
IDنامعنوان مقاله (پارسی)تاریخ
2655:27 فریبامان کانسر اندومتر پیشرفته و عوددرسخنرانی اصلی ب٫ظ
2643:35 محدثهزنان پیشگیري کند؟سرطان شایع هايتغذیه و پیشگیري از سرطان: آیا مصرف ریزمغذي ها می تواند از سخنرانی اصلی ب٫ظ
26211:47 لزوم آموزش آن در مراکز بهداشتی درمانی یزان آگاهی خانمهاي واجد شرایط از اهمیت انجام خود آزمایی پستان وبررسی مسخنرانی اصلی ق٫ظ

95تبریز در سال 
معصومه

26111:40 معصومهپستانبررسی میزان آگاهی و مراجعه خانمهاي واجد شرایط جهت انجام معاینات کلینیکیسخنرانی اصلی ق٫ظ
2600:46 مهرانگیزLSILوASC-H ل عسل در بهبود اندکس کولپوسکوپی رید در بیماران بااثرات ژل واژیناسخنرانی اصلی ق٫ظ
2590:33 مهرانگیزLSILوASC-H اثرات ژل واژینال عسل در بهبود اندکس کولپوسکوپی رید در بیماران باسخنرانی اصلی ق٫ظ
2580:25 مهرانگیزLSILوASC-H اثرات ژل واژینال عسل در بهبود اندکس کولپوسکوپی رید در بیماران باسخنرانی اصلی ق٫ظ
2573:37 1396 ,11 اسفند منیژهتخلیه رحم قبل از انجام پروسیجرستروسکپی اوپراتیودر بیماران با خونریزي فعال با و بدونمقایسه نتایج هیسخنرانی اصلی ب٫ظ
2561:56 1396 ,11 اسفند النازسی سیستماتیکسالمت معنوي و کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان سینه: یک بررسخنرانی اصلی ب٫ظ
2554:36 1396 ,11 اسفند فاطمهدرباره خودآزمایی پستان و ماموگرافی در میان زنان شهري ایرانآگاهی و نگرش سخنرانی اصلی ق٫ظ
2543:24 1396 ,11 اسفند ایلناز1395-1393روند مرگ ناشی از سرطان زنان در استان آذربایجان شرقی سخنرانی اصلی ق٫ظ
2532:25 1396 ,11 اسفند منیرهپستان(مروري سیستماتیک)ال به سرطانتاثیرماستکتومی وشیمی درمانی برعملکرد جنسی زنان مبتسخنرانی اصلی ق٫ظ
2522:00 1396 ,11 اسفند منیرهارتباط چاقی باخطر بروز سرطان پستان در زنان(مروري سیستماتیک)سخنرانی اصلی ق٫ظ
2511:55 1396 ,11 اسفند منیره(یستماتیکسرابطه ي بین حمایت اجتماعی وافسردگی دربیماران مبتال به سرطان پستان(مروريسخنرانی اصلی ق٫ظ
2501:36 1396 ,11 اسفند رعنادر پیشگیري از آنHPVسرطان دهانه رحم و نقش واکسنپوسترق٫ظ
2481:27 1396 ,11 اسفند مرجانبررسی ارتباط بین داروهاي کمک کننده باروري و سرطان هاي زنانهسخنرانی اصلی ق٫ظ
2471:12 1396 ,11 اسفند زهرهبررسی اتباط بین آدپیوکین هاي مرتبط با چاقی و خطر ابتال به سرطان پستانسخنرانی اصلی ق٫ظ
24511:40 1396 ,10 اسفند وحیدبررسی عوامل خطر سرطان پستان در ایرانپوسترب٫ظ
24410:24 1396 ,10 اسفند فاطمهافزایش خطر سرطان تخمدان در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیکپوسترب٫ظ
2429:15 1396 ,10 اسفند مریمبررسی جنبه هاي مختلف سرطان اندومترسخنرانی اصلی ب٫ظ
2418:09 1396 ,10 اسفند منصورر گسترش دهنده بافت : مطالعه مروريدغیریکنواختی دز در رادیوتراپی متعاقب برداشتن پستان به علت وجود پورت فلزيسخنرانی اصلی ب٫ظ
2407:27 1396 ,10 اسفند پدیدهدیابت و سرطانهاي زنانپوسترب٫ظ
2395:40 1396 ,10 اسفند علیرضادر کانسر اندومترFDG PET/CT نقشپوسترب٫ظ
2384:57 1396 ,10 اسفند مهدیسمورد و بررسی ادبیاترشگزا-تشخیص و مدیریت سرطان پستان در دوران بارداري توسط تیم چند رشته اي گزارش مورديب٫ظ
2373:49 1396 ,10 اسفند بهارهبررسی اختالل عملکرد جنسی در زنان مبتال به سرطان پستانسخنرانی اصلی ب٫ظ
2343:03 1396 ,10 اسفند آذرورزش و پیشگیري از سرطان پستان: مقاله مروريپوسترق٫ظ
2332:58 1396 ,10 اسفند آذرشیردهی و پیشگیري از سرطان پستان: مقاله مروريپوسترق٫ظ
2322:57 1396 ,10 اسفند مجیدبررسی تومور مارکرهاي سرطان پستانپوسترق٫ظ
2312:54 1396 ,10 اسفند دنبال شیمی درمانی طی سال هاي تغییر آن بهدر درجات متفاوت سرطان پستان و میزانβ-HCG بررسی سطح سرمیپوسترق٫ظ

در استان زنجان89-1388
رضا

2302:51 1396 ,10 اسفند رضا2009پستان، زنجان کارکنان پرستاري درباره روش هاي خودآزمایینقش آموزش در افزایش آگاهیپوسترق٫ظ
2292:48 1396 ,10 اسفند رضامتاستاتیک: کارآزمایی بالینیاثربخشی آموزش مهارت هاي زندگی در زمینه سالمت روان در سرطان پستان غیرپوسترق٫ظ
2282:44 1396 ,10 اسفند در بیماران ایرانی مبتال به کارسینوم تجزیه و تحلیل پروتئومیکس مقایسه اي بافت سرطان پستان و بافت نرمال مجاورپوسترق٫ظ

پستانHER2 منفیمجرایی
رضا

2271:34 1396 ,10 اسفند بر کیفیت زندگی افراد مبتال به سرطان سینه ، در آیا یوگا می تواند به عنوان یک مداخله روانشناختی حمایتی موثر و با تأثیرپوسترق٫ظ
نظر گرفته شود؟

رضا

2260:57 1396 ,10 اسفند سیده مریمپستانبررسی درمانهاي مکمل و تاثیرآن برعالئم جسمانی و روانی درمبتالیان به سرطانسخنرانی اصلی ق٫ظ
2247:41 1396 ,9 اسفند سمیهیري از سرطان پستان: مطالعه مروريدر پیشگDویتامینسخنرانی اصلی ب٫ظ
2235:25 1396 ,9 اسفند معصومه95تبریز در سال بررسی میزان آگاهی خانمهاي واجد شرایط از اهمیت انجام پاپ اسمیردر شهرستانسخنرانی اصلی ب٫ظ
2225:13 1396 ,9 اسفند معصومه95تبریز در سال بررسی میزان آگاهی خانمهاي واجد شرایط از اهمیت انجام پاپ اسمیردر شهرستانسخنرانی اصلی ب٫ظ
2214:47 1396 ,9 اسفند سمیهگانه منفی: مطالعه مروريسرطان سینه سهچاقی وسخنرانی اصلی ب٫ظ
2202:32 1396 ,9 اسفند معصومه96سال ماهه اول9شگاه علوم پزشکی تبریز دربررسی وضعیت غربالگري سرطان پستان دانصلی سخنرانی اب٫ظ
2191:01 1396 ,9 اسفند معصومه96سال ماهه اول9بررسی وضعیت غربالگري سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز درسخنرانی اصلی ب٫ظ
2183:38 1396 ,9 اسفند طیبهبررسی تأثیر داروهاي گیاهی بر درمان سرطان هاي مرتبط با زنانسخنرانی اصلی ق٫ظ
2173:10 1396 ,9 اسفند زهرههاي کشوري سرطانطان دهانه رحم در ایران: مطالعه مبتنی بر دادهبررسی روند تغییرات بروز سرسخنرانی اصلی ق٫ظ
2162:33 1396 ,9 اسفند سمیهیک مطالعه مروري:HPV واکسنسخنرانی اصلی ق٫ظ



2151:22 1396 ,8 اسفند رضوانرف قرص هاي پیشگیري از بارداري و سرطان دهانه رحمبررسی ارتباط مصسخنرانی اصلی ق٫ظ
2141:15 1396 ,8 اسفند محمد رضااندومتریالرابطه پیروي از الگوي رژیم مدیترانه اي و سرطان هاي پستان و سخنرانی اصلی ق٫ظ
2131:14 1396 ,8 اسفند رضوانآیودي و سرطان دهانه رحمبررسی ارتباطسخنرانی اصلی ق٫ظ
21211:17 1396 ,7 اسفند اسماءتکنولوژي نانوزیست حسگرخارج سلولی در پالسماي بیماران سرطان سینه با استفاده ازmiR-155 بررسیسخنرانی اصلی ب٫ظ
21012:34 1396 ,7 اسفند سیده الهامتخمدان، مطالعه ي مقطعی گذشته نگر و مروريی تلیالیدر تومومورهاي بوردرالین و بدخیم اپher2 بررسی فراوانی بروزسخنرانی اصلی ب٫ظ
2085:22 1396 ,7 اسفند محمدمهديدرمان سرطان پستان با رویکرد هدف گیري گیرنده استروژن: مقاله مروريسخنرانی اصلی ق٫ظ
2061:47 1396 ,7 اسفند فرخندهشناخت در بازماندگان از سرطان سینهبررسی تأثیر یک سیستم سالمت از راه دور مبتنی بر اینترنت بر ظرفیت عملکردي وسخنرانی اصلی ق٫ظ
2056:28 1396 ,6 اسفند فرشتهمزایا ومعایب غربالگري در ماموگرافی.سخنرانی اصلی ب٫ظ
2046:51 1396 ,6 اسفند سهیالتومور تروفوبالستی محل جفت که دچار عارضه مالفورماسیون شریانی وریدي شدگزارش مورديق٫ظ
2034:50 1396 ,5 اسفند فرشتهدرمان سرطان پستان در باردار وغیر باردارسخنرانی اصلی ب٫ظ
2024:42 1396 ,5 اسفند فرشتهسرطانهاي شایع زنانسخنرانی اصلی ب٫ظ
2013:15 1396 ,3 اسفند فرشتهماموگرافیپوسترب٫ظ
2002:51 1396 ,3 اسفند سمیهتأثیر ورزش در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستانپوسترب٫ظ
1992:24 1396 ,3 اسفند سمیهروشهاي ایمن تشخیص سرطان پستان در بارداريپوسترب٫ظ
1982:49 1396 ,3 اسفند یهسممکانیزم مولکولی مالتونین براي درمان سرطان تخمدانپوسترق٫ظ
1972:31 1396 ,3 اسفند محدثهبیومارکر هاي سرطان پستانمقایسه عوامل کلینیکو پاتولوژي و بقاپوسترق٫ظ
1968:46 1396 ,1 اسفند به بیمارستان آیت اهللا موسوي زنجان در دهبررسی علل انجام کولپوسکوپی ونتایج هیستوپاتولوژیک آن در بیماران ارجاع شسخنرانی اصلی ب٫ظ

2012-2017سال 
بهناز

1946:15 بهمن 30, 1396 محمدرضااَنفورماتیک پرستاري: موضوعات و چالش هاپژوهش و نوآوريب٫ظ
1933:42 1396 ,30 بهمن شیوادرمانی: یک مطالعه مرورينتایج سمیت حاد در بیماران مبتال به سرطان پستان درمان شده با پروتونسخنرانی اصلی ق٫ظ
1923:38 1396 ,30 بهمن شیواسرطان پستان: یک مطالعه مرورياثربخشی پروتون درمانی در برابر رادیوتراپی با پرتوهاي فوتونی براي درمانسخنرانی اصلی ق٫ظ
1913:37 1396 ,28 بهمن زغددلنفاوي ونیاز به لنفادنکتومی در درمتاستا( KCC)ارزش پیشگویی کنندگی سیستم درجه بندي مرکز سرطان کاگاناواسخنرانی اصلی ب٫ظ

بیماران سرطان رحم
سیده 
مرجان

1903:17 1396 ,28 بهمن فاطمه زنان یائسهبررسی اعتبار نمونه برداري اندومتر با پایپل در خونریزي غیر طبیعی رحمیسخنرانی اصلی ب٫ظ
سادات

1890:32 بهمن 25, 1396 زهراارتباط بین پتانسیل التهابی رژیم غذایی و سرطان پستاننی اصلی سخنراق٫ظ
1880:20 بهمن 25, 1396 زهرابیومارکرهاي جدید براي تشخیص سرطان پستانسخنرانی اصلی ق٫ظ
1863:15 بهمن 22, 1396 ندامرور مقاالتد وغربالگري سرطان کلون در زنان با شرح حال سرطانهاي ژنیکولوژي ، بررسی موارسخنرانی اصلی ب٫ظ
18510:23 1396 ,18 بهمن ملیحهمرور متون پزشکی: الپاروسکوپی در سرطان آندومترسخنرانی اصلی ب٫ظ
1844:59 1396 ,18 بهمن شهرهگزارش یک مورد متاستاز سرطان اپی تلیال تخمدان به سرویکسسخنرانی اصلی ب٫ظ
1834:51 بهمن 18, 1396 مرجانهد از زایمان: گزارش یک موردخطاي تشخیصی در کوریوکارسینوما بعسخنرانی اصلی ب٫ظ
1822:13 بهمن 18, 1396 زهرهحاملگیدر بیماران کم خطر ترفوبالستیک بدخیمA درمان ترکیبی متوترکسات وویتامینسخنرانی اصلی ب٫ظ
1814:49 بهمن 15, 1396 صدیقهحاملگی موالر ناکامل در همراهی با یک جنین زنده: گزارش مورديسخنرانی اصلی ب٫ظ
1804:34 1396 ,15 بهمن بیماران مبتال به سرطان پستان در ساب تایپ ها ي مختلفCA15-3 وCEA ومورمارکرهايبررسی فراوانی افزایش تسخنرانی اصلی ب٫ظ

متاستاتیک
لیال

1783:09 بهمن 9, 1396 فرنوش-سخنرانی اصلی ق٫ظ
1773:02 بهمن 9, 1396 وشفرنتاثیر معنویت بر زندگی زنان بهبود یافته از سرطان پستانسخنرانی اصلی ق٫ظ
1765:04 بهمن 8, 1396 بیژنمقایسه دو درمان در یک کیس کارسینوم، یک مطالعه آزمایشی مورد منفردگزارش مورديب٫ظ
1755:06 1396 ,29 دي Comparison of doses to heart in radiotherapy with deep inspiration breath-hold and freeسخنرانی اصلی ب٫ظ

breathing for left-sided breast cancer
باقر

1725:32 1396 ,15 دي سمانهاندومتریوز و خطر ابتال به کانسر پستانسخنرانی اصلی ب٫ظ
1714:55 1396 ,15 دي سمانهآیا اندومتریوز خطر ابتال به کانسر تخمدان را افزایش میدهد؟سخنرانی اصلی ب٫ظ
1693:52 1396 ,2 آذر مریم سرطان دهانه رحم و پیشگیري از آنسخنرانی اصلی ق٫ظ

السادات
1674:20 1396 ,29 آبان مرجانتحلیل کیفی ادراکات زنان مبتال به سرطان از رفتارهاي مرتبط با سالمتسخنرانی اصلی ب٫ظ


