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 مقدمه

گام اول سالمت، همین است که ما . خودمراقبتی، گام اول سالمت است

درصید از   85تیا  65بیین  . یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنییم 

 مراقبت هایی که به سالمت ما منجر میی شیود، مولیول همیین خیود     

 آگاهانیه  ،یآمیوختن  اسیت  یاقیدامات ل شامی خودمراقبت .مراقبتی است

 تیا  دهید  یم انجام انرگیود خود،خانواده یبرا یهرفرد که وهدفمند

 یازهیا ین کنید،  حفاظیت  خیود  یروانی  و یجسم تمسال از بماند، سالم

 کنید،  یریشگیپ حوادثو  یهایماریازب سازد، برآورده را خود یاجتماع

 از بعید  خود زازسالمتین و کند مراقبت مزمن یهایماریوب های ازناخوش

 بیه  یخیودمراقبت  .کنید  حفاظیت  مارسیتان یب از صیرخت  ای حاد یماریب

 .شود یم ما یفرد یومهارتها ییکارآ شیافزا موجب وضوح

 



4 
 

 اتاق عمل

 تخت کی یدارا اتاق هر کهجراحی  اتاق سه باداشتن بخش نیا

 کند یم تیفعال باشد یمبرای جراحی  ازین مورد زاتیتجه و یجراح

.بیماران  شود یم انجام بخش نیا در یبستر و ییسرپا یجراح اعمال.

در بدو ورود توسط پرستار مسئول ،از بخش توویل گرفته شده وپس از 

 از پس مارانیب آمادگی های الزم به اتاق جراحی منتقل می شوند. 

  از پس و شده  منتقل موجود در این بخش  یکاوریر اتاق به  یجراح

 صورت به ای و شوند یم منتقل یجراح بخش به مربوطه پزشک دییتا

 .گردند یم مرخص ییسرپا
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  بیهوشی عمومی

می ایجاد یک خواب سبک یا عمیق ، از بین بردن بیهوشی عمو 

این .ها و گاز های بیهوشی  است وشیاری  و تسکین درد با کمک داروه

و با در نظر گرفتن  مزایا و ... کار بر اساس سن ، وزن ، وضعیت سالمت و

شروع به خواب رفتن . معایب توسط پزشک بیهوشی انجام می شود 

بیمار کمتر از یک دقیقه بعد از تزریق داروی بیهوشی است  و در حین 

سر و یا احساس شناور شدن می  به خواب رفتن بیمار احساس سبک شدن

 کند

 :آمادگی های  الزم قبل  از انتقال به اتاق عمل  

قبل از عمل  بستگان درجه یک یا قیم خود را آگاه کنید تا از نظر  -1

 .قانونی مشکلی برای شما و تیم پزشکی پیش نیاید

 .ساعت  قبل  از عمل قطع کنید 24ملرف سیگار  را حداقل   -2

ساعت قبل از عمل  چیزی 10تا  8بنابر دستور پزشک حداقل   -3

 .نخورید

د  به پرسنل درمان اطالع دهید زیرا چنانچه دارو ملرف می کنی -4

 . گاهی الزم است بعضی  داروها چند روز قبل از عمل قطع بشود
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عینک ، لنز ، دندان ملنوعی ، زیورآالت ، گیره سر  و کلیه اشیاء  -5

 . همراه بیمار  را قبل از ورود به اتاق عمل خارج کنید

 .بپوشید   لباس های زیر تان را در آورده و لباس اتاق عمل -6

الک نزنید و آرایش نکنید زیرا باعث آلودگی شده و مانع پایش  -7

 .شود در حین بیهوشی می( مانیتورینگ )

 .شود  الزم است موهای مول عمل تراشیده  -8

 : مراقبت های حین بیهوشی عمومی  

پس از خوابیدن روی تخت جراحی ، فشار سنج و دستگاه های  -1

 .نبض به شما وصل می شود کنترل نوار قلب ، تنفس و

 . اکسیژن از طریق ماسک وارد ریه تان می شود  -2

ثانیه بیهوش  30با تزریق داروی بیهوشی از طریق رگ تقریبا بعد از  -3

 . می شوید 

 . در طول بیهوشی شما دردی احساس نخواهید کرد -4
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 :مراقبت های بعد از بیهوشی عمومی 

 . تا بیداری کامل در اتاق بهبودی توت نظرهستید  -1

 .در صورت وجود مشکل به پرستار اطالع دهید  -2

در صورتیکه تهوع و استفراغ داشتید سر خود را به یک طرف  -3

 .بچرخانید و موتویات دهان خود را خالی کنید

 .در صورتیکه همان روز عمل ترخیص شدید ، رانندگی نکنید -4

.اجازه پزشک خودداری کنیدبدون از خوردن و آشامیدن  -5   
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  بی حسی نخاعی

بی حسی نخاعی یک روش ایمن است که موجب  بی حسی مول  

در . جراحی  می شود و در حالی که فرد بیدار است احساس درد ندارد

این روش ماده   بی حسی به درون مایع  اطراف   نخاع    تزریق می 

عمل را بی حس می کند در نتیجه در حین عمل شود و  اعلاب مول 

معموال برای اعمال . جراحی و حتی تا مدتی پس از آن درد  ندارد

به به قسمت های  پایینی شکم ، لگن و اندام های پایینی  جراحی مربوط

 .کار می رود 
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  آمادگی های  الزم قبل  از انتقال به اتاق عمل برای بی حسی

 .عمومی می باشدنخاعی مشابه بیهوشی 

 : مراقبت های حین بی حسی نخاعی 

پس از این که بر روی تخت جراحی قرار  گرفتید دارو ها و سرم  -1

 .های مورد نیاز به شما تزریق می شود 

برای انجام بی حسی نخاعی الزم است در وضعیت نشسته یا خوابیده  -2

 .به پهلو  قرار گیرید

پوست ناحیه ای از پشت بدن که برای بی حسی انتخاب شده توسط  -3

 .شسته می شود ( بتادین ) پزشک بی هوشی با مولول ضد عفونی 

با استفاده از یک سوزن باریک ماده بی حسی به ناحیه ای از کمر  -4

  .شما تزریق می شود

هنگام تزریق تا حد امکان بی حرکت  بمانید تنفس عمیق و آرام  -5

 .ام دهیدانج

اگر در وضعیت نشسته قرار دارید دست ها را روی زانو ها قرار داده  -6

 .و شانه ها را شل کنید و سر خود را به طرف پایین خم کنید
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 : مراقبت ها بعد از  بی حسی نخاعی 

شما  پس از جراحی مدتی را در اتاق بهبودی توت نظر پرستار قرار  -1
 .می گیرید

زمان شروع رژیم غذایی در بخش توسط پرستار و پزشک بخش  -2
 .تعیین می شود 

از طریق خوراکی و سرم ) باید به میزان کافی مایعات دریافت کنید  -3
) 

ساعت سر خود  24بعد از انتقال به بخش صاف به پشت بخوابید و تا  -4
 .را از بدنتان  باالتر نیاورید

شایعترین عارضه  این روش  ) سردرد شاملعوارض بیوسی نخاعی  -5

است   تهوع و استفراغ ،افت فشار خون  ،مشکل در دفع ادرار ، (است

 . درصورت مشاهده به پرستار اطالع دهید
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 سزارین

به خروج جنین از مول برش جدار شکم ودیواره رحم سزارین  می 

 .گویند

 : مراقبت های پس از سزارین

بعد از عمل شما باید سرفه های موثر ی داشته باشید بنابراین با  -1

گذاشتن  دست بر روی بخیه ها وفشار مختلری به آن ها ابتدا نفس 

 .عمیق  بکشید و سپس سرفه کنید 

در صورت داشتن درد ابتدا سعی کنید با منورف کردن فکر و  -2

دن صوبت کردن با دیگران  ویا کشیدن نفس های عمیق و شل کر

عضالت از درد خود کم کنید  ودر صورتی که بااین اقدامات  درد شما 

کم نشد به مامای مربوط اطالع  دهیدتا در صورت تجویز پزشک برای 

 .شما مسکن تزریق کند 

پاهای خودرا مرتب در تخت حرکت دهید تا از ایجاد لخته خون  -3

 .در رگ ها جلوگیری کنید 

شده در مدتی که سوند دارید ناحیه  با استفاده از بتادین رقیق -4

 .تناسلی خود را شستشو دهید

بعد از اینکه سوند وسرم شما کشیده شدابتدا مایعات ملرف کنید  -5

سپس با کمک همراه در تخت بنشینید  بعد از (ترجیوا مایعات شیرین)

دقیقه از تخت آویزان  15الی 10چند دقیقه پاهای خود را به مدت 
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ه سرگیجه نداشتید با کمک همراه از تخت خارج کرده ودر صورتی ک

  .شوید

                                                                               

: مراقبت در منزل   

بعد از ترخیص  در روز سوم  حمام کنید و بهتراست بطور سرپایی  -1

 .دوش بگیرید واز نشستن بمدت طوالنی دوری کنید

از مالیدن مواد چربی و غیره در ناحیه عمل وخط بخیه ها خودداری  -2

کنید و تنها  باکمی کف صابون ناحیه عمل راشستشو دهید و آبکشی 

 .نمایید

از انجام پانسمان غیر بهداشتی  روی ناحیه  عمل خودداری کنیددر  -3

صورت مشاهده ترشوات چرکی  و خونی ناحیه عمل ویا تب وخونریزی 

 .ژینال  به پزشک خود مراجعه کنیدشدید و ا

ماه خودداری کنید و به مدت  2از بلند کردن اجسام سنگین به مدت  -4

 .روز نزدیکی نداشته باشید 40

ورزش های مربوط به شکم  را از هفته دوم بعداز عمل به صورت  -5

 .آرام شروع کنید
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معالج روز هشتم بعدعمل برای کشیدن بخیه و معاینه نزد پزشک   -6

 .مراجعه نمایید

از خوردن غذاهای سنگین پرهیز نمایید و به جای  آب ،مایعات،  -7

 .میوه و سبزی استفاده  کنید 

از شکم بندهای طبی استفاده نمایید بطوری که مول بخیه حتما  -8

 .خارج از شکم بند باشد

قبل  از هر بار شیردهی دست هایتان را با آب و صابون بشویید ودر  -9

 .ر قطره ای از شیر را روی نوک پستان  بریزید آخ

در هنگام ترخیص  در صورتی که نسخه دارویی به شما داده شده  -13

 .باید دارو  را طبق دستور پزشک استفاده کنید

برای  جلوگیری از عفونت پستان شیر دادن را بطور مداوم انجام  -14

 .دهید

انتخاب روش پیشگیری از هفته ی بعد زایمان برای   6الی  4  -15

 .بارداری به نزدیکترین مرکز بهداشت مراجعه کنید

 :مراقبت از نوزاد 

 .بعداز هوشیاری بالفاصله تغذیه نوزاد را شروع کنید -1

ماه بعد تولد برحسب میل و تقاضای شیرخوار  شیردهی نوزاد  6الی  2-4

 .را فقط با شیر خود  انجام دهید
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روز درمیان حمام کنید و بند ناف نوزاد خشک  نوزاد خود را  یک - 3

 .نگه داشته و بیرون پوشک بگذارید

از مالیدن پماد،الکل سفیدوبتادین  به بند ناف خودداری کرده  - 4

 .درصورت پیدایش التهاب،چرک وقرمزی به پزشک مراجعه کنید

در هنگام ترخیص نوبت اول واکسن دربیمارستان انجام می شود و  -.5

 .دریافت نمایید.  کسن را دریافت کنیدکارت وا

تولد برای انجام  آزمایش  تیرویید نوزاد را به  5تا 3در روز  -6

 .نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی ببرید

 . شنوایی سنجی نوزادرا در هفته اول تولد انجام دهید -7

پس از ترخیص از بیمارستان برای تشکیل پرونده مادرونوزاد به  -8

 .پایگاه بهداشتی مراجعه نمایید نزدیکترین
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  رینو پالستی عمل از مراقبت های قبل

 ساعت ناشتا باشید 8 مدت به .1

 .دو هفته سیگار نکشید  .2

 .به مدت  دو هفته مسکن هایی مثل آسپرین و بروفن ملرف نکنید  .3

 

 . انجام آزمایشهای الزم قبل از عمل  .4

 رینو پالستیبعد از مراقبت های 

روی بینی و اطراف ( یخ)در روزهای بعد ازعمل ، از کمپرس سرد  -1

 .چشم ها استفاده کنید تا تورم ،کبودی و احتمال خونریزی کم شود 

درجه  45تا چند هفته ی بعد از عمل،هنگام خوابیدن سر باید زاویه  -2

 .بالش زیر سر  استفاده کنید 2داشته باشد و از 

 چند هفته خودداری نمایید  از خوابیدن به پهلو  تا -3

می توانید پانسمان زیر بینی را عوض کنید اما از دستکاری چسب ها و  -

از خیس شدن چسب ها اجتناب .گچ روی بینی جدا خودداری  کنید 

 .کنید ،تا یک هفته بعد از عمل از شستن سر و صورت اجتناب کنید 

در مجاورت   از قرار گیری و استراحت در مول گرم اجتناب کنید -.5

بخاری یا شوفاژ یا المپ های پر نور اجتناب کنید ،گرما میتواند باعث  
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 .خونریزی و ورم بینی شود 

تا چند ماه بعد عمل ، در معرض هوای سرد و خشک و گرد و  - 6

غبارقرار نگیرد و از ماسک ، طوری که به بینی فشار وارد نکند استفاده 

 .کنید 

، با دهان باز این کار را انجام دهید تا به بینی در هنگام عطسه و سرفه  -7

 .شما فشار وارد نشود 

در . از خوردن غذاهایی که به جویدن طوالنی نیاز دارد پرهیز کنید -.8

روز های اول مایعات داغ ملرف نکنید زیرا خطر خونریزی را افزایش 

 غیر از این موارد هیچ مودودیتی در رژیم غذایی  شما وجود. میدهند 

 . ندارد

از فعالیت جسمانی سنگین اجتناب کنید بیش از حد معمول   -9

 .استراحت کنید و از ورزش خودداری کنید 

از لبخند زدن ، خندیدن و حرکت بیش از حد صورت تا یک هفته  -10
 .اجتناب کنید

تا چند هفته اول از فین کردن بپرهیزید ، در صورت نیاز بینی خود -11
 .را به مالیمت با دستمال تمیز کنید 

 .تا یک هفته لباس های  یقه بسته ،پولیور  ، یقه اسکی  نپوشید -12

برای حداقل دو هفته از مکالمات تلفنی یا فعالیت های اجتماعی  -13
 بیش از حد بپرهیزید
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از دستکاری . را با مسواک نرم و مالیمت مسواک کنیددندانهایتان  -14

تاچند هفته .و حرکت دادن لب باال بپرهیزید تا بینی بی حرکت بماند 

 .سر خود را خم نکنید  زیرا باعث تورم بینی می شود

 تا یک ماه از شنا کردن خودداری کنید-15

ال در معمو.در مورد  تورم و تغییررنگ اطراف چشم ها نگران نباشید -16

ماه زمان نیاز  6هفته بهبود میابد و گاهی رفع تورم کامل به  3تا  2عرض 

 .دارد 

 ماه از به کار بردن عینک طبی یا آفتابی پرهیز کنید 3برای حداقل  -17

بارروی بخیه های  2تا 1بعد از عمل ، از پماد تتراسایکلین روزانه  -18

ترشوات جلوی بینی  جلو بینی و داخل سوراخ بینی استفاده کنید تا 

    .خشک شود

 تنها دارویی  را که پزشک  شما تجویز کرده استفاده کنید  -19

خونریزی مختلر و ترشوات خونابه ای اشکالی ندارد در صورت  -20

 .و خونریزی شدید  با پزشک خود تماس بگیرید.عدم بهبودی 

د از سرم از روز سوم  بعد عمل و بعد از خارج کردن تامپون ها ،بای -21

استریل یا قطره بینی کلرید سدیم روزانه چندین بار به مالیمت و با 

کمک سرنگ برای شستشو بینی استفاده نمایید اینکار برای نرم کردن  و 

وبهبودی هر چه سریع تر  تا چندین ماه  کاهش ترشوات و چسبندگی  و 

 .بعد از  عمل ادامه یابد
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بعد از عمل ،به طور عادی از سعی کنید از همان روز های اول  . 22

 بینی نفس بکشید 

از کندن جسمهای روی بینی یا تعویض آنها  بدون هماهنگی . 24

 .پزشکان جدا خودداری کنید 

جهت تعویض به موقع چسب ها ،طبق دستور پزشک و به موقع  . 25

 .مراجعه نمایید
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 هموروئید

است که درناحیه ( رگگشاد شدن ) هموروئید یک نوع واریس وریدی

 . ایجاد می شود(راست روده)رکتوم

 عالئم هموروئید چیست؟

شامل خونریزی مقعدی، بیرون زدگی توده ای یا توده هایی از مقعد و 

 .درد می باشد

 عوامل ایجادکننده هموروئید شامل موارد زیر است؟

 یبوست 

 اسهال مزمن 

 زور زدن هنگام دفع 

 سن باال حاملگی 

 عوامل ارثی 

ورزشهای سنگین مثل وزنه برداری بدون آمادگی جسمانی .   

 رژیم های غذایی نامناسب .

.و شل شدن مخاط واسفنکترمقعد دراثر افزایش سنمدفوع سفت وچوبی   
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 نکات مهم پس از عمل جراحی هموروئید:

شروع حرکات  شروع فعالیت هرچه زودتر پس از جراحی برای -1

 روده ای.

 استفاده از نرم کننده های مدفوع، با تجویز پزشک. -2

ساعات اولیه پس از جراحی به دلیل احتمال سرگیجه به کمک  -3

 همراه راه بروید.

روزپس از جراحی در لگن آب گرم نشسته و پانسمان داخل مقعد  -4 

 پس از خیس شدن، در آورده می شود.

 گن آب گرم بنشینید.بار در ل 2تا3روزی  -5

 . از  مسکن های خوراکی برای رفع درد استفاده کنید -6
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 ناخنک

ناخنک یک بافت برجسته صورتی رنگ ومثلثی شکل است که برروی 

ناخنک معموال به صورت ضایعه ی گوشتی در بخش .قرنیه رشد می کند

 .داخلی ملتومه چشم نمایان می شود

 عالئم ناخنک

ناخنک ممکن است  در مراحل اولیه بسیار کوچک وکم خون وبدون  

عالمت باشد واحساس سوزش وخارش رادر شخص ایجادنکند اما ناخنک 

در بعضی از افراد دارای رشد سریع وبزرگ وپرخون ودارای رگهای 

خونی بسیار زیاد است که باعث توریک چشم ،سوزش وقرمزی چشم 

 .می شود
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 مروارید )کاتاراکت( چیست؟آب 

آب مروارید عبارت است از کدر شدن  عدسی چشم که به صورت 

مانند پنجره ای که بخار آب ،آن را تار کرده باشد ، . طبیعی شفاف است 

 . آب مروارید نیز باعث تاری دید می شود 

 چیست؟( کاتاراکت)عالئم آب مروارید

با توجه به اینکه نور  باید ازمردمک و عدسی عبور کند تا به شبکیه برسد  

 . و جود هرگونه کدورت در عدسی باعث اختالل در  بینایی می شود 

 تار شدن دید چشم بدون درد  -1

 حساسیت به نور  -2
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 : مراقبت قبل از عمل 

 .تمام آزمایشات و مشاوره های الزم باید انجام شود  -1

پزشک را از بیماری ها ی قبلی خود و دارو های ملرفی مطلع  -2

 .سازید 

 . در صورت امکان شب قبل از عمل حمام کنید  -3

 .  اتاق عمل خارج شود اشیای فلزی و دندان ملنوعی قبل از ورود به-4

  

 : مراقبت بعد از عمل  

 . از مالیدن وخارش چشم ها و فشردن پلک ها خودداری کنید -1

 .از روز سوم به بعد حمام بالمانع است  -2

مراجعه روز بعداز عمل وهفته بعد وماه بعد توسط جراح مربوطه  -3

 .انجام می شود 

 .کند  بعداز عمل ازکاله وعینک آفتابی استفاده -4
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 مدیریت استرس قبل از عمل

  

گیرند،  بسیاری افراد وقتی برای اولین مرتبه توت عمل جراحی قرار می

دلیل ایجاد این اضطراب متفاوت است مثل . شوند دچار اضطراب می

 .های قبلی یا ترس از نتیجه عمل داشتن تجربه بد از جراحی

صرفه نظر از علت این اضطراب، خیلی مهم است که بیمار توت مراقبت 

 . و درمان قرار گیرد تا سالمتی وی به خطر نیفتد

 : نقش تیم بهداشتی و خود بیمار 

بیماراطالعات قبلی : یک فرد حرفه ای از  و آگاهی  اطالعات دریافت  ·

 .اش را بیان نماید و پزشک جزئیات الزم را بر آن بیافزاید

 توجه به توضیوات ارائه شده توسط پزشک و پرستار ·

  داده شدهجزوه های آموزشی  مطالعه ·

آمادگی روانی    

 تنفس آرام   ·

تخلیه احساسات ازطریق گوش دادن به موسیقی های شاد و تماشای  ·

 فیلم های کمدی قبل از جراحی

 تلور پیشرفت خوب عمل ·
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 آمادگی جسمانی و ورزش مثل پیاده روی ·

تا حدود زیادی  و خانواده  وجود یک گروه حمایتی مثل دوستان ·

 .منجر به آرامش بیمار میشود

 ت کمک از خداوندخلوت کردن با خود و درخواس ·
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 شکستگی

شکستگی استخوان یکی از مهمترین آسیب های بدن است که در اثر  

ضربه ایجاد می شود. هرگونه تغییر شکل استخوان به دنبال ضربه، 

شکستگی نامیده می شود.سالها طول می کشد تا یک شکستگی ،کامال 

دارند جوش بخورد. عوامل زیادی در جوش خوردن شکستگی نقش 

مانند سن بیمار، نوع استخوان، شدت نیرویی که به استخوان وارد شده، 

صدمه نسج نرم همراه، باز یا بسته بودن شکستگی، وجود عفونت، بیماری 

 های زمینه ای، تغذیه و داروهای مختلف.

 عالیم شکستگی چیست؟ 

  تورم و لمس دردناک. 

 . تغییر شکل 

  . ناکار شدن عضو آسیب دیده 

  .احساس ساییده شدن دو سر استخوان شکسته 

 . لمس فاصله بین دو سر استخوان شکسته 

 . نغییر رنگ ناحیه آسیب دیده 
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 راههای پیشگیری از شکستگی استخوان چیست؟ 

جلوگیری از آسیب دیدگی ها  با استفاده از کاله های ایمنی مخلوص، 

 موقع ورزش.زانوبند، ساق بند و پوشیدن لباس و کفش مناسب 

همچنین با یک سری از کارها می توانید استخوان های موکم تری 

 داشته باشید:

فعالیت جسمی زیاد داشته باشید، مخلوصا کارهایی مثل پریدن و  -1

 دویدن.

با ملرف کلسیم و ویتامین دی استخوان هایتان موکم تر خواهند  -2

ها و نوشیدنی هایی این یعنی حتما باید هرروز شیر بنوشید و از غذا. شد

مثل کلم بروکلی و آب .استفاده کنید که مقدارزیادی کلسیم دارند

 پرتغال کلسیم دار 

 علل بهبود پیدا نکردن به موقع و سریع شکستگی ها چیست؟

 .وجود عفونت  -1

 .جریان خون کم  -2

 .جدا شدن انتهای استخوان شکسته  -3

 .حرکت دادن استخوان شکسته  -4
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سیگاری، چاق، بیماران مبتال به بیماری قند خون و بیماری های افراد  -5

 .زمینه ای دیگر، بیشتر در معرض جوش نخوردن استخوان ها هستند

 :نقش تغذیه در جوش خوردن استخوان های شکسته

مهمترین ماده غذایی برای جوش خوردن استخوان، پروتئین ها هستند. 

 مخمرها وجود دارد.این ماده در شیرکم چرب، ماهی ،سویا و 

ملرف مواد معدنی به ویژه کلسیم و فسفرکه در ماست،ساردین، 

سبزیجات سبز، بادام، اسفناج، پرتقال وسویا وجود دارد موجب تسریع 

 جوش خوردن استخوان می شود.
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 منابع :

 مای بالینی پرستاری مبتنی بر شواهد.نراه -

 راهنمای طبابت بالینی و استانداردها -

ماهنامه پیشگیری وارتقای سالمت گیرندگان خدمت وجامعه  -

 .1395،آبان ماه 20،شماره

، تابستان 26فللنامه  یک عمرسالمتی با خودمراقبتی، شماره   -

1395 

فلل نامه دانشکده پرستاری و مامایی،سال دوم ،شماره سوم   -

 .1383،پاییز

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان خدمت و جامعه،  -

 .1395 ، مهر  6شماره 
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