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اولبررسی ارتباط بین آدپیوکین هاي مرتبط با چاقی و خطر مبتال به سرطان پستانامیريزهره
اولتومور تروفوبالستی محل جفت که دچار عارضه مالفورماسیون شریانی وریدي شدامینی مقدمسهیال

اول1396ماه اول سال 9بررسی وضعیت غربالکري سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز درانصاريمعصومه 
بررسی میزان آکاهی خانمهاي واجد شرایط از اهمیت انجام خودآزمایی پستان و لزوم آموزش آن  انصاريمعصومه 

1395در شهرستان تبریز سال 
اول

اولدر پیشگیري از آنHPVسرطان دهانه رحم و نقش واکسن اورجیمیالد 
اولروند مرگ ناشی از سرطان زنان در آذربایجان شرقیایرانزاد خیابانایلناز 
آزادي طیبه 

میانکوهی
اولبررسی تاثیر داروهاي گیاهی بر درمان سرطان زنان

اولA case report of a giant ovarian serous cystadenoma in pregnancy آگاهژیال 
اولین زندهحاملگی موالر ناکامل در همراهی با یک جنآیتیصدیقه 

اولارتباط بین پتانسیل التهابی رژیم غذایی و سرطان پستانباجالنزهرا 
اولبیومارکرهاي جدید براي تشخیص سرطان پستانباجالنزهرا 
اولComparison of doses to heart in radiotherapy with deepبهروزکیاژاله 
هاي مختلف بیماران در ساب تایپCA15-3 وCEA بررسی فراوانی هاي افزایش تومورمارکرهاي پورعلیلیال 

مبتال به سرطان پستان
اول

اولمقایسه دو درمان در یک کیس کارسینوم یک مطالعه آزمایشی مورد منفردپیرنیابیژن
Sexualجان نثاريشراره dysfunction associated with breast cancer treatmentاول
اولبررسی جنبه هاي مختلف سرطان آندومترجاللیمریم 

بررسی تاثیر یک سیستم سالمت از راه دور مبتنی بر اینترنت بر ظرفیت عملکردي و شناخت در جمشیديفرخنده 
بازماندگان از سرطان سینه

اول

اولدیابت و سرطان هاي زنانجنتی عطاییپدیده 
اولسرطان هاي شایع زنانچوبسازفرشته 
اولماموگرافیچوبسازفرشته 
اولغیرباردارباردار وزناندرمان سرطان پستان درچوبسازفرشته 
اولمزایا و معایب غربالگري در ماموگرافیچوبسازفرشته 

اولماتیکیک بررسی سیست: سالمت معنوي و کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان سینهحاجی رفیعیالناز 
اولبررسی ارتباط بین داروهاي کمک کننده باروري و سرطان هاي زنانهحجتی پور

اولشیردهی و پیشگیري از سرطان پستانحسین پورآذر
کاگاناوا در متاستاز غددلنفاوي و نیاز ارزش پیشگویی کنندگی سیستم درجه بندي مرکز سرطان حسینیمرجان

به لنفادنکتومی در بیماران سرطان رحم
اول

آیا یوگا می تواند به عنوان یک مداخله روانشناسی حمایتی موثر و با تاثیر بر کیفیت زندگی افراد خانبابایی گولمهدي
؟مبتال به سرطان سینه در نظر گرفته شود

دوم

تحلیل پروتئومیکس مقایسه اي بافت سرطان پستان و بافت نرمال مجاور در بیماران تجزیه وخانبابایی گولمهدي
پستانher2 ایرانی مبتال کارسینوم مجرایی منفی 

دوم

متاستاتیک اثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی در زمینه سالمت روان در سرطان پستان غیرخانبابایی گولمهدي
آزمایی بالینی کار

دوم

دومکارکنان پرستاري درباره روش هاي خودآزمایی پستاننقش آموزش در افزایش آگاهی خانبابایی گولمهدي
در درجات متفاوت سرطان پستان و میزان تغیر آن به دنبال Beta-hCGسی سطح سرمی بررخانبابایی گولمهدي

شیمی درمانی 
دوم

دومبررسی تومور مارکرهاي سرطان پستانخانبابایی گولمهدي
دومدر کانسر اندومترFDG PET/CTنقشرضایی علیرضا 

دومتاثیر ماستکتومی و شیمی درمانی بر عملکرد جنسی زنان مبتال به سرطان پستانرضایی آرزو 
دومپاتولوژي و بقا بیومارکرهاي سرطان پستان مقایسه عوامل کلینیکورهبرمحدثه 

دومپی در بیماران واثرات ژل واژینال عسل در بهبود اندکس کولپوسکزمانی بنابمهرانگیز 
دومتلیان تخمدان به سرویکس گزارش یک مورد متاستاز سرطان اپیسعیدشهره 

دومرابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران مبتال به سرطان پستانسهرانفاطمه 
دومارتباط چاقی با خطر بروز سرطان پستان در زنانسهرانفاطمه 
دومافزایش خطر سرطان تخمدان در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیکسهرانفاطمه 

هاي زنان علمی سرطانکنگرههشتمینشده دررفتهیمقاالت پذستیل

تهران،ختگانیفرهمارستانیب، 1397ایران، اردیبهشت



بدون تخلیه رحم قبل از مقایسه نتایج هیستروسکپی اوپراتیو در بیماران با خونریزي فعال با وسیاح ملی منیژه 
انجام پروسیجر

دوم

دومدرمان سرطان پستان با رویکرد هدف گیري گیرنده استروژنشاطرمدمهديمح
دومHPVواکسنشکريسمیه
دومانفورماتیک پرستاريصانعی پورژیال 
دوماثربخشی پروتون درمانی در برابر رادیوتراپی با پرتوهاي فوتونی براي درما سرطان پستانظریفیشیوا
دومنتایج سمیت حاد در بیماران مبتال به سرطان پستان درمان شده با پروتون درمانیظریفیشیوا

دومالپاراسکوپی در سرطان اندومترعربملیحه 
آیا مصرف ریزمغذي ها می تواند از سرطان شایع هاي زنان : تغذیه و پیشگیري از سرطانعزیزيمریم 

؟پیشگیري کنند
دوم

Comparing the outcomes of fast track hysterectomy and routineعلمی زادهخدیجه 
abdominal hysterectomy

دوم

دومFertility sparing surgery in clear cell carcinoma of the cervixعلمی زادهخدیجه 
دومزنان شهري ایراني خودآزمایی پستان و ماموگرافی در میان آگاهی و نگرش دربارهغفرانی پورفضل اهللا 
دوماتولوژیک آن در بیماران ارجاع شده به بیمارستان پپی و نتایج هیستوولپوسکوبررسی علل انجام کغالمیحمیده 
دومسینوما بعد از زایمانخطاي تشخیصی در کوریوکارفرازستانیانمرجانه 

یکنواختی در رادیوتراپی متعاقب برداشتن پستان به علت وجود پورت فلزي در گسترش غیرفرزانگانزهرا
دهنده بافت

دوم

دوممکانیزم مولکولی مالتونین براي درمان سرطان تخمدانفالحسمیه 
دومهاي ایمن تشخیص سرطان پستان در بارداري روشفالحسمیه
سومتاثیر ورزش در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستانفالحسمیه 
سومبررسی روند تغیرات بروز سرطان دهانه رحم در ایران کاظمیزهره 
Positive peritoneal cytology as a predictor of prognosis in early stageکاظمیزهره

of endometrioid adenocarcinoma
سوم

Theکاظمیزهره impact of lymphovascular space invasion on recurrence and
survival in Iranian patients with early stage endometrial cancer

سوم

Preoperative monocyte count is a mirror of tumor characteristics andکاظمیزهره
recurrence in endometrial carcinoma

ومس

Placentaکاظمیزهره percreta in the uterus fundus at the second trimester: a case
report

سوم

سومایی و سرطان هاي پستان و اندومتریالي پیروي از الگوي رژیم مدیترانهرابطهمازندرانیان فردمحمدرضا
محمدیان مهدیس 

امیري 
سومتشخیص و مدیریت سرطان پستان در دوران بارداري توسط تیم چند رشته 

سومتحلیل کیفی ادراکات زنان مبتال به سرطان از رفتارهاي مرتبط با سالمتمردانی حمولهمرجان
سومسرطان دهانه رحم و پیشگیري از آنمرعشیمریم  
سومتاثیر معنویت بر زندگی زنان بهبود یافته از سرطان پستانمعافیفرنوش
Uses of nonmedical methods in management of depressionمعافیفرنوش and

anxiety in women with breast cancer
سوم

کنولوژي خارج سلولی در پالسماي بیماران سرطان سینه با استفاده از تmir-155 بررسی مالصالحیحمیدرضا 
نانوزیست حسگر

سوم

سومPalliative care for cancer patientsمالیريرضا
سومبررسی اعتبار نمونه برداري اندومتر با پایپل در خونریزي غیرطبیعی رحمی زنان یائسهنجیبفاطمه  

سومهاي ژنیکولوژي لون در زنان با شرح حال سرطانوغربالگري سرطان کنوذريندا
سومچاقی و سرطان سینه سه گانه منفی نیکخواهسمیه 
سومدر پیشگیري از سرطان پستانDویتامین نیکخواهسمیه 
نیلی فاطمه 

احمدآبادي
ي مقطعی مطالعه: تلیانی تخمداندر تومورهاي بوردرالین و بدخیم اپیher2برسی فراوانی بروز 

گذشته نگر و مروري 
سوم

سومبررسی عوامل خطر سرطان پستان در ایرانواحدنصیرياحمد 
سوم؟دهدآیا اندومتریوز خطر ابتال به کانسر تخمدان را افزایش مییوسف لوسمانه 
سوماندومتریوز و خطر ابتال به کانسر پستانیوسف لوسمانه 
سومخیم حاملگیدر بیماران کم خطر ترفوبالستیک بدAدرمان ترکیبی متوترکسات و ویتامین یوسفیزهره 
سومخطاي تشخیصی در کوریوکارسینوما پس از زایمان: گزارش یک موردیوسفیزهره 


