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 1دكتزاي ػلَم تزبیتی ٍ ػضَ ّیئتػلوی داًطگبُ آساد اسالهیٍ ،احد اردبیل ،اردبیل ،ایزاى
 2داًطجَي دكتزاي هدیزیت آهَسضی -ػضَ ّیئتػلوی داًطگبُ ػلَم پشضكی اردبیل (ًَیسٌدُ هسئَل)
 3كبرضٌبسی ارضد هبهبیی  -ػضَ ّیئتػلوی داًطگبُ ػلَم پشضكی اردبیل
 4كبرضٌبسی ارضد جغزافیبي پشضكی

چكيده
بب تَجِ بِ ًقص هْن هجالت در ًطز ػلن ٍ داًص ،ارسیببی آىّب اسًظز هحتَایی ضزٍري بِ ًظز هیرسد ّ .دف اس پژٍّص حبضز،
تحلیل هحتَاي هجلِ ػلوی -پژٍّطی سالهت ٍ هزاقبت ( )1394 -1391است .ایي پژٍّص اس ًَع تَصیفی هقطؼی است كِ
بِ تحلیل هحتَاي  97هقبلِ هٌتطزضدُ اس هجلِ سالهت ٍ هزاقبت بیي سبلّبي  1394 -1391پزداختِ است .دادُّب بب
استفبدُ اس ابشار سیبِّ ٍارسی گزدآٍري ٍ بب بِكبرگیزي اس ًزمافشار  Excelهَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفتٌد .جْت تحلیل
دادُّب اس آهبر تَصیفی ( تَسیغ فزاٍاًی ،درصد فزاٍاًی ٍ رسن جداٍل ٍ ًوَدار) استفبدُ گزدید .یبفتِّب ًطبى داد؛ اس هجوَع 381
ًَیسٌدُ در  97هقبلِ بزرسیضدُ ،سًبى ( )%61/71داراي هطبركت فؼبلتزي ًسبت بِ هزداى بَدًد .اكثزیت ًَیسٌدگبى
تحصیالت كبرضٌبسی ارضد داضتٌد ( .)% 49/5بز اسبس ًَع هطبلؼِ ،بیطتز هقبالت تحلیلی ( )% 63/91بَدًد ٍ بیطتزیي گزایص
هَضَػی هزبَط بِ رضتِ پزستبري ( )%30/ 93بَد .اسآًجبییكِ اكثزیت ًَیسٌدگبى در هقبالت هٌتطزضدُ در هقطغ سهبًی كِ
پژٍّص حبضز در آى صَرت گزفتِ را سًبى تطكیل دادًد ،لذا هیتَاى ًتیجِ گزفت؛ هطبركت سًبى در ػزصِ تَلید ػلن بیطتز
ضدُ ٍ حضَر پزرًگتزي دارًد .بب تَجِ بِ ایٌكِ بیطتزیي رٍش اًجبم هطبلؼبت اس ًَع تَصیفی  -تحلیلی ( )%63/91بَدُ است ٍ
بب در ًظز گزفتي اّویت بؼد هزاقبتی هجلِ ،اًتظبر هیرٍد هطبلؼبت ًیوِ تجزبی در بزًبهِریشيّبي آیٌدُ هسئَلیي هجلِ
هزاقبت ٍ سالهت هَردتَجِ قزار گیزد.
واژههاي كليدي :تحلیل هحتَاً ،طزیبت ،هجلِ ػلوی  -پژٍّطی هزاقبت ٍ سالهت
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