
تشادهب   هدکشناد   EDO مرتحم لوئسم  يرفص  ایور  رتکد  مناخراکرس   

مارتحا مالس و  اب 

ریز لودج  حرش  هب  لاس 1399  رد  یمومع  تشادهب  هورگ  یملع  تایه  مرتحم  ياضعا  طسوت  هدش  رازگرب  ياه  بالک  لانروژ  هلیسونیدب 

: ددرگ یم  مالعا  روضح  هب 

فیدر بالک  لانروژ  ناونع  ناگدننک  تکراشم  رازگرب   
هدننک

خیرات  
يرازگرب

1 

evaluating the preferences of kermanshah university of 
medical sciences students about thecontracts for work in
deprived areas, using the discrete choice expriment (DCE
) mehod
 

رتکد ییاضر -  راتس  رتکد  نیتم - یمرک  دازهب  رتکد 
دمحم یناطلس -  نیهاش  رتکد  یفوص -  ملسم 
یمومع تشادهب  مرت 8  نایوجشناد  یمیهاربا - 

رتکد
یلع
یمظاک
ینایرک

99/9/2

2 

investigation of inequality in catastrophic health expenditures

and affecting factors in iranian houseeholds after the

implementation of health sector evolution plan

رتکد ییاضر -  راتس  رتکد  نیتم - یمرک  دازهب  رتکد 
دمحم یناطلس -  نیهاش  رتکد  یفوص -  ملسم 
یمومع تشادهب  مرت 8  نایوجشناد  یمیهاربا - 

رتکد
یلع
یمظاک
ینایرک

99/9/23

فرصم 3 زا  یشان  ياه  تیمومسم  يداصتقا  راب  دروآرب  کیژولویمدیپا و  یسررب   
1397 لاس رد  هاشنامرک  ناتسا  رد  یشحو  ياه  چراق 

رتکد ییاضر -  راتس  رتکد  نیتم - یمرک  دازهب  رتکد 
دمحم یناطلس -  نیهاش  رتکد  یفوص -  ملسم 
یمومع تشادهب  مرت 8  نایوجشناد  یمیهاربا - 

رتکد
یلع
یمظاک
ینایرک

99/11/5

هاشنامرک 4 رهش  ياهناتسرامیب  هب  هدننک  هعجارم  نارامیب  تاحیجرت  جارختسا   
يرتسب تامدخ  تیفیک  اب  طبترم  ياه  هفلوم  هرابرد 

رتکد ییاضر -  راتس  رتکد  نیتم - یمرک  دازهب  رتکد 
دمحم یناطلس -  نیهاش  رتکد  یفوص -  ملسم 
یمومع تشادهب  مرت 8  نایوجشناد  یمیهاربا - 

رتکد
یلع
یمظاک
ینایرک

99/11/13

تیعمج 5 نایم  رد  تمالس  يراهظا  دوخ  رد  یعامتجا  - يداصتقا يرباربان   
هاشنامرک رهش  رد  یمومع 

 - ینایرک یمظاک  یلع  رتکد  نیتم - یمرک  دازهب  رتکد   
دمحم یناطلس -  نیهاش  رتکد  یفوص -  ملسم  رتکد 

یمومع تشادهب  مرت 8  نایوجشناد  یمیهاربا - 

رتکد
راتس

ییاضر
99/8/18

6 
mothers willingness to accept and pay for vaccines to

their children in western iran: a contingent valuation study

  

 - ینایرک یمظاک  یلع  رتکد  نیتم - یمرک  دازهب  رتکد   
دمحم یناطلس -  نیهاش  رتکد  یفوص -  ملسم  رتکد 

یمومع تشادهب  مرت 8  نایوجشناد  یمیهاربا - 

رتکد
راتس

ییاضر
99/10/27 

7 

Decomposing socioeconomic inequality in metabolic

syndrome: A Cross-setional analysis of the RaNCD Cohort

study

 

رتکد ییاضر -  راتس  رتکد  نیتم - یمرک  دازهب  رتکد   
دمحم یناطلس -  نیهاش  رتکد  ینایرک -  یمظاک  یلع 

یمومع تشادهب  مرت 8  نایوجشناد  یمیهاربا - 

رتکد  
ملسم
یفوص

99/10/8 

   

 :  7/703/334/پ هرامش

 :  1400/2/7  خیرات

 : درادن تسویپ  

 



8 

socioeconomic inequality in dental caries experience

expressed by the significantcaries index: cross-sectional

results from the RaNCD Cohort study

  

رتکد ییاضر -  راتس  رتکد  نیتم - یمرک  دازهب  رتکد   
 - یناطلس نیهاش  رتکد  یینایرم -  یمظاک  یلع 

یمومع تشادهب  مرت 8  نایوجشناد  یمیهاربا -  دمحم 

رتکد  
ملسم
یفوص

99/11/4

  
: هب تشونور   

یمومع   تشادهب  مرتحم  هورگ  سانشراک  یمیهاربا  دمحم  ياقآ  بانج  * 

ینایرک  یمظاک  یلع  رتکد 

یمومع تشادهب  هورگ  ریدم 

   

 :  7/703/334/پ هرامش

 :  1400/2/7  خیرات

 : درادن تسویپ  

 


