
ریل در هَرد ّر کذام بِ تصَیب عٌَاى ٍ یک پرٍپَزال برگسار گردیذ، ٍ هصَبات  6جلسِ بِ هٌظَر بررسی ٍ داٍری 

 رسیذ.

 

 

 پرٍپَزال برگسار گردیذ. ٍ هصَبات ریل در هَرد ّر کذام بِ تصَیب رسیذ. ضصجلسِ بِ هٌظَر بررسی ٍ داٍری 

-79 سال  در زًاى در استخَاى یپَک از کٌٌذُ یریطگیپ یرفتارّا ٍ سالهت سَاد يیب ارتباط یبررس عٌَاى 

 ِیذریح تربت ضْر در 6976

 ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّبی اصالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد. هصَبِ

 اصالحات

 .کل هتي اص لحبػ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد

 ثشسػی هجذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.

داًـجَیی ًوی ثبؿذ لغفب اص ػبیت کویتِ ثشداؿتِ ٍ هغبلت سٍی آى هجذدا ثبسگضاسی فشهت پشٍپَصال هشثَط ثِ کویتِ تحقیقبت 

 ؿَد.

 

 ًیبص ثِ رکش ػبل دس ػٌَاى ًوی ثبؿذ. عٌَاى

 دس ػٌَاى فبسػی اص ٍاطُ ی )دس( صیبد اػتفبدُ ؿذُ اػت.

 ػٌَاى اًگلیؼی ثبصًَیؼی ؿَد.

 ػٌَاى فبسػی ًیض ثبصًَیؼی ؿَد.

بیاى 

 هسالِ

 ًبهٌظن اػت ٍ پیَػتگی الصم سا ًذاسد.ثیبى هؼئلِ 

 تشتیت سفشًغ ّب اؿکبل داسد.

 .ّؼت ؿذُ تکشاس ػشّن پـت هتي دس ثبسّب کؼبىی یّب سفشًغ

تعریف 
 ٍاشُ ّا

 اص کٌٌذُ یشیـگیپ یسفتبسّباسصیبثی  ؿوبٍ ّذف  ؿَد یًو ذُیػٌج پشػـٌبهِ ثب اػتخَاى یپَک اصالاص آًجب کِ 

 یػول فیتؼشٍ  آٍسدُ سا یثْذاؿت اػتقبد هذل یًظش فیتؼش لزا اػت یثْذاؿت اػتقبد هذل قبلت دس اػتخَاى یپَک

 .ذیکٌ حزف سا اػتخَاى یپَک

 .ذیبٍسیث یثْذاؿت اػتقبد هذل یّب ػبصُ یثشا یػول ٍ یًظش فیتؼش کی اداهِ دس

 .ؿَد ًَؿتِ یداس یهؼٌ ضاىیه رکش ثب ّب بفتِی 1 هتَى هشٍس دس هرٍر هتَى

اّذاف ٍ 
 فرضیات

 .ؿَد یؼیثبصًَ ػٌَاى ثِ تَجِ ثبّذف کلی 

 .ؿَد حیتصح ًگبسؽ ًظش اصّذف کلی 

 دس تؼشیف ّذف کلی اص ٍاطُ ی )تؼییي( ثِ جبی ٍاطُ ی )ثشسػی( اػتفبدُ ؿَد.

 .ؿَد اضبفِ يییتؼ ی ٍاطُ یاختصبص اّذاف یاثتذا ثِ

 .ؿَد اصالح یاختصبص اّذاف ثب هتٌبػت بتیفشض

 .ؿَد هـخص ػَال ػالهت ثبفشضیبت 

                             69/6/76    خ :تاری           14_12 :جلسِ برگساری ساعت

 بسوِ تعالی

حیذریِ تربت پسضکی علَم داًطگاُ داًطجَیی تحقیقات کویتِ جلسِ صَرت  

  
 18 :ضوارُ جلسِ   



 دس جوؼیت هَسد هغبلؼِ هٌظَس اص هشاکض چِ هی ثبؿذ؟ رکش ؿَد رٍش کار

 ت ؟  رکش ؿَداػ اػتبًذاسد ػالهت ػَاد ًبهِ پشػؾ بیآ

 .ؿَد دادُ حیتَض خظ چٌذ کیتفک ثِ اثضاس ّش هَسد دس

 .ؿَد دادُ یکبف حبتیتَضاثضاس  ییبیپب ٍ ییسٍا هَسد دس

 .ؿَد هـخص اثضاس ّش یدّ ًوشُ ًحَُ 

 .گشدد لیتکو هـبثِ هختلف هغبلؼبت یثشسػ اص پغ اػت ًبقصهؼیبس ّبی ٍسٍد ٍ خشٍج 

 .اػت ًبقص یلیخ شّبیهتغ جذٍل

 . ؿَد اضبفِ ؿغل ٍ التیتحص ،تبّل تیٍضؼ هبًٌذ کیدهَگشاف اعالػبتدس جذٍل هتغیش ّب 

 .ؿَد اضبفِهتغیش ّب  جذٍل دس ػالهت ػَاد یثذً تیفؼبل 

  گیشی هتغیش ّبی رکش ؿذُ دس ٍاحذ اًذاصُ گیشی ثبصًَیؼی ؿَد.ٍاحذ اًذاصُ 

    ... بی ٍ َىیسگشػ ،یّوجؼتگ ؿَد رکش ذیکٌ یه اػتفبدُ یلیتحل یآهبسّب چِ اصدس تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب 

 جذٍل اعالػبت هشثَط ثِ ّضیٌِ ّب ثبصثیٌی ؿَد.

                                    دس جوغ ّضیٌِ ّبی دیگش ًَع ّضیٌِ ّب رکش ؿَد.

 .( اص ًظش هـکالت ًگبسؿی ثبصثیٌی ؿَد11سفشًغ ّب )سفشًغ  رفرًس

                                                                                     **********    

 یرضَ خراساى استاى سال پٌج ریز  کَدکاى ریه ٍ هرگ ساىیه بر سالهت ًظام تحَل طرح ریتاث

 ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّبی اصالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد. هصَبِ

 اصالحات

 .کل هتي اص لحبػ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد

 ثشسػی هجذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.

 .اػت یکل بسیثؼ ػجبست کیػٌَاى  عٌَاى

 یػبلْب بًبتیجش تبثغ ػبل 5 شیص هشگ کبّؾ سًٍذ ٍ ؿذُ ؿشٍع 13 ػبل اص ػالهت ًظبم تحَل عشح ى.ح 

 دس تحَل جضء کذامّوچٌیي رکش ؿَد تبثیش  ٍ ثبؿذ ًذاؿتِ یچٌذاً شیتبث اػت هوکي کِ ثبؿذ یه آى قجل

 سا اسصیبثی هی کٌیذ.  ػالهت ًظبم

 .ؿَد رکش ػٌَاى دس ػبل

 ًظبم تحَل عشح یّب ًبهِ ثش ثب هؼتوش ٍ یهٌغق ساثغِ ٍ ؿذُ صحجت کَدکبى شیه ٍ هشگ هَسد دس ـتشیث هسالِ بیاى

 .ًذاسد ٍجَد کَدکبى شیه ٍ هشگ  ثب ثْذاؿت حَصُ دس ػالهت

 .ؿَد ًَؿتِ اػت کَدکبى شیه ٍ هشگ یسٍ کِ ػٌَاى ثِ تَجِ ثب ػالهت ًظبم تحَل عشح یًظش فیتؼش تعریف ٍاشُ ّا

 .ًذاسد یهـخص هٌجغ ٍ کٌذ یًو القب سا یخبص فیتؼش ٍ اػت یکلتؼشیف عشح تحَل ًظبم ػالهت 

 دس تؼشیف ؿبخص ّبی هشگ ٍ هیش هٌبثغ رکش ًـذُ اػت.

 ؟اػت چگًَِ ػالهت یؿبخصْب استقبء ٍ کَدکبى شیه ٍ هشگ کبّؾ ثب ساثغِ 1دس هشٍس هتَى  هرٍر هتَى

 ّبی رکش ؿذُ عشح ؿشٍع اص قجل یّب ػبل اص هشگ کبّؾ سًٍذدس حبلیکِ  ؿذُ ؿشٍع حعش 13 ػبلعشح اص 

 اػت. ؿذُ اًجبم

 ػلل هشگ رکش ًـذُ اػت. 6ٍ  5دس هشٍس هتَى 



 .ؿَد آٍسدُ يییتؼ ی ٍاطُ یکل ّذف یاثتذا دس اّذاف ٍ فرضیات

 صهبى اص قبیدق ؿوب داسد بصیً یبدیص صهبى ثِ ػالهت ًظبم شییتغ شاتثادس اّذاف اختصبصی ثب تَجِ ثِ ایٌکِ 

 ؟شیه ٍ هشگ یسٍ ّن آى ؟ذیکٌ یبثیاسص سا آى اثشات ذیخَاّ یه عشح يیا ؿشٍع

 ذ؟ثبؿ داؿتِ تَاًذ یه یشیتبث چِ ؿذُ فَت کَکبى جٌغ ثش ػالهت ًظبم تحَل عشح

 .ؿَد اصالح اّذاف ثب هتٌبػتفشضیبت 

 ػبل؟ 5صیش یک ػبل اػت یب  ثب تَجِ ثِ حجن ًوًَِ ی رکش ؿذُ هغبلؼِ سٍی کَدکبى رٍش کار

 .داسد اثْبمسٍؽ اجشای عشح 

 بُ اػت.اؿتج ی رکش ؿذُّب آصهَى

 .ؿَد هـَست شّبیهتغ ًَع ٍ ًقؾ هَسد دس آهبس هـبٍس ثب 

 دس جذٍل هتغیش ّب هٌظَس اص هبدساى ثبسداس چیؼت؟

  پرسطٌاهِ

 .ؼتیً هَجَد هتي دس 11ٍ 11 سفشًغ رفرًس

 اًجبم ؿَد. ًٍکَس ثب تغبثق ٍ یًگبسؿ یؼیثبصًَدس سفشًغ ّب 

 

                                                                                     **********    

 یریطگیپ در ذیخَرض ًَر از کٌٌذُ هحافظت یّا رفتار خصَظ در ِیذریح تربت ضْر  اىیداًطجَ عولکرد ٍ ذگاُید

 (SCT)یاجتواع یضٌاخت ِیًظر یریگ بکار: پَست سرطاى از ِیاٍل

 ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّبی اصالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد. هصَبِ

 اصالحات

 .کل هتي اص لحبػ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد

 ثشسػی هجذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.

 .ؿَد اػتفبدُ ثشاػبع ی ٍاطُ اص یشیثکبسگ ی ٍاطُ یجب ثِ ؿَد یه ـٌْبدیپدس ػٌَاى فبسػی  عٌَاى

 ػٌَاى اًگلیؼی ثبصًَیؼی ؿَد.

 ثبؿذ؟ یه ّوِ اص ؼتشیؿب پَػت ػشعبى بًِیخبٍسه دس بیاى هسالِ

 .ثبؿذ یًو پَػتػشعبى  هشداى دس ػشعبى ًَع يیؼتشیؿب

 .اػت ًـذُ ٍسدُآ هغبلؼِ ػٌَاى ٍ هذل يیث استجبط

 .ؿَد فیتؼش( ػولکشد) ٍ( ذگبُید) یذیکل یّب ٍاطُ فیتؼش دس تعریف ٍاشُ ّا

  .ًذاسد تغبثق ّن ثب یػول ٍ یًظش فیتؼشدس تؼشیف ػشعبى، 

 .ؿَد یًظش فیتؼش پَػت ػشعبى ؿَد یه ـٌْبدیپ

 دقیقب ییساّکبسّب چِ ؿَد ذیق آى دس ٍ ؿذُ یػول فیتؼش پَػت ػشعبى ِیاٍل یشیـگیپ یساّْب اداهِ دس

 هی ثبؿذ. هذًظش

 ثِ تؼشیف ػولی ًَس خَسؿیذ ًیبصی ًیؼت.

 .ؿَد یػول ٍ یًظش فیتؼش کیتفک ثِ یتئَس يیا یّب ػبصُ یاجتوبػ یؿٌبخت یتئَس یًظش فیتؼش اص غپ



 .  ثبؿذ یًو یتئَس یػول فیتؼش ثِ یبصیً

 .ؿَد رکش اسقبم ٍ آهبس ثب ّب بفتِی هرٍر هتَى

 د.ؿَ ًَؿتِ ػٌَاى ثب هغبثق یکل اّذاف اّذاف ٍ فرضیات

 .داسد یؼیثبصًَ ثِ بصیًاختصبصی  اّذاف

 ؟داسد قشاس اّذاف یکجب افشاد ذگبُید

 ثبؿذ؟ یًو ؿوب هذًظش ّب ػبصُ ثب ػولکشد ٍ ذگبُید استجبطآیب 

 .گشدد اصالح اّذاف ثب هتٌبػتفشضیبت 

 .ؼتیً یپضؿک ػلَمداًـگبُ  فقظهحل اجشا  رٍش کار

 .ثبؿذ یًو ػبدُ یتصبدف یشیگ ًوًَِ سٍؽ

 .ؿَد هـَست آهبس اػتبد ثب ؟یا هشحلِ دٍ بی یا خَؿِ بی یا عجقِ صَست ثِ

 دس سٍؽ اجشای عشح کویتِ ی پظٍّـی اصالح ؿَد.

 .ؿَد یًو یبثیاسص لَتیپب هغبلؼِ ثب یصَس ییسٍا

 .ؿَد ًَؿتِ کیتفک ثِ آى ییبیپب ٍ ییسٍا

 .  شدیگ صَست یهحتَ ییسٍا قیعش اص ییسٍا یثشسػ ؿَد یه ـٌْبدیپ

 .اػت ًبقص بسیثؼ عشح یاجشا سٍؽ

  ؟هصبحجِ فشمیب  اػت پشػـٌبهِ بی. آدٌّذ یه لیتحَ سا ّب دادُ چگًَِ پظٍّؾ یٍاحذّب ؿَدتَضیح دادُ 

 هذًظش اػت؟ ِیذسیح تشثت داًـگبُ کذامدس هؼیبس ّبی ٍسٍد 

 ... ٍ ػَاالت ،یدّ ًوشُ .ؿَد دادُ حیتَض اثضاسّب اص کذام ّش هَسد دس لیتفض ثِدس اثضاس گشدآٍسی اعالػبت 

 .ؿَد اصالح اجشا هشاحل ٍ یصهبً جذٍل

 اعالػبت هشثَط ثِ ّضیٌِ ّب ثبصثیٌی ؿَد.

 .بثذی کبّؾ َىیلیه 2 اص کوتش ثِ ی عشح ّب ٌِیّضجوغ 

 د.ؿَ یؼیثبصًَ دٍم سفشًغ ثِ تَجِ ثب هٌبثغ رفرًس

 

                                                                                     **********    

 ضْرتربت اىیداًطجَ در یزًذگ تیفیٍک سالهت دٌّذُ ارتقاء یبارفتارّا( MHLC)  هْارسالهت گاُیجا ارتباط یبررس

 6971-76 درسال ِیذریح

 قؼوت ّبی اصالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد.ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ  هصَبِ

 اصالحات

 .کل هتي اص لحبػ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد

 ثشسػی هجذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.

 .ًـَد اػتفبدُ دسػٌَاى اختصبسات اص عٌَاى

M اػت بهذُیً تشجوِ دس چَى ؼت؟یچ هخفف. 



 . اػت ؿذُ توبم 15 ػبل

 .ؿَد یثشسػ خیتبس ًظش اص

 .اػت ًـذُ یصًذگ تیفیک اص یصحجت هؼئلِ بىیث دس بیاى هسالِ

 .داسد اؿکبل یصًذگ تیفیک یًظش ٍ یػول فیتؼش تعریف ٍاشُ ّا

 .ؿَد اصالح؟ ذیػٌج یه یاثضاس چِ اػبع ثش سا یصًذگ تیفیک

 ًوی ثبؿذ. داًـجَ فیتؼشًیبصی ثِ 

 .ؿَد ًَؿتِ یهؼٌبداس ضاىیه رکش ثب هتَى هشٍس یّب بفتِی ٍ ؿَد آٍسدُ هغبلؼِ ػٌَاى هتَى یثشسػ دس هرٍر هتَى

 ًَؿتِ ؿَد. يیًبصًثی  12 فًَت ثب هتي کل

 د.ؿَ چک یًگبسؿ اؿکبالت ًظش اص

 .شدیگ صَست یهٌغق سًٍذ کی اػبع ثشاختصبصی  اّذاف ًگبسؽ اّذاف ٍ فرضیات

 ٍجَد داسد. هتي دس یًگبسؿ هـکالت

 کؼبىی .اػت هتفبٍت یکو کبس سٍؽ دس هَجَد اثؼبد ثب ؿذُ رکش اثؼبد 2دس اّذاف اختصبصی ؿوبسُ ی 

 اًجبم ؿَد. هتي کل دس یػبص

 .ؿَد اصالح یاختصبص اّذاف ثب هتٌبػتفشضیبت 

 .ًذاسد ٍجَد یصًذگ تیفیک پشػـٌبهِ رٍش کار

 ؟اػت اػتبًذاسد ساپٌذ ػالهت استقبء الگَی اػبع ثش ػالهت استقبءدٌّذُ یصًذگ َُیؿ پشػـٌبهِآیب 

   ؟اػت یاػبػ چِ ثش یصًذگ تیفیک پشػـٌبهِ

 .ؿَد رکش ییبیپب ٍ ییسٍا

 .ؿَد اضبفِ شّبیهتغ جذٍل دس یلیتحص ی سؿتِ هثل کیدهَگشاف یّب شیهتغ شیػب

 .ذیبیث یشیگ اًذاصُ ٍاحذ قؼوت دستؼبسیف کبسثشدی جٌغ ٍ ٍضؼیت تبّل 

 ٍاثؼتِ اػت ًِ هؼتقل. ػالهت هْبس گبُیجبدس جذٍل هتغیش ّب 

 .ؿَد یٌیث ثبصکیفیت صًذگی  یشیگ اًذاصُ ٍاحذ

 .ؿَد ًَؿتِ ًگش ٌذُیآ صَست ثِ ّب دادُ لیتحل ٍ ِیتجض سٍؽ

 جذٍل اعالػبت هشثَط ثِ ّضیٌِ ّب ثبصثیٌی ؿَد.

 دس جوغ ّضیٌِ ّبی دیگش ًَع آى رکش ؿَد.

 تشجوِ داسد.ثشخی اص سفشًغ ّب ًیبص ثِ ثبصثیٌی ٍ  رفرًس

 

                                                                                     **********    

 ضْرستاى در( MS)اسکلرٍزس پلیهالت بِ هبتال واراىیب در(  EBV)رٍسیٍ بار يیاپطتا یَلَشیذهیسرٍاپ یبررس

 6976 سال در ِیذریح تربت

 دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّبی اصالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد.ثب هذًظش قشاس  هصَبِ

 اصالحات

 .کل هتي اص لحبػ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد

 ثشسػی هجذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.



 ػٌَاى اًگلیؼی ثبصًَیؼی ؿَد. عٌَاى

 ٍجَد داسد. هتي دس هتؼذد یًگبسؿ ؿکبالتا بیاى هسالِ

 .ؿَد اػتفبدُ جولِ آخش دس یگزاس ًقغِ اص

 .اػت ًـذُ رکش هغبلؼِ ّذف هؼئلِ بىیث یاًتْب دس

 صیتـخ ثشاػبع هثال اػت؟ ؿذُ دادMSُ  صیتـخ یاػبػ چِ ثش ؿَد هـخص MS یػول فیتؼش دس تعریف ٍاشُ ّا

 .پشًٍذُ دس هَجَد پضؿک

 .ذییًوب رکش اٍل سا MSتؼشیف ػولی 

 یه کِ اػت هَثشثِ چِ هیضاى   یغیهخ یّب فبکتَس داسد ٍجَد استجبط دس صَستیکِ  1دس هشٍس هتَى  هتَىهرٍر 

 ؟ذیدّ اًجبم سا بثِهـ هغبلؼِ ذیخَاّ

 .ؿَد ًَؿتِ ّب سفشًغ

  .ؿَد اضبفEBVِ  ػغح ثب MS ثِ اثتال عَل استجبطاّذاف اختصبصی  دس اّذاف ٍ فرضیات

 .ؿَد اضبفِ تبّل تیٍضؼ ٍ ؿغل هبًٌذ ییّب شیهتغ ثب EBV  ػغح استجبط یاختصبص اّذاف دس 

؟ سا هیتَاى داسد استجبط هجتال فشد یاقتصبد تیٍضؼ ثب MS ثِ هجتال افشاد دس EBV ػفًَت بیآفشضیِ ی: 

 ثشسػی کشد ٍ قبثلیت اجشا داسد؟

 هی ثبؿذ.  ِیذسیح تشثت ؿْشػتبىهحل اجشا داًـگبُ ػلَم پضؿکی  رٍش کار

 .ثبؿذ یه ِیپب ػلَم هغبلؼِ ًَع

 ؟کٌٌذ یه هشاجؼِ ـگبُیآصهب ثِ يیهؼ یصهبً فَاصل دس وبساىیث ّوِ بیآ

 ؟یػشؿوبس بی اػت یشیگ ًوًَِ سٍؽ ثِ ًوًَِ حجن يییتؼ

 ش؟یخ بی کٌٌذیه هشاجؼِ یثْذاؿت هشاکض ثِ یّوگ بیآ اًذ هحذٍد MS ثِ بىیهجتال ٌکِیا ثِ تَجِ ثب

 ًبم آصهَى ّب رکش ؿَد.

 ؟ؿًَذ یه اًتخبة یگشٍّ چِ اص ػبلن افشاد قبیدق ؿَد رکش ٍخشٍج ٍسٍد یّب بسیهؼ دس

 .ذیدّ حیتَض ـتشیث یکو سا ٍسٍد یّب بسیهؼ

 .ؿَد هـخص ػبلن افشاد کیتفک ثِ خشٍج ٍ ٍسٍد یّب بسیهؼ

 .(MS ثِ هجتال ٍ ػبلن)ؿَد اضبفِ ّب شیهتغ جَل دس هغبلؼِ تحت یّب گشٍُ

 .ؿَد یؼیثبصًَ آهبس هتخصص ثب هـبٍسُ ثب شّبیهتغ ًَع ٍ ًقؾ

 .ؿَد ًَؿتِ SPSS ٍسطى ّب دادُ لیتحل ٍ ِیتجض سٍؽدس 

 .ؿَد لیتکو هجذدا اجشا هشاحل یصهبً جذٍلدس 

 .ؿَد یؼیثبصًَ ًٍکٍَس فشهت ثشاػبع هٌجغ رفرًس
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