
1 
 

 

خالصه مقاالت انتشار یافته در حوزه 

در دانشگاه علوم  19بیماري کووید 

 پزشکی قزوین
 

1399آذر ماه  –معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه   

 



2 
 

 

 

 

 



3 
 

بین المللی  معتبر مقاالت چاپ شده در خصوص ویروس کرونا در پایگاه هاي   

تعداد 

 استنادات

Index / 
IF 

 نام نویسنده عنوان مقاله

235 ISI/1.64 The Fear of COVID-19 Scale: Development and Initial 
Validation 

دکتر امیر 

 پاکپور

17 ISI/1.64 Associations Between Fear of COVID-19, Mental Health, 
and Preventive Behaviours Across Pregnant Women and 
Husbands: An Actor-Partner Interdependence Modelling 

 

دکتر امیر 

 پاکپور

12 ISI/1.73 Pregnant women in the exposure to COVID-19 infection 
outbreak: the unseen risk factors and preventive 

healthcare patterns 

 

دکتر 

منیرسادات 

 میرزاده

7 ISI/1.64 Psychometric Testing of Three COVID-19-Related Scales 
Among People with Mental Illness 

 

دکتر امیر 

 پاکپور

7 Pubmed Novel coronavirus disease (COVID-19) and central 
nervous system complications: What neurologists need 

to know 

 

دکتر سپیده 

 پاي بست

6 ISI/2.9 Using an integrated social cognition model to predict 
COVID-19 preventive behaviours 

 

دکتر امیر 

 پاکپور

6 ISI/0.88 Guillain-Barré Syndrome as a Neurological Complication 
of Novel COVID-19 Infection: A Case Report and Review 

of the Literature 

پاي بست دکتر 

گرجیدکتر-  



4 
 

5 ISI/3 Factors related to preventive COVID-19 infection 
behaviors among people with mental illness 

دکتر امیر 

 پاکپور

2 ISI/3.5 Investigating mediated effects of fear of COVID-19 and 
COVID-19 misunderstanding in the association between 

problematic social media use, psychological distress, 
and insomnia 

دکتر امیر 

 پاکپور

0 ISI/3.8 The COVID-19 pandemic and serious psychological 
consequences in Bangladesh: A population-based 

nationwide study 

دکتر امیر 

 پاکپور

0 ISI/1.7 COVID-19 Respiratory Illness and Subsequent 
Cerebrovascular Events, the Initial Iranian Experience 

 

دکتر سپیده 

 پاي بست

0 Pubmed Depression, anxiety, and stress mediate the associations 
between internet gaming disorder, insomnia, and 

quality of life during the COVID-19 outbreak 

دکتر امیر 

 پاکپور

0 ISI/0.59 Fulminant hepatic failure: A rare and devastating 
manifestation of Coronavirus disease 2019 in an 11-

year-old boy 

 چگینی

0 ISI/0.99 A rare axonal variant of guillain-barré syndrome as a 
neurological complication of covid-19 infection 

مژدهی دکتر 

 پناه

0 ISI The mediating effect of the cyberchondria and anxiety 
sensitivity in the association between problematic 

internet use, metacognition beliefs, and fear of COVID-
19 among Iranian online population 

دکتر امیر 

 پاکپور

0 ISI/2.6 

 

Palliative care in advanced coronavirus disease in 
intensive care units 

حسین قاي آ

 رفیعی

0 Scopus Psychological evaluation of the factors affecting the 
stress caused by COVID-19 outbreak in the medical staff 

and the community of Qazvin, Iran Spring 2020 

 -زرآبادي پور

 -عسگري 

 میرزاده



5 
 

 

0 Scopus Encephalitis as a rare manifestation of novel covid-19 
disease, a para-infection or post-infection complication: 

A systematic review 

دکتر سپیده 

 پاي بست

1 ISI/1.36 Nursing experiences of COVID-19 outbreak in Iran: A 
qualitative study 

وجیهه خانم 

 طاهري

0 ISI/2.11 Early Hemoperfusion for Cytokine Removal May 
Contribute to Prevention of Intubation in Patients 

Infected with COVID-19 

حسین آقاي 

 رفیعی

0 Google 
scholar 

Delayed Pneumomediastinum and Subcutaneous 
Emphysema in covid-19 Patients: Two case Reports 

 دکتر نامدار

0 Google 
scholar 

Stability of SARS-COV-2 in Different Environments and 
the of effect of disinfectants on its Survival 

دکتر اصالنی 

 مهر

0 Google 
scholar 

Investigating the Mechanism of action of SARS-COV-2 
virus for drug Designing 

 –دکتر غیبی 

 دکتر نامدار

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

The Fear of COVID-19 Scale: Development and Initial 
Validation 

، توسعه و اعتبارسنجی اولیه 19مقیاس ترس از کووید  : 1شماره   

منجر به ترس، نگرانی و استرس در بین مردم  Covid-19زمینه: ظهور و پیامدهاي ناشی از چکیده: 
براي تکمیل تالش هاي  Covid-19قیاس ترس از جهان شده است.مطالعه حاضر به منظور ارزیابی م

 و درمان انها انجام شده است. Covid-19پزشکی در جلوگیري از گسترش موارد 

 قابل کل-مورد همبستگی با مورد هفت شده، اصالح کل-مورد همبستگی تست و پانل بررسی از پس
) 74/0 تا 66/0( قوي و توجه قابل فاکتورهاي بارگذاري با و حفظ) 56/0 تا 47/0( شده اصالح قبول

 کالسیک آزمون تئوري دو هر از استفاده با شده ارزیابی خصوصیات سایر همچنین،. شدند تأیید بیشتر
 قابلیت مقادیر ، خاص طور به. بودند بخش رضایت ماده اي ارزیابی 7در مقیاس  Rasch مدل و

. بود قبول قابل ) ICC=72/0( بازآزمایی اطمینان قابلیت ) و α= 82/0( داخلی سازگاري مانند اطمینان
 ، اضطراب و r= 425/0 ، افسردگی با( بیمارستان افسردگی و اضطراب مقیاس توسط همزمان روایی
511/0=r (بیماري برابر در شده ادراك پذیري آسیب مقیاس و )483/0 ، درك قابل بیماري به ابتال با 

 =r 459/0 ، جوانه از انزجار و =r. حمایت قرار گرفتند.) مورد 

 سنجی روان خصوصیات داراي اي، ماده هفت مقیاس یک ،COVID-19 از ترس مقیاس گیري: نتیجه
 و است معتبر و اعتماد قابل عمومی مردم بین در COVID-19 از ترس ارزیابی در ماده این. است قوي

 بود. خواهد مفید افراد در COVID-19 ترس بردن بین از در همچنین
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 Associations Between Fear of COVID-19, Mental Health, and Preventive 
Behaviours Across Pregnant Women and Husbands: An Actor-Partner 

Interdependence Modelling 

 در زنان باردار و همسران رانهیشگیپ ي، سالمت روان و رفتارهاکروناترس از  نیرتباطات با: 2شماره 

 متقابل یمدل وابستگ کی: آنها

و همسران آنها و  یرانیزنان باردار ا انیدر م کرونا ترس از  متقابل  یحاضر اثر وابستگ یمقطعمطالعه چکیده: 

در سال کرونا  ریهمه گ يماریآنها را در طول موج اول ب رانهیشگیپ يارتباط آن با سالمت روان و رفتارها
 ستمیزنان باردار در س ستیاز ل تصادفی طور به آنها همسران و باردار زن 290کرد. در مجموع  یبررس 2020

 یابیارز یروان سنج يها اسیبه مق ییپاسخگو يانتخاب شدند و از آنها برا رانیا کپارچهیبهداشت و درمان 
کرونا  رانهیشگیپ يو رفتارها یذهن یزندگ تیفیک ی، قصد خودکش و، اضطراب  ی، افسردگکروناترس از 
، سالمت روان  کروناشوهرها و ترس زنان باردار از  نیرا ب یها روابط دوگانه قابل توجه افتهی نیا د.دعوت ش
با  يدار یبه طور معنس از ویروس کرونا در ترهمسران باردار نقش  رینشان داد. تأث رانهیشگیپ يو رفتارها

ارتباطی با بود اما  همراهکرونا  رانهیشگیپ يو رفتارها یذهن یزندگ تیفی، ک ی، قصد خودکش یافسردگ
، اضطراب ، قصد  یبا افسردگ یبه طور قابل توجهکرونا از ترس همسران ، اثر  نیاضطراب نداشت. عالوه بر ا

باردار و  زنان ي، برا نیهمراه بود. عالوه بر اکرونا  رانهیشگیپ يو رفتارها یذهن یزندگ تیفی، ک یخودکش
 یطرح مقطع کیمشاهده شد. مطالعه حاضر از  جیهمه نتا رددر مو یقابل توجه کیشر راتیهمسران آنها تأث

، داده ها عمدتا  نی. همچنستیاثرات ن تیعل بیترت ای سمیمکان نییقادر به تع نیاستفاده کرده و بنابرا
 يادآوری يها يریو سوگ یاجتماع تیمطلوب لیپتانس لیاست که به دلی براساس اقدامات خودگزارش

مشکالت  ریممکن است از آموزش روان که بر تأث نیها ، زوج افتهاین ی. بر اساس ددار ییها تیمحدود
 تمرکز دارد ، بهره مند شوند. نیبهداشت روان بر زنان باردار و جن
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Pregnant women in the exposure to COVID-19 infection 
outbreak: the unseen risk factors and preventive 

healthcare patterns 

 يمراقبت ها يعوامل خطر و الگوها ، 19کووید  زنان باردار در معرض عفونت :3شماره 

رانهیشگیپ یبهداشت  

 یاطیبه اقدامات احت ازیهستند که ن یتیجمع يگروهها نیاز مهمتر یکیباردار  زنانچکیده: 
اواخر سه ماهه سوم گزارش شده در  يخطر انتقال عمود رایز دارند. 19کووید  در برابر یاضاف
در  یومبهداشت عم عیبه عنوان موارد شا زیو استرس ن یاضطراب قبل از تولد، افسردگ .است

 يامدهایتواند منجر به پ یم یروانشناخت يواکنشها نیشود. ا یزنان باردار در نظر گرفته م
 شود نیلد و مرگ جنزودرس، وزن کم هنگام تو مانی، زانینامطلوب هنگام تولد مانند سقط جن

. دهد یتحرك زنان باردار را کاهش م یبه طور قابل توجه يوزن در اواخر باردار عیسر شیافزا
 ي، غلبه کمتريسوم باردار ماههدر زنان در سه  ژهی، به وباردار در زنان دوم انتقال ری، مسنیبنابرا

مطبوع با نور مناسب ،  هیاتاق بزرگ، تهو کیمادران در  جدا سازيدارد. کاهش تعداد مراقبان ، 
، دستکشمحافظ و  یپزشک يکردن دست ها، استفاده از ماسک ها یمنظم / ضد عفون يشستشو

 یضد عفون براي ٪70 لیزوپروپیچشم و استفاده از الکل ا ای ینیاز لمس دهان، ب يریجلوگ
 هیتغذ يبرا نترنتیبر ا یمبتن ياریدرمان خود کی ي، توسعه و اجرای، طراحيسطوح. گام بعد

 .است يدر دوران باردار یوانشناختو اقدامات ر یبدن تیسالم، فعال
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Psychometric Testing of Three COVID-19-Related Scales 
Among People with Mental Illness 

 در 19کووید  با مرتبط مقیاس سه سنجی روان آزمایش :4شماره 

 روانی بیماري به مبتال افراد میان

ـــتن باور :چکیده نه رفتارهاي و COVID-19 اطالعات مربوط به داش ـــگیرا  از ترس با پیش
COVID-19 ـــتند مرتبط ـــر مطالعه بنابراین،. هس ـــه حاض  و اعتقادات ترس، ارزیابی ابزار س

شگیرانه رفتارهاي . کرد تأیید روانی بیماري به مبتال افراد میان در را COVID-19 به مربوط پی
 مقیاس ،)ســـال 46,91=  ســـنی میانگین زن؛ 178 ؛ N = 400( روانی بیماري به مبتال افراد
  COVID-19 پیشگیرانه عفونی رفتارهاي مقیاس ،(BCIS) باور مقیاس ،(FCV-19S) از ترس

PCIBS)( ــترس مقیاس و ــطراب اس ــردگی اض را تکمیل   FCV-19S (DASS-21) 21- افس
سب هاي شاخص با عاملی تک ساختار یک PCIBS و FCV-19S  ،BCISکردند. ضایت منا  ر
شان را بخش شتن به باور این، بر عالوه. دادند ن  معنی و مثبت طور به COVID-19 اطالعات دا
 رفتارهاي با داري معنی و به طور منفی COVID-19 از ترس و COVID-19 از ترس با داري

 ، FCV-19S. اســت مرتبط روانشــناختی پریشــانی با داري معنی و مثبت طور به و پیشــگیرانه
BCIS و PCIBS ـــت ممکن ـــتی هاي مراقبت دهندگان ارائه به اس  اطالعات ارزیابی در بهداش
 هاي برنامه نتیجه، در. کند کمک روانی بیماري به مبتال افراد میان در COVID-19 به مربوط

 اند، گذرانده را بحران دوره که روانی بیماري به مبتال افراد به کمک براي اســت ممکن مربوطه
 شود طراحی
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Novel coronavirus disease (COVID-19) and central nervous system 
complications: What neurologists need to know 

و تظاهرات درگیري سیستم عصبی مرکزي: آنچه متخصصان  19ویروس کووید : 5شماره 

 مغز و اعصاب باید بدانند

ویروس ها میباشد که به عنوان  RNA، ویروسی از خانواده 19نوظهور  کووید ویروس چکیده: 
یک معضل جهانی شناخته شده است . با توجه به شباهت این ویروس به ویروس سارس، به 

نظر میرسد که این ویروس عمدتا در اپی تلیوم بینی و دستگاه تنفسی تحتانی استقرار یابد و 
نوروتروپیسم  منجر به عالیم ریوي شود. با این حال، شواهد در دسترس بیانگر ویژگی هاي

ویروس و درگیري سیستم عصبی مرکزي میباشد که حتی در مواردي میتواند منجر به تشدید 
نارسایی تنفسی شود. در این مقاله مروري ، هدف شناخت و ارزیابی تظاهرات نورولوژیک این 

 ویروس نوظهور میباشد.

 ریمثبت غ يرشته ا يرشته ا RNA يها روسیاز و يخانواده ا یروسیکرونا و روسیونتیجه: 
 منشعب است که مشترك هستند
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Using an integrated social cognition model to predict COVID-19 preventive 
behaviours 

 رفتارهاي بینی پیش براي یکپارچه اجتماعی شناختی مدل یک از استفاده :6شماره 

 19پیشگیرانه کووید 

 سراسر در سرعت ) به (2019COVID-19 ویروس کرونا ویروس به آلودگی نرخچکیده: 
 براي پیشگیرانه رفتارهاي از اي مجموعه. است رسیده گیرهمه نسبت به و یافته افزایش جهان

است.  شده عمومی توصیه جمعیت در COVID-19 عفونت به ابتال خطر رساندن حداقل به
 رفتارهاي توضیح براي یکپارچه اجتماعی شناختی مدل یک از استفاده با حاضر مطالعه

 مدل. است شده انجام ایران عمومی جمعیت از نمونه یک در COVID-19 پیشگیرانه
 روابط تمام. بود ها داده با متناسب تناسب، بودن خوب معیار چندین به توجه با پیشنهادي
 بیشترین با اجتماعی شناخت. بودند دار معنی آماري نظر از مدل هاي سازه بین پیشنهادي

) b ، 001/0<P = 575/0( اي مقابله ریزي در بخش برنامه COVID-19 از پیشگیري در تأثیر
 .) بودb ،001/0<P = 267/0( عملیاتی ریزي برنامه

 بهبود مداخالت اي، مداخله اهداف شناسایی با است ممکن فعلی هاي یافته گیري: نتیجه
 ها یافته خاص، طور به. رسانی کند بهداشتی اطالع هاي مراقبت هاي زمینه در رفتاري

 در است ممکن عملیاتی ریزي برنامه و اي مقابله ریزي برنامه هدف در تغییر پیشنهاد می کند
 .باشد موثر COVID-19 پیشگیرانه رفتارهاي در مشارکت ارتقا
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Guillain-Barré Syndrome as a Neurological Complication of Novel 
COVID-19 Infection: A Case Report and Review of the Literature 

: گزارش  19سندرم گلین باره به عنوان تظاهر نورولوژیک بیماري کووید : 7شماره 

 موردي و مرور مقاالت

، با 19خانواده میپردازي که به دنبال بیماري کووید در این مقاله، ما به گزارش دو بیمار از یک چکیده: 
 ضعف پیشرونده اندام هاي تحتانی مراجعه کرده و نهایتا به عنوان سنرم گیلن باره تحت درمان قرار گرفتند.

روز قبل مراجعه دچار بی حسی اندام هاي تحتانی و  5ساله اي بود که از  38پرزنتاسیون : بیمار آقاي 
ت صورتی شده بود. وي شرح حال عالیم سرما خوردگی را در تمام اعضاي خانواده دو متعاقبا ضعف عضال

لکسی ژنرالیزه و پارزي دو هفته قبل مراجعه میداد. در معاینات اولیه، کاهش حس اندام هاي تحتانی ، ارف
مبار حیطی عضالت فاشیال مشهود بود. بیمار تحت ارزیابی پاراکلینیکی با نوار عصب عضله و لوطرفه م

پانکچر قرار گرفت که به ترتیب بیانگر پلی نوروپاتی حاد دمیلینیزان و افزایش پروتئین در ماایع مغزي 
ساله  14نخاعی بود. بیمار با تشخیص گیلن باره تحت درمان با پالسما فرز قرار گرفت. سه روز بعد ، دختر 

جعه کرد که در معاینات ارفلکسی ژنرالیزه بیمار با تابلوي ضعف و بی حسی اندامهاي تحتانی به اورژانس مرا
در اندام هاي تحتانی مشهود بود. در ارزیابی ها، افزایش پروتئین  5/4و قدرت عضالنی کاهش یافته در حد 

قرار گرفت. در این مرحله با توجه به درگیري  ivig در مایع مغزي نخاعی دیده شدو بیمار تحت درمان به 
ویروسی براي هر دو بیماران  PCRبرانگیخته شد و بررسی  19ماري کووید فامیلیال بیماري ، شک به بی

می  19گزارش موردي ما به اهمیت بروز فامیلیال گیلن باره به دنبال بیماري کووید ارسال و مثبت بود.
 پردازد.
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Factors related to preventive COVID-19 infection behaviors among people 
with mental illness 

 رفتارهاي پیشگیرانه کووید در بین افراد با بیماري روانیعوامل مرتبط با : 8شماره 

افراد، به  يعفونت برا رانهیشگیپ يرفتارها روسیکرونا و روسیو يماریب وعیش لیه دلبچکیده: 
 نییتب يبرا یمدل هدف از مطالعه حاضر  ارائه  – شود یمهم م آسیب پذیر افراد ژهیو

نتایج  کند. یم شنهادیپ وانیدر تا یروان يماریاز عفونت در افراد مبتال به ب يریشگیپ يرفتارها
 یطور قابل توجهبه  یاعتماد به منابع اطالعات ونیهر دو مدل رگرسمطالعه نشان داد در 

ترس از کووید به  .دهد یم حیرا توض انه را در افراد مبتال به بیماري روانی ریشگیپرفتارهاي 
 و انگ به خود شخص مرتبط است. ي با رفتارهاي اطالعاتیطور معنادار
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Investigating mediated effects of fear of COVID-19 and COVID-19 
misunderstanding in the association between problematic social 

media use, psychological distress, and insomnia 

واسطه گري ترس از کرونا، سوء تعبیرهاي ناشی از پاندمی  راتیتأث یررسب: 9ماره ش

 یشانی، پر یاجتماع يرسانه هامشکل زا از استفاده  نیدر ارتباط بویروس کرونا 

 یخواب یو ب یروانشناخت

 اعتماد کنند. یاجتماع يبه شبکه ها کروناکسب اطالعات مربوط به  ياز افراد ممکن است برا ياریبسچکیده: 
) ممکن است یاجتماع يز شبکه هامشکل زا ا استفاده ژهی(به و یاجتماع يمتأسفانه ، استفاده از شبکه ها

قرار داد  یبالقوه را مورد بررس یروانشناختهاي  بیمطالعه آس نی، ا نیشود. بنابرا یروانشناخت یشانیموجب پر
. دهد حیرا توض یخواب یو ب یروانشناخت یشانی، پر یاجتماع ياستفاده مسئله دار از شبکه ها نیتا ارتباط ب

 يارتباط معنادار یروانشناخت یشانیبا پر میرمستقیو غ میبه طور مستق یاجتماع ياستفاده مسئله دار از شبکه ها
 میبه طور مستقکرونا و  سوء تعبیرهاي ناشی از پاندمی ویروس کرونا  از ترس  یناش میرمستقیداشت. اثرات غ

کرونا معنی دار بود ترس از طریق از  میمستق ریهمراه بود. اثر غ یخواب یبا ب یبه طور قابل توجه میرمستقیو غ
، افراد کرونا وعیفشار ش لیبه دل اما از طریق مسیر سوء تعبیرهاي ناشی از پاندمی ویروس کرونا  معنی دار نبود.

 يمناسب برا یبهداشت يها استیس نیتدوشوند. جدا از  یم یخواب یو ب یروان یشانیدچار پر ادیبه احتمال ز
 یمناسب نیآنال يها نیکمپ دیبا یدرمان ی، ارائه دهندگان خدمات بهداشتکروناعفونت  وعیبه حداقل رساندن ش

 .کنند یطراحسوء تعبیرهاي ناشی از پاندمی ویروس کرونا  و کاهش کرونابردن ترس مردم از  نیاز ب يارا بر
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The COVID-19 pandemic and serious psychological consequences in 
Bangladesh: A population-based nationwide study 

 کی: بنگالدش در ختی آنشناروان پیامدهاي و 19کووید  يریاقب همه گعو: 1 0شماره 

 یتبر جمع یمبتن يمطالعه سراسر

 یدر بنگالدش ناگهان COVID-19 وعیجهان، اقدامات قفل در هنگام ش يکشورها ریمانند ساچکیده: 
 یروانشناخت يامدهایرا دارد. مطالعه حاضر پ یروان يعواقب جد جادیا ییبود و توانا رمنتظرهیو غ

COVID-19 کرد یقفل بررس دوره نیدر بنگالدش را در ح. 

بود. از جمله عوامل  %5و  COVID-19 33 مربوط به یو خودکش یافسردگ وعیش زانیها: م افتهی
 يماریبودن، ب يگاریتوان به جوان بودن، زن بودن، س یم یو افسردگ یخودکش يبرا جیخطرناك را

 يها قشهاشاره کرد. ن یخواب یو عالئم ب ترس از کرونا اسیباال در مق ازاتیهمراه، داشتن امت يها
و  تختیپا کینزد یبنگالدش و نواح تختیرا در پا یباال و افکار خودکش یافسردگ GIS بر یمبتن

 يمورد چیکه ه یبا مناطق سهیبود، در مقا ادیدر آنها ز COVID-19 وعیکه ش یمناطق ساحل نیهمچن
 .کردند ییگزارش نشده است، شناسا

اقدامات  به ازیدر سراسر بنگالدش همراه است، و ن یعمده روانشناخت ریبا تأث COVID-19ي: ریگ جهینت
در زنان و افراد  ژهی، به ویبه خدمات بهداشت روان یسترسو بهبود د یروانشناخت ی و حمایتیکیاستراتژ

 .دارد دیجوان تأک
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COVID-19 Respiratory Illness and Subsequent Cerebrovascular 
Events, the Initial Iranian Experience 

رانیا هی، تجربه اول يمغز یعروق يبعد عیو وقا ی کروناتنفس يماریب :11شماره   

 بود که  19-کووید  یتنفس يماریب به مبتال ماریپانزده ب ،گزارش مطالعه نیاهدف از چکیده: 
در آن ها رخ داد. رخ  يمغز یبه دنبال آن حوادث عروق  

مطالعه  سال) شامل  65سال (متوسط:  93تا  38 یزن) با دامنه سن 3مرد و  12( ماریپانزده ب
 يزیخونر ماریب کیحاد داشتند و  کیسکمیا يبار سکته مغز نیاول يبرا ماریچهارده ب بودند.

 نیداشتند. زمان متوسط ب یقبل یعروق یقلب يهایماربی) ٪73( ماریب ازدهیداشت.  هیعنکبوت ریز
 در دو يروز). شدت سکته مغز 16تا  1هفت روز بود (محدوده  یعالئم عصب و یعالئم تنفس

فعال کننده  ماریب. یک  دیشد ماریمتوسط و در هفت ب ماریدر شش ب .بود فیخف ماریب گروه
 کرد. افتیدر افتهیبهبود  یرا با عالئم عصبي دیبافت ور نوژنیپالسم
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Depression, anxiety, and stress mediate the associations between 
internet gaming disorder, insomnia, and quality of life during the 

COVID-19 outbreak 

 ياختالل بازارتباط  نیببه عنوان میانجیگران ، اضطراب و استرس  یدگافسر: 12شماره 

زمان شیوع کرونادر  یزندگ تیفیو ک یخواب ی، ب نترنتیدر ا  

، اضطراب و استرس)  ی(افسردگ یروانشناخت یشانیپر ينقش واسطه ا یمطالعه حاضر به بررسچکیده: 
 انی) در میخواب یب ی و زندگ تیفی(ک یسالمت جهینت رو د نترنتیدر ا ياختالل باز نیدر ارتباط ب

 پرداخت. ي کروناریهمه گ يماریب نیا ینوجوانان در ط

(به عنوان مثال  یروانشناخت یشانیکوچک تا بزرگ وجود داشت. پر يرابطه معنادار رهایمتغ نیها: ب افتهی
 یو ب نترنتیدر ا ياختالل باز نیب در ارتباط يواسطه قو کی، اضطراب و استرس) به عنوان  ی، افسردگ

 نیدر ب یزندگ تیفیو ک یخواب یبر ب ماًیمستق نترنتیدر ا ياست. اختالل باز یزندگ تیفیو ک یخواب
 گذارد. یر میشرکت کنندگان تأث

مرتبط است.  ریمس نیشامل چند یاجتماع-یمختلف روان جیبا نتا نترنتیدر ا ي: اختالل بازيریگ جهینت
 نیداشته باشند. والد ییویدیو يها يفرزندانشان در باز يبه زمان و دفعات باز يا ژهیتوجه و دیبا نیوالد

با  مدنبه کمک به فرزندان خود در کنار آ ازین کرونا ریهمه گ يماریممکن است در طول دوره ادامه ب
 .داشته باشند یروانشناخت یشانیپر
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Fulminant hepatic failure: A rare and devastating manifestation of 
Coronavirus disease 2019 in an 11-year-old boy 

کرونا در سال  روسیو يماریب رانگری: تظاهر نادر و ويکبدکامل  یینارسا :13شماره 

  ساله 11پسر  یک در 2019

، یاز جمله عالئم تنفس 2019 روسیکرونا و يماریتظاهرات معمول ب نیگرچه چنداچکیده: 
در کودکان  ژهیبه و زین دیاز تظاهرات نادر و جد یگزارش شده است، برخ یتب و خستگ ،ضعف

کووید مربوط به يکبدکامل  یینارسا دارايمورد از کودکان  کدر اینجا یمشاهده شده است. ما 
تحت  19کووید  نهیدر زم يکبدکامل حاد  ییاز نظر نارسا ماریب رچهاگ را گزارش می کنیم. 19

و  یهمراه با انسفالوپات يکبد یینارسا 4تا مرحله  يماریب شرفتیپ بعلت لیقرار گرفت، ودرمان 
 .درگذشت يمرگ مغز
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A rare axonal variant of guillain-barré syndrome as a neurological 
complication of covid-19 infection 

از  یعارضه عصب کیباره به عنوان -لنینوع آکسون نادر از سندرم گ کی: 14شماره 

 کرونا ویروسعفونت 

از جمله  یو عصب یعالئم عصب نیاست که با چند یاختالل عصب یباره نوع لنیسندرم گچکیده: 
از  یکیباره به عنوان  لنیکاهش رفلکس همراه است. سندرم گ ایو کاهش  شروندهیضعف پ

مطالعه  نیگزارش شد. چند SARS-CoVو  MERS-CoV وعیدر ش یعارضه عصب نیچند
هدف از  گزارش کرده اند. کرونا  ریاخ وعیدر ش یعارضه عصب کیباره را به عنوان  لنیسندرم گ

از  یعارضه عصب کیباره به عنوان -لنینوع آکسون نادر از سندرم گ کاین مطالعه گزارش ی
 یتنگ لیکه به دل بدین گونه بودساله گزارش  55زن  کیما در مورد کرونا ویروس است. عفونت 

 یو حس یحاد حرکت یدچار نوروپات يشد. و يبستر مارستانیدر ب يالژینفس ، سرفه خشک و م
 یشامل کاهش قدرت عضالن باره  لنیسندرم گ ياز عالئم و نشانه ها يشد ، که نوع نادر آکسون

 است. مارستانیشدن در ب يبستر یدر ط یهر دو اندام تحتان درو احساس سوزن سوزن 
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The mediating effect of the cyberchondria and anxiety sensitivity in the 
association between problematic internet use, metacognition beliefs, and 

fear of COVID-19 among Iranian online population 

استفاده  نیدر ارتباط ب یاضطراب تیو حساس کندریابریسا يواسطه ا رتاثی: 15شماره 

 ایرانی تیجمع انیدر مکرونا و ترس از  یفراشناخت ي، باورها نترنتیا مشکل زا

مرتبط  یکنند اطالعات پزشک ی، افراد ممکن است سع روسیکرونا و روسیو يماریب عیا رشد سربچکیده: 
درك  يرا برا ی، مطالعه حاضر مدل نیکنند تا بر ترس خود غلبه کنند. بنابرا دایپ نترنتیرا با استفاده از ا

و ترس  یفراشناخت يبه اضطراب ، باورها تی، حساس یابرکندری، سا  نترنتیامشکل زا استفاده  نیارتباط ب
 لیرا تکم ریز یروان سنج هاي  اسیمق نفر 651،  نیآنال یمقطع یبررس کی زارائه داد. با استفاده اکرونا از 

فرم کوتاه ، -يبرکندریشدت سا اسیبه اضطراب ، مق تیکردند: پرسشنامه فراشناخت ، پرسشنامه حساس
شان دهنده برازش نتایج ن .افتهی میتعم يبا مسئله ساز نترنتیاستفاده از ا اسی، و مقکرونا ترس از مقیاس 

 میو مستق یطور قابل توجهبه کرونا ، ترس از  نیاست. عالوه بر ا يشنهادیداده ها و مدل پ نیمناسب ب
رفتار و  نترنتیامشکل زا استفاده  نیشد. رابطه ب ینیب شی یاضطراب تیو حساس یابرکندریسارفتار توسط 

واسطه  یفراشناخت يو باورها یاضطراب تیحساستوسط  یبه طور قابل توجه کرونابا ترس از   یابرکندریسا
 یاضطراب تیو حساس   یابرکندریسارفتار با  یبه طور قابل توجه کروناشد. از آنجا که مشخص شد ترس از 

 تیبه حساس لیکه تما یممکن است بخواهند از کسان یدهندگان خدمات بهداشت ائهدر ارتباط است ، ار
 ارائه دهند. يشتریب تیدارند ، حما   یاییبرکندریسارفتار و  یاضطراب
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Palliative care in advanced coronavirus disease in intensive care units 

در بخش  19: مراقبت تسکینی در بیماران مبتال به عفونت ویژه کووید 16شماره 

 هاي مراقبت ویژه

درصد از مبتالیان به این بیماري نیاز به  5بر اساس گزارشات از مطالعات اولیه حدود چکیده: 
له کشورهایی است که در حال مبارزه با مراقبت هاي ویژه در بیمارستان دارند. ایران نیز از جم

این بیماري است. به نظر می رسد که عالوه بر اقدامات درمانی براي این بیماران الزم است تا در 
بیمارانی که نوع پیشرفته این بیماري را دارند اقدامات تسکینی نیز مد نظر ارائه دهندگان خدمات 

حل انتهایی بیماري قرار دارند ممکن است تجربه درمانی و مراقبتی باشد. بیمارانی که در مرا
ناخوشایند و دردناکی را داشته باشند. عالئم بالینی شدید از قبیل دیسترس تنفسی، احساس 
خفگی، تب و لرز، درد بدن، مشکالت گوارشی، ترس از مرگ قریب الوقوع، اضطراب مرگ، شاهد 

ران بودن، پرسنلی که چهره و بدن آنها مرگ سایر بیماران و شاهد احیاي قلبی ریوي سایر بیما
در پس ماسک ها و لباس هاي خاص پوشیده شده است،  از نظر جسمی و روحی به شدت 
بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. بیماري در مواردي به سرعت پیشرفت می نماید و بیمار 

به نبود درمان مشخص  فرصت کافی براي سازگاري با تغییرات به وجود آمده را ندارد و با توجه
براي بیماري که بیمار نیز گاها از آن اگاه است، دچار استرس و درماندگی قابل توجهی می نماید. 
خانواده می تواند در شرایط بحرانی به عنوان یک سیستم حمایتی از بیمار حمایت نماید. در 

شرایط شیوع بیاري،  بیماران مبتال به درجات شدید کرونا بستري در بخش هاي ویژه، به دلیل
بیماران ارتباط شان به صورت کامل با خانواده قطع می گردد و در واقع آنها از یک سیستم 
حمایتی اصلی محروم می شوند. عالوه بر اینکه بیمار در بخش هاي ویژه ارتباط اش با خانواده 
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نباشد. اعضاي  کامال قطع می باشد، در بخش ویژه نیز ممکن است از حمایت هاي الزم برخوردار
تیم درمانی و مراقبتی به دلیل بحرانی بودن شرایط ممکن است توجه کافی به مراقبت تسکینی 
در این گروه از بیماران نداشته باشند. ضمن اینکه در بسیاري از بیمارستان ها ممکن است نیروي 

ر می رسد که الزم انسانی و منابع کافی براي ارائه مراقبت هاي تسکینی نیز فراهم نباشد. به نظ
است تا سازمان هاي تدوین کننده پروتکل هاي درمانی و مراقبتی در این زمینه از جمله سازمان 
بهداشت جهانی پروتکل جامع مراقبت تسکینی از بیماران مبتال به فرم پیشرفته کرونا را مد نظر 

از ابتال به کرونا بیشتر به  قرار دهند. در بسیاري از موارد بیماران در مرحله انتهایی بیماري ناشی
 مراقبت هاي تسکینی نیاز دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Psychological evaluation of the factors affecting the stress caused by 

COVID-19 outbreak in the medical staff and the community of 

Qazvin, Iran Spring 2020 

بررسی روانشناختی عوامل موثر بر استرس ناشی از همه گیري کرونا در کادر : 17شماره 

99قزوین، بهاردرمان و جامعه شهر   

اقدامات بهداشتی عمومی است،  91-زمینه و هدف: از آنجا که تنها راه کنترل همه گیري کوویدچکیده: 
بدون تاثیرات روانشناختی  در سرتاسر جهان اقدامات قرنطینه اي سختی انجام شد. قطعاً این وضعیت،

کرونا در کادر نخواهد بود. هدف از انجام این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر استرس ناشی از همه گیري 
 م مردم می باشد.ودرمان و عم

بر اساس یافته هاي مطالعه حاضر، سطح استرس در کل جمعیت مورد مطالعه  نتیجه گیري:
خفیف قرار داشت اما تاثیرات روانی ناشی از همهگیري براساس طبقه بندي تعریف شده در حد 

بیماري کرونا غیرقابل انکار است. دسترسی به سیستم هاي مشاوره روانشناسی میتواند کمک 
 .موثري به بهبود شرایط روانی افراد در قرنطینه بنماید
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Encephalitis as a rare manifestation of novel covid-19 disease, a 
para-infection or post-infection complication: A systematic review 

مرور  کی: 19-کووید دیجد يماریبه عنوان تظاهر نادر ب تیانسفال: 18شماره 

کیستماتیس  

 نیتر یاست. اگرچه اصل یجهان ریهمه گ يماریب کی روسیکرونا و روسیو يماریبچکیده: 
وجود دارد که  ياست ، اما شواهد یتنفس ستمیمحدود به س19-دیعفونت کوو ینیتظاهرات بال

را دارد. از آنجا که  يمرکز یعصب ستمیعوارض س جادیا لیپتانس19-دیدهد کوو ینشان م
رو به عنوان  نیدر منابع موجود است. از ا 19-دیبا کوو راههم تیاز انسفال يگزارشات محدود

 میبحث خواه 19-دیبه کوو مبتال مارانیدر ب تیآنسفال يها یژگیهدف مطالعه در خصوص و
شود ،  یارائه م دیشد 19-دیبا کوو مارانیعمدتا در ب تیما ، اگرچه انسفال جیکرد. بر اساس نتا

 یگروه سن چی، ما ه نیرخ دهد . عالوه بر ا یبدون عالئم تنفس مارانیتواند در ب یم يماریب نیا
مستعد کند.  تیرا به توسعه آنسفال مارانیکه ب مینکرد دایهمراه را پ يها يماریب ای يانحصار

کند  یم جادیرا ا ینگران نیا تیمبتال به انسفال 19-دیکوو مارانیگزارش از ب يا ندهیتعداد فزا
 یتواند مغز را بدون توجه به عالئم تنفس یاست که م وژننور يماریب کی 2-دیکوو-که سارس

 هدف قرار دهد
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Nursing experiences of COVID-19 outbreak in Iran: A qualitative 
study 

در ایران: یک مطالعه کیفی 19تجربیات پرستاري از شیوع کووید : 19شماره   

ارائه  يبرا يخطر جد کیبه عنوان  2020کرونا در سال  روسیو یجهان وعیدف: شهچکیده: 
 یمطالعه با هدف بررس نیپرستاران در نظر گرفته شد. ا ژهی، به ویدهندگان خدمات بهداشت

 در ایران انجام گرفت. 19ع کووید ویپرستاران از ش اتیادراکات و تجرب

روبرو  روسیشده توسط و جادیمرموز ا يایها: مشخص شد که همه شرکت کنندگان با دن افتهی
 یروسیو نیدانست چگونه با چن ینداشت و نم دیجد روسیاز و یکس درك درست چیبوده اند. ه
خطر درك شده،  نی، بدترمعیوب یآمادگمربوط به  یاصل اتیحالت، تجرب نی. در امقابله کند

 وعیش نیامکانات در چن يفور ی. آمادگبود و تعهد فداکارانه یاز خانواده، انگ اجتماع تیحما
از پرستاران و خانواده  یاجتماع - یروان تیحماباید اساس،  نیاست. بر ا ریاجتناب ناپذ ییها
 .دشو در نظر گرفته طیشرا نیتعهدات فداکارانه آنها در ا تیآنها و تقو يها
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Early Hemoperfusion for Cytokine Removal May Contribute to 
Prevention of Intubation in Patients Infected with COVID-19 

به کارگیري هموپرفیوژن زودرس جهت کاهش سیتوکین ها ممکن است  : 20شماره 

شود 19اینتوبه کردن بیماران مبتال به کووید مانع   

استفاده از  متخصصین بالینی و محققین در تالش بوده اند تا با ارائه راهکارهایی از قبیل چکیده:
سندروم دیسترس  با یتنفس ییمبتال به نارسا مارانیب يبرا (ECMO) برون پیکري ییغشا اسیونژنیاکس

اکسیژن درمانی با  استفاده ازو  COVID-19 رویکروناو بیماري بهمبتال  هیثانو  ARDS) (تنفسی حاد 
اینتوبه  مارانیب يبراو چگونگی ست کردن پارامترهاي ونتیالتور  HFNOT)جریان باال از طریق نازال (

بستري در بخش هاي مراقبت هاي ویژه، وضعیت درمان این بیماران را بهبود بخشند. با  ARDSمبتال به 
تحت درمان با تهویه مکانیکی  COVID-19این نکته توجه نمود که بیماران مبتال به  این وجود باید به

به شکل قابل توجهی شانس زنده ماندن شان کاهش می یابد. عالوه بر پایین بودن شانس بهبود بیماران 
ایش تعداد پس اتصال به دستگاه ونتیالتور و تهویه مکانیکی، باید به این نکته نیز توجه نمود که که با افز

نیازمند به دستگاه ونتیالتور، بیمارستان ها با کمبود تعداد دستگاه ونتیالتور  COVID-19بیماران مبتال به 
نیز مواجه خواهند شد. با توجه به مرگ و میر باالي بیماران بعد از اینتوبه شدن، به نظر می رسد که 

هاي تیم درمانی باید در جهت پیشگیري از پیشرفت بیماري به سمت اینتوبه شدن رویکرد و تمام تالش
در درمان  زودرس CRRT/وژنیهموپرف يریبه کارگبیمار باشد. نتایج مطالعه موردي حاضر نشان داد که 

ARDS  می تواند تاثیرات مثبت قابل توجه و در نهایت کاهش مرگ و میر را به همراه داشته باشد. تایید
 .به مطالعات بالینی وسیع تر دارد فته هاي مطالعه حاضر نیازیا
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Delayed Pneumomediastinum and 
Subcutaneous Emphysema in covid-19 

Patients: Two case Reports 

:گزارش دو  19ظهور پنومومدیاستن و آمفیزم زیرجلدي تأخیري در کووید ـ : 21شماره 

 مورد 

 2019یک بیماري تنفسی کشنده است که از دسامبر سال  2019کروناویروس بیماري چکیده: 
پیچیده  RNA پدیدار شده است. تجزیه و تحلیل توالی ژنوم نشان میدهد که عامل بیماریزا یک

از نوع بتا کروناویروس است که در حال حاضر به عنوان سندرم حاد تنفسی کروناویروس 
ودي و پنوموتوراکس هر دو شرایط بالینی و رادیولوژیکی نامیدهمیشود. پنومومدیاستن خودبهخ
همراهاند. در مطالعه حاضر به بررسی عالئم کلینیکی و  19نادري هستند که با بیماري کووید ـ 

پاراکلینیکی و روند درمان دو مورد از مبتالیان به کرونا با درگیري پنومومدیاستن و آمفیزم 
ایم. طبق نتایج این مطالعه یافتن عوامل مرتبط  رداختهپ 19زیرجلدي عارضه تأخیري کووید ـ 

  .با شدت بیماري در بهبود پیامد نهایی در بیماران بسیار مهم است
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Stability of SARS-COV-2 in Different Environments and the of effect 

of disinfectants on its Survival 

در محیطهاي  ،19-کوویدمولد بیماري  2-کووید-سارسپایداري ویروس  :22ه شمار

 ها بر آن کننده مختلف و اثر ضدعفونی

،گزارشهایی از چین، مبنی بر شیوع یک بیماري تنفسی با علت ناشناخته، به سازمان  2019در اواخر سال  چکیده:
نام  19و بیماري ناشی از آن کووید ـ  CoV-SARS-2داده شد. مدتی بعد این ویروس جدید،  بهداشت جهانی

گرفت. از آنجایی که یکی از مهمترین راههاي انتقال این بیماري سطوح آلوده است، در این مطالعه، سعی در 
جمعآوري اطالعات در مورد پایداري این ویروس در محیط و روشهاي غیرفعالسازي آن شده است. در این مطالعه 

زبان انگلیسی در زمینه سطوح آلوده به ویروس به  2020تا آوریل  2003مروري نظاممند، مطالعات انجامشده از 
و تأثیر ضدعفونیکنندهها مورد بررسی قرار گرفتند. این مقاالت با جستوجوي کلمات کلیدي کروناویروس، کووید 

،ضدعفونی، انتقال و سطوح در پایگاههاي اطالعاتی اسکوپوس، پابمد و امبیس و با موتور  CoV-SARS-2، 19ـ 
مقاله استخراج شد که پس از حذف موارد  118جوي اولیه، ر یافت شدند. در جستجستوجوي گوگل اسکال

مقاله  51مقاله برگزیده شد. پس از بررسی متن کامل مقاالت درنهایت،  73تکراري و ارزیابی عنوان و چکیده، 
اي قبلی شرایط الزم جهت بررسی را دارا بودند. اپیدمی کروناویروس جدید در انسان نسبت به کروناویروسه

میتواند  CoV-SARS-2گستردهتر است و این نشانگر عفونت و ثبات باالی ویروس در محیط است؛ به طوري که 
درجه سانتی گراد( فعال بماند. در حال حاضر، به دلیل عدم درمان مؤثر و  4روز در دماهاي پایین ) 28حتی تا 

لودگی و استفاده از مواد ضدعفونیکننده و جلوگیري از واکسنها، بهترین راه مقابله با این بیماري، جلوگیري از آ
 .شیوع آن از طریق اقدامات محافظتی است
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Investigating the Mechanism of action of SARS-COV-2 virus for drug 
Designing 

با  19-کوویددر بیماري نوظهور   SARS-COV-2 سبررسی مکانیسم عمل ویرو: 23شماره 

 داروهدف طراحی 

به زبان انگلیسی در زمینه عفونت  2020مارس  23شده تا  ت چاپاالدر این مطالعه مروري، مقچکیده: 
وجو در پایگاههاي اطالعاتی  کروناویروس جدید مورد بررسی قرار گرفتند. این مقاالت از طریق جست

 و CoV-SARS COVID-19-2اسکوپوس، پابمد و گوگل اسکالر با استفاده از کلیدواژههایی نظیر ، 
Coronavirus  به دست آمدهاند. همچنین از وبسایتهاي معتبر جهان در زمینه بهداشت نظیر سازمان

براي دریافت آخرین آمار و اطالعات پیرامون بیماري  بهداشت جهانی و مرکز کنترل و پیشگیري از بیماري
19-COVID  بر ماکرومولکولهاي مهم در پیشبرد استفاده شده است. در این مطالعه اثر ترکیبات مختلف

،با استفاده روشهاي محاسباتی و آنالیزهاي بیوانفورماتیکی مورد بررسی  CoV-SARS-2عفونت ویروس 
قرار گرفته است که میتوانند به عنوان بهترین اهداف جهت طراحی داروهاي مهارکننده در نظر گرفته 

در سطح سلول میزبان و  TMPRSS2 و ACE2 هشوند. از جمله مهمترین این ماکرومولکولها گیرند
پروتئینهاي ساختاري و غیرساختاري ویروس هستند. مهمترین پروتئین ساختاري ویروس اسپایک نام 

سلول میزبان و ورود ژنوم ویروس به داخل آن  ACE2 دارد که نقش مهمی در اتصال ویروس به گیرنده
 ،و CLpro3 PLpro ،RdRp میتوان به پروتئینهايدارد و از پروتئینهاي غیرساختاري کلیدي ویروس 

Nsp13 Helicase  اشاره کرد که در فرایندهاي تکثیر ژنوم ویروس و رهاسازي آن از سلول میزبان نقش
 .دارند


