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مقاالت چاپ شده در مجالت :
 -1جاّذ بسرگاى ،طیبِ ،حسي زادُ ،صذیقِ ،هقایسِ الگَّای خَى ریسی رحوی در خاًن ّای یائسِ تحت َّرهَى ّای
درهاًی جایگسیي ترکیبی هذاٍم ٍ دٍرُ ای ،هجلِ علوی داًشگاُ علَم پسشکی قسٍیي ،سال یازدّن ،شوارُ (3پی
درپی )44پاییس  ،1386صفحات .31-34
 -2جاّذ بسرگاى ،طیبِ ،علیسادُ ،فاطوِ ،هقایسِ اثر هفٌاهیک اسیذ با تراًس آهیک اسیذ بر رٍی بیواراى با ّیپرهٌَرُ ،هجلِ
داًشکذُ پسشکی داًشگاُ علَم پسشکی گیالى ،سال دٍازدّن ،شوارُ  ،47پاییس  ،1382صفحات .39-43
 -3جاّذ بسرگاى ،طیبِ ،بْتاشً ،ادرُ ،هقایسِ رٍش پاپ اسویر بِ تٌْایی ٍ تَام با اسیذ استیک در تشخیص سرطاى دّاًِ
رحن ،هجلِ علوی داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی قسٍیي ،شوارُ  ،28پیَست پاییس  ،1382صفحات
.73-76

 -4جاّذ بسرگاى ،طیبِ ،خشٌَد شریعتی ،هرین ،ظفرقٌذی ،آهٌِ شیریي ،دارابی ،پریسا ،کریوی ،عبذاهلل ،بررسی فراٍاًی
کلًَیساسیَى ٍ آًتی بیَگرام استرپتَکَک گرٍُ  Bدر خاًن ّای باردار ّ 35-37فتِ هراجعِ کٌٌذُ بِ بیوارستاى هْذیِ تْراى در
سال  ،1387پژٌٍّدُ( هجلِ پژٍّشی داًشگبُ علَم پسشکی شْید بْشتی سبل شبًسدّن ،شوبرُ ، 3پی در پی  ، 81صفحبت
139تب 143هرداد ٍ شْریَر1390
-5
1- Jahed Bozorgan, T. Manzouri Lashgari.M. Association of the serum glucose level with
fetal maternal complication of gestational diabetes with insulin therapy. Journal of Acta
Medica Iranica, 2011;49(7): 442-446
طرح های تحقیقاتی :
 -1جاّذ بسرگاى ،طیبِ ،خشٌَد شریعتی ،هرین ،ظفرقٌذی ،آهٌِ شیریي ،دارابی ،پریسا ،کریوی ،عبذاهلل ،بررسی فراٍاًی
کلًَیساسیَى ٍ آًتی بیَگرام استرپتَکَک گرٍُ  Bدر خاًن ّای باردار ّ 35-37فتِ هراجعِ کٌٌذُ بِ بیوارستاى هْذیِ
تْراى در سال  ،1387پژٌٍّدُ( هجلِ پژٍّشی داًشگبُ علَم پسشکی شْید بْشتی سبل شبًسدّن ،شوبرُ ، 3پی در
پی  ، 81صفحبت  139تب 143هرداد ٍ شْریَر1390
 -2جاّذ بسرگاى ،طیبِ ،بْتاشً ،ادرُ ،هقایسِ رٍش پاپ اسویر بِ تٌْایی ٍ تَام با اسیذ استیک در تشخیص سرطاى دّاًِ
رحن ،هجلِ علوی داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی قسٍیي ،شوارُ  ،28پیَست پاییس  ،1382صفحات
73.-76
1- Jahed Bozorgan, T. Manzouri Lashgari.M. Association of the serum glucose level with
fetal maternal complication of gestational diabetes with insulin therapy. Journal of Acta
Medica Iranica, 2011;49(7): 442-446
 -2مقايسه اثر درمانی و عوارض ميزوپروستول مرطوب شده در نرمال سالين و اسيد استيک ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوين،
دوره  ,18شماره  - 5دو ماىنامو آذر و دی 1393

