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 سخنرانی صورت به شده پذیرفته مقاالت خالصه

 پزشکی و پیرا پزشکی علوم پایه و حیطه 

 دانشگاه  ارائه دهنده عنوان مقاله ردیف

1 The Influence of Pharyngeal packing on the Postoperative Sore Throat, Nausea and Vomiting in 

Routine Nasal Surgery 
 آزاد واحدپزشکی تهران هدی آریان

 علوم پزشکی سبزوار زهرا عاملی 4931بررسی تاثیر قطره بیلی ناستر بر هیپربیلی روبینمی نوزادی در بیمارستان قائم )عج( مشهد سال  2

 علوم پزشکی سبزوار فاطمه محجوب فر 4931بر آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان شهیدان مبینی شهر سبزوار در سال شیوع انسداد مادرزادی مجرای اشکی و عوامل موثر  3

 علوم پزشگی سبزوار علی مهدوی کالته نو .4931ارزیابی خودکارامدی عمومی سالمندان پدر و مادر شهرستان سبزوار در سال  4

5 The effects of topical vitamin C solution on the necrotic tissue volume of burn wounds علوم پزشکی سبزوار حمید رباط سرپوشی 

 علوم پزشکی مشهد دکتر طلعت خدیوزاده مقایسه تاثیر مشاوره گروهی و تلفیقی از مشاوره گروهی و فردی بر نگرش به فرزندآوری زنان در آستانه ازدواج 6

 علوم پزشکی سبزوار حسین سلطانی آموزش بالینی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال بررسی عوامل استرس زا در 7

 بجنورد -خراسان شمالی  مرتضی بهنام فر اثر عصاره الکلی گیاه اویار سالم به روش استفاده از  دی اکسید کربن فوق بحرانی بر التهاب حاد در موش سوری نر 8

 آزاد اسالمی واحد سبزوار بهناز دولت آبادی انعقادی نوترکیب 3دو سیستم بیانی پستاندار در بیان موقت و پایدار فاکتور  مقایسه 9

 علوم پزشکی سبزوار محمد سیاوشی بررسی موانع و راهکارهای اجرای شرح وظایف پرستاران بیمارستانهای سبزوار 11

11 Collaboration of high efficient siRNA and nanodelivery technology in cancer combating  علوم پزشکی تبریز ئوفی نیاررامین 

 علوم پزشکی بیرجند ابراهیم رحمانی مقدم بررسی ارتباط بین متغیرهای دمو گرافیک با ابعاد مختلف کیفیت زندگی در بیماران مبتال به آنژین ناپایدار 12

   لیشمانیوز و غیرواگیر های بیماری حیطه

 دانشگاه  ارائه دهنده عنوان مقاله ردیف

 آزاد اسالمی واحد سبزوار زهرا سلیمانی 493۱بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان سبزوار در سال 1

 علوم پزشکی سبزوار ریحانه بینقی 4931آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهر سبزوار در مورد تست پاپ اسمیر در سال  2
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با تاکید بر ریسک ابتال به سرطان خون در شرکت پخش فرآورده های نفتی  BTEXارزیابی ریسک  بهداشتی مواجهه شغلی با ترکیبات  3

 سبزوار

 علوم پزشکی سبزوار عاطفه گوهری

 علوم پزشکی سبزوار عباسپورموسی الرضا  4931بررسی وضعیت اپیدمیولوژی بیماری سالک جلدی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  4

بررسی فونستیک و تعیین الگوهای فعالیت پشه خاکی ها در کانون های اندمیک لیشمانیوز جلدی ،  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال  5

4931 

محمود نوروزی 

 خوشمردان

 علوم پزشکی هرمزگان

 علوم پزشکی سبزوار عاطفه پناهی 4931دختران نوجوان شهر سبزوار در سال های غیرواگیر در  بررسی سبک زندگی مرتبط با پیشگیری از بیماری 6

 یبهشت شهید پزشکی علوم برقبانی اله روح 4931-4934 های سال در جوین شهرستان گزیدگی حیوان موارد میولوژیک اپید بررسی 7

 علوم پزشکی سبزوار قارزی وجیهه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان و کارکنان در HBV واکسن به ایمنی پاسخ بررسی 8

 حیطه سالمندی

 دانشگاه  ارائه دهنده عنوان مقاله ردیف

 علوم پزشکی سبزوار زارعی فاطمه کهنسال و میانسال جوان، سالمندان زندگی سبک مقایسه 1

 سبزوار زینب مالیجردی 4931تا  4931بررسی تاثیر مراقبتها و معاینات غربالگری بر امید به زندگی سالمندان شهرستان جوین در سال  2

 آزاد اسالمی واحد سبزوار مرضیه عاقلی راد بررسی شیوع و ارتباط فاکتورهای خطر بیماری های قلبی عروقی در سالمندان بستری در مراکز سالمندان سبزوار 3

 آزاد اسالمی واحد سبزوار نسرین مستوفی 4931وضعیت تغذیه سالمندان ساکن در آسایشگاه سالمندان شهرستان سبزوار در سال  4

 حیطه بهداشت و محیط زیست

 دانشگاه  ارائه دهنده عنوان مقاله ردیف

 علوم پزشکی سبزوار وجیهه برادران 4939تا4931های بررسی علل مرگ و میر جوانان شهر سبزوار طی سال 1

 علوم پزشکی سبزوار عباسعلی رباط جزی درخت کاج به عنوان پرکننده بستر در تصفیه فاضالب شهریبررسی کارایی نیزارهای مصنو عی زیر سطحی بهینه شده با میوه  2

 علوم پزشکی شهید بهشتی اسماعیل سعادتی 4934بررسی میزان شیوع عوارض اسکتی عضالنی در بین نانوایان شهرستان جوین در سال  3

حسین شجاعی فرح  تولوئنبررسی کارایی دیاتومیت اصالح شده درجذب بخارات  4

 آبادی
 تربیت مدرس تهران

493۱ سال در سبزوار شهر سالمندان های خانه در مراقبت پرسنل بین در آن با مرتبط عوامل و عضالنی-اسکلتی عوارض فراوانی و ابتال ریسک ارزیابی 5 مددزاده مینا  سبزوار پزشکی علوم   
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 زشکیحیطه اخالق پ

 دانشگاه  دهندهارائه  عنوان مقاله ردیف

 علوم پزشکی نیشابور مهرداد روحانی نسب بررسی تاثیر برنامه آموزشی اخالق در حرفه پرستاری بر نگرش پرستاران 1

 علوم پزشکی سبزوار گلناز احمدی نژاد بررسی جایگاه اخالق در مامایی: یک مطالعه مروری جامع 2

 علوم پزشکی سبزوار رویا کیایی تبار شهرستان سبزواراز یک بیمارستان آموزشی، درمانی و پژوهشیپاسخگویی در خدمات سالمت: تجربه بیماران  3

 حیطه تغذیه و سالمت

 دانشگاه  ارائه دهنده عنوان مقاله ردیف

 علوم پزشکی سبزوار فاطمه اهتمام 4939آگاهی و نگرش پزشکان عمومی شهر سبزوار در مورد طب مکمل و جایگزین  1

 سبزوار زینب مالیجردی 31سال مبتال به سوء تغذیه پروتئین انرژی تحت پوشش شهرستان جوین در سال  ۱ماهه تا  6بررسی تاثیر کمک غذایی بر بهبود رشد کودکان  2

 علوم پزشکی سبزوار زهره سرچاهی سبزوار )مطالعه مقطعی(( ( در ساکنین خانه سالمندان شهر hs-CRPبا حساسیت باال  Cبررسی ارتباط دریافت درشت مغذی ها با پروتئین واکنش گر 3

 مشهد پزشکی علوم شهره بهروز تاثیر طب سوزنی بر مدیریت عالیم همراه بیماران مبتال به سرطان 4

 سبزوارعلوم پزشکی  هادی کرابی 4939بررسی وضعیت نان های تولیدی شهر سبزوار از نظر وجود جوش شیرین و میزان نمک در سال  5

 علوم پزشکی سبزوار بتول برغمدی 2بررسی تاثیر گیاه حنظل بر چربی خون بیماران دیابتی تیپ  6

 

 

 


