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عنوان مقا له

 -١بررسی اپيدميولوژيک مواد شيميايی و دارويی در موارد مسموميت منجربه بستری در بخش مسمومين بيمارستان طالقانی
اروميه در سالھای . ٨٢ – ٨٠
 -٢مرگھای ناشی از مسموميت با گاز منوکسيد کربن ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال – ٧٨

 -٣بررسی ھمسر آزاری و برخی عوامل موثر در آن در مراجعه کنندگان به اداره کل پزشکی قانونی اروميه در نيم سال دوم
. ٨٤

 -٤بررسی ميزان فراوانی و ارتباط عوامل استرس زا در اقدام به خودکشی با ويژگيھای دموگرافيک در  ٤٠٠مورد از بيماران
بستری به علت مسموميت عمدی در بيمارستان طالقانی اروميه .
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6-Role of IL-10-1082 ,INF-847 ,ANDTNF_a-308 Genes Polymorphisms in Suicidal
Behavio

7-Pericardial plaque : A Unique Complication of
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8-Mortality from Acute Poisoning in Uromia : a three-year retrospective study

9- The association of TGF-β1 codon 10 polymorphismwith suicide behavior
-  عاليم ونشانه ھای بالينی و درمان،  اکستازی-١٠
 بوشھری،  پورحيدر،  پوستر – کريمی پور-  بررسی آنتروپومتری در افراد عقب مانده ذھنی آموزش پذير پسر-١١
Evaluation of self-burning cases resulted to death who referred to legal medicine in ١٢Orumieh among 2002-2004 years

Stress factors effects in intentionally commiting suicide by chemical material review ١٣of four hundred cases . Iraj Mohebi , B . Boushehri .

.((  استان آغ٨٤ – ٨٢  )) بررسی مقايسه ای اپيدميولوژی حوادث رانندگی منجر به فوت در ايام نوروز سال ھای-١٤

. ((٨٣-٨١  )) بررسی موارد سوختگی منجر به فوت ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان آغ-١٥

((  )) مسئوليت پزشکی و قصورپزشکی-١٦

 )) -١٧مبانی اخالقی در قانون مجازات اسالمی((

 )) -١٨مروری بر مسايل وبيماريھای روانی از ديدگاه قانون ديات ((
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 -٢٢مباحثه ايی بر قوانين تلقيح در ايران

 - ٢٣بررسی ھمسر آزاری و برخی عوامل موثر برآن در مراجعين به پزشکی قانونی اروميه ١٣٨٦
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-٢٨اعتياد و تبعات قانونی آن

بررسی علل در خواست مجوز سقط درمانی در مراجعين به مرکز پزشکی قانونی استان آذربايجان غربی ) اروميه( در سالھای ٨١
– ٨٢
بررسی اپيدميولوژيک مواد شيميايی و دارويی در موارد مسموميت منجربه بستری در بخش مسمومين بيمارستان طالقانی اروميه
در سالھای ٨٢ – ٨٠
بررسی وضعيت ھايمن در مراجعين خانم به واحد معاينات زنان پزشکی قانونی اروميه در سالھای ٨٢ – ٨١
بررسی ميزان آگاھی پزشکان عمومی از قوانين و مقررات حرفه پزشکی در اروميه – سال ٨٥
بررسی فراوانی موارد فوتی ناشی از ضربات به جمجمه ارجاعی به پزشکی قانونی اروميه در سال ھای ٨٥ – ٨٤
بررسی موارد سوختگی منجر به فوت ارجاعی به پزشکی قانونی اروميه در سالھای ٨٣ – ٨١
بررسی ميزان فراوانی و ارتباط عوامل استرس زا در اقدام به خودکشی با ويژگيھای دموگرافيک در  ٤٠٠مورد از بيماران بستری
به علت مسموميت عمدی در بيمارستان طالقانی اروميه
بررسی خصوصيات دموگرافيک بيماران با تشخيص مسموميت دارويی وشيميايی بستری دربيمارستان طالقانی اروميه وعوارض
منجر به فوت درآنھا سالھای ٨٤-٨١
بررسی اپيدميولوژيک و بالينی مسموميت با قارچ ھای سمی در بيماران بستری شده در بيمارستان ھای طالقانی و امام خمينی )ره
( اروميه سال ٨٥
بررسی خصوصيات دموگرافيک و علل موثر بر عدم رضايت زناشويی در زنان در حال طالق ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی آ
غ ) اروميه ( در سال ٨٥
بررسی ميزان اعتقادات و عملکرد دينی در بيماران مسلمان بستری به دليل مسموميت دارويی و شيميايی عمدی در بيمارستان
طالقانی اروميه در سال
بررسی فراوانی و علل اپيدميولوژيک موارد ناشی از مسموميت ھای دارويی و شيميايی در اطفال بستری در مرکز آموزشی
ودرمانی مطھری ) (٨٨-٨٧
بررسی يافته ھای پاتولوژيک ) ميکروسکوپيک و ماکروسکوپيک( قلبی در بيماران دچارمرگ ناگھانی اتوپسی شده دراداره کل
پزشکی قانونی اروميه درسالھای ٨٤-٨١
بررسی خشونت عليه زنان ھمسر دار و برخی عوامل موثر در آن در مراجعه کنندگان به اداره کل پزشکی قانونی اروميه در
نيم سال دوم ٨٤
بررسی ارتباط بين پلی مورفيسم ژن کاتکول – او – متيل ترانسفراز و اقدام به خودکشی با استفاده از روش PCR

مطالعه موارد مرگ ناشی ازمسموميتھای دارويی و شيميايی بيماران بستری در بيمارستان طالقانی اروميه طی سالھای
١٣٨٧-١٣٨٥
بررسی فراوانی و علل ارجاع مددجويان با احتمال بيماری روانی به مرکز پزشکی قانونی و مقايسه نظريه کارشناسی پزشکی
قانونی با رای نھايی مرجع قضايی در شھرستان اروميه – ١٣٨٢
بررسی ارتباط بين پلی مورفيسم ژن اينترلوکين  ١٠و اينترفرون گاما و فاکتورآلفای نکروز تومور و اقدام به خودکشی  .دکتر
عمرانی – دکتر بوشھری ١٣٨٧ -
تعيين ويژگيھای دموگرافيک و شيوع مسموميت با سم پاراکوات در بيماران بستری در بيمارستان طالقانی ١٣٩٠-١٣٨٥
فراوانی اختالالت روانی در بيماران بستری شده به علت اقدام به خودکشی با مواد دارويی يا شيميايی دربيمارستان ايت  Pطالقانی
اروميه از ابتدايارديبھشت تاپايان تير سال ١٣٩١

ارتباط خون گيری مکرر و آنمی در بيماران بستری در بخش مراقبت ھای ويژه بيمارستانھای امام خمينی )ره( و طالقانی

