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 چکيده

تدقیقبت ٍ دػتبٍسدّبی خذنذ علو ی  اسائِ ًتبنح ثب ّذف ّب،  ّب ٍ کٌگشُ ثشگضاسی ّوبنؾ :هقذهِ

ُ ّ ب دس   اسصؽ تَػعِ ٍ سؿذ خْتتَاًذ  هیْب آً کٌکبؽ ٍ ثشسػیکِ  ،ثبؿذ هی علو ی ٍ   ّ بی  گ شٍ

 ثبؿذ.خبكی  حبئض اّویتقَت  ٍ هعف ًقبى ؿٌبخت

گ ش ث َدُ، ک ِ دس آى خالك ِ     ً هقٌعی ٍ گزؿتِ-حبهش اص ًَ  تَكیفی هٌبلعِ :تررظيرٍغ

کِ دس داًـگبُ علَم پضؿ کی آخ ب ثشگ ضاس    گشُ ًت َّافوب ٍ صنشػٌدی هقبالت اٍلیي ٍ دٍهیي کٌ

 آه بس  کو ک  ث ب  ًی ض  ّب دادُ تدلیل ٍ . تدضنًِذا ّبی هختلف هَسد اسصنبثی قشاس گشفتِ اص خٌجِگشدنذ، 

 .گشدنذ اًدبم  SPSSافضاس ًشم ٍ تَكیفی

ُ  ه شٍسی  ًَ  اص  % 90 )حذٍدّش دٍ کٌگشُ هقبالت  کِ اکثش دّذ هی ًـبى تدقیق اني :ّايافتِ  ث َد

اٍلیي دس  .ُ اػتؿذ دُ  ثِ هقبالت پظٍّـی اختلبف دا% 10)کوتش اص ّب  خالكِػْن ًبچیضی اص  ٍ

ِ اص داًـگبُ علَم پضؿ کی آخ ب   اکثش هقبالت اسائِ ؿذُ  ،کٌگشُ ٍ دٍهیي ٍ   %7/86ٍ %64تشتی ت   )ث 

هَعبت اسائِ ؿ ذُ دس ّ ش دٍ   ثَدُ اػت. ثیـتشني دسكذ هَ آخب خبسج اص داًـگبُهشاکض اص  هبثقی

ػ بنش    ث َدُ ٍ ػ ْن   % 2/28ٍ %  40ّ ب ٍ ً ت ؿ غلی ) ث ِ تشتی ت       کٌگشُ هشثَى ثِ هؼ وَهیت 

  .ُ اػتهَهَعبت کوتش ثَد

ٍ دٍ کٌگشُ کیفیت هَهَعبت علوی اسائِ ؿذُ دس  اص آًدب کِ ،هدوَ  دس :گيريًتيدِتحثٍ

 ، الصم ٍ ه شٍسی اػت هٌلَة ًجَدُ قیقبتْب اص ًقٌِ ًظش پظٍّـی ٍ تَػعِ تدخالكِ هقبالت آً

 ذ. ًکبس گشفتِ ؿَ ّبی آتی، اتخبر ٍ ثِ کبسّبنی خْت ثْجَد ٍ استقبء علوی کٌگشُ ػت ساُا

ِکيفيرت،ظراختارارزياتيخالصِهقاالت،:کليذيکلوات ،کٌگررُبرةَّافضراٍهقالر

زيرظطحي
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هقذهِ

ٞيب ٚ   ثخؾ ٟٕٔي اص اسسجبعيبر فّٕيي، ثشٌيضاسي ٕٞيبيؾ    

ٞب ػٟز اسائٝ ٘شبيغ سحميمبر ٚ دػشبٚسدٞبي ػذيذ فّٕيي   وٍٙشٜ

ي فّيْٛ صيؼيشي ٚ   ٞيب  ثبؿذ ويٝ اسائيٝ ٔمبِيٝ دس ٌشدٕٞيبيي     ٔي

ٝ  دضؿىي ٔقٕٛالً اسصؿييبثي  . اػيز خالكيٝ ٔميبالر    كيٛسر  ثي

سحميك، حشويز   سٛػقٝ ٚ سؿذ ػٟز سٛا٘ذ ٔيٞبي فّٕي  وٍٙشٜ

ثٝ ػيٕز چـيٓ ا٘يذاص ٚ سضيٕيٗ ٌيبْ ثشداؿيشٗ دس ٘مـيٝ ساٜ        

حيبئض   ليٛر  ٚ ضيقف  ٘مبط ٚ ؿٙبخز سحميمبسي ٔشاوض آوبدٔيه

ٖ   ٞيب  اسيٌيز  ػيبػيز  دسٚ ثبؿذ خبكي  إٞيز  ٚ سٛػيظ ٔيذيشا

  .>1= ساٍٞـب ثبؿذدس آيٙذٜ  اػشايي ٔؼئٛالٖ

ضييب ٚ صيشػييغحي دس اِٚيييٗ ٚ دٚٔيييٗ وٍٙييشٜ عييت ٞٛاف 

ثب سالؽ ٕٞىبساٖ ٌشا٘مذس دس دا٘ـٍبٜ فّيْٛ   91ٚ  85ٞبي  ػبَ

كٛسر وشبثیٝ خالكيٝ   آٖ ثٝ ٘شبيغثشٌضاس ٌشديذ ٚ  آػبدضؿىي 

 ،ثذيٟي اػيز ويٝ ٔميبالر فّٕيي     .>2،1= ٔمبالر ٔٙشـش ٌشديذ

حشي چىيذٜ آٖ، ػٟز اػشفبدٜ سٛػظ ػبيشيٗ ٚ وبسثشدي ؿذٖ، 

، عشاحي ٔٙبػت ٚ ويفيز ٔغّٛثي ثبيذ اص اكَٛ ٍ٘بسؿي كحيح

عٛس دليك ثيٝ ػيبيشيٗ    ثشخٛسداس ثبؿٙذ ٚ اعالفبر ضشٚسي سا ثٝ

، ٞب ٞبي ٟٔٓ اسسمبء فّٕي وٍٙشٜ ٔٙشمُ ػبصد. ثٙبثشايٗ يىي اص ساٜ

اييٗ ويبس    ػيز. ا ٚ اخز ثبصخٛسد اص آٟ٘يب اسصيبثي خالكٝ ٔمبالر 

بْ ا٘ؼٞب  ثشاي فٙبٚيٗ ديٍشي اص وٍٙشٜسٛػظ ثقضي اص ٔحمميٗ 

ٖ  ثٟشأيسٛاٖ ثٝ سحميك  اص آٖ ػّٕٝ ٔي ،ٌشفشٝ اػز  ٚ ٕٞىيبسا

ٝ  ٔمبالر ثش سٚي 1385دس ػبَ  >3= دس ٞـيز دٚسٜ   ؿيذٜ  اسائي

فبسٔيبوِٛٛطي اييشاٖ ٚ   - دٞٓ سيب ٞفيذٞٓ( وٍٙيشٜ فيضيِٛيٛطي    

ٝ > 4=حؼيٙي  ٞيبي اسائيٝ ؿيذٜ ثيٝ      ثش سٚي ويفيز خالكٝ ٔمبِي

ديٛ٘ذ افضبء  كٛسر ػخٙشا٘ي يب دٛػشش دس دٕٞيٗ وٍٙشٜ ا٘ؼٕٗ

 ، ٘يض خالكٝ ٔميبالر حبضش سحميك دس. دس خبٚسٔيب٘ٝ اؿبسٜ ٕ٘ٛد

     ٚ صيشػيغحي اص   اِٚيٗ ٚ دٚٔييٗ وٍٙيشٜ فّٕيي عيت ٞٛافضيب 

ٔخشّف ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٌشفشٝ اػز، ثٝ ايٗ أييذ ويٝ،    صٚايبي

 ايؼيبد  ٞبي ٔـبثٝ طش ٚ ٔفيذ دس اػشاي وٍٙشٜسدس آيٙذٜ سحِٛي ٔ

 ٌشدد.

رٍغتررظي

ٔمغقييي ٚ -بِقييٝ ا٘ؼييبْ ٌشفشييٝ اص ٘ييٛؿ سٛكيييفي ٘ييٛؿ ٔغ

ُ  ايٗ دس اػشفبدٜ ٔٛسد ٔٙبثـٍ٘ش ثٛدٜ، ٚ  ٌزؿشٝ  سحميك ٘يض ؿيبٔ

فشاخٛاٖ ٚ دػيشٛساِقُٕ سٟييٝ ٔمبِيٝ     -1 :ؿٛد ٔؼشٙذار صيش ٔي

 آػيب ػبيز دا٘ـٍبٜ فّيْٛ دضؿيىي    ٔٛسد وٍٙشٜ دْٚ دس  وٝ دس

www.ajaums.ac.ir   ٖٔٛػٛد ثٛدٜ اػز، اِجشٝ ثٝ فشاخيٛا ٚ

دػشٛاِقُٕ وٍٙشٜ اَٚ ثٝ دِيُ فبكّٝ صٔب٘ي صيبد اص صٔبٖ اػشاي 

ٝ   -2آٖ، ٘شٛا٘ؼشيٓ دػششػي ديذا وٙيٓ(،  ٔميبالر   سٕيبْ خالكي

ٔٛػٛد دس اِٚيٗ ٚ دٚٔيٗ وٍٙشٜ عت ٞٛافضب ٚ صيش ػغحي، وٝ 

دظٚٞـي دا٘ـٍبٜ فّْٛ دضؿىي -كٛسر وشبثیٝ ٚ ٔؼّٝ فّٕي ثٝ

ٔشثيٛط ثيٝ   ٔىٕيُ  ُ فبيي  -3، >2،1= اػيز  ثٝ چبح سػيذٜ آػب

خالكٝ ٔمبالر ػخٙشا٘ي عت فضب دس دٚٔيٗ وٍٙشٜ  وٝ دس سٚص 

  وٍٙشٜ اسائٝ ؿذٜ أب دس وشبثیٝ چبح ٘ـذٜ ثٛد(

ٞيبي صييش    ػٙجٝ دٚ وٍٙشٜ اص ٔمبالر دس ايٗ ٔغبِقٝ، خالكٝ

( ٘ٛؿ ٔمبِيٝ  دظٚٞـيي   1 لشاس ٌشفشٙذ: ٚ اسصيبثي ثٙذي ٔٛسد عجمٝ

( سقييذاد 3٘ٛيؼييٙذٌبٖ،  ( ٚاثؼييشٍي ػييبصٔب٘ي 2 يييب ٔييشٚسي(، 

( اسصيبثي ٔحشٛايي ٚ ٔٛضٛفي خالكيٝ ٔميبالر،   4٘ٛيؼٙذٌبٖ، 

( ػبخشبس ٍ٘بسؿي وٝ خٛد ؿبُٔ: حؼٓ خالكيٝ ٔمبِيٝ، سقيذاد    5

( آدسع 6ٞييب، لبِييت يييب فشٔييز خالكييٝ ٔمييبالر،    وّيييذ ٚاطٜ

دس  ( ٔيضاٖ سىشاسي ثٛدٖ ٔمبالر7اِىششٚ٘يىي ٘ٛيؼٙذٜ ٔؼئَٛ 

سٛا٘ؼيز ٔيٛسد    ي ديٍشي ٘يض ٔيٞبي دظٚٞـ ؿبخق .دٚ وٍٙشٜ

سٛػٝ ٘ٛيؼٙذٌبٖ لشاس ٌيشد ِٚيي ثيٝ دِييُ فيذْ دػششػيي ثيٝ       

اعالفبر ٔٛسد ٘ؾش، أىبٖ ثشسػي آٟ٘ب ٚػٛد ٘ذاؿيز؛ اص ػّٕيٝ   

فٙٛاٖ دشٚطٜ ٔلٛثي وٝ ايٗ ٔمبِيٝ، ٔحليَٛ فّٕيي آٖ ثيٛدٜ     

ٞب ٚ ايٙىيٝ آييب ديشٚطٜ ٔيب دس      ٔيٗ وٙٙذٜ ٞضيٙٝأاػز، ػبصٔبٖ س

ٞيبي   ٔبٖ ٚػٛد داؿشٝ يب ٔٙفلُ اص ػبيش دشٚطٜ٘مـٝ ساٜ آٖ ػبص

 ٔلٛة ؿذٜ اػز.

دس دظٚٞؾ حبضش، ػٟز اسصيبثي ٔحشٛايي خالكٝ ٔميبالر،  

ٞيب ثيب    ٞبيي اػشفبدٜ ؿذ وٝ ا٘شخبة اييٗ وّييذ ٚاطٜ   اص وّيذ ٚاطٜ

وشبثیيٝ ٚ ٔحٛسٞيبي   دٚ ٔغبِقٝ وُ خالكٝ ٔمبالر ٔٛػٛد دس 

ٕٞيٝ آٟ٘يب اص    بًٚ سمشيجي  ؿيذ  حبكُدس اعالفيٝ وٍٙشٜ فشاخٛاٖ 

  ثٝ فجبسسي ٔٛضٛفبر اػبػي عت ٞٛافضب ٚ صيشػغحي ثٛدٜ ٚ
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ٞيب دس   ثبؿٙذ وٝ ٔمبالر اسائٝ ؿيذٜ دس وٍٙيشٜ   ثيبٍ٘ش ايٗ ٔي

٘يذ. اييٗ وّييذ    ا اي اص عت ٞٛافضب ٚ صيشػغحي ثيٛدٜ  چٝ صٔيٙٝ

أذاد ٚ ا٘شمبَ، ٔب٘ٙذ سخّيٝ ٞٛايي دضؿىي  -1ٞب فجبسسٙذ اص: ٜ ٚاط

 Travelعت ٔؼبفشر،   -2ٞبي ٞٛايي  ٔلذٚٔيٗ ٚ آٔجٛال٘غ

medicine عت ٞبيذشثبس -3( ثيٕبسي حشوز ٚ ثٟذاؿز دشٚاص 

عيت فضيب، آسشٚفيي فضيال٘ي ييب اص       -4 اوؼيظٖ ثب فـبس ثبال( 

سٚا٘ـٙبػي -5س فضب٘ٛسداٖ ٚ غيشٜ دػز دادٖ سشاوٓ اػشخٛاٖ د

ٞيبي ػؼيٕي ٚ    دس دشٚاص ٚ صيشػغحي: حٕبيز سٚا٘يي، ثيبصسٛا٘ي  

 ػيٛا٘ح -6سٚا٘ي ثقذ اص دشٚاص ٚ غٛاكي ٚ ػيبيش فٙيبٚيٗ ٔـيبثٝ    

، CO2  ٚO2ٞب ٚ عت ؿغّي ٔب٘ٙذ ٔؼيٕٛٔيز ثيب    ٔؼٕٛٔيز-7

اطيشار   ،ٞبي وبثيٗ ٞٛاديٕب، ٔؼيٕٛٔيز ثيب ٘يٛس ٚ كيذا     آاليٙذٜ

  ٝ عييت فّٕييييبسي   -8ثييب اؿيييقٝ ٚ غيييشٜ    دضؿييىي ٔٛاػٟيي

(operational medicine)   ٗ٘ىييبر دضؿييىي وييٝ حييي :

ؿيٛ٘ذ ويٝ خيٛد ؿيبُٔ: ؿيشبة، ثيٕيبسي        ٔٛسيز ؽيبٞش ٔيي  أٔ

 ، ػييٙذسْ ػييز ِييً(decompression) دادٖ فـييبس اصدػييز

(jet lag)    ٝٞيذٛوؼي، ثبسٚد٘شبِظيب  دسد ٚ حؼبػييز د٘يذاٖ ثي ،

ػجه ص٘ذٌي وٝ خيٛد   -9د٘جبَ سغييش فـبس ثبسٚٔششيه( ٚ غيشٜ 

ؿيبخق سيٛدٜ     ديىشػٙؼي(، ِيذيذ دشٚفبيُ، ؿبُٔ آ٘ششٚدٛٔششي

 Medical، ٔلشف اِىُ، دخب٘يبر ٚ ٔٛاد ٔخذس،  (BMI)ثذٖ

Fitness اػشب٘ذاسدٞبي آٔبدٌي ػؼٕب٘ي، اػشب٘ذاسدٞبي سٙبػت ،

 ؿغّي.  

 ٞبي فٛق، سٟٙب ٚاطٜ ػجه ص٘ذٌي ٔؼشميٕبً ٚاطٜ اِجشٝ اص وّيذ

الٖ وٍٙشٜ افالْ ٘ـذٜ ِٚي ٔٙؾيٛس ٘ٛيؼيٙذٜ اص   دس ٔحٛسٞبي و

ٌيشي خبكي اػز ويٝ دس   ِحبػ ٕ٘ٛدٖ ايٗ فٙٛاٖ، ثشاي ٘شيؼٝ

سٛا٘ٙذ دس ثييؾ   ٞب ٘يض ٔي خالكٝآٔذ. ثشخي اص آخش ثحض خٛاٞذ 

اص يه ٌشٜٚ لشاس ٌيش٘ذ ٔب٘ٙذ ثيٕبسي حشويز ويٝ ٞيٓ دس عيت     

ثٛد٘يذ ويٝ اِجشيٝ    فّٕيبسي ٚ ٞٓ دس عت ٔؼبفشر لبثُ ثشسػيي  

سؼضييٝ ٚ سحّييُ    .سقذاد ايٗ ٔمبالر چـٍٕيش ٚ لبثُ سٛػٝ ٘جٛد

 16٘ؼيخٝ   SPSS ٞب ٘يض ثب وٕه آٔبس سٛكيفي ٚ ٘شْ افضاس دادٜ

 ا٘ؼبْ ٌشديذ.

ّايافتِ

دٚ وٍٙشٜ ثيـششيٗ دسكذ ٔمبالر، ٔشثٛط ثٝ ٔمبالر دس ٞش

 205ويٝ دس اِٚييٗ وٍٙيشٜ اص ويُ      عيٛسي  ٔشٚسي ثٛدٜ اػز، ثٝ

 195( ٚ دس دٚٔيييٗ وٍٙييشٜ اص وييُ % 2/90ٔييٛسد   185ٔمبِييٝ، 

ثيٝ خيٛد اخشليبف دادٜ اػيز ٚ      ( سا% 4/90ٔٛسد   176ٔمبِٝ، 

ٔمبالر سحميمي ٚ دظٚٞـي سٟٙب ػٟٓ ٘بچيضي اصوُ ٔميبالر سا  

( ٚ دس % 8/9ٔييٛسد    20دس اِٚيييٗ وٍٙييشٜ  :ؿييبُٔ ؿييذٜ اػييز

دس دس اِٚيٗ وٍٙشٜ . ( 1(  ٕ٘ٛداس % 6/9ٔٛسد   19دٚٔيٗ وٍٙشٜ 

َ  ي ٔمبِيٝ، ٘ٛيؼيٙذٜ   205ٔؼٕيٛؿ   اص 1386ػبَ   % 64 ٔؼيئٛ

ٚ  اسسيؾ ػٕٟيٛسي اػيالٔي    دضؿيىي  فّْٛ اص دا٘ـٍبٜٔمبالر 

َ  ٘ٛيؼٙذٌبٖ 36% ٜ   ٔؼيئٛ ٘يذ. دس دٚٔييٗ   ثٛد اص خيبسع دا٘ـيٍب

 اص دا٘ـٍبٜ ٔؼئَٛ ٘ٛيؼٙذٌبٖ % 7/86ٔمبِٝ،  195 وٍٙشٜ ٘يض اص

ع اص خبس ٔؼئَٛ، ٘ٛيؼٙذٌبٖ % 3/13ٚ سٟٙب ايشاٖ  دضؿىي فّْٛ

 (.1ا٘ذ  ػذَٚ  ثٛدٜ دا٘ـٍبٜ

 

فطاٚا٘ئغّكا٘ٛاعٔماالتاضائٝقسٜزضاِٚيٗٚزٚٔيٗوٍٙطٜعة-1ٕ٘ٛزاض

ٞٛافضاٚظيطؾغحي

(٘ٛيؿٙسٌاٖزضاِٚيٗٚزٚٔيٗوٍٙطٜعةٞٛافضاaffiliationٚٚاتؿتٍيت-1خسَٚ

ظيطؾغحي

  وٍٙشٜ اَٚ وٍٙشٜ دْٚ

  دا٘ـٍبٜ آػب %(64ٔٛسد   132 %(7/86ٔٛسد   169

ٚاثؼشٍي 

 ٘ٛيؼٙذٌبٖ

خبسع اص   ٘ؾبٔي %( 6ٔٛسد    12 %( 3ٔٛسد   6

 غيش٘ؾبٔي %( 30ٔٛسد   61 %(3/10ٔٛسد   20 بدا٘ـٍبٜ آػ



 اهيز ًظاهی اصلٍ  سّزا جْاى تخؼ طة َّافضا ٍ سیزعطحی ّای کيفيت هقاالت کٌگزُ
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ُ  ٔـيخق ٌشدييذ ويٝ اص    2ثب ٔـبٞذٜ ػذَٚ  ٔميبالر   وي

دس وٍٙيشٜ اَٚ، ثيـيششيٗ دسكيذ ٔميبالر      ؿذٜ ٔشٚسي ثشسػي

ٚ دس وٍٙشٜ دْٚ ثيـيششيٗ دسكيذ    ثٛد٘ذاي  ٘ٛيؼٙذٜ سه (64% 

ٗ ٘ٛيؼيٙذٜ داؿيشٙذ.    3سيب   2ثيٗ ٔمبالر ( % 1/43  دس  ،دس ضيٕ

ٚ  5 ٔميبالر ٔيشٚسي، ثيٝ سشسييت     دٚٔيٗ وٍٙشٜ اص ثيٗ ٚ اِٚيٗ

داؿييشٙذ. دس ٔمييبالر  ٘ٛيؼييٙذٜ  4ٔمييبالر، ثيـييشش اص   3/12%

ٔيٛسد   5اي،  ٔٛسد يه ٘ٛيؼيٙذٜ  7دظٚٞـي ٘يض دس اِٚيٗ وٍٙشٜ، 

اي ثٛد٘ييذ،  ٘ٛيؼييٙذٜ 4ٔييٛسد ثيـييشش اص  8اي ٚ  ٘ٛيؼييٙذٜ 3سييب 2

سب  2ٛسد ٔ 7اي،  ٔٛسد يه ٘ٛيؼٙذٜ 4وٍٙشٜ دس دٚٔيٗ ٕٞیٙيٗ 

 .(2ػذَٚ   اي ثٛد٘ذ ٘ٛيؼٙذٜ 4ٔٛسد ثيـشش اص  8اي ٚ  ٘ٛيؼٙذٜ 3

دٞيذ، ثيـيششيٗ دسكيذ     ٘ـيبٖ ٔيي   3عٛس وٝ ػيذَٚ   ٕٞبٖ

ٞيب ٚ   ٔشثٛط ثٝ ٔؼيٕٛٔيز وٍٙشٜ يٗ ٚ دٚٔيٗ ٔٛضٛفبر دس اِٚ

وٕششيٗ دسكيذ دس   ( ثٛدٜ ٚ%2/28ٚ  %40ثٝ سشسيت  عت ؿغّي 

ٞيش ويذاْ     اِٚيٗ وٍٙشٜ ٔشثٛط ثٝ عت فضيب ٚ ػيجه ص٘يذٌي   

دس دٚٔييٗ وٍٙيشٜ ٔشثيٛط ثيٝ      ( ٚ%9/1( ٚ عت ٞبيذشثبس  5/1%

( ٚ  %1/4ٚ  %6/4ثيٝ سشسييت     ػجه ص٘يذٌي ٚ عيت ٞبيذشثيبس   

 ( ثٛدٜ اػز. %6/6ؼبفشر  ػٛا٘ح ٚ عت ٔ

( دس affiliationدس ػبخشبس ٔمبالر، ٚاثؼشٍي ٘ٛيؼٙذٌبٖ  

ٔيٛسد   15( ٚ %3/9ٔيٛسد    19وٍٙشٜ اَٚ ٚ دْٚ ثيٝ سشسييت دس   

( ٘بلق ثٛدٜ اػيز. دس ويُ ٔميبالر دٚ وٍٙيشٜ، ا٘يذاصٜ      7/7% 

ويٝ   عيٛسي  ٘ذاؿز. ثٝٔـخلي ثشاي سقذاد وّٕبر وّيذي ٚػٛد 

فيذد ٚ دس   9سقذاد وّٕبر وّيذي دس اِٚيٗ وٍٙشٜ ثيٗ كيفش سيب   

فذد ٔشغيش ثٛدٜ اػز. ا٘ذاصٜ حؼيٓ   7دٚٔيٗ وٍٙشٜ ثيٗ كفش سب 

وّٕبر دس وُ خالكٝ ٔمبالر دٚ وٍٙشٜ، ثييٗ ييه ديبساٌشاف    

 كيفحٝ( ٔشغييش ثيٛدٜ اػيز.     5اِي  4 چٙذ خظ( ٚ چٙذ كفحٝ  

آدسع اِىششٚ٘يىيي   دس فشاخٛاٖ، سغٓ افالٖ ؿفبف ٚ ٚاضح فّي

٘ٛيؼٙذٜ ٔؼئَٛ دس ٞيچ وذاْ اص خالكٝ ٔمبالر ليذ ٘ـذٜ ثيٛد.  

ثيشاي خالكيٝ   ٘ييض  اي  چيذٔبٖ ٚ لبِت ٔـخق ٚ سقشيف ؿيذٜ 

. ثشخيي اص ٔميبالر دس   دس وشبثیيٝ ٔشثٛعيٝ دييذٜ ٘ـيذ    ٔمبالر 

دٚ وٝ دس ثيٗ آٟ٘يب،  دٚٔيٗ وٍٙشٜ ثٝ كٛسر سىشاسي آٔذٜ اػز 

آٔذٜ ثٛد. يه ٔيٛسد اص  ٘يض  ػخٙشا٘ي دس دٛػششٞب ٔمبِٝ، فالٜٚ ثش

ؿذٜ، ػٝ خالكٝ ٘ييض ثيب   دس وٍٙشٜ دْٚ سىشاس  فيٙبً اِٚيٗ وٍٙشٜ

 يه ٔحشٛي ثب سغييش ثؼيبس ػضيي دس وٍٙشٜ دْٚ آٔذٜ اػز.

گيريتحثًٍتيدِ

سٛاٖ ثيبٖ ٕ٘ٛد وٝ ٟٕٔششيٗ ايشاد  ثش اػبع ٘شبيغ حبكّٝ ٔي

ٚ صيشػغحي، ٔشثٛط ثيٝ ٘يٛؿ   ٞبي عت ٞٛافضب  ٚاسدٜ ثٝ وٍٙشٜ

٘ٛيؿٙسٌأٖماالتٔطٚضيزضاِٚيٗٚزٚٔيٗوٍٙطٜعةتزضنس(تؼساز-2خسَٚ

ٞٛافضاٚظيطؾغحي

  دس وٍٙشٜ اَٚ دس وٍٙشٜ دْٚ

  يه %( 64  131 %( 35  68

سقذاد 

٘ٛيؼٙذٌبٖ دس 

 ٔمبالر ٔشٚسي

84  1/43)% 43  21 )% 3-2 

24  3/12 )% 11  5)% 4≥ 

3  1 )% 0  8 

3  1 )% 0  9 

  يه %( 4/3  7 %( 2  4

سقذاد 

٘ٛيؼٙذٌبٖ دس 

ٔمبالر 

 دظٚٞـي

7  6/3 )% 5  4/2 )% 3-2 

8  4 )% 8   9/3 )% 4≥ 

0  0  8 

1  0  9≥ 

ٞازضاِٚيٗٚزٚٔيٗوٍٙطٜعةٞٛافضاٚؾٟٓٔٛضٛػيوّيسٚاغٜ-3خسَٚ

ظيطؾغحي

سقذاد  دسكذ(  ٞب وّيذ ٚاطٜ سديف

 وٍٙشٜ دس اِٚيٗ

سقذاد  دسكذ( دس دٚٔيٗ 

 وٍٙشٜ

 (%7/9  19 (%6/16  34 أذاد ٚ ا٘شمبَ 

 (%6/6  13 (%3/7  15 عت ٔؼبفشر 

 (%1/4  8 (%9/1  4 سعت ٞبيذشثب 

 (%7/8  17 (%5/1  3 عت فضب 

 (%7/9  19 (%7/9  20 سٚا٘ـٙبػي 

 (%6/6  13 (%8/6  14 ػٛا٘ح 

 ٔؼٕٛٔيشٟب 

 ٚ عت ؿغّي

82  40%) 55  2/28%) 

 (%9/14  29 (%5/19  40 عت فّٕيبسي 

 (%6/4  9 (%5/1  3 ػجه ص٘ذٌي 

ٌٛ٘ٝ  ثذٖٚ ٞيچ 

Relevancy 

12  8/5%) 30  4/15%) 

وّيذٚاطٜ 2داساي 

ٕٞضٔبٖ دس يه 

 ٔمبِٝ

22  7/10%) 17  7/8%) 
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 ا٘ذويثبؿذ وٝ ديذٜ ؿذٜ سٟٙب  ٞب ٔي ٔمبالر اسائٝ ؿذٜ دس وٍٙشٜ

اوظش  ( اص ٘ٛؿ دظٚٞـي ٚ سحميمي ثٛدٜ ٚ%10اص ٔمبالر  وٕشش اص 

ٚ  ( اص ٘يييٛؿ ٔيييشٚسي  غييييش دظٚٞـيييي%90 حيييذٚد  آٟ٘يييب

ٞبي داخّيي   ٞفشٕيٗ وٍٙشٜ ثيٕبسي. دس ا٘ذ غيشآصٔبيـٍبٞي( ثٛدٜ

 152، اص وُ خالكٝ ٔمبالر ٔٛػٛد  1385دس ػبَ دا٘ـٍبٜ آػب 

ٔيٛسد( اص ٘يٛؿ   102ييب   % 1/67  ثيـششيٗ دسكذ ٔمبالر ٛسد (،ٔ

( اص ٘ٛؿ ٔيشٚسي ٚ  %6/27ٔٛسد   42دظٚٞـي ثٛدٜ ٚ ٔبثمي آٖ، 

. دسكيذ  >5= ٘ٛؿ ٌضاسؽ ٔٛسدي ثيٛدٜ اػيز   ( اص%3/5ٔٛسد   8

ييٗ  دٞيذ ٞٙيٛص ا   دبييٗ ٔمبالر دظٚٞـي دس ايٗ سؿشٝ، ٘ـبٖ ٔي

سؿشٝ ػبيٍبٜ ٔٙبػت خٛد سا ديذا ٕ٘ٙٛدٜ ٚ ٔحمميٗ فقبَ دس ايٗ 

ثبؿٙذ. ؿبيذ ثشيٛاٖ ثيب اخشليبف ثٛدػيٝ      صٔيٙٝ ثؼيبس ا٘ذن ٔي

ٔٙبػجي اص سحميمبر ثٝ ٔحمميٗ ٚالقي ٚ دس ٘ؾش داؿيشٗ ػيٛايض   

ثٟب ثٝ سحميمبر ثشسش، ثش ٔيضاٖ ٚ ويفيز ٔمبالر سحميمي ٚ  ٌشاٖ

ثٝ يبد داؿشٝ ثبؿيٓ ٔغبِت ٔشٚسي  دظٚٞـي دس ايٗ صٔيٙٝ افضٚد.

ؿٛد ٕٞيـٝ دس يه طٚس٘بَ والة يب ػيٕيٙبس اسائيٝ ٕ٘يٛد     سا ٔي

 ٞبي ٌضاف ؿٛيٓ. ٔشحُٕ ٞضيٙٝ ،ثشٌضاسي وٍٙشٜثب ثذٖٚ ايٙىٝ 

ٖ ويٝ  دٞيذ   ٘ـيبٖ ٔيي  حبضش ٞبي دظٚٞؾ  يبفشٝ  ٘ٛيؼيٙذٌب

ا٘يذ ٚ   ثيٛدٜ  آػيب  دضؿيىي  فّْٛ اص دا٘ـٍبٜ اوظش ٔمبالر، ٔؼئَٛ

آػب ثؼيبس وٕشش ثيٛدٜ اػيز ويٝ    دا٘ـٍبٜ بسع اص ػٟٓ ٔمبالر خ

ٔٙحلش ثٝ فشد  داليُ ٔشقذدي اص ػّٕٝسٛا٘ذ ثٝ  فّز ايٗ أش ٔي

سػيب٘ي   اعيالؿ  ،ٔٛسيز ٞٛافضب ٚ صيشػغحي دس دا٘ـٍبٜأثٛدٖ ٔ

ٜ ٘بٔٙبػت ٚ يب  ٞيب ػٟيز اػيشاي     اسسجبط ضقيف ثب ػبيش دا٘ـيٍب

ٛافضب ٞبي ٔـششن دس ايٗ صٔيٙٝ ثبؿذ. اٌشچٝ سؿشٝ عت ٞ عشح

ثبؿذ أب الصْ اػز اسسجبط فّٕي ثب  صيشػغحي سؿشٝ ٘ٛدبيي ٔي ٚ

ٞيبي   دس ػيبيٝ ٕٞىيبسي  سش ٕ٘يٛد سيب    ٞب سا ٌؼششدٜ ػبيش دا٘ـٍبٜ

أىب٘يبر دظٚٞـيي   ٔشخللييٗ ٚ  ثيشداسي اص   ثب ثٟيشٜ ٔـششن، 

سؿذ ٔغّٛة حبكُ  ،ٞب دا٘ـٍبٜٔٛػٛد دس ٔشاوض سحميمبسي ػبيش 

 ٌشدد. 

٘يض ٔـخق ٌشديذ وٝ دسكذي اص  دس ٔٛسد سقذاد ٘ٛيؼٙذٌبٖ

اِي ويٝ ايٙؼيب   ساي ثٛد٘ذ. ػ ٘ٛيؼٙذٜ 4ٔمبالر ٔشٚسي، ثيـشش اص 

اسائيٝ ييه خالكيٝ ٔمبِيٝ ٔيشٚسي       ٔغشح اػز ايٙىٝ آيب ٚالقيبً 

سقذاد ٘ٛيؼيٙذٜ داؿيشٝ   ايٗ ٕٞىبسي ٘يبص ثٝ  (ػخٙشا٘ي يب دٛػشش 

 ؟اػز

 ثيب  وٍٙيشٜ،  دٚ ٞيش  دس ؿذٜ روش اػبػي ٔٛضٛفبر ٔٛسد دس

 دييذٜ  ثشسػيي،  ػٟز ؿذٜ ٌشفشٝ وبس ثٝ ٞبي ٚاطٜ وّيذ ثٝ ٍ٘بٞي

ٝ  ٔشثٛط ٔمبالر دسكذ ثيـششيٗ وٝ ؿٛد ٔي  ٚ ٞيب  ٔؼيٕٛٔيز  ثي

 ٚ( %2/28 وٍٙيشٜ  دٚٔيٗ ٚ %40 وٍٙشٜ اِٚيٗ  ثٛدٜ ؿغّي عت

ٝ  وٕشيش  ديٍش اػبػي ٔٛضٛفبر ثٝ  ٚ الصْ. اػيز  ؿيذٜ  دشداخشي

 ٚ ؿيٛد  ديش  آسي وٍٙشٜ دس سحميمبسي ٞبيخأل ايٗ اػز ضشٚسي

ً  ؿيذٜ،  دشداخشٝ وٕشش ٔغبِت  حٛسٞيب دس ٔ ييب  ٌيشدد  سيش  دشس٘ي

ٔيٛسد   وٕشش لجُ ٞبي وٍٙشٜ دس وٝ ثبؿذ ٞبيي صٔيٙٝ دس فشاخٛاٖ،

 .اػز لشاس ٌشفشٝ سٛػٝ

دس ػبخشبس خالكٝ ٔمبالر ٘يض ايشادار لبثُ سيٛػٟي اص ٘ؾيش   

ٝ    ٍ٘بسؽ ٚػٛد داؿشٝ اػيز.   فشٔيز   فّييشغٓ اييٗ ٚالقييز وي

ثيبٖ ؿذٜ ثٛد، دس فشاخٛاٖ سذٚيٗ ٔمبِٝ ٘ٛؿشبسي دس دػشٛساِقُٕ 

اي ثيشاي خالكيٝ ٔميبالر ٚػيٛد      لبِت ٔـخق ٚ سقشيف ؿذٜ

ثٙييبثشايٗ فّٕىييشد ٔشفييبٚر داٚساٖ دس ا٘شخييبة  ٘ذاؿييشٝ اػييز.

خالكٝ ٔمبِٝ، فذْ سٛػيٝ داٚساٖ، ٚليز ٘بويبفي ثيشاي سٕيبع      

ٔؼذد ثب ٘ٛيؼيٙذٜ ٚ سليحيح ٔميبالسي ويٝ دس ٌيضيٙؾ اِٚييٝ،       

عجيك   .طيشٌيزاس ثيٛدٜ ثبؿيٙذ   أا٘يذ فٛأيُ س  سٛ ا٘شخبة ؿذ٘ذ ٔيي 

ثبيؼز ػبخشبس خالكٝ ٔمبِٝ ثٝ سشسيت  دػشٛساِقُٕ اسائٝ ؿذٜ ٔي

  ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ يب ٘ٛيؼٙذٌبٖ -2فٙٛاٖ ٔمبِٝ  -1 صيش سذٚيٗ ٌشدد:

 ٌيييشي ٘شيؼييٝ -6ٞييب  يبفشييٝ -5 سٚؽ ثشسػييي -4 ٔمذٔييٝ -3

 300سيب   250ؿيبُٔ  خالكٝ ٔمبِٝ حؼٓ  -8وّٕبر وّيذي  -7

ٝ وّٕٝ ثحيض   ،. اِجشٝ ثبيذ دس ايٙؼب روش وٙيٓ وٝ دس خالكٝ ٔمبِي

ايييٗ چييذٔبٖ ٔخلييٛف ٔميبالر دظٚٞـييي    آيييذ، ضيٕٙبً  ٕ٘يي 

   ثبؿذ. ٔي

سقيييذاد ٔميييبالسي ويييٝ ٚاثؼيييشٍي ػيييبصٔب٘ي ٘ٛيؼيييٙذٜ   

 affiliation  ْدس آٖ ٘بٔـخق ثٛدٜ ٘يض صيبد ثٛدٜ اػيز. الص )

زَٚ اػز ٘ٛيؼٙذٌبٖ ٔحششْ دلز ثيـششي دس ٘ٛؿشٗ ٔمبالر ٔج

 .فشٔبيٙذ

 ُ صادٜ دس سحمييك خيٛد اص ثخيؾ ٔيٛاد ٚ      عجبعجبيي ٚ فبضي

ٞب ٚ ٘شبيغ ٔميبالر دظٚٞـيي، ٚػيٛد ٔـيىالر ٍ٘بسؿيي       سٚؽ

سٛكييفي   ٔغبِقيبر  ٔغبِقيٝ دس  صٔبٖ ثٝ اؿبسٜ فّٕي چٖٛ فذْ
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 آٖ سـيخيق  ٚ ٘حيٜٛ  ثيٕيبسي  دليك ؿشح فذْ ،ٔٛاسد(%  26 

 سقيذاد  ثٝ بسٜاؿ فذْ ٚ ؿبٞذي -ٔٛسد دس ٔغبِقبر ٔٛاسد(%  59 

ثيبِيٙي   ٞبي ٚ وبسآصٔبيي وٛٞٛسر ٔغبِقبر دس ؿذٜ ٔفمٛد ٔٛاسد

اِجشيٝ   .>6=سا ٌيضاسؽ ٕ٘ٛد٘يذ    ٔيٛاسد( %  85 ٚ%  90 ثٝ سشسييت 

 اص ثييؾ  ": وٙذ ايٍٙٛ٘ٝ ٘مُ ٔي عجبعجبيي اص دظٚٞؾ اِىؼب٘ذسٚ

ٝ  ؿذٜ اسائٝ ٔمبالر ػْٛ اص دٚ ٝ  ثي  British ٔؼيالر  ٔؼٕٛفي

Medical Association  دس  ُ ٝ  ٔشاحي  ٚ ؿيٛ٘ذ  ٔيي  سد اِٚيي

  .>6= "داس٘ذ اكالحبر ثٝ ٘يبص ثبليٕب٘ذٜ ػْٛ يه اص%  98 حذٚد

Narine ٖخالكٝ ٔمبِٝ دظٚٞـيي سا   33ويفيز  ،ٚ ٕٞىبسا

آٟ٘يب  . اسصيبثي لشاس داد٘ذ ٔٛسد 1989دس ػبَ CMAJ دس ٔؼّٝ 

ٔغبِقييٝ،  سٚؽدس سحميييك خييٛد ثييٝ ٘مييق دس ؿييشح سىٙيييه  

٘شيبيغ   ٚ فذْ ٞٓ ساػشب ثٛدٖبة فٙٛاٖ ٔشغيشٞبي ٔغبِقٝ ٚ ا٘شخ

دس سقيذاد  ٞٓ چٙيٗ ثييبٖ ٕ٘ٛد٘يذ ويٝ    ٚ اؿبسٜ ٕ٘ٛد٘ذ ٞب  دادٜثب 

 ديـيٟٙبدار ٞبي ٔغبِقٝ ٚ  ٔحذٚديز ،صيبدي اص خالكٝ ٔمبالر

ويفييز ٔميبالر ٚ    .>7= ٘ذاؿيز ٞبي آسي، ٚػيٛد   ثشاي دظٚٞؾ

ٞيب سٛػيظ ٔحممييٗ     خالكٝ ٔمبالر ٔؼيالر فّٕيي ٚ وٍٙيشٜ   

ٛسد اسصيبثي ٚ ثشسػي ليشاس ٌشفشيٝ اػيز. چٙب٘یيٝ     ديٍشي ٘يض ٔ

 >Timmer =8ثيشداسي اص سٚؽ   حؼيٙي دس ٔغبِقٝ خٛد ثب ثٟيشٜ 

آيشٓ ثٛدٜ ٚ سٚايي ٚ دبييبيي آٖ ٘ييض سقيييٗ ؿيذٜ      19وٝ ؿبُٔ 

خالكٝ ٔمبالر دٕٞيٗ  ٔؼٕٛؿاػز، ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ سػيذ وٝ دس 

ي وٍٙشٜ ا٘ؼٕٗ ديٛ٘يذ افضيبء دس خبٚسٔيب٘يٝ اص ويفييز ٔغّيٛث     

ثشخٛسداس ثٛدٜ أب ٘ييبص ثيٝ ثٟجيٛد ويفييز خالكيٝ ٔميبالر دس       

 . >4=ٞبي آسي ٚػٛد داسد  وٍٙشٜ

ثشسػي ويفيز خالكٝ ٔمبالر دظٚٞـيي فبسٔبوٛاوٙٛٔييه   

َ  ٚ ٕٞىبساٖ Trakasسٛػظ  ٚ ٘ييض خالكيٝ    >9= 1997دس ػيب

ٚ ٕٞىيبساٖ    Dupuyٔمبالر ػٝ ٔؼّيٝ دسٔيبسِٛٛطي سٛػيظ    

ٚ  Narineيفيز ايؼيبد ؿيذٜ سٛػيظ    ٔقيبس و اػشفبدٜ اصثب  >10=

ٞبي ٔخشّف ٔمبِٝ  اِي اص ثخؾسػ 30ٚ دشػـٙبٔٝ  >7=ٕٞىبساٖ 

ٞيب چٙيذاٖ    وٝ ويفيز خالكٝ ٔمبِٝ ٘ذ، ٘ـبٖ داد2003دس ػبَ 

دس  ثبؿذ. ٔمبالر ٔيخالكٝ خٛة ٘يؼز ٚ ٘يبص ثٝ ثٟجٛد ويفيز 

دظٚٞـييي ثييش سٚي ويفيييز خالكييٝ ٔمييبالر ػييبخشبس يبفشييٝ   

 (structured  ػي ٚ ٝ دس ػيٝ    (nonstructured)بخشبس ٘يبفشي

ٔؼّٝ دضؿىي ٔشثٛط ثيٝ وـيٛسٞبي ثشيشب٘ييب، وب٘يبدا ٚ آٔشيىيب      

 BMG, CMAJ, JAMA ٔقيبس اسصييبثي   33(، ثب اػشفبدٜ اص

ٖ  Narineآٖ سحميك اص سب  32وٝ  ٌشفشيٝ ؿيذٜ    >7= ٚ ٕٞىيبسا

( Quality Scoreثٛد ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ سػيذ٘ذ وٝ ٕ٘شٜ ويفييز   

دس ثشاثش  74/0ػبخشبس يبفشٝ ثيـشش اص ػبخشبس ٘يبفشٝ   ثشاي ٔمبالر

57/0 ،001/0>p .داسي ثيشاي   عٛس ٔقٙي ثٝ أشيبصار( ثٛدٜ اػز

خالكٝ ٔمبالر ػبخشبس يبفشٝ ثيٗ ػٝ ٔؼّٝ ٔشفبٚر ٘جٛد أيب دس  

ٕ٘شٜ ويفيز  JAMAٔؼّٝ ٔٛسد خالكٝ ٔمبالر ػبخشبس ٘يبفشٝ 

، 54/0ُ دس ٔمبثييي 60/0داؿييز    BMG ٔؼّيييٝ ثييبالسشي اص 

05/0>p ) ٝسٛكيٝ ؿذٜ اػز وٝ ثٟشش اػز اػشفبدٜ اص خالك ٚ

 >.11=ٔمبالر ػبخشبس يبفشٝ افضايؾ يبثذ 

ثبؿيذ ويٝ ٔحممييٗ دس ثشسػيي اص ويفييز       الصْ ثٝ روش ٔي

ٞيب، اص   ٔمبالر ٚ خالكٝ ٔمبالر ٔٛػيٛد دس ٔؼيالر ٚ وٍٙيشٜ   

ٞبي ٔخشّفي اػشفبدٜ ٕ٘ٛد٘ذ، ثٝ فٙٛاٖ ٔظبَ، عجبعجيبيي ٚ   سٚؽ

سا ثب ٔغبِقٝ ٔشٖٛ  اي دس سٚؽ وبس خٛد دشػـٙبٔٝ >6=صادٜ  فبضُ

 اكيَٛ كيحيح   چٍٍٛ٘ي سفبييز  ػٟز آٔٛصؿي ٔشقذد ٔٙبثـ ٚ

ٓ   ثخؾ ٔٛاد ٚ سٚؽ دس ٘ٛيؼي ٔمبِٝ  ٞب ٚ ٘شبيغ ٔميبالر، سٙؾيي

ٝ  ثٝ ٚاسدٜ ٕ٘ٛدٜ ثٛد٘ذ، أب ثبيذ ثذا٘يٓ سٕبْ ٔمبالر ، آٟ٘يب  ٔغبِقي

 داساي ٔمبِيٝ دظٚٞـيي    وبُٔ ػبخشبس اص وٝ ٔمبِٝ دظٚٞـي ثٛدٜ

ثشخٛسداس ثٛد٘ذ ( ثحض ٚ ٘شبيغ ٞب، سٚؽ ٚ ٔٛاد ٞبي ٔمذٔٝ، ثخؾ

ٝ      >4=ٚ يب حؼيٙي  ٞيب دس   ػٟيز اسصييبثي ويفييز خالكيٝ ٔمبِي

دٕٞيٗ وٍٙيشٜ ا٘ؼٕيٗ ديٛ٘يذ افضيبء دس خيبٚس ٔيب٘يٝ، اص سٚؽ       

Timmer =8<   أيب  اػيشفبدٜ ٕ٘يٛد .  ٝ اوظيش خالكيٝ    اص آ٘ؼيب وي

 حذٚد ٗ وٍٙشٜ عت ٞٛافضب ٚ صيشػغحي دٚٔي ٔمبالر اِٚيٗ ٚ

ا٘ذ، ٘شٛا٘ؼيشيٓ اص ٞييچ ويذاْ اص اييٗ      اص ٘ٛؿ ٔشٚسي ثٛدٜ(، 90%

سٛا٘يذ ٔحيذٚديشي دس ثيٝ     ٞب اػشفبدٜ وٙيٓ. وٝ ايٗ خٛد ٔي سٚؽ

 ٞب دس ٔغبِقٝ ٔب ثبؿذ. وبسٌيشي ايٗ سٚؽ

ٞيبي   ؿذٜ ثشاي وٍٙشٜ ٔب ثيب وٍٙيشٜ   ايٙىٝ ٔحٛسٞبي افالْ

ٞبيي داسد، خٛد ٔفٟٛٔي لبثُ  ٛس چٝ سفبٚرٔـبثٝ دس خبسع اص وـ

ٞبي آٟ٘ب سا دس اييٗ   سٛاٖ غيشٔؼشميٓ ديـشفز ُٔ اػز وٝ ٔيأس

فشكٝ ٚ ٘مـٝ ساٜ آٟ٘ب سا ثشاي ػبِٟبي آسيي حيذع صد  ػيذَٚ    

ػبِت اػز ثذا٘يٓ وٝ ثب ٘ؾش ػٙؼي دس ٞـيشبد ٚ چٟيبسٔيٗ   (. 4
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ؿؾ ٔحيٛس وٍٙيشٜ    ،وٍٙشٜ ػبٔقٝ دضؿىي ٞٛا فضب دس ؿيىبٌٛ

بد ٚ دٙؼٓ آٟ٘ب سا دس ػٗ ديٍٛ آٔشيىب ايٍٙٛ٘ٝ افالْ وشد٘ذ: ٞـش

فّٕىشد ا٘ؼب٘ي، عت ٞذايشي، عت فضب، عت ٔؼبفشر، خؼشٍي 

 FAA. ٚ دضؿىي

ديظٚٞؾ ٔخشليش ليشاس    سشي وٝ ثبيذ سٛػيٝ اييٗ    ٘ىشٝ ٟٔٓ

ٝ دِيُ فذْ دػششػي ثٝ اعالفبر ٔميذٚس ٘ـيذ،   شفز ِٚي ثٌ ٔي

   ٝ ٞيبي   يبفشٗ دبػخ ثٝ ايٗ ػٛاَ اػز: چيٝ دسكيذي اص خالكي

ٔمبالسي ثٛدٜ ويٝ لجيُ اص فشاخيٛاٖ     ٔيبٖدظٚٞـي اسائٝ ؿذٜ، اص 

ٞب ثٝ چبح سػيذٜ ثٛد٘ذ  ٚ عجيقشبً ٘جبييذ دس وٍٙيشٜ اسائيٝ     وٍٙشٜ

ؿيذٜ، اص  ص ٔمبالر دظٚٞـي اسائيٝ  ؿذ٘ذ( ٚ ايٙىٝ چٙذ دسكذ ا ٔي

ٞبي ٔلٛة دا٘ـٍبٜ فّْٛ دضؿىي آػب، ؽٟٛس وشدٜ ٚ  دشٚطٜ ثيٗ

سِٛيذ آٖ فّٓ ٚ دا٘ؾ، اص ديؾ عشاحي ثٛدٜ ٚ دـشيجب٘ي ٔجيبدي  

ريشثظ دا٘ـٍبٜ سا ٘ييض ثيذ٘جبَ داؿيشٝ اػيز. اييٗ ؿيبخق، دس       

ٞيبي سٛػيقٝ ٚ ٘ميذ اص سفشبسٞيبي دظٚٞـيي دس ٔشاويض        ؿبخق

ٞبي ٔيٛسد ٘ؾيش ثيٝ    ٜ آوبدٔيه ثؼيبس حيبسي ٚ ؿبيؼشٝ اػز داد

ثشاي ايٗ ٔٙؾيٛس ٚ ػيبيش    ٘حٛ ٔمشضي اص ٘ٛيؼٙذٜ خٛاػشٝ ؿٛد.

( error correctionٞييبيي وييٝ ثييٝ سفييـ اؿييىبَ    فقبِيييز

 Actionضشٚسيؼز سب ثب فشايٙذ دظٚٞـي اص ػّٕيٝ  ا٘ؼبٔذ،  ٔي

Researchٕٞ ،ٛعيت ٞٛافضيب ٚ    ثٛدٖ ٚ اػشمبٔز دا٘ـىذٜ ؼ

ٞؾ  ٔٙغجك ثب ٘مـيٝ  دس ثمبي ٔحٛسٞبي اكّي دظٚ صيشػغحي

 . اِجشٝ ايٗ ٞذف، خٛدٔٛسد اسصيبثي وٕي ٚويفي لشاس ٌيشدسا ساٜ( 

عّجذ ٚ اييٗ ٘ٛؿيشبس دس ٘ؾيش ٘يذاسد ثيٝ آٖ       دظٚٞؾ ٔؼشمّي ٔي

 ثذشداصد.

دس ٔؼٕييٛؿ چييٖٛ ثيـييششيٗ سحميمييبر دس ايييٗ دٚ وٍٙييشٜ 

ٔقغٛف ثٝ ٔغبِقبر ٔشٚسي ثيٛدٜ ٚ ػيٟٓ ٔغبِقيبر دظٚٞـيي     

 ٞب ( اص ثشٌضاسي وٍٙش1ٜؿٛد:  ديـٟٙبد ٔي ثؼيبس ٘بچيض ثٛدٜ اػز،

 ثيٝ ٔٙؾيٛس سفيـ سىّييف ييب      اص ديؾ سقييٗ ؿذٜ   ٞبي دس صٔبٖ

ٔؼيبثمٝ ٌٛ٘ييٝ( دشٞيييض ؿيٛد چييٖٛ ٘شييبيغ اييٗ ٔغبِقييٝ ٘ـييبٖ    

( 2سٚد  ٞبي ا٘ؼبْ ٌشفشٝ ثٝ ٞذس ٔيٝ ٕٞٝ ٞضيٙ دٞذوٝ سمشيجبً ٔي

 ٔيٗأٞبي ثٙيبدي ٚ وبسثشدي س ٞبي الصْ ثشاي دظٚٞؾ صيشػبخز

(وٍٙطٜؾاال٘ٝتيٗإِّّيعةٞٛافضا1331چُٟٚٞكتٕيٗتٚ(2013ٔحٛضٞايفطاذٛاٖزٚٔيٗوٍٙطٜعةٞٛافضازضآخاٚقهتٚيىٕيٗت-4خسَٚ

61st  ICASM  

 ؿلز ٚ يىٕيٗ وٍٙشٜ ثيٗ إِّّي

 عت ٞٛافضب

48st  ICASM  
 چُٟ ٚ ٞـشٕيٗ وٍٙشٜ ثيٗ إِّّي

 عت ٞٛافضب

 

 دٚٔيٗ وٍٙشٜ عت ٞٛافضب دس آػب

 2012) 

 

ا٘شمبَ ٞٛايي: ؽشفيز ثبالي ػٛا٘ح ٞٛايي ٚ دشٚاصٞبي 

 عٛال٘ي ٔذر

وبسوٙبٖ دشٚاص: ثشسػي سٙبػت ا٘ذاْ، ٔؼبئُ وّيٙيىي ٚ 

 اسدٞبي دضؿىي اػشب٘ذ

 خغشار ٔحيغي

 ػفش ٞٛايي ٚ ٔٛاػٟٝ ثب ثيٕبسي

 اسصيبثي دضؿىي ٞٛايي 

 فٛأُ ا٘ؼب٘ي دس ايٕٙي دشٚاص ٚ ٞٛا٘ٛسدي

وٙششَ سشافيه ٞٛايي، ٞٛاديٕبٞب، عت ؿغّي ٚ ٔؼبئُ 

 دضؿىي

ٞبي ا٘ؼب٘ي ٚ  دشداصؽ اعالفبر، سذاخالر ػيؼشٓ

 اسٌٛ٘ٛٔيىٟب

  عت ٚ ثيِٛٛطي دشٚاص

 

 ٛا٘ٛسديوبسديِٛٛطي ٞ

 عت ٞٛافضب ٚ دظٚٞؾ

 

 اسصيبثي دضؿىي ٞٛايي

ٞبي دضؿىي دس ٞٛا ٚ دس عَٛ  اٚسطا٘غ

 ػفشٞبي ٞٛايي

 

 دشٚاص، عت ٞٛا٘ٛسدي ٚ آٔٛصؽ دشػشبس

 عت ٞبيذشثبس  دشفـبس(

 

 

 صيشػغحي ٚ ٞٛافضب عت سبسيخیٝ ٚ فّؼفٝ

 صيشػغحي ٚ ٞٛافضب عت دس ثبِيٙي ٞبي ػٙجٝ

 حیعلَم پایِ درطب َّافضا ٍ زیرسط

 سٚا٘ـٙبػي دشٚاص ٚصيشػغحي

 صيشػغحي ٚ ٞٛافضب عت دس ا٘ؼب٘ي فٛأُ

 صيشػغحي ٚ ٞٛافضب عت دس ثٟذاؿز

 اهذاد ٍ اًتقال َّایی بیواراى ٍ هصذٍهیي

ICASM: International Congress of Aviation and Space Medicine 
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ٞبي عت ٞٛافضب، ثشخالف ػبيش  ػيغ آصٔبيـٍبٜأٌشدد ٚ چٖٛ س

ٗ   ٞب، دشٞضيٙٝ ٔي دا٘ـىذٜ سٚ ؿبيؼيشٝ اػيز سٛػيٝ     ثبؿيذ، اص ايي

( سجيبدالر  3خبف ثٝ دظٚٞؾ دس ايٗ دا٘ـىذٜ ٔقغيٛف ٌيشدد   

ٞب ٚ ٔشاوض سحميميبسي ػٟيز    سشي ثب ػبيش دا٘ـٍبٜ فّٕي ٌؼششدٜ

سي ٔـيششن  ٞبي سحميميب  ػزة دظٚٞـٍش ػٛاٖ ٚ افضايؾ عشح

ٔٛسيز دا٘ـىذٜ، خيبف ثيٛدٜ ٚ احشٕيبَ    أ، اٌش چٝ ٔايؼبد ٌشدد

ٚػٛد چـٓ ا٘ذاص ٔـششن ثب ػبيش ٔشاوض آوبدٔيه، ثيبال ٘يؼيز.   

( ثشٌضاسي ػٕيٙبسٞبي ٘يٓ سٚصٜ، ٘ٝ ثٝ ٔٙؾٛس افغبي أشيبص ثيٝ  4

سٛا٘يذ دس   دضؿىبٖ فٕٛٔي، ثّىٝ دس ييه حيغيٝ سخلليي ٔيي    

ثٝ  ٞٛافضب ٚ صيشػغحي سشػيٓ ٘مبط وٛس دظٚٞؾ دس حيغٝ عت

 ٗ ٌٛ٘يٝ دس   ٔب وٕه ؿبيب٘ي ٕ٘بيذ. ؿبيذ ثشٌضاسي ػٕيٙبسٞبي ايي

دس دشػُٙ دشٚاصي، ثشٛا٘ذ ٔـيىالر سا   "ػجه ص٘ذٌي  "حيغٝ 

ٔيٗ ػيالٔز دس ػٕقييز   أسش ساٍٞـبي س ثشػؼشٝ وٙذ ٚ ؿبيؼشٝ

ٞبي ٔـششن  ( وٍٙش5ٜ اي فّٕي ٚ دظٚٞـي ثبؿٙذ. ٌٛ٘ٝٝ ٞذف ث

عٛس ٔظبَ اٌش وٍٙشٜ ٞٛا٘ٛسدي ٝ شٌضاس ٌشدد. ثسش ث ثب ٔفبٞيٓ ػبٔـ

ْ  ثشٌضاس ٔي ٞيبي آٖ ثيٝ عيت فّٕييبسي      ؿٛد، يىي اص ػيٕذٛصيٛ

 ٞيبي اييٗ فشكيٝ، دس آ٘ؼيب ٔغيشح ؿيٛد       اخشلبف يبثذ ٚ سبصٜ

سٛا٘يذ ٔىٕيُ دٚسٜ    ت ٞٛافضيب ٔيي  ع PhDا٘ذاصي دٚسٜ  ( سا6ٜ

ديشٚطٜ   ي، سقشيف ٚ اػشاي ٍٔبـدػشيبسي ثبؿذ سب دس آيٙذٜ دظٚٞ

سٛاٖ أيذٚاس ثٛد  كٛسر ٔي طش ٕ٘بيذ. دس آٖسايٗ حيغٝ الذاْ ٔ دس

ٞيبي آسيي ثيٝ     وٝ دسكذ لبثُ سٛػٟي اص ٔمبالر وٍٙشٜ دس ػبَ

( داٚسي ٔميبالر  7 ٔحلٛالر دظٚٞـي دا٘ـىذٜ اخشلبف يبثذ

سش ثشٌضيذٜ  سش اػشا ٌشدد سب ٔمبالر ثب ويفيز ٔغّٛة عٛس دليك ثٝ

دس ٔؼّٝ فّٕي  صْ ثشاي چبحويفيز الٚ دس وٍٙشٜ اسائٝ ٌشدد ٚ 

افضيبي ٞييبر فّٕيي ٚ    سـٛيك ( ثشاي 8داؿشٝ ثبؿذ دظٚٞـي 

ساٞىيبسي  وٍٙيشٜ،   ٚ اسائٝ ثٝوبس دظٚٞـي  ٔمبثُدا٘ـؼٛيبٖ دس 

 . ؿٛداسخبر 

تؽکرٍقذرداًي

دوشش فّيشضب فؼيٍشي دس ٞيذايز سيذٚيٗ     ٞبي اص سإٞٙبيي

 سـىش ٚ لذسدا٘ي سا داسيٓ. ٟ٘بيزايٗ ٔمبِٝ، 
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Quality assessment of abstracts appearing 

in the first and second Aerospace and 

Submarine Medicine Congress 

Jahanbakhsh Z1, *Nezami Asl A2 

Abstract 

Background: Seminars and congresses provide an academic 

atmosphere to present unpublished data and new scientific 

achievements. In this regard, assessing the quality of such 

academic events can play an important role in developing their 

scientific values and identifying their weaknesses. 

Materials and methods: In this descriptive, cross-sectional study, the 

abstracts   of the two recently held aerospace and submarine 

medicine congresses were evaluated. Descriptive statistics were 

used for data analysis.  

Results: Results showed that the majority of the presented articles 

(about 90%) were review articles and only about 10% of 

contributors had submitted original research studies. In addition, the 

affiliation of the corresponding author in most articles was AJA 

University of Medical Sciences (64% and 86.7% in the first and the 

second congress, respectively). Toxicity and occupational medicine 

were the most frequent subjects (40% and 28.2%, respectively). 

Conclusion: The results indicated that the quality of abstracts presented 

in both congresses was not satisfactory. It seems necessary to find 

a proper strategy to improve the scientific and research quality of 

such events in future. 

Keywords: Abstracts, Aerospace and submarine medicine, 

Congress 

 
1. PhD student in medical 

physiology, Faculty of aerospace 

and submarine medicine, AJA 

University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran 

2. Assistant Professor, Faculty of 

aerospace and submarine medicine, 

AJA University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran 

(*Corresponding author) 


