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  .صحت علمی مطالب مندرج در کتابچه به عهده نویسنده یا نویسندگان مقاالت می باشد §



  

  رئیس افتخاري سمینار

  عباسی...دکتر عبدا

  زشکی و خدماتریاست محترم دانشگاه علوم پ

  بهداشتی درمانی گلستان 

  

  رئیس سمینار

  مسلم حسام

  ریاست دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگان

  

  دبیر علمی سمینار

  دکتر لیال مهستی جویباري

  سرپرست مرکز تحقیقات پرستاري دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  

  دبیر اجرایی سمینار

  علیرضا شریعتی

  نشکده پرستاري و مامایی بویه گرگانمعاونت آموزشی و پژوهشی دا

  



  

  پیام رئیس افتخاري سمینار

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 سابقه بی رشد با ایران، اسالمی جمهوري نظام برکت به و بوده دانش و علم در طوالنی سابقه داراي ایران کشور
 در کشور علمی اعتالي موجبات اسالمی، شکوهمند انقالب از پس سالهاي در کشورمان پژوهشگران علمی دستاوردهاي

  . است گردیده فراهم جهانی سطح

 از اجرایی و علمی محافل در فناوري و اطالعات تبادل ابزار ترین مهم از یکی عنوان به سمینارها و ها کنگره برگزاري
 اهدافی به انتو می ها همایش گونه این بهینه برگزاري با باشند، می برخوردار امروز جهان در مهمی بسیار جایگاه
 دانشگاهها، فرد به منحصر هاي توانمندي ارائه محققین، جدید دستاوردهاي تبادل مخاطبین، با نزدیک ارتباط همچون
 پیش از اهداف از دیگر بسیاري و علمی دستاوردهاي آخرین با آشنایی متخصصین، کاربردي تجارب از مندي بهره
  . یافت دست شده تعیین

 با و تعالی باري لطف به شده، نامیده اقتصادي جهاد سال نام به رهبري معظم مقام سوي از که سال این در یقین قطع
 آینده براي را تري روشن افق ارجمند اساتید یاري با و پژوهش و علم عرصه اندرکاران دست همه مضاعف همت
 درجه باالترین در اسالمی و سانیان حقوق تحقق شاهد انداز، چشم سند اهداف تحقق با باشدکه. کنیم می آرزو دانشگاه
  .باشیم جامعه سطح در خود

 صورت گلستان پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده همت به با که حاضر سمینار برگزاري است امید
  .باشد هدف این به نیل راستاي در ناچیز هرچند گامی گرفته

 در سالمت بهبود براي فرصتی و تالش هیچ از خدوم قشر این رمدا اطمینان ماماها، و پرستاران از تشکر ضمن اینجانب
 درمان و بهداشت جامعه به ایران شریف ملت اعتماد جلب باعث خود ایثارگرانه عملکرد با و کرد نخواهد فروگذار جامعه
  .شد خواهد

  عباسی... عبدا دکتر

  گلستان پزشکی علوم دانشگاه رئیس

  

  



  

  پیام رئیس سمینار

  من الرحیمبسم اهللا الرح
  

 و آموزش زمینه در درخشان سابقه قرن نیم به قریب با گلستان پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده
  .باشد می پژوهش و ماما پرستار، سراسري سمینار چهارمین برگزاري درصدد اکنون پژوهش

 با و کرده تقویت بیشتر چه هر دانشگاهها در دانشجویی بدنه با را خود ارتباط باید مامایی و پرستاري هاي دانشکده
 امام و اسالمی انقالب بلند هاي آرمان مسیر در خود هاي فعالیت به ها سختی برابر در استقامت و جهادي، روحیه
 اخالص، و صبر با که است انسانهایی زحمات مرهون جامعه در سالمت سطح ارتقاء و حفظ تامین،. دهند ادامه راحل
  .نمایند محقق را "توسعه محور سالم انسان "اصل تحقق زمینه درمان و بهداشت بهبود با ات کنند می کوشش

 و ماما پرستار، سراسري سمینار چهارمین برگزاري به اقدام است مفتخر گرگان مامایی و پرستاري دانشکده رو این از
 در موثر گامی و آمده پدید مامایی پرستاري، عرصه پژوهشگران گردهمایی براي فرصتی وسیله بدین تا نماید پژوهش
 عنایات با است امید. شود برداشته اسالمیمان عزیز میهن در وسالمت بهداشت بیشتر هرچه رشد و بالندگی جهت
 محقق سرزمین این دانش احیاي و شناسی هویت واالي اهداف عرصه، این دلسوزان و اندیشمندان تالش و حق حضرت
  .گردد

 کنفرانس علمی بخش با پوستر سخنرانی، صورت به مقاله ارائه صورت به که کارشناسانی و اساتید از میدانم الزم
  . نمایم سپاسگزاري کردند ارسال مقاله که کارشناسانی ، اساتید همچنین و کردند همکاري

 دلیل به که کسانی و کارشناسان این از و کنم می قدردانی نیز است نشده تایید شان مقاله که هم کارشناسانی از
  . کنم می خواهی عذر نشد فراهم سخنرانی بصورت مقاله ارائه امکان زمانی محدودیت

   همه از کننده شرکت افراد همه بر نهادن ارج ضمن اسالمی، انقالب شهداي همه پاك روان بر درود با پایان در
 سایر و دانشگاه آموزشی ترممح معاونت و دانشگاه محترم ریاست دریغ بی حمایت بویژه همایش این اندرکاران دست
  .نمایم می تشکر این کنندگان برگزار

  حسام مسلم

  پژوهش و ماما پرستار، سمینار چهارمین رئیس

  

  



  

  سخن دبیر اجرایی سمینار

  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم

 در 1390سال آذرماه 24 و 23 تاریخ در پژوهش و ماما پرستار، سراسري سمینار چهارمین ،متعال خداوند از استعانت با
  .شود می برگزار گلستان پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاري دانشکده

 درمانی خدمات ارائه از فراتر مفهومی سالمت، ارتقاء و حفظ. است جانبه همه توسعه براي سرمایه مهمترین سالمت
   ارائه تا پیشگیري لیهاو اصول از آن در که بود خواهد اثربخش و کارآمد صورتی در سالمت خدمات نظام و است
 این در. گردد تامین مطلوبی نحو به کننده درمان و بیمار حقوق تا. باشد شده ریزي برنامه تخصصی فوق هاي درمان
  .است اهمیت با بسیار درمانی و بهداشتی خدمات ارائه زنجیره در ماماها و پرستاران نفش بین

 امروزه که الگویی با مامایی و پرستاري خدمات آیا که است این ،عزیزمان کشور مامایی و پرستاري هاي چالش جمله از
 سالمت نظام در مامایی و پرستاري متولیان عملکرد آیا است؟ داشته پی در را مردم سالمت ارتقاء موجبات شودمی ارایه
   تاثیر مانیدر مراکز و ها آموخته دانش ها، دانشکده افزایش آیا است؟ شده مردم سالمت بهبود به منجر کشور
  است؟ کدام مددجویان سالمت و بربهداشت موثر هايمولفه ؟است داشته سالمت هاي شاخص ارتقاء بر داريمعنا
  است؟ شده استفاده درجامعه نیازمندان سالمت تامین در ماماها و پرستاران بالفعل و بالقوه هاي ظرفیت از آیا
 به مامایی و پرستاري پژوهش و آموزش زمینه در دستاوردها آخرین تبادل امکان علمی رویداد این برگزاري واریمامید 

 علمی هیات اعضاي براي را سالم زندگی به مردم عموم یابی دست جهت رو پیش هايچالش عمیق بررسی منظور
  نماید، فراهم  دانشجویان و محققین دانشگاهها،

 کشور در سالمت ارتقاء و آموزش اهداف تحقق راستاي رد موثر گامی سمینار، این در ها پژوهش نتایج تبادل با و
  .شود برداشته

  .  نمایم سپاسگزاري کنفرانس با همکار کارکنان سایر و دانشجویان مسئولین، اساتید، همه از که دانم می فرض خود بر

  

  شریعتی علیرضا

  پژوهش و ماما پرستار، سمینار چهارمین اجرایی دبیر

  

  



  

  سخن دبیر علمی سمینار
  

  )64 ،یونس("لهم البشري فی الحیاه الدنیا و فی االخره ال تبدیل لکلمات اهللا ذلک هو الفوز االعظیم"

  

 تلفیق معنویت در آموزش

  گامی به سوي اسالمی شدن برنامه هاي درسی 

شواهد موید آن است که معنویت جز مهم در مراقبت از بیمار و آموزش علوم پزشکی است اما گزارشات اندکی در  
فقر معنویت در برنامه هاي آموزشی . ارتباط با معنویت و ارزیابی برنامه هاي درسی در علوم پزشکی در دسترس است

براي زندگی تحصیلی و  "معنی"سبب شده است تا نسل جدید از فراگیران علوم پزشکی که طالب و تشنه دریافت 
ا به سمت رفتارهاي دیگري می کشاند که ممکن این خال آنان ر. حرفه اي خود هستند با احساس خال مواجه شوند

نبود معنویت در کالس درس خود را به صورت .  است غیرآکادمیک هم باشند و سبب افت کیفیت تحصیلی شان شود
. فقدان همدلی و شفقت، نداشتن نظم و انسجام، روحیه و شور و اشتیاق، بی عالقگی و رشد نیافتگی نشان می دهد

باشد فرصتی را براي گشوده شدن ذهن، سعه صدر، گرماي درونی و اشتیاق قلبی و  "حورمعنویت م"آموزشی که 
و از طریق ژرف شوند به دانشجویان کمک خواهد کرد تا درون نگر . بیداري و تعالی روحی و خالقیت فراهم می نماید

ع در این جهان خاکی یک ؛ در این حالت خدمت به دیگران و کمک به همنوگردندنگري به تعالی انسانی خود آگاه 
  .ارزش می شود

کوریکولوم معنویت محور براي دانش و خرد فیزیکی، روانی و معنوي و مهارت ارج می گذارد و این دانش را در زمینه 
به جاي این که صرفا علم محض را براي حفظ کردن در اختیارمان قرار دهد به . فرهنگی شایسته اي ارائه می نماید

رشته اي و ارتباطات بین رشته اي تاکید می کند، دانشجو را به چالش وا می دارد تا جایگاه و مکان تلفیق دانش بین 
  .خود را در فضا و زمان جاري کشف نماید و براي دستیابی به باالترین روحیه انسانی تالش نماید

امه چهار ساله پرستاري و طی برن "آموزش و  مراقبت مبتنی بر معنویت"ساعته  16پیشنهاد دوره آموزشی انتخابی 
مامایی یکی از گام هایی است که به منظور تلفیق معنویت در برنامه آموزشی پرستاري در نظر گرفته شده است و 
امیدواریم بتوانیم نتایج کاربردي آن را در نشست هاي بعدي در دانشگاه علوم پزشکی گلستان و یا همایش هاي سالیانه 

   . آموزش پزشکی ارائه نمایم
  دکتر لیال جویباري

  پژوهش و ماما پرستار، سمینار چهارمین علمی  دبیر

  

  



  

  پیام دبیران دانشجویی سمینار

  

به نام او، که همه عالم در سیطره کبریایی دانش الیزال اوست و بی اذن او همه تالش ها بی معناست، خدا را شاکریم 
بار دیگر بهانه ایی باشد براي با هم بودنمان که علیرغم همه که این توفیق را بر ما ارزانی داشت، تا تحقیق و پژوهش 

  .گرفتاري ها و مشغله ها گرد هم جمع شویم تا بستري فراهم گردد براي علم آموزي، رشد و تعالی انسانی

ن را امید آن داریم تا در این هم اندیشی علمی پژوهشی، اخالق، انسانیت و معنویت را با هم به اشتراك بگذاریم، علم ما
با عمل در آمیزیم و به مهر و انسانیت آذین بندیم و این تحفه را با لبخند به بیماران مان هدیه دهیم و لبخند رضایت را 

  .بر لبانشان نقش زنیم

در کنار هم دانسته هاي مان را به اشتراك بگذاریم، نادانسته ها را بیاموزیم، نقص ها، کمبودها و کاستی ها را در ذهن 
ما با لبخند به آینده ایی روشن ایمان داشته باشیم، از سختی هاي راه نهراسیم و رسالت انسانی خود را با ایمان داشته، ا

  .آزادگی را بیاموزیم و به سوي انسانیت گام برداریم. راسخ به مرحله ظهور برسانیم

  

  مریم چهره گشا و سامیه غنا

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :برگزار کنندگان سمینار

  

  کی گلستاندانشگاه علوم پزش

  دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگان

  با همکاري

  معاونت آموزشی دانشگاه 

  و

  مرکز تحقیقات پرستاري

  

  با تشکر از

  ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  معاونت محترم دانشجویی فرهنگی

  معاونت محترم پشتیبانی

  معاونت محترم بهداشتی

  شگاهحراست دان

  مدیریت محترم روابط عمومی دانشگاه



  

 

  اعضاي کمیته علمی مدعو

  )به ترتیب حروف الفبا(

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر معصومه باقري نسامی

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران جنتی...دکتر یدا

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر رضا صالح مقدم 

 پزشکی ارومیهدانشگاه علوم  دکتر آرام فیضی 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر حسین کریمی مونقی 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر سید رضا مظلوم 

  

  اعضاي کمیته علمی درون دانشگاهی

  گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  دکتر اکرم ثناگو
 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  یمقسم قهیصد

 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  یحرو قنبر

 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  شیآسا دیحم

 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  یعتیشر رضایعل

 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  ییاله مال نیع

 گلستان یکدانشگاه علوم پزش یعلم أتیعضو ه  يغالمرضا محمود دکتر

 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  یاکبر عبدالله یعل

 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  یعباس یعل

 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  یانارک یرحمان نیحس

  گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  حسین نصیري
 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  یفیفاطمه س

 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  يزدی جهیخد

  گلستان یدانشگاه علوم پزشک کارشناس ارشد پرستاري  يسبز هراز
 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  يالهام خور

  گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  مسلم حسام
 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  ایرآ یجالل ونیکتا

 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیعضو ه  یلیوک یمحمد عل دکتر

 ، کارشناس مرکز تحقیقات پرستاري کارشناس ارشد پرستاري  چهره گشا ممری

  



  

  

  اعضاي کمیته اجرایی

o  مسلم حسام 

o لیرضا شریعتیع  
o دکتر لیال جویباري 

o عین اله مالیی 

o اکرم ثناگو دکتر 

o سمیه کمال غریبی 

o محمد رضا مخبریانی 

o مریم چهره گشا 

o فرناز فرهی 

o کتایون جاللی آریا 

o صدیقه مقسمی 

o صدیقه نوروزي 

o سید ضیاء عسگري 

o حیدر آرش 

o معصومه اژدري 

o بهزاد تقوي کیش 

o علیرضا مهري 

o غالمرضا جمال لیوانی 

o شهرزاد رجبی 

o سعید نوچمنی 

o سید زبیر حسینی 

o طاهر مرتضی 

o یارحسین باز 

o مریم صفریان 

o قربانعلی احمدي 

o حسن احمدي 

o وجیهه سادات محب حسینی 

o اعظم حاجی حسینی 

o فهیمه شیخ ویسی 

o اکرمه ابراهیمی 

o مونا رضایی 

o محسن بابا محمدي 

o  مازیار رستمی 

o سید نقی حسینی 

o نوید مازندرانی  
o مریم میرشهیدي 

o عباسعلی جنتی عطایی 

o علی اکبر تازیکی 

o میترا حسینی 

o زهرا رویانی 

o ب اخلی   حبی  

طیبه نوشک ، سعید نوشک، حسن شهدادي، سید علی سادات مدنی، سکینه صالحی، محترمه صادقی، : با تشکر از
  رضا غریب

  



  

  مریم چهره گشا: دبیر علمی بخش دانشجویی سمینار

  

  داوران دانشجویی

  با تشکر فراوان از کمیته تحقیقات دانشجویی 

  

  

  

o میترا حکمت افشار 

o مهین نوملی 

o  غنا سامیه 

o   فاطمه مهرآور 

o یساقی  زهرا 

o نصیبه کر 

o محمد زمان مجنونی 

o مریم فغانی 

o مهري فرهنگ رنجبر 

o سپیده شریعت نژاد 

o نجمه شاهینی 

o فاطمه رستمی 

o عصمت سعیدي 

o سعید قاري 

o سهیال کالنتري 

o مریم عظیمی 

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  



  

   کمیته اجرایی دانشجویی
  

  ه تحقیقات دانشجوییو اعضاي کمیت) سرپرست(با تشکر از دکتر اکرم ثناگو 
  دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگان

  سامیه غنا :دبیر اجرایی بخش دانشجویی سمینار

  

o میترا حکمت افشار 

o فاطمه مهرآور  
o زهرا یساقی 
o محمد زمان مجنونی  
o مهین نوملی  
o سید علی نیک اختر 
o نصیبه کر 
o مریم مالح  
o مبینا رمضانی  
o  مریم فغانی 
o سپیده شریعت نژاد 
o تمیفاطمه رس 
o  نجمه شاهینی 
o المیرا سادات حسینی 
o آسیه ایمري  
o فروغ پارسایی 
o فرشته رایج  
o نادر چن سبلی  
o سامان قنبرنژاد 

o محمد غفاري 
o یعقوب ایران نژاد 
o مریم نوروزي 
o فاطمه ملکان  
o سحر علیزاده  

  
 

o آسیه جاللی 

o ام کلثوم نوروزي  
o گل جهان ایمري  
o معصومه هاللیان 
o هادي ساوري  
o نیوشا فرخی  
o اعظم محمدي 
o ریه کشیريما  
o کیمیا طهانی 
o ترانه طاهري 
o رضا نوري 
o اسماعیل طریک 

     

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 سخنرانی فهرست خالصه مقاالت

 صفحه  حیطه کد عنوان مقاله  اسامی نویسندگان  ردیف

1.   
، دکتر اکرم ثناگو، دکتر شهرام احمد کاملی

مقدم، دکتر علیرضا احمدي، دکتر محمد 
  ريعلی وکیلی، دکتر لیال جویبا

بررسی تاثیر فاکتورهاي زمان و دما بر میزان 
پارامترهاي گازهاي خون شریانی بیماران بستري 

در بخش مراقبت ویژه قلب باز بیمارستان 
  کردکوي

مراقبت   106
  2  ویژه

2.   
، دکتر لیال جویباري، میترا حکمت افشار

دکتر اراز بردي قورچایی، دکتر غالمرضا 
ر سمیرا امین، دکتر محمد علی وکیلی، دکت
  عشقی نیا، دکتر اکرم ثناگو

بررسی اثر عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده 
معده در بیماران با تهویه مکانیکی بستري در 

  بخش مراقبت هاي ویژه
مراقبت   1-312

  3  ویژه

3.   
، دکتر فرخنده شریف، دکتر زهرا خادمیان

سیدضیاءالدین تابعی، دکتر حمیدرضا 
دکتر عباس  ،عباسی، دکتر شهرام بلندپرواز
  عباس زاده

هاي اورژانس  اي در بخش کار تیمی بین حرفه
  تروما

  447کد
  

مراقبت 
  4  ویژه

4.   
، حسین رحمانی، حمید حسین نصیري

آسایش، مسلم حسام، علیرضا شریعتی، 
د احمد بطحایی سی  

تاثیر فشار دستی در موضع تزریق بر درد ناشی 
از تزریق عضالنی در بیماران مراجعه کننده به 

 رکز آموزشی درمانی پنج آذر گرگانم
288 

داخلی 
 5  جراحی

5.   
، محمد مجرلو، حمید علیرضا شریعتی

،مسلم حسام، حسین نصیري، آسایش
  حسین رخشانی، ربابه صالحی

مقایسه تاثیر تجویزآهن تزریقی و خوراکی بر 
میزان پاسخ دهی به اریتروپویتین صناعی در 

 درمان آنمی بیماران همودیالیزي
178 

لی داخ
 6  جراحی

6.   
، حمید آسایش، زهرا عربعلیرضا شریعتی، 

محمد علی وکیلی، حمیدرضا بهرامی، 
 ژاد، محمد گیالسی متقیان عباس

فشاري بر کیفیت خواب بیماران تحت   تأثیر طب
 درمان با همودیالیز

171s   داخلی
  7  جراحی

7.   
  خدیجه یزدي، ، علی اکبر عبداللهی
  ناصر بهنام پوردکتر مانی نیازي، 
 

تاثیر جویدن آدامس بر روي حرکات دودي 
  دستگاه گوارش بعد از عمل جراحی

 
1-271 

داخلی 
 8  جراحی

 ، هایده هاشمی زادههاله برومند   .8
سازي  بررسی تاثیر انجام تکنیکهاي آرام

درکاهش اضطراب، فشار خون و ضربان قلب در 
 برنامه توانبخشی بیماران قلبی

1-331 
داخلی 
 9  جراحی

9.   
 زهرا ، عاطفه قنبري،منتظري اداتاکرم الس
 عبدالرسول سبحانی، دکتر روشن، کار عطر

 نجفی بهروز

 از ناشی استفراغ و تهوع تاثیر زنجبیل بر شدت
 سرطان به مبتال بیماران در درمانی شیمی

 رشت بیمارستان رازي، به مراجعه کننده
26 

داخلی 
 10  جراحی

10.   
، معصومه ذاکري مقدم، سحر خوش کشت

یاثوندیان، انوشیروان کاظم نژاد،  شهرزاد غ
 محمد رضا هاشمیان

بررسی تاثیر برنامه بازتوانی ریه بر میزان 
خودکارآمدي بیماران مبتال به بیماري مزمن 

 انسدادي ریه
177 

داخلی 
 11  جراحی

11.   
، دکتر طاهره اشک  مریم جدید میالنی

تراب، دکتر ژیال عابد سعیدي، دکتر حمید 
 علوي مجد

همتایان در ارتقاء سالمت جسمی  تاثیر گروه 
داخلی   206  بیماران مبتال به مولتیپل اسکروزیس

  13  جراحی

، دکتر عیسی محمدي،  ویدا شفیع پور   .12
 دکتر فضل اله احمدي

تحلیل تجارب بیماران بستري تحت جراحی قلب 
 یک مطالعه کیفی: باز

180s 
داخلی 
 14  جراحی



  

13.   
 فاطمه نویدي،سید رضا مظلوم، دکتر 
حمدي، بهرام علی قنبري ه حاجی مفاطم

 يهاشم آباد

تأثیر ارتباط با بیمار قبل از بیهوشی بر بیقراري 
 بیماران در ریکاوري

256s   داخلی
  15  جراحی

14.   
دریادخت مسرور  ،مریم چهره گشا

رودسري، مهناز سیدالشهدایی، فاطمه 
 حسینی

 به مبتال نوجوانان یزندگ تیفیک ارتباط یبررس
 کنندگان مراجعه در کیگرافدمو عوامل با صرع
 و مغز یتخصص کینیکل و رانیا صرع انجمن به

  تهران میحک لقمان مارستانیب اعصاب

داخلی   386
  16  جراحی

15.   
دکتر حیدرعلی عابدي، دکتر صالح سلیمی، 

  ، سمیرا صفري وقاصلودکتر آرام فیضی
 

بررسی ارتباط بین خودکارآمدي و خود مراقبتی 
داخلی   COPD  195در سالمندان مبتال به 

  17  جراحی

16.   
   ،شن يمحمود غالمرضادکتر 
  ،یروح قنبر ،یرحمان نیحس
 شیآسا دیحم ،يرینص نیحس

 نورولوژیک بیماران نیمراقب يسازگار يالگو
داخلی   282-1  منزل در مزمن

  18  جراحی

ابعاد مدل سازگاري روي در بیماران   معصومه اطاقیدکتر پرخیده حسنی،    .17
  کیفی -ه کمییک مطالع: همودیالیزي

78-S 
  

داخلی 
  19  جراحی

 دکتر ،يمحمد یسیع دکتر ،یخادم مژگان   .18
 کد  یانسان يپرستار ثمرات از پرستاران تجارب  یونک زهره

s429  
داخلی 
  20  جراحی

19.   

محمد قدسی،  ، دکتر علیمریم رضایی دادگر
دکتر سلیمان پاك سرشت، دکتر لیال 

  جویباري، دکتر اکرم ثناگو،
  آسیه رضایی دادگر

عوامل موثر در پذیرش سبک زندگی پیشگیرانه 
 s432  یک در بیماران دیابتی نوع

داخلی 
  21  جراحی

معصومه علیجان  راضیه السادات حسینی،   .20
  پور آقاملکی، راهله جوانبختیان

بررسی ارتباط سالمت عمومی و فشار بار 
مراقبتی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتال 

  به آلزایمر
  22  سالمندي 205

، دکتر فروغ دکتر معصومه باقري نسامی   .21
 رفیعی، دکتر سیده فاطمه اسکویی

تبیین محرومیت هاي روانی عاطفی زنان 
 یک مطالعه کیفی: سالمند

  23  سالمندي  2-23

 ، مهدي صفريمریم کرمی   .22
  تاثیر ورزش هاي لگن در درمان 
 بی اختیاري ادراري سالمندان

257s 24  سالمندي  

23.   
کتر حمیدرضا خانکه، ، دشکوفه احمدي

دکتر فرحناز محمدي، دکتر مسعود فالحی 
 خشکناب، پوریا رضا سلطانی

تأثیر درمان محدودیت خواب بر کیفیت خواب 
  سالمندان

 
  25  سالمندي  35

نیکبخت فاطمه هاشمی، دکتر علیرضا    .24
 ، فریبا اصغرينصرآبادي

هاي درك شده پرستاران از آشکارسازي  نگرانی
 یک مطالعه کیفی: خطاهاي پرستاري

 26  مدیریت 108

، پرخیده حسنی، حمیده عظیمی لولتی   .25
  هومان منوچهري

دیدگاه هاي مدیران پرستاري به پرستاري عاملی 
  27  مدیریت  193  اي موثر در نحوه دستیابی به اهداف حرفه

، حمید آسایش، حسین مسلم حسام   .26
 نصیري، قنبر روحی، علیرضا شریعتی

ایل به ترك حرفه ارتباط رضایت شغلی و تم
 پرستاري در پرستاران مراکز آموزشی درمانی

 28  مدیریت 285

27.   
، جواد ملک زاده، دکتر تکتم اعتضادي جمع

  سید رضا مظلوم، علیرضا تسعیري
 

تاثیر اجراي دستورالعمل مدون تحویل شیفت 
عملکرد ایمن پرستار در بخش  پرستاري بر

 مراقبتهاي ویژه
s1-181  29  مدیریت  



  

28.   
  ، فاطمه دربان،ید رضا مظلومدکتر س

  سعید واقعی، مرتضی مدرس غروي،
 مسعود کاشانی لطف آبادي، محمد شاد

راهکاري : برنامه ایمن سازي در برابر استرس
  موثر در ارتقاء کیفیت زندگی پرستاران

 
  30  مدیریت  74کد 

  ،دکتر شایسته صالحی   .29
 دکتر سید علی ناجی، اکرم نیک بخت

هاي مدیریت دانش با  تعیین رابطه بین شاخص
هاي  خالقیت از دیدگاه سرپرستاران بیمارستان

 علوم پزشکی اصفهان
  32  مدیریت  162

  حسین ابراهیمی، حسین نامدار،   .30
  مریم وحیدي

ارتباط میان درك پرستاران از استیگماي 
هاي ارائه شده به  بیماري روانی و کیفیت مراقبت

پزشکی مراکز  هاي روان بیماران در بخش
  غرب کشور زشی درمانی شمالآمو

133s   روان
  33  پرستاري

  ، منیره انوشه،مهدي بیرامی جم   .31
 عیسی محمدي

بررسی تأثیر برنامه آموزشی طراحی شده خود 
مراقبتی بر میزان اضطراب، استرس و افسردگی 

و تحت عمل  BPHبیماران مبتال به 
  TURPجراحی

277s 
روان 
 34  پرستاري

  آسایش، ، حمیدکتایون جاللی آریا   .32
 مریم قنبري گرجی

تاثیر آموزش مهارت هاي مقابله با اضطراب بر 
دبیرستانی دختر  میزان اضطراب دانش آموزان

 شهرستان گرگان
روان   343

  36  پرستاري

33.   
  ، داود رسولی،یوسف محمد پور

  دکتر رحیم بقایی، سعیده رحیمی،
 زهرا صفایی

تجربه  :الگوي تسلط آموزي مبتنی بر شایستگی
 براي دانشجویان پرستاريی برنامه ریزي شده بالین

 37  آموزش 1-336

  38  آموزش  410 رویکرد ضروري براي ارتقاء آموزش: ارایه بازخورد ياکبر میمر ،مونقی کریمی حسین دکتر   .34

  دکتر لیال جویباري دکتر اکرم ثناگو،   .35
پاسخگویی به سواالت بالینی  رویکردي براي 

جویان کارآموز آموزش مبتنی بر شواهد در دانش
  در عرصه پرستاري بهداشت جامعه

  39  آموزش  4-222

، دکتر فریبا برهانی، دکتر عباس عباس زاده   .36
 طیبه جاللی

دیدگاه پرستاران در مورد جو اخالقی بیمارستان هاي 
 آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان

s295 40  اخالق 

 زاده، عباس عباس دکتر ،يکالنتر الیسه   .37
  یبرهان بایفر دکتر

 تیرضا و یاخالق یشانیپر نیب ارتباط یبررس
  42  اخالق  s2-15  بم شهر یدرمان مراکز در شاغل پرستاران یشغل

38.   
، محمد علی سید حمید شریف نیا

  سلیمانی، نسیم بهرامی، لیال زراعتگر
  

 یشناخت روش  جیرا يخطاها از يا پاره یبررس
 ومعل و يپرستار يها پژوهش در يآمار و

  یپزشک
s4- 96  پژوهش  

  43  

39.   
  عبدالجالل مرجانی، صدیقه مقسمی،

  سودابه حسین پور، آزاده البرزي،
 بیراوند، فرناز فرهی شهین 

سطح ویتامین دي و ارتباط آن با برخی 
 فاکتورهاي باروري در زنان یائسه شهر گرگان

  44  مامایی  280

 ،ریحانه ایوان بقامعصومه سهرابی،    .40
 کامدکتر رقیه شیرین

هاي فیزیوتراپیک پرینه در مرحله دوم  روش رثیتأ
 زایمان بر آسیب پرینه در زنان اول زاي مراجعه

 کننده به مرکزآموزشی درمانی امام خمینی خلخال
  45  مامایی  131

41.   
، معصومه رحمتی، زهرا بهبودي مقدمدکتر 

بهاره شریفی، ناهید ملکی، مرضیه نجار، راضیه 
 ایون رشیديچهاردهی، سلیمه محمدي،کت

درك و تجربه مادر شدن از نگاه مادران نخست 
 یک مطالعه کیفی: زا

  46  مامایی  1-101

42.   
 منتظري، السادات اکرم ،حمیدزاده اعظم
 تک لیال اورك، جمشیدي انگیز روح دکتر

 پورحیدري محبوبه فالح،

بر  LI4بررسی تاثیر طب فشاري نقطه ي 
ده به رضایتمندي از زایمان در زنان مراجعه کنن

 بیمارستان فاطمیه شاهرود
  47  مامایی  29



  

43.   
، فهیمه صحتی، الهه سید مریم نجارزاده

  رسولی، دکتر وحید زمان زاده،
 پروین محبی

تاثیر مراقبت فرد به فرد در طی لیبر بر 
 پیامدهاي زایمان

H -41  48  مامایی  

  فهمیه صحتی، مرتضی قوجازاده،   .44
 هما دستغیب شیرازي

) رفلکس زون تراپی(کف پا  تاثیر بازتاب درمانی
بر شدت نشانه هاي خلقی سندرم پیش از 

قاعدگی در دانشجویان خوابگاه هاي دخترانه 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

s94  49  مامایی  

45.   
، سیمین منتظري، سارا تیموري بخش

محمدحسین  محمدعلی غفاري، دکتر
 حقیقی

بررسی ارتباط نسبت استریول به پروژسترون 
 مان زودرسبزاق بازای

  51  مامایی  151

کبري میرزاخانی،  ناهید جهانی شوراب،   .46
 سمیرا ابراهیمی زاده

بررسی تاثیر فنتانیل وریدي بر شدت درد و طول 
 مدت فاز فعال لیبر

  52  مامایی  144

  سهیال احسان پور، کبري صالحی،   .47
 بهزاد ذوالفقاري، زهرا صالحی

 بررسی تأثیر شبدر قرمز بر کیفیت زندگی زنان
یائسه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی 

 منتخب شهر اصفهان
  53  مامایی  12-374

  محبوبه رسول زاده بیدگلی،   .48
 دکتر رباب لطیف نژاد رودسري

تاثیر مشاوره مشارکتی ناباروري بر رضایت 
 IVFتحت درمان با  زناشویی زنان نابارور

  54  مامایی  365

، دکتر اکرم ثناگو، منصوره جمشیدي منش   .49
 ر لیال جویباري، دکترحمید پیرويدکت

پایان یک دوره و شروع مرحله  ؛پدیده یائسگی
  دیگر از نگاه زنان

293  
  55  مامایی  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  پوسترهاي شفاهی خالصه مقاالتفهرست 

  مقاله عنوان  اسامی نویسندگان  ردیف
  صفحه  حیطه  کد مقاله  

1. 
 حسین دکتر ،آبادي ایلدر اسحق
 حیدري، عباس دکتر مونقی، کریمی

  پور تقی علی دکتر

 و کارآموزي از پرستاري دانشجویان تجارب
  57  آموزش 188s  جامعه بهداشت پرستاري عرصه در کارآموزي

  ،یزاد رحمانآ زاده، سوسن ولی .2
  نسیم امیناییعارفه داووي، 

مقایسه تاثیر آموزش و ارزیابی بالینی به روش 
ی مجموعه کار با روش تلفیقی، بر یادگیري شناخت

  محیط هاي بالینی دانشجویان پرستاري در
  58  آموزش  1-426

دکتر اکرم   زهرا یساقی،کاوه جعفري،  .3
  ثناگو، دکتر لیال جویباري

در میان  "خود تنظیمی در اهداف"بررسی 
دانشجویان علوم پزشکی و برخی از عوامل موثر بر 

  آن
313 s 59  آموزش  

دکتر اکرم ثناگو،  محدثه یوسفی پور، .4
  لیال جویباريدکتر 

ترجمان دانش و کاربردي کردن تحقیقات، 
راهکاري جهت افزایش عملکرد پژوهشی 

  دانشجویان علوم پزشکی

  
308 s 

 
  60  آموزش

5. 
، دکتر اکرم ثناگو، دکتر مریم خواجه

  لیال جویباري
تبیین نظرات دانشجویان علوم پزشکی از طرح 

307-  تفکیک جنسیتی در دانشگاه s 61  آموزش  

6. 
دکترمجیده هروي اهید رژه، دکتر ن

  کریموي
  

ارزشیابی موفقیت تحصیلی پایان ترم دانشجویان 
  کارشناسی پرستاري با قیاس سواالت چند گزینه اي با 

  پاسخ کوتاه
  62  آموزش  407

7. 
دکتر  دکتر مجیده هروي کریموي،

  ناهید رژه

بررسی تأثیر روش یادگیري مشارکتی از طریق 
ي دانشجویان تفحص گروهی بر میزان یادگیر

  2پرستاري در درس پرستاري بهداشت جامعه 
  64  آموزش  399

 ،یزجید لک مایس ،هیباف پارچه سمانه .8
  يداوود عارفه

 بری نیبال آموزش همکار مدل کارگیريه ب ریتاث
  65  آموزش  120-2  يپرستار دانشجویان یبالین يیادگیر

9. 

دکتر   ،داود رسولی ،یوسف محمد پور
 ،سین حبیب زادهدکتر ح ،رحیم بقایی

 ،سعیده رحیمی، حسین جعفري زاده 
  زهرا صفایی

 یادگیري پیامد بر بالینی آموزشی همکار مدل تأثیر
  66  آموزش  336  پرستاري دانشجویان بالینی

، حمید آسایش، قنبر عین اله مالئی .10
  روحی، الدن هروي، مصطفی قربانی

تفاوت جنسیتی و هوش هیجانی در دانشجویان 
  67  آموزش  286-1  م پزشکی گلستاندانشگاه علو

 دکتر ش،یآسا دیحم ،یروح قنبر .11
  یرحمان نیحس ،يمحمود غالمرضا

 با لیتحص محل دانشکده و تیجنس سن، ارتباط
 علوم دانشگاه انیدانشجو یلیتحص زهیانگ تیوضع

  گلستان یپزشک
  68  آموزش  444



  

12. 
معصومه باقري نسامی،  ،صدیقه مدانلو

یان، موسی ربابه خلیلی، فرشته عراق
  فاطمه قنبري شورکایی اسماعیلی،

بررسی هوش معنوي و برخی عوامل مرتبط با آن 
هاي آموزشی  در پرستاران شاغل در بیمارستان

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  69  اخالق  75

13. 
 ، میترا حکمت افشار،سهیال کالنتري

 دکتر لیال جویباري، دکتر اکرم ثناگو،
  دکتر عصمت نوحی

: خالقی دانشجویان پرستاريحساسیت ا
  71  اخالق s-15  خودارزیابی دانشجویان و ارزشیابی توسط مربیان

14. 
یوسف محمد پور، دکتر  داود رسولی،

  حسین حبیب زاده، سعیده رحیمی، 
  زهرا صفایی

بررسی ارتباط تنیدگی شغلی و حمایت اجتماعی 
  72  اخالق 335-1  حرفه پرستاري در

15. 
قنبر ، دکتر غالمرضا محمودي شن

روحی، اسماعیل حسین زاده، 
  حورالنساء شیخ

  چالش هاي ارتباط حرفه اي در 
  بخش هاي مراقبت ویژه از دید پرستاران

  
282 

مراقبت 
  73  ویژه

، سید حمید شریف نیا، حمید حجتی .16
  دکتر محسن مبشري، مصطفی قربانی

تاثیر آموزش الکتروشوك درمانی بر وضعیت 
و بخش اعصاب شناختی بیماران بستري شده در 

  روان بیمارستان پنج آذر شهر گرگان
16D  روان

  74  پرستاري

حکیمه سابقی، کیوان  سعید واقعی، .17
  شریعتی

مقایسه عملکرد پرستاران در میزان مهارت 
ارتباطی و نحوه مهار فیزیکی ایمن بیماران روانی 

هاي اورژانس روانپزشکی زنان و مردان  در بخش
  1390ر سال سینا مشهد د بیمارستان ابن

روان   153
  75  پرستاري

18. 
پریسا رستم بیگی، معصومه 

حمید  الگار سلماسی، برخورداري،
  حجتی

بررسی تاثیرآموزش شوخی گرایی بر سالمت روان در 
روان   139-1  دانشجویان پرستاري

  77  پرستاري

  سمیه خضرلو .19
ارتباط بین تناوب دعا و افسردگی در بیماران 

به بیمارستان طالقانی همودیالیزي مراجعه کننده 
  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

روان   3-372
  78  پرستاري

20. 
، سکینه سبزواري، مجتبی جعفري

اسراء  فریبا برهانی، محمدرضا بانشی،
  ناصحی

دیدگاه مراقبت معنوي دانشجویان پرستاري و 
روان   S420  پرستاران

  79  پرستاري

ط بین میزان افسردگی و چگونگی گذراندن ارتبا  ،  کیان زبیرينسرین علی رمایی .21
  80  سالمندي 20E  اوقات فراغت در افراد سالمند

  دکتر شیما سام، ،فاطمه خلیلی .22
  دکتر غالمرضا شریفی راد

بررسی وضعیت حمایت اجتماعی درك شده در 
  82  سالمندي 28S-L  سالمندان شهر اصفهان



  

23. 
، سیمین صیدي شیرین برزنجه عطري
حسن صاحبی  مژگان بهشید، محمد

  حق، حسین نامدار

بررسی وضعیت سوء رفتار با سالمندان مقیم 
  83  سالمندي  9  خانواده در شهر تبریز

24. 
دکتر سیده  ،حوا عبدالهی کاکرودي

جواد  ،جواد افضلی ،زهرا مصطفویان
  بهناز سمیعی، محمودي

هاي مراقبتی پرستاري از دیدگاه پرستاران و  رفتار
داخلی   67  بیماران

  84  جراحی

25. 
  ش،یآسا دیحم ،یعباس یعل

  یرحمان نیحس
مقایسه فشار مراقبتی در مراقبین بیماران 

داخلی   122  )همودیالیز(سرطانی و نارسایی انتهایی کلیه 
  85  جراحی

  سیدرضا مظلوم،دکتر ، خیزران میري .26
  جواد ملک زاده، نیره داودي

استاندارد سازي دفعات انجام مهارت گزارش 
داخلی   389  ی یادگیرينویسی بر اساس منحن

  87  جراحی

کارگیري مدل خود ه عوامل تاثیرگذار در ب  طاهره اشک تراب مرضیه پازکیان، .27
داخلی   322  تحلیل محتوا: مراقبتی اورم

  88  جراحی

  دکتر آرام فیضی سمیه خضرلو، .28
بررسی عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابت 

ته به مراجعه کننده به درمانگاه دیابت وابس 1نوع 
  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

داخلی   2-273
  89  جراحی

29. 
محمد فاطمه سادات ایزدي اونجی، 

اصغري جعفر آبادي، منصوره مومن 
  هروي

مدل سازي عوامل تعیین کننده پیامد صدمات 
مغزي تروماتیک بر اساس مشخصات دموگرافیک 

  .ICUو کلینیکی در 
داخلی   211

  90  جراحی

  فیروزه چاروسایی .30
یر آموزش با استفاده از مدل ترکیبی الگوي تأث

باورهاي بهداشتی و تئوري شناختی اجتماعی بر 
بهبود پایبندي به رژیم درمانی در بیماران مبتال 

  به فشار خون

داخلی   149
  91  جراحی

  ، فاطمه افتخاري،  لیال فالح .31
  مهسا خدایاریان

 Oral Risk(ارزیابی شاخص خطر دهانی 
Index ( در حال کما و بیماران مبتال در بیماران

  به سرطان
داخلی   402

  93  جراحی

32. 
فاطمه دکتر سید رضا مظلوم، 

  ، دکتر محمد عباسی تشنیزي،گندمکار
  اکرم کیانی نژاد 

تاثیر کاربرد کیسه یخ بر عبارات کیفیت درد ناشی 
  316  از خارج کردن لوله سینه اي بیماران جراحی قلب

داخلی 
  جراحی

  
94  

داخلی   330  نقش طب پالیاتیو در ارتقا ء سالمت  حیم حزینیدکتر عبدالر .33
  95  جراحی

، مهرداد ر، لیال دادوعلی دادگري .34
  کالتجاري

کارآزمایی تصادفی آموزشی در محاسبه دز دارو 
داخلی   283-1  در پرستاران

  96  جراحی



  

35. 
منصوره عزیز زاده   ،هاجر صادقی

سکینه محمد علیزاده،  علی  فروزي،
  اکبر حق دوست

کارگیري مدل مراقبت پیگیر بر ه بررسی تاثیر ب
داخلی   65  وزن بیماران همودیالیز

  97  جراحی

 ،یعاقبت فرانک ،مقدم صالح رضا ریام .36
  انینوائ افسانه بهنام، رضا دیحم

بررسی ارتباط عوامل فرهنگی، اجتماعی و 
خانوادگی با جنسیت مطلوب فرزند از دیدگاه 

  والدین
  98  کودکان  229

   ندا اسدي، ،ریبا برهانیفدکتر  .37
  محدثه محسن پور

یک  :تجربه مادران داراي کودك مبتال به آسم
160-1  تحقیق کیفی   100  کودکان 

  ابوالفضل فرهادي .38
کاهش درد  بر% 4ارزیابی تاثیر ژل تتراکائین 

عضالنی ناشی از تزریق واکسن ثالث در کودکان 
  دو ماهه

  101  کودکان  187

  ، نیزهرا علی اکبرزاده آرا .39
  مجید خاري آرانی، راحله محسنی

تئوري پرستاري روي و سازگاري مادران کودکان 
  102  کودکان  S1-224  عقب مانده ذهنی

بررسی کارآیی استفاده از نقشه کشی مفهومی در   دکتر فرشته آئین .40
  103  کودکان  155-1  یادگیري فرآیند پرستاري کودکان

  ، بابک نعمت شهر بابکیآرزو فالحی .41
هاي ارتقاء سالمت  بررسی تأثیر آموزش استراتژي

کارآمدي رفتار تمیز کردن بین دندان در  بر خود
  ن و ارتباط آن با شاخص لثه اي کودکانشانراماد

 
-Sl36  104  کودکان  

42. 
رقیه زردشت، مریم  عزت احتشام،

  شقایی فالح
مقایسه آپگار نوزادان متولد شده تحت بیهوشی 

  106  مامایی  375  ل در جراحی سزارینعمومی با بی حسی اسپینا

43. 
  ، لمیعیان مینور، بهجت افخمی

  ندا هادي
در  C, E, Dارتباط میان دریافت روزانه ویتامین

  107  مامایی 150s  زنان باردار با پارگی کیسه آب

44. 
، احمد وهابی، شکریه بشري وهابی

  صلواتی، مهناز صیادي

بررسی شیوع سوء رفتار و برخی عوامل موثر در 
نان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ز

  1390شهر سنندج در سال 
  108  مامایی  290

45. 
، دکتر رباب لطیف نژاد حمیده جعفري

رودسري، دکتر علی تقی پور، دکتر 
  نیره خادم غائبی، سعید ابراهیم زاده

توکل، تقدیر، ( بررسی رابطه پذیرش دینی
با نگرش زوجین نابارور نسبت به ) شریعت

  هاي اهدایی کمک باروريروش
  109  مامایی  318

 زاده، حسن فرزانه مقدم، یامام زهرا .46
  نیزوب فاطمه ،يآباد یحاج فاطمه

مقایسه تاثیر روش تماس پوستی و مراقبت 
  111  مامایی  267-3  کانگرویی بر درد ناشی از تزریق واکسن کودکان



  

  ، زهرا خادمیانفریده وزیري .47
یمانی در نخست شناسی تجربه زا مطالعه پدیدار

هاي آموزشی  زایان مراجعه کننده به بیمارستان
  درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

  112  مامایی  156

  سمیه سلطانمرادي .48
 B2بررسی ارتباط بین دریافت روزانه ویتامینهاي 

 ،E  وK از رژیم غذایی با سطح روي سرم در  
  نیمه اول بارداري

  113  مامایی  208

  محبوبه یعقوبیان هري،فریده رضایی اب .49

بررسی ارتباط بین طول مرحله اول و دوم زایمان 
با وزن نوزاد در هنگام  تولد در زنان نخست زا در 

  مل آبیمارستان امام علی 
  1390سال 

  114  مامایی  216

نرگس رهبر،  مریم پرند، ،نادر آقاخانی .50
  115  مامایی  297-1  یبررسی کیف یک :ناباروري زنان و استیگما تجربه  ندا جمالی مقدم

دکتر حسین  ،خدیجه عزتی رستگار .51
  ابراهیمی پور

بررسی اولین تجربه مادري در مادران مراجعه 
کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر رزن 

  یک مطالعه کیفی پدیدارشناسی :)همدان(
  117  مامایی  299

52. 
فریبا نوبخت، لیال رفیعی وردنجانی، 

ک صفدري زهرا کیوانی هفشجانی، فران
  ندا پروینده چشمه، نسرین اکبري، 

بررسی تاثیر حضور همراه بر رضایتمندي، روند و 
پیامدهاي زایمان در زنان نخست زاي مراجعه 

  شهر کرد) س( کننده به بیمارستان هاجر
  118  مامایی  92

دکتر  ، دکتر زهره ونکی،میترا زندي .53
  مرضیه شیوا، دکتر عیسی محمدي

دران استفاده کننده از حمل امنیت روحی روانی ما
  119  مامایی  176  جایگزین در دوره انتظار

54. 
، فرشته سیما سادات حجازي

  ذوالریاستین، دکتر ژیال عابد سعیدي
  

تعیین همبستگی رضایت زناشویی و پذیرش رژیم 
درمانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در 

بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و 
  دمات بهداشتی درمانی شهید بهشتیخ

  مامایی  351
  120  

  ، لمیعیان مینور،  بهجت افخمی .55
  ندا هادي

سطح سرب خون  تغذیه اي بر ارزیابی تأثیر عناصر
  121  مامایی  S1-150  زنان باردار

56. 

، سمیرا متقی، لیال رفیعی بهاره متقی
 وردنجانی، ندا پروین، اعظم عسگري،

دیسه، رویا انصاري، شیما عابدي م
  مرضیه حسینی

بررسی تاثیر عصاره ریشه درخت توت بر سقط 
  122  مامایی Balb/c  99sجنین در موش هاي 

57. 

، دکتر حسن افتخار زهرا بهبودي مقدم
دکتر مهوش صلصالی، دکتر   اردبیلی،

  ، فاطمه رمضانزاده
  دکتر سحرناز نجات

زنان نابارور ، تجربه خود را از ناباروري چگونه 
  123  مامایی  101-2  ند؟توصیف می کن



  

 

  

  

  

  

58. 
دکتر عفت السادات  طیبه ضیائی،
 دکتر مهرداد صالحی، مرقاتی خویی،

  دکتر مجتبی حبیبی
  124  مامایی  393  خودپنداره جنسی و ویژگی هاي شخصیتی

59. 
، دکتر اکرم شیدا رفیع زاده قره تپه

  ،ثناگو، دکتر لیال جویباري
  ماهرخ تیموري

لیه بیماران بررسی اثر چاي ترش بر فشارخون او
  126  مامایی  433  فشارخونی

، محمد آقاجانی، ندا زهرا راحمی .60
  میرباقر، مریم سادات شهشهانی

کارگیري مهارتهاي ارتباطی ه بررسی موانع ب
پرستاران در تعامل با بیماران از دیدگاه پرستاران 

هاي تابع دانشگاه علوم  و بیماران در بیمارستان
  پزشکی کاشان

  127  مدیریت  1-165

61. 
زاده، آلهه  دکتر وحید زمان

  سیدرسولی، آزاد رحمانی،
  پور مهناز شهباز

درك بیماران از مراقبت پرستاري مبتنی بر فرد 
درمانی دانشگاه علوم پزشکی   در مراکز آموزشی

  تبریز
210s 128  مدیریت  

62. 
آرزوانارکی، مریم  گلناز محمدي،

  محمودي، بایرام گلدي بقایی
  

پرسنل بیمارستان طالقانی دیدگاه  :ایمنی بیمار
  129  مدیریت  421-3  باره فرهنگ ایمنی بیمار گنبد کاووس در

  گلناز محمدي نغیمه باي زاده، .63
 دیدگاه از کاري خطاهاي گزارش موانع بررسی

  پرستاري کارکنان
  کاووس گنبد یطالقان مارستانیب

  131  مدیریت  423

، گلناز محمدي، مریم  انارکی آرزو .64
  گلدي بقایی محمودي، بایرام

ارزیابی خالقیت سازمانی کارکنان بیمارستان 
  132  مدیریت  422  طالقانی گنبد کاووس

بیان تجربیات پرستاران : کاري یک روز بعد از شب  گلناز محمدي معصومه قربانپور، .65
  133  مدیریت  424  بیمارستان طالقانی گنبد

66. 
، محمد علی سید حمید شریف نیا

بهرامی،  سلیمانی، زهرا بهشتی، نسیم
  لیال زراعتگر

تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه روانشناختی و 
اثر گذار بر اختالالت اسکلتی  روانی اجتماعی

  عضالنی در بین پرستاران

  
3-96 S 

  134  متدولوژي

67. 
، دکتر حسین کارشکی، رحیم حبیبی

دکتر عباس حیدري، دکتر علی طالیی، 
  مهندس سعید ابراهیم زاده

یایی پرسشنامه خودکارآمدي رواسازي و تعیین پا
  135  متدولوژي 6s  ترك اعتیاد برامسون



  

 پوسترهاي الکترونیکفهرست خالصه مقاالت 

  ردیف  اسامی نویسندگان عنوان مقاله کد  حیطه  صفحه

 411s  اخالق  138
موانع موفقیت تحصیل علم و تهذیب نفس در 
  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ه عسکري، فهیماعظم محمدي، 
  دکتر اکرم ثناگو،
  دکتر لیال جویباري

1.  

 269s  اخالق  139

بررسی هوش معنوي دانشجویان دانشگاه آزاد 
اسالمی گرگان و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک و 

  تحصیلی

مطهره رستمی،  فاطمه رستمی،
سپیده شریعت نژاد، دکتر اکرم 
  ثناگو، دکتر لیال جویباري

2.  

  S412  اخالق  140
وانع تهذیب نفس و تحصیل علم دانشجویان بررسی م

و راهکارهاي رفع این موانع از دیدگاه اعضاي هیئت 
  علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دکتر  هادي ساوري، فاطمه مهرآور،
  .3  لیال جویباري، دکتر اکرم ثناگو

 403s  اخالق  141
تبیین تجربیات و دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی در 

  مصارف آن در آموزش خصوص بیت المال و
دکتر اکرم محمد زمان مجنونی، 

  .4  ثناگو، دکتر لیال جویباري

 430s  اخالق  142
تبیین تجربیات همراهان : دعا و شفاي بیماران

  بیماران بستري در بخش مراقبت هاي ویژه

میترا حکمت افشار،  سعید قاري،
  دکتر لیال جویباري،
  دکتر اکرم ثناگو

5.  

 312S  اخالق  143
دانشجویان دانشگاه علوم  وش معنويبررسی ه

  و عوامل موثر بر آن پزشکی گلستان
دکتر لیال میترا حکمت افشار، 

  ، جویباري، دکتر اکرم ثناگو
  ناصر بهنام پور

6.  

  341  اخالق  144
بررسی اولویت کد هاي اخالق حرفه اي از دیدگاه 
پرستاران و بیماران در بیمارستان هاي وابسته به 

  90کی شهرستان گنبد در سال دانشگاه علوم پزش

نسیم بهاري طهرانی،  نوروز پرویز،
  .7  علی اکبر عبداللهی

  60  اخالق  146
رعایت منشور حقوق اسالمی بیمار به وسیله 
  پرستاران از دیدگاه مدیران بیمارستانی

دکتر ، کبرا عابدیان کاسگري
  معصومه باقري نسامی،
  صفا مومنی بادله

8.  

  S96  اخالق  147
ضایتمندي بیماران از عملکرد اخالقی بررسی سطح ر

  حرفه اي کارکنان بیمارستان شهر آمل

محمد سید حمید رضا شریف نیا، 
علی سلیمانی، نسیم بهرامی، 
  محمد شعبانی، لیال زراعتگر

9.  

  372  اخالق  148
باورهاي مذهبی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق 

کرونر و ارتباط آن با سطح اضطراب بیماران مراجعه 
  ده به بیمارستان سیدالشهداء ارومیهکنن

  .10  سمیه خضرلو

عوامل تسهیل کننده و بازدارنده تحصیل علم و تهذیب  400s  اخالق  149
  نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

، فاطمه مهرآور، دکتر زهرا کریمی
  .11  اکرم ثناگو، دکتر لیال جویباري

  S2 -91  اخالق  150
ی دانشکده پزشکی و هوش معنوي اعضاي هیات علم

  عوامل موثر بر آن

، حسین کریمی مریم اکبري الکه
... مونقی، عباس مکارم، حبیب ا
  اسماعیلی، مهدي ابراهیمی، 

  احمد عاشوري

12.  



  

  117-1  آموزش  151
 نحوه شرکت پرستاران در فرآیند

  تصمیم گیري بالینی 
، سیما لک گلنوش میرسعیدي

  .13  دیزجی، دکتر مرتضی قوجازاده

  127  زشآمو  152
رویکرد مبتنی بر شواهد در آموزش بالینی 

یک مطالعه دانش پژوهی : دانشجویان پرستاري
  درآموزش

دکتر مسعود فالحی، دکتر وحید 
زمان زاده، دکتر اسکنر فتحی آذر، 
مژگان لطفی، آزاد رحمانی، عارفه 

 زهرا شیخ علیپورداوودي، 

14.  

  38  آموزش  154

دگیري فعال کارگیري روش هاي یاه بررسی میزان ب
در آموزش پرستاري، شناخت و عالقه دانشجویان 

  پرستاري در ارتباط با این روش ها
   ملیحه صادق نژاد فروتقه،

  .15  رحیم حبیبی

  436  آموزش  155
بر میزان یادگیري  DOPSتاثیر روش ارزشیابی 

  .16  فاطمه حاجی آبادي مریم باقري،  هاي پزشکی هاي بالینی دانشجویان فوریت مهارت

  165-2  آموزش  156
بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده آموزش به 

  نظر دانشجویان و پرسنل پرستارير از بیما
  ، زهرا راحمی

  .17  شهشهانی، ندا میرباقر داتمریم سا

  283  آموزش  158
تاثیر آموزش مداوم بر دانش و مهارت پرستاران در 

  محاسبه دز داروها
امیر کسائیان، لیال  علی دادگري،
  ، مریم رضایی،دادور

  ملیحه میرزایی، پروین نظري 
18.  

  286  آموزش  159
نگرش پرستاران استان گلستان در مورد آموزش به 

  .19  ، عطیه میناعین اله مالئی  1389بیمار در سال 

  376-1  آموزش  160
آموزش از طریق فیلم و ایفاي نقش مبتنی بر حل 
مساله در ارتقاء یادگیري کارآموزان پرستاري بخش 

  زشکیروانپ

محبوبه ، مدي نشاط مریم 
طباطبایی چهر، طاهره سربوزي، 

  عاطفه شرفی
20.  

  334  آموزش  162
عوامل ایجاد انگیزش شغلی از دیدگاه اعضاء هیئت 

  علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

، فاطمه سفیدي، مریم طاهرپور
امیر جوادي، فاطمه جاللی، سمیرا 

  بصیر شبستري
21.  

  431  آموزش  163
بر آگاهی و سازه هاي مدل اعتقاد تاثیر آموزش 

بهداشتی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در 
  زمینه بیماري ایدز در شهر اصفهان

، دکتر غالمرضا آسیه پیرزاده
، سید کمال الدین میر  شریفی راد

  کریمی، عزیز کامران، زهره فتحیان
22.  

  622-2  آموزش  164

ي بررسی تاثیر حضور مادران در آموزش رفتارها
پیشگیري کننده از استئوپروز به دختران دبیرستانی 

  شهرستان بروجرد

 ،رویا ترکاشونداعظم جعفري، 
  سیده مریم یثربی راد، 

  زیبا لطیفیان
23.  

  342  آموزش  165
مقایسه توانایی تصمیم گیري بالینی دانشجویان سال 

  آخر و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مهدي گل  مریم کریمی نقندر،
افروز، فاطمه رهنما رهسپار، 

  محدثه محسن پور
  

24.  

  S214  آموزش  167
ارزیابی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان 
  پرستاري مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

، مائده شجاعیماه منیر دانش، 
  .25  مرضیه فغانی آغوزي، امیر همتا



  

 s2 -181  آموزش  168
در بخش هاي  بررسی وضعیت تحویل شیفت پرستاري

  مراقبت ویژه بیمارستان هاي منتخب آموزشی مشهد

، تکتم اعتضاديجواد ملک زاده، 
  دکتر سید رضا مظلوم،

  یرضا تسعیريلع
26.  

  68  آموزش  169
بررسی تاثیر برنامه ایمن سازي در برابر استرس بر 

  استرس ادراك شده پرستاران

فاطمه سید رضا مظلوم، دکتر 
 ، سعید واقعی، مرتضیدربان

مدرس غروي، مسعود کاشانی 
  لطف آبادي، محمد شاد

27.  

  275  آموزش  170
بررسی رابطه منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در 

  بین دانشجویان مامایی

، دکتر معصومه  محمد رضا اندرواژ
باقري نسامی، انسیه موسوي، 

  نرگس امیري
28.  

  184  آموزش  172
بررسی میزان اعتماد به نفس فارغ التحصیالن مامایی 

  دانشکده پرستاري و مامایی مشهد در انجام 
  مهارت هاي مامایی

، ناهید جهانی کبري میرزاخانی
شوراب، ناهید گلمکانی، مهین 
  تفضلی، سعید ابراهیم زاده

29.  

  372-4  آموزش  173
بررسی کیفیت آموزش به بیمار در بیمارستان هاي 

  آموزشی مشهد
  ،سمیه خضرلو

  .30  امیر رضا صالح مقدم

  310  آموزش  174
مقایسه رضایتمندي دانشجویان مامایی از ارزشیابی 

  رایجروش با  DOPSعملکرد بالینی به روش 
فرزانه  بی لیال حسینی، بی

  .31  جعفرنژاد، دکتر سیدرضا مظلوم

  157 آموزش  175
باره نحوه  بررسی دیدگاه هاي دانشجویان مامایی در

  log bookآموزش بالینی با استفاده از 
اهید ، نصدیقه یوسف زاده
  .32  گلمکانی

  92-2 آموزش  177

نگرش دانشجویان کارورز پرستاري دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد نسبت به رشته تحصیلی، آینده 

شغلی و ادامه تحصیل در رشته هاي مختلف 
  تحصیالت تکمیلی

راهله جوانبختیان، راضیه السادات 
لیال رفیعی حسینی، ندا پروین، 
  وردنجانی

33.  

  s 234-1  آموزش  178
وامل تعیین کننده کارآمدي تدریس از دیدگاه ع

 مدرسین علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی کردستان

، حیدر ندریان، مهناز احمد وهابی
بشري وهابی، شهناز  ،صیادي

  حاجی صحنه
34.  

داخلی   179
  221-2  جراحی

بررسی شیوع فراوانی بروز خطاها در مرکز قلب و 
اول سال  کرمانشاه در شش ماهه) ع(عروق امام علی 

1390  
  .35  ، کتایون اسمعیلیپروین مظفري

داخلی   180
 183  جراحی

اثر بخشی مداخله شناختی رفتاري گروهی کوتاه 
مدت بر کیفیت زندگی و ادراك بیماري، بیماران 

 2دیابت نوع

، محمد حسین مرضیه جهاندار
  .36 بیاضی، علی اکبر ثمري

داخلی   181
  ومیخودکارآمدي بیماران داراي است  260  جراحی

، دکتر فروغ رفیعی، الدن ناصح
دکتر سرور پرویزي، حمید حقانی، 

  محمد علی یادگاري
37.  

داخلی   182
  265-2  جراحی

ارتباط مصرف دیورتیک ها و کیفیت زندگی مرتبط با 
  سالمتی در بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی 

دکتر ندا مهرداد، مینا مرادي، 
  .38  سیده فریبا شرفی



  

داخلی   183
  95  یجراح

مقایسه فشار کاف لوله تراشه به دو روش لمسی و 
دستگاه فشارسنج استاندارد دربیماران تحت 

  ونتیالسیون  بستري در بخش مراقبتهاي ویژه 

، دکتر کاظم قربان محمد کوچکی
  کاظم نژاد، علیرضا نیکجو،

  موسی آخوندي
39.  

داخلی   185
  271  جراحی

عروق  ارتباط عوامل خطرساز قلبی عروقی با درگیري
  یافته هاي آنژیوگرافی کرونر در

سید عابدین  علی اکبر عبداللهی،
  پور،بهنام حسینی،  ناصر 

  عارف صالحی
40.  

داخلی   186
  297-4  جراحی

تاثیر کاربرد نظریه مراقبت از خود اورم در آموزش 
برنامه تغذیه اي بر کیفیت زندگی بیماران 

  همودیالیزي مراجعه کننده به
  میهبیمارستان هاي ارو 

حمید شریف نیا،  نادر آقاخانی،
نرگس رهبر، منیژه پرخاشجوي، 

  حمیده کریمی،
  مهناز حاجی محمدیان

41.  

داخلی   188
  s339  جراحی

عوامل موثر بر شدت کمر درد بیماران بعد از 
نجویان گمرکز آنژیوگرافی دکتر  آنژیوگرافی قلبی در

  1390دزفول سال 

علی اکبر  شهزاد مهران فرد،
  .42  اصر بهنام پورعبداللهی، ن

داخلی   189
  287-1  جراحی

نیازهاي اطالعاتی ادراك شده خانواده بیماران 
بستري در بخش هاي مراقبت ویژه از دیدگاه اعضاي 

  خانواده و پرستاران مراقبت ویژه

حمید آسایش،  حسین رحمانی،
علی عباسی، علیرضا شعوري 
  بیدگلی، زهرا طاهري خرامه

43.  

داخلی   190
  346S  جراحی

رسی اثر شستشوي دست با آب و صابون مایع و بر
) محلول با پایه الکل(پالس 85محلول تجاري مانوژل 

بر میزان و نوع کلونیهاي جدا شده از دست پرسنل 
  درمانی و عوامل مرتبط با آن

، معصومه یاوري، سمیه رضایی
عباس عرب یارمحمدي، محمد 
  حبیبیان، سعیده رضایی

44.  

191  
داخلی 
  408  جراحی

ابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزی
 شاخص کیفیت زندگی

، مریم شریفیان ثانی، نرگس رفیعی
حسن رفیعی، ناصر بهنام پور، 

رَنز ستوینگ ف کارول ا 
45.  

193  
داخلی 
  S1 -170  جراحی

عوارض دسترسی هاي عروقی و عوامل مرتبط با آن 
در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان 

  صغر اصفهانعلی ا

دکتر محسن ادیب حاج باقري، 
دکتر نگین  نرجس مولوي زاده،

  مسعودي علوي، محمود حسینی
46.  

194  
داخلی 
  153-1 جراحی

بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان 
  روانپزشکی ابن سینا شهر مشهد

فاطمه دربان، سید  سعید واقعی،
رضا مظلوم، مرتضی مدرس غروي، 

  لطف آبادي،مسعود کاشانی 
  محمد شاد

47.  

195  
داخلی 
  S1 -305 جراحی

بررسی فراوانی ناتوانی جنسی و برخی عوامل مرتبط 
  با آن در بیماران تحت همودیالیز مزمن

دکتر محمد محمودي، دکتر کبري 
عباس  خالد فاضلی،لشکري پور، 

بلوچی، هادي درزاده، دکتر 
  نورمحمد بخشانی

48.  

داخلی   196
  جراحی

129  
انتقال مبتالیان به بیماري هپاتیت در بررسی الگو 

  بیماران بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن

عبدالناصر  عبدالرضا رحیمی،
معظمی، زهرا سبزي، حجت 
  جنتی راد، اکرم ثناگو

49.  



  

داخلی   197
  278s  جراحی

بررسی استفاده از ابزارهاي ارزیابی رفتاري درد در 
  کاهش سطح هوشیاري با بیماران

معصومه دکتر ، ديحمید رضا احم
  .50  باقري نسامی، سید حسین حسینی

داخلی   199
  79  جراحی

بررسی رابطه کیفیت زندگی پرستاران با برخی از 
  عوامل دموگرافیک در بخش هاي ویژه

راضیه مختارپور،  نفیسه قانعی،
دکترمعصومه باقري نسامی، رقیه 
  سواسري، نجمه رستگارنیا

51.  

داخلی   200
  S256  جراحی

ط با بیمار قبل از بیهوشی بر درد پس از تأثیر ارتبا
  عمل جراحی در ریکاوري

فاطمه سید رضا مظلوم، دکتر 
فاطمه حاجی محمدي،  نویدي،

  بهرام علی قنبري هاشم آبادي
52.  

داخلی   201
  442  جراحی

 بررسی میزان استرس و ارتباط آن با عوامل روانی،
فرهنگی و اقتصادي در خانواده بیماران  اجتماعی،

  به سرطانمبتال 

، شهال سیده مولود رسولی
مالحسینی، آمنه سادات کاظمی، 

  محمد فشارکی
53.  

داخلی   203
  168  جراحی

بررسی کیفیت زندگی زنان شهر سنندج و ارتباط آن 
  با سالمت خانواده 

  احمد وهابی،  لیال وهابی،
  .54  مهناز صیادي

داخلی   204
دکتر  یاسر طالبیان کیاکالیه،  ريبیما هاي ارزیابی شدت و پیش آگهی سیستم  319s-1  جراحی

  .55  معصومه باقري نسامی

  438  کودکان  206
آیا والدین به فرزندان خود آموزش بلوغ و جنسی را 

  ؟می دهند
رویا جهانگیري، دکتر  سامیه غنا،

  .56  اکرم ثناگو ، دکتر لیال جویباري

  382-1  کودکان  207
مبانی روان عصب  :نوزاد -دلبستگی در تعامل مادر
  .57  محسن جدیدي الهام فروزنده،  فیزیولوژیک شناسی و

  154  کودکان  208
وضعیت تغذیه با شیر مادر تا پایان دو سالگی و 

عوامل موثر بر آن از طریق سازه هاي مدل بزنف در 
  شهر اصفهان

سیده زینب عبدالرحمان چرکزي، 
، آتنا رزاق نژاد،حسین میرآئیز

شهنازي، اکبر حسن زاده، محمد 
  تقی بادله

58.  

  82-1  کودکان  209
آموزش اقدامات پیشگیري از تاالسمی توسط والدین 

  راهی مناسب جهت کاهش بیماري
 محمود عجم -طیبه ریحانی 

  59.  

  421-2  کودکان  210
بررسی مسمومیت هاي دارویی در کودکان بستري 

- 1389در بیمارستان طالقانی گنبد کاووس درسال
1390  

  .60  آرزو انارکی گلناز محمدي،

331-2  کودکان  211  

بررسی نحوه کاشت پلی سایت در کودکان مبتال به 
بدخیمی ها، عوارض شایع و مراقبت هاي پرستاري 
  دربخش جراحی اطفال بیمارستان دکتر شیخ مشهد

دکتر مهران هیرادفر،  هاله برومند،
  .61  دکترمرجان جودي

  155  کودکان  212
بررسی تجربیات کودکان سن مدرسه مبتال به 

  .62  دکتر فرشته آئین  تري شدن در بیمارستانبیماري مزمن، از بس

شیرخوار مبتال به تومور کاذب  یک مورد معرفی 90  کودکان  213
 مغزي

، معصومه طباطباییزهرا سبزي، 
  .63  دکتر شکريزینت لشکر، 

  سالمندي  215
2-76 

  

بررسی کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه هاي 
  بیرجندسالمندان وابسته به اداره بهزیستی شهرستان 

  ، داود عوديفرزانه براتی

  
64.  



  

  49  سالمندي  216
کیفیت  تأثیر الگوي توانمندسازي خانواده محور بر

  زندگی سالمندان

، محمد علی رضا مسعودي
علی محمد هاشمی نیا،  سلیمانی،

مصطفی قربانی، علی حسن 
  پوردهکردي، نسیم بهرامی

65.  

 62s  سالمندي  217
ندگی در بررسی ارتباط تنهایی با رضایت از ز

  سالمندان
  حمید حجتی،گلناز کوچکی، 

  .66  دکتر اکرم ثناگو

  167-2  سالمندي  218
بررسی بیماري هاي شایع سالمندان در استان 

  .67  نسیبه روزبه  هرمزگان

  399-1  سالمندي  219
بررسی میزان غفلت اعضاي خانواده نسبت به 

  سالمندان عضو کانون هاي جهاندیدگان شهر تهران
دکتر کریموي، دکتر مجیده هروي 

  .68  ناهید رژه، دکتر مهشید فروغان

220          69.  

  71  سالمندي  222
بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در 
  سالمندان ساکن در خانه هاي سالمندان شهر مشهد

، هادي کوشیار، زهرا پروندي
بهرامعلی قنبري هاشم آبادي، 
حبیب اهللا اسماعیلی، فرهاد 

  قندهاریان

70.  

  298  سالمندي  223
رابطه سواد سالمت و رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت 

  در سالمندان شهر اصفهان

، سید همام الدین مهنوش رئیسی
زاده، غالمرضا شریفی راد،  جواد

  .71  فیروزه مصطفوي

 294s  سالمندي  224
بررسی دیدگاه و تجربیات دانشجویان از زندگی با 

  پدربزرگ سالمندبزرگ و مادر 
دکتر اکرم ثناگو،  ،فریبا عنایت

  .72  دکتر لیال جویباري

  .73  سکینه قربانی کتایون اسمعیلی،  بررسی پدیده سالمند آزاري در مردان شهر کرمانشاه  114  سالمندي  225

  ،سیده مریم هاشمی نسب  بررسی بهزیستی شخصی سالمندان مراکز روزانه   336  سالمندي  227
  .74  عاطفه باقري

  22  سالمندان  228
ت اختالل عملکرد جسمی در ابعاد و تظاهرا

  یک پژوهش کیفی: سالمندان
   ،دکتر معصومه باقري نسامی

   ،دکتر فروغ رفیعی
 دکتر سیده فاطمه اسکویی

75.  

 428s  پرستاريروان  229
ارتباط سالمت معنوي و امید به زندگی در 
 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

زینب وکیلی،  حمیده خیل خانه،
  .76  حمید آسایش

 311s  پرستارينروا  230
تعیین ارتباط بین سالمت روان بیماران تاالسمی 

  ماژور با راهبردهاي مقابله اي اتخاذ شده
، صدیقه مدانلو، دکتر مائده باقري

  معصومه باقري نسامی،
  خدیجه صمدي

77.  

  34 پرستاريروان  231
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی ادراك شده و سالمت 

  .78  آسایش ، حمیدمنیره کاظمی  اري و ماماییپرست اجتماعی در بین دانشجویان 

  259s پرستاريروان  233
بررسی میزان سالمت روانی زنان زایمان کرده 

بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم  بستري در
  پزشکی کرمانشاه

 مریم عمیقی،مریم پشاآبادي، 
  محمود رحمتی،
  امیرحسین هاشمیان

79.  



  

هاي روان تنی  جنسیت و بیماري بررسی ارتباط بین  42 پرستاريروان  234
  در بین پرستاران شهر قزوین

، فاطمه سفیدي، فاطمه علی اکبري
  .80  زهرا مشاطیان

  421-1 مدیریت  235
: تبیین وضعیت موجود پرستاري از دیدگاه پرستاران

قوت پرستاري از  فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و
 دیدگاه پرستاران بیمارستان طالقانی گنبد

  .81  آرزو انارکی ي،گلناز محمد

  363  مدیریت  236
بررسی ارتباط خودکارآمدي و رفتارهاي بهداشتی 
  اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

، افسانه سیده نگار پوروخشوري
پاشا، دکترعاطفه قنبري، دکتر 

 زهرا عطرکار روشن
82.  

  165 مدیریت  237
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سالمت عمومی 

غل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان پرستاران شا
  1390سال 

مریم سادات  زهرا راحمی،
شهشهانی، ندا میرباقر، محمد 

  آقاجانی
83.  

  289 مدیریت  238
بررسی ارتباط سطح توانمندي با برخی رفتارهاي 

خودمدیریتی در بیماران همودیالیزي مراجعه کننده 
  گرگانشهر به مرکز دیالیز

صر ریانی، منصور عرب، نا مسعود
  .84  زهرا رویانیبهنام پور، 

  مدیریت  239
1-74 

  
استاندارد سازي دفعات انجام مهارت هاي عالئم 

  حیاتی بر اساس منحنی یادگیري
خیزران  سیدرضا مظلوم،دکتر 

  .85  میري، جواد ملک زاده، نیره داودي

  مدیریت  240
S13  

  

بررسی عملکرد و مسئولیت پذیري پرستاران نسبت 
  به آموزش به بیمار

سامیه غنا، مارال  ال کالنتري،سهی
کارگر نجفی، دکتر عباس عباس 

  زاده، دکتر اکرم ثناگو، 
  دکتر فریبا برهانی

86.  

  250  مدیریت  242
عوامل موثر در بروز خشونت محل کار از دیدگاه 

  90پرسنل فوریت هاي پزشکی رفسنجان در سال 
، شهین حیدري، اشرف سلطانی

  .87  دکترسید محسن مرتضوي

  228s  مدیریت  243
بررسی کیفیت انتقاالت داخل بیمارستانی بیماران در 

  بیمارستان شهید بهشتی کاشان

 سمیرا رحمتی، ملیحه دلداده،
زکیه صفاري، دکتر محسن ادیب 

  حاج باقري
88.  

  s1-91  مدیریت  244

هاي تدریس اعضاي هیات علمی  تعیین توانمندي
  دانشکده پزشکی و عوامل موثر بر آن

  

حسین کتر د، مریم اکبري الکه
کریمی مونقی، عباس مکارم، 

اسماعیلی، مهدي ... حبیب ا
  ابراهیمی، احمد عاشوري

89.  

  441  مدیریت  245

بررسی رضایت شغلی پرستاران شاغل در مرکز 
) ره( آموزشی درمانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

  و عوامل موثر بر آن

، دکتر ناهید عباس وروانی فراهانی
شریفی دهقان نیري، ناهیددخت 

نیستانک، دکتر سید مصطفی 
  حسینی، مریم آقابراري،

90.  

  77  عامیانهطب   246
ه بررسی علل کاربري داروهاي شیمیایی و گیاهی ب

  صورت خوددرمانی در دانشجویان پرستاري و مامایی
، مریم گل محمدي، فاطمه عددي

  .91  دکتر معصومه باقري نسامی

  اعتیاد در مددجویان طب عامیانه در درمان ترك  490  طب عامیانه  247
علی مهاجر  السادات حسینی،نازنین 

دکتر اکرم وطن، منصور طحانیان، 
  ثناگو، دکتر لیال جویباري

92.  



  

بررسی طب عامیانه مردم ترکمن ساکن استان   S443  طب عامیانه  248
  گلستان در درمان نوزاد و کودك

سارا آتایی، دکتر  طاهره حبیب لی،
  .93  رياکرم ثناگو، دکتر لیال جویبا

 ۴١٣s  طب عامیانه  249
بررسی طب عامیانه مردم ترکمن استان گلستان در 

  مورد نازایی
طاهره حبیب لی، دکتر سارا آتایی، 

  .94  اکرم ثناگو، دکتر لیال جویباري

  1  مامایی  250
ارتباط بین دیسمنوره اولیه با خطر زایمان زودرس 
  خود به خودي در زنان نخست زاي شهر رفسنجان

، علی انصاري ن بنابیطیبه نگاهبا
  جابري
 

95.  

  139  مامایی  251
تاثیر موسیقی درمانی بر میزان اضطراب و  بررسی

درد بیماران تحت جراحی سزارین در بیمارستان 
  1390حکیم جرجانی گرگان 

 الگار سلماسی،میترا حکمت افشار، 
سید حمید شریف نیا ، حمید 

  حجتی
96.  

  118-1  مامایی  252
مل مستعد کننده استریاي بررسی میزان شیوع و عوا

بارداري در زنان مراجعه کننده به بیمارستان هاجر 
  شهرکرد

، ایران منیژه سرشتی
غالمعلیشاهی، سوسن عباسیان، 

  فخري فندرسکی
97.  

  182  مامایی  253
سنجش دقت قانون میتندورف و قانون نگل در 

  .98  ، میترا ریحانیفاطمه نصیري  تخمین تقریبی روز زایمان

صدیقه امیر علی  سهیال نورایی،  پروبیوتیک و عفونت هاي دستگاه تناسلی زنان 279s  مامایی  254
  .99  اکبري

  61-3  مامایی  256
بررسی عالئم افسردگی در مصرف کنندگان 

DMPA  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
  شهرستان بابل

، فرزان خیرخواه، هاجر سلملیان
روشنک ثاقبی، فاطمه نصیري 

حاجی احمدي، امیري، محمود 
  هاجر پاشا

100.  

  415  مامایی  257
بررسی شیوع دیابت بارداري در مراکز بهداشتی 

  درمانی روستایی شهرستان گرگان

گلچهره فسون صالح پور اسکویی، 
الري سیاهکلی، دکتر راحله 

شاهزاده قاسمی، دکتر عسگري 
  بهلول

101.  

  416  مامایی  258
آمنوره ، (مقایسه فراوانی اختالالت قاعدگی 

بین دانشجویان ) یگومنوره وسندرم پیش از قاعدگیال
  دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه هاي تبریز

حسن متین همائی، فهیمه صحتی 
  .102  ، الدن زودفکرشفائی

  116  مامایی  259
نگرش زنان نسبت به سقط القائی در منطقه تحت 

  پوشش مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی 
  ،مهوش رنجبر
  .103 فر دکتر شیرین ایران

261-1  مامایی  260  
بررسی مقایسه اي سطح استرس، اضطراب و افسردگی 
دوره پس از زایمان در مادران نخست زا و چند زاي 
  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی سطح شهر مشهد

 سکینه نظري،پروین ساالري، 
بهرامعلی قنبري هاشمی آبادي، 

  سید رضا مظلوم
104.  

  مامایی  261
  134  

ونیدازول با ترکیب مترونیدازول و مقایسه اثر متر
  پروبیوتیک در درمان واژینوز باکتریال

، هدي صدیقه امیر علی اکبري
  تفضلی، دکتر مریم افراخته، 
  دکتر حمید علوي مجد

105.  

  159  مامایی  262

مقایسه سبک زندگی زنان باردار مبتال و غیر مبتال به 
اختالالت پرفشاري خون در بارداري در مراکز 

  هاي خصوصی تبریز  رمانی و بیمارستانآموزشی د

، فهیمه صحتی مریم عاکف
  .106  شفاهی، دکتر همایون صادقی



  

  405  مامایی  263
مقایسه اثر بی حسی نخاعی و بیهوشی عمومی بر 

  نمره آپگار نوزادان سزارینی

، مجید جاللیان، سرور ملوك زاده
سید حمید شریف نیا، سوسن 
  ساعت ساز، فاطمه حاج حسینی

107.  

121-1  ماییما  264  
بررسی کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان 

مراجعه کننده به بیمارستان امید شهر مشهد بر 
  اساس رویکرد جامع نگر

  ، حکیمه سابقیطیبه پورغزنین، 
  .108  حوا عبداللهی

  373  مامایی  266
بررسی مشکالت روحی زوجین نابارور براساس 

  یک مطالعه مروري: رویکرد جامع نگر
، محمد شرفخانیورغزنین، طیبه پ

  .109  حکیمه سابقی

  S281  مامایی  267
الگوي انجام سونوگرافی در بارداري در زنان 

  شهرستان بوشهر

، نصیبه خداداديراضیه باقرزاده، 
زیور شبابی، مرضیه رحیمی، 

  سعادت فخري
110.  

  262  مامایی  268
بر زنان تحت پوشش مراکز   TLاثرات روانی عمل 

  رجایی شهرستان بروجرد بهداشتی درمانی کوثر و

رویا ترکاشوند، مریم  اعظم جعفري،
  زیبا لطیفیان، یثربی راد،

  فاطمه سیفی
111.  

  197  مامایی  270
مقایسه ویژگی هاي مادري در نوزادان کم وزن و 

  داراي وزن طبیعی

محمد حیدر زاده،  مژگان نظري،
  شریفا زینیا سید یحیا

  الي موون سان، زلیال شریف 
112.  

 247s  مامایی  271
بررسی ارتباط بین خشونت هاي فیزیکی، روانی و 
جنسی با وزن هنگام تولد نوزادان زنان بستري در 

  بیمارستان هاي شهر زاهدان بخش بعد از زایمان

زهرا مودي، شهین دخت نوابی 
ریگی، زهرا رئیسی، مرضیه 

  ،عباس بلوچی یعقوبی،
  سعیده مهدي پور

113.  

  375-1  مامایی  272
خون مادر طی سزارین و ارتباط بررسی تغییرات فشار

  آن با نوع بیهوشی
  ، رقیه زردشت،عزت احتشام

  .114  مریم شقایی فالح

  S268  مامایی  273
بررسی شیوع انواع خشونت خانگی از طرف همسر 
طی یکسال گذشته در زنان باردار مراجعه کننده به 
  بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد

  ه،اکرم السادات عباس زاد
  .115  معصومه کردي

  128  مامایی  274
تعیین برخی از عوامل تاثیر گذار بر تماس مادر و 
 کزنوزاد بالفاصله بعد از تولد تا نیم ساعت اول در مر

  شهر گرگان آموزشی درمانی دزیانی

زهرا سبزي،  یان،ئمهناز رضا
  مهشید بقایی،

  دکتر محمد علی وکیلی
116.  

یر طبیعی در زنان باردار شیوع شاخص توده بدنی غ  21  مامایی  275
  و ارتباط آن با عوارض مادري و نوزادي

راحله عالی صادق حضرتی، 
، سوسن سلیمی، فرهاد جهان

  پورفرضی، بابک نخستین
117.  

  230 کد  مامایی  277
  يریکارگ به و نگرش ،یآگاه زانیم یبررس
رفرزند يها خانواده در خانواده میتنظ يها روش پ  

 لحصا رضا امیر ،یعاقبت فرانک
  .118  بهنام ،حمیدرضا مقدم

  190  مامایی  279
بررسی ارتباط نتایج آزمون جامع مامایی با نمرات 

  کارورزي در عرصه واحد بارداري زایمان
، دکترشیرین ایران فر، میتراکولیوند

سوسن حیدرپور، مرضیه 
  اسفندیاري، لیدا معمار افتخاري

119.  



  

 S 209  مامایی  280
و ارتباط آن با بررسی فراوانی چاقی و اضافه وزن 

تحرك و تغذیه در زنان مراجعه کننده به مراکز 
  بهداشتی و درمانی شهر همدان

 .120  اکرم خیرالهیناهید محمدي، 

 105s  مامایی  281
  

بررسی میزان استفاده از انواع روش هاي پیشگیري 
از بارداري و علل انتخاب روش منقطع در زنان 

  ی شهر اراكمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمان

نسرین روزبهانی  لیال حسن زاده،
 .121  زهرا آرین فر ،

  169  مامایی  283
ایدز  - HIV مبتال به بررسی دیدگاه بیماران

درخصوص تاثیر راهنما هاي عمل براي استفاده از 
  مطالعه کیفی: کاندوم

صدیقه السادات  حمیرا فالحی،
طوافیان، فریده یغمایی، ابراهیم 

  حاجی زاده
122. 

  137  مامایی  284
از مراقبت هاي  مقایسه آگاهی و عملکرد زنان باردار

دوران بارداري مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 
  درمانی شهري و روستایی شهرستان بابل

، روزا هورسان، صغري گلی روشن
شمس الملوك جالل منش، 

  علیرضا ظهور
123. 

رور مراجعه کننده بررسی میزان افسردگی در زنان نابا  199  مامایی  286
 .124  جبین مرعشی مه ماه منیر دانش،  بیمارستان امام خمینی ساري به مرکز ناباروري

بررسی ارتباط سطح آگاهی زنان از روش هاي   27  مامایی  287
  پیشگیري از بارداري و وقوع بارداري ناخواسته

، اعظم محبوبه پور حیدري
حمیدزاده، نازنین شماعیان رضوي، 

  منتظرياکرم سادات 
125. 

بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه هاي شهر   239  مامایی  288
  سنندج در مورد بهداشت باروري و عوامل مربوط به آن

  احمد وهابی،مهناز صیادي، 
 .126  لیال وهابی

بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان و مردان همسردار شهر   309  مامایی  289
  و عوامل مربوط به آنسنندج در مورد تنظیم خانواده 

دکتر عبدالرحیم  شکریه صلواتی،
افخم زاده، احمد وهابی، مهناز 

  صیادي، بشري وهابی
127. 

  302  آموزش  291
مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب رشته پرستاري بر اساس 

تناسب شخصیت در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم 
  پزشکی کرمان

، دکتر عباس پور محدثه محسن
  128  زاده، دکتر فریبا برهانی عباس

داخلی   292
 98s  جراحی

عملیات  موفقیت میزان بر احیاء تیم مدیریت تاثیر بررسی
  پرستاران دیدگاه از ریوي احیاءقلبی

   ،کاوسی علی
   نسب، محمدپروینیان علی

  ثناگو دکتراکرم محمدي، عیسی دکتر
129  

، دکتر ربابه معماریان، علی کاوسی  ارستانبررسی برنامه هاي بازآموزي در بیم  s4-98  آموزش  293
  130  دکتر اکرم ثناگو

 s 237  آموزش   294
بررسی ارتباط سبک یادگیري با پیشرفت تحصیلی 

  دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور
  ، مرتضی فارسیاکرم گازرانی، 

  131  حجت محمد زاده هابیل

194-1  سالمندي  295 هاي  بستري در بخشبررسی نیازهاي بیماران سالمند  
  هاي شهر مشهد بیمارستان

طیبه ریحانی، کیوان ، اکرم گازرانی
  132  بهفر، محمد صادق شیخی

گزارش    296
  گزارش یک مورد کودك مبتال به کی کوچی فوجی ماتو  427  مورد

  ، امیر تدریسی، زهرا سبزي
  زهرا پایاب، حمید سلطانی پاشا، 

  طوطی صالح نیا
133  

 دانشگاه بالینی کارآموزي دوره دانشجویان گاهیآ  s501  اخالق 297
  بیمار حقوق منشور از مازندران پزشکی علوم

   سعید فیضی، محمد خادملو،
  134  جبار حیدري

  398کد  مامایی 300
 

بررسی نحوه درمان دیسمنوره در زنان مراجعه 
  به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد  کننده

، طاهره زاهدي محبوبه فیروزي
    پروین ساالريفرد، 

 



  

 


