« عناوين طرحهاي تحقيقاتي از آذر ماه » 2931
 -2عنوان طرح تحقيقاتي

اندازه گيري فردي و محيطي ميزان غلظت ترکيبات BTEXبعنوان شاخص ترکيبات آلي فرار()VOCs
در سفره خانه هاي سنتي شهر همدان در سال 2931
مجري  /مجريان  :جمال مهرعلی پور -رزاق رحیم پور
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

اجرایی کردن سیاست گذاری ها

**********************
 -1عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي و تعيين اثر انتي باکتريال عصاره آبي -الكلي گياه پنيرك بر روي باکتري هاي هوازي –
اختياري دهان
مجري  /مجريان  :ابوالفضل غفوري خسروشاهی -لیال موسوي
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

اطالع رسانی در خصوص مزایای مصرف این گیاه در عفونت های دهان و دستگاه
گوارش
*********************

 -9عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي فاکتورهاي پيش بيني کننده قصد ازدواج در بين دانشجويان مجرد دانشگاه علوم پزشكي همدان با
بهره گيري از تئوري رفتار برنامه ريزي شده در سال 2931
مجري  /مجريان  :رضا شهرآبادي -سعید دشتی
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

توجه به نقش مهم والدین و دوستان دانشجویان در امر اقدام به ازدواج
**********************

 -4عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي تاثير سيستم مديريت کيفيت( )ISOبر ميزان رضايتمندي بيماران بستري موقت ،بخش اورژانس
مجري  /مجريان  :وحید آقامحمدي
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران بیمارستانها و برنامه
ریزان نظام سالمت

پيام پژوهش

قبل از استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ،بررسی الزم در زمینه وجود بستر مناسب و
امکان بکارگیری آن به خصوص در محیط های آموزشی و درمانی می بایستی مورد
بازنگری قرار گیرد و بکارگیری آن در سازمان ،مستلزم تعهدمدیریت ارشد آن سازمان
است و با تغییر مدیریت ها دچار چالش شده و بعد از مدت کوتاهی اثر آن کمرنگ خواهد
شد و عمالٌ نمی تواند برای مشتری رضایتمندی به دنبال داشته باشد.

**********************
 -5عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي فرايند الكترو /پرسولفات با الكترودهاي آندي آهن در حذف آنتي بيوتيک سقترياکسون
از محيط هاي آبي

مجري  /مجريان  :محمد رضا سمرقندي -الهام نظري -محبوبه صدري –جمال مهرعلی پور
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

اجرایی کردن سیاست گذاری ها

**********************

 -6عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي فرايند توام ازن زني و پرسولفات در حذف آنتي  SDSاز محيط هاي آبي
مجري  /مجريان  :محمدرضا سمرقندي -بهناز چاردولی -شقایق حاجی شاهی -جمال مهرعلی پور
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

اجرایی کردن سیاست گذاری ها

**********************

 -7عنوان طرح تحقيقاتي

مطالعه اپيدميولوژيک بيماري تب راجعه آندميک در استان همدان از سال  2978تا 2931
مجري  /مجريان  :دكتر منصور نظري – علی نجفی – عباس مرادي
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

با آموزش بیشتر روستاییان و بازسازی منازل و محل نگهداری حیوانات و
جداسازی منازل مسکونی از محل نگهداری حیوانات اهلی می توان فراوانی این
بیماری را کاهش داد.

مدیران

**********************
-8عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي وضعيت روشنايي مدارس در شهر همدان در سال تحصيلي 32-31
مجري  /مجريان  :محمد یاري -حسین خالقی مجد – محمد كریمی
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

مدیران نظام مهندسی استان

اعمال حساسیت ویژه در طراحی سیستم روشنائی کالس های درس در
سطوح مختلف

**********************

 -3عنوان طرح تحقيقاتي

رعايت موضوع اصالح الگوي مصرف رعايت موضوع اصالح الگوي مصرف
مجري  /مجريان  :حمید بورقی
همکاران طرح :حسین وكیلی مفرد ،محمدرضا امیري ,عسکر صفی پور افشار
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

توسعه سیستمهای اطالعات سازمانی موثر و افزایش بهره وری

**********************
-21عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک ،پاتولوژيک ،سير باليني و درمان بيماري هاي خود ايمني
تاولي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان فرشچيان همدان طي سال هاي 2978 - 2932
مجري  /مجريان :دكتر محمود فرشچیان ،دكتر محمدرضا سبحان ،دكتر مریم تمیمی ،دكتر مریم رسولی
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران بهداشت و
درمان استان

پيام پژوهش

در هراستان براساس خصوصیات بومی و نژادی و تفاوتهای اقلیمی شیوع و شدت بیماری متفاوت
است و براساس امکانات استانی خدمات متفاوتی ارائه خواهد شد .نتایج این تحقیق شرایط بومی
شناسی بیماریهای درمانی ایمونوبولوس را برای بیماران همدانی دراین اقلیم مشخص کرده است
**********************

-22عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ميزان شيوع بيماري گال و فاکتور هاي موثر بر آن در زندان مرکزي همدان در سال 2931
مجري  /مجريان  :دكتر منصور نظري – مصطفی انواري پیمان – عباس مرادي
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

با آموزش های الزم در زمینه این بیماری و رعایت سایر موارد حاکم در زندان که در ارتباط با
این بیماری هستند می توان در کاهش مورد ابتال و انتقال بیماری به دیگران موثر واقع شد
**********************

 -21عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي همدان از پايگاه هاي
چندرسانه اي پزشكي موجود در کتابخانه ملي ديجيتال
مجري  /مجريان  :سمیه حسینی راد ،مریم پاشائی
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

جهت استفاده بهتر و موثر تر از پایگاه های چندرسانه ای خریداری شده و همچنین جهت
جلوگیری از اتالف هزینه نیاز به برنامه ریزی و تجهیز امکانات می باشد
**********************

-29عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي سرولوژي بروسلوز در بيماران  HIVمثبت در استان همدان
مجري  /مجريان  :دكتر فریبا كرامت
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

شیوع بیماری بروسلوز در بیماران  HIVمثبت باالتر از جمعیت عادی در جامعه نیست

مدیران

**********************
-24عنوان طرح تحقيقاتي

ارزيابي برنامه اصالحات در سيستم آموزش پزشكي عمومي  ،مبتني بر برنامه تماس زودرس با بيمار در مقطع
علوم پايه در بخش هاي داخلي – جراحي – کودکان دانشكده پزشكي همدان در سال 2931-39
مجري  /مجريان  :دكتر محمد علی سیف ربیعی-دكتر فهیمه مقصودي-دكتر مسعود اثنی عشري
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران و سیاست گزاران

پيام پژوهش

تغییر نگرش و برنامه ریزی وارتقای کیفیت آموزش

**********************
-25عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه کارايي فرايند الكتروفنتون و فرايند فنتون در حذف کروم شش ظرفيتي در حضور سيانيد
به عنوان مداخله گر از محيط هاي آبي
مجري  /مجريان :الهام حسینی  -مصطفی جهانبخش
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

مدیران

********************
-26عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي فرايند الكترو/آهن دو ظرفيتي/پرسولفات با الكترودهاي آهن در حذف

سورفاکتانت آنيوني سديم دودسيل سولفات ( ) SDSاز محيط هاي آبي
مجري  /مجريان :محمد رضا سمرقندي -جمال مهرعلی پور -امیر شعبانلو – یوسف پورعشق
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

اجرایی کردن سیاست گذاری ها
**********************

-27عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ارتباط بين بيهوشي هيجاني،استرس شغلي وکيفيت زندگي درپرستاران شاغل در
بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهرهمدان سال 2931
مجري  /مجريان :دكتر فاطمه چراغی – طیبه حسن طهرانی
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

کیفیت زندگی پرستاران در بعد روانی کمتر از بعد جسمانی بود.و مدیران در ایجاد زمینه
مناسب روانی برای پرسنل در بیمارستان باید توجه ویژه ای داشته باشند
**********************

-28عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي استراتژي مداخلهاي خنککننده براي کاهش استرين حرارتي در آتش نشانان
مجري  /مجريان  :مهدي محمدیان مستانآباد
رديف

1

گروه مخاطب
مدیران سازمان آتشنشانی

پيام پژوهش
استفاده از روشهاو استراتژیهی کاربردی کاهش استرین حرارتی در سالمت آتشنشانان بسیار
مؤثر خواهد بود.

**********************
-23عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي تاثير نانوذرات اکسيد منيزيم بعنوان کمک منعقد کننده در حذف سيانيد از محيط هاي آبي با استفاده از
فرايند الكتروکواگوالسيون با الكترود آلومينيوم

مجري  /مجريان  :جمال مهرعلی پور -امیر شعبانلو – یوسف پورعشق
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

اجرایی کردن سیاست گذاری ها

**********************
-11عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد پرستاران  ،از نحوه مراقبت از راه هوايي بيماران بستري
در بخش هاي مراقبت ويژه مراکز آموزشي درماني شهر همدان
مجري  /مجريان  :سمیه نصیري
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

مدیران خدمات بهداشتی درمانی ،افزایش حجم کاری پرستاران بی شک بر روی عملکرد آنها تاثیر منفی خواهد
مدیران پرستاری پایین دستی و باال گذاشت که نتیجه آن ماندگاری بیشتر بیمار در بخش و تحمیل هزینه اضافی بر
سیستمهای بهداشتی و تحمیل هزینه بیشتر بر خانواده بیمار خواهد بود
دستی

**********************
-12عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي رابطه اختالالت اسكلتي – عضالني و کيفيت زندگي در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي
دانشگاه علوم پزشكي شهر همدان در سال 31
مجري  /مجريان  :مهتاب عزیزي ،زینب بارونی زاده
رديف

2

گروه مخاطب

مدیران بیمارستانها

پيام پژوهش

کیفیت زندگی پایین و اختالالت اسکلتی عضالنی یکی از عوامل تهدید کننده سالمت
پرستاران است بنابراین توصیه میشود مدیران و مسئوالن به منظور حفظ سالمت این قشر
از جامعه در جهت بهبود کیفیت زندگی و شرایط محیطی آنان اقدامات الزم را لحاظ نمایند.
**********************

-11عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي فرايند توام ازن زني و پرسولفات در حذف آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين از محيط هاي آبي
مجري  /مجريان  :علی رضا رحمانی -جمال مهرعلی پور -امیر شعبانلو
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

اجرایی کردن سیاست گذاری ها

**********************

-19عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي فرايند الكتروکواگوالسيون با الكترودهاي ترکيبي در حذف آرسنيک ( )Vاز محيط هاي آبي
مجري  /مجريان  :محمد رضا سمرقندي-جمال مهرعلی پور -امیر شعبانلو – حسن ذوالقدر نسب
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران

پيام پژوهش

اجرایی کردن سیاست گذاری ها

*********************
-14عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ميزان آلودگي هاي انگلي روده اي در دامداران و دامهاي آنها در شهرستان همدان در سال 2932
مجري  /مجريان  :امیر حسین مقصود – رسول جعفري
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران مراکز بهداشتی درمانی

پيام پژوهش

با آموزش های الزم در زمینه بیماریهای انگلی و راههای انتقال آنها به انسان می توان
در کاهش موارد ابتال و عوارض آنها موثر واقع شد
**********************

 -15عنوان طرح تحقيقاتي
مجري  /مجريان  :افشين فرهانچي/زهره رحيمي  /فرشاد فراهاني /دلجواحسان ثقه ئي

رديف
2

گروه مخاطب
مديران بيمارستان

پيام پژوهش
بكار گيري نتايج ناشي از مديريت ريسک براي جلوگيري و کاهش عوارض
احتمالي

**********************
 -16عنوان طرح تحقيقاتي

عنوان طرح تحقيقاتي :شناسايي و بررسي تنوع ژنتيكي فاکتور هاي ويروالنس سويه هاي استافيلوکوك اورئوس مقاوم و
حساس به متي سيلين ايزوله شده از نمونه هاي کلينيكي و ناقلين شاغل در مراکز درماني
مجري  /مجريان  :دکتر محمد رضا عربستاني ،دکتر سيد فضل اهلل موسوي ،دکتر محمد يوسف عليخاني ،همكاران اصلي
طرح :
دکتر محمد نجفي مصلح ،دکتر عباسعلي ايماني فوالدي ،دکتر سيد حميد هاشمي ،دکتر فاتح رحيمي ،زهرا کريمي تبار،
وجيهه سادات نيک بين
رديف
2

گروه مخاطب
مديران

پيام پژوهش
کاهش هزينه هاي ناشي از عفونت ها براي بيمه هاي تكميلي  ،اختصاص بودجه
اي کمتر براي بيماري هاي عفوني

**********************
 -17عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي مولكولي ژن هاي کرباپنماز در سويه هاي انتروباکترياسيه مقاوم به آنتي بيوتيكهاي کارباپنم و سفالوسپورينهاي نسل
سوم جدا شده از نمونه هاي باليني و تعيين ارتباط کلونال آنها با روش )PFGE (pulsed-field gel electrophoresis
مجري  /مجريان  :دکتر محمد يوسف عليخاني (نگارنده)

رديف
2

گروه مخاطب
مديران

پيام پژوهش
کاهش هزينه هاي ناشي از عفونت ها براي بيمه هاي تكميلي  ،اختصاص بودجه
اي کمتر براي بيماري هاي عفوني

**********************
-18عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرستاران بخش مراقبت هاي ويژه از تازه هاي پروتكل 1121 CPR

مجري  /مجريان :
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

مديران خدمات بهداشتي

با توجه به نتايج اين پژوهش پيشنهاد ميشود در بازآموزي پرستاران ،احياي قلبي

درماني ،مديران پرستاري

ريوي بر اساس دستورالعمل هاي جديد تدريس شود تا دانش پرستاري در اين

پايين دستي و باال دستي

زمينه افزايش يابد .همچنين آموزش اصولي مي تواند منجر به افز ايش
نگرش پرستاران در شروع اجراي احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته

و

افزايش ميزان موفقيت عمليات احياء قلبي ريوي گردد ؛ لذا برگزاري مكرر
کارگاه ها و دوره هاي آموزشي به صورت تئوري و عملي بر اساس
آخرين دستورالعمل هاي احياء قلبي ريوي توصيه مي شود.

**********************
 -13عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ميزان آلودگي به ژيارديا و بالستوسيستيس در کودکان زير  21سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني
شهرستان همدان در سال 2931

مجري  /مجريان  :امير حسين مقصود – مرضيه اسدي– دکتر ايرج صديقي
رديف
2

گروه مخاطب
مديران مراکز بهداشتي
درماني

1

سياست گذاران

پيام پژوهش
با آموزش هاي الزم در زمينه ژيارديا و بالستوسيستيس و راههاي انتقال آنها به
انسان مي توان در کاهش موارد ابتال و عوارض آنها موثر واقع شد.
تدوين قوانيني در جهت اجراي برنامههاي آموزش بهداشت در رسانه ها موجب
ارتقاي سطح آگاهيهاي بهداشتي جامعه و سالمت ايشان ميگردد.
**********************

 -91عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ميزان بهره مندي بيماران مبتال به عفونت  HIV/AIDSاز خدمات بهداشتي مصوب وزارت
بهداشت درمان وآموزش پزشكي دراستان همدان از سال  2976تا 2932

مجري  /مجريان  :الهام هوشمند/محمد ساعتچي
رديف
2

گروه مخاطب
مديران بهداشتي

پيام پژوهش
با توجه به اهميت بيماري ايدز و هزينههايي که کشور براي کنترل و درمان اين
بيماري مي پردازد ،بهتر است برنامه ريزان بهداشتي با توجه به نتايج اين تحقيق
نقاط قوت و ضعف خود راشناسايي کرده و در جهت کنترل هر چه بهتر اين بيماري
گام بردارند.

**********************
 -92عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ميزان آلودگي به تکياختههاي رودهاي در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهرستان همدان
در سالهاي 2931-9

مجري  /مجريان  :امير حسين مقصود – مرضيه اسدي
رديف
2

گروه مخاطب
مديران مراکز بهداشتي
درماني

1

سياست گذاران

پيام پژوهش
با آموزش هاي الزم در زمينه آلودگيهاي انگلي و راههاي انتقال آنها به انسان
ميتوان در کاهش موارد ابتال و عوارض آنها موثر واقع شد.
تدوين قوانيني در جهت اجراي برنامههاي آموزش بهداشت در رسانهها موجب
ارتقاي سطح آگاهيهاي بهداشتي جامعه و سالمت ايشان ميگردد.
**********************

 -91عنوان طرح تحقيقاتي
ارزيابي سطح کيفيت کتابخانههاي دانشگاه علوم پزشكي همدان با استفاده از مدل مديريت کيفيت بنياد اروپايي ()EFQM

مجري  /مجريان  :دکتر حسين وکيلي مفرد ،دکتر فرحناز صدوقي ،مرتضي همت
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب

ارتقاء سطح کيفيت کتابخانههاي دانشگاه علوم پزشكي

مديران کتابخانهها و مراکز
اطالع رساني دانشگاه

**********************
 -99عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي همخواني تشخيص ضايعات منجر به مرگ ناشي از تروماي به سر با استفاده از دو روش اتوپسي مجازي و اتوپسي
کالسيک

مجري  /مجريان  :سعيد افضلي
رديف

گروه مخاطب
مديران

2

پيام پژوهش
کاهش هزينه ها – کاهش استهالك نيروي انساني -کاهش اتالف زمان
**********************

 -94عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي راهكارهاي پيشگيري از خطاهاي دارويي در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي
همدان در سال 2939

مجري  /مجريان  :معصومه صيدي
رديف
2

گروه مخاطب
مديران

پيام پژوهش
اشتباهات دارويي معموال در يكي از مراحل فرايند دارو دادن اتفاق مي افتد و
بايد به عنوان خطاي سيستمي مورد توجه قرار گيرد و هرگز نبايد به عنوان
خطاهاي انساني داراي جنبه هاي قانوني و تنبيه حرفه اي بررسي شوند و بررسي
و تحليل شرايط وقوع آنها فقط بايد به منظور عبرت آموزي و پيشگيري و اجتناب
از وقوع مجدد آنها

1

وپزشكان و پرستاران

اصول صحيح دارو دادن :بيمار درست،داروي درست ،روش درست ،زمان

درست،دوز درست را مالك در داروماني قرار دهند

داروسازان

**********************
 -95عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي خوددرماني و عوامل موثر بر آن در بيماران ديابتي مراجعه کننده به کلينيک مرکزي ديابت شهر کرمانشاه با
بكار گيري مدل بزنف

مجري  /مجريان  :سيروس کبودي(دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت)

رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

2

بيماران ديابتي

عارضه دار بودن خود درماني در اينگونه از افراد

1

مديران

اهميت به آموزش در بيماران در جهت ارتقاء سطح آگاهي آنان و تغيير نگرش

9

سياست گذاران

تدوين قوانيني که به نقش آموزش ،خصوصا" مرتبط با بيماران نگاه ويژه اي داشته
باشند
*********************

 -96عنوان طرح تحقيقاتي

پيشگويي نرخ بروز ماهيانه هپاتيت ب با استفاده از زنجيره هاي مارکوف وزني و روش هاي سري زماني

مجري  /مجريان  :پيام اميني،مريم شهدوست

رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

کارشناسان آمار و پردازش

با توجه به اينكه رخداد و پيشرفت بسياري از بيماري ها تحت تاثير عوامل خارجي

گران اطالعات

و محيطي قرار دارد ،استفاده از مدل هاي پويا در طول زمان مي تواند در مطالعه
روند بروز بيماري ها بسيار کاربردي باشد .استفاده از مدل هاي بر پايه فرايندهاي
تصادفي از جمله مدل هاي بر پايه زنجيره هاي مارکوف ،در بررسي رفتارهاي

پوياي بيماري ها مي توانند کاربردي باشند.

**********************
-97عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي موانع آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه
علوم پزشكي همدان

مجري  /مجريان  :زهرا خليلي
رديف

گروه مخاطب

2

پرستاران

1

مربيان و اساتيد

9

روسا و مسئولين

پيام پژوهش
با در نظر گرفتن اينكه بعضي از موانع آموزش باليني به دليل برخورد پرستاران با
دانشجويان مي باشد مي توان با آموزشهاي مناسب به اين گروه به بهبود آموزش
باليني کمک نمود
با ارتقاء توان علمي ،آموزشي و باليني مربيان مي توان خيلي از موارد موانع
آموزش باليني را کاست.
با افزايش امكانات و ارتقاء محيط آموزشي مي توان به بهبود آموزش باليني
کمک شاياني نمود.
********************

 -98عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ويژگي هاي قاعدگي طبيعي در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي همدان

مجري  /مجريان  :مريم عباسعلي زاده (دانشجو) ،دکتر مهناز خطيبان (استاد راهنما) ،گيتا سنگستاني (مشاور علمي) ،مريم
فرهاديان (مشاور آماري)
رديف
2

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب
مديران و سياست گذاران

اطالع از يک شاخص مهم بهداشتي و تعيين کننده ويژگي هاي سالمت و بيماري در

علوم پزشكي و خدمات

زنان .برنامه ريزي هاي آموزشي آينده در راستاي ارتقاي کيفيت سالمت فردي

نظام سالمت

دانشجويان دختر

دختران گروه سني  11الي

نياز به اطالعات کافي در مورد قاعدگي ،الگوي نرمال آن و عوامل موثر بر آن

 91سال

جهت برخورد با مشكالت احتمالي در اين راستا

**********************

