
 

 

الهام انیسی، محبوبه خسروانی بدالمطلب حسنی، عدکتر  پانل اول:   

 ساعت عنوان ارائه دهنده دانشگاه

 بیماران خودکارآمدي میزان بر پیگیر مراقبت مدل بکارگیري تاثیر بررسی علوم پزشکی گلستان مهسامهدي زاده

ریه مزمن انسداد بیماري به مبتال  

10-45:9  

10- 15:10 تأثیر آموزش معکوس بر رضایت مندي و دانش تفسیر نوار قلب دانشجویان  علوم پزشکی اهواز منصوره روئین تن  

پرستاري دختر دانشجویان خواب برکیفیت بهارنارنج با درمانی رایحه تأثیر علوم پزشکی تبریز ساره شمسی پور  30:10 -51:10  

تحت عمل  مارانیب خودکارآمدي قلبیبر  صیبرنامه ترخ اجراي ریتاث یبررس علوم پزشکی کرمان طیبه اقبالی

قلب باز یجراح  

45:10 -03:10  

تاثیر آرامبخشی کنترل شده مبتنی بر الگوي ریچموند بر مدت زمان تهویه  آزادعلی آبادکتول زهره طهماسبی

  ICUمکانیکی بیماران بستري در بخش 

11-45:10  

علوم پزشکی  تاهید ناصري

 شهیدبهشتی 

اي و بر رفتارهاي مقابله "ذهن آگاهی بر مبتنی کاهش تنش "ي برنامه ریتاث

نوزادان مادران یدلبستگ  

12-45:11  

دکتر مرضیه عزیزي، دکتر سوده خاکی : پانل دوم  

مراقبتی سیستمی نیومن بر کیفیت زندگی  بررسی تاثیر به کارگیري مدل علوم پزشکی هرمزگان پونه احمدي

يبیماران همودیالیز  

45:12-30:12  

هاي درمانی در بیماران مشکوك و بررسی میزان تبعیض درك شده در محیط علوم پزشکی مراغه فرزانه سلیمانی 

19مبتال به کووید   

13-45:12  

13-51:13 عوامل موثر در مرگ خوب در کودك: علوم پزشکی شهیدبهشتی صباابراهیمی   

علوم پزشکی  تاهید ناصري

 شهیدبهشتی 

اي و بر رفتارهاي مقابله "ذهن آگاهی بر مبتنی کاهش تنش "ي برنامه ریتاث

نوزادان مادران یدلبستگ  

13:15-14 

تاثیر مدل سیستمی بتی نیومن  بر اضطراب مادران کودکان بستري دربخش  آزادعلی آبادکتول مهیااحمدي 

 جراحی

14:15-14:30 

سمیرا عباسی  دکتر لیال نیسی،: پانل سوم  

 بخش در بستري بیماران  درد بر درد کنترل دستورالعمل اجراي تأثیر آزادعلی آبادکتول مریم زارعی 

ویژه هايمراقبت  

15:15-15  

تاثیر روان درمانی مثبت نگر بر عالئم افسردگی، نا امیدي و خودکشی بیماران  علوم پزشکی شیراز مریم شایگان

 مبتال به اختالل افسرده

30:15-15:15  

30:15-45:15 نگرش مذهبی با دانش مراقبت هاي معنوي در بیماران درحال احتضار مرگ  علوم پزشکی بم امین عسکرپور  

علوم پزشکی تربت  حمیدحسینی

 حیدریه

 عملکرد و هوشیاري سطح بر خاطره گویی با تلفیقی درمانی موسیقی تأثیر

: تروماتیک مغزي آسیب به مبتال بیماران در شناختی  

16-45:15  

پزشکی شیرازعلوم  افروزرحمانیان  نگرش و مغزي سکته از دانش پیشگیري بر برنامه آموزشی مبتنی بر سالمندي 

سالمندي به نسبت  

16-15:16  


