
 

 

 مقاالت پذریفتً شدي بصىرت سخنزانی ربانهم سمانبندی    
 دانصجىیان علىم زپشکی سعب کشىرژپوهشی طالیاهن  چهارمیه کنگري

 97اسفندماي  77 -رکمانؼاي                          
 سمان دهندياراهئ  عنىان ردیف

11/9-71/9 رسىل اسماعیلی هیپزلیپیدمی اولیً رد بیماران  CETPبا الگىی لیپیدی و فعالیت  (CETP)ژن کلستزول انتز رتانضفر شیوتئیه  G/A-977پلی مىرفیسم  ارتباط  7  
71/9-21/9 سمیً بخشی 7991سمستان طال ربرسی وضعیت میکروبی هیزینی اهی رت و نیمً خؼک رعهض شدي رد سطح شهر رکمانؼاي رد بهار و  2  
21/9-91/9 علیزضا افؼاری صفىی ربرسی وضعیت خىدردمانی و عىامل رمتبط با آن رد بیماران دیابتی رکمانؼاي 9  
91/9-41/9 رفاوک پىر میزسا 7991ربرسی علل کبد رچب تصخیؾ دادي شدي با سىنىرگافی رد شهرستان ایالم رد طال  4  
41/9-51/9 سید تیمىر سیدی اصل اهی اسىادی و راهبزداهی مقابلً ای با طالمت روان رد دانصجىیانرابطً سبک  5  
51/9-11/71 بیان حسیه سادي 7991ربرسی وضعیت میکروبی آبمیىي رد آبمیىي رفوشی اهی دست طاس شهر سنندج رد طال 6  
11/71-71/71 عاطفً زعزیاللهی ،ضىسفند( رد کشتارگاي اهی رخم آباد ربرسی رفاوانی آلىدگی هب طارکىسیست رد دام اهی کشتار شدي )گاو 7  
71/71-21/71 مضعىد امینی 7985-7989میشان و علل رمگ و میز بیماران بستزی رد بخغ رماقبت اهی وسیي بیمارستان افرابی رد طالهای  8  

91/71-11/77 پذریایی  
11/77-71/77 سرها قنبزی و  هب کارگیزی آن رد یکی اس صىایع پتزوشیمی   Fleishman Job Analysis Survey (FJAS)معرفی روع آانلیش شغلی 9  
 77/21-77/71 اردیض عبدی رفد طاهل6روند ربوس رسطان کىلىرکتال رد استان اهی رکدستان و همدان طی یک دوري  71
 77/91-77/21 حدیث طلیمانی کهري بیماری سا رب حسب ػاخؾ کلیفرم کل، انتزپتىکىک دمفىعی، کدورتارسیابی ؿافی شنی تحت فؼار خاوگی رد حذف عىامل  77
 77/41-77/91 مهدهی رمصدری ژناد 7997ربرسی شیىع نتايج اپپ اسمیزاهی غیز طبیعی رد سانن رماجعً كنندي هب رمازك بهداشتی و کلینیک اهی خصىصی استان گلستان رد طال  72
 77/51-77/41 رفیبا آرذكیغ رطفی کلیًری شیصیىژن دو -اهی عملکرد کلیىی رد دمل ایظکمیسیستئیه رب ػاخؾاستیل -اناتثیز  79
 72/11-77/51 ژهری سیف پىاهی ربرسی ارث ماالتیىن رب نیتزوساتیى انتزص رد کبد مىع صحرایی رن 74



 

 

7997-92 طال رکمانؼاي شیستاری کارورس و کارآمىس دانصجىیان دیدگاي اس بالینی اهی مهارت یادگیزی باسدارندي و كنندي تسهیل عىامل 75 اپکیار نسیم   72/11-72/71 
 72/21-72/71 سرها باشتنی 7989ربرسی ضیفیت فیشیکی و شیمیایی و میکروبی آب رشب شهر نبشوار رد فصىل بهار و اتبستان طال  76

 79/45-72/91 نماس و نهار
 74/71-74/11 سید احظان اندرامی تداخلی رد محیط کشت   RNA  بنیادی جنینی مىشی هب طلىل اهی انسىلیه طاس بىاسطًتمازی طلىل اهی  77
اسماعیلی رسىل   نىرواپتیک دیابت هب مبتال رن اهی رت رد رمفیه رددی بی و ردد انتقال رب رسوطئىص لىکىص مغزی هستً کاپظایسينىئیدی سیستم نقغ ربرسی 78  74/71-74/21 
 74/91-74/21 افطمً نىاسع خىاي 7991ربرسی رفاوانی ارشیشیا کلی رد افضالب اهی مختلف شهری، کشتارگاي، کارخاهن لبنیات، و بیمارستانی رکمانؼاي رد طال  79
 74/41-74/91 رشاري احمدی 7997رد طال ربرسی میشان آگاهی اس حقىق بیمار و رعایت آن اس دیدگاي بیماران رد بیمارستان امام رضا )ع( رکمانؼاي 21
 74/51-74/41 طامان حسینی 7991میشان شیىع و علل مسمىمیت دارویی رد بیماران رماجعً كنندي هب بیمارستان امام خمینی)ري(رکمانؼاي رد طال  27
 75/11-74/51 سىداهب بشیزی رد استان ایالم 7988ات  7989ربرسی مقایسً ای روع اهی خىدکشی منجر هب رمگ ارجاعی هب زپشکی اقنىنی طی طالهای  22
 75/71-75/11 محمد راسك زقلباع بینی و دملظاسی هىشمند راي رفته غیز طبیعی طالمندان رد معرف خطر سمیه خىردگی با استفادي اس سیستم استنتاج افسی و روع تخمیه رحکتپیغ 29
کلی رتي کىهی رب  24 گاهیربرسی ارث عـاري هیدروال  75/21-75/71 محمد رئیسی انقباضات ایلئىم مىع صحرایی رد رشایط آسمایش
 75/91-75/21 اعظم رفجی 7997رد طال  Cو  Bخصىؽ شیوتکل پیشگیزی بعد اس مىاجهً با رتشحات خىنی بیماران آلىدي هب وریوص ایدس، هپاتیت یشان آگاهی دانصجىیان شیستاری ردربرسی م  25
 75/41-75/91 رفحىاس احمدی طلىلی و آپىپتىس انشی اس عـاري اه و رفاکسیىنهای مختلف ردمنً کىهی رد طلىلهای رسطانی انظانیربرسی سمیت  26

 76/11-75/41 رماسم اختتامیً
 


