
 

 

 عنـوان مقـالـه نویسنــده ردیف

 عفًَت هحل زخن جراحی ٍترخی عَاهل هؤثر ترآى  هعصَهِ اسوعیلی ًٍذ 1

 ضیَع هیکرٍارگاًیسن ّا ٍالگَی حساسیت ٍهقاٍهت آًْا تِ آًتی تیَتیکْا در عفًَت ادراری فریثا اصغر پَر 2

 88-89کرهاًطاُ در سال  (ع)فراٍاًی فلَر هیکرٍتی هحیط فیسیکی ٍتجْیسات هرکس آهَزضی درهاًی اهام علی  زّرُ جعفری 3

  1389 در تیواراى ّوَدیالیسی ضْر کرهاًطاُ در سال BٍCهیساى ضیَع ٍعَاهل خطر ّپاتیت  فاطوِ حذادیاى 4

 تیوارستاًی کاضاًی ٍّاجر ٍاتستِ تِ داًطگاُ ICUٍPOST ICUتررسی فراٍاًی عفًَتْای تیوارستاًی در تیواراى تستری در تخص ّای  علی حسي پَر دّکردی 5

  1387علَم پسضکی ضْرکرد در سال 

 1388تررسی اپیذهیَلَشی عفًَت ّای تیوارستاًی در تیوارستاًی آهَزضی هٌتخة داًطگاُ علَم پسضکی کرهاًطاُ در سال  فاطوِ حیذرپَر 6

کرهاًطاُ در  (ع)فراٍاًی ٍالگَی حساسیت آًتی تیَتیکی ًاقلیي استافیلَکَک اٍرئَض در تیٌی پرسٌل پرستاری تیوارستاى اهام رضا شالِ دزفَلی هٌص 7

 1386سال 

 1387ٍاتستِ تِ داًطگاُ علَم پسضکی کرهاًطاُ سال  (ع)تررسی ضیَع عفًَت ّای تیوارستاًی در تیوارستاى اهام رضا جْاًگیر رضائی 8

  1387ٍ1388در سالْای  (ع)تررسی هیساى آلَدگی هیکرٍتی تخص لیثر ٍزایواى در تیوارستاى آهَزضی درهاًی اهام رضا ًَضیي سٌجری 9

 هاُ اٍل سال 5کرهاًطاُ در  (ع)تررسی هیساى ضیَع عفًَت ّای تٌفسی ٍادراری در تخص ّای هراقثتْای ٍیصُ تیوارستاًی اهام رضا اعظن ضریفی 10

1389  

 هیساى ضیَع ، عَاهل هؤثر ٍراّْای پیطگیری از عفًَت ّای تیوارستاًی  فَزیِ ضریفی 11

 تررسی فراٍاًی تیوارستاًی ٍارگاًیسن ّای هرتثط تاآى در تیوارستاى گلستاى اَّاز  ضیذُ عصار 12

 اپیذهیَلَشی عفًَت ّای تیوارستاًی درایراى ٍجْاى  آفرتاج علیخاًی 13

تر رٍی سَدٍهًَاض آئرٍشیٌَزا جذا ضذُ از تیواراى تیوارستاى آیت الِ هَسی "تِ"تررسی اثر ضذ هیکرٍتی عصارُ ّای هیَُ ٍداًِ  حاهذ علیسادُ 14

 زًجاًی 

 استاى زًجاى (عج)تررسی گٌذزداّای هَرد استفادُ تا تکیِ تر عَاهل عفًَت زای غالة ، در تیوارستاى حضرت ٍلیعصر  رٍیا غفاری 15

 هقایسِ تأثیر صاتَى ٍتتادیي تر تار هیکرٍتی دست  اعظن فرجی  16

  1379-1386ساری ، سال ّای  (تررسی هیساى ترٍز تیواراى تستری ضذُ تِ دًیال عَارض عول جراحی در تیوارستاى اهام خویٌی رُ آرر کثیرزادُ 17

 ًظام هراقثت عفًَت ّای تیوارستاًی سیاست هؤثر رّثردی ٍزارت تْذاضت ترای کٌترل عفًَت ّای تیوارستاًی  فرزاًِ هیری 18

  1387ٍ1388تَضْر در طی سالْای  (ض)تررسی فراٍاًی عفًَت ّای تیوارستاًی ٍعَاهل سثة ضٌاختی آى در تیواستاى فاطوِ زّرا حکیوِ ٍاحذپرست 19

 کٌترل عفًَتْای تیوارستاًی  دراتاق عول  شالِ دزفَلی هٌص  20

 

 کرهاًطاُ  (رُ)تررسی ٍهقایسِ هیساى عفًَتْای تیوارستاًی گسارش ضذُ درهرکس آهَزضی درهاًی اهام خویٌی  کیَاى سلیوی  21

 1388ٍ 1387سال 

 در تخطْا ی هراقثت  ٍیصُ (VAP)هعرفی رٍش ضذعفًَی جذیذ جْت کاّص پٌَهًَیْای ًاضی از ًٍتیالتَر صادق ضیرزادی فر 22

 عفًَت ّای تیوارستاًی اکتساتی در اطفال هحوذ جَاد قاسن زادُ  23

تررسی هیساى آگاّی ، ًگرش ٍعولکرد داًطجَیاى پرستاری داًطکذُ پرستاری هاهایی کرهاًطاُ در هَرد کٌترل عفًَت تیوارستاًی در  تذریِ کرهی  24

  1388-89سال 

 1389هقایسِ ًتایج زایواى در آب تا زایواى طثیعی خارج از آب در هرکس آهَزضی درهاًی هعٌضذی ضْر کرهاًطاُ سال  هیترا کَلیًَذ  25

 زتالِ ّای تیوارستاًی ٍراتطِ آى تا عفًَتْای تیوارستاًی  ًادیا تْاری راد 26

 فراٍاًی عفًَت ّای تیوارستاًی در تیوارستاى تعث ّوذاى لیال ًجفی  27

 آهادُ سازی پَست قثل از پاًکچر دٍرا در تیحسی اسپیٌال ٍاپیذٍرال هیترا یاری  28

 

 17/8/1389لیست مقاالت پذیزفته شده بصورت پوستز در تاریخ 

 

 

 

 

 


