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سمیه بشکار

پوستر

67

3594681220

بررسی میزان مشارکت بیماران در تصمیم گیری درمانی در مبتالیان به سرطان خون شهر زاهدان95:

مصطفی پیوند

پوستر

68

4157212738
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راضیه
شیرزادگان
طیبه محمدی
محمد معین
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پوستر
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پوستر
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فاطمه جعفری

سیستماتیک

نیا

82

6270297873
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ارزیابی اپیدمیولوژیک و عوامل خطر مرتبط با ابتال به پوکی استخوان در زنان باردار :مرورسیستماتیک

سمیه بشکار

پوستر

91

5986896652

مروری سیستماتیک بر اپیدمیولوژی بیماری سرطان پستان در ایران

مینا حسن زاده

پوستر

92

6334030201

Forecasting number of animal bite cases in Quchan (2015- 2016) with
using ARIMA model

محمد بابائیان

93

6720840149

مروری نظام مند بر شیوه ی زندگی سالم در دانشجویان پرستاری ،واقعیتی فراموش شده

94

7394781775

بررسی اپیدمیولوژی هپاتیت ب طی سالهای  90تا  92در شهرستان خلیل آباد

95

8445638006

بررسی کیفیت تغذیه در بیماران مبتال به دیابت

مقدم

پوستر

سیده مرضیه
حسینی

پوستر

هفشجانی

5

سید حسین
حسینی
سیدمحمد
محتسبی

پوستر
پوستر

ردیف

کد پیگیری

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نتیجه نهایی

96

9221774142

بررسی شیوع عفونت های تنفسی مایکوباکتریوم غیرتوبرکلوزیس با روش متا آنالیز

حسین جدیدی

پوستر

97

0548963896

وضعیت سالمت دهان و دندان سالمندان شهر یزد

جعفر روایی

پوستر

98

1152751114

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال در ایران

99

1812016322

بررسی دانش افزایی پژوهشگران ایران در زمینه ایدز در پایگاه اطالعاتی SID.IR

100

2684737991

Vascular depression And Its Risk Factors In The Elderly

مقاله

احمد
واحدنصیری
فاطمه تهرانی
فر
راضیه
شیرزادگان

پوستر
پوستر
پوستر

101

4737956476

بررسی اپیدمیولوژی سکته قلبی در ایران؛ مطالعه مروری نظام مند

رضا پیوندی

پوستر

102

6917445105

بررسی اپیدمیولوژی افسردگی در ایران؛ مطالعه مروری نظام مند

رضا پیوندی

پوستر

103

9332110491

مهدی عبدالهی

پوستر

104

9942813811

عفونت های قارچی مهاجم در کودکا ن با بدخیمی های خونی

105

2202060468

بررسی میزان شیوع اختالالت شناختی درافراد مبتال به دیابت

106

2840610675

107

5303104811

108

6927506854

109

7253289104

110

7931387518

111

9370787699

112

5496598361

113

5622512783

114

7581678639

بررسی توزیع شاخص توده بدنی در افراد با نارسایی سیستولی قلب بستری شده در بیمارستان ولی عصر
در پاییز 1395

بررسی میزان مصرف غذاهای آماده و ارتباط آن با شاخص توده بدنی در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان

متینه
پوررحیمی
حامد نورالهی

پوستر

مینا معصومی

پوستر

بررسی میزان شیوع افسردگی دربیماران مبتال به سکته ی قلبی حاد بستری در بخش مراقبت های ویژه

راضیه

بیمارستان شهید مدنی شهرستان خرم آباد درسال 95- 96

شیرزادگان

وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری دیابت نوع  IIدر مراجعه کنندگ ان به کلینیک دیابت استان کرمانشاه (- 93
)1392

ندا ایزدی

ارزیابی اپیدمیولوژیک عوارض دیابت در زنان مراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز دیابت:

علی کاظمیان

مرورسیستماتیک

حیدری

اپیدمیولوژی بیماری سل در شهرستان تربت حیدریه طی سالهای 1390- 1393

حسن رمضانی

بررسی سطح آگاهی و نگرش و عملکرد دانشجویان دستیاری پزشکی تخصصی و اینترن در رابطه با

احمدرضا

سرطان دهان در شهر یاسوج در سال 1395

بهجت زاده

درمان های مکمل موثر بر خستگی و کیفیت ز ندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس در ایران :یک
مرور نظامند.
ارزیابی اپیدمیولوژیک بیماران مبتال به فیبریالسیون دهلیزی و عوامل خطر مرتبط با این آریتمی قلبی:
مرور سیستماتیک

پوستر
پوستر
پوستر
پوستر
پوستر

کیمیا اختر

پوستر

مصطفی مدملی

پوستر

ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در باالیا و حوادث غیر مترقبه در بیمارستان های کشور :مرور

مرضیه عباس

سیستماتیک

زاده علی آباد
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پوستر

پوستر

ردیف

کد پیگیری
مقاله

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نتیجه نهایی

بررسی شیوع پولیپ های معده ای – روده ای شهر مشهد از سال  1391تا 1392

مختار احمدی

پوستر

بررسی اپیدمیولوژیک بالینی و پاراکلینیکی موارد گزارششده کودکان و نوجوانان مبتال به تب مالت

هدایت اله

دراستان کهگیلویه وبویراحمد طی سالهای 1388 - 94

جمالی
مجتبی عبدی

115

1039913229

116

5521066425

117

6356228402

شیوع پلیپ آدناماتوز در بیماران ایرانی  :مرور نظام مند و متاآنالیز

118

7593806031

بررسی عوامل شایع در ایجاد مننژیت های باکتریال کودکان

119

7896261211

بررسی روند اپیدمیولوژیک سرطان های حفره دهان ،مری و معده در استان کردستان

شکوه شمیل
شوشتری
سید محمد
چاووشی

پوستر
پوستر
پوستر
پوستر

120

9505025988

بررسی نقش ویتامین  Dدر پیشگیری از سرطان پستان (مرور متون)

صابر اسکندری

پوستر

121

9536632933

وضعیت و الگوی تغذیه در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی :مرور سیستماتیک

مصطفی مدملی

پوستر

122

0587231340

بررسی اپیدمیولوژی سرطان معده در ایران؛ مطالعه مروری نظام مند

رضا پیوندی

پوستر

123

4963222719

شیوع عفونت های ویروسی قابل انتقال از طریق خون در اهدا کنندگان خون :مرور سیستماتیک

مصطفی مدملی

پوستر

124

0015617605

125

3321012225

Vaccinia Related Kinase 2 (VRK2) in neurological disorders:
Schizophrenia, Epilepsy and Multiple Sclerosis
در کارآزمایی های بالینی کدام رویکرد را انتخاب می کنید؟ تحلیل کوواریانس یا مقدار اختالف از پایه

طاهره عظیمی

پوستر

بتول امیری

پوستر

126

5346067372

مروری بر تاثیر امید درمانی گروهی بر میزان افزایش امید به زندگی در بیماران مبتال به سرطان پستان

طاهره رستمی

پوستر

127

9577614482

اپیدمی بیماری های زئونوز و ارتباط آنها با بیماری های نوپدید در ایران

128

1130929233

بررسی اپیدمیولوژی بهداشت روان در ایران

129

2068103329

بررسی نقش اولئوروپینِ زیتون در سرطان سینه

130

4539755038

بیماری های مشترک نوپدید و باز پدید شایع

131

6423742150

میزان شیوع سرطان ها در ایران و جهان

فاطمه ذهبی
اردکانی
خانم فریبا
کشاورز
سولماز
کامرانی
محمد دالیی
میالن
محمد دالیی
میالن

پوستر
پوستر
پوستر
پوستر
پوستر

132

7076679893

متاآنالیز ارتباط pHرشد سلولهای سرطانی و کنترل آن از طر یق تغذیه

کاملیا مبشری

پوستر

133

0752982351

اپیدمیولوژی سل در ایران

پرنیا سیدحاتمی

پوستر

134

5262955033

135

6357825709

ارزیابی اپیدمیولوژیک وضعیت مصرف غذاهای فوری (فست فود) در نوجوانان و جوانان :
مرورسیستماتیک
انواع روش های تدریس آناتومی ،بهترین روش کدام است؟)مرور سیستماتیک)

7

سیما قبادپور

پوستر

راضیه مختاری

پوستر

ردیف

کد پیگیری

عنوان مقاله

نویسنده مسئول

نتیجه نهایی

136

2675460244

بررسی نقش سالمت معنوی در کاهش اختالالت روانی در بیماران مبتالء به ایدز

یوسف حسینی

پوستر

137

3247206611

بررسی تاثیر فشارخون در بیماران مبتال به سکته مغزی ایسکمیک

هادی فیوجی

پوستر

138

5431627007

بررسی و تحلیل چگونگی انتشار بیماری سل در محیط ( GISمطالعه موردی :استان کردستان)

شرمین کریمی

پوستر

139

6724834646

اپیدمیولوژی سرطان ها در ایران

140

0708050520

نقش هوش¬هیجانی در زندگی و تفاوت آن با هوش¬ عقلی -یک مطالعه مروری

141

0996215064

بررسی میزان استفاده از داروهای روان گردان در بین دانشجویان علوم پزشکی در دهه اخیر

142

2643241659

143

5116250855

بررسی آگاهی زنان جوان ازبیماری ایدز

144

7508231143

نقش تغذیه در دیابت بارداری:یک مطالعه سیستماتیک

145

0171975869

ارزیابی اپیدمیولوژیک وضعیت بیماری ماالریا در مراج عه کنندگان به مراکز درمانی:مرور سیستماتیک

مقاله

عوامل شغلی وروانی اجتماعی مرتبط با دردهای اسکلتی عضالنی درکارکنان ادارات شهر گرگان
سال1394

فاطمه ذهبی
اردکانی
سما رستم
معروف
فریبا کشاورز
سمانه کریمی

پوستر
پوستر
پوستر
پوستر

فاطمه  -ریحانه
تهرانی فر -

پوستر

پورجم

8

افسانه خوئی
شرق
مرضیه عباس
زاده علی آباد

پوستر
پوستر

