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 سخن رئیس همایش

 

 

 به نام خدا

 ؛با سلام و احترام

 کیکایجامعه مرتبط با سلامت  کیکه سلامت  ستین دهیپوش یبر کس ز،یعز انیبزرگوار و دانشجو یپژوهشگران، علما د،یاسات

 ریاثموجود ت لیاز مسا یکیباشد.  یم یروش و سبک زندگ ریتحت تاث میباشد و سلامت افراد بطور مستق یافراد آن جامعه م

تجارت  و ریواگ ریغ یها یماریسالم با ب یسبک زندگ کیباشد. با توجه به ارتباط نزد می  ، غذا و ورزشهیامر، تغذ نیگذار بر ا

 یویمختلف شامل مشکلات کل یها یماریکه ب میاز مصرف آنها، متاسفانه شاهد آن هست حیصح یپر سود مکمل ها و عدم آگاه

 است . دهیگرد جادیمکمل ها ا یاصول رینادرست و غ زیدر ورزشکاران به علت تجو یو کبد

از  یریگذار در عرصه ورزش و با بهره گ ریو تاث یاصل نیبوده که با هدف قرار دادن مخاطب نیدست اندرکاران کنگره ا تلاش

در امر آموزش صورت  یاثر بخش نیشتریرا فراهم آورد که ب یطیشرا نه،یزم نیطراز اول و صاحب تجربه در ا نیو مدرس دیاسات

 .باشد سمنان  یسلامت محور دانشگاه علوم پزشک یاهداف و رسالتها یدر راستا رموث یکنگره گام نیا یگرفته و برگزار

 نیمرا به همراه شش رانیا یورزش هیتغذ یالملل نیکنگره ب نیکه دوم میکشور، بر آن شد یبه رسالت جامعه علم تیبا عنا لذا

 یورزش هیتغذ گاهیحوزه، بمنظور ارتقاء جا نیمرتبط ا یسمنان در رشته هااستان  یدانشگاه علوم پزشک انهیسال پژوهشی شیهما

 هیگرانما دیاسات هیدانم که از کل ی. بر خود ممنمای برگزار 1311 ماهآبان  22 و 21را در یورزش یاز مکمل ها حیو استفاده صح

 ییو اجرا یعلم یهمکاران که در بخش ها ریو سا یو معنو یمال انیخود، حام یپژوهش ها جیکه ما را با ارسال نتا انیو دانشجو

 را داشته باشم. یو سپاسگزار یدهند، کمال قدردان یم یاریکنگره ما را  نیا یبرگزار

 

ییدانا دیدکتر نو  

منانس استان یدانشگاه علوم پزشک ئیسر  

 و رئیس ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه 
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 سخن دبیر علمی همایش

 

 به نام خداوند لوح و قلم          حقیقت نگار وجود و عدم

 ی رازهاست      نخستین سرآغاز آغاز هاستخدایی که داننده

 امروز که نخبگان فردا خواهند بود محققینبدون شک تحقیق و پژوهش، شالوده اصلی پیشرفت هر کشوری بوده و دانشجویان و 

وهشی ه یافته های پژجزو ارکان اصلی آن می باشند. همایش و کنگره های علمی فرصتی مغتنم برای دانشجویان و اساتید است ک

خود را با پژوهشگران به اشتراک گذاشته و از نتایج دیگر محققان در جهت افزایش بار علمی خود و حتی شکل گیری ایده های 

مند گردند. لذا امیدواریم با برگزاری چنین رویداد هایی گامی هر چند کوچک در تشویق و سوق دادن هر نوین در ذهنشان بهره

جویان و اساتید به سوی امر پژوهش و کمک به آنها در جهت آشنایی با ایده های پژوهشی، برداریم. از این که چه بیشتر دانش

یزبان م "سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنانپژوهشی همایش "توفیق یافته ایم تا برای ششمین سال متوالی در 

، ساتیدااز تمام  "تیم علمی همایش"دانشجویان و اساتید گرامی باشیم خدای متعال را شاکریم و مفتخریم بدین وسیله، از طرف 

 .و مدعوین شرکت کننده در این همایش نهایت سپاسگزاری را داشته باشیم دانشجویان

 

 با نهایت احترام

 ایلیا اسدی

 دبیر علمی ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
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 سخن دبیر اجرایی همایش

 

حمد و سپاس یگانه آفریدگار هستی بخش را که عالمی این چنین پر رمز و راز بنیان نهاد تا با پژوهش خشتی بیفزاییم بر 

 ای بی انتهای عالمبن

ضمن ابراز مسرت از میزبانی دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 

پزشکی سمنان و هم چنین برگزاری ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه، این فرصت را مایه سرافرازی و خوش وقتی 

ت بی دریغ صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی سمنان و دانشجویان گرامی، در سایه شرایط خاص دانسته که با همکاری و حمای

کشور به جهت پاندمی ویروس کرونا با برگزاری تمامی بخش های این رویداد مهم در بستر فضای مجازی و با استفاده از 

اری هر چه باشکوه تر این رویداد پژوهشی همت زیرساخت های موجود با هدف حفظ تمامی استانداردهای این رویداد، به برگز

 نماییم.

هدف از برگزاری این همایش گردهمایی متخصصین، پژوهشگران و دانش پژوهان به منظور اشتراک گذاری و تبادل نظر در 

هداشت انی، بزمینه آخرین دستاورد های پژوهشی حول محور علوم تغذیه و صنایع غذایی، علوم پایه و بالینی، توانبخشی و بازتو

و اپیدمیولوژی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، علوم دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان 

 و البته با نگاه ویژه به تغذیه ورزشی می باشد.

ر اندیشمندان، دانشمندان، دست اندرکاران کمیته اجرایی این رویداد برآنند تا با استعانت از درگاه ایزد منان و برکت حضو

پژوهشگران و دانشجویان عزیز، تحت هر شرایط گامی ارزشمند در جهت ارتقای سطح علمی این مرز و بوم بردارند. بر خود لازم 

میدانم از زحمات بی دریغ و همکاری صمیمانه عزیزانی که در قالب کمیته های مختلف اجرایی و علمی بنده را در برگزاری این 

ارزشمند یاری می نمایند قدردانی نموده و از درگاه ایزد متعال برای همگان سلامتی، به روزی و توفیق روزافزون در تمامی  رویداد

 عرصه های زندگی مسالت نمایم.

 

 با آرزوی سربلندی و پیشرفت میهن عزیزمان، 

 توسعه پژوهش و هموار شدن هر چه بیشتر مسیر آن.

 محمدسعید جباری

  سمنان استان ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکیدبیر اجرایی 
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 کمیته برگزاری همایش

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر نوید دانایی

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و رئیس همایش

  

 دکتر پرویز کوخایی

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 امین ایزدی

 دبیر همایش

 ایلیا اسدی

 دبیر علمی همایش

  

 محمد سعید جباری

 دبیر اجرائی همایش

 دکتر ستاره همامی

 رئیس دانشکده تغذیه و علوم غذایی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی    

  

 دکتر آنا عبدالشاهی

 سرپرست همایش

  

 مهندس علیرضا عمادی

 کارشناس فناوری و اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان          

 دکتر بهادر باقری

علوم پزشکی سمنان شبکه پژوهش دانشگاه توسعه مدیر اطلاع رسانی و            
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 کمیته علمی دانشجویی

 

 ( پزشکی عمومی دکتری دانشجوی) اسدی ایلیا همایش: علمی دبیر

 مدیر علمی: محمد حسن لواف 
 (عمل اتاق کارشناس)

 مدیر علمی: عارفه وفایی نژاد
  )دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی(

 سرگروه محور های همایش

 پزشکی پایه علوم
 ارشد کارشناسی دانشجوی) رضامحمدی فاطمه

 فیزیولوژی(

 (پزشکی عمومی دکتری دانشجوی) ایزدی امین پزشکی بالین علوم

 دندانپزشکی( دکتری دانشجوی) پور نقی امین دندان و دهان بهداشت و پزشکی دندان

 یبهداشت خدمات مدیریت و پیراپزشکی

 درمانی و
 عمل( اتاق کارشناسی دانشجوی) خسروی زهرا

 پرستاری( دکتری دانشجوی) آرین مهدیه مامایی و پرستاری

 ی(فیزیوتراپ ارشد کارشناسی دانشجوی) دانیالی سعید بازتوانی و توانبخشی

 بهداشت( کارشناسی دانشجوی) جنتی محمدرضا اپیدمیولوژی و بهداشت
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 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی همایش ششمین علمی هیات داوران اسامی

   

 تیم تجدید نظر

پرویز کوخاییدکتر   استاد 

علی رشیدی پوردکتر   استاد 

مجید میر محمدخانیدکتر   دانشیار 

 استادیار دکتر بهادر باقری

 پرستاری

نیره رئیس دانادکتر    استادیار 

محمد رضا عسگریدکتر   دانشیار 

حسن بابا محمدیدکتر   دانشیار 

 مربی طاهره گیلوری

محسن سلیمانیدکتر   دانشیار 

ابراهیمیانعباسعلی دکتر  یاردانش   

نوبهار منیر دكتر  دانشیار 

علی فخرموحدیدکتر    دانشیار 

 مربی زهرا زمانی

ستاره همامیدکتر   استادیار 

 مربی مینا شایسته فر

 پیراپزشکی

 اتاق عمل،هوشبری،فوریت پزشکی

سیف الله عالییدکتر   استادیار 

كریم محمد علیرضا دكتر  استادیار 

اصغر قدس علیدکتر   دانشیار 

 فناوری اطالعات سالمت

مهدی کاهوییدکتر   دانشیار 

علی ولی نژادیدکتر   استادیار 

 - مهندس علیرضا عمادی

 رادیولوژی

پیمان حجازیدکتر   استادیار 

 مربی معصومه یداللهی

علوم تغذیه وصنایع 

 غذایی

آنا عبدالشاهیدکتر   استادیار 

خورشیدیان میانائینسیم دکتر   استادیار 

عاطفه اصحابیدکتر   استادیار 

مریم نظریدکتر   استادیار 

مجتبی یوسفی اصلدکتر   استادیار 

بهداد شکراللهیدکتر   - 

زینب فغفوریدکتر   استادیار 

حسین حاجیان فردکتر   - 

 توانبخشی

 فیزیوتراپی

محمدی رقیهدکتر   استادیار 
احسانی فاطمهدکتر   دانشیار 
هدایتي رزیتا دكتر  دانشیار 
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 توانبخشی

 کاردرمانی

کاریزکی زاده مهدی فاطمه  مربی 

زاده احمدي زهرا  مربی 

بخشي علي حسین  مربی 

 گفتاردرمانی

بختیاری جاللدکتر   دانشیار 
سلماني معصومه دكتر  استادیار 

 علوم پایه پزشکی

 آناتومی و بافت شناسی

عرب سمانهدکتر   استادیار 
صفري منوچهر دكتر  استاد 

آبادی نوش تقدیری وجیههدکتر   استادیار 
زربخش سامدکتر   دانشیار 
علیزاده اکرمدکتر   استادیار 
ثامنی حمیدرضادکتر   دانشیار 
نسب بهرامی مرجاندکتر   استادیار 

 ایمونولوژی

مراد حق داریوشدکتر   استادیار 
بهارلو رسولدکتر   استادیار 

تپه گل یوسفی بهمندکتر   استادیار 
 باکتری وویروس شناسی

اسالمی مجیددکتر   استادیار 
ماهانی هژبری زویادکتر   استادیار 

 بیوشیمی

خالقیان علیدکتر  یاردانش   
پاکدل عباسدکتر   استادیار 

 فیزیولوژی

قنبری علیدکتر   استادیار 

گرجی میالدی حسیندکتر   استاد 

وفایی عباسعلیدکتر   استاد 

وکیلی عابدیندکتر   استاد 

خراسانی زاهدی مهدیدکتر   دانشیار 

 علوم بالین پزشکی

فروتن مجیددکتر   استادیار 
باقری بهادردکتر   استادیار 
یارمحمدی ملیحهدکتر   استادیار 
دوستمحمدیان ثریادکتر   استادیار 
سرابي محمد امیر دكتر  استادیار 

آقاعمو شهرزاددکتر   استادیار 
قدس کامراندکتر   دانشیار 
قهرمانفرد فرحنازدکتر  یاردانش   

صفاریه الهامدکتر   استادیار 

 علوم دندانپزشکی

آبادی زین صالحی مهدیدکتر   استادیار 
عاملی نازیالدکتر  یاردانش   
زاده لبیب اكرم دكتر  استادیار 
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دندانپزشکیعلوم   

دهناد وحید دكتر  استادیار 

نژاد اسمعیلی محمددکتر   استادیار 
آباد صدر جلیلی مریمدکتر   استادیار 

سوهانیان شبنمدکتر   استادیار 

علوم بهداشت 

 واپیدمیولوژی

 اپیدمیولوژی وبهداشت حرفه ای

میرمحمدخانی مجیددکتر   دانشیار 
فاطمی فریندکتر   استادیار 

بهداشت حرفه ایعلوم   

دهدشتی علیرضادکتر  یاردانش   

پور عسکری طالب  مربی 
 علوم بهداشت محیط

دهجالیی رستمی الله روحدکتر   استادیار 
کریمائی مصطفیدکتر   استادیار 

 آموزش بهداشت وارتقای سالمت

مجدآبادی عسکری الدین حسامدکتر   استادیار 
خواه کمالی طاهرهدکتر   - 

مدیریت خدمات 

 بهداشتی ودرمانی

مشیری اسماعیلدکتر   استادیار 
عالیی الله سیفدکتر   استادیار 

غریبی فریددکتر   استادیار 
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 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی همایش ششمین دانشجویی ای مکاتبه داوران اسامی

 تیم تجدیدنظر

کر مرادی نصرالله فیزیولوژیپژوهشی  دکترایدانشجوی    

عمومی سمیرا فیزیولوژی دکترایدانشجوی    

کاشفی عادل فیزیولوژی دکترایدانشجوی    

آبادی مومن فاطمه فیزیولوژی دکترایدانشجوی    

 پرستاری

قاسمی مرتضی پرستاری کارشناسیدانشجوی    

نژاد زهراعبادی پرستاری دکترایدانشجوی    

یگانه آرین مهدیه پرستاری دکترایدانشجوی    

آقائی نیره پرستاری دکترایدانشجوی    

روشن گلی صغری پرستاری دکترایدانشجوی    

پرستاری کارشناسیدانشجوی  زهرا عامري  

عزیزی شیالن پرستاری دکترایدانشجوی    

اشرفی زهرا پرستاری دکترایدانشجوی    

ی پزشکیعلوم پایه  

 کارشناس علوم آزمایشگاهی عارفه وفایی نژاد

رضامحمدی فاطمه فیزیولوژی ارشددانشجوی کارشناسی    

رحمانی مهرنوش فیزیولوژی ارشددانشجوی کارشناسی    

ابارشی اعظم فیزیولوژی دکترایدانشجوی    

رضامحمدی مهسا هوشبری یکارشناسدانشجوی    

نعمتی سمیرا فیزیولوژی دکترایدانشجوی    

بهار آیسا بیوشیمی ارشددانشجوی    

محمدلو مریم ایمونولوژی ارشددانشجوی کارشناس    

شاهسوند فاطیمادکتر  پزشکی عمومی دکتریدانشجوی    

داداشی کریمدکتر  بیوتکنولوژی دکتریدانشجوی    

طالبی اطهر آناتومی ارشددانشجوی کارشناسی    

 پیراپزشکی

 اتاق عمل،هوشبری،فوریت پزشکی

لواف محمدحسین عمل اتاق کارشناسیدانشجوی    

خسروی زهرا عمل اتاق کارشناسیدانشجوی    

میشابی سرخی عرب محمد عمل اتاق ارشددانشجوی کارشناسی    

تیموری اسماعیل عمل اتاق ارشددانشجوی کارشناسی    

 فناوری اطالعات سالمت

لطفی صنم  سالمت اطالعات فناوری ارشد دانشجوی کارشناسی 

رحیمی فهیمه  سالمت اطالعات فناوری کارشناسیدانشجوی  

آبادیان علی فاطمه  سالمت اطالعات فناوری کارشناسیدانشجوی  

 رادیولوژی

اسدیان نادر ای هسته فیزیک ارشددانشجوی کارشناسی    

پیرفیروزجایی میالد ای هسته فیزیک ارشددانشجوی کارشناسی    

مزینانی مهدی ای هسته فیزیک ارشددانشجوی کارشناسی    

سرائی پویا پرتوشناسی کارشناسیدانشجوی    

شورچه براتی امین  ای هسته فیزیک ارشددانشجوی کارشناسی  
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 توانبخشی

 کارشناسی کاردرمانی دانشجوی زهراحسنی

جباری سعید محمد  کاردرمانی کارشناسی دانشجوی 

روستایی میثم  کاردرمانی ارشد کارشناسی دانشجوی 

ناهیدی رضوانه  گفتاردرمانی کارشناسی دانشجوی 

خانی صائمهدکتر   فیزیوتراپی دکترای دانشجوی 

دانیالی سعید  فیزیوتراپی کارشناسی دانشجوی 

 علوم بالین پزشکی

ایزدی امین  پزشکی عمومی دکتری دانشجوی 

اسدی ایلیا  پزشکی عمومی دکتری دانشجوی 

 زنان و زایمان رزیدنت دانشجوی دكتر مریم احمدي

پورذهبی زینبدکتر   نوزادان و کودکان رزیدنت دانشجوی 

پور حسن امیرحسین  پزشکی عمومی دکتری دانشجوی 

کبودوند احسان محمد  پزشکی عمومی دکتری دانشجوی 

نسب نقیبی فاطمه  پزشکی عمومی دکتری دانشجوی 

عطارمقدم مهسا  پزشکی عمومی دکتری دانشجوی 

 علوم بالین دندانپزشکی

پور نقی امین  دندانپزشکیدانشجوی  

جراحی علیرضا  دندانپزشکیدانشجوی  

مبرهن مائده  دندانپزشکیدانشجوی  

حسنیان سوگند  دندانپزشکیدانشجوی  

نژاد عابدی الماس  دندانپزشکیدانشجوی  

یحیایی فریبا  دندانپزشکیدانشجوی  

 علوم بهداشت واپیدمیولوژی

رحمانی رامین  ارشدکارشناسی  دانشجوی 

 محیط بهداشت مهندسی کارشناسی دانشجوی محمدرضا جنتی

شجاعی سیدعلی  محیط بهداشت مهندسی ارشدکارشناسی  دانشجوی 

طاهرخانی علی  محیط بهداشت مهندسی ارشددانشجوی کارشناسی  

زارعی سیروان  ارشددانشجوی کارشناسی  

نژاد مطهری زهرا  محیط بهداشت مهندسی ارشدکارشناسی  دانشجوی 

پرنون فاطمه  محیط بهداشت مهندسی کارشناسی دانشجوی 

کنگرلو بلجی مرضیه  ای حرفه بهداشت مهندسیکارشناسی  دانشجوی 

عموزاد ساره  محیط بهداشت مهندسی کارشناسی دانشجوی 

رئیسیان سپیده  محیط بهداشت کارشناسی دانشجوی 
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 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

Antioxidant Activities of Leaves Hydroalcohlic Extract of Rumex Obtusifolius 

 
Farahnaz Bineshian1 , Neda Bakhshandeh2 , Mohammadreza Freidounian3 , Hossein Nazari4 

 

1- Department of Mycology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran. 

2- Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Seman University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran. 

3- Semnan Technical College, Semnan, Iran 

Abstract Background: Rumex includes approximately 200 species widely distributed all over the 

world. Rumex species belonging to family Polygonaceae have been used as traditional herbal medicines 

for Medical applications.The purpose of this study was to investigate of antioxidant activities of 

hydroalcohlic extract from leaves of Rumex obtusifolius. Materials and  
Methods: The Rumex obtusifolius Leaves were extracted using Ethyl acetate: methanol: distilled water 

(6:3:1) by Soxhelet system. The hydroalcoholic extraction of Rumex obtusifolius was evaluated for 

their antioxidant capacities using in vitro methods, including 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical 

scavenging, β-Carotene bleaching test and reducing power assay. Total free phenolics and total 

flavonoids content were examined. The components of extract were analyzed by GC-Mass instrument 

were investigated.  
Results:The hydroalcoholic extract can strongly scavenge DPPH radical and its antioxidant capacities 

high correlated with the total free phenolics and total flavonoids. Also, extract had high capability 

inhibition of linoleic acid oxidation and the reducing ability.This study revealed a higher antioxidant 

capacity in the leaves of Rumex obtusifolius as compared to the control groups.  

Conclusions: The extract includes high amounts of phenolic compounds and antioxidant activity is 

indicated significant. Suggesting that it could be utilized as potential sources of herbal medicine drugs 

and natural antioxidants to prevent diseases associated with free radical and food preservation. 

 
Keywords: Rumex obtusifolius, extract, Antioxidant activity, Hydro alcoholic 
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ذیرفته شده در بخش سخنرانیپ  
The evaluation of Ceruloplasmin(Cer), Zinc(Zn) and Total Antioxidant Capacity(TAC) 

in elderly and healthy smoker drivers as compared to non-smoker drivers 

 

  Amirhossein Esmaeili(Ph.D)1, Zahra Alikhani 1* 
1. Department of  Medical science ,Islamic Azad University ,Babol Branch, Babol ,Iran  

E-mail: zahraalikhani30@gmail.com,  amir5762002@yahoo.com 

Introduction: Smokers are exposed to significant amounts of oxidant and free radicals. The oxidative 

stress based on cigarette smoke plays an important role in the pathogenesis of many diseases, including 

of cancer and cardiovascular disease. In the present study, changes in concentration of Cer, Zn and TAC 

in the blood samples of elderly and healthy smokers are compared with non-smokers subject .  

Materials and Methods: 

In this case-control study, Cer, Zn and TAC levels were evaluated in smoker drivers (30 healthy smoker 

drivers with 45-70 age and 30 non-smoker drivers) . For evaluation of Ceruloplasmin is used from 

Immunotorbideometric method and using BIONIK kit and Hitachi 104 auto analyzer. Zinc 

measurements were performed using a zinc kit by photometric method. To evaluate of TAC, the ELISA 

method was used with zellbio kit. Data were analyzed by means comparison and standard deviation 

using of SPSS. The mean of data was assessed in two groups with independent T-Test. The significance 

levels was considered with p <0.05. 

Result: Comparison of the parameters in smokers and non-smokers showed that the changes in TAC, 

Cer and Zn levels were significant at the level of p<0.01. In addition, the research results showed that 

the TAC levels in smokers were 0.444±0.085 which compared to non-smokers to the 0.885±0.641 

decreased. 

Conclusion: The results of our research showed that oxidative stress caused by smoke with TAC and 

Zn decreased and Ceruloplasmin increased. These changes, in the long run, it can lead to the 

development of cardiovascular diseases. 

Keywords: Cigarette, Oxidative stress, Total Antioxidant Capacity, Zinc, Ceruloplasmin. 
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Introduction:  Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common adult leukemia in the western 

world characterized by the accumulation of CD5+/CD19+ B lymphocytes in the peripheral blood, bone 

marrow, and lymph nodes. The current treatments of CLL patients with Chemotherapy and monoclonal 

antibodies or using of new small molecule agents for example ibrutinib, and venetoclax- as a BCL2 

inhibitor have significantly improved duration of complete remissions and prolonged the overall 

survival. Nevertheless, the treatment failure rate is still high and most treatment-responsive patients 

subsequently relapse. Berberine (BER) is a natural isoquinoline alkaloid and many studies demonstrated 

that BER leads to inhibition of tumor growth via apoptosis induction. In this study, we investigate the 

anti-cancer effect of BER on CLL cells through impact of BER on anti-apoptotic protein BCL2. 

Material and methods: CLL Patient-Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from 

6 CLL patients using Ficoll-paque. Isolated PBMCs were cultured in RPMI -1640 medium 

supplemented with 10% FBS and 1% Penicillin/Streptomycin in the presence and absence of  BER 

(25μM) for 24 hours in 37°C, 5% CO2 humidified incubator. The percentage of CD19+/ BCL2+ cells 

was determined using Flow cytometry.  
Results: We found that treatment with BER (25μM) could lead to decrease percentage of BCL2 on 

CD19+ cells in CLL patients in compared with the untreated cells in 24 hours (P value < 0.05). 

According to the results, BER and Ventoclox induced similar suppression-effects on BCL2 expression 

in CLL patients (p=0.8). 
 Discussion: Our findings implied that BER has led to deacrease of anti-apoptotic protein BCL2 on 

CD19+ cells.  Since decreasing levels of anti-apoptotic proteins such as Bcl-2 is particularly important 

in promoting the cell's susceptibility to apoptosis, BER might be a good candidate for combination 

therapy in CLL. 

 
Keywords: chronic lymphocytic leukemia, Berberine, Bcl-2 
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Introduction: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common lymphoid malignancy in 

western countries and characterized by the accumulation of CD5+/CD19+ B lymphocytes in the 

peripheral blood, bone marrow, and lymph nodes. CD69 is an integral membrane protein belonging to 

the C-type lectin family of surface receptors and expressed upon activation on lymphocytes. CLL 

exhibits properties of activated and antigen-experienced B lymphocytes and overexpression of CD69. 

Recent studies reported that CD69 overexpression is correlated with more advanced CLL stages and 

short overall survival (OS). Many natural products have been shown to play an important role in the 

prevention and treatment of cancer. Berberine, an isoquinoline alkaloid, is an active component derived 

from different plant families such as Berberidaceae. Previous studies represented that Berberine induces 

anticancer effects by activation of   apoptosis, suppression of cancer cell proliferation and inhibition of 

metastasis.In this study, we investigated the effects of Berberine on CD69 expression in CLL Patient-

Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).  
Material and methods: PBMCs were isolated from 6 CLL patients using Ficoll-paque. Isolated cells 

cultured in RPMI-1640 medium supplemented with 10% FBS and 1% Penicillin/Streptomycin in the 

presence and absence of Berberine (25 μM) for 24 hours in 37°C, 5% CO2 humidified incubator. The 

percent of CD69+/ CD19+ cells was determined using Flow cytometry. 
 Results: We found that Berberine (25 μM) reduces %CD69 expression on B cells upon 24 hours 

treatment in compared with the untreated group (P value < 0.01). 
 Discussion: According to our findings, Berberine treatment has led to decrease of CD69 expression on 

CD19+ cells in CLL patients. Since CD69 plays an important role in cell activation, this result provides 

proof of principals for further  investigation of Berberine in clinical setting for CLL treatment. 

 
Keywords: Chronic lymphocytic leukemia, Berberine, CD69 
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 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

Evaluation of the Relationship Between Serum Level of Vitamin D and Dmft in Young 

Women in Semnan, Iran (2018-2019) 
Maryam Jalili Sadrabad 1 , Iman Hajizadeh2 , Majid MirMohammadkhani3 , Shabnam Sohanian4 , 

Alireza Jarrahi5 

 

* 1- Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.  

2- Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.  

3- Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.  

4- Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.  

5- Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.  a.jrh1375@gmail.com 

 
Introduction: Previous studies have shown that vitamin D has an effect on calcium absorption, 

mineralization, dentin formation and also on the maturation and formation of developing teeth, but the 

aim of this study was to evaluate the relationship between serum level of vitamin D and DMFT in the 

adult patients with developed teeth.  
Material and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 200 women with the range of 15-40 

years from the patients who referred to the Semnan Dental School in 2018-2019 were selected randomly 

regarding to the inclusion and exclusion criteria. Then DMFT, PI and SI index, age, the history and 

recent vitamin D deficiency and the history of Xerostomia in patients were studied and statistically 

analyzed. 
 Results: In 78 patients (39%) the DMFT index was 3 and 4. Most patients were 30 years and younger 

(64.5%) and most of them (90.5%) had no previous history of vitamin D deficiency and only 8 patients 

(4%) had Xerostomia. More than half of individuals (54%) had some degree of recent vitamin D 

deficiency. More than half of women had PI grade 3 (54%) and 82 individuals (41%) had high blood 

sugar levels. According to Spearman's results, there was a moderate and negative correlation between 

DMFT and vitamin D levels. 
 Conclusion: Therefore, the lower level of vitamin D, the higher DMFT index by excluding other 

caries-causing factors. Consequently, it is recommended that this is considered in high-risk groups in 

order to prevent oral health problems. 

 
Keywords: DMFT index, Serum level of vitamin D, Vitamin D deficiency, Dental caries 
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 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

Modulatory Effect of Exercise on Myocardial Ischemia in Rats Receiving Methadone 

Treatment 
Mahdi Zahedi-Khorasani 1 , Hossein Miladi-Gorji2 , Maryam Alizadeh3 

 

* 1- Research Center of Physiology - Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran. zahedikhorasani@yahoo.com 

2- Research Center of Physiology - Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran. Miladi331@yahoo.com 

3- Research Center of Physiology - Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran. Maryam.alizadeh2000@yahoo.com 

 
Abstract Background: Methadone has been used in management of pain and opioid addiction. Cardiac 

disorder by methadone has been reported, but its effectis controversial on myocardial infarction (MI) 

in addicts. Since exercise has cardio-protective consequence, effect of mild treadmill exercise on 

isoproterenol-induced MI was evaluated in morphine withdrawn rat’s receiving Methadone.  
Method: 112 male Wistar rats were divided to 16 experimental groups: saline, methadone, morphine 

and methadone/morphine with or without exercise. Dependence on morphine was induced by morphine 

administration within 14 days. The exercising rats receiving Methadone were forced to run on a 

motorized treadmill within 30 days of deprivation of morphine. Finally isoproterenol were injected for 

MI induction and different hemodynamic, biochemical and histological parameters were measured. 

Results: Methadone significantly increased arterial blood pressure, heart rate, maximum dp/dt and 

decreased left ventricular end-diastolic pressure in non-MI rats. But it impaired significantly 

biochemical parameters (cardiac troponin I, Malondialdehyde, Superoxide dismutase and Glutathione 

peroxidase) and histological factors (inflammation, edema, congestion, hemorrhage and myocardial 

fiber hypertrophy) that modified by morphine and exercise. In MI groups, isoproterenol significantly 

impaired hemodynamic, biochemical and histological parameters in saline and methadone groups, but 

did not have a significant effect on morphine and morphine/methadone groups. Exercise and morphine 

showed modulatory and cardio-protective effects in non-MI and MI groups. 
 Conclusions: These data confirmed that Methadone had adverse effects in morphine-naive rats that 

were modulate by exercise. Therefore, we recommend that methadone is used with caution and 

cardiovascular monitoring. 

 
Keywords: Methadone, morphine, myocardial infarction, treadmill exercise 
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A-10-5021-2 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی

 

 جراحی قلببررسی ارتباط عملکرد کلیه با مدت زمان اتصال بیمار به دستگاه تهویه مکانیکی پس از عمل 
 3حسین داوری ، 2قدس کامران ، 1سلیمانی محسن

 

 Soli257@yahoo.com دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 kamran123@yahoo.com بخش جراحی -بیمارستان کوثر -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 hosseindavari30@yahoo.com دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان -پزشکی سمنان  مربی دانشگاه علوم -3* 

 

افزایش مدت زمان اتصال بیمار به تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه یکی از عوامل مهم در افزایش عوارض و مرگ و میر  مقدمه0

بیماران پس از عمل جراحی قلب است. هدف این مطالعه تعیین ارتباط عملکرد کلیه با مدت زمان اتصال بیمار به دستگاه تهویه مکانیکی 

    ست.پس از عمل جراحی قلب ا

بیمار که تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در بخش های مراقبت ویژه  111در این مطالعه توصیفی و تحلیلی اطلاعات  روش کار0  

قلب بودند مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک، مدت قرار گرفتن بر روی پمپ قلب و ریه و وضعیت کارکرد کلیه قبل از عمل 

هار روز پس از عمل جراحی با استفاده از محاسبه فیلتراسیون گلومرولی، میزان کراتینین و پتاسیم خون ثبت شد. مدت جراحی و برای چ

تجزیه و تحلیل داده  55/5زمان اتصال بیماران به دستگاه تهویه مکانیکی پس از عمل جراحی نیز ثبت گردید. سپس در سطح معنی داری 

  ها انجام شد.

سال بود. میانگین مدت زمان قرار گرفتن بیماران بر روی  12/63±18/15بیماران مرد و میانگین سنی آنها  %3/62العه : در این مطنتایج 

 2/4±56/5و میانگین پتاسیم آنها  53/1±27/5دقیقه بود. میانگین کراتینین خون بیماران قبل از عمل جراحی  5/15±75/23پمپ قلب 

بود. میزان کراتینین  32/4±51/1و  18/1±34/5یماران در چهار روز اول پس از عمل جراحی به ترتیب و پتاسیم ب  بود. میانگین کراتینین

ساعت  86/1±66/7(. مدت اتصال بیماران به دستگاه تهویه مکانیکی P<50551خون بیماران پس از عمل جراحی افزایش معنی داری داشت)

ان در چهار روز اول پس از عمل با مدت زمان اتصال بیماران به دستگاه تهویه مکانیکی بود. نتایج نشان داد که میانگین کراتینین خون بیمار

    (.P=0.02ارتباط وجود دارد )

این مطالعه نشان داد که همه شاخص های عملکردی کلیه با مدت زمان اتصال بیماران به دستگاه تهویه مکانیکی ارتباط  نتیجه گیری0

ندارند. اما بنظر می رسد کراتیتین خون شاخص مناسبی است که با مدت اتصال بیماران به دستگاه تهویه مکانیکی ارتباط دارد. گرچه 

 بنظر می رسد. مطالعه بیشتر در این خصوص ضروری

 

 کارکرد کلیه، جراحی قلب، تهویه مکانیکی های کلیدی0واژه
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A-10-4013-2 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی

 

و کروسین بر تغییرات سلول های تانل مثبت بیضه در  Cبررسی اثر ورزش اجباری، لووتیروکسین، ویتامین 

 فرزندان موش های بزرگ آزمایشگاهی هیپوتیروئید
 4امانی اکبر علی ، 3وفایی عباسعلی ، 2ثامنی رضا حمید ، 1عباسعلی طاهریان

 

  taherian99@yahoo.com، سمنان، ایران دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی ،استادیار -1* 

   ، سمنان، ایراندانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی ،دانشیار -2

 ، سمنان، ایراندانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی ،استاد -3

 ، سمنان، ایراندانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی ،ارشد علوم تشریحدانشجوی کارشناسی  -4

 

های تیروئیدی از بدو تولد در بیضه وجود داشته و در تنظیم رشد، تکامل و های هورموننتایج تحقیقات نشان داده گیرنده مقدمه و هدف0

بیضه ها نقش دارند و تولید مثل را تحت تاثیر قرار می دهند. هیپوتیروئیدی با افزایش آپوپتوز در سلول های زایای بیضه و بدنبال آن  بلوغ 

توژنزیس و باروری می شود. هدف این مطالعه استفاده از اثرات ورزش باعث ایجاد اختلال در روند اسپرما افزایش سلول های تانل مثبت 

تغییرات مخرب سلولی ناشی از هیپوتیروئیدی در بافت بیضه موش  اکسیدان در به عنوان آنتی cاجباری به همراه تجویز کروسین و ویتامین 

 بزرگ آزمایشگاهی می باشد. 

 g/kg µ5گ آزمایشگاهی متولد شده از مادران هیپوتیروئید شده با لوتیروکسین با دوز های بزردر این مطالعه بچه موش ها0مواد و روش

با   Cروز کروسین و ویتامین  14پس از تولد به مدت  31تایی ) ورزشی و غیر ورزشی ( قرارگرفتند. از روز  25گروه  5روزانه خوراکی در 

دقیقه تحت ورزش غیر ارادی قرار گرفتند. بیضه  35ورزش تزریق و به مدت دقیقه قبل از قبل از  15داخل صفاقی هر روز   35mg/kgدوز 

آمیزی، با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به کامپیوتر تصاویر بافتی میکرومتری و رنگ 5های آنها پس از آماده سازی بافتی و تهیه برش

 مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند.

افزایش آپوپتوز در سلول های زایای بیضه و در نتیجه افزایش سلول های تانل مثبت می شود. استفاده از  هیپوتیروئیدی سبب ها0یافته  

اکسیدان باعث کاهش آپوپتوزیس و بدنبال آن کاهش سلول های تانل مثبت بیضه ها به عنوان آنتی Cورزش همراه با کروسین و ویتامین 

 می شود.

ای از تغییرات مخرب سلولی به طور قابل ملاحظه  Cاین مطالعه نشان داد که ورزش همراه با تجویز کروسین و ویتامین  گیری0نتیجه 

 کند.بیضه ناشی از هیپوتیروئیدی جلوگیری می

 

 ، ورزش اجباری، سلول های بیضه، رتCهیپوتیروئیدی، کروسین، ویتامین های کلیدی0واژه
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 شده در بخش سخنرانیپذیرفته 

 

 طراحی، ساخت و ارزیابی داربست مهندسی بافت پوست0 نانو الیاف پلی کاپرولاکتون،آلوئه ورا و پلی وینیل الکل
 4بهرامی زهره ، 3امیر سلاطی ، 2نوربخش محمدصادق ، 1نژاد شعبان مرجان

 

 me.marjan251@yahoo.com دانشکده مواد، دانشگاه سمنان -کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان  -1

 s_nourbakhsh1@semnan.ac.ir دانشکده مواد، دانشگاه سمنان -دانشیار دانشگاه سمنان  -2

گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3* 

 amir.salati@yahoo.com سمنان

 zz.bahrami11@semnan.ac.ir دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان -ار دانشگاه سمنان استادی -4

 

: سالانه میلیون ها نفر در اثر آسیب های شدید پوستی جان خود را از دست می دهند. برای ایجاد یک بافت پوست مصنوعی، سابقه و هدف

ست. روش الکتروریسی پرکاربرد ترین روش ساخت داربست ها بوده و یک بستر مناسب جهت قرار گرفتن سلول ها به نام داربست نیاز ا

ورا آلوئه-ونکاپرولاکتیابی داربست الکتروریسی شده پلیروش مناسبی برای ایجاد نانو الیاف می باشد. هدف از این مطالعه ساخت و مشخصه 

 الکل برای مهندسی بافت پوست است.وینیلو پلی

ای تغییرات پارامتره هش ابتدا پلی کاپرولاکتون، پلی وینیل الکل و آلوئه ورا در حلال های مشخص حل شدند. در این پژو مواد و روش ها0 

 مختلف سیستم نیز شامل ولتاژ، فاصله نازل تا جمع کننده، غلظت آلوئه ورا و نرخ تغذیه، جهت دستیابی به داربست بهینه، مورد بررسی قرار

( ، اندازه FTIR( ، طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ )SEMتفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی )گرفت. داربست های تهیه شده با اس

 (، استحکام مکانیکی، سمیت سلولی مورد ارزیابی قرار گرفتند. DSCگیری زاویه تماس، گرماسنجی روبشی تفاضلی)

را دارند که مناسب برای رشد سلول های  85الای %می رسد و حیات سلولی ب nm119   : نتایج نشان داد که قطر الیاف بهیافته ها

رشد سلول ها برروی داربست را به خوبی نشان داد. بهینه ترین داربست برای ساخت پوست  SEMفیبروبلاست می باشد. همچنین تصاویر 

 می باشد. KV 12سر نازل تا جمع کننده و ولتاژاعمالی  cm15، فاصله mL/h 3مصنوعی به ترتیب در نرخ تغذیه 

بر اساس یافته های به دست آمده از مطالعه، داربست سلولی که با روش الکتروریسی و با استفاده از پلی کاپرولاکتون، پلی  نتیجه گیری0 

ی سوینیل الکل و آلوئه ورا طراحی و ساخته شده، دارای زیست سازگاری بسیار مطلوبی می باشد و می تواند به عنوان یکی از محصولات مهند

 بافت پوست در کاربردهای درون تنی و کارآزمایی بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

 

 ورا الکل، آلوئهوینیلکاپرولاکتون، پلیمهندسی بافت پوست، نانوالیاف، پلی های کلیدی0واژه
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 سخنرانیپذیرفته شده در بخش 

 

تراشه در بیماران تحت ونتیلاتور در بخش های مراقبت ویژه بررسی فشار کاف لوله تراکئوستومی و لوله 

 98بیمارستان کوثر سمنان در سال 
 1سلطانی ستاره ،1ایزدی شهرزاد ، 1میرمحمدخانی مجید ، 1همتی حمیدرضا ، 1فرهنگی الهام ، 1فاطمه آقا محمدلو

 

  elielhamf@gmail.com، سمنان، ایراندانشگاه علوم پزشکی سمنان -1* 

 

 

حفظ راه هوایی همواره به عنوان یک اصل، قدم اول درمان در تمامی بیمارانی است هدف از حفظ راه هوایی، اطمینان از تهویه کافی مقدمه0

پذیرد از جمله، قراردادن لوله داخل تراشه یا تراکئوستومی برای یابی به این هدف اقدامات گوناگونی صورت میمنظور دستبیمار است؛ به

ترین این عوارض، آسیب به مخاط تراشه ناشی از اتساع بیش از حد کاف لوله گیرد.یکی از مهمه توسط یک فرد متبحر انجام میبیمار ک

تراشه است باتوجه به اهمیت این موضوع در کنترل میزان فشار کاف لوله تراشه و عوارض ناشی از نامناسب بودن این فشار، برآن شدیم این 

 یین فشار کاف لوله تراکئوستومی و لوله تراشه در بیماران نیازمند ونتیلاتور اجرا کنیم.مطالعه را با هدف تع

بیمار که به  74در بیمارستان آموزشی کوثر سمنان بر  18باشد که در سال مطالعه حاضر از نوعی توصیفی و مقطعی می ها0مواد و روش

ری گیاست. سپس اطلاعات دموگرافیک از پرونده استخراج شد. اندازهاجرا شدهاند، گیری آسان و در دسترس وارد مطالعه شدهصورت نمونه

 است. متر آب در نظر گرفته شدهسانتی 35-25است. میزان طبیعی فشار کاف فشار کاف با استفاده از مانومتر در سه شیفت کاری ثبت شده

نمونه از بیماران زن بودند که  125ی ما چنین در مطالعهاست. همودهنمونه در محدوده نرمال ب 67نمونه، فشار کاف  222از بین  ها0یافته

انحراف  ±اند. در مورد شاخص توده بدنی میانگین نمونه واجد فشار کاف در محدوده نرمال بوده 28نمونه و از میان مردان  31از میان زنان 

است. بوده 8551/25±11761/5ر کاف خارج از محدوده نرمال و در گروه با فشا 3237/24±26235/4معیار در گروه با فشار کاف نرمال 

بود و در گروه با فشار کاف خارج از محدوده  16/5±161/5انحراف معیار در مطالعه در گروه با فشار کاف نرمال  ±میانگین طول مدت بستری

انحراف معیار در گروه با فشار   ±اند، میانگینرفتهگذاری قرار گاست و در مورد طول مدتی که بیماران تحت لولهبوده 15/15±284/12 نرمال

نمونه در  61ی ما دست یافتیم. در مطالعه 55/6±885/7بود و در گروه با فشار کاف خارج از محدوده نرمال به  31/2±811/1کاف نرمال

مورد آن در محدوده نرمال،  34 جراحی بوده که ICUنمونه در بخش  61مورد آن در محدوده نرمال قرار داشته،  8بوده که  CCUبخش 

مورد آن در محدوده  14نمونه داشتیم که  24اورژانس  ICUمورد آن در محدوده نرمال و در بخش  11داخلی بوده که  ICUنمونه در  65

نمونه در  67که  نمونه تحت اینتوباسیون وجود داشت 213ی ما است که در مطالعهنوع لوله نیز از متغیرها بوده  نرمال قرار داشته است.

نمونه تحت تراکئوستومی قرار داشتند که تمام موارد خارج از محدوده نرمال قرار گرفتند. نتیجه:بین فشار کاف  1محدوده نرمال بودند و 

ف شار کااست، ولی بین فچنین طول مدت اتصال به دستگاه ونتیلاتور و بخش بستری همبستگی دیده شدهلوله با مدت زمان بستری و هم

 لوله با دیگر متغیرها همبستگی معناداری وجود نداشت.

 

 فشار کاف، ونتیلاتور، تراکئوستومی، لوله تراشه های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش سخنرانی

 

 اکلامپسیپرهاکلامپسی در زنان باردار با خطر بالای بروز گیری از بروز پرهبررسی اثر دیدروژسترون در پیش

0 کارآزمایی بالینی تصادفی 1396-97 کننده به درمانگاه زنان بیمارستان امیرالمومنین )ع( سمنان در سالمراجعه

 دو سو کور
 3میرمحمدخانی مجید ، 2جهانپور حدیثه ، 1صنم مرادان

 

  smgynob42595@outlook.com، ایرانسمنان ،دانشگاه علوم پزشکی سمناناستاد  -1* 

 smgynob42595@outlook.com سمنان ، ایرانسمنان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنانمتخصص زنان و زایمان  -2

 majidmirmohammadkhani@yahoo.com ، ایرانسمنان ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان -3

 

العمر برای مادر و نوزاد ادراست که پیامدهای مادامو یکی از علل مهم مرگ و میر م ی نسبتاً شایع در بارداریاکلامپسی عارضه: پرهمقدمه

اکلامپسی مورد توجه قرار گیری از بروز پرههای جنسی در پیشنقش هورمون در پی دارد لذا پیشگیری از آن اهمیت بسزایی دارد. اخیراً 

 اردار پرخطر مورد بررسی قرار گرفته است. اکلامپسی در زنان بگیری از بروز پرهگرفته است. در این مطالعه اثر دیدروژسترون در پیش

پار با بارداری طبیعی مورد بررسی قرار ی دوسوکور مادران نولیشدهسازیشده، تصادفیدر یک کارآزمایی بالینی کنترل ها0مواد و روش

افته، گروه مداخله دیدروژسترون اکلامپسی، به طور تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد تخصیص ینفر دارای عوامل خطر پره 168گرفته و 

اکلامپسی و پیامدهای نوزادی در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. و گروه کنترل دارونما دریافت نمودند. پیامدهای مادری شامل بروز پره

در بروز  %73کی از کاهش بود. نتایج آنالیز رگرسیون حا %6/22و در گروه کنترل  %6اکلامپسی در گروه مداخله میزان بروز پره نتایج 0

(. نوزادان گروه مداخله آپگار بالاتری داشته و نیز هیپرتانسیون Exp. B ،554/5=P=211/5اکلامپسی تحت تاثیر دیدروژسترون بود )پره

 زایی دیده نشد.(. موردی از مرگ مادر، سقط خودبخودی و مردهP<551/5بعد از زایمان در گروه مداخله کمتر بود )

ز اکلامپسی بوده و آنالیز رگرسیون حاکی انتایج مطالعه ما حاکی از اثر قابل توجه دیدروژسترون در پیشگیری از بروز پره گیری0نتیجه 

امپسی اکلتوان این دارو را به عنوان درمانی برای پیشگیری از پرهاکلامپسی با تجویز دیدروژسترون بوده و میدرصدی بروز پره 73کاهش 

 های پرخطر نظیر مبتلایان به هیپرتانسیون مد نظر داشت.در گروهبویژه 

 

 اکلامپسی، دیدروژسترون، عوارض بارداریپره های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش سخنرانی

 

 

 به روش برون تنی 75Ti-25Al2O3بررسی زیست سازگاری کامپوزیت ارتوپدی 
 3دوستمحمدی نسا ، 2عرب سمانه ، 1مرجان بهرامی نسب

 

 ، ایراندانشگاه علوم پزشکی سمنان گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دانشکده پزشکی، استادیار -1* 

- m.bahraminasab@yahoo.com 

، ، دانشگاه علوم پزشکی سمنانگروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دانشکده پزشکیدیار استا -2

 samaneh.arab@gmail.com ایران

 nesadoost1371@gmail.com - ، سمنان، ایراندانشگاه سمنان ،گروه مهندسی مواد و متاورژی - -3

 

: مواد کامپوزیتی گروهی از بیومواد هستند که از تلفیق دو یا چند ماده به منظور ایجاد خواص مناسبتر و دوام بیشتر توسعه سابقه و هدف

( دسته ای از این مواد هستند که مطالعات خواص مکانیکی و شیمیایی مناسب Tiتیتانیوم ) -(Al2O3یتهای آلومینا )داده شده اند. کامپوز

نها آآنها را تایید کرده اند. علاوه بر خواص مکانیکی و شیمیایی، لازم است قبل از استفاده از این مواد در کاربرد کلینیکی خواص بیولوژیک 

 نیز مورد مطالعه قرار گیرد. 

مورد ارزیابی قرار گرفت.  MC3T3بر رده سلولی   75Ti-25Al2O3کامپوزیتی   خواص بیولوژیک ماده: در مطالعه حاضر هامواد و روش

خالص )به عنوان ماده مرجع( به روش اسپارک پلاسما زینترینگ ساخته شدند و پس از آماده  Tiو  75Ti-25Al2O3 ابتدا کامپوزیت 

ر معرض این مواد کشت داده شدند و در بازه های زمانی مختلف د MC3T3سازی سطحی، استریل شدند. سلولهای پره استئوبلاست 

 انجام شدند. ALPو  LDH ،MTTتستهای حیات سلولی، تکثیر و تمایز سلولی بر آنها انجام شد. این تستها با استفاده از کیتهای 

-Pخالص بود ) Tiبطور معناداری بالاتر از  75Ti-25Al2O3: نتایج نشان داد که حیات سلولهای در معرض کامپوزیت ارتوپدی هایافته 

value=0.000 به دست آمد در حالیکه برای  %15(. میزان حیات سلولهای کشت داده شده به همراه ماده کامپوزیتیTi  خالص حیات

 15و  7از  قرار داشتند، بعد 75Ti-25Al2O3که در معرض ماده کامپوزیتی  MC3T3بود. همچنین تکثیر سلولهای  %43سلولها تنها 

(، اما از لحاظ تمایز سلولی اختلاف معناداری بین این دو ماده وجود نداشت P-value=0.000خالص بود ) Tiروز بطور معناداری بالاتر از 

(P-value=0.468 .) 

می تواند گزینه مناسبی برای  75Ti-25Al2O3بطور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ماده کامپوزیتی  نتیجه گیری0

 کاربردهای ارتوپدی مانند پروتزها و ایمپلنتهای استخوانی باشد.

 

 بیوکامپوزیت، ارتوپدی، حیات سلولی، تکثیر سلولی های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستری

 
Evaluation of Symptoms and the Colposcopic and Pap smear Findings in pationts 

Candidate for Colposcopy in Amir-Almomenin Hospital in Semnan, 2016-2018 
Mahsa Daeisarraf 1, Mozhgan Rahmanian 2, Abbas Ziari 3 

 
1. Student research committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2. Associate Professor, Department of Gynecology, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran 
3. Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran 

 

 

Introduction: Cervical cancer is the second cause of mortality due to cancer in women, which is 

preventable with a long pre-invasive period Screening tests have an important role in early diagnosis 

and treatment. This study aimed to compare the screening value of Colposcopy and the test 19 screening 

tests for cervical cancer 

Materials and Methods: In a retrospective study, 200 women who attended for Pap smear followed 

by colposcopy from March 2016 to March 2018 that enrolled in the study by the convenience sampling 

method of data in medical records were complete. All data entered to il checklist and were analyzed 

using t-test for quantitative parameters, chi-square and Fisher's exact tests for qualitative parameters by 

SPSS software version 23. The sensitivity, specificity, and predictive value of each test were calculated 

(95% confidence interval (CI)), The significance level of all tests was considered 0.05. 

Results: Mean age was 38.2 + 8.5 years. Difference in parities, delivery, abortion, normal delivery and 

section in patients with positive and negative results in Pap smear and colposcopy was not significant. 

frequency of positive and negative results in Pap smear and colposcopy in patients with bleeding after 

quite (0.021), bleeding between two menstruation (0.035), vaginal secretion (0.009) and pelvic pain 

(0,011) had significant difference and these signs were predictive for positive results in colposcopy. 

Positive predictive value of Pap smear for colposcopy results was 20%, negative predictive value 

94.3%, Sensitivity 47.1% and Specificity 81.9%. 

Discussion: Low sensitivity and specificity of Pap test in our study in comparison with others were 

reflected the need to more qualitative control during Pap smear including sampling, preparing and 

discussing of results. In other hand, with due attention to lo correlation of Pap smear and colposcopy 

results and 100% positive predictive value of colposcopy based on pathology results, it is better to 

perform colposcopy if patients have predictive signs including bleeding after quick and abnormal 

vaginal secretion. 
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Submental Intubation, An Alternative for Tracheostomy: A Case Series and Review of 

the Literature 
Mohammad Esmaeelinejad 1 , Aliakbar Hemmati2 , Abolfazl Abdollahpour3 , Babak Hosseinzadeh4 

 

* 1- Department Head, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Semnan 

University of Medical Sciences, Semnan, Iran - Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran esmaeelnejad@gmail.com 

2- Department of Anesthesiology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran - Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran felordce@yahoo.com 

3- Department of Anesthesiology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran - Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran felordce@yahoo.com 

4- Department of Anesthesiology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran - Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran babakhz.anesthesia@gmail.com 

 
Background and Objectives: Intubating of patients suffering from severe maxillofacial trauma is 

always a challenge. Oral intubation is not preferred in most cases due to interfering with occlusion 

adjustment whilst nasal intubation is forbidden mostly due to the skull base fracture. This study aims to 

present some successful submental intubation and reviewing the literature. 
 Materials and Methods: Oral intubation was performed by the anesthesiologist I the first place. Blunt 

dissection through the floor of the mouth was done by the maxillofacial surgeon as described by Altmir. 

The intubation tube was passed through the dissected way and fixed to the skin. For the review part of 

the study Electronic databases (Medline, Embase, and Cochrane) were searched by the authors for all 

articles which were published up to December 2019. Data of the success factors and complications of 

the certain technique were extracted and categorized in tables.  
Findings: twenty cases were intubated by the described technique. All the cases were intubated 

successfully and the intubation tube was passed through the floor of the mouth with no trouble. Severe 

bleeding was occurred in none of the cases. Infection was occurred only in one cases which cured by 

antibiotic treatment. No O2 saturation decrease was seen duirng the surgeries.  
Conclusion: Submental intubation which was described by Altmir in the first place is a safe intubation 

method in cases of panfacial fractures and multiple trauma patients. 

 
Keywords: Intubation, Occlusion, Submental, Trauma 
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

Evaluation of serology of Epstein-Barr virus in children referred to Imamllosein 

lab in Mashhad city in 2013 

Saeedesadat Mousavi jazayeri1 

1-Student research committee, Semnan university of medical sciences, Semnan, iran 

Introduction: Epstein-Barr virus infection causes a spectrum of clinical manifestations, from 

asymptomatic infection to classical infectious mononucleosis. Traces of the virus have also been 

observed in some malignancies. The younger the age of infection, the less the clinical signs. Therefore, 

this disease can have more atypical manifestations among children. According to the epidemiological 

factors affecting the infection of EBV, this study aimed to determine the prevalence of the virus 

antibody titers among children aged 2-12 years.  

Methods and materials: In this cross-sectional study conducted in 1392, 53 children aged between 2-

12 years referring to the Mashhad's Imam Hussein lab, were studied. all of the children who completed 

a questionnaire identifying information, blood samples were taken, and by using the ELISA method, 

IgM and IgG antibodies against EBV were measured. Data were analyzed using SPSS software.  

Results: A total of 53 children were studied. Of these, 31 were males (58.5%) and 22 females (41.5%). 

most of the case(73.6%) had positive IgG titers, 22/6% had negative titers, and 3.8% had borderline 

titers. Antibody titers were not significantly different between the two genders and among different 

ages. The results showed that with the increase of family sizes, the mean antibody titer increases. 

Moreover, the prevalence of antibodies was significantly associated with socioeconomic status of the 

patients. In this study, only 8 children had positive IgM titers, the prevalence of which had no significant 

relationship with any of the variables under study. 

Discussion: Based on the results of this study, in the examination of all children with upper respiratory 

symptoms (especially pharyngitis), EBV infection should be considered 

Key Word: Epstein Barr virus, Serology, Child 
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Amelanotic primary malignant melanoma of The maxilla: Acase Report 
Azam Hosseini 1 , Mina akrami2 

 

* 1- Assistant professor, Oral Medicine Department, Dental School, Semnan University of Medical 
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Medical Sciences, Semnan, Iran - 17Shahrivar Blvd,Dental School,Semnan University of Medical 

Sciences,Semnan,Iran minaakrami76@gmail.com 

 
Abstract Introduction: Primary malignant melanoma of the oral cavity is a rare occurrence. This 

tumor, compared to other malignant tumors of the oral cavity, has higher tendency to metastasize or 

locally invade the adjacent structures. Its most common site of occurrence in the oral cavity is the palate 

followed by the maxillary gingiva. Oral melanoma does not have a pathognomonic clinical 

manifestation and in rare cases, it may not even cause clinical discoloration of the mucosa either; in this 

case, it is referred to as amelanotic melanoma. Most cases of amelanotic melanomas are metastatic 

rather than primary tumors. The Survival rate of patients with mucosal melanoma is lower than that of 

patients with cutaneous melanoma. Prognosis is much poorer for amelanotic melanoma due to difficult 

and delayed diagnosis compared to cutaneous melanoma. 

 

CasePresentation: In this study, a 33-year-old white male presented to the oral medicine department 

of Shahed University, school of dentistry, complaining of an extensive pink-redexophytic mass on the 

attached gingiva of the maxillary right central incisor extending posteriorly to the maxillary right first 

molar. He had it for the past five months. The patient had no systemic disease and the panoramic 

radiograph of the patient showed no pathological lesion. 

 
Keywords: OralPrimaryMalignantMelanoma,AmelanoticMelanoma 
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A Survey on happiness and health literacy in pregnant women referring to Amir-

Almomenin Hospital in Semnan during 2017-2019 and their relation with newborn 

health indices 
Samira Silakhori 1, Mozhgan Rahmanian 2, Abbas Ziari 3, Kambiz Abachizadeh 4 

 

1. Student research committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 

2. Associate Professor, Department of Gynecology, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran 
3. Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran 

4. Social Determinants of Health Research Center, Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran  

Introduction: Recent evidence suggests significant effects of maternal health literacy and positive 

psychological states on pregnancy outcomes. However few studies have focused on this area and the 

available information is limited.  

Materials and Methods: This descriptive-analytical study was conducted with the participation of 780 

pregnant women. The data collection tools were demographic, maternal health literacy, and happiness 

questionnaires. Birth weight, supine length. and head circumference were measured as indicators of 

newborn health. Data analysis was performed in SPSS version 25 using Mann-Whitney-U, Kruskal-

Wallis. Spearman correlation, and linear regression.  

Findings: The mean score of matemal health literacy and happiness was 55.9+11.2 and 117.4+24.1, 

respectively. The maternal health literacy was associated with mother and husband education level, 

mother and husband job, family income, residence, number of abortions, number of pregnancies and 

children, planned pregnancy, iron intake, and maternal serum hemoglobin and hematocrit levels; and 

the maternal happiness was associated with mother education and job, family income, residence, 

number of pregnancies and children, planned pregnancy, a history of underlying disease, timely 

pregnancy care, iron and folic acid intake, and weight gain during pregnancy (P<0.05). Based on the 

results of regression analysis, matemal health literacy had a significant direct relationship with birth 

weight (P=0.036) and maternal happiness had a significant direct relationship with birth weight 

(P<0.001). height (P=0.023), and head circumference (P=0.013).  

Conclusion: Maternal health literacy has a direct effect on newborn birth weight, and maternal 

happiness has a direct effect on newborn birth weight, height, and head circumference. Due to the fact 

that the undesirableness of these indicators is one of the main determinants of mortality and disability 

in infancy and childhood and also have long-term effects on the health in puberty, adoption of 

appropriate measures by the health care system in order to monitor and promote health literacy and 

happiness among women of childbearing age based on the needs of different groups deserves special 

attention. 

Keywords: Pregnancy, happiness, health literacy, birth weight, birth height, birth head circumference. 
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Cytomegalovirus-Associated Diseases 
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* 1- Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran - elahe.sabbaghian1@gmail.com 
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Background and Objective: Human cytomegalovirus can lead to severe clinical manifestations such 

as inflammatory and autoimmune diseases, hepatitis, graft failure and even mortality among solid organ 

transplant recipients have been observed. Unfortunately, antiviral therapies have low response rates and 

drug toxicity might occur. Although, numerous strategies have been designed to progress vaccines 

against HCMV, but unfortunately no efficient vaccine has been developed yet. Polytope DNA vaccine 

strategy allows to choose conserved and immunodominant epitopes from different antigens that can 

stimulate cellular and humoral immune responses simultaneously. Materials and Methods: In this 

study, the designed chimeric gene was ligated into the purified pcDNA3.1 (+) shuttle vector that had 

been digested with restriction enzymes. The recombinant plasmid was transformed to CaCl2 treated E. 

coli TOP10 competent cells by heat shock method. Subcloning accuracy was verified by colony-PCR, 

restriction digestion and nucleotide sequencing. In order to evaluate polytope construct expression, the 

HEK 293T cells were transiently transfected with the purified recombinant plasmid by TurboFect 

transfection reagent. The transfected and untransfected cells were harvested 72h post transfection. 

Proteins in cell lysates were electrophoretically separated by 12% SDS-PAGE and then 

electrotransferred to PVDF membrane. Subsequently the membrane was probed with mouse 

monoclonal anti-PolyHistidine-HRP antibody and the blot was visualized using an ECL detection kit. 
 Findings: Sequencing analysis revealed there were no mutations and amplification errors in the 

sequence of cloned gene. The correct fragment pattern of restriction analysis of the plasmid on agarose 

gel electrophoresis proved that target sequence was successfully inserted into the appropriate sites of 

the plasmid. Analysis of cell lysates by SDS-PAGE and western blot showed 25kDa band equivalent to 

the native protein.  
Conclusion: The results show that using a proper strategy (such as appropriate selection of epitope 

sequence and codon optimization) for design can cause expression and stability of polytope peptide. 

 
Keywords: Human cytomegalovirus, polytope DNA vaccine, sequencing, western blot 
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Abstract Background and aim :One of the important worries about the third molar is the third molar 

impaction and the damages which are related to the impaction. The positioning of the third molar is the 

main reason for the impaction and on the other hand, there are different reports about the positioning of 

the third molar. So it seams necessary to do study about this subject. Materials and  

Methods:This cross-sectional study executed in 2014 on patients records. There were 210 specimens 

had mandibular impacted third molar and the second molar beside it. Radiographically specimens were 

selected from one of the school of dentistry Dental clinic Shahid Beheshti Tehran, Iran medical 

university. during doing this study radiographic images were prepared by Plane meca panoramic 

devices (4Ma & 80Kv) and Trophy device (10Ma & 65kv). Both devices had 1/3 magnification. The 

considered variables were age, sex, type of impaction of third molar contact place of third molar with 

adjacent second molar and angulation of third molar.  
Result: According to the result, the prevalence of mesioangular position was the most (62.5%) and 

vertical position was (15.1%) and horizontal and distoangular positions were 11.9% and 10.47%, 

respectively.  
Conclusion: Probability of mesioangular position of third molar impaction is more than other cases and 

on the other hand third molar impaction can cause bad effects. There is significant relation between 

third molar position, angulation and mandibular angle fracture. So these factors should be considered. 

 
Keywords: impacted third molar, panoramic radiography, pathology 
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The prognostic value of hyperuricemia in predicting the severity and outcome of acute 
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Background: The relationship between increased levels of uric acid in the blood and the incidence or 

severity of heart disease, especially heart failure, remains questionable. The purpose of this project is 

to determine the prognostic value of hyperuricemia in predicting the severity and outcome of acute 

cardiac failure. 

Methods: This prospective cohort study was performed on patients with acute cardiac failure defined 

based on the European Society of Cardiology (ESC) guideline. All patients' basic information was 

collected from the patients' hospital recorded files. All subjects underwent two-dimensional 

echocardiography to evaluate cardiac function. The venous blood sample was extracted to measure 

serum level of uric acid by enzymatic colorimetric assay.  

Results: We showed a significant adverse association between serum level of uric acid and LVEF (r = 

-0.281, p = 0.036), but the level of uric acid was not association with the cardiovascular risk factors 

including smoking, hypertension, hyperlipidemia, and diabetes (Table 1). In multivariable logistic 

regression model, serum uric acid level was a significant predictor for reducing LVEF in acute heart 

failure patients. According to the ROC curve analysis (Figure 2), measuring level of uric acid could 

effectively predict left ventricular dysfunction assessed by reducing LVEF (AUC = 0.762). No 

significant association was found between the serum level of uric acid and length of hospital stay or in-

hospital mortality. 

Conclusion: Hyperuricemia is a prognostic factor for predicting the severity of left ventricular 

dysfunction and thus exacerbation of acute cardiac failure in patients and this role for hyperuricemia is 

completely independent of other risk factors for acute heart failure.   
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Background: Recognition of association between blood pressure and intraocular pressure is important 

to improve the patients' condition. Hence this study was done for evaluation of intraocular pressure in 

patient with the systemic hypertensive crisis in khatam and I'm Hossein Hospitals in 2017-2018.  

Methods and materials: In this comparative study, 100 patients with systemic hypertension crisis in 

khatam and Imam Hossein Hospitals in 2017-2018 were enrolled and the IOP and association with 

blood pressure alterations were assessed in them.  

Results: The mean IOP in the right eye was 22.5 and 19.6 mmHg before and after treatment with 

significant difference (P=0.0001). The mean IOP in the left eye was 22.1. and 21.01 mmHg before and 

after treatment with significant difference (P=0.0001). The correlation with blood pressure was not 

significant (P<0.05).  

Conclusions: According to the results, it may be concluded that TOP alteration in hypertensive crisis 

cases after treatment is related to blood pressure changes.  

Key Words: 1OP, Hypertension Crisis, Treatment 
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Introduction: Parkinson's disease (PD) is a multi-core neurological disorder characterized by acne, 

muscle stiffness, tremor, slowing of movement, difficulty walking. In addition to these motor features, 

other symptoms include depression, impaired sensory and autonomic function. Parkinson's is a restful 

tremor that is most prevalent in old age, but it is also seen in young people. The prevalence is the same 

in all regions of the world. In general, the disease is caused by the destruction of dopamine-producing 

secretory cells. An increase in the ratio of acetylcholine to dopamine in the brain's basal glands causes 

symptoms of tremor, muscle stiffness, and slowness of movement. Probiotics are bacteria that have 

different strains, such as Bifidobacterium bifidum (B. bifidum) and Lactobacillus rhamnosus (L. 

rhamnosus), etc. that can have advantageous effects on the human health.  
Methods: In this review study, articles published in journals and congresses related to the therapeutic 

effects of probiotic on Parkinson's were reviewed.   Results: Studies show that probiotics can have 

positive effects on Parkinson's treatment, some of which will be mentioned. For example, these bacteria 

can increase production of antioxidant vitamins, preventing oxidative damage in PD, Bacillus sp. JPJ 

can increase production of l-DOPA, Lactobacillus casei Shirota can decrease constipation in PD 

patients, Lactobacillus casei Shirota can Improvements in stool consistency and defecation habits, 

Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium infantis can Alleviated the symptoms of abdominal pain 

and bloating, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus reuteri  and 

Lactobacillus fermentum (capsules) can Decrease the Movement Disorder Society-Unified Parkinson’s 

Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) scores, Lactobacillus plantarum A7 and Bifidobacterium animalis 

can favor regulatory T cell polarization and amelioratory experimental autoimmune encephalomyelitis 

(EAE).    
Conclusion: By reviewing the literature, it can be concluded that probiotics have positive effects on 

the immune system and human health and can be used as dietary supplements. 

 
Keywords: Bifidobacterium, Lactobacillus, EAE, SCFAs, Parkinson(PD). 
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Abstract  Background: The Chaerophyllum species, belonging in the Apiaceae family, distributed in 

temperate and sub-temperate regions of Asia, Africa, and Europe. Chaerophyllum has weak stems and 

leaves are repeatedly divided, similar to parsley or parsley-like leaves. Eight species of the genus 

Chaerophyllum are found in Iran which Chaerophyllum macropodum is belongs to Iran and Turkey as 

a wild species. The leaves of this plant are used in food industry, soups, spice as well as in medicine. 

The aim of this study was to investigate of antioxidant activities of Chaerophyllum macropodum leaves 

hydroalcohlic extract 
 Materials and Methods:  The Chaerophyllum macropodum Leaves were extracted using Ethyl 

acetate: methanol: distilled water (6:3:1) by Soxhelet system. The hydroalcoholic extraction of 

Chaerophyllum macropodum was evaluated for their antioxidant capacities using in vitro methods, 

including 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical scavenging, β-Carotene bleaching test and reducing 

power assay. Total free phenolics and flavonoids content were examined. The components of extract 

were analyzed by GC-Mass instrument were investigated.  
Results: C. macropodium aerial organ extract showed a moderate anti-radical activity in scavenging 

DPPH radical compared to Butylated Hydroxy Toluene as a standard with a maximum inhibition of 

about 6.38 at a concentration of 1000 μg/ml. The reducing power of ethyl acetate: methanol: distilled 

water (60:30:10 C.macropodium extract with respect to standard Vit.c at 700 nm, extract has moderate 

capability inhibition of linoleic acid oxidation and the reducing ability (% 94, 48±3.75). Due to reaction 

of β-carotene with radicals formed by the oxidation of linoleic acid, the yellow color of it will be 

decrease. The relative antioxidant activity (β-carotene bleaching (relative antioxidant activitys, RAA%) 

37.61±0.92) of the C. macropodium with respect to standard Butylated Hydroxy Toluene. Total 

phenolic and flavonoid content of the C. macropodium hydroalcoholic extracts was estimated using the 

Folin-Ciocalteu colorimetric method which shown 57.43±0.25, 138±19.80 (mg/g) total phenolics and 

total flavonoids respectively. This study revealed a moderate antioxidant capacity in the leaves 

extraction of Chaerophyllum macropodum as compared to the control groups.    
Conclusions: Leaves hydroalcohlic extract of C. macropodum are moderate source of phenolic 

compounds. Suggesting that could be used as potential sources of natural antioxidants as well as food 

protection process. 

 
Keywords: Chaerophyllum, GC-Mass, Antioxidant Activity, Hydro alcoholic Extract 
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Introduction: Vitamin D3 deficiency in women with uterine leiomyoma has a higher incidence and 

molecular analysis emphasized on the role of vitamin D in the pathogenesis of uterine leiomyoma. This 

study is the first clinical trial to evaluate the effects of vitamin D deficiency in women with uterine 

leiomyoma. 

Methods and Patients: All women with vitamin D deficiency at the same time uterine leiomyoma 

which was diagnosed by ultrasound enrolled in study and were randomly divided into two groups. In 

the first group (case), vitamin D3 was administered according to the guidelines of Endocrinology. 

Patients in control group received placebo. In the second and fourth month's after initiation of treatment 

any changes in leiomyoma size, index of Pictorial Blood Loss Assessment Chart (PBAC) for evaluating 

of menstrual bleeding and Visual Analogue Scale (VAS) for pain, dysmenorrhea, dysparcunia and 

pelvic pain and serum hemoglobin level were assessed and compared in two groups. 

Results: In this study, 26 patients in the case group treated with vitamin D and 25 patients in the control 

group received placebo. Uterine leiomyoma size decreased about 7 cubic centimeters lower in the case 

group and in the other hand increase 11 cubic centimeters in the control group (p = 0.014). The PBAC 

index decreased significantly more in the case group than the control group (p = 0.020). But the 

difference in hemoglobin values and VAS had not difference between two groups. 

Conclusion: Administration of vitamin D in patients with uterine leiomyoma can reduce its size and 

menstrual bleeding. 

Keywords: Treatment, Uterinc leiomyoma, Vitamin D3, Clinical trials 
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Introduction: Preterm labor is a relatively common complication in pregnancy and is one of the most 

important causes of neonatal outcomes, which can be lifelong outcomes for infant, so its preventing is 

very important. Recently, the role of gonadal sex steroids in preventing of preterm labor has been 

considered. In this study, the effect of dydrogesterone adjuvant to sulphate Magnesium on prevention 

of preterm labor in pregnant women has been investigated. 

Materials and Methods: In a double-blind, randomized, controlled clinical trial, 100 nulliparous 

mothers with normal pregnancy and with Preterm Labor Pain were randomly assigned to two groups, 

intervention group received dydrogesterone adjuvant to sulphate Magnesium and control group 

received placebo adjuvant to sulphate Magnesium. The maternal outcomes including preterm labor and 

neonatal outcomes compared in two groups. 

Results: The incidence of preterm labor was 64% in the intervention group and 66% in the control 

group. The results of regression analysis indicated an only 8% decreasing in incidence of preterm labor 

under the influence of dydrogesteronc (P=0.834, Exp. B=0.916). Infants had higher 5 minute Apgar 

score in intervention group (P <0.05). There was not any maternal and neonatal outcomes. 

Discussion: The results of our study showed that the incidence of preterm labor in patients treated with 

dydrogesterone adjuvant to sulphate Magnesium was not differ significantly in compare to the control 

group and regression analysis suggests an only 8% reduction in incidence of preterm labor with 

dydrogesterone adjuvant to sulphate Magnesium. But it may be useful as an adjuvant agent for 

prevention of preterm labor, especially in high-risk groups. 

Keywords: Preterm labor, Dystrogesterone, Complications of pregnancy 

 

  



  

(43) 
 

 

A-10-5000-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

Influence of Lifestyle As Well As Environmental Factors on Als 
Nasroallah moradikor1 , Athar Talebi2 , Pouya saraei3 

 

* 1- Research Center of Physiology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

- moradikor.nasroallah@yahoo.com 

2- Master Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran. - at72talebi@gmail.com 

3- Bachelor Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

- pooya1376s@yahoo.com 

 
Background and objective: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative 

and a highly heterogeneous disease with unclear Pathogenesis. In recent years, in addition to several 

studies about genetic mechanisms leading to motor neurons damage, various epigenetic theories have 

been developed, involving the study of the patients’ lifestyle. The remarkable clinical heterogeneity 

between different phenotypes of ALS patients suggests that lifestyle can play a role in onset and 

progression of ALS. This review aimed at summarizing the lifestyle factors for ALS in relation to the 

hypothesis of variation between individuals.  
Search methods: google scholar and pub med search was conducted for the period to 2017 using the 

search terms lifestyle and ALS. 
 Findings: Several titles were identified. Recent studies support with the best evidence level that 

physical activity in general population is not a risk factor for ALS. However, cohort studies report a 

significantly higher number of cases of ALS in professional players. In addition, the percentage of lower 

limb onset among patients who practiced organized and professional sports has been shown that is 

nearly twice compared with non-sporty patients. There is substantial evidence implicating oxidative 

stress as a central mechanism by which motor neuron death occurs, including elevated markers of 

oxidative damage in ALS patient spinal cord and cerebrospinal fluid and mutations in the antioxidant 

enzyme Superoxide dismutase 1 (SOD1) causing approximately 20% of familial ALS cases. However, 

the precise mechanism(s) by which mutant SOD1 lead to motor neuron degeneration has not been 

defined with certainty and the ultimate trigger for increased oxidative stress in non-SOD1 cases remains 

unclear. Occupational exposure to metals and pesticides have been shown that relate to increased risk 

of ALS. There are some evidences about increased risk of ALS by smoking. Regarding different 

phenotypes, bulbar onset is considerably more frequent in patients born in urban than in rural 

environment. 
 Conclusion: These findings suggest that professional sports, oxidative stress, exposure to metals and 

pesticides, smoking and industrial environments can increase risk factors for ALS. Key Words: 

Amyotrophic lateral sclerosis, lifestyle, environmental factors. 

 
Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis, lifestyle, environmental factors. 
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Abstract Background: In recent decades, food allergies have increased so that the problem is more 

than 10% of the population in some countries. Early in life, the development of a healthy gut microbiota 

and the immune system occurs by exposure to the germs of the mother through delivery and breast milk. 

Studies show that exposure to various infections early in life protects against allergic diseases, so food 

allergies are more common in advanced societies. 

 Method: This review provides an overview of several articles on websites such as PubMed and Scopus 

about food allergies and gut microbiota.  

Finding: Studies show that short-chain fatty acids derived from insoluble fibers produced in the 

microbiota metabolism process have a protective effect on food sensitivity and can be a preventive 

treatment against food allergens.IL25 Can increase expression of antimicrobial peptides and alter 

microbiota in The over-expression of antimicrobial peptides endures the immune response to food 

allergies. Conclusion: Food is digested by gastric acid and intestinal enzymes. Cells such as dendritic 

cells(CD103+), phagocytic cells and M cells make chemokine CXCR3 receptors that allow endocytosis 

of food antigens then enter antigens into lamina and eventually enter dendritic cells into mesenteric 

lymph nodes and into T cells is presented and large quantities of TGF-β and retinoic acid are produced 

which stimulate the immature stromal cell and dendritic cell T cells to convert to T regulator FOXP3 

or type I regulatory cells IL-10. Retinoic acid also stimulates the production of CCR9 and integrin α4β7 

receptors on new T regulators and they return to the intestine and suppress unwanted immune responses. 

Any disruption to this process results in food allergies. Studies on the use of intestinal microbiota for 

the treatment of allergy are proven. 

 
Keywords: microbiota, food allergy, CXCR3, regulatory cells, integrin α4β7. 
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Abstrac Background: CRISPR is an abbreviation for "Clustered regularly interspaced palindromic 

repeats". In fact, CRISPR/Cas9, a naturally occurring component of a bacterial immune system, uses a 

novel nuclease system to protect bacteria from bacteriophage infections and has been harnessed for a 

variety of genome editing applications. By delivering the Cas9 protein and appropriate guide RNAs 

into a cell, the organism’s genome can be cut at most locations with the availability of the PAM binding 

sequence. It can also be modified to make programmable transcription factors that allow scientists to 

target and activate or repress specific genes. Extensive studies have been done in the last decade with 

the use of this technology in the preparation of model cells and animals, treatment of diseases and 

improvement of agricultural performance.  

Search Method: This study was conducted by reviewing more than 40 original  and 

review  articles  written between 2012 and 2019 on the CRISPR / Cas9 genome editing system. This 

review article discusses the structure, mechanism, delivery, benefits, barriers, challenges of using the 

CRISPR / Cas9 system in genome editing as well as the treatment of AIDS and Cancer with this 

technology.  

Findings and Conclusion: Due to accurate gene editing, high speed and low cost CRISPR-Cas9 

technology, this technique enables therapeutic discoveries not only in cell culture models and model 

organisms but also in humans. But due to ethical considerations and barriers that have not yet been fully 

addressed, only a limited number of studies have undergone clinical trials. In this review article, two 

such experiments are mentioned. The article also states that a research carried out in Iran using CRISPR-

Cas9 technology has provided a model animal. 

 
Keywords: CRISPR-Cas9, genome editing, structure and mechanism, advantages and challenges, 

delivery, cancer, AIDS, clinical trial, model animals, Iran 
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Previous studies have shown that nicotine can affect beta cell function and insulin secretion in cigarette 

smokers. The aim of present study was to evaluate the effect of 10 weeks aerobic exercise on insulin 

and beta cell function in smokers. In this semi-experimental study with pre and post-training design, a 

total of 36 adult smoker men aged 41±2.5 years were selected into either exercise (n=18) or control 

(n=18) groups. Exercise participants underwent a 10-weeks supervised aerobic training intervention (3 

days/weeks for 45-60 min at 60-80% HR max). Pre (baseline) and post training of fasting glucose, 

insulin serum and beta cell function were measured of two groups. Aerobic intervention resulted in 

significant decrease in fasting glucose. In addition, aerobic training induced a significant increase beta 

cell function and serum insulin in exercise group. The control group exhibited no significant change in 

any variables. Long term aerobic training is associated with improvement in glycemic profile in male’s 

smoker. The benefits effect of aerobic intervention on glucose homeostasis in cigarette smokers may 

be attributed to improved beta cell function. 
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Background and Aim: Cancer has been damaging many people for many years and is the second 

leading cause of death after heart disease. The purpose of this study is to investigate various types of 

genetic and cellular factors in the development of cancer, and to provide a clear perspective and 

perspective on pharmacology in the field of human cancers. 

 Materials and Methods: The  review of the present was conducted through systematic review on 

reference sites such as: scopus, pubmed, google scholar, sid , magiran, ....  from 1949 to 2017 and All 

related publications retrieved from this database are , with keywords such as epigenetic, miRNA, 

microRNA, cancer, diagnostic biomarker, DNA, Cell Genetics, Cancer Marker, Cancer Proteins.Data 

analysis using Comprehensive meta-analysis, version 3. 

 RESULTS: Evaluation and evaluation The researchers have shown that the range of genes and related 

disorders, cancer proteins, and many markers involved in various types of human carcinoma. 

Interestingly, some of these contributing factors will be the cause of other cancers, therefore, it is 

considered an appropriate prognosis.  
Conclusion: Gene and salivary indices as well as the markers introduced in this study can be used as 

therapeutic goals and also for the treatment of diseases in medical branches such as pharmacy. 

Keywords: Cancer, Human Cancer, Cell Genetics, Cancer Marker, Cancer Proteins 
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زایمان  اب کودکان در خطر عوامل با اوتیسم  MCHAT غربالگری تست شدن مثبت ارتباط  بررسی

 96 تا 95 سال از سمنان امیرالمومنین بیمارستان در شده متولد زودرس 

 1عاطفه صباغ

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .1

 

اوتیسم عبارت است از عدم توانایی کودک در ارتباط با محیط میباشد. و از این رو مطالعه ای با هدف بررسی ارتباط  مثبت شدن  مقدمه و هدف0

تا  15اوتیسم  با عوامل خطر در کودکان با زایمان زودرس  متولد شده در بیمارستان امیرالمومنین سمنان از سال  MCHATتست غربالگری 

 انجام دادیم. 16

هفته در بیمارستان امیرالمومنین طی سالهای  37این مطالعه توصیفی ، تحلیلی می باشد کلیه کودکان پره ترم با سن زایمان زیر  ها0مواد و روش 

ه در اختیار والدین آنها قرار داد MCHATماه سن داشتند شناسایی شدند و پرسشنامه  35تا  16متولد شدند و در زمان نمونه گیری  16تا   15

پس از جمع آوری تعداد کودکان مبتلا به اوتیسم و یا مشکوک به اوتیسم ارتباط با عوامل خطر در این گروه شامل سن زایمان مادر، سن شد و 

سنجیده شد و این اطلاعات توسط آزمون  عدد آپگار بدو تولد نوزاد و وقوع تشنج نوزادیجنینی کودک، وزن تولد، جنس کودک، سن کودک و  

 های آماری تجزیه و تحلیل شد.

اوتیسم  با عوامل خطر در نوزادان با زایمان  MCHATنوزاد جهت بررسی ارتباط  نتیجه تست غربالگری  161در این مطالعه اطلاعات   ها0یافته

 MCHATبررسی شد. تفاوت معناداری بین نتیجه تست غربالگری  16تا  15زودرس  متولد شده در بیمارستان امیرالمومنین سمنان از سال 

، در حالی که بین نتیجه تست (P_Valeu> 0.05)اوتیسم با سن مادران، هفته تولد نوزاد، وزن تولد نوزادان و جنسیت نوزادان مشاهده نشد 

 .(P_Valeu<0.05)وجود دارد اوتیسم باعدد آپگار بدو تولد نوزادانو وقوع تشنج ارتباط معنا دار MCHATغربالگری 

ارتباط اوتیسم با زایمان زودرس به طور کامل مشخص نیست و برای تشخیص کامل و دقیق توصیه میشود با ابزار دقیق تر در افراد  گیری0نتیجه 

 به گروه های سنی مختلف مطالعات بیشتری انجام شود.

 زایمان زودرس، اوتیسم ، اختلالات رفتاری واژگان کلیدی0
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 1395اپیدمیولوژی سوختگی در کودکان پیش از دبستان در بیمارستان ولایت در سال 

 *1 محمدرضا مبین

 ای، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایرانمرکز تحقیقات ترومای جاده .1

 

از  دبستانی بیشناشی از سوختگی هستند و نوزادان و کودکان پیشهای های درمعرض آسیبکودکان از پرخطرترین گروه سابقه و هدف0

ها در معرض خطر سوختگی هستند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اپیدمیولوژی سوختگی در بیمارستان پورسینای رشت سایر جمعیت

 دبستانی انجام شد.در کودکان پیش

مربوط به کودکان پیش از سن مدرسه که در طول یک سال از ابتدای فروردین  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، اطلاعات ها0مواد و روش

شود. سپس اطلاعات مورد استخراج می HISاند از سیستم در بخش سوختگی بیمارستان ولایت رشت بستری شده 15تا انتهای اسفند  15

 شود و می SPSSافزار ها وارد نرمگردد و دادهثبت می ها استخراج شده و در فرم گردآوری دادهنیاز از پرونده بیماران و شرح حال آن

 1/45درصد از بیماران پسر و  1/54سال که به دلیل سوختگی در مرکز ولایت بستری بودند،  7کودک زیر  283درمجموع از  ها0یافته

درصد( ناشی از  78/66ین علت سوختگی )ها در تیر ماه اتفاق افتاده و بیشتردرصد بیماران دختر بودند. از این میان بیشترین سوختگی

رت همزمان صو صورت سوختگی چند ناحیه از بدن بهها بهسوختگی با مایعات داغ بوده است. در بررسی محل سوختگی بیشترین سوختگی

زخانه اتفاق افتاده ها در محیط خانه و داخل آشپدرصد سوختگی 1/15بوده و سپس اندام تحتانی بیشترین فراوانی را داشته است. بیش از 

است. بین سن کودکان، فصل پاییز و زمستان، سوختگی به علت انفجار، سوختگی در اتاق خواب و حمام با درصد سوختگی ارتباط آماری 

 (.P<0.05معنی داری وجود دارد )

قبت لذا آموزش به والدین جهت مرانتایج مطالعه حاضر نشان داد که سوختگی در کودکان پیش از دبستان شیوع بالایی دارد  گیری0نتیجه

 گردد. از کودک از سوختگی پیشنهاد می

 سوختگی، کودکان، اپیدمیولوژی، نوزادان واژگان کلیدی0

  



  

(50) 
 

 
A-10-1808-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 تحول و نوآوری در آموزش پزشکی0 ادغام آموزش الکترونیک در برنامه های درسی علوم پزشکی
 1رقیه ساجدی

 

 sajedi4249@yahoo.com ، سمنان، ایراندانشگاه علوم پزشکی سمنان -مربی -1* 

 

عنوان های جدید آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان بهآموزش الکترونیک یکی از روش  مقدمه0

های حاصل از میزان تقاضای قرن بیست و یکم متحول سازد و به چالشو یادگیری را در  تواند تمامی اشکال آموزشیادگیرنده فعال، می

های آن در اجتماعی برای آموزش و فقدان آموزش کافی پایان دهد . با پیشرفت آموزش الکترونیک، آموزش علوم پزشکی نیز از ظرفیت

ـدن بــر مــشکلاتی از قبیــل افــزایش تعــداد های پزشکی برای فــائق آمـهای مختلـف بهـره جسته است. در قرن حاضر دانشکدهزمینه

ای جز پرداختن به آموزش الکترونیک ندارند های هنگفت آموزش سنتی چارهدانشجویان متقاضی تحصیل، کمبود فضای فیزیکـی و هزینه

. 

ری الکترونیک و آموزش مجازی این پژوهش که به روش مروری انجام شده است، مطالب مرتبط با آموزش الکترونیک ، یادگی روش بررسی0 

 2511را از طریق جستجو در سایت ها و پایگاه های علمی، کتب و مجلات داخلی و خارجی معتبر فارسی و انگلیسی در طی سال های 

 استخراج و مطالعه نموده است.  2518  تا

 های الکترونیک در برنامه آموزشیهای آموزشاری دورهبا توجه به منافع آموزش الکترونیک در سطح آموزش عالی، تقاضا برای برگز یافته ها0

ویژه در مدرن سازی و متنوع ها رو به افزایش نهاده است. این برنامه همچنین دارای نقش مهم در گسترش آموزش عالی سلامت بهدانشگاه

زش الکترونیک یا مجازی پیاده سازی سازی آن دارد. هم اکنون در بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی کشورهای پیشرفته سیستم آمو

 تمامی مواد درسی الکترونیکی دسترسی دارند.شده است. و دانشجویان از طریق شبکه به

پیشرو  هایبا توجه به رشد و فراگیر شدن آموزش الکترونیک در حوزه علوم پزشکی و مطالعه فرآیندهای موجود در دانشگاه نتیجه گیری0 

ا اتخاذ می توان ب های مختلف گروه پزشکی، ها درزمینه آموزش الکترونیک رشتهی منتخب و استفاده از تجارب آنیافته در کشورهاو توسعه

 اقدام نمود. سازی و بومی سازی آنهای فرهنگی ، آموزشی و فنی نسبت به پیادهها منطبق با زیرساختترین روشمناسب

 

 مجازی، یادگیری الکترونیک، ، علوم پزشکیآموزش الکترونیک ، آموزش  های کلیدی0واژه
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A-10-3299-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

بررسی ارتباط سندرم متابولیک با وضع تغذیه و سلامت جسمانی در سالمندان مقیم آسایشگاه سالمندان، 

 سمنان، ایران
 2زاده دلوریان مهری ، 1آیسا بهار

 

 aisa.bahar.cls@gmail.com - سمنان، ایران، دانشگاه علوم پزشکی سمنان -1* 

 delvarianzadeh_mehri@yahoo.com - ، شاهرود، ایرانهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود -2

 
این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سندرم متابولیک با وضعیت تغذیه و نیز سلامت جسمانی سالمندان مقیم در آسایشگاه سالمندان واقع در 

سالمند مستقر درخانه سالمندان شاهرود و دامغان  121تحلیلی در استان سمنان بر روی  -این مطالعه مقطعی سمنان انجام گردید. استان

و به تفکیک در زنان و مردان به ترتیب،  %27/7سندرم متابولیک   در این مطالعه شیوع کلی انجام شد. 1316به صورت سرشماری در سال 

از سالمندان از وضع تغذیه مطلوبی برخوردار  % 25/2بوده و %57/4، %22/5سوء تغذیه و خطر ابتلا به آن به ترتیب بود. شیوع  28%، 26/6

هم چنین نتایج به دست آمده نشان دادند که فعالیت  بودند. بین وضعیت تغذیه و سندرم متابولیک ارتباط معنی داری ملاحظه گردید.

ضمن این که بین چاقی شکمی و میزان فشارخون سیستول  طور مهنی داری در ارتباط است. فیزیکی روزانه با سندرم متابولیک به

های مطالعه بر ارتباط بین سندرم یافته ( برحسب جنس نیز ارتباط معنی داری مشاهده گردید.HDL-Cلیپوپروتئین با دانسیته بالا ) و 

د. همچنین با توجه به سوءتغذیه و ریسک ابتلا به آن و تاثیر پذیری آن از متابولیک و وضع تغذیه در سالمندان مراکز نگه داری دلالت دار

مولفه های اقتصادی و اجتماعی به نظر می رسد، علاوه بر مداخلات تغذیه ای و بکارگیری آموزش های مناسب و حمایت اجتماعی و اقتصادی 

 ت می باشد.ضروری و حائز اهمی  و بهبود امینیت غذایی در گروه آسیب پذیر سالمندی

 

 سندرم متابولیک، وضع تغذیه، سلامت جسمانی، سالمندان های کلیدی0واژه
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A-10-3509-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

-blaOXAمولد کارباپنمازهای  117ظهور سویه های کلبسیلا پنومونیه هایپرویرولان در بین کلونال کمپلکس 

48/blaNDM در حال گردش در بیمارستان رفرال سمنان 
 1هژبری زویا

 

 hojabriz@yahoo.com - ، سمنان، ایرانعلوم پزشکی سمناندانشگاه استادیار  -1 

 
باکتری کلبسیلا پنومونیه یک بیماریزای مهم در زمینه سلامت عمومی هم در جامعه و هم در مراکز درمانی می باشد که می تواند به آنتی 

بیوتیکهای مختلف مقاوم شود و همچنین به ژنوتیپ هایپرویرولان نیز تبدیل گردد. هدف این مطالعه تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی 

نیز بررسی  NDMژنوتیپی باکتری کلبسیلا پنومونیه بوده است. همچنین کلونالیتی سویه های تولید کننده کارباپنمازهای و و خصوصیات 

سویه باکتری کلبسیلا از نمونه های بالینی خارج روده ای بیماران مراجعه کننده به  122در طول یک سال مطالعه پایشی تعداد   می گردد.

آوری گردید. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ، فیلوگروپ، ژنهای ویرولانس/ مقاومت دارویی و نوع کپسول  بیمارستان کوثر سمنان جمع

به عنوان   %85سویه ها مشخص گردید و حساسیت به آمیکاسین با میزان  %6105در  "مقاومت به چند آنتی بیوتیک"تعیین گردید. فنوتیپ 

-blaOXAآنزیم  %17از ایزوله ها شناسایی گردید که از این تعداد  %45058کارباپنم در موثرترین آنتی بیوتیک شناسایی شد. مقاومت به 

-ERICرا کد می نمودند. آزمون  blaIMPنیز آنزیم  %204و  blaNDM/blaOXa-48هردو آنزیم  blaNDM ،1103%آنزیم  506%، 48

PCR  سویه های مولدblaNDM  سویه  151کلاستر و  5را درblaNDM  کلاستر گروه بندی نمود. سویه های حامل  25منفی را در

blaNDM  با روشMulti Locus Sequence Typing (MLST)  147به کلونال کمپلکس (CC147 تعلق داشتند. یک سویه )

K1  سویه  15وK2  که همگیNDM ی شناسای منفی بودند شناسایی گردیدند که از اینها سه سویه به عنوان سویه های هایپرویرولان

مقاوم به کارباپنم  sequence type 86 (ST86)و یک سویه هایپرویرولان  blaOXa-48سویه  4مثبت شامل   K2پنج سویه  شدند. 

در بخشهای مختلف بیمارستان در حال چرخش می  blaNDM( مولد CC147) 147بودند. نتایج حاصله نشان داد که کلونال کمپلکس 

تا کنون از ایران گزارش نشده است. بنابراین بایستی نسبت به ظهور کلونهای هایپرویرولان کلبسیلا  K2ول دارای کپس ST86باشد. سویه 

 پنومونیه آگاه باشیم

 

 ، کارباپنمازblaNDM ،CC147کلبسیلا، هایپرویرولان،  های کلیدی0واژه
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A-10-3194-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 یک مطالعه کیفی -بالینی0 کارورزان چه می گویندمشکلات آموزش در عرصه های 
 صفائی زهرا

 

 ایران-سمنان-علوم پزشکی سمنان  دانشگاه 

 

تدریس را تشکیل  %75، 1165تدریس بالینی در سال  ."کلاسشود نه درگرفته می پزشکی بر بالین یاد"گوید:ویلیام اوسلر می وهدف0سابقه

وجود مشکلات در تدریس بر بالین تهدیدی برای مهارتها و  است. %8 -11تخمین شرایط کنونیرسیده و  %16 به1178 داده که تامی

  عنوان اولین ذینفعان در آموزش بر بالین با چه چالشهایی روبرو هستند؟ نگرشهای ضروری پزشکی است. دانشجویان به

مصاحبه نیمه ساختار یافته بود.  طالعه کیفی و بام انجام شد. 1318مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال :روش بررسی 

انشجویانی د ازمصاحبه اهداف مطالعه توضیح وقبل که اکثر روتیشن های کارورزی را گذرانده باشند. کنندگان از دانشجویان پزشکیمشارکت

 و تماتیکآنالیز کلمه و به کلمهسازیپیاده بود.دقیقه 45-35بامدت هر مصاحبه صوتی ضبط مصاحبه که تمایل داشتند شرکت نمودند.

 شد.انجام معانی مشابه، با هاواژه و بندی کلماتگروه اصلی و تمهای استخراج

کمبود  کارهای غیرآموزشی، انجام برای کارورزان آیتم از جمله اجبار 48در تحلیل، زن.مرد و یک4 نفر بودند، 5  شرکت کنندگان :هایافته 

 نترنعدم مجوز حضور ای عدم پرداختی به اساتید در قبال آموزش بالینی، نقص در ابزارهای ارزیابی، ،تعداد نامتناسب اینترنها بیماری،موارد 

ی و ویژگ ویژگی اساتید سیستم مدیریتی، تم اصلِی بافتار عرصه بالینی، گروه 4یادگیری درکارورزان،و...،و نبود علاقه به زنان،بخشآقا در

 رورزان حاصل شد.کا

به آموزش  توجهی اساتیدمشکلات مربوط به بی های کارورزاناز دغدغه بافتار عرصه بود. بیشترین مشکلات ویژگی اساتید و گیری0نتیجه 

 برخورد باشد. ای دانشجویان تاثیر اصلی را داشتهگیری هویت حرفهتواند در شکلمی role model یک گویندمطالعات می بالینی بود.

 است که در مطالعه ما و برخی ایدرمانی تحت نظارت استاد، نکتهمستقیم با بیمار و اعتماد به دانشجو برای انجام فرایندهای تشخیصی

را با عمل پیوند  دانند که تئوریو همکاران آمده دانشجویان اساتیدی را مؤثر می Groenlandمطالعات دیگر یافت شده است. در مطالعه 

ریت نسپردن مدی"،"بالینیکاربردارائه تئوریهای بدون"،"ِِصرف گرعنوان مشاهدهاینترن به "دانشجویان مشکلاتی مانند در مطالعه ما د.ده

 ش،)وقت نگذاشتن برای آموز کافی برای آموزش در فیلدهای بالینی را بیان کرده اند اند. کارورزان زمان نابیان نموده "بیماران به اینترنها

آموزش بر  فراگیران گزارش کرده اند که %48گزارش شده که تنها  Nairازبین بردن فرصتهای آموزشی (. در مطالعه ویزیت سریع بیماران،

یشنهاد پ حلهای مناسب می توان امید بیشتری به ارتقاء آموزش بر بالین داشت. و یافتن راه ها اند، با بررسی این دیدگاهدریافت کردهبالین

 تری دست یافت. به نتایج کامل مدیران و پرسنل عرصه های بالینی در این زمینه، ردد با بررسی دیدگاه اساتید،گمی

 

 آموزش، عرصه بالینی، کارورزان، سمنان های کلیدی0واژه
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A-10-4013-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

درد حاد، مزمن و احشایی در موش نر و ماده بررسی مقایسه ای اثرات عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی بر 

 کوچک آزمایشگاهی
 5طاهریان مهدی محمد ، 4طاهریان حسین محمد ، 3بیکی فریده ، 2ثامنی رضا حمید ، 1عباسعلی طاهریان

 

 taherian99@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -استاد یار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 taherian99@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -علوم پزشکی سمنان دانشیار دانشگاه  -2

 taherian99@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

 taherian99@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -4

 taherian99@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -پزشکی سمنان دانشجو دانشگاه علوم  -5

 

مطالعه قبلی ما نشان داد که عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی دارای اثرات ضد دردی در موش کوچک آزمایشگاهی می  سابقه و هدف 0

منتشر شده تعدادی از مطالعات انجام شده نیز علت تفاوت حساسیت به درد در جنس نر و ماده بخوبی مشخص نشده است. نتایج   باشد.

متناقض بوده است. هدف این مطالعه بررسی مقایسه ای تفاوت جنسی تعدیل دردهای مرکزی و محیطی و حساسیت و پاسخ به اثرات ضد 

 دردی پروپولیس ایرانی بر درد حاد، مزمن و احشایی در موش کوچک آزمایشگاهی نر و ماده می باشد. 

 155  به موش های کوچک آزمایشگاهی نر و ماده عصاره هیدروالکلی پروپولیس ایرانی با دوزهای  در این مطالعه تجربیها0  مواد و روش

 Hot plate, Tail flick, Formalinتزریق و اثرات ضد دردی آن در آزمون های  میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان  455و  255، 

 گرفت. قرار   مورد ارزیابی Writingو 

 > 5/5 5ضد دردی دارد )  اثرات  درد  آزمون ارزیابی  در  کنترل  گروه  آنالیز داده ها نشان داد عصاره پروپولیس در مقایسه با  یافته ها0

P  میزان تحمل درد در آزمونهای .) Hot plate  وTail flick    (5/5 5در جنس نر بیشتر از جنس ماده بود < P  ) در   در حالیکه

اثرات ضد دردی متفاوتی در دو جنس مشاهده نشد. در آزمون فرمالین در فاز حاد جنس نر تحمل به درد بیشتری از    Writingآزمون 

 خود نشان داد اما در فاز مزمن زمان تحمل به درد ماده ها بیشتر از حیوانات نر بود. 

جنس نر و ماده در بعضی از آزمون های مختلف ارزیابی درد وابسته به جنس یافته های فوق نشان دادند میزان تحمل درد در  نتیجه گیری0

است. برای بررسی چگونگی این اختلاف در دو جنس و تاثیر احتمالی هور مون های جنسی وعوامل موثر دیگر در تفاوت درک درد در دو 

 جنس نر و ماده لازم است مطالعات بیشتری انجام شوند.

 

 های کلیدی: پروپولیس ، موش کوچک آزمایشگاهی نر و ماده، درد حاد و مزمن ، درد احشاییواژه  های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

بر تغییرات قطر مجاری و ضخامت اپیتلیوم مجاری  Cنقش ورزش اجباری، لووتیروکسین، کروسین و ویتامین 

 فر در فرزندان موش های بزرگ آزمایشگاهی هیپوتیروئیدسمینی
 5طاهریان مهدی محمد ، 4امانی اکبر علی ، 3وفایی عباسعلی ، 2ثامنی حمیدرضا ، 1عباسعلی طاهریان

 

علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی دانشگاه  -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -1* 

 taherian99@yahoo.com سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -2

 taherian99@yahoo.com سمنان

ده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشک -استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -3

 taherian99@yahoo.com سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -ارشد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -4

 taherian99@yahoo.com سمنان

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده  -دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -5

 taherian99@yahoo.com سمنان

 

مطالعات نشان داده اند که هیپوتیروئیدی باعث کاهش سطح تستوسترون و دهیدرواپی آندروسترون شده که منجر به  مقدمه و هدف0

دیدیم شده و سبب افزایش غلظت اسپرم در اپی Cفیبروز شدن دیواره لوله های سمینی فر و کاهش قطر آنها می شود. مقدار زیاد ویتامین 

می گردد.  باعث تخریب گسترده اپیتلیوم لوله های سمینی فر  Cسطح سرمی تستوسترون را افزایش می دهد. در حالی که کمبود ویتامین 

این هورمون ها افزایش   ورزش یک فاکتور مهم در درمان هایپوتیروئیدی بوده و ترشح هورمون های تیروئیدی و حساسیت بافت ها را به

 .می دهد

روزانه خوراکی از فرزندان متولد  g/kg µ5در این مطالعه پس از هیپوتیروئید کردن رت های ماده با لوتیروکسین با دوز  ها0مواد و روش 

داخل صفاقی از   35mg/kgهر دو با دوز    Cتایی ) ورزشی و غیر ورزشی ( استفاده شد. کروسین و ویتامین  25گروه  5شده نر آنها در 

دقیقه تحت ورزش غیر ارادی قرار  35دقیقه قبل از ورزش تزریق و حیوانات به مدت  15س از تولد به مدت دو هفته هر روز پ 31روز 

آمیزی، بوسیله میکروسکوپ نوری مجهز به کامپیوتر تصاویر میکرومتری و رنگ 5های گرفتند. پس از آماده سازی بافت بیضه و تهیه برش

 ی قرار گرفتند. بافتی مورد مطالعه و ارزیاب

: هیپوتیروئیدی سبب کاهش ضخامت اپیتلیوم لوله های سمینی فر و قطر لومن ها می شود. استفاده از ورزش همراه با کروسین و هایافته 

 اکسیدان باعث افزایش ضخامت اپیتلیوم لوله های سمینی فر و قطر لومن ها می شود. به عنوان آنتی Cویتامین 

ای از تغییرات اپیتلیوم لوله بطور قابل ملاحظه   Cنتایج مطالعه دال بر این بود که ورزش همراه با تجویز کروسین و ویتامین  گیری0نتیجه

 کند.های سمینی فر و قطر لومن ها در بیضه جلوگیری می

 

 ، ورزش اجباری، بیضه، رت Cهیپوتیروئیدی، کروسین، ویتامین  های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

های اسپرماتوگونی ، و کروسین بر تغییرات سلول Cبررسی اثر ورزش اجباری، لووتیروکسین ، ویتامین 

 اسپرماتوسیت اولیه ، لیدیگ و سرتولی در فرزندان موش های بزرگ آزمایشگاهی هیپوتیروئید
 5طاهریان محمدحسین ، 4امانی اکبر علی ، 3وفایی عباسعلی ، 2ثامنی حمیدرضا ، 1عباسعلی طاهریان

 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -1* 

 taherian99@yahoo.com سمنان

ی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشک -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -2

 taherian99@yahoo.com سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -3

 taherian99@yahoo.com سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -ارشد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -4

 an99@yahoo.comtaheri سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشکده پزشکی  -5

 taherian99@yahoo.com سمنان

 

های سوماتیک در جنین های بدن، تکامل مغز واندامهای تیروئیدی نقش مهم و حیاتی در کنترل بسیاری از فعالیتهورمون مقدمه و هدف0

های تیروئید های مربوط به هورموناند که گیرندهها موثرند. مطالعات نشان دادههای تناسلی و فعالیت آنها در تکامل اندامدارند. این هورمون

د. مطالعات باشهای غده تیروئید در جهان میانداران از جمله انسان نیز وجود دارند. هیپوتیروئیدی یکی از شایعترین بیماریی پستدر بیضه

هیپوتالاموس ـ هیپوفیزـ تیروئید و افزایش تولید و مصرف   فعالیت محور  نشان داده اند که ورزش ثابت در فواصل معین باعث افزایش

تغییرات سلولی ناشی از  شود. هدف این مطالعه استفاده از اثرات ورزش اجباری به همراه تجویز کروسین در های تیروئید میهورمون

 هیپوتیروئیدی در بافت بیضه موش بزرگ آزمایشگاهی می باشد.

کسین خوراکی با دوز های بزرگ آزمایشگاهی متولد شده از مادران هیپوتیروئید شده با لوتیرودر این مطالعه بچه موش ها0مواد و روش 

g/kg µ5  پس از تولد کروسین با دوز  31تایی )ورزشی و غیر ورزشی( قرارگرفتند. از روز  25گروه  5در  روزانه در آب آشامیدنی

35mg/kg   دقیقه تحت ورزش غیر ارادی قرار گرفتند. بیضه آنها پس  35دقیقه قبل از ورزش تزریق و به مدت  15داخل صفاقی هر روز

آمیزی، با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به کامپیوتر تصاویر بافتی مورد میکرومتری و رنگ 5های ماده سازی بافتی و تهیه برشاز آ

 مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند. 

سلول  کاهش هیپوتیروئیدی سبب کاهش تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و افزایش سلول های سرتولی و ها0یافته

اکسیدان باعث افزایش سلول های اسپرماتوگونی، به عنوان آنتی Cهای لیدیگ می شود. استفاده از ورزش همراه با کروسین و ویتامین 

 اسپرماتوسیت اولیه، سلول های لیدیگ و کاهش سلول های سرتولی می شود. 

ای از اختلالات سلولی به طور قابل ملاحظه  Cیز کروسین و ویتامین نتایج مطالعه دال بر این است که ورزش همراه با تجو گیری0نتیجه

 کند.ناشی از هیپوتیروئیدی در بیضه جلوگیری می

 

 هیپوتیروئیدی، کروسین، ورزش اجباری، بیضه، موش بزرگ آزمایشگاهی های کلیدی0واژه

  



  

(57) 
 

 

A-10-5441-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 Xiphophorus( بر نرسازی ماهی دم شمشیری )Carthamus tinctoriusبررسی تاثیر عصاره گیاه گلرنگ)

helleriو تغییرات بیان ژن آروماتاز در این ماهی ) 
 3گرجی محمدی سیمین ، 2فاطمه سیادت ، 1امیری ارغوان

 

 avana84@yahoo.com -کارشناسی ارشد  -1

 fsiadat2003@yahoo.com -دکترای تخصصی  -2* 

 siminmohamady@gmail.com -دکترای تخصصی  -3

 

پرورش ماهیان زینتی در بیشتر کشورهای جهان روز به روز در حال پیشرفت است. در بسیاری از گونه ها ماهی نر دارای  سابقه و هدف0

 شیریظاهری زیباتر نسبت به ماهی ماده است. این تفاوت ظاهری ارزش اقتصادی ماهیان زینتی را تغییر می دهد. جنس نر ماهی دم شم

به واسطه ی داشتن دم شمشیر مانند خود، ظاهری زیباتر از ماهی ماده داشته و به همین دلیل از نظر اقتصادی ارزشمندتر است و بنابراین 

کند در این تحقیق از ماهی دم شمشیری به عنوان نمونه استفاده شد. گلرنگ از جمله داروهای گیاهی است که به درمان ناباروری کمک می

اسپرم مردان می شود. به همین دلیل جهت نرسازی، این گیاه انتخاب شد. آروماتاز یکی  ف آن موجب تقویت نیروی جنسی و حجم و مصر

کد می شود و به طور عمده در سلول های  CYP19از آنزیم های کلیدی در مسیر بیوسنتز هورمون های استروئیدی است که توسط ژن 

 د و تغییرات آن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. گرانولوزای تخمدان ها بیان می شو

و یک گروه شاهد تقسیم بندی شدند. تا سن یک  Cو  A ،Bماهی دم شمشیری تازه متولد شده در سه گروه تجربی  88 مواد و روش ها0

، در ppm 155و  155، 55ای هفتگی بچه ماهی ها با آرتمیای زنده تغذیه شدند. سپس به مدت یک ماه عصاره گیاه گلرنگ با غلظت ه

آب آکواریوم گروه های تجربی حل شد. بعد از سه ماه ماهی های نر و ماده از نظر مورفولوژیکی کاملا متفاوت بوده و شمارش شدند. از 

دند و رنگ آمیزی ش H&Eگنادهای جنسی ماهیان نر و ماده همه ی گروه ها مقاطع بافتی تهیه شد. برش های بافتی تهیه شده به روش 

 انجام شد.  Real-time PCR تغییرات در آنها بررسی شد. تغییرات بیان ژن آروماتاز نیز در ماهیان ماده هر گروه با تکنیک 

نتایج نشان داد که هر چه دوز داروی گیاهی بیشتر می شود، گناد جنسی نر تحلیل رفته و گناد جنسی ماده تقویت می شود.  یافته ها0

که مقدار بیشتری عصاره دریافت کرده بودند تعداد اسپرماتوزوگماتا به  3نشان داد که در ماهیان گروه نر شماره  مشاهدات بافت شناسی

طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. اما در ماهیان ماده ی همین گروه شاهد افزایش قابل توجه فولیکول ها بودیم. هم چنین همه ماهیان 

ان ژن آروماتاز نیز در هر سه گروهی که عصاره دریافت کرده بودند، نسبت به گروه شاهد به طور جنسیت بینابینی داشتند. بی 2گروه 

 معناداری افزایش پیدا کرد.

: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که عصاره ی گیاه گلرنگ موجب افزایش فولیکول های ماده و در نتیجه افزایش بیان ژن نتیجه گیری 

 آروماتاز می شود.

 

 ماهی دم شمشیری، گیاه گلرنگ، نرسازی، ژن آروماتاز های کلیدی0واژه
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 طراحی دستگاه ثبت و نمایش سیگنال های پتانسیل عمل تولید شده توسط عضله
 1شورچه براتی امین

 

 amin_br@yahoo.com -، ایران نسمناکارشناسی ارشد کمیته تحقیقات دانشجویی،علوم پزشکی سمنان،  -1* 

 

انتقال سیگنال های عصبی به عضله باعث فعال شدن تارهای عضلانی می شود و متعاقب آن پتانسیل عمل تولید می شود.  سابقه و هدف

در بازه فرکانسی  EMGانتشار این پتانسیل های عمل در طول عضله ادامه یافته و توسط الکترود های پوستی ثبت می شوند. سیگنال های 

میکروولت  155هرتز تا چند کیلو هرتز تغییر می کنند. با توجه به نوع سیگنال تولید شده و الکترود های استفاده شده، دامنه سیگنال از  25

پوشش می   پاسخ فرکانسی وسیع تری را ECGنسبت به تقویت کننده های  EMGمیلی ولت تغییر می کند. تقویت کننده های  15تا 

منابع غیربیولوژیکی شامل نویز برق  -2منابع بیولوژیکی شامل حرکت عضلات و رگ ها -1دو نوع نویز می پذیرد:  EMGدهند. سیگنال 

 شهر و حرکت الکترود ها 

را اندازه گیری کرد. در صورت  EMGالکترود های ثبت سیگنال: با نصب الکترود ها بر روی پوست می توان سیگنال  مواد و روش ها

ستفاده کردن از الکترود های سوزنی به بهره الکتریکی کمتری نیاز خواهیم داشت. از آن جایی که سطح الکترود های سوزنی نسبت به ا

الکترود های پوستی کمتر است امپدانس مولد سیگنال بالاتر بوده و امپدانس ورودی بالاتر تقویت کننده نیاز است. نحوه قرارگیری این 

سانتی متر  3رتی است که یکی بر روی شکم عضله و دیگری نزدیک تاندون باید قرار گیردو فاصله بین دو الکترود حدود الکترود ها به صو

باشد. سخت افزار پروژه: سیگنال از طریق الکترود ها به سخت افزار پروژه انتقال داده می شود تا در چند مرحله که توسط مدارات داخلی 

و مطلوب به نمایشگر ارسال شود. مدارات داخلی دستگاه شامل تقویت کننده اولیه، فیلتر ها، تقویت کننده انجام می شود سیگنال نهایی 

   . ثانویه و ایزولاسیون می باشد

را بر روی کامپیوتر نصب کرده و پس از فعالسازی نرم افزاری کارت   Sondcard Scopeبرای نمایش سیگنال نهایی نرم افزار  یافته ها

 Soundcard Scope صدا، جهت نمایش سیگنال نهایی، خروجی را از طریق فیش مونو به کارت صدا متصل نموده و از طریق نرم افزار 

ط ی مربوط به پتانسیل عمل تولید شده توسنتیجه گیری دستگاه طراحی شده با هدف نمایش سیگنال ها  سیگنال نهایی مشاهده می شود. 

عضلات می باشد. فیلتر های طراحی شده تا حد امکان نویز و آرتیفکت ها را بلاک نموده و سیگنال مطلوب را نمایش می دهند. هزینه 

یه نمایشگر گر سیگنال، نیاز به تعبساخت دستگاه در مقایسه با نمونه های موجود بسیار پایین تر بوده و با توجه به استفاده از نرم افزار نمایش

 مجزا برای دستگاه نبود و تا حد زیادی هزینه ساخت آن را کاهش می دهد.

 

 پتانسیل عمل، الکترومایوگرام، ثبت الکتریکی، فیلتر های کلیدی0واژه
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A-10-6617-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 حدیثنقش تغذیه در سلامت جسم و روان از دیدگاه قرآن و 
 3کهساری رضا ، 2اصل ستوده نعمت ، 1رقیه خلیلی

 

 فارغ التحصیل دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران - -1* 

 . دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران - -2

 کلام اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایراناستادیار گروه  - -3

 

 

های شود. لذا اسلام دستورالعملترین نیاز بشری و زیربنای رشد و کمال محسوب میدر تعالیم اسلامی سلامتی ارزشمند سابقه و هدف0

ای است. هدف پژوهش های تغذیهاز جمله این موارد توصیه های جسمی و روانی ارائه نموده است. فراوانی در حوزه سلامتی و تقویت توانایی

 و جایگاه تغذیه قرآنی و روایی در ارتباط با سلامت جسم و روان است.  حاضر، شناسایی نقش 

ات طعام( و مشتق -رزق-شرب  -کلٔ  : این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که با جستجوی واژگان عربی معادل تغذیه )اروش جستجو

های مرتبط استخراج شد و بعد از اعتبار در متون دینی و مراجعه به ابواب مستقل )الماکل، اطعمه و اشربه( در جوامع روایی مقوله آنها

 سنجی روایات، در نهایت مطالب گردآوری شده با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

هایی چون ها در ضمن توصیهصرفاً دارای آثار بیولوژیک نیست، بلکه اسلام با وضع اصول و شاخص تغذیه مبحث از دیدگاه اسلام یافته ها0

های مختلف غذایی و اشاره به آداب غذا خوردن، تنوع غذایی، اعتدال در خوردن،طیب بودن، حلال و حرام بودن و حتی تبیین خواص گروه

ها بر ابعاد مختلف سلامت جسمی، شناختی، خلقی، رفتاری و کمال معنوی به تأمین توأمان نآثار و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم آ

تواند سلامت جسم و روان را در ابعاد مختلف به سلامت جسم و روح و روان نظر داشته است. التزام و تعهد به این نوع نگرش و اصول می

 دنبال داشته باشد. 

ای های سلامت در ابعاد مختلف است. ضروری است رویکرد تغذیهاسلامی، تغذیه سالم در بردارنده شاخصهاز آنجا که در تعالیم  گیری0نتیجه

 گذاران جهانی تغذیه، متخصصان فن و پزشکان مسلمان قرار گیرد تا سلامت واقعی حاصل شود.اسلام مورد توجه سیاست

 

 تغذیه، غذا، سلامت، اسلام های کلیدی0واژه
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A-10-6218-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 چالش های تثبیت و پایدارسازی آنزیم ها

 اکبری محمدرضا ، شعبانی اکبر علی دکتر ،  1شهبا سمیرا
 samira62sh@yahoo.com - دانشجو -1 *

 

آنزیم ها کاتالیزورهای طبیعی متنوعی هستند که توانایی انجام واکنشهایی با ویژگی های بالا را دارند و در طیف وسیعی  0 سابقه و هدف

ود داز فرآیندهای صنعتی و دارویی کاربرد دارند، اما عملکرد آنها به طور قابل توجهی تحت تاثیر محیط اطراف است که کاربرد آنزیم ها را مح

ه بر این مشکل، روش های متنوع مهندسی زیستی به کار می روند. اراِیه آنزیم های غیر محلول از طریق تثبیت و می کند. برای غلب

پایدارسازی از جمله این روش ها می باشد و هدف آن اساسا افزایش پایداری آنزیم و استفاده مجدد آنها در فرآیندهای زیستی پیوسته ضمن 

طبقه  in situو روش های یک مرحله ای  in vitroاستراتژی تثبیت به روش های چند مرحله ای  حفظ فعالیت کاتالیزوری آنها است.

و یا جذب  (enzymatic/chemical cross-linking) شامل اتصال متقابل آنزیمی/ شیمیایی in vitroبندی می شوند. روشهای 

که آنزیم محلول   ( encapsulation )ین انکپسوله کردنبه مواد حامل جامد است، همچن (non-covalent adsorption)غیرکووالان 

می توانند تخلیص را تسهیل کنند و از نظر اقتصادی به صرفه  in situتوسط ژل حامل پلیمر احاطه شده است، به کار می رود. روش های 

یمری استفاده می شود. هدف از این مطالعه می باشند. در این روش از مگنتوزوم، وزیکول های غشایی و انکلیوزون های پروتیین، لیپید و پل

 بررسی چالش های موجود برای هر یک از این روش ها می باشد.

مقالات انتخاب گردید. در این مطالعه مقالات بر اساس انواع استراتژی های ScienceDirect و  PubMed از پایگاه  روش جستجو0

 شده دسته بندی و مورد بررسی قرار گرفتند. تثبیت، متریال های مختلف و کاربرد آنزیم های تثبیت

بستگی  PHراندمان جذب آنزیم به پارامترهایی مثل دما، قدرت یونی و  adsorptionمطالعات نشان داده است که در تکنیک  : هایافته

تثبیت غیرکووالان بواسطه نیروهای اتصال ضعیف تر سبب رهاسازی آنزیم در طی چرخه  (Entrapment)دارد. در روش کپسوله کردن 

ها استفاده می گردد. همچنین مواد حامل  spacerهای مکررمی گردد. در اتصال متقابل شیمیایی، برای غلبه بر مانع استریک از لینکر یا 

ارگیری بیش از حد آنزیم در طی فرآیند تثبیت اغلب منجر به اینتراکشن انتخابی باید غیر سمی و سازگار از نظر زیست شناختی باشند. ب

های پروتین پروتین و اختلال در عملکرد آنزیم می گردد. بر اساس برخی مطالعات اینکه چقدر بیوکاتالیست های مبتنی بر مگنتوزوم با 

 طیف وسیعی از فرآیندهای زیستی سازگارند هنوز باید ارزیابی گردد.

جایگزین مناسبی برای استراتژی های کلاسیک  in situبا افزایش تقاضا برای بیوکاتالیست های پایدار، استراتژی تثبیت : رینتیجه گی

in vitro  می باشد که به دلیل اجتناب از تولید جداگانه آنزیم و حلمل، هزینه های تولید به میزان قابل توجهی کاهش یافته و امکان

با حجم زیاد را فراهم آورده است. همچنین از آنجا که اتصال انزیم به حامل در این روش ها در محیط مجاز اتفاق استفاده برای واکنش های 

 می افتد، می توان سطح بالایی از عملکرد را حفظ کرد.

 تثبیت آنزیم، روش های تثبیت، بیوکاتالیست، پایدارسازی آنزیم :های کلیدیواژه
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A-10-1-6 

 بخش پوسترپذیرفته شده در 

 

اثرات تجویز توأم کورکومین مزمن و ورزش اجباری بر هایپرآلژزیای حرارتی، در مدل درد نوروپاتیک در موش 

 صحرایی
 4پور رشیدی علی ، 3جراحی مرتضی ، 2زاده برات هدیه ، 1حسین علی صفاخواه

 

 *1- ms - مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران safakhah@yahoo.com 

2- ms - مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران hbaratzadeh@yahoo.com 

3- Ph.D - مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران jarrahi44@yahoo.com 

4- Ph.D - مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران arashidy_pour44@yahoo.com 

 

تواند می  curcuminدرد یکی از مشکلاتی است که انسان از دیرباز با آن روبه رو بوده است. مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که  مقدمه0

آید. اثر ورزش و کورکومین به تنهایی بر درد ین ورزش راهی برای تعدیل درد به حساب میبر کاهش درد نوروپاتی موثر باشد و همچن

بطور جداگانه توانسته اند بر بهبود درد نوروپاتی اثر مثبت   بطور نسبی مورد مطالعه قرار گرفته است و هرکدامCCI نوروپاتی ناشی از 

بر نوروپاتی محیطی ناشی از اعمال فشار مزمن بر عصب سیاتیک را مورد بررسی قرار بگذارند، در این مطالعه اثر توأم ورزش و کورکومین را 

 دادیم.

گرم که به دو تجربه پیشگیری و درمان  255تا  255در محدوده ی وزنی  Wistarموش صحرایی نر از نژاد  165: از مواد و روش ها 

استفاده شد. کورکومین  CCIبرای ایجاد  Bennet & Zie و از متد  ده استفا تایی تقسیم شدند  15گروه  16 تفکیک و به طور تصادفی به 

با شدت متوسط انجام شد. در   روز بر روی دستگاه تردمیل 21روزانه و داخل صفاقی تزریق و ورزش اجباری به مدت mg/kg60با دوز 

روز صفر پس از عمل جراحی شروع شد و به مدت  های دریافت کننده دارو، تزریق کورکومین یا حامل آن از تجربه پیشگیری، در گروه

هایپرآلژزیای حرارتی انجام  تست 15های ورزش، دو هفته قبل از عمل جراحی، ورزش اجباری شروع و در روزروز ادامه یافت، در گروه14

پس ازعمل جراحی شروع شده و  روز 12های دریافت کننده دارو، تزریق کورکومین یا حامل آن از شد. در تجربه درمان، در حیوانات گروه

 35هفته تا روز  3روز پس ازعمل جراحی ورزش شروع شده و به مدت  14های ورزش، ادامه یافت. و در گروه 28روز تا روز 14به مدت 

 هایپرآلژزیای حرارتی انجام شد.  تست36و  14ادامه یافت . در روز 

/ 51( و ورزش به تنهایی و ورزش توام با کروکومین )>5p/ 5551ق کروکومین )نتایج نشان داد، در گروههای پیشگیری تزری یافته ها0

5p< هیچ تفاوت معنی داری بین گروهها وجود نداشت  14( باعث کاهش هایپرآلژریای حرارتی می شود. همچنین در گروههای درمان در وز

 ( هایپرآلژریای حرارتی گردید.>5p/ 5551تزریق کروکومین یا ورزش به تنهایی یا تواما باعث کاهش ) 36اما در روز 

اثر کروکومین در پیشگیری از هایپرآلژزیای حرارتی بیشتر از ورزش بود اما در گروههای درمان اثر کروکومین و ورزش باهم  نتیجه گیری0 

تری بر نتوانست اثر بیش  تنهایییکسان بود. در هیچیک از تجربه ها استفاده توام از کروکومین و ورزش در مقایسه با استفاده از هریک به 

 کاهش هایپرآلژزیا داشته باشد. با توجه به این نتایج میتوان اثر کرومین را بهتر از ورزش ارزیابی نمود.

 

 ، ورزش، درد نوروپاتیCCIکورکومین،  های کلیدی0واژه
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A-10-7604-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 1388 - 1398کودکان در ایران طی سالهای مروری بر میزان فعالیت فیزیکی 
 3عباس زیاری ، 2عمادی علیرضا ، 1ارم نادری مریم

 

 dr.m.n.e1361@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 emadi1696@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -کارشناس دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 abbas.ziari@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3 *

 

ای داشته و نقش مهمی در تامین و حفظ سلامت کودکان دارد. لذا این مطالعه با هدف فعالیت فیزیکی کودکان اهمیت ویژه  سابقه و هدف0

 نجام شده است. مروری بر میزان فعالیت فیزیکی کودکان در ایران ا

های انجام شده در زمینه میزان فعالیت فیزیکی کودکان در ایران انجام شده است. این مطالعه مروری با بررسی پژوهش مواد و روشها 0

و معادلهای انگلیسی کلمات   SID, Iranmedex , Irandoc , Magiranهای فارسی جهت بررسی با کلمات کلیدی مرتبط در پایگاه

جستجو انجام شد و مطالعات مرتبط بررسی شدند.   Google scholarو  Pub med, Scopus, science directهایهدر پایگا

ساعت در هفته  3مورد وارد مطالعه شدند. میانگین میزان فعالیت فیزیکی کودکان ایرانی کمتر  7 دست آمده مطالعه به 17از   ها0یافته

ارس اما ورزش پسران بیشتر خارج از مدرسه بوده است. ساعات تماشای تلویزیون در کودکان بیش بود. میزان ورزش دختران بیشتر در مد

 ساعت در هفته بوده است.  4از 

در اکثر کودکان میزان فعالیت جسمی کمتر از میزان مطلوب و مدت زمان تماشای تلویزیون بیش از مقادیر توصیه شده   گیری0نتیجه

 فعالیت فیزیکی کمتری نسبت به پسرها دارند.باشد. کودکان دختر می

 

 فعالیت فیزیکی، کودکان، ایران. های کلیدی0واژه
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A-10-9725-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

اثرات تجویز توأم ورزش اجباری و کورکومین مزمن بر پیشگیری از ایجاد اختلال سرعت هدایت عصب حرکتی ، 

 سفید آزمایشگاهیدر مدل درد نوروپاتیک در موش 
 4پور رشیدی علی ، 3زاده برات هدیه ، 2صفاخواه حسینعلی ، 1مرتضی جراحی

 

 jarrahi44@yahoo.com بخش فیزیولوژی-دانشکده پزشکی  -سمنان -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 safakhah@yahoo.com بخش فیزیولوژی-دانشکده پزشکی  -سمنان -مربی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

بخش -دانشکده پزشکی  -سمنان -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

 hediebaratzade@gmail.com فیزیولوژی

 arashidy_pour44@yahoo.com بخش فیزیولوژی-دانشکده پزشکی  -سمنان -استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -4

 

درد نوروپاتیک درمان قطعی ندارد و بیمار را به شدت ازنظرشخصیتی، اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعات  مقدمه0

تواند بر کاهش درد نوروپاتی موثر باشد و همچنین ورزش راهی برای تعدیل درد به حساب آزمایشگاهی نشان می دهد که کورکومین می

بطور نسبی مورد مطالعه CCI ناشی از  به تنهایی بر پیشگیری از ایجاد اختلال سرعت هدایت عصب حرکتی  آید. اثر ورزش و کورکومینمی

ند، در اثر مثبت بگذار بطور جداگانه توانسته اند بر پیشگیری از ایجاد اختلال در سرعت هدایت عصب حرکتی   قرار گرفته است و هرکدام

در موش  CCIبر پیشگیری از ایجاد اختلالات سرعت هدایت عصب حرکتی تیبیال بدنبال القای این مطالعه اثر توأم ورزش و کورکومین را 

 سفید آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادیم. 

گرم و به طور  255تا  255در محدوده ی وزنی  Wistarسر موش سفید آزمایشگاهی نر از نژاد  85در این مطالعه از  مواد و روش ها0

 mg/kg  60استفاده شد. کورکومین با دوز  CCIبرای ایجاد  Bennet &Zie و از متد تایی تقسیم شدند استفاده  15گروه  8 تصادفی به 

روز بر روی دستگاه تردمیل با شدت متوسط انجام شد. در تجربه پیشگیری، در  21روزانه و داخل صفاقی تزریق و ورزش اجباری به مدت 

روز ادامه یافت، در 14روز صفر پس از عمل جراحی شروع شد و به مدت  کورکومین یا حامل آن از های دریافت کننده دارو، تزریق گروه

سرعت هدایت عصب حرکتی  پس از آن تست روز  15 ، ورزش اجباری شروع و  CCIهای ورزش، دو هفته قبل از عمل جراحی القای گروه

 انجام شد.

باعث بهبود معنی دارسرعت هدایت عصب   رزش به تنهایی و ورزش توام با کروکومیننتایج نشان داد، تزریق کروکومین و و یافته ها0 

 حرکتی تیبیال گردید. 

اهش نتوانست اثر بیشتری بر پیشگیری از ک  استفاده توام از کروکومین و ورزش در مقایسه با استفاده از هریک به تنهایی نتیجه گیری0

 سرعت هدایت عصب حرکتی تیبیال داشته باشد.

 

 ورزش، کورکومین ، درد نوروپاتیک، سرعت هدایت عصب، پیشگیری های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

اثرات تجویز توأم ورزش اجباری و کورکومین مزمن در درمان اختلالات الکتروفیزیولوژیک عصب حرکتی ، در 

 مدل درد نوروپاتیک در موش سفید آزمایشگاهی
 4پور رشیدی علی ، 3زاده برات هدیه ، 2صفاخواه حسینعلی ، 1مرتضی جراحی

 

 jarrahi44@yahoo.com بخش فیزیولوژی-دانشکده پزشکی  -سمنان -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 safakhah@yahoo.com بخش فیزیولوژی-دانشکده پزشکی  -سمنان -مربی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 hediebaratzade@gmail.com بخش فیزیولوژی-دانشکده پزشکی  -سمنان -دانشجوی ارشد دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

 arashidy_pour44@yahoo.com بخش فیزیولوژی-دانشکده پزشکی  -سمنان -استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -4

 

درد نوروپاتیک درمان قطعی ندارد و بیمار را به شدت از نظرشخصیتی، اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعات  مقدمه0

تواند بر کاهش درد ( میcurcuminآید و همچنین کورکومین )آزمایشگاهی نشان می دهد که ورزش راهی برای تعدیل درد به حساب می

بطور نسبی مورد  CCI ناشی از  ش و کورکومین به تنهایی بر درمان اختلال سرعت هدایت عصب حرکتی نوروپاتی موثر باشد. اثر ورز

 اثر مثبت بگذارند، در این مطالعه اثر بطور جداگانه توانسته اند بر بهبود سرعت هدایت عصب حرکتی   مطالعه قرار گرفته است و هرکدام

در موش سفید آزمایشگاهی مورد  CCIرعت هدایت عصب حرکتی تیبیال بدنبال القای توأم ورزش و کورکومین را بر درمان اختلالات س

 بررسی قرار دادیم. 

گرم که به طور  255تا  255در محدوده ی وزنی  Wistarسر موش سفید آزمایشگاهی نر از نژاد  85در این مطالعه از  مواد و روش ها0

 mg/kg  60استفاده شد. کورکومین با دوز  CCIبرای ایجاد  Bennet &Zie از متد  وتایی تقسیم شدند استفاده  15گروه  8 تصادفی به 

روز بر روی دستگاه تردمیل با شدت متوسط انجام شد. تزریق کورکومین یا حامل  21روزانه و داخل صفاقی تزریق و ورزش اجباری به مدت 

روز پس از عمل جراحی  14های ورزش، ادامه یافت. و در گروه 28روز تا روز 14روز پس ازعمل جراحی شروع شده و به مدت  12آن از 

اندازه گیری سرعت هدایت عصب حرکتی تیبیال  تست 36و  14 ادامه یافت . در روزهای  35هفته تا روز  3ورزش شروع شده و به مدت 

 انجام شد. 

 باعث بهبود نسبی سرعت هدایت عصب حرکتی  کورکومین نتایج نشان داد، تزریق کورکومین و ورزش به تنهایی و ورزش توام با یافته ها0

تزریق کروکومین یا ورزش به تنهایی یا تواما  36هیچ تفاوت معنی داری بین گروهها وجود نداشت اما در روز  14می شود. همچنین در روز 

 باعث افزایش معنی دار سرعت هدایت عصب حرکتی گردید. 

رعت نتوانست اثر بیشتری بر بهبود نسبی س  استفاده توام از کورکومین و ورزش در مقایسه با استفاده از هریک به تنهایی نتیجه گیری0

 هدایت عصب حرکتی داشته باشد.

 

 ورزش، کورکومین ، درد نوروپاتیک، سرعت هدایت عصب، درمان های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 مطالعه تطبیقی اضطراب از منظر اسلام و روان شناسی
 3خلیلی رقیه ، 2کوهساری رضا ، 1غلامحسین مهدوی نژاد

 

 mahdavi31@yahoo.com دفتر نهاد رهبری -استادیار علوم پزشکی  -1* 

 kohsari888@gmail.com دفتر نهاد رهبری -استادیار دانشگاه آزاد  -2

 r.khalili89@gmail.com نهاد رهبریدفتر  -دکتری دانشگاه آزاد  -3

 
[ سابقه و هدف: اضطراب، 3[،رضا کهساری]2[، رقیه خلیلی]1شناسی غلامحسین مهدوی نژاد]مطالعه تطبیقی اضطراب از منظر اسلام و روان

، های فیزیولوژیکی مانند تعریقبا عکس العـمل  واکنش در برابر خطری نامعلوم، درونی، مبهم و منشاء ناخودآگاه و غیر قابل کنترل بوده و

تری دارد. هدف قراری همراه است. درک درست این پدیده شایع و مهم، نیاز به افق وسیعها و بیتپش قلب، خشکی دهان، لرزش اندام

 شناسی است. پژوهش حاضر بررسی تطبیقی اضطراب، از منظر قرآن و روان

است. در این پژوهشازروشتحلیلمحتوا به منظور تطبیقآیاتقرآنواحادیثبا نشانگان اختلالات اینپژوهشازنوعروشکیفیروش جستجو0

( و از قرآن کریم به کمک DSM5اضطرابیاستفادهشدهاست. برای بررسی اضطراب از آخرین منبع مورد تأیید انجمن روان پزشکی آمریکا )

دیگر مجامع روایی چون بحار الانوار و میزانالحکمه،استفاده شده است. در این تفاسیر موضوعی و منابع معتبر روائی ماننداصول و فروعکافیو 

د.بر هایکدگذاریشدنهای معادلاضطراببهزبانعربیدرمنابعاسلامیمشخصشدند.سپسازطریقکدگذاریباز،اطلاعاتواردبرگهمطالعه، کلیدواژه

ی و بررسی شناسشناسانآشنابهمنابعدینیوروانامتخصصانوروانهایاستخراجشدهازآیات،احادیث وتفسیرموضوعی،از طریق مصاحبه باساسمقوله

دو دیدگاه در  ها:بینها مشخصو یکالگویمفهومیشماتیکازآنهااستخراجشد. یافتههادرمقولهبندیعبارتشناسیاستخراج و طبقهمتون معتبر روان

 131، آل عمران/ 211و 251،بقره/ 13،یوسف/ 11ذاریات/های اضطراب اشتراکات فراوانی وجود دارد.اما با توجه به آیات سور:تعیین نشانه

غفلت از یاد پروردگار، نداشتن بصیرت، پیروی از هوای نفس و شیطان، آلودگی به گناه،کفر و ناسپاسی، 13،اسراء/31،رعد/15و  1،انفال/ ،هود/

:بدون گیریشناسی از آن غفلت نموده است. نتیجه های اختصاصی در بروز اضطراب از منظر اسلام است که رواننفاق، یاس و ناامیدی، مؤلفه

اشد و اسلام بساز ارتباط انسانی مطلوب با دیگران میتوان به مفهوم روشنی از اضطراب دست یافت. خداگرایی زمینهتوجه به بُعد معنوی نمی

[. استاد یار گروه معارف 1]    شود. در افراد میگیری انسان سالم و دوری از اضطراب با تدابیر عملی و احکام تشویقی و تکلیفی، زمینه شکل

[. فارغ التحصیل دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی 2اسلامی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران ]

 سلامی، سمنان، ایران[. استادیار الهیات و فلسفه کلام، واحد سمنان، دانشگاه آزاد ا3واحد سمنان، سمنان، ایران ]

 

 شناسی، قرآن، شخصیتهای کلیدی: اضطراب، اسلام، روانواژه های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 ها و افراد سالممقایسه ی اضطراب بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه با سایر بیماری
 3دهقان پریسا ، 2ملک فرهاد ، 1نعمت ستوده اصل

 

 Sotodeh1@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشیار  -1* 

 farhadmalek42@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشیار  -2

 paris7092@gmail.com - -پزشک عمومی  -3

 

بیماری  ، نوعی COPDیا   (Chronic obstructive pulmonary disease :. بیماری مزمن انسدادی ریه )مقدمه و هدف

لی است و خلط سینه و ایجاد سرفه های این بیماری تنگی نفس،ترین نشانهشود. اصلیاست که به مرور زمان بدتر می انسدادی ریوی

در  طرابمقایسه ی اض تعدادی از بیماران اختلالات ثانویه روانی مانند اختلالات اضطرابی را نیز تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف 

 ها و افراد سالم انجام شد.بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه با سایر بیماری

های بیمار مبتلا به سایر بیماری 55بیمار مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه ،  55نفر)  155در این مطالعه مقطعی،   مواد و روش ها0 

درمانی کوثر شهرستان  -ن به درمانگاه ریه و افراد بستری در بخش ریه مرکز آموزشیکنندگافرد به ظاهر سالم( مراجعه 55ریوی و 

بر اساس  های استاندارد اسپیرومتری و براساس شرح حال، معاینه و بر مبنای روش  COPD سمنان مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران

برگر مورد برررسی قرار گرف. به وسیله پرسشنامه اضطراب اشپیلمعیارهای ورود و خروح وارد مطالعه شدند. میزان اضطراب بیماران 

ها تحلیل های آماری مجذور خی، آنووا یا معادل غیر پارامتری آنبا آزمون  SPSSافزار نرم 16ی آوری شده توسط نسخهاطلاعات جمع

 گردیدند.

ه و اضطراب بیماران وجود دارد. همچنین بین گرید بیماری : نتایج نشان داد رابطه معنی داری بین بیماری انسدادی مزمن رییافته ها 

 داری دیده شد ولی بین گرید بیماری و اضطراب آشکار بیماران رابطه معنی داری مشاهده نشد. اضطراب پنهان بیماران رابطه معنا  و

ی آن با  رابطه  و  به بیماری انسدادی مزمن ریهبیماران مبتلاء به افراد مبتلا  .با توجه به بالا بودن نمره اضطراب  بحث و نتیجه گیری0

 ضرورت دارد.  گرید بیماری، برنامه ریزی جهت ارتقای سلامت روان این دسته از بیماران

 

 بیماری های مزمن، بیماری انسدادی مزمن ریه، اضطراب های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 ها و افراد سالمبیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه با سایر بیماریمقایسه ی افسردگی در 
 3دهقان پریسا ، 2اصل ستوده نعمت ، 1فرهاد ملک

 

 farhadmalek42@yahoo.com علوم پزشکی سمنان - -دانشیار  -1* 

 sotodeh1@yahoo.com علوم پزشکی سمنان - -دانشیار  -2

 paris7092@gmail.com - - -پزشک عمومی  -3

 

یک بیماری با مشخصه  (COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseبیماری انسدادی مزمن ریه ) مقدمه و هدف0.

اشد. بمحدودیت جریان هوا می باشد که به طور کامل قابل برگشت نیست و اغلب با پیامدهای منفی سلامت از جمله افسردگی همراه می

شایع ترین شکایت مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن مربوط به تنگی نفس و خستگی است، ولی تعدادی از آنها اختلالات  با وجود این که

مقایسه ی افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی  ثانویه روانی مانند اختلالات خلقی را نیز تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف 

 ها و افراد سالم انجام شد.ر بیماریبا سای  COPDمزمن ریه 

نفر از بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن   55باشد، بر روی تحلیلی می -این مطالعه مقطعی که از نوع توصیفی  مواد و روش ها0 

انگاه ریه و افراد بستری در بخش کنندگان به درمنفر از افراد سالم مراجعه 55های ریوی و نفر از بیماران مبتلا به سایر بیماری 55ریه ، 

و بسیار شدید براساس شرح حال، معاینه و بر  شدید COPD درمانی کوثر شهرستان سمنان انجام شد. افرادی که -ریه مرکز آموزشی

افسردگی بر اساس معیارهای ورود و خروح وارد مطالعه شدند.  ها تشخیص داده شده بود های استاندارد اسپیرومتری در آنمبنای روش

 16افزارآوری شده با استفاده از نرمشدند. اطلاعات جمع سنجیده II Beck سؤالی افسردگی 21آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه 

SPSS ها تحلیل گردیدند. های آماری مجذور خی، آنووا یا معادل غیر پارامتری آنبا آزمون 

نتایج نشان داد رابطه معنا داری بین بیماری انسدادی مزمن ریه و افسردگی وجود دارد. همچنین بین گرید بیماری و افسردگی  یافته ها0

 داری دیده شد. . رابطه معنا

تر بود. شنتایج این مطالعه نشان داد، نمره افسردگی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه از گروه شاهد بی بحث و نتیجه گیری0

با بالا رفتن گرید بیماری انسدادی مزمن ریه میزان شیوع افسردگی افزایش می یافت. .با توجه به بالا نمره افسردگی بیماران مبتلاء به  و 

 زافراد مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه و رابطه ی آن با درجه پیشرفت بیماری، برنامه ریزی جهت ارتقای سلامت روان این دسته ا

 ضرورت دارد.  بیماران

 

 بیماری انسدادی مزمن ریه، افسردگی های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 1397 – 1398ماهه موارد در شهرستان دامغان  18بررسی  –مرگ و میر کودکان زیر پنج سال 
 1محمدی غلامرضا

 

 gol_r_moh@yahoo.com نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمتخصص بیماریهای کودکان و  -استادیار  -1* 

 

( از جمله شاخص های مهم توسعه ای و بهداشتی در تمام دنیا میباشد . از   U5MRمیزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال ) مقدمه 0

استقرار شبکه خدمات سلامت ، شرایط جغرافیایی و آب  آنجا که عواملی نظیر: وضعیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سطح سواد ، وضع

و هوا ، وضعیت تغذیه ای جامعه بخصوص کودکان ، مراحل صنعتی شدن و شهرنشینی ، شرایط ژنتیک مرتبط به بیماریها ، ثبات 

شاخص تاثیرگذار است ، لذا  بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر این  اجتماعی و اقتصادی ، اکولوژی عوامل عفونی و میزبان آنها و .....

از نشانه های توسعه همه جانبه هر جامعه ای میباشد. در کشورهای در حال توسعه شایعترین عامل مرگ و میر این  U5MRکاهش 

ان و ایمگروه سنی بیماریهای عفونی و انگلی میباشد )بیماریهای اسهالی ، پنومونی ، مالاریا ، ایدز و ... ( و عوامل و مشکلات حول حوش ز

 نوزادی در رده بعدی است. 

طی یک بررسی گذشته نگر ، کلیه موارد مرگ و میر زیر پنج سال شهرستان دامغان در ابعاد مختلف )عوامل زمینه ساز و  روش کار 0   

   مورد بررسی قرار گرفت .   1318لغایت پایان شش ماهه  1317عوامل نهایی موثر در مرگ و میر ( در مقطع زمانی ابتدای 

 1مورد مرگ اتفاق افتاده ، که  13مورد )ایرانی و غیر ایرانی ( بوده است . در این سال  1357معادل  1317کل موالید سال  یافته ها 0 

د بوده است . تول 1555در  106در این سال  U5MRماه بوده است . به عبارتی میزان  51تا  1مورد در سنین  4مورد آن زیر یکماه و 

 51تا  1، نارسایی ریوی و بیماری خون ریزی دهنده بوده است . در سنین   IUGRعلل عمده مرگ دوران نوزادی شامل پره مچوریتی و 

مورد  1مورد بوده است .  15معادل  U5MRماه ، سه مورد بعلت حادثه ترافیکی و یک مورد بعلت پنومونی بوده است . کل مرگهای 

   ماه بوده است .  51تا  1رد مو 6نوزاد و 

در ممالک مختلف و میزانهای گزارش شده در سالهای قبل در کشور خودمان ، میزان   U5MRاگرچه با توجه به میزان  نتیجه گیری 0 

گ و میر مرگ میر سیر قابل قبولی دارد اما ضروری است با توجه به علل گزارش شده برای کاهش این موارد برنامه ریزی شود . علل مر

نشان میدهد وضعیت ما از این جهت از وضعیت حاکم در ممالک پیشرفته تبعیت میکند . بایستی ضمن تلاش برای حفظ و ارتقاء برنامه 

های پیشگیرانه از بیماریهای عفونی ، به برنامه های پیشگیری از زایمانهای نارس ، ناهنجاریهای مادرزادی و تشخیص زود هنگام و قبل از 

 نها و همینطور فرایند های پیشگیرانه در خصوص سوانح و حوادث تهدید کننده حیات توجه بیشتری شود.تولد آ

 

 ، علل مرگ و میر کودکان ، پیشگیری ، حوادث ، نارسی ، ناهنجاری مادرزادی U5MR های کلیدی0واژه
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A-10-11426-4 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 1391 – 1398سالهای  –هیپوتیروئیدی مادرزادی و نتایج غربالگری نوزادان در شهرستان دامغان 
 1محمدی غلامرضا

 

 gol_r_moh@yahoo.com متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -دانشیار  -1* 

 

هورمونهای تیروئیدی از جمله عوامل حیاتی در رشد و تکامل جسمانی ، عصبی و روانی نوزادان و کودکان است .در صورت فقدان  مقدمه 0

و یا کمبود این هورمونها و تاخیر در تشخیص و درمان ، کودکان مبتلا دچار علایم اختلال رشد فیزیکی و تکامل عصبی و ذهنی میشوند 

این هورمونها ، کم کاری مادرزادی تیروئید است .که عامل این کمبود هورمونی ممکن است بعلت اختلال در تولید  شایعترین عامل کمبود   .

 ")کم کاری مرکزی یا ثانویه( است . عموما TSHهورمون در غده تیرویید باشد )کم کاری اولیه ( و یا ناشی از مشکل هیپوفیز و تولید 

امت بالینی هستند)در صورت سلامت فونکسیون تیروئید مادر ( و بتدریج ، متناسب با شدت کمبود هورمونها نوزادان مبتلا در بدو تولد فاقد عل

بروز تاخیری کم کاری مادرزادی است  "در سنین بالاتر نیز عموما بعد از تولد علایم ظاهر میشود . اگرچه بروز علایم بالینی در کودکان  ، 

تولد زنده گزارش شده است ، که  2555در  1ناطقی از دنیا که برنامه غربالگری استقرار یافته بالغ بر شیوع کم کاری تیروئید در م      . 

قبل از غربالگری تشخیص داده نمیشده است . بر اساس گزارش وزارت  "شامل موارد شدید ، متوسط و خفیف کم کاری است که بعضا

مورد  1555در  201تا  202بین  1314تا  1315دی مادرزادی در کشور درسالهای بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میزان بروز هیپوتیروئی

 1555در  405تا  2( . در استان سمنان میزان بروز در سالهای مورد اشاره بین  1555در  206غربالگری انجام شده بوده است)میانگین 

شیوع بیماری در کشور ما نسبت به آمارهای جهانی اختلاف همانطور که مشاهده میشود    .   ( 1555در  301گزارش شده است)میانگین 

 یقابل توجهی را نشان میدهد و جای آن دارد عوامل زمینه ساز و احتمالی آن نظیر کمبود ید ، میزان بیماریهای تیروئید مادران ، ازدواجها

روش : بررسی اطلاعات آماری استخراج    راحی شود . فامیلی ، میزان بالای سزارین و .... مورد بررسی بیشتر قرارگیرد و مداخلات لازم ط

    شده از برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادی در شهرستان دامغان . 

نوزاد تحت غربالگری هیپوتیروئیدی    1251   "مجموعا 1318ماهه سال  1لغایت  1312در شهرستان دامغان از ابتدای سال  یافته ها 0

گزارش شده است . میزان  1555در    605نوزاد پسر (، معادل  38نوزاد دختر و  23نفر )   61 "بروز بیماری مجموعا قرارگرفته اند که میزان

 درصد بوده است .  155پوشش برنامه در همگی سالهای مورد اشاره بالای 

حتمالی ، مانند آنچه در پاراگراف این میزان بروز در شهرستان دامغان نیز ضرورت بررسی شیوع بیشتر در خصوص علل ا نتیجه گیری 0

 .قبل به آن اشاره شد و یا علل محتمل دیگر را نشان میدهد 

 

 هیپوتیروئیدی مادرزادی ، غربالگری ، شیوع های کلیدی0واژه
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A-10-1808-2 

 ته شده در بخش پوستریغپذیر

 

 کلاس وارونه مدل پداگوژیکی نوین در یادگیری الکترونیک
 * رقیه ساجدی

 sajedi4249@yahoo.com دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی سمنان -مربی دانشگاه علوم پز 

 

یکی از چالش های پیش روی اساتید علوم پزشکی حجم بالای مطالب در حوزه آموزش علوم پزشکی و فرصت محدود  سابقه و هدف 0

کلاس درس است. دیگر آموزش پزشکی به شیوه سنتی و مبتنی بر کلاس درس به تنهایی جوابگو نیست و شیوه های جدیدی را می طلبد. 

از این راهبردها ،که وابسته به تکنولوژی بوده و در حال رشد   ای مختلفی استفاده کرد یکیبرای غلبه بر این چالش ها، می توان از راهبرده

 است.   (Flipped Classroomاست کلاس درس معکوس یا وارونه )

پژوهش حاضر، مطالعه مروری بر مفهوم کلاس وارونه می باشد که با بررسی کتب، مقالات و سایت های معتبر  روش جستجو0 

 حاصل گردیده است.  Science Direct, Google Scholar, Library, Pubmed, Scopus     نظیر

بخشی ازفرصت کلاس به فعالیت های یادگیری دانشجو محور مثل یادگیری مبتنی بر حل مسأله یا  در این شیوه آموزشی  یافته ها0 

راهبردهای مبتنی بر اکتشاف اختصاص می یابد. تعاملی بودن، توجه به نیازهای دانشجو و فراهم آوردن بازخورد از جمله مهم ترین مزایای 

ف تلاش و زمان بیش تر از جانب استاد است. اگر دانشجویان در فعالیت های قبل و آن است. این روش در مرتبه اول استفاده، نیازمند صر

 حین کلاس درگیر نشوند روش موفقی نخواهد بود. 

اکثریت پژوهش ها بر میزان رضایت افراد از این روش اشاره دارند، اما در زمینه تأثیر بر  با توجه به بررسی های بعمل آمده،  نتیجه گیری0

باید مطالعات عمیق تری با طرح های پژوهشی قوی تر صورت پذیرد. آموزش وارونه نیاز به تغییر در فرهنگ یادگیری، محیط یادگیری 

زیست قابل انعطاف، محتوای هدف دار و اساتید با تجربه و حرفه ای دارد، اگرچه این مدل یک راه برای ایجاد کلاس درس یادگیرنده محور 

 وش داروی حل تمام مسائل آموزشی دانست.است ولی نمی توان آن را ن

 

 کلاس درس وارونه، کلاس درس معکوس، آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیک، آموزش ترکیبی، روش تدریس های کلیدی0واژه
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A-10-7058-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

، 1بر سطح قند خون و میزان مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی تایپ  Dبررسی ارتباط مکمل یاری با ویتامین 

 مطالعه گذشته نگر
 *2(MD) مجید فروتن، 3(MD، مجید میرمحمدخانی )2(MD، وحید سمنانی )1(MDمهتاب مصدق )

 . کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.1

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.. گروه داخلی، دانشکده 2

 . مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.3

 

یک اختلال متابولیکی است که به علت اختلال در ترشح یا عملکرد انسولین همراه با افزایش قند خون ایجاد  2دیابت نوع  سابقه و هدف0

ممکن است در اصلاح خطر دیابت نقشی بازی کند.  Dای از مطالعات حیوانی و انسانی وجود دارند که ویتامین شود.اخیرا شواهد فزایندهمی

 بر روی مقاومت به انسولین و میزان قند خون ناشتا اجرا شد.  Dتعیین تاثیر ویتامین لذا این مطالعه با هدف 

با سن بیشتر از  2نفر از بیماران دیابتی تیپ  155باشد.. تعداد می  تحلیلی گذشته نگراین مطالعه یک مطالعه توصیفی مواد و روش ها0

به صورت در دسترس به دو  14آموزشی سمنان طی مدت مهر تا بهمن سال  کننده به درمانگاه های غدد بیمارستان هایسال مراجعه 45

فعال بیماران با تجویزهفتگی دارو انجام شد و در گروه شاهد نیز  Dنفره تقسیم شدند. در گروه مورد بهبود سطح سرمی ویتامین  55گروه 

اندازه  Dو سطح سرمی ویتامین  BMIموگلوبین گلیکوزیله و تجویز نشده بود. در ابتدا میزان قند خون ناشتا، ه Dبرای بیماران ویتامین 

هفته تمامی موارد فوق به همراه مقاومت به انسولین دربیماران اندازه گیری و ثبت شد. آنالیز آماری با  12گیری شد. در انتها نیز پس از 

 م از آزمون یومن ویتنی استفاده شد. و برای مقایسه دو گروه از آزمون تی ودر صورت لزو SPSS 17  استفاده از نرم افزار

درصد آنها زن بودند. میانگین نمای توده بدنی قبل و بعد از مداخله در بیماران به  65بود و بیش از  18/51میانگین سن بیماران  یافته ها0

(، P>5055عنا داری وجود نداشت )هفته تفاوت م 12بود. در بیماران هر دو گروه مقاومت به انسولین قبل و بعد از  16/35و  55/21ترتیب 

 (.P=0.00در بررسی تغییرات سطح قند خون ناشتا در بیماران دو گروه، کاهش معنا دار قند خون ناشتا در بیماران گروه مورد دیده شد )

قند خون ناشتا رسد بر بر مقاومت به انسولین تاثیری نداشته باشد ولی به نظر می Dاگرچه ممکن است مصرف ویتامین  نتیجه گیری0 

 گردد.موثر است. انجام مطالعات بیشتر توصیه می

 

 ، مقاومت به انسولین، قند خون ناشتاDویتامین  های کلیدی0واژه
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A-10-8024-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 سونوهیستروگرافی در تشخیص اختلالات اندومتر مبتلایان به سرطان پستان تحت درمان با تاموکسیفن
 * ناهید رهبر

 rahbar.nahid@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

 

ا هدف ی حاضر بتاموکسیفن در زنان مبتلا به سرطان پستان ممکن است اثرات نامطلوب ثانویه بر اندومتر داشته باشد. مطالعه مقدمه0

 بررسی سونوهیستروگرافی اندومتر زنان مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با تاموکسیفن انجام گرفت.

 mg/dayماه دوز  6تلا به سرطان پستان تحت درمان با تاموکسیفن )حداقل بیمار مب 45مطالعه به صورت مقطعی روی  مواد و روشها0 

انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز شامل سن، تعداد فرزند، مدت  1318تا  1317( ارجاع شده توسط انکولوژیست ادر فاصله زمانی سال 20

ی داخل رحمی و روش تشخیصی برای هر بیمار در یعهتشخیص سرطان پستان، طول مدت و دوز درمانی تاموکسیفن، علائم بالینی، نوع ضا

 آوری اطلاعات ثبت شد. لیست جمعچک

سال و مدت  1/3±3/1( آمنوره بودند. میانگین مدت ابتلا به سرطان پستان %5/17نفر ) 31سال،  5/46±4/6میانگین سن بیماران  ها0یافته

(، %15مورد ) 6در  mm 5ها در سونوهیستروگرافی شامل ضخامت اندومتر بالای . مهمترین یافتهماه بود 3/26±7/13مصرف تاموکسیفن 

( بود. مطابقت کلی سونوهیستروگرافی با %5/32مورد ) 13اندومتریال در (، و کیست ساب%15مورد ) 4ضایعه اکوژن در کاویته رحم در 

بیمار مبنی بر افزایش ضخامت اندومتر بود در حالی که بررسی آنها با  16 های سونوگرافی واژینال دربود. یافته %85پاتولوژی 

 ( وجود دارد. %55نفر ) 8های غیرنرمال تنها در سونوهیستروگرافی نشان داد که یافته

هیپرپلازی  و مطالعه حاضر نشان داد که زنان تحت درمان با تاموکسیفن مستعد ضایعات پاتولوژیک اندومتری مانند پولیپ  نتیجه گیری0

( و درمقایسه با سونوگرافی واژینال %85های پاتولوژی دارد )تحمل شده و مطابقت کلی مطلوبی با یافته هستند؛ سونوهیستروگرافی به خوبی 

 تواند موجب کاهش تعداد مداخلات هیستوپاتولوژیک غیرضروری در بیماران شود.می

 

 تاموکسیفن، اندومتر، پولیپ ها، هیپرپلازیاولتراسونوگرافی،  های کلیدی0واژه
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A-10-8465-1 

 پذیرفه شده در بخش پوستری

 

رابطه شیوه های فرزند پروری و اعتیاد به مواد در افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی ترک اعتیاد شهرستان 

 سمنان
 زمانپور یاسمین خانم ، * فاطمه تقی پور

 AHCRDU.Semums@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -پزشکی سمنان  کارشناسی ارشد دانشگاه علوم

 

:سبکهای دلبستگی نوع رابطه والد و فرزند را مد نظر قرار می دهد.امروزه اعتیاد یکی از چالش های جهانی است که خانواده های مقدمه

ری و اعتیاد به مواد در افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی زیادی را درگیر خود کرده است در این مقاله ما به رابطه شیوه های فرزندپرو

 ترک اعتیاد شهرستان سمنان پرداخته ایم 

نفر به صورت تصادفی از جامعه آماری معتادان مراجعه کننده به مراکز  555پژوهش حاضر از نوع مقطعی تحلیلی می باشد که تعداد روش0

کای  از آزمون نمره دهی   و اعتیاد استفاده شد  ز پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریدانتخاب شدند ا  ترک اعتیاد شهرستا ن سمنان

جهت تعیین نرمالیته   Kolmogorov–Smirnovاسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون رابطه بین متغییر ها و از آزمون 

 بودن داده ها استفاده شد.

:یافته ها نشان داد همبستگی مثبت و معنی داری بین سبک های دلبستگی مستبدانه و سهلگیرانه با اعتیاد وجود دارد .همچنین یافته ها 

 همبستگی منفی و معنی داری بین سبک دلبستگی مقتدرانه و اعتیاد وجود دارد. 

اد رابطه وجو دارد و اینکه بهترین روش فرزندپروری برای نتایج نشان داد بین سبک های فرزند پروری والدین و اعتیاد به مو نتیجه گیری0

 های آن سبک مقتدرانه است و می توان با استفاده از روش های تربیتی مناسب بروز اعتیاد در اجتماع را کاهش داد.کاهش اعتیاد و مؤلفه

 

 شیوه های فرزند پروری ، اعتیاد به مواد های کلیدی0واژه
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 بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با شدت پره اکلامپسی
 (Ph.D) 3،دکترراهب قربانی(GP)1،ریحانه حبیبیان میبدی (M.D)2،دکتر ملیحه یارمحمدی (M.D)*1دکتر مرادان

 ایرانمرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،  -1

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، گروه داخلی -2

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران-3

 

به  ( یک عارضه حاملگی است که گاهی با مرگ و میر قابل ملاحظه مادر و نوزاد همراه است که منجرPEپره اکلامپسی ) مقدمه و هدف0

نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با شدت پره اکلامپسی اندازه گیری   هزینه های بالای مراقبت های بهداشتی می شود. در این تحقیق ما ارتباط

 کردیم. 

تان به بیمارس 1388حاملگی که از سال  42تا  25در این مطالعه مقطعی و گذشته نگر پرونده کلیه زنان باردار در هفته  ها0مواد و روش 

نفر از زنان با پره  155نفر از زنان باردار سالم ،  155امیرالمومنین سمنان مراجعه کرده بودند تا دستیابی به حجم نمونه پژوهش شامل 

 CBCو CBCها ))نفر از زنان با پره اکلامپسی شدیدادامه یافت. اطلاعات لازم از جمله میزان نوتروفیل و لنفوسیت 155خفیف و   اکلامپسی

diff  ساعته از نظر حجم،  24، سطح اسید اوریک ، آنزیم های کبدی، فشار خون بیماران و میزان پروتئین در نمونه ادرار و همچنین ادرار

 کراتینین و پروتئین از پرونده استخراج شد . 

 1/34±3/3زنان با پره اکلامپسی شدید هفته،   4/33 ± 4/3معیار سن حاملگی در زنان با پره اکلامپسی خفیف   انحراف ±میانگین  ها0یافته

سه گروه تفاوت  NLR .(p=0/051هفته بوده است. توزیع سن سه گروه تفاوت معنی داری نداشت)  4/33±4/4هفته و زنان گروه کنترل 

زنان بدون پره اکلامپسی  %63زنان با پره اکلامپسی شدید و  %58زنان با پره اکلامپسی خفیف،  % 60 .(P=0/947معنی داری نداشت )

(. همچنین همبستگی منفی و معنی داری بین نسبت p=0/767یا بالاتر داشتند که تفاوت معنی دار نبود) NLR 08/3)گروه کنترل( 

(. اما همبستگی بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با سایر پارامتر ها p ،174/5-= r= 553/5دیده شد)  ALKنوتروفیل به لنفوسیت با 

 (. p > 55/5معنی دار نبود)

به طور کلی تفاوت معنی داری بین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و ابتلا به پره اکلامپسی و شدت آن وجود ندارد ولی بین  گیری0نتیجه 

ارتباط معنی داری یافت شد و از این رو توصیه میشود  ALKروفیل به لنفوسیت با شدت پروتئینوری با شدت پره اکلامپسی و نسبت نوت

 در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود.

 

 پره اکلامپسی، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت، حاملگی، پروتئینوری های کلیدی0واژه
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Comparison of Envelope and Modified Triangular Flaps on Incidence of Dry Socket 

After Surgical Removal of Impacted Mandibular Third Molars: A Double-Blind, Split-

Mouth Study 

 

Farahnaz Bineshian1, Neda Bakhshandeh2, Mohammadreza Freidounian3, Hossein Nazari2* 

 
1- Department of Mycology, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran. 

2- Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Seman University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran. 

3- Semnan Technical College, Semnan, Iran 

 

 
Aim: This study aimed to investigate the impact of modified triangular flap compared to envelope flap 

on incidence of dry socket and healing degree after lower impacted third molars surgery.  

Materials and methods: Present research was executed on 31 patients between the ages 17 to 24 years 

old with the indication of removing impacted mandibular third molars in both sides with similar 

difficulty. The impacts of modified triangular flap (MTF) and envelope flap (EF) on incidence degree 

of dry socket and healing in third day and one week after surgery were recorded and investigated using 

double blind manner. The significant changes in mentioned indices in two groups were statistically 

judged using Chi square and Wilcoxon’s statistical tests.  

Results: Three patients were excluded during the survey and 28 patients (56 samples) were remained. 

The patients’ average age was 20.1. Nineteen patients were female and 11 of them had academic 

education. Degree of dry socket incidence in MTF group was 11.76% and it was 41.17% in EF group 

(P = 0.042). In follow up session after 3 days since the surgery, healing degree mean in MTF group was 

3.16 ± 1.5 and it was 4.37 ± 1.8 in EF group (P = 0.112). In follow up session 7 days after the surgery, 

mean healing degree in MTF group was 0.037 ± 0.6 and it was 0.89 ± 0.73 in EF group (P = 0.005).  

Conclusions: Present study indicated that application of modified triangular flap may lead to a 

reduction in dry socket incidence and an increase of healing after 7 days since lower impacted third 

molars surgeries. Clinical significance: Reducing post-surgery complications incidence following third 

molar surgery is an important issue which could easily achieved by designing appropriate flaps. 

 
Keywords: Dry socket, Mandible, Third molar, Wound healing 
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Effect of Carbon Dioxide Laser on Increasing Vestibular Depth in Cleft Lip and Palate 
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Sogra yassaei1 , isa safari2 , mina akrami3 
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2- Msc Assistant professor,Orthodontic Department,Dental School,Semnan University of Medical 

Sciences,Semnan,Iran - 17 shahrivar Blvd, orthodontic department, dental school,semnan university 

of medical sciences, semnan, Iran isasafari1365@gmail.com 

3- student Dentistry Student, Student Research Committee, Dental Faculty, Semnan University of 

Medical Sciences, Semnan, Iran - 17Shahrivar Blvd,Dental School,Semnan University of Medical 

Sciences,Semnan,Iran minaakrami76@gmail.com 

 
Abstract Background: Shallow upper buccal sulcus deformity in cleft lip and palate patients is one of 

the common secondary deformities after primary cleft lip and palate repair; this deformity may prevent 

or complicate orthodontic and prosthodontic procedures causing aesthetic and functional problems. A 

number of methods are described to increase the anterior maxillary sulcus in these patients. Purpose: 

This study assessed the use of a carbon dioxide laser (CO2) to increase the sulcus depth. 

Method: Fifteen patients with cleft lip and palate (eight unilateral and seven bilateral) were studied. 

The surgical procedure was performed using CO2 laser. The vestibular depth and lip length were 

measured at three time points namely before surgery (T0), 1 week following surgery (T1), and 4 months 

following surgery (T2). After data collection, statistical analyses were done using PASWversion 18 

SPSS.  

Results: The mean values of vestibular depth were 9.46 – 1.92, 13.83 – 1.88, and 13.23 – 1.76mm for 

T0, T1, and T2, respectively. The vestibular depth significantly increased after 4 months of follow-up 

( p = 0.001). The mean amount of vestibular depth gain was not significantly different in unilateral and 

bilateral cleft groups ( p = 0.908). The mean value of upper lip length increased by a mean of 1.23mm 

and was statistically significant ( p = 0.001).  

Conclusions: Upper buccal sulcus reconstruction with CO2 laser provides successful and stable results. 

CO2 laser application is suggested as an alternative to conventional vestibuloplasty. 

 
Keywords: cleft lip and palate, CO2 laser, vestibuloplasty 
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Molecular assessment of osseointegration (angiogenesis – osteogenesis coupling) using 

two different bone graft materials (autogenic and xenogenic) around dental implants; in 

vivo study 
Farangis Rahimi1, Mahdi Gholami2* , Solmaz Pourgonabadi2* 

 

1.Dentistry Student, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran, 

Rahimifarangis7@gmail.com 
2.Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Mashhad 

University of Medical Science, Mashhad, Iran 

 

Objective: The purpose of this study was to compare angiogenesis and osteogenesis of implants placed 

in bone defects filled by autogenous and xenogenous bone grafts in dogs. 

Method and materials: grafts were compered in vitro for molecular assessment of angiogenesis and 

osteogenesis by quantitive real-time PCR for genes coding for bone markers including   ALP, BMP7, 

BGLAP, and Runex2 and genes coding for angiogenesis markers including bFGF, VEGFA, ANG2, 

VEGFR, CD34, and TIE1. Furthermore, bone grafts were placed around dental implants which were 

inserted in the sternum bone of 13 male dogs to determine the expression of osteogenic and angiogenic 

markers within 2,4 and 6 months of healing in vivo. 

Results: the result of this study showed that there were no statistically significant differences in 

expression of angiogenic and osteogenic genes between the 2months, 4 months, and 6 months of 

following in three groups (P-value>=0.05) except the expression of TIE1 in 2-month compared to 6-

month in group B.(p-value=0.01) 

Conclusion: Based on the findings of the current study, the use of each of the studied bone powders 

has a similar effect on implant osteointegration. 

Key words: implant. osseointegration. Autogenous. Xenogenous.angiogenesis. osteogenesis. 
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Comparison of Inferior Alveolar Nerve Block Anesthesia Techniques: A Double-Blind 

Clinical Study 

Hassan Mohajerani * ,Mohammad Esmaeelinejad ,Almas Abednejad 
 

Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran 
  

Introduction: The inferior alveolar nerve provides most of the sensory supply of the mandible. Variable 

procedures have been conducted to anesthetize the inferior alveolar nerve. Aim: This study aimed to 

compare the effectiveness of various inferior alveolar nerve block (IANB) techniques and their 

complications.  

Material and methods: Sixty patients who were scheduled for extraction of their mandibular teeth 

were randomly selected to receive a direct IANB, indirect IANB or Akinosi. Patients’ reactions to the 

sharp explorer were recorded as the depth of anesthesia. Pain of injection and Pain during extraction 

was assessed objectively by the doctor who is doing the procedure. Onset of action was calculated after 

deposition of a whole cartridge till the patient starts perceiving tingling sensation and duration of the 

anesthesia was measured as the time between procedure and the time patient feels less numbness.  

Results: Overall results shows that a higher incidence of pain was noted during injection in patients 

receiving direct IANB. The indirect IANB was the most effective in lip, tongue, cheek and mental 

region anesthesia, the direct technique in lingual gingival anesthesia and the akinosi  in buccal gingival 

anesthesia but in general the differences was not significant. In The direct technique effective anesthesia 

was achieved with one nerve block in (70%) of that group compared to (55%) and (20%) with indirect 

IANB and akinosi IANB respectively and the difference is statistically significant.  

Conclusion: Overall analysis of data demonstrated that the three techniques showed no statistically 

significant differences in their effects except for the number of blocks/supplemental injections required. 

With regard to that direct technique was the most superior technique for anesthesia.   

  

Keywords: Keywords: Anesthesia, Mandible, Nerve block 
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Intraosseous squamous cell carcinoma is a rare type of squamous cell carcinoma that requires accurate 

and early diagnose which is important due to its invasive feature. This article presents a rare case report 

on intraosseous carcinoma in a 33-year-old patient. The case was a 33-year-old man who was referred 

to oral disease department of Babol College of Dentistry complaining of chin pain. In the radiographic 

view there was a well-defined unilacular radiolucency extended from the first molar on the right side 

of mandible to the opposite premolars which caused perforation. Incisional biopsy showed a destructive 

lesion and finally, the lesion was removed by excision and curettage. Conclusion: In the present study, 

accurate and early diagnose of Intraosseous squamous cell carcinoma was very important due to the 

young age of the patient who was under 50 years old. In addition, the large size of the lesion that has 

passed the midline makes this case noticeable. 

 
Keywords: Squamous cell carcinoma, intraosseous squamous cell carcinoma, intraosseous 

carcinoma, oral cancer, mandible. 
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Oromandibular Limb Hypogenesis Syndrome Type I B; A Rare Clinical Variant: 

Report of A Case and Review of the Literature 
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Introduction: Hypoglossia-hypodactyly is an uncommon genetic abnormality affecting the tongue and 

the limbs. Firstly, it classified under a multipart group of disorders called oromandibular limb 

hypogenesis syndromes. The most extensively accepted etiology is intrauterine trauma. Hypoglossia, 

micrognathia of the mandible and limb anomalies, are the characteristic features of the syndrome.  

Case report: A 19-year-old female patient was admitted Oral Medicine Department of Dental School 

of Semnan University of Medical Sciences for a dental checkup. After obtaining informed consent, 

necessary dental prophylaxis was performed for her. This case was unique because the patient had only 

aglossia and deformity in her right hand and the fingers.  

Conclusion: Due to the fact that this disease is rare and present as the first case in Iran, dentists must 

have knowledge about its clinical features and proper management of the patient. They also should 

explain the significance of systematic dental checkup, perfect oral hygiene, and the use of regular 

fluoride to the patient. Therefore, awareness of dentists about diagnosis and appropriate referral to the 

specialists is essential. 

 
Keywords: Oromandibular limb hypogenesis complex, Oromandibular Limb Hypoplasia, Aglossia-

Adactylia 
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Prevalence of Geographic Tongue and Its Relation With Food Allergy and Other 
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Introduction & Objective: The cause of geographic tongue is unknown and studies on the association 

of this lesion with food allergy have been scarce. Therefore, the aim of this study was to investigate the 

prevalence of geographic tongue and its association with food allergy and some related factors in 

patients referred to Semnan dental Clinic. 

  Materials and Methods: In cross sectional study, 936 patients were enrolled in this cross-sectional 

study from patients with different etiologies who referred to Semnan Dental School between 1397 and 

1398. Information was entered through checklists through existing records, clinical examination, patient 

inquiries. Age, sex, history of allergy, geographic family history, and presence or absence of geographic 

tongue were assessed.  

Results: 8.8% (82 persons) had geographic tongue. The risk of geographic tongue in people with food 

allergies is 2.54 times higher than in non-allergic people, and in women is 2.05 times higher than men. 

Age was inversely correlated, so that risk is higher at an early age. 

 Conclusion: According to the present study, younger women with food allergies are more likely to 

have a geographic tongue lesion. Therefore, it is recommended to use appropriate and non-allergeni8c 

diets as well as sensitivity testing to find allergens.     

 

Keywords: Keywords: Geographic Tongue, Food Hypersensivity, Family history, Atopy 
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Plexiform schwannoma is a type of schwannoma that can be occured at any age and any site of the oral 

cavity. In the gross and histopathological features, it shows plexiform or multinodular growth pattern. 

This variant of schwannoma is sometimes associated with neurofibromatosis type II or 

schwannomatosis. Histopathologically, plexiform schwannoma is composed of schwann cells that show 

Anthony A growth pattern. Mitosis are rare or absent. This study reports a case of a healthy 34 year old 

female with swelling in floor of her mouth; according to the clinical and histopathological findings, the 

diagnosis was Plexiform schwannoma. 

 
Keywords: Schwannomatosis, Plexiform, Neurofibromatosis type 2, Schwannoma 
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Introduction: Focal Epithelial Hyperplasia (Heck Disease) is a rare viral infection of the oral mucosa 

that is caused by human papillomavirus, especially subtype 13 or 32. The onset of the disease varies 

widely between different geographic regions and different races.  

Case Report: A 45-year-old male patient was admitted to Department of Oral Medicine of Dental 

Faculty of Yazd University for dental examination. Routine extra oral examination revealed numerous 

papules in the lips. A biopsy was done and the histopathologic examination confirmed the diagnosis of 

the Heck Disease. 

 Discussion and Conclusion: Due to the fact that this disease is rare in the Iranian population and 

present as the third case in Iran, timely diagnosis and prevention of its transmission has great 

significance. Therefore, awareness of dentists about diagnosis and suitable referral to the oral medicine 

specialist is essential. 

 
Keywords: Local Epithelial Hyperplasia, Heck Disease, Heck's Disease, Oral 
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نگرش و عملکرد پرسنل شاغل در کلینیک های دندانپزشکی در زمینه حفاظت بررسی مقایسه ای سطح دانش، 

 پرتویی
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 are20935@semums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی سمنان -کارشناس دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3* 

 

شود. اگر چه دز دریافتی در رادیوگرافی دندانی ناچیز های تصویربرداری پزشکی محسوب میرادیوگرافی دندان یکی از شاخه سابقه و هدف0

فراوانی معاینات دندانپزشکی سبب افزایش دز جمعیت می گردد که بدون شک دانش، نگرش و عملکرد پرسنل در این خصوص می باشد، اما 

بسیار اثر گذار است. با توجه به توزیع ناهمگن امکانات آموزشی و عملکردی و همچنین تجهیزات لازم جهت حفاظت پرتویی در مراکز 

از این مطالعه بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل شاغل در بخش رادیوگرافی دندان در  تشخیصی واقع در نقاط مختلف کشور، هدف

 باشد. مناطق مختلف ایران می

نفر  336ن ها بیتحلیلی و به صورت مقطعی با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. پرسشنامه-صورت توصیفیاین مطالعه به مواد و روش ها0

استان مختلف ایران ) البرز، تهران، خراسان رضوی، سمنان،  1ی دندانپزشکی )منشی، پرتوکار و دندانپزشک( در از پرسنل شاغل در رادیوگراف

توزیع شدند. جهت توزیع و تکمیل پرسشنامه، در سه شیفت صبح، عصر  1314-15قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان و مازندران( در سال 

و  Excelآوری شده برای آنالیز و رسم نمودار به نرم افزارهای های جمعپذیرفت. داده و شب در روزهای مختلف مراجعات حضوری صورت

SPSS  ( وارد شده و تجزیه و تحلیل آماری با آزمون 1605)نسخهANOVA سطح معنی( 55/5داری یک طرفه < p .انجام شد ) 

عملکرد پرسنل شاغل در بخش رادیوگرافی دندانپزشکی در : بر اساس نتایج حاصله، تفاوت معنی داری بین سطح دانش، نگرش و ها یافته

ر تهای مختلف کشور وجود ندارد. با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده، سطح عملکرد دانش پرسنل از سطح نگرش آنان پاییناستان

حفاظت  یدانشجویان دندانپزشکی در زمینه گیری: آموزش کارآمدتر های کشور بالاتر بود. نتیجهبود، اما سطح عملکرد آنان در غالب استان

های بازآموزی منظم برای پرسنل فعال در این بخش و تجهیز کردن مراکز دندانپزشکی به وسایل حفاظت پرتویی و همچنین برگزاری دوره

در  ل فعال در این بخش وهای مرزی و یا محروم تاثیر بسزایی در ارتقاء سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنالخصوص در استانپرتویی علی

 نتیجه کاهش دز جمعیت و تبعات حاصل از آن خواهد داشت.

 

 رادیوگرافی دندان، حفاظت پرتویی، دانش، نگرش و عملکرد های کلیدی0واژه
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A-10-4076-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 جمله هالیتوزیس استفاده از پروبیوتیک ها برای پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان از
 4کربلایی محسن ، 3یوسفی بهمن ، 2زاده خطیب زهرا ، 1مجید اسلامی

 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،  -استادیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 M.eslami@semums.ac.ir ایران

 khatib1377@gmail.com علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایراندانشگاه  -دانشجو دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،  -استادیار ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

 yosefi_bahman@semums.ac.ir ایران

ت، جیرفت، دانشگاه علوم پزشکی جیرف -استادیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  -4

 mohsenkarbalaei691@gmail.com ایران

 

هالیتوزیس یک پدیده ناخوشایند است که میلیون ها نفر در دنیا از این پدیده رنج می برند. شیوع هالیتوزیس در کشورهای  سابقه و هدف0

ت. یک هالیتوزیس و شرایط اقتصادی اسبا درآمد پایین و متوسط نسبت به کشورهایی با درآمد بالا بیشتر است که نشان دهنده رابطه نزد

این بیماری علل متعددی مثل بهداشت دهانی پایین، پوسیدگی دندانی، مشکلات پریودنتال و جرم های زبانی دارد. همچنین بسیاری از 

روبیوتیک ها جهت منابع عامل اصلی هالیتوزیس را عدم تعادل در ترکیب فلور دهان می دانند. هدف از این مطالعه بررسی استفاده از پ

 پیشگیری و درمان هالیتوزیس می باشد.

 از مقالات منتشر شده در پایگاههای گوگل اسکولار، اسکوپوس و پابمد اطلاعات جمع آوری گردید.  روش جستجو0 

که شامل  Volatile Sulfur Compounds (VSCs)باکتریهای دهان طی متابولیسم هایی که انجام می دهند گازهایی مثل  یافته ها0

CH3SH  وH2S  است را تولید می کنند که این گازهای تولید شده مسئول ایجاد هالیتوزیس می باشند. بر اساس منشاVSCs ،

هالیتوزیس به دو دسته خارج دهانی و داخل دهانی تقسیم می شود که هالیتوزیس داخل دهانی توسط باکتری های ساکن دهان ایجاد می 

هانی به دو دسته هالیتوزیس منتقل شده از راه خون و غیر قابل انتقال از راه خون تقسیم می شود. از نظر علمی شود و هالیتوزیس خارج د

 پروبیوتیک ها شامل باکتری های زنده و مخمرهایی هستند که برای انسان مفید هستند.

ارتباط میکروب های روده با سلامت و بیماری منجر به استفاده از پروبیوتیک ها و مواد غذایی کارآمد برای پیشگیری از  نتیجه گیری0 

بیماری ها یا درمان آن ها شده است. پوسیدگی یکی رایج ترین بیماری ها در سراسر جهان و از عوامل ایجاد کننده هالیتوزیس می باشد. 

استفاده از محصولات پروبیوتیک حاوی باکتریهایی از جمله لاکتوباسیلوس و استرپتومایسس می تواند در  بر طبق مطالعات انجام شده

 پیشگیری یا درمان بیماری های دهان و دندان مثل هالیتوزیس و پوسیدگی دندان موثر باشد.

 

 volatile sulfur compoundsهالیتوزیس، لاکتوباسیلوس، استرپتومایسس، پروبیوتیک،  های کلیدی0واژه
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A-10-9116-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 نگهداری ایمپلنت0 اصل اساسی در درمان طولانی مدت
 2آرزو کشفی ، 1ارجمندی امیر هدی

 

 hodaamirarjmandi@gmail.com -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 arezookashfi@gmail.com -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2* 

 
. استادیار بخش جراحی لثه و 1 2، آرزو کشفی 1نگهداری ایمپلنت: اصل اساسی در درمان طولانی مدت سیده هدی امیر ارجمندی

. دانشجو دندان پزشکی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه 2ایمپلنت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 

 partialیا edentulous ایمپلنت های دندانی امروزه بخش مهمی از درمان های دندان پزشکی در بیماران سابقه و هدف0

edentulous   محسوب میشوند. ایمپلنت به مشابه یک دندان طبیعی توسط بافت همبند و اپیتلیوم اتصالی حمایت نمیشود. از طرفی به

ران را بیما ت جایگذاری ایمپلنت در حفره دهانی و داشتن ویژگی سطحی به سرعت توسط باکتری ها کلونیزه میشود. این تفاوت ها عل

مستعد التهاب و از دست رفتن استخوان آلوئولار میکند که در مجموع منجر به عدم موفقیت در درمان طولانی مدت ایمپلنت میشود. این 

 رتوکل مراقبتی جهت نگهداری ایمپلنت را به روشنی بیان میکند. موضوع ضرورت وجود یک پ

مقاله ارائه شده است. یافته ها: بیمارانی که تحت درمان ایمپلنت قرار میگیرند جهت موفقیت  25: پرتوکل پیشنهادی طی بررسی روش ها

ده ماران مبتلا به پریودنتیت مزمن، دیابت کنترل نشدرمان و بقای ایمپلنت باید پرتوکل درمانی و مشخصی دریافت کنند. این موضوع در بی

و افراد سیگاری اهمیت بیشتری دارد. پرتوکل نگهداری موثر با مراقبت های بهداشتی بیمار در منزل آغاز میشود. در این بیماران توصیه 

های میکروبیال تمیز شوند. جهت حذف تجمع پلاک  Soft brushبه وسیله یک  BASSبار طبق تکنیک  2ها روزانه شود دندانمی

به  tuffted brushدارد . همچینین   interproximalتوانایی بیشتری برای حذف پلاک ها در نواحی automated brushاستفاده از 

و دهانشویه ها طبق پرتوکل پیشنهادی  plastic implant floss خصوص در نواحی خلفی دهان کارایی مطلوبی دارد. استفاده ی روزانه از 

 metal scalersتوصیه میشود. درمان نگهداری ایمپلنت توسط پزشک باید در فواصل سه ماهه و به مدت یک سال ادامه یابد . استفاده از 

طحی ایمپلنت ا خشونت ساستاندارد برای دبریدمان توصیه نمیشود. ابزار فلزی مثل استیلنس استیل جهت پروبینگ نباید استفاده شود زیر

در برداشت کالکلوس سخت محدودیت   plastic scaler.را بالا میبرد و با ایجاد واکنش گالوانی آن را مستعد تجمع پلاک باکتریایی میکند

 abrasiveبه همراه   air polishingدارد به همین منظور ابزارهای با جنس تیتانیوم، طلا و یا کربنی تاثیر گذارتر خواهند بود و یا از تکنیک

powder  مثل گلایسین یا اریتریتول استفاده شود. همچنین استفاده ازRubber cup و خمیرnon abrasive  ،مثل آلمینیوم اکسیدtin 

oxide   و خمیرlow abrasive نیز کاربرد دارد. تجویز موضعی انتی میکروبیال ها مانندperio chip  ،atridox  وdentomycin  و

پلاستیکی به جلوگیری از التهاب کمک میکند. نتیجه  tipبا پروکساید و کلرهگزیدین به وسیله  subgingival irrigationن همچنی

بیمار  گیری: ایمپلنت دندانی نیازمند مانیتورینگ مداوم میباشد. نگهداری ایمپلنت توسط دندان پزشک و مراقبت های در منزل توسط 

 ا تضمین میکنند. کلمات کلیدی: ایمپلنت، نگهداری ایمپلنت، پرتوکل، بهداشت دهانیموفقیت طولانی مدت ایمپلنت ر

 

 ایمپلنت، نگهداری ایمپلنت، پرتوکل، بهداشت دهانی های کلیدی0واژه
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A-10-4748-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 مروری بر سلول های بنیادی پالپ دندان دائمی
 2جلیلی مریم ، 1امین نقی پور

 استادیار ، بخش بیماری های دهان ، فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .1

دانشجو ی دندانپزشکی  ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان ،  .2

 ایران

 

 

تقریبا ً تمام مردم جهان در معرض خطر پوسیدگی های دندانی، بیماری های پریودنتال و از دست رفتن متعاقب دندان ها می  مقدمه0

باشند. در بعضی سندرم ها و بیماری های مادرزادی نیز بعضی )هیپودنشیا( یا همه دندان ها وجود ندارند )آنودنشیا(. درمان های موجود 

و ایمپلنت ها می باشد که هر کدام مزایا و معایبی دارند و به طور کامل و ایده آل عملکرد   ندان با انواع پروتز هاشامل جایگزینی مصنوعی د

و زیبایی دندان را تامین نمی کنند. با پیدایش و ظهور علم سلول های بنیادی، محققان دندانپزشکی به فکر تولید جوانه دندان و کاشت آن 

 ,Chenه افتاده اند. اما علی رغم اینکه در حیطه پزشکی موفقیت هایی در زمینه بازسازی بافت های مختلف }در محل دندان از دست رفت

2006 #33;Rafii, 2003 #28 کسب شده است ولی هنوز امکان بازسازی کامل بافت های جوانه دندانی در حیطه دندانپزشکی با}

ول های بنیادی با منشا دندانی، باب جدیدی را برای محققین در این زمینه گشوده و مهندسی بافت با استفاده از سل  موفقیت همراه نبوده

 است.

امروزه توجه محققین زیادی به سلول های بنیادی جلب شده است ، استفاده از این سلول ها جهت ترمیم و بازسازی بافت ها از طریق یافته0 

دنتین  –قدرت آنها در بازسازی کمپلکس شبه پالپ   DPSCsسلولهای  علمی به نام مهندسی بافت میسر می شود.برجسته ترین ویژگی

است که از ماتریکس مینرالیزه و توبولهای پوشیده از ادونتوبلاست و بافت فیبروز حاوی عروق خونی، ساخته شده است که این ساختار مشابه 

 دنتین نرمال موجود در انسان می باشد -کمپلکس پالپ 

یز سلول های بنیادی پالپ دندان را در شرایط درون تنی و برون تنی بررسی کردند و در هر دو مورد نتایج مثبتی :محققین تمانتیجه گیری

گرفتند اما با وجود اینکه تلاشها و کارهای زیادی در گذشته انجام شده است ولی هنوز امکان بازسازی کامل بافت های جوانه دندانی با 

 موفقیت همراه نبوده است.

 

 سلول بنیادی پالپ دندان،مهندسی بافت،جوانه دندانی های کلیدی0واژه
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A-10-12056-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 تاثیر مکمل گلوتامین بر عملکرد ایمنی و ریکاوری ورزشکاران
  1 میرزازاده الهام

 

 elhammirzazadeh78@gmail.com -کارشناسی  -1* 

 

آمینواسید گلوتامین یکی از فراوانترین آمینواسیدهای بدن می باشد.در شرایط کاتابولیک مانند ورزش شدید یا طولانی مدت میزان  مقدمه 0

نیاز به گلوتامین افزایش می یابد ولی سرعت سنتز آن در بدن قادر به پر کردن مجدد مقدار کسره شده نیست .گلوتامین در تامین انرژی 

 یمنی و ایجاد تعادل مثبت نیتروژن در عضلات موثر می باشد. سلول های سیستم ا

جستجوی سیستماتیک درسایت های معتبر با کلمات کلیدی مکمل ال  Pubmed , Google Scholar , Science مواد وروش ها 0

ارزیابی مقالات تعدادی از آن  بدون محدودیت زمانی تا ایمنی و ریکاوری صورت گرفت .پس از مطالعه و2518گلوتامین . ورزشکار. سیستم0 

 ها انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت .

شرایط کاتابولیک مانند ورزش طولانی مدت باعث کاهش غلظت گلوتامین پلاسما می شود که باعث کاهش عملکرد سیستم یافته ها 0  

ان پژوهش شاهد افزایش در میزان فاکتور های ایمنی بدن می شود.تعدادی از ورزشکاران یک دوره مکمل گلوتامین مصرف کردند و در پای

 ، سلول های کشنده طبیعی وتعادل مثبت نیتروژن بودیم . 6ایمنی مانند نوتروفیل ها ، مونوسیت ها ، لوکوسیت ها ، اینترلوکین 

تم ژی سلول های سیسبه طور کلی یافته ها حاکی از این است که مصرف مکمل گلوتامین در ورزشکاران باعث تامین انر نتیجه گیری 0 

 ایمنی بدن وتولید پروتیین وعضله سازی شده و باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی و ریکاوری بعد ورزش می شود .

 

 گلوتامین، ریکاوری_گلوتامین،سیستم ایمنی،مکمل ال های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

Low-Level Laser for Treatment of Cancer Oral Mucositis 
marziye sehat pour1 , ehsan nasehi nia2 

 

* 1- assistant professor - semnan marziye.sehatpour@sbmu.ac.ir 

2- dental student - semnan ehsan035@gmail.com 

 
Abstract Introduction: Oral mucositis (OM) is an inflammatory condition of the mucosa that 

presents with erythema, ulceration, hemorrhage, edema, and pain. It is one of the main complications 

of patients on cancer therapy, with several nutritional limitations and the ability to cause secondary 

infections and fever (1). Low level laser therapy aims to treat or prevent OM by promoting healing, 

reducing inflammation and increasing cell metabolism (2). The aim of this review study was to assess 

the effect of low level laser therapy for prevention and management of oral mucositisin cancer patients. 

 Methods: The electronic databases searched included Pubmed, ISI Web of Knowledge and Google 

scholar with keywords as “oral mucositis”, “low level laser therapy” from 2000 to 2019. 

 Results: The results of most studies showed that photobiomodulation (PBM) reduced the severity 

of mucositis. Also, it can delay the appearance of severe mucositis (3).  

Conclusion: Low level laser therapy is a safe and effective approach for management and prevention 

of oral mucositis. 

 
Keywords: low level laser therapy, mucositis, prevention, management 
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 ارتباط بین بیماری های پریودنتال با بیماری های سیستمیک
 1امیرارجمندی هدی سیده

 

 hodaamirarjmandi@gmail.com سمنان -استادیار دانشکده دندان پزشکی  -1* 

 

ی یافته ها :بیمار می باشد.   مطالعه بررسی ارتباط بین بیماری پریودنتال و بیماری ها ی سیستمیک بدنهدف از این سابقه و هدف0

بالغ بر بیلیون نفر در جهان مبتلا به این بیماری  2515پریودنتال یکی از شایعترین بیماری های التهابی می باشد.به طوری که در سال 

مبتلا به نوع متوسط تا شدید بیماری می باشند.طبق مطالعات انجام شده ٪11ت خفیف و مبتلا به پریودنتی ٪35گزارش شده است که 

ارتباطی بین بیماری های پریودنتیت و سیستمیک وجود دارد .همچنین بیان یک ارتباط علت و معلولی مفروض می باشد که در آینده 

،اثر روی erectile dysfunctionاردیو وسکولار ،آترواسکلروز،نیازمند بررسی و مطالعات بیشتری است.این ارتباط شامل: بیماری های ک

فانکشن عروقی وآرتروونوس ریت.بیماری های گاسترواینتستینال،سرطان های کولورکتال و نقش هلیکوباکتر پایلوری دهان با سرطان های 

بارداری،مقاومت به   دیابت ملیتوس ودهان و ازوفاگوس.  SCCگوارش.سرطان ها ی ناحیه سر گردن و پانکراس،سرطان دهان از جمله 

توانایی صحبت و   ،کاهش تواناییهای شناختی، حافظه و MS.بیماری های نورودژنراتیو، BMI انسولین و سندروم متابولیک ،چاقی و 

ارداری ،تولد ،بیماری های مجاری تنفسی ،آسم و برونشیت.اثر بر روی حاملگی و بchronic obstructive pulmonaryیادگیری ،آلزایمر.

. اثربرروی کیفیت زندگی .تخمدان پلی neonatal sepsisزودهنگام،نوزاد با وزن کم،پاره شدن زودهنگام کیسه آب،پره اکلامسی ، سقط و 

.سکته مغزی ،افسردگی ،سرطان  Dکیستیک در خانم ها و سرطان پروستات در آقایان.سطوح چربی و فشار خون .استوپروز ،کمبود ویتانین 

 میتواند به عنوان اولین علایم .بیماری های پوستی ،روماتولوژی .همچنین در برخی از بیماری ها وقوع پریودنتیت و علایم دهانی   پستان

انی شایع بوده که لزوم بیماری دیده شود .در بیماران تحت درمان با داروهای شیمی درمانی و رادیوتراپی و بیماران کلیوی وقوع عوارض ده

آشنایی با نحوه ی مدیریت ضایعات جهت کنترل روند پیشرفت بیماری و بهبود ضایعات دهانی را نشان میدهد .همچنین مطالعاتی با 

بین فعالیت ورزشی و وضعیت پریودنتال انجام شد که نشان دهنده ی اثرات مطلوب فعالیت بدنی در سلامت بافت  بررسی ارتباط  عنوان 

 مکان مناسبی جهت تشخیص های دهانی و شیوع کمتر بیماری ها ی لثه در این افرد می باشد..بدین ترتیب محیط دهان میتواندبه عنوان 

و پیشگیری انواع بیماری های سیتمیک مورد توجه قرار گیرد چراکه مقادیر بالایی از مدیاتورها و سایتوکاین های مشترک بین بیماری های 

ستقیم بین مستقیم و غیر م  قابل شناسایی می باشد. نتیجه گیری:ارتباط  یستمیک در بافت های لثه ،بزاق ، مایع شیارلثهپریودنتال و س

بسیاری ارتباط بین بیماری های پریودنتال و سیستمیک را بیان   پاتوژن های پرودنتال و شرایط سلامت عمومی بدن وجود دارد .مطالعات

ولی نقش مراقبت های دهانی و بهداشتی و   مطالعات بیشتر ی جهت اثبات مکانیسم این ارتباط وجود دارد.کردند اگرچه هنوز نیاز به 

یماری ب  که توسط تیم درمانی ، متشکل از دندان پزشک و پزشک انجام میشود در کاهش میزان مرگ و میر و بهبود وضعیت سیستمیک 

 کاملا واضح و ضرورری می باشد.

 

 یماری پریودنتال،بیماری سیستمیک،پاتوژن پریودنتال،التهابب های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 ارتباط باکتریهای موجود در دهان و دندان و ایجاد کننده پریودنتیت با بیماری آلزایمر

 5مجید اسلامی ، 4سعیدی محمد ، 3کربلایی محسن ، 2یوسفی بهمن ، 1زاده خطیب زهرا

 

 khatib1377@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 yosefi_bahman@semums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی سمنان -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 mohsen.karbalaei@jmu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی جیرفت -استادیار دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  -3

 msan70@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -4

 M.eslami@semums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی سمنان -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -5* 

 

 8سالگی هستند که تقریبا  65میلیون نفر در سن  524آخرین آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان دادند که حدود  سابقه و هدف0

میلیارد نفر در جهان افزایش یابد. بیماریهای  105این عدد به  2555درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند. پیش بینی می شود تا سال 

یکی از شایعترین بیماریهای عفونی مزمن می باشند که شیوع و وخامت این بیماریها با  periodontitisو  gingivitisپریودنتال از جمله 

افزایش سن افزایش می یابند. در همین راستا بیماریهای سیستمیک مختلف مثل بیماریهای قلبی عروقی، بیماریهای تنفسی، دیابت و از 

یده گرفته توانند نادپریودنتال ارتباط دارند و به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی نمیجمله بیماری آلزایمر پیشنهاد شده که با بیماریهای 

شوند. مطالعات اپیدمیولوژیک اخیر نشان می دهند که ممکن است بین شرایط بهداشت دهان و دندان به ویژه ریزش دندان و کاهش 

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین بیماریهای پریودنتال و عملکردهای شناختی از جمله بیماری آلزایمر ارتباط وجود داشته باشد. 

 بیماری آلزایمر می باشد. 

 با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاههای گوگل اسکولار، اسکوپوس و پابمد اطلاعات جمع آوری گردید.  روش جستجو0

آنتی بادی ها در برابر باکتری فوزوباکتریوم نوکلئاتوم و پروتلا  در مطالعات انجام شده نشان داده شده است که افزایش سطح سرمی یافته ها0

اینترمدیا با کاهش عملکرد شناختی ارتباط دارند. مکانیسم پیشنهادی این بود که در التهاب سیستمیک ایجاد شده با در معرض قرار گرفتن 

 باکتریها اجازه می دهد به مغز گسترش یابند. ( به خطر افتاده و به BBBمغزی )-سد خونی TNF-αطولانی مدت فاکتورهایی مثل 

: در بین باکتریهای گزارش شده عامل پریودنتیت فوزوباکتریوم جزو شایعترین گونه های گزارش شده در بیماران سالخورده نتیجه گیری

که برای بررسی میکروبیوتای دهان در افراد مبتلا به زوال عقل مورد استفاده قرار گرفت نشان  16srRNAمی باشد. همچنین توالی ژنی 

 داده شد که فراوانی نسبی بالاتری از فوزوباکتریاسه در افراد مبتلا به زوال عقل دیده می شود.

 

 مغزی-آلزایمر، پریودنتیت، فوزوباکتریوم، پرووتلا، سد خونی های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش سخنرانی

 

The Effects of Ephedrine and Ephedra on Weight Loss and Athletes Performance; A 

Literature Review 
Shima sharifi1 , Gholamreza Askari2 , Hossein Hajianfar3 , Mohammad Bagherniya4 

 

1- Student Research Committee, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food 

Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran - Isfahan, 

Iran shimasharifi718@gmail.com 

2- Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of 

Medical Sciences, Isfahan, Iran - Isfahan, Iran askari@mui,ac.ir 

3- School of Nutrition &Food Science, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran - 

Semnan,Iran hossein_hajian2005@yahoo.com 

* 4- Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University 

of Medical Sciences, Isfahan, Iran - Isfahan, Iran bagherniya@yahoo.com 

 
Background and objective: Ephedrine is an alkaloid with ergogenic properties that can be found in 

plants of the ephedra type. The ephedrine is a potent pharmacologic agent with various peripheral and 

central effects. Ephedrine and its related compounds (pseudoephedrine and phenylpropanolamine) are 

structurally similar to amphetamines; these natural compounds are used for weight loss and enhanced 

athletic performance. 

 Search Method: We searched available studies assessing the effect of ephedrine and ephedra 

supplementation on improving weight loss and athletes performance.  

Finding: Generally, results from trials showed a slight weight loss after ephedrine supplementation. 

However, in most of the previous studies, Ephedrine was usually used in combination with caffeine or 

herbs containing caffeine, thus, interpretation of its effects is conflicting. In previous studies, different 

dose of caffeine (100-300 mg) and Ephedrine (10-100 mg) were used in recreational, runners and 

resistance trained. Results indicated a remarkable decrease in running time and increase in muscle 

performances. Nevertheless, in some other few studies, when Ephedrine was taken alone, there was 

no improvement in physical performance.  

Conclusion: Studies reviewed here were heterogeneous in terms of interventional approaches, the 

duration and intensity of intervention, however, current evidence suggested that Ephedrine promote 

modest short time weight loss and muscle performances. It should be mentioned that the long term 

effects of Ephedrine on athlete performance and weight reduction was poorly investigated. Future 

studies with longer duration, will be required to clarify these results. 

 
Keywords: Ephedrine, Ephedra, Athletes performance, Weight loss 
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 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

Changes in Physical Activity and Behavioral Regulation of Women Receiving A Sdt-

Based Motivational Physical Activity Intervention 
Ghaneapur Mohammadreza1 , Hassan Eftekhar2 , Ali Montazeri3 , Gholamreza Garmarudi4 , Mahdi 

Yaseri5 , Elahe Saleh6 , Mohammad Ezati Asar7 

 
1- Assistant Professor Semnan University of Medical Sciences - Department of Health Education and Health Promotion, 

School of Public Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan , Iran. mrghaneapur@semums.ac.ir 

2- Professor Tehran University of Medical Sciences - Department of Health Education and Health Promotion, School of 
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3- Professor Population Health Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR - Population Health Research Group, 

Health Metrics Research Centre, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR. Tehran, 

Iran montazeri@acecr.ac.ir 

4- Professor Tehran University of Medical Sciences - Department of Health Education and Health Promotion, School of 

Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. garmaroudi@tums.ac.ir 

5- Assistant Professor Tehran University of Medical Sciences - Department of Epidemiology and Biostatistics, School of 
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6- PhD candidate Tehran University of Medical Sciences - Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public 

Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran e.saleh3@ymail.com 

* 7- Assistant Professor Semnan University of Medical Sciences - Damghan Faculty of Public Health aliezati42@gmail.com 

 
Abstract Background: In spite of frequent recommendations on physical activity, regular women's 

participation in physical activity programs is a matter of concern due to increasing low mobility among 

them, highlighting the use of modern methods to increase their physical activity and health. In this 

regard, the effect of motivational interventions, in particular, the theory of self-determination has 

offered a new horizon to researchers, which emphasizes the essential psychological needs and their 

impacts on changing individual motivation. 

 Method: A randomized controlled trial with the parallel design of a physical activity motivational 

intervention based on self-determination theory (SDT) and behavioral regulation in the exercise was 

developed and tested for women in Iran between 2017 and 2018. A comprehensive health services 

center in the northern regions of Iran was the unit of randomization. Although the sample size was 86 

people (43 subjects per group), all 114 eligible ones from the 149 registered primary subjects were 

included considering likely drop of the samples. At the end of the research, only 92 subjects were 

remained, data of whom were analyzed. Interventions/main outcomes: The 8-hour SDT-based 

motivational intervention to improve the internalization of psychological needs consisted of autonomy, 

competence, and relatedness for increasing physical activity. The control group participated in routine 

educational interventions for the same period. The two groups were evaluated for SDT constructs, 

behavioral regulation of participation in exercise activity (Breq-2 questionnaire), and physical activity 

(Omron style pro 2 pedometer) one and three months after the intervention. Results: The participants 

had an average age of 36.2 ± 0.46 years and a mean weight of 69.8 ± 1.2 kg, with 82.6% married, 46.7% 

holding academic degrees, and 23.9% employed. The rate of women’s physical activity was 4524 ± 214 

steps per day and their mean BMI was 27.6 ± 0.46. These results indicated significant effects of SDT-

based interventions on physical activity and behavioral regulation of the participants in the intervention 

group.  

Discussion Despite the effects of motivational and SDT-based interventions on behavioral regulation 

changes and consequently on health-related behavioral changes, the complexity, proximity, and 

interrelation of motivational levels and their relationships with the SDT theory constructs, as well as 

the need to create supportive environments, are all the challenges faced by health systems in replacing 
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innovative and motivational methods rather than traditional ways to realize and achieve sustainable 

health behaviors.   

 

 

 Trial registration: IRCT2016020223072N1         Code of ethics: IR.TUMS.REC.1394.1020 Funding: 

This research has been funded and supported by Tehran University of Medical Sciences & Health 

Services Grants. 
 

Keywords: Physical activity, BREQ-2, Self Determination Theory, Behavioral Regulation 
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 تهیه نرم افزار محاسبات طراحی شبکه فاضلاب ثقلی
 2رستمی الله روح ، 1غلامرضا قائینی

 

 ghainy@semums.ac.ir دانشکده بهداشت دامغان -دامغان  -دانشگاه علوم پزشکی سمنان مربی  -1* 

 ro.rostamy@gmail.com دانشکده بهداشت دامغان -دامغن  -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 

نظیر عمق خاکبرداری، سرعت جریان فاضلاب در فاضلابرو، قطر فاضلابرو  طراحی خطوط شبکه فاضلاب همراه با محاسباتی  سابقه و هدف0

توسط سازمان برنامه و بودجه بازنگری گردیده است، هدف 1315و شیب لوله فاضلابرو می باشد. ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب در سال 

بوده  قت و سرعت محاسبات منطبق بر ضوابط طراحی جدید، از این مطالعه، طراحی و تهیه نرم افزار مربوطه جهت انجام محاسبات و افزایش د

 است. 

زبان برنامه نویسی سی شارپ جهت طراحی نرم افزار انتخاب گردید. تدوین روند نرم افزار به گونه ای است که با ورود  : مواد و روش ها

شیب و قطر فاضلابرو دبی محاسبه می گردد. علاوه بر دبی طراحی و قطر فاضلابرو، شیب لازم فاضلابرو محاسبه می گردد و همچنین با ورود 

 آن سرعت و عمق فاضلاب در مقاطع نیمه پر بصورت سعی و خطا محاسبه می گردد. 

پس از اتمام برنامه نویسی، ورود داده ها به نرم افزار انجام و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، خروجی   یافته ها0

حاصل گردیده و مطابقت ضوابط توصیه شده احراز گردید. نتایج خروجی نرم افزار منجر به تسهیل در  5551/5فزار با سطح دقت نرم ا

 محاسبات و قابلیت انتخاب وضعیت های مختلف خطوط لوله جهت طراحی شده و نرم افزار بدون بروز خطا نتایج لازم را حاصل نمود. 

از شبکه فاضلاب ، قطرهای متفاوتی می تواند به عنوان جواب انتخاب شود که می بایست محاسبات در طراحی هر خط  نتیجه گیری 0

حجم ، دقت و سرعت محاسبات استفاده از نرم افزار را توجیه  مربوطه به هر قطر انجام شده و بر اساس نتایج، جواب بهینه انتخاب شود. 

 نرم افزار از ایجاد اشتباه جلو گیری می نماید.می نماید علاوه بر آن ثبت نتایج بصورت منظم توسط 

 

 نرم افزار، طراحی، شبکه فاضلاب، سی شارپ های کلیدی0واژه
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توسعه و اجرای یک روش ارزیابی ریسک در آزمایشگاه های دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در 

 98سال 
 3فاطمی فرین ، 2جنتی محمدرضا ، 1دهدشتیعلیرضا 

 

 dehdasht@yahoo.com -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 mrezajnt@yahoo.com -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 farin.fatemi@gmail.com -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

 

همواره بدلیل شرایط کاری و تحقیقاتی حاکم در آنها دارای پتانسیل ایجاد مخاطرات شغلی مختلف های دانشگاهی آزمایشگاه سابقه و هدف0

-باشند که ممکن است بر سلامتی و ایمنی کارکنان و دانشجویان شاغل در آنها تاثیر بگذارد. طبق بررسی مرکز ایمنی آزمایشگاه دانشگاهمی

از افراد در طول مدت کاری خود در آزمایشگاه حداقل  %46ها مشخص شد که آزمایشگاهمیان کارکنان  2512( در سال UCCLSکالیفرنیا)

ریسک و شناسایی مخاطرات مختلف در سه بخش بهداشت، اند. لذا هدف از مطالعه حاضر توسعه یک روش ارزیابییکبار دچار حادثه شده

 باشد. های دانشکده بهداشت میایمنی و محیط زیست در آزمایشگاه

های دانشکده بهداشت اجرا شد. ابتدا تیم تحقیق در کلیه آزمایشگاه1318این مطالعه به صورت مقطعی طراحی و در سال  مواد و روش ها0

جهت بررسی و پایش مخاطرات مواد و تجهیزات براساس فرآیندهای موجود، استخراج مواد شیمیایی پرکاربرد و مقدار مصرف آنها از چک 

، دانشگاه پرینستون و همچنین مصاحبه با کارکنان آزمایشگاه استفاده نمود. سپس با ILO ،OSHAهای ده سازمانلیست های تدوین ش

احتمال، عدد ریسک در حیطه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست بر -ارزیابی مخاطرات بر مبنای پیامد 5×  5استفاده از ماتریس های 

 محاسبه شد.25اساس معیاری از 

مورد بودند، همچنین مهمترین  15ها پرمصرف ترین مواد شیمیایی با استفاده حداقل دوهفته در ماه براساس نتایج چک لیست یافته ها0 

ترین مواد شیمیایی بر اساس ارزیابی مورد بودند که در هنگام محاسبه ریسک ایمنی در نظر گرفته شدند. پرمخاطره 6تجهیزات موجود 

مورد با 14و  25الی 12مورد با عدد ریسک نهائی 15، 22/5الی  12مورد با عدد ریسک نهائی 1حیطی به ترتیب مبهداشتی، ایمنی و زیست

اسید، محلول فرمالدهید و ماده سولفوریک 3بودند. بالاترین عدد ریسک در بخش مخاطرات بهداشتی برای  25الی  15عدد ریسک نهائی 

و مخاطرات  25ماده استن، استیک اسید و اتانول همگی با عدد  3، مخاطرات ایمنی 18 و 18، 22/5کرومات پتاسیم به ترتیب با عدد 

بود.  15الکتریکی با عدد بود. همچنین بالاترین عدد ریسک ایمنی در تجهیزات برای کوره 25محیطی ماده هیدروکلریک اسید با عدد زیست

ه عدم تفکیک و دفع نامناسب پسماندهای شیمیایی، عدم وجود برنامه تخلیه در ها نیز میتوان باز مهمترین مخاطرات موجود در آزمایشگاه

 نتیجه گیری0های ایمنی و برنامه اقدام در شرایط اضطراری برای دانشجویان و کارکنان اشاره کرد. شرایط اضطراری و عدم وجود آموزش

ت روش قابل اطمینان در برآورد مخاطرات احتمالی و یافتن راه زیسهای بهداشت، ایمنی و محیطارزیابی خطرات احتمالی با تلفیق حیطه

حل برای به حداقل رساندن مخاطرات و ارتقای شرایط کار در محیط های علمی و پژوهشی فراهم می سازد. براساس نتایج حاصل از این 

ک برنامه اقدام و تخلیه اضطراری الزامی های ایمنی و اقدام در شرایط اضطراری به کارکنان و همچنین تدوین یمطالعه، دادن آموزش

ها به محیط زیست باشد. همچنین جدا سازی مسیرهای دفع پسماندهای آزمایشگاهی امری مهم در خصوص جلوگیری ورود آلودگیمی

 باشد.)هوا، آب و خاک( می

 

 زیست محیطی ارزیابی ریسک، آزمایشگاه، مخاطرات بهداشتی، مخاطرات ایمنی، مخاطرات های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش سخنرانی

 

ارزیابی آمادگی عملکردی و غیرسازه ای مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دامغان در حوادث و بلایا در سال 

1397 
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بیمارستان ها و مراکز خدمات بهداشتی، درمانی نقش مهمی را در مدیریت مصدومین و همراهان آنها در حوادث و بلایا  سابقه و هدف0

رح ش بازی می کنند. در صورتی که مراکز درمانی در اثر وقوع حوادث و بلایا دچار آسیب و تخریب نشوند، کادر درمان و پرسنل براساس

 وظایف تعیین شده و ارائه خدمات درمانی به موقع می توانند از میزان مرگ و میر و شدت جراحات بکاهند. لذا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی

 آمادگی عملکردی غیرسازه ای مراکز جامع خدمات سلامت شهرستان دامغان در حوادث و بلایا می باشد. 

در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دامغان انجام شد. ابزارهای  1317: مطالعه مقطعی توصیفی حاضر در سال هامواد و روش

ارزیابی خطر بلایا در مراکز "و  "شاخص ایمنی بیمارستان"جمع آوری داده ها شامل چک لیست توسعه یافته بر مبنای چک لیست های 

طالعات مشابه پیشین نیز در ایران مورد استفاده قرار گرفته بود. در این مطالعه چک لیست نامبرده بود که در م "درمانی مراقبت سطح اولیه

 STATAدرجه ای تکمیل شد. داده ها در نرم افزار  3سوال طیف لیکرت  41و  173در دو بخش عملکردی و غیرسازه ای به ترتیب با 

پراکندگی )میانگین و انحراف معیار( برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده وارد گردیده و از آزمون های توصیفی شامل شاخص های  10

  شد. 

مؤلفه آمادگی عملکردی ارزیابی شده در مراکز خدمات جامع سلامت شهری نشان داد که مؤلفه  28نمره میانگین محاسبه شده  ها0یافته 

پایین تر از میانگین دامنه مورد انتظار  ذینفعان ، اطفاء حریق و تمرین  های سازماندهی ) ، ارزیابی نیازها ، حمل و نقل ، اطلاع رسانی به

هستند. همچنین نمره میانگین محاسبه شده مولفه های آمادگی عملکردی پایین تر از نمره میانگین رفرنس در مراکز خدمات جامع سلامت 

ضمن آنکه مولفه پشتیبانی نیز از آمادگی عملکردی دارای نمره  روستایی عبارت بودند از طرح آمادگی ، ارزیابی خطر ، هماهنگی و تخیله .

ایج بود. همچنین نت و  میانگین محاسبه شده پایین تر از حد انتظار در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی به ترتیب با مقادیر 

مولفه مورد ارزیابی در مراکز خدمات جامع  7سوخت از ارزیابی غیرسازه ای نشان داد که نمره های میانگین مولفه های ذخایر آب و ذخایر 

 کمتر از نمره میانگین مورد انتظار می باشند. 4و 5سلامت شهری و روستایی با دارا بودن نمره میانگین 

گی ء آماد: با توجه به ارزیابی سطوح آمادگی عملکردی و غیرسازه ای در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، ارتقانتیجه گیری 

عملگردی از طریق برنامه های آموزشی و تمرین های دوره ای پیشنهاد می گردد. همچنین تهیه و تدارک ذخایر آب و سوخت به میزان 

 ساعت در زمان حوادث و بلایا از توصیه های دیگر در زمینه ارتقاء آمادگی غیرسازه ای مراکز نامبرده می باشد. 72حداقل 

 

 آمادگی عملکردی، آمادگی غیرسازه ای، حوادث، بلایا، مراکز خدمات جامع سلامت های کلیدی0واژه
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Formaldehyde Exposure and Health Symptoms Among Pathology Anatomy Laboratory 

Workers 
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Background and objective: Formaldehyde commonly used in pathology and anatomy laboratories as 

a tissue preservative. Occupational exposure to Formaldehyde may cause cancer. Assessing exposure 

to airborne Formaldehyde is required to estimate the risk level. This study aimed to determine the 

Formaldehyde exposure and to assess relevant respiratory symptoms among pathology workers. 

Materials & Methods: This descriptive cross-sectional study was performed at pathology wards in 

Damghan velayat hospital. Ambient and personal air sampling were conducted using NIOSH air 

sampling and analytical method. A standard questionnaire was applied to determine health symptom 

among hospital personals directly exposed to Formaldehyde. 

 Results:  The means and standard deviations of Formaldehyde in the ambient laboratory rooms and in 

personal inhalation air were 17±0.1 and 0.12±0.9, respectively. Overall, Individual exposure levels 

exceeded the recommended exposure limits. Exposed personals indicated higher rates of Respiratory 

airways and eye irritation than non-exposed control(p<0.05). The highest exposure was observed in 

pathology laboratory sections. Participants reported  symptoms in the eyes(%41.6), 

noise(%35.7),  mouth(%4.1), and throat(%7.5).  

Conclusion: Formaldehyde levels and symptoms of poor health were significantly higher among the 

direct risk. Exposure and risk could be minimised by strengthening control measures to improve indoor 

air quality in the workplace. Key words: Formaldehyde, occupational exposure, symptoms 
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Background and aim Health literacy has been of interest to policymakers because of its impact on 

health decision-making as one of the important issues for promoting community health and improving 

the quality of health care delivery. Therefore, it seems necessary to examine the status of the website of 

the health sector of the University of Medical Sciences in promoting health literacy from the viewpoint 

of the students. 

 Methods This cross-sectional study was performed on 529 medical and allied students in schools 

affiliated to Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran between 2016 and 2017. In this 

study, a valid and reliable adult health literacy questionnaire designed by Montazeri et al. was used. 

The questionnaire was distributed among students in medical and allied health schools and they were 

asked to complete the questionnaire. Independent-samples t-test, one-way ANOVA, and Pearson 

product-moment correlation were used to analyze data by SPSS 19.  

Results Mean scores of the participants’ attitudes towards reading of health information was 3.14 and 

towards decision and usage of health information was 2.53. Relationship between the study subjects’ 

demographic characteristics and their attitudes was significant (p<0.05). 

 Conclusion This study showed that interventional strategies are necessary to lead students to make 

effective use of the university’s health department website. Hence, the results of this study showed that 

the website of the health department needs to be redesigned, and this design would allow a better link 

between the University of Medical Sciences and its audience to promote health literacy. 

 
Keywords: Health department, Website, Health literacy, Students, Iran 
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Abstract Background of the study: Despite the important role of physical activity in maximizing 
health during the life span, impaired mobility is the main cause of diseases such as breast cancer, diabetes and a 

significant proportion of the burden of ischemic heart diseases. This paper will describe the protocol for a 

randomized clinical trial of an SDT-based (self-determination theory) physical activity motivational intervention 

for women aged 30-45 years. To this end, an SDT-based intervention aims at promoting physical activity, quality 

of life and happiness of women.  

Methodology: A randomized controlled trial parallel design will be used to evaluate the effectiveness of SDT-

based intervention on physical activity, quality of life, and happiness. Ninety two women aged 30-45 years (non-

pregnant, Body Mass Index ≤35 (kg/m2) and without a medical ban to do physical activity) will be randomly 

allocated into the self-determination (intervention) and control group. The primary outcome will be the physical 

activity and motivation for physical activity and secondary outcomes will be the quality of life and happiness. 

Physical activity will be evaluated using 7-day accelerometer. Moreover, participants will complete MPAM-r, 

BREQ-2, EQ-5D-5L, SF-36 and OHI questionnaires. The change in the mean score of the determinants at 

baseline, 1 and 3 months after intervention will be compared between the two groups (5% alpha error and 80% 

power). 

 Discussion: This study will be conducted to assess the effectiveness of an SDT- based intervention developed 

for 30-45 years old women. If successful, the intervention would help women with the necessary knowledge and 

skills to enable them to make healthier choices for themselves. Moreover, women living in urban areas with 

similar economic and social conditions would be able to benefit from the current research`s experiences. Trial 

registration: IRCT2016020223072N1 Code of ethics: IR.TUMS.REC.1394.1020 Funding: This research has been 

funded and supported by Tehran University of Medical Sciences & Health Services Grants. Keywords: SDT-

based intervention, Happiness, Quality of life, Physical activity, RCT   Accepted to be published in the Special of 

S4, 2019 of the Journal of Biochemical Technology. 

 
Keywords: SDT-based intervention, Happiness, Quality of life, Physical activity, RCT 



  

(107) 
 

 

A-10-6596-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

The Prevalence and Predictors of Hypertension in Kherameh Cohort Study: A 

Population Based Study on 10663 Persons in South of Iran 
Abbas Rezaianzadeh 1 , Fatemeh Jafari2 , Seyed Ebrahim Sadeghi3 , Salar Rahimikazerooni4 

 

* 1- - rezaiana@gmail.com 

2-Colorectal Research Center, SUMS, Shiraz, Iran 

3- - MSc Candidate of Epidemiology in Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran 

4-Anesthesiology Department, SUMS, Shiraz, Iran 

 

 
Background: Hypertension (HTN) is an important risk factor for Cardiovascular Disease (CVD) 

mortality and morbidity among Iranians. The present study aimed to estimate the prevalence of HTN 

and some of its related factors in south of Iran. 

 Methods: This cross-sectional survey was conducted on the data of the Persian cohort study in 

Kherameh. The participants consisted of 10663 people aged 40-70 years. HTN was defined as either 

Systolic/Diastolic Blood Pressure (SBP/DBP) greater than or equal to 140/90 mmHg or taking 

medications. The logistic regression method was used to identify the factors associated with HTN. 

Results: The age-standardized prevalence rate (ASPR) of HTN was 21.44 (95% CI: 21.22%-21.65%) 

and 33.53% (95% CI: 33.22%-33.85%) in males and females, respectively. Old age, being unemployed, 

low education level, high Body Mass Index (BMI), diabetes, drug abuse, cerebro-cardiovascular 

disease, suffering from another chronic disease, family history of CVD, and other chronic diseases were 

independently associated with HTN (p<0.05).  

Conclusion: This study revealed the increased prevalence of HTN in rural and urban areas. Therefore, 

the health system needs to develop strategies to raise the accessibility of screening and diagnostic 

services. 

 
Keywords: Keywords: Prevalence, Risk factor, Blood pressure 
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Background: Sex-related behaviors and sex trade are the most common issues among homeless men. 

Objectives: The aim of this study was to investigate these behaviors and know the prevalence in the 

Tehran homeless men, and determining the risk factors, as well as factors related to prostitution in the 

homeless people. 

 Methods: This cross-sectional study was conducted by a semi-structured interview in 247 homeless 

men living in southeastern Tehran temporary shelters, from 2017 to 2018. Data were analyzed by 

descriptive statistics, correlation and multivariable regressions using SPSS version 22.  

Results:  In this study, 247 men with an age range of 37.5 were enrolled. The average duration of 

homelessness was 3.7 years. Majority of them singly, with elementary level education and history of 

imprisonment. The commonly used substances were heroin and cigarette, history of suicide attempt. 

The most important reason for prostitution was the need for money, and not being afraid of defamation 

and scandal. The results showed a significant correlation between the incidence of prostitution and the 

incidence of risky behaviors, substance abuse, mental health, infection, and psychiatric disorders 

(p<0.05). Psychiatric disorder as well as substance abuse vulnerable homeless people towards 

prostitution. 

 Conclusions: prostitution, through the increasing number of homelessness, can lead to dangers, like 

transmission of HIV / AIDS and hepatitis. Substance abuse, mental disorders, physical condition, and 

infection are associated with its incidence. By providing habitation, social supports, and medical 

services, they would be protected from mental illness and drug abuse, the cause of risky sexual 

behaviors 
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Background and objective: Considering the increasing development and use of computers in the 

official and social environments, it seems eye fatigue and musculoskeletal disorders are one of the 

important health issues among computer users so that threatens the employee health and, as a result, 

leads to significant financial & industrial losses. The aim of the study was to  assess workplace lighting 

and visual fatigue related to working with video display terminal (VDT( among Iranian operators 

in  banks.  

 Materials & Methods: This cross-sectional study used a descriptive and  analytical method and 

performed from  February to September in 2019. A total of 30 VDT bank operators participated in the 

study. A two-part questionnaire was usedto collect demographic and visual fatigue data of the 

participants. Work lighting was assess by a checklist and a calibrated illumination meter.  Descriptive 

analyses measured frequency, percentage, mean & standard deviation of the data.  analytical statistics 

including Mann- Whitney, ANOVA and Spearmans correlation test were used. Statistical analyses were 

performed by SPSS ver.16.   

   Results: The result show0ed the mean and standard deviation of brightness & visual fatigue was 

(379±150.5) & (48.76±28.18). In this study the 13(%43.3) participants were male and 17(%56.7) were 

women, also the highest visual fatigue (17.3± 0.8) was found among women and and related to blurred 

vision & the lowest was related headache among men (12.73± 0.6).There were positive and significant 

relationship among brightness with tiredness, headach & eye pain, also between parameters of visual 

fatigue including tiredness, glare, blurred vision & eye pain. But was no seen relationship between sex 

and lighting type with parameters of viaual fatigue.  

 Conclusion: The findings suggest the high level of visual fatigue among bank VDT operators. it is 

recommended to improve lighting quality and quantity in offices which may improve working posture 

and reduce fatigue. Key words: visual fatigue, VDT(video display terminal), environment lighting. 

 
Keywords: visual fatigue, VDT (video display terminal), environment lighting. 
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 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

Investigation on Emergency Food Aid Challenges in Disasters and Emergencies: A 

Systematic Review Study 
Farin Fatemi1 , Shandiz Moslehi2 

 

* 1- Assisstant Professor Semnan University of Medical Sciences - Damghan, Cheshmehali road, 

School of Public Health farin.fatemi@gmail.com 

2- Assisstant Professor Iran University of Medical Sciences - shandizmoslehi@gmail.com 

 
Background and Aim: Emergency food aid is the most essential response of the international 

community to natural disasters and complex emergencies. The literature review indicates that the 

humanitarian aid organizations sometimes have been encounter with different difficulties to gain access 

to vulnerable individuals in such many cases. The aim of this article is to review the food aid challenges 

to affected people in disasters and emergencies in receiving countries of humanitarian food assistance. 

 Methods: This systematic review was conducted in 2019. Through this systematic review, the 

international electronic databases such as Pubmed, Web of Science, Scopus, Proquest and Google 

Scholar were investigated were investigated for the researches published in English. Also, Civilica and 

Magiran were searched for Persian articles. The exclusion and inclusion criteria were determined. 

Descriptive and thematic analyses were done to extract the most relevant food challenges to affected 

people in disasters and emergencies in receiving countries of humanitarian food assistance. 

 Results: Out of 179 studies that were published before July 1, 2018, 31 articles and guidelines with 

full text were surveyed. Initially, the food aid challenges were extracted from these selected researches 

and then, they were classified based on disaster time phases including pre-disaster, during disaster and 

post-disaster. The most considered food aid challenges in pre-disaster, during disaster and post-disaster 

were uncertainties because of the overall availability of local foods, distribution of food aid and 

targeting and changes in diet from traditional habits to imported foods, respectively. Additionally, food 

aid transparency and accountability was considered as one of challenges that have been existed in all 

time phases of disasters. 

   Conclusion: As our study, 30 main challenges were determined during the international humanitarian 

food assistance in receiving countries. Most of the extracted food aid challenges allocated to response 

phase or during disaster. Regarding to the result of this study, further researches should be conducted 

to suggest the practical approaches for solving the mentioned challenges. 

 
Keywords: Food aid, challenges, Humanitarian organization, Disasters, Emergencies 
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 بررسی اثرات پسماند دارویی بر سلامت انسان و روش های کاهش تولید پسماند ها
 نژاد یزدانی حمید آقای ، نژاد طهماسبی نیایش خانم ، مرام محسنی مینا خانم ، آدرویشی سارا خانم ، * عادله ملیکا

 melikaadele@gmail.com -جندی شاپور اهواز  دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی

 

پسماندهای دارویی شامل طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها، مسکنها و داروهای سرطانی هستند باعث آلودگی محیط  زمینه و اهداف0

زیست و اختلال در عملکرد طبیعی اکوسیستم ها می شوند. هدف این مطالعه بررسی اثرات پسماندهای دارویی بر محیط زیست و سلامت 

یین وضعیت پسماندهای تولیدی وشناسایی منابع و روش های کاهش تولید پسماند می انسان به صورت مروری سیستماتیک و همچنین تع

 باشد. 

معتبر   این مطالعه یک مطالعه ی مروری سیستماتیک است که توسط بررسی مقالات پایگاه های داده و وب سایت های علمی روش جستجو0

کلیدی پسماند بیمارستانی،سلامت انسان،مدیریت  با کلمات SId,   pubmed،Elsevier, scopus science directشامل0

 بدون محدودیت زمانی انجام شد.  Hospital waste،health،Hospital waste managementپسماند،

 مقاله با 15مقاله با قابلیت اطمینان و معناداری بالا،  25مقاله ی مرتبط با اثرات زیست محیطی پسماندهای دارویی،  45از بین  یافته ها0

مقاله با قابلیت اطمینان پایین اثرات پسماندهایی دارویی بر سلامت انسان ها از جمله مرگ و میر، شیوع بیماری  5درجه معناداری متوسط و 

های تنفسی و ریه، بیماری سرطان و اثرات منفی بر روی خاک، محصولات کشاورزی و آب های سحطی را نشان دادند. جداسازی و جمع 

کمترین و پرستاران با  15بخش ها در حالی انجام شد که پزشکان با مشارکت % 16سماند های شبه خانگی و عفونی، در %آوری جداگانه پ

بیشترین همکاری را داشتند. از مهم ترین روش های کاهش تولید پسماند، ضرورت وجود الگوی صحیح در خریدها، انبارداری،  45مشارکت %

 لوازم متناسب با رویکرد کاهش تولید پسماند و نیازهای بیمارستان بود. توزیع و مصرف اقلام و تجهیزات و 

شواهد پژوهشی بیانگر اثرات زیست محیطی مخرب پسماندهای دارویی )آب های سطحی و زیرزمینی، گیاهان، خاک و  نتیجه گیری0

ن، اختلالات عصبی( و انتقال به زنجیره هایی محصولات کشاورزی و آبزیان(، آسیب های جدی به سلامتی افراد )بیماری های تنفسی، سرطا

غذایی میباشد. با اجرای برنامه های ساده در بیمارستان، تولید پسماندها قابل کنترل و کاهش است. کاهش هزینه های مدیریت پسماندهای 

ا یا حذف تولید پسمانده بیمارستانی و کاهش خطرات زیست محیطی آن نیز، با شناسایی و اجرای روش های اقتصادی و تکنیکی کاهش

 محقق می شود.

 

 Health ،Hospital waste ،Hospital wasteپسماند های دارویی،سلامت،مدیریت پسماند بیمارستانی،  های کلیدی0واژه

management 
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

دست دانش آموزان پایه سوم دبستان بررسی تاثیر آموزش شستشوی دست بر آگاهی، نگرش و نحوه شستشوی 

 مدارس شهرتهران
 3چاکری آذین ، 2دالوندی اصغر ، 1مریم محمدی

 

 maryam_m1112@yahoo.com گرمسار،دانشگاه ازاد اسلامی دانشکده پیراپزشکی -مربی  -1* 

 asghar.dalvandi@gmail.com تهران،دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات -دانشیار  -2

 azinchakeri2000@yahoo.com گرمسار،دانشگاه ازاد اسلامی دانشکده پیراپزشکی -مربی  -3

 

دست ها اولین راه انتقال بسیاری از بیماری های عفونی میباشد. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها ، انجمن کنترل  زمینه و هدف0

که بهداشت دست خوب تنها و بهترین وسیله برای جلوگیری از گسترش عفونت و اپیدمیولوژی و سازمان بهداشت جهانی نیز موافق است 

بیماری است. بهداشت دست وسیله ای برای کنترل عفونت در مدارس میباشد. توجه به امر شستشوی دست در واحدهای آموزشی برای 

ی دست بر آگاهی، نگرش و نحوه کنترل و جلوگیری از انتقال عفونت مهم میباشد. هدف از این تحقیق تعیین تاثیر آموزش شستشو

 شستشوی دست دانش آموزان پایه سوم دبستان شهر تهران است. 

سال به طور  1شهر تهران با میانگین سنی  1نفر از دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی مدارس منطقه  76دراین مطالعه  مواد و روش0

جلسه کلاس آموزشی برای  3مون و پس آزمون مورد مطالعه قرار گرفتند. طی تصادفی در دو گروه مداخله وکنترل با استفاده از پیش آز

دانش آموزان گروه مداخله ارائه شد. جهت گردآوری داده ها در دو گروه مداخله و کنترل از پرسشنامه های محقق ساخته آگاهی سنج، 

 ده بود، استفاده شد. نگرش سنج وچک لیست بررسی عملکرد شستشوی دست که با همکاری مربی بهداشت پر ش

( و کنترل 1061±61071داری بین آگاهی دانش آموزان پایه سوم در بین گروه مداخله)نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی  ها0یافته

در (5065±62037بهبود یافت و گروه مداخله )  (. همچنین نگرش دانش آموزان در نتیجه آموزشP<5055(وجود داشت )41053±1018)

(. در سطح عملکرد P<5055(نگرش خیلی خوبی نسبت به رعایت بهداشت و شستشوی دست داشتند)5073±48045مقایسه با گروه کنترل )

 (. P<5055( بهبودیافت)5067±45058( عملکرد بهداشتی نسبت به گروه کنترل)1033±56076از نیز در گروه مداخله )

 نگرش و عملکرد شستشوی دست را بالا برد.  پوستر و فیلم آموزشی می توان آگاهیبا آموزش به صورت عملی، تهیه نتیجه گیری0

 

 شستشوی دست، آگاهی، نگرش، عملکرد، کودکان، بهداشت های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

ه نابارور مراجعه کننده بمطالعه مقطعی در مردان  -بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی با شاخص های کیفیت اسپرم 

 1398مرکز ناباروری رویان در شهر اصفهان سال 
 4 دکتر غلامرضا عسگری، 3، دکتر محمدرضامرآثی102، آزاده زارعی  102مهسا شیرانی

 کارشناسی ارشد علوم تغذیه،دانشکده تغذیه و علوم غذایی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان.ایران 1

 مرکز تحقیقات امنیت غذایی،دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایرانکمیته تحقیقات و  2

 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 3

 ، اصفهان،ایراندانشیار گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 4

 

مطالعه مقطعی حاضر با هدف بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی و پارامترهای کیفیت اسپرم در مردان نابارور مراجعه کننده به کلینیک  هدف0

 ناباروری در اصفهان انجام شد. 

ن پس از پرکردن رضایت نامه کتبی وارد ( مراجعه کننده به کلینیک ناباروری در اصفها 18-55مرد نابارور ) 175در این مطالعه  روش کار0

مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک افراد به کمک پرسشنامه تکمیل گردید. اطلاعات فعالیت فیزیکی)شدت، نوع و مدت زمان( از طریق 

ژی و حجم( به ( جمع آوری شد. پارامترهای کیفیت اسپرم شامل )غلظت، حرکت، مورفولو IPAQپرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی )

 کمک تست اسپرماتوگرام بررسی شد.

به سبب عدم پراکندگی داده های فعالیت فیزیکی کل افراد مورد مطالعه در گروه فعالیت بدنی با شدت متوسط طبقه بندی شدند.  نتایج0 

( با فاصله اطمینان) ORیک چندمتغیره )برای ارزیابی دقیق تر رابطه بین فعالیت فیزیکی با پارامترهای غیرنرمال اسپرم ، از رگرسیون لجست

استفاده شد و هیچ  METs( استفاده شد . جهت بررسی آنالیز ها به سبب عدم پراکندگی داده های فعالیت فیزیکی از مقادیر میانه 15٪

عالیت تر از میانه فگونه ارتباط معناداری بین پارامترهای کیفیت اسپرم و سطوح بیشتر از میانه در مقایسه با سطح رفرنس )سطوح کم

 فیزیکی( درشرکت کنندگان مشاهده نشد.

در مطالعه حاضر هیچ ارتباط معناداری بین پارامترهای کیفیت اسپرم و الگوی فعالیت فیزیکی مردان نابارور یافت نشد،  نتیجه گیری کلی0 

 به علاوه بین نمایه توده بدنی و پارامترهای کیفیت اسپرمی نیز ارتباطی یافت نشد.

 

 ناباروری، فعالیت فیزیکی، اسپرماتوگرام ، کیفیت اسپرم های کلیدی0واژه

 

  



  

(114) 
 

 

 
 

 

 

 
A-10-10796-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 عوامل فردی و محیطی مصرف فست فود در نوجوانان شهر تهران
 Ph.D))*4مهناز صلحی Ph.D))3، عبدالرحمان چرکزیPh.D))2، علی منتظری(Ph.D)1حسام الدین عسکری مجدآبادی

 

 ایران سمنان، سمنان، پزشکی علوم دانشگاه پرستاری، مراقبتهای تحقیقات استادیار، مرکز-1

 ایران تهران، دانشگاهی، جهاد بهداشتی علوم پژوهشکده سلامت، سنجش تحقیقات مرکز روان سلامت استاد،گروه-2

 پزشکی گلستان، گرگان، ایراناستادیار، مرکز تحقیقات بهداشت محیط،دانشگاه علوم  -3

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده آموزش و ارتقای سلامت، گروه دانشیار، -*4

 

مصرف فست در سنین نوجوانی می تواند پیامدهای وخیم بر سلامت آنان داشته باشد و لازم است تسهیل کننده های مصرف  سابقه و هدف0

  شهر تهران انجام گرفت.  آن در بین آنان شناسایی شوند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل فردی و محیطی مصرف فست فود در نوجوانان

از طریق روش  1313ساله شهر تهران در سال  15-18نوجوان دانش آموز  121تحلیلی تعداد  -وصیفیدر یک مطالعه ت مواد و روش ها0

سئوالی شامل سازه های نگرش عاطفی، نگرش شناختی،  31نمونه گیری سه مرحله ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 

حیطی، حمایت خانواده و پیامد رفتاری بود. داده ها از طریق آزمون های آماری هنجار تاییدی، هنجار توصیفی، کنترل رفتاری، حمایت م

رگرسیون لوجستیک و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته 

( حمایت OR=0.94, CI=0.899-0.975عاطفی )(، نگرش OR=0.64, CI=0.464-0.879است. یافته ها: متغیرهای جنسیت دختر)

( شانس مصرف فست فود را کاهش می OR=0.89, CI=0.847-0.934(، پیامد رفتاری )OR=0.94, CI=0.900-0.993محیط )

 دهند.

در  داخلاتنتایج این مطالعه نشان داد که مصرف فست در نوجوانان مورد مطالعه از شیوع بالایی برخوردار است و انجام م نتیجه گیری0 

جهت کاهش مصرف فست فود در بین نوجوانان با لحاظ کردن عوامل فردی و محیطی توصیه می شود. وازه های کلیدی: فست فود، عوامل 

محیطی، نگرش عاطفی، حمایت محیط، پیامد رفتاری، نوجوان، ایران سابقه و هدف: مصرف فست در سنین نوجوانی می تواند پیامدهای 

ان داشته باشد و لازم است تسهیل کننده های مصرف آن در بین آنان شناسایی شوند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل وخیم بر سلامت آن

 121تحلیلی تعداد  -شهر تهران انجام گرفت. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی  فردی و محیطی مصرف فست فود در نوجوانان

از طریق روش نمونه گیری سه مرحله ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده  1313در سال  ساله شهر تهران 15-18نوجوان دانش آموز 

سئوالی شامل سازه های نگرش عاطفی، نگرش شناختی، هنجار تاییدی، هنجار توصیفی، کنترل رفتاری، حمایت محیطی،  31ها پرسشنامه 

های آماری رگرسیون لوجستیک و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار  حمایت خانواده و پیامد رفتاری بود. داده ها از طریق آزمون

 گرفتند. این پژوهش تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است. 

( حمایت OR=0.94, CI=0.899-0.975(، نگرش عاطفی )OR=0.64, CI=0.464-0.879متغیرهای جنسیت دختر) یافته ها0

( شانس مصرف فست فود را کاهش می OR=0.89, CI=0.847-0.934(، پیامد رفتاری )OR=0.94, CI=0.900-0.993محیط )

دهند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف فست در نوجوانان مورد مطالعه از شیوع بالایی برخوردار است و انجام مداخلات 
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عوامل فردی و محیطی توصیه می شود. وازه های کلیدی: فست فود، در جهت کاهش مصرف فست فود در بین نوجوانان با لحاظ کردن 

 عوامل محیطی، نگرش عاطفی، حمایت محیط، پیامد رفتاری، نوجوان، ایران

 

 فست فود، عوامل محیطی، نگرش عاطفی، حمایت محیط، پیامد رفتاری، نوجوان، ایران های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 1397شاخص های مراقبت سالمندی در سالمندان شهرستان اسدآباد سال 
 3خالدیان زینب ، * 2عزیز ولایی مریم ، 1لیلا نجفی

استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران ؛ معاونت بهداشتی دانشکده  -1

 علوم پزشکی اسدآباد

 کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، رییس گروه بهداشت خانواده دانشکده علوم پزشکی اسدآباد مریم ولائی عزیز  -2

 زینب خالدیان : عضو هیأت علمی گروه مامایی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران -3

 

ام های سلامت جهت تأمین خدمات سلامت مورد نیاز امروزه پدیده افزایش جمعیت سالمندان به یکی از چالش های جدی نظ    مقدمه 0

می  1317این افراد تبدیل شده است. هدف از این مطالعه تعیین شاخص های مراقبت سالمندی در سالمندان شهرستان اسدآباد در سال 

   باشد. 

نفر از سالمندان  15123تحلیلی می باشد . به منظور انجام این پژوهش تعداد  –پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و توصیفی    روش کار 0

 شاخص های مراقبت ثبت شده در سامانه سیب انتخاب شد . ابزار گردآوری اطلاعات پرونده سالمندان ارجاع شده به پزشک بود که کلیه 

گرافیکی از طریق این پرونده ها بدست آمده ، تحلیل های لازم سالمندی و اطلاعات بیماریهای جسمی و روانی آنها با توجه به عوامل دمو

 انجام شد . 

درصد مرد بودند . سالمندان از نظر فشارخون، تغذیه، دیابت، سقوط و عدم تعادل  31/1درصد زن و  65/12از بین افراد نمونه ،  یافته ها 0  

 18067درصد، سالمندان مراقبت شده  55024ئه شده توسط پزشک و افسردگی توسط پزشک مورد بررسی قرار گرفتند . درصد خدمات ارا

و افسردگی  12015، سقوط و عدم تعادل 5011، دیابت  11083می باشد. شاخص مراقبت فشارخون  2015  درصد، میانگین تعداد خدمات

   درصد می باشد.  1082

بیش  با توجه به رشد فزاینده جمعیت سالمندان در کشور، حفظ و بهبود وضعیت سلامت و کیفیت زندگی در دوران سالمندی   نتیجه گیری 0

جهت  بنابراین از گذشته اهمیت پیدا می کند. همچنین نظر به گسترش بیماریهای غیرواگیر ، این گروه نیازمند توجه خاص می باشند . 

   ش شاخص های مراقبت سالمندی نیاز به برنامه ریزی و مشارکت همه جانبه می باشد. ارتقاء سلامت سالمندان و افزای

 

 شاخص ، مراقبت سالمندی ، سالمند ، اسدآباد های کلیدی0واژه
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A-10-3404-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

الی  :139سال های بررسی شیوع عفونت های بیمارستانی در بیمارستان امام رضا)ع( شهرستان اسلامشهر طی 

1391 
 2پورشهباز زهره ، 1حمیدرضا ناصحی نیا

 

 hrnassehi@semums.ac.ir دانشکده بهداشت -استادیار علوم پزشکی سمنان  -1* 

 ehsan35@yahoo.com دانشکده بهداشت -کارشناس علوم پزشکی سمنان  -2

 

عفونت بیمارستانی یکی از مشکلات عمده سلامت می باشد و میزان مرگ و میر و طول مدت بستری را افزایش می دهد و  سابقه و هدف0

باید به عنوان یک مشکل مخاطره آمیز سلامت مدنظر قرار گیرد همچنین به عنوان یکی از معضلات قرون گذشته و حاضر بوده و سبب 

داشتی، زیاد شدن مدت زمان بستری و افزایش مورتالیتی و موریبدیتی بیماران می گردد. در تحمیل هزینه های سنگین به سیستم های به

خلال دهه ی گذشته افزایش بروز و شیوع عفونت های بیمارستانی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین 

  انجام شد.  14تا  15اسلامشهر طی سال های شیوع عفونت های بیمارستانی در بیمارستان امام رضا )ع( 

با جمع  14الی  15تحلیلی، به روش مقطعی در بیمارستان امام رضا )ع( اسلامشهر طی سال های  –این مطالعه توصیفی ها0مواد و روش

آوری اطلاعات از طریق معاینات بالینی، تست های آزمایشگاهی و پر کردن اطلاعات بر اساس پرسشنامه طراحی شده توسط سیستم ملی 

 ( انجام شد. P<5055( در سطح معنی داری )23)Spssافزار  و تجزیه و تحلیل توسط نرم NNISپایش عفونت های بیمارستانی 

مونث  %53مذکر و  %4607مورد مبتلا به عفونت بیمارستانی شناسایی شد که 344بیمار بستری  62256در مطالعه حاضر از میان  ها0یافته

(، %2807(، فصل تشخیص تابستان)%2406)11بودند که در این میان میزان شایع ترین متغیر ها عبارتند از: از لحاظ سال تشخیص سال 

( و میانگین روز های %2305( و عامل عفونت اینترو باکتریاسیس)%4406(، نوع عفونت محل جراحی)%2705بخش تشخیص داخلی و جراحی)

 بودند. 4807± 2505و میانگین سنی 1506±1802بستری

ن میدهد که میزان شیوع انواع عفونتهای بیمارستانی در ایران نسبتاً مرور ساده ی مستندات مطالعه شده در این بررسی نشا گیری0نتیجه 

بالاست. از این رو تدوین برنامه های کنترلی و آموزشی مناسب و مبتنی بر شواهد جهت کاهش میزان شیوع عفونتهای بیمارستانی در ایران 

 بایستی مدنظر سیاستگذاران امر قرار گیرد

 

 عفونت بیمارستانی، بیمارستان، اسلامشهر واژگان کلیدی: های کلیدی0واژه
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A-10-4475-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنانبررسی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان رشته
 حسن ، 6غفاری ابزاهیم محمد ، 5آباد مستان محمدی مهدی ، 4آقائی حامد ، 3رحمانی آیت ، 2طالب عسکری پور ، 1جلیلوند علی محمد

 8کاظمی الهه ، 7ایروانی

 

 el.hse@yahoo.com دانشکده بهداشت -مربی علوم پزشکی سمنان  -1

 taleb.askaripoor@yahoo.com دانشکده بهداشت -استادیار علوم پزشکی سمنان  -2* 

 ayat_rahmani@yahoo.com دانشکده بهداشت -استادیار علوم پزشکی سمنان  -3

 hamedaghaeih@gmail.com دانشکده بهداشت -استادیار علوم پزشکی اراک  -4

 damghan.edo@yahoo.com دانشکده بهداشت -استادیار علوم پزشکی سمنان  -5

 m.gh19@yahoo.com دانشکده دندان پزشکی -استادیار علوم پزشکی گیلان  -6

 il.comIrvanih91@gma دانشکده بهداشت -مربی علوم پزشکی سمنان  -7

 kazemie187@yahoo.com دانشکده بهداشت -کارشناس ارشد علوم پزشکی سمنان  -8

 

اخیر  هایهای اصلی کاهش انگیزه و اشتیاق به تحصیل، در دههعنوان یکی از چالشفرسودگی تحصیلی در دانشجویان به سابقه و هدف0

نسبت به انجام تکالیف درسی، مطالعه و ایجاد نگرش بدبینانه  موردتوجه زیادی قرارگرفته است. فرسودگی تحصیلی به احساس خستگی

گاه های علوم بهداشتی دانشگردد. این مطالعه، باهدف بررسی سطح فرسودگی تحصیلی در دانشجویان رشتهنسبت به تحصیل اطلاق می

 شده است.علوم پزشکی سمنان انجام

های بهداشت شاغل به تحصیل در جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته مقطعی است. -این تحقیق از نوع توصیفی  ها0مواد و روش 

گیری تصادفی سامانمند، انتخاب گردید. نفر، به روش نمونه 155بوده است. تعداد 17-18دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال تحصیلی 

مستقل و آنالیز  tهای ها از آزمون. برای تحلیل دادهها، از پرسشنامه سنجش فرسودگی تحصیلی برسو استفاده گردیدبرای گردآوری داده

 طرفه استفاده شد.واریانس یک

داری های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی( به دست آمد. یافته155)حداکثر 68/61±63/8میانگین نمره فرسودگی تحصیلی  ها0یافته 

داری معنی طرفه، تفاوتین بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس یکمیان دانشجویان و پسر در سطح فرسودگی تحصیلی نبوده است. همچنی

 ای و ایمنی کار و بهداشتدر سطح فرسودگی تحصیلی به تفکیک رشته تحصیلی )مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه

 عمومی( مشاهده نگردید. 

میانگین نمره فرسودگی تحصیلی در دانشجویان موردبررسی، اندکی بیش از سطح متوسط بوده، لذا انجام مداخلات آموزشی  گیری0نتیجه

های ریزیگردد مدیران آموزشی دانشگاه در برنامهباشد. همچنین پیشنهاد میشناختی، جهت بهبود این وضعیت بسیار ضروری میو روان

 ای نمایند.جویان و افزایش علاقه و اشتیاق آنان به تحصیل توجه ویژهآموزشی به فرسودگی تحصیلی دانش

 

 های کلیدی: فرسودگی تحصیلی، دانشجویان بهداشت، علوم پزشکیواژه های کلیدی0واژه
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A-10-4244-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 بر آن بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دختر درباره ی پوکی استخوان و عوامل موثر
 4غریبی مریم ، 3نوروزی فائزه ، 2سحر عباسی ، 1زارع رامین

 

 ramin1zare@gmail.com -استاد یار گروه بهداشت،دانشکده علوم پزشکی،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران  -1

اراک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران دانشجوی کارشناسی دانشجوی کارشناسی،گروه بهداشت،دانشکده علوم پزشکی،واحد  -2* 

- saharbanoo083@gmail.com 

دانشجوی کارشناسی دانشجوی کارشناسی،گروه بهداشت،دانشکده علوم پزشکی،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران  -3

- faeze.nrz1998@gmail.com 

علوم پزشکی،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران دانشجوی کارشناسی دانشجوی کارشناسی،گروه بهداشت،دانشکده  -4

- javadabbasj1350@gmail.com 

 

:پوکی استخوان یا استئوپروز،شایع ترین بیماری متابولیک استخوان و یک بیماری اسکلتی سیستماتیک است که بارز ترین سابقه و هدف

مان جهانی بهداشت،پس از بیماری قلبی و انواع سرطان سومین معضل مشخصه آن کاهش مواد معدنی استخوان میباشد.براساس اعلام ساز

بهداشتی در جهان پوکی استخوان است واپیدمی خاموش نام دارد. روند این بیماری اهسته و تدریجی می باشد که شخص هیچ گونه علائمی 

به  هم ترین فاکتورخطرشکستگی به ویژه درزنانرا حس نمیکند تا زمانی که اولین شکستگی رخ میدهد.باتوجه به اینکه پوکی استخوان م

 شمار میرود،هدف این مطالعه،بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دختر درباره ی پوکی استخوان و عوامل موثر بر آن می باشد.

خترانه ی بشارت نفر از دانش آموزان پایه های نهم،دهم و یازدهم مدرسه ی د 78تحلیلی،_طبق یک مطالعه ی توصیفی مواد و روش ها0 

سوالی که  14شهر اراک به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد و میزان آگاهی آن ها از پوکی استخوان بر اساس یک پرسش نامه ی 

بین آنها توزیع شده بود،مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع آوری و تکمیل پرسش نامه،داده های حاصل از پاسخ دهی دانش آموزان،با 

 و پیرسون تجزیه وتحلیل شد.  NOVA A ،tو آزمون هایspssازنرم افزار  استفاده

نفراز آگاهی متوسطی  22و  7501نفر از آگاهی بالا با درصد  56نفر که مورد بررسی قرارگرفتند،  78نتایج این بررسی نشان داد، بین یافته ها0

ینی نداشتند.بین سطح آگاهی دانش آموزان با متغیرهایی چون سن و برخوردار بودند و هیچ یک از دانش آموزان آگاهی پای 2708با درصد 

 مقطع تحصیلی آن ها ارتباطی وجود ندارد.

جامعه ی دختران نوجوان شرکت کننده در این مطالعه،دارای آگاهی خوب و قابل قبولی در خصوص پوکی استخوان بودند نتیجه گیری0 

وزشی هدفمند در مورد ریسک فاکتورهای پوکی استخوان بویژه درمدارس دخترانه،سطح اما میتوان با برنامه ریزی و اجرای یک طرح آم

 ناآگاهی و احتمال ابتلا به این بیماری را تاحدزیادی کاهش داد.

 

 آگاهی،دانش آموزان دختر،پوکی استخوان های کلیدی0واژه
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A-10-4097-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

عضلانی در بین کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم -بروز اختلالات اسکلتیبررسی شیوع و فاکتور های 

 98پزشکی سمنان در سال 
 4درکوش عابدین امیر ، 3پرنون فاطمه ، 2فاطمی فرین ، 1محمدرضا جنتی

 

 mrezajnt@yahoo.com -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 farin.fatemi@gmail.com -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 f.parnoon1@gmail.com -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

 abedinamir92@gmail.com -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -4

 

نند اثرات تواباشد که می( در میان کارکنان اداری در جهان امری شایع میMSDsعضلانی)-های اسکلتیاختلالات و ناراحتیسابقه و هدف0

از  %45، 2512الی  2511های در سال MSDsالمللی کار، وری افراد داشته باشد. براساس گزارش سازمان بینمضری بر سلامتی و بهره

مهمترین علت غیبت ناشی از کار میان کارکنان  2558کبیر را به خود اختصاص داد، همچنین در سال های مربوط به کار در بریتانیایبیماری

است. لذا پژوهش حاضر در بـین اسـاتید و کارکنان دانشـکده بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی سمنان که روزانه مشغول به کانادایی بوده

 عضلانی در نواحی گوناگون بدن و فاکتورهای مـوثر در-استفاده از رایانه هستند، بـه منظور تعیین میزان شـیوع علائـم اخـتلالات اسـکلتی

 آنهـا انجـام شـد.  شیوع

نفر انجام شد.  35بر روی کلیه کارکنان اداری دانشکده بهداشت با مجموع  1318این مطالعه به صورت مقطعی و در سال مواد و روش ها0

ین ( بود. همچنROSAهای اداری)ها در این مطالعه چک لیست ارزیابی نوردیک عمومی و روش ارزیابی سریع تنشابزار جمع آوری داده

های مورد مطالعه مشخصات دموگرافیک افراد در جامعه هدف بررسی و جمع آوری شد. ابتدا چک لیست نوردیک و مشخصات افراد در نمونه

( در کاربران رایانه، میزان ROSAهای اداری )توسط محقق تکمیل و سپس با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش MSDsبا هدف ارزیابی 

های توصیفی )میانگین و انحراف و آزمون SPSS16افزار در جامعه هدف بررسی شد. در نهایت با استفاده از نرم MSDsاحتمال بروز 

 در بین جامعه هدف مشخص شد. MSDsمعیار( و تحلیلی )همبستگی(، میزان شیوع و عوامل موثر در بروز 

افراد احساس درد و ناراحتی در نواحی  %56/7، %56/7، %55ترتیب ماه گذشته به 12براساس نتایج حاصل ارزیابی نوردیک در یافته ها0 

های گردن، کمر و زانوها روز گذشته احساس ناراحتی در اندام 7از افراد در  %43/3و  %53/3، %45اند و به ترتیب گردن، کمر و زانوها داشته

این افراد باعث عدم توانایی انجام کارهای روزانه در  %57/1درد در مراند که کبوده MSDsنفر از افراد دارای سابقه  11اند. همچنین داشته

-وزن، چاقیافراد دارای کمبود وزن، اضافه %3/3و  %3/3، %63/3، %3/3به ترتیب  BMIماه گذشته شده است. براساس نتایج شاخص12

 %13/3و  MSDsمطالعه در ناحیه هشدار ابتلا به افراد تحتاز  %83/4داد نشان ROSAبودند. نتایج ارزیابی روش 2کلاسو چاقی 1کلاس

دهنده ارتباط آماری مستقیم معناداری بین میزان ساعات استفاده همبستگی نشانهستند. نتایج آزمون MSDsطور قطعی مبتلا به افراد به

ارتباط آماری معناداری از نوع معکوس میان وزن افراد باشد. ضمناً (میP-value=0.007از کامپیوتر در روز و ایجاد درد در ناحیه گردن)

 (. P-value=0.012در بین افراد مشخص شد) MSDsو میزان احتمال بروز 

در میان کارکنان  MSDsهای مختلف و احتمال ابتلا به براساس نتایج بدست آمده مشاهده شد که شیوع درد در اندامنتیجه گیری0

یق های کاری افراد، تشو. لذا به منظور کاهش این اختلالات، انجام اقدامات اصلاحی ارگونومیکی در ایستگاهباشددانشکده بهداشت بالا می

 افراد به انجام ورزش مداوم و فراهم آوردن امکانات اجرایی آن به منظور کاهش وزن توصیه می گردد.

 

 فاکتورهای ارگونومیکعضلانی، کارکنان اداری، ریسک -اختلالات اسکلتی های کلیدی0واژه
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A-10-7520-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( سمنان در های سلامت نوزادان و سواد سلامت مادران باردار مراجعهشاخص

 1397سال 
 4مریم نادری ارم ، 3عمادی علیرضا ، 2رهنمانیا مهسا ، 1زیاری عباس

 

 abbas.ziari@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -علوم پزشکی سمنان استادیار دانشگاه  -1

 abbas.ziari@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -پزشک دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 are20935@semums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی سمنان -کارشناس دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

 dr.m.n.e1361@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -علوم پزشکی سمنان استادیار دانشگاه  -4* 

 

مهمترین ضامن حفظ تندرستی مادر و جنین در دوران بارداری، آگاهی از مراقبت های این دوران و عمل نمودن به آنها  سابقه و هدف0

ت بهداشتی و نحوه ی ارتباط با ارائه دهندگان خدمات است. سواد سلامت یک فاکتور مهم و قابل اصلاح جهت بهبود دستیابی به اطلاعا

بهداشتی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی سطح سواد سلامت زنان باردار و ارتباط آن با برخی شاخص های سلامت نوزادان مانند آپگار، 

 دور سر، قد و وزن بود.

سال مراجعه کننده به بیمارستان  18نفر از زنان باردار بالای  555تحلیلی، سواد سلامت –در این مطالعه ای مقطعی  مواد و روشها0 

با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت عملکردی در بالغین )هلیا ( اندازه گیری و ارتباط آن با آپگار،  1317امیرالمومنین )ع( سمنان در سال 

ی آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آنوا بررسی شد. و آزمونها   SPSS 11دور سر، قد و وزن نوزادان با استفاده از نرم افزار 

بوده است. ارتباطی بین سن مادران   33 – 165از محدوده   155 ± 34/ 11میانگین و انحراف معیار نمره سواد سلامت مادران   ها0یافته

با سواد سلامت  (  P  < 5/  551( و تحصیلات مادران )  P  < 5/  551و سواد سلامت دیده نشد اما بین محل سکونت ) شهر و روستا ( ) 

 5/  551ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین بین قد و دور سر نوزادان و سواد سلامت ارتباطی وجود نداشت ولی وزن هنگام تولد ) 

>  P  ) ( 5/  517و آپگار نوزادن  =P  .با سواد سلامت مادران ارتباط معنی داری داشتند ) 

سطح سواد سلامت مادران مورد مطالعه در حد متوسط ارزیابی شد و با محل سکونت ) شهر و روستا ( و تحصیلات مادران و   گیری0نتیجه

 نیز با وزن هنگام تولد و آپگار نوزادان ارباط معنی داری دیده شد.

 

 سواد سلامت، مادران باردار ، شاخص سلامت نوزادان. های کلیدی0واژه
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A-10-7520-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

نحوه ارائه خدمت و رضایتمندی در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( سمنان در سال 

1397 
 4مریم نادری ارم ، 3عمادی علیرضا ، 2بزرگی تبسم ، 1زیاری عباس

 

 abbas.ziari@yahoo.com پزشکی سمنان دانشگاه علوم -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 abbas.ziari@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -پزشک دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 are20935@semums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی سمنان -کارشناس دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

 dr.m.n.e1361@gmail.com پزشکی سمناندانشگاه علوم  -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -4* 

 

رضایتمندی از زایمان تاثیرات روحی و جسمی مهمی بر مادر و نوزاد دارد و لزوم ارزیابی میزان رضایتمندی برای بهبود  سابقه و هدف0

اردار مراجعه کننده به بیمارستان ارائه خدمت را تایید میکند. لذا این مطالعه با هدف تعیین رضایتمندی از زایمان و ارائه خدمت در مادران ب

 انجام شد.  1317 امیرالمؤمنین سمنان در سال 

نفر از مادران بارداری مراجعه  255بر روی  "مک کی  "تحلیلی با استفاده از پرسشنامه رضایتمندی  -این مطالعه مقطعی  مواد و روشها0

و آزمونهای آماری    SPSS 11م شد. داده ها با استفاده از نرم افزار انجا 1317کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( سمنان در سال 

 همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آنوا تجزیه و تحلیل گردید. 

 5/74( بود . برداشت شخصی مادران از تجربه زایمان در  16 – 44سال )  5/21 ± 7/5کنندگان در مطالعه میانگین سنی شرکت ها0یافته

از کادر پرستاری و   درصد مادران 81درصد بود.  5/67و یا تا حدی مثبت و میزان رضایتمندی کلی مادران از زایمان درصد بسیار مثبت 

درصد از توجه کادر پرستاری در طی دوره درد و زایمان راضی و کاملا راضی بودند.در علل مرتبط  5/73پزشکی راضی و کاملا راضی بودند. 

 ( مرتبط با امکانات بیمارستان بود.  5/15با نارضایتی بیشترین درصد ) 

سمنان به طور کلی بالاتر از متوسط می باشد اما  یمان در بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( میزان رضایتمندی مادران باردار از زا گیری0نتیجه

 برای جلب رضایت بیشتر مادران باردار نیاز به بهبود تجهیزات و امکانات بیمارستان می باشد.

 

 رضایتمندی، زایمان، مادر باردار های کلیدی0واژه
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A-10-8906-1 

 پوسترپذیرفته شده در بخش 

 

 از جریان هوا بر پایه فناوری پلاسمای سرد NOxمروری بر روش های حذف 
 2عصاری وحیده ، 1روح اله رستمی

 

مرکز تحقیقات علوم و فناوری های  -هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 ro.rostamy@gmail.com بهداشتی

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 

های  رود. امروزه یکی از فناوریاز جریان هوا، از مهمترین مسائل مطرح کنترل آلودگی هوا به شمار می  NOxکاهش  سابقه و هدف0

های فرعی بطور همزمان پذیری ویژه در تصفیه و کاهش آلاینده باشد که انعطاف  مورد توجه در حذف آلاینده های هوا پلاسمای سرد می

 باشد. الکتریک می  الکتریک، تخلیه کرونا، رآکتور با بستر پرشده دیدارد. برخی انواع آن شامل تخلیه مانع دی 

اکسیدهای »های از کلیدواژه  28/1/1318تا  26/1/1318در این مطالعه مروری سیستماتیک برای جستجو در بازه زمانی  روش جستجو0

 Non-thermal plasma ،NTP ،DCهای و کلیدواژه SID ،Civilicaهای در پایگاه « نیتروژن، پلاسمای سرد و تخلیه الکتریکی

Discharge ،AC Discharge ،cold plasma ،Electrical Discharge ،crona ،DBD  وNOx » هایدر پایگاهScopus  ،

ScienceDirect  وGoogle Scholar  مقاله از  15مقاله یافت شد که  2151استفاده شد. در جستجوی اولیه،  1318تا  1388از سال

 این بین شرایط ورود به مطالعه را داشت. 

الکتریک، ولتاژ و شامل ترکیب گاز، دما، شکل رآکتور، جنس الکترود، جنس دی  NTPیند براساس نتایج، عوامل مؤثر در فرآ یافته ها0

، H2O ،Air ،He ،CH4 ،CO ،NO ،N2 ،O2 ،PM ،C3H8باشند. جریان گاز مورد آزمایش از ترکیب گازهای  مواد پرکننده بستر می

NO2  وCO2 یان گاز حاوی است و با ورود بیشتر میزان اکسیژن و جریان آب به جر بودهNO میزان حذف ،NO  است. افزایش یافته

تأثیرگذار است و با کوچکتر شدن قطر داخلی رآکتور، افزایش قطر الکترود داخلی و افزایش طول  NOشکل رآکتور نیز بر بازده حذف 

بوده است. همچنین در  %84با آلومینا منجر به افزایش بازده حذف تا  DBDدهی رآکتور  یابد. پوشش رآکتور، میزان حذف افزایش می

تری نسبت به سایر پر کننده ها نشان داده است و بازده حذف ، نتایج موفق Fe2O3 ،TiO2پر شده، تیتانات باریم،  DBDرآکتورهای 

ایسه با مس، فولاد و آلومینیم نتایج بهتری به دست حاصل نموده است. همچنین کاربرد تنگستن به عنوان الکترود تخلیه در مق %15بالای 

 داده است. 

افزایش ولتاژ و شکل رآکتور، استفاده از یک کاتالیزور یا جاذب در هنگام استفاده از رآکتور بستر پرشده، همچنین استفاده از  گیری0نتیجه

در پلاسمای  NOو  NOxتواند اثربخشی بهتری در حذف  میالکتریک با ثابت دی الکتریک بزرگتر وار و تنگستن و دی  الکترودهای پیچ

 سرد داشته باشد. 

 

 NTPاکسیدهای نیتروژن، پلاسمای سرد،  های کلیدی0واژه
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A-10-1913-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 شاخص های مراقبت تغدیه و ورزش در میانسالان شهرستان اسدآباد
 6خالدیان زینب ، 5مخصوصی رضا بهنام ، 4حیدری منصور ، 3پویا نظری جواد محمد ، 2عزیز ولایی مریم ، 1لیلا نجفی

 

دانشگاه آزاد اسلامی  -استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، دانشکده علوم پزشکی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  -1* 

 lnajafikia@gmail.com نیواحد سمنان، دانشکده علوم پزشکی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درما

دانشکده علوم پزشکی اسدآیاد، معاونت  -کارمند دانشکده علوم پزشکی اسدآیاد، معاونت بهداشتی  -2

 valaee.20@gmail.com بهداشتی

دانشکده علوم پزشکی اسدآیاد، معاونت  -معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآیاد، معاونت بهداشتی  -3

 l.najafikia@semnaniau.ac.ir بهداشتی

 mansoor.hidary@yahoo.com دانشکده علوم پزشکی اسدآباد -دانشیار دانشکده علوم پزشکی اسدآباد  -4

 drleilanajafi@gmail.com دانشکده علوم پزشکی اسدآباد -دانشیار دانشکده علوم پزشکی اسدآباد  -5

 Ze.khaledian@gmail.com گاه آزاد اسلامی واحد سمناندانش -مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان  -6

 

جمعیت گروه سنی میانسالان در کشور بالاست و این جمعیت بطور روز افزونی در حال افزایش است. بیماری در این گروه    سابقه و هدف 0

ر محیط های کاری بیشترین روزهای از دسـت بیشـترین فشار اجتماعی و اقتصادی را به جامــعه وارد می کند و به علت حضور میانسالان د

 می باشد.  1317رفته را ایجاد می کند. هدف از این مطالعه تعیین شاخص های مراقبت میانسالی در میانسالان شهرستان اسدآباد در سال 

نفر از  8833ژوهش تعداد تحلیلی می باشد . به منظور انجام این پ –پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و توصیفی    مواد و روش ها 0  

شاخص های مراقبت ادغام یافته  میانسالان ثبت شده در سامانه سیب انتخاب شدند . ابزار گردآوری اطلاعات پرونده میانسالان بود که 

ام جمیانسالی و اطلاعات تغذیه و فعالیت فیزیکی آنها با توجه به عوامل دموگرافیکی از طریق این پرونده ها بدست آمده ، تحلیل های لازم ان

   شد . 

مرد می باشند. میانسالان از درصد  73/55درصد زن و  27/41سال ،  35-51در سطح شهرستان اسدآباد، از نظر میانسالان  یافته ها 0

)  %18میانسالان، خدمات مربوط به شیوه زندگی سالم را دریافت کرده اند.  %17تغذیه و فعالیت فیزیکی مورد بررسی قرار گرفتند .  نظر 

ر ( از نظر الگوی نف 2133)  %35نفر( دارای الگوی نامطلوب مصرف میوه بوده و  1885)  %26نفر( فعالیت فیزیکی نامطلوب داشته،  1368

  نیز مبتلا به چاقی می باشند.  %21اضافه وزن داشته و  %38مصرف سبزی نامطلوب بوده اند. 

و ناتوانی میانسالان همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. خطرات تهدید کننده سلامتی این   : مرگ ومیر نتیجه گیری 

ر خانواده نیز موثر است. بنابراین جهت ارتقاء سلامت میانسالان و افزایش شاخص های مراقبت میانسالی گروه بر سلامت سایر گروههای سنی د

 نیاز به برنامه ریزی و مشارکت همه جانبه می باشد

 

 شاخص ، مراقبت میانسالی ، میانسال های کلیدی0واژه
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A-10-8633-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 1398در بخش های مختلف مرکز آموزشی و درمانی شفا رشت در سال  بررسی میزان آلودگی صوتی
 2پور بنده محمد ، 1عادل کامیاب رودسری

 

  دانشجو دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران  -1* 

2- Researcher  مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران 

 

بیمارستان به عنوان محیط ارائه خدمات درمانی تحت تاثیر منابع تولید آلودگی صدا قرار دارد. توجه به آرامش بیمار در  هدف0وزمینه 

تواند بیماری فرد را تشدید و در صورتیکه آلودگی صوتی از حد زمان بستری در بیمارستان حائز اهمیت خاصی است. آلودگی صوتی می

رائه خدمات مناسب نیز تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی صوتی در مجاز فراتر رود برکارکنان و ا

 انجام شد.  1318آقایان مرکز آموزشی و درمانی شفا در رشت در سال  2و1های ( و بخشECTهای اورژانس، درمانگاه، شوک مغزی )بخش

و  ECTهای اورژانس، درمانگاه،گیری میزان تراز فشار صوت بخش باشد که اندازهی میاین مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطع کار0 روش

آقایان مرکز آموزشی و درمانی شفا، در دو روز عادی و تعطیل و در سه نوبت صبح، ظهر و عصر توسط دستگاه صداسنج مدل  2و1های بخش

DB-100 ه ها با استفاده از نرم افزار انجام گرفت و مقادیر با حد استاندارد مقایسه شد. دادSPSS25 های آماری با استفاده از آزمون و

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

آقایان به ترتیب  2و1های و بخش ECTهای اورژانس، درمانگاه، نتایج مطالعه نشان داد که میانگین تراز فشار صوت در بخشها0 یافته 

های بل بود. بین مقادیر تراز فشار صوت در روزهای عادی و تعطیل، زمان دسی 62046±308و  508±58058،  6056±55021،  5017±54052

 (.  P >5055ها )اورژانس و...( اختلاف معنی داری وجود نداشت.)گیری )صبح، ظهر و عصر( و بخشاندازه 

باشد و براساس بل می دسی 45تا 35عصربل و در دسی 45تا 35مقدار استاندارد میزان تراز فشار صوت در بیمارستان در روز گیری0 نتیجه 

های مرکز آموزشی و درمانی شفا نسبت به استانداردهای ملی و بین المللی بالاتر نتایج بدست آمده، میزان آلودگی صوتی در برخی بخش

 رسد.نظر مییماران ضروری به است. اقدامات لازم جهت کاهش صدا و عوامل مولد آن جهت ایجاد محیط آرام تری برای ب

 

 آلودگی صوتی، تراز فشار صوت، بیمارستان، رشت. های کلیدی0واژه

 

 

 

  



  

(126) 
 

 

A-10-8633-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

بررسی فراوانی آلودگی انتروبیوس ورمیکولاریس و ژیاردیا لامبلیا در کودکان مهد کودک های شهرستان رشت در 

 1398سال 
 2پور بنده محمد ، 1رودسریعادل کامیاب 

 

 دانشجو دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران  -1* 

2- Researcher  مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران 

 

های لترین انگانتروبیوس ورمیکولاریس )اکسیور( عامل بیماری انتروبیازیس و ژیاردیا لامبلیا عامل ژیاردیازیس، از شایع هدف0وزمینه 

ای های رودهباشند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی انگلای در کودکان تمامی مناطق جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه میروده

 بود.  1318های شهر رشت در سال لامبلیا و اکسیور در بین کودکان مهد کودک با تاکید بر ژیاردیا

سال در مهد  6تا  1کودک بین   526این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است. نمونه گیری به صورت تصادفی و از  کار0 روش

ها به روش فرمالین آنها انجام پذیرفت.تمامی نمونه انجام شد. این کار با آموزش والدین و با رضایت کامل 1318های رشت در سال کودک

بودند، از روش لام مستقیم استفاده شد. و در  هایی که فاقد قوام طبیعی اتیل استات مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر این جهت نمونه

های آماری مورد تجزیه و تحلیل آزمونو SPSS 25های چسب اسکاچ با روش میکروسکوپی ارزیابی شدند. نتایج با استفاده از نهایت لام

 قرار گرفت.

( مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان آلودگی به انگل ژیاردیا لامبلیا در 5201دختر)% 274( و 4701پسر)% 252در این پژوهش ،  ها0 یافته 

بود.  % 204دند. شیوع عفونت ناشی از اکسیور ( دختر بو304نفر)% 18(پسر و 408نفر)% 25( گزارش شد که ،802نفر)% 43افراد مورد بررسی 

سال گزارش شد. میانگین سنی آلودگی به انگل اکسیور و ژیاردیا در کل  4بیش ترین میزان آلودگی در کودکان با محدوده سنی بالای 

 سال بود.  406و  401کودکان به ترتیب 

های شهر رشت می باشد. دلیل  روده ای مخصوصا ژیاردیا در مهدکودک هاینتایج نشان دهنده میزان بالای آلودگی به انگل گیری0 نتیجه

های انتقال و عدم درمان افراد آلوده دانست. لذا آموزش بهداشت به کودکان، توان در عدم آگاهی والدین و کودکان نسبت به راهاین امر را می

 گی وانتقال موثر می باشد.مربیان و والدین آنان و درمان قطعی افراد آلوده در کاهش میزان آلود

 

 انتروبیوس ورمیکولاریس، ژیاردیا لامبلیا، کودکان، مهدکودک، رشت. های کلیدی0واژه
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A-10-10355-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

های شخصیتی در کارکنان مشاغل اداری دانشگاه های عضلانی اسکلتی و ارتباط آن با ویژگیشیوع بیماری

 سمنان
 2دهدشتی علیرضا ، 1شریفی سودکلاییزهرا 

 

 sharifi.zahra04@yahoo.com دانشگاه سمنان -کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان  -1* 

 dehdasht@yahoo.com دانشگاه سمنان -هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 

برند و ضرورت تشخیص و رفع عوامل مؤثر عضلانی در مشاغل اداری رنج می-امروزه کارکنان بسیاری از مشکلات اسکلتی زمینه و هدف0

گردد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ریسک فاکتورهای تیپ شخصیتی، تأهل، جنسیت، سطح تحصیلات، ازپیش احساس میبرآن بیش

 ز اختلال اسکلتی عضلانی در کارکنان مشاغل اداری دانشگاه سمنان بوده است. شاخص توده بدنی و وضعیت خانوادگی بر برو

های اداری دانشگاه سمنان موردبررسی قرار گرفتند. نفر از کارکنان پست 155تحلیلی -در این مطالعه مقطعی و توصیفی روش بررسی0

ها داده وتحلیلشده است. در تجزیهبریگز و نوردیک استفاده های استاندارد تیپ شخصیتی مایرزآوری اطلاعات از پرسشنامهمنظور جمعبه

در بخش آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی، از جداول توزیع فراوانی و آزمون کای دو و در بخش استنباطی از آزمون همبستگی 

 ها استفاده گردید. ها و تعیین معناداری فرضیهاسپیرمن برای بررسی ارتباط بین مؤلفه

سال قرار داشتند.  45درصد نیز در رنج سنی بیشتر از  45سال و  35تا  25درصد از کارکنان موردبررسی در رنج سنی  13 ها0هیافت

اند. بالاترین تیپ شخصیت مربوط به درصد از افراد موردبررسی نیز متأهل بوده 81درصد از حجم نمونه و  61بیشترین فراوانی، مردان با 

درصد و بیشترین فراوانی اختلالات، مربوط به  44به میزان  {C}{C}[3]{C}{C}(ESTJ)داوری کننده  –ی فکر –حسی  –برونگرا 

درصد بوده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که بین وجود درد زانو با تیپ شخصیتی افراد رابطه معنادار  43درد گردن به میزان 

درصد ابراز  16داوری کننده بیشتر در عضوهای گردن، پشت و کمر به میزان -فکری-حسی-ا( تیپ شخصیتی برونگر꞊ P 5٫54وجود دارد )

روز گذشته همبستگی معنادار در جهت عکس و بین تأهل  7ماه و  12ناراحتی کرده است. بین سطح تحصیلات، درد پشت و درد کمر در 

(، ꞊ P ،256/5 ꞊ r 547/5ماه گذشته ) 12و درد شانه در  (، شاخص توده بدنی꞊ P ،214/5 ꞊ r 545/5روز گذشته ) 7و درد پشت در 

(. بین جنسیت و اختلالات اسکلتی عضلانی ꞊ r 242/5و  22/5꞊ Pوضعیت خانوادگی و نوع تیپ شخصیتی همبستگی معنادار وجود دارد )

 نیز همبستگی معنادار مشاهده شد و میزان این اختلال در کارکنان زن بیشتر از مردان بوده است.

ت داوری کننده، تأهل، سطح تحصیلات، جنسی –فکری  –حسی  –های مطالعه بین تیپ شخصیتی برونگرا بر اساس یافتهگیری0 نتیجه 

و شاخص توده بدنی با اختلالات اسکلتی عضلانی ارتباط معنادار وجود دارد؛ بنابراین با تغییر سبک زندگی از طریق شناخت روحیات 

های کششی و ورزش، توجه استراحت، افزایش دانش و تحصیلات، انجام نرمش-های کارکارگیری دورهفراد، بهشخصیتی، با انتخاب درست ا

ای، علوم ورزشی و مشاورین های کاری و کاهش استرس در خانواده، زیر نظر متخصصین بهداشت حرفهبه اصول ارگونومی در ایستگاه

 را کنترل نمود. توان میزان اختلالات اسکلتی عضلانیروانشناسی می

 

 اختلالات اسکلتی عضلانی، پرسشنامه نوردیک، پرسشنامه مایرز بریگز، کارکنان اداری، ارگونومی های کلیدی0واژه
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A-10-10292-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دامغان در مورد فرایند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان 

 1398-99درنیمسال اول سال تحصیلی 
 3مریم روحانی ، 2پور عسکری طالب ، 1معینیان الله خلیل

 

 khalilollah@yahoo.com دانشکده بهداشت -استادیار علوم پزشکی سمنان  -1

 taleb.askaripoor@yahoo.com دانشکده بهداشت -استادیار علوم پزشکی سمنان  -2

 el.hse@yahoo.com دانشکده بهداشت -کارشناس علوم پزشکی سمنان  -3* 

 

ارزشیابی یک فرایندی ضروی است که به کمک آن کیفیت آموزش در محیط های آموزشی سنجیده می شود. ارزشیابی  سابقه و هدف0

ردید می ده تاستاد توسط دانشجو، یکی از متداول ترین روش های ارزشیابی می باشد. گرچه برخی از اساتید به نتایج این ارزشیابی به دی

نگرند و اعتقاد دارند که این گونه ارزشیابی ها، کاهش انگیزه تدریس اساتید و افت کیفیت آموزش در سطح دانشگاه ها در پی خواهد داشت. 

 یاین گروه از اساتید دلایلی چون بلوغ فکری ناکافی، عدم صداقت، دخالت اغراض شخصی و بی دقت دانشجویان در تکمیل فرم های ارزشیاب

به عنوان دلایل خویش در کم اعتبار بودن این نوع ارزشیابی، عنوان می نمایند. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان دانشکده 

 بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان، در مورد فرایند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان انجام گردید. 

در دانشکده بهداشت دامغان انجام گردید. جامعه مورد  1318-1311سال اول سال تحصیلی این مطالعه توصیفی در نیم ها0مواد و روش

پژوهش شامل دانشجویان رشته های مهندسی بهداشت محیط، بهداشت عمومی و مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار شاغل به تحصیل 

. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی خود محقق بوده است 1318-11در مقطع کارشناسی پیوسته در نیمسال اول سال تحصیلی 

 ساخته که بر اساس دیدگاه اساتید، بررسی متون و مطالعات مشابه تهیه شده، استفاده گردید. 

درصد دانشجویان مورد بررسی، فرم ارزشیابی را خود شخصا تکمیل می نمایند. همچنین  16نتایج مطالعه نشان داد که حدود  ها0یافته

درصد دانشجویان مورد مطالعه ذکر کرده  65درصد از آنان، با فرایند فعلی انجام ارزشیابی اساتید موافق بوده اند. همچنین حدود  55فقط 

درصد از آنها در تکمیل فرم ارزشیابی، اغراض  55ساتید را با دقت و حوصله و به تفکیک هر بند تکمیل و تقریبا اند که فرم ارزشیابی ا

 شخصی را دخالت نداده اند. 

با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می آید لازم است مداخلات و اصلاحاتی در فرایند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان  گیری0نتیجه

 پذیرد. همچنین، استفاده از روش های مکمل جهت افزایش اعتبار فرایند ارزشیابی فعلی ضروری می باشد.  صورت

 

 دانشجویان، ارزشیابی اساتید، علوم پزشکی سمنان، بهداشت های کلیدی0واژه
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A-10-10985-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 استئوپروز در معلمان مدارس ابتدایی شهر سمنانبررسی سطح سواد سلامت در رابطه با بیماری 
 3میرعمادی محدثه ، 2الهام صفاریه ، 1جهان الهه

 

 elahe.jahan@yahoo.com گروه پرستاری ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران -مربی  -1

 eli_saffarieh@yahoo.com پزشکی سمنان، ایرانمرکز تحقیقات خونریزی های غیر طبیعی رحم ،دانشگاه علوم  -استادیار  -2* 

دانشجوی کارشناسی پرستاری ،گروه پرستاری ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ،  -دانشجو  -3

 elahe.jahan@yahoo.com ایران

 

مناسب  گیریاست که برای تصمیم سواد سلامتی میزان ظرفیت هر فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامتیمقدمه 0

کند این مطالعه با هدف دهندگان خدمات سلامت نقش مهمی بازی میلازم میباشد. سواد سلامت علمکردی در طول رویارویی فرد با ارائه

 تعیین سطح سواد سلامت در رابطه با بیماری استئوپروز در معلمان مدارس ابتداییشهر سمنان انجام شد. 

به روش نمونه گیری آسان انتخاب  1317نفر از معلمان مدارس سطح شهر سمنان در سال  155این مطالعه توصیفی تحلیلی در روش کار 0

( جمع آوری شد. داده TOFHLAو وارد پژوهش شدند. داده ها به وسیله دوپرسشنامه اطلاعات دموگرافیک،پرسشنامه سوادسلامت )

زوجی و آزمون تکرار مشاهدات در سطح  -های آماری توصیفی، تی، آزمون18نسخه SPSSهایجمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 

 تجزیه و تحلیل گردید.  55/5داری کمتر از معنی

بودو معلمان مدارس ازنظرسواد سلامت درسطح مرزی قرار داشتند.  34/67 ±15/16نتایج نشان داد که میانگین نمره سواد سلامت یافته ها0

درصد  78(. نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد که در مجموع >551/5pداری داشت. )با سن، جنس رابطه معنی سطح سواد سلامت

از افراد در مورد شناخت عوامل خطر بیماری پوکی استخوان سواد سلامت ناکافی داشتند.کمترین سطح سواد مربوطه به بکار بستن اطلاعات 

توجه   دههای آینریزیرسد در برنامهوع سواد سلامت و ارتباط آن با پیامدهای مرتبط با سلامت، به نظر میسلامت بود. با توجه به اهمیت موض

 باشد.بیشتری به ارتقای سواد سلامت معلمان به خصوص در حوزه بکار بستن اطلاعات سلامت مورد نیاز می

 

 سواد سلامت، معلمان ، استئوپروز. های کلیدی0واژه
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A-10-989-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 مروری برعملکرد الکتروسیکلون ها در حذف ذرات
 3خانبابایی حانیه ، 2دهجلالی رستمی اله روح ، 1بهمن اصغری ملاباشی

 

 Bahman.asgari65@gmail.com دانشکده بهداشت دامغان -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت دامغان  -1* 

 ro.rostamy@gmail.com دانشکده بهداشت دامغان -دانشکده بهداشت دامغان  هیئت علمی -2

 haniie.khanbabayi@gmail.com دانشکده بهداشت دامغان -دانشجو دانشکده بهداشت دامغان  -3

 

الکتروسیکلون به عنوان یک پالایشگر هیبریدی می باشد که ترکیبی از سیکلون و یک الکترود مرکزی با ولتاژ بالا برای     سابقه و هدف0

اعمال نیروهای الکترواستاتیکی جهت باردار کردن و حذف ذرات و مواد آلاینده که در جریان گاز حاصل از فعالیت های انسانی و آلاینده 

 فاده قرار می گیرد. های طبیعی هستند مورد است

مقاله با 117صورت گرفت. در مجموع  google scholarدر این مطالعه ی مروری سیستماتیک که در پایگاه اطلاعاتی  روش جستجو0

 مقاله منطبق با معیارهای ورود به مطالعه بودند. 15یافت شد که از این بین  electro cycloneکلید واژه 

تلفی ازقبیل قطر بدنه الکتروسیکلون، ارتفاع بدنه، طول مخروط، شکل و خصوصیات ذرات، ویسکوزیته و چگالی پارامترهای مخ    یافته ها0 

 18ذرات و شکل ورودی جریان هوا به الکتروسیکلون بر بازده این سیستم تاثیر می گذراد. عملکرد بهینه این سیستم با ولتاژ در حدود 

به طور کلی باردارکردن ذرات باعث افزایش قابل  را به دست داده است.  %18ازده حذف ب  30(L/min)کیلوولت و سرعت ورودی حدود 

توجه پتانسیل زدایش ذرات آلاینده شده و بازده جمع آوری با افزایش ولتاژ رابطه مستقیم دارد. هرچند افزایش سرعت ورودی باعث افزایش 

ز طرف دیگر کاهش سرعت ورودی و در نتیجه افزایش ولتاژ می تواند زمان نیروی گریز از مرکز بازده جداسازی از این طریق می شود، ا

 بیشتری را به حضور ذرات در میدان الکتریکی داده و تاثیر بیشتری بر جداسازی ذرات داشته باشد. 

تاثیر ولتاژ اعمال شده در این فرآیند مشهود است به صورتی که بر سرعت جریان ورودی غلبه دارد و بازده مطلوب در     نتیجه گیری0

ولتاژهای بالا در مقایسه با سرعت جریان ورودی بالا حاصل می گردد. از این رو الکترو سیکلون می تواند با افزایش بازده حذف در سرعت 

کارایی بیشتر سیکلون ها بخصوص با افت فشار پایین گردد و گزینه مناسبی جهت ارتقاع سیکلون ها در حذف جریانهای پایین تر منجر به 

ذرات بخصوص ذرات با قطر آیرودینامیکی کوچکتر باشد. از محدودیت های این سیستم ها می توان به پتانسیل سایش بیشتر در سیکلون 

 اشاره نمود.

 

 لکترواستاتیک، آلودگی هوا، ذرات معلقالکتروسیکلون، ا های کلیدی0واژه
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A-10-10040-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 مروری بر روش های فتوکاتالیستی حذف فرمالدهید از جریان هوا
 3رستمی الله روح ، 2سیده کوثر کاشفی ، 1نژادی خلیل زینب

 

 khalilnejadizeynab@gmail.com khalilnejadizeynab@gmail.com -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 kowsarkashefi77@gmail.com kowsarkashefi77@gmail.com -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2* 

 ro.rostamy@gmail.com ro.rostamy@gmail.com -هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

 

فرمالدهید، به عنوان یک آلاینده رایج و سمی در محیط داخلی، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. سازمان جهانی     سابقه و هدف0

بهداشت فرمالدهید را به عنوان یک سرطان زای انسانی طبقه بندی کرده است. فرآیند تجزیه فتوکاتالیستی یکی از روش های نوین تصفیه 

 استفاده می شود.UV یمه هادی برای برانگیختگی نوری الکترون های مدار ظرفیت تحت اشعه محسوب می شود که در آن از یک ن

مقاله  75انجام گرفت. از مجموع  google scholarدر این مقاله مروری سیستماتیک که با جستجو در پایگاه اطلاعاتی     روش جستجو0 

 formaldehyde And"مقاله با کلید واژه  formaldehyde And photocatalyst" ،31"مقاله با کلید واژه  35یافت شده تعداد 

UV" ،4  مقاله با کلید واژه"formaldehyde And VUV"  مقاله منطبق با معیارهای ورودی مطالعه بودند.  1یافت شد که در نهایت 

بسیار بیشتر است و دوپ کردن آن با نانوذره  P25نسبت به   TiO2-Rutileبر اساس یافته های موجود، بازده حذف کاتالیست   یافته ها0 

Pt  .شرایط محیطی بر بازده حذف موثر بوده و حد مطلوب دما و رطوبت نسبی به    باعث افزایش راندمان و پایداری فتوکاتالیست می شود

ند فتوکاتالیستی بوده است، گزارش شده است، برخی یافته ها حاکی از تاثیر نامطلوب افزایش دما بر کارایی فرای ٪55و  45℃ترتیب 

باعث افزایش جذب پرتو  Ceاثر مثبتی بر تجزیه فرمالدهید داشته است. بر اساس یافته ها  LEDهمچنین افزایش شدت نور در کاربرد 

UV/Vis تالیستی را او پایداری فتوکاتالیستی شده علاوه بر این نوترکیبی الکترون ها و حفره های الکترونی را کاهش داده و فعالیت فتوک

می شود. در فرآیند  %155( باعث افزایش بازده حذف تا نزدیک به VIو آهن ) UVافزایش می دهد. نتایج نشان داده است که ترکیب اشعه 

هموژن، افزایش دوز کاتالیست منجر به افزایش بازده می گردد، همچنین با وجود سرعت پایین واکنش جذب نسبت به فتوکاتالیست، جذب 

 ه افزایش زمان تماس و افزایش بازده می گردد. منجر ب

مطالعه و بررسی مقالات حاکی از آن است که دوپ کردن کاتالیست ها با فلزات واسطه و نجیب سبب افزایش راندمان     نتیجه گیری0

ا تا مقدار فوتوکاتالیست تنهحذف و فعالیت فتوکاتالیستی شده و همچنین در مواردی باعث پایداری فتوکاتالیست می شود. افزایش میزان 

 مشخصی موجب افزایش راندمان می گردد.

 

 VOCsفرمالدهید، فتوکاتالیست، آلودگی هوا،  های کلیدی0واژه
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A-10-11258-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 در محیط های داخلی ناشی از مصرف دخانیات در کشور های آسیایی PAHبررسی غلظت های 
 4رستمی الله روح ، 3نوری دلارام ، 2علی مؤمن ، 1محمدی فائزه

 

دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بهدشت محیط، دانشکده بهداشت علوم  -دانشجو کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 faeze.mohammadi7777@gmail.com پزشکی سمنان

کارشناسی، گروه مهندسی بهدشت محیط، دانشکده بهداشت علوم دانشجوی  -دانشجو کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2* 

 siralimomen8@gmail.com پزشکی سمنان

دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی بهدشت محیط، دانشکده بهداشت علوم  -دانشجو کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

 delaram.noury@gmil.com پزشکی سمنان

عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم و فناوری  -اه علوم پزشکی سمنان دانشجو کارشناسی دانشگ -4

 ro.rostamy@gmail.com های بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی سمنان

 

د. دارن زایی مورد توجه محققین مختلف قرارگروهی از ترکیبات آلی هستند که بدلیل خواص سرطان زایی و جهش PAHs سابقه و هدف0

علاوه بر انتشار صنعتی و سوخت های فسیلی، یکی از منابع مهم انتشار این ترکیبات مصرف دخانیات می باشد که در این مطالعه غلظت 

 های ناشی از آن در سطح آسیا بررسی شده است. 

د شامل کلیه مقالات پایگاه های داده منآماری این مطالعه نظام باشد. جامعهاز نوع مرور سیستماتیک می این مطالعه روش جستجو0

، Indoor Air Pollution & Cigarettesبوده که با کلید واژه های  Google Scholar ،Science Direct ،Springerهای

VOCs & Cigarettes  وETS & Cigarettes  7مقاله در نهایت  1154جست و جو شد. از مجموع  2511تا  2515در بازه زمانی 

 ز معیارهای ورود به مطالعه شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفتند. مقاله حائ

میکروگرم  115/1میکروگرم بر متر مکعب بود. میانگین غلظت مواد آروماتیک از حداقل  38/41میانگین غلظت مواد آروماتیک  یافته ها0

گزارش شده است. در اندازه گیری بیومارکرهای  pyreneمیکروگرم بر گرم برای  14/6و حداکثر  dibenzo[a,h]anthreneبر گرم برای 

PAH  1مقدار-OHP  میکرو مول بر مول  546/5و در مادرانی که سیگار نمیکشند  2/5در ادرار بانوان باردار، مادرانی که سیگار می کشند

Cre  حاصل شده است. مقدا میانگینPAH  گزارش شده است. بیش ترین مقدار نانوگرم بر متر مکعب  14در دود دست دوم قلیان برابر

PAH  که مربوط به  51/353 ± 53/25در انواع مختلف سیگار، برابر باACP   در سیگارF-S  55/5بوده است و همچنین کمترین آن ± 

مربوط به  PAHبیشترین مقدار  IR3Fمی باشد. همچنین برای انواع سیگار کلاس  NIPدر سیگار  BKFبوده که متعلق به  2/1

Flourene  به   و کمترین مقدار مربوط 1/168باPHE  بوده است و همچنین در سیگار  4/126با مقدارIR4F  بیشترینPAH  مربوط

 بوده است. PHE=147/7 و کمترین مقدار  FL=239به 

یافت شده در مطالعات نشان از خطر تماس افراد مواجه با دود دخانیات، ناشی از این ترکیبات می  PAHمقادیر قابل توجه  نتیجه گیری0

 باشد. 

 

 ترکیبات آروماتیک حلقوی، آلودگی هوا، سیگار، قلیان، تنباکو های کلیدی0واژه
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A-10-6260-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

ساخت مناطق تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان شناسایی و ارزیابی مخاطرات طبیعی و انسان 

 1397دامغان در سال 
 4حیدری احد ، 3مدرسی علی ، 2فرین فاطمی ، 1پورمحمدی بهراد

 

 behrad46@yahoo.com دامغان، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 farin.fatemi@gmail.com دامغان، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان -علوم پزشکی سمنان استادیار دانشگاه  -2* 

 Alimodaresi@gmail.com -دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

4- - heydariahad@gmail.com 

 

ای روحی وروانی مختلف را در وقوع حوادث و بلایا می تواند بحران های متعدد از جمله مرگ، مصدومیت و آسیب ه سابقه و هدف0

جامعه ایجاد کند. در این مواقع نقش بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی بسیار حساس بوده و جایگاه بسیار مهمی را در مدیریت 

ع دکننده مراکز جامکنند. لذا هدف از مطالعه حاضر شناسایی و ارزیابی بلایای طبیعی و انسان ساخت تهدیبیماران و همراهان آنها ایفا می

 خدمات سلامت شهرستان دامغان می باشد. 

در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دامغان انجام شد. ابزارهای  1317مطالعه مقطعی توصیفی حاضر در سال  ها0مواد و روش

جمع آوری داده ها شامل بررسی مستندات حوادث و بلایای رخ داده در استان سمنان، چک لیست توسعه یافته بر مبنای چک لیست های 

( Expert Panelو برگزاری جلسات متخصصین ) "بلایا در مراکز درمانی مراقبت سطح اولیه ارزیابی خطر"و  "شاخص ایمنی بیمارستان"

حیطه زمین شناختی، آب و هوایی، بیولوژیکی، انسان  5گویه بود که قادر به ارزیابی مخاطرات در  45بود. ابزار مورد استفاده مشتمل بر 

لیه مراکز خدمات جامع سلامت تکمیل گردیدند. روش امتیازدهی چک لیست ساخت و اجتماعی بوده که در یک بازه زمانی دو ماهه در ک

گانه )کم، متوسط و بالا( بود که با برگزاری جلسات متخصصین در طی دو جلسه چک لیست های تکمیل شده  3ها براساس طیف لیکرت 

شامل شاخص های پراکندگی برای تجزیه و تحلیل  وارد گردیده اند و از آزمون های توصیفی Spss 19نهایی شدند. داده ها در نرم افزار 

  داده ها استفاده شد. 

بیشترین بلایای تهدیدکننده مراکز بهداشتی درمانی در دامغان زلزله، طوفان و سیل هستند. در میان مخاطرات زمین شناختی،  ها0یافته 

ز نیز که در مناطق کوهستانی واقع هستند، احتمال رخداد از مراک %27مراکز در معرض ریسک بالای زلزله بوده و در  %155به طور کلی 

ریسک زمین لغزش بدنبال وقوع زلزله در سطح بالا ارزیابی گردید. ضمن آنکه در این مراکز خطر رخداد بوران و بادهای شدید از میان 

مراکز در معرض  %155رات آب و هوایی، مخاطرات آب و هوایی در سطح بالاتری در مقایسه با مراکز دیگر قرار می گیرد. در دسته مخاط

از مراکز نیز در معرض ریسک بالای سیل های برق آسا ارزیابی گردیدند. در میان مخاطرات  %45خطر بالای طوفان بوده و همچنین 

ار گرفت. مراکز تحت مطالعه در حد متوسط قر %155اجتماعی نیز با توجه به زیرساخت های ارتباطی موجود، خطر حملات سایبری در 

از مناطق تحت پوشش مراکز واقع در مناطق روستایی کویری در مقایسه با مناطق دیگر  %64ریسک بالاتر وقوع اپیدمی بیماری سالک در 

 این شهرستان پیش بینی گردید.

در  سایبری و اپیدمی سالک با توجه به ارزیابی مخاطرات انجام شده باید آمادگی لازم در مقابل زلزله، سیل، طوفان، حملات نتیجه گیری0 

 کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دامغان در بخش سازه ای، عملکردی و غیرسازه ای انجام گیرد.

 

 حوادث، بلایای طبیعی، انسان ساخت، مراکز خدمات جامع سلامت های کلیدی0واژه
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A-10-2753-2 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

Comparative Study of Physician and Nurse Educations To Mothers During Discharge 

in Pediatric Ward 
zahra zamani1 , vajihe Taghdiri2 , Ziaei Shohreh3 , mahbobeh namnabati4 , masud ferdosi5 

 

1- Faculty member Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran - School of nursing and midwifery Zamani_17@yahoo.com 

2- Faculty member 2) Department of tissue engineering and applied Cell Science, faculty of medicine, 

Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. - 2) Department of tissue engineering and 

applied Cell Science vajihe_ Taghdiri@yahoo.com 

* 3- Faculty member Nursing Care Research Center - School of nursing and 

midwifery Zamani_17@yahoo.com 

4- Faculty member Nursing Care Research Center - School of nursing and 

midwifery Zamani_17@yahoo.com 

5- Faculty member Nursing Care Research Center - Health Management and Economics Research 

center Zamani_17@yahoo.com 

 
Background: Patient education is one of the most important ways to improve the health quality and 

care. Providing the education by physician and nurse during discharge is especially important for 

mothers who are responsible for child care and follow-up at home. The aim of this study was to 

determine and compare the education provided by physicians and nurses to mothers at pediatrics setting 

based on Iranian accreditation standards. 

 methods: A descriptive-analytical study was performed on 231 mothers with discharged children in 

pediatric wards of three teaching hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2016. 

Teaching received by the mother through physician and nurse was assessed by a researcher using a 

researcher-made questionnaire on three domains of medication education, nutrition, and nursing home 

care. Data were analyzed using descriptive statistics, inferential statistics and spss16 software.  

findings: Based on the findings of this study, the mean score of education received by mothers in all 

three domains of drug education, nutrition, and nursing and home care was significantly lower than 

accreditation standards (P <0.001). In the area of nutrition, the mean score of education received by 

physicians and nurses was 33.8. But in the field of medicine and nursing care, the average score of 

education received by a physician was higher than the average score received by a nurse. 

 Conclusion: According to the results of this study, training at the time of discharge by physicians and 

nurses was not satisfactory. Mothers also lack sufficient focus on learning and caregivers at the time of 

discharge, and mothers do not have the opportunity to evaluate and feedback from mothers. It is 

recommended that discharge training be systematically scheduled on consecutive days during 

hospitalization and continued until discharge. It is also recommended to pay more attention to the 

educational role of physicians and nurses. 

 
Keywords: Education, Nurse, Mother 
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A-10-10691-1 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

The Relationship Between Philosophical Mindedness and Educational Philosophy in the 

Faculty Members of Semnan University of Medical Sciences 
Mahdieh Arian1, Azim Hamzeian2  , Mohammad Reza Asgari3*, Mohammadbagher Oghazian4, 

Ghasem Deimazar5 

1-PhD Student in Nursing, Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran. 

2- Faculty of philosophy, Semnan University , Semnan, Iran. 
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Background and Objectives: Being philosophically minded and choosing the right philosophical 

foundation for educational activities are highly important for university professors, since the adequacy 

and efficiency of any education system depends on the teachers’ philosophical mindedness and its ruling 

school of educational philosophy. The lack of information about the philosophical foundations of 

education is thus the biggest problem that adversely affects education systems. The present study 

addresses the relationship between philosophical mindedness and educational philosophy in the faculty 

members of Semnan University of Medical Sciences. 

 Materials and Methods: 

 The present descriptive correlational study was conducted on 62 randomly-selected, full-time faculty 

members of Semnan University of Medical Sciences in 2017. To assess participants’ educational 

philosophy, Zinn's (1990) Philosophy of Adult Education Inventory (PAEI) was used with its 

Cronbach's alpha of 0.75. In Iran, the Cronbach's alpha of the PAEI has been calculated as 0.92. In this 

questionnaire, educational philosophy is divided into a Behaviorism, Liberalism, Progressivism, 

Radicalism and Humanism domain. Komeli’s (2002) philosophical mindedness questionnaire, designed 

according to the philosophical mentality of Philip J. Smith, was used to assess philosophical 

mindedness. This questionnaire measures the comprehensive, penetrative and flexibility dimensions of 

philosophical mindedness and has a Cronbach's alpha of 0.788.  

Results: The mean total score of philosophical mindedness was 123.3±10 and the comprehensive 

dimension obtained the highest mean score (47.54±4.9). In educational philosophy, the minimum mean 

value belonged to liberalism (62.6±6.9) and the maximum to behaviorism (78.1±8.5). Significant 

positive correlations were observed between philosophical mindedness and behaviorist, progressivist 

and radicalistic tendencies, while a significant negative correlation was observed between philosophical 

mindedness and liberalist tendencies, and there was a significant positive correlation between work 

experience and humanist tendencies (P<0.05); however, no relationships were observed between the 

level of education and the tendency toward educational philosophy or between education and 

philosophical mindedness (P>0.05). The mean score of radicalism was significantly higher in women 

compared to in men (P=0.004).  

Conclusion: The results obtained revealed a good level of philosophical mindedness in the faculty 

members of Semnan University of Medical Sciences, which demonstrates their capable teaching and 

the good quality of education in this university. Such philosophical mindedness has increased the 

faculty members’ tendency toward behaviorism, radicalism and progressivism as philosophical notions 

in classroom management and other educational activities, and has reduced the tendency toward 
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liberalism. The possession of these dimensions of philosophical mindedness has made the faculty 

members choose effective and modern educational philosophy methods for their educational activities. 
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Background and Objective: Respiratory infection is one of important issues in intensive care units. 

Currently, chlorhexidine solution is used to reduce oral colonization. The aim of this study was to 

determine the efficacy of chlorhexidine solution on oropharyngeal bacterial colonization in  hospitalized 

patients in intensive care units. 

 Materials and Methods: This descriptive study was performed from August 2018 to May 2019 on 60 

patients in medical and surgical intensive care units in one of university hospitals in Semnan city. In 

time admission to intensive care unit oropharyngeal colonization of patients were evaluated. 

oropharyngeal colonization was re-evaluated 48 hours after admission to intensive care units and using 

chlorhexidine solution 0.2%. Data analysis was performed with software of SPSS software, version 18 

(Armonk, NY, USA) in the significant level of 0.05.  

 Findings: This study showed most of patients (80%) were male and had mean age 45.23±15.19 years. 

Most patients were transferred from emergency department to intesnsive care units and had 

endotracheal tubes. At the time of admission to intensive care unit, 8 patients were infected with E.coli 

and 6 patients were infected with Klebsiella. The results also showed that the use of chlorhexidine 0.2% 

had no significant effect on reduction of micro-organisms inside the orophareangeal. After 48 hours 

later incidence of E.coli infection increased (P=0.01) but there was no significant increase on klebsiella 

infection rate (P=0.25). 

 Conclusion: This study showed that the use of chlorhexidine solution 0.2% had no effect on the 

reduction of microorganisms in oropharengeal of patients. Therefore oral care protocols that include 

mechanical movements and toothbrushing should be considered to reduce the occurrence of 

microorganisms. The study also found that most patients referred to the intensive care unit were 

contaminated with pathogenic microorganisms. Therefore, consideration should be given to appropriate 

strategies to reduce infections in the emergency department. 
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 پذیرفته شده در بخش سخنرانی

 

 پرستارانبررسی همبستگی جو اخلاقی بیمارستان با نگرش پرستاران نسبت به همکاری پزشکان و 
 3، دکتر فریبا برهانی2زاده، دکتر عباس عباس1*طاهره گیلوری

 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.مرکز تحقیقات مراقبت * -1

 دانشگاه علوم پزشکی بم، بم؛ مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. -2

 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. -3

 

باشد و برای نیل به یک هدف مشترک درمانی ای می ی بارز و مهمی از اخلاق حرفه همکاری بین پزشک و پرستار جلوه سابقه و هدف0 

ها و رفتارهای کارکنان در محیط کار است، عوامل مهم و تأثیرگذار بر نگرشیعنی مراقبت از بیمار، طراحی شده است. جو اخلاقی که یکی از 

ای پزشکان و پرستاران اثر بگذارد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی همبستگی جو اخلاقی تواند بر همکاری بین حرفه می 

 . بیمارستان با نگرش پرستاران نسبت به همکاری پزشک و پرستار انجام شده است

های منتخب دانشگاه های مراقبت ویژه بیمارستاننفر از پرستاران شاغل در بخش 116همبستگی، -در این پژوهش توصیفی ها0مواد و روش

ها از  آوری دادهعلوم پزشکی شهید بهشتی که دارای شرایط ورود به پژوهش بودند به روش در دسترس انتخاب گردیدند. جهت جمع 

استفاده شد. برای بررسی پایایی  Jeffersonو ابزار نگرش نسبت به همکاری پزشک و پرستار  Olsonی بیمارستان جو اخلاق پرسشنامه

 آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

جو  ی سطح نامطلوبی از درکبوده است که نشان دهنده  26/3 ±56/5میانگین نمره درک پرستاران از جو اخلاقی بیمارستان  ها0 یافته 

بود که در سطح  17/51 ± 18/4باشد. میانگین نمره نگرش پرستاران نسبت به همکاری پزشک و پرستار اخلاقی در میان پرستاران می

داری بین ابعاد درک پرستاران از جو اخلاقی بیمارستان با نگرش گیرد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که ارتباط آماری معنا مثبت قرار می

 (. r ،615/5=P-Value= -28/5نسبت به همکاری پزشک و پرستار وجود ندارد )پرستاران 

ردد گ باشد پیـشنهاد میهای مهم در ارائه مراقبت درمانی میباتوجه به اینکه همکاری بین پزشکان و پرسـتاران از ویژگی  گیری0 نتیجه

های آموزشی و بالینی در نظر گرفته شود. همچنین با توجه به  ی مشارکت و همکاری در محیطی روحیههای لازم جهت توسعهتا آموزش

های آموزشی اخلاق با هدف آشناسازی تمامی کارکنان با مفهوم شود تا کارگاه اهمیت درک پرستاران از جو اخلاقی بیمارستان، پیشنهاد می

 ها برگزار شود.اخلاق در بیمارستان

 

 پرستار، بیمارستان-ری پزشکجو اخلاقی، دیدگاه، همکا های کلیدی0واژه
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A-10-5252-1 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی

 

 ارتباط سلامت معنوی با حساسیت اخلاقی در پرسنل اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی استان سمنان
 3، دکتر فاطمه پاک نظر*2دکتر حسن بابا محمدی، 1صفیه باکویی کتریمی

 پرستاری اورژانس، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکارشناسی ارشد  دانشجوی 1

 دانشیار، دکتری پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 2

 ه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایراناستادیار، دکتری آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگا 3

 

باشند. پرستاران بخش اورژانس و اورژانس پیش بیمارستانی در محیط کاری خود با مسائل اخلاقی زیادی رو به رو می مقدمه و هدف0

 ه خود در آنحساسیت اخلاقی، آگاهی و توجه به ارزشهای اخلاقی متناقض موجود در یک موقعیت و خودآگاهی فرد نسبت به نقش و وظیف

یری گکند تا بتوانند با تصمیمای را برای پرستاران ایجاد میباشد. توسعه حساسیت اخلاقی عکس العمل و نگرش پایهموقعیت خاص می

 اخلاقی مناسب، مراقبت مؤثر و اخلاقی از بیمارشان به عمل آورند. همچنین حساسیت اخلاقی مراقبان را ملزم به آگاهی و تفسیر رفتارها و

کند، از این رو حساسیت اخلاقی و احساس مسئولیت اخلاقی در پرستاران، های زبانی و غیر زبانی مددجویان در شناخت نیازهای آنها مینشانه

ت اباشد. با این حال نتایج برخی مطالعدهند از اهمیت خاصی برخوردار میهای اخلاقی ارائه میکه مراقبت بالینی از بیماران را بر اساس ارزش

گیری هایشان، ضعیف بوده و از حساسیت اخلاقی کافی برخوردار حاکی از آن است که پرستاران در به کارگیری اصول اخلاقی در تصمیم

تواند تأثیر زیادی در نگرش و عملکرد آنان های ارزشی و اعتقادی آنان است که میترین نظامنیستند. سلامت معنوی پرستاران، ازجمله مهم

ای آنان داشته باشد. این مطالعه به تعیین ارتباط سلامت معنوی با حساسیت اخلاقی در پرستاران اورژانس از بیماران و تعهد حرفه در مراقبت

 پرداخته است.  1318بیمارستانی و پیش بیمارستانی استان سمنان در سال 

ان های استاین مطالعه توصیفی بر روی کلیه پرستاران شاغل در بخش اورژانس و اورژانس پیش بیمارستانی بیمارستان ها0مواد وروش

ها، از سه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی، مقیاس سمنان که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند انجام پذیرفت. جهت گردآوری داده

و  11نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار آماری پولوتزین والیسون استفاده شد. در نهایت داده حساسیت اخلاقی لوتزن و سلامت معنوی

داری در نظر بعنوان سطح معنی P<55/5روش های آمار توصیفی، آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. 

   شد. گرفته 

سطح  %3/85متأهل و %5/65سال بودند.  3/32 ± 4/7کنندگان مذکر با میانگین سنی از شرکتدرصد  7/53نتایج نشان داد ها0یافته   

ها یافتهست. ده ابو 67/11±53/14ی پرسنل سلامت معنوه نمرو انحراف معیار که میانگین ن داد نشاتحصیلات کارشناسی داشتند. نتایج 

پرسنل خلاقی احساسیت ه نمرو انحراف معیار میانگین برخوردارند.  پرسنل از سطح سلامت معنوی در حد متوسطی %5/65که ن داد نشا

ضریب همبستگی کندال تائو نشان داد که ارتباط معنی دار آماری بین سلامت معنوی با حساسیت اخلاقی وجود ست. ده ابو 31/15±35/63

   (. r=0.043; p=0.527ندارد )

کننده در مطالعه حاضر در سطح متوسطی قرار ی و حساسیت اخلاقی افراد شرکتنتایج نشان داد که وضعیت سلامت معنو نتیجه گیری0  

های بالینی همراه با تنش اخلاقی بالا مواجه بوده جمله اورژانس به طور دائم با موقعیتهای بیمارستانی منداشت. پرستاران شاغل در بخش

 ضروری است. و افزایش حساسیت اخلاقی به دلیل تاثیر بر سلامت معنوی پرستاران

 

 حساسیت اخلاقی، سلامت معنوی، اورژانس، اورژانس پیش بیمارستانی های کلیدی0واژه
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A-10-2501-1 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی

 

مقایسه تاثیر تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی و رایحه درمانی با گل محمدی بر میزان اضطراب افراد 

 کاندیدای جراحی عمومی 
 3 ، مهری دوستی ایرانی2، کبری نوریان1مددکار دهکردیشیرین 

 شهرکرد، ایران مربی، گروه پرستاری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی،    1

 مربی، گروه اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران 2

 استادیار، گروه اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران    3

 

اضطراب یکی از شایع ترین مشکلات بیماران قبل از اعمال جراحی است. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه تاثیر تکنیک  سابقه و هدف0

 امسازی پیشرونده عضلانی و رایحه درمانی با گل محمدی بر میزان اضطراب افراد کاندیدای جراحی عمومی انجام شد. آر

بیمار کاندیدای جراحی عمومی مراجعه کننده به بیمارستان  15در این کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی سازی شده  مواد و روش ها0  

( تقسیم شدند. ابزار گرد آوری 35( و کنترل )35(، رایحه درمانی )35تصادفی به سه گروه آرامسازی) آیت الله کاشانی شهرکرد به صورت

و فرم ثبت علایم حیاتی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار  DASSسوالی 21اطلاعات پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، مقیاس اضطراب 

SPSS  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  مورد 21نسخه 

(. <P 55/5یافته ها نشان داد میانگین نمرات اضطراب قبل از مداخله بین سه گروه با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشت) یافته ها0  

(. مقایسه بین گروهی نیز نشان داد که بین دو گروه از نظر متغیر مورد بررسی اختلاف >P 55/5اما بعد از مداخله این تفاوت معنی دار شد)

 معناداری وجود ندارد و این دو روش نسبت به یکدیگر برتری ندارند. آماری 

با توجه به نتایج این مطالعه می توان پیشنهاد کرد که از آرامسازی عضلانی و آروماتراپی جهت کاهش سطح اضطراب  نتیجه گیری0  

 بیماران کاندید جراحی عمومی در بالین استفاد نمود.

 

 رایحه درمانی، اضطراب، جراحیآرامسازی،  های کلیدی0واژه
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A-10-7310-1 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی

 *4سمانه رهبر 3نظر، فاطمه پاک2، ستاره همامی1، علی فخر موحدی1عباسعلی ابراهیمیان

 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات مراقبت .1

 علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه .2

 مرکز تحقیقات توانبخشی عصب و عضله، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .3

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .4

 

 ش مراقبت ویژهمعده بیماران تحت تغذیه با سوند معده در بخ ماندهمقایسه تأثیر نعنا و بابونه بر حجم باقی

های پرستاران بخش ویژه افزایش حجم های ویژه تغذیه بیمار بیشتر از طریق لوله معده بوده و یکی از چالشدر بخش سابقه و هدف0

د معده نمعده بیماران تحت تغذیه با سو ماندهمعده است. در این مطالعه تأثیر قطره نعنا و بابونه بر حجم باقی مانده و تأخیر در تخلیهباقی

 در بخش مراقبت ویژه مورد مقایسه قرار گرفته است. 

های ویژه که تحت تغذیه با لوله بیمار بستری در بخش مراقبت 85در یک کارآزمایی بالینی سه سو کور با طرح متقاطع     ها0مواد و روش

معده بودند با تخصیص در دو گروه از نظر اثر عصاره نعنا و سپس قطره بابونه، قطره بابونه و سپس عصاره نعنا مورد بررسی قرار گرفتند. 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  Repeated Measuresهای تی، کای دو و و با استفاده از آزمون 23سخه ن SPSSها در برنامه داده

ای، وضعیت همودینامیک و وخامت وضعیت کلی بیماری با هم های مورد بررسی از نظر علت بستری، ابتلا به بیماری زمینهگروه  ها0 یافته

 ± 87/217(. میانگین حجم معده در زمان قبل از مداخله P=155/5ر تعاملی بر هم نداشتند)(. حجم و زمان اثP>55/5تفاوت نداشتند )

(. میانگین حجم باقیمانده بعد از مداخله در گروه نعنا و در P=118/5داری نداشت )لیتر بود که بین دو گروه تفاوت معنیمیلی 55/422

داری نداشت ( ولی بین دو گروه تفاوت معنیP<551/5داری داشت )ت معنیگروه بابونه نسبت به قبل از مداخله در هر دو گروه تفاو

(382/5=P .) 

ان مانده معده نسبت به میزها حاکی از عدم اثر تعاملی حجم و زمان بود. هر دو قطره نعنا و بابونه بر کاهش حجم باقییافته   گیری0 نتیجه

مانده نشان از هیچ ارجحیتی نسبت به یکدیگر نداشت و تأثیر هر دو در کاهش حجم باقی پایه موثر بودند ولی مقایسه اثر قطره نعنا و بابونه

 مانده معده توصیه نمود.توان با توجه به وضعیت و تحمل بیمار هر دوی این داروها را برای کاهش حجم باقیمعده یکسان بوده و می

 

 ویژهبابونه، نعنا، حجم باقیمانده معده، مراقبت  های کلیدی0واژه
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Negin Ashtari1 1.Bachelor of nursing, student research committee, Lorestan University of Medical 

Sciences, Boroujerd, Iran Student Research Committee, Lorestan University of Medical Sciences, 

Khorramabad, Iran Gmail:www.nurse96@gmail.com Phone number:09167208879 Background and 

Objective:Coronary artery disease is the second leading cause of death in our society.The goal of 

treating patients with heart failure is to improve quality of life and prolong it. Heart failure, compared 

to other chronic illnesses, has more debilitating side effects and affects patients' quality of life and can 

impair their functioning in family and personal relationships.The purpose of this study was to determine 

the effect of using spiritual intelligence in the care of these patients. 

 Search Method:This search was conducted in SID, PubMed, ScienceDirect,Scopus, Google scholar, 

Springer with the keywords of Spiritual Intelligence,Patient,Nurse,Heart 

failure,Intelligence,Spirituality in the period 2000 to 2019. 25 articles were reviewed by one researcher 

and 21 articles were included in the study.  

Findings:Spiritual intelligence is related to the inner life of the mind and the soul and its relation to the 

world, and includes the capacity for deep understanding of existential questions and insights into 

multiple levels of consciousness. Since nurses in their workplace face many stressors that may impair 

their mental and physical health, so using spiritual intelligence can help to solve these problems and 

they also feel fortunate that they show a connection between spiritual intelligence and happiness, so 

they can play a good role in caring for patients, especially patients with heart failure. 

Conclusion:Spiritual intelligence can be improved by training. Research has shown that spiritual 

intelligence also has a positive impact on patients' general health, enabling the individual to discover 

their goals and meaning in life and pursue activities in a broader context. Key Words: Spiritual 

Intelligence,Patient,Nurse,Heart failure,Intelligence,Spirituality 
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Introduction & Objective: Prioritizing patients is said to triage services based on the severity of the 

injury and to provide the best treatment for most people in the shortest time. the shortest time. Today, 

almost all hospital emergencies in the country have this unit in their structure. Nursing is responsible 

for triage. It is worth noting that few studies of their triage knowledge and practice are available. The 

aim of this study was to determine the knowledge and practice of senior nursing students about hospital 

triage.  

Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytic study was performed on 42 nursing 

students who were selected by random sampling method. Data were analyzed by independent t-test and 

one-way ANOVA using SPSS software, separately without informing the other group. Version 22 was 

analyzed with a significance level of 0.05 (p <0.05). 

 Results: Of the 42 students enrolled in the study, 21 were female and 21 male. After continuous 

examination and monitoring of the two groups, it was revealed that there is a significant difference 

between the two groups. Results showed a significant relationship between triage knowledge 

information (P <0.05). There was also a significant relationship (P <0.05) between the two groups in 

the level of mastery of urgent and necessary actions. 

 Conclusion: The findings of this study showed that nursing students' knowledge level is not in good 

condition and needs to be more thoroughly planned for more targeted and basic education. 

 
Keywords: Keywords: triage awareness, nursing students, triage education. 
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Background&Objective:Since 1948,nutrition has been recognized as one of the basic rights of every 

human being and in recent years,more emphasis has been placed on this right. One of the important 

factors in the development of children is proper nutrition, in order to meet the real needs of the child. 

In our country,developmental disorders due to nutritional problems are widespread.Considering that the 

child's eating habits continue to adulthood,the role of parents in the nutrition of the child as a food 

producer and the pattern of food consumption as the most important factor in This study aims to 

determine the relationship between nutrition pattern and physical condition of fertilizer Referred to 

health centers in Mashhad 

 Materials & Methods:A descriptive-analytic study on 300 children in two groups of healthy and 

Nutrition-induced growth disorder(150 cases and 150 controls)between 3 to 6 years old referring to 

health centers in the city.Random-cluster sampling was performed in Mashhad in 1398.Mothers were 

given two demographic and comprehensive maternal nutrition information(CFPQ).12 aspects were 

evaluated. Statistical analysis was performed using SPSS 20  

Findings:There was no significant difference between two groups regarding age,marital status, 

employment status,birth weight (P>0.05) and physical status (height and weight) in the two groups 

(P<0.05).Maternal (healthy group) use of participation,modeling,equilibrium and diversity,health 

restriction have also been common, and mothers (case group) have used coercion and environment more 

frequently.  

Conclusion:The results showed that the nutritional methods used by mothers were correlated with 

children's physical condition. Also, given the importance of nutrition in child development and 

development, also the role of community health nurses in promoting health and in teaching mothers 

about proper nutrition to the formulation of training programs is emphasized 

 
Keywords: Child, Physical Status,Nutrition Pattern,Nurse 
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Objective:Diabetes mellitus is a group of metabolic disorders that are divided into type 1 

diabetes(autoimmune), type 2 diabetes(insulin receptor deficiency), and gestational diabetes(glucose 

intolerance before 24 weeks gestation).There is also diabetes associated with other diseases that we do 

not consider in this study.Yoga is a traditional, psychological, physical ancient practice that has been 

studied for decades for its role in managing many chronic diseases.The purpose of this study is to 

investigate the effect of yoga on the recovery of diabetic patients.  

Search Method:This search was conducted in SID, PubMed, ScienceDirect, Scopus, Google scholar 

with the keywords of Type 1 Diabetes, Type 2 Diabetes, Yoga and Gestational Diabetes in the period 

2000 to 2019. 31 articles were reviewed by one researcher and 23 articles were Used in the study.  

Findings: Yoga is a type of physical activity consisting of different body postures (asana), meditation 

and breathing techniques (pranayama) that increase muscle glucose uptake and lower blood sugar, and 

also give patients hope that they will Slow down the progression of the disease.Pregnant women who 

are overweight and do not exercise regularly are more likely to develop gestational diabetes, so these 

exercises are useful for them.Yoga improves oxidative stress and diabetes mellitus through endocrine 

neural mechanisms. 

 Conclusion: Yoga cannot cure diabetes, but it can make a difference in lifestyle to check for 

symptoms.Advanced yoga practice also includes a special focus on nutrition.A nutritious and plant-

based diet that includes vegetables, grains, fruits, beans, dairy and honey is considered to be a central 

component of a comprehensive lifestyle in diabetic patients. 

 
Keywords: Type 1 Diabetes, Type 2 Diabetes, Yoga ,Gestational Diabetes 
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Objective:While patient education is a fully independent nursing practice and one of the inevitable 

responsibilities of the profession, it has its own set of obstacles that make it difficult for nurses to 

execute it.Therefore, despite these obstacles and the rapid forgetting of information by patients, it is 

necessary to use an efficient and effective method of teaching patients.The other name of this teaching 

method is Teach back.The purpose of this study is to evaluate this educational method for patients. 

Materials and Methods:This search was conducted in SID, PubMed, ScienceDirect,Scopus, Google 

scholar with the keywords of Patient education, Teach back, nurse,closing loop in the period 2000 to 

2019. 31 articles were reviewed by one researcher and 23 articles were Used in the study. 

 Findings:This method provides an opportunity for health care providers to discuss and ask questions 

from patients to understand misunderstandings and target individual learning needs. Benefits of this 

approach include being able to be used by people with low literacy, improving patient safety, improving 

patient relationships with medical staff, and better educator evaluation of their patients.In other words, 

when the patient participates in learning, follow patient-centered care and allow the nurse to review the 

patient's knowledge to correct inaccurate information and enhance clinical skills. 

 Conclusion: Comparing the attitude of nurses and patients towards patient education has shown that 

lack of nurses time, lack of scientific information and knowledge of nurses, and lack of managerial and 

executive support for patient education barriers.It is a comprehensive, evidence-based approach that 

preserves and maintains information and is approved by health care providers to ensure they understand 

the content of educational care. 

 
Keywords: Patient education, Teach back, nurse,closing loop 

 
 

 

 
  



  

(150) 
 

A-10-2753-1 

در بخش پوسترپذیرفته شده   
 

A Promising Opportunity for Seizure Patients: the Epilepsy Monitoring Unit 
zahra zamani1 , Akram Alizadeh 2* , vajeh Vajihe Taghdiri Nooshabadi3 

 

1- Corresponding Author: Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran 

Address: Semnan University of Medical Sciences, School of Nursing and Midwifery, 5th kilometer of 

Damghan Road, Semnan, Iran 

2 -Department of tissue engineering and applied Cell Science, faculty of medicine, Semnan 

University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

3 -Department of tissue engineering and applied Cell Science, faculty of medicine, Semnan 

University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

 

 
Introduction: The Epilepsy Monitoring Unit (EMU) considered as a specialized unit at a hospital that 

supplies proper services for a suitable diagnosis and treatment for patients with seizures.  A team of 

professional epileptologists, neurosurgeons, neuropsychologists, nurses and others collaborate in this 

unit. In the EMU the video-EEG monitoring record the waves brain before, during and after a seizure. 

This unit is a well-established way to investigate and record evidences about seizure for the best caring 

and treatment. The nurse’s duties in this unit including being available at all times of seizure and 

providing critical information related to patient’s ability (language understanding, speech and memory) 

for Epilepsy classification, localization and discovery of ictal and postictal changes in patient with 

epilepsy behaviors. 

  Method: This paper elucidates the Nursing care in EMU and its valuable capacity to diagnosis and 

treatment of Epilepsy. A closer look is given to the key role of nursing cares. For this purpose, a search 

of google scholar, SID, science direct, PubMed, databases were done using collected keywords such as 

Epilepsy, Monitoring, Nursing care, that all meet Evidence Level I criteria. 

   Findings: This precious information revealed the valid facts about a significant capacity of nursing 

care in EMU. The record of the brain signals of patients, their vital signs, epilepsy time and features 

will help doctors to observe their conditions and dedicate about the best treatment for patients. In 

addition, we discuss about EMU facilities and nursing care as an effective way to care, investigate and 

treatment of patients with epilepsy 

 
Keywords: Epilepsy Monitoring Unit (EMU), nursing care, treatment, diagnosis 
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Background and Purpose: Parents play a key role in the sexual education of children. But the 

importance of sexual education to children has not been considered by family.   The aim of this study 

was to investigate the effect of parental sex education on children, by reviewing previous studies. 

Search Method: In this review study, data collection was performed using PubMed, Scopus, Google 

scholar, SID, Magiran databases and using sex education, children, family, sex issues, education, 

children, famihy, Sex issues It was Sexual. The timeframe of the selected articles was from 2010 to 

2019 when 20 articles were finally reviewed. Articles were excluded because the sample size and 

sampling method were unknown or the full text of the article was not available. 

 Findings: Although the main source of sex education for parents is children, the results of previous 

studies indicate that only 25.9% of mothers can answer their children's sexual questions correctly. . The 

benefits of proper parenting to children can include: increasing child self-esteem, reducing child sexual 

abuse, reducing child curiosity by searching on their own or another child's, delaying child sexual 

activity, helping to shape and develop children's behavior, mental health, preventing sexual disorders, 

affecting sexual identity, and reducing childhood self-stimulation. Research shows that boys do not 

receive family education despite needing sexual education.  

Conclusion: Considering the importance of sex education by family and low awareness of families on 

sexual issues, it is suggested that educational workshops on child sex education be held in parents' 

centers, educators and child care providers throughout the country. A complete sex education guide on 

what parents need to educate their children also feels strongly. 

 
Keywords: Sex Education, Children, Family,parents 
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Background & objective: Patients with myocardial infarction have high anxiety that affects the 

outcome of treatment and their quality of life. Clinical care workers should be able to assess anxiety 

level and provoking factors that can cause anxiety in this patients. This study was done with aim of 

assessment of hospital anxiety in patients with myocardial infarction admitted to coronary care unit. 

Materials and Methods: In a cross-sectional study,40 patients with a diagnosis of myocardial 

infarction in the Cardiac Care Unit in 2017 were evaluated for two consecutive days using a hospital 

anxiety inventory. 

 Findings: The results of this study indicated that on the first day, 70% and on the second day, 62.5% 

of the samples had some degree of anxiety. Also, the majority of patients (37.5%) had mild anxiety on 

the first day of hospitalization and the majority of patients (37.5%) on the second day admitted to the 

intensive care unit had anxiety in the normal range. It was also found that the highest percentage of 

responding to hospital anxiety clauses in the column most of the time on the first and second day was 

related to the issue (worrying about bad happenings).  

Conclusion: A high percentage of patients admitted to the intensive care unit have anxiety. With 

identifying sources of anxiety in these patients, we can administer effective interventions to alleviate 

anxiety in these patients. 
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Background & objective: One of the diagnostic studies for cardiac diseases is nuclear scan, but some 

patients is unable to exercise for performing this test and for this patients, injection of  di-pyridamole 

was done instead of excercise. This drug has cardiac and non-cardiac complications. The aim of this 

study was to investigate the severity of headache and changes in physiological indices of di-pyridamole 

in patients undergoing cardiac scan. 

 Materials and Methods: In a cross-sectional study, 24 male patients referred for cardiac scan with 

drug stress was selected. Severity of headache due to the injection of di-pyridamole was measured 

immediately after the end of injection and eight minutes later, and physiological parameters was 

measured before injection, immediately after the completion of the injection and also the eight-minute 

later. Results were analyzed by Wilcoxon test and analysis of variance(ANOVA) for repeated 

observations. Results analyzed with SPSS version 16 at a significant level of P <0.05.  

Findings: The mean and standard deviation of headache severity was 3.84 ± 2.00 and 3.85 ± 2.10, 

respectively. The difference in mean headache severity was not significant at two times (P = 0. 896). 

Mean changes in systolic and diastolic blood pressure were not significant at three times, but mean 

changes in heart rate (P <0.001), temperature (P <0.001) and oxygen saturation (P <0.007) were 

significant.  

Conclusion: Following the injection of di-pyridamole, a mild headache and an increase in the number 

of heart beats, temperatures, and oxygen saturation were seen 

 
Keywords: Cardiac Scan, Di-Pyridamole, Headache, Physiological Indices 

 

 

 
  



  

(154) 
 

 

A-10-3614-3 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

Predicting the Self-Efficacy of Patients With Stoma Based on General Health 
Monir Nobahar (Ph.D)1,2,3*, Fazel Dehvan (MS.c)4, Masoomeh Najafi (MS.c)5, Raheb Ghorbani 

(Ph.D)2,6 , Maryam Jan Amiri (MS.c)7. 

 

1- Associate Professor, Nursing Care Research Center, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran. 

2- Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran. 

3- Faculty of Nursing and Midwifery, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

4- MS.c, Department of Nursing,  Faculty of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of 

Medical Sciences, Sanandaj, Iran. 
5- MS.c, Ghaem Asadabad Hospital, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran. 

6- Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Medicine, Semnan University 

of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

7- Graduate Student, Student Research Committee, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

 
Background and Objective: In addition to increasing survival and improving the quality of life of the 

patient, ostomy surgery leads to mental, psychological and social isolation. Having a good general 

health and high self-efficacy is necessary to cope with stressful situations in these patients. The purpose 

of this study was to predict self-efficacy based on general health dimensions in patients with ostomy. 

 Material and Methods: In this cross-sectional study, 100 patients with ostomy referring to the Iranian 

Ostomy Society were selected through simple and accessible sampling in 2016. Data were collected by 

questionnaires of demographic, General Health (GHQ), and Stoma Self-Efficacy Scale (SSES). Data 

analysis was performed by SPSS-16 software using descriptive statistics (percentage, frequency, mean 

and standard deviation), Pearson correlation and stepwise multiple regression. Significance level was 

considered less than 0.05.  

Results: Most of the patients (68%) were under the age of 65 years. The mean and standard deviation 

of the general health and self-efficacy were 28.3 ± 7.6 and 96.6 ± 15.1 respectively. Pearson correlation 

test showed a positive and significant correlation between self-efficacy with anxiety/insomnia (r=0/357, 

P=0/001) and physical symptoms (r=0/191, P<0/05) dimension, and a negative and significant 

correlation between self-efficacy and depression (r=-0/279, P=0/001). The results of stepwise 

regression showed that insomnia/anxiety, depression and physical symptoms were able to explain 

36.8% of self-efficacy changes in these patients. 

 Conclusion: The findings of this study showed that general health status and its dimensions predict 

self-efficacy in patients with ostomy. This was especially true in patients with lower levels of education 

and older. 
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Background and Objective: Physical activity as a determinant of health and an effective factor in 

preventing many complications of pregnancy highly recommended. However, studies have shown that 

many pregnant women do not exercise regularly. The aim of this study was to evaluate the effectiveness 

of educational interventions for pregnant women on awareness of different areas of proper pregnancy 

exercise.  

Materials and Methods: A randomized controlled clinical study on 100 nulliparous women in 

intervention and control groups were compared. The intervention group received the education program 

in two 90-minute sessions and the control group received only routine prenatal care. Data collected by 

completing questionnaires including: demographic characteristics and exercise Knowledge 

questionnaires. Data were analyzed using SPSS19 software.  

 Findings: No significant differences found in the demographics variables, of the subjects         (p 

>0.05(. Also, mean scores of knowledge of exercise (principles, contraindications and types of 

appropriate exercise) were not different at baseline in two groups (p <0.05(. But the two groups for 

knowledge of the benefits of exercise were not significantly different after the intervention (p >0.05(. 

Conclusion: Although the knowledge of pregnant women in both groups before and after the 

intervention about the benefits of exercise was high, however, after intervention the control group had 

significantly less knowledge about the principles, barriers and types of pregnancy appropriate exercise 

than the intervention group, so health care providers may the principles, contraindications, and types of 

appropriate exercise in pregnancy do not provide enough education. Therefore, planning for training in 

these domains is essential. 

 
Keywords: Exercise, Knowledge, Pregnancy, Education 

 

 
 

 

 

  



  

(156) 
 

T-10-114-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

تاثیر آموزش یکدوره تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا و بازی بر عزت نفس،  خودپنداره و رفتارهای غذا 

 خوردن کودکان بیش فعال
 2کلانتری عاطفه ،1 مریم عبدالشاهی

 ، تهران، ایرانالزهرا )س(استادیار گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه  -1

 ، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد رفتارحرکتی، دانشگاه الزهرا )س( -2

ی مختلف و در بیشتر کودکان دارای اختلال بیش فعالی نشانه هایی از دریافت سطوح کمتر از حد مطلوب مواد مغذ0 مقدمه  و هدف

شواهدی در ارتباط باپاسخهای رفتاری به غذاهای خاص وجود دارد. همچنین بسیاری از پژوهشها نشان داده اند که کودکان بیش فعال 

دارای سطوح پایین عزت نفس و خود پنداره نیز می باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش یکدوره تمرینات ذهن آگاهی 

 ا و بازی بر عزت نفس،  خودپنداره و رفتارهای غذا خوردن کودکان بیش فعال صورت گرفت.مبتنی بر یوگ

 36آزمون همراه با گروه کنترل بود. نمونه آماری این مطالعه پسآزمون ین مطالعه از نوع نیمه تجربی با  طرح پیش0 امواد و روش ها 

بودند که بصورت هدفمند انتخاب شدند. اختلال بیش فعالی تمامی  18-17مدرسه شهر زنجان در سال تحصیلی  3سال از  15تا  8دختر 

نفره یعنی گروه تمرینات ذهن آگاهی، گروه بازی های  12ار گرفته بود. این کودکان به سه گروه این کودکان مورد تأیید روانپزشک قر

دقیقه ای دوبار در هفته،  تحت تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا  45جلسه  12ورزشی و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی اول 

ه همین صورت تحت اجرای بازیهای ورزشی قرار گرفتند. گروه کنترل نیز هیچگونه همراه با تمرینات توجهی و تمرکزی، و گروه تجربی دوم ب

پیش در   CEBQمداخله ای نداشت. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه عزت نفس، خودپنداره  و پرسشنامه رفتارهای خوردن کودکان 

و  5/55 ن آماری تحلیل واریانس چند متغیره در سطح معناداری آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمو

 .        تجزیه و تحلیل شد 24نرم افزار اس پی اس اس 

بود. ابتدا طبیعی بودن توزیع داده  1/58 ±5/71و گروه کنترل  1/17±5/71گروه دوم  1/25 ±5/75میانگین سنی گروه اول  0 یافته ها

ه از آزمون شاپیرو ویلک مورد تأیید قرار گرفت. متغیرهای وابسته در مرحله پیش آزمون تفاوت معناداری های متغیرهای وابسته با استفاد

ه ونداشتند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد اثر اصلی گروه در پیش آزمون معنادار نبوده و در پس آزمون معنادار بود. گر

( و اجتناب از غذا خوردن =5/553P( و عادات غذا خوردن )گرایش به غذا )=5/5551Pداره )ذهن آگاهی تفاوت معناداری در خودپن

(5/553P=(نسبت به گروه کنترل داشت. گروه بازی های ورزشی نیز تفاوت معناداری در عزت نفس ))5/5551P= خود پنداره ،)

(5/5551P=( 5/5551( و عادات غذا خوردن )گرایش به غذاP= و اجتناب از )(5/5551غذا خوردنP= نسبت به گروه کنترل داشت. اما ))

( و اجتناب =5/5551P( و گرایش به غذا )=5/5552P(، خود پنداره )=5/5551Pگروه بازی های ورزشی بطور معناداری در عزت نفس )

 ( از گروه ذهن آگاهی بیشتر بود.=5/514Pاز غذا خوردن )

بطور کلی مداخلات صورت گرفته باعث ایجاد تغییرات مثبت گردیده اند و میزان آنها به طرز نتایج بدست آمده نشان داد که  نتیجه گیری0

(. مقایسه ها نشان داد تأثیرات گروه بازی نسبت به گروه ذهن آگاهی بیشتر P</.551معنی داری نسبت به گروه کنترل تغییر یافته است )

ان به تمرینات ذهن آگاهی همراه با توجه، علاقه و توانایی کمتری نسبت به بازیهای بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت شاید این کودک

ورزشی دارند. مطالعه حاضر نشان داد که می توان با طراحی و اجرای مداخلات ورزشی بر پایه یوگا و یا بازی های ورزشی مشکلات تغذیه 

وجهی بهبود داد. از اینرو به متخصصان تغذیه و مربیان و معلمان کودکان ای و روانی کودکان دارای اختلال بیش فعالی را به طور قابل ت
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دارای اختلال بیش فعالی توصیه می شود از برنامه های درسی همراه با تمرینات توجهی و تمرکزی یوگا و بازیهای شاد و مفرح ورزشی 

 استفاده نمایند.
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A-10-6617-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 شناسیافسردگی از منظر اسلام و روانمطالعه تطبیقی 
 2اصل ستوده نعمت ، 1 رقیه خلیلی

 

 فارغ التحصیل دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران -1* 

 دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -2

 

افسردگی یکی از اختلالات روانی بسیار شایع است که با خُلق پایین، غمگینی، فقدان لذت، افکار مخرب، تغییرات منفی  هدف0سابقه و 

وسیع  رغم کوشششود. اما به واسطه اتکا غالب تحقیقات علمی بر منابع کمی و تجربی، علیهای ناسازگارانه و... مشخص میزیستی، واکنش

اختلال حاصل نشده  شناسی و درمان این ختلف این پدیده، هنوز رویه هماهنگ و متقنی در سبب و نشانهدانشمندان در کشف زوایای م

است. از طرفی قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت و شفا معرفی شده و راهبردهای فراوانی برای تشخیص و درمان افسردگی در اختیار انسان 

 انداز دقیق و اثربخشی را به وجود آورد. تواند چشمپژوهش حاضر است میقرار داده است. تطبیق این دو دیدگاه که هدف 

 های مرتبط با افسردگی با استفاده از متون تخصصیتحلیلی است، که مقیاس-این پژوهش به روش کیفی و از نوع توصیفی جستجو0روش

های تون دینی اسلام بعد از مشخص شدن کلید واژه( و در مDSM5پزشکی آمریکا )شناسی و آخرین منبع مورد تأیید انجمن روانروان

معادل افسردگی به زبان عربی در منابع اسلامی، از بررسی محتوایی آیات، تفاسیر و روایاتی که از معصومین)ع( رسیده است، تلاش شد 

ای هدگذاری شوند. سپس مقیاسهای کهای افسردگی بویژه در بخش معنوی استخراج و از طریق کدگذاری باز، اطلاعات وارد برگهمقیاس

 شناسی و اسلام مورد مقایسه قرارگرفت. فوق از دیدگاه روان

های درمانی در رویکرد های افسردگی اشتراکات فراوانی وجود دارد. اما بسیاری از عوامل و روشبین دو دیدگاه در تعیین نشانه ها0یافته

شناسی صرفا با در نظر گرفتن عوامل های افسردگی در روانشناسی به آن دست نیافته است. مقیاساسلامی وجود دارد که هنوز علم روان

ین شده است، در حالی که در اسلام یک مثلث ارتباطی بین فرد، دیگران و خداوند با توجه به عوامل روانی، رفتاری و روانی و رفتاری تعی

طلبی، ناامیدی و ناکامی مهمترین علل و گریزی، ضعف اعتماد به خدا، نوسانات خلقی، انزوااست. بر این اساس، دیننگرشی شکل یافته

 های افسردگی است. نشانه

باورهای دینی و اعتقاد و التزام به فرامین الهی در بروز افسردگی نقشی بازدارنده دارند. بنابراین تقویت مبانی اعتقادی و  گیری0نتیجه

 باورهای دینی گامی مؤثر در پیشگیری و درمان این اختلال است.

 

 شناسی، شخصیتافسردگی، اسلام، روان های کلیدی0واژه
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A-10-6071-1 

 شده در بخش پوستر پذیرفته

 

 مقایسه کیفیت زندگی مادران بعد از زایمان طبیعی واژینال وسزارین0 0یک مطالعه ی مروری
 3بندری راضیه ، 2یوسفی پگاه ، 1زهرا خسروی

 

 khosravi.zhr@gmail.com دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان، ایران -دانشجو  -1* 

 khosravi.zhr@gmail.com دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان، ایران -دانشجو  -2

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،  -استاد یار  -3

 r.bandari2314@yahoo.com ایران

 

آمارها حاکی از آن است که میزان سزارین در سالهای اخیر افزایش یافته است. از آنجا که عوارض بستری در بیمارستان  مقدمه و هدف 0

و جراحی بر کیفیت زندگی تأثیر می گذارد ، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفیت زندگی مادران بعد از زایمان طبیعی واژنینال و سزارین 

 انجام شد. 

کیفیت زندگی مادران، جستجو از طریق پایگاه های اطلاعاتی   به منظور یافتن مطالعات مرتبط با  در این مطالعه مروری مواد و روش 0

معتبر فارسی زبان شامل: بانک اطلاعات نشریات کشور و پایگاههای مرکز مطالعات علمی جهاد دانشگاهی و بانک اطلاعات مقالات علوم 

 ,Google Scholar, EMBASE, Web of Science, MEDLINE, Pub Medیسی زبان شامل: پزشکی ایران و پایگاه های انگل

Science Direct, Scopus :با ترکیبی از کلید واژههای :quality of life, postpartum, normal vaginal delivery, 

cesarean 2555باشد که بین سالهای واژینال ، سزارین می 0که معادل فارسی آنها به ترتیب کیفیت زندگی، پس از زایمان، زایمان طبیعی 

مقاله که به طور مستقیم در مورد کیفیت زندگی مادران  25مقاله بدست آمده بعد از بررسی دقیق،  155انجام شد. از مجموع   2511تا 

 بعد از زایمان طبیعی واژینال وسزارین بود، در این مطالعه وارد شدند. 

های این مطالعه نتایج نشان داد که مادرانی که زایمان طبیعی واژینال داشتند بالاترین میانگین امتیاز را در حوزه  بر اساس یافته یافته ها 0

تیجه نسلامت جسمی، روانی کسب کرده بودند و درکل کیفیت زندگی بهتری را نسبت به زایمان از طریق سزارین گزارش کرده بودند. 

را گزارش  ال بالاترین میانگین کل کیفیت زندگی را داشتند و همچنین آنان سلامت جسمی بهتری زنان با زایمان طبیعی واژینگیری 0 

 دادند .بنابراین ، ارائه اطلاعات بیشتر به زنان باردار برای ترغیب آنها به زایمان طبیعی واژینال پیشنهاد می شود.

 

 نال ، سزارینکیفیت زندگی، پس از زایمان، زایمان طبیعی واژی های کلیدی0واژه
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A-10-5021-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 استفاده از ساعت هوشمند برای حفظ و ارتقای سلامتی
 2محسن سلیمانی ، 1قزلو سمیه

 

 Soli257@yahoo.com بخش جراحی -بیمارستان کوثر -کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 Soli257@yahoo.com دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2* 

 

امروزه پیشرفت تکنولوژی شرایطی را فراهم کرده است که با استفاده از بیوسنوسورهای ساده در مچ دست، امکان پایش لحظه ای  مقدمه0

     و دقیق عملکرد بدن وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی موارد کاربرد ساعت هوشمند برای حفظ ارتقای سلامتی است.

با واژه ساعت هوشمند وجود داشتند بدون  Embaseو  Pubmedه مقالاتی که در داده پایگاه در این مطالعه مروری، کلی روش کار0  

محدودیت زمانی مورد بررسی قرار گرفتند و موارد کاربرد ساعتهای هوشمند در حفظ سلامتی و یا تشخیص بیماریها در گروه های سنی 

   شناسی مقالات مورد بررسی قرار گرفت. مختلف، سنسورهای مورد استفاده در علوم پزشکی و چالش های روش 

 2511تا  2514مقاله مرتبط انتخاب شدند که بین سالهای  25مقاله مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد  83در این پژوهش، نتایج0

ایش تعداد اسیون دهلیزی، پبه چاپ رشیده بودند. نتایج این بررسی نشان داد که بیشتر موارد کاربرد ساعت هوشمند برای تشخیص فیبریل

سی میزان برر ضربان قلب و فشار خون، بررسی لرزش و تشنج، کنترل فعالیت حرکتی، بررسی رفتارهای مرتبط با مصرف دارو و غذا خوردن، 

لات خی مقاخارش حین خواب و کمک به رفع اختلالات شناختی بوده است. در بیشتر موارد افراد مشارکت کننده سالم بودند و تنها در بر

   بیمارانی با مشکل آسم، پارکینسون، دیابت و صرع از ساعت هوشمند استفاده می کردند.

: بنظر می رسد تحقیقاتی که در آنها از ساعتهای هوشمند برای حفظ و ارتقای سلامتی استفاده می شود در حال افزایش نتیجه گیری      

رش آنها در زندگی روزمره گروه های مختلف بیماران و حتی افراد سالم توجه کرد و به دقت است. گرچه باید به کیفیت مقالات، اعتبار و پذی

 سنسورها و ایمن بودن آنها نیز توجه داشت.

 

 ساعت هوشمند، سلامتی، بیماری های کلیدی0واژه
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A-10-10964-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 سرطانتاثیر طب مکمل بر کاهش درد بیماران مبتلا به 
 نودهی شریفی مهسا ، * مریم حیدری

  سمنان . دانشگاه آزاد -مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 

 

: سرطان یکی از مهترین بیماریها در دنیا محسوب می شودودردشایعترین ورنج آورترین علامت برای این بیماران است.حداقل سابقه و هدف

بیمارن مبتلا به سرطان درد قابل توجهی را تجربه می کنند که ممکن است سبک و میزان رضایت از زندگی در آنها را تحت تاثیر قرار  75%

وعلمی برای مقابله با درد ناشی از سرطان درعملکرد بالینی بسیار مهم وضروری می باشد. این مطالعه با هدف دهد . وجود یک روش جامع 

 بررسی تاثیر روشها ی مختلف طب مکمل برکاهش درد بیماران مبتلا به سرطان انجام شده است. 

د، جهاد دانشگاهی ، مگیران ،اسکوپوس ،گوگل در پایگاه های اطلاعاتی پاپ م 2518تا  2515مقالات مرتبط از سال روش جستجو 0 

سرطان جستجوگردید. معیار ورود مقالات شامل کلیه مقالاتی که به زبان انگلیسی یا فارسی -درد-اسکالرو ....با کلمات کلیدی طب مکمل

ان رآزمایی بالینی وبرروی انسمنتشر شده،محتوای آنها بررسی تاثیر روشهای مختلف طب مکمل بر درد سرطان بوده و شیوه مطالعه آنها کا

با گروه کنترل کارشده واختلاف معنی داری در نتایج کسب شده بود ،جهت کنترل ارتباط موثر طب مکمل بردرد ناشی از سرطان انتخاب 

   گردید ومورد بررسی قرارگرفت. 

بیمار مبتلا به  355مجموعا برروی بیشتر از  مقاله مرتبط یافت شد که35در جستجوی انجام شده با استراژی مورد نظر  یافته ها 0    

سرطان به عنوان گروه آزمایش وباروشهای مختلف طب مکمل شامل ماساژدرمانی، آروماتراپی ، طب فشاری، هیپنوتیزم ، موسیقی درمانی 

طب مکمل نشان دادند. درمرور وماساژبازتابی انجام شده بود..بیشتر مطالعات کاهش درد ناشی از سرطان را با استفاده از روشهای مختلف 

مشاهده گردید  اسال در کشورهای مختلف انجام شد 18صورت گرفته برمطالعات متعددی که برروی افراد با گروهای مختلف سنی بالای 

را  نکه بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر طب مکمل بر درد سرطان ارتباط مثبتی بین استفاده از طب مکمل وکاهش درد سرطا

                                                                                                گزارش داده اند. 

نتایج همه مطالعات بررسی شده نشان دادند که کاربرد طب مکمل درکاهش درد بیماران موثراست. به نظر میرسد تمام نتیجه گیری 0   

که در این مطالعه مورد بررسی قرارگرفتند می توانند برشدت دردبیماران مبتلا به سرطان تاثیر مطلوب بگذارند روشهای موجود طب مکمل 

 وهمچنین در هیچ کدام از مطالعات اثرات منفی یا عوارض جانبی غیر مطلوب دیده نشده است.

 

 سرطان-درد-طب مکمل های کلیدی0واژه
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A-10-4181-1 

 پوسترپذیرفته شده در بخش 

 

 زیسته های دانشجویان پرستاری و اتاق عمل)یک مطالعه کیفی(تفاوت تجربه
 تبار محمدی شفیقه ، * علی خدابخشی کرلائی

  تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه اتاق عمل -دانشجوی کارشناسی دانشگاه شاهد تهران 

 پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد تهرانشفیقه محمدی تبار، عضو هیئت علمی دانشکده 

 

 

آشنایی کارشناسان اتاق عمل با حوزه کاری پرستاران و بالعکس، در حوزه جراحی، می تواند زمینه ساز ارتقاء کیفیت     سابقه و هدف

آموزش دانشجویان اتاق عمل در زمینه روند جراحی و شناخت محیط اتاق عمل، در    زندگی بیمار پس از ترخیص از مرکز درمانی گردد. 

توان در راستای آموزش مؤثر به مددجویان و همراهان کنار آموزش دانشجویان پرستاری در زمینه مراقبت های قبل و بعد از جراحی را می

 زیسته های دانشجویان پرستاریاز این مطالعه بررسی تفاوت تجربههدف    آنها، جهت کاهش اضطراب و ارتقاء کیفیت خدمات به کار بست. 

 و اتاق عمل به منظور شناخت نکات مورد توجه دانشجویان دو گروه و بهره گیری از این نتایج جهت ارتقا کیفیت خدمات درمانی است. 

دانشجوی اتاق عمل  11مصاحبه حضوری با  مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا بود. در این پژوهش،    روش بررسی

دانشجوی پرستاری صورت گرفت. سوالات مصاحبه در مورد تجربه های دانشجویان در بخش های داخلی جراحی بوده است که بخش  1و

ت شود. مصاحبه های انجام شده، کدگذاری شده و طبقه بندی اطلاعات در هشت طبقه صورمشترک کارورزی هر دو گروه محسوب می

گرفت که این هشت طبقه تحت عناوین مدیریت، توجه به دستورالعملها و اخلاق حرفه ای، مباحث آموزشی، رفاه همراهان، شرایط آمد و 

شد و عملکرد دانشجویان همه رشته ها در بخش، بهداشت و استریلیزاسیون، امکانات و تجهیزات و مشکلات فضای بخش نامگذاری شدند. 

تعیین گردید. نکاتی  ر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت و سهم هر کد از مجموع کدهای استخراج شده در هر گروهکدهای استخراج شده د

افته یکه در بیان تجربیات هر یک از گروه ها مورد تأکید قرار گرفت، مشخص شد و تفاوتهای موجود در میان این نقاط تأکید، تعیین شد. 

کد استخراج گردید که بررسی این کدها نشان داد دانشجویان اتاق عمل بر مسائل مدیریتی و  246،  در گروه پرستاری و اتاق عمل    ها

نیروی انسانی )بعنوان زیرشاخه مدیریت(، اصول استریلیزاسیون )بعنوان زیرشاخه بهداشت و استریلیزاسیون(، مشکلات فضای بخش و حریم 

ری داشتند و دانشجویان پرستاری بر آموزش، توجه به دستورالعملها و اخلاق حرفه خصوصی)بعنوان زیرشاخه اخلاق حرفه ای( تأکید بیشت

ای، رفاه همراهان، رفتار و عملکرد دانشجو، بهداشت عمومی)بعنوان زیرشاخه بهداشت و استریلیزاسیون(، امکانات و تجهیزات بخش، توجه 

 بیشتری داشتند.

جانبه و شناخت چالش های موجود در بخش رستاری و اتاق عمل، جهت پوشش همهآموختگان دو گروه پهمکاری دانش    نتیجه گیری 

 های داخلی جراحی و رفع آنها، مؤثر است.

 

 زیسته، دانشجویان پرستاری، دانشجویان اتاق عملتجربه های کلیدی0واژه
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A-10-8528-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 دخترموانع فرزند آوری از دیدگاه دانشجویان 
 آسیابر کیانی آزیتا ، تبار محمدی شفیقه ، * معصومه حیدری

 heidari@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد -استادیار دانشگاه شاهد 

 

سال گذشته، نرخ باروری کلی در ایران به نصف تقلیل پیدا کرده، اما نکته قابل تامل سقوط بزرگ و سریع این نرخ در  75در طی  مقدمه0

( است، با توجه به 1/2فرزند بوده که کمتر از نرخ باروری در سطح جانشینی ) 8/1این نرخ در ایران  1315ایران است، بطوریکه در سال 

در یکی  1318افزایش نرخ جمعیت این تحقیق با هدف تعیین موانع فرزند آوری از دیدگاه دانشجویان دختر در سال اهمیت فرزندآوری و 

 از دانشگاه های شهر تهران انجام گرفت. 

تحقیق حاضر، پژوهشی توصیفی است که به صورت مقطعی بر روی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی یکی از دانشگاه های  مواد و روشها0

نفر تخمین زده شد. دراین تحقیق از پرسشنامه  125انجام شد. تعداد نمونه بر اساس مطالعه پایلوت انجام شده  1318هر تهران در سال ش

    استفاده شد.17نسخه spssنگرش به فرزندآوری استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آمار توصیفی و نرم افزار

درصد نمونه ها معتقد بودند که فرزند برای زندگی مشترک لازم و واجب 78بود.  25±8/3ف معیار سن نمونه ها میانگین و انحرا نتایج0  

درصد هم اعتقاد داشتند که ضرورتی برای فرزند آوری وجود ندارد. مهمترین مانع فرزند آوری از دیدگاه دانشجویان نداشتن تمکن  22است. 

ی کودک، مانع شدن فرزند برای ادامه تحصیل، اشتغال، استراحت، مسافرت و ارتباط با دوستان و هم مالی، نداشتن فضای کافی در خانه برا

درصد دانشجویان معتقد بودند که مسئولین بایستی در کنار تبلیغات  15چنین کم بودن مرخصی زایمان و بالا بودن مخارج زایمان بود. 

 ت مالی جهت بارداری و زایمان را در اختیار جوان قرار دهند. برای فرزند اوری، سازوکارهای لازم از جمله تسهیلا

رسد جهت افزایش میل به فرزندآوری در جوانان، بایستی تمهیدات لازم جهت فرزند داشتن مانند امکانات به نظر می بحث و نتیجه گیری0

د و مدت مرخصی زایمان و بالابردن اطلاعات جوانان و مالی، اشتغال، کاهش هزینه های مراقبتهای دوران بارداری و زایمان، افزایش حق اولا

 اصلاح نگرش منفی به فرزندآوری را در نظر گرفت.

 

 فرزندآوری، دانشجویان دختر، موانع های کلیدی0واژه
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A-10-8108-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 چگونه به کودک خبر تشخیص سرطان را بدهیم؟
 فخرموحدی علی دکتر ، * زهرا عبادی نژاد

دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،  -دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 

  سمنان، ایران

 

تعداد کودکان  2525مورد در هر یک میلیون نفر است. پیش بینی می شود در سال   255تا  55میزان بروز سرطان در کودکان بین  مقدمه0

میلیون نفر شود. سرطان و درمان آن با پیامدهایی برای کودک از قبیل ریزش مو، خستگی و کاهش وزن همراه  15مبتلا به سرطان نزدیک 

علت آن را جویا شود با توجه به اهمیت این گروه سنی، مطالعه  است. بروز این علائم و نشانه ها ممکن است منجر به این گردد که کودک

 حاضر به بررسی چگونگی مطلع کردن کودک از بیماری اش می پردازد. 

صورت مروری با رجوع به خلاصه مقالات مرتبط و نیز پایگاههای معتبر جستجوی فارسی و انگلیسی انجام   این مطالعه به مواد و روش0

مورد استفاده شامل گفتن حقیقت، سرطان و کودک بود در نهایت با توجه به معیارهای حذف و َشمول مقالات منتخب شد. کلید واژه های 

 مورد بررسی قرار گرفتند. 

برقراری ارتباط و صحبت با کودک در مورد تشخیص و پیش آگهی سرطان امری سخت است. با این وجود، گرچه بیان حقیقت  یافته ها0

ای کودک هنوز عادی نشده است ولی لازم است کودک تا حدودی با توجه به شرایط از بیماری خویش آگاه گردد. جهت در مورد سرطان بر

خانواده و ترجیحات وی مهم است تا مورد  -درک بهتر کودک از بیماری اش عواملی از قبیل رویکرد پزشک، ارزیابی نیازهای ارتباطی کودک

در زمانی که کودک آرام هست با وی ملاقات کنیم توضیح اینکه کودک  دک، در ابتدا لازم هست توجه قرار گیرند. جهت مطلع کردن کو

سرطان دارد بر حسب سن وی متفاوت است ولی اغلب توجه به صداقت، استفاده از زبان ساده و بیان اطلاعات قابل درک به عنوان 

حل درگیری بدن کودک و نحوه شیوه درمانی به وی گفته می شود. مناسب پیشنهاد می گردد. بر حسب سن کودک، نام سرطان، م رویکرد 

همچنین باید به او اطمینان خاطر داده شود که تنها نیست و تحت مراقبت قرار خواهد داشت. برای کودک بزرگتر توضیح با کتاب یا نقاشی 

اقع کردن داشته باشد در همین راستا پاسخ وکشیدن شیوه مناسبی برای گفتن حقیقت در مورد بیماری است. کودک بایستی فرصت سوال 

بینانه منجر به کاهش ترس وی می شود. علاوه بر موارد گفته شده نیاز است تا اجازه دهیم کودک گزینه های درمانی مد نظر خویش را 

طف و احساسات خویش را بیان کند همچنین توجه به احساسات کودک امری مهم بوده و لازم است فرصتی در اختیار وی قرار دهیم تا عوا

 ابراز کند. 

توان با  -گفتن حقیقت به کودک در مورد تشخیص سرطانش گرچه واقعیتی تلخ و سخت به شمار می آید ولی می بحث و نتیجه گیری0

 توجه به موارد فوق به تیم مراقبتی و کودک به ترتیب در جهت بیان و درک بهتر بیماری کمک کرد.

 

 دن، کودک، سرطانمطلع ش های کلیدی0واژه
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A-10-8927-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 روی بر کنترل بیماری دیابت نوع دو0 یک مطالعه مروریتأثیر آموزش تغذیه و پیاده
 3، روزبه بهزاد2، آرمان سید متین2لازمی سخویدی محسن، 1پورموحد زهرا

پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم عضو هیئت علمی، دکترای تخصصی پژوهشی، گروه آموزش  .1

 پزشکی شهیدصدوقی یزد، یزد، ایران

 . دانشجوی پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران2

 ه تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، یزد، ایران. دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، کمیت3

 

ت یا بدنی از پیشرففعالیت دهد. : دیابت نوعی اختلال متابولیک پیچیده و مزمن است که غلظت گلوکز خون را افزایش میسابقه و هدف

می اندازد؛ ارتقاء فعالیت بدنی باید به عنوان یک اصل در مراقبت کند یا آن را به تأخیر اختلال در تحمل گلوکز در افراد پرخطر جلوگیری می

غذایی مطلوب برای بیماران دیابتی به طور چشمگیری بر کنترل قندخون موثر است. این مطالعه با از دیابت باشد. همچنین استفاده از رژیم

 نجام شد.هدف تعیین تاثیر آموزش تغذیه و پیاده روی بر کنترل بیماری دیابت نوع دو ا

ای هروی، فعالیتهای دیابت، آموزش تغذیه، کنترل، دیابت نوع دو، پیاده واژهاین مقاله از نوع مروری با جستجوی کلید روش جستجو0 

انجام و  PubMed, Google Scholar, SID, Magiran, Scopusهای اطلاعاتی آنلاین های انگلیسی آنها در پایگاهبدنی و معادل

مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به معیارهای  2511تا آپریل  2514ت فارسی و انگلیسی از میان مقالات منتشر شده از آپریل نتایج مقالا

 مقاله بررسی شد.  14نتایج   ورود و خروج،

م نند وضعیت سیستاست با عوامل مختلف ماهای گوناگون بیان شدهروی به بیماران دیابتی که به مدلآموزش تغذیه و پیاده یافته ها0

(، میزان فعالیت روزانه، سابقه خانوادگی، سن ابتلا به بیماری، مدت زمان ابتلا به بیماری، BMIای، شاخص توده بدنی)ایمنی، الگوی تغذیه

 گلیسیرید و انعطاف پذیری در مقابل تغییر سبک زندگی مرتبط است.بیماری فشار خون، سطح تری

گیر بر هموگلوبین گلیکوزیله، میزان مصرف نشاسته در رژیم غذایی، کنترل یاده روی باعث تاثیر چشمآموزش تغذیه و پ نتیجه گیری0 

فشارخون، تعادل در مصرف قندهای ساده و پیچیده، پیشگیری از ابتلا به دیابت حاملگی، تغییر در سبک زندگی، ترک سیگار، بازگشت به 

ها در رابطه با کاهش وزن و افزایش مصرف قند قل آسیب پوستی، کاهش هزینهمحدوده طبیعی شاخص توده بدنی و کاهش وزن با حدا

توان گفت طراحی و تدوین یک برنامه شامل آموزش گردد. با توجه به مطالعات بررسی شده میهای طبیعی بدن زندگی میتوسط متابولیسم

های درمان بیماران دیابتی . همچنین این روش در کاهش هزینهتواند در درمان و کنترل بیماران دیابتی موثر باشدروی میتغذیه و پیاده

 نوع دو تاثیر دارد.

 

 آموزش تغذیه، دیابت، دیابت نوع دو، کنترل، پیاده روی های کلیدی0واژه
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A-10-2501-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 همودیالیزبررسی ارتباط سلامت روان با کیفیت خواب بیماران تحت درمان با 
 2مهدی بصیری مقدم ،1شیرین مددکار دهکردی

 شهرکرد، ایران مربی، گروه پرستاری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی،  
 پزشکی گناباد، ایران کارشناسی ارشد پرستاری گرایش اموزش کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم2

بیماران همودیالیزی به علت مزمن بودن ماهیت بیماری و تهاجمی بودن روش درمانی سلامت روانی و کیفیت خواب  سابقه و هدف0

وش رنامطلوبی دارند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سلامت روان با کیفیت خواب در بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شد. مواد و 

بیمار تحت درمان با همودیالیز به روش  15در این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی که در شهرستان های گناباد و یزد انجام شد،  ها0

تصادفی انتخاب شدند. وضعیت سلامت روان با پرسشنامه گلدبرگ و هیلر و کیفیت خواب با پرسشنامه پیتزبرگ ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل 

 و استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.  14نسخه   spssرم افزار داده ها با ن

 55/5آزمون کای اسکوئر ارتباط آماری معنی داری بین سلامت روان با کیفیت خواب بیماران تحت درمان باهمودیالیز را نشان داد) یافته ها0

P< نامطلوب در بیماران اثرات منفی بر کیفیت خواب آنها بر جای می گذارد. (. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سلامت روان

 لذا توصیه می شود برنامه های مداخله ای با هدف ارتقای کیفیت خواب و سلامت روان بیماران اجرا گردد.

 

 سلامت روان، کیفیت خواب، همودیالیز های کلیدی0واژه
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A-10-7940-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 اسکلروزیس0 مقاله مروریعوامل مؤثر بر سازگاری بیماران مولتیپل
 2(PhD) ، محمدرضا عسگری1(MScصغری گلی روشن )

 

 دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران تحقیقات کمیته -1

 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات مراقبت -4

 

اری دهد. سازگاری با بیماست که زندگی افراد را برای مدت زمان طولانی تحت تأثیر قرار میمولتیپل اسکلروزیس بیماری  سابقه و هدف0

تواند منجر به مدیریت و مراقبت بُعدی است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. شناسایی این خصوصیات میمزمن یک فرایند چند

ز عملکرد بهتر در بیماران مبتلا شود. این مطالعه مروری با هدف بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری بیماران بالینی مؤثر و متعاقباً برو

 اسکلروزیس انجام شده است. مولتیپل

درباره موضوع  2511تا  2515های در این مقاله مروری، به بررسی کلی مطالعات انگلیسی و فارسی منتشر شده بین سال روش جستجو0

( Scopus، و SID ،Science direct ،Pubmed ،Google scholarهای اطلاعاتی داخلی و خارجی )شامل: طریق پایگاهمربوطه از 

 مقاله بررسی گردید. 25انجام شد. در مجموع از مطالعات بدست آمده، با توجه به معیارهای ورود و خروج، 

های درمانی بینی و ناخوشایند، پروتکلمروری بر مقالات نشان داد که متغیرهایی نظیر: وضعیت بیماری و بروز علائم غیرقابل پیش ها0یافته 

های دفاعی مثبت، حمایت اجتماعی، مقابله متمرکز بر حل و عوارض جانبی داروها، ناتوانی شناختی، سطح استرس، بکار گرفتن مکانیسم

بینی، امید، کنترل خود، خودکارآمدی، پاسخ عاطفی د مثبت، اعتماد به نفس، شناسایی علایم مشکلات سازگاری، خوشمسئله، ارزیابی مجد

ناخوشایند )نظیر: شوک، انکار، ترس، اضطراب و افسردگی، احساس گناه، بدبینی، عصبانیت و...(، چگونگی ادراک از زندگی و آینده، فقدان 

های بهداشتی، فشارهای های مراقبتای اجتماعی، تسلیم بیماری شدن و احساس درماندگی، محدودیتجستجوگر سلامت، انزو رفتارهای

 توجهی در فرایند سازگاری تأثیر گذارند. ثباتی سیاسی، به طور قابلاقتصادی و بی

دهندگان خدمات رو ارائهز اینا  نتایج حاکی از اهمیت درک فرایندهای عاطفی و شناختی درگیر در فرایند سازگاری است. گیری0نتیجه

 کار گیرند.کارهایی را برای ارتقاء سازگاری بهسلامتی بایستی هنگام تعامل با این بیماران از نیازهای روانی آنان آگاه باشند و راه

 

 ای، مطالعه مروریاسکلروزیس، سازگاری، راهبردهای مقابلهمولتیپل های کلیدی0واژه
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A-10-7688-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

مقایسه برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه در ایران و ملبورن استرالیا و ارائه راه 

 تطبیقی -کارهای پیشنهادی برای ارتقاء در ایران 0 یک مطالعه توصیفی 
 نوبهار منیر دکتر ، * حسن بابامحمدی ، اشرفی زهرا

 n_ashrafi.nursing@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشگاه علوم پزشکی سمنان استادیار 

 

امروزه مطالعات تطبیقی به عنوان یکی از بهترین شیوههای تحقیقاتی در امور آموزشی و برنامهریزی مورد توجه پژوهشگران میباشد،  مقدمه0

چرا که در آن تفاوتها وشباهتهای نظامهای آموزشی به منظور کشف نقاط قوت و ضعف بررسی میشود. این مطالعه با هدف مقایسه برنامه 

 سی ارشد پرستاری ویژه ایران با دانشکده پرستاری ملبورن استرالیا انجام گرفت. آموزشی مقطع کارشنا

در دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد، دادههای مورد نیاز درباره تازهترین  1317در مطالعه توصیفی تطبیقی که در سال  روش کار0

با مروری بر تاریخچه و جزئیات برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد برنامه آموزش کارشناسی ارشد پرستاری از راه جستجو در اینترنت و 

پرستاری ویژه ایران و دانشکده پرستاری استرالیا کسب گردید. دادهها با استفاده از الگوی بردی در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری 

 و مقایسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

و نقشها در هر دو دانشگاه شباهت داشت. ضوابط ورود به دوره در ایران داشتن مدرک کارشناسی، سابقه اهداف، باورها، رسالت  ها0 یافته 

کاربالینی و قبولی در آزمون میباشد. در استرالیا علاوه بر آن، داشتن مدرک دورههای آموزشی کمکهای اولیه و مدرک زبان ضروری است. 

ه بصورت پاره وقت نیز وجود دارد. از سوی دیگر دانشجویان واحدهای درسی آموزشی روش در استرالیا برخلاف ایران امکان گذراندن دور

 تدریس را نگذراندهاند، اما به عنوان عضو هیئت علمی در مراکز آموزشی و دانشگاهها به کار گمارده میشوند. 

م آموزشی تکمیلی جهت تربیت مدرسین، ارائه کریکولو: به کارگیری روشهای پاره وقت برای پذیرش دانشجو، طراحی برنامههای نتیجه گیری

 متمم متناسب با نیاز جامعه و بیماریهای شایع محل خدمت برای بهبود برنامه کارشناسی ارشد ویژه پرستاری در ایران پیشنهاد میشود

 

 امه درسی، ایران، استرالیاالگوی بردی، کارشناسی ارشد پرستاری، پرستاری مراقبت ویژه، نظام آموزشی، برن های کلیدی0واژه
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A-10-7688-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 جایگاه پرستاران در صنعت گردشگری پزشکی0 یک مقاله مروری روایتی
 3، عباسعلی ابراهیمیان2، سکینه جعفری1زهرا اشرفی

 سمنان، سمنان، ایران.دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی 1

 .استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران2

 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران. استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت3

د وضعیت اقتصاد کشورها مورد توجه : امروزه گردشگری پزشکی به عنوان شاخهای از گردشگری با نقش کلیدی خود در بهبوزمینه و هدف

پژوهشگران قرار گرفته است. مقاله حاضر با هدف بررسی نقش پرستار به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم درمان در این صنعت انجام شده 

 است. 

معتبر و کلیدواژه های (پرستار  مقاله انگلیسی و فارسی با استفاده از جستجو در پایگاههای 277در این مقاله مروری، ابتدا  مواد و روشها0

( گردشگری پزشکی، نقش پرستار)، Scientific Information Database (SIDو Scopus, Web of Scienceو رشته پرستاری، 

 مقاله متناسب 41بدون محدودیت در نوع مطالعه، شناسایی شدند. با بازخوانی مقالات و بررسی بیشتر،  2711تا  2774در فاصله سالهای 

 با موضوع و هدف مطالعه، برای بررسی و مقایسه و کشف هدف مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت. 

: مواردی چون طرز برخورد پرستار، هماهنگی پرستار با تیم درمان، مراقبت پرستاری به موقع، توضیح اقدامات، احترام به حریم ها یافته

خصوصی بیمار و مهارت انجام کارهای تخصصی به عنوان موارد قابل توجه و تأثیرگذار در رشد صنعت گردشگری پزشکی لیست شده اند. 

آن است که علی رغم اهمیت نقش پرستار در تیم درمان، به این مهم پرداخته نشده است. توجه مدیران و  نتایج حاکی از گیری0 نتیجه

 پژوهشگران به جایگاه پرستار در صنعت گردشگری، بهبود وضعیت سلامت، درمان و بالطبع آن رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

 

 گردشگری، گردشگری پزشکی، پرستار های کلیدی0واژه
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A-10-2753-3 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 گزارش یک مورد فیستول دئودنوم به پوست و خروج مستقیم مواد غذایی از پوست شکم
 2، نفیسه شمس ناتری 1زهرا زمانی

 های پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایرانمرکزتحقیقات مراقبت نویسنده اول و مسئول: -1

 مامایی گرایش بهداشت باروریکارشناسی ارشد -2

 

سنگ های کیسه صفرا از شایع ترین علت های انجام کوله سیستکتومی محسوب می گردد. کوله سیستکتومی به صورت  سابقه و هدف0

ای و مجرای کبدی )کانال لاپاراسکوپیک و یا باز انجام می گردد. مجرای مشترک صفراوی، مجرائی است که از یکی شدن مجرای کیسه

 آید. هدف این مطالعه ارائه و توضیح یک کیس نادر می باشد. وجود مییستیک و هپاتیک( بهس

پژوهش حاضر یک مطالعه گزارش موردی است که اطلاعات از طریق مشاهده و مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای، بررسی اطلاعات  روش کار0

 پرونده و آزمایشات بالینی جمع آوری شده است. 

مجرای مشترک صفراوی  ساله به علت سنگ کیسه صفرا تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی و آناستوموز  42بیمار آقای  گزارش بیمار0

 (Common bile duct  به دئودنوم قرار گرفته است. محل آناستوموز در هفته اول لیک پیدا کرده و دو هفته )TPN  تراپی شده است

 3ت. در عمل جراحی دوم، قسمتی از ژژنوم را در محل لیک آناستوموز فیکس می کنند. بعد کیلوگرم کاهش وزن پیدا کرده اس 5همچنین 

ماه همچنان از محل آناستوموز لیک داشته و با تغذیه از طریق دهان مواد غذایی از زخم ناحیه عمل شکم خارج می شده است. بیمارسابقه 

یمارستان های آموزشی شهر اصفهان مراجعه می کند و در آنجا سونوگرافی درمان لنفوم هوچکینی نیز داشته است. بیمار مجدد به یکی ب

شکم و لگن، آزمایشات کامل خون و ادرار انجام داده است. درعمل جراحی سوم مجرای مشترک صفراوی آزاد شده و قسمت دیستال مجرا 

گی دئودنوم ترمیم شده و تی تیوپ فیکس شده بسته شده همچنین قسمت پروگزیمال به ژژنوم متصل و استنت قرار داده شده است. پار

در اعمال جراحی برای این بیمار عوارض نظیر کاهش وزن، پارگی دئودنوم، خروج مواد غذایی از روی شکم، اختلالاتی  است. نتیجه گیری: 

راقبتهای پرستاری و آموزش همچون آنمی، ترومبوسایتوپنی،کمبود ویتامین ایجاد شده بود که می توان با شناخت آنها در جهت بهبود م

 تلاش کرد.  های لازم به پرستاران

 

 مجرای مشترک صفراوی، دئودنوم، آناستوموز های کلیدی0واژه
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A-10-8507-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان
 4، شیما حقانی3، زهرا عبدالرضا قره باغ  2، شیوا صالحی 1*آذین چاکری

 

 . نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری1

. مربی،عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و 2

 فوریت ها ، دانشگاه تهران

 ی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران. مربی،عضو هیئت علم3

 .کارشناس ارشد آمار زیستی،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،دانشکده بهداشت4

 

ا از ر ایم که افراد بسیاری به دلیل این بیماری جان خودمی شنویم و شاید این مسئله را بارها شنیده  را "سرطان": امروزه دائماً نام مقدمه

و روحی زیادی را تجربه می کنند که کیفیت زندگی آن ها را به طور چشمگیری نسبت   دست داده اند. : بیماران با سرطان مسایل جسمی

به زندگی سایر بیماران کاهش می دهد. در حال حاضر بررسی کیفیت زندگی به عنوان یک موضوع مهم در مطالعات بیماریهای مزمن، به 

رح می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان در جهت ارتقاء کیفیت خصوص سرطان مط

 زندگی این بیماران می باشد 

 تنفر از بیماران تازه تشخیص داده شده سرطان کولون و ریه بودند که برای نخستین بار جه 65در این مطالعه توصیفی، نمونه ها  روش ها0

درمان بستری شده و به روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد شده اختصاصی سنجش 

 ( استفاده گردید. QLQ-C30کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان)

وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، شغل و فرزند : یافته های پژوهش بیانگرآن بود که از میان متغیر های دموگرافیک ، سن، جنس، یافته ها

(و وضعیت اقتصادی با کیفیت زندگی ارتباط معنی دار آماری  p<5/551با کیفیت زندگی ارتباط معنی دار آماری داشتند)

 (. p=0/592نداشت)

 55ه به میانه نمره ابزار که بدست آمده که باتوج 53/41مطالعه حاضر نشان داد که میانگین کیفیت زندگی در این مطالعه نتیجه گیری 0

نمرات حیطه عملکردی و علائم نیز به ترتیب   است، مشاهده می شود که نمره کیفیت زندگی بیماران سرطانی کمتر از میانه بوده است.

رطانی ن سبدست آمده است که باز هم مشاهده می شود پایین تر از سطح میانه می باشد.بنابراین کیفیت زندگی بیمارا 58/36و  83/45

 پایین تر از سایرین می باشد.

 

 کلید واژه ها: سرطان، کیفیت زندگی بیماران سرطانی های کلیدی0واژه
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A-10-9011-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 بیابررسی میزان استرس و اضطراب در روز بعد از عمل جراحی بیماران مبتلا به شکستگی استخوان تی
 3، عباسعلی ابراهیمیان2خدیجه فضلی شورکایی،  1دکتر علی فخرموحدی

مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری، گروه پرستاری کودکان و بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،  -1

 سمنان، ایران

 ، ایرانکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان  -2

های ویژه و اورژانس، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری، گروه پرستاری مراقبت -3

 سمنان، سمنان، ایران

 

ماران تی روی بیباشد که علاوه بر اثرات جسمانی، دارای عوارض روانشناخبیا از تروماهای رایج میهای استخوان تیشکستگی سابقه و هدف0

کنند. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان استرس و باشد. بیماران معمولا درجات متفاوتی از استرس و اضطراب را تجربه میمبتلا نیز می

 بیا بعد از عمل جراحی انجام گردید. اضطراب در بیماران مبتلا به شکستگی استخوات تی

بیا بودند. اطلاعات توسط فرم مشخصات فردی، پرسشنامه اضطراب بیمار مبتلا به شکستگی تی 145: جامعه پژوهش شامل هامواد و روش

آوری شدند. ( جمع15آنالوگ بینایی استرس)در محدوده امتیازی صفر تا  ( و مقیاس 85تا  25برگر )در محدوده امتیازی شخصیتی اشپیل

 مورد تحلیل قرار گرفتند.  درنهایت اطلاعات بدست آمده توسط آمار توصیفی و استنباطی

درصد بیماران مرد و مابقی زن  6/68سال بود.  85تا  18سال بود که در محدوده سنی  68/45 ±13/15میانگین سنی بیماران  ها0 یافته

درصد بالاتر از دیپلم بودند. میانگین میزان استرس و  1/12درصد دیپلم و  7/35درصد زیردیپلم،  5/56بودند. از نظر سطح تحصیلات 

درصد( متوسط و مابقی خفیف بودند.  6/78کثریت بیماران دارای اضطراب)بود. ا 21/35±41/5و  54/4±11/4اضطراب به ترتیب برابر با 

داری بیشتر بود. استرس ( نسبت به زنان به صورت معنیP=538/5( نسبت به مردان، و اضطراب در مردان)P=551/5میزان استرس در زنان)

داری مشاهده ن اضطراب و استرس نیز ارتباط معنی(. بیr=  -188/5و  P=526/5دار مثبت و معکوسی با سن داشت)همچنین ارتباط معنی

 داری از نظر اضطراب و استرس بر اساس سطوح تحصیلات دیده نشد. نشد. همچنین بین اختلاف معنی

میزان استرس در مردان و زنان متفاوت از اضطراب شخصیتی بود که خود نشاندهنده شرایط و موقعیت تنش زای حاد گیری0 نتیجه 

وان تطوریکه مردان بهتر تحمل کرده بودند. همچنین از آنجایی که ارتباطی بین استرس و اضطراب شخصیتی مشاهده نشد، نمیباشد به می

 زا در نظر گرفت.پایه اضطرابی هر فرد را عامل پیش بینی میزان استرس در شرایط حاد و تنش

 

 بیا، بیماراناسترس، اضطراب، شکستگی تی های کلیدی0واژه
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A-10-9053-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 اثر سن بر درک درد قلبی
 *1، محسن سلیمانی3، مجید میرمحمدخانی2، لیلا سادات کشفی 1قدس اصغر علی

 مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .1
 دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی،کارشناسی ارشد مراقبت .2

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .3

 

 

درد یک محرک ناخوشایند ناشی از آسیب بافتی بالقوه یا واقعی است و به عنوان علامت حیاتی پنجم، یک مکانیسم دفاعی  0 سابقه و هدف

برای بدن محسوب می شود. اکثر بیماریها و از جمله بیماریهای قلبی موجب بروز درد میشوند اما اشخاص مختلف نسبت به درد واکنش 

  ن مطالعه بررسی درک درد بیماران قلبی با توجه به سن بیماران است. میدهند. هدف از ای متفاوتی نشان 

بیماران مبتلا به سندروم کرونری حاد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان که شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب  0 هامواد و روش 

م کرونری حاد، عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم وجود اختلالات روانی شدند. معیارهای ورود شامل: تمایل به شرکت در مطالعه، ابتلا به سندر

( VASشناخته شده بود. پس از کسب رضایت آگاهانه از بیماران، قبل از مداخله درمانی، شدت درد آنها از طریق ابزار دیداری سنجش درد )

  اندازه گیری شد. 

نفر زن بودند. درد قلبی در بیماران زن و مرد  63بیمار مرد و  65  سال بود.  32/61± 68/8میانگین سن بیماران مورد مطالعه ها0 یافته 

=(. نتایج آزمون آماری پیرسون نشان داد سن با درد قلبی همبستگی معنی داری دارد P 638/5تفاوت آماری معنی داری نشان نداد )

(218/5 r=  ،513/5Pدر طبقه بندی گروههای سنی نیز آزمون آماری آن .)= وا حاکی از وجود اختلاف معنی دار بین گروههای سنی بود

(54/5 P کمترین درد مربوط به گروه سنی زیر .)=سال بود.  61-75سال و بیشترین آن مربوط به گروه سنی  55  

دت شدر این مطالعه شدت درد با افزایش سن نسبت مستقیم داشت و در مقایسه گروههای سنی مشخص شد بیشترین  نتیجه گیری0 

سال بود و گروههای سنی قبل و بعد از آن شدت درد کمتری را تجربه کرده بودند. طبیعی است در سالمندان با  61-75درد در سنین 

سال رخ می دهد. مطالعات  75افزایش سن بطور فیزیولوژیک درک درد کاهش می یابد. به نظر می رسد این مشکل در بیماران بالای 

 به نقطه برش کاهش درک درد ضروری به نظر می رسد.بیشتری برای دست یافتن 

 

 سن، درد، سندروم کرونری های کلیدی0واژه
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A-10-9053-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 تاثیر چاقی بر سندروم کرونری حاد
 *1، محسن سلیمانی3، مجید میرمحمدخانی2، لیلا سادات کشفی 1قدس اصغر علی

 پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات مراقبتهای  .4
 های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانکارشناسی ارشد مراقبت .5

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .6

 

در سراسر جهان بویژه در کشورهای درحال توسعه است. چاقی نه تنها خطر ابتلا به بیماریهای  چاقی یک مشکل اصلیسابقه و هدف0 

، سندروم متالولیک، آپنه انسدادی 2دهد بلکه فشار خون بالا، دیس لیپیدمی، مقاومت به انسولین، دیابت نوع کرونری قلب را افزایش می

های قلبی و مرگ ناگهانی قلبی را به همراه دارد. ز وریدی و آمبولی ریوی، آریتمیخواب و افزایش فشار شریان ریوی، سکته مغزی، ترومبو

 هدف از این مطالعه بررسی اثر چاقی بر بیماری سندروم کرونری حاد می باشد. 

ضایت آگاهانه بیمار سندروم کرونری حاد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان پس از اخذ ر 128در این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها0

وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک استفاده شد. قد بیماران توسط یک نوار متر که به دیوار 

چسبانده شده بود اندازه گیری شد و وزن آنها توسط یک ترازوی دیجیتال که صحت اندازه گیری آن توسط مهندس تجهیزات پزشکی تایید 

 شد و مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. SPSSاندازه گیری شد. داده ها وارد  بود  شده

بیماران مبتلا به سندروم  %1/15بود. فقط   32/61 ± 68/8  بیماران مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سن بیماران % 8/55  یافته ها0 

( بیماران دچار افزایش وزن و چاقی بودند. درصد بیماران دچار سندروم % 1/81کرونری حاد شاخص توده بدنی طبیعی داشتند و بقیه )

   کرونری بر اساس شاخص توده بدن در نمودار زیر نشان داده شده است. 

افراد جامعه دارای چاقی و اضافه وزن هستند. این در حالی است که نتایج این مطالعه نشان می  %45بر اساس آمار حدود  نتیجه گیری0

درصد بیماران قلبی چاق یا افزایش وزن دارند. که نشاندهنده افزایش بیش از دو برابری شانس ایجاد بیماری قلبی در بیماران با  1/81دهد 

این آموزش و آگاهی به مردم می تواند میزان افزایش وزن و چاقی را کاهش دهد و بدنبال آن بیماریهای مرتبط با افزایش وزن است. بنابر

 چاقی و از جمله بیماریهای قلبی کاهش یابند.

 

 بیماری قلبی، چاقی، شاخص توده بدن های کلیدی0واژه
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A-10-8486-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 کاری پرستاران و عوامل مؤثر بر آن0 مقاله مروریزندگیمفهوم کیفیت 
 2، علی فخرموحدی2محسن سلیمانی ،1صغری گلی روشن

 دانشجوی دکتری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران. -1

 پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانهای پرستاری، دانشکده دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت -2

 

کنند. این فشارهای محیط زای جسمی و روانی زیادی را در طول حرفه خود تجربه می:پرستاران استرس و حوادث آسیبسابقه و هدف

ه شود. رمانی، پرخاشگری و حتی ترک حرفتواند منجر به فرسودگی، خستگی، افزایش خطای دکاری با تاثیر بر کیفیت زندگی پرستاران می

 است.  "کیفیت زندگی کاری"کننده برای سلامت روان پرستاران دارد، مفهومبینییکی از مفاهیمی که تأثیر مثبت و معناداری و حتی پیش

رباره موضوع از طریق د 2511تا  2515های در این مقاله مروری به بررسی مطالعات انگلیسی و فارسی منتشر شده بین سالروش جستجو0

( پرداخته شد. در مجموع با توجه scopus, pubmed,web of science, science direct, sidهای اطلاعاتی داخلی و خارجی)پایگاه

 مقاله استفاده گردید.  28به معیارهای حذف از 

 که کارکنان چه نگرش و احساسی نسبت به شغل کندکاری یک مفهوم پیچیده و چندبعدی است و در واقع بیان میزندگیکیفیتها0یافته

شود تا بتوانند کیفیت باشد و فرآیندی است که توسط افراد سازماندهی میخود دارند. این مفهوم نشان دهندۀ درک افراد از سازمان می

و طوریکه از یک ساست. بهمطرح شده عنوان یک فرایند و پیامدطور همزمان ارتقاء دهند. این مفهوم بهزندگی خود و اثربخشی سازمان را به

شی، ارز –شامل فرایند ادراک و تعامل پرستاران با تمامی ابعاد کاری خودشان است که مفهومی ذهنی، قضاوتی، پویا و دارای ابعاد شخصی 

واملی ان یا بیماران گردد. عتواند منجر به نتایجی مثبت یا منفی برای سازمان، پرستارای است و از سوی دیگرمیعملکردی، مدیریتی، حرفه

کاری و تعدد شیفت، نظیر تعادل بین کار و زندگی، احساس رفاه عمومی، مشارکت کارکنان، استرس شغلی، ایمنی محیط کار، حجم

جزء ای های برابر برای رشد، پرداخت منصفانه و کافی، مدیریت مشارکتی، کارتیمی، رضایت شغلی، حمایت سازمانی و استقلال حرفهفرصت

 باشند. کاری میزندگیعوامل مؤثر بر کیفیت

 ملاتعیین عوو یابی ، ارزسیربرای پرستاران اثرگذار است، از آنجایی که این مفهوم هم روی زندگی شخصی و هم زندگی حرفهگیری0نتیجه

 حرفه تأثیرگذار باشد. وریتواند بر بهرهکه میست امدیریتی ی هااملزآن از ابر مؤثر 

 

 کاری، پرستار، عوامل مؤثرزندگیکیفیت ای کلیدی0هواژه
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A-10-9137-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 ارتباط حسیاست اخلاقی با ترک از حرفه در پرستاران
 * سمیه افشارلو

 somayeafsharloo@yahoo.com دانشگاه تربیت مدرس -دانشجوی کارشناسی ارشد 

 

پرستاران در حرفه مراقبتی با موقعیت های جدی مواجه می شوند که نیاز به توانایی های اخلاقی و قانونی در تصمیم گیری اخلاقی مقدمه0

دارند. عدم توانایی در رویارویی با مشکلات اخلاقی در محیط کار موجب می شود تعدادی از پرستاران حرفه خود را ترک کنند، زیرا مسائل 

کار سبب بروز دیسترس های اخلاقی وافزایش ترک حرفه پرستاری می گردد.این مطالعه با هدف بررسی ارتباط حساسیت اخلاقی در محیط 

 اخلاقی با ترک از حرفه در پرستاران انجام شده است. 

و مقیلس MSQقی پرستار با استفاده از ابزار حساسیت اخلا 165همبستگی بود.که در آن -این پژوهش یک مطالعه توصیفیمواد و روش ها0

شدند و توسط آمار توصیفی )جداول،میانگین  spss 21پیش بینی ترک خدمت مورد بررسی قرار گرفتند.داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 

 تی مستقل(تجزیه تحلیل شدند. یافته  وانحراف معیار (و آمار استنباطی )آزمون رگرسیون خطی و آزمون واریانس،آزمون تعقیبی شفه

( که آزمون تعقیبی شفه این اختلاف p=0/005ها:نتایج مطالعه بین حساسیت اخلاقی با بخش محل کار اختلاف معنی داری مشاهده شد)

مشاهده ICUولی کمترین میزان در بخشCCUنشان داد.طوری که بیشترین میزان حساسیت اخلاقی در بخش CCUبا ICUرابین بخش 

ارتباط  p=0/12بخش p=0/92سابقه کار p=0/57تاهل p=0/1جنس p=0/98ترک حرفه با سن  شد.همچنین این آزمون بین تمایل به

 معنی داری را نشان نداد. 

نتایج مطالعه نشان داد که پرستاران از حساسیت اخلاقی بالایی برخوردارند لذا آموزش راههای کنترل و مدیریت این حساسیت نتیجه گیری0

 شود تا این حساسیتبالا منجر به ترک از حرفه و عواقب آن نگردد.  از طرف مسئولین و مدیران توصیه می

 

 حساسیت اخلاقی، ترک حرفه، وجدان اخلاقی های کلیدی0واژه
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A-10-4454-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 بررسی ارتباط بین اضطراب مادر در دوران بارداری با اختلال کمبود توجه و بیش فعالی کودک
 3مریم سادات بوجاریان ،2محمود بخشی ،1لیلا رادرزم

 مربی، گروه پرستاری کودکان، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران -1

 استادیار گروه هوشبری و اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران-2

 دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانکمیته تحقیقات -3

 

اختلالات اضطرابی در دوران بارداری شایع هستند، و ممکن است اضطراب در این دوران عوارض جانبی بر مادر و نوزاد  سابقه و هدف0

رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین اضطراب مادر در دوران بارداری با اختلال کمبود توجه و بیش فعالی کودک داشته باشند. از این

 انجام گردید. 

ساله از مدارس  8و  7نفر از کودکان گروه سنی  242باشد که در آن ای توصیفی تحلیلی میپژوهش حاضر، مطالعه وش ها0مواد و ر 

 STAIها با استفاده از پرسشنامه استاندارد اضطراب ابتدایی سطح شهرستان شاهرود به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده

در کودکان(،  ADHDاستاندارد کانرز والدین و معلمان)جهت بررسی   ران بارداری( و پرسشنامه های)جهت بررسی اضطراب مادران در دو

 با کمک ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد.  16نسخه   SPSSآوری شدند. تحلیل با استفاده از نرم افزار جمع

)سطح نسبتا شدید( و میانگین نمره کل بیش فعالی  76/51±51/15میانگین نمره کل اضطراب پنهان مادر در دوران بارداری یافته ها0

درصد کودکان دچار اختلال نقص توجه و  5/3)سطح متوسط( بود. از دیدگاه معلمین فقط حدود  57/44±21/12کودک از دیدگاه والدین

نی داری تباط مستقیم و معبیش فعالی بودند. ضریب همبستگی اسپیرمن بین دیدگاه والدین و معلمین در خصوص بیش فعالی کودک ار

(؛ همچنین بین اضطراب مادر در دوران بارداری و دیدگاه والدین در خصوص بیش فعالی کودک، ارتباط r=0.271 , P<50551نشان داد )

(؛ ولی بین اضطراب مادر در دوران بارداری و دیدگاه معلمین در خصوص r= -0.383 , P<50551معکوس و معنی داری وجود داشت )

 (. r= -0.037 , P= 0.563فعالی کودک، ارتباط معنی دار نبود ) بیش

را نشان نداد؛ با این حال با توجه به سطح اضطراب  ADHDیافته های مذکور تاثیر مثبت اضطراب مادر در دوران بارداری بر  نتیجه گیری0

نهاد می شود تحقیق با تعداد نمونه بیشتر تکرار پیش  در کودکان  ADHDنسبتا شدید مادران در دوران بارداری و همچنین سطح متوسط 

 بررسی گردد.  ADHDو رابطه سایر عوامل تاثیر گذار بر 

 

 اختلال کمبود توجه و بیش فعالی، اضطراب مادر، کودک های کلیدی0واژه
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A-10-9515-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 بیماران مبتلا به دیابت نوع دوبررسی تاثیر معنویت درمانی اسلامی بر میزان اضطراب 
 4، یاسر مشتاقی 3، سپیده ابراهیم زاده2،محمد امین حیدری1مهین نادری فر

 عضو هیئت علمی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران-1

 پزشکی زابل، زابل، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران -3

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران -4

 

می باشد. وجود اضطراب از جمله اختلالاتی است که در این بیماران به وضوح دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیک شایع  مقدمه و هدف0

به چشم می خورد. یکی از این روش های کاهش اضطراب، معنویت درمانی می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر معنویت درمانی 

هم ساختن یک زمینه علمی برای سایر مطالعات بتوان از نتایج اسلامی بر اضطراب بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت تا ضمن فرا

 آن برای برنامه ریزی جهت کاهش اضطراب و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی بیماران دیابتی استفاده کرد. 

بیمار دیابتی  65پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی تک گروهه همراه با پیش آزمون و پس آزمون بود. در این پژوهش  مواد و روش ها0

دارای اضطراب انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار جمع داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر بود. 

جلسه معنویت درمانی اسلامی برای  12بیماران با استفاده از پرسشنامه اشپیل برگر سنجیده شد. سپس  قبل از انجام مداخله اضطراب

دقیقه انجام شد. پس از انجام مداخلات مجددا پرسشنامه  35بیماران توسط یکی از پژوهشگران آشنا به فنون معنویت درمانی به مدت 

های به دست آمده پس از جمع آوری با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی اضطراب در مصاحبه با بیماران تکمیل گردید. داده 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 22نسخه  spssتوسط نرم افزار 

 ± 11/7، 51/55 ± 58/4و اضطراب کلی به ترتیب   اساس نتایج به دست آمده میانگین نمره اضطراب آشکار، اضطراب پنهان یافته ها0 بر 

کاهش یافت .  31/85 ± 55/1و  77/41 ± 62/4، 38/43 ± 61/5بود که پس از انجام مداخلات به ترتیب به  12/115 ± 57/1و  42/54

 (.P<5/551این کاهش به لحاظ آماری معنی دارد بود ) 

معنویت درمانی با تاکید برآموزه های اسلامی می تواند به عنوان یک روش موثر در کاهش اضطراب بیماران مبتلا به  بحث و نتیجه گیری0 

م تدیابت نوع دو و سایر بیماران مزمن به کار گرفته شود. از این رو استفاده از این روش در کنار سایر ابزارها به به دست اندر کاران سیس

 گردد. بهداشت و درمان توصیه می

 

 معنویت درمانی، دیابت، اضطراب، متابولیک های کلیدی0واژه
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A-10-7142-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 تکامل اخلاقی در دانشجویان پرستاری
 3، دکتر فریبا برهانی2زاده، دکتر عباس عباس1*طاهره گیلوری

 سمنان، سمنان، ایران.های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات مراقبت * -1

 دانشگاه علوم پزشکی بم، بم؛ مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. -2

 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. -3

 

ی درک فرد از قوانین و اصولی که باعث تشخیص درست و تکامل اخلاقی به عنوان عاملی برای وسعت بخشیدن به توسعه سابقه و هدف0

حاکم  هایشود که با افزایش سن در مبانی فکری، احساسی و رفتاری اصول و ارزشگردد و به تغییراتی گفته میشود، تعریف میغلط می

ای ت حرفهی مراقبهای اخلاقی برای ارائههای بالینی، نیازمند شایستگیتاران در کنار سایر شایستگیآیند. پرسبر رفتار انسان پدید می

ه، باید ها تعیین کرده عمل کنند بلکهستند، اخلاقی عمل کردن به این معنی نیست که افراد دقیقاً به وظایفی که مسئولان یا قانون برای آن

توان اخلاقی عمل کرد و اینکه چه اقدامی و در چه شرایطی به کار گیرند، اما اینکه به چه میزان میتعهد اخلاقی خویش را نسبت به مسائل 

شود؛ چه اقدامی واقعاً به نفع یا به ضرر بیمار است موضوعی است که به میزان تکامل اخلاقی فرد مربوط ترین اقدام محسوب میمناسب

 به تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری می باشد. شود. بنابراین هدف از این مطالعه پرداختن می

های مرتبط، بین ای در مورد عنوان، با کلیدواژهاین مقاله حاصل مرور متون، جستجوی اینترنتی و مطالعات کتابخانه روش جستجو0

، PubMedهای اطلاعاتی ، با استفاده از پایگاه1315تا  1313برای مقالات انگلیسی و برای مقالات فارسی  2516تا  2515های سال

ScienceDirect7مقاله به دست آمده  23باشد. از میان های ایران می، پایگاه اطـلاعات عـلمی جهاد دانشگاهی و بانک اطلاعات نشریه 

 ، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. مقاله

عرفی )رفتار صرفاً طبق قوانین(، پس عرفی )رفتار  طبق نظریه کولبرگ، تکامل اخلاقی در سه سطح پیش عرفی )اطاعت محض(، ها0یافته

شخصی بر مبنای اصول اخلاقی( قراردارد، بررسی مطالعات منتخب، نشان داد که تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری در سطح متوسط به 

 بالا و در سطح تکامل اخلاقی عرفی قرار داشت.

ریزی و اقدامات لازم جهت شناسایی علل و عوامل بروز مدرسین پرستاری باید برنامهبا توجه به نتایج مطالعات، مسئولان و  گیری0نتیجه 

ی تکامل اخلاقی را فراهم نمایند. در دوره آموزش کارشناسی پرستاری واحدی تحت عنوان اخلاق در پرستاری گنجانده ها در زمینهکاستی

اقی دانشجویان پرستاری باشد. همچنین مدرسین پرستاری به عنوان تواند قدم مثبتی در راستای بهبود تکامل اخلشده است و این می

 توانند سهم به سزایی ایفا کنند.الگوهای اخلاقی می

 

 تکامل اخلاقی، دانشجویان، پرستاری. های کلیدی0واژه
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A-10-7163-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

های دولتی شهر زای مراجعه کننده به بیمارستانزایمان در زنان نخست ازبارداری و ترسهمبستگی اضطراب

 بندرعباس
 2، اشرف بیرامی2، شیلان عزیزی1حمید کشاورز

 دانشجوی کارشناسی، گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران -1

 هیات علمی، گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران -2

 

زایمان در اولین بارداری به دلیل فقدان تجربه بارداری و زایمان دور از انتظار نیست و موجب تجربه ازبارداری و ترس: اضطرابوهدفسابقه

هاشود. لذا میگردد. وجود توام این دو عامل برای مادر و هم برای جامعه مضر محسوب میها منفی در فرایند زایمان و مراحل پس از آن

 زایمان و اضطراب در زنان نخست زا انجام گرفت. ازمطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی میان ترس

گیری در دسترس از زا در سه ماهه سوم بارداری به روش نمونهخانم باردار نخست 132همبستگی، -در این مطالعه توصیفجستجو0روش

انتخاب شدند. معیار ورود به پژوهش  1318های دولتی شهر بندرعباس، در سال میان مراجعه کنندگان به تنها کلینیک زنان بیمارستان

ود. تابعیت ایرانی، بارداری اول، قرار داشتن در سه ماهه سوم بارداری و معیار خروج از پژوهش عدم تمایل به همکاری و رخداد ناگوار اخیر ب

در همه  81/5با روایی و پایایی تعیین شده )بالای  STAIب اشپیل برگر و اضطراCAQزایمان ازترس  ها از پرسشنامهجهت گردآوری داده

های آماری توصیفی و تحلیلی )همبستگی پیرسون( تجزیه و و آزمونSPSSها با استفاده از نرم افزار ها( استفاده شد.دادهابعاد پرسشنامه

 تحلیل شدند. 

و نمره  48/43 ±73/8، میانگین نمره اضطراب34/35 ±67/3، میانگین سن بارداری  23/26 ±34/8ها میانگین سنی نمونهها0 یافته

/ 35زایمان و اضطراب آشکار رابطه معنادار و ارتباط خطی مثبت مشاهده شد )ازبه دست آمد. بین نمره ترس 43/41 ±23/1زایمان ازترس

5 r= ،555/5 pاز=(. بین نمره ترس( 27/5زایمان و اضطراب پنهان رابطه معنادار و ارتباط خطی مثبت مشاهده شد r= ،53/5 p .)=

زایمان زنان نخست زا همراه است، اگرچه ازبا توجه به ارتباط معنادار متغیرها، افزایش اضطراب آشکار و پنهان، با افزایش ترسگیری0 نتیجه

با نزدیک شده به زمان زایمان اضطراب و ترس بیشتر خواهد شد، لازم است عوامل موثر بر شدت این ارتباط ضعیف است. لذا از آنجایی که 

ریزی صحیح و پیشگیری از پیامدهای منفی بروز ترس زنان و باورهای غلط درباره زایمان و اضطراب در طول دوره بارداری جهت برنامه

 شناسایی شود.

 

 زایمان از رسبارداری، ت نخست زا، اضطراب های کلیدی0واژه
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A-10-7541-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 رحمدهانهسال ساکن بندرعباس از سرطان :3-:6متاهل بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان
 3زاده، رحمان مهدی2، زینب السادات موسوی2، شیلان عزیزی2، اشرف بیرامی1پور بابلیفاطمه ولی

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران  -1

 هیات علمی، گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران -2

ی هرمزگان، بندرعباس، ایران ، گروه هیات علمی، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، پژوهشکده سلامت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشک-3

 پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

 

 پیشگیری، تشخیصزنان در سراسرجهان و سومین سرطان شایع و قابلبهداشتیترین مشکلاترحم یکی از مهمدهانهسرطان سابقه وهدف0

بندرعباس از ساکنسال 35-65متاهل زنانوعملکردونگرشآگاهیتعیینباهدفمطالعهباشد. ایناولیه میکامل در مراحلو درمان

 انجام گرفت.  رحم دهانهسرطان

سال مراجعه کننده به  35-65 متاهل زنان نفرنمونه از جامعه مورد بررسی   142مقطعی ، تعداد  -توصیفیدر این پژوهش ها0مواد و روش

پرسشنامه چهاربخش شامل وها، مصاحبهدادهگردآوریساده انتخاب شدند. ابزارتصادفیگیرینمونهروشباس بهبندرعدرمانیبهداشتیمراکز

، ضریب  tواریانس و آزمون دو، آنالیزکایآماریهایشده با آزمونجمع آوری)اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، نگرش وعملکرد( بود. اطلاعات

 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.   ( (P<5/551تحلیل قرار گرفت.ومورد تجزیه 21نسخه SPSSافزار همبستگی پیرسون و نرم

( وعملکرد ) 55از نمره کل  77/25± 71/5( ، نگرش ) 52از نمره کل 14/11 ±  14/8نشان داد که میانگین نمرات آگاهی ) ها0یافته

( بوده که بیانگر میران آگاهی و نگرش نامناسب و همچنین عملکرد در سطح پایین  24از نمره کل  21/8 ±  21/3

و نگرش    (r    ،P<5/551= 277/5باشد و نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین آگاهی )می  رحم دهانهسرطاندرخصوص

(325/5 =r    ،P<5/551)   داری وجود داشت. مثبت و معنیهمبستگیافراد رابطهبا عملکرد 

های نمره آگاهی، نگرش و عملکرد نمونه ها کمتر از متوسط نمره در این پژوهش بوده نمونهمیانگینها نشان داد میزان: یافتهگیرینتیجه

زمینه در  آموزشی در اینمداخلههدف به یک گروهدهنده نیازباشد باتوجه ، این موضوع نشانمطالعه در سطح نسبتا پایینی میمورد

 گردد.توصیه می رحم دهانهآموزشی در رابطه با سرطانهایرفتار است. لذا ضرورت برنامهتغییرجهت

 

 رحمدهانهمتاهل ، سرطانهای کلیدی: دانش، نگرش، آگاهی، زنانواژه های کلیدی0واژه
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A-10-3089-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 درس اصول مدیریت خدمات پرستاری در ایران و امریکامقایسه 
 3، حسن بابا محمدی2، منیر نوبهار1شیلان عزیزی

 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت -1

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و  های پرستاری ودانشیار، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت -2

 .مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشیار، هیات علمی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت-3

 .سمنان، ایران

 

درس اصول مدیریت خدمات پرستاری در ایران با هدف آشنایی دانشجو با مدیریت و رهبری جهت تحقق اهداف سازمانی، واهداف0سابقه

شود. اما نارضایتی برخی دانشجویان در یادگیری این میارائه میوری با تاکید بر کاربرد مبانی مدیریت اسلاافزایش کیفیت مراقبت، بهره

های درسی کشورهای مختلف و استفاده از سازد. بررسی برنامهمیدرس تخصصی، نظام آموزشی را در انجام اهداف خود با مشکل مواجه 

عه باهدف مقایسه درس اصول مدیریت کند. این مطالتری در تدوین و یا تغییر برنامه درسی فراهم میهای موفق دید وسیعتجارب دانشگاه

 خدمات پرستاری در ایران با دانشگاه ویدنر امریکا انجام شد. 

(، اطلاعات مربوطه جهت مقایسه محتوا، تعداد واحددرسی، نحوه و زمان ارائه واحد 1317تطبیقی )-در این مطالعه توصیفیجستجو0روش

 ,PubMed, Springerهای معتبراشت و دانشگاه ویدنر امریکا و پایگاهدرسی اصول مدیریت خدمات پرستاری از سایت وزارت بهد

Science Direct, Wiley, SIDدر رهبریپرستاری،پرستاری،مدیریتپرستاری،کارشناسیدرسیبرنامههایبا استفاده ازکلیدواژه

بردی در چهارمرحله توصیف، تفسیر، همجواری و  ها با الگویوتحلیل دادهپرستاری استخراج گردید. تجزیهخدماتاصول مدیریتپرستاری،

 مقایسه انجام گرفت.

واحد 2واحد تئوری و 3و در امریکا با نام رهبری در پرستاری بصورت 8و دو واحد بالینی در ترم6واحد تئوری در ترم2در ایران ها0یافته 

تضاد، زمان، بحران، استرس، تغییر و ریسک در ویدنر جز رئوس شود. موضوعاتی چون کارگروهی، مدیریت میارائه  8بالینی همزمان در ترم 

 و ویدنر برتقویت مهارت مراقبت مبتنی بر شواهد تاکید شده است. می مطالب، اما در ایران جزفعالیت کلاسی است. در ایران بر مدیریت اسلا

ا، با هدف افزایش کیفیت مراقبت، پس ازاتمام واحدهای این درس با تمرکز بر مدیریت در ایران و تمرکز بر رهبری در امریکگیری0نتیجه

دو ترم از یکدیگر -که در ایران با فاصله یکبالین در ویدنر، درحالی-زمان تئوریگردد. ارائه همتخصصی و آشنایی با سیستم مراقبتی ارائه می

های مدیریتی است. تفاوت ین جنبه آن یادگیری مهارتترتوان یکی را بردیگری برتری داد، زیرا مهماست که نمی شود تفاوتیارائه می

 توان ناشی از عوامل بهداشتی، فرهنگی و دینی موجود هر کشور دانست.محتوای کوریکولوم آموزشی دو دانشگاه را می

 

 اریخدمات پرستبرنامه درسی پرستاری، کارشناسی پرستاری، مدیریت پرستاری، رهبری در پرستاری، اصول مدیریت  های کلیدی0واژه
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A-10-3446-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 ایمونوتراپی در درمان سرطان تخمدان0 یک مطالعه مروری سیستماتیک
 زهرا محمدی 

 دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز /البرز/ایران

 

با وجود پیشرفتهای بسیار در شیمی درمانی ترکیبی و اردیوتراپی0 همچنان گزینه های درمانی فعلی برای بیماران مبتلا به سرطان  مقدمه0

تخمدان ناکافی است و با این حال اکثر زنان دچار عود بیماری می شوندکه هیچ درمان دارویی برای آن وجود ندارد و تحمریک پاسخ های 

به عنوان مثال ایمونوتراپی( ممکن است یک رویکرد مفید برای بهبود پیامد ها در زنان مبتلا به سرطان تخمدان باشد. ایمنی ضد تومور ) 

 هدف از انجام این مطالعه ارزیابی امکان پذیری ایمونوتراپی فعال با آنتی ژن خاص تومور است . 

در پایگاههای اطلاعاتی  2511تا  2558خارجی در فاصله سالهای  این مطالعه با مرور منابع منتشرشده و در دسترس داخلی وروش کار0

pubmed,ElsevierSID,Scopus,ProQuest,IranMedex .انجام شد 

مداخله ای برای ایمونوتراپی اختصاصی در سرطان تخمدان انتخاب شد. ده  56مقاله مروری و  74مقاله بدست آمده 0 324از بین نتایج0

بیمارمبتلا به سرطان تخمدان که پنج عامل ایمونوتراپی فعال و سه عامل ایمونوتراپی غیرفعال  2285ده با کارآزمایی بالینی کنترل ش

 CA-125درموردشان گزارش شده بود0مورد بررسی قرار گرفت.استراتژی که اغلب توصیف شد تجویز آنتی بادی های هدفمند آنتی ژن

می شود0 به سختی توسط سلول های سالم تولید می شود. لذا اکثر مطالعاتی که  تومور بودندمولکولی که توسط سلول های تومور تولید

 ارزیابی کردیم نتیجه مثبت از درمان با ایمونوتراپی خاص را گزارش کرده است. 

لینی این بامحققان پاسخ های سیستم ایمنی را برای بسیاری از استراتژی های مورد مطالعه مشاهده کردند0 اما منافع نتیجه گیری و بحث0

 استراتژی ها باید در کارآزمایی های یزرگ مورد بررسی قرار گیرد

 

 CA-125-تومور-آنتی ژن-ایمونوتراپی-سرطان تخمدان های کلیدی0واژه
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A-10-3614-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 بررسی ارتباط استرس و اضطراب با خودمراقبتی در بیماران تحت همودیالیز
 5و1، راهب قربانی4مریم زیبایی ،3و 2و1*منیر نوبهار

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -1

 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانتحقیقات مراقبت دانشیار، مرکز  -2

 سمنان، سمنان، ایرانو مامایی، دانشگاه علوم پزشکی  پرستاری دانشکده -3

 سمنان، سمنان، ایران پزشکی علوم دکترای عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه -4

 استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران -5

 

باشند. خودمراقبتی به عنوان یکی از رفتارهای ترفیع سلامتی ترین عوارض روانی همودیالیز میاسترس و اضطراب از عمده سابقه و هدف0

یابد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط استرس و اضطراب با است. با کاهش خودمراقبتی، خطر عوارض بیماری و مرگ و میر افزایش می

 خودمراقبتی در بیماران تحت همودیالیز بود. 

نفر از بیماران همودیالیزی در بیمارستان کوثر سمنان به صورت  85انجام شد، تعداد  1316این پژوهش مقطعی در سال  ها0مواد و روش

، اضطراب با پرسشنامه Perceived stress scale (PSS)گیری آسان )در دسترس(، انتخاب شدند. استرس ادراک شده با پرسشنامه نمونه

مراقبتی با چک لیست عملکرد خودمراقبتی و خود State-Trait Anxiety Inventory (STAI)اضطراب اشپیل برگر 

Hemodialysis patients’ self-care measurement scale ویتنی، های شاپیروویلک، منها با آزمونگیری شد. تحلیل دادهاندازه

 بود.  %5دار با سطح معنی SPSS 23.0ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، ضریب همبستگی جزئی انجام شد. نرم افزار مورد مطالعه 

خودمراقبتی خوب داشتند.  %25بیماران متوسط و  %75در این مطالعه هیچ بیماری خودمراقبتی ضعیف نداشت. خودمراقبتی  ها0یافته

 %5/37بیماران استرس ادراک شده کم و  %5/62اضطراب شدید داشتند.  %8/3اضطراب متوسط و  %55بیماران اضطراب خفیف ، 2/46%

، p= 551/5داری دیده شد)بالا داشتند. بین نمره استرس ادراک شده و نمره خودمراقبتی همبستگی منفی و معنی استرس ادراک شده

376/5- =r اما همبستگی اضطراب با خودمراقبتی معنی ،)( 581/5دار نبود =p ،113/5- =r  .) 

ر خودمراقبتی داری بها تاثیر منفی دارد، اضطراب تاثیر معنینتایج نشان داد که استرس بیماران همودیالیزی بر خودمراقبتی آنگیری0 نتیجه

ه اضطراب در زمین تریشود عوامل تاثیرگذار بر استرس این بیماران شناسایی و رفع گردد و تحقیقات بیشنداشت. بنابراین پیشنهاد می

 صورت گیرد.

 

 خودمراقبتی، استرس، اضطراب، همودیالیز. های کلیدی0واژه
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A-10-3614-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 بررسی ارتباط سازگاری با رضایت از زندگی در بیماران دارای استومی
،  7(M.Sc، معصومه نجفی )6(Ph.D، رضا قانعی قشلاق ) 5و2(Ph.D، راهب قربانی )4(M.Scفاضل دهون ) ،* 3و2و1 (Ph.D) : منیر نوبهار

 .8(M.Scمریم جان امیری )

 

 های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایراندانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت  -1

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -2

 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -3

 ری مراقبت ویژه، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایرانکارشناس ارشد پرستا  -4

 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایراناستاد،   -5

 

گیرد، با این وجود دفعی از طریق مجرا صورت می در بیماران دارای مشکلات کولورکتال، استومی به منظور تخلیه مواد سابقه و هدف0

ای در سازگاری و رضایت از زندگی این بیماران منجر شود. هدف این مطالعه تواند به بروز مشکلات عملکردی و تغییرات عمدهاستومی می

 تعیین ارتباط سازگاری با رضایت از زندگی در بیماران دارای استومی بود. 

با  نفر از بیماران استومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران  155طالعه از نوع توصیفی همبستگی بود که در آن این م ها0مواد و روش

 Satisfaction With Life (SWLS)های اطلاعات دموگرافیک، رضایت از زندگی گیری آسان و با استفاده از پرسشنامهروش نمونه

Scale   و سازگاری بل(BAI) Bell  Adjustment Inventory   مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون های

کولموگراف اسمیرنوف، من ویتنی، کروسکال والیس، ضریب همبستگی پیرسن، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی جزیی 

 گرفته شد.  در نظر 55/5و سطح معنی داری  SPSS 23.0استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده 

بود. همبستگی مثبت و   1/53 ± 7/23( و سازگاری 35)از  8/16 ± 4/4انحراف معیار نمره رضایت از زندگی  ±میانگین  ها0یافته  

(، بهداشتی p  ،585/5= r<551/5( و ابعاد سازگاری شامل خانه )p  ،517/5= r<551/5داری بین رضایت از زندگی با سازگاری )معنی

(551/5>p ، 611/5= r(اجتماعی ،)551/5>p  ،465/5= r( عاطفی ،)551/5>p  ،538/5= r( و شغلی ،)551/5>p  ،385/5= r دیده )

 شد. 

ی دار وجود داشت، بنابراین اعضای گروه درمانبا توجه به نتایج مطالعه بین رضایت از زندگی و سازگاری ارتباط مثبت و معنی گیری0نتیجه

ا، ههای ضروری از بیماران و خانواده آنها و حمایتکنند، با ارائه آموزشاستقلال خودمراقبتی بیماران استومی تاکید میباید در حالی که به 

 به تسهیل سازگاری و رضایت از زندگی در بیماران استومی کمک نمایند.

 

 استومی، سازگاری، رضایت از زندگی. های کلیدی0واژه

 

 

 

  



  

(186) 
 

 

A-10-3089-2 

 در بخش پوستر پذیرفته شده

 

 رضایتمندی از طرح پزشک خانواده از دیدگاه پرستاران0 یک مطالعه مروری
 مشیری اسماعیل ، ابراهیمیان عباسعلی ، * شیلان عزیزی

های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، مرکز تحقیقات مراقبت -دانشجو دکتری پرستاری علوم پزشکی سمنان 

 azizi.sh23@yahoo.com ایران.

 

های جدید پرستاری، حرفه را به سمت در دهه گذشته مراقبت بهداشتی تغییرات قابل توجهی داشته است. گسترش گرایش سابقه و هدف0

 ها و افزایش کیفیت خدمات پزشکی پیش برده است. یکی از خدماتهای قاطع، در نتیجه ارتقا سلامت خانوادهتخصصی شدن و تصمیم گیری

نمایند. ایفای نقش می  پزشکی جامعه نگر با هدف دسترسی همگان، طرح پزشک خانواده است که پرستاران به عنوان مراقبین سلامت

در ارائه خدمات باکیفیت دارد. لذا این مطالعه با هدف مروری بر رضایتمندی پرستاران از طرح پزشک خانواده ها نقش مهمیرضایتمندی آن

 ذیرفت. در ایران انجام پ

 PubMed, Springer, Scienceهای معتبر در این مقاله مروری توصیفی، مقالات با استفاده از جستجو در پایگاهجستجو0 روش

Direct, SID بدون محدودیت  2525تا 2515های های مراقبین سلامت، پزشک خانواده و رضایتمندی پرستار در فاصله سالو کلید واژه

مقاله برای نگارش مقاله حاضر استفاده  15در نوع مطالعه، شناسایی شدند. سپس با بازخوانی عمیق چکیده و متن مقالات مرتبط با هدف 

 شد. 

ی شکان و رفع مشکلاتطرح پزشک خانواده با کمبود نیروهای پرستاری مواجه است. بکارگیری پرستاران موجب کاهش بارکاری پز ها0یافته

گردد. رضایت از عملکرد طرح پزشک خانواده بالاتر از متوسط و بیشترین سطح رضایت در وضعیت چون، بیکاری، مهاجرت و ترک شغل می

یکی تر از مشکلات موجود در ارائه خدمات پیشگیری و درمانی به واسطه نزدطرحی و قراردادی بود. علت رضایت بالا را درک وسیعاستخدامی

رضایت  گیری0نتیجهبیشتر به پزشکان خانواده عنوان کردند و بیشترین رضایت را از حیطه ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری داشتند. 

های مختلف سیستم مراقبت بهداشتی است. رضایت پرستاران از طرح پزشک ای در عرصهشغلی از عوامل اثرگذار بر ایفای نقش حرفه

های مختلف طی تحصیلات آکادمیک و تغییرات مختلف در وضعیت سلامتی و بهداشتی و عملی لازم در عرصه لمیخانواده، کسب توان ع

های دهد پرستاری قابلیت پذیرش این تغییرات را دارد. لذا لازم است با تعریف سطوح مشخص در پرستاری، گستره مراقبتکشور، نشان می

 پرستاری در عرصه خدمات مشخص شود.

 

 رضایتمندی پرستار، پزشک خانواده، مراقبین سلامت ای کلیدی0هواژه
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A-10-4118-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

رابطه خودکارآمدی با تصمیم گیری بالینی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر گرگان در سال 

1398 
 رامتین آقای ، ثناگو اکرم خانم ، جویباری لیلا خانم ، لکزایی مهدی آقای ، فر نیک طاها آقای ، فرهادی مهدیه خانم ، * مجید بذرافشان

 نادریان

 majid.b.a98@gmail.com علوم پزشکی گلستان -کارشناسی کمیته تحقیقات 

 

نفر از  113بر اساس نمونه گیری به صورت آسان و در دسترس،  1318در این مطالعه توصیفی تحلیلی، مقطعی در سال  روش بررسی0

پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر گرگان وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه روا و پایای خودکارآمدی عمومی شوآرتز 

لوری و همکاران  و پرسشنامه روا و پایای تصمیم گیری بالینی  45 – 15درجه ای با دامنه نمره دهی  4 سوال با لیکرت 15و جروسلم شامل 

و با آزمون  16نسخه  SPSSبود . داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 125 – 24درجه ای با دامنه نمره دهی  5سوال با لیکرت  24شامل 

 اسکور تحلیل شدند . -اسپیرمن و کایهای تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و 

سال بودند.میانگین نمره تصمیم گیری بالینی این  3404±504پرستاران خانم با میانگین سنی   %6303آنالیز داده ها نشان داد  یافته ها0

عناداری بین سن و سابقه کار که هر دو مورد در وضعیت مطلوبی قرار داشتند .ارتباط م 3108و میانگین نمره خودکارآمدی آنها  7302افراد 

( . و همچنین 5055( و ارتباط معناداری بین جنسیت با تصمیم گیری بالینی وجود نداشت)p<5055با تصمیم گیری بالینی وجود داشت )

 (.p<5055ار تباط معناداری بین خود کارآمدی با تصمیم گیری بالینی مشاهده شد)

روی اعتماد به نفس تاثیر میگذارد و تصمیم گیری بالینی یعنی انتخاب بهترین روش درمان  از آنجایی که خود کارآمدی برنتیجه گیری0 

ود در شو پیشگیری با استفاده از مهارت های شناختی و از سوی دیگر اعتماد به نفس تاثیر مستقیمی بر تصمیمات فرد دارد توصیه می

گیری بالینی پرستاران در ساختار نظام سلامت مد دکارآمدی و تصمیمفرآیند سیاستگذاری جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات، بهبود خو

 نظر قرار گیرد.

 

 خود کارآمدی ، تصمیم گیری بالینی ، پرستاران های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 ای دانشجویان عرصه پرستاریبررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر توانمندی حرفه
 پویش وحیده - ، امانیان سارا - ، * رادرزم لیلا

 leilaradrazm@yahoo.com سمنان. کمیته تحقیقات دانشجویی -دانشگاه علوم پزشکی سمنان  PHDدانشجوی 

 

تواند در بهبود عملکرد، صلاحیت و توانمندی افراد، و ارتقاء ها و مشاغل، پدیده نوپایی است که میورود معنویت به حرفه سابقه و هدف0

 ای دانشجویانرو، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر توانمندی حرفهها نقش چشمگیری ایفا نماید. از اینسازمان

 دید.عرصه پرستاری انجام گر

نفر از دانشجویان  65باشد. جامعه آماری شامل آزمون میپس –آزمون ای تجربی و با طرح پیشپژوهش حاضر، مطالعه مواد و روش ها0  

های از گروه طور تصادفی به یکیگیری در دسترس انتخاب و بهعرصه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان ایرانشهر بود که با نمونه

ای، تحت آموزش هوش های گروه آزمایش طی شش جلسه نود دقیقهنفر( تخصیص داده شدند. نمونه 35نفر( یا کنترل ) 35ایش )آزم

ای صورت نگرفت. معنوی )بر اساس بسته آموزشی هفت گام آموزش هوش معنوی ریچارد بوئل( قرار گرفتند و در گروه کنترل مداخله

ای اسپرتیزر )به منظور سنجش نامه توانمندی حرفهها شامل پرسشآوری دادهبا استفاده از ابزارهای جمعها آزمون در گروهآزمون و پسپیش

نامه هوش معنوی کینگ )به منظور سنجش چهار حیطه اصلی هوش معنوی چهار بعد شایستگی، موثر بودن، معنامندی و استقلال( و پرسش

های آماری و ها با استفاده از روشاهی متعالی و توسعه حالت آگاهی( انجام شد. دادهشامل تفکر وجودی انتقادی، خلق معنای شخصی، آگ

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  SPSSنرم افزار آماری  22بوسیله نسخه 

های آزمایش و کنترل بود. بطوریکه آموزش هوش معنوی افزایش ها، حاکی از تفاوت آماری معنادار در بین گروهتجزیه تحلیل داده یافته ها0

(، که در این بین، بیشترین اثربخشی آموزش P<5055داد )ای دانشجویان عرصه پرستاری را در کلیه ابعاد آن نشان میتوانمندی حرفه

 ایستگی صورت گرفته بود. مذکور بر بعد احساس ش

ای تواند به عنوان راهکاری مؤثر در جهت ارتقای توانمندی حرفههای مطالعه حاضر، آموزش هوش معنوی میبا توجه به یافته نتیجه گیری0

 کار برده شود تا به آنان برای بهبود کیفیت مراقبت باشد.دانشجویان عرصه پرستاری به

 

 ای، پرستاریتوانمندی حرفههوش معنوی،  های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 مرور سیستماتیک گیاهان دارویی موثر در درمان آتروفی واژن
 2زهرا عابدیان، 1مهلا سالارفرد

 .مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران1

 مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران مربی)بازنشسته( گروه .2

 نویسنده ارائه دهنده مقاله: مهلا سالارفرد، کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران.

 
زنان تحت تأثیر نشانه های آتروفی واژن از قبیل خشکی واژن،خارش،درد هنگام مقاربت،خون ریزی بعد از مقاربت،تکرر و  % 15  هدف

فوریت ادرار قرار می گیرند.استروژن درمانی به صورت موضعی و سیستمیک در درمان آتروفی واژن موثر است،اما بسیاری از زنان استروژن 

کار نمی برند.امروزه به دلیل عوارض هورمون درمانی بسیاری از زنان به استفاده از داروهای گیاهی در درمان  را به خاطر عوارض آن به

  عوارض یائسگی علاقه مند هستند.با توجه به این امر، تاکنون داروهای گیاهی متعددی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. 

 ,pubmedاز طریق پایگاه های اطلاعاتی  2511تا  2555گلیسی وفارسی در فاصله سالهای مقالات مرتبط چاپ شده ان روش جست و جو

SID, Iranmedex, Web of Science, Scopus, google scholar   جست و جو شدند. برای جست و جوی مقالات از کلیدواژه

ب مکمل و گیاهان دارویی ومعادل انگلیسی آنها با همه با کلیدواژه های ط  ANDو ORهای آتروفی واژن، واژینیت آتروفیک با استفاده از 

ترکیبات احتمالی به صورت جداگانه استفاده شد.بررسی اولیه مقالات مروری چکیده بود و موارد غیرمرتبط و تکراری حذف شدند.جهت 

مقاله  17از  یافته هاد مطالعه شدند. یا بیشتر دریافت کردند وار 3بررسی کیفیت مطالعات از مقیاس جداد استفاده شد ومقالاتی که نمره 

مقاله حائز شرایط وارد مطالعه شدند. مطالعات بررسی شده در این مرور بیانگر موثر بودن برخی ترکیابت گیاهی  7یافت شده در نهایت 

د و نقیضی طالعات مختلف نتایج ضبابونه،شیرین بیان،دانه شنبلیله اثرات مثبتی در درمان آتروفی واژن داشته اند.کوهوش سیاه و رازیانه در م

نشان داده شده است. مطالعه حاضر تأثیر برخی گیاهان دارویی را در درمان  1داشته است.خلاصه ای از مطالعات مورد بررسی در جدول 

در  ی مطالعاتآتروفی واژن نشان داد،به دلیل محدود بودن تعداد مطالعات بر روی هر گونه گیاهی و همچنین ضد ونقیض بودن نتایج برخ

 زمینه یک گونه گیاهی به منظور نتیجه گیری قطعی در این مورد نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.

 

 آتروفی واژن، واژینیت آتروفیک، گیاهان دارویی های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 مکمل بر درمان آتروفی واژنمرور سیستماتیک کارآزمایی های بالینی انجام شده طب 
 2زهرا عابدیان ،1مهلا سالارفرد

 .مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران1

 . مربی)بازنشسته( گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران2

 

 ٪75دومین شکایت شایع در زنان یائسه پس از گرگرفتگی است و به عنوان یک عارضه آزار دهنده در نظر گرفته می شود.آتروفی واژن هدف 

از زنان یائسه از آتروفی واژینال، ناشی از کاهش سطح هورمونهای استروئیدی شکایت دارند..استروژن درمانی به صورت موضعی وسیستمیک 

اما بسیاری از زنان درمان با استروژن را به خاطر عوارض آن به کار نمی برند.از بین روشهـای غیــر در درمان آتروفی واژن موثر است،

هورمـونی مــیتـوان بــه اســتفاده از داروهای گیاهی و یتامینهـا وتغییـرات مشخـصی درسبک زندگی اشاره کرد که سبب بهبود آتروفـی 

  واژن مــیگــردد. 

از طریق پایگاه های 2511تا  2555فارسی در فاصله سالهای   مقالات مرتبط چاپ شده انگلیسی روش

جست و جو شدند.برای جست و جوی   pubmed,SID,Iranmedex,Web of Science,Scopus,google scholarاطلاعاتی

ا کلیدواژه های طب مکمل و گیاهان دارویی ومعادل ب  ANDو ORمقالات از کلیدواژه های آتروفی واژن، واژینیت آتروفیک با استفاده از 

انگلیسی آنها با همه ترکیبات احتمالی به صورت جداگانه استفاده شد.بررسی اولیه مقالات مروری چکیده بود و موارد غیرمرتبط و تکراری 

دریافت کردند وارد مطالعه شدند.  یا بیشتر 3حذف شدند.جهت بررسی کیفیت مطالعات از مقیاس جداد استفاده شد و مقالاتی که نمره 

مقاله حائز شرایط وارد مطالعه شدند.مطالعات بررسی شده در این مرور بیانگر موثر بودن  12مقاله یافت شده در نهایت  35از  یافته ها

مطالعات  اه ورازیانه دربرخی ترکیابت گیاهی بابونه،شیرین بیان،دانه شنبلیله اثرات مثبتی در درمان آتروفی واژن داشته اند.کوهوش سی

،هیالورونیک اسید و روغن دریایی نیز از جمله اقدامات طب مکمل D،ویتامین Eمختلف نتایج ضد و نقیضی داشته است.همچنین ویتامین 

 نشان داده شده است.  1موثردر درمان آتروفی واژن بوده اند ای از مطالعات مورد بررسی در جدول 

فید درمانی برخی گیاهان دارویی وطب مکمل در درمان آتروفی واژن به علت محدود بودن تعداد مطالعات علی رغم اثرات م نتیجه گیری

 وجامعه پژوهش در برخی مطالعات،با انجام مطالعات بیشتر میتوان از این روش هابه منظور درمان آتروفی واژن استفاده کرد.

 

 ملآتروفی واژن، واژینیت آتروفیک، طب مک های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 مدیریت تغذیه ای فنیل کتونوریا
 2 نجمه شریفی سده *،1مینو معماریان

 دانشجوی کارشناسی، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران .1

 فلاورجان، اصفهان، ایرانعضو هیات علمی، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد  .2

 
 یک اسید آمینه ضروری جهت  ایجاد می شود، این آنزیم  ( به دلیل کمبود فعالیت آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلازPKUفنیل کتونوری )

نیل آلانین یت فیک رژیم غذایی با محدود  از  تبدیل فنیل آلانین به تیروزین است. به منظور جلوگیری از آسیب عصبی ، پیروی مادام العمر

برای افراد مبتلا به فنیل کتون اوری ، حفظ سطح پلاسمایی فنیل آلانین است که ضمن ارائه   غذایی  ضروری است. هدف از مدیریت رژیم

هدف: این مقاله به بررسی توسعه یک رژیم غذایی    کامل منجر به رشد و تکامل مطلوب و حفظ عملکرد ذهنی می شود.  یک رژیم غذایی

دگی زن  مدیریت تغذیه ای، مشکلات ناشی از رعایت رژیم غذایی کم فنیل آلانین در طول  ، نتایج حاصل از PKUمادام العمر برای مبتلایان 

ابطه با مدیریت تغذیه ای فنیل کتونوریا و موارد جدید برای مدیریت تغذیه ای، پرداخته . راه و روش: مطالعه حاضر از نوع مروری و در ر

بوده است که از پایگاه های معتبر استفاده شده است. یافته ها:تجویز رژیم غذایی منحصربه فرد جهت رفع نیازهای تغذیه ای ضروری است. 

ه دلیل بیماری، انین ممکن است بشود. غلظت بالای فنیل آل¬کفایت میزان دریافت فنیل آلانین با ارزیابی سطح خونی فنیل آلانین بررسی می

مصرف بیش از حد یا ناکافی فنیل آلانین یا مصرف ناکافی اسید آمینه ضروری رخ دهد. امروزه روش های جدیدی وجود دارد که امکان 

اهای تهیه به علاوه غذآزادی بیشتری در رژیم غذایی فراهم می آورند و کنترل متابولیکی بهتری دارند مانند درمان با تتراهیدروبیوپترین ها؛ 

شده با گلیکوماکروپپتیدها، پروتیین های یک دست که شامل فنیل آلانین محدود هستند، با ارائه فرمولایی حاوی اسید آمینه خوش طعم 

بتوانند به  وریو جایگزین، رژیم غذایی را مطلوب ساخته اند. نتیجه: به طور خلاصه، تلاش های مداومی لازم است تا افراد مبتلا به فنیل کتون

 طور مادام العمر از رژیم غذایی با فنیل آلانین محدود پیروی کنند و با بزرگترین چالش زندگی خود مقابله کنند.

 

 فنیل کتونوری، اسید آمینه، فنیل آلانین، غلظت های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

مبتلا به انواع لوسمی در بیمارستان ایت الله خوانساری اراک0 یک مطالعه  مقایسه کیفیت زندگی بیماران بستری

 مقطعی
 * فاطمه مهرابی ، پورچراغی حسین

 fmehrabi1392@gmail.com fmehrabi1392@gmail.com -مربی دانشگاه علوم پزشکی اراک 

 

لوسمی یکی از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی و هفتمین سرطان شایع در سراسر جهان است که اثرات مختلفی  چکیده سابقه و هدف0

را بر ابعاد مختلف عملکرد جسمی، روانی، جنسی، اجتماعی، اقتصادی زندگی بشر، می گذارد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی 

 انجام شد.  1316ر بیمارستان در سال بیماران بستری مبتلا به انواع لوسمی د

نفر از بیماران بستری مبتلا به لوسمی  155تحلیلی از نوع مقطعی است. در این مطالعه  -مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی ها0مواد و روش

قرار گرفتند. ابزار گردآوری ماهه مورد بررسی  6بیمارستان آیت الله خوانساری اراک، براساس نمونه گیری هدفمند انتخاب و در یک دوه 

نسخه   SPSS  بود. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار  EORTC-QLQ-C30اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت زندگی 

 ( در نظر گرفته شد(. α=0/5مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند  21

بود که در محدوده نسبتا خوب قرار  2/62±51/12ی در این بیماران براساس یافته های مطالعه حاضر، نمره کل کیفیت زندگ یافته ها0

، لوسمی لنفوسیتی حاد 15/65±31/14داشت اما نمره کیفیت زندگی به تفکیک نوع لوسمی به ترتیب لوسمی لنفوسیتی مزمن 

 ارزیابی شد. 84/62±63/15و لوسمی میلوییدی حاد  16/66±14/15  ، لوسمی میلوییدی مزمن83/12±41/51

در این مطالعه، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لوسمی در محدوده نسبتا خوب قرار گرفت. بیماران در حیطه جسمانی عملکرد  گیری0نتیجه 

بهتر و در حیطه اجتماعی عملکرد ضعیف تری داشتند. اشراف پرسنل ارائه دهنده خدمات مراقبت سلامت بویژه پرستاران با این شاخص ها 

 ندگی مبتلایان به انواع لوسمی ها می توانند در جهت مراقبت بهتر و افزایش کیفیت زندگی آنان بکوشند. و آگاهی از وضعیت کیفیت ز

 

 

 کیفیت زندگی، لوسمی لنفوئیدی، لوسمی میلوئیدی های کلیدی0واژه
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A-10-4349-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

های قلبی در بیماران مبتلا به سکته قلبی؛ یک مطالعه آریتمیتاثیر رایحه درمانی با بهارنارنج بر میزان اضطراب و 

 مروری سیستماتیک

 2فاطمه مهرابی، 1حسین پورچراغی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران-1

 گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران-2

عروقی و بخصوص انفارکتوس قلب، یکی از شایعترین علل مرگ و میر در اکثر کشورهای جهان _های قلبیبیماری زمینه و هدف مطالعه0

های پس از وقوع سکته قلبی، از شایعترین و مهمترین رویدادها در این بیماران بوده که تاثیر بسیار می باشد. بعلاوه اضطراب و آریتمی

درمانی بعنوان شاخه ای از طب مکمل، با روشی ساده و مقرون بصورت جدی تهدید کننده است. رایحهها داشته و مخربی بر روند بهبودی آن

 های متعاقب سکته قلبی در این افراد مورد مطالعه قرار گیرد. ای برای کاهش اضطراب و تخفیف آریتمیبه صرفه میتواند بعنوان گزینه

 SID  ،Irandoc  ،Google scholar  ،PubMed  ،Medline ،Scopus  ،Cochraneبا بررسی در بانک اطلاعاتیروش جستجو0 

Library،Science Direct   سکته"و  "های قلبیآریتمی"، "اضطراب"، "بهار نارنج"، "درمانیرایحه"و با استفاده از کلیدواژه های 

ر ه بودند، دارای گروه کنترل با پلاسبو و یا مقایسه با سای؛ تمامی مقالات کارآزمایی بالینی که از رایحه درمانی بهارنارنج استفاده کرد"قلبی

انجام گردید. برای انجام این مقاله مروری از  2511 - 2515ها بودند، وارد مطالعه شدند. جستجوی الکترونیکی درمحدوده زمانی درمان

بودند، مقالات تکراری، دارای نتایج غیرشفاف استفاده شد و مقالاتی که بر روی نمونه حیوانی انجام شده  2551سال  PRISMAچک لیست 

 ؛ حذف گردیدند .35آماری، مقالات ناقص و دارای تعداد نمونه کمتر از 

مطالعه انتخاب شد و نتایج نشان داد؛ این گیاه بدلیل دارا بودن ترکیباتی چون؛ ژرانیول، نرول، متیل آنترانیلات، ایندول  15در نهایت  نتایج0 

بار میتواند بصورتی طبیعی، موجب ی از آن ها از جمله ساختارهای موجود در ترکیبات بنزودیازپین ها می باشند، اینو جاسمون که گروه

-هایی مبنی بر اثرات استنشاقی بهارنارنج بر روی خواص الکتروفیزولوژیک گره دهلیزیآرامبخشی در این بیماران گردد. همچنین گزارش

 ثبت رسیده است. ها بهنظمیهای دهلیزی و تخفیف این بیبطنی در بیماران دارای آریتمی

درمانی همراه با عصاره بهارنارنج برای بیماران دچار حمله قلبی، که دارای اثرات تحریک سیستم عصبی استفاده از شیوه رایحه نتیجه گیری0

تنوع، سهولت دسترسی، نبود عوارض سوء و بومی بخشی، تسکین دهندگی می باشد، باتوجه به وجود مرکزی و افزاینده خلق، اثرات آرام

 های قلبی را در این بیماران دو چندان می نماید. مندی از آن جهت کنترل و درمان اضطراب و آریتمیبودن، ضرورت بهره

 

 های قلبیدرمانی، بهارنارنج، سکته قلبی، اضطراب، آریتمی رایحه های کلیدی0واژه
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A-10-4790-1 

 شده در بخش پوسترپذیرفته 

 

 1397بررسی میزان افسردگی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اراک در سال
 غریبی مریم ، عباسی سحر ، زارع رامین دکتر ، * فائزه نوروزی

 faeze.nrz1998@gmail.com دانشکده علوم پزشکی -دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اراک 

 

دانشجویان پرستاری در طول دوره تحصیل خود تنش های زیادی را تجربه می کنند که با علائمی مانند استرس و افسردگی همراه  مقدمه0

است. هدف از این مطالعه تعیین افسردگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اراک است . پرستارانی که از سلامت روانی و جسمی مناسب 

 رستی قادر نخواهند بود که مراقبت های مطلوبی از بیماران به عمل آورند. برخوردار نباشند،به د

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  155 مقطعی –در این مطالعه توصیفی  روش کار0

سوالی سنجش افسردگی بک، بود. داده ها با استفاده 21سشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها پر 1317اراک در سال 

 دانشجویی تحلیل شدند.   tو آزمون  24از نرم افزار اس پی اس اس ویرایش 

یافته های این پژوهش بین سطح افسردگی دانشجویان پرستاری بر حسب جنسیت تفاوت وجود داشت که نتایج   براساس یافته ها0

=در Pvalue)  58/5ویان پرستاری مرد بطور معنا داری سطح افسردگی پایین تر را نسبت به زنان نشان دادند)نشان داد دانشجt آزمون 

دانشجویان مورد مطالعه دارای درجاتی از %41عین حال وضعیت تاهل و سن، متغیر های تاثیر گذاری بر افسردگی نبودند. در مجموع 

 افسردگی بودند.

ی در اقدامات درمان با توجه به نتایج تحقیق، باید برنامه ریزی مناسبی از نظر آموزشی، مهارت های فردی و در صورت لزوم  نتیجه گیری0 

 دوره های تحصیلی دانشجویان این رشته انجام گیرد.

 

 افسردگی، دانشجویان پرستاری، جنسیت های کلیدی0واژه
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A-10-4895-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 1398کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر گرگان در سال 
 جویباری لیلا خانوم ، کیائی رضا اقا ، صمدی فائزه خانم ، کمی متین اقا ، فر نیک هانیه خانم ، بذرافشان مجید اقا ، * طاها نیک فر

 tahanikfar162@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی گلستان -کارشناسی کمیته تحقیقات 

 

کیفیت زندگی مرتبط به سلامتی، رضایت فرد در تمام ابعاد زندگی تعریف میشود. کیفیت زندگی مفهوم پیچیده و چند   :زمینه و هدف

ر فرد دارد. بنا ب  بعدی جسمی ،ذهنی ، فرهنگی و اجتماعی میباشد، کیفیت زندگی ارتباط مستقیمی با احساس خوب بودن در زندگی

تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی عبارت است از: درکی که افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگی ، سیستم ارزشی، 

د از فرااهداف، انتظارات، استاندارها و اولویت ها دارند این مقوله موضوعی کاملا ذهنی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک ا

جنبه های مختلف زندگی استوار است این درک از طریق راه های مختلف تحت تاثیر وضعیت جسمانی، روانی ، باورها، ارزش ها و ارتباطات 

 اجتماعی فرد قرار دارد.این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر گرگان انجام شده است. 

نفر از پرستاران  218بر اساس نمونه گیری به صورت آسان و در دسترس، 1318ین مطالعه توصیفی تحلیلی، مقطعی در سال در ا روش کار0

سوال با لیکرت  26بیمارستان های آموزشی گرگان وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه روا و پایای کیفیت زنگی کاری والتون شامل 

آنوا  –و آزمون های آماری کای دو  16نسخه  SPSSبود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  135 – 26 درجه ای با دامنه نمره دهی 5

 و تی تست تحلیل شدند. 

این افراد از کیفیت زندگی  4/81سال بود. با توجه به میانگین  3602±408خانم با میانگین سنی  % 1/58آنالیز داده ها نشان داد یافته ها0

( و با جنس و مدرک تحصیلی ارتباط p<5055خوردار بودند.کیفیت زندگی با سن و وضعیت تاهل ارتباط معناداری داشتند )متوسطی بر

 ( p>5055معناداری نداشت)

با وجود این که پرستاران قانع ترین گروه شغلی در میان گروههای شاغل در بیمارستانها به شمار میآیند، ولی نتایج مطالعات  نتیجه گیری0

به دست آمده نشان میدهد که از اکثر عناصر یا مولفه های زندگی کاری خود رضایت ندارند، به نظر می رسد توجه به نیازها و خواستههای 

 پرستاران و اصلاح مشکلات آنان با توجه به نظراتشان اهمیت زیادی در بهرهوری بیمارستانها داشته باشد. بنابراین لاید متمرکز بر عوامل

 ار بر کییفیت زندگی پرستاران باشد.تاثیرگذ

 

 کیفیت زندگی، پرستاران، بیمارستان های اموزشی های کلیدی0واژه
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A-10-2837-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 ساله خطاهای پرستاری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین )ع( سمنان 5بررسی گزارش 
 خسروی زهرا ، طاهریان الهه ، قدس فرشته ، * فائزه ولیان ، صفاری محدثه

بیمارستان  -کارشناس اتاق عمل بیمارستان امیرالمومنین -دانشجو ارشد پرستاری

 faezeh.valian1212@yahoo.com امیرالمومنین

 
ساله خطاهای پرستاری در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین )ع( سمنان سابقه و هدف: تامین و ارتقا سلامت انسانها به  5بررسی گزارش 

عنوان آرمان اصلی حرفه پرستاری می باشد. از آنجایی که وجود خطا در پرستاری مانند سایر حرف اجتناب ناپذیر است، لذا جهت جلوگیری 

های پرستاری که از عوامل تهدید کننده سلامت و امنیت بیماران است، تلاش برای شناسایی و پیشگیری از آن در سالهای اخیر از بروز خطا

مورد توجه زیادی قرار گرفته است. حذف کامل خطاهای پرستاری بعید به نظر می رسد اما می توان با انجام کارهای پژوهشی و ارتقا آگاهی 

ساله خطاهای پرستاری در مرکز  5مه ریزی دقیق تر آنها را به حداقل رساند. هدف این مطالعه بررسی گزارش و شناخت خطاها و برنا

آموزشی درمانی امیرالمومنین )ع( سمنان می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی گذشته نگر می باشد، که در آن 

در بیمارستان امیرالمومنین سمنان رخ داده است، مورد ارزیابی قرار گرفت. این  18ماه تا مهر 13گزارش خطاهای پرستاری که از مهرماه 

باکس بیمارستان در این بازه زمانی تهیه شد و به طور کلی در چهار حیطه خطاهای دارویی، درمانی و مراقبتی،  MEگزارش ها با مراجعه به 

درصد( مربوط به  5/34مورد ) 57سال،  5مورد خطا در این  165از کل  ته ها: مدیریتی و پاراکلینیکی مورد طبقه بندی قرار گرفت. یاف

درصد(  5/14مورد ) 24درصد( خطاهای مدیریتی و  6/25مورد ) 34درصد( خطاهای درمانی و مراقبتی،  3/35مورد ) 55خطاهای دارویی، 

که شامل )عدم کنترل داروها قبل از مصرف، اشتباه در تنظیم مربوط به خطاهای پاراکلینیکی می باشد. اکثریت خطاها در حیطه دارویی بود 

دوز و مدت زمان انفوزیون داروها، دادن دارو به بیمار اشتباه(، در حیطه درمانی و مراقبتی شامل )مراقبت های نادرست از بیمار قبل از 

عدم دقت در خواندن و اجرا کردن دستورات پزشک(، جراحی، کمبود توجه به محل زخم جراحی، مهارت ناکافی در کار با تجهیزات و وسایل، 

در حیطه مدیریتی )عدم دقت لازم در شناسایی بیمار و کنترل پرونده، کمبود هماهنگی جهت انتقال بین بخشی( و در حیطه پاراکلینیکی 

ونه ها و نداشتن دقت کافی در )آماده سازی نادرست نمونه های خونی جهت ارسال به آزمایشگاه، خطا در ثبت مشخصات بیمار بر روی نم

ثبت درخواستهای آزمایشگاهی( بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه و اهمیت پیشگیری و کاهش خطاهای پرستاری، به نظر می 

ر گزارش رسد شناخت میزان و نوع خطاها در جهت تدوین برنامه های آموزشی پرستاران و همچنین ارائه راهکارهای تشویقی به منظو

 صادقانه خطاها توسط پرستاران ضروری به نظر می رسد. 

 

 پرستار، خطاهای پرستاری، ایمنی بیمار های کلیدی0واژه
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A-10-5252-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 بررسی عوامل موثر بر حساسیت اخلاقی پرسنل اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی استان سمنان
 نظر پاک فاطمه دکتر ، * حسن بابامحمدی ، باکویی صفیه خانم

 babamohammady2007@gmail.com دانشکده پرستاری و مامایی -سمنان -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

 

 رعایت: در حرفه پرستاری علم اخلاق به عنوان یکی از زیربنایی ترین موضوعات حرفه پرستاری، پرستاران را موظف به مقدمه و هدف

های پرستاری را دریافت نماید. پرستاران هر روزه در محیط کاری نماید تا در کنار آن مددجو با اطمینان و اعتماد بیشتری مراقبتاصولی می

 توانند بر اساس تعهدات اخلاقی خود عمل نمایند. ایجاد جوزنند، اما در عمل همیشه نمیگیری های اخلاقی زیادی میخود دست به تصمیم

اخلاقی مثبت و حساسیت اخلاقی در پیشگیری از عواقب بروز تنش اخلاقی در محیط های درمانی موثر دانسته شده است. شاید بتوان گفت، 

ک یابد. حساسیت اخلاقی یوقتی حساسیت اخلاقی در افراد افزایش یابد، تکرار خطاهای اخلاقی که زمینه ساز دیسترس هستند، کاهش می

آورد که فرد بتواند عملکرد درست اخلاقی را تشخیص داده و به نتایج درست در تصمیم گیری این امکان را فراهم می ویژگی فردی است و

دهد مدیریت بهتری در محیط بالینی میانجام بیمار ی اکه براقداماتیشود پرستار نسبت به انجام حساسیت اخالقی باعث میدست یابد. 

رسی عوامل موثر بر حساسیت اخلاقی پرسنل اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی استان سمنان در داشته باشد. این مطالعه با هدف بر

 انجام شده است.  1318سال 

تان های اساین مطالعه توصیفی بر روی کلیه پرستاران شاغل در بخش اورژانس و اورژانس پیش بیمارستانی بیمارستان ها0مواد و روش

ها، از دو پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی، و مقیاس د به مطالعه بودند انجام پذیرفت. جهت گردآوری دادهسمنان که واجد شرایط ورو

و روش های آمار توصیفی، آزمون تی  11نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار آماری حساسیت اخلاقی لوتزن استفاده شد. در نهایت داده

 شد.داری در نظر گرفته بعنوان سطح معنی P<55/5و تحلیل شدند. مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه 

سال  3/32 ± 4/7کنندگان مذکر با میانگین سنی درصد از شرکت 7/53نفر وارد مطالعه شدند. نتایج نشان داد 253در مجموع  ها0یافته 

و  31/15ر معیااف نحرابا  35/63پرسنل خلاقی احساسیت ه میانگین نمرسطح تحصیلات کارشناسی داشتند.  %3/85متأهل و %5/65بودند. 

موقعیت (، P=551/5(، سابقه کار )P=552/5سن )بر اساس نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن ست. ده ابو 87و  28ز متیااکثر احدو قل ابا حد

ن ارتباط هندگادسخ( پاP=555/5شهر محل خدمت )و مثبت ن ارتباط هندگاد( پاسخP=555/5می )استخداسابقه ( و P=528/5شغلی )

 شتند. ن داهندگادخلاقی پاسخاسیت ا حسابداری معنیو منفی 

کننده در مطالعه حاضر در سطح متوسطی قرار داشت. توجه به عوامل تاثیر نتایج نشان داد که حساسیت اخلاقی افراد شرکت نتیجه گیری0

 رسنل اورژانس کمک نماید.تواند به کاهش تنش اخلاقی در پگذار بر سطح حساسیت اخلاقی پرسنل می

 

 حساسیت اخلاقی، عوامل موثر، اورژانس، اورژانس پیش بیمارستانی های کلیدی0واژه
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A-10-5336-1 
 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 شیوع سوء تغذیه در همو دیالیز و راهکار های مواجه با آن
 نبوی زهرا فاطمه ، کاری فاطمه ، * پارساپریسا  ، صفاری محدثه ، علائی الله سیف ، بیدختی طالب سمانه

 parisa201018@gmail.com -دانشجو کارشناسی علوم پزشکی سمنان 

 

با توجه به اهمیت حیاتی کارکرد کلیه ها در بدن ، نارسایی مزمن کلیه بیماری مهمی است که به علت امکانات محدود  سابقه و هدف0

پیوند کلیه، همودیالیز نقش اساسی در افزایش طول عمر این بیماران دارد. سوءتغذیه با پروتئین یک پدیده شایع در بیماران دیالیز و یک 

ض و مرگ و میردر این افراد است. این مطالعه با هدف یافتن روش موثری درکاهش مشکلات ناشی از سوء عامل خطر برای افزایش عوار

 تغذیه در بیماران دیالیز انجام شده است . 

انجام شد علاوه برمنابع و آمارهای رسمی موجود درکشورما،جدیدترین  1318درمطالعه مروری جاری که درنیمسال اول سالروش جستجو0 

مورد  Google scholar, PubMed،Scopusچاپ شده درزمینه سوءتغذیه در بیماران همودیالیز درسالهای اخیردرسایت های مقالات 

استخراج گردید. پس از مطالعه خلاصه مقالات،  مقاله در جستجوی متمرکز با عناوین مقالات  25بررسی قرار گرفتند. در گام اول مجموعا 

    لا مطابق با اهداف پژوهش انتخاب و متن اصلی آن مورد مطالعه و سازماندهی نهائی قرارگرفت. مطالعه داخلی( کام 5مقاله) 15

بسیاری از نتایج نشان دادند که سوء تغذیه در بیماران دیالیز مزمن شایع است و با افزایش عوارض و مرگ و میر همراه است،  یافته ها0

ن نسبت به جمعیت مرجع پایین محسوب می شود. اصلی ترین روش درمانی در بیمارا % 51همچنین سطح آگاهی های تغذیه ای در 

 بیماران مبتلا ، تامین کافی پروتئین و انرژی و استفاده از مکمل خوراکی در صورت نیاز است. 

باید به  اشد، از سوییاستفاده از یک رژیم غذایی مناسب که مقادیر کافی پروتئین و انرژی را تامین کند می تواند موثر ب نتیجه گیری 0 

بیماران اموزش های لازم پیرامون این مسئله داده شود تا دچار عوارض جانبی کمتری شوند. آموزش فراگیر، منسجم و مستمر به این بیماران 

  و مراقبین آنها، ضروری و کمک کننده است. 

 

 

 سوء تغذیه ، همودیالیز ، آگاهی تغذیه ای های کلیدی0واژه
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A-10-4874-1 
 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 مروری بر جنبه های فقهی و اخلاقی اهدای جنین در ایران
 میبدی اقایی فاطمه ، * مریم زمانی فرادنبه ، نیا مروستی غزال

 maryamzamani4054@gmail.com یزد-جاده میبد 3یزد، کیلومتر  -دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد میبد 

 

های اسلامی است که در حیطه باشد، ایران از جمله کشورترین دلایل اختلافات در زندگی مشترک افراد میناباروری یکی از اساسی مقدمه0

ناباروری رشد روز افزونی پیدا کرده است؛ اهدای جنین یکی از روشهای کمک باروری است که به معنای لقاح اسپرم و تخمک زوج دیگر در 

ی است. این مقاله به بررسباشد؛ انجام این امر سبب ایجاد شبهات فقهی و اخلاقی گردیدهگاه وانتقال آن به رحم زن نابارور میمحیط آزمایش

 پردازد.دیدگاه فقهی و اصول اخلاقی در زمینه اهدای جنین در ایران می

های ری و پژوهشی موجود در پایگاهباشد که با استفاد از مقالات مرواین مطالعه یک مطالعه مروری می روش جستجو0 

مقاله انگلیسی و فارسی  015 طی یک دهه اخیر بررسی گردید و در نهایت SID  Google Scholar, Magiran, Pub Medاینترنتی

 با رویکرد تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند. 

سته تقسیم شده است: گروه کثیری از علمای فقه شیعه معتقدند بررسی مطالعات نشان داد، اهدای جنین از دیدگاه فقهی به سه د ها0یافته

اهدا جنین مطلقا جایز است به شرط آنکه از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود، گروهی دیگر در صورت وجود رابطه زوجیت بین 

رخی از علمای دین نیز مطلقا این امر را با باشد و نهایتا بصاحب تخمک و صاحب اسپرم مجاز دانسته و در غیر این صورت غیر مجاز می

اند؛ اهدای جنین ازنظر اخلاق پزشکی باید با رعایت وجود یا عدم وجود رابطه زوجیت بین صاحب تخمک و صاحب اسپرم جایز ندانسته

نی و گذشته ژنتیکی کودک نی، عدالت( و مدنظر قراردادن حفظ کرامت انساضرر نرسا، سودرسانی، )احترام به استقالل فردیاصول چهارگانه 

 انجام شود؛ با این حال عواقب روانی برای کودک هنوز ناشناخته است. 

ز نظر باشد و ااهدای جنین در ایران از دیدگاه فقه اسلامی با توجه به مرجع تقلید هرشخص دارای احکام شرعی متفاوتی می نتیجه گیری0

 باشد.بررسی و ارائه راهکار مناسب می اخلاقی برخی مسائل حل نشده وجود دارد که نیاز به

 

 اهدای جنین، فقه اسلامی، اخلاق پزشکی، احکام شرعی های کلیدی0واژه
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A-10-4034-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 ارتباط خودکارآمدی با اضطراب و افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز شهر بندرعباس
 بخش فیاض محمد ، فرد موسوی السادات زینب ، زارعی شکوفه ، عزیزی شیلان ، * اشرف بیرامی

گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد 1 -گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران 1استادیار 

 Ramshin16@yahoo.com اسلامی، بندرعباس، ایران

 

می توان اضطراب را نوعی درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود. چون بشر دائماً سابقه و هدف0 

به منظور برقراری تعادل کوشش می کند بنابراین می توان گفت اضطراب یک محرک بسیار قوی است وامکان دارد این محرک مضر باشد 

اشد. لذا پزشکی متعدد می بکننده با پیامدهای روان. بیماری نارسایی کلیوی ، بیماری مزمن و ناتوانو بستگی به میزان حساسیت افراد دارد

ها و خودکارآمدی در دستیابی به کیفیت زندگی مطلوب به دلیل بروز مشکلات جسمی، روانی و توجه به توانایی بیمار در انجام فعالیت

شده  تباط خودکارآمدی با اضطراب و افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز پرداخته اجتماعی ضرورت می یابد. در تحقیق حاضر به ار

 است.

کننده به بخش دیالیز بیمارستان شهید محمدی بیمار همودیالیزی مراجعه 65در مطالعه نیمه تجربی حاضر، تعداد  ها 0مواد و روش 

نفر( تقسیم شدند. گروه آزمون مورد  35رت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد)گیری دردسترس انتخاب و به صوبندرعباس، با روش نمونه

 42DASSپژوهش تحت مداخله آموزش خود کارآمدی و گروه شاهد تحت مداخله ای قرار نگرفت. داده هابا ابزار مصاحبه و پرسشنامه 

و ضریب همبستگی  17نسخه  SPSSآماری ر افزا)سنجش افسردگی، اضطراب( جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم

 قرار گرفت. 55/5پیرسون، تی تست، واریانس و رگرسیون خطی در سطح معناداری 

 55/5داری در بین دو گروه آزمون و کنترل گشته است )بیانگرآن بود که خودکارآمدی پس از مداخله، سبب تفاوت آماری معنی ها0یافته 

> pدرگروه آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است. همچنین دو گروه آزمون و کنترل ازنظر متغیرهای  (؛ یعنی اضطراب و افسردگی

 ( .  p> 55/5دموگرافیک )سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، درآمد و سطح تحصیلات( تفاوت آماری معنی داری نداشتند)

خله موثر پرستاری جهت کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران تحت آموزش خودکارآمدی می تواند به عنوان یک مدا نتیجه گیری0

 درمان با همودیالیز،کمک کننده و موثر باشدو منجر به بهبود وضعیت سلامت روانی در بیماران همودیالیزی می گردد.

 

 خودکارآمدی، اضطراب، افسردگی، همودیالیز. های کلیدی0واژه
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A-10-5945-1 

 بخش پوسترپذیرفته شده در 

 

 مروری بر اثربخشی داروهای گیاهی بر گرگرفتگی
 عزیزی شیلان ، * فاطمه منصوری

 mansory.sina@gmail.com دانشگاه ازاداسلامی واحدبندرعباس -دانشجو دانشگاه ازاداسلامی واحدبندرعباس 

 

شود که به دلیل داشتن عوارضی چون گرگرفتگی، مییائسگی یکی از دوران پرالتهاب در زندگی هر زن میانسال محسوب سابقه و هدف0 

ترین کاهش تمرکز فکر، اضطراب، کاهش میل جنسی، پوکی استخوان و ایجاد تغییرات در زندگی نیازمند توجه ویژه است. یکی از شایع

 با توجه به گرایش استفاده حداقلیشود. امروزه عنوان درمان رایج آن شناخته میدرمانی بهمشکلات زنان یائسه گرگرفتگی است که هورمون

از داروهای شیمیایی، اقبال نسبت به گیاهان دارویی بیشتر شده است. هدف از انجام این پژوهش، مروری بر اثربخشی گیاهان دارویی بر 

 گرگرفتگی زنان یائسه است.

پایگاهای  کارازمایی بالینی جستجوشده درمقاله انگلیسی و فارسی مروری و  161دراین مقاله مروری روایتی، ابتدا  روش جستجو0 

بیان، وکلید واژه های فیتواستروژن، گل مغربی، شیرین  SID ،PubMed ،Magiran  ،Iran Medex ،science direct ،Wileyمعتبر

و بررسی بیشتر، از  ، شناسایی شدند. سپس با بازخوانی مقالات2511تا   2515انگشت و گیاهان دارویی در فاصله سال های ویتاگنوس، پنج

  مقاله متناسب با موضوع و هدف مطالعه، برای تدوین مقاله حاضر استفاده شد.  28

و   FSHگیاه ویتاگنوس و پنج انگشت با اثر بر محور هیپوتالاموس، هیپوفیز و اثرات فیتواستروژنی و ضد اضطرابی با کاهش تولید ها0 یافته

ثیر بسزایی بگذارد. شیرین بیان با اثرات ضد التهاب و ضد اسپاسمی بر کاهش تعداد و شدت بر کاهش گرگرفتگی تا LHافزایش تولید 

تواند در کاهش سطح حساسیت هورمون کلی بدن مؤثر بوده و به عنوان می 6گرگرفتگی موثراست .گیاه گل مغربی با داشتن اسیدهای امگا 

ی باشد. گیاه گل ساعتی حاوی ترکیبات فلاونوئید ها و آلکالوئیدهایی هارمان، درمان مکمل یا جایگزین هورمون درمانی برای بهبود گرگرفتگ

 مقایسه با اثر پاپاورین بوده و باعث اثرات تسکینی و تعریق ناشی ازهارمین، ویتکسین و فیتواسترول دارای فعالیت اسپاسمولیتیک قابل

  شود. گرگرفتگی می

ایی انگشت و گل ساعتی با داشتن خواص مفید فیتواستروژنی نقش بسزیان، گل مغربی، پنجبگیاهانی چون ویتاگنوس، شیرین گیری0نتیجه

در کاهش شدت گرگرفتگی ناشی از یائسگی دارند. بنابراین کاربرد این گیاهان دارویی را می توان در پیشگیری و بهبود گرگرفتگی همچنین 

 جایگزین داروهای شیمیایی توصیه کرد.

 

 انگشت، گیاهان داروییبیان، ویتاگنوس، پنجفیتواستروژن، گل مغربی، شیرین های کلیدی0واژه
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A-10-5903-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 جو اخلاقی و جایگاه این مفهوم در حرفه پرستاری
 پور محسن محدثه ، مقصودی شاهرخ ، * حامد نظیف

 nazifh961@mums.ac.ir مشهد -مامایی مشهد  دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشکده پرستاری و

 

 در مراقبت پرستاری از بیماران امری مهم و ضروریرعایت اخلاق  های اخلاقی است.، همیشه دارای جنبهپرستاری حرفه سابقه و هدف0

در پرستاری، فضای سازمانی متشکل از باشد. جو اخلاقی اغلب تحت تاثیر جو اخلاقی موجود در سازمان می شود. رفتارکارکنانمحسوب می

باشد. ابعاد جو اخلاقی شامل: نوع دوستی)مراقبت و توجه(،قانونی، حقوقی، روابط بین فردی پرسنل درمانی در زمینه مراقبت از بیماران می

ی در محیط کار پرستاران ضرورت مستقل، ابزاری و کارایی مدار است. مطالعه پیشینه نشان می دهد که پرداختن به ضرورت و ابعاد جو اخلاقی

انکارناپذیر است، هدف این مطالعه مروری، تبیین و شناسایی هر چه بیشتر مفهوم جو اخلاقی و جایگاه آن در علوم پزشکی و به طور خاص 

 پرستاری است. 

حتوا قرار داده است بدین این پژوهش یک مقاله مروری است که نتایج مطالعات محققین دیگر را بررسی و تحت تحلیل م روش جستجو0

برای  pubmed،google scholar  ،science directمنظور جست و جوی گسترده ای در پایگاه های اطلاعاتی معتبر بین المللی شامل 

که بعد برای مقاله هایی   sid ،magiranمیلادی منتشر شده اند و پایگاه های اطلاعاتی فارسی  2518تا  1185مقاله هایی که بعد از سال 

 "جایگاه جو اخلاقی در پرستاری "، همراه با واژه ی "اخلاقی جو"منتشر شده اند انجام گرفت. از کلید واژه های  1317تا  1375از سال 

   مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. 25برای جستجوی منابع مرتبط استفاده شد. در مجموع 

مطالعه میانگین نمره جو اخلاقی پرستاران بیشتر از حد متوسط و در هشت مطالعه در 17در مجموع مطالعات بررسی شده، در  یافته ها0

حد ضعیف گزارش شده بود که تاثیر توانایی تصمیم گیری در موقعیت های چالش برانگیز ،وجود ارتباط بین فردی مناسب پرستاران با 

پرستاری به حرفه خود سبب ارتقا نمره جو اخلاقی می گردید.  یکدیگر ، رضایتمندی از بخش محل خدمت، انگیزه و علاقه کافی کارکنان

ارتقا جو اخلاقی با تغییرات اساسی که در دیدگاه و نگرش پرستاران نسبت به بیماران، خود و شغلشان ایجاد می کند، می   نتیجه گیری0

خلاقی یک تحول و نیاز اساسی در پرستاری محسوب تواند موجب ارتقای حرفه پرستاری گردد. از این رو شناسایی و پرداختن به مفهوم جو ا

تواند سبب رفتارهایی چون احترام به دیگران، افزایش کارایی و رضایت شغلی، خوش بینی سازمانی را به می شود، زیرا ارتقا جو اخلاقی می

 دهد.میدنبال داشته باشد و قصد ترک خدمت و نارضایتی و عدم تعهد نسبت به حرفه را در پرستاران کاهش 

 

 جو، اخلاق، جو اخلاقی، پرستاری های کلیدی0واژه
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 رعایت کرامت و اهمیت آن در پرستاری
 پور محسن محدثه ، مقصودی شاهرخ ، * حامد نظیف

 nazifh961@mums.ac.ir مشهد -دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 

 

مقوله کرامت انسانی همواره در کانون توجه اندیشه ورزان بوده است،ماهیت اساسی مراقبت در پرستاری حفاظت از کرامت  سابقه و هدف0 

و حریم خصوصی بیماران بوده و محور اصلی حرفه پرستاری را تشکیل می دهد. از آن جایی که بیماران امانت هایی الهی هستند که باید از 

رین وجه حفظ و حقوقشان ادا شده و کوچکترین خدشه ای به کرامت انسانی آن ها وارد نشود. امروزه رعایت سوی کارکنان بهداشتی به بهت

کرامت به عنوان یکی از مسائل مهم حوزه اخلاق پزشکی در فرآیند درمان مطرح می باشد و ارتباطی قوی با حریم ، ظاهر و نحوه پوشش 

 یلی کلی درباره متون مرتبط با رعایت کرامت بیماران و جایگاه آن در پرستاری است. فرد دارد. هدف این مطالعه مروری ارائه ی تحل

کرامت و رعایت کرامت در حرفه پرستاری، در حوزه   این پژوهش یک مقاله مروری است. در این مطالعه، از کلیدواژه های روش جستجو0

تا کنون، جهت جست و  2555، در محدوده زمانی سالmagiran  ،sid ،google scholar ،pubmedپرستاری در بانک های اطلاعاتی 

مقاله مورد بررسی قرار گرفتند، که در همه این مقالات، رعایت کرامت بیماران و جایگاه آن در پرستاری  26جو استفاده شد. در مجموع 

 ارائه شده بود که مورد بررسی و سازمان دهی قرار گرفت. 

و در شش مطالعه در  مطالعه میزان رعایت کرامت بیماران در حد رضایت بخش و قوی  25سی شده، در در مجموع مطالعات برر یافته ها0

حد متوسط گزارش شده بود. اثر آموزش اصول اخلاقی در دروس دانشجویان پرستاری و برگزاری دوره های ضمن خدمت جهت پرستاران 

ه و در و در سه مطالعه رابطه معنی دار نداشت. قوانین و مقررات محیط مطالعه سبب رعایت کرامت و حریم خصوصی بیماران گردید 15در 

 اشتغال در پنج مطالعه مثبت و در سه مطالعه بی تاثیر بود. 

:با توجه به اینکه امروزه ارتقا کیفیت خدمات مرتبط با مراقبت درمانی می باشد، رعایت کرامت و حریم بیماران اهمیت بیشتری نتیجه گیری

بنابراین گنجانیدن آموزش های مرتبط در دروس دانشجویان پرستاری و آموزش ضمن خدمت پرستاران، قوانین و مقرارات  یافته است.

 محیط اشتغال ، تجربه بالینی و درک پرستاران از نقش خود ضروری است.

 

 کرامت، پرستاران های کلیدی0واژه
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 ورزشی موثر بر کمردرد دوران بارداری در ایران0 یک مطالعه مروریتمرین های 
 * مهلا سالارفرد ، عابدیان زهرا

 salarfard.ma68@yahoo.com بیرجند، خیابان غفاری، دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند -مربی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

 

(. این مشکل می تواند باعث ناتوانی در انجام فعالیت های روزانه، 1کمردرد یکی از شکایت های شایع دوران بارداری است)  سابقه و هدف

(. اغلب پزشکان و بیماران به دلیل ترس از آسیب های جنینی 2کاهش کیفیت زندگی، به هم خوردن خواب شبانه و ایجاد افسردگی شود)

( و تاکنون 3(، ورزش درمانی یکی از رایج ترین روش های موجود در درمان کمردرد است)1شیمیایی ندارند)تمایلی به استفاده از داروهای 

(. این مطالعه با هدف مروری بر تمرین های 05 4گزارشی مبنی بر تأثیر نامطلوب و یا عوارض زیان بار آن در بارداری گزارش نشده است)

 در ایران انجام شده است.  ورزشی موثر در درمان کمردرد دوران بارداری

 ,pubmedاز طریق پایگاه های اطلاعاتی  2511تا  2555مقالات مرتبط چاپ شده انگلیسی و فارسی در فاصله سالهای  روش جست و جو

SID, Iranmedex, Web of Science, Scopus, google scholar   جست و جو شدند. برای جست و جوی مقالات از کلیدواژه

با کلیدواژه های ورزش درمانی و معادل انگلیسی آنها با همه ترکیبات احتمالی به صورت   ANDو  OR، حاملگی با استفاده از های کمردرد

 جداگانه استفاده شد. بررسی اولیه مقالات مروری چکیده بود و موارد غیرمرتبط و تکراری حذف شدند. 

شرایط وارد مطالعه شدند. مطالعات بررسی شده در این مرور، نشان دهنده اثرات  مقاله حائز 8مقاله یافت شده در نهایت  55از  یافته ها

ناستیک ژیم  مثبت انواعی از تمرینات ورزشی از جمله پیاده روی، تمرین بادی بالانس و عضلات کف لگن، ورزش و توصیه های ارگونومیکی،

وبیک و حرکات بی هوازی بر کاهش میزان کمردرد طی دوران تمرینات ایر در آب، تیلت لگنی)حرکت چرخش لگنی( در وضعیت نشسته، 

 بارداری بودند.

مطالعه حاضر تأثیر برخی تمرین های ورزشی را در درمان کمردرد دوران بارداری نشان داد، اما به دلیل محدود بودن تعداد  نتیجه گیری 

ی رسد به منظور نتیجه گیری قطعی نیاز به مطالعات بیشتری مطالعات و اندک بودن حجم نمونه در برخی مطالعات انجام گرفته به نظر م

 در این زمینه می باشد.

 

 کمردرد، حاملگی، ورزش درمانی های کلیدی0واژه
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ر رژیم غذایی دمقایسه برخی عوامل زمینه ای موثر بر میزان قند خون زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با 

 دو گروه با و بدون مصرف بامیه
 اخلاقی فریده ، رخشنده حسن ، مظلوم رضا سید ، * زهرا عابدیان ، سالارفرد مهلا

 AbedianZ@mums.ac.ir مشهد، چهارراه دکترا، خیابان ابن سینا -مربی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 

عوامل متعددی بر مداخلات تغذیه ای در بیماران مبتلا به دیابت تأثیرگذار هستند. علاوه بر رعایت رژیم های درمانی، نقش  سابقه و هدف0

عوامل زمینه ای را در کنترل قند خون نمی توان نادیده گرفت. لذا مطالعه ای با هدف مقایسه برخی عوامل زمینه ای موثر بر میزان قند 

 ابت بارداری تحت درمان با رژیم غذایی در دو گروه با و بدون مصرف بامیه انجام گرفت. خون زنان مبتلا به دی

زن مبتلا به دیابت بارداری انجام شد. واحدها به روش در دسترس و خوشه ای  65مقطعی بر روی  -این مطالعه تحلیلیمواد و روش ها0 

صیص یافتند. به افراد هر دو گروه رژیم غذایی معمول دیابت بارداری به انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخ

داده ها با استفاده از   گرم پودر بامیه دو بار در روز مصرف می کردند. 6صورت حضوری آموزش داده شد. گروه مداخله علاوه براین، روزانه 

( و آزمون های آماری 21)نسخه spss و با  خون جمع آوری  عوامل زمینه ای، چک لیست عملکرد تغذیه ای و فرم ثبت قند پرسشنامه 

 تی مستقل، من ویتنی و آنالیز کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. 

(، قند P=557/5نتایج آزمون آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد اثر متقابل مدت زمان انجام کارهای نظافتی روزانه سنگین و گروه) یافته ها0

( بر قند خون ناشتا چهار هفته بعد و اثر متقابل P=535/5و گروه) 24-35( و قند خون یک ساعته هفته P=527/5وه)خون ناشتا هفته و گر

دار ( بر قند خون دو ساعت بعد از غذا چهار هفته بعد از شروع مطالعه معنیP=551/5(، اثر مستقل تحصیلات )P=551/5تحصیلات و گروه)

 بود. 

 می توانند بر میزان اثربخشی مداخلات مکمل تأثیرگذار باشد.عوامل زمینه ای  نتیجه گیری0

 

 عوامل زمینه ای، دیابت بارداری، بامیه های کلیدی0واژه
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 بررسی تاثیر دارچین بر بهبود و ضدعفونی انواع زخم های پوستی، سوختگی و گوارشی
 * ریحانه ملاکاظمی

بیهوشی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم کارشناس 

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی درمانی و  -پزشکی و خدماتی درمانی و پژوهشی سمنان 

 e.1400@gmail.comnobl پژوهشی سمنان، سمنان، ایران

 

طبق مطالعات انجام شده، گیاهان دارویی از طریق چندین مکانیسم و به روش طبیعی سبب بهبود زخم و ترمیم آن به  مقدمه و هدف0

 صورت موثر می شوند و کاربرد آن ها در کارآزمایی های بالینی مختلف تایید شده است. 

، wound ،wound healing ،cinnamonتحلیلی بوده و اطلاعات با استفاده از کلید واژه های -نوع مطالعه، توصیفی روش مطالعه0

cinnamomum zeylanicum  وwound infection از پایگاه های اطلاعاتی خارجی و معتبر همچون ،Pubmed  وScience 

Direct  جمع آوری شده است. 2511تا  2558از سال های 

درختچه ای از تیره برگ بو و از راسته لورالوس است. بررسی نتایج  Cinnnamomum Zeylanicumدارچین با نام علمی  ته ها0یاف 

تعدادی از مطالعات درمورد استفاده از عصاره ی دارچین به صورت خوراکی، تزریقی و موضعی در انواع زخم های مختلف پوستی، سوختگی 

بر روی موش، موش های صحرایی و حتی انسان )در یک مورد(  invivoو  invitroیوتومی در محیط های و حتی زخم های گوارشی و اپیز

موارد ذیل را تایید می نماید: دارای اثرات آنتی میکروبیال بواسطه ی تغییر در نفوذپذیری و خصوصیات غشاء سطحی انواع سلول باکتری 

اشی از ترکیبات فنیل پروپانوئید، سینامالدئید، اوژنول، لینالول، تیمول، اسید های گرم مثبت و منفی، سپس لیز نمودن و مرگ آن، ن

 سینامیک، بنزوئیک اسید، بنرآلدهید دارای خواص ضدالتهابی، با مهار آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز، سپس جلوگیری از ایجاد نیتریک اکساید

(NOدر محل التهاب، ناشی از ترکیبات پلی فنلی، اوژنول، سی ) نامالدئید و لینالول ضددرد طبیعی با کاهش فعالسازی مسیر آنالژزیک

، ناشی از لینالول دارای خواص آنتی اکسیدانی ناشی از ترکیبات فنلی و ویتامین های CNSکولینرژیک و ترکیبات گلوتاماترژیک و اثر روی 

C  وK  به دنبال آن افزایش سرعت اپیتلیزاسیون و در نهایت بسته تسریع فرآیند بهبود زخم به علت افزایش آنژیوژنزیس در محل ضایعه و

دارای اثرات محافظتی بر روی سلول های معده، در مقابل آسیب های معدی  1-4شدن زودتر زخم ناشی از خواص ذکر شده در موارد 

، با تحریک ترشح موکوس، با مصرف همچون احتقان، خونریزی، ادم، نکروز، التهاب، تغییرات دیس پلاستیک، اروزیون ها و اولسراسیون ها

 خوراکی

در طب سنتی دارچین مصارف بسیاری داشته و نتایج مطالعات گوناگون نشان داده اند که از این گیاه می توان به صورت  نتیجه گیری0 

ل نمود که با این حا ایمن برای ضد عفونی و درمان سریع تر انواع زخم های پوستی، سوختگی، گوارشی و حتی زخم اپیزیوتومی استفاده

 پژوهش های بیشتر در این زمینه توصیه می گردد. 

 

 دارچین، زخم، بهبود زخم، عفونت زخم های کلیدی0واژه
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 1398بررسی تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی مراجعه کنندگان به باشگاه ورزشی در مشهد در سال 
 * زهرا شریفی ، موسوی عاطفه ، بهگام نازگل

- z.sharifi29@yahoo.com 

 

باشگاه ورزشی قبل از شروع و یک ماه بعد از   تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی مراجعه کنندگان به  این مطالعه به بررسی  سابقه و هدف0

 گذراندن دوره ی ورزشی می پردازد. 

کیفیت   بر روی مراجعه کنندگان به یکی از باشگاه های مشهد صورت گرفت. 1318مطالعه ی توصیفی در پاییز  مواد و روش ها0 این

( بررسی شد. این پرسشنامه شامل WHOQOL-BREFزندگی افراد با استفاده از پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی )

ط اجتماعی، سلامت محیط و کیفیت زندگی و سلامت عمومی بوده ومقادیر زیر مقیاس سلامت جسمی، سلامت روان، راب 5سوال و 26

می باشد. پرسشنامه قبل و بعد از گذراندن یک دوره ی یک ماهه در  507همبستگی درون خوشه ای و الفای کرونباخ در حیطه ها بالای 

 اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

، سلامت 6403± 1101، رابط اجتماعی 6501 ±1705، سلامت روان 7501±1107یمیانگین نمرات زیر مقیاس سلامت جسمیافته ها0  

، 6601 ±14،  7504±1307قبل از شروع و پس از گذراندن دوره به ترتیب  78 ± 1405و کیفیت زندگی و سلامت عمومی 6403± 1101محیط

ساده رابط ی معنی دای در زیرگروه سلامت  tکه باتوجه به آزمون آماری  محاسبه شد  4605 ± 1401،  62028 ± 1604،  68065 ± 1607

مستقل میانگین نمره t(. با توجه به آزمون آماری P value = 0.025, 0.045 P value < 5055جسم و رابط اجتماعی به یافت شد ) 

با توجه به همبستگی   (. P value=0.001, 0.012) ی کیفیت کلی زندگی و سلامت روان به طور معناداری در گروه مردان بالاتر می باشد 

  ( (P value =0.024 ,0.032  اسپیرمن بین کیفیت کلی زندگی با تحصیلات و در امد ماهانه رابطه ی معناداری یافت شد

ی مدت مطالعات آت دراین مطالعه در نهایت ورزش تاثیر مثبت بر ابعاد کیفیت زندگی افراد داشته و پیشنهاد می شود در نتیجه گیری0 

 زمان بیشتری افراد تحت پیگیری قرار گیرند.

 

 ورزش، کیفیت زندگی، پرسشنامه ی کیفیت زندگی. های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 عوامل روانشناختی موثر بر خود مراقبتی سالمندان
 * نفیسه جمالی ، ضیغمی رضا

 nafas.jamjam86@gmail.com بیمارستان آیت اله موسوی زنجان -کارشناسی ارشد 

 

امروزه جمعیت سالمندان در سراسر دنیا رو به افزایش است و بیماری ها و مشکلات حاصل از این مرحله تکاملی می تواند     سابقه و هدف

با اجرای برنامه های خودمراقبتی میتوان توانایی عملکرد هزینه های زیادی را بر دولت ها وارد نموده و ناتوانی های زیادی را موجب گردد. . 

افراد سالمند را حفظ و بهبود بخشید. در این مطالعه با مروری بر پژوهش های انجام گرفته،تبیین عوامل روانشناختی موثر برخود مراقبتی 

 سالمندان مورد هدف پژوهش قرارگرفته است. 

برمطالعات صورت گرفت. مرور مقالات فارسی در پایگاه های پابمد، وب آو ساینس، بانک این مطالعه به صورت مروری روش جستجو 

 یاطلاعات نشریات کشور، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، نورمگز و بانک مقالات پژوهش

استفاده شده است.مقالات با توجه به معیارهای  "عوامل روانشناختی"، "ندیسالم"، "خودمرقبتی"بهداشت روان کشورو واژه های کلیدی 

 وارد پژوهش شدند.  2511تا 2515بین سالهای   ورود و خروج و دربازه زمانی

 خودکارآمدی به عنوان اطمینان افراد به توانمندیشان برای تبعیت از رفتارهای خود مراقبتی،قویترین عامل روانشناختی در یافته ها

 یسالمندان ایرانی بیمار بود.بین بهزیستی ذهنی و خودمراقبتی ارتباط معناداری وجود دارد. افسردگی و مسئولیت پذیری دو متغیر روانشناخت

 رابطه معنی دار با وضعیت خود مراقبتی در سالمندان دارند. 

بیشتردرخودمراقبتی سالمندان بیمار، بوده است. با به نظر میرسد توجه به عوامل روانشناختی در پژوهش های انجام شده  نتیجه گیری

توجه به اثرات احتمالی این عوامل برخودمراقبتی سالمندان، شناسایی و ارزیابی تاثیراین عوامل در خودمراقبتی سالمندان ضروری به نظر 

 میرسد.

 

 خودمراقبتی، سالمندی، عوامل روانشناختی های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 

 

 بررسی تاثیر داروهای روانپزشکی بر قند خون و چربی خون بیماران0 یک مطالعه ی مروری
  * ارغوان رئیس الحق ،ضیغمی رضا

 ایران -قزوین –دانشجو ارشد روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 

های اولیه و پزشکان عمومی دارند. هسته اصلی درمان در بیماران اختلالات روانپزشکی شیوع بالایی در بین مراجعان به مراکز مراقبت مقدمه0

تواند عوارضی همچون کاهش یا فزایش قند و چربی را در پی داشته باشد. در این مدت میباشد، این داروها در طولانیروانپزشکی دارو می

تواند باشد که سطح قند خون و لیپید میبررسی اثرات این داروها بر قند و چربی خون در ایران پرداخته شده است، لازم به ذکر میمطالعه به 

رات به شده به کباشد و این روابط بیانمتأثر از جغرافیا، نژاد، قومیت و رنگ پوست باشد، کمااینکه مطالعات زیادی در این رابطه موجود می

 یده است.اثبات رس

تا پایان     Noormagsو  Google Scholar،SID  ،Up To Dateهای اطلاعاتیدر این مطالعه ی مروری با استفاده از پایگاه روش0 

تا پایان سال   Google Scholarو  PubMed, ISI ,Web of knowledgeهای اطلاعاتی بین الملیو پایگاه 1317سال 

 مطالعه، مورد بررسی نهایی قرار گرفتند. 35مطالعه از بین 8نهایت تعداد جستجو انجام گردید و در    2511

 1مطالعه توصیفی و  1مطالعه کارآزمایی بالینی،  6مقاله مورد بررسی بود.  8نفر در  824کل افراد مورد بررسی در این مطالعه  نتایج0 

 باشد.شاهدی می -مطالعه مورد

که   خون کننده توأم را بر قندهای مهارسایکوتیکالعات حاضر، اکثر مطالعات تأثیر افزایشی آنتیطور کلی در بررسی مطبه  گیری0نتیجه 

از این دسته دارویی کلوزاپین و سپس ریسپریدون تاثیر بیشتری برایجاد این عارضه دارویی دارند و همچنین تاثیر داروهای آنتی سایکوتیک 

باشد. در مقایسه کلومیپرامین و فلوکستین، کلومیپرامین موجب افزایش قند خون و چربی مهار کننده دوپامین بر چربی خون مشهود می

 خون گردید، ولی فلوکستین این عوارض را نداشت.

 

 قند خون، داروهای روانپزشکی، چربی خون، داروهای آنتی سایکوتیک، داروهای ضد افسردگی های کلیدی0واژه

 

 

 

 

  



  

(210) 
 

 

A-10-1682-2 

 بخش پوسترپذیرفته شده در 

 

 بررسی عوامل موثر بر اختلال شناختی سالمندان
  * ارغوان رئیس الحق ،ضیغمی رضا

 ایران -قزوین –دانشجو ارشد روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 

کند و کیفیت زندگی آنان به شدت های جسمی و شناختی متعددی در سالمندان ظهور پیدا میبا افزایش سن، بیماری سابقه و هدف0

یابد. یکی از مشکلات شایع در این دوران، اختلالات شناختی سالمندان است. هدف این مطالعه، مروری بر عوامل تاثیرگذار بر کاهش می

ا به پزشکان، پرستاران، خانواده و اطرافیان افراد سالمند در امر پیشگیری، کنترل و درمان این اختلالات اختلالات شناختی در سالمندان است ت

 کمک کند. 

جستجو    2511تا پایان سال  Wiley Online Libraryو  PubMed ،Scopusدر این مطالعه، با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی  روش0

 مقاله مورد مطالعه قرار گرفتند.  47از میان  مطالعه  15انجام گردید و در نهایت تعداد 

، cohortگروهی یا مطالعه از نوع مطالعه هم 6مقاله مورد بررسی بود.  15نفر در  21163کل افراد مورد بررسی در این مطالعه  یافته ها0

 باشد.مطالعه کارآزمایی آزمایشی کنترل شده تصادفی می 2ای و مطالعه مداخله 2

ناختی، توانند موجب اختلالات شاسترس، پریشانی و افسردگی، خروپف و خواب ناکافی، با تاثیر بر ناحیه هیپوکامپ مغز، می گیری0نتیجه 

اکسیدانی، و دیگر ترکیبات آنتی 3ضعف حافظه و یا حتی دمانس شوند. انجام حرکات ورزشی منظم و مصرف روزانه مواد غذایی حاوی امگا 

 اندازد.ه اختلالات شناختی در افراد سالمند را به تعویق میروند ابتلا ب

 

 3اختلالات شناختی، سالمندان، استرس، هیپوکامپ، دمانس، امگا  های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 های درمان دارویی اسکیزوفرنی و نقش مداخلات پرستاریروش
 ضیغمی رضا ، * نفیسه جمالی

 nafas.jamjam86@gmail.com بیمارستان آیت اله موسوی زنجان بخش سی سی یو -کارشناسی ارشد 

 

نی ی ضعیف، رفتارهای نامعقول و ناتواهای بارز آن ناتوانی در اندیشیدن، عاطفهاسکیزوفرنی بیماری روانی است که از ویژگی سابقه و هدف0

ترین های اسکیزوفرنی را از بین برده و یا کاهش دهند. مهمدر درک واقعیت است. درمانگران سعی دارند با استفاده از داروهای مناسب، نشانه

نمایند. با کنند بلکه آن را کنترل میفرنی به ویژه در دوران حاد بیماری، درمان دارویی است. داروها بیماری را درمان نمیدرمان اسکیزو

تواند در بهبود های درمان دارویی اسکیزوفرنی و نقش مداخلات پرستاری میناپذیر موجود، مشخص کردن روشتوجه به خطرات جبران

های درمان دارویی بیماری اسکیزوفرنی به همراه نقش مداخلات پرستاری بررسی اشد. در این مطالعه، روشها موثر بوضعیت اسکیزوفرن

 شود. می

های درمان دارویی اسکیزوفرنی به زیان انگلیسی و فارسی که در زمینه روش 2511، مقالات چاپ شده تا سال در این مطالعهروش جستجو0 

،  Google Scholarهای اطلاعاتیبودند، مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعات از طریق بانک و نقش مداخلات پرستاری انجام شده

Science Direct  وPubMed  های و با استفاده از کلیدواژهSchizophrenia, Depression, Mental Deterioration, 

Intervention Drug Therapy .به دست آمد 

درصد  55تا  35باشند و داروهای اتیپیک بر درصد در درمان بیماری مؤثر می 75تا  65ها، داروهای تیپیک با توجه به یافته ها0یافته 

 های پرستاری در طول بستری این بیماراناند، اثر درمانی خوبی دارند. افزایش کیفیت مراقبتبیمارانی که به داروهای تیپیک پاسخ نداده

 تر آن ها را آماده بازگرداندن به جامعه کرد و از بستری شدن مجدد این بیماران جلوگیری نمود. توان هرچه سریعمی

ی های بهداشتی، داروهاتواند شدت علائم بیماران را کاهش دهد. به طور معمول، ارائه کنندگان مراقبتتشخیص زودهنگام میگیری0 نتیجه

کنند. به علت آگاهی نداشتن از داشتن بیماری و عوارض جانبی  انند توهمات تجویز میضد افسردگی را برای تسکین علائم روان پریشی م

 گیرد، افراداغلب تردید دارند که داروها را مصرف کنند.جدی دارو که برای درمان اسکیزوفرنی مورد استفاده قرار می

 

 ، دارو درمانی.واژه های کلیدی: اسکیزوفرنی، ضعف روانی، افسردگی، مداخله های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 تنش های اخلاقی در پرستاری و عوامل مرتبط با آن 0مطالعه مروری
 4محمد حسن زاده ، 3دهقانی خدیجه ، 2محمدی محدثه ، 1میرطزرجانی السادات مطهره

 

 motahareh139@gmail.com -دانشجو  -1

 Mohadeseh88888@gmail.com -دانشجو  -2

 shadehghani@gmail.com -دانشجو  -3

 mohamad1376mhn@gmail.com -دانشجو  -4* 

 

تنش اخلاقی یکی از چالش های مقابل تصمیم گیری اخلاقی و تجربه ی نامطلوبی است که میتواند بر هویت پرستار و  زمینه وهدف0

موازین اخلاقی تاثیر گذار باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تنش های اخلاقی در  یکپارچگی او به عنوان شخص پایبند به به رعایت

 پرستاری و عوامل مرتبط با آن با مروری بر مطالعات قبلی انجام گرفته است. 

 ,Nursingهای فارسی پرستاری، تنش اخلاقی و معادل انگلیسی این مطالعه مروری با استفاده از کلید واژه روش جستجو0

Moral  tensions های اطلاعاتی در پایگاهScopus, PubMed ،Google scholar ،SID ،Magiran  2511در محدوده زمانی-

 مقاله با متن کامل مورد بررسی قرار گرفت. 18انجام شد و  2515

ار و انجام درمان، انجام آزمایش بیشترین تنش اخلاقی پرستاران در موقعیت های چشم پوشی از دریافت رضایت آگاهانه از بیم یافته ها0

های غیرضروری برای بیماران در مراحل آخر درمان بنا به دستور پزشک وکنترل نکردن درد بیماران به دلیل اضطراب پزشک از تجویز 

بر تنش گذارش شده است چهار عامل اصلی موثر  4از  1/77داروهای مسکن میباشد. همچنین میانگین نمره تنش اخلاقی در پرستاران 

: ویژگی های فردی پرستاران شامل مواردی چون: دانایی، تجربه، توانایی، وظیفه شناس بودن، وجدان کاری و همکاری 1اخلاقی پرستاران 

: وضعیت قوانین و مقررات شامل 3: عوامل عاطفی و روانی همچون: گناه، تجربه ی تلخ، حقارت، کاهش انگیزه و واکنش های دفاعی. 2. 

: و شرایط و محیط کار شامل موارد شرایط فیزیکی محیط، کمبود نیروی انسانی 4درست مقررات و نبود نظارت صحیح بر آنها.  عدم اجرای

 در آن بخش و کمبود امکانات و ناقص بودن وسایل کار بود.

نتایج پژوهش های صورت گرفته گویای نیاز به توجه بیشتر مسئولان مربوطه به پرستاران با اتخاد تمهیداتی جهت مشاوره  نتیجه گیری0 

مانی در -و برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های مقابله ای با تنش اخلاقی و همچنین فعالیت بیشتر کمیته های اخلاق در مراکز آموزشی

 میباشد

 

 پرستاری، تنش های اخلاقی های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 تاثیر روزه یر سلامتی جسم و روح انسان از نظر علمی و قرآن و عترت
 1اشتری نگین

 

 ,Student Research Committee, Lorestan University of Medical Sciencesدانشجوی کارشناسی پرستاری  -1* 

Khorramabad, Iran - دانشجوی کارشناسی پرستاری0کمیته تحقیقات دانشجویی0دانشگاه علوم پزشکی لرستان0بروجرد0ایران  

 

:روزه گرفتن در ماه اوت برای کلیه مسلمانان بزرگسال سالم الزامی است.روزه در بسیاری از فرهنگ ها و مذاهب یک عمل سابقه و هدف

سالم محسوب می شود.باید روزانه از خوردن ، نوشیدن و سیگار کشیدن از سپیده دم تا غروب خودداری کرد و این مدت با توجه به 

 . این مطالعه با هدف تاثیر روزه بر سلامت جسم و روان ما انجام شده است. مشخصات فصلی و جغرافیایی متغیر است

 SID ،PubMed ،ScienceDirect ،Scopus ،Googleاین مطالعه به صورت مروری و اسنادی در پایگاه های داده ای مواد و روش ها0

scholar استفاده از آیات قرآن و احادیث متعدد   لاتین و با کلیدواژه های اختصاصی روزه0سلامت0جسم و روح0قرآن به صورت فارسی و

 آیه از قرآن کریم به روزه گرفتن اشاره شده است.  15مقاله وارد پژوهش شده همچنین در  18صورت گرفته است.

ه برای هر ک روزه اثرات آنتروپومتریک ، فیزیولوژیکی ، متابولیک روی بدن انسان دارد.حتی در حدیثی از پیامبر نقل شده استیافته ها0

چیزی زکاتی است و زکات بدنها روزه است.خوردن و آشامیدن بیش از حد نیاز باعث تجمع سموم و چربی ها و به دنبال آن بروز بیماری 

های خطرناکی می شود.در هنگام روزه داری امساک از خوردن و آشامیدن می تواند به دفع این مواد و سموم تجمع یافته در بدن کمک 

ند.امروزه سازمان بهداشت جهانی علاوه بر ابعاد جسمی و روحی و اجتماعی0معنویت را بعد چهارم سلامت دانسته و روزه از فعالیت شایانی ک

های معنوی به حساب می آید.در احادیث متعددی به حفظ اعضای بدن از گناهان پرداخته شده که این خود مصداقی از سلامت روحی 

  ایجاد شده توسط روزه است. 

ید تا تندرست روزه بگیر;صوموا تحصوا"روزه سبب کاهش التهاب بدن و استرس اکسیداتیو نیز می شود.پیامبر اکرم می فرمایند:نتیجه گیری0

طبق دستور قرآن و سنت ساعت مغزی باید در این ماه تنظیم شود زیرا می تواند باعث هماهنگی ساختار فیزیولوژیک و سایکولوژیک "باشید.

 بدن شود. 

 

 روزه،سلامت،جسم و روح،قرآن های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل  "تعیین تاثیر ورزش در بارداری بر زایمان زودرس و پیامد نوزادی 

 "شده 
 4پور باقر طاهره ، 3زاده رمضان حسام ، 2نعمتی الله نعمت ، 1طیبه زارع زاده

 

 tayebezarezade21@gmail.com بیمارستان ولایت دامغان بخش زایمان -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 nnemati258@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واخد دامغان -استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان  -2

 hesam_ramezanzade@yahoo.com دانشگاه علوم پایهی دامغان -پروفوسور دانشگاه علوم پایه دامغان  -3

 bagherpoor_ta@yahoo.com دانشگاه آزاد دامغان -استاد یار دانشگاه ازاد دامغان  -4

 

ایمنی ورزش درزمینه زایمان زودرس و تأثیرات آن بر سن حاملگی هنگام زایمان بحث برانگیز است . ورزش ممکن است خطر  0 مقدمه 

( . هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ورزشهای مدیریت 1زایمان زودرس وعوارض نوزادی را با بهبود خونرسانی عروق جفت کاهش دهد )

 داری سالم و پیامد نوزادی میباشد . شده در بارداری بر طول مدت یک بار

به دو  ( 2باردار دارای شرایط ورود به مطالعه انتخاب و به ) 85شهرستان دامغان   زن باردار نخست زای سالم 182از بین  روش شناسی 0

پیاده روی  روش تصادفی تحت وب سایت مداخله شامل  https://www.Randomization.comگروه مقایسه و مداخله تقسیم شدند .

و ورزش پیلاتس نشسته استند ایروبیک بارداری با شدت   (4بر اساس اصل افزایش بار)  (3شدت خود انتخاب )  با  فردی دو روز در هفته

بارداری ادامه یافت . گروه مقایسه ضمن دریافت 31تا  37و تا هفته  بارداری شروع  25تا  18سه بار در هفته از هفته  (  6و5متوسط )

 IRCTID: IRCT2014100119351N2 بارداری فعالیتهای معمول زندگی خود را داشتند .   اقبتهای دورانمر

بود . 7074روز با انحراف معیار 275053و در گروه مقایسه 6027  با انحراف معیار271017میانگین سن بارداری در گروه مداخله  یافته ها 0 

(( نشان داد تفاوب معناداری در دو گروه مشاهده نشد . تعداد زایمان زودرس در t=1.218, p=0.277نتایج حاصل از آزمون تی مستقل 

، خطر نسبی برای بستری شدن  نفر  1و در گروه مداخله  5نفر ، بستری در بیمارستان در گروه مداخله  2و در گروه مداخله  4گروه مقایسه 

 . بود  برابر گروه مداخله 5نوزاد در بیمارستان در گروه مقایسه 

بار در هفته در دوران بارداری می تواند در حاملگی های بدون   5تا  3دقیقه  45تا  35به مدت   ورزش های مدیریت شدهنتیجه گیری 0  

عارضه انجام شود زیرا این امر با افزایش خطر زایمان زودرس یا با کاهش میانگین سن حاملگی در زمان زایمان همراه نبود . و به نظر می 

 میباشد . سالم در بهبود پیامدهای نوزادی  سد یک شکل مناسب از ورزش در بارداریهای ر

 

 کلید وازه ها : ورزش دربارداری ، سن بارداری ، زایمان زود رس ، پیامد نوزادی های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 دختر دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس از خود آزمایی پستان ارزیابی میزان اگاهی و نگرش و عملکرد دانشجویان
 5زادهمهدی رحمان رحمان ، 4آذر علیزاده راشین راشین ، 3عزیزی شیلان ، 2بیرامی اشرف ، 1ریحانه محمودیان

 

بندرعباس، دانشگاه آزاد گروه پرستاری، واحد 1 -گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران 1دانشجو  -1* 

 reyhan.mahmoodian@yahoo.Com اسلامی، بندرعباس، ایران

گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد 1 -گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران 1استادیار  -2

 Ramshin16@yahoo.com اسلامی، بندرعباس، ایران

گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه 1 -گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران 1هیات علمی  -3

 Azizi.sh23@yahoo.Com آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

ویی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجوی دکترا، علوم دار2 -دانشجوی دکترا، علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2دانشجو  -4

 Ramshin16@yahoo.com تهران، ایران

گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه 1 -گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران 1هیات علمی  -5

 Rahman.Biochem@gmail.com آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

 

باشد. با غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان، درمان آن با موفقیت ان شایع ترین نوع سرطان در زنان میسرطان پست سابقه و هدف0

همراه خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش وعملکرد دانشجویان دختر دانشگاه آراد اسلامی بندرعباس ار خود آزمایی 

 صورت پذیرفت. 1318پستان در سال 

دانشجویان   نفر نمونه از بین کلیه 255گیری تصادفی به تعداد مقطعی بوده که باروش نمونه -این مطالعه از نوع توصیفی کار0 مواد و روش

ها پرسشنامه چهارقسمتی شامل)دموگرافیک، آگاهی، نگرش و ابرار جمع اوری داده  دختر دانشگاه آراد اسلامی بندرعباس انجام گردید.

مستقل، آزمون آنوا و رگرسیون خطی و نرم افزار اماری یه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی آزمون تیعملکرد( بود. جهت تجز

spss16  .استفاده شد 

با  8/25آزمایی پستان در بخش آگاهی )های مورد مطالعه ار خودهای مطالعه بیانگر آن است که میانگین نمره آگاهی نمونهیافته یافته ها0

 3/82ها ) ( در سطح خوب ومیانگین نمره عملکرد نمونه2/14با انحراف  17/62( در سطح متوسط، نمره میانگین نگرش)2/26معیار انحراف

 ( در سطح متوسط قرار دارد. 1/11با انحراف 

آزمایی پستان درحد متوسط های مورد مطالعه در رابطه با خودهای این پژوهش نشان داد که میزان آگاهی وعملکرد نمونهیافته گیری0نتیجه

یابد که این خود در شناسایی باشند. با افزایش سطح آگاهی، میران عملکرد نمونه ها نیز افزایش میبوده ولی دارای نگرشی در سطح خوب می

توان با آمورش رس موارد غیرطبیعی حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به نقش مثبت آموزش بر افزایش آگاهی، نگرش، عملکرد میزود

 مناسب، میران آگاهی و عملکرد را افرایش داد.

 

 پستانآگاهی، نگرش، عملکرد، خودآزمایی های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 بررسی میزان اگاهی دانشجویان دختر دانشگاه آراد اسلامی بندرعباس از عوامل خطرساز سرطان پستان
 5عبدالهی ثریا ، 4آذر علیزاده راشین ، 3عزیزی شیلان ، 2بیرامی اشرف ، 1الهه شهبازی

 

گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد 1 -گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران 1دانشجو  -1* 

 elahe.shahbazi98@yahoo.Com اسلامی، بندرعباس، ایران

گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد 1 -گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران 1استادیار  -2

 Ramshin16@yahoo.com اسلامی، بندرعباس، ایران

بندرعباس، دانشگاه  گروه پرستاری، واحد1 -گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران 1هیات علمی  -3

 Azizi.sh23@yahoo.Com آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

دانشجوی دکترا، علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، 2 -دانشجوی دکترا، علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2دانشجو  -4

 Ramshin16@yahoo.com تهران، ایران

گروه پرستاری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد 1 -بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران  گروه پرستاری، واحد1دانشجو  -5

 elahe.shahbazi98@yahoo.Com اسلامی، بندرعباس، ایران

 

سرطان اصلی ترین علت مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و دومین علت عمده مرگ و میر در کشورهای در حال  سابقه و هدف 0

توسعه به شمار می آید. سرطان پستان یکی ازشایع ترین سرطان های قابل پیشگیری در زنان است و بصورت تغییرات رشد خارج از کنترل 

خی عوامل خطر آن شامل : سن پایین منارک، مصرف سیگار، هورمون تراپی، چاقی، مصرف رژیم سلول ها دربافت پستان نمایان می شود. بر

است.لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی  کنترل و پیشگیری آن موثر  غذایی پرچرب و کم فیبر می باشد. شناخت عوامل خطر، در 

 رساز سرطان پستان انجام شد. دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس ازعوامل خط

نفر نمونه مورد مطالعه بصورت تصادفی ازبین دانشجویان دانشگاه  71مقطعی بود. تعداد  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی مواد و روش کار0

بخش )اطلاعات  آزاد اسلامی بندرعباس انتخاب ومورد مطالعه قرارگرفتند. ابرار جمع آوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل دو

-SPSSبود. داده ها با نرم افزار   ضعیف، متوسط و خوب  دموگرافیک و آگاهی از عوامل خطرسازسرطان پستان با امتیاربندی در سطوح

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   وآزمونهای آماری )تی تست، آنوا، کای دو( مورد 16

 15) درصد  15نفر( سطح متوسط و  61نمونه های پژوهش) %85  سرطان پستان در بیانگر آن است که آگاهی از عوامل خطرساز یافته ها0

نفر( در سطح ضعیف قرار داشتند .نتایج نشان داد بین رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی و میزان آگاهی دانشجویان اختلاف معناداری وجود 

 نداشت. 

زایش جهت اف نشجویان در خصوص عوامل خطرساز سرطان پستان بود. یافته ها حکایت ار متوسط بودن سطح آگاهی اکثر دا نتیجه گیری0

 برگزاری کارگاه های آموزشی وهمایش توصیه می گردد. آگاهی دانشجویان، 

 

 سرطان پستان، آگاهی، عوامل خطرساز، بندرعباس های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 مطالعه مروریآموزش مجازی برای پرستاران0 یک 
 2مهدیه تبریزیان ، 1حیدری فاطمه

 

 fatemeh_heidari1393@yahoo.com دانشکده پرستاری و مامایی سمنان -مربی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 mm.tabriziyan1360@yahoo.com دانشکده پرستاری و مامایی سمنان -کارشناس پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2* 

 

د. در آموزش الکترونیکی شوی یزح رطری مدرس سوف یادگیری فراگیر یا فراگیران از که با هدد شومیبه فعالیتهایی گفته زش، موآ مقدمه0

شود. در حال حاضر باتوجه به پیشرفت تکنولوژی افزار، اینترنت، فضای مجازی و یا ترکیبی از همه اینها استفاده میاز ابزارهایی همچون نرم

دن علوم بالینی استفاده از ابزار مجازی الکترونیکی در آموزش پرستاران و دانشجویان پرستاری بسیار حائز اهمیت است. به طوری و به روز بو

های علوم پزشکی کشور در حال افزایش است. باتوجه به اهمیت موضوع آموزش که در حال حاضر اقبال به سمت تدریس مجازی در دانشگاه

 این مطالعه آموزش مجازی برای پرستاران است.  مجازی در پرستاری، هدف

های مرتبط، بین ای در مورد عنوان، با کلیدواژهاین مقاله حاصل مرور متون، جستجوی اینترنتی و مطالعات کتابخانه روش جستجو0

 SID، سیویلیکا و Google scholar ،Magiran ،Iran Documentهای اطلاعاتی ، با استفاده از پایگاه1317تا  1315های سال

 ، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. مقاله 8مقاله به دست آمده  31باشد. از میان می

با توجه به مطالعات صورت گرفته، مزایای آموزش الکترونیکی شامل تعامل بین استاد و دانشجو و عدم نیاز به حضور فیزیکی  یافته ها0  

ن، ها در محیط بالیرش و دانش پرستاران و دانشجویان پرستاری، افزایش ارائه بهترین مراقبتاستاد و دانشجو در کلاس درس، تغییر نگ

ارگیری مندی پرستاران از به کبهبود نتایج بیماری، ایجاد روشی مناسب برای کارکرد مناسب پرستاری در بالین بیمار، افزایش میزان رضایت

 باشد. های پرستاران در زمینه ارائه مراقبت ها به بیماران می ها و شایستگیاین رویکرد آموزشی و افزایش مهارت

باتوجه به نتایج مطالعات و تاثیر مثبت آموزش مجازی بر عملکرد پرستاران و افزایش توانمندی آنها در بالین و آموزش  نتیجه گیری0

های ستاری، محیط های بالینی پرستاری، دورههای پرشود آموزش مجازی به عنوان الگوی آموزشی در دانشکدهدانشجویان پیشنهاد می

 ها در نظر گرفته شود و مسئولان پرستاری به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.بازآموزی و ضمن خدمت و کارگاه

 

 آموزش مجازی، آموزش الکترونیکی، پرستاران، تدریس. های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

تاثیر داروی گیاهی سنبل الطیب و داروی هومئوپاتیک کافی کرودا در مقایسه با داروهای شیمیایی بر  میزان

 درمان بی خوابی )یک مطالعه مروری سیستماتیک(
 مهسا شریفی نودهی1 ، الهه جهان2 ، هنگامه بیدختی3

 

 sharifimahsa62@gmail.com سمنان . دانشگاه آزاد -مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان  -1* 

 elahe.jahan@yahoo.com سمنان . دانشگاه آزاد -مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان  -2

 akram4453@yahoo.com سمنان . دانشگاه آزاد -مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان  -3

 

بی خوابی یکی از شایع ترین شکایات خواب می باشد که به صورت اشکال در شروع و یا دوام خواب تعریف می شود . با  سابقه و هدف0

توجه به شیوع بالای بی خوابی و پیامدهای نامطلوب آن بر کیفیت زندگی و نیز شواهدی مبنی بر اثربخشی ، کم هزینه بودن و کم عارضه 

تیک دربرطرف کردن اختلال بی خوابی لذا این مطالعه به منظور مقایسه اثر داروی گیاهی سنبل الطیب بودن درمان های گیاهی و هومئوپا

 و داروی هومئوپاتی کافی کرودا با داروهای شیمیایی دسته بنزودیازپین ها بر کیفیت و کمیت خواب انجام گرفت .

اطلاعاتی که در پایگاه های  است  پژوهش حاضر یک مطالعه مروری  روش جستجو 0  pubmed    ،magiran   ،sid  ،scopuse و  

مورد بررسی قرار  ، داروی هومئوپاتیک کافی کرودا ، بنزودپیازپین  ..... با استفاده از کلیدواژه های بی خوابی ، داروی گیاهی سنبل الطیب 

یی بالینی ، مروری سیستماتیک و مروری نظام مقاله( به صورت توصیفی تحلیلی ،کارازما 27گرفتند و مقالات مرتبط انگلیسی و فارسی )

به بعد چاپ شده بودند انتخاب و مورد بررسی قرا گرفتند.  2516مند که از سال   

یافته های حاصل از پژوهش نشان داد از نظر کیفیت خواب و شدت بی خوابی قبل و بعد از مصرف داروی گیاهی سنبل الطیب  یافته ها 0

تفاوت معنی داری بود . در بسیاری از مطالعات تاثیر  کرودا در مقایسه با داروهای شیمیایی دسته بنزودیازپین ها هومئوپاتیک کافی  و قطره 

بیشتر داروهای گیاهی را با توجه به نحوه ی مصرف صحیح و زیر نظر متخصص طب سنتی بر افزایش کیفیت خواب نشان داد . تاثیر طب 

وی کاهش شدت بی خوابی بیانگر موثر بودن این طب در درمان بی خوابی می باشد. اندیکاسیون هومئوپاتی نیز در مقالات متعددی بر ر

مصرف بنزودیازپین ها در بسیاری از مطالعات محدود به موارد خاص عنوان شد که نمی توان برای همه بیمارانی که از مشکل بی خوابی 

  رنج می برند مورد استفاده قرار گیرد . 

ا توجه به تاثیر داروی هومئوپاتی )کافی کرودا( و گیاهی ) سنبل الطیب( در کیفیت و کمیت خواب و درمان بی خوابی و ب نتیجه گیری 0 

کم هزینه و کم عارضه بودن آنها ، میتوان این روش های درمانی تکمیلی را پیشنهاد نمود . همچنین پیشنهاد می شود برای استفاده گسترده 

. ها مطالعات بیشتری صورت گیرد تر و علمی تر از این روش   

 

بی خوابی ، داروی گیاهی سنبل الطیب ، داروی هومئوپاتیک کافی کرودا ، بنزودیازپین های کلیدی0واژه  
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A-10-9704-1 

در بخش سخنرانیپذیرفته شده   
 

The Effects of Grape Seed Extract on Glycemic Control, Serum Lipoproteins, 

Inflammation, and Body Weight: A Systematic Review and Meta-Analysis of 

Randomized Controlled Trials 
Omid Asbaghi1 , behzad nazarian2 , Željko Reiner3 , Elaheh Amirani4 , Fariba Kolahdooz5 , Maryam 

Chamani6 , Zatollah Asemi7 

 

* 1- master of science Student Research Committee, Lorestan University of Medical Sciences, 

Khorramabad, Iran - tehran omid.asbaghi@gmail.com 

2- master of science Student Research Committee, Lorestan University of Medical Sciences, 

Khorramabad, Iran - khorram abad nazarianbehzad969@yahoo.com 

3- doctor Department of Internal Medicine, University Hospital Centre Zagreb, School of Medicine, 

University of Zagreb, Kispaticeva 12, 10000, Zagreb, Croatia - Croatia zeljko.reiner@kbc-zagreb.hr 

4- master of science Research Center for Biochemistry and Nutrition in Metabolic Diseases, Kashan 

University of Medical Sciences, Kashan, Iran - kashan elahe.amirani@rocketmail.com 

5- doctor Indigenous and Global Health Research, Department of Medicine, University of Alberta, 

Edmonton, Canada - Canada fariba.kolahdooz@ualberta.ca 

6- doctor Department of Gynecology and Obstetrics, School of Medicine, Iran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran - Tehran Maryam.chamani.k@gmail.com 

7- doctor Research Center for Biochemistry and Nutrition in Metabolic Diseases, Kashan University 

of Medical Sciences, Kashan, Iran - kashan asemi_r@yahoo.com 

 
Abstract Background and Objective: The aim of this systematic review and meta-analysis was to 

analyze the effects of grape seed extract (GSE) on glycemic control and serum lipoproteins, 

inflammation and body weight. 

 Search Method: Two independent authors systematically searched online databases including 

EMBASE, Scopus, PubMed, Cochrane Library, and Web of Science from inception until May 30, 2019. 

Cochrane Collaboration risk of bias tool was applied to assess the methodological quality of included 

trials. The heterogeneity among the included studies was assessed using Cochrane's Q test and I-square 

(I2) statistic. Data were pooled using a random-effects model and weighted mean difference (WMD) 

was considered as the overall effect size.  

Findings: Fifty trials were included in this meta-analysis. Pooling effect sizes from studies 

demonstrated a significant decrease in fasting plasma glucose (FPG) (WMD): −2.01; 95% confidence 

interval (CI): −3.14, −0.86), total cholesterol (TC; WMD: −6.03; 95% CI: −9.71, −2.35), low-density 

lipoprotein (LDL) cholesterol (WMD: −4.97; 95% CI: −8.37, −1.57), triglycerides (WMD: −6.55; 95% 

CI: −9.28, −3.83), and C-reactive protein (CRP) concentrations (WMD: −0.81; 95% CI: −1.25, −0.38) 

following GSE therapy. Grape seed did not influence HbA1c, HDL cholesterol levels, and 

anthropometric measurements. 

 Conclusion: This meta-analysis demonstrated that GSE intake significantly reduced FPG, TC, LDL 

cholesterol, triglycerides, and CRP levels. This systematic review and meta-analysis was published in 

journal of “Phytotherapy Research”. 

 
Keywords: Grape seed extract, inflammation, insulin resistance, LDL cholesterol, meta-analysis, 

triglycerides 
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A-10-9683-1 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

 اثر ضدتوموری عصاره میوه سنجد
 1 ، مرجان بهرامی نسب2 ، آنا عبدالشاهی3 سمانه عرب

 

* 1- استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان - بیمارستان کوثر گروه مهندسی بافت و علوم سلولی 

 samaneh.arab@gmail.comکاربردی 

2- استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان - بیمارستان کوثر گروه مهندسی بافت و علوم سلولی 

 m.bahraminasab@yahoo.comکاربردی 

 3ana.abdoshahi@gmail.com- استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دانشکده تغذیه و صنایع غذایی 

 

سرطان بعنوان دومین عامل مرگ بعد از بیماریهای قلبی در جهان شناخته شده است . تومور گلیوبلاستوما یکی از انواع  سابقه و هدف0

بیماریهای مختلفی مانند روماتیسم، آرتروز، تب، اسهال  گیاه سنجد در طب سنتی به عنوان درمان رایج و کشنده تومورهای مغزی می باشد.

و ترمیم زخم استفاده می شود.این گیاه به دلیل برخورداری از خواص ضد التهابی و ضد اکسیدانی می تواند خواص ضد سرطانی نیز داشته 

 سرطانی گلیوبلاستوما انجام شده است.باشد.این مطالعه به منظور بررسی اثرات ضد سرطانی عصاره گیاه سنجد بر روی رده های سلول 

:در این مظالعه رده های سلول سرطانی با دوزهای مختلف عصاره سنجد کشت داده شدند. برای بررسی اثرات ضد تکثیری مواد و روشها 

کلونی استفاده شد.مهاجرت سلولی با روش ترمیم زخم بررسی شده و تعداد  LDHو برای بررسی مرگ سلولی از روش  MTTاز روش 

 ایجاد شده توسط سلولهای سرطانی شمارش شد. 

 مواجهه سلولهای سرطانی با عصاره سنجد از تکثیر،مهاجرت و ایجاد کلونی جلوگیری کرده و باعث القاء مرگ سلولی می گردد.  یافته ها0

رگ سلولی ضد تکثیری داشته و شرایط م این نتایج آشکار کرد که عصاره سنجذ بر سلولهای مشتق از تومور گلیوبلاستوما اثر نتیجه گیری0

 را فراهم می کند. این یافته ها می تواند مبنایی برای استفاده از طب سنتی در کنار درمانهای رایج برای تومورهای مغزی باشد.

 

عصاره سنجد، اثر ضد توموری ، گلیوبلاستوما های کلیدی0واژه  
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A-10-1094-2 

سخنرانیپذیرفته شده در بخش   

 

 بررسی تاثیر مصرف گیاه کاسنی بر شاخص های کبدی بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی
 1فاطمه مرادی

 

. گروه تغذیه جامعه ، دانشکده تغذیه و علوم غذایی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران. 1دانشجوی تحصیلات تکمیلی  -1* 

 fateme.mrdi@nutr.mui.ac.ir- اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 
کبد چرب شایع ترین بیماری کبد و به عنوان یکی از عوامل مختل کننده عملکرد کبد شناخته می شود. گیاه کاسنی دارای خواص فنولی 

توجه قرار گرفته و مهار رادیکال های آزاد است.این گیاه به دلیل تأثیرات درمانی در تخفیف علایم بیماریهای کبدی و حفاظت از کبد مورد 

است. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مصرف گیاه کاسنی بر شاخص های کبدی بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی پرداخته است. این مطالعه 

PUBMED, SID , ISIمروری سیستماتیک است که در پایگاه های  به دو زبان انگلیسی و فارسی جستجو و مقالات   RCT از سال  

استخراج شد . معیار ورود وخروج در مقالات سال چاپ مقالات، بررسی های انجام شده روی بیماران با کبدچرب تایید  2518ا ت 2513های 

مقاله آنزیمهای کبدی  3مقاله در  7از بین  مقاله عمیقا بررسی گردید.  7شده ، چاپ مقالات در ژورنالهای داخل وخارج میباشد که درنهایت 

(ALT,AST مطالعه هم بر روی  1مطالعه بر روی بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی و  2مطالعه  3ی دار داشتند. از این ( کاهش معن

بیماران دیابتی به مدت دوماه مداخله انجام شد. یک مطالعه دیگر با طول مدت دو ماه باعث کاهش معنی دار در شاخص های 

TG,TC,LDL همچنین باعث افزایش شاخص های   TAC و   HDL در بیماران دیابتی گردید. یک مطالعه دیگر نیز که بر روی دیابتی  

A1Cها انجام گرفته بود باعث کاهش معنی دار در شاخص های  FABS و   شد. اما دو مطالعه دیگر با مدت اجرای یکماه تغییر معنی  

ی مدت کاسنی به دلیل داشتن خاصیت های داری در هیچکدام از شاخص های خونی مشاهده نشد. یافته ها نشان می دهد که مصرف طولان

ضد اکسیدانی و مهار رادیکال های آزاد ناشی از اکسیداسیون چربی در کنار ورزش و رژیم می تواند شاخص های خونی مربوط به کبدچرب 

 را بهبود بخشد. اگر چه مطالعات بیشتر و دقیق در این حوزه نیازمند می باشد.

 

کبدچرب . آنزیم های کبدیکاسنی .  های کلیدی0واژه  
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A-10-7436-1 

سخنرانیپذیرفته شده در بخش   

 

ی ازگیل ژاپنیبخش میوهها، ترکیبات شیمیایی و فواید سلامتمروری بر ویژگی  
 فرزین غلامی 1 ، نسیم خورشیدیان2 ، سمیه حسینزاده3 ، مائده نوروزی4

 

 farzingholamifsts@gmail.com* 1- دانشجوی کارشناسی - 

 2nkhorshidian85@gmail.com- استادیار - 

 3Somayeh.hoseinzade98@gmail.com- دانشجوی کارشناسی - 

 4M.norouzi76225@gmail.com- دانشجوی کارشناسی - 

 

های غذایی حاوی میوه و سبزیجات و بهبود سلامتی در انسان رو به افزایش است. امروزه، درک پیوند میان مصرف رژیم سابقه و هدف0

های مزمن ایفا شواهد نشان داده اند که ترکیبات فیتوکمیکال موجود در میوه ها و سبزیجات نقشی کلیدی در کاهش خطر ابتلا به بیماری

   ین مواد غذایی فراسودمند در رژیم غذایی برای حفظ و ارتقاء سلامت بدن امری اجتناب ناپذیر است. کنند. از این رو گنجاندن امی

های در پایگاه داده 2511تا  2555جستجو و بررسی پژوهش های منتشر شده بین سال های  روش جستجو0 ScienceDirect ،Google 

Scholar و  Springer  Loquat Fruit ،Eriobotrya japonica ،Phytochemical ،Antioxidant  با استفاده از کلید واژه های  

Bioactive Compoundsو   .  

ازگیل ژاپنی با نام علمی  ها0یافته  Eriobotrya japonicaLindl ها است که خاستگاه آن به کشور ای گرمسیری از خانواده رزاسه.، میوه

های آلی و سرشار از مواد معدنی، بویژه پتاسیم است. علاوه بر این، میوه، فیبر ، اسیدگردد. این میوه، دارای مقادیر زیادی قندمیچین باز ی 

ها و ویتامین ترپنوئید فعالی از جمله فلاوونوئیدها، کاروتنوئیدها، تریازگیل ژاپنی حاوی ترکیبات زیست C های بیولوژیکی است که با فعالیت 

شود. ترکیبات شیمیایی میوه ها، التهاب، سرفه و آترواسکلروز میبیماری دیابت، سرطلان اکسیدانی خود، موجب کاهش خطر بروزو آنتی

پذیری ی انبارداری آن متفاوت است. به علت حساس بودن و آسیببسته به نوع رقم، محل رویش، اقلیم، رسیدگی و عملیات پرورش و نحوه

ای هد؛ بنابراین، شرایط نگهداری آن حائز اهمیت است. ازگیل ژاپنی میوهدآن پس از برداشت، به سرعت کیفیت مطلوب خود را ازدست می

میوه، شربت و یا به شکل کنسروشده و ی تازه یا فرآوری شده در قالب مربا، ژله، آبآور است که می تواند بصورت میوهخوش طعم و نشاط

  خشک شده مصرف شود. 

بخش حاصل از ترکیبات زیست فعال آن، این میوه می ی ازگیل و اثرات سلامتهای فیزیکوشیمیایی میوهبا توجه به ویژگی گیری0نتیجه 

 تواند به عنوان یک محصول تجاری با خواص حسی مطلوب و ارزش غذایی بالا در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار بگیرد.

 

ازگیل ژاپنی ،  های کلیدی0واژه Eriobotrya japonica Lindl اکسیدانفعال ، آنتی، ترکیبات زیست  
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A-10-4811-1 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

ترههای فراصوت و ماسراسیون بر میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی و پلی فنولی عصاره گیاه سلمهبررسی اثر روش  
 ستایش زمان پور1 ، بهداد شکرالهی یانچشمه2

 

 1setayesh7221@gmail.com- - دانشگاه سمنان - - 

 behdad_shokrollahi@yahoo.com* 2- - مرکز تحقیقات سلامت غذایی )نمک(، دانشگاه علوم پزشکی سمنان - - 

 

نظر به اهمیت روز افزون نقش آنتی اکسیدان ها بر سلامتی و افزایش پایداری و نگهداری محصولات غذایی و اثرات سوء  سابقه و هدف0

اثبات شده حاصل از آنتی اکسیدان های سنتزی تمایل به استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی گیاهی به طور گسترده ای رو به افزایش 

راج ترکیبات موثره از گیاهان می تواند بر روی کمیت و کیفیت ترکیبات فنولی استخراج شده موثر بوده است. از طرفی فرآیند استخ

در سالهای اخیر از امواج فراصوت به عنوان روشی نوین جهت استخراج ترکیبات موثره استفاده می شود که این روش استخراج  باشد. 

گردد. بنابراین هدف از این ب بهبود راندمان و کیفیت عصاره استخراج شده می نسبت به روشهای استخراج سنتی، ساده و ارزان بوده و سب

تره با روش فراصوت و مقایسه آن با روش متداول  سازی شرایط استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی عصاره گیاه سلمهپژوهش بهینه

 )ماسراسیون( می باشد. 

درصد( بر میزان ترکیبات فنولی و ترکیبات آنتی اکسیدانی و مقایسه  155و  75، 55در این پژوهش اثر شدت فراصوت ) ها0مواد و روش

ها با روش فولین سیوکالتیو انجام شد. فعالیت گیری غلظت ترکیبات فنولی عصارهآن با روش ماسراسیون مورد بررسی قرار گرفت. اندازه

کال آزاد ها نیز بر اساس ارزیابی فعالیت مهار رادی اکـسیدانی عصارهآنتـی  DPPH صورت پذیرفت.   

کل و میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی نشان داد شدت امواج فراصوت بر میزان  بررسی نتایج تاثیر شدت فراصوت بر میزان فنولها0 یافته 

و  75دت های ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی تاثیر معنی دار آماری داشته است به عبارت دیگر با افزایش شدت فراصوت بویژه در ش

ذکر است که بیشترین میزان ترکیبات فنولی افزایش یافت. شایان به  درصد میزان ترکیبات فعال استخراج شده به شکل معنی داری 155

درصد مشاهده شد.  155و  75و آنتی اکسیدانی به ترتیب در سطوح   

ی اکسیدانی بالایی داشت که مقدار و فعالیت آنتی اکسیدانی آن عصاره گیاه سلمه تره به عنوان یک گیاه بومی، فعالیت آنت گیری0 نتیجه

متاثر از روش استخراج و شرایط استخراج می باشد. استفاده از امواج فراصوت باعث افزایش استخراج ترکیات فنولی و آنتی اکسیدانی 

 گردید.

 

ترهفراصوت، ترکیبات پلی فنولی، ماسراسیون، عصاره، گیاه سلمه های کلیدی0واژه  

  



  

(226) 
 

 

 وسترپ  پذریفته شده رد بخش

 اپنل علوم تغذهی و صنایع غذایی



  

(227) 
 

A-10-1304-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

The Relationship Between Dietary Energy Density With Odds of Depression, Anxiety, 

Stresses, and Low Sleep Quality of Overweight/obese Iranian Women 
Niloofarsadat Maddahi 1 , Habib Yarizadeh2 , Leila Setayesh3 , Yasaman Nasir4 , Shahab Alizadeh5 , 

Mina Mirzaei6 

 
* 1- Msc 1 Department of Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics - 1 Department of 

Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences 

(TUMS), Tehran, Iran. niloofar.maddahi110@gmail.com 

2- Msc 1 Department of Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics - 1 Department of 

Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences 

(TUMS), Tehran, Iran. habib.yari72@yahoo.com 

3- Msc 1 Department of Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics - 1 Department of 

Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences 

(TUMS), Tehran, Iran. setayesh.leila@yahoo.com 

4- Msc 1 Department of Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics - 1 Department of 

Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences 

(TUMS), Tehran, Iran. nasir.Yasaman@gmail.com 

5- Msc 1 Department of Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics - 1 Department of 

Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences 

(TUMS), Tehran, Iran. alizadeh.mnutr@gmail.com 

6- Phd Khadijeh Mirzaei, PhD, Associate Professor in Tehran University of Medical Science (TUMS) 

Department of Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of 

Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran, P.O. Box: 14155-6117, Tehran, Iran - 1 Department of Community 

Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), 

Tehran, Iran. mina_mirzaei101@yahoo.com 

Background & aim: Mood disorders such as depression, anxiety, stresses, and low sleep quality are 

common among overweight/obese people. Accumulating evidence support the role of diet quality in 

brain function and behavior. There is very rare evidence, with inconclusive results, regarding the 

association between dietary energy density (DED) with mental health. The aim of this study was to 

investigate the relation of DED to depression, anxiety, stress, and sleep quality of overweight/obese 

women.  

Methods: A total 301 women with mean BMI 30.77±3.79 kg/m2 were included. Based on a semi-

quantitative food frequency questionnaire (sq-FFQ), DED was calculated by dividing the total dietary 

energy intake from consumed food (kcal/d) by the total weight (g/d) of consumed foods (excluding 

beverages). Mental health was assessed using the 21-question version of the Depression Anxiety Stress 

Scales (DASS-21) and the Pittsburgh Sleep Quality Index was applied for screening sleep quality. 

Associations were tested using logistic regression analysis.  

Results: The mean DED of total subjects was 1.23±0.34 kilocalories/gram. After adjustment for age, 

physical activity and BMI, women in the highest quartile of DED had higher systolic and diastolic blood 

pressure (p <0.05), compeered with subjects in the first quartile. Univariate (OR = 2.15, 95%CI: 1.01-

4.56, p= 0.04) and multivariate (OR=2.56, 95%CI: 1.13-5.79, p=0.02) logistic regression analysis, 

adjusted for age, BMI, and physical activity, showed that DED was significantly related to increased 

risk of stress. No significant association was detected between DED with sleep quality, depression, and 

anxiety.  

 Conclusion: Dietary energy density was directly associated with the presence of stress, but not 

depression, anxiety, and low sleep quality. 

Keywords: : dietary energy density, stress, depression, anxiety, sleep quality 
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Introduction: Infertility is a major worldwide problem which is caused by several factors such as 

environmental, physiological, and genetic conditions. Lycopene is considered to be one of the most 

important antioxidants that can contribute to reducing or preventing the psychological damage that leads 

to infertility. Thus, the aim of this study was to evaluate the effect of lycopene supplementation on 

depression, anxiety and stress scales and quality of life in infertile men.  

Materials and Method: In this randomized clinical trial, 44 infertile men with oligozoospermia were 

randomly divided into the following two groups: the experimental group was supplemented with 25 mg 

lycopene, once per day for 12 weeks, and the control group received a placebo, for 12 weeks. 

Anthropometric and dietary data, physical activity, mood status, including depression, anxiety, stress, 

and quality of life scores were recorded pre- and post-intervention. Depression, anxiety and stress were 

assessed using a 21-item questionnaire (DASS-21) and quality of life was examined using the WHO 

26-qustion questionnaire (WHOQOL). 

 Results: The baseline age and body mass index (BMI) were not significantly different between the two 

groups (age: 31.89 ± 2.51 and 32.15 ± 2.16 years old for intervention and placebo, respectively; P=0.732 

and BMI: 27.20 ± 1.68 and 26.53 ± 1.53; for intervention and placebo, respectively; P=0.206). There 

were no significant differences in depression, anxiety and stress values between the two groups; 

however, depression score significantly decreased in both groups compared to the baseline levels 

(P=0.028 and P=0.031). No significant differences were observed in four domains of quality of life, 

except for psychological domain that was improved in the lycopene group compared to the baseline 

values (P=0.049). 

 Conclusion: Short term supplementation of lycopene had no effect on mood status and quality of life, 

except for psychological status in infertile men (Registration number: IRCT20171105037249N1). 

 
Keywords: Anxiety, Depression, Lycopene, Quality of Life, Stress 
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Background and Objective: Until now, there is no evidence to prove efficacy of probiotics, especially 

synbiotics, on management and improving the symptoms of hypothyroidism. The aim of this study was 

to investigate the effects of synbiotic supplementation for fatigue management and mental health status 

in patients with hypothyroidism on levothyroxine treatment.  

Materials and Methods: This study was conducted as a randomized, double-blind, placebo-controlled 

trial. Sixty patients with hypothyroidism on levothyroxine treatment were randomly divided into two 

groups to receive either 500 mg/day of synbiotic (n=30) or a placebo (n=30) for 8 weeks.  

Findings: Synbiotic supplementation led to a significant decrease in general fatigue (P = 0.002) in the 

intervention group. In the synbiotic group, other aspects of fatigue were showed a decreasing trend, 

whereas the change was not statistically significant. In addition, synbiotic supplementation significantly 

reduced the anxiety score in the synbiotic group at the end of the study (P = 0.028), while no significant 

effect was found from probiotics on depression, anxiety, and stress score in the intervention group 

compared to the placebo group. 

 Conclusion: Synbiotic supplementation among hypothyroid patients for 8 weeks may have beneficial 

effects on general fatigue and anxiety, whereas these effects were not statistically significant between 

the two groups. Synbiotic supplements can be considered as a therapeutic strategy to improve the 

symptoms of patients with hypothyroidism. Further studies with larger sample size and longer duration 

are needed to confirm the current findings. IRCT20121216011763N35 approval code: 

IR.MUI.MED.REC.1397.102 
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Background and Objective: It has been shown that dietary intakes play a vital role in the progression 

of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)/nonalcoholic steatohepatitis (NASH); however, the role 

of each food has not yet been clarified. This study evaluated the effects of hydroalcoholic extract of 

spinach (HES) on nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). 

 Materials and Methods: In the prevention phase, 18 Sprague–Dawley rats were fed a high-fat diet, a 

high-fat diet plus 400mg/kg HES, or a chow diet for seven weeks. For the treatment phase, after the 

induction of NAFLD, they were fed a high-fat diet, a high-fat diet plus 400mg/kg HES, a chow diet, or 

chow diet plus 400mg/kg HES for four weeks (n=6 in each group).  

Findings: Weight gain (P = 0.01), food intake (P < 0.01), serum glucose (P=0.01), TG (P=0.02), LDL-

Cholesterol (P=0.01), AST (P=0.02), liver steatosis and NAS (P<0.01) in the high-fat group were 

statistically more than other groups at the end of the prevention phase. Feeding spinach extract to rats 

on a high-fat diet decreased serum glucose (P=0.01), TC (P<0.01), AST (P=0.01), ALP (P<0.01) and 

liver steatosis (P<0.01) in the treatment phase.  

Conclusion: Overall, spinach extract showed beneficial effects in the prevention and treatment of 

NAFLD. 

 
Keywords: Fatty liver, NAFLD, NASH, Spinach, Thylakoid 
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Background and Objective: Hypothyroidism and obesity are two highly prevalent conditions that 

appear to be closely related. Hypothyroidism is correlated with weight gain, loss of appetite, 

constipation, and a higher incidence of obesity. The present study aimed to investigate the effects of 

synbiotic supplementation on anthropometric indices, and appetite in subjects with hypothyroidism.   

 Materials and Methods: Sixty subjects with hypothyroidism were assigned into two groups to receive 

either 500 mg/day of synbiotic (n=30) or a placebo (n=30) per day for 8 weeks. Anthropometric indices, 

appetite, and constipation were assessed at study baseline and end of the trial. Findings: At 8-weeks 

follow-up, waist-to-hip ratio was significantly lower in the synbiotic group compared to baseline (P= 

0.030), whereas there was no significant differences seen in the placebo group. However, we did not 

observe any statistically significant change in any other anthropometric or appetite outcomes (P> 0.05).  

Conclusion: The results of the present trial indicated that taking synbiotic supplementation may have 

favorable results on waist-to-hip ratio among subjects with hypothyroidism for 8 weeks. Further studies 

with larger sample size and longer duration are needed to confirm our findings. 

IRCT20121216011763N35 approval code: IR.MUI.MED.REC.1397.102 
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Introduction: After water, tea is the most consumed beverage in the world. Studies show that the 

compounds in tea can prevent many diseases, such as cancer. Tea contains polyphenolic compounds 

that play a protective role against reactive oxygen species. Epigallocatechin gallate (EGCG) contains 

more than 50% of the active ingredients of tea and its anticancer role has been extensively studied and 

the anti-cancer effects of this antioxidant have been proven.  

Methods: In this study, the indispensable information were collected by searching through databases 

such as PubMed and google scholar.   

 Results: Epigallocatechin Gallate (EGCG) exerts its anticancer effects through several different 

mechanisms such as induction of apoptosis, inhibition of cell cycle, inhibition of oxidative stress, 

inhibition of angiogenesis, and reduction of cancer cell proliferation. Studies show that epigallocatechin 

gallate decreases hypermethylation in tumor suppressor genes by reducing DNMT activity in 

esophageal cancer cells and thereby enhances the activity of these genes. Also, EGCG inhibits HAT, 

reducing acetylation of the transcription factor P1, thereby reducing the production of nuclear factor 

NF-kB and interleukin-6. EGCG also modulates miRNA expression in liver cancer cells.    

Conclusion: In this review, the anticancer effects of the compound in tea were investigated and it was 

shown that nutrients in general have an important role in maintaining health and preventing disease, 

especially cancer. 

 
Keywords: Tea polyphenols, EGCG, anticancer, DNMT, hypermethylation 
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Abstract Background and Objective: Despite several studies about the effects of saffron 

supplementation on serum concentrations of lipid and glucose profiles, no systematic study had 

summarized the findings. Therefore, we conduct current study to systematically summarize findings 

from studies about the effect of saffron supplementation on serum levels of glucose and lipid profiles 

and to do a meta-analysis, if possible. 

 Search Method: A systematic literature search was conducted for clinical trials published in PubMed, 

SCOPUS, EMBASE, Cochrane's Library and ISI Web of Science from the beginning to 22 February 

2019. All randomized clinical trials on the effect of saffron supplementation on serum concentrations 

of lipid and glucose profiles were included.  

Findings: In overall, six studies were included in the current study. Pooled analysis of six studies for 

the effect of saffron on serum TG, TC and FBG concentrations and of five studies for LDL and HDL, 

showed a significant reduction in TG (WMD: -8.93 mg/dl; 95% CI: -16.49 to -1.37, P=0.02) and TC 

levels (WMD: -5.72 mg/dl; 95% CI: -11.10 to -0.34, P=0.03), a significant increase in HDL levels 

(WMD: 2.7 mg/dl; 95% CI: 0.22 to 5.18, P=0.03), and no significant effect on LDL (WMD: -2.30 

mg/dl; 95% CI: -11.73 to 7.13, P=0.63) and FBG levels (WMD: -5.30 mg/dl; 95% CI: -14.20 to 3.60, 

P=0.51). 

 Conclusion: We found a significant reduction in serum concentrations of TC and TG and a significant 

increase in serum levels of HDL following supplementation with saffron. Saffron supplementation had 

no significant influence on serum FPG and LDL concentrations. This systematic review and meta-

analysis was published in journal of “Complementary Therapies in Medicine”. 
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Objective   Polysaccharides synthesized by plants, bacteria and algae are mainly used as emulsifying 

agents and enhance the texture and consistency in milk processing industry. Exopolysaccharides (EPS) 

has much more attractive additive in food industry and widely used as food thickeners. EPSs are long 

chains of high molecular mass polymers produced by different microorganisms, including bacteria, 

fungi and blue green algae. Most of the functions attributed to EPSs are of a protective nature and their 

accurate roles are dependent on the ecological functions in which the microorganisms live. EPS are also 

reported to have various novel therapeutic properties, such as antioxidant, antitumor, antibiofilm, 

cholesterol lowering, immune stimulatory and immunomodulatory activities. Bacteria generally 

synthesized by various EPSs and these EPS have potent ecological and physiological function. LAB 

EPS is widely used in the preparation of fermented food products. Some strains of lactic acid bacteria 

(LAB) used in the dairy industry are able to synthesize EPS (EPS(+) strains). EPS may be secreted by 

a cell in the form of capsule or slime.   

 Search Method This study is a review study based on the findings of leading researchers in 

characterization, isolation and screening of microbial exopolysacharides.   

 Findings The EPS act as thickening, emulsifying and gelling agents, hence the use of EPS(+) strains 

may become a certain alternative to the use of thickeners in, e.g., fermented milks. EPS are claimed to 

have health-promoting properties, like anticarcinogenic, antioxidative, immunomodulatory and 

reducing blood cholesterol. Optimization of the growth environment is important to       achieving 

maximal EPS production by organisms.   

 Conclusion In the food industry, the role of LAB capable of producing EPS may increase considering 

their effects on the rheological and textural properties of fermented food products. The EPS synthesized 

by LAB differ in their chemical composition and structure. 
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Background and Objective Biofilms are surface-attached groups of microbial cells that are embedded 

in a self-produced extracellular matrix and are highly resistant to antimicrobial agents. Biofilms can 

attach to all kinds of surfaces, including metals, plastics, plant and body tissue, medical devices and 

implant materials. The antimicrobial agents were selected due to their emergent and practical 

application in several industrial areas. The bacterial biofilms were developed on stainless steel surfaces 

in a flow cell reactor and in a bioreactor with a rotating device, being implemented different 

hydrodynamic conditions (laminar and turbulent flow) for biofilm formation. The action of the 

antimicrobial agents was assessed, mainly, by the determination of the biofilm respiratory activity, as 

well as, by the quantification of the biofilm mass removed, being tested several concentrations, contact 

times and strategies of application.  

  Search Method This study is a review study based on the findings of leading researchers in 

mechanisms and characteristics biofilms in dairy technology.  

  Findings The system presented in this work provided an approach to investigate the influence of 

several parameters on the mechanical stability of biofilms, leading to a better understanding of biofilms 

in different environments and the development of biofilm control strategies. From the overall results, it 

can be concluded that the effect of the chemical compounds on the biofilm removal and consequent 

biofilm mechanical stability varied with the chemical nature and that chemical treatment is far from 

being a factor that induces massive detachment.  

  Conclusion The characterization of the biofilm showed that the system tested allowed to the formation 

of a great amount of biofilm that covered the surface of the stainless steel cylinder, being this biofilm 

metabolic active, vastly constituted of extracellular substances and having an inherent mechanical 

stability. 

 
Keywords: Antimicrobial agents, Biofilms, Dairy technology, Microorganisms. 
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Background The pathogenesis of type 2 diabetes (T2D) is associated with chronic oxidative stress and 

inflammation. It is well known that the expression of some miRNAs such as miRNA-146a up- regulate 

in diabetic and hyperglycemic patients whereas, circulating miRNA-126 reduces. Therefore, the 

purpose of this study was to determinate the effects of AST supplementation on the expression of miR-

146a and miR-126, MDA and inflammation in patients with type 2 diabetes.  

Methods This randomized double-blind placebo-controlled clinical trial was conducted on 44 type 2 

diabetes patients who were randomly assigned to received 8mg of oral Astaxanthin/d (n=22) or 

placebo(n=22) for 8 weeks. 

 Results We observed that Astaxanthin supplementation could decrease plasma levels of MDA and IL-

6 (P < 0.05) and declined the expression level of miR-146a over time (Fold change: -1/388) (P < 0.05).  

Conclusion Astaxanthin supplementation might be beneficial for improving circulating MDA and IL-

6 and down regulation of miR-146a. However, future investigations are suggested to confirm these 

results. 

 
Keywords: Keywords: Astaxanthin, Inflammation, Stress oxidative, Diabetes mellitus 
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The key role of artificial nutrition in improving bone marrow 

transplantation outcomes 

Vajihe Taghdiri Nooshabadi1, Zahra Zamani*2, Jafar Ai3 

 

1- The first author: Department of tissue engineering and applied Cell Science, faculty of medicine, 

Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

2 -Corresponding Author: Nursing care research center, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran. 

3-Department of Tissue Engineering and Applied Cell Sciences, School of Advanced Technologies in 

Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
 

Background and Objective: Bone marrow transplantation (BMT) is an advanced cell therapy consists 

of high-dose chemotherapy for whole body stem cell ablation that continues by hemopoietic stem cells 

infusion to reconstruct the damaged bone marrow function. BMT can be a promising clinical option for 

treatment of hematologic malignancies or noncancerous disease such as autoimmune disorders. The 

great numbers of patients receiving BMT endure the nutritional sequels which includes mucositis and 

enteritis because of cytotoxic effects of conditioning regimens and dysregulation of immune system so 

the nutritional diets is a vital element in the clinical results of BMT procedure.  

Method: we researched recent papers from PubMed and Google Scholar underlying the routine 

nutritional diets for the patients who undergo the BMT operation.  

Findings:  in order to keep the nutritional condition and minimization the microbial infections risks and 

nutritional issues in BMT patients is proposed to utilize the total parenteral nutrition (TPN) and the 

enteral tube feeding – ETF. Over the last decades, the advantages of BMT patient artificial nutrition 

and also, consumption of particular nutrients such as glutamine have been discovered. However, the 

artificial nutrition can play a key role as an adjuvant therapy not a simple caring method.  

Conclusion: this study focuses on the artificial nutrition significances to design the different strategies 

for achieving the reproducible valid BMT outcomes. 

Key words:  Bone marrow transplantation (BMT), artificial nutrition, total parenteral nutrition diet, 

enteral tube feeding, BMT outcomes 
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The clinical applications of Food derived exosomes 

Vajihe Taghdiri Nooshabadi1, Zahra Zamani*2, Jafar Ai3 

 

1- The first author: Department of tissue engineering and applied Cell Science, faculty of medicine, 

Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

2 -Corresponding Author: Nursing care research center, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran. 

3-Department of Tissue Engineering and Applied Cell Sciences, School of Advanced Technologies in 

Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 

Background and Objective: Exosomes are natural-occurring Nano-sized particles(30-150 nm) 

generally produced by eukaryotic cells and contribute to cell-to-cell communication through 

transferring mRNAs, microRNAs, lipids, proteins and DNA from donor cell to recipient cells. Recent 

investigations have shown that exosomes and their RNA contents can be harvested from foods such as 

grapes, milk, ginger and lemon. The biologic nano-carriers can affect the overall human health through 

circulation in the body fluids and uptake by intestinal cells.  

Search Method: we searched recent published papers from PubMed and Google Scholar highlighting 

how cell-free based therapies applied the food-derived exosomes as a therapeutic tool in regenerative 

medicine.  

Findings: The key role of food exosomes has been revealed in disease distribution and gut function 

modulation, although the exact mechanism maintain as a mysterious. In addition, exosomes can be 

considered as biocompatible carriers for the delivery, so they are able to be loaded with anti- tumor 

drugs (doxorubicin, paclitaxel) and some other drug(catalase, curcumin) for brain disorders treatment.  

Conclusion: This present study introduced fruit, plant, milk and foods derived exosomes and their 

contents as a promising therapeutic tool for various disease treatment. 

Key word: foods, exosomes, clinical application, nanocarrier 
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

تاثیر آموزش یکدوره تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا و بازی بر عزت نفس،  خودپنداره و رفتارهای غذا 

 خوردن کودکان بیش فعال
 دکتر مریم عبدالشاهی1، عاطفه کلانتری2

 دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایرانضو هیات علمی ع .1

 ، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد رفتارحرکتی، دانشگاه الزهرا )س( .2

در بیشتر کودکان دارای اختلال بیش فعالی نشانه هایی از دریافت سطوح کمتر از حد مطلوب مواد مغذی مختلف و   مقدمه و هدف0

غذاهای خاص وجود دارد. همچنین بسیاری از پژوهشها نشان داده اند که کودکان بیش فعال شواهدی در ارتباط باپاسخهای رفتاری به 

دارای سطوح پایین عزت نفس و خود پنداره نیز می باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش یکدوره تمرینات ذهن آگاهی 

 خوردن کودکان بیش فعال صورت گرفت.مبتنی بر یوگا و بازی بر عزت نفس،  خودپنداره و رفتارهای غذا 

دختر  36آزمون همراه با گروه کنترل بود. نمونه آماری این مطالعه پسآزمون این مطالعه از نوع نیمه تجربی با  طرح پیش  مواد و روش ها0

بیش فعالی تمامی این  بودند که بصورت هدفمند انتخاب شدند. اختلال 18-17مدرسه شهر زنجان در سال تحصیلی  3سال از  15تا  8

نفره یعنی گروه تمرینات ذهن آگاهی، گروه بازی های ورزشی و  12کودکان مورد تأیید روانپزشک قرار گرفته بود. این کودکان به سه گروه 

مراه با دقیقه ای دوبار در هفته،  تحت تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا ه 45جلسه  12گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی اول 

تمرینات توجهی و تمرکزی، و گروه تجربی دوم به همین صورت تحت اجرای بازیهای ورزشی قرار گرفتند. گروه کنترل نیز هیچگونه مداخله 

در پیش آزمون  CEBQپرسشنامه رفتارهای خوردن کودکان  ای نداشت. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه عزت نفس ، خودپنداره و

و نرم افزار 55/5ورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره در سطح معناداری و پس آزمون م

  .تجزیه و تحلیل شد 24اس پی اس اس 

توزیع داده بود. ابتدا طبیعی بودن  58/1± 71/5و گروه کنترل  17/1±71/5گروه دوم  25/1 ±75/5میانگین سنی گروه اول یافته ها0  

های متغیرهای وابسته با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک مورد تأیید قرار گرفت. متغیرهای وابسته در مرحله پیش آزمون تفاوت معناداری 

گروه  .نداشتند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد اثر اصلی گروه در پیش آزمون معنادار نبوده و در پس آزمون معنادار بود

( و اجتناب از غذا خوردن =553/5P( و عادات غذا خوردن )گرایش به غذا )=5551/5Pذهن آگاهی تفاوت معناداری در خودپنداره )

(553/5P=(نسبت به گروه کنترل داشت. گروه بازی های ورزشی نیز تفاوت معناداری در عزت نفس ))5551/5P= خود پنداره ،)

(5551/5P=و عادات غذا خوردن ) ( گرایش به غذا(5551/5P=(و اجتناب از غذا خوردن )5551/5P= نسبت به گروه کنترل داشت. اما ))

( و اجتناب از =5551/5P( و گرایش به غذا )=5552/5P(، خود پنداره )=5551/5Pگروه بازی های ورزشی بطور معناداری در عزت نفس )

 ( از گروه ذهن آگاهی بیشتر بود.=514/5Pغذا خوردن )

نتایج بدست آمده نشان داد که بطور کلی مداخلات صورت گرفته باعث ایجاد تغییرات مثبت گردیده اند و میزان آنها به طرز   یجه گیری0نت

(. مقایسه ها نشان داد تأثیرات گروه بازی نسبت به گروه ذهن آگاهی بیشتر P</.551معنی داری نسبت به گروه کنترل تغییر یافته است )

ابراین می توان نتیجه گرفت شاید این کودکان به تمرینات ذهن آگاهی همراه با توجه، علاقه و توانایی کمتری نسبت به بازیهای بوده است. بن

ورزشی دارند. مطالعه حاضر نشان داد که می توان با طراحی و اجرای مداخلات ورزشی بر پایه یوگا و یا بازی های ورزشی مشکلات تغذیه 
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دارای اختلال بیش فعالی را به طور قابل توجهی بهبود داد. از اینرو به متخصصان تغذیه و مربیان و معلمان کودکان ای و روانی کودکان 

دارای اختلال بیش فعالی توصیه می شود از برنامه های درسی همراه با تمرینات توجهی و تمرکزی یوگا و بازیهای شاد و مفرح ورزشی 

 استفاده نمایند.

 ودکان بیش فعال، اختلال غذا خوردن، عزت نفس ، خود پندارهک 0واژگان کلیدی
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بررسی تاثیر لیپوئیک اسید بر پروفایل چربی سرم و کبد در بیماری کبد چرب غیر الکلی ناشی از رژیم پرچرب در 

داولی -رت های اسپراگ   
 بابک حسنخان 1 ، پریچهره یغمایی2 ، آزاده ابراهیم حبیبی3 ، کاظم پریور4

 

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه  -دانشجو دکتری علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران  -1* 

 hassankhan_babak@yahoo.comآزاد اسلامی، تهران، ایران 

2- استاد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد 

 yaghmaei_p@srbiau.ac.irاسلامی، تهران، ایران 

3- استاد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد 

 aehabibi@sina.tums.ac.irاسلامی، تهران، ایران 

4- استاد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران - گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد 

 kazem_parivar@yahoo.comاسلامی، تهران، ایران 

 

یو یدانی قدرتمند می باشد. مطالعات نشان می دهد استرس های اکسیداتآلفا لیپوئیک اسید، یک ترکیب طبیعی با خاصیت آنتی اکس مقدمه0

و التهاب در متابولیسم چربی و ایجاد و پیشرفت بیماری کبد چرب غیرالکلی نقش دارد. هدف : هدف از این تحقیق، ارزیابی اثرات لیپوئیک 

 یماری کبد چرب غیر الکلی بود. اسید بر اختلالات متابولیسم چربی و استرس های اکسیداتیو در مدل حیوانی ب

داولی به سه گروه تقسیم شدند. گروه کنترل نرمال، رژیم طبیعی دریافت نمود. گروه  –بیست و چهار سر رت نر، نژاد اسپراگ  روش کار0

 ود و گروه رژیمرژیم پرچرب، علاوه بر رژیم طبیعی یک رژیم حاوی امولسیون پرچرب به صورت گاواژ روزانه به مدت شش هفته دریافت نم

میلی گرم به ازاء  65پرچرب و لیپوئیک اسید، علاوه بر رژیم طبیعی، یک رژیم حاوی امولسیون پرچرب به همراه لیپوئیک اسید به میزان 

هرکیلو وزن بدن به صورت گاواژ روزانه و مدت شش هفته دریافت نمود. پس از شش هفته پارامترهای بیو شیمیایی سرم، پراکسیداسیون 

 در بافت چربی مورد برسی قرار گرفت.  UCP1و  PGC-1α یپیدی و تغییرات بافت شناسی در کبد، همچنین میزان بیان ژن های ل

درپایان دوره در گروه رژیم پرچرب، میزان مالون دی آلدهید درکبد و همچنین کلسترول، تری گلیسیرید، اسیدهایی چرب آزاد و  نتایج0

LDL ترل نرمال بطور معنی دار افزایش یافت ولی در گروه رژیم پرچرب تیمارشده با لیپوئیک اسید، افزایش در سرم نسبت به گروه کن

 معنی دار در سطح این فاکتورها نسبت به گروه کنترل نرمال مشاهده نگردید. 

نتایج این پژوهش نشان داد، لیپوئیک اسید اثرات مفیدی در بهبود اختلالات پروفایل چربی سرم و کبد و دیس لیپیدمیا  نتیجه گیری 0

همچنین کاهش استرس های اکسیداتیو در مدل بیماری کبد چرب غیرالکلی داشته لذا ممکن است در بهبود علائم و جلوگیری از پیشرفت 

 این بیماری مفید باشد.

 

استرس اکسیداتیو، مقاومت به انسولین، دیس لیپیدمیا، لیپوئیک اسید کلیدی0 هایواژه  
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 ارتباط نوبتکاری و تغذیه ناسالم و اثرات آن بر سلامتی در کارکنان صنایع پتروشیمی پارس
 2محمدرضا مظفریان ، 1هاشمی صدیقه

 

 Mrs.sedighehashemi@gmail.com -پزشکی بوشهر لیسانس دانشگاه علوم  -1

 mrmozafarian@gmail.com -لیسانس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  -2* 

 
نوبت کاری به دلیل ماهیت ان یک پدیده رایج و اجتناب ناپذیر است. اثرات حاد و مزمن نوبت کاری بر روی سلامت به اثبالت رسیده است. 

تباط میان نوبت کاری و بی تحرکی و ریسک فاکتور های ایجاد کننده اختلالات قلبی و عروقی، گوارشی و هدف از مطالعه حاضر بررسی ار

 سیستم عصبی در مشاغل عملیاتی صنایع پتروشیمی پارس جنوبی می باشد. 

که با روش سرشماری نفر از پرسنل عملیاتی صنایع پتروشیمی پارس جنوبی  455تحلیلی حاضر بروی  -مطالعه مقطعی و توصیفی روش ها0

بود. پرسشنامه حاوی اطلاعات  survey of shift workers(sos)انتخاب شده بودند انجام گرفت. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه 

 دموگرافیک، فعالیت بدنی، نظام نوبت کاری، پیامدهای سلامتی مرتبط با آن و اثر نوبت کاری بر رضایت مندی از زندگی شاغلین بود.اطلاعات

 آنالیز گردید.  spssبا استفاده از نرم افزار 

( و تغذیه نامناسب p-value=0/001( و خستگی شغلی )p-valu=0/001)نتایج نشان داد میان نظام نوبت کاری و اختلالات خواب  نتایج0

ارتباط معناداری وجود دارد. در کارگران نوبت کاری که مورد بررسی قرار گرفتند،  (p-value=0/001افراد در طول مدت زمان بیداری)

درصد و ناراحتی های  6 د، میزان فشارخوندرص 26درصد اضافه وزن داشتند و میزان ناراحتی های گوارشی و اختلالات چربی خون 47

 درصد گزارش گردیده است. 4/57قلبی و عروقی به میزان 

نتایج این مطالعه نشان داد که نوبت کاری به عنوان یک ریسک فاکتور مهم و تاثرگذار بر سلامت کارکنان صنایع پتروشیمی نتیجه گیری0 

 تی مورد توجه قرار گیرد.می باشد و با توجه به پیامد های نامطلوب آن بایس

 

 نوبت کاری، سلامتی، تغذیه نامناسب های کلیدی0واژه
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 غذای حلال و نقش آن در سلامت
 1نژاد مهدوی غلامحسین

 

 mahdavi31@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی -استادیار دانشگاه  -1* 

 

تعالیم دینی رهنمودهای مختلف بهداشتی در مورد تغذیه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر سلامت انسان ارایه  مقدمه و هدف 0

پیامد های مصرف آنها در انسان از نگاه  هدف از این پژوهش، شناسایی  کرده و بعضی از خوردنی ها را حلال و تعدادی را حرام دانسته اند. 

 نها در سلامت استآیات و روایات و نقش آ

پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی اسنادی و مفهومی است. در این راستا، ابتدا با مراجعه به منابع تفسیری و حدیثی،  موارد و روش 0 

یل قرار های اطلاعاتی، اطلاعات لازم گردآوری شد. در خاتمه با توجه به اهداف و سوالات پژوهش، مورد تجزیه و تحلو نیز جستجو در بانک

 گرفت 

ده نیز توجه ش« حکمی»این پژوهش نشان داد که در تعالیم دینی علاوه بر نکات مورد توجه متخصصان بهداشت، به یک بعد  یافته ها 0

بودن غذاست. به این معنا که یک انسان باید از غذای حرام هر چند شرائط مورد نظر متخصصان تغذیه را داشته باشد « حلال»است و آن 

ز کند. نتیجه عمل به این دستور، حفظ سلامت معنوی است. در تعالیم دینی آمده است: لقمه حرامی که وارد بدن می شود آدمی را پرهی

مورد آسیب شیطان قرار داده توفیق عبادت و حضوع در برابر پروردگار را سلب می کند، نورانیت را از قلب می زاید ودر نهایت سعادت دو 

لب کرده و اورا وارد دوزخ می کند. متقابلا غذای حلال باعث استجابت دعا ، عمل صالح ، تسلیم در برابر خداوند سبحان جهان را از انسان س

 و سعادت ابدی می گردد. 

های جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی است. ضروری است که رویکرد ازآنجا که در آموزه های الهی، تغذیه سالم دربردارنده، شاخص نتیجه0

گذاران موضوع تغذیه قرار گیرد تا سلامت واقعی انسان ها در سطحی مورد توجه سیاست« حرمت»و « حلیت»ای اسلام به ویژه از جهت ذیهتغ

 وسیع تر تامین شود

 

 واژگان کلیدی: غذای حلال، تعالیم دینی، سلامت معنوی، بهداشت تغذیه. های کلیدی0واژه
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A-10-3929-1 

بخش پوسترپذیرفته شده در   

 

ترهبررسی اثر زمان استخراج و نسبت حلال بر میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی و پلی فنولی عصاره گیاه سلمه  
 3سوسفی دلیری زهره ، 2 معصومه یعقوبی ، 1یانچشمه شکرالهی بهداد

 

 Behdad_shokrollahi@yahoo.com -دکترای علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه سراسری سمنان  -1

 masoomeyaghoobi@yahoo.com -دانشجو کارشناسی علوم ومهندسی صنایع غذایی دانشگاه سراسری سمنان  -2* 

 zohrehdaliri.1206@gamil.com -دانشجو کارشناسی علوم ومهندسی صنایع غذایی دانشگاه سراسری سمنان  -3

 

اکسیدانهای سنتزی، به دلیل خاصیت سرطان زایی کارایی و پایداری بالا و نیز ارزانی نسبی آنتیهای اخیر علیرغم در سال سابقه و هدف0

ها کاهش یافته است. از این رو تمایل به استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی به طور گسترده و اثرات سو مصرف این ترکیبات، مصرف آن

ایی و دهند، لذا شناسهای گیاهی ایران را گیاهان دارویی تشکیل میصد قابل توجهی ازگونهای رو به افزایش بوده است. با توجه به اینکه در

عنوان ره بهتهای عصاره گیاه سلمهمعرفی گیاهان جدید به منظوراستخراج این ترکیبات از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف معرفی پتانسیل

 است.  بودهاکسیدانی و پلی فنولی یک منبع بومی و جدید آنتی

ها بر میزان ترکیبات فنولی و ترکیبات آنتی اکسیدانی مورد بررسی در این پژوهش اثر مدت زمان استخراج و نسبت حلال موادوروش ها0

گیری غلظت درصد بود. اندازه 155و  75، 55ها )درصد اتانول به آب( های استخراج دو، سه و چهار ساعت و نسبت حلالقرار گرفت. زمان

یکال ها نیز بر اساس ارزیابی فعالیت مهار راداکـسیدانی عصارهها با روش فولین سیوکالتیو انجام شد. فعالیت آنتـیکیبات فنولی عصارهتر

 صورت پذیرفت.  DPPHآزاد 

ی دارند و نیز یروش استخراج و شرایط استخراج عصاره بر میزان ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره حاصل نقش به سزاگیری0 نتیجه

 عصاره گیاه سلمه تره به عنوان یک گیاه بومی فعالیت آنتی اکسیدانی قوی دارد.

 

 استخراج، ترکیبات پلی فنولی، ترکیبات آنتی اکسیدانی، عصاره، گیاه سلمه تره. های کلیدی0واژه
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A-10-2543-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

غیر آنزیمی میلارد بر سلامتی انسانارزیابی خطرات واکنش قهوه ای شدن   
 دکترحبیب واحدی1

 

 drhvahedi40@gmail.com 57655 - 1137ساری صندوق پستی  -استادیار علوم پزشکی مازندران  -1* 

 

( یک ترکیب شیمیایی سرطان زا است که، جدا سازی آن از فراورده های تهیه شده بر پایه غلات AAمونومر اکریل امید ) سابقه و هدف0

( انجام شد. این یافته باعث ایحاد تحول در دنیای ایمنی غذا و نگرانی صاحبان صنایع 2552و سیب زمینی توسط دانشگاه سوئد )آوریل 

ایجاد سرطان در انسان است. با توجه به این مسئله واکنش  AAعوارض در خصوص  WHOغذایی شد. مهمترین خطر ارزیابی شده توسط 

 مرکز پژوهشی جهان قرار گرفت.  25در صنایع نانوایی( در کانون توجهات  AAمیلارد )عمده ترین مسیر تولید 

،  Medline, ISI, SID, Pubmed( در 1165 - 2515توسط محقق، مقالات ) AAمطالعه در خصوص  5مبتنی بر  روش تحقیق0  

سال تدریس انجام شد.  25و  Acrylamide, bread, potato chips, Glycidamide – Carsinogen, biomarkers 0واژه های

و سرعت رشد غده های سرطانی، تشکیل  AAاز موارد سرطان در انسان، رابطه مستقیم بین میزان جذب  %35عامل بروز  AA  یاقته ها0

 AAسرطان و طولانی مدت ایجاد سمیت عصبی،  AAروی از قانون آرنیوس(، اثرات مواجه کوتاه مدت با هردو خطرناک )پی AAو تجزیه 

تشکیل گلایسیدامید  AAدر غده تیموس، کبد، مغز، قلب، جنین و شیر مادر یافت شده، مرحله بحرانی برای بروز اثرات ژنتیکی و سمیت 

ان(، آلرژی زایی، کاهش قابلیت )هضم پروتئین ها و متابولیسم املاح معدنی(، و بروز سرط DNAاست )ماده ای با توانایی پیوستن به 

تخریب آسکوربیک اسید و افت ارزش غذایی اسیدهای امینه ضروری، غیر فعال شدن آنزیم های موثر بر هضم، افزایش مقاومت به انسولین 

تریلیزاسیون شیر، سرخ نمودن گوشت، برشته کردن نان از دیگر خطرات می باشد، حین اس Feو  Zn ،Mg ،Ca ،Na ،Cuو دفع ادراری 

 نتیجه گیری0ساخته می شود،  AAها در تنور نانوایی، تهیه چیپس سیب زمینی و پاپ کورن و طبخ غذاهای نشاسته ای با حرارت بالا 

ان بیشتر در معرض خطرند )دریافت اخیرا مواجه با اکریل امید بعنوان مخاطره باالقوه ایجاد انواع سرطان موجب نگرانی شده است. کودک

AA .)توسط کودکان به دلیل مصرف سیب زمینی سرخ شده و چیپس بیشتر سایر آحاد جامعه است 

 

 اکریل امید، سرطان های کلیدی0واژه
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A-10-4538-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

شده و پرخاشگری در دختران بررسی ارتباط وضعیت تغذیه و سطح تحصیلات والدین با سطح استرس درک 

 دبیرستانی شهرکرد
 3توسلی الهه ، 2فرادنبه ربیعی رویا ، 1مهسا ربیعی فرادنبه

 

 m.rabiei.1999@gmail.com -دانشگاه علوم پزشکی تهران  -1* 

 tavassoli.eb@gmail.com -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  -2

 roya.95959577@gmail.com -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد استاد یار گروه بهداشت عمومی،دانشکده بهداشت  -3

 

نوجوانی از مهم ترین مراحل زندگی و دوره ی اصلی ظهور پرخاشگری است. به همین دلیل دقت در انتخاب سبک درست زندگی  مقدمه0

تاثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. تغییرات دوره ی نوجوانی نیازهای تغذیه ای مخصوص خود را به همراه دارد، شغل و 

عوامل تعیین کننده وضعیت دریافت مواد غذایی هستند. از طرفی استرس در ایجاد اختلالات تغذیه  تحصیلات والدین از جمله مهم ترین

موثر است و در دراز مدت باعث تاثیرات منفی بر بهداشت جسمی و روانی نوجوانان می شود. هدف: بررسی ارتباط وضعیت تغذیه و سطح 

 بهبود وضعیت تغذیه و ارتقا سلامت روانی نوجوانانتحصیلات والدین با سطح استرس درک شده و پرخاشگری جهت 

نفر از دانش اموزان دختر دبیرستانی انجام شد. 245بر روی مصرف مواد غذایی  17-16این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال روش تحقیق0 

و ازمون کای دو، تی  16خه نس spssاز پرسشنامه های استرس درک شده، پرخاشگری باس و پری استفاده و داده ها توسط نرم افزار 

 مستقل، همبستگی اسپیرمن، پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

افزایش مصرف غلات و میوه باعث کاهش استرس درک شده، افزایش مصرف گوشت باعث افزایش پرخاشگری و افزایش مصرف  یافته ها0 

والدین و خانه دار بودن مادر مصرف گروه غلات نیز  میوه،سبزیجات و لبنیات باعث کاهش پرخاشگری می شود. با افزایش سطح تحصیلات

بالا می رود. با افزایش تحصیلات والدین و شاغل بودن آنان مصرف گوشت، سبزی و میوه افزایش می یابد. با افزایش تحصیلات وشاغل بودن 

وجود دارد به صورتی که دانش  مادر مصرف روغن و شیرینی کاهش می یابد. همچنین ارتباط معناداری بین پرخاشگری و شغل پدران

اموزانی که شغل پدرشان ازاد بود پرخاشگری بیشتری داشتند از طرفی بین تحصیلات مادر با پرخاشگری رابطه معکوس وجود دارد.همچنین 

 بین تحصیلات پدر و سطح استرس رابطه معکوس وجود دارد. 

طح استرس درک شده و پرخاشگری و اهمیت دوره نوجوانی بهتر است در با توجه به تاثیر تغذیه و تحصیلات والدین بر س نتیجه گیری0

 جهت اصلاح برنامه غذایی نوجوان و ارتقا دانش والدین بکوشیم که لازمه این امر استفاده از افراد متخصص در این زمینه است.

 

 تغذیه،سطح استرس درک شده،پرخاشگری،تحصیلات والدین های کلیدی0واژه
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A-10-5189-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 بررسی تاثیر رژیم غذایی مناسب در ابتلا به پره اکلامپسی
 6بیدختی طالب سمانه ، 5کاری فاطمه ، 4نبوی زهرا فاطمه سیده ، 3صفاری محدثه ، 2وند اینه سهیلا ، 1پریسا پارسا

 

 parisa201018@gmail.com -دانشجو کارشناسی علوم پزشکی سمنان  -1* 

 soheylaainehvand@gmail.com -کارشناس ارشد علوم پزشکی سمنان  -2

 mohadese.saffari@yahoo.com -کارشناس ارشد علوم پزشکی سمنان  -3

 seyedzahranabavi@gmail.com -دانشجو کارشناسی علوم پزشکی سمنان  -4

 karifatemeh22@gmail.com -دانشجو کارشناسی علوم پزشکی سمنان  -5

 samanehtb9875@yahoo.com -دانشجو کارشناسی علوم پزشکی سمنان  -6

 

دارد و در طی دوران بارداری ، سلامت مادر   %2-7از عوارض مهم بارداری، پره اکلامپسی و اکلامپسی می باشند که شیوع  سابقه و هدف0

زجمله تغذیه در ایجاد پره اکلامپسی مطرح است. علی رغم مطالعات بسیار هنوز اتیولوژی تأثیر قرار می دهد. عوامل زیادی ا  و جنین را تحت

فرضیه های طرح شده اخیراً بر نقش کمبود   فرضیه های متفاوتی در مورد آن مطرح است. در بین  دقیق آن مشخص نشده است و

ه نوزادی ناشی از آن وباتوجه ب -و اهمیت عوارض مادری و جنینیتغذیه ای تأکید شده است. با توجه به شیوع بالای پره اکلامپسی   عناصر

 ثاثیرتغذیه در پیشگیری از این بیماری ،این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تغذیه در بروز پره اکلامپسی انجام شده است.

رسمی موجود درکشورما،جدیدترین انجام شد علاوه برمنابع وآمارهای  1318در مطالعه مروری جاری که درنیمسال اول سال روش جستجو0 

،  Google scholar, PubMedاخیردرسایت های   مقالات چاپ شده درزمینه تاثیر تغذیه در بروز پره اکلامپسی درسال های

Scopus مقاله در جستجوی متمرکز با عناوین مقالات که برای مطالعه جاری مناسب  23مورد بررسی قرار گرفتند. در گام اول مجموعا

مطالعه داخلی( کاملا مطابق با اهداف پژوهش انتخاب و متن  5مقاله) 11ر می رسید، استخراج گردید. پس از مطالعه خلاصه مقالات، بنظ

 اصلی آن مورد مطالعه و سازماندهی نهائی قرارگرفت.

به طور معنی داری با ابتلا به پره اکلامپسی و  Cو  E درمطالعات نشان داده شد که مصرف مواد غـذایی غنـی از ویتـامین  یافته ها0 

در گروه مبتلا، کمتر از گروه غیر مبتلا بود .  اکلامپسی ارتباط داشتند، بطـوری کـه مـصرف مـواد غذایی غنی از ویتامین های ذکر شده 

لامپسی و اکلامپسی در زنان می شود. علاوه بر این به طور کلی میتوان گفت مصرف مقادیر مورد نیاز چربی منجر به کاهش بروز پره اک

یافته هـای ایـن بررسـی نـشان داد کـه کمبـود مواد مغذی می توانـد بـا ابتلا بـه اکلامپـسی و پـره اکلامپـسی مرتبط  نتیجه گیری 0

تغذیه بـه زنـان جـوان باشد؛ بنابراین توصیه مـی شــود تا در بررسی های دوره ای در مراکــز بهداشــتی و درمانی توسط کارشناس 

 آمـوزش داده شـود . 

 

 اکلامپسی و پره اکلامپسی ،تغذیه ،عوارض بارداری های کلیدی0واژه
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A-10-5294-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 تغذیه در بیماران تروما به سر
 6بیدختی طالب سمانه ، 5کاری فاطمه ، 4پریسا پارسا ، 3صفاری محدثه ، 2علائی الله سیف ، 1نبوی زهرا فاطمه سیده

 

 seyedzahranabavi@gmail.com -دانشجو کارشناسی علوم پزشکی سمنان  -1

 alaei@gmail.com -دکترا پرستاری علوم پزشکی سمنان  -2

 mohadese.saffari@yahoo.com -کارشناسی ارشد پرستاری ویژه علوم پزشکی سمنان  -3

 parisa201018@gmail.com -سمنان دانشجو کارشناسی علوم پزشکی  -4* 

 karifatemeh22@gmail.com -دانشجو کارشناسی علوم پزشکی سمنان  -5

 samanehtb9875@yahoo.com -دانشجو کارشناسی علوم پزشکی سمنان  -6

 

حمایت تغذیـه ای کـافی در بیمـاران ترومای سر بـا شـرایط بحرانـی بـه منظور پیشـگیری از سـوءتغذیه و عـوارض  سابقه و هدف0

 مـرتبط بـا آن مهـم است. هدف از این مطالعه بررسی حمایت تغذیه ای موثر و کارامد در بیماران تروما به سر می باشد. 

انجام شد علاوه بر استفاده از منابع وآمارهای رسمی داخل کشور، جدیدترین  1318ل سال نیمه او  در مطالعه مروری که در روش جستجو0

مورد بررسی قرار Sid, Scopus ،PubMed ،Google scholarمقالات موجود در زمینه مورد مطالعه در سالهای اخیر درسایت های

لات متناسب با مطالعه جاری به نظر رسیده استخراج و پس از مقاله که در جستجوی متمرکز با عناوین مقا25گرفتند. درگام اول مجموعا 

مقاله داخلی( منطبق با هدف پژوهش انتخاب و متن اصلی آنان مورد مطالعه و سازماندهی نهایی 6مقاله )14بررسی دقیق چکیده مقالات، 

 قرارگرفت. 

بیماران تروما سر همراه بـا دیگـر فرآینـدهای حمـایتی، در برخی از مطالعات ذکر شده که در مراقبت های مورد انجام برای  یافته ها0

زمـان شـروع تغذیـه، بــرآورد دقیــق نیازهــا، نــوع فرمول های مورد استفاده و پیگیری بیمـاران بسـیار مهـم اسـت. در دو مورد از 

ماید ، که شامل عـدم دریافـت کـالری کـافی در مطالعات بیان شده که دو عامل اصـلی مـی توانـد بیمـاران را بـه سـوءتغذیه مستعد ن

تغذیه ای و درصد بالای نیاز به تهویـه مکانیکی می باشـد. در اکثر مطالعات نشـان داده کـه تغذیه از راه   روز اول شروع حمایت 4طـول 

شـرایط بحرانـی و نیـز بیماران دچار آسـیب  روده اثرات سودمند فراوانی نسبت به تغذیـه از راه وریـد داشـته و پـیش آگهـی بیمـاران بـا

 ساعت اول تغذیه شـوند، بهبـود مـی بخشـد . 48-72سـر را در صـورتی کـه در طـول 

تهیه پروتکل   نتـایج تحقیـق حاضـر بیـانگر وضـعیت نامناسـب تغذیـه در بیماران دچار آسیب می باشد. به نظر می رسد که نتیجه گیری0 

استانداردی شامل بندهایی از قبیل آموزش تغذیه ای به پرستاران بخش های ویژه و جدا کردن وعده های غذایی با توجه به بیماری های 

زمینه ای هر بیمار و زودتر شروع کردن تغذیه ی روده ای در بیماران دچار آسیب سر ضروری است. لیکن در این فرایند می بایستی پیش 

 ی در خصوص ادامه یا عدم ادامه کاهش سطح هوشیاری مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس آن تصمیم گیری شود. آگه

 

 آسیب به سر، تغذیه روده ای، تغذیه وریدی های کلیدی0واژه
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A-10-5882-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 تأثیر مصرف کافئین بر سلامت جنین در دوران بارداری
 4وند اینه سهیلا ، 3علائی الله سیف ، 2یوسفی پگاه ، 1 شهابزهرا 

 

 shahabs9080@gmail.com -دانشجوی کارشناسی علوم پزشکی سمنان  -1* 

 pegahyousefi1999@gmail.com -دانشجوی کارشناسی علوم پزشکی سمنان  -2

 alaei616@gmail.com -دکترا پرستاری علوم پزشکی سمنان  -3

 soheylaainehvand@gmail.com -ارشد علوم تغذیه علوم پزشکی سمنان کارشناس  -4

 

کافئین یک آلکالوئید طبیعی است که در بسیاری از خوراکی ها و داروها وجود دارد و به راحتی از جفت عبور می کند. با  سابقه و هدف0

توجه به احتمال مصرف روزانه بی از حد مجاز کافئین در مادران باردار، توجه بیشتر به این موضوع و بررسی تاثیر کافئین در سلامت جنین 

نابراین در مقاله ی پیش رو با هدف پیشگیری از عوارض احتمالی مصرف کافئین به بررسی این موضوع پرداخته ضروری به نظر می رسد ب

 ایم. 

 ,Google scholarدر این مطالعه ی مروری با استفاده از کلمات کلیدی مناسب جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی روش جستجو 0

PubMed, Scopus  مقاله ی  12یک به عنوان یافت شد. بعد از بررسی های انجام شده، محتوای کامل مقاله ی نزد25صورت گرفت و

 مقاله ی انگلیسی کاملا مرتبط با عنوان مورد استفاده قرار گرفت. 6فارسی و 

ز جمله امصرف کافئین در زمان بارداری می تواند در ایجاد مشکلاتی نظیر ایجاد اختلال در تکوین سیستم های مختلف جنین  یافته ها0 

و تاخیر در استخوان سازی، افزایش   سیستم بینایی، تاخیر در جوش خوردن استخوان های کام، کاهش روند تشکیل ماده خارج سلولی

 احتمال بروز پره اکلامپسی،افزایش مدت زمان زایمان و ریسک سقط جنین و به طور کلی محدودیت رشد جنین موثر باشد. 

های مادرزادی و سقط جنین ارتباط دارد. ی روزانه از کافئین با میزان بروز ناهنجارید موجود، مقدار استفادهبا توجه به شواه نتیجه گیری0

بنابراین رعایت احتیاط در مصرف کافئین در مادران باردار توصیه می شود و بهتر است زنان باردار مصرف کافئین خود را به یک لیوان چای 

 قهوه در روز محدود کنند. 

 

 کافئین، جنین، مادران باردار، عوارض کافئین های کلیدی0هواژ
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A-10-5777-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انتخاب الگوهای غذایی در جوامع کنونی یک مطالعه مروری
 4تنکابنی روحانی نوشین ، 3مهری علی ، 2نظری مریم ، 1 طاهره کمالی خوه

 

 tahereh.kamalikhah@yahoo.com -استادیار  -1* 

 mn_nut@yahoo.com -استادیار  -2

 hadimehri1386@gmail.com -استادیار  -3

 rouhani.phd@gmail.com -استادیار  -4

 

امروزه با تغییرات گسترده و سریع جوامع سلامت و تغذیه به عنوان یک پدیده فردی در نظر گرفته نمی شود و همانطور که عوامل  مقدمه0

اجتماعی بخش اعظم عوامل تعیین کننده سلامتی می باشد، عواملی مانند عوامل فردی، محیطی، فرهنگی و اجتماعی نقش زیادی در تعیین 

از این رو این مطالعه با هدف مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر انتخاب   نیز دارد.انتخابهای غذایی سالم 

 الگوهای غذایی در جامعه کنونی انجام شد. 

های ز کلید واژهانجام گرفت. ابتدا با استفاده ا 2511تا  2555در بازه زمانی سال  این مطالعه، مطالعه ای مروری می باشد که  روش کار0  

Food choice ،social determinants  ،pattern   و همچنین از طریق موتورهای جستجو شاملGoogle Scholar ، Pubmed ،

Science direct ،Scopus  ،Irandoc ،Magiran ،SID  مقالات کامل و درصورت عدم دسترسی به مقالات کامل، خلاصه مقالات

مقاله( انجام شده بود، که همه آنها جهت  5مقاله( و کیفی ) 15مطالعه به زبان فارسی و انگلیسی که به روش کمّی ) 25استخراج گردید. 

 بررسی وارد مطالعه شدند.

وقعیت مکانی )شهری، روستایی، ایلی(، فرهنگ و باورهای غذایی و سنت های قومی، در مطالعات بررسی شده مفاهیمی همچون م یافته ها0 

مذهب، فضاها و شبکه های مجازی بر تصویر ذهنی و سبک پخت و پز، رسانهای جمعی و تبلیغات، خانواده،  تحصیلات، حمایت اجتماعی، 

در انتخاب غذایی و نحوه پخت و پز، عوامل  قش اشتغال زنان حکومت سیاسی و دولتها، طبقات اجتماعی، امنیت غذایی، آموزش و پرورش، ن

 هجغرافیایی و آب و هوایی، فقر اقتصادی و فرهنگی، نقش سلبریتیها و گروههای مرجع، شغل و درآمد، همسالان، ترانسفر بین المللی، تراریخت

 استخراج گردیدند.ها، طب سنتی، صنعتی شدن، مافیای کارخانجات غذایی، اوقات فراغت و مفاهیم دیگر 

جمع بندی مطالعات نشان دهنده اهمیت متغیرهای اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی در انتخاب غذا و نوع انتخاب ها  نتیجه گیری0 

ن در بین افراد مختلف در گروه های متنوع در جوامع کنونی بود که در طراحی مداخلات و در دادن رژیم غذایی حتما باید رژیم درمانگرا

آنها را مد نظر قرار دهند. همچنین پدیده های اجتماعی جدید مانند انواع نرم افزارهای کاربردی و شبکه های اجتماعی پدیده های نوینی 

 هستند که باید مطالعات به بررسی تاثیر آنها در انتخاب الگوهای غذایی بیشتر، بپردازد.

 

 ایی، جوامع کنونیتعیین کننده اجتماعی، الگوهای غذ های کلیدی0واژه
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A-10-6281-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

بررسی اثر ضدباکتریایی گیاه دارویی دم گاوی علیه باکتریهای پاتوژن استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی، 

 کلبسیلا پنومونیه وفکالیس
 2روستایی مینا ، 1 انا عبدالشاهی

 

 ana.abdoshahi@gmail.com -دکتر  -1* 

 niaz.r.1986@gmail.com -کارشناس  -2

 
علیه باکتریهای بیماریزا اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کلبسیلا Smirnovia iranicaبررسی اثر ضدباکتریایی گیاه دم گاوی))

دانشگاه علوم پزشکی . کمیته تحقیقات دانشجویی، 1* 2، آنا عبدالشاهی1، سمانه سوری1پنومونیه و انتروکوکوس فکالیس مینا روستایی

*...نویسنده مسئول:انا   ..مرکز تحقیقات سلامت غذایی )نمک(، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران2سمنان، سمنان، ایران 

یک گیاه دارویی و دارای پروتئین بالا با کیفیت بسیار خوب و ارزش اقتصادی   (Smirnovia iranicaعبدالشاهی چکیده: گیاه دم گاوی)

است. جهت بررسی اثرضد باکتریایی گیاه دم گاوی علیه چهار نوع باکتری بیماریزای غذایی شامل استافیلوکوکوس اورئوس، 

به روش ماسراسیون استخراج و پس از جداسازی  %75اشرشیاکلای،کلبسیلا پنومونیه و انتروککوکوس فکالیس ، عصاره آن با استفاده ازاتانول

( به دو  MBC( و کمترین غلظت کشنده باکتری)MICاستفاده گردید. تعیین کمترین غلظت مهار کننده رشد)حلال از پودر عصاره گیاه 

 MBCو  17/5برابر  MICروش سریال دیلوشن و دیسک دیفیوژن انجام گردید. نتایج نشان داد برای تمامی باکتری های مورد آزمایش 

میلی گرم بر میلی لیتر( عصاره در  65ی عدم رشد در بالاترین غلظت استفاده شده )گرم بر میلی لیتر بود. همچنین قطر هاله  35/5برابر 

میلی متر بدست آمد. بر  14و  14، 12، 11به ترتیب برابر، ،  برابر رشد استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی ، کلبسیلا پنومونیه و فکالیس

تریها ی بیماریزا استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی ، کلبسیلا پنومونیه و گیاه دم گاوی توانایی مهار رشد باک  اساس نتایج بدست آمده

را دارد بنابراین می تواند بعنوان یک ماده ضدباکتریایی طبیعی در تولید محصولات غذایی و دارویی و جایگزین افزودنی های   فکالیس

 شیمیایی مورد استفاده قرارگیرد.

 

 MIC_MBC _ضدباکتریایی _دم گاوی های کلیدی0واژه

 

 

 

  



  

(252) 
 

 

A-10-4811-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 بررسی اثر تیمار فراصوت بر راندمان استخراج و مقدار پروتئین ایزوله حاصل از آرد دانه قره ماش
 3یزدانی علیرضا ، 2 آنا عبدالشاهی ، 1یانچشمه شکرالهی بهداد

 

 behdad_shokrollahi@yahoo.com - -)نمک(، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات سلامت غذایی  - -1

 ana.abdoshahi@gmail.com - -استادیار مرکز تحقیقات سلامت غذایی )نمک(، دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2* 

 behi_sh61@yahoo.com - -کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  - -3

 

انی، رویه جمعیت و رشد محدود منابع حیوها و نیز با توجه به افزایش بینظر به اهمیت نقش متابولیکی و عملکردی پروتئین سابقه و هدف0

های اخیر تمایل به معرفی، استخراج و استفاده از پروتئین های گیاهی به شکل گسترده ای رو به افزایش بوده است. از طرفی با  در سال

ن پروتئین های گیاهی، نیاز به بررسی بهترین شرایط تهیه ایزوله پروتئین و ویژگی های عملکردی آن احساس می توجه به راندمان پایی

روتئین های عملکردی ایزوله پرود بتوان بازده استخراج را افزایش داد و ویژگیبنابراین با بکارگیری شرایط استخراج مناسب، انتظار می  شود.

سالهای اخیر از امواج فراصوت به عنوان روشی نوین جهت استخراج ترکیبات بیواکتیو استفاده می شود که این نهایی را بهبود بخشید. در 

گردد. بنابراین هدف از این روش استخراج علاوه بر ساده و ارزان بودن سبب بهبود راندمان و اصلاح ویژگی های عملکردی پروتئین می

ن استخراج ایزوله و مقدار نهایی پروتئین ایزوله از آرد دانه قره ماش به عنوان یک دانه گیاهی پژوهش بررسی اثر تیمار فراصوت بر راندما

 بود.  بومی 

دقیقه بر راندمان استخراج ایزوله پروتئین  25به مدت  درصد(  155و  75، 55در این پژوهش اثر شدت فراصوت )صفر،  ها0مواد و روش

گیری راندمان استخراج با اندازه گیری وزن ایزوله خشک شده و نسبت آن به مقدار آرد اندازه حاصل و مقدار نهایی پروتئین بررسی شد. 

 رصد پروتئین محاسبه شد. مصرف شده، درصد پروتئین ایزوله به روش کلدال و وزن پروتئین از حاصلضرب وزن ایزوله در د

نتایج نشان داد شدت امواج فراصوت بر هر دو پارامتر راندمان استخراج و مقدار پروتئین تاثیر معنی دار آماری داشته است به  ها0 یافته

با افزایش  درصد راندمان به میزان قابل معنی داری افزایش داشت 155و  75عبارت دیگر با افزایش شدت فراصوت بویژه در شدت های 

ات باشد بدلیل استخراج سایر ترکیبدرصد مقدار پروتئین افزایش و سپس مقدار پروتئین که ناشی از خلوص ایزوله می 75شدت از صفر تا 

 به میزان جزیی کاهش یافت. 

اده از امواج اج می باشد. استفبا توجه به اینکه مقدار و کیفیت پروتئین استخراج شده متاثر از روش استخراج و شرایط استخر گیری0نتیجه 

 تواند به طور معنی داری باعث افزایش استخراج پروتئین گردد.فراصوت علاوه بر کاهش زمان استخراج می

 

 امواج فراصوت، پروتئین، ایزوله، قره ماش های کلیدی0واژه
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A-10-7415-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 استقامتی و ورزشیبررسی تأثیر مکمل تورین بر عملکرد 
  2 الهه مطلبی ، 1عطاری زاده ابراهیم وحیده

 

1- Phd  هیئت علمی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مراغه- 
ebrahimzadeh.va@gmail.com ebrahimzadeh.va@gmail.com 

 -دانشجوی کارشناسی دانشجوی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مراغه، کمیته تحقیقات علمی  -2* 
eli6106@yahoo.com eli6106@yahoo.com 

 

استفاده از مکمل های ورزشی جهت بهبود عملکرد ورزشی و عضلانی ورزشکاران رو به افزایش است. یکی از این مکمل ها  سابقه و هدف 0

هبود وژیک متعدد آن هنوز بکه اخیرا مورد توجه ورزشکاران بویژه ورزشهای استقامتی قرار گرفته تورین می باشد که علی رغم اثرات فیزیول

عملکرد استقامتی در انسان بطور کامل مشخص نیست. بنابراین مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تاثیر مکمل تورین بر عملکرد استقامتی 

 و عضلانی در ورزشکاران طراحی شد. 

و پایگاههای اطلاعاتی   google scholarمطالعه مروری حاضر با مروری بر مقالات موجود در موتور جستجوی مواد و روش ها 0

 انجام یافت.    Sport performanceوTaurine   بر اساس کلیدواژه های 2525تا  2555طی سالهای SID   وpubmed  علمی

با توجه به مطالعات صورت گرفته، تورین به عنوان یک مکمل لیپولیتیک با تحریک لیپولیز و افزایش متابولیسم چربی مرتبط با  یافته ها 0

عملکرد، باعث بهبود عملکرد استقامتی میشود. شواهد روشنی وجود دارد که تورین با ورود به سلولهای عضلات اسکلتی و قلبی موجب 

+ می گردد. بر اساس مطالعات موجود، مصرف مکمل تورین همچنین موجب افزایش Ca2انبساط وابسته به  تسهیل فرایندهای انقباض و

گرم در روز به 6در میوسیت ها و بهبود عملکرد ایروبیک و افزایش حداکثر برداشت اکسیژن به ویژه در دوزهای بالا )  ATPکارایی گردش 

 روز ( همراه است. 7مدت 

نتایج مطالعات مورد بررسی، مصرف مکمل تورین باعث بهبود عملکرد استقامتی و افزایش آستانه و زمان خستگی  بر اساس نتیجه گیری 0 

در مقایسه با سایر مکمل های نیروزا میشود. همچنین تورین بواسطه اثرات ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی در ورزشهای طولانی نظیر فوتبال 

ن همراهند موثر خواهد بود. با این وجود انجام مطالعات بیشتر در مورد دوز موثر و مدت مصرف تورین که با افزایش استرس اکسیداتیو در بد

 در ورزشکاران پیشنهاد می شود.

 

 تورین، عملکرد استقامتی، نیروزا های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

( در عضله AMP)AMPKاثرهشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر بیان ژن پروتئین کیناز فعال شده توسط 

 نعلی و مقاومت به انسولین موش های دیابتی شده توسط استروپتوزتوسین
 4زاده کاظم یاسر ، 3فر بنایی عبدالعلی ، 2قمی حسن مجید ، 1 سجاد ارشدی

 

 arshadi.sajad@yahoo.com آزاد واحد تهران جنوب دانشگاه -استاد یار دانشگاه  -1* 

 majid0082000@yahoo.com دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب -دانشگاه  -2

 alibanaeifar@yahoo.com دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب -دانشیار دانشگاه  -3

 yaser.kazemzade@yahoo.com دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب -دانشگاه  -4

 

و سندروم متابولیک می باشد. بنابراین هدف از تحقیق  T2Dیکی از بزرگترین هدف ها در مطالعات  AMPK مقدمه و هدف0 تنظیم

در عضله نعلی و  AMP (AMPK)حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر بیان ژن پروتئین کیناز فعال شده توسط 

 ( بود. STZده توسط استروپتوزتوسین )مقاومت به انسولین موش های دیابتی ش

هفته به  15تا  8گرم و سن  255تا  255سر رت صحرایی نر نژاد ویستار با دامنه وزنی  21تحقیق حاضر از نوع تجربی بود.  روش کار0

گروه دیابت کنترل،  دیابتی شده و به طور تصادفی در سه STZعنوان نمونه انتخاب شدند و با تزریق درون صفاقی محلول تازه تهیه شده 

روز در هفته انجام شد.  5هفته و  8دیابت تمرین مقاومتی و دیابت تمرین هوازی قرار داده شدند. برنامه تمرینی گروه های تمرینی برای 

هوازی درصد وزن بدن و پروتکل تمرین  155تکرار به صورت صعود از نردبان با وزنه ای به مقدار  15پروتکل تمرین مقاومتی در قالب 

ها جدا و ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، عضله نعلی رت 48دقیقه بود.  45متر در دقیقه به مدت  25دویدن روی نوارگردان با سرعت 

( one way anovaنمونه ها سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده های آماری ازطریق آنالیز واریانس یک طرفه ) AMPKمیزان بیان ژن 

  انجام شد.  P<55/5در سطح معناداری 

در عضله نعلی گروه تمرین هوازی و تمرین مقاومتی به طور  AMPKنتایج تحقیق حاضر نشان دادکه میزان بیان ژن پروتئین  یافته ها0 

(. اما بین سطح این شاخص در گروه های تمرین هوازی و مقاومتی 511/5و  535/5به ترتیب  Pمعناداری بالاتر از گروه کنترل بود )مقادیر 

(. سطح گلوکز خون ناشتا در گروه های دیابت تمرین هوازی و دیابت تمرین مقاومتی نسبت به P=154/5تفاوت معناداری مشاهده نشد )

مچنین سطح انسولین و مقاومت به انسولین در گروه دیابت تمرین هوازی (. هP=551/5گروه دیابت کنترل به طور معناداری پایین تر بود )

 (. P<55/5و گروه دیابت تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری پایین تر بود )

، AMPKح دهد که هم تمرین هوازی و هم تمرین مقاومتی از طریق افزایش سطبه طور کلی، نتایج این تحقیق نشان می نتیجه گیری0

ین توان گفت که تمرگردند. بر این اساس میهای دیابتی میموجب کاهش مقاومت به انسولین و در نتیجه بهبود سطح گلوکز خون در رت

 .های دیابتی را به همراه داردهوازی و مقاومتی باعث فعال سازی مسیر غیر وابسته به انسولین شده و بهبودی در مقاومت به انسولین در رت

 

 ، عضله نعلی، تمرین مقاومتی و هوازیAMPK، مقاومت به انسولین، بیان ژن 2دیابت نوع  های کلیدی0اژهو
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A-10-8360-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 در پر فروش ترین انواع کنسرو ماهی موجود در بازار تجاری ایران D3بررسی غلظت ویتامین 
 3امامی زهرا ، 2 مریم میرلوحی ، 1صادقی ملیحه

 

دانشگاه علوم پزشکی  -کارشناسی ارشد دانشکده تغذیه و علوم غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی  -1

 mm_mirlohi@hotmail.com اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی  -دانشیار دانشکده تغذیه و علوم غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی  -2* 

 mm_mirlohi@hotmail.com اصفهان

دانشگاه صنعتی  -کارشناسی دانشکده مهندسی کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی دانشجوی  -3

 emami.rouya@yahoo.com اصفهان

 

در رژیم غذایی می باشند. با توجه به نبود اطلاعات و ناکامل بودن جداول  3Dماهی و فرآورده های آن از غنی ترین منابع ویتامین مقدمه0 

در محصولات تجارتی تولید شده در داخل کشور، پژوهش حاضر با هدف بررسی  3Dز نظر محتوی ویتامین بومی ایران ا ترکیبات غذایی 

 در انواع کنسرو ماهی در بازار تجاری ایران انجام گرفت.  3Dتوزیع فراوانی ویتامین 

از نمونه همگن  اصفهان اندازه گیری شد.  نوع کنسرو ماهی رایج در بازار 5برند در قالب  15در  3Dدر این مطالعه میزان ویتامین روش ها0 

تزریق شد. کمترین حد اندازه  RP-HPLC، روغن استخراجی به دستگاه 3Dشده ابتدا روغن استخراج شد و برای اندازه گیری ویتامین 

بی روش محاسبه گردید و تکرار پذیری و بازیا 54/5و  µg/ml  05/0( دستگاه به ترتیبLOD( و کمترین حد تشخیص)LOQگیری)

 درصد محاسبه شد. تجزیه تحلیل آماری بوسیله برنامه ماکروسافت اکسل و مینی تب انجام شد.  151-16و  18/5مورد استفاده به ترتیب 

و کنسرو  3D (gr100/µg 55/3±51/8 )طبق بررسی انجام شده کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی بیشترین میزان ویتامین  یافته ها0

 (.gr100/µg 3/0 ±47/0را دارا می باشد) 3Dماهی تن در آب نمک کمترین محتوای ویتامین 

می  3Dبر اساس نتایج مطالعه حاضر کنسرو های موجود در بازار به خصوص کنسرو های روغنی منابع غنی از ویتامین  نتیجه گیری0 

در برچسب ارزش غذایی پس از اندازه  3Dدر ایران، درج محتوای ویتامین  3Dباشند، به نظر میرسد با توجه به شیوع کمبود ویتامین 

 گیری و محاسبه دقیق آن و ثبت در جداول ترکیبات غذایی می تواند در افزایش اطلاعات عمومی افراد جامعه و استفاده از این فرآورده برای

 موثر باشد 3Dرفع کمبود ویتامین

 

 ، کرماتوگرافی مایع با فشار بالاD3تامین کنسرو ماهی تن، وی های کلیدی0واژه
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A-10-10628-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 نقش پروتئین های حیوانی در غدای مصرفی روزانه
 2خباز عبدالرحیم حاجی نرگس ، 1 مسعود دانش پژوه

 

تهران دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی  -1* 

- masouddanesh76@gmail.com 

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  -2

- masouddanesh7676@gmail.com 

 

هدف از نگارش این مقاله تاکید بر اهمیت و ضرورت مصرف پروتئین حیوانی و گیاهی به میزان متعادل در برنامه غدایی روزانه می  هدف

نسان به بدن ا باشد روش جستجو این مقاله با استفاده از کتب و مقالات مرتبط در علوم صنایع غذایی و تغذیه نگارش شده است. یافته ها 

ل از ها متشکآید پروتئینهای حیوانی به دست میری و حرارت مورد نیاز و احتیاج به پروتئین دارد که از گیاه و فراوردهمنظور تأمین کال

تعدادی مواد ساده تر به نام اسیدهای آمینه هستند که وجود بسیاری از آنها برای ادامه حیات و تامین سلامتی ضروری است. هیچ یک از 

تواند احتیاجات بدن را تامین کند بعضی از آنها دریافت و برخی در فرآورده های حیوانی یافت می شود برای میپروتئین ها به تنهایی ن

های گیاهی برای ادامه حیات استفاده کرد توان فقط از پروتئینتامین پروتئین ها استفاده از فرآورده های دام برای انسان حتمی است و نمی

کار و فعالیت احتیاج به مقدار مشخص پروتئین حیوانی دارد اطفال به نسبت وزن به مقدار بیشتری از مواد انسان در هر سنی بر حسب نوع 

 لپروتئین فعال حیوانی نیاز دارند و به همین دلیل در ماه های اول بایستی فقط با پروتئین های حیوانی که از شیر مادر و یا شیر گاو حاص

که سرشار از مواد ازت و سایر مواد غذایی می باشد با فرمول های مشخصی به صورت تجارتی تهیه و  غذاهای کودکان شود تغذیه کنند. می

به بازار عرضه می گردد در بسیاری از موارد فرمول های غذایی برای دوران طفولیت، بلوغ، جوانی و پیری فقط به تأمین کالری توجه کرده 

یک فرد معمولی روزانه برای هر  تلف از نظر احتیاجات پروتئین ندارند. نتیجه گیری و هیچ گونه توجه به حفظ تعادل بدن در سنین مخ

درصد آن بایستی از منابع حیوانی اخذ شده باشد گرچه در این مورد  25کیلوگرم وزن خود معادل یک گرم پروتئین احتیاج دارد که حداقل 

نظرات متفاوتی دارند ولی بدون تردید برای  دانشمندان علم صنایع غذایی  بسیاری از افراد عادی به نام گیاهخواران و غیره حتی برخی از

حفظ تعادل بدن و تامین سلامتی استفاده از مخلوط پروتئین حیوانی و گیاهی ضرورت دارد و مقدار پروتئین به مورد نیاز بر حسب سن ، 

 جنس ، نوع فعالیت ، نژاد و غیره متفاوت است

 

 حیوانی ، پروتئین گیاهی ، پروتئین در صنایع غذاییپروتئین  های کلیدی0واژه
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A-10-10880-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 بررسی اثر هیدروکلوئیدها بر جذب روغن طی فرایند سرخ کردن عمیق
 بهنام علیزاده 1 ، مجتبی یوسفی2

 

 behnamalizadeh2012@gmail.com* 1- دانشجو - 

 2m.yousefi2006@gmail.com- هیئت علمی - 

 

امروزه با توجه تغییر شیوه زندگی و عدم زمان کافی برای پخت و پز، استفاده از غذاهای آماده و فست فود گسترش زیادی   سابقه و هدف0

مناسب و ظاهر جذاب رو سرخ کردن عمیق در روغن یک روش بسیار گسترده برای آماده سازی این نوع غذاها با طعم است. از اینپیداه کرده

رغم ظاهر جذاب و طعم مناسب، غذاهای سرخ شده دارای مقادیر چربی بالایی هستند که اثرات نامطلوبی بر است. از طرفی علیتوسعه یافته

ای تغذیه شسلامت مصرف کننده دارند. بنابراین با توجه تغییر شیوه زندگی و عدم فعالیت فیزیکی توجه به سمت استفاده از غذاهایی با ارز

بالا و کم کالری مورد توجه قرار گرفته است. جدا از تولید محصولات کم کالری با چربی و شکر کم، تحقیقات به سمت کاهش جذب روغن 

است. پوشش دهی مواد غذایی با استفاده از هیدروکلوئیدها قبل از سرخ کردن های سرخ کردنی هنگام سرخ کردن عمیق معطوف شده

   وش های کاهش جذب روغن در محصولات سرخ شده است. عمیق یکی از ر

که بین سال  Scopusو  Science direct ،Google scholar ،PubMedجستجو در پایگاه داده های مختلف مانند  روش جستجو0

 صورت گرفت.  2511تا  2555های 

گراد انجام می پذیرد که سبب انتقال جرم و حرارت در جه سانتی 185تا  125سرخ کردن عمیق فرآیندی است که در دمای  یافته ها 0  

پذیرد. هیدروکلوئیدها به سبب تشکیل فیلم یا پوشش بر سطح ماده غذایی توسط صورت همزمان بین ماده غذایی خام و روغن صورت میبه

انتقال جرم توسط ماده غذایی  دو مکانیسم تراکم بخار آب و جذب موئینگی باعث کاهش تعداد و اندازه منافذ سطحی شده که سبب کاهش

خام می شود. همچنین استفاده از فیلم های هیدروکلوئیدی موجب حفظ ویژگی تردی، عدم تاثیر بر بافت، بو، و شکل ظاهری محصول 

لوط خاست که هیدروکلوئیدهای پکتین، گوار، کربوکسی متیل سلولز، زانتان و مشود. با توجه به مطالعات صورت گرفته مشاهده شدهمی

پکتین و کربوکسی متیل سلولز تاثیر قابل توجهی در کاهش جذب روغن در فرایند سرخ شدن عمیق ، حفظ رطوبت و افزایش راندمان سرخ 

     کردن داشتند. 

ذب ج های خوراکی حاصل از هیدورکلوئیدها تقریبا اثرات مشابهی در کاهشاست که فیلمنتایج مطالعات مختلف نشان داده نتیجه گیری0  

گی بست  روغن هنگام سرخ کردن عمیق دارند و راندمان سرخ کردن به نوع هیدروکلوئید و غلظت مورد استفاده، نحوه و میزان پوشش دهی

 دارد.

 

 هیدروکلوئید، روغن،سرخ کردن عمیق، پوشش دهی. های کلیدی0واژه
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A-10-4958-1 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

Determining the Pain in Patients With Voice Disorders: A Qualitative Study 
Seyed Abolfazl Tohidast 1 , Banafshe Mansuri2 

 

* 1- Assistant Professor Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of 

Medical Sciences - Semnan, Iran slp.tohidast@gmail.com 

2- Assistant Professor Neuromuscular Rehabilitation Research Center, Semnan University of Medical 

Sciences - Semnan, Iran slp.banafshe@gmail.com 

 
Background and Objective: A large number of patients referred to otolaryngology clinics are 

individuals with voice disorders, who have many complaints such as hoarseness, vocal quality changes, 

breathiness, vocal fatigue, unpleasant physical discomfort, and pain. Among these symptoms, pain has 

been addressed less than other symptoms in assessment and treatment of Patients with Voice Disorders 

(PWVDs). So, the present study aimed to determine pain in PWVDs.  

Method of Evaluation: A total number of 28 patients with a range of voice disorders and without any 

other diseases participated in this study. To gain maximum variation, purposive sampling method was 

used. Moreover, semi-structured interviews were employed for data collection. The interviews were 

then continued until data saturation was reached, and the data were subsequently recorded and 

transcribed verbatim. Qualitative content analysis was also utilized for data analysis.  

Findings: Data analysis of the interviews emerged three themes about pain experienced by PWVDs. 

The emerged themes included location of pain, type of pain, and time of pain occurrence. In this respect, 

PWVDs reported pains in different locations on their body including head, ears, anterior neck, posterior 

neck, larynx, temporomandibular joint, submandibular area, shoulders, and upper back. Furthermore; 

chronic, acute, severe, and mild were the most common types of pain reported by PWVDs.  The PWVDs 

also stated that they had experienced pain at different times i.e. during speaking, after long-time 

speaking, after voice use, during swallowing, during palpation, and all the time (even at rest). 

 Conclusion: Pain experienced by PWVDs is one of the most important physical discomforts in these 

patients. According to the results of the present study, pain should be properly considered in assessment 

and treatment of PWVDs in clinical practices. This study also suggested that a scale was needed to 

measure musculoskeletal pain in voice disorders. 

 
Keywords: Pain, voice disorders, physical discomfort, qualitative study 
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Background and Objective: One of the problems of children with learning disabilities is the inability 

to communicate with peers and adults with the expression of negative emotions such as anxiety and 

sadness due to fear of failure in education. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness 

of group cognitive-behavioral play therapy on academic achievement in children with learning 

disabilities.  

Materials and Methods: This clinical trial study was performed on pre-test and post-test in control 

and experimental groups. Interventions were administered to participants in a 16-session 3-day program 

for 45 minutes per week for participants. Test assessment tools included the Colorado Wilkat Learning 

Problems Questionnaire, the Jink and Morgan Academic Self-efficacy Questionnaire, the Rutter Form 

Teacher Behavior Questionnaire is.  

Finding: Twenty-four children, 18 girls and 6 boys with mean age ± SD of 8.16 6 0.096 participated in 

this study. Cognitive game therapy had a significant difference on Jink and Morgan's academic self-

efficacy in the area of effort with a significance level of 0.440.  

Conclusion: Playing helps to develop personality, environmental adaptability, emotion regulation of 

these children and helps them motivate for academic development and acceptance of responsibilities. 

 
Keywords: cognitive-behavioral game therapy, academic achievement, learning disorder 
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Background and purpose: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a common behavioral 

disorder that affects approximately 6% to 8% of children. This disorder affects the child's family, social, 

and academic performance. One of the common complications in these children is Anxiety and CBT 

(cognitive behavioral therapy), play therapy are the most common therapies. The purpose of the present 

study was to evaluate the effectiveness of cognitive behavioral play therapy(CBPT) on improving 

anxiety disorders in a child with ADHD.  

Patient Report: The patient was visited for 8 45-minute sessions. First, information about the CBPT 

Method was collected by reviewing the books, and then the protocol was identified and each session 

presented with CBPT approaches (using CBT approaches in the form of Play therapy). TST technique 

(CBPT approach for children who have experienced bitter trauma but do not need treatment related to 

PTSD patients). PSA scale and aggression questionnaire were used to diagnose anxiety in preschool 

children. Featured by several therapists, Dictionary of Different Emotions, Body Painting in Fears and 

Anxiety, Child-centered Therapy Play & S A family-centered approach was adopted. 

 Conclusion: Using CBPT approach can have a significant role in decreasing anxiety symptoms and 

consequently increasing attention and decreasing child aggression. 

 
Keywords: cognitive behavioral play therapy,ADHD,anxiety 
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Text neckبررسی ارتباط بین استفاده از تلفن همراه با سندروم  )گردن پیامکی(، ناتوانی گردن و عملکرد دست  

 در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 عاطفه امینیان فر 1 ، امیر دودانگه2 ، اکرم رقیمی3
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در سالهای اخیر گوشی های هوشمند لمسی را به دلیل تنوع و فراوانی برنامه ها و اپلیکیشن ها جایگزین گوشی های  سابقه و هدف0

د دار کرده اند. استفاده طوالنی مدت از وسایل الکترونیکی ارتباط جمعی خطر پیشرفت دردهای مزمن گردن و شانه را افزایش صفحه کلی

می دهد. گردن پیامکی بصورت صدمات استرسی تکراری است که شخص، سر خود را خم کرده و به وضعیت رو به جلو می برد و برای 

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین استفاده از تلفن همراه با سندروم گردن پیامکی، ناتوانی گردن و مدت طولانی به پایین نگاه می کند. 

 عملکرد دست در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان بود. 

ن که حداقل ساله دانشگاه علوم پزشکی سمنا 35-25نفر از دانشجویان  124تحلیلی بر روی  -این مطالعه از نوع توصیفی مواد و روشها0

در روز بیش از یک ساعت از موبایل استفاده می کردند، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه فارسی اعتیاد به گوشی همراه، 

پرسشنامه ناتوانی گردن و پرسشنامه ناتوانی عملکرد دست جمع آوری شدند. زاویه گردن پیامکی افراد به کمک خط شاقولی و دوربین 

محاسبه گردید. برای بررسی ارتباط بین اعتیاد به گوشی هوشمند با مقادیر متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد  عکسبرداری

استفاده کنندگان از گوشی های هوشمند در این پژوهش ناتوانی عملکرد دست نداشتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان  یافته ها0

55/5د به گوشی هوشمند و سالهای تحصیل و میزان گردن پیامکی ارتباط معنی دار وجود ندارد)داد بین نمره پرسشنامه اعتیا p ) اما  ≤

55/5بین اعتیاد به گوشی هوشمند و ناتوانی گردن ارتباط و همبستگی وجود دارد) p ).همچنین بین نمره پرسشنامه اعتیاد به گوشی  ≥

55/5هوشمند وکارهای شخصی، مطالعه کردن و تمرکز کردن ارتباط و همبستگی وجود داشت) p  ≤ (  

یافته های این تحقیق نشان داد که استفاده کنندگان از گوشی های هوشمند در این پژوهش ناتوانی عملکرد دست  نتیجه گیری0 

یاد به گوشی هوشمند هنوز باعث میزان پیدایش گردن پیامکی نشده بود. اما توانسته بود موجب ناتوانی گردن شود و نداشتند. هرچند اعت

بر روی مواردی از قبیل کار های شخصی، مطالعه کردن و تمرکز کردن تاثیر سوء بگذارد. این مطالعه بر اهمیت لزوم آگاهی بخشی به 

د.دانشجویان در این زمینه تاکید می کن  

 

گردن پیامکی، اعتیاد به گوشی هوشمند، شاخص ناتوانی گردن، شاخص ناتوانی عملکرد دست های کلیدی0واژه  
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Background and Objective: Parkinson’s disease (PD) is a progressive nervous system disorder and is 

characterized by motor symptoms including tremor, rigidity, postural instability and bradykinesia. 

Dysphagia is a frequent symptom of PD and is associated with malnutrition, dehydration, pneumonia, 

increased length of hospital stay, increase incidence of medication errors, depression and anxiety. If 

untreated dysphagia, it can lead to aspiration pneumonia, respiratory failure and death. So, the purpose 

of this study was to review current treatment for dysphagia in PD.  

Search Method: We employed a systematic search of the online databases including MEDLINE 

(PubMed), Science direct, Web of science, Scopus, and Google Scholar, and Cochrane library published 

between 2000 and 2019. Subsequently, screening of the titles and abstracts, and extraction of data of 

relevant studies were carried out. 

 Findings: The different types of therapy are grouped into four main therapy groups: rehabilitative, 

surgical, pharmacologic and others. Electromyography (EMG), excercises targeting the swallowing 

musculature, expiratory muscle strength training, video assisted swallowing therapy, surface electrical 

stimulation, thermal-tactile stimulation, LSVT loud, deep brain stimulation(DBS), Mendelsohn 

maneuver,…are as treatment in rehabilitation group. Dopaminergic medication (for example levodopa) 

is in pharmacologic group and cricopharyngeal sphincterotomy is in surgical group.  

Conclusion: Numerous treatments have been reported for dysphagia treatment in PD. Some of these 

treatments such as EMG, LSVT loud, video-assisted swallowing therapy, and so on have sufficient 

evidence while some of them like DBS don’t have firm and sufficient evidence and some studies 

reporting negative effect of DBS in swallowing. To sum up, more research is needed to use them. 

 
Keywords: Parkinson’s disease, Dysphagia, Treatment, Speech therapy 
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Background and Objective: Cognitive game therapy is a combination of cognitive-behavioral therapy 

and group therapy that assists in accepting responsibility, acquiring reasoning skills, problem solving, 

interpersonal skills, so this study aimed to investigate the impact of cognitive game therapy on anxiety. 

, Self-esteem, social-behavioral skills, and academic self-efficacy of children with learning disabilities 

were assessed.  

Materials and Methods: This clinical trial study was performed as pre-test and post-test in control and 

experimental groups. Interventions were conducted in a 16-session program 3 days a week for 45 

minutes in groups. Test assessment tools included Spence Anxiety Questionnaire, Cooper Smith Self-

Esteem Questionnaire. 

 Findings: In this study, 24 children, 18 girls and 6 boys with mean±SD of 8/16± 0/096 were 

participated. Mean difference standard deviation before and after treatment in the treatment group was 

5/25± 6/25 with a significant level of 5/25±6/25 in Spence Anxiety Inventory. In the domain of general 

self-esteem with a significant level of 0/042, in the domain of social self-esteem with a significant level 

of 0/059 and in the family self-esteem with a significant level of 0/603, in the domain of self-esteem 

with a significant level of 0/022 and at the level of 0/086. Significant False 0/535 No significant 

difference was observed.  

Conclusion: Playing can facilitate the child's communication and at the same time allow him / her to 

release negative emotions and can help the child learn to adapt to his / her environment. The study also 

showed that cognitive play therapy can help to express their feelings and control and adapt to the 

environment. 

 
Keywords: cognitive game therapy, self-esteem, anxiety, learning disorder 
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Background: Foot ulceration associated with diabetic peripheral neuropathy is a global concern. 

Musculoskeletal complications are perhaps the most neglected aspect of diabetic foot ulcer 

management. Musculoskeletal problems, tendons, ligaments, articular capsules are caused by collagen 

glycolysis in these structures. This condition results in loss of flexibility and restriction of joint 

movements and consequently abnormalities in the foot. These abnormalities destroy the shape of the 

foot and increase pressure on some areas. Rehabilitation interventions can help improve these problems. 

This article reviews the effectiveness of interventions used by rehabilitation professionals to improve 

musculoskeletal disorders in patients with diabetic foot ulcers.    

Method: In this study, a systematic review of the databases google scholar, PubMed, Science Direct, 

Elsevier between the years 2014 and 2019 with the keywords rehabilitation, diabetic foot ulcer, 

musculoskeletal disorder The search is done. Including criteria for removal of articles can be made 

available  The lack of full-text articles, lack of interventional study and review of articles were noted. 

In this process, studies that examined the Investigation of rehabilitation interventions to improve 

musculoskeletal disorders in patients with diabetic foot ulcers were included in the study. After an initial 

search, more than 101 articles were made available. The researchers reviewed the citation review 

resources after reading the abstracts of the articles to see if they met the inclusion criteria to benefit 

from all possible articles. Finally, 6 articles that met the inclusion criteria were selected.  

  Findings: There was a large difference between the articles in terms of the indices studied, sample 

number, method of implementation, and so on. A review of studies showed that Rehabilitation 

interventions to improve musculoskeletal disorders in patients with diabetic foot ulcers include 

Thermotherapy, electrical stimulation, lasers, magnetic fields, exercise, shoe modification, Prophylactic 

methods for preventing foot ulcers development and wound protection.     

 CONCLUSION: In summary, the treatment of diabetic foot wounds requires a multidisciplinary 

approach. It may include rehabilitation methods. Unfortunately, studies on this topic were conducted 

with moderate quality of evidence. It is required to be supported by larger randomized trials. 

 
Keywords: rehabilitation, diabetic foot ulcer, musculoskeletal disorder 
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Background and Objective: Autism is a type of developmental disorder that affects the normal 

functioning of the brain. People with autism have difficulty understanding verbal, nonverbal 

communication, a wide range of social and spoken interactions. Studies have shown that gastrointestinal 

disorder is one of the most common problems in children with autism, and a gluten / casein-free diet 

known as the GFCF diet can affect these children. This diet is one of the alternative treatments for 

children with autism . The aim of this study was to review the effects of gluten and casein-free diet on 

symptoms of children with autism. 
Search Method: We conducted a systematic search of the online databases including MEDLINE 

(PubMed), Science direct, Web of science, and Scopus published between 2000 and 2019 using these 

key words: Gluten free, Diet, Casein free, Autism . 
Findings: 108 articles were totally found with our key words in their title . acoording to the inclusion 

criteria of the study 19 articles were selected from 8 relevant articles. A review of studies showed that 

gluten and casein-free diets in autistic children had a significant positive effect on their behavior, 

language, speech, and social relationships. Given the safety of this diet for children with autism, the use 

of the GFCF diet is beneficial for these children. It should be noted that dieting is tailored to the 

symptoms of individual illnesses or to one's dietary needs, and often a single dietary intervention is not 

sufficient to effective treatment of autism. Studies show that the GFCF diet of autistic children should 

be supplemented with omega-3 fatty acids, probiotics, vitamins and minerals. After applying this diet 

and constant monitoring by the child's parents, they reported greater improvement in social behaviors, 

physiological symptoms, sleep patterns, hyperactivity, attention, and cognitive skills. 
Conclusion: The results of studies suggest that dietary interventions and GFCF diet can be effective in 

reducing the behavioral disorders of autistic children. 

Keywords: Autism, Gluten, Casein, Diet 

  



  

(269) 
 

 

A-10-7961-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

The Effectiveness of Integrating Virtual Reality and Exposure Therapy in Patients With 

Social Anxiety Disorder in Young People 
Mobina Jajarmi 1 , Mohammadsaeed Jabbari2 , Mina Mirshojae3 

 

* 1- Student of occupational therapy, student research committee, Semnan university of medical 

science, Semnan, Iran - mobinajajarmi78@gmail.com 

2- Student of occupational therapy, student research committee, Semnan university of medical 

science, Semnan, Iran - Saeed.j1377@gmail.com 

3- - msj5831@yahoo.com 

 
Background and objective : Social anxiety disorder is a  common anxiety disorder  which is also 

called social phobia. according to a 2016 study , the prevalence of the disease in the USA within a 12 

month period was 6.8%.People with SAD, experience intense fear in various social situations , such as 

talking  to others or attending meetings. The use of virtual reality as a new intervention has been the 

focus of anxiety disorder related researches for the last two decades, and investigations are being 

conducted into its therapeutic effects. Therefore, the purpose of the present study is to evaluate Efficacy 

of Virtual reality exposure therapy on Social anxiety disorder  among People with this problem. 

 Search method : The search process began by keywords "virtual reality" , "exposure therapy" and 

"social anxiety disorder" in Scopus springer , pubmed ,ajot, science direct and Googlescholer search 

search is done. the result filtered by the publication date , limiting it to the period between the years 

2014-2019 and the range of 20_25 for the individuals Once the search was done a screening by 

relevance was carried out , finally choose 6 article for our study. 

 Findings : Results show that virtual reality exposure therapy is an effective method for treating patients 

with social anxiety disorder, and the results indicate  improvement in the level of anxiety in these 

patients and it is noteworthy that we did not observe any significant changes in the control group. 

 Conclusion : These findings demonstrated that Virtual reality could produce significant social anxiety 

symptoms reduction and supported its application in treating social anxiety disorder. 

 
Keywords: Social anxiety disorder ,virtual reality, exposure therapy 
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Background and objective : stroke is a worldwide problem that is common in aging societies . hand 

impairment is a common condition after stroke ;like decrease finger movement , fine motor imparment 

and etc and these problems may limit activities in daily life also decrease quality of life's these patients 

 so hand rehabilitation is a main goal in rehabilitation of these patients . use of musicglove as a new؛

intervention as a home based rehabilitation has been the focus of stroke related researches for the last 

decades , and investigations are being conducted into its therapeutic effects. Therefore , the purpose of 

the present study is to evaluate efficacy of home based rehabilitation with musicglove on stroke patients.  

Method : the search process began by adding the term "musicglove" and "stroke" as the field in both 

databases(pubmed and science direct) the resulting entries were filtered by publication date, limiting it 

to period between the years of 2010-2020 , once the search was done obtaining 5 articles for the study.  

Finding : review of studies have shown improvement of hand skills such as dexterity, grasping small 

object and release , range of motion and pinching after receive home based rehabilitation with 

musicglove . 

 Conclusion : home based rehabilitation with musicglove is an affective method for handtherapy and 

usefull for amelioration handproblem after chronic stroke. 

 
Keywords: “stroke” , “musicglove” 
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 تاثیر رایحه ی اسطوخودوس بر شدت درد0 یک مطالعه ی مروری

 2پگاه سادات یوسفی،  1ریحانه نجاریان

 :عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان، ایران1

: عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان، ایران2  

 

امروزه روش های طب درد تجربه ی ناخوشایندی است که در نتیجه پاسخ فیزیکی و روانی به آسیب ایجاد می شود.  مقدمه و هدف 0

مکمل، مثل رایحه درمانی کاربرد بالینی وسیعی در کنترل درد دارند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس 

 بر شدت درد انجام شده است.

وس،جستجوازطریق پایگاه های اطلاعاتی دراین مطالعه مروری به منظوریافتن مطالعات مرتبط با اثر رایحه درمانی اسطوخود مواد و روش 0

معتبر فارسی زبان شامل: بانک اطلاعات نشریات کشور و پایگاه های مرکز مطالعات علمی جهاد دانشگاهی وبانک اطلاعات مقالات علوم 

 ,Google Scholar, EMBASE, Web of Science, MEDLINE, Pub Medپزشکی ایران وپایگاه های انگلیسی زبان شامل: 

Science Direct, Scopus   باترکیبی ازکلیدواژه های:aromatherapy , analgesic effect , lavender که معادل فارسی آنها:

مقاله بدست آمده بعد ازبررسی  155انجام شد. ازمجموع   2511تا  2555اسطوخودوس، اثر ضد دردی، رایحه درمانی میباشدکه بین سالهای 

 ر مستقیم درموردتاثیر رایحه ی اسطوخودوس بر شدت دردبود،دراین مطالعه واردشدند.مقاله که به طو 25دقیق، 

براساس یافته های این مطالعه نتایج نشان داد که در مطالعات مختلف اثر ضد دردی اسطوخودوس در کنترل دردهای حاد و  یافته ها 0

وش استعمال آن متفاوت است، اما بیشتر نتایج حاکی از اثر ضد دردی ، سوختگی،درد زایمان و ... با توجه به ماهیت درد و رسرطان ومزمن 

 اسطوخودوس است.

به طور کلی رایحه درمانی با اسطوخودوس باعث کاهش شدت درد بیماران مبتلا به لوسمی میلوبلاستیک حاد تحت شیمی  نتیجه گیری 0

ی عروقی همودیالیز، کاهش میزان سر درد بیماران دریافت درمانی و سوختگی می شود. هم چنین کاهش درد درحین واردکردن سوزن ها

 کننده انفوزیون نیتروگلیسیرین و کم شدن دردهای زایمان و قاعدگی را نیز به همراه دارد.
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T-10-120-1 
 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 در بیماران مبتلا به سکته مغزی بررسی پایایی  عملکرد اندام فوقانی و تحتانی  پرسشنامه  فوگل مایر

 2رقیه محمدی، 1زینب محمودی، 1ملیکا خواجه وندی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .1

 )نویسنده مسوول( مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .2

مقیاس فوگل مایر به عنوان یک ابزار اندازه گیری کیفی سیستم حسی و حرکتی بر روند بهبود سکته مغزی است. این  مقدمه و هدف0

ر امعیار یک روش معاینه بالینی مناسب، قابل اجرا و موثر در ارزیابی بیماران سکته مغزی است. معیار ارزیابی فوگل مایر نسبت به سایر معی

شتری را دریافت کرده است زیرا حساسیت های لازم را در زمینه مداخلات گسترده نظیر تحریک قشر مغزی، های ارزیابی حرکتی توجه بی

عضلانی ، تمرین ذهنی و واقعت مجازی داشته است. ابزار های ارزیابی خروجی ها در مطالعات بالینی باید از پایایی و  –تحریک عصبی 

هدف از این مطالعه بررسی پایایی  .ات یک تست یا اندازه گیری در یک مطالعه اطلاق می شوداطمینان بالایی برخوردار باشند .پایایی به ثب

 بخش اندام فوقانی و تحتانی مقیاس فوگل مایردر افراد مبتلا به سکته مغزی در کشورایران بود.

بیست بیمار مبتلا به سکته مغزی در این مطالعه، بعد از احراز شرایط و معیار های ورود و خروج، در این مطالعه شرکت  مواد و روشها0

امتیاز( این مقیاس  34امتیاز( و تحتانی)حداکثر  66کردند. بعد از ارزیابی های اولیه، داده های عملکردی بخشهای اندام فوقانی )حداکثر 

 می شد و دوباره این مراحل در فاصله یک هفته برای همان بیمار توسط همان درمانگر تکرار می گردید.  توسط درمانگر جمع آوری

 correlation: برای بررسی تکرار پذیری داده های حاصل از پرسشنامه )اندام فوقانی و تحتانی( در دو تکرار جداگانه از آزمونهای نتایج

( در α=18/5( و ارزیابی پایایی اندام تحتانی )α=11/5( اندام فوقانی )ICCد. ارزیابی پایایی ))ضریب همبستگی آلفای کرونباخ( استفاده ش

 محدوده عالی قرار گرفت. 

ه د: ابزار های ارزیابی خروجی ها در مطالعات بالینی باید از پایایی و اطمینان بالایی برخوردار باشند که یافته های این مطالعه نشان دابحث

 مه فوگل مایر دارای پایایی عالی می باشد.است که پرسشنا
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T-10-121-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

حین نشستن از حالت ایستاده در در  نواربندی مچ پای مبتلا در میزان نیروی اعمالی بر کف پای مبتلا تأثیر

 بیماران سکتۀ مغزی مزمن
 4، کاظم مالمیر3، عباس زیاری2مجید منهاج، 1رقیه محمدی

تحقیقات توانبخشی عضلانی عصبی و دانشکدۀ توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان ، ایران  مرکز .1

 mohamadipt@gmail.comایمیل:

 menhaj.majid1351@yahoo.com کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .2

 abbas.ziari@yahoo.comعلوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه  .3

 kazemmalmir@gmail.com دانشکدۀ توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران .4

ران یمابحین نشستن از حالت ایستاده در در  نوابندی مچ پای مبتلا در میزان نیروی اعمالی بر کف پای مبتلا تأثیر: در این مطالعه،  مقدمه

 سکتۀ مغزی مزمن مورد بررسی قرار گرفت.

بیمار در مطالعه  کار آزمایی بالینی شبه تجربی شرکت کردندکه حرکت ایستاده به نشسته را در سه وضعیت )پای  26 ها0مواد و روش 

مبتلا عقبتر از پای سالم ، پاها متقارن0 پای مبتلا جلوتر از پای سالم( انجام می دادند و نیروی عکس العمل زمین  در لحظه توسط صفحه 

نواربندی مچ پای مبتلا انجام می شد و دوباره حرکت ایستاده به نشسته تکرار و مجددا نیروی عکس العمل  نیروثبت می شد. در مرحله بعد

ثانیه ایستادن به  8.  5، 2  در سه زمان Repeated measure ANOVAزمین  توسط دستگاه ثبت می شد. برای آنالیز داده ها از 

 نشستن استفاده شد.

( که با آزمون بونفرونی تفاوت در حالت اول با حالت   p=545/5ندی مچ پا، تفاوت بین حالتهای پا معنادار بود )با نوارب 2در ثانیه  ها0یافته

( و بنابرین با آزمون بونفرونی p= 547/5، تعامل بین نواربندی و وضعیتهای پا معناداربوده است )5(. در ثانیهp=548/5سوم معنادارشد )

( ولی با نواربندی p=535/5ون نواربندی، وقتی که پای مبتلا جلوتر قرار میگیرد با حالت قرینه تفاوت دارد )معلوم شدکه بین وضعیتهای پا بد

و  p= 553/5مچ پای مبتلا، بین وضعیتها وقتی که پای مبتلا عقبتر است  با وضعیتهای متقارن و زمانیکه پای مبتلا جلوتر هست به ترتیب )

55/5 =p8وده است. در ثانیه ( تفاوت معناداری مشهود ب ( 23/5، تعامل بین نواربندی و وضعیتهای پا معنادار نبود =p و همچنین اثر اصلی )

 (.p= 17/5و   p=51/5وضعیتهای پا و نواربندی بترتیب معنادار نبود )

امنه ستن از حالت ایستاده در دیافته های این مطالعه نشان می دهد که نواربندی مچ پای مبتلا در تعادل بیماران در حین نش گیری0نتیجه

 میانی در حالتی که پای مبتلا عقبتر قرار گیرد مفید می باشد.
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T-10-121-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

حین ایستادن از حالت نشسته در در  نواربندی مچ پای مبتلا در میزان نیروی اعمالی بر کف پای مبتلا تأثیر

 بیماران سکتۀ مغزی مزمن

 2مجید منهاج،  1محمدیرقیه 

مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی عصبی و دانشکدۀ توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان ، ایران،  .1

 mohamadipt@gmail.comایمیل:

 menhaj.majid1351@yahoo.com کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران .2

یماران بحین ایستادن از حالت نشسته در در  نوابندی مچ پای مبتلا در میزان نیروی اعمالی بر کف پای مبتلا تأثیر: در این مطالعه، مقدمه 

 سکتۀ مغزی مزمن مورد بررسی قرار گرفت.

عیت ضبیمار در مطالعه  کار آزمایی بالینی شبه تجربی شرکت کردندکه حرکت نشستن از حالت ایستاده را در سه و 26: هامواد و روش 

)پای مبتلا عقبتر از پای سالم ، پاها متقارن0 پای مبتلا جلوتر از پای سالم( انجام می دادند و نیروی عکس العمل زمین  در لحظه توسط 

صفحه نیروثبت می شد. در مرحله بعد نواربندی مچ پای مبتلا انجام می شد و دوباره حرکت نشستن از حالت ایستاده تکرار و مجددا نیروی 

ثانیه  8.  5، 2  در سه زمان Repeated measure ANOVAالعمل زمین  توسط دستگاه ثبت می شد. برای آنالیز داده ها از  عکس

 نشستن از حالت ایستاده استفاده شد.

قتی پای مبتلا ( و با آزمون بونفرونی مشخص شد که وp= 52/5، تعامل بین نواربندی و وضعیتهای پا معناداربوده است )5: در ثانیه هایافته

در ثانیه  .(p=545/5عقبتر از پای سالم قرار می گیرد در بین دو حالت با نواربندی و بدون نواربندی مچ پا تفاوت معنی داری وجود دارد )

 (.p>55/5تفاوت معنی داری بین دو حالت با و بدون نواربندی مچ پا موجود نمی باشد) 8و 2های 

یافته های این مطالعه نشان می دهد که نواربندی مچ پای مبتلا در تعادل بیماران در حین ایستادن از حالت نشسته در دامنه  گیری0نتیجه

 میانی در حالتی که پای مبتلا عقبتر قرار گیرد مفید می باشد.
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A-10-3677-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 آن در مربیان زن ایروبیک و بدنسازیمشکلات صوتی و ریسک فاکتورهای مرتبط با 
 3مهراور فرشته ، 2کسبی فاطمه ، 1 معصومه زارعی

 

 masume.z.96@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشجوی کارشناسی ارشد  -1* 

 f0491kasbi@gmail.com علوم پزشکی سمنان -مربی  -2

 fereshtehmehravar@gmail.com علوم پزشکی سمنان -کارشناس  -3

 

مربیان بدن سازی افرادی هستند که برای انگیزه دادن، تشویق کردن، برقراری ارتباط وآموزش به مشتریانشان مجبورند در حین  مقدمه0

جه و در نتیتمرینات بدنسازی برای مدت طولانی با وجود سروصدای محیطی از صدای خود استفاده کنند. این امر موجب آسیب به حنجره 

مشکلات صوتی می شود. از این رو این مطالعه به بررسی مشکلات صوتی و عوامل خطرساز مرتبط با آن در مربیان زن ایروبیک و بدنسازی 

 می پردازد. 

ی و فاقد صوت بر اساس پرسشنامه به دو گروه دارای مشکلات  از پرسشنامه ارزیابی کوتاه علایم صوتی استفاده شد. نمونه ها مواد و روشها0

ꭕمشکلات صوتی تقسیم شدند. از آزمون برای مقایسه مشکلات صوتی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در دو گروه مربیان دارا و فاقد  2

    (.P≤0.05مشکلات صوتی استفاده شد)

بود. خشکی گلو، گرفتگی صدا، خستگی صوتی و سرفه و گلو پاک کردن  %2205شیوع مشکلات صوتی در مربیان زن بدنسازی یافته ها0  

در مربیان دارای مشکلات صوتی نسبت به مربیان فاقد مشکلات صوتی بیشتر بود. فاکتورهای سن، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، درآمد 

ن در کلاس، رطوبت نامناسب، دود و گردوغبار در محیط، سروصدای زمینه، عدم دسترسی به آب و خانوار، تعداد کلاسها، تعداد مراجعی

 (.P≤0.05کمبود استراحت با مشکلات صوتی مربیان ارتباط معنی داری داشت)

شیوع بالای مشکلات صوتی و ریسک فاکتور های مرتبط با آن در مربیان بدنسازی نیاز به بررسی بیشتر دارد و لازم است  نتیجه گیری0 

 مربیان ورزشی، مسولین ورزشی و بهداشتی و گفتاردرمانگران جهت پیشگیری و درمان مشکلات صوتی در مربیان به آن توجه نمایند.

 

 وامل خطر ساز، شغل، مربیان بدنسازی و ایروبیکاختلالات صوتی، ع های کلیدی0واژه
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A-10-800-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

بررسی تاثیر خدمات کاردرمانی بر کاهش علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی در کودکان و نوجوانان 0 مروری 

 ساده
 3سنگانی داودی رقیه ، 2خنیفری زهرا ، 1 زهرا داودی سنگانی

 

 zahradavoudi74@gmail.com مرکز تحقیقات -کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کارشناس  -1* 

 khanifarizahra@gmail.com مرکز تحقیقات -کارشناس کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 mail.comdavoodi13771397@g کمیته تحقیقات دانشجویی -دانشجو آموزش ابتدایی دانشگاه شهید هاشمی نژاد مشهد  -3

 

اختلال نقص توجه/بیش فعالی خود را بصورت الگوی تکراری و مستمر نقص توجه ، تکانشگری افزایش فعالیت های  سابقه و هدف0

حرکتی در مواقع نامناسب نشان میدهد. همچنین این بی توجهی بصورت نیمه کار گذاشتن فعالیت ها آشکار می شود. کاردرمانی علمی 

ند به افراد با این اختلال کمک کند. بنابراین در مطالعه ی حاضر، سعی در پی بردن به تاثیر است که با انجام تمرینات علمی و عملی میتوا

 حرکتی بر کودکان و نوجوانان داریم. -تمرینات کاردرمانی از جمله تمرینات تعادلی و درکی

 Attention Deficit ،Hyperactivityدر این گزارش مروری ساده جستجوی مقالات با کلیدواژه های انگلیسی  روش جستجو0

Disorder ،ADHD  وOccupational Therapy  در پایگاههای اطلاعاتیSID ،Science Direct  وGoogle Scholar  صورت

 گرفت.

مقالات مورد مطالعه، تاثیر تمرینات کاردرمانی بر اختلال نقص توجه/بیش فعالی در کودکان و نوجوانان را تایید کردند. این  یافته ها0 

 حرکتی اسپارک و بهبود تعادل میباشد. -تمرینات شامل فعالیت های درکی

 نقص توجه/بیش فعالی تاثیر مثبت داشته و از طرفیبا توجه به مطالعات حاضر، تمرینات کاردرمانی بر کاهش علائم اختلال  نتیجه گیری0

کاهش علائم این اختلال بر دیگر جنبه های شناختی و حرکتی کودکان و نوجوانان شامل تعادل و حافظه بویژه حافظه ی کاری تاثیر 

دمات ه کاردرمانی و دریافت خمثبتی داشته است. پس کودکانی که توجه و تمرکز پایینی داشته یا اختلال بیش فعالی دارند به مراجعه ب

 مورد نیاز می توانند به بهبود برخی جنبه های مورد نیاز خود برسند.

 

 کاردرمانی'اختلال نقص توجه/بیش فعالی'نقص توجه'بیش فعالی های کلیدی0واژه
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A-10-9221-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 بزرگسالان سالماثر بخشی رژیم غذایی بر سلامت روانی و کیفیت زندگی 
 3سوسفی دلیری زهره ، 2بلالی اسماعیل محمد ، 1 مینا سادات میرشجاع

 

 msj5831@yahoo.com -استاد یار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 Esmaielbalali@yahoo.com -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 www.zohrehdaliri.1206@gmail.com -دانشجو دانشگاه سمنان  -3

 
های رعایت الگوی غذایی سالم شامل مصرف کافی و متعادل میوه و سبزی، ماهی و غذاهای دریایی و انواع روغن های گیاهی و همچنین روش

د مطالعات نشان می دههای هوازینقش مؤثری در سلامت بدنی و کیفیت زندگی افراد دارد. خودکنترلی و مداخلات غیردارویی مثل فعالیت

از افراد، کیفیت رژیم غذایی مطلوبی داشتند. از آنجایی که سوءتغذیه و نداشتن فعالیت جسمانی می تواند سلامت افراد  %15تا  3تنها بین 

 را تحت تاثیر قرار دهد این مطالعه با هدف اثر بخشی رژیم غذایی بر سلامت روانی و کیفیت زندگی بزرگسالان سالم بود.

 

 رژیم غذایی، سلامت روانی، کیفیت زندگی های کلیدی0واژه
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 ریپازپشکی اپنل
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خنرانیس پذریفته شده رد بخش 
 

 اپنل ریپاپپزشکی
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A-10-1304-1 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

A Posteriori Dietary Patterns Are Associated With Urinary Risk Factors of 

Nephrolithiasis: Findings from A Cross-Sectional Study on Iranian Men 
Niloofarsadat Maddahi 1 , khadijeh Mirzaei2 , Seyed Mohammad Kazem Aghamir3 , Seyed Saeed 

Modaresi4 , Mir Saeed Yekaninejad5 
 

* 1- Msc Department of Community Nutrition. School of Nutritional Sciencse and Dietition. Tehran 

University of Medical Sciences(TUMS) - Tehran University of Medical 

Sciences niloofar.maddahi110@gmail.com 

2- Dr Department of Community Nutrition - Tehran University of Medical 

Sciences mina_mirzaei101@yahoo.com 

3- Dr Department of Urology, Sina Hospital - Tehran University of Medical 

Sciences Ssmodaresi@yahoo.com 

4- Dr Urology Research Center.Sina Hospital - Tehran University of Medical 

Sciences Ssmodaresi@yahoo.com 

5- Dr Department of Epidemiology and Biostatistics - Tehran University of Medical 

Sciences Yekaninejad@yahoo.com 

 
Abstract Background & aim: Dietary patterns have been identified as useful indicators of diet quality, 

but evidence regarding their association with the nephrolithiasis risk factors is still scarce. Therefore, 

we aimed to verify the relationship between dietary patterns and urinary risk factors of nephrolithiasis, 

including hypercalciuria, hyperuricosuria, hyperoxaluria, hypocitraturia, and abnormal creatinine.  

Methods: A total of 264 apparently healthy male subjects, with mean age of 18-89 years, were enrolled 

in this cross-sectional study from September to December 2016, in Tehran, Iran. Dietary intake of 

participants during the preceding year was obtained using a 168-item semi-quantitative food frequency 

questionnaire and dietary patterns were derived by using factor analysis. The 24-h urine samples were 

collected to measure urinary levels of nephrolithiasis risk factors. The relationships were tested with 

the use of binary logistic regression. 

 Results: Three major dietary patterns, explaining 45.87% of total variance of diet, including unhealthy, 

healthy and spice-caffeine patterns were identified. After adjustment for body mass index, age and 

energy intake, compared with people in the lowest tertile, the highest tertile of healthy dietary pattern 

was associated with the decreased odds of hypocitraturia (OR=0.24, 95%CI= 0.10-0.56, p= 0.001) and 

hypercalciuria (OR= 0.20, 95%CI= 0.10-0.46, p<0.001). In contrast, higher adherence to the unhealthy 

pattern was found to be positively related to the increased risk of hypocitraturia (OR= 5.14, 95%CI= 

2.04-12.96, p= 0.001) and hypercalciuria (OR=4.11, 95%CI = 1.77-9.56, p= 0.001). Moreover, there 

was a direct association between the spice-caffeine dietary pattern with hyperoxaluri (OR=2.90, 95%CI 

= 1.51-5.60, p= 0.001) and hypercalciuria (OR=2.41, 95%CI = 1.17-4.95, p= 0.02).  

Conclusion: Higher adherence to the unhealthy and spice-caffeine dietary patterns and lower adherence 

to the healthy pattern is related to some urinary risk factors of nephrolithiasis. 

 
Keywords: dietary pattern, nephrolithiasis, kidney stone, hypercalciuria, hyperuricosuria, 

hyperoxaluria, hypocitraturia, cratinine 
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A-10-2921-1 

سخنرانیپذیرفته شده در بخش   
 

Folic Acid, Folate Conjugates and Folate Receptor: Novel Method for Imaging Cancer 

Cells 
Pouya Saraei 1 

 

* 1- Bachelor Student Research Committee, Faculty of Medicine - Semnan University of Medical 

Sciences, Semnan, Iranne, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran pooya1376s@yahoo.com 

 
The folate receptor (FR) is overexpressed on a variety of tumor types such as breast, lungs, colon, 

ovaries, endometrium, kidneys, brain; whereas these receptors are very low in normal, healthy cell 

membranes; Which is the basis for the delivery of many compounds to different types of cells such as 

tumors, and even a solution for the treatment of sarcoidosis, rheumatoid arthritis, atherosclerosis, 

diabetes, lupus, inflammatory osteoarthritis, ischemia reperfusion injury, glomerulonephritis, psoriasis, 

Sjogren’s disease, Crohn’s disease and vasculitis. Two general strategies have been developed for the 

targeted delivery of drugs to folate receptor-positive tumor cells: by coupling to a monoclonal antibody 

against the receptor and by coupling to a high affinity ligand, folic acid.  The small size, simple 

conjugation chemistry, convenient availability, and presumed lack of immunogenicity of folic acid 

make it an ideal candidate for targeted delivery to tumors. Thus, this features are used today in the 

treatment of various cancers with chemotherapeutic compounds that are capable to binding with these 

receptors. Also, exploitation of the utility of the FR reveals its promising potential for targeting with 

radiolabeled folate-linked imaging agents. Therefore, we can use compounds that are able to bind to 

folic acid and its derivatives, and eventually, from the above compound, create the radiopharmaceuticals 

for imaging cancer cells and tumors. In this article, we present recent advances in the use of the folic 

acid to target PET agents, γ-emitters, MRI contrast agents and fluorescent dyes to FR+ cancers for the 

purpose of diagnosing and imaging malignant masses with improved specificity and sensitivity. 

 
Keywords: folate receptor, folate conjugates, imaging and cancer cells 
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A-10-5798-1 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی

 سازی رفتاری بر کاهش اضطراب زایمان زنان نخســت زا اثربخشی فعال
 2اصل ستوده نمت ، 1سهیلا گائینی

 

 negareshisoheila@yahoo.com -دانشجوی دکتری تخصصی  -1* 

 sotodeh1@yahoo.com -استا دانشکده پزشکی سمنان  -2

 

است که با فشار روانی، هیجانی و اضطراب بالایی همراه  تجربه حاملگی به خصوص در زایمان اول، توام با نوعی بحران موقعیتی  مقدمه0

است. علی رغم پیشرفت هایی که در امر مراقبت و آموزش زنان در دوران بارداری صورت گرفته است، ابعاد روانشناختی زایمان به ندرت 

طراب از زایمان در زنان مراجعه کننده به مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی اثر آموزش فعال سازی رفتاری بر کاهش اض

 بخش زنان و زایمان بیمارستان های شهید باهنر و مدنی شهرستان کرج بود.

زن باردار نخـست زا بود کـه جهت دریافت مراقبت های  65پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای است. نمونه مطالعه شامل روش تحقیق0 

اری بـه بیمارستان های شهید باهنر و شهید مدنی شهرستان کرج مراجعه داشتند. ابزار جمع آوری دوران بارداری در سه ماهه سوم بارد

سوال چهار گزینه ای بر اساس مقیاس لیکرت می باشد. به هر کدام از  25اطلاعات، پرسشنامه اضطراب موقعیتی اشپیل برگر بود که دارای 

تخصیص می یافت. بـرنامـۀ مداخلـه ای آموزش فعال سازی رفتاری بـه صـورت مجـازی  4تا 1عبارات بر اساس پاسخ ارائه شده امتیازی بین 

کتابچۀ همراه با انجام تمرین های هفتگـی در منزل به گروه آزمون ارائه گردبد. جهت تجزیه و تحلیل داده هـا از آزمـو  و از طریق ارائه ی 

 استفاده شد. SPSS 21ن هـای کای اسکوئر و تی زوجی و مستقل در نرم افزار 

بود که از  15/55±185/6و در گـروه شاهد  53±75/5میانگین و انحراف معیار میزان اضطراب قبل از مداخله در گـروه آزمـون  یافته ها0 

و انحراف نظر آماری اختلاف معناداری بین دو گروه وجود نداشت. پـس از اجرای بـرنامـۀ مداخلـه ای آموزش فعال سازی رفتاری، میانگین 

 = (.532/5pو تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود ) 47/55±38/7و در گروه شاهد  31/41±78/6معیـار میـزان اضـطراب در گـروه آزمـون 

بـرنامـۀ مداخلـه ای آموزش فعال سازی رفتاری یک مداخله مؤثر روان شناختی برای  یافته های این تحقیق نشان داد،  نتیجه گیری0 

استفاده از ایـن مداخلـه جهت کاستن اضطراب زنـان بـاردار نخـست زا توصیه  ح اضطراب زنان باردار نخست زا می باشـد. لـذا کاهش سط

 می گردد.

 

 فعال سازی رفتاری، اضطراب، زایمان، زنان نخست زا های کلیدی0واژه
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A-10-7646-1 

 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

اورژانس پیش بیمارستانی از فرم های الکترونیکی به جای فرم های کاغذی در بررسی رضایتمندی پرسنل 

1398دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال   
 4مینا شایسته فر ، 3فیروزی آریا ، 2مرادی امین محمد ، 1لی حبیب عبدالمنان

 

 ariafiroze37@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 abdolmannan@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 mohamadamin.234.567@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3

 m.shayestefar@semums.ac.ir سمناندانشگاه علوم پزشکی  -مربی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -4* 

 

ها ذخیره های ارائه شده هستند اما از مهمترین مشکلات این فرمهای کاغذی پزشکی یک مدرک حقوقی از مراقبتفرم سابقه و هدف0

ت ف شده اسهای الکترونیکی بطور کامل برطرسازی و درج اطلاعات است که با پیشرفت فناوری، روی آوردن به ثبت کامپیوتری و فرم

باشد. هدف از این مطالعه بررسی های اطلاعاتی میهمچنین رضایت کاربران نهایی مهمترین معیار در زمینه ارزیابی اثربخشی سیستم

 باشد. می 1318های الکترونیکی در سال های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از فرمرضایتمندی پرسنل فوریت

نفر از پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی  45و با نمونه گیری سرشماری 1318ه صورت مقطعی در سال این مطالعه ب ها0مواد و روش

ای، گزینه 5ها پس از کسب کد اخلاق با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت شهرستان سمنان انجام شد. جمع آوری داده

های آماری توصیفی و و آزمون SPSS.V23ها با ت. سپس تجزیه و تحلیل داده( صورت گرفα=5011روایی صوری و پایایی تایید شده )

 (. p<5055استنباطی انجام شد )

سال با میانگین  35تا  1سال و سابقه کار آنها از  6/35 ± 56/6سال با میانگین  52و بیشترین  24کمترین سن شرکت کنندگان  ها0یافته

تبط با رضایت از ابعاد مختلف نرم افزار و سیر انتقال و درمان بیمار با بکارگیری آن بوده است سوال مر 23سال متغیر بود.  56/5±87/15

از شرکت کنندگان عدم بروز خطا در این نرم افزار را بیان کردند.  8/37٪بدست آمد و  57/85±11/15که میانگین نمرات شرکت کنندگان 

بدست  17/11±42/2افزارهای اطلاعات دارویی، تریاژ آفلاین و عکسبرداری از صحنه حادثه همچنین رضایت از اضافه شدن دسترسی به نرم 

 آمد. 

های الکترونیکی با توجه به مزایای بسیار و کاهش خطاهای ثبت و همچنین با توجه به نتایج بدست آمده بکارگیری فرم نتیجه گیری0

باشد. کاربران این نرم افزار دسترسی به های کاغذی میزینی مناسب برای فرمافزایش سرعت مراحل تریاژ، انتقال و درمان بیماران جایگ

 اند.برخی امکانات دیگر در این نرم افزار را جهت ارتقا کاربرد آن مناسب دانسته

 

 رضایتمندی، اورژانس، فرم الکترونیکی های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

کیفیت محتوا، قابلیت استفاده و خوانایی وب سایت های تغذیه ایارزیابی   
 فاطمه علی آبادیان1

 

 f.aliabadian8@gmail.com* 1- دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

 

وب سایت های تغذیه با ارائه مجموعه ای از اطلاعات کارآمد توانایی بالقوه ای در ارتقای سلامت دارند. هدف این مطالعه  سابقه و هدف0

مواد و   ارزیابی کیفیت محتوا، قابلیت خوانایی عمومی و ویژگی های قابل استفاده بودن این اطلاعات برای کاربران شبکه جهانی وب بود. 

مورد برای ارزیابی بیشتر وارد  135ب سایت برای ارزیابی از طریق دو رویکرد متفاوت شناسایی شدند. از این تعداد، و 455حدود   روش ها0

گزاره ای شامل کیفیت محتوا، خوانایی و قابلیت استفاده، امتیازدهی شد. میانگین  27مطالعه شدند. هر وب سایت با استفاده یک چک لیست 

ندارد برای هر متغیر مورد مطالعه محاسبه شد. تفاوت آماری معناداری بین گزاره ها با استفاده از آزمون تی ها، دامنه ها و انحراف استا

 استیودنت مشخص شد. 

وب سایت های مشخص شده با استفاده از موتورهای جستجوگر محبوب در مقایسه با سایت هایی که با استفاده از موتور های  یافته ها0  

(، پایبندی بیشتر به >551/5P(، راهبری آسان تر )>5551/5Pص شدند، مشخصاً دارای کیفیت محتوای کمتر )جستجوگر تخصصی مشخ

  ( و سطح خوانایی پایین تری بوند. >5551/5Pاستانداردهای قابلیت استفاده )

چند ممکن است از نظر ظاهر، وب سایتهای تغذیه ای که با استفاده از موتورهای جستجوگر محبوب به دست می آیند، هر نتیجه گیری0 

ره وجذاب و کاربری آن ها آسان باشد، اما اغلب اطلاعات تغذیه ای غیردقیق ارائه می دهند. از آنجا که کاربران به طور فزاینده ای برای مشا

با در نظر گرفتن و آموزش تغذیه به شبکه جهانی وب روی آورده اند، ضروری است که ضمن اعمال معیارهای ظاهری، اطلاعات باکیفیت 

معیارهای محتوایی و نیازهای جمعیت های مختلف کاربران تولید شود. همچنین بر اساس یافته های پژوهش حاضر، به نظر ضروری می 

رسد که تحقیقات بیشتری در زمینه ایجاد استراتژی هایی برای آموزش تغذیه به کاربران انجام شود. این استراتژی ها کمک می کنند تا 

 زه های معتبرتر و کاربر پسندتری را برای اطلاعات دقیق تغذیه در اینترنت پیدا کنند.دروا

 

 وب سایت، شبکه جهانی وب، تغذیه، آموزش تغذیه های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

Dna Repair Radiation Damage in Glioblastoma Cancer 
fatemeh rajabinasab * 

 

*Student Research Committee, School od Allied Medical Sciences, Semnan University of Medical 

Sciences, Semnan, Iran  

10 frajabinasab77@gmail.com 

 
Introduction:  Glioblastoma (GB) is the most aggressive primary brain tumor in adults. The aggressive 

nature of GB has been attributed to the presence of cancer stem cells (CSCs). Circulating tumor stem 

cells (CTSCs), which can be derived from CSCs, have been identified in numerous types of cancer 

including GB, have been proposed to contribute to local and distant recurrence. average survival rate of 

approximately 6-14 months, majority of patients suffer recurrence due to molecular heterogeneity of 

glioblastoma and deregulation of many signalling pathways involved in proliferation, survival and 

apoptosis.  

Methods: Glioblastoma (GB)  is a stage IV cancer disease with a poor prognosis, as the current 

therapeutic options (surgery, radiotherapy and chemotherapy) are not able to eradicate tumour cells. 

The approach to treat glioblastoma has not suffered major changes over the last decade and 

temozolomide (TMZ) remains the mainstay for chemotherapy. However, resistance mechanisms to 

TMZ and other chemotherapeutic agents are becoming more frequent.number of potential diagnostic, 

prognostic, and predictive biomarkers have been explored i.e. ATRX, GFAP, Ki67, p53 and IDH 

markers which helps in diagnosis of glioblastoma patients. 

 Result:  two prognostic biomarkers: mutations in isocitrate dehydrogenase (IDH) and O6-

methylguanine-methyltransferase (MGMT) promoter methylation. Malignant gliomas are responsible 

for 2.5% of deaths and this is the third main cause of death from cancer in persons between 15-34 years 

of age. MicroRNAs (miRNAs) as regulators of gene expression are involved in the tumor pathogenesis, 

including GBM . PARP1 inhibition is a highly studied adjuvant to many anticancer treatment strategies 

as this arrests DNA damage repair thus enhancing the efficacy of conventiona chemoradiotherapy at 

lower doses. However, PARP inhibition also promotes antiinflammatory responses. Also Current 

evidence suggests IL-6 acts primarily as an agent for cellular senescence in normal cells by inhibiting 

CDK. IL-6 expression level has been correlated with malignant progression. Activation by IL-6 relies 

on the specific binding of IL-6R which subsequently induces homodimerisation of the signal-

transducing protein gp130. Gp130 is expressed in all cell types but IL-6 and IL-6R expression levels 

vary. 

 
Keywords: Glioblastoma, cancer stem cells, temozolomide, isocitrate dehydrogenase 
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A-10-9242-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

تعیین بررسی وضعیت روانشناختی و رفتاری شایع و غیرشایع در معاف شدگان خدمت سربازی متقاضی دریافت 

مقطعی در جنوب غرب ایران گواهینامه رانندگی 0 یک مطالعه  
 مسعوده باباخانیان *

دکترا دنشگاه علوم پزشکی مازندران - مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی 

 babakhanian.m@gmail.comمازندران 

 

گروهی از افراد قبل از شروع دوره خدمت سربازی یا حین خدمت ، مشمول معافیت پزشکی اعصاب و روان می شوند .این مطالعه  مقدمه 0

با هدف تعیین وضعیت روانشناختی و رفتاری شایع و غیرشایع در معاف شدگان خدمت سربازی متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی در 

 ایران انجام شد. 

روانپزشکی معاف از خدمت سربازی متقاضی دریافت گواهینامه   مطالعه مقطعی، جامعه آماری افراد دارای بیماریهای دراینروش کار0

محاسبه شد. ابزار کار ، چک لیستهای  585هستند.حجم نمونه  1314رانندگی در استانهای خوزستان، لرستان و ایلام در سال 

ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اداره کل ناجا مورد استفاده قرار گرفتند. داده ها با پزشکی ناجا بودند که با تایید وزار  کمیسیون

 آنالیز گردید. SPSS.21نرم افزار 

( و اختلالات %3105نفر متقاضیان در حین خدمت سربازی دچار اختلالات روانی و معاف از خدمت شدند. تشنج) 585  نفر از 326 نتایج 0

از افراد ، مجاز به  %63از مراجعان از دریافت گواهینامه ممنوع ،  %1401الاترین فراوانی در بین مراجعان گزارش شد.( دارای ب%2102خلقی )

تحت نظر قرار گرفتند تا پس از طی دوره درمان، تصمیمات   از افراد جهت درمان بیماری روانی ارجاع و  %22تمدید گواهینامه رانندگی و 

 نان اتخاذ گردد.لازم برای مجوز رانندگی آ

:بالاترین شیوع اختلالات روانپزشکی در بین متقاضیان گواهینامه رانندگی مربوط به اختلالات خلقی است .کارشناسان حوزه  نتیجه گیری 

ظر نناجا می بایست احتیاطهای لازم برای تمدید یا صدور گواهینامه افراد مبتلا به اختلالات خلقی خصوصا اختلال افسردگی اساسی در 

 اثبات رفع اختلال با مدارک پزشکی مستدل، مجوز انجام رانندگی برای آنان صادر گردد. بگیرند و به شرط 

 

 معاف شدگان خدمت سربازی ، گواهینامه رانندگی، اختلالات روانپزشکی، ایران های کلیدی0واژه
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B-10-112-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

کوتاه اثر)رمی فنتانیل( بر روی تغییرات همودینامیک زنان باردار در حین سزارین به مطالعه ی اثرات  یک مخدر 

 روش بیهوشی عمومی و سلامت نوزادان0یک مطالعه ی مروری
 ریحانه نجاریان1، صادق ادبی2

 

 عضو کمیته ی تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایران-1

کاردرمانی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،سمنان،ایرانفارغ التحصیل کارشناسی -2  

 

یکی از مشکلات مادران باردار در طی سزارین به روش بیهوشی عمومی محدودیت و گاها در بعضی موارد ممنوعیت مصرف  مقدمه و هدف0

ها نظیر مادران دچار  مخدرهاست.همین موضوع باعث کنترل نشدن تغییرات همودینامیک مادران باردار میشود که در بعضی از کیس

آنوریسم مغزی یا مادران دارای فشار خون شرایط حاد و پیچیده ای را رقم میزند.فرضیه ای که وجود دارد این است که شاید مخدر های 

و بر آپگار سکوتاه اثر)که در این مقاله مشخصا رمی فنتانیل مد نظر است( بتوانند در کنترل تغییرات همودینامیک مادران باردار بدون اثر 

 جنین موثر باشند.

در این مقاله ی مروری به منظور یافتن مقالات مرتبط با موضوع جستجو از طریق پایگاه های اطلاعاتی معتبر فارسی زبان  مواد و روش0

 web of Science,Pubمثل بانک اطلاعات نشریات کشور و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران و... پایگاه های انگلیسی زبان شامل: 

Med وmotor search   مثلGoogle scholar با سرچ کلید واژه هایی از قبیل رمی فنتانیل، زایمان طبیعی بی خطر، بی دردی در

و ..مقالات  Apgar score of neonate ،Effect of Remifentanil ،Elective cesarean section حین زایمان، سلامت نوزاد و.

 به دست آمد.

مقاله معیار های ورود از قبیل در دسترس بودن متن اصلی، جدید بودن و داشتن  18مقاله ی به دست آمده  تنها  85بین  ازیافته ها0 

 مقاله رمی فنتانیل بدون تاثیر و در سایر موارد دارای تاثیر مثبت بود. 2کارآزمایی بالینی را داشتند که وارد مطالعه شدند.در این مقالات در 

به دست آمده ی این مطالعات نشان میدهد که رمی فنتانیل در کنترل تغییرات فشار خون و ضربان قلب مادران در حین  نتایجیج0 نتا

ن زایمان تا حد قابل توجهی موثر است و در عین حال اثر سو بر سلامت نوزاد متولد شده ندارد.جهت استفاده از رمی فنتانیل با ضریب اطمینا

بیشتر مورد نیاز است.بالاتر مطالعات   
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A-10-8234-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 آپتامرها، روشی در شناسایی اهداف مولکولی
 سمانه کمالی پویا1، محمدرضا اکبری عید گاهی2، علی اکبر شعبانی3و*

 1 دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی پزشکی، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

 2 دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

 3 دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

 

آپتامر قطعات کوچک از توالی های پپتیدی یا اسیدنوکلوئیکی هستند که با تشکیل ساختارهای سه بعدی، توانایی اتصال  سابقه و هدف0

از یک منبع بزرگ از توالی های الیگونوکلئوتیدی  SELEXاین مولکولها از طریق فرآیند  اختصاصی با تمایل بالا به مولکول هدف را دارند. 

می تواند به مولکول های کوچک، کمپلکس ها و یا حتی ارگانیسم ها متصل شده و کاربرد های متنوعی در علوم انتخاب می شوند. آپتامر 

 مختلف داشته باشند.

این مطالعه مروری بر روی آپتامر ها بوده و نشان دهنده پتانسیل و کاربرد بسیار بالای آپتامرها در حوزه پزشکی و سایر  روش بررسی0 

 حوزه ها می باشد. 

توالی، انتخاب   1515اتصال آپتامر به هدف، نتیجه مطابقت ساختاری آپتامر با هدف بوده و از کتابخانه الیگو نوکلئوتیدی با تعداد  یافته ها0

 RNA)برای  RT-PCR( یا DNA SELEX)برای  PCRلیگاندهایی با میل ترکیبی بالا صورت می گیرد. این توالی ها توسط 

SELEX تکثیر می یابند. امکان سنتز و توسعه آپتامرهای اختصاصی برای طیف وسیعی از هدف های مولکولی، علت استفاده گسترده از )

زین گآنها بعنوان جایگزین آنتی بادی است.آپتامر با نشان دادن توانایی منحصر بفرد نسبت به آنتی بادی ها، توانایی غلبه بر نواقص آنها جای

 ج ترین کلاس مولکولهای تشخیصی بوده و بعنوان عوامل شناسایی کاربرد وسیع و گسترده ای دارند. مناسب برای رای

امروزه آپتامرها کاربردهای متنوعی پیدا کرده اند، استفاده در طراحی بیوسنسورها )آپتاسنسورها(، در تشخیص، درمان،  نتیجه گیری0 

ن عامل شناساگر، طراحی سنسورهای رنگ سنجی، فلورسانس و الکتروشیمیایی برای عنوا  سیستم های تحویل دارو، تصویربرداری ها، به

طیف گسترده ای از اهداف مانند داروها، سم ها و فلزات سنگین سنسورهای ساخته شده دارای حدّ تشخیصی در حد نانومولار و پیکومولار 

 و اختصاصیت بسیار خوبی برای اهداف دارند.

 

 ، مولکول هدفSELEXفرایند  آپتامر، های کلیدی0واژه
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A-10-7604-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

بررسی برونداد علمی اساتید دانشگاه علوم پزشکی سمنان براساس پایگاه استنادی اسکوپوس طی سالهای 

1:19-1996 
 3مریم نادری ارم ، 2عمادی علیرضا ، 1زیاری عباس

 

 abbas.ziari@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1

 emadi1696@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -کارشناس دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 dr.m.n.e1361@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -3* 

 

بررسیهای علم سنجی به دانشگاه های علوم پزشکی کمک میکند تا دستاوردهای خود را پایش کرده و تاثیر سیاستگذاری  سابقه و هدف 0

در زمینه پژوهش را ارزیابی نمایند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی برونداد علمی اساتید دانشگاه علوم پزشکی سمنان براساس پایگاه 

 انجام شده است. 2511  ات 1116استنادی اسکوپوس از سال 

انجام شد. کلیه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی دانشگاه  1116 - 2511این مطالعه به روش طولی در مقطع زمانی  مواد و روشها 0 

 استخراج و مورد آنالیز قرار گرفت.   Scopusها از پایگاه استنادی علوم پزشکی سمنان مورد بررسی قرار گرفتند. داده

 24استادیار و  154دانشیار،  36استاد تمام ،  11عضو هیات علمی دانشگاه )  225اطلاعات بدست آمده در خصوص مقالات  :  ه هایافت

 H   ، 31دانشگاه =   H Index، 11234، کل استنادات = 1887تعداد کل مقالات =  مربی ( طی بازه ارزیابی شده به این شرح بوده است: 

Index  5  = 285درصد. از  11و خود استنادی اعضای هیات علمی به کل مقالات دانشگاه =   15/5تعداد استناد به ازای مقاله =  ،24ساله 

 Cite  درصد برتر 15درصد از کل مقالات ( تعداد مقالات چاپ شده براساس 14مقاله چاپ شده با همکاری نویسندگان بین المللی ) شامل 

score درصد برتر  15الات مقاله، تعداد مق 127مساویSNIP  درصد برتر  15مقاله و تعداد مقالات  53مساوی SJR  مقاله 124مساوی

 بوده اند.   Scopusعضو هیات علمی دارای یک یا صفر مقاله در  58بوده است. ضمنا 

این مطالعه ضمن نشان دادن تصویری کلی از برونداد علمی اساتید دانشگاه علوم پزشکی سمنان نشان میدهد که تولیدات  نتیجه گیری 0

 علمی این دانشگاه روند رو به رشدی داشته و میزان همکاری بین المللی آن در حال افزایش است.

 

 برونداد علمی، اسکوپوس، علوم پزشکی، سمنان های کلیدی0واژه
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T-10-124-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 1386 -1396های برآورد بار اقتصادی ناشی از خودسوزی در استان گیلان در طی سال

 * 1(MD) محمدرضا مبین
 

 ای، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایرانمرکز تحقیقات ترومای جاده .1

 

دردناک و هزینه بر از نظر فردی و اجتماعی است و بار مالی زیادی بر خانواده خود سوزی یک مسئله مرگ بار، آسیب رسان،  سابقه و هدف0

 کند. لذا این مطالعه هدف برآورد بار اقتصادی ناشی از خودسوزی انجام گرفت.و سیستم بهداشتی کشور تحمیل می

عه کننده به مرکز سوانح سوختگی ولایت مورد خودسوزی مراج 85مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. پرونده ها0 مواد و روش

 هایبررسی شد. ناتوانی و شدت سوختگی براساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت محاسبه شد. داده 1316 -1386رشت در سالهای 

ن وت شده اختلاف بین سی افراد فمورد نیاز اولیه از اطلاعات پرونده بیماران استخراج شد. برای محاسبه شاخص امید به زندگی تعدیل شده

بیمار و امید به زندگی را محاسبه و مجموع آن را سالهای عمر از دست رفته ناشی از مرگ و میر در نظر گرفتیم. با مراجعه به بخش 

 ها گردآوری شده و هزینه خدمات برای هر فرد محاسبه شد. جمعحسابداری بیمارستان، از روی پرونده پزشکی بیماران، میزان هزینه

 های خدمات نیز در کنار ارزش از دست رفته عمر افراد بعنوان بار کلی اقتصادی مطرح شد.هزینه

درصد بیماران، بعد از خود سوزی زنده  4/42سال بود. 31/36 ±64/16درصد بیماران، زن بودند. میانگین سنی بیماران  72/58 ها0یافته

روز و میانگین هزینه  34/1 ±75/7کرده بودند. میانگین طول مدت بستری بیماران    بیماران با بنزین و گازوئیل خودسوزی %4/62بودند. 

 32/18583516 ±18461 35/314ریال و میانگین هزینه پرداختی توسط بیماران  55/844415353 ±56/145855648کامل بیماران 

(. هزینه کلی نیز با درجه P<0.05تری وجود داشت )داری بین جنسیت، درصد و درجه سوختگی با مدت بسریال بود. ارتباط آماری معنی

 (.P<0.05داری داشت )سوختگی ارتباط معنی

دولت  های سلامت وها، بیمههزینه درمان و مراقبت بیماران سوختگی در بیمارستان بسیار بالا است که به بیماران، خانواده نتیجه گیری0

 تری جهت جلوگیری از خودسوزس انجام شود. شود که اقدامات موثرشود. لذا توصیه میتحمیل می

 خودسوزی، سوختگی، هزینه واژگان کلیدی0
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T-10-113-7 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

ممیزی درمانگاه های عمومی شهر تبریز از جهت انطباق با استانداردهای اعطای مجوز کشور در 

1395سال    
 

 1دکتر فرید غریبی

 

 پزشکی سمنانعضو هیات علمی دانشگاه علوم  .1

 Gharibihsa@gmail.comایمیل: 

مجوزدهی فرآیندی است که به وسیله آن، یک نهاد دولتی به یک شخص یا سازمان ارائه دهنده خدمات سلامت برای فعالیت  زمینه و هدف0

زی درمانگاههای عمومی نماید. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف ممییا انجام وظیفه در یک حرفه خاص اعطای مجوز می

 سطح شهر تبریز بر اساس استانداردهای مجوزدهی به انجام رسید.

باشد که در آن، درمانگاههای عمومی سطح شهر تبریز بصورت تمام شماری تحلیلی می -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفیمواد و روش ها0 

ها آوری شد. دادهای که روایی آن تایید گردید جمعبه مطالعه وارد شدند. اطلاعات مربوط به درمانگاهها بر اساس چک لیست محقق ساخته

د و نتایج بدست آمده بصورت فراوانی )درصد( و میانگین )انجراف معیار( گزارش گردید. سپس برای بررسی ابتدا بصورت توصیفی بررسی شدن

Tارتباط متغیرهای مستقل مطالعه با متغیر وابسته بسته به دو یا چندحالتی بودن متغیر آن ها به ترتیب از آزمون  و   ANOVA استفاده  

هها در صورت مشاهده رابطه، از آزمون تعقیبی می شود، همچنین برای بررسی ارتباط درون گرو Tukey استفاده خواهد شد. برای انجام  

افزار ها از نرمتمامی این تحلیل SPSS19 استفاده شده و در تمامی موارد،   P دار در نظر گرفته شد.  معنی 55/5کمتر از    

بود که  % 5/75تانداردها در درمانگاههای عمومی شهر تبریز های مطالعه، بطور کلی میانگین میزان رعایت اسبر اساس یافته یافته ها0

و کمترین میزان رعایت استانداردها مربوط  %78بیشترین میزان رعایت استانداردها مربوط به محور تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی با امتیاز 

موجود "،  "و پانسمان با رشته تحصیلی ویمطابقت فعالیت مسئول تزریقات "بود. همچنین سه شاخص %58به محور بهداشت با امتیاز 

( بیشترین 55/1با میانگین ) "تعریف چارچوب مناسبی نسبت به گزارش مواردی از بیماری های واگیر و غیر واگیر"و  "بودن ست پانسمان

نصب "، "انی مرکزدارا بودن مدرک کاردانی و یا کارشناسی مدارک پزشکی یا حرف وابسته پزشکی مسئول پذیرش و بایگ"و سه شاخص 

و  25/5،  11/5با میانگین های  "قابلیت حمل برانکارد توسط آسانسور تعبیه شده"و  "دستورالعمل ممنوعیت استعمال دخانیات در محل

ای های حاصل از این مطالعه نشان داد که بین متغیرهای زمینهبه ترتیب کمترین امتیاز را به خود کسب کردند. بطور کلی یافته 23/5

داری وجود دارد و مالکیت درمانگاه، متوسط تعداد مراجعه کننده و تعداد خدمات مصوب ارائه شده با عملکرد درمانگاهها ارتباط معنی

درمانگاههایی با مالکیت عمومی در موارد فوق عملکرد بهتری نسبت به درمانگاههای خصوصی از خود نشان دادند. از طرفی بین مالکیت و 

داری وجود داشت به های فضای فیزیکی، تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی و محور نیروی انسانی ارتباط معنیهها در حیطهعملکرد درمانگا

 طوری که میزان رعایت استانداردها در درمانگاه های عمومی در مقایسه با درمانگاههای خصوصی در سه حیطه اشاره شده بیشتر بود.

، عملکرد درمانگاههای عمومی سطح شهر تبریز در حد نسبتا قابل قبولی بود لیکن مسئولین های مطالعهمطابق یافته نتیجه گیری0

مجوزدهی و ارزشیابی لازم است دقت نظر بیشتری نسبت به حیطه بهداشت داشته باشند، همچنین بر عملکرد درمانگاههای خصوصی نظارت 

 بیشتری اعمال کنند. 

  عمومی مجوزدهی، ممیزی، درمانگاه واژگان کلیدی0
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A-10-2165-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 استفاده از سلامت همراه در نقطه مراقبت و بهبود ارائه مراقبت
 سهیلاسادات قضوی شریعت پناهی1

 

 sghazavi@yahoo.com* 1- استاد علوم پزشکی سمنان - دانشکده پیراپزشکی 

 

صنعت مراقبت سلامت درمیان تغییر تحول آمیزقرارداردو از طریق ابتکارات موجب بهبود نتایج بیمار،بازپرداخت ها برای  سابقه و هدف0

اندازه گیری کیفیت ،تطبیق پرونده پزشکی الکترونیکی و سیستم های مدارک پزشکی الکترونیکی و توسعه سازمانهای مراقبت مسئول می 

امت در نقطه مراقبت درسراسر دنیاجهت کاهش رشد میزان بالای بیمارانی است که دوباره به اوژانس برمی گردد.استفاده از مدل مراقبت سل

گردند یادربیمارستان مجددا پذیرش می شوند. هدف ارائه یک مدل فن آوری اطلاعات سلامت همراه جدید در نقطه مراقبت و معرفی 

است . استراتژی های این فن آوری و ملزومات آن   

در این پژوهش که به طور مرورسیستماتیک انجام شده است، مطالعات با استفاده از عبارات جستجوی تعریف شده و با  جستجو0 روش

و  استفاده از پایگاههای فارسی و خارجی،در عنوان مقالات و بدون بازه زمانی بازیابی گردید.مقالات با معیار های ورود و خروج انتخاب شده

جهت بررسی از آنها استخراج شده و وارد نرم افزار  اطلاعات مورد نیاز SPSS16 گردید.   

یک برنامه کاربردی هوشمند فن آوری اطلاعات سلامت از طریق تدوام مراقبت که تبادل اطلاعات سلامت را مطلوب می سازد و  یافته ها0 

بین بیماران، پزشکان، متخصصین بیمارستانها، موسسات مراقبت طولانی مدت و اعضای خانواده به مشارکت گذاشته می شود.این وسایل به 

یت انعطاف زیاد در گروه های بالینی مورد استفاده قرار می گیرند.با افزایش فن آوری موبایل باید مجموعه ای دلیل قابل حمل بودن و قابل

از کنترل های امنیتی پیشگیرنده جهت داده های از بین رفته،رمزگذاری،مدیریت وسایل تلفن همراه و مجوز پر قدرت برای امنیت اطلاعات 

لت همراه برای تنظیم ویدئو کنفرانس جهت ارتباط با متخصص بالینی،مدیر مراقبت سلامت در منزل ، بیمار استفاده شود.پرستار از یک تب

یک عضو خانواده و همه اشخاص ثالثی که از خلاصه بیمارستانی آگاهی دارند همزمان در ارتباط است. در توسعه استراتژی فن آوری موبایل 

،مدل دستگاه،مدل مدیریت دستگاه،تجربه کاربرنهایی و امنیت. پنج فاکتور در نظرگرفته می شود:مدل ارائه خدمت  

ترکیب مدل های ارائه شده می تواند در هدایت حرف مراقبت و مراقبت از بیمار تحول ایجاد نماید. این مدلها می توانند در  نتیجه گیری0

ی،بازپرداختهای دولت و نتایج بیمار شودنقطه مراقبت موجب بهبود جریان کاری متخصصین مراقبت سلامت و کاهش هزینه های مال  

 

تلفن همراه،نقطه مراقبت،بهبود ارائه خدمت های کلیدی0واژه  
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A-10-2270-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

99محاسبه تصفیه کلیوی  mTcبا روش تلفیق نما در تصاویر دوربین گاما 
 مریم الیکایی مقدم1 ، محمدعلی تاجیک منصوری2

آموخته رشته رادیولوژی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ،سمنان،ایران.دانش 1  

.استادیار گروه فیزیک پزشکی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی،سمنان،ایران2  

 

 همی را در تشخیص و درمان بیماریاندازه گیری صحیح عملکرد مقایسه ای یا مطلق کلیه بوسیله پرتودارو نقش بسیار م سابقه و هدف0

های مختلف کلیوی داراست.بدلیل مشکلات زیاد در اندازه گیری مستقیم میزان تصفیه کلیوی روش های مختلفی از جمله اسکن هسته ای 

ن روش از ای کلیه و رنوگرافی ارائه شده است. اما مشکلات بزرگی چون محاسبه عمق کلیه و تکنیک حذف شمارش های زمینه هنوز استفاده

ها را محدود ساخته است.در این مطالعه سعی بر آن بوده که با اضافه کردن روش تلفیق نماها به روش های متداول اسکن کلیه نتایج حاصل 

 از محاسبات غیرمستقیم را به نتایج حاصل از روش های مرجع نزدیک کرد. 

مرد( که به مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان مراجعه کرده بودند استفاده شده  13زن و  12بیمار ) 25از تصاویر  مواد و روش ها0

 MATLABداده ها با نرم افزار   استفاده شده و در نهایت  برای اسکن کلیوی 11mTc-DMSA  ،11mTc-DTPAاست.رادیوداروهای 

 مورد پردازش قرار گرفته است. 

ش ذکر شده)رنوگرافی( یکی از مشکلاتی که صحت محاسبات را تحت تاثیر قرار میدهد اکتیویته زمینه و تضعیف پرتوهای در رویافته ها0.

گاما در بدن بیمار است که موجب ارتباط نامعلوم بین شمارش های ثبت شده در ناحیه کلیوی و اکتیویته درون کلیه میشود. جهت جبران 

ر بدن شخص و ضریب تضعیف موثر برای هر بافت ضروری است. معضل دیگر کاستن شمارش های کاهش شمارش، آگاهی از عمق کلیه د

زمینه از شمارش های واقعی کلیه ها است که وضعیت آناتومیک بیمار،میزان جذب کبد و طحال و همپوشانی این اعضا با کلیه و هم چنین 

 بر صحت آن بسیار موثر هستند.  ROIشکل و محل رسم 

 CT،MRIرنوگرافی به عنوان یک آزمون بی رقیب از نظر نتایج تشخیصی و مقاصد کلینیکی حتی با ورود روش های پیچیده  نتیجه گیری0

و... هم چنان در صدر بررسی های کیفی و کمی کلیه است.همراه کردن روش تلفیق نماها به آزمون رنوگرافی که بی نیاز از دانستن عمق 

در کاستن موثرتر اکتیویته زمینه و محاسبه ضریب جذب موثر برای هر بیمار است،امکان کمی سازی کلیه و دارای کارایی اثبات شده 

 عملکرد مطلق کلیه را در حد روش های مرجع فراهم میکند.

 

 رنوگرافی،روش تلفیق نماها،جذب کلیوی های کلیدی0واژه
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A-10-4601-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

دریافتی در پرسنل اتاق عملبررسی میزان جذب اشعه   
 مبینا محتشمی1، محدثه صفاری2

. دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 1  

. )نویسنده مسئول( هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران 2  

 

 هایاستفاده از پرتو های یون ساز به امری اجتناب ناپذیر مبدل شده است. با توجه به رشد روزافزون کاربرد روشامروزه  سابقه و هدف0

تصویر برداری رادیولوژیک در اتاق عمل، اطلاع از میزان جذب اشعه دریافتی می تواند موجب توجه بیشتر به اقدامات حفاظتی شده و از 

بی مورد، بکاهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان جذب اشعه دریافتی در پرسنل اتاق عمل انجام  عملکرد نامطلوب پرسنل به دلیل ترس

 شد. 

(با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر خارجی 2515-2511این مطالعه به صورت مروری است که طی بازه زمانی) روش جستجو0

scopus, scholar,pubmed   با کلید واژه های انگلیسی“operating room”  ،“radiation”،“personnel”  ، “radiation 

dose ” انجام شد. در گام اول  "دریافت اشعه  "،  "اتاق عمل "، "اشعه"و در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی با کلید واژه های فارسی

ه با هدف پژوهش انطباق بیشتری داشتند انتخاب شد مقاله داخلی( ک 8مقاله خارجی و  4مقاله ) 12مقاله یافت شد که نهایتا  35مجموعا 

        و مورد مطالعه قرار گرفت.

اکثر مطالعات نشان دادند که میزان جذب اشعه دریافتی در پرسنل اتاق عمل، کمتر از حد مجاز می باشد. در یک مطالعه به  یافته ها0    

شرط رعایت اصول حفاظتی توسط پرسنل اتاق عمل، جهت دریافت کمتر از حد مجاز تاکید شده بود. در یک مطالعه ذکر شد که به دلیل 

لم و بج اطلاعات دقیقی از میزان دوز و جذب اشعه دریافتی وجود ندارد اما میزان فاصله پرسنل، تکنیک عدم استفاده اغلب کارکنان از فی

 های فلوروسکوپی،تبحر پزشک و میزان استفاده از اشعه در میزان دوز دریافتی موثر است. 

ز نخواهد کرد و به دلیل متداول نبودن استفاده با رعایت اصول ایمنی حفاظت از اشعه، میزان اشعه دریافتی از حد مجاز تجاو نتیجه گیری0

ز ااز پیش بندها و گردنبندهای سربی، بیرون رفتن از اتاق هنگام تصویر برداری )افزایش فاصله از منبع(، میزان اشعه دریافتی را زیر حد مج

 حفظ خواهد کرد.

 

 اشعه، اتاق عمل، ایمنی های کلیدی0واژه
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A-10-8423-1 

در بخش پوستر پذیرفته شده  

 

بررسی میزان سموم استفاده شده در باغات پسته روستای مومن آباد دامغان برای کنترل پسیل در شش ماه 

1398نخست سال   
 حسن چوپانی1 ، زینب رسولی2 ، فرجاد باطبی3

 

* 1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت دامغان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دانشکده بهداشت 

 hossein.chopani@gmail.comدامغان 

2- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت دامغان دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دانشکده بهداشت 

 hossein.chopani@gmail.comدامغان 

3- کارشناسی ارشد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان - معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

 hossein.chopani@gmail.comسمنان 

 

امروزه افزایش تولیدات پسته در کنار مقاومت پسیل پسته به سموم مختلف باعث افزایش بی رویه مصرف سموم در باغات پسته  مقدمه0

شده است. پسیل پسته در چند سال اخیر مهمترین آفت پسته بوده است که این موارد باعث افزایش سم پاشی به بیش از ده مورد در شش 

ات متعدد نشان داده است که سموم استفاده شده دارای ماندگاری زیاد در طبیعت و تاثیر نامطلوب روی ماه نخست سال شده است. تحقیق

 دیگر موجودات و حشرات مفید هستند.

در این مطالعه ابتدا با مراجعه به دهیاری تعداد باغداران و آدرس محل زندگی آنان تعیین گردید و سپس پرسش نامه هایی  روش مطالعه0 

افته یکه با مراجعه به درب منزل باغداران، نوع و مقدار سم استفاده شده در باغات پسته برای کنترل پسیل پسته تعیین شد.  طراحی شد

هکتار برآورد شد. نوع و میزان سوم  211نفر بوده است. همچنین وسعت پاغات پسته روستای مومن آباد حدوداً  156تعداد کل باغدارانی ها0

 181دیازینون  355فوزوالون  382فوجی مایت  425جدول زیر است نوع سم مصرفی میزان مصرف/ لیتر آب مکتین  استفاده شده به شرح

   51دلتامترین  87اتیون  15سایپرمترین  123فنیتروتیون  188استامی پراید 

ند شود از روش های جایگزین مانبا توجه به میزان بالای برخی سموم استفاده شده نسبت به میانگین جهانی توصیه می  نتیجه گیری0 

 روش های بیولوژیک و یا تله گذاری برای کنترل پسیل استفاده شود.

 

 پسیل پسته، سم، باغات پسته، مومن آباد، دامغان های کلیدی0واژه
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A-10-2165-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 سلامت همراه در بخش مراقبت اورژانس
 سهیلاسادات قضوی شریعت پناهی1

 

 sghazavi@yahoo.com* 1- استاد علوم پزشکی سمنان - دانشکده پیراپزشکی 

 

ساماندهی آن به عنوان مهمترین   امروزه بخش اورژانس،قلب سیستم بهداشت و درمان معرفی شده و بهبود وضعیت و سابقه و هدف0

اولویت کاری وزارت بهداشت قرار گرفته است .اورژانس پرستاری یک زمینه چالش برانگیز است که نیازمند دامنه وسیعی از دانش 

ای که دستگاههاست.حمایت متنوع از بیمار ابزارهای با ارزش الکترونیکی را برای نگهداری و تغییرات حیاتی آگاهانه را می طلبد.از آنجا 

سلامت همراه الکترونیکی در طرحهای کوچکتر،کارآتر و بصورت همه کاره تکامل یافته اند، پرستاری اورژانس با وجود فواید زیاد در این 

  زمینه عقب افتاده است هدف ارائه یک برنامه کاربردی همراه سلامت در بخش اورژانس جهت بهره گیری کادر پرستاری و پزشکی بوده است.

تاکنون انجام شد. به این منظور  2513مرور سیستماتیک و بر روی مقالات منتشر شده طی سالهای   مطالعه حاضر به روش روش جستجو0

با استفاده از واژگان کلیدی و ترکیب آنها کلیه مقالات مرتبط  pubmed،scopus ،Google scholarبا جستجو در بانک های اطلاعاتی ،

 تحلیل شد. spssا نرم افزار استخراج شد نتایج ب

وسایل سلامت همراه اورژانس می توانند ارتباطات مستقیم بین اعضای تیم مراقبت را گسترش دهند و پرستاران اورژانس نیز با  یافته ها0

دسترسی سریع،آموزش بیمار در نقطه مراقبت،خطوط درمان بالینی،اطلاعات دارویی ارائه نمایند.استفاده از سلامت همراه این فرایند را 

ای پزشکی جلوگیری می کند و تصمیم گیری بالینی را تسهیل می کند.انواع مختلف نرم افزارهای کاربردی می سرعت می بخشد،از خطاه

توانند به آسانی برای استفاده فوری بارگذاری شوند و موجب دسترسی سریع به درمان و اطلاعات دارویی ،آموزش بیمار و گسترش ارتباط 

ای استفاده از یک سلامت همراه در بخش اورژانس جهت گسترش مراقبت از بیمار و امنیت بیمار و متخصصین گردند. تلاش ها برای اجر

وی نیاز به حفاظت اطلاعات از حملات سایبری دارد که به طور منظم در مراقبت سلامت اتفاق می افتد و به شبکه آسیب می رساند این 

 ارائه کرده است. مقاله یک برنامه کاربردی همراه سلامت جهت بخش مراقبت اورژانس 

فقدان آموزش خطرات،امنیت سایبری ناکافی و فقدان امنیت حرفه ای از مشکلاتی هستند که در استفاده از وسایل سلامت نتیجه گیری0

همراه در بخش اورژانس پرستاری وجود دارند،رمزگذاری و هدایت کاربر،کدهای رمزورود شخصی،مجوزها برخی از معیارهایی هستند که به 

 ت امنیت این وسایل کمک می کند،اما نیازمند ارزیابی کلی است.قدر

 

 سلامت همراه ،پرستاری،اورژانس های کلیدی0واژه
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A-10-2165-3 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 مدیریت خطر گوشی های همراه هوشمند سلامت
 1پناهی شریعت قضوی سهیلاسادات

 

 sghazavi@yahoo.com پیراپزشکیدانشکده  -استاد علوم پزشکی سمنان  -1* 

 

همراه سلامت در بخش مراقبت سلامت ضروری هستند.دردنیایی که حریم خصوصی و حفظ آن باارزش است،استفاده از فن  سابقه و هدف0

ذا لآوری موبایل پیچیدگی هایی را ارائه می کند. رشد استفاده از همراه هوشمند سلامت و تغییر مداوم در فن آوری خطراتی را به همراه دارد،

ی و امنیت ازآنها آگاه باشیم تا کیفیت بالای مراقبت از بیمار تضمین شود. هدف تعیین خطرات مهم مهم است جهت حفظ حریم خصوص

 گوشی های همراه هوشمند سلامت،مدیریت و راهکارهای مبارزه با آنهاست. 

اده از ه و با استفاین پژوهش به طور مرورسیستماتیک انجام شده است،مطالعات با استفاده از عبارات جستجوی تعریف شد روش جستجو0

بازیابی گردید.مقالات با معیار های ورود و خروج  2518الی  2515پایگاه های فارسی و خارجی،در عنوان مقالات و با بازه زمانی از سال 

 گردید.  SPSS16انتخاب شده و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی از آنها استخراج شده و وارد نرم افزار 

مقاله راهکارهای مدیریت بود. 3مقاله خطرات آنها و 3مقاله گوشی های همراه هوشمند،4لف مرتبط بررسی شده ، مقاله مخت15 یافته ها0

تعدادی از خطرات کلیدی مرتبط با وسایل همراه هوشمندسلامت عبارتنداز:فقدان آموزش وآگاهی ازروشهای امنیتی وخط مشی های مورد 

طلاعات یا دزدیدن وسایل که نتیجه آن دسترسی به اطلاعات حساس شامل اطلاعات سلامت استفاده وسیله همراه سلامتِ،از دست دادن ا

حفاظت شده الکتریکی است،نرم افزار مدیریت وسیله همراه هوشمند سلامت برای ردیابی این وسایل استفاده می شود که بصورت در سایت 

ایی بکارگیری خط مشی های امنیتی را دارند. نرم افزار مدیریت است،کنترل وسایلی که دسترسی به داده های شبکه و بطور مشخص توان

 وسیله همراه هوشمند سلامت باید همیشه براساس نیازهای خاص محیط مورد استفاده قرار گیرد.

ر دیک شالوده ی قوی برای امنیت وسایل گوشی های همراه هوشمند سلامت میتواند به پیشرفت ایده ال استاندارد های  نتیجه گیری0 

نظر گرفته شده کمک نماید.سازمان مراقبت سلامت باید همیشه مسئله امنیت این وسایل را بعنوان اهداف اولیه خود قرار دهد.آموزش مداوم 

 و آگاهی کاربر می تواند به جلوگیری از مشکلات در آینده کمک نماید و برای سازمان بطور پیوسته مفید باشد.

 

 خطر،همراه هوشمند سلامتمدیریت  های کلیدی0واژه
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A-10-8066-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 نقش تغذیه در سلامت معنوی اسلامی
 2مهدوی غلامحسین ، 1مهدی افتخار

 

گروه -دانشگاه علوم پزشکی سمنان-جاده سمنان به دامغان 5کیلومتر -سمنان -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 em45sh@yahoo.com معارف

گروه -دانشگاه علوم پزشکی سمنان-جاده سمنان به دامغان 5کیلومتر -سمنان -استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 mahdavi31@yahoo.com معارف

 

این که تغذیه از حیات معنوی انسان قابل تفکیک نیست در سالهای اخیر مورد توجه جامعه جهانی بوده است. تغذیه با  سابقه و هدف0

معنویت دینی چرا و چگونه مربوط می شود ؟ تغذیه با هدف دینی چه تأثیری بر سلامت معنوی دارد؟ پرسشهایی است که در مقاله حاضر 

 در صدد پاسخگویی به آنها هستیم. 

این جستار عمدتا توصیفی/کتابخانه ای است و منابع اصلی آن متون دینی اسلام و تحقیقات انجام شده در زمینه تغذیه می مواد و روش0 

 باشد. 

 برای سلامت و رشد معنوی باید هدف فرد از استفاده از مواد غذایی در تعالیم اسلام به بُعد معنوی تغذیه کاملا توجه شده است.  یافته ها0 

کمال معنوی و بندگی خداوند باشد، بهداشتی بودن، طاهر بودن و حلال بودن از شرایط معنوی مواد غذایی است. میزان غذا باید در حد 

 اعتدال باشد و پرخوری با معنویت تنافی دارد. شروع و پایان تغذیه باید با آرامش معنوی و یاد خداوند و تواضع در مقابل خداوند و نعمت

 مراه باشد. ماهیت برخی از غذاها با معنویت انسات تناسب بیشتری دارد . بخشی او ه

: راهنمایی های کتب مقدس اسلامی در مداخله در امر تغذیه می تواند، از سوء تغذیه)با تعریف دینی آن( و ایجاد سلامت نتیجه گیری

 معنوی اسلامی مفید باشد.

 

 معنویت اسلامی، تغذیه، اسلام، های کلیدی0واژه
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A-10-9536-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

HBVبررسی ایمنی نسبت به  کارکنان در معرض خطر نیدل استیک در مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی کوثر  

97سمنان سال   
 2نیکفر افسانه ، 1صیادجو سکینه

 

مجتمعدانشگاه علوم پزشکی -دامغانجاده  5کیلومتر  -مربی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 shima_sayadjou243@yahoo.com سمنان

مجتمعدانشگاه علوم پزشکی -ه دامغان -کارشناس کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 shima_sayadjou243@yahoo.com سمنان

 

بیمارستان پر مخاطره ترین مرکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی در نظام سلامت محسوب می شود و کارکنان مراقبت  سابقه و هدف0  

بهداشتی از نظر ابتلا به بیماریهای شغلی و مخاطرات ناشی از آن جزو گروههای پر خطر به شمار می آیند. یکی از بیماریهای شغلی پر خطر 

ه احتمال ابتلا پرسنل بیمارستان پس از مواجهه با نیدل استیک وجود دارد. در حال حاضر تنها راه مطمئن است ک Bو با شیوع بالا هپاتیت 

پیشگیری،واکسیناسیون است.لذا انجام واکسیناسیون به کلیه کارکنان در معرض خطر نیدل استیک توصیه می شود.این مطالعه با هدف 

پس از واکسیناسیون )ایمنی زایی( در پرسنل مرکز آموزشی وپژوهشی  Bیروس هپاتیت اندازه گیری سطح پادتن بر علیه آنتی ژن سطحی و

 انجام شد.  17سال  و درمانی کوثر سمنان 

پرسنل در معرض خطر نیدل  755این مطالعه پژوهشی توصیفی مقظعی بود که از طرف کمیته کنترل عفونت بیمارستان برای  روش کار0

 HBsAbاستیک که شامل پزشکان،رزیدنت ها،اینترن ها،رادیولوژی،آزمایشگاه و خدمات بودند درخواست انجام اندازه گیری تیتر آنتی بادی )

اگر   مثبت ضعیف:  باشد، IU/ml10کمتر از   طبقه بندی شد: منفی: اگر تیتر آنتی بادی  دوده نرمال کیت،( داده شد. نتایج بر اساس مح

داده ها جمع آوری از طریق نرم  باشد.  IU/ml100بیشتر از   باشد، مثبت: اگر تیتر آنتی بادی IU/ml 100-10  تیتر آنتی بادی بین

 مورد آنالیز قرار گرفتند. spss .16افراز 

نفر فاقد تیتر آنتی بادی می  271( انجام دادند و  HBsAb( اندازه گیری تیتر آنتی بادی )%61نفر) 421نفر کارکنان  755از  یافته ها0 

منفی تلقی شدند   %5/15نفر  45کارکنان   باشند.نتایج این مطالعه نشان می دهد افراد دارای اندازه گیری تیتر بر اساس طبقه بندی در بین

( مثبت )ایمنی کامل(بودند %48نفر )257( مثبت ضعیف)ایمنی نسبی( و %42نفر) 177ه کامل واکسناسیون برای آنان انجام گردید. که دور

که اقدامی برایشان صورت نگرفت.همچنین بین میزان آنتی بادی و سن رابطه معنا داری یافت شد.) با افزایش سن آنتی بادی کاهش می 

 یابد(.

نتایج مطالعات نشان می دهد کارکنان بیمارستان از ایمنی خوبی برخوردارند و معمولا نیاز به واکسیناسیون مجدد نمی  نتیجه گیری0 

 باشد.

 

 ، کارکنان بیمارستان ، آنتی بادیBهپاتیت  های کلیدی0واژه
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A-10-9536-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی کوثر سمنانبررسی اپیدمیولوژی عفونتهای بیمارستانی در   
 سکینه صیادجو1 ، افسانه نیکفر2

 

مجتمعدانشگاه علوم پزشکی -جاده دامغان 5کیلومتر  -مربی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 shima_sayadjou243@yahoo.com سمنان

مجتمعدانشگاه علوم پزشکی -جاده دامغان 5کیلومتر  -کارشناس کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 shima_sayadjou243@yahoo.com سمنان

 

ساعت بعد از پذیرش( اتفاق بیفتد اطلاق  72تا  48عفونت بیمارستانی به عفونتی که طی بستری در بیمارستان )حداقل  زمینه وهدف0  

باشد که سالانه باعث مرگ تعداد بسیاری از بیماران بستری در بیمارستان های بیمارستانی یکی از مشکلات مهم سلامت میشود.عفونتمی

علم لزوم بررسی میزان بروز و علل ایجادی این عفونت ها اهمیت بیشتری می یابد. این مطالعه به هدف ها می شوند امروزه با پیشرفت 

 تعیین شیوع عفونت بیمارستانی در مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی کوثر سمنان انجام شد.

در این مطالعه مقطعی برای کلیه بیماران با تشخیص عفونت بیمارستانی در مرکز آموزشی وپژوهشی و درمانی کوثر  مواد و روش کار0 

سمنان پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل مشخصات دموگرافیک، بخش بستری، ماههای سال، نوع پاتوژن و عوامل خطر ازفروردین سال 

ل های بیمارستانی مرکز کنترسشنامه بر اساس پرسشنامه استاندارد نظام مراقبت عفونتتکمیل شد. این پر 18الی شهریور ماه سال 1317

 ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 16)spssافزار آوری توسط نرمها پس از جمعهای واگیر وزارت بهداشت تدوین شد. دادهبیماری

سال و بالاتر با  65بیشترین رنج سنی  مرد بودند.  %5/51د که اکثریت نفر بو 385تعداد بیماران با تشخیص عفونت بیمارستانی  ها0یافته

محاسبه شد. بیشترین  %3/1کوثر سمنان  بوده است. میزان بروز کلی عفونت بیمارستانی در بیمارستان %7/11سال با  45-64و بعد   5/62%

( ،عفونت ادراری %3/32بترتیب پنومونی ) عفونت بیمارستانی  ترین(. شایع%5/54داخلی بود ) ICU ( و بخش %8/1میزان بروز درخردادماه )

ترین پاتوژن عامل عفونت گونه کلبسیلا و پسودموناس ائروژینوزا بود. ( بود. شایع%5/1( وعفونت خون)%2( ، عفونت زخم جراحی)1%)

 از بیماران فوت کردند. %7/65بود.   اشهترین عوامل خطر همراه با عفونت بیمارستانی داشتن کاتتر ادراری ، ساکشن و لوله ترشایع

تری از عفونت بیمارستانی را نشان داد که علت اصلی آن عدم تشخیص و گزارش موارد نتایج مطالعه میزان پایین بحث و نیجه گیری0 

های فونتدهی موارد ع های بیمارستانی ارتقای نظام شناسایی و گزارشباشد. جهت کنترل و پیشگیری عفونتواقعی عفونت بیمارستانی می

 شود.بیمارستانی توصیه می

 

 عفونت بیمارستانی، بیمارستان ،سمنان های کلیدی0واژه
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A-10-9536-3 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار در اتاق عمل
 سکینه صیادجو1 ، زهرا صیادجو2

 

مجتمعدانشگاه علوم پزشکی -جاده دامغان 5کیلومتر  -مربی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 shima_sayadjou243@yahoo.com سمنان

مجتمعدانشگاه علوم پزشکی -جاده دامغان 5کیلومتر  -کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -2

 shima_sayadjou243@yahoo.com سمنان

 

یکی از بخش های درمانی بیمارستان که بر اساس نیازهای سازمانی،آموزشی،محیطی و تکنولوژی از پر خطر ترین بخش  سابقه و هدف0

های بیمارستان شناخته شده است و خطرناک ترین پروسیجرها در آن انجام می شود، بخش اتاق عمل می باشد.خطاهای پزشکی و خطاهای 

بیماران در اتاق عمل را مورد تهدید قرار دهد.یک سازمان بهداشتی وظیفه دارد ایمنی بیمارانی که انسانی مرتبط با سلامت،می تواند ایمنی 

 خدمات درمانی و مراقبتی به آنها ارائه می شود را تامین نماید.هدف اصلی از انجام این مقاله بررسی خطاهای پزشکی در اتاق عمل و عوامل

  در کاهش این خطاها می باشد.   موثر

مطالعه مروری حاضر از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و موتورهای  جستجو0روش  

با کلید واژه های خطاهای پزشکی، اتاق عمل، ایمنی بیمار و معادل  magiran,sid,googlescholar,scopus,pubmedجستجوگر

طابق با هدف مطالعه تشخیص داده شد و مورد مقاله م 15( انجام شد. از تمامی مقالات به دست آمده، 2555 -2511انگلیسی آن ها بین )

 استفاده قرار گرفت. 

بررسی ها نشان داد یک محیط بدون خطا امکان پذیر نیست و خطای انسانی غیر قابل اجنتناب است، اما آموزش منطم، نطارت  یافته ها0

امل با نحوه استفاده از آنها ،استاندار سازی و تحلیل کارکنان،استفاده از چک لیست جراحی ایمن، داشتن تجهیزات سالم و آشنایی عو

فرآیندهای جراحی،سازگاری پرسنل با کار گروهی و برقراری ارتباط کارآمد افراد از رشته ای مختلف، به کارگیری پرسنل مجرب،گزارش 

 آموزش جراحی، توسعه تکنولوژیخطاها با جزئیات، تجزیه و تحلیل عوامل انسانی موثر پس از هر خطا ،توجه بیشتر به آگاهی موقعیتی در 

 سیستم های شناسایی بیمار مانند بار کد یا بر چسب های رادیوفرکانسی،اصلاح در برنامه ریزی و مدیریت می توانند از میزان خطاها بکاهند

  و از وقوع آن پیشگیری نمایند.

ل تاثیر مستقیمی بر امنیت و بهبودی بیماران دارد و مراقبت های جراحی همراه با پیشگیری از خطاهی پزشکی در اتاق عم نتیجه گیری0 

رعایت ودرک فرهنگ ایمنی توسط تیم جراحی و سازمان ها می تواند یک محیط امن تر را فراهم کند که منجر به عوارض جانبی کمتر 

 شود.

 

 خطای پزشکی، اتاق عمل، ایمنی بیمار های کلیدی0واژه
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A-10-9179-1 

پوستر پذیرفته شده در بخش  

 

 بررسی ارتباط جوّ اخلاقی با تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان اتاق عمل
 4نیکبخت درین ، 3خاچیان آلیس ، 2حنانی صدیقه ، 1تیموری اسماعیل
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تواند منجر به رضایت کارکنان و ارائه گیری در سازمان بر اساس معیارهای اخلاقی است که میکننده تصمیمجوّ اخلاقی تعیین مقدمه0

ترین تا بالاترین مرتبه مدیریتی در مسیر به دست آوردن خدمات با کیفیت شود تعهد سازمانی کوششی است که همه کارکنان از پایین

گیری اخلاقی باشد. در محیط پر تنش تواند تعیین کننده معیارهای تصمیمهند و از جمله عواملی است که میداهداف سازمان انجام می

تواند به پیشبرد صحیح اعمال جراحی کمک کند لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین جوّ اخلاقی با اتاق عمل بررسی جوّ اخلاقی می

اشد. بهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران میی اتاق عمل و هوشبری در بیمارستانهاتعهد سازمانی از دیدگاه تکنولوژیست

نفر از  71های اتاق عمل و نفر از تکنولوژیست 15نفر شامل  161این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی، بر روی  ها0مواد و روش

گیری سرشماری انجام به روش نمونه 1318دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال های آموزشی درمانی کارکنان هوشبری شاغل در بیمارستان

های ماه، شاغل در اتاق عمل و داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته 6شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن سابقه کاری حداقل 

امه و درخواست فرد برای خروج از مطالعه لحاظ گردید. اتاق عمل، هوشبری و پرستاری و معیارهای خروج شامل عدم تکمیل کامل پرسشن

ها در پایان روز کاری با کمک پرسشنامه شامل سه قسمت اطلاعات دموگرافیک، جوّ اخلاقی ویکتور و کالن با ضریب آلفای کرونباخ داده

وصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و تی مستقل ها از آمار تآوری شد. برای آنالیز دادهجمع 81/5و تعهد سازمانی آلن و میر با ضریب  83/5

 استفاده شد. 55/5داری کمتر از با سطح معنی 16نسخه  SPPSافزار توسط نرم

 3/24درصد زن بودند.  4/71سال قرار داشتند.  23-53سال بود که در محدوده  52/33 ± 18/7میانگین سنی افراد مورد مطالعه ها0 یافته 

درصد بود. بیشترین  6/41سال با  5تا  1اسی و بقیه کاردانی بودند. بیشترین سابقه کاری افراد مورد مطالعه درصد دارای تحصیلات کارشن

درصد بود. بیشترین جوّ اخلاقی و تعهد سازمانی به دست آمده به ترتیب مربوط به حیطه  1/21حوزه تخصصی کاری افراد جراحی عمومی با 

آمد. نتیجه آزمون پیرسون نشان داد که بین جوّ اخلاقی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری به دست  "تعهد مستمر"و  "علاقه مندی"

 (. P>55/5(. بین هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک و جوّ اخلاقی ارتباط معناداری یافت نشد )R=237/5و  P=552/5وجود دارد )

وزشی های آمی در جهت شناخت جوّ اخلاقی و تعهد سازمانی، برگزاری برنامهنتایج این مطالعه به مدیران بیمارستان گیری0بحث و نتیجه

کند. همچنین با توجه به غالب های انسانی کمک میلازم به منظور نهادینه کردن اخلاق و در نهایت ارتقای تعهد سازمانی و حفظ سرمایه

سنل و توجه به نظرات و عقاید آنها تعهد سازمانی را به سمت تعهد رود مدیران بیمارستانی با رفع نیازهای پربودن تعهد مستمر انتظار می

 عاطفی سوق داده که کارکنان با میل خود به سازمان احساس تعلق داشته باشند.

 

 جوّ اخلاقی، تعهد سازمانی، اتاق عمل های کلیدی0واژه
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 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

کاربردی عامه پسند تلفن های هوشمند همراه مرتبط با تغذیه ارزیابی ویژگی های برنامه های  
 1آبادیان علی فاطمه

 

 f.aliabadian8@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان -دانشجو دانشگاه علوم پزشکی سمنان  -1* 

 

امروزه، ارزیابی مصرف معمول مواد غذایی، چالشی کلیدی در تغذیه انسان است. گسترش استفاده از تلفن های هوشمند  سابقه و هدف0

 فرصتی برای دیجیتالی کردن فرآیند ارزیابی های رژیم غذایی و ارائه بازخورد ایجاد کرده است. 

ین برای محبوب ترین سیستم عامل های تلفن همراه هوشمند و بر برنامه های کاربردی از بزرگ ترین فروشگاه های آنلا مواد و روش ها0

اساس محبوبیت اندازه گیری شده از روی تعداد نصب ها و بازدید ها انتخاب شدند. کلمات کلیدی مورد استفاده در این جستجو شامل: 

ذایی، کاهش وزن، تغذیه، متخصص تغذیه، کالری)ها(، رژیم غذایی، متخصص تغذیه، خوردن، تناسب اندام، غذا، دفتر ثبت رویدادهای غ

یا بازدید  Google Play Storeمدیریت وزن و معیارهای ورود برنامه ها به مطالعه شامل: فارسی بودن زبان، حداقل تعداد نصب )صد هزار 

 عنوان مثال، قابل جاساز شدن(، مرتبط با تغذیه )یعنی پایش یا توصیه رژیم غذایی( و مستقل بودن )به iTunes App Storeبرای  5555

 در لباس( یا اشتراک، بود.

برنامه از طریق ضبط مصرف مواد غذایی با استفاده از ویژگی  8برنامه برای ورود به تجزیه و تحلیل انتخاب شدند.  11در مجموع یافته ها0  

ز طریق جستجوی عنوان یا فن آوری های اسکن بارکد ثبت رویدادهای غذایی، رویکردهایی آینده نگر ارائه می دادند. انتخاب مواد غذایی ا

برنامه قادر به جمع آوری اطلاعات فعالیت های بدنی با استفاده از خود گزارش دهی، سیستم موقعیت یابی  8صورت گرفت. تمامی این 

ه های غذایی و مربی گری انگیزشی برنامه ارتباط مستقیمی با برنام 8جهانی یا سنسور های جاسازی شده در لباس بودند. هیچکدام از این 

برنامه دیگر روی این موارد تمرکز داشتند، اما رویدادهای غذایی در این برنامه ها ثبت نمی شد. یک برنامه تحت  3را نداشتند. در مقابل، 

ادل مواد غذایی را ارائه نمره تع SHealthیک ویژگی خلاقانه برای اتصال کاربران با متخصصان سلامت داشت و برنامه  FatSecretعنوان 

 می داد. 

تعداد بالای نصب ها نشان می دهد که علاقه زیادی نسبت به پایش و اخذ توصیه های رژیم غذایی با استفاده از برنامه های  نتیجه گیری0

ام برنامه هایی جمع تلفن های هوشمند همراه وجود دارد که این موضوع می تواند فرصتی جهت ایجاد کنندگان این برنامه ها باشد. تم

آوری کننده اطلاعات رژیم غذایی از روش های یکسان جهت ارزیابی مواد غذایی )یعنی ویژگی ثبت رویدادهای غذایی روزانه( و فناوری 

هایی برای ورود داده ها )یعنی جستجوی متنی و اسکن بارکد( استفاده می کنند. فن آوری های نوظهور، مانند تشخیص تصویر، پردازش 

زبان طبیعی و هوش مصنوعی، توسط برنامه های مورد بررسی شناسایی نشده اند. هیچکدام از برنامه ها دارای سیستم پشتیبان تصمیم 

 مربوط به رژیم غذایی شخصی نبودند.

 

 تلفن هوشمند، تغذیه، برنامه کاربردی، پایش رژیم غذایی های کلیدی0واژه
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A Study on the Effectiveness of Systematic Cpr Intervention Package Based on 2015 

Guideline, Using Data from Imam Hassan Hospital in Bojnourd in 2018 
Fatemeh Khorashadizadeh1, Mahdi Farahdel2, Hadi Lotfi3, Salar Poorbarat4* 

1. Assistant Professor, Nursing department, Nursing and Midwifery School, North Khorasan 

University of Medical sciences, Bojnurd, Iran 
2. MSc, Student in Critical Care Nursing, Imam Hassan Hospital, North Khorasan University of 

Medical Sciences, Bojnurd, Iran 

3. Bachelor of Sciences in Nursing, Imam Hassan Hospital, North Khorasan University of 

Medical Sciences, Bojnurd, Iran 

4. BSc Student in Nursing, Student Research Committee, Bojnurd Faculty of Nursing and 

Midwifery, Bojnurd, Iran 

 

* Assistant Professor Assistant Professor, Nursing department, Nursing and Midwifery School, North 

Khorasan University of Medical sciences, Bojnurd, Iran - North Khorasan University of Medical 

sciences, Bojnurd, Iran salarpoorbarat98@gmail.com 

 
Abstract Introduction Almost half of the cardiac arrest death rate takes place at the hospitals. This 

study aims to identify the effectiveness of cardiopulmonary resuscitation (CPR) interventions following 

2015 Guideline on data from successful CPR procedures performed in the summer of 2019 in Imam 

Hasan medical center in Bojnourd.  

Methods The study design was interventional. Consensus sampling was used, based on all the CPR 

cases. The intervention package consisted of a selection of an experienced and capable personnel, a 

series of instructions based on 2015 CPR Guideline, instructional workshops on performing intubation 

and ECG analysis, designing Etiquette for the identification of the team members in different shifts, 

and a monthly change of program on the basis of the essential number of members in 2015 Guideline. 

Statistical analysis was conducted using SPSS 16 software.  

Results The study results showed a significant difference between effective CPRs before and after the 

interventions. The success rate of CPRs performed before the interventions during the spring of 2018 

was 16.32 percent, whereas the summer of 2018 showed a rate of 30.42 after the interventions. 

 Conclusions The data showed that systematic intervention package based on 2015 guideline can be 

used for an improvement of effective CPRs and a reduction of cardiac arrest victims in hospitals 

 
Keywords: CPR, Blue Code, cardiac arrest, intervention package 
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 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

Effects of Managed Exercises in Pregnancy on Fetal Growth Criteria in Primiparous 

Women " A Randomized Clinical Trial" 
Tayebeh Zarezadeh * , Mr Nematallah Nemati , Mr Hesam Ramezanzadeh , Mrs Tahereh Bagherpoor 

 

* PHD Abnormal Uterine Bleeding Research Center, Semnan University of Medical Sciences, 

Semnan, Iran - velayat hospital tayebezarezade@semums.ac.ir 

 
Abstract: Recently, mothers' physical activity during pregnancy has been the subject of many studies 

and no human studies have reported negative effects of prenatal exercise on fetus. This study aimed to 

determine the effect of managed exercise during pregnancy on fetal growth.  

Methods: This randomized controlled clinical trial enrolled 80 pregnant women in Damghan who met 

the inclusion criteria. Samples were randomly selected using randomization website 

(https://www.Randomization.com) and divided into control and intervention groups randomly. The 

intervention consisted of a structured individual and group aerobic exercises including individual 

walking, aerobic exercise, sitting Pilates exercise, and moderate to intense gestational aerobic exercise 

three times a week from gestational age of 18-20 weeks to 37-39 weeks. There were approximately 60 

training sessions. The control group received standard care and had routine activities. This study was 

registered in the Iranian clinical trial website. Code of Ethics Approval 

:  IR.IAU.SEMNAN.REC.1398.002) IRCTID: IRCT20141001019351N2)) :  Clinical Trial Code 

Results: The independent t-test revealed an insignificant difference between the control and 

intervention groups in infant weight (t = 0.957, p = 0.342), head circumference (t = 0.921, p = 0.342), 

and height (t = 0.739, p = 0.492). However, the odds ratio for optimal weight ranged 50 to 90 percentiles 

in the intervention group, which is 2.33% higher than that of the control group. Conclusion: A moderate 

intensity managed exercise during pregnancy does not pose a risk to maternal and fetal well-being and 

It does not endanger the health and growth of the fetus. Exercise seems to be a preventive tool for 

overweight babies and increases the chance of optimal birth weight 

 
Keywords: Keywords : managed Exercise in Pregnancy , nulliparous , Birth weight , height of infants 

, head circumference of infants 
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 پذیرفته شده در بخش سخنرانی
 

1398از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال بررسی فرهنگ ایمنی بیمار   
 3، سید طه حسینی فرح آبادی2، راحله عرب اسدی1شهربانو طالبی

 کارشناس ارشد پرستاری، سوپروایزر آموزشی، مرکز آموزشی و درمانی واسعی، سبزوار، ایران.  .1

 بیمار، مرکز آموزشی و درمانی واسعی، سبزوار، ایرانکارشناس پرستاری، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی  .2

 متخصص طب اورژانس، مسئول ایمنی بیمار، سبزوار، ایران .3

 

فرهنگ ایمنی بیماران در نظام های مراقبت سلامت دارای اهمیت بسیاری است،  (Background and Objective0سابقه و هدف )

منی بیمار، ارزیابی سطح موجود آن در بیمارستان است، پژوهش حاضر به منظور بررسی از آن جا که نخستین گام به منظور بهبود فرهنگ ای

 فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان واسعی شهر سبزوار انجام گرفت. 

نفر از پرستاران  123تحلیلی می باشد، که  –(: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعیMaterials and Methodsها )مواد و روش

بیمارستان واسعی شهر سبزوار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد و 

و  25نسخه  SPSSنرم افزار بعد می باشد. اطلاعات با استفاده از  12( در HSOPSCمعتبر سنجش فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان )

 با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل آنالیز گردید. 

درصد( می باشد. از میان  8/55میانگین کلی درصد پاسخ های مثبت به ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار در حد متوسط ) (Findings0ها )یافته

( و % 3/62( و سپس ارتباطات و ارائه بازخورد )% 4/66گانه فرهنگ ایمنی، بالاترین نمره مربوط به بعد تبادل و انتقال اطلاعات ) 12ابعاد 

( در طی یک سال گذاشته % 3/51درصد( می باشد. همچنین بیش از نیمی از پرسنل ) 7/45ورد غیر تنبیهی )پایین ترین نمره مربوط به برخ

 هیچ وقایع ناخواسته ای را گزارش ننموده اند. 

 ابا توجه به اینکه بیشتر ابعاد فرهنگ اینی بیمار از دیدگاه پرستاران در محدوده مطلوب نبوده است و ب (Conclusion0نتیجه گیری )

توجه به ایمنی محور بودن بیشتر سنجه های اعتباربخشی، اجرایی شدن صد در صدی این سنجه ها، به نوعی باعث ارتقاء فرهنگ ایمنی 

ه دبیمار می گردد. از طرفی مدیران و مسئولین متعهد بیمارستان می توانند با ارائه راهکارهای لازم، زمینه سازی ارتقاء این مهم را برآور

 سازند.

 

 ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی بیمار، پرستار های کلیدی0اژهو
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 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

Strategies for Equitable Distribution of Human Resources in Health System: A 

Systematic Review 
Ahmad Tahmasebi GHorrabi1*, Amin Torabipour2, Ali Molaei Asl3, Moslem khajavi3 

1- MSc in health services administration, School of health, Ahvaz Jundishapur University of Medical 

Sciences, Ahvaz, Iran 

2- Assistant Professor, Department of health services administration, School of health, Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

3- Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

 
Background and Aim: Health is a basic need, an indispensable right and a social goal that should be 

accessible to all. Due to health care needs, fair distribution of human resources is a determining factor 

in health system policies. The purpose of this study was to evaluate the equitable distribution of human 

resources in the health system.  

Search Method: This systematic study was used to search articles from PubMed ،Scopus and Science 

Direct scientific databases. The keywords (equity, equity in health, Strategies to health equity, Equality 

in health, Equitable distribution of resources in the health system, distribution of resources) were 

searched from 2014 to 2019. 

 Findings: Initial review found 31 articles. After reviewing the authors' abstracts, 14 articles were 

selected. After reviewing the full text of the articles and considering the purpose and criteria of the 

study, 9 articles were analyzed. The findings showed, Increase specialist human resources by population 

ratio, pay attention to mortality and need indicators, design a native model for human resources 

distribution, change the guidelines and guidelines of the Ministry of Health, develop facilities and 

amenities in deprived cities, pay salaries proportionally Level of deprivation of cities, increased 

privileges for deprived and under-populated city employees, localization, deployment and provision of 

more facilities in underdeveloped cities, outsourcing of human resources oversight of quantity and 

quality by the health service provider, No political interference and discrimination, planning and study, 

monitoring of the situation Provider of distribution at low levels and increase cooperation between 

departments to provide part of the manpower of the most important strategies for equitable distribution 

of human resources in the health system. 

 Conclusion: Improving equity in the distribution of human resources in the health system can reduce 

costs and increase system productivity, improve health indicators, equity in access, greater access to 

health services, increase public satisfaction and social welfare, economic growth, reduce disease, Health 

promotion and ultimately community development. 

 
Keywords: equity, health system, Strategies, systematic review, equitable distribution, human 

resources 
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 پذیرفته شده در بخش پوستر
Comparing the Effects of Problem-Based Learning (pbl) and Traditional Method on 

Nursing Students' Learning 
 

Abbas Ziari1, Alireza Emadi2 ,Leila Hosseinpoor3, Maryam Taheri*4 

1- Social determinants of health research center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran. 

2-Department of Information Technology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

3- deputy of education, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 

4- Department of Health, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran 

 
Introduction: Quality of education in medical sciences has always been considered. Therefore, this 

study aimed to compare the effects of problem-based learning (PBL) and traditional method on nursing 

students' learning.  

Materials and Methods: This quasi-experimental study with an equivalent group design was 

performed on 36 postgraduate students of medical-surgical nursing. The students were randomly 

divided into two groups: PBL and control groups. In the PBL group, students were trained using PBL 

technique, while traditional teaching methods were applied in the control group. Questions related to 

each lesson were considered as the test in before and after training. Data analysis was performed using 

SPSS Ver22.  

Results: Both groups have no significant different in terms of age, sex, marital status and occupation. 

Average final scores of PBL course teaching were significantly more than average final scores of TRAD 

method (p <0.005). Scores of PBL group after training were significantly higher than the pre-test scores 

(p <0.005). While in the control group, scores were not significantly different before and after training 

(P> 0.05). 

 Conclusion: PBL teaching method could affect the development of learning skills. So this method for 

improvement of learning student is suggested. 

 
Keywords: Traditional training, Problem-based Learning, Learning Skills, Nursing Students. 
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A Survey of Job Satisfaction Among Nurses in A Hospital in Tehran 
shafigheh mohammaditabar * , dr azita kiani asiabar , dr masumeh heidari 

 

* faculty member Faculty Member of School of Nursing and Midwifery, Shahed University, Tehran, 

Iran - shahed university sh.mohammaditabar@gmail.com 

 
Background and Objective: Every organization is looking for ways and plans to improve the 

performance of its employees. Some of the strategies they use, is to increase the job satisfaction of their 

employees to provide the necessary motivation for their human resources, so the employees can feel 

safe and comfortable in the workplace, and utilize their knowledge and expertise to achieve 

organizational goals. For this reason, organizations are always trying to measure their employees' 

satisfaction. Hospitals are one of the most important places where measuring the satisfaction of the 

employees is frequently required, because the satisfaction of the staff has a direct impact on the health 

of our society. The purpose of this study was to estimate the job satisfaction of nurses working in one 

of the hospitals in Tehran.  

Materials and Methods: This study was a survey research. The data were collected through a 

questionnaire and were analyzed by SPSS software. Our statistical population consisted of nurses 

working in the surgical ward and operating room of one of the Tehran hospitals.  

Findings: The results of the study show that nurses' satisfaction with policies, rules, relationships with 

managers and supervisors and working environment conditions and salaries are low. The work 

atmosphere and relationships with colleagues were above average and we found no significant relation 

between age, sex, education, work experience, and organizational position with job satisfaction. 

 Conclusion: Although nursing is one of the most stressful and difficult jobs but most practitioners are 

passionate about the field and continue to work. They have good relationships with their colleagues, 

but they are less satisfied with their bureaucratic policies, regulations and their salaries. These are the 

problems that policymakers should pay attention to and take necessary measures to solve them. 

 
Keywords: Job Satisfaction, survey, human resources, nurses 
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Analytical Comparison of Anthropology in Religion With Anthropology in Philosophy 

(review) 
morteza ghasemi * , mrs nazanin parsa 

 

* Bachelor’s degree * Nursing Student, Faculty of Nursing and Midwifery, Semnan University of 

Medical Sciences, Iran. - shafa hospital 7.ghasemi.7@gmail.com 

 
Background :The Philosophy of Anthropology refers to the central philosophical perspectives which 

underpin, or have underpinned, the dominant schools in anthropological thinking. Objective :It is 

distinct from Philosophical Anthropology which attempts to define and understand what it means to be 

human. Anthropological theories of religion are diverse. They are based variously on ideas human social 

structures, emotions, or cognition. 

 Search Method: This systematic study is compiled from a review of articles and books on religious 

anthropology and philosophical anthropology. 

 Findings:  A few theories are indigenous to anthropology, but many have been borrowed. Thus any 

review must be similarly wideranging and include material that is not solely anthropological. And 

emphasize principles such as philosophy and religion. The present study examines the anthropological 

perspective in two challenging areas of religion and philosophy, and seeks a clear answer to present a 

clear view of anthropology 

 Conclusion: There seems to be a close connection between medical philosophy and anthropology. 

This communication covers a wide range of medical studies, anthropology, psychology, psychology, 

sociology and other related sciences that have broadened the field of interdisciplinary studies. 

Therefore, it is recommended to conduct targeted studies comparing the effectiveness of these sciences. 

 
Keywords: Key words: Anthropology, Religion, Philosophy, Human Rights 
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Comparison of the Effect of Problem-Based Learning (pbl) and Traditional Teaching 

Methods on the Development of Critical Thinking in Nursing Students 
Dr Anna Abdolshahi , Mrs Maryam Taheri , Alireza Emadi * 

 

* - Deputy of Research and Technology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. - 

Deputy of Research and Technology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, 

Iran. are20935@semums.ac.ir 

 
Background: The development of critical thinking among nursing students depends upon educational 

approaches, which may have facilitative or hindering effects. To date, various instructional methods 

have been designed to enhance students’ critical thinking skills and different results have come out. 

This study aimed to compare the effect of Problem-Based Learning (PBL) and traditional teaching 

methods on the development of critical thinking in nursing students.  

Methods: In this quasi-experimental study, 72 postgraduate students of medical-surgical nursing were 

selected as the sample units and were then randomly divided into two groups, namely PBL and 

control groups. In the PBL group, students were trained using PBL technique, while traditional 

teaching methods were applied to the control group. California Critical Thinking Skills Test (CCTST) 

was used to measure critical thinking skills. The demographic information of students, including age, 

gender, marriage, and occupation of students were also recorded. Thereafter, Kolmogorov-

Smirnov test, parametric and non-parametric tests were conducted to analyze and compare the data 

between the two groups. The significance level of 0.05 (P < 0.05) was considered for data analysis. 

Results: Pre- and post-training, the overall CCTST, and sub-scale scores were not significantly 

different between the PBL group and the control group. The PBL group showed significantly a greater 

improvement in all the five subscales of CCTS. In the control group, an improvement was observed in 

four subscales and there was no significant difference in one of the sub-scales (P <0.083) between 

pre- and post-training.  

Conclusion: This study showed that critical thinking level of the PBL group was not significantly 

different from that of the group receiving traditional training in nursing students. 

 
Keywords: traditional training, problem-based learning, students, education, critical thinking 
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 کیفیت فنی خدمات ارائه شده به بیماران مبتلا به التهاب روده در مراکز مراقبتی شهر تبریز 

 1دکتر فرید غریبی

 

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان .1

 Gharibihsa@gmail.comایمیل: 

ن های مختلف درماهای مزمن بوده ومستلزم درمان پیچیده است که بدلیل وجود گزینهبیماری التهاب روده یکی از بیماری سابقه و هدف0

ها امری های مختلف، ارائه مراقبت مربوط بهآن بر اساس استانداردها و گایدلاینو تکامل تدریجی درک متخصصان از خطر و مزایای درمان

های ارائه شده به بیماران مبتلا به التهاب روده بر اساس استانداردها از دیدگاه این مطالعه با هدف ارزیابی مراقبت رسد. لذاضروری به نظر می

 گیرندگان خدمات انجام شد.

گیری نفر از بیماران به روش مصاحبه و بصورت نمونه 14باشد کهبا مشارکت مقطعی می-مطالعه حاضر از نوع توصیفی ها0مواد و روش

بانجام رسید که  95های گوارش، آندوسکوپی و درمانگاه بیمارستان امام رضا)ع( و کلینیک گلگشت تبریز در سال دفی ساده در بخشتصا

( استفاده گردید. به این ²d /²s²z=n) "توصیفی مطالعات در میانگین برآورد برای نمونه حجم تعیین"برای تعیین حجم نمونه از فرمول 

نفر انجام و اطلاعات حاصل از آن برای محاسبه حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفت )سطح  35مقدماتی شامل منظور، یک مطالعه 

گیری، از نوع تصادفی ساده بوده و معیار ورود افراد به مطالعه، دارا بودن پرونده پزشکی در عرصه (. روش نمونه²d=  1/5 ،٪15اطمینان=

ق ای محقها پرسشنامهه مدت یک سال و تمایل آنها به شرکت در مطالعه بود.  ابزار جمع آوری دادهمورد بررسی، مراجعه مستمر به پزشک ب

انداردها ای وتبعیت از استباشد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی رابطه آماری میان متغیرهای زمینهساخته می

 استفاده شد. SPSS 17 ها از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل دادهاستفاده گردید و  Chi Squareاز آزمون 

 بیشترین یبترت به "تغذیه متخصص توسط غذایی رژیم توصیه" و "ویزیت توسط پزشک متخصص"دهد های مطالعه نشان مییافتهها0 یافته

 تنها "ودهر التهاب بیماری با آن ارتباط و سیگار نقش مورد در سیگاری افراد آموزش" و است داشته را استاندارد با مطابقت میزان کمترین و

 موارد ٪75های دسته اول تنها تعداد اندکی از موارد در حد بیش از باشد. در مراقبتمی ٪155 استاندارد با مطابقت میزان که است مراقبتی

 به ربوطم هایمراقبت مجموعه در. باشدمی پایینی بسیار سطح در استاندارد با مطابقت میزان موارد سایر در و داشته مطابقت استانداردها با

نیز مطابقت با استاندارد در سطح بسیار پایینی بوده و متوسط مطابقت  "مراقبت های ارائه شده توسط سایر متخصصان"و  "تشدید بیماری"

 ارسیگ وضعیت و تحصیلات شغل، سن، ینب دهدمی نشان گرفته صورت هایتحلیل همچنین. باشد می ٪15 و ٪25با استاندارد به ترتیب 

 (.55/5کمتر از  Pداری وجود دارد )استانداردهای مربوطه، رابطه آماری معنی با هامراقبت از برخی مطابقت و بیماران کشیدن

های ارائه شده به بیماران مبتلا به التهاب روده و نتایج بدست آمده از این مطالعه حاکی از وجود شکاف عمیق بین مراقبتگیری0 نتیجه

العات تردید انجام مطباشد که این امر نمایانگر نقاط نیازمند بهبود و نیازمند توجه جدی مسئولین خواهد بود. بیاستانداردهای مربوطه می

 تواند منجر به بهبود مستمر کیفیت خدمات بهداشتی گردد. های مراقبتی مییطمشابه در سایر مح

بیماری التهاب روده، کیفیت فنی، تبریز واژه های کلیدی0   
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1391بررسی میزان کم خونی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر پاوه در سال   

 1دکتر فرید غریبی

 

 علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان عضو هیات .1

 Gharibihsa@gmail.comایمیل: 

موفقیت روزافزون و رشد همه جانبه هر جامعه ای در گرو سالم بودن افراد آن جامعه است و لازمه این امر، توجه به نیازمندی  سابقه و هدف0

مدرسه کم خونی است که سبب مشکلات زیادی برای های تمامی گروههای سنی، جنسی و اجتماعی می باشد. از بیماریهای شایع سنین 

حال و آینده دانش آموزان می شود. با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و اشتغال به تحصیل درصد بالایی از آن در مدارس، مطالعه حاضر 

 با هدف بررسی میزان کم خونی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر پاوه صورت گرفت.  

نفر( بصورت  585تحلیلی بوده که در آن تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر پاوه ) -این مطالعه از نوع توصیفی  مواد و روش ها0

سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. در بدو امر، دانش آموزان بر اساس وجود علائم کم خونی نظیر رنگ پریدگی، خشکی پلک داخلی چشم، 

مشاهده خستگی زودرس و نیز آزمون سرعت جریان خون در زیر ناخن مورد غربالگری اولیه قرار وجود سرگیجه و سیاهی رفتن چشم، 

گرفتند و موارد مشکوک جهت انجام آزمایش و تایید یا رد کم خونی به پزشک ارجاع داده شدند. سپس نتایج بدست آمده در جنسیت ها و 

، سطح معنی ANOVAو  T-test و با استفاده از آزمون های آماری پایه های مختلف تحصیلی  بصورت فراوانی )درصد( گزارش شدند

 انجام شد. SPSS16داری اختلاف کم خونی در این گروه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزار 

م اشار شده بوده و مشکوک به کم خونی تشخیص نفر دارای یک یا چند مورد از علائ 181از بین دانش آموزان مورد بررسی، تعداد  یافته ها0

 171داده شدند که تمامی آنها به پزشک ارجاع داده شدند. پس از بررسی ها انجام شده توسط پزشک و انجام آزمایشات تشخیصی تعداد 

صورت گرفت. در این بررسی  درصد( دارای درجات متفاوتی از کم خونی تشخیص و فرایند تعریف شده مداخلات برای آنان 1/18نفر از آنان )

درصد از افراد مورد بررسی دارای  1/31درصد از دانش آموزان پسر و در مجموع،  1/24درصد از دانش آموزان دختر،  8/37مشخص شد که 

اتر یعنی لمشکل کم خونی می باشند. نتایج تحلیل های صورت گرفته نشان داد تعداد موارد کم خونی در دانش آموزان پایه های تحصیلی با

چهارم و پنجم به طور قابل توجهی از دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم بالاتر است. همچنین در بررسی های صورت گرفته مشخص 

شد که فراوانی موارد بیماری در میان دانش آموزان دختر و پسر متفاوت می باشد بطوریکه تعداد دانش آموزان دختر مبتلا به بیماری به 

 (. P<0/05عنی داری در دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر می باشد )طرز م

مطالعه حاضر نشان داد که میزان کم خونی در دانش آموزان عرصه مورد بررسی بسیار فراتر از حد انتظار می باشد که این  نتیجه گیری0

انجام مطالعات مشابه در مدارس سایر شهرهای کشور و حتی مقاطع  امر لزوم توجه جدی متولیان عرصه سلامت را گوشزد می کند. بی تردید

 تحصیلی بالاتر می تواند به بهبود سطح سلامت جامعه کمک شایانی بنماید.  

  کم خونی، دانش آموز، ابتدایی، پاوه واژه های کلیدی0



  

(318) 
 

T-10-113-6 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 بررسی کیفیت فنی و همسانی خدمات ارائه شده در مرکز فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز 
 1دکتر فرید غریبی

 

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان .1

 Gharibihsa@gmail.comایمیل: 

امروزه کیفیت بعنوان مقبولترین شاخص بررسی وضعیت نظام های سلامت مطرح بوده و تاثیر آن بر ارتقای اثربخشی مقدمه و هدف0 

خدمات و رضایت گیرندگان خدمت بر کسی پوشیده نیست. کیفیت، مفهومی چندوجهی است که کیفیت فنی یا مطابقت خدمات با 

بدلیل اهمیت فزاینده خدمات بازتوانی، مطالعه حاضر درصدد بررسی کیفیت فنی استانداردها حیاتی ترین محور آن است، براین اساس و 

 می باشد.  15خدمات ارائه شده در کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز در سال 

انجام گرفت. در پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد که با روش مصاحبه و نیز بررسی مستندات و پرونده های درمانی مواد و روش ها0 

این مطالعه ابتدا با برگزاری نشستهای تخصصی با اساتید، انواع موارد ارجاعی به مرکز یاد شده مشخص گردید و گزینه های درمانی 

فیزیوتراپی گروه بندی شدند، سپس دستورالعملها و استانداردهای درمانی برای هر بیماری از مراجع معتبر استخراج گردید. در ادامه، 

مانهای ارائه شده در مرکز مورد مطالعه از منظر تطابق با استانداردهای بالینی و نیز همسانی درمانهای فیزیوتراپیست های مختلف در در

 و استفاده از گزینه های درمانی، زمان استفاده از هر گزینه و نیز توالی گزینه ها برای هر بیماری بررسی و با استانداردهای مرجع مقایسه

 بدست آمده گزارش گردید.نتایج 

در بررسی های اولیه که توسط تیم پژوهشی و با همکاری پرسنل مرکز صورت گرفت بیماری های نیازمند دریافت خدمات  یافته ها0

بیماری تقسیم شدند. سپس  25نوع مورد خاص بودند به سه دسته اسکلتی، عضلانی و عصبی و در قالب  25فیزیوتراپی که شامل حدود 

گروه اصلی تقسیم و از فیزیوتراپیست های  11های درمانی فیزیوتراپی مانند الکتروتراپی، لیزردرمانی، درمان های وررزشی و ... در  گزینه

مرکز خواسته شد که پروسیجر درمانی خود را برای درمان هر نوع بیماری خاص مشخص نمایند. پس از مستندسازی فرایندهای درمانی و 

اهدات لازم مشخص گردید که میزان انطباق درمان های ارائه شده توسط فیزیوتراپیست ها با یکدیگر و نیز با دستورالعمل انجام بررسیها و مش

میباشد.  32و در رعایت توالی گزینه ها % 84، در زمان استفاده از گزینه ها %61های موجود در محور تطابق استفاده از گزینه های درمانی %

 ای بیشترین و کمترین عدم تطابق در هر محور شناسایی شدند.     همچنین بیماریهای دار

نتایج مطالعه گویای آن است که درمانهای ارائه شده در دو محور اول دارای انطباق نسبی با استانداردها و در محور سوم نتیجه گیری0 

مرکز، کیفیت فنی خدمات در وضعیت متوسطی بوده دارای عدم تطابق بوده و لزوم انجام مداخلات علمی بوضوح احساس می شود. در این 

 و بی تردید ادامه این روند می تواند ایمنی و اثربخشی درمانها را متاثر سازد.

کیفیت فنی، استاندارد، فیزیوتراپی واژگان کلیدی0  
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بررسی میزان فرورفتن سرسوزن در پوست و عواملموثر بر آن در پرستاران بیمارستان امام رضا 

 )ع( تبریز 
 1دکتر فرید غریبی

 

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان .1

 Gharibihsa@gmail.comایمیل: 

شگرفی بر بهبود سطح سلامت و رضایت افراد جامعه یکیکی از شاخص هایارزشمند در بررسی عملکرد نظام سلامت که تاثیر سابقه و هدف0 

و نیز افراد شاغل در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت دارد مبحث مربوط به ایمنی است که دلالت بر ایجاد شرایطی در درون سازمان دارد 

میکروبی، روانی و اجتماعی در آسودگی که در زمینه آن، تمامی کارکنان و مراجعین به سازمان از جنبه های مختلف نظیر عوامل فیزیکی، 

کامل به سر برده و فرایند درمان در کمال امنیت و با حداکثر اثربخشی انجام گیرد. با توجه به اهمیت عارضه فرورفتن سرسوزن در پوست 

در پوست و عوامل موثر  در ایمنی خدمات ارائه شده در عرصه مراقبت های بهداشتی، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان فرورفتن سرسوزن

 بر آن در پرستاران بیمارستان امام رضا )ع( تبریز بانجام رسید.

تحلیلی می باشد که داده های آن با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته گردآوری و تحلیل  -این مطالعه از نوع توصیفی مواد و روش ها0

اول به بررسی متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای و بخش دوم به مواجهه با پدیده گردید. ابزار یاد شده دارای دو بخش اصلی بود که بخش 

فرو رفتن سرسوزن در پوست و مولفه های مرتبط با آن اختصاص داشت. داده ها ابتدا بصورت توصیفی بررسی و نتایج حاصله بصورت فراوانی 

ها با استفاده از اده از آزمون های آماری بررسی شد. تمامی این تحلیل)درصد( گزارش گردید و در ادامه، ارتباط متغیرهای یاد شده با استف

SPSS16  انجام و در تمامی مواردP  معنی دار در نظر گرفته شد.  55/5کمتر از 

بررسی وضعیت مواجهه با پدیده فرو رفتن سرسوزن در پوست و جنبه های مرتبط با آن در مشارکت کنندگان حاکی از آن است   یافته ها0

که بیش از یک سوم از افراد شاغل در حوزه پرستاری در یک سال گذشته با این پدیده دست به گریبان بوده اند که در این میان، افراد با 

بار با انحراف  74/5ترتیب دارای بیشترین فراوانی بودند. همچنین میانگین مواجهه افراد در یک سال گذشته برابر یک و دو بار مواجهه به 

بار با این پدیده مواجهه داشته است. در این مطالعه  74/5بار می باشد یعنی بطور متوسط هر مشارکت کننده در یک سال اخیر  4/1معیار 

 مشارکت فعالیت محل بخش و کاری سابقه تحصیلی، رشته شغل، متغیر با سوزن در پوست رو رفتن سرف پدیده با مواجهه میان ارتباط

 شاغلین نیز و سال پنج از کمتر کار سابقه با افراد پرستاری، ها و شاغلینکرده تحصیل که صورت بدین نشان داده شد دارمعنی کنندگان

 معرض خطر مواجهه قرار دارند. در شده تعریف های گروه سایر از بیش عمل اتاق بخش

نتایج مطالعه حاکی از میزان بالای مواجهه در بیمارستان مورد بررسی است که این امر لزوم توجه جدی مسئولین و طراحی  نتیجه گیری0

 و اجرای مداخلات علمی و دقیق در این حوزه را گوشزد می کند. 

  ر پوست، تبریزپرستار، ایمنی، فرو رفتن سرسوزن د واژه های کلیدی0
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A-10-6491-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 بررسی برابری توزیع تخت های بیمارستانی در استان گیلان
 محمد عزتی اثر1*، قاسم رجبی وسکلایی2، محمد رضا قانع پور1، جواد ابراهیم زاده 3 ، سید میثم موسوی2

دامغان، دانشگاه علوم پزشکی سمنانگروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت  -1  

گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران -2  

بیمارستان قائم)عج(، دانشگاه علوم پزشکی مشهد -3  

 

یکی از ملزومات اساسی به منظور دستیابی به پوشش همگانی سلامت توزیع عادلانه منابع و امکانات سلامت در سطح ملی  سابقه و هدف0

 و منطقه ای می باشد. این مطالعه به منظوری بررسی وضعیت برابری در توزیع تختهای بیمارستانی در استان گیلان انجام شده است. 

، و ICU ،CCUای کاربردی گذشته نگر می باشد. تختهای بیمارستانی شامل تختهای سوختگی، این مطالعه، یک مطالعه  روش کار0

NICU  مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مربوطه از طریق سالنامه آماری مرکز آمار ایران گردآوری  2516در استان گیلان در سال

 م شد. انجا STATA 12شد. از روش تایل و با استفاده از نرم افزار 

های مورد بررسی هستند. به جز شهرستان رشت، های استان( فاقد تختدرصد شهرستان 5/12شهر و ماسال )دو شهرستان رضوان یافته ها0

های نیز تنها شهرستان NICUهای برند. در مورد تختهای سوختگی رنج میمندی از تختهای دیگر از شکاف منفی بهرهتمام شهرستان

های استان فاقد این نوع تخت هستند. شهرستان رشت به عنوان مرکز مند بوده و سایر شهرستانن از این نوع تخت بهرهرشت و لاهیجا

دارای شکاف منفی  CCUهای مندی از تختدارای شکاف مثبت اما در بهره CCUو  ICUهای سوختگی، مندی از تختاستان در بهره

 CCUای ههای مورد بررسی مربوط به تختترین شکاف منفی در بین تختباشد. همچنین بیشترین شکاف مثبت و کمدرصدی می 68/14

 575/5و  CCUتخت  ICU ،381/5تخت  317/5تخت سوختگی،  557/5نفر جمعیت  150555باشد. در استان گیلان به ازای هر می

ها بالاتر از میانگین استانی دارند. نفر جمعیت آن 150555ازای به CCUهای تعداد یازده شهرستان تعداد تخت وجود دارد. NICUتخت 

 باشد. ( می21/5) CCU( و 55/5) NICU (7/0) ،ICU(، 8/5های سوختگی )بیشترین نابرابری توزیعی به ترتیب مربوط به تخت

ر دسترسی به خدمات، سیستمی برای پایش جامع و مستمر تخصیص منابع نظام در راستای تحقق هرچه بیشترعدالت د نتیجه گیری0

   بهداشتی درمانی از جمله تختهای بیمارستانی، هم از لحاظ کمیت و هم از لحاض کیفیت، به وجود آید. 

 

بهره مندی، شاخصهای توسعه، بهداشتی و درمانی، عدالت های کلیدی0واژه  
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A-10-7478-1 

در بخش پوستر پذیرفته شده  

 

های غیرواگیر در بررسی میزان ظرفیت و پاسخگویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقابله با بیماری

1396سال   
 * نعمانی فاروق ، دوست ایران کامران ، دیزج یحیوی جعفر

 farooghnamani93@gmail.com -کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، بیمارهای غیرواگیر در حال حاضر به عنوان مشکل عمده بهداشتی، در سطح جهان مطرح می مقدمه0

های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، میزان پاسخگویی کشور ها و برنامهاست تا با بررسی وضعیت سیاستدر این مطالعه سعی شده 

 ای غیرواگیر مورد بررسی قرار گیرد. هدر مقابله با بیماری

های آن با استفاده از پرسشنامه جامع بوده، که داده 1316مقطعی در سال  -مطالعه حال حاضر یک نوع مطالعه توصیفی مواد و روش ها 0

داشت جمع آوری شد. های غیرواگیر در وزارت بهبیماری از مسئولان خبره و متخصص در واحد -نظیم شده توسط سازمان بهداشت جهانی-

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  SPSS19ها با استفاده از نرم افزار داده

های غیرواگیر، سیستم ثبت مرگ و میر به همراه گیری از بیماریهای غیرواگیر، سند ملی پیشارزیابی حاضر، وجود واحد بیماری ها0یافته

های غیرواگیر وجود نداشت. ضعف در تایید کرد. ولی سیستم ثبت سرطان در واحد بیماریهای دیگر مرگ و میر را یا علت علت بیماری

های بهداشتی از جمله نقص اطلاع رسانی و آموزش عمومی بهداشت، عدم نظارت دقیق بر مواد غذایی و عدم توسعه و عملیاتی شدن برنامه

 های عمده در وزارت بهداشت شناسایی شدند. 

دست آمده از این مطالعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، دارای نقاط ضعف متعددی های بهتوجه به یافتهبا   نتیجه گیری0

های موجود، وزارت بهداشت قابلیت و ظرفیت قابل توجهی به منظور مقابله با باشد. در صورت رفع نقصهای غیرواگیر میدر بخش بیماری

 واهد کرد.های غیرواگیر را پیدا خبیماری

 

های غیر واگیر، ظرفیت و پاسخگویینظام سلامت ایران، بیماری های کلیدی0واژه  
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A-10-7478-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 پزشکی در ایرانوضعیت توزیع نیروی انسانی دندان
 1، جعفر یحیوی دیزج* 1،  کامران ایراندوست1،محمد عرب1سارا امام قلی پور

 گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراندانشیار، -1

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بهداشت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم -2

 پزشکی تهران، تهران، ایران

 

باشد همچنین امروزه نیروی انسانی به عنوان یک عامل راهبردی بکارگیری صحیح منابع انسانی می رشد و توسعه هر جامعه در گرومقدمه 

ها و افزایش آگاهی افراد جامعه باعث شده است که در جوامع شناخته میشود ازطرفی با توجه به تغییرات سبک زندگی و الگوی بیماری

دمات سلامت خانوار تبدیل شود. محدود بودن مراکز و نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی به یکی از خدمات پرتقاضا در سبد خ

خدمات دندانپزشکی می توانند از موانع دسترسی افراد به خدمات بهداشت دهان و دندان به شمار آیند. بر همین اساس مطالعه حاضر با 

 طراحی گردید.  هدف تعییت وضعیت توزیع نیروی انسانی دندانپزشکی در استان های کشور

تحلیلی حاضر به صورت مقطعی و با هدف بررسی وضعیت توزیع دندانپزشکان در استان های کشور در دوره زمانی -توصیفی روش مطالعه

رکز های سالیانه مانجام شد. در این مطالعه به منظور تعیین وضعیت توزیع نیروی انسانی دندانپزشکی در کشور از آمارنامه 1311-1316

 شده است. استفاده STATA 14و  Excelافزار استفاده شد. در این مطالعه از نرم آمار

دندان پزشک به ازای هر  8، 11/8، 55/8، 78/8، 86/8های قزوین، همدان، یزد، مازندران و ایلام به ترتیب استان یافته ها0

های البرز، لرستان، قم، خوزستان و خراسان رضوی به پزشک در طول دوره را دارا بودند و استانبیشترین میانگین تعداد دندان  نفر،1555

پزشک در طول دوره را دارا بودند نفر، کمترین میانگین تعداد دندان1555دندان پزشک به ازای هر  12/3، 56/3، 53/3، 83/2، 64/2ترتیب 

نفر  1555دندان پزشک به ازای هر  44/5و  1/4به ترتیب،  1312و  1311پزشکان در هرسال برای کل کشور در سال دانمیانگین تعداد دن

نفر  1555دندان پزشک به ازای هر  35/6  ،1316پزشک افزایش یافته است که در سال سرانه تعداد دندان 1316تا  1312بوده و از سال 

 پزشک به ازای هر هزار نفر در کل کشور برای دوره مطالعه وجود داشت. داندن 56/5در کشور وجود داشت همچنین 

استانهایی مرزی و برخی استانهای پرجمعیت مانند خراسان رضویی، تهران و البرز دارای سرانه کمتر دندان پزشک دولتی  نتیجه گیری0

این   ت های توزیعی مناسب برنامه های اقامتی دندان پزشکان دربوده اند لذا باید سیاستگذاران در راستای توزیع عادلانه تر منابع، سیاس

 دهند.  استانها را بیشتر در اولویت کار خود قرار

 

 پوشش بیمه درمانی، خانوار ایرانی، هزینه کمرشکن، پرداخت مستقیم از جیب های کلیدی0واژه
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A-10-5630-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر

 

 انتظار بیماران در کلینک های تخصصی بیمارستان هاعوامل افزایش مدت زمان 
 3، ابوذر درویشی2امین ترابی پور ،1*احمد طهماسبی قرابی

 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران-1

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایراناستادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران -3

 

مدت انتظار بیماران یکی از عوامل اساسی در رضایت بیماران و بهبود کیفیت خدمات ارایه شده می باشد. این مرور  سابقه و هدف0

 ا هدف بررسی عوامل افزایش مدت زمان انتظار بیماران در کلینک های تخصصی بیمارستان ها انجام گرفت. سیستماتیک ب

 PubMed ،Scopus ،  Science های اطلاعات متعدد مانند اطلاعات با استفاده از پایگاه  این مطالعه از نوع مروری بوده و  روش جستجو0

Direct ،IRAN MEDEX   جمع آوری شد. کلید واژه های ) مدت زمان انتظار، بیمار، کلینیک های تخصصی، بیمارستان، رضایت

 مورد جستجو قرار گرفت.  2511تا  2514در بازه زمانی   بیماران(

، کمبود فضای فیزیکی، مقاله انتخاب شد. بررسی ها نشان داد که 11مقاله و بعد از در نظر گرفتن معیار های ورودی،  21در ابتدا  یافته ها0

کمبود مهارت، تجربه و آموزش کارکنان اجرایی، اطلاع رسانی ضعیف، کمبود تعداد کارکنان اجرایی،کمبود امکانات و تجهیزات درمانی 

، طولانی هدرمانگاه، عدم حضور پزشکان در ساعات اعلام شده طبق برنامه درمانگاه، فاصله زمانی بین شروع کار پذیرش و فعالیت اتاق معاین

بودن فرآیند پذیرش، عدم برنامه زمانبندی مناسب، ضعف در نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد، عدم مشارکت مدیران ارشد بیمارستان، نبود 

نیروی انسانی مناسب، ضعف در سیستم اطلاع رسانی، استفاده از سیستم های کهنه، توسعه و افزایش ساعات کاری درمانگاه ها، اصلاح 

فضاهای فیزیکی و کمبود تعداد پیشخوان های واحد صندوق و نوبت دهی و نوبت دهی قبلی از جمله عوامل افزایش مدت زمان هندسی 

 انتظار بیماران در کلینک های تخصصی بیمارستان هاست. 

د و بهره گیری از راهکارهای با کاهش و برطرف کردن عوامل مؤثر بر افژایش زمان انتظار بیماران و با اعمال مدیریت کارآمنتیجه گیری0 

 مفید می توان به کاهش این زمان و افزایش رضایت مراجعین و در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات کمک کرد.

 

 مدت زمان انتظار، بیمار، کلینیک های تخصصی، بیمارستان های کلیدی0واژه
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A-10-10271-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 پژوهش در بین دانشجویان0 مرور سیستماتیکبررسی موانع 
 *3، ابوذر درویشی3، مسلم خواجوی2، منصور ظهیری1احمد طهماسبی قرابی

 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران -1

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایراندانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده  -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران -3

آگاهی از موانع پژوهش و تلاش در جهت رفع آنها موجب ارتقای کمی و کیفی تحقیقات و رشد علمی در بین دانشجویان و  سابقه و هدف0

 کشور می شود. این مرور سیستماتیک با هدف بررسی موانع پژوهش در بین دانشجویان انجام گرفت.

انجام  2511تا  2515و  1318تا  1315این مطالعه بصورت مرور سیستماتیک بر روی مقالات منتشر شده بین سال های  روش جستجو0 

، کلمات کلیـدی )موانع پژوهش، IRAN MEDو   PubMed ،Scopus،SIDشد. به این منظور در پایگـاههـای اطلاعـاتی مانند 

تا کنون در این زمینـه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر  2515و  1315  تی که از سالدانشجویان، پژوهش، پژوهش در دانشگاه( کلیه مقالا

شده اند، بررسی شد. سپس بـا بررسی مـتن کامـل مقـالات، مقـالات مرتبط با هدف این پژوهش انتخاب شدند. در پایان از میان مقـالات 

 جهت آنالیز انتخاب شدند.انتخـاب شـده، مقالاتی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند 

مقالـه برگزیده شد و پس از  21مقاله استخراج شد که بعد از بررسی عناوین و خلاصه مقالات،  31در جستجوی اولیه، تعداد  یافته ها0 

 توجه به کیفیت مقاله مورد آنالیز قرار گرفتند. بررسی انجام شده بر روی این مطالعات نشان می دهد که عدم 13بررسی متن مقالات، تنها 

ر اتحقیق، وجود قوانین و مقررات سخت گیرانه، موانع مالی، اداری و سازمانی، عدم دسترسی به منابع کتابخانه ای، طولانی بودن فرآیند انتش

رح طنتایج، مشکلات اقتصادی، کمبود وقت، عدم امکانات، تسهیلات و تجهیزات، ضعف در توانمندهای علمی، طولانی بودن روند تصویب 

تحقیقاتی، برنامه های فشرده آموزشی، زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی نامناسب، عدم آشنایی با روش های آماری و تحلیل و تفسیر 

داده ها، عدم آشنایی با روش های جستجو و پایگاه های اطلاعاتی، عدم تخصیص به موقع بودجه، نبود مراکز مشاوره در زمینه پژوهش و 

 کافی از مهم ترین موانع پژوهش در بین دانشجویان بود.  عدم حمایت مالی

با بهره گیری از راهکارهای اصولی و علمی و اقدامات لازم از سوی معاونت های تحقیقات و فناوری دانشگاه ها میتوان با رفع  نتیجه گیری0

 دانش در دانشگاه ها گام برداشت. موانع پژوهش در جهت ارتقا سلامت، بهبود رفاه جامعه، رشد و توسعه اقتصادی و تولید

 

 موانع پژوهش، دانشجویان، مرور سیستماتیک های کلیدی0واژه
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A-10-10271-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 عوامل رعایت نشدن زمان استاندارد ویزیت بیماران در مراکز درمانی0 مرور سیستماتیک
 احمد طهماسبی قرابی ، امین ترابی پور ، محمد حسین ساکی ، ابوذر درویشی *

 darvishi.a@ajums.ac.irکارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی اهواز - 

 

بیماری و رضایتمندی بیماران است. این مرور  عوامل موثر در تشخیص درست و صحیح  مدت زمان ویزیت بیماران یکی از  سابقه و هدف0

 سیستماتیک با هدف شناسایی عوامل رعایت نشدن زمان استاندارد ویزیت بیماران در مراکز درمانی انجام شد. 

 2511تا  2515و سال های  1318تا  1315این مطالعه بصورت مرور سیستماتیک بر روی مقالات منتشر شده بین سالهای  روش جستجو0

و مگیران و با جستجوی   PubMed ،Scopus ،SID ، IRANMEDEام شد. بر اساس جستجو در پایگـاههـای اطلاعـاتی مانند انج

کلمات کلیـدی )زمان ویزیت، ویزیت بیماران، مراکز درمانی، رضایت بیماران، ارتقای کیفیت، زمان استاندارد ویزیت( کلیه مقالاتی که در 

انگلیسی منتشر شده اند، بررسی شد. سپس بـا مطالعـه خلاصـه مقـالات، مطالعاتی را که کاملا بی ارتباط با  این زمینـه به زبان فارسی و

 سوال تحقیق بود، حذف گردید. 

مقالـه برگزیده شده و متن کامل  14مقاله استخراج شد که بعد از بررسی عناوین و خلاصه مقالات،  23در جستجوی اولیه، تعداد  یافته ها0

عدم مهارت در   مقاله شرایط لازم برای شرکت در آنالیز را داشتتند. بررسی انجام شده نشان می دهد که  8ا بررسی شد و در نهایت آنه

برقراری صحیح ارتباط بین پزشک و بیمار و ایجاد ارتباط ضعیف، مسائل و مشکلات شخصی پزشک، حجم بالای کار پزشکان، کمبود پزشک، 

پزشکان، اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، عدم آگاهی بیماران از حقوق خود، عدم توجه به عدم نظارت بر ویزیت 

ویزیت سریع جهت کاهش ازدحام جمعیت، ساعت  دستورالعمل ها و مقررات بالینی، تعداد زیاد بیماران، نبود فضای فیزیکی مناسب و 

مناسب، سیستم نوبت دهی مناسب، تقویت سیستم ارجاع و در نظر نگرفتن رعایت محدود حضور پزشکان در محل کار، عدم برنامه ریزی 

استاندارد مدت زمان ویزیت در پرداختی به پزشک از مهم ترین عوامل عوامل رعایت نشدن زمان استاندارد ویزیت بیماران در مراکز درمانی 

 است.

فیت درمان، رضایت مندی، بهبود و مراجعه کمتر بیماران و کاهش رعایت استاندارد مدت زمان ویزیت موجب ارتقای کی نتیجه گیری0 

هزینه های درمانی می شود. لذا جهت اثربخشی و کارایی منابع و ارتقای کیفیت درمان با در نظر گرفتن شرایط موجود هر مرکز درمانی، 

 جهت استاندارد کردن زمان ویزیت بیماران اقدام شود.

 

 استاندارد ویزیت، مراکز درمانی، بیماران، مرور سیستماتیکزمان  های کلیدی0واژه
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A-10-7667-2 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 بررسی اثرات پسماند دارویی بر سلامت انسان و روش های کاهش تولید پسماند ها
 نژاد یزدانی حمید آقای ، نژاد طهماسبی نیایش خانم ، مرام محسنی مینا خانم ، آدرویشی سارا خانم ، * عادله ملیکا

 melikaadele@gmail.com -دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

 

پسماندهای دارویی شامل طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها، مسکنها و داروهای سرطانی هستند باعث آلودگی محیط  زمینه و اهداف0

زیست و اختلال در عملکرد طبیعی اکوسیستم ها می شوند. هدف این مطالعه بررسی اثرات پسماندهای دارویی بر محیط زیست و سلامت 

یین وضعیت پسماندهای تولیدی وشناسایی منابع و روش های کاهش تولید پسماند می انسان به صورت مروری سیستماتیک و همچنین تع

 باشد. 

معتبر   این مطالعه یک مطالعه ی مروری سیستماتیک است که توسط بررسی مقالات پایگاه های داده و وب سایت های علمی روش جستجو0

کلیدی پسماند بیمارستانی،سلامت انسان،مدیریت  با کلمات SId,   pubmed،Elsevier, scopus science directشامل0

 بدون محدودیت زمانی انجام شد.  Hospital waste،health،Hospital waste managementپسماند،

 مقاله با 15مقاله با قابلیت اطمینان و معناداری بالا،  25مقاله ی مرتبط با اثرات زیست محیطی پسماندهای دارویی،  45از بین  یافته ها0

مقاله با قابلیت اطمینان پایین اثرات پسماندهایی دارویی بر سلامت انسان ها از جمله مرگ و میر، شیوع بیماری  5درجه معناداری متوسط و 

های تنفسی و ریه، بیماری سرطان و اثرات منفی بر روی خاک، محصولات کشاورزی و آب های سحطی را نشان دادند. جداسازی و جمع 

کمترین و پرستاران با  15بخش ها در حالی انجام شد که پزشکان با مشارکت % 16سماند های شبه خانگی و عفونی، در %آوری جداگانه پ

بیشترین همکاری را داشتند. از مهم ترین روش های کاهش تولید پسماند، ضرورت وجود الگوی صحیح در خریدها، انبارداری،  45مشارکت %

 لوازم متناسب با رویکرد کاهش تولید پسماند و نیازهای بیمارستان بود. توزیع و مصرف اقلام و تجهیزات و 

شواهد پژوهشی بیانگر اثرات زیست محیطی مخرب پسماندهای دارویی )آب های سطحی و زیرزمینی، گیاهان، خاک و  نتیجه گیری0

ن، اختلالات عصبی( و انتقال به زنجیره هایی محصولات کشاورزی و آبزیان(، آسیب های جدی به سلامتی افراد )بیماری های تنفسی، سرطا

غذایی میباشد. با اجرای برنامه های ساده در بیمارستان، تولید پسماندها قابل کنترل و کاهش است. کاهش هزینه های مدیریت پسماندهای 

ا یا حذف تولید پسمانده بیمارستانی و کاهش خطرات زیست محیطی آن نیز، با شناسایی و اجرای روش های اقتصادی و تکنیکی کاهش

 محقق می شود.

 

 Health ،Hospital waste ،Hospital wasteپسماند های دارویی،سلامت،مدیریت پسماند بیمارستانی،  های کلیدی0واژه

management 
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A-10-10607-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 ارایه شده دوره پایان عمر بیمارانبرای مراقبت های Hospice Careارزیابی اقتصادی احداث بخش 
 عنبری محمد آقای ، پروری آرش آقای ، دیزج یحیوی جعفر آقای ، * ایراندوست کامران

روه گ -دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 

 kamran.ir74@gmail.com دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت،

 

ها، متخصصین اقتصادی و مدیران را در راستای یافتن های بخش سلامت در سراسر جهان، دولتافزایش سریع و روزافزون هزینه  مقدمه0

ها خصوص بیمارستانایــن میــان مراکــز بهداشــتی و درمانــی به در  ها به چالش کشیده است. هایی نوین برای کنترل هزینهشیوه

فاده منظور اســتدهند. کنتــرل منابــع این سازمان به یافته بــه بخش سلامت را به خود اختصاص میای از منابــع تخصیصبخــش عمده

رود. این مطالعه به بررسی ارزیابی به شــمار می  ی بیمارستانهاها از وظایــف ضرورصحیــح و کارآمــد و جلوگیــری از هــدر رفتــن آن

یا ارایه خدمات در منزل جهت مراقبت تسکینی برای مراقبت های ارایه شده دوره پایان عمر  Hospice Care اقتصادی احداث بخش

 بیماران پرداخته است. 

،  IRAN MEDEXی با استفاده از بانک های اطلاعاتی بوده که مقالات فارس Narrative Review مطالعه حاضر مروری  روش0

MEDLIB   و نیز جست وجوی مقالات از سایت های مجلات علمی پژوهشی داخلی انتخاب شدند. سایر مقالات با استفاده از بانک های

زینه اثربخشی و واژهای کلیدی ه  PubMed  ،ProQuest  ،SCOPUS   ،Elsevierاطلاعاتی و موتورهای جست وجوی علمی نظیر 

 ،Hospice Care  میلادی  2518تا سال  2555، بستری و دوره پایان عمر بیماران انتخاب شدند. بازه زمانی مقالات مورد استفاده از سال

 بود. 

طبق باشد. ی می ارائه خدمات به بیماران بسترچگونگی ها، ت در بیمارستانخدماو منابع از بهینه ده ستفاهای ااز راهیکی طبق نتایج  نتایج0

مطالعات مراقبت های سلامت پایان زندگی بخش بزرگی از منابع مراقبت های بهداشتی را به خود اختصاص می دهد. برآوردها نشان می 

های مرسوم در کشورهای از هزینه های مراقبت های سلامت آخرین سال زندگی بیماران مربوط می باشد.یکی از روش  ٪25 -25دهد که

یا ارایه خدمات در  Hospice Careها احداث بخشی مجزا به نام بخش  های درمانی در بیمارستان یافته جهت کاهش این هزینهتوسعه 

های بیهوده پایان زندگی، قابل های مراقبت منزل جهت مراقبت تسکینی این بیماران می باشد. مطالعات نشان میدهد مقدار زیادی از هزینه

 کنند.این بخش را تایید می  طالعات هزینه اثربخش بودن احداثکاهش است. و نتایج م

تحلیل هزینه می تواند به عنوان یکی از رویکردهای مؤثر پیش روی سیاستگذاران، به منظور نیل به هدف کاهش هزینه  نتیجه گیری0 

بهتری داشته باشند. با توجه به نتیجه مطالعات های زائد و استفاده کاراتر از منابع موجود باشد و کمک می کند تا مدیران برنامه ریزی 

تر از مراقبت آن بیماران در بخش کنند هزینه بخشبیماران که دوره پایان عمر خود را سپری می  برای  Hospice Careاحداث بخش

 باشد.می   بستری

 

 ، بستری، دوره پایان عمر بیماران Hospice Careارزیابی اقتصادی،  های کلیدی0واژه
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A-10-10187-1 

 پذیرفته شده در بخش پوستر
 

 رابطه حقوق دریافت کنندگان با کیفیت خدمات سلامت
 4، محمدحسن لواف3خدیجه لقائی، 2، کهزاد جوادیفر1سیف ا... علائی

رمانی بهداشتی  د.دکتری پرستاری، عضو مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 1

    عضو هیات مدیره نظام پرستاری سمنان -سمنان، سمنان، ایران

ریاست هیات مدیره نظام  -.کارشناس ارشد مدیرت آموزشی،  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، سمنان، ایران2

 پرستاری سمنان 

مسئول  -انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، سمنان، ایران.کارشناس پرستاری و مترون بیمارستان امیرالمومنین،  د3

  کمیته حقوقی نظام پرستاری سمنان

 . دانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی4

 

خدمات سلامت می بایست بدون هرگونه تبعیض در نژاد، سن، جنس، رتبه و جایگاه اجتماعی ارائه شود. مطابق این منشور،  زمینه و هدف0

 گیرندگان خدمات حق دارند که از مراقبت توام با احترام و تکریم برخوردار شوند. از سوی دیگر مشتری مداری، توجه به انتظارات مشتریان،

 حصولات، از مسائل مورد توجه در مدیریت نوین بشمار می رود.ارتقاء کیفیت خدمات و م

 1318این مطالعه مروری با هدف تعیین رابطه حقوق دریافت کنندگان با کیفیت خدمات سلامت بطورت توصیفی تحلیل در پائیز  روش0 

شکایت " ،"ت سلامت و رضایت مشتریکیفیت خدما"، "حقوق گیرندگان خدمات سلامت"انجام شد. استفاده از کلمات کلیدی مناسب نظیر 

انجام شد. در  Scopus PubMed, Google scholar  ،SIDجست و جو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر "گیرندگان خدمات سلامت

 مقاله کاملا مرتبط با هدف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.  11مقاله نزدیک به موضوع یافت شد و محتوای کامل  25نهایت 

محور حق دریافت خدمات مطلوب، حق دریافت اطلاعات به  5جهت انسجام قانونی رعایت حقوق بیمار در کشور ما، منشور در  ها0یافته 

نحو مطلوب و کافی، حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار، حق احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری و حق دسترسی 

ایات، تدوین و در حال اجرا می باشد. علیرغم تلاش سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت برای رعایت به نظام کارآمد رسیدگی به شک

گاها تاخیر زمانی خدمات   حقوق بیماران در محورهای ذکر شده، یافته ها نشان می دهد شکایت مشتریان به ترتیب مربوط به کیفیت و

همچنین فقدان اطلاعات و نقصان در قدرت تصمیم گیری در روند مراقبتی و درمانی، از  دریافتی، کم حرمتی به بیمار و خانواده می باشد.

 دیگر مشکلات قابل توجه می باشد. 

هـای ارائه کننـده خدمت سلامت اثرات منفی نظیر حس خشـم در مقابـل بیمار، تواند بر روی افـراد و سـازمانشکایت مینتیجه گیری0 

ا نشان ر وضعیت ارائه خدمات  تواند عملکـرد و احیت بـالینی را بهمراه داشته باشد. از سوی دیگر شکایت میناامیـدی، شـک دربـاره صـل

داده و فرصـتی بـرای طراحی راهبردهایی جهـت ارتقای کیفیت مراقبت ایجـاد کند. لذا مسئولین ذیربط علل الخصوص واحد کیفیت و 

لاش برای افزایش کیفیت ارائه خدمات، در جهت تحلیل و بازخورد مشکلات به برنامه ریزان اعتبار بخشی بیمارستان ها، می بایست ضمن ت

 و همچنین ارائه دهندگان خدمات سلامت را تداوم بخشند.

 

 تری، شکایت گیرندگان خدمات سلامتحقوق گیرندگان خدمات سلامت، کیفیت خدمات سلامت و رضایت مش های کلیدی0واژه
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