فصلناهه علوی تخصصی طة کار
دوره چهارم /شواره چهارم /زهستاى /11صفحات8-13

ارتثاط کیفیت خواب تا سالهت عووهی در پرستاراى نوتت کار
*3

فرزانه رحینپور ،1فیاض سعیذی ،2علی فضلی ،2صاتر هحوذی
 .1ػضَ ّیأت ػلوی گزٍُ عت کبر ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ٍ خدهبت ثْداؽتی درهبًی هؾْد
 .2داًؾزَی پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ٍ خدهبت ثْداؽتی درهبًی ثبثل
 .3ػضَ ّیأت ػلوی گزٍُ عت کبر ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ٍ خدهبت ثْداؽتی درهبًی تْزاى
تبریخ دریبفت91/02/31:

تبریخ پذیزػ91/8/20:

چکیذه
هقذهه :کبر در ؽیفتّبی در گزدػ ثبػج احزات هٌفی فیشیَلَصیکی ،رٍاًی ٍ ارتوبػی ثز سًدگی فزدی پزعتبراى هیؽوَد
کِ ایي هَضَع ثِ دلیل تأحیز ثز ٍضؼیت عالهت ثیوبراى هی تَاًد ثز ٍضؼیت عالهت کل ربهؼِ ًیش تأحیزگوذار ثبؽود .ایوي
هغبلؼِ ثِ هٌظَر ثزرعی ارتجبط کیفیت خَاة ثب عالهت ػوَهی در پزعتبراى یکی اس ثیوبرعتبىّوبی آهَسؽوی ؽوْز ثبثول
اًزبم ؽدُ اعت.
روش تررسی :در ایي هغبلؼِ تَصیفی– تحلیلی هقغؼی  240پزعتبر ثِ صَرت عزؽوبری ٍارد هغبلؼوِ ؽودًد .دادُّوب ثوب
اعتفبدُ اس پزعؼًبهِ فزدی ،پزعؼًبهِ عالهت ػوَهی (ً ٍ )GHQ-28یش پزعؼًبهِ کیفیت خوَاة پیتشثوَر

()PSQI

روغآٍری ؽدًد .اعالػبت ثِ دعت آهدُ تَعظ آهبر تَصیفی ٍ ؽبخصّبی هزکشی ٍ آهبر اعتٌجبعی ؽوبهل آسهوَىّوبی
آهبری هزذٍر کبی ٍ  Kruskal-Wallisثب کوک ًزمافشار SPSSهَرد تزشیِ ٍتحلیل قزار گزفت.
یافتهها :ثِ عَر کلی ٍضؼیت عالهت ػوَهی  %36/7اس پزعتبراى هغلَة %58/1 ،تب حدی هغلَة ٍ ً %5/2بهغلَة ثوَد.
ّوچٌیي ٍضؼیت کیفیت خَاة  %34/3اس پزعتبراى در ٍضؼیت خَة ٍ  %65/7هبثقی در ٍضؼیت ًبهغلَة قوزار داؽوت.
ثیي کیفیت خَاة ٍ عالهت ػوَهی پزعتبراى ارتجبط هؼٌبداری ٍرَد داؽت (ّ ،)P>0/001وچٌیي ثیي تؼداد ؽویفتّوبی
ؽت ٍ کیفیت خَاة ارتجبط آهبری هؼٌبداری هؾبّدُ ؽد(.)P>0/001
نتیجهگیری :ثب تَرِ ثِ یبفتِّبی حبصل اس پضٍّؼ ثِ ًظز هیرعد عیبعتگذاریّبی هٌبعت در کؾَر ثزای ثْجوَد کیفیوت
خَاة پزعتبراى ضزٍری هیثبؽد.

*

ًَیغٌدُ هغئَل :آدرط پغتی :داًؾگبُ ػلَم پشؽکی تْزاى ،داًؾکدُ پشؽکی ،گزٍُ عت کبر ،تلفي02166551204 :

پغت الکتزًٍیکیsabermohammadi@gmail.com :
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هقذهه
خَاة یکی اس هْنتزیي چزخِّبی ؽجبًِرٍسی ٍ یک

ػَاقت آى هتَرِ ثیوبر ٍ پزعتبر هیؽَد(ّ .)9دد اصلی

الگَی پیچیدُ سیغوتؽوٌبختی اعوت .چزخوِ خوَاة ٍ

اس اًزبم ایوي هغبلؼوِ ثزرعوی ارتجوبط کیفیوت خوَاة ثوب

ثیداری یکی اس چزخِّبی ثیَلَصیکی اعت کِ تحت تبحیز

عووالهت ػوووَهی در پزعووتبراى ًَثووتکووبر در یکووی اس

ػولکزد فیشیَلَصیوک ،رٍؽوٌبیی ٍ توبریکی ،ثزًبهوِّوبی

ثیوبرعتبىّبی آهَسؽی ؽْز ثبثل هیثبؽد.

کبری ٍ عبیز فؼبلیتّب هیثبؽد(.)1
ّوچٌیي پزعتبری ؽغلی اعت کِ ثوِ عوَر هؾو ص
ؽبهل ؽیفتّبی ه تلف کبری هیثبؽد .کبرّوبی ؽویفتی

روش تررسی
ایووي هغبلؼووِ تَصوویفی– تحلیلووی ثوِ هٌظووَر ثزرعووی

ثبػج ت زیت ریتن عجیؼی عیزکبدیي هیؽَد کِ ثِ ّوویي

عالهت ػوَهی ٍ ارتجبط آى ثب کیفیوت خوَاة پزعوتبراى

دلیوول پزعووتبراى هؼوووَ اس ٍضووؼیتی ثٌووبم shift lag

ؽبغل در یکی اس ثیوبرعتبىّبی آهَسؽوی داًؾوگبُ ػلوَم

ٍ desynchronizeرًذ هیثزًد(ً .)2تبیذ ثزخی هغبلؼبت

پشؽکی ثبثل در عوبل  1389اًزوبم ؽود .ایوي ثیوبرعوتبى

ًؾبى دادُ اعت کِ پزعتبراى سى ًغجت ثِ پزعوتبراى هوزد،

دارای  240پزعتبر هیثبؽد .هحویظ پوضٍّؼ ث وؼّوبی

هؾکالت خوَاة ثیؾوتز ٍ عوالهتی ػووَهی پوبییيتوزی

ه تلف ایي ثیوبرعتبى ؽوبهل ث وؼّوبی داخلوی ،سًوبى،

دارًد(.)3

 ،ICUهزاقجت ٍیضُ قلت ،گَػ ٍ حلو ٍ ثیٌوی ،چؾون،

در کؾَر هب  %80ؽبغلیي عیغتن ثْداؽت ٍ درهبى را

ًَرٍلَصیًَ ،ساداى ٍ اٍرصاًظ ثَد.

پزعتبراى تؾکیل هیدٌّد کوِ درخوظ اٍل ارائوِ خودهبت

کلیِ ًوًَِّبی ایي پوضٍّؼ را پزعوتبراى سى ؽویفت

ثْداؽتی ٍ درهبًی هویثبؽوٌد ،ثوِ ّوویي ػلوت عوالهتی

کبر فبرؽالتحریل هقغغ لیغبًظ ثب عوبثقِ کوبری حوداقل

پزعتبراى هیتَاًد ثز کیفیت هزاقجت ارائوِ ؽودُ اس عوَی

یک عبل تؾکیل هیدادًد کِ در عَل یوک عوبل گذؽوتِ

آًْب ٍ ثز عالهتی ثیوبراى تأحیزگذار ثبؽد .ثزای رعیدى ثوِ

ثیؼ اس  6ؽت کبری در ّز هبُ داؽتٌد ٍ ثِ رش پزعوتبری

حداکخز کوبرایی در پزعوتبراى سم اعوت کوِ خوَد آًْوب

ؽغل دٍهی کِ ًیبس ثِ ؽت کبری داؽوتِ ثبؽودً ،داؽوتٌد.

افزادی عبلن ثبؽٌد(.)4

اًت بة ًوًَِّب ثِ صَرت عزؽوبری اًزبم گزفت.

پزعتبراى ،دچبر هؾکالت ؽدید خوَاة ّغوتٌد کوِ ایوي

دهَگزافیگ (عي ،رٌظٍ ،ضؼیت تأّول ،هیوبًگیي تؼوداد

اهز ،ػبهل خغزی ثزای تحت تأحیز قوزار گوزفتي عوالهت

ؽیفت ؽت در هبُ ،عبثقِ کبریٍ ،ضؼیت اقتربدی ،تؼداد

خَد آًْب( ،)5فؼبلیت ارتوبػی ٍ هغئَلیت خبًَادگیؽوبى

فزسًداى ،تؼداد ًَؽویدًیّوبی کوبفئیيدار در ؽوجبًِرٍس ٍ

اس قجیل ثبرداری ،تزثیت فزسًوداى ٍ غیوزُ هویثبؽود(.)6،7

هرووزد دارٍ)ً ،غو ِ فبرعووی پزعووؼًبهووِ General

ّوچٌیي کبر در ؽیفتّبی ه تلف هیتَاًد احزات هٌفوی

 )GHQ28(Health Questionnaire 28رْت ثزرعوی

دیگزی ثوز ػولکوزد ؽوغلی ،عوالهت فیشیکوی ،عوالهت

عالهت ػوَهی ٍ ًغ ِ فبرعی پزعؼًبهوِ Pittsburgh

رٍاًی ،سًدگی ارتووبػی ٍ هروزد دارٍّوبی ه تلوف ٍ

 )PSQI( Sleep Quality Indexرْت ثزرعی ٍضؼیت

عغح تحول تٌؼّوبی ؽوغلی داؽوتِ ثبؽود( ٍ )8هغولوب

کیفیت خَاة پزعوتبراى ثوَد .پزعوؼًبهوِ  GHQ28در

پزعتبراًی کِ اس عالهت ػوَهی قوَی ثزخوَردار ًیغوتٌد

عبل  1987تَعظ گلودثز

تْیوِ ٍ هوَرد ارسیوبثی قوزار

قبدر ً َاٌّد ثَد تب هزاقجتّبی خَثی ًظیز حوبیتّوبی

گزفت(.)10

فیشیکی ٍ رٍاًی اس ثیوبراى ثِ ػول آٍرًد کِ ایي اهز خغز

ایي پزعؼًبهوِ کوِ ؽوبهل  28عوَال هویثبؽود اس 4

اؽتجبّبت ٍ ثزٍس حَادث ؽغلی را ثب هیثوزد کوِ ًْبیتوب

هقیبط تؾکیل ؽدُ اعت :خزدُ هقیبط  :Aثوزای ػالیون

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2023-01-07

ثزرعوویّووبی ه تلووف ًؾووبى دادُ کووِ ثوویؼ اس %50

اثشار گزدآٍری اعالػبت ،ؽبهل پزعؼًبهِ هؾ ربت

 /11ارتثاط کیفیت خواب تا سالهت عووهی در پرستاراى نوتتکار

رغوی (عؤا ت  1تب  ،)7خزدُ هقیبط  :Bثزای اضغزاة

یافتهها

ٍ ثیخَاثی(عؤا ت  8توب  ،)14خوزدُ هقیوبط  :Cثوزای

در ایي هغبلؼوِ  210پزعوتبر ،پزعوؼًبهوِ را تکویول

اختالل در ػولکزد ارتوبػی(عوؤا ت  15توب  ،)21خوزدُ

ًوَدًد .هیشاى پبعخدّی ثزاثز  %87/5ثوَد .هیوبًگیي عوي

هقیووبط  :Dثووزای افغووزدگی ؽدید(عووؤا ت  22تووب .)28

 31/12±4/141عبل ثَد کِ ثیؾتزیي درصود گوزٍُ عوٌی

ًوزُگذاری ایي پزعؼًبهِ ( )GHQ28ثوز هجٌوبی عیوف

 30-35عبل ثِ دعت آهد %90/5 .اس افزاد تحوت هغبلؼوِ،

لیکزت هیثبؽود .در ایوي پزعوؼًبهوِ ثوزای ّوز عوَال

هتبّل ثَدًد ٍ  %7/1اس پزعتبراى اس ّیچ دارٍیوی اعوتفبدُ

اهتیبس0تب  3در ًظز گزفتِ هیؽَد ،ثِ عَری کِ پبعوخ ثوِ

ًویکزدًد .هیبًگیي عبثقِ کبر6/7 ،عبل ٍ هیوبًگیي تؼوداد

گشیٌِ اصال ًوزُ صفز،گشیٌِ در حود هؼووَلً :ووزُ یوک،

ؽیفت ؽت در هبُ 9/4ؽیفت ثَد .در ایوي هغبلؼوِ %36/7

گشیٌِ ثیؼ اس حد هؼوَلً :وزُ دٍ ٍ گشیٌِ خیلی ثیؾتز اس

اس پزعتبراى دارای عالهت ػوَهی هغلَة %58/1 ،دارای

حد هؼوَلً :وزُ عِ تؼل هیگیزد .عیوف اهتیوبسات ثویي

عالهت ػوَهی تب حدی هغلوَة ٍ  %5/2دارای عوالهت

 0-84هیثبؽد .در صَرتی کِ هزوَع ًوزات ثویي 0-27

ػوَهی ًبهغلَة ثَدًد(ردٍل.)1

ثبؽد ثِ ػٌَاى عالهت ػوَهی هغلَة ،ثیي ً 28-55ووزُ

هیبًگیي ًوزات پزعوؼًبهوِ عوالهت ػووَهی (-28

ثؼٌَاى عالهت ػوَهی تب حودی هغلوَة ٍ ثویي 56-84

 24/29±10/15(GHQثووَد کووِ در هحوودٍدُ تووب حوودی

ًوزُ ثِ ػٌَاى عالهت ػووَهی ًوبهغلَة در ًظوز گزفتوِ

هغلَة قوزار داؽوت %34/3 .اس پزعوتبراى دارای کیفیوت

هیؽَد .ایي پزعوؼًبهوِ تَعوظ دادعوتبى ٍ ّوکوبراًؼ
تزروِ ٍ اػتجبر آى ثِ دعت آهدُ اعت(.)11
پزعؼًبهِ  ،PSQIؽبهل  19هَرد ٍ هجتٌوی ثوز رٍػ

خَاة خَة ٍ  %65/7دارای کیفیوت خوَاة ثود ثَدًود.
ثزاثز  7/73ثَد کوِ در هحودٍدُ

هیبًگیي ًوزات پیتشثَر
ثد قزار داؽت(ردٍل.)2

خَد گشارػدّی هیثبؽد .ایي پزعؼًبهِ ثوزای ثزرعوی
ٍضؼیت کیفیت خَاة در یوک هوبُ گذؽوتِ هویثبؽود ٍ

جذول -1تؼییي هیشاى عالهت ػوَهی در افزاد هَرد پضٍّؼ

ؽبهل  7قغوت ثَدُ ٍ اهتیبس ّز قغوت ثیي  0-3هیثبؽد

فراوانی درصذ

کِ در هزوَع داهٌِ ًوزات ایوي پزعوؼًبهوِ ثویي 0-21
اعتً .ووزات ثوب تز هزثوَط ثوِ ٍضوؼیت خوَاة ثودتز
هیثبؽد ثِ عَری کِ ًوزُ≥ 5ثوِ ػٌوَاى کیفیوت خوَاة
ًبهغلَة در ًظز گزفتِ هیؽَد.

هتغیر
سالهت
عووهی

هغلَة()0-27

77

36/7

تب حدی هغلَة()28-55

122

58/1

ًبهغلَة()56-84

11

5/2

210

100

جوع

اػتجبر پبیبئی ٍ رٍایی ایي پزعؼًبهِ تَعظ عولیوبًی
ٍ ّوکبراى ثِ دعت آهدُ اعت( .)12در ایي هغبلؼِ هٌظَر
اس ًَثتکبری ،اًزبم کبر خوبرد اس عوبػت  7صوجح توب 6

جذول -2تؼییي هیشاى کیفیت خَاة در افزاد هَرد پضٍّؼ

در ایي هغبلؼِ ،رْت تزشیِ ٍ تحلیل دادُّوب اس آهوبر

کیفیت خواب

تَصیفی ٍ ؽبخصّبی هزکشی ٍ آهوبر اعوتٌجبعی ؽوبهل
آسهَىّبی آهوبری هزوذٍر کوبی ٍ Kruskal-Wallisثوب
کوک ًزمافشار ٍ SPSSیزایؼ  11/5اعتفبدُ ؽد.

جوع

خَة(<)5

72

34/3

ثد(≥)5

138

65/7

210

100
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هتغیر

فراوانی

درصذ
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در ایي هغبلؼِ ارتجبط هؼٌیداری ثیي عي ،تؼداد فزسًداى،

هغبلؼووبتی در سهیٌووِ عووالهت ػوووَهی ٍ کیفیووت خووَاة

تؼداد ًَؽیدًیّبی کبفئیيدار در رٍسٍ ،ضؼیت تأّل ثب

پزعتبراى اًزبم ؽدُ اعت .در هغبلؼِای دکتوز عولیوبًی ٍ

کیفیت خَاة ٍ عالهت ػوَهی دیدُ ًؾد( )P<0/05اهب

ّوکووبراًؼ در داًؾووگبُ ػلووَم پشؽووکی ایووزاى اًزووبم

ثیي کیفیت خَاة ٍ ٍضؼیت عالهت ػوَهی پزعتبراى

دادًوود( )12در حوودٍد  %37ربهؼووِ هووَرد هغبلؼووِ دارای

راثغِ هؼٌیداری ٍرَد داؽت (ّ )P>0/001وچٌیي ثیي

کیفیت خَاة ثد ثَدًدّ .وچٌیي در هغبلؼوِ ثوبقزی یوک

تؼداد ؽیفتّبی ؽت ٍ کیفیت خَاة ارتجبط آهبری

عووَم اس پزعووتبراى ثووزای خووَاة رفووتي اس دارٍ اعووتفبدُ

هؼٌبداری هؾبّدُ ؽد(.)P>0/01

هیکزدًد( .)20در هغبلؼِ  Copperهحزٍهیوت اس خوَاة
یک هؼضل ثزای پزعتبراى ثَد( ،)21سیزا هؾکالت حبفظِ

تحث
ًتبیذ حبصل اس هغبلؼِ در ارتجبط ثب عوالهت ػووَهی

کَتبُ هدت ٍ اؽکبل در توزکش ثِ ّوزاُ کوبّؼ دقوت در
کبرّب اس ػَاقت هحزٍهیت اس خَاة اعت.

دارای عالهت ػوَهی هغلَة ثَدُ ٍ حودٍد دٍ عوَم اس

پزعتبراى ؽیفت کبر ًغجت ثِ پزعوتبراى ثوب ؽویفت حبثوت

آىّب ()%63/3دارای عالهت ػوَهی تب حودی هغلوَة ٍ

عالهت ػوَهی پبییيتزی داؽتٌد ایي هحق هؼتقد اعوت

یووب ًووبهغلَة ثَدًوود .در هغبلؼووِای کووِ عووَسٍکی ٍ

کووِ ثْجووَد عووالهت ػوووَهی پزعووتبراى هغووتلشم داؽووتي

ّوکبراًؼ اًزبم دادًد  %31/2اس پزعتبراى دارای عوالهت

ؽوویفتّووبی کووبری حبثووت اعووت(ّ .)22وچٌوویي ٍ Ford

ػوَهی هغلوَة ٍ  %68/8در ٍضوؼیت ًوبهغلوَة قوزار

ً Kamerowؾبى دادًد ثیي کوجوَد خوَاة ٍ افغوزدگی

داؽتٌد( )14کوِ ثوب هغبلؼوِ هوب ّو وَاًی داؽوت اهوب در

ؽوودید راثغووِ هؼٌوویداری ٍرووَد دارد کووِ ثووب اعووتفبدُ اس

هغبلؼِای کِ ّ ٍTakahashiوکبراًؼ اًزبم دادًد ًؾوبى

ثزًبهِریشیّوبی صوحیح ٍ ایزوبد تغوْیالت ٍ تغییوزات

داد کِ  %72/7اس پزعتبراى دارای عالهت ػوَهی هغلوَة

هٌبعووت در ثزًبهووِ کووبری پزعووتبراى اس قجیوول ثزگووشاری

ثَدًد( )15کِ هغبیز ثب هغبلؼِ هب ثوَد ٍ در هوَرد کیفیوت

دٍرُ ّبی رٍاى درهبًی ثوزای پزعوتبراى ،کوبّؼ عوبػبت

خَاة در حدٍد یک عَم اس پزعوتبراى ( )%34/3کیفیوت

کبری پزعتبراى ،ارتٌبة اس اضوبفِ کوبری ،تخجیوت ؽویفت

خَاة خَة ٍ حودٍد دٍ عوَم اس آىّوب ( )%65/7دارای

پزعتبراى یب حداقل کبّؼ تؼداد ؽیفتّبی ؽت هیتوَاى

کیفیت خَاة ثد ثَدًد .در هغبلؼوِای کوِ در عوبل 2010

ثِ ثْجَد ٍ ارتقبء عوالهت پزعوتبراى کووک کوزد( .)23در

در تبیَاى اًزبم ؽد( %57 )16اس افزاد هَرد هغبلؼوِ دارای

هغبلؼِ هب ثیي کیفیت خَاة ٍ ٍضؼیت عوالهت ػووَهی

کیفیت خَاة ثد ثَدًد ( .)PSQI≤5در هغبلؼبت دیگز کِ

پزعتبراى ارتجبط هؼٌیداری ٍرَد داؽوت( ،)P>0/001در

در عووبل قجوول اس آى در تووبیَاى اًزووبم ؽوود ًیووش اکخزیووت

هغبلؼِای کِ ًَری ٍ ّوکبراًؼ اًزبم دادًود ثوِ ارتجوبط

پزعتبراى دچبر اختال ت خَاة ثَدًد( )17کِ ایي آهبر ثب

هؼٌوویدار ثوویي کیفیووت خووَاة ٍ کیفیووت سًوودگی اؽووبرُ

هغبلؼِ هب ّو َاًی داردّ .وچٌویي در هغبلؼوِای کوِ ثوز

هیکٌد( )24کِ ثب هغبلؼِ هب ّو َاًی دارد.

رٍی  418پزعتبر در تزکیِ اًزبم ؽود هیوبًگیي پیتشثوز
 7/46±3/58ثَد کِ در هحودٍدُ ثود قوزار داؽوت(ٍ )18

نتیجهگیری

ّوچٌیي هغبلؼوِای کوِ ثوز رٍی  190پزعوتبر در آهزیکوب

ثب تَرِ ثِ ًتبیذ حبصل اس ایي هغبلؼِ ٍ ثوب تَروِ ثوِ

اًزبم ؽدً ،ؾبى داد کوِ پزعوتبراًی کوِ در ؽویفت ؽوت

ایي کِ عالهت ربهؼِ هٌَط ثِ عالهت پزعتبراى اعوت ٍ

هؾغَل ثِ کبر ثَدُ ًغجت ثِ پزعتبراى رٍس کوبر خغوتگی

رْت کبّؼ ّشیٌِ ّبی ثْداؽتی -درهوبًی ،لوشٍم ایزوبد

ثیؾتز ٍ کیفیت خَاة پبییيتزی داؽتٌد( .)19در ایزاى ًیش

تغییزات عبختبری هٌبعت در ٍضؼیت ؽیفتّوبی کوبری
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ًؾبى داد کِ در حودٍد یوک عوَم اس پزعوتبراى ()%36/7

در هغبلؼِ کِ تَعوظ ّ ٍ Erinوکوبراًؼ اًزوبم ؽود

 ارتثاط کیفیت خواب تا سالهت عووهی در پرستاراى نوتتکار/12

هغبلؼبت دیگز در ایي سهیٌِ عَری عزاحی ؽًَد کِ ایوي

پزعتبراى ثیؼ اس پیؼ احغبط هویؽوَد ٍ ثبیود توب حود

.هؾکالت کوزًگتز ؽَد

ِاهکبى ؽیفت حبثت را در ثزًبهِ کبری پزعتبراى قزار داد ک

تقذیر و تشکر
در پبیبى ثدیٌَعیلِ اس کلیِ پزعوتبراى ؽوبغل در هزکوش
آهَسؽی– درهبًی هزثَعِ ٍ تالػّبی رٌبة آقبی دکتوز

الجتِ ایي اهز ًیبسهٌد ًیزٍی اًغبًی کبفی ٍ ثزًبهِریشیّبی
 اس هحودٍدیتّوبی ایوي.کالى در عغح کؾَری هیثبؽد
هغبلؼِ هیتَاى ثِ ایي ًکتِ اؽوبرُ کوزد کوِ تفوبٍتّوبی
، ًحَُ عبسگبری فزد ثب ؽیفت ّبی ه تلوف کوبری،فزدی

هرووغفیسادُ هؼبًٍووت هحتووزم پووضٍّؼ داًؾووگبُ ػلووَم

 صووداقت ٍ ؽووزایظ رٍحوی ٍ رٍاًووی افووزاد هووَرد،دقوت

ِ عووزکبر خووبًن دکتووز خفووزی دثیووز کویتوو،پشؽووکی ثبثوول

پضٍّؼ ثز پبع گَیی آًْب ٍ در ًتیزِ ثز ًتبیذ تبحیزگوذار

ٍ تحقیقووبت داًؾووزَیی داًؾووگبُ ػلووَم پشؽووکی ثبثوول

ٍ هیثبؽد کِ کٌتزل آًْب اس ػْدُ پضٍّؾگزاى خوبرد ثوَد

ّوچٌیي تالػّبی رٌبة آقبی حوید هْودیسادُ ًْبیوت

 هقغؼی ثَدى آى ثَد کوِ اهیود اعوت،اس دیگز هحدٍدیت

.تؾکز ٍ قدرداًی ثِ ػول هیآید
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