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 تمقاال -4

 مقاالت فارسي -4-1

 سال انتشار عنوان

 1388 تعیین کارایی فناوری سونو شیمیایی در تجزیه سیانید از محیط های آبی در حضور پراکسید هیدروژن

 1389 تعیین کارایی فن آوری فتوسونیک جهت حذف سیانید از محیط های آبی

شهر  بیمارستانی دربررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جداسازی شده از فاضالب های شهری و 

 همدان

1389 

 1390 افسردگی در بین دانشجویان: بررسی نقش خود کار آمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک شده

در بیماران مبتال به بیماری  Adenosine Deaminase (ADA)بررسی سطح سرمی آنزیم 

 ( و افراد سالمCOPDانسدادی مزمن ریه )

1388 

 1389 مراجعین به مراکز درمانی استان همدانبررسی میزان بروز مول در 

 1390 همدان شهر های دانشگاه دانشجوی دختران در بین آرایشی محصوالت مصرف ه ی انگیز و شیوع

 1391 بررسی سطح اضطراب و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز

 1391 دختران دانشجوی دانشگاه های همدانشیوع و انگیزه مصرف محصوالت آرایشی در 

 1393 روان زوجین در شرف ازدواج و ارتباط آن با برخی مشخصات جمعیت شناختی تسالم

بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و همبستگی آن با میزان اضطراب و برخی مشخصات جمعیت 

 شناسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز
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غلظت ید ادرار و شیر مادر مادران شیرده و ارتباط آن با برخی ویژگی های دموگرافیک آنان در منطقه 
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