مقاالت دانشجویی در سال 96
 مقاالت نشریات---------------:
 اعتمادی نژاد ،سیاوش .رستمی ،فرشته .یزدانی چراتی ،جمشید .یوسفی گل افشانی  ،فاطمه صغری ) .(بررسی
میزان شیوع و علل غیبت از کار پزشکی در میان کارکنان شبکه بهداشت شهرستان جویبار در سال  .1394مجله
تحقیقات سالمت در جامعه .تابستان ()1-4( )ISC ( 67-74:)2(3 .1396پژوهشی).


ززولی  ،محمد علی .دادبان شهامت  ،یوسف .یزدانی چراتی ،جمشید .روح افزایی ،میترا ( .)بررسی میزان مواد
آلی کربنی و هیومیکی تصفیه خانه های آب شهرهای ساری و گرگان و تعیین کارایی ازناسیون کاتالیزوری در حذف
و معدنی سازی .مجله د ع پ مازندران .آذر  ( )Scopus ( 112-127 :)155(27 .1396پژوهشی).

 محمدی ،ثریا .یزدانی چراتی ،جمشید( .)موسوی نسب ،سید نورالدین .شناسایی عوامل موثر بر سالخوردگی
جمعیت ایران در سال  .1395مجله د ع پ مازندران .آذر  ( )Scopus ( 71-78 :)155(27 .1396پژوهشی).

 مقاالت همایش ها---------------:
Yousefi M. Zazouli MA. Babanezhad E. Yazdani J. Photocatalytic degradation of
pentachlorophenol using Graphen-TiO2 nanocomposite. 105th International Conference
of ISER. Malaysia, Kualalumpur. 1-2 Feb 2018 (96/11/12-13) (Full).




* یوسفی ،ذبیح اهلل .یزدانی چراتی  ،جمشید .کریمی نژاد ،فاطمه .ارزیابی حذف لیگنین توسط بیوتجزیه بیهوازی
و نیازسنجی برای تصفیه تکمیلی فرایند هوادهی گسترده .دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی .دع پ
شهیدبهشتی تهران( 96/2/20 .خالصه) ( پوستر).



نظر ،عیسی .اسماعیلی ،حبیب اله .خلیلیان ،علیرضا .نباتی ،مریم .جمشیدی ،زینب .یزدانی چراتی ،جمشید .تعیین
عو امل موثر بر بروز نارسایی قلب در بیماران مبتال به پرفشاری خون کنترل شده و نشده با استفاده از رگرسیون
کاکس .هجدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی کشور .قزوین( 96/6/17-14.خالصه) (پوستر)
(. )6-6



نظر ،عیسی.یزدانی چراتی ،جمشید .شاکری ،محمد تقی .جمشیدی ،زینب .اسماعیلی ،حبیب اله .مقایسه مدل های
پارامتریک بقا در تعیین عوامل موثر بر بروز نارسایی قلب در بیماران مبتال به پرفشاری خون کنترل شده و نشده.
هجدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی کشور .قزوین( 96/6/17-14 .خالصه) (پوستر) ()2-5
.

 افخمی نیا ،فرزانه .رحیمی ،الهه .یزدانی چراتی ،جمشید .بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ و میر ثبت شده ناشی
از تصادفات برون شهری در استان گلستان در سال  .1394اولین کنگره دانشجویی طبری .ساری 96/12/17-19 .
(خالصه)(پوستر) (.)3-3
Hooshyari N. Azizi H. Eidy M. Haddadi A. Heghanifar S. Yazdani J. HajiHoseiny M.
Morphology and prevalence of c-shaped canal in mandibular second molars in an Iranian
)population in 2017. The First Tabari Student Congress. Sari. 1396/12/17-19 (Abstract
(Poster) (6-7).



 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) .
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