
 99/س/1:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

    هب    مبتال    بیماران    استرس   و   اضطراب ،  افسردگی      رب     (جاکىبسه    و    بنسىن)   سازی آرام   تعییه  عنىان   تحت    اکبری     علی    آاقی     جناب     مقاهل

لتیپل
کلروزیس     مى     عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی     همایص     سىمیه رد   اس

   .    ظردید    اراهئ    سخنران



 99/س/2:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

    هب    مبتال    بیماران    استرس   و   اضطراب ،  افسردگی      رب     (جاکىبسه    و    بنسىن)   سازی آرام   تعییه    عنىان   تحت     دالىند    ضادی    خانم سرکار مقاهل

لتیپل
کلروزیس     مى     عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی     همایص     سىمیه رد   اس

   .    ظردید    اراهئ    سخنران



 99/س/3:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

    هب    مبتال    بیماران    استرس   و   اضطراب ،  افسردگی      رب     (جاکىبسه    و    بنسىن)   سازی آرام   تعییه  عنىان    تحت     احمدوند     یىنس   آاقی     جناب     مقاهل

لتیپل
کلروزیس     مى     عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی     همایص     سىمیه رد   اس

   .    ظردید    اراهئ    سخنران



 99/س/4:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

     هب     مبتال    بیماران    خىاب   کیفیت    رب    بهارانرنج    و     رپتقال    اهی عصاره    با    ردمانی  رایحو    اتثیر    مقایسو     عنىان    تحت     ضرائی    رسىل      آاقی     جناب     مقاهل

    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی     همایص     سىمیه رد   وژیه     اهی  مراقبت     بخص     رد     بستری      حاد     طرورنی     سندرم

  .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی



 99/س/5:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

    هب     مبتال     زانن    اضطراب     و     امیدواری     رب     معنىیت     رب     مبتنی     آگاهی   ذهه    آمىزش   اتثیر    ربرسی    عنىان   تحت    حیدری     طارهه    خانم سرکار مقاهل

    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی     همایص     سىمیه رد   شده    تصادفی    بالینی    کارآزمایی    یک  :  پستان     سرطان

   .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد



 99/س/6:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

     سىمیه رد   رپستاری      و     عملااتق     رپسنل     رد    19 - کىوید     با     مرتب     اضطراب     مقایسو     عنىان    تحت    مظلىمی     امیرحسیه      آاقی     جناب     مقاهل

  .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی     همایص



 99/س/7:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

      ملی     همایص     سىمیه رد   رپستاری      و     عملااتق     رپسنل     رد    19 - کىوید     با     مرتب     اضطراب     مقایسو     عنىان    تحت    حجتی   حمید      آاقی     جناب     مقاهل

  .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت



 99/س/8:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

      ملی     همایص     سىمیه رد   رپستاری      و     عملااتق     رپسنل     رد    19 - کىوید     با     مرتب     اضطراب     مقایسو    عنىان   تحت    صادقلى     عادهل     خانم سرکار مقاهل

  .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت



 99/س/9:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

      ملی     همایص     سىمیه رد   رپستاری      و     عملااتق     رپسنل     رد    19 - کىوید     با     مرتب     اضطراب     مقایسو    عنىان   تحت    نظری    آمنو     خانم سرکار مقاهل

  .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت



 99/س/10:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

    تحت    و    سرطان    هب     مبتال    بیماران    آوری  اتب    و    شده    ردک      استرس    رب    ردمانی   آوا     اتثیر     عنىان    تحت    ضکىهی    ابىالفضل      آاقی     جناب     مقاهل

   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی     همایص     سىمیه رد   فسا    شریعتی    بیمارستان    رد    ردمانی   شیمی

  .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل



 99/س/11:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

      بیمارستان    جانبازان    استرس    رب    سلیم     قلب     رب     مبتنی     معنىی    مراقبت    الگىی    اتثیر    عنىان   تحت     دوست    وظیفو    مژده     خانم سرکار مقاهل

    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی     همایص     سىمیه رد    ارتص

   .    ظردید



 99/س/12:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

     سىمیه رد      سرطان     هب     مبتال     کىدکان     ماردان     اضطراب     رب     جانسىن     رفتاری      تئىری      اتثیر    ربرسی    عنىان   تحت    پاریاب    سحر     خانم سرکار مقاهل

  .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی     همایص



 99/س/13:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

ن     جسمی     سازگاری      رب     مقاومتی     و    اریوبیک     اهی  ورزش     اتثیر     عنىان    تحت    زاده   نخعی     مالک   امیر      آاقی     جناب     مقاهل      هب     مبتال     مرد     سالمندا

    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی     همایص     سىمیه رد   قلبی     انرسایی

  .    ظردید    اراهئ



 99/س/14:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

     سىمیه رد      سرطان     هب     مبتال     کىدک     دارای     والدیه     رد      معنىی     مراقبت     صرآیند    تعییه    عنىان   تحت     اقسمی    صلىاتی    شهناز     خانم سرکار مقاهل

  .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی     همایص



 99/س/15:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

      ملی     همایص     سىمیه رد      سرطان     هب     مبتال     کىدک     دارای     والدیه     رد      معنىی     مراقبت     صرآیند    تعییه    عنىان   تحت    ذطریایی    شیخ     ندا      خانم سرکار مقاهل

  .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت



 99/س/16:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

تحلیل    مطالعو    یک   :  19  کىوید      پاندمی     رد     همدالهن     رپستاری      مراقبت     عنىان    تحت    جسمی    اصغر    علی      آاقی     جناب     مقاهل
     همایص     سىمیه رد   محتىا     

  .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی



 99/س/17:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

     سىمیه رد      کیفی     مطالعو    یک   :  طروان     هب     مبتال     بیماران     از     مراقبت     رد     مراقبتی     راهبرد     یک     معنىیت    عنىان   تحت     نعمتی    شهناز     خانم سرکار مقاهل

  .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت      ملی     همایص



 99/س/18:    شماره 1399اسفند        18

 شىد می گىاهی بدینىسیلو

      ملی     همایص     سىمیه رد    کیفی    مطالعو    ؛ طروان    هب    مبتال    بیماران    اهی خانىاده    تجارب     عنىان    تحت    یىنسی    زاده  حسیه     الیاس      آاقی     جناب     مقاهل

  .    ظردید    اراهئ    سخنران    عنىان هب     کتىل   آباد    علی    واحد    اسالمی    آزاد    دااگشنه    رد    1399/12/18        اترخی   رد    ردمان   و    مراقبت


