مقاالت همایش های داخلی
دانشکده بهداشت 1395


باقری ،نسامی ،معصومه .میرشعبانی ،زهرا .شروفی  ،سید افشین .یزدانی چراتی ،جمشید .امری ،پرویز .مقایسه ی
تأثیر اریترومایسین و عصاره ی زنجبیل بر میزان حجم باقی مانده ی معده در بیماران دارای دستور گاواژ در بخش
مراقبت های ویژه .کنگره غذا و سالمت .ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (.)4-5

 پرویز راد ،پیمان .یزدانی چراتی ،جمشید .فاضل ت بار ملکشاه ،اکبر .عزیزی ،مهدیه .آگاهی ،نگرش و عملکرد
دانشجویان دختر درباره پوکی استخوان :از تئوری تا عمل .کنگره غذا و سالمت .ساری( 95/1/26-27 .خالصه)
(پوستر) (. )2-4


نظر ،عیسی .خلیلیان  ،علیرضا .نباتی ،مریم  .جمشیدی ،زینب .یزدانی چراتی ،جمشید .تعیین میزان آگاهی از
ابتال به بیماری پرفشاری خون در شهرستان ساری .نهمین همایش تازه های علوم بهداشتی .شهید بهشتی تهران.
(.1395/2/22خالصه) (پوستر) .



شفیع پور  ،ویدا .اسمعیلی ،روانبخش .شفیع پور  ،لیال .یزدانی چراتی ،جمشید .مومنی ،بهزاد .ارتباط کیفیت
زندگی کاری با عوامل مرتبط با آن در پرسنل بخش اورژانس .همایش اورژانس های بیمارستانی  .ساری-7 .
( 95/3/5خالصه)(پوستر).



اسدی نژاد ،نرگس .عباسی  ،علی .پور حسین  ،مسعود .یزدانی چراتی ،جمشید .بررسی و مقایسه موارد صدور
مجوز سقط جنین در میان متقاضیان سقط جنین مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی استان مازندران طی
سال های  .1392-94پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران.تهران( 95/8/12-14 .خالصه)
(پوستر).



بابا نتاج  ،ریحانه .مزدارانی ،شهرزاد .حسام زاده  ،علی .حیدری گرجی ،محمد علی .یزدانی چراتی ،جمشید.
بررسی تاثیر آموزش بر میزان استرس شغلی و تاب آوری پرستاران شاغل در بخش های ویژه .ششمین همایش
سراسری راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها .ساری(95/9/4-5 .خالصه) (( )5-5پوستر) .



عسگری  ،شراره .شفیع پور ،ویدا .ترقی ،زهره .یزدانی چراتی ،جمشید .ارتباط جو اخالقی با رضایت شغلی
پرستاران بخش مراقبت ویژه .ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها .ساری-5 .
 ( 95/9/4خالصه) (( )4-4پوستر).



ترقی ،زهره .فانی صابری ،الله .یزدانی چراتی ،جمشید .مسکینی ،لیال .نقش بهداشت دهان در اختالل شناختی
سالمندان( بک مطالعه مروری) .ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها .ساری-5 .
 ( 95/9/4خالصه) (( )3-4پوستر) .



اسمعیلی ،روانبخش .جعفری ،هدایت .یزدانی چراتی  ،جمشید .برزگر ،هنگامه .مقایسه کیفیت زندگی در دو گروه
بیماران با سابقه متفاوت همودیالیز .ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها .ساری-5 .
 ( 95/9/4خالصه) (( )3-4پوستر) .

==================================


سرایانی بافقی ،محمد حسین .اعتمادی نژاد ،سیاوش .یزدانی چراتی ،جمشید .طباطبایی قمشه ،فرهاد .بررسی
رابطه سرعت بلند کردن بار با فعالیت عضالت تنه بر مبنای ارزیابی  . RMSهفدهمین سمینار فیزیوتراپی
تخصصی ستون فقرات.تهران( .95/10/8-9 .خالصه)(پوستر).

 موعودی ،محمد امین .موسوی نسب ،سید نورالدین .بررسی روند تغییرات ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان
ابتدایی استان مازندران سال های  71و  . 93دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوساالنه
ارگونومی ایران .شیراز ( 95/7/28-30 .خالصه) ( پوستر) .
 موعودی ،محمد امین .شاهپوری ،رویان .شکرالهی  ،اسماعیل .طراحی میز ارگونومی لپ تاپ قابل تنظیم براساس
داده های آنتروپومتری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران محدوده سنی  30-20سال .دومین همایش
بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دو ساالنه ارگونومی ایران .شیراز( 95/7/28-30 .خالصه)
( سخنرانی) .
 موعودی  ،محمد امین .حسینی ،سید محسن .تعیین مشخصه های آنتروپومتری استاتیکی کاربران رایانه اتاق
مونیتورینگ یکی از صنایع استان مازندران جهت طراحی صندلی  .HAGدومین همایش بین المللی ارگونومی
ایران و دومین همایش دوساالنه ارگونومی ایران .شیراز ( 95/7/28-30.خالصه) (پوستر) .
===============================
 عبداللهی ،فاطمه .یزدانی چراتی ،جمشید .چشمک ،معصومه .ملکی ،آی ناز .بررسی آگاهی و عملکرد تغذیه ای
مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی آزادشهر ،سال  .1392کنگره غذا و سالمت .ساری-27 .
( 95/1/26خالصه) (پوستر) .
 معتمدی ،حمیرا .عبداللهی ،فاطمه .یزدانی ،جمشید .برزگر ،اکرم .بررسی چاقی  ،به عنوان یک شاخص تغذیه در
میان دختران بزرگسال شهرآمل  .کنگره غذا و سالمت .ساری( 95/1/26-27 .خالصه) (پوستر) .
)(Assessment of obesity as an index of nutrition among Amol girl's adolescents
 عبداللهی ،فاطمه .کریمی ،الهام .ملکی ،آی ناز .بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و عملکرد تغذیه ای زنان باردار
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر آمل در سال  .93کنگره غذا و سالمت .ساری95/1/26-27 .
(پوستر)(خالصه) .



رضایی ،افشار .عبداللهی ،فاطمه .یزدانی چراتی  ،جمشید .بررسی اپیدمیولوژیکی تب مالت در شهرستان های
منتخب استان کردستان طی سال های  .1391-1386ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سالمت و
چالش ها .ساری( 95/9/4-5 .خالصه) (پوستر).

 عبداللهی  ،فاطمه .بررسی رابطه سالمت روان با عزت نفس در دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها .ساری( 95/9/4-5 .خالصه) (پوستر).
 نقیبی  ،سید ابوالحسن .بادلی ،مصطفی .بررسی موانع رفتار تغذیه ای در بیماران دیابتی نوع  2شهرساری.1394 ،
کنگره غذا و سالمت .ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (. )1-2
 نقیبی  ،سید ابوالحسن .سایری ،رسول .بررسی دیدگاه نسبت به ازدواج در دانشجویان دانشگاه پیام نور گالیکش
سال  . 1392هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران .تهران( 95/2/ 15-14 .خالصه) (پوستر)
(. )1-2
 نقیبی  ،سید ابوالحسن .محمدی ،اکبر .بررسی مهارت های ارتباطی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
مازندران .هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران .تهران( 95/2/ 15-14 .خالصه) (پوستر)
(. )1-2
 نقیبی ،سید ابوالحسن .احمدی ،مریم .ب ررسی آگاهی و عملکرد در مورد مصرف صبحانه در دانش آموزان شهر
اهواز .هفتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران .تهران( 95/2/ 15-14 .خالصه) (پوستر)
(. )1-2


خزائی پول ،مریم  .نقیبی  ،سید ابوالحسن .مطالعه کیفی چالش های فعلی و آینده برنامه مدارس مروج ششمین
همایش سراسری راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها .ساری( .95/9/4-5 .خالصه) (سالمت .سخنرانی) .

 نقیبی  ،سید ابوالحسن .محمدیان ،عصمت .بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی در زنان میانسال شهر رودسر.
ششمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها .ساری( .95/9/4-5 .خالصه) (پوستر).
====================
 ززولی  ،محمدعلی .یوسفی ،مریم .شیخی آهنگر کالیی ،پریسا .بررسی وضعیت بهداشت محیط نانوایی های شهر
قائمشهر در سال  .1393کنگره غذا و سالمت .ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (. )1-3
 دیانتی  ،رمضانعلی .حیدری ،سونیا ،بررسی وضعیت بهداشتی نانوایی های قائم شهر در سال  .1391کنگره غذا و
سالمت .ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (. )1-2

 دیانتی  ،رمضانعلی .علی نژاد ،معصومه .علی نیا ،بهرام ،بررسی وضعیت بهداشتی نانوایی های شهر جویبار در سال
 .1392کنگره غذا و سالمت .ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (. )1-3
====================


رمضانی ،آتنا .جاللی ،محمود .بررسی تاثیر مکمل یاری با اسید چرب امگا 3-و توام امگا 3-و ویتامین  Eبر بیان
ژن های آدیپونکتین وگیرنده های آن در سلول های تک هسته ای خون محیطی مردان مبتال به بیماری عروق
کرونری قلب) . (CADکنگره غذا وسالمت.ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (.)1-2



رمضانی  ،آتنا .جاللی ،محمود .تاثیرات مفید اسید چرب امگا 3-و ویتامین  Eبر بیان ژن  : PPARyیک مطالعه
کارآزمایی بالینی شاهد دار دوسوکور  .کنگره غذا وسالمت.ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (.)1-2



رمضانی  ،آتنا .اثرات متقابل ژن-ماده مغذی در سرطان :یک مقاله مروری با رویکرد تغذیه .کنگره غذا
وسالمت.ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (.)1-1



رمضانی ،آتنا .رابطه ی ویتامین  Dبا آدیپونکتین و مقاومت به انسولین .کنگره غذا و سالمت.ساری95/1/26-27 .
(خالصه) ( پوستر) (.)1-1



موسوی ،طهورا .زکوی ،علی اصغر .حسینی ولیکی ،فرشته .یوسف پور ،محمد .رمضانی ،آتنا .علیزاده نوایی ،رضا.
رفیعی ،علیرضا .خواص تغذیه ای-درمانی سیر از دیدگاه طب سنتی و مدرن .کنگره غذا وسالمت.ساری-27 .
( 95/1/26خالصه) ( پوستر) (.)5-7



رمضانی  ،آتنا .بادلی ،مصطفی .اهمیت آنتی اکسیدان بتاکاروتن در بهبود بیماران دیابتی .کنگره غذا
وسالمت.ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (.)1-2



واحدی  ،حبیب .بررسی تاثیر اسیدهای چرب ترانس بر ایجاد دیابت و بیماری های قلب و عروق .کنگره غذا و
سالمت .ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (.)1-1



بذرافشان ،سارا .واحدی ،حبیب .بررسی اختالل رشد کودکان  1-5سال در یکی از مراکز بهداشتی درمانی
شهرستان رودسر .کنگره غذا وسالمت.ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (.)2-2



واحدی ،حبیب .بررسی تاثیر محصوالت غذایی حاوی پروبیوتیک ،پری بیوتیک ،سین بیوتیک و ترکیبات ویژه
پروبیوتیکی بر سالمتی انسان .کنگره غذا وسالمت.ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (.)1-1



آواک رستمی ،آزاده .واحدی  ،حبیب .بررسی تاثیر آموزش اهمیت مصرف صبحانه بر روی دانش آموزان مقطع
ابتدایی شهرستان قائم شهر .کنگره غذا وسالمت.ساری( 95/1/26-27 .خالصه) ( پوستر) (.)2-2



خلیلی ،مریم .یزدان پناه نوذری ،علی .حسینیان ،سیدجواد .رابطه رهبری خدمتگزار وعملکرد سازمانی معلمان و
مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل .اولین همایش ملی و بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی ،مطالعات
اجتماعی و فرهنگی .همدان( 95/6/11 .خالصه)(پوستر) (. )2-3



خلیلی ،مریم .یزدان پناه نوذری ،علی .شیخان ی ،آزاده .رابطه یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی معلمان و
مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل .اولین همایش ملی و بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی ،مطالعات
اجتماعی و فرهنگی .همدان( 95/6/11 .خالصه)(پوستر) (. )2-3

واحد پژوهش دانشکده بهداشت

