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تیک پسضکی ایراى ، سبل دّم، هجلَ اًفْرهب آسیَ درّیص فرصت ُب ّ چبلص ُبی اطالع رسبًی ایٌترًتی در پیطگیری از سرطبى 1
 2433، ضِریْر 4ضوبرٍ 

ثررسی ایوٌی ُْهْرال ًسجت ثَ ثْرلیب در سرم هبیغ هغسی ًخبػی ثیوبراى  2
 هجتال ثَ اسکلرّز هْلتیپل

، صفحَ 23، ثِبر 21هجلَ یبختَ، ضوبرٍ  آرزّ راستی
52-46 

ت خْى ثررسی حسبسیت آًتی ثیْتیکی اًترّثبکتریبسَ ُبی جذا ضذٍ از کط 3
 در هراجؼَ کٌٌذگبى ثَ ثیوبرستبى ضریؼتی

 24هجلَ پیبّرد سالهت ،سبل  آرزّ راستی

در تؼییي   E testهمبیسَ دّ رّش دیسک دیفیْژى آگبر)ایراًی ّ ایتبلیبیی( ّ  4
در ثیوبراى هجتال ثَ ػفًْت  E coliحسبسیت ّ همبّهت آًتی ثیْتیکی ثبکتریِبی 

 ادراری

 ٍ ػلْم پسضکی ُوذاىهجلَ داًطگب آرزّ راستی

  aIIتأثیر کبرثرد هسهي هرفیي ثر هیساى فؼبلیت آًسین کلسین _ کبلوْدّلیي کیٌبز  5
در ُستَ لْکْش سرّلئْى هْش صحرایی ّ اثر احتوبلی ایي آًسین در ّاثستگی 

 ثَ هرفیي

اًجوي فیسیْلْژی ّ فبرهبکْلْژی ایراى ،  هژدٍ ًْیذ حویذی
2423 

گیبُبى دارّیی ، سبل سْم ، ضوبرٍ ًِن  هژدٍ ًْیذ حویذی ػصبرٍ ثرگ هْ ثر آئْرت جذا ضذٍ هْش صحرایی اثر ضل کٌٌذگی ػرّلی 6
،2423 

اثر ُن زهبى ًیتریک اکسبیذ ّ هِبر رادیکبل ُبی آزاد اکسیژى ثر تًْْش آئْرت  7
 هْش صحرایی

 2423،  22یبختَ ، سبل پٌجن ، ضوبرٍ  هژدٍ ًْیذ حویذی

 2421،  7رازی ، سبل ًْزدُن ، ضوبرٍ  هژدٍ ًْیذ حویذی د هسهي ّ درد پطتًگبُی هجذد ثَ در 8

ًمص اًفْرهبتیک پرستبری ثر ارتمبی کیفیت سالهت ّ ارائَ هذل آهْزضی  9
 هٌبست

هجلَ ػلوی پژُّطی ثیوبرستبى ،  آسیَ درّیص
 32زهستبى 



هجلَ ػلوی پژُّطی ثیوبرستبى ،  آسیَ درّیص کیفیت ّة سبیت ُبی سالهت ّ اخالق پسضکی 11
 32زهستبى 

هجلَ ػلوی پژُّطی ثیوبرستبى ،  آسیَ درّیص ثیوبرستبًِبی ًبة ثب تْسؼَ فرٌُگ تلَ هذیسیي 11
 )ًْیسٌذٍ آخر(32زهستبى 

تؼییي سجک یبدگیری داًطجْیبى پرستبری ّ هبهبیی ّ ارتجبط آى ثب پیطرفت  12
 تحصیلی

، 33ٍ ضطن، ضوبرٍپژُّص پرستبری، دّر آسیَ درّیص
 )ًْیسٌذٍ سْم(2431پبییس 

ثررسی تأثیر حوبیت سالهت اجتوبػی ثر دسترسی ثَ هرالجت ثِذاضتی  13
،ُسیٌَ ُبی ثِذاضتی ّ ًبتْاًوٌذ سبزی: یک تجسثَ ّ تحلیل همبیسَ ای از سَ 

 کطْر آفریمبیی _ ترجوَ

ًطریَ ُوبی سالهت، ترجوَ، سبل  آسیَ درّیص
 2431، 52ُطتن، ضوبرٍ

طراحی سیستن ُْضوٌذ تٌظین ثرًبهَ ًْثت کبری پرستبری ثب استفبدٍ از  14
 رّش الگْریتن ژًتیک

حیبت، هجلَ ػلوی پژُّطی داًطکذٍ  آسیَ درّیص
پرستبری ّ هبهبیی داًطگبٍ ػلْم پسضکی 

 2422، 3، ضوبر26ٍتِراى، دّرٍ 

سَ سبل ثررسی کیفیت ثرلراری ارتجبط کالهی گرٍّ درهبى ثب کْدکبى زیر  15
 ثستری

فصلٌبهَ ػلوی پژُّطی پرستبری هبهبیی  آسیَ درّیص
، 71داًطگبٍ ضِیذ ثِطتی، ضوبرٍ

 2422زهستبى 

تٌظین ثرًبهَ ًْثت کبری پرستبری از طریك ایٌترًت: رّیکردی ًْ در هذیریت  16
 پرستبری

هجلَ ػلوی داًطکذٍ پرستبری ّ هبهبیی  آسیَ درّیص
 2421یبسْج، دًب، تیر هبٍ 

هجلَ ػلوی داًطکذٍ پرستبری ّ هبهبیی  آسیَ درّیص پرستبر: هرالت، هؼلن، حبهی ّ هطبّر از راٍ دّر در پیطگیری از سرطبى 17
 2421یبسْج، دًب، تیر هبٍ 

هبٌُبهَ ػلوی داًطکذٍ پرستبری  آسیَ درّیص ًظری اجوبلی ثر تحْل تئْری ُبی هذیریت 18
 2426داًطگبٍ تِراى ، هرداد ّ ضِریْر 

هبٌُبهَ ػلوی داًطکذٍ پرستبری ّ  آسیَ درّیص ضؼف سیستن ایوٌی 19
، صفحَ 2424، اسفٌذ55هبهبیی، ضوبرٍ
 ، ًْیسٌذٍ اّل26

هبٌُبهَ داًطکذٍ پرستبری ّ هبهبیی،  آسیَ درّیص چگًَْ احسبش خْضجختی کٌین 21
 2424، ضِریْر ّ هِر  31ّ  37ضوبرٍ 

 


