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نویسنده

هیضاى سعبیت اصَل ضستطَی دست تَسط کبدس پشستبسی ضبغل دس ثخص هشاقجتْبی ٍیظُ هشاکض آهَصضی – دسهبًی ضْش صًجبى -

1

هصطفی آییي

2

سْیال آستبًگی

3

ًبدس آقبجبًی

هیضاى سعبیت اصَل پیطگیشی اص عفًَت ّبی ثیوبسستبًی دس پشستبساى ثیوبسستبى ّبی آهَصضی ضْش اسٍهیِ

4

کتبیَى اسوعیلی

ثشسسی هیضاى ایفبی ًقص حفبظت اص ثیوبسدس پشستبساى ضبغل دس هشاکض آهَصضی دسهبًی هٌتخت کشهبًطبُ

5

هحوذ حسي اهیذٍاسثشًب

ثشسسی ٍضعیت سًَذ گزاسی تَسط کبدس پشستبسی دسثخص ّبی هختلف ثیوبسستبى ّبی ٍاثستِ ثِ داًطگبُ علَم پضضکی

6

اعظن ثبختِ

اسصیبثی اقذاهبت پیطگیشاًِ دس ثشٍص عفًَت ّبی ثیوبسستبًی ٍعولکشد کویتِ ّبی کٌتشل عفًَت

7

داسیَش پَسهٌذ

ثشسسی عفًَت ّبی ثیوبسستبًی ایجبد ضذُ تَسط سَدٍهًَبع آئشٍطیٌَصا ٍهقبٍهت داسٍئی آى

8

داسیَش پَسهٌذ

ضبیعتشیي عفًَت ّبی قبسچی ثیوبسستبًی ٍسٍضْبی تطخیصی آى

9

هحوذ سسَل تَحیذًیب

خطش اًتطبس عفًَت دس ثخص MRI

10

هٌَْش تیوبسُ

عفًَت ّبی ثیوبسستبًی ًبضی اص تجْیضات دس ثخطْبی هشاقجت ٍیظُ دس کطَسّبی دس حبل تَسعِ

11

ثْضاد تیوَسی

تأثیش اسکشاة جشاحی ثشکبّص عفًَت ّبی ثیوبسستبًی

12

جلیل خبدهی

ثشسسی عَاهل هشتجط ثب ثشٍص عفًَت ّبی تٌفسی ثعذ اص عول جشاحی قلت ثبص دس هشکض اهبم علی (ع) کشهبًطبُ دس سبل 85-86

13

ثْبسُ دّقبًی

ثشسسی سطح آگبّی ثیوبساى دسثبسُ عفًَتْبی ثیوبسستبًی دس ثیوبسستبًْبی هٌتخت داًطگبُ علَم پضضکی کشهبًطبُ

14

سعیذ رثیحیبى

ثشسسی عفًَت ادساسی ثیوبسستبًی دس هقبیسِ ثب عفًَت ّبی غیش ثیوبسستبًی دس هشکض آهَصضی دسهبًی آیت ا ...هَسَی

15

ثتَل سستگبسی

ثشسسی ثشٍص عفًَت ّبی ادساسی ثیوبسستبًی دس ثیوبسستبى ضْیذ صذٍقی یضد

16

ًصشالِ سْشاثی

ثشسسی الگَی هقبٍهت آًتی ثیَتیکی دسسَیِ ّبی اسیٌتَثبکتش ثَهبًئی جذاضذُ اص ثیوبسستبى اهبم سضب(ع)

17

ٍیذا صبدق صادُ

ثشسسی فشاٍاًی عفًَت ّبی ادساسی ثیوبسستبًی دسثخص هشاقجتْبی ٍیظُ ثیوبسستبًی ضفیعیِ ضْش صًجبى

18

پشٍیي عجبسی

پیص گیشی ٍکٌتشل عفًَت ّبی ثیوبسستبًی دسثخص NICU

19

قجبد عجذالوبلکی

ثشسسی استجبط ثیي گشم کشدى هحل جشاحی قجل اص عول ٍهیضاى عفًَت ّبی هحل جشاحی ثعذ اص عول داًطگبُ علَم پضضکی

20

جْبًجخص فشخطبّی

21

اکشم قجبدی

ًقص هشاقجت اص دّبى دس پیطگیشی اص پٌَهًَی ًبضی اص تَْیِ هکبًیکی ) )VAPدسثخص هشاقجت ّبی ٍیظُ

22

عبلوتبج کشهبًی

جٌجِ ّبی اپیذهیَلَطی هَاجعِ ضغلی ثب خَى ٍهبیعبت دسهبهبّب

23

ًسشیي گلِ داس

آسیت ثِ دستکص تین جشاحی دس اتبق عول یک عبهل عفًَتْب ی ثیوبسستبًی دساتبق عول

24

سکیٌِ هظبّشپَس

ثشسسی تأثیش هجوَعِ اقذاهبت پشستبسی ثشهیضاى ثشٍص پٌَهًَی ٍاثستِ ثِ تَْیِ هکبًیکی دس ثخص ّبی هشاقجتْبی ٍیظُ

25

صّشا هَالًب

حذاقل غلظت هْبسی سَدٍهًَبع ائشٍطیٌَصا جذاضذُ دس ثیوبسستبى ّبی ثبثل ًسجت ثِ آًتی ثیَتیک ّب

26

کبهشاى هیشصایی

ثشسسی ٍضعیت کٌتشل عفًَت ّبی ثیوبسستبًی دس دًذاًپضضکبى استبى ثَضْش

27

حسیي ًظویِ

ثشسسی ثشٍص عفًَت ثیوبسستبًی دس ثیوبسستبى ضْیذ صذٍقی یضد سبل 1388

28

ثْضاد تیوَسی

ًقص پشستبساى دس پیطگیشی اص عفًَت ّبی ثیوبسستبًی دس ثخطْبی پشخطش
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ثشسسی هیضاى سعبیت اصَل پیطگیشی اص توبع ثب خَى ثیوبساى تحت عول جشاحی تَسط کبسکٌبى اتبق ّبی عول یکی اص
ثیوبسستبى ّبی داًطگبُ علَم پضضکی کشهبًطبُ

کشهبًطبُ

ٍخذهبت ثْذاضتی دسهبًی کشهبًطبُ
ثشسسی سطح ایوٌی کبسکٌبى دسهبًی ًسجت ثِ ّپبتیت ٍ ٍ Bاکیسٌبسیَى افشاد حسبع دس ثیوبسستبى ضْذا کشهبًطبُ دسسبل -89
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