


عنوان پایان نامه  

های پزشکی و استفاده از آن  تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی درحرفه فوریت

به عنوان ابزاری جهت انتخاب دانشجویان این رشته 

استاد راهنماء 
خانم دکتر سکینه ورمزیار 

استاد مشاور
آقای دکتر احمد نیک پی 

دانشجو 
پیام حیدری 



پژوهشاهمیتومسئلهبیان

اضطراریشرایطدرنجاتبهمربوطسایکولوژیکیوفیزیکیمطالبات-

سالمتیبهمربوطهایراقبتم-

کافیتجهیزاتبدونبیمارانحملوکردنلندب-

ماموریتحیندرباالاسترس-

کارحیندرباالسرعت-

تمسیستناسبجملهازجسمانیآمادگیهایآزموناساسبرپزشکیهایفوریتپرسنلانتخاب

.رسدمینظربهضروری(VO2max)ریوی-قلبی

پیشنهاداتتجزیه و تحلیلتحقیقروش اهمیت و اهداف  تحقیقپیشینه

Job
Demands

Worker
Capabilities



هدف کلی

تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی در حرفه فوریت های پزشکی و استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت انتخاب دانشجویان این رشته •

نوان ابزاری  تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی در حرفه فوریت های پزشکی و استفاده از آن به ع•
جهت انتخاب دانشجویان این رشته 

اهداف

فرعی

ی شغل فوریت های پزشکیترین وظیفهتعیین حداکثر اکسیژن مصرفی مورد نیاز برای سخت•

تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی دانشجویان توسط تست پله•

تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی دانشجویان توسط تست تردمیل•

پله و مقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی شغل فوریت های پزشکی با حداکثر اکسیژن مصرفی دانشجویان به کمک تست•
های پزشکیاستفاده از آن جهت انتخاب دانشجویان فوریت

های پزشکی با حداکثر اکسیژن مصرفی دانشجویان به کمک تست تردمیل ومقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی شغل فوریت•
استفاده از آن جهت انتخاب دانشجویان فوریت های پزشکی

مقایسه نتایج تست تردمیل و پله  در انتخاب دانشجویان فوریت های پزشکی  •

فرضیات

.اندمتناسب با شغل مربوطه انتخاب شدهریوی-از لحاظ قلبیدانشجویان فوریت•

.لیتر در دقیقه است2/5مورد نیاز شغل فوریتحداکثر اکسیژن مصرفی•

.لیتر در دقیقه است2دانشجویان فوریت حداکثر اکسیژن مصرفی•

.دو تست پله و تردمیل از لحاظ انتخاب دانشجویان تفاوتی ندارند•

:هدف کاربردی
ب ناستانتخاب دانشجویان فوریت م

با شغل مربوطه

پینشهاداتتجزیه و تحلیلتحقیقروش اهمیت و اهداف تحقیقپیشینه



پینشهاداتتجزیه و تحلیلتحقیقروش اهمیت و اهداف تحقیقپیشینه

1هدف 
VO2max

کارکنان فوریت های پزشکی 

VO2max

دانشجویان فوریت های پزشکی 

4هدف 
مقایسه

5هدف 
مقایسه

6هدف 
مقایسه 

اهداف فرعی به صورت 
شماتیک 

دستگاه متامکس



پینشهاداتتجزیه و تحلیلتحقیقروش اهمیت و اهداف تحقیقپیشینه

2فرضیه 

VO2max≥2/
5 L/min

3فرضیه 
VO2max≥
2 L/min

دانشجویان فوریت های پزشکی کارکنان فوریت های پزشکی 

فرضیات به صورت شماتیک

1فرضیه 
یت دانشجویان متناسب با شغل فور

هستند 

4فرضیه 
دو تا تست از لحاظ
د انتخاب فرقی ندارن

دستگاه متامکس



پیشنهاداتتجزیه و تحلیلتحقیقروشو اهدافاهمیت تحقیقپیشینه 

نتایج عناوین مطالعات نویسندگان

- VO2max=32 ml/kg.min
دانشجویان فوریت توانایی انجام کارهای  -

سنگین و خیلی سنگین

یت عوامل تاثیرگذار در برآورد حداکثر ظرف
هوازی به روش تردمیل در دانشجویان 

فوریت های پزشکی قزوین

(2016)حیدری 
قزوین 

- VO2max=36.18ml/kg.min
وقدابمصرفیاکسیژنحداکثرمعنادارارتباط-

بامعنادارمعکوسارتباطوبدنیتودهشاخص
وزن

لعواموهوازیظرفیتحداکثربررسی
نشانانآتشدرآنبامرتبط

( 2015)فیروزه 
تهران

تست تردمیل -

VO2max=45.8 ml/kg.min
تست پله-

VO2max=37.3 ml/kg.min

تعیین حداکثر ظرفیت هوازی در آتش 
نشانان

(  2014)واندرمیس 
بلژیک 

مطالعاتبرمروری



پیشنهاداتتجزیه و تحلیلتحقیقروشو اهدافاهمیت تحقیقپیشینه 

نتایج عناوین مطالعات نویسندگان

- VO2max=48.4ml/kg.min درهوازیظرفیتحداکثرارزیابی
تردمیلتستبانشانانآتش

آمریکا( 2004)مییر 

- VO2max=47.4ml/kg.min
ثر ارتباط معنادار شاخص توده بدنی با حداک-

اکسیژن مربوطه

ومتنظیقابلیتباپلهساختوطراحی
حداکثربرآوردجهتآنازاستفاده
نشانانآتشهوازیظرفیت

همدان( 2004)حسام 

-VO2max=42ml/kg.min

آورد شبیه سازی وظایف آتش نشانان، بر
هزینه انرژی مصرفی و ارتباط آن ها با

عملکرد فیزیکی آتش نشانان

آمریکا( 1981)داویس 
کانادا ( 1992)گلدهیل 

آمریکا( 1986)کُنِل 

مطالعاتبرمروری



پیشنهاداتتجزیه و تحلیلتحقیقروشو اهدافاهمیت تحقیقپیشینه 

نتایج عناوین مطالعات نویسندگان

- VO2max= 2.88lit/min
دقیقهبرکیلوکالری4/76فیزیکیکارظرفیتمیانگین-
وده ی ارتباط معنادار بین حداکثر اکسیژن مصرفی با شاخص ت-

بدنی و سن

وهوازیظرفیتبرآورد
درفیزیکیکارظرفیت
کارگران

حسین 
آبادی

(2013  )
سمنان

:تردمیلبیشینهتست-
VO2max=3.73 ml/kg.min

:پلهبیشینهتست-
VO2max=2.89 ml/kg.min

:تردمیلزیربیشینهتست-
VO2max=5.20 ml/kg.min

:پلهزیربیشینهتست-
VO2max=4.85 ml/kg.min

در نتیجه توسعه ی معادالت ساب ماکزیمال با استفاده از  -
معادالت ماکزیمال پله و تردمیل گرکین

ظرفیتبینیپیش
ابنشانانآتشدرهوازی

هایتستازاستفاده
وپلهماکزیمالساب

گرکینتردمیل

تیرنی 
(2010  )

آمریکا

مطالعاتبرمروری



هانتخاب جامعه و نمونه مورد مطالع

دانشجویان فوریت های پزشکی  کارکنان فوریت پزشکی: جامعه

ان کلی شماری دانشجوی: تعداد نمونه

دارای معیار ورود  ( نفر56)

تست ورزشی  
تردمیل گرکین

تست ورزشی  
لجپله کوئین کا

ا تعیین سخت ترین وظیفه شغل فوریت ب

نظرسنجی از کارکنان

ودورانتخاب نمونه با معیار

اندازه گیری
VO2max سخت

ترین وظیفه  
ه  دستگا)فوریت

(متامکس

پیشنهاداتتجزیه و تحلیلتحقیقروش تحقیقپیشینه اهمیت و اهداف

روش تحقیق

جمع آوری اطالعات

آنالیز داده ها

تکمیل  
پرسشنامه ها

(نفر6)با فرمول لوی و لمشو: تعداد نمونه



پیشنهاداتیافته ها اهمیت و اهداف  تحقیقروشتحقیق

n :حجم نمونه

N :نفر می شود24نفر در مجموع دو شیفت که 4پایگاه در هر کدام 6: حجم جامعه.

Sx : می باشد0/27انحراف استاندارد که.

Vx : می شود0/139ضریب تغییرات که برابر.

Z : در نظر گرفته شد1/64درصد، 90عدد مربوط به سطح اطمینان که برای سطح اطمینان.

d : در نظر گرفته شد0/1ضریب خطا که.

شکیتعیین حجم نمونه کارکنان فوریت های پز



پیشنهاداتیافته ها اهمیت و اهداف  تحقیق

(کارکنان)پزشکیاکسیژن مصرفی شغل فوریت حداکثریریگاندازه

لیستچکبا:وظیفهترینسختشناسایی.الف

وظیفهترینسختسازیشبیه.ب

متامکسبا:وظیفهترینسختمصرفیاکسیژنحداکثرمیزانتعیین.ج

یروش مستقیم اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرف-دستگاه متامکس

تحقیقروش



پیشنهاداتیافته ها اهمیت و اهداف  تحقیقروشتحقیق

دستگاه متامکس

[1] Metamax

مصرفیاکسیژنحداکثرمستقیمقرائتگیریاندازه-

سرپوشیدهوبازفضاهایدوهردراستفادهقابل-

سریعکالیبراسیونوجهتهدوسنسورعلتبهدقتحداکثر-

تجزیه و تحلیل گاز تنفسی-

اُکسیمتریپالسهایسیستموخونفشارهایدستگاهادغام-
(خونسنجاکسیژن)



پیشنهاداتیافته ها اهمیت و اهداف  تحقیق

دانشجویانحداکثر اکسیژن مصرفی گیری اندازه

اجرایازقبلکنندگانشرکتتوسطذیلهایپرسشنامهتکمیل
:پلهوتردمیلورزشیهایآزمون

نامهرضایترگهب-

قلبیهایناراحتیریسک:PAR-Qعمومیسالمتپرسشنامه-
طبقهباالومتوسطکم،سطحسهبهورزشطولدرراعروقیو

.کندمیبندی

دموگرافیکهایویژگییپرسشنامه-

تحقیقروش



پیشنهاداتیافته ها اهمیت و اهداف  تحقیقروشتحقیق

تست های ورزشی  

(  سیژن مصرفیروش زیربیشینه غیرمستقیم برآورد حداکثراک)تست ورزشی پله کوئین کالج . 1

سانتی متری 41بار در دقیقه با پله 24دقیقه با فرکانس 3-

ثانیه بعد از اتمام تست  20اندازه گیری ضربان قلب ریکاوری -



پیشنهاداتیافته ها اهمیت واهداف  تحقیقروشتحقیق

تست های ورزشی  
(  زیربیشینه غیرمستقیم برآورد حداکثراکسیژن مصرفیروش )گرکین تست ورزشی تردمیل . 2

ساعتدرمایل3/5صورتبهدقیقه3-

ساعتبرمایل4/5سرعتبا4دقیقه-

شیببه%2وسرعتبهساعتدرکیلومتر0/5افزایشیکباردقیقه2هردر-

(HRmax)ماکزیممقلبضربان%85بهقلبضربانرسیدنصورتدرآزمونتوقف-



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

هایافته

:وندشمیگزارشزیرشرحبههایافته....وورزشیهایآزمون،پرسشنامهازاستفادهباکارروشاساسبر

براساس نظر کارکنان پزشکیهایفوریتوظیفه در شغل ترین تعیین سخت-

ترین وظایف شغل فوریت های پزشکیسخت

درصد نظر کارکنان

43/3 (CPR)احیا قلبی ریوی

23/2 ویلچر حمل مصدوم
12 برانکارد
8/1 های هواییبرقراری راه
13/4 سایر



پیشنهاداتتحقیقروش اهمیت و اهداف  تحقیق

کارکناندموگرافیکهایویژگی

عنوانبه(دقیقه42مدتبه)ریویقلبیاحیاسازیشبیهجهتپزشکیهایفوریتکارکنانارنفر6

.شدندانتخابورودمعیارهایاساسبروظیفهترینسخت

نمیانگی± انحراف معیارمتغیر
25/56±2/79(سال)سن 

71/12±6/09(کیلوگرم)وزن 
173/22±3/01(سانتی متر)قد 

6/50±2/50(ساعت)هفته ورزش در 
4/33±1/86(سال)کار سابقه 

شبیه سازی احیاء قلبی ریوی به عنوان سخت ترین
های پزشکیوظیفه در شغل فوریت

(n=6)ویژگی های دموگرافیک کارکنان فوریت های پزشکی 



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

(n=6)ریوی -دقیقه احیا قلبی42مکس برای دستگاه متا حداکثر اکسیژن مصرفی به دست آمده کارکنان فوریت با 

نفر
حداکثر اکسیژن مصرفی

(لیتر بر دقیقه)

11/93
21/97
32/01
43/12
52/95
63/10
2/52±0/6لمیانگین ک±انحراف معیار

حداکثر اکسیژن مصرفی مورد نیاز شغل فوریت پزشکی



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

(n=6)ریوی -دقیقه احیا قلبی42مکس برای دستگاه متا حداکثر اکسیژن مصرفی استاندارد شده کارکنان فوریت با 

نفر
حداکثر اکسیژن مصرفی استاندارد

شده
10/97-
20/9-
30/84-
41/01
50/72
60/98
-0/0113±1/01لمیانگین ک±انحراف معیار

زشکیاستاندارد سازی حداکثر اکسیژن مصرفی مورد نیاز شغل فوریت پ



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

دانشجویانانتخاببرایکارکنانشدهاستانداردمصرفیاکسیژنحداکثربندیطبقه

استاندارد شده از دستگاه متامکس در شغل فوریتاکسیژن مصرفی حداکثر بندی طبقه 

طبقهمعیار تناسب
نامناسب<-0/0113
مناسب>-0/0113



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

(n=56)دانشجویان فوریت پزشکی مورد مطالعهدموگرافیک اطالعات 

مقادیرمتغیر

(سال)سن 
21/69±4/99میانگین±انحراف معیار

18-38حداقل-حداکثر 

(کیلوگرم)وزن 
76/19±11/23میانگین±انحراف معیار

56-110حداقل-حداکثر 

(سانتی متر)قد 
177/50±4/88میانگین±انحراف معیار

167-187حداقل-حداکثر 
BMI

(عکیلوگرم بر متر مرب)
24/15±3/18میانگین±انحراف معیار

18/51-32/85حداقل-حداکثر 

(ساعت)ورزش در هفته 
4/42±3/56میانگین±انحراف معیار

0-20حداقل-حداکثر 

استعمال دخانیات
%5/4بلی
%94/6خیر

تاهل
83/9مجرد
16/1متاهل



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق
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نوع تست ورزشی

(ردمیلتست های ورزشی پله و ت)میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی در بین دانشجویان 

P<001 , r=0.66



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

بر اساس معیار به دست آمده با متامکسهای پزشکیفوریتدانشجویانانتخاب 

وفوریت شغل حداکثر اکسیژن مصرفی بادانشجویاناکسیژن مصرفی مقایسه حداکثر 
(n=56)استفاده از آن برای انتخاب افراد

درصدتعدادبطبقه بندی تناسنوع تست

الجتست پله کوئین ک
3358/9نامناسب
2341/1مناسب

ینتست تردمیل گرک
2951/8نامناسب
2748/2مناسب



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

(آزمون آنالیز واریانس)با حداکثر اکسیژن مصرفی سنبین ابطهر

یطبقه بندمتغیر
آزمون پله کوئین کالجآزمون تردمیل گرکین

M±SDP-ValueM±SDP-Value

(سال)سن 

23-180/40±4/18
0/887

0/64±3/36

0/824 0/40±3/47 30-240/42±4/20
38-310/23±4/100/29±3/25



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

(آزمون آنالیز واریانس)با حداکثر اکسیژن مصرفی وزنبین ابطهر

طبقه بندیمتغیر
آزمون پله کوئین کالجآزمون تردمیل گرکین

M±SDP-ValueM±SDP-Value

وزن  
(کیلوگرم)

60>0/02±3/49
0/001>

0/14±2/77
0/001> 70-600/19±3/910/38±3/01

80-710/21±4/220/52±3/49
80<0/35±4/570/68±3/72



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

(آزمون آنالیز واریانس)با حداکثر اکسیژن مصرفی قدبین ابطهر

طبقه بندیمتغیر
آزمون پله کوئین کالجآزمون تردمیل گرکین

M±SDP-ValueM±SDP-Value

(رسانتی مت)قد

170>0/28±3/81
0/001>

0/45±3/18
0/001> 180-1700/25±4/080/41±3/19

180<0/39±4/560/78±3/83



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

(آزمون آنالیز واریانس)مصرفیبا حداکثر اکسیژن شاخص توده بدنیبین ابطهر

یطبقه بندمتغیر
آزمون پله کوئین کالجآزمون تردمیل گرکین

M±SDP-ValueM±SDP-Value

شاخص توده بدنی  
(بعکیلوگرم بر متر مر)

20>0/14±3/56
0/001>

0/15±2/73
0/03 25-200/29±4/100/56±3/30

30-260/34±4/400/47±3/55
30<0/48±4/681/00±3/85



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

(آزمون آنالیز واریانس)مصرفی با حداکثر اکسیژن ورزش در هفتهبین ابطهر

یطبقه بندمتغیر
آزمون پله کوئین کالجآزمون تردمیل گرکین

M±SDP-ValueM±SDP-Value

ورزش در هفته 
(ساعت)

4>0/32±4/16
0/478

0/61±3/25
0/328 8-40/47±4/260/57±3/52

8<0/44±4/170/61±3/51



پیشنهاداتتحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

(آزمون تی تست دو نمونه مستقل)مصرفی با حداکثر اکسیژن استعمال دخانیاتبین ابطهر

یطبقه بندمتغیر
جآزمون پله کوئین کالآزمون تردمیل گرکین

M±SDP-ValueM±SDP-Value

استعمال دخانیات
4/19±0/39بله

0/366
0/57±3/32

0/301
4/05±3/950/91±0/30خیر



پیشنهاداتیافته ها تحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

دلیل مغایرت مطالعات دارای  مغایرت  مطالعات هم راستا یافته های مطالعه حاضر

- -

الیا  استر)فرانکلین 
2000)

به CPRانتخاب 
عنوان استاندارد 
تناسب افراد در 
فوریت پزشکی

ت سخانتخاب احیا قلبی به عنوان
ترین وظیفه

:دلیل
استرس خیلی باال، سرعت 

باالی انجام آن و طوالنی بودن
، (دقیقه42)سیکل احیاء 

متفاوت بودن نوع 
شغل و وظایف 

متفاوت کارکنان،
بودن نژاد

گلدهیل و کُنِل که داویس،
حداکثر اکسیژن مصرفی سخت

را ترین وظیفه شغل آتش نشانی
قیقهبر کیلوگرم دمیلی لیتر42

-

حداکثر اکسیژن مصرفی سخت
ترین وظیفه ی شغل فوریت 

36)لیتر بر دقیقه 2/52پزشکی 
( قهمیلی لیتر بر کیلو گرم دقی

اختالف در نوع تست، 
نوع سن کارکنان،

شغل و شاخص توده 
بدنی  

میلی لیتر 45/8: واندرمیسن 
انان،برکیلوگرم دقیقه در آتش نش

وگرم  میلی لیتر برکیل48/8: مییر 
دقیقه در آتش نشانان 

-

رفی  میانگین حداکثر اکسیژن مص
لیتر 4/17با تست تردمیل گرکین 

میلی لیتر بر 55/34)بر دقیقه 
( کیلوگرم دقیقه



پیشنهاداتیافته ها تحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

دلیل مغایرت مطالعات دارای  
مغایرت  مطالعات هم راستا  یافته های مطالعه حاضر

- -

( قیقهمیلی لیتر بر کیلوگرم د47/68)موداسیر 
میلی  42/8)در بین دانشجویان در هند ، پیت 

جویان در بین دانشدر( لیتر بر کیلوگرم دقیقه
آمریکا

ی با میانگین حداکثر اکسیژن مصرف
لیتر بر 3/36تست پله کوئین کالج 

میلی لیتر بر 44/20)دقیقه 
( کیلوگرم دقیقه

- -
، (r=0/72)مطالعات کارگرفود 

و پالومن ( r=0/69)، سافریت (r=0/55)زیروین 
(0/59=r  )

ی همبستگی معناداری بین تست ها
( الجگرکین و کوئین ک)آزمایشگاهی 

(0/66=r )

تفاوت در گروه 
مورد بررسی و 

روش مورد استفاده 

دانشمندی ، 
رنجبر

موداسیر، واندرمیسن، رفیعی، زارع دریسی و
چوبینه

ارتباط معناداری بین قد، وزن  و 
یژن شاخص توده بدنی با حداکثر اکس

مصرفی

- -
دانشمندی،  زارع دریسی، صارمی، چوبینه،

حیدری

ا افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی ب
افزایش قد، وزن و شاخص توده بدنی

:دلیل معناداری
ستم افزایش جذب اکسیژن  توسط سی

وسط تر تریوی و رسیدن گلوگز بیش
جریان خون به عضالت



پیشنهاداتیافته ها تحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

دلیل 
مغایرت

مطالعات  
دارای  مغایرت   مطالعات هم راستا  یافته های مطالعه حاضر

- -

آتش نشانان( 2004)براگا-
15کارکنان پروازی به مدت ( 1391)قاسمی -

هفته تمرین
هفته14شنا به مدت ( 2006)سیدراوی -
(بهبود% 18)هفته ورزش 6دیوَی به مدت -
هفته 10به مدت سربازان نروژی ( 2005)دیرستاد -

(بهبود% 3)تمرین نظامی
درصد بهبود در 15-20حدود )نظر اکثر محققین -

(اکسیژن مصرفی با تمرین 

افزایشباهوازیظرفیتافزایش
ورزشساعت
:دلیل

نتمریباقلبعضلهشدنترقوی-
هضربحجمافزایشنتیجهدروبدنی

هوازیتوانافزایشوای
دلیلبهعضلهبهتررسانیخون-

وعضالنیتارهایمویرگتعدادافزایش
عضلهمقطعسطح

لدلیبهعضلهمتابولیسمبهبود-
میتوکندرییاندازهوتعدادافزایش

نوع 
انتخاب

میرزایی،
حیدری

-
نصف نامناسب بودن بیشتر از

طهدانشجویان فوریت برای شغل مربو



پیشنهاداتیافته ها تحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

های مطالعهمزیت 

کارکنان بیندر ( توسط دستگاه متامکس)مصرفی به روش مستقیم گیری حداکثر اکسیژن اندازه-

پزشکی  فوریت های 

مصرفی حرفه پزشکی بر اساس معیار حداکثر اکسیژن فوریت های انتخاب دانشجویان -

های مطالعهمحدودیت 

عضالنی و  ترکیب بدنی، استقامت عضالنی، قدرت)عدم پرداختن به سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی -

عروقی-عالوه بر استقامت قلبی( انعطاف پذیری



پیشنهاداتیافته ها تحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

2/52اقل ریوی به عنوان سخت ترین شغل فوریت های پزشکی شناخته شد که نیازمند حد-احیای قلبی-

.  لیتر بردقیقه اکسیژن مصرفی می باشد

یب تنظیم سرعت و ش)به جای تست تردمیل ( راحت ترسهولت کاربرد و حمل )استفاده از تست پله -

تستهمبستگی مثبت و معنادار دو به دلیل ( تردمیل به طور مکرر در حین آزمون

.  ارندهوازی دنقش موثری در حداکثر ظرفیت ( شاخص توده ی بدنیو قد، وزن )فیزیولوژیک ویژگی های -

لذا برنامه دو سوم دانشجویان از لحاظ اکسیژن مصرفی متناسب با شغل فوریت انتخاب نشده اندتقریبا -

.افراد توصیه می گرددبه منظور توانمند کردن این ورزشی 



یافته ها تحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

پژوهش های آتیبرای پیشنهادات 

فوریتنانکارکودانشجویانبیندرریویقلبیتناسببرعالوهجسمانیآمادگیابعادسایرسنجش-

پزشکیهای

دورهشسنجودانشجویانانتخابدرآنازاستفادهوجسمانیآمادگیابعادسایربرایمعیارتعیین-

فوریتکارکنانای

فوریتندانشجویاوکارکنانمصرفیاکسیژنحداکثربهبودرویبرخاصورزشیهایبرنامهتاثیر-

پزشکیهای

دورهسنجشوانتخاببرای(ریویقلبیاستقامتمخصوصاً)جسمانیآمادگیهایآزمونازاستفاده-

مشاغلسایرکارکنانای



یافته ها تحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

ذیربطهایسازمانبرایپیشنهادات

تفوریکارکنانایدورهسنجشودانشجویانانتخابدرجسمانیآمادگیهایآزمونازاستفاده-

پزشکیهای

حدودوجسمانیآمادگیهایآزمونصحیحانجامنحوهبرمبنیدستورالعملیکتهیه-

هاآنبهمربوطاستانداردهای

خصوصبه)جسمانیآمادگیوضعیتبهبودبرایمناسبورزشیهایبرنامهگرفتننظردر-

پزشکیهایفوریتکارکنان(ریویقلبیاستقامت



پیشنهاداتیافته ها تحقیقروشاهمیت و اهداف  تحقیق

1. Mier CM, Gibson AL. Evaluation of a treadmill test for predicting the aerobic capacity of firefighters. Occupational 

Medicine. 2004;54(6):373-8.

2. Tierney MT, Lenar D, Stanforth PR, Craig JN, Farrar RP. Prediction of aerobic capacity in firefighters using 

submaximal treadmill and stairmill protocols. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2010;24(3):757-64.

3. Williams L, Wilkins. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9 ed: American College of Sport 

Medicine; 2013. 73-7 p.

4. Vandersmissen G, Verhoogen R, Van Cauwenbergh A, Godderis L. Determinants of maximal oxygen uptake (VO 2 

max) in fire fighter testing. Applied ergonomics. 2014;45(4):1063-6.

5. Varmazyar S, Heydari P, Mohammadzadeh E. Correlation of treadmill and step tests in estimation of maximum in 

estimating the Maximum Aerobic Capacity (VO2max). Iran Occupational Health. 2016;13(2):1-9.

6. Heydari P, Varmazyar S, Mohammadzadeh E. Factors affecting estimation of the maximum aerobic capacity by 

treadmill test in students of medical emergencies in Qazvin. J Qazvin Univ Med Sci. 2016; 19 (6): 65-72. 



ف
دی

طرحعنوانر
پزشکیبرآورد حداکثر اکسیژن مصرفی و عومل تاثیرگذار بر آن به روش تست تردمیل، در میان دانشجویان فوریت های1

کارکنان گروه عضالنی ناشی از کار در بین–بررسی  استرس و فرسودگی شغلی و ارتباط آن با شیوع اختالالت اسکلتی 2
1394امدادی قزوین در سال 

ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با مواد شیمیایی در یک صنعت پتروشیمی 3

نسبت به عالیم هشدار دهنده نصب شده بر روی ( هالل احمر، آتش نشان و اورژانس)میزان آگاهی گروه های امدادی 4
ماشین های سنگین جاده ای

آموزشی شهر های¬عضالنی در بین کارکنان آشپزخانه بیمارستان–ارزیابی عوامل ارگونومیک بر شیوع اختالالت اسکلتی 5
قزوین

ب ایمنی مواد ی آموزشی سریع بر میزان آگاهی دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی نسبت به برچستاثیر مداخله6
(GHS)شیمیایی با استفاده از سیستم هماهنگ جهانی 

تعیین وضعیت بهداشتی خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین 7

النی  در عض–تاثیر ریسک فاکتورهای ارگونومیک سالن های مطالعه ی شهر قزوین بر میزان شیوع اختالالت اسکلتی 8
1395دانش آموزان در سال 

1395سنجش توان بی هوازی و سرعت انقباض عضالت در میان دانشجویان فوریت های پزشکی در سال 9

به عنوان مجری( دانشجویی)عناوین طرح های تحقیقاتی اتمام یافته



ف
دی

طرحعنوانر

-ه وسیله تستتعیین حداکثر اکسیژن مصرفی در حرفه فوریت های پزشکی و مقایسه آن با حداکثر اکسیژن مصرفی فرد ب1

های ورزشی هوازی جهت انتخاب دانشجویان و بررسی ارتباط نتایج حاصل از تست ها با ظرفیت تنفسی 

ارتباط آن با های پزشکی به وسیله ی تست های غیر ورزشی وتعیین حداکثر اکسیژن مصرفی در بین دانشجویان فوریت2
ابعاد آنتروپومتری

در یکی از اتاق های کنترل صنایع پتروشیمیCREAMارزیابی خطای انسانی با رویکرد ارگونومی شناختی به روش 3

1394میزان استفاده از هدفون و اثرات آن برروی کاهش شنوایی در دانشجویان علوم پزشکی قزوین در سال 4

همکاربه عنوان ( هیئت علمی)یافتهعناوین طرح های تحقیقاتی اتمام 



ف
دی

ر

مجلهعنوان

1Evaluation of the probability of total human error and analysis of cognitive 

failures using CREAM in a control room in petrochemical industry
Biotechnology(Scopus)

2Step Test: A method for evaluating maximum oxygen consumption to 

determine the ability type of work among students of medical emergencies

Electronic physician 

(pubmed)

3
Semi-quantitative assessment of the health risk of occupational exposure to 

chemicals and evaluation of spirometry indices on the staff of 

petrochemical industry

Archives of Hygiene 

Sciences

4Evaluating the semi-quantitative risk of occupational exposure to chemicals 

in one of the petrochemical industries 

Scientific Journal of 

Review 

5Correlation between Sargent jump and 45-meter dash in the estimation of 

the anaerobic power 

Scientific Journal of 

Review 

6
Investigation the awareness of rescue groups rather than the warning signs 

(safety-Health) installed on the heavy road machinery of carrying 

hazardous materials 

Research Journal of 

Medical Sciences 

(Scopus)

مقاالت چاپ و پذیرش شده 



ف
دی

مجلهعنوانر

7
نعوامل تاثیرگذار بر برآورد حداکثر ظرفیت هوازی به روش تردمیل در دانشجویان فوریت های پزشکی قزوی

دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین

ارگونومیق تست تردمیلبررسی اثر نوع موزیک و تراز فشار صوت بر میزان کالری مصرفی و کارآیی فیزیکی دانشجویان از طری8

9
و همبستگی این دو روش در HALو SIبررسی ریسک اختالالت اسکلتی عضالنی در اندام فوقانی باروش های  

یک شرکت تولید مواد شوینده
علوم پزشکی 

قزوین

(  Vo2-max)در برآورد حداکثر ظرفیت هوازی (ACSM)و پله (Gerkin)های تردمیلهمبستگی آزمون10
سالمت کار ایران

(اسکاپوس)

علوم پزشکی قمMAPOهای تهران به روش های یکی از بیمارستانارزیابی کمی ریسک جابجایی دستی بیمار در بخش11

ارگونومیعضالنی با شاخص توانایی انجام کار و حد مجاز بلند کردن بار-بررسی همبستگی اختالالت اسکلتی12

مقاالت چاپ و پذیرش شده 



ف
دی

مجلهعنوانر

ضالنی در بررسی ریسک فاکتورهای فردی و شغلی بر شیوع و پیامدهای ناشی از اختالالت اسکلتی ع1
1394بین کارکنان گروه های امدادی شهر قزوین در سال 

مجله سالمت و بهداشت

ی نصب اعتبارسنجی پرسشنامه ی سنجش میزان آگاهی پرسنل امدادی نسبت به عالیم هشداردهنده2
شده بر روی ماشین های سنگین جاده ای حمل مواد خطرناک

فصلنامه ی ایمنی و بهداشت 

نصب( بهداشت-ایمنی )بررسی میزان آگاهی گروه های امدادی نسبت به عالیم هشدار دهنده ی 3
شده بر روی ماشین های سنگین جاده ای حمل مواد خطرناک

امداد و نجاتفصلنامه

ضالنی در بررسی عوامل شغلی موثر بر غیبت از کار و مراجعه به پزشک ناشی از اختالالت اسکلتی ع4
های امدادی بین کارکنان گروه

پزشکی قزوینعلوم

مجله سالمت کار ایران(GHS)ی آموزشی سریع بر میزان آگاهی دانشجویان نسبت به سیستم هماهنگ جهانیتاثیر مداخله5

6Measure of anaerobic power and speed of muscle contraction: Criterion for 

selecting of students for medical emergencies

Electronic physician 
(pubmed)

7Structural equation modeling the relationship between job stress and 

musculoskeletal disorders among rescue groups’ personnel

International Journal of 
Industrial Ergonomics

8Investigation of Correlation methods Gerkin, Queen's College, George and 

Jackson in estimate of maximal oxygen consumption
Electronic physician 

(pubmed)

مقاالت سابمیت شده 



ف
دی

ر

همایشعنوان

ینده به بندی یکی از شرکت های تولیدی مواد شوارزیابی وضعیت بدنی کارگران خطوط بسته1
روش ارزیابی سریع مواجهه دومین همایش درون دانشگاهی دانش و سالمت 

دومین همایش درون دانشگاهی  
دانش و سالمت 

شهر بررسی تاثیر آموزش برروی نحوه ی حمل صحیح مصدومین در پرسنل فوریت های پزشکی2
قزوین

دومین همایش درون دانشگاهی  
دانش و سالمت 

ستفاده های پزشکی به روش تست تردمیل و ابرآورد حداکثر ظرفیت هوازی در دانشجویان فوریت3
عنوان معیاری جهت انتخاب دانشجویان این رشته از آن به

هفتمین همایش سراسری طب 
کار و بیماری های شغلی

ه های بررسی شدت درد گردن، شانه، کمر و ارتباط آن با مراجعه به پزشک در بین کارکنان گرو4
1394امدادی شهر قزوین در سال 

ق اولین همایش دانشجویی تحق
در جهت ارتقاء  سالمت

ن ارتباط بین آموزش و اقدامات اولیه در هنگام بروز حوادث جاده ای ناشی از مواد خطرناک در بی5
پرسنل فوریت های پزشکی

اولین کنگره ملی دانشجویان
پارامدیکال کشور  

رل مپناارزیابی ارگونومیک وضعیت بدنی کارکنان تولید شرکت مهندسی، ساخت برق و کنت6
مدیریت بهداشت، ایمنی و 

محیط زیست در حوزه 
شهروندی با محوریت اصناف

ای  همعیاری جهت انتخاب دانشجویان فوریت: سنجش توان بی هوازی و سرعت انقباض عضالت 7
دومین همایش ارگونومیپزشکی 

مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها به صورت سخنرانی 



ف
دی

ر

همایشعنوان

شوراولین کنگره ملی دانشجویان پارامدیکال کرشت -ینهای الکتریکی و مغناطیسی خطوط فشار قوی در پایانه جنب اتوبان قزوبررسی میدان1

2
ت های  برآورد عوامل تاثیرگذار بر برآورد حداکثر ظرفیت هوازی به روش پله در دانشچویان فوری

پزشکی  
هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماری-

های شغلی

بررسی پیامدهای ناشی از اختالالت اسکلتی عضالنی در بین کارکنان گروه های امدادی3
هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماری  

های شغلی

وین و اندازه گیری میدان های الکتریکی و مغناطیسی خطوط فشار قوی در دو منطقه از شهر قز4
مقایسه ی آن ها با حدود مجاز

اولین همایش دانشجویی تحقق در جهت ارتقاء
سالمت

5
ش شاخص  ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی اندام فوقانی کارکنان یکی از صنایع مونتاژ با رو

1394در سال ( SI)استری 
نهمین همایش تازه های علوم بهداشتی  

و ارتباط آن با شیوع ( HAL)ارزیابی ارگونومی فیزیکی اندام فوقانی با روش سطح فعالیت دست 6
اختالالت اسکلتی عضالنی

نهمین همایش تازه های علوم بهداشتی  

7Investigation of pulmonary function indices and prevalence of 
respiratory symptoms among bakers city of Qazvin in 2016 year

3th international congress of 
immunology, asthma and allergy 

دومین همایش درون دانشگاهی دانش و سالمتونومیبررسی میزان آگاهی پرسنل فوریت های پزشکی شهر قزوین نسبت به علم و اصول ارگ8

9
و  غیر ( گرکین)های ساب ماکزیمال ورزشی برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از تست

ارگونومیبین المللیدومین همایشهای پزشکیدر بین دانشجویان فوریت( جکسون)ورزشی 

مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها به صورت پوستر 
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