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 برگزار کنندگان همایش

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 کمیته مشورتی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
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 محور های همایش 

 علوم بالینی پزشکی 

 علوم پایه پزشکی 

 دندانپزشکی 

 داروسازی 

 پیراپزشکی 

 پرستاری 

 مامایی 

 بهداشت و تغذیه 

 تحقیقات بین رشته ای 

 تحقیقات نظام سالمت 

 پژوهش در آموزش 

 اخالق در تحقیقات پزشکی 

 قرآن پژوهی در طب 

  طب سنتی و مکمل 

  فناوری های نوین 

 ابداعات و اختراعات 
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 یا لطیف

 مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان همایش دوره دومین و تکمیلی تحصیالت دانشجویان همایش دوره ششمین که اینک
 رو این از. برداریم پژوهش فرهنگ ارتقای در موثر گامی تا تالشیم در شد، خواهد برگزار جاری سال ماه اسفند در الهی فضل به

( ع) رضا امام بارگاه جوار در محترم، گزاران سیاست و مدیران فرهیخته، پژوه،دانشجویان دانش اساتید میزبان مفتخریم و خرسند
 .باشیم

ویژگی منحصر به فرد این همایش، برگزاری آن توسط کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری کمیته مشورتی دانشجویی است. 
کمیته تحقیقات دانشجویی به عنوان اولین خط برخورد دانشجویان با مساله پژوهش همواره رسالت سنگینی بر دوش داشته است. 

بندی جهانی بدون حفظ انگیزه و همکاری دانشجویان میسر نخواهد بود. کمیته  بدیهی است رشد علمی ایران و صعود در رتبه
مشورتی دانشجویی نیز که با هدف فرهنگ سازی برای مشارکت دانشجویان در ارتقا نظام آموزش دانشگاه پایه گذاری شد، توانست 

نون در برخی تصمیم گیری های کالن، نظرات در زمان نسبتا کوتاهی، این فرهنگ را در ارکان نظام آموزشی نهادینه نماید. اک
 پس از کارشناسی و استانداردسازی مورد توجه مسئولین قرار می گیرد. عنوان اصلی ترین گیرنده های خدمتدانشجویان به 

ه همایش، تعامل دانشجویان با یکدیگر و با اساتید بیش از پیش گسترش یافته ک این در آمده پدید مغتنم فرصت در است امید

خیر مقدم به شرکت کنندگان محترم، از  عرض ضمن پایان درگردید. ه فتح قله های علمی خواهدشک این امر منجر ب بی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد و دانشجویان عزیز  دانشگاه، پژوهشی محترم دریغ معاونت بیمساعدت های 

 .نمایم می قدردانی و تشکر اند، داشته ناپذیر فعالیت خستگی روزی طورشبانه به همایش، این برگزاری در که

 

 دکتر رسول صاحب علم

 رییس همایش
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 بسمه تعالی

 .اگر علم در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد

 )ص( پیامبر اکرم

واال برخوردار است. الزمه پژوهش تفکر خالقانه و  علم مقدس است و پژوهش که راه رسیدن به آن است، از جایگاه و منزلتی
است و اگر خالقیت چاشنی آن شود با کمترین امکانات می توان با کیفیت ترین کارها  در جهت رسیدن به هدفی مشخص تالش

که می تواند را انجام داد. انسان پژوهشگر نه تنها در زندگی حرفه ای خود از پژوهش برای حل مسائل علمی استفاده می کند بل
 در زندگی روزمره، از حاصل تحقیق به عنوان ابزاری در جهت یافتن بهترین راه حل بهره گیرد.

ششمین همایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه "اینک که به فضل الهی موفق به برگزاری 
فرصتی برای دانشجویان و پژوهشگران مهیا کند تا با استفاده از امکانات شده ایم، امیدواریم این اقدام بتواند  "علوم پزشکی مشهد

دانشگاه و راهنمایی هایی اساتید عالم و گرانقدر در محیطی صمیمی به تبادل اطالعات و افزایش سطح علمی و پژوهشی خود 
 بپردازند.

ری هرچه بهتر این همایش و افزایش سطح علمی آن از تمامی عزیزانی که در تمامی لحظات با ما همراهی نموده و ما را در برگزا
 یاری نموده اند صمیمانه تشکر می نماییم.

 

 

 آرش اخوان رضایت

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دبیر علمی دومین همایش

 دکتر مجید خادم رضاییان 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی دبیر علمی ششمین همایش
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 ساختار همایش
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 کمیته علمی

 

  دکتر مجید خادم رضائیان 

 )دبیر علمی ششمین همایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(

 

  آرش اخوان رضایت 

 )دبیر علمی دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(

 

 محمد رمضانی 
 

 الناز فاضلی 
 

 مهسا چشمی 
 

 فاطمه مرادی 
 

 حسن زاده لیال 

 

 رابطین پژوهشی در دانشکده ها:

 

 )محمد رجب پور )دانشکده پرستاری و مامایی 

 

 )محسن یزدانی )دانشکده بهداشت 

 

 )مهرداد صحرانورد )دانشکده داروسازی 
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 (هیئت علمی)اعضای محترم داوران کمیته 

 )به ترتیب حروف الفبا(

 

 

 نعابدیا زهراخانم  آقای دکتر علیرضا اخوان رضایت

 خانم دکتر هدی عزیزی رضایت اخوان آقای دکتر کامبیز

 علیدادی آقای دکتر حسین دکتر منور افضل آقاییخانم 

 آقای دکتر فرهاد فرید حسینی شهیدی ایمن آقای دکتر محسن

 خانم دکتر زهره فیض آبادی حیدریان تقدیسی محمد آقای دکتر سید

 وینیدکتر کیارش قزآقای  جراحی دکتر لیداخانم 

 دامون کتابی یزدیآقای دکتر  آبادی حاجی خانم فاطمه

 دکتر فاطمه کاللی نیاخانم  زاده حسین آقای دکتر حسین

 گلمکانی خانم ناهید حیدری سادات دکتر اعظمخانم 

 علی اصغر نجف پورآقای دکتر  مقدم دادگر دکتر ملیحهخانم 

 یدکتر مونا نجف نجفخانم  آقای دکتر محمد سوختانلو

 شاهرودی واحدیان محمد آقای دکتر نژاد صادق ملیحهخانم 

 ویدا وکیلیدکتر خانم  صالحی دکتر مریمخانم 

 مهری یاوریخانم  علیرضا صرافآقای دکتر 
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 (دانشجویی)کمیته داوران 

 )به ترتیب حروف الفبا(

 

 فاروقی فواد سحر خراسانی ابراهیمی دکتر حمیده

 فیروز محبوبه خزدیر رضا محمد مهریزی ابوئی علی دکتر محمد

 فیروزبخت محمد رضا رحیم زاده اسکویی رضایت اخوان امیر

 دکتر علی قابلی جویباری دکتر حمیدرضا رحیمی پور آریان آرش

 عادل قرآنی اعظم رضویان جواد اسالمی وجیهه

 کریمی لیال مرزونی زارع هادی جوان افضل فهیمه

 فاطمه زهرا کریمی زروندی دکتر مهدی اکابری مریم

 کالنی نوید زنگی ریحانه آرمین ایمان پرست

 کوهنورد بهرام زمانی پروین مریم بابازادهدکتر 

 کیانی امید معصومه ساقی فر بهبودی عاطفه

 گودرزیان امیرحسین شاهینی دکتر نجمه بهشتی فریماه

 موسوی سادات مریم فر شعبانی آرزو پوراسماعیل زهره

 امیرحسین میرحقی حجت شفایی بخش اجت امیر

 ناطقی دکتر مریم شکفته کیانا حسین تیره

 زاده نصیری سمیرا عندلیبی شیخ سبحان محمد چمنی علیرضا

 علی اصغر نوایی ظریفیان احمدرضا زاده حسن لیال

 یزدانی محسن زاده علوی هدی حسینی جواد سید

  عرب عاطفه ولشکالیی حسینی محمدرضا سید

  عظیمیان حسین سیستانی خجسته رضا دمحم
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 کمیته اجرایی

 

 مسعود عباسی قلعه جوق

 (مشهد دبیر اجرایی ششمین همایش تحصیالت تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی)

  

 احمد زیرکی امیررضا ادیبی

 مرسده شایان بهارآرا حامد

 محمد صاحب علم سیده فرزانه حداد

 فریده عجم زادهطاهره حسین 

 عباس عمرانی فاطمه سادات حیدری یزدی

 زهرا فرشچیان یزدی خیامی رضا

 سیدامیرحسین قیصری فریده رضائی

 مرتضیء فاطمه  مائده زوار
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سخنرانی
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بررسی علل تمایل به ترک خدمت در برنامه پزشک خانواده توسط پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی 

 1394مشهد در سال 
 6، عصمت علومی5زهرا چمان، 4، حسین ابراهیمی پور3، حبیب اهلل اسماعیلی2الهه هوشمند1علی وفایی نجار

 دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران .1

 استادیارگروه مدیریت و اقتصاد سالمت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران  .2

 وژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیول .3

 دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران  .4

 chamanz1@mums.ac.ir و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت .5

 کارشناس بهداشت عمومی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر  .6

طرح پزشک خانواده شکلی از نظام ارائه مراقبت است که از چالش های اجرایی آن ریزش و جابجایی پزشکان خانواده می باشد.  سابقه و هدف:

انجام این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت پزشکان خانواده در مراکز مجری پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد  هدف از

 بود.

تحلیلی، مقطعی بود. بررسی از تمام مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و تمامی پزشکان  -پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی مواد و روش ها:

(. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گرد آوری شد. پرسشنامه محقق ساخته، ضمن مطالعه ای کمی 284و طرف قرارداد انجام گرفت)شاغل 

(. اطالعات هر پرسش در یک طیف پاسخ های 0.81تدوین گردیده است، پایایی و روایی آن با نظر کارشناسان خبره تعیین شد)آلفا کرونباخ 

 SPSS v21( تراز گردید. داده های خام با استفاده از نرم افزار 100-0آوری شد. در هر حوزه و کل پس از تجمیع به ماخذ ) ( جمع5-1لیکرتی)

مستقل ، آنالیز واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون( مورد Tدر دو سطح آمار توصیفی )درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و تحلیلی )آزمون 

 در نظر گرفته شد. 05/0قرار گرفتند. سطح معناداری در کلیه سطوح آزمون  تجزیه و تحلیل

، 84.3شش حوزه موثر بر تمایل به ترک خدمت پزشکان شناسایی شدند، که میانگین نمره تمایل به ترک خدمت در حوزه ارزیابی عملکرد یافته ها:

 61.6، حوزه پرداخت حقوق65.2، حوزه عوامل انگیزشی66.2یالت رفاهی، حوزه امکانات و تسه69.1، حوزه فرهنگ سازی77.4حوزه برنامه ریزی

(. بین سن، جنسیت، سابقه کار، وضعیت -=0.488pگزارش شد. بین رضایتمندی کلی و تمایل به ترک خدمت رابطه معکوس و معنادار وجود دارد)

 (.p>05/0ارتباط معناداری وجود ندارد) تاهل، وضعیت بومی و نوع استخدام  پزشکان خانواده با نمره تمایل به ترک خدمت

به طور کلی دراین مطالعه میانگین تمایل به ترک خدمت پزشکان به عنوان بدنه اصلی اجرای برنامه پزشک خانواده باال گزارش نتیجه گیری: 

دمت پزشکان ، اصالح مکانیزم پایش حاضر، (. لذا با توجه به اهمیت تاثیر حوزه ارزیابی عملکرد و حوزه برنامه ریزی در تمایل به ترک خ72.13شد)

بازنگری شیوه مدیریت و گردش کار اداری و مالی، بکارگیری روشهای مناسب جمع آوری اطالعات واجراء سراسری پرونده الکترونیک سالمت می 

 توانند جزء اقدامات الزم جهت کاهش تمایل به ترک خدمت پزشکان خانواده باشند. 

 انواده، تمایل به ترک خدمت، تیم سالمتپزشک خ واژگان کلیدی:
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 HbA1cتاثیرآموزش به پزشک خانواده براساس دستورالعمل کشوری مراقبت از بیماران دیابتی بر سطح 

 2در بیماران دیابتی نوعFBSو

 5زینب اسماعیلی ، 4حبیب اهلل اسماعیلی ، 3مامیانحسین ا ، 2حمیدرضا محدث حکاک ، 1علی وفایی نجار

 ایران  ،دکترای مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار گروه بهداشت و مدیریت گروه دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد .1

 بهداشت و ارتقای سالمت مربی گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد بجنورد، ایران. دکترای آموزش  .2

 emamianh1@gmail.comسالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای .3

 مار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.دکترای آمار زیستی، دانشیار گروه آ .4

 کارشناسی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز بهداشت بردسکن .5

دم علیرغم پیشرفت های که در درمان دیابت صورت گرفته، کیفیت مراقبت از دیابت ضعیف مانده است که اولین دلیل آن ع مقدمه و هدف:

می  HbA1cشناخت از اهمیت آموزش پزشک و تاثیر آن بر کنترل دیابت افراد مبتال می باشد. یکی از راه های کنترل قند خون، کاهش سطح 

براساس دستورالعمل کشوری مراقبت  2بیماران دیابتی نوع FBSو  HbA1cباشد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیرآموزش پزشک خانواده بر سطح 

 می باشد. 92ان دیابتی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بردسکن در سال از بیمار

ای شاهددار است جامعه مورد بررسی پزشکان خانواده شاغل در مراکز  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی از نوع مداخله  مواد و روش ها:

سال و با سابقه دیابت باالی  40-65شتی درمانی شهرستان با سن تحت پوشش مراکز بهدا 2بهداشتی درمانی و همچنین  مبتالیان به دیابت نوع 

روش نمونه گیری:افراد به صورت تصادفی منظم از لیست  .نفردر گروه شاهدانتخاب شدند 50نفر در گروه مورد و  50سال تشکیل داده اند. تعداد  5

ده ها بر اساس چک لیست اطالعات دموگرافیک بیماران و همچنین نتایج بیماران مراقبت شده مراکز در هر دو گروه انتخاب شدند. ابزار گردآوری دا

جلسه یک ساعته  4ماه مداخله آموزشی می باشد. مداخله آموزشی روی پزشکان در 4بیماران قبل و بعد از  FBSو HbA1cآزمایشگاهی میزان 

 تحلیل شد.05/0در سطح معنی داری  spss 16ار به مدت یک ماه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت انجام شد. داده ها تحت نرم افز

-60درصد 55سال و  40-50درصد در گروه سنی 28درصد از بیماران را مردان و بقیه زنان را تشکیل داده اند. 29: یافته ها نشان داد که یافته ها

سال به باال سابقه دیابت داشتند.  10صد در26سال سابقه دیابت و  5-10درصد بین 74سال و بیشتر داشتند. همچنین  61درصد 17سال و  51

 FBSهمچنین در مقایسه نمره سطح  >0/05pکاهش یافت  9/7ماه مداخله آموزشی به 4و بعد از  14/8قبل  c1HbAدر مقایسه نمره سطح 

  .که از لحاظ آماری معنی دار بوده است  >0/05pکاهش یافت04/146ماه مداخله آموزشی به 4و بعد از 90/153قبل 

وزشی حث و نتیجه گیری:  پزشکان برای کنترل موفقیت آمیز بیماری دیابت، نیازمند دانش و آگاهی کافی درباره بیماری دیابت هستند و برنامه آمب

 دربیماران دیابتی سودمند و اثر بخش باشد. FBSو  HbA1cمدون بر اساس یک دستورالعمل واحد می تواند درکنترل 

 (،پزشک،دستورالعملFBS)گلیکوزیله (، قند خون ناشتا )A1cآموزش، هموگلوبین  ،2دیابت نوع  کلمات کلیدی:
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 تلخ زیتون میوه و هسته از استفاده با نساجی صنایع پساب از بلو متیلن رنگ حذف

 1، الهه احمدی1، شیوا قادری فر2نجف پور اصغر ، علی1سپیده بختی

 bakhtis921@mums.ac.ir ایران: مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته عضو محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 مشهد پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه محیط،دانشکده بهداشت مهندسی گروه دانشیار  .2

رنگ های نساجی دارای ساختاری پیچیده می باشند. فاضالب صنایع .اجی یکی از صنایع بزرگ مصرف کننده آب می باشد:صنایع نسسابقه و هدف

شکوفایی جلبک ها و در نتیجه اتروفیکاسیون ,نساجی سمی و مقاوم به تجزیه بیولوژیکی میباشد و ورود آن هادر آب موجب کاهش نفوذ نور خورشید

رد مواد طبیعی جاذب جایگاه مهمی را در تصفیه پساب نساجی پیدا کرده است.هسته و میوه زیتون تلخ از جاذب میشود.در سال های اخیر کارب

 های ارزان قیمتی است که که امکان حذف رنگ را دارد.

ی پارامتر های میزان حذف رنگ توسط این جاذب با بررس .:در این مطالعه تجربی جاذب در شرایط آزمایشگاهی آماده سازی شدمواد و روش ها

( توسط دستگاه 10-4)pHدقیقه( و 0-60زمان تماس),گرم در لیتر( 1/0-1/1دوز جاذب),میلیگرم در لیتر( 10-100غلظت اولیه رنگ)

 بررسی شد.نهایتا سنیتیک و ایزوترم جذب محاسبه شد. 665در طول موج  UV/Visاسپکتروفتومتر 

و کاهش غلظت اولیه رنگ افزایش یافت.ماکزیمم   pHزمان تماس و ,فزایش میزان دوز جاذب:نتایج نشان داد که میزان حذف رنگ با ایافته ها

می باشد.  pH 5/8دقیقه و  45زمان تماس ,گرم در لیتر 85/0دوز جاذب ,میلیگرم در لیتر 5/32درصد( در شرایط غلظت رنگ  85حذف رنگ) 

نتایج نشان داد که سینتیک فرآیند جذب از مدل سینتیک شبه درجه  .(P=0001/0غلظت اولیه رنگ در این مطالعه معنی دار ترین عامل است)

 ( را نشان می دهد2R=98/0ضریب همبستگی باالتری را ) Langmuirایزوترم  (بهتر پیروی می کند.همچنین 2R=95/0-99/0دوم) 

بهینه  pHگ متیلن بلو را دارا است.با توجه به این هسته و میوه زیتون تلخ به عنوان یک جاذب طبیعی ارزان قیمت توانایی حذف رننتیجه گیری:

قلیایی می باشد لذا این جاذب جاذبی مناسب  pHحذف این رنگ توسط این جاذب در محدوده قلیایی می باشد و اکثر فاضالب های نساجی دارای 

 جهت حذف رنگ از فاضالب صنایع نساجی می باشد.

 جذب سطحی,بلومتیلن ,زیتون تلخ,فاضالب نساجیکلمات کلیدی:
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ای در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک مشهد بررسی آلودگی میکروبی شیر و کره فله 

1394 

 1زاده تقی سارا ،1 اکبری ساناز ، 1لکزیان مهال

 mahla.m1993@yahoo.com مشهد پزشکی علوم دانشگاه محیط بهداشت مهندسی پیوسته کارشناسی دانشجویان.1

اعتمادی مردم ای معطوف گردیده است و این مسئله نشات گرفته از بیامروزه توجه بیشتر مردم به سمت محصوالت سنتی و فلهسابقه و هدف: 

در کند. که نقش مهمی را در رژیم غذایی روزانه ایفا میهای آن از جمله مواد غذایی مغذی است نسبت به تولیدات کارخانجات است. شیر و فرآورده

 ای است.ها در شیر و کره فلهفرمهای اشریشیاکلی و سایر کلیاین پژوهش هدف، مطالعه بر روی آلودگی

نمونه شیر  20فروشگاه لبنیاتی در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک مشهد، به صورت تصادفی،  20در مجموع از  .مواد و روش ها: 

 آزمایش شدند. Chromogenic mediaو   MBRTهایآوری گردید و به روشنمونه کره جمع 20و 

( دارای کیفیت غیر قابل قبول بودند. %35مورد ) 14های مورد بررسی دارای کیفیت قابل قبول و ( از نمونه%65مورد ) 26از نظر کیفی، یافته ها: 

 %100فرم بودند ولی عدد نمونه(  عاری از آلودگی کلی 15های کره )نمونه %75ها، ها در نمونهفرمو سایر کلیهای اشریشیاکلی با شمارش آلودگی

ها فرمو میانگین سایر کلی 63.38ها بودند. همچنین میانگین باکتری اشریشیاکلی در نمونهفرمی آلودگی کلینمونه( دارای  20های شیر )نمونه

 بدست آمده است. 16.65

های کره بیشتر است و همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، میانگین تعداد باکتری های شیر آلودگی نسبت به نمونهدر نمونهتیجه گیری : ن

ها حاکی از آن است که شیرهای خام پس از دوشیده شدن تا زمان باشد. باال بودن بار میکروبی نمونهها بیشتر میفرماشریشیاکلی از سایر کلی

در نمونه  باشند. فرمی میهای کلیرسیدن به دست مصرف کننده، به علت عدم رعایت مسائل بهداشتی و استفاده از ابزار کار آلوده، حاوی آلودگی

زا اریکنند که برای کودکان بیمها احتمال تولید سموم مقاوم به حرارت میفرمشود قبل از مصرف شیرخام آن را بجوشانند ولی کلیشیر توصیه می

مانند. سپس روند و به صورت غیر فعال، زنده میها از بین نمیارگانیزمهای کره آلوده، به علت نگهداری در دمای پایین میکرو% از نمونه 25است. 

 د.فرم طبق مقایسه با استاندارد غیر قابل قبول هستنرود و به علت داشتن کلیهای کره بعد از تهیه از بین نمیآلودگی نمونه

 فرمآلودگی میکروبی،شیر و کره سنتی،کروموژن آگار،اشریشیاکلی،کلیواژگان کلیدی:
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بررسی وضعیت خودکارآمدی بیماران مبتال به نارسایی قلب بستری در بیمارستان شهید مدرس شهرستان 

 1394کاشمر در سال 

 3، حسن دوستی2زهره زاده احمد ، 1نوشین پیمان 

شگاه علوم پزشکی مشهد، دانشیار، دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش  و ارتقاء سالمت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دان .1

 ایران.

ش بهداشت وارتقاء سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموز .2

   zadehahmadz911@mums.ac.irمشهد، ایران: 

 . ، ایراناستادیار، دکترای آمارزیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد .3

: افزایش توانمند سازی بیماران مبتال به بیماری نارسایی قلب در جهت ارتقای رفتارهای بهداشتی آنان، نقش اساسی دارد. یکی از مقدمه وهدف

به  راههای افزایش این مهارت، ارتقای خودکارآمدی بیماران است که می تواند در بهبود وضعیت بیماری، پیشگیری از عوارض و بستری مجدد تاثیر

ان سزایی داشته باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت خودکارآمدی بیماران مبتال به نارسایی قلب  بستری در بیمارستان شهید مدرس شهرست

 بوده است. 1394کاشمر در سال 

نتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها دو نفر از بیماران نارسایی قلب به طور تصادفی ا 250: در مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی، روش کار

سالیوان بود.  spss16انجام گردید.      پرسشنامه که یکی شامل اطالعات دموگرافیک و دیگری پرسش نامه استاندارد خودکارآمدی بیماران قلبی  

 تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی تحلیلی با نرم افزار 

درصد  2/47بود.   91/15 ± 30/8سال، میانگین نمره خودکارآمدی بیماران   73/61 ± 56/8ن سنی اقراد شرکت کننده  میانگییافته ها: 

درصد متوسط و درصد ناچیز باقی مانده  6/23درصد بیماران ضعیف،  6/73افرادشرکت کننده درمطالعه مرد و بقیه زن بودند، نمره خودکارآمدی 

شایع تر  (p <0/001)، میزان تحصیالت کمتر  (p <0/001)نمرات  خودکارآمدی پایین  در افرادسنین باالتر درای خودکارآمدی خوب بودند.

 است. در این مطالعه بین  نمرات خودکارآمدی و جنسیت، شغل رابطه معنا داری مشاهده نشد.

مت دارد، یافته های این پژوهش وضعیت خودکارآمدی با توجه به نقش مهمی که خودکارآمدی در بهبود خودمراقبتی و ارتقای سالنتیجه گیری: 

زشی بیماران مبتال به نارسایی قلب بستری در بیمارستان شهید مدرس را ضعیف ارزیابی کرده است که با نجام مداخالت بهداشتی و راهبردهای آمو

 می توان منجر به فزایش خودکارآمدی گردید.

 یی قلبخودکارآمدی، بیمار، نارساواژ ه های کلیدی: 
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بررسی میزان رضایتمندی بانوان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهرداری از کیفیت آب شرب مشهد در 

 94سال

 4، زهره رستمی راد 4سعیده ایوب زاده،  4ی، فریده شیرمحمد 3، علی اکبر دهقان2، محمد واحدیان1علی اصغر نجف پور

 دانشیار، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی مشهد، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی مشهد .1

 هیئت علمی گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد  استادیار، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی مشهد، عضو .2

 دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی مشهد .3

 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  .4

جودات زنده است . از آنجایی که محور توسعه پایدار، انسان سالم است و سالمت انسان در گرو آب منشاء حیات و سرآغاز زندگی موسابقه و هدف:

باشد بدون تامین آب سالم جایی برای سالمت مثبت و رفاه جامعه ، وجود ندارد. لذا هدف از این تحقیق بهره مندی از آب آشامیدنی مطلوب می

 انتخاب گردید . 94فرهنگسراهای شهرداری از کیفیت آب شرب مشهد در سال  تعیین میزان رضایتمندی بانوان مراجعه کننده به

در شهر مشهد انجام گرفت و جمع آوری نمونه ها از  94مقطعیاست که در نیمه دوم سال  -تحقیق حاضر از نوع روش توصیفیمواد و روش ها:

ت پاسخ دهنده ، نوع آب آشامیدنی ، رضایتمندی از کیفیت طریق پرسشنامه صورت گرفت. این پرسشنامه حاوی سه بخش تحت عناوین : مشخصا

آنالیز واریانس یک وارد شده و با آزمون های   SPSSآب شرب می باشد در نهایت بعد از جمع آوری پرسشنامه ها ، اطالعات به  نرم افزار آماری 

 .کایاسکوئر و آمارتوصیفی آنالیزگردید،   طرفه

% از آب گالونه استفاده می  5/0% نیز از آب بطری شده و  2/10% پاسخ مثبت دادند .  4/93ده از آب لوله کشی در پاسخ به سوال استفایافته ها:

افراد ترجیح می دهند تا از روش خاصی برای ضدعفونی کردن آب لوله  %4/49% بانوان از وضعیت کیفیت آب راضی بوده اند .   62کردند . تقریبا 

% استفاده از دیگر روشها را برای ضدعفونی آب لوله  9/1% دستگاه تصفیه خانگی  و  3/21آنها روش جوشاندن ،  %2/26کشی استفاده نمایند که 

( . به طوریکه در >005/0Pکشی ترجیح می دهند. همچنین اختالف میانگین نمره رضایتمندی با منطقه آبرسانی معناداری وجود داشته است ) 

 ایت دیده می شود .بیشترین میانگین نمره رض Eمنطقه 

% بانوان از وضعیت کیفیت آب ناراضی بوده اند همچنین بیشتر نارضایتی از وجود اجسام خارجی  38این پژوهش نشان داد که حدود نتیجه گیری:

 در آب بوده است. بنابراین حل این مشکل میتواند افزایش میزان رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.

 فیت آب ، آب شرب ، مشهد ، رضایتمندی بانوانکی واژه های کلیدی:
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Kamolonol acetate a Bioactive Sesquiterpene Coumarin from Ferula pseudalliacea 

Somayeh Farmani1, Dara Dastan1, Rasool Hadadi2 

1. Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy, Hamadan University of Medical 

Sciences,Hamedan, Iran.farmani.somayeh90@yahoo.com 

2. Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Hamadan University of Medical Sciences 

Background and introduction: The genus Ferula (Apiaceae) counts approx 185 species. Several species, 

such as F. gummosa, F. asafetida and F. latisecta have been used in folk medicine to treat colitis in infants 

and asthma.The genus Ferula is known to be a rich source of biologically active compounds, such as 

sesquiterpenes and coumarins that are of particular interest due to their broad range of reported activities, 

such as antibacterial, anti-inflammatory, anti-HIV, antiprotozoa and cytotoxic properties. Ferula 

pseudalliacea Rech.f. is an indigenous species of the Kurdistan mountains in western Iran.  

We report on the identification of a new sesquiterpene coumarins and on its in vitro antibacterial activity 

against Helicobacter pylori and Staphylococcus aureus as well as cytotoxic activity in HeLa cell. 

Materials and Methods: The roots (200 g) F.pseudalliacea were crushed and extracted with chloroform (3 

× 2 L, rt for 24 h). Evaporation of solvent at reduced pressure afforded 8 g of a light brown gum. Chloroform 

extract was separated by normal and reversed phase chromatography (Column chromatography and HPLC) 

to give kamolonol acetate. The structure of kamolonol acetate, was elucidated by 1D and 2D NMR, HR-

ESIMS data, and was confirmed by single-crystal X-ray analysis 

In vitro antibacterial activity of kamolonol acetate was assessed by determination of their MIC values against 

S. aureus and clinical isolate of H. pylori. The standard protocol of CLSI was used with some modifications.  

Cytotoxicity of kamolonol acetate was assessed by determination of their IC50s in HeLa-60 cells and the 

percentage of cell growth inhibition was calculated. 
Result: The chloroform extract of F. pseudalliacea roots was separated by normal and reversed phase 

chromatography to give kamolonol acetate. Diagnostic signals in the 1H and 13CNMR spectra suggested a 

sesquiterpene coumarin. The relative configuration of stereocenters was determined by NOESY data and the 

proposed structure of compound was confirmed by X-ray crystallographic analysis.  

O
O

O

O

O

H

O

 
4′S,5′R,6′S, 8′S,9′S,10′R (kamolonol acetate) 

kamolonol acetate showed antibacterial activity against Heliobacter pylori and Staphylococcus aureus at a 

concentration of 64 μg/mL. 

kamolonol acetate, displayed a cytotoxic activity in HeLa cells, with an IC50 of 6.8 μM. 

Conclusion: In conclusion, the results of the present study suggest that kamolonol acetate as a new 

sesquiterpene coumarin from Ferula pseudalliacea may be appropriate candidates as lead compound, in 

pharmaceutical sciences. 

Keywords: kamolonol acetate. Ferula pseudalliacea .Staphylococcus aureus. Helicobacter pylori. cancer. 

HeLa cells. 

  

O-21 



 

14 

 

The effects of mixed different polymer molecular weight and excipient on minimizing 
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Background and Objectives: In this study, in vitro drug release behavior from in situ forming implants 

consisting of PLGA, naltrexone or naltrexone hydrochloride, and exipient dissolved in 1-methyl-2-

pyrrolidone (NMP) investigated.  

Martials and Methods: A response surface method (RSM) based on “circumscribed central composite” was 

used to minimize the initial burst release for different variables such as weight percent of polymer (20-40%), 

% feed ratio (
PLGA 756s

PLGA 756s+PLGA 504
) (0-100%), weight percent of PEG (0-20 %), and weight percent of pluronic 

(0-4%). The polymer solution turned into a semi-solid gel quickly upon injection into phosphate buffer saline 

(PBS) pH 7.4 release media. All of the released medium was removed at preset time intervals (1.0 hour, 2.0 

hours, 4.0 hours, 8.0 hours, 12.0 hours, 1 day, 2 days, 4 days, 7 days, 14 days, 21 days, and 28 days) and 

analyzed by UV-spectrophotometer. The initial burst release study evaluated in 24 hours upon injection of 

formulation to released medium. 

Results: For minimum initial burst release of naltrexone (24.67 %) the weight percent of polymer, % feed 

ratio, weight percent of PEG, and weight percent of pluronic were 33.0 %, 60 %, 8%, and 0.2 %, respectively. 

In addition, for minimum initial burst release of naltrexone hydrochloride (39.04 %) were 33.7 %, 64.2 %, 

7.8 %, and 2.0 %, respectively. Higher weight percent of polymer in the formulation will tend to give higher 

solution viscosities, thus decreasing the diffusion rate of naltrexone and naltrexone hydrochloride into the 

medium, which results in a smaller burst. As polymer concentration increases, the polymer precipitates faster 

upon injection, thus trapping more drugs (naltrexone and naltrexone hydrochloride) in the implant. The 

molecular weight and proportion of lactide to glycolide increased contemporary with increasing the % feed 

ratio. Higher molecular-weight polymers normally will tend to coagulate or solidify faster than the low-

molecular-weight polymers. Decreasing of initial burst release is observed via increasing PEG as a plasticizer. 

A reduction in the burst effect by adding pluronic could be observed because of formation a phase boundary 

between drug and PLGA resulted from segregation of the pluronic molecules. These phenomena created by 

this fact that the hydrophobic PPG parts of Pluronic molecules preferably direct themselves in the polymer 

matrix while the hydrophilic PEG parts are extended in the surrounding medium release. 

Conclusion: Our results demonstrate that PLGA 756s (ester terminated) and 504H (free carboxylic acid) with 

different proportions, weight percent of polymer, and excipient such as PEG and Pluronic have a large effect 

on decreasing initial burst release from in situ forming implants.  

Key words: PLGA, NMP, In situ forming implants, Initial burst release, Response surface method 
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Background and Objectives: Stroke is the third leading reason of death and one of the main causes of 

disability in the world. Oxidative stress plays a major role in neuronal injury after ischemia-reperfusion (I-R) 

injury and antioxidants have been reported to possess neuroprotective effects. Boswellia serrata is a medicinal 

plant with antioxidant and anti-inflammatory activities. In the current study, the neuroprotective effects of 

alcoholic and aqueous extracts of B. serrata were investigated against middle cerebral artery occlusion 

(MCAO)-induced cerebral ischemia injury in rats. 

Martials and Methods: The extracts of B. serrata with doses of 125, 250, 500 mg/kg were given 

intraperitoneally (ip) to male Wistar rats, just after MCAO induction. The neurological scores, cortical 

histopathology, cerebral infarct volume, apoptosis rate (TUNEL positive cells), and the parameters of 

oxidative stress including malondialdehyde (MDA) and glutathione contents were measured.  

Results: The results showed that MCAO caused a significant increase in MDA level, neuronal injury, 

apoptotic cells, and infarct volume while decrease in glutathione content and motor performance. On the other 

hand, pretreatment with the extracts significantly decreased MDA level, apoptosis and infarct volume, and 

increased glutathione content and motor cordination in brain tissues. Also neuronal injury was significantly 

improved. These beneficial effects were found to be dose dependent.  

Conclusion: Our results suggest that B. serrata has overall neuroprotective effects against ischemic brain 

damage, which is probably due to the inhibition of oxidative damages and apoptosis. 

Key words: Boswellia serrata, cerebral ischemia, oxidative stress, neuroprotection, apoptosis. 
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Insertion of epirubicin into the magnetic mesoporous silica nanoparticles (MMSNs) 
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Background and Objective: A new generation of targeted delivery systems is essential to support the 

requirements of localized drug therapy. Magnetic drug targeting is a means of holding the chemotherapeutic 

agent at the desired site of activity, thus increasing efficacy and diminishing systemic toxicity. 

Materials and Methods: In the present study, we synthesized superparamagnetic iron oxide nanoparticle 

(SPION) as a magnetic nanoparticle. The nanoparticls were synthesized by coprecipitation method. For 

insertion of epirubicin, these SPIONs should be coated with mesoporous silica. In the coating process 

firstly, Pluronic® F127 and Cetyl trimethylammonium bromide (CTAB) were dissolved in deionized water, 

and then heated to 70 °C under mechanic stirring. After a while, SPION and NH4OH were added. After that, 

TEOS was added dropwise into the solution. The reaction was continued for another 2h at 70 °C, and then 

the solution was cooled down to room temperature. Finally, for removal of all contained CTAB, the 

solution of ethanol and NH4NO3 was added to the resultant product, and then the mixture was sonicated at 

60 °C for 2h. Afterward the mixture was centrifuged to obtain magnetic mesoporous silica nanoparticles 

(MMSNs).In order to load epirubicin into nanoparticles, the nanoparticles were stirred in the presence of 

epirubicin for 24 h. 

Results: The results show that the size of these MMS nanoparticles is about 116.1 nm. FTIR spectroscopy 

show peaks that support coating of SPIONs with silica in addition to the peaks that confirm the removal of 

CTAB. The fluorescence studies show that epirubicin loading content and epirubicin loading efficiency are 

13% and 25%, respectively. 

Conclusion: the advantage of this study is the produce of convenient nanoparticles as magnetic drug 

delivery systems. We could load a significant amount of epirubicin into the pores of nanoparticles that 

compared to other drug delivery nanosystems, the amount of drug loading in this MMSNs is very hopefully. 

MMSN can be manipulated via an external mgnetic field. So this type of nanoparticle can be used for 

cancer cell targeting and serve as an excellent material in Invivo experiments. 

Key Words: epirubicin, superparamagnetic iron oxide, silica, drug delivery system 
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Background and Objectives: Cocaine is one of the most commonly abused stimulant which could affect the 

central nervous system. The sensitive detection of cocaine is essential for clinical diagnosis and law 

enforcement. Aptamers are short single-stranded oligonucleotides, selected by an in vitro process called 

SELEX (systematic evolution of ligands by exponential enrichment). Aptamers bind to their pre-selected 

targets, ranging from small substances to cells with high specificity and affinity. In this work, an 

electrochemical aptasensor was designed for sensitive and selective detection of cocaine, based on 

complimentary strands of aptamer (CSs), H-shape structure of Aptamer (Apt) - CSs conjugate and gold 

electrode 

Martials and Methods: The cocaine aptamer (Apt) was adopted from, 5'- 

CCATAGGGAGACAAGGATAAATCCTTCAATGAAGTGGGTCTCCC-3', and its complimentary 

strands (CSs), 5'-AGGTATCGTG-Thiol-3' (CS1) and 5'-TGGAGACGTG-Thiol-3' (CS2), were purchased 

from Microsynth (Switzerland). Plasma from rat, chloramphenicol, cocaine, propranolol, morphine, 

diazepam, 6-mercaptohexanol (MCH), Tris(2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride (TCEP), Potassium 

hexacyanoferrate(II) trihydrate (K4[Fe(CN)6].3H2O) and potassium hexacyanoferrate(III) (K3[Fe(CN)6])  

were obtained from Sigma (USA). In the presence of cocaine, aptamer binds to target, leaves the surface of 

electrode and the gate is opened, leading to a strong electrochemical signal. To assess the applicability of the 

designed electrochemical aptasensor in serum, increasing concentrations of cocaine (0-60 nM) were added 

into the rat serum and concentrations of cocaine were measured using DPV. 

Results: The presented electrochemical aptasensor is based on H-Shape structure of Apt-CSs conjugate and 

target-induced release of Apt from CSs. The DPV peak was enhanced and reached to plateau at concentration 

of 15 nM cocaine. The designed electrochemical aptasensor showed a well linear range (0.3-15 nM) toward 

cocaine The fabricated electrochemical aptasensor was used to measure cocaine in rat serum, which is a 

complex biological fluid containing a mixture of several proteins and other interfering materials. Increasing 

concentrations of cocaine were added into serum and LOD was calculated to be 0.273 nM (0.091 ng/mL). 

The result showed the designed electrochemical aptasensor could successfully be applied for detection of 

cocaine in serum 

Conclusion: In summary, an electrochemical aptasensor was designed for ultrasensitive detection of cocaine, 

based on complimentary strands of aptamer, gold electrode and H-shape structure of aptamer-complimentary 

strands conjugate. The limit of detection for cocaine was determined as low as 0.228 nM. Moreover, the 

designed electrochemical aptasensor could well detect cocaine in serum with a limit of detection as low as 

0.273 nM. 

Key words: Aptamer; Cocaine; Gold electrode; H-shape structure 
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Background and Objectives: Clinical use of Epirubicin (Epi) in treatment of cancer has been limited, due 

to its cardiotoxicity. Targeted delivery of chemotherapeutic agents could increase their efficacy and reduce 

their off-target effects. High drug loading and excellent stability of DNA dendrimers make these DNA 

nanostructures unique candidates for biological applications. Martials and Methods: In this study a modified 

and promoted dendrimer using three kinds of aptamers (MUC1, AS1411 and ATP aptamers) was designed 

for targeted delivery of Epi and its efficacy was evaluated in target cells including MCF-7 cells (breast cancer 

cell) and C26 cells (murine colon carcinoma cell).Aptamers (Apts)-Dendrimer-Epi complex formation was 

analyzed by fluorometric analysis and gel retardation assay. Release profiles of Epi from the designed 

complex were assessed at pHs 5.4 and 7.4. For MTT assay (cytotoxic study) MCF-7 and C26 cells (target 

cells) and CHO cells (Chinese hamster ovary cell, nontarget) were treated with Epi, Apts-Dendrimer-Epi 

complex and Apts-Dendrimer conjugate. Internalization was evaluated using flow cytometry analysis and 

fluorescence imaging. Finally, the developed complex was used for inhibition of tumor growth in vivo. 

Results: 25 µM Epi was efficiently intercalated to 1 µM dendrimer. Epi was released from the Apts-

Dendrimer-Epi complex in a pH-sensitive manner (more release at pH 5.5). The results of flow cytometry 

analysis and fluorescence imaging indicated that the designed complex was efficiently internalized into target 

cells, but not into control cells. The internalization data was confirmed by the results of MTT assay. Apts-

Dendrimer-Epi complex had less cytotoxicity in CHO cells compared to Epi alone. The complex had more 

cytotoxicity in C26 and MCF-7 cells compared to Epi alone. Moreover, the Apts-Dendrimer-Epi complex 

could efficiently prohibit tumor growth in vivo.  

Conclusion: the designed targeted drug delivery system inherited characteristics of pH-dependent drug 

release, high drug loading and tumor targeting in vitro and in vivo. 

Keywords: Dendrimer; Aptamer; Epirubicin; Targeted delivery; Cancer 
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Objective(s): Tramadol is well known as an analgesic which is also used for treatment of premature ejaculation. 

Recently, tramadol has been suggested to have neurotoxicity effects. Furthermore, crocin as a major component of 

saffron is known to have a neuroprotective effect. Therefore, in the present study we evaluated a possible protective 

effect of crocin on learning and memory deficit induced by tramadol treated adult rats. 

Materials and methods: 35 adult male Wistar rats were randomly divided into five groups (N= 7 in each): tramadol 

(50mg/kg), tramadol (50mg/kg) + crocin (30mg/kg), crocin (30mg/kg), control and normal groups. The drugs including 

tramadol, tramadol + crocin, crocin and saline  were orally administered (gavage) for 28 consecutive days. Finally, 

Morris Water Maze (MWM) and passive avoidance (PA) tests were applied to evaluate learning and memory 

performance. Then all groups were compared by using ANOVA & Tukey statistical tests.  

Results: Tramadol exposure significantly decreased the latency for entering while, increased the time spent in the dark 

compartment in PA test (P<0.05). However, it was not able to change the latency or traveled distance to reach the 

platform in MWM test. Treatment by crocin significantly increased the time latency for entering while, decreased the 

time spent in the dark compartment in PA test (P<0.05). In MWM, administration of crocin didn’t affect on the time 

latency and the traveled distance to find the hidden platform. 

Conclusion: Using PA test, the results showed that crocin improves learning and memory  disturbances of tramadol- 

treated rats. 

Key words: Tramadol, Crocin, Memory, Passive avoidance, Morris water maze 
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دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال  های ارتباطی تلفن همراه دربررسی وضعیت استفاده از برنامه

1394 
 3، جواد رضویان1، صدیقه یوسفی2عباس پاکدل ،1راضیه هادوی

 raziehadavi@gmail.com ی بالینی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان.دانشجوی ارشد بیوشیم .1

 دکترای بیوشیمی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. .2
 زشکی تهران.های دانشجویی دانشگاه علوم پدانشجوی ارشد بیوشیمی بالینی، مرکز پژوهش .3

حال نامطلوب فراوانی است. مطالعات نشان عنوان یک ابزار ارتباطی دارای اثرات مطلوب و درعینهایی مانند تلفن همراه بهتکنولوژی سابقه و هدف:

های ارتباطی تلفن این برنامهدهند که میزان استفاده دانشجویان از تلفن همراه در مقایسه با افراد غیر دانشجو بیشتر است. با اینکه استفاده از می

همان اندازه با کاستن از میزان ساعات مطالعه دانشجویان منجر به اختالل حال بهگردد، درعینهمراه منجر به تسهیل ارتباط با دوستان و آشنایان می

بندی و ربوط به آن نخستین گام الزم جهت جمعها و متغیرهای مشود. ازآنجائیکه اطالع از نحوه استفاده از این برنامهها میدر روند تحصیلی آن

های ارتباطی تلفن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در اتخاذ تدابیر الزم است؛ لذا هدف از این مطالعه تعیین وضعیت استفاده از برنامه

 باشد.می 1394سال 

 184گرفته است. تعداد در دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام 1394سال ماهه اول صورت مقطعی در سهاین  مطالعه توصیفی به ها:مواد و روش

استفاده شد که روایی و پایایی آن  ها از پرسشنامهآوری دادهگیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. جهت جمعصورت نمونهنفر از دانشجویان به

آپ، های ارتباطی تلفن همراه شامل وایبر، واتسو متغیرهای مرتبط با برنامه مورد تأیید قرار گرفت. پرسشنامه شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک

شدند و سپس با  Excelها کدگذاری شده و وارد برنامه الین، اسکایپ، اینستاگرام، گوگل پالس و تلگرام بوده است. پس از تکمیل پرسشنامه، داده

 ار گرفتند.وتحلیل قرهای آمار توصیفی مورد تجزیهاستفاده از آزمون

سال و سایرین در  18-25( در رده سنی %94( زن بودند. اکثر دانشجویان )%42مورد ) 77( مرد و %58مورد ) 107 کننده،شرکت 184از  ها:یافته

د. دکترای تخصصی بودن %1دکترای عمومی و  %42کارشناسی ارشد،  %10دانشجویان در مقطع کارشناسی،  %55سال قرار داشتند.  26-35رده 

ساعت  3کردند و میانگین استفاده روزانه از اینترنت در بین این افراد های ارتباطی تلفن همراه استفاده می( از برنامه%92نفر ) 167نتایج نشان داد 

از اسکایپ  %8پالس و لگوگ 7/9 اینستاگرام، %24% تلگرام،  22آپ، واتس %42الین،  %46دانشجویان از وایبر،  %80ماهه،بود. در این بازه زمانی سه

ها را ارتباط با دوستان قبلی مطرح کردند و سایر عوامل را با فراوانی اند. همچنین اکثر دانشجویان علت اصلی استفاده از این برنامهاستفاده نموده

ران و پیدا کردن دوستان جدید ذکر ها، ارتباط با دوستان جدید، استفاده از تجارب دیگگذاری فایل،کم کردن هزینهکمتری سرگرمی، به اشتراک

 نمودند.

های رسد تدوین برنامههای ارتباطی تلفن همراه در میان دانشجویان دانشگاه، به نظر میبا توجه به میزان باالی استفاده از برنامه گیری:نتیجه

تر شدن زوایای مختلف وده و همچنین جهت روشنها ضروری بآموزشی جهت آشنایی دانشجویان با اثرات نامطلوب و خطرات ناشی از این برنامه

 گردد.تر تأکید میموضوع، به انجام تحقیقات جامع

 های ارتباطی، دانشجویانتلفن همراه، برنامه: های کلیدیواژه
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Background and Objectives: High sugar-sweetened beverage (SSB) consumption is associated with cardio-

metabolic disturbances, urecemia, and albuminuria in adults; however, there are currently limited studies on 

SSBs and chronic kidney disease (CKD). Our objective was to evaluate cross-sectional and longitudinal 

relationships between SSB, carbonated beverage, and fruit juice consumption and risk of CKD in a population 

based study. 

Martials and Methods: At baseline, 2382 participants aged >27 years in the Tehran Lipid and Glucose Study 

with a completed valid food-frequency questionnaire and measurements of serum creatinine and cardio-

metabolic risk factors included for cross-sectional analysis. After 3 years of follow-up, 1690 subjects who 

were free of baseline CKD included for longitudinal analysis. Estimated glomerular filtration rate (eGFR) 

was calculated using the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study equation and CKD was 

defined as eGFR<60 mL/min/1.73m2. Dietary carbonated beverage and all kind of fruit juice were combined 

to estimate the daily intake of SSBs. Consumption of SSBs were divided to three categories of <0.5, 0.5-4, 

and >4 serving/week. To assess the association of SSB and CKD, logistic regression adjusted for age, sex, 

energy intake, smoking, physical activity, BMI, sodium, diabetes, and hypertension was used. 

Results: Compared to participants who drank <0.5 serving/week, consumption of over 4 servings of SSB and 

carbonated beverage per week was associated with increased odds of prevalent CKD [odds ratios (ORs) were 

1.77 and 2.14, respectively]. In longitudinal analyses, the risk of incident CKD increased by consumption of 

four servings/week compared to <0.5 serving/week of SSBs (OR: 1.96; 95% confidence interval (CI): 1.23-

3.15) and carbonated beverage (OR: 2.45; 95% CI: 1.55-3.89). 

Conclusion: Consumption of over four servings per week of SSBs and carbonated beverages was associated 

with higher prevalence and incidence of CKD. 

Keyword: Chronic kidney disease; Carbonated beverage; Sugar sweetened beverage; Fruit juice 
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Background: Kelussia odoratissima Mozaff. (Apiaceae) is an edible, indigenous and ethnomedicinal plant, 

which only grows in Iran. In spite of antioxidant and anti-inflammatory properties, cytotoxic activity of this 

plant has not been previously investigated. 

Objective: To evaluate the cytotoxicity of K. odoratissima leaf extract against a panel of human cancer cell 

lines. A secondary aim was to perform a phytochemical analysis of the plant’s leaf oil. Methods: To extract the 

plant oil, dried leaves were subjected to hydro-distillation, using a Clevenger-type apparatus for up to 3 h. 

For the phytochemical analysis essential oil were subjected to gas chromatography/mass spectrometry (GC-

MS). Identification of volatile compounds was performed by comparing the results of the mass spectra with 

those of computer library or with authentic compounds. Afterwards, KI values were used to verify the 

identified chemical components. Identification was conducted based on GC relative retention indices (RRI) 

that were calculated for all components using a homologous series of n-alkanes.The extraction was performed 

by macerating 50 g leaf powder of K. odoratissima in 500 ml of 70% methanol at the room temperature (25–

28°C) for 24 h. This procedure was repeated for three times. Subsequently, the methanolic extract was filtered, 

concentrated by a rotary evaporator, and freeze-dried. To perform Cytotoxicity assays, methanolic extract of 

K. odoratissima was tested against MDA-MB468 (human breast cancer cell line), K562 (human leukemia cell 

line), SKOV3 (human ovarian cancer cell line), Y79 (human eye cancer cell line), A549 (lung cancer cell 

line) and HEK 293 (normal human embryonic kidney cell line) cell lines. 

Results: GC-MS analysis revealed that sesquiterpens are dominant volatile components of the plant, followed 

by phthalides comprising 3-butyldine phthalide and 3-n-butyl phthalide; the latter compound being the major 

component of the leaf oil (25.1%). The leaf extract showed a high, selective, and dose-dependent cytotoxicity 

against MDA-MB468, K562, SKOV3, Y79 and A549 cancer cell lines with IC50values of 85, 70, 120, 82 

and145 µg.ml-1, respectively.  

Conclusions: The present results suggest a direct cytotoxic activity of K. odoratissima leaf extract against 

human cancer cell lines. Data would seem to suggest that K. odoratissima methanolic extract possesses potent 

cytotoxicity against the cancer cells and would be beneficial in developing new anticancer medicines in the 

future. 

Keywords: Apiaceae, Cancer, Cytotoxicity, Essential oil, Kelussiaod oratissima, Herbal medicine 
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 شیده شده با آمینواسید آسپارتات و گلوتاماتبررسی اثر سمیت زایی  نانو ذرات طال پو

 4 لشگریان اسمعیل حامد ، 3 ترخان فاضل ، 1 اسماعیلی علیرضا ، 2 اکرمی رزا ، 1 مرزونی زارع هادی

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بوعلی، پژوهشکده ایمنولوژی، یقاتتحق مرکز .1

 rosa.akrami@yahoo.com ایران سنندج، سنندج، واحد اسالمی آزاد دانشگاه .2

 ایران آباد، خرم لرستان، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته .3

 ایران آباد، خرم ، لرستان پزشکی علوم دانشگاه هپاتیت، تحقیقات مرکز ، مولکولی ژنتیک دکترای استادیار، .4

لذا یافتن راهکاری مناسب جهت از بین بردن این سلول ها الزامی ، درحال حاضر سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان می باشدسابقه و هدف:

ه با آمینواسید آسپارتات و گلوتامات روی سلول های به نظرمی رسد. بنابراین هدف از این مطالعه،  بررسی مکانیسم تخریب نانو ذره طال پوشیده شد

 می باشد. PC12سرطانی رده 

گروه 9گروه تقسیم و سپس  10در محیط آزمایشگاهی، این سلول ها به  PC12در این مطالعه تجربی پس از کشت رده سلولی مواد و روش ها:

میکروموالر نانو ذره طال، نانو ذره طال پوشیده شده با آمینواسید  5و  5/2، 5/0ساعت در معرض غلظت های مختلفی از نانوذره های طال ) 48به مدت

و رها  MTTز آسپارتات و گلوتامات( و یک گروه بدون نانو ذره به عنوان کنترل قرار گرفتند. در نهایت اثر سایتوتوکسیسیتی نانو ذره ها با استفاده ا

ه منظور بررسی مورفولوژی سلولی از میکروسکوپ فاز کنتراست استفاده شد. در انتها همچنین ب از سلول ها مورد بررسی قرار گرفت. LDH شدن

 دی کلروفلورسئین دی استات اندازه گیری شد. -7، 2در درون سلول با استفاده از پروب فلورسانس  ROSنیز میزان 

و 0.2 ± 10ید آمینواسید آسپارتات و گلوتامات به ترتیب میانگین قطر نانوذره های طال در حاالت بدون پوشش و پوشش دار با امینو اسیافته ها:

میکرو موالر نانو ذره طال پوشیده  25نانومتر محاسبه گردید. بیشترین اثر تخریبی سلول های مورد بررسی توسط غلظت  0.5 ± 28و  0.3 ± 16

رخ داد که نسبت به گروه تیمار شده با نانو ذره طال بدون درصد 27درصد و با اسید آمینه ی گلوتامات  80آسپارتات به میزان   شده با آمینواسید

. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد بخش عمده مرگ سلولی حاصل از انکوباسیون (p≤ 0/05پوشش دارای اختالف آماری معنی داری بود)

 باشد.سلول ها نانوذره های طالی بدون پوشش و پوشش دار بصورت آپوپتوز می

و با مکانیسم آپوپتوز  ROSایج حاصل نشان داد که نانو ذره طال پوشیده شده با اسید آمینه های آسپارتات و گلوتامات با افزایش نتنتیجه گیری:

 موجب مرگ سلولی شود. PC12می تواند در سلول های سرطانی رده 

 سرطان، نانو ذره، آسپارتات، گلوتامات ، آپوپتوز واژه های کلیدی:
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Effects Of Opium On Biochemical Factors And Antioxidant Activity Of Hamster 

Hemen Moradi-Sardareh1, Mahshid Salehabadi 1 
1.Department of Biochemistry and Nutrition, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, IRAN 

mahshidsalehabady@yahoo.com 

 

Background and Objectives: Cardiovascular disease is the major reason of mortality and morbidity in the 

world. In addition to abnormal levels of LDLC, cholesterol, the oxidative stress has been believed to be one 

of the major risk factors for cardiovascular disease. in some countries in Asia older people believe that 

opium reduces triglyceride, cholesterol and glucose levels. This drug has been traditionally used in Iran for 

happiness or as a healing for many diseases such as diarrhea, pain and insomnia. The aim of the present 

experiment was assess the effect of opium on lipid profiles, lipid peroxidation, antioxidant activity and liver 

enzymes. 

Martials and Methods: 12 male  golden  Syrian  hamsters were  divided  into  two  groups  containing  six 

animalseach: Group  1 received  chow diet  (control); group 2  received opium  (addicted). All  hamsters 

were  sacrificed after 24 hours of  the  final treatment  (after  4four weeks),  and  the  blood  of  animals 

were  collected.  Lipid  profiles  and  liver  enzymes were measured enzymatically.  Atherogenic  Index  

(AI)  and  LDL-C  were  calculated.    Also,  the  LDL-C  to  HDL-C  ratiowas  determined. Serum super  

oxide  dismutase (SOD)  activity  was  measured  by  the  method  Misra  and  Fridovich  method.  The  

level  of malondialdehyde  (MDA) was evaluated by Ohkawa et al method. Catalase  (CAT) and  reduced 

glutathione  (GSH) activity were  measured  by  Aebi  and  Beutler  E,  et  al.  methods  respectively 

 Results: Amount  of  total  cholesterol  had  a  non-significant decreased  in opium group. Serum TG and 

VLDL-C  increased  in opium group but  it was not significant.   Change  in  liver enzymes, were not  

significant  in opium group  compared  to  control hamster. The plasma  concentration of MDA markedly 

increased in opium (p < 0.01) group compared to control. SOD, GSH and catalase levels also markedly 

reduced in opium (p <0.05) group compared to healthy hamster. 

 Conclusion: In conclusion, Results of this study obviously showed that opium is capable to provoke the 

oxidative stress and also, has harmful effect on lipid profile and antioxidant enzyme. 

Key words: Opium, SOD, MDA, GSH, Cholesterol. 
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Effects of hydro extract of Nigella sativa plant on hepatitis C virus replication in cell 

culture 

 Faezeh Ghasemi1,Zahra Meshkat2  

1. Ph.D Candidate in Medical Biotechnology.Department of MedicalBiotechnology,School of 

Medicine,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran. ghasemi_808@yahoo.com 

2. Antimicrobial Resistance Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical 

Sciences, Mashhad, Iran  

 

Introduction: The liver is the body's most important organisms. Now, chronic liver disease is an important 

cause of deaths in the world. Cell lines Huh7.5 is a human hepatoma cell line that derived from Huh7 cells. 

Nigella sativa plant showed protective effects on liver diseases. This plant has thymoquinone (TQ) compound 

with anti-fibrosis effect on liver and it has some other functions such as anti-inflammatory, analgesic, anti-

tumor, anti-bactericidal, wound healing as well. 

Objectives & ( hypothesis  OR questions): This study conducted to evaluate the effects of Nigella sativa 

plant extraction on hepatitis C virus replication in cell culture system. 

Materials & Methods: The extraction of Nigella sativa plant was prepared. The cell cytotoxicity effects of 

the plant extract was evaluated by MTT assay and IC50 of extract of Nigella sativa plant was calculated. The 

test was repeated three times.  The virus was inoculated to cell culture and extract of Nigella sativa plant was 

added and the virus titer was evaluated.  

Results: MTT assay results showed that extraction of Nigella sativa plant with an initial concentration of 

(100 mg/ml) was non-lethal in concentrations of less than mg / ml 50 on Huh7.5 cells. The concentration of 

virus stocks was HCV 121973387 copy/ml. The virus inoculated and added extraction of Nigella sativa plant 

1391 copy/ml. 

Conclusion: According to the non-lethal concentrations of appropriate compounds of Nigella sativa 

extraction can be purified and it can be tested for its medicinal effects including anti-viral and anti-tumor 

effects in animal and also human clinical trials. 

Keywords: Nigella sativa plant, MTT test, Huh7 cell line, IC50 
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 درموش حالب یکطرفه انسداد درمدل کلیه بافت اکسیداتیو برآسیب اثرتیموکینون ررسیب

  صحرایی

 ،زهره1 محبتی ،رضا6 سوختانلو ،محمد5 نیا صادق ،حمیدرضا4 زاده ابراهیم ،علیرضا3 ناصرشافعی ،محمد2 راد خواجوی ابوالفضل ،1 ساراحسینیان

 7انتظاری ،نازنین7 ناجی

 hosseinians901@mums.ac.ir مشهد پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه فیزیولوژی،دانشکده یولوژی،گروهفیز تخصصی دکترای دانشجوی .1

 مشهد پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه فیزیولوژی،دانشکده ژنیک،گروه و نور التهاب دانشیارفیزیولوژی،مرکزتحقیقات .2

 مشهد پزشکی علوم دانشگاهپزشکی، فیزیولوژی،دانشکده شناختی،گروه علوم دانشیارفیزیولوژی،مرکزتحقیقات .3

 مشهد پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه سلولی،دانشکده وبیولوژی تشریح علوم شناسی،گروه دانشیاربافت .4

 مشهد پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه فارماکولوژی،دانشکده دارویی،گروه گیاهان دانشیارفارماکولوژی،مرکزتحقیقات .5

 مشهد پزشکی علوم انشگاهپزشکی،د بیوشیمی،دانشکده بیوشیمی،گروه استادیار .6

 مشهد پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه فیزیولوژی،دانشکده ارشدفیزیولوژی،گروه کارشناسی دانشجوی .7

 ( می شود.CKDنفروپاتی انسدادی یکی از بیماری های مهم کلیه است که در صورت عدم درمان منجر به بیماری مزمن کلیه )سابقه و هدف: 

مدل آزمایشگاهی برای بررسی مکانیسم های پاتولوژیک دخیل در بیماری های فیبروتیک توبولوانترستیشیال  (، یکUUOانسداد یکطرفه حالب )

هدف  یکی از اجزاء شیمیایی فعال و اصلی روغن اسانسی سیاه دانه است که عمده اثرات درمانی سیاه دانه مربوط به آن می باشد.است. تیموکینون 

 ون بر آسیب اکسیداتیو بافت کلیه در مدل انسداد یکطرفه حالب در موش صحرایی می باشد.  از این مطالعه بررسی اثر تیموکین

گروه  -UUO ،3گروه  -2گروه شم،  -1گروه  هشت تایی تقسیم شدند:  6موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی به  48مواد و روش ها: 

گروه  -6(، mg/kg 25گروه کنترل مثبت کاپتوپریل ) -5(، mg/kg 10گروه کنترل مثبت لوزارتان ) -4(، mg/kg 15تیموکینون )

. در روز سوم مطالعه، شکم حیوانات با برش میدالین باز و حالب چپ مسدود شد. تجویز داروها و تیموکینون از سه روز قبل از UUOتیموکینون+

UUO ( شروع و تا دو هفته پس از آن ادامه داشت. غلظت مالون دی آلدئیدMDAو ) .گروه های تام تیول در بافت کلیه اندازه گیری شد 

افزایش معنی دار نشان  MAD، غلظت گروه های تام تیول در بافت کلیه نسبت به گروه شم کاهش معنی دار و غلظت UUOدر گروه یافته ها: 

کاهش  UUOنسبت به گروه  UUOنون+در گروه های تیموکینون، کنترل مثبت لوزارتان، کنترل مثبت کاپتوپریل و تیموکی MDAداد. غلظت 

افزایش  UUOغلظت گروه های تام تیول نسبت به گروه  UUOمعنی دار نشان داد. در گروه های تیموکینون، کنترل مثبت لوزارتان و تیموکینون+

 معنی دار نشان داد.

هبود آسیب اکسیداتیو بافت کلیه در مدل انسداد نتایج این بررسی نشان می دهد که استفاده از تیموکینون اثرات سودمندی بر بنتیجه گیری: 

 یکطرفه حالب دارد.

 انسداد یکطرفه حالب، تیموکینون، آسیب اکسیداتیو واژگان کلیدی:
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 بیمارستان های خونی درتأثیر ارائه فیدبک بر خطاهای ناشی از نگهداری و حمل و نقل نامناسب فرآورده

 اسالمی سعید ،3کرامتی محمدرضا ،2امینی شهرام ،1اعالیی شکوفه

 aalaeish931@mums.ac.ir ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، انفورماتیک دکتری دانشجوی .1

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی ومعل دانشگاه ویژه، ومراقبتهای بیهوشی گروه دانشیار .2

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه ، پاتولوژی گروه استادیار .3

  ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، انفورماتیک آموزشی گروه استادیار .4

 RBCهای ها، دمای بستهس بسیاری از گایدالینتزریق خون با وجود فواید بالینی فراوان برای بیماران همواره با ریسک همراه است. بر اسا: مقدمه

های قرمز خون باشد. ذخیره سازی و حمل و نقل گلبول10℃تا  1℃و در هنگام حمل و نقل باید بین 6℃تا  1℃در هنگام ذخیره سازی باید بین 

(RBCخارج از محدوده ،)زریق چنین فراورده ای با توجه به عوارض شود و تی دمایی تعریف شده باعث همولیز و تغییرات زیست شیمیایی خون می

تواند منجر به بهبود فرآیندها و در نتیجه بهبود در مراقبت از تواند کشنده باشد. از این رو مدیریت خطاها میشدیدی که در پی خواهد داشت می

های خونی در شرایط نامناسب دمایی نقل فرآوردهبررسی تأثیر ارائه فیدبک بر خطاهای ناشی از نگهداری و حمل و بیمار شود. هدف از این پژوهش 

 باشد.در بیمارستان امام رضا )ع( مشهد می

گیری ی حاضر به دو روش بررسی مقطعی توصیفی و روش نیمه تجربی از نوع قبل و بعد  انجام شده است. با روش نمونهمطالعه :روش بررسی

منظور بررسی تغییرات ها بهته خون برای فاز بعد از مداخله در نظر گرفته شد. بستهبس 100بسته خون برای فاز قبل از مداخله و  100آسان، 

های مختلف شامل بانک خون، اتاق در مکان و درجه حرارت آنها ی خونی حرارت به دستگاه پایش مداوم دما مجهز شدند. زمان حضور بستهدرجه

عنوان فیدبک به بانک خون های فاز اول، گزارش میزان خطا به. پس از آنالیز دادهو حمل ونقل، در فرم ضمیمه شده به بسته ثبت شد ICUعمل، 

 دو مورد بررسی قرار گرفت.های حاصل با استفاده از آزمون آماری کایها فیدبکی داده نشد. پس از اجرای فاز دوم، دادهاعالم شد و به بقیه بخش

ها به ترتیب مربوط از این داده %1و  %6.5، %30اول به تفکیک هر بخش نشان داد که به ترتیب های خارج از استاندارد در فاز بررسی داده :نتایج

مربوط به حمل و نقل بوده است. پس از ارائه فیدبک به بانک خون و بررسی میزان  %0.62و  ICUبه ذخیره سازی در بانک خون، اتاق عمل و 

 باشد. می p-value=0.005در بانک خون با  %18خطاها، نتایج حاکی از کاهش معنادار خطا به میزان 

های خون در طول فرایند ذخیره سازی و حمل و نقل بطور کامل از استانداردها تبعیت این مطالعه نشان داد دمای بسته: بحث و نتیجه گیری

تواند باعث این ارائه فیدبک در مورد خطاها میباشد. بنابری تأثیر مثبت فیدبک میدهندهکند. در این مطالعه، کاهش خطا در بانک خون نشاننمی

 های خون شود.بهبود در فرآیند نگهداری و حمل و نقل بسته

 پایش دما، تزریق خون، فیدبک، همولیز هاى کلیدى:واژه
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Urbanization and non-communicable disease risk factors in Iran: Results from the 

World Health Organization Stepwise Approach to Chronic Disease Risk Factor 

Surveillance 2011. 

 Zahra khorrami1, Koorosh Etemad2, Shahin Yarahmadi3, Soheila KHodakarim4, Mohammad Ismail 

Kameli5, Alireza Mahdavi Hazaveh6. Ebrahim Rahimi 7  
1. MSc Epidemiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. zahrakhorrame@ymail.com 

2. Assistant professor of Epidemiology, Department of Epidemiology ,School of Public Health, Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran. etemadk@gmail.com 

3. Endocrine and Metabolic Office, Center for Non-communicable Diseases Control, Ministry of Health and Medical Education, 

Tehran, Iran.  

4. Assistant professor of Biostatistics, Department of Epidemiology ,School of Public Health, Shahid Beheshti University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran.  

5. Administration and Planning Office, Department of Health, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.  

6. Endocrine and Metabolic Office, Center for Non-communicable Diseases Control, Ministry of Health and Medical Education, 

Tehran, Iran.  

7. PhD Student in Epidemiology, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.  

 
Background and Objectives: Urbanization behavior has an important role in epidemiologic transition of 

illnesses and as a result, the health transition. Urbanization has a major role in increasing exposure level with 

risk factors which increase the non-communicable diseases. This study was conducted to examine the 

relationship between urbanization and risk factors of non-communicable diseases, according to the step by 

step procedure of World Health Organization ( STEP wise 2011). 

Martials and Methods: This study is part of the examination of non-communicable disease (NCD) risk 

factor care, with 10069 people in each province of the country, who were over 20 years old in 2011. And by 

utilizing census data of 2011, an amount of urbanization was determined in all provinces of Iran (31 province). 

PCA was utilized to determine the urbanization scale and logistics regression was used to examine the 

relationship between urbanization and risk factors and Wilcoxon test was applied to determine the mean of 

all risk factors in different levels of urbanization. 

Results: Among males, urbanization had a positive relationship with low physical activity (OR=1.7 .CI 95% 

=1.42-2.09) low fruit and vegetable consumption (OR=1.8 .CI 95%=1.09-2.96) and high BMI (OR=1.4, 

CI95% = 1.20-1.70) was observed in high levels of urbanization, compared to low levels. In females also, 

there was a positive meaningful relationship with low physical activity (OR=1.2 CI95%= 1.08-1.49), low 

fruit and vegetable consumption (OR=1.22 .CI 95%=0.78-1.91) and high BMI (OR=1.3, CI95% = 1.14-1.53). 

In medium urbanization level, compared to that of low levels, the chance of smoking and high blood pressure 

in men and the chance of high blood pressure in women increased. The average BMI, number of fruits and 

vegetables consumed daily and blood pressure in both genders increased by an increase in urbanization level. 

Urbanization in both genders has direct relationship with low physical activity, low fruit and vegetable 

consumption and high BMI. 

Conclusion: urbanization has relationship with increase of non-communicable disease risk factor in Iran. 

Keywords: Urbanization, Non communicable risk factor, Iran. 
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Assessment of medical students’ life skills in an internship course of Mashhad 

University of medical science 

Maliheh Dadgarmoghaddam1, Shabnam Niroumand2, Elham Shiehzadeh3, Reza Rahimzade Oskuyii4, Arash 

Akhavan Rezayat4, Mohammad Ramezani4 

1. Assistant Professor of Community Medicine, Department of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University 

of Medical Sciences, Mashhad, Iran.  

2. Community Medicine specialist, Department of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical 

Sciences, Mashhad, Iran.  

3. MD, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.  
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Introduction: skill is defined as the proper and supply the use of the science. Today, teaching life skills is 

considered as an essential part of Sociability. Improving the mental status and social skills of medical students 

will play a crucial role in their psychosocial health status.The aim of this study is to evaluate the life skills of 

medical students in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS). 

Methods:  In this cross-sectional study, 146 Intern aged between 22 to 26 years were entered. All of the 

medical students of Mashhad university of Medical science was entered in this study. We used the life skill 

questionnaire which consists of 144 questions and its reliability and validity is confirmed by Ghiasi in Iran. 

The questions were focused on various issues of life skills including: self-awareness, communication skills, 

interpersonal relations, decision making, physical and mental health status, problem solving, teamwork skills, 

creativity, responsibility, justice and equality, social behaviors, professional skills and the ability of using 

new technologies, participate in activities that improve benefits,Being purposeful, social behavior, Critical 

thinking, Global citizen and Observe and use safety points and Total point of life skills obtain from sum of 

the life skill variables. Life skills variables were compared between men and women, smoking and non-

smoking and single and married groups. Within 3-month All the medical students in internship period were 

asked to complete the questionnaire. Data were analyzed using SPSS 11.5 software and by the student t test 

andMann Whitney were applied to compare quantitative variables. P<0.05 were considered as significant in 

this study. 

Results: 33.8% of the participants were male and 62.8% were single while 37.2% were married. 11.5% of 

medical students are cigarette smokers. women showed to have higher decision making ability than men 

(P=0.046). We also showed that social behavior (P=0.018), participate in activities that improve benefits 

(P=0.006), observe and use safety points (P=0.005), critical thinking (P=0.007), Mental health status 

(P=0.034) and Total score of life skills (P=0.017) are significantly lower in men. Our data suggest that men 

are more tend to become global citizen than women (P=0.010). There is significant difference between 

smoking and non-smoking in liberty and justice (P=0.003) and becoming global citizen (P=0.012) and there 

is no significant different in total score of life skills between two groups (P=0.770).  

Conclusion:At the end, we found that total score of life skills is significantly higher in women but there is 

no difference between marital status and each variable of life skills, there is no difference between cigarette 

smoking and total point of life skills but some variable of life skills like justice and equality and global citizen 

has a significant difference. 

Key words:Life skills, Medical student, Smoking, mental health status, critical thinking, justice and liberty 
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 1394بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سبک زندگی در پرستاران بیمارستانهای شهرستان دزفول در سال 

 1، امین گرامی1، رضا نظرزاده1، کیاناشکیبا 1فرح داعی ،2، نصرت بهرامی 1محمد فیروزبخت،  1مجتبی راجی

 mfiroozbakhtdums@gmail.com کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران .1

 کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران .2

ی مشتمل بر خستگی هیجانی،مسخ شخصیت وکاهش کفایت شخصی میباشد که هزینه های زیادی را بر فرسودگی شغلی سندرمسابقه و هدف:

روحی پرستار -فرسودگی شغلی پرستاران می تواند منجر به افزایش غیبت،کاهش انرژی،تاثیر منفی بر سالمت جسمیدولت وجامعه تحمیل میکند. 

زندگی به عنوان روش نوعی زندگی فرد،گروه،فرهنگ و همچنین روش خاصی از شیوه  افت کیفیت ارائه خدمات توسط آنها گردد. مفهوم سبک و

زندگی یا سبک زیستن تعریف می کنند. یکی از حرفه هایی که شرایط  حرفه بر سبک زندگی افراد آن تاثیر زیادی می گذارد حرفه ی پرستاری 

قیم با بیمار دارند و فرسودگی شغلی و سبک زندگی پرستار می تواند در روند است. پرستاران در مراقبت از بیمار نقش اساسی داشته وارتباط مست

میباشد تا  مراقبت از بیمار به شدت تاثیر گذار باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سبک زندگی در پرستاران

 طراحی و اجرا شود. برنامه هایی در جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی و بهبود سبک زندگی

نفر از پرستاران  شاغل در 139نمونه ای به حجم  1394تحلیلی و مقطعی در سال -به منظور انجام این مطالعه توصیفیمواد و روش ها: 

ای دموگرافیک گردآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه ه. بیمارستانهای آیت اهلل نبوی و گنجویان شهرستان دزفول،به روش تصادفی انتخاب شدند

که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار  87/0( با آلفای کرونباخ (LSQوسبک زندگی 78/0( با آلفای کرونباخ MBIوفرسودگی شغلی ماسالچ)

ر نظر گرفته شده بود، انجام گرفت. معیار ورود رضایت شخصی فرد و معیار خروج عدم رضایت ویا کامل پر نکردن قسمتهای مختلف پرسشنامه د

، آزمون همبستگی اسپیرمن ANOVAآزمون های آماری تی، آنالیز واریانس  SPSS 16 به منظور تجزیه و تحلیل داددها از نرم افزارگرفته شد. 

  .پیرسون استفاده شد

 95/32±559/7گین سنی نفر( مذکر با میان 26درصد ) 9/15نفر( مونث و  135درصد) 1/84پرستار شرکت کننده در این پژوهش  139از  یافته ها:

درصد افراد دارای مدرک لیسانس و باالتر بودند. میانگین سبک زندگی در  6/86درصد مجرد بودند. 4/24درصد افراد متاهل و  6/75سال بودند. 

رسودگی شغلی گزارش شد، که بیانگر سبک زندگی سالمی در آنان بود و میانگین ف 10/179±49/28پرستاران بیمارستان های شهرستان دزفول 

بود که نشان داد فرسودگی شغلی در آنان پایین بود .بین سبک زندگی و فرسودگی شغلی پرستاران با توجه به ضریب همبستگی  94/9±38/37

 (.r=0.35(، رابطه معنی داری وجود نداشت)p=0/754معنی داری به وجود آمده )

جنسیت ومیزان تحصیالت پرستاران با میزان فرسودگی شغلی آنان و از طرفی  با توجه با توجه به مطالعه انجام شده و ارتباط بین  نتیجه گیری:

ی مطالعه  به اهمیت نقش پرستاران در مراقبت از بیماران و تاثیر گذاری به سزای آنان در روند درمان بیماران امید است تا دست اندرکاران بر پایه

داخله ای با هدف بهبود سبک زندگی و فرسودگی شغلی پرستاران و به دنبال آن استفاده بهینه انجام شده اقدام به طراحی و اجرای برنامه های م

 .از منابع انسانی نمایند

 شغلی، سبک زندگی، پرستاران، بیمارستانهای شهرستان دزفول فرسودگیواژه های کلیدی: 
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The effect of Etomidate on Neuroapoptotic alteration in rat hippocampus 
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bideskan2,3  
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Background: In human brains, there are substantial numbers of neurons produced in different regions of 

hippocampus. Neuron production is critical for certain types of learning and memory and could be altered by 

changes in hippocampal cell proliferation. For example, anesthesia and surgery are associated with 

postoperative cognitive changes (i.e., impaired memory, learning) even long after the anesthetic itself is gone. 

Apoptosis, a gradual programmed cell death, is a mechanism that possibly links anesthetics to these 

impairments by suppressing hippocampal neurogenesis or inducing neurodegeneration. To test this 

hypothesis, we investigated the apoptotic effect of anesthesia with etomidate on neural cell apoptosis in rat 

hippocampus. 

Methods: Thirty unfasten male Wistar rats weighing 250±300 g were randomly distributed in 3 groups. 1) 

Etomidate group (ETO); 20mg i.p. four times with 1-h interval 2) Control group; the equal volume of normal 

saline, and 3) Normal group; without any intervention. 6 hours after the last injection, the brains were fixed 

in normal saline, and processed according to routine histological methods. Paraffin sections were stained by 

using TUNEL kit for apoptotic cells detection. The mean of TUNEL positive cell numbers per unit area (NA) 

in different regions of hippocampus were calculated by means of stereological methods and then compared 

in all groups. 

Results: Our results showed that the number of TUNEL positive cells in ETO groups were significantly 

higher in the CA1, CA2 and DG in comparison with control and normal groups of all the fields (p<0.05). 

Moreover the highest increase in apoptotic cells was observed in ETO group of dentate gyrus in comparison 

with other regions of hippocampus.                                            Conclusion: Our findings showed that 

etomidate increases apoptotic cells in different regions of hippocampus mainly in dentate gyrus. 

Key Words: Etomidate, Hippocampus, Apoptosis, Anesthesia, Neurogenesis, Neurodegeneration   
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بررسی بقا و عوامل موثر برآن در بیماران مبتال به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا )ع( 

94-84در سال های   

 4فر هادیان ،علی2بهاری ،علی2زاده اسماعیل ،عباس2رضایت اخوان امبیز،ک3،علیرضاخوئی2گشایشی ،الدن1زاده قربان عاطفه

 ghorbanza901@mums.ac.ir مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه پزشکی،دانشکده دانشجوی .1

 مشهد،مشهد،ایران علومپزشکی پزشکی،دانشگاه وکبد،دانشکده گوارش های بیماری تخصص داخلی،فوق های بیماری صصاستادیار،متخ .2

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه پاتولوژی،دانشکده دانشیار،متخصص .3

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه زیستی،دانشکده آمار ارشد کارشناسی دانشجوی .4

سرطان کولورکتال شایع ترین سرطان دستگاه گوارش است و سومین علت مرگ ناشی از سرطان در دنیا می باشد. بروز این سرطان   ینه و هدف:زم

ز انجام در دهه های اخیر در ایران افزایش چشمگیری داشته است. بقای بیماران در نقاط مختلف جهان امار متفاوتی را نشان میدهد. بنابراین هدف ا

                                                                                      این مطالعه ارزیابی بقا و عوامل پیش گویی کننده  بر ان در مبتالیان به سرطان کولورکتال می باشد.                                 

در بیمارستان  1394تا سال  1384بیمار مبتال به سرطان کولورکتال که از سال های  110، در این مطالعه ی هم گروهی گذشته نگر روش بررسی:

سن،  امام رضا )ع( تحت درمان بودند مورد بررسی قرار گرفتند. پیگیری تمام بیماران از طریق تماس تلفنی انجام شد. اثر عوامل مختلف از جمله

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم  مورفولوژی سرطان بر بقای بیماران بررسی شد.سابقه ی فامیلی، محل تومور، گرید تومور و جنس، 

 انجام شد.                                                                          spss19افزار

 85/55 ±87/15درصد( با میانگین سنی5/45زن ) 50درصد( و  5/54مرد ) 60بیمار شامل  110در این پژوهش اطالعات بقاء در مورد یافته ها:

( سال بدست آمد. روش کاپالن میر نشان داد میزان  95/6-53/8درصد:95)حدود اطمینان  75/7سال بدست آمد. میانگین زمان بقاء در بیماران 

درصد بوده است. در تحلیل یک متغیره و چند  1/24و  0/70،  8/73،  2/83، 8/88، 8/97سالة بیماران به ترتیب  10و  5،  4،  3،  2،  1های بقاء 

-p<05/0است )رابطه بین متغیرهای سن و محل رکتوم با بقا بیماران معنی دار بوده متغیره با استفاده از مدل کاکس، در حالت یک  متغیره 

value.) با بقای بیماران ارتباط معنی داری ند متغیره سابقه ی فامیلی، محل تومور، گرید تومور و مورفولوژی سرطان در حالت یک متغیره و چ

 مشاهده نشد.

و میانگین زمان بقا نسبت به مطالعات قبلی با توجه به اینکه میانگین سن تشخیص در این مطالعه نسبت به سایر مطالعات پایینتر بود نتیجه گیری:

ل پیش اگهی دهنده در سرطان کولورکتال به حساب می اید. روند بهتری را نشان می دهد. می توان نتیجه گرفت سن به عنوان مهمترین عام

 بنابراین احتیاج به برنامه ریزی منظم برای غربالگری بیماران و سپس درمان و پیگیری ان ها است.  

 سرطان کولورکتال، بقا، عوامل پیش گویی کننده   واژگان کلیدی:
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1393قبت های ویژه بیمارستان گنجویان دزفول در سال بررسی عفونت های باکتریایی بیمارستانی در بخش مرا  

 3،2یزارع مرزون یهاد، 1رضا نظرزاده

 rezanazar5@gmail.com ایران دزفول، دزفول، شکیپز علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته -1

 ایران مشهد، مشهد، شکیپز علوم دانشگاه ایمنولوژی، تحقیقات مرکز-2

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، پزشکی،دانشکده شناسی ایمنی گروه دانشجویی، تحقیقات کمیته -3

که بیمار در نعفونت های بیمارستانی، گروهی از عفونت ها هستند که بیماران بستری در بیمارستان یا سایر مراکز درمانی را گرفتار میکند؛ مشروط بر ایمقدمه:

ساعت پیش  48عد از بدو بستری این عفونت را نداشته  و در دوره نهفته آن هم قرار نداشته باشد و در طی دوره بستری یا در اثر بستری بیمار در بیمارستان ب

درصد می  10 تا 2.8ارستانی در مراکز مختلف میزان بروز عفونت های بیم .می آید. ازعوامل مهم ابتال، مصرف بی رویه آنتی بیوتیک و بی دقتی پرسنل می باشد

هدف از مطالعه حاضر تعیین باکتری های   .بار بیشتر از سایر بیماران بستری دچار عفونت بیمارستانی می شوند 7-5باشد. بیماران در بخش مراقبت های ویژه 

 گنجویان دزفول طی بازه شش ماهه می باشد. شایع مسئول عفونت های باکتریایی بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان

بیمارستان گنجویان دزفول در   ICUنفر از بیماران بستری در بخش 165مقطعی بوده که بر روی-تحلیلی-مطالعه حاضر به صورت توصیفیمواد و روش ها :

ابزار پژوهش چک لیستی بود که اطالعات مربوط  انجام شد. ساعت از بستری دچار تب و یا عالِم عفونت در محل خاص شده بودند، 72-48که پس از  1393سال 

تهیه گردید. معیار  ترشحات زخم و خلط ، مدفوع، وسایل مربوطه به بیماران ،نمونه مختلف بالینی مانند مایعات بیولوژیک 192به بیماران ثبت گردید. تعداد 

ساعت پس از بستری در  48ف، بی حالی ، داشتن راش های پوستی که حداقل پس از ورود نمونه ها دارا بودن عالیم کلینیکی بیمار همچون تب، لرز، ضع

مینه زچنین بیماری های بیمارستان این عالیم را تظاهر داده بودند، را شامل می شد. معیارهای خروج نمونه ها دارا بودن عالیم بالینی بیمار قبل از بستری و هم

بود. این نمونه ها در شرایط استریل و با توجه به پروتوکل های آزمایشگاه ارسال و کشت ها تهیه گردید و نمونه ها در بیماری های ارثی و اختالالت ژنتیکی ،ای 

ه و رنگ آمیزی بخش میکروب شناسی آزمایشگاه، ابتدا به محیط کشت های انتخابی و سپس افتراقی برده شد . همچنین یک نمونه اسمیر از تمامی نمونه ها تهی

برای توصیف متغیر های کیفی از فراوانی و درصد فراوانی و برای متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار استفاده   SPSSم شد. داده ها با نرم افزار گرم انجا

 معنی دار لحاظ شد. 05/0کمتر از  pشدند. مقادیر 

( زن بودند. میانگین سنی افراد %31.5نفر)52(مرد و %68.5نفر)113 بستری شدند که از این تعدادICUبیمار در بخش  165در مدت مطالعه حاضر یافته:

نفر  65نفر به عفونت بیمارستانی مبتال شدند. عامل عفونت در  103سال گزارش شده بود.از این تعداد  97ماهه و بیشترین  6که کمترین آن ها  18.4±65.15

گرم مثبت بود. بنابراین بیشترین پاتوژن باکتری گرم منفی بود که شایعترین آن باکتری ( باکتری های %23نفر )38( باکتری های گرم منفی و در 39.4%)

عفونت های ادراری مربوط به سوند گزاری نشان داده شد. شیوع %80مربوط به سوند فولی بود که  ICUاشرشیاکلی بدست آمد. بیشترین نمونه بالینی در بخش 

همچنین از نظر وجود سابقه ابتال به عفونت های گذشته معنادار نبود. همچنین با طوالنی تر شدن مدت بستری عفونت های بیمارستانی از نظر سن و جنس و 

 بیمار، میزان بروز عفونت افزایش پیدا می کرد.

ن پرسنل و کارکنان بخش پیشنهاد میشود که در صورت مواجهه با عفونت بیمارستانی، از آنتی بیوتیک های جدید و موثر استفاده گردد. همچنینتیجه گیری:

عمل آید  ها، موظف به شست و شوی مرتب دست ها و استریل کردن کلیه وسایل بخش ها باشند و حداالمکان از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها خودداری به

. 

 عفونت های بیمارستانی ، عفونت های باکتریایی، بخش مراقبت های ویژهکلیدواژه:
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 امتحان در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی ساری سالبررسی شیوع اضطراب 

1394 

 3صیامیان ،حسن2علیپور ،نادیا1،زهراصایمی1دیارجانی عسکری مهتاب

 mahtabaskari08@gmail.com،مازندران،ساری،ایران پزشکی علوم گاهدانشجویی،دانش تحقیقات سالمت،کمیته اطالعات فناوری دانشجوی .1

 مازندران،ساری،ایران علومپزشکی دانشجویی،دانشگاه تحقیقات ارشدآمارزیستی،کمیته کارشناس دانشجوی .2

 مازندران،ساری،ایران علومپزشکی سالمت،دانشگاه اطالعات فناوری گروه علمی استادیار،هیئت .3

حان، نوع خاصی از اضطراب است که با نشانه های جسمی، شناختی و رفتاری در شرایط آمادگی برای امتحان و انجام اضطراب امتسابقه و هدف:

، آزمون ها مشخص می شود. اضطراب امتحان زمانی به یک مشکل تبدیل می شود که انقدر زیاد شود که با آماده شدن برای امتحان و انجام آزمون

مطالب فوق، تحقیق حاضر به منظور بررسی شیوع اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی ساری انجام تداخل یابد؛ لذا با توجه به 

 گرفت.

 220انجام گرفت. از رشته های موجود در دانشکده پیراپزشکی با توجه به کمبود وقت 1394مقطعی در سال  -این مطالعه توصیفیمواد و روش ها:

ه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و دانشجویان کارآموزی و ناپیوسته به علت در دسترس نبودن از مطالعه خارج نفر از دانشجویان بصورت خوش

یان شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان ساراسون انجام گرفت و پس از توزیع پرسشنامه در بین دانشجو

و آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه  SPSS. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار پرسشنامه قابل سنجش بود 191

 تحلیل گردید.

نفر(  71% ) 2/37نفر( متوسط و  76% ) 8/39نفر( از دانشجویان دارای اضطراب ضعیف و  44% ) 23یافته های این پژوهش نشان داد که  یافته ها:

بود. بین میانگین نمره اضطراب در میان گروه های سنی مختلف  25/18 ± 7/6. متوسط نمره ی اضطراب امتحان در دانشجویان برابر شدید بودند

(. P=0.014(. میانگین نمره اضطراب براساس جنسیت دارای تفاوت آماری معناداری بود )P=0.558تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت )

 (.P=0.676ر بین افراد مجرد و متاهل یکسان گزارش شد )متوسط نمره ی اضطراب د

اضطراب امتحان دلیل اغلب ناکامی ها و شکست در آزمون هاست و یکی از معضالت جامعه محسوب می شود. با توجه به نتایج نتیجه گیری:

آمار انجام گردد که حاصل آن کاهش عوارض مطالعه، اضطراب امتحان در بین دانشجویان باال بوده لذا الزم است آموزش هایی جهت کاهش این 

 حاصل از اضطراب امتحان و افزایش آرامش روانی افراد می باشد.

 شیوع، اضطراب امتحان، دانشجویانواژه های کلیدی: 
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مقایسه تغییرات شاخص های مورفومتریک لبخند قبل و بعد از درمان ارتودنسی ثابت با سیستم اج وایز 

 گروه با و بدون کشیدن دنداناستاندارد در دو 

 4حسین خاکی،3،ملیحه لطیفیان2، روزبه راشد1فهیمه فرزانگان

 دانشیار دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .1

 زشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراناستادیار دانشکده دندان پ .2

 دانشجوی دانشکده دندان پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .3

 hoseinkhaki88@gmail.com رژیدتنت ارتودنسی دانشکده دندان پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .4

تاثیرات درمان های ارتودنسی ب رروی لبخند و ظاهر معطوف می شود. امرزو بسیاری از بیماران در دنیای امروز توجه روزافزونی به ابقه و هدف: س

ینیکی ارتودنسی کیفیت نتایج درمان ارتودنسی را با ارزیابی لبخند و بهبود ظاهر صورتشان می شنجند. با این وجود آنالیز لبخند در معاینات کل

کمتر مطالعه ای تغییرات شاخص های لبخند قبل و بعد از درمان ارتودنسی را مورد ارزیابی قرار داده اغلب نادیده گرفته می شود. نظر به این که 

است ، لذا این تحقیق به بررسی تغییرات شاخص های مورفومتریک لبخند قبل و بعد از درمان های ارتودنسی ثابت با و بدون کشیدن پرداخته 

 است.

 25سال که تحت درمان ارتودنسی قرار گرفته بودند انجام شد.  25تا  18بیمار خانم  50شته نگر بر روی این مطالعه کوهورت گذ مواد و روش ها:

نفر دیگر بدون کشیدن دندان درمان شده بودند. فوتوگراف های لبخند اجتماعی مربوط به  25نفر از این بیماران با کشیدن دندان های پرمولر و 

ورد ارزیابی قرار گرفت و شاخص های مورفومتریک لبخند در آن ها اندازه گیری  Smile Analyzerسط نرم افزار قبل و بعد از درمان این بیماران تو

و به منظور مقایسه دو گروه با و بدون کشیدن  Paired T testشد. سپس جهت مقایسه این شاخص ها قبل و بعد از درمان در هر گروه از آزمون 

 استفاده شد. Independent T testدندان از آزمون 

( و در گروه بدون کشیدن دندان تغییرات P = 0.033نتایج این تحقیق نشان داد که در گروه کشیدن دندان تغییرات شاخص لبخند )یافته ها: 

ایسه دو گروه ( معنی دار بود. با مقP = 0.001( ، و شاخص لبخند )P = 0.014( ، عرض دنتیشن قابل رویت در فک باال )P = 0.000ارتفاع لبخند )

( و نسبت فاصله کانینی به عرض P = 0.02درمان شده با و بدون کشیدن دندان مشخص گردید که در مقادیر قبل از درمان تنها عرض لبخند )

ییرات ( اختالف آماری معنی دار داشتند و تغP = 0.03( و در مقادیر بعد از درمان فقط نسبت فاصله کانینی به عرض لبخند )P = 0.04لبخند )

 معیارها نیز در دو گروه با یکدیگر اختالف آماری معنی دار نداشتند.

درمان ارتودنسی با سیستم اج وایز در گروه کشیدن دندان تنها باعث تغییر در شاخص لبخند شده بود. درمان ارتودنسی با سیستم نتیجه گیری: 

، عرض دنتیشن قابل رویت در فک باال و شاخص لبخند گردیده بود. درمان های  اج وایز در گروه بدون کشیدن دندان باعث تغییر در ارتفاع لبخند

 با و بدون کشیدن دندان با سیستم اج وایز تفاوت چندانی در تغیییرات معیارهای لبخند نداشتند.

مان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن لبخند اجتماعی ، شاخص  های مورفومتریک لبخند ، درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان ، در واژگان کلیدی:

 دندان ، سیستم استاندارد اج وایز
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Reference range for fasting blood sugar using generalized additive model for location, 

scale and shape: A population study in Mashhad (Iran)  

 Habibollah Esmaily 1 , Omid Kiani1 , Hamid Heidarian Miri1, Majid Ghayour-Mobarhan2  

1. Department of Biostatistics and Epidemiology, Health Sciences Research Center, School of Public Health, Mashhad University 

of Medical Sciences, Mashhad, Iran . kianibo911@mums.ac.ir 

2. Department of Biochemistry & Nutrition, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

 

Background and Objectives: Diabetes is one of most common chronic and non-communicable disease, with 

many complications including renal failure, blindness and non-traumatic amputation. Prevention diabetes of 

is possible through monitoring and control of blood glucose levels. Reference plots are used to screen those 

with abnormal Fasting Blood Sugar (FBS). The problem is that a reference plot derived in a specific 

population cannot be efficiently used in other population with different characteristics. The rational is that 

people are compared with their population FBS values. The present study aimed to figure out the reference 

plots for FBS in the population of Mashhad aged 35 to 64 years 

Martials and Methods: We used data from Mashhad Study with a sample size of 3874 aged 35 to 64 living 

in Mashhad. The dataset contained sex, age, and FBS. Exclusion criteria based on clinical history and 

laboratory tests to define the reference individuals. Generalized Additive Model for Location Scale and Shape 

(GAMLSS) was fitted to the data and the reference values were predicted according to the regression 

coefficients. In order to inquire the goodness-of-fit in GAMLSS we used worm plot and Q-test. All statistical 

analysis was performed by using statistical software R version 3.0.1 and the significance level was set to 0.05 

as usual. 
Results: Of the total sample size 40.2% was men and 59.6% was women. Mean and standard deviation of 

age were 45.04 and 8.96 respectively. The main results of this study include values of 5th, 10th, 25th, 50th, 

75th, 90th, 95th percentiles for FBS according to sex and age. FBS showed an increasing trend with age in 

both sexes. GAMLSS showed that borderline FBS levels for men and women aged 35-64 years were 

increased from 97 to 101 mg/dl and 94 to 104 mg/dl respectively. The ranges for defining high FBS levels 

were increased from 111 to 117 mg/dl in men and 108 to 119 mg/dl in women. Using Mann-Whitney 

nonparametric test, for FBS was not significantly different statistics of men compared with their 

corresponding range of women (P=0.80). 

Conclusion: GAMLSS could be used to determine the appropriate reference ranges for FBS and often 

provide more information rather than ordinary regression analysis. Furthermore this model result in more 

robust estimation in the presence of outlier and is able to fit a regression line for desired percentiles. These 

findings could be used in local preventive and health 
 policy plans. 

Key words: Reference range, Blood Sugar, GAMLSS, Population 
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Comparison of three data mining models for predicting diabetes by risk factors 

 Mohammad Taghi Shakeri1, Habibollah Esmaily1, Sadegh Rasoulinejad1  

1. Department of Biostatistics and Epidemiology, Health Sciences Research Center, School of Public Health, Mashhad University 

of Medical Sciences, Mashhad, Iran. rasoulins911@mums.ac.ir 

 

Background and Objectives: Diabetes is the most common diseases caused by metabolic disorder and the 

leading cause of death in Western societies. The pathogenesis of this complication is very high both in terms 

of medical costs and disability and it is one of the major issues in human health. One of the most effective 

measures to prevent this disease is to predict disease risk in susceptible healthy people. Given the application 

of data mining methods and their ability in matters of classification, nowadays these methods are used in 

various fields. Therefore in this study it has been attempted to address the data mining methods to predict this 

disease. 

Martials and Methods: In this research the information contained in the records of patients referred to health 

centers in Samen area in Mashhad in 2010 are used in which the variables of gender, age, body mass index, 

systolic and diastolic blood pressure and waist-to-hip ratio were studied. In this study using the logistic 

regression, neural networks and support vector machine different models of forecasting diabetes type II are 

determined and then the values of sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, the area 

under ROC curve, accuracy and kappa statistics are obtained for each of the items and in order to obtain the 

best model using the above-mentioned indicators the comparison between different models is performed. 

Results: The conducted surveys show that the area under the ROC curve for logistic regression, support 

vector machine and artificial neural network models were obtained as 0.78, 0.8 and 0.82. The accuracy of 

models was 0.72, 0.73 and 0.74 and their kappa statistics were 0.44, 0.46 and 0.48 respectively. 

Conclusion: Results showed that based on the applied measurement criteria the artificial neural network has 

the highest performance, support vector machine is in the second place and logistic regression had the lowest 

efficiency to predict diabetes and in general the overall results of the of this study indicate that machine 

learning algorithms lead to better and more efficient models than the classical statistical methods.  

Key words: data mining, logistic regression, support vector machines, neural networks, diabetes. 
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بررسی ارتباط قندخون ناشتا وسطوح لیپید پروفایل بر نتایج آنژیوگرافی با استفاده از مدل رگرسیون دو جمله 

 ای منفی

 4ردمحمدتاجف ،3پور تقی علی ،2شریف رضائی فاطمه،  1ساکی آزاده

 مشهد پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه واپیدمیولوژی،دانشکده آمارزیستی استادیارگروه .1

 rezaeisf931@mums.ac.ir مشهد پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه زیستی،دانشکده ارشدآمار کارشناس دانشجوی .2

 مشهد شکیپز علوم بهداشت،دانشگاه واپیدمیولوژی،دانشکده آمارزیستی دانشیارگروه .3

 مشهد پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه بهداشت،دانشکده آموزش استادیارگروه .4

امروزه با تغییر در سبک زندگی به ویژه الگوی غذایی و فعالیت بدنی شاهد افزایش میزان شیوع بیماری های قلبی عروقی می سابقه و هدف: 

ح چربی و  قند خون می شود و در نتیجه ریسک ابتال به بیمار های قلبی باشیم،افزایش میزان مصرف غذاهای چرب و شیرین باعث افزایش سطو

وگرافی، عروقی افزایش می یابد. آنژیوگرافی یک روش متداول در تشخیص درگیری عروق قلبی می باشد که در بسیاری موارد از بین افراد کاندیدِ آنژی

 ن سطوح چربی و قندخون در پیش آگاهی از نتیجه آنژیوگرافی می باشد.نتایج منفی استخراج می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بی

به روش نمونه  92-90نفر از بیماران کاندید آنژیوگرافی در بیمارستان قائم)عج( مشهد در طی سالهای  1187: در مطالعه مقطعی که مواد و روشها

د. متغیرهای دموگرافیک )سن، جنس و...( و متغیر های کلینیکی از جمله گیری غیراحتمالی )آسان( انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتن

( برای این بیماران بررسی شده است. زمانی که متغیر پاسخ از نوع شمارشی HDL,LDL,TG,TCسطح قندخون ناشتا و سطوح لیپید پروفایل )

پواسن است، اما با توجه به اینکه توزیع پواسن نسبت به بیش  باشد همانند تعداد رگهای درگیر، مدل اماری که در نظر گرفته می شود رگرسیون

( استفاده شده است تا  بتوان به  0،1،2،3پراکنشی داده ها حساس است، از مدل رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی برای تعداد رگهای درگیر ) 

با سطح  SPSS (v.16)ون کنیم.جهت تحلیل داده ها از نرم افزار خوبی ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی و تعداد رگهای درگیر را مدلسازی و آزم

 استفاده گردید.  05/0معنی داری 

( سه رگِ درگیر ٪30( دو رِگ درگیر و )٪18.2( یک رِگ درگیر، )٪17.8( آنژیومنفی،  )٪34بیمار کاندیِد آنژیوگرافی، ) 1187از بین یافته ها: 

منفی نشان داد که ارتباطِ معنی داری بین قند خون ناشتا، سن و جنس با تعداد عروق درگیر بیماران داشتند. نتایج مدل رگرسیون دو جمله ای 

 ( با نتایج آنژیوگرافی مشاهده نشده است.HDL,LDL,TG,TC(، اما ارتباط معنی داری بین سطوح لیپید پروفایل )p<0.05وجود دارد )

خون ناشتا )ابتال به دیابت( از جمله عوامل خطر پیشگویی کننده نتیجه آنژیوگرافی است، مطالعه حاضر نشان داد که سن و سطح قندنتیجه گیری: 

 اما سطوح لیپید پروفایل قابلیت پیشگویی برای نتایج آنژیوگرافی را ندارند.

  قند خون، لیپیدپروفایل،آنژیوگرافی، بیش پراکنش، رگرسیون دوجمله ای منفیواژگان کلیدی: 
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بازنمایش بر مهارت بیماران در تعویض -موزش مراقبت از استومی به شیوه شبیه سازی و نمایشمقایسه تاثیر آ

 کیسه استومی

 4عبداللهی ،عباس3یشاکر ،محمدتقی2پوراسماعیل زهره،1نبوی حشمتی فاطمه

 .مشهد،مشهد،ایران علومپزشکی مشهد،دانشگاه ومامایی پرستاری دانشکده ومدیریت بهداشت،روان تادیارپرستاری،گروهاس .1

 pouresmailz921@mums.ac.ir دانشجویی،مشهد،ایران تحقیقات مشهد،کمیته علومپزشکی ارشدپرستاری،دانشگاه کارشناسی دانشجوی .2

 .د،مشهد،ایرانمشه علومپزشکی آمارزیستی،دانشگاه استادگروه .3

 .مشهد،مشهد،ایران علومپزشکی دانشگاه علمی کلورکتال،عضوهیئت جراحی فلوشیپ .4
ای شود های آموزشی که موجب جلب مشارکت و همکاری بیماران تحت جراحی استومی دفعی رودهراهنمای مراقبتی استفاده از شیوه رد مقدمه:

دهند که بیماران در اولین مواجهه با استومی احساس باشد اما مطالعات نشان مییبازنمایش م-ها نمایشتوصیه شده است. یکی از این روش

های دیگر مانند شوند. لذا تعیین اثربخشی شیوهناخوشایندی دارند و بعضا با مشاهده ظاهرقرمز و متورم استومی دچار شوک و تنفر از استومی می

من نداشتن نگرانی از آلوده شدن محیط و ناخوشایندی از مواجه با استومی متورم؛ نحوه تواند ضسازی بیمار میسازی ضروری است. در شبیهشبیه

بازنمایش بر مهارت -سازی و نمایشتعویض کیسه استومی را تمرین کند. لذا این مطالعه با هدف مقایسه آموزش مراقبت از استومی به شیوه شبیه

  بیماران در تعویض کیسه استومی انجام شد.

گیری به شیوه دردسترس از نفر در هر گروه( انجام شد. نمونه 24ای)بیمار تحت جراحی استومی روده 48ین کارآزمایی بالینی بر روی اکار:روش

های آموزشی مشهد و به شیوه تخصیص تصادفی در دو گروه انجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه اطالعات دموگرافیک بین بیماران بستری در بیمارستان

تهیه شد. پس از  انجمن پرستاران کاناداهای استومی بود که بر اساس ابزار پیگیری آموزش "ای نحوه تعویض کیسه استومیلیست مشاهده چک"و 

بازنمایش آموزش مراقبت از استومی -امتیازدهی شد. در گروه نمایش 24گویه با حداقل صفر و حداکثر  12تایید روایی و پایایی، چک لیست نهایی با 

ها بر اساس سازی آموزشدادن، نمایش و آزمایش و سنجش انجام شد. در گروه شبیهای در چهار مرحله آمادگی، توضیحدقیقه 30طی سه جلسه  در

ساز فیزیکی ای بر روی شبیهدقیقه 30در سه جلسه  جهت دهی، مهارت آموزی شرکت کننده، شبیه سازی و توضیح بعدی(سازی )های شبیهگام

ها پس از ورود به خته انجام شد. چک لیست در حین تعویض کیسه توسط بیمار قبل و بعد از آخرین جلسه آموزش تکمیل شد. دادهپژوهشگرسا

 تجزیه و تحلیل شدند. SPSSافزار نرم

نفر( از  13% ) 1/59سال بود.  9/45± 2/10سازی و در گروه شبیه 95/53 ± 56/9بازنمایش -میانگین سنی بیماران در گروه نمایشها:یافته

%  8/43نفر( از کل بیماران بیسواد،  17% ) 4/35سازی زن بودند. از نظر تحصیالت % از بیماران گروه شبیه 0/50بازنمایش و -بیماران گروه نمایش

 78/4عویض کیسه استومی قبل)زوجی نشان داد که میانگین نمره مهارت تنفر( زیردیپلم و مابقی دیپلم و باالتر داشتند. نتیجه آزمون آماری تی 21)

(.همچنین میانگین نمره مهارت >p 001/0داری داشت)بازنمایش تفاوت آماری معنی-( در گروه نمایش45/20 ± 29/3( و پس از مداخله)62/14 ±

(. >p 001/0شت)داری دا( در گروه شبیه سازی تفاوت آماری معنی5/21 ± 79/2( و پس از مداخله)45/15 ± 34/4تعویض کیسه استومی قبل)

داری بین سازی بیشتر بود اما نتیجه آزمون آماری تی مستقل تفاوت آماری معنیبا اینکه میانگین نمره مهارت بیماران پس از مداخله در گروه شبیه

 میانگین نمره مهارت در دو گروه نشان نداد. 

شیوه مستقیم در مهارت بیماران در تعویض کیسه استومی موثر است  توان گفت آموزش مراقبت از استومی بهبرطبق نتایج پژوهش میگیری:نتیجه

شود قبل از تعویض کیسه، بیمار آموزش توان از این دو روش برای آموزش مراقبت از استومی به بیماران استفاده نمود. پیشنهاد میبنابراین می

 استومی مراحل را روی استومی خود تمرین نماید.مراقبت از استومی را بر روی شبیه ساز تمرین نماید و پس از کاهش تورم 

 سازیبازنمایش، شبیه-استومی، استوما، آموزش، نمایش های کلیدی:واژه

 IRCT:IRCT2014113020162N1کد ثبت 

 

O-61 



 

40 

 

تاثیر اجرای فرآیند پرستاری به روش کاغذی و الکترونیک بر رضایتمندی دانشجویان پرستاری و  مقایسه

 پرستاری ز مراقبترضایت بیماران ا

 3، فاطمه حشمتی نبوی2محمد رجب پور، 1سید رضا مظلوم
  انایرمرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، .1

مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،  3دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری  .2

 rajabpoorm921@mums.ac.irیرانا

  استادیار، گروه بهداشت روان و مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .3

کمبود رضایت دانشجویان از آموزشهای ارائه شده در دوران تحصیل، یکی از چالشهای حرفه پرستاری است که مستقیما بر کیفیت سابقه و هدف: 

ران کمک مراقبت و رضایتمندی بیماران تاثیر گذار است. بنابراین باید از روشهای علمی مانند فرآیند پرستاری در آموزش دانشجویان و مراقبت بیما

ی مختلفی اجرای فرآیند پرستاری از جمله کاغذی و الکترونیک، هر کدام دارای مزایا و محدودیتهایی است. پژوهش حاضر با هدف گرفت. روشها

راحی مقایسه تاثیر اجرای فرآیند پرستاری به روش کاغذی و الکترونیک بر رضایتمندی دانشجویان پرستاری و رضایت بیماران از مراقبت پرستاری ط

 گردید.

نفری اجرای فرآیند پرستاری به روش  32دانشجوی پرستاری که به دو گروه  64این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی با مشارکت  و روشها:مواد 

، در بیمارستان قائم )عج( مشهد انجام گردید. مداخله شامل اجرای فرآیند پرستاری 1393کاغذی و الکترونیک تخصیص تصادفی شدند، در سال 

هفته کارآموزی، برای بیماران تحت مراقبت خود بود. دانشجویان  2کترونیک یا کاغذی توسط دانشجویان هر کدام از گروهها در طول به روش ال

و  گروه الکترونیک با استفاده از نرم افزار فرآیند پرستاری الکترونیک که قبال در قالب یک طرح تحقیقاتی توسط پژوهشگران طراحی شده بود،

روه کاغذی، با استفاده از فرمهای کاغذی، فرآیند پرستاری را اجرا کردند. بعد از مداخله، رضایتمندی دانشجویان با پرسشنامه پژوهشگر دانشجویان گ

سط ساخته رضایت از روش اجرای فرآیند پرستاری و رضایتمندی بیماران با پرسشنامه پژوهشگر ساخته رضایت بیماران از مراقبتهای ارائه شده تو

و آزمونهای تی مستقل، من  16نسخه  SPSSجویان که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت، سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار دانش

 ویتنی، تی زوجی، کای اسکوئر و دقیق فیشر تحلیل شدند.

)از صد  9/68±2/14و گروه الکترونیک  3/37±7/4 پرستاریمیانگین نمره رضایتمندی دانشجویان گروه کاغذی از روش اجرای فرآیند  یافته ها:

( وجود داشت. بیشترین میزان رضایت دانشجویان گروه کاغذی از P=015/0نمره( بود که بین دو گروه از این نظر اختالف آماری معنی داری )

از  %7/93( و همچنین میزان رضایت %75آنها ) ( و کمترین میزان رضایت آنها مربوط به تخصیص زمان برای تکمیل%25طراحی فرمهای کاغذی )

آنها از موثر بودن نرم افزار در ارتقاء مراقبت بیمار، زیاد و خیلی زیاد بود و  %1/78دانشجویان گروه الکترونیک از طراحی نرم افزار الکترونیک و 

ود. میانگین نمره رضایتمندی بیماران از مراقبتهای پرستاری ( ب%7/15کمترین میزان رضایت آنها مربوط به کارآیی نرم افزار برای پرستاران شاغل)

بود که از این نظر اختالف آماری معنی داری بین دو گروه  8/80± 8/6 و از گروه الکترونیک 6/74± 9/6ارائه شده توسط دانشجویان گروه کاغذی 

 .( =045/0Pوجود داشت )

د. زیرا نرم افزار رکمک کو بیماران افزایش رضایتمندی دانشجویان پرستاری می توان به ، با بکارگیری تکنولوژی در آموزش پرستاری نتیجه گیری:

استقالل کاری آنها شود. البته به مطالعات بیشتری نیاز  الکترونیک فرآیند پرستاری، می تواند موجب توسعه اطالعات مراقبتی دانشجویان، افزایش

 مختلف مورد بررسی قرار گیرد.است تا فرصتها و چالشهای این مسیر از ابعاد 

 فرآیند پرستاری، رضایتمندی، رضایت بیمار، دانشجوی پرستاری  های کلیدی:واژه

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02245984 
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 شهر درمانی بهداشتی مراکز و بیمارستان شاغل در بررسی ارتباط هوش معنوی و رضایت شغلی ماماهای

 1394درسال مشهد

  3مظلوم سیدرضا ، 2گلمکانی ناهید ، 1رضائی اطمهف
 rezaeif922@mums.ac.ir  ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده مامایی، ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 . ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده مامایی، گروه استادیار .2

 .ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده شواهد، بر مبتنی های مراقبت مرکز پرستاری، گروه مربی .3

خود دارند. شناسایی عوامل موثر بر رضایت های مثبت است که افراد نسبت به شغل رضایت شغلی، نوعی از احساسات و نگرش  سابقه و هدف:

شغلی در پیامد و بهره وری سازمان و حتی زندگی فردی نقش بارزی ایفا می کند. امروزه پژوهش های جدید در حوزه مدیریت و سازمان، حکایت 

ی ماماها به عنوان یکی از اجزای موثر ( دارند. با توجه به نقش کلیدSpirituality at Workاز ظهور پارادایم جدیدی به نام معنویت در کار)

هدف بررسی رابطه هوش معنوی سیستم بهداشتی برای ارائه خدمات مامایی به دو قشر آسیب پذیر جامعه یعنی مادران و کودکان، مطالعه حاضر با 

 انجام شده است. ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانیشغلی  و رضایت

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که های بیمارستان مامای شاغل در زایشگاه 232بر روی  1394ی حاضر در سال مطالعه مواد و روشها:

به روش تصادفی)ماماهای زایشگاه( و  طبقاتی خوشه ای) ماماهای مراکز بهداشتی و پایگاه ها( انتخاب شدند انجام شد. طرح تحقیق توصیفی 

 SPSS20آوری گردید و توسط نرم افزار ی هوش معنوی بدیع و رضایت شغلی مینه سوتا جمعها با استفاده از پرسشنامهدهباشد. داهمبستگی می

 معنی دار در نظر گرفته شد. 05/0کمتر از  pو تحلیل شدند. میزان  و با استفاده از آزمون آماری پیرسون تجزیه

و میانگین نمره ی رضایت شغلی  41/157± 22/17ود. میانگین نمره ی هوش معنوی ماماها سال ب 50/34± 92/8میانگین سن ماماها  یافته ها:

بود. نتایج آزمون پیرسون نشان داد بین هوش معنوی با رضایت شغلی رابطه خطی مستقیم و معنی داری وجود  54/71± 94/10ماماها 

 (.p 295/0=r,<0001/0دارد)

لی در حرفه مامایی و نقش موثر هوش معنوی در رضایت شغلی، می توان با ایجاد برنامه های آموزشی با توجه به اهمیت رضایت شغ نتیجه گیری: 

 و بازآموزی با ارتقای هوش معنوی ماماها کمک موثری در بهبود رضایت شغلی ماماها انجام داد.

 هوش معنوی، رضایت شغلی، ماما واژگان کلیدی:
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ملکرد جنسی زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز سالمت شهر حمایت اجتماعی  با ع ارتباط  بررسی

 1394مشهد در سال 

 4، نگار اصغری پور3، سید رضا مظلوم2زهرا کامیابی نیا، 1صدیقه اظهری

 ضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی مشهدنویسنده مسئول. مربی و ع .1

 kamyabiniaz921@mums.ac.ir نویسنده اول. دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری مامایی مشهد. .2

 استاد مشاور آمار. دانشجوی دکتری پرستاری و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی مشهد .3

 ی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهداستاد مشاور. دکتری روانشناسی بالین .4

دارد. هر گونه اختالل در یکی از این  آنان زندگی بردن کیفیت باال و سالمتی احساس در مهمی نقش زنان در سالم عملکرد جنسی سابقه و هدف:

های تعیین کننده جتماعی یکی از شاخصمراحل ممکن است با عملکرد جنسی فرد تداخل کرده و منجر به ایجاد اختالالت جنسی شود. حمایت ا

 با عملکرد جنسی حمایت اجتماعی تعیین ارتباط  هدف تواند بر عملکرد جنسی زنان تاثیرگذار باشد. این مطالعه باسالمت اجتماعی است که می

 .است گرفته انجام زنان

 1394گانه سالمت شهر مشهد در سال مراجعین به مراکز پنجزن سنین باروری از  284شاهدی، بر  –مورد  این مطالعه بصورتها: مواد و روش 

(، حمایت اجتماعی دوک، مقیاس تعیین استرس، اضطراب و  FSFIها از طریق پرسشنامه عملکرد جنسی زنان)داده انجام گرفت.

با آزمون کای دو، من ویتنی  شده آوری جمع هایگردآوری شد. داده (، همراه با پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و ماماییDASS21افسردگی)

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد 20 نسخه SPSSآماری   افزار نرم از استفاده و رگرسیون خطی و با

 31.1±7.20و در زنان گروه شاهد)بدون اختالل عملکرد جنسی(  32.5± 7.86سن زنان در گروه مورد)اختالل عملکرد جنسی( : متوسطهایافته

(. همچنین مولفه حمایت اجتماعی p<0.05گر آن بود که بین عملکرد جنسی و حمایت اجتماعی اختالف معنی داری وجود داشت)بود. نتایج نشان

 درصد واریانس عملکرد جنسی را تبیین نمود. 15

پژوهش و شیوع باالی عملکرد  هایهای این مطالعه بیانگر ارتباط بین حمایت اجتماعی و عملکرد جنسی بود. با توجه به یافتهیافته گیری:نتیجه 

 جنسی زنان، مداخالت الزم جهت حمایت اجتماعی برای ارتقا عملکرد جنسی زنان ضروری است. 

 : عملکرد جنسی، اختالل عملکرد جنسی، حمایت اجتماعی، زنانهای کلیدیواژه
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 مان در زنان بارداربررسی تأثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و قصد انتخاب نوع زای

 2صدیقه یوسف زاده، 1 مهین اسماعیلی درمیان
 esmaeilim65@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد، مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، .1

 پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد کارشناسی ارشد، مامایی، دانشگاه علوم .2

به علت افزایش سزارین در سال های اخیر، درصد زایمان طبیعی رو به کاهش نهاده است. از آنجایی که نگرش منفی  خالصه مقاله:سابقه و هدف:

لذا آموزش های مناسب در راستای ارتقای سطح  نسبت به زایمان طبیعی یکی از مهمترین علل افزایش تمایل زنان باردار نسبت به سزارین می باشد

 نگرش زنان باردار و راهنمایی آنان در انتخاب بهترین روش زایمان، حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش خوش بینی در

 دوران بارداری بر نگرش و قصد انتخاب نوع زایمان زنان باردار انجام شد. 

هفته و بدون اندیکاسیون  30-34زن نخست باردار با حاملگی طبیعی  32مطالعه، مداخله ای از نوع قبل و بعد بوده است. این  :مواد و روش ها

دقیقه ای با  60جلسه  6انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. آموزش خوش بینی، طی  1393درمانی مشهد در سال  -سزارین از مراکز بهداشتی

هش و تمرین های فعال اجرا شد. پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه های روا و پایا انجام شدند. داده مشارکت گروهی واحدهای پژو

)کد ثبت  ( تجزیه و تحلیل شدند.22) نسخه  SPSSها با آزمون آنالیز واریانس یکطرفه، دقیق فیشر، ویلکاکسون، تی زوجی و با استفاده از نرم افزار 

N12015063022995  IRCT) در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران 

(. میانگین نمره p<0.001بود) 8/67±1/3و بعد از مداخله  6/47±3/10میانگین نمره نگرش نسبت به زایمان طبیعی قبل از مداخله یافته ها:

خاب نوع زایمان طبیعی بعد از مداخله (. قصد انتp<0.001بود) 5/29±6/9و بعد از مداخله  3/36±1/13نگرش نسبت به سزارین قبل از مداخله 

 (.P=006/0درصد کاهش یافت) 6/15درصد افزایش داشت و قصد انتخاب زایمان سزارین به  2/28

آموزش خوش بینی در دوران بارداری در ایجاد نگرش مثبت نسبت به زایمان طبیعی و در نتیجه کاهش میزان سزارین انتخابی مؤثر نتیجه گیری:

 است.

 آموزش، خوش بینی، نگرش، نوع زایمانکلیدی:واژه های 
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 ارتباط منبع کنترل سالمت جنین با رفتار های خود مراقبتی در زنان مبتال به دیابت بارداری

  5اخالقی فریده دکتر ، 4مظلوم رضا سید ، 3 پور اصغری ،نگار 2کردی معصومه ، 1هروان بنائی سیما مه
 : banaeihm@yahoo.com ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده مامایی، ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 .ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده هد،شوا بر مبتنی مراقبت تحقیقات مرکز مامایی، گروه استادیار .2

 مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده سینا، ابن بیمارستان رفتاری، علوم و روانپزشکی تحقیقات مرکز بالینی، روانشناسی گروه استادیار .3

 .ایران

 .ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده شواهد، بر مبتنی مراقبت تحقیقات مرکز پرستاری، گروه مربی .4

 .ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده زنان، سالمت تحقیقات مرکز مامایی، و زنان گروه استاد .5

می باشد. مشارکت بیماران دیابتی در فرآیند درمان و  دیابت بارداری یک بیماری شایع ولی بدون عالمت و در عین حال پر عارضه سابقه و هدف:

مدیریت بیماری توسط خودشان، بسیار حائز اهمیت است. از سویی، درک باور های بهداشتی زنان باردار، می تواند برای افزایش کیفیت خدمات 

ند مورد مطالعه قرار گیرد. لذا، مطالعه حاضر، با هدف قبل از تولد در نظر گرفته شود؛ چیزی که از طریق متغیر منبع کنترل سالمت جنین، می توا

 تعیین ارتباط منبع کنترل سالمت جنین با رفتار های خود مراقبتی در زنان مبتال به دیابت بارداری انجام شد.

درمانی و  -اکز بهداشتیزن مبتال به دیابت بارداری مراجعه کننده به مر 400این مطالعه همبستگی پیش بینی کننده بر روی مواد و روش ها: 

در شهر مشهد انجام گرفت.  اطالعات با استفاده از پرسشنامه  1394درمانگاه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 

مت جنین البس و و مقیاس منبع کنترل سالتوبرت و گالسگو  بر گرفته از مقیاس خالصه فعالیت های خود مراقبتی اطالعات فردی، خود مراقبتی

هفته، جهت خود مراقبتی، پیگیری شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم  2ورتل جمع آوری گردید. پس از تشخیص دیابت، افراد به مدت 

نظر  در 05/0( و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی استفاده شد. سطح معنی داری 16)نسخه spssافزار آماری 

 گرفته شد.

درصد( از زنان مبتال به دیابت بارداری، دارای منبع کنترل سالمت جنین از نوع  2/76نفر) 305بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه،  یافته ها:

 >p)ابعاد درونینتایج آزمون پیرسون نشان داد که بین سطح خود مراقبتی با  درصد( خود مراقبتی قوی داشتند. 0/47نفر) 188درونی بودند و 

منبع کنترل سالمت جنین، رابطه خطی مستقیم معنی دار وجود دارد؛ ولی، با بعد  (r=0/12و  p= 0/012)و افراد قدرتمند (r=0/18و  0/0001

 pرونی). نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی عمومی نیز نشان داد که دو بعد درابطه خطی معنی دار وجود ندارد (r= -0/07و  p= 0/163)شانس

( به عنوان متغیر های پیش بینی کننده خود مراقبتی محسوب شدند؛ در β= 0/070و  p=0/012( و افراد قدرتمند)β=0/168و  0/0001 >

 ( نداشت.β= -0/041و  p=0/163حالی که، بعد شانس رابطه معنی داری)

در خود مراقبتی دیابت بارداری آگاه شده و در راستای افزایش منبع اعضاء تیم بهداشتی درمانی باید از نقش این پدیده روانشناختی  نتیجه گیری:

 کنترل درونی و افراد قدرتمند و مسئولیت پذیری بیشتر زنان باردار، مداخالتی را انجام دهند.

 دیابت بارداری، خود مراقبتی، منبع کنترل، جنین واژگان کلیدی:

 

O-66 



 

45 

 

برموفقیت در ترک سیگار در بیماران مبتال به سندرم حاد  مشاوره ای ترک سیگار –تأثیر برنامه آموزشی 

 کرونری

 5واقعی سعید،4ابراهیمی محمود،3مظلوم رضا سید،2منظری ،زهراسادات1زاده کاظم زینب

 kazemzadehz921@mums.ac.ir دانشجویی،مشهد،ایران تحقیقات مشهد،کمیته پزشکی علوم ارشدپرستاری،دانشگاه کارشناسی دانشجوی .1

 .مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم مشهد،دانشگاه ومامایی پرستاری دانشکده جراحی-داخلی پرستاری،گروه استادیار .2

 .مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم انشگاهمشهد،د ومامایی پرستاری دانشکده جراحی-داخلی مربی،گروه .3

 .مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم مشهد،دانشگاه پزشکی دانشکده علمی هیئت وعروق،عضو قلب دانشیار،متخصص .4

 .مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم مشهد،دانشگاه ومامایی پرستاری دانشکده ومدیریت بهداشت،روان پرستاری،گروه مربی .5

روند. توصیه به ترک سیگار از بین تمام های زودرس در سراسر جهان به شمار میعروقی مهمترین عامل ناتوانی و مرگهای قلبی و : بیماریمقدمه

وجه عوامل خطر بیماری های قلبی، تنها عامل خطری است که به صورت صریح در گایدالین مراقبتی از بیماران مبتال به سندرم حاد کرونری مورد ت

های حمایتی ترک های ترک سیگار تاثیر دارد از جمله آنها استفاده از برنامهمختلفی بر موفقیت یا شکست افراد در برنامهعوامل  .قرار گرفته است

مشاوره ای ترک سیگار برموفقیت در ترک سیگار در بیماران مبتال به سندرم حاد  –تأثیر برنامه آموزشی سیگار است. هدف از این مطالعه تعیین 

 کرونری بود.

انجام های آموزشی مشهد بیمارستان بیمار مبتال به سندروم حاد کرونری بستری در 51بر رویاین کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار : کار روش

 ای ترک سیگارمشاوره –در گروه مداخله، برنامه آموزشی . ابزار مطالعه، پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه موفقیت درترک سیگار بودشد. 

نفره در دو جلسه اجرا شد. در جلسه اول آموزش در رابطه با مضرات سیگار، تأثیر سیگار بر دستگاه قلبی و عروقی،  3های به صورت گروهی درگروه

اهمیت ترک سیگار، عواقب و اثرات ادامه مصرف سیگار ارایه شد و در جلسه دوم به بررسی مشکالت ترک سیگار از طریق مشاوره پرداخته شد. 

ها با های تعیین شده پیگیری تلفنی شدند. دادهماه هر دو هفته یک بار انجام شد. گروه شاهد با اقدامات روتین فقط در زمان 3پیگیری تلفنی تا 

 تجزیه و تحلیل شد. 16نسخه   SPSSاستفاده از نرم افزار 

نفر(  19%) 3/37نفر( متاهل بودند. از نظر تحصیالت  46% ) 2/90نفر( و  48مرد ) %1/94سال بود. 54/54±65/10:میانگین سنی بیمارانیافته ها

 001/0، %9/25در برابر  %75ابتدایی بودند. نتیجه آزمون کای اسکوئر از نظر موفقیت در ترک سیگار در دو گروه مداخله و کنترل در مرحله اول) 

p=( در مرحله دوم و سوم ،)009/0، %29.6در برابر  %7/66 p= در مرحله ،)( 03/0، %37در برابر  %7/66چهارم و پنجمp= اختالف معناداری )

اگرچه در مرحله آخر نتیجه آزمون ( از نظر آماری اختالف معنادار نبود. p=062/0، %37در برابر  %5/62نشان داد اما در مرحله ششم بعد از مداخله)

 سیگار شدند بیشتر از گروه کنترل بود.از نظر آماری معنادار نبود اما همچنان درصد افرادی که موفق به ترک 

ای ترک سیگار توسط پرستاران بر موفقیت در ترک سیگار در بیماران مبتال مشاوره –نتایج این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی :نتیجه گیری

 به سندرم حاد کرونری موثر است. 

 ترک سیگار : ترک سیگار، آموزش ترک سیگار، مشاوره، موفقیت درکلید واژه ها
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 ادراک و تجارب زنان از چالشهای موجود در درمان ناباروری مردانه: یک مطالعه کیفی
 فاطمه زهرا کریمی1، علی تقی پور2، رباب لطیف نژاد رودسری3 ، سید علی کیمیایی4 ، سید رضا مظلوم5، ملیحه امیریان6

 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. .1

karimifz901@mums.ac.ir 
 قات علوم بهداشتی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. دانشیار، مرکز تحقی .2

 . ندانشیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرا .3

 علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه مشاوره خانواده، دانشکده .4

 مربی گروه آموزشی پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی برشواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. .5

 .م پزشکی مشهد، مشهد، ایراناستادیار گروه زنان، مرکز تحقیقات سالمت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علو .6

ضا برای درمان آن : ناباروری یک بحران پیچیده زندگی است که از لحاظ روان شناختی تهدیدکننده است، لذا در سالهای اخیر تقاسابقه و هدف

را تحمل می کنند. به  ی از آنبشدت افزایش یافته است، در ناباروری ناشی از علل مردانه نیز به طور معمول، زنان بار عمده درمان و تبعات ناش

لشهای موجود می دارد و آشنایی با چا بسزایی برای کمک به این افراد نقش آنها اصالح و رفع و مسایل و مشکالت درمانی همین دلیل شناخت

های موجود در درمان ز چالشهدف مطالعه حاضر تبیین ادراک و تجارب زنان ا تواند زمینه ساز برنامه ریزی جهت ایجاد تحول و بهبود شرایط شود.

 ناباروری مردانه است.

ابارور بودند صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته با زنانی که همسران آنها ن 30پژوهش کیفی حاضر به روش تحلیل محتوا انجام شد،  روش بررسی:

یس و سپس خط به تمام مصاحبه ها ضبط، دست نوبود و تا رسیدن به اشباع داده ها انجام شد.  هدف بر مبتنی گیری به روش نمونه گرفت، روش

 .خط تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی انجام شد

ن ر درمان، اسیر بودحرفه ای کاد -طبقه هزینه های گزاف درمانی، ناکارآمدی امکانات و صالحیت ارتباطی  4از تجزیه و تحلیل داده ها  ها:یافته

 در روند درمانی و شکست درمان استخراج گردید. 

ا ضرورت توسعه حمایتهای تجارب زنانی که با ناباروری مردانه مواجهه هستند حاکی از دغدغه های بسیار آنان در حوزه درمان است. لذنتیجه گیری: 

این گروه از زنان  نین در نظر گرفتن چالشهای درمانیمالی و عاطفی از مراجعان و ارتقا کیفیت خدمات درمانی به روشنی مشاهده می شود. همچ

 می تواند به برنامه ریزی مناسب جهت ارتقا کیفیت آن کمک نماید. 

 ناباروری مردانه، زنان، چالشهای درمانی، مطالعه کیفی  های کلیدی:واژه
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P-101 یان بالینی دانشکده دندانپزشکی مشهد، در سال بررسی عوامل استرس زای محیط دندانپزشکی در دانشجو

 94-95تحصیلی 

 3محسن قلی زاده ،2علیرضا چمنی ،1سیده مریم امیدخدا 

 دانشیار بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی مشهد،دانشگاه علوم پزشکی مشهد .1

 mums.ac.ir901chamania@نجم دندانپزشکی ، دانشکده دندانپزشکی مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشجوی سال پ .2

 دانشجوی سال پنجم دندانپزشکی ، دانشکده دندانپزشکی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد .3

بالینی هم قرار می گیرند. لذا این  دانشجویان رشته ی دندانپزشکی عالوه بر استرس های دروس تئوری، تحت استرس محیط: سابقه و هدف

المت موضوع بر کارایی آموزشی بالینی آن ها تاثیر منفی گذاشته و در طوالنی مدت منجر به اختالالت روانی و جسمی گردد. لذا با توجه اهمیت س

در دانشجویان بالینی دانشکده  روحی و جسمی یک دندانپزشک در جامعه، هدف از این مطالعه ، بررسی عوامل استرس زای محیط دندانپزشکی

 دندانپزشکی مشهد بود.

تحلیلی)مقطعی( در بین دانشجویان مقطع بالینی )سال سه تا شش( دانشکده دندانپزشکی مشهد در  -این مطالعه ی توصیفی :هامواد و روش

ندانپزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی ، صورت گرفت. فرم اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه تغییر یافته استرس محیط د94-95نیمسال اول 

( که به روش غیر تصادفی مبتنی بر هدف وارد 3نفر سال 38، 4نفر سال 36، 5نفر سال 35، 6نفر سال30نفر از دانشجویان) 139توسط  94-95

ظرات آن ها و پایایی با روش از تیپ های مختلف دانشجویی و اعمال ن Focus groupمطالعه شده بودند پاسخ داده شد. روایی بواسطه ی ایجاد 

، بازآزمایی تایید شد. سپس، میانگین امتیازات محاسبه گردید و از آزمونهای توصیفی جهت تحلیل توصیفی و از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف

 جهت تحلیل داده استفاده شده است. T-Test ،ANOVAکای اسکور، 

بود و باالترین میانگین نمره کلی استرس محیط کار دندانپزشکی  2.37± 0.46مورد مطالعه   میانگین نمره کلی استرس در دانشجویان ها:یافته

(. تفاوت معنی داری در میانگین نمره کلی استرس بین دانشجویان سالهای مختلف 0.38 ± 2.57در دانشجویان سال سوم مشاهده گردید )

(. همچنین اختالف آماری معنادار (P_Value<0.05معنادار بود 6و 5سال با 3( که این اختالف در بین سالP_Value= 0.005مشاهده شد )

(   مشاهده شد، P_Value= 0.014در میانگین نمره کلی استرس دانشجویان سالهای مختلف بر حسب متغیر علت انتخاب رشته دندانپزشکی )

خانه، محل سکونت در دانشگاه ،  اولویت اول انتخاب رشته ی در حالی که در رابطه با متغیرهای جنس، معدل ، سهمیه ، وضعیت تاهل ، دوری از 

دندانپزشکی و گروه سنی مشاهده نشد. دربررسی حیطه های مختلف استرس محیط کار دندانپزشکی در دانشجویان سالهای مختلف تفاوت معنی 

 (.P_Value<0.05داری در حیطه کارایی دانشگاهی و آموزش کلینیکیدیده شد)

ته ها نیاز به کاهش استرس در دانشجویان سال سه که به تازگی وارد فانتوم شده اند را نشان می دهد و لزوم بازنگری در آموزش یافنتیجه گیری:

 کلینیکی و کارایی دانشگاهی را در جهت کاهش استرس، به اساتید و مسئوالن دانشکده نشان می دهد. 

 دندانپزشکیعوامل استرس زا، دانشجویان بالینی،  های کلیدی:واژه

 کمیته مشورتی دانشجویی ، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانوابستگی سازمانی: 
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P-102 Computational analysis to miRNAs prediction which target 3′-UTR of mTOR gene  
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Background: The mechanistic/mammalian Target Of Rapamycin (mTOR) is a Ser/Thr kinase, the key downstream 

effector of PI3K pathway that controls several anabolic processes in cell growth and proliferation. Dysregulation of 

this gene has been implicated in several diseases, including cancers. MicroRNAs (miR) are small-non-coding and 

single strand RNAs that inhibit protein translation by targeting the 3′-UTR of mRNA. There are two types of miR: 

onco miR and tumor suppressor miR.  As with previous, dysregulation in miR also is being seen in many of cancers. 

This study aimed to the prediction of any miRs that target the 3′-UTR of mTOR by using of computational methods. 

Materials and methods: This is a computational/bioinformatical study was conducted on some software's and data 

banks including miRBase, TargetScan Humans, miRanda, microCosm, PicTar, miRTar, miRWalk, TarsBase and so 

on during 2015. Gene ID, symbol or accession number in Gene, NCBI or Ensemble was used in this software's in 

order to prediction. After submission, Data from each of them were collected and insert to excel for more analysis. 

Among the results, the miR that has more repeat in data banks was selected as a most valuable result.  

Results: Data were collected from 13 data banks and miR prediction software's. In total thousands of miR were 

checked to the determination of most repeated. Totally, 8mer and 7mer-m8 seed match were observed in 53 and 120 

miR predicted, respectively. The final analysis is shown the two miR including hsa-miR-100-5p and hsa-miR-99a-5p 

were the most repeated (%92.3, p<0.05) almost in all of the data banks (12 of 13) that target the 3′-UTR of mTOR. 

Conclusion: According to these findings, hsa-miR-100-5p and hsa-miR-99a-5p are two candidates miR can target the 

mTOR mRNA and silence the translation of them. This is considered as a post-transcriptional regulation in gene 

translation. To confirm this in silico findings, data must examine with additional tests including luciferase assay. 

Keywords: mTOR, microRNA, miR prediction, hsa-miR-100-5p, hsa-miR-99a-5p 
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Background and Objectives: Chronic kidney disease (CKD), a worldwide epidemic, is a complex disorder 

with high socioeconomic cost. The Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet is a well-

established overall dietary pattern with components, which has been identified as potential risk factors. This 

study was conducted to examine the association between adherence to the DASH score and incident CKD 

among an Iranian population. 

Martials and Methods: We followed-up 1630 participants (50.5% women, mean age: 42.8 years) within 

the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) for 6 years, who were initially free of CKD. Baseline diet was 

assessed using a valid and reliable 168-item food-frequency questionnaire. A DASH score based on eight 

components (fruits, vegetables, whole grains, nuts and legumes, low fat dairy, red and processed meats, 

sweetened beverages, and sodium) was calculated. Estimated glomerular filtration rate (eGFR) was 

calculated using the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study equation and CKD was defined 

as eGFR <60 mL/min/1.73 m2. Odds ratios (ORs) using multiple logistic regression reported for the 

association of incident CKD with DASH score. 

Results: The incidence of CKD among those in the top quartile of the DASH score was 30%, which was 

18% lower than among those in the bottom quintile. After controlling for age, sex, and total energy intake, 

adherence to the DASH diet was inversely associated with the incident CKD (OR: 0.55; 95% CI: 0.37-0.51). 

These associations remained significant even after additionally adjustment for physical activity, smoking, 

family history of diabetes, serum triglycerides, BMI, hypertension, and diabetes.  

Conclusion: Adherence to the DASH-style diet is associated with a lower risk of incident CKD among 

adults during 6 years of follow-up. 

Keywords: DASH; Chronic kidney disease; Glomerular filtration rate; Diet quality 
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P-104 Proteomics screening of molecular targets of curcumin in mouse brain 
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Background and Objectives:Curcumin is one of the most important constituent of Curcuma longa L. with 

antioxidant, anti-inflammatory and anticancer effects. Over the last 60 years, more than 3000 studies have 

demonstrated that curcumin has antioxidant, antibacterial, antifungal, antiviral, anti-inflammatory, 

antiproliferative, pro-apoptoticand anti-atherosclerotic effects.  In this study, we investigated potential 

intracellular targets of curcumin by affinity chromatography based on target deconvolution. 

Martials and Methods:Curcumin was immobilized through a linker to sepharose beads as solid matrix. Pull 

down assay was performed by passing tissue lysate of mouse brain through the column to enrich and purify 

curcumin interacting proteins. Then proteins were separated using two-dimensional gel electrophoresis and 

identified using MALDI/TOF/TOF mass spectrometry. 

Results: 11 proteins were identified among the detected spots by MALDI-TOF-TOF. MASCOT search 

engine was used for data analysis.  All confidence intervals of identified proteins were 100%. The 

information of identified proteins  including Protein Name/Gene names, Sample name, Swiss Prot Accession 

number, Confidence Interval(C.I.%) , Protein Score, Sequence coverage(%),theoretical MW(Da)/pI, Unique 

peptides detected, sequence of identified peptide with the highest ion score. The identified proteins were: 

Creatine kinase, gamma enolase, annexin 5, phosphoglycerate mutase 1, 14-3-3 delta alpha (14-3-3 alpha 

and delta are the phosphorylated forms of Raf-activating 14-3-3 beta and zeta), tubulin beta, beta actin like 

protein, 14-3-3 tata and gamma, peroxiredoxin 2, alpha enolase, fructose bisphosphate aldolase A. 

Conclusion: In this paper affinity based target purification showed that curcumin can physically interact 

with proteins involved in antioxidant, glycolytic and metabolic activities may explain some of its 

anticarcinogenic and pharmacological effects. Identification of curcumin interacting proteins may help in 

evaluating biological and side effects of this natural compound. Our results show that curcumin physically 

binds to a wide range of cellular proteins including structural proteins, metabolic enzymes and proteins 

involved in apoptosis pathway. Finding curcumin interacting proteins may help in understanding a part of 

curcumin pharmacological effects. 

Key words: Affinity chromatography / Curcuma longa L. / Curcumin /Proteomics / Target deconvolution 
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P-105 ( تاثیر عصاره هیدروالکلی شاتره گل ریز Fumaria parviflora Lamبرسلو )سوری ل های خونی موش 

  3قربانی علی ، 1.2 وحیدی زهره ، 1,2 مردانی فاطمه ، 1,2 مرزونی زارع هادی ، 1,2 اسماعیلی علیرضا سید

 imunoman2009@gmail.com . ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم نشگاهدا ایمنولوژی، تحقیقات مرکز .1

 . ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، پزشکی،دانشکده شناسی ایمنی گروه دانشجویی، تحقیقات کمیته .2

 . ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه بیوتکنولوژی، گروه .3

 Fumaria( موجود می باشد. گونه دارویی این گیاه در دنیاFumaria Lاله از جنس شاتره )گونه گیاه علفی یک س 7در ایران سابقه وهدف: 

officinali (می باشد که دارای خاصیت صفرا بر است. گونه دارویی شاترهFumaria officinalis در ایران موجود نمی باشد؛ گونه ای از آن )

است. در این  Fumaria parvifloraص درمانی مشابهی باگونه دارویی آن دارد، گونه که در طب سنتی ایران مورد استفاده قرار می گیرد و خوا

( برسلول های خونی موش کوچک آزمایشگاهی مورد بررسی Fumaria parviflora Lam مطالعه تاثیر عصاره هیدروالکلی شاتره گل ریز )

 قرارگرفت.

گرم به گروه های کنترل)بدون درمان( و سه گروه  200±5الغ با وزن تقریبی سر موش صحرایی نر ب 40: در این مطالعه تجربی مواد وروش ها

عصاره هیدروالکلی شاتره دریافت نمودند.( تقسیم  mg/kg 300، 200، 100روز به ترتیب دوز های  30و 15تیمار)به صورت خوراکی به مدت 

متوسط هموگلوبین و پالکت برای هر گروه به طور جداگانه اندازه شدند. شاخص های تعداد گلبول های سفید و قرمز، میانگین هماتوکریت، حجم 

 آماری قرار گرفت. تجزیه و تحلیلمورد  SPSS17گیری شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار 

رت معنی داری در گروه های مورد آزمایش میانگین میزان هماتوکریت، گلبول های سفید و قرمز، هموگلوبین و پالکت به صو 15در روز یافته ها: 

( میانگین گلبول قرمز 30اما در مرحله دوم آزمایش )روز  (.≥p 05/0دریافت کننده عصاره هیدرو الکلی شاتره نسبت به گروه کنترل افزایش یافت)

(. اما در دیگر گروهها ≥p 05/0)میلی گرم عصاره هیدرو الکلی شاتره نسبت به گروه کنترل تغییر معنی داری نداشت  100در گروه دریافت کننده 

 هماتوکریت، گلبول های سفید و قرمز، هموگلوبین و پالکت به صورت معنی داری مشاهده گردید.افزایش میزان 

: با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه اخیر، عصاره هیدروالکلی شاتره با افزایش گلبول قرمز در فرایند خون سازی و با افزایش نتیجه گیری

 لبول های سفید درتقویت سیستم ایمنی موثر است.گ

 : عصاره هیدروالکلی، شاتره گل ریز، سلول های خونی.کلمات کلیدی
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Background and Objectives: The positive roles of antioxidants on the brain development and learning 

and memory have been suggested. Vitamin C (Vit C) has been suggested to have antioxidant and 

neuroprotective effects. This study was done to investigate the effects feeding by Vit C during neonatal 

and juvenile growth on learning and memory of rats. 

Martials and Methods: The pregnant rats were kept in separate cages. After delivery, they were randomly 

divided into four groups including: 1) Control 2) Vit C 10 mg/kg (Vit C 10) 3) Vit C 100 mg/kg (Vit C 

100) and 4) Vit C 500 mg/kg (Vit C 500).  The rats in the control group received normal drinking water, 

whereas the groups 2, 3 and 4 received the same drinking water supplemented with Vit C  (10, 100 and 

500 mg/ kg respectively) from the first day after birth through the first 8 weeks of life of offspring. After 8 

weeks, 10 male offspring of each group were randomly selected and tested in the Morris water maze 

(MWM) and passive avoidance (PA) tests. All data were expressed as means ± SEM. SPSS software (11.5) 

was used to evaluate data. Differences were considered statistically significant when p<0.05. 

Results: In MWM, treatment by 10- 500  mg/ kg Vit C reduced both the time latency and traveled distance 

to reach he platform compared to control group(P<0.001). All 10, 100 and 500 mg/ kg of Vit C increased 

the time spent in target quadrant (P<0.05- P<0.001). In PA test, the treatment of the animals by 10 and 100 

mg/kg of Vit C significantly increased the latency for entering the dark compartment (P<0.05- P<0.001).  

Conclusion: These results allow us to propose that administration of Vitamin C during juvenile growth 

improves learning and memory of rats. 

Key words: Vitamin C, Juvenile, Learning, Memory. 
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Background and Objectives: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common malignancy in 

children. Patient improvement completely depends on early diagnosis of ALL. So there is a great demand 

for early diagnosis of ALL. In this study, a novel assay based on dual-aptamer (Sgc8c and ATP aptamers)-

functionalized graphene oxide complex was designed for rapid and sensitive identification of Molt-4 cells 

(human acute lymphoblastic leukemia T-cell). This assay relies on internalization of dual-aptamer-

functionalized graphene oxide complex into Molt-4 cells, but not into U266 cells, using Sgc8c aptamer as 

molecular recognition probe, and release of FAM-labeled ATP aptamer from the complex in the presence of 

high amounts of ATP in lysosome, leading to a strong fluorescence emission. 

Martials and Methods: Formation of dual-aptamer-functionalized graphene oxide complex was analyzed 

by fluorometric analysis and gel retardation assay. The internalization of complex was monitored by flow 

cytometry and fluorescence microscopy in Molt-4 (target) and U266 cells (nontarget) with dual-aptamer-

functionalized graphene oxide complex. Also the function of the designed assay was further assessed in 

imatinib-treated Molt-4 cells. 

Results: Our results showed that the developed complex was efficiently internalized into target cells and 

induced a strong fluorescence emission. Furthermore, the practicality of the designed complex was 

confirmed in imatinib-treated target cells. 

Conclusion: A dual-aptamer-functionalized graphene oxide was designed for sensitive and selective 

detection of Molt-4 cells, based on internalization of the complex into target cells by targeting PTK-7 on the 

surface of target cells (Molt-4) by Sgc8c aptamer, and ATP-induced release of FAM-labeld ATP aptamer 

from the complex. The complex showed a significantly fluorescence emission for target cells while it was 

not internalize into nontarget cells (U266 cells). 

Key words: Aptamer, Graphene oxide, Imatinib, Leukemia 

  



 

55 

 

P-108 های بررسی اثر دزهای کم پرتو یونیزان بر میزان بیان ژنIL-4  وIFN-γ های طحال موش لنفوسیتBalb/C 

 6، سارا خادمی 5، سپیده عبداللهی 4، حسین عظیمیان 3، مجتبی سنکیان 2، محمدتقی بحرینی طوسی 1مریم نجفی امیری

 najafiam921@mums.ac.ir دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .1

 اه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران استاد گروه آموزشی فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی مشهد، دانشگ .2

 استادیار گروه آموزشی ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران  .3

 دانشجوی دکترای فزیک پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .4

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی  .5

 دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران  .6

های با گسترش کاربرد پرتوهای یونیزان در صنعت و علوم پزشکی، آثار این پرتوها خصوصاً در دزهای کم، توجه محققین را در حوزه سابقه و هدف:

گذارند، این پژوهش با توجه به این که پرتوهای یونیزان آثار قابل توجهی بر سیستم ایمنی می .ی و پزشکی به خود جلب کرده استمختلف بیولوژ

 طراحی گردید. Balb/Cهای طحال موش نژاد در لنفوسیت IFN-γو  IL-4های با هدف بررسی اثر دزهای کم پرتوهای یونیزان بر میزان بیان ژن

در بیمارستان  60-میلی گری از کبالت 100و  20،50ها در گروه های مختلف تحت تابش تمام بدن پرتوهای گاما با دزهای موش مواد و روش ها:

و سنتز  RNAهای طحال موش جداسازی گردید و سپس بعد از استخراج دهی، سلولساعت پس از تابش 24امید مشهد قرار داده شدند. 

cDNAهای ، میزان بیان ژنIL-4 و IFN-γ ی تکنیک به وسیلهReal-Time PCR  بررسی شد. همچنین، نسبتIFN-γ/IL-4  به منظور

 .تجزیه و تحلیل گردید Tو آزمون  20SPSSافزار های ایمنی محاسبه و کلیه نتایج  با استفاده از نرمتر پاسخبررسی دقیق

ها درگروه تابش داده باشد. بررسی دادهر دزهای کم پرتوهای یونیزان میهای ایمنی دی تغییرات پاسخنتایج این مطالعه نشان دهندهیافته ها:

 Th1های ایمنی به سمت در مقایسه با گروه کنترل و تغییر پاسخ IFN-γ/IL-4ی افزایش معنادار نسبت دهندهمیلی گری نشان 20شده با دز 

غیرمعناداربوده  IFN-γ/IL-4، کاهش IL-4هش معنادار در بیان ژن میلی گری،علی رغم کا 50است، در حالیکه در گروه تابش داده شده با دز 

 .دهد، افزایش غیرمعنادار را نشان میIFN-γ/IL-4، نسبت IL-4میلی گری ضمن افزایش معنادار بیان ژن  100و در گروه تابش داده شده با دز 

نی، به سمت ایمنی هومورال و یا سلولی گردد و تغییر در توانند موجب فعال شدن سیستم ایمدزهای کم پرتوهای یونیزان می :نتیجه گیری

های ایمنی تا حد زیادی به دز وابسته است. از آنجا که دزهای کم در کاربردهای تشخیصی پرتوهای یونیزان و نیز در مشاغل پرتوی دریافت پاسخ

 .گیر با مشکالت خودایمنی بسیار مهم و کاربردی باشندی پزشکی و نیز بیماران درتوانند برای پرتوکاران، جامعهشوند، این نتایج میمی

 ، دزهای کم پرتوهای یونیزان، سیستم ایمنی، بیان ژنBalb/Cموش نژاد  واژگان کلیدی:
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Background and Objectives: Small ubiquitin-like modifier (SUMO) are a family of Ubiquitin like proteins 

that are involved in wide variety of signalling pathways. Sumoylation as a post translational modification is 

well known in Eukaryotic cells. The aim of this study was to investigate sumoylation pattern of proteins 

after intoxication with diazinon and co administration of crocin as a protective compound. 

Martials and Methods: Effects and evaluation of  hif-sumo and  p53- sumo proteins in poisoning with 

diazinon and effect of crocin in rat. these proteins were immunoprecipitated and the level of sumoylated was 

measured by western blotting. Crocin at doses 12.5, 25 and 50 mg/kg were injected intraperitoneally to rats. 

Crocin most important cause is the color of the saffron plant. Crocin in extensive studies performed  and it 

refers to the role of antioxidant and anti-apoptotic. Diazinon is an organophosphate insecticide with a change 

in the interaction of intracellular oxidative stress can cause programmed cell death. More over HIF and P53 

protein levels, as known SUMO substrates were studied. 

In brief global SUMOylation , HIF-1 and P53 were evaluated using western blotting. To measure SUMO-

HIF-1 and SUMO-P53 levels, these proteins were immuno precipitated and then subjected to western 

blotting. 

Results: Our data showed that Diazinon, Vitamin E and 50 mg/kg significantly decreased SUMO-1 adducts, 

while they did not significantly changeed SUMO-2,3 levels. Co administration of diazino and 25 and 50  

mg/kg crocin significantly decreased SUMO-1 adducts. 25 mg/kg crocin significantly increased SUMO2,3 

levels. 

Conclusion: We showed that SUMOylation of HIF and P53, in all experimental groups, plays a key role in 

regulation of active form of these transcription factors. 

In conclusion SUMOylation could be considered as one of the important signalling pathway in intoxication 

with diazinon and explanation of protective effects of crocin. 

Keyword: Saffron, Crocin, Diazinon, Apoptosis, SUMOylation, SUMO1, SUMO2/3, P53. HIF. 
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P-110 Portulaca oleraceaffects muscarinic receptors of guinea-pig tracheal smooth muscle 
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Introduction: The relaxant effect of PortulacaoleraceaL.(P. oleracea)on tracheal smooth muscles (TSM) 

has been shown.  To investigate one possible mechanism responsible for the Methods: relaxant effect of P. 

olerace, its effect on muscarinic receptors (MR) of TSM was examined. Concentration response curves to 

methacholine were performed in the presence of three concentrations of aqueous-ethanolic extract from 

aerial part of the plant (0.25, 0.50 and 1.00 mg/ml), 10 nM atropine, and saline. The values of EC50 (effective 

concentration causing 50% of maximum response) and (CR-1) [(EC50 of test solutions/ EC50 of saline)-1] 

were measured. The study was done non-incubated (group 1), incubated tissues with propranolol and 

chlorpheniramine (group 2) and incubated tissues with propranolol (group 3).  

Results: Concentration-response curves to methacholine were shifted to the right and  EC50 methacholine 

were higher in the presence of atropine, medium and highest extract concentrations in all groups and its low 

concentration in group 3 compared to saline (p<0.05 to p<0.001). In addition, EC50 methacholine in the 

presence of high extract concentration (27.00 ± 2.12) in group 2 was greater than its low (10.33 ± 1.54) and 

medium (16.83 ± 2.52) concentrations (p<0.001 and P < 0.05 respectively). The values of the CR-1 obtained 

in the presence of all extract concentrations in all groups were lower than that of atropine (P<0.05 to P 

<0.001).  

Conclusion: An inhibitory effect for the extract of P. oleraceon MR of TSM was shown and a histamine 

(H1) receptor blockade was also suggested. 

Key words: Portulaca olerace, muscarinic receptor, tracheal smooth muscle, inhibitory effect, aqueous-

ethanolic extract 
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Background and Objectives: The positive roles of antioxidants on brain development and learning and 

memory have been suggested. Nigella Sativa (NS) has been suggested to have antioxidant and 

neuroprotective effects. This study was done to investigate the effects feeding by the hydro-alcoholic extract 

of NS during neonatal and juvenile growth on learning and memory of rats. 

Martials and Methods: Fourteen pregnant rats were kept in separate cages. After delivery, they were 

randomly divided into four groups including: 1)Control 2)  NS100 mg/kg(NS 100) 3) NS 200mg/kg(NS 200) 

and 4) NS400mg/kg(NS 400).  Rats in the control group received normal drinking water, whereas the group 

2, 3 and 4 received the same drinking water supplemented with the hydro-alcoholic extract of Nigella sativa 

(100, 200 and 400 mg/ kg respectively) from the first day after birth through the first 8 weeks of life of 

offspring. After 8 weeks, 10 male offspring of each group were randomly selected and tested in the Morris 

water maze (MWM) and passive avoidance. All data were expressed as means ± SEM. SPSS software (11.5) 

was used to evaluate data. Differences were considered statistically significant when p<0.05. 

Results: In MWM, treatment by 400 mg/ kg extract reduced both the time latency and traveled distance to 

reach he platform compared to control group (p<0.05- p<0.01). Both 200 and 400 mg/ kg of the extract 

increased the time spent in target quadrant p<0.05- p<0.01). In passive avoidance test, the treatment of the 

animals by 200 and 400 mg/kg of NS extract significantly increased the time latency for entering the dark 

compartment (P < 0.05- P < 0.001).  

Conclusion: These results allow us to propose that feeding of the rats by the hydro-alcoholic extract of NS 

during neonatal and juvenile growth have positive effects on learning and memory. The effect might be due 

to the anti-oxidative effects. 

Key words: Nigella Sativa, Neonatal, Juvenile, Learning, Memory, Oxidative stress. 
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Background and Objectives: Leishmania species which belongs to Kinetoplastide family must defend self 

against free radicals to survive in host macrophages. Iron-Superoxide dismutase (Fe-SOD) is an antioxidant 

enzyme in Leishmania spp, which prevent cellular oxidative damages. 

 Martials and Methods:In this comparative study, we assessed expression of mitochondrial Iron superoxide 

dismutase (SOD A) and glycosomal (SOD B) in 26 meglumine antimoniate (Glucantime®) sensitive and 

resistant isolated Leishmania tropica .  The used method was real-time PCR. Sensitive and resistant L. tropica 

parasite were isolated from anthroponotic cutaneous leishmaniasis (ACL) patients.  

Results: Real time RT-PCR revealed a significant up and down regulation of SOD A (2.87 Folds) (P<0.05), 

and SOD B (-3.48 folds) (P<0.05) in sensitive isolate compared to resistant  one ,respectively. 

Conclusion: Our primary results suggested that Leishmania parasites can potentially contribute in growth 

and survive within host macrophages in interface with the antimony drugs, by using different levels of 

superoxide dismutase expression as defense mechanisms . 

Key words: Super Oxide Dismutase, sensitive, Resistant, L. tropica, RT-PCR 
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P-113 تاثیر مصرف مالتونین بر شاخص های قلبی و تنفسی ورزشکاران 

 ، محمد رضا عطاالهی2عباس پاک نهاد، 1,2، مریم شرفی1رنوش فنون، ف1سوسن نعمت الهی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه فرهنگیان فارس، مرکز آموزش عای سلمان فارسی، شیراز، ایران .1

 arg.abbas@yahoo.com انشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، د .2

 دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. .3

عروقی دارد و کاهش مالتونین با افزایش رگ  –مالتونین نقش بسیار مهمی در تعدیل و تنظیم دمای روزانه بدن و تنظیم دستگاه قلبی  مقدمه:

 و ضربان قلب همراه است.  تنگی و در نهایت افزایش فشار خون

حداکثر اکسیژن مصرفی در دو مرحله قبل و بعد از  فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، دمای بدن و عوامل ضربان قلب، در این مطالعه روش:

سال شهرستان  30تا  20جامعه آماری این پژوهش را مردان والیبالیست  مصرف مالتونین در دو حالت استراحت و فعالیت ورزشی اندازه گیری شد.

 ± 29/5کیلوگرم، قد  95/69 ± 76/3سال، وزن  40/23±72/1نفر مرد والیبالیست )سن  20فسا تشکیل دادند. نمونه آماری پژوهش

ا هکیلوگرم بر متر مربع( بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. در مرحله اول آزمودنی 64/23 ± 31/1سانتیمتر و شاخص توده بدن 1/172

گراد تا سر حد خستگی درجه سانتی 30در ساعت یک بعد از ظهر آزمون شاتل ران )جهت تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی( را در شرایط دمایی 

ه دوم، اجرا کردند. بالفاصله بعد از اتمام آزمون، ضربان قلب، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و دمای زیر زبانی آزمودنی ها ثبت شد. در مرحل

میلی گرم داروی مالتونین مصرف کردند و بعد از گذشت یک ساعت، آزمون شاتل ران با شرایط دمایی یکسان  5ساعت همان آزمودنی  72عد از ب

تنفسی مورد نظر از آزمون تی زوجی  –گیری شد. برای بررسی اثر مصرف مالتونین بر شاخص های قلبی تکرار شد و عوامل ذکر شده مجدداً اندازه

 ده شد.استفا

(. همچنین   = 001/0Pنتایج نشان داد که مصرف مالتونین باعث کاهش معنی دار ضربان قلب استراحتی و فعالیت ورزشی می شود ) یافته ها:

(، فشار خون   = 001/0P( و فعالیت ورزشی )  = 013/0Pمصرف مالتونین باعث کاهش معنی دار عوامل فشار خون سیستولیک استراحتی )

( می شود. همچنین، مصرف مالتونین دمای بدن در حالت استراحت   = 001/0P( و فعالیت ورزشی )  = 034/0Pاستراحتی ) دیاستولیک

(001/0P =  ( و فعالیت ورزشی )001/0P =  را نیز به طور معنی داری کاهش داده است. در نهایت دریافت مالتونین باعث افزایش معنی دار )

 (.   = 001/0Pست )حداکثر اکسیژن مصرفی شده ا

یافته های این مطالعه نشان داد مصرف مالتونین موجب کاهش معنا دار ضربان قلب، فشار خون و دمای بدن در هر دو حالت  نتیجه گیری:

یش عملکرد استراحتی و فعالیت ورزشی می شود. بنابراین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مالتونین می تواند به عنوان مکملی در افزا

 ورزشی استفاده گردد.

 تنفسی، ضربان قلب -ورزش، شاخص های قلبی مالتونین، واژگان کلیدی:
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Background and Objectives: Celiac disease (CD) is an autoimmune disorder and triggered by gluten, protein that 

found in wheat, barley, rye and other grains. The presence of HLA-DQ2 and HLA-DQ8 alleles is the most important 

genetic factors that implicated in the pathogenesis of celiac disease. Previous studies show that there is correlation 

between HLA DQ alleles and severity of the mucosa. Some of patients, carriers HLA-DQ2.5 allele that has important 

role in severity of clinical symptoms. Therefore, the aim of this study was to demonstrate the correlation between 

clinical symptoms and frequency of HLA-DQ2.5. 

Martials and Methods: 75 celiac disease patients were included and HLA-DQ2 alleles were genotyped by Real-

time PCR using SYBR Green as a low-resolution method. Alleles were examined to prediction of HLA-DQ2 

haplotypes including HLA-DQB1*02, HLA-DQA1*05 for HLA-DQ2.5. Then correlation between HLA-DQ2.5 and 

clinical sign were evaluated. 

Results:Our results showed that most patients (66.7%) with severe clinical symptoms like diarrhea carried HLA-

DQ2.5 risk alleles and this correlation was statistically significant (P=0.001). But no statistically significant 

correlations were between this haplotype and the other clinical symptoms (P>0.05). 

Conclusion:The results showed that many patients with typical presentation carried high HLA risk allele (HLA-2.5) 

that this allele can participate in celiac pathogenesis and made severe clinical symptoms. 

Key words: Celiac disease, clinical symptoms, diarrhea, HLA-DQ. 
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Background and Objectives: Vitamin D deficiency remains a problem globally. The aim of this study was 

to determine the prevalence of vitamin D deficiency in an Iranian population, and to assess the socio-

economic factors that may be associated with it.  

Martials and Methods: This study was carried out on a sample of 900 subjects aged 35-60 years old using 

a stratified-cluster method and derived from an urban population in Mashhad, Iran. Serum vitamin D levels 

were measured using a competitive electroluminescence protein-binding assay. The relationship between 

socio-economic factors, including marital status, employment status and educational attainment were 

assessed. 

Results: The population sample comprised 379(42.1%) males and 521(57.9%) females. The mean age of 

males and females were 48.16±7.62 and 46.49±7.55 years, respectively. The prevalence of vitamin D 

deficiency in men and women was 78.1% and 80% respectively, and the corresponding figures for 

insufficiency were 11.6% and 10.6%. Serum vitamin D in those who were single was higher than for three 

other groups including who married, divorced and widowed (p<0.001). Vitamin D levels were also higher 

in subjects who attended tertiary education compared to those who were poorly educated (p<0.03). 

Conclusions: Vitamin D deficiency and insufficiency were highly prevalent in adolescents. Some socio-

economic factors were strongly related to the vitamin D concentration. 

Keywords: Vitamin D, Vitamin D deficiency, Iran 
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Background and Objectives: Galectin-3 takes part in different mechanisms involved in atherosclerosis, 

such as proliferation or macrophage chemotaxis. It has been demonstrated that during the inflammation 

process this lectin is upregulated. The expression of galectin-3 in human atherosclerotic lesions suggests its 

participation in atherogenesis. Although the role of gal-3 as a circulating biomarker has been shown in 

patients with heart failure, but its emphasis as a biomarker in atherosclerosis is still unclear. The purpose of 

this study is to determine serum galectin-3 in patients with advanced coronary atherosclerosis in order to 

investigate whether galectin-3 could be a useful biomarker of atherosclerotic severity. 

Martials and Methods: The population of this study consisted of 80 subjects (52 males and 28 females) 

with Coronary atherosclerosis referred to department of heart surgery of Qaem Hospital. Serum 

concentrations of galectin-3 were detected by an ELISA kit (RayBio). The relation between results and 

severity of diseased vessels (one, two, three and four or more diseased vessels) and results of lipid profile 

were determined. 

Results: A correlation between serum galectin-3 levels and number of vessels seem to be present: CAD 

patients with four or more involved vessels had higher levels of Galectin-3 (20.76 ± 7.20 ng/ml) than patients 

with three involved vessels (14.31 ± 4.45 ng/ml). CAD patients with three involved vessels had higher levels 

of galectin-3 than patients with two (7.41 ± 2.33 ng/ml) and one involved vessels (2.74 ± 0.94 ng/ml), 

(p<0.001). 

Conclusion: This study investigates the levels of galectin-3 in serum of CAD patients and shows the possible 

application of galectin-3 as a biomarker in atherosclerotic state. Complementary studies with more sample 

size are suggested to assess the clinical utility of galectin-3 determination as prognostic biomarker. 

Key words: Galectin-3, CAD, atherosclerosis. 
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Background and Objectives: Diazinon (DZN) is one of the most important organophosphorus compounds, 

used to control pests in agriculture in many countries. Several studies have shown that exposure to DZN may 

alter protein expression in the liver. In order to further investigate mechanism of DZN toxicity, differentially 

expressed ATP interacting proteins, following subacute exposure to toxin, were separated and indentified in 

rat liver.  

Martials and Methods: Male rats were equally divided into 4 groups: Control (corn oil), DZN (15 mg/kg) 

by gavage once a day for 4 weeks. After homogenization of liver tissue, lysates were incubated ATP-

Sepharose beads. After several washes, ATP interacting proteins were eluted and separated on 2D poly-

acrylamide gels. Deferentially expressed proteins were cut and identified using MALDI/TOF/TOF and 

MASCOT database. Identified proteins were classified according to their biological process using 

PANTHER website. 

Results: Using proteomics approach, pattern of ATP-interacting proteins expression after exposure to DZN 

was changed. DZN could alter levels of expression of proteins ,some of them decreased and another reduced.  

Conclusion: In this work we showed that several  key proteins involved in biological processes such as 

antioxidant system, oxidative stress, apoptosis and metabolism, were differentially expressed after subacute 

exposure to DZN. Our data have provided some novel insights into mechanism of DZN hepatotoxicity. 

Key Words: Affinity chromatography /Diazinon / Proteomics / ATP interacting proteins 
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P-118 192-و ایریدیم 60-تراپی کبالتهای براکیتعیین پارامترهای دزیمتری برای چشمه 

 2،مهدی قربانی 1اعظم مظفری

 mozaffariazam@yahoo.com مشهد،مشهد،ایران علومپزشکی پزشکی،دانشگاه پزشکی،دانشکده فیزیک ارشد کارشناس دانشجوی .1

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه فیزیک اتتحقیق مرکز .2

 43شوند. گزارش گروه کاریها استفاده میای برای درمان سرطانطورگستردهتراپی، بههای براکیامروزه چشمه مقدمه:

(TG- 43انجمن فیزیک پزشکی آمریکا به )هایچشمهدست آوردن توزیع دز در اطراف ترین روش برای بهعنوان متداول 

 های چشمه 43دست آوردن پارامترهای دزیمتری گروه کاریتراپی شناخته شده است. هدف از این پژوهش بهبراکی

 باشد.سازی مونت کارلو  میاز طریق شبیه 192-و ایریدیم 60-کبالت

با استفاده از روش مونت کارلو با BEBIG))مدل 192-و ایریدیم  Co0.A86مدل 60-تراپی کبالتچشمه براکی 2در این پژوهش روش کار: 

عنوان ها، بههای مورد نظر در این تحقیق، مشخصات هندسی دقیق هر یک از چشمهسازی چشمهشبیه سازی شده اند. برای شبیهMCNPXکد 

ها گردی برای هر یک از چشمهسازی وارد شدند. و پارامترهای دزیمتری شامل ثابت آهنگ دز، تابع دز شعاعی و تابع ناهمسانورودی به برنامه شبیه

درصد بود و  4، برابر با 60-ها با رهگیری تعداد کافی ذرات اجرا شد. بیشینه عدم قطعیت آماری نوع الف برای چشمه کبالتمحاسبه شد. برنامه

 درصد بود. 9/3برابر با  192-برای چشمه ایریدیم

 هنگ دز، تابع دز شعاعی و تابع ناهمسانگردی دستورالعملدست آمده برای پارامترهای دزیمتری ثابت آ: نتایج بهنتایج

TG-43 در این مطالعه توافق خوبی با مطالعه گرانرو و همکاران نشان داد.192و ایریدیم  60های کبالت برای چشمه 

 TG-43 دست آمده برای پارامترهایبا توجه به توافق خوب نتایج این مطالعه با سایر مطالعات، نتایج به نتیجه گیری:

های طراحی درمان و همچنین برای اعتبارسنجی عنوان ورودی برای سیستمتوان بهدر این پژوهش را می 192-و ایریدیم 60-های کبالتچشمه

 ها استفاده کرد.محاسبات این سیستم

 192-، چشمه ایریدیم60-الت، چشمه کبTG-43سازی مونت کارلو، دستورالعملبراکی تراپی، پارامترهای دزیمتری، شبیه کلمات کلیدی:
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P-119 131بررسی میزان پرتوگیری اعضای خانواده بیماران سرطان تیروئید تحت درمان با ید (𝑰𝟏𝟑𝟏) 

 3ناصری شاهرخ ، 3نژاد مؤمن مهدی ، 2پور صدیق مهدی ،1پرست ایمان آرمین ،1 داور زهرا

 davarz931@mums.ac.ir مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات پزشکی،کمیته فیزیک ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 مشهد،ایرانمشهد، پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات پزشکی،کمیته فیزیک پزشکی،گروه ارشدمهندسی کارشناس .2

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه فیزیک گروه علمی عضوهیأت .3

، روش مطلوبی برای درمان بیماران مبتال به پرکاری تیروئید می باشد. مشکل عمده ای این نوع درمان، 131درمان با ید رادیواکتیو سابقه و هدف: 

باشد. هدف از این مطالعه، اندازه گیری و می 131ماران تحت درمان با ید رادیواکتیو آلودگی محیطی اطراف بیماران و پرتوگیری نزدیکان بی

بر اساس استانداردهای کمیسیون بین المللی 131بررسیدوز موثر دریافتی اعضای خانواده بیماران سرطان تیروئید تحت درمان با ید رادیواکتیو 

 BSS)(، استانداردهای ایمنی عمومی  ICRP = International Commission on Radiological Protection)حفاظت رادیولوژی 

= Basic Safety Standards) و آژانس بین المللی انرژی اتمی      (IAEA =  International Atomic Energy Agency) باشد.می 

بیمار مبتال به سرطان تیروئید بستری شده در  16 اندازه گیری به صورت تصادفی بر روی همراهان 74برای تخمین دوز موثر، مواد و روش ها:  

 30صورت گرفت. در این بررسی، حد آستانه ترخیص بیماران  94بیمارستان قائم مشهد در پاییز سال  
𝜇𝑠𝑣

ℎ
. این زمان (ICRP 60)باشدمی 

اوت بود. اعضای خانواده بیماران ید درمانی شده روز متف 3-2برای بیماران مبتال به پرکاری تیروئید بسته به میزان اکتیویته دریافتی بین 

 SPSS_20 در تجزیه و تحلیل نتایج این مطالعه از نرم افزارروز قرار دادند.  7را در مقابل نیم تنه به مدت  (TLD)دوزیمترهای ترمولومینسانس 

 .استفاده شد

) حداکثر دوز  msv 0.316دریافت کردند  131د رادیواکتیو ی mCi 150مقدار متوسط دوز دریافتی اعضای خانواده بیمارانی که یافته ها:

ید رادیو  mCi 200( بود و مقدار متوسط دوز دریافتی اعضای خانواده بیمارانی که msv 0.174و حداقل دوز دریافتی  msv 0.642دریافتی 

این یافته ها  کمتر از  .( بودmsv 0.129تی و حداقل دوز دریاف msv 0.896) حداکثر دوز دریافتی  msv 0.338دریافت کردند  131اکتیو 

  (p-value<0.05) باشد.می IAEAو   ICRP, BSSحد آستانه توصیه شده توسط 

دریافت  131ید رادیواکتیو  mCi 150نتایج حاصله نشان داد دوز دریافتی اعضای خانواده بیماران مبتال به سرطان تیروئید که نتیجه گیری:

دریافت کردند اختالف چشمگیری ندارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد در صورت  131ید رادیواکتیو  mCi 200کردند و بیمارانی که 

دستورالعمل رعایت دستورالعمل های ایمنی پس از درمان با ید رادیواکتیو ، دوز دریافتی کمتر از حد آستانه می باشد. این یافته ها در هنگام ایجاد 

 حفاظت در برابر تشعشع و انتشار بیماران پس از درمان با ید رادیواکتیو درمان می تواند در نظر گرفته شود.های جدید در مورد 

  آژانس بین المللی انرژی اتمی _سرطان تیروئید  -دوزیمتری ترمولومینسانس   -  131یدواژگان کلیدی:
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P-120  رده سلولی   ی بارهنگ بر رویعصارهبررسی اثر سمیتHuh7 

 ، 4زجاجی عباس سید ،3 حسینی الرضا موسی سید ، 1پوران یوسف سپهر ، 1 صدری جاوید ، 2قاسمی فائزه ، 1 پناه حق جهخدی

 1مشکات زهرا

 haghpanahk921@mums.ac.ir ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه میکروبی، های مقاومت تحقیقات مرکز .1

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، فناوری زیست گروه .2

 ایران هد،مش مشهد، پزشکی علوم دانشگاه ،)عج( قائم بیمارستان ، کبد و گوارش گروه .3

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده ، فارماکولوژی گروه .4

-Luteoline،  ضدویروسی ، ضد سرطان ) به واسطه ترکیب فالونوئیدی  آنتی اکسیدانی بارهنگ دارای فعالیت ضد التهابی ،سابقه و هدف : 

7-O-β-glucoside شد( ، ضد تومور و خاصیت حفاظت کبدی می باHuh7.  یک رده سلول سرطان کبد انسانی است که برای مطالعات

 Huh7هدف از انجام این مطالعه ارزیابی میزان سمیت عصاره سیاه دانه بر روی رده سلولی انسانی  دارویی و درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

 بود.

میکرولیتر محیط کشت  100در این روش میزان  .بی قرار گرفتمورد ارزیا MTTتوسط تست عصاره بارهنگ  سمیت سلولی ها :مواد و روش

DMEM  7سلول  410حاویHuh  ساعت از غلظت اولیه عصاره بارهنگ رقت های مختلف  24خانه قرار داده شد. پس از  96در هر چاهک پلیت

اضافه شد  MTT  (5mg/ml)میکرولیتر 20ت به هر چاهک پلی ساعت 24میکرولیتر به سلول ها اضافه شد. پس از  100( تهیه و به میزان 2/1)

در  دستگاه االیزااضافه گردید و بعد از مخلوط به وسیله  DMSOمیکرولیتر از  100به هر یک ساعت بعد از خالی کردن چاهک ها  4وپس از 

 منحنی غلظت گزارش شد.نتایج حاصل به صورت میزان بقای سلول براساس  نانومتر جذب هر چاهک تعیین گردید. 630و  545طول موجهای 

 تست ها به شکل تکرار سه تایی بررسی شد.

 

بر روی سلول  µg/ml 25( در غلظت های کمتر از µg/ml 100با غلظت اولیه  نشان داد که عصاره بارهنگ )  MTTنتایج تستها : یافته

Huh7 .غیر کشنده بود 

می توان از این عصاره برای بررسی اثرات دارویی آن مانند اثرات ضد ویروسی مناسب عصاره بارهنگ  : با توجه به غلظت غیر کشندهنتیجه گیری 

 و ضد سرطانی آن در کشت سلول استفاده کرد. 

 

  MTT، تست  Huh7: بارهنگ ، کشت سلول های کلیدیواژه
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P-121 Curcumin inhibits cell growth and migratory properties of human breast cancer cells 

Faezeh Ghasemi1, Amirhosein Sahebkar2, Soodabeh ShahidSales3, Amir Avan1,3  

1. Department of Modern Sciences and Technologies, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 

Iran . ghasemi_808@yahoo.com 

2. Biotechnology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

3. Cancer Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

 

 

Background: Breast cancer is the most common with a poor prognosis. There is a growing body of data 

indicating the antitumor activity of curcumin in different tumor types. The aim of the current study was to 

explore the cytotoxic effect of curcumin in two- and three-dimensional models of MCF-7.   

Methods: MCF-7 cells were cultured and maintained in DMEM media. MTT assay was employed to 

evaluate the viability of the cells. The cytotoxicity of curcumin was investigated in a three-dimensional cell 

culture model (spheroid). Invasion assay was used to assess the invasive behavior of MCF-7 cells before and 

after treatment with curcumin. The expression levels of some genes involved in apoptosis, migration, as well 

as the markers of NF-kB pathway were evaluated using real-time quantitative RT-PCR. 

Results: Our data showed that curcumin suppresses cell growth via modulation of the NF-kB pathway. 

Curcumin was able to decrease the invasiveness of MCF-7. Moreover, curcumin inhibited the mRNA 

expression of survivin and CD133, and induced tumor shrinkage in MCF-7 cells. 

Conclusion: We demonstrated the antitumor activity of curcumin in a Breast cancer cell line, supporting 

further investigations on the role of this novel anticancer agent in Breast cancer. 

Keywords: Breast cancer. curcumin anti-tumor effect. spheroid, RT-PCR 
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P-122 In Vitro Cytotoxic Effects of Rheum turkestanicum Whole Extract on Human Acute 

Myeloblastic Leukemia Cell Line 

Malihe Moradzadeh1, Hamidreza Sadeghnia 2, Azar Hoseini 2, Azita Aghaei 2, Saedeh Erfanian3 

1. PhD student of Molecular Medicine, Department of Modern Sciences and Technologies, School of 

Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. moradzadehm901@mums.ac.ir 

2. Pharmacological Research Center of Medicinal Plants, School of Medicine, Mashhad University of 

Medical Sciences, Mashhad, Iran 

3. MSc of Biochemistry Research Center for Non.communicable diseases, Jahrom University of Medical 

Science, Jahrom, Iran 
Abstract 

Background and Objective: One of the major paths for drug development is the study of bioactivities of 

natural products. Therefore, the aim of this study was to compare the cytotoxic effects of aqueous extract of 

whole Rheum turkestanicum, which is a traditional medicinal herb commonly used in Iran and other oriental 

countries, on the human Acute Myeloblastic leukemia (HL60) and another human lymphocyte Jurkat (JM) 

cell lines. 

Materials and Methods: In vitro cytotoxic screening with various concentrations (500-60 μg/ml) of the 

extract was performed using methyl tetrazolium bromide test (MTT) in two times (48,72h). 

Results: The minimum effective concentration of the plant extract was 60μg/ml, and increasing the dose to 

500 µM induced increasingly stronger effects. The inhibitory concentration 50% (IC50) of the extract against 

HL60 was about 366, 99 μg/ml in 48 and 72 hours. In contrast, the extract did not have cytotoxic effect for 

the JM cells at these doses. 

Conclusion: The findings of the present study suggest that R.turkestanicum is toxic against HL60 tumor 

cells. Whether or not such effects can be employed for the treatment of such tumors must await future studies. 

Key Words: HL60, Rheum, MTT 
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P-123 The preventive effect of Rutin, Pine bark, Aloe Vera and Celery on oxidative stress 

factors and movement activity in focal cerebral ischemia model in rats 

Shima Eftekhar1 , Zakieh Keshavarzi2  

1. Physiotherapist, College of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

shima37.eftekhar@yahoo.com 

2. Assistant professor, Department of Physiology, College of medicine, north Khorasan University of Medical Sciences, 

Bojnourd, Iran.  

 

 

Free radical induced neural damage is concerned in brain ischemia and antioxidants are reported to have 

neuroprotective activity. The present study was designed to assess the neuroprotective role of Rutin, Pine 

Bark, Aloe Vera and Celery. 

Thirty Rats were randomly separated into six groups (n=5); control group, middle cerebral artery occlusion 

(MCAO), rutin , pine bark , aloe vera , celery. All plants in dose (50 mg/kg) was peritoneal infusion to 

animals for 14 days before MCAO. Then the middle cerebral artery of rats was occluded for 2 h and 

reperfused for 22 h. The brain malondialdehyde (MDA), Thiol levels and movement activity in a rotarod 

was assessed. Decreasing MDA and increasing thiol significantly activities were observed effectively 

prevented side effects of a hemiplegic in rats.  Times stand rates on rotarod in group’s rutin , celery , pine 

bark and aloe vera compared to group MCAO increased significantly. Increasing endogenous antioxidant 

enzymatic activities indicate that rutin and pine bark and the behavior test changes in group’s celery and 

aloe vera have neuroprotection role. Thus, herbal treatment of rutin, pine bark, aloe vera and celery may 

improve the function of ischemia–reperfusion brain injury-related disorders. 

Key words: Rutin, Pine bark, Aloe Vera, Celery, Oxidative stress, Rat, Focal cerebral ischemia 
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P-124 برترشح اسید، موکوس، فاکتورهای اکسیدان و آنتی اکسیدان در شرایط مهار  اثر عصاره آبی الکلی بومادران

 سیکلواکسیژناز در موش صحرایی

 ، 5 میبدی طیبی ناصر ، 4 کوشکی ،مهدی 3نیازمند سعید ، 2 سوختانلو محمد ، 1 پاسبان مریم

 pasebanm921@mums.ac.ir ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، فیزیولوژی گروه تخصصی، دکترای دانشجوی .1

 ایران شهد،م مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، بیوشیمی گروه بیوشیمی، استادیار .2

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، فیزیولوژی فیزیولوژی، دانشیار .3

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، بیوشیمی گروه بیوشیمی، ارشد کارشناسی .4

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پاتولوژی، گروه دانشیار .5

اثرات محافظت کننده مخاط معده و ضد زخم معده برای بومادران گزارش شده است و در طب سنتی برای درمان اختالالت گوارشی  مقدمه:

ط بررسی اثر عصاره آبی الکلی بومادران برترشح اسید، موکوس، فاکتورهای اکسیدان و آنتی اکسیدان در شرایهدف این مطالعه  استفاده میشود.

 است. مهار سیکلواکسیژناز در موش صحرایی

ایندومتاسین  -2(، ٪1حالل ایندومتاسین )دریافت کننده کربوکسی متیل سلولز  -1گروه تقسیم گردیدند: 6سر رت نر نژاد ویستار به  48 روش کار:

(mg/kg 35 ،)3- ( رانیتیدینmg/kg 50 ،)4،5،6- گروههای دریافت کننده عصاره (بومادرانmg/kg 800  گروهها به مدت 200و  400و .)5 

ای روز به صورت گاواژ تحت تیمار بودند. در روز ششم جهت مهار سیکلواکسیژناز، ایندومتاسین گاواژ شد، سپس میزان ترشح اسید، موکوس، گروهه

 تام تیول و مالون دی آلدهید در مخاط معده مورد بررسی قرار گرفت.  

عصاره کاهش معنی داری را در میزان ترشح اسید نسبت به گروه ایندومتاسین نشان داد. همچنین دوز  400و  mg/kg 800دوز های    نتایج:

mg/kg 800 میزان در میزان ترشح موکوس نسبت به گروه ایندومتاسین گردید.  باعث افزایش معنی داریMDA  در تمامی گروههای

 mg/kgدر گروههای عصاره  گروههای تام تیولگروه ایندومتاسین بود. میزان  بطور معنی داری کمتر از(. 200و  400و  mg/kg 800عصاره) 

 بطور معنی داری بیشتر از گروه ایندومتاسین بود.  200و  800

با افزایش ترشح موکوس و کاهش ترشح اسید، مهار لیپیدپراکسیداسیون و با اثر آنتی اکسیدانی خون  بومادرانمیتوان گفت عصاره  نتیجه گیری:

 واند از مخاط معده در برابر آسیب های ناشی از مهار سیکلواکسیژناز محافظت کندمیت

 مهار سیکلواکسیژناز، ، بومادران، رت  کلمات کلیدی: 
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P-125 Adriamycin-induced oxidative stress is prevented by mixed hydro-alcoholic extract of 

Nigella sativa and Curcuma longa in rat kidney 

 Nazanin Entezari1, Reza Mohebbati1, Abolfazl Khajavi Rad1, Mohammadreza Khazdair1, 

Farimah Beheshti1, 

1. Department of Physiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 

Iran 

 

Introduction: Inflammation and oxidative stress is considered to have a crucial role in induction of 

nephropathy. Curcuma longa (C. longa) and Nigella sativa (N. sativa) have anti-inflammatory and 

antioxidant effects. This study was designed to investigate the effect of mixed hydro-alcoholic extract of 

N.sativa and C. longa on the oxidative stress induced by Adriamycin (ADR) in rat kidney. 

Material and Method: The animals were divided into 6 groups: control (CO), ADR, Adriamycin+ Vitamin 

C (ADR+VIT C), C. longa extract+ Adriamycin (C.LE+ADR), N. sativa extract+ Adriamycin (N.SE+ADR) 

and C. longa extract+ N. sativa extract + Adriamycin (N.S+C.L+ADR). ADR (5mg/kg) was injected 

intravenously, whereas VITC (100mg/kg) and extract of C. longa (1000mg/kg) and N. sativa (200mg/kg) 

were administrated orally. Finally, the renal tissue, urine and blood samples were collected and submitted to 

measure of redox markers, osmolarity and renal index. 

Results: The renal content of total thiol and superoxide dismutase (SOD) activity significantly decreased 

and Malondialdehyde (MDA) concentration increased in Adriamycin group compared to control group. The 

renal content of total thiol and SOD activity significantly enhanced and MDA concentration reduced in 

treated-mixed extract of C. longa and N. sativa along with ADR group compared to ADR group. The mixed 

extract did not restore increased renal index percentage induced by ADR. There also was no significant 

difference in urine and serum osmolarity between the groups.  

Conclusion: hydro-alcoholic extracts of N.sativa and C.longa led to an improvement in ADR-induced 

oxidative stress and mixed administration of the extracts enhanced the aforementioned therapeutic effect. 

Keywords: Nigella sativa, Curcuma longa, Adriamycin, Oxidative stress, Kidney  
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P-126 Frequency of HLA-DQ2 and HLA-DQ8 Alleles in celiac patients with new simple 

method of Real-time PCR in Iranian population 

Kazem Mashayekhi1,2, Davar Amani2, Khadijeh Koushki2,3, Pedram Azimzadeh3, Mohammad Rostami-

Nejad3 

1. Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.mashayekhik931@mums.ac.ir 

2. Department of Immunology, Medical school, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran  

3. Department of Celiac Disease, Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran 

 

Background and Objectives: Presence of HLA-DQ2 and HLA-DQ8 alleles in the infected individuals is one of 

the important genetic factors in the development of celiac disease (CD). Many molecular techniques are available to 

determine these alleles, but these methods have many steps that make them difficult to use, therefore the aim of this 

study was to set up a simple and quick Real-time PCR based SYBR ® Green method to determine the HLA-DQ alleles 

in patients  with CD. 

Martials and Methods: To determine the HLA-DQ alleles and evaluation Real-time PCR using SYBR ® Green 

technique, DNA of those patients whose disease was confirmed using serology and pathology. Then, the specific 

primers use to examine HLA-DQ2 and HLA-DQ8 alleles and results compared with commercially kits. 

Results: Using this method, the presence of HLA-DQ2 and HLA-DQ8 alleles were determined with sensitivity and 

specificity respectively 80 and 100 percentage and in comparison with low resolution commercially kits, the results 

of this method was more efficient. As well as, frequency of DQ2 and DQ8 were respectively in patients 77 and 29 

percentage. 96 percentage of patients were also carries DQ2 and DQ8. 

Conclusion: Real-time PCR using SYBR® Green method has good efficiency to identify the HLA-DQ2 and HLA-

DQ8 alleles, and in compare with conventional HLA-typing techniques in Iran, is faster, easier and has high sensitivity 

and specificity to distinguish this alleles. The high prevalence of DQ2 allele, confirming the results of other studies in 

Iran. 

Key words: Celiac disease, Real-time PCR technique, HLA-typing. 
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P-127 The effects of soy and tamoxifen on apoptosis in the hippocampus and dentate gyrus 

of ovariectomized rats after repeated seizures 
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2. Microanatomy research center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

3. Department of Anatomy, School of Medicine, Gorgan University of Medical Sciences, Grogan, Iran 

4. Pharmacological Research Center of Medicinal plants, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, 

Mashhad, Iran 

5. Neurocognitive Research Center and Department of Physiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical 

Sciences, Mashhad, Iran 

 

Objective: The aim of this study was to investigate the effects of tamoxifen and soy on hippocampus and 

dentate gyrus apoptosis in ovariectomized rats after repeated seizures  

Material and methods:  Female rats were divided to: (1) Control, (2) Sham, (3) Sham- Tamoxifen (Sham- 

T), (4) Ovariectomized (OVX), (5) OVX -Tamoxifen (OVX- T), (6) OVX- Soy (OVX-S), (7) OVX- Soy-

Tamoxifen (OVX- S-T). The animals of OVX-S, OVX-T and OVX-S-T groups received soy extract (60 mg/ 

kg; i.p.), tamoxifen( 10 mg/ kg) or both  for two weeks before induction of seizures. The animals of these 

groups were additionally treated by the extract, tamoxifen or both before each injection of pentylenetetrazole 

(PTZ; 40 mg/kg) for 6 days. The animals of Sham and OVX groups received saline plus tween instead of 

tamoxifen and soy extract. The rats were placed in Plexiglas cages separately and observed for 60 min. The 

brain tissues were then removed and subjected for histological studies.  

Results: A significant decrease in the seizure score and TUNEL positive neurons were seen in OVX group 

comparing to Sham (P<0.001). The animals of both OVX-T and OVX-S groups had a significant higher 

seizure score as well as TUNEL positive neurons in the hippocampus and dentate gyrus regions compared 

to OVX group(P<0.01- P<0.001). Co- treatment of the OVX rats by the extract and tamoxifen decreased the 

seizure score and TUNEL positive neurons compared to OVX- S and group(P<0.001).  

Conclusion: The results of present study showed that treatment of the OVX rats by either soy or tamoxifen 

increased the seizure score as well as TUNEL positive neurons in the hippocampal formation. Co- 

administration of the tamoxifen and soy extract inhibited the effects of the soy extract and tamoxifen when 

they administered alone. It might be suggested that both soy and tamoxifen have agonistic effects for 

estrogen receptors to change the seizure severity. 

Key words: Soy, Tamoxifen, Seizure, Apoptosis, Hippocampus   
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P-128 شاخص یادگیری دانشجویان  بررسی ارتباط روش های مختلف آمادگی برای آزمون برنمره به عنوان

 دانشکده داروسازی

 4، سینا احمدی فر 3، سعیداسالمی 2، ژیالطاهرزاده 1نرگس هدایتی
  hedayatin931@mums.ac.ir ، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران،گروه سم شناسی .1

 مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .2

 گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .3

 سازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندانشکده دارو .4

انگیزه مهمترین شرط یادگیری است. هر چه انگیزه فرد بیشتر باشد، فعالیت و زحمت بیشتری برای رسیدن به هدف نهایی متحمل سابقه و هدف:

ررسی قرار گیرد و ارتباط آن با نمرات خواهد شد. در این پژوهش سعی شده میزان انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشکده داروسازی مشهد مورد ب

 در طول تحصیل و معدل کل به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارزیابی شود.

( استفاده شد. جمعیت مورد مطالعه 1385خدایی )برای سنجش انگیزش تحصیلی دانشجویان از مقیاس انگیزش تحصیلی عبدمواد و روش ها: 

شد. برای ارزیابی مشغول به تحصیل بودند را شامل می 93-94وسازی مشهد که در نیمسال اول سال تحصیلی دانشکده دار تمامی دانشجویان

پرسشنامه توزیع شد و پس از جمع آوری  38مجدد پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی، از روش اجرای پایلوت استفاده نمودیم که در مرحله اجرا، 

ها در بین دانشجویان توزیع و نتایج آن ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه محاسبه گردید. پرسشنامه  SPSSها به نرم افزار و وارد کردن داده

پژوهشی از سیستم آموزش -گردآوری شد. اطالعات پیشرفت تحصیلی دانشجویان شرکت کننده شامل نمرات و مشکالت ثبت شده آموزشی

انحراف  میانگین و ( آمارتوصیفی شده و با استفاده از روشهای SPSSافزار سازی شده وارد نرمدانشگاه استخراج و آماده سازی شد. اطالعات آماده 

 Independent-Sample و stepwise، sample K-S، Mann Whitney U ،اchi-square، Fisher’s Exact Test معیار و آزمونهای 

T Test.تجزیه و تحلیل گردید ) 

بدست آمد. مقدار آلفا برای پرسشنامه در مرحله اجرای اصلی نیز محاسبه شد که ضریب آلفای  80/0امه پایلوت مقدار آلفای برای پرسشنیافته ها:

نتایج حاصل از پژوهش حاضر در بررسی رابطه انگیزه و پیشرفت تحصیلی به دست آمد و بر این اساس پایایی این پرسشنامه تایید شد .  89/0

. در میان (P < 0/001)مونث حاضر درمطالعه به طور معناداری از میانگین نمره افراد مذکر بیشتر می باشد  دهد که میانگین نمره افرادنشان می

تیب دختران و پسران شرکت کننده در این مطالعه از نظر میزان انگیزه درونی، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی تفاوت معناداری دیده نشد ) به تر

P = 0.533 ،P=0.757، P= 0.590  همچنین در این مطالعه میزان انگیزه درونی و انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در میان ورودی های .)

مختلف دانشکده داروسازی مشهد بررسی شد که این نتایج تنها از نظر خودکارآمدی از تفاوت معناداری در بین ورودی های مختلف برخوردار 

 . (P <0/001)بودند 

عوامل انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی آنها نقش  .ی دانشجویان داروسازی تحت الشعاع انگیزش تحصیلی قرار میگیردپیشرفت تحصیلگیری: نتیجه

ه مهمی دارند و از آنجا که پیشرفت دانشجویان با سالمت جامعه ارتباط دارد، پیشنهاد میشود در آموزش دانشجویان به مؤلفه های انگیزش توج

 بیشتری شود.

 ه پیشرفت، خودکارآمدی انگیزشی، انگیزش درونیانگیز کلمات کلیدی:
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P-129 The Effects of captopril on spatial memory and synaptic plasticity impairment 

induced by lipopolysaccharide in rats 

 

 Azam Abareshi1, Akbar Anaeigoudari 2, Fatemeh Norouzi3, Mohammad Naser Shafei1, Mohammad 

Hosein Boskabady3, Mahmoud Hoseini1  

1. Neurocognitive Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

2. Department of Physiology, School of Medicine, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran  

3. Neurogenic Inflammation Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

 

Introduction: Renin-angiotensin system has a role in inflammation and also involves in many brain 

functions such as learning, memory and emotion. Neuro-immune factors have been proposed as the 

contributors to the pathogenesis of memory impairments. In the present study, the effect of captopril on 

spatial memory and synaptic plasticity impairment induced by lipopolysaccharide (LPS) was investigated in 

rats.  

Methods: The rats were divided into three groups and treated: Control (saline), LPS (1 mg/kg), LPS- 

captopril (LPS-capto; 50 mg/ kg captopril before LPS). Morris water maze was done. Long-term potentiation 

(LTP) from CA1 area of hippocampus was assessed by 100 Hz stimulation in the ipsilateral Schafer collateral 

pathway. 

Results: In LPS group, the spent time and traveled path to reach platform were longer than control while, in 

LPS- capto group they were shorter than LPS group. The slope and amplitude of field excitatory post-

synaptic potential (fEPSP) in the LPS group were decreased compared to control whereas, in LPS- capto 

group they were increased compared to LPS group.  

Conclusion: The results of present study showed that captopril improved the LPS- induced memory and 

LTP impairments induced by LPS in rats. Moreover, further investigations are required in order to better 

understanding the responsible mechanism(s).  

Key words: Rat, Lipopolysaccharide, Captopril, Spatial memory, Long term potentiation 
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P-130 Effect of Rosa Damascena extracts on pentylenetetrazole-induced seizures in mice 

Rahimeh Bargi 1, Fereshteh Asgharzadeh1, Mahmoud Hoseini1, Hamidreza Sadeghnia2  

Hasan Rakhshandeh2  

1. Neuroscience Research Center & Department of Physiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, 

Mashhad, Iran. bargir931@mums.ac.ir 

2. Pharmacological Research Center of Medicinal Plants & Department of Pharmacology, School of Medicine, Mashhad 

University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

 

Objective: Analgesic, anti-inflammatory and hypnotic effects of Rosa damascena has been widely 

investigated. In the present study the effects of aqueous, ethanolic and chloroformic extracts of Rosa 

damascena on PTZ- induced seizures were investigated in mice. 

Methods: The animals were divided into following groups: (1) Saline, (2) Diazepam, (3-5) Aqueous extract 

(Aqu. Ext; 100, 500 and 1000 mg/ kg), (6-8) Ethanolic extract (Eth. Ext; 100, 500 and 1000 mg/ kg) and (9-

11) Chloroformic extract (Cho. Ext; 100, 500 and 1000 mg/kg). The extracts, saline or diazepam were 

injected intraperitoneally 30 minutes before PTZ injection. Latency to the first minimal clonic seizure (MCS) 

and generalized tonic-clonic seizures (GTCS) and the percent of mortality was recorded. 

Results: A significant increase in both MCS and GTCS latencies was observed in all 3 Aqu. Ext groups in 

comparison with Saline group (p<0.05, p<0.01 and p<0.001, respectively). The MCS latency in Eth. Ext 

1000 and GTCS latencies in both Eth. Ext 500 and 1000 groups were higher than Saline group (p < 0.05 and 

p < 0.001). There was no significant difference in MCS and GTCS latencies between chloroformic groups 

in comparison with Saline group. No significant differences were seen in mortality rate following PTZ 

administration between different extract treated animals in comparison with control group 

Conclusion: The results of present study showed that Rosa damascena has anticonvulsant activity in PTZ- 

induced seizures model in mice but the exact mechanism(s) of this effect should be clarified in further 

studies. 

Keywords: Rosa damascena, Pentylenetetrazole, Seizures, Mice 
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P-131 Effects of Pinus Edarica extract on oxidative damage in pentylenetetrazole-induced 

seizures in rats  
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Rakhshandeh4 , Mahmoud Hoseini2 
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3. Department of Physiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Iran 

4. Pharmacological Research Center of Medicinal Plants, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Iran 

Background: An important role for oxidative stress, as a consequence of epileptic seizures has been 

suggested. Regarding the antioxidant effects of Pinus Eldarica, the effects of the plant extract on the brain 

tissues oxidative damages following seizures induced by pentylenetetrazole (PTZ) was investigated. 

Methods: The rats were divided into 6 groups and treated: (1) Control(saline), (2) PTZ (120 mg/kg, i.p.), 

(4-6) four doses (20, 50, 200 and 500 mg/kg) of Suxhlet extract of Pinus Eldarica   30 min before PTZ 

injection. Latencies to the first minimal clonic seizure (MCS) and the first generalized tonic-clonic seizures 

(GTCS) were recorded. The brains were then removed for biochemical measurements. 

Results: There was no significant differences between the groups in MCS and GTCS latencies. The seizure 

induced by PTZ increased the MDA while, reduced the thiol contents of the brain tissues compare to the 

control group. Both 20 and 200 mg/kg of the extract decreased the MDA levels in the cortical tissues while, 

only 200 mg/kg of decreased MDA level in the hippocampal tissues compared to PTZ group. Both 50 and 

200 mg/kg of the extract increased thiol contents in the hippocampal tissues. Treatment with 500 mg/kg of 

the extract increased thiol concentration in the cortical tissues. 

Conclusions: The present study showed that the extract of Pinus Eldarica possess significant antioxidant 

effects in the brain tissues but have no anticonvulsant activities. 

Key Words: Pinus Eldarica, Pentylenetetrazole, Seizures, Oxidative stress, Brain  
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P-132 )اشکال در تشخیص گرانولوم تنگ ماهی، یک بیماری نوپدید در مشهد)مطالعه ملکولی 

 1ایمانفر اجر،ه1 مقدس ،الهام4 زاده تاج ،پرستو2 پریان محمود، 2 3 فتی ،عبدالمجید1 رحمانی شادی

 rahmanish921@mums.ac.ir مشهد پزشکی علوم شناسی،دانشگاه قارچ و شناسی انگل گروه .1

 مشهد علومپزشکی ،دانشگاه)ع( رضا امام بیمارستان شناسی وقارچ شناسی انگل بخش .2

 مشهد پزشکی علوم جلدی،دانشگاه لیشمانیوز و پوست های بیماری مرکزتحقیقات .3

 مشهد پزشکی علوم پیراپزشکی،دانشگاه علوم بالینی،دانشکده آزمایشگاهی علوم رتماندپا .4

مایکوباکتریوم مارینوم که در گذشته مایکوباکتریوم بالنئی خوانده می شد،یک مایکوباکتریوم کند رشد است که در آب های تازه  سابقه و هدف:

زیس ماهی می باشد . این باسیل اسیدفاست ضایعات مزمن پوستی به نام گرانولوم تنگ یا شور و ماهی ها وجود دارد و عامل سل یا مایکوباکتریو

ر ماهی یا گرانولوم استخر شنا را ایجاد می کند. بیشتر عفونت های انسانی به دنبال ورود باکتری از طریق بریدگی یا خراش پوستی مخصوصا د

، مشاهده شده است. عالئم بالینی به شکل پاپول ها و یا ندول هایی سطحی ، دارای کسانی که با ماهی های آکواریوم یا آب آن تماس داشته اند

عات پالکهای اریتروماتوز، به صورت منفرد یاچندتایی وگاهی به شکل بیماری قارچی  اسپروتریکوز همراه باتورم عروق و غدد لنفاوی هستند. ضای

ئیدی هستند بنابراین احتمال تشخیص بسیار باال است. هدف از این مطالعه شناسایی ازنظر بالینی بسیارشبیه به لیشمانیوز پوستی اسپروتریکو

منفی  مایکوباکتریوم مارینوم در نمونه های تهیه شده از ضایعات پوستی بیمارانی است که مشکوک به سالک بوده اما نتایج آزمایشات پوستی آن ها

 شده است. 

بیمار مشکوک به سالک توسط پزشکان متخصص پوست به آزمایشگاه انگل شناسی  1500یش از ( ب94-1393: در طول دو سال) مواد و روش ها

نفر  26این بیماران پاسخ منفی دریافت نمودند. در میان آن ها  %15و قارچ شناسی کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا)ع( معرفی شدند. بیش از 

تقیم با رنگ آمیزی ذیل نلسون برای تمام بیماران انجام شد. نمونه برخی بیماران نیز در سابقه تماس با ماهی و آب آکواریوم داشتند. آزمایش مس

بیمار انجام  26محیط کشت لوون اشتاین جانسن کشت داده شد. برای اطمینان از نتایج آزمایش مستقیم و کشت، آزمایش مولکولی برای هر 

 گردید.

بیمار دارای عفونت مایکوباکتریوم  26د ولی تست های آزمایشگاهی آن ها منفی شد، فردی که مشکوک به سالک بودن 225در بینیافته ها :

آن ها در گروه سنی  %80% ( زن بودند. بیش از  23/19نفر آنها )  5% ( مرد و مرد و  77/80بیمار )  21مارینوم شناخته شدند که از این تعدتد 

 ماس با ماهی و آب آکواریوم را ذکر نمودند.سال قرار داشتند. تمامی بیماران دارای سابقه ت 30-25

گرانولومای تنگ ماهی یک بیماری نوپدید جدید در مشهد می باشد. سابقه تماس با آب آکواریوم و ماهی بایستی در بیمارانی که  نتیجه گیری :

 مشکوک به سالک می باشند و نتیجه تست آزمایشگاهی از نظر سالک منفی است، مورد توجه قرار گیرد.

 مشهد-اشکال در تشخیص -مایکوباکتریوم مارینوم -گرانولوم استخر شنا واژگان کلیدی:
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P-133 Silybum marianum extract reduced acrylamide-induced neurotoxicity in both in vitro 

and in vivo assessments 
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Background and Objectives: Acrylamide (ACR) is a water-soluble monomer that is used in different 

industries and has been found in carbohydrate rich food cooked at high temperatures. ACR monomer is a 

potent neurotoxic agent and damages the central and the peripheral nervous system in human and animals. 

One of the principle mechanisms related to the neurotoxicity of ACR exposure is oxidative stress. Silybum 

marianum (L.) is a member of the Asteraceae family, which contains large numbers of chemical constituents 

including several flavonolignans collectively known as silymarin, has powerful antioxidant properties. In 

this study, the neuroprotective effect of Silybum marianum extractwas evaluated using wistar rats and PC12 

cells. 

Martials and Methods: Male Wistar rats were treated with ACR (50 mg/kg, ip) alone or with Silybum 

marianum extract  (200, 400 and 600 mg/kg ip) for 11 days. Then behavior index (gait score) was examined 

for rats. For in vitro study, PC12 cells were treated with different concentrations of chrysin (2.5-100 μg/mL) 

for 12 and 24 h, and then were exposed to ACR. After 24 h, cell viability was determined using MTT assay. 

Results: Exposure to ACR led to cause a relatively rapid increase in gait score and treatment with 600 mg/kg 

of Silybum marianum extract  significantly reduced abnormalities (p<0.05). Treatment with Silybum 

marianum extract could reduce ACR-induced cytotoxicity in PC12 cells in the dose-dependent manner.  

Conclusion: Our results show that Silybum marianum extract has neuroprotective effects against acrylamide 

induced neurotoxicity in both in vitro and in vivo assays. 

Key words: Silybum marianum, antioxidant, neuroprotective, neurotoxicity 
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P-134 Effect of α- Hederin on tracheal responsiveness, changes in inflammatory cells of 

bronchoalveolar lavage and blood levels of IL-4, IL-17, IFN- γ in asthmatic guinea 

pigs 
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Background and Objectives: A-hederin is one of principal bioactive constituents of Nigella. sativa and 

Hedera helix. In the present study, the preventive effect of two different concentrations of α-hederin on 

tracheal responsiveness, lung inflammation and blood cytokines in ovalbumin sensitized guinea pigs was 

examined. 

Martials and Methods: Forty male adult Dunkin-Hartley guinea pigs were randomly divided into control 

(C) sensitized (S) and sensitized pretreated groups; with thymoquinone (3 mg/kg  i.p., S+TQ), low dose of 

α-hederin (0.3 mg/kg i.p., S+LAH) and high dose of α-hederin (3 mg/kg i.p., S+HAH). The responsiveness 

of tracheal smooth muscle (TR) to methacholine, histamine and ovalbumin, total and differential WBC 

counts in lung lavage fluid, lung pathological changes and blood IL-4, IFN- and IL-17 levels were 

evaluated. 

Results: Compared with S group, the mean value of EC50 in S+LAH group increased significantly (p<0.05). 

There was significant deference between EC50 of S+LAH and S+TQ group (p<0.05). The mean value of 

EC50 of histamine contraction in S+LAH and S+HAH groups was significantly higher than S group 

(p<0.05). In all pretreated groups, TR to ovalbumin, total WBC and eosinophil counts, IL-4 and IL-17 and 

lung pathological changes (expect cellular infiltration) significantly decreased in comparison to S group 

(p<0.001 to p<0.01). There was significant increase in blood IFN- level in all pretreated groups compared 

to S group (p<0.05). TR to ovalbumin in S+LAH and S+HAH groups was significantly lower than S+TQ 

(p<0.01 to p<0.05).  

Conclusion: This study showed that α-Hederin had preventive effects on tracheal responsiveness, lung 

inflammation and blood cytokines like thymoquinone. 

Keywords: asthma; α-hederin; thymoquinone; cytokine; inflammation. 
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P-135 Inhibitory Effects of Ferula Assafoetida on Muscarinic Receptors of Tracheal Smooth 

Muscle 

 Bahman Emami 1. Mohammadreza Khazdair 2,3; Mohammad Hosein Boskabady 1 *; Majid Kiyanmehr 1; 

Milad Hashemzehi 1; Mehrdad Iranshahi 4  

1. Neurogenic Inflammation Research Centre and Dept. of Physiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical 

Sciences, Mashhad, Iran. emamib931@mums.ac.ir 

2. Pharmaceutical Research Center and Dept. of Physiology School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, 

Mashhad, Iran  

3. Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

4. Biotechnology Research Center and School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

 

introduction: In this study, the effect of the asafoetida on muscarinic receptors of tracheal smooth muscle 

as one possible mechanism responsible for the relaxant effect seen for the plant was evaluated.  

Materials and Methods: The effects of three cumulative concentrations of the aqueous extract (2.5, 5 and 

10 mg/ml), 10 nM atropine, and saline on muscarinic receptors were tested in guinea pig; tracheal smooth 

muscle by performing cumulative concentration response curve to methacholine (a muscarinic receptor 

agonist) and assessing the shift in concentration response curves due to different concentration of the extract 

and atropine. 

Results: The EC50 obtained in the presence of higher concentrations of the extract muscle was significantly 

higher compared to saline (p<0.01). The maximum responses to methacholine in presence of higher 

concentration of the extract was significantly lower than that of saline (P<0.05).The values of (CR-1), 

obtained in the presence of all concentrations of the extract, were significantly lower compared to atropine 

in experimental group (p<0.01 to p<0.001).  

Conclusion: These results showed an inhibitory effect for the extract of asafetida on muscarinic receptors 

of tracheal smooth muscle.  

Keywords: Ferula Assafoetida; Aqueous gum extract; Relaxant effects; Tracheal smooth muscle 
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P-136 The effects of thymoquinone on spatial and non –spatial memory impairment induced 

by scopolamine and the brain tissues oxidative damage in rats 

Farimah Beheshti1, Mahmoud Hoseini1, 2, Niloufar sadeghi Ghuzhdi1, Sasan Aghili1 

 

1. Neurocognitive Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Iran 

beheshtif931@mums.ac.ir 

2. Neurogenic Inflammation Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Iran 

 

Background and Objectives: In the present study, we aimed to examine the potential protective effects of 

thymoquinone (TQ) on spatial and non –spatial memory impairment induced by scopolamine (Sco) and the 

brain tissues oxidative damage in rats. 

Martials and Methods: The rats were divided into four groups: 1) Control, 2) Scopolamine (Sco, 3) Sco- 

TQ 10 and 4) Sco- TQ 20. Pretreatment with 10 or 20 mg /kg of TQ (dissolved in saline supplemented by 

ethanol) was done before behavioral test for 2 weeks in groups 3 and 4. Scopolamine (2 mg/kg b.w., i.p.) 

was administered 30 min before Morris water maze (MWM) test and passive avoidance in groups 2-4. 

Finally the brains were removed for biochemical assessments. 

Results: In MWM, the escape latency in the Sco group was significantly higher while, the time spent in 

target quadrant lower than control group (both P<0.001). Pretreatment with 10 and 20 mg/kg TQ before 

scopolamine administration improved scape latency compared to Sco group (respectively P<0.01, P<0.001). 

Both 10 and 20 mg/ kg of TQ increased the time spent in target quadrant compare with Sco group 

(respectively P<0.01, P<0.001). In passive avoidance test, Sco decreased time latency for entering to dark 

room (P<0.01). Both doses of TQ prolonged the latency to enter the dark (P < 0.05- P < 0.001). Sco increased 

MDA concentration while, decreased total thiol concentration and superoxide dismutase (SOD) and catalase 

activity in hippocampus and the brain cortex (P<0.05). Treatment by 10 and 20 mg/kg TQ decreased MDA 

while, increased total thiol, SOD and catalase compared to Sco group (P<0.05). 

Conclusion: These results allow us to propose that pretreatment with TQ have positive effects on learning 

and memory. The effect might be due to the anti-oxidative effects. 

Key words: Thymoquinone, Scopolamine, Spatial memory, Non-spatial memory, Brain tissues oxidative 

damage. 
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P-137 Exercise induced bronchospasm despite its anti-inflammatory and anti-cancer effects 

 Negin Yahyazadeh Mashhadi 1, Hamid Marefati2, Mones Hossaininasab2, Azar Aghayari3, Mohammad 

Hosein Boskabady1, Mahabat Mohseni4  

1. Neurogenic Inflammation Research Centre and Department of Physiology, School of Medicine Mashhad University of 

Medical Sciences, Mashhad,Iran. sneginym@gmail.com 

2. Departement of physical education & sport sciences, Shahid Bahonar University of Kerman 

3. Payam noor University of Tehran, Iran,  

4. Department of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, I. R. Iran 

 

Introduction: There are evidence regarding anti-inflammatory and anti-cancer effect of exercise. However, 

the airway response to exercise in athletes population has been poorly investigated especially in women. In 

the present study pulmonary function test changes in physically fit female students was examined.  

Methods: In Sixty physically fit female students (19±1.12 years old) underwent the physical fitness test 

(Couper test) of the maximal distance running in 12 minutes. The exercise induced bronchospasm (EIB) 

symptoms including coughing, wheezing, chest tightness, dyspnea, previously diagnosed asthma and allergy, 

the use of anti-asthmatics medication and the family history of asthma were recorded using a questionnaire. 

Pulmonary function tests including; forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in one second 

(FEV1), peak expiratory flow (PEF), and maximal expiratory flow at  50% of the FVC (MEF50) were 

measured at rest (baseline), immediately, 5, and 15 minutes after an exercise test.  

Result: The result of this study showed that the prevalence of the symptoms of EIB was 43.3%. There was 

not any significant difference in baseline PFT values between symptomatic and asymptomatic subjects. 

However, All PFT values except for FVC of symptomatic subjects were significantly lower than 

asymptomatic immediately after exercise (p<0.01 for all cases). In addition, PFT values were significantly 

reduced in all times intervals except for the symptomatic subjects (p<0.05 to p<0.001).  

Conclusion: The results showed a high prevalence of respiratory symptoms and EIB in healthy female 

students.  

Keywords: Exercise induced bronchospasme, Couper test, Respiratory symptoms, Pulmonary function 

tests. 
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P-138 هایتراپی با چشمهارائه و ارزیابی روشی مبتنی بر ماتریس برای محاسبه توزیع دز در براکی 

 گسیل کننده فوتون 

 3قربانی مهدی، 2یاللیم اکبری حسین، 1مظفری اعظم

 mozaffariazam@yahoo.com مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم زشکی،دانشگاهپ پزشکی،دانشکده فیزیک ارشد کارشناس دانشجوی .1

 مشهد،مشهد،ایرانی پزشک علوم پزشکی،دانشگاه پزشکی،دانشکده فیزیک دکتری دانشجوی .2

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه فیزیک مرکزتحقیقات .3

 دوزدراطراف توزیع آوردن دستدربه شیوه ترینمتداول عنوان به مریکاآ پزشکی فیزیک ( انجمنTG-43) 43: گزارش گروه کاری وهدف سابقه

شود. خطای های طراحی درمان از روش ارائه شده در این گزارش استفاده میاست و در بسیاری از سیستم شناختهشده تراپیبراکی هایچشمه

، سبب افزایش درصد TG-43هر یک از پارامترهای دزیمتری  ناشی از به دست آوردن مستقل و گرد کردن و خطای ترکیبی انجام عملیات جبری

 تراپی های براکیخطا در محاسبه توزیع دوز در اطراف چشمه

تراپی با می شود. هدف مطالعه حاضر ارائه و ارزیابی روش مبتنی بر ماتریس به منظور ساده سازی و کاهش خطای محاسبات توزیع دوز در براکی

 تون می باشد. های گسیل کننده فوچشمه

مورد  MCNPXسازی با کد تراپی، روش شبیههای براکیدر این پژوهش برای به دست آوردن توزیع دوز در اطراف چشمه مواد و روش ها:

مدل  103-، پاالدیمBEBIGمدل  192-، ایریدیم 6520-67مدل  137-، سزیمCo0.A86مدل  60-های کبالتاستفاده قرار گرفت. چشمه

OptiSeed دست آمده از روش مبتنی بر ماتریس با توزیع دوز سازی شدند. توزیع دز بههشبی 

 مقایسه شد.  TG-43دست آمده از روش گزارشبه

 در برخی نقاط اختالف کمی دارند. به نظر TG-43: نتایج توزیع دز به دست آمده از روش مبتنی بر ماتریس و روش یافته ها

و خطای ترکیب آنها مربوط می شود. مزیت روش مبتنی بر ماتریس   TG-43ه هر یک از پارامترهایرسد این اختالف به خطاهای محاسبمی

نسبت به روش مبتنی بر ماتریس  TG-43باشد. مزیت روشسادگی محاسبات و کمتر بودن زمان انجام محاسبات می TG-43روش نسبت به 

 ها داشت.رات شعاعی دز در راستای صفحه عرضی و ناهمسانگردی چشمهتوان قضاوت بهتری در مورد قدرت یک چشمه، تغییاین است که می

تراپی مطرح نیست و همچنین با توجه به های براکیهای طراحی درمان، مقایسه چشمهبا توجه به اینکه در محاسبات سیستم نتیجه گیری: 

عنوان دست آمده از روش مبتنی بر ماتریس بهتوزیع دز به، پیشنهاد می گردد از TG-43وجود عدم قطعیت بیشتر در محاسبه توزیع دز در روش 

 های طراحی درمان استفاده گردد.ورودی سیستم

 های گسیل کننده فوتون، روش مبتنی بر ماتریسسازی مونت کارلو، چشمه، توزیع دز، شبیهTG-43تراپی، گزارش براکی واژگان کلیدی:
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P-139  

 Huh7رده سلولی   بر روی ی کورکومینعصارهبررسی اثر سمیت 

 ، 5 قاسمی فائزه ، 1 یوسفی مسعود ، 4 نیازمند سعید ، 3 حسینی الرضا موسی سید ، 2 میرشهابی حسام ، 1 مشکات زهرا ، 1 پناه حق خدیجه

   1درخشان محمد ، 6 زجاجی سیدعباس

 haghpanahk921@mums.ac.ir ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه میکروبی، های مقاومت تحقیقات مرکز .1

 ایران ، زنجان ، زنجان زشکیپ علوم ،دانشگاه شناسی ویروس و میکروب گروه .2

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه ،)عج( قائم بیمارستان ، کبد و گوارش گروه .3

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده ، فیزیولوژی گروه .4

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، فناوری زیست گروه .5

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده ، رماکولوژیفا گروه .6

ی اکسیدانی ، ضد التهابی و ضد که اثرات قوی آنت است زردچوبه( یا دی فرولوئیل متان جزء فعال Curcuminکورکومین ) سابقه و هدف :

یک رده سلولی نامیرا از سلول های تومورزای شبه اپی تلیالی کبد است و به عنوان  Huh7سرطانی دارد و دارای اثرات حفاظت کبدی می باشد. 

 بود. Huh7ولی انسانی هدف از انجام این مطالعه ارزیابی میزان سمیت کورکومین بر روی رده سل یک مدل کشت هپاتوسیت استفاده می شود.

میکرولیتر محیط کشت  100در این روش میزان  .مورد ارزیابی قرار گرفت MTTتوسط تست سمیت سلولی کورکومین  ها :مواد و روش

DMEM  7سلول  410حاویHuh  ساعت از غلظت اولیه کورکومین رقت های مختلف  24خانه قرار داده شد. پس از  96در هر چاهک پلیت

 اضافه شد MTT( 5mg/mlمیکرولیتر ) 20ساعت به هر چاهک پلیت  24میکرولیتر به سلول ها اضافه شد.بعد از  100ه و به میزان ( تهی2/1)

در  دستگاه االیزا اضافه گردید  سپس به وسیله  DMSOمیکرولیتر   100هر یک  ساعت انکوباسیون بعد از خالی کردن چاهک ها به 4و بعد 

 نتایج حاصل به صورت میزان بقای سلول و براساس منحنی غلظت گزارش شد. نانومتر جذب هر چاهک تعیین گردید. 630و  545طول موجهای 

 تست ها به شکل تکرار سه تایی بررسی شد.

بر روی سلول  µg/ml 3.75( در غلظت های کمتر از µg/ml 60با غلظت اولیه  (نشان داد که عصاره کورکومین  MTTنتایج تستها : یافته

 غیر کشنده بود. Huh7سلول های 

مناسب عصاره کورکومین می توان از این عصاره برای بررسی اثرات دارویی آن مانند اثرات ضد  : با توجه به غلظت غیر کشندهنتیجه گیری 

 ویروسی و ضد سرطانی آن در کشت سلول استفاده کرد. 

  MTT، تست  Huh7، کشت سلول : کورکومین های کلیدیواژه

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87
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P-201 1393های زنانه بخش بهنمیر شهرستان بابلسر در سال بررسی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه  

 3،ناهیدزوبین2یوسفی مریم،1یززول محمدعلی

 مازندران پزشکی علوم ی،دانشگاهبهداشت علوم ومرکزتحقیقات بهداشت محیط،دانشکده بهداشت مهندسی دانشیار،گروه .1

 maryam_u3fi7@yahoo.com ،مازندران پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات محیط،کمیته بهداشت ارشدمهندسی کارشناسی دانشجوی .2

 مازندران پزشکی علوم محیط،دانشگاه بهداشت کارشناس .3

راجعه افراد مختلف و استفاده از وسایل مشترک و ابزار کار آلوده انتقال و باشند که مها یکی از اماکن عمومی مهمی میهآرایشگاهسابقه و هدف:

ها را ممکن خواهد ساخت. بنابراین رعایت اصول بهداشتی و آگاهی صنف آرایشگران در رابطه با مسائل بهداشتی کار بسیار گسترش انواع بیماری

 باشد. می 1393های زنانه شهر بهنمیر در سال ت محیط آرایشگاههای بهداشحائز اهمیت است. لذا هدف از این مطالعه بررسی شاخص

به صورت سرشماری  1393ی بخش بهنمیر در سال زنانه آرایشگاه 25مقطعی است که در آن  -این پژوهش یک مطالعه توصیفیها:مواد و روش

خوردنی و آشامیدنی و آرایشی تهیه گردید و شامل دو بخش قانون مواد  13نامه ماده مورد بررسی قرار گرفته است. چک لیست بر اساس فرم آئین

ی کاری، تحصیالت آرایشگر و غیره( و بخش دوم وضعیت ها )از جمله سن، تجربهبوده است. بخش اول اطالعات عمومی آرایشگران و آرایشگاه

از طریق بازدید، مشاهده مستقیم و مصاحبه  ها )بهداشت لوازم کار، بهداشت فردی و وضعیت ساختمان( بوده است. سپسبهداشتی آرایشگاه

و   T-Testهای های آماری توصیفی و آزمونو با استفاده از روش  SPSS 20حضوری تکمیل گردید. اطالعات بدست آمده توسط نرم افزار 

ANOVA  تجزیه و تحلیل شدند. 

ه ترتیب کارت بهداشت سالمت و گواهینامه بهداشت عمومی داشتند. درصد از آرایشگران ب 28و  44نتایج این پژوهش نشان داد که تنها ها:یافته

های مورد بررسی مناسب بود، اما برخی در حین کار ی آرایشگاهنمودند. تهویه در همهمتاسفانه هیچکدام از آرایشگران از روپوش استفاده نمی

درصد  60نمودند. تفکیک زباله نوک تیز در شگران از ماسک استفاده میدرصد از آرای 40کردند و تنها تهویه را خاموش کرده و از آن استفاده نمی

درصد از آرایشگران دارای مدرک لیسانس،  12درصد از این اماکن وجود داشت.  88دار در گردید و سطل زباله درباز اماکن مورد مطالعه انجام می

ها اختالف معناداری دارد ت آرایشگران با وضعیت بهداشتی آرایشگاهدرصد دیپلم و مابقی زیردیپلم بودند. نتایج نشان داد که تحصیال 68

(05/0Pvalue<بین سن، تجربه .)ای( با وضعیت ی کاری آرایشگران و نوع مالکیت امکنه مورد استفاده به عنوان آرایشگاه )شخصی یا اجاره

 (.<05/0Pvalueها اختالف معناداری وجود نداشت)بهداشتی آرایشگاه

های ویژه صنوف ی بهداشت عمومی، باید سختگیری بیشتری در امر حضور آرایشگران در دورهبا توجه به درصد پائین گواهینامهری:گینتیجه

ها و دکلره در این صنف زیاد است، لذا بایستی به استفاده از تهویه و ماسک توجه بیشتری صورت گیرد. احتمال بروز مشکالت تنفسی با کاربرد رنگ

های آموزشی بیشتر و در صورت امکان آموزش شود. برگزاری کالسهای تنفسی مینین عدم استفاده از ماسک موجب انتقال بیماریگردد. همچ

 فرد به فرد موثر خواهد بود.  

 بهداشت محیط، آرایشگاه زنانه، بهنمیر، بابلسر های کلیدی:واژه
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P-202 بیمارستان های  به تنفسی عروقی و _بیماران قلبی مراجعه میزان آالینده های هوا و سطح بین ارتباط بررسی

 87-92قائم و امام رضا مشهد طی سال های 

  2پور نجف اصغر علی ، 1بختی سپیده ، 1احمدی الهه ،1فر قادری شیوا

 ghaderifarsh921@mums.ac.ir:ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته عضو محیط، بهداشت مهندسی رشدا کارشناسی دانشجوی .1

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده محیط بهداشت مهندسی گروه بهداشتی علوم تحقیقات مرکز دانشیار .2

عه شهرها و گسترش صنایع موجب مصرف بی رویه سوخت های فسیلی شده است. پیامدهای افزایش جمعیت و به دنبال آن توس سابقه و هدف:

آن شامل آلودگی هوا، تخریب محیط زیست، نوسانات اقلیمی و تغییر اکوسیستم ها میباشد که تاثیر منفی بر سالمت انسانها گذاشته و موجب 

 آالینده های هوا و سطح شده است. هدف از مطالعه حاضر ایجاد ارتباط بینعروقی و تنفسی و مرگ و میر -تشدید بسیاری از بیماری های قلبی

 میباشد. 87-92هایرضا مشهد طی سالهای قائم و امامبیمارستان به تنفسی عروقی و_بیماران قلبی مراجعه میزان

های زیست، مدارک پزشکی بیمارستانناسی، محیطهای هواشنامه از دانشگاه به سازمانآوری اطالعات بااخذ معرفیبه منظور جمع مواد و روش ها:

، همبستگی ANOVA  One wayهای آماریو آزمون  SPSS 21افزاررضا )ع( مراجعه شد.تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرمقائم و امام

عروقی و تنفسی از -های قلبیتان به علت بیماریها و مراجعه به بیمارسپیرسن و مدل خطی تعمیم یافته انجام شد و به منظورارتباط بین آالینده

 در نظر گرفته شد. 05/0داری در آزمون ها های زمانی استفاده کردیم، سطح معنیسری

نفر در ماه  بوده است و ارتباط  1000عروقی به بیمارستان ها حدود -دهد که میزان مراجعه بیماران قلبیساله نشان می 5نتایج آماری یافته ها:

وجود داشت. پذیرش بیماران تنفسی نیز  2So و 2No، ذرات معلق، Coداری بین میزان مراجعه این بیماران به بیمارستان و آالینده های معنا

 داشت. Noنفر در ماه بوده که ارتباط معناداری با  700حدود 

عروقی و تنفسی به بیمارستان های قائم و  -ماران قلبیدر طی سالهای مورد مطالعه با افزایش میزان آالینده ها میزان مراجعه بی نتیجه گیری:

 بینی بود.هوا طی چند سال اخیر نیز قابل پیشامام رضا مشهد افزایش یافته است که این روند با افزایش آلودگی

 رضاامامهای قائم وعروقی و تنفسی، بیمارستان-آالینده های هوا،  بیماران قلبی واژگان کلیدی:
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P-203  نقش مسئولیت فردی در قبال سالمت در اولویت گذاری برای ارائه خدمات سالمتبررسی 

  5، علی اصغر رضایی 4حامد تابش  - 3،  علی وفایی نجار 2الهه هوشمند ، 1سحر کوهستانی
 sa.ku.hsm@gmail.com ایران –مشهد  -کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  .1

2. phd  ایران  -مشهد  -دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی  -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

3. Phd  ایران –مشهد  -دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی  -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

4. phd ایران  -مشهد  -دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -آمار زیستی 

 ایران -مشهد  -پزشکی مشهد  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم -کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  .5

 با توان می را بیماریها این از بسیاری  که هستند سرطانها و تصادفها عروقی، قلبی بیماریهای ایران، کشور در مرگ علل مهمترین امروزهسابقه و هدف: 

گذاری  ارائه خدمات سالمت از دیدگاه  .این پژوهش با هدف بررسی نقش مسئولیت فردی سالمت در اولویتکرد پیشگیری رفتارها و ها عادت تغییر

 انجام شده است. 94متقاضیان اهدای عضو مراجعه کننده به مرکز اهدای عضو شهرستان مشهد در بهار 

عضویت به مرکز اهدای اعضای شهرستان مشهد تکمیل فرم مقطعی در بین متقاضیان اهدای عضو که برای -این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

یمارستان پیوند اعضای منتصریه واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مراجعه نموده اند انجام شده است.جمع آوری داده ها با استفاده از واقع در ب

ش پرسشنامه استانداردی در رابطه با سنجش میزان نمایل اهدای عضو به دو بیمار متقاضی دریافت کبد که یکی از آنها علت بوجود آمدن بیماری

گری اعتیاد می باشد صورت گرفته است.داده های پرسشنامه در نرم افزار جمع آوری و  با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی) آزمون ارثی و دی

 های کای اسکوئر، من ویتنی ،تی مستقل و...( و در قسمت سواالت باز با استفاده از تحلیل محتوا آنالیزگردید.

سشنامه جمع آوری شده تحلیل ها بیانگر این بود که در بین پاسخ دهندگان تمایل به تخصیص کبد به متقاضیان پر 210در نهایت از بین یافته ها:

برابر بیشتر از تخصیص کبد به متقاضیانی که اعتیاد باعث بوجود آمدن بیماریشان 6دریافت عضوی که علت بوجود آمدن بیماریشان ارثی بوده 

اینکه افراد تا حدودی در سالمتی و بوجود آمدن بیماریشان نقش دارند معتقد ت کنندگان به این اصل که درصد شرک 74بوده ، می باشد.همچنین 

 بودند.

مسئولیت فردی سالمت می تواند معیار مهمی در تصمیم گیری برای اولویت گذاری در ارایه خدمات سالمت در بین سیاست گذاران نتیجه گیری: 

اجرایی شدن این اصل منوط به برنامه ریزی های بلند مدت و وجود زیرساخت ها و فرهنگ سازی های  ن وجودعرصه بهداشت و درمان باشد. با ای

کالن  و خرد در جامعه و محیط های بهداشتی درمانی و همچنین افراد جامعه می باشد.همچنین بهتر است سرمایه گذاری روی سطح پیشگیری  

 یری در جامعه افزایش یابد.برای اموزش و جا انداختن فرهنگ مسئولیت پذ

 مسئولیت فردی ، اولویت گذاری ، سالمتیواژگان کلیدی:
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P-204 مقایسه  میزان رضایت جنسی در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپر نورفین 
 4طیبه کاشفی ،3زهرا دارابی ،حسین امامیان ، 1علی وفایی نجار

 ایران -مدیریت گروه دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد و بهداشت گروه دکترای مدیریت وخدمات بهداشتی درمانی ، دانشیار .1

 emamianh1@gmail.com ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، سالمت،دانشکده ارتقائ و بهداشت آموزش ارشد کارشناس .2

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .3

 طیبه کاشفی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران .4

دهند. درمان اعتیاد به مواد مخدر گسترش جهانی داشته و امروزه بخش بزرگی از مبتالیان به این بیماری را جوانان تشکیل می زمینه و هدف:

المللی یک مداخله مؤثر، ایمن وکم هزینه و اثربخش برای افراد وابسته به مواد مخدر شناخته شده نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین به طور بین

های نگهدارنده با ترکیبات دارویی مخدر است. به ویژه در بندی بیماران به ادامه درمانترین سد در مقابل پایاختالالت جنسی  بزرگاست لیکن 

یت جنسی بیمارانی که تحت درمان با دوز باالی دارو قرار دارند یا طول درمان دوره آنها طوالنی است لذا در این پژوهش هدف   مقایسه  میزان رضا

 .ر معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپر نورفین شهرستان بردسکن  استد

ـ مقایسه روش کار: به کلینیک های ترک شهرستان مراجعه  93باشد، از بین تمام افرادی که در سه ماهه اول سال ای میطرح پژوهش حاضر عّلی 

سال به روش تصادفی ساده انتخاب شدند که از  40تا  20نفر در بازه سنی  100اد ماه تحت درمان نگهدارنده بودند تعد 6کرده بودند و حداقل 

نفر تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین قرار داشتند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش  50نفر تحت درمان نگهدارنده با متادون و  50این تعداد 

  .مستقل انجام شدT و آزمون  Spss-18ها با استفاده از نرم افزار¬دادهپرسشنامه اختالالت عملکرد جنسی آریزونا بود. تحلیل 

نتایج نشان داد که، بین میانگین نمرات دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که رضایت جنسی در افراد تحت درمان  ها:یافته

 .نگهدارنده بوپرنورفین باالتر میباشد

وهش حاضر مشخص میکند که میزان رضایت جنسی در معتادان تحت درمان نگهدارنده با بوپر نورفین در های پژ یافته گیری: بحث و نتیجه

جنسی  شهرستان بردسکن  باالتراست. بنابراین از این یافته میتوان در راستای برنامه ریزی درمانی با استفاده از بوپرنورفین در افزایش رضایت

  .معتادان استفاده کرد

 رضایت جنسی؛ درمان؛ بوپرنورفین؛ متادون کلمات کلیدی: 
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P-205 بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون و احیای الکتروشیمیایی در حذف فلز سنگین مس از فاضالب های صنعتی 
 3، ریحانه زنگی3مریم رحمانی ،3الهام رحمانپور ،2، مجتبی داودی1علی اصغر نجف پور

 مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده بهداشت، مشهد، ایران .1

 ه، ایران گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدری .2

 rahmanpoure1991@gmail.com کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده بهداشت، مشهد، ایران .3

فلز مس یکی از پرمصرف ترین فلزات در صنایع مختلف از قبیل پردازش فلزات، قطعه شویی و آبکاری است و در فاضالب نساجی  سابقه و هدف:

ختار رنگ های مورداستفاده یافت می شود. بر مبنای مقررات زیست محیطی اهمیت فراوانی در رابطه با حذف فلزات از نیز بدلیل حضور در سا

پساب صنایع وجود دارد که این مهم پژوهش های علمی را به سمت ایجاد و توسعه روش های کارآمد حذف فلزات از فاضالب سوق داده است. 

 رایند اکسیداسیون و احیای الکتروشیمیایی در حذف فلز مس از پساب صنعتی بود.هدف از پژوهش حاضر تعیین کارایی ف

دراین تحقیق حذف فلز مس از محلول آبی با بکارگیری انرژی الکتریکی و استفاده از الکترودهای گرافیت و استیل در یک راکتور  مواد و روش ها:

ته جریان الکتریکی و زمان الکترولیز به عنوان سه پارمتر موثر بر فرایند حذف مس انجام شد. تاثیر غلظت اولیه آالینده، دانسیجریان پیوسته 

نمونه  با دستگاه جذب اتمی مورد  40بررسی شد. برای طراحی آزمایش ها و آنالیز نتایج از نرم افزار طراحی آزمایش استفاده شد. در نهایت 

 سنجش قرار گرفتند.

آمپر در  25/0میلی گرم بر لیتر از فلز مس، با اعمال دانسیته جریان  3میلی لیتر از پساب حاوی غلظت  200نتایج نشان داد که برای  یافته ها:

کیلووات ساعت بر متر مکعب می باشد. فرایند  937/8است. تحت شرایط فوق انرژی الکتریکی مورد نیاز  %98دقیقه، راندمان حذف  55زمان 

میلی گرم بر لیتر بررسی شدند، متاثر نبود، درحالیکه پارامترهای زمان واکنش و شدت جریان  1-5ده حذف فلز از تغییرات غلظت فلز که در محدو

 به ترتیب بیشترین تاثیر را در فرایند حذف نشان دادند.

یایی هزینه بهره فرایند اکسیداسیون و احیای الکتروشیمیایی نیاز به تجهیزات پیچیده ای ندارد و به علت عدم نیاز به مواد شیم نتیجه گیری:

زات برداری کمتری دارد. درچنین شرایطی با توجه به راندمان باالی تصفیه این فرایند را می توان به عنوان روشی موثر درتصفیه پساب حاوی فل

 سنگین بکارگرفت. 

 اکسیداسیون و احیای الکتروشیمیایی، فاضالب صنعتی، فلز سنگین مس واژگان کلیدی:
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P-206 هی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص استانداردهای آب بطری شدهارزیابی آگا 

  4کاخکی مشاری سعیده 4 ،کندی سمانه 3 ،نوربخش سیما، 2 پیروی رویا ، 1 علیدادی حسین
  مشهد پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی گروه دانشیار .1

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی گروه مربی .2

 mahsan.s210@gmail.com مشهد پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی .3

 محیط بهداشت مهندسی کارشناس .4

فاده از آب های بطری شده به دلیل اطمینان عمومی به کیفیت آنها و در دسترس بودن گسترش یافته است. کنترل آب های بطری شده است سابقه و هدف : 

ه دانشجویان دانشگادر مقایسه با شبکه توزیع به دلیل زمان و دمای بیشتر نگهداری از نظر بهداشتی اهمیت ویژه ای دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی آگاهی 

 علوم پزشکی مشهد در خصوص استاندارد های آب های بطری شده بود.

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد درمقاطع  400با روش نمونه گیری طبقه ای بین 1393این مطالعه توصیفی مقطعی در سال مواد و روش ها: 

 تحلیل و تجزیه جهت .بود آگاهی حیطه در سؤال 12 و دموگرافیک مشخصات شامل بخشی دو پرسشنامه ها، داده گردآوری ابزار مختلف تحصیلی انجام شد.

 T.testو Anova :شامل(  تحلیلی  های آزمون و )معیار انحراف و میانگین درصد، :شامل( توصیفی های آماره و 16 نسخه SPSS آماری افزار نرم از ها داده

  شد. استفاده( 

آنان زن بودند. میانگین نمره آگاهی پاسخ دهندگان در مورد استانداردهای آب بسته  %70سال بود که  22/03± 4/04ن میانگین سنی پاسخ دهندگایافته ها: 

بود.  از نظر آماری بین آگاهی افراد تحت مطالعه و عوامل مورد نظر)سن، جنس، دانشکده و مقطع تحصیلی( تفاوت معنا داری مشاهده  16از  10/59 بندی 

 (P>0.05)نشد. 

آب های بطری شده نیازمند بررسی از لحاظ کیفیت و سالمت منابع آب مورد استفاده، جنس بطری های بسته بندی، رعایت موازین بهداشتی و  تیجه گیری:ن

تانداردهای اصول صحیح نگهداری به منظور حفظ سالمت مصرف کنندگان است. دراین پژوهش میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به اس

ه عنوان آب بطری شده درسطح متوسطی برآورد گردید که این مهم بر لزوم تدوین برنامه های آموزشی به منظور افزایش سطح آگاهی این قشر از جامعه ب

 متولیان عرصه سالمت صحه می گذارد.

 آب بطری شده، آگاهی، استاندارد، دانشجویانکلمات کلیدی:  
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P-207 1393تا1383ومیر شهرستان سرخس از سال بررسی الگوی مرگ 

 4نجار وفایی ،علی3اسفندیاری ،آمنه2*فداکار ،زینب1شجاعی سلمان

       ایران – مشهد پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده -ومدیریت بهداشت وهدانشجویی،گر تحقیقات ودرمانی،کمیته بهداشتی خدمات ارشدمدیریت کارشناسی دانشجوی .1

shojaeis1@mums.ac.ir 

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه-سرخس شهرستان بهداشت مرکز-آمار واحد-پزشکی مدارک کاردان .2

 ایران -مشهد مشهد، زشکیپ علوم دانشگاه -الشموس شمس درمانی بهداشتی ثامن،مرکز بهداشت عمومی،مرکز بهداشت کارشناس .3

 ایران - مشهد پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده -سالمت واقتصاد مدیریت علوم بهداشتی،گروه علوم تحقیقات دانشیار،مرکز .4

زیع علل اطالع از علل مرگ ومیر وروند آن یکی از نیازهای مهم واساسی در برنامه ریزیهای مر بوط به سالمت هر جامعه است.تو: سابقه و هدف

فوت در جامعه در بسیاری از موارد نشاندهنده توزیع عوامل خطر مرگ در جامعه است که با شناسایی آن برنامه های مداخله ای جهت کاهش 

عوامل خطر شکل می گیرد ویا میزان اثربخشی برنامه های مداخله ای که در جهت ارتقای سالمت طراحی شده با کمک تغییرات میزانهای مرگ 

انجام 1393تا1383شناخته می شود.این مطالعه به منظور تعیین روند تغییرات الگوی مرگ ومیر در شهرستان سرخس در طی سالهای  ومیر

 گردید.

پزشکی  ساله انجام شد.اطالعات مربوط به موارد مرگ ومرده زایی از بیمارستان، 11در یک دوره  مقطعی –این مطالعه، توصیفی :ها مواد و روش

 verbal  Autopsyمراکز بهداشتی در مانی،اداره ثبت احوال وشهرداری براساس گواهی فوت معتبرو در صورت نداشتن بااستفاده از روشقانونی،

طبقه Dotnetو7.2این اطالعات توسط نرم افزار ثبت مرگ نسخهعلل فوت به سه شکل زمینه ای،واسط وفوری جمع آوری وجمع آوری گردید.

 ذاری گردید.کدگICD10بندی وبراساس 

دررتبه %36.7موردبودکه بیماریهای قلبی عروقی با4046ساله اخیر11براساس یافته ها مشخص گردید تعدادکل مرگهای رخداده در طی: هایافته 

ط به دررتبه سوم قرارداشت.بیشترین مرگ ناشی از سرطان به ترتیب فراوانی مربو%12.31دررتبه دوم وسوانح وحوادث با%14.24اول،سرطانهابا

 بود.%8.33وسرطان مری%9.20،سرطان ریه%11.46،سرطان کبد%29.69سرطان معده

با توجه به متفاوت بودن الگوی مرگ شهرستان با الگوی مرگ ومیر کشور وباال بودن میزان مرگهای ناشی از سرطان،نسبت به  :نتیجه گیری 

 .از طریق آموزش عمومی قرار گیردDownstagingمیانگین کشورودنیا،شهرستان سرخس بایستی در اولویت اقدام در جهت

 10ICD،Downstaging،مقطعیسرخس،: های کلیدیواژه
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P-208  کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی میزان مصرف میان وعده های کم ارزش غذایی در دانش

 1393آموزان پسر شهرستان چناران 

  3محمد مقضی ، 2خراسانی چارقچیان هامال، 1پیمان نوشین 

، دانشگاه علوم پزشکی دانشیار، دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت .1

  مشهد، مشهد، ایران.

علوم پزشکی  هوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگادانشج .2

 echaroghchian@yahoo.com .مشهد، مشهد، ایران

 

ند و انتخاب غذا عمیقا بر سالمت آنها در این دوران اثر دارد، وعده غذای اصلی به میان وعده نیز نیاز دار3دانش آموزان عالوه بر سابقه و هدف:

ان اما متأسفانه مصرف میان وعده های کم ارزش در میان این گروه در سال های اخیر افزایش داشته است. لذا این مطالعه با هدف پیش بینی میز

می  1393ه در دانش آموزان پسر شهرستان چناران در سال مصرف میان وعده های کم ارزش براساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شد

 باشد.

دانش آموز پسر سال هشتم به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه 143مطالعه از نوع مقطعی می باشد که در آن، مواد و روشها:

مصرف میان وعده های کم ارزش غذایی( را تکمیل  -ی شدهسنجش مستقیم سازه های تئوری رفتار برنامه ریز-های مربوطه )اطالعات دموگرافیک

و آزمون های آماری آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون و همبستگی پیرسون  18نسخه  SPSSنمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار 

 تجزیه و تحلیل شدند. 

شکالت، کیک و نوشابه بود. یافته ها نشان داد که دو سازه ی هنجارهای بیشترین میان وعده مصرفی کم ارزش در بین دانش آموزان یافته ها:

انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده می توانند پیش بینی کننده های معناداری برای تغییرات رفتار مصرف میان وعده های کم ارزش باشند 

(0.002, p= 0.09=2Rاما سایر سازه.) وعده کم ارزش در دانش آموزان نبود. ضمنا سازه های نگرش، ها قادر به پیش بینی رفتار مصرف میان

2R=0.16  ,هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده نیز به عنوان پیش بینی کننده های معنادار برای قصد رفتاری شناخته شدند )

p<0.001.) 

خالت آموزشی براساس تئوری هایی مانند تئوری رفتار برنامه با توجه به گرایش دانش آموزان به مصرف تنقالت کم ارزش انجام مدا نتیجه گیری:

 ریزی شده ضروری به نظر می رسد.

 تئوری رفتار برنامه ریزی شده، میان وعده کم ارزش غذایی، دانش آموزان واژه های کلیدی:
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P-209 The relation between quality of work life and the physicians intention to Leave causes 

from the family physician program in Mashhad University of Medical Sciences in year 

2015 

 Ali Vafaee najar1, Elaheh Houshmand2, Habibolah Esmaeily3,Hosein Ebrahimipour4, Mahdi Gholian 

Aval5,Zahra Chaman6,Razieh Salimi7
  

1. Health Sciences Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

2. Economies and Management Sciences Department, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, 

Iran.  

3. Biostatistics and epidemiology Department, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

4. Family physician department, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

5. Health Education and Promotion Department, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

6. Student Research Committee, Economics and Management Department, School of Health, Mashhad University of Medical 

Sciences, Mashhad, Iran. chamanz1@mums.ac.ir 

7. General Practitioner, Roshtkhar city Health center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.  

 

Background and Objective: Some factors led to the desertion of family physicians form their work in the 

rural areas of Iran. The aim of this study is to determine the relationship between the quality of work life and 

factors that causes the physicians to leave form the family physician program. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, survey was done in statistic and questioning method 

in physician program administrative centers as well as working physicians. data were collected through 

researcher made questionnaire measure dimensions planning, motivation, payment of salaries, performance 

evaluations, facilities and amenities, making culture of  intention to Leave and Van Laren standard 

questionnaire measure job satisfaction, working conditions, wellness General situation, stress at work, 

control at work and work-home balance. the questionnaires were designed according to the Likert scale(5). 

Scores after aggregated, were balance (0-100).data were analyzed using t-test, Chi-squared test, Anova 

analysis and Correlation by SPSS 21 (p<0.05).  

Results : The average of the physician reported medium quality of work life (about 57.3).quality of work 

life from the aspects of stress at work(62.3), general feeling of wellness(61.2) was favorable. the average 

score of intention to leave is high (72.4).the scores of intention to leave the dimensions of planning(77.4) 

and evaluation performance(84.3) was high. There was inverse significant relation between the score of 

intention to leave with different aspects of quality of work life (exception aspect of Stress at work) (p<0.05). 

There is no significant relationship between demographic factors with different dimensions of intention to 

leave. Physicians who were bivouac or with less work experience had the lower average of work life quality. 

factors influencing turnover intentions were the higher workload, time-consuming documentation of health 

records, Poor performance evaluation and   referral system. 

Conclusion: Designing a performance evaluation plan, fair paying system, improve facilities and 

amenities can reduce the physician intention of leave from the family physician program. 

Key Words: Family physician, quality of work life, Intention to Leave 
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P-210 بررسی مصرف مکمل های تغذیه ای مادر در دوران بارداری و  و تاثیر آن بر رشد کودکان در شهر مشهد 

  3سعیدی زهرا ، 2خدایی حسن ،غالم 1وکیلی رحیم

 .رانمشهد،مشهد،ای پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه اطفال،دانشکده دپارتمان .1

 .مشهد،مشهد،ایران علومپزشکی استان،دانشگاه بهداشت مرکز فنی معاون .2

 ijp@mums.ac.ir مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات کمیته .3

وزادانی که به علل شوند که در مقایسه با میزان مرگ و میر نمیلیون نوزاد با وزن کمتر از حد طبیعی در جهان متولد می 21هر ساله حدود  مقدمه:

رشد و نمو هر کودکی بستگی به کیفیت تغذیه ای مادر در جریان حاملگی و کفایت تغذیه ای میرند شانس کمتری برای زنده ماندن دارند. دیگر می

این مطالعه بررسی  هدف ازکودک دارد. باتوجه به آسیب پذیری این قشر، بررسی کیفیت و وضعیت تغذیه ای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است

 باشد.ارتباط مواد مغذی دریافتی)مکمل های تغذیه ای(  در دوره بارداری مادر با وضعیت رشد کودکان می

-24نفر از مادران دارای کودک  300با حجم نمونه  Cross sectionalپژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی به روش  مواد و روش ها:   

مراکز بهداشتی  درمانی مشهد که به روش طبقه ای ، خوشه ای و در مرحله آخر به روش تصادفی ساده انتخاب شده  ماهه مراجعه کننده به 6

 مورد آنالیز قرار گرفت. SPSSبودند،  میباشد. اطالعات بدست آمده توسط نرم افزار کامپیوتری 

درصد 3/15های تغذیه ای استفاده نموده و از لحاظ سطح تحصیالت: درصد مادران در طی دوره بارداری از مکمل  72یافته ها نشان داد  نتایج: 

درصد پدران دارای  3/13درصد نیز تحصیالت دانشگاهی داشتند.از طرفی  3/18درصد دیپلم و 50درصد راهنمایی، 3/16مادران سواد ابتدایی، 

ت دانشگاهی داشتند. از لحاظ سطح درآمد خانواده ها: درصد هم تحصیال 3/17درصد دیپلم و  7/48درصد راهنمایی،  7/20تحصیالت ابتدایی، 

 1.3درصد نیز درآمد خوبی داشته اند. یافته ها نشان داد از لحاظ ساختار خانواده  7/3درصد درآمد متوسط و 7/82درصد درآمد ناکافی،  7/13

 0.7ن نیز معتاد و استعمال سیگار در بین مادران درصد والدی 1درصد نیز چند همسری وجود داشته است. 1.3درصد خانواده ها ازدواج مجدد و 

درصد شیوع داشته است. یافته ها همچنین نشان داد ارتباط آماری معنی داری بین متغیرهای مصرف مکمل ها در  15.3درصد و در بین پدران 

، ، اعتیاد والدین به مواد مخدر و استعمال ازدواج مجدد( ،تحصیالت والدین، درآمد خانواده-طالق-طی بارداری ، ساختار خانواده )چند همسری

تب سیگار در والدین با متغیر وضعیت رشد کودک موجود است، بطوریکه کودکانی که  مادر آنان در طی بارداری از مکمل های تغذیه ای به طور مر

بهتری نسبت به سایر کودکان بوده و از طرفی  استفاده نموده و نیز کودکانی که دارای والدین با درآمد خوب و تحصیالت باال بوده  دارای رشد

 (.p<0.05کودکان با والدین سیگاری و معتاد و کودکانی با ساختار خانوادگی متزلزل دارای رشد نامطلوب نسبت به کودکان هم سن خود می باشند)

ن در این خصوص توسط پرسنل بهداشتی درمانی استفاده مادران از مکمل های تغذیه در طی دوران بارداری و نیزآموزش موثر  آنانتیجه گیری: 

 و شرکت فعال مادران درکالسهای آموزشی و مراقبت کودکان تاثیر قابل توجهی در  رشد و ارتقای سالمت کودکان خواهد داشت.

 رشد کودک-دوره بارداری-مادران-مکمل تغذیه ای کلمات کلیدی:
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P-211 دپرداز بانکی در مشهدبررسی وضعیت آلودگی باکتریایی دستگاه های خو 

  3گودرزی مژده،  3 نوغانی آخوند فرزانه ، 3برگرد رهنما زهره ، 2عطایی الیزا ،مهندس 1داودی مجتبی 

 حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه شت،بهدا دانشکده استادیار .1

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده ،)علمی هیات همتراز( آزمایشگاهی علوم ارشد کارشناسی .2

 akhoundnf911@mums.ac.ir مشهد پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده محیط، بهداشت مهندسی پیوسته کارشناسی دانشجوی .3

سترش تعداد دستگاه های خودپرداز و کارت های بانکی و افزایش استفاده آحاد مردم از آن ها، احتمال آلوده شدن امروزه با گ : سابقه و هدف

چشم می تواند موجب انتقال باکتری های بیماری  یا بینی دهان، با تماس با سطوح دستگاه افزایش یافته، و در پی آن  تماس دست اثر دردست 

 بیماری زا میکروارگانیسم های برای جدیدی منبع عنوان به فرد آلوده چنین یا بیماری شود، هم عفونت باعث ندتوا می و شده افراد بدن زا به

بانک هدف  5 در ATMنوع آلودگی باکتریایی ، تعداد کلنی ها بر روی دستگاه های  شود. این مطالعه سعی در تعیین مطرح

 . مشهد دارد  8در منطقه   )ملی،صادرات،ملت،سپه،تجارت(

نمونه برداری مشهد مورد بررسی قرار گرفت. 8نمونه از بانک های هدف ، در منطقه  52تعداد مقطعی  -:  در یک مطالعه تحلیلی  مواد و روش ها

از سطح صفحه کلید دستگاه های خودپرداز توسط سوآپ استریل مرطوب انجام شد . کشت نمونه ها بر روی محیط کشت های نوترینت آگار ، 

  ANOVAو آزمون آماری  SPSS vol.16گار، مکانکی آگار و برد پارکر آگار در محل صورت گرفت سپس اطالعات با استفاده از نرم افزار بالد آ

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . 

، مکانکی آگار 14.42د پارکر آگار، بر23.56، نوترینت آگار17.23بالد آگارمیانگین تعداد کلنی های مشاهده شده بر روی محیط کشت  : یافته ها

باکتری های گرم منفی در این مطالعه بر روی سطح دستگاه های خودپرداز یافت نشد. بانک ملت دارای بیشترین تعداد کلنی رشد یافته  .صفر  بود

 بر روی تمامی محیط کشت ها بود.

ی های گرم مثبت بر روی دستگاه های خودپرداز بانکی،بهتر است برای نتایج مطالعه حاضر نشان داد،با توجه به غالب بودن باکتر : نتیجه گیری

 گندزدایی این دستگاه ها تمرکز بیشتر بر کاربرد عوامل موثر بر باکتری های گرم مثبت باشد.

 دستگاه خودپرداز، آلودگی باکتریایی ، باکتری گرم مثبت ، باکتری گرم منفی واژه های کلیدی :
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P-212 شماره یک شهرستان  اخص های کیفیت شیمیایی آب شرب منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتبررسی ش

 90تا  87مشهد در سال های 

 4 سلیمانی زهرا ،3 یزدانی محسن ،3 دنکوب محمود ،3 آبادی فیض یئنوا اصغر علی ، 2 ساقی معصومه ،1 علیدادی حسین

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیط، بهداشت مهندسی بهداشتی،گروه علوم تحقیقات مرکز دانشیار .1

 مشهد، پزشکی علوم دانشگاه ، بهداشت دانشکده ، محیط بهداشت مهندسیی ،گروه محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی .2

 saghim931@mums.ac.irایران

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده داتشجویی تحقیقات کمیته عضو محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی .3

 ایران .مشهد پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده داتشجویی تحقیقات کمیته عضو محیط، بهداشت مهندسی کارشناسی .4

 مهمی عامل و اقتصادی داشته ارزش نیز سالم آب تولید فرایند در بلکه شود می آب کیفیت بهبود باعث تنها نه آب کیفی پایش سابقه و هدف:

مشهد، گروه بهداشت  شود. در این مطالعه که با همکاری مرکز بهداشت شماره یک شهرستان می آب تصفیه و تولیدی های هزینه کاهش در

محیط صورت گرفت، داده های کیفیت شیمیایی شامل کل جامدات محلول، سختی کل، فلوراید، کلرور، نیترات، نیتریت، منیزیم، سدیم آب منطقه 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  90تا  87تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک شهرستان مشهد در سال های 

نقطه آن چاه بود. با توجه به گستردگی منطقه و پراکندگی نقاط برای  31محل نمونه برداری داشت که  131ین منطقه ادر  ها:مواد و روش

زار تحلیل اسانتر، منطقه یک به مناطق کوچکتر تقسیم شد و میانگین و انحراف معیار شاخص های کیفیت شیمیایی هر منطقه با استفاده از نرم اف

SPSS ر ها و جداول مربوطه رسم گردید.به دست آمد و نمودا 

مقدار میانگین شاخص ها بر حسب میلی گرم بر لیتر )سال( به دست آمد: غلظت  با توجه به غلظت متوسط هر منطقه، حداکثر و حداقل ها:یافته

-280(، سولفات 90، 87)3/0-110(، کلرور88، 89) 035/0-1/1( ، فلوئور 88، 90)67-384(، سختی کل 87، 88)67-203کل جامدات محلول 

 (. 90و88، 89)17-147(، سدیم 89، 90)7/5-4/3(، منیزیم 90تا 87، 88)6-51(، نیتریت صفر)تمام سال ها(، نیترات 87، 90)25

آب( است اما مقدار غلظت  1053در تمام مناطق غلظت شاخص های کیفیت شیمیایی آب زیر حد مطلوب )با توجه به استاندارد  نتیجه گیری:

 ( است.mg/li 5/0د در تمام سال ها پائین تر از حد پائین استاندارد آب شرب)فلورای

 آب زیرزمینی،آب آشامیدنی، کیفیت شیمیایی کلمات کلیدی: 
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P-213  بررسی ارتباط خودکارآمدی با رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به نارسایی قلب بستری در بیمارستان

 1394در سال شهید مدرس شهرستان کاشمر 

 3، حسن دوستی2زهره زاده احمد ، 1نوشین پیمان 

کی مشهد، شگاه علوم پزشدانشیار، دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش  و ارتقاء سالمت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دان .1

 ایران.

انشگاه علوم پزشکی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت وارتقاء سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، د .2

   zadehahmadz911@mums.ac.irمشهد، ایران. 

 ی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران. استادیار، دکترای آمارزیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژ .3

: نارسایی قلب بیماری مزمنی است که به رفتارهای خودمراقبتی تا پایان عمر نیازدارد. بیماران مبتال به نارسایی قلب، برای مواجهه مقدمه وهدف

دارند لذا شناسایی این رفتارها وتشویق بیمار جهت مشارکت وقبول مسئولیت در انجام صحیح  با مشکالت بیماری، نیاز به رفتارهای خودمراقبتی

آن ها منجربه کنترل عوارض بیماری خواهد شد. خودکارآمدی پایه ای برای تقویت خودمراقبتی در نارسایی فلب است که نقش زیادی در درمان 

بررسی ارتباط خودکارآمدی با رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به نارسایی قلب  و کنترل عوارض در این بیماری دارد. هدف این مطالعه،

 می باشد. 1394بستری در بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمر درسال 

ر جمع آوری داده نفر از بیماران نارسایی قلب به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزا 250در مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی،  روش کار: 

مقیاس بود. مقیاس خودکارآمدی بیماران قلبی سالیوان و مقیاس  2ها شامل یک پرسشنامه جمعیت شناسی و اطالعات مربوط به بیماری و 

ایی قلب را اروپایی رفتارهای خودمراقبتی بیماران نارسایی قلب، که به ترتیب سازهای خودکارآمدی ورفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتال به نارس

با نرم ارزیابی می نمود و به روش مصاحبه ساختارمند با بیماران تکمیل گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی تحلیلی 

 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.  spss16افزار 

د افرادشرکت کننده درمطالعه مرد و بقیه زن بودند. میزان درص 2/47 بود.سال  73/61 ± 56/8میانگین سنی اقراد شرکت کننده  یافته ها: 

( ومیزان خودکارآمدی بیماران در سطح ضعیف )  03/31±45/8رعایت رفتارهای خود مراقبتی از سوی بیماران اکثر متوسط ) میانگین نمره 

ولی رابطه آنها با جنس، شغل از نظر آماری معنادار  ( که با سطح تحصیالت، سن و محل زندگی ارتباط معنادار داشتند 91/15±30/8میانگین نمره 

 نبود. 

بیماران مبتال به نارسایی قلب، از خودکارآمدی ضعیفی در ارتباط با رفتارهای خودمراقبتی برخوردار بوده، با توجه به اینکه بین نتیجه گیری: 

دکارآمدی به عنوان مهم ترین تعیین کننده رفتارهای خودمراقبتی خودکارآمدی ورفتارهای خودمراقبتی همبسگی مستقیم ومعنادار وجود دارد و خو

 در اشخاص مبتال به نارسایی قلب از اهمیت زیادی برخورد دار است،  توجه به مقوله خودکارآمدی قابل توجه است. 

  خودکارآمدی، رفتارهای خودمراقبتی، نارسایی قلبواژه های کلیدی: 
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P-214 ر زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد در بررسی خودکارآمدی شیردهی د

 1394سال 

 3 اسماعیلی اهلل حبیب ،2خراسانی چارقچیان الهام،1پیمان نوشین 

اء سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی دانشیار، دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتق .1

 .مشهد، مشهد، ایران

علوم پزشکی انشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، د .2

 echaroghchian@yahoo.com مشهد، مشهد، ایران

  مشهد،استاد، دکترای آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  .3

ته است. خودکارآمدی به معنی باور و اطمینان فرد در توانایی خود ارتقا سالمت کودکان و مادران جامعه به تغذیه با شیرمادر وابس سابقه و هدف:

 جهت انجام رفتار بهداشتی می باشد. هر چه میزان خودکارآمدی شیردهی در مادران باالتر باشد، طول مدت شیردهی باالتر خواهد بود. هدف از

 می باشد. 1394اکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد در سال این مطالعه، بررسی خودکارآمدی شیردهی در زنان باردار مراجعه کننده به مر

نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد که 185تحلیلی -در مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی مواد و روشها:

ی داده ها دو پرسشنامه بود که یکی شامل اطالعات دموگرافیک نخست زا و واجد شرایط مطالعه بودند، به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآور

 و دیگری پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شیردهی فکس و دنیس بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی با

 انجام گردید. spss18نرم افزار 

بود 54/120±7/11سال نشان داد. میانگین نمره خودکارآمدی زنان  9/24±0/5ورد مطالعه رایافته های پژوهش میانگین سنی زنان م یافته ها:

درصد نمونه های پژوهش نمره خودکارآمدی متوسط داشتند. نتایج، ارتباط آماری معناداری را بین سن، تحصیالت، درآمد، شغل، 2/49که 

 ارآمدی نشان نداد.تحصیالت همسر و شغل همسر نمونه های مورد پژوهش با نمره خودک

با توجه به نقش مهمی که خودکارآمدی شیردهی در تغذیه با شیرمادر دارد، یافته های این پژوهش نشان دهنده خودکارآمدی  نتیجه گیری:

ان بارداری مرزی یا متوسط در نمونه های مورد پژوهش می باشد که این امر برنامه ریزی موثر را جهت افزایش خودکارآمدی شیردهی زنان در دور

 را می طلبد.

 خودکارآمدی، شیردهی، زنان باردار واژه های کلیدی:
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P-215 مقایسه روشهای مختلف شناسایی کل کلیفرم ها درآب منطقه وحدت مشهد 

 3، حسین علیدادی 2، زهره وجودی یزدی 1راضیه نوروزیان استاد

 ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، .1

norouzianr911@mums.ac.ir 

 کارشناسی ارشد بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، .2

 ، ایران علوم بهداشتی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشیار، مرکز تحقیقات  .3

محافظت از بهداشت عمومی نیاز به آب آشامیدنی سالم دارد بطوریکه عاری از کلیفرم باشد. در این مطالعه روشهای مختلف سابقه و هدف: 

 گردید. شناسایی کل کلیفرم ها درآب منطقه وحدت مشهد بررسی

نمونه آب تهیه شد و مورد آزمایش قرار گرفت. کیفیت آب از طریق روش  12مطالعه تجربی و از نوع کاربردی است. در مجموع مواد و روش ها:

عدم حضور مورد ارزیابی قرار گرفت. اطالعات بدست آمده با استفاده از روش های  -های استاندارد تخمیر چندلوله ای، صافی غشایی و حضور

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSو  excelآماری و نرم افزارهای 

عدم حضور که مثبت شدند، کلیفرم های بیشتری در دو روش تخمیر چندلوله ای و صافی  -درصد نمونه ها در روش حضور 33.33در یافته ها:

بیشتر است.  Les-Endoاز محیط کشت  Mac Conkey غشایی دیده شده است. میانگین کلیفرم ها در روش صافی غشایی با محیط کشت

 بیشتر است.    LTB از محیط کشت  LB میانگین کلیفرم ها در روش تخمیر چندلوله ای با محیط کشت 

نتایج مطالعه نشان می دهد که در اکثر نمونه ها در روش صافی غشایی کلیفرمها بیشتر نشان داده شده است. بنابراین روش صافی نتیجه گیری:

 ایی با توجه به زمان کوتاهتر ارجحتر می باشد.غش

 منطقه وحدت مشهد -محیط کشت -کلیفرم -آب آشامیدنیواژگان کلیدی:
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P-216 بررسی میزان تجربه پزشکی تدافعی و علل بروز از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 5سحر کوهستانی، 4حبیب اهلل اسماعیلی ، 3، الهه هوشمند2ارعلی وفایی نج ،1 علی اصغر رضایی

 ar.mums@gmail.com ایران . –مشهد  -کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  .1

2. Phd  ایران –مشهد  -دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی  -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

3. Phd  ایران  - مشهد -دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی  -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

4. Phd  ایران  -مشهد  -دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -آمار زیستی 

 ایران -مشهد  -کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  -کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  .5

عواقبی را به لحاظ  ی پزشکی که می تواندپزشکی تدافعی،تصمیم گیری های درمان پزشکان است به منظور محدود کردن خطاهاسابقه و هدف: 

تعیین میزان تجربه پزشکی تدافعی و علل بروز از  مطالعه کیفیت مراقبت افراد و بهره وری از منابع محدود سالمت در پی داشته باشد.هدف ازاین

 .بود دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

و ابزار  انجام شده است93ی در بین تمام دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال مقطع-این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

جمع آوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی  spss20جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد.داده های پرسشنامه در نرم افزار 

 لیس و من ویتنی و در قسمت سواالت باز با استفاده از تحلیل محتوا آنالیز شد.و آمار تحلیلی شامل آزمون های تحلیلی کروسکال وا

درصد( تجربه 9/58نفر)229همچنین تجربه پزشکی تدافعی شامل: شد.  ارش گزدرصد 100فاعی دپزشکی تجربه نی  اواین مطالعه فردر ا یافتهها :

 2/63د( پزشکی تدافعی می باشد. رفتار پزشکی تدافعی در مردها)درص8/2نفرتجربه کم )11درصد( تجربه زیاد و 3/38نفر)149متوسط ،

 "شرح جزئیات بیشتر در مورد مصرف صحیح و به موقع داروها"درصد( دیده شد .رایج ترین اقدام پزشکی تدافعی،  8/36درصد(بیشتر از زن ها )

درصد( بود.همچنین بیشترین علت  2/51)"درمان می شوند دستور بستری شدن بیمارانی که به صورت سرپایی نیز"درصد( و کمترین اقدام   99)

(و کمترین علت انجام دادن پزشکی %87/2)"برای جلوگیری از مورد دادخواهی قرار گرفتن و اقدام قضایی  از طرف بیماران "بروز پزشکی تدافعی 

تدافعی عمل کردن پزشک در اقدامات تشخیصی  آموزش"و "نداشتن بیمه مسئولیت و جلوگیری از ریسک از دست رفتن سرمایه پزشک"تدافعی 

 (گزارش شده است .%7/43) "درمانی برای بیماران

 و استانداردهای بالینی تدوین با می شود پیشنهاد نتایج حاکی است پزشکی تدافعی در جمعیت مورد مطالعه باال و رایج است ، لذا: ینتیجهگیر

 بیماران پزشکی سوابق کامل و ثبت صحیح و شان قانونی حرفه های جنبه خصوص در پزشکان یافزایش آگاه پزشکان، به استانداردها این آموزش

 تبعات با دفاعی رفتارهای پزشکی آن بدنبال و پزشکی خطای و اشتباهات ناشی از قانونی های جنبه خصوص در پزشکان غیرضروری نگرانی های

 .یابد کاهش آن منفی

   ت غلط ،دستیاران تخصصیتدافعی، طبابپزشکی  ی:کلیدواژه گان 
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P-217 مقایسه کیفیت شیمیایی آب های زیرزمینی چاههای اطراف محل قدیم دفن زباله مشهد با استانداردهای ملی 

  2علیدادی حسین ، 1بختی سپیده ، 1احمدی الهه ، 1فر قادری شیوا

 :ghaderifarsh921@mums.ac.irایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته عضو محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده محیط بهداشت مهندسی گروه بهداشتی علوم تحقیقات مرکز دانشیار .2

ب مهمترین نیاز بشر است که در سطح زمین و زیرزمین وجود دارد و نگهداری از آن حایز اهمیت است. یکی از راههای آلودگی آ زمینه و هدف:

. با توجه به اینکه شهر مقدس مشهد به عنوان کالن آبهای زیرزمینی نفوذ شیرابه و گاز های تولید شده حاصل از دفن زباله های شهری می باشد

ی شهر مذهبی مطرح است و ساالنه پذیرای خیل عظیم زائران از سراسر ایران وجهان است توجه به دفن انبوه زباله های تولید شده بسیار مهم م

دفن زباله و مقایسه آنها با استانداردهای ملی آب باشد. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت شیمیایی آب های زیرزمینی چاههای اطراف محل قدیم 

 می باشد. 1393آشامیدنی در سال

حلقه چاه در باالدست محل دفن به عنوان شاهد( انتخاب گردید. نمونه 1حلقه چاه درپایین دست محل دفن و 3حلقه چاه ) 4تعداد مواد و روشها:

از انتقال به آزمایشگاه از نظر پارامترهای سختی، قلیائیت، کدورت، فسفات، به مدت یکسال انجام شد. نمونه ها پس  1393برداری در سال

EC،COD ،NO3¯،Cl¯،TDS ،pH   آزمایش و با استانداردهای ملی آب آشامیدنی مقایسه شدند. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار

Spss  و آزمونهای T-studentویتنی انجام گرفت. -و من 

تفاوت معناداری بین چاههای مورد و شاهد  3NO¯و  TDS، سختی ، کلرور،  ECتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از نظر ن یافته ها:

 وجود دارد. امادر مقایسه با استاندارد های ملی، پارامترهای شیمیایی مورد بررسی در اکثر موارد در محدوده مجاز بودند.

مطالعه به دلیل اینکه اکثر پارامترهای شیمیایی اندازه گیری شده در محدوده مجاز بودند، قابل شرب می آب چاههای منطقه مورد  نتیجه گیری:

 باشد. اما پایش مداوم و اصولی آبهای زیرزمینی این منطقه جهت جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک بسیار حیاتی و ضروری می باشد.

 استانداردهای ملی ینی، محل دفن زباله،کیفیت شیمیایی، آب های زیرزمواژگان کلیدی: 
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P-218  از پساب سنتتیک نساجی 120بررسی کارایی سلول الکتروشیمیایی دو قسمتی در حذف رنگ ری اکتیو قرمز 

 3، ریحانه زنگی3ریم رحمانی، م3الهام رحمانپور ،2، مجتبی داودی1علی اصغر نجف پور 

 مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده بهداشت، مشهد، ایران .1

 ایران  گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، .2

 rahmanpoure1991@gmail.com کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده بهداشت، مشهد، ایران .3

رهاسازی پساب های رنگی به محیط زیست نه تنها از نقطه نظر آلودگی های ظاهری منابع آبی نامطلوب است بلکه بسیاری از  سابقه و هدف:

ز تجزیه آنها برای حیات آبزیان سمی بوده و اثرات جهش زایی دارند. رنگ های آزو پرمصرف ترین رنگ های مصنوعی رنگ ها و محصوالت حاصل ا

از آنها در طی فرایند رنگرزی به پساب راه می یابد. با توجه به وضع قوانین سخت گیرانه از سوی سازمان حفاظت محیط  %15هستند که حدود 

باالخص نساجی، لزوم بکارگیری روش های تصفیه کارآمد ضروری می نماید. هدف از این مطالعه بررسی زیست برای دفع پساب های صنعتی 

 کارایی فرایندهای  اکسیداسیون و احیای الکتروشیمیایی در حذف رنگ آزو از پساب مصنوعی نساجی بود.

ی به صورت ناپیوسته در یک راکتور دوقسمتی با بهره گیری با استفاده از انرژی الکتریک 120فرایند حذف رنگ ری اکتیو قرمز  مواد و روش ها:

ملیاتی در از الکترودهای گرافیت و فوالد ضد زنگ انجام شد. طراحی آزمایشات با استفاده از نرم افزار طراحی آزمایش انجام شد و اثر پارامترهای ع

سطوح مختلف بر راندمان حذف بررسی شد. بدین ترتیب غلظت های 
𝑚𝑔

l
از رنگ مدل و500-100

𝑚𝑔

l
الکترولیت به محلول اضافه  12500-2500 

تعیین شدند. نمونه برداری از دو محفظه آنولیت و کاتولیت انجام شد.  A 3/0-06/0و شدت جریان بین  min 5/37-5/7شدند. زمان واکنش بین 

 داده ها توسط نرم افزار طراحی آزمایش آنالیز شدند.

بدست  78/0و  96/0برای آنها به ترتیب  𝑅2برای برازش داده های آنولیت و کاتولیت انتخاب شدند و مقادیر  2FIدوم و مدل های درجه یافته ها:

میلی گرم بر لیتر از نمک سدیم  10000آمپر درحضور  12/0دقیقه با جریان  30آمد. حداکثر راندمان حذف رنگ در محفظه آنولیت در مدت 

عملکرد موفقی در رنگبری پساب داشت، درحالیکه الکترود فوالدی با راندمان  %34/99یب الکترود گرافیت با راندمان کلرید حاصل شد.  بدین ترت

چندان موثر واقع نشد. اثر شدت جریان بر راندمان حذف بیشتر از زمان ماند بود. دراین فرایند به طور متوسط 6/52%
𝑘𝑤ℎ

m3
انرژی برق  645/1 

 مصرف شد.

با توجه به نتایج راهبری فرایند تصفیه در شدت جریان های کمتر و زمان های بیشترنسبت به عکس این حالت  از نقطه نظر  یری:نتیجه گ

 اقتصادی مطلوب بوده و فرایند اکسیداسیون الکتروشیمیایی را می توان برای تصفیه کارآمد پساب های رنگی بکارگرفت. 

 120د گرافیت، پساب نساجی، رنگ ری اکتیو قرمزالکترود فوالد، الکترو واژگان کلیدی:
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P-219  1393تا 1385بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن از سال 

 5نجار وفایی ،علی4ایزدپناه مهدی محمد ،3اکبری حمیدرضا ،2رضائی ،مهدی1شجاعی سلمان

   ایران – مشهد پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده -ومدیریت بهداشت دانشجویی،گروه تحقیقات ودرمانی،کمیته بهداشتی خدمات ارشدمدیریت کارشناسی دانشجوی .5

shojaeis1@mums.ac.ir 

 ایران -مشهد مشهد، پزشکی علوم دانشگاه -بیماریها با ومبارزه پیشگیری ثامن،واحد هداشتب بیماریها،مرکز کارشناس .6

 ایران -مشهد مشهد، پزشکی علوم دانشگاه -بیماریها با ومبارزه پیشگیری ثامن،واحد بهداشت بیماریها،مرکز کارشناس .7

 ایران -مشهد مشهد، پزشکی علوم دانشگاه -ثامن،ریاست بهداشت پزشک،مرکز .8

 ایران - مشهد پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده -سالمت واقتصاد مدیریت علوم بهداشتی،گروه علوم تحقیقات شیار،مرکزدان .9

میلیارد نفر ( به میکروب سل آلوده ودرخطر ابتال به بیماری سل قرار دارند وهرساله  2تقریبا یک سوم جمعیت جهان ) حدود :سابقه و هدف 

موارد بیماری ومرگ ناشی از  %90ملیون نفردر اثر این بیماری جان  می سپارند.بیش از 5/1سل فعال مبتال شده وحدود میلیون نفر به  9حدود

تعلق دارد.هدف  موارد بیماری در آنها به فعالترین گروه سنی به لحاظ اقتصادی %75کشورهایی که .سل درکشورهای در حال توسعه ر خ میدهد

 اپیدمیولوژیک بیماران مسلول در جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن می باشد.از این مطالعه بررسی وضعیت 

 وارد مطالعه گردیدند.1393تا پایان سال 1385بوده وتمامی بیماران مسلول از سال  Descriptive studyاین بررسی از نوع:ها مواد و روش 

ال،زمان تایید تشخیص وزمان شروع درمان بود. اطالعات بیماران از پرونده متغیرهای پژوهش در این مطالعه شامل جنسیت، نوع بیماری ،محل ابت

 . انجام شدExcellاستخراج وآنالیز دادها توسط نرم افزار وفرمهای بررسی انفرادی که از طریق مصاحبه ونتایج آزمایشگاهی تکمیل شده بودآنها

 16.6ساله سل اسمیر مثبت  9بودند. میزان بروز مرد%41بیماران زن و59% ند. بیمار مبتال به سل مورد مطالعه قرار گرفت 125تعداد: هایافته 

 %60هزارنفربود.از کل  موارد سل100در27.7هزار نفرو کل مواردسل 100در 7.76هزارنفر،  خارج ریوی100در 3.3، اسمیرمنفی  نفرهزار100در

موارد %51ال به سل خارج ریوی به ترتیب ،سل لنفاوی،پلور وپوست بود.خارج ریوی بود. شایعترین محل ابت %28اسمیر منفی و  %12اسمیر مثبت،

روز 2.63روزومیانگین تاخیردرمان آنها67.7+بود. میانگین تاخیرتشخیص بیماران اسمیرمثبت1موارد%17+ و2موارد%32+ ،3سل اسمیر مثبت

 بود.%71میر مثبت در پایان ماه دوم درمان و میزان سروکانورژن  شدن بیماران اس %89بود.میزان موفقیت درمان تمامی مسلولین

باتوجه به میزان بروزباالی سل اسمیرمثبت در جمعیت تحت پوشش نسبت به میانگین میزان بروز کشوری وهمچنین میزان باالی :نتیجه گیری  

ن شدن در پایان ماه دوم درمان نشان اقدامات بیماریابی با جدیت بیشتری دنبال گردد.میزان پایین سروکانورژ+ بایستی 3تاخیر تشخیص ودرجه 

 دراین خصوص اجراگردد.DOTSاز ضعف درمان دارد که بایستی استراتژی

 اپیدمیولوژیک،مرکز بهداشت ثامنسل اسمیر مثبت،سل اسمیرمنفی،سل خارج ریوی،: های کلیدیواژه
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P-220 در آب آشامیدنی روستاهای برم عدم حضور در شناسایی کلیفرم –لوله ای با روش حضور  9مقایسه روش تخمیر

 و عباس آباد دامغان

  4فیض آبادی علی اصغر نوائی،  5، حسین علیدادی 4، محسن یزدانی3، محمود تقوی 2، خلیل ا... معنیان1زهرا مهدوی منظری

 دانش آموخته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان .1

 عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان .2

 شکی یزدپزم دانشگاه علو-دانشجوی دکتری بهداشت محیط  .3

 ali.navaeei1366@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد .4

 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد .5

ط انسان های بیمار و ناقل و همچنین مدفوع حیوانات آلوده سیستم آب شرب می تواند به وسیله ی کلیفرم و باکتری های باتوژن،توس:هدف

شود.از روشهای استفاده شده برای تشخیص و تایید ارگانیسم های کلیفرم در آزمایشگاه می توان روش های تخمیر چند لوله ای،صافی 

میلی لیتر  100)تعداد کلیفرم در MPNعدم حضور را نام برد.در روش تخمیر چند لوله ای عددی به نام -غشایی،شمارش بشقابی و حضور

عدم حضور گروه کلیفرم،یک شیوه ساده ی -، آزمایش تعیین حضور P-Aنمونه(بدست می آید که مقداری خطا دارد و چندان دقیق نیست.روش 

یط کشت مناسب میلی لیتر از نمونه مورد نظر در مح100لوله ای است.اساس این روش،بررسی کیفیت میکروبی 9اصالح شده از روش تخمیر 

 است.

عدم حضور -لوله ای و حضور9در این کار تحقیقاتی نمونه های آب دو روستای دامغان به نام های برم و عباس آباد با دو روش تخمیر روش کار:

اهی و هزینه ی آزمایش شدند و دو روش مذکور از نظر توانایی شناسایی کلیفرم،زمان الزم برای کشت دادن،زمان اعالم نتایج ،وسایل آزمایشگ

 محیط کشت با یکدیگر مقایسه شده اند.

عدم حضور از نظرتوانایی شناسایی باکتری کلیفرم –لوله ای و روش حضور 9:با توجه به نتایج  بدست امده مشخص گردید که روش تخمیر یافته ها

امیدنی روستای عباس آباد دال بر این است که روش در آب آشامیدنی روستای برم نتایج یکسانی داشتند،در حالیکه نتایج بدست آمده از آب اش

لوله ای از نظر توانایی شناسایی باکتری کلیفرم دقیق تر از روش حضور و عدم حضور است از نظر زمان الزم برای کشت دادن ،روش  9تخمیر 

ساعت اعالم می نماید.از نظر هزینه  48-24ا بعد از لوله ای وقت گیر تر از روش دیگر بود.از نظر اعالم نتایج هر دو روش ،نتیجه نهایی ر 9تخمیر 

لوله  9ی محیط کشت در صورتی که قیمت پودرهای محیط کشت در هر دو روش یکسان باشد مقدار مصرفی پودر محیط کشت در روش تخمیر 

 گرم می باشد.P/A9.15گرم و در روش 22.44ای 

هزینه در مواقعی که فقط حضور و عدم حضور کلیفرم دارای اهمیت هست به جای : با توجه به شناسایی کلیفرم،وقت صرف شده و نتیجه گیری

میلی لیتر دارای اهمیت 100که سریع تر و آسان تر انجام می شود،استفاده گردد و در مواقعی کهتعداد کلیفرم در P/Aلوله ای از روش  9تخمیر 

 است از روش تخمیر چند لوله ای استفاده شود.

 عدم حضور،کلیفرم،دامغان-تخمیر چند لوله ای،روش حضورروش واژگان کلیدی:
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P-221  1393بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد و اماکن متبرکه شهرستان بابلسردر سال  

 3،ناهیدزوبین2یوسفی مریم،1ززولی محمدعلی

 مازندران پزشکی علوم بهداشتی،دانشگاه علوم ومرکزتحقیقات بهداشت محیط،دانشکده بهداشت مهندسی دانشیار،گروه .1

 maryam_u3fi7@yahoo.com مازندران پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات محیط،کمیته بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی .2

 مازندران پزشکی علوم محیط،دانشگاه بهداشت مهندسی کارشناس .3

رغم وجود تعداد زیاد اماکن متبرکه در سراسر کشور و حضور گسترده مردم مسلمان در این اماکن و همچنین در حالحاضر علی و هدف: سابقه

گردد. هایی که در زمینه رعایت بهداشت محیط در مساجد و اماکن متبرکه شده است، لیکن هنوز مشکالت بهداشتی بسیاری مشاهده میتوصیه

 باشد.حقیق بررسی وضعیت بهداشتی مساجد و اماکن متبرکه شهرستان بابلسر میلذا هدف از این ت

به صورت  و تکیه حسینیه 6امکنه متبرکه و  89مسجد،  176که در آن تعداد مقطعی است که  -این پژوهش یک مطالعه توصیفیها:مواد و روش

بخش استفاده  2العات، از چک لیست بهداشت محیط مساجد شامل آوری اطمورد بررسی قرار گرفته است. جهت جمع 1393سرشماری در سال 

، دستشویی، کفشداری و گردید که بخش اول اطالعات عمومی مساجد و و بخش دوم وضعیت بهداشتی مساجد شامل وضعیت بهداشتی آبدارخانه

 با آیین تطابق عدم»، «نامه با آیین مطابق»گزینه  سه با ها از طریق بازدید و مشاهده مستقیم تکمیل گردید. سواالتغیره بوده است. چک لیست

 و جمع آن،نمرات به مربوط به سواالت توجه با درهرگزینه بندیشد. سپس امتیاز صفر و دو، یک نمره ترتیب به و تنظیم« وجودندارد»و « نامه

درصد( 50ضعیف)زیر  رصد(ونمرهد 75تا  50نمره  درصد(، متوسط )کسب 75باالی  نمره مطلوب)کسب سطح در کسب شده نمرات سپس

مستقل مورد تجزیه و  tهای آماری توصیفی و آزمون با استفاده از روشSPSS20توسط نرم افزار آوری شده گردید. اطالعات جمع بندیطبقه

 تحلیل قرار گرفت.

امکنه  3کسب کردند. تنها  75امتیاز باالی  درصد اماکن مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و 67نتایح حاصله نشان داد که ها:یافته

ها و همچنین ها و تکیهدرصد از حسینیه 27اند، اما ی مورد بررسی دارای آبدارخانه بودهرا کسب نمودند. کلیه اماکن متبرکه 50امتیاز کمتر از 

امکنه روستایی  10ی بهداشتی بوده، اما در مسجد شهری فاقد آبدارخانه بودند. سیستم فاضالب در همه اماکن شهر 2مسجد روستایی و  14

(، به طوری که مساجد شهری >05/0Pvalueغیربهداشتی بوده است. آزمون آماری تفاوت معناداری را میان مساجد شهری و روستایی نشان داد )

ی تفاوت معناداری وجود ها و اماکن متبرکه شهری و روستایتری را نسبت به مساجد روستایی داشتند. اما بین تکیهوضعیت مطلوب

 (.<05/0Pvalueنداشت)

با توجه به نتایج بدست آمده وضعیت بهداشتی اماکن مورد بررسی در حد نسبتا مطلوبی بوده، اما نیاز به توجه بیشتر به مساجد گیری:نتیجه

های مردمی وضعیت همچنین جلب مشارکت باشد. امید است با همکاری مسئولین بهداشتی و مشارکت فعال روحانیون و ائمه جمعه وروستایی می

 بهداشتی این اماکن بهبود یابد. 

 بهداشت محیط، مساجد، اماکن متبرکه، بابلسر واژگان کلیدی:
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P-222  1391بررسی وضعیت فاضالب های  روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی در سال 

 روز پس اززلزله200

 3، محمد رضا حاجی زاده 2سن فرج اله بیک نوری، مح1محمد علیزاده

 m61noori@gmail.comمعاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز  .1

 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز .2

 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز .3

ابی وضعیت سالمت مناطق تحت تاثیر بالیا، پایه و اساس برنامه ریزی پاسخ بالیا است. این کار بالفاصله پس از وقوع بال و : ارزی  سابقه و هدف

روز  200زده استان آذربایجانشرقی در فاصله شود. این مطالعه نیز به بررسی وضعیت فاضالب روستاهای زلزله  در فواصل زمانی مشخص تکرار می

 است.  جام شدهپس از زلزله ان

باشد. از پرسشنامه محقق ساخته مطالعه حاضر به روش پیمایشی انجام گرفته است و یک بررسی توصیفی و تحلیلی )مقطعی( می مواد و روش:

روستا از بین  95ز برای جمع آوری داده، استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه بررسی و پس از تائید، با استفاده از آن داده های مورد نیاز ا

 سه شهرستان اهر، ورزقان و هریس توسط کارشناسان بهداشت محیط از طریق مصاحبه، مشاهده جمع آوری شد. 

درصد خانوارهای روستاهای مورد مطالعه شهرستان اهر فاضالب منزل خود را به چاه جاذب هدایت  10.78: نتایج حاکی از آن است که   یافته ها

رصد خانوارها در این شهرستان  فاضالب خود را به معابر عمومی هدایت میکردند این یافته ها در روستاهای  شهرستان ورزقان د 89.22می کنند و 

 13.55درصد خانوار )هدایت به معابر عمومی( و درشهرستان هریس به ترتیب  70.26درصد خانوار  )هدایت به چاه جاذب (و  24.52به ترتیب  

درصد خانوار روستاهای  94درصد  خانوار)هدایت به معابر عمومی( بدست آمده است  یافته ها نشان می دهد   69.34جاذب ( درصد )هدایت به چاه 

درصد خانوار روستاهای مورد مطالعه  هریس  بصورت نامطلوب فاضالب  81درصد خانوار روستاهای  مورد مطالعه ورزقان  و 71مورد مطالعه  اهر  ، 

 می کنندمنزل خود را  دفع 

استان  1391مسائل بهداشت محیط درزلزله سال ": همانطور که درمطالعه انجام شده توسط مسافری و همکاران با عنوان  بحث و نتیجه گیری

دیده از های بهداشتی، دفع پسماندها و فاضالب در مناطق آسیبمشخص شدکه نبود متولی نصب توالت "آذربایجانشرقی:کمبودها و راهکارها

های اول پس از زلزله بوده است. در این مطالعه نیز این مشکالت کامال محسوس بود و نبود متولی خاص در این زمینه در مناطق ت هفتهمشکال

آسیب دیده از مهمترین مشکالت و چالش های پیش رو بود که پس از گذشت این زمان هنوز هم به قوت خود باقیمانده بود.مدیریت بحران در 

ضعف در هماهنگی بین سازمانهای مسئول به ویژه در مقابله با حوادث بزرگ و فراگیر با مشکالت زیادی همراه است آوارگان در  ایران به علت

روستاها، تکرار خدمات بهداشتی برای هرروستا با این پراکندگی جمعیت، وازهمه مهمترعدم هماهنگی های بین بخشی ارگانهای مختلف قبل از 

 روز پس از وقوع زلزله مطلوب نباشد.200یت فاضالب روستاهای مناطق آسیب دیده در بحران باعث شد، وضع

 فاضالب روستایی ،زلزله آذربایجان شرقی واژه های کلیدی:
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P-223  در منطقه ثامن مشهد1389-93بررسی میزان شیوع سالک در سال های 

 3، زکیه صاحبی فر3، زهرا تاو3سمیه زکریا، 2، مریم پایدار1حسین علیدادی

 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مشهد -1

 کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مشهد -2

 zakariars911@mums.ac.ir سی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، مشهددانشجوی کارشنا -3

روش انتقال انگل به انسان با نیش زدن موش یا سالک یک بیماری جلدی و از بیماری های مشترک بین انسان و دام است .سابقه و هدف:

پشه می شود وپشه خاکی آلوده به انگل ناقل بیماری با نیش زدن انسان را آلوده می کند وبیماری هرحیوان دارای انگل لیشمانیا این انگل وارد بدن 

سالک در بدن فرد به وجود می آید که محل نیش ابتدا به صورت یک برجستگی کوچک و به مرور زمان تبدیل به زخم می شود. سالک شناخته 

 شده دونوع است: سالک خشک ومرطوب 

منطقه ثامن شهر مشهد به علت نخاله های ساختمانی ناشی از تخریب بافت های فرسوده، همچنین حضور مهاجران مبتال به در سال های اخیر 

 است 1389-93بیماری سالک با شیوع این بیماری مواجه بوده است.هدف ما بررسی میزان شیوع سالک در منطقه ثامن بین سال های 

داده ها آنالیزو مورد تجزیه وتحلیل قرار   spssبا استفاده از نرم افزار توصیفی،مقطعی می باشد  در این پژوهش که از نوع مواد و روش ها:

  1389-93گرفت.جامعه آماری ما مبتالیان مراجعه کننده به مرکزبهداشتی درمانی منطقه ثامن بین سال های 

 درصدزن( 38درصد مرد،62نفر می باشد ) 50

در جنس مرد  %34( بوده است .گزش در ناحیه دست ) %14( زمستان )%25%( پاییز) 42( تابستان )%19ر)در بررسی فصول مختلفبهایافته ها:

در جنس زن( بوده است.مراجعه کنندگان مبتال به این مرکز در رده سنی   %22و

 ( بوده است.%14(سالخورده)%22(میانسال)%40(جوان)%14(نوجوان)%10کودک)

افراد مبتال بیشتر است که احتمال می رود به علت افزایش موج مسافران ،زائران و ساکن شدن در محدوده درفصل تابستان تعداد نتیجه گیری:

نزدیک حرم می باشد.تعداد مبتالیان به لیشمانیوز جلدی در جنس مرد )دست( بیش تر است که علت احتماال به دلیل نحوه ی پوشش لباس و 

د سنی جوانان بیش ترین تعداد مراجعه کننده را داشتیم که احتماال مدت زمان بیش تری در مدت زمان ماند بیش تردر محیط باز است .در ر

یش محیط باز به علت درگیری های شغلی قرار دارند.در رده سنی کودکان کمترین تعداد مراجعه کننده را داشتیم  احتمال می رود که این گروه ب

 تر در محیط های سربسته و پوشیده به سر می برند.

 پشه ی خاکی، لیشمانیوز جلدی)سالک(، میزان شیوع، منطقه ثامن مشهد واژگان کلیدی:
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P-224 بررسی کیفیت زندگی ابراز شده پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 6معصومه شاهنگی فاروجی ،5زهرا چمان، 4، حسین ابراهیمی پور3، حبیب اهلل اسماعیلی2الهه هوشمند،1علی وفایی نجار

 دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران .1

 ستادیار گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایرانا .2

 دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران .3

 ت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایراندانشیار گروه مدیریت و اقتصاد سالم .4

 chamanz1@mums.ac.ir دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران .5

 ستان سرخسکارشناس بهداشت عمومی، شبکه بهداشت و درمان شهر .6

در رضایتمندی و ابقای فرد در یک حرفه می  کیفیت زندگی کاری ترکیبی از متغیرهای محیط کاری است که عامل موثری سابقه و هدف:

 باشد.این پژوهش با هدف تعیین سطح کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.

درمانی  –نفر پزشک خانواده طرف قرار داد با شبکه های بهداشتی  284تحلیلی و کاربردی است که تعداد –وصیفیاین مطالعه ت مواد و روش ها:

ی رضایت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد ون الرن که در حیطه ها

منزل، استرس در کار و کنترل در کار به بررسی کیفیت زندگی کاری پرداخته  -ی، وضع عمومی سالمتی، ارتباط کاراز شغل و حرفه، شرایط کار

مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه  Tو آزمون های آماری 1spss2محاسبه شده است(. با استفاده از نرم افزار  100)نمرات از  است، استفاده شد

 در نظر گرفته شد.  0.05ها انجام شد. سطح معنادار و همبستگی پیرسون آنالیز داده 

دارای بیشترین نمره و حیطه ارتباط کارو  61.79است. حیطه استرس در کاربا میانگین  57.22میانگین کیفیت زندگی کاری پزشکان یافته ها: 

و شرایط  61.74، وضع عمومی سالمتی 58.86ر ، کنترل در کا54.71دارای کمترین نمره بودند. سایرحیطه های رضایت از شغل  51.99منزل با 

نیز این نمرات گزارش شد. از مجموع حیطه ها، فقط حیطه استرس در کار و وضع عمومی سالمتی در وضعیت مطلوب قرار گرفتند.  54.38کاری

که ساکن منطقه نبودند و سابقه  برای عوامل دموگرافیک سکونت در منطقه و سابقه کار رابطه ی معکوس معنا داری مشاهده شد، یعنی پزشکانی

(. بین کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده سن، جنس، وضعیت تآهل، نوع p<0.05کار کمتری داشتند، کیفیت زندگی کاری باالتری داشتند)

ان دریافت حقوق استخدام و وضعیت بومی ارتباط معنی داری مشاهده نگردید. رضایتمندی کلی )رضایت از مسئول مافوق، مبلغ دریافتی، زم

 (.p<0.05ماهیانه، امکانات موجود در محل خدمت( و نمره کیفیت زندگی کاری رابطه ی مستقیم و معنادار دار ی داشتند)

سطح کیفیت زندگی کاری ابراز شده پزشکان خانواده در حد متوسط است. در صورتیکه مدیران و برنامه ریزان به دنبال کیفیت نتیجه گیری: 

ئه خدمات وایجاد انگیزه در رهبران تیم سالمت هستند، باید اهتمام جدی در جهت هماهنگی بیشتر زندگی کاری و زندگی شخصی بهتر در ارا

 پزشکان، محیط کاری ایمن و سالم و ایجاد شرایط استفاده حداکثری از توانمندی پزشکان خانواده را نمایند.

 یت شغلیپزشک خانواده، کیفیت زندگی کار، رضا کلید واژگان:
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P-225 بررسی وضعیت آلودگی انگلی روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری 

 3رضایی سمیه ،2اسالمی اکبر ،1احمدرضایزدانبخش

 .ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی گروه استاد، .1

 .ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی گروه دانشیار، .2

 srezaie16@yahoo.comایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت مهندسی گروه ارشد، کارشناسی .3

سی به منابع آب با کیفیت خوب با محدودیت همراه است، لذا بهره برداری از روان در مناطق  خشک و نیم خشک از آنجائی که دستر مقدمه:

های سطحی برای آبیاری بسیار با اهمیت است. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت آلودگی انگلی روان آب سطحی شهر تهران برای مصارف آب

 آبیاری بود.

ماه در فصل بهار و تابستان به اجرا درآمد. هر ماه یک بار از روان آب سطحی کانال  5مطالعه به صورت توصیفی در طی مدت  ها:مواد و روش

ها بعد از طی مراحل سانتریفوژ و تهیه رسوب و گسترش،  مورد آزمایش ای، یک لیتر نمونه برداشت شد و هر یک از نمونهفیروزآباد به صورت لحظه

 صورت گرفت. 2005قرار گرفت. آزمایش مطابق کتاب روش استاندارد متد 

مورد تخم تنیاساجیناتا  1مورد تخم هیمنولپیس نانا در فصل بهار و  1مورد تخم آسکاریس لمبریکوئیدس،  1براساس نتایج حاصله تعداد  ها:یافته

های شهر و تخم روان آب سطحی سطح در فصل تابستان مشاهده گردید. در این مطالعه وجود تخم همیمنولیپس نانا به علت تردد موش در کانال

 ها هستند.تنیا ساجیناتا و آسکاریس لمبریکوئیدس به علت ورود مدفوع حیوانات اهلی و انسانی به این آب

شود. نتایج حاصل از مطالعه نشان های انگلی مشاهده نمیبا وجود بهبود نسبی شرایط بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی شیوع بیماری نتیجه گیری:

عدد در لیتر( مطابقت داشت ≤1وان آب سطحی کانال فیروزآباد از نظر میزان تخم نماتود با شاخص انگلبرگ)تعداد تخم نماتود:دهد که کیفیت رمی

 باشد.ولی با وجود سایر تخم انگل، استفاده از چنین آبی جهت آبیاری مزارع و زمین کشاورزی جهت آبیاری بدون تصفیه و گندزدایی مجاز نمی

 لودگی انگلی، روان آب سطحی، کانال فیروزآباد، آبیاری، تهران.آ واژه های کلیدی:
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P-226  بررسی پیامد های ناشی از سقوط در سالمندان بستری در بیمارستان دانشگاهی امام رضا)ع( در سالهای

1392-1393 

 2آقایی افضل ،منور1 نوروزی صالحه

 norozi133@gmail.com مشهد پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه دانشجویی،دانشکده اتتحقیق کمیته .1

  مشهد پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه اجتماعی،دانشکده استادیارپزشکی .2

ه و ســقوط، از شــایعتــرین و تکرارشــوندهتــرین مــصدومیت هــای دوران سالمندی است، که با توجه به تکرار وقوع، عوارض همرا چکیده:

 هزینه های تحمیلی از مشکالت مهم سالمندان محسوب می شود که با افزایش سن به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه سالمندان بستری شده در بیمارستان امام رضا تحلیلی می-پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی روش بررسی:

های دهد. اطالعات مورد نیاز از طریق سرشماری و با استفاده از چک لیستی که اطالعات آن براساس دادهمیتشکیل  1392 -93های )ع( طی سال

HIS های کای دو و تی تست تجزیه و تحلیل گردیدها با استفاده از آزمونبیمارستان تکمیل می گردید جمع آوری شده است. داده 

% متاهل بوده اند.میانگین سنی کل افراد مورد 69.5% زن و 64.8ت گردیده است. کهسقوط در طی مدت دوسال ثب1033درمجموع یافته ها:

% از موارد سقوط منجر به فوت شده  2.7قرار داشته اند.    74-60( در گروه سنی  56.6بوده است.بیشتر اسیب دیدگان) 73.37 ± 9.07مطالعه 

( نشان داد که تفاوت معنی داری بین این دو گروه  79.57±10.50و فوت شده)( 73.20±8.97بود .بررسی میانگین سنی بین افراد زنده مانده)

% موارد سقوط  73.6بوده است. بررسی مکان های سقوط نشان داد که در   5.05 ±6.96( متوسط روزهای بستری =0.00p-valueوجود دارد.) 

یه نا مشخص بوده است .سقوط در زنان سالمند اغلب در مکان % سقوط اشیاء روی سالمند و بق 2.7. % غیر همسطح و  23از مکان  همسطح ، 

،  %26.9%، شکستگی بازو  39.3(بوده است.به ترتیب  شکستگی فمور با%78.9( و در مردان سالمند سقوط شی روی فرد)%65.7های همسطح)

دگی های ناشی از سقوط در سالمندان شایه ترین اسیب دی %3.9، شکستگی کمرو مهرهای کمری  5.7، شکستگی مچ پا  %7.5شکستگی شانه 

 بوده است.

از آنجا که سقوط عمده ترین حوادث در سالمندن می باشد آموزش در رابطه با پیشگیری و ایمن نمودن محیط منزل می تواند در کاهش  بحث:

 آسیب های مرتبط با این حادثه کمک کننده باشد

 سالمندی،سقوط،پیامد کلمات کلیدی:
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P-227 1394ملکرد دانشجویان دانشکده پیراپزشکی ساری درخصوص خوددرمانی با دارو در سال بررسی ع 

 3صیامیان ،حسن2علیپور ،نادیا1،زهراصایمی1دیارجانی عسکری مهتاب

 mahtabaskari08@gmail.com،مازندران،ساری،ایران پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات سالمت،کمیته اطالعات فناوری شجویدان .1

 مازندران،ساری،ایران علومپزشکی دانشجویی،دانشگاه تحقیقات ارشدآمارزیستی،کمیته کارشناس دانشجوی .2

 مازندران،ساری،ایران علومپزشکی سالمت،دانشگاه اطالعات فناوری گروه علمی استادیار،هیئت .3

خوددرمانی رفتاری است که طی آن شخص سعی می کند بدون کمک و نظر افراد متخصص، بیماری یا مشکل سالمت خود را سابقه و هدف: 

ف بی رویه دارو و به برطرف نماید و با توجه به دسترسی فراوان افراد به داروهای مختلف این پدیده روز به روز درحال افزایش است. امروزه مصر

طور کلی خوددرمانی از جمله بزرگ ترین مشکالت اجتماعی بهداشتی و اقتصادی جوامع مختلف از جمله ایران محسوب می شود. لذا با توجه به 

 م گرفت.اهمیت مطالب فوق، تحقیق حاضر به منظور بررسی عملکرد دانشجویان دانشکده پیراپزشکی ساری درخصوص خوددرمانی با دارو انجا

انجام گرفت. از رشته های موجود در دانشکده پیراپزشکی با توجه به کمبود  1394مقطعی در سال  -این مطالعه توصیفیمواد و روش ها: 

 نفر از دانشجویان بصورت خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و دانشجویان کارآموزی و ناپیوسته به علت در دسترس نبودن از مطالعه 220وقت

ن خارج شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط متخصصین تایید و پایایی آن مورد تجزیه و با آزمو

پرسشنامه قابل سنجش بود. داده های جمع آوری شده به کمک نرم  195تایید گردید و پس از توزیع در بین دانشجویان  86/0آلفای کرونباخ 

 ویتنی تجزیه و تحلیل گردید. _و آزمون های کروسکال والیس، آنالیزواریانس و من SPSS افزار

 156دانشجویان مجرد ) %80نفر( بودند.  45% مرد ) 1/23نفر( و  150% زن ) 9/76دانشجویی که به پرسشنامه ها پاسخ دادند  195از یافته ها: 

بود. عملکرد دانشجویان در رده های سنی مختلف متفاوت  31/32± 41/5کرد دانشجویان نفر( بودند.میانگین نمره عمل 39متاهل ) %20نفر( و 

(؛ P=0.163(. متوسط نمره ی عملکرد در میان زنان و مردان یکسان بود و از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت )P=0.005بود )

 (. P=0.251تفاوت معنی داری وجود نداشت ) همچنین میانگین نمره عملکرد دانشجویان برحسب وضعیت تاهل یکسان و

با توجه به عملکرد ضعیف دانشجویان ضروری به نظر می رسد جهت ارتقای عملکرد افراد درزمینه مصرف دارو برنامه های آموزشی نتیجه گیری: 

 خاصی تدوین شده و با استفاده از روش ها و وسایل آموزشی مختلف در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

 خود درمانی، دارو، عملکرد، دانشجویاناژه های کلیدی: و
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P-228  1393بررسی عملکرد پرسنل مرکز بهداشت شهرستان فریمان در خصوص مصرف نمک و روغن در سال  

 2، طاهره حسن زاده1 نگار پاالهنگ

 palahangn1@mums.ac.ir ستان فریمان ، کارشناسی بهداشت، واحد تغذیهدانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز بهداشت شهر .1

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اداره آمار کارشناسی آمار .2

نمک و روغن جزء الینفک غذای روزانه جامعه ایران می باشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد پرسنل بهداشتی بعنوان  سابقه و هدف:

 مینه مصرف نمک و روغن  می باشد .متولیان اموزش ،  در ز

نفر از پرسنل  85مقطعی بوده که در آن به روش سرشماری پرسشنامه محقق ساخته به  –این مطالعه یک پژوهش توصیفی  مواد و روشها:

 بهداشتی جهت تکمیل داده شد .

بیشترین  %16و %20،%40یپلم ، لیسانس ، ابتدایی با زن بودند .درخصوص تحصیالت سرپرست خانوار به ترتیب د %59پرسنل مرد و  %41 یافته ها:

بیشترین فراوانی را داشته  %20و  %28،%28فراوانی را داشته و در زمینه تحصیالت خانم خانواده به ترتیب دیپلم و سیکل و سپس لیسانس  با 

هیچ  %12گاهی اوقات و  %31نمکدان گذاشته ، همیشه در سفره  %57از سنگ نمک استفاده میکنند . %1از نمک یددار تصفیه شده و %99. است

در ظرف شیشه ای  %11نمک یددار را بنحو مطلوب ) در ظرف دربسته در کابینت یا در ظرف با پوشش تیره(  ،  %88وقت نمکدان نمی گذارند .

در ظرف  %2ینت ( نگهداری کرده وروغن را بنحو مطلوب )درظرف دربسته با پوشش تیره یا در کاب %97در ظرف سرباز  نگهداری میکنند .%1و

فقط از روغن مایع سرخ کردنی  %59درخصوص روغن مورد استفاده برای سرخ کردن ، . در ظرف باز روغن را نگهداری میکنند %1شیشه ای و 

ها استفاده مینمایند .  فقط از روغن جامد استفاده کرده و بقیه از ترکیبی از انواع روغن %11فقط ازروغن مایع نباتی و %15استفاده نموده ،

روغن نیمه جامد و بقیه از  %6روغن مایع سرخ کردنی ،%17روغن جامد ،%17فقط ازروغن مایع نباتی ،  %44درخصوص روغن برای طبخ غذا نیز 

 ترکیبی از انواع روغن ها  استفاده میکنند .

عروقی و سهم  باالی این گونه بیماریهادر  مرگ و میر  –های قلبی باتوجه به نقش تاییدشده این دو ماده خوراکی در بروز بیماری نتیجه گیری:

کشور ، آموزش مردم توسط پرسنل مراکز بهداشتی جزء اولویت های وزارت بهداشت می باشد اما بررسی عملکرد پرسنل بهداشتی نشان میدهد 

اموزش داده شده ، خود را  رعایت نمی کنند که طبیعتا انتقال  متاسفانه درونی سازی آموزشها بطورکافی صورت نگرفته و صد باالیی از آنان مطالب

 مطالب به سطوح پایین تر دچار اختالل میگردد.

 نمک ، روغن ، سرخ کردنی ، یدواژگان کلیدی:
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P-229  1393بررسی مراحل تغییر و سطوح فعالیت بدنی  زنان شاغل در کارخانجات شهرک صنعتی مشهد  در سال 

 4، الهه لعل منفرد3، حبیب اهلل اسماعیلی 2فاطمه صدقی،  1رودیمحمد واحدیان شاه

 وم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.وم بهداشتی، گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه عللدیار آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عتااس  .1

 sedghif1@mums.ac.ir دانشجوی کارشناسی ارشد آمورتش بهداشت و ارتفای سالمت. کمیته نحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد  .2

 شت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندانشیار آمار حیاتی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهدا  .3

 کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران  .4

فراد می باشد. پژوهش در بین :  ازدیدگاه سالمتی یکی از مهمترین مشکالت جامعه امروزی کاهش فعالیت بدنی مناسب در بین ازمینه و هدف

جمعیتهای مختلف و از جمله ایران نشان دهنده پایین بودن سطح فعالیت بدنی و گرایش به سمت زندگی بی تحرک، به خصوص درزنان بوده 

 است. هدف از این پژوهش بررسی سطوح و مراحل تغییر فعالیت بدنی در زنان شاغل در کارخانجات شهرک صنعتی مشهد می باشد.

زن شاغل در کارخانجات شهرک صنعتی مشهد که به صورت تصادفی انتخاب شدند  375این مطالعه به صورت مقطعی ، بر روی مواد و روش ها : 

 IPAQ) )International physical activity، با استفاده از پرسشنامه استاندارد مراحل تغییر فعالیت بدنی مارکوس و نیزپرسشنامه استاندارد

questioner .که مربوط به میزان فعالیت بدنی در سه سطح شدید، متوسط و سبک می باشد، انجام گردید 

درصد(  زنان شاغل در مرحله پیش تفکر و تفکر  7/59درصد زنان شاغل از نظر فعالیت بدنی کم تحرک بودند . ) 65نتایج نشان داد که  :یافته ها 

 ( .P=0/00 (ح فعالیت بدنی در افراد مورد بررسی ارتباط معنی داری مشاهده گردیدبه سر می بردند. بین سازه مراحل تغییر و سطو

با توجه به شیوع باالی کم تحرکی در میان زنان شاغل ، انجام مداخالت بهداشتی بر مبنای الگوهای تغییر رفتاری مناسب ضروری نتیجه گیری : 

فعالیت بدنی و نیز ایجاد بستر های مناسب جهت تشویق زنان شاغل به انجام  به نظر می رسد . همچنین توجه به موانع و مشکالت در خصوص

 فعالیت بدنی منظم در محل زندگی و کار از راهکارهای موثر در ارتقاء فعالیت بدنی در زنان می باشد .

 فعالیت بدنی ، مراحل تغییر، زنان شاغلواژه های کلیدی : 
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P-230 کنندگان موادغذایی شهرستان مشهد در مورد برچسبهای موادغذایی بررسی میزان آگاهی و عملکرد مصرف 

 4اقدم ،نداسیستانی4 یشیردل فاطمه،4 ،زهراصحرایی 4سیماجانقربانیان، 3سلطانی ،فاطمه 2بنیادی ضیاءالدین، 1صادقی عباس

 .مشهد پزشکی علوم دانشگاه محیط بهداشت مهندسی گروه علمی مشهد؛عضوهیئت بهداشتی علوم عضومرکزتحقیقات .1

 .مشهد پزشکی علوم دانشگاه محیط بهداشت مهندسی گروه علمی مشهد؛عضوهیئت بهداشتی علوم محیط؛عضومرکزتحقیقات بهداشت دکتری دانشجوی .2

 الزهراتهران اجتماعی،دانشگاه علوم دانشگاه گری ارشدپژوهش کارشناس .3

 sima.janghorbanian@gmail.com مشهد پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات محیط؛عضوکمیته بهداشت مهندسی دانشجوی .4

 

ایی میتواند بر تصمیم گیری مصرف کنندگان برای خرید و درنتیجه تغییر آگاهی از اطالعات درج شده برروی بسته های مواد غذسابقه و هدف: 

 رفتار تغذیه ای آنان به سوی یک الگوی غذایی سالم ومطلوب موثر باشد .

 این مطالعـه بـا هـدف تعیـین وضـعیت آگاهی و عملکرد مصرف کنندگان در مورد برچسبهای موادغـذایی درشهرمشهد انجام گرفت.

نفر از مراجعین به مکان های  315تحلیل مقطعی است که با استفاده از روش مصاحبه بر روی  -این مطالعه یک بررسی توصیفی ا:مواد و روش ه

 عمومی شهر مشهد انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه مردم مشهد، بودند و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد.

بوده  09/31میانگین سن افراد مورد مطالعه  درصد را زنان تشکیل می دهند. 3/47اد مورد مطالعه را مردان و درصد از افر 1/52: یافته ها

 0/7در صد آنها لیسانس و  39درصد از افراد مورد مطالعه دیپلم و  8/43سطح تحصیالت سال بوده است. 32-14وفراوانیآنها بیشتر در رده سنی 

 سیکل و یا پایین تر بوده اند.  درصد باال تر از لیسانس و مابقی

یافته ها حاکی از آن بود که شاخص آگاهی مصرف کنندگان با افزایش سطح تحصیالت و افزایش سطح در آمد خانوار، افزایش می یابد و نتایج: 

بعد اعتماد  2به صورت  شاخص نگرش همچنین آگاهی اقشار کارمند نسبت به دیگر مشاغل بیشتر است و همچنین عملکرد مناسب تری نیزدارند.

مصرف کنندگان به برچسب مواد غذایی و انتظارات آنها از برچسب موادغذایی بررسی شد و نتیجه شد که با باالتر رفتن سطح تحصیالت افراد 

آنها از برچسب مواد از طرف دیگر با افزایش سطح تحصیالت افراد، انتظارات  پاسخگو، میزان اعتماد آنها به برچسب مواد غذایی کاهش می یابد.

در این تحقیق با افزایش سطح تحصیالت، افراد عملکرد مناسب تری در مورد برچسب موادغذایی دارند، اما با افزایش بعد  غذایی افزایش می یابد.  

به مواد غذایی، نظر  خانوار پاسخگویان، این عملکرد تضعیف می شود و در نهایت با باال رفتن سطح تحصیالت، درآمد و درآمد اختصاص یافته

 پاسخگویان در خصوص ویژگی های برچسب مواد غذایی بهبود می یابد.

 آگاهی و عملکرد، برچسب مواد غذایی، مصرف کنندگانواژه های کلیدی:
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P-231 کاربرد بیوراکتورها در تصفیه ترکیبات آلی فرار و بوها:یک مرور نظام مند 

 3، علی اکبر دهقان2د رضا حسن نژاد، حمی1مریم رحمانی

 ،rahmaanim911@yahoo.comمشهد،دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، .1

 زنجانشکی زنجان،دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پز .2

 ایراندانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، .3

ها بیشترین فراوانی نشر را در محیط دارند. pmها میباشند که پس ازvocرایج ترین ترکیبات شیمیایی استفاده شده در صنایع وهدف: سابقه

ها از اهمیت باالیی برخوردارند.اثراتی همچون BETXالیشگاه های نفت تولید میگردد که در این میان توسط خودروها و پا vocبیشترین میزان 

ها اتخاذ گردد VOCموجب شده تا اقداماتی جهت تصفیه تخریب الیه اوزون ، نقص هنگام تولد، کاهش ظرفیت ریهبودن، جهش زایی، سرطان زا

 و بوها می باشد. VOCsایفا نمودند.هدف این پژوهش تعیین عملکرد بیوراکتورها در تصفیه  VOCsو بیوراکتورها نقش قابل توجهی را در تصفیه 

 ،VOC "با کلید واژه های  pubmedو  web of scince ، google scholarمستندات مورد نیاز این مقاله در پایگاه هایروش جستجو:

Odour،Bioreactor ،treatment"مستند یافت شد. معیار ورود 184مورد بررسی قرارگرفت که  2016 جستجو شد. مقاالت تا بازه زمانی

 مستند برای نگارش مقاله استفاده گردید. 22مستندات، متناسب بودن عنوان و چکیده)مرتبط با موضوع مقاله( بود. در مجموع

اسکروبلر می باشند. جدید ترین راکتورها، غشاهای راکتورهای بیولوژیکی فاز هوایی شامل بیوفیلترها، فیلتر های چکنده بیولوژیکی و بیویافته ها:

و بو ها استفاده می شود. اگر چه پایه مکانیسم حذف همه آالینده ها توسط راکتور ها کم و  VOCsبیولوژیک هستند که برای کاهش آلودگی 

ق)در مایع(یا ثابت)بیوفیلم( باشد(، پوشش بیش شبیه هم است ولی تفاوت هایی در نحوه استفاده از میکروارگانیسم ها)ممکن است به صورت معل

 مدیا، غلظت آالینده ها و...وجود دارد.

مزیت های زیادی نسبت به روش های سنتی حذف فیزیکی و شیمیایی دارند.  VOCsتکنیک های بیولوژیکی جهت کنترل بو و نتیجه گیری:

ه در مقایسه با سایر روش ها، دوستدار محیط زیست نیز می باشد. درک فرایند تصفیه بیولوژیکی آالینده های هوا نه تنها هزینه کمی دارد بلک

، طراحی و پیکره بندی آنها نه تنها به افزایش بازده فرایند تصفیه کمک می کند VOCsمناسب از بیوراکتورهای استفاده شده برای تصفیه بو و 

 بلکه دیدگاه بهتری جهت تکنیک های تصفیه می دهد.

 کتور، ترکیبات آلی فرار،تصفیه،بوبیورا واژگان کلیدی:
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P-232  بررسی میزان آگاهی ،نگرش وعملکرد مراجعین به واحد های بهداشتی  شهرستان قاینات در خصوص

 1393پیشگیری از بیماریهای قلبی ،عروقی سال

 د،سعید شوکتی فر ، نوشین پیمان 1عبدالناصر قاسمی

 n_ghasemi43@yahoo.com دانشجوی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت،عضو هیات علمی دانشکده بهداشت،سرپرست شبکه بهداشت و درمان قاینات.1

راشامل  ) درصد 39   بیماریهای قلبی وعروقی یکی ازمهمترین علل مرگ درکشورایران است وبیش از یک سوم ازکل مرگها) سابقه و هدف:

افزایش شیوع بیماریهای  از طرفی  . سال اتفاق می افتد. 70میشود وغالب مرگهای ناشی از این بیماریهادرافراد زیر

 ازد..غیرواگیردرکشورما،همانندسایرکشورهای درحال توسعه جامعه رابابارمضاعفی ازبیماریهای غیرواگیرازجمله بیماریهای قلبی وعروقی مواجه میس

 2015 درصد آن به علت بیماریهای قلبی عروقی است. پیش بینی میشودتاسال 10 رصدباربیماریهاناشی ازبیماریهای مزمن میباشد کهد 48

 .ناشی ازبیماری قلبی وسکته مغزی خواهدبود ”میلیون مرگ به علت بیماریهای قلبی عروقی وعمدتا 20 میلیون مرگ رخ خواهددادکه 64 درکل

 م تا مطالعه ای توصیفی با هدف تعیین بررسی میزان آگاهی و عملکرد مراجعین در خصوص بیماری قلبی و عروقی  اجرا نمائیماز این رو برآن شدی

تحلیلی ،ازپرسشنامه ای خود ساخته که روایی ومحتوای آن توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت،  -در این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

پرسشگر زن ومردبصورت  2سوال عملکردی( بودکه توسط 9سؤال دانشی ،12سؤال اطالعات دموگرافیکی،4سؤال ) 35راستفاده شد. که مشتمل ب

وارد و ضمن ارائه آمارتوصیفی  بوسیله آزمونهای spssنفر بود.داده ها پس از        جمع آوری در نرم افزار  220مصاحبه تکمیل گردید. حجم نمونه 

 آنالیز شد. α=  05/0معنی داریآماری کای اسکوئر  در سطح 

درصد بیش از  55درصد فعالیت بدنی و65درصد مراجعین سابقه فشارخون و چربی خون باال ،80با توجه به یافته های استخراج شده یافته ها:

هفته ماهی مصرف نموده  درصد بیش از سه بار در 9درصد افرادروغن مصرفیشان روغن مایع بوده  و تنها  53دقیقه فعالیت بدنی داشته اند، 30

درصد افرادیکه اضافه وزن داشته اند 46درصد آنان روزانه مصرف میوه و سبزی و 53درصد افراد نمکدان سر سفره استفاده می کرده و 70اند.

چنین ( وهم pv=036/0(، ورزش ) pv=0(،چربی خون) pv=005/0(،دیابت) pv=0درصدد کاهش وزن بوده اند. بین سن و سابقه فشار خون)

( رابطه معنی دار وجود داشت .ضمنا بین سطح آگاهی افراد و تاثیر آن برتحرک بدنی،عدم مصرف سیگار،کاهش  pv=007/0جنس و تحرک بدنی )

 pv<05/0چاقی،،مصرف ماهی،مصرف کم نمک ،عدم مصرف چربی حیوانی ،مصرف میوه و سبزی،کاهش فشار عصبی وعدم استعمال دخانیات )

(  pv=22/0( ،محل سکونت  ) pv=8/0( ، شغل  ) pv=08/0وجودداشت. ولی بین بیماریهای قلبی عروقی وسطح تحصیالت )(رابطه معنی دار 

 (رابطه معنی دار ی وجود نداشت pv=39/0وجنس  )

از این پژوهش ارتقای  با توجه به افزایش روز افزون بیماریهای غیر واگیر بخصوص بیماریهای قلبی عروقی و با توجه به نتایج حاصلنتیجه گیری:

سطح آگاهی افراد جامعه در جهت پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی ضروری به نظر می رسد لذا باید مسئولین ومدیران ارشد ومراکز علمی و 

ه به امر تحرک دانشگاهی توجه ویژه به امر آموزش سالمت مبذول داشته و سایر بخشها نیز بستر الزم را در جهت افزایش دسترسی آحاد جامع

 بدنی و تغذیه سالم معمول دارند.

 قلبی عروقی،ورزش،چاقی،فشار خون ،آگاهی،نگرش،عملکرد واژگان کلیدی:
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P-233 های سالمتسایتبررسی و تحلیل ابزارهای ارزیابی و اعتبارسنجی وب 

 2تارا محمود ،سید1یابراهیم محمدن الدی شهاب

 Mohammades911@mums.ac.ir: ایران مشهد،مشهد، پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه پزشکی،دانشکده انفورماتیک پزشکی،گروه انفورماتیک ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 مشهد،ایرانمشهد، پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه پزشکی،دانشکده انفورماتیک پزشکی،استادیار،گروه انفورماتیک تخصصی دکتری .2

های سایتناپذیری که وبباشد. باتوجه به صدمات جبرانامروزه، اطالعات سالمت یکی از سه عنوان کاربردی در محیط وب میسابقه و هدف: 

هایی که به گیرد. بدین منظور نیاز به ابزارها، مورد توجه قرار میتوانند به کاربران خود وارد نمایند، موضوع کیفیت این وبگاهکیفیت میبی

 شود.های باکیفیتی را بدهند، احساس میسایتی تولید و شناسایی وبدهندگان اجازهکاربران و توسعه

-های دادههای انگلیسی مرتبط، در پایگاهباشد که در آن کلید واژهمی مندمروری نظام ی حاضر از نوع مطالعاتمطالعهروش جستجو:  

 19ابزار یافت شده،  28، مورد جستجو قرار گرفتند. سپس از Googleو  Direct Science ،PubMed،Springer،Google Scholarی

های ضروری در رابطه با شناسایی و درک کارایی آن، گردآوری شد. پس از ی تمامی آیتممورد وارد مطالعه گردید. برای هر ابزار، اطالعاتی درباره

های خام و نگاشت شده بودند، با استفاده از جداول ، اطالعاتی که بیانگر تحلیل فراوانی شاخصمخا هایآن با انجام نگاشت مفهومی بر روی داده

 ، بدست آمد.Excelپایوت در نرم افزار 

آیتم بودند. با انجام نگاشت مفهومی و حذف  356های خام، از ابزارهای مورد بررسی بدست آمد، که شامل طبقه اولیه در داه 18ابتدا یافته ها:

های خام بیشترین فراوانی ی آن بود که در دادهدهندهها نشانی اصلی تخصیص یافت. بررسیطبقه 12آیتم به  312آیتم غیرضروری، تعداد  41

بود.  Currencyو  Privacy and data securityو کمترین فراوانی مربوط به  Credibility of siteو  Quality of Contentمربوط به 

و کمترین فراوانی  Designو   Authority of source and Sponsorship فهومی، بیشترین فراوانی مربوط به طبقاتپس از نگاشت م

 ، گردید.Accuracy and Relevancyو  Intended audienceمربوط به طبقات

توانند باشند، که میها میخی شاخصدهی برهای سالمت، دچار کمبودهایی در پوششسایتهای ارزیابی و اعتبارسنجی وبابزارنتیجه گیری:

های سالمت، باید در سایتوب کشور ما نیز با پیشرفت و افزایش روزافزون شمار کاربرانتری را به خود بگیرند. در در تعامل بایکدیگر، شکل کامل

 زبان بود.مت فارسیهای سالسایتگذاری و اعتبارسنجی وبی ابزاری بومی با هدف ارزشجستجوی راه حلی به منظور ارائه

 سایت سالمت، ارزیابی، اعتبارسنجی، کیفیت، وبوبواژگان کلیدی:
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P-234 با استفاده از ماشین بردار پشتیبان 2بینی ابتال به بیماری دیابت نوع پیش 

  2نژاد رسولی صادق ، 1اسماعیلی هللا ،حبیب 1 شاکری تقی محمد دکتر
 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشتی تحقیقات مرکز عضو ، واپیدمیولوژی زیستی آمار گروه استاد .1

 rasoulins911@mums.ac.ir ایران ، مشهد ، مشهد پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده زیستی، آمار ارشد کارشناسی دانشجوی .2
ترین علت قطع اندام، نابینایی و نارسایی کلیوی و های مزمن بوده که درمان قطعی ندارد و شایعبیماری دیابت یکی از بیماری سابقه و هدف:

یص به موقع و یا ای که در رابطه با بیماری دیابت وجود دارد عدم تشخهای قلب است. مشکل عمدهیکی از مهمترین عوامل خطر در ایجاد بیماری

طور کلی ضعف در تشخیص این بیماری است که این ضعف نیز به دلیل عدم انتخاب الگوی مناسب توسط پزشک و یا عدم استفاده مناسب از به

تواند رساند می الگوهای استاندارد است. بنابراین پیاده سازی روشی که بتواند هر فرد را در تشخیص صحیح ابتال یا عدم ابتال به این بیماری یاری

از  گام مهمی در جهت پیشگیری و کنترل این بیماری به خصوص در مراحل ابتدایی آن باشد. از این رو در این مقاله سعی شده است تا با استفاده

 تشخیص صحیح بیماری میسر شود. SVMالگوریتم 

های افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در پروندهاین پژوهش که بصورت مقطعی صورت گرفت از اطالعات موجود : در مواد و روشها

استفاده شده است که طی آن متغیرهای جنسیت، سن، شاخص توده بدنی، فشار  1389منطقه ثامن مشهد جهت طرح غربالگری دیابت در سال 

ها( و آزمون صادف به دو گروه آموزش )دو سوم دادهها به تخون سیستولی و دیاستولی و نسبت دور کمر به باسن مورد بررسی قرار گرفتند. داده

و چندجمله ای و پارامترهای مختلف برای  RBFها ازماشین بردار پشتیبان با سه هسته خطی، ها( تقسیم شدند. برای تحلیل داده)یک سوم داده

نی راک و آماره کاپا استفاده شد. برای تحلیل از ترین مدل از معیارهای صحت، سطح زیر منحاین هسته ها استفاده گردید.  برای تعیین مناسب

 استفاده گردیده است. R3.03افزار  نرم

𝐶و پارامترهای    RBFماشین بردار پشتیبان با هسته  یافته ها: = 1  , 𝛾 = دارای باالترین کارایی بر اساس معیارهای سطح زیر منحنی راک  2−3

متغیرهای شاخص توده بدنی، فشارخون سیستولی، سن، اشد. بر اساس نتایج آنالیز حساسیت ( می ب46/0(و آماره کاپا )73/0(، صحت )80/0)

بینی ابتال به دیابت در مدل ماشین بردار پشتیبان نسبت دور کمر به باسن، جنسیت و فشار خون دیاستولی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در پیش

 باشند.می

های کالسیک آماری و همچنین با توجه به مقادیر های معمول روشفرضماشین بردار پشتیبان به پیش با توجه به عدم نیاز مدل .نتیجه گیری:

بینی ابتال به بیماری دیابت شود از این مدل برای پیشپیشنهاد می RBFسطح زیر منحنی راک و صحت مدل ماشین بردار پشتیبان با هسته 

باشند. بنابراین با مهمترین عوامل تاثیر گذار شامل شاخص توده بدنی و فشار خون سیستولیک میاستفاده شود. با توجه به نتایج آنالیز حساسیت 

توان این عوامل را کنترل نمود و از ابتال به این بیماری جلوگیری کرد. چرا که تغییر سبک زندگی، تغذیه و افزایش فعالیت فیزیکی بدن می

 باشد.صادی بسیار با اهمیت میپیشگیری از یک بیماری از لحاظ اجتماعی و اقت

 دیابت ، ماشین بردار پشتیبان ، سطح زیر منحنی راک،آنالیز حساسیت واژگان کلیدی:
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P-235 بینی ابتال به دیابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیپیش 

  2نژاد رسولی صادق ، 1اسماعیلی .اهلل حبیب ، 1 شاکری تقی محمد دکتر
 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشتی تحقیقات مرکز عضو ، واپیدمیولوژی زیستی آمار گروه استاد .1

 rasoulins911@mums.ac.ir یرانا ، مشهد ، مشهد پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده زیستی، آمار ارشد کارشناسی دانشجوی .2
این زایی ترین بیماری ناشی از اختالالت متابولیسم و همچنین علت مرگ و میر در جوامع غربی است. بیماریبیماری دیابت شایع سابقه و هدف:

یکی از اقدامات ها است. اشتی درمانی انسانترین مسائل بهدیکی از عمده عارضه، چه از نظر هزینه درمانی و چه از جهت از کار افتادگی، بسیار باال و

بینی ابتال به دیابت بر باشد. این مطالعه درصدد پیشاین بیماری در افراد سالم مستعد ابتال میبینی این بیماری پیشموثر در جهت پیشگیری از 

 های عصبی مصنوعی است.اساس برخی متغیرهای مؤثر با کمک روش شبکه

های افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منطقه ثامن مشهد جهت طرح این پژوهش از اطالعات موجود در پرونده: در مواد و روشها

استفاده شده است که طی آن متغیرهای جنسیت، سن، شاخص توده بدنی، فشار خون سیستولی و دیاستولی و  1389غربالگری دیابت در سال 

ها( تقسیم شدند. ها( و آزمون )یک سوم دادهها به تصادف به دو گروه آموزش )دو سوم دادهی قرار گرفتند. دادهنسبت دور کمر به باسن مورد بررس

ترین مدل از معیارهای صحت، ها از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه با الگوریتم پس انتشار خطا و برای تعیین مناسببرای تحلیل داده

 استفاده شد. R3.03افزار  کاپا استفاده گردید. برای تحلیل از نرم سطح زیر منحنی راک و آماره

 9/0و اندازه حرکت  2/0یادگیری و نرخ 6-4-1مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون سه الیه با الگوریتم پس انتشار خطا با ساختار  یافته ها:

 ( می باشد.48/0(و آماره کاپا )74/0حت )(، ص82/0دارای باالترین کارایی بر اساس معیارهای سطح زیر منحنی راک )

های کالسیک آماری و همچنین با توجه به مقادیر های معمول روشفرضبا توجه به عدم نیاز مدل شبکه عصبی مصنوعی به پیش .نتیجه گیری:

تال به بیماری دیابت استفاده بینی ابشود از این مدل برای پیش( پیشنهاد می6-4-1سطح زیر منحنی راک و صحت مدل شبکه عصبی مصنوعی )

 شود.

 دیابت ، شبکه عصبی مصنوعی ، سطح زیر منحنی راک واژگان کلیدی:
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P-236 سمانه        با استفاده از شبکه بیزی کولورکتالبیماران مبتال به سرطان   بقایبینی عوامل مرتبط با پیش 

 4عمادی ،مهدی3ثالث شهید ،سودابه2اسماعیلی اهلل ،حبیب1صبوری

 sabouris931@mums.ac.ir مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه واپیدمیولوژی،دانشکده آمارزیستی ارشدآمارزیستی،گروه کارشناسی دانشجوی .1

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه واپیدمیولوژی،دانشکده آمارزیستی بهداشتی،گروه علوم آمارزیستی،مرکزتحقیقات استادگروه .2

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه آنکولوژی،دانشکده استادیارگروه .3

 مشهد،مشهد،ایران فردوسی ریاضی،دانشگاه آمار،دانشکده دانشیارگروه .4

 %10سرطان های دستگاه گوارش را تشکیل می دهد و  %38ین سرطان شایع در سراسر دنیا می باشد که سرطان کولورکتال سوم سابقه و هدف:

سال، سابقه فامیلی، تغذیه، چاقی، مصرف دخانیات و عدم فعالیت فیزیکی عوامل خطر  50موارد فوت ناشی از سرطان را شامل می شود.سن باالی 

سرطان کولورکتال در سال های اخیر افزایش یافته است اما میزان مرگ و میر باال است.یکی از عمده این بیماری هستند. با اینکه زمان بقای 

تعیین عوامل مرتبط بر بقای بیماران مبتال های اخیر استفاده از آن در حال افزایش است شبکه بیزی است. این مطالعه با هدفهایی که در دههروش

 یزی انجام شده است.با استفاده از شبکه ب کولورکتالبه سرطان 

 کولورکتالبا تشخیص قطعی سرطان  1389تا انتهای سال  1385بیمار که از ابتدای سال  243کوهورت تاریخی  : در یک مطالعههامواد و روش

نتایج از نرم افزار  در تحلیل آوریشد.هاجمعبه بیمارستان امید شهر مشهد مراجعه کردند مورد بررسی قرار گرفتند و اطالعاتدموگرافیکوبالینیآن

HUGIN  الگوریتماستفاده شده است و یادگیری ساختار شبکه بیزی با استفاده ازPC  انجام شده است. 0.05سطح معنی داری در 

عوامل دهد که عود بیماری و مصرف مواد مخدر رابطه مستقیم بر بقای بیماران دارند. همچنین مصرف دخانیات که یکی از نتایج نشان می ها:یافته

 باشد. ارتباط داشتهتواند به طور غیر مستقیم با بقای بیماران زمینه ساز در مصرف مواد مخدر است،می

ها جهت تعیین عوامل های بیزی کاربردهای فراوانی در زمینه تشخیص و پیش بینی بیماری در پزشکی دارند و می توان از آنشبکه نتیجه گیری:

 ه سرطان بهره برد. مرتبط بر بقای بیماران مبتال ب

 سرطان کولورکتال، شبکه بیزی، تحلیل بقا. های کلیدی:واژه
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P-237 اثربخشی رفتار درمانی گروهی دیالکتیکی بر کاهش افکار خودکشی نوجوانان 

 4طیبه کاشفی ،3زهرا دارابی ،2حسین امامیان ، 1علی وفایی نجار

 ایران -مدیریت گروه دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد و بهداشت گروه دکترای مدیریت وخدمات بهداشتی درمانی ، دانشیار .1

 emamianh1@gmail.com ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، سالمت،دانشکده ارتقائ و بهداشت آموزش ارشد کارشناس .2

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .3

 طیبه کاشفی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران .4

های های جدی بشر امروز است. رفتار درمانی دیالکتیک یک رویکرد درمانی جدید، مرکب از اصول درمانچالش خودکشی یکی از زمینه و هدف:

باشد که در دامنه نسبتاً وسیعی از اختالالت از جمله رفتارهای خود آسیب رسان و خودکشی، مورد مطالعه رفتاری و فلسفه شرقی ذن می-شناختی

اثربخشی رفتار درمانی گروهی دیالکتیکی بر کاهش افکار خودکشی نوجوانان و افزایش هشیاری  بررسی دف قرار گرفته است. در این مطالعه ه

 فراگیر که یکی از مولفه های رفتار درمانی دیالکتیکی است، میباشد.

. با استفاده از پرسشنامه افکار دهندی نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا، تشکیل میجامعه آماری این پژوهش را، کلیه روش کار:

های آزمایش و کنترل نفر از مراجعین دارای افکار خودکشی پرخطر شناسایی شده که به طور تصادفی در گروه 20(، تعداد BSSIخودکشی بک )

ها بعد از سنجش تغییرات آزمودنیها برای ( که از آنFMIقرار گرفتند. دیگر ابزار مورد استفاده عبارتست از: پرسشنامه هشیاری فراگیر فریبرگ )

 درمان در مقایسه با قبل از درمان، استفاده شد.

هشیاری  ( وافزایش معنادار در شاخصP<0/01نتایج این مطالعه حاکی از اثر بخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش افکار خودکشی) ها:یافته

 ( بود.P<0/05فراگیر)

 کاهش را افکار خودکشی نوجوانان  تواندمی گروهی دیالکتیکی درمانی که رفتار میکند مشخص حاضر پژوهش هاییافته گیری:بحث و نتیجه

رفتار  نظریه چهارچوب از استفاده با درمانی راستای برنامه ریزی در میتوان یافته این از بنابراین  .دهد وهمچنین هشیاری فراگیر را افزایش دهد

 .کرد افکار خودکشی نوجوانان استفاده افزایش از گیریجلو یا و کاهش درمانی دیالکتیکی در

 رفتاردرمانی گروهی دیالکتیکی، افکار خودکشی، هشیاری فراگیر، نوجوانان های کلیدی:واژه

mailto:ایرانemamianh1@mums.ac.ir
mailto:ایرانemamianh1@mums.ac.ir
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P-238 بررسی تاثیر تغذیه مناسب بر یادگیری دانش آموزان مقطع راهنمایی مشهد 

 2خاکشور ،علی1سعیدی ،معصومه2وکیلی ،رحیم1سعیدی زهرا

 ijp@mums.ac.ir مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه دانشجویی،دانشکده تحقیقات کمیته .1

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه اطفال،دانشکده دپارتمان .2

ه تغذیه به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی تاثیر به سزایی بر هوش و یادگیری کودکان دارد به گونه ای که با توجه به اینکمقدمه و هدف: 

سوء تغذیه دوره های بعدی زندگی را به تعویق می اندازد، به طوری که این افراد در دوران تحصیل دچار مشکالت عدیده آموزشی خواهند شد، 

 تغذیه بر یادگیری دانش آموزان انجام شد. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر

این مطالعه یک بررسی توصیفی تحلیلی بود که به روش مقطعی انجام شد. حجم نمونه شامل کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل روش بررسی: 

ص عادات تغذیه ای دانش آموزان سوال تخصصی در خصو 19مشهد بود. پرسشنامه روا و پایا و شامل  5در مدرسه راهنمایی شبانه روزی ناحیه 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. spssبود. داده ها با نرم افزار 

درصد آنها هم کالس سوم راهنمایی  51.1درصد آنان کالس دوم و  48.9نفر از دانش آموزان راهنمایی در این تحقیق شرکت کردند.  90 نتایج:

 67.8بود.  18-20درصد نیز معدلشان بین  10و  15-18درصد معدلشان بین  65.6،  13-15درصد دانش آموزان معدلشان بین  24.4بودند. 

درصد دانش آموزان همراه با غذاها از ترشیجات و شوریها در  61.1درصد دانش آموزان عنوان کردند که خیلی زیاد شیرینی جات را دوست دارندو 

درصد دانش  27.8صد دانش آموزان نمک را در غذاها زیاد استفاده می کنند و از طرفی در 38.8حد زیاد استفاده می کنند. یافته ها نشان داد 

آموزان هم نمک را در حد متوسط استفاده می کنند یافته ها نشان داد دانش آموزانی که معدلشان کمتر است میزان مصرف ماهی،گوشت قرمز و 

 (.p<0.05د)سفید، لبنیات و سبزیجات سبز و نارنجی در آنها کمتر می باش

دانش آموزانی که رفتار تغذیه ای بهتری داشتند) مصرف صبحانه، میوه و سبزیجات و لبنیات در آنها بیشتر بود( معدل باالتری  نتیجه گیری:

 نسبت به سایر دانش آموزان داشتند.

 مشهد-دانش آموزان-یادگیری-: تغذیهکلمات کلیدی
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P-239 1393 تا 1391 مشهدازسال اولنگ خانه تصفیه سیستم عملکرد بررسی 

 4حضرتی فاطمه  ،3امین فاطمه  ،2پایدار مریم مهندس  ،1پور اصغرنجف علی

 مشهد پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه هدانشکد محیط بهداشت مهندسی وعضوگروه بهداشتی علوم دانشیار،عضومرکزتحقیقات .1

 مشهد پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه محیط،دانشکده بهداشت مهندسی محیط،گروه بهداشت کارشناس  .2

 دمشه پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه دانشکده دانشجویی تحقیقات محیط،عضوکمیته بهداشت کارشناسی دانشجوی  .3

 Hazratif911@mums.ac.irمشهد پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه دانشکده دانشجویی اتتحقیق محیط،عضوکمیته بهداشت کارشناسی دانشجوی  .4

باتوجه به روند افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ که خود بصورت طبیعی باعث افزایش میزان فاضالب شهری میگردد زمینه  سابقه و هدف:

 انسان،محیط سالمت حفظ اهمیت به باتوجه هم چنین میرسد .  تشکیل سیستم جمع آوری و تصفیه فاضالب شهری امری الزم و ضروری به نظر

 .شد انجام مشهد اولنگ فاضالب خانه تصفیه تثبیت برکه سیستم عملکرد ارزیابی باهدف تحقیق ازآلودگیها،این  آبی ومنابع زیست

 سالهای  طی آن خروجی مشهد وپساب اولنـگ خانه تصفیه به ورودی فاضالب مقطعی، برروی -توصیفی تحقیق بصورت این مواد و روش ها:

 به استاندارد متد کتاب دستورالعملهای طبق TSS و  COD ،BOD5 وآزمایشـات بـرداری انجام نمونه . انجام شده است 1393و1392 و1391

 یکطرفه لیزواریـانسآنا ،One sample t- testآمـاری  وروشهای Spssافـزار نرم از استفاده با ها هم چنین داده. صورت گرفت هفتگی صورت

 .مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند 0.5دار معنی درسطح

 زیاد آلودگی باشدت فاضالبهای دردسته آلودگی ازنظـرشدت ورودی فاضـالب که است این ی نشاندهنده ورودی، خام فاضالب مشخصاتیافته ها:

 145،75ترتیـب به 92 ؛ودرسال86و  75و  130: ترتیب به 91 لدرسا خروجی درپساب TSS و COD ،BOD5 غلظـت میـانگین. اسـت قرارداشـته

 بـه 91مذکوردرسـال پارامترهـای درحـذف خانـه تصـفیه رانـدمان. است درلیتربوده میلیگرم109و  83و  146به ترتیب: 93؛ ودر سال 86و 

 .است درصدبوده  79و  83و  83به ترتیب:  93ودر سال   77و  80و  83ترتیب به 92ودرسال 77و  83و  90: ترتیب

براساس یافته های حاصل و مقایسه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست پساب تصفیه شده صرفا درمصارف کشاورزی   نتیجه گیری:

 جهت ابیاری محصوالت قابل استفاده خواهد بودودر سایر مصارف انسانی با روند فعلی تصفیه قابل استفاده نخواهد بود.

 خانه ،پساب ، برکه تثبیت فاضالب شهری ،تصفیهلیدی:واژگان ک
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P-240  1393-1392اپیدمیولوژی مسمومیت با منوکسید کربن در سالمندان در شهر مشهد سال های 

 4عبدی ،فاطمه3 زادهل وکی خورسند ،علی2 آقایی ،منورافضل1 نوروزی صالحه

 norozi133@gmail.com مشهد پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه دانشجویی،دانشکده تحقیقات کمیته .1

 مشهد پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه اجتماعی،دانشکده استادیارپزشکی .2

 مشهد پزشکیم علو سنتی،دانشگاه طب ومکمل،دانشکده چینی استادیارطب .3

 مشهد پزشکی علوم پیراپزشکی،دانشگاه دانشجویی،دانشکده تحقیقات کمیته .4

منوکسید کربن گازی بی بو، بی رنگ و سمی است که فراوان ترین آالینده در اتمسفر پایین است. مسمومیت با منوکسید کربن از :سابقه و هدف

یزان شیوع مسمومیت با منوکسید کربن در سالمندان از آن جایی که اطالعاتی در مورد م .شودشایع ترین علل مرگ و میر در ایران محسوب می

 انجام شد.1393-1392وجود ندارد ، این پژوهش با هدف بررسی شیوع مسمومیت با منواکسید کربن در سالمندان طی سال های 

 -93( طی سال های:مطالعه حاضر  توصیفی مقطعی بر روی سالمندان بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا )عمواد و روش ها

تدوین گردید و روایی  HISانجام شد. نمونه گیری به روش سرشمار ی و  ابزار پژوهش فرم گرد آوری داده ها است که بر اساس داده های  1392

  t-testو    و با استفاده از آزمونهای  کای دو SPSSو پایایی آن توسط صاحب نظران تایید گردید. اطالعات پس از کدبندی توسط نرم افزار 

 تجزیه و تحلیل گردید. 

سالمند طی مدت دو سال به دلیل مسمومیت با منوکسید کربن در بخش مسمومین پذیرش شده بودند که در این میان  21در مجموع یافته ها:

بوده است.فصل 3.81 ± 3.09سال بوده است. متوسط روز بستری 72.57 ±1.69متاهل بوده اند.میانگین سنی سالمندان  81.5زن و 57.15

موارد منجر به فوت  %4.8در بخش مراقبت های ویژه بستری شده بودند.%4.8درصد شایعترین زمان وقوع مسمومیت بوده است 42.9زمستان با

 شده است.

ی ناشی از آن ناآگاهی و عدم اطالع صحیح در استفاده از وسایل گرمایشی، دلیل اصلی شیوع این نوع از مسمومیت و مرگ و میرهانتیجه گیری:

رض است. لذا با با نظارت بیشتر در  ساخت و نصب تجهیزات گرمایشی و ارتقای سطح آگاهی سالمندان در برابر خطرات ناشی از قرار گرفتن در مع

 توان سهم به سزایی در پیشگیری از این نوع مسمومیت را داشته باشیم.مونوکسید کربن می

 ،سالمندمسمومیت،منوکسید کربن واژگان کلیدی:
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P-241 ارزیابی اثرات فلزات سنگین بر محیط زیست 

  3ریحانه زنگی، 2محمود دنکوب، 2محسن یزدانی، 2ی فیض آبادیئعلی اصغر نوا، 1معصومه ساقی

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه ، بهداشت دانشکده ، محیط بهداشت مهندسیی ،گروه محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی ویدانشج .1

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده داتشجویی تحقیقات کمیته عضو محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی .2

saghim931@mums.ac.ir 

 قیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده بهداشت، مشهد، ایرانکمیته تح .3

 

ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان یک ابزار مهم مدیریتی در مطالعات زیست محیطی و کاهش اثرات پروژه های صنعتی و  سابقه و هدف :

 از و استفاده منابع طبیعی از برداری بهره جریان در عمدتاَ که است باریزیان معضالت از یکی آلودگی .عمرانی و رعایت اهداف توسعه پایدار است

فلزات سنگین می توانند است یافته بیشتری شدت جوامع و نوگرایی شدن صنعتی با پدیده این و گردیده وارد زیست محیط به فسیلی های سوخت

خریب و شکافتن خاک، وارد جویبار ها، دریاچه ها، رود ها و آب های از طریق پسماند های صنعتی و یا حتی از طریق باران های اسیدی در پی ت

ها هوا را نیز آلوده سوزهای شهری برای دفع زبالههای فسیلی و یا استفاده از زبالهجیوه، سرب و کادمیم از طریق مصرف سوخت. زیر زمینی شوند

 می رسد.کنند.از این رو بررسی اثرات آن ها بر محیط زیست ضروری به نظر می

مطالعه حاضر از نوع مرور سیستماتیک است که به منظور بررسی اثرات فلزات سنگین بر محیط زیست که در آن مقاالت مرتبط  روش جستجو :

 مورد بررسی قرار گرفت.  Google Scholar  ،Scopusو Iran Medex ،SIDبا موضوع از پایگاه های داخلی و خارجی از قبیل 

مقاله ارتباط موضوعی قویتری با مطالعه داشت و در تجزیه تحلیل وارد  55مقاله دریافتی با کلید واژه های وارد شده تعداد  1300از  ها :یافته

 و سنگین هستند فلزات آلودگی برای مفیدی های شاخص در اکوسیستم، باال ای تغذیه سطح در داشتن قرار سبب به بسیاری از آبزیانشدند. 

 هستند سنگین فلزات متنابهی مقادیر حاوی کدام کشاورزی نیز هر های پساب و شهری و صنعتی های فاضالب.اولیه اند یاخطارها جزء بنابراین

شوند. از این رو موجودات آبزی می توانند به  می آبزی موجودات بدن در تجمع آلودگی و موجب آبی های اکوسیستم به ورود از پس مواد که این

 عیین آلودگی ها باشند.عنوان یک شاخص زیستی در ت

مقادیر باالی فلزات سنگین با اثر بر اندام های خاص آبزیان نظیر کبد و آبشش منجر به مرگ موجود شده و نتایج نشان می دهد  نتیجه گیری :

د و در متابولیسم و با حذف آلل ها، کاهش تنوع ژنتیکی را در پی دارند. فلزات سنگین، در غلظت های بیش از حد به وسیله گیاه جذب می شون

 ها و میوه های گیاه را کم می کند و کیفیت محصوالت کشاورزی را پائین می آورد. گزارش فتوسنتز و رشد و نمو آن اختالل ایجاد می کنند

آن رو به فلزات سنگین در محیط های آبی، خاکی و هوا وارد شده است و غلظت  روی است. و بور سرب، مس، فلزات با شهری های خاک آلودگی

 افزایش است.بنابراین توجه بیشتر به پروژه های ارزیابی زیست محیطی هر چه بیشتر نیاز است.

 ارزیابی، اثرات، فلزات سنگین، محیط زیست های کلیدی :واژه
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P-301  

 عنوان مقاله: بررسی ارتباط نگرش با خود کارآمدی در زنان مبتال به دیابت بارداری

  5اخالقی فریده دکتر ، 4مظلوم رضا سید ، 3 پور اصغری نگار ، 2کردی معصومه ، 1هروان بنائی سیما مه

 : banaeihm@yahoo.com  ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده مامایی، ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 .ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده شواهد، بر مبتنی مراقبت تحقیقات مرکز مامایی، گروه استادیار .2

 مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده سینا، ناب بیمارستان رفتاری، علوم و روانپزشکی تحقیقات مرکز بالینی، روانشناسی گروه استادیار .3

 .ایران

 .ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده شواهد، بر مبتنی مراقبت تحقیقات مرکز پرستاری، گروه مربی .4

 .ایران مشهد، مشهد، پزشکی ومعل دانشگاه پزشکی، دانشکده زنان، سالمت تحقیقات مرکز مامایی، و زنان گروه استاد .5

دیابت بارداری شایعترین اختالل متابولیک دوران بارداری است که عوارض متعددی برای مادر و جنین دارد. عوارض ناشی از  سابقه و هدف:

رفتار بیماران در برابر  دیابت بارداری، با یکی از تعیین کننده های مهم خود مراقبتی، یعنی خود کارآمدی قابل پیشگیری است. از سویی، درک

د دیابت، منوط به آگاهی از نگرش های آنها نسبت به این بیماری و درمان آن می باشد. لذا، مطالعه حاضر، با هدف تعیین ارتباط نگرش با خو

 کارآمدی در زنان مبتال به دیابت بارداری انجام گرفت. 

 زن مبتال به دیابت بارداری 400در شهر مشهد انجام شد و در آن  1394در سال مطالعه حاضر، یک مطالعه همبستگی بود که  مواد و روش ها:

شرکت داشتند. جمع آوری داده ها از  درمانی و درمانگاه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد -مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

انجام شد و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  دیابت س نگرش پیرامونطریق پرسشنامه اطالعات فردی، پرسشنامه خود کارآمدی و مقیا

SPSS آنالیز شدند. سطح معنی داری در تمام موارد و مدل رگرسیون خطی  پیرسون( و آزمون های آماری ضریب همبستگی 16)نسخهp<0/05 

 در نظر گرفته شد.

یی ( خودکارآمدی باال%2/51نفر) 205 بارداری، نگرش متوسطی پیرامون دیابت بارداری و درصد( از زنان مبتال به دیابت 0/69نفر) 276 یافته ها:

(. r=0/256و  p<0/0001نتایج آزمون پیرسون نشان داد، بین نگرش با خود کارآمدی رابطه خطی مستقیم معنی داری وجود دارد)داشتند. 

و  p<0/0001پیش بینی کننده خود کارآمدی محسوب می شود) همچنین، بر اساس مدل رگرسیون خطی عمومی، نگرش یه عنوان متغیر

F=27/798  وβ=0/334.) 

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، نگرش با خود کارآمدی در زنان مبتال به دیابت بارداری ارتباط دارد که این خود در پیشگیری از نتیجه گیری: 

ش این افراد پیرامون دیابت، می توان منجر به کنترل بهتر قند خون و کاهش عوارض عوارض و کنترل بیماری اهمیت دارد. بنابر این، با بهبود نگر

 شد.

  دیابت بارداری، خود کارآمدی، نگرش واژگان کلیدی:
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P-302 پزشکی مشهد در خصوص  علوم دانشگاه شاغل در مراکز بهداشتی درمانی کارکنان نگرش بررسی آگاهی و

 مشاوره با رویکرد باروری سالم

 4،  حمیدرضا بهرامی 3، حبیب اهلل اسماعیلی 2،  طلعت خدیو زاده 1راضیه رحمتی

 rahmatir69@gmail.com، مشهد، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد .1

 استادیار بهداشت باروری، مرکز تحقیقات سالمت زنان، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .2

 شهد، مشهد، ایران دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی م .3

 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .4

رشد آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی باعث توانمندی گیرندگان خدمات در حفظ و ارتقاء سالمتی و اتخاذ تصمیمات مناسب برای  مقدمه:

م کارکنان مراکز بهداشتی و مراقبین سالمت خانواده در مراکز سالمت جامعه در ایجاد و ارتقاء شود. به دلیل نقش مهمراقبت هر چه بهتر می

های جمعیت، در این مطالعه آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی و مراقبین سالمت خانواده در مشارکت جامعه در برنامه

 ی شد.بررس 1394مراکز سالمت جامعه شهر مشهد در سال 

مرکز سالمت جامعه  23مرکز بهداشتی درمانی و  18نفر از کارکنان بهداشتی شاغل در  107این مطالعه توصیفی و مقطعی، روش بررسی: در 

ساخته سنجش آگاهی و نگرش  های پژوهشگرای انتخاب و پرسشنامهمرحلهمشهد بصورت تصادفی چند 5و 3-2تحت پوشش مراکز بهداشت شماره 

 تحلیل شد.  SPSS 16افزار های همبستگی ساده و چند متغیره با استفاده از نرمها با استفاده از آمار توصیفی و آزموننمودند. داده را تکمیل

نمره در سطح خوب و نگرش به باروری  16از  8/12±36/1باروری سالم با میانگین  آگاهی کارکنان بهداشتی در خصوص آموزش مشاوره ها:یافته

( و نیز سال فراغت از تحصیل p=000/0در سطح متوسط قرار داشت. بین نگرش به باروری با آگاهی ) نمره 235از  4/166±9/19نگین با میا

(04/0=pارتباط معنی ) .داری دیده شد 

در افزایش آگاهی و تغییر  مراکز بهداشتی درمانی و مراکز سالمت جامعه افراد کلیدی با توجه به اینکه کارکنان بهداشتی شاغل درگیری: نتیجه

های آموزشی جهت ارتقای آگاهی و نگرش آنان در باشند، لذا طراحی برنامهنگرش مراجعین در خصوص باروری و تغییرات جمعیتی کشور می

 رابطه با سالمت باروری، نمودار جمعیتی و پیری جمعیت ضروری است.

 ن بهداشتیآگاهی، نگرش، مشاوره باروری، کارکناهای کلیدی: واژه
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P-303 خطرساز بیماری عروق کرونری در   بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر ساری در مورد عوامل

 1394سال

 3. مهدی بابایی هتکه لویئ2 زهرا محمودی عالمی، 1الله فانی صابری

 استادیار گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران .1

 zahra.mahmoodialami@gmail.comدانشجوی کارشناسی پرستاری نسیبه، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران .2

 زشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایراندانشجوی دکترای عمومی دندانپ .3

  

بیماری های عروق کرونری از مهمترین علل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. در این بیماری ها عوامل مقدمه و هدف : 

ند. برای کنترل این عوامل باید آموزش های الزم به جامعه داده شود. لذا خطرساز متعددی دخیل می باشند که برخی از آنها قابل پیشگیری هست

 1394این تحقیق نیز با هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهر ساری در مورد عوامل خطرساز بیماری عروق کرونری در سال 

 انجام شده است .

خوشه آماری به طور تصادفی  5سال شهر ساری که از  30نفر زن و مرد باالی  154این مطالعه  بررسی توصیفی است که برروی مواد و روشها: 

سپس  انتخاب شده بودند، انجام گردید. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه ای بود که از طریق مراجعه به درب منازل افراد با مصاحبه تکمیل شد،

  یه و تحلیل گردید.تجز  spss اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار

در حد دبیرستان بود. بیشترین میزان آگاهی %2/37را زنان تشکیل می دادند. میزان تحصیالت  %5/50از کل نمونه های مورد بررسی،  یافته ها:

اد از اثر بی تحرکی افر %71بود. نتایج تحقیق نشان داد که  %84از عوامل خطرساز در جامعه مورد بررسی ، در زمینه استرس ها و فشارهای روحی

افراد از نقش مضر مصرف زیاد نمک در بیماری  %59آنها اظهار داشتند که ورزش می کنند. %13در ایجاد بیماری قلبی با اطالع بودند، اما فقط 

برای سالمتی آگاه  آنها از فایده روغن مایع%54آنها غذا را به صورت کم نمک مصرف می کردند.%13عروق کرونری آگاه بودند، در حالیکه تنها 

 %9/40نگرش مثبت و %3/51افراد دارای آگاهی متوسط، %2/42آنها از روغن مایع استفاده می کردند. نتایج نشان دادکه   %25بودند، اما فقط 

لکرد رابطه با عم دارای عملکرد ضعیف نسبت به عوامل خطرساز بیماری عروق کرونر بودند. بین متغیرهای آگاهی با )نگرش و عملکرد(ونگرش

 معنی دار آماری وجود داشت و با افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد واحدهای مورد پژوهش نیز بهبود یافته بود.

با توجه به این نتایج، برنامه ریزی های منظم جهت ارتقاء آگاهی و عملکرد افراد به عنوان گام های اولیه پیشگیری از  بحث و نتیجه گیری:

 -روری به نظر می رسد. لذا در آموزش های عوامل خطرساز بیماری های قلبی باید در برنامه های آموزشی تیم بهداشتیبیماری عروق کرونری ض

 درمانی کشور گنجانده شود.

 بیماری عروق کرونری، عوامل خطرساز، آگاهی، نگرش، عملکردکلمات کلیدی: 
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P-304 The effect of emotional intelligence training on the quality of working life in nurses 

 

Ravanbakhsh Esmaeili1, Amir Hosein Goudarzian2, Reza Alizadeh Navai3, Maryam Yousefi4  
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3. Mazandaran University of Medical Scienes, Sari, Iran.  
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Background and Objectives: Emotional intelligence is a social skill and an important component of 

communication. It can be expressed as the ability to correctly identify emotions, to make proper decisions 

and to solve problems. Based on the conducted researchs, emotional intelligence is an important factor in 

achieving success in life including occupation and education. This study was designed and implemented to 

determine the effects of emotional intelligence on the quality of nurses' working life. 

Martials and Methods: This quasi-experimental study was conducted in 2015 on 70 of hospital nurses. 

Samples were randomly collected and divided into 2 groups (35 nurses in each group) and training sessions 

of emotional intelligence were conducted.  Before the first session and after session 12, the quality of 

working life was measured by Walton`s standard questionnaire of working life in both groups. The analysis 

were performed using SPSS 21.0 (released 2007; SPSS for Windows, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Basic 

descriptive for quantitative variables was presented using mean (SD) and n (%) for qualitative variables. 

Chi-square test was used to determine the relationship between the main and demographic variables and also 

independent and paired t-tests were used to compare the variance of scores in a group and across groups 

before and after intervention. Significance level was considered at P<0.05. 

Results: The average age of the control and the experimental group was 30.83±3.785 and 29.54±3.407 

respectively. Quality of working life in the experimental group had significant positive changes in 

comparison with the control group (P<0.001) after the completion of training sessions. 

Conclusion: Based on the results, nurses` quality of working life improved after training. It seems that it is 

possible to improve university students and nurses` quality of working life by holding special workshops of 

emotional intelligence in training centers. 

Key words: Emotional intelligence, Quality of working life, Nurse, Health promotion, Training 
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P-305  بررسی ارتباط بین جواخالقی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان اتاق عمل های بیمارستانهای آموزشی وابسته

 1394به علوم پزشکی زاهدان در سال 

 3صادق زارع، 2 مهناز شهرکی پور ، 1نازنین یوسفیان میاندوآب

 ایران ،زاهدان ،کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات سالمت بارداری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان .1

مرکز تحقیقات سالمت بارداری مرکز تحقیقات دندان پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دکترای آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی،  .2

 زاهدان، ایران 

دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، عضو کمیته تحقیقات داشجویی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زاهدان، ایران  .3

zaresadegh93@yahoo.com 

یکی از عوامل اولیه شکل دهنده به روابط درون سازمانی و نگرش کارکنان جو اخالقی حاکم بر سازمان می باشد که از عوامل  سابقه و هدف:

تاثیر گذار بر دلبستگی شغلی می باشد. دلبستگی شغلی قسمت الینفکی از شخصیت یک کارمند می باشد که به صورت تصور شخص از کار و به 

ارتباط بین جواخالقی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان ین بخش زندگی کاری تعریف می گردد. هدف از انجام این مطالعه بررسی عنوان مهمتر

 اتاق عمل های بیمارستانهای آموزشی وابسته به علوم پزشکی زاهدان بوده است.

نفر انجام شده است. جهت جمع آوری  71بروی  1394ن سال تحلیلی می باشد که در زاهدا –این مطالعه، یک مطالعه توصیفی  مواد و روش ها:

اطالعات از پرسش نامه ای سه بخشی، که بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافیک ، بخش دوم پرسش نامه استاندارد دلبستگی شغلی و بخش 

با استفاده از آزمون های آماری و  SPSS19زار سوم نیز از پرسش نامه اولسون استفاده شده است .در نهایت داده ها پس از جمع آوری در نرم اف

 آزمون تی تست و انالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

نفر مرد بودند. رابطه بین مشخصات دموگرافیک با دلبستگی  12نفر از پرسنل زن و  59سال و  5.05 ± 28.34میانگین سنی افراد  :یافته ها

(. ولی بین متغییر های گذراندن P>0.05ط بین متغییرهای جنس و سن با جو اخالقی معنادار نبود)ارتبا(. همچنین P>0.05شغلی معنادار نبود)

( با جواخالقی ارتباط معناداری وجود داشت. به طور کلی P=0.001( و بیمارستان محل کار )P=0.008( ، قومیت )P=0.001دوره اخالق)

و میانگین نمره دلبستگی شغلی   15.17 ± 93.15مارستان های اموزشی زاهدانمیانگین نمره جو اخالقی در بین پرسنل اتاق عمل های بی

 ( .P>0.05بود و ارتباط معناداری بین دلبستگی شغلی و جواخالقی مشاهده نشد) 7.55 ± 27.33

ایینی برخوردار هستند و . نتایج نشان داد که پرسنل با توجه به اینکه جواخالقی مطلوبی را درک کردند ولی از دلبستگی شغلی پنتیجه گیری:

 ارتباط معناداری بین جو اخالقی و دلبستگی شغلی وجود نداشت.

 دلبستگی شغلی ، جواخالقی، پرسنل اتاق عمل واژگان کلیدی:
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P-306  بررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون توسط پرستاران بخش اورژانس در

 1394د در سال بیمارستانهای آموزشی مشه

 3، سیمین شرفی2محمد رجب پور، 1غالمحسین ظریف نژاد

 مشهد،ایران پزشکی علوم ومامایی،دانشگاه پرستاری دانشکدهمرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، گروه بهداشت روان و مدیریت،  .1

 rajabpoorm871@gmail.com قات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانکمیته تحقی .2

 مشهد،ایران پزشکی علوم ومامایی،دانشگاه پرستاری پرستاری،دانشکده ارشدآموزش کارشناسی دانشجوی .3

ستاران بخشهای اورژانس گزارش می شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین بیماریهای منتقله از راه خون به طور شایع در بین پرسابقه و هدف:

میزان رعایت اصول پیشگیری بیماری های منتقله از راه خون توسط پرستاران بخشهای اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد و شناسایی موانع احتمالی بود.

پرستار شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای قائم)عج(، امام رضا )ع( و شهید  110مقطعی با مشارکت این مطالعه توصیفی ـ  مواد و روشها:

انجام شد. ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه پژوهشگر ساخته موانع رعایت اصول پیشگیری از بیماریهای  1394کامیاب مشهد در سال 

، آمار توصیفی )جهت خالصه SPSS v.16ی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از منتقله از راه خون بود که پس از تایید روای

 سازی داده ها( و آمار استنباطی تحلیل شدند.

شیدن درصد( بودند. هیچکدام از پرستاران قبل از پو 56درصد( و طرحی ) 70سال، اکثر آنها خانم ) 7/28±3/4میانگین سنی پرستاران  یافته ها:

 20درصد و استفاده از ماسک توسط  7/3دستکش، دستهای خود را نمی شستند. پوشیدن گان جهت جلوگیری از پاشیده شدن خون، توسط 

درصد از پرستاران بعد از درآوردن دستکش دستهای خود را می شستند که شست و شو با آب  5/46درصد از پرستاران رعایت می شد. همچنین 

درصد( از پرستاران، قبل از انجام مداخالت پزشکی دستکش التکس پوشیدن می  80نفر ) 73درصد( را داشت.  7/42وانی )ساده بیشترین فرا

درصد( از آنها پوست آلوده به خون ناشی از خونگیری یا هنگام رگ گیری وریدی پوست را با محلول الکل تمیز می کردند.  72نفر ) 69پوشیدند و 

درصد(،  85مورد رعایت اصول پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون، تعداد زیاد بیماران بستری و کمبود پرسنل ) بیشترین موانع موجود در

 درصد( بودند. 68درصد( و نیاز به سرعت باال در انجام کارهای بخش ) 80حجم کاری باال در بخش )

راه خون در بین پرستاران بخشهای اورژانس چندان مورد توجه قرار نمی برخی از اصول مهم پیشگیری از بیماری های منتقله از نتیجه گیری:

قیق مدیران گیرند و باتوجه به اینکه عمده آنها پرستاران کم تجربه هستند، لذا افزایش و تکرار برنامه های آموزشی، بصورت موازی با برنامه ریزی د

 پرستاری ضروری به نظر می رسد.پرستاری برای استفاده از پرستاران با تجربه و کمبود پرسنل 

 بیماری های منتقله از راه خون، پرستار، بخش اورژانسواژگان کلیدی:



 

134 

 

P-307 درمانی بهداشتی مراکز و بیمارستان شاغل در بررسی ارتباط خودکارآمدی عملکرد بالینی و شادمانی ماماهای 

  مشهد شهر

  3مظلوم سیدرضا ، 2گلمکانی ناهید ، 1رضائی فاطمه

 rezaeif922@mums.ac.ir  ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده مامایی، ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 . ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده مامایی، گروه استادیار .2

 .ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده شواهد، بر مبتنی های مراقبت مرکز پرستاری، گروه مربی .3

شادمانی، از موارد مهم روان شناسی مثبت گراست و مفهوم وسیعی است که تجربه ی هیجان های مطلوب، سطوح پایین هیجان  سابقه و هدف:

به معنی اطمینان و باور فرد نسبت به توانایی های خود در کنترل از طرفی خودکارآمدی ضایت باال از زندگی را در بر می گیرد. های منفی و ر

. نقش خودکارآمدی در گستره ی زندگی افراد به عنوان عامل افکار، احساس ها، فعالیت ها و نیز عملکرد موثر او در موقعیت های استرس زاست

بنابراین مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط خودکارآمدی عملکرد بالینی با شادمانی  . ی و رضایتمندی زندگی، تاکید شده استمهمی در خوشبین

 ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی انجام شده است.

بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  مامای شاغل در 232بر روی  1394همبستگی در سال  -این مطالعه توصیفی  مواد و روشها:

مونه مشهد و مراکز بهداشتی درمانی و پایگاهای شهری انجام شد. نمونه گیری در زایشگاه به روش تصادفی و در مراکز بهداشتی درمانی، به روش ن

مدی عملکرد بالینی چراغی و شادمانی اکسفورد گیری طبقاتی خوشه ای بود. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطالعات فردی، خودکارآ

( و با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و با تعیین 20نسخه ی  SPSS(بود.  تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار آماری

 انجام گردید. 05/0سطح معناداری 

  54/141±64/20نمره ی خودکارآمدی عملکرد بالینی ماماها  سال بود. میانگین 50/34± 92/8میانگین سن ماماها یافته ها: 

( p 358/0=r,<0001/0بود. ارتباط معناداری بین خودکارآمدی عملکرد بالینی و شادمانی ماماها ) 93/129±98/20و میانگین نمره ی شادمانی ماماها 

 مشاهده شد.

آید که فعالیت های زندگی افراد، بیشترین همگرایی یا جور بودن را با ارزش  با توجه به نتایج پژوهش، شادمانی زمانی به دست مینتیجه گیری: 

های عمیق و توانایی و کارآمدی او در زمینه های مختلف داشته باشد. تحت چنین شرایطی، احساس نشاط و اطمینان در فرد به وجود می آید. 

 در افزایش شادمانی آنها انجام داد. بنابراین با ارتقای خودکارآمدی بالینی ماماها می توان نقش موثری

 خودکارآمدی عملکرد بالینی، شادمانی، ماما واژگان کلیدی:
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P-308 بیماران تحت پرتودرمانی تاثیر به کارگیری ابزار آموزشی چند رسانه ای بر رفتارهای خود مراقبتی  

  4انوری کاظم  ، 3شاکری تقی محمد ، 2 فر بهبودی عاطفه ، 1نبوی حشمتی فاطمه  

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده روان و مدیریت بهداشت، گروه استادیار .1

 behboudifara1@mums.ac.ir ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و رستاریپ دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته پرستاری، ارشد کارشناسی دانشجوی .2

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه زیستی، آمار گروه استاد .3

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه دانشیار انکولوژی، متخصص .4

ا در منزل اداره کنند. انجام رفتارهای خودمراقبتی در منزل بیماران باید بتوانند آنها رشود که پرتودرمانی منجر به ایجاد عوارض جانبی می :مقدمه

ترین رسانه مورد استفاده است اما در باشد. درحال حاضر پمفلت آموزشی رایجهای آموزشی استاندارد و موثر مینیازمند دریافت آموزش با رسانه

ها نیز ارزیابی شود. لذا این مطالعه با هدف ه اثربخشی سایر رسانهباشد و ضروری است کهمه بیماران خصوصا بیماران کم سواد قابل استفاده نمی

 ای به عنوان یک روش جدید بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران تحت پرتودرمانی انجام شده است.بررسی تاثیر بکارگیری ابزار آموزشی چندرسانه

کننده به مراکز پرتودرمانی مشهد بیمار مراجعه 60فی است که بر روی پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی تصادروش کار: 

مداخله و که برای آنها برای اولین بار تشخیص نیاز به پرتودرمانی ناحیه سر و گردن داده شده بود؛ انجام شد. مراکز به صورت تصادفی به دو گروه 

فرم بررسی وضعیت دموگرافیک برای کلیه بیماران تکمیل گردید. به گروه گیری و قبل از مداخله، کنترل تخصیص یافتند. در ابتدای نمونه

ای تحویل گردید و از بیماران خواسته شد تا قبل از دقیقه 20ای نفر( ابزار چندرسانه30نفر( سه پمفلت آموزشی و به گروه مداخله)30کنترل)

های مراقبت از خود تحویل بیماران گردید و سه اول درمان پرسشنامهشروع جلسات پرتودرمانی از محتوای آموزشی فوق استفاده نماید. در جل

های اول، سوم و پنجم درمان دریافت گردید. در پایان تجزیه و تحلیل نحوه تکمیل آن توضیح داده شد و گزارش آن به صورت تلفنی در پایان هفته

 انجام شد.های آماری و آزمون 16نسخه   SPSSها با استفاده از نرم افزار داده

 23سال بود. در گروه پمفلت،  2/52±49/1ایو درگروه ابزار چند رسانه 6/50±44/1میانگین و انحراف معیار سن در گروه پمفلت یافته ها:

ایسه نتیجه آزمون من ویتنی برای مق( تحصیالت دبیرستان داشتند. %7/36نفر) 11( تحصیالت ابتدایی و در گروه ابزار چند رسانه ای %7/76نفر)

(، هفته =003/0pنمره رفتارهای خودمراقبتی نشان داد بین نمره رفتارخودمراقبتی بیماران گروه مولتی مدیا و گروه کنترل در هفته اول درمان)

( تفاوت آماری معناداری وجود داشت. نتیجه آزمون فریدمن برای مقایسه درون گروهی نیز نشان داد >0001/0p)و هفته پنجم(=015/0pسوم)

 (.>0001/0pر بیماران هر دو گروه نمره رفتار خودمراقبتی از هفته اول تا پنجم درمان تفاوت معناداری داشته است)د

ای نسبت به روش روتین موجب بهبود رفتارهای خودمراقبتی در ابزار آموزشی چندرسانه توان گفتبا توجه به نتایج پژوهش مینتیجه گیری:  

شود. لذا با توجه به محدودیتهای آموزش خصوصا در مورد بیماران با درمانهای سرپایی بکارگیری این رسانه آموزشی بیماران تحت پرتودرمانی می

 تواند منجر به افزایش استقالل بیماران در مراقبت از خود گردد.می

 رفتارهای خود مراقبتی، پرتودرمانی ، ابزار چند رسانه ایکلید واژه ها: 
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P-309 د گوارشی بعد از عمل برداشتن معده در بیماران مبتال به سرطان معده با و بدون سوند بینیمقایسه عملکر- 

 معده ای

 4، علی جنگجو3، سیدرضا مظلوم 2مهدی کاری، 1حمید چمنزاری

 ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانمربی گروه آموزش پرستاری داخلی .1

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .2

 زشکی مشهد، مشهد، ایران مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، مربی گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پ .3

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندپارتمان جراحی عمومی،  .4

 

بعد از جراحی های سیستم گوارشی، معموال تغذیه دهانی تا بازگشت عملکرد گوارشی به تاخیر انداخته و در این مدت از دکمپرسیون سابقه و هدف:

 -ر در مورد استفاده از این روش توافق نظر وجود ندارد؛ زیرا به نظر می رسد دکمپرسیون بینیمعده ای استفاده می شود. البته در سالهای اخی

ه معده ای می تواند، منجر به تاخیر در برطرف شدن ایلئوس بعد از جراحی و افزایش عوارض پس از جراحی شود. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایس

 معده ای انجام شد. -ماران مبتال به سرطان معده با و بدون سوند بینیعملکرد گوارشی بعد از عمل برداشتن معده در بی

نفری مداخله  32بیمار مبتال به سرطان معده که جراحی شده بودند، به صورت تصادفی به دو گروه  66در این کارآزمایی بالینی،  مواد و روشها:

معده ای داشتند و گروه کنترل  -تا سه روز بعد از جراحی دکمپرسیون بینینفری کنترل )بدون سوند( تقسیم شدند. گروه مداخله  34)با سوند( و 

و آزمونهای تی مستقل،  SPSS v.16دکمپرسیون معده ای نداشتند. سپس عملکرد گوارشی دو گروه، طی هفت روز بعد از جراحی، با استفاده از 

 های تکراری مقایسه شد.کای اسکوئر، دقیق کای اسکوئر، دقیق فیشر و تحلیل واریانس با اندازه 

زمان بازگشت صدای روده ای، تعداد دفعات و شدت تهوع و استفراغ، اولین دفع گاز، اولین اجابت مزاج و تحمل رژیم غذایی بعد از عمل  یافته ها:

معنی داری کوتاه تر از  ( ولی شدت نفخ بیماران گروه کنترل بصورت آماری<05/0pبیماران در دو گروه تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت )

روز بعد از جراحی بود که  2/6±5/0روز و گروه کنترل  5/6±7/0(. مدت زمان بستری بیماران گروه مداخله >05/0pبیماران گروه مداخله بود )

 (.=182/0pبین دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت )

ی طبیعی بعد از عمل را به تاخیر اندازد، زیرا می تواند موجب افزایش بروز معده ای ممکن است عملکرد گوارش -دکمپرسیون بینینتیجه گیری:

 معده ای بعد از این جراحی استفاده نشود. -تهوع، استفراغ و نفخ شود. بنابراین پیشنهاد می شود، بصورت روتین از دکمپرسیون بینی

 گاسترکتومی معده ای، عملکرد گوارشی، ایلئوس بعد از عمل، -سوند بینیواژگان کلیدی:
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P-310 های مراقبت ویژه مشهدهای بالینی بخشگیریوضعیت مشارکت پرستاران در تصمیم 

  2منظری زهراسادات ،  1مقدم شهرکی الهام

 shahrakie911@mums.ac.ir ایران مشهد، د،مشه پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده ارشد، کارشناسی آموخته دانش .1

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده جراحی، - داخلی پرستاری گروه استادیار، .2

گیری د تصمیمها نیازمنهای مراقبت ویژه به دلیل پیچیدگی وضعیّت بالینی بیماران و تغییرات سریع وضعیّت همودینامیک آنبخش سابقه و هدف:

گیرندگان ها تصمیمکه پرستاران شاغل در آن نمایدها ایجاب میباشد. لذا، ماهیّت اختصاصی این بخشسریع پرستاران در مدّت زمان اندک می

آموزشی مشهد های های مراقبت ویژه بیمارستانهای بالینی بخشگیریاین مطالعه با هدف بررسی مشارکت پرستاران در تصمیم. باشند باکفایتی

 انجام گردید.

های های مراقبت ویژه بیمارستانپرستار شاغل در بخش 233ای بر روی گیری تصادفی طبقهی توصیفی با روش نمونهاین مطالعهها: مواد و روش

گیری بالینی استفاده می مشارکت در تصمیانجام شد. جهت جمع آوری اطّالعات از پرسشنامه 1393آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 

و آمار توصیفی و استنباطی )تی مستقل، ضریب همبستگی و آنالیز واریانس یک طرفه( تجزیه و تحلیل  SPSS-16ها با استفاده از گردید. داده

 گردید.

ی (، ارایه1/33±7/10گیری بالینی شامل شناخت مشکل)ی تصمیممرحله 3نتایج نشان داد که مشارکت پرستاران در هر  یافته ها:

های جایگزین حلقرار داشت. پرستاران در مرحله ی ارایه و ارزیابی راه "متوسط"( در سطح 1/32±7/9( و اجرای راه حل)1/34±3/10حل)راه

 ترین امتیاز را کسب نموده بودند.حلّ مناسب کمی اجرای راهجهت حلّ مشکل بیشترین امتیاز و در مرحله

رسد گیری بالینی در سطح متوسّط قرار داشت. به نظر مینتایج این پژوهش، مشارکت پرستاران در تمام مراحل تصمیم با توجّه به نتیجه گیری:

توان در برنامه ریزی های این تحقیق میگیری بالینی مؤثّر نبوده است؛ بنابراین، از یافتههای آموزش پرستاری برای ارتقای مهارت تصمیمکه برنامه

 های آموزش مداوم جهت بهبود این مهارت بالینی استفاده نمود.و برنامهآموزش پرستاری 

 گیری بالینی، پرستاران، بخش مراقبت ویژهتصمیم های کلیدی:واژه
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P-311  حمایتی بر اضطراب مادران کودکان تحت کشیدن مایع نخاعی -بررسی تأثیر برنامه آموزشی  

  4وشانی بهنام حمیدرضا ، 3ریحانی طیبه،  2زاده مهدی وسیم ،1 محمد نجات اختر

 Nejata1@mums.ac.irایران: مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده کودکان، پرستاری ارشد کارشناسی دانشجوی .1

  ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه، مامایی و پرستاری دانشکده جراحی، داخلی گروه شواهد، بر مبتنی مراقبت تحقیقات مرکز علمی، یاته عضو و مربی .2

  ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده کودکان، پرستاری گروه مربی، .3

  ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و تاریپرس دانشکده کودکان، پرستاری گروه مربی، .4

است؛ که اغلب باعث  ترین و اضطراب آورترین پروسیجرهای تشخیصی بخش اطفالآزمایش کشیدن مایع نخاعی یکی از رایج مقدمه و هدف:

ران در طول زمان انتظار تا انجام آزمایش بروز سطح باالیی از اضطراب در والدین بخصوص مادران می شود. حمایت اطالعاتی و عاطفی از ماد

ممکن است به آنها در کاهش اضطراب و در نتیجه فراهم آوردن حمایت بیشتر از کودک بیمار کمک کند. از این رو این مطالعه با هدف تأثیر 

 حمایتی بر اضطراب مادران کودکان تحت کشیدن مایع نخاعی طراحی و اجرا گردید. -برنامه آموزشی

نفر از مادران کودکان بستری در بخش اورژانس اطفال بیمارستان های قائم،  60این مطالعه یک کار آزمایی بالینی است؛ که بر روی  ر:روش کا

عات دکتر شیخ و امام رضا شهر مشهد اجرا شد. روش نمونه گیری آسان انتخاب شد، که در ابتدای نمونه گیری، به منظور جلوگیری از انتقال اطال

حمایتی )شامل حمایت آموزشی  و حمایت عاطفی  -گروه، انتخاب گروه اول با قرعه کشی ساده انجام شد. گروه مداخله یک برنامه آموزشی  بین دو

دقیقه(  را دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل، هیچ مداخله ای دریافت نکردند. جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه اطالعات  70به مدت 

فیک و اشپیل برگر استفاده شد. سطح اضطراب قبل و بعد از مداخله )بالفاصله قبل از آزمایش کشیدن مایع نخاعی( در هر دو گروه سنجیده دموگرا

اسمیرنوف، کای اسکوئر، دقیق فیشر، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تحلیل  -شد. داده ها با استفاده از آزمونهای کولموگروف

 شدند.

 2/4و گروه کنترل  9/44 ± 1/5نتایج نشان داد؛ در مرحله بعد از مداخله، میانگین و انحراف معیار اضطراب آشکار مادران گروه مداخله  فته ها:یا

( وجود داشت. همچنین نتیجه آزمون تی زوجی نشان داد، p <001/0بود؛ که بین دو گروه از نظر این متغیر تفاوت آماری معنی داری ) 7/52 ±

( وجود دارد، ولی این تفاوت در گروه کنترل p <001/0بین میانگین تفاوت نمره قبل و بعد از مداخله، در گروه مداخله تفاوت آماری معنی دار )

(40/0p=از نظر آماری معنادار نبود ). 

ایش کشیدن مایع نخاعی شد. لذا این حمایتی سبب کاهش اضطراب مادران کودکان تحت آزم -بر اساس یافته ها، برنامه آموزشی  نتیجه گیری:

ه برنامه می تواند به عنوان یک روش موثر جهت حمایت از مادران قبل از انجام آزمایش کشیدن مایع نخاعی برای کودکشان استفاده گردد، البت

 پژوهشهای بیشتر و عمیقتری در این زمینه الزم است.

 کشیدن مایع نخاعیآموزش، حمایت، اضطراب، کودک، مادر،  ها:کلید واژه
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P-312  رابطه بین ازدواج فامیلی و ترجیحات باروری در زوجین در آستانه ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

 دارای کلینیک مشاوره پیش از ازدواج در شهر مشهد

 2ارغوانی الهام ،1خدیوزاده طلعت

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه استادیار باروری، بهداشت دکترای .1

 arghavanie901@mums.ac.ir ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده ؛ مامایی ارشد کارشناسی .2

حاضر رسیده است. میزان باروری آتی در حال  7/1به سطح  1966در سال   8/6میزان باروری کل در ایران با کاهشی شدید از  زمینه و هدف:

 بستگی به ترجیحات باروری زوجینی جوانی دارد که در آینده به باروری مبادرت خواهند نمود. بر این مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین

 ازدواج فامیلی وترجیحات باروری در زوجین در آستانه ازدواج در شهر مشهد انجام شد.

زوج در آستانه ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشتی دارای کلینیک مشاوره پیش از ازدواج  450تحلیلی بر روی -مقطعی این مطالعه روش کار:

 (  بود.1995ها پرسشنامه ترجیحات باروری میلر  )¬گیری آسان و روش گرداوری داده¬در شهر مشهد انجام شد. روش نمونه

( ، میانگین تعداد 58/5 ±88/2( معادل )10تا  1بندی عددی از  )¬ی در زوجین بر اساس مقیاس درجهمیانگین نمره تمایل به فرزندآور ها: یافته

زوجین به صورت فامیلی ازدواج  %15.3( ماه بود.01/31 ±64/20(،  و میانگین فاصله دلخواه ازدواج تا تولد فرزند اول)37/2 ±11/1دلخواه فرزند ) 

(.بطوریکه زوجینی که ازدواج فامیلی r=-1.11    p=0.001ا تعداد دلخواه فرزند معکوس و معنادار بود)میکردند. رابطه بین ازدواج فامیلی ب

 داشتند تعداد دلخواه فرزند کمتری تمایل داشتند.ازدواج فامیلی با میل به فرزنداوری و زمان دلخواه فرزنداوری رابطه معناداری نداشت.

ها و رجیحات باروری زوجین را تغییر می دهد.یافته های این مطالعه را می توان در تدوین سیاستنوع ازدواج صورت گرفته ، ت گیری: نتیجه 

های جمعیت و باروری در کشور طراحی می شوند و همچنین در ارائه خدمات و -مداخالتی که با هدف اصالح ترجیحات باروری و بهبود شاخص

 مشوره بهداشت باروری به زوجین بکار گرفت. 

 ترجیح باروری ترجیحات باروری، ، زوجین، ژه ها:کلید وا
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P-313 

بررسی میزان شیوع دیابت در زنان و مردان  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه شهید 

 1393بهشتی تهران در سال

 3میبدی کالنتری ،منیژه2 شرفی سیمین،1 بزی علی

 جام،ایران تربت پزشکی علوم ومامایی،دانشگاه پرستاری دانشکده علمی عضوهیئت .1

 siminsharafi68@gmail.comمشهد،ایران پزشکی علوم ومامایی،دانشگاه پرستاری پرستاری،دانشکده ارشدآموزش کارشناسی دانشجوی .2

 جام،ایران تربت یپزشک علوم ومامایی،دانشگاه پرستاری دانشکده علمی عضوهیئت .3

: دیابت از عمده ترین مشکالت همه کشورهاست و داشتن اطالعات همه گیر شناسی در رابطه با وضعیت این بیماری، نیاز اولیه سابقه و هدف

م پزشکی برای حل مشکالت مربوط به آن است. لذا این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع دیابت در مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علو

 شهید بهشتی  صورت گرفت.

نفر از افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی بطور تصادفی انتخاب شدند. گرد آوری داده ها از  916تحلیلی -دراین مطالعه توصیفیروش کار:

ینی می باشد. جهت تعیین سوال شامل اطالعات دموگرافیک و معاینات بال 19طریق پرسش نامه و معاینه بالینی انجام شد .چک لیست شامل 

مستقل و انالیز واریانس یک طرفه -با آزمون تی SPSS 11.5روایی ابزار از روایی محتوا استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار 

 استفاده شد.

 (.(p=0/03سال از مردان بیشتر است 30ی درصد است. شیوع دیابت در زنان باال 5/8میزان شیوع دیابت در مراکز بهداشتی بررسی شده  یافته ها:

خانه دار بیشتر است.ارتباط معنی داری بین سطح سواد و  زنان سال بود. به عالوه شیوع دیابت در 55تا  51بیشترین سن شیوع دیابت درسن 

گر  بیشتر است.ارتباط معنی ( نسبت به گروه دیBMI 25-30شیوع دیابت در افرادی با چاقی درجه دو) (.(p=0/38 شیوع دیابت وجود نداشت

 .(p=0/001) داری بین فشارخون باال وشیوع دیابت وجود داشت

( مطابقت دارد. باتوجه 1388دیابت قندی در جمعیت شهری یک مشکل همه گیر بهداشتی است. این مطالعه با پژوهش الریجانی ) نتیجه گیری:

مخصوصا درمراکز بهداشتی یک راهکارمناسب جهت پیشگیری از عوارض این بیماری  به شیوع دیابت برنامه های مداخله ای و پیشگیری های منظم

 است.

 BMIشیوع، دیابت، مراکز بهداشتی، واژگان کلیدی:
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P-314  ساله مبتال  5-10مقایسه تأثیر دمیارانگیزشی با دمیارمعمولی براستفاده صحیح از اسپری استنشاقی در کودکان

 به آسم

 5. معصومه مانده کهنکی4، سیدرضا مظلوم 3، حمید چمنزاری 2، حمید آهنچیان1صدیقه مانده کهنکی

 ی ارشد آموزشی پرستاری گرایش کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندانش آموخته کارشناس .1

kohnakys911@mums.ac.ir 

 دانشیار گروه اسم و الرژی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .2

 امایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانمربی گروه آموزش پرستاری داخلی، دانشکده پرستاری و م .3

 ان مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، مربی گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایر .4

 ایران یز،ربت ،وم پزشکی تبریزدانش آموخته کارشناسی ارشد موزش پرستاری گرایش کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه عل .5

 

حمل، ارزان و استفاده سریع از آن روزانه دلیل قابلترین دستگاهی است که به( رایجMDI) 1استنشاقی مدرج شده براساس مقدار اسپری مقدمه:

شود این یار( استفاده میاز دمیار )آسمگیرد در کودکان برای بهبود استنشاق و افزایش اثر دارو ، معموالً جهت مدیریت آسم مورد استفاده قرار می

تواند تحویل دارو که فن نادرست در زدن اسپری، میترین تأثیر را دارد که بیماران مهارت استفاده از آن را داشته باشند  در حالیوسیله زمانی قوی

ودکانی مواجه هستیم که نیازمند به دریافت دارو با دمیار اثر دارو را کم نماید از آنجا که در مطالعه حاضر با کها را کاهش داده و درجهبه ریه

کان باشند بنابراین استفاده از دمیار انگیزشی در دریافت داروهای استنشاقی سعی شده است میزان فن استفاده از داروهای استنشاقی را در کودمی

 درست داروی استنشاقی دست پیدا کنیم.افزایش داده و به تبع آن، به یکی از دو جزء بزرگ مدیریت آسم یعنی دریافت 

 به آسم ساله مبتال 5-10مقایسه تأثیر دمیارمعمولی با دمیارانگیزشی بر استفاده صحیح از اسپری استنشاقی در کودکان  هدف:

عیارهای ورود با روش مکودک با درجه آسم پایدار متوسط که برای اولین بار مبتال به آسم  شدند مبتنی با 38در این کارآزمایی بالینی،  روش:

( تقسیم B( و گروه مداخله )Aسان انتخاب شدند. سپس واحدهای پژوهش با تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل )آگیری غیراحتمالی نمونه

دی توسط استروئی آزمون ثانویه( نحوه صحیح استفاده از اسپری استنشاقیآزمون اولیه،  پسآزمون، پسنوبت )پیش3شدند. طی فرآیند پژوهش

 تجزیه و تحلیل شد. 16ویرایش  Spssافزار ونه توسط نرمنم 36های مربوط به چک لیست با فاصله یک ماه ارزیابی شد.  و در انتها داده

ی و ویتنی نشان داد، قبل از اجرای مداخله میانگین نمره استفاده صحیح از اسپری استنشاقی در دوگروه دمیارمعمولآزمون آماری من ها:یافته

دار نبود ها بین دو گروه از لحاظ آماری معنی( و بالفاصله بعد از مداخله، تفاوت میانگینP=004/0داری داشته )انگیزشی تفاوت آماری معنی

(628/0=Pیک ماه بعد از مداخله میانگین نمره استفاده صحیح از اسپری استنشاقی در دو گروه تفاوت آماری معنی .)( 003/0داری داشته است=P.) 

 به آسم افزایش ساله مبتال 5 -10دمیار انگیزشی نسبت به دمیار معمولی میزان استفاده صحیح از اسپری استنشاقی را درکودکان نتیجه گیری:

 داد

 آسم، اسپری استنشاقی، دمیار، دمیارانگیزشی ها:کلیدواژه

  

                                                           
1 Metered Dose Inhaler 
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P-315 Inpatient Satisfaction about Health System Transformation Project in Educational 

Hospitals of Mazandaran Province, Northern Iran 

 

Amir Hosein Goudarzian1, Hamid Sharif Nia2, Hedayat Jafari3, Saman Jamali4, Milad Badiee4, Zahra 

Sayemi5, Mahya Ghahramanlou6, Zeinab Khan Amiri4, Hafez Eslami4  

1. BSc Student of Nursing, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. 

amir_sari@yahoo.com 

2. Assistant professor, Department of Medical-Surgical Nursing, Hazrat Zeinab School of Nursing, Mazandaran University of 

Medical Sciences, Sari, Iran.  

3. Assistant professor, Department of Medical-Surgical Nursing, Nasibeh School of Nursing, Mazandaran University of Medical 

Sciences, Sari, Iran.  

4. BSc Student of Nursing, Hazrat Zeinab School of Nursing, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.  

5. BSc Student of Health Information Technology, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.  

6. Intern Student of Medical, Department of Medical, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. 

 

Background and Objectives: Patient satisfaction as one indicators of quality health care is very important 

in most of countries. Present study was conducted in order to evaluate the Inpatient satisfaction about Health 

System Transformation Project (HSTP) in educational hospitals of Mazandaran province. 

Martials and Methods: This cross-sectional study was done in 2015 on 1200 patient going to discharge 

from 8 educational hospitals in Mazandaran province that collected with random sampling method. Data 

were gathered with parameters of HSTP Questionnaire. This questionnaire were based on Likert scale that 

scores domain were 10 to 25. Validity and reliability (ICC of 0.91 on 15 patients) of this instrument were 

proved in present study. Data were analyzed by SPSS 21.0 (released 2007; SPSS for Windows, SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA) with ANOVA, t-test and Scheffe Post-Hoc test. 

Results: Among 1200 participants in study, most of patients (50.2%) had good level of satisfaction (95%CI: 

18.595-18.883). Mean score of HSTP had significant difference with marital status (P=0.002), educational 

level (P<0.001) and job (P<0.001). 

Conclusion: According to results, patient satisfaction from HSTP were good. The results indicated that 

various factors are affecting on the level of satisfaction. 

Key words: Inpatient, Satisfaction, Hospital, Educational, Health. 
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P-316  تجویز پرستاری: عاملی جهت استقالل حرفه ای 

 

 حمیدرضا حریریان

 houman.haririan@gmail.com دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، ایران

 .یز و نسخه نویسی داده شده روزبروز در حال افزایش استطی دو دهه اخیر بر آمار کشورهایی که در آنها به پرستاران اجازه تجو: سابقه و هدف

ابعاد مختلف تجویز پرستاری مشخص گردیده و از نتایج آن هدف از این مطالعه واکاوی وضعیت تجویز پرستاری در دنیا میباشد تا از این طریق 

 در تدوین مسیر تجویز پرستاری در ایران استفاده شود. 

 ,Nurse Prescribing, legislation, education, barriersیستماتیک بعد از ورود کلید واژه های از طریق مرور س:  روش جستجو

facilitators  در پایگاه های داده ای معتبر همچونPubmed،  ProQuest،Googlescholar  ،Sciencedirect   اعمال فیلترینگ و

 قاله فارسی مورد بررسی قرار گرفت.م 2مقاله انگلیسی و  75نهایتا مختلف و حذف مقاالت تکراری 

تاران در کشورهایی مانند استرالیا، آفریقای جنوبی، ایرلند، فنالند، کانادا، نروژ، نیوزیلند، سوئد، هلند، بریتانیا، اسپانیا و آمریکا پرس  :یافته ها

اری دارای فواید زیر است: افزایش دسترسی به موقع بصورت قانونی حق نسخه نویسی و تجویز دارند. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، تجویز پرست

ی، سریع و راحت بیمار به دارو درمان و مراقبت )بخصوص در بیماریهای مزمن( ، کاهش زمان انتظار بیمار، بهبود برون ده مراقبتی و خدمات طب

ران و پزشکان، خارج شدن پرستار از انجام کارهای تکراری و وجود ارتباط مداوم و زیاد بین تجویزگر و بیمار، استفاده بهینه از زمان پرستاران بیما

روتین، بهتر شدن کنترل عالیم بیماری، کاهش تعداد پذیرش بیمارستانی و کاهش مدت اقامت بیمار در بیمارستان و نهایتا کاهش هزینه های 

 .سالمت کشور

مچنین با عنایت بر اینکه با واگذاری این مسئولیت و اختیار به پرستاران با توجه به پدیده جهانی شدن و فواید تجویز پرستاری و ه: نتیجه گیری 

آموزش دیده و متخصص میتوان بر احساس مفید بودن ، استقالل و هویت حرفه ای این قشر تحصیلکرده افزود و پرستاری را بعنوان یک 

Discipline برای پرستاران ایرانی جهت ارتقای سالمت مددجویان و تکمیل  به جامعه معرفی کرد، بنابراین طراحی و تدوین ساختار بومی تجویز

 .نقشهای پرستاری ضروری بنظر می رسد

 تجویز، پرستاری، استقالل حرفه ای: واژه های کلیدی
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P-317 های ارتباطی های ارتباطی به دو روش کارگاهی و مجازی بر بهبود مهارتای آموزش مهارتبررسی مقایسه

 فوبی اجتماعی دانشجویان مبتال به

 5، مهری موحد 4، حمید رضا بهنام وشانی 3، مهری یاوری 2هادی یزدانی،  1سعید واقعی

 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد .1

 hys_68_by@yahoo.com سی ارشد آموزش پرستاری گرایش روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهددانشجوی کارشنا  .2

 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد  .3

 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد  .4

 کارشناسی ارشد کامپیوتردانشجوی  .5

برای درمان کامل باید به این افراد  ؛ وتری دارندهای ارتباطی ضعیفبت به افراد عادی مهارتافراد مبتال به فوبی اجتماعی نس :سابقه و اهداف

های های ارتباطی آموزش داده شود. در افراد مبتال به فوبی اجتماعی سابقه طوالنی اجتناب اجتماعی ممکن است، استفاده شخص از فرصتمهارت

تواند مفید باشد. هدف از این های ارتباطی به این افراد میا محدود کند در نتیجه آموزش مهارتهای ارتباطی مناسب رخود برای یادگیری مهارت

تال به فوبی اجتماعی در بهای ارتباطی دانشجویان مهای ارتباطی به روش کارگاهی و مجازی بر بهبود مهارتپژوهش مقایسه تأثیر آموزش مهارت

 باشد.دانشکده پرستاری و مامایی مشهد می

نفر از دانشجویان مبتال به فوبی اجتماعی در  30س آزمون( بوده که در آن تعداد پ-این مطالعه از نوع نیمه تجربی)پیش آزمون: هامواد و روش

مه نفر( قرار گرفتند. پرسشنا 15نفر( و مجازی )تعداد  15دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، به طور تصادفی در دو گروه آموزش کارگاهی)تعداد 

ها، آوری دادهتکمیل شد. پس از جمعهای ارتباطی کوئین دام قبل از مداخله، بالفاصله و یک ماه بعد از مداخله و مهارت (spinفوبی اجتماعی)

 های آماری مربوطه، انجام و نتایج گزارش شد.و آزمون spss 16تجزیه و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار 

های ارتباطی در مرحله بعد از مداخله در هر دو روش کارگاهی و مجازی افزایش یافته بود. نتیجه آزمون تحلیل مهارتمیانگین نمرات ها: یافته

گروهی، میزان افزایشی که در سه مرحله )قبل، بعد و پیگیری( مشاهده که در گروه کارگاهی از لحاظ درون دادهای تکراری نشان واریانس با اندازه

گروهی های بین(؛ ولی از لحاظ مقایسه>001/0pدار بوده است )(. این افزایش در گروه مجازی نیز معنی>001/0pدار بود)معنی شد، از لحاظ آماری

 (.=83/0pداری نداشته است )حاکی از این است که فرآیند تغییرات در دو گروه تفاوت معنی

های ارتباطی در دار مهارتکارگاهی و مجازی منجر به افزایش معنی های ارتباطی با هر دو نوع روش آموزشیآموزش مهارت گیری:نتیجه

پذیرتر بودن روش تر و امکاندار بین دو روش و نیز به دلیل هزینه پاییندانشجویان مبتال به فوبی اجتماعی شد و با توجه به عدم تفاوت معنی

 ود.شهای ارتباطی به این شیوه پیشنهاد میآموزشی مجازی، آموزش مهارت

 های ارتباطی، آموزش کارگاهی، آموزش مجازیفوبی، فوبی اجتماعی، مهارتکلیدواژه: 
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P-318 درس اصول و فنون  بازخوردی بر میزان یادگیری مفاهیم پایه مقایسه تاثیر دو روش آموزشی جیگساو و

 هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد و  دانشجویان پرستاری

 1، حجی محمد نوروزی3، حسین کریمی مونقی1، سید رضا مظلوم2شیواعزیزی، 1مریم باقری

د دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، عضو هیئت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی؛ عضو مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواه -. مربی 1

 ایران

 shivaazizi1367@yahoo.com . دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران2

گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم  -روه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی جگ -مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ب -. دانشیار: الف 3

 پزشکی مشهد، مشهد، ایران

انتخاب یک روش مناسب آموزش بـرای یـادگیری، حـایز اهمیـت اسـت. مطالعات متفاوتی عدم توانایی روش سنتی را نـسبت  سابقه و هدف:

های  فعال یادگیری و های اخیر لزوم استفاده از روشاند و در دههی فعـال در ایجاد یادگیری موثر یادگیری نشان دادههـای یـادگیربـه روش

 کاربرد این روش ها در آموزش علوم پزشکی گسترش یافته است. انتخاب روش آموزشی فعال که با یادگیری بیشتری همراه باشد از اهمیت باالیی

 این پژوهش مقایسه تاثیر دو روش جیگساو و بـاز خـوردی بر میزان یادگیری مفاهیم پایه اصول و فنون بود. برخوردار است. هدف از

نفر دانشجویان ترم اول کارشناسی پرستاری و هوشبری به طور تصادفی به دو  65در یک مطالعه تجربی دو گروهه قبل و بعد، ها: مواد و روش

تقسیم شدند.  و در شش جلسه برگزار گردید. درگروه بازخوردی، مبحث مورد "تدریس به روش جیگساو  "و"تـدریس به روش بازخوردی "گـروه 

ای از محتوای ارائه شده) به صورت نوشتاری و ای ارائه شد و دانشجویان موظف به ارائه خالصهدقیقه 90نظر توسط مدرس به صورت سخنرانی 

کردند. در روش جیگساو، دانشجویان به روش تاد بودند، سپس بازخورد را از مدرس دریافت میساعت و از طریق ایمیل به اس 24فایل عکس( طی 

پرداختند)گروههای خانگی، گروههای مهارتی، گروههای مبتنی بر کار در گروههای کوچک در سه مرحله به بحث و تعامل در رابطه با مبحث می

سنجی یکسان به ترتیب جهت بررسی مشخصات دموگرافیک، میزان یادگیری کوتاه ـای نظرهآزمون و فرمآزمون، پسخانگی(. فرم اطالعاتی، پیش

دو، تـی مسـتقل، زوجی و های کـایها بـا اسـتفاده از آزمـونماه بعد( استفاده شدند. داده1و بلند مدت ) مدت )بالفاصله پـس از تـدریس(

 لیل شدند. تجزیه وتح spss 16افزار ویتنی و با استفاده از نرممن

های فردی و نمره یادگیری قبل از مداخله تفاوت معناداری وجود نداشت. نمره یادگیری در گروه بازخوردی بین دو گروه از نظر ویژگی ها:یافته

جیده شد در ماه بعد از آخرین جلسه سن 1به شکل معناداری بیشتر از گروه جیگساو بود. همچنین نمره ماندگاری یادگیری که از طریق آزمونی 

 (.p=001/0گروه بازخوردی به شکل معناداری از گروه جیگساو بیشتر بود)

در دروس مفاهیم پایه اصول و فنون پرستاری، مدت دانشجویان مدت و بلندبـر میـزان یـادگیری کوتاه ی: تاثیر بیشتر روش بازخوردنتیجه گیری

 روش تدریس در سایر دروس می باشد. نشانه کارآمد بودن این روش و توصیه به استفاده از این

 نویسی، یادگیری، اصول و فنونروش تدریس مشارکتی، جیگساو، بازخورد، خالصه واژگان کلیدی:
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P-319 بر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در زنان با  بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر راهنمای تغذیه ای اوتاوا

 تهوع و استفراغ بارداری

 4 ، سید رضا مظلوم 3،  مجید غیور مبرهن2محبوبه سلطانی،  1مکانیناهید گل 

 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. .1

 اسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.دانش آموخته کارشن .2

soltanim912@mums.ac.ir 

 دانشیار گروه تغذیه، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. .3

 د، ایران دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشه .4

تهوع و استفراغ بارداری یکی از شایعترین مشکالت توأم با حاملگی می باشد. تهوع و استفراغ تأثیر نامطلوب و مضر بر کیفیت سابقه و هدف: 

جتماعی زندگی و فعالیتهای روزانه خانم باردار گذارده و موجب اختالالت خواب ، خستگی، اضطراب، سوء تغذیه، تحریک پذیری، کاهش فعالیت ا

 و اختالل در عملکردهای اجتماعی و روابط زناشویی و رابطه با فرزندان می شود مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر

 راهنمای تغذیه ای اوتاوا بر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در زنان با تهوع و استفراغ بارداری انجام شد.

زن باردار واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  60بر روی   1394کار آزمایی بالینی یک سوکور  در سال این مطالعه مواد و روشها: 

دقیقه ای آموزش راهنمای تغذیه ای اوتاوا ارائه شد. درگروه  60در گروه مداخله طی دو جلسه  درمانی دانش آموز و احمدی شهر مشهد انجام شد.

ابزار گرد آوری داده ها در این مطالعه شامل فرم انتخاب واحد پژوهش، فرم اطالعات فردی و مامایی، شاخص تهوع  کنترل مراقبتهای معمول شد.

راغ و استفراغ رودز ، چک لیست انجام توصیه های راهنمای تغذیه ای اوتاوا و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در زنان با تهوع و استف

، تی مستقل  ،فیشر،  من ویتنی (  و آزمون های کای اسکوار16)نسخه SPSSحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری بارداری  بود . تجزیه و ت

 در نظر گرفته شد. >05/0pو  تی زوجی انجام شد. سطح معنی داری 

(. >001/0pعه اختالف آماری معنی داری داشت)میانگین نمره کلی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در گروه مداخله و کنترل بعد از مطالیافته ها: 

 (.>001/0pاین میانگین در گروه مداخله قبل و بعد از مطالعه اختالف آماری معنی داری داشت)

ن کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در زنان با تهوع و استفراغ بارداری را ارتقاء می دهد و به عنوا راهنمای تغذیه ای اوتاوا، آموزشنتیجه گیری: 

 پیشنهاد می شود. روشی مؤثر

 راهنمای تغذیه ای اوتاوا، کیفیت زندگی مرتبط با سالمت، بارداری. واژه های کلیدی:

 IRCT: 2015011920716N1کد ثبت 

  



 

147 

 

P-320  ساله مبتال به آسم 5-10مقایسه تأثیر دمیارمعمولی با دمیارانگیزشی برکنترل عالئم در کودکان 

 5. معصومه مانده کهنکی4، سیدرضا مظلوم 3آهنچیان، حمید  2چمنزاری، حمید 1صدیقه مانده کهنکی

 مایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندانش آموخته کارشناسی ارشد آموزشی پرستاری گرایش کودکان، دانشکده پرستاری و ما .1

kohnakys911@mums.ac.ir 

 مربی گروه آموزش پرستاری داخلی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .2

 دانشیار گروه اسم و الرژی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .3

 مراقبت مبتنی بر شواهد، مربی گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران  مرکز تحقیقات .4

 ایران یز،ربت ،دانش آموخته کارشناسی ارشد موزش پرستاری گرایش کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز .5

 

بنای درمان آسم پایدار و یک نوآوری بزرگ در مدیریت درمان آسم ، در ای استنشاقی اولین خط درمان و سنگدریافت داروه مقدمه و هدف :

برابر  4باشد. تحویل مناسب این داروها با دمیار، کلید کنترل آسم است. استفاده از دمیار تأثیر دریافت داروی استنشاقی را کودکان وبزرگساالن می

 العه حاضر به بررسی تأثیر دو نوع دمیار بر کنترل عالئم در کودکان پرداخته شده است.دهد لذا در مطافزایش می

کودک با درجه آسم پایدار متوسط که برای اولین بار مبتال به آسم  شدند مبتنی با معیارهای ورود با 38در این کارآزمایی بالینی،  روش کار: 

( B( و گروه مداخله )Aس واحدهای پژوهش با تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل )گیری غیراحتمالی آسان انتخاب شدند. سپروش نمونه

( با فاصله یک ماه ارزیابی شد.  c-ACTآزمون ثانویه( پرسشنامه کنترل عالئم کودکان )آزمون، پسنوبت )پیش2تقسیم شدند. طی فرآیند پژوهش

 تجزیه و تحلیل شد. 16ویرایش  Spssافزار نمونه توسط نرم 36های مربوط به و در انتها داده

داری مستقل نشان داد  قبل از اجرای مداخله میانگین نمره تست کنترل آسم کودکان در دو گروه تفاوت آماری معنیآزمون آماری تی نتایج:

داری نداشته فاوت آماری معنیویتنی نشان داد که نمره تست کنترل آسم کودکان در دو گروه ت( بعد از مداخله، نتایج آزمون منP=715/0نداشته )

( 7/6±2/2( بیش ازگروه دمیارمعمولی )3/7±0/2میانگین تغییر نمره کنترل آسم کودکان قبل و بعد درگروه دمیار انگیزشی ) .(P=265/0است )

= 179/0دار نمی باشد )درصد معنی  95محاسبه شده است اما نتایج آزمون تی مستقل حاکی از این مسئله است که این تفاوت در سطح اطمینان 

p.) 

 ساله مبتال به آسم افزایش داد 5 -10در مدت زمان یک ماه دمیار انگیزشی نسبت به دمیار معمولی بر کنترل عالئم درکودکان گیری:نتیجه

 آسم. اسپری استنشاقی .دمیار. کنترل عالئم  ها:کلیدواژه 
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P-321 ز فوریت های پزشکی اوژانس پیش بیمارستانیبررسی شیوع تروما در سالمندان پذیرش شده  مراک 

 علی صدرالهی1،مریم احمدی خطیر2

 .ایرانان، کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس گلستان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگ. 1

ali.sadrollahi@yahoo.com 

 .، ساری، ایرانکارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانسی مازندران، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 2

است. عوامل زیادی در بروز آن تروما قسمت های مختلف بدن یکی از علل مراجعه سالمندان به مراکز فوریت های پزشکی هدف:   و زمینه

 نقش دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع تروما در سالمندان پذیرش شده در مراکز فوریت های پزشکی اورژانس بود. 

سال بود که به علت  60سالمند باالی  115انجام شد. نمونه پژوهش  1391:  مطالعه توصیفی حاضر به صورت مقطعی در سال ها مواد و روش

شهرستان کردکوی پذیرش شده بودند. روش نمونه گیری به صورت  115مختلف ناشی از تروما در مرکز فوریت های پزشکی اورژانس  های

 استفاده با هاداده( بود. α=83/0دردسترس انجام شد. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه دموگرافیک و مقیاس ارزیابی تروما با روایی و پایایی مورد تایید)

اسپیرمن.  ضریب همبستگی والیس. کروسکال یو، ویتنی من اسمیرنوف، های کولموگروف، آمار توصیفی و آزمون16ی نسخهSPSS  افزارنرم از

 .شد وتحلیلتجزیه p<05/0داری معنی سطح ای درفریدمن و رگرسیون رتبه

درصد( از سالمندان در منزل بود. شایعترین  6نفر) 69ما در درصد( از کل شرکت کنندگان مرد بودند. ایجاد ترو 8/54نفر) 63تعداد  ها: یافته

درصد(،  4/17نفر) 20اشکال تروما شامل چهار طبقه بیماران تصادفی به تعداد درصد( بود.   3/37تروما در هردو جنس سقوط در سطح همتراز)

 54درصد( و تروماها با علت های متفاوت  3/31ر )نف 36درصد(، ، ترومای ناشی از سقوط3/4سالمند) 5ترومای ناشی از خشونت و سو رفتار 

درصد( کانتیوژن و کبودی بود. بیشترین محل ایجاد اسیب به ترتیب در لگن  7/75سالمند) 87شایعترین شکایت در درصد( بود.  47سالمند)

( و p ،654/0=r=001/0وما با سن )درصد( بود. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط معناداری بین تر 1/31درصد( و سر و صورت ) 2/43)

( سالمندان نشان داد. اختالف معناداری بر اساس آزمون من ویتنی یو بین تروما در استفاده از وسایل p ،374/0=r=03/0تعداد داروهای مصرفی)

ا مربوط به مصرف دارو و افزایش ( وجود داشت. نتایج رگرسیون رتبه ای نشان داد بیشترین پیش بینی کننده موثر در ایجاد ترومp=02/0کمکی )

 ( بود. p ،546/6=OR=012/0تعداد آن ) 

به منظور پیشگیری از تروما تعدیل دارو های مصرفی و آموزش مناسب سالمندان در مراقبت از خود از ضروریاتی است که نیازمند  گیری: نتیجه

 توجه وافر است.

 تروما  :  سالمند، اورژانس، پیش بیمارستانی،کلیدی های واژه
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P-322 های کارشناسی ارشدنامهای پرستاری در پایانهای حرفهبررسی جایگاه نقش 

 4ملیحه صادق نژاد،  3، بهروز مشتاقی هنروران 2، محمد نانی1دالرام کمالی

 کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندانشجوی  .1

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .2

 دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات  .3

 sadeghnezhadm1@mums.ac.ir دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .4

ی های پنج گانهع تولید دانش و شواهد برای عمل پرستاری هستند. توجه به نقشمهم ترین مناب یکی از  های پرستاریپایان نامهسابقه و هدف: 

های نامهها در عناوین پایانای این رشته  ضروری است. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان توجه به این نقشی حرفهپرستاری جهت توسعه

 باشد.می 1381-1393ی هاکارشناسی ارشد پرستاری و چگونگی روند تغییرات آن در طول سال

های مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در مقطعی، پایان نامه -در این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

دهنده مراقبت(، تی)ارائهگانه پرستاری شامل؛ مراقبهای پنجها بر اساس نقشنامهمورد بررسی قرار گرفت. عناوین پایان 1393لغایت  1381های سال

های حاصل توسط نرم بندی شدند. سپس دادهدهنده(، ارتباطی)برقرارکننده ارتباط(، حمایتی)حمایتگر(، مدیریتی)مدیر( دستهآموزشی)آموزش

 مورد آنالیز قرار گرفت. 16نسخه  SPSS افزار 

مورد به نقش  30مورد به نقش مراقبتی ، 60یان عناوین مورد بررسی نامه در فاصله زمانی مذکور نگارش شده بود. از مپایان 160: یافته ها

نامه نیز بر موضوعاتی غیر عنوان پایان 48اند. مورد به نقش مدیریتی مرتبط بوده 9مورد به نقش حمایتی و  10مورد به نقش ارتباطی،  3آموزشی، 

 گانه پرستاری تمرکز داشتند.های پنجاز نقش

های کارشناسی ارشد پرستاری در بازه زمانی مورد بررسی بیشتر به نقش مراقبتی نامهدهد پایانی این مطالعه نشان مییافته ها نتیجه گیری:

ها ، نقش مدیریتی و ارتباطی بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است اما به تدریج، توجه به این نقشاند. در اوایل دوره زمانی مذکورمتمرکز بوده

ها، تعداد عناوین مرتبط با آنها قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر تعداد عناوین ست؛ اگرچه با در نظر گرفتن اهمیت این نقشافزایش یافته ا

گانه پرستاری های پنجاند نیز به تدریج افزایش یافته است. لذا با توجه به اهمیتِ پرداختن به نقشمتفرقه که تمرکزی بر نقش های پرستاری نداشته

 ها هدایت گردد.های آینده بیشتر به سوی این نقشها در سالای این رشته، الزم است عناوین پایان نامهکمک به توسعه حرفه جهت

 های کارشناسی ارشد پرستارینامهای پرستاری، پایانهای حرفهنقش واژگان کلیدی:
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P-323 اغل در بیمارستان زاهدانبررسی ارتباط بین جواخالقی با رفتارهای اخالقی در پرستاران ش 

 3غالمرضا قریشی نیا ، 3، صادق زارع2، مهناز شهرکی پور1مژگان جهانتیغ

 پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران  کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم .1

 ان، ایران دکترای آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات سالمت بارداری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهد .2

 علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران انشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشکده ی پرستاری و مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاهد .3

reza.ghoreishi0830@yahoo.com 

پرستاری حرفه ای است که همواره با مسائل اخالقی شایعی روبرو می باشد و توجه به رفتار اخالقی می تواند تاثیر چشمگیری بر :سابق و هدف

 اشد که بر روی رفتار اخالقی و تصمیم گیری کارکنان تاثیر گذار می باشد.جو اخالقی نیز از عواملی می بروی فعالیتها و نتایج سازمان داشته باشد.

 این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین جواخالقی با رفتار اخالقی پرستاران انجام شد.

الب و خاتم االنبیا پرستار در بیمارستان علی ابن ابیط 251تحلیلی می باشد. نمونه پژوهش شامل -مطالعه حاضر از نوع توصیفی:مواد و روش ها

بود و جهت جمع آوری اطالعات از یک پرسش نامه سه بخشی که بخش اول آن مربوط به مشخصات دموگرافیک ، بخش  1394زاهدان در سال 

و  SPSS 19داده ها با استفاده از نرم افزار  رفتار اخالقی لوزیر بود.دوم آن شامل پرسش نامه استاندارد جو اخالقی اولسون و بخش سوم، پرسش 

 روشهای آمار توصیفی ، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است.

 (. تفاوت94.78مطلوب بوده است) نمره میانگین  دیدگاه پرستاران از بیمارستان بر حاکم نتایج این مطالعه نشان داد که جواخالقی یافته ها:

 با معناداری ارتباط پرستاران   ( . مشخصات دموگرافیک P>0.05خالقی و رفتار اخالقی وجود نداشت)ا جو نمرات میانگین بین معنی داری

 مانند دیگری عوامل باید میرسد نظر به ٬ اخالقی رفتارهای و جواخالقی با فردی ویژگی بین ارتباط بررسی (. برایP>0.05 جواخالقی نداشت) 

 عنوان هیچ به اینکه جهت افراد به دادن خاطر البته اطمینان .کرد کنترل را کار نوع و ماهیت تیح و سازمانی قوانین ٬ آموزش ٬ فردی عوامل

 باشد. می موثر شد نیز نخواهد داده اطالع دیگران به ها گویه به آنها پاسخگویی نحوه

 فردی ویژگی بین ارتباط بررسی ود ندارد. براینتایج مطالعه حاضر نشان داد که ارتباط معناداری بین جواخالقی و رفتار اخالقی وج نتیجه گیری:

 را کار نوع و ماهیت حتی و سازمانی قوانین ٬ آموزش ٬ فردی عوامل مانند دیگری عوامل باید میرسد نظر به ٬ اخالقی رفتارهای و جواخالقی با

 شد نیز نخواهد داده اطالع دیگران به ها گویه به اآنه پاسخگویی نحوه عنوان هیچ به اینکه جهت افراد به دادن خاطر البته اطمینان .کرد کنترل

 باشد. می موثر

 جو اخالقی، زاهدان، رفتار اخالقی واژه های کلیدی:
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P-324  تحلیل عوامل ایجاد ناامنی بیمار درانتقال به بیمارستان توسط مراکز فوریت های پزشکی اورژانس پیش

 بیمارستانی 

 علی صدرالهی1،مریم احمدی خطیر2 ،زهرا خلیلی3

 ایرانان، کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس گلستان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگ.  1

ali.sadrollahi@yahoo.com 

 ستاری سالمندی، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانسی مازندران، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران، کارشناسی ارشد پر. 2

 کارشناسی ارشد پرستاری سالمتدی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیلی، اردبیلی، ایران،  .3

س های پیش بیمارستانی به شکلی است که وضعیت بیماران در حین انتقال با آمبوالنس با مخاطرات تاثیر شرایط و محیط فعالیت اورژانمقدمه: 

یش جدی رو به رو است. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر در ایجاد ناامنی در انتقال به بیمارستان توسط مراکز فوریت های پزشکی اورژانس پ

 بیمارستانی بود. 

 8خطا انجام شد. جامعه پژوهش  اثرات و حاالت به روش تحلیل 1393کمی کیفی بود که در سال  ی حاضر، ترکیبمطالعه توصیفمواد و روش: 

های پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی کردکوی بود . روش نمونه گیری به صورت در دسترس انجام تیم عملیاتی از کارکنان مراکز فوریت های

 پژوهش به اطالعات( بود.  Failure Mode and Effect Analysis) FMEA  ویت خطا و کار برگ شد.  ابزار مطالعه پرسشنامه تعیین اول

توصیفی  روز گردآوری شد.  تجزیه و تحلیل آمار با استفاده از آمار 14ی زمانی هر به فاصله  FMEAتیم  گروهی و تشکیل جلسات مصاحبه شیوه

 اولویت 125سطح باالی  در خطا پذیرش با ( بود که RPN( )Risk Priority Number)و درصد،  و  تعیین عدد اولویت ریسک خطا  میانگین

 درصد بود. 87.5انجام شد. قابلیت اطمینان مطالعه  کار بندى و پیشنهاد راه

گروه عمده  6امل در عامل ایجاد ناامنی در بیماران اورژانس پیش بیمارستانی شناسایی شد. پس از کد بندی این عو 59با تحلیل عوامل  ها:یافته

شامل مسایل اخالقی، عوامل ترافیکی و فنی خودرو، مسایل وابسته به تجهیزات و امکانات، عوامل انسانی و پرسنلی، وضعیت پروسه درمان و 

شامل عوامل  125گروه علت با ریسک باالی   3مراقبت، و عوامل وابسته به بیمار طبقه بندی شد. پس از احتساب اعداد اولویت ریسک تعداد 

شناسایی (RPN =180) ( و عوامل انسانی و پرسنلیRPN =280(، مسایل وابسته به تجهیزات و امکانات )RPN =290ترافیکی و فنی خودرو )

اد خطا( بود. بیشترین علت ایج 5خطا( و تجهیزات ) 5خطا(، سازمانی) 6بر حسب فراوانی مربوط به خطاهای انسانی )ای ایجاد خطا علت ریشه شد.

  بود. (RPN =280مسایل وابسته به تجهیزات و امکانات )خطا در سه حوزه فوق مربوط 

نتایج نشان داد مسایل وابسته به تجهیزات و امکانات مهمترین عامل ناامنی بیمار در مراکز فوریت های پزشکی اورژانس پیش نتیجه گیری : 

 اکز توجهات مدیریتی و سازمانی از اهمیت فراوانی برخوردار است. بیمارستانی  بود لذا به منظور رفع نواقص جدی در این مر

  بیمار، فوریت پزشکی، پیش بیمارستانی، ایمنیکلمات کلیدی : 
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P-325 مقایسه عالئم روانی سندرم پیش از قاعدگی در افراد دارای مزاج گرم و سرد 

 5 سردار محمدعلی ، 4 شاکری محمدتقی ، 3 مجاهدی مرتضی ، 2 دهنوی محبی زهرا ، 1 جعفرنژاد فرزانه

 ، مشهد، ایرانمشهد پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو مربی، .1

 zahra.midwife@yahoo.com ایران، مشهد، مشهد پزشکی علوم دانشگاه ارشد، کارشناسی دانشجوی.2

 بابل پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو استادیار، .3

 ، مشهد، ایرانمشهد پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو ،استاد.4

 ، مشهد، ایرانمشهد پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو دانشیار،.5

ر اساس نظریات طب سنتی مزاج که با عملکرد تولیدمثل در ارتباط است. بسندرم پیش از قاعدگی یکی از مسائل روان تنی است  زمینه و هدف:

ی در فرد می تواند تعیین کننده خصوصیات جسمانی، روانی و عاطفی او باشد. لذا این مطالعه به منظور مقایسه عالئم روانی سندرم پیش از قاعدگ

 افراد دارای مزاج گرم و سرد انجام شد.

نفر از دانشجویان خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد  65( بر روی IRCT2015021721116N1 بستگی)این مطالعه هم روش بررسی:

با روش نمونه گیری تصادفی آسان انجام شد. ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش شامل پرسش نامه های انتخاب واحدهای پژوهش،مشخصات 

درم پیش از قاعدگی، افسردگی بک، ثبت روزانه عالئم سندرم پیش از قاعدگی بود. تجزیه و مامایی و فردی، تعیین نوع مزاج، تعیین موقت سن

 و آزمون های من ویتنی، ویلکاکسون و فریدمن انجام شد. SPSSتحلیل داده ها با نرم افزار 

از نظر سن، رژیم غذایی، مقطع تحصیلی، ( تفاوت معنی داری نداشتند وp=0.56در ابتدای مطالعه دوگروه از نظرمیانگین عالئم جسمی) یافته ها:

ج ویژگی های مربوط به سیکل قاعدگی همگن بودند. نتایج این پژوهش نشان داد از بین عالئم روانی سندرم پیش از قاعدگی در افراد دارای مزا

( p=0.01بیش از حد حساس شدن)( و در افراد دارای مزاج گرم p=0.03(، تمایل به تنهایی)p=0.04(، تحریک پذیری)p=0.001سرد فراموشی)

 بیشتر بروز پیدا می کند.

 افرادمبتال به سندرم پیش ازقاعدگی با توجه به نوع مزاج طیفی گسترده از عالئم  را بروز می دهند. نتیجه گیری:

 سندرم پیش از قاعدگی، مزاج گرم، مزاج سرد کلید واژه ها:
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P-326  مندی مادران کودکان تحت کشیدن مایع نخاعیرضایتحمایتی بر  -بررسی تأثیر برنامه آموزشی  

  4وشانی بهنام حمیدرضا ، 3ریحانی طیبه  2زاده مهدی موسی ،1 محمد نجات اختر

 Nejata1@mums.ac.ir :ایرانمشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری هدانشکد کودکان، پرستاری ارشد کارشناسی دانشجوی .1

  ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه، مامایی و پرستاری دانشکده جراحی، داخلی گروه شواهد، بر مبتنی مراقبت تحقیقات مرکز علمی، هیات عضو و مربی .2

  ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و یپرستار دانشکده کودکان، پرستاری گروه مربی، .3

  ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده کودکان، پرستاری گروه مربی، .4

بروز  است؛ که اغلب باعث ترین و اضطراب آورترین پروسیجرهای تشخیصی بخش اطفالآزمایش کشیدن مایع نخاعی یکی از رایج مقدمه و هدف:

شود، که در این میان حمایت پرستاری از مادران سطح باالیی از اضطراب در والدین بخصوص مادران و عدم رضایت آنها به انجام این آزمایش می

. این کودکان مهم و ضروری می باشد. از طرفی رضایت مندی والدین یک شاخص مهم ارزیابی کیفیت مراقبت های ارائه شده توسط پرستاران است

 -باشد. از این رو این مطالعه با هدف تأثیر برنامه آموزشیپس تعیین عوامل موثر بر رضایت مادران یک مسئله مهم برای پرسنل پرستاری می

 حمایتی بر رضایت مندی مادران کودکان تحت کشیدن مایع نخاعی طراحی و اجرا گردیده است.

نفر از مادران کودکان بستری در بخش اورژانس اطفال بیمارستان های قائم،   60که بر روی این مطالعه یک کار آزمایی بالینی است؛   روش کار:

عات دکتر شیخ و امام رضا شهر مشهد اجرا شد. روش نمونه گیری آسان انتخاب شد، که در ابتدای نمونه گیری، به منظور جلوگیری از انتقال اطال

حمایتی )شامل حمایت آموزشی  و حمایت عاطفی  -انجام شد. گروه مداخله یک برنامه آموزشی  بین دو گروه، انتخاب گروه اول با قرعه کشی ساده

دقیقه(  را دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل، هیچ مداخله ای دریافت نکردند. رضایت مادران با پرسشنامه پژوهشگر ساخته  70به مدت 

 -ار گرفته بود، در مرحله بعد از مداخله سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمونهای کولموگروفرضایت والدین که روایی و پایایی آن مورد تایید قر

 اسمیرنوف، کای اسکوئر، دقیق فیشر، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تحلیل شدند.

)از صد  2/78 ± 0/14یتمندی مادران در گروه مداخله نتایج نشان داد در مرحله بعد از مداخله، میانگین و انحراف معیار میزان رضا یافته ها:

( >001/0p)از صد نمره( بود، که نتیجه آزمون تی مستقل نشان داد بین دو گروه اختالف آماری معنی داری ) 7/54 ± 8/13نمره( و در گروه کنترل 

 .وجود دارد

مندی ان کودکان تحت کشیدن مایع نخاعی تاثیر قابل توجهی بر رضایتنتایج این مطالعه نشان داد؛ حمایت آموزشی و عاطفی از مادر نتیجه گیری:

لذا این برنامه می تواند به عنوان یک روش موثر جهت حمایت از مادران قبل از انجام آزمایش کشیدن مایع نخاعی برای کودکشان  آنها داشته است.

 است. استفاده گردد، البته پژوهشهای بیشتر و عمیقتری در این زمینه الزم 

 آموزش، حمایت، رضایت، کودک، مادر، کشیدن مایع نخاعی ها:کلید واژه
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P-327 ارتباط انتخاب آگاهانه زنان باردار پیرامون غربالگری ناهنجاری های  جنین با نگرانی و اضطراب 

 4، محمد تقی شاکری 3، مرضیه لطفعلی زاده 2، معصومه کردی1سحر ریاضی

 sahar.riyazi@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد .ایران . .1

 کده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، گروه مامایی، دانش .2

 دانشیار، متخصصی زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران . .3

 استاد آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد. ایران. .4

در بارداری، توانمندسازی زنان برای ساختن انتخابی آگاهانه و کاهش ابهام در هدف از برنامه غربالگری ناهنجاری های جنین  سابقه و هدف:

مطالعه حاضر با هدف تعیین انجام آزمایشات غربالگری ممکن است باعث ایجاد نگرانی و اضطراب در زنان باردار شود. گیری است، از طرفی  تصمیم

 انجام شد. جاری های جنین با نگرانی و اضطرابارتباط انتخاب آگاهانه زنان باردار پیرامون غربالگری ناهن

درمانی شهر مشهد انجام  -زن باردار مراجعه کننده به یکی از مراکز بهداشتی 160بر روی  1393این مطالعه مقطعی در سال  مواد و روش ها:

نگرانی کمبریج و اضطراب اشپیلبرگر بود. بارداری، پرسشنامه انتخاب آگاهانه،  -شد. ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه مشخصات فردی

( و استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک 16)نسخه SPSSتجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار 

 معنی دار در نظر گرفته شد. 05/0کمتر از  pانجام شد. میزان 

نفر( دارای انتخاب آگاهانه پیرامون آزمایشات غربالگری بودند و  137درصد ) 6/85کت کننده در مطالعه، زن باردار شر 160از مجموع یافته ها: 

نفر( از آنها انتخاب ناآگاهانه داشتند. بر اساس آزمون رگرسیون لجستیک بین متغیر اضطراب آشکار و پنهان با انتخاب آگاهانه  23درصد ) 4/14

( اما بین متغیر نگرانی با انتخاب آگاهانه رابطه آماری معنی داری وجود p=012/0و  p=005/0داری مشاهده شد )آماری معنی  ارتباطزنان باردار، 

 (.p=623/0نداشت )

فرآیند انتخاب آگاهانه، یک بخش بسیار مهم از غربالگری ناهنجاری جنین در بارداری به شمار می آید؛ لذا پزشکان و ماماها باید  نتیجه گیری:

ند که زنان باردار در مقابل این آزمایشات انتخاب آگاهانه ای داشته اند، بطوریکه انتخاب آنها بیشترین سطح رضایت و کمترین میزان مطمئن شو

 نگرانی و اضطراب را به همراه داشته است. 

 رضایت آگاهانه، غربالگری پیش از تولد، ناهنجاری های کروموزومی، اضطراب، نگرانیواژگان کلیدی: 
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P-328 های ارتباطی به دو روش کارگاهی و مجازی بر بهبود عزت نفس دانشجویان ای آموزش مهارتبررسی مقایسه

 مبتال به فوبی اجتماعی

 5، مهری موحد 4، حمید رضا بهنام وشانی 3، مهری یاوری 2هادی یزدانی،  1سعید واقعی

 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد .1

 hys_68_by@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش روانپرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد  .2

 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد  .3

 دانشکده پرستاری و مامایی مشهدعضو هیات علمی   .4

 کارشناسی ارشد کامپیوتردانشجوی  .5

دهنده  کنند. این امر نشانتر عزت نفس را گزارش میاند که افراد از نظر اجتماعی مضطرب، سطوح نسبتا پایینمحققان دریافته :سابقه و اهداف

تر بر روی مقیاس نمرات پایین ن نشان دادند که اضطراب اجتماعی بااجتماعی است. برخی محققا اهمیت ارزیابی منفی از خود در زمینه اضطراب

رود، نمرات آنان در مقیاس اضطراب می عزت نفس عمومی در ارتباط است. و هر مقدار نمره افراد در مقیاس عزت نفس و مولفه ارزیابی خود باالتر

؛ تری دارندهای ارتباطی ضعیفی اجتماعی نسبت به افراد عادی مهارتیابد. از طرفی مشخص شده است که افراد مبتال به فوباجتماعی کاهش می

های ارتباطی به روش های ارتباطی آموزش داده شود. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر آموزش مهارتبرای درمان کامل باید به این افراد مهارت و

 باشد.عی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهد میکارگاهی و مجازی بر بهبود عزت نفس دانشجویان مبتال به فوبی اجتما

نفر از دانشجویان مبتال به فوبی اجتماعی، در دو گروه آموزش کارگاهی و مجازی قرار  30در این مطالعه نیمه تجربی تعداد ها: مواد و روش

های و مهارت( spinپرسشنامه فوبی اجتماعی) .های ارتباطی در هر دو گروه با محتوای یکسان به مدت یک هفته آموزش داده شدمهارت گرفتند.

های آمار توصیفی ها با روشتکمیل شد. دادهارتباطی کوئین دام و عزت نفس کوپر اسمیت قبل از مداخله، بالفاصله و یک ماه بعد از مداخله 

تحلیل واریانس و ضریب پیرسون( در نرم افزار  زوج، آزمون tمستقل، t )میانگین و انحراف معیار و توزیع فراوانی( و آماره های تحلیلی )آزمون

SPSS .تحلیل گردید 

میانگین نمرات عزت نفس در مرحله بعد از مداخله در هر دو روش کارگاهی و مجازی افزایش یافته بود. نتیجه آزمون تحلیل واریانس با ها: یافته

، میزان افزایشی که در سه مرحله )قبل، بعد و پیگیری( مشاهده شد، از گروهیکه در گروه کارگاهی از لحاظ درون دادهای تکراری نشان اندازه

گروهی حاکی های بین(؛ ولی از لحاظ مقایسه>04/0pدار بوده است )(. این افزایش در گروه مجازی نیز معنی>007/0pدار بود)لحاظ آماری معنی

 (.=24/0pاست ) داری نداشتهاز این است که فرآیند تغییرات در دو گروه تفاوت معنی

دار نمره عزت نفس در دانشجویان های ارتباطی با هر دو روش آموزشی کارگاهی و مجازی منجر به افزایش معنیآموزش مهارت گیری:نتیجه

 مبتال به فوبی اجتماعی شد. نتایج رابطه معکوس بین نمره فوبی اجتماعی و عزت نفس را نشان داد.

 های ارتباطی، آموزش کارگاهی، آموزش مجازیعزت نفس، مهارتفوبی، فوبی اجتماعی، کلیدواژه: 
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P-329 

ای و پمفلت بر میزان اضطراب بیماران تحت پرتودرمانی قبل تاثیر به کارگیری ابزار آموزشی چندرسانه مقایسه

 از شروع درمان

  4شاکری تقی محمد  ، 3انوری کاظم  ، 2نبوی حشمتی فاطمه  ، 1فر بهبودی عاطفه

 behboudifara1@mums.ac.ir ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته پرستاری، ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده روان و مدیریت بهداشت، گروه استادیار .2

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشیار انکولوژی، متخصص .3

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه زیستی، آمار گروه استاد .4

عوارض جانبی به عنوان یکی از درمانهای پراسترس پرتودرمانی به دلیل عدم سازگاری با تشخیص تومور، ناآشنا بودن محیط درمان و تجربه مقدمه: 

 سرطان خصوصا در جلسه اول درمان شناخته شده است. به دلیل ماهیت سرپایی این درمان، انجام آموزش به این بیماران متمرکز بر استفاده از

ن مطالعه با هدف مقایسه تاثیر به کارگیری دو باشد، لذا استفاده از یک ابزار آموزشی مناسب و اثربخش ضروری است. ایهای آموزشی میرسانه

 ای و پمفلت بر میزان اضطراب بیماران تحت پرتودرمانی برای بار اول و قبل از شروع درمان انجام شده است.ابزار آموزشی چندرسانه

بیمار  60گیری بر روین بود نمونهآزموپس-آزمونپژوهش حاضر یک مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی با طرح دو گروهی پیشروش کار: 

نفر( که برای آنها برای اولین بار تشخیص نیاز به پرتودرمانی ناحیه سر و گردن داده شده  30کننده به مراکز پرتودرمانی مشهد)هرگروه مراجعه

اطالعات دموگرافیک و اضطراب توسط  هایای تخصیص یافتند. پرسشنامهبود، انجام شد. مراکز به صورت تصادفی به دو گروه پمفلت و چندرسانه

ای برای هر دو گروه برگزار شد. سپس به دقیقه 20مصاحبه با بیماران تکمیل گردید. در همان روز یک جلسه آموزش فردی به صورت یک جلسه 

گردید و از بیماران خواسته  دقیقه( تحویل 20ای)به مدت افراد برحسب گروه، محتوای آموزشی به صورت پمفلت)سه عدد( و یا ابزار چندرسانه

ورود شد تا قبل از شروع جلسات پرتودرمانی از محتوای آموزشی فوق استفاده نماید. پرسشنامه اضطراب مجددا در اولین جلسه پرتودرمانی قبل از 

 د.تجزیه و تحلیل ش 16نسخه   SPSSها با استفاده از نرم افزار به اتاق درمان توسط بیمار تکمیل گردید. داده

%( در  7/66نفر ) 19سال بود.  2/52  ±49/1ایو در گروه ابزار چند رسانه 6/50±44/1میانگین و انحراف معیار سن در گروه پمفلتیافته ها: 

)از  0/3 8/37بعد از مداخله در گروه پمفلت انگین نمره اضطراب بیمارانمی( در گروه ابزار چند رسانه ای مرد بودند. %60نفر ) 18گروه پمفلت و 

مستقل نشان داد بین میانگین نمره اضطراب دو گروه بعد از مداخله تفاوت آماری بود؛ نتیجه آزمون تی (80)از 3/20/40ای (و گروه چندرسانه80

ای در هنتیجه آزمون تی زوجی نیز نشان داد بین میانگین نمره اضطراب هر دو گروه پمفلت و ابزار چندرسان (.=009/0p)معناداری وجود دارد

 (.>0001/0p)مرحله بعد از مداخله نسبت به قبل از آن تفاوت آماری معناداری وجود داشته است

ای موجب کاهش بیشتر اضطراب در بیماران شده است. لذا به نتایج نشان داد که آموزش از طریق پمفلت نسبت به ابزار چندرسانهگیری: نتیجه

تر و تصاویر تر، خالصهت بیماران تحت پرتودرمانی سروگردن، آموزش پروسیجر درمانی به صورت سادهرسد با توجه به سن و سطح تحصیالنظر می

 های کمتر نقش موثرتری در کاهش اضطراب بیماران دارد.و فیلم

 اضطراب، پرتودرمانی، ابزار چند رسانه ای، پمفلت کلید واژه:
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P-330 مامایی  –س از زایمان در پایان نامه های دانشکده پرستاری بررسی جایگاه تحقیقاتی پیشگیری از خون ریزی پ

 مشهد

 3مرضیه قاسمی ، 2فاطمه محمدزاده،  1ندا شریفی

 ی مشهد، مشهد،ایرانمامایی، دانشگاه علوم پزشک -دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری  .1

Sharifin921@mums.ac.ir 

 .مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران -دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری  .2

 شکی مشهد، مشهد،ایرانمامایی، دانشگاه علوم پز-دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری  .3

 500خون ریزی پس از زایمان یکی از سه عامل مرگ و میر مادران باردار محسوب میشود که شامل از دست دادن خون به مقدار  سابقه و هدف:

رمان در دسترس میلی لیتر یا بیشتر پس ازمرحله سوم زایمان می باشد. با وجود اهمیت این موضوع اما تا به حال روش مطمئن و سریعی جهت  د

عضل قرار نگرفته است. مطالعه ی فوق مبتنی بر شواهد و مروری با هدف لزوم افزایش میزان تحقیق و پژوهش در رابطه با کاهش میزان بروز این م

 انجام شده است.

که مرتبط با خون  73-94های این مطالعه بصورت مبتنی بر شواهد و توصیفی تحلیلی با استفاده از بررسی پایان نامه های سال  روش جستجو:

 ریزی  بوده اند، انجام شده است.

در این مطالعه سه پایان نامه در حیطه خون ریزی  مورد بررسی قرار گرفت.  در این مطالعات اثر خرما و تخم شوید با اکسی توسین  یافته ها:

 زی داشته است. مطالعه ی سوم مقایسه شده است که نتایج نشان داد طب مکمل اثر قابل توجهی در درمان خون ری

روش های مختلف آموزش به دانشجویان مامایی برای کنترل خون ریزی را بررسی کرده است که نتایج نشان داد تاثیر  این روش ها  بر صالحیت  

 دانشجویان مامایی در کنترل خون ریزی، با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.

میت باالی تحقیق و پژوهش در رابطه با موضوع مطرح شده را نشان می دهد. از دانشجویان تحصیالت مطالعه ی انجام شده ، اه نتیجه گیری:

ضرورت تکمیلی به عنوان محققین در عرصه ی علم مامایی واز پایان نامه ها بعنوان منبع علمی انتظار توجه بیشتری  در این زمینه می باشد. لذا 

 پایان نامه های دانشجویان قرار گیرد.دارد این موضوع جزء عناوین اولویت دار 

 خون ریزی پس از زایمان، پایان نامه، پژوهش مامایی واژه های کلیدی:
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P-331  بررسی تاثیر اجرای الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری در بخش

 مراقبت های ویژه قلبی

 2 ، امین سهیلی1معصومه همتی مسلک پاک

 hemmatma@yahoo.comدانشیار گروه پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  .1

 کارشناسی ارشد آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه .2

اد تحول در آموزش پرستاری، آگاهی و اجرای الگوهای نوین آموزشی ضروری است، در همین راستا یکی از الگوهای جهت ایجمقدمه و هدف: 

نوین آموزشی که در آن رسیدن به عملکرد مطلوب در نقش بالینی مورد نظر است، الگوی آموزشی مبتنی بر شایستگی می باشد. هدف از مطالعه 

 زش مبتنی بر شایستگی بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری کارآموز در بخش مراقبت های ویژه قلبی بود.حاضر تعیین تاثیر اجرای الگوی آمو

پرستاری که شرایط ورود به  8نفر از دانشجویان ترم  34مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پس آزمون بود که در آن مواد و روش کار: 

هفته ای کارآموزی  4نفر( تقسیم شدند. دوره  16نفر( و کنترل ) 18ی انتخاب و به دو گروه مداخله )مطالعه را داشتند به صورت تمام شمار

ی پرستاری مراقبت های ویژه قلب برای دانشجویان گروه کنترل بر اساس الگوی آموزش مرسوم و برای دانشجویان گروه مداخله نیز بر اساس الگو

ابزار جمع آوری داده ها )چک لیست بررسی عملکرد بالینی،  3زیابی عملکرد بالینی دانشجویان از آموزش مبتنی بر شایستگی اجرا شد. جهت ار

با استفاده  SPSS(19)داده های جمع آوری شده پس از وارد کردن در نرم افزار پرسشنامه خود گزارشی و آزمون چند گزینه ای( استفاده گردید. 

 تقل و من ویتنی( تجزیه و تحلیل گردید.از آمار توصیفی و استنباطی )کای دو، تی مس

تایج این مطالعه نشان داد که عملکرد بالینی دانشجویان گروه مداخله که دوره خود را بر اساس الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی نیافته ها: 

( به طور معنی داری بهتر از = 001/0P( و هم از نظر عملکرد بالینی عمومی )> 001/0Pسپری نمودند، هم از نظر عملکرد بالینی اختصاصی )

 دانشجویان گروه کنترل بود.

الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی بیش از الگوی مرسوم منجر به ارتقاء عملکرد بالینی اختصاصی و عمومی دانشجویان بحث و نتیجه گیری: 

ی آموزشی و سازماندهی برنامه درسی رشته پرستاری بر گردید. بنابراین پیشنهاد می شود مسئولین آموزش پرستاری با بهره جویی از این الگو

 اساس راهبردهای نوین آموزشی، کارایی و اثربخشی دوره های آموزش بالینی را بهبود بخشند.

 الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی، عملکرد بالینی، دانشجویان پرستاری، بخش مراقبت های ویژه قلبیکلید واژه ها: 
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P-332 دگاه دانشجویان و پرسنل اتاق عمل در مورد جواخالقی موجود در بیمارستانهای آموزشی زاهدانبررسی دی 

 3ادق زارع، ص3نریمان بردنگ، 2 ، مهناز شهرکی پور 1نازنین یوسفیان میاندوآب

 ایران ،زاهدان ،کارشناسی ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات سالمت بارداری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان .1

پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،  دکترای آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات سالمت بارداری مرکز تحقیقات دندان .2

 زاهدان، ایران 

 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، عضو کمیته تحقیقات داشجویی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زاهدان، ایران  .3

های پیچیده روبرو می شوند که برای تصمیم گیری های درست و اخالقی  پرستاران برای ارائه مراقبتهای مورد نیاز بیمار با وضعیت سابقه و هدف:

هدف از انجام این مطالعه بررسی دیدگاه دانشجویان و پرسنل  در این شرایط به یک جو اخالقی حمایت کننده و مطلوب در بیمارستان نیاز دارند.

 ده است.اتاق عمل در مورد جواخالقی موجود در بیمارستانهای آموزشی زاهدان بو

نفر و بصورت سر شماری انجام شده است. جهت جمع آوری اطالعات از  133تحلیلی می باشد که بروی  –این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها:

یک پرسش نامه دو بخشی که بخش اول آن مربوط به مشخصات دموگرافیک و بخش دوم آن پرسش نامه استاندارد جو اخالقی اولسون بود، 

 آنالیز .واریانس و تی تست آنالیز شده است.آماری ، و با استفاده از آزمون های  SPSS 19دید. داده ها در استفاده گر

پرسنل اتاق عمل شرکت داشتند. رابطه بین سن وجنس با جو  71نفر دانشجوی رشته ی اتاق عمل و همچنین  62در این مطالعه  یافته ها:

، 3.29(. میانگین نمره جو اخالقی در بیمارستان علی ابن ابیطالب P>0.05معنی دار نبود )اخالقی درک شده توسط دانشجویان و پرسنل 

بود. جو اخالقی موجود در اتاق عمل های بیمارستان های زاهدان بصورت مثبت و اختالف بین  3.87و در بیمارستان الزهرا  3.74بیمارستان خاتم 

 نظرات دانشجویان و پرسنل بسیار کم بوده است.

جواخالقی حاکم در اتاق عمل بیمارستان های آموزشی زاهدان از دید دانشجویان و پرسنل مثبت می باشد ولی بعضی از جنبه . یجه گیری:نت

 های اخالقی به ویژه مواردی که مربوط به پزشکان و رابطه آنها با پرستاران است ، نیاز به ارتقا دارد.

 عمل ، پرسنل اتاق عملجواخالقی ، دانشجویان اتاق  واژگان کلیدی:
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P-333 پزشکی مشهد در خصوص مشاوره با رویکرد ترویج باروری  علوم دانشگاه بهداشتی عملکرد کارکنان بررسی

 سالم

 4رضا بهرامی،  حمید 3، حبیب اهلل اسماعیلی 2،  طلعت خدیو زاده 1راضیه رحمتی

 rahmatir69@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران )نویسنده مسول( .5

 مایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراناستادیار بهداشت باروری، مرکز تحقیقات سالمت زنان، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و ما .6

 دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران  .7

 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .8

باشد. لذا آید که جزء وظایف اصلی مراقبین سالمت میهای بهداشتی به شمار میترین اقدام در مراقبتاولین و مهم  انمشاوره به عنو مقدمه:

پزشکی مشهد در خصوص مشاوره با رویکرد ترویج باروری سالم  علوم دانشگاه بهداشتی عملکرد کارکنان پژوهش حاضر با هدف تعیین ارزیابی

 انجام شده است.

کودک و تنظیم خانواده و -نفر از ماماها و مراقبین سالمت شاغل در واحدهای مامایی، مادر 107این پژوهش مقطعی،   در ها:مواد و روش

ای گیری به روش طبقهشرکت داشتند. نمونه 1394ای )پلی واالن( مراکز بهداشتی درمانی و مراکز سالمت جامعه شهر مشهد در سال چندپیشه

لیست مشاهده سنجش عملکرد کارکنان در خصوص ارائه مشاوره با رویکرد ترویج باروری و پرسشنامه ها با استفاده از چکدادهای انجام شد. و خوشه

 SPSS 16افزار های همبستگی ساده و چند متغیره با استفاده از نرمای گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی و آزمونخودارزیابی مهارت مشاوره

 تحلیل شد.

در سطح ضعیف قرار داشت. بین  نمره 79از  2/21±5/12باروری سالم با میانگین  نمره عملکرد کارکنان بهداشتی در خصوص مشاوره ها:افتهی

(. نمره خودارزیابی مهارت p<05/0داری دیده شد )در همه موارد ای با مدرک تحصیلی، سن ازدواج و شغل همسر ارتباط معنیعملکرد مشاوره

 نمره در سطح خوب بود.  36از  7/30±3/3باروری سالم با میانگین  مشاوره

عملکرد کارکنان بهداشتی در خصوص مشاوره باروری سالم بود، این در حالی است که اکثر واحدهای  ها حاکی از مناسب نبودنیافتهگیری: نتیجه

های مطالعه حاضر حکایت از نیاز ماماها و مراقبین بهداشتی در زمینه پژوهش در خودارزیابی، عملکرد خود را در سطح خوب ارزیابی نمودند. یافته

های جدید ارتقاء باروری در کشور را نشان ای دارد و ضرورت ارائه آموزش به منظور تغییر عملکرد آنان در راستای سیاستهای مشاورهمهارت

 دهد.می

 ، باروریمشاوره، کارکنان بهداشتی، عملکرد، خودارزیابی ها:کلید واژه
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P-334 بررسی جواخالقی حاکم بر بیمارستان و جو اخالقی دلخواه از دید پرستاران 

 1صادق زارع ،3پور یمهناز شهرک ،2غیمژگان جهانت ،1این یشیغالمرضا قر

 اتاق عمل، دانشکده ی پرستاری و مامایی،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان ، ایراندانشجوی کارشناسی  .1

reza.ghoreishi0830@yahoo.com 

 ارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان،ایرانک .2

 روه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات سالمت بارداری، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان ، ایراندکترای آمار زیستی،گ .3

 

پرستاری حرفه ای است که همواره با مسائل اخالقی شایعی روبرو بوده و همواره این جو اخالقی است که مشخص می کند تا چه  سابقه و هدف:

بررسی جواخالقی حاکم بر بیمارستان و ارهای اخالقی تصمیم گیری می شود. بنابراین تصمیم بر آن شد که مطالعه ای با هدف حد بر اساس معی

 جو اخالقی دلخواه از دید پرستاران انجام شود.

انتخاب شده بودند انجام نفر از پرستاران بصورت تصادفی  250که بروی  1394تحلیلی است و در سال  –این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها:

شده است. ابزار گرد آوری  اطالعات ، یک پرسش نامه دو بخشی  بود که بخش اول آن مربوط به مشخصات دموگرافیک و بخش دوم آن مشتمل  

ری شده با استفاده پرسشنامه درک پرستاران ازجواخالقی حاکم بر بیمارستان  و جو اخالقی دلخواه پرستاران بود. در نهایت داده های جمع آو2بر

 روشهای آمار توصیفی ، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. SPSS 19از نرم افزار 

ه نفر از بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع(در این مطالع 138نفر از بیمارستان خاتم النبیاء)ص( و  113و  30.18 ± 3.93میانگینی سنی   یافته ها: 

شرکت کرده بودند. بر اساس یافته های مطالعه تفاوت معناداری بین میانگین نمرات درک پرستاران از جو اخالقی واقعی و دلخواه وجود 

 (.94.78±15.35( و جو اخالقی حاکم از دیدگاه پرستاران مطلوب  بود. )میانگین نمرهP=0.02داشت)

مطلوبی بوده است،  اما با جو اخالقی دلخواه پرستاران فاصله داشت. بنابراین پیشنهاد می  در مطالعه حاضر جو اخالقی موجود جو نتیجه گیری:

 شود مدیران جو اخالقی موجود را حفظ و از طرفی استراتژیهایی جهت ارتقا جو اخالقی اتخاذ کنند. 

 جواخالقی، بیمارستان، پرستارانواژه های کلیدی:
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P-335 گزارش  یک مورد هرلین ورنر ون(درلیش سندرم OHVIRA در یک نوزادده روزه در مرکز آموزشی درمانی)

 1393طالقانی گرگان 

 4گشا چهره مریم ،3بخشی طاهره ،2کوچکی محمد قربان ،1طعنه بردی حلیم 

 گلستان،ایران پزشکی علوم جراحی،دانشگاه گروه علمی دکان،هیئتکو سالمت تحقیقات مرکز .1

 گلستان،ایران پزشکی علوم عمل،دانشگاه اتاق گروه علمی پیراپزشکی،هیئت دانشکده .2

 Taherehbakhshi73@gmail.com گلستان،ایران پزشکی علوم عمل،دانشگاه اتاق دانشجویی،دانشجوی تحقیقات کمیته .3

 گلستان،ایران پزشکی علوم عمل،دانشگاه اتاق گروه میعل پیراپزشکی،هیئت دانشکده .4

:ناهنجاریهای رحمی در برگیرنده بسیاری از بیماریهاست وناهنجاریهای مربوط به ناحیه ژنیتال بسیار پیچیده ونادر هستند، منشاء سابقه وهدف

 رد.بسیاری از این اختالالت به سه ماهه اول بارداری برمی گردد و دالیل متعدد ژنتیکی دا

بیمار نوزاد سه روزه ای بود که با تشخیص توده شکمی به این مرکز ارجاع شده بود.در معاینه کلیه عالئم حیاتی بیمار نرمال بوده :گزارش مورد

 VCUGوناحیه ژنیتال نیز ظاهری نرمال داشت در لمس شکم توده بزرگ با قوام سفت وغیر متحرک در ناحیه هیپوگاستر تا ناف قابل لمس بود.

انجام شد وبیمار با تشخیص دوپلیکاسیون هیدرومتروکلپوس واژن تحت درمان جراحی قرار گرفت. برای تخلیه هیدرومتروکلپوس کاتتر  CTscanو

 در واژن گذاشته شد ومشاهده گردید که کاتتر وارد واژن ورحم جداگانه ای می شود و واژن قدامی کامال مسدود بود.درناژ ترشحات انجام ویک

 بعد بیمار با وضعیت مناسب مرخص گردید.هفته 

عوامل مرتبط با روند تکاملی ولفیان داکت نقش مهمی در ایجاد این بیماری دارد وعلت عمده آن نیز به اختالالت تکاملی برمی نتیجه گیری:

 .گردد

 هرلین ورنر وندرلیش سندرم.طالقانی،نوزاد واژگان کلیدی:
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P-336 فیک در زنان با و بدون همسرآزاری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بررسی مقایسه مشخصات دموگرا

1394شهر مشهد در سال   

 4پور اصغری ،نگار3 اسماعیلیهلل ا ،حبیب2 بهارشاهی سمیه،1 سعدالدین نورانی شهال

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم ومامایی،دانشگاه پرستاری مامایی،دانشکده گروه مربی .1

 bahars921@mums.ac.ir  :مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم ومامایی،دانشگاه پرستاری مامایی،دانشکده ارشد کارشناسی دانشجوی .2

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه پیدمیولوژی،دانشکدهوا آمارزیستی بهداشتی،گروه علوم آمارزیستی،مرکزتحقیقات استاد .3

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه سینا،دانشکده ابن رفتاری،بیمارستان وعلوم روانپزشکی بالینی،مرکزتحقیقات شناسی روان استادیار .4

این زنان می شود به گونه ای که طبق آمار؛ قربانیان خشونت خشونت علیه زنان سبب آسیب های جسمی و روانی متعددی در سابقه و هدف: 

جنسی، تجاوز و خشونت خانگی در معرض باالترین ریسک خودکشی، افسردگی، سو استفاده الکل و دارو، ایدز، فشارخون باال، درد مزمن لگنی، 

دف از انجام این مطالعه مقایسه مشخصات دموگرافیک در سندرم روده تحریک پذیر، مشکالت زنانگی و انواع اختالالت روانپزشکی قرار دارند. ه

 می باشد. 1394زنان با و بدون همسرآزاری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 

گرفت که به انجام  1394زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال  200این مطالعه مقایسه ای بر روی  مواد و روش ها:

 صورت تصادفی و پس از اخذ رضایت آگاهانه، با توجه به معیارهای ورود پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های دموگرافیک

مستقل و (، با استفاده از مقایسه میانگین ها توسط آزمون تی 16)نسخه SPSSبود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار  ISAو همسرآزاری 

 انجام گرفت.  0.05سطح معنی داری 

دو گروه در عواملی نظیر؛ سن، شغل، تحصیالت و تعداد فرزند با هم اختالف معناداری نداشتند. میانگین سن ازدواج زن و اختالف سنی  یافته ها:

ین تعداد سال های زندگی مشترک و نسبت فامیلی با شوهر در گروه بدون همسرآزاری بیشتر بود اما این تفاوت بین دو گروه معنادار نبود. میانگ

ی بیشتر در گروه با همسرآزاری بیشتر بود اما اختالف معنادار نبود. انتخاب همسر به شیوه اجباری در زنان قربانی همسرآزاری با اختالف معنادار

داری در گروه با همسرآزاری بیشتر مشاهده شدند (. زنانی که توسط خانواده شوهر مورد آزار قرار گرفته اند با تفاوت معناP=0.000بود )

(P=0.000 هم چنین تجربه خشونت علیه فرد از جانب اعضای خانواده در دوران کودکی در زنانی که مورد همسرآزاری قرار گرفته اند، با اختالف .)

 هم تفاوت معناداری نداشتند.  (. دو گروه در استفاده از شبکه های اجتماعی و ماهواره با P=0.007معناداری بیشتر بود )

در زنان قربانی همسرآزاری؛ مورد خشونت واقع شدن از جانب خانواده در دوران کودکی، انتخاب شوهر به شیوه اجباری و هم چنین  نتیجه گیری:

خت موثرتر آن، نیازمند بررسی تجربه آزار توسط خانواده شوهر بیشتر مشاهده می شود. همسرآزاری نتیجه عوامل متعدد و پیچیده ای است که شنا

 عمیق تر در حوزه های دیگری نظیر علوم رفتاری و ارتباطی نیز می باشد.

 همسرآزاری، دموگرافیک، خشونت خانگی، زنان واژگان کلیدی:
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P-337 علل بروز رفتارهای نامحترمانه در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی 

 5ایلدرآبادی اسحاق،  4محرری فاطمه، 3راد مصطفی ، 2،1مونقی کریمی حسین 

 ایران مشهد، پزشکی علوم دانشگاه ،مامایی و پرستاری دانشکده جراحی، داخلی گروه دانشیار .1

 ایران مشهد، پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه دانشکده پزشکی، آموزش گروه  .2

 radm901@mums.ac.ir ایران مشهد پزشکی علوم دانشگاه - مشهد مامایی و پرستاری نشکدهدا پرستاری، تخصصی دکترای دانشجوی .3

 ایران مشهد، پزشکی دانشکده پزشکی، روان گروه استادیار مشهد، پزشکی دانشکده پزشکی، روان گروه استادیار  .4

 ایران ،اسفراین درمانی و بهداشتی خدمات دانشکده اسفراین، پرستاری دانشکده امعه،ج بهداشت پرستاری گروه استادیار  .5

 

: رفتار نامحترمانه در دانشجویان از معضالت بزرگ در دانشگاه ها و اینده کاری انها می باشد. برای پیشگیری و برخورد مناسب با مقدمه

ت می باشد. لذا این مطالعه به منظور کشف بروز علل رفتار نامحترمانه در رفتارهای نامحترمانه ی دانشجویان شناخت علت آن از ملزوما

 دانشجویان پرستاری انجام شد. 

: در این مطالعه کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی تجارب و دیدگاههای استادان و دانشجویان پرستاری که به روش مبتنی بر روش

نفر از  6نفر از استادان و  12وز رفتار نامحترمانه در دانشجویان بررسی شد. مصاحبه های باز با هدف انتخاب شده بودند در مورد علل بر

 دانشجویان صورت گرفت و به روش تحلیل محتوی متعارف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

ان پرستاری بود این طبقات شامل علل مربوط : سه طبقه ی اصلی از داده ها استخراج شد که عوامل اصلی بروز رفتار نامحترمانه دانشجوینتایج

، جلب توجه دانشجو، بی انگیزگی دانشجو، ویژگی  مشغولیت غیر تحصیلیبه دانشجو، علل مربوط به استاد و علل مرتبط با سازمان بود. زیر طبقات 

نه بودند. عدم مهارت استاد، ویژگی های های شخصیتی دانشجو و بی تجربگی دانشجو در طبقه ی علل مربوط به دانشجو عامل رفتار نامحترما

یابی شخصیتی استاد، بی تجربگی استاد، رفتار نامحترمانه ی استاد از علل مربوط به استاد در بروز رفتار نامحترمانه محسوب می شدند. عدم ارز

 ویان در طبقه ی علل مرتبط با سازمان بود. استاد در دانشکده ها، عدم تفهیم قوانین و جو سازمانی از عوامل بروز رفتار نامحترمانه ی دانشج

: علل متعددی مانند عوامل مربوط به دانشجو، استاد و سازمان در بروز رفتار نامحترمانه دانشجویان دخیل هستند. مدیران و مربیان نتیجه گیری

 رهای نامحترمانه دانشجویان تالش کنند.پرستاری مسئولیت دارند تا این عوامل را شناسایی کنند و در جهت پیشگیری و برطرف کردن رفتا

 : رفتار نامحترمانه، علل، دانشجویان پرستاری، تحلیل محتوی، آموزش پرستاریکلید واژه ها
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P-338 بررسی اثرات درمانی گیاه شبدر قرمز برنشانه های یائسگی زنان 

 3ریحانه عباسی،  2ندا شریفی،  1مائده زوار سهل آبادی

 Zavarsm911@mums.ac.ir.مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران -دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری . 1

 مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. -. دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری 2 

 مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.  -مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری  . دانشجوی کارشناسی3 

درد سینه اسپاسمودیک و ضربان قلب : عالیم وازوموتور به عنوان یکی ازاختالالت شایع یائسگی شامل گرگرفتگی، تعریق، افزایش سابقه وهدف

(در اولویت بوده اما HRT نامنظم به دنبال گرگرفتگی می باشد. درگذشته جهت درمان این عوارض استفاده از روش هورمون درمانی جایگزین)

تاثیر شبدر قرمز در درمان ، باعث توجه به داروهای گیاهی شده است.لذا، .هدف از مطالعه حاضر مروری سیستماتیک برHRTاخیرا ترس ازعوارض 

 نشانه های فوق در زنان یائسه  ایران است.

 MEDLINE ،Cochrane Controlled : این مطالعه به صورت مبتنی بر شواهد و مروری، با جستجو در بانک های اطالعاتیروش جستجو

Trials، ،Iran Medex, Magiran, Medlib, Irando ،google scholar  مورد  2013تا  2000درآن، مقاالت از سالانجام شده است که

 کارآزمایی وارد مطالعه شدند. 2ارزیابی قرار گرفته و

میلی گرم عصاره الکلی  45گروه دریافت کننده با مصرف "بررسی تاثیر شبدر قرمز بر گرگرفتگی زنان یائسه ": در مطالعه اول باعنوانیافته ها

وبارا و گروه دارونما با مصرف کپسول های پرشده از پودر نشاسته، تفاوت معناداری در شدت گرگرفتگی استاندارد شده ایزوفلوان شبدر واریاسیون کل

گروه مصرف کننده  "بررسی تاثیر شبدر قرمز بر شدت نشانه های وازوموتور و ناراحتی های قلبی درزنان یائسه"ها نشان دادند.در مطالعه دوم  

خشک شده شبدر دوبار در روز به مدت یک ماه و گروه دارونما ازکپسول خوراکی به همان میزان میلی گرمی حاوی برگ 40ازکپسول خوراکی 

 حاوی نشاسته، استفاده کردند که کاهش معناداری در شدت نشانه هاها بین دوگروه دیده شد.

گی و قلبی و عالقه همگان به استفاده از ایج این مطالعه نشان داد، مکمل شبدر قرمز باتوجه به موفقیت درکاهش عالیم گرگرفتنت: نتیجه گیری

 مناسب باشد. HRTداروهای گیاهی و اثبات اثر بخشی آن، می تواند به عنوان درمان جایگزین 

 : داروگیاهی، ایرانی، شبدر قرمز، بیماری زنانواژه های کلیدی
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P-339 یان پرستاری و هوشبری بازخوردی بر میزان رضایتمندی دانشجو مقایسه تاثیر دو روش آموزشی جیگساو و

 یی مشهددانشکده پرستاری و ماما

 1، حجی محمد نوروزی3، حسین کریمی مونقی1، سید رضا مظلوم2عزیزی شیوا، 1مریم باقری

 لمی گروه پرستاری داخلی جراحی؛ عضو مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،عضو هیئت ع -مربی  .1

 ایران

 shivaazizi1367@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .2

گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم  -گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی ج -مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ب -دانشیار: الف  .3

 پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ایسته در رشته های علوم پزشکی و از جمله پرستاری و تربیت افراد توانمند و ش امروزه برای حفظ و ارتقای سالمت آحاد جامعه، سابقه و هدف:

که با روشهای آموزشی کارآمد میسر خواهد شد. روش های دانشجو محور نظیر  هوشبری جهت ارائه خدمات بربالین بیمارحائز اهمیت باالیی است

به نظر دانشجویان به عنوان مالک قابل اعتماد  روش تدریس بازخوردی و جیگساو از جمله روشهای فعال و کمک کننده می باشند که با پی بردن

میزان رضایتمندی دانشجویان  میتوان روش مناسبتر را انتخاب نمود. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزشی جیگساو  و بازخوردی بر

 انجام شده است.

دانشجویان پرستاری و هوشبری مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه نفر از  65این مطالعه تجربی دو گروهه قبل و بعد بر روی  ها:مواد و روش

علوم پزشکی مشهد با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. هر دو کالس بطور تصادفی به دو نیمه شده و برای نیمی از هر کالس شش جلسه 

ازخوردی برگزار گردید. یک هفته بعد از اتمام جلسات، تئوری مربوط به واحد درسی اصول و فنون  به صورت جیگساو و برای نیمی دیگر به روش ب

قسمتی در سه حیطه)زمان، ارتقای  5مورد با مقیاس لیکرت  24میزان رضایت دانشجویان توسط فرم نظرسنجی پژوهشگر ساخته که شامل 

 استفاده شد.16spssمهارتها،میزان ایجاد عالقه و انگیزه( سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل از افزار

: مقایسه نمره رضایت مندی از روش تدریس جیگساو و بازخوردی تفاوت آماری معناداری را نشان داد که در روش جیگساو بیشتر از یافته ها

 (.=p /002روش بازخوردی بود)

، رضایتمندی، انگیزه  یادگیری-ها نشان دادکه یک روش تدریس فعال و دخالت دادن هرچه بیشتر دانشجو در فرآیند یاددهییافته نتیجه گیری:

 ریزی برنامه با را محور دانشجو تدریس های روش بتوان و عالقه بیشتری در دانشجویان نسبت به مباحث درسی ایجاد می کند وبه نظر می رسد

ت توانمند کردن سنتی نمود و در پایان استفاده از چند شیوه نوین تدریس در کنار هم جه های تدریس مکمل یا و جایگزین دقیق های کنترل و

 دانشجویان توصیه می شود.

 روش جیگساو، روش بازخوردی، رضایتمندی، پرستاری، هوشبری واژگان کلیدی:
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P-340 درمانی شهر ساری در سال  -بررسی آگاهی و عملکرد بهداشتی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
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 3. مهدی بابایی هتکه لویئ2 هرا محمودی عالمیز، 1الله فانی صابری

 استادیار گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران .1

 zahra.mahmoodialami@gmail.comانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایراندانشجوی کارشناسی پرستاری نسیبه، کمیته تحقیقات دانشجویی د .2

 دانشجوی دکترای عمومی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران .3

  

ان هستند. تخمین زده می شود که جمعیت زنان از گروههای آسیب پذیر در جامعه بوده، دارای ویژگیهای خاص در مسائل بهداشت و درممقدمه: 

میلیون نفر برسد. با توجه به افزایش امید به زندگی و ثابت ماندن متوسط سن منوپوز ، مدت زمانی  1200به  2030سال در سال  50زنان باالی 

نی همراه است که بر کیفیت زندگی که زنان در این دوران سپری می کنند بیشتر شده است. یائسگی بیماری نیست ولی با مشکالت جسمی و روا

هدف زنان تاثیر می گذارد. به طوری که عملکرد بهداشتی در دوران یائسگی و با افزایش عالئم شدیدا مورد تهدید قرار می گیرد. این تحقیق با 

 تعیین میزان آگاهی و عملکرد بهداشتی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی انجام گرفت.

تن از زنان یائسه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری توسط پرسشنامه  240طی یک تحقیق توصیفی مقطعی، تعداد  واد و روش ها:م

 آگاهی و عملکرد محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که پس از تماس تلفنی با نمونه ها از آنها برای

 ت به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و در جداول ارائه گردید.مصاحبه دعو

پیاده روی منظم  %5/54(، %50-75سال بود. میزان آگاهی اکثریت نمونه ها در حد متوسط بود) 49سال و سن یائسگی  51میانگین سن نتایج: 

پس از یائسگی فعالیت خود  %5/36فع یبوست فقط از داروی ملین استفاده می کردند و برای ر %54تغذیه مناسب داشتند. %5/22داشته و فقط 

نمونه ها ماموگرافی سالیانه  %10هورمون درمانی می شدند و کمتر از  %18به وضعیت ظاهری خود اهمیت می دادند. تنها  %50را محدود کرده ،

 دند.هم پاپ اسمیر سالیانه انجام می دا %5/12انجام می دادند. 

ارائه خدمات آموزشی در جهت بهبود عملکرد های بهداشتی و تغییر رفتارهای ناصحیح مددجویان یائسه باید در برنامه ریزی های آتی مراکز بحث: 

 بهداشتی درمانی مورد توجه قرار گیرد. 

 آگاهی، عملکرد، یائسه  کلید واژه:
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P-401 درمانی شهر ساری در سال  -جعه کننده به مراکز بهداشتیبررسی آگاهی و عملکرد بهداشتی زنان یائسه مرا
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 3. مهدی بابایی هتکه لویئ2 زهرا محمودی عالمی، 1الله فانی صابری

 ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایراناستادیار گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه .4

 zahra.mahmoodialami@gmail.comدانشجوی کارشناسی پرستاری نسیبه، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران .5

 ی، ایراندانشجوی دکترای عمومی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سار .6

  

زنان از گروههای آسیب پذیر در جامعه بوده، دارای ویژگیهای خاص در مسائل بهداشت و درمان هستند. تخمین زده می شود که جمعیت مقدمه: 

زمانی  میلیون نفر برسد. با توجه به افزایش امید به زندگی و ثابت ماندن متوسط سن منوپوز ، مدت 1200به  2030سال در سال  50زنان باالی 

که زنان در این دوران سپری می کنند بیشتر شده است. یائسگی بیماری نیست ولی با مشکالت جسمی و روانی همراه است که بر کیفیت زندگی 

دف هزنان تاثیر می گذارد. به طوری که عملکرد بهداشتی در دوران یائسگی و با افزایش عالئم شدیدا مورد تهدید قرار می گیرد. این تحقیق با 

 تعیین میزان آگاهی و عملکرد بهداشتی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی انجام گرفت.

تن از زنان یائسه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری توسط پرسشنامه  240طی یک تحقیق توصیفی مقطعی، تعداد  مواد و روش ها:

قرار گرفتند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که پس از تماس تلفنی با نمونه ها از آنها برای آگاهی و عملکرد محقق ساخته مورد بررسی 

 مصاحبه دعوت به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و در جداول ارائه گردید.

پیاده روی منظم  %5/54(، %50-75نه ها در حد متوسط بود)سال بود. میزان آگاهی اکثریت نمو 49سال و سن یائسگی  51میانگین سن نتایج: 

پس از یائسگی فعالیت خود  %5/36برای رفع یبوست فقط از داروی ملین استفاده می کردند و  %54تغذیه مناسب داشتند. %5/22داشته و فقط 

نمونه ها ماموگرافی سالیانه  %10دند و کمتر از هورمون درمانی می ش %18به وضعیت ظاهری خود اهمیت می دادند. تنها  %50را محدود کرده ،

 هم پاپ اسمیر سالیانه انجام می دادند. %5/12انجام می دادند. 

ارائه خدمات آموزشی در جهت بهبود عملکرد های بهداشتی و تغییر رفتارهای ناصحیح مددجویان یائسه باید در برنامه ریزی های آتی مراکز بحث: 

 ه قرار گیرد. بهداشتی درمانی مورد توج

 آگاهی، عملکرد، یائسه  کلید واژه:
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P-402  1394عوامل مرتبط با تقاضای ورود به رشته در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 2نوبخت ملیحه، 1زبزا موسوی نفیسه، 1بزاز موسوی مریم

 mousavimaryam42@gmail.com مشهد، ایران ،مشهد پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجوی .1
 مشهد، ایران ،مشهد پزشکی علوم دانشگاه، پزشکی آموزش ارشد کارشناس .2

صد اعالم در 1/9طبق آمار معاونت اشتغال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نرخ بیکاری فارغ التحصیالن رشته پزشکی  سابقه و هدف:

شده است. بدون شک یکی از عوامل بیکاری پزشکان، افزایش تقاضای داوطلبان برای تحصیل در این رشته است این موضوع تعادل عرضه و تقاضا 

وزش به همبن سبب عوامل مرتبط با تقاضای ورود به رشته تحصیلی در اقتصاد آم را هم در پذیرش دانشجو و هم در اشتغال زایی بر هم زده است.

مطلوب روانی، از جایگاه ویژ ه ای بر خوردار است. انتخاب رشته ای که با عالقه، سلیقه، استعداد و توانایی فرد در تعارض باشد، اثرات دراز مدت و نا

منظر دانشجویان اجتماعی و اقتصادی را در پی خواهد داشت. ما در این پژوهش تالش نمودیم عوامل مرتبط با تقاضای ورود به رشته پزشکی را از 

 این رشته شناسایی نموده تا در برنامه ریزی مسئولین برای راهنمایی متقاضیان آتی تحصیل در این  رشته، مفید فایده باشد.

این پژوهش، بصورت مقطعی وبر روی  جامعه آماری شامل دانشجویان علوم پایه پزشکی وکارورزی انجام گردید. برای جمع آوری  مواد و روشها:

ه ها نخست با یک بررسی بر روی مطالعات و منابع مرتبط،  عوامل مرتبط با تقاضای رشته شناسایی و پس از یک بحث گروهی با حضور داد

گویه نهایی شده و  بر اساس آن یک پرسشنامه طراحی گردید. روایی محتوای پرسشنامه با کسب نظر متخصصین و  18حیطه با  7متخصصین 

( تایید  گردید. پس از جمع آوری داده ها با استفاده ازآمار توصیفی ارائه  و نیز آزمون های آماری مناسب 0.8ای کرونباخ )پایایی آن با ضریب آلف

 ) تی تست، کای دو ، آنالیز واریانس ( تحلیل شدند.

ورود به رشته شناسایی شد .کل پاسخ در مطالعه اسنادی و بحث گروهی، هفت حیطه با هیجده گویه برای عوامل مرتبط با تقاضا برای  یافته ها:

درصد( زن بودند. بیشترین عامل تاثیر گذار در تقاضا برای ورود به رشته به ترتیب  59نفر)  174درصد( مرد و  41نفر) 122نفر ،   296دهندگان 

(، ماهیت 10از  7.6، تناسب با عالیق علمی) ( 10از  8.2  (، امکان بروز توانمندی های فردی) ا10از  9.21: جایگاه اجتماعی باالی رشته) امتیاز 

تناسب با ارزش های فردی جزو ( بودند .  جذابیت و پویایی رشته، فعالیت مادام العمر و امکان فعالیت مستقل و در مرحله بعد ، 10از  7.4شغل ) 

 ( در تقاضای ورود به رشته را دارا بود.10از  5.4 صالحدید والدین و اصرار نزدیکان به انتخاب رشته، کمترین نقش) عوامل تاثیر گذار بودند. 

pv =(، ماهیت شغل)pv =/03تفاوت معنی داری در عوامل مرتبط بر تقاضای ورود به رشته در بین  مرد و زن در امکان بروز توانمندی های فردی) 

فاوت معنی داری در عوامل مرتبط در تقاضای ( مشاهده شد. تpv =/0001( و تناسب با عالیق علمی فرد)pv =/01( ، ارزش های فردی) /05

 ورود به رشته در بین دانشجویان ورودی سالهای مختلف دیده نشد.

در این پژوهش ، جایگاه اجتماعی فارغ التحصیالن بیشترین و اصرار نزدیکان کمترین نقش در تقاضا ی ورود به  رشته را  بخود  نتیجه گیری:

ان در این تقاضا نشان از ریشه دار بودن تقاضا در تمایالت فردی دارد. ثبات در عوامل موثر در بین دانشجویان اختصاص داده بود.  نقش کم اطرافی

 سنوات مختلف، موید این معنی است. از طرفی بنظر میرسد بین انگیزه ها برای تقاضا، بین دو جنس تفاوت هایی وجود دارد.

 ه، عوامل مرتبطرشته پزشکی، تقاضای ورود به رشتواژگان کلیدی: 
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P-403 بررسی سطح اضطراب در دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس شهر گرگان 

 3نجمه شاهینی، 2، حمیده ایزدیار1فیروزه درخشانپور

 نشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان،ایران استایار گروه روانپزشکی ، مرکز تحقیقات روانپزشکی گلستان ،دا .1

 دانشجوی پزشکی ، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان. .2

مشهد، ایران، کمیته  ,دستیار تخصصی روانپزشکی ، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری ، بیمارستان ابن سینا ،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد .3

 Shahinin921@mums.ac.irدانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانتحقیقات 

: اضطراب از اختالالت مهم بهداشت روانی کودکان و نوجوانان است که متأثر از عوامل درونی و محیطی مختلف می باشد. این سابقه و هدف

 انجام شد. 1392ن شاغل با مادران غیر شاغل در شهر گرگان در سال مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای سطح اضطراب در فرزندان دبستانی مادرا

دانش آموز دختر و پسر مقطع ابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهر  745تحلیلی و مقطعی،  -: در این مطالعه ی توصیفیمواد و روش ها

سؤالی مقیاس اضطراب  38وری داده ها، پرسشنامه ی گرگان با روش نمونه گیری ترکیبی)طبقه ای و خوشه ای( انتخاب شدند. برای جمع آ

و آزمون های کای دو  و تی  SPSS-21( مورد استفاده قرار گرفت. داده های حاصل نیز با استفاده از نرم افزار آماری SCASکودکان اسپنس)

 به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد. 05/0کمتر از  Pتست آنالیز گردید. مقادیر 

از دانش  %9/61مؤنث بودند.  %6/61آن ها مذکر و  %4/38سال بود که  4/9±65/1ا : نتایج نشان داد که میانگین سنی دانش آموزان یافته ه

مادران غیرشاغل داشتند. نمره ی کل مقیاس اضطراب کودکان اسپنس برای نمونه های مورد بررسی،  %1/38آموزان، مادران شاغل و 

روه دانش آموزان با مادران شاغل و غیرشاغل و بین دو جنس از لحاظ ریزمقیاس های مورد بررسی، اختالف آماری بود. بین دو گ 72/12±74/22

(.  ترس از آسیب جسمی و اضطراب جدایی، شایع ترین اختالالت و ترس از فضای باز نیز کمترین شیوع را داشت. P<05/0معناداری مشاهده شد)

دانش آموزان با مادران غیرشاغل با میزان تحصیالت پایین تر، در جنس دختر، در خانواده های با فرزندان همچنین شیوع اختالالت اضطرابی در 

 کمتر و دانش آموزان مدارس دولتی بیشتر بود. 

ست. از این : مطالعه ی حاضر نشان داد که شیوع اختالالت اضطرابی در دانش آموزان با مادران غیرشاغل و در میان دختران بیشتر اگیرینتیجه

 رو توجه بیشتر به سالمت روانی مادران و دانش آموزان با در نظر گرفتن نقش مهم آن ها در خانواده و اجتماع، ضروری به نظر می رسد. 

 : اضطراب، فرزندان، مادران شاغل، غیرشاغل، گرگانواژه های کلیدی
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P-404 بیل وتعیین عوامل موثر بر آنبرآورد بقای بیماران مبتالبه سرطان پستان در استان ارد 

 3، فیروز امانی2 جمشید یزدانی چراتی،  1سیما بیک

 amisb67@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی. کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی مازندران .1

 دانشیار گروه آمار زیستی.دانشکده بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ساری  .2

 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل      .3

 میزان بقا  شاخص سرطان پستان شایع ترین سرطان در خانم ها ودومین علت مرگ ناشی از سرطان پس از سرطان ریه می باشد.مقدمه وهدف:

هدف از این مطالعه تعیین میزان بقاء به روش مدل پارامتری  .میباشد پستان درسرطان وتشخیصی درمانی روشهای تاثیرات ارزیابی جهت مهمی

 رگرسیون وایبل وبرخی عوامل موثربر آن در بیماران مبتال به سرطان پستان در استان اردبیل می باشد.

تا پایان 1382پرونده بیماران مبتالکه از سال  161وصیفی تحلیلی از نوع تحلیل بقاءبصورت گذشته نگربر روی:مطالعه تمواد و روش ها

اثر متغیرهای سن،جنس،محل،تومور،محل  مطالعه قرارگرفت. دراین در مرکز ثبت سرطان استان اردبیل وجودداشت.موردبررسی1387سال

عوامل موثر بر بقا  از مدل پارامتری رگرسیون  وایبل  تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار سکونت،نوع درمان ارزیابی شد برای برآورد بقا و

stata 12  وspss20 .تحلیل شدند 

سال بود. میانگین و 45.5±11.97 معیارسال با میانگین و انحراف  86سال و باالترین سن تشخیص  19کم ترین سن هنگام تشخیص  یافته ها:

ماه بود. بااستفاده از مدل رگرسیون وایبل متغیرهای سن،درمان جراحی،دارو  نوع درمان،محل سکونت،  36و 37بقای این بیماران به ترتیب میانه ی 

( نفر از %4/2)4سالگی عمر میکنند.  8/48برمیزان بقای بیماران تاثیر معنی داری نداشتند..بیماران  در استان به طور متوسط بعد از تشخیص تا 

 ماه بود. 89یماران در هنگام تشخیص فوت شده بودند یعنی کمترین زمان بقا از زمان تشخیص تا زمان فوت صفر بود و بیشترین زمان بقا ب

میانگین سن تشخیص در اردبیل با سایرمطالعات انجام شده در سایرنقاط کشورتقریبا هماهنگ است،ولی نسبت به جوامع توسعه نتیجه گیری:

رمی باشد. عدم تشخیص و مراجعه ی به موقع بیماران وعدم وجودامکانات درمانی مناسب دراستان از علل میزان بقای پایین تر دهه کمت2یافته

اموزش به خانم ها جهت شناسایی سرطان پستان در مراحل اولیه و انجام برنامه های غربالگری مناسب  سرطان سینه دراین استان می باشند.لذا

 بهداشتی دنبال شود. ری توسط مراکزبا جدیت بیش ت باید

 میزان بقاء،سرطان پستان،رگرسیون وایبلواژه های کلیدی:
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P-405  رده سلولی   بر روی ی گل همیشه بهارعصارهبررسی اثر سمیتHuh7 

  1مشکات زهرا ، 4زجاجی عباس سید ، 3 حسینی الرضا موسی سید ، 2قاسمی فائزه ، 1 پناه حق خدیجه

 haghpanahk921@mums.ac.ir ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه میکروبی، های مقاومت تحقیقات مرکز .1

 ایران مشهد، د،مشه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، فناوری زیست گروه .2

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه ،)عج( قائم بیمارستان ، کبد و گوارش گروه .3

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده ، فارماکولوژی گروه .4

نی ، حفاظت از سلولهای کبدی و گل همیشه بهار یک داروی ضد التهاب و ضد عفونی کننده است و دارای خواص آنتی  اکسیدا: سابقه و هدف 

یک رده سلولی نامیرا از سلول های کبدی است که از نظر شکلی شبیه به  Huh7 آنتی متاستازی ، فعالیت ضدویروسی و ضد سرطانی  می باشد.

 بود. Huh7لولی انسانی هدف از انجام این مطالعه ارزیابی میزان سمیت عصاره گل همیشه بهار بر روی رده سسلول های اپی تلیال می باشند. 

میکرولیتر محیط  100در این روش میزان  .مورد ارزیابی قرار گرفت MTTتوسط تست سمیت سلولی عصاره گل همیشه بهار  ها :مواد و روش

 ساعت از غلظت اولیه عصاره گل همیشه بهار، 24خانه قرار داده شد. پس از  96در هر چاهک پلیت  7Huhسلول  410حاوی  DMEMکشت 

 (5mg/mlمیکرولیتر ) 20ساعت به هر چاهک پلیت  24میکرولیتر به سلول ها اضافه شد. پس از  100( تهیه و به میزان 2/1رقت های مختلف )

MTT  میکرولیتر   100هر یک ساعت بعد از خالی کردن چاهک ها به  4اضافه شد و بعد ازDMSO دستگاه  به وسیله و سپس اضافه گردید

 تست ها به شکل تکرار سه تایی بررسی شد.  نانومتر جذب هر چاهک تعیین گردید. 630و  545وجهای در طول م االیزا

بر روی  µg/ml 50( در غلظت های کمتر از mg/ml 100با غلظت اولیه  (نشان داد که عصاره گل همیشه بهار  MTTنتایج تستها : یافته

 .غیر کشنده بود Huh7سلول سلول های 

مناسب عصاره گل همیشه بهار می توان از این عصاره برای بررسی اثرات دارویی آن مانند اثرات ضد  توجه به غلظت غیر کشنده : بانتیجه گیری 

 ویروسی و ضد سرطانی آن در کشت سلول استفاده کرد. 

 MTT، تست  Huh7، کشت سلول : گل همیشه بهار های کلیدیواژه
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P-406 Association of anthropometric measures with diabetes in Mashhad population 

applying logistic regression model  

Habibollah Esmaily1 , Omid Kiani1 , Hamid Heidarian Miri1, Majid Ghayour-Mobarhan2  

1. Department of Biostatistics and Epidemiology, Health Sciences Research Center, School of Public Health, Mashhad 

University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. kianibo911@mums.ac.ir 

2. Department of Biochemistry & Nutrition, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

 

Background and Objectives: Diabetes is one of the chronic diseases with no curative treatment; also, it is 

the most common cause of amputation, blindness and chronic renal failure and the most important risk factor 

of heart diseases. Logistic regression is one of the statistical analysis models for predicting that can be used 

to find out the relationship between dependent and predictor independent variables and control of the 

confounding variables. The aim of this study was to estimate the association of diabetes with body mass 

index (BMI), waist to hip ratio (WHR), and waist circumference (WC) in the population of Mashhad aged 

35 to 64 years. 

Martials and Methods: We used data from cross sectional study Mashhad Study with a sample size of 9536 

aged 35 to 64 living in Mashhad. All subjects underwent clinical examination including anthropometric 

measurements logistic regression can be used to predict whether a patient has a given disease (Diabetes 

considered as the response variable), based on observed characteristics (body  mass  index  (BMI), waist-to-

hip ratio (WHR), age , gender, waist circumference (WC), were considered as  independent  variables  in  

the  model. General and abdominal obesity were defined by using WHO criteria. All statistical analysis was 

performed by using software SPSS (version 16) and the significance level was set to 0.05 as usual. 

Results:  In this article, of the total sample size 41.6% was men and 58.4% was women. Mean and standard 

deviation of age were 45.04 and 8.96 respectively. In logistic regression analysis the odds ratio (OR) of 

having diabetes in subjects with general obesity (based on BMI) and abdominal obesity (based on WC and 

WHR) after adjustment for age was 1.74(1.33-2.29), 1.57(1.22-2.03) and 1.89(1.47-2.43) respectively in 

men, also 1.64(1.38-1.94), 1.90(1.52-1.61) and 2.00(1.52-2.61) respectively in women, p<0.001). After 

adjustment for other anthropometrical indices, WHR was an independent predictor of diabetes in both sexes 

(OR of 1.25 and 1.60 in men and women respectively, p<0.001) while with this critical BMI in women and 

WC in men lost their association with diabetes.  

Conclusion: the logistic regression model was an appropriate model for the prediction of diabetes in this 

study. WHR is a suitable predictor of diabetes independent of BMI and WC in both sexes. In comparison to 

WHR, BMI in women and WC in men are not suitable indices for prediction of diabetes risk in Mashhad 

urban population. These findings could be used in local preventive and health policy plans. 

Keywords: Logistic Regression, Diabetes, Obesity, Odds Ratio 
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P-407 زبان برای طراحی سیستم پیشنهاد دهنده دیابت آنالین ایرانتحلیل محتوایی صفحات وب دیابت فارسی 

 2، محمدرضا حسیبیان2ارا، سید محمود ت1الهام اسدی

 Asadie911@mums.ac.ir،09383712940،دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .1

 یرانعضو هیات علمی گروه آموزشی انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ا .2

های مزمن به خوبی اثبات شده است و از آنجایی که پزشکان معموال وقت کافی برای توضیح مفاهیم نقش و آگاهی بیمار در کنترل  بیماری: سابقه و هدف

طالب موجود در اینترنت وجود بیماری و آموزش دقیق به بیمار ندارند، اینترنت توانسته در آموزش بیماران به کار گرفته شود. این در حالیست که نظارتی بر م

محققین این پژوهش، با آگاهی به اهمیت دسترسی کاربران به اطالعات ندارد و به همین دلیل امکان وجود اطالعات مخدوش و غلط در اینترنت متصور است. 

ر کشور و اهمیت کنترل بیماری توسط شخص بیمار، سالمت آنالین معتبر و صحیح، بر آن شدند تا به عنوان نمونه، در حوزه دیابت، بدلیل شیوع باالی آن د

گردآوری عوامل تاثیر گذار بر بیماری دیابت از مطالعات مختلف و اخذ نظر متخصص غدد و جمع آوری صفحات وب دیابت معتبر، سیستم پیشنهاد پس از 

 رین نتایج مورد نیازشان، طراحی نمایند. تزبان در حوزه دیابت را جهت هدایت کاربران به سمت مرتبطدهنده صفحات وب سالمت فارسی

پارامترهای مهم در بیماری دیابت از متخصص غدد و منابع معتبر، استخراج و در جدولی جهت ساخت پروفایل کاربر،  ذخیره مواد و روش ها:

سایت استخراج شدند. برای ای هر وبهسایت تخصصی دیابت، انتخاب شدند. تمام زیر لینکوب 9گردید. با توجه به معیارهای ورود به مطالعه، 

 هر صفحه مراحل زیر طی شد:

 دهی شدند.وزن SEOکلمات کلیدی استخراج و بر اساس استاندارد (1

 ها و کلمات اضافی حذف گردیدند.واژه( ایست2

دهنده هم ترکیب شد و پایگاه داده سیستم پیشنهاد با  3و  1آوری شد. مراحل های مرتبط جمعلغت (کلمات مترادف برای هر کلیدواژه با استفاده از فرهنگ3

 شود. هایش حاصل میرا تشکیل دادند. خروجی سیستم، برای هر کاربر، از ادغام اطالعات پروفایل کاربر با کلمات کلیدی و مترادف

واژه، بانک اطالعاتی حاصل ایست 8403817سایت معتبر انتخاب شد، پس از انجام پاکسازی و حذف وب 9سایت دیابت، وب 34از بین یافته ها:

پیشنهاد اول سیستم، دارای  10رکورد متمایز، برای کلمات کلیدی بود. نتایج روی  30384رکورد متمایز برای صفحات وب و  4653شامل: 

 بود. %67پیشنهاد اول،  20درصد و بر روی  Recall ،80و  precisionمیانگین 

ها، از لحاظ ساختاری و سایتزبان، بدلیل کیفیت پایین وبهای فارسیسایتتحلیل محتوایی بر وب هر چند انجام مطالعاتنتیجه گیری: 

نویسی مشکل است و عدم وجود استاندارد مشخص در نگارش و ساختارهای متفاوت نگارشی زبان فارسی، انجام تحقیقات گسترده در این برنامه

 شود.انجام بیشتر این مطالعات در حوزه سالمت، احساس می ساز  می کند، با این وجود لزومزمینه را مشکل

 دهنده، تحلیل محتواپیشنهاد دیابت، سیستم واژگان کلیدی:
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P-408  بررسی رابطه دیابت با میزان فریتین سرمی در بیماران تاالسمی ماژور تحت پوشش مرکز آموزشی درمانی

 بیمارستان طالقانی گرگان

 5محمد علی وکیلی  ،4افشانحمیدرضا بذر ، 3سکینه محمدیان  ، 1رش رضاییآ ، 2فرزانه سراى لو ،1آتنا مهر ، 1مائده برزگر،  1مریم منتظری

 marine.montazeri@yahoo.com دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان .1

 دانشجوی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان .2

 متخصصی کودکان، استادیار گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان .3

 ون ریز و متابولیسم، استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستانفوق تخصص غدد در .4

 دکترای آمار زیستی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان .5

بیماری بتا تاالسمی ماژور یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی در ایران و به ویژه در شمال کشور و  استان گلستان می باشد  سابقه و هدف:

د هموگلوبین طبیعی دچار نقص شده است. تزریق مکرر خون  موجب رسوب آهن در بافت های مختلف چون قلب و پانکراس و غدد که در آن تولی

عات درو ریز و ناکارایی آن عضو می شود و همچنین می تواند باعث بیماری های قلبی و دیابت و ناتوانی و مرگ زودرس را شود. با توجه به مطال

ایران ، مطالعه ای با هدف بررسی رابطه دیابت با میزان فریتین سرمی در بیماران تاالسمی ماژور تحت پوشش مرکز آموزشی محدود انجام شده در 

 درمانی بیمارستان طالقانی انجام شد.

کز آموزشی درمانی سال مراجعه کننده به مر 5مقطعی است  که بر روی کلیه بیماران تاالسمیک باالی  -: این مطالعه توصیفی تحلیلی روش اجرا 

( تقسیم 2000( و کنترل ضعیف )فریتین باالی 2000کودکان طالقانی انجام شد. بیماران بر اساس فریتین به دو گروه  کنترل خوب )فریتین زیر 

،سابقه فامیلی بندی شدند و قند خون ناشتای آنان اندازه گیری شد.متغیرهای دیگر مانند مدت زمان مصرف دیسفرال ، مقدار کل خون دریافتی 

، بعنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. همه داده ها در چک لیستی Cو  Bمثبت از نظر دیابت ، بیماری های کبدی از جمله هپاتیت 

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.  Spss16ثبت شد و پس از ورود به نرم افزار 

و در  %44.3( زن می باشند.شیوع دیابت در مردان %48.8نفر) 73(  مرد و %51.3نفر) 77نشان داد که بیمار تاالسمیک  150بررسی   یافته ها: 

از  %53( جزء گروه کنترل ضعیف قرار داشتند. %73بود.  سطح فریتین سرم مستقیما با بیماری دیابت مرتبط بود.اکثر بیماران دیابتی  ) %11زنان 

دو(رابطه آماری معناداری را بین جنس و اسپلنکتومی با  -)کای x2آزمون آماری (P<0.003)ثبت بودند. بیماران دیابتی دارای سابقه فامیلی م

برابر افراد غیر دیابتی می باشد . واحد های خون  1/8ولی نسبت شیوع دیابت در افراد هپاتیتی  (P>0.5)دربیماران تاالسمیک نشان نداد.  دیابت 

 (P<0.001)یشتر نسبت به غیر دیابتی ها بود.تزریقی در بیماران دیابتی بسیار ب

: دیابت یکی ازعوارض دیرهنگام هموسیدروز ثانویه به تزریق خون می باشد که با کنترل دقیق فریتین و هموگلوبین می توان ابتال نتیجه گیری

 به آن و سایر عوارض اندوکرین را به تعویق انداخت.

  CوBس ، عوارض اندوکرین ، فریتین ،هپاتیت تاالسمی ماژور ،دیابت ملیتو کلمات کلیدی :
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P-409 نقش عملکرد شغلی بر موفقیت شغلی و اعتماد به نفس 

 3، افسانه ملک پور تهرانی2، ساناز فصیحی1صدرا انصاریپور

 ansaripour_sadra@yahoo.com .شکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پز .1

 .استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران .2

 

، تجربه و سن در مطالعات مختلف، عواملی نظیر مشارکت جمعی و سابقه شغلی، توانایی های شناختی و تجارب، نیاز به پیشرفت سابقه و هدف:

امل بر عملکرد شغلی تاثیر مثبتی دارند. از آنجا که منابع انسانی از مهم ترین سرمایه های هر سازمان به شمار می رود، بررسی و شناسایی عو

با هدف تعیین ارتباط مرتبط با این منابع که می تواند بر عملکرد شغلی آن ها موثر باشند، از اهمیت روز افزونی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر 

 میان عملکرد شغلی با میزان موفقیت و اعتماد به نفس در کارمندان ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام گرفت.

نفر از کارمندان ستاد دانشگاه علوم پزشکی  240پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی مقطعی است. جامعه آماری این مطالعه شامل  مواد و روش ها:

نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. به منظور بررسی نقش عملکرد شغلی بر موفقیت شغلی و اعتماد  86بوده که  شهرکرد

به نفس کارکنان از ابزارهای پژوهشی شامل پرسشنامه های اطالعات دموگرافیک، عملکرد شغلی پاترسون، موفقیت شغلی رادسیپ و اعتماد به 

برای مقایسه داده های عددی وضریب همبستگی پیرسون  t-test، اسپیرمن،ANOVAاده گردید. از روش های آمار توصیفی، نفس آیزنگ استف

تجزیه و تحلیل  05/0کمتر از  Pدر سطح معنی داری  19SPSSبرای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد. تمامی داده ها با استفاده از نرم افزار 

 شدند.

سال بودند. 85/39±6/7( با میانگین سنی%43نفر مرد) 37( و %57نفر زن)49فرد مورد مطالعه  86ه های دموگرافیک نشان دادند از یافت یافته ها:

،باالی %8/55سال و 15-10،%3/9سال و 10-5،%14سال و 5،کمتر از %9/20نفر بودند. از لحاظ سابقه کاری 70نفر مجرد و  16که در این میان 

د. همچنین نتایج نشانگر عدم وجود رابطه معناداری بین اطالعات دموگرافیک با عملکرد و موفقیت شغلی و اعتماد به نفس با سال سابقه داشتن15

طبق ضریب همبستگی  >P).05/0(بودند. عملکرد شغلی و اعتماد به نفس با هم همبستگی مثبت و رابطه معنی داری دارند %95شاخص اطمینان

 (.   =19/0Pیان عملکرد شغلی و موفقیت شغلی دیده نشد)اسپیرمن رابطه معناداری م

با توجه به نتایج این پژوهش که برای نخستین بار نقش عملکرد شغلی را بر موفقیت و اعتماد به نفس کارکنان می سنجد میان  نتیجه گیری:

وجود رابطه متقابل بین عملکرد شغلی و اعتماد به عملکرد شغلی و اعتماد به نفس رابطه مستقیمی وجود دارد؛ لذا پیشنهاد می گردد به دلیل 

 نفس، مسئوالن با تقویت اعتماد به نفس پرسنل،زمینه بهبود عملکرد و درنتیجه موفقیت شغلی پرسنل را فراهم سازند.

 عملکرد شغلی، موفقیت شغلی، اعتماد به نفس، کارمندان واژگان کلیدی:
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P-410 Normal black kidney: a case report 

 Aliasghar Yarmohamadi1, Alireza Akhavan Rezayat1, Bahram Memar 2, Hamidreza Rahimi2, Cand P3, 

Arash Akhavan Rezayat3, Mohammad Ramezani3  

1. Department of Urology, Ghaem Educational General Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, 

Mashhad, Iran;  

2. Surgical Oncology Research Center, Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, 

Mashhad, Iran;  

3. Student Research committee, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

ramezanimh931@mums.ac.ir 

Background and Objective: A black kidney has 3 major differential diagnoses: hemosiderosis, lipofuscin 

pigment and melanotic renal cell carcinoma. Excluding lipofuscin, the other 2 are accompanied by an 

abnormal renal function. 

Patient Report: We report on a 25-year-old man who intended to donate a kidney to his cousin. On the 

operating room table when we incised the left flank region and exposed the kidney, we found a firm and 

black kidney so the operation was cancelled due to potential vascular injuries. Days after the incomplete 

procedure, we reviewed the donor's biochemistry and imaging to reassess his renal function, but the results 

showed quite normal renal function again. The result of Ham test was also negative. Two weeks later, we 

began the operation, removed the same left kidney and found that it was in the same conditions as it was 

before. We took the opportunity to send needle biopsies of the kidney for histopathologic analysis. The 

analysis showed a melanotic kidney without pathological changes in glomeruli and interstitium and 

vessels.  

Conclusion: A black kidney may result in hemosiderin, lipofuscin or melanin deposits in the kidney, 

which can confirm the diagnosis; however, special tests for underlying disease and renal function should 

be considered. Some causes of black kidney lead to abnormal function, but our patients's kidney returned 

to normal.  

Key words: Black Kidney, hemosiderosis, lipofuscin pigment, melanotic renal cell carcinoma. 
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P-411 تأثیر ماساژ در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان 

 1393 نیم سال دوم -بیمارستان بنت الهدی بجنورد

  2مهوان خداپرست، 1اشرف فیضی

 ، ایرانالهدی،  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیبیمارستان بنت ،مدیر پرستاری .1

ی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالالهدی، وایزر بالینی، بیمارستان بنتوپرس ،دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت ویژه نوزادان .2

 :khodaparast.mahvan@gmail.comایران

های اساسی بشر به خصوص برای رشد و تکامل است. امروزه استفاده از طب مکمل و جایگزین در حال تحریکات حسی از نیاز سابقه و هدف:

گیرد. ی در بخش مراقبت ویژه نوزادان بسیار کم تحت لمس قرار میها، شناخته شده است. نوزاد بسترافزایش بوده و لمس به عنوان یکی از روش

صدا یک احساس فیزیولوژیک است که شود. لمس یا تکلم بیدستکاری اضافه باعث دیسترس فیزیولوژیک )هیپوکسی، و تغییرات ضربان قلب( می

ای با هدف بررسی تأثیر آید. به همین منظور مطالعهجود میهای حس المسه در پوست و تجزیه و تحلیل آن در مغز به ودر نتیجه دریافت گیرنده

 های فیزیولوژیک نوزاد نارس و اطمینان از کاربرد آن انجام گرفت.ماساژ بر روی پاسخ

و مشخصات واحد پژوهش را دارا بوده، مداخله به طور  NICUنوزاد نارس بستری در بخش  25یک کارآزمایی بالینی بر روی ها: مواد و روش

 مرحله ) 4، تنفس و درصد اشباع اکسیژن در  روز انجام شد. تعداد ضربان قلب 5ای در سه ساعت متوالی به مدت دقیقه 15روزانه طی سه نوبت 

 دقیقه بعد از ماساژ( ثبت شد. 15دقیقه بعد از ماساژ و  5دقیقه قبل و  5قبل از شروع مداخله، 

بود که تفاوت  139 /68و در زمان سه  26/133زمان دو  ، در 60/129،در زمان یک  30/126پایه  میانگین تعداد ضربان قلب در زمانها: یافته

( و P<0/001مرحله میانگین تعداد تنفس وجود داشت) 4(. تفاوت آماری معناداری بین P<0/001مرحله وجود داشت) 4داری بین آماری معنا

 (.P<0/005ن وجود داشت)مرحله درصد اشباع اکسیژ 4تفاوت آماری معناداری بین 

توان نتیجه گرفت که لمس بر فیزیولوژی نوزاد نارس تأثیر باشد، میکه تحقیقات این سه متغیر در محدوده قابل قبول می از آنجایی نتیجه گیری:

باشد. به دلیل نقش کلیدی یهای رایج نوزاد نارس در روند سیر بهبودی و تکامل نوزاد نارس مؤثر مدارد. استفاده از این تکنیک در کنار روش

 باشد تا باعث ارتقای علمی حرفه پرستاری شود.پرستار در ارائه مراقبت به نوزاد نارس مداخله ماساژ، آموزش این تکنیک حائز اهمیت می

 نوزاد نارس، ماساژ، لمس کلید واژه:
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P-412 ه علوم پزشکی دزفول در بررسی ارتباط دینداری با افسردگی،استرس،اضطراب در دانشجویان دانشگا

 1394سال

 2، فائزه پورموسوی1، مجتبی راجی1، رضا نظرزاده 1محمد فیروزبخت

 mfiroozbakhtdums@gmail.com کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران .1

 دانشجوی دکتری حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران .2

اختالالت خلقی و رفتاری در جوامع امروز بسیار مشهود است،به عبارتی کمتر کسی دربرابر اختالالت روانی مصونیت دارد. مطالعات سابقه و هدف: 

روانی دربین دانشجویان درحال افزایش است. با وجود اهمیت آشکار ارتباط و تاثیر دینداری دهد که میزان شیوع اختالالت و بیماری های مینشان 

با این موضوع در ایران انجام نشده است. بنابراین پژوهش حاضر برای اولین بار، باهدف تعیین  ،اضطراب،افسردگی هیچ پژوهشی تا به هنگامو استرس

 ، انجام شد.دانشگاه علوم پزشکی درفولسردگی در دانشجویان ارتباط و تاثیر دینداری بر اضطراب،استرس،اف

نفر از دانشجویان رشته 165، و به صورت تصادفی برروی 1394تحلیلی و مقطعی در سال_پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفیمواد و روشها: 

،جنس،رشته رسشنامه اول، اطالعات دموگرافیک شامل سن. گردآوری اطالعات با استفاده از سه پرسشنامه بود. پانجام گرفت ،های مختلف دانشگاه

،که تغییرات خلقی اخیر و سازه های روانی بود 88/0با آلفای کرونباخ  21DASSتحصیلی،سال ورود،معدل،و پرسشنامه دوم، پرسشنامه

ستاندارد گالک و استارک با آلفای پرسشنامه ادهد،و پرسشنامه سوم، میعبارت مختلف مورد ارزیابی قرار 7،استرس،اضطراب را توسط افسردگی

پس از آگاهی از هدف پژوهش و کند. معیار ورود می،که الگوی دینداری را از ابعاد اعتقادی، تجربی،پیامدی و مناسکی بررسی بود 83/0کرونباخ 

حاصل ی هاداده رنظر گرفته شد.رضایت فرد،و معیار خروج کامل پر نکردن آیتم های پرسشنامه ها د اطمینان به محرمانه بودن اطالعات شخصی

 .فتندگرار تحلیل قرو تجزیه رد مو ،همبستگی پیرسون و لون برابر واریانس،مستقلtو آزمون  21spssده از نرم افزار ستفاابا 

ظر بعد اعتقادی بودند. دینداری ازن 4/21 ±9/2نفر( مونث، با میانگین سنی 86)%1/52نفر( مذکر و 79)%9/47دانشجویان مورد مطالعه  یافته ها:

درصد( و میزان  6/63درصد(، بعد مناسکی متوسط ) 9/60درصد(، بعد پیامدی متوسط ) 5/74درصد(، بعد عاطفی قوی ) 1/59درحد قوی )

 بررسی نشان داد که میزان دینداری در دو جنس .درصد(، بیشترین نمونه را به خود اختصاص داده بود 3/77دینداری کلی دانشجویان درحد قوی)

(و دانشجویان دختر از دینداری باالتری برخوردار بودند. دینداری با رشته،سال ورود و سن ارتباط آماری p=0/026   t=2/23متفاوت)

نتایج  .درصد( گزارش شد 8/51درصد(و استرس خفیف ) 4/36درصد(، اضطراب متوسط ) 4/56میزان افسردگی درحد متوسط ) نداشت.همچنین

بین افسردگی،استرس و اضطراب با سن،رشته و سال ورود  (.p=0/028   t=2/18دانشجویان پسر، بیش از دختران است)نشان داد که افسردگی 

همچنین مشاهده شد که تقریبا افرادی که از دینداری باالیی برخوردار بودند، نمره  .((P>0/05دانشجویان تفاوت معنادار آماری وجود نداشت 

    P=0/61(و استرس)P=0/67    r=-0/040(، اضطراب)P=0/27    r=-0/106این حال دینداری با افسردگی)افسردگی کمتری داشتند،ولی با 

r=0/048.هیچ رابطه خطی معناداری نداشت ) 

این  علی رغم انتظار، ارتباط بین دینداری با استرس،اضطراب،افسردگی نتیجه معنادار آماری نداشت. بنابراین چون برای اولین بار نتیجه گیری:

 شود که پژوهشگران عالقه مند، همین موضوع را در دانشگاه های دیگر و با جامعه آماری باالتر انجام دهند.میارتباط بررسی شده است، توصیه 

  دانشجویان ،، افسردگیاضطراب ،استرس ،دینداری واژه های کلیدی:
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P-413 1394ن دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سالبررسی میزان پایبندی دینی و عوامل موثر برآن در دانشجویا 

 1، مجتبی راجی1گرامی، امین 1، رضا نظرزاده1، منا مشکوریا1، احسان بهرام پور1روزبختیمحمد ف

 mfiroozbakhtdums@gmail.com حقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایرانکمیته ت .1

 

و یکدیگر ر کنادرشی ارزمجموعة دو ین احاضر ل حاان دریری انشگاههادر داجتماعند. در اغالب و  مسلّطوی نیردو ین و دعلم سابقه و هدف: 

شها به نسل ل ارزنتقااطریق ازین دیگر ی دسوازتأثیر میپذیرند. ، شیارزمجموعة دو ین ازاتی جادربه ن نشجویا،و داندر دارچالش باهم حضوه در گا

ینی ی دهارفتادات و رعتقا، اهات باورضعیوست که آن اپی درحاضر مطالعه هد. دمیار تحت تأثیر قرای را هر جامعهة یندان، آنوجوان و جو

 سی کند.ربرآن را مل مؤثر براعووه و ین گرای مذهبی نگرشها،و بسنجدن را در ابعاد مختلف نشجویادا

انجام گرفت. دراین پژوهش به صورت تصادفی  1394تحلیلی وبه صورت مقطعی در سال_مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفیمواد و روشها: 

هدف پژوهش و اطمینان به محرمانه  و پس از آگاهی ازپرسشنامه بین دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی دزفول توزیع شد،  190

پرسشنامه بصورت کامال پرشده باز گردانده شد. گردآوری اطالعات با استفاده از دو پرسشنامه اطالعات دموگرافیک 165، بودن اطالعات شخصی

ز ابعاد اعتقادی،تجربی،پیامدی ،جنس،رشته تحصیلی،سال ورود،معدل،و پرسشنامه استاندارد گالک و استارک بود، که الگوی دینداری را اشامل سن

کند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات مختلف برروی نمونه های متفاوت، مورد تایید قرار گرفته،و آلفای کرونباخ میو مناسکی بررسی 

شخصی فرد،و معیار خروج عدم میباشد. معیار ورود رضایت  83/0و بعد مناسکی 72/0،بعد پیامدی 75/0،بعد عاطفی 81/0آن برای بعد اعتقادی 

، همبستگی پیرسون مستقلtو آزمون  11/5spssده از نرم افزارستفااها با داده رضایت و کامل پر نکردن آیتم های پرسشنامه در نظر گرفته شد.

 .فتندگرار تحلیل قرو تجزیه رد مو و لون برابر واریانس ها

نفر( را زنان تشکیل 86)%1/52نفر( نمونه ها را مردان و 79)%9/47( و %1/89سال)24-20بین دامنه سنی دانشجویان مورد مطالعه بیشتر  یافته ها:

درصد(و بعد  9/60درصد(، بعد پیامدی متوسط ) 5/74درصد(، بعد عاطفی قوی ) 1/59میزان دینداری ازنظر بعد اعتقادی در حد قوی ) دادند.می

درصد( گزارش شد. میزان  3/77داشتنند. میزان دینداری کلی دانشجویان درحد قوی)درصد( بیشترین فراوانی را  6/63مناسکی درحد متوسط )

با  دینداری دانشجویان هوشبری میانگین نمره کمتر و دانشجویان اتاق عمل میانگین بیشتری نسبت به سایر رشته ها داشتند،با این حال دینداری

(. بعد اعتقادی، عاطفی و پیامدی در دانشجویان دختر و پسر یکسان، اما P>0/05رشته و سال ورود دانشجویان ارتباط معنادار آماری نداشت )

(و دانشجویان دختر از بعد مناسکی باالتری برخوردار بودند. همچنین بین میزان دینداری با سن رابطه p=0/026   t=2/23بعد مناسکی متفاوت)

 مشاهده نشد. 05/0معناداری درسطح 

یق نشان داد میزان دینداری دانشجویان در حد متوسط روبه باالست. این موضوع ضرورت تالش فرهنگی بیشتر یافته های تحق نتیجه گیری:

 کند.میمسئوالن دانشگاه را با ابزار و رسانه های جدید، برای ارتقا و تعمیق فرهنگ دینی دانشجویان، گوشزد 

 دانشجویان ،ابعاد دینداری ،ارک، الگوی گالک و استمیزان پایبندی دینی ،دینداری واژه های کلیدی:
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P-414  بررسی و مقایسه آگاهی دانشجویان پزشکی و بهداشت عمومی از کنترل و درمان سل بااستراتژیDOTS 
 3سعیدی معصومه ،2ن،اکبردرخشا1نمحمدواحدیا

 .مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم نشگاهبهداشت،دا دانشکده علمی عضوهیات .1

 .مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه پزشکی،دانشکده چشم استادگروه .2

 saeidim911@mums.ac.ir مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه دانشجویی،دانشکده تحقیقات کمیته .3

برای تشخیص ، درمان و مراقبت از بیماریها، از اهداف اصلی آموزش پزشکی  آموزش مناسب دانشجویان علوم پزشکی و آماده نمودن آنان مقدمه:

ویان محسوب می گردد با توجه به تطبیق محتوای آموزشی با نیازهای جامعه و شیوع باالی بیماریهای عفونی در کشور، بر آن شدیم تا آگاهی دانشج

 بسنجیم.  DOTSپزشکی و بهداشت را در زمینه بیماری سل و 

که به روش طبقه ای و تصادفی  نفر از دانشجویان بهداشت عمومی و دانشجویان سال آخر پزشکی 90در مطالعه ای مقطعی ، و روش ها:مواد 

نتایج با استفاده از آزمون های توصیفی  سوال در مورد بیماری سل بود راتکمیل و40ساده انتخاب شده بودند پرسشنامه پژوهش را که مشتمل بر

 آنالیز شدند. SPSSو تحلیلی در 

و میانگین نمرات آگاهی ، تشخیص و  20از مجموع  9.24+2.091میانگین نمره آگاهی دانشجویان بهداشت عمومی در مورد بیماری سل نتایج:

نمره  و میانگین 20از  8.67+1.954بود. میانگین نمره آگاهی دانشجویان پزشکی در مورد بیماری سل  40از  16.91+3.168درمان دانشجویان 

آماری معنی داری بین اطالعات عمومی و ارتباط بود.  40از  16.42+3.720آگاهی، تشخیص و درمان دانشجویان پزشکی در مورد بیماری سل 

(. ارتباط آماری معنی داری بین جنسیت و رشته تحصیلی و آگاهی، p=0.000و r=0.681تخصصی دانشجویان در مورد بیماری سل موجود بود)

 (. P>0.05مان دانشجویان در مورد بیماری سل وجود نداشت )تشخیص و در

در سطح قابل قبولی نمی باشد و احتیاج به تجدید نظر کلی  DOTSآگاهی دانشجویان پزشکی و بهداشت در زمینه بیماری سل و نتیجه گیری: 

 در زمینه آموزش بیماری سل در دانشکده های پزشکی و بهداشت دارد.

 سل -آگاهی-دانشجویان پزشکی و بهداشت عمومی-DOTSواژگان کلیدی: 
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P-415 بررسی سمیت سلولی درموباند بر روی محیط کشت سلولهای قلب انسان رده H9C2 با روش رقیق سازی

 عصاره

 

 2راد جاللی حسین،1سیماافشارنژاد

 مشهد آزاداسالمی دانشگاه پزشکی دانشکده یبیوشیم پزشکی،گروه نوآوری مرکزتحقیقات 1
 iran2rad@gmail.com واحدمشهد آزاداسالمی دانشگاه پزشکی دانشکده پزشکی دانشجوی 2

 

 سابقه و هدف:

از  اغلب در انواع جراحی ها به عنوان چسب جایگزین بخیه استفاده می شود.اکتیل سیانوآکریالت که با نام تجاری درموباند معروف است-2اخیرا 

این رو می بایست دارای سازگاری بافتی و عدم سمیت سلولی باشد. هدف این مطالعه بررسی سمیت سلولی درموباند بر روی سلولهای قلب انسان 

 بود. MTTassayبوسیله روش  H9C2 رده

از یک کپسول درموباند و سپس کشت سلولی، کشت داده شدند  cc  50در فالسک های  H9C2در این مطالعه ابتدا سلولهای  مواد و روش ها:

به C 37̊ و درجه حرارت %100ساعت در رطوبت  24گرم ساخته شد و پس از  3/1بلوک های پلیمری به شکلهای استوانه ای با وزن تقریبی 

ی شیکر به مدت پنج شبانه بر رو DMEM سپس این بلوک ها با توجه به وزن، درون محیط کشت( انکوبه گردید. settledمنظور سخت شدن )

ختلف انکوباتور قرار داده شد تا تمام مواد موثره حل شدنی آن در محیط آزاد گردد. بر اساس وزن بلوک مورد نظر عصاره تهیه شده با رقت های م

سلولها، روز در محیط کشت و در مجاورت با  6و  4ساعت  72و  24،48برای افزودن به سلولها آماده گردید.عصاره آزاد شده از درموباند بمدت 

 وضعیت سلولها از نظر کیفی و کمی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

ساعت، بین کلیه رقتهای عصاره حاصل از چسب با گروه کنترل که هیچگونه عصاره ای دریافت  72پس از  MTTدر بررسی نتایج آزمون  یافته ها:

سلولها شد که این مطلب  %15ور باعث کاهش و عدم رشد تنها (. همچنین عصاره مذکP>0.05نکرده بودند اختالف معنی داری وجود نداشت )

توسط میکروسکوپ فاز معکوس،  H9C2در بررسی کیفی بر روی سلولهای نشاندهنده عدم وجود سمیت درموباند برای سلولهای قلب می باشد. 

 عصاره آزاد شده از درموباند اثر سیتوتوکسیسیتی پس از یک هفته نشان نداد.

ا توجه به ارزیابی کیفی و کمی انجام شده علیرغم اینکه درموباند ماده توکسیک از خود نشت می کند اما بر این ماده برای سلولهای ب نتیجه گیری:

 قلب انسان سمیت سلولی ندارد.

 MTT، سمیت سلولی، درموباند، H9C2رده سلولی اپتلیال قلب انسانی  واژگان کلیدی:
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P-416 ریکومونایی و ارتباط آن با دیابت در مراجعه کنندگان بهبررسی میزان شیوع واژینیت ت 

 1392درمانگاههای زنان بیمارستان های دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران در سال 

 2زاهدی نازلی ،2 عارف محمدی نسرین، 2سیدمحمدجوادمیرلوحی،1 زاده بلقیس حمید

 عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران .1

 mj.mirlohi@gmail.com دانشجو، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران .2

رتباط آن با دیابت در مراجعه کنندگان به درمانگاههای زنان بیمارستان : این مطالعه به منظور بررسی میزان شیوع واژینیت تریکومونایی و اهدف

 انجام شده است. 1392های دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران در سال 

خانم مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان های دانشگاه آزاد اسالمی  144: در این مطالعه مشاهده ای از نوع مقطعی، روش مطالعه

وارد مطالعه شدند. این افراد از نظر ابتال یا عدم ابتال به واژینیت تریکومونایی مورد بررسی قرار گرفتند و ارتباط آن با  1392حد تهران در سال وا

 دیابت بررسی گردید.

د که ارتباط آماری معناداری با درصد( از بیماران مورد بررسی از نظر تریکوموناس واژینالیس مثبت بودن 6/7نفر ) 11: در این مطالعه یافته ها

  (P<0.05)ابتالی افراد به دیابت و نیز وضعیت تاهل) مطلقه و بیوه بودن( افراد داشت. 

: در مجموع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آنها با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه چنین استنباط می شود نتیجه گیری

 د از خانم ها به واژینیت تریکومونایی مبتال می گردند که در افراد دیابتی این میزان بیشتر خواهد بود.که نزدیک به ده درص

 : واژینیت، تریکوموناس واژینالیس، شیوع، دیابتواژه های کلیدی
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P-417 Hereditary nonpolyposis colorectal cancer and familial colorectal cancer in 

northeasthern  Iran 

Mahla Rahmani Khorram1 , Ladan Goshayeshi2, Abbas Esmaieelzadeh2 ,Ali Bahari2 , Kamran 

Ghaffarzadegan3, Alireza Khuiee3, Labbaf M2 , Kambiz Akhavan Rezayat2, Azita Ganji2, Pedram H2, 

Ghanaiee O2, Ali Mokhtarifar2, Mozaffari H2 

1. Student research committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

2. Department of  gasteroenterology and hepatology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

3. Department of   Pathology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

 

Background: There is a lack of data on familial aggregation of colorectal cancer (CRC) in northeast of Iran. 

We aimed to determine the frequency of hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC) and familial 

colorectal cancer (FCC) and to determine the frequency of extracolonic cancers in these families in mashhad. 

Methods:We reviewed documents of 202 patients with a pathologically confirmed diagnosis of CRC which 

pathology block were available in referral  emamreza hospital in mashhad   between 2014-2015. We found 

HNPCC and FCC families based on the Amsterdam II criteria and  revised Bethesda and also interviewed 

them for family history of CRC and extracolonic tumors. The family history was taken at least up to the 

second-degree relatives. 

Results:During 2014-2015, a total of 202 CRC cases have been assesed. Clinical diagnosis of HNPCC was 

established in 4(2%)probands with amesterdamII criteria and 83(41.3%)with revised Bethesda  criteria. 

26.7%(54) of our patients were under 45 years old. 

Family history of CRC was more frequently reported by early-onset (AGE<=45Y)than by late-onseT 

(AGE>45) patients (58.3% vs. 31.1% p < 0.001). 

Right colon cancer was the most frequent site (30.8%) observed in patients with positive family history of 

colorectal cancer. 

Conclusions:We found a relative high frequency of HNPCC (2%)amsterdamII among CRC cases in our 

region and 40.5% had revised Bethesda criteria which immunuhistochemical   or molecular study  to   

confirm HNPCC should performed   . Further studies  in this field and designing a specific screening and 

national cancer registry program for HNPCC and FCC families in this area  should be conducted. 

Keywords: Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer,  northeast 
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P-418 Distribution of colorectal  Polyps :crosssectional study in northeastern iran 

Mahla Rahmani Khorram1, Ladan Goshayeshi1, Kamran Ghaffarzadegan1, Ali Bahari1, Abbas 

Esmaeelzade1, Kambiz Akhavan Rezayat1, Sara Jangjoo1 

4. Department of gasteroenterology and hepatology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

mahlarahmany73@gmail.com 

 

Background & Aim: Majority of colorectal carcinomas (CRCs) arise from adenomatous polyps. One 

approach to prevention is based on recognition and removal of polyps. The distribution of polyps in the colon 

may affect the efficacy of screening modalities.The aim of this study was to determine pathology 

characteristics of colorectal polyps in the northeast Iran.  

Methods: This cross sectional survey covered 437 polypectomies and polyp biopsys, with anatomical 

distribution, and histopathology of the polyps described in 2013--2015 in Emam Reza hospital in Mashhad. 

Results: Polyps were observed in235malesand202females with mean age of 52.96YO. The distribution was 

35.01(153) percent located in the rectum, 34.3(150) percent in the sigmoid colon, 9.3(41) percent in the 

descending colon, 8.2(36) percent in the transverse colon, and8.6(38)percent in ascending colon and 

5.4(24)percent  in the cecum. Adenomas were present in 72.3% cases, of these 83.3% were left-sided and 

16% were right-sided. among adenomatous polyps there were 46.7% tubular adenoma, 20.6% tubulovillous, 

3.4%villous, 1.4%serrated.high grade dysplasia was observed in 29.3% of our patient.Of total 437 patients 

129 (29.5%) were under age 45YO. 

Conclusion: This study showed a significant number of adenomas in left side.The increasing right-sided 

prevalence of these lesions with age suggests that evaluation of the proximal bowel is particularly important 

in older people. And also high prevelance of colorectal polyps in younger patients were observed. 

Keywords: Polyp distribution - polypectomy - pathology - screening significance: 
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P-419  مطالعه انواع خودزنی در مبتالیان به اختالالت روانپزشکی و ارتباط آن با نوع بیماری در مراجعه کنندگان به

 92-93بخش روانپزشکی بیمارستان شهید لواسانی در سال های 

 3سیدمحمدجوادمیرلوحی ،2 آتشانی ناصری ،فاطمه1 پناهی شریعت وحدت مریم سیده

 عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران -1

 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران -2

 mj.mirlohi@gmail.com یقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهراندانشجو، کمیته تحق -3

 : این پژوهش به منظور مطالعه انواع خودزنی در مبتالیان به اختالالت روانپزشکی و ارتباط آن با نوع بیماری در مراجعه کنندگان به بخشهدف 

 انجام شد. 92-93روانپزشکی بیمارستان شهید لواسانی در سال های 

نفر از بیماران مبتال به بیماری های روانپزشکی که  42: پژوهش حاضر مطالعه مشاهده ای از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی می باشد. روش مطالعه

ع اختالل روانی خودزنی کرده بودند وارد مطالعه شدند و شیوع انواع خودزنی، وسیله مورد استفاده آن ها برای انجام این عمل و ارتباط آن با نو

 مورد بررسی قرار گرفت.

 2.4درصد به وسیله آتش،  4.8درصد از بیماران به وسیله اشیای تیز و برنده،  90.5: نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که یافته ها

 2.4درصد سر و گردن،  19بیماران اندام ها، درصد از  76.2درصد به وسیله سایر موارد اقدام به خودزنی نمودند. در  2.4درصد به وسیله سنگ و 

( اما نوع بیماری ارتباط P>0.05درصد شکم محل خودرنی بود. سن و جنسیت بر محل و وسیله خودزنی تاثیری نداشت) 4و2درصد تنه و 

 (.P=0.0001معناداری را نشان داد)

می شود که خودزنی در بیماران مبتال به بیماری های روانپزشکی : در مجموع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط نتیجه گیری

 عمدتا با استفاده از اشیای نوک تیز و در ناحیه اندام ها می باشد.

 : بیماری های روانپزشکی، خودزنی، اختالل روانیواژه های کلیدی
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P-420 انشکده پزشکی مشهد در سال مقایسه  میزان همدلی با بیمار  در دستیاران تخصصی رشته های بالینی  د

 1393-1394تحصیلی

 6مقدم دادگر ملیحه ، 5 رضایت خوان امیر ، 4 شجاعی زاده حبیب رضا ، 3 شاهینی نجمه ، 2 رضایت اخوان کامبیز ، 1 بهدانی فاطمه

 ایران مشهد، ,مشهد پزشکی علوم دانشگاه ، پزشکی ،دانشکده سینا ابن بیمارستان ، رفتاری علوم و روانپزشکی تحقیقات مرکز ، روانپزشکی استاد .1

 ایران مشهد، ,مشهد پزشکی علوم دانشگاه استادیار .2

 کمیته و ایران مشهد، ,مشهد پزشکی علوم دانشگاه ، پزشکی ،دانشکده سینا ابن بیمارستان ، رفتاری علوم و روانپزشکی قیقاتتح مرکز ، روانپزشکی تخصصی دستیار .3

 Shahinin921@mums.ac.irایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته ایران د،مشه ,مشهد پزشکی علوم دانشگاه ، پزشکی ،دانشکده ارتوپدی تخصصی دستیار .4

 ایران مشهد، مشهد، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته ایران مشهد، ,مشهد پزشکی علوم دانشگاه ، پزشکی ،دانشکده . پزشکی دانشجوی .5

 ایران مشهد، ,مشهد پزشکی ومعل دانشگاه ، پزشکی دانشکده اجتماعی، پزشکی گروه استادیار .6

همدلی یکی از مهمترین فاکتورها در ارتباط پزشک با بیمار است . که برای هر دو بیمار و پزشک سودمند می باشداین مطالعه با سابقه و هدف:

 هدف دستیابی به نمره همدلی در دانشجویان دوره دستیاری صورت گرفت 

انجام شد . دستیاران چند رشته پرسشنامه همدلی  1393دستیار تخصصی   در سال 74که بر روی  در این مطالعه توصیفی  مقطعیمواد و روش :

سطح .انجام شدchi-square  ، t testsانجام شد. و ازمون های اماری  21ورژن   spssجفرسون را تکمیل کردند . انالیز داده ها توسط نرم افزار 

 ه شددرنظر گرفت 0.05معنی داری در تمام ازمون ها 

( بوده است .در SD:15.14±)87.06درصد نمونه ها زن بودند .میانگین نمره کل همدلی در نمونه ها   65درصد نمونه ها مرد و  38.4: یافته ها

( و مراقبت دلسوزانه SD:13.11±) 38.90 :)این مطالعه میانگین نمره همدلی در سه حیطه نیز محاسبه شد.میانگین نمره احترام گذاشتن

39.27 (±SD:7.94: و ایستادن همراه با بیماران ) 8.89(±SD:2.80),,  می باشد . بین سه رشته روانپزشکی ، داخلی و جراحی در نمره کلی

( تفاوت معنی دار اماری وجود داشت .نمره همدلی با توجه به عالقه   p value : 0.008احترام گذاشتن)  و نمره( وp value: 0.001همدلی) 

 p value≤0.05داد کشیک تفاوت اماری داشت به رشته و تع

این مطالعه نشان داد که همدلی در زنان،  سال چهارم و سن های پایین تر . بیشتراست مطالعه همچنین نشان داد که نمره همدلی  جه گیری :نتی

 عث اتفزایش همدلی می شود در رزیدنت های روانپزشکی بیشتر از رشته جراحی است که مواجهه و اموزش حرفه ای در این زمینه با

 : همدلی ، دانشجوی پزشکی ، پرسشنامه جفرسونکلیدی واژگان 
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P-421 A study on bacterial profile and their antibiograms of burn wound infections in Burn 

Intensive Care Unit 

Alireza Sedaghat ¹, Hasan Abbaspour², Ali Ahmadabadi³, Majid Khadem Rezaiyan⁴, Mohammadreza 

Khojasteh5 

1. Assistant professor, Fellowship of critical care medicine, Cardiac Anesthesia Research Center, Mashhad University of 

Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

2. Anesthesiologist, Fellowship of critical care medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.  

3. Assistant professor of surgery, Burn department of Imam Reza Hospital, Surgical Oncology research center, Mashhad 

University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

4. Resident of Community Medicine, Student Research Committee, Department of Community Medicine and Public Health, 

Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

5. Islamic University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. khojasteh.f74@gmail.com 
 

Background and Objectives: Infection is an important cause of mortality in burns. It has been estimated 

that 75% of all deaths following thermal injuries are related to infections.  The rate of nosocomial infections 

are higher in burn patients due to various factors like nature of burn injury itself, immunocompromised status 

of the patient, invasive diagnostic and therapeutic procedures and prolonged ICU stay.The study was carried 

out to determine the bacterial profile and antimicrobial susceptibility of the isolates and to describe the 

change in trends over the study period  
Martials and Methods: A retrospective study of major aerobic bacterial isolates from pus/wound swabs 

taken from patients admitted to the burn intensive care unit (BICU) at Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran, 

over a period of 3 years (March 2012-March 2015) was undertaken The specimens were cultured using 

aerobic microbiological techniques. Antimicrobial susceptibility testing to different agents was carried out 

using the disc diffusion method.  

Results: Of 1163 cultures 145 of them (12.5%) were negative. Acinetobacter spp.  was found to be most common 

isolate (41%) followed by Pseudomonas aeruginosa (17.5%), Klebsiella spp. (16.9%), Proteus spp. 

(3.3%), Enterobacter spp. (2%), Staphylococcus aureus (1.2%) and others (5.6%). 

Although  Acinetobacter spp.  continued to remain the predominant isolate over the three years, a constant 

and significant increase in the incidence of Klebsiellaspp. and Acinetobacter spp. were found. Colomycin was 

found to be the most effective drug against gram negative bacteria, however, resistance to it was significantly 

increased over 3 years. For S.aureus Vancomycin (95.3% Suseptible) found to be the most effective drugs. 

Most of the isolates showed high level resistance to antimicrobial agents.  Susceptibility of P. aeruginosa to 

ceftazidime has decreased markedly. 

Conclusion: In-depth knowledge of the bacteria causing infectious complications and of their antibiotic 

susceptibilities is a prerequisite for treating burn patients. Our study shows shifts in the microbial spectrum 

and their antibiogram, which mandate frequent reassessments. 

Keywords: Bacterial profile, Antibiogram, Burn 
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P-422 
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه دار مراجعه کننده به فرهنگ سراهای شهرداری مشهد در زمینه 

 بازیافت پسماند

 3 ، علی اکبر دهقان2 ، فریده صادقی قوچانی1مریم رحمانی
 ،rahmaanim911@yahoo.comمشهد،وی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشج .1

 دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد .2

  هدمشدانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، .3

 

کنند تا بعد سوزانده شوند. همه این راه ها برای محیط ها یا در خاک دفن شده یا در مناطقی نزدیک شهرها، انبار میدر ایران زباله سابقه و هدف:

شود.زباله زیست خطرناک است و باعث فرسایش خاک، آلودگی هوا، زشت کردن طبیعت و نامناسب شدن محیط طبیعی برای حیات وحش می

ادیر زیادی گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن تولید کرده و حجم زیادی شیرابه از آن خارج می شود که سبب آلودگی آب های زیر زمینی و خاک مق

نحوه تنظیم میباشند ازطرفی جامعه و به خانه ن اـکدکوه هنددپیوند ان به عنوم نجااسره و یندآنسل ز فرهنگسا، مربىان به عنومیگردد.زنان نیز 

شته داگى دلوآنتیجه کاهش ف و در مصرى لگواتغییر در مهمى ر نقش بسیاانند مىتوه زنان است،بنابراین به عهدف درخانه چگونگى مصرو ید خر

تعیین آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان خانه دار مراجعه کننده به فرهنگ سراهای شهرداری مشهد در زمینه بازیافت هدف از این پژوهش . ندباش

 ی باشد.م پسماند

پرسشنامه در مناطق  95از طریق پرسش نامه انجام گردید.طی این پژوهش  1394این مطالعه توصیفی مقطعی بوده که در سال  مواد و روش ها:

 ثبت شد و مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. 16مختلف شهر مشهد تکمیل گردید.داده ها در نرم افزار نسخه 

زنان  %20.5زباله قابل بازیافت را به ماشین های وابسته به شهرداری و  2زنان منطقه %23.9منطقه شهر،  4ده در طی بررسی انجام ش یافته ها:

زنان با تحصیالت لیسانس عقیده دارندکه تفکیک  %28.7زباله های قابل بازیافت را به اماکن مشخص شده شهرداری تحویل می دادند و  4منطقه

% زنان، موثرترین روش آموزش بازیافت را از طریق رادیو وتلویزیون می دانند.در بخش آگاهی  72.6نجام گیرد. پسماند بایستی از محل تولید ا

زنان زباله های قابل بازیافت را با اهداف زیست محیطی به  %57.4زنان نسبت به زباله خشک و تفکیک آن اگاهی دارند و در بخش نگرش  67.4%

از زنان مراجعه کننده  %66.3زنان زباله های قابل بازیافت را تفکیک مینمایند.  در مجموع %88.4عملکرد نیز شهرداری تحویل می دادند؛ در بخش

 سال می باشند.26-40در بازه سنی

صا این مطالعه نشان داد میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان در سطح قابل قبولی قرار داشته اما با جنبه های آموزشی بیشتر، خصو نتیجه گیری:

 از طریق تلویزیون میتوان شاهد عملکرد بهتری از زنان بود.

 بازیافت مواد زاید جامد -فرهنگ سراهای شهرداری مشهد -زنان خانه دار واژگان کلیدی:
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P-423 آذر شهر گرگاندرمانی پنج-باکتریوری بدون عالمت در زنان دیابتی و غیردیابتی مرکز آموزشی 

، 4، محمدعلی وکیلی 3، حمیدرضا تجری2، علیرضا ممشلی 1صدف لطیفی ،1فریبا اسمعیل مشرفی ،1مهری آقاگلی زاده بقمچ ،1سیده زکیه سیدی

 5حمیدرضا بذرافشان

 megoli72@yahoo.com  دانشجوی پزشکی عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران .1

 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران  .2

 ادراری، استادیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایرانمتخصصی و جراح بیماریهای کلیه و مجاری  .3

 دکتری آمار زیستی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران .4

 وق تخصص غدد، دانشیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، سرپرست کلینیک دیابت طلوع تهران، ایران ف .5

باشد. کنترل باکتریوری بدون عالمت در بیماران دیابتی شایع است و زمینه ساز عفونت های مجاری ادراری در این بیماران می سابقه و هدف:

تواند از آسیب به ارگان ها در دستگاه ادراری جلوگیری کند. هدف از این مطالعه بررسی باکتریوری بدون عالمت در بین افراد دیابت ملیتوس می

 دیابتی با توجه به عوارض آن و مقایسه آن با افراد غیردیابتی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پنج آذر شهرستان گرگان بود.

زن دیابتی  131تحلیلی بوده و به روش موردشاهدی جهت مقایسه باکتریوری بدون عالمت در  -مطالعه حاضر از نوع توصیفیها: مواد و روش 

ای براساس هدف پروژه زن غیر دیابتی بستری در این بیمارستان انجام شده است. پرسشنامه 131آذر و ایی دیابت بیمارستان پنجدر کلینیک سرپ

هر دو و با راهنمایی اساتید و شامل متغیرهای مختلف برای تمامی افراد مورد مطالعه تهیه و توسط محقق تکمیل گردید. آزمایش کامل ادرار برای 

های تکمیل شده، کدبندی و از شد و در صورت وجود باکتریوری، کشت ادرار انجام و نتیجه در پرسشنامه درج گردید. پرسشنامهستگروه درخوا

 (p˂0.05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.) SPSSافزارهای آماری طریق اپراتور در کامپیوتر ذخیره شدند و سپس از طریق نرم

باشد که میانگین سال می 09/45 ± 9/17سال و در گروه شاهد،  5/48 ± 1/10ه مورد، میانگین و انحراف معیار سن به لحاظ سن در گرو یافته ها:

دار در میزان قند ادراری و  از نظر وجود هماچوری در دو گروه داری نداشتند. اختالف آماری معنیسن دو گروه همگن بوده و اختالف آماری معنی

( بود یعنی قند ادرار در گروه دیابتی و هماچوری در گروه غیردیابتی بیشتر است. اختالف P≥0008/0( و ) P≥ 0001/0مشاهده شد و به ترتیب )

مورد باکتریوری در گروه یک  17، پروتئین ادراری، پیوری، باکتریوری بین دو گروه یافت نشد. در بررسی نتایج کشت از PHداری از نظر معنی

مورد باکتریوری  9درصد( کوکسی گرم مثبت ، گزارش شد و از  9/5نفر ) 1و E.coliدرصد( 6/17نفر ) 3د( منفی، درص 5/76نفر ) 13)موردها( 

درصد( باسیل گرم مثبت گزارش شد. بعد از  1/11مورد ) 1و   E.coliدرصد(  1/11مورد ) 1درصد( منفی،  8/77مورد ) 7گروه دو )شاهدها( 

(. P> 05/0داری در دو گروه مشاهده نگردید )اکتریوری در دو گروه پس از انجام آزمون اختالف معنیادغام موارد مثبت، جهت مقایسه وجود ب

 بود. E.coliشایع ترین ارگانیسم در باکتریوری بدون عالمت در این مطالعه 

 بود.شیوع باکتریوری بدون عالمت در دو گروه بیماران دیابتی و غیردیابتی یکسان  در این مطالعه نتیجه گیری:

 اشرشیاکالیباکتریوری بدون عالمت، دیابت، زنان،  واژگان کلیدی:
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P-424 بررسی تاثیر برگزاری راند آموزشی ویژه، بر کارایی دستیاران اطفال در بخش گوارش کودکان 

 1خاکشور ،علی1جعفری ،سیدعلی1کیانی محمدعلی،1 سعیدی معصومه

 Masumeh_saeedi@yahoo.com  مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه دانشجویی،دانشکده تحقیقات کمیته. 1

 مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم پزشکی،دانشگاه اطفال،دانشکده دپارتمان. 2

قش اساسی در یادگیری دانشجویان به عهده دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر محیط های بالینی و روش آموزشی اساتید ن زمینه و هدف:

 برگزاری راندآموزشی ویژه  بر کارایی دستیاران اطفال انجام شد.

موزشی نفر گروه شاهد( انجام شد. مداخله آ 15نفر گروه مورد و 15نفره از دستیاران) 30تحقیق به صورت نیمه تجربی در یک گروه  روش بررسی:

در گروه مورد در یک دوره یک ماهه به صورت یک ساعت آموزش در روز توسط اساتید گوارش کودکان انجام شد. در گروه شاهد هیچ مداخله ای 

 و با آزمون های توصیفی و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 13نسخه spssصورت نگرفت. داده ها توسط نرم افزار 

نشجویان گروه مداخله آموزشی از شرکت در این دوره آموزشی احساس رضایت داشتند. میانگین و انحراف معیار نمرات درصد دا100 نتایج:

(. میانگین و انحراف معیار نمرات <0/05p( بود)7/02+45/200)test-post( و در 5/14+37/933) test-preدانشجویان گروه کنترل  در  

(.یافته ها نشان داد >0/05p( بود)6/72+65/600) test-post( و در 3/73+37/533)test-pre دانشجویان در گروه مداخله آموزشی در

 (.p<0/05افزایش نمرات دستیاران پس از برگزاری راند آموزشی ویژه معنی دار بوده است)

 گیری آنان تاثیر مثبت داشته است.برگزاری راند آموزشی  ویژه برای دستیاران بر یاد نتیجه گیری:

 تاثیر-دستیاران-کارایی-راند آموزشی ت کلیدی:کلما
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P-425 بررسی اثر سیس پالتین بر آسیب اکسیداتیو در بافت ریه در موش صحرایی نر 

 1غزاله طاهری مقدم ،1رگس دهخدایین ،1فرزانه کاظمی ،1اکرم رنجبر

 farzane.kazemi71@yahoo.com ، همدان، ایراندانشگاه علوم پزشکی همدان ،کمیته تحقیقات دانشجویی-1

سیس پالتین یکی از داروهای شیمی درمانی موثر در درمان تومورهای سخت تخمدان و سر و گردن می باشد، که اثرات اکسیدانی  سابقه و هدف:

عالوه بر اثر بر کلیه به بافت ریه نیز آسیب برساند که ممکن است این آسیب ها به خاطر وجود اثرات اکسیدانی این دارد. به نظر می رسد این دارو 

 ( می باشد.FRAP،CAT،LPOبنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر سیس پالتین بر آسیب اکسیداتیو) اثر بر دارو باشد. 

گرم، استفاده شده است. ابتدا حیوانات به طور  180-250ایی نر نژاد ویستار با محدوده وزنی موش صحر 10در این مطالعه از  مواد و روش کار:

به   7mg/kgعدد( تقسیم شدند. یک گروه سالم دریافت نرمال سالین و یک گروه که سیس پالتین به میزان 5تصادفی به دو گروه ) هر گروه 

)آنزیم  کاتاالز( FRAP   ،CATهموژن بافت ریه آنها قدرت آنتی اکسیدانی با روش روز دریافت نمودند. سپس در نمونه  7به مدت   IPصورت

و با آزمون آماری  Spss)بیومارکر پراکسیداسیون لیپیدی(  با دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد. سپس داده ها توسط نرم افزار LPO و

student test  ی مورد تجزیه  تحلیل قرار گرفت. سطح معنی دارp<0.05 .در نظر گرفته شد 

 nmol/mg 1.37±0.13در گروه دریافت کننده  سیس پالتین به مقدار  FRAPنتایج تست های آماری فوق نشان داد که میانگین  یافته ها:

یم کاتاالز کاهش معنی داری داشته است.   همچنین میانگین آنز nmol/mg  0.26±4.05  در مقایسه با گروه کنترل)نرمال سالین( به مقدا

(CAT در گروه دریافت کننده سیس پالتین به مقدار )nmol/mg0.04±0.82   در مقایسه با گروه کنترل ) نرمال سالین( به مقدار

nmol/mg0.18±0.53   را نشان داد. 0.057کاهشی با سطح معنی داری (از طرفی میانگین پراکسیداسیون لیپیدیLOP در گروه دریافت )

نتایجی با  nmol/mg 0.05±0.14   در مقایسه با گروه کنترل ) نرمال سالین( به مقدار  nmol/mg0.07±0.16به مقدار  کننده سیس پالتین

 سطح معنی داری مناسب نداشت.

ناشی با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد که سیس پالتین آسیب های اکسیداتیو در بافت ریه داشته و از این مسیر آسیب بافتی  نتیجه گیری:

 از رادیکال های آزاد را افزایش می دهد.

 آسیب اکسیداتی -سیس پالتین واژگان کلیدی: 
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P-426 A novel electrochemical aptasensor based on H-shape structure of aptamer-

complimentary strands conjugate for ultrasensitive detection of cocaine 

 Noor Mohammad Danesh1,2, Khalil Abnous3 , Mohammad Ramezani1, Seyed Mohammad Taghdisi 

Heidarian4  

1. Nanotechnology Research Center, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

daneshnm921@mums.ac.ir 

2. Research Institute of Sciences and New Technology, Mashhad, Iran.  

3. Pharmaceutical Research Center, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.  

4. Targeted Drug Delivery Research Center, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 

 

Background and Objectives: Cocaine is one of the most commonly abused stimulant which could affect 

the central nervous system.  

Martials and Methods: In this work, an electrochemical aptasensor was designed for sensitive and selective 

detection of cocaine, based on complimentary strands of aptamer (CSs), H-shape structure of Aptamer (Apt)-

CSs conjugate and gold electrode. This aptasensor inherits properties of gold such as high electrochemical 

conductivity and large surface area, as well as high selectivity and sensitivity of aptamer toward its target 

and property of H-shape structure of Apt-CSs conjugate to act as a gate for the access of redox probe to the 

surface of electrode. 

Results: In the absence of cocaine, the gate is closed, so that the electrochemical signal is weak. In the 

presence of cocaine, aptamer binds to target, leaves the surface of electrode and the gate is opened, leading 

to a strong electrochemical signal. The fabricated electrochemical aptasensor exhibited good selectivity 

toward cocaine with a limit of detection (LOD) as low as 228 pM. 

Conclusion: Furthermore, the designed aptasensor was successfully used to detect cocaine in serum with a 

LOD as low as 273 pM. 

Key words: Aptamer; Cocaine; Gold electrode; H-shape structure 
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P-427 Beta-adrenoceptors effect of Portulaca oleracea as a possible mechanism of its 

relaxant property on Guinea Pig Tracheal Smooth Muscle 

 Vahidah Ghorani1, Mohammad Hosein Boskabady*1, Milad Hashemzehi1, Mohammadreza Khazdair2, 

Vahid Reza Askari3  

1. Neurogenic Inflammation Research Centre and Dept. of Physiology, School of Medicine, Mashhad, 

Iran.ghoranisv921@mums.ac.ir 

2. Pharmaciutical Research Center and Dept. of Physiology School of Medicine,  

3. Student Research Committee, Faculty of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

 

Background and Objectives: Several pharmacological effects including relaxant effect on tracheal smooth 

muscle have been shown for Portulaca oleracea (P. olerace). To examine one possible mechanism 

responsible for the relaxant effect of the plant, its stimulatory effect on β-adrenoceptor of tracheal smooth 

muscle was examined.  

Martials and Methods: To examine β-adrenoceptor stimulatory effect, concentration response curve to 

isoprenaline was obtained in pre-contracted tracheal smooth muscle in the presence of three concentrations 

of aqueous-ethanolic extract, propranolol and saline. Values of EC50 (the effective concentration of 

isoprenaline, causing 50% of maximum response) and dose ratio -1 (CR-1) were measured. This effect was 

tested in non-incubated tracheal smooth muscle (group 1) and incubated tissues with chlorpheniramine 

(group 2).  

Results: Concentration-response curves to isoprenaline in the presence of two higher concentrations of the 

extract in group 1 and all three concentrations in group 2 showed leftward shifts compared to isoprenaline 

curves produced in the presence of saline in both groups. EC50 obtained in the presence of propranolol was 

significantly higher than that of saline in both groups of experiments (p<0.05 for both cases). However, the 

EC50 obtained in the presence of two higher concentrations of the extract in group 1 and lower concentration 

in group 2 were non-significantly but those obtained of medium and high extract concentrations in the group 

2 were significantly (p<0.05 for both cases) lower than those of saline. The values of (CR-1) obtained in the 

presence of all concentrations of the extract in groups 1 and 2 were significantly lower than that of 

propranolol (p<0.05 to p<0.001).  

Conclusion: The results indicated a stimulatory effect of the P. olerace extract on ß 2-adrenoceptors of 

tracheal smooth muscle. 

Key words: Portulaca oleracea, Hydroalcoholic extract, β-adrenoceptor, Guinea pig, Trachea 
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P-428 Construction of an aptasensor for detection of kanamycin 

Fatemeh Araste1, Seyed Mohammad Taghdisi Heidarian2, Khalil Abnous3 

1. Student Research Committee, Faculty of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences:arastehf921@mums.ac.ir 

2. Faculty of Biotechnology Department, Mashhad University of Medical Sciences  

3. Faculty of Medicinal Chemistry Department, Mashhad University of Medical Sciences  

 

Introduction: Aptamers are single stranded DNA or RNA sequences, obtained by an in vitro process called 

SELEX (systematic evolution of ligands by exponential enrichment). They react to their targets with high 

specificity and affinity. Aptamers have high potential applications in medicine because of their unique 

properties such as low cost, ease of production and modification, excellent thermal stability, and lack of 

immunogenicity and toxicity. 

Methods: The aim of this study was to design a fluorescent aptamer-based sensor (aptasensor) for sensitive 

detection of kanamycin based on silica nanoparticles (SNPs).In the absence of kanamycin, the SNPs-double 

stranded DNA (Aptamer-Complimentary strand conjugate) complex is intact and has the maximum 

fluorescent signal. Upon addition of kanamycin, the aptamer binds to its target and causes the dissociation 

of labeled-complementary strand from dsDNA and SNPs, leading to decrease of the fluorescence intensity.  

Results: This aptasensor exhibited a high sensitivity toward kanamycin with a limit of detection (LOD) as 

low as 612 pM. The designed aptasensor was successfully used to detect kanamycin in serum and a limit of 

detection as low as 453 pM was obtained. 

Conclusion: by changing of the specific aptamers, such construction can be a general platform for detection 

of other biomolecules in trace amounts. 

Keywords: Aptamer, Biosensor, Kanamycin  
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P-429 گیاه سلولی عصاره سمیت اثر بررسی Satureja rechingeri” “  :بر روی رده های سلولیMCF7  سلول(

 )سلول سرطانی کلیه میمون( VERO)سلول سرطانی ریه انسان( ،  A549سرطانی پستان انسان( ،

  2علیزاده فاطمه ، 1حبیبی عمران

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه داروسازی، دانشکده فارماکوگنوزی، گروه استادیار .1

  alizadeh.fatemeh60@yahoo.com مازندران: ساری، مازندران، پزشکی علوم دانشگاه داروسازی، دانشکده تحقیقات، کمیته .2

 به توسعه درحال کشورهای رد مرگ عمده علت دومین و یافته توسعه کشورهای در مرگ اصلی علل از یکی بعنوان سرطان امروزهخالصه مقاله:

ن ا به زماری هدرمان بیما سابقه استفاده ازگیاهان دارویی درمیلیون نفر در سال میشود. از طرفی  4/7این بیماری منجر به مرگ .رود می شمار

( یکی از گیاهان دارویی بومی ایران است که مهمترین خواص آن در طب سنتی شامل ضد درد، Saturejaمرزه)  ی بسیار قدیم بر می گردد.ها

عنوان گونه ای جدید به   satureja rechingeriضد باکتری، ضد ویروس، ضد التهاب، آنتی اکسیدان، ضدعفونی کننده، ضد اسپاسم می باشد.

تری طبق مطالعات ترکیبات عمده عصاره این جنس:  شناخته می شود.  S. khuzistanica ،S. edmondi   از مرزه در ایران و هم خانواده

 می باشند.ها ، ترکیبات فنلی مثل کارواکرول و تیمول، فالوونوئیدهااستروئید، هاترپنوئید

متانولی گیاه -تیل استاتدر مطالعات زیادی از جمله: مطالعه ای که توسط گوهری.احمدرضا و همکاران انجام شد و عصاره اسابقه و هدف:

Satureja spicigera  بر روی چهار رده سلولیHT29/219, Caco2, NIH-3T3, and T47D  بررسی شد که ترکیب تتراهیدروکسی

-dihydroxy-3_-methoxyflavanone-_5,4را نشان داد. همچنین ترکیب LC50= 2 μg/mLنتیجه   salina Artemiaفالوانون علیه

7-(6__-O-α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside  نیز نتیجهIC50 value of 98.7 μg/mL  را بر رده سلولیT47D 

(human, breast,ductal carcinoma .نشان داد ) هدف از انجام این مطالعه نیز بررسی اثرات سایتوتوکسیسیته گیاهsatureja rechingeri  

 برروی رده های سلولی انسانی و حیوانی است.

  متابولیک تست یک استفاده می شود که MTTبه منظور بررسی اثر سمیت سلولی از روش رنگ سنجی اد و روش ها:مو

 .است استوار زنده های سلول دهیدروژناز میتوکندریایی سوکسینات آنزیم توسط تترازولیوم نمک شکستن اساس بر و تاس میتوکندریایی رقابتی

سلول های سرطانی را ریخته ، بعد از رسوب مایع رویی را برداشته و سلولها ته نشین می شوند.سپس به خانه ای  96ابتدا در چاهک های پلیت 

 MTTساعت در انکوباتور می ماند. پس از آن 72چاهک یکی از غلظت های تهیه شده را ریخته،  3آن آگار )محیط کشت( اضافه کرده و به ازای هر 

  690nmسپس محیط کشت رویی را برداشته و به آن حالل اضافه می کنیم و جذب را در طول موج  ساعت در انکوباتور گذاشته، 4را افزوده،

 می خوانیم. ELISA reader توسط دستگاه 

 محاسبه گردید. Prism Ver.3)سایتوتوکسیسیته(: با استفاده از نرم افزار آماری  IC50روش محاسبه

 )سلول سرطانی کلیه میمون( بودند. VERO)سلول سرطانی ریه انسان(  A549سان()سلول سرطانی پستان ان MCF7سلولهای مورد مطالعه 

 A549 165.2برای  IC50و  VERO 1095 μg/mLبرای  IC50و  MCF7 87.09 μg/mLبرای  MTT ،IC50در تستیافته ها:

μg/mL .گزارش شد 

یدانی و اثر مهاری برروی این چند رده سلول سرطانی را دارد اکس مطالعه حاضر نشان داد که این گونه گیاهی اثر قابل توجه آنتینتیجه گیری:

بودن میزان باالی ترکیبات فنولی در عصاره و اسانس به خصوص میزان باالی کارواکرول باشد. همچنین اثر مهاری در  که می تواند به دلیل دارا

 به صورت مشهود تری دیده شد. MCF7رده ی سلولی 

 Satureja Rechingeri, tumor cell lines, growth inhibitors, MTT assayواژگان کلیدی:

  



 

197 

 

P-430 اهمیت مفردات معدنی از دیدگاه طب سنتی ایرانی و طب نوین 

  1زاده عبداهلل حسن ، 1 نقیبی زهرا ، 2 آبادی فیض زهره ،*1 خراسانی صاحبکار منیرسادات

 sahebkarm931@mums.ac.irمشهد پزشکی علوم دانشگاه مکمل، و سنتی طب دانشکده .1

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه مکمل و سنتی طب استادیاردانشکده .2

 بیماریها ازمفردات معدنینیز در درمان . حکمای طب ایرانی خوردمیچشم شواهدکاربرد معدنیات در قدیمی ترین تمدنهای بشر به مقدمه:

 کردند. این مطالعه با هدف بررسی مفردات معدنی پرکاربرد در طب سنتی و طب نوین طراحی گردیده است.استفاده می 

استخراج سنتی ایران معدنی پرکاربرد از کتب معتبر طب : این تحقیق یک مطالعه مروری است که مطالب مربوط به درمان با مفردات روش کار

 شد. از سوی دیگر با جستجو در منابع الکترونیک کاربردهای طبی امروزی تعدادی از این مفردات معدنی نیز به دست آمد. 

 طال، الماس، آهن، یاقوت و سرب از پرکاربردترین مفردات معدنی شناخته شده، در طب سنتی ایران می باشند.یافته ها: 

 ورام صلب که معادل سرطانها در طب نوین است و بیماریهای مزمن پوست مانند جذام،بهق و برص حکمای طب سنتی ایران از طال جهت ا

 دانستند. در مطالعات امروزی طال در درمان کانسرهای کردند و آهن را در بهبود زخم، افزایش قوا و ممانعت از خونریزی موثر میاستفاده می

 ی در درمان آنمی تجویز می گردد. الماس نیز که در طب سنتی از سخت ترین جواهرات به رود و آهن به طور وسیعپوست و کبد به کار می

قرار می گیرد. در مواردی مانند یاقوت، قلع و سرب نیز که در  ئو نکروز به وفور مورد استفادهحساب می آید، اکنون در دندانپزشکی و بیماران است

 تند، موارد مشابهی از استفاده از این مفردات در طب نوین یافت نشد. رفطب سنتی به صورت خوراکی یا موضعی به کار می

 در طب سنتی وطب نوین، لزوم  بررسی و تحقیقات ی صعب العالج: با توجه به نقش ارزنده مفردات معدنی در درمان بیماریهانتیجه گیری 

 گردد.بیشتر با انجام کارآزمایی های بالینی به ویژه دردرمان سرطانها توصیه می  

  مفردات معدنی، طال، آهن، طب سنتی ایران کلیدواژه ها:
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P-431 تغذیه از دیدگاه طب سنتی ایران بر اساس فصول 
 2آبادی فیض ،زهره1تیموری ،سوده1پژوه خرّم ،حمیده1کارگزار راحله

 rahele.kargozar1357@gmail.com مشهد پزشکی علوم دانشگاه ایران سنتی طب دستیارتخصصی .1
 سنتی طب دانشکده مشهد پزشکی علوم دانشگاه استادیار .2

ها، تارباشد و درحیات و سالمتی جسم بلکه روح او تاثیر شگرفی دارد.از این رو رعایت رفغذا یکی از اساسی ترین نیازهای بشری می هدف و زمینه:

ها تغذیه الصحه و هم در درمان بیماریاز آنجا که هم در تدابیر حفظمالحظات، عادات غذایی صحیح در حفظ سالمتی انسان بسیار مهم است. 

جهت  ین مقاله برآنیم تا با بررسی ارتباط فصول چهارگانه با تغذیه بر اساس متون طب سنتی ایران گامی مناسب درنقش بسیار مهمی دارد، در ا

 حفظ سالمتی برداریم.

های مرتبط مورد مبحث تدابیر تغذیه در ارتباط با فصول جهارگانه با استفاده از منابع کلیات و حفظ الصحه طب سنتی ایران و کتابکار: روش

 بررسی قرار گرفت.

زرشک، ریواس، سکنجبین توصیه برشت، شربتمرغ نیمدرفصل بهار، مصرف کمتر گوشتها، مصرف  غذاهای لطیف مانند گوشت بره، تخم ها:یافته

 گردد.می

ریواس، غوره، شربتهای آبدار، مصرف ماهی تازه، گوشت مرغ، کبک، آب انار ترش، آبدر فصل تابستان، مصرف کمتر غذا،خوردن بیشتر میوه

 گیالس، آلو، هندوانه، کاهو، اسفناج توصیه میگردد.

 وشت بره،  به، سیب، گالبی،استفاده از خشکبار توصیه میگردد.در فصل پاییز، مصرف غذاهای گرم و تند، گ

 گردد.پاچه، گوشت گوسفند، گوشت شکار با ادویه تند توصیه میدر فصل زمستان،مصرف بیشتر غذا،خوردن غذاهای غلیظ، مثل حلیم، کله

است لذا تقریباً در هیچ یک از منابع اصلی طب سنتی غفلت از آنجاییکه در طب سنتی ایران تدابیر پیشگیرانه و درمانی اصوالً بر تغذیه متکی :بحث

 شود.از دانش تغذیه مشاهده نمی

در مکتب طب سنتی ایران تغذیه بر اساس فصل،سن،محل زندگی ومزاج شخص متفاوت بوده وبارعایت همه این عوامل باید نوع غذای خود را 

ه در فصول مختلف آورده شده است امید است رعایت این دستورات سبب ارتقاءسالمتی هایی راجع به نحوه تغذیانتخاب نمود. در این مقاله توصیه

 جامعه شود.    

 سنتی تغذیه، فصل، طبهای کلیدی : واژه
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P-432 مروری بر علل بیماری آسم و درمان آن از دیدگاه طب سنتی ایرانی 
 1فرشچی السادات معصومه، 3گلدوزیان رضا، 2متوسلیان ملیحه، 1 باغدار ناقدی حمیده ، 1آرا ملک طاهره

 پزشکی علوم دانشگاه مکمل، و سنتی طب دانشکده دانشجویی، تحقیقات کمیته مکمل، و سنتی طب تخصصی دکترای دانشجوی .1

 molkarat2@mums.ac.ir مشهد

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه مکمل، و سنتی طب دانشکده سنتی، طب متخصص ایرانی، سنتی طب گروه علمی هیئت عضو و استادیار .2

 رضوی خراسان فرهنگیان دانشگاه علمی هیات عضو پزشکی، دکتری .3
گیری های اخیر افزایش چشمحیطی است. شیوع این بیماری در دهههای ژنتیکی و مآسم، یک بیماری ریوی مزمن با اتیولوژیزمینه و هدف: 

حث داشته و در بسیاری موارد باعث ناتوانی افراد می گردد. درمان آسم عالمتی بوده و در موارد شدید خالی از عوارض نمی باشد. طب پارسی مب

مواد بلغمی یا موکوسی و یا ذرات معلق در هوا ذکرنموده و  بزرگی را به تنگی نفس اختصاص داده و آن را ناشی از پر شدن مجاری تنفسی از

 توصیه های ارزشمندی درپیشگیری و درمان آن دارد.

های حکما طب ایرانی و مقاالت طب نوین و نکات مهم در مورد اتیولوژی، مطالعه کتب طب سنتی ایرانی، رساله این مطالعه مروری باروش: 

  وری گردید.آپیشگیری و درمان بیماری آسم جمع

از دیدگاه حکما، ربو) تنگی نفس( وضعیتی است که تنفس بیمار سخت و همراه با تاکی پنه و مانند افراد خسته می باشد و علت آن را یافته ها: 

آب و غذای پر شدن مجاری تنفس از ترشحات بلغمی و بخارات و دود، تنگی مادرزادی مجاری تنفسی و یا استنشاق هوای سرد و نوشیدن و تناول 

 ، در دسترس و سهل الوصول را معرفی کرده اند. سرد دانسته و برای هر کدام درمانی موثر، بدون عارضه

های ریوی و همانندی علل ایجاد کننده آسم در طب سنتی و نوین، دستورات سنتی ایرانی نسبت به بیماریبا توجه به نگرش جامع طب نتایج: 

تواند کمک شایانی در پیشگیری، درمان، کاهش عوارض بیماری روز و تشدید تنگی نفس، استفاده از این تجارب میجامع حکما برای پیشگیری از ب

 و عوارض داروهای شیمیایی باشد.

 طب سنتی ایرانی -بیماری ریوی -: آسمکلمات کلیدی
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P-433 مطالعات اپیدمیولوژیک جدید و  تاثیرات درمانی میوه ها و مواد طبیعی اشاره شده در قران : با بررسی شواهد و

 کار ازماییهای بالینی

 1دقیق بین  الهه ،1 یزدان عبدالمحمدی
 yazdan.y.m.k@gmail.com ، نیشابور، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور -1

ی از ناب ترین و جامع ترین منابعی است که راه صحیح زندگی و تندرستی را نشان می دهد. قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان یک سابقه و هدف:

 درمانهای جدید که بر پایه ی داروهای شیمیایی جدید است چیزی جز هزینه ی باال و عوارض شیمیایی را با خود به ارمغان نیاورده است.قرآن

رده است که راز سالمتی و درمان بسیاری از بیماریها در آنهاست. هدف این مطالعه بررسی اشارات متعددی به تعدادی از میوه ها و مواد غذایی ک

و تعدادی از میوه ها و مواد طبیعی درمانی اشاره شده در قرآن شامل خرما، انجیر، زیتون، انگور، انار و عسل و جمع آوری جدیدترین شواهد 

 ن بیماری هاست.مطالعات مربوط به اثرات این مواد بر سالمتی و درما

مطالعه ی اخیر یک بررسی توصیفی است و اطالعات با استفاده از قرآن و احادیث و مقاالت و منابع جدید پزشکی گرداوری شده مواد و روش ها: 

 است.

اساس پژوهش های جدید و نشان داد که قرآن از میان تمام میوه ها و مواد غذایی به تعدادی از آنها اشاره کرده است که بر  یافته هایافته ها: 

ه گسترده ی پزشکی که در سراسر دنیا انجام شده است ، اثبات می شود مواد غذایی که در قرآن به آنها اشاره شده است دارای ترکیباتی است ک

عروقی، ترمیم _نقش آنها در جلوگیری و  درمان  بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان، امراض پوستی، اختالالت کبدی، بیماریهای قلبی

 زخم،افزایش فشارخون، افزایش اشتها،التهاب و عفونت و ... قطعی است. 

استفاده از مطالب ارزنده ی این کتاب مقدس ضامن  قرآن یکی از بزرگترین منابع اطالعاتی و راهنمایی برای نوع بشر بشمار می آید. نتیجه گیری:

 سالمت روح و روان انسان می باشد.

 رآن، گیاهان دارویی،عسل، سالمتیق کلمات کلیدی:
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P-434 سرطان از دیدگاه طب سنتی 

 1کیسمی ساکت خدیجه ،1آبادی فیض زهره ،1خدابخش مژده
 hosein110kh@yahoo.com ، مشهد، ایرانمشهد پزشکی علوم دانشگاه ،سنتی طب دانشکده -1

درصد 12کند..سرطان در حال حاضر عاملای را به جامعه تحمیل میهای غیرواگیردار است که بار عمدهترین بیماریاز مهم سرطان سابقه و هدف:

 درمانی مطرح است.های اصلی نظام بهداشتیمرگ و میر در سراسر جهان است .بنابراین نظام مراقبت موارد سرطانی به عنوان یکی از  اولویت

هاهستند که ها گروهی ازبیماریای است.به عبارت دیگر سرطانزایی فرایندی چند مرحلهها است و سرطانده از بیماریای پیچیسرطان مجموعه

 شوند.ها ایجاد میرویه و خارج از کنترل تعدادی از سلولبه صورت رشد بی

رخی از عوارض این دارو هاشامل خشکی دهان ، تهوع باشد.بترین دارو های مورد استفاده در سرطان شامل سیکلوفسفامید،سیس پالتین، میشایع

ای سازد.در طب سنتی ایران به این مقوله توجه گستردهباشد.این امر لزوم بکارگیری درمان های کارآمدتر را ضروری میو استفراغ ، خستگی می

 شده است.

ین مطالعه مفردات دارویی موثر در درمان سرطان در چهار کتاب باشد.در اای و بررسی متون میاین تحقیق یک مطالعه کتابخانه مواد و روش ها:

 مرجع طب سنتی شامل القانون فی الطب ابن سینا ، تذکره داوود انطاکی ، الحاوی رازی و تحفه ناصری جست وجو شد.

 . باشدمفرده حیوانی می 3مفرده گیاهی و 43مفرده دارویی مطرح در درمان سرطان یافت شد که 46   یافته ها:

امروزه مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند بسیاری از گیاهان استفاده شده در طب سنتی دارای مواد آنتی اکسیدان بوده و یا در  نتیجه گیری:

 باشند.آزمایشگاه و مطالعات حیوانی دارای تاثیرات ضد سرطانی بر رده های سلولی می

بیان نمونه ای از این ادعا است. باتوجه به پتانسیل این گیاهان برا ی استفاده در درمان  دوگیاه ذکر شده در این مقاله شامل زنجبیل وشیرین

 طلبد.  های آزمایشگاهی و بالینی بیشتر را میهای گوناگون ، پژوهشسرطان

 آنتی اکسیدان سرطان، طب سنتی،واژگان کلیدی: 
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P-435 Effects of pomegranate seed oil on serum biochemical parameters and pathological 

findings in kidney and heart of streptozotocin-induced diabetic rats 

 

Hamid Mollazadeh1, Mehdi Farzadnia2, Mohammad Taher Boroushaki1,3 
1. Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 

mollazadehh901@mums.ac.ir 

2. Cancer Molecular Pathology Research Center, Ghaem Hospital, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical 

Sciences, Mashhad, Iran 

3. Pharmacological Research Center of Medicinal Plants, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, 

Mashhad, Iran 

 

Background and Objectives:Oxidative stress due to hyperglycemia is a major cause of diabetes 

complications. The aim of this study was to evaluate the effects of pomegranate seed oil (PSO) on serum 

biochemical parameters, cardyomyopathy and nephropathy- induced by diabetes mellitus 

Martials and Methods: W/A adult rats were divided into four groups (twelve each): group 1, received saline 

(1 ml/kg), group 2, received streptozotocin (65 mg/kg, a single dose as i.p.), groups 3 and 4, received 

STZ+PSO (0.4 and 0.8 ml/kg, daily by gavage, respectively).  After three weeks, six rats of each group and 

one week later the remainings were anaesthetized and blood samples were used for measuring serum 

biochemical parameters. Heart and kidneys were removed for histopathological studies. 

Results: Significant elevation of serum creatinine and urea, LDL, triglyceride, glucose levels as well as urine 

volume, glucose and protein concentrations and a significant serum HDL were observed in STZ- treated 

group as compared with control group. PSO treatment resulted in a significant decrease in serum creatinine 

and urea levels as well as urine markers as compared with STZ- treated. Lipid profile was ameliorated with 

PSO treatment. PSO also significantly reversed STZ-induced histological abnormality. Effect of PSO was 

specifically at 28th than 21th days of study. 

Conclusion: The results of this study showed that PSO has a protective effect against diabetes complications 

in rats. 

Key words: Diabetes mellitus, nephropathy, pomegranate seed oil, streptozotocin, histopathological study 
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P-436  گوارش در  یاخته ای دستگاهتعیین میزان شیوع و بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک در ابتال به عفونت های تک

 93مراجعه کنندگان به بیمارستان بوعلی و امیرالمومنین)ع( و فیاض بخش در سال 

 2عارف محمدی نسرین ،2میرلوحی جواد محمد ،سید 2 جوقان صیدی سمانه ،1زاده بلقیس حمید

 تهران واحد اسالمی آزاد پزشکی علوم دانشگاه علمی، هیئت عضو .1

 nasrinaref12@gmail.com واحد اسالمی آزاد پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته دانشجو، .2

 

محاسبه گردد و پس از مقایسه میزان شیوع : در این مطالعه سعی شده است که میزان شیوع عفونت های تک یاخته ای روده ای برآورد و هدف

فعلی با مطالعات گذشته روند بیماری و کاهش یا افزایش میزان شیوع طی سال های اخیر به دست آید و هم چنین ارتباط بیماری با متغیرهای 

 دموگرافیک و تغییرات فصلی بیماری بررسی شده است. 

یمار مراجعه کننده جهت انجام آزمایش مدفوع به آزمایشگاه های بیمارستان های بوعلی، ب 3600مقطعی -: در این مطالعه توصیفیروش مطالعه

وارد مطالعه شده اند و میزان شیوع عفونت های تک یاخته ای روده ای بر اساس سن و جنس و فصل  91امیرالمومنین)ع( و فیاض بخش در سال 

 مراجعه این افراد مورد بررسی قرار گرفته است.

 %26سال با میزان  10-1نفر(  و در گروه سنی  29) %1/1در این مطالعه بیشترین فراوانی آلودگی مربوط به ژیاردیا المبلیا با میزان : یافته ها

%( و بیشترین میزان شیوع در فصل تابستان  4/1% در برابر  6/2نفر( بوده است و نیز میزان شیوع در مردان نسبت به زنان بیشتر بوده است )937)

 ه است.بود

 : بر اساس نتایج این تحقیق میزان شیوع تک یاخته های روده ای در مقایسه با سال های گذشته روند نزولی داشته است.نتیجه گیری

 : عفونت، دستگاه گوارش، تک یاختهواژه های کلیدی
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P-437 بررسی مشکالت شنوایی در جانبازان بستری در آسایشگاه معلوالن مشهد 

  4بحرینی عباس ، 3 سعیدی معصومه 2 کیانی ،محمدعلی 1هاشمی زاده یقاض سیدامیرحسین

 .بهشتی،تهران،ایران شهید پزشکی علوم دانشگاه-وبینی وحلق گوش دپارتمان .1
 .مشهد،مشهد،ایران زشکیعلومپ اطفال،دانشگاه دپارتمان .2

 .مشهد،مشهد،ایران پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات کمیته .3

 ma.saeidi@yahoo.com شیراز،شیراز،ایران پزشکی علوم دانشجویی،دانشگاه تحقیقات کمیته .4

اختالل در سیستم استخوانی،  صدای مهیب و ناگهانی مانند صدای ناشی از انفجار ترکش و موج انفجار می تواند موجب پارگی گوش، مقدمه:

اختالل در سیستم عصبی گوش و در برخی موارد ناشنوایی کامل شود. در مورد رزمندگان که در معرض انواع تروماها قرار دارند، گوش نیز در 

ی شایع گوش در جانبازان هامعرض آسیب قرار دارد. از آنجا که کشور ایران هشت سال درگیر جنگ بوده است، این تحقیق به منظور بررسی یافته

 جنگ در شهر مشهد انجام شده است.

: این مطالعه به صورت مقعطی و با رویکرد تحلیلی بر روی جانبازان بستری در آسایشگاه جانبازان مشهد انجام شد. حجم نمونه مواد و روشها

ز ادیومتری جهت انجام بررسی های بیشتر ارجاع شدند. نفر به مرک 45نفر تعیین شد که به صورت تصادفی انتخاب و پس از معاینه اولیه  110

های شنوایی سنجی، و نوع تروما بود که توسط متخصصین گوش و حلق و بینی در کلینیک شنوایی موارد مورد مطالعه شامل کاهش شنوایی، یافته

ص و مورد معاینه قرار گرفتند. آستانه مشخ SDSو PTA ،SRTسنجی بیمارستان امام رضا ع ، وضعیت شنوایی آنان بر اساس سه نوع تست 

 SPSSافزار ها، اطالعات وارد رایانه شد و با نرمبه عنوان معیار کاهش شنوایی تلقی شد. بعد از تکمیل پرسشنامه db15انتقال استخوانی باالی 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

( کاهش %20نفر) 9( کاهش شنوایی گوش راست،  % 6.6نفر)  3یج نشان داد بود.. نتا%27.2شیوع مشکل گوش در جانبازان مورد مطالعه نتایج:

داشتند. یافته ها  mixedکاهش شنوایی  )%8.8نفر)4کاهش شنوایی بدون ذکر گوش خاص یا هردو گوش و   )%31نفر) 14شنوایی گوش چپ و 

ال بودند. ارتباط معنی داری بین علت مجروحیت و آسیب عصبی در فرکانس با-از بیماران دارای کاهش شنوایی حسی )%77.7نفر) 35نشان داد 

 (.P<0.05دیدگی گوش مشاهده نگردید )

 : افت شنوایی در جانبازان نسبت به افراد سالم دیده می شود، اما علت های مختلف جانبازی نقشی در افت شنوایی نداشت.نتیجه گیری

 ، آسایشگاه، آسیب گوش.: کم شنوایی، جانبازانکلمات کلیدی
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P-438 تجربه متخصصین زنان و زایمان از مشاوره تلفنی با رزیدنتها: یک مطالعه کیفی 

 3، فاطمه تارا2، سید محمود تارا1کلثوم دلدار

 ورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندانشجوی دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، کمیته تحقیات دانشجویی، گروه انف .1
deldark901@mums.ac.ir 

 دانشیار گروه زنان، فلوشیپ پریناتولوژی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .2

 ی مشهد، مشهد، ایران استادیار، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشک .3
 

باشند. با توجه به گستردگی استفاده از این های پزشکی میارتباطات تلفنی، یکی از رایج ترین ابزارهای مورد استفاده در مشاورهسابقه و هدف: 

بکارگیری روش های کیفی،  گسترش دانش این فرایند ضروری به نظر می رسد. بنابراین برآن شدیم تا با ها، اجرای پژوهشی در جهتنوع مشاوره

 صورت عمیق بررسی کنیم.های تلفنی را به تجربیات افراد درگیر در امر مشاوره

این پژوهش یک تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوایی استقرایی است که در دپارتمانهای زنان بیمارستانهای دانشگاه علوم  مواد و روش ها:

اب شرکت کنندگان از روش مبتنی بر هدف تا زمان اشباع داده ها استفاده شد. از مصاحبه باز نیمه پزشکی مشهد انجام شده است. برای انتخ

 ساختار یافته، چک لیست، ثبت مشاهدات و یادداشت های در عرصه جهت جمع آوری داده استفاده گردید.

آوری شدند. پس از تحلیل پرسنل باتجربه اورژانس و زایشگاه جمعنفر از اساتید، رزیدنتها و  16های این مطالعه از طریق مصاحبه با داده یافته ها:

تالش در جهت »، «درمانی بیمار -های تصمیم گیری در رابطه با پلن تشخیصی چالش»، «تالش برای هدایت مشاوره»طبقه اصلی  6ها، مصاحبه

تاثیر بر »و « هاتفاوت در اجرای قانون در مواجهه با لغزش» ،«حیات کنندهتهدید شرایط با مواجهه در ناکارآمدی»، «های کسب شدهتایید یافته

 استخراج شد. « احساسات و زندگی شخصی

های آموزشی، باید اقدامات های تلفنی بین رزیدنتها و متخصصین وجود دارد. بنابراین عالوه بر برنامههای مهمی در مشاوره. خالءنتیجه گیری:

 مدیسین صورت گیرد.ها از جمله بکارگیری روشهای مبتنی بر تلهعملی در راستای بهبود کیفیت مشاوره

 مشاوره تلفنی، رزیدنت، مطالعه کیفی واژگان کلیدی:
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P-439 مروری بردرمان های موضعی جهت کاهش دردپس ازهموروییدکتومی 

 2عال ،شهرام1سیرت خوش نرگس،  1حمیدیان ملیحه

  Malihehhamidian1991@gmail.com،مازندران پزشکی علوم دانشگاه داروسازی دانشجوی .1

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه بالینی دانشیارداروسازی .2

یجادلخته بیماری همووروئیدبزرگ شدن وجابجایی عالمتدارقسمت انتهایی مقعدمی باشدکهباتغییراتیازجملهاتساع وریدها،ا:سابقه و هدف

درعروق،تخریبفیبرهای کالژن وبافتهای فیبرواالستیک،پارگی ماهیچه ساب اپیتلیال مقعدی وواکنش التهابی شدیدهمراه می باشد.این بیماری 

ی مشکالت زیادی ازجمله خونریزی درمدفوع و دردرابرای بیمارایجادمی کند ودرمان آن بسته به درجه بیماری وشدت عالیم ازاصالح رژیم غذای

وسبک زندگی تاجراحی متغیرمی باشد.هموروئیدکتومی مؤثرترین درمان هموروئیداست که درمقایسه باسایردرمانهاکمترین میزان عود رادارد 

وعمده ترین عارضه آن دردپس ازجراحی می باشد.این مطالعه به روش مرورنظام مند باهدف تعیین درمانهای موضعی جهت کاهش دردپس 

 ورت گرفت.ازهموروییدکتومی ص

ازمنابع  2014تا 2005انجام شد.تمامی مقاالت مربوط به سال های 94مطالعه حاضر به روش مرورسیستماتیک در سال :روش جستجو

استخراج شده و طبق معیارهای ورود نظیر science direct و  PubMed  ،Scopus،ISI Web of knowledge ،Embaseاطالعاتی

 مقاله جهت بررسی گزینش شد. 19مقاله، 35مورگان ازتعداد کل _مفاهیم وروش جراحی میلیگانمحدودیت سال مطالعه وهماهنگی 

استفاده این بیماران، مطالعه و بررسی شده است.در روش های متفاوتی در درمان و کنترل درد متوسط تا شدید پس از جراحی،:بحثیافته ها و 

به علت عوارض جانبی که در پی دارند، محدود  2هارکننده های اختصاصی سیکلواکسیژناز اپیوئیدها، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و م از

مطالعات جدید اثرات بهبودی داروهای موضعی، از دسته های دارویی مختلف از جمله دیلتیازم موضعی، پماد  به دلیل عوارض ذکر شده می شود.

را در کاهش درد پس از جراحی همورویید بررسی %10و مترونیدازول موضعی %0.2ات، پماد گلیسیریل تری نیتر%10کلستیرامین، پماد سوکرالفیت

 کرده اند.

پیشنهاد می شود به علت  طبق یافته های مطالعه، روش های موثری در راستای بهبود درد بیماران پس از عمل جراحی وجود دارد. :نتیجه گیری

 بیشتری در همین راستا صورت گیرد. اهمیت موضوع و کمبود این دسته از مطالعات، پژوهش های

 هموروییدکتومی، کاهش درد، درمان موضعی   واژه های کلیدی:
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P-440 ی موش صحرایی نربررسی اثر محافظتی پروپوفل بر آسیب اکسیداتیو در بافت ریه 
 1، فرزانه کاظمی1یینرگس دهخدا، 1اکرم رنجبر

 dehkhodaei.pharma@yahoo.com دانشجوی داروسازی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران-1

خواب آور است که به طور تزریقی برای القاء و نگهداری بیهوشی در -دی ایزوپروپیل فنل( یک عامل آرام بخش 6و  2پروپوفل ) سابقه و هدف:

ا ن استفاده می شود. مطالعات نشان می دهد که پروپوفل اثرات آنتی اکسیدانی دارد. آنها موادی هستند که آسیب ناشی از رادیکالهای آزاد ربیمارا

ند دش ادر بدن کاهش داده و یا از بین می برند. رادیکالهای آزاد به علت الکترون جفت نشده ای که دارند دائما در بدن موجودات زنده در حال گر

راین و آسیب های جبران ناپذیری را به ماکرو مولکولهای بدن جانداران مثل وارد می کنند و باعث آسیب بافتی از جمله بافت ریه می گردد. بناب

 ( بود.FRAP،CAT،LPOهدف از این مطالعه بررسی اثر پروپوفل بر میزان 

گرم، استفاده شد. ابتدا حیوانات بطور تصادفی  250-180ر با محدوده ی وزنی موش صحرایی نر نژاد ویستا 10در این مطالعه از  مواد و روش ها:

به  IPبه صورت  mg/kg 10عدد( تقسیم شدند. یک گروه سالم دریافت نرمال سالین و یک گروه که پروپوفل به میزان  5به دو گروه )هر گروه 

)بیومارکر LPO )آنزیم  کاتاالز( وFRAP   ،CATآنتی اکسیدانی با روش روزدریافت نمودند. سپس در نمونه هموژن بافت ریه آنها قدرت  7مدت 

مورد   student testو با آزمون آماری  Spssپراکسیداسیون لیپیدی(  با دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد. سپس داده ها توسط نرم افزار 

 در نظر گرفته شد. p<0.05تجزیه  تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 

در nmol/mg0.66 ± 6.05 در گروه دریافت کننده  پروپوفل به مقدار  FRAPنتایج تست های آماری فوق نشان داد که میانگین  یافته ها: :

( CATکاهش معنی داری داشته است.   همچنین میانگین آنزیم کاتاالز ) nmol/mg  0.26±4.05 مقایسه با گروه کنترل)نرمال سالین( به مقدا

 nmol/mg0.18±0.53در مقایسه با گروه کنترل ) نرمال سالین( به مقدار   nmol/mg0.02±0.86ریافت کننده پروپوفل به مقدار در گروه د

( در گروه دریافت کننده پروپوفل به مقدار LOPاز طرفی میانگین پراکسیداسیون لیپیدی) را نشان داد. 0.037کاهشی با سطح معنی داری 

nmol/mg0.041±0.25  قایسه با گروه کنترل ) نرمال سالین( به مقداردر م   nmol/mg 0.05±0.14  نتایجی با سطح معنی داری مناسب

 نداشت.

با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد که پروپوفل اثرات آنتی اکسیدانی در بافت ریه داشته است و از این مسیر آسیب بافتی ناشی  نتیجه گیری:

 هش می دهد.از رادیکال های آزاد را کا

 پروپوفل، ریه، رت، رادیکال آزاد، آسیب اکسیداتیو، اثر آنتی اکسیدانی واژگان کلیدی:
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P-441 نان و نقش آن در سالمت و پیشگیری از بیماریها از منظر طب ایرانی و منابع نوین 

 3، زهره فیض آبادی2حمیده وحید ،1مسعود مختاری

 mokhtarimasud@gmail.comدانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد .1

 دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد  .2

 ر دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهددکترای تخصصی طب سنتی ایرانی، استادیا  .3

: نان از دیرباز تا کنون به عنوان یکی از منابع اصلی تامین انرژی انسانها محسوب و نقش مهمی در سالمت انسان داشته است. سابقه و هدف

واص نانها از منظر طب ایرانی و طب نوین، تاثیر آن بر درطب ایرانی به عنوان غذای مطلق از آن یاد می شود. در این مقاله ضمن بررسی انواع و خ

 سالمتی و بروز بیماریها مورد بحث قرار می گیرد.

با جستجو در منابع با مراجعه به منابع طب ایرانی انواع و خواص نانها استخراج و سپس که این مطالعه نوعی مطالعه مروری است  :روش جستجو

 ایدهای مصرف آن بدست آمد و نتایج در دوگروه با یکدیگر مقایسه گردید.نوین کاربرد های آن و بایدها و نب

: در منابع طب ایرانی، انواع نان و خواص آن بر اساس شاخصهایی نظیر نوع حبوب، میزان سبوس، کیفیت پخت، میزان تخمیر، مصلحات یافته ها

نیز بر اساس نوع آرد، مکانیسم تخمیر، نوع و تکنولوژی پخت و ریز مغذی و توابل تعریف و فواید و مضراتی برای آن برشمرده اند در منابع جدید 

 های اضافه شده نانها تقسیم بندی و خواص ویژه ای برای آنها بیان شده است.

زاجی، :  دیدگاه کل نگر طب ایرانی به منظور حفظ سالمت و پیشگیری از بروز بیماریهای خاص، در تجویز نوع نان مصرفی، شرایط منتیجه گیری

صحت و مرض، سن و غیره را مد نظر داشته است در منابع جدید نیز هر چند برای بیماریهای خاص نان های ویژه ای توصیه میشود لیکن در 

 شرایط صحت، کمتر به مشخصات فردی و فیزیولوژیک در تجویز نوع نان مصرفی توجه میگردد.

 نان،طب ایرانی، طب سنتی، انواع، خواص واژگان کلیدی:
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P-442 جایگاه طب سنتی در فرهنگ ایران 

 4، حمیده نقیبی3، رضا پروانه2، محمدرضا قنبرزاده1رؤیا وطن خواه

  mums.ac.ir1VatankhahR@عه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانکارشناس ارشد آموزش پزشکی، کارشناس واحد برنامه ریزی مرکز مطالعات و توس .1

 ایران دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، پزشک عمومی، مدیر مرکز مهارتهای بالینی مرکز مطالعات و توسعه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، .2

 مرکز مطالعات و توسعه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، پزشک عمومی، معاون اجرایی  .3

 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .4

ایران منبع سرشاری از گونه های مختلف گیاهان داروییاست که در نقاط مختلف به صورت خودرو رشد می کنند. از بین حدود  سابقه و هدف:

ه در دنیا شناخته شده حدود صد و چهل گونه خاص ایران می باشد. در حال حاضر طب گیاهی و سنتی در غرب سه هزار گونه گیاه دارویی ک

 ازگرداندنطرفداران بیشتری دارد. طبّ سنتی ایران، یکی از افتخارات ملی این مرز و بوم بشمار می آید. امروزهازاین شیوهدرکنارطبرایجبرایدرمانوب

هدف از این مطالعه بررسی طب سنتی در فرهنگ .میشود بهطور گسترده ای استفاده سالم درافراد بیماری ایجاد از ریافراد بیماروپیشگی به سالمتی

 ایران می باشد. 

مقاله حاضر از نوع مروری است که مطالب آن با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و مقاالت مرتبط جمع آوری  مواد و روش جستجو:

 گردیده است.

طب سنتی مزایای خاصی نسبت به تمامی سیستم های طبی دارد: چرا که جزئی از فرهنگ مردم محسوب می شود و در حل برخی از افته ها: ی

مسائل فرهنگی سالمت نقش قابل توجهی ایفا می کند.طب سنتی به راحتی می تواند به کمک پزشکی علمی و جهانی برود. بررسی ها نشان داده 

درصد جمعیت را شامل می شود و عدم  80عداد زیادی از افراد به خدمات اولیه بهداشتی درمانی که دربرخی از کشورها تا که عدم دسترسی ت

رضایت از درمان های طب جدید بخصوص در باب بیماری های مزمن و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، گرایش به سمت طب سنتی در جامعه  

 را افزایش داده است.

بنابر موارد ذکر شده معرفی، توسعه و ترویج طب سنتی احترام به فرهنگ و میراث مردم در سراسر جهان می باشد. امیدواریم این : نتیجه گیری

ی فرهنگ گمشده هر چه زودتر جای از دست رفته خود را بین مردم ما پیدا کند و شاهد باشیم که روز به روز مردم به طب سنتی و داروهای گیاه

 نشان دهند. اقبال بیشتری

 طب سنتی، فرهنگ، ایرانواژ گان کلیدی: 

 

 

  



 

210 

 

 نمایه

 

 ا

 26, راد خواجوی ابوالفضل

 180, پور بهرام احسان

 111, احمدرضایزدانبخش

 153, 138, محمد نجات اختر

 164, ایلدرآبادی اسحاق

 85, 65, مظفری اعظم

 176, تهرانی پور ملک افسانه

 111, اسالمی اکبر

 181, اکبردرخشان

 207, 192, رنجبر اکرم

 139, ارغوانی الهام

 174, اسدی الهام

 100, 94, خراسانی چارقچیان الهام

 104, 91, رحمانپور الهام

 137, مقدم شهرکی الهام

 79, مقدس الهام

 103, 88, 9, احمدی الهه

 115, منفرد لعل الهه

 110, 102, 89, 7, هوشمند الهه

 158, سهیلی امین

 180, 30, گرامی امین

 187, رضایت خوان امیر

 آ

 175, مهر آتنا

 175, رضایی آرش

 66, پرست ایمان آرمین

 38, ساکی آزاده

 93, اسفندیاری آمنه

 ب

 149, هنروران مشتاقی بهروز

 پ

 79, زاده تاج پرستو

 ج

 67, صدری جاوید

 171, چراتی یزدانی جمشید

 20, رضویان جواد

 ح

 23, لشگریان اسمعیل حامد

 89, تابش حامد

, 121, 120, 115, 110, 102, 100, 8, 7, اسماعیلی اهلل یبحب
122 ,129 ,160 ,163 

 166, 145, نوروزی محمد حجی

 86, میرشهابی حسام

 99, 11, دوستی حسن

 113, 34, صیامیان حسن

 197, زاده عبداهلل حسن

 110, 7, پور ابراهیمی حسین

 85, اللیمی اکبری حسین

 123, 90, 8, امامیان حسین
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 182, راد جاللی حسین

 35, خاکی حسین

 55, عظیمیان حسین

 109, 106, 103, 101, 98, علیدادی حسین

 166, 164, 145, مونقی کریمی حسین

 162, طعنه بردی حلیم

 147, 141, آهنچیان حمید

 203, 183, زاده بلقیس حمید

 147, 141, 136, چمنزاری حمید

 155, 144, وشانی بهنام رضا حمید

 117, نژاد حسن رضا حمید

 105, اکبری حمیدرضا

 190, 175, بذرافشان حمیدرضا

 160, 129, بهرامی حمیدرضا

 153, 138, وشانی بهنام حمیدرضا

 190, تجری حمیدرضا

 143, حریریان حمیدرضا

 26, نیا صادق حمیدرضا

 8, حکاک محدث حمیدرضا

 170, ایزدیار حمیده

 198, پژوه خرّم حمیده

 199, باغدار ناقدی حمیده

 209, نقیبی حمیده

 208, وحید حمیده

 خ

 178, مهوان -خداپرست

 172, 86, 67, پناه حق خدیجه

 201, کیسمی ساکت خدیجه

 106, معنیان... ا خلیل

 د

 200, الهه ، بین دقیق

 92, علیدادی حسین دکتر

 128, 44, اخالقی فریده دکتر

 121, 120, شاکری تقی محمد دکتر

 149, کمالی دالرام

 ر

 198, رگزارکا راحله

 160, 129, رحمتی راضیه

 101, استاد نوروزیان راضیه

 20, هادوی راضیه

 46, رودسری نژاد لطیف رباب

 124, 96, وکیلی رحیم

 23, اکرمی رزا

 209, پروانه رضا

 187, شجاعی زاده حبیب رضا

 199, گلدوزیان رضا

 26, محبتی رضا

 180, 179, 33, 30, نظرزاده رضا

 35, راشد روزبه

 209, خواه وطن ارؤی

 127, 104, 91, زنگی ریحانه

 165, عباسی ریحانه

 ز

 109, فر صاحبی زکیه

 109, تاو زهرا
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 110, 7, چمان زهرا

 151, خلیلی زهرا

 123, 90, دارابی زهرا

 96, سعیدی زهرا

 98, سلیمانی زهرا

 42, نیا کامیابی زهرا

 152, دهنوی محبی زهرا

 168, 167, 130, عالمی محمودی زهرا

 172, 86, 67, مشکات زهرا

 106, منظری مهدوی زهرا

 197, نقیبی زهرا

 66, زهراداور

 137, 45, منظری زهراسادات

 124, زهراسعیدی

 113, 34, زهراصایمی

 116, زهراصحرایی

 39, پوراسماعیل زهره

 12, راد رستمی زهره

 97, برگرد رهنما زهره

 99, 11, احمد زاده زهره

 208, 201, 198, 197, آبادی فیض زهره

 26, ناجی زهره

 101, یزدی وجودی زهره

 52, وحیدی زهره

 8, اسماعیلی زینب

 93, فداکار زینب

 45, زاده کاظم زینب

 ژ

 75, ژیالطاهرزاده

 س

 10, زاده تقی سارا

 55, خادمی سارا

 26, ساراحسینیان

 10, اکبری ساناز

 176, فصیحی ساناز

 67, پوران یوسف سپهر

 103 ,88, 9, بختی سپیده

 55, عبداللهی سپیده

 154, ریاضی سحر

 102, 89, کوهستانی سحر

 27, اسالمی سعید

 118, فرد شوکتی سعید

 86, 71, نیازمند سعید

 155, 144, 45, واقعی سعید

 75, سعیداسالمی

 12, زاده ایوب سعیده

 92, کاخکی مشاری سعیده

 175, محمدیان سکینه

 105, 93, شجاعی سلمان

 122, صبوری سمانه

 203, جوقان صیدی سمانه

 92, کندی سمانه

 163, بهارشاهی سمیه

 111, رضایی سمیه

 109, زکریا سمیه

 122, ثالث شهید سودابه
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 198, تیموری سوده

 60, الهی نعمت سوسن

, 136, 134, 128, 46, 45, 44, 42, 41, 40, مظلوم رضا سید
141 ,145 ,146 ,147 ,166 

 172, 67, زجاجی عباس سید

 46, کیمیایی علی سید

 52, اسماعیلی علیرضا سید

 205, 174, 119, تارا محمود سید

 172, 86, 67, حسینی الرضا موسی سید

 204, هاشمی زاده قاضی سیدامیرحسین

 86, زجاجی سیدعباس

 191, جعفری سیدعلی

 203, 186, 183, سیدمحمدجوادمیرلوحی

 190, سیدی زکیه سیده

 48, امیدخد مریم سیده

 186, پناهی شریعت حدتو مریم سیده

 171, بیک سیما

 182, افشارنژاد سیما

 116, سیماجانقربانیان

 140, 133, شرفی سیمین

 75, فر احمدی سینا

 92, نوربخش سیما

 ش

 79, رحمانی شادی

 66, ناصری شاهرخ

 27, اعالیی شکوفه

 119, ابراهیمی محمد الدین شهاب

 27, امینی شهرام

 206, عال شهرام

 163, عدالدینس نورانی شهال

 103, 88, 9, فر قادری شیوا

 166, 145, شیواعزیزی

 ص

 121, 120, نژاد رسولی صادق

 161, 159, 150, 132, زارع صادق

 126, 112, نوروزی صالحه

 176, انصاریپور صدرا

 190, لطیفی صدف

 42, اظهری صدیقه

 20, یوسفی صدیقه

 147, 141, کهنکی مانده صدیقه

 43, زاده یوسف صدیقه

 ض

 116, بنیادی ضیاءالدین

 ط

 162, بخشی طاهره

 114, زاده حسن طاهره

 199, آرا ملک طاهره

 160, 129, زاده خدیو طلعت

 139, خدیوزاده طلعت

 153, 138, ریحانی طیبه

 123, 90, کاشفی طیبه

 ع

 156, 135, فر بهبودی عاطفه

 32, زاده قربان عاطفه
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 32, زاده اسماعیل عباس

 204, بحرینی عباس

 60, نهاد پاک اسعب

 20, پاکدل عباس

 116, صادقی عباس

 39, عبداللهی عباس

 79, فتی عبدالمجید

 200, یزدان ، عبدالمحمدی

 118, قاسمی عبدالناصر

 7, علومی عصمت

 102, 89, رضایی اصغر علی

 125, 104, 91, 88, 12, 9, پور نجف اصغر علی

 127, 106, 98, آبادی فیض نوائی اصغر علی

 189, 117, 12, دهقان اکبر علی

 140, بزی علی

 32, بهاری علی

 46, 38, پور تقی علی

 136, جنگجو علی

 191, 124, خاکشور علی

 126, زاده وکیل خورسند علی

 151, 148, صدرالهی علی

 52, قربانی علی

 123, 110, 105, 102, 93, 90, 89, 8, 7, نجار وفایی علی

 32, فر هادیان علی

 26, زاده ابراهیم علیرضا

 23, اسماعیلی علیرضا

 48, چمنی علیرضا

 190, ممشلی علیرضا

 32, علیرضاخوئی

 196, حبیبی عمران

 غ

 192, مقدم طاهری غزاله

 96, خدایی حسن غالم

 133, نژاد ظریف غالمحسین

 161, 150, نیا قریشی غالمرضا

 ف

 23, ترخان فاضل

 125, امین فاطمه

 187, بهدانی فاطمه

 205, تارا فاطمه

 156, 135, 40, 39, نبوی حشمتی مهفاط

 125, حضرتی فاطمه

 134, 41, رضائی فاطمه

 38, شریف رضائی فاطمه

 46, کریمی زهرا فاطمه

 116, سلطانی فاطمه

 116, شیردلی فاطمه

 115, صدقی فاطمه

 126, عبدی فاطمه

 196, علیزاده فاطمه

 164, محرری فاطمه

 157, محمدزاده فاطمه

 52, مردانی فاطمه

 186, آتشانی ناصری مهفاط

 179, پورموسوی فائزه

 172, 86, 67, قاسمی فائزه
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 30, داعی فرح

 97, نوغانی آخوند فرزانه

 152, جعفرنژاد فرزانه

 175, لو سراى فرزانه

 207, 192, کاظمی فرزانه

 60, فنون فرنوش

 190, مشرفی اسمعیل فریبا

 12, شیرمحمدی فریده

 189, قوچانی صادقی فریده

 35, رزانگانف فهیمه

 171, امانی فیروز

 170, درخشانپور فیروزه

 178, اشرف -فیضی

 ق

 162, کوچکی محمد قربان

 ک

 156, 135, انوری کاظم

 32, رضایت اخوان کامبیز

 205, دلدار کلثوم

 30, کیاناشکیبا

 ک

 187, رضایت اخوان کامبیز

 ل

 32, گشایشی الدن

 168, 167, 130, صابری فانی الله

 م

 175, ربرزگ مائده

 165, آبادی سهل زوار مائده

 97, داودی مجتبی

 91, داودی مجتبی

 104, داودی مجتبی

 180, 179, 30, راجی مجتبی

 55, سنکیان مجتبی

 146, مبرهن غیور مجید

 146, سلطانی محبوبه

 108, نوری بیک اله فرج محسن

 48, زاده قلی محسن

 127, 106, 98, یزدانی محسن

 156, 154 ،152 ,135, 39 شاکری تقی محمد

 86, درخشان محمد

 133, 40, پور رجب محمد

 108, زاده حاجی رضا محمد

 60, عطاالهی رضا محمد

 71, 26, سوختانلو محمد

 175, وکیلی علی محمد

 108, علیزاده محمد

 180, 179, 30, فیروزبخت محمد

 94, مقضی محمد

 105, ایزدپناه مهدی محمد

 26, ناصرشافعی محمد

 149, نانی محمد

 12, واحدیان محمد

 115, شاهرودی واحدیان محمد

 38, محمدتاجفرد

 55, طوسی بحرینی محمدتقی
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 174, حسیبیان محمدرضا

 209, قنبرزاده محمدرضا

 27, کرامتی محمدرضا

 107, 87, ززولی محمدعلی

 152, سردار محمدعلی

 204, 191, کیانی محمدعلی

 190, وکیلی محمدعلی

 181, محمدواحدیان

 45, ابراهیمی محمود

 79, پریان محمود

 106, تقوی محمود

 127, 98, دنکوب محمود

 152, مجاهدی مرتضی

 157, قاسمی مرضیه

 154, زاده لطفعلی مرضیه

 151, 148, خطیر احمدی مریم

 166, 145, باقری مریم

 71, پاسبان مریم

 109, پایدار مریم

 162, گشا چهره مریم

 189, 117, 104, 91, رحمانی مریم

 60, شرفی یممر

 175, منتظری مریم

 169, بزاز موسوی مریم

 55, امیری نجفی مریم

 107, 87, یوسفی مریم

 97, گودرزی مژده

 161, 150, جهانتیغ مژگان

 208, مختاری مسعود

 86, یوسفی مسعود

 164, راد مصطفی

 199, فرشچی السادات معصومه

 127, 98, ساقی معصومه

 204, 191, 181, 124, سعیدی معصومه

 110, فاروجی شاهنگی معصومه

 154, 128, 44, کردی معصومه

 147, 141, کهنکی مانده معصومه

 158, پاک مسلک همتی معصومه

 46, امیریان ملیحه

 206, حمیدیان ملیحه

 149, نژاد صادق ملیحه

 35, لطیفیان ملیحه

 199, متوسلیان ملیحه

 169, نوبخت ملیحه

 187, مقدم دادگر ملیحه

 180, مشکوریا منا

 126, 112, آقایی منورافضل

 197, خراسانی صاحبکار منیرسادات

 140, میبدی کالنتری منیژه

 153, 138, زاده مهدی موسی

 128, 44, هروان بنائی سیما مه

 113, 34, دیارجانی عسکری مهتاب

 168, 167, 130, لویئ هتکه بابایی مهدی

 105, رضائی مهدی

 66, پور صدیق مهدی

 85, 65, قربانی مهدی
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 136, کاری مهدی

 71, کوشکی مهدی

 66, نژاد مؤمن مهدی

 122, عمادی مهدی
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 10, لکزیان مهال
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 97, عطایی الیزا مهندس
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