
 
 

 

 

                                                                          ربانهم سمانبندی مقاالت پذریفتو شده بصورت پوستز                                                                              

 1/11/11اول    روس 

 نویسندگان عنوان ردیف

 دٍ ًَع دیاتتی افزاد در خَى چزتیْای ٍ قٌذ تز الکتزًٍیکی رٍػ تِ تغذیِ آهَسػ تاثیز 1

 (عال75ِتا 55)

 جؼفزی هصطفی

 قلة تیوارعتاى در  خَى پزفؾاری  فاکتَرّای ریغک اس عالوٌذ تیواراى آگاّی تزرعی 2

 1391 عال در کزهاًؾاُ ؽْز( ع) ػلی اهام ػزٍق ٍ

  دّقاًی تْارُ

  هحوذ رعَل تَحیذًیا ػصثی تز آسهَى ّای تالیٌی درتؾخیص سٍد ٌّگام تیواری آلشایوزتزتزی تصَیزتزداری  3

 Headتزرعی ًقؼ سهاى ؽزٍع تغذیِ کاهل لَلِ ای در تیواراى هَلتی تزٍهای ) 4

Troma  عال ٍ تا   75تا  55( تیيGCS  در کاّؼ سهاى تغتزی در  7کوتز اسICU 

  ٍر طیثِ هاُ

 ػلَم داًؾگاُ درهاًی تْذاؽتی هزاکش تِ کٌٌذُ هزاجؼِ عالوٌذاى اعتقالل تزرعی 5

 1391: کاؽاى پشؽکی

 هتقی  هٌیکا دکتز

 تِ کٌٌذُ هزاجؼِ کلیِ عٌگ تِ هثتال عالوٌذاى ای تغذیِ ػولکزد ٍ آگاّی تزرعی 6

 .کزهاًؾاُ(ع)رضا اهام تیوارعتاى ؽکي عٌگ تخؼ

  هیزسایی عیزٍط

  تزًجیاى کاٍُ عالوٌذاى عالهت تز هٌظن ٍرسػ آهَسػ تاثیز 7

 تیؾک خَاجِ یاعز تثزیش ؽْز عالوٌذاى در افغزدگی اختالالت تا آى ارتثاط ٍ تغذیِ ٍضؼیت 8

 تٌْا یا عالوٌذاى عزای خاًَادُ،در تا کِ عالوٌذاى گزٍُ عِ در سًذگی اس رضایت تزرعی 9

 .کٌٌذ هی سًذگی

 احوذی پزیغا

 در پَیا تؼادل تز  هختلف توزیٌی¬تی ّای¬دٍرُ ٍ ػولکزدی توزیٌات ّفتِ 12 تأثیز 15

 عالوٌذ هزداى

 کٌؾلَ عواًِ

 عال در گلغتاى اعتاى غیزدٍلتی ّای آعایؾگاُ هقین عالوٌذاى ؽٌاختی ٍضؼیت 11

1391 

 قاضی کَرػ

  فیزٍسُ هْتاب تجٌَرد ؽْزعتاى عالوٌذاى سًذگی کیفیت تز هٌظن َّاسی توزیي ّفت4ِتأثیز 12

 اجتواػی تاهیي هٌتخة تیوارعتاى در عالوٌذ تیواراى هیز ٍ هزگ ٍػلل هیشاى  تزرعی 13

 1391 عال هاِّ ًِ در کزهاًؾاُ

 فزخؾاّی جْاًثخؼ

 تز آهَسؽی کتاتچِ ٍ چْزُ تِ چْزُ رٍػ دٍ تا آهَسػ تاثیز ای هقایغِ تزرعی 14

 1395 عال در عٌٌذج در آًضیَگزافی اس قثل عالوٌذ تیواراى اضطزاب

 عاٍُ  تاقزی  ایزج هحوذ

  حذادیاى فاطوِ کزهاًؾاُ تزٍهای هزکش تِ کٌٌذُ هزاجؼِ عالوٌذاى در تزٍها تِ هٌجز صذهات هکاًیغن 15

 کثَدی هزضیِ 1391 عال در کزهاًؾاُ ؽْز عالوٌذ هزداى فزاغت اٍقات گذراًذى ًحَُ تزرعی 16

 عیفی فزح 1391 کزهاًؾاُ ؽْز تاسًؾغتگاى در فزاغت اٍقات گذراًیذى چگًَگی تزرعی 17

 ػفًَی تخؼ در ؽذُ تغتزی عالوٌذ تیواراى در تغتزی تِ هٌجز ػفًَی ػلل تزرعی 18

 1391 عال اٍل هاِّ 6 در کزهاًؾاُ( ع)رضا اهام تیوارعتاى

  ؽزیفی اػظن

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
 مامایی -دانشکده پرستاری 

 همایش سراسری سالمت سالمندان



 
 

 

 

 پاییش در طالقاًی درهاًی آهَسؽی هزکش تِ کٌٌذُ هزاجؼِ عالوٌذاى در تزٍسحَادث هیشاى 19

1391 

 

  هٌؼ قادری ثزیا

  ؽزیفی فَسیِ عالوٌذاى جزاحی در  ای هٌطقِ تیحغی یا ٍ ػوَهی تیَْؽی اًتخاب 25

 هزکش تِ کٌٌذُ هزاجؼِ دیاتت تِ هثتال درعالوٌذاى تاآى هزتثط پاٍػَاهل سخن ؽیَع 21

 کزهاًؾاُ دیاتت تحقیقات

   صثَر تیضى

  جاللًَذی فزؽتِ کزهاًؾاُ ؽْز عالوٌذاى اس ؽواری در کار تِ اؽتغال ٍ اجتواػی ّای فؼالیت ٍضؼیت 22

  رایگاى اکثزٍیغی ػلی عالوٌذی در عالهتی 23

 عالوٌذاى در کلیِ پیًَذ  ّای چالؼ 24

 

  خاتًَی ػلیزضا دکتز

 ارعالى ًادری پَر اعتاًذاردّای هزاکش ًگْذاری عالوٌذاى 25

 هیتزاکَلیًَذ رؽذجوؼیتی ّای تزعیاعت دراهذی درایزاى،پیؼ ٍتَعؼِ تْذاؽت ّای چالؼ تزرعی 26

 تز تاکیذ تا عالوٌذاى عاسی تَاًوٌذ تز هحَر خاًَادُ آهَسؽی  هذاخلِ تأثیز 27

 عالوٌذاى خَدکارآهذی

  هغؼَدی رضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                                                                                           پذریفتو شده بصورت پوستز ربانهم سمانبندی مقاالت                                                                                                

 1/11/11 دومروس 
 نویسندگان عنوان ردیف

  صفزی الِْ 1389 عال در اّز ؽْزعتاى عالوٌذاى تفزیحی فؼالیتْای هیشاى تزرعی 1

 در ٍتختیاری چْارهحال اعتاى در رٍعتائی عالوٌذاى عالهت ٍضؼیت تزرعی 2

 95 عال

 هیزسائیاى راضیِ

 کاًَى تِ کٌٌذُ هزاجؼِ عالوٌذاى در افتادى اس تزط تز آهَسػ تأثیز 3

 ؽیزاس جْاًذیذگاى

  تیي جْاى ایزاى

 در عالهت اػتقاد هذل تز هثتٌی الکتزًٍیکی ّای¬رٍػ تا تغذیِ آهَسػ تاثیز 4

 (عالوٌذ ٍ هیاًغال)   2ًَع دیاتتی تیواراى آگاّی هیشاى

 جؼفزی هصطفی

 التْاتی ّای ؽاخص تز 3اهگا چزب اعیذّای هکول هصزف  ّفتِ 8 اثز 5

CRPٍIL6عالوٌذ هزداى در 

 حویذ هَعی سادُ

 

 

 

 خادهی یًَظ عالوٌذ هزداى لیپیذی ًیوزخ تز 3 اهگا چزب اعیذّای هکول هصزف تاثیز 6

 رًگزسجذی هٌصَرُ 1391قن، ؽْز یائغگی دٍراى ؽایغ اختالالت تزرعی 7

  پَرهٌذ داریَػ عالوٌذاى در ایوٌی عیغتن ؽاخصْای اس تزخی رٍی تز ٍرسؽی فؼالیتْای تأثیز 8

 افؾارًیا فزساًِ تثزیش ؽْز اطزاف رٍعتاّای عاکي عالوٌذاى دًذاًی عالهت ٍضؼیت 9

 تثزیش ؽْز اطزاف رٍعتاّای عاکي عالوٌذاى تذًی تَدُ ًوایِ ٍضؼیت 15

 

 هقاهی قائن جوال عیذ

 جْزهی کَؽکی هزین عالوٌذاى در سًذگی کیفیت ٍ ٍرسؽی ػولکزد ٍ ًگزػ تیي راتطِ تزرعی 11

 خشایی اؽزف ػلی عالوٌذ سًاى تؼادل ٍ پذیزی اًؼطاف تز یَگا ّاتا هٌتخة توزیٌات ّفتِ 8 تأثیز 12

 آى تز هؤثز ػَاهل ٍ هشهي ْاییتیوار  عالوٌذاى، 13

( هادر ٍ ارم) عالوٌذاى آعایؾگاُ در عاکي عال 74 تا 65 افزاد تجزتی هطالؼِ)

 کزهاًؾاُ ؽْز

  ضیاءپَر آرػ

 ٍّزعیي پاٍُ ّای درؽْزعتاى عالوٌذاى عالهت ٍضؼیت تزرعی 14

 1391 عال

  عْزاتی فزیثا

 جْاًگیز رضایی 1391 کزهاًؾاُ ؽْز عالوٌذاى تْذاؽتی ّای رفتار ٍ ػوَهی عالهت تزرعی 15

 در اًگیشؽی رٍیکزد تا  یادگیزی هحیط طزاحی تزای الگَیی تَلیذ ٍ طزاحی 16

 عالوٌذاى عالهت آهَسػ

  تشرگ جاهِ سّزا

 تز پْلَ تِ خَاتیذُ ٍ ًؾغتِ پؾت،ًیوِ تِ خَاتیذُ ٍضؼیتْای تاثیز  تزرعی 17

 ػزٍق پظ تای جزاحی ػول تحت عالوٌذ تیواراى  ؽزیاًی خَى گاسّای ًتایج

 کزًٍز

 ٍر ُ ها طیثِ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
 مامایی -دانشکده پرستاری 

 همایش سراسری سالمت سالمندان



 
 

 

 

 در هشهي ّای تیواری تِ اتتال ٍ ای تغذیِ اختالالت تیي ارتثاط تزرعی 18

 عالوٌذاى

  جَاّزی خذیجِ

 

 عزطاى غزتالگزی تارُ در عالوٌذ ٍ هیاًغال سًاى ػولکزد ٍ  آگاّی تزرعی 19

 1391 کزهاًؾاُ ؽْز در عزٍیکظ

  کثَدی هزضیِ

 ًوایؾگاُ تِ کٌٌذُ هزاجؼِ عالوٌذاى هیاى در خَى پزفؾاری ؽیَع تزرعی 25

 1391 عال در کزهاًؾاُ عالهت پارک

 جزاحی اردؽیز

 تیوارعتاى تِ کٌٌذُ هزاجؼِ عالوٌذاى در هغوَهیت ػلل ٍ ؽیَع هیشاى تزرعی 21

 1385-95 ّای عال در کزهاًؾاُ( رُ)خویٌی اهام

  حغیٌی عاهاى

 هْذٍی ثزیا عالوٌذاى عالهت ٍضؼیت سهیٌِ در ؽذُ اًجام هطالؼات تز هزٍری 22

 سًاى تیي در آى تا هزتثط خطز ػَاهل ٍ ادراری اختیاری تی  ؽیَع تزرعی 23

 اهام درهاًی آهَسؽی هزکش سًاى تیواریْای کلیٌیک تِ کٌٌذُ هزاجؼِ عالوٌذ

 1391 عال کزهاًؾاُ ؽْز( ع) رضا

 هغتاًِ کاهزٍاهٌؼ

 یائغِ سًاى  ٍ تذًی تزکیة ؽاخصْای تز ٍیثزیؾي توزیٌات تخؾی اثز تزرعی 24

 تاتل ؽْزعتاى

  گائیٌی ػثاعؼلی

 یائغِ سًاى در گزگزفتگی تؼذاد ٍ هذت ؽذت، تز درهاًی َّرهَى تاثیز تزرعی 25

 اَّاس ؽْزعتاى سًاى درهاًگاّْای تِ کٌٌذُ هزاجؼِ

 هٌتی لیذا

 فاطوِ هاکالًی جزاحی ػول تحت عالوٌذاى اس هزاقثت اصَل   26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
 

 

 

                                                                       پذریفتو شده بصورت پوستز ربانهم سمانبندی مقاالت                                                                       

 3/11/11سوم روس 
 نویسندگان عنوان ردیف

 هزکش در تغتزی جَاى عالوٌذاى در تزآى هَثز ػَاهل ٍ رضایتوٌذی تزرعی 1

 89-95 عاالْای طی کزهاًؾاُ( ع) رضا اهام درهاًی آهَسؽی

  افؾیي گَدرسی

 ؽْز ٍرسؽکار غیز ٍ ٍرسؽکار هزد عالوٌذاى رٍاًی عالهت هقایغِ ٍ تزرعی 2

 ؽیزاس

  تَعتاًی ػلی هحوذ

 هطالؼِ)  عالوٌذاى ؽادکاهی هیشاى ٍ ٍرسؽی ّای فؼالیت تیي ارتثاط تزرعی 3

 (اصفْاى ؽْز عالوٌذاى ّای خاًِ هَردی

 تزٍجٌی ًغتزى ایواى

 اردالى هارلیي عالوٌذاى در خَدکارآهذی ٍ دیٌی تاٍرّای تِ ػول ارتثاط تزرعی 4

 رٍاى ٍ اػصاب ّای تخؼ در عالوٌذاى تغتزی ػلل فزاٍاًی تزرعی 5

 عاری سارع تیوارعتاى

 ًغاهی تاقزی دکتز هؼصَهِ

 عالوٌذاى سًذگی کیفیت ٍ ؽٌاختی جوؼیت ػَاهل تیي ارتثاط تزرعی 6

 تَؽْز اعتاى دؽتی ؽْزعتاى رٍعتایی

  فزّادی اکزم

 عالوٌذاى خاًِ عاکي عالوٌذ هزداى ٍ سًاى سًذگی کیفیت هقایغِ 7

 

  اصل عیذی تیوَر عیذ

 هْذیَى الغادات سّزا عالوٌذاى خَدکؾی تا هزتثط ػَاهل 8

 هقذهاتی گشارػ: تْزاًی عالوٌذاى در عاػت آسهَى عٌجی رٍاى هؾخصات 9

 

 رٍدعزی پَر صادقی هؼصَهِ دکتز

 عالوٌذاى ّاتافزدعالوٌذاسدیذگاُ خاًَادُ رفتار تزرعی 15

 

 هٌؼ دسفَلی صالِ

 عالوٌذاى رٍاى عالهت تز درهاًی گؾتالت رٍیکزد تا گزٍّی هؾاٍرُ تاثیز 11

 91 عال در ؽْزکزد ؽْزعتاى

 راعتاتی اهیٌی سّزا

 هزداى ٍ سًاى در آساری عالوٌذ هقایغِ 12

 

  اعوؼیلی کتایَى

تزرعی رضایت اس سًذگی عالوٌذاى هزاجؼِ کٌٌذُ تِ کلیٌیک ّای تخصصی   13

 1391داًؾگاُ ػلَم پشؽکی کزهاًؾاُ در عال 

 ًاّیذ جلیلیاى

 رضایی جْاًگیز 1391درعال کزهاًؾاُ ؽْز عاکي عالوٌذاى در افغزدگی هیشاى تزرعی 14

 در هقین عالوٌذاى تا ؽْزکزهاًؾاُ عطح ى عالوٌذا  سًذگی کیفیت هقایغِ 15

 عالوٌذاى عزای

 راد تْاری ًادیا

 رٍسی ؽثاًِ آعایؾگاُ در عاکي عالوٌذ سًاى سًذگی اس رضایت هیشاى تزرعی 16

 (1391) کزهاًؾاُ هادر

   صـــادقی ؽکــَُ

 درعیغتن ٍب تز هثتٌی یادگیزی اجتواػات ؽثکِ الگَی تَلیذ ٍ طزاحی 17

 عالوٌذاى عالهت آهَسػ(  LMS) یادگیزی هذیزیت

 علیوی هحوذ

 کؾَری عالهت ًظام در  آساری عالوٌذاى  پذیذُ 18

 

  کلْزی پَرهیزسا رضا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
 مامایی -دانشکده پرستاری 

 همایش سراسری سالمت سالمندان



 
 

 

 

  اعذیاى عیویي ْزکزهاًؾاُؽ عالوٌذ هزداى ٍ سًاى  ػوَهی عالهت ٍضؼیت هقایغِ 19

 سًذگی تِ اهیذ الگَی تا عالوٌذاى ؽادکاهی تیي راتطِ تزرعی 25

 کزهاًؾاُ اعواػیلی ؽْیذ آعایؾگاُ سى عالوٌذاى: هطالؼِ هَرد

 چوالی چن پزٍیي

 خلیلی هضگاى عالوٌذی در سًذگی کیفیت 21

 اعاط تز اصفْاى عالوٌذاى عزای در تٌْایی ٍ اًشٍا احغاط تحلیل ٍ تجشیِ 22

 گلذتزگ هذل

  تَتی دُ تْزاهی عجاد

 ؽْز عالوٌذاى در ًفظ ػشت تز تأثیزگذار اجتواػی ٍ اقتصادی ػَاهل تزرعی 23

 کزهاًؾاُ

 هقذم  اهیٌی هْزی

 تیوارُ هٌَْػ عالوٌذاى تا رفتار عَء 24

 هزاجؼِ ّوَدیالیشی عالوٌذ تیواراى در خَاب اختالالت اًَاع ٍضؼیت تزرعی 25

 1389-95 کزهاًؾاُ ؽْز(  ع)رضا اهام تیوارعتاى دیالیش هزکش تِ کٌٌذُ

  آعتاًگی عْیال

  فزد ػثذی ادریظ کزهاًؾاُ ؽْزعتاى عالوٌذاى رٍاًی عالهت تا سًذگی کیفیت ارتثاط 26

 هؾاٍرُ هزاکش تِ  کٌٌذُ هزاجؼِ عالوٌذاى رٍاًی هؾکالت هیشاى تزرعی 27

 ( 1389 -1391) کزهاًؾاُ ؽْز پشؽکی ػلَم داًؾگاُ عالوٌذی

   آعتاًگی عْیال

 تاثیز خاطزُ گَیی تز کاّؼ ؽذت افغزدگی افزاد عالوٌذ 28

 

 هزضیِ اعفٌذیاری 

 فزجی اػظن ّوَدیالیش تحت عالوٌذاى در سًذگی کیفیت تزرعی 29

 تیوارعتاى تاستَاًی هزکش تِ کٌٌذُ هزاجؼِ عالوٌذاى  عالهت ٍضؼیت تزعی 35

 (ع) ػلی اهام

  کالًتزی ػلی

  رحوتی هحوَد کزهاًؾاُ ؽْز عالوٌذاى تیي در اجتواػی حوایت ٍضؼیت تزرعی 31

 حغیي اؽتزیاى هقایغِ کیفیت سًذگی عاکٌیي عزای عالوٌذاى ؽثاًِ رٍسی ٍ پارُ ٍقت 32

 درهاى ٍ کاّؼ در خاًَادُ گزٍّی ّای هؾاٍرُ تزًاهِ تیي راتطِ تزرعی 33

 کزهاًؾاُ عالوٌذ سًاى رفتار عَء ٍ  ًاخَآگاُ رفتارّای

 الْام حغیٌی

 


