فهرست مقاالت فارسی مرکز تحقیقات سرطان در سال 9831
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صدوقی،ح ر  ,اله وردی،م  .ندائی ،ح  .بررسی دوز نسبی ارگان های حساس در درمان رادیوتراپی پروستات با استفاده از دوزیمتر  MAGIC.مجله فیزیک پزشکی
ایران1831 ,
خوری ،و .نجفی،س  .علیزاده،ع م .اثرات وابسته به سرعت آنتی اریتمی چرخشی گره دهلیزی-بطنی سیمواستاتین در مدل گره دهلیزی بطنی ایزوله خرگوش.
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.1831 ,
روشنائی  ،ق  ,کاظم نژاد  ،ا ,صدیقی  ،ص ,براورد بقای بیماران مبتال به سرطان معده جراحی شده در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران و تعیین عوامل
موثر بر آن .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان.1831 ,
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فتاح،ط  ,ساری،ع ا ,حق دوست،ع ا ,زنده دل،ک ,بررسی دیدگاه پژوهشگران و مسئولین نشریات علوم پزشکی ایران در خصوص شرایط و تعریف نویسنده و اصول
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اخالقی مربوطه در انتشار مقاالت علوم پزشکی .حکیم.1831 ,
عمرانی پور  ،ر ,کلهر  ،م ,ربانی ،ع ,امینیان،ع  .بررسی میزان دی دایمر پالسما و تعدادی از فاکتورهای خونی در بیماران مبتال به سرطان معده و مقایسه با گروه
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شاهد در بیمارستان امام خمینی تهران در سالهای  1835و  .1831نشریه جراحی ایران.1831 ,
خوری،و ,آزادبخت،م  .نایب پور،م  .علیزاده،ع م  .اثرات الکتروفیزیولوژیک وابسته به سرعت زعفران بر روی پتانسیل عمل میدانی خارج سلولی قلب جداشده
خرگوش در شرایط برون تنی .فصلنامه گیاهان داروئی.1831 ,
محمودی،م .آقامحمدی،ا .قادری،ح  .پاسخ ایمنی همورال نسبت به آنتی ژن های واکسن پلی ساکارید پنوموکوکال در بیماران طحال برداری شده .مجله علمی
دانشکده علوم پزشکی گرگان.1831 ,
قهرمان اصل،ر .ندائی ،ح .بلوری ،ب .اربابی ،ع  .دوزیمتری باریکه الکترونی در فانتومهای الیه ای ناهمگن به کمک دوزیمتر ژل پلیمر نورموکسیک .مجله فیزیک

پزشکی ایران.1831 ,
عقیلی  ،م .مشتاقی  ،م .سمیعی ،ف .عصمتی ،ا  .مقایسه درمان رادیوتراپی به روش قراردادی و سه بعدی در بیماران مبتال به کانسر معده .مجله دانشکده پزشکی
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تهران.1831 ,
عقیلی  ،م .بابائی ،م .آزموده ،ف .فرهان ،ف .حداد  ،پ  .سلکوکسیب همراه با کمورادیوتراپی نئوادجوانت در بیماران مبتال به آدنوکارسینوم رکتوم مرحله  2و .8
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علیزاده،ع م .رستمیان،ع .سعیدپور،خ  .فراوانی تداخالت داروئی در بیماران بستری در سه بیمارستان شهر تهران .مراقبتهای نوین.1831 ,
خوری،و .آزادبخت،م .نایب پور ،م .علیزاده،ع م  .اثرات الکتروفیزیولوژیک وابسته به سرعت زعفران بر روی پتانسیل عمل میدانی خارج سلولی قلب جداشده
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مجله دانشکده پزشکی تهران.1831 ,

خرگوش در شرایط برون تنی .فصلنامه گیاهان داروئی.1831 ,
حداد،پ .مشتاقی،م .کاظمیان ،ع .جمالی زواره ،م  .بقای درازمدت به دنبال دو عود و سه بار رادیوتراپی در یک بیمار مبتال به کانسر نازوفارنکس :گزارش موردی.
مجله دانشکده پزشکی تهران.1831 ,

امیر زرگر،عا .محمودی،م .نحوی،ه .کسائیان ،ا .مطالعه وابستگی الل های ژن های (HLA-DRB/DQA1/DQB1),و سرطان پستان .مجله دانشکده
پزشکی تهران.1831 ,

