
 لیست مقاالت پذیزفته شذه بصورت سخنزانی

 دانشجویان علوم پزشکی غزب کشورپژوهشی سالیانه  چهارمین کنگزه

 17اسفنذماه  71 -کزمانشاه

 اراهئ دهىدي عنىان کد مقاهل ردیف

 ژهری سیف پىاهی نیتزوساتیى انتزص رد کبد مىع صحرایی رن ربرسی ارث ماالتیىن رب 98 1

ن رد معرف خطر سمیه خىردگی با استفادي اس سیستم استنتاج افسی و شیپ 116 2 ینیب و مدلظاسی هىشمىد راي رفته غیز طبیعی طالمىدا

 روع تخمیه حرکت

 محمد راسك ضزلباع

خلی  RNAهب طلىل اهی انسىلیه طاس بىاسطً طلىل اهی بنیادی جنینی مىشی  تمازی 101 3  سید احظان اندرامی رد محیط کشت تدا

ااقتنل ردد و بی رددی مرفیه رد رت اهی رن مبتال هب  ربرسی نقغ سیستم كاپظايسينىئیدی هستً مغزی لىكىص سزوطئىص رب 312 4

 ديابت نىروپاتیك  

 رسىل اسماعیلی

با الگىی لیپیدی و فعالیت  (CETP)ژن كلستزول انتز رتانسفر شیوتئیه  G/A-971 ارتباط پلی مىرفیسم 310 5

CETP ًرد بیماران هیپزلیپیدمی اولی 

 رسىل اسماعیلی

 صریبا آرذکیغ طرفی كلیًری شیصیىژن دو -اهی عملکرد كلیىی رد مدل ايظکمیسیستئیه رب ػاخؾاستیل -اتثیز ان 300 6

کلی  149 7  محمد رئیسی رب انقباضات ايلئىم مىع صحرایی رد شزایط آسمااگشیهی رتي كىهیربرسی ارث عـاري هیدروال

 صرحىاس احمدی ربرسی سمیت طلىلی و آپىپتىس انشی اس عـاري اه و صراکسیىنهای مختلف ردمنً كىهی رد طلىلهای سزطانی انظانی 332 8

 سرها باشتنی 1389فصىل بهار و اتبستان طال  ربرسی ضیفیت فیشیکی و شیمیایی و میکروبی آب شزب شهر نبشوار رد 342 9



 

كارگیزی  و  هب Fleishman Job Analysis Survey (F JAS) معرفی روع آانلیش شغلی 321 10

 آن رد یکی اس صىاعي پتزوشیمی

 سرها قنبزی 

بیان حسیه سادي  1390ربرسی وضعیت میکروبی آبمیىي رد آبمیىي صروشی اهی دست طاس شهر سنىدج رد طال 160 11  

مدفىعی،  کل، انتزپتىكىک كلیفرم ػاخؾ حسب رب سا  بیماری  عىامل حذف رد خاوگی فؼار تحت شنی ؿافی ارسيابی 39 12

 کدورت

 حدیث طلیمانی کهري

 سید تیمىر سیدی اصل  دانشجىيان رد روان طالمت با مقابلً ای راهبزداهی و اسىادی سبك اهی رابطً 174 13

 بخشی سمیً 1390 طال سمستان و بهار رد طرمانؼاي شهر سطح رد شدي رعهض خؼك نیمً و رت اهی هیزینی میکروبی وضعیت ربرسی 2 14

تسهیل کنىدي و باسدارندي يادگیزی مهارت اهی بالینی اس ديدگاي دانشجىيان كارآمىس و كارورس شیستاری طرمانؼاي طال  198 15
عىامل 

92-1391 

 نسیم پاکیار

رتشحات خىنی بیماران آلىدي هب  ربرسی میشان آگاهی دانشجىيان شیستاری رد خصىؽ شیوتکل پیشگیزی بعد اس مىاجهً با 175 16

 1391رد طال  Cو  Bوریوص ايدس، هپاتیت 

 اعظم صرجی

  امینی مسعىد 1385-1389طالهای  ردافرابی  مارستانی ب  يسیو یاه مراقبت بخغ رد ی بستز  مارانی ب  زی م  و مرگ علل و شانی م  199 17

 علیزضا افؼاری صفىی طرمانؼاي ديابتی بیماران رد آن با مرتبط عىامل و خىدردمانی وضعیت ربرسی 68 18

 شزاري احمدی 1391ربرسی میشان آگاهی اس حقىق بیمار و رعایت آن اس ديدگاي بیماران رد بیمارستان امام رضا )ع( طرمانؼاي رد طال 64 19

ن طی يك دوري  روند ربوس سزطان 20 20  ارديض عبدی صرد طاهل6كىلىرکتال رد استان اهی طردستان و همدا



 افطمً نىاسع خىاي 1390رد طال  بیمارستانی طرمانؼاي و ،كارخاهن لبنیات کشتارگاي،اهی مختلف شهری، صراوانی اشزيشیا كلی رد افضالب ربرسی  22 21

 طامان حسینی 1390بیماران مرادعً کنىدي هب بیمارستان امام خمینی)ري(طرمانؼاي رد طال میشان شیىع و علل مسمىمیت دارویی رد  152 22

 زعزیاللهی عاطفً آباد خرم اهی کشتارگاي رد( ،ضىسفىد گاو) شدي کشتار اهی دام رد طاركىسیست هب آلىدگی صراوانی ربرسی 337 23

 بشیزی  سىداهب ايالم استان رد 1388 ات 1383 اهی طال طی اقنىنی صیػکی هب ارجاعی مرگ هب منجر خىدکشی اهی روع ای مقايسً ربرسی 317 24

شتی مراطز هب کنىدي مرادعً سانن رد طبیعی غیز اسمیزاهی پاپ نتايج شیىع ربرسی 47 25  گلستان استان خصىصی اهی كلینیك و بهدا

 1391 طال رد

 ژناد مرصدری  مهدهی

تشخیؾ چرب کبد علل ربرسی 339 26
 ا صراوك پىر میزس  1390 طال رد ايالم شهرستان رد سىنىظرافی با شدي دادي 

 


