
 

 

 

 

 

 

 پایان وامٍ

 جُت دریافت درجٍ دکترای حرفٍ ای )پزشکی(

 مًضًع:

در بیماران  ی اجتماعیسرمایٍبررسی مقایسٍ ای میزان 

 مبتال بٍ حملٍ ايل اوفارکتًس میًکارد حاد ي گريٌ شاَد

 استاد راَىما:

 دکتر سعید صادقیٍ اَری

 دکتر حسیه ديستکامی

 استاد مشاير:

 دکتر مىصًرٌ کریم اللُی

 وگارش:

 مریم يفاپًر

 5931تابستان 

 0571شمارٌ پایان وامٍ :



 

تقدیم به پیشگاه خدایی که لیاقت خدمت به بشریت را به ما 

شفابخش دل بخشید و در سایه ی توجهات حجتش دستان ما را 

 دردمندان و بیماران قرار داد.

 پروردگارا؛

میدانم که                                                                      

 هستی و میدانم که تمامی لحظاتم با توست 

ای حضور غایب                                                           

   دستگیرم باش  

ی وام دار لحظه های روشن ؛ا  

                                                                                

 آینده بر من پنهان است, اما آسوده خاطرم

چون                                                                              

.بینم و تو همه چیز را.. تورا می  

تو نشانم                                                                         

 ده راهی که بهترین است

 امیدم چشمان                                                               

بود خواهد و هست, بوده رحمتت گشاده درهای به همواره  

  

؛ام, پدر و مادر مهربانم تقدیم به دو باغبان زندگی  

 

تقدیم به آن دو که وجودشان برایم از هر مدرکی واالتر و باالتر 

 است



 

آنان که وجودم برایشان همه رنج بود و وجودشان برایم همه 

 مهر

 آنان که راست قامتی ام در شکستگی قامتشان تجلی یافت

,  مویشان سپید گشت تا  توانشان رفت تا به توانایی برسم 

 روسپید بمانم

آنان که فروغ نگاهشان , گرمی کالمشان و روشنی رویشان 

 سرمایه های جاودانی زندگی من است

در برابر وجود گرامی شان زانوی ادب بر زمین می زنم و با دلی 

 مملو از عشق و خضوع دستان پرمهرشان را می بوسم.

 

 

 تقدیم به آرام جانم؛

که عشقت در قلب  من و نگاهت همیشه در ذهن  تقدیم به تو

 من ماندگار و عطر 

 مهربانیت همیشه در وجودم جاریست.

 بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست .

زیباترین آغاز را با تو تجربه کردم , پس تا زیباترین پایان با تو 

 می مانم .

 تقدیم به همسر عزیزم مرتضی.

  ؛تقدیم به برادرهای عزیزم

عزیز ومحمد علی زندگیم مهربان همسفران به  



 

 آینده به هم امید به و آموختیم هم کنار ،در کردیم آغاز هم با که

 خوشبختی و شماست به عشق از لبریز قلبم.دوزیم می چشم

آرزویم است. منتهای تان  

 

 و سپاس  نوع هر ی شایسته که بزرگوارم اساتید به تقدیم

اند؛ تکریم  

اهری و آقای دکتر حسین  صادقیه سعید دکتر آقای جناب

 نوشتن، به عشق ایجاد با که ارجمند راهنمای دوستکامی اساتید

 در پیشنهادهایشان، و انتقادها رهنمودها، ی با ارایه صبورانه،

 نمودند. تشویق و حمایت مرا نامه پایان اجرای مراحل تمامی

 با که  محترم مشاور استاد, اللهی کریم منصوره دکتر خانم و 

 موجب بنده، دلگرمی ضمن خود، ی ارزنده اصالحیِ نظرهای

 .شدند اثر این تکمیل

 

تقدیر و تشکر از اساتید گرامی که داوری این پایان نامه را بر 

و با پیشنهادات و راهنمایی های خود  به بهبود  عهده داشتند

 :کیفیت این اثر کمک نمودند  

 اقای دکتر شهرام حبیب زاده

 نسرین فوالدیخانم دکتر 

 اقای دکتر بیژن زمانی

آقای دکتر کریم محمدپور اقدم, آقای عزیزم  های  تقدیم به دایی

دکتر قادر محمد پور اقدم و آقای دکتر محمد محمدپور اقدم و 

آقای دکتر مهدی محمدپوراقدم که بخصوص دایی عزیزم 

همواره  در تمام مراحل  بهترین مشاورم بودند و  مرا در تکمیل 



 

این پایان نامه بسیار راهنمایی کردند.از تمام زحمات ایشان 

 نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

 

تقدیر و تشکر از استاد گرامی آقای دکتر محسن رنانی استاد 

 اقتصاد دانشگاه اصفهان  که در انجام این مطالعه مار را یاری

 .نمودند

 

 نقش من اموختن در که معلمانی و اساتید تمام به و تقدیم

 همراهم سال هفت این در که عزیزی دوستان تمام  و داشتند

 بودند

 

 

 و

تقدیم به همه ی بیمارانی که طب را بر بالینشان 

 آموختم  , 

 باشد که التیام بخش جزئی از آالمشان باشم.



 

      أ
 

 

ی اجتماعی در بیماران مبتال به حمله بررسی مقایسه ای میزان سرمایه

 انفارکتوس میوکارد حاد و گروه شاهداول 

 :چکیده

طی عبل ّبی اخیز هفَْم عزهبیِ ی اجتوبػی در ادثیبت عالهت ػوَهی هؼزفی ؽذ ٍ  سهیٌِ ٍ ّذف :

هطبلؼبت سیبدی در هَرد ارتجبط عزهبیِ ی اجتوبػی ثب عالهتی اًجبم ؽذُ اعت.عزهبیِ ی اجتوبػی 

در ایي هطبلؼِ ثِ هیؾَد. ی ٍ ػوَهی هحغَة عالهتی ؽخصثؼٌَاى یک عزهبیِ ی ارسؽوٌذ ثزای 

ثزرعی هقبیغِ ای هیشاى عزهبیِ ی اجتوبػی در ثیوبراى هجتال ثِ حولِ ی اٍل اًفبرکتَط هیَکبرد حبد ٍ 

 گزٍُ ؽبّذ پزداختِ ؽذُ اعت.

 یحولِ دچبر ثیوبراى ؽبهل هَرد گزٍُثَدُ ٍ  ؽبّذی هَردی هطبلؼِ یک طبلؼِایي ه هَاد ٍ رٍػ :

 ّبیثخؼ هزاجؼیي اس ًفز 051 تؼذاد ثِ ؽبّذ گزٍُ ٍ ًفز 051ثِ تؼذاد  حبد هیَکبرد اًفبرکتَط اٍل

پزعؾٌبهِ ثَدُ ٍ آیتن ّبی عزهبیِ ی اجتوبػی اثشار اًذاسُ گیزی عزهبیِ اجتوبػی, ؽذًذ. اًتخبة جزاحی

زاد درصذ ؽبهل اػتوبد ٍ هؾبرکت ثصَرت عَال ّبیی در پزعؾٌبهِ پزعیذُ ؽذ ٍ ثزاعبط پبعخ اف

در گزٍُ هَرد ٍ ؽبّذ ّزکذام اس هؾبرکت اجتوبػی ٍ اػتوبد ّن ثصَرت جذاگبًِ ٍّن ثصَرت تزکیجی 

ّبی آهبر تَصیفی ثب اعتفبدُ اس رٍػ SPSS در ًزم افشار آهبری ثذعت آهذُ ّبیدادُ  اًذاسُ گیزی ؽذ.

 .ٍ تحلیلی آًبلیش ؽذًذ

گزٍُ هَرد هطبلؼِ پبییي ثَدُ ) عزهبیِ ّز دٍ ایي هطبلؼِ ًؾبى داد هیشاى عزهبیِ ی اجتوبػی در : ًتبیج 

درصذ ثَد( ٍ اس طزفی در گزٍُ هَرد کوتز اس گزٍُ ؽبّذ ثَدُ اعت  5.75ی اجتوبػی ثبال در کل 

رکت ثبال هیشاى هؾبدرصذ ثَد(. 55درصذ ٍ در گزٍُ ؽبّذ  52)عزهبیِ ی اجتوبػی ثبال در گزٍُ هَرد 

درصذ  2.75درصذ ثَد.هیشاى اػتوبد ثبال در گزٍُ هَرد  55درصذ ٍ در گزٍُ ؽبّذ .2.7در گزٍُ هَرد  

 درصذ ثَد. 270.ٍ در گزٍُ ؽبّذ 

هؾبّذُ ؽذ کِ عزهبیِ ی اجتوبػی پبییي ٍ کَچک عبسی اجتوبع ثب ٍقَع  در ایي هطبلؼِ ًتیجِ گیزی:

 ارتجبط هؼٌبداری داؽتٌذ.حولِ ی اٍل اًفبرکتَط هیَکبرد حبد 

ی حولِ ػزٍقی، قلجی ّبیثیوبری,  اجتوبػی، اػتوبد هؾبرکت ,ی اجتوبػی عزهبیِ :کلیذی ّبی ٍاصُ

 حبد. هیَکبرد اًفبرکتَط اٍل
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 اختصبرات

AMI: Acute Myocardial Infarction 

BMI: Body Mass Index 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

HRR: Hazard Rate Ratios 

OR: Odds Ratio 

CAD: Coronary Artery Disease 

ACSs: Acute Coronary Syndromes 

 

 

 

 

 

 

 


