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 صباح محمدي فاطمه ايرانمنش

 فاطمه مقدس طوبي رضايي

 حسن پاساالري محسن يزداني

 حسين رمضانيان رضا محمد پور

 حسين هاتفي فاطمه يوسفي

 محمدرسول رضايي محمد نجار

 زهرا كاظمي بهمن امامي
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  كميته علمي سميناراعضاي

  دكتر محمدحسن اماميان حسيني ربابه زروج دكترمحسن اعرابي
  اعظم حميدزاده دكترمهدي ميرزايي دكترحميد واحدي

  كيا دكتر نغمه احمديان مقدمحميد صادقي دكترمحمد اسماعيل عجمي
  دكترحسين خواستار  دكترمحمد اميري دكتررضا چمن

  بخش جاويدمهندس اله خدابخشيانمرضيه دكترجواد نوريان
  شعاعجواد وطني  زهرا دلگشا دكترافسانه كرامت

  السادات منتظرياكرم حميد كالليان مقدم مسعود رحيمي
  مرتضي محمديون جاري مهرداد كالته مريم عباسيان

  دكتر سيدمحد ميررضايي مهندس فريده صادقيان شريفيهمحمدرضا خطيبي
   دكترحسين باقري زادهمهري دلوريان

  اكبر رودباريدكترعلي ناهيد بلبل حقيقي
  دكترسيدشاهرخ آقايان السادات تقوي نزهت

  محبوبه پورحيدري علي دادگري
  دكتر معصومه قادري دكترحسين ابراهيمي

  سخن گيتي آتش احمد خسروي
  مهندس سعيد ناظمي دكتر مهدي خاكسار

  محمد يحيايي دكتر ليال حاتمي
  طامسريمهشيد غالمي دكتر مريم يارمحمدي
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 اعضاي كميته اجرايي سمينار

 اسماعيل عاشوريان رحيميحميدرضادكتر
 دكتر آنه غراوي زهرا كمياب
 پيراسته نوروزي هاجر شهسوار

 مهسا آسوده محمدرضا عليپوري
 يارفاطمه رم سيد جواد ميري
 معصومه ميري فاطمه سلطاني
  عظيميمريم عطائي

  عبداله تقويسيد
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  بسمه تعالي
  

هاي ناعادالنه قرار گرفته  در شرايط كنوني كه كشور و ملت عزيز ما تحت شديدترين تحريم
هاي  تواند براي برون رفت از چالش است استفاده از پتانسيل عظيم نيروهاي دانشجويي مي

جوانان پرانرژي . بسيار مناسب بوده باشدآوري راهكاري  احتمالي در حوزه علم، پژوهش و فن
فكر و عالقمند به اسالم عزيز و ميهن گرامي مان ايران همواره يار و ياور عبور اين نظام  خوش

  . اند مقدس از پيچ هاي سخت تاريخ بوده
هاي  اي، علوم هوا و فضا، سلول آوري هسته نظير فن(آوري  هاي مختلف فن حركت در عرصه

چهره مناسبي از علم اندوزي ايرانيان را به رخ جهانيان كشيده است و چه زيبا ) ... بنيادي و 
فرمود كه اگر علم در سياره ثريا هم باشد جواناني از سرزمين پارس ) ص(رسول گرامي اسالم 

جوانان اين مرز و بوم در عرصه جهاد علمي، پژوهشي، تحقيقاتي و . يابند بدان دست مي
بخش پيشرفت روزافزون جمهوري اسالمي  اند كه نويد را آغاز كرده رشدي به آوري حركت رو فن

  . باشد ايران در عرصه بين المللي مي
برگزاري دوازدهمين سمينار دانش و تندرستي به همت همكاران معاونت آموزشي و پژوهشي و 

ك ويژه همكاران كميته تحقيقات دانشجويي به انجام رسيده است كه در همين مقال از تك ت به
 . كنم اين عزيزان تشكر و قدرداني مي

  دكتر محسن اعرابي
  سرپرست دانشگاه    
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  هوالخالق
  العلم سلطان من وجده صال و من لم يجده صيل عليه

امام علي (تواند غلبه پيدا كند  واند تحكم كند؛ ميت هر كس اين قدرت را به چنگ آورد، مي. علم اقتدار است
  .)نهج البالغه -)ع(

يك ملت، با اقتدار علمى است كه . تواند توقع عزت داشته باشد دستش از علم تهى است، نميكشورى كه 
تواند سياست برتر را در دنياى  تواند سخن خود را به گوش دنيا برساند؛ با اقتدار علمى است كه مى مى

 .)مقام معظم رهبري( سياسى حائز شود
كساني كـه در  . رويكرد پژوهشي در آن جامعه است موفقيت و توسعه پژوهش در هر جامعه نيازمند گسترش

هاي خود رويكردي پژوهشي دارند، پيش از هر گونه تصميم به مطالعه وضعيت موجود پرداختـه و بـا    فعاليت
كنند تا از نتايج آثار ساير پژوهشگران  تالش مي انديشيده وها  تحليل مشاهدات خود به بهترين راهكار و تجزيه

اي بهره گيرند؛ بنابراين، رويكرد پژوهشي به قشر يا گروه خاصـي محـدود نشـده و زمـاني      نيز به نحو شايسته
هـاي   نـوع و سـطح فعاليـت    .سرچشمه اثر خواهد بود كه در سطوح و امور گوناگون جامعه تسري يافته باشد

در واقع پـژوهش يكـي از محورهـاي    . شود هاي اصلي توسعه و پيشرفت محسوب مي پژوهشي يكي از شاخص
نشـود، دانـش    انجام اگر پژوهشي. آيد شمار مي مهمي است كه ضامن پيشرفت و توسعه پايدار در هر كشور به
بـدون انجـام پـژوهش امـور آموزشـي نيـز از       . بشري افزايش نخواهد يافت و دچار سكون و ركود خواهد شد

هـاي گونـاگون تـاريخ     دورهعنوان پيشـرفت علـوم در    همه آنچه به. پويايي و نشاط الزم برخوردار نخواهد بود
انـد و ذهـن پرسشگرشـان     شناسيم، حاصل تالش افرادي است كه در كار خود رويكردي پژوهشي داشـته  مي

يك پژوهشگر موفق نگاهي كنجكـاو و موشـكافانه    .هاي پژوهشي آنان بوده است همواره محركي براي فعاليت
گـذرد، حسـاس اسـت و ذهنـي پويـا و       پيرامـونش مـي  در به آنچـه   هاي پيرامون خود دارد و نسبت به پديده
  . هاي موجود است هاي تازه براي پرسش همواره در راستاي يافتن پاسخو  ر داشتهپرسشگ

هـاي   تر به يافته هر كشوري كه سريع. هستند منداندر دنياي امروز پشتوانه قدرت كشورها، متفكران و انديش
تواند زودتر به شاخص هاي توسعه  كار گيرد، مي تكنولوژي به بنيادين علمي دست يابد و آن را در جهت رشد

در دنياي پيچيده و پيشرفته امروزي، تداوم حيات و بالندگي هر كشوري منوط به پيشرفت و استقالل . برسد
 .باشد علمي، تحقيقاتي، پژوهشي و فناوري آن مي

هاي قبلي باشد، در واقـع بـه مصـرف اطالعـات      بر پايه نتايج پژوهش ي انسانها اگر دانستهبايد توجه داشت، 
هاي جاري باشد، تالش ما به توليد اطالعات منجر شده اسـت؛   ايم و اگر مبتني بر مشاهدات و تحليل پرداخته

هـاي پژوهشـي اسـت كـه انجـام       بنابراين، منبع اصلي توليد اطالعات و دانش جديد در واقع حاصـل فعاليـت  
منـد در   پژوهش در هر موضوع، به هر گونه و در هر سطحي كه انجام شود، تالشي منسـجم و نظـام  . گيرد مي

بـراي يـافتن    پژوهش كوشش. هايي است كه با آنها سروكار داريم راستاي توسعه دانش موجود درباره موضوع
  . هاي زندگي است هاي ممكن براي حل مشكالت موجود در عرصه بهترين راهكار

اين دو اصـل  . اري و توليد علم در ايران محصول دو ركن اصلي خودباوري و اميد به آينده استافز جنبش نرم
بنيادين از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي، مبنا و پايه جركت علمي و پيشرفت ملت ايران قرار گرفت و بـرغم  

لـو خـود ادامـه داد، بلكـه     يوس نشد و به حركت رو به جأها، ملت ايران نه تنها از ادامه مسير م همه دشواري
  .دهاي علمي و تكنولوژي دست ياب ها، دست آوردها و پيشرفت هاي زيادي در زمينه توانست به موفقيت
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زماني . شود دانشجويان عزيز، بايد توجه داشته باشيم، انسان مسلمان در هر شرايط يك جهادگر محسوب مي
ن، سرزمين و ملت خـود بـا دشـمن بجنگـد، زمـاني      الزم است سرباز باشد و در جبهه جنگ براي دفاع از دي

ها خم به ابرو نياورده و بـا صـبر و پايـداري خـود      هاي جنگ را آباد نمايد و زماني با وجود همه تحريم ويراني
شما عزيزان نيز در اين بخش از تاريخ ايران زمين در واقع جهادگراني هستيد كه . دشمنان را مستاصل نمايد

ى جهاد شما علم و فنـاورى اسـت؛ مغـز، اسـتعداد،      دايره .نماييد بسيار خطير را ايفا ميساز و  نقشي سرنوشت
بايست در مسير توليد علم حركت كند و نوآوري علمـي در درجـه اول    فكر، قلم و انديشه بكر و فعال شما مي

ن خـود را  والومسـ مـا  و گيـرد   مـي  فضاي نوآوري كشور را فرابا حركت علمي شماست كه . اهميت قرار دارد
در اين راه گرانقدر حامي تـان باشـيم و لـذا همـواره بـه خـاطر       ادي و معنوي امكانات مبا  دانيم تا ميموظف 

  :داشته باشيم
 .پيشرفت علمي بدون تحقيق امكان ندارد -
 .است پژوهش قابل حل و با تكيه برعلم مشكالت موجود كشور -
 .است علم جامعه از اهلعلم، توقع  توليد و افزاريبرپايي نهضت نرم  -
  . كشوراست كليد قطعي پيشرفت ،تحقيق و معل -
  .گفتمان مسلط جامعه بشود ها محوري بايد در همه بخش علم و گراييعلم -
 هاي كشور حياتي بقيه بخش و نيازهاي صنعت و داركردن تحقيق علمي باتوجه به نيازهاي كشور هدف -

  .است
  .نيست؛ تحقيق ضد تقليداست تقليد و فراگيريمعناي  تحقيق علمي فقط به -
 .وتحقيقات حيات آينده كشوراست علمتوليد -
 .فراگيري نياز اول كشوراست وعلم، پيشرفت علمي  -
 .است پيشرفت كشور نيازمند حركت علمي بسيار قوي -
 .اجراي آن را دارد و تحقيق و علم پيشرفت در ريزي جهت امكانات برنامه و نسل امروز ايراني توانايي -

 .با آرزوي موفقيت روز افروز براي شما 
 حميد واحديدكتر

  رئيس سمينار                    
  دانشگاه پژوهشي ،و معاون آموزشي            
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
محركه توسعه در همه حوزه ها اعم از علم، فرهنگ، اقتصاد، سياست و  نقش پژوهش به عنوان نيروي

ترين نياز جامعه در دست يابي به توسعه پايدار، رفاه  پژوهش و خالقيت اساسي .انكار ناپذير استجامعه 
بي شك گذرگاه   سرمايه گذاري در اين زمينه و هماهنگي با نيازهاي جامعه و استقالل واقعي است و

  .اصلي توسعه پايدار خواهد بود
مهم مشاركت نموده و عالوه بر تربيت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود نيز به سهم خود در اين 

در برگزاري  هاي فعاليت اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان پژوهشگران و فراهم نمودن زمينه
هاي علمي و پژوهشي در بخش دانشجويي و غير دانشجويي پيش قدم بوده است كه مي توان به  همايش

تي و دو دوره سمينار كشوري ابعاد دوره سمينار دانشجويي تحت عنوان دانش و تندرس 11برگزاري 
به لطف پروردگار يكتا . رفتاري و اجتماعي در سالمت و دو دوره همايش قرآن پژوهي و طب اشاره نمود

و با تالش پيوسته مسووالن برگزاري، امسال نيز دوازدهمين همايش كشوري دانش و تندرستي 
 . گردد برگزار مي) دانشجويي(

مشاركت و حضور شما . گسترده و حضور پرشور شما عزيزان سپاسگزاري كنم بينيم از استقبالالزم مي
مقاله رسيده به دبيرخانه سمينار، نشان از دستان  300مقاله علمي پژوهشي از  115عزيزان با بيش از 

پس از فرايند داوري، مورد   اين مقاالت. پرتوان و انديشه جوشان براي پژوهش و كسب افتخار است
همچنين در . كميته علمي منتخب دوازدهمين سمينار دانش و تندرستي قرار گرفته است تاييد اعضاي

  .ي پژوهش و مطالعات علوم پزشكي نيز برگزار گرديده است كارگاه كشوري در حيطه 8سمينار امسال 
برگزاري اين سمينار بدون همراهي و همدلي مسوولين محترم دانشگاه، همكاران، اعضاي محترم هيأت 

بدين وسيله از عنايات ويژه رياست محترم دانشگاه جناب آقاي . و دانشجويان عزيز ميسر نبود علمي
دكتر اعرابي، معاون محترم آموزشي پژوهشي جناب آقاي دكتر واحدي، معاونت محترم دانشجويي و 

ني فرهنگي آقاي محمديون و همكاران معاونت آموزشي پژوهشي، امور عمومي، امور مالي و كليه دوستا
ويژه اعضاي محترم كميته علمي، اند بهكه به نحوي در برگزاري اين سمينار زحماتي را متحمل شده

  .گرددچنين داوران محترم مقاالت تشكر و قدرداني مياجرايي، دبيرخانه سمينار و هم
، زمينه در پايان از تمامي فرهيختگان و پژوهشگران گرامي كه با ارائه مقاله و يا حضور در اين همايش

كنيم و اميدواريم با ارائه نظرات و پيشنهادات  غناي بيشتر همايش را فراهم نمودند، صميمانه تشكر مي
  .هاي آتي ياري نمايند خود، ما را در برگزاري اين همايش در سال

  جواد وطني                                                                                                                            
  سميناراجرايي دبير                            
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   هاي علمي كشور پيشرفت
  1دكتر محمدحسن اماميان

 .استاديار اپيدميولوژي -دانشكده بهداشت -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
  :چكيده

هاي اطالعاتي دنيا وضعيت توليدات علمي كشور مورد  در اين مبحث براساس آخرين نتايج منتشر شده در پايگاه
  .مختلف علوم از كل توليدات علمي كشور را بررسي خواهيم نمودهاي  بررسي قرار خواهد گرفت و سهم گرايش
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   هاي سنجش سؤاالت حساس مدل
  1احمد خسروي

 . دانشجوي دكتري اپيدميولوژي -مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
  

  :چكيده
حساس نياز به دانستن برآوردها و اطالعات  هاي ضوعمودر رابطه با خصوص  به يبرنامه ريزي در مورد هر موضوع

گناه،  ساعتماد، احسا گيرند به داليلي مانند ترس، عدم حساس قرار مي هاي پرسشدقيق دارد، افراد زماني كه در مقابل 
 به مخاطره را مطالعه جيافراد، اعتبار نتا يانحراف منظم از حالت واقع نيا .روند از ارائه پاسخ صحيح طفره مي.. . و

  .هاي مختلف برآورد اين گونه سواالت مي پردازيم در اين مبحث ما به بررسي روش. اندازد مي
  : هاي سنجش سواالت حساس عبارتند از ترين روش مهم

 RRT (Randomized Response Technique)  
 NRR (Non randomized Response model) 

 CM (Crosswise model) 
 TM (Triangular model) 
 HSM (Hidden Sensitivity model) 

  .پردازيم طور جداگانه مي كه در اين مبحث به معرفي و نحوه سنجش هر كدام به
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هاي  بر روي باكتري Ti-MCM-41بررسي اثر ضدباكتريايي مزوپروس 
  استافيلوكوك اورئوس و پسودوموناس آئروژينوزا

  4پيراسته نوروزي ،3مهدي ميرزايي ،2مجيد مظفري ،1فاطمه داوردوست
  . واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي فيزيك -1
  . واحد شاهرود ،دانشگاه آزاداسالمي ،دكتري شيمي معدني -2
  . ودشاهرپزشكي دانشگاه علوم ، دكتري ميكروب شناسي -3
  . دامغانواحد  ،دانشگاه آزاداسالمي ،تكويندانشجوي كارشناسي ارشد  -4

  :چكيده
ها و  بيوتيك عنوان روش جايگزين آنتي ها به هاي اخير استفاده از نانو ذرات جهت مقابله با باكتري در سال :مقدمه

ي ها رود استفاده از نانو ساختار انتظار مي در اين راستا. ها بسيار مورد توجه قرار گرفته است سپتيك مكمل آنتي
ظرفيت جذب  ،داشتن حفراتي در ابعاد نانو ،قبيل سطح ويژه بسيار باالهاي ساختاري از  متخلخل به دليل داشتن ويژگي

در . پذيري خوب كارايي اثر ضد باكتريايي نانو ذرات را به ميزان زيادي افزايش دهند نفوذپذيري زياد و گزينش ،باال
 يها باكتري ق عليهاثر ضد باكتريايي نانو ساختار فو ،سنتز و در ادامه Ti-MCM-41  اين مطالعه ابتدا نانوذرات

  . فترمورد بررسي قرار گ آئروژينوزا پسودوموناس اورئوس و استافيلوكوكوس
ي ـهاي مولـ در دماي اتاق با نسبت همرسـوبيبه روش Ti-MCM-41 ق نانوذراتـدر اين تحقي :ها مواد و روش

(Si/Ti)= 1,10,100,1000 سديم  ،كننده ساختار و هدايتعنوان قالب  ستيل تري متيل آمونيوم برمايد به. سنتز شد
 ،)XRD) xروشهاي پراش پرتو . عنوان منبع سيليسيوم و تيتانيوم استفاده شدند سيليكات و تترا بوتيل تيتانات به

و  )FTIR(اسپكتروسكوپي مادون قرمز ،)TEM(ميكروسكوپ الكتروني عبوري) SEM(ميكروسكوپ الكتروني روبشي
در  Ti-MCM-41اثر باكتريسيدال نانو ذره . ييد نمودأي سنتز شده را تها ساختار نمونه) EDX(آناليز عنصري 

ها در هر دو  ابتدا در زمان صفر تعداد باكتري. ارزيابي شد Time killبه روش  )درصد 05/0، 1/0، 5/0(هاي  غلظت
 ،4 ،2ي ها  هاي زنده تست و شاهد در ساعت نمونه كنترل و تست شمارش شده سپس در مراحل بعدي تعداد باكتري

  . شمارش گرديد و در نهايت منحني رشد باكتري مربوط به نمونه تست وشاهد با هم مقايسه شد 6
نانومتر و مورفولوژي  2-4با ساختار مزوپروس با قطر حفره  Ti-MCM-41 ذرات نانو سنتز بيانگر ها يافته :ها يافته

يكنواخت بود كه تصاوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري نشان داد هر كدام از اين ذرات شامل ميلياردها  كروي كامالً
هاي متفاوت  مقايسه منحني رشد تست وكنترل باكتري در غلظت. هاي شش ضلعي النه زنبوري است عدد از نانو كانال

. درصد بود 5/0و در غلظت  1=(Si/Ti)ط به از هريك از نانو ذرات فوق مشخص كرد بيشترين اثر ضد باكتريايي مربو
درصد تعداد  1/0 ،5/0 ها ايجاد نكرد اما در حضور غلظت توجهي در تعداد باكتري درصد كاهش قابل 05/0غلظت 
  . ها كاهش يافت باكتري
 ،است باكتري دوي هر روي بر Ti-MCM-41 ذرات نانو باكتريواستاتيك اتتأثير دهنده نشان ي ماها يافته :گيري نتيجه

لذا اين نانوذره مكمل . بود حساستر نانوذرات اين به پسودوموناس با مقايسه در اورئوس باكتري استافيلوكوكوس البته
  . رسد نظر مي هاي بهداشتي و درماني به مناسبي براي افزايش ميزان اثربخشي مواد ضدعفوني مورد استفاده در بخش

  پسودوموناس آئروژينوزا ،استافيلوكوك اورئوس ،Ti-MCM-41 نانوذرات :واژگان كليدي
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  اي و مراقبت اثر بخش تحليل نقش رابطه پرستار و بيمار در پاسخگويي حرفه
  4زهرا طالبي ،3مصطفي عباسي برزكي ،2مهدي گل افروز ،1هاجر صادقي

  . عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ،كارشناسي ارشد آموزش پرستاري داخلي و جراحي -1
  . عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ،كارشناسي ارشد آموزش مديريت پرستاري -2
  . دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،كارشناس پرستاري -3
  . دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ،دانشجوي كارشناسي ارشد گرايش آموزش داخلي -4

  :چكيده
 ،زماني كه از طرفين ارتباط. اهميت دارد ي نيزبيماري و سالمتطيف ارتباط نه تنها در زندگي روزمره بلكه در  :مقدمه

موجب  ،دقيق با يك ارتباط ارائه مراقبت. طرف ديگر بايد احساس كند كه او قابل اعتماد است ،اي است فردي حرفه
سالهاي در . قدرت برقراري ارتباط با مددجو يكي از ضروريات حرفه پرستاري است. گردد اعتماد ميو رشد  ايجاد

ي اساسي در كسب رضايت بيماران و همچنين ها اخير مهارتهاي پرستاران در برقراري ارتباط با بيماران يكي از مولفه
هاي زيادي كه در پي يافتن راه حل  رغم تالش علي. باشد ارتقاء كيفيت خدمات باليني پرستاري و مراقبت اثربخش مي

. تري هستيم پژوهشي و مديريتي مناسب ،ي آموزشيريز برنامهيازمند همچنان ن ،براي موانع ارتباطي انجام گرفته
هاي بهداشتي درماني  اي در دنيا و در دهه اخير در ايران در زمينه روابط در سيستم هاي گسترده تحقيقات و پژوهش

ترضرورت  ميقي مرتبط با اين مقوله بررسي ع هاي حل نشده اما به تبع اهميت وافر ارتباط و چالش ،انجام شده است
موانع و راهكارها در قالب يك مرور هدفمند  ،اهميت ،هاي ارتباط در پرستاري بدين جهت مفهوم و زمينه. يابد مي

  . متون بررسي گرديد
مقاالت مرتبط  SID, Pubmed, Ovid, CINAAIبراي نيل به هدف مطالعه از پايگاههاي اطالعاتي  :ها مواد و روش

 ،مقاله به زبان فارسي و انگليسي 21در نهايت  ،انتخاب و متناسب با توان مقاله در پاسخگويي به سواالت پژوهش
  . دسته بندي و تحليل گرديد

اما . پرستاران به دليل ارتباط مداوم با بيماران نقش كليدي در ارتقاء كيفيت مراقبت دارند ،ها نشان داد تحليل :ها يافته
سيستم مراقبت بهداشتي و  اگر مهمترين هدف. رسد تبيين اجزاء مختلف ارتباطي و ماهيت آن است ميآنچه به نظر 

اي و علمي پرستاري به جامعه  از طرفي شناساندن ارزش حرفه ،درماني ارائه يك مراقبت اثربخش و كل نگر است
وارد نمودن ارتباط با  ،آغازين اين تصميم ارزشمند گذاري گردد و نقطه بايد در بعد ارتباط سرمايه ،قابل توجه است

  . همه ابعاد آن از ابتداي آموزش دانشجويان و فراگيران پرستاري است
هاي فردي دانشجويان پرستاري در  بهترين راهكار ايجاد ارتباط كارآمد پرستار و بيمار، توجه به قابليت :گيري نتيجه

. اي شدن ارتباط پرستاران با پزشكان نيز راهكار ديگري است حرفه. آن استبرقراري ارتباط از همان ابتدا و آموزش 
با . شان افزايش يابد تا هم كيفيت مراقبت افزايش يابد و هم توان پاسخگويي پرستاران به ابهامات مربوط به حرفه
حلقه  "كيفيت ارتباط" وجود اينكه همه افراد به خوبي به اهميت ارتباط در مراقبت واقف هستيم، اما در اغلب موارد

گردد و ثمره آن شايد يك مراقبت موفق باشد، اما خصوصاً در مورد بيماران مزمن يك مراقبت  ميمفقود سيستم درماني 
اي الزمه مراقبت اثربخش است كه،  اما ارتباط علمي و حرفه "مراقبت جوهره پرستاري است". و ماندگار نيست مؤثر

  . شده است در مقاالت كمتر به آن پرداخته
  مراقبت اثربخش ،حرفه پرستاري ، ،ارتباط :واژگان كليدي
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 همدان بررسي فراواني و علل و عوامل زمينه ساز در حوادث ساختماني شهر
 1389-1386 سال

   2ايرج محمدفام ،1نعمت اله كرد
  . اي بهداشت حرفهدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي  -اي گروه بهداشت حرفه -دانشگاه علوم پزشكي همدان -1
  . عضو هيئت علمي -اي گروه بهداشت حرفه -دانشگاه علوم پزشكي همدان -2

   :چكيده
. باشند ترين صنايعي است كه در آن تعداد زيادي از كارگران مشغول فعاليت مي سازي يكي از مهم ساختمان :مقدمه

 از شهرهاي كشور در بسياري. باشند ميهاي شغلي  كارگران شاغل در اين صنعت قرباني بسياري از حوادث و جراحت

از اينرو هدف مطالعه حاضر . ثر بر حوادث ساختماني وجود داردؤهاي اندكي در مورد الگوها و فاكتورهاي م پژوهش
  . ساز در حوادث ساختماني قرار گرفت تعيين فراواني و علل زمينه

تا  1386هاي  كه طي سال) نفر 347(ساختماني تحليلي تمام كارگران  -در اين مطالعه توصيفي :ها مواد و روش
 اطالعات اين پژوهش از طريق چك. اند مورد بررسي قرار گرفته ،اند در شهر همدان دچار حادثه شغلي شده 1389

دو و رگرسيون  -هاي كاي با استفاده از آزمون SPSSافزار آماري  ها پس از ورود به نرم آوري و داده ليست جمع
  . تحليل شده استلجستيك تجزيه و 

نفر آنها جان  7اند كه  دچار حادثه شده حوادث ساختمانياثر  دركارگر  347 ،1386-89 هاي سالطي در  :ها يافته
احتياطي با  بي ،ساز بيشترين عامل حادثه%) 59/36(مورد  127سقوط و لغزيدن با فراواني . اند خود را از دست داده

با  15 - 18و بيشترين حوادث در فاصله زماني بين ساعت  ،ترين علت حوادث مهم%)  69/80(مورد  280فراواني 
  . اند رخ داده%)  02/36(مورد  125فراواني 
هاي ساختماني شهر  ها در بخش فعاليت مطالعه حاضر اجازه فهم بهتر گستره جراحات و آسيب :گيري نتيجه

هاي عمومي جهت شامل كردن  ازماندهي سياستهمچنين نياز به گسترش و بحث در مورد س. همدان را خواهد داد
  . هاي ايمني و بهداشت براي كارگران ساختماني را متذكر خواهد شد برنامه

  شهر همدان ،كاري هاي جراحت ،حوادث ساختماني :كليدي واژگان
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استرس و افسردگي در كاركنان شركت نفت شهر سمنان ، بررسي ميزان اضطراب
  91در سال 

  4حميدرضا آذرنيا ،3محسن ابراهيمي ،2ريحانه عرب ،1زاده حسين قاسم
  . اي شجوي مهندسي بهداشت حرفهدان -عضو كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
  . درمانگاه صنعت نفت شاهرود -كارشناس مامايي -2
  . )مركز شاهرود( صنعت نفت استان سمنان مسئول درمانگاه -كارشناس ارشد مهندسي پزشكي -3
  . دانشجوي پزشكي -عضو كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -4

   :چكيده
شود  ميتدابيري اطالق  ها در واقع جنبه اي از مفهوم كلي سالمت است و به كليه روش ،مفهوم سالمت رواني :مقدمه

استرس و اقسردگي  ،اضطراب. رود ميبه كار  ها درمان و توانبخشي آن ،ي روانها كه براي جلوگيري از ابتال به بيماري
ي حياتي و اثر گذار و شرايط ها كاركنان شركت نفت با توجه به پست. باشند ميبر سالمت روان افراد  مؤثرسه عامل 

توانند در معرض عوامل مخاطره زاي رواني ياشند لذا اين مطالعه با هدف بررسي  مي ،بعضا سخت و حساس كاري
  . انجام پذيرفت 91نفت شهر سمنان در سال  سترس و افسردگي در كاركنان شركتا، ميزان اضطراب
مطالعه ي فوق يك مطالعه مقطعي بوده كه بر روي تمامي كاركنان شركت نفت شهر سمنان كه در  :ها مواد و روش

ه به روش نفر بوده ك 132تعداد معاينه شوندگان . معاينات ادواري طب كار شركت كرده بودند انجام شده است
به صورت آزمون  ها سپس پرسشنامه. استفاده شده است DASS42سرشماري انتخاب شدند و از پرسشنامه استاندارد 

و  SPSS16افزار  با استفاده از نرم. اضطراب و افسردگي محاسبه شد، كليدي تصحيح شده و نمره سه آيتم استرس
در نظر  05. 0سطح معنا داري در اين مطالعه . براي تحليل نتايج استفاده گرديد Chi-Square Testو  T-testي ها آزمون

  . گرفته شد
، بود) SD=9. 06(2/41ميانگين سني افراد شركت كننده . نفر زن در مطالعه شركت كردند 10نفر مرد و 122 :ها يافته

 7/69تحصيالت ابتدايي و زير ديپلم و% 3/30دربين اين افراد . مجرد بودند%)3/5(نفر  7هل وأمت ها آن%)94(نفر125
در . غير بومي بودند% 8/6بومي و % 2/93از نظر يكسان بودن محل زندگي و كار نيز . تحصيالت دانشگاهي داشتند

، ميان استرس عوامل سن. بودند) داراي استرس(غير طبيعي % 9/12نرمال بوده و%1/87بررسي شيوع استرس 
افراد نرمال بوده و %8/81در بررسي شيوع اضطراب . ي پيدا نشدمعناداربودن رابطه ي  ميو بو، ازدواج، تحصيالت

ي پيدا نشد وتنها با عامل معناداربودن رابطه ي  ميازدواج و بو، ميان اضطراب و سن. غير طبيعي بودند2/18%
   .بود و با افزايش ميزان تحصيالت شيوع اضطراب كاهش يافته بود معنادارتحصيالت ارتباط 

رسد كه وضعيت كلي سالمت رواني كاركنان شركت نفت  مياز آمار و نتايج بدست امده چنين بنظر  :گيري نتيجه
 باشد كه اين امر با توجه به شرايط سخت و حساس كاري نشان دهنده باال بودن سطح خدمات ميشهر سمنان مطلوب 

هچنين بهتر است براي كاركناني كه در شرايط غير طبيعي . باشد رفاهي و بهداشتي و مطلوب بودن كيفيت آن مي
  . باشند جلسات مشاوره و روانشاسي گذاشته شود مي

  سمنان ،كاركنان شركت نفت ،افسردگي ،استرس ،اضطراب :واژگان كليدي
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خطري و كارآيي انفوزيون دوز پايين پروپوفول در مقايسه با  بررسي بي
در  كالنژيوپانكراتوگرافي رتروگرادو  ميدازوالم طي اعمال كولونوسكوپي

  شاهرود) ع(بيمارستان امام حسين 
، مهدي 2، آرزو سيدالطاهرالديني2، فاطمه شيرازيان2پژوه، مطهره قدرتي ، محمد دانش1، حميد واحدي1جواد نوريان

  3پور محسن
 . عضو هيئت علمي -دانشكده پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
 . دانشجوي بيهوشي -كميته تحقيقات دانشجويي -شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -2
  . دانشجوي پرستاري -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -3

  : چكيده
هاي گوارش  كولونوسكوپي و كالنژيوپانكراتوگرافي رتروگراد از اعمال شايع تشخيصي و درماني كلينيك :مقدمه

 مخدرهايا  ها بنزوديازپينتوسط  معموالًآنالژزي الزم . سرپايي و يا بستري انجام ميشوند براي بيمارانباشند كه  مي
از پروپوفول براي ايجاد سديشن در اين بيماران استفاده شده ولي دوز مشخصي از دارو كه كارآيي الزم . شود تأمين مي

 خطري و بي در اين پژوهش. ر دست نيسترا همراه با ايمني كامل جهت تجويز در خارج از اتاق عمل داشته باشد د
. شدمقايسه  )1mg/kg .0(با ميدازوالم وريدي  25µg/kg/min و دوز ادامه 8mg/kg .0دوز شروع  باكارآيي پروپوفول 

  . تحقيق از نوع كارآزمايي باليني و يك سو كور بود
. شدندبطور تصادفي در دو گروه پروپوفول و ميدازوالم بررسي  ماه 7طي  بيمار 140تعداد  :ها مواد و روش

 مقايسهجهت ) SPO2(متغيرهاي فشار خون سيستوليك، ريت قلب، ريت تنفس و اشباع هموگلوبين از اكسيژن 
 ي، سرعتريكاور طول هاي سوماتيك و اتونوم بيمار به تحريك جراحي و همچنين پاسخ وبودن پروپوفول  خطر بي

  . استفاده شدجهت مقايسه كارآيي  رضايتمندي آندوسكوپيستعمل و  يمارستان، يادآوري وقايع حينترخيص از ب
تغييرات تنفسي دو گروه . )P<0. 05(بودبرخوردار ك گروه پروپوفول از ثبات بيشتر فشار خون سيستولي :ها يافته

زمان ريكاوري و زمان الزم براي ترخيص بيمار در  ميانگين. هيپوكسي و آپنه در هيچ بيماري ديده نشد. يكسان بود
دار نداشته و در هر دو گروه يكسان  ميانگين ساير متغيرها تفاوت معني. تر بود گروه پروپوفول بصورت مشخص پايين

  . بود
ميتواند جايگزيني مناسب براي ميدازوالم در كولونوسكوپي و  فوقپروپوفول با دوز  :گيري هنتيج

كاهش زمان  ،كالنژيوپانكراتوگرافي رتروگراد باشد و مزيت آن نسبت به ميدازوالم ثبات بيشتر فشار خون شرياني
  . ريكاوري و ترخيص سريعتر بيمار از بيمارستان است

 روگرادكالنژيوپانكراتوگرافي رت ،كولونوسكوپي ،خطري بي ،كارآيي ،ميدازوالم ،پروپوفول :كليدي واژگان
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هاي شغلي و آموزشي دانشجويان پزشكي  بر گرايش مؤثرتحليل عوامل 
 شهيد بهشتي و ايران ،دانشگاههاي علوم پزشكي تهران

  3رقيه خبيري ،2ابوالقاسم پوررضا ،1الهام موحدكر
 . بهداشت؛ دانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشجوي دكتراي تخصصي مديريت؛ گروه علوم مديريت و اقتصاد  -1
 . دكتراي تخصصي مديريت؛ دانشيار گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت؛ دانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشكي تهران -2
 . دكتراي تخصصي مديريت؛ گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت؛ دانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشكي تهران -3
   :كيدهچ

تحليل «هدف اين مطالعه . امروزه كمبود نيروي دانش آموخته پزشكي به داليل متعدد كماكان وجود دارد :مقدمه
شهيد بهشتي و  ،بر گرايشهاي شغلي و آموزشي دانشجويان رشته پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران مؤثرعوامل 
  . است» ايران

جامعه پژوهش شامل دانشجويان پزشكي دانشگاههاي . مقطعي است-تحليلي-توصيفياين پژوهش  :ها مواد و روش
 510حجم نمونه  ،با روش نمونه گيري تصادفي ساده متناسب به حجم طبقه. علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي بود

. در حد قابل قبول بودابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه ساختار يافته اي بود كه پايائي و روائي آن . نفر محاسبه شد
  . از روشهاي آماري توصيفي و مجذور كاي دو براي تحليل داده استفاده گرديد

وجود  ،انگيزه خدمت به مردم و عالقه به علم پزشكي بر انتخاب رشته پزشكي ،منزلت اجتماعي پزشكان :ها يافته
 ،به خدمات درماني بر انتخاب محل خدمتباالبردن سطح اطالعات در مراكز درماني و نياز مناطق  ،دانشكده پزشكي

پريشاني امور در موسسات دولتي و فراهمي تجهيزات در بخش  ،فعاليت همزمان در بخش خصوصي و دولتي
فقدان حمايت كافي دانشجويان و عدم مطابقت  ،خصوصي بر انتخاب بخش فعاليت و فاصله گرفتن از آرمانگرائي

  . است مؤثرهاي شغلي و آموزشي  تغيير گرايشمحيط تحصيلي با عالئق دانشجويان بر 
 ،تعديل نيروي انساني ،بهبود كيفيت دروس ،اقداماتي نظير تعديل ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي :گيري نتيجه

در اين زمينه  آشنايي بهتر دانش آموزان با رشته پزشكي هنگام انتخاب رشته دانشگاهي و حمايت مالي پزشكان جوان
  . واقع شود تواند مفيد مي

 رشته پزشكي  ،دانشجويان ،گرايش آموزشي ،گرايش شغلي :كليدي واژگان
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ي ورزشي در دانش آموزان دبيرستاني استان ها چاقي و ارتباط آن با فعاليت
  خراسان شمالي

  5مريم سودمند  ،4نيا محمد علوي سيد ،3زاده رضوان رجب ،2حميد حسيني سيد ،1محمدرضا جليلوند
  . ريئس مركز تحقيقات گياهان دارويي؛ دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي، تغذيه كارشناس ارشد -1
  . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،مركز تحقيقات زئونوز ،كارشناس ارشد آموزش بهداشت -2
  . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،مركز تحقيقات زئونوز، كارشناس بهداشت -3
  . عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،تحقيقات زئونوز ريئس مركز ،دكتري اپيدميولوژي -4
  . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي، عضو مركز تحقيقات گياهان دارويي ،كارشناس بهداشت -5

   :چكيده
هايي  يكي از معضالت مهم بهداشتي در سراسر جهان و از جمله در كشور ما است و با بيماري عنوان بهچاقي  :مقدمه

يكي از  عنوان بهتوان  مي ي ورزشيها باشد از فعاليت ميسرطان وفشارخون باال مرتبط ، قلبي و عروقي، همچون ديابت
اين مطالعه با هدف بررسي رابطه چاقي با فعاليت ورزشي در دانش آموزان . راههاي پيشگيري و درمان چاقي نام برد

  . دبيرستاني استان خراسان شمالي انجام گرفت
به  شمالي خراسان استان دبيرستاني آموز دانش 450 روي بر تحليلي-مطالعه حاضر با روش توصيفي :ها واد و روشم

 تكميل بررسي مورد يها نمونه از يك هر برايفعاليت ورزشي پرسشنامه . شد انجام اي مرحله چند گيري نمونه روش
 ها داده. چاق در نظر گرفته شد عنوان به 95باالتر از صدك  ،براي سن نوجوانان BMIبراساس مقادير شاخص  گرديد

  . قرار گرفت وتحليل تجزيهمورد  SPSS16 افزار نرماستفاده از  باو  t-testتوسط آزمون آماري 
نفر  206و در روزهاي تعطيل  نفر 210در روزهاي عادي . شيوع چاقي در دختران نسبت به پسران بيشتر بود :ها يافته

بعد  ،با اين حال ميانگين توده بدني در دختران و پسراني كه در طول سال تحصيلي. غعاليت ورزشي نداشتندهيچگونه 
كردند نسبت به بقيه گروههاي مورد بررسي بيشتر بود ميانگين  مياز ساعات مدرسه در كالسهاي ورزشي شركت 

و شركت در كالس ورزشي در ساعات  تعطيل ،با ساعات ورزش در روزهاي غير تعطيل ها شاخص توده بدني نمونه
ميانگين شاخص توده بدني با شركت دركالس  ي نداشت در حاليكهمعناداربعد از مدرسه در هر دو جنس تفاوت 

  . )>005/0P( بود داراكل معن ورزش در تابستان در پسران و در
ي ورزشي در ها هميت فعاليتبا توجه به روند رو به افزايش چاقي و بيماريهاي مرتبط با آن و ا :گيري نتيجه

ي ورزشي خصوصا در مدارس را انجام ها ي دقيق در زمينه فعاليتها يريز برنامهپيشگيري از آن الزم است مسولين 
  . دهند
 خراسان شمالي  ،فعاليت ورزشي ،چاقي :كليدي گانواژ
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  دارويي القاي زايمان درحاملگي طول كشيده هاي غير روش
  1، فرزانه رشيدي1معصومه كردي، 1ميبدي فاطمه آقايي

  . علوم پزشكي مشهددانشگاه و مامايي  يدانشكده پرستار -1
  : چكيده
و  درصد است 19تا 4آن شيوع كه  ،شود ميگفته  هفته 42بعد از پايدار ماندن حاملگي به حاملگي طوالني  :مقدمه
و  افزايش القاي زايمان ،سزارين ،باعث افزايش احتمال زايمان ابزاري و شود ترين علت القاي زايمان محسوب مي شايع

هاي غير دارويي القاي زايمان درحاملگي طول  لذا مروري با هدف بررسي روش. شود مي خطر مرگ مادر و جنين
  . كشيده انجام شد
 ،"رمانهاي غيرداروييد" ،"طب مكمل " ،"حاملگي طول كشيده "ي ها كليد واژهبا استفاده از  :ها مواد و روش

 post term pregnancy "، " cervical ripening "، " labor" ،"القاي زايمان" ،"آمادگي دهانه رحم" ،"شروع زايمان"

induction"، "Traditional medicine "، Complementary and alternative medicine"  و  ها جستجو در سايتو
 SID, MAGIRAN, EBSCO, Elsevier, Google Scholar, Pub Med, Science Direct :پايگاههاي اطالعاتي ازقبيل

 . كارآزمايي باليني بررسي شد 26تعداد 

مورد در ارتباط با جدا كردن  7 ،مورد بر روي استفاده از روغن كرچك 4كه  ،كارآزمايي باليني يافت شد 26 :ها يافته
 1 ،مورد درباره نزديكي جنسي 3 ،مورد تحريك نوك پستان 3 مورد در ارتباط با طب فشاري و 4 ،ي جنينيها پرده

مورد نيز در ارتباط با برگ تمشك قرمز كه  1مورد روغن گل پامچال و  2 ،مورد خاكشير1 ،مورد در رابطه با اثر خرما
آنجاييكه  از. براي القا و جلوگيري از حاملگي طوالني و شروع ليبر و زايمان در حاملگي طول كشيده انجام شده بود

روشهاي مختلف غير دارويي از قبيل  از استفاده امروزه ،دارند بسياري نامطلوب اثرات ،تمام كارآيي با شيميايي داروهاي
 خاكشير و خرما جهت القاي زايمان و پيشگيري از حاملگي طوالني ،برگ تمشك ،روغن گل پامچال ،روغن كرچك

  . است گرفته قرار توجه مورد
 مؤثر ،غيرتهاجمي ،هايي طبيعي هاي غيردارويي آماده كردن سرويكس و شروع درد زايمان روش روش :گيري نتيجه
و جلوگيري از  زايمان ه براي شروع خودبه خوديكشود  پيشنهاد ميهاي دارويي هستند  با هزينه كمتر از روش ايمن و

  . دارويي استفاده كرد ي غيرها شبه جاي رو ها و اثرات و پيامدهاي ناگوار آن از اين روش حاملگي طول كشيده
 . درمان غير دارويي ،طب مكمل ،حاملگي طول كشيده :واژگان كليدي
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The Effects of Nutrition Education and Diet Therapy on Glycemic 

and Lipidemic Control in Patients with Type 2 Diabetes 
Faezeh Askari١, Samira Rabiei٢, Reza Rastmanesh٣  

١- Institute and Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology/ ShaheedBeheshti Univ. of Med. Sci 
٢- Faculty of medicine/ ShaheedBeheshti Univ. of Med. Sci.  
Abstract: 
Introduction: Being aware of healthy food choices is an important factor to 
management of type ٢ diabetes (T٢DM). The current study investigated the effects of 
nutrition education and adherence to a healthy diet on glycemic and lipidemic control in 
Iranian patients with T٢DM.  
Methods: This randomized controlled trial was conducted on ٤٩٤ patients with T٢DM, 
aged ٨٧-١٤ years from both genders who were recruited from Aliebneabitaleb hospital 
in Ghom, by easy method sampling. Information on medications, psychological factors, 
diet and physical activity level was obtained from questionnaires. Fasting blood samples 
were collected to measure FBS, ٢hpG, HbA١c, cholesterol and triglyceride. The 
participants were divided into two ٢٤٧ person groups randomly and were matched on 
the basis of age. Intervention group were educated about the healthy food choices and 
they received an appropriate diet based on their adjusted ideal body weight.  
After ٢ months, biochemical parameters were measured again. Independent T-test, 
Mann-Whitney and Chi- square test were used to compare the differences between two 
groups, as appropriate. Wilcoxon tests were used to compare the changes before and 
after intervention.  
Results: There were no significant differences between two groups in terms of sex, 
energy intake, physical activity and psychological factors. The mean FBS, ٢hpg, 
cholesterol and triglyceride after intervention were lower than before it, significantly 
(P<٠٥ .٠). The mean of differences in biochemical variables in intervention group were 
more than control group, significantly (p<٠٥ .٠).  
Conclusion: Adherence to a healthy diet and awareness of healthy food choices are 
effective on glycemic and lipidemic control in T٢DM.  
Keywords: Nutrition, Patients, Type ٢. 
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Dietary Patterns in Relation to Prostate Cancer in Iranian men: A 

Case-Control Study 
Faezeh Askary١, Mehdikardust Parizi٢, Bahram Rashidkhani٣ 

٣- Institute and Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology/ ShaheedBeheshti Univ. of Med. Sci 
٤- Faculty of medicine/ ShaheedBeheshti Univ. of Med. Sci.  
Abstract: 
Introduction: We conducted a hospital-based, case–control study to examine the 
associationbetween dietary patterns and the risk of prostate cancer in Iran.  
Methods: A total of fifty patients with prostate cancerand a hundred controls underwent 
face-to-face interviews. Factor analysis wasused to detect dietary patterns. Multivariate 
logistic regression was used to estimate odds ratio (OR) and ٩٥% confidence interval 
(CI).  
Results: We defined two major dietary patterns in this population: ‘western diet’(high 
insweets and desserts, organ meat, snacks, tea and coffee, French fries, salt, carbonated 
drinks, red or processed meat) and ‘healthy diet’ (high in legumes, fish, dairy products, 
fruits and fruit juice, vegetables, boiled potatoes ,whole cereal and egg). Both healthy 
andwestern pattern scores were divided into two categories (based on medians). Higher 
healthy pattern scores were significantly related to decreased risk ofProstate cancer 
(high ٢nd median vs. low ١st median, OR =٩٥ ,٠٥ .٠% CI=٢٧ .٠ -٠١ .٠). An increased 
risk of prostate cancer was observed with the western pattern (high ٢nd median vs. low 
١st median, OR = ٩٥ ,٦٨ .١٢% CI= ٠١ .٥٩ -٧٢ .٢).  
Conclusions: The results of this study suggested that diet might be associatedwith 
prostate cancer.  
Key words: prostate cancer; diet; case control study 
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آموز راهنمايي  دانش با آن در دختران ي مرتبطها سن منارك و فاكتور بررسي
  1390 سال در شهر بيرجند

  3مريم كاوسي، اخالقي زهرا ،2ميري محمدرضا ،1زاده غالمرضا شريف
  . پزشكي بيرجندعضو هيئت علمي دانشگاه علوم  مربي و، ژي كارشناس ارشد اپيدميولو -1
  . عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند استاديار و -2
  . دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دانشكده بهداشت، دانشجويان كارشناسي بهداشت عمومي -3

   :چكيده
پيش . شود ميي حايز اهميت در مراحل بلوغ جنس مؤنث محسوب ها يكي از پديده )شروع قاعدگي( منارك :مقدمه

 ها ي الزم را در اين زمينه به موقع به آنان ارائه داد و آنها شود بتوان آگاهي ميبيني زمان صحيح بلوغ در دختران باعث 
تغييرات بلوغ نشان دهنده ي . را از نظر روحي براي پذيرش تحوالتي كه در اين دوره تجربه خواهند كرد آماده ساخت

شود كه گذر از اين مرحله  مياجتماعي و فرهنگي سبب ، فشارهاي روانيآمادگي براي باروري است با وجود اين 
از يك طرف وعوامل ، عوامل اجتماعي واقتصادي تأثيرباتوجه به . براي بسياري از افراد پر اضطراب و مشكل باشد

تران دانش تعيين سن منارك و فاكتورهاي مرتبط با آن را در دخرواني وعاطفي از سوي ديگر مطالعه ي حاضربا هدف 
  . شدانجام 1390درسال آموز راهنمايي شهر بيرجند

گيري آنتروپومتري بر روي  ي مصاحبه و اندازهها اين مطالعه به صورت مقطعي و با استفاده از روش :ها مواد و روش
 گيري ي مطالعه به روش نمونهها نمونه. ساله ي مقطع راهنمايي شهر بيرجند انجام شد 14تا 11آموز دختر دانش 400

سن شروع ، پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافيك ها ابزار گردآوري داده. انتخاب شدند اي چند مرحله اي خوشه
. روايي محتوايي پرسش نامه با نظر چند تن از اعضاي هيأت علمي دانشگاه تأييد گرديد. قاعدگي و تن سنجي بود

آناليز واريانس وضريب همبستگي پيرسون  ،مستقل t-test يها آناليزشد واز آزمون SPSS افزار نرماطالعات توسط 
  . گرفته شد درنظر داراسطح معن عنوان به P≥05/0 استفاده شد و

كمترين سن . سال بود13/12±19/1ي اين مطالعه متوسط سن شروع اولين قاعدگي دربيرجندها براساس يافته :ها يافته
كيلوگرم 3/20±8/3ميانگين شاخص توده بدني . گزارش شدسال  14 و 7وبيشترين سن شروع قاعدگي به ترتيب 

به عبارت ديگر دختران . )≥001/0P( ي يافت شدمعناداربين سن منارك وشاخص توده بدني رابطه . برمتر مربع بود
بين . كنند ميچاقي سن منارك باالتري را تجربه  باشاخص توده بدني طبيعي درمقايسه با دختران داراي اضافه وزن و

بين سن منارك باوضعيت . ≥P)05/0(داري مشاهده شد امنارك با بعدخانوار وتحصيالت والدين ارتباط معنسن 
  . ي يافت نشدمعناداراقتصادي اجتماعي وشغل والدين رابطه 

ميانگين سن شروع قاعدگي در بيرجند نسبت به سايرمناطق كشور ، براساس نتايج حاصل از اين مطالعه :گيري جهينت
روند روبه رشد وضعيت بهداشتي واجتماعي وبهبود وضعيت ، است كه در نتيجه شرايط اقليمي متفاوت كمتر بوده

سن منارك در جامعه ايراني با سايرجوامع  كننده تعييني اين مطالعه نشان داد كه بعضي عوامل ها يافته. باشد ميتغذيه 
  . كند ميي را طلب  ژ   دميولوي گسترده تر اپيها تفاوت دارد كه تعيين دقيق اين عوامل مطالعه

  .بيرجند، بلوغ، راهنمايي دختران دانش آموز، سن منارك :كليديواژگان 
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ميزان فعاليت  ،ثير آموزش به روش چندگانه بر وضعيت رژيم غذاييأبررسي ت

  بدني و نمايه توده بدن مبتاليان به ديابت بارداري در دوره پس از زايمان
  4فريده اخالقي ،3مونقي حسين كريمي ،2رزمجونسترن  ،1نژاد زهرا حصاري

  . دانشجوي كارشناسي ارشد مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد -1
 . مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،كارشناس ارشد مامايي -2
  . استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دكتراي پرستاري -3
  . هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشيار و عضو ،متخصص زنان -4

   :چكيده
سابقه ابتال به ديابت . افزايش است در سراسر جهان درحال آن به ابتال شيوع بيماري مزمني است كه ديابت :مقدمه

ي آموزشي كه تاكنون در زمينه ها روش. باشد مي 2حاملگي يكي از فاكتورهاي خطر مهم براي ابتال به ديابت نوع
در دوره پس از زايمان مورد استفاده قرار گرفته است؛ نتوانسته در تمام ابعاد رفتاري و  2پيشگيري از ديابت نوع

از اين رو مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش به روش چندگانه بر وضعيت رژيم . واقع شود مؤثرعملكردي 
  . و نمايه توده بدن زنان مبتال به ديابت بارداري در دوره پس از زايمان انجام شدميزان فعاليت بدني  ،غذايي

نفر از مبتاليان به ديابت بارداري مراجعه كننده به مراكز  83كارآزمايي باليني حاضر بر روي  :ها مواد و روش
چك  ،ته در سه بخشابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه پژوهشگر ساخ. بهداشتي منتخب شهر مشهد انجام گرفت

 28-36روش كار به اين صورت است كه مبتاليان به ديابت بارداري در هفته . باشد ميليست عملكرد و فرم ثبت وزن 
قرار گرفتند و اطالعات پيش آزمون از هر دو گروه ) نفر 41(و كنترل ) نفر 42(به صورت تصادفي در دو گروه آزمون 

 ،ي آموزشي سخنرانيها جلسه و در دو هفته پياپي و با استفاده از روش 2مداخله آموزشي طي . جمع آوري گرديد
ي تلفني اجرا گرديد و در ويزيت دوم و سوم پس از ها كتابچه آموزشي و پيگيري ،پرسش و پاسخ ،بحث گروهي

وزن . گرفتزايمان پرسشنامه مربوط مجددا در دو گروه تكميل گشته و در نهايت تغيير رفتار افراد مورد بررسي قرار 
ها از  يافته وتحليل تجزيهبراي . گيري و ثبت گرديد افراد نيز در دو مرحله ويزيت دوم و سوم پس از زايمان اندازه

  . آمار توصيفي و تحليلي استفاده شد ،SPSS v. 16افزار  نرم
رژيم غذايي و به لحاظ متغيرهاي  آموزش و كنترلدر مرحله پيش آزمون دو گروه پژوهش حاضر نشان داد  :ها يافته

رعايت رژيم غذايي سالم پس آزمون در مورد در دو مرحله اما  ،ي نداشتندمعنادارتفاوت آماري  فعاليت بدني
)000/0P=، 006/0 P=(  و ميزان فعاليت بدني)000/0=P، 000/0P= ( مشاهده بين دو گروه  يمعنادارتفاوت آماري

  . )=085/0P(زايمان تفاوت آماري معناداري بين دو گروه مشاهده نشددر مورد كاهش وزن پس از . شد
لذا  ،باشد مي مؤثرروش چندگانه در ارتقاء وضعيت رژيم غذايي و ميزان فعاليت بدني  آموزش به :گيري نتيجه

  . گنجانده شودي معمول دوران بارداري و پس از زايمان در اين گروه زنان ها يكي از مراقبت عنوان بهگردد  ميپيشنهاد 
دوره پس از  ،ديابت بارداري ،نمايه توده بدن ،فعاليت بدني ،رژيم غذايي، آموزش به روش چندگانه :كليديواژگان 
 زايمان
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 ديابت به مبتال غير و مبتال ميوكارد انفاركتوس بيماران در شده درك درد كيفيت
 2 نوع

  4اي توليده حميدرضا ،3خسروان شهال ،2شيبك مالكي فرهاد ،2سياح بهروز ،1صابر نرگس
  . دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،كميته تحقيقات دانشجويي ،ي ويژهها دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت -1
  . دانشگاه علوم پزشكي گناباد، كميته تحقيقات دانشجويي، كارشناس پرستاري -2
  . گناباددانشگاه علوم پزشكي ، عضو هيئت علمي، دكتري آموزش پرستاري -3
  . دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،عضو هيئت علمي، كارشناس ارشد اپيدميولوژي -4

  :چكيده
همچنين يك عامل خطر و اكنون ديابت چهارمين علت مرگ و مير در بيشتر كشورهاي توسعه يافته است  :مقدمه

تواند در ادراك درد  ميباشد كه  مينوروپاتي يكي از عوارض ديابت . باشد ميهاي قلبي و عروقي  مهم براي بيماري
انفاركتوس ميوكارد بيماري خطرناك . دردي را در او القا نمايد درسراسر بدن بيمار مبتال اختالل ايجاد كرده و حتي بي

مطالعه حاضر به منظورمقايسه كيفيت درد درك شده . شود مياختالل عروق كرونر قلب است كه با عامل دردمشخص 
 . باشد مي 2س ميوكاردمبتال و غير مبتال به ديابت نوعدر بيماران انفاركتو

بيماران بستري با تشخيص قطعي انفاركتوس ميوكارد در دو گروه , مقطعي -در اين پژوهش تحليلي :ها مواد و روش
انتخاب به روش غير احتمالي از بيمارستانهاي زير نظر دانشگاه علوم پزشكي مشهد  2 مبتال به ديابت نوع غير مبتال و

مقياس ده درجه اي ديداري و آدمك ترسيم شده كه نشان دهنده محل درد , ي اطالعات دموگرافيكها شدند و با فرم
  . و آمار توصيفي و استنباطي تجزيه وتحليل شدند SPSS افزار نرمبا استفاده از  ها داده. بود مورد ارزيابي قرار گرفتند

درصد را مردان شامل  7/76را زنان و ها درصدآزمودني13/23بيمار انجام شد 180دراين پژوهش كه بروي  :ها يافته
نتايج نشان داد كه در بين دو گروه كيفيت . درصد غير ديابتيك بودند4/49درصد ديابتيك و6/50شدند كه از اين بين

اين . )P<05/0(دمدت زمان درد ونوع انفاركتوس ارتباط معناداري وجود ندار, محل درد, درد درك شده با شدت درد
در بين دو گروه ارتباط معناداري را نشان  )P=032/0(درحاليست كه كيفيت درد درك شده با نوع درد درك شده

همچنين در بررسي ارتباط درد درك شده با مدت ابتال به ديابت و سابقه سكته قلبي تفاوت معناداري مشاهده . داد مي
  . )P<05/0(نشد

ثير نوروپاتي ديابتي در درد درك شده رامحتمل دانسته و خواهان أي اين مطالعه تها تهباتوجه به ياف :گيري نتيجه
باشد تا از بروز  ميي پرستاري ها عنوان نكته مهم در تشخيص هبه ويژگي درداين بيماران ب توجه بيشتري نسبت

  . ي قلبي با پيش آگهي ضعيف جلوگيري شودها سكته
  .2 نوع ديابت ،ميوكارد انفاركتوس ،درد :واژگان كليدي
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رفتارهاي خطر  ،وضعيت مصرف سيگار و ارتباط آن با خصوصيات دموگرافيك
 حمايت خانوادگي و باورهاي مذهبي در دانشجويان دانشگاههاي تبريز ،پذير

  3اصغر محمدپوراصل ،2حميد اله وردي پور ،1عباس عباسي قهرمانلو
  . گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي -دانشگاه علوم پزشكي تهران -دانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژي -1
  . دانشكده بهداشت و تغذيه - دانشگاه علوم پزشكي تبريز -مدبر گروه آموزش و ارتقاي سالمت -2
  . گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي -دانشگاه علوم پزشكي تهران -دانشجوي دكتري تخصصي اپيدميولوژي -3

   :چكيده
هدف از انجام اين مطالعه تخمين . ف دخانيات يكي از رفتارهاي رايج و ناسالم در بين جوانان استمصر :مقدمه

حمايت خانوادگي و باورهاي مذهبي در دانشجويان  ،پذير شيوع مصرف سيگار و تعيين رابطه آن با رفتارهاي خطر
  . باشد دانشگاههاي شهر تبريز مي

بصورت تصادفي انتخاب شده  نفر از دانشجويان كه 1860) تحليلي -صيفيتو(در اين مطالعه مقطعي :ها مواد و روش
در آناليز . تكميل كردند دانشجويان انتخاب شده يك پرسشنامه خود ايفاي پاسخ گزين را. بودند وارد مطالعه شدند

بصورت تك در بررسي عوامل مرتبط با وضعيت مصرف سيگار وتي مستقل  ي آماري مجذور كايها از آزمون ها داده
از روش رگرسيون لوجستيك براي بررسي چندگانه عوامل مرتبط با وضعيت مصرف  و همچنين متغيره استفاده شد
  . سيگار استفاده شد

 .OR=3( نتايج اين مطالعه نشان دادمرد بودن. درصد تجربه مصرف سيگار را داشتند 15/8از كل دانشجويان  :ها يافته

 ،)OR=1. 98( داشتن كار همراه با تحصيل ،)OR=2. 00( ت به زندگي با والدينزندگي در خانه مجردي نسب ،)21
نمره  ،)OR=1. 69( سوء مصرف مواد ،)OR=5. 23( مصرف قليان ،)OR=3. 67( روز گذشته 30مصرف الكل در 
داري امعنبا مصرف سيگار در دانشجويان ارتباط ) OR=0. 98(و نمره باورهاي مذهبي ) OR=0. 97( حمايت خانوادگي

  . دارد
بودن  نثؤي فرهنگي وحمايت خانوادگي و باورهاي مذهبي به همراه جنس مها رسد زمينه به نظر مي :گيري نتيجه

بعنوانفاكتورهاي مهم از عوامل پيشگيري كننده مهم مصرف سيگار و ساير رفتارهاي خطر پذير در دانشجويان 
  . باشند مي

  دانشجويان ،رفتارهاي خطر پذير ،باورهاي مذهبي ،خانوادگيحمايت  ،مصرف سيگار :واژگان كليدي
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هاي ديابتي  بر بهبود زخم) Aloe vera(ورا  ثير شيرابه زرد رنگ گياه آلوئهأت
  هاي صحرائي موش

  3آبادي نصر ميترا حيدري ،2عبدالحسين شيروي ،1الهام معمارطلوعي

  . دانشجوي كارشناسي ارشد رشته تكوين سلولي -1
 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان  -2
  . دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند  -3

  : چكيده
لذا شناخت عواملي كه . وجود آورد تواند مشكالت زيادي را براي بيماران به ميزخم و عوارض ناشي از آن  :مقدمه

براي شناسايي عوامل . جلوگيري كنند حائز اهميت است ها باشند و از گسترش آسيب مؤثربتوانند در درمان زخم 
  . ورا در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است شيرابه زرد رنگ گياه آلوئه ،گياهي بر ترميم زخم

هاي  تايي در گروه 8گروه  4به ) گرم130-180(سر موش صحرايي نژاد ويستار 32در اين تحقيق  :ها مواد و روش
و گروه ) ديابتي و تيمار با شيرابه( 1گروه تجربي ،)بدون تيمار ،ديابتي(شم  ،)بدون ديابتي شدن و تيمار(كنترل 
 سانتي 2هايي به طول  گروه بريدگي 4تقسيم شدند و سپس در هر ) ديابتي و تيمار با مغز حاوي ژل گياه( 2تجربي

هاي آزمايش با  مساحت زخم در روز. بر روي پوست پشت ايجاد شد و روند بهبود زخم روزانه پيگيري شد متر
شناسي در  به منظور مطالعات بافت. گيري شد و درصد بهبود زخم محاسبه شد مطلب اندازه افزار نرمستفاده از ا

هاي آماري بر اساس آزمون  شد و آناليز داده هايي از زخم برداشته از هر گروه نمونه 21و  14 ،7 ،5/3روزهاي 
  . انجام شد SPSS افزار نرمو آزمون تعقيبي توكي به كمك  ANOVAواريانس يك طرفه 

نسبت به سه گروه ديگر كمتر  ورا متوسط زمان ترميم زخم در گروه تجربي تيمار شده با شيرابه زرد آلوئه :ها يافته
ورا نسبت به سه گروه ديگر تفاوت  در بررسي بافت شناسي نيز عالئم بهبود بافت پوست در درمان با شيرابه آلوئه. بود

  . است ي داشتهمعنادار
هاي ديابتي را تسريع  ورا روند بهبود زخم ي آلوئه اين تحقيق نشان داد كه تجويز موضعي شيرابه :گيري نتيجه

  . كند مي
  . پوست ،رت ،زخم ،ورا آلوئه ،ديابت :واژگان كليدي
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 هاي سنتي در شاطران شاغل در نانوايي اختالالت ارگونوميكيارزيابي ريسك 

  91-92در سال  شهر سبزوار سطح
  5حسن رخشاني ،4رمضانعلي خميرچي ،3اكبر احمدي آسور ،2علي مليحي ،1حميد رضا مهري

  . دا نشجوي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -1
  . دا نشجوي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -2
  . ت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوارئعضو هي -3
  . دانشگاه علوم پزشكي سبزوارت علمي ئعضو هي -4
  . ت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوارئعضو هي -5

   :چكيده
ي سنتي از جمله مشاغلي است كه از نظر نوع كار و وجود حركات تكراري زياد و ها شغل شاطري در نانوايي :مقدمه
عضالني  -اختالالت اسكلتيشدت و مدت زمان انجام كار به گونه اي است كه شاطران در معرض ابتال به  همچنين

بر بروز اختالالت اسكلتي عضالني در  مؤثري هدف از اين بررسي تحليل دقيق ريسك فاكتورها لذا. قرار دارند
  . باشد ميي شهر سبزوار كه با دو تنور سروكار دارند ها شاطران نانوايي
ي سنتي شهر ها فر ازشاطران نانوايين 70 بر روي بوده كه يفيتوصاز نوع  و مقطعي مطالعه نيا :ها مواد و روش

 -در ابتدا ميزان شيوع اختالالت اسكلتي. انجام گرفت ،گيري تصادفي ساده انتخاب شدند سبزوار كه بر اساس نمونه
پوسچرها مورد ارزيابي قرار گرفته  RULAعضالني با استفاده از پرسشنامه نورديك مشخص گرديد وسپس با روش 

  . مورد بررسي قرار گرفتند Rافزار  بااستفاده از نرم ها داده. ونمره نهايي تعيين گرديد
بيشترين عالئم در  باشد كه ميسال  36و 19ميانگين سابقه كاري وسن شاطران  ،آمده دست هبر اساس نتايج ب :ها يافته

 RULAر ارزيابي د. اختصاص داشت )%50(به زانو تحتاني و در اندام)% 8/56( ماه گذشته در اندام فوقاني به شانه 12
. را كسب نمودند)3با سصح اقدام اصالحي ( 6و  5افراد نمره % 55و ) 4با سطح اقدام اصالحي ( 7افراد نمره % 3/33

وجود داشت و بين امتياز  )P=34/0(سايقه كاري  سن و ،و رابطه معناداري بين امتياز كل مشكالت اسكلتي عضالني
  . استبوده  رابطه معنادار rulaنمره  كل و

باتوجه به اين كه در منطقه مورد بررسي شاطران با دو تنور وبعضا با سه تنور سروكار دارند بنابراين  :گيري نتيجه
و فراواني اختالالت %) 3/88( كنند درصد قابل توجهي از شاطرين در محيط غير ايمن از نظر ارگونوميك كار مي

م ارگونوميك مانند طراحي پست كار، تغيير روش انجام كار، بهبود عضالني در آنها باالست كه نياز به اقدا - اسكلتي
  . هاي كاري، آموزش و دارند فعاليت

  .عضالني -اختالالت اسكلتي ،پوسچر ،ي سنتيها شاطران نانوايي ،RULA :واژگان كليدي
  
 



   زدهمين سمينار كشوري دانش و تندرستيدوا 
  

 91ماه  اسفند 8و  7

 35                                                                درماني شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 

شگا
 دان
صبح

ه   

 

 ي زندگي بر كاهش تعارضاتها ي اثر بخشي برنامه آموزش مهارت مطالعه
پسر مقطع متوسطه سمپاد شهرستان  آموزان پايه اول نوجوان در دانش - والد

  شاهرود
  3حسين خادميان ،2محمد نظري علي ،1علي ابراهيمي

 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك ،كارشناس ارشد مشاوره وراهنمايي -1
  . دانشيار دانشكده روانشناسي دانشگاه خوارزمي ،دكتراي مشاوره خانواده -2
  . دانشگاه فردوسي مشهد ،مشاوره خانواده كارشناس ارشد -3

   :چكيده
دربين اعضاي خانواده  مؤثري كارآيي خانواده پرورش صحيح فرزندان و برقراري ارتباط ها يكي از مولفه :مقدمه

ي خود ها با نافرماني و مخالفت فرزندان با خواسته ،باشد گاهي اوقات والدين در هنگام پرورش فرزندان خود مي
آيد كه آيا آموزش  از اينرو اين سوال پيش مي. گردد شوند كه اين امر موجب تعارض بين آنها مي ميمواجهه 
والدين و نوجوان شود؟ بنابراين هدف پژوهش حاضر  تواند موجب كاهش تعارضات بين ي زندگي ميها مهارت

  . شدبا نوجوان مي –ي زندگي بر تعارضات والد ها بررسي اثر بخشي برنامه آموزش مهارت
پس آزمون با گروه كنترل  –براي دستيابي به اين هدف از روش پژوهش نيمه آزمايشي پيش آزمون  :ها مواد و روش

دانش آموزان پسر پايه اول متوسطه دبيرستان سمپاد شهرستان شاهرود درسال تحصيلي  ،جامعه آماري ،استفاده شد
وبه شكل  دردسترس به طور دربست انتخاب گيري نمونهنفر كه با روش  40 نمونه آماري شامل. بودند 91-90

اي  -فرزند موري -پرسشنامه والد ،ابزار اندازه گيري. تقسيم شدند) گروه گواه وكنترل(نفره 20تصادفي به دوگروه 
 ها داده وتحليل تجزيهبراي . به صورت هفتگي اجرا شد ساعته و 5/1جلسه  12مدت  جلسات آموزشي به. اشتراس بود

سطح استنباطي از آزمون تحليل كوواريانس  ي ميانگين و انحراف استاندارد و درها طح توصيفي از آمارهدر س
)ANCOVA(، استفاده شد .  

پرخاشگري كالمي و  ،تعارض كلي ،هاي زندگي توانسته نتايج نشان داد كه برنامه آموزش مهارت :ها يافته
طور معناداري كاهش داده و توانايي استفاده از راهبردهاي  بهشان  پرخاشگري فيزيكي دانش آموزان را با والدين

  . طور معناداري افزايش دهد آنها به در استدالل را
ي ها توان نتيجه گرفت كه آموزش مهارت ها مي تحليل داده و دست آمده از تجزيه هاي به توجه به يافته با :گيري نتيجه

  . والدينشان اثرگذار استزندگي در كاهش تعارضات بين دانش آموزان با 
  . والدين ،نوجوان ،تعارضات ،ي زندگيها مهارت :واژگان كليدي
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بررسي حساسيت و ويژگي سطح سرمي منيزيم خون مادر درپيش بيني زايمان 
  زودرس

  2، سمانه ثابت بيرجندي1نيا حميد صالحي
  . دانشگاه علوم پزشكي بيرجند. دانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژيمركز تحقيقات آترو اسكلروز و عروق كرونر بيرجند،  -1
  . كارشناس ارشد مامايي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد بيرجند -2

  :چكيده
شناسايي يك . شود باشد و باعث عوارض در نوزاد مي مير در نوزادان مي و زايمان زودرس دومين عامل مرگ :مقدمه

لذا اين مطالعه با . باشد منظور پيشگيري از عوارض نوزادي ضروري مي رس بهآزمايش براي تشخيص زايمان زود
  . هدف ارزش پيشگويي كنندگي سطح سرمي منيزيم خون مادر در تشخيص زايمان زودرس صورت گرفته است

ت اين مطالعه به صورت مورد شاهد بر روي دو گروه از زنان با زايمان زودرس و زايمان ترم صور :ها مواد و روش
خون از مادر  5ccبراي اندازه گيري منزيم . هاي باليني انجام گرفت ها توسط مصاحبه با مادر و اندازه گيري داده. گرفت

و كاي دو استفاده  tهاي آماري ها از آزمون براي آناليز داده. گرفته و پس از سانترفيوژكردن به آزمايشگاه ارسال گرديد
  . استفاده گرديد Receiver Operating Characteristic (ROC)ز منحني براي تعيين حساست و ويژگي ا. گرديد
در اين پژوهش بر . ها بين زمان زايمان و سطح سرمي منيزيم خون مادر رابطه وجود دارد بر اساس يافته :ها يافته

بارداري جهت پيشگويي  36تا 32اساس منحني راك بهترين نقطه برش براي مقدار منيزيم سرم مادر در هفته ي 
، ارزش پيشگويي كنندگي مثبت % 92ي ، ويژگ%34در اين نقطه حساسيت . محاسبه گرديد 25/2كنندگي زمان زايمان 

  . محاسبه گرديد%  69كنندگي منفي  شگويييو ارزش پ%  73
عنوان يك تست براي پيشگويي  توان از سطح سرمي منيزيم خون مادر به با توجه به نتايج مطالعه مي :گيري نتيجه

براي پيشگيري از وقوع عوارض زايمان  با توجه به ارزان بودن تست اندازه گيري منيزيم. زايمان زودرس استفاده كرد
توان از اين تست براي پيشگويي زايمان زودرس استفاده و اقدامات الزم براي پيشگيري از زايمان زودرس  زودرس مي

  و عوارض آن صورت گيرد
  .حساسيت، ويژگي، منيزيم، زايمان زودرس :واژگان كليدي
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 زايمان طبيعي برطول مرحله اول ودوم ثيراسطوخودوس استنشاقيأت
  ، كتايون وكيليان1توفيق ، فرزانه مرشدي1مزدآبادي سادات كاظمي راضيه

  . دانشجوي مامايي -عضو كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
   :چكيده
ن است دارندواين امرممكردرطي ليب ي تهاجمي وداروئي اداره دردها بسياري اززنان تمايل به اجتناب ازروش :مقدمه
اسانس  استفاده از با )اروماتراپي(درمانيوب. طب مكمل كاهش دردافزايش دهد هاي روش به استفاده از را نهاآتمايل 

الوندريكي ازگياهاني است كه براي سالمت جسمي وروحي رواني موردمصرف قرارميگيردوازان براي كنترل 
اين درمان براي . واضطراب وكمك به تن ارامي است ازمزاياي ان كاهش استرس يكي. دردزايمان نيزاستفاده ميشود

اما مطالعات كمي برروي اثران . بهبود انقباضات رحمي هم استفاده شده است و استفراغ ،تهوع ،ترس ،دردهش كا
  . درطول مراحل اول ودوم زايمان انجام گرفته است

سانس اسطوخودوس به روش استنشاقي اين يك مطالعه كارآزمائي تصادفي است كه باهدف تاثيرا :ها مواد و روش
درصد درمادران نخست 1. 5هدايت شده اسطوخودوس سرد درگروه موردتنفس بخور. طبيعي انجام شد برطول زايمان

آب معمولي استفاده  شده هدايت سرد بخور استفاده شدودرگروه كنترل از، نهفته بستري ميشدند فاز در ليبر زا كه در
 گروه هر نمونه در. كه باشروع هرانقباض ازماسكي كه به دستگاه متصل است استنشاق كنند مادران خواسته شد از شد
صورت تصادفي انجام  به ها گيري شدنداما تخصيص گروه نفر بودندكه به روش دردسترس دراتاق زايمان نمونه 60

ه با شروع دردهاي منظم وطول مرحله اول زايمان به گفته مادرك. رضايت كتبي گرفته شد ها ازتمام نمونه. گرفت
براي . مرحله دوم زايمان نيزاززمان ديالتاسيون كامل تاخروج جنين ثبت شد. ومداوم درخانه شروع شده بود ثبت شد

  . تست وكاي دواستفاده شد–نتايج تحقيق ازازمون تي
طول . دار نداشتابود كه تفاوت معن 23± 18ودرگروه  24±2 0نشان داد كه سن مادران درگروه الوندر  :ها يافته

 دارنبوداساعت بود كه تفاوت معن 5935 .3�065 .9گروه كنترل  رد و 699 .7 ± 587 .4 گروه الوندر مرحله اول در
)p= 0. 08( . 77 .22 859 .15همچنين طول مرحله دوم درگروه الوندر�دقيقه  82 .18 ± 117 .11گروه كنترل  در و 

  . )(P= 0. 12نبود  دارابود كه تفاوت معن
 داري طول زايمان رااطور معن تر بود اما الوندر به نتايج نشان دادكه گرچه طول مرحله اول زايمان كوتاه: گيري نتيجه

  . دهد كاهش نمي
   طبيعي زايمان‚طول مرحله دوم‚طول مرحله اول زايمان‚الوندر :كليديواژگان 
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  بررسي اختالالت بينايي در زنان قاليباف منطقه طرود شاهرود
  4چمنرضا  ،3بخشيمحمدعلي  ،3زاهديشيوا  ،3مسعوديمحمود  ،2وطنيجواد  ،2صادقيانفريده  ،1زاده  حسينمريم 

 . اي دانشجوي بهداشت حرفه -عضو كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
 . اي ت علمي بهداشت حرفهئعضو هي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2
 . اي كارشناس بهداشت حرفه -شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -3
  . واپيدميولوژيست. عضو هيات علمي -مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -4
  . دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -5

 : چكيده

نگاه كردن دائم به قالي بودن ساعات كار و عدم استراحت در فواصل كاري و  دليل طوالني حرفه قاليبافي به :مقدمه
مطالعه حاضر به منظور . تاري ديد و يا تشديد آن در شاغلين ميشود ،سرگيجه، سردرد ،باعث بروز اختالالت بينايي

 . ي بينايي در قاليبافان منطقه طرود شاهرود انجام شده استها تعيين فراواني ناراحتي

 ،سطوه ،روستاهاي طرود( ن قاليباف منطقه طرودز 546مطالعه حاضربه صورتمقطعي برروي  :ها مواد و روش
اطالعات معاينه چشم توسط كارشناس بينايي سنجي و  آوري روش جمع. انجام شد1389-90شاهروددرسال ) بيدستان

  . پزشكي وخانوادگي مشكالت چشمي بود سوابق مشخصات دموگرافيك و پرسشنامه شامل
در مطالعه 42/ 7 ±2/10ساعات كار در هفته ،7/14 ±9/9ميانگين سابقه كارزنان قاليباف با  در مطالعه حاضر :ها يافته

ترين عارضه به لحاظ حدت  از قاليبافان عيوب انكساري داشتند كه شايع %60سنجش بينايي نشان داد . شركت كردند
  . از زنان قاليباف به آن مبتال بودند% 25بيني توام بودكه بيش از  بينايي آستيگماتيسم ونزديك

تطابق دارد براي  بينايي در زنان قاليباف باالست كه با مطالعات ديگر در اين زمينه اختالالتشيوع  :گيري نتيجه
بهسازي  ،صص چشمخاختالالت به مت سايررجاع ا، به عيوب انكساري كنترل وپيشگيري تجويزعينك جهت مبتاليان

، افزايش روشنايي محيط كارگاه ،سياه و دودزدهمحيط كارگاههاي قاليبافي شامل سفيدكاري يا نقاشي ديوارهاي 
 . گردد ميآموزش قاليبافان در مورد رعايت فواصل استراحت و كار توصيه 

  .اختالالت بينايي ،زنان قاليباف :واژگان كليدي
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بينا با افراد سالم در شهرستان شاهرود  مقايسه هوش هيجاني در افراد نابينا و كم
  1391در سال 

 2محسن دهقاني ،1منير نظري
 . رشته بهداشت عمومي دانشجوي -دانشجويي تحقيقات كميته -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -1
 . عضو هيئت علمي گروه اپيدميولوژي ،شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -2

  :چكيده
 يي است كه فرد را براي سازگاري با محيط و كسبها و مهارت ها از توانايي اي هوش هيجاني مجموعه :مقدمه

ي شناختي دارد و در مورد اندازه گيري هوشبر ها ي هوش تاكيد بر مهارتها آزمون. موفقيت تجهيز و توانمند ميسازد
آورد با اين وصف لزوم پرداختن به ابعاد هوش هيجاني و  ميي غير شناختي اطالعاتي را فراهم نها هيجاني و قابليت

فردي و بين فردي نابينايان و همه افراد سالم جامعه مهم ي ها ي آن و همچنين شناخت توانمنديها شناخت تاثير
هوش هيجاني در افراد نابينا و كم بينا با افراد سالم در شهرستان  اي هدف از اين مطالعه بررسي مقايسه. نمايد مي

  . باشد ميشاهرود 
نفر معلول نابينا و  32د بدين منظور تعدا. باشد ميتحليلي  -اين پژوهش يك مطالعه مقطعي توصيفي :ها مواد و روش

نمونه گيري آسان و در دسترس از دو جنس زن و مرد از جامعه ي نابينايان شهرستان شاهرود  كم بينا به صورت
 شامل افراد سالم خانواده ساير معلوليني بودند كه تحت پوشش بهزيستي) نفر 77تعداد (گروه مقايسه . انتخاب شدند

در اين مطالعه از پرسشنامه هوش هيجاني بار اون . تصادفي ساده انتخاب شدندطور  شهرستان شاهرود بودند و به
دو نوع پرسشنامه كه فقط در سايز . ي هوش هيجاني در آن به صورت جداگانه ارائه شده بودها استفاده شد كه مولفه

وه پخش شد و اطالعات كلمات با هم متفاوت بودند و از نظر تعداد و نوع سواالت هيچ فرقي نداشتند براي هر دو گر
 tيها و با استفاده از آزمون18ويرايش  SPSS افزار نرمتجزيه و تحليل اطالعات ازطريق . مورد نياز جمع آوري گرديد

  . در نظر گرفته شد p< 0. 05 ي مورد استفادهها ي براي آزمونمعنادارو سطح . مستقل و آناليز كوواريانس انجام شد
در گروه . سال بود 29/ 1و  27/ 3نابينا و كم بينا و افراد سالم در اين مطالعه به ترتيب  افراد سني ميانگين :ها يافته

ميانگين و . بودند مجرد% 29زن و %  65و در گروه افراد سالم  بوده مجرد% 48افراد زن و % 61افراد كم بينا و نابينا 
بود  326 ± 6/42و در افراد شاهد سالم  2/455/331ينا نهايي هوش هيجاني در افراد كم بينا و ناب انحراف معيار نمره
در هر . p= 0. 54)(باشد  مين معناداراين اختالف نمره هوش هيجاني در دو گروه  مستقل نشان داد tكه آزمون آماري 

و كمترين ) 54/26(دو گروه افراد نابينا و كم بينا و افراد سالم باالترين نمره ي هوش هيجاني مربوط به مقياس همدلي 
 ،با كنترل متغييرهاي مخدوش كننده دموگرافيك از جمله سن. بود) 37/17(نمره مربوط به مقياس كنترل تكانش 

تحصيالت و وضع تاهل در آناليز كوواريانس تفاوت ميانگين نمره هوش هيجاني در دو گروه مورد مطالعه از  ،جنس
  . نبود معنادارلحاظ آماري 

هوش  ميانگين نمره ،ه بندي پروتكل هنجاريابي هوش هيجاني بار اون در مطالعه اصفهانطبق بر اساس :گيري نتيجه
هرچند تفاوت اندكي بين نمره هوش هيجاني در دو . باشد ميهيجاني افراد مورد مطالعه در محدوده طبيعي و نرمال 

  . مشاهده نگرديد معنادارليكن اين تفاوت از لحاظ آماري  ،گروه افراد نابيناو كم بينا با افراد سالم وجود داشت
  شاهرود ،بهزيستي ،كم بينا ،نابينا ،هوش هيجاني :يكليدواژگان 
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بررسي پيامدهاي يادگيري در دانشجويان پرستاري با استفاده از روش ارزشيابي 

DOPS )ي عمليها مشاهده مستقيم مهارت(  
 6جمال ميرموسوي سيد  ،5توكلي اكرم ،4نيري سميه ،3افروز گل مهدي ،2صادقي جرها  ،1حسيني اكرم سيده

  . سبزوار علوم پزشكي دانشجوي كارشناسي ارشدآموزش پرستاري و عضو فعال كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه -1
  . اراك علوم پزشكي عضو هيئت علمي دانشگاه -2
  . عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -3
  . سبزوار پزشكيعلوم  ي ويژه و عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاهها ارشد مراقبت دانشجوي كارشناسي -4
  . ي آموزش پزشكي سبزوار مدير مركز مطالعات و توسعه -5

  :چكيده
 عملي است كه اختصاصا براي ارزيابي مهارتهاي روشي) DOPS )Direct Observation of Procedural Skills :مقدمه

 پروسيجر مورد حين انجام علمي فراگير را در از اعضاء هيات يكي روش اين در. است شدهطراحي ) پروسيجرها(
اين  با. دهد مي يافته مورد ارزيابي قرار ليست ساخت اساس يك چك شان را بر دهد و سپس عملكرد مي مشاهده قرار
 بهبود دارند شناسايي جهت بيشتري به تالش كه فراگيران نياز آزمون نقاط قوت و نقاطي بار انجام هر روش بعد از

 به ارزيابي در كه مشخصي را كه معيار دهد مييافته به فراگير اين امكان را  ليست ساخت چك وجود اين. شود مي
  . كند اساس آن ارزيابي فراگير نيز عملكردش را بر خود باشد و داشته اختيار در،  رود ميكار

 علوم دانشگاه پرستاري دانشجويان از نفر 41 روي كه بر باشد مي ارزشيابي نوع پژوهش از مطالعه اين :ها مواد و روش
 قرار بررسي ارزشيابي مورد جهت پروسيجر 8. انتخاب شدند سرشماري روش به ها نمونه. گرديد انجام  سبزوار پزشكي
  . انجام شد ،بود% 94كرونباخ  آن توسط ضريب آلفاي و پايايي ليست كه روايي چك از با استفاده و گرفت
 بين گرفتند بيشتربوده و قرار DOP S روش ارزشيابي به كه تحت گروهي در ميانگين نمرات دانشجويان :ها يافته

  )p=0/002(داشت وجود يمعنادار رابطه آماري DOPSكل  ارزشيابي با نمره يها كدام از حيطه نمرات هر
نظر  نمايد كه در مهارت مورد ميخود را معطوف نكات مهمي  آزمونگر توجه ،روش با استفاده از اين :گيري نتيجه

 ،كلي تسهيل شود چرا كه به جاي اظهار نظر به فراگيرشود ارائه بازخورد  مياين روش باعث . نيازمند ارزيابي هستند
ان را گيرفراتوان ميزان پيشرفت  ميچك ليستها  با توجه به. گيرد مياساس رفتارهاي واقعي و عيني صورت  بازخورد بر

 نسبت ،گيرد مي قرار بازخورد جريان در مستقيماً دانشجو اينكه علت به آمده عمل به بررسي در. يابي كرد ارزيابي و رد
 به پرستاري دانشجويان انكار قابل غير نياز علت به طرفي از. داشتند بيشتري رضايت  ارزشيابي روشهاي ساير به

 روشهاي ساير خالف بر. باشد مي كننده كمك ارزشيابي روش اين ،صحت صد در صد با مهارتها تك تك آموختن
 اجرا واقعي محيط در و داشته بيشتري عينيت روش اين سنجند مي را  افراد عملكرد كمي يها جنبه كه ارزشيابي

  . است كاربردي دانشجويان براي عمالً و گردد مي
  . DOPS  ،پرستاري دانشجويان ،ارزشيابي :كليدي واژگان
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 و رضايتمندي دانشجويان فن اصول در يادگيري كمك مربي كارگيري به ثيرأت
  مامايي

  6زهرا استاجي ،5توكلي اكرم ،4حسيني اكرم سيده ،3سيدجمال ميرموسوي ،2صادقي جرها  ،1نيري سميه
 . دانشجوي كارشناسي ارشدآموزش پرستاري -1
 . عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك -2
 . ي آموزش پزشكي سبزوار مطالعات و توسعهمدير مركز  -3
  . ويژه هاي مراقبت دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري -4
  . عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -5

  :چكيده
 ،آموزشي وسايل آوردن فراهم با ،آموزش نحوه در شده ايجاد تغييرات به پاسخ در باليني هاي مهارت مركز :مقدمه
 ،آرام  محيطي در دهد تا را مي به آنها اين امكان و نمايد مي تسهيل را دانشجويان يادگيري و مدلها و فيزيكي معاينه
 براي گيرند و فرا باليني واقعي عرصه به ورود از قبل كمتر استرس با را باليني  هاي مهارت شده هدايت و كنترل

 و انعطاف قابل ،صحيح و بدون نقص بايد مركز  ايندر  آموزشي ريزي برنامه . شوند آماده واقعي بيمار با رويارويي 
 و امكانات و فيزيكي فضاي هدف بايد مركز عالوه بر  براي نيل به اين. باشد دانشگاه آموزشي اهداف با مطابق

ي ها يكي از برنامه. داشته باشد باليني يها مهارت مؤثر آموزش مدوني جهت علمي و دستورالعمل پروتكل ،تجهيزات
بدين جهت اين مطالعه با هدف . باشد ميو جلسات تمرين دانشجويان  به كارگيري كمك مربي درآموزش پيشنهادي

  . مامايي انجام گرفت دانشجويان فن اصول در يادگيري كمك مربي كارگيري به تاثير
 پزشكي علوم نفر از دانشجويان مامايي ترم يك در دانشگاه 27اين مطالعه نيمه تجربي بر روي  :ها مواد و روش
 سپس با استفاده از چك. تمرين بعد از تدريس مربي برگزار گرديد در گروه مداخله جلسات. شد سبزوار انجام

ارزشيابي از  هاي ليست چك. گروه مداخله و كنترل مقايسه گرديد ارزشيابي انجام و نمرات دو ،استاندارد ليستهاي
  . يي آن انجام گرديدمربوطه روا معتبر گرفته شد و توسط اساتيد منابع
% 82روش رضايت داشتند و  دانشجويان از اجراي اين% 93 ،حاصل از اين پژوهش نشان داد يها يافته :ها يافته

 نهايي در بين دو گروه كنترل و مداخله تفاوت نمرات آزمون ميانگين. توانمندي خود را در سطح خوبي ارزيابي نمودند
  . بود 40. 16±2 و در گروه كنترل 2. 17±2 ميانگين نمرات گروه مداخله. >P)/05(ي داشت معنادار آماري
مستمر  و بازخورد ارزشمندي داشته دانشجويان احساس ،فنون در مركز مهارتها در طول آموزش اصول :گيري نتيجه

 آموزشي را اثربخش عنوان كرده و شوق حضور در جلسات تمرين را باعث ايجاد فعاليت اشتباهات در جلسات
 ،ارشد كارشناسي حضور دانشجويان تمرين با مثيت جلسات به دليل بازخورد. جايگزين استرس معرفي كردند

 نهايي فرصت تمرين كنترل نيز درخواست برگزاري اين جلسات را نمودند كه قبل از برگزاري آزمون دانشجويان گروه
دانشگاه  آموزش توسعه برتر در مركز فرآيند عنوان بهمقاله  اين. اشكاالت براي ايشان نيز فراهم گرديد مجدد و رفع

  . معرفي شده است
 آموزش، دانشجوي مامائي، كمك مربي :كليديواژگان 
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بررسي كيفيت فيزيكي و شيميايي و ميكروبي آب شرب شهر سبزوار در فصول 
  1389بهار و تابستان سال 

  3البنين زنگنه ام ،2صديقه رفعت ،1زهرا باشتني
  . كارشناسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي قمدانشجوي  -1
  . سبزواري پزشك علوم دانشگاهو عضو كميته تحقيقات دانشجويي  طيمح بهداشتي مهندسي دانشجو -2
  . سبزواري پزشك علوم دانشگاهو عضو كميته تحقيقات دانشجويي  دانشجوي مهندسي بهداشت محيط -3

  :چكيده
ي كيفي ها هدف اصلي بررسي. مطلوب براي ادامه حيات بشر ضروري استآب به اندازه كافي و با كيفيت  :مقدمه

تواند در طي ذخيره و  ميكيفيت آب شرب . حفظ بهداشت عمومي وسالمت مصرف كنندگان است، آب آشاميدني
شيميايي و ميكروبي ، سنجش پارامترهاي فيزيكي، هدف از اين مطالعه. دچاراشكال گردد، انتقال از ميان شبكه توزيع

  . در شبكه توزيع آب شرب شهر سبزوار و مقايسه آن با استانداردها است
ماه در سال  6نمونه در مدت  12مقطعي است كه براي انجام آن  -مطالعه توصيفي، اين تحقيق :ها مواد و روش

، ECي ها آزمايش. گرفته شد و به آزمايشگاه دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي سبزوار منتقل گرديد1389
ي استاندارد ها كليفرم و اشرشياكلي طبق روش، منيزيم ،كلسيم، TDS، نيتريت، كلرور، سولفات، سختي، قليائيت
  . )ها ذكر شود نام روش( گيري شد اندازه
 ،5/113=كلرور ،145=سولفات ،03975/0=نيتريت :ميانگين پارامترهاي اندازه گيري شده بدين شرح است :ها يافته
 ،5/91=قليائيت كل ،25/44=سختي منيزيم ،5/89=سختي كلسيم ،75/133=سختي كل ،3=پتاسيم ،75/59=سديم

pH=22/8، 1=كلر باقيمانده، TDS=430 .  
به جز  ،دهد پارامترهاي اندازه گيري شده با استانداردهاي ملي و جهاني مطابقت داشته مينتايج نشان  :گيري نتيجه

 ،در مواقع پرآبي ECو  TDSهمچنين مشخص شد غلظت مواد . استاندارد است كه پايين تر از مقدار ،مقدار فلوئورآب
  . كمتر است
  كيفيت آب  ،كيفيت ميكروبي ،كيفيت شيميايي، كيفيت فيزيكي :كليديواژگان 
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در كاربران رايانه دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  (cvs)بررسي سندرم بينايي
  90سال 

 3فريده صادقيان ،2جر شهسوارها  ،1زهرا رحيميان ،1نسب فهيمه باغي سيده

 . كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -دانشجو -1
 . كميته تحقيقات دانشجويي -كارشناس -2
 . هيئت علمي -كارشناس ارشد -3
 :چكيده

 cvs: computer vision)چشمي كه مشكالت شده نيتعداد كاربرا شاي افز موجب از رايانه استفاده گسترش :مقدمه

syndrome) بينايي در كاربران رايانه دانشگاه علوم  منظور بررسي سندرم به مطالعه اين. كنند مي تجربه را آن ناشي از
  . پزشكي شاهرود صورت گرفته است

 صورت هنفر از كاربران كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ب 313 دراين مطالعه مقطعي تعداد :ها مواد و روش
مشكالت ، شامل اطالعات دموگرافيك اي آوري اطالعات پرسشنامه روش جمع. سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند

 . قرار گرفت وتحليل تجزيهمورد  SPSS افزار نرماز طريق  ،بينايي بود كه پس از تكميل

درصد ليسانس  8/65تعداد  درصد مرد كه از اين 38/ 3درصد زن و  7/61 نفر شامل 313گروه مورد مطالعه  :ها يافته
نتايج نشان داد بيشترين فراواني . كردند ميهمه شركت كنندگان حد اقل يك ساعت در روز از رايانه استفاده . بوده اند

درصد و  19آبريزش  ،درصد25سوزش  ،درصد 30سردرد  ،درصد 49 خستگي چشم ،مشكالت چشمي در كاربران
 . درصد بوده است 22كدورت ديد 

براي پيشگيري آموزش . شيوع باالي سندرم بينايي ناشي از كار با رايانه گزارش شد در اين مطالعه :يريگ نتيجه
  . باشد ميكارمندان ضروري 
         . كاربران رايانه - (CVS) سندرم بينايي :واژگان كليدي
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 ارزيابي وضع تغذيه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
   شهسوارهاجر  ،3حقيقي ناهيد بلبل ،3زاده مهري دلوريان ،2بهارآيسا  ،1جواد حاتمي

  . بهداشت عمومي دانشجوي ،دانشجويي تحقيقات كميته ،شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -1
  . رشته علوم آزمايشگاهي دانشجوي ،دانشجويي تحقيقات كميته ،سمنان پزشكي علوم دانشگاه -2
  . عضو هيئت علمي ،شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -3

  :چكيده
نخستين گام ارزيابي تغذيه است و دانشجويان  اي نويسي تغذيه ي و برنامهريز برنامهامروزه براي هرنوع  :مقدمه

پژوهشي در اين زمينه انجام  ،لذا با توجه به اهميت موضوع. گروه جوان و فعال نياز به توجه ويژه دارند عنوان به
  . گرديد

دانشجو كه از سلف سرويس غذايي دانشگاه استفاده  215تحليلي تعداد  -توصيفيدر اين مطالعه  :ها مواد و روش
. صورت سه روز متوالي استفاده گرديد ساعت به 24 جهت ارزيابي وضع تغذيه از خاطره. كردند شركت داشتند مي

ي خورده شده با ها دست آوردن ميانگين غذا هاز ب بعد سپس با استفاده از جداول تركيبات مواد غذايي خام و پخته و
مقايسه گرديد و  ،باشد كند و يك مقياس استاندارد مورد مصرف مي را توصيه مي ميكه مقادير رژي جدول استاندارد

  . همچنين از بسامد غذايي جهت ارزيابي وضع تغذيه استفاده شد
ميانگين سني افراد مورد پژوهش  ،پسر بودند %7/30دختر و %3/69كه  نفر شركت داشتند 215در اين مطالعه  :ها يافته

: فوالت وويتامين سي به ترتيب زير بود ،كليسم، آهن ،پروتئين ،ميانگين دريافت انرژي. سال بود92/21ـ+8/2
 /55ـ+6 ،كرم78/5ـ+14 ،ميلي كرم 7/545ـ+208، ميلي كرم73/2/10ـ+18 ،كرم73/46ـ+6 ،كيلو كالري96/2039ـ+545

 كنند ميماهي مصرف ن ٪3/41 شير و ٪8/58 اييبود و از نظر بسامد غذ كرمميكرو

اسيد  ،آهن ،ي پژوهش مشخص گرديد كه دانشجويان از نظر دريافت كلسيم و فسفرها توجه به يافته با :گيري نتيجه
اي و همچنين ماهي  صورت يارانه هبه استاندارد كمتر دريافت كردهاند و الزم است موادغذايي نظير شير ب فوليك نسبت

  . بيشتر قرار داده شود به فوايد آن در برنامه غذايي دانشجويانبا توجه 
  .دانشجويان دانشگاه ،وضع تغذيه ،ارزيابي :واژگان كليدي
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 مانياسترس پرسنل مامايي شاغل در بخش زنان و زا زانيم يبررس

   شاهرود شهرستان يدولت يها مارستانيب
  4ريحانه عباسي ،3پور زهرا محبت ،4زاده مريم حسين ،3حيران الميرا نوري خشه ،2محسن دهقاني ،1مهندس جواد وطني

 . اي دكتري مهندسي بهداشت حرفه دانشجويي -اي گروه مهندسي بهداشت حرفه -دانشگاه علوم پزشكي تهران -1
  . عضو هيات علمي -مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2
  . دانشجويي كارشناسي مامايي -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشكده پرستاري و مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -3
  . اي دانشجويي كارشناسي بهداشت حرفه -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشكده بهداشت -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -4

  :چكيده
 يزندگ راتييتغ ريو بلند مدت نظ دياسترس شد. نامند ميتقاضا را پاسخ نامشخص بدن به هر گونه  استرس :مقدمه

را  يلذت زندگ ،به بدن بيشود و ضمن آس يموجب افسردگ ،قرار دهد ريفرد را تحت تأث يسازگار يياتواند توان مي
 طيمح در زين يا ندهيفزا يبا فشارها يهركدام به نوع ،روزانه ياجتماع يها استرس رغميعل ،پرسنل شاغل. ببرد نياز ب

روزمره  شيتجمع و افزا ،ياز استاندارد جهان يتر نييدر سطح پا يپزشك زاتيماما و تجه يرويكمبود ن. كار مواجه اند
  . گردد مياسترس موجود اضافه  يبه سطوح باال يفشار كار شيسبب افزا ،موارد ريدر بخش درمان و سا مارانيب

 يها مارستانيبمقطعي بر روي كليه ماماهاي شاغل در بخش زنان و زايمان -اين مطالعه توصيفي :ها مواد و روش
) هيو فاطم) ع(نيامام حس مارستانيب(شاهرود يدرمان يو خدمات بهداشت يارت دانشگاه علوم پزشكظتحت ن يآموزش

ي ها اطالعات دموگرافيك و شاخصپرسشنامه شامل دو بخش . انجام گرفت OSIPOWبا استفاده از پرسشنامه اسپيو 
 ،محدوده نقش ،دوگانگي نقش ،بي كفايتي نقش ،بار كاري نقش(استرس شغلي است كه در شش بعد استرس شغلي

پايين تر  :عالوه بر آن استرس شغلي به چهار طبقه تقسيم گرديد. طبقه بندي گرديده است) مسئوليت و محيط فيزيكي
 نيا ،16شيرايو SPSS يآمارافزار نرماز  يريبا بهره گ ،ها دادهپس از ورود . دمتوسط و شدي ،طبيعي ،از حد طبيعي

از  ،مشاهده شده ياحتمال يها معنا دار بودن تفاوت نييتع يبرا. تقرار گرف ليتحل و هزياطالعات مورد تج
  . استفاده شد انسيوار زيو آنال  Tيها آزمون
افراد از بيمارستان % 4/52و ) ع(افراد از بيمارستان امام حسين% 6/47كه نفر  21 ،تعداد كل افراد مورد مطالعه :ها يافته

متوسط سابقه كار افراد . مطلقه بودند% 8/4مجرد و % 8/23 ،متأهل% 4/71 ،سال 8/29ميانگين سني آنها . فاطميه بودند
 13/15اف معيار ساعت با انحر 1/42و همچنين متوسط ساعات كاري در هفته  17/4سال با انحراف معيار  52/4
 67/28كفايتي نقش  بي ،97/5با انحراف معيار  43/28باركاري نقش  ،ي استرس شغلي در ابعادها شاخص. دست آمد هب

 ،22/4با انحراف معيار  95/26محدوده نقش  ،60/5با انحراف معيار  95/30دوگانگي نقش  ،93/4با انحراف معيار 
  . حاصل گرديد 56/7با انحراف معيار  52/27حيط فيزيكي و م 89/5با انحراف معيار  76/29مسئوليت 
از  ،عطف به نتايج اين مطالعه و مقايسه با ديگر مطالعات مشخص گرديد كه دوگانگي نقش و مسئوليت: گيري نتيجه

  . باشند ميعوامل مهم ايجاد استرس در ماماها 
  ماما ،پرسشنامه اسيپو ،مارستانيب ،شغلياسترس  :واژگان كليدي



   زدهمين سمينار كشوري دانش و تندرستيدوا 
  

 91ماه  اسفند 8و  7

 47                                                                درماني شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 

شگا
 دان
صبح

ه   

 

آموزان دختر مدارس راهنمايي  اي دانش مقايسه آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه
 بين دو منطقه از ايران

  هاجر شهسوار ، سعيد ناظمي، 2حقيقي ، آسيه منصوري، ناهيد بلبل2، احمد خسروي2زاده ، مهري دلوريان1آيسا بهار
  . رشته علوم آزمايشگاهي دانشجوي -دانشجويي تحقيقات كميته -سمنان پزشكي علوم دانشگاه -1
  . عضو هيئت علمي -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -2

  :چكيده
آموزان دختر مقطع راهنمايي در  اين مطالعه با هدف مقايسه آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي دختران دانش :مقدمه

  . دو منطقه از ايران انجام شده است
آموز دختر در دو شهر شاهرود و ماليردر شرق و  دانش 587اد مقطعي تعد -در اين مطالعه توصيفي :ها مواد و روش
به منظور ارزيابي از . گيري ساده تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند با روش نمونه 1389غرب در سال

ها توسط  داده. ها بود نگرش و عملكرد براي نمونه, آگاهي, پرسشنامه اي استفاده شد كه حاوي اطالعات دموگرافيك
برآورد ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد بدين نحو بود كه . تحليل آماري فرار گرفتند -مورد تجزيهSPSSافزار  نرم

% 75- 50عنوان خوب و مطلوب و افرادي كه در محدودهي  حداكثر امتياز بود به% 75افرادي كه امتيازشان بيشتر از 
عنوان متوسط و  حداكثر امتياز قرار داشتند به% 50كمتر از عنوان متوسط و افرادي كه  حداكثر امتياز قرار داشتند به

  . عنوان ضعيف در نظر گرفته شد حداكثر امتياز را كسب كرده بودند به% 50افرادي كه كمتر از 
وعملكرد متوسط %) 2/55(نگرش خوب, %)5/59(در مجموع در دو شهر اكثريت افراد داراي آگاهي متوسط :ها يافته

  . باشد ر منطقه شمال شرق وضعيت مطلوب تر ميبودندوود%) 53/55(
توجه به اينكه  نتايج نشان دادكه نوجوانان دختر از آگاهي و عملكرد متوسط برخوردار هستند و با :گيري نتيجه

  . سازد اي مداوم را در نوجوانان مشخص مي عملكرد تغذيه اي مطابق نگرش آنها نيست، ضرورت مداخالت تغذيه
  . اي، دختران اهي، نگرش و عملكرد تغذيهآگ :واژگان كليدي
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  هاي ضد باكتريايي چاي كامبوچا ويژگي
  2جليل سعيد خزايي ،1حميدرضا آذرنيا ،1علي شوشتري

  . دانشجوي رشته پزشكي -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
  . رشته تكنولوژي جراحيدانشجوي  -كميته تحقيقات دانشجويي - دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  -2

  :چكيده
شود داراي  يا قارچ چاي از تخمير چاي و شكر همراه با همزيستي باكتري ومخمر توليد مي) KT(كامبوچا  :مقدمه

تركيب شيميايي موجود در چاي كامبوچا مطالعه شده است كه بسته به نوع چاي مورد . خواص درماني زيادي است
 ،استيك اسيد ،مهمترين تركيبات موجود در اين چاي عبارتند از گلوكونيك اسيد. استمتفاوت ) سبز يا سياه(استفاده 
ادعاي زيادي مبني بر اثرات مفيد اين . Bاسيدهاي آمينه و خانواده ويتامين  ،گلوكورونيك اسيد ،الكتيك اسيد ،اتانول

مقاومت نسبت به سرطان را زياد كرده از قارچ كامبوچا  اند كه   تحقيقات مختلف نشان داده. قارچ بر سالمتي وجود دارد
كند و سيستم ايمني را تحريك كرده و مشكالت  بيماريهاي قلبي عروقي جلوگيري نموده و به عمل هضم كمك مي

عالوه بر اين مطالعات شواهد زيادي مبني بر اثرات ضد اكسيداني و ضد باكتريايي اين چاي . دهد التهابي را كاهش مي
هاي  حاضر در كشور ما استفاده از چاي كامبوچا در برخي نقاط مرسوم است كه بررسي ويژگي در حال. وجود دارد

  . يك داروي گياهي الزم است عنوان بهبيوشيمايي و خواص درماني يا مضر آن براي معرفي اين نوشيدني 
ي كامبوچا و تركيبات در اين مقاله توجه ما معطوف به مطالعاتي است كه ويژگي ضد باكتريايي چا :ها مواد و روش

  . كند شيميايي آن را بيشتر روشن مي
 و ها تواند با اثرات ميكروبيال ناشي از بسياري از باكتري مطالعات مختلف نشان داده كه چاي كامبوچا مي :ها يافته

  . به دليل فعاليت آنتي باكتريال خود مقابله كند ها ويروس
اين چاي بر روي سالمتي نقطه شروع خوبي است و فهم بهتري از تحقيقات بيشتر درباره اثرات  :گيري نتيجه
  رود دهد كه در فعاليتهاي بيولوژيكي اين نوشيدني بكار مي اي به دست مي هاي پيچيده مكانيسم
  تركيب شيميايي ،آنتي ميكروبيال ،تخمير ،كامبوچا :كليديواژگان 
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  دردرمان بيماري ديابت  اثرگياه جينسينگ
سعيد  ،2زاده حسين قاسم ،1علي شوشتري ،1سري طهمورث صالح ،1شاداب شفيعي ،1اميرعلي قنبري ،1حميدرضا آذرنيا

   3جليل خزايي
  . رشته پزشكي دانشجوي -دانشجويي تحقيقات كميته -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -1
  . اي رشته مهندسي بهداشت حرفه دانشجوي -دانشجويي تحقيقات كميته -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -2
  . رشته تكنولوژي جراحي دانشجوي -دانشجويي تحقيقات كميته -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -3

   :چكيده
مشابه با ديابت با جينسينگ  حاكي است كه در گذشته يك نوع بيماري ،نتايج به دست آمده در حوزه پزشكي سنتي

جين سنگ آسياي با استفاده از گونه جين سنگ وجود دارد اما بيشتر گزارشات  11از نظر تجاري . شده است درمان مي
)Panax ginseng ( يا جين سنگ آمريكايي)Panaxquinquefolius L . (دست  ديابت به مكمل رژيم درماني ضد عنوان به

نقش مهمي را در طب سنتي در  در پزشكي چيني بسيار اهميت داشته و panaxsp)( همچنين جينسينگ. آمده است
) 1-(. رابهبود بخشد STZقادر است كه ديابت القايي توسط  )KRG(اي  جينسينگ قرمز كره. كند اسياي شرقي ايفا مي

KRG هاي ديابتي القايي توسط  در موش ي لنفاوي پانكراسها ها ر در طحال و گره تعداد لنفوستSTZ كند ترميم مي .
تحمل نسبت به گلوكز را به تاخير  KRGنتايج نشان داد كه تزريق . دهد پيشرفت ديابت را تقليل مي KRGهمچنين 

تحقيقات ديگر نشان داد كه اين تركيب داراي اثرات  .كند جلوگيري مي 2اندازد و از پيشرفت به سمت ديابت نوع  مي
بيانگر اين مطلب است كه مكانيسم ، مايشگاهياطالعات از. ي مضر بدن رادارا استها انتي بادي و كاهش دهنده چربي

KRG شود به انسولين اعمال مي در كنترل ديابت از طريق افزايش حساسيت نسبت.  
  . جينسينگ، ديابت :كليديواژگان 
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 (Cuminum  cyminum  L)  مروري براثرات فارماكولوژيك زيره سبز
 3دادروش  داود،  1منعمي عليرضا  ، 1شريفي سيد حسن سيد

  . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي,كميته تحقيقات دانشجويي  ,پزشكي  دانشجوي -1
 . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي  ,تحقيقات دانشجويي  كميته,پرستاري  دانشجوي -2

  :چكيده
  مهم   دارويي   گياهان   جزء سبز زيره و  باشد  مي   دارويي گياهان تنوع و تعداد حيث  از دنيا مناطق ترين غني از  ايران  :مقدمه

. باشد مي مرسوم كشورها از بسياري و ايران   چاشني در عنوان به سبز زيره مصرف  . رود مي  شمار  كشورمان به اقتصادي  و  
مطالعه گرد اين   از    هدف. باشد مي  دارويي گياه اين   خواص   عملكردها و سبز نيازمند شناخت زيره گياه از صحيح استفاده  

  . باشد مي  زيره سبز   دارويي   اثرات   آوري     هم
 Cuminum)سبر  زيره   ماكولوژيك  انجام شده درباره اثرات فار   مطالعات  مروري  بررسي   اين  در :ها مواد و روش

cyminum L. ) زيره سبز با استفاده   خواص دارويي و خوراكي  در مورد وجو در بين مقاالت معتبر شدند جست   بررسي
انجام شد كه در اين  Sid و Sciencedirectو Pubmedهاي معتبر پزشكي همچون  از كليد واژهاي مناسب در پايگاه

 36 ،نبود   دسترس   در   مقاله   در بررسي اوليه و حذف برخي از مقاالت كه متن كامل   و   آمده  دست همقاله ب 140مرحله
  . مورد بررسي قرار گرفت  و  جدا شدمقاله مرتبط با عنوان 

 و همچنين باشد مي C10H12O فرمول به وكومينول كومينيك  آلدهيد  اسانس زيره دهنده تشكيل اصلي ماده :ها يافته

از اثرات دارويي ذكر شده براي . مقاديركم در زيره پيدا ميشود به كومينيك  الكل  و    كارون، فالالندرن ،سيمن مثل موادي
اشريشيا  و برويس باسيلوس ،پيلوري هاي هليكوباكتر سبز ميتوان به فعاليتهاي ضدباكتريايي آن بر روي باكتريزيره 

 500و 50 هاي غلظت در سبز اسانس زيره چنين مشخص شده كه هم. قارچي بوده همچنين داراي اثرات ضد . اشاره كرد
 از ناشي درد شدت كاهش در زيره افشره ).>001/0P( گردد مي  توموري  هاي سلول مهار موجب ليتر گرم درميلي ميلي

را كاهش و فعاليت آريل استرازي  شده  اكسيدLDL  خون و قند ميزان سبز زيره عصاره. است مؤثر سزارين از پس نفخ
 خاصيت ،از ديكر اثرات زيره ميتوان به خاصيت صفرا بربودن. )>05/0P( را افزايش داده) PNO1( آنزيم پاراكسوناز

 ،تحريك هضم ،آور عرق ،درد ضدنفخ و دل ،مقوي غرائز جنسي ، ضدسرطان ،تشنج ضد ،كننده ضدعفوني ،اكسيداني آنتي
  . ي زخم اشاره كرد دهنده و بهبود نيرو بخش ،آور اشتها ،محرك ادرار

زيره سبز براي درمان  توان از كشور مي  داخل توليد در غذا و  چاشني عنوان به گياه مصرف به توجه با :گيري نتيجه
  . استفاده كرد كاهش اثرات جانبي داروهاي شيميايي ها و بيماري

  . كيومين سيمينوم ،زيره سبز ،اثرات فارماكولوژيك :كليديواژگان 
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داري اسالمي در بالغين  بررسي تغييرات فاكتورهاي بيوشيميايي در طي روزه
  سالم

  زينت حيدري، ناصر وحدتي، محمد مشيري ،1سعيده دلپذير
  . دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد -1

  :چكيده
سال روزه  15سال و آقايان باالي سن  9ي باالي سن ها رمضان يك ماه مقدس است كه در طي آن خانم :مقدمه

اين طرح در . كنند ميدخانيات پرهيز  آشاميدن و ،به اين صورت كه از سحرتا بعد از غروب آفتاب از خوردن. گيرند مي
  . به بررسي تغييرات فاكتورهاي بيو شيميائي در اثر روزه داري پرداختيم

روز مانده به رمضان و  7داوطلب سالم كه فرم رضايت نامه را پر كرده اند خواسته شد كه در  30از  :ها مواد و روش
استاندارد ارزيابي شد و براي وزن و فشارخون افراد بصورت  ،قد. رمضان در نمونه گيري شركت كنند 28در روز 

 ،قند خون :ارزيابي عبارتند از فاكتورهاي مورد. بررسي فاكتورهاي بيوشيميايي و سيتولوژي نمونه خون گرفته شد
  . مورد بررسي قرار گرفتSPSS آماري افزار نرمدست آمده با  و نتايج به HDL, LDL ،تري گليسريد ،كلسترول
. 0بود كه بعداز رمضان به  82. 26±755. 0ي مورد بررسي قبل از رمضان برابر اه ميانگين وزن نمونه :ها يافته

شاخص توده بدني هم قبل از رمضان در مردان و . بود معناداركه اين كاهش از نظر آماري  ،كاهش يافت16. 75±26
 32. 26 ±50. 1 و 07. 26 ±85. 0ترتيب به  هب بود كه بعد از رمضان 8. 26±45. 1 و 83. 26±91. 0زنان بترتيب برابر 

  . بود معناداركاهش يافت كه اين كاهش از نظر آماري 
در رابطه با ميانگين . ي را نشان ندادمعنادارفشار سيستولي و دياستولي هر چند كاهش داشتند ولي تغييرات 

   .نبود معناداري پالكتي كاهش نشان داد اما اين كاهش ها شاخص، ي سلولي و بيوشيمياييها شاخص
بودن افراد مورد بررسي تغيير  علت سالم هب. تواند يك روش كاهش وزن ايمن باشد ميروش روزه داري  :گيري نتيجه
  . ي ديگر بروز نكردها ي در شاخصمعنادار

  .شاخص توده بدني ،روزه داري اسالمي ،رمضان ،فاكتورهاي بيوشيميايي :كليديواژگان 
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خواب  بر بهبود كيفيت) فوتبال دستي و فوتسال(تمرين ورزشي  تأثيربررسي 

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در سال  پسر مرتبط با تندرستي در دانشجويان
  90-91 تحصيلي

  4زهرا كمياب ،3حسين ابراهيمي ،3حميد كالليان مقدم ،3علي يونسيان ،2محمد حجازي سيد ،1قلي اجاكبر  علي

  . كارشناس تربيت بدني -شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -1
  . استاديار -دانشگاه ازاد اسالمي مشهد -2
  . عضو هيئت علمي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -3
  . موزشآكارشناس ارشد  -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -4

   :چكيده
بر بهبود تاثير بهتري ) فوتبال دستي و فوتسال(كدام نوع از تمرينات ورزشي نييتع هدفاين پژوهش با  :مقدمه

نفر داوطلب دانشجويان پسر  150جامعه آماري را . پسر دارد انجام گرديد كيفيت خواب مرتبط با تندرستي دانشجويان
نفر نمونه پژوهشي به صورت ساده و كامالً  66كه از بين آنها تعداد  ،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود تشكيل دادند
در پايان دوره تمريني . و كنترل به صورت تصادفي تقسيم شدند وتسالف ،تصادفي انتخاب و به سه گروه فوتبال دستي

پرسشنامه پس از آزمون را  نفر باقيمانده 62نفر از افراد به علت عدم همراهي در تمام جلسات از پژوهش حذف و  4
  . كامل نمودند

العات ابتدا از آمار توصيفي در تجزيه و تحليل آماري اط. باشد مينيمه تجربي  پژوهش از نوع روش :ها مواد و روش
  . استفاده گرديد )واليس وآزمون توكي كروسكال، ي ناپارامتريكها آزمون(سپس از آمار استنباطي

تمرينات . ي داردمعنادارثير أت ها آزمودنيكيفيت خواب  بر )فوتبال دستي و فوتسال( ورزشي تمرينات :ها يافته
گردد  ميكاهش اختالالت خواب  ،مرتبط با تندرستي كيفيت زندگي منجر به بهبود)فوتبال دستي و فوتسال( ورزشي

  . كاهش نشان ندادند ي مذكور اختالفي در كاهش يا عدمها نسبت به متغير واين دو نوع تمرين ورزشي
اي  هاي دونفره به صورت دوره كردن و انجام تمرين آموزشي و در غالب تيم گروه فوتبال دستي با گرم :گيري نتيجه
كردندو  مينفره بازي  5هاي  كردن و انجام تمرينات آموزشي و تقسيم به تيم كردند و گروه فوتسال با گرم ميبازي 

هاي گروهي و فردي دانشجويان مشابه بود و  مابقي فعاليت. گروه كنترل كه در هيچ برنامه تمريني حضور نداشتند
شدت تمرين فوتبال دستي تا قبل از ضربان . م شدهاي پيش آزمون انجا سپس اندازه گيري. اختالفي باهم نداشتند

تمرينات دو گروه . شد ميمحاسبه )220 –سن (ضربان كه از روش % 65تا  60بيشينه و شدت تمرين فوتسال با ضربان 
  . دقيقه انحام گرديد 65تا  60جلسه در هشت هفته و هفته اي سه جلسه و زمان  24در سالن و به مدت 

  دانشجويان  ،تندرستي ،كيفيت خواب ،كيفيت زندگي ،تمرينات ورزشي :كليديواژگان 
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 شيوع الغري و اضافه وزن و چاقي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 
  سعيد ناظمي ،جر شهسوارها ، حقيقي ناهيد بلبل، هزاد مهري دلوريان ،2آيسا بهار ،1جواد حاتمي

 . آموختهدانش  -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
 . دانشجوي علوم آزمايشگاهي سمنان  -2
  . عضو هيئت علمي دانشگاه  -3

  :چكيده
ي تن سنجي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ها هدف ازاين مطالعه ارزيابي تغييرات شاخص :مقدمه

 افزايش يا كاهش وزنييكه بيشتر در معرض خطر مشكالت تغذيه اي اعم از ها توان گروه ميبوده است از اين طريق 
ي در ارتقاء مؤثرگام  BMIبا توجه به اينكه با كنترل . مناسب جهت پيشگيري و درمان را صورت داد پي بردو اقدامات

از  اي توان برداشت ودر اينميان توجه به توده ميي درمان ها وكاهش هزيننه ،كاهش بروز برخي بيماريها ،سطح سالمت
نظر  معقول تر به )جوانان(ويا گروهي كه به بخش فعال جامعه تبديل خواهند شد  جمعيت كه در سن باروري هستند

آينده سازان متمركز  عنوان بهرسد به همين دليل تحقيق خود را بر روي گروه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  مي
كرديم ودر اين راه از متد انتروپومتري بهره گرفتيم باشد كه گامي هر چند كوچك در جهت حفظ وارتقاي سالمت اين 

  . قشر برداشته باشيم
از بيندانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  ها مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي مقطعي بوده ونمونه :ها مواد و روش

نفر به دست  200تعداد % 95عه به روش تصادفي با سطح اطمينان المط انتخاب شدند در اين 1389 در سال شاهرود
. نفر پسر انتخاب شدند 66نفر دختر و 134تعداد . پرسشنامه واندازهگيريتن سنجي انجام شد 215آمد كه در مجموع 

سالمتي بهترين  – اي ي تغذيهها صيكي از شاخ عنوان به BMIوزن وقد دانشجويان توسط پرسشگراناندازه گيري شد
باشد و به همين دليل ارتباط بسيار نزديك با شناخت مرگ و مير تام از  ميشاخص جهت تعيين ميزان سالمت فرد 

 ،WHOبراساس طبقه بندي . قلبي و عروقي و كيسه صفرا دارد ،ريوي ،بيماريهاي گوارشي ،بيماريهايي مانند ديابت
سپس . تحت عنوان چاق تعريف شده است BMI 30اضافه زون و 25 -0/29 ،كم زون 5/18كمتر از  BMIمقادير 

شاخص پراكندگي (ي آمار توصيفي ها استفاده گرديد با استفاده از روش SPSS افزار نرمآناليز آماري اطالعات از 
  . رد تجزيه وتحليل قرار گرفتمو ها داده )آزمون كاي دو(رسم نمودارها و آمار تحليلي  ،تنظيم جداول ،مركزي
 BMIباشد بين ميانگين  مي 92/21 ±8/2ودر پسران  95/20 ±70/2در دانشجويان دختر  BMIميانگين  :ها يافته

 ٪1/12درصد الغرو 8/15در بين افراد مورد پژوهش . ي وجود نداردمعناداردختران و پسران از نظر آماري اختالف 
  . اضافه وزن داشتند

بنابراين ارائه . باشد ميبررسي بيانگر وجود مواردي از سوء تغذيه در بين دانشجويان مورد مطالعه  :گيري نتيجه
  . گردد ي مناسب تغذيه اي و اصالح شيوه زندگي توصيه ميها برنامه

 . دانشجويان ،الغري ،اضافه وزن :كليديواژگان 
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 بررسي الگوي غذايي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
  جر شهسوار ها  ،3حقيقي ناهيد بلبل ،3هزاد مهري دلوريان ،2آيسا بهار ،1حامد شير محمدي ،1جواد حاتمي

 . رشته دانشجوي -دانشجويي تحقيقات كميته -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -1
  . رشته علوم آزمايشگاهي دانشجوي -دانشجويي تحقيقات كميته -سمنان پزشكي علوم دانشگاه -2
  . عضو هيئت علمي -شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -3

  :چكيده
ي غذايي ها توجه به اهميت شيوه تغذيه مناسب در سالمت جامعه اين مطالعه مقطعي با هدف شناخت الگو با :مقدمه

 . ي غذايي و سالمت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود اجرا گرديدها بر الگو مؤثرو عوامل 

اطالعات الزم از طريق . دانشجو شركت داشتند 215تحليلي تعداد  -توصيفيدر اين مطالعه  :ها مواد و روش
ساعت ياد آمد خوراك و پرسشنامه اطالعات عمومي از دانشجويان  24پرسشنامه  ،نيمه كمي بسامد خوراك پرسشنامه

مورد  اه استفاده گرديد و داده SPSSافزار  اخذ و پس از ورود اطالعات سپس آناليز آماري اطالعات از نرم
  .قرار گرفت وتحليل تجزيه
 پژوهش مورد ميانگين سن افراد، بودند پسر ٪7/30 و دختر% 3/69نفر شركت داشتندكه  215در اين مطالعه  :ها يافته

نفر  23داراي فشار خون طبيعي و%) 6/85(نفر  184كننده در مطالعه  در بين افراد شركت. بود سال92/21ـ+8/2
 )7/16(نفر  36در بين افراد شركت كننده . باشند ميداراي فشار خون باال  )%7/3(نفر  8 و فشار خون پائين )17/10%(

كنند و  وعده غذايي استفاده مي 5از %) 9/7(نفر  17 وعده و 4%) 3/22(نفر  48وعده  3 )%53(نفر 114وعده 2درصد 
مغزها  و  %5/3ونان و پنير % 9/27ميوه درصد و  1/39بيسكويت  در بين مواد استفاده شده ميان وعده به ترتيب كيك و

دهد و شير و نوشابه وچيپس كمترين ميان  را به خودش اختصاص مي ها بيشترين ميان وعده% 6ي روغني ها ودانه
نفر بعد از غذا   ،22مصرف نمك  )%3/56(نفر  21 ،بالفاصله )%8/9(نفر 21 :در مورد مصرف چاي. وعده مصرفي است

نفر  164 از نمك معمولي و )%2/18(نفر  22 :در مورد مصرف نمك. و بقيه بندرت چاي ميل ميكنند )نفر 69(% 1/32
در مورد سوال . نفر از نمك مصرفي خانواده اطالعي نداشتند 8 ،از هر دو نوع ) %8/9(نفر  21نمك يددار و )3/76%(

از  )%3/19(نفر  20از ساندويچ و )%3/17(نفر  37 :كنند در صورت نداشتن غذا از كداميك از غذاهاي زير استفاده مي
از نان و پنير استفاده  )%8/22(نفر  49 همبرگر و )%8/9(نفر  21 مرغ باالترين مقدار و از تخم )%5/40(نفر  87پيتزا و 

 22 ،از گوشت )%2/4(نفر 9 :كنند پاسخ دختران به كدام نوع از موارد در دوران عادت ماهيانه بيشتر مصرف مي. كنند مي
هيچ تغييري در  )%8/69(نفر  105از شكالت و بيشترين تعداد  )%5/16(نفر 14 ،مربا ،عسل  ،از شيريني )%2/10(نفر 

دارند و  )%2/57(نفر  123 :مصرف هله هوله. كنند مي غذاهاي قبلي را مصرف دهند و روتين برنامه غذايي خود نمي
  . ندارند )%3/42(نفر  91

ي پژوهش مشخص گرديد كه الگوي مصرفي دانشجويان در مصرف شير و ماهي ها به يافتهتوجه  با :گيري نتيجه
ي غذايي متنوع و با كيفيت ها توجه به طراحي منو ،طور كلي هبستگي بيشتري به توزيع آن در سلف سرويس داردپس ب

 . براي دانشجويان ضروري است

  علوم پزشكي شاهروددانشجويان دانشگاه  ،الگوي غذايي ،بررسي :واژگان كليدي
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بررسي نگرش بيماران و پرسنل اتاق عمل در خصوص ميزان رعايت حقوق بيمار 
  91-1390شاهرود در سال) ع(ي عمل بيمارستان امام حسين ها در اتاق

  1فرزانه شريعتي ،1سپيده مالحسني

  . اتاق عمل -دانشجويي تحقيقات كميته ،شاهرود پزشكي علوم دانشگاه -1
   :چكيده
هدف از اين پروژه بررسي ميزان رعايت حقوق بيماران در اتاق عمل توسط كادر پزشكي و پرستاري است  :مقدمه

كه وظيفه انها جلب اعتماد مريض و راز داري از طريق اگاهي و درايتي است كه دارند تا بتوانند شرايطي را فراهم كنند 
و شرح وظايف طرح شده از طرف وزارت  ها طبق استاندارد ي پرستار راها مراقبت ،كه عالوه بر رعايت حقوق بيمار

  . و اموزشپزشكي ارائه دهند، درمان ،بهداشت
چندين مقاله از پيش تهيه شده ومطالعه كتب مرتبط با اخالق  اين پروژه با كمك گرفتن ازنتايج :ها مواد و روش

بستري در بخش جراحي بيمارستان امام حسين پزشكي و طرح پرسشنامه و نظر سنجي از كادر اتاق عمل و بيماران 
  . تكميل گرديد 91-1390شاهرود در سال ) ع(

ي عمل بيمارستان امام ها مده از مطالعات راجع به ميزان رعايت حقوق بيماردر اتاقآدست  هبر اساس نتايج ب :ها يافته
  : ستحسين درصد رضايتمندي بيماران بر اساس پرسشنامه تحقيقاتي اين گونه بوده ا

اكثر بيماران از منشورحقوق بيمار اطالع نداشته وپس از اگاهي توسط پرسشنامه بيشترين ميزان رعايت حقوق بيمار 
و ميزان رعايت حقوق بيمار  )افراد رضايتمندي كامل داشته اند% 84(مربوط به حفظ حريم خصوصي بيمار بوده است 

  . كنند ميپرسنل اصول مربوط به استريل را بيشتر رعايت % 83توسط پرسنل بر اساس نتايج بدست امده از پرسشنامه 
درصد موارد رعايت شده  47در پژوهش حاضر مشاوره قبل عمل توسط پزشك و پرسنل اتاق در  :گيري نتيجه

درصد  2/86نعمت اللهي اين ميزان را  درصد ذكر ميكند 5/84است رنگرزرفتار محترمانه كاركنان با بيماران را در 
درصد از پرسنل با لحني محترمانه و صميمي با بيماران ارتباط برقرار 68مطالعه كنوني نشان داد كه تنها . نمودهگزارش 
  . درصد طرف پرسنل احترام كاملي صورت نميگيرد3/75اما مطالعات انجام شده در تركيه نشان داده است كه . ميكنند

تي از حقوق بيمار رعايت اين حقوق بيشتر مورد توجه و اجرا با افزايش اگاهي پرستاران و ديگر كاركنان گروه بهداش
  . قرار خواهد گرفت
  .اتاق عمل، رعايت حقوق بيمار :واژگان كليدي
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 ارتقاء منظور به (WHO) ايمن جهاني جامعه طرح سازي پياده امكان بررسي

  )شاهرود شهر موردي نمونه( زلزله از ناشي حوادث بر كيدأت با شهر ايمني سطح
  2مقدم ، محمدرضا زند1حامدرضا حيدري

 .ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه -1
  .ريزي روستايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان استاديار گروه جغرافيا و برنامه -2

  
  :چكيده
 افتهي اي گسترده ابعاد ،جهان نقاط اكثر در شهري زندگي كيفيت و يريز برنامه بحران ،21قرن آغاز در امروزه :مقدمه

 هاي وعده همچنين ،غرب داري سرمايه جوامع در فضايي عدالت و انسان تعالي ،مدني آرمانشهر وعدة شده باعث و
 جهان كسب در توسعه و رشد)gifts( مواهب از افراد كساني برخورداري بر مبتني كمونيسم آرمانگرايي و ايدئولوژي

 با ،توسعه درحال كشورهاي در بويژه امروزي شهرهاي. نباشد بيش) misgiving( توهمي عمل در ،معنوي و مادي
 سالمت و ايمني برقراري به توجه نيازمند ديگري دورة هر از بيش ،مستمر شهرنشيني و جمعيت رشد به توجه

جامعه ايمن كه در اولين كنفرانس پيشگيري از سوانح و تصادفات در سپتامبر  مقولة ،ميان اين در باشد مي شهروندان
بهداشت و سالمت بود و تأكيد  ،دستيابي به جامعه ايده آل از لحاظ ايمني صدد در ،طرح شد  در استكهلم 1989سال 

جامعه ايمن . ني بوداصلي آن نيز بر برخورداري تمام انسانهاي كره زمين از حق برابر در برخورداري سالمت و ايم
مبتني بر پيشگيري از حوادث است كه متكي به مشاركت مردم و دخالت مسئولين محلي و همكاريهاي بين بخشي 

يابد و ميتواند  ميدر اين مدل اهداف و شاخصهايي منظور شده است كه با رسيدن به آنها جامعه مورد نظر تحقق . است
اين ارتباط پايان نامه حاضر نيز با هدف مطالعة وضعيت موجود شهر شاهرود در . به شبكه جهاني جامعه ايمن بپيوندد

 جانبه همه نگاه با ايمني سطح افزايش با شهر ارتقاءاز ابعاد مختلف به مطالهة گستردة آن پرداخته است و با هدف 
 شهر سطح در آيا بپيوندد؟ ايمن جهاني جامع به تا دارد را آن پتانسيل شاهرود شهر آيا كه. گردد مي مطرح سواالتي
 تجربيات داد؟ خواهد شهري انريز برنامه به را طرح اين سازي پياده اجازه ايمن جهاني جامع يها شاخص شاهرود
   كنند؟ مي پيشنهاد ايمن شهر نمودن مشخص براي را ييها شاخص چه راستا اين در جهاني
 مطرح يها راهكار از يكي عنوان به ايمن جهاني جامع رويكرد نمودن مطرح با حاضر تحقيق بنابراين :گيري نتيجه
 از اكنون هم كه شاهرود شهر سطح در مهم اين مطالعه به شهري پايدار توسعه به رسيدن براي يريز برنامه در جهاني

 بوده ميداني – اسنادي مطالعه، دراين تحقيق روش. است پرداخت برد، مي رنج زيادي. . . و محيطي كالبدي، مشكالت
 ميداني، مطالعات حاصل واقع در كه نيز تحقيق اين نتايج. باشد مي اي توسعه – نيزكاربردي حاضر تحيقيق نوع و

 محيطي، كالبدي، موجود شرايط كه دهد مي نشان است GIS محيط در AHP مدل از استفاده و مشاهدات مصاحبات،
 مانند مناسب تمهيداتي وها  برنامه سازي پياده نيازمند و ندارد قرار مناسبي وضعيت در شاهرود شهر. . . و اجتماعي

 مردم سالمت و كالبدي وضعيت بهبود و زندگي كيفيت ارتقاء براي جهاني ايمن جامعة مختلف شاخصهاي ايجاد
   باشد مي شاهرود
 شاهرود شهر ،پايدار توسعة ،ايمن شهر ،بحران مديريت ،ايمن جامعة :كليدي واژگان
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يك مطالعه  ،و هماتوكريت خون بندناف نوزاد با روش زايمان ارتباط هموگلوبين
  مروري

  4زهره عباسي ،3سيدحسن سيدشريفي ،2افسانه مقاميفر ،1فرخاني دوست معصومه حسن
  . كارمند دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،كارشناس مامايي و زنان -1
  . دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شماليكارمند  ،كارشناس مامايي و زنان -2
  . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،پزشكي عمومي دانشجوي سال چهارم -3
  . شمالي خراسان پزشكي علوم دانشگاه ،مامائي ارشدآموزش كارشناس ،مامائي گروه علمي هيئت عضو -4

  :چكيده
. يكي از ذخاير آهن شيرخوار براي برخورد با كم خوني فقرآهن استميزان هموگلوبين باالي بدو تولد  :مقدمه

كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن يكي از مهم ترين مشكالت سالمتي و تغذيه اي در دنيا و به خصوص ايران است 
كاهش قدرت يادگيري و افت تحصيلي و  ،كه ميتواند موجب اختالل در رشد و تكامل و هماهنگي سيستم اعصاب

بنابراين اطالع از ميزان افرادي كه در بدو تولد مقادير كافي آهن در بدن خود . ي اختالل در سيستم ايمني شودحت
يكي از عواملي كه سبب كاهش هموگلوبين بدو تولد و در نتيجه تشديد كم . ندارند از اهميت بسزايي برخوردار است

اين پژوهش بمنظور تعيين ارتباط ميزان هموگلوبين و . نوع روش زايماني مادر است ،شود ميخوني فيزيولوژيك 
  . هماتوكريت خون بندناف با نوع زايمان انجام گرفت

ي معتبر ها اين پژوهش يك مطالعه مروري با تحليل محتوي مقاالت علمي ايندكس شده در سايت :ها مواد و روش
  . انجام شد پزشكي
گرم در  2-3(آخر زندگي داخل رحمي سريع افزايش ميابد  يها غلظت هموگلوبين خون نوزاد طي هفته :ها يافته

نيز اثر قابل توجهي روي حجم خون و  از طرفي زمان بستن بندناف هنگام زايمان. )38- 40ي ها دسي ليتر بين هفته
حجم خون  ،نگه داشتن نوزاد زير سطح جفت و تاخير در بستن بندناف براي چند دقيقه. توده گلبول قرمز نوزاد دارد

تواند  مياحتماال زودتر از موعد متولد شدن نوزادان سزاريني يا از دست دادن خون . افزايش ميدهد% 40-60وزاد را ن
در برخي مطالعات مقدار متوسط . علت پائين تر بودن هموگلوبين و هماتوكريت در نوزادان سزاريني باشد

پائين تر بوده اما ارتباطي بين اريتروپويتين و هماتوكريت اريتروپويتين در نوزادان سزاريني نسبت به نوزادان طبيعي 
  . خون بندناف مشاهده نشده است

اين نوزادان بيشتر در  ،با توجه به كمتر بودن مقدار هموگلوبين و هماتوكريت نوزادان زايمان سزارين :نتيجه گيري
  . معرض خطر كم خوني فقر آهن در آينده هستند

 روش زايمان ،خنون بندناف ،هماتوكريت ،هموگلوبين :كليدي واژگان
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در روند ترميم زخم پوستي  )Punica Granatum( "پيه انار "اثر عصاره بررسي
  رت نر ديابتي نژاد ويستار

  3آبادي نصر ميترا حيدري ،2عبدالحسين شيروي ،1مليحه منطقي

 . دانشجوي كارشناسي ارشد سلولي تكوين -1
  . دامغاناستاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد  -2
  . استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند -3

  :چكيده
از  ها و عوارض ناشي از آن ها زخم. باشد ميمروزه سالمت از موضوعات مهم و مورد توجه جوامع انساني  :مقدمه

لذا شناخت عواملي كه بتوانند در درمان زخم . گردند ميعوامل تهديد كننده سالمت هستند كه به علل مختلف ايجاد 
گياهان دارويي در رفع اين مشكل نقش مهمي را . جلوگيري كنند حائز اهميت است ها باشند و از گسترش آسيب مؤثر

انار در روند بهبود زخم پوستي رت ديابتي و  "پيه"در اين مطالعه به اثر عوامل گياهي موجود در عصاره . كنند ميبازي 
 . يابتي پرداخته شدغير د

هاي  تايي در گروه 8گروه  4به ) گرم130-180(سر موش صحرايي نژاد ويستار 32در اين تحقيق  :ها مواد و روش
و ) ديابتي و تيمار با تك دوز عصاره( 1گروه تجربي ،)بدون تيمار ،ديابتي(شم  ،)بدون ديابتي شدن و تيمار(كنترل 

 2هايي به طول  گروه بريدگي 4تقسيم شدند و سپس در هر ) مضاعف عصاره ديابتي و تيمار با دوز( 2گروه تجربي
هاي آزمايش  مساحت زخم در روز. بر روي پوست پشت ايجاد شد و روند بهبود زخم روزانه پيگيري شد متر سانتي

شناسي در  فتبه منظور مطالعات با. گيري شد و درصد بهبود زخم محاسبه شد اندازه MATLAB افزار نرمبا استفاده از 
هاي آماري بر اساس آزمون  شد و آناليز داده هايي از زخم برداشته از هر گروه نمونه 21و  14 ،7 ،5/3روزهاي 

  . انجام شد SPSS افزار نرمو آزمون تعقيبي توكي به كمك  ANOVAواريانس يك طرفه 
بار در روز شده با با عصاره پيه انارنسبت به سه  2با استعمال  2متوسط زمان ترميم زخم در گروه تجربي  :ها يافته

نسبت به سه  2در بررسي بافت شناسي نيز عالئم بهبود بافت پوست در درمان با گروه تجربي . گروه ديگر كمتر بود
  . است ي داشتهمعنادارگروه ديگر تفاوت 

 . كند ميهاي ديابتي را تسريع  نار روند بهبود زخماين تحقيق نشان داد كه تجويز موضعي عصاره پيه ا :گيري نتيجه

  . پوست ،رت ،زخم ،پيه انار ،ديابت :واژگان كليدي
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بر سالمت خواب بيماران بستري در بيمارستان از ديدگاه  مؤثرعوامل بررسي 
  بيماران

  3ياسر تبرايي ،2فريبا كيقبادي ،2فرزانه كيقبادي ،1هاجر صادقي
   كارشناسي ارشد آموزش پرستاري داخلي جراحي ،عضو هيئت علمي ،سبزوارپزشكي  دانشگاه علوم -1
  دانشجوي مامايي  ،كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -2
 كارشناسي ارشد آمار  ،عضو هيئت علمي ،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -3

  :چكيده
كميت و كيفيت خواب بر . سالمتي الزم استشود و براي حفظ  ميخواب يكي از نيازهاي جسمي محسوب  :مقدمه

شرايط محيطي و ديگر عوامل مربوط به خواب  ،اي از رفتارها سالمت خواب به مجموعه. كيفيت زندگي تاثير دارد
رعايت قواعد مربوط به خواب . خوابي باشد تواند به تنهايي يا جزئي از درمان بيماران با مشكل بي مياشاره داردكه 
بيماران بستري % 65بيش از . نمايد ميگردد و فرد خواب نيروبخش را تجربه  ميكيفيت و كميت خواب  منجر به بهبود

از آنجاييكه خواب يك . شوند ميخوابي  در بيمارستان از اختالل خواب شاكي هستند و به صورت حاد دچار بي
نمودن وضعيت و موانع تامين  خود بيمار معتبرترين و مهمترين فردي است كه قادر به بيان ،وضعيت ذهني است

خواب است و با توجه به اينكه دانش محدودي در مورد عواملي كه باعث افزايش توانايي بيماران در رفتن به خواب 
بر سالمت  مؤثراين مطالعه با هدف بررسي عوامل ، معمولي و در زماني كه در بيمارستان بستري هستند وجود دارد

  . دگرد ميخواب از ديد بيماران 
نفر از بيماران  384 جامعه مورد بررسي را. باشد مي تحليلي-از نوع توصيفي اين پژوهش مقطعي :ها مواد و روش

كه شرايط  هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهر سبزوار بيمارستان CCUجراحي و  ،هاي داخلي بستري در بخش
و  فردي مشخصات :قسمت 2اي شامل  پرسشنامه ،اطالعات ابزارگردآوري. دادندتشكيل  ،ورود به مطالعه را داشتند

ها  كه از طريق مصاحبه تكميل وتحليل داده ،بود/ 76سوال و آلفاي كرونباخ  59بر سالمت خواب شامل  مؤثرعوامل 
  . انجام شد 18نسخه  SPSSبا استفاده از آمار توصيفي و آزمون كاي دو در محيط 

سابقه اختالل % 61سابقه بستري نداشته و % 53ميانسال بوده و % 2/68و  متاهل% 86 ،مرد%  7/54 :گيري نتيجه
سروصداي مالقات كنندگان و خوابيدن روي تخت بيمارستان به ترتيب . خواب قبل از بستري شدن را ذكر ننمودند

اندن و از عادات خواب دعا خو ،از عوامل جسماني درد و تنگي نفس. بر خواب بودند مؤثربيشترين عوامل محيطي 
. بر سالمت خواب بودند مؤثرصحبت كردن با ديگران و از عوامل فردي نگراني از مخارج بيمارستان بيشترين عوامل 

توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار تصويب و حمايت  ،اين پژوهش تحت عنوان طرح تحقيقاتي
  . گردد ميكه از مسئولين مربوطه سپاسگزاري  ،مالي شده است

  بر سالمت خواب مؤثرعوامل  ،بيمار بستري ،سالمت خواب :واژگان كليدي
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 فرآيند تلقيح مصنوعي و ارتباط آن با اخالق اسالمي
 4حامد مرتضوي ،3چهر محبوبه طباطبايي ،2فرخاني دوست زهرا حسن ،1فرخاني دوست معصومه حسن

 . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شماليكارمند دانشكده پرستاري مامايي  ،كارشناسي مامايي و زنان -1
 . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شماليكميته تحقيقات  ،دانشجوي كارشناس پرستاري -2
 . شمالي خراسان پزشكي علوم دانشگاه علمي هيئت عضو ،مامائي آموزش ارشد كارشناس -3
4- Phd شمالي خراسان پزشكي علومدانشگاه  علمي هيئت عضو ،پرستاري . 

  :چكيده
از مهمترين و بحث . ماي ي چشمگيري در زمينه پزشكي توليدمثل بودهها از اواخر قرن بيستم شاهد پيشرفت :مقدمه

ساالنه تعداد زيادي كودك در كشورهاي مختلف از  ،بطوريكه ستا "مصنوعي تلقيح " ،انگيزترين اين مسائل نوپيدا
 ،يبي كه امروزه از جهت علمي و عملي مطرح استدر احكام اسالم اين موضوع به ترت. راه اهداي گامت متولد ميشوند

توان  را در متون و منابع اسالمي و در اخبار و احاديث صدر اسالم نمي» تلقيح مصنوعي«عنوان  ،سابقه نداشته؛ بنابراين
ترين منبع شناخت احكام  ترين و مهم اصلياز طرفي . مستندي در تأييد يا رد آن ارائه كرد ،يافت تا به صورت منصوص

ابتدا به كتاب الهي نظر  ،موضوع اينالهي قرآن مجيد است؛ بنابراين واجب است در مسير بيان و استنباط حكم شرعي 
و با توجه  ايم پرداخته در حيطه اخالق اسالمي مسئله ايناخالقي و حقوقي  ،فقهي بررسي به مقاله اين در مالذا . شود

  . نظريات فقيهان و انديشمندان صاحب نظر را در اين باره اعالم مينماييم ،ام مبسوطبه احك
 با و حديث كتب نيز و كريم قرآن ،اي كتابخانه و محتوي تحليلي روش از ستفاده با پژوهش ينا :ها مواد و روش

 و قرآن كتاب از مضاميني ،ديني بنيادين نظريات به دستيابي سبب به و تحليل و بررسي حديثي هايافزار نرم از ستفادها
 كيفي و كمي مطالعات تمامي ،مطالعه مورد جامعه. گرديد گزينش ،است ديني اصلي منابع و متون از كه حديث كتب
 irandoc ، iranmedex، sid، scholare google، magiran، yahoo، google پايگاههاي در كه بود زمينه اين در شده انجام

  . ميباشد شده ايندكس انگليسي و فارسي زبان به
اتي وجود دارد كه به موجب آن زنان و مردان موظّف به حفظ آيگردد  معلوم مي كريم با مراجعه به قرآن :ها يافته

يات آ ،سورة نور 31و  30يات آ ،سورة مؤمنون 7تا  5يات آيات عبارت است از آاند؛ برخي از اين  فروج خويش شده
حفظ فروج در مردان و زنان به نحو كلّي و به صورت يك اصل اساسي و . جسورة معار 29 يةآسورة نساء و  23و  22

خواه ورود نطفه از طريق زنا باشد و  ،لزوم حفظ فرج از هر چيز است ،يات كريمهآعمومي واجب است؛ لذا مقتضاي 
. پذيرد صورت) لقيح مصنوعيت(هاي غير مشروع و يا اين كه به وسيله ابزار آالت پزشكي  يا از طريق ساير مقاربت

كنند و  استناد مي ». . . و الذين و لفروجهم حافظون اال علي ازواجهم«و » يحفظن فروجهن«به  ،قائلين به منع تلقيح
پاك  ،معتقدند بايد فروج از هر چيزي اعم از نگاه و لمس و در اختيار گذاردن براي ديگري كه جنينش را پرورش دهد

 . گرددنگه داشته شود و حفظ 

در روش تلقيح تخمك با . ندارد وجود فرض اين بودن حرام بر دليلي ،زوجه رحم به جنين درانتقال :گيري نتيجه
باروري . نظريه مخالف و موافق با استناد به برخي ايات و روايات وجود دارد 2اسپرم غير همسر از نظر حكم تكليفي 

 بيگانه رحم به جنين انتقال در. جايز نخواهد بود ،اسپرم غير از شوهراز نظر حكم باروري با  ،با تخمك غير از همسر
 . اند داده فتوا جواز عدم به اماميه فقهاي از برخي

 اخالق اسالمي ،فقه اسالمي ،قرآن كريم ،تلقيح مصنوعي :واژگان كليدي
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دانشگاه علوم پزشكي خراسان ي ها بيمارستانبخش اورژانس آلودگي صوتي در 
  91بجنورد در سال  شمالي شهر
  2آبادي رجبعلي حكم ،1ندا تخشا

  . دانشجوي كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده بهداشت - دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -1
  . مربي هئيت علمي -كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي -دانشكده بهداشت -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -2

  :چكيده
بيمار در زمان اقامت و بستري در بيمارستان با توجه به دردهاي وي حائز اهميت  شآسايتوجه به آرامش و  :مقدمه

كه  در صورتي ،تواند بيماري فرد را تشديد نمايد عالوه بر اين مي ها خاصي است باالتر از حد مجاز بودن آالينده
خواهد گذاشت و در نتيجه اثر منفي در ارائه خدمات  تأثيرعوامل زيان آور محيط كار از حدمجاز فراتر رود بر كاركنان 

ي ها اورژانس بيمارستاناين تحقيق با هدف بررسي وضعيت صدا در بخش لذا . مناسب به بيماران خواهيم داشت
  . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي شهر بجنورد انجام گرفته است

دو روز در  اورژانساز بخش  كه اندازه گيري. باشد يممقطعي –اين مطالعه يك مطالعه توصيفي  :ها مواد و روش
هفت ايستگاه تعيين و مقدار صدا تعداد در هر بخش . گرفتانجام  عصر و شب ،عادي و تعطيل و در سه نوبت صبح

  . انجام گرفت و مقادير با حد مجاز استاندارد مقايسه گرديد DB-100با استفاده از دستگاه صداسنج 
غير تعطيل در  در روز) ع(لعه نشان داد كه ميزان صدا در بخش اورژانس در بيمارستان امام علينتايج مطا :ها يافته
به ترتيب ) جمعه(دسي بل و در روز تعطيل  53و  56 ،55عصر و شب به طور متوسط به ترتيب برابر  ،ي صبحها زمان

ي ها در روز) ع(بيمارستان امام رضا همچنين ميزان صدا در بخش اورژانس در. دسي بل اندازه گيري شد 56و  53 ،52
به ترتيب ) جمعه(دسي بل و در روز تعطيل  56و  57 ،49عصر و شب به ترتيب برابر  ،ي صبحها غير تعطيل در زمان

  . دسي بل اندازه گيري شد 53و  47 ،50
ي كه ها گيريدسي بل است و بر اساس نتايج اندازه  45مراكز درماني  حد مجاز آلودگي صوتي در :گيري نتيجه

مكان يابي صحيح بيمارستان و لذا . باشد ميانجام گرفته است ميزان صدا در بخش اورژانس باالتر از حد استاندارد 
 . اتخاذ تدابير مناسب در جهت كاهش آلودگي صدا يكي از مهمترين نكاتي است كه بايد مد نظر قرار گيرد

  بجنورد  ،علوم پزشكي ،بيمارستان ،اورژانس ،آلودگي صوتي :كليديواژگان 
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موزشي دانشگاه علوم آهاي  زمايشگاهآهاي موجود در  بررسي ميزان فلور قارچ
  پزشكي شاهرود

  4، حسين طاهري3، پيراسته نوروزي2، زهرا كمياب1عفت عامريون
 .ارشدكارشناس  -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
 .كارشناس آموزش -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2
 .دانشجوي كارشناسي ارشد سلول و تكوين –اسالمي واحد دامغان دانشگاه آزاد -3
  .شاهرود )ره( كارشناس پرورشي دبيرستان امام خميني -4

  :چكيده
بوده وقارچها از  مؤثرالودگي هوا يكي از مسائلي است كه در علم پزشكي وتاثير مستقيم بر سالمت انسانها  :مقدمه

جمله ارگانيسمهايي هستند كه در ازمايشگاهها چه در بخش دولتي وچه در بخش خصوصي خصوصا ازمايشگاههاي 
از جمله اين . توانند براي انسان خطر ساز باشند وموجب بوجود امدن نواع بيماريها گردند مي كه ،اموزشي وجود داشته

  . اشاره نمود. . . كراتيت قارچي و –سيتو پالسموزيس  ،كريپتو كوكوزيس ،مونيليازيس ،توان به فاووس ميبيماريها 
بهداشت وانگل  ،فيزيولوزي ،ازمايشگاه بيوشيمي 4تحليلي است ودر  –اينمطالعه از نوع توصيفي  :ها مواد و روش

پليت باز شناسي به صورت تصادفي چند نمونه انتخاب شد وجهت نمونه گيري از هواي اين ازمايشگاهها از روش 
استفاده  ،ميلي ليتر محيط سابور ودكستروز آگار بود 20سانتي متر كه حاوي  10به قطر  ها از پليت. استفاده شده است

  . نمونه برداري گرديد )ظهر وعصر ،صبح(شد واز هر ازمايشگاه در ماه يك روز وهر روز در سه وعده مختلف 
مخمر  ،312اسپرژيلوس  ، 1060كلني قارچ جدا شد كه فراواني انها شامل پني سيليوم  2352 ،پليت 260از  :ها يافته

 ،8اسكوپوالر  ،17اكرونيوم  ،28استيفيليوم  ،29موكور  ،56اپيكوكو م  ،128مسيليوم استريل  ،211كالدسپوريوم  ،308
  . باشد ميكلني 1پتيوتشيوم 
ي مختلف ازمايشگاه اموزشي تفاوت ها نگهداري شده در منطقهر اين پژوهشبين تعداد قارچ جدا  :گيري نتيجه

 ،هم چنين بين درجه حرارت. خورد ميي به چشم معنادارمشاهده گرديدودر مورد اپي كوكوم وژئوتريكوم اختالف 
  . وجود دارد يمعناداري جدا شده همبستگي ها ميزان تبخير اب وفراواني قارچ ،ميزان رطوبت موجود در هوا

  الودگي هوا ،قارچ ،ازمايشگاه :كليديواژگان 
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در دانشجويان دختر  )PMS(بررسي شيوع ابتال به سندروم پيش از قاعدگي 
  دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

  4حيران خشه مينا نوري ،3سادات مرتضوي زينب ،2حيران خشه الميرا نوري ،1حقيقي ناهيد بلبل

 . عضو هيئت علمي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
 . دانشجوي مامايي -عضو كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2
 . دانشجوي هوشبري -دانشجويي عضو كميته تحقيقات -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -3
 . دانشگاه علوم پزشكي مازندران -دانشجو رشته زيست شناسي -4

  :چكيده
متأسفانه به علل . در بدن زنان است يهورمون يعيطب ريغ راتيياز تغ يناش يتيوضع ياز قاعدگ شيم پوسندر :مقدمه

 ،از آن شياختالالت پ علي الخصوص عادت ماهانه و علت ،يساختمان بدن ،دختران و زنان ما از عادت ماهانه ياديز
به آنها شناسانده نشده  يعني ،شناسند ميماهانه خود را ن يها يتوان گفت زنان ناراحت ميت أندارند و به جر يآگاه

كه اختالفات (زيو رفتار خشونت آم يخلق كج، يآشفتگ. دانند ميآنرا ن شهير ،شناسند ميهم كه  ياست و كسان
و  ستين نيچن كهي در حال. گذارند ميدوره  نيآنان در ا ستيزنان را به حساب رفتار ناشا)آن است امديپ يخانوادگ

بررسي شيوع ابتال به سندروم پيش از قاعدگي  ،هدف از اين مطالعه. استهورمون  ،اختالالت نيا يهمه  شهير
)PMS(  باشد ميدر دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي شاهرود .  

 اي پرسشنامه ،شاهرود پزشكي علوم دانشگاه دختر دانشجوي 270 ،مقطعي-توصيفي مطالعه اين در :ها مواد و روش

) تحصيلي مقطع و تحصيلي رشته ي ،شاخص توده بدني ،سن اولين قاعدگي، تأهل وضعيت، سن(فردي اطالعات شامل
 و تجزيه تست مورد تي و دو كاي آزمونهاي آماري از استفاده با نتايج. نمودند تكميل را قاعدگي از قبل سندرم و عالئم
  . گرفتند پردازش قرار و تحليل

ميانگين سني آنها . سندروم قبل از قاعدگي را دارا بودند يها مالك ،از دانشجويان طبق تعريف%)60(نفر 162 :ها افتهي
بيشترين و كمترين . از مجردها مبتال به سندروم قبل از قاعدگي بودند% 54. 69و  ها از متأهل% 3. 46. سال بود 23

بيشترين بود كه %) 6. 32( اي و مقطع دكتري حرفه%) 4. 68(ميزان شيوع سندروم قبل از قاعدگي در مقطع كارداني
مشاهده شد و در بين دانشجويان رشته %) 3. 50(ميزان شيوع در دانشجويان رشته بهداشت حرفه اي و هوشبري

كاهش عالقه به  ،رواني گزارش شده-ترين عالئم روحي شايع. مبتال به سندروم قبل از قاعدگي بودند% 5. 49پزشكي
و شايعترين عالئم باليني %) 7. 49(ل در تمركزو اشكا%) 1. 50(ضعف و خستگي ،%)4. 50(فعاليت محل تحصيل

تأهل و مقطع تحصيلي رابطه  ،شيوع سندرم با سن. بود%) 3. 51(و نفخ%) 67(درد پستان ،%)8. 69(آكنه ،گزارش شده
ي مشاهده معناداراما با رشته تحصيلي و محل زندگي خانواده دانشجويان ارتباط آماري ) P<0. 05(ي نداشتمعنادار

  )P=0. 07(. شد
آموزش آشنايي با عالئم . است شايع پزشكي شاهرود علوم دانشگاه دانشجويان در قاعدگي از قبل سندرم :يريگ جهينت
 ،ي قاعدگيها تواند به زنان در كسب يك زندگي مطلوب تر با شناخت دقيق تغييرات بدني خود در طي سيكل مي

  . كمك كند
  رشته تحصيلي ،شيوع ،دانشجويان ،سندروم قبل از قاعدگي :يديكلواژگان 
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  آلودگي هوا ناشي از واحدهاي صنعتي

  3، سعيده صادقي1حديثه ابراهيمي ،1سميه بيرجندي ،2ييزهرا عمو ،1فاطمه عمويي
 .دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
 .دانشگاه آزاد اسالمي -سازمان سما - آباد كتول واحد علي -مدرسه ابتدايي سما -2
  .علوم خاك دانشگاه منابع طبيعي گرگانكارشناس ارشد رشته  -3

  :چكيده
با  بقكنترل و پايش كمي و كيفي خروجي واحدهاي صنعتي به منظور تطا :بخش محيط زيست انساني :مقدمه

  استانداردهاي زيست محيطي 
 Environmental Monitoringپايش ) برداري ج صدور پروانه بهره) ب-. صدور مجوز استقرار) الف - : مراحل مختلف

system د ( مديريت زيست محيطيEnvironmental Management . آلودگي و مواد زائد صنعتي)در رابطه ) غير پرتوزا
آوري فاضالب به تانكرهاي بزرگ انتقال  ي جمعها هاي صنعتي بهتر است كه نخست آنها را از طريق شبكه با فاضالب

   .ي طبيعي بارگرداندها ميايي بازيافت نموده و يا به چرخهي بهداشتي مانند تصفيه شيها داده سپس به روش
نظامي همچنين   ي اتمي با مقاصد نظامي و غيرها اي و آزمايش سوانح هسته :آلودگي و پسماندهاي هسته اي

در علوم پزشكي تا حد زيادي باعث آلودگي محيط زيست در سطح  ها ي ناشي از كاربرد راديو ايزوتوپها آلودگي
  . ه اندجهاني شد
   ،اين استانداردها توسط كميته فني سازمان بين المللي استاندارد منتشر گرديده است :ISO 1400گواهينامه 

 - 5 صنايع فوالد -4 ها نيروگاه -3 ها پااليشگاه - 2كارخانجات پتروشيمي  -1 :شامل :ارزيابي اثرات زيست محيطي
  ها فرودگاه -7ي صنعتي ها شهرك -6ي آبي ها سدها و ديگر سازه

 يي كه ملزم به انجام ارزيابي هستند و پيامدهاي ماندگار مهم زيست محيطي دارندها هژبراي پرو :ارزيابي تفصيلي --

 . يي كه تحت ارزيابي تفصيلي قرار گرفته اندها هژبراي پرو :بازنگري --

  ي ارزيابي بايد مدنظر باشندها عواملي كه در تصميم گيري
  اصالحات -6اهميت  -5احتمال خطر  -4 :مدت و تناوب -3شديد و گسترشت - 2ابعاد پيامد  -1

برداري نبايد سبب نابودي منبع و محيط زيست انسان و حيات وحش گردد معناي توسعه پايدار  بهره :گيري نتيجه
  . برداري از منابع به خصوص منابع غيرقابل تجديد كرد اين است كه بايد احتياط بيشتري در بهره

گواهينامه ، پسماندها رسوبات و، مواد صنعتي، آلودگي هوا، روند صدور پروانه، محيط زيست :كليديواژگان 
ISO1400  
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  نانو ذرات نقره ،گنجينه ايي براي درمان زخم
   2فرح عباسيان ،1اكرم ذبيحي

  . كارشناس صنايع غذايي دانشگاه آزاد واحد سمنان ،دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي -1
  . مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ،كارشناس ارشد پرستاري -4

  :چكيده
تكنولوژي نانو يكي از فعالترين زمينه تحقيقاتي در علم مواد مدرن است كه عالقمندان به جهت ايجاد  :مقدمه

در . در حد نانو متر شدند ها و مولكول ها تشويق به دستكاري اتم ،ي مختلف علومها خواص ويژه و كاربرد در حوزه
 ،به دليل دارا بودن سطح مقطع باال نقش بسزايي را درحوزه فناوري نانو و نانو پزشكي )NPs )اين بين نانو ذرات نقره

نانو ذرات نقره از دو . كند ميعدم حساسيت پوستي و خاصيت آنتي ميكروبيال ايفا  ،خاصيت واكنش پذيري كم
در زمان التيام زخم خطر عفونت . كند ميليستي خاصيت آنتي باكتريال خود را اعمال مكانيسم يوني و مكانيسم كاتا

سيد مير و  ،كرابتري و همكاران ،بچرت و همكاران ،شان و همكاران ،بسيار شايع است كه مطالعات رلي و همكاران
اد شدن آهسته و مداوم يون نقره اشاره به خاصيت آنتي باكتريال باال در ارتباط با آز ،شهاب انصاري و همكار ،همكاران

اين ماده زماني  بودن ميجنبه س. از نانو ذرات نقره تحت سيستم فيزيولوژي و فعل و انفعاالت داخل سلول باكتري دارد
  . گيرد مياست كه در تماس طوالني مدت با پوست قرار 

مواد بيش از پيش مورد توجه قرار با توجه به فناوري نانو و كاربرد گسترده آن در صنايع مختلف بحث سميت اين 
ي اجرا شده در فاز ها پژوهش. گرفته بطوري كه شاخه ايي از علم به نام نانو توكسيكولوژي مطرح شده است

ولي در  ،گيرند ميآزمايشگاهي حاكي از آن است كه هر چند نانو ذرات نقره بعنوان آنتي باكتريال مورد استفاده قرار 
براي دست يافتن . ي عضوي بدنبال سميت پوستي را نبايد ناديده گرفتها ماده و سميتعين حال سميت پوستي اين 

  . به پاسخ قطعي در اين حوزه الزم است تحقيقات بيشتري صورت گيرد
  . خاصيت آنتي باكتريال -درمان زخم -نانو ذرات نقره :يكليدواژگان 
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Concentration of Fluoride in Groundwater Sources of Drinking Water 
Supply in Urban Areas Anymore (Mjn, Bastam, Miami, Biarjomand 

and Kalateh Khyj) in 1390  
موسي  ،4حسن ناصري ،3سيدعلي فاطمي ،3اكرم جوادي ،3آالله دهمنش ،2غالمعلي شريفي عرب ،1شهربانو آشوري

   4چشمي
  . دانشگاه علوم پزشكي شاهرود معاونت بهداشتي كارشناس مهندسي بهداشت محيط -1
  . دانشگاه علوم پزشكي شاهرود كارشناس ارشد مهندسي علوم وصنايع غذايي معاونت بهداشتي -2
  . دانشگاه علوم پزشكي شاهرود معاونت بهداشتي كارشناس مهندسي بهداشت محيط -3
  . دانشگاه علوم پزشكي شاهرود معاونت بهداشتي كاردان بهداشت محيط بهداشت محيط -4

   :يدهچك
سالمت دندانها نقش اساسي  در ميزان مطلوب آن و مورد نياز بدن انسان بوده و فلورايد از عناصر اساسي :مقدمه

بيماري  و كه دار شدن دندانهال و زيادي آن باعث زرد و انسان باعث پوسيدگي دندانها در كمبود جذب فلو رايد. دارد
 ppm4/1-6/0آن بين بهينه غلظت  و شرب تابع دماي محيط استآب  در ديحد مطلوب فلورا. شود ميفلوئوروزيس 

اين تحقيق به منظور تعيين غلظت يون فلورايد در منابع زيرزميني آب شرب مناطق . ليتر متغير است در ميلي گرم
 اين مناطق ازدر حال حاضر آب شرب . انجام شده است )كالته خيج و بيارجمند ،ميامي ،بسطام ،مجن(شهري شاهرود

مورد در فصول گرم وسرد در  20ها  كل نمونه. شود ميتامين حلقه چاه  7منابع آب زيرزميني شامل يك چشمه و 
طبق روش  )spands(هاي آب از روش اسپادنز  براي تعيين غلظت يون فلورايد در نمونه. برداشت شده است 1390سال

شرب شهرهاي  دهد كه غلظت يون فلورايد در آب ميهاي به دست آمده نشان  داده. استاندارد كشوري انجام شده است
گرم بر ليتر با دامنه تغيير  ميلي 15/1و  3/1 ،75/0 ،9/0، 3/0 كالته خيج و بيارجمند به ترتيب، ميامي ،بسطام ،مجن

)ppm05/0-0(نتايج حاصله از اين تحقيق و مقايسه آن با استاندارد كشوري كمبود . در فصول سرد و گرم بوده است
مابقي  در وميزان غلظت فلورايد. دهد ميشود را نشان  ميفلورايد فقط در آب شرب شهر مجن كه از چشمه تامين  يون
بدين ترتيب تنظيم غلظت يون فلورايد آب شرب شهر مجن در حد . باشد ميدر محدوه مجاز و مطلوب  ها شهر

خانه آب يا از طريق رژيم غذايي و يا استفاده از  تصفيهاستاندارد با تامين فلورايد مورد نياز با فلوريداسيون در 
  . دهانشويه سديم فلورايد ضرورت دارد

  . Fluoride ،Groundwater :واژگان كليدي
 



   زدهمين سمينار كشوري دانش و تندرستيدوا 
  

 91ماه  اسفند 8و  7

 67                                                                درماني شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 

شگا
 دان
صبح

ه   

 

پ . بررسي رابطه هوش هيجاني با رضايتمندي زناشويي در بين معلمان زن آ
  منطقه بسطام 

   3مژگان جمالي ،2سعيده عامري ،1مريم رضاپور
 . كارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان دانشجوي -1
 . ليسانس مشاوره -2
 . كارشناس توانبخشي مبتني بر جامعه حوزه معاونت امور تواتبخشي بهزيستي استان سمنان -3

   :چكيده
باط با انسان موجودي اجتماعي است و نياز پيوستگي يكي از نيازهاي مهمي است كه او را به سمت ارت :مقدمه

عاطفي و اجتماعي موجب تمايل به  ،رواني ،برايند ارضاي نيازهاي گوناگون و متعدد زيستي. دهد ميديگران سوق 
يعني زندگي در كنار و همراه با جنس مخالف به ذهن آوردن  ،برداشتن اولين گامهاي زندگي اجتماعي در انسان گرديد

انگيزه اين رفتار مويد آن است كه انسان از ابتدا عالوه بر ارضاي پيشينه تمايل به جنس مخلف و سوق دادن ذهن به 
  . عاطفي و اجتماعي خود نيز بوده است ،رواني ،نيازهاي فيزيولوژيايي در پي ارضاي نيازهاي

پ منطقه . اين تحقيق به بررسي رابطه هوش هيجاني با رضايتمندي زناشويي در بين معلمان زن آ.  :ها مواد و روش
پردازد روش نمونه گيري در تحقيق حاضر نمونه گيري تصادفي طبقه اي است كه نمونه نسبت به حضور  ميبسطام 

نفر  148نفر و در مجموع  43نفر و در مقطع دبيرستان  40در مقطع راهنمايي  ،نفر 65خود در جامعه در مقطع ابتدايي 
  . باشند مي

ضريب همبستگي  ،ي پژوهش كهها با توجه به يافته. ده شددر اين تحقيق از آزمون ضريب همبستگي استفا :ها يافته
يعني هوش هيجاني بر تحريف  هوش هيجاني با تحريف آرماني است دو متغيرمنفي بين  رابطهوجود پيرسون بيانگر

  . دارد يمعنادارآرماني اثرمنفي 
داده است كه افرادي كه داراي  همواره نشاننيز هيجاني بر روابط زناشويي  هوشي درباره اثر ها بررسي :گيري نتيجه

  . نمودند مينارضايتي بيشتري از ازدواج خود گزارش  ،مشكالت هيجاني مانند افسردگي
   معلمان منطقه بسطام–هوش هيجاني –رضايت زناشويي  :واژگان كليدي
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ي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در خصوص ها بررسي كيفي ديدگاه
  1390غلي خود در سال رشته تحصيلي و آينده ش

  3پور مهران فالح ،2مرجان قوشه ،2حيران خشه الميرا نوري ،1افسانه كرامت

 . دانشيار -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
 . دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -عضو كميته تحقيقات دانشجويي -دانشجوي رشته مامايي -2
 . دانشگاه علوم پزشكي سبزوار -دانشجويي عضو كميته تحقيقات-دانشجوي رشته پزشكي -3

  :چكيده
توجه به وضعيت تحصيلي دانشجويان گامي . دانشجويان منابع معنوي جامعه و آينده سازان كشور هستند :مقدمه

  . ي مختلف مورد توجه روزافزون قرار گرفته استها ي اخير در كشورها مؤثر به سوي توسعه پايدار است كه در سال
ي دانشجويان در مورد رشته ها العه يك بررسي كيفي است كه به بررسي عميق ديدگاهاين مط :ها مواد و روش

 ،پزشكي ،پرستاري ،ي مورد مطالعه شامل دانشجويان رشته ماماييها نمونه. پرداخته استتحصيلي و آينده شغلي ايشان 
دانشگاه علوم پزشكي  بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي ،بهداشت عمومي ،فوريت پزشكي ،هوشبري ،اتاق عمل
نمونه گيري به صورت . استفاده گردد ها ي تحصيلي در مصاحبهها سعي شد از تمامي مقاطع و ترم ،باشد ميشاهرود 

نفره بر اساس مصاحبه  6-8ي ها از دانشجويان در گروه)FGP(اطالعات به روش بحث گروهي. مبتني بر هدف بود
ي افراد بر روي نوار كاست ها نظرات و صحبت. جمع آوري شد ،رح ساختنيمه ساختار يافته كه پژوهشگر با آنان مط

  . ضبط شد و سپس بر روي كاغذ پياده شدند
نفر از دانشجويان رشته  18 ،نفر از دانشجويان رشته مامايي 24دست آمده از بحث متمركز با  هطبق نتايج ب :ها افتهي

 ،نفر از دانشجويان هوشبري 18 ،از دانشجويان بهداشت محيطنفر  18 ،نفر از دانشجويان فوريت پزشكي 12 ،پرستاري
 14نفر از دانشجويان اتاق عمل و  14 ،نفر از دانشجويان بهداشت عمومي12 ،نفر از دانشجويان بهداشت حرفه اي14

و  عالقه با قريب به اتفاق دانشجويان ،انتخاب رشته تحصيلي در خصوص چگونگي نفر از دانشجويان رشته پزشكي
با داشتن كارهاي باليني و سرو كار عالقه به  :برگزيده بودند و داليل بيان شده شامل را ها رشته اخت نسبي اينشن

ن أش هيجان كاري و داشتن ،درآمد مناسب ،امتياز داشتن مطب و كلينيكهمچنين و  )پديده تولد نوزاد(موجود پاك
  . رشته صورت گرفته بود عالقه و شناخت قبلي ازبدون تعدادي از دانشجويان هم انتخاب  وبود اجتماعي 

صورت گرفته عالقه  اكثر دانشجويان با شناخت نسبي و در انتخاب رشته ي تحقيق ها با توجه يافته :يريگ جهينت
رسد  ميبنظر  ،اندداده  دسترا نسبت آينده شغلي شان از در طول تحصيل ديدگاه مثبت خود اين دانشجويان اما است

حمايت گر و در نهايت تعيين جايگاه مشخص افراد در نظام  ي كشوريها تدوين قانون كيفيت آموزش وارتقاي 
تواند به ارتقاي ديدگاه مثبت دانشجويان نسبت به رشته و آينده شغلي شان كمك كند و در نهايت منجر به  مي سالمت

  . بهبود كيفيت ارائه خدمات گردد
 آينده شغلي ،يليرشته تحص ،دانشجويان :يديكلواژگان 
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  تنيدگي اخالقي در پرستاران
  2بهاره سلماني ،1مليحه عامري ،1اقدم نسرين فدايي

  . عضو هيئت علمي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
  . دانشجوي كارشناسي -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2

 :چكيده

پرستاران هر روزه در محيط كاري خود . آيد ميجزء جدايي ناپذيري از حرفه پرستاري به شمار  ،اخالق :مقدمه
توانند بر اساس تعهدات اخالقي خود عمل  مياما در عمل هميشه ن ،زنند ميهاي اخالقي زيادي  گيري دست به تصميم

  . كه پرستاران با آن رو به رو هستنداز مسائل عمده اي است  ،تجربه نامطلوبي تحت عنوان تنيدگي اخالقي. نمايند
 ,Elsevier ,Ovid, science directي اطالعاتي نظيرها مقاالت از طريق پايگاه ،در اين مطالعه مروري :ها مواد و روش

pub med ي كاري ها در اين مطالعه بيش تر به ميزانتجربه تنيدگي اخالقي پرستاران در محيط. شده است جست و جو
  . موسسات درماني و پرستار پرداخته شده است ،ن به پيامدهاي آن بر روي بيمارمختلف و همچني

 ،همچنين با توجه به محيط كاري. شود ميدرجات مختلف تجربه  تنيدگي اخالقي در تمامي پرستاران با :ها يافته
تنيدگي اخالقي منجر به . باشد ميمتفاوت  ،شود ميي باليني كه منجر به تنيدگي اخالقي بيشتري در پرستاران ها موقعيت

يكي از مشكالت شايع در حرفه پرستاري  عنوان بهشود كه  مييي مثل فرسودگي شغلي و كناره گيري حرفه اي ها پيامد
  . شود مطرح مي
. ي مناسب فراهم كندها تواند اطالعات با ارزشي را در زمينه يافتن راه كار ميمرور مقاالت در اين زمينه  :گيري نتيجه

به  ،اي است كه كمتر به آن پرداخته شده لذا با توجه به پيامدهاي آن دركشور ايران مسأله پرستاران تنيدگي اخالقي
شود تحقيقاتي در اين خصوص و به طور  ميلذا پيشنهاد . نيازمند است مطالعات بيشتري جهت شناخت و مقابله

  . ي كاري مختلف انجام گيردها گسترده در محيط
  . گيري اخالقي تصميم ،پرستار ،تنيدگي اخالقي :يكليدواژگان 
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بررسي ميزان رشد و تكامل معنوي در دانشجويان دانشكده پرستاري و بهداشت 
  محيط خوي

 4صديقه غفاري ،3شهين عليپور ،2ليال مختاري ،1عبداهللا خرّمي ماركاني
  . استاديار دانشگاه علوم پزشكي اروميه -1
  . پرستاري و بهداشت خوي مربي و عضو هيات علمي دانشكده -2
  . دانشجوي سال آخر دانشكده پرستاري و بهداشت خوي -3
 . كارشناس ارشد مديريت آموزشي -4

 :چكيده

و حيات بخش بايد در زندگي  مؤثر ،براي ارايه مراقبت پرستاري ايمنآينده پرستاران  عنوان بهدانشجويان پرستاري  :مقدمه
 آنها همچنينبراي. نماينداجتماعي و معنوي تعادل ايجاد  ،رواني ،فردي و حرفه اي خود از طريق ارتقاي سالمت جسمي

. آگاه باشند ،از تندرستي معنوي خودبايد به رشد و تكامل معنوي الزم رسيده و  ،مراقبت از مددجويان با نيازهاي مختلف
  . بود 1391تعيين ميزان رشد و تكامل معنوي در دانشجويان دانشكده پرستاري و بهداشت خوي در سال هدف اين پژوهش 

نفر از دانشجويان دانشكده پرستاري و بهداشت خوي با روش  100در اين پژوهش توصيفي مقطعي تعداد  :ها مواد و روش
عبارتي تكامل معنوي بود  20مقياس  ها ر گردآوري دادهابزا. نمونه پژوهشي انتخاب شدند عنوان بهنمونه گيري تصادفي ساده 

نفر از اعضاي هيات علمي با  10روايي محتواي و صوري آن توسط  ،كه ابتدا مقياس مذكور ترجمه و تطبيق فرهنگي شده
تعيين ) بازآزمايي(و پايايي ثبات ) ضريب آلفاكرونباخ(و پايايي آن به روش پايايي همساني دروني  CVIاستفاده از شاخص 

  . رضايت از دانشجويان جهت شركت در مطالعه و تاييديه اخالقي انجام مطالعه از مسئولين مربوطه اخذ گرديد. گرديد
در زمينه ويژگيهاي رشد و تكامل . بود21 ±1درصد مجرد و ميانگين سني آنها  98 ،مونث ها درصد نمونه 58 :ها يافته
ويژگي داراي بيشترين امتياز كه شركت كنندگان در اكثر اوقات رفتارهاي مربوط به آنها را در زندگي از خود نشان  5 ،معنوي

ي وجودي در ها بكارگيري نعمت ،اعتقاد به خدا و پرستش خدا ،دادند به ترتيب شامل عبادت و استفاده از اوقات تنهايي مي
صفاتي مانند كمك مستمر مالي به  ،همچنين. تالش براي مطالعه قرآن بود ،نيكوكاري و دفاع از خق ،خدمت به خلق خدا

ي مذهبي پاسخگو و ها شركت در گروه ،داشتن ثبات دروني بدون توجه به موقعيت ،گواهي دهنده و تذكر لساني ،نيازمندان
رت رفتارهاي مربوط به آنها در كمك به رشد و بالندگي ساير اديان به ترتيب داراي كمترين امتياز بوده و شركت كنندگان بند

 . دادند ميزندگي خود انجام 

رسد بسياري از صفات و  ميبه نظر  ،با وجود عدم انعكاس واقعيت در استفاده از ابزارهاي خودگزارش دهي :گيري نتيجه
نيز اشتغال تمام وقت ي پژوهشي داراي امتياز كمتر مرتبط با عدم استقالل مالي و ها رفتارهاي نشانگر تكامل معنوي در نمونه

دوره خودهوشياري و دريافت  ،مرحله جواني ،)1987(با توجه به اينكه طبق نظريه تكامل معنوي فاولر . آنها به تحصيل باشد
تندرستي  ،الزم است در دوران آموزش دانشگاهي به موضوعات آموزش معنويت ،و تثبيت اعتقادات معنوي و ديني است

  . معنوي و تاثير آنها در كارهاي حرفه اي و رضايت شغلي توجه بيشتري مبذول گردد معنوي و نيز فرآيند تكامل
 دانشجوي پرستاري ،تكامل معنوي ،معنويت :كليدي واژگان
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ررسي شيوع نتايج پاپ اسميرهاي غير طبيعي در زنان مراجعه كننده به مراكز ب
  1391گلستان در سال بهداشتي و كلينيكهاي خصوصي استان 

  دكتر ليال جويباري  ،دكتر اكرم ثناگو ،1مرگدري نژادمهديه 
  . كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان -1

  :چكيده
سال گذشته افزايش يافته است و اين به مقدار زيادي ناشي از رواج پاپ  50ميزان بقاء سرطان دهانه رحم در  :مقدمه

ريزش ، تنها عالمت بيماري در مراحل اوليه بيماري. رحم استاسمير براي تشخيص ضايعات پيش سرطاني دهانه 
انجامد  ميسال به طول  15-20دوره طوالني مدت مرحله پيش سرطاني اين بيماري گاهي . ي غيرطبيعي استها سلول

يج شيوع نتا تعيين. كند ميي غربالگري اين سرطان اهميت پيدا ها آزمايش ،و به دليل درمان شدن قطعي در اين مرحله
گلستان در سال پاپ اسميرهاي غير طبيعي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و كلينيكهاي خصوصي استان 

1391  
پاپ (فرم درخواست گزارش آزمايش سيتولوژي زنان  128مقطعي بر روي  در اين مطالعه توصيفي :ها مواد و روش

شيوع جواب غير طبيعي . دزياني گرگان بررسي بعمل آمد در مركز آموزشي درماني 1391سال  در سه ماهه اول) اسمير
و غير طبيعي بودن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت از  ها آزمايش پاپ اسمير و همچنين از نظر مشخصات پاسخ

  . درصد و صدك براي اناليز استفاده شد
درصد تغييرات خوش خيم  87. 71. در محدوده نرمال بودند ها نمونه درصد 71. 11نشان داد كه  ها يافته :ها يافته

درصد  59 ،ها از نظر التهاب و باز سازي سلول ،عفونت تريكومونا و كانديدا آلبيكانس درصد 02. 7. سلولي داشتند
ي پوششي غير ها از نظر سلو ل. داشتند درصد آتروفي تنها 12. 3همراه با تغييرات و  078. 0 ،آتروفي همرا ه با التهاب

ي آندومتر خوش خيم در مرحله ها سلول. را داشتندlSIlدرصد 7. 0و  ASCUSدرصد  28. 13صد كه در 6. 14طبيعي 
  . درصد گزارش شد 78. 0يائسگي 
توان بر اساس  ميبنا براين . غير طبيعي بودند ي پاپ اسميرها نمونه درصد 6. 14نتايج نشان داد كه  :گيري نتيجه

  . پيشكيري از سرطان سرويكس را در مراكز بهداشتي و درماني دنبال نمودنتايج گرفته شده از پاپ اسمير ترفندهاي 
  شيوع  ،زنان ،پاپ اسمير :كليديواژگان 
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كيفيت خرمالو در طي فرآيند خشك كردن با استفاده از  ارزيابي و پيش بيني

  شبكه عصبي مصنوعي 
 2عبدالرضا محمدي نافچي ،2روشنك رفيعي نظري ،1معصومه ناظمي

  . دامغاندانشجوي كارشناسي ارشد صنايع غذايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  -1
  . استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان -2

  :چكيده

هستند كه براي سالمت ) ها اكسيدان مواد معدني و آنتي ،ها مثل ويتامين(خرمالو سرشار از مواد مغذي مفيدي  :مقدمه
، كردن ايي مواد غذايي در حين خشك ات كيفيت و ارزش تغذيهباتوجهبهتغيير. باشند مطلوب بدن حياتي مي

ات ئه تمهيدكردن جهت ارا عمليات خشك در مترهاراپا ترين  مهم از يكي انبهعنوكيفيت و ارزش غذايي يـيشبينـپ
وم لزصنايع غذايي و جمله از ،مختلفم علودرتجربي و هوشمند ي هالمدش با گستروزه مرا. باشد ميزم ال

عصبي ي شبكهها ،هاروشين از ايكي  . ميكندا هميت پيداقديمي ي هالمدي نها بهجاآجايگزيني  ،قيقتري دپيشبينيها
م و صنايع غذايي و مينه علوي آن در زهادبررترين كا مهماز يكي   هـت كـسانوعي ـمصش هوي مؤلفههاازمصنوعي 

  . ي در طي فرآيند استيكيفيت در مواد غذا ي اـمترهراپا بهـمحاس
سپس بر اساس متغيرهاي . خرمالو در شرايط مختلف آزمايشگاهي خشك گرديددر اين پژوهش  :ها مواد و روش

ترين مراحل  يكي از مهم. مورد بررسي قرار گرفتبينيتغييرات محتواي رطوبتي  مختلف بهترين مدل رياضي براي پيش
سازي در  مشخصه. باشد مي كردن خرمالو ثر در خشكؤمسازي خصوصيات و پارامترهاي گوناگون  مشخصه ،سازي مدل

به منظور . ي آماري و شبكه عصبي استها واقع توليد روابط رياضي حاكم بر اين خصوصيات با استفاده از روش
هاي  به كمك داده مناسب  ريتمبا اتخاذ يك رويكرد عمومي و انتخاب الگوخشك كردن معماري مدل عصبي فرآيند 

ميانگين  ،(R 2)  يينبت  ضريببا استفاده ازهاي ارزيابي پاياني مدل  محاسبه و تحليل شاخصنجام گرديد و مستقيم ا
  . صورت گرفت(RMSE)و جذر ميانگين مربعات خطا (MRE)  خطاي نسبي

ابزاري براي پيش بيني تغييرات محتواي  عنوان بهدهنده قابليت شبكه عصبي  دست آمده نشان نتايج به :گيري نتيجه
در . بكار رود) خرمالوخشك شده(توان در كنترل كيفيتبرگه خرمالو  ميكردن است كه  رطوبتي خرمالو در طي خشك

بيني كيفيت به تفصيل مورد  آنها در پيش تأثيرثر در كيفيت خشك كردن خرمالو و چگونگي ؤاين مقاله كليه متغيرهاي م
  . گيرد ار ميبحث قر
  . كردن خشك، شبكه عصبي مصنوعي ،خرمالو :يكليدواژگان 
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رابطه با ابعاد شخصيت  بررسي ميزان آگاهي نگرش عملكرد به آرايش ومد
NEO دانشگاه آزاد اسالمي شهر شاهرود در بين دانشجويان دختر  

   4عامريانمحمد رضا  ،3محسن بوجاري ،2زاده السادات شريعت منيره ،1مريم رضاپور
  دانشجويي كارشناس ارشد مشاوره خانواده  -1
  كارشناس ارشد مشاوره  -2
  دكتري رياضي گرايش آناليز عضو هيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود  -3
 شناس ارشد الهيات عضو گروه معارف دانشگاه علوم پزشكي شاهرودكار -4

  :چكيده
 كند توجه خود را به مسائل ظاهري متمركز ميجهان معاصر با پيشرفت و رشد عقالني كه در بطن خود ايجاد  :مقدمه

كند گرايش روز افزون جوانان و نوجوانان به مد گرايي و آرايش ظاهر از موضوعاتي هستند كه بسيار مورد بحث  مي
دختران به آرايش و مد و رابطه با ابعاد  عملكردقرار گرفته است در اين تحقيق بر آن شديم تا ميزان آگاهي و 

  شخصيت آنها را مورد بررسي قرار دهيم 
نفر نمونه به صورت تصادفي ساده  157استنباطي انجام گرفته است  - اين پژوهش بصورت توصيفي :ها مواد و روش

مه ي استاندارد شده ي ابعاد با استفاده از پرسش نا ها انتخاب شدند به طور كامل به پرسش نامه پاسخ دادند داده
  ابزار همبستگي اسپرمن آناليز گرديد  و توسط و مد جمع آوري گرديد و آزمون محقق ساخته آرايش NEOشخصيت 

و آرايش ومد به شكل زير است بين روان نژندي و آرايش و مد ارتباط  NEOپنجگانه شخصيت  بين ابعاد :ها يافته
بين انعطاف پذيري و آرايش ومد . . رايي و آرايش ومد ارتباط معناداري وجود داردبين برونگ. . معناداري وجود ندارد

بين مسئوليت . بين دلپذيري و آرايش و مد ارتباط معناداري وجود ندارد. )P= 0/ 015(ارتباط معنادار وجود دارد 
  پذيري و آرايش و مد ارتباط معنادار وجود ندارد 

بسيار شايع است از اين رو بايد با  جامعه ايراني خصوصيات دختران دانشجودر  آرايش و مد گرايي :گيري نتيجه
  . ي احتمالي آن در جامعه كاسته شودها توجه به اين مسئله تدابير را به دان اختصاص داد كه از آسيب

  داشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود / NEOابعاد شخصيت / و مد  آرايش :واژگان كليدي
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  خود شكوفايي از ديدگاه قرآن و ضرورت اهميت
  2زاده السادات شريعت منيره ،1مريم رضاپور

  . كارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان دانشجوي -1
  . كارشناس ارشد مشاوره -2

  :چكيده
نمايد و آنها  آدمي نهاد خود را كشف. شناخت خود انسان است ،ترين آنها از مسائل مهم انسان و شايد مهم :مقدمه 

در اين صورت است كه به بزرگ ترين سعادت نايل . را به كمال برساند و اميال نفساني و شهواني خود را تعديل كند
اما اگر غقلت بورزد و استعدادهاي خود را نيابد و شكوفا نسازد و فقط نيازهاي مادي و اميال نفساني و . شود مي

دعوت به شناخت انسان . كند ميگردد و از مرتبه انسانيت به حيوانيت تنزل  ميحيواني خود را برآورد گرفتار خسران 
عارفان و فيلسوفان است و انسان خودنيز اهميت آن را احساس  ،ي مهم پيامبران الهي عالمان اخالقها از توصيه

 ،تاريخ ،روان شناسي جامعه شناسي. البته آدمي از جهات مختلف موضوع شناخت و علوم گوناگون است. كند مي
هر كدام از نظر گاه خاصي انسان را مورد مطالعه قرار . . . زيست شناسي و بيوشيمي و ،اندام شناسي ،اخالق ؛ پزشكي

دهند اما منظور از شناخت انسان در اين مبحث آن است كه او داراي استعدادها و نيروهايي برا ي فهم خود و جهان  مي
مل و تفكر امكانات و استعدادهايي كه براي رشد و تكامل در او آفريده شده و تكامل انساني است اگر انسان با تكا

  . ي وجودي خود را به كمال برساندها تواند سرمايه مياست بشناسد بهتر 
  قرآن  ،خودشكوفايي ،ضرورت ،اهميت :يكليدواژگان 
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ي شخصيتي و سالمت رواني در دانشجويان پرستاري ها بررسي رابطه بين ويژگي
 1389الملل خليج فارس آبادان در سال  واحد بينو 
   6سميه ارازي ،5نيه حجتيها  ،4اوندي ساالر كمانگر ،3مجتبي رشيدي ،2حميد حجتي ،1نوراله طاهري

  . دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور ،ت علمي دانشكده پرستاري ابادانئكارشناس ارشد پرستاري و عضو هي -1
  . باشگاه پژوهشگران جوان ،واحد علي اباد كتول ،ازاد اسالمي دانشگاه ،دانشجوي دكتري پرستاري -2
  . دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور ،ابادان دانشكده پرستاري دانشجوي كارشناسي پرستاري -3
  . دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور ،دانشجويي كارشناسي پرستاري دانشكده پرستاري آبادان -4
  . دانشگاه ازاد اسالمي واحد علي اباد كتول ،پرستاريدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت  -5
  . دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ،دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري -6

  :چكيده
از اين رو سالمت رواني آنان . دانشجويان هر جامعه نيروي انساني و سازندگان فرداي آن كشور هستند :مقدمه

  . براي جامعه دارداهميت زيادي 
 ،مقطعي و نمونه گيري به روش نمونه در دسترس انجام گرفته است -اين مطالعه از نوع توصيفي :ها مواد و روش

نفر از دانشجويان دانشكده پرستاري و واحد بين الملل خليج فارس آبادان بوده  130حجم نمونه در اين مطالعه شامل 
و  EPIپرسشنامه شخصيت آيزنك  ،ه بوده و از سه بخش اطالعات دموگرافيكپرسشنام ها ابزار گردآوري داده. است

هاي آماري كاي  و آزمون SPSS افزار نرمبا استفاده از  ها داده وتحليل تجزيه. پرسشنامه سالمت عمومي تشكيل شده بود
 . و آناليز واريانس يكطرفه انجام شد T- test ،دو

% 5/71 ،از نظر سنجش برونگرايي افراد. بود 48/22±62/10سالمت عمومي كل نتايج نشان داد كه ميانگين  :ها يافته
درحد % 2/66 ،داراي ثبات هيجاني ها نمونه% 8/10همچنين . نيز برونگرا بودند% 9/26درونگرا و % 5/1 ،افراد طبيعي
 ،ي جسمانيها ي نشانهها برونگراها با مقياس /نتايج نشان داد كه بين درونگراها. روان نژند بودند% 1/23متوسط و 

همچنين بين روان رنجورخويي با نمرات افراد در  ،داراعاليم افسردگي و سالمت عمومي كل همبستگي منفي و معن
  . دار وجود دارداتمام ابعاد سالمت عمومي همبستگي مثبت و معن

 داراي اختالالت رواني هستند ي مورد پژوهش احتماالها از آنجايي كه نتايج طرح نشان كه بيشتر نمونه :گيري نتيجه
  . ي شاد و سرگرم كننده بپردازندها لذا مسئولين دانشگاه بايستي به ميزان بيشتري به اجراي برنامه

  . پرستاري ،دانشجويان ،سالمت عمومي ،شخصيت :يكليدواژگان 



  
  دهمين سمينار كشوري دانش و تندرستيدواز

  

 91ماه  اسفند 8و  7

  درماني شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي              76
 

گاه
دانش

بح 
ص

  

 

بررسي مشخصات دموگرافيك مسموميت در بيماران بستري بيمارستان نهم دي 
 1389در سالتربت حيدريه 

  3مست محمد رضا ميش، 2دي زارع مرزونيها ، 1فاطمه اميري
 . كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه -1
  . دزفول پزشكي علوم دانشكده دانشجويي تحقيقات كميته -2
 . عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه -3

  :چكيده
به نحوي . پزشكي است كه تاثير بزرگي برروي حوادث بشري داشته استمسموميت شاخه اي از علم  :مقدمه

 مراجعين به اورژانس را شامل ميشود وازمشكالت مهم براي مراكز اورژانس در كشورهاي توسعه يافته%20تا15كه
ظور اين مطالعه به من. بيشتر به قصد خودكشي است در بزرگساالنو تصادفي  معموالًمسموميت در اطفال . باشد مي

 . انجام شد1389بررسي مشخصات دموگرافيك مسموميت در بيماران بستري بيمارستان نهم دي تربت حيدريه در سال 

در بيمارستان ها مقطعي در كليه بيماران بستري دچار انواع مسموميت - صورت توصيفي اين مطالعه به :ها مواد و روش
، شامل مشخصات دموگرافيك بيمار پرسشنامه. نفر بود150ها تعداد نمونه. سال انجام شد1نهم دي تربت حيدريه طي 

ي آماري از ها تحليل داده و براي تجزيه. باشد مي. . . چگونگي درمان و نوع مسموميت و شغل، سطح تحصيالت
 . استفاده شده است independent-sample T test آزمون از متغيرها بين رابطة بررسي جهت وspss13افزار نرم

 در، بيشتر از متاهلين بوده) %6/57(در مجردين. است)%4/55(مسموميت درزنان ينبيشتر دهد مينتايج نشان  :ها يافته
 %)2/56( پايينبيشترين ميزان شيوع مسموميت در بيماران با تحصيالت . باشد مي %2/87 ساله) 15-30( بزرگساالن

طبق اين مطالعه رابطه . قصد خودكشي بوده استبه %)6/75( با استفاده از داروها ها بيشترين علت مسموميت. است
اين مطالعه رابطه در)p=0. 025)(p=0. 031( فرد وجود دارد معناداري بين مسموميت وميزان تحصيالت و شاغل بودن

 . با نوع مسموميت در هر فرد مورد بررسي قرار گرفته است. . . ميزان تحصيالت و ،جنس ،بين سن

سال به )15- 30(كه بيشترين مسموميت در ميان زنان خانه دار مجرد شهري در سنين با توجه به اين :گيري نتيجه
و قابليت دسترسي اسان به داروها اقدام به  بنظر ميرسد زنان به دليل روحيه حساس، علت داروها و سموم رخ ميدهد

جهت ايجاد محيطي  ها ادهآموزش همگاني مخصوصا به خانو�توجه بيشتربراي نگهداري دارو در خانه. كنند اين كار مي
جهت آشنايي با عالئم مسموميت و  ها ي الزم براي پرسنل اورژانسها توام با آرامش وبه دور از تشنج و آموزش

 . ضروري به نظر ميرسد ،اقدامات درماني مناسب اين بيماران

 . دارو، مشخصات دمو گرافيك، مسموميت :واژگان كليدي
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استرس در كارگران معدن طزره شركتذغال بررسي ميزان وضعيت اضطراب و 
   91-90سنگ البرز شرقي در سال 

   4حسين طاهري ،3پيراسته نوروزي ،2عفت عامريون، 1زهرا كمياب
  . كارشناس آموزش -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
  . كارشناس ارشد -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2
  . دانشجوي كارشناسي ارشد سلول و تكوين - دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان -3
  . شاهرود )ره( كارشناس پرورشي دبيرستان امام خميني -4

  :چكيده
تواند در  ميي روزمره آنان از ويژگيهاي فرد سالمي است كه ها سالمت جسمي و رواني افراد در انجام فعاليت :مقدمه

كارگران معدن طزره شركت ذغال سنگ البرز شرقي بر  در اين ميان. اثر مشكالت شغلي و ناامني شغل تاثير گذار باشد
نيازهاي خانواده و كمبود  برآورده كردن ،مقتضيات شغلي وشخصيتي مانند مواجهه بودن با درد و رنج و مرگ و مير اثر

فرسودگي جسمي و اضطراب آور . منايع حمايتي و شيفتي بودن كار از نظر سالمتي در معرض خطر بيشتري هستند
ناتواني جسمي همراه  –باشد كه عالئم آن به صورت خستگي مفرط  ميي اين مشاغل پردردسر ها ل از ويژگيبودن شغ

  . با بي خوابي را به همراه دارد
نفر از كاركنان معدن طزره شركت  288اين پژوهش از نوع توصيفي بود كه جامعه مورد مطالعه را  :ها روش مواد و

و روش نمونه گيري آنها به طور تصادفي بوده ابزار گردآوري اطالعات شده  ذغالسنگ البرز شرقي را شامل
وضعيت  ،سابقه كار ،نوع شغل ،اي شامل خصوصيات دموگرافيك كاركنان كه شامل متغيرهايي مانند سن پرسشنامه

اشي از ن نوع شيفت كاري و داشتن سابقه حادثه ،رضايتمندي شغلي و محيط كاري و ميزان درامد ،سيگاري بودن ،تاهل
. باشد ميكار در معدن و در قسمت دوم پرسشنامه متغيرهايي همچون سالمت عمومي شامل تعيين اضطراب و استرس 

  . مورد تحليل آماري قرار گرفت spss افزار نرمتوسط  ها پس از جمع آوري اطالعات تجزيه وتحليل داده
درصد  19/6افراد داراي سالمت عمومي مطلوب و درصد  68/4نتايج حاصل شده از پژوهش نشان داد كه  :ها يافته

از وضعيت نامطلوب برخوردار %  38/8از افراد فاقد استرس و اضطراب و %  51/1آنها فاقد سالمت بودند و در ضمن 
 دهد افرادي مينتايج نشان . افراد حادثه ديده اند% 18/5افراد مورد مطالعه تاكنون دچار حادثه نشده اند و % 84/3. بودند

كه دچار حادثه ناشي از كار در معدن شده اند در زير مقياس سالمت جهاني و سالمت عمومي و اضطراب ناشي از آن 
  . دچار سالمت كمتري بوده اند

 همچون بايست راهكارهايي ميبين سالمت عمومي و اضطراب و استرس رابطه مستقيم وجود دارد كه  :گيري نتيجه
تهيه اطالعاتي جهت برقراري  ،بهسازي محيط كار ،تعيين چرخه كارو استراحت ،افزايش ساليانه دستمزد كارگران

بهبود سالمت عمومي اين  براي. . . . . . و ي ناشي از كار و عوامل زيان آور شيميائي محيط كارها ارتباط بين بيماري
  . كارگران ارائه شود
  استرس ،اضطراب ،معدن ،زغال سنگ :واژگان كليدي
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  ي مختلف در مورد طب اسالميها بندي ديدگاه بررسي و طبقه
  3عليرضا صادقي ،1نيه فرهيدزادهها  ،2حجت االسالم والمسلمين غالمحسين مهدوي نژاد ،1سجاد صادقي

 . دانشگاه علوم پزشكي سمنان، كميته تحقيقات دانشجويي ،دانشجوي پزشكي -1
  . سمنان علوم پزشكيعضو هيئت علمي و مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه  -2
  . )ع( دانشگاه امام حسين ،ها دكتراي مديريت سيستم -3

  :چكيده
در  ،توان ردپايي از آن ميبحث طب اسالمي سابقه اي طوالني با اين عنوان ندارد و تنها در چند دهه ي اخير  :مقدمه

است؛ نبود تعريفي دقيق و رويكرد به طب اسالمي با مسئله اي اساسي مواجه . محافل علمي درون كشور پيدا كرد
توسعه و نهادينه سازي طب اسالمي را  ،نظر زياد در اين زمينه مورد توافق اكثريت صاحبنظران و نيز وجود اختالف

و نظرات مختلف در مورد طب اسالمي به صورت جامع طبقه  ها در اين مقاله براي نخستين بار ديدگاه. نمايد ميدشوار 
زمينه ي پذيرش ديدگاهي توافقي و مشترك در مورد طب اسالمي فراهم  ،ي مختلفها گاهتا با تبيين ديد بندي شده

  . گردد
با بررسي آثارعلمي منتشر شده  ،در اين پژوهش كه روش بررسي آن كتابخانه اي و مروري است :ها مواد و روش

عنوان  2استخراج و در  ي مختلف در مورد تعريف و ماهيت طب اسالميها ديدگاه ،توسط صاحبنظران و پژوهشگران
رابطه با طب  ،در ذيل عناوين ماهيت ،ي موافق به تناسب محتواها سپس ديدگاه. موافق و مخالف طبقه بندي گرديد

  . رابطه با طب جديد و رابطه با تحقيقات تجربي و آزمايشگاهي طبقه بندي شدند ،سنتي
ي مختلفي وجود دارد و پژوهشگران عمدتاً ها در مورد تعريف و مفهوم شناسي طب اسالمي ديدگاه :ها يافته
نوع ديدگاه در مورد طب اسالمي  16 ،در اين بررسي. ي خود را به صورت كامل و همه جانبه ارائه نكرده اندها ديدگاه

ي اصلي و شاخص هر ديدگاه ارائه شد و نقاط اشتراك و ها استخراج و طبقه بندي جديدي با تكيه بر ويژگي
  . به شكلي مدون طبقه بندي گرديد ها در آن ي موجودها تفاوت
ورود پژوهشگران به حوزه ي طب . پذيرفته نشده است تا كنون تعريف واحدي براي طب اسالمي :گيري نتيجه

را زياد كرده و نياز به وجود ديدگاهي واحد كه اكثر  ها اختالف ديدگاه ،اسالمي همچنان كه فرصتي ارزشمند است
علمي بين  -رسد وجود نگرشي انتقادي مينمايد؛ به نظر  مين بر آن توافق نمايند را فوري پژوهشگران و صاحبنظرا

  . زمينه را براي انتخاب ديدگاه برتر و صحيح فراهم نمايد ،محققين
  ها اشتراكات و اختالف ،ي مختلفها طبقه بندي ديدگاه ،طب اسالمي :واژگان كليدي
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بر آن از ديدگاه دانشجويان  مؤثرفراواني افت تحصيلي و برخي عوامل 
 پرستاري و علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

  4اكرم صانعي ،3روح اهللا واثق ،1زينب ميربيگي ،1همتي سحر ،1ذوالفقاري شيدا ،2كوخايي پرويز ،1سجادصادقي
  . دانشگاه علوم پزشكي سمنان، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشجوي پزشكي -1
  . دانشگاه علوم پزشكي سمنان ،ايمونولوژيدانشياربخش  -2
  . دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشجوي كارشناسي ارشدايمونولوژي -3
  . دانشگاه علوم پزشكي سمنان، كارشناس علوم آزمايشگاهي -4

  :چكيده
از اين رو پژوهش . افت تحصيلي دانشجويان يكي از مشكالت عمده ي مراكز آموزش عالي كشور است :مقدمه

بر آن از ديدگاه دانشجويان پرستاري و علوم  مؤثرحاضر با هدف بررسي فراواني افت تحصيلي و برخي عوامل 
  . آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي سمنان صورت پذيرفته است

سمنان شامل نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 40تحليلي مقدماتي-در يك مطالعه ي توصيفي :ها مواد و روش
كه حداقل يك سال از دوره تحصيلي خود را  1390دانشجوي علوم آزمايشگاهي در سال 18دانشجوي پرستاري و 22

گذرانده بودند به روش تصادفي ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامهي استفاده شده در مطالعه ي چنگيزي 
قسمت شامل  4پرسشنامه داراي . بررسي شدند ،ييد شده بودكه پايايي و روايي آن تا) 1388(آشتياني و همكاران

برافت تحصيلي و رضايت تحصيلي و راهكارهارهاي پيشنهادي دانشجويان مؤثربرخي علل  ،مشخصات دموگرافيك
يا سابقه ي مشروط شدن 15در اين مطالعه دانشجوياني كه معدل ترم يا كل زير. براي پيشگيري از افت تحصيلي بود

تجزيه  ها سپس داده. دانشجويان موفق تقسيم شدند عنوان بهدانشجويان ناموفق و دانشجويان ديگر  عنوان بهداشتند 
  . برآن مورد بررسي قرار گرفتند مؤثرتحليل و فراواني افت تحصيلي و برخي عوامل 

درصد بود 5/27مطالعهفراواني افت تحصيلي در جمعيت مورد . سال بود2/21 ها ميانگين سني نمونه :ها يافته
فراواني افت تحصيلي . ازدانشجويان علوم آزمايشگاهي افت تحصيليداشتند% 1/11از دانشجويان پرستاري و %9/40و

بين افت تحصيلي و سواد پدر بين دوگروه دانشجويان موفق و ناموفق . بود درصد 5/45درصد و پسرها 5/54دخترها 
وضعيت  ،رشته ي تحصيلي ،جنس ،ي بين متغيرهاي سنمعنادارارتباط درحالي كه . داري وجود داشتااختالف معن

براي پيشگيري از افت تحصيلي از ديدگاه  مؤثربيشترين راهكار. شغل و سواد مادر وجود نداشت ،اقتصادي خانوار
 5/42. بود %)5/72( و بهبود كيفيت آموزشي دانشكده يا دانشگاه%) 5/97( مجرب دانشجويان استفاده از اساتيد

درصد خوب ارزيابي 5/17درصد ضعيف و 40، درصداز دانشجويان كيفيت آموزشي دانشكده يا دانشگاه را متوسط
  . كردند
. فراواني افت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم سمنان بيشتر از بسياري از مطالعات مشابه است: گيري نتيجه

. راهكارهاي پيشنهادي براي پيشگيري از افت تحصيلي استبهبود كيفيت آموزشي و تقويت واحد مشاوره دانشگاه از 
ثر بر افت تحصيلي ؤبه واحد مشاوره ي دانشگاه و علل م ي دانشجويان مراجعه ي بيشتر براي يافتن علت عدمها بررسي

  . شود پيشنهاد مي ،دانشجويان
  . دانشجويان علوم آزمايشگاهي ،دانشجويان پرستاري ،افت تحصيلي :واژگان كليدي
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بررسي رابطه اپيدميولوژي اعتياد به اينترنت با ويژگي شخصيتي وباورهاي غير 
  منطقي دردانشجويان دختر دانشگاه غيرانتفاعي شاهرود 

   5مژگان جمالي ،4الهه گرزين ،3زاده  السادات شريعت منيره ،2قدسيه قلعه نويي ،1مريم رضاپور
 . قوچانخانواده واحد  -مشاوره دانشجويي كارشناس ارشد -1
  . تحصيلي واحد قوچان -مشاوره دانشجويي كارشناس ارشد -2
  . كارشناس ارشد مشاوره -3
  . مشاور -4
  . كارشناس توانبخشي مبتني بر جامعه حوزه معاونت امور تواتبخشي بهزيستي استان سمنان -5

  :چكيده
تواند به رشد  مياين ارتباط . دهد ميبخش قابل توجهي اززندگي جوانان امروزرا ارتباط با اينترنت تشكيل  :مقدمه

مهارت پردازش ، مهارت تعامل با فرهنگهاي مختلف، مهارتهاي يادگيري زبان. مهارتهاي مختلف يادگيري منجرشود
دانش وبكارگيري آن درقلمروزندگي فردي واجتماعي ونيزدهها مهارت ديگري كه جوانان را نظام نوين جهاني 

اين . البته دركناراين مزاياي بزرگ بايد دركمين خطرهاي پنهان آن نيزبود. كند ميوضرورت جهاني شدن آشنا وسازگار
تحول وتوسعه زندگي انسانهاست ازسوي ديگرمسموم ، پديده تناقض آلود كه ازيك سوبهترين وغني ترين بستررشد

  . ترين وآسيب زاترين فضاي فرهنگي وتربيتي را نيزدردرون خود دارد
نفر از دانشجويان دختر ساكن در 100نوع توصيفي پيمايشي مقطعي است روي اين پژوهش از :ها مواد و روش

ي ها واحد. انجام شد ،انتخاب شدند صورت نمونه گيري تصادفي كه به ي دانشگاه غيره انتفاعي شاهرودها خوابگاه
پژوهشگر  افراد توسط. نمودند شخصيت نئو را تكميل. BSQسبك دفاعي  ،اينترنت يانگ پژوهش پرسش نامه اعتياد

 مورد SPSS 18 افزار نرمبا  ،ها پس از جمع آوري و نمره گذاري پرسش نامه. قرار گرفتند مورد مصاحبه نيز

  قرار گرفت وتحليل تجزيه
درصد ازدانشجويان دختر دانشگاه  7/27درصد ازدانشجويان به ندرت اعتياد به اينترنت داشتند  2/46 :ها يافته

درصد ازدانشجويان  7/ 7. درصد ازدانشجويان مشكل اعتياد به اينترنت را داشتند 5/15. غيرانتفاعي شاهرود كاربرعادي
 3/72عبارتند ازپشاپيش نگري  بيشترين استفاده باورهاي غير منطقي ). به اينترنت را داشتند شاهرود اعتياد شديد

. نمره روان نژندي بااليي را داشتند درصد ازكساني كه اعتياد به اينترنت داشتند 18/26. %84دليل تراشي  1/80كادب 
  . وروان نژندي 83/23انعطاف پذيري  53/32دلپذيري مسئوليت پذيري  15/28ميانگين برون گرايي  46/28

بسيار شايع است از اين رو بايد با توجه به اين  اعتياد اينترنتي در جامعه ايراني خصوصيات دانشجويان :گيري نتيجه
  . ي احتمالي آن در دانشجويان در امان باشندها اختصاص داد كه از آسيب مسئله تدابير را به دان

  دانشگاه غير انتفاعي شاهرود- دانشجويان دختر خوابگاهي  - اعتياد به اينترنت -اپيدميولوژي :واژگان كليدي
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  بررسي موانع موجود در آموزش تغذيه تكميلي شيرخواران به مادران
  4احمد كاملي ،3محسن شجاع ،2پريسا سعدي ،2كوهستانيزينب  ،1مهناز رضاييان

  . دانشجوي كارشناسي پرستاري مجتمع آموزش عالي علوم پزشكي اسفراين -1
  . خراسان شمالي، مجتمع آموزش عالي علوم پزشكي اسفراين ،دانشجوي كارشناسي پرستاري -2
  . خراسان شمالي، مجتمع آموزش عالي علوم پزشكي اسفراين ،كارشناس ارشد اپيدميولوژي -3
  . خراسان شمالي، مجتمع آموزش عالي علوم پزشكي اسفراين ،ارشناس ارشد پرستاريك -4

 :چكيده

طبق آمار سازمان بهداشت . سال شاخص مهم وضعيت سالمت جامعه است 5كودكان زير  اي وضعيت تغذيه :مقدمه
از مرگ و مير اين كودكان % 35. ميرند ميسالگي  5ميليون كودك قبل از  5/9تخمين زده شد كه  2006جهاني در سال 

بنابراين پژوهش حاضر با هدف . دهد ميناشي از تغذيه نامناسب است و دو سوم اين مرگها در سال اول تولد رخ 
  . تعيين موانع موجود در آموزش تغذيه تكميلي شيرخواران به مادران انجام شده است

ماهه به روش نمونه  6-12مادر داراي كودك  200است كه در آن مقطعي –اين يك مطالعه توصيفي  :ها مواد و روش
ابزار جمع . مورد بررسي قرار گرفتند 1391مراجعه كننده به مركز بهداشت اسفراين در سال ) در دسترس(گيري آسان 
پرسشنامه محقق ساخته بود كه روايي صوري و محتواي آن توسط متخصصين تغذيه و آموزش بهداشت  ها آوري داده

پرسنلي و محيطي  ،موانع موجود در آموزش تغذيه تكميلي در سه حيطه فردي. ارزيابي و مورد تاييد قرار گرفت
  . شد وتحليل تجزيه SPPS16 افزار نرمتوسط  ها سنجيده و داده

رژيم . آنها دختر بودند% 44كودكانشان پسر و % 56. مادران خانه دار بودند% 88افراد مورد بررسي  از بين :ها يافته
موارد مادربزرگ در تغذيه كودك % 32موارد همسر و در % 26در . از كودكان شير مادر و غذاي كمكي بود% 78غذايي 

عواملي كه از  ،در بررسي موانع فردي. كودك بودموارد مادر به تنهايي مسئول تغذيه % 42كردند و در  ميبه مادر كمك 
 :در قسمت پرسنلي ،%36حجم زياد كارهاي منزل  ،%68دخالت همسر  :سوي مادر جزء موانع شناسايي شدند

اطالعات  ،%34ارتباط نامناسب بهورزان با مادر هنگام مشاوره ،%58ي بهورزان با افراد خانواده ها ناهماهنگي توصيه
و عدم ارائه جزوه % 92عدم برگزاري كالسهاي آموزشي در مركز  :و در حيطه محيطي% 28بهورزان نسبتا ناكافي 

  . موانع از ديدگاه مادران شناسايي شدند عنوان به% 80آموزشي به مادر توسط مركز 
راي ب) از طرف پرسنل و اعضاي خانواده(بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق مادر از حمايت كافي  :گيري نتيجه

با افزايش دانش و اطالعات مادر و ايجاد محيط حمايتي براي . شروع و تداوم غذاي كمكي شيرخوار برخوردار نيست
  . توان به موانع آموزشي غلبه كرد مياو بوسيله بهورزان و اعضاي خانواده 

  آموزش ،مادران ،تغذيه تكميلي :واژگان كليدي
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  دارويي بررسي ميزان رضايت مصرف كنندگان گياهان 
  3مصطفي كاظميان منصورآباد ،1عطيه حاجي علي گل ،1محمد كوه بر ،2ناهيد مهران ،1رضا حيدري فر

  . عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي قم، دانشجوي هوشبري -1
 . عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قم ،كارشناسي ارشد مامايي -2
  . كارشناس زيست شناسي دانشگاه قم -3

  :چكيده
اين مطالعه با . گردد ميروز به روز بر ميزان مصرف خودسرانه گياهان دارويي افزوده  ،در جامعه امروزي :مقدمه

  . انجام شد 1390هدف تعيين ميزان رضايت مصرف كنندگان گياهان دارويي در قم در سال 
ابزار . از مردم شهر قم انجام شد نفر 372اين مطالعه توصيفي به روش نمونه گيري تصادفي روي  :ها مواد و روش
پرسشنامه اي دوقسمتي شامل مشخصات دموگرافيك و سواالت مربوط به رضايت مصرف كنندگان  ها گردآوري داده

  . مورد آناليز قرار گرفتندspssبا استفاده از  ها نهايتا داده. بود كه روايي و پايايي آن در مطالعات متعدد تاييد شده بود
 ،بيشترين استفاده كنندگان گياهان دارويي. سال بوده است 13/31 ±49/10ميانگين سني افراد وارد مطالعه  :ها يافته

%) 2/46(سرماخوردگي ،%)4/53(دل درد، بيشترين علت مصرف. مرد بودند و وضعيت اقتصادي متوسطي داشتند
افراد نتيجه استفاده از آنها را بهتر و % 7/67. افراد از مصرف گياهان دارويي راضي بودند% 7/94. بود%)3/42(وگلودرد

افراد دچار عارضه شده % 6/4و درميان آنان تنها . بدتر از طب رايج پزشكي يافته بودند% 6/11بدون تفاوت و % 7/20
ي ها در اين پژوهش خانم. ژي و مشكالت گوارشي آلر ،دل درد :شايعترين عوارض مشاهده شده عبارت بود از. بودند

كردند و ميزان رضايت آنها از مصرف گياهان دارويي بيشتر از  ميخانه دار بيشتر از سايرين از گياهان دارويي استفاده 
وضعيت تاهل و شغل با ميزان رضايت از  ،جنس ،در اين مطالعه رابطه معناداري بين سن. )p<0. 05(آقايان بوده است

  . )(p>0. 05 گياهان دارويي مشاهده نگرديد
با توجه به رضايتمندي افراد از مصرف گياهان دارويي نسبت به طب رايج بهتر است در مورد نحوه و  :گيري يجهنت

داده . . . و ها موارد مصرف گياهان دارويي و عوارض احنمالي مصرف بيش از حدآنها آموزشهاي الزم از طريق رسانه
  . شود

  مصرف كننده  ،رضايت ،گياهان دارويي :واژگان كليدي
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بر ي سازگار با درد زايمان ها افزار روش مبتني بر نرمثير آموزش أت
  زنان باردار قابل انتظار  خودكارآمدي

  1محبوبه پورحيدري ،1حقيقي ناهيد بلبل ،2اكرم منتظري ،1اعظم حميدزاده ،1خاني مظلومه حمزه

  . هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -كارشناس ارشد مامايي -1
  . علوم پزشكي شاهرود هيئت علمي دانشگاه -پرستاريكارشناس ارشد  -2

 :چكيده

 آموزش )سازمان جهاني بهداشت قابل قبولبرابر ميزان  4-3(در ايران  با توجه به افزايش ميزان سزارين :مقدمه
 داشته ري با ليبردر سازگاقابل انتظار مادران  نقش كليدي در افزايش خودكارآمدي ي سازگاري با درد زايمانها روش

لذا اين مطالعه با . شود مي آنان به انجام سزارينو درخواست  تمايل و كاهش كاهش ترس از زايمان طبيعي و موجب
زنان باردار در سازگاري با  قابل انتظار بر خودكارآمدي ي سازگار با درد زايمانها ي روشافزار نرمهدف تاثير آموزشي 

  . ليبر انجام شد
زن باردار نخست زا كه به طور  150كارآزمايي باليني تصادفي است كه بر روي نوعي مطالعه حاضر  :ها روشمواد و 

را به ي افزار نرم گروه مداخله برنامه آموزش. انجام شد ،نفري قرار گرفتند 75تصادفي در دو گروه مداخله و كنترل 
 Childbirth Self-Efficacy Inventory پرسشنامه به منظور تعيين خودكارآمدي از. هفته دريافت كردند 6- 8مدت 

(CBSE)اندازه گيري  اين پرسشنامه خود كارآمدي قابل انتظار مرحله اول و دوم ليبر را بطور جداگانه. استفاده شد
. تكميل گرديد نهفتگي به منظور پس آزمو 36-38هفتگي به منظور پيش آزمون و در  28-32پرسشنامه در . كند مي

  . من ويتني يو و ويلكاكسون استفاده شد ،ي آماري كاي اسكوئرها از آزمون ها تجزيه و تحليل دادهبراي 
در گروه مداخله به  قابل انتظار مرحله اول ليبر خودكارآمدي انحراف معيار ±بعد از مداخله ميانه و ميانگين :ها يافته

معناداري  اختالف آماريدو گروه  بود كه بين 61/96 ±347/4و  98درگروه كنترل و  21/150 ±60/4و 150ترتيب 
در خود كارآمدي قابل انتظار مرحله دوم  بعد از مداخلههمچنين اختالف آماري معناداري . )=001/0P(وجود داشت 

 . )=001/0P(ليبر بين دو گروه مداخله و كنترل مشاهد شد

 افزايش خودكارآمدي موجب با درد زايمان ي سازگارها ي روشافزار نرمآموزش كه  نشان دادنتايج  :گيري نتيجه
يا  جايگزينييك روش  عنوان به توان ميرا  بنابراين استفاده از آن. شود ميدر سازگاري با ليبر  زنان باردار قابل انتظار

 . توصيه كردبراي زايمان زنان باردار  جهت آمادگي تكميلي

 . سازگار با ليبري ها روش ،قابل انتظار خودكارآمدي ،يافزار نرمآموزش  :واژگان كليدي
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بررسي داليل استفاده يا عدم استفاده از گياهان دارويي توسط دانشجويان 
  1390دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 

  3محمدكوه بر ،1فرد ميسيد محسن مقي ،3رضاحيدري فر ،2اكرم حيدري ،1مصطفي كاظميان منصورآباد
  . دانشگاه قم -شناسي علمي زيستانجمن  -كارشناس زيست شناسي -1
  . دانشگاه علوم پزشكي قم - دانشكده پزشكي -استاديار پزشكي اجتماعي -2
  . عضوكميته تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي قم -دانشجوي كارشناسي هوشبري -3

   :چكيده
بكارگيري يا عدم  با مرتبط عوامل تعيين منظور به مطالعه اين. درمان با گياهان در ايران سابقه اي طوالني دارد :مقدمه

  . شد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم طراحي گياهان دارويي در بكارگيري
نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قم كه مايل  180با همكاري  Cross-sectionalاين مطالعه  :ها مواد و روش

 ها سيستماتيك بود و ابزار گردآوري داده روش نمونه گيري تصادفي. به شركت در اين مطالعه بودند انجام شد
اي بود كه در قسمت اول مشخصات دموگرافيك و در قسمت دوم آن سؤاالت مربوط به ميزان استفاده  پرسشنامه

-Mannي مجذور كاي و ها و با استفاده از تست Spss ver 18 افزار نرمدر محيط  ها داده. مصرف كنندگان قرار داشت

Whitney قرار گرفتند مورد آناليز .  
رشته بررسي  13در مجموع . زن بودند% 3/58مرد و  ها از نمونه% 7/41تجزيه و تحليل داده نا نشان داد كه  :ها يافته
دانشجويان از گياهان دارويي استفاده % 6/60. دكتري بودند% 8/17كارشناسي و % 6/64 ،ي كاردانيها رشته% 6/17. شد
. هم استفاده كرده بودند) %8/36(پيشگيري عنوان بهو برخي ) %2/97(به منظور درمان اكثر مصرف كنندگان. بودند كرده

 بي خطر بودن/كم خطر، %)2/73(عوارض جانبي كمتر اعتقاد به، %)5/81(تجربيات ديگران: شامل داليل استفاده
 و نتيجه بهتر%) 8/34( كارايي و اثر گذاري بيشتر، %)8/35( بودن تر در دسترس، %)8/35( زينه كمتره، %)4/72(
اطالعات  نداشتن، %)7/43( در دسترس نبودن مراكز: داليل عدم استفاده نيز شامل. بود نسبت به طب رايج%) 5/27(

 ،%)58/22(دير اثر كردن ،%)54/36(نبودن ميعل، %)54/36(عدم توصيه ديگران، %)38(بهداشتي نبودن، )06/38(كافي
بيشترين . بودند %)1/7(ترس از استفادهو %)2/14(ي باالها هزينه، %)48/15(اعتقاد نداشتن، %)58/22(طعم بد
% 2/16تنها . گوارشي و اعصاب بود، سرماخوردگي، يي كه باعث درمان يا پيشگيري شدند به ترتيب شاملها بيماري

بين استفاده . نداستفاده كنندگان از طريق كادر پزشكي و مابقي از طريق كادر غير پزشكي براي مصرف اقدام كرده بود
، وضعيت تأهل,ي جنسيتها يافت شد ولي بين متغير )P<0. 01(معناداراز داروهاي گياهي و سن دانشجويان ارتباط 

  . با استفاده از گياهان دارويي مشاهده نگرديد )P>0. 05(يمعناداربودن و ترم تحصيلي ارتباط  ميبو
بهتر است در مورد نحوه و موارد  ,دارويي نسبت به طب رايجبا توجه به رضايت بيشتر از گياهان  :گيري نتيجه

  . آنها آموزشهاي الزم از طرق مختلف داده شود مصرف گياهان دارويي و عوارض مصرف بيش از حد
 . دانشجويان ،داليل استفاده ،گياهان دارويي :واژگان كليدي
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سنتي ي ها بررسي ميزان شيوع باكتري استافيلوكوكوس اورئوس در بستني

  شهرستان ساري
 3هما درويش ،3فاطمه زهرا محمد نژاد  ،2محمد واحدي ،1آرش پورشيخاني

  . دانشجوي كارشناسي علوم آزمايشگاهي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات -1
  . درماني مازندران -2
   .هيت علمي گروه ميكروب شناسي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مازندران -3
  . كارشناس و مسئول آزمايشگاه دانشگاه علوم پزشكي مازندران -4

  :چكيده
. است مختلف يها باكتري فعاليت براي مناسب رشد محيط يك حال عين در اما كامل است يك غذاي شير :مقدمه
. . . كاركنان وباكتريهاي موجود در شيرتازه بسته به عوامل مختلف از جمله سالمت دام و حمل ونقل و بهداشت  تعداد

استافيلوكوكوس . خطرناك باشد انسان سالمت و بهداشت براي تواند ميپاستوريزه شير  غير شرايط در. متفاوت است
. . . لبني مثل بستني و ماست و يها فراورده طريق از بخصوص كه است غذايي مسموميت عوامل مهمترين اورئوس از

هدف اين طرح بررسي ميزان آلودگي  ها خانواده غذايي سبد در بستني ازرش غذايي به توجه با. شود ميمنتقل 
  . باشد مي 1391ي سنتي در شهرستان ساري در سال ها استافيلوكوكي بستني

 شهرستان ي سنتيها بستني توزيع يها پايگاه در1391سال  در كه بوده تحليلي - توصيفي پژوهش اين :ها مواد و روش

نمونه بستني سنتي و پاستوريزه در شرايط استريل در محيط چاپمن و بالد  80تعداد . شد انجام تابستان فصل در ساري
 13افزار نرمنتايج بوسيله . ي مثبت انجام شدها نمونه تست آنتي بايوگرام. انجام گرفت تاييدي تستهاي اگار كشت و

spss  و آزمون آماريt-test توصيفي مورد بررسي قرار گرفت .  
. داراي آلودگي استافيلوكوكوس اورئوس بودند ها نمونه%  5. 37نمونه بستني سنتي جمع آوري شده  80از  :ها يافته

بترتيب  ها بيشترين ميزان مقاومت دارويي كشت. بر آورد شده است cfu/ml 2×104 ي شير خامها تعداد كلوني كشت
  . باشد ميبراي ونكومايسين و متي سيلين 

ي سنتي با استافيلوكوك اورئوس در ساري نسبت يك مطالعه مشابه درصد ها شيوع آلودگي بستني :گيري نتيجه
تواند از  ميرعايت و كنترل اصول بهداشتي هم در تهيه شير و هم در عرضه و مصرف آن . باالتري را نشان ميدهد

  . آلودگي انسان با اين نوع آلودگي جلوگيري كند
  . بيوتيكي مقاومت آنتي، يي سنتها بستني، استافيلوكوك آرئوس :واژگان كليدي
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 بركم وزني نوزاد مؤثرعوامل بارداري؛ زيست محيطي و اقتصادي 
  2نيا حميد صالحي ،1سمانه ثابت بيرجندي

  . عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد بيرجند ،كارشناس ارشد مامايي -1
  . دانشگاه علوم پزشكي بيرجند. اپيدميولوژيدانشجوي كارشناسي ارشد ، مركز تحقيقات آترو اسكلروز و عروق كرونر بيرجند -2

  :چكيده
شاخص توسعه به  عنوان بهي اجتماعي بوده و ميزان مرگ ومير آنها ها نوزادان يكي از آسيب پذيرترين گروه :مقدمه
مهم ترين علت مرگ ومير  LBW (Low Birth weight). آيدكه نشانگر وضعيت سالمت جامعه وخانواده است ميشمار 

معلوليت وبيماربها در دوران كودكي ، باشد از ان جهت كه كم وزني در هنگام تولد منجر به مرگ ومير مينوزادان 
لذا اين مطالعه با هدف . بر كم وزني وبر طرف كردن اين عوامل بسيار حائذ اهميت است مؤثرشود شناخت عوامل  مي

  . صورت گرفته است 1391ادان شهرستان بيرجند در سل عوامل مرتبط با كم وزني در نوز
نوزاد متولد شده با وزن طبيعي  39و  نوزاد متولد شده كم وزن 21شاهد بر روي  -اين مطالعه مورد :ها مواد و روش
معاينه ي باليني كودك و  همچنين وو تكميل پرسش نامه  مادر به روش مصاحبه حضوري اطالعات. صورت گرفت

گرديد و با استفاده  18spssافزار نرمپس از جمع آوري وارد  ها داده. ي آزمايشگاهي صورت گرفتها انجام تستمادر و 
  . آناليز گرديد 05. 0ي كمتر از معناداردر سطح  ضريب همبستگيكاي دو و  ،مستقل tي آماري ها از آزمون
دو درصد  3. 31 ،يك حاملگي مادراندرصد  3. 33. بود 6/28±3/5همورد مطالع ميانگين سني مادران :ها يافته

درصد از  3. 38. حاملگي را تجربه كرده بودنداز چهار درصد چهار و بيشتر  9. 15درصد سه حاملگي  8. 18 ،حاملگي
 ،پرگلمسي نتايج مطالعه بين. هفته 37از افراد زايمان باالي  )درصد 7. 61(افراد تحت بررسي حاملگي زودرس و مابقي

با روتئنوري پ ،گرفتگي عضالني ،دياستوليك مادر ،فشار خون سيستوليك ،سن زايمان ،منيزيم خون مادرسرمي  سطح
  . نشان داد معناداروزن نوزاد هنگام تولد رابطه 

ي مطالعه و وجود رابطه بين برخي عوامل خطر قابل تغيير در ماردان با كم وزني ها با توجه به يافته :گيري نتيجه
ي آموزشي جهت پيشگيري و كنترل عوامل خطر در مراكز بهداشتي به ها شود برنامه ميتوصيه  ،دنوزاد هنگام تول

  . ماردان باردار مراجعه كننده صورت بگيرد
  . بيرجند ،عوامل خطر ،كم وزن ،نوزاد :واژگان كليدي
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مطالعه (شاهرود) ع(بررسي وضعيت مديريت دانش در بيمارستان امام حسين
  91-90سال )پرستاريكادر  :موردي

  1شمس السادات سيدحسيني ،1مهدي صانعي
  . دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1

  : چكيده
دارايي ارزشمندي شناخته شده كه مبناي رشد پايدار و رمز حفظ مزيت رقابتي ماندگار  عنوان بهامروزه دانش  :مقدمه

سازماني كه نيازمند كاركنان ماهر وبا دانش است به  عنوان بهبخش بهداشت و درمان . رود مييك سازمان به شمار 
 ،ارتقاي محافظت از بيمار علت ارتباط با سالمت جامعه نيازمند استفاده از روشهاي كارآ در ارائه خدمات جهت

مديريت ي نوين ها استفاده فزاينده از فناوريهاي پيشرفته ورفع نيازهاي مراجعين است كه تنها در سايه استفاده از روش
در اين بين قشر پرستاري درصد بزرگي از كل پرسنل مراكز بهداشتي . اطالعات ومديريت دانش امكانپذير است

را به خود اختصاص داده اند كه دانش اين قشر از اهميت بسزايي جهت نجات جان انسانها و بهبود حال  درماني
مطالعه ) (ع(نش در بيمارستان امام حسين شاهرودهدف از پژوهش حاضر بررسي مديريت دا. بيماران برخوردار است

  . باشد مي) كادر پرستاري :موردي
جامعه آماري كادر پرستاري  ،باشددر اين پژوهش ميكاربردي  -پژوهش حاضر از نوع توصيفي :ها مواد و روش

ابزار . انتخاب گرديدنفر  196شاهرود بود كه بر اساس جدول مورگان نمونه آماري برابر با ) ع(بيمارستان امام حسين
از آمار  ها براي تجزيه و تحليل داده. پرسشنامه بود كه روايي وپايايي آن مورد تاييد قرار گرفته بود ها گرد آوري داده

  . توصيفي و استنباطي استفاده گرديد
بين ابعاد  كمتر از حد متوسط بود 73. 2با ميانگين) ع(وضعيت مديريت دانش در بيمارستان امام حسين :ها يافته

تثبيت دانش وكاربرد دانش داراي امتياز باالتر از حد متوسط بودند و لي در بقيه موارد ابعاد مديريت  ،مديريت دانش
  . دانش امتياز كمتر از حد متوسط بود

باشد كه با  مي) ع(بطور كلي مديريت دانش در سطح پاييني در بين پرستاران بيمارستان امام حسين :گيري نتيجه
  . باشد ميي وتوجه بيشتر در اين زمينه ريز برنامهتوجه به اهميت آن نياز به 

 . كادر پرستاري ،بيمارستان ،مديريت دانش :واژگان كليدي
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درك و رضايت بيماران از آموزش دريافت شده در بيمارستانهاي علوم پزشكي 
  گناباد

 5نيا حبيب شارعي ،4يوسف عليزاده ،3اي حميد رضا توليده ،2محمد اقبالي ،1علي محمدپور
  . دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،دانشكده پرستاري و مامايي ،گروه پرستاري داخلي و جراحي ،ت علميئعضو هي ،استاد يار ،دكتري پرستاري -1
  . و خدمات بهداشتي درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري -2
  . دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،گروه بهداشت عمومي ،دانشكده بهداشت، ت علميئعضو هي ،مربي ،كارشناس ارشد اپيدميولوژي -3
  . و خدمات بهداشتي درماني بيرجنددانشگاه علوم پزشكي  ،بيمارستان شهدا قاين ،كارشناس پرستاري -4
 . و خدمات بهداشتي درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي ،دانشكده پرستاري و مامايي ،تاريدانشجوي كارشناسي ارشد پرس -5

 : چكيده

پرستاران موظف به انجام نقش آموزشي . باشد ميآموزش به بيمار يكي از اصول اساسي در مراقبت از بيمار  :مقدمه
. بخشيده و ميزان بستري مجدد را كاهش دهندبهبودي را سرعت  ،خود بوده تا موجبات رضايت بيمار را فراهم نموده

 يعلوم پزشكدانشگاه  يها يمارستانشده در ب يافتاز آموزش در يمارانب يتدرك و رضاتحقيق حاضر با هدف بررسي 
  . انجام شده است گناباد

از  نفر از بيماران در مرحله ترخيص 384اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي بوده كه درآن  :ها مواد و روش
 ها به وسيله داده. ي گناباد به طور سهميه اي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتندعلوم پزشكي دانشگاه ها بيمارستان
آوري و با استفاده  جمع ،اي كه به همين منظور تدوين و از اعتبار و اعتماد علمي آن اطمينان حاصل شده بود پرسشنامه

 وتحليل تجزيه )P>05/0(داري  هاي آمار توصيفي و استنباطي در سطح معني شيوهگيري از  و بهره SPSS-16افزار  از نرم
 . شدند

ي دارو و ها ي داده شده توسط كادر درماني در حيطهها بيشترين ميزان آموزش ،بر اساس نتايج تحقيق :ها يافته
ش آگهي بيماري و پي ،در حيطه نوع و چگونگي رژيم غذايي ها پيگيري درمان پس از ترخيص و كمترين آموزش

همچنين ميانگين و انحراف معيار رضايتمندي از عملكرد آموزشي . چگونگي انجام فرائض و واجبات ديني بود
 .P=0(بود  معناداربود كه اين اختالف از نظر آماري  6/32 ± 37/5و  42/33±04/6پزشكان و پرستاران به ترتيب 

ي وجود داشت به طوري كه زنان نسبت به مردان از رضايت رمعنادابين جنس و نمره رضايتمندي ارتباط . )001
  . )P=0. 001( بيشتري برخوردار بودند

شود تا با فراهم كردن تسهيالت و نيروي انساني مناسب و  پيشنهاد مي ،با توجه به نتايج اين مطالعه :گيري نتيجه
ي ها اين كمبود ،ضمن خدمت به پرسنلي آموزش ها اختصاص دادن وقت و مكان مناسب و برگزاري دوره ،كارآزموده

  . آموزشي جبران شود تا بتواند موجبات رضايت مندي بيماران را فراهم آورد
  . رضايتمندي ،درك ،ترخيص ،انبيمار :واژگان كليدي
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 ماهه اول سال6ي توليدي شهر شاهرود در ها بررسي ميزان بالنكيت آبنبات
1391  

  4بسطامي عباسي نگار، 3محمد محمدي، 2عامري مجيد عرب، 1غالمعلي شريفي عرب
  . كارشناس ارشد مهندسي علوم وصنايع غذايي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
  . كارشناس ارشد مهندسي علوم وصنايع غذايي معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2
  . معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -3
  . وي كارشناسي بهداشت محيطجدانش -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -4

  :چكيده
براي رنگبري و ها  ريزي آبنبات است كه در سديم هيدرو سولفويت تركيب گوگردي (Na2S2O4) بالنكيت :مقدمه

در مقدار زياد مصرف آن سرطانزا  كرده وآزاد  So2 شود كه اين ماده در اثر حرارت گاز مياستفاده  آبنباتسفيد كردن 
گيري انيدريد سولفورو يا باقيمانده  اندازه ،آبنباتبه همين دليل يكي از مهمترين فاكتورهاي كنترل كيفيت . باشد مي

باشد كه مصرف بيشتر از آن  مي ppm 10 آبنبات حداكثر مقدار بالنكيت مصرفي در توليد. باشد مي آبنباتبالنكيت در 
از انجاييكه شهر شاهرود بعنوان . كند پوستي و حتي چشمي مي، استنشاقي ،عوارضي از قبيل اختالالت گوارشيايجاد 

استقبال زيادي در خريد آن دارند تحقيق در اين زمينه  كننده آبنيات بوده و شهروندان ومسافرين يكي از شهرهاي توليد
  رسد مينظر  با توجه به اهميت موضوع ضروري به

 9 ازنمونه آب نبات تهيه شده  45اين تحقيق ميزان بالنكيت به صورت انيدريد سولفورو در در  :ها وشمواد و ر
  . مورد ارزيابي قرار گرفت ،ماهه 6طي يك دوره ي  شاهرودكارگاه شهر 

از يكي بوده و  7و ppm 5/3 به ترتيب ها نتايج نشان داد متوسط و انحراف معيار ميزان سولفيت نمونه :ها يافته
در ساير . بيشتر از حد مجاز تعيين شده از سوي استاندارد ملي ايران بود تحت مطالعه ميزان بالنكيت يها نمونه
همچنين اختالفي بين ميزان بالنكيت مورد استفاده در . بود ppm 5 حتي كمتر ازدر حد مجاز وميزان بالنكيت  ها نمونه
  . ي مختلف وجود نداشتها ماه

توجهي در  نقش قابل باقيمانده در آب نبات انيدريد سولفور فرآيند پخت بر ميزان تأثير ،مطالعهدر اين  :گيري نتيجه
نشان داد كه اين فرآيند منجر به كاهش جذب سولفيت به ميزان  ت رادر آب نبا انيدريد سولفورموجود كاهش ميزان

  . گردد ميدرصد  72
  . شاهرود ،بالنكيت ،آبنبات :واژگان كليدي
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ثير آموزش چهره به چهره بر ميزان اضطراب همراهيان بيماران بستري أبررسي ت
  1389مشهد در سال ) عج(و قائم ) ع(ي امام رضا ها بيمارستان ccuدر بخش 

  4زهرا اسحقيان ،3صفيه مرزاني ،3نيه رفتاريها  ،2مقدم مهدي بصيري ،1طاهره بلوچي بيدختي
 . دانشگاه علوم پزشكي گناباد عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري مامايي، جراحي،گرايش داخلي  كارشناس ارشد پرستاري، -1
 . دانشگاه علوم پزشكي گناباد عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري مامايي، گرايش آموزش كودكان، كارشناس ارشد پرستاري، -2
 . دانشگاه علوم پزشكي گناباد كارشناس پرستاري، كميته تحقيقات دانشجويي، -3
  . دانشگاه علوم پزشكي گناباد ي كارشناسي مامايي، كميته تحقيقات دانشجويي،دانشجو -4

  :چكيده
از . شود ميدرصد بيماران بستري ديده  20تا  15اختالالت اضطرابي شايع ترين اختالالت رواني است كه در  :مقدمه

 رواني مانند اضطراب -روحيمشكالت  ،مسائل مهمي كه بيماران بستري در بخشهاي ويژه با آن رو به رو هستند
طور ناگهاني در ديگر افراد  باشد و هميشه عواملي مانند بستري شدن يكي از اعضاي خانواده در بيمارستان به مي

ثير آموزش چهره به چهره أباتوجه به موارد ذكر شده مطالعه فوق با هدف تعيين ت. نمايد ميخانواده نيز ايجاد اضطراب 
  . انجام شد CCUيان بيماران بستري در بخش بر ميزان اضطراب همراه

جامعه مورد مطالعه همراهيان كليه بيماران بستري در . اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي است :ها مواد و روش
گيري به روش  نمونه. مشهد بودند) عج(و قائم ) ع(ي آموزشي امام رضا ها بيمارستان ي قلبي ي ويژهها بخش مراقبت
حجم نمونه پژوهش با استفاده از . بر هدف و تخصيص تصادفي در دو گروه آزمون و كنترل انجام شدآسان و مبتني 
فرم اطالعات . نفر انتخاب شدند 45نفر محاسبه شد كه به دليل احتمال ريزش نمونه براي هر گروه  43مطالعات قبلي 

در روز اول بستري توسط واحدهاي سوال اضطراب آشكار بود كه  20دموگرافيك و پرسشنامه ي اسپيلبرگر با 
ي اسپيلبرگر در روز  سپس آموزش چهره به چهره ارائه گرديد و مجددا پرسشنامه ،پژوهش هر دو گروه تكميل شده

مورد  17ورژن  ،SPSS افزار نرمبا استفاده از  ها داده. چهارم بستري توسط واحدهاي پژوهش هر دو گروه تكميل گرديد
  . مستقل و آناليز واريانس استفاده شد tي توصيفي و كاي اسكوئر و ها رار گرفت و از آزمونتجزيه و تحليل آماري ق

درصد  9/48ي اين پژوهش نشان داد كه ها پس از تعيين نمره اضطراب بر اساس معيار اسپيلبرگر يافته :ها يافته
درصد  1/1اضطراب شديد و درصد  6/5، شديد درصد اضطراب نسبتاً 4/44 ،واحدهاي پژوهش اضطراب نسبتا خفيف

در گروه . )P=150/0(ي نداشتند معناداردو گروه از نظر نمره اضطراب قبل از مداخله تفاوت  ،ٰاضطراب خفيف داشتند 
 معنادارولي در گروه شاهد اين تفاوت  ،)=000/0P(ي داشتند معنادارآزمون اختالف نمره اضطراب قبل و بعد تفاوت 

  . )=059/0P(نبود 
ي اين پژوهش مشخص گرديد آموزش چهره به چهره اضطراب همراهيان بيماران ها با توجه به يافته :گيري نتيجه

  . دهد ميي ويژه را كاهش ها بستري در بخش مراقبت
  . بيمار ،همراهيان ،اسپيليرگر ،اضطراب ،آموزش چهره به چهره :واژگان كليدي
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داخلي  كننده به درمانگاه مراجعهبررسي علل و نوع تشنج در بيماران مبتال به صرع 
 شهر مشهد) ع(اعصاب بيمارستان امام رضا 

  2زاده مجيد حسن ،1زاده عليه ولي
 . ، ايراندانشجوي پرستاري دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه -1
  . ، ايرانعلوم پزشكي تربت حيدريه دانشكدهعضو هيئت علمي  -2

   :چكيده
فونكسيون و فيزيولوژيك مغز در اثر تخليه ي الكتريكي غيرطبيعي و بيماري صرع ناشي از اختالل  :مقدمه

انواع مختلف صرع وجود دارد كه هر يك عالئم و . ي بخش قشري در مغز استها ي نورون خودمحدود شونده
 بيش از چهل ميليون نفر از مردم جهان گرفتار اين بيماري هستند؛ لذا با. الگوهاي الكتروفيزيولوژيك مشخصي دارند

پژوهشي در  ،ي آن كنندهصرع و شناسائي علل و عوامل ايجادتوجه به عوارض و اختالالت ايجاد شده در جريان 
به منظور بررسي شيوع انواع مختلف صرع و ) ع(اورژانس داخلي و اطفال بيمارستان امام رضا  مراجعين به درمانگاه
  . انجام شد ها علل ايجاد كننده آن

به  89 -91ي ها بيمار مبتال به صرع كه طي سال 500از نوع توصيفي بود كه طي آن مطالعه  :ها مواد و روش
نمونه ي پژوهش انتخاب شدند و با توجه  عنوان بهشهر مشهد مراجعه نموده اند ) ع(ي بيمارستان امام رضا ها درمانگاه

يا عدم وجود سابقه وجود  ،ي سني مختلفها علل تشنج در گروه ،سن شروع آن ،نوع تشنج ،به اهداف پژوهش
و وجود حمالت استاتوس مورد ارزيابي قرار گرفت و اطالعات جمع  CT، EEG ،معاينه باليني ،وجود اورا ،فاميلي

  . گرديد وتحليل تجزيهي آماري ها آوري شده به كمك آزمون
 ،شيوع تشنج. مذكر بودند% 59مونث و  ها نمونه% 41نتايج حاصل از پژوهش بيان گر اين نكته بود كه  :ها يافته
  . CPS% = 2/13 ،%7/2تونيك  ،%14تشنج فوكال  ،%63ژنراليزه  ،كلونيك ،تونيك

قرار داشتند و كمترين  10 –18در گروه سني % 25سال و  3 -10مددجويان در گروه سني% 30 ،ي سنيها از نظر گروه
شايع ترين علل به ترتيب عبارت بودند  ،نظر علل بروز تشنج از. شد ميسال مشاهده  60فراواني در گروه سني باالي 

بيماران عقب % 50/14. سابقه ي استاتوس داشتند% 52/10 ،از كل مددجويان. تب و تشنج ،زايمان سخت ،تروما :از
در سابقه ي فاميلي مثبت . )حسي بود ،شايع ترين نوع اورا(كردند  مياورا را تجربه  %8/34ماندگي ذهني داشته و 

  . موارد وجود داشت% 3/15
ي همگاني در مورد استفاده از وسايل محافظتي ها گردد آموزش ميپيشنهاد  ،با توجه به شيوع علل صرع :گيري نتيجه

در حين زايمان از نظر هيپوكسي و كاهش فشار  ها مانيتورينگ خانم. هنگام كار و رانندگي به مردم آموزش داده شود
مانيتورينگ آب و  ،مراحل زايماني به منظور جلوگيري از بروز هيپوكسي در نوزادبه حداقل رسانيدن  ،خون

جهت  در جهت كنترل تب و اقدامات الزم در ها آموزش به خانواده ،و هموديناميك در حين زايمان ها الكتروليت
ي  كننده يجادي همگاني در جهت كنترل و كاهش عوامل اها آموزش ،در كودكان اًصكاهش درجه حرارت و تب؛ خصو

  . باشد ميپرستاران صأ تشنج و بروز حمالت صرع از اهم مسائل و از وظائف خطير كادر درماني خصو
  . بيماران صرعي ،ي سنيها گروه ،علل ،تشنج :واژگان كليدي
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بيمارستان  بررسي ريسك فاكتورهاي ضايعات عروقي مغز در بيماران بستري در
  تربت حيدريه نهم دي شهرستان

  2زاده مجيد حسن ،1زاده ولي عليه
  . ، ايراندانشجوي رشته ي پرستاري دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه -1
  . عضو هيئت علمي دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه -2

  :چكيده
در كشورهاي پيشرفته سومين علت مرگ و مير  ،بيماري عروقي مغز شايع ترين بيماري سيستم عصبي بوده :مقدمه

ي ها اين ريسك فاكتورها بر بروز سكته تأثيرلذا با توجه به اهميت و . باشد مي ها ي قلبي و سرطانها بعد از بيماري
مطالعه اي با هدف بررسي اپيدميولوژيك و تعيين ريسك فاكتورها در بيماران بستري با ضايعات عروقي مغز در  ،مغزي

الگوهاي شايع  ،ه كمك نتايج حاصل از مطالعهتا ب) 90-91(بيمارستان نهم دي شهرستان تربت حيدريه انجام شد 
  . تعيين ريسك فاكتورهاي ايجادي و احتماالً راهكارهايي جهت پيشگيري و پيگيري بيماران دست يابيم ،بيماري

با ) 90- 91(ي ها اين مطالعه از نوع توصيفي بوده كه طي آن پرونده ي تمامي بيماراني كه طي سال :ها مواد و روش
عروقي مغز در بيمارستان نهم دي شهرستان بستري تربت حيدريه بستري شده بودند مورد بررسي تشخيص ضايعات 

بسيار بوده كه اطالعات مورد نياز با توجه به اهداف پژوهش به كمك پرسشنامه ) 500(واحدهاي پژوهش  ،قرار گرفته
  . گرفته است قرار وتحليل تجزيهي آماري مورد ها جمع آوري گرديده و با استفاده از آزمون

فشار خون % 91. سال داشتند 60مددجويان مورد مطالعه سن باالي % 45نتايج حاصل از پژوهش نشان داد  :ها يافته
بيماران فشار % 8ميلي متر جيوه و  90فشار دياستوليك بيشتر از   %83 ،ميلي متر جيوه 140سيتوليك بيش تر از 

در % 6/9در جمعيت زنان و % 8/15بيماران ديابتيك بودند كه % 6/12. ميلي جيوه داشتند 160سيتوليك بيشتر از 
. بيماران وجود داشت% 8/6بيماران و هيپرتري گليسيريدمي در   %8/27هيپركلسترومي در . جمعيت مردان قرار داشتند

را داشتند  MI- AF- MSبيماران سابقه بيماري قلبي همراه از جمله   %9/2. جمعيت مورد مطالعه سيگاري بودند  5/26%
بيماران % 3/2. مورد تنگي ميترال داشتند 2و ) فيبريالسيون دهليزي( AFمورد ريتم  5 ،مورد انفاركتوس ميوكارد 8كه 

  . فوت شده بودند) نفر 19(از بيماران % 9/3هماتوكريت باالتر از نرمال داشتند و 
هيپركلسترومي  ،%)91(افزايش فشار خون  ،اثر فراواني ريسك فاكتورها در افراد به ترتيب شدتس :گيري نتيجه

و %) 6/6(هيپرتري گليسيريدمي  ،%)2/8(ي عروقي ها بيماري ،%)6/12(ديابت  ،%)26(مصرف دخانيات  ،%)6/6(
افزايش  ،ترين ريسك فاكتورها افزايش فشار خون با توجه به اينكه مهم. گزارش شد% 2/2افزايش هماتوكريت 

شود اقدامات پيش گيرانه به منظور كنترل اين ريسك  ميپيشنهاد  ،ت و ديابت بودهي خون و مصرف دخانياها چربي
فاكتورها در سطح جامعه بعنوان پيشگيري اوليه و ثانويه انجام گردد تا ريسك ضايعات عروقي مغز به حداقل كاهش 

  . يابد
  ضايعات عروقي مغز ،ريسك فاكتور :واژگان كليدي
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باكتريايي به منظور انتقال دارو  ABاستفاده از سيستم انتقال دهنده سموم كالس 
  هاي سرطاني به سلول

  3حيران خشه ، الميرا نوري2، ميالد مهدي1، حميد معدنچي1حيران خشه حسن نوري
 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان - گروه زيست شناسي -1
 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان-يگروه شيم-دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي پليمر -2
 . دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود -عضو كميته تحقيقات دانشجويي -دانشجوي كارشناسي مامايي -3

  :چكيده
 انتقال كنترل شده دارو به. هاي مختلف دنياي امروز را تحت تأثير خود قرار داده است فناوري نانو جنبه :مقدمه
توان داروها را به كمك  ميدر اين زمينه . گردد پزشكي محسوب مياندام هدف، يكي از كاربردهاي مهم نانو هاي سلول
هاي دارو در حال  عنوان ناقل هاي مختلف به استفاده از حامل. اندام هدف رساند هاي سلول هاي مختلف به حامل

قرار خواهد گرفت تاثير بدن تحت  هاي سلول تمام كطور سيستمي به هاي معمول مصرف دارو با روش. گسترش است
هاي حامل  به كار گيري سيستمبا  امروزه. هاي ناخواسته مشهود خواهد بود در سلول عوارض جانبي داروامكان و 

به بسياري از موانع و مشكالت شيمي درماني سيستميك توان  مي... مختلف از جمله نانو كريرها، سيستم ژن دليوري و
جديد عوارض يي دارور اين سيستم درمان. كرد به طوري كه دارو اختصاصاً به سلول مدنظر تحويل داده شودغلبه 

اين پژوهش مروري با هدف بررسي سيستم ژن . دنبال خواهند داشت جانبي كمتر، كارايي بيشتر و راحتي بيمار را به
  . باشد وم ميهاي اين سم هاي زير واحد ها و چشم انداز دليوري و بررسي راهكار

مقاالت مروري بوده و از مطالعه، گرداوري و تدوين مطالب از مقاالت و  نوع از مطالعه اين :ها مواد و روش
هاي مختلف اين سيستم جديد و آسان انتقال دارو  هاي انجام شده مختلف در اين زمينه به منظور بررسي جنبه پژوهش
  . انيسم كاربردي آن نگاشته شده استهاي انجام شده در اين زمينه و بيان مك و كار
ها مسئول خاصيت سمي آن و  آن Aاز خانواده سموم دو زير واحدي هستند كه زير واحد  ABسموم كالس  :ها يافته

به  Bبا اتصال زير واحد . باشد ها كه غير سمي بوده و مسئول اتصال سم به گيرنده اختصاصي خود مي آن Bزير واحد
در واقع در سيستم انتقال دارو . تواند وارد سلول شده و اثرات خود را اعمال كند سمي ميگيرنده اختصاصي قسمت 

اين سيستم . گردد اين سموم به گيرنده سطح سلولي شان استفاده مي Bبه كمك اين سموم از اصل اتصال زير واحد 
اكثر اين سموم منشاء باكتريايي . قع شودتواند در زمينه انتقال دارو بسيار مفيد وا انتقال اختصاصيت بااليي داشته و مي

و زير  (STxB)سم شيگا توكسين  Bتوان به زير واحد  از مهمترين اين سموم مي. باشد داشته و به راحتي قابل تهيه مي
  . اشاره كرد) (CTxBسم ويبريو كلرا  Bواحد 
متصل  Gb3اختصاصي خود يعني  به راحتي به گيرنده STxBها نشان داده است كه  مطالعات و پژوهش :گيري نتيجه

در زمينه انتقال مواد و . هاي سرطاني دارد نوعي گانگليوزيد است و فراواني بسيار زيادي در سطح سلول Gb3. گردد مي
اميد است با پيشرفت در اين زمينه بتوان درمان دارويي و شيمي . ها به سلول هدف بسيار مؤثر است حتي ديگر پروتئين
  . ي تر كرده و از اثرات و عوارض جانبي اين داروها جلوگيري نموددرماني را اختصاص
 .AB، سموم كالس Shiga toxin B subunit ،Cholera toxin B subunitدهنده،  سيستم انتقال :واژگان كليدي
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 ،و ارتباط آن با خصوصيات دموگرافيك بررسي فراواني رفتارهاي پرخطر
و باورهاي مذهبي در دانشجويان حمايت خانوادگي  ،رفتارهاي خطر پذير

  دانشگاههاي تبريز
  3اصغر محمد پور اصل ،2حميد اله وردي پور  ،1عباس عباسي قهرمانلو

  . گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي -دانشگاه علوم پزشكي تهران -دانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژي -1
  . دانشكده بهداشت و تغذيه -زدانشگاه علوم پزشكي تبري -مدبر گروه آموزش و ارتقاي سالمت -2
  . دانشگاه علوم پزشكي قزوين -عضو هيات علمي -دكتري اپيدميولوژي -3

  :چكيده
باشند و همراهي اين دوره با رفتارهاي مشكل  ميجوانان و دانشجويان عامل اصلي پيشرفت و اعتالي جامعه  :مقدمه

هدف از انجام اين مطالعه تخمين شيوع . شود ميدار زمينه منحصر به فردي در بررسي رفتارهاي پرخطر محسوب 
رفتارهاي پرخطر و تعيين رابطه آن با حمايت خانوادگي و باورهاي مذهبي در دانشجويان دانشگاههاي شهر تبريز 

  . باشد مي
نفر از دانشجويان به روش نمونه گيري سهميه اي  1860 تحليلي-در اين مطالعه مقطعي توصيفي :ها مواد و روش

از  ها در آناليز داده. تكميل كردند دانشجويان انتخاب شده يك پرسشنامه خود ايفاي پاسخ گزين را. لعه شدندوارد مطا
بصورت تك متغيره استفاده  رفتارهاي پرخطردر بررسي عوامل مرتبط با و تي مستقل  ي آماري مجذور كايها آزمون
  . استفاده شدرفتارهاي پرخطر امل مرتبط با از روش رگرسيون لوجستيك براي بررسي چندگانه عو و همچنين شد

هيچ وقت از كمربند  ،درصد دانشجويان در هنگام سوار شدن به ماشين 1. 11دهد كه  مينتايج تحليل نشان : ها يافته
در خصوص . ماه گذشته فكر خودكشي داشته اند 12در  ،درصد دانشجويان 3. 9همچنين . ايمني استفاده نكرده اند

درصد آنان نيز بطور گهگاهي  23درصد دانشجويان بطور گهگاهي سيگار و  15مصرف سيگار و قليان مشخص شد كه
درصد آنان با شركاي  8. 31همچنين از كل دانشجوياني كه سابقه مقاربت جنسي داشته اند . كنند ميقليان مصرف 

بين حمايت خانوادگي  معناداردهنده وجود ارتباط مستقيم و نتايج مطالعه نشان . جنسي متعدد مقاربت جنسي داشته اند
  . باشد ميبين باورهاي مذهبي و گرايش به رفتارهاي پرخطر  معنادارو رفتارهاي پرخطر و ارتباط معكوس و 

بنابراين طراحي و . شيوع برخي رفتارهاي پرخطر در دانشجويان دانشگاههاي شهر تبريز باال است :گيري نتيجه
ي جمعي و ارايه ها ي جامع آموزش بهداشت در زمينه اطالع رساني عمومي به جامعه از طريق رسانهها نامهتدوين بر

  . . رسد ميو ضروري به نظر  مؤثردر دانشگاهها بسيار  خدمات آموزشي
  دانشجويان ،باورهاي مذهبي ،حمايت خانوادگي ،رفتارهاي پرخطر :واژگان كليدي
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بررسي ميزان آگاهي و بكارگيري اصول ايمني در پيشگيري از ابتال به هپاتيت 
در پرستاران و دانشجويان پرستاري مستقر در بخش سوانح  Bويروسي 

  بيمارستان نهم دي تربت حيدريه
  1زاده عليه ولي

  . ، ايرانعلوم پزشكي تربت حيدريه دانشگاهي پرستاري  دانشجوي رشته -1
  :چكيده
هر ساله حداقل يك . ي ويروسي يكي از پنج عامل عفوني مرگ زودرس انسان در سطح جهان استها هپاتيت :مقدمه

 ،عالوه بر گروه بيماران در معرض خطر نظير تاالسمي. شوند ميميليون نفر از جمعيت جهان در اثر هپاتيتهاي ويروسي تلف 
شانس بيش تري براي  ،مداوم با ناقلين مبتال لت تماسدرماني نيز به ع -پرسنل حرف بهداشتي ،هموفيلي و همودياليزي

همواره در معرض خون و ترشحات  ،پرسنل مستقر در بخش سوانح اورژانس بدليل شرايط محيط كاري خود. آلودگي دارند
  . باشند مي Bيي چون هپاتيت ها گيرند و به تبع آن در معرض ابتال به بيماري ميبدن بيماران قرار 

نفر از دانشجويان  65نفر از پرسنل پرستاري و  65(نفر بودند  130ي مورد پژوهش در اين مطالعه ها نمونه :ها مواد و روش
گيري به صورت سرشماري و ابزار  نمونه. )گذراندند ميپرستاري كه واحد كارآموزي در عرصه ي خود را در اين بخش 

 16آگاهي  :بخش دوم ،سوال 4مشخصات دموگرافيك  :بخش اول(سوالي  37بخشي و  3اي  پرسشنامه ،گردآوري اطالعات
براي تعيين روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوي . بود )سوال 17ي بكارگيري اصول ايمني  نحوه :سوال و بخش سوم

ها به روش خودگزارش دهي توسط  پرسشنامه. استفاده گرديد و براي كسب اعتماد علمي از روش آزمون مجدد استفاده شد
  . ي مورد پژوهش پاسخ داده شدواحدها
نتايج آماري نشان داد كه اكثريت واحدهاي مورد پژوهش در هر دو گروه از نظر ميزان آگاهي در سطح خوب  :ها يافته

ي وجود معنادارقرار داشتند و از نظر آزمون كاي دو بين آگاهي دانشجويان و پرسنل شاغل اختالف %) 8/70(
واكسيناسيون كامل داشتند و اكثريت پرسنل پرستاري شاغل %) 100(ويان مورد پژوهش تمامي دانشج. )P= 865/0(نداشت

و اكثر پرسنل شاغل %) 9/67(اكثريت دانشجويان . نيز تاريخچه ي واكسيناسيون كامل را اعالم نمودند%) 1/89(در بخش 
و %) 56(اكثر دانشجويان پرستاري . اند هتيتراژ آنتي بادي را انجام نداد ،بدنبال واكسيناسيون ،بدليل عدم آگاهي%) 6/50(

نمودند و بر  ميدر سطح متوسط رعايت  Bاصول ايمني را در پيشگيري از هپاتيت %) 73(اكثريت پرسنل پرستاري شاغل 
به ترتيب (. ي وجود داشتمعناداراختالف  ،اساس آزمون كاي دو بين ميزان بكارگيري اصول ايمني پرسنل و دانشجويان

315/0 =P، 814/0 =P( . ي بين دو عامل ميزان آگاهي و ميزان بكارگيري اصول ايمني معناداربر اساس آزمون كاي دو ارتباط
  . )P= 814/0(وجود نداشت 

هاي پژوهش جهت بهبود و ارتقاء كيفي رعايت اصول ايمني توسط دانشجويان و پرسنل  بر اساس يافته :گيري نتيجه
ي بازآموزي و آموزش ضمن خدمت توسط مديران آموزشي و مديران سطوح ها دوره توان با برگزاري مي ،پرستاري شاغل

يا صرف وقت و هزينه كمتر در رابطه با درمان بيماران و ارائه ي مراقبت  ،در جهت ارتقاء سالمت جامعه ،بهداشت و درمان
  . با كيفيت بيشتر گام برداشت

 . Bهپاتيت  ،پيشگيري ،ايمني ،آگاهي ،پرستار :واژگان كليدي
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Apple Intake in Relation to Prostate Cancer in Iranian Men 

Faezeh Askary١, Mehdikardust Parizi٢, Bahram Rashidkhani١ 
١- Institute and Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology/ ShaheedBeheshti Univ. of Med. Sci,  
٢- Faculty of medicine/ ShaheedBeheshti Univ. of Med. Sci.  
Abstract: 
Introduction: We conducted a hospital-based, case–control study to examine the 
association between apple intake and the risk of prostate cancer in Iran. Proportional 
hazards regression methods were used to assess the associations between cabbage intake 
and prostate cancer risk.  
Results: We observed a strong significant inverse association between apple intake and 
the risk of prostate cancer. (high: second median v. low: first median, OR ٩٥ ,١٦ .٠% CI 
٥ .٠ ,٠٥ .٠).  
Conclusions: The results of the present study suggested that apple intake might be 
inversely associated with prostate cancer.  
Key words: prostate cancer; diet; apple; case control study. 
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 پزشكي علوم دانشگاه در يابي اطالع ورفتارهاي اطالعاتي نيازهاي بررسي
   شاهرود

   5قاسمي فاطمه ،4صمدي خديجه ،3گرزين حسن ،2دهقاني محسن ،2صادقيان فريده ،1رمضانقرباني محبوبه
 . كتابدار كتابخانه مركزي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
 . .عضو هيات علمي -مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سالمت -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2
 . مسئول كتابخانه مركزي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -3
  . دانشجو -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -4
  . مسئول اطالع رساني كتابخانه -دانشگاه صنعتي شاهرود -5

  :چكيده
گردآوري واجراي فعاليتها ي جامعه اطالعاتي دانشگاهها ومراكز  ،اطالعات در شناسايي نقش بسيار عظيم :مقدمه

پژوهشگر را برآن داشت كه درصدد  تخصصي تر شدن علوم گوناگونآموزش عالي وافزايش سريع حجم اطالعات و 
 . برآيد شاهرود پزشكي علوم در دانشگاه آن رفتار اطالع يابي وعوامل مرتبط با ،تعيين نيازهاي اطالعاتي

شد وابزار  استفاده سرشماري روش از است كه جمع آوري اطالعات مقطعي نوع از پژوهش اين :ها مواد و روش
حق  -اساتيد مدعو ،علمي هيات نفر اعضاي 210پژوهش  اجراي در. پرسشنامه خودساخته است ها داده گرد آوري

 به منظور. ان شركت كرده اند در شاهرود پزشكي علوم و پزشكان عمومي دانشگاه متخصص پزشكان ،التديس ومربي
  . است شده استفادهspss18 افزار نرماز ها داده وتحليل تجزيه
درصد داراي مرتبه علمي 4/21پاسخ داده اند ها دهند از افرادي كه به پرسشنامه ميي پژوهش نشان ها يافته :ها يافته

درصد اساتيد مدعو كارشناسي  3/23درصد پزشك متخصص و 7/15درصد پزشك عمومي و  9/12ت علمي ئهي
توجه به اطالعات موجود به درصد اساتيد مدعو كارشناسي بودند وبا  1/18درصد اساتيد مدعو دكترا و 1/7ارشدو

ومطالعه منابع اطالعاتي چاپي  )درصد 1/48( 101با فراواني  ترتيب مراجعه به بانكهاي اطالعاتي موجود در اينترنت
ي ها وبه ترتيب پايگاهها وكتابخانه. نمايند مينياز افراد به منابع اطالعاتي را بيشتر تامين )درصد 8/13(29با فراواني 

مراكز  عنوان به) درصد 6/7(16وكتابخانه مركزي دانشگاه با فراواني ) درصد3/44(93نترت با فراواني ديجيتالي در اي
افراد معرفي شده اند وبيشترين مشكل جهت دستيابي به اينترنت ومنابع اينترنتي سرعت  اطالعاتي تامين كننده نيازهاي
  . . اعالم شد) درصد 2/36(76كم شبكه اينترنت با فراواني 

اساتيد  ي اطالعاتيها برابر كتاب نياز3بيش از  بانكهاي اطالعاتي موجود در اينترنت ها بر اساس يافته :گيري جهنتي
 بنابراين توجه به سرعت اينترنت براي كند ميدرمان وبهداشت دانشگا ه تامين  ،ومربيان وپزشكان را در بخش آموزش

  . گردداين افراد توصيه مي تامين نيازهاي اطالعاتي افزايش
  پزشكان ،علمي هيات اعضاي ،يابي اطالع رفتارهاي، اطالعاتي نيازهاي :واژگان كليدي
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Vanadyl sulfate as a inhibitor of bacterial growth 

MohammadReza haeri1,Ghasem Arjmand٢, Mohammad khazeni٣, Mohammad 

Gharehbeglou٤ 
١- Assisstance professor of medical faculty of Qom medical university,Qom,Iran 
٢- Department of Biochemistry,Payam e nor university of Mashhad,Mashhad,Iran 
٣- Department of Microbiology,Branch of Qom,Islamic Azad university,Qom,Iran 
٤- Department of Medicine,Branch of Qom,Islamic Azad university,Qom,Iran 
Abstract: 
Introduction: Isoprenoids as mediatory metabolites have some important roles in 
bacteria and are synthesized through two distinct ways; mevalonate and non-mevalonate 
pathways. There are not so much studies concerning isoprenoids biosynthesis as a drug 
target for managing bacteria. The necessity for finding new target to control infectious 
disease and evaluating the importance of isoprenoids biosynthesis for bacterial growth 
triggered us to conduct the present study. We assessed antibacterial effect of vanadyl 
sulfate as a mevalonate kinase inhibitor (a key enzyme in isoprenoids biosynthesis) on 
four pathogen bacteria with different gram properties  
Methods: Antibacterial effect of vanadyl sulfate alone and in combination with glycine 
(as a chelating agent) was assessed on E coli (ATCC ٢٥٩٢٢), Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC ٢٧٨٥٣) as gram negative and Staphylococcus aureus(ATCC ٢٥٩٢٣), 
Entrococcus faecalis (ATCC ٢٥٩٩) as gram positive bacteria using serial dilution 
method in ٩٦ well sterile plate. All the experiments were done as triplicate.  
Results: MIC for S. aureus and E coli were ٤ and ٨ mg/ml respectively. Two other 
bacteria were resistant to Vanadyl sulfate. However antibacterial effect of Vanadyl 
sulfate on vanadyl-resistant bacteria not only was uncovered by combination of Vanadyl 
sulfate with glycine but also reduced MIC for vanadyl-sensitive bacteria (S. aureus and 
E coli).  
Conclusion: These data show Vanadyl sulfate lonely could arrest growth of S. aureus 
most potently. Addition of glycine reduced MIC for S. aureus and E coli and uncovered 
the inhibitory effect of Vanadyl sulfate on all other bacteria. Inhibition of isoprenoid 
biosynthesis pathway may be a new way to find new target for managing infectious 
diseases and provide new tools to overcome bacterial resistance.  
Key words: Vanadyl sulfate, isoprenoid synthesis, bacteria 
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 يروشها توسعه و جاديا نهيزم در يپرستار و يپزشك رشته انيدانشجو دگاهيد
  دور راه از يپزشك

  1دي حسينيها  ،1عليزادهاحد  ،3فخار يمهد ،2محمد خادملو  ،1اكبر محمدي
  . مازندران يپزشك علوم دانشگاه ،بهداشت دانشكده ،يبهداشت علوم قاتيتحق مركز -1
  . مازندران پزشكي علوم دانشگاهدانشكده پزشكي  دانشيار ،اجتماعي پزشكي متخصص -2
 . مازندران پزشكي علوم دانشگاه ، پزشكي دانشكده شناسي قارچ و شناسي انگل گروه استاديار -3

 :چكيده

تصاوير زنده سمعي و   ،گزارشات مراكز درماني راجع به بيمار ،نتايج آزمايشگاهي(تبادل اطالعات پزشكي :مقدمه
پژوهش حاضر با هدف بررسي مقايسه اي ديدگاه دانشجويان . گويند مياز راه دور را تله مديسين ) بصري دوجانبه

هاي پزشكي از راه دور در دانشگاه علوم پزشكي مازندران  رشته پزشكي و پرستاري در زمينه ايجاد و توسعه روش
  . انجام گرفت

روش تصادفي  به 90-91دانشجوي پرستاري در نيم سال اول تحصيلي  55دانشجوي پزشكي و  90 :ها مواد و روش
ه از يك ي پزشكي از راه دور با استفادها ايجاد و توسعه روش سپس ديدگاه دانشجويان در زمينه. ساده انتخاب شدند

  . اي مورد ارزيابي قرار گرفت گويه 33پرسشنامه 
 ،عوامل تكنولوژي ،عوامل سازماني( مطرح شده در پرسشنامهپنج حيطه نظر و ديدگاه دانشجويان در مورد  :ها يافته

 همدر آن  كه اطالعاتي سواد حيطه بجز. آوري گرديد جمع )سواد اطالعاتي و عوامل محيطي ،عوامل ذينفعان
 مهمتر را نترنتيا و وتريكامپ از استفاده در انيدانشجو مهارت ،يپرستار دانشجويان هم و يپزشك دانشجويان

  .نطرات متفاوتي داشتند ها در بقيه حيطه دانستند يم
در پيشرفت و توسعه ي تله  ها با توجه به نتايج و نظرات دانشجويان نقش عوامل اقتصادي و زير ساخت :گيري نتيجه

  . مديسين از اهميت ويژه اي برخوردار است
  . تله مديسين ،مقايسه ،ديدگاه :واژگان كليدي
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اي بر يادگيري اصول و  ثير دو روش سخنراني و آموزش چند رسانهأمقايسه ت
  فنون پرستاري دانشجويان پرستاري

  4حسيني فهيمه مير ،4چوگان جعفريمصطفي  ،3محسن شجاع ،2احمد كاملي ،1هادي مالزاده

  . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،مجتمع آموزش عالي علوم پزشكي اسفراين ،دانشجوي كارشناسي پرستاري -1
  . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،مجتمع آموزش عالي علوم پزشكي اسفراين ،كارشناس ارشد پرستاري -2
  . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،زش عالي علوم پزشكي اسفراينمجتمع آمو ،كارشناس ارشد اپيدميولوژي -3
  . دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي ،مجتمع آموزش عالي علوم پزشكي اسفراين ،دانشجوي كارشناسي پرستاري -4

  :چكيده
بر هيچ كس  ي بهداشتي و درماني است و نقش ارزنده ي اوها پرستار يكي از اعضاء كليدي در گروه مراقبت :مقدمه

ضرورت استفاده از  ،ي آموزشي و اهميت امر آموزش در حرفه پرستاريها با توجه به تحوالت سيستم. پوشيده نيست
هدف از . گردد ميجهت دستيابي به مهارت نظري و عملي دانشجويان مشخص  ،رو شهاي مناسب و نوين آموزشي

بر يادگيري اصول و فنون پرستاري  ،اي چند رسانه دو روش آموزشي سخنراني و آموزش تأثيراين پژوهش مقايسه 
  . دانشجويان كارشناسي پرستاري است

 200باشد كه بر روي  ميگيري قبل و بعد  با اندازه ،بررسي تجربي دو گروهي اين پژوهش كه به :ها مواد و روش
پزشكي اسفراين در سال  دانشجوي كارشناسي پرستاري در دانشگاه علوم پزشكي گلستان و مجتمع آموزش عالي علوم

و پس از  ،از هر دو گروه قبل از شروع آموزش. صورت تصادفي بود گيري به روش نمونه. انجام گرفت 1391-1390
بعد از  هفته 4به عمل آمد و يك پس آزمون نيز  )20= با حداكثر نمره(پيش آزمون و پس آزمون كتبي  ،انجام آموزش

ي ها آزمون. مورد بررسي قرار گرفت ،ها بر يادگيري دانشجويان يك از روشهر  تأثيرآموزش انجام شده و ميزان 
در . اطالعات مورد استفاده قرار گرفت وتحليل تجزيهگيري تكراري و تي مستقل جهت  با اندازه آماري آناليز واريانس
  . استفاده شد) اصول و فنون پرستاري افزار نرم( آموزشي افزار نرماي از يك  آموزش چند رسانه

. بود 20/3اي  و در گروه آموزش به روش چند رسانه 70/2سخنراني گروه در آزمون پيش نمرات ميانگين :ها يافته
تفاضل ميانگين نمرات پيش آزمون و پس . بود14/15و  11/9ميانگين پس آزمون در دو گروه افزايش يافته و به ترتيب 

نشان داد كه اين  ها يافته. آموزشي با انجام آزمون آناليز واريانس يك طرفه اختالف معنادار داشتآزمون در دو گروه 
ي ها آزمون آماري نشان داد كه بين روش. اي از گروه ديگر متفاوت بود اختالف در گروه يادگيري به روش چند رسانه

  . وجود دارد )>001/0P( مختلف يادگيري با سطوح يادگيري دانشجويان ارتباط معنادار آماري
داشتند؛ ولي اثر  تأثيراين پژوهش نشان داد كه هر دو روش آموزشي بر ميزان يادگيري دانشجويان  :گيري نتيجه

عدم تعامل مناسب دانشجو با مربي و عدم  ،شايد علت اين امر. از روش ديگر بيشتر بود ،اي روش آموزشي چند رسانه
انجام مطالعات ديگري با تعداد . باشد روش آموزش سخراني توسط دانشجو درتخصيص زمان كافي براي يادگيري 

  . گردد مينمونه بيشتر و در ساير دروس پيشنهاد 
  . اصول و فنون پرستاري ،دانشجويان پرستاري ،اي چند رسانه ،سخنراني ،يادگيري :واژگان كليدي
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و ) وفسفامايدآدريامايسين و سيكل( ACبررسي تاثير نوع رژيم شيمي درماني 
CAF )بر شدت خستگي در بيماران ) فلوتوراسيل ،آدريامايسين ،سيكلوفسفامايد

و اميد دانشگاه علوم ) ع(مبتال به سرطان پستان در بيمارستانهاي امام رضا
  1391در سال  پزشكي مشهد

  3حيران خوشه الميرا نوري ،2فاطمه اميري ،1هادي زارع مرزوني

 . كميته تحقيقات دانشجويي -دانشكده علوم پزشكي دزفول -1
  . كميته تحقيقات دانشجويي -مشهده علوم پزشكي گادانش -2
  . دانشجوي مامايي -كميته تحقيقات دانشجويي -شاهرودعلوم پزشكي  گاهدانش -3

  :چكيده
بديهي است كه شناخت . باشد ميدر طي درمان سرطان ترين عوارض شيمي درماني  خستگي يكي از شايع :مقدمه
لذا هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط رژيم شيمي درماني با  ،برخستگي در كنترل آن حائز اهميت است مؤثرعوامل 

  . شدت خستگي در بيماران مبتال به سرطان پستان تحت شيمي درماني ميباشد
ميانگين بيمار مبتال به سرطان پستان با زن  50مقطعي بوده كه طي آن -اين مطالعه از نوع تحليلي :ها مواد و روش

 ،سيكلوفسفامايد( CAF و )آدريامايسين و سيكلوفسفامايد( ACي ها تحت شيمي درماني با رژيم)42 ± 9/9( سني
 3يك پرسشنامه شامل ها ابزار گرد آوري داده. به شيوه افراد در دسترس انتخاب شدند) فلوتوراسيل ،آدريامايسين

. و درمان و مقياس درجه بندي شده خستگي بود مشخصات بيماري، اطالعات دموگرافيك، فرم رضايت :قسمت
ساعت بعد از شيمي درماني  48، قبل از شروع شيمي درماني( خستگي بيمار با استفاده از مقياس خستگي در سه مقطع

 بين رابطة بررسي و جهت SPSS افزار ي آماري از نرمها براي تجزيه و تحليل داده. اندازه گيري شد )دور اول و دوردوم

  . استفاده شده است independent-sample T test آزمون از متغيرها
در دوره قبل از شيمي درماني معنادار  ACFو  ACي ها دهد كه رژيم مينتايج حاصل از پژوهش نشان  :ها يافته

و در  77/28±17/1 برابر با ACساعت بعد از شيمي درماني دور اول و دوم در رژيم  48باشد اما ميانگين خستگي مين
همچنين هرچه دفعات . )P<001/0( باشد ميمعنادار  است كه تفاوت از نظر آماري 4/22±2/1برابر با  ACFرژيم 

  . )P=021/0( يابد ميزان خستگي افزايش مي، شيمي درماني بيشتر باشد
عالوه بر آن . محاسبه شده است درهر نفر بطور جداگانه... نوع درمان و، راه تشخيص، ميزان خستگي در اين مطالعه

 . بررسي قرار گرفته است مورد. ..و سابقه فاميلي، شغل، مثل سن ،با ساير متغيرهارابطه خستگي 

 ،رسد نظرمي هلذا ب. باشد مينتايج اين مطالعه بيانگر ارتباط بين رژيم شيمي درماني با شدت خستگي  :گيري نتيجه
  . باشد مؤثربر كاهش ميزان خستگي حاصل از شيمي درماني  ACبه جاي  CAF استفاده از رژيم درماني

  خستگي  ،سرطان پستان ،رژيم شيمي درماني :واژگان كليدي
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Updates on the Global Prevalence of Methicillin Resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA): Results from Iran 
Emran Askari١, Fatemeh Soleymani١, Arash Arianpoor١, Seyed Meghdad Tabatabai١, 

Aminreza Amini٢, Mahboobeh Naderi Nasab١,٣ 
١- Mashhad Medical Microbiology Student Research Group, Mashhad University of Medical Sciences 
٢- Department of Biostatistics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
٣- Department of Microbiology, Central Laboratory, Imam Reza Teaching Hospital, Mashhad, Iran 
Abstract: 
Introduction: Staphylococcus aureus (S. aureus) is a prevalent pathogen worldwide. 
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), which is usually multi-resistant 
in hospitals, has been a daunting challenge for clinicians for more than half a century. 
The aim of this systematic review and meta-analysis is to determine the relative 
frequency (R. F. ) of MRSA in different regions of Iran.  
Methods: Search terms “Staphylococcus aureus”, “Methicillin”, “mecA” and “Iran” 
were used in PubMed, Scirus and Google Scholar. Two Persian scientific search 
engines and ten recent national congresses were also explored. Articles/abstracts, which 
used clinical specimens and had done PCR to detect the mecA gene, were included in 
this review. Comprehensive Meta-Analysis and Meta-Analyst software used for 
statistical analysis.  
Results: Out of ٢٦٩٠ results found in the mentioned databases, ٤٨ articles were 
included in final analysis. These studies were done in Ahvaz, Falavarjan, Fasa, Gorgan, 
Hamedan, Isfehan, Kashan, Mashhad, Sanandaj, Shahrekord, Shiraz, Tabriz, Tehran and 
Tonekabon. Pooled estimation of ٧٤٦٤ S. aureus samples showed ٩٥) ٧ .٤ ± %٧ .٥٢% 
confidence interval [CI]) of strains were mecA positive. MRSA R. F. in different 
studies varied from ٤٨ .٢٠% to ٩٠% in Isfehan and Tehran, respectively. A moderate 
heterogeneity (I٥ .٤٨=٢%) of MRSA R. F. among studies conducted in Tehran (ranging 
from ٨٨ .٢٨% to ٩٠%, mean ٧ .٥٢% [٩٥% CI: ٨ .٥٨-%٦ .٤٦%]) was found.  
Conclusion: According to the results of this study, MRSA R. F. in Iran is in the high 
range. Thus, measures should be taken to keep the emergence and transmission of these 
strains to a minimum.  
Keywords: Staphylococcus aureus, MRSA, mecA gene, Meta-analysis, Iran 
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مقايسه ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي و ميكروبي پنيرهاي عرضه شده در 
 1390شهرستان شاهرود با استاندارد ملي در سال 

  2بسطامي نگار عباسي ،1بسطامي محسن عباسي ،1عامري عربمجيد  ،1اشرف نظريان
  . اداره نظارت بر مواد غذايي آرايشي و بهداشتي -معاونت غذا ودارو ،شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -1
  . دانشجوي كارشناسي مهندسي بهداشت محيط -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2

   :چكيده
ي لبني در ها مصرف اين فراورده. گردد ميدر ايران پنير به دو صورت پاستوريزه و سنتي تهيه و عرضه  :مقدمه

ي غذايي شده و سالمت افراد را به خطر ها ژن سبب مسموميت وعفونت ي پاتوها صورت آلودگي آن به ميكروارگانيسم
  . شود مياجتماعي قابل توجهي  –ي اقتصادي ها انداخته و موجب زيان

ي شيميايي و ها مقايسه ويژگي. انجام شد 1390تحقيقي كه در سال  –از اين مطالعه ي توصيفي  :ها مواد و روش
نمونه در شرايط استريل به  50لذا . باشد ميعرضه شده در شهرستان شاهرود  ميكروبي پنيرهاي سنتي و پاستوريزه

  . آزمايشگاه منتقل و بر اساس استانداردهاي مربوط آزمايش گرديد
ميانگين رطوبت  ،2ميانگين نمك  ،)9/4حداكثر ( Ph 8/4 ،)85/0حداقل (8/1ميانگين اسيديته  :پنيرهاي سنتي :ها يافته

گرم منفي بود و كپك  25سالمونال در  ،%1استافيلوكوكوس اورئوس كوگوالز مثبت  ،%5اشرشيا كلي ، %2كلي فرم  ،48
و كپك و  ،%2استافيلوكوكوس اورئوس كوگوالز مثبت  ،%1اشرشيا كلي  ،%1كلي فرم  :پنير پاستوريزه. بود% 6و مخمر 

% 3و چربي  53ميانگين رطوبت  ،9/1ميانگين نمك  ، Ph 4 ،)بر حسب اسيد الكتيك(1ميانگين اسيديته . بود% 12مخمر 
  . بود

ي غير پاستوريزه در مفايسه با پنيرهاي ها وضعيت كلي نشان دهنده آلودگي ميكروبي شديد تر در پنير :گيري نتيجه
بنابراين در مصرف . باشد ميكه بيانگر عدم رعايت ضوابط بهداشتي در حين توليد اين محصول  ،باشد ميپاستوريزه 

بايستي صورت گرفته باشد و با توليد كنندگان غير مجاز  ميپنيرهاي سنتي توسط عموم مردم اطالع رساني الزم 
  . برخورد الزم صورت گيرد

 فيزيكوشيميايي يها ويژگي ،پنير پاستوريزه ،پنير سنتي :واژگان كليدي
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بر  به ليدوكائين و فنتانيل 10000: 1با  1000 :1مقايسه اثر افزودن اپي نفرين 

و بيدردي در بيحسي نخاعي عمل  تغييرات هموديناميك ،طول مدت بيحركتي
 جراحي سزارين

  نيا آرزو داوري ،علي عالمي ،حسين ناظمي سيد ،اي آرش حمزه
  :چكيده
جراحي مختلف روشهاي متفاوت وجود دارد كه در اين ميان براي اعمال جراحي براي بيهوشي اعمال  :مقدمه

اين مطالعه . بيحسي نخاعي از جايگاه ويژه اي بر خوردار است ،قسمتهاي تحتاني شكم و اندام تحتاني و بويژه سزارين
تغييرات  ،مدت بيحركتي به ليدوكائين و فنتانيل بر طول 10000: 1با  1000: 1باهدف مقايسه اثرافزودن اپي نفرين 

  . هموديناميكي و بيدردي در بيحسي نخاعي در جراحي سزارين انجام شد
مطالعه حاضر يك كارآزمائي باليني تصادفي شده در دو گروه بود كه به صورت دو سوكور اجرا  :ها مواد و روش

 "ب"و گروه "الف"روه ي پژوهشبه صورت تصادفي به دو گها نمونه. نمونه گيري به صورت سرشماري بود. شد
با كمك آزمونهاي مناسب آماري مورد  ،شده SPSS افزار نرموارد  ،آوري پس از جمع ها داده. تخصيص داده شدند

 . تجزيه و تحليل قرار گرفت

سال ) 5/4( 2/28 و )4/4(3/29در گروه مداخله و شاهد به ترتيب  ها نمونه )انحراف معيار( ميانگين سني: ها يافته
 )5/17(1/119و ) 5/13(9/115فشار خون سيستوليك در گروه مداخله و شاهد به ترتيب ) انحراف معيار(ميانگين. بود

ضربان قلب در دو گروه ) انحراف معيار( ميانگين. بود) 8/9(5/77 و) 3/10(6/73و فشار خون دياستوليك به ترتيب
ي مطالعه حاضر در مقايسه بين دوغلظت ها تهبراساس ياف. بود) 15(97 و) 4/11(2/94مداخله و شاهد به ترتيب 

نستتيك در بيحسي نخاعي از نظر طول مدت بيحركتي و بيدردي و نيز ٱمتفاوت اپينفرين همراه با داروي لوكال 
  . ي وجود نداشتمعنادارمتغيرهاي هموديناميك و بروز تهوع و استفراغ تفاوت 

شكل  ،گردد 1000: 1دارويي جايگزين شكل مرسوم آن يعني  در بازار 10000: 1در صورتيكه اپينفرين :گيري نتيجه
  . جديد دارويي در بيحسي نخاعي قابل استفاده خواهد بود

  . متغيرهاي هموديناميك، طول مدت بيدردي، طول مدت بيحركتي، بيحسي نخاعي ،سزارين :واژگان كليدي
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 شيوع ديابت حاملگي و عوامل خطرسازمرتبط با آن در زنان باردار
  2سميه معصومي ،1محمد حسينخاني

  . كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده ي پرستاري و مامايي زنجان -1
  :چكيده
ديابت شايعترين عارضه طبي در حاملگي است  اخير در سالهاي بارداري نتايج در به دست آمده بهبود عليرغم :مقدمه

كه در  ميگويند بارداري ديابت شود داده تشخيص يا و شروع بارداري طي در بار اولين كه گلوكز تحمل كه به عدم
ميزان  تعيين مطالعه اين لذا هدف صورت عدم تشخيص به موقع ميتواند عوارض جدي در مادر و جنين ايجاد ميكند
  شيوع و عوامل خطر ديابت حاملگي و روشهاي پيشگيري آن در زنان باردار ميباشد

 مقاالت درسايتدر فيلد عنوان مقاالت  با استفاده از جستجو است كه اين مطالعه به صورت مروري :ها مواد و روش

ديابت حاملگي و زنان  ،شيوع عوامل خطر كليد واژهسه كه از  گرفته انجام (Google Scholar)انگليسي و (SID)فارسي
ند شد منتشرا اخير هكه مرتبط با موضوع مقال 15 آنها ميان از. مقاله يافت شد 47در مرحله ي اول استفاده شدهباردار 
  . گرفتند قرار بررسي مورد
سابقه ديابت در  ،سابقه ماكروزومي ،مهمترين عوامل خطر ديابت بارداري چاقي مطالعات اخير بيان ميكند :ها يافته

 ،كيلوگرم 4سابقه تولد نوزاد با وزن بيش از  ،سابقه قبلي ديابت بارداري ،مادران داراي ديابت نوع دو ،اقوام درجه اول
  . سال و متعلق بودن به يك گروه نژادي ميباشد 25سن باالي  ،تولدنوزاد مرده

سن باال و سابقه ديابت بارداري خطر ديابت بارداري را افزايش ميدهد  ،ميدهد چاقيمطالعات نشان  :گيري نتيجه
بارداري و عوارض متابوليك  وزنان مبتال به ديابت بارداري و جنين در معرض خطر باالتري براي ابتال به عوارض

جهت كاهش ميزان عوامل خطر و عوارض ديابت بارداري غريالگري ديابت به ويژه در مادران با . نوزاد قرار دارند
چاق و با سن باال انجام گيرد همچنين زمينه شناخت مهمترين عوامل ايجادي اين بيماري  ،سابقه فاميلي ديابت بارداري

ي آن ها ف هزينه و فرصت كمتر در پيشگيري از بيماري شاهد كاهش بروز بيماري و پيامدرا فراهم سازد تا با صر
  . باشيم

  . ديابت حاملگي و زنان باردار ،شيوع عوامل خطر :واژگان كليدي
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 دانشگاه دانشجويان در اضطراب اجتماعي و اينترنت بررسي رابطه بين اعتياد به
 مشهد پزشكي علوم

 2داوود رباط سرپوشي ،2مهديه سپاهي ،2ميترا دوگونچي ،2الهه لعل منفرد ،2نسيم ميرزايي ،1محمد واحديان شاهرودي
  . مشهد پزشكي علوم دانشگاه ،بهداشت دانشكده ،بهداشتي علوم تحقيقات مركز ،مديريت و بهداشت گروهت علمي ئعضو هي -1
  . مشهد پزشكي علوم دانشگاه ،بهداشت دانشكده ،دانشجويي تحقيقات عضو كميته ،آموزش بهداشت ارشد كارشناسي دانشجوي -2

 :چكيده

 رواني سالمت وبر تحصيل دوران در آنها علمي عملكرد بر منفي اثرات ،دانشجويان سوي از اضطراب تجربه :مقدمه
 به اعتياد مبحث گرفته پيرامون صورت تحقيقات رشد به رو حجم ،راستا اين در. دارد آينده در آنها شغلي عملكرد و

 و افراد معتاد است اجتماعي -روانشناختي اختالل موضوع نوعي كه اين است آن دهنده نشان ،اينترنت در دانشجويان
 منفي برآيندهاي به توجه با. كنند ميتجربه  را وغيره اضطراب ،افسردگي مانند آن از حاصل منفي پيامدهاي ،به اينترنت
 ،آنها زندگي و آينده شغلي بر و تحصيل دوران در دانشجويان علمي بر عملكرد اجتماعي واعتياد به اينترنت اضطراب
 انجام دانشجويان در ميان آن ي ها ومولفه اينترنت به اعتياد و اجتماعي اضطراب رابطه بين تعيين هدف با حاضر مطالعه

  . شد
 ،هستند مشهد پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان آماري ي جامعه تحليلي -توصيفي پژوهش اين در :ها مواد و روش

 كه قسمتي چهار پرسشنامه ازپكيج ها داده آوري جمع براي. شدند انتخاب تصادفي گيري نمونه شيوة به نفر 92 تعداد
 آزمون و )شامل دوقسمت افكار مثبت و افكار منفي(كارول گالس  آزمون ،دموگرافيك مشخصات، فرم رضايت شامل

 روش با آن پايايي و گرفت قرار تأييد مورد محتوي اعتبار توسط آزمون اعتبار. شد استفاده يانگ اينترنت اعتياد به
 م نر از، ها داده تحليل براي. شد محاسبه يانگ آزمون براي درصد 91 و گالس آزمون درصدبراي 86 كرونباخ آلفاي
  . شد استفاده spss16 افزار
ارشد و % 8/17 ،دكتري% 3/23 ،متاهل% 18 ،مجرد% 83 ،زن% 1/91 ،مرد دانشجويان% 9/8در اين بررسي  :ها يافته

طبق آزمون ضريب همبستگي . بود 26/22 ±5/2در مقطع كارداني وكارشناسي بودند و ميانگين سني آنها % 9/58
آزمون آماري تي اختالف . پيرسون بين نمره اينترنت و نمره افكار مثبت و منفي رابطه معناداري وجود نداشت

نگين نمره افكار مثبت و ميزان وابستگي به اينترنت نشان داد بطوريكه ميانگين نمره افكار مثبت در معناداري را بين ميا
  . بود) p = 0. 01() 11/93�49/33(ودر كاربران در معرض خطر ) 10/23�40/58(كاربران معمولي 

پايين و كاربران بر اساس تفسير پرسشنامه كارول گالس كاربران در معرض خطر داراي اضطراب  :گيري نتيجه
ي آموزشي در جهت مهارتهاي اجتماعي و ها برگزاري كارگاهها و اجراي برنامه. معمولي داراي اضطراب بالغين هستند

  . شود مياستفاده صحيح از اينترنت براي كاهش اضطراب اجتماعي پيشنهاد 
 دانشجو ،كارول گالس آزمون، اضطراب اجتماعي، اعتياد اينترنتي :واژگان كليدي
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  مند بر مفاهيم خطاهاي پزشكي مروري نظام
  2پرست هاشمي ، ميناسادات1الهام موحدكر

  . دانشجوي دكتراي تخصصي مديريت؛ گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت؛ دانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشكي تهران -1
 . دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش بهداشت؛ گروه آموزش بهداشت؛ دانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشكي تهران -2

  : چكيده
، ها رويه بيمار، كيفيت مورد در طبابت شاغلين دانش در نظام حاكميت باليني به ريزي برنامه مرحله بر تمركز :مقدمه
 به. است برخوردار شاياني اهميت از خطا يها گونه مورد در الذكر فوق تمايز دارد، شناخت بستگي داروها و درمانها
هدف پژوهش حاضر . نمود ارائه پزشكي خطاهاي از تعاريفي ضروري است بحث براي اي زمينه نمودن فراهم منظور

  . باشد مي» تببين مفاهيم خطاهاي پزشكي«
و  patient safetyو  medical errorsهاي  ليد واژهمند حاضر با استفاده از ك مطالعه مروري نظام :ها مواد و روش

، Google scholar ،pubmed ،Medline ،Ebschohost ،Science Direct ،Elsevierهاي  معادلهاي فارسي آنها از ديتابيس
SID  وMagiran موتورهاي جستجوگر ياهو و گوگل، مجالت معتبر، وبسايتهاي مرتبط و ساير منابع از بازه زماني ،

بعد از بررسي عنوان، چكيده، متن كامل مقاالت پيدا شده و حذف مقاالتي كه ارتباط . انجام گرفت 2012تا  1980
خالصه  Extraction Tableضعيفي با اهداف مطالعه داشتند، مقاالت انتخاب شده به طور كامل و نتايج آنها با استفاده از 

  . گرديد
 58مقاله  187نتيجه بررسي . مقاله وارد مطالعه شدند 187ود كه در نهايت مقاله ب 2564نتايج جستجو شامل  :ها يافته

دسته و  7تعاريف انتخاب شده در . داد هاي خطاهاي پزشكي را تحت پوشش قرار مي تعريف بود كه تقريباً تمام حيطه
  . بندي شد نوع تقسيم 12

تميز انواع خطاهاي پزشكي و  زمينه در حاضر پژوهش در شده شناسايي كليدي تعاريف بكارگيري :گيري نتيجه
 تواند چارچوب رويكرد حاكميت باليني مي در زمينه پيشگيري از بروز خطاهاي پزشكي در بعدي هاي پژوهش هدايت
  . باشد سودمند

  . خطاهاي پزشكي، پيشگيري، ايمني بيمار :واژگان كليدي
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  1391ل شنوايي رانندگان تاكسي شهرستان فريدونكنار در سا بررسي افت
  3پور مرتضي فياض ،2مژگان اصغري ،1بندپي طاهره راعي

  . شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريدونكنار -اي كارشناس ارشد بهداشت حرفه -1
  . شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريدونكنار - اي بهداشت حرفه كارشناس -2
  . شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريدونكنار - اي بهداشت حرفه كارشناس -3

  :چكيده
سازمان . شود مي محسوب گوناگون مشاغل در كارگران كننده سالمت تهديد فاكتورهاي از صوت يكي :مقدمه

به راننده . ميليون دالر برآورد كرده است 4بهداشت جهاني ميزان خسارت روزانه ي ناشي از سروصدا را در حدود 
در  ،ي مردمها تودهو سروكار داشتن با پر از دست انداز ي ها جادهجود و ،روي ماشين آالت قديمي و معيوب سبب كار

در رانندگان  شنوايي افت ميزان تعيين هدف با مطالعه حاضر. قرار دارند ييباال صدايدر معرض طول شيفت كاري 
 . شد تاكسي شهرستان فريدونكنار انجام

از رانندگان تاكسي مورد بررسي قرار  نفر 51در اين مطالعه ي توصيفي مقطعي وضعيت شنوايي  :ها مواد و روش
شركت  HN783جهت بررسي وضعيت شنوايي از دستگاه اوديومتر مدل  ،پس از ثبت اطالعات دموگرافيكي. گرفت

آستانه شنوايي گوش چپ و راست بطور مجزا در فركانسهاي شنوايي اندازه گيري و در . فن آذرخش استفاد شد
محاسبه  ها از گوش يك هر براي ي شنواييها فركانس در شنوايي آستانه سطح نگينميا. ي اوديوگرام ثبت گرديدها برگه
  . آناليز شد SPSS 17 افزار نرمكليه اطالعات با . شد

سال و متوسط سن 26و 63باالترين و پايين ترين سن رانندگان به ترتيب برابر نتايج پژوهش نشان داد كه  :ها يافته
  . سال بوده است 3. 6متوسط سابقه رانندگان . باشد ميسال  40 آنها

 dB و dB 4/15 برابرو گوش چپ به ترتيب گوش راست  ،هرتز 4000تا  500در فركاسهاي  شنوايي آستانهميانگين 
از آنها در گوش راست % 4/2در گوش چپ و از رانندگان % 8/4تنها نشان داد كه  NIHL محاسبه. بوده است 88/15

  . جزئي بودنداز نوع دچار كاهش شنوايي 
در . بيان كرده اند% 4/55تا % 6/32بسياري از مطالعات كاهش شنوايي را در ميان رانندگان با شيوع  در :گيري نتيجه
نشان داده شد كه آستانه ي شنوايي  ،در بين رانندگان انجام شد 2009اي كه توسط لوپس و همكاران در سال  مطالعه

نتايج . يابد ميمقدار آن افزايش  ،هرتز باال بوده و با افزايش سن 6000تا  3000ي اه از رانندگان در فركانس% 22
تواند نبود ترافيك در  ميباشد كه علت آن  ميدهد كه افت شنوايي رانندگان بسيار جزئي  ميحاصل از اين مطالعه نشان 

  . و كم بودن تعداد منابع توليدكننده صدا در اين شهرستان باشد ها معابر و خيابان
  صدا ،NIHL ،رانندگان تاكسي ،افت شنوايي :واژگان كليدي
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ي رفتار پيشگيري كننده از عفونت ادراري در زنان باردار ها كننده بررسي تعيين
  1391ي مدل اعتقاد بهداشتي در شهرستان نايين سال ها براساس سازه

  يفيانسيه شر
  :چكيده
شايعترين عفونت باكتريال در طي  عفونت دستگاه ادراري يكي از شايعترين عوارض پزشكي بارداري و :مقدمه

ي رفتار پيشگيري كننده از عفونت ادراري در ها هدف از اين مطالعه بررسي تعيين كننده. آيد ميحاملگي به حساب 
در ارتقاء سالمت  مؤثري مدل اعتقاد بهداشتي است به اميد اينكه نتايج مطالعه بتواند گامي ها زنان باردار براساس سازه

  . مادران باردار باشد
درماني  –باردار مراجعه كننده به مركز بهداشتي  نفر زنان 207روي  ،تحليلي -اين مطالعه توصيفي :ها مواد و روش

ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه شامل اطالعات . فتنايين كه به صورت تصادفي انتخاب شدند انجام پذير
روايي و پايايي پرشنامه  ،ي الگوي اعتقادي بهداشتي بودها نگرش و عملكرد براساس سازه ،آگاهي ،دموگرافيك

و با استفاده از روش آماري با توجه به جامعه مورد  SPSSاطالعات حاصله وارد . قبالمورد بررسي قرار گرفته بود
  . تجزيه وتحليل گرديد) كروسكالواليس ،من ويتني( مطالعه
بود و بيشترين افراد تحصيالت ديپلم  27± 62/6نتايج نشان داد كه ميانگين وانحراف معيار افراد از نظر سني  :ها يافته

معنادارشدبه نفر خانه دار بودند نسبت ميزان اگاهي ونگرش با متغير سطح تحصيالت  183را دارا بودند و درمجموع 
بين نمره . )=04/0P(ي الگو شدت موانع درك شده بامتغير سن معنادار شدها و در سازه) =008/0Pو004/0( ترتيب

ي الگوي اعتقادي بهداشتي همبستگي مثبت معنا داري وجود داشت و در مجموع ها با سازه وعملكرد2 آگاهي ونگرش
  . )P>001/0( ي الگو وجود داشتها همبستگي معناداري بين سازه

ابزاري در ارزيابي و ضعيت زنان باردار در زمينه عفونت ادراري  عنوان بهمدل اعتقاد بهداشتي توانست  :گيري نتيجه
شود برنامه آموزشي براساس الگوي اعتقاد بهداشتي در ارتقاي رفتارهاي پيشگيري كننده  ميپيشنهاد  ،ثر واقع گرددؤم

  . در نظر گرفته شود از عفونت ادراري براي زنان باردار
  شهرستان نايين  ،مدل اعتقاد بهداشتي ،يباردار ،عفونت ادراري :واژگان كليدي
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ي كلينيكي ها سيرو پيش آگهي بيماران مبتال به سرطان پستان با توجه به شاخص
  مشهد) ع(در بيمارستان موسي بن جعفر  89-90و پاراكينيكي طي سال

  3زاده مجيد حسن ،2حيران خشه الميرا نوري ،1فاطمه اميري
  . كميته تحقيقات دانشجويي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه -1
  . دانشجوي مامايي -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2
  . عضو هيئت علمي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه -3

  :چكيده
زن يك نفر به كانسر پستان مبتال  11تقريبا از هر . است سراسر جهانكانسرپستان از علل مهم مرگ و مير در  :مقدمه

ي كلينيكي و پاراكينيكي در بيماران مبتال به ها شود هدف از اين مطالعه بررسي روند بيماري با توجه به شاخص مي
  . باشد ميسرطان مراجعه كننده به مراكز تشخيص شهر مشهد 

در  89-90ي بيماران مبتال به سرطان پستان كه طي سالهاي ها هدر اين مطالعه با بررسي كل پروند :ها مواد و روش
مراكز تشخيص و درماني شهر مشهد تحت درمان بوده اند اطالعات فردي و آزمايشگاهي اين افراد را جمع آوري 

  . قرار گرفته اند وتحليل تجزيهمورد  t-testو  SPSS افزار نرمنموده پس از جمع آوري اطالعات به كمك 
بيمار مورد بررسي قرار گرفته اند كه در اكثر  65اين پژوهش از نوع توصيفي تحليلي بوده كه در مجموع  :ها يافته

نفر طي اين بررسي زنده مانده بودند و بقيه فوت كرده بودند  45بود  Invasiveductalموارد نمونه هيستولوژي از نوع 
ماه و در  6/2مان بروز عالئم تا زمان مراجعه در بيماران زنده سال بود متوسط ز 35متوسط سني اين بيماران حدود 

روش جراحي  ،سايز توده ،ESRماه بود زنده ماندن بيماران با عالئمي مانند متوسط  4/3بيماراني كه فوت كرده بودند 
و  2و  1حل بيشترين ميزان بهبود در مرا. )>05/0P(ي داشته است معنادارهاي كمكي استفاده شده ارتباط  و درمان

ديده شد بيشترين لنفادنوپاتي در بيماراني بود كه درگيري ربع فوقاني راست سينه  4بيشترين ميزان عود در مرحله 
ي پاراكينيكي ها برخي شاخص. داشتند و كمترين آن در گروهي ديده شده كه درگيري در ربع تحتاني راست داشتند

  . ي داشته استمعناداري مانند عود يا بهبودي بيمار ارتباط ي كلينيكها با شاخص ESRو متوسط  ALK-Pمانند 
گردد آموزشهاي عمومي جهت مراجعه براي معاينه پستان در  ميبا توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد  :گيري نتيجه

  . سنين پائين تر صورت گرفته و در صورت احساس توده پستان اقدامات تشخيصي و درماني زودتر انجام شود
  نيكي ي پاراكليها شاخص ،پيش آگهي ،سرطان پستان :كليديواژگان 



   زدهمين سمينار كشوري دانش و تندرستيدوا 
  

 91ماه  اسفند 8و  7

 111                                                                درماني شاهرود، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 

شگا
 دان
صبح

ه   

 

-مشهد در بيمارستان اميد سرطان به مبتال بيماران در معنوي سالمت بررسي
1391 

فاطمه نظام  ،4عارفه پور طالب ،4ياسمين مولوي طالقاني ،3علي وفائي نجار ،2مرجان وجداني ،1پور ميحسين ابراهي
   7نسيم ميرزايي ،6نسرين رستمي ،5امين رضا اميني ،4دوست

  . دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده بهداشت ،گروه بهداشت و مديريت ،مركز تحقيقات علوم بهداشتي ،استاديار -1
  . عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد -دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني -2
  . دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،خانوادهگروه پزشك  ،دانشيار -3
  . دانشگاه علوم پزشكي مشهد -دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني --4 -4
  . دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده بهداشت ،گروه آمار و اپيدميولوژي ،دانشجوي كارشناسي ارشد آمار زيستي -5
  . دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده بهداشت ،بهداشت محيط گروه ،دانشجوي كارشناسي ارشد بهداشت محيط -6
  . دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده بهداشت ،گروه بهداشت و مديريت ،دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت -7

  :چكيده
كند و جهت  ميرواني و اجتماعي را هماهنگ ، معنوي نيروي يگانه اي است كه ابعاد جسمي سالمت :مقدمه

مطالعه اي با هدف ، توجه به شيوع زياد سرطان و تاثير مخرب آن بر سالمت معنوي با. سازگاري با بيماري الزم است
  . بررسي سالمت معنوي بيماران مبتال به سرطان در بيمارستان اميد مشهد انجام گرفت

در بيمارستان اميد مشهد  1391تحليلي و به صورت مقطعي در تير ماه  -اين مطالعه از نوع توصيفي :ها مواد و روش
ابزار . باشند مينفر از بيماران سرطاني بستري در بيمارستان اميد  106جامعه پژوهش شامل . انجام گرفته است

و   )در دسترس(گيري آسان  ها به روش نمونه بوده و داده) 1982سال (اليسون  –پرسشنامه پالوتزين  ،ها گردآوري داده
آزمون  ،)انحراف معيار ،ميانگين ،درصد ،فراواني(ي شده و با استفاده از آمار توصيفي به صورت ميداني گردآور

  . تحليل شد SPSS افزار نرمو با استفاده از ) 05 .0داري  ضريب معني(همبستگي 
 اين در كنندگان شركت سني محدوده و بودند زن% . 54 ،مرد% 3. 45 ،سرطان به مبتال بيمار106 كل از :ها يافته
 -دستگاه ادراري% 12. 3 ،از بيماران سرطان دستگاه گوارش% 50. 9 از نظر نوع سرطان. بود سال 16-90 از مطالعه
 ،سرطان خون ودستگاه لنفاوي% 5. 7 ،اسكلتي –عضالني % 6. 6 ،سرطان سينه% 9. 4 ،دستگاه تنفس% 12. 3 ،تناسلي

 2 .1 ميانگين كل نمره سالمت معنوي بيماران. بودند ها نمبتال به ساير انواع سرطا% 90. دستگاه عصب مركزي و 9/1%
بين سالمت معنوي . بود 8 .44 ±4 .8 و 1 .52 ± 4 .6و ميانگين نمره سالمت مذهبي و وجودي آنها به ترتيب  97 ±

ارتباط آماري  ،)سطح تحصيالت و وضعيت تاهل ،مدت ابتال به سرطان ،سن(بيماران با متغيرهاي مورد بررسي 
  . ي مشاهده نشدمعنادار
بسياري از بيماران مبتال به سرطان از سالمت معنوي متوسطي برخوردار  ،بندي سالمت معنوي در سطح :گيري نتيجه
همچنين سطح سالمت مذهبي بيماران باالتر از سالمت وجودي آنان بود كه اين امر با توجه به فرهنگ جامعه . بودند

  . رسد ميما طبيعي به نظر 
  بيمارستان ،سرطان ،سالمت معنوي :واژگان كليدي
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  بررسي اقدام به خودكشي در زنان ايران
   2الهام ارغواني ،1مژگان عظيمي

  . گروه پژوهشي علوم اجتماعي، استاديارپژوهش جهاد دانشگاهي مشهد توسعه دكتراي جامعه شناسي اقتصاد و -1
  . دانشجوي كارشناسي ارشد مامايي -2

  : چكيده
طبق امار . تعريف نمود را ميتوان اقدام اگاهانه در آزار خود كه به مرگ منتهي ميگردد)suicide(خودكشي  :مقدمه

ان  ،سازمان بهداشت جهاني ساالنه بيش از پنج ميليون نفر در جهان اقدام به خودكشي ميكنند كه تقريبا پانصد هزار 
 و پديده خودكشي اهميت به توجه با. خودكشي ميكنند ميميرندكسا ني كه اقدام به %62در ايران . منجر به مرگ ميشود

فرهنگي و  ،مطالعه و بررسي خودكشي به خصوص در زنان از لحاظ اجتماعي ،پيامدهاي ان در جامعه و در خانواده
هدف از اين مقاله مروري بررسي مطالعات انجام شده در زمينه اقدام به خودكشي در . روانشناختي حائز اهميت است

  ميان زنان ايران بود
 Google ،مدليب اين مطالعه مطالعه اي مروري است كه با جستجو در پايگاههاي اطالعاتي ازقبيل :ها مواد و روش

scolar، SID، كتاب انجام شد 13 مقاله و 17 با مطالعه .  
به خودكشي درميان زنان ميزان اقدام . ميزان خودكشي در ايران طي دودهه اخير رشد معناداري داشته است :ها يافته

اقدام  ،از طريق خودسوزي ،نها در اغلب موارد با خوردن داروهاي آرام بخش و در برخي مناطقآ. بيشتر از مردان است
  ي كشور متفاوت استها استان خودكشي در ميان زنان د علت و روشكنن ميبه خودكشي 

زنان بيشتر ولي ميزان موفقيت در انها كمتر از مردان  بر خالف خودكشي كه ميزان اقدام به آن در ميان :گيري نتيجه
نتايج اين مطالعه نشان . . است درخودسوزي ميزان اقدام و ميزان موفقيت در زنان در مقايسه با مردان بيشتر است

به . است كه بر پايه نظريه دوركيم است اجتماعي ميدهد كه افزايش خودكشي در ميان زنان بيشتر ناشي از ناهنجارهاي
حمايت خانواده و مذهب به زن كمك ميكند تا در برابر  ،نظر ميرسد داشتن تحصيالت و شغل خارج ازمنزل 

 كمك مسئوالن وخود زنان در حفظ احترام به. ناماليمات زندگي سر فرود نياورد و به سمت خودكشي سوق پيدا نكند
  . جايگاه زنان در خانواده و جامعه حائز اهميت است

  در خودكشي مؤثرعوامل  ،خودكشي زنان در ايران ،خودكشي زنان :يواژگان كليد
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 در شده عرضه اي خامه يها آلودگي باكتريولوژي شيريني بار بررسي

 90 شاهرود در سال شهر يها قنادي
   2بسطامي محسن عباسي ،2عامري عربمجيد  ،1غالمعلي شريفي عرب

  . معاونت بهداشتي -شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -1
  . دارو معاونت غذا و -شاهرودنشگاه علوم پزشكي دا -2

  :چكيده
 مهمي بخش قنادي يها فراورده دهدوازسويي مي تشكيل را بيماريها از اي گسترده طيف ،غذا از ناشي بيماريهاي :مقدمه

 آلودگي باالي همچنين احتمال و مصرف باالي ميزان توجه به با دهندكه مي تشكيل از مواد غذايي مصرفي انسان را

  . گرفت انجام اي خامه يها شيريني باكتريايي آلودگي ميزان بررسي هدف با مطالعه اين ،ميكروبي اين محصول
 يها آزمون و اخذ نمونه 54 تعداد شهرشاهرود سطح قنادي 18 از ،مطالعه اهداف به دستيابي جهت :ها مواد و روش

 فراواني مورد تجزيه يها ن آزمو از استفاده با ها داده سپس و گرفت انجام ايران ملي استانداردهاي اساس الزم بر ميكروبي

  . گرفتند قرار وتحليل
درصد 15درصد به كليفرم و6/25اشرشيا كلي  به ها نمونه درصد از 2/39 كه آلودگي داد نشان مطالعه اين نتايج :ها يافته

  بود شده تعيين استانداردهاي از بيش درصد به كپك5/11، استافيلوكوكوس اورئوس به
 لذا. باشد مي قابل توجه ي خامها  ميزان آلودگي باكتريولوژيكي شيريني مطالعه اين نتايج به توجه با :گيري نتيجه

استفاده از مواد اوليه سالم ومرغوب و رعايت بهداشت فردي وابزار كار و و افزايش آگاهي كاركنان دخيل در تهيه و 
باشد كنترل  مينگونه مراكز در بهبود وكاهش آلودگي ضروري وحائز اهميت اين محصول وتشديد نظارت اي توزيع

 شامل ها كپك و ها باكتري رشد مخصوصا ميكروبي فساد كنترل براي مختلف يها راه گيريكار بهونظارت بر عملكرد 

 هها فراورد اين توزيع و تهيه در دخيل افراد بهداشتي يهاي آگاه سطح وارتقاء بهداشتي و سالم اوليه مواد از استفاده

  . رسد مي نظر به ضروري
  . آلودگي، مواد غذايي :واژگان كليدي
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 علوم دانشگاه پايه علوم مقطع پزشكي ي رشته دانشجويان تحصيلي روند ارزيابي
  )1389 تا 1380( تحصيلي سال ده سمنان، طي پزشكي

  4، رامين پازكي3فر ، سجاد حشمتي2، سميرا مهرعليزاده1حامد رضايي
 . نويسنده ي مسئول، دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان -1
  . ي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان عضو هيئت علمي، رئيس دانشكده -2
  . دانشجوي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان -3
  . ي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان عضو هيئت علمي، معاونت دانشكده -4

   :چكيده
كه بروز مشكل  طوري ي علوم پايه، اولين مرحله ي تحصيل دانشجويان پزشكي در دانشگاه است؛ به دوره :مقدمه

ي كاري افراد شود؛ از سويي  تواند باعث ايجاد مشكالت بيشتر آموزشي در مقاطع باالتر و حتي آينده دراين دوره، مي
تري جهت  تواند ديد گسترده ماني طوالني مدت، ميهاي ز ديگر، ارزيابي روند تحصيلي در اين دوره، آن هم در بازه

  . هاي حتي كالن آموزشي پيش رو، فراهم آورد ريزي برنامه
تاريخي، تمام دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سمنان، كه در يكي از  - در اين مطالعه ي گروهي: ها مواد و روش

د، به روش سرشماري انتخاب شدند؛ اطالعات ، در آزمون جامع علوم پايه شركت كرده بودن1389تا1380هاي  سال
ها در اين آزمون، با كسب اجازه از مسئولين آموزش، جمع آوري گرديد و به روش توصيفي مورد تجزيه و تحليل  آن

  . قرار گرفت
وط و كمترين، مرب) نفر 32( 1386نفر، بيشترين تعداد مربوط به شهريور  316تعداد كل افراد دراين پژوهش، : ها يافته

 1386، و ضعيف ترين، به شهريور )145با ميانگين ( 1385بهترين وضعيت، به اسفند . بود) نفر 3( 1385به شهريور 
، وضعيت بهتري نسبت )8/128با ميانگين (هاي آزمون اسفندماه  در كل، نمرات گروه. شد مربوط مي) 100با ميانگين (

با (سال دوم 5، وضعيت بهتري نسبت به)7/125با ميانگين (ال اول س 5، و نمرات در )2/114با ميانگين (به شهريورماه 
بهترين وضعيت، در دروس آسيب شناسي، باكتري شناسي، فيزيولوژي و ايمني شناسي، و . داشت) 1/117ميانگين 

  . ضعيف ترين، در دروس فيزيك پزشكي، جنين شناسي و بهداشت عمومي مشاهده شد
يشرفت در دروس مختلف، امري ضروري و پيشنهادي براي دانشكده ي علت يابي ضعف و يا پ :گيري نتيجه

هاي منطقي، به  ريزي هاي طوالني مدت آموزشي، در جهت برنامه پزشكي اين دانشگاه است؛ همچنين، ارزيابي
  . شود ها توصيه مي پژوهشگران ساير دانشگاه

 . ارزيابي، وضعيت آموزشي، امتحان جامع، علوم پايه :واژگان كليدي
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  بررسي درمان زبان پريشي با استفاده از آهنگ درماني
  2زهرا كمياب ،1سهيل روزبه

  . مدرس دانشكده بهداشت -كارشناس ارشد آموزش زبان -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
  . كارشناس ارشد اموزش -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2

   :چكيده
بر حسب ميزان و جايگاه آسيب ديده در مغز  اين اختالل. نوعي اختالل مغزي است) aphasia(زبان پريشي  :مقدمه
تعريف قابل قبول براي زبان پريشي در نتيجه آسيب مفزي عبارت است از اختاللي . شود ميي متنوعي ظاهر ها به گونه

زبان پريشي در . و نابساماني شود ي زباني دچار اختاللها كه در آن پردازش و توليد زبان در همه يا بعضي از مهارت
  . اضطراب و ناكامي نيز به همراه دارد ،در نتيجه احساس افسردگي ،كند ميفرد نوعي احساس ناتواني ايجاد 

نفر از بيماران زبان پريش انجام شده و با توجه به ناموفق  23مقطعي بر روي _اين مطالعه توصيفي :ها مواد و روش
خواسته شد تا از آهنگ درماني براي درمان  ها زبان پريشي از آن بودن روش شرطي سازي و تحريك زباني در درمان

  . زبان پريشي آنها استفاده كنند
نيم كره ي راست مغز گرچه . شود مياز درگير كردن نيم كره ي راست بهره جويي  در روش آهنگ درماني :ها يافته

وزن و  ،گر در خدمت الگوهاي آهنگيني ديها است ولي عالوه بر فعاليت) non- dominant(براي زبان غير فعال 
ي  ياري دهنده نيم كره عنوان بهتواند  ميدر اين صورت نيم كره ي راست مغز . گيرد ميمشخصات آهنگين گفتار قرار 

را با  )نيم كره ي راست(ي زباني باز داري شده نيم كره ي غير غالب ها از اين رو توانايي. غالب آسيب ديده عمل كند
خواسته شد  ها در اين روش از آن. توان افزايش داد مي ها ي بين نيم كرهها دن آن و تجديد سازمان فرايندبر انگيخته ش

آواز خواني كنند و الگوهاي آهنگين زبان را بر اساس وزن و آهنگ زبان  ،ها ماه با گوش دادن به آهنگ 6به مدت 
ي بروكا در ها زبان پريش  از% 61ي فعاليت زباني ها در اين روش طول جمالت و ميزان دشواري. گفتاري تكرار كنند

  . حد قابل مالحظه اي افزايش يافت
اما هيچ تاثيري بر  ،پريش بروكا تاثير قابل مالحظه اي داشت روش آهنگ درماني روي بيماران زبان :گيري نتيجه

  . روي زبان پريشي ورنيكه نداشت
  . آهنگ درماني ،ان پريشي بروكازب ،زبان پريشي ورنيكه ،زبان پريشي: واژگان كليدي
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بررسي رابطه نگرش مذهبي و سالمت روان در دانشجويان دانشكده بهداشت مشهد در 
   1390-91 سال

  4مرجان وجداني ،3نجار علي وفايي ،2زهرا زحمتكش ،2آمنه فاضلي بختيار ،1پور علي تقي ،1پور ميحسين ابراهي
  . دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده بهداشت ،مركز تحقيقات علوم بهداشتي ،استاديار -1
  . دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده بهداشت ،كميته تحقيقات دانشجويي -2
  . دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده بهداشت ،گروه بهداشت و مديريت ،مركز تحقيقات علوم بهداشتي ،دانشيار -3
 . دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده بهداشت ،كميته تحقيقات دانشجويي ،نيدرما -دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي -4

  :چكيده
كه نگرش ئياز آنجا. كرد مطرح بوده است آغاززندگي اجتماعي را  بشر زماني كه بهداشت و سالمت رواني از :مقدمه

بررسي رابطه بدين منظور مطالعه اي با هدف  ،ردبسزايي دا تأثيري زندگي روان شناختي بشر ها مذهبي در تمام جنبه
 . انجام گرفت دانشجويان دانشكده بهداشت مشهد نگرش مذهبي و سالمت روان در

 دانشجويان نفر از 150 جامعه پژوهش شامل. مقطعي انجام شد –اين مطالعه به صورت توصيفي  :ها مواد و روش
 پرسشنامه ،ها ابزار گردآوري داده. باشند ميكارشناسي ارشد  دانشكده بهداشت مشهد در مقطع كارداني تادختر و پسر 

به روش نمونه گيري  ها بوده و داده استاندارد سنجش نگرشهاي مذهبي مسلمانان و پرسشنامه سنجش سالمت روان
 ،درصد ،فراواني(از آمار توصيفي  ها براي تجزيه و تحليل داده. تصادفي و به صورت ميداني گردآوري شده است

  . استفاده گرديد SPSSافزار  و نرم) آنواو t-test ،پيرسون آزمون همبستگي( و آمار تحليلي) انحراف معيار ،ميانگين
و  %)7/52( از نظر رشته تحصيلي بيشترين افراد شركت كننده دانشجويان كارشناسي بهداشت عمومي :ها يافته

نگرش مذهبي در بين  نمرهميانگين كل . ندتشكيل داد %)7/0(كمترين افراد را دانشجويان كارشناسي ارشد آمار
رش مذهبي كل و گبين نمره ن. بود 39/22 ± 30/11و ميانگين كل نمره سالمت روان  62/73 ± 97/12دانشجويان 

  . )>05/0Sig( مشاهده شد معنادارآماري نمره سالمت روان رابطه 
 ،احساس تعلق به منبعي واال ،ي و داشتن هدف در زندگيرش مذهبي قوگن ،نتايج اين مطالعه نشان داد :گيري نتيجه

از جمله  ،ي اجتماعي و روحانيها برخورداري از حمايت ،اميدواري به ياري خداوند در شرايط مشكل زاي زندگي
  . توانند در مواجهه با حوادث زندگي آسيب كمتري را متحمل شوند ميمنابعي هستند كه افراد با برخورداري از آنها 

 دانشجو ،سالمت روان ،نگرش مذهبي :واژگان كليدي
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مروري سيستماتيك بر چكيده ( پلي به سوي احياي معتاد ،آسيب شناسي اعتياد
ي پژوهشي  شده در پنجمين همايش ساليانه مقاالت مرتبط با اعتياد ارائه

  . )دانشجويان علوم پزشكي كشور در سمنان
  1حامد رضايي

  . دانشجوي پزشكي ،دانشجويي EDC ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان -1
 :چكيده

سير جوامع  ،درواقع. كشد ميروزانه هزاران نفر را به كام خويش  ،معضل اساسي جوامع كنوني عنوان به ،اعتياد :مقدمه
 ،در اين مطالعه ،گردد و نيازمند چاره انديشي اساسي است؛ بنابراين ميبيش از پيش مشاهده  ،امروزي به سمت اعتياد

راه كارهاي ارائه شده درباره ي احياي معتاد در پنجمين همايش ساليانه ي پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور در 
  . گيرد ميمورد بررسي قرار  ،-يكي از دو نگاه ويژه ي اين همايش عنوان به -سمنان

ه در قسمت نگاه ويژه ي تمام مقاالت ارائه شد ،مروري سيستماتيك -در اين مطالعه ي توصيفي :ها مواد و روش
به روش سرشماري مورد بررسي  ،اعتياد پنجمين همايش ساليانه ي پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور در سمنان

  . گيرد ميقرار 
حمايت از مراكز بازپروري  ،ورزش منظم :اين راه كارها ارائه گرديد ،چكيده مقاله ي دريافتي 28از مجموع  :ها يافته

با كارگيري افراد رهايي يافته از اعتياد جهت برخورداري از تجربيات ايشان در زمينه ي ترغيب ديگر  ،ترك اعتياد
ي معتادان درباره ي ها آموزش خانواده ،تفريحات سالم ،افزايش آگاهي درباره ي مضرات اعتياد ،معتادان با ترك

ي مذهبي جهت دوري از دوستان ها سبتشركت در منا ،شغل مناسب و دوري از بيكاري ،ها چگونگي برخورد با آن
 ،و از همه مهم تر ،افزايش سطح سواد معتادان در صورت امكان ،تغذيه ي مناسب و سرشار از مايعات ،ناباب

  . خصوصا ً توسط همسر يا والدين ،شخصيت بخشي و رعايت احترام به معتادان
ي ها در جهت توسه بخشي به برنامه ،كارهاي ارائه شدهبه كارگيري راه  ،با توجه به نتايج اين مطالعه :گيري نتيجه

  . شود ميبه ساير مراكز مرتبط با ترك اعتياد توصيه  ،ترك اعتياد
  . مرور سيستماتيك ،پنجمين همايش ساليانه ي پژوهشي ،احياي معتاد ،آسيب شناسي اعتياد :واژگان كليدي
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خواهم  مي" :تيبار عمل جراحي در ايران و خودمراقب 91گزارش مورد با 
  "پرستار شوم

  4عاطفه اسفندياري ،3اكرم ملك خواهي ،2رسول قرائي ،1هاجر صادقي
  . رامربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزو ،كارشناس ارشد پرستاري -1
  . دانشجوي كارشناسي پرستاري و عضو كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي سبزور -2
  . ارشد پرستاري داخلي و جراحيدانشجوي كارشناسي  -3
  . تهران ،دانشجوي دكتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني -4

  :چكيده
 عنوان به "اورم". يك حركت ارزشمند در ارتقاء سالمت عمومي جامعه نقش دارد عنوان بهخود مراقبتي  :مقدمه

مكتوب نظريه اش در جوامع تا آنجا كرد قالب تئوري و  ميبنيانگذار اين نظريه در پرستاري شايد هيچ وقت گمان ن
و دردهاي فراوان در خود باور  ها سال مراجعه مكرر به بيمارستان و بستري 18گسترش يابد كه بيماري بعد از 

بدين . پرستاري ايجاد نمايد و به واقع خود را مسئول مراقبت از خود بداند و به طور عملياتي مراقب خودش باشد
رائه مورد و استفاده از تجربياتش در ارتقاء فرهنگ خودمراقبتي در بيماران مزمن انجام جهت اين مطالعه با هدف ا

  . گيرد مي
 ،خانواده بيمار ،اطالعات با استفاده از مصاحبه با بيمار. باشد ميمطالعه حاضر گزارش مورد  :ها مواد و روش

آوري  ي تلوزيوني بيمار جمعها پزشكي و مصاحبهپرستاراني كه بيشترين تعامل را با وي داشته اند و استناد به اسناد 
را پذيرفت و  ها پس از بيان اهداف پژوهش و تصريح انتظارات بيمار با رضايت آگاهانه مصاحبه و پيگيري. شده است

. اطالعات پزشكي در قالب چك ليست مبتني بر هدف پژوهش ثبت گرديد. اسناد را در اختيار پژوهشگران قرار داد
بارها توسط پژوهشگران مطالعه گرديد و براي تكميل و تعميق مباحث مصاحبه با بيمار در سه نوبت  ها متن مصاحبه

  . ها از طريق تحليل محتوي انجام گرديد ي چك ليستها و داده ها آناليز مصاحبه. انجام شد
با يك ضايعه پوستي در سالگي  13باشد كه از سن  ميشغل آزاد با تحصيالت سيكل  ،ساله 31بيمار آقاي  :ها يافته

از درد شديد شاكي و به دفعات مورد . ناحيه زانوي پاي چپ مراجعه نموده و تحت عمل جراحي قرار گرفته است
در حال حاضر در معاينه . استئوساركوم صرفاً يك تشخيص احتمالي است تشخيص. عمل جراحي قرار گرفته است

از نظر روحي و رواني ارتباط . ايشات يافته غير عادي مشاهده نشدنتايج آزم ،عضالني اسكلتي ،ريه ،ي قلبها سيستم
ي مكرر در ها سال بستري 18تجربه دريافت مراقبت در طي . برقرار نموده و به بهبود خود در آينده اميدوار است

بوده و عامل مراقبت وي همسرش . بيمارستان را خوب بيان نموده و عالقمند به ادامه تحصيل در رشته پرستاري است
  . از حمايت ايشان بهره مند است

با توجه به اينكه مورد حاضر مبتال به بيمار مزمن بوده و درگير با ماهيت مزمن و مضمحل كننده  :گيري نتيجه
 :دارد ميدرماني است اذعان  –يك فردي كه سالهاست مشتري خدمات سيستم بهداشتي  عنوان بهبيماري است ولي 

پرستاراني كه به ابعاد معنوي شخصيت خود توجه بيشتري . مهمترين ويژگيهاي يك پرستار استصداقت و رازداري 
توانند به افراد كمك  ميپرستاران در حد بااليي . اخالق در پرستاري اهميت زيادي دارد. بيشتر تاثير گذارند ،داشتند
  . نمايند

 بيماري مزمن ،خودمراقبتي ،پرستار :واژگان كليدي
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و مقايسه آن با  ي طعام مصرفيها نمكشيميايي  ي از ويژگيهايبرخبررسي 
  )1390زمستان ( ستان شاهروددر شهر  استاندارد

  2ذولفقاري سوده ،بسطامي عباسي نگار ،1محسن عباسي بسطامي ،1عرب عامريمجيد  ،1اشرف نظريان
  . آرايشي و بهداشتياداره نظارت بر مواد غذايي  -معاونت غذا ودارو ،شاهروددانشگاه علوم پزشكي  -2
  . دانشجوي كارشناسي ارشد صنايع غذايي دانشگاه علوم آزاد واحد سبزوار -مسئول فني شركت سالم پودر شاهرود -3

  :چكيده
اختالالت ناشي از  كشور ما از دير باز از نظرو اختالالت ناشي از كمبود يد يكي از مشكالت تغذيه اي است  :مقدمه

مديترانه شرقي اولين كشوري بود  كشور ما در بين كشورهاي. آمده است ميبه حساب كمبود يد جزو مناطق پرشيوع 
ي ها توزيع نمك يددار در سطح جامعه نموده و در دهه گذشته به موفقيت كه اقدام به بررسي كشوري گواتر و توليد و

و به منظور تعيين ميزان يد  آنبا توجه به كمبود يد و اختالالت شناخته شده ناشي از . نيز دست يافته است چشمگيري
  . انجام گرفت1390اين تحقيق در زمستان  ،ي طعام مصرفي موجود در شهرستان شاهرودها نمك

عالمت تجاري مختلف عرضه شده در شهرستان  15توصيفي بر روي  -تحقيق به روش مقطعي :ها مواد و روش
به  ،ي شهر و مراكز توليد و توزيعها تصادفي از مغازهي مورد مطالعه به طور ها نمونه. شاهرود نمونه برداري گرديد

نام كارخانه توليد كننده و نوع بسته  ،تاريخ توليد و انقضا ،همراه فر م جمع آوري اطالعات شامل شرايط نگهداري
  . طبق ضوابطاستاندارد بررسي گرديد ها شيميايي نمونه و برخي از ويژگيهاي. بندي تكميل شد

درصد 95درصد از نظر ميزان يد نامطلوب و  5حدود  ،مورد بررسي مت تجاري نمك طعامعال 15از  :ها يافته
درصد از  4بود كه  (ppm 50-30) خارج از محدوده قابل قبول ،يددار هاي نمك درصد از 5ميانگين يد . مطلوب بود

 3. تر يد داشتند بيش (ppm 50) قبول درصد از حداكثر مقدار يد قابل 1تر و  كم (ppm30) مقدار يد قابل قبول حداقل
درصد مطلوب 97و . بود) درصد 16/0حداكثر ( خارج از محدوده قابل قبول ،مواد نامحلول در آب هاي نمك درصد از

  . بود
شهرستان هاي يددار توزيع شده در  نمك از درصد 5 ،دهد نشان مي هاي حاصل از اين پژوهش يافته :گيري نتيجه

و نقش بسيار با ارزش آن در  كنترل يد و ساير پارامترهاي كيفي به اهميت لذا با توجه. شاهرود غير استاندارد بود
براي جلوگيري از  توليدكننده نظارت دقيق و مستمر بر كارخانجات تشديد ،حياتي بدن در دوران مختلف اعمال

  . رسد ميضروري به نظر تخلفات 
 شهرستان شاهرود ،يد ،نمك طعام :واژگان كليدي
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 ارتقاء بر بهداشتي اعتقاد الگوي مبناي بر آموزشي مداخله ارزشيابي و طراحي
 كودك داراي مادران در كودكان ادراري عفونت از كننده پيشگيري رفتارهاي

  سال 6 زير
 5الهام موحد ،4گوهري رضا محمود  ،3دهداري طاهره ،2زاده شجاعي داود ،1پرست ميشها سادات مينا

  . تهران پزشكي علوم دانشگاه ،بهداشت دانشكده ،سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش گروه ،دكتري دوره دانشجوي -1
  . تهران پزشكي علوم دانشگاه ،بهداشت دانشكده ،سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش گروه، استاد -2
  . تهران پزشكي علوم دانشگاه ،بهداشت دانشكده ،سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش گروه ،استاديار -3
  . تهران پزشكي علوم دانشگاه ،رساني اطالع و مديريت دانشكده ،زيستي آمار گروه ،دانشيار -4
  . تهران پزشكي علوم دانشگاه ،بهداشت دانشكده ،مديريت و اقتصاد بهداشت گروه ،دكتري دوره دانشجوي -5

  :چكيده
 در باكتريال يها عفونت ترين شايع از يكي Urinary Tract Infection (U. T. I) ادراري مجاري عفونت :مقدمه
 ارتقاي منظور به آموزش اهميت به نظر. دارد قرار تنفسي مجاري يها عفونت از پس شيوع نظر از كه باشد مي كودكان

 بر مبتني آموزشي مداخله اثربخشي تعيين هدف با حاضر مطالعه ،ادراري يها عفونت از كننده پيشگيري رفتارهاي
 6 زير كودك داراي مادران در كودكان ادراري عفونت از كننده گيري پيش رفتارهاي ارتقاء بر بهداشتي اعتقاد الگوي
  . شد انجام سال

 6 زير كودك داراي مادران از نفر 60 روي مطالعه اين ،است تجربي نيمه مطالعه يك حاضر پژوهش :ها مواد و روش
 آوري جمع ابزار. شد انجام گرفتند قرار نفر) 30( شاهد و نفر) 30( آزمون گروه دو در تصادفي صورت به كه سال

 و قبل زمان 2 در بهداشتي اعتقاد الگوي پرسشنامه. بود بهداشتي اعتقاد الگوي بر مبتني خودساخته پرسشنامه اطالعات
 آموزشي جلسه 4 طي در آموزشي مداخله آزمون پيش انجام از بعد و گرديد تكميل مادران توسط آموزش از بعد ماه 1
 با و SPSS افزار نرم توسط و آوري جمع حاصل اطالعات نهايت در. گرفت انجام آزمون گروه براي هفته 4 مدت به

 تحليل و تجزيه مورد طرفه يك واريانس آناليز و پيرسون همبستگي ،زوجي و مستقل تي آماري يها آزمون از استفاده
  . گرفت قرار

 ،)P=001/0(شده درك شدت نمرات ميانگين نظر از گروه دو بين كه داد نشان مستقل تي آماري آزمون نتايج :ها يافته
 وجود يمعنادار تفاوت مداخله از بعد )P=002/0( رفتار و) P=0/ 028( خودكارآمدي ،)P=001/0( شده درك منافع
  . است داشته

 رفتارهاي روي مثبتي تاثير حاضر مداخله كه شود مي استنباط چنين پژوهش يها يافته به توجه با :گيري نتيجه
 به منجر بهداشتي اعتقاد مدل چارچوب در مداخله چنين هم و است داشته مادران در ادراري عفونت از كننده پيشگيري

  . گرديد مادران خودكارآمدي و شده درك شدت ،شده درك منافع نمرات ميانگين بهبود
  رفتار ،ادراري عفونت ،بهداشتي اعتقاد الگوي ،آموزش :كليدي واژگان
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  مرور سيستماتيك مستندات بين المللي  :بيمار ايمني اطالعاتي منابع
  2پرست ميشها ميناسادات ،1الهام موحدكر

 . دانشجوي دكتراي تخصصي مديريت؛ گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت؛ دانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشكي تهران -1
 . بهداشت؛ دانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشجوي دكتراي تخصصي آموزش بهداشت؛ گروه آموزش  -2

   :چكيده
 از بسياري. است سايرين تجارب از يادگيري منبع ارزشمندترين بيمار ايمني گزارش كشوري سيستمهاي :مقدمه
 ساير كنار در واقعه اين كه درحاليست اين ،دهند مي رخ درماني بهداشتي مركز يك در ندرت به ناخواسته وقايع

تبيين منابع «هدف پژوهش حاضر . دهد مي نشان را خود واقعي نرخ درماني بهداشتي مراكز ديگر از مشابه اطالعات
  . باشد مي» اطالعاتي ايمني بيمار

 پيرامون شده منتشر مقاالت ،پذيرفت صورت سيستماتيك صورت به كه متاسنتزي حاضر مطالعه در :ها مواد و روش
 Medline، Ovid، Elsevierدر بانكهاي اطالعاتي 1975-2012سالهاي طي ايمني بيمار درشناسائي منابع اطالعاتي 

 patient safetyعبارت ،Meshبا استفاده از سيستم  Medlineدر بانك اطالعاتي  ،جستجو تسهيل براي. انتخاب گرديد
 در عنوان و دادند مي قرار بررسي مورد را بيمار ايمني مفهوم دقيقاً كه مقاالتي ،مقاالت كامل متن مرور با. استفاده گرديد

  . مقايسه شدند يكديگر با و انتخاب بررسي براي ،بودند شده منتشر انگليسي زبان به و بود شده ذكر مقاالت
مطالعه  17 ،مدالين مطالعه 12 :شامل و پژوهش موضوع با ارتباط در مطالعه 40. شد يافت مطالعه1312تعداد :ها يافته

Elsevier، 11 مقاله Ovid مقاله انتخاب شد و با رويكردي  13تعداد 1975-2012مقاله يافت شده از  40در كل از . بود
منابع  ايمني بيمار و مفهوم موضوعات ،مطالعات مقايسه و بررسي از حاصل نتايج. تفسيري مورد بررسي قرار گرفت

  . ساخت پديدار را اطالعاتي آن
. ارزانتر است ،بيمارستان داخل يا و كشوري سطح فعلي در منابع از ،شناسائي شده منابع از بسياري :گيري نتيجه

  . باشند مي اهميت حائز ،باشند مي ضروري اعتباري منابع فاقد كه درماني بهداشتي مراكز نظر از ،توجه به مساله مذكور
  . بيمار ،ايمني ،منابع اطالعاتي :كليدي واژگان
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در بستر ثابت و معلق  UV/Tio2مقايسه كارايي روش فتوكاتاليستي با استفاده از 
جهت حذف عوامل ميكربي از پساب تصفيه خانه بيمارستان تامين اجتماعي 

  همدان
  1خجسته بهمن گلزار

  دانشگاه علوم پزشكي همدان -1
 :چكيده
عمليات حذف ميكروارگانيسم هاي بيماريزا از پساب به داليل مختلف از جمله جلوگيري ازشيوع  :مقدمه

روشهاي متداولي كه براي گندزدايي پساب . بيماري ها و مخاطرات زيست محيطي امري ضروري مي باشد
ايي و غيره فرآيندهاي غش, هاي شيميايي، ازن زني، اشعه ماورا بنفش  شود شامل كاربرد روش استفاده مي

در طي ساليان اخير تمايل به استفاده از روشهاي نوين مانند استفاده از روش هاي الكتروشيميايي . باشد مي
هدف اصلي در اين تحقيق . و استفاده از فتوكاتاليزورها جهت گندزدايي پساب رو به گسترش بوده است

كوس فكاليس و كليفرمي به عنوان هاي استرپتوكو مقايسه كارآيي دوبسترمعلق وثابت درحذف باكتري
  .بوده است TiO2و فتوكاتاليزور  UVشاخص آلودگي آب آشاميدني با استفاده از كاربرد توام اشعه 

كاربردي مي باشد كه در آزمايشگاه شيمي آب و فاضالب -اين پژوهش يك مطالعه بنيادي :ها مواد و روش
متغير هاي مورد بررسي در اين پژوهش . رفته استدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي همدان انجام گ

-5/0-4/0-0در هفت محدوده (  Tio2، غلظت هاي مختلفي از )5/11 و 7، 5/3در سه محدوده( pHشامل 
 120و  90-60-45-30-20- 10-0در هشت محدوده (، و زمان تماس )گرم در ليتر 9/0 و 8/0- 6/0-7/0

مراحل جداگانه از نمونه پساب خروجي از تصفيه خانه فاضالب ها، در  جهت انجام آزمايش. باشد مي) دقيقه
به . زدايي بر روي آن صورت نگرفته بود، استفاده گرديد بيمارستان تأمين اجتماعي همدان كه عمليات گند

با  TiO2منظور بررسي كارآيي فرآيند در حذف باكتري هاي شاخص آلودگي آب، غلظت هاي مختلف از 
سپس كارايي حذف در زمان هاي . قرار داده شد UVابت در مقابل تابش اشعه ث پساب دربستر معلق و

  .هاي مختلف بررسي گرديد pHمواجهه و در 
باتوجه به مراحل مختلف تحقيق دربستر معلق وثابت مشخص گرديد كه باالترين كارايي حذف  :ها يافته

دقيقه و غلظت هاي  90تماس  ، زمان=7pHدر  ها براي شاخص استرپتوكوكوفكاليس و شاخص كل كليفرم
Tio2  گرم در ليتر در بستر ثابت بوده است 7/0 گرم درليتر دربستر معلق و 6/0معادل.  
توان ازفتوكاتاليزور دي اكسيد تيتانيوم درمقادير  با توجه با نتايج حاصل از اين پژوهش مي :گيري نتيجه

از آن . ساب ها استفاده مناسبي نمودهاي آلوده وپ معين جهت گندزدايي آب  PHمشخص، زمان تماس و
شده در آب آلوده ندارد، بنابراين از نظر اقتصادي مقرون  جايي كه بستر ثابت نيازي به جداسازي تيتانيوم رها

  .باشد تراز بستر معلق مي به صرفه
  .خانه بيمارستاني ، بستر ثابت و معلق، پساب تصفيهUV/Tio2فتوكاتاليست ، :واژگان كليدي
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كيفيت زندگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار و  برخي  بررسي
  91عوامل مؤثر بر آن در سال 

  4، محمدحسن رخشاني3، محمد علي يعقوبي فر2، الهه قراري عارفي1مريم سليمي
  :چكيده
كيفيت زندگي شامل برداشت اشخاص از موقعيت زندگي خويش براساس فرهنگ و سيستم ارزشي  :مقدمه

استاندارد ها و عاليق آن ها نيز در ارتباط مي باشد و مفهوم  -زندگي مي كنند كه با اهداف  كه در آن
گسترده احساس خوب بودن و رضايت از زندگي است دانشجويان آينده سازان جوامع به حساب مي آيند 

 .مي باشد بنابراين سالمت جسم و به ويژه روان آنها با سالمت جامعه و آينده كشور در ارتباط مستقيم
 سبزوارعلوم پزشكي دانشگاه  بنابراين اين پژوهش با هدف بررسي كيفيت زندگي دانشجويان پسرودختر 

  . انجام شد
جامعه پژوهش شامل . انجام شد 1391مقطعي در سال  -پژوهش حاضر به شيوه توصيفي :ها مواد و روش

سئوال   10اي مشتمل بر   پرسشنامهباشد در اين مطالعه  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار مي
اختصاصي در خصوص كيفيت زندگي است كه روايي و پايايي آن سنجيده شده  SF36 عمومي و پرسشنامه

  . تحليل شد و آوري تجزيه ها پس ازجمع داده .است استفاده شد
محدوده .درصد آنها زن بوده است 4/68درصد مرد و  6/31تعداد دانشجويان مورد بررسي  117از :ها يافته

 20درصد مربوط به سن  36.8سال بوده كه بيشترين فراواني با 25تا  19سني دانشجويان مورد بررسي بين 
كساني كه فعاليت اقتصادي در كنار . سال بوده است 25درصد مربوط به سن  9/0 سال وكمترين فراواني با

  .ر نتيجه نمره كيفيت زندگي باالتري را كسب نمودندد.تحصيل داشتند تحرك و چابكي بهتري داشتند
 كه گذارد، بر جاي را خود اثرات و داشته، ادامه تواند مي شرايطي در موفق دانشجوئي  دورة :گيري نتيجه

 جامعه يك در هاي الزم زمينه كه شرايطي در يعني باشد؛ داشته وجود همكاري و تعاون با همراه رفتار

 بر خود كه دانشجويان از سوء استفاده هرگونه به نسبت خاص توجه همينطور، .باشد فراهم سالم و هماهنگ

 كيفيت ارتقاء از ممانعت زمينه درغيراينصورت، داشت؛ مبذول بايست مي گذارد، مي تأثير يادگيري فضاي

  .آيد مي فراهم آنها زندگي
  .كيفيت زندگي، دانشجو، دانشگاه :گان كليديواژ
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  ها در تمدن اسالمي بيمارستانمديريت 
  1احمد اشرفي

 عضو هيئت علمي گروه تاريخ، دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود -1
  چكيده

ها در تمدن اسالمي،  هاي به عمل آمده در اين مقاله مشخص شده كه مديريت بيمارستان با توجه به بررسي
. شد ترين پزشكان عصر سپرده مي مبرزترين و حاذقامري كامال تخصصي بوده و مسئوليت آن به 

هاي مدرن عصر ما، قابل  هاي ثابت در شهرهاي بزرگ عالم اسالم از بسياري جهات با بيمارستان بيمارستان
اي هماهنگ و به هم پيوسته بود كه كارآمدي زيادي در تامين امنيت بهداشتي  مقايسه است و مجموعه

پزشكان مسلمان عالوه بر آشنايي با طب يونان و مصر و . نمود گاران ايفا ميدرماني و رواني جامعه آن روز
هاي يك بيمارستان در تمدن  به طور اختصار ويژگي. اند هاي زيادي در اين علم انجام داده هند، نو آوري

ته ها با اصول مهندسي و بهداشتي ساخ ساختمان بيمارستان -1: اسالمي و نوع مديريت آن عبارت بودند از
از  - 3. تشكيل شده بود... هاي تخصصي گوناگوني چون چشم پزشكي، جراحي، داخلي و  از بخش - 2. شد مي

پذيرش، درمان و ساير امور مربوط به بيمار مجاني  -4. پشتوانه مالي غني و اطمينان بخش برخوردار بود
محل تعليم   بيمارستان -6. دتمامي كاركنان بيمارستان از حقوق مكفي برخوردار بودن -5. گرفت انجام مي

كامالً ... هاي ضد عفوني، استريل كردن، بيهوشي، جراحي و  پزشكان مسلمان با شيوه - 7. وتعلم علم طب بود
 -9. شدند تمام طبقات اجتماعي جداي از رنگ پوست، نژاد، دين و مليت پذيرش مي -8. آشنا بودند
نظارت  -10. برخوردار بودند... مسجد، دار االيتام و سيسات جنبي همچون كتابخانه، أها از ت بيمارستان

پذيرفت و امكانات  مستمر بر امور مالي و تمام شئون بيمارستان از سوي ناظر و حاكميت صورت مي
تواند  جانبه مي تبيين موضوعات ياد شده در تحقيقي مستقل و همه. ها از هر جهت كامل بود بيمارستان

  . مديران شبكه بهداشت و درمان كشور در شرايط كنوني ايجاد نمايدانداز روشني را فرا روي  چشم
  .مديريت، بيمارستان، اسالم، تمدن :واژگان كليدي
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ارزيابي ارگونوميكي وضعيتهاي كاري شاغلين صنعت مونتاژ قطعات اتومبيل سينا 
  )ارزيابي سريع تمام بدن( در استان همدان به روش

   3زاده مجيد معتمد ،2عبدالمجيد گركز ،1اله كرد نعمت
  . اي بهداشت حرفهي ارشد مهندسي كارشناسدانشجوي  -اي گروه بهداشت حرفه -دانشگاه علوم پزشكي همدان -1
  . اي بهداشت حرفهي ارشد مهندسي كارشناس دانشجوي -اي گروه بهداشت حرفه -دانشگاه علوم پزشكي همدان -2
  . هيئت علمي عضو -اي گروه بهداشت حرفه -دانشگاه علوم پزشكي همدان -3

   :چكيده
هاي مرتبط با كار در كشورهاي  ترين دليل جراحات و ناتواني مهم) MSDs(عضالني - اختالالت اسكلتي :مقدمه

در صنايع مونتاژ خودرو در  MSDsدر سالهاي اخير ميزان جراحات و . باشد ميصنعتي توسعه يافته و در حال توسعه 
هاي كاري  از اينرو هدف مطالعه حاضر ارزيابي ارگونوميكي وضعيت. مقايسه با سايرصنايع خيلي بيشتر بوده است

 . شاغلين صنعت مونتاژ قطعات خودرو در شهر همدان قرار گرفت

هاي مختلف  وظيفه شغلي در سالن 60كارگر با  120 ،تحليلي - توصيفي مطالعه اين به منظور انجام :ها مواد و روش
شيوع  همچنين ميزان. گرفتند مطالعه قرار مورد) با روايي و پايايي باال(نمونه انتخاب و با استفاده از روش ربا  عنوان به

MSDs تحليل  مورد آماري آزمونهاي از استفاده با در نهايت اطالعات. شد تعيين نورديك از پرسشنامه استفاده با افراد در
  . ار گرفتقر

و به  %)4. 34(در طول سال گذشته مربوط به ناحيه كمر  MSDsدر افراد مورد مطالعه بيشترين مدت ابتال به  :ها يافته
هاي گروه الف در مقايسه  دهد كه اندام مينشان  ها ساير يافته. بوده است%) 2. 31(دنبال آن گردن و مچ دست هركدام 

ها بيشتر  ها در اين اندام ترازهاي خطر باالتر قرار دارند و لذا شيوع ناراحتيبا گروه ب از نظر ارگونوميكي در 
  . باشد مي

سازي يك برنامه با استفاده از مفاهيم ارگونوميك به منظور  نتايج مطالعه حاضر نياز به توسعه و پياده :گيري نتيجه
همچنين نياز به اقدامات . ر خواهد شددر صنايع مختلف مونتاژ قطعات خودرو در كشور را متذك MSDsپيشگيري از 

 . شود مياصالحي جهت حذف پوسچرهاي نامناسب در صنعت مورد مطالعه را شامل 

 REBA ،خودرو مونتاژ ،ارزيابي ارگونوميكي :كليدي واژگان
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هاي الكلي  بررسي ميزان رضايت پرستاران در مورد استفاده از محلول
  )دكوسپت(ضدعفوني كننده دست 

  3زهرا طالبي ،2جر صادقيها  ،1عرب اسديراحله 
  . سوپروايزر كنترل عفونت بيمارستان واسعي ،كارشناس پرستاري -1
  . مربي و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ،كارشناس ارشد پرستاري -2
  . علوم پزشكي سبزوار ،دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري -3

  :چكيده
فقدان  :بيمارستاني و مشكالت مقاومت به آنتي بيوتيكها در بيمارستانها عبارتند ازي ها علل ريشه اي عفونت :مقدمه

فقدان زيرساختهاي كنترل عفونت و استفاده از راه و روشهاي ضعيف  ،آموزشهاي اساسي و پايه اي براي كنترل عفونت
ناكارآمدي روشهاي ايزوالسيون  ،امكانات نامناسب و روشهاي نادرست دستها براي شستن دستها ،براي كنترل عفونت

. دهد و بزرگ بودن بخشهاي داخلي و جراحي كه امكان انتقال عفونت بين بيماران و پرسنل بهداشتي را افزايش مي
گندزداها بايد بر . ها و آموزش كافي استفاده از روشهاي درماني يا ابزارهاي پيشرفته بدون فراهم بودن زيرساخت

ند و از مواد ضدعفوني مؤثرهد علمي انتخاب گردند و فقط از گندزداهايي استفاده شود كه اساس رويكرد مبتني بر شوا
پرستاران . نبودن نبايد استفاده نمود مؤثربه دليل ) Benzalkonium chloride(تر مثل كلريد بنزالكونيوم  ميكننده قدي

گروه  ها از جهت استفاده از ضدعفوني كننده گروهي كه بيشترين تماس را با عوامل بيماري زا و عفوني دارند عنوان به
ي الكلي ضدعفوني كننده به سالمت عمومي بيماران و ها باشند و انگيزه انها در بكارگيري محلول ميهدف مهم تري 
هاي  بدين جهت در اين مطالعه ميزان رضايتمندي و نظرات پرستاران در مورد محلول. نمايد ميپرستاران كمك 
  . كلي بررسي شده استضدعفوني كننده ال
جامعه پژوهش را پرستاران شاغل در بيمارستان . مطالعه حاضر به توصيفي مقطعي انجام شده است :ها مواد و روش

به روش سرشماري انتخاب شدند و پرسشنامه رضايت سنجي و  ها نمونه. آموزشي پژوهشي سبزوار تشكيل دادند
روايي ابزار به روش اعتبار محتوي و پايايي ابزار از طريق آزمون . شداطالعات فردي در اختيار پرستاران قرار داده 

  . تجزيه و تحليل گرديد 18نسخه  SPSSآماري  افزار نرمپس از تكميل از طريق . مجدد انجام شد
% 72. 36 ،خوب% 46. 21 ،ميزان رضايتمندي خيلي خوب% 45. 14در  ،ي اين مطالعه نشان دادندها يافته :ها يافته

افراد اضافه نمودن مواد خوشبوتر و جايگزيني محلول با كيفيت باال و . بد گزارش شده است%  35. 27متوسط و 
ي ضد عفوني در اختيار ها ديدگاه كلي پرستاران اين بود كه محلول. حاوي نرم كننده و رايحه بهتر را پيشنهاد نمودند

مداخالت پيشنهادي . رستاري و رختكن به تعداد بيشتري قرار گيردبيماران نيز قرار گيرد و براي پرستاران در ايستگاه پ
آموزش اهميت ادامه مصرف و توجه به  ،رايحه مناسب ،تا حدود زيادي انجام شد و در مجموع نرم كنندگي پوست

  . حساسيت زا بودن و مشكالت تنفسي براي افراد مورد توجه قرار گرفت
با  ،گردد هاي ضدعفوني با كيفيت باالتر پيشنهاد مي ي و حضور محلولبا توجه به منابع جديد علم :گيري نتيجه

ژل كه با  وهش محلولهايي از جمله سپتي   ژ مساعدت مسئولين محترم مراكز بيمارستاني از جمله بيمارستان مورد پ
  . استفاده نمايند ،باشد ترميم كننده پوست مي عنوان بهو عصاره آلوئه ورا  Eحاوي ويتامين  ،تر رايحه ماليم

  رضايت ،محلول الكلي ،ضدعفوني ،عفونت :واژگان كليدي
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بررسي تاثير دوروش آموزشي چهره به چهره وآموزش از طريق پمفلت وپوستر 
در ارتقاء ميزان آگاهي ونگرش دانشجويان ساكن خوابگاه دانشجويي در زمينه 

  تغذيه وسرطان
  ليال جاويدي، افروز جاويدي

   :چكيده
آموزش تغذيه هنر وعلم جلب مردم به يك فرآيند يادگيري براي ايجاد يك رفتار مطلوب به منظور حفظ  :مقدمه

رسد كه تكنيكهاي آموزش سالمت وتغذيه بيشتر  ميالزم به نظر . وتداوم سالمت وپيشگيري از بيماريهاي مزمن است
ي استفاده از روشهاي غير كارآمد توسط اه مورد بررسي قرار گيرند تا ضمن ارتقاي سالمت جامعه از اتالف هزينه

اين مطالعه با هدف بررسي شيوه آموزشي چهره به چهره و روش آموزشي با . سياستگذاران سالمت جلو گيري شود
استفاده از پمفلت وپوستربر روي آگاهي و نگرش دانشجويان ساكن خوابگاه دانشجويي درزمينه تغذيه وسرطان انجام 

  . شده است
نفراز دانشجويان خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كه  60در اين مطالعه تجربي تعداد :ها مواد و روش
كردند به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدندگروه اول توسط  ميي علوم پزشكي تحصيل ها همگي در رشته

قبل . ز پمفلت وپوستر آموزش ديدندكارشناس تغذيه در زمينه تغذيه وسرطان وگروه دوم در همين زمينه وبا استفاده ا
ويك هفته ودو هفته بعداز مداخله نيز آزمون ثانويه برگزار گرديدسپس نمرات در هر دو گروه  ،از مطالعه آزمون اوليه

  . مستقل آناليز ومقايسه شدندtجمع آوري وبا استفاده از آزمون 
دوگروه  اما ميانگين (p<0. 05)ي را نشان داد معنادارميانگين نمرات دانشجويان قبل و بعد از مطالعه تفاوت  :ها يافته

 . (p=0. 14)ي را نشان ندادمعناداربا هم تفاوت  چهره به چهره و پمفلت

ادگيري ي حاصل داللت بر آن دارند كه اين دو روش آموزشي ممكن است تفاوت چنداني بريها داده :گيري نتيجه
  . مخاطب خودنداشته باشد

  پوستر، پمفلت ،چهره به چهره، روش آموزشي، دانشجويان ،آموزش تغذيه :واژگان كليدي
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بررسي ارزش تشخيصي تست بدون استرس در مورد كاهش حركت جنين 
  وكاهش حجم مايع آمنيوتيك

زينب  ،6عطا تركماني ،5زينب عالي حقي ،3علي رسولي ،4محمد قره بگلو ،3علي سوري ،2ناهيد لرزاده ،1علي اكبر رياحين
  6شهربانو حاتمي ،6السادات فدوي

 . گروه پزشكي ،واحد قم ،استاديار دانشگاه آزاد اسالمي -1
 . لرستان ،دانشيار بيماريهاي زنان دانشگاه علوم پزشكي لرستان -2
 . گروه پزشكي ،واحد قم ،پزشك عمومي دانشگاه آزاد اسالمي -3
 . گروه پزشكي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي دانشجوي پزشكي -4
 . گروه پزشكي ،واحدشاهرود ،دانشجوي پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي -5
  . گروه مامايي ،واحد قم ،دانشجوي كارشناسي مامايي دانشگاه آزاد اسالمي -6

  :چكيده
كه در موارد احتمال شايعترين و بي ضررترين تست بررسي سالمت جنين ميباشد (NST)تست بدون استرس  :مقدمه

ي پرخطر كه بدليل شرايط مادري يا جنيني جنين در معرض خطر قرار ميگيرد انجام ها ديسترس جنين و در حاملگي
ي كه مادر ازكاهش حركت جنين رداتست بدون استرس در مو ياين مطالعه با هدف تعيين ارزش تشخيص. ميشود

 يك كمتر از حد طبيعي براي آن سن حاملگي گزارش شده استشكايت داشته يا در سونوگرافي ميزان مايع آمنيوت
  . صورت گرفت

 38-42زنان باردار ،نفري 120در يك نمونه ي ) مقطعي(تحليلي  –مطالعه به صورت توصيفي  :ها موارد و روش
 مراجعه كننده به بيمارستان ،هفته با شكايت كاهش حركت جنين و نتيجه سونوگرافي كاهش حجم مايع آمنيوتيك

روش نمونه گيري به صورت متوالي دردسترس بود وكليه بيماراني كه ازمقطع زماني دي . خيريه عسليان انجام گرفت
. به بيمارستان خيريه عسليان مراجعه نمودند وواجد شرايط شركت درمطالعه بودند انتخاب شدند 89الي دي ماه 88ماه 

ديابت  ،ك ويا كاهش حركت جنين مثل فشارخون باالزناني كه عوامل مداخله گري دركاهش حجم مايع آمنيوتي
، ابزارگردآوري اطالعات پرسشنامه مشتمل برمتغييرهاي سن. وكاهش رشد داخل رحمي داشتند ازمطالعه خارج شدند

عاقبت حاملگي ونتايج تست  ،وضعيت مايع آمنيوتيك حين زايمان ،چگونگي حركت جنين ،تعداد حاملگي وزايمان
NST ورت جداگانه ثبت گرديدكه به ص، بود .  
بنا به محاسبات انجام شده ارزش تشخيصي . غيرواكنشي بود% 8/65واكنشي ودر% 2/34در NSTنتايج  :ها يافته
NST جهت كاهش حركات جنين حساسيت  ،بود% 1/61ويژگي % 8/87جهت كاهش مايع آمنيوتيك داراي حساسيت

  . داشته است% 6/50و ويژگي %3/93ت وجهت وجود ديسترس جنين حساسي% 7/37و ويژگي % 6/76
البته به شرطي كه اين شكايت به دقت مطرح (درمواردي كه مادرازكاهش حركت جنين شكايت دارد :گيري نتيجه

. ارزيابي شود )ميزان مايع آمنيوتيك(ومزمن  )NST(ي حادها بايد وضعيت سالمت جنين با استفاده شاخص) شده باشد
مانيتورينگ دقيق ضربان قلب جنين الزم است و مايع آمنيون ازنظرآغشته  ،غيرواكنشي است NSTدرمواردي كه ميزان 

  . بودن به مكونيوم مورد توجه قرار ميگيرد تاميزان مرگ وميرجنين درمراحل زايمان وعوارض بعدي نوزاد كاهش يابد
  . ككاهش حجم مايع آمنيوتي ،كاهش حركت جنين ،NSTتست بدون استرس  :واژگان كليدي
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بررسي آلودگي ميكروبي وسايل وسطوح بيمارستان مسعود گرگان در سال 

1391  
  4مژگان فضلي ،3رابعه شرقي ،2پيراسته نوروزي ،1سعيد ناظمي

  . دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، مدير گروه مهندسي بهداشت محيط دانشكده بهداشت ،كارشناس ارشد بهداشت محيط -1
  . آزاد واحددامغاندانشجوي كارشناس ارشد دانشگاه  -2
  . دانشجوي كارشناسي مهندسي بهداشت محيط -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -3
  . دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه ازاد واحددامغان -4
  :چكيده
به ويژه  ،كشور ي بيمارستاني بدون ترديد يكي از مهمترين معضالت بخش بهداشت و درمانها عفونت :مقدمه

هدف از پژوهش حاضر بررسي آلودگي ميكروبي سطوح و وسايل پزشكي و غير پزشكي در . باشد ميبيمارستانها 
  . باشد ميبيمارستان مسعود شهر گرگان 

اين پژوهش توصيفي مقطعي بوده وجامعه موردمطالعه وسايل مختلف بيمارستاني پزشكي و  :ها روش مواد و
ي ها نمونه كشت. به صورت سرشماري انتخاب شده اند ها نمونه. باشد ميرگان غيرپزشكي بيمارستان مسعود گ

 SPSS افزار نرمپس از ورود به  ها داده. ميكروبي به روش هدفمندازوسائل پزشكي وغيرپزشكي جمع آوري شده است
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند

وسايل  :بودند از موارد مثبت بود كه به تفكيك عبارتدرصد 50 ي جمع آوري شدهها كل نمونه ازميان :ها يافته
سطوح محيطي  ،گرم منفي صفر ،درصد گرم مثبت 16 :سايل غير بحرانيو، منفي :وسايل نيمه بحراني، منفي :بحراني

در سطوح غير  باتوجه به اين نتايج ميزان نمونه رشد كرده. درصد گرم منفي1 ،در صد گرم مثبت83 :غير بحراني
باشد و باكتري استافيلوكوك  ميباال  ها باشد و چون ميزان باكتري گرم مثبت استافيلوكوك در اين نمونه ميبحراني باال 

  . تواندعدم ضد عفوني مناسب دستها باشد مي ها باشد علت رشد نمونه ميدر حقيقت فلور پوست دست 
درماني و بيمارستاني _آلوده ميكروبي در مراكز بهداشتي ي ها توجه داشت كه سطوح و محيط بايد :گيري نتيجه

سطوح جزء  ضدعفوني وتميزكردن مرتب اينبنابراين . ي بيمارستاني اهميت دارندها مخزن بالقوه عفونت عنوان به
  . است ي بيمارستانيها اصلي كنترل عفونت
  وسايل ،بيمارستان ،ميكروب :واژگان كليدي
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  مساجد شهر شاهرودآلودگي باكتريايي فرش 
   4مژگان فضلي ،3فاطمه داوردوست ،2اله بخش جاويد ،1پيراسته نوروزي

  . دانشجوي كارشناسي ارشد سلول و تكوين –دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان -1
  . دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2
  . دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود ،دانشجوي كارشناسي ارشد -3
  . دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان ،دانشجوي كارشناسي ارشد -4

  :چكيده
هايي  پايگاه عنوان بهاهتمام به نظافت و پاكيزگي مساجد . اي برخوردار است نظافت در اسالم از جايگاه ويژه :مقدمه

وجود عوامل عفوني در مساجد به ويژه در فرش . براي ابالغ پيام اسالم نيز در روايات مورد تاكيد فراوان قرار دارد
باشد در اين مطالعه به بررسي نوع و ميزان آلودگي  ميمساجد به دليل تماس با بدن و پاي نمازگزاران دور از انتظار ن

  . ميكروبي مساجد پرداخته شده است
سپس با استفاده از . مسجد از مساجد سطح شهر شاهرود انتخاب گرديد 10در اين مطالعه تعداد  :ها مواد و روش

ي برداشت شده به محيط كشت ها انجام گرفت و بالفاصله نمونه ها نمونه برداري از سطوح فرش ،ي استريلها سوآپ
TSB)ساعت با سواپ استريل  24پس از . كه از قبل آماده و استريل شده بود انتقال داده شد )تريپتيكيس سوي براث

ي رشد ها ساعت شمارش كلني 24بر روي محيط كشت بالد آگار وائوزين متيلن بلو كشت داده ودر نهايت بعد از 
  . كرده انجام شد

باكتريهاي . ي باكتريايي رشد كردندها درصد مساجد مورد بررسي نمونه 60ي تحقيق نشان داد كه در ها يافته :ها يافته
 ،)موارد% 40(استافيلوكوك  ،)ها نمونه% 20(استرپتوكوك  :ي مساجد شاهرود عبارت بودند ازها جدا شده از فرش

يرسينيا  ،)موارد% 20(كلبسيال  ،)موارد% 10(پروتئوس  ،)ها نمونه%  20(ميكروكوك  ،)موارد% 20(سابتيليس  باسيلوس
كلني در  25همچنين در بين باكتريهاي جدا شده كلبسيال با رشد . )موارد% 20(E. coli و) موارد% 10(آنتروكوليتيكا 

  . لني كمترين رشد كلني در يك نمونه كشت داده شده را داشتندك 2يرسينيا آنتروكوليتيكا با رشد  يك نمونه بيشترين و
  شاهرود ،آلودگي ،مساجد ،باكتري :واژگان كليدي
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 هاي قلبي و عروقي رسوراترول ويژگي
  1امين گلستاني ،1حميدرضا آذرنيا ،1مهسا روح افشاري ،1مهسا مرادنيا ،1مهسا مجدي ،1علي شوشتري

  . دانشجوي پزشكي -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
  :چكيده
ي قلبي و ها بيماري. مشكالت قلبي و عروقي و ديابت است بشري امروزه يكي از مشكالت عديده جوامع :مقدمه

توان با يك رژيم غذايي و يك شيوه  ميرا  عروقي كه امروزه به يكي از عوامل اصلي مرگ و مير جهاني تبديل گشته
يك ) trihydroxystilbene-3,4,5(رسوراترول . ماده رسوراترول مصرف :مثال عنوان به پيشگيري كردصحيح زندگي 

شناخته ) polyphenol(باشد كه تحت عنوان پلي فنال  مياستخراج شده از گياهان ) phytoalexin(تركيب فيتو اكسين 
  . شود مي

خربق  ،بادام زميني ،پوست انگور ،باشد از جمله انگور يمموجود ميزانفراواني  ي مختلف گياهي بهها اين ماده در گونه
در حال . شود ميرسوراترول به مقدار زياد در شراب قرمز يافت . و شاتوت است) Polygonum(پلي گوندم  ،سفيد

هاي  حاضر در كشور ما استفاده از مواد غذايي داراي رسوراترول در برخي نقاط مرسوم است كه بررسي ويژگي
در اين . يك ماده درماني گياهي الزم است عنوان بهآن براي معرفي اين ماده  اتو خواص درماني يا مضربيوشيمايي 

مقاله توجه ما معطوف به مطالعاتي است كه ويژگي قلبي و عروقيرسوراتول و تركيبات شيميايي آن را بيشتر روشن 
  . كند مي

   :ها مواد و روش
اتساع عروقي و كاهش  ،رواسكلروزيآتضد اتوجه به اثراتي قلبي و عروقي بها اين ماده در درمان بيماري :ها يافته

 ،مشكالت عصبي ،ديابت ،توان درپيشگيري و درمان سرطان مياز جمله فوايد ديگر آن . كاربرد داردفشارخون 
  . اشاره كرد. . . ضدپيري و

تحقيقات بيشتر درباره اثرات اين ماده بر روي سالمتي نقطه شروع خوبي است و فهم بهتري از  :گيري نتيجه
  . كند مي كمكفعاليتهاي بيولوژيكي اين ماده كدربه دهد كه  هاي پيچيده به دست مي مكانيسم

 شيميايي تركيب ،ضد انعقادي، مشكالت قلبي وعروقي ،trihydroxystilbene-3,4,5 ،رسوراترول :واژگان كليدي
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  BMIاثر روغن زيتون بر 
علي  ،2زاده حسين قاسم ،1حميدرضا آذرنيا ،1جر مالكي ثاني ملكيها  ،1زاده اول مهناز اسماعيل ،1زاده فرزانه نعمت

  1شوشتري

 . دانشجوي پزشكي -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
  . اي دانشجوي مهندسي بهداشت حرفه -دانشجوييكميته تحقيقات  -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -2

  :چكيده
باتوجه به اين مطلب كه در جامعه كنوني رژيم غذايي افراد جامعه از غذاهاي با كالري كم به غذاهاي با  :مقدمه

 هايي با ترانس ي استفاده شده براي تهيه مواد غذايي بطور رايج روغنها كالري باال تغيير كرده است و همچنين روغن
كه اين مسئله افزايش حجم چربي بدن كه ما  ،باشد كه نتيجه آن افزايش حجم توده چربي ذخيره اي بدن شده ميباال 

 هايي همچون بيماري تواند سبب افزايش احتمال ابتالي افراد جامعه به بيماري مي ،چاقي نامبرده ايم عنوان بهاز آن 
يكي از ريسك فاكتورهاي آن  ،هاي ديگري كه و نيز بيماريهاي قلبي و عروقي و همچنين ديابت غير انسوليني 

ها ميزان وزن بدن را  تونيم با تغييراتي در زندگي افراد همچون نوع تغذيه آن ميتواند چاقي باشد شود؛ پس ما  مي
ين تغييير دهيم كه از پيامدهاي آن كاهش ريسك مبتال شدن افراد جامعه به بيماريهاي مربوط به چاقي شده و همچن

  . سبب افزايش شاخص عمر مفيد افراد بشويم
هاي اخير در مورد اثر روغن زيتون بر سالمت  ايم مقاالتي را كه در سال ما در اين تحقيق سعي كرده :ها مواد و روش

  . مطرح شده است را ارزيابي كنيم BMIجوامع و همچنين بر روي شاخص 
وزن درافرادي ديده شده كه كمترين پايه مصرف روغن زيتون را در مطالعات انجام شده بيشترين افزايش  :ها يافته

و افزايش . +)kg 85/0(داشته اند و همچنين كساني كه مقدار مصرف خود را در طول مدت پيگيري افزايش نداده اند
 kg(مشاهده شده است ،وزن كمتري درميان شركت كنندگان كه در رده متوسط پايه ي مصرف روغن زيتون قرار دارند

  . همچنين نشان داده شده است كه پايه مصرف باالي روغن زيتون با احتمال كمتر افزايش وزن همراه است. +)42/0
ي انجام شده نتيجه اي مبني بر ارتباط بين پايه ي مصرف روغن زيتون و ها با اين وجود در بررسي :گيري نتيجه

ست بنابراين به مطالعه ي بيشتري در اين زمينه نياز ي مداوم مشخص نشده ا تغيير وزن متعاقب آن بعنوان يك نتيجه
  . است

  حجم چربي ،BMI ،روغن زيتون :واژگان كليدي
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  باشد؟ مي مؤثر آنها زندگي بركيفيت باردار زنان خواب آياكيفيت
  1نوشين مزحجي

 . دانشجويي كارشناسي مامايي -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ‐١
 : چكيده

 و شده تكرار هرروز بيولوژيك ريتم پايه بر و حياتي ضرورت يك عنوان به كه يافته سازمان رفتار يك خواب :مقدمه
 از بارداري. است الزم جديد نقشهاي و وظايف پذيرفتن براي و ميكند كمك فيزيولوژيكي و ذهني قواي تجديد به

 .رود مي شمار به زن يك زندگي دوران حساسترين و مهمترين

 مراكزبهداشتي به كننده باردارمراجعه نفراززنان 60 برروي بودكه مقطعي مطالعه يك، حاصل پژوهش: روش و مواد
 ازارائه پس، بود پرسشنامه ازطريق اطالعات آوري جمع روش. باشد مي شاهرود پزشكي علوم دانشگاه درماني

 اين. گرديد تكميل همكاران توسط پرسشنامه، نانآ آمادگي اعالم و موردپژوهش واحدهاي به الزم توضيحات
  . پيتزبورگ) sf36( .3( كوتاه فرم) 2 ،فردي مشخصات)1: گرديد تدوين عمده قسمت 3در، اهداف به باتوجه پرسشنامه
 واكثرا. است شده زده تخمين 888/4 معيار انحراف و 63/62 تولد سال اساس بر سني ميانگين تحقيق اين :ها يافته
 خواب خوردن بهم از افراد اكثر البته هستند خوب فعاليت با شهر ساكن باشند مي متوسط تحصيالت وداراي دار خانه

 SPSS18 از استفاده با فعاليت ميزان و سكونت محل مقايسه و بررسي. دارند شكايت تهوع حالت علت به درصبح
)(P<0/05 باشد مي معني بي رابطه تحصيالت ميزان و سكونت محل ميان ولي استمعنادار رابطه و باشد مي)P>0/05(.  

 شدند گذاشته كنار معيارها با نبودن مطابق بدليل آنها تاي 40 كه بود باردار زن100 برروي بررسي اين :گيري نتيجه
 سالمت، فعاليت، شغل، سن است آمده دست هب ها داده تجزيه براساس كه ارتباطي و مانده نفرباقي 60 براساس و

 توان مي آموزش با بنابراين. باشد مي مؤثر بسيار آنها زندگي كيفيت نتيجه در و خواب افرادبركيفيت ورواني جسمي
  برد باال را قشر اين زندگي و خواب كيفيت
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  مطالعه مروري :هاي بنيادي درمان بيماري آلزايمر با استفاده از سلول
 ،1حميدرضا آذرنيا ،2مژگان قنبري كرديجاني ،1اميرعلي قنبري كرديجاني ،1سري طهمورث صالح ،1شاداب شفيعي

  3زاده حسين قاسم
 . دانشجوي پزشكي -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -1
 . دانشجوي پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك -2
  اي  سي بهداشت حرفهددانشجوي مهن -كميته تحقيقات دانشجويي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -3

  :چكيده
اين كشف از  ،تعريف شد Alois Alzheimerتوسط روانپزشك آلماني به نام  1906بيماري آلزايمر در سال  :مقدمه

 ،در يك زني كه بر اثر بيماري ذهني نامتعارف كشته شده بود ،هاي مغزي هاي نامنظم و غيرنرمال در سلول طريق عقده
. باشد ميباشد؛ و در اغلب موارد فاقد درمان  ميهاي مغزي متداول  كه يكي از بيشمار تخريب. صورت گرفت

تواند به خاتمه بيماري  ميهاي نوروني آسيب ديده را بازسازي كنند كه اين عمل  توانند سلول هاي بنيادي مي سلول
 اي از انواع سلولي تقسيم هاي ويژه اي هستند كه ميتوانند به كپي هاي پايه هاي بنيادي سلول سلول. آلزايمر كمك كند

  . هاي آسيب ديده را بازسازي كنند هاي كشته شده يا ديگر سلول توانند سلول و مشروط به سالم بودن بافت مي ،شوند
ها در حال  ي بنيادي در درمان بيماريها با توجه به اينك در سطح جهان ميزان استفاده از سلول :ها مواد و روش

هاي گذشته پيرامون درمان آلزايمر با  مقاالتي راكه در سالافزايش است در اين بررسي ما قصد داريم تا برخي از 
  . هاي بنيادي مطرح شده است را مورد بازبيني قرار دهيم استفاده از سلول

تواند در كاهش بروز يا شدت بسياري از  ميدهد كه محدود كردن رژيم غذايي  مياطالعات تجربي ما نشان  :ها يافته
كشند كمتر در  ميباشد و همچنين افرادي كه فعاالنه ذهن خود را به چالش  مؤثراختالالت دژنراسيون عصبي انسان 

 رانجنينيو و درد مغز جمله از بافتها از بسياري در تلومراز و TERT. گيرند ميمعرض خطر ابتال به بيماري آلزايمر قرار 
. ندارند وجود بزرگسال فرادا يا مغز دربافت و يابند مي كاهش تولد از بعد زندگي طول در اما هستند فعال تولد اوايل

 وجود و تلومراز فعاليت هايي روش با بتوان كه اگر دارد وجود امكان اين داده شده است كه نشان ما مطالعات براساس
TERT عصبي دژنراسيون اختالالت برابر در عصبي را مقاومت توان مي داد افزايش بزرگساالن مغز نورونهاي در را 
  . داد افزايش آلزايمر را نيز بيماري نظير سن با مرتبط
 مثل ( هستند امكانپذير اكنون كه دارند وجود درمان و پيشگيري اي براي اميدواركننده هاي راه :گيري نتيجه

 احتمال مبه دو رويكرد.  )بنيادي هاي سلول با درمان مثل ( شد خواهند امكانپذير زودي به يا) غذايي رژيم محدودكردن
 سنكه با مرتبط عصبي دژنراسيون اختالالت ساير اي بر بلكه بود خواهد جرا قابال آلزايمر يماريب براي تنها نه زياد

  . خواهدبود اجرا نيزقابل، دارند مشتركي عصبي دژنراسيون مسيرهاي
 سلول بنيادي ،TERT ،آلزايمر :واژگان كليدي
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  PCRكارگاه مباني تشخيص االيزا و 
  دكتر رحيمي :ارايه دهندگان

  پرسش و پاسخ ،كار گروهي ،سخنراني :شيوه اجرا
  7/12/1391 :تاريخ برگزاري

  
  
  
  

  هاي بنيادي در پژوهش كاربرد سلول
  غراويآنه  دكتر :ارايه دهندگان

  پرسش و پاسخ ،كار گروهي ،سخنراني :شيوه اجرا
  7/12/1391 :تاريخ برگزاري

  
  
  
  

  مقاله نويسي پيشرفته
  دهقاني محسن :ارايه دهندگان

  پرسش و پاسخ ،كار گروهي ،سخنراني :شيوه اجرا
  7/12/1391 :تاريخ برگزاري
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  جوي پيشرفته مقاالت و جست
  زاده شمسي مرتضي :ارايه دهندگان

  پرسش و پاسخ ،كار گروهي ،سخنراني :شيوه اجرا
  7/12/1391 :تاريخ برگزاري

  
  
  
  

  هاي انگليسي روش مطالعه مقاله
  اماميانمحمدحسن دكتر  :ارايه دهندگان

  پرسش و پاسخ ،كار گروهي ،سخنراني :شيوه اجرا
  7/12/1391 :تاريخ برگزاري

  
  
  
  
  

  پروپوزال نويسي
  منتظريالسادات  اكرموطني،  جواد مهندس :ارايه دهندگان

  پرسش و پاسخ ،كار گروهي ،سخنراني :شيوه اجرا
  7/12/1391: تاريخ برگزاري
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  پژوهشكاربرد طب سنتي در 
  حاتميليلي دكتر : ارايه دهندگان 

  سخنراني، كار گروهي، پرسش و پاسخ: شيوه اجرا
  7/12/1391: تاريخ برگزاري

  
  
  
  

  اخالق در پژوهش
  دكتر پياده كوهسار: ارايه دهندگان

  سخنراني، كار گروهي، پرسش و پاسخ: شيوه اجرا
  7/12/1391: تاريخ برگزاري
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