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  پانل سخنرانی ها 
 26/8/95چهارشنبه 

  سالن  عالمه جعفري
    برنامه   زمان 
  سید احمدحسینی    قرآن و سرود جمهوري اسالمی   9:05-9:00
  سید احمدحسینی    کلیپ دانشکده پرستاري  9:10-9:05
  دکترسمیعی معاونت پژوهشی  خیرمقدم  9:15-9:10

  
  پانل 

  پخش کلیپ همایش هاي قبلی   10:10-10:05
  متخصص انکولوژيدکتر حزینی   10:25-10:10
  پخش کلیپ مراسم هاي دانشکده  10:30-10:25

  
  روانپانل دوم  :  سالمت 

  خانم فرهادي دکترناهیدمظفري، دکتر عراقیان، دکترحکمتی پور،اعضاي پانل :  
      ارائه دهنده  عنوان مقاله  زمان

اعتیاد با اینترنت و تنهایی در نوجوانان استان گلستانارتباط   10:40-10:30  ازاداسالمی علی اباد کارشناس پرستاري فاطمه حسن زاده 
  

  پرستاري علی اباد  کارشناسی پرستاري  امنه موالیی  ارتباط عمل به باور هاي دینی با سبک زندگی در سالمندان  10:50-10:40
  بیمارستان کردکوي  ارشدویژه  زهراحیدري  کرونر عروق جراحی تحت بیماران اضطراب بر عاملی چند آموزشی مداخله  11-10:50

اذر5تاثیر معنادرمانی بر امید به زندگی بیماران سرطانی   11:10-11:00  ازاداسالمی علی اباد کارشناس پرستاري حانیه پورعباسی 
  

سال ا 18- 12جهت گیري مذهبی با خودشکوفایی نوجوانان ارتباط   11:20-11:10   ازاداسالمی علی اباد کارشناس ارشد الهام احسانیان 

 بیماران کارآمدي خود بر محور خانواده توانمندسازي برنامه تاثیر بررسی  11:30-11:20
  گلستان استان همودیالیزي

بیمارستان طالقانی   ارشدپرستاري  عطیه اخلی
  گنبد

  ازاداسالمی علی اباد  دانشجوي پرستاري  طبرسا  سالمت عمومی همسران جانبازان با غیرجانباز مقایسه   11:30-11:40

 

  پانل اول  :  سالمت جامعه  
  ، دکتر نوريدکتر عراقیان دکترنفیسه حکمتی پور، دکترآزاده نعیمی،اعضاي پانل: 

      ارائه دهنده  عنوان مقاله   زمان

 شــناختی روان برمشــکل پرسـتاري  مشــاوره تــأثیر بررسـی   9:25-9:15
  قلب جراحی بخش بیماران خانواده

  بیمارستان کردکوي  ارشدروانپرستاري  مهدي فرزادمهر

سرطان مراجعه کننده بـه مرکـز   سه آرزوي کودکان مبتال به   9:25 -9:35
  آموزشی درمانی طالقانی گرگان

  بیمارستان طالقانی گرگان  کارشناس  پرستاري  زهراپایاب

  دانشگاه بابل  دکتري پرستاري  نرگس رحمانی   انیاضطراب دانشجو  زانیبر م یگروه درمان ریتاث یبررس  9:35:-9:45
تاثیر قصه هاي قرآنـی بـر عـزت نفـس کودکـان پـیش         9:45:  -9:55

  دبستانی 
فاطمــه جعفــري  

  زاده
  بیمارستان شهداگنبد  ارشدکودکان

گیري در افراد تحت عمل هـاي زیبـایی    تبیین فرایند تصمیم  9:55  -10:05
  در ایران: یک مطالعه گرندد تئوري  صورت

  ازادخلخال  دکتري پرستاري  ناهیدمظفري


