
 

 

 ربانهم شماحبندی مقاالت پرطتفتً شدي بصُزت پُنتس
 چٍازذیه کنگري ژپَهشی ظاظیاهن دانشجُیان علُم زپشکی سعب کشُز

 17اسفندماي  71 -رکمانؽاي
 33/1-03/73رگَي نخست : 

 ازاهئ دهندي مقاهل عنُان کد مقاهل زدیف
 سمیً بخشی 7013یاندزبند شهرستان رکمانؽاي رد اتبستانربزسی مقداز حیتسیت َ حیتسات رد نبصیجات َ صیفی جات دشت م  7330  .7

 سماء زحیمی آغُدگی آفالتُکسیه رد ربنج مصسفی خطری ردکمیه 7331  .2
 ک سنیلیزَان 7013 – 17ربزسی مقایسً ای میصان آگاهی َ عملکرد دانشجُیان زشتً اهی هُهبسی َ ااتق عمل رد مُزد کنتسل عفُنت اهی بیمازستانی رد ظال تحصیلی 7370  .0
كازاهی مىاسب کنتسل  َ كاهػ شُزی 7374  .4  افطمً اسدی رمَزی رب زَند شُزی آبٍای شطتشذینی رد اطتان َ جٍان با ازاهئ زاه
 افطمً اسدی (7011-13ظاهل) 70ربزسی زَند مطلُبیت ؼاخؿ اهی بٍداشت مهیطی رمبُط بیمازستان اهی استان رکمانؽاي رد عی دَزي  7371  .1
 کُزَغ مظفری Microsporumgypseum  رب زَی Ephedra majorتنی اضتات ضداقزچی اندام هُایی گیاي ربَنمطاضعً  7327  .6



 

 

 70ؽاي رد عی دَزي ربزسی زَند مطلُبیت  ؼاخؿ اهی بٍداشت مهیطی رمبُط هب دمع آَزی َ دفع بٍداشتی مُاد شاید جادم خاوگی َ فضُالت عیُانی رد استان رکمان  7326  .1
 (7011-13ظاهل )

 مسعُد رمادی

 سحر امیسی 7011-7017ربزسی خصُصیات کُدكان ذبتال هب غُسمی ردشهرستان رکمانؽاي  7304  .1
 الٍام عبدلی دمُز میصان آگاهی بیمازان اش ذنشُز حقُق بیماز 7301  .1

73.  7344 Burning mouth syndrome زَیا حسینی یا سندزم سُشغ داهن رد ظالمندان: زیعک افضتُزاه َ عُازق 
 كاَي رکیمی سُخت َ كاهػ آغُدگی هُا تكنُغُژی اهی نُ رد صىایع اتُذبیل ظاشی َ تأثیس آن رد بنخنً ظاشی مصسف  7317  .77

 ستگط نصمتی ( رد مُغ صحرایی صتاد َیستازStachyslavandulifoliaربزسی سمیت داد عفازي آبی اندام هُایی گیاي چای کُهی ) 7310  .72
 شیُا ؼاي محمد صتاد یج اهی آشتیم بُتیسیل کُلیه انتساش با بیمازی آزرتیت زَماتُئیدازتباط فعاعیت َ صنُات 7311  .70
 اندیا بٍازی زاد ربزسی میصان زضایت بیمازان بستسی اش زعایت قلمرَی انعانی تُسط  غتستازان 7362  .74
 ظتدان جُشانی آغُدگی هُا َ سندزم رکَستی داد 7361  .71
 فیسَشي خامُشی عنُان وگٍدازندي رد مُاد غرای ربزسی َضعیت بنصَات سدیم هب 7313  .76
 ظتدان جُشانی ربزسی اتثیس رمَز شندگی رب ردمان افسسدگی رد ظالمندان 7310  .71
 اردیط  عبدی رفد ربزسی تأثیس مُسیقی رب اضطراب بیمازان بستسی رد بخػ رماقبتٍای َعتي قلبی 7311  .71



 

 

 سندض َلدبیگی َ مقایسً با طب ددید ferula goربزسی مفازف سحتی گیااهن دازَیی  7313  .71
 ذیثم بهزادی رف ربزسی عُامل مُضت اتخیس ماردان رد ایمه ظاشی کُدكان شطت هجدي ماي رخم آباد 7732  .23
گاي علُم زپشکی رکمانؽاي ) 7771  .27  ندا نُابی (7011-7017ربزسی میصان مقاالت چاپ شدي ربرگفتً اش اپیان انهم اهی دانش

 علی نیک نیست 7011َ  7011افضتُزاهی رتَمبُش َزیدی مغز َ عُامل رمتبط با آن رد شهر شنجان رد ظالٍای ربزسی زیعک  7771  .22
 تكتم احمدی مقدض رد افنتُم آب َ بافت ستم هب زَغ مُنت كازغُ 730ربزسی میصان زد دربی چشمً رباکی رتاپی اپالدیم  7720  .20
 محسه شنباشی خُستظتی َ انجام زتزیقات ایمه با استفادي اش آصتیُکت گیت دازکُاتي رکدن مسیس انعقاد خُن، جلُگیسی اش  7721  .24
 امیس زئُفی اضتات سه َ جنط رب زَی حجم مغز 7703  .21
 بهرَش بیسانُند 17ربزسی رفسُدگی شغلی رد كازکىان بخػ زادیُغُژی رمازک آمُششی ردمانی رکمانؽاي رد ظال  7706  .26
 علی محمدیان Eغ صحرایی ست صحرایی ست بعد اش تماض با َیتاذیهازشیابی حیتسَژن رد کبد مُ 7741  .21
 ظامان حسینی (ICUكلُنیصاسیُن باکتسیال چشمی َ ربَش شخم رقنیً رد بیمازان امکیی بستسی رد بخػ رماقبت اهی َعتي ) 7717  .21
 ظازا پُزؼادان انٍای رکمانؽايربزسی ضیفیت شندگی َ عُامل مؤضت رب آن رد بیمازان ذبتال هب انزظایی قلبی بیمازست 7711  .21
 احمد زشیدی 7017َ اپییص  الگُی مقاَمت آنتی بیُتیکی باکتسیٍای رگم منفی ددا شدي اش کشت خُن بیمازان رماجعً کحندي هب بیمازستان تُحید سحندج رد فصُل اتبستان 7711  .03
 منتاب پُزظلمان ی رد شانن انبازَززابطً سه، ظال اهی انبازَزی، ردآدم َ سطخ تحصیالت بازضایت اش شندگ  7711  .07



 

 

 حمید ـادقی بیداز ۱۹۳۱ردمانی شهر همدان رد ظال -ظال بدَن ظابقً قبلی انتسَک رماجعً کحندي هب رمازک بٍداشتی ۵۵مذاسبً زیعک انتسَک رد ارفاد باالی  7713  .02
گاي علُم زپشکی رکمانؽاي رد ظال  ربزسی میصان ؼادكامی َ عُامل مُضت رب آن رد دانشجُیان دانشکدي غتستازی َ 7230  .00  مهرداد ملکی 7017مامایی دانش
گاي علُم زپشکی رکمانؽاي رد 7236  .04  ظامان حسینی 7011-16 ظال اهی ربزسی میصان شیُع عفُنت اهی بیمازستانی َ عملکرد کمختً اهی کنتسل عفُنت رد بیمازستان اهی َابستً هب دانش
 افطمً نُاششخُاي خاک َ معائل رمبُط هب آنربزسی عُامل مُضت رب رفظایػ  7231  .01
كالت آن رد ظالمندان 7273  .06  بنىام مظفری آنمی علل َ مش
 رفانش خاصصً : یک مطاضعً سیستماتیک7014-7016اپیدمیُغُژی ازگاحیسم اهی مُلد باکتسیمی َ الگُی مقاَمت آنتی بیُتیکی آنٍا عی ظال اهی  7222  .01
 سید آزغ حقیقی 7013-7013آنتی بیُتیکی رد آسخنتُباکتساهی دداشدي اش بیمازان بستسی رد اطتان بیه ظالٍای مطاضعً سیستماتیک مقاَمت  7224  .01
گاي علُم زپشکی رکمانؽاي رد ظال  7201  .01  یارس زعظتی 7017ربزسی مقایسً ای میصان زضایت شغلی كازکىان بخػ اهی هُهبسی َ ااتق عمل رمازک آمُششی، ردمانی دانش
گاي علُمپصشکی رکمانؽاي رد ظال ی میصان زضایتمندی رماجعیه ربزس  7243  .43 گاي رمازک آمُششی، ردمانی ذحػخب دانش  یارس زعظتی . 7017هب ردمان
 محمد علی جلُدازی ربزسی ؼاخؿ اهی سیستم ایمنی ظلُلی َ همُزال غتتُكازان 7031  .47

گاي رم 7077  .42 گاهی بخػ بیُشیمی اردازربزسی َ ازشیابی زَغ اهی مُجُد رد غتَتکل اهی آشمایش  نیسان ,مقصُدی جع رد كاهػ خطااهی آشمایش
 رشذیه زضایی 7017ربزسی ضیفیت فیصیکی، شیمیایی َ میکرَبی آب اسػخراهی شهر گلُگاي رد ظال  7071  .40
 ـدف رفاهدی 7017-7017ربزسی بیمازان ذبتال هب کیست هیداتیک رجاحی شدي رد بیمازستان اهی شهر رخم آباد عی ظال اهی  7006  .44



 

 

 مٍدی عائب شادي ( اش پعاب صىایع دازَییCODربزسی مقایسً ای كازایی اپذیط فعال َ رکبه فعال رد حرف اکسیژن مُزد نیاش شیمیایی) 7062  .41
 اسماعیل زعظتی ربزسی كازایی زَغ اکسیداسیُن جیشسفتً هیدزَژن غتاکسید َ اشعً رفابنفػ رد تصفیً افضالب صىایع دازَظاشی 7060  .46
كان  7066  .41 كال باشال سل كازسینُما P10  َki-61ربزسی بیان ایلنُهیستُکمی  زسُل اسماعمیلی رد انُاع مختلف هیستُاپتُغُژی
 اهدی پیمان ( انحیً کؽاهل زانCASTLEMANمعرفی یک مُزد انرد بیمازی کعلمه ) 7013  .41

 

 

 

  



 

 

 ربانهم شماحبندی مقاالت پرطتفتً شدي بصُزت پُنتس

 نگري ژپَهشی ظاظیاهن دانشجُیان علُم زپشکی سعب کشُزچٍازذیه ک 

 17اسفندماي  71 -رکمانؽاي

 77-03/72:  دَم رگَي
 ازاهئ دهندي مقاهل عنُان کد مقاهل زدیف

 سمیً بخشی 7017ظال ربزسی كازایی تصفیً خاهن افضالب بیمازستان بیستُن رکمانؽاي رد 7334  .7
گاي عل  7336  .2  ایُب یازمحمدی ُم زپشکی همدان نسبت هب مصسف غرای آماديربزسی وگرغ دانشجُیان دانش
 ایُب یازمحمدی ربزسی َضعیت باَزاهی هنجازی رتغیب کحندي مصسف غرای آمادي رد بیه دانشجُیان 7331  .0
 زَانک سنیلی اتثیس هُهبساهی استنؽاقی رب ظالمت كازکىان ااتق عمل 7373  .4
 افطمً نُاشغ خُاي (7011-13ظاهل ) 70ازک تنیً َ رفَغ مُاد غرایی َ اماکه عمُمی استان رکمانؽاي رد عی دَزي ربزسی زَند مطلُبیت بٍداشت مهیطی رم 7321  .1



 

 

 رمضیً انردی (7011-13ظاهل ) 70ربزسی زَند مطلُبیت  ؼاخؿ اهی بٍداشت مهیطی رمبُط هب تأذیه آب آؼامیدنی ظالم رد استان رکمانؽاي رد عی دَزي  7321  .6
 اردیط عبدی رفد ظاهل 6زَند ربَش رسطان کُغُزکتال رد شانن َ رمدان استان رکمانؽاي عی یک دَزي مقایسً  7321  .1
كاز َ پنٍان َ عُامل رمتبط با آن رد كارد غتستازی ؼاغل رد رمزک آمُششی ردمانی َالیت زقَیه ) 7303  .1  مجتبی دظتانیٍا (7017ربزسی میصان اضطراب آش
كلرَشیطازتباط بیه تُکسیه اهی  7300  .1  حسىا كلهری باکتسیایی َ ماظتیپل اس

 حدیث ظلیمانی کهري 13ربزسی میصان رفاَانی انتسَباکتسیاهس رد افضالب کشتازگاي ،كازخاهن ظبحیات، بیمازستان، شهر رکمانؽاي رد ظال  7301  .73
گاي علُم زپشکی گلستان 7313  .77  یرمیم منصُز بستان  " تحبیً آمُششی" اش دیدگاي دانشجُیان دانش

 حمید شمانی ربززسی عُامل مُضت رب سه یائعگی : رمَز سیستماتیک 7314  .72
 سُداهب اذینی ازتباط بیه انتسض َ ربَش پنُمُنی رد ظالمندان 7312  .70
 افزئي ععکری 2ربزسی تأثیس آمُشغ تغرهی َ زژیم غرایی صحیخ رب ؼاخؿ اهی گلیسمی َ ظخجیدمی بیمازان ذبتال هب دیابت نُع  7311  .74
 افزئي ععکری ربزسی ازتباط الگُی غرایی با زیعک ابتال هب رسطان غتَستات رد اطتان 7311  .71
 سیدي زاشیه سید جُدت شیُع افسسدگی رد بیمازان همُدیالیصی َ ازتباط آن با كامپلیانط مصسف دازَ َ ضیفیت شندگی 7310  .76
كلی گی 7311  .71 گاهیربزسی اضت باکتسیسیدال َ باکتسیُاستاتیکی عفازي هیدزَال  محمد زدیسی اي نمىاع َ سدیم كلراید رب زَی باکتسی انتسپتُکُکُض مُاتنط رد رشایط آشمایش
 احمد دظتولیان مفرد 7011ربزسی رفاَانی عالئم بیمازیٍای پُستی رد بیمازان بتا اتالسمی رماجعً کحندي هب كلحیک اتالسمی شاهدان رد ظال  7731  .71
 ستگط ـارب 2ن انفازضتُض میُكازد ذبتال َ غیسذبتال هب دیابت نُع ضیفیت ردد ردک شدي رد بیمازا 7731  .71



 

 

 مارهر رفاقنی 7017ربزسی ضیفیت فیصیکی، شیمیایی َ میکرَبی آبٍای بستً بندی شدي رد سطخ شهر شنجان رد ظال  7773  .23
 علیسضا زَغنی 7013ربزسی اپیدمیُغُژیک تب ماظت رد استان ایالم رد ظال 7777  .27

 ـدیقً گنجی رهسینی فته رشیان رکَست رچخشی چپ اش رشیان رکَستی زاستذنؽا رگ 7771  .22

 علی نیک نیست مصسف رفآَزدي اهی کنتساسجتیُ َ رتَمبُش  َزیدی مغز 7723  .20
 شرها رکیمی دز شهرستان رگگاننشُز اخالقی تُسط باشزظان بٍداشت مهیط ذ ربزسی وگرغ متصدیان اماکه تنیً َ تُشیع مُاد غرایی ردخصُؾ زعایت  7726  .24
 منصُزي رگاَند اهی ضُازشی اهی ضُازشی َ ارفاد بدَن بیمازی مقایسً میصان ظالمت زَان ارفاد ذبتال هب بیمازی 7704  .21
 معصُهم ضُردشی شٍدهب كازگیسی تئُزی زفتاز ربانهم زظتی شدي رد جیػ بینی قصد استفادي اش آی یُ دی رد شانن رماجعً کحندي هب رمازک بٍداشتی ردمانی شهر م  7701  .26
 احمدآبادی مصیب نُزی Balb/c( رب زَی اپزامتساهی خُنی رد مُشٍای  Zizyphus jujubeربزسی اتثیس عفازي هیدزَالکی میُي عىاب ) 7741  .21
كلی گل محمدی) 7741  .21 كاحیسم احتمالی آنRosa damascene Millربزسی ربَن تنی اضت عفازي هیدزَال  مصیب نُزی احمدآبادی ( رب انقباضات ایمئُم مُشٍای صحرایی َ بیان م
 داَد نصیسی ازشیابی قبل اش عمل َ ادازي زاي هُایی رد رشایط الکتیُ َ اَزژانط 7764  .21
 داَد نصیسی رفاَانی زسازیه َ شایمان طبیعی َ علل آن ربزسی 7761  .03
 سید تیمُزسیدی اصل ظالمت زَان رد دانشجُیان استفادي کحندي آسیب شا اش تلفه همراي َ استفادي کحندي مصمُلی 7716  .07

ازان رماجعً کحندي هب بیمازستان تُحید سحندج رد هس ماهه فصل رفاَانی َ الگُی مقاَمت دازَیی باکتسیٍای رگم مثبت رد نمُهن اهی کشت ارداز، مایع َ رتشذات بیم 7713  .02
 7017اپییص 

كلُ  اذیه هُشیاز چچ
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 ژمگان اقسمی ربزسی زَیکرد سیستم كاذپیُرتی ثبت دستُزات زپشکی رد حل چاعػ رد حل چاعػ اهی رمبُط هب خطااهی دازَیی 7716  .00
 جُاد محسنی رفد دن دختسان نُجُان دبیسستانٍای شهر زشتربزسی اتثیس همعاالن رب زضایت اش تصُطت ذهنی اش ب 7711  .04
 ظلمان زخایی رگَهی اتزیخیکحندي دَزي شمانی منفی شدن اسمیس خلط بیمازان سل زیُی رد استان همدان: یک مطاضعً هم عُامل تمخیه 7237  .01
كلرَشیط رد شهرستان رکمانؽاي 7201  .06  طىاش زضایی اپیدمیُغُژی بیمازی مُظتیپل اس
گاهی کُچک 7032  .01 كلی سیاهداهن رب هُزمُن اهی تیسَئیدی َ قند خُن رد مُغ سفید آشمایش   آشادي رشیمتی رف ربزسی اضت عفازي هیدزَال
 مصطفی اکبسی قمی 7011ربزسی الگُی مقاَمت آنتی بیُتیکی سُهی اهی ٌلیکُباکتس پیلُزی ددا شدي اش بیمازان شهر ایالم رد ظال  7272  .01
گاي اظتدی شهر قم ربزسی الگ  7031  .01  زحیم ریپداجاتی ُی مقاَمت آنتی بیُتیکی باکتسی اهی ددا شدي اش عفُنتٍای اردازی  شانن رماجعً کحندي هب شایش
 ذیىا قلعً نُیی 70 13ربزسی رفاَانی علل انبازَزی رد شَجیه نبصَازی رماجعً کحندي هب كلخحیک تخصصی انبازَزی شهرستان نبصَاز رد ظال 7020  .43
 رفاهد مجتٍدی خامنً ربزسی میصان اضت آنمی، لکُسیتُش َ رتَمبُسیتُپنی رب رمگ َ میساهی بیمازستانی 7021  .47

گاي علُم زپشکی رکمانؽاي  7001  .42 7017ظال  -ربزسی زابطً بیه  نظم جُیی شىاختی هیجان َ افسسدگی، اضطراب َ انتسض دانشجُیان دانش  دادم یازمحمدی 
گاي علُم زپشکی نبصَاز رد ظال ربزسی میصان مصسف دا 7041  .40 گاي اهی دانشجُیی دانش  حمیدزضا پحبً ای 17-13مل اهی استژی )آب، ربق َ گاش( رد خُاب
گاي علُم زپشکی نبصَاز َ مامااهی شهر نبصَاز نسبت هب انجام شایمان رد منصل رد ظال  7011  .44  سیدي افطمً میسزصیعی 7013ربزسی وگرغ دانشجُیان مامایی دانش
 سمیسا قلعً نُی 13 ظال ربزسی سه بازدازی رد ماردان مصسف کحندي َ غیس مصسف کحندي مکمل اهی بازدازی رد شانن رماجعً کحندي هب رمازک بٍداشتی ردمانی نبصَاز رد 7011  .41
گاي علُم زپشکی گىاباد رد ظ 7063  .46  آشادي مالنُزَشی 7013-17ال ربزسی وگرغ هب معنُیت َ رماقبت معنُی رد غتستازان َ دانشجُیان غتستازی دانش



 

 

كال رد ارفاد با سه اهی اپخیه رت اش A (A/HN )آیا ظنُش عفُنت َطتَض آنفلُشتا نُع  7061  .41  زسُل اسماعیلی ظال 76َجُد دازد؟ یک مطاضعً مقطعی رسَدی
نقػ مُاتسیُن  7061  .41

v716f  َjak2 ُتُماج ظابُهت رد استعداد ابتال هب اختالالت میلُغتَطیفراتی 

 

  



 

 

 ربانهم شماحبندی مقاالت پرطتفتً شدي بصُزت پُنتس

 چٍازذیه کنگري ژپَهشی ظاظیاهن دانشجُیان علُم زپشکی سعب کشُز

 17اسفندماي  71 -رکمانؽاي

 74-76 ظاعت : سُم رگَي
 ازاهئ دهندي مقاهل عنُان کد مقاهل زدیف

 سمیً بخشی 7011 – 7013ث رد دَزي ی شػ ظاهل ربزسی َضعیت بٍداشتی آب آؼامیدنی زَستااهی شهرستان ثال 7337  .7
 داَد نصیسی ازتباط بیه قد َ َشن نُشادان رد بدَ تُلد با َعتگیٍای دمعیت شىاختی َ ؼاخصٍای تُدي بدنی ماردان رد قبل َ بعد اش بازدازی 7331  .2
 افطمً اسدی ر رکمانؽايربزسی میصان حیتسیت َ حیتسات رد رفاَزدي اهی ضُشتی سُسیط رعهض شدي رد سطخ شه  7371  .0
 افطمً نُاشغ خُاي ربزسی ضیفیت میکرَبی بستنی اهی سحتی َصنمتی رعهض شدي رد شهر رکمانؽاي 7320  .4
گاي نفت رکمانؽاي 7343  .1  حدیث ظلیمانی کهري ربزسی میصان فنل رد طجه سیستم ربهک تثبیت تصفیً افضالب اپالیش



 

 

 افطمً اسدی -17ی كازخاهن سیمان ظامان رکمانؽاي ظال ربزسی ؼاخصٍای ضیفی رخَجی اش دَدکػ اه 7342  .6
 كاَي رکیمی 11-13ربزسی كازایی گندشدااهی میُي َ نبصی مُجُد رد باشاز شهر رکمانؽاي  7312  .1
كازاه رد ظال  7317  .1  سمیً عاشم نیا 7013ربزسی َضعیت بٍداشت مهیط اپیاهن اهی باز َ معارفربی استان رکمانؽاي َ ازاهئ زاه
 اردیط  عبدی رفد ربزسی وگرغ غتستازان ؼاغل رد بیمازستانٍای آمُششی شهر رکمانؽاي نسبت هب رفآیند ظالمندی 7314  .1

 هیسیه اسدیان فیلی خصُصیات کندیل اکسیجیتال َ مقایسً ابعاد آن با رس َ دَز فُزامه مگنُم رد دمجمً خؽک رد اطتان 7314  .73
 ظلمان زخایی ازدازی رب زَی مارد َ نُشاد:کُهُزت صرشتً وگردیابت رد دَزان بربزسی ایپدماهی 7734  .77

 ظلمان زخایی 7011ات  7014ربزسی اپیدمیُغُژیک بیمازی سل زیُی رد استان همدان عی ظالٍای  7731  .72
 علیسضا زَغنی 7013ربزسی اپیدمیُغُژیک لیشمانیُش جلدی رد استان ایالم رد ظال  7731  .70
 علی نیک نیست بیماز آاپندضتُمی شدي رد بیمازستان آیت اهل مُسُی شنجان 733ی ؼانط َجُد اپتُغُژی مثبت رد ایػ دهنديازشیابی افضتُزاهی ازف 7722  .74
 اهُن اقردی ربزسی رفاَانی غتَستاتیت رد بیمازان تحت رجاحی غتَستاتكتُمی رد رمزک آمُششی ردمانی اکبااتن شهر همدان: یک مطاضعً تُصیفی مقطعی 7721  .71
 معصُهم ضُردشی مقایسً تأثیس شیُي اهی نُیه َ سحتی آمُشغ رب ازتقاء زفتاز خُدآشمایی پستان رد شانن سحیه بازَزی 7701  .76
 آرذ شمسی 7013دمُرگاکیف رمدان انبازَز رماجعً کحندي هب بیمازستان رشیمتی تهران رد ظال -ربزسی َعتگیٍای ادتماعی 7742  .71
 سحر خدزی 7017ی زپشکی بیمازستان آمُششی ردمانی امام خمینی )زي( رکمانؽاي رد ظال ربزسی َضعیت دمطتیت پسماند اه 7744  .71
گاي اهی خُد غتداش شهررکد رد ظال  7746  .71  مصیب نُزی احمد آبادی 7013ربزسی َضعیت آغُدگی باکتسیایی صفحً كلید دست



 

 

 علی ضُرهی 11-13آیت ا... كاؼانی شهررکد رد ظال ربزسی مهمتسیه علل بستسی بیمازان رد بخػ رماقبتٍای َعتي بیمازستان  7713  .23
گاي علُم زپشکی زقَیه اش دیدگاي دانشجُیان 7767  .27  رفیبا ردخؽان مقایسً نتایج ازششیابی آمُشغ نظری اظاتید دانشکدي زپشکی دانش

گاي علُم زپشکی رخاظان شمالی َ ربخی عُامل مُضت 7760  .22  داَد نصیسی 7013 ربآن رد ظال ربزسی شیُع افسسدگی رد بیه دانشجُیان دانش
 شیُاصُزی ردمهیط آبی 71ربزسی تُاانیی شئُعیت طبیعی َاـالح شدي رد حرف زوگزای زاکتیُآبی  7713  .20
 مهران باباصتاد اپزامتساهی سبک شندگی َ مُضت رب ان رد دانشجُیان علُم زپشکی 7717  .24
 حمید غُاخمسً 7017اش کشت خُن بیمازان رماجعً کحندي هب بیمازستان تُحید سحندج رد فصُل اتبستان َاپییص مقاَمت آنتی بیُتیکی باکتسیٍای رگم مثبت ددا شدي  7717  .21
 ژمگان اقسمی ایمنی بیماز: عملکرد غتستازان رد زعایت اصُل بٍداشت دست 7714  .26
 ژمگان اقسمی چاعػ اهی ازتقا ضیفیت همُدیالیص بیمازان: اقدام ژپَهی 7711  .21
 مهرداد ملکی 7017یصان افسسدگی َعُامل مُضت رب آن رد بیمازان همُدیالیصی بیمازستان امام زضا)ع( رکمانؽاي رد ظالربزسی م  7232  .21
 قمی مصطفی اکبسی 7013اهی بالینی بیمازستان میالد تهران رد ظال اهی سُدَمُانض آرئَژینُشای ددا شدي اش نمُهناهی َسیع اصطیف رد سُهیرفاَانی بتاالکتاماش 7274  .21
گاز نصیسی : یک مطاضعً سیستماتیک7013-7013اپیدمیُغُژی مقاَمت آنتی بیُتیکی استافیلُکُکُض اَزئُض رد اطتان بیه ظالٍای  7227  .03  ن
 منىا كاظمی مقاَمت آنتی بیُتیکی ٌلیکُباکتس پیلُزی رد اطتان: یک مطاضعً سیستماتیک  7226  .07

 معصُهم عبدالی 11-11ت دهیدزَژانش رد نُشادان ذبتال هب شزدی بستسی رد بیمازستان امام خمینی )زي( شهر ایالم رد ظال فسفا -6 -ربزسی سطخ رسمی آشتیم گلُزک 7202  .02
 مهشید عبدالملکی ربزسی اضت مذافظتی جنتُکسی فیلیه رب حیتسَشاتیُ انتسض رد کبد مُغ صحرایی ست 7244  .00



 

 

گاي علُم زپشکی رکمانؽاي ردبازي بیمازی سل رد ظال ربزسی مقایسً ای میصان آگاهی َ وگرغ دانشجُیا 7201  .04  یارس زعظتی 7017ن دانش
 محمد زسُل یاسمی 7011-7012ربزسیعُاملمؤضتربخُدسُشی رد استان ایالم ردبیه ظالٍای 7074  .01
 مسعُد یاسمی اجعً کحندي هب كلخحیک تخصصی ضُازغ شهر ایالمربزسی رفاَانی نسبی بیمازی ظلیاک رد بیمازان ذبتال هب سندزم زَدي تحریک پرطت با اتبلُیاسٍال غاظب رم 7071  .06
گاي  HAZOP َETBAمقایسً تکحیک  7023  .01  ـدیقً عباسی اهی اطتانرد ازشیابی زیعک رد َاحد رماکط یکی اش اپالیش
 شرها اععادات مٍدیُن ربزسی عُامل مُضت رب افت تحصیلی دانشجُیان 7064  .01
 امیس آزیه اتثیس آن رد بنبُد َ ضیفیت ظالمت خانُاديربزسی نقػ اهی غتستاز َ  7061  .01
 مسعُد یاسمی (TCSزگازغ مُزدی بیماز ذبتال هب سندزَم رتیچر کُلینص) 7061  .43
گاي ضُازغ رد استان ایالم عی ظال اهی  7017  .47  اهدی پیمان 11-7017ازشیابی زَند ربَش رسطان دست

 تُماج ظابُهت 7013یال رد ذبتالیان هب عفُنت اردازی رماجعً کحندي هب بیمازستان شٍدای عؽاطت رخم اباد رد ظال الگُی مقاَمت آنتی بیُتیکی سُهی اهی كلبس  7012  .42
7017ربزسی میصان اوگیصغ باضقُي شغلی رد بیه كازکىان یکی اش رشکت اهی نفتی سعب کشُز رد ظال  7043  .40  سُنیا اظتدپىاي 
 حسینیارکمسیدي )مؽاهدي مستقیم مٍازت اهی عملی( DOPSغتستازی با استفادي اشزَغ ازششیابی  ربزسی ایپدماهی یادگیسی رد دانشجُیان 7011  .44

 
 


