاردیا، کرمک، پنومونی، مهد کودکواژگان کليدی : 
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بررسی عوامل مؤثر بر تاخیر در تشخیص بیماری تب مالت در شمال و شمال غربی 

 ایران

 مربی، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده علوم پزشکی تربت جام، تربت جام، ایران. ؛جلیل حسنی

لوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، استادیار، دکتری اپیدمیو  ؛علی خورشید

 ایران.

گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، ؛ حمید صالحی نیا

 تهران، ایران. 

آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان،  کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه؛ سلمان خزایی

 همدان، ایران.

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ؛ مهدی محمدیان

 اصفهان، ایران.

ه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی، گرو؛ عبداهلل محمدیان هفشجانی

  پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

 

تشخیص بموقع بیماری تب مالت بخصوص در مناطق غیر آندمیک همواره با تاخیر و یا اشتباه همراه است. این  مقدمه و هدف:

 ت در شمال و شمال غرب ایران انجام شد.مطالعه با هدف شناسایی عوامل مرتبط با تاخیر در تشخیص بیماری تب مال

برای کلیه موارد گزارش شده بیماری تب مالت  0۳6۳ماهه اول سال  9این مطالعه از نوع مقطعی بود. داده های  روش کار:

توسط مراکز درمانی )بخش دولتی و خصوصی( مورد بررسی قرار گرفت. داده ها بر اساس فرم گزارشدهی بیماری توسط 

بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی جمع آوری شد. جهت بررسی نقش متغیر ها بر تاخیر در تشخیص بیماری، از مدل کارشناسان 

 رگرسیون لجستیک و برای بررسی رابطه بین متغیرهای کیفی از آزمون کای دو استفاده شد. 

 94نفر ) 0966 گردید. از این تعداد بیمار توسط نظام مراقبت بیماری ها در مناطق تحت مطالعه گزارش 4909: در کل، نتایج

سال مشاهده شد. ارتباط  49-22درصد( در گروه سنی  2/۳9درصد موارد جدید بودند. بیشترین موارد ابتال ) 69درصد( مرد، و 

 ( با تاخیر در تشخیص مشاهده شد.=109/1p( و نوع بیماری )=102/1pمعناداری بین متغیرهای سن )

سال و در موارد جدید بیماری بیشتر  49-22العه نشان داد تاخیر در تشخیص بیماری در گروه : یافته های مطگيری نتيجه

است. تقویت نظام مراقبت و سیستم گزارش دهی بیماری، آموزش در زمینه راه های انتقال و عالیم بالینی بیماری برای کاهش 

 تاخیر در تشخیص بیماری ضروری می باشد.

 

 شخيص، تب مالت، شمال غرب ایرانواژگان کليدی: تاخير در ت
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 رانیدر ا یلیمبتال به هموف مارانیعوارض در ب عیتوز یبررس

 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ؛سمیه درخشان هوره

 
است . این بیماری منجر به  6و  0رهای هموفیلی یک بیماری ارثی خونریزی دهنده به علت کمبود فاکتوزمينه و هدف : 

عوارض برگشت ناپذیری مخصوصا در مفاصل می شود و این عوارض حاصل باعث از کار افتادگی ، صرف هزینه های هنگفت ، 

بروز مشکالت روانی واجتماعی و کاهش کیفیت زندگی در بیماران و خانواده آنها می شود لذا مطالعه حاضر به هدف بررسی 

 ارض در بیماران مبتال به هموفیلی در ایران انجام شد .توزیع عو

 pubmed , sid ,اطالعات الزم برای انجام این مطالعه مروری از طریق جستجو در پایگاههای اطالعاتی  مواد و روش ها :

irandoc , magiran , scopus , science direct , google-scholar ی، بقا و با جست و جوی کلید واژه های هموفیل

 ، عوارض، فاکتور های انعقادی و ایران جمع آوری شد .

 یزیونرخ : موارد اشاره کرد نیتوان به ا یم یلیمبتال به هموف مارانیشده از جمله عوارض در ب افتیبا توجه به مطالعات نتایج : 

ی، خونریزی های داخل اخل جمجمه اد یزیخونرو مچ پا ، کبودی ها ، خونریزی های بعد از عمل ،  مفاصل مخصوصا آرنج و زانو

  لانواع عفونت ها مث ، یمشکالت کبد ، یعروق و یقلب یها یماریب ابتال به انواع سرطان ها ، ، بافت نرم یهماتوم ها ، صفاقی

HIV , HCVباشد یم . . . و . 

 نیبقا ا گذارند و یم یاثر منف مارانیمطالعه مسلما عوارض اشاره شده در بقا ب نیحاصل از ا یها افتهیطبق  نتيجه گيری :

ن درما دهند و هرچه مراقبت و یقرار م ریتحت تاث زیخانواده آنها را ن یحت افراد و نیا یزندگ تیفیدهند و ک یافراد را کاهش م

 شود. یکاسته م وارضع نیشدت ا انجام شود از تعداد و حیصح به موقع و

 

 ، فاکتور های انعقادی ، بيماری های خونریزی دهندهبقا عوارض ، ، رانیا ، یليهموف واژگان کليدی :
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 رانیدر ا یلیمبتال به هموف مارانیبقا در ب تیوضع یبررس

 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ؛سمیه درخشان هوره

 

 fباشد و بر اثر جهش در ژن  یمغلوب م  x ه از نوع وابسته بهاست ک یزیهمراه با خونر یماریب کی یلیهموفزمينه و هدف : 

-22 یدرصد آنها در گروه سن 91مبتال هستند که  یلیهموف یمارینفر به ب 9111از  شیب رانی. در ا دیآ یم دیپد f 9ژن  ای 8

 باعث صدمه به جامعه و مسئله نیهستند و ا یماریب نیا ریجوان درگ تیجمع شتریب نکهیباشند . با توجه به ا یسال م  06

 یلیوفمبتال به هم مارانیبقا در ب تیوضع یمطالعه با هدف بررس نیشود ، لذا ا یم مارانیهنگفت به خانواده ب یها نهیهز لیتحم

 انجام شد. رانیدر ا

 pubmed , sid  یاطالعات یگاههایجستجو در پا قیاز طر یمطالعه مرور نیانجام ا یاطالعات الزم برا مواد و روش ها :

irandoc , magiran , scopus , science direct , google-scholar تی، وضع یلیهموف یواژه ها دیکل یو با جستجو 

 شد. یبقا جمع آور

  HIVها و عفونت ها )مثل عفونت  یماریب ریدر حضور سا یلیشده بقا افراد مبتال به هموف افتیبا توجه به مطالعات نتایج : 

HCV یلو دیآ یم نیی. . . ( پا، مشکالت مفصلی ، مشکالت کبدی ، خونریزی ها ،  ها  ، سرطان یعروق و یقلب یها یماری، ب 

بقا  B  ی نوعلیهموف یدارا مارانیب نی. هم چن ابدی یم شیافراد افزای و مراقبت مناسب ، بقا های ماریب نیدر صورت نبودن ا

 دارند . A نوع یلینسبت به هموف یباالتر

ده و ش قیتزر یخون یفاکتورها تیبا توجه به امن مارانیبقا ب تیمطالعه وضع نیحاصل از ا یها افتهیطبق  ری :نتيجه گي

 ست .ا افتهیبقا ارتقا  تیداشته است و وضع یریچشمگ راتییگذشته تغ یاز آن  نسبت به سال ها یناش یکاهش عفونت ها

 

 یزی دهنده ، فاکتور های انعقادی، بيماری خونر ، بقا رانی، ا یليهموف واژگان کليدی :
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 بررسی میزان استرس شغلی ماماها و عوامل موثر برآن : مرور سیستماتیک

  سپیده صادقی  د،کیمیا سروری را
 

امروزه استرس به عنوان یک معضل جهانی مطرح است و به دلیل گسترش عوامل تنش زا و کاهش توان مقابله  :زمينه و هدف

استرس در زندگی تمام افراد شاغل وجود دارد و از راه های مختلف  شده است. بزرگ ی، تبدیل به پدیده آن ها  دربرابر انسان

استرس شغلی و وضعیت سالمت کارکنان،تاثیر بسزایی بر میزان بازدهی و کیفیت ارائه خدمات  بر آن ها فشار روانی وارد می کند.

قشر آسیب پذیر جامعه؛یعنی  در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دودارد.از آنجایی که وضعیت سالمت روانی ماماها ها آن

موثر بر آن عوامل استرس شغلی ماماها و مادران و نوزادان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است،لذا این مطالعه با هدف مروری بر 

 درایران انجام شد.

 SID ،PubMed ،Google Scholar ،magiranاین مطالعه مروری با جستجو در سایت های علمی  ها:مواد و روش

،iranmedex  وelmnet  ، با کلیدواژه های استرس شغلی ، ماماmidwifery  وstress  انجام  .410تا  0661طی سال های

 شد. در این مطالعه از مقاالت توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است.

درصد در ماماها  متغیر می باشد.این مطالعات  1.تا  ۳1شغلی از حدود نتایج مطالعات مختلف نشان داد که میزان استرس : نتایج

نشان داد که استرس شغلی در بین ماماهای شاغل در زایشگاه ها باالتر از ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی می باشد. 

اغل در بیمارستان های خصوصی همچنین میزان این استرس در ماماهای شاغل در بیمارستان های دولتی نسبت به ماماهای ش

بیشتر است.  همچنین این مطالعات نشان داد که بین شادمانی و استرس شغلی در ماماها ارتباط منفی و معناداری وجود دارد ، 

به صورتیکه با افزایش استرس میزان شادمانی کاهش می یابد. در این مطالعات بین استرش شغلی و سن ، سابقه کاری، وضعیت 

 میزان تحصیالت ارتباط معناداری مشاهده نشد. تاهل و

با توجه به شیوع نسبتا باالی استرس شغلی در ماماها و اینکه استرس های شغلی می تواند باعث بروز اختالالت  گيری:نتيجه

 ر ماماها،مسوولین نظام بهداشتی باید در جهت ارتقای سالمت روان و کاهش استرس های شغلی دروانی در ماماها شود ،  لذا 

 توجه بیشتری مبذول دارند موثری انجام دهند و به عواملی که موجب اختالل سالمت روان می شوند، اقدامات

 

 واژگان کليدی: ماما و استرس شغلی
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 ستانشهری شهربرونای بررسی الگوی اپیدمیولوژیک علل و عواقب تصادفات جاده

 ۶۹۳3-۳1 هایسالرفسنجان در 

 مصطفی فیاضی 
 

شت عمومی یکی از بزرگ: مينه و هدفز سائل بهدا شور مادر ترین م سانی، ، ک صادفات عوامل ان ست. در ت حوادث ترافیکی ا

ـــیله با وس مل مرتبط  یه ممحیطی و عوا باهدف  رو،ینثرند. ازاؤی نقل عه  یدمیولوژیک علل و عواقب تعیین الگوی این مطال اپ

 گرفته است.نجامشهری شهرستان رفسنجان اای برونتصادفات جاده

صیفی، تمامی مطالعه این : درهامواد و روش صادف ثبت .0.6ی تو شهری منتهی به مربوط به محورهای برون شدهفقره ت

راه، ثبت شده بودند، به شکل سرشماری وارد مطالعه ی ثبت تصادفات پلیسسامانه ، که در0۳61-62های بین سال رفسنجان

 رگرسیونی برآورد شد. ترافیکی، با استفاده از مدل حوادث نیز بر شدت املاین عو از یک هر شدند. تأثیر

اکثر رانندگان مقصر در تصادفات مردان و به تعداد  .بودسال  26/۳9±92/00 ،سنی رانندگانوانحراف معیار  میانگین :هایافته

صادفات%.۳/6نفر ) 0.10 شترین ت ساعات رو، 604به تعداد   ( بودند. بی سیله (%9/92ز )در  سال وقوع حادثه، نوع و ی بود. 

 21۳که، بیشترین تصادفات به تعداد طوری، به(P<110/1داری داشت )یمعننقلیه، محور و علت وقوع تصادف با پیامد ارتباط 

-محور کرمان(،  خودروهای ســـواری مقصـــر بودند. %0./۳مورد تصـــادف ) 01.۳رخ دادند. در  61( در ســـال %2/44فقره )

 0.۳، عدم توجه به جلو به تعداد شدهثبت، بیشترین علت بود (%6/22فقره ) 019با  دارای بیشترین رخداد تصادفرفسنجان 

ساس نتایج حاصل از مدل رگرسیونی، طی سالهای مطالعه، هر ساله شانس تصادفات شدید %6/20فقره ) ( بود. همچنین، بر ا

درصــد کمتر  4۳نجر به جرح یا فوت در تصــادفات شــب (. شــانس تصــادف مOR ،110/1=P=09/1شــد )درصــد کم می 02

ی فوت یا جرح، در تصادفات مربوط به وسایل حمل بار سنگین (. همچنین شانس قرارگیری در طبقهOR ،1۳/1=P=1/..بود)

 (.OR، 114/1=P= 0۳/0ها برآورد شد )برابر سواری 4تقریباٌ 

 . برای تداوم هر چه بهتر وطی سالهای بررسی کاهش یافته است ی حاضر، تعداد و شدت تصادفاتطبق مطالعهنتيجه گيری: 

مداخالت  ها وبیشتر این روند کاهشی در رفسنجان، با وجود بیشتر بودن تأثیر برخی عوامل بر شدت تصادف، اما تمرکز برنامه

 باید بر روی عواملی صورت گیرد که بیشترین فراوانی را دارند.
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یک لیشمانیوز جلدی )سالک( در سطح شهرستان جوین بررسی وضعیت اپیدمیولوژ

 ۶۹۳۹-۶۹۳۱های  سال

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران؛ یسامان یاسد نیحس

 زوار، ایرانر، سبدانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوا ؛یحاتم اسری

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران ؛یفاطمه قباد

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،  ؛یآباد ضیف یعاطفه رفسنجان

 سبزوار، ایران

 رانیسبزوار، ا ،رشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات لیشمانیوز، دانشگاه علوم پزشکی سبزوارکا؛ یروح اهلل برقبان

 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران؛ یفوج رایسم

 رانیسبزوار، سبزوار، ا یدانشگاه علوم پزشک ،پزشکی سبزواردانشکده استادیار کودکان،  ؛یمحمد رضا قزلقارش

 
شهرستان جوین یکی از مناطق آلوده از لحاظ بیماریهای لیشمانیوز جلدی )سالک( در سطح کشور می باشد. زمينه و هدف : 

در سالهای گذشته اقدامات پیشگیری متعددی در سطح شهرستان صورت گرفته و مطالعه فوق انجام گرفت تا مشخص گردد که 

 ا این اقدامات پیشگیری تاثیری بر روند بروز بیماری سالک داشته است.آی

مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد که جمعیت هدف شامل تمامی بیماران مراجعه کننده به مرکز و  مواد و روش ها :

شتی مراجعه و فرم بررسی تقریبا تمام موارد بیماری جهت درمان به واحدهای بهدا .خانه های بهداشت تحت پوشش می باشد

گردید و مورد  spss24جهت آنها تکمیل می گردد؛ پس از جمع بندی فرمهای بررسی انفرادی این افراد، اطالعات وارد نرم افزار 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فرادی جهت آنها جهت درمان به سیستم بهداشت مراجعه نموده و فرم بررسی ان بیمار 242سال بررسی تعداد  2در طی نتایج :

درصد هزار نفر  96، ..، 049، .00به ترتیب  1396الی  1393تکمیل گردیده است که میزان بروز بیماریهای در طی سالهای 

به  0۳69الی  0۳6۳میزان بروز مردان طی سالهای  (.P<0/001می باشد که روند بروز به صورت معنی داری نزولی بوده است)

هزار نفر  درصد 94،00،024،42۳هزار نفر و میزان بروز در زنان طی سالهای مذکور به ترتیبدرصد  2،490،۳29.،0.ترتیب 

مرد مبتال می باشند. از نظر فصلی بیشترین %96زن و %20از نظر جنسی  می باشد که هر دو جنس روند نزولی مشاهده می گردد.

ترین موارد بروز به ترتیب در ماه های اسفند ( و کم%09( آذر)%00( مهر)%۳۳موارد سالک به ترتیب در ماه های آبان)

  .( بوده است که تغییرات فصلی به صورت معنی دار می باشد%1) اردیبهشت و (فروردین0/1%)

درصد هزار  69مقدار  0۳69روند بروز بیماری سالک در سطح شهرستان در حال کاهش بوده است ولی در سال  نتيجه گيری :

هنوز هم مقدار باال می باشد که بایستی اقدامات پیشگیری به صورت  هزار( درصد25کشوری)  باشد که نسبت به سطح نفر می

  جدی تر و در سطح وسیعتر انجام پذیرد.

 

 اپيدميولوژی، جوین، ليشمانيوز جلدی، سالک واژگان کليدی :
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 بررسی الگوی توزیع فصلی زایمان زودرس در شهرستان اردبیل

 شد جغرافیای پزشکی، دانشکده پردیس خودگردان، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل کارشناسی ار؛ رقیه نژادصفر

 استادیار جغرافیا،گروه جغرافیا، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اردبیل، اردبیل ؛محمدتقی معصومی

لوم پزشکی اردبیل، اه عدانشیار پزشکی اجتماعی،گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگ ؛سعید صادقیه اهری

 اردبیل

 

. بعضی از هفته کامل بارداری زایمان زودرس اطالق می شود .۳به زایمان زودتر از موعد و یا زایمان قبل از زمينه و هدف: 

علل زایمان زودرس تا حدودی شناخته شده است اما مکانیسم های بیولوژی آن کامال شناخته شده نیست. از گام های مهم در 

این تحقیق  با هدف بررسی توزیع فصلی  زایمان زودرس، یافتن عوامل محیطی موثر بر این مکانیسم های بیولوژی است.کاهش 

 زایمان زودرس در شهرستان اردبیل انجام یافته است.
 

ی بازه طنگر در بیمارستان سبالن شهرستان اردبیل تحلیلی با رویکرد گذشته -این پژوهش با ماهیت توصیفی مواد و روش ها:

ی زایمان زودرس شده بودند را با توجه به پرونده های بیمارستانی زن باردار که دچار عارضه 96.وضعیت ، 0۳61-0۳62زمانی 

 و داده های اقلیمی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
 

زمستان  در فصلزایمان زودرسشیوع  وجود داشت. حداکثر زایمان زودرسدرصد  9. 60 مورد زایمان طبیعی 01091 ازنتایج: 

(. p>19/1)بود که به طور مشخص با تغییر فصول مختلف متغیر بود درصد 9. 44درصد و حداقل شیوع در فصل تابستان  .. 69 با

باالترین فراوانی و شهریور  0۳۳. 22که تیر ماه با شاخص( نشان دادSI)همچنین نسبت زایمان زودرس با توجه به شاخص فصلی

 کمترین فراوانی را دارا بوده است. 90 .09با 
 

 با توجه به یافته های پژوهش، زایمان زودرس در شهرستان اردبیل از الگوی فصلی تبعیت می کند.  نتيجه گيری:

 
 

 زایمان زودرس، فصل، شاخص فصلی، اردبيل واژگان کليدی :
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 بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر میزان درد و اضطراب عمل جراحی

 تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته ؛کردار نیک امیر محمد

 ایران

 ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده ؛دانشجویی تحقیقات جنگجو کمیته صادق

 ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده ،دانشجویی تحقیقات کمیته ؛شریفی فهیمه 

  ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته ؛شاکری فرزانه

 ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته ؛ایرانی سارا

mohammad313amir@gmail.com  

بزرگ  یتجربه کیشهیهم یجراح، رندیگیقرار م یدر جهان تحت عمل جراح ماربی ونیلیهر ساله دهها م : زمينه و هدف

؛ شودیمحسوب م یندگبدن و ز تیتمام یبرایدیتهد یکه باشد به منزله یشود و از هر نوعیم محسوباشو خانواده ماریب یبرا

دن، ب یکیولوژیزیفپاسخ جهیدر نت ،شودیدر بدن م کیولوژیزیواکنش ف جادیآور است که باعث ابعامل اضطرا کییعمل جراح

های تنظیمشده و موسیقی درمانی به معنای استفاده از موسیقی و برنامه، ابدییم شیتنفس، ضربان قلب و فشارخون افزا

موسیقی  شنیدنو گوید:موسیقی درمانی ابن سینا در مورد درك موسیقی میهمچنین بیماران است موسیقیایی برای توانبخشی

 .بخش و شافی جانهاقدمتی به درازای تاریخ داردبه عنوان عامل التیام

در جستجوهای گردآوری شده است.  Electronic searchیجست و جو به شیوهبا ی مروری این مقاله مواد و روش ها:

مورد مطالعه قرار گرفت که pubmed ،magiran.ir ،Sid.irهای  مقاله معتبر فارسی و انگلیسی از سایت 09رفته، صورت گ

 .انتخاب و مورد مقایسه قرار گرفت ی مرتبط با هدف پژوهشمورد مقاله 04

طور به دادندیگوش معالقه خود را  موردیقیموس ،یکه قبل از جراح یمارانیبدر جستجوهای صورت گرفته مشخص شد نتایج: 

ن ؛ همچنیافتییکاهش م دادندیگوش نم یقیبه موس کهیشان نسبت به کسانضربان قلب و فشارخون اضطراب، معناداری

که پخش دهد؛ در پژوهش دیگری مشخص شد موسیقی درمانی در مادران تحت سزارین، میزان اضطراب و درد را کاهش می

در یک بررسی در زمینه ، طراب و نیاز به داروهای ضد درد را بهنصف تقلیل می دهدموسیقی در بیماران تحتعمل جراحی، اض

تاثیر موسیقی هنگامجراحی بر ترخیص بیماران نشان داده شده که بیمارانیکه هنگام جراحی برایشان موسیقی پخش شده 

 .است،زودتر از بیمارستان ترخیص خواهند شد

از نقطه نظر روانشناختی اثر موسیقی آرامبخش از طریق تقویت شرط ی صورت گرفته هابا توجّه به نتایج پژوهش نتيجه گيری:

شدگی مثبت و ایجاد محرکی مطبوع و لذت بخش توجیه میشودکه موسیقی ذهن را مهار کرده و از درد منحرف میسازد. 

 ی مورد استفاده قرار گیرد.در بخشهای پزشکی دارای درد و اضطراب و اعمال جراحموسیقی درمانی  ازشود که  پیشنهاد می
 

 عمل جّراحی –اضطراب –درد–موسيقی درمانی  واژگان کليدی:
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Patterns of clustering of the metabolic syndrome components and 

its association with coronary heart disease in the Multi-Ethnic 

Study of Atherosclerosis (MESA): A Latent Class Analysis 

Seyed Mohammad Riahi; Department of Epidemiology, School of Public Health, Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Department of Public health, School of Health, Birjand 

University of Medical Sciences, Birjand, Iran. 

Soraya Moamer; Department of Biostatistics, Faculty of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

Mahshid Namdari; Community Oral Health Department, School of Dentistry, Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

Yaser Mokhayeri; Department of Epidemiology, School of Public Health, Lorestan University of 

Medical Sciences, Khorramabad, Iran.  

Mohammad Amin Pourhoseingholi; Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Research 

Institute for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran. 

Seyed Saeed Hashemi-Nazari; Department of Epidemiology, School of Public Health, Safety 

Promotion and Injury Prevention Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran. 

 

Background: The Metabolic syndrome (MetS), refer to one of the most challenging public 

health issues across the world. The aim of this study was to explore the latent classes of 

participants in a study on the basis of MetS components.  

Methods: This study used the information from Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis 

(MESA). MESA was performed at 6 US sites and was a population-based cohort study of 6776 

adults (3576 females; 3200 males), aged 45 to 84 years. The participants were free of clinical 

cardiovascular disease at baseline. Latent class analysis (LCA) was conducted to achieve the 

study’s objectives. The outcome variable was coronary heart disease (CHD) during the study 

period (2000-2012). Analyses were performed by using proc LCA in SAS 9.2 and stata12 

software. 

Results: The prevalence of all components (except triglyceride (TG) and fasting blood 

glucose (FBS)) is more common in females than in males. Three latent classes were recognized: 

(1) Non-MetS, (2) low risk, and (3) MetS. Notably, MetS latent class included 29.88% and 

35.38% in females and males, respectively. After adjustment for covariates, only MetS latent 

class showed a positive association with CHD events in both genders.  

Conclusions: Results showed that clustering pattern of the MetS components, as well as the 

association between latent classes and risk of incident CHD events, are different in females and 

males. Notable percentages of individuals are in the MetS class, which emphasizes the 

necessity of implementing preventive interventions for this sub-group of the population. 

 

Keywords:  Metabolic syndrome, latent class analysis, coronary heart disease, NECP 

ATPIII criteria, MESA, USA  
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 عفونت های بیمارستانی در ایران بررسی اپیدمیولوژی

 ،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ،جوی کارشناسی ارشد اتاق عملدانش ؛فریبا کشاورز

 ایران، تهران
keshavarz71f@yahoo.com 

 ،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل ؛وحید رحمانی

 ایران ، تهران

 

بیمارستانی به عنوان یکی از مسئله های مهم حوزه بهداشت و درمان ایران و جهان، هزینه های  عفونت های  زمينه و هدف :

قابل توجه ای را برای بیماران و سیستم های مراقبت های بهداشتی ایجاد کرده است و باعث عوارض جدی و مشکالت زیادی 

های بیمارستانی در کشور ایران ، صورت وژی عفونتدر این حوزه شده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیول

 گرفته است .

این پژوهش یک مطالعه مروری می باشد که با استفاده ازجدیدترین مقاالت داخلی و خارجی و جستجو در پایگاه  روش کار :

 SID،magiran  ،Iranmedex، گوگل، گوگل اسکوالر،  Medline, PubMedسایت های معتبر از جمله  های اطالعاتی و

و ... ، انجام شده است.که در این روش با استفاده از کلید واژه های فارسی و انگلیسی : اپیدمیولوژی ،عفونت های بیمارستانی، 

 00مرتبط با موضوع بدست امده و از این میان تعداد سایت و مقاله  Nosocomial Infections، Hospitals  ،49 ایران ،

 گردیده است.استخراج ق قرار گرفته است و سپس یافته های پژوهش بررسی دقیمقاله مورد 

با توجه به یافته ها، شیوع عفونت های بیمارستانی در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر میباشد. اما نسبت  یافته ها :

قابل قبول است از شیوع باالیی  درصد باشد 9به کشورهای درحال توسعه که اگر میزان عفونت های بیمارستانی آن ها زیر 

های مختلف بیمارستان ها های بیمارستانی در بخشهای انجام شده در ایران، میزان بروز عفونتبرخوردار است. طبق بررسی

متفاوت است. و بیشترین شیوع گزارش شده مربوط به عفونت های حاصل از جراحی، عفونت خون و ادراری بوده و همچنین 

 شود.های بیمارستانی محسوب می ترین عفونتازکشندهپنومونی نیز 

ه کننده ای می باشد. بهای بیمارستانی در کشور دارای شیوع نگرانمطالعات مختلف نشان می دهد که عفونتنتيجه گيری : 

ه با می رسد کها باعث افزایش مورتالیتی و موربیدیتی در ایران گردیده است. بنابراین ضروری به نظر طوری که این عفونت

افزایش سهم تحقیقات در زمینه عفونت های بیمارستانی، هرچه سریع تر نسبت به شناخت عوامل تاثیر گذار در افزایش شیوع 

ریزی برای مداخله درسطح ملی گام های موثری برداشته این عفونت ها اقدام شود. و با اتخاذ راه کارهای مناسب، جهت برنامه

 شود.

 

 اپيدميولوژی، عفونت های بيمارستانی، ایران: واژه های کليدی 
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بررسی اپیدمیولوژیک افسردگى پس از زایمان مادران ایرانی: یک مرور 

 سیستماتیک

دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  ،مهسا قاسم زاده

 لرستان، ایران
mghasemzadeh2034@.com 

دکتری تخصصی سالمت وباروری، عضوهئیت علمی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه  ،سعودیمژگان م

 علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران

 دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی، دانشگاه نوردانش میمه، اصفهان، ایران ،محمدی  احمدرضا

 

روانی دراین دوره است. سازمان جهانی بهداشت برآوردنموده افسردگى پس از زایمان یکی ازشایعترین اختالالت زمينه و هدف : 

میالدی خواهدشد . هدف این مطالعه ، ارائه تصویر  4141است که این اختالل، دومین عامل منجر به بار جهانی بیماری در سال

دران در مطالعات ایرانی روشنی از میزان شیوع ، عوامل موثر و ارائه راهکارهای پیشگیری و درمان افسردگى پس از زایمان ما

 است.

این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه است و باتوجه به روش اجرا یک مرور سیستماتیک محسوب می شود. جامعه مواد و روش ها : 

وگوگل اسکوالر فارسى ،  Googlescholar  ،pubmed  ،scopus  ،sid  ،magiranآماری با بهره از موتورهای جستجو 

 69-09مقاله که در طی سال های  4۳مقاله بوده است که پس از در نظرگرفتن معیارهای ورود به مطالعه ، .6۳محتوی حدود 

 انجام گرفته اند، جهت بررسی انتخاب گردید.

افسردگى پس اززایمان نشان دهنده شیوع باالی این اختالل در مطالعات انجام شده است . از  بررسی مقاالت مرتبط بانتایج : 

عوامل موثر بر افسردگی پس از زایمان در مشاهدات، می توان به کمبود حمایت روانی همسر، خانواده و اجتماع ، مهمترین 

ناخواسته بودن بارداری ، تغییرات هورمونی پس از وضع حمل و سابقه افسردگى اشاره کرد . همچنین برای جلوگیری از افسردگى 

 دارو درمانی از مهمترین راهکارهای درمانی این جامعه آماری محسوب می شوند. پس از زایمان، روان درمانی، حمایت اجتماعی و

شیوع باالی افسردگى پس از زایمان در مطالعات اخیر ، ضرورت بررسی های بیشتر و ارائه راهکارهای پیشگیری نتيجه گيری : 

بارداری و دوران بارداری و همچنین درمان اصولی کننده به ویژه غربالگرى از نظر زمینه بروز این اختالل در مراقبت های قبل از 

 باتوجه به عوامل مرتبط با افسردگى این دوران پیشنهاد می گردد.

 

 افسردگی پس از زایمان ، عوامل موثر ، پيشگيری ، درمان ، ایرانواژگان کليدی : 
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( AEFIsبررسی اپیدمیولوژی توصیفی  عوارض نا مطلوب متعاقب ایمن سازی )

 در شهرستان خلیل آباد  ۳0تا  ۳۹های  طی سال

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سید حسین حسینی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،حسن مکارم

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، علیرضا مکارم

 

و  دکاناگر چه واکسیناسیون بعد از تامین آب آشامیدنی سالم بیشترین تاثیر را در کاهش مرگ و میر کوزمينه و هدف : 

افزایش رشد جمعیت داشته است اما به طور کلی هیچ واکسنی عاری از عوارض جانبی نیست. مراقبت عوارض نا مطلوب پس از 

ایمن سازی به مفهوم پایش سالمت ایمن سازی است و به اعتبار برنامه ایمن سازی کمک می کند .با اجرای این برنامه پیامدهای 

رش و متعاقب آن به خوبی مدیریت شده و از انجام اقدامات نامناسب در جامعه جلوگیری می نا مطلوب ایمن سازی ثبت ، گزا

 شود.

صورت گرفت و موارد  گزارش شده عوارض   69تا  6۳این مطالعه به روش  توصیفی مقطعی طی  سالهای   مواد و روش ها :

ری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. قابل مورد بود  به روش نمونه گی 090واکسن در سطح شهرستان  که تعداد آنها 

یادآوری است  که تمامی موارد در طی دوره مذکور  ثبت پورتال مرکز مدیریت بیماریهای واگیر  وزارت بهداشت گردید و داده 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   44spssها پس از گزارش گیری با اکسل ، متغیرهای آن  توسط نرم افزار آماری 

درصد توسط  04و   (%6.) واکنش واکسناز کل موارد گزارش شده بیشترین عوارض متعاقب ایمن سازی مربوط به نتایج : 

درصد موارد بدون بستری شدن در بیمارستان و با مصرف دارو  92خانه های بهداشت از مناطق روستایی گزارش گردیده است.

(.  %.4سال بودند) 9تا  0چار عوارض ایمن سازی شده اند در گروه سنی عوارض آنها کنترل شده است. بیشترین افرادی که د

درصد نیاز به اقدام خاصی نداشت . از بین واکسن های استفاده شده بیشترین  64ازنظر اقدامات انجام شده  پس از عارضه واکسن 

بیشترین موارد گزارش شده تب باال (. و در بررسی عوارض بوجود آمده %20عارضه محتمل مربوط به واکسن پنتا واالن بود )

 (. 4۳بود)%

( می %6.با توجه به اینکه بیشترین موارد بروز عوارض ناخواسته متعاقب ایمن سازی مربوط به واکنش واکسن )  نتيجه گيری :

هی به دباشد لذا نظارت بر رعایت زنجیره سرمای واکسن از تولید تا مصرف در کلیه سطوح ، آموزش پرسنل در خصوص گزارش 

 موقع  و افزایش آگاهی والدین در خصوص  عوارض ایمن سازی توصیه می شود. 

 

 عوارض واکسن ، خليل آباداپيدميولوژی توصيفی ، واژگان کليدی : 
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ماران مبتال بی فشار بار مراقبتی مراقبینتوانبخشی چند بعدی بر  مدلبررسی تاثیر 

 ۶۹۳1سال در کاشمر  به سکته مغزی شهرستان

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،پسنده حجت

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،دالوندیاصغر 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،مسعود فالحی خشکناب

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، محمدجواد آزادچهر

 هشتیدانشگاه علوم پزشکی شهید ب ،سید حسین حسینی
 

مدت نیاز دارد. در این های طوالنیمغزی اولین اختالل از میان اختالالت گوناگونی است که به مراقبت سکتهزمينه و هدف : 

های مراقبتی آنان بوده و بیماران ی برنامهحالت خانواده به عنوان حامیان اصلی روحی، جسمی و اطالعاتی این بیماران، اجراکننده

ها تکیه و اعتماد کنند. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مدل توانبخشی چند فعالیت روزانه و مراقبت، به آنباید برای انجام 

 مغزی طراحی و اجرا گردید. خانوادگی بیماران مبتال به سکته مراقبین بعدی بر فشار بار مراقبتی

گیری در دسترس بر مایشی و کنترل به روش نمونهای شبه تجربی، دارای دو گروه آزپژوهش حاضر مطالعه مواد و روش ها :

های مغز و اعصاب دو بیمارستان شهید مدرس ها در بخشی مغزی که بیماران آنروی مراقبین و بیماران مبتال به سکته

بستری  0۳64شهرستان کاشمر)آزمایشی( و بیمارستان واسعی شهرستان سبزوار)کنترل( خراسان رضوی در طی تابستان سال 

های دموگرافیک بیماران و شامل پرسشنامه اند، صورت گرفت. ابزار گردآوری اطالعاتو بعد از بهبودی نسبی مرخص شده هشد

مراقبین، فشار بار مراقبتی مراقبین بیماران سکته مغزی، شدت سکته مغزی، ابزار فلستین و ابزار بارتل بود. بر اساس مدل 

-یمار و مراقب خانوادگی، پزشک متخصص مغز و اعصاب، عالم دینی )روحانی(، روانتوانبخشی چند بعدی، اعضای تیم شامل ب

نامه آگاهانه گرفته شد، محققین خود را ملزم به رعایت اصول شناس، فیزیوتراپ، پرستار و گفتاردرمان بودند. از مراقبین رضایت

یم مشکالت و نیازهای بیماران و مراقبین مورد اند، در طی جلسات با حضور اعضاء تمعاهده هلسینکی در طی مطالعه داشته

ای جلسات، با حضور در منزل شد و پرستار در بین برگزاری هفتهگرفت و طرح مراقبتی هر بیمار مشخص میبررسی قرار می

ستفاده از نرم ها با انمود. دادهگیری میهای داده شده و همچنین مشکالت مراقبین و بیماران را پیها و آموزشبیماران، مهارت

تفاضل، تحلیل کوواریانس و یومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار های تیهای آمار توصیفی، آزمونو مشخصه  09SPSSافزار 

 گرفت.

 .(p<0/001) میانگین فشار بار مراقبتی بین دو گروه آزمایشی و کنترل از نظر آماری معنادار بودتفاوت نتایج : 

ه داری بر فشار بار مراقبتی مراقبین بیماران مبتال به سکتل مراقبتی توانبخشی چند بعدی کاهش معنیاجرای مد نتيجه گيری :

 مغزی گذاشت.

 فشار بار مراقبتیتوانبخشی چند بعدی، سکته مغزی، واژگان کليدی : 
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( در ۶۹۳۹-۳0بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در یک دوره سه ساله )

 شهرستان گنبد کاووس

م کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علو دانشکده بهداشت، دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، ،یفه لخیحن

 hanife9413@gmail.com   ایران ساری، پزشکی مازندران،

وم دانشکده بهداشت،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه عل دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، ،نسیم شربتیان

 ایران ساری، پزشکی مازندران،

 ایران هد،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مش ،، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژیکمیته تحقیقات دانشجویی ،عیسی نظر

استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم  ،سید ابوالحسن نقیبی

 ایران ساری، پزشکی مازندران،

 
لیشمانیوز جلدی یکی از معضالت بهداشتی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است و آثار اجتماعی ، هدف : زمينه و 

را بر جامعه تحمیل می دارد لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در یک  اقتصادی و روانی زیادی

 جام گرفت .( در شهرستان گنبد کاووس ان1395-1393دوره سه ساله )

مقطعی است جامعه آماری شامل کلیه افرادی است که از ابتدای فروردین ماه  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی مواد و روش ها :

با تشخیص بیماری سالک به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان گنبد کاووس مراجعه نموده و   0۳69تا پایان اسفند ماه 0۳6۳

نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدند شایان ذکر است با توجه  به  411رفته بودند که از بین آنها تحت درمان و پیگیری قرار گ

نفر انتخاب شدند  و اطالعات دموگرافیک و بالینی آنها در چک  1.سال ، سالی حدود  ۳نسبت مساوی بودن مبتالیان در این 

نده استخراج و ثبت شدند.  تمامی تحلیل ها با نرم افزار لیستی که بدین منظور طراحی و روایی آن تایید شده بود از پرو

SPSS20  و آمار توصیفی و آزمونChi-Squre   صورت پذیرفت. 1719در سطح معنای 

درصد زن بودند  محل سکونت  50/7درصد مرد و 49/3بود  از لحاظ جنس 18/87+_21/31میانگین سن بیماران نتایج : 

درصد موارد روستا بوده است . میانگین تعداد زخم  97روستا و محل ابتال به بیماری در  درصد در 87/6درصد در شهر ،  12/4

درصد و  36/3درصد بیماران یک زخم داشتند. بیشترین محل زخم دست   50/2درصد زخم از نوع مرطوب و  94بود   2/33

درصد بود. طبق آزمون کی دو  50/7اییز درصد و بیشترین موارد مربوط به فصل پ  27/9سال  5بیشترین سن ابتال کمتر از 

اختالف معناداری در توزیع یکنواخت موارد بیماری سالک  در سطوح مختلف متغیر محل سکونت، محل ابتال، فصول، نوع زخم 

 (.p-value<0.05و محل زخم، سن و تعداد زخم وجود داشت)

سال ، انجام  5نطقه گنبد کاووس در گروه سنی کمتر از با توجه به ازدیاد تعداد موارد ابتال به سالک در م نتيجه گيری :

 مداخالت آموزشی برای پیشگیری از بیماری در سطح روستا ها توسط خانه های بهداشت توصیه می شود. 
 

 ليشمانيوز جلدی ، اپيدميولوژی ، گنبد کاووس واژگان کليدی :
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 اپیدمیولوژی زلزله در جریان حادثه  زلزله کرمانشاه

 دانشجوی کارشناسی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،دی صالحیمحمدمه

 

به جهت شناخت اپیدمیولوژیک بهتر از سوانح و بالیا و بیماری های ناشی از زمین لرزه  در راستای کاهش آمار زمينه و هدف : 

ومای بهتر در گام بعدی نیاز به تلفات ثانویه بعد از زلزله در گام اول و شناخت راه های امدادی و کمک رسانی و مدیریت تر

پژوهش با توجه به وضعیت منطقه ای الزم دیده می شود. هدف کلی اپیدمیولوژی بالیا بر محوریت زلزله  این است که به لحاظ 

مودن نعلمی، اثرات بهداشتی و عوامل موثر بر این اثرات را با هدف ارزیابی نیازهای جمعیت مبتال به فاجعه، به طور موثر برآورده 

نیاز ها به منابع ، جلوگیری از اثرات جانبی و تبعات بیشتر، به  گونه ای سنجیده منطبق با شیوه ای علمی توصیف نماید. ، تا در 

 زمان بروز حادثه ای مشابه از اتالف وقت های موثر جلوگیری گردد.

گام در جهت شناخت ابعاد حادثه  و تمهیدات برآورد آمار تلفات انسانی و حیوانی)به تفکیک گونه(اولین  مواد و روش ها :

پیشگیرانه بیماری های عفونی است،حضور در منطقه و اخذ اطالعات همزمان با امدادرسانی غذایی و بهداشتی از راهکارهای 

 ها ازدیگر به جهت اخذ اطالعات بود که انجام شد،همچنین پیگیری مداوم اطالعات از منابع معتبر آماری و تحلیل علمی داده 

 بخش های اصلی در اخذ نتیجه ای صحیح به شمار می آمد.

نتایج آمار و تحلیل داده حاکی از آن بود که مرگ و میر وسیع دام و طیور و اجساد انسانی و همچنین عادات دوره ای نتایج : 

ا به کانون اپیدمیک عفونی به دلیل ترس از ناشی زلزله در جمعیت زنان و کم توانان جامعه، موقعیت جغرافیایی مورد بحث ر

تبدیل کرده بود.همچنین ابعاد حادثه ناشی از فوت بستگان و تخریب اموال،کمبود مواد غذایی و بهداشتی باعث شیوع بیماری 

 های روانی شده بود که کمتر توجهی به آنان میشد.

 بعد روانی در برخورد با حوادثی مشابه بود که کمترآنچه از حادثه آبان ماه کرمانشاه به ما نشان داد لزوم تاکید بر  نتيجه گيری :

 به آن توجه می گردد که لزوم بازنگری در اولویت های مدیریت سوانح و بالیا را ایجاب میکند.

 

 واژگان کليدی : کرمانشاه،زلزله،اپيدمی،بهداشت،سالمت روان،عفونت،مرگ و مير
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 مروری مطالعه :آن خطر لعوام و کنگو کریمه دهنده خونریزی تب اپیدمیولوژی

 ایران ساری، اسالمی، آزاد دانشگاه ساری، واحد دانشجویی، تحقیقات کمیته،راد سعادتی محمدطاها

 اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه واحد دانشجویی، تحقیقات کمیته ،پور رضوان انسیه

 اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه واحد دانشجویی، تحقیقات کمیته ،تفضلی مژده

  اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه واحد پرستاری، گروه ،توانا مژگان

 اسالمی، ساری، ایران آزاد ساری، دانشگاه واحد پرستاری، گروه،بختیار خدیجه

 ن،تهرا تهران، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده پرستاری، تخصصی دکترای ،پور حسن مرضیه

 ایران

 

 کنه طریق از آن انتقال که باشد می کشنده ویروسی بیماری یک کنگو کریمه دهنده خونریزی تب بیماری : هدف و زمينه

 وضعیت تعیین منظور به مروری مطالعه این. است داشته افزونی روز شیوع بیماری این بعد به 1378 سال از .گیرد می صورت

 .شد انجام آن خطر عوامل و بیماری این اپیدمیولوژیک

 ویروس، دهنده، خونریزی اپیدمیولوژی،تب نظیر هایی واژه کلید جستجوی با 97 سال در مروری مطالعه این : ها روش و مواد

CCHF  نظیر پیشرفته اطالعاتی های پایگاه در PubMed ، Google Scholar ، SID ، Irandoc ، Iranmedex انجام 

 شد یافت مرتبط ادبیات با مقاله 87 تعداد که بود 96 تا 86 های سال بین ما یافته انتشار تمقاال شامل ورود های معیار .شد

 .گردید گزینش مورد 34 و

 رشد کنگو کریمه دهنده خونریزی تب بعد به 1378 سال از که داد نشان مرتبط مقاالت بررسی از حاصل های یافته : نتایج

 حرفه در سال، ۳1تا  04سنی گروه مردان، در بیشتر کنگو کریمه دهنده ریزیخون تب بیماری شیوع .است داشته ای فزاینده

 خونریزی و عضالنی درد ناگهانی، شروع تب، غالب عالئم با تابستان، و بهار فصول قصابی،در یا و دامداری چون خطری پر های

 عوامل ترین مهم از بیماری این به افراد ابتالی در دام با تماس سابقه ملیت، شغل، ابتال، فصل سن، جنس،. دارد وجود

 .اند اپیدمیولوژیکی

 قصابان همچون خطر معرض در های گروه آموزش و بیماری موقع به تشخیص آمده بدست اطالعات اساس بر : گيری نتيجه

 .گردد می توصیه اپیدمی وقوع از جلوگیری و پیشگیری برای دامداران، و
 

 خطر ،ویروس،عوامل CCHF يولوژی،دهنده،اپيدم خونریزی تب : کليدی واژگان
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Prevalence and some Determinant Factors of Anemia among 

Children Aged 6–12 Months after starting the iron supplement in 

the East of Iran, 2016 

Seyed Mohammad Riahia; Ph.D. in Epidemiology, department of public health , Faculty of 

Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran 

Ph.D. in Epidemiology, Department of Epidemiology, Student`s committee research, Faculty 

of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Maryam Mohammadic; Bachelor of Public Health, Tabas Health Network, Birjand 

University of Medical Sciences, Birjand, Iran 

Hossein Mozafar Saadatid; Ph.D. in Epidemiology, Department of Epidemiology, School of 

Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Yadolah Fakhrie; Ph.D. in environmental health ,Department of Environmental Health 

Engineering, Student Research Committee, School of Public Health, Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Javad haroonif; fPh.D. Candidate, Social Determinants of Health Research Center, Yasuj 

University of Medical Sciences, Yasuj, Iran 

Farin Soleimanig; MD in Pediatrician, Research Associate Proff of Pediatrics, Pediatric 

Neurorehabilitation Research center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, 

Tehran, Iran  

 
Background and Aim: Anemia in infants is a common problem in the world. Regular iron 

supplementation is a suggested policy for prevention and control of anemia. The aim of this 

study was to determine the prevalence and some Determinant Factors of anemia as well as 

benefits of regular iron supplementation among 6-12 month-old children. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 897 children aged from 6 to 12 

months covered by Tabas Health Centers, were enrolled in the study. Demographic and 

anthropometric data as well as the level of hemoglobin were collected through interviews and 

laboratory tests, respectively. Data analysis was performed using SPSS-22 and stata-13. Chi-

square, polychromic PCA, and logistic regression were used. The statistical significance level 

was 0.05. 

Results: The prevalence of anemia, according to the W.H.O criterion for hemoglobin, was 

36.8% (95% CI: 33.6-40.0). Its Prevalence had decreasing trend along with an increment in 

age and duration of iron supplement. Each 1-month higher for age of infants was associated 

with a decreased risk of anemia [OR = 0.88 (95 % CI: 0.80-0.98)]. Anemia was not 

significantly different between genders. Individuals in the highest category for parity were at 

2.3-fold increased risk of anemia compared with the lowest category [OR=2.35 (95% CI: 1.43-

3.84)]. In contrast, individuals in the highest category for mother's age had decreased risk of 

anemia, compared with the lowest category [OR=0.38 (95% CI: 0.20-0.72)]. 

Conclusion: regular iron supplementation among Iranian regular iron supplementation 

among Iranian 6-12 month-old children has deceased anemia. 

 

Keywords: Anemia, Infants, Prevalence, Iran 

 



 

90۳ 

 

The prevalence & Epidemiological study of cutaneous 

leishmaniasis in northwest of Iran- Ardabil province during 

2012–2016 

Molaie Soheila; Ardabil University of Medical Scince, The health institute of Meshkin Shahr 

Mohebali Mehdi; Ardabil University of Medical Scince, The health institute of Meshkin Shahr 

Emdadi Darioush; Ardabil University of Medical Scince, The health institute of Meshkin Shahr 

Modares-Sadrani Negar; Ardabil University of Medical Scince, The health institute of Meshkin Shahr 

Gharibi Asl Mahsa; Ardabil University of Medical Scince, The health institute of Meshkin Shahr 

Rahmati  kelasraei Saba; Ardabil University of Medical Scince, The health institute of Meshkin Shahr 

 

Background and Aim: Leishmaniosis is a parasitic disease that due to the incidence, 

dissemination and scattering throughout different parts of Iran is of paramount importance. 

This study was carried out with the aim of determining the epidemiology of cutaneous 

leishmaniasis in Ardabil province during 2012-2016. 

Materials and Methods: This is a cross-sectional and retrospective study of collected 

demographic and epidemiological information, related to 88 patients with the disease who 

underwent treatment in health centers in Ardabil province during 20012-2016. This 

information was analyzed using SPSS version 21 software and includes the history of disease 

outbreak, age, sex, place of residence, number of wounds, wound placement and a history of 

travel to endemic areas in the past year. 

Results: The results showed that out of a total number of patients with cutaneous 

leishmaniasis 48persons were male (54.5%) and 40 persons were female (45.5%); age mean of 

patients was 16±1.68. The5-9 year’s age group was more susceptible to the disease. The 

lodging for 65 subjects (74%) was listed as village, 20 (22%) of them lived in the city and 3 

people (6%) lived on the fringes of the city. 99%of these patients were infected with rural 

cutaneous leishmaniasis. There were 70 cases of wounds on the hands and the number of 

lesions ranged from 1–5 and sized varied from 0.5–5cmmaking it the most common type. 

Conclusion: The rural leishmaniasis is one of the major health problems of Ardabil province, 

and given the high disease incidence in children and farmers, continuing education on the care 

and control of the disease in the region is of very high importance. 

 

Keywords: Epidemiology, Leishmaniasis, Cutaneous, Ardabil, Iran 
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 ۶۹۳1-۳۱بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت درشهرستان جوین از سال 

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار،  ،مهدی نامجوراد

 ایران

  ستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایراندانشجوی کارشناسی پر ،امین نوروزی

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،  ،ایمان شریفی نوقابی

 سبزوار، ایران

 وار، سبزوار، ایرانوم پزشکی سبزدانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه عل ،امیر ضیغمی

 

تب مالت )بروسلوز( یکی از مهم ترین بیماری های مشترك انسان و دام بوده و با توجه به عوارض و از کار  زمينه و هدف :

افتادگی افراد در سطح روستاهای کشور دارای  اهمیت زیادی می باشد ،شهرستان جوین به دلیل ترکیب جمعیت خاص و شغل 

 رای بروز باال نسبت به سطح کشوری می باشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری فوق صورت پذیرفت.افراد دا

درمطالعه مقطعی حاضر از اطالعات تمامی بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان از  مواد و روش ها :

شتی شناسایی و فرم بررسی انفرادی تکمیل شده بود استفاده گردید.اطالعات که توسط سیستم بهدا 69تا پایان سال  62سال 

 گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . SPSS21فرم های مذکور وارد به نرم افزار 

بیمار جهت درمان به سیستم بهداشت مراجعه نموده و فرم بررسی انفرادی  02در طی سال های مورد بررسی تعدادنتایج : 

درصد می باشد )مردان  ۳1769آن ها تکمیل گردیده که میزان کل بروز بیماری در طی سال های مختلف به طور متوسط جهت 

 درصد(. 947۳0درصد و زنان  2.790

( که پیک بیماری  در ماه  تیر PV<0.001بر اساس ماه های سال تفاوت معنا داری بین ماه های مختلف سال وجود دارد )

( کمترین میزان بروز بوده است . در ماه تیر مردان و در ماه فروردین زنان بیشترین %27.9در ماه فروردین ) موارد ( و 09799%)

یشترین عالیم  . بسال  بوده است 22/2۳میانگین سنی  بیماران مبتالیان به بیماری تب مالت  میزان آلودگی را داشته اند .

( و %40(،کاهش وزن )%.2(،کمر درد )%۳0(،بی اشتهایی )%92تب )موارد(، %9.بیماری شامل درد عضالنی استخوانی) 

 ( بوده است.%4اسپوندیلیت )

با توجه به اینکه  میزان بروز تب مالت  نسبت به سطح کشوری باالتر می باشد بایستی اقدامات پیشگیرانه مختلف  نتيجه گيری :

نجام داد .با توجه به عالیم  اکثریت بیماران مبتال به تب از جمله واکسیناسیون  و آموزش با همکاری دام پزشکی شهرستان ا

 .مالت در جهت اگاهی بیشتر مردم از این عالیم برای کمک به تشخیص زود هنگام و مراجعه به سیستم بهداشت باید اقدام شود
 

 واژگان کليدی : تب مالت ،جوین ،بروسلوز
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 اری های کاردیومتابولیک وبین نمایه التهابی رژیم غذایی با بیم ارتباطبررسی 

 عوامل خطر آن: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 مصطفی قربانی، زهرا اصالنی

  
( با بیماری های کاردیوتابولیک و عوامل خطر آن در مطالعات DIIارتباط میان نمایه التهابی رژیم غذایی ) زمينه و هدف:

ا نتایج ضد و نقیض دیده می شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین گوناگونی بررسی شده است، اما در بسیاری از آن ه

با بیماری های کاردیومتابولیک نیز   DIIاین نمایه با عوامل خطر بیماری های کاردیومتابولیک انجام شد. هم چنین ارتباط

 بررسی شد.

 Google Scholarو موتور جست و جوی  ISI, Scopus, PubMedجست و جو در بانک های اطالعاتی  مواد و روش ها:

مقاله به دست آمده، پس  09۳0انجام شد. از  .410با استفاده از کلیدواژه های معتبر انگلیسی بدون محدودیت زمانی تا اکتبر 

یان آن مقاله که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، انتخاب شدند که از م ۳۳از بررسی عنوان، چکیده و متن کامل مقاالت، 

با عوامل خطر بیماری های کاردیومتابولیک )چاقی شکمی، کاهش لیپوپروتئین  DIIمقاله به منظور بررسی ارتباط میان  4۳ها 

(( MetS(، گلوکز خون باال و ابتال به سندرم متابولیک )HTN( باال، فشارخون باال )TG(، تری گلیسیرید )HDLبا چگالی باال)

 ( استفاده شد.4/04)نسخه  STATAیک، وارد آنالیز شدند. برای آنالیز داده ها از نرم افزار و بیماری های کاردیومتابول

پیروی از رژیم غذایی پیش یافته های حاصل از متاآنالیز انجام شده بر روی مطالعات مشاهده ای نشان داد با این که نتایج: 

به ترتیب (همراه است، اما این ارتباط معنی دار نیست  MetS، گلوکز خون باال و HTNالتهابی با افزایش شانس ابتال به 

OR=1.04; 95%CI=0.84-1.24 ،OR=1.16; 95%CI=0.97-1.36  وOR=1.02; 95%CI=0.86-1.18 هم .)

 ;OR=0.85باال با افزایش شانس ابتال به سایر عوامل خطر بیماری های کاردیومتابولیک همراه نبود.  DIIچنین 

95%CI=0.69-1.02)،R=0.92; 95%CI=0.50-1.34  وOR=0.98; 95% CI=0.81-1.14  به ترتیب برای چاقی

با افزایش شانس ابتال و مرگ و میر ناشی از بیماری  DII(. نتایج نشان داد که افزایش TGو افزایش  HDLشکمی، کاهش 

 .-HR=1.13; 95%CI=1.05)و  (HR=1.31; 95%CI=1.12-1.49های کاردیو متابولیک در مطالعات مرتبط است

 باال با افزایش احتمال ابتال و مرگ میر ناشی از بیماری های کاردیو متابولیک همراه بود. DII نتيجه گيری:

 واژگان کليدی: التهاب، بيماری های کاردیومتابوليک، سندرم متابوليک
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-بررسی اثر وزن هنگام تولد با چاقی و اضافه وزن دانش آموزان پایه اول دبستان

 ه مورد شاهدییک مطالع

 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی علوم پزشکی رفسنجان ،داریوش بستام

 استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،دکتر رضا وزیری نژاد

 
وزن هنگام تولد به عنوان یک فاکتور داخل رحمی می باشد که ارتباط آن با چاقی و اضافه وزن کودکان مورد بحث  مقدمه:

 حققین می باشد ، لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر وزن هنگام تولد با چاقی و اضافه وزن دانش آموزان می باشد.م

این مطالعه به صورت مورد و شاهدی در دبستانهای شهر رفسنجان انجام شد و با استفاده از داده های مرجع سازمان  روش کار:

نفرکه نمره  ۳۳0آنها بزرگتر یا مساوی یک بود به عنوان مورد انتخاب شدند و  Zscoreنفرکه نمره  0.1بهداشت جهانی :تعداد

Zscore (بود به عنوان شاهد انتخاب شدند، افراد نمونه به صورت  نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند -4و  0آنها بین )

ب شدند سپس در مدارس انتخاب شده کلیه دانش ابتدا مدارس به شکل نمونه گیری طبقه بندی شده و به صورت تصادفی انتخا

آموزانی که دارای چاقی و یا اضافه وزن بودند به عنوان گروه مورد انتخاب شدند و به ازای هر مورد دو نفر شاهد که از نظر  سن 

 ند انتخاب،جنس ،نوع مدرسه ، وضعیت انرژی غذایی دریافتی و تحرك بدنی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی با هم همسان بود

شدند. چک لیست اطالعات دموگرافی و وضعیت تغذیه با شیر مادر و اطالعات هنگام تولد ،فعالیت بدنی و رفتار غذایی سالم و 

محاسبه گردید و تمام داده  Nutrition4ساعته تکمیل گردید ، مقدار انرژی مصرفی با استفاده از نرم افزار  42یادامد غذایی 

 نسخه بیست ویک تجزیه و تحلیل شدند. spssافزار  ها با استفاده از نرم

در این مطالعه میانگین وزن هنگام تولد تنها در دخترانی که دچار چاقی و اضافه وزن بودند نسبت به دخترانی که وزن  نتایج:

مدل رگرسیون طبیعی داشتند تفاوت آماری معناداری با چاقی و اضافه وزن داشت و بعد از کنترل اثر مخدوش کننده ها در 

برابر بیشتر به چاقی و یا اضافه  9700لجستیک، کودکان دختری که دچار چاقی بودند نسبت به آنهایی که وزن طبیعی داشتند 

در صورتیکه ارتباط معناداری بین کودکان   OR=5.81%CI(.517-65.49)وزن مبتال شدندولی این ارتباط معنی دار نبود.

زن مبتال بودند نسبت به پسرانی که وزن طبیعی داشتند مشاهده نشد و همچنین ارتباط معناداری پسری که به چاقی و یا اضافه و

 در بین  کل کودکان گروه مورد و شاهد ، مشاهده نشد.

احتماال وزن هنگام تولد  به تنهایی  به عنوان یک عامل خطر مستقل محسوب نمی شود و به نظر می آید که  نتيجه گيری : 

مستقل و مشترك محیط زیست داخل رحمی و محیط بیرونی  و عوامل ژنتیکی بر اندازه بعدی بدن همچنان  اثرات پیچیده

 درك نمی شود.
 

 کليد واژه: وزن هنگام تولد، چاقی و اضافه وزن، دانش آموزان 
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Psychosocial factors and Risk of hard cardiovascular disease: The 

Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) 

Seyed Mohammad Riahi; PhD in Epidemiology, Department of Epidemiology, School of 

Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran .Department of 

Public health, School of Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.  

Ahmad Yousefi; PhD in Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, School of 

Medicine , Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

Mahshid Namdari; PhD in statistics, Community Oral Health Department, School of 

Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Ira  

Seyed Saeed Hashemi-Nazari; MD, MPH, PhD in Epidemiology, Safety Promotion and 

Injury Prevention Research Center, Department of Epidemiology, School of Public Health, 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran  

 

Background and Aim: Cardiovascular diseases (CVDs) are a group of abnormalities or 

disorders that involve the blood vessels and heart. The aim of this study is to investigate the 

role of various psychosocial factors such as depressive symptoms (CES-D), chronic stress 

burden (Chrbur), anxiety, and emotional social support (ESS) on the incidence of hard CVD 

(HCVD). 

Materials and Methods: We examined the relationship between psychological factors and 

incident of HCVD among 6,779 participants from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis 

(MESA). CES-D, anxiety, Chrbur, ESS were measured using validated scales and physician 

reviewers adjudicated incident CVD events. We applied Cox proportional Hazards (PH) 

models to adjust for relevant demographic, behavioral, and other covariates. In the analyses, 

we included psychological factors in several following approaches: 1) Continuous; 2) 

categorical; and 3) spline approach.  No violation of the PH was found. The preferred model 

was the one with the minimum AIC value. 

Results: During a median follow up of 8.46 years, 370 participants developed HCVD. There 

was not a statistical significant association between anxiety and HCVD hazard ratios (95%CI) 

for the highest versus the lowest category [HR=1.51 (0.80-2.86)]. Each 1point higher score for 

Chrbur (HR, 1.18; 95% CI, 1.08–1.29) and CES-D (HR, 1.02; 95% CI, 1.01–1.03) was 

associated with an increased risk of HCVD in separate models. In contrast, ESS (HR, 0.98; 

95% CI, 0.96–0.99) was associated with a decreased risk of HCVD. 

Conclusion: higher levels of Chrbur and CES-D and lower levels of ESS are associated with 

significantly increased risk of incident CVD. 

 

Keywords: Depressive Symptoms, Anxiety, Chronic Stress Burden, Emotional Social 

Support, Cardiovascular Disease 
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 کولورکتال در ایران وجهان سرطانبررسی اپیدمیولوژی 

 دانشگاه گیالن، رشت ایران 4گروه پردیس ،مطهره نوعی

 موسسه آموزش عالی میزان، تبریز، ایران ،رستم رضائیان

 موسسه آموزش عالی رب رشید ایران، تبریز ،جالل محمدی خوشرج

 گروه بیوتکنولوژی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسالمی، مراغه، ایران ،سمانه صراف زاده

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران، فریبا دهقانی زاده بغداد آباد

 

 الکولورکتسرطان سرطان دستگاه گوارش چهارمین سرطان شایع در ایران و سومین سرطان شایع در دنیاست. زمينه و هدف: 

یک  کولورکتالدهند. سرطان شود و حدوداً نیمی از مبتالیان جان خود را از دست میها را شامل میاز سرطان ٪ 6\4حدود 

های یافته با تغییر سبک زندگی ،افزایش سن، بیماریبیماری ژنتیکی چندعاملی است و افزایش نرخ بروز آن در کشورهای توسعه

تبط های ویروسی مرهای غیراشباع و عفونتهای پولیپوز خانوادگی ،کم بودن فیبر غذایی ،زیاد بودن چربیرمالتهابی روده ،سند

است. است. باالترین میزان بروز آن مربوط به استرالیا و اروپای غربی بود ه و در ایران باالترین میزان بروز به استان گیالن، 

جه به نرخ رو به رشد این بیماری هدف از این تحقیق انجام مطالعات در رابطه با مازندران، سمنان و تهران تعلق دارد. با تو

 اپیدمیولوژی بیماری التهابی روده در جهت شناخت علل و کنترل و درمان است.

ی مروری مورداستفاده قرار گرفتند با جستجوی کلمات کلیدی این مطالعه نتایج: مقاالت که در این مطالعه ها:مواد و روش

Epidemiology of colorectal cancer ومیر و عوامل خطر مرتبط با ، شیوع فراگیری بروز بقا مرگکولورکتال، سرطان

 ,SienceDirect, ُُWILEY, SID, pubmed, googleschoolar, sivilicaهای اطالعاتیدر پایگاه کولورکتالسرطان 

iranpaper  وirandoc ی قرار گرفتند.جستجو انجام گرفت و مقاالت موردبررس 

 رکتالکولومقاالت متعددی به ارتباط سبک زندگی مدرن و تغذیه جدید و عوامل ژنتیکی با افزایش نرخ بروز سرطان نتایج: 

شود که بیانگر روند رو به رشد در کشور تشخیص داده می کولورکتالمورد جدید از سرطان  2111تا  ۳011اشاره دارند. ساالنه 

 ومیر بین زنان و مردان مبتال است.است. آمار جهانی بیانگر تفاوت در میزان مرگ این بیماری در ایران

ر ناشی از این ومیو افزایش میزان مرگ کولورکتالآمده و تائید آمار باالی ابتال به سرطان دستبا توجه به نتایج به گيری:نتيجه

مطالعات ژنتیکی برای شناخت  ٔ  ویژه درزمینهجدید بهبیماری در سطح جهان و بخصوص ایران، انجام تحقیقات آزمایشگاهی 

آگاهی در ایران و سطح جهان الزم دیده تشخیص درمان و پیش زمینه محیطی و تحقیقات درعوامل ژنتیکی بیولوژیکی و زیست

الم، ک زندگی سهای پیشگیری ازجمله برنامه غربالگری، اصالح رژیم غذایی و آموزش سبشود. همچنین با استفاده از برنامهمی

 کاسته شود. کولورکتالرود از بروز و شیوع سرطان انتظار می
 

 ، اپيدميولوژی، شيوع سرطانکولورکتالسرطان واژگان کليدی: 
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 های اقلیمی در شهرستان اردبیل فراسنجزایمان زودرس با  ارتباطبررسی 

 ل، اردبیلان، دانشگاه علوم پزشکی اردبیکارشناسی ارشد جغرافیای پزشکی، دانشکده پردیس خودگرد،رقیه نژادصفر

 استادیار جغرافیا،گروه جغرافیا، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اردبیل، اردبیل، محمدتقی معصومی

دانشیار پزشکی اجتماعی،گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ، سعید صادقیه اهری

 اردبیل

 

درصد آن هنوز علت خاصی  91زایمان زودرس یکی از شایع ترین عوارض بارداری می باشد که برای بیش از ف : زمينه و هد

باشد. تحقیق حاضر مشخص نشده است. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد زایمان زودرس با فراسنج های اقلیمی مرتبط می

 .در شهرستان اردبیل انجام یافت با هدف بررسی ارتباط زایمان زودرس با فراسنج های اقلیمی

زن باردار که طی  96.تحلیلی، با استفاده از اطالعات ثبت شده مربوط به  -این مطالعه به صورت توصیفی مواد و روش ها :

دچار عارضه ی زایمان زودرس شده بودند، با توجه به داده های  0۳62تا اسفند ماه  0۳61بازه ی زمانی فروردین ماه سال 

 و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSو با استفاده از نرم افزار آماری  اقلیمی

( وجود داشت  که نتیجه پژوهش حاضر نشان داد، %9760مورد زایمان زودرس ) 96.زایمان طبیعی،  01091از مجموع نتایج : 

( ، میانگین p=11۳/1( ، میانگین دما)p=114/1گی)داری بین شیوع زایمان زودرس و فراسنج های میانگین بارندارتباط معنی

( p=114/1(، میانگین حداکثر رطوبت)p=12/1( ، میانگین حداقل رطوبت )p=109/1( ، میانگین حداکثر دما)p=1حداقل دما)

ن زودرس ( و شیوع زایماp=1/.09( وجود دارد. البته قابل ذکر است که بین میانگین رطوبت)p=11۳/1و میانگین ساعات آفتابی)

 (، ارتباط ضعیف مشاهده گردید.p=12/1هیچ ارتباطی وجود نداشت و بین شیوع زایمان پره ترم و میانگین حداقل رطوبت)

در این مطالعه، ارتباط معنی دار بین زایمان زودرس با فراسنج های اقلیمی مورد مطالعه ) بارندگی، دما، رطوبت،  نتيجه گيری :

 یانگین رطوبت مشاهده گردید.ساعات آفتابی( به غیر از م

 

 زایمان زودرس، فراسنج اقليمی، ضریب همبستگی، جغرافيای پزشکی، اردبيل واژگان کليدی :
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 شهر نیکها در شهرستان مشانواع سرطان یولوژیکیدمیاپ یبررس

 موسسه سالمت مشگین شهر، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مهسا غریبی اصل،

 موسسه سالمت مشگین شهر، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صبارحمتی کله سرایی،

 دانشکده بهداشت، دانشگاه  علوم پزشکی اردبیل ،اسالم مرادی اصل

 شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر، دانشگاه  علوم پزشکی اردبیل حسین شریفی،

 بیلشبکه بهداشت و درمان مشگین شهر، دانشگاه  علوم پزشکی ارد فتح اله عین اله زاده،

 شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر، دانشگاه  علوم پزشکی اردبیل تاج الدین اکبرزاده،

 شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر، دانشگاه  علوم پزشکی اردبیل کاظم محمدحسینی،

 شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر، دانشگاه  علوم پزشکی اردبیل اکبر گنجی،

 شهر، دانشگاه علوم پزشکی اردبیلموسسه سالمت مشگین  نصیب بابایی،

 

رخداد سرطان در  ،یبه زندگ دیمتوسط عمر و ام شیدر جوامع مختلف، افزا هیو تغذ یزندگ یهادر روش رییتغزمينه و هدف : 

 یو عروق یقلب یهایماریبعداز ب ران،یدر ا کیولوژیدمیاپ و یآمار یهایبررس نیبر اساس آخر .داده است شیزافرا ا هاتیجمع

انواع سرطان  کیولوژیدمیاپ عیتوز یمطالعه بررس نی. هدف از انجام اندیآیعامل مرگ به حساب م نیها سومو حوادث، سرطان

 .باشدیم شهرستان مشکین شهردر 

ها را از مرکز ثبت سرطان شبکه بهداشت نگر بوده که در آن انواع سرطان گذشته یفیمطالعه از نوع توص نیا مواد و روش ها :

استخراج و بر اساس سال، سن، جنس و انواع  0۳69شش ماهه اول  پایان تا 0۳6۳ نیشهر از اول فرورد نکیدرمان مش و

 گرفت. رقرا لیو تحل هیمورد تجز SPSS23ها با استفاده از نرم افزار سرطان

درصد در زنان اتفاق  2/22درصد درمردان و  9/99مورد بوده که  ۳99مدت  نیثبت شده در ا یهاتعداد کل سرطان نتایج :

 0/42شهر گزارش شده است که سرطان معده با  نکینوع سرطان در شهرستان مش کیو  ستیب یبررس نیافتاده است. در ا

گزارش 0۳62سال  در موارد سرطان نیشتریرا داشتند. ب وعیش زانیم نیدرصد کمتر 99/1 با و سرطان رکتال نیشتریدرصد ب

 شده است.

در  یبرنامه کامل آموزش کیتا  شودیم هصیشهرستان تو نیسرطان معده در ا یباال وعیش زانیتوجه به مبا  نتيجه گيری :

 شهر اجرا گردد. نکینوع سرطان در شهرستان مش نیا یریشگیکنترل و پ نهیزم

 

 لیاردب شهر،نکیمش ،یولوژیدمیانواع سرطان، اپ واژگان کليدی :



 

 

 
 


