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Mortality Rates Due to Substance and Stimulants Abuse in 
Corpses Submitted to the Forensic Medicine Organization of 
Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province during 2013-2018

[1] The effectiveness of group cognitive-behavioral psychotherapy on ... [2] The relationship 
between the utilization of communication technologies ... [3] Pre-addiction susceptibility 
backgrounds in ... [4] The prevention of drug abuse, methods, challenges ... [5] Comparison 
of fatal poisonings by prescription ... [6] Global burden of disease: mental disorders and 
illicit drug use ... [7] Drug abuse prevalence and risk factors in students of Shahid Sadoughi 
... [8] On the relationship of resilience and mental vitality with addiction potential ... [9] 
Treatment of ... [10] Comprehensive book of public ... [11] Prescribing of opioid analgesics 
and related mortality before and after the ... [12] Increase in fatal poisonings involving 
opioid analgesics in ... [13] Vital signs: overdoses of prescription opioid pain ... [14] Opioid 
overdose: preventing and reducing Opioid ... [15] Overdose deaths involving prescription 
opiods among ... [16] Pattern and inclination of adolescents towards ... [17] Metacognitive 
Beliefs and Students’ Tendency ... [18] Tendency to drug use among high school students ... 
[19] Epidemiologic study of deaths that related to opiate abuse ... [20] Registered mortality 
in Kermanshah legal medicine center ... [21] Epidemiological study of mortality rate from 
opioid abuse in ... [22] Mortality among people who inject drugs: a systematic review ... [23]
Increasing deaths from opioid analgesics in the United ... [24] Substance use among students 
of Guilan University of ... [25] Opioid deaths in rural Virginia: a description of the high  ... 
[26] Deaths due to poisoning referred to legal medicine ... [27] 109 death due to opiume 
consumption who refered ... [28] The frequency of drugs and substances use in ... [29] Illegal 
drug attributable mortality and potential ... [30] Analysis of mortality rate of illicit substance 
... [31] Epidemiological study of mortality from drug abuse in bodies ... [32] Epidemiology of 
death caused by drug abuse in ... [33] Incidence of death due to substance abuse ... [34] An 
analysis of the root causes for opioid-related overdose death in ... 

Aims Addiction as a social problem is a phenomenon that destroyed the ability of society to 
organize and maintain the order of actual affairs, and it is one of the major causes of early death. 
The aim of the present research was to determine the mortality rates due to substance and 
stimulant abuse in the deceased submitted to the forensic medicine department of Kohgiluyeh 
and Boyer Ahmad who died due to substance abuse in 2013-2018.
Instruments & Methods This cross-sectional descriptive research was carried out on all 
portfolios of the deceased submitted to the forensic medicine department of Kohgiluyeh and 
Boyer Ahmad, who died due to substance abuse in 2013-2018. Data were collected from the 
medical cases of the subjects. Data were analyzed by SPSS 21 software, through the descriptive 
statistics and chi-square test.
Findings Of the 123 studied cases, 93.5% were male and the rest were female (6.5%). Most of 
the deceased referred to the forensic medicine department were related to the 20-30 (37.4%) 
years age group, single people (54.5%), people with diploma (35.8%) and middle school 
certificates (32.5%), people with the freelance job (42.3%) and unemployed (26.0%). Opium 
(39.0%), methadone (27.6%) and tramadol (17.9%) had the highest frequency of drug use, 
respectively. The highest concurrent drug use was observed in opium-methadone (28.4%). 
There was a significant difference between opium, heroin, glass, tramadol and methadone 
consumables between 2013 and 2018 (p<0.05).
Conclusion The deceased are young people with low education, low income and unemployed 
as well as addiction to methadone and tramadol has an increasing trend over the years.
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   ۱۳۹۸، تابستان ۳، شماره ۲۵دوره                                                                                                                                                                                        ايران یمجله پزشكی قانون

ومیر ناشی از سوء مصرف مواد میزان بروز مرگ
مخدر و محرک در اجساد ارجاعی به اداره کل 

استان کهگیلویه و بویراحمد طی 	پزشکی قانونی
  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۲های سال

  
  MPH	MD, رزادهیمحمدرضا قد

  انر یکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق

  MSc *نسبیار یفاطمه 

و  هیلویکشور، کهگ یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  رانیا راحمد،یبو

  MD ینیکامروز ام

و  هیلویکشور، کهگ یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  رانیا راحمد،یبو
  PhD ینظر  مانیا

اه اهواز، دانشگ المللنیواحد ب ،یسالمت، دانشکده علوم انسان یشناسگروه روان
  رانیاهواز، ا ،یآزاد اسالم
  MSc یآرش ساالر 

 ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یشناسگروه حقوق جزا و جرم
  رانیا اسوج،ی

  
  چکيده
ای است که همراه با آن توانایی یدهپدعنوان یک مساله اجتماعی، : اعتیاد بهاهداف

علل عمده  جمله ازرود و یمیابی و حفظ نظم موجود از بین سازمانجامعه در 
ومیر آید. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان مرگیم حساب بهمرگ زودرس 

اداره کل پزشکی قانونی  ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاعی به
  بود. ۱۳۹۲-۹۷های استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال

مقطعی، پرونده همه متوفیان ارجاعی  -این پژوهش توصیفی درها: ابزار و روش
 ۱۳۹۲-۹۷ی هاسالبه اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد طی 

د مورد بررسی قرار گرفت. دلیل سوءمصرف مواد مخدر فوت نموده بودنکه به
و  21	SPSS افزارنرمآوری شد و توسط های آنان جمعاطالعات موجود در پرونده

با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار 
  گرفت. 
. بودند) %۶٫۵مرد و بقیه زن ( %۹۳٫۵پرونده مورد بررسی،  ۱۲۳از  ها:یافته

 ۲۰-۳۰راوانی متوفیان ارجاعی به پزشکی قانونی مربوط به گروه سنی بیشترین ف
) و %۳۵٫۸)، دارای سطح تحصیالت دیپلم (%۵۴٫۵)، افراد مجرد (%۳۷٫۴سال (

) بود. از نظر نوع %۲۶٫۰) و بیکار (%۴۲٫۳)، دارای شغل آزاد (%۳۲٫۵راهنمایی (
) %۱۷٫۹امادول () و تر %۲۷٫۶)، متادون (%۳۹٫۰مصرف مواد، به ترتیب تریاک (

دون متا -مواد در تریاک مانز همبیشترین فراوانی را داشتند. بیشترین مصرف 
) مشاهده شد. در مواد مصرفی تریاک، هروئین، شیشه، ترامادول و ۲۸٫۴%(

  ).>۰۵/۰pداری وجود داشت (تفاوت معنی ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۲های متادون بین سال
متوفیان، جوانان با سطح تحصیالت پایین، درآمد کم و بیکار هستند  گیری:یجهنت

های مختلف روند و همچنین اعتیاد به مصرف متادون و ترامادول در طول سال
  افزایشی داشته است.

  ومیر، اعتیادمواد مخدر، مرگ ها:کلیدواژه
  

  ۹/۱۰/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۲/۵/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  yarinasab.f@gmail.comنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه
ویکم و در صدر تهدیدها و های قرن بیستاعتیاد یکی از بحران

انگیزترین معضالت جوامع امروزی های اجتماعی و از غمآسیب
ویژه جامعه ما را به چالش کشیده است که اکثر جوامع مختلف به

صورت خطی از یده رشدی است که بهپد. مصرف مواد یک [2	,1]است
. اعتیاد به مواد، [3]یابدیماوایل نوجوانی تا اوایل جوانی افزایش 

ن کند و جهاصورت انبوه متراکمی از پیامدها هر روز شدت پیدا میبه
. [4]آور شیوع مصرف مواد در دهه اخیر مواجه استبا آمار حیرت

پزشکی، اجتماعی، سوء استفاده از مواد مخدر از مشکالت بزرگ 
شود که بار ناشی از آن در یماقتصادی و فرهنگی جوامع محسوب 

خصوص در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش همه کشورها به
  . [5]آیدیمو از جمله علل عمده مرگ زودرس به حساب  است
ومیرهای ناشی از مصرف غیرقـانونی مـواد مخـدر و مرگ

حد مواد،  مصرف بیش ازز اشـی اهـا غالبـًا نروانگـردان
ثیر تا مرتبط با مصرف، تـصادفات و حـوادث ناشـی از هاییخودکش

. از طرفی طبق گزارش ستاد مبارزه با [6]پذیردیمصرف مواد صورت م
های مواد مخدر پس از تصادفات، دومین عامل فوت در مرگ

. آنچه در این میان [7]مشکوک، عوارض ناشی از اعتیاد است
 آمدن میانگین سندهنده است، پایینبرانگیز و بسیار تکانهتوج

اعتیاد و افزایش گرایش جوانان، نوجوانان و دانشجویان به سوء 
ساز سرعت انتقال و گسترش ابعاد پدیده مصرف مواد است که زمینه
معتادان ایران  %۱۶دهند که حدود یماعتیاد است. آمارها نشان 

سالگی به اعتیاد ۲۴تا  ۲۰بین  آنها %۲۸ سال سن دارند و ۱۹کمتر از 
  . [8]آورندیمروی 

ا جواری بایران به دالیل متعدد فرهنگی و موقعیت جغرافیایی و هم
ه به ک دو کشور بزرگ تولیدکننده مواد مخدر، افغانستان و پاکستان

 تن مواد مخدر۳۵۰۰ساالنه بیش از  ،هالل طالیی موسوم هستند
ترین مورد سوء مصرف و وابستگی در ایران شایع. [9]کندیتولید م

اپیوئیدها هستند. اپیوئیدهای رایج در ایران شامل تریاک، شیره، 
صورت خوراکی، استنشاقی و تزریقی هروئین و کدئین هستند که به

. مطالعات مختلف حاکی از روند رو به افزایش [10]شونداستفاده می
ومیر ناشی پیوئیدی و مرگمسمومیت با مواد مخدر خصوصًا مواد ا

. بنا به گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل 11]‐[13از آن است
(UNODC)  میلیون در سرتاسر جهان، از ۳۵حدود ، ۲۰۱۹در سال

برند و نیازمند خدمات درمانی اختالالت مصرف مواد مخدر رنج می
شده در واشنگتن انجام  ۲۰۰۹ای که در سال . در مطالعه[14]هستند

 ۱۶۶۸دنبال مصرف مواد مخدر فوت کردند، است، تعداد افرادی که به
مرگ به ازای  ۴/۶ومیر برابر با نفر گزارش شد که این میزان مرگ

ای در ایاالت متحده نشان داد . مطالعه[15]هزار نفر در سال است۱۰۰
تا  ۱۹۹۹های ها شامل مواد مخدر طی سالمیزان کل مسمومیت

. دولت جمهوری اسالمی ایران [6]برابر شده استبیش از سه ۲۰۰۶
میلیون نفر و ۲/۱کند که تعداد افراد وابسته به مواد مخدر یمبرآورد 

و در حدود [16]کننده تفننی هستندهزار نفر مصرف۸۰۰عالوه بر آن 
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هزار زندانی مرتبط با مواد مخدر وجود دارد؛ یعنی بیش از نیمی ۸۰
های سازمان های مبتنی بر گزارشمین. تخ[17]از جمعیت زندانیان
میلیون نفر) جمعیت ۳/۱(حدود  %۲تا  ۵/۱دهد که ملل نیز نشان می

  . [18]ایران، مشکل جدی با سوء مصرف مواد مخدر دارند
رسانی الزم را مطالعات اپیدمیولوژیک سوء مصرف مواد، ابزار اطالع

ا ر  هابرنامهار، صورت هدفددهد تا بهیمگزاران قرار در اختیار سیاست
ی طراحی نمایند تا به شکل مکانیزمی مناسب بازخورد الزم اگونهبه 

را ارایه کنند. از این رو نظارت اپیدمیولوژیک مواد مخدر از اجزای 
ا آید. بیماصلی و بسیار مهم استراتژی ملی مواد مخدر به حساب 

توجه به عدم وجود آمارهای دقیق شیوع اختالل فوق در استان 
کهگیلویه و بویراحمد، این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز 

ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان کهگیلویه و مرگ
  انجام گرفت. ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۲ی هاسالبویراحمد در 

  

  هاابزار و روش
با هدف بررسی است که  مقطعیحاضر از نوع  توصیفیمطالعه 
شده در پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد های ثبتمرگ

علت مصرف مواد مخدر (شهرهای یاسوج، دهدشت و گچساران) به
جامعه آماری و نمونه انجام گرفت.  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۲های در سال

متوفیان ناشی از سوء مصرف مواد مخدر  آماری پژوهش شامل همه
ادشان به اداره کل پزشکی قانونی استان گردها که اجسو روان

ارجاع داده شده  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۲ی هاسالکهگیلویه و بویراحمد طی 
 شماری موردگیری تمامنفر بود که با روش نمونه ۱۲۳بودند به تعداد 

نبود از  مطالعه قرار گرفتند. متوفیانی که پرونده پزشکی آنها کامل

  مطالعه خارج شدند. 
رگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و سایر تایید تشخیص م

شناسی پزشکی قانونی، با های سمگردها در آزمایشگاهروان
های مختلف جسد از قبیل خون، صفرا، معده، گیری از بافتنمونه

آوری اطالعات از پرونده افراد جمعادرار، مایع زجاجیه انجام گرفت. 
طالعات شخصی و جامعه آماری با استفاده از یک فرم مشتمل بر ا

های آزمایشگاهی و شناختی و سئواالت مربوط به یافتهجمعیت
افزار شده با نرمآوریتشخیصی انجام شد و سپس اطالعات جمع

SPSS	21  و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد) و آزمون
  استنباطی مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. 

  

  هایافته
مورد مرد و  ۱۱۵پرونده مورد بررسی قرار گرفت که  ۱۲۳مجموع، در 

بقیه زن بودند. بیشترین فراوانی متوفیان ارجاعی به پزشکی قانونی 
سال، افراد مجرد، دارای سطح تحصیالت  ۲۰-۳۰مربوط به گروه سنی 

  ).۱دیپلم و زیر دیپلم، دارای شغل آزاد و بیکار بود (جدول 
مواد مختلف  %۱۹٫۷مصرفی بودند و تک بیش از نیمی از متوفیان
کردند که بیشترین مصرف همزمان مواد در را با هم مصرف می

  ) مشاهده شد.%۲۸٫۴متادون (-تریاک
ترین ماده مخدر مصرفی در بین افراد مورد بررسی به ترتیب شایع

شده های ثبتتریاک، متادون و ترامادول بود. همچنین بین مرگ
در مواد  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۲های در در سالعلت مصرف مواد مخبه

ی هامصرفی تریاک، هروئین، شیشه، ترامادول و متادون بین سال
  ). ۲؛ جدول >۰۵/۰pداری وجود داشت (تفاوت معنی ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۲
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  بحث 
شده در پزشکی قانونی های ثبتپژوهش حاضر با هدف بررسی مرگ

استان کهگیلویه و بویراحمد (شهرهای یاسوج، دهدشت و گچساران) 
  انجام شد.  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۲های علت مصرف مواد مخدر در سالبه

پرونده مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد  ۱۲۳در این مطالعه 
) بودند. در این بررسی، تعداد موارد %۶٫۵(مرد و بقیه زن  ۹۳٫۵%
19]‐شده در این زمینهومیر همانند سایر مطالعات مشابه انجاممرگ

  در میان مردان بیشتر از زنان گزارش شد.  [25
) %۳۷٫۴سال ( ۳۰تا  ۲۰از نظر محدوده سنی، بیشترین گروه بین 

اهل مت %٣٥٫٨) مجرد، %۵۴٫۵قرار داشت که بیش از نیمی از آنها (
نتایج حاصل با نتایج مطالعات قبلی از جمله مطلقه بودند.  %٩٫٨و 

و  نجاری، [21]و همکاران شکرزاده، [19]و همکاران حجازیمطالعه 
و  پوپوواو  [28]و همکاران خلخالی، [27]طارمیانو  عمویی، [26]افشار

  همسو بوده است.  [29]همکاران
) %۳۵٫۸دیپلم ( براساس نتایج بیشترین سطح تحصیالت متوفیان

) و بیکار %۴۲٫۳) و اکثرأ دارای مشاغل آزاد (%۳۲٫۵و راهنمایی (
و  [20	,19]) بودند که این نتایج نیز با نتایج مطالعات قبلی۲۶٫۰%(

موارد مرگ ناشی از سوء  %۷۸که براساس آن  دونگمطالعات 
 تر رخمصرف مواد مخدر در افراد با تحصیالت دبیرستان و پایین

  همخوانی دارد. 3][0دهدمی
 

نتایج این مطالعه نشان داد بیشترین فراوانی نوع مصرف در به 
و  بوده )%۱۷٫۹( ترامادول و )%۲۷٫۶( متادون )،%۳۹٫۰( تریاک ترتیب
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 -علت مصرف همزمان مواد، در مصرف همزمان تریاکمرگ به
یک بررسی اپیدمیولوژی  ۱۳۹۷سال تر بوده است. در متادون شایع

ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در کشور انجام گرفت که مرگ
با میانگین سنی  ۱۳۹۲پرونده در سال  ۲۹۵۷نشان داد از مجموع 

ومیر ناشی از سوء مصرف مواد در کل سال، میزان مرگ ۸۱/۱۲±۶/۳۶
میلیون نفر جمعیت است و نفر به ازای هر یک ۲۸/۵۳کشور 
ترین ماده مخدر مصرفی در بین این افراد به ترتیب تریاک، شایع

های همدان، لرستان و زنجان هم شیشه و هروئین بوده و استان
. [31]ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر را دارندبیشترین مرگ

، [21]، مازندران[20]های کرمانشاهمطالعات دیگری در استان
نیز انجام گرفت که نتایج مشابهی  33][و خراسان شمالی [32]گلستان

  داشتند. 
دن با مرزبوعلت همبودن بیشتر تریاک در ایران بهدلیل دردسترسبه

افغانستان، بازار مصرف این نوع مواد در ایران بیشتر از سایر مواد 
است. همچنین در مورد متادون آنچه که از نتایج به دست آمد 

است.  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۱های سالدهنده رشد افزایشی متادون در نشان
توان گفت موادی چون متادون که در مراکز در تبیین این موضوع می
علت مجوزداربودن این دارو به تبع شود بهنگهدارنده توزیع می

دردسرتری را برای افراد فراهم کرده است، به تر و کمدسترسی راحت
تفاده قرار جای این که این ماده برای ترک مورد اسای که بهگونه

ای بدون آگاهی از تبعات گیرد، خود موجب اعتیاد شده است و عده
ذیری ناپصورت خودسر استفاده کرده که تبعات جبرانو اثرات آن، به 

های بودن قرصعلت ارزانرا به وجود آورده است. همچنین به
صورت غیرقانونی و ها و گاه بهترامادول و توزیع آسان در داروخانه

نسخه پزشک و عدم نظارت کافی و سختگیرانه در کشور، بدون 
مصرف آن نیز در بین معتادان و بعضًا جوانان غیرمعتاد و ناآگاه 

  طرفداران زیادی دارد.
بودند  افراد در منزل فوت شده %۴۶٫۳طور که نتایج نشان داد همان 

و بعد از آن بیشترین فراوانی محل فوت در بیمارستان و اماکن 
بسیاری از معتادان در اثر مصرف مواد مخدری وده است. عمومی ب

مرور دچار مشکالتی  که ناخالصی یا عوارضی دارند، یکباره یا به
" ُاِوردوز"موضوع  و همچنینکشد نهایت آنها را می شوند که درمی

شدن یکی از اتفاقات معمول درباره معتادان است که همچنان 
یز ها نکه براساس یافته ا داردبیشترین سهم را در گرفتن جان آنه

. [34]دهندهای عمومی یا منزل جان خود را از دست میاکثراً در مکان
ها نیز از توان این گونه استنباط نمود که ظاهرًا خانوادهدر واقع می

 اند و توجه و نگرانی کافیفرد معتاد خود دست کشیده و ناامید شده
 بسیاری ازاند. ال خود رها کردهنسبت به آنها نداشته و آنها را به ح

دیدن دانند و مرگ معتادان را نوعی عاقبت عمل آنها مینیز مردم 
اهمیت حال وخیم و گاهی مرگ آنها در کوچه و خیابان موضوع کم

و  نشینیی است و به همین دلیل فرد معتاد گوشهاهمیتو گاه بی
شکالت و طلبد و شاید به همین علت در زمان بروز مانزوا را می

شود و در نهایت موقع به آنها کمک نمیاوردوزشدن این افراد، به
دهند. همچنین باید توجه داشت که جان خود را از دست می

ها و مراکز کاهش آسیب اگر چه براساس نتایج، مرگ حتی در کمپ
میزان آن باال نبوده است اما اتفاق افتاده است که این موضوع حاکی 

روند نجات معتادان  وگیری از مرگ معتادان جلواز آن است که 
 درست آموزش ومراکز مختلفی که در ارتباط با آنها هستند  حتی در

ت که تحقیق مستقل و شود یا بسیار ضعیف اسپیگیری نمی
  طلبد.بیشتری را در این زمینه می

تواند به عنوان سرنخی برای مسئوالن طور کلی این نتایج میبه
ربط باشد و براساس آن نهادهای مسئول در جهت های ذیحوزه

  ریزی و تدابیر کافی بیندیشند. پیشگیری و کاهش آسیب، برنامه
نگر صورت گذشتههاین است که چون بمطالعه  یهایتاز محدود

 یحصح ییل به پاسخگوکام ینانانجام گرفت موجب عدم اطم
ز آنها پرونده ا میلتک یاست که برا یواالتئبه س یبستگان متوف

 یزنگر نیندهصورت آشود مطالعات بهیم یشنهادشد. پیم یدهپرس
  یرد.قرار گ العهمورد مط ترییعانجام شود و در ابعاد وس

  

  گیرینتیجه
ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان کهگیلویه و مرگ

مربوط به جوانان با سطح  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۲ی هاسالبویراحمد در 
تحصیالت پایین، درآمد کم و بیکار بوده و اعتیاد به مصرف متادون 

  های مختلف روند افزایشی داشته است.و ترامادول در طول سال
  

این پژوهش از پزشکی قانونی استان نویسندگان  تشکر و قدردانی:
کهگیلویه و بویراحمد و کلیه همکارانی که در انجام این پژوهش به 
طرق مختلف نهایت حمایت و همکاری را داشتند سپاسگزاری 

  کنند.می
  

در  ١٥١٠٢-١٣٩٨٨٢٠پژوهش به شماره ثبت  ینا تاییدیه اخالقی:
تان اس یهشپژو یشورا ییدو مجوز آن به تا شدهسمات ثبت  یتسا

  است. یدهکشور رس یقانون یپزشک یقاتو مرکز تحق
بین نویسندگان هیچ گونه تعارضی در منافع وجود  تعارض منافع:

  ندارد.
(نویسنده اول)، نگارنده یرزاده محمدرضا قدسهم نویسندگان: 

نسب (نویسنده دوم)، یاریفاطمه )؛ %٣٠مقدمه/پژوهشگر اصلی (
(نویسنده سوم)، ینی کامروز ام)؛ %٣٠پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (

(نویسنده چهارم)، ی نظر  یمانا)؛ %٢٠شناس/پژوهشگر کمکی (روش
(نویسنده پنجم)، پژوهشگر ی آرش ساالر )؛ %١٠تحلیلگر آماری (

   )%١٠کمکی (
مه و بودجه سازمان برنا یمال یتپژوهش با حما ینا منابع مالی:

د انجام یراحمو بو یلویهاستان کهگ یقانون یاستان و اداره کل پزشک
  شده است.
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