
  )در دو سال گذشته(اعضاي هیات علمی گروه پرستاري شرکت کننده در کنگره هاي ملی و بین المللی 

  تاریخ  محل برگزاري  نوع ارائه  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
محمد رضا   1

  منصوریان
تاثیر فعالیتهاي فوق برنامه بر 
وضعیت تحصیلی دانشجویان 

علوم پزشکی گناباد و علل 
  به این فعالیتهاگرایش آنها 

دهمین کنگره   پوستر
کشوري آموزش 

پ /پزشکی ع 
  شیراز

اردیبهشت 
  1388ماه

محمد رضا   2
  منصوریان

دالیل ادامه تحصیل 
دانشجویان علوم پزشکی 

  کناباد

  "  "  پوستر

محمد رضا   3
  منصوریان

روشهاي مطالعه و یادگیري 
دانشجویان علوم پزشکی 

گناباد و ارتباط آن با مشخصات 
  1387آنان درسال  فردي

  "  "  پوستر

محمد رضا   4
  منصوریان

درك پرستاران ازآموزش به 
بیمار، عوامل تسهیل کننده و 
بازدارنده آن در بیمارستانهاي 

  علوم پزشکی گناباد

همایش سراسري   سخنرانی
آموزش بالینی در 
 پرستاري و مامایی

  پ اردبیل/ع

  88مرداد 

محمد رضا   5
  منصوریان

ارزشیابی اساتید توسط 
دانشجو و کارآیی آن بر بهبود 

  فرآیند آموزشی 

همایش سراسري   سخنرانی
رویکردهاي نوین 

پ /ارزشیابی ع 
  مشهد

اردیبهشت 
89  

محمد رضا   6
  منصوریان

موانع و راهکارهاي آموزش به 
همایش سراسري (مددجو 

  رویکردهاي نوین ارزشیابی

  "  "  پوستر

محمد رضا   7
  منصوریان

ارزشیابی فعالیتهاي فوق برنامه 
بر وضعیت تحصیلی 

  دانشجویان

  "  "  پوستر

محمد رضا   8
  منصوریان

ارزیابی اساتید و دانشجویان از 
تاثیر تکنولوژي آموزشی و 

تواناییهاي فردي مدرسین بر 
  یادگیري فراگیران        

  "  "  پوستر
  
  
  
  
  



  تاریخ  برگزاريمحل   نوع ارائه  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
9  
  

 Understanding the  منصوریان محمد رضا
social problems facing 
Iranian young widows.  

 The first –  سخنرانی
international 

conference on 
Qualitative 
Research in 

Nursing and 
Health- 

Chiang Rai, 
Thailand  

1-3 
December 

2010  

محمد رضا   10
  منصوریان

دیدگاه دانشجویان در مورد 
تکالیف درسی و ارتباط آن با 

  مشخصات فردي  

همایش پژوهشی   پوستر
دانشجویان علوم 

پزشکی شرق 
  پ گناباد/ع  کشور

  1389آذرماه 

محمد رضا   11
  منصوریان

اثر بخشی خدمات اساتید 
  مشاور

  "  "  پوستر

محمد رضا   12
  منصوریان

تاثیردماي محیط برپایایی 
  تمپانیکدماي 

  "  "  پوستر

محمد رضا   13
  منصوریان

مقایسه تاثیر آموزش به روش 
نمودار مفهومی و الگوي پیش 

سازمان دهنده بر یادگیري 
  دانشجویان 

  "  "  پوستر

شناسایی غذاهاي اجتماعی در   علی دلشاد  14
  شهر گناباد

یازدهمین کنگره   پوستر
سراسري تغذیه 

  ایران، 
  

شیراز، آبان 
1389  

بررسی تاثیر اموزش بر میزان   دلشادعلی   15
مصرف صبحانه و تنقالت در 

دانش آموزان دختر مقطع 
  راهنمایی گناباد

  "  "  پوستر

بررسی وضعیت تغذیه و عوامل   علی دلشاد  16
موثر بر آن در سالمندان شهر 

  گناباد

  "  "  پوستر
  
  
  
  



  تاریخ  محل برگزاري  نوع ارائه  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
بررسی عوامل مرتبط با بروز   علی دلشاد  19

آسیب اجتماعی طالق در 
شهرستان گناباد، اولین 

همایش ملی دو ساالنه آسیب 
  هاي اجتماعی ایران

  1390  بیرجند،   پوستر

سازماندهی جامعه بر اساس   علی دلشاد  20
رویکرد برنامه ریزي شده به 
سالمت جامعه، دوازدهمین 

همایش کشوري آموزش 
  پزشکی

صورت به 
  الکترونیک

دانشگاه علوم 
  پزشکی مشهد

 12تا  10
اردیبهشت 

1390  

بررسی میزان آکاهی و عملکرد   طاهره بلوچی  21
بیماران دیابتی شهرستان 

گناباد در خصوص انسولین و 
نحوه تزریق آن در سه ماهه 

  1389دوم سال 

اولین همایش   پوستر
سراسري پرستاري 

  دیابت، زابل

  1389آبان 

بررسی میزان پذیرش پرسنل   بلوچیطاهره   22
پرستاري جهت بهداشت دست 

  WHOبا محلول مورد توصیه 

همایش کشوري   پوستر
پیشگیري و کنترل 

عفونتهاي 
  بیمارستانی، تهران

اردیبهشت 
89  

مقایسه عوارض پوستی محلول   طاهره بلوچی  23
الکلی، صابون آنتی سپتیک و 

صابون معمولی بر دست پرسنل 
  پرستاري

  "  "  پوستر

مقایسه محلول آنتی باکتریال،   طاهره بلوچی  24
صابون آنتی سپتیک و صابون 

معمولی بر کلونیزاسیون 
میکروارگانیسمهاي دست 

  پرسنل پرستاري

  "  "  سخنرانی

بررسی تاثیر آموزش چهره به چهره   طاهره بلوچی  25
بر میزان اضطراب همراهیان بستري 

بیمارستانهاي امام  ccuدر بخش 
مشهد در سال ) عج( و قائم) ع(رضا

1389  

ششمین همایش   پوستر
سالیانه پژوهشی 
دانشجویان علوم 

پزشکی شرق کشور 
  گناباد

  89آذرماه 
  
  



  تاریخ  محل برگزاري  نوع ارائه  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
بررسی آگاهی، نگرش و   طاهره بلوچی  26

 عملکرد دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی گناباد نسبت به 

  1389خود درمانی در سال 

"  "  "  

بررسی ارتباط بین کیفیت   طاهره بلوچی  27
زندگی و خود مراقبتی در 

  بیماران همودیالیزي

"  "  "  

ترس و ابهام تجربه شده از   دکتر علی محمد پور  28
یک :  HIV/AIDSتشخیص 

  مطالعه فنومنولوژي

دومین همایش   سخنرانی
تحقیقات ملی 

کیفی در علوم 
دانشگاه . سالمتی

علوم پزشکی 
  کرمان

  1388بهمن 

شیوع شب ادراري و عوامل   دکتر علی محمد پور  29
مرتبط با آن در کودکان 
  .1389دبستانی گناباد در سال 

ششمین همایش   سخنرانی
سالیان پژوهشی 
دانشجویان علوم 

پزشکی شرق 
  کشور گناباد

  1389آذر 

اثر بخشی خدمات اساتید   پور دکتر علی محمد  30
مشاور از دیدگاه دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

  1389در سال 

ششمین همایش   پوستر
سالیان پژوهشی 
دانشجویان علوم 

پزشکی شرق 
  کشور گناباد

  1389آذر 

مقایسه آگاهی و نگرش دانش   دکتر علی محمد پور  31
آموزان دبیرستانی و والدین 

در  HIV  آنها در مورد عفونت 
  1389شهر گناباد در سال 

ششمین همایش   پوستر
سالیان پژوهشی 
دانشجویان علوم 

پزشکی شرق 
  کشور گناباد

  1389آذر 

تاثیر دماي محیط بر پایایی   دکتر علی محمد پور  32
  دماي تمپانیک

  "  "  پوستر
  
  
  
  



  تاریخ  محل برگزاري  نوع ارائه  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
 The first      دکتر علی محمد پور  33

international 
conference on 

qualitative 
research in 

nursing and 
healt  

1-3;2010  

مادران و رفتار هاي طبیعی   لیال صادق مقدم  34
  جنسی کودکان

همایش سالمت   
محوري در طب 
 کودکان یاسوج

 1388آبان 

خانواده و نگرش مذهبی در   لیال صادق مقدم  35
  کودکان

  " " 

کودك در بیمارستان یک   لیال صادق مقدم  36
  مطالعه پدیدار شناسی

دومین همایش   
سراسري تحقیقات 

کیفی درعلوم 
 سالمت کرمان

 1388بهمن 

حجاب زنان در تاریخ اقوام و   لیال صادق مقدم  37
  گذشتهادیان 

دومین همایش   
کشوري حجاب و 

 عفاف یاسوج

فروردین  31
 2الی 

اردیبهشت 
89   

 
کنجکاوي هاي دینی در   لیال صادق مقدم  38

  کودکان و واکنش والدین
چهارمین جشنواره   

تحقیقاتی  –علمی 
 کودکان سرور

 20الی  19
 89آبان 

  مشهد
 

 Comparison of -  لیال صادق مقدم  39
Depression In Woman 

Withwanted And 
Unwanted Pregnancie  

  The First 
International 

& National 
Congress On 

Health 
Education & 
Promotion  

 Tabriz 
University Of  

Medical 
Sciences     

16-19 
may 2011 

  
  
  
  
  
  
  
  
 



  تاریخ  محل برگزاري  ارائهنوع   عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
تاثیر محیط آموزشی و عوامل   محمد مجلی  40

مرتبط بر عملکرد شیردهی 
  مادران

سومین جشنواره   پوستر
پژوهشی 

دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه علوم 
 پزشکی مشهد

 90دیماه 

بررسی میزان دستیلبی   محمد مجلی  41
دانشجویان پرستاري دانشکده 

مشهد به پرستاري مامایی 
اهداف برنامه درس اصول و 

سنجشی ( فنون پرستاري
اغازین براي ورود به مرحله 

  )بالینی

  "  "  پوستر
  

بررسی عوامل خطر فردي   مریم عشقی زاده  42
چاقی کودکان پیش دبستانی 

  "شهر مشهد
  

چاپ مقاله 
در کتاب 

خالصه 
  مقاالت

چاپ مقاله در 
کتاب خالصه 
  مقاالت گناباد

آذر ماه 
1389  

بررسی رضایت کودکان از   سارا شیردل زاده  43
مراقبتهاي پرستاري با نقاشی، 

اولین جشنواره پژوهشی 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

، دانشگاه علوم   پوستر
  پزشکی مشهد

1388  

خودمدیریتی در کودکان مبتال   سارا شیردل زاده  44
  به دیابت نوع یک

چالشهاي سمینار   پوستر
پرستاري از 

کودکان مبتال به 
بیماري هاي مزمن، 

دانشگاه علوم 
  پزشکی تبریز

1389  

بررسی ناکافی رضایت کودکان از   سارا شیردل زاده  45
  مراقبتهاي پرستاري و علل آن

همایش سراسري   پوستر
مراقبت مبتنی بر 
شواهد، دانشگاه 

  علوم پزشکی مشهد

1389  
  
  
  
  



  تاریخ  محل برگزاري  نوع ارائه  عنوان  خانوادگینام و نام   ردیف
بررسی تاثیر آموزش حل   سارا شیردل زاده  46

مساله بر خودمدیریتی و 
هموگلوبین گلیکوزیله 

نوجوانان مبتال به دیابت نوع 
  یک

سومین جشنواره   پوستر
پژوهشی 

دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، 

دانشگاه علوم 
  مشهدپزشکی 

1390  

 مراقبت ارائه امکان ارزیابی  خیزران میري  47
 مراکز در شواهد بر مبتنی

 پیش و بیمارستانی اورژانس
 علوم دانشگاه بیمارستانی

 برقراري جهت مشهد پزشکی
 هواي اکسیژن حداکثردرصد

در اولین جشنواره  "دمی 
پژوهشی دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
  علوم پزشکی مشهد  

یک دي     پوستر
  1390ماه

بررسی وضعیت آمادگی فارغ   خیزران میري  48
التحصیل پرستاي براي ایفاي 

در سومین  "نقش هاي پرستار
جشنواره پژوهشی دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
  علوم پزشکی مشهد  

یک دي     پوستر
  1390ماه

 انجام دفعات سازي استاندارد  خیزران میري  49
 اساس بر حیاتیعالئم  مهارت
  یادگیري منحنی

پوستر 
  الکترونیک

چهارمین همایش 
پرستر و ماما  

  درگرگان

آذر  23
1390  

 انجام دفعات سازي استاندارد  خیزران میري  50
 گزارش نویسی بر مهارت
  یادگیري منحنی اساس

  "  "  پوستر
  
  
  
  
  



  تاریخ  محل برگزاري  نوع ارائه  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
 دانش آموختگان مهارت بررسی  خیزران میري  51

 حقوق منشور رعایت در پرستاري
در همایش کشوري فرصت  بیمار

ها وچالش هاي منشور حقوق 
  بیمار

  1390تیر ماه    یا سوج  پوستر

بررسی وضعیت آمادگی فارغ   خیزران میري  52
التحصیالن پرستاري براي نقش 

ارتباطی در اولین کنگره بین 
ارتباطات حرفه اي در المللی 

مراکز بیمارستانی در 
  بیمارستان رضوي

اردیبهشت     سخنرانی
1390  

هاي ارتقاي آموزش مهارت  خیزران میري  53
بالینی راهی براي ارتقاي 
کیفیت مراقبت پرستاري 

نهمین سمینار سراسري ارتقاء 
چالشها و : پرستاري و مامایی

  راهکارها

دانشکده پرستاري   سخنرانی
  مامایی شیرازو 

اردیبهشت 
1390  

فرآیند برگزیده با عنوان   خیزران میري  54
 آموزش برنامه استانداردسازي

 بر پرستاري بالینی هاي مهارت
  یادگیري منحنی اساس

چهارمین جشنواره   
شهید مرتضی 

  مطهري

اردیبهشت 
1390  

تدوین استاندارد براي دفعات   خیزران میري  55
انجام مهارتهاي بالینی 

پرستاري بر اساس منحنی 
یادگیري؛ درهمایش کشوري 

آموزش علوم پزشکی دانشگاه 
  علوم پزشکی مشهد

اردیبهشت     پوستر
1390  

استاندارد سازي دفعات انجام   خیزران میري  56
مهارتهاي تعویض پانسمان و 

انفوزیون مایعات وریدي بر 
  اساس منحنی یادگیري

دومین همایش   پوستر
سراسري 

راهکارهاي ارتقاء 
کیفیت خدمات 

  پرستاري و مامایی 

  1389اسفند
  
  
  
  
  



  تاریخ  محل برگزاري  نوع ارائه  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
استاندارد سازي مهارتهاي   خیزران میري  57

منتخب پرستاري بر اساس 
  منحنی یادگیري

ششمین همایش   پوستر
سالیانه پژوهشی 
دانشجویان علوم 

پزشکی شرق 
  گناباد کشور

 11و  10
  1389آذر

جایگاه پرستاري مبتنی بر   خیزران میري  58
  شواهد درایران

درهمایش   پوستر
سراسري مراقبت 
مبتنی بر شواهد 

دانشکده پرستاري 
  ومامایی مشهد

مهرماه 
1389  

تحلیل ساختاري پایان نامه   خیزران میري  59
مشهد هاي پرستاري و مامایی 

از نظر اعتبار اسنادي در 
  مراقبت مبتنی بر شواهد

  "  "  سخنرانی

 مراقبت ارائه امکان ارزیابی  خیزران میري  60
 مراکز در شواهد بر مبتنی

 پیش و بیمارستانی اورژانس
 علوم دانشگاه بیمارستانی

 برقراري جهت مشهد پزشکی
 هواي اکسیژن حداکثردرصد

  دمی

  "  "  سخنرانی

آموزش مبتنی بر شواهد از   خیزران میري  61
طریق استاندارد سازي دفعات 

انجام مهارت هاي بالینی 
منتخب پرستاري بر اساس 

  منحنی یادگیري

  "  "  سخنرانی

تسهیل ارزشیابی آموزشی از   خیزران میري  62
طریق تدوین استاندارد براي 

دفعات انجام مهارت هاي 
  بالینی در آموزش پرستاري

همایش سراسري   
رویکردهاي نوین 

ارزشیابی آموزشی 
 در علوم پزشکی

  مشهد

اردیبهشت 
  1389ماه 

  
  
  
  
  



  تاریخ  محل برگزاري  نوع ارائه  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
بررسی کاربرد آموزش   خیزران میري  63

 "الکترونیک در پرستاري
سومین همایش کشوري کاربرد 

 28-29یادگیري الکترونیکی ، 
دانشگاه  ، 1388بهمن ماه 

  علوم پزشکی مشهد

      پوستر

بررسی وضعیت آمادگی فارغ   خیزران میري  64
التحصیل پرستاي براي ایفاي 

  نقش هاي پرستار 

اولین جشنواره   پوستر.
پژوهشی 

دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه علوم 
  پزشکی مشهد  

آذر ماه 
1388  

بررسی  وضعیت آمادگی فارغ   خیزران میري  65
التحصیالن پرستاري براي نقش 

  مدیریتی

همایش دانشجویی   پوستر
مراقبت هاي 

پرستاري ومامایی 
در عرصه  

دانشکده پرستاري 
  ومامایی اصفهان

آذر ماه 
1388  

بررسی تطابق آموزش بالینی   خیزران میري  66
  پرستاري با نقش هاي پرستار

اولین سمینار   سخنرانی
سراسري 

: مهارتهاي بالین 
بیشتر ، ایمنی 

عملکرد بهتر 
دانشگاه علوم 

پزشکی وخدمات 
بهداشت درمانی 

  اصفهان

  1388مهر 

کمیت سنجی انجام مهارت هاي   خیزران میري  67
پرستاري در آموزش بالینی و 

  عوامل موثر برآن

اولین همایش   سخنرانی
سراسري مهارتهاي 

ایمنی : بالینی
بیشتر، عملکرد بهتر 

  اصفهان

  1388آبان 
  
  
  
  
  



  تاریخ  محل برگزاري  نوع ارائه  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
 6th Congress      خیزران میري  68

Of Asians 
Medical 

Education 
Association 

Trends in 
medical 

education,kual
a lumpur, 
Malaysia  

23-26 
march 

2011  

 Enhancement      خیزران میري  69
of educational 

management 
by 

standardizing 
of nursing 

curriculum for 
clinical skills 

performance 
mes. 5th 

International 
Nursing 

Management 
Conference 
(5th INMC):     

Belek, Turkey.  

Novembe
r 17-19th 

2011,  

بررسی آگاهی و نگرش دانش   حسین عجم  70
آموزان مقطع پیش دانشگاهی 

شهر گناباد درمورد بیماري 
  ایدز و هپاتیت

چهارمین همایش   پوستر
پژوهشی دانشگاه 
هاي علوم پزشکی 

شرق کشور 
 بیرجند

 

بررسی شیوع اختالالت کم   حسین عجم  71
شنوایی در دانش آموزان مقطع 

  ابتدایی شهر گناباد

 " "  پوستر

مراکز بررسی آگاهی کارکنان   حسین عجم  72
بهداشتی درمانی مرکز شهر 

  گناباد در مورد بیماري سل

  " "  پوستر
  
  
  
 



  تاریخ  محل برگزاري  نوع ارائه  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
 Understanding the  دکتر شهال خسروان  73

social problems facing 
Iranian young widows: A 

qualitative study  

ORAL  1th 
International 

Conference on 
Qualitative 

health 
research in 

nursing & 
health. 

Thailand 

1-3 
December 

بررسی میزان رشد جسمی و   مهدي بصیري مقدم  74
ارتباط آن با شب ادراري 

کودکان اول دبستان شهر 
  گناباد

همایش دانشگاه   سخنرانی
علوم پزشکی 
  جندي شاپور 

1388  

کیفیت زندگی بررسی   مهدي بصیري مقدم  75
پرستاران بیمارسنان هاي 

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد

همایش دانشگاه   سخنرانی
علوم پزشکی 
  جندي شاپور 

1388  

بررسی شیوع اختالالت کم   مهدي بصیري مقدم  76
شنوائی دانش آموزان مدارس 

  ابتدائی گناباد

دهمین کنگره   سخنرانی
پژوهشی 

دانشجویان علوم 
  پزشکی ایران

1388  

بررسی حدت واختالالت بینائی   مهدي بصیري مقدم  77
دانش آموزان مدارس ابتدائی 

  گناباد

دهمین کنگره   سخنرانی
پژوهشی 

دانشجویان علوم 
  پزشکی ایران

1388  

ارتباط میزان هموگلوبین و   مهدي بصیري مقدم  78
هماتوکریت خون بند ناف 

  نوزادان ترم با روش زایمان

ششمین همایش   پوستر
سالیانه 

دانشجویان  علوم 
پزشکی شرق 

  کشور

1389  

بررسی  میزان آگاهی، رعایت،   مهدي بصیري مقدم  79
رضایت و زمان انتظار در 

سیستم ارجاع طرح پزشک 
  خانواده در شهرستان گناباد

ششمین همایش   پوستر
سالیانه 

دانشجویان  علوم 
پزشکی شرق 

  کشور

1389  



  تاریخ  محل برگزاري  نوع ارائه  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
اثرات فیزیولوژیک ماساژ بر   مهدي بصیري مقدم  80

  نوزادان نارس
ششمین همایش   برتر پوستر

سالیانه 
دانشجویان  علوم 

پزشکی شرق 
  کشور

1389  

بررسی رضایت بیماران از   مهدي بصیري مقدم  81
خدمات پرستاري و درمانی 
بیمارستان هاي شهرستان 

  گناباد

 ششمین همایش  پوستر
سالیانه 

دانشجویان  علوم 
پزشکی شرق 

  کشور

1389  

بررسی تاثیر آموزش چهره به   مهدي بصیري مقدم  82
چهره بر میزان اضطراب 

همراهیان بیمارانت بستري در 
بخش سی سی یو بیمارستان 

  هاي امام رض و قائم مشهد

ششمین همایش   پوستر
سالیانه 

دانشجویان  علوم 
پزشکی شرق 

  کشور

1389  

بررسی میزان مراجعه زنان   بصیري مقدم مهدي  83
براي آزمایش پاپ اسمیر بر 

اساس مدل اعتقاد بهداشتی در 
  شهر گناتباتد

ششمین همایش   پوستر
سالیانه 

دانشجویان  علوم 
پزشکی شرق 

  کشور

1389  

بررسی شیوع دردهاي ستون   مهدي بصیري مقدم  84
فقرات و ارتباط آن با برخی از 

پرستاران عوامل  مرتبط در 
  بیمارستان هاي شهر گناباد

ششمین همایش   پوستر
سالیانه 

دانشجویان  علوم 
پزشکی شرق 

  کشور

1389  

آگاهی بیماران و کارکنان گروه   مهدي بصیري مقدم  85
پزشکی از منشور حقوق بیمار 

 22و رعایت آن در بیمارستان 
  بهمن گناباد

ششمین همایش   پوستر
سالیانه 

دانشجویان  علوم 
پزشکی شرق 

  کشور

1389  
  
  
  
  
  
  



  تاریخ  محل برگزاري  نوع ارائه  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
فراوانی شب ادراري و عوامل   مهدي بصیري مقدم  86

مرتبط با آن در کودکان 
  دبستانی شهر گناباد

ششمین همایش   سخنرانی
سالیانه 

دانشجویان  علوم 
پزشکی شرق 

  کشور

  دگناباپ /ع 

بررسی موانع و علل عدم   بصیري مقدممهدي   87
مصرف آهن و ویتامین تکمیلی 

در شیرخواران شهر گناباد بر 
  اساس مدل اعتقاد بهداشتی 

ششمین همایش   سخنرانی
سالیانه 

دانشجویان  علوم 
پزشکی شرق 

  کشور

  دگناباپ /ع 

بررسی ارتباط بین عملکرد   موسی سجادي  88
خودمراقبتی با میزان 

بیماران مبتال به افسردگی در 
  2دیابت نوع 

  

عوامل خطر موثر   پوستر
در بیماریهاي 

 غیرواگیر مشهد

اردیبهشت 
1388 

 The relationship  شهناز احراري  89
between   

Self-concept cognitive 
perception and 

adherence to 
medication regimen in 

Iranian heart failure 
patients  

 the 21st  پوستر
Scientific 

Session of the 
Saudi Heart 

Riyadh- 
Suadi Arabia 

8-11 
February 

2010 

بررسى ارتباط حمایت   شهناز احراري  90
 اجتماعى با تبعیت از

محدودیتهاى غذایى و مایعات 
 در بیماران همودیالیزي

 

خرداد  1- 29 ایران- تهران  پوستر
1388 

-The Influence of Self  شهناز احراري  91
Concept on Adherence 
to Medication Regimen 
in Iranian Heart Failure 

Patients 

 ,Kish Island  پوستر
Iran 

3-5 March 
2010 

یک :کودك در بیمارستان   کوکب بصیري مقدم  92
 مطالعه پدیدارشناسی

دومین همایش   
تحقیقات کیفی 

 کرمان

1388  



  تاریخ  محل برگزاري  ارائهنوع   عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
خانواده و نگرش مذهبی در   کوکب بصیري مقدم  93

 کودکان

همایش کشوري   
سالمت محوري در 

طب کودکان 
 یاسوج

1388  

بررسی رضایت مندي بیماران   کوکب بصیري مقدم  94
از خدمات پرستاري درمانی 
بیمارستان هاي شهرستان 

 گناباد

ششمین همایش   
سالیانه پژوهشی 

دانشجویان 
پزشکی شرق 

  کشور
 گناباد

1389  

بررسی وضعیت سالمت روان   کوکب بصیري مقدم  95
دانش آموزان دبیرستان شهر 

 گناباد در

  1389سال  

 

ششمین همایش   
سالیانه پژوهشی 

دانشجویان 
پزشکی شرق 

  کشور
 گناباد

1389  

بررسی آگاهی بیماران و   کوکب بصیري مقدم  96
کارکنان گروه پزشکی از 
 منشور حقوق بیماران و 

 22رعایت آن در بیمارستان 
 بهمن گناباد 

  

ششمین همایش   
سالیانه پژوهشی 

دانشجویان 
پزشکی شرق 

  کشور
  گناباد

1389  

بررسی موانع و علل عدم   کوکب بصیري مقدم  97
مصرف آهن و ویتامین تکمیلی 

 در شیرخواران شهر 

گناباد بر اساس مدل اعتقاد 
 بهداشتی 

  

ششمین همایش   
سالیانه پژوهشی 

دانشجویان 
پزشکی شرق 

  کشور
  گناباد

1389  

مقایسه اثرات اپی نفرین و   سید حسین ناظمی  98
فنتانیل بر بیحسی نخاعی در 
  عمل جراحی فتق اینگوئینال

      سخنرانی

  


