ارائه مقاالت 7931

نام مقاله

نام

نام ارائه دهنده

نوع ارائه

سمينار/همايش/كنگره
بشسسی ٍضعیت هْاستْای استباطی دس

ًَصدّویي ّوایص

داًطجَیاى داًطگاُ علَم پضضکی بیشجٌذ

کطَسی آهَصش

هیتشا هَدی – الِْ عٌایتی فش -طاّشُ اسذالْی-هشین هیشی

*سخٌشاًی
کَتاُ

پضضکی ٍ یاصدّویي
جطٌَاسُ آهَصضی
ضْیذ هطْشی تْشاى
Relationship between Motivation,
Engagement and Academic
Burnout with Academic Progress
in students of Birjand University
of Medical Sciences

ًَصدّویي ّوایص

عباس جَادی ،عباسعلی سهضاًی ،هحوذ سضا هیشی ،فاطوِ باساًی

*پَستش

کطَسی آهَصش
پضضکی ٍ یاصدّویي
جطٌَاسُ آهَصضی
ضْیذ هطْشی تْشاى

سٌتض ٍضٌاسایی هطخصات ًاًَ کاهپَصیت

یاصدّویي ّوایص

هغٌاطیسی آّي-صیشکًَیَم/کیتَساى

داًطجَیی تاصُ ّای

ٍکاسبشد آى دس حزف اسیذ ّیَهیک

علَم بْذاضتی

بشسسی کاسایی سٍش اٍلتشاسًَیک دس حزف

یاصدّویي ّوایص

سًگ ساکتیَ قشهض  891اص هحیط ّای اّبی

داًطجَیی تاصُ ّای

هشین خذادادیً-گیي ًاصح-فاطوِ اکبشی

سعیذ ّادی ًسب-بٌْام باسیک بیي-هحوذ ّاًٍگی

پَستش

*پَستش

علَم بْذاضتی
بشسسی هقایسِ ای کاسایی حزف سًگ ساکتیَ

یاصدّویي ّوایص

قشهض  891دس حضَس ٍعذم حضَس ًاًَرسات

داًطجَیی تاصُ ّای

اکسیذ سٍی تثبیت ضذُ بش کیتَصاى دس هحیط

علَم بْذاضتی

ّای آبی
Human Health Risk Assessment
of Chromium in DrinkingWater:
Birjand, Iran

یاصدّویي ّوایص

هَػیمی ٍ افؼشدگی

سعیذ ّادی ًسب-بٌْام باسیک بیي-هحوذ ّاًٍگی

FatemehSahlabadi,AkbarEslami,NadaliAlavi,TaherShahriari

*پَستش

پَستش

داًطجَیی تاصُ ّای
علَم بْذاضتی
یاصدّویي ّوایص

بی بی ًشگس هعاضشی -سیذ هحوذسضا اسالهی

پَستش

داًطجَیی تاصُ ّای
علَم بْذاضتی
ثشسػی تبثیش هَػیمی ثش هیضاى وبّؾ

اٍلیي ّوبیؾ هلی ٌّش

اػتشع،اضغشاة ٍافؼشدگی ٌّشجَیبى

ٍ ػالهت

جلیلِ احوذی-ػیذ ػلیشضب هحوذی صادُ

ػخٌشاًی

هَػیمی آهَصؿگبُ ّبی ٌّشی ؿْش ثیشجٌذ
دس ػبل 6931
تبثیش فضبی هجبصی ثش تغییش ثبٍسّب ٍ ػجه

ؿـویي ّوبیؾ ػلوی

صًذگی

پظٍّـی ػلَم تشثیتی

جلیلِ احوذی-ؿیوب ثْذاًی -ػیذ ػلیشضب هحوذی صادُ

پَػتش

ٍسٍاًـٌبػی آػیت
ّبی اجتوبػی ٍ
فشٌّگی ایشاى،اًجوي
تَػؼِ ٍ تشٍیج ػلَم
ٍفٌَى ثٌیبدیي
ؿٌبخت آػیت ّبی سٍاًی اجتوبػی جبهؼِ ٍ

ّوبیؾ هلی آػیت

ساّىبسّبی وٌتشل ٍهذیشیت آى

ّبی اجتوبػی ٍ

ؿیوب ثْذاًی -جلیلِ احوذی-ػیذ ػلیشضب هحوذی صادُ

ػخٌشاًی

سٍاًـٌبختی
ًمؾ ٌّش دس تحىین خبًَادُ ٍ پیـگیشی اص
آػیت ّبی سٍاًی ٍ اجتوبػی

اٍلیي ّوبیؾ هلی ٌّش

جلیلِ احوذی-ؿیوب ثْذاًی -ػیذ ػلیشضب هحوذی صادُ

پَػتش

ٍ ػالهت

تبثیش صٍج دسهبًی هجتٌی ثش ّیجبى ثش

وٌفشاًغ ثیي الوللی

سضبیت صًبؿَیی

سٍاًـٌبػی ٍ ػلَم

جلیلِ احوذی-ؿیوب ثْذاًی -ػیذ ػلیشضب هحوذی صادُ

ػخٌشاًی

اجتوبػی
ًمؾ ػفبف ٍ حجبة ٍ جبیگبُ آى دس فضبی
هجبصی

اٍلیي ّوبیؾ هلی

جلیلِ احوذی-ػیذ ػلیشضب هحوذی صادُ

چبح دس

ػلَم سفتبسی ٍ

هجوَػِ

اػالهی،اسدوبى

همبالتISC،
ٍ ػیَیلیىب

ثشسػی ػَاهل ایجبد وٌٌذُ اػتشع ؿغلی

وٌفشاًغ ثیي الوللی

دس ػبصهبى ّب ًٍحَُ همبثلِ ثب آى

سٍاًـٌبػی ٍ ػلَم
اجتوبػی

جلیلِ احوذی-ػیذ ػلیشضب هحوذی صادُ

ػخٌشاًی

نام

نام مقاله

نام ارائه دهنده

نوع ارائه

سمينار/همايش/كنگره
ًمؾ ٍیظگی ّبی ؿخصیتی دس سضبیت

وٌفشاًغ ثیي الوللی

ؿغلی افشاد

سٍاًـٌبػی ٍ ػلَم

جلیلِ احوذی-ؿیوب ثْذاًی -ػیذ ػلیشضب هحوذی صادُ

ػخٌشاًی

اجتوبػی
ثشسػی خَدوبسآهذی پظٍّـی ٍ ػَاهل

ًَصدّویي وٌگشُ

هشتجظ ثب آى دس داًـجَیبى تحصیالت

ػبالًِ داًـجَیبى

تىویلی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ثیشجٌذ دس

ػلَم پضؿىی وـَس

ثشسػی فشاٍاًی لیؼتشیب هًََ ػیتَطًض دس

ًَصدّویي وٌگشُ

ػجضیجبت تبصُ جوغ آٍسی ؿذُ اص ػجضی

ػبالًِ داًـجَیبى

فشٍؿی ّبی ؿْش ثیشجٌذ دس ػبل 6931

ػلَم پضؿىی وـَس

پَػتش
هحوذسضب هیشی-حویذ صبلحی ًیب-یَػف هشادی-اهیش عیَسی

ػبل 39-39

ؿوبسؽ هیضاى ثبس ثبوتشیبیی ٍػبیل ٍػغَح

احؼبى احوذی-یبػوي سضبئی-هجیذ صاسع ثیذوی-عیجِ صیٌلی

ًَصدّویي وٌگشُ

آؿپضخبًِ ّبی ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ ػلَم

ػبالًِ داًـجَیبى

پضؿىی ثیشجٌذ دس ؿْش ثیشجٌذ دس ػبل

ػلَم پضؿىی وـَس

پَػتش

پَػتش
ػیذُ هؼصَهِ سحیوی-ثٌْبم ثبسیه ثیي-هشین اثشاّیوی-عیجِ صیٌلی

6931
ثشسػی وبسایی پَدس ٍ خبوؼتش ػبلِ گیبُ

ًَصدّویي وٌگشُ

صسؿه دس حزف سًگ سادیَ اوتیَ لشهض 639

ػبالًِ داًـجَیبى

اص هحیظ ّبی آثی:هغبلؼِ ػیٌتیه ٍ

ػلَم پضؿىی وـَس

ثشسػی ٍضؼیت ثْذاؿت هحیغوْذوَدن

ًَصدّویي وٌگشُ

ّبی ؿْشػتبى ثیشجٌذ دس ػبل 31

ػبالًِ داًـجَیبى

پَػتش
هشین خذادادی-ػویِ احوذی-هحوذ وبهشاًی فش-ػبعفِ غالهی

ایضٍتشم ّبی جزة
پَػتش
عبّش ؿْشیبسی-ػجبػؼلی سهضبًی-ػبعفِ غالهی-فبعوِ آساهجَ

ػلَم پضؿىی وـَس
ٌّش ٍافضایؾ ػغح ػَاد ػالهت

اٍلیي ّوبیؾ هلی ٌّش
ٍ ػالهت

هَػیمی ٍ افؼشدگی

اٍلیي ّوبیؾ هلی ٌّش
ٍ ػالهت

اسائِ ی ًشم افضاس آهَصؿی تٌظین خبًَادُ

اٍلیي ّوبیؾ هلی ٌّش
ٍ ػالهت

ثشسػی ػَاهل تبثیش گزاس ثش اگبّی ؿبغلیي

ػَهیي ّوبیؾ

حشف وـبٍسصی اص اصَل اسگًََهی

دٍػبالًِ اسگًََهی

هیتشا هَدی-صٍیب عبّش گَساثی
ثی ثی ًشگغ هؼبؿشی -ػیذ هحوذسضب اػالهی
ثی ثی ًشگغ هؼبؿشی -ػیذ هحوذسضب اػالهی

پَػتش
پَػتش
پَػتش
پَػتش

هحوذحبهذ حؼیٌی -ػجبػؼلی سهضبًی

ایشاى
ثشسػی استجبط ػشهبیِ اجتوبػی ثب ویفیت

ًْویي وٌگشُ هلی

صًذگی ٍ سضبیت اص صًذگی دس ػبلوٌذاى

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

ؿْش ثیشجٌذ ػبل 6931

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

پَػتش
ػجبع جَادی-اًؼیِ ًَسٍصی-فبعوِ ثبساًی

ّوبیؾ ػَاد ػالهت
پَػتش

تبثیش آهَصؽ هْبستْبی استجبعی ثش دلضدگی

ًْویي وٌگشُ هلی

صًبؿَیی صٍجیي

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

اهیي احشاسی-هحوذسضب هیشی-ػجبػؼلی سهضبًی-سضب دػتجشدی-عیجِ

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

حؼیٌی

ّوبیؾ ػَاد ػالهت
ثشسػی وبسایی ًبًَوبهپَصیت سٍی فشیت

اٍلیي ّوبیؾ هلی هذل

هغٌبعیؼی اصالح ؿذُ ثب وتیشا دس حزف

ػبصی ٍ فٌبٍسی ّبی

سًگْبی وٌگَسد ٍ

جذیذ دس هذیشیت آة

ػخٌشاًی
عبّشُ اػتوبدی ًیب-ػلی الِ سػبًی-ثٌْبم ثبسیه ثیي

هتیلي ثلَ اص هحلَلْبی آثی
ثشسػی ػَاد ػالهت ثضسگؼبالى دس اػتبى

ًْویي وٌگشُ هلی

خشاػبى جٌَثی

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ
استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

پَػتش
هیتشا هَدی-هشین هیشی-فبعوِ ثبلشًظاد-حىیوِ هالوی همذم

ّوبیؾ ػَاد ػالهت
تبثیش آهَصؽ ثشًبهِ خَد هشالجتى ثش ویفیت

ًْویي وٌگشُ هلی

صًذگى ٍ سفتبسّبى استمبءد ٌّذ ُ ػالهت دس

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

صًبى هیبًؼبل

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

پَػتش
هیتشا هَدی-صّشا اهیشآثبدی صادُ-غالهشضب ؿشیف صادُ-ػویِ هحتـوی ًیب

ّوبیؾ ػَاد ػالهت
پیؾ ثیٌى اتخبر سفتبسّبی پیـگیشی وٌٌذُ

ًْویي وٌگشُ هلی

اص پَػیذگی دًذاى دس هبدساى ثبسداس

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

ؿْشثیشجٌذثش اػبع هذل تلفیمى ػبصُ ّبى

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

تئَسى سفتبس ثشًبهِ سیضى ؿذُ

ّوبیؾ ػَاد ػالهت

ٍخَدوبسآهذى دس ػبل 6939

پَػتش
فبعوِ گٌذهی-غالهشضب ؿشیف صادُ-هیتشا هَدیً-شجغ اوجشیً-شگغ گٌذهی

نام مقاله

نام
سمينار/همايش/كنگره

تؼییي وٌٌذُ ّبی سفتبسّبی پیـگیشی

نام ارائه دهنده

ًْویي وٌگشُ هلی

پَػتش

وٌٌذُ اص پَػیذگی دًذاى دس هبدساى داسای

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

هشین گٌذهی-غالهشضب ؿشیف صادًُ-شجغ اوجشیً-شگغ گٌذهی-هؼؼَد

وَدن  9-1ػبلِ ؿْش ثیشجٌذ :وبسثشد هذل

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

دلپؼٌذ-اًؼیِ ًَسٍصی

ادغبم ؿذُ سفتبسی

ّوبیؾ ػَاد ػالهت

ثشسػی ٍضؼیت غشثبلگشی ػشعبى

ًْویي وٌگشُ هلی

ػجبػؼلی سهضبًی-هحوذسضب هیشی-اًؼیِ ًَسٍصی-ػویشا الْبهی ساد-ػلیشضب

وَلَسوتبل ٍ ػَاهل هشتجظ ثب آى ثش اػبع

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

احتـبم پَس

ػبصُ ّبی هذل اػتمبد ثْذاؿتی دس افشاد

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

ثبالی  94ػبل ؿْش ثیشجٌذ دس ػبل

ّوبیؾ ػَاد ػالهت

تبثیش آهَصؽ هجتٌی ثش تئَسی خَد تٌظیوی

ًْویي وٌگشُ هلی

ثش ػبصگبسی صًبى هغلمِ

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

نوع ارائه

اػظن یَػفی-غالهشضب ؿشیف صادُ-اًؼیِ ًَسٍصی-ػبسا صحشاًَسد-هحوذسضب

پَػتش

پَػتش

هیشی

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي
ّوبیؾ ػَاد ػالهت
تبثیش آهَصؽ ثِ ٍػیلِ اسػبل پیبم هتٌی اص

ًْویي وٌگشُ هلی

عشیك تلفي ّوشاُ ثش فؼبلیت فیضیىی صًبى

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

هیبًؼبل

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

هٌصَسُ ػجبػی-هحوذسضب هیشیً-شگغ هؼبؿشی

پَػتش

ّوبیؾ ػَاد ػالهت
اثش ثخـی داػتبى گَیی ثش خَدوبسآهذی

ًْویي وٌگشُ هلی

هبدساى دس پیـگیشی اص حَادث دس همبیؼِ

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

ثب سٍؽ خَدآهَص

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

صّشاٍحذاًی ًیب -ثی ثی فبعوِ ثبلشًظاد حصبسی

پَػتش

ّوبیؾ ػَاد ػالهت
ػَاد ػالهت هبدساى ؿْش ثیشجٌذ دس صهیٌِ

ًْویي وٌگشُ هلی

پیـگیشی اص خفگی ٍ آػپیشاػیَى وَدوبى

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

صّشاٍحذاًی ًیب -ػیذُ ػویِ اصغشی

پَػتش

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي
ّوبیؾ ػَاد ػالهت
ثشسػی تبثیش آهَصؽ هجتٌی ثش ًظشیِ

ًْویي وٌگشُ هلی

ػجذالٌبصش لبػویًَ-ؿیي پیوبى-ػیذُ ثلیي تَولی ثبًی-حجیت الِ

خَدوبسآهذی ثش ػَاد ػالهت ،خَدوبسآهذی

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

اػوبػیلی-غالهشضب ؿشیف صادُ-هحوذ تبج فشد

ٍ وٌتشل فـبسخَى دس هؼلویي هشد هذاسع

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

ؿْشػتبى لبئٌبت ػبل تحصیلی 39-31

ّوبیؾ ػَاد ػالهت

ثشسػی استجبط ػَاد ػالهت ثب خَدوبسآهذی

ًْویي وٌگشُ هلی

ػوَهی ٍ خَدوبسآهذی فـبسخَى دس

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

هؼلویي ؿْشػتبى لبئٌبت

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

ػجذالٌبصش لبػویًَ-ؿیي پیوبى-ػیذُ ثلیي تَولی ثبًی-حجیت الِ

پَػتش

پَػتش

اػوبػیلی-غالهشضب ؿشیف صادُّ -بدی عْشاًی -هحوذ تبج فشد

ّوبیؾ ػَاد ػالهت
تبثیش آهَصؽ ثش اػبع هذل اػتمبد ثْذاؿتی

ًْویي وٌگشُ هلی

ثش سفتبسّبی پیـگیشی وٌٌذُ اص ثیوبسی تت

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

خًَشیضی دٌّذُ وشیوِ وٌگَ دس صًبى

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

سٍػتبیی ؿْشػتبى ػشثیـِ

ّوبیؾ ػَاد ػالهت

تبثیش ػالهت هؼٌَی ٍ وبًَى وٌتشل ػالهت

ًْویي وٌگشُ هلی

ثش هؼٌبی صًذگی ٍ ؿبدوبهی ػبلوٌذاى-

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

وبسثشد تحلیل هذل یبثی هؼبدالت ػبختبسی

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

غالهشضب ؿشیف صادُ -هیتشا هَدی -حؼیي ػلی آثبدی

ػجبع جَادی-فبعوِ ثبساًی-هیتشا هَدی-هحوذسضب هیشی

پَػتش

پَػتش

ّوبیؾ ػَاد ػالهت
پیؾ ثیٌی وٌٌذُ ّبی هصشف هیَُ

ًْویي وٌگشُ هلی

ٍػجضیجبت دس صًبى خبًِ داس ؿْشػتبى

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

ػشایبى:وبسثشد تئَسی ؿٌبختی-اجتوبػی

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

فبعوِ فالحتی ػشایبى-اًؼیِ ًَسٍصی-هیتشا هَدی-غالهشضب ؿشیف صادُ

پَػتش

ّوبیؾ ػَاد ػالهت
ثشسػی ٍضؼیت ػبصگبسی پغ اص عالق ٍ

ًْویي وٌگشُ هلی

فبوتَسّبی هشتجظ ثب آى دس صًبى هغلمِ تحت

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

پَؿؾ وویتِ اهذاد ؿْش ثیشجٌذ دس ػبل

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

اػظن یَػفی-هحوذسضب هیشی-غالهشضب ؿشیف صادُ-اًؼیِ ًَسٍصی

6931

ّوبیؾ ػَاد ػالهت

سفتبسّبی غشثبلگشی ػشعبى پؼتبى ٍ ػَاهل

ًْویي وٌگشُ هلی

هیتشا هَدی -صٍیب عبّشگَساثی-هْیبس هحوذی فشد -ػَداثِ اػحبلی-غالهشضب

هشتجظ ثب آى دس وبسوٌبى صى خشاػبى

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ

ؿشیف صادُ-هشین هیشی

جٌَثی،ثیشجٌذ دس ػبل 6461-6461

استمبی ػالهت ٍ دٍهیي

پَػتش

پَػتش

ّوبیؾ ػَاد ػالهت
استجبط ثیي ػغح ػَاد ػالهت ثب ویفیت

ًْویي وٌگشُ هلی

صًذگی دس صًبى هجتال ثِ ػشعبى پؼتبى

آهَصؽ ثْذاؿت ٍ
استمبی ػالهت ٍ دٍهیي
ّوبیؾ ػَاد ػالهت

هشین هیشی-هیتشا هَدی-احوذسضب ػجضاسی-هیٌَس لویؼیبى-هحجَثِ ػلجَلی

پَػتش

نام مقاله

نام
سمينار/همايش/كنگره

اسصؿیبثی تبثیش آهَصؽ ثش اػبع تئَسی
سفتبس ثشًبهِ سیضی ؿذُ ثش اًجبم هشالجت ّبی
دٍساى ثبسداسی صًبى هؼتبد
ثشسػی اثش آهَصؽ هجتٌی ثش تئَسی سفتبس
ثشًبهِ سیضی ؿذُ دس هصشف ػیگبس دس
هشداى ػیگبسی

ػَهیي وٌگشُ هلی

نام ارائه دهنده
فبعوِ ٌّشی -هحوذسضب هیشی -ثی ثی ًشگغ هؼبؿشی

نوع ارائه
پَػتش

دخبًیبت ٍػالهت
ػَهیي وٌگشُ هلی
دخبًیبت ٍػالهت

ػجبػؼلی سهضبًی -هحوذسضب هیشی -اًؼیِ ًَسٍصی -هحوَد ثشفی

ػخٌشاًی

