
چهارمین همایش ملی پرستاري بهداشت روان و سالمت جامعه                                                                          
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

 
 پوستر

  عنوان ارائه دهنده محل خدمت

 1 ماهه وچهار دو خواران شیر در پنتاواالن واکسن جانبی عوارض بررسی ناهید ایمانی دانشگاه ازاد ابهر

 مولتیپل  به مبتال بیماران خستگی و خواب کیفیت بر عضالنی پیشرونده آرامی تن تکنیک تاثیر  فاطمه زرگرانی آذرگرگان5بیمارستان
 اسکلروزیس

2 

 در شاغل پرستاران هیجانی فرسودگی با  سازنده تفکر و سازمانی تعهد شغلی، استرس رابطه راضیه کمالی دانشگاه هرمزگان
 هرمزگان استان دولتی بیمارستان

3 

 4 تاثیر بهبود کیفیت زندگی بر عزت نفس بیماران تحت درمان با همودیالیز  سلطانیسمیه  بندرعباس ازاد دانشگاه

 5 تأثیر افسردگی بر ابعاد کیفیت زندگی در سالمندان مقیم و غیر مقیم سراي سالمندان مهدي صادقی علوم پزشکی شاهرود

 6 عروق وندیبعد از عمل پ یعروق یقلب يها يماریبا ب یرابطه اضطراب و افسردگ فاطمه رضایی علوم پزشکی بابل

  توسیرکان ازاد دانشگاه
 

 7 در کرمانشاهبررسی عوامل موثر بر خود مراقبتی بیماران تحت درمان با همودیالیز  فاطمه مراتی

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه  یراپزشکیبررسی وضعیت مصرف دخانیات در بین دانشجویان پ  امیر یونسیان  شاهرود ازاد دانشگاه
  1395آزاد اسالمی واحد شاهرود در سال 

8 

بررسی نیازهاي سالمت جنسی در دوران پس از زایمان در زنان بستري تازه زایمان کرده در   خالقی نژاد  علوم پزشکی نیشابور
  1395شهرستان نیشابور سال 

9 

 10  رویکرد یکپارچه توحیدي بر رضایت زناشویی متاهلین اثربخشی گروه درمانی با  زهراسیدي  دانشگاه آزادقوچان

 11  نقش پرستار بهداشت جامعه در فقر  مطهري بیگدل  علوم پزشکی قم

  فاطمه علی اکبري  علوم پزشکی قزوین
  بررسی تاثیرات درمانی عسل و رازیانه بر آندومتریوز

12 

  13  استرس پس از سانحهمبتال خاطره گوئی گروهی بر افسردگی و اضطراب جانبازان   ازاد بهروز  علوم پزشکی اردبیل
  14  آموزان دانش روانی سالمت همنوایی با الگوي بررسی رابطه  ژیال امامی  دانشگاه آزاد سنندج
  15  شهرستان متوسطه آموزان دوره دوم دانش روانی سالمت با وشنود گفت الگوي رابطه  ژیال امامی  دانشگاه آزاد سنندج

  16  پرستار بهداشت جامعه و توانبخشی خانواده محور در ارتقا کیفیت زندگی کودکان معلول  خاتمی  علوم پزشکی قم

  17  بررسی نقش ورزش و سالمت در روح و روان فرد  میززایی  
  18  ارتباط  استرس شغلی و سالمت عمومی در کارکنان سازمان آتشنشانی  قره سفلو  علوم پزشکی تهران
  19  ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان  مشفقی  علوم پزشکی شیراز
  20  اهواز شهر بیمارستان به کننده مراجعه روانی بیمار داراي هاي خانواده افسردگی و اضطراب  فریدونی مقدم  علوم پزشکی اهواز
  21  بررسی اختالالت خود مراقبتی سالمندان تحت مراقبت آسایشگاه سالمندان  فریده نیکنام  دانشگاه ازادمراغه
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تحت سرپرستی دختران عالیم روانی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر   اقاجانی امنه  دانشگاه ازاد نائین

  بهزیستی
22  

  23  بررسی سبک زندگی بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه  ملیحه خسروي زاده  دانشگاه ازاد اباده شیراز
  24  نقش پرستاران در رفتار هاي ارتقاء دهنده سالمت جوانان در زمینه اعتیاد به مواد مخدر  دکترپاشایی  علوم پزشکی قم

  25  مراقبت هاي ویژه قلبیتاثیر ذکردرمانی بر میزان فشار خون و نبض بیماران بستري در بخش   رجبلو  دانشگاه ازادعلی اباد

  26  بررسی علل کارکرد اجتماعی نامطلوب در ابعاد سالمت روان دانشجویان پرستاري  نرگس رحمانی  دانشگاه آزاد بابل
  27  اجراي طرح تحول نظام سالمت در ایران: نقاط قوت و ضعف  شهرام پیري  دانشگاه ازادمراغه

  28  دانش آموزان در فرزندان اجتماعی ارتباطات بر والدین خودکارآمدي و بینی خوش نقش  راضیه کمالی  دانشگاه اازدبندرعباس

عرصه ان از خدمات ارائه شده توسط دانشجویان پرستاريبیمارمیزان رضایت   طاهري  علوم پزشکی ابادان  29  
  اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس بر کیفیت زندگی  مهرنازگودرزیان  دانشگاه ازادبندرعباس

  زنان خود سرپرست  افسرده ي شهرستان اندیمشک
30  

  31  مقایسه سطح سالمت روان وواکنش هیجانی درپرستاران مرکز روانپزشکی و سوختگی  اکبرنتاج  دانشگاه ازادساري
عوامل دموگرافیک بر ارتباط کیفیت زندگی حرفه اي وتوانایی مراقبت پرستاران بخش هاي   مرضیه  علوم پزشکی تهران

ویژه مراقبت  
32  

  33  رابطه هوش معنوي و امید به زندگی با شادکامی در سالمندان (زن و مرد ) شمال خوزستان  گودرزیان  پیام نوربندرعباس
بررسی رابطه میان الگوهاي ارتباطی و مهارت ارتباطی با سازگاري زناشویی در متاهلین   گودرزیان  دانشگاه ازادبندرعباس

  شهرستان دزفول
34  

  35  پرستاران شغلی استرس با ذهنی بهزیستی و اجتماعی سازگاري رابطه بررسی  راضیه کمالی  پزشکی بندرعباشعلوم 

بیمار در بخش  -ارتباط درمانی در سایه: تجربه پرستاران از موانع برقراري ارتباط پرستار  دکترفریدونی  علوم پزشکی اهواز
  روانپزشکی

36  

  37  غیرمترقبه حوادث با مواجهه در جامعه بهداشت پرستار هاي نقش بر مروري  هادي احسانی  علوم پزشکی قم
  38  تاثیر رعایت اخالق پرستاري در میزان رضایتمندي بیمار "  معصومه مهاجر  مرکزبهداشت گرگان
بررسی میزان آگاهی ونگرش پرستاران در مورد کدهاي اخالق پرستاري در بیمارستان هاي  صباکریمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

  آموزشی
39  

 پیراپزشکی دانشکده عمل اتاق و پرستاري دانشجویان ورزي نقش سالمت معنوي در تعلل  فریبااسدي  علوم پزشکی فردوس
  فردوس

40  

  41  ورزش بر سالمت زنان نفش سودمند فعالیت بدنی و  شهرام پیري  دانشگاه ازادمراغه

  42  اهواز هاي شهر بیمارستان در پستان سرطان به مبتال زنان وضعیت شادکامی در  مالک فریدونی  علوم پزشکی اهواز
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  43  مناطق حاشیه شهر کرمانشاهیکی از سالمندان  بررسی وضعیت روانی  مریم کریمی  دانشگاه ازادکرمانشاه

  44  ي دانشگاه آزاد اسالمیبررسی سالمت روان دانشجویان رشته پرستار  خسروي مریم  دانشگاه آزاد اباده
  45  "تاثیربهداشت روان در زندگی سالم"  معصومه مهاجر  مرکزبهداشت گرگان
  46  زایمان، در یکی از مناطق حاشیه شهر کرمانشاه بارداردرموردنوع زنان ونگرش آگاهی میزان بررسی  صباکریمی  دانشگاه ازادکرمانشاه
  47  اي میزان افسردگی در پرستاران نوبت کاريبررسی مقایسه  فاطمه رضایی  دانشگده ازاد بابل
  48  پرستار بهداشت جامعه و توانبخشی خانواده محور در ارتقا کیفیت زندگی کودکان معلول  خاتمی  علوم پزشکی قم

  49  مقایسه اثربخشی درمان اکت  و درمان گیاهی بر اضطراب معتادان مصرف کننده شیشه  حقیقت بیان  -
  50  در بخش هاي داخلی جراحی تعیین میزان رضایت بیماران از مهارتهاي آموزشی پرستاران  صباکریمی  دانشگاه ازادکرمانشاه

  51  اثر حضور در فضاي خوشایند طبیعی بر عالیم ترسیمی افسردگی زنان  الهام فروزنده  دانشگاه ازادنایین
  52 اثر انتظار کالمی بر عملکرد دختران نوجوان در آزمون پرش ارتفاع  الهام فروزنده  دانشگاه ازادنایین

انجام جراحی زیبایی صورتانی  به تردید هستی شناسانه از خود ، عامل تصمیم زنان و مردان ایر  ناهیدمظفري  دانشگاه ازاد خلخال
  تحقیق کیفی

53  

  54  آموزش خودمراقبتی وارتقاي کیفیت زندگی در مبتالیان به دیابت  ربابه محمدیان  دانشگاه اازدمراغه
  55  تاثیر واقعیت درمانی بر خودکارامدي مادران کودکان سندرم داون  غریب پورشیوا  دانشگاه ازادعلی اباد

 غیر و سالمند افراد به  شده مقایسه میزان آزمایشات بیوشیمیایی و مشاوره هاي پزشکی ارائه  نورزي و کلته  علوم پزشکی بهزیستی
  تهران نفت صنعت تخصصی فوق بیمارستان اورژانس بخش در سالمند

56  

  57  مالحظات اخالقی در روابط زوجین  سعیدمحمدپور  علوم پزشکی توانبخشی

 جهانگشتخدیجه  بیمارستان رامسر

  

  58  بررسی عوامل فردي  و خانوادگی ونشانه هاي افسردگی در دانش آموزان مدارس راهنمایی

        
        

 


