مقاالت دانشجویی در سال 93
 مقاالت نشریات---------------:


یزدانی چراتی ،جامشید .خاکسار ،شهربانو( .)خسروی ،فریده .ذلیکانی ،لیال .تعیین و روند تغییرات امید به
زندگی مردم شهرستان ساری .مجله د ع پ مازندران .فروردین  ()1-4()Scopus ( 85-88 :)111(24 .1393گزارش
کوتاه ).



دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .کاویانی ،سپیده( .(حسنی نژاد درزی ،سید کریم .یزدانی ،جمشید .بررسی کارایی
زئولیت کلینوپتیلوالیت در جذب رنگ های آزو ،ری اکتیو رد  ، [RR-198]198بازیک رد  [BR-18]18و بازیک رد
 : [BR-46]46تعیین سینتیک و ایزوترم جذب .آبان  ( 158-169 :)118(24 .1393اسکوپوس)( پژوهشی) .



قربانی قلی آباد ،سمیه .یزدانی چراتی( ،)جمشید .جان بابایی ،قاسم .ارزیابی مدل های پارامتریک و نیمه
پارامتریک در تحلیل بقای بیماران مبتال به سرطان معده .مجله د ع پ مازندرن  .آذر )17-24 :)119(24 .1393
(اسکوپوس) ( ( )2-3پژوهشی).



دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .یوسفی ،ذبیح اله .یزدانی چراتی ،جمشید .قاسمی ،سید مهدی( .)بررسی کارایی کاه
برنج طبیعی ( خام) و اصالح شده با اسید سیتریک در حذف سرب از محلول های آبی .مجله د ع پ مازندران .دی
 ( )Scopus( 220-231 :)120(24 .1393پژوهشی).



موسوی نسب ،سید نورالدین .یزدانی چراتی ،جمشید .کرمی ،حسین .خاکسار ،شهربانو( .)بررسی عوامل خطر
بر زمان بقای لوسمی حاد کودکان با استفاده از مدل ریسک رقابتی .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .بهمن
()1-4( )Scopus (31-38:)121(24 .1393پژوهشی).



یزدانی چراتی ،جمشید .مرادی ،مسعود .روشنی ،دائم .اعتمادی نژاد ،سیاوش .محمدپور تهمتن ،رضاعلی .ارزیابی
مدل کاکس طبقه بندی شده و کاربرد آن در شناسایی عوامل موثر بر بستری مجدد بیمارن آسمی .مجله د ع پ
مازندران .بهمن  ()Scopus(348-354 :)121(24 .1393پژوهشی).



ززولی ،محمدعلی .همایون نسب لنگرودی ،محمود(. )آهنجان ،محمد .یزدانی چراتی ،جمشید .اسالمی فر،
معصومه .بررسی اثر گندزداها ( سایدکس ،دکونکس ،کرئولین) بر باکتری اشرشیاکلی .مجله دع پ مازندران .اسفند
( 137-146 :)122(24 . 1393اسکوپوس) ( پژوهشی).



یزدانی چراتی ،جمشید .شجاعی ،جلیل .چهارکامه ،علی .رضایی ،محمد صادق خسروی ،فریده( .)رضایی،
فروزان .دلیلی  ،آزیتا .بررسی بروز وضعیت عفونت های بیمارستانی در شهرستان های منتخب دانشگاه علوم

پزشکی مازندران بر اساس اطالعات نرم افزار  . NISSمجله د ع پ مازندران.اسفند 64-71 :)122(24. 1393
( ( )1-6( )Scopusپژوهشی).

 مقاالت همایش ها---------------:


دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .ززولی ،محمد علی .یزدانی ،جمشید .علم قلیلو ،مهدیه .علم قلیلو  ،حسن .مطالعه کارایی
و سینتیک تجزیه فتوکاتالیستی  -4کلروفنل از محلول های آبی به وسیله نور خورشید در حضور نانو ذره اکسید
روی .هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط  .بوشهر ( 93/10/18-20 .چکیده) ( پوستر) .



دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .ضیاء آبادی ،لیال .شهابی فر ،میترا .یزدانی ،جمشید .پهنه بندی میزان فلوراید در منابع
آب آشامیدنی شهرستان نور با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی .هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط .
بوشهر ( 93/10/18-20 .چکیده) ( پوستر) .



دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .یوسفی ،ذبیح اله .یزدانی ،جمشید .قاسمی ،سید مهدی .بررسی کارایی کاه برنج طبیعی
و اصالح شده در حذف سرب از محلول های آبی .هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط  .بوشهر( 93/10/18-20 .
چکیده) ( پوستر) .

واحد پژوهش دانشکده

