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  فارسی توسط دکتر احمد رضا مبین مقاالت منتشر شده
  

  روز 

یف
رد

  

سال   صفحه  شماره  دوره  نام نشریه  عنوان مقاله  )گان(نویسنده
  چاپ

1  

دکتر ،  نژاد يدکترزهرا احمد
،  نیاحمدرضــــــــامب 

ــاکریدکترآم ــن یمینــ ،    ایــ
    لدایرضایدکترعل

در بیمـاران    Th1-Th2بررسی سـیتوکینهاي  
ــه   ــام   Sepsisمبــتال  ب در بیمارســتانهاي  ام

و دکتر شـریعتی       در سـالهاي   ) ره(خمینی 
1384-1383.   

مجله دانشکده 
  65  2  18-12  1386  (ISC)پزشکی تهران

2  

دکتــــر محبوبــــه حــــاجی 
ــدالباقی ــین    عب ــر حس ، دکت

،دکتـر مهرنـاز     علی عالیشـاه 
دکتـر احمـد   ،   رسولی نژاد

نرضا مبی   

 سیتوبرکلـــوز ومیکوبـــاکتریما PCR یبررســـ
)MTB-PCR (مبـتال بـه سـل     مارانیخون ب

) ره (  ینیامام خم مارستانیمراجعه کننده به ب
  1383-1384در سال 

پژوهشی -مجله علمی
دانشکده پزشکی 

  (ISC)تهران
65  11  12-6  1386  

3  

دکتـر   دکتر محمـد عباسـی،  
دکترامیـر   ،ناحمد رضا مبی

مجلسی، دکتر ناصر کمالیـان،  
  دکتر علیرضا منصف 

 HER-2/neuو  p53بررسی بیان موتاسـیون  
در بیماران مبتال به سرطان معده و ارتباطپیش 

  آگهی بیماري

پژوهشی  -مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی 

  (ISC)همدان
15  3  10-5  1387  

4  

   ندکتر احمـد رضـا مبـی ،
دکتـر  دکتر سیروس جعفري، 

ــدالباق  ــاجی عب ــه ح ی، محبوب
دکتــر علــی علیپــوران، دکتــر 
ــر   علــی اصــغر ســعیدي، دکت

  پیمان عینی

مقایســه غلظــت پالســمائی مــس و روي در    
  بیماران مبتال به بروسلوز با گروه کنترل

پژوهشی  -مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی 

  (ISC)همدان
15  2  26 -23  1387  

5  
   ندکتر احمـد رضـا مبـی ،

  دکتر صفر شمس
 ییشـگو یعامـل پ  کیـ  یسـرم  نیتون یپروکلس

مبـتال بـه    مـاران یکننده پاسخ بـه درمـان در ب  
  ICUدر  يبستر الیباکتر سیسپس

پژوهشی -مجله علمی
دانشکده پزشکی 

  (ISC)تهران
68  2   5-110   1389  

6  

   ندکتر احمـد رضـا مبـی، 
دکتر عبـاس زمانیـان، دکتـر    
محمود فرشچیان، دکتر اکـرم  

   یزدانفرانصار، دکتر آمنه 

ـ  يلـور یپ کوباکتریسروپرواالنس هل سهیمقا  نیب
پژوهشی  -مجله علمی  دچار آکنه روره آسه با افراد سالم مارانیب

دانشگاه علوم پزشکی 
  (ISC)زنجان

18  72  76-71  1389  

7  
ندکتر احمد رضا مبی ،

 دکتر صفر شمس

 امدیدر شدت و پ نیتون ینقش پروکلس
مبتال به  مارانیدر ب الیباکتر یعفون يهایماریب

 ICUدر  سیسپس

 -مجله علمی 
دانشگاه علوم پژوهشی 
 (ISC)قم پزشکی

5 2  86-82 1390   

8  

دکتر دکتر پیمان عینی، 
دکتر  احمد رضا مبین،

  مهدي آقاشریف

بررسی اهمیت تشخیص آزمایشگاهی 
در مقایسه  Aاسترپتوکوك بتا همولیتیک گروه

با یافته هاي بالینی در تشخیص گلودرد 
استرپتوکوکی و درمانهاي آنتی باکتریال غیر 

  ضروري

پژوهشی  -مجله علمی
دانشگاه (طب جنوب
 )بوشهر علوم پزشکی

(ISC)  

15 1  67 -351 1391  
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9  
 دکتر احمد رضا مبین،

  فرهادي نسب... عبدا دکتر
مقایسه فراوانی افسردگی در معتادان تزریقی  

HIV مثبت و منفی  

 یپژوهش یمجله علم
 یدانشگاه علوم پزشک

  (ISC)النیگ
19 76  76 -71 1389  

10  

  ،  جزء پناه ژهیدکتر من
، نیدکتر احمد رضا مب

 هیسام ،یکرم افسانه دکتر
   ياحد

سونداژ  مارانیدر ب يدوریکاند  یفراوان یبررس
  ژهیو يدر  بخش مراقبتها يشده بستر

 یپژوهش یمجله علم
 یدانشگاه علوم پزشک

  (ISC)کرمان
18 3  34-228 1390  

11  
دکتر نادي، دکتر نکویی، 
، دکتر احمدرضا مبین

  دکترمقیم بیگی 

بررسی علل پنومونی بیمارستانی در بخش هاي 
  مراقبت ویژه بیمارستانهاي آموزشی همدان

 یپژوهش یمجله علم
 یدانشگاه علوم پزشک

  (ISC)همدان
18 1  32-26 1390  

12  
  ، یمنیژه جزء پناه

  ، احمد رضا مبین
  سمانه حمزه لوافسانه کرمی،

فراوانی سیاه سرفه در بالغین مبتال به سرفه 
  طول کشیده

 یپژوهش یمجله علم
 یدانشگاه علوم پزشک

  (ISC)اهواز
10 4  401-395  1390  

13  
  ،یافسانه کرم

 ، یجزء پناه،نیمباحمد رضا 
   یساروخان

در درمان  دیکواستروئیتجویز کورت ریتاث یبررس
  مبتال به بروسلوز مارانیب

 یپژوهش یمجله علم
 یدانشگاه علوم پزشک

  (ISC)اراك
14 6  84 -78 1390  

14  

، نیدکتر احمد رضا مب
 ، یحسن ریام اریدکترشهر

،  دکترعباس یآرش نکوئدکتر
  ینکوئ، دکتر بابک یگیب میمق

عفونت ادراري بیمارستانی در بخش مراقبت 
  87-88هاي ویژه همدان 

پژوهشی  -مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی 

  20 79  102-94 1391  (ISC)زنجان

15  

دکتر فرزانه دکتر پیمان عینی،
، دکتر احمدرضا اثنی عشري

دکتر مهدي حسن ، مبین
    زاده

خصوصیات بالینی، آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک 
یک : بیماران مبتال به بروسلوزیس در استان همدان

  گزارش کوتاه: بیمار 230مطالعه گذشته نگر روي 

 یپژوهش -یمجله علم
دانشکده پزشکی 

  70 2  5 -130  1391  (ISC)تهران

16  
  ،  فرناز محمدیان

  مبین احمدرضا 
مقایسه تفاوت در عفونت پس از سزارین به 

آنتی بیوتیک رژیم پیشگیرانه  دنبال استفاده از
  تک دوز در مقابل سه دوز

  جنوب فصلنامه طب
 دانشگاه علوم پزشکی

  (ISC)بوشهر
16 1  36 -29  1392  

17  

 ،نیمحمد رضا مب ،يرعلویام
، پور یقل،ینورصالح ،یطلوع

   ،پور یغالمعل
  نیاحمد رضا مب

دچار  مارانیدر ب یسوختگ امدیو پ يولوژیدمیاپ
مطالعه گذشته  کی: النیدر استان گ یسوختگ
  ماریب 2274 ينگر رو

پژوهشی  -مجله علمی
 دانشگاه علوم پزشکی

  7 5  41-35   1392  (ISC)قم

18  

، انیفرناز محمد،نیاحمدرضامب
مظلوم زاده، عبدالرضا  دهیسع

، يسرور میزاده، رح لیاسماع
 یمانیسل دی، سعیصواب دهیسپ

، یخسروشاه یخدام بایپور، فر
  میکر یبهرام حاج

 يدر خانم ها Bبررسی سروپرواالنس هپاتیت 
 یدرمان یباردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت

 شهرستان زنجان    

پژوهشی  -مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی 

 22 93  104-96 1393  (ISC)زنجان

   
  



٣  
 

  :انگلیسی توسط دکتر احمد رضا مبین مقاالت منتشر شده
  

year page No Issue  Journal Title  Authors   

2010 96-
100 2 5 

Iranian journal 
of clinical 
Infectious 
diseases (ISC) 

Serum Zinc and Copper 
Concentrations in 
Brucellosis Patients 

Ahmadreza Mobaien, 
Mahboubeh 
Hajiabdolbaghi, Siroos 
Jafari, Ali Alipouran, 
Mehdi Ahmadi, 
Peyman Eini, Henk L. 
Smits 

1 

2010  518-
20  95 

Archive  
Disease of 
Childhood (ISI) 

Prevalence and location of 
petechial spots in well 
infants 

Jafar Soheilifar, Mehdi 
Ahmadi, Mohammad 
Ahmadi, Ahmad Reza 
Mobaien 

2 

2010  128-
30 54 13 

Iranian Journal 
of  Dermatology 
(ISC) 

Comparison between 
frequency of Helicobacter 
pylori cagA+ in the rosacea 
patients and in the healthy 
control group 

Abbas Zamanian, 
Ahmadreza Mobaien 

3 

2011 181-4 4 2 
Our 
Dermatology 
Online 

Comparison of 
seropositivity of HCV 
between lichen planus and 
Healthy group in the west of 
Iran 

Ansar, Zamanian, 
Farshchian, Sorouri, 
Mobaien AR 4 

2012 70-73 2 11 
Iranian journal 
of neurology 
(ISI) 

Efficacy of doxycycline as 
add-on to interferon beta-1a 
in treatment of multiple 
sclerosis 

Mehrdokht Mazdeh, 
Ahmad Reza Mobaien   

5 

2013 608-
12 7 19 

(EMHJ) Eastern 
Mediterranean 
Health Journal 
(Pub Med) 

Hepatitis E Virus 
Seroprevalence in 
Hemodialysis Patients in the 
Province of Zanjan, Iran  

Ahmad Reza Mobaien, 
Ramin Mohammadi, 
Rahim Sorouri, K. 
Sadeghi 

6 

  
 


