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م به    تقد

م  پدر و مادرم ه گاه بزرگ زندگ ن دو تك   ، ا

غ آن هاست ون همرا و زحمات  در   كه هر چه دارم مد

م به    تقد

با كرد خواهرم ن سال ها پشت اوری مرا در ا   ، كه همچون 

شان  ری ها ، مهربا ها و دل نگرا ها   به پاس فدا

  امروز 

م  ادگار هفت سال زنگ ن  زتر   عز

شكش صب شان پ   وری ها

  

د اری كرد ن راه سخت و طاقت فرسا مرا    ممنون پدر و مادرم كه در ا

تان بوسه    می زنمبر دست ها



  سپاس گذاری 

  

ی های  زم جناب آقای دكتر جواد زارع نوقا به خاطر زحمت های فراوان و راهنما از استاد عز

ن مدت داشته اند سپاس گذاری می كنم    .كه در ا

ی نمودند  از استاد بزرگوارم خانم دكتر سوسن محمدی كبار كه به عنوان استاد مشاور مرا راهنما

  .متشكرم

ب زاده ، جناب  د بزرگوارم جناب آقای دكتر جعفر محمدشا ، جنای آقای دكتر شهرام حب از اسات

رج ف  نی آقای دكتر فرزاد احمد آبادی ، جناب آقای دكتر ا ر مهدی چ ، جناب آقای دكتر م

رزاده  زم مرحوم دكتر اصغر پ ن چند سال از علم و اخالقشان فروش و استاد عز كه در طول ا

ر و تشكر را دارم   .استفاده نمودم  كمال تقد

  

ن محترم آموزش جناب آقای دكتر  ن ، خانم از مسول ظم آخرب قاسم گل محمدی ، جناب آقای 

ات آموز مرا  ر آموزش بهتر و حل مش نه فكور ، خانم جعفری و خانم نفت كه در مس سك

  .اری دادند متشكرم



مارانم  برای و در آخر  نه تمامی ب ماری شان زم ر سخت وطاقت فرسای پزش با ب ن مس كه در ا

ری مرا فراهم كردند آرزوی سالمتی داشته و از همه آن ها سپاس گذاری می كنم   .ادگ

م آخر    :اما 

  خداوندا

بانرتین   بانیت شکر ىم ک ای   را به خاطر مهه ی خوىب ھایت و متام 

    ....بانان
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  تحلیل شدند. SPSSv21نرم افزار 

) شرکت داشتند.در % 44دختر ( 154) و % 56پسر ( 196نفر شرکت کردند که  350در این مطالعه یافته ها:
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میکروسکوپیک ایزوله  مورد تشخیص هماچوري 2درصد شد این افراد مورد بررسی قرار گرفتند که 57/0این عدد 
) % 57/0مورد ( 2) پیوري داشتند که در بررسی هاي بعدي %2نفر ( 7گذرا مطرح شد. پروتئینوري  مورد 1و در 

) کست ادراري % 4/1مورد ( 5همچنین در نوبت اول بررسی  عفونت ادراري و بقیه پیوري غیر اختصاصی داشتند
فع کلسیم اگزاالت یافت شد که در بررسی هاي بعدي داشتند که در آزمایش نوبت دوم فقط یک مورد د

  هیپرکلسیوري وجود داشت.
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