لیست مقاالت پذیزفته شده بصورت پوستز در تاریخ1389/8/19
ردیف

عنـوان مقـالـه

نویسنـده

1

کتایَى اسوعیلی

تزرسی آسیة تا ٍسایل ًَک تیش ٍتزًذُ درکارکٌاى تْذاضتی درهاًی

2

رٍیا تشرگی

تزرسی هیکزٍتی صفحِ کلیذ ٍارتثاط آى تا عفًَتْای تیوارستاًی

3

رضاپَرهیزسا کلْزی

کٌتزل عفًَت ًاضی اس هَاجعِ در ضزایظ اٍرصاًس ّای پیص تیوارستاًی

4

فزیذُ تکلَ

هذیزیت پسواًذّای تیوارستاًی تا استفادُ اس ًزم افشار Gis

5

فزضتِ جاللًَذی

رٍضْای ًَیي در درهاى عفًَت سَختگی

6

رستن جاللی

عولکزد هثتٌی تز ضَاّذ در عفًَتْای تیوارستاًی

7

ًاّیذ جلیلیاى

ًقص ٍتأثیز آهَسش پزسٌل سیستن درهاًی درکٌتزل عفًَتْای تیوارستاًی ًاضی اس هزاقثتْای پشضکی

8

خزهي خسزٍیاًی

آسیة ضغلی تا ٍسایل ًَک تیش ٍتزًذُ درکارگزاى خذهاتی

9

هضگاى خلیلی

تأثیز عذم تجَیش آًتی تیَتیک تز تزٍس عفًَت هحل اپی سیاتَهی در هادراى ًخست سا

10

سَساى داًا

تْذاضت هحیظ ٍعفًَت ّای تیوارستاًی

11

ٍّاب دّلقی

هقایسِ اثز تخطی رٍش ّای هختلف اهحاء پسواًذّای عفًَی تیوارستاًی در کٌتزل عفًَت ّای تیوارستاًی

12

حطوت رسالًسزی

تزرسی هیشاى رعایت استاًذاردّای هزاکش استزیلیشاسیَى در تیوارستاًْای داًطگاُ علَم پشضکی کزهاًطاُ درسال 1388

13

فزح رٍضي پَر

ًقص تغذیِ درپیطگیزی اس عفًَت ّای تیوارستاًی

14

فزح رٍضي پَر

تزرسی هیشاى آگاّی تاًَاى هزاجعِ کٌٌذُ تِ کلیٌیک خصَصی در راتغِ تا اصَل ًگْذاری هَاد غذایی تِ هٌظَر کٌتزل عفًَت –

15

ضیزیي سردٍیی

تارهالی هزتثظ تا عفًَتْای تیوارستاًی

16

کیَاى سلیوی

تزرسی ٍهقایسِ هیشاى عفًَتْای تیوارستاًی گشارش ضذُ درهزکش آهَسضی درهاًی اهام خویٌی (رُ) کزهاًطاُ ،سال 1388ٍ1387

17

ضکَُ صادقی

تزرسی عَاهل هستعذ کٌٌذُ تیواراى تِ عفًَتْای تیوارستاًی

18

تیضى صثَر

تزرسی راتغِ ایوٌی سایی ٍاکسي ّپاتیت Bدرتیواراى ّوَدیالیشی هثتال ٍغیز هثتال تِ ّپاتیت  Cدر ضْز کزهاًطاُ

19

پزٍاًِ عثذالوالکی

تزرسی ًظزات پزستاراى هزکش آهَسضی درهاًی اهام علی (ع) کزهاًطاُ درپیطگیزی اس عفًَت ّای تیوارستاًی  -سال 89

20

لیال قادری ًاًسا

گشارش دّی عفًَتْای تْذاضتی درهاًی تِ عوَم هزدم ،فزصت یا تْذیذ؟

21

فاعوِ قشلثاضیاى

تزرسی هقاٍهت آًتی تیَتیکی درً E.COLIسثت تِ آًتی تیَتیکْای رایج در درهاى عفًَتْای ادراری عی سالْای  88ٍ87تیوارستاى

22

حیذرعلی قطقایی

23

هستاًِ کاهزٍاهٌص

ٍضعیت هَاجِْ ضغلی پزسٌل ضاغل در هزکش آهَسضی درهاًی هعتضذی تاخَى ٍعفًَتْای تیوارستاًی

24

پزٍیي هظفزی

تزرسی ضیَع عفًَتْای تیوارستاًی در تیواراى تستزی د رهزکش قلة ٍعزٍق اهام علی (ع) در ( )4هاِّ اٍل سال 1389

25

پزٍیي هظفزی

تزرسی ضیَع آلَدگی تِ  HIV،HCV،HBSدر تیواراى کاًذیذ عول جزاحی قلة د رهزکش قلة ٍعزٍق اهام علی (ع) کزهاًطاُ در سال

26

ثزیا هْذٍی

عفًَت تیوارستاًی در تخص  ICUدرخالء هزاقثت کارآهذ

27

ارسالى ًادری پَر

احتیاعْای استاًذارد در پیطگیزی ٍکٌتزل عفًَتْای تیوارستاًی

28

علی اکثز ٍیسی رایگااًی

اصَل پیطگیزی ٍکٌتزل عفًَت در تخص ّای هزاقثت ٍیضُ)(ICU

کزهاًطاُ

اهام حسیي(ع) کزهاًطاُ
تزرسی هیشاى ٍقَع آسیة ّای ضغلی ًاضی اس ًیذل استیک ٍچگًَگی ارتقاء سغح ایوٌی پزسٌل درهزکش آهَسضی درهاًی اهام رضا(ع)
کزهاًطاُ در سالْای 88ٍ86،87
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