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 :خالصه

 ػفًَت ایي. ثبضذ هی ثستری ثیوبراى درهبًی ٍ ثْذاضتی هطکالت تریي ضبیغ از یکی ثیوبرستبًی ّبی ػفًَت :هدف و مقدمه

 .ضاًَذ  هار   هَجات  حتای  ٍ ًابراحتی  ًبتَاًی، ایجبد افتبدگی، کبر از زهبى افسایص ثیوبر، ثستری هذت ضذى طَالًی ثبػث ّب

. اسات  حیبتی ٍ ضرٍری اهری پرستبراى خصَظ ثِ ّب ثیوبرستبى کبرکٌبى توبهی ثرای ػفًَت کٌترل ّبی رٍش اصَل اجرای

 ضاذُ  اًجابم  ػوَهی ّبی ثخص کبرکٌبى تَسط ػفًَت کٌترل ّبی رٍش ٍ اصَل کبرگیری ثِ ٍ هیساى ثررسی ثب حبضر هطبلؼِ

 .است

ِ . است ضذُ اًجبم هقطؼی ٍ تَصیفی صَرت ثِ حبضر پژٍّص :پژوهش روش  در ضابلل  کبرکٌابى  از ًفار  313 آهابری  جبهؼا

 پرسطٌبهِ ٍ دهَگرافیک اطالػبت پرسطٌبهِ ضبهل دادّب گردآٍری اثسار. ثبضذ هی سجسٍار ٍاسؼی ثیوبرستبى ػوَهی ّبی ثخص

 .ثَد ػفًَت کٌترل

 ًارم  از استفبدُ ثب ّب دادُ اطالػبت، آٍری جوغ از پس. ضذًذ اًتخبة دسترس در ٍ احتوبلی لیر گیری ًوًَِ رٍش ثب ّب ًوًَِ

 .گرفت قرار تحلیل ٍ تجسیِ هَرد تَصیفی آهبر از استفبدُ ثب ٍ SPSS افسار

 ثیوبرساتبى  ػوَهی ّبی ثخص در ػفًَت ل کٌتر هَازیي رػبیت درخصَظ پژٍّص هَرد افراد ػولکرد داد ًطبى ًتبیج :نتایج

 .ثَد هتَسط حذ در ٍاسؼی

 لااا  ًویکٌٌاذ،  رػبیات  را ػفًَات  کٌتارل  هاَازیي  از ثرخی هطبلؼِ، هَرد افراد کِ است هطلت ایي ثیبًگر پژٍّص ًتبیج :بحث

 ّابی  اساتبًذارد  ثب هطبثق ّبیی ثرًبهِ ثیوبراى، سالهت خطرثَدى هؼرض در ٍ هَضَع ایي اّویت ثِ تَجِ ثب ضَد هی پیطٌْبد

 ّابی  ػفًَات  طریاق  از ثیوبراى هیر ٍ هر  هیساى از ّن تب ضَد گرفتِ ًظر در پرسٌل ثرای( WHO) جْبًی ثْذاضت سبزهبى

 . ضًَذ آگبُ ػفًَت کٌترل ّبی رٍش جذیذتریي از پرسٌل ّن ٍ ضَد کبستِ ثیوبرستبًی

 ػوَهی ّبی ثخص ػفًَت، کٌترل ثیوبرستبًی، ّبی ػفًَت :کلیدی واژگان


