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اولین کنگره ملی علوم نوین و بیماریها و نهمین کنگره داخلی تحقیقات دانشجویی

پنل علوم نوین و بیماری ها ( نانو فناوری ،کشت سلول های بنیادی و)...

سخنرانی
ردیف

کدمقاله

ارائه دهنده مقاله

عنوان مقاله

1

HN10101070164

سارا شعیبی عمرانی

بررسی اثر سلولهای پیش ساز اندوتلیالی بیان کننده DDAH2بر آترواسکلروز ناشی از رژیم کلسترول باال در

2

HN10101360223

عاطفه رئیسی وانانی

بررسی حذف آمیترین از آب با استفاده از نانوذرات زئولیت در شرایط آزمایشگاهی

3

HN10102250202

ابوالفضل جعفری ثالث

بررسی مقایسه ای اثرات نانوذرات نقره و عصاره الکلی تاج خروس  Amaranthusretroflexusبر روی

4

HN10100800101

بتول سواری

5

HN10101730184

شفیعی

6

HN10101120110

زهره صادقیان

Imaging Technologies for Bone Densitometry, A systematic review

7

HN10101210084

فاطمه ترابی

آنالیز تنوع ژنتیکی ژن ( celltraversal ookinetes and sporozoites) celtosدر ایزوله های کلینیکی

8

HN10101300141

شهرزاد مولوی نیا

خرگوش

باکتری های پاتوژن باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس ،اشریشیاکلی و سودوموناس
آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی
Introduced of circulating mir-21-5p as biomarker for diagnosis and monitoring of
treatment breast cancer patients
بررسی میزان شیوع ژن های پمپ افالکس  AcrAB-OprMدر ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری
موراکسال کاتارالیس جدا شده از نمونه های کلینیکی با مقاومت چندگانه در کازرون

پوستر
پالسمودیوم ویواکس ایرانی
Protective effects of microemulsion of sour cherry (prunuscerasus) kernel extract on
methimazole-induced hepatotoxicity in mice
1
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9

HN10101360248

عاطفه رئیسی وانانی

بررسی حذف آمیترین از آب با استفاده از نانوذرات سنگ آهک در شرایط آزمایشگاهی

10

HN10101370117

مهسا غفاری

ارتباط ژنوتیپ _ فنوتیپ و اندازه ریز حذف ها و یا دوپلیکاسیون های ناحیه  q11.237در بیماران مبتال به

11

HN10101490195

مجتبی حسینی قهفرخی

مشخصه یابی میدانهای وج دار متقارن و نامتقارن برای پرتوهای فوتون  MV 6شتابدهنده زیمنس

12

HN10101490197

مجتبی حسینی قهفرخی

نانوذرات گرافن و اکسید گرافن به عنوان حامالن داروهای ضد سرطان

13

HN10101490203

مجتبی حسینی قهفرخی

بررسی اثر حضور نانوذرات طال بر روی رخداد شکست های دورشته ای  DNAسلولهای پرتو دیده HT-29

14

HN10101570190

قیدافه اکبری

اثرات محافظتی و تنظیم کاهشی  microRNAsکروسین متعاقب آسیب ایسکمی-رپرفیوژن کبد در موش

15

 HN10101640121مهنلز مومن زاده فیروزآبادی

سندروم ویلیامز

صحرایی
سنتز  H-tetrazoles1 Substituted -5در حضور نانو کاتالیست به عنوام عوامل ضد تشنج

16

HN10101680161

سیده مرضیه سید نژاد

تهیه وارزیابی نانوذرات پی-ال-جی-ای اصالح شده با کیتوزان حاوی داروی سفیکسیم

17

HN10101400149

مهرنوش محمد زاده

تهیه و ارزیابی فیلم های چشمی کاشتنی پیوسته رهش سیپروفلوکساسین هیدروکلراید با استفاده از پلی مر

18

HN10101730186

گوهری

19

HN10100180235

شهریار معینی

مقایسه تنش انقباضی  3کامپوزیت خلفی با یک کامپوزیت خلفی یونیورسال

20

HN10101840255

سید سجاد حسینی

21

HN10102090233

حامد شوقی

Synthesis,antimicrobial activity evaluations and molecular docking studies on human
serum albumin of novel Gold(I) complexes containing bis(diphenyl
phosphine)ferrocene ligands
بر رسی تاثیرات حفاظت پرتوی رزماریک اسید در برابر امواج رادیویی با فرکانس های مختلف

22

HN10102090258

حامد شوقی

بررسی اثر فایبر گالس و فوم بر چگالی سطحی توان در فرکانسهای  MHZ 915و  MHz 2450در ساختار

کیتوزان
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی حضور ژن های  bro-1و  bro-2سویه های موراکسال کاتارالیس
جدا شده از نمونه های کلینیکی کازرون

موجبر  GTEMبا هدف بهینه سازی تاثیر امواج الکترومغناطیس بر سیستم های حیاتی

2
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23

HN10102190253

الله اندیشمند

24

HN10100220056

زینب موسویان اصل علویه

جذب بخارات استایرن از هوا با استفاده از بستر های زئولیت  ،ZSM ،Yکلینوپتیلولیت و دیاتومیت

25

HN10102210254

زحل قهرمانی

بررسی تاثیر نوع تصویربرداری ام آر آی ( )T2-TRUFI&T2-HASTEبرای استخراج مغز جنین با استفاده

26

HN10102220238

شیما شیرخان

تهیه و ارزیابی ویژگیهای نانوفیبرهای سریع حل شونده ملوکسیکام با روش الکترواسپینینگ

27

HN10102240267

سمانه رشیدی

میدان های الکترومغناطیس پالسی در درمان پوکی استخوان

28

HN10102260224

رحیم علیدادی

چشم اندازی به نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز آسم

29

HN10102290218

پرنیان پیوسته

استفاده از کمپلکس های پالتینیوم بر درمان سرطان

30

HN10102420247

عزیزاهلل رحیمی

چالش های موجود در رادیوتراپی با میدان های درمانی کوچک

31

HN10100350004

فائزه اکبری قرالری

بررسی خواص مکانیکی رزین آکریلی تقویت شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم اصالح رنگ شده

32

HN10100480014

مریم فرزانه

جنین پرندگان و رده های سلولی مشتق از آن ،یک مدل مناسب برای تولید پروتئین های نوترکیب و واکسن

33

HN10100480015

مریم فرزانه

مروری کوتاه بر سلول های بنیادی چندتوان پرندگان ،یک ابزار جدید برای بررسی درمان های مبتنی بر سلول

34

HN10100480047

مریم فرزانه

کشت جنین جوجه به دو شکل  in-ovoو  ،ex-ovoابزاری مناسب برای مطالعات پایه و کاربردی

35

HN10100650136

شیرین عطائی

تهیه وبررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی لیپوزوم کوئرستین جهت استفاده موضعی

36

HN10100690041

علی سعیدی بروجنی

بررسی بیان ژن  TLR2و ریا RANKLدر بافت لثه بیماران مبتال به پریودونتیت

37

HN10100960077

حدیث علیدادی

بررسی فراوانی ژنوتیپ های حذف شده گلوتاتیون اس -ترانسفراز  M1و  T1در یک جمعیت سالم در استان

38

HN10100440033

وحید کرمی

یک حفاظ تیروئیدی پروانه ای شکل برای رادیوگرافی قفسه صدری کودکان

39

HN10100440128

وحید کرمی

تعیین اثر پاشنه آند بر کاهش دوز تشعشعی بیضه ها در رادیوگرافی لگن

40

HN10100440129

وحید کرمی

بهینه سازی حفاظت رادیولوژیکی در آزمون های رایج پرتوتشخیصی کودکان :سودمندی افزایش فاصله منبع تا

مقایسه اثر نانولیپوزوم دورزوالمید با فراورده تجاری موجود در بازار در کاهش فشار داخل چشم در بیماران
مبتال به گلوکوم با زاویه باز و افزایش فشار چشم

از الگوریتم سطوح همتراز

مازندران

گیرنده تصویر
3
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پنل طب سنتی و اسالمی ،بیماری های عفونی و گرمسیری

سخنرانی
ردیف

کد مقاله

ارائه دهنده مقاله

عنوان مقاله

1

HN10102050174

سمیه جاویدان پور

بررسی اثر هیپوگلیسمیک و هیپولیپیدمیک عصاره متانولی برگ گردو در موشهای صحرایی دیابتی شده با

2

HN10101520131

فاطمه رمضانی علی اکبری

3

HN10102270217

رضوان حالج

4

HN10100590025

محمد جواد محمدی

Prevalence of Hydatid Cyst in Khuzestan, Iran during 2000 and 2015

5

HN10100930236

فریده بوش

اپیدمیولوی ماالریا در  20گذشته شهرستان دزفول

6

HN10101000250

بتول نیسی

مقایسه اثربخشی انواع داروهای گیاهی و کپسول مفنامیک اسیدبرشدت دیسمنوره اولیه

7

HN10101030060

امینه عبیداوی

مروری بر شیوع سپسیس ،شایعترین میکروارگانیسم و تست حساسیت آنتی بیوتیکی آن در ایران

8

HN10101260266

سمیرا حسین دوست

مطالعه بر اثر ضد التهابی عصاره هیدرو الکلی دانه گیاه آلبزیا لبیک در التهاب القا شده با فرمالین در پنجه پای

9

HN10101270087

میعاد سیاحی

خواص آنتی اکسیدانی و آنتی دیابتیک فیتوکمیکال های فنولی

10

HN10101340098

مرضیه ملکی

مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

11

HN10101400139

مهرنوش محمد زاده

The effect of propylene glycol on the flexibility and physical properties of
ciprofloxacin HCl ocular insert

استرپتوزوسین
بررسی اثر عصاره میوه گیاه زیتون بر وزن ،گلوکز سرم،پروفایل لیپیدی ،انسولین ،لپتین ،آنزیم های کبدی و
مقاومت به انسولین در موش مدل سندروم متابولیک با ساکرز
بررسی اثر بازدارنده پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و عصاره آن علیه کاندیدا آلبیکنز عامل واژینیت
و مقایسه آن با کلوتریمازول

پوستر

موش صحرایی

4
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12

HN10101510220

الهام مظفری چگنی

مطالعه اثر ضد اضطراب عصاره هیدروالکلی گرده گل زنبور عسل ( )bee pollenدر موش های سفید کوچک نر

13

HN10101550270

هانیه خورشید سوار

بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر روی عفونت های ادراری ناشی از اشرشیاکلی

14

HN10101560132

ساالر معانی

بررسی میزان شیوع توکسوپالسموز در بیماران همودیالیزی در جنوب ایران

15

HN10101580122

محبوبه خدادادی

بررسی اثرگیاهان دارویی بر تهوع و استفراغ شیمی درمانی

16

HN10101730183

محمد موقر نژاد

شناسایی عوامل ایجاد کننده عفونت ریشه دندان و ارزیابی حساسیت آن ها به آنتی بیوتیک های رایج

17

HN10101430113

هانیه محمد زاده

18

HN10101440114

عطیه ضیایی

Cost-Effectiveness Analysis of Tigecycline versus Imipenem/ Cilastatin in the
Treatment of Complicated Intra-Abdominal Infections in Iran
بررسی ارتباط برخی عوامل فردی با ابتال به ولوواژینیت کاندیدایی در زنان متاهل شهر اصفهان

19

HN10101770230

نیوشا دیده ور

Development of probiotic vaginal gel for vulvovaginal candidiasis

20

HN10100180003

شهریار معینی

مطالعه اثر ضد التهاب و ضد درد عصاره هیدروالکلی گیاه اذخر بر روی پنجه پای موش صحرایی نر

21

HN10101810142

ندا براجعه

مروری بر میزان شیوع عفونت ادراری و عوامل مرتبط باان در زنان باردار

22

HN10101820182

ناهید دارایی

بررسی لنفوسیت های  Tتنظیمی در خون محیطی بعنوان یک هدف درمانی در سندرم پره اکالمپسی

23

HN10101870189

مریم رضا پور

بررسی اثر خاکشیر در کاهش  LDLکلسترول درمقایسه با لوستاتین ،یک کارآزمائی بالینی

24

HN10101880158

محمد قاسمی ده چشمه

بررسی سطح سرمی اینترلوکین 12-در افراد مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد بستری در بیمارستان شفاء

25

HN10101900172

زهرا شیشه گری

مروری بر رویه های غیر دارویی بر استوماتیت ناشی از شیمی درمانی

26

HN10101920160

رضوان فیضی

بررسی آگاهی پرستاران بخش های مراقبت های ویژه در ارتباط با اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در

27

HN10102060173

زهرا عباسی فرد

28

HN10102140191

یعقوب مدملی

اهواز سال 1393

پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیالتور در بیمارستان های شهرستان شوشتر در سال 1395
بررسی تفاوت زیستگاههای الروی آنوفلینه و کولیسینه به منظورکنترل بیماریهای ماالریا و آربوویروسی در
دزفول
بررسی شیوع سینوزیت مزمن و برخی عوامل موثر در ایجاد آن در بیماران بستری در بیمارستان:
مرورسیستماتیک

5
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29

HN10102160225

ماجد مری پور

بررسی بروز عفونتهای بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری شده در بیمارستانهای تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طی سال  1390تا 1394

30

HN10102310229

زهرا مقیمی

31

HN10102360241

همیال خواجه کولکی

A herbal pad design, that may increase vacuum therapy effectiveness in wound
healing : A theory
مروری بر اثر زنجبیل بر تهوع و استفراغ بارداری

32

HN10100560038

سعید سمائی نسب

بررسی میزان شیوع به لیشمانیوز جلدی طی سالهای  1392تا  1395در شهرستان سبزوار

33

HN10100610260

مصطفی مدملی

بررسی عوامل شایع در ایجاد مننژیت های باکتریال کودکان :مرور سیستماتیک

34

HN10100630053

شعله صائب

جداسازی وتعیین تایپ های کپسولی استرپتوکوک پنومونیه در نمونه خون بیماران مبتال به پنومونی در اهواز

35

HN10100670046

میالد زندی

بیماری زیکا ویروس ،یک بیماری عفونی و گرمسیری نوپدید منتقله توسط پشه های آئدس

36

HN10100680052

اسماعیل علیزاده

کاربرد اسانس های گیاهی ،چشم اندازی جدید در جهت کنترل ناقلین بیماری های عفونی و گرمسیری و سایر

37

HN10100740150

عاطفه حربی زاده

38

HN10100910048

فرناز راثی

Epidemiologic study and self-protection measures of Cutaneous Leishmaniasis in the
city of Andimeshk (khouzestan Province) from 2009 to 2011
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس در شهرستان بناب  ،ایران

39

HN10100910237

فرناز راثی

بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه کاسنی بر روی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به

40

HN10100970263

آرزو الیاسی گماری

آفات بهداشتی

آنتی بیوتیک
اپیدمیولوژی عقرب زدگی درخاورمیانه

6
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پنل بیماری های تنفسی( آلودگی هوا ،آالینده ها)

سخنرانی
ردیف

کد مقاله

ارائه دهنده مقاله

عنوان مقاله

1

HN10102210211

زحل قهرمانی

تعیین اثر ناهمگنی ریه در توزیع دوز برای بیماران مبتال به سرطان ریه کاندید پرتو درمانی

2

HN10100600028

سحر گراوندی

بروز بحران های تنفسی و نقش ظرفیت سازی در اورژانس در ارائه مطلوب خدمات درمانی به مراجعه کنندگان

3

HN10100920051

سهیال آلبوغبیش

بررسی مکانیسم دیابت زایی رژیم غذایی پرچرب و ارسنیک در موش سفید کوچک

4

HN10102100212

فهیمه زمانی

بررسی کارایی واحد تصفیه بیولوژیکی تصفیه خانه مجتمع پتروشیمی شازند در حذف COD

5

HN10100220125

زینب موسویان اصل علویه

بررسی میزان مواجهه کارکنان واحدهای عملیاتی یک پاالیش نفت با عوامل زیان آور بیولوژیک در سال1394

6

HN10101040123

ژیال البرزی

مروری بر اتیولوژی آسم در کودکان

7

HN10101060064

یداهلل قاسمی

برسی عامل یا عوامل ایجاد کننده آسم

8

HN10101090170

زینب پاکیزه

بررسی اتیولوژیک عوامل میکروبیال بیماریهای تنفسی در بیماران مبتال به مشکالت تنفسی(مقاله مروری)

9

HN10101130074

علی اکبر عروجن

بر رسی اثر مزمن رژیم غذایی پرچرب و آرسنیک بر سیستم تولید مثل موش کوچک آزمایشگاهی نر

10

HN10101130083

علی اکبر عروجن

بررسی اثر اسید بوتریک و آرسنیک بر میتوکندری کبد جداسازی شده موش کوچک آزمایشگاهی نر

11

HN10101230086

فرشته شمس الدینی

بررسی حرکات لب و فک در تولید همخوان و واکه

12

HN10100450021

نادیه ذاکر حسینی

آسم و نقش پرستار در بیماری های تنفسی

13

HN10101460107

مریم روزه اهوازی

مروری بر رابطه بین آلودگی هوا وسرطان

14

HN10102040200

بشری رحیمی نژاد

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر دانشکده بهداشت کرمانشاه در ارتباط با اثرات بهداشتی مواد

15

HN10102040201

بشری رحیمی نژاد

پوستر

آرایشی در سال1395
مروری بر بیماری آسم و عوامل ایجاد آن با تاکید بر کودکان مبتال
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HN10102130187

مینا مرودشتی پور

بررسی ارتباط مصرف اسیدهای چرب امگا  3با آسم در کودکان

17

HN10102330242

بشری بهرامی نژاد

بررسی وضعیت بهداشت محیط لباس های رختشویخانه بیمارستان امام رضا کرمانشاه

18

HN10102340245

مریم متحیر

بررسی اثر ادرار شتر در درمان بیماری های تنفسی به ویژه آسم

19

HN10102390246

محمد رضا نوروزی

مروری بر رابطه بین آالینده های هوا و مرگ ومیر ناشی از بیماران قلبی و عروقی

20

HN10102450261

مهدی حاتمی دزدارنی

بررسی اختالل اگوی تنفسی در بیماران مبتال به آسم

21

HN10100030104

نگار مهرگان

بررسی عوامل خطر در کودکان مبتال به آسم در ایران

22

HN10100030106

نگار مهرگان

بررسی میزان آالینده های هوا در ایران

23

HN10100360135

حدیث اشرفی زاده

24

HN10100420010

مجتبی کالنتر

Prevalence of human immunodeficiency virus in Iranian blood donors: A systematic
review and meta-analysis
اثر حفاظتی گالیک اسید بر آسیب کبدی القاِء شده ی ناشی از کلرید جیوه در موش صحرایی

25

HN10100460207

زهرا چعبی اهوازی

Evaluating the peak factor of traffic noise in the highways of Ahwaz city

26

HN10100460208

زهرا چعبی اهوازی

Verifying the relevance between (Leq) and (L10) from traffic noise in Ahwaz city

27

HN10100590026

محمد جواد محمدی

28

HN10100590027

محمد جواد محمدی

The effects Factors in Frequency of Nosocomial Infections in Razi Hospital of Ahvaz,
Iran
طوفان های گردو خاک و بررسی جنبه های مختلف آن بر انسان و محیط زیست

29

HN10100600030

سحر گراوندی

نحوه ارائه خدمات درمانی توسط پرستاران در زمان بروز بحران های تنفسی در مرکز آموزشی درمانی رازی در

30

HN10100600031

سحر گراوندی

نقش پزشکان در مدیریت بحران درزمان بروز بحران های تنفسی جهت ارائه مطلوب خدمات درمانی

31

HN10100640045

راضیه شیرزادگان

32

HN10100700050

لیال زیدونی

The effect of Short term aromatherapy on anxiety in patients with Acute coronary
syndrome.
مصرف مزمن رژیم غذایی پرچرب باعث بدتر شدن سمیت قلبی ایجاد شده توسط آرسنیک در موش سفید

33

HN10100740153

عاطفه حربی زاده

سال 1395

کوچک می شود
Effects of bio aerosol on the health of children at day-care centers in Ahvaz, Iran
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34

HN10100860049

آذین صمیمی

35

HN10100920063

سهیال آلبوغبیش

بررسی اثر رژیم غذایی پرچرب و ارسنیک بر عملکرد میتوکندریایی کبد در موش سفید کوچک.

36

HN10100940059

میالد نوروزی

بررسی ارتباط آالینده های هوا و بیماری های مزمن ریوی

37

HN10100980210

پروین مصطفایی

آسم ،آلرژی و آلودگی هوا

38

HN10101820165

ناهید دارایی

مرور سیستماتیک بر تغییرات سیستم ایمنی تحت استرس روانی در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس

39

HN10101780204

مهرنوش جاسم زاده

40

HN10101750146

فاطمه خورشا کیسمی

ردیف

کد مقاله

ارائه دهنده مقاله

عنوان مقاله

1

HN10100550071

شیرین امینی

برسی و مقایسه ی شاخص توده بدنی ،دور کمر ،پروفایل لیپیدی ،فشار خون و قند خون ناشتا در سالمندان

2

HN10100750102

مهشاد علی کروسی

تعیین ارتباط شاخص های آنتروپومتری با درصد چربی بدن در بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید

3

HN10101720124

زهرا مرادی

4

HN10101660118

پروین جوال

Slow-Stroke Back Massage intervention for relieving postpartum fatigue in
primiparous mothers after a natural delivery: A randomized clinical trial in zabol
بررسی ارتباط شاخص های تن سنجی با بروز فشار خون باال در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

5

HN10100430012

هادی بازیار

بررسی شیوع سندروم پیش قاعدگی و ارتباط آن با سندروم روده تحریک پذیر  ،یبوست و دریافت غذایی در

اثر مواجهه مزمن رژیم غذایی پرچرب و آرسنیک بر روی عملکرد کلیه موش سوری نر :نقش احتمالی استرس
اکسیداتیو

()MS
بررسی پیشگویی کننده های رفتار محافظتی زنان باردار در مقابل آلودگی هوا بر اساس الگوی توسعه یافته
موازی ()EPPM
بررسی عملکرد زبانی در بیماران مالتیپل اسکلوروزیس

پنل بیماری های غیرواگیردار

سخنرانی
افسرده و غیر افسرده ی  65سال به باال ،در شهرستان باغملک در سال  :1395مطالعه مورد -شاهدی

دختران دانشجو ساکن خوابگاه شهر اهواز سال 1395
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پوستر
6

HN10101080065

شقایق احمدی

برسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به سکته مغزی

7

HN10101110171

عبدارضا گیالوند

بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین کارمندان بازنشسته و شاغل در شرف بازنشستگی دانشگاه علوم

8

HN10101200251

حدیث زمانی

بررسی وضعیت سوء تغذیه در کودکان ایران

9

HN10101270090

میعاد سیاحی

مقایسه میزان اضطراب مرگ میان دانشجویان علوم آزمایشگاهی و هوشبری ورودی  91دانشگاه علوم پزشکی

10

HN10100130007

زهرا باجی

11

HN10100130019

زهرا باجی

12

HN10101480112

امیر زال پور

13

HN10101790138

الهام انتظاری

رابطه رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان افضلی پور کرمان

14

HN10101830154

مینا قائدی

بررسی میزان آگاهی زنان مبتال به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان های دولتی شهرکرداز برخی عوامل

15

HN10101830156

مینا قائدی

مشکالت آموزش بالینی دانشجویان اتاق عمل در محیط بالین

16

HN10101850256

آیالر کریمی

17

HN10101910177

مهسا علمداری

Evaluation of medication errors in hospitalized patients in the intensive care unit of a
teaching hospital
بررسی نقش چربی و شاخص توده بدنی دربیماران مبتال به کبدچرب غیرالکلی(مقاله مروری)

18

HN10101950166

احسان مرادی جو

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان مرکز شرق اهواز1394 :

19

HN10101980216

سیده کیمیا جوادی حقیقی

بررسی میزان رعایت ایمنی بیمار در پرتوکاران استان خوزستان

پزشکی و خدمات بهداشتی  ،درمانی جندی شاپور اهواز

جندی شاپور اهواز در طی نیمسال دوم درسی سال 93
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای تغذیه ای دختران دبیرستانی چاق و دارای
اضافه وزن شهر اهواز در سال تحصیلی94-95
بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر شاخص مقاومت به انسولین بیماران مبتال به کبد چرب غیرالکلی مراجعه کننده
به کلینیک جهاد دانشگاهی خوزستان
نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازدرباره بکارگیری و میزان استفاده اینترنت در
آموزش و یادگیری

تشدید کننده بیماری در سال 1394
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20

HN10102010244

فاطمه شجاعی مقدم

21

HN10102020193

حامد معظمی نژاد

بررسی میزان خطای دارویی در پرستاران شهرستان بهبهان

22

HN10102080178

فاطمه رستمی

بررسی توانایی خودمراقبتی بیماران مبتال به نارسایی قلبی بستری در بخش  CCUبیمارستان امیرالمومنین

23

HN10102080180

فاطمه رستمی

بررسی شیوع کم خونی فقر آهن در زنان سنین باروری  49-15ساله در کشور

24

HN10102110213

سجاد بیت سیاح

مقایسه تاب آورری در بیماران تاالسمی و مقایسه ی آن با افراد عادی در شهرستان شوشتر در سال 1395

25

HN10102140192

یعقوب مدملی

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلب :مرورسیستماتیک

26

HN10102170194

عاطفه ربیعی

بررسی پارامترهای دوزیمتری پرتودرمانی  :)MRT) microbeamمطالعه مونت کارلو

27

HN10102180232

آی سودا منصوری

تعیین میزان عملکرد نسبت به پیشگیری از حریق و عوامل مرتبط با ان

28

HN10102200196

مینا متحیر

برسی شیوع استرس شغلی در کارکنان اداری

29

HN10100220127

زینب موسویان اصل علویه

ارزیابی ناراحتی های اسکلتی عضالنی با استفاده از روش  CMDQدر واحدهای عملیاتی و اداری یک پاالیش

30

HN10102230215

علی رضا یزدانی

خطاهای دارویی وحطاهای پزشکی

31

HN10102370239

فاطمه صفر زاده

مقایسه شاخص عملکرد جنسی زنان با استرس شغلی پرسنل شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر شوشتر

32

HN10102460257

مریم یعقوب وند

بررسی شیوع دیابت بارداری در زنان ایرانی :مرور سیستماتیک

33

HN10100500040

مریم حیدری فرد

بررسی آگاهی  ،نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی در بهورزان شهرستان اندیمشک

34

HN10100550069

شیرین امینی

35

HN10100640042

راضیه شیرزادگان

بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان عمومی استان خوزستان از حفاظت اشعه در معاینات رادیوگرافی دهان در
سال 94

شهرستان گناوه در سال 1394

نفت جنوب غرب کشور در سال 1394

درسال1395-96

در سال 1393
Vitamin D Deficiency and the Incidence of Postpartum Depression: Causal
?Association or Random Evidence
تاثیر برنامه تمرین درآب ( )Aquatic Exerciseبرنشانه های جسمی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
()MS
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36

HN10100750103

میثم عالیپور

ارتباط سن مادر در زمان بارداری با وضعیت آنتروپومتری نوزادان :یک مطالعه مورد -شاهدی

37

HN10100080001

شیما محمدی

تاثیر کورکومین بر تخمدان پلیکیستیک القا شده با استرادیول والرات در موش صحرایی

38

HN10100990198

مریم بهشتی فرد

اختالل استرس پس از تروما ( )PTSDدر کارکنان بخش سالمت :یک مطالعه مروری

39

HN10101130082

علی اکبر عروجن

بررسی اثر اسید بوتریک و آرسنیک بر جزایر النگرهانس جداسازی شده موش کوچک آزمایشگاهی نر

40

HN10101700140

مهدی گودرزی

Protective effects of gallic acid against methotrexate-induced toxicity in rats
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