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Effect of educational intervention on the communication skills 
among medical imaging unit personnel 

 

ABSTRACT
 Background and Objective: Communication skills are important tools in providing 
health services. To providing the adequate services, effective communication 
between staff and clients is essential. The aim of this study was to evaluate the 
effect of educational intervention on communication skills of medical imaging 
staff of Najmieh Hospital in Tehran.
Materials and Methods: This quasi-experimental intervention study was performed 
in 2019 in Tehran. All staff of Najmia hospital imaging department (19 people) were 
enrolled. At first, the level of employees’ communication skills was measured by 
self-assessment using the standard “Queendom” communication skills questionnaire. 
In the next stage, the subjects were trained in communication.   After performing 
the educational intervention, a secondary test was performed again using a 
questionnaire. The Kolmogorov-Smirnov test was used to compare the mean 
scores of the questionnaire before and after the educational intervention by 
paired t-method. The results were analyzed by SPSS software.
Results: The mean score of communication skills before the educational intervention 
was 111.2 and after that were 21.5. Also, the mean scores of the five components 
of communication skills increased after the educational intervention compared to 
before that. There was a significant difference between employees’ communication 
skills scores before and after the educational intervention (p<0.001). 
Conclusion: The results showed that educational intervention has led to improve 
employees’ communication skills.
Keywords: Communication skills, Education, Hospital personnel
Paper Type: Research Article.
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تاثير مداخله آموزشى بر مهارتهاى ارتباطى كاركنان بخش تصويربردارى پزشكى
  

چكيد     ه
زمينه و هدف: مهارت هاي ارتباطى ابزار مهمى در ارائه خدمات سالمت به شمار مى روند. براى ارايه خدمات 
مناسب، ارتباط موثر بين كاركنان  و مراجعين يك ضرورت است. مطالعه حاضر با هدف ارزيابى تاثير مداخله 
آموزشى بر مهارت هاى ارتباطى كاركنان بخش تصويربردارى پزشكى بيمارستان نجميه  تهران انجام شد.

كليه  گرفت.  انجام  تهران  شهر  سال 1398در  در  تجربى  نيمه  اى  مداخله  مطالعه  اين  روش ها:  و  مواد 
كاركنان بخش تصويربردارى بيمارستان نجميه (19 نفر) وارد مطالعه شدند. در ابتدا ميزان مهارت هاى 
ارتباطى شركت كنندگان به صورت خودارزيابى با استفاده از نسخه فارسى پرسشنامه استاندارد سنجش 
مهارت هاى ارتباطى Queendom سنجيده شد. در مرحله بعد آزمودنى ها طى 4 جلسه تحت آموزش 
مهارت هاى ارتباطى به روش توزيع پمفلت هاى آموزشى، سخنرانى و بحث هاى گروهى قرار گرفتند. بعد از 
اجراى مداخله آموزشى، مجددا با استفاده از پرسشنامه مذكور، سنجش ثانوى انجام شد. با توجه به نرمال 
بودن توزيع جمع نمرات حيطه ها و كل پرسشنامه بر اساس نتيجه آزمون كولموگروف اسميرنوف، از آزمون 
تى زوجى براى مقايسه ميانگين جمع نمرات پرسشنامه  قبل و بعد از مداخله آموزشى استفاده شد. نتايج با 

استفاده از نرم افزار 20SPSS  تحليل شد .
كل  نمرات  جمع  معيار)  (انحراف  ميانگين  بودند.  زن  مطالعه  در  كنندگان  شركت  يافته ها:  79درصد 
پرسشنامه قبل از مداخله آموزشى  2 /111(9/84)و بعد از آن121/5 (9/45) بود كه اختالف مشاهده 
شده ميان آنها از نظر آمارى معنى دارگرديد(p<0/001 ). ميانگين جمع نمرات همه پنج حيطه  مهارت هاى 
ارتباطى نيز بعد از مداخله آموزشى نسبت به قبل از مداخله آموزشى به صورت معنى دارى افزايش يافت.

نتيجه گيرى: نتايج پژوهش نشان داد مداخله آموزشى  مى تواند بر بهبود مهارت هاى ارتباطى كاركنان 
بيمارستان تاثيرگذار باشد.  

كليدواژه: مهارت ارتباطى، آموزش، كاركنان بيمارستان
نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.
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مقدمه 
انسان موجودى اجتماعي است كه گريزى از داشتن رابطه با ديگر 
انسانها ندارد(1). ارتباط، فرايندى است كه از طريق آن، احساسات 
و نظرات بوسيله پيام هاى كالمى و غيركالمى بيان گرديده، سپس 
بعنوان   ارتباطى  ت  مهار  شوند(2).  مى  ادراك  و  دريافت  ارسال، 
اعمالي  و  رفتارها  به  اجتماعى،  زندگى  اساسى  مهارتهاى  از  يكى 
گفته مى شود كه شخص از طريق آن قادر خواهد بود در برقرارى 
ارتباط با ديگران، ضمن اجتناب از هر گونه تنش، نتايج مثبتى براى 
طرفين به بار آورد. اين مهارت به قدرى حايز اهميت است كه برخى 
از صاحب نظران، اساس تمامى پيشرفت هاى بشرى و آسيب هاى 

فردى را ناشى از آن دانسته اند(3, 4).
مهارت ارتباطى شامل توانايى برقرارى كالم، گوش دادن فعال، 
درك منظور متقابل و ايجاد بازخورد نسبت به صحبت هاى افراد 
است(3, 5, 6). در اين مهارت نه تنها فرد بايد تمام حواس خود را به 
گوينده معطوف كند، بلكه براى اطمينان از درك مطلب بايد استنباط 
خود را به طور خالصه به وى منتقل نمايد(4). بسياري از صاحب 
نظران، توانايي برقراري ارتباط صحيح را از مهم ترين ويژگي هاى 
كاركنان شاغل در مراكز بهداشتي درماني مى دانند(6). برخورداري 
از اين مهارت، براى ارائه دهندگان ساير خدمات آموزشي، مشاوره 
اساسي  ضرورت  يك  سالمت  خدمات  حوزه  هاي  مراقبت  و  اي 

محسوب مى شود(3). 
  در مطالعات پژوهشگران، اين واقعيت مورد تأكيد قرار گرفته 
است كه برخورداري از مهارت ارتباطي مناسب، با شناخت بهتر 
نيازها و مشكالت گيرندگان خدمات، كاهش خطاهاي ارائه دهندگان 
خدمات، افزايش ميزان رضايت مندي گيرندگان خدمات و  حتي 
بهبودي سريع تر بيماران مرتبط است(6-9). كاركنان حرفه هاى 
بهداشتى و درمانى  به طور مستمر و روزمره به بهبود مهارت هاى 
ارتباطى نياز دارند چرا كه اين مهارت ها بر كيفيت خدمات ارائه 
شده تاثير بسزايى دارند(4, 5, 10, 11). از سوى ديگر مطالعات 
متعددى نشان داده اند ارتقاى سطح مهارت ارتباطى كاركنان رابطه 
مستقيمى با افزايش ميزان رضايتمندى بيماران، همراهان و ساير 

مراجعين داشته است(9, 12-15). پژوهش ها نشان مى دهند كه اكثر 
شكايات عمومى و بكارگيري نادرست دستورات توسط بيماران از 
مشكالت ارتباطى منشأ مى گيرد(7, 12). اولين گام در برخورداري 
كاركنان حوزه سالمت از سطح مناسب مهارت هاي ارتباطي، سنجش 
ميزان اين مهارت ها و متعاقب آن برطرف كردن كاستي ها از طريق 
برگزاري دوره هاي آموزشي هدفمند است و در بسيارى از كشورها، 
حتى به عنوان بخش اصلي از دوره آموزش كارشناسي پرستاري  

لحاظ شده است (8, 12, 16). 
و   Allenbaugh،(2016)همكاران و   Boissy مطالعات 
همكارانMorony ، (2019) و همكاران (2018) نشان دادند 
سطح مهارت هاى ارتباطى پزشكان، دستياران، پرستاران و مشاوران 
بودند  گرفته  قرار  آموزش  مداخله  دوره   يك  تحت  كه  سالمت 
نسبت به قبل از آن افزايش معنادارى داشته  است(14, 17, 18). 
همچنانكه نتايج مطالعات توكلى و همكاران (2020)، نظرى و 
همكاران( 2019)، الك تراش و همكاران (2019) و بصيرى و 
همكاران(2019 ) بر روى پزشكان، پرستاران و بهورزان سالمت، 
منجر به افزايش معنا دار ميانگين نمرات مهارت هاى ارتباطى گروه هاى 
تحت مطالعه شد(2, 3, 9, 19). مطالعات متعدد ديگرى از جمله 
مدرس و همكاران(2017)،مظلومى و همكاران(2016)  نشان دادند 
سطح مهارت هاى ارتباطى در كاركنان گروه هاى مختلف مراكز ارائه 
دهنده خدمات سالمت بخصوص بيمارستان ها ، بين گروه شاهد و 
آزمون يا قبل و بعد از مداخله آموزشى اختالف معنادارى پيدا كرده 
 (2013) Curtis و همكاران (2015) و Manekar .(21 ,20)است
در مطالعات مشابهى بر نقش موثر آموزش مهارتهاى ارتباطى در 

گروه هاى مختلف حرفه سالمت تاكيد كرده اند (22, 23).
با توجه به اهميت مهارت ارتباطى و تاثير آن بر ساير مولفه هاى 
بيمارستانى بخصوص رضايت بيماران، اين مطالعه با هدف ارزيابى تاثير 
مداخله آموزشى بر مهارت هاى ارتباطى كاركنان بخش تصويربردارى 
پزشكى بعنوان يكى از بخش هاى با مراجعات زياد و ارتباط كالمى 
باالى بين كاركنان و مراجعان در بيمارستان نجميه تهران انجام شد.
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مواد و روش هاف
پس  آزمون-  پيش  نوع  (از  تجربى  نيمه  اى  مداخله  پژوهش  اين 
آزمون ) در سال 1398  انجام شد. جامعه مورد مطالعه كليه كاركنان 
بخش تصويربردارى بيمارستان نجميه تهران بودند. معيارهاي ورود 
به مطالعه حداقل يكسال سابقه كار در بخش و عدم شركت در 
شد.  گرفته  درنظر  گذشته  ماه  شش  طى  مشابه  آموزشي  كارگاه  
معيار خروج  از مطالعه نيز غيبت بيش از يك جلسه در برنامه 
آموزش لحاظ شد. نمونه گيرى به روش سرشمارى انجام و در ابتدا 
تمام كاركنان بخش تصويربردارى(20 نفر) در مطالعه ثبت نام شده 
و در ادامه يك نفر از كاركنان از برنامه خارج و بقيه (19نفر) در 
برنامه آموزش شركت كردند. درگام اول پس از ارائه معرفى نامه از 
پژوهش دانشگاه و هماهنگى با واحد آموزش بيمارستان نجميه، و 
اخذ رضايت نامه آگاهانه شفاهى از كاركنان جهت شركت در مطالعه 
و اطمينان به رعايت اصل امانت دارى در حفظ اطالعات افراد، جلسه 
توجيهى اوليه در سالن بخش تصويربردارى بيمارستان برگزار شد. 

 براى سنجش ميزان مهارت هاى ارتباطى كاركنان قبل از مداخله 
آموزشى از پرسشنامه استاندارد  سنجش مهارت ارتباطى      استفاده 
شد. اين پرسشنامه  كه توسط Queendom در سال 2004 تهيه 
و براى سنجش مهارت هاى ارتباطى بزرگساالن ابداع شده ، داراى 
34 گويه است كه در قالب 5 محور (توانايى دريافت و ارسال پيام، 
كنترل عاطفى، مهارت گوش دادن، بينش نسبت به فرآيند ارتباط 
و ارتباط توأم با قاطعيت) مهارت هاى ارتباطى را توصيف  كرده و 
با توجه به اينكه ميزان روايى  (از698 / 0 تا 0/73) و پايايى آن 
براساس ضريب آلفاي كرونباخ (از 0/73 تا  0/90) در مطالعات 
متعدد داخلى بدست آمده و مورد استفاده واقع شده بود ، در تحقيق 

حاضر مورد استناد واقع شد(16, 21, 24) . 
درگام دوم  با برگزارى كارگاه آموزشى مهارت هاى ارتباطى 
به كاركنان بخش در طى دو هفته  متوالى (چهار جلسه  به مدت 
حيطه هاى  با  مرتبط  موضوعات  درنظرگرفتن  با  ساعت)   هشت 
5 گانه مهارت ارتباطى، با حضور پژوهشگر و توسط كارشناس 
ارشد آموزش بهداشت به صورت پمفلت(1-ارتباط2- انواع ارتباط 

انسانى3- آشنايى با انواع مهارت هاى ارتباطى4-رازهاى برقرارى 
ارتباط موثر5- موانع ارتباط بين فردى موثر)، سخنراني كارشناس 
ارشد آموزش بهداشت، بحث گروهي، پرسش و پاسخ، بارش افكار، 
ايفاي نقش و پاسخگويى به سواالت و اشكاالت برگزار شد. درگام 
بعدى، چهار هفته بعد از اجراى مداخله آموزشى، مجددا با استفاده 
از پرسشنامه مذكور، ميزان مهارت هاى ارتباطى كاركنان سنجيده 
شد. نتايج سنجش مهارتهاى ارتباطى شركت كنندگان در مطالعه در 
دو مقطع  قبل و بعد از مداخله آموزشى، به وسيله  ميانگين، انحراف 
معيار، حداقل و حداكثر جمع نمره آيتم هاى پرسشنامه براى هر حيطه 
و در مجموع، با استفاده از نرم افزار  SPSS 20  توصيف شد. با توجه 
نرمال بودن توزيع جمع نمره آيتم هاى حيطه ها و كل پرسشنامه بر 
اساس نتيجه آزمون كولموگروف اسميرنوف١ و بررسى گراف هاى 
توزيع ، از آزمون آمارى تى زوجى٢ براى مقايسه ميانگين جمع 
نمرات آيتم هاى پرسشنامه قبل و بعد از مداخله آموزشى استفاده 
شد. عدم امكان كنترل متغيرهاى مخدوش كننده بيرونى از قبيل 
قرار گرفتن شركت كنندگان در مطالعه در معرض آموزش هاى 

پيش بينى نشده، از محدوديت هاى خارج از كنترل محقق بود.
مالحظات اخالقي: پژوهش حاضر مصوب كميته اخالق دانشگاه علوم 
پزشكى بقيه اهللا (عج) با كد اخالقIR.BMSU.REC.1397.186   مى باشد. 

نتايج
در اين پژوهش، 79درصد شركت كنندگان در مطالعه را زنان تشكيل 
داده اند. گروه سنى 31 تا 40 سال بيشترين فراوانى و گروه باالى 50 
سال كمترين فراوانى راداشت. از نظر تحصيالت، بيشترين فراونى 
نسبى (37درصد) مربوط به افراد داراى مدرك تحصيلى ليسانس 
است. 58 درصد شركت كنندگان بيش از 15 سال سابقه كار در بخش 
تصويربردارى داشته اند. درجدول(1) مشخصات جمعيت شناختى 

شركت كنندگان در مطالعه ارائه شده است.

1.  Kolmogorov-Smirnov test
2.  Paired sample t test
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جدول 1. مشخصات جمعيت شناختى شركت كنندگان در مطالعه 
فراوانى نسبىفراوانى مطلقنام متغير

جنسيت
79٪15زن
21٪4مرد

سن

16٪3كمتر از 30 سال
53٪10بين 30 تا 40 سال
27٪5بين 41 تا 50 سال
5٪1باالى 50 سال

تحصيالت

21٪4ديپلم
32٪6فوق ديپلم
37٪7ليسانس

5٪1فوق ليسانس
5٪1دكترا و تخصص

سابقه خدمت

16٪3كمتر از 5 سال
11٪2بين 5 تا 10 سال
16٪3بين 10 تا 15 سال
58٪11باالى 15سال

  نتايج نشان داد تقريبا همه افراد، از آموزش بازخورد مثبت 
دريافت كرده اند. ميانگين مجموع نمره همه حيطه هاى مهارت ارتباطى 
( مهارت توانايى دريافت و ارسال پيام، مهارت كنترل عاطفى، مهارت 
گوش دادن، بينش نسبت به فرآيند ارتباط و مهارت ارتباط توأم با 
قاطعيت) پس از مداخله آموزشى افزايش يافته است. همچنان كه 
نمره حداقل  نيز در همه اجزاى فوق  پس از مداخله نسبت به قبل آن 
افزايش نشان داد. نمره حداكثر هم در سه مورد از اجزا افزايش و در 
دو مورد در همان سطح قبلى باقى ماند. در جدول( 2 ) شاخص هاى 
مركزى و پراكندگى مجموع نمرات هر پنج حيطه و كل پرسشنامه 
مهارت هاى ارتباطى در دو مقطع قبل و بعد از مداخله آموزشى و 
نتيجه مقايسه آنها بوسيله آزمون تى زوجى ارائه شده است. همانگونه 
كه مشاهده مى شود ميانگين جمع نمرات پرسشنامه در كل و براى 

همه حيطه ها پس از مداخله افزايش يافته است.

جدول 2. شاخص هاى مركزى و پراكندگى مجموع نمرات 5 حيطه و مجموع  مهارت هاى ارتباطى در دو مقطع قبل و بعد از مداخله آموزشى و 
نتيجه مقايسه آنها

كل پرسشنامه 
مهارت ارتباطى

مهارت
بينش نسبت به 
فرآيند ارتباط

مهارت
توانايى دريافت و 

ارسال پيام

مهارت
كنترل عاطفى

مهارت
گوش دادن

مهارت ارتباط توام با 
قاطعيت متغيرها

111/20(9/84) 16/80(2/26) 30/50(3/25) 29/00(4/44) 20/70(3/03) 14/10(2/07) ميانگين
قبل از مداخله 

95آموزشى 12 24 23 15 11 كمترين نمره

137 21 37 40 27 19 بيشترين نمره

121/50(9/44) 17/60(2/26) 33/00(2/53) 31/50(4/02) 22/70(2/30) 16/70(1/85) ميانگين
بعد از مداخله 

106آموزشى 13 29 24 19 14 كمترين نمره

144 21 39 41 27 21 بيشترين نمره

P<0/001 P<0/001 P<0/001 P<0/001 P<0/001 P<0/001  P-Value مقدار

براى بررسى تاثيرگذارى نتايج آموزش مهارتهاى ارتباطى از 
آزمون پارامتريك تى زوجى )دو نمونه وابسته) اعضاى نمونه استفاده 
شد. ميانگين نمره مهارت هاى ارتباطى نمونه ها در پيش آزمون برابر 
111/2 بود كه در مرحله پس آزمون به  121/5  افزايش يافت 

.اين افزايش از نظر آمارى نيز معنادار  بود(جدول3) .  

 (T-Test) جدول 3.  آزمون تفاوت ميانگين هاى مهارت هاى ارتباطى

نمره مرحلهمتغير
ميانگين

انحراف 
Tp-valueاستاندارد

مهارت هاى 
ارتباطى

پيش از مداخله 
111/29/841آموزشى

-7/085

P<0/001 پس از مداخله 
121/59/448آموزشى
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بحثف
 اغلب مطالعات داخلى در بيمارستان ها بر روى كاركنان بخش هاى 
پرستارى انجام شده است ولى مطالعه حاضر  در بيمارستان نجميه 
تهران و در بخش تصويربردارى پزشكى بعنوان يكى از بخش هاى 
خدمات پاراكلينيكى انجام گرفت تا تاثير آموزش بر روى ساير حوزه 
هايى با بيماران و همراهان آنها در تماس است مورد ارزيابى قرار 
گيرد. نتايج نشان داد مداخله آموزشى موجب ارتقاى نمره حيطه هاى 
5 گانه (مهارت ارتباطى توانايى دريافت و ارسال پيام، كنترل عاطفى، 
گوش دادن، بينش نسبت به فرآيند ارتباط و ارتباط توأم با قاطعيت) 

و ميانگين مجموع نمره مهارتهاى ارتباطى  شده است. 
مطالعات متعدد در مورد نقش مداخله با تكنيك هاى مختلف 
آموزشى بر روى پرستاران  نشاندهنده تاثير آنها بر بهبود مهارت هاى 
ارتباطى اين گروه است، البته ميزان تاثير  در مطالعات مختلف  
نتايج متفاوتى را نشان داده است. به عنوان مثال مطالعه الك تراش 
(1398) در بيمارستان ارتش نشان داد  تمام حيطه هاى مهارت هاى 
ارتباطى بعد از مداخله بهبود يافته اما اين افزايش تنها در مورد 
بر  كه  حالى  در  است(2)،  بوده  دار  معنا  شنيدارى  مهارت  حيطه 
در  زارعى(1391)  و  نظرى (1398)  پژوهش  يافته هاى  اساس  
بخش پرستارى بيمارستان ها، در همه حيطه هاى مهارت ارتباطى 
اختالف بين قبل و بعد از آموزش معنادار بوده است(19, 25).  
يافته هاى  اين دو تحقيق با پژوهش حاضر هماهنگى بيشترى نشان 
مى دهد. تفاوت تكنيك ها و شيوه هاى برگزارى كالس ها و تفاوت 
زمان هاى ارزيابى پس از آزمون در مطالعات ياد شده مى تواند علت 
اختالف فوق باشد. مطالعات Boissy (2016) و توكلى ( 2020) 
 ،(2011)  Jensen ، (2019)Allenbaugh ، بر روى پزشكان
Manekar(2015)و عنبرى (1389) بر روى دستياران، انترن هاى 

پزشكى ، دندانپزشكى و پرستاران  بيمارستان ها  نشان دادند مداخله 
آموزشى در حرفه هاى مختلف گروه پزشكى در بيمارستان ها  موجب 
ارتقاى معنادار سطح مهارت ارتباطى مى شود(14, 17, 23, 26, 
27). در مطالعه حاضركه مداخله بر روى كاركنان بخش تصويربردارى  

بيمارستان انجام شد نتايج مشابهى بدست آمد.

مطالعات متعددى نيز بر روى ساير كاركنان در ساير بخش هاى 
نقش  مويد  همگى  كه  شده  انجام  سالمت  حوزه  سرپايى  خدمات 
آموزش مهارتهاى ارتباطى بر ارتقاى سطح مهارت و در نتيجه آن 
بهبود رابطه با بيماران و گيرندگان خدمات سالمت است. در مطالعه 
ارتباطى   تهاى  مهار  اجزاى  همه  نمرات  ميانگين  بصيرى(1398) 
بهورزان پس از مداخله اموزشى افزايش معنى دارى داشت ولى در 
پژوهش  معتقدالريجانى(1393)  بر بهورزان خانه هاى روستايى و  
Morony(2018) بر روى مشاورين سالمت مادر و كودك، برنامه 

آموزشى موجب ارتقاي معنا دار برخى از مهارت هاي ارتباطي  گروه 
هدف شده است(3, 6, 18). در تحقيق حاضر نيز همه مهارت هاى 
ارتباطى به طور معنى دارى ارتقا يافته اند. دليل اين اختالف مى 
تواند به سطح تحصيالت شركت كنندگان و يا نحوه و ميزان ساعات  

آموزش مرتبط باشد. 
 بررسى مطالعات متعدد فوق نشان  مى دهند آموزش مهارت هاى 
ارتباطى در هر سطحى از گروه هاى حرفه اى حوزه بهداشت و درمان 
باعث ارتقاى آن مهارت و  پيامدهاى آن بشود. نكته قابل توجه 
ديگر اين است كه  تقريبا همه مطالعات بررسى شده با تكنيك هاى 
مختلف آموزشى يا روش هاى مختلف پژوهشى( با گروه شاهد و 

بدون گروه شاهد) به نتايج تا حد زيادى يكسان رسيده اند.
نتيجه گيرى: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد آموزش مهارت هاى 
ارتباطى مى تواند تاثير قابل مالحظه اى بر بهبود مهارت هاى ارتباطى 
كاركنان بيمارستان داشته باشد. لذا توصيه مى شود اين موضوع در 
برنامه آموزش بدو خدمت و نيز آموزش مداوم كاركنان همه سطوح 
بيمارستانها مد نظر قرار گيرد.  عالوه بر آن ، پيامد اين آموزش بر 
ارتقاى سطح رضايت كاركنان و بيماران و ساير مراجعان نيز در ساير 
مطالعات  ديگرى نشان داده شده است. بنابراين انجام مطالعات در 
زمينه نتايج  آموزش  مهارت  بر رضايت مراجعين، بيماران  وساير 

گيرندگان خدمات سالمت پيشنهاد مى گردد.  
سپاس گزارى: اين تحقيق مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد  
مديريت خدمات بهداشتى و درمانى  مى باشد و با حمايت دانشگاه  
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علوم پزشكى بقيه اهللا (عج) به انجام رسيده است. نويسندگان مراتب  
تشكر و قدرداني خود را مديريت بيمارستان نجميه و كاركنان و 
نهايت  پژوهش  تيم  با  كه  بيمارستان  تصويربردارى  بخش  مديران 

همكارى را داشتند  اعالم مى دارند.
تضاد منافع:  هيچ گونه تعارض منافعى بين نويسندگان وجود ندارد.
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