
  دکتر جزء پناهی مقاالت منتشر شده
 

سال   صفحه  شماره  جلد  نام نشریه  عنوان مقاله  نویسندگان  
  چاپ

  افسانه کرمی دکتر  1
  دکتر منیژه جز پناهی

  تر افروزه کرمیدک

پنوموکوك نسبت به آنتی  MICبررسی 
بیوتیکهاي پنی سیلین،سفتریاکسون و 

وانکومایسین در بیماران مراجعه کننده به  
  بیمارستانهاي زنجان 

 - مجله علمی 
تابستان   22-17  2  13  پژوهشی قزوین

1388  

  دکتر افسانه کرمی  2
  دکتر منیژه جز پناهی

  الهام صدردکتر 

معرفی یک مورد بیمار مبتال به 
توبرکلوماي مغزي با تظاهر بالینی نادر 
،همراه درگیري ریوي با گرافی نرمال 

  قفسه سینه

 - مجله علمی 
بهار   91-87  17  66  پژوهشی زنجان

1388  

  دکترمنیژه جزپناهی  3
  دکتر افسانه کرمی

  دکتر فیروزه سلیمی

 رد استافیلوکوکوس ناقلی فراوانی بررسی
 هاي بخش به کننده مراجعه بیماران

  زنجان شهر مسال افراد و همودیالیز

 –مجله علمی 
بهمن    15-23  16  80  پژوهشی اراك

92  

  دکترمنیژه جزپناهی  4
  دکتر افسانه کرمی

  

معرفی یک مورد بیمار مبتال به مننژیت 
سلی با سیر با لینی و پاراکلینیک مشابه 

  موارد مننژیت ویرال

 - مجله علمی 
تابستان   104تا99  17  76  پژوهشی زنجان

88   

5 
  

  دکترمنیژه جزپناهی
  دکتر احمدرضامبین
  دکتر افسانه کرمی

  

در بیماران سیاه سرفه بررسی فراوانی 
سال مراجعه کننده به کلینیک  16باالي 

عفونی با سرفه هاي خشک بیش از 
 درشهر زنجان 1388دوهفته در سال 

 - مجله علمی 
  -396  4 10  پژوهشی اهواز

401  
  
  90پاییز

  دکترمنیژه جزپناهی  6
  دکتر احمدرضامبین
  دکتر افسانه کرمی

بررسی کاندیدوري در بیماران بستري 
نیمه اول سال  ICUسونداژ شده در 

1388 

 –مجله علمی 
تا228  3 18  پژوهشی کرمان

234  
 بهار

1390  

  دکتر افسانه کرمی  7
 دکتر منیژه جزپناهی

  دکتر الهام صدر
  دکترناصر صابري

بررسی ارگانیسمهاي  جدا شده از 
 ICUترشحات تنفسی بیماران بستري در 

بیمارستانهاي شفیعیه وولیعصر وتعیین 
  الگوي مقاومت دارویی آنها

- علمی  مجله
پژوهشی پزشک 

  وآزمایشگاه
 تبریز

 43  37-33  1389   

  دکتر افسانه کرمی  8
  جزپناهیدکتر منیژه 

  دکتر احمدرضا مبین
  یساروخان دکتر 

بررسی تجویز کورتیکوستروئید در بیماران 
-علمی مجله  مبتال به بروسلوز

    91بهار  78-84    6 14  اراك پژوهشی

  دکترافسانه کرمی   9
   ,ادهزمظلوم  دکتر

 اهیدکتر منیژه جزءپن
  فرشیدفر دکتر

بررسی صحت تشخیصی فارنژیت 
مان شده در اورژانس استرپتوککی در

 هاي زنجانبیمارستان
 –مجله علمی 

  43-52  20 83  پژوهشی زنجان
بهمن 
 واسفند

91     

دکترعبدالرضاقریشی   10
 جزءپناهیدکتر منیژه 

  نیک سیرت دکتر

معرفی بیماربازمینه نقص ایمنی ودیابت 
باتابلوي ضعف حرکتی پاي راست  متعاقب 

  زونا

 –مجله علمی 
  112- 6  21 87  زنجان پژوهشی

 
مهروآبان 

92  
 


