
 
 

  کارگاه صبح

  

  

  

  

  برنامه سین همایش

  

  

  

  

  ساعت
  

  رابط آموزشی  مکان  مدرس  وان کارگاهنع

  قاسم مسعودي  سالن عالمه جعفري  دکتر سیدحمید شریف نیا  مراقبت هاي پرستاري در اورژانس هاي قلب  8:45-7:45
  محدثه قره خانی  طبقه دوم دانشکده فنی  دکتر سید جلیل سیدي  ایران و جهانمقایسه نظام سالمت   8:45-7:45

  پست   مسئول برنامه   نوع برنامه   موضوع   ساعت 
  روابط عمومی  اقاي نجفی  قرآن  پخش کلیپ   9:05-9
  روابط عمومی  اقاي نجفی  دانشگاه  پخش کلیپ   9:10-9:05
  مجري همایش  پیرسیرتخانم   اعالم برنامه  خیرمقدم  9:10-9:05
  ریاست واحد  دکتر اسفندیاري مقدم  سخنرامی  خیرمقدم  9:20-9:10
  روابط عمومی  آقاي نجفی  پخش کلیپ  کلیپ دانشکده  9:30-9:20



 

  پانل بهداشت روان
  اعضاي پانل: دکتر فاطمه پاشایی، دکترسیدجلیل سیدي، دکترگلبهارآخوندزاده 

نیازهاي سالمت جنسی در دوران پس از زایمان در زنان بستري   9:40-9:30
  تازه زایمان کرده

  دانشگاه آزاد نیشابور  خانم خالقی نژاد

  دانشگاه آزادعلی ابادکتول  فاطمه بارانی   بررسی اعتیادبه تلفن همراه با اسیب هاي ناشی از ان  9:50-9:40
  دانشگاه آزادعلی ابادکتول  فائزه پقه تجارب معنوي روزانه با خودکارامدي سالمندان   9:50:-10

  علوم پزشکی مازندران  دکترسیدحمیدشریف نیا عوامل موثر بر سطح افسردگی مرگ در مبتالیان به سرطان: یک تحلیل مسیر  10:10-10
  روابط عمومی  اقاي نجفی  کلیپ کودکان سرطانی  10:20-10:10
  علوم پزشکی اصفهان  دکتر حزینی  طب مکمل و تازه هاي سرطان  10:50-10:20

  اقاي نجفی  پخش کلیپ خالصه همایش هاي قبلی  11-10:50
  

  روابط عمومی

  نماینده مجلس خبرگان  ایت اهللا شاهرودي  بهداشت روان در اسالم  11:15-11
  پانل سالمت جامعه

  اعضاي  پانل: دکترسیدحمیدشریف نیا، دکتر نفیسه حکمتی پور، دکتر سیدجلیل سیدي 
اثر بخشی مدل اطالعات،انگیزش و مهارتهاي رفتاري بر میزان پیروي و کنترل قند   11:25-11:15

  2خون بیماران دیابتی نوع 
  دانشگاه آزادساري  دکتر کلثوم اکبرنتاج

تاثیر آموزش بر اضطراب مادران کودکان داراي جراحی در مرکز آموزشی درمانی   11:35-11:25
  1396کودکان طالقانی گرگان در سال  

  دانشگاه آزادعلی اباد  حسین مطهري



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  کارگاه اینتوباسیون و مراقبت از بیماران در بخش اي سی یو  14:10-13:30
  خانم سودابه آلوستانیپانل عصر: دکتر سیدجلیل سیدي، خانم فرهادي،   

  علوم پزشکی قم  خانم دکتر پاشایی  نقش پرستاران در رفتار هاي ارتقاء دهنده سالمت جوانان در زمینه اعتیاد به مواد مخدر  14:20-14:10
  علوم پزشکی قم  سیدابوالفضل خاتمی پرستار بهداشت جامعه و توانبخشی خانواده محور در ارتقا کیفیت زندگی  14:30-14:20
  دانشگاه آزاد علی اباد  راحله یوسف زاده  بررسی رضایت والدین از رعایت منشور حقوق کودکان   14:40-14:30
  علوم پزشکی قم  دکتر فاطمه پاشایی  تروماي بیمارستاتی و مراقبت از بیماران ضایعات نخاعی  15:50-14:40

  اختتامیه 
  

  
  
  

  
  


