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 نویسندگان عنوان کد ردیف

 افطاز زض ذَى ّای¬چطتی ٍ قٌس تط الکتطًٍیکی ضٍـ تِ تغصیِ آهَظـ تاثیط 21 1

 ،(ؾال45ِتا 25) زٍ ًَع زیاتتی

 هْسیعازُ حؿیي ، اقتطیاى حؿیي ،جؼفطی هصغفی

 هطکع زض تؿتطی جَاى ؾالوٌساى زض تطآى هَثط ػَاهل ٍ ضضایتوٌسی تطضؾی7 05 2

 56-65 ؾاالْای عی کطهاًكاُ( ع) ضضا اهام زضهاًی آهَظقی

 ،تیػى-زاضاتی فاعوِ  - تیسٌّسی قْطام ،-افكیي گَزضظی

 -آقایی ،ؾیطٍؼ-صثَض

،  پَض ضٍقي ، فطح ٍحیسی قلی ضضا  ، صفطی الِْ 2056 ؾال زض اّط قْطؾتاى ؾالوٌساى تفطیحی فؼالیتْای هیعاى تطضؾی 21 3

 ، ًطیواًی هحوسضضا

 زض  ذَى پطفكاضی  فاکتَضّای ضیؿک اظ ؾالوٌس تیواضاى آگاّی تطضؾی 42 4

 2062 ؾال زض کطهاًكاُ قْط( ع) ػلی اهام ػطٍق ٍ قلة تیواضؾتاى

 زٍلتیاضی کیرؿطٍ پیواى آضهٌس، حاجی ، زّقاًی تْاضُ

 ٍترتیاضی چْاضهحال اؾتاى زض ضٍؾتائی ؾالوٌساى ؾالهت ٍضؼیت تطضؾی 51 5

 65 ؾال زض

   هیطظائیاى ضاضیِ

 کاًَى تِ کٌٌسُ هطاجؼِ ؾالوٌساى زض افتازى اظ تطؼ تط آهَظـ تأثیط 55 6

 قیطاظ جْاًسیسگاى

 ؾاضُ فط، پتطام پیواى ًیک، ًطجؽ ، تیي جْاى ایطاى

 تیي قسؼ فطیثا کكاٍضظی،

تطتطی تصَیطتطزاضی ػصثی تط آظهَى ّای تالیٌی زضتكریص ظٍز ٌّگام  62 7

 تیواضی آلعایوط

ؾجاز پكَتي غالِ زظفَلی هٌف، ، هحوس ضؾَل تَحیسًیا

  قایؿتِ

 ؾالهت اػتقاز هسل تط هثتٌی الکتطًٍیکی ّای¬ضٍـ تا تغصیِ آهَظـ تاثیط 64 8

 1ًَع زیاتتی تیواضاى آگاّی هیعاى زض

   (ؾالوٌس ٍ هیاًؿال) 

 اقتطیاى، حؿیي ، ظازُ هْسی حؿیي جؼفطی، هصغفی

 قْط ٍضظقکاض غیط ٍ ٍضظقکاض هطز ؾالوٌساى ضٍاًی ؾالهت هقایؿِ ٍ تطضؾی 256 9

 قیطاظ

  تَؾتاًی حؿي هحوس ، تَؾتاًی ػلی هحوس

 هغالؼِ)  ؾالوٌساى قازکاهی هیعاى ٍ ٍضظقی ّای فؼالیت تیي اضتثاط تطضؾی 221 11

 (اصفْاى قْط ؾالوٌساى ّای ذاًِ هَضزی

 عثاعثائی، الؿازات هطین تطٍجٌی، ًؿتطى ایواى

 ذؿطًٍصیطی

 اضزالى فطاؾت اضزالى، هاضلیي ؾالوٌساى زض ذَزکاضآهسی ٍ زیٌی تاٍضّای تِ ػول اضتثاط تطضؾی 226 11

 ضٍاى ٍ اػصاب ّای ترف زض ؾالوٌساى تؿتطی ػلل فطاٍاًی تطضؾی 212 12

 ؾاضی ظاضع تیواضؾتاى

 زکتط هؼصَهِ جْطهی ًؿاهی -آقایی ًاّیس

 ؾالوٌساى ظًسگی کیفیت ٍ قٌاذتی جوؼیت ػَاهل تیي اضتثاط تطضؾی 201 13

 تَقْط اؾتاى زقتی قْطؾتاى ضٍؾتایی

 هحوسی فطحٌاظ ،زکتط فطٍغاى هْكیس ،زکتط فطّازی اکطم

تغصیِ کاهل لَلِ ای زض تیواضاى هَلتی تطٍهای تطضؾی ًقف ظهاى قطٍع  221 14

(Head Troma  تیي )ؾال ٍ تا   45تا  25GCS  زض کاّف  4کوتط اظ

 ICUظهاى تؿتطی زض 

 . ًجف صیس هحوسی ٍض عیثِ هاُذاًن 
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 نویسندگان عنوان کد دیفر

 زاًكگاُ زضهاًی تْساقتی هطاکع تِ کٌٌسُ هطاجؼِ ؾالوٌساى اؾتقالل تطضؾی 221 15

 72062 کاقاى پعقکی ػلَم

 ظاّس هتقی حَضیِ الزى هتقی زکتط هٌیکا زکتط

 التْاتی ّای قاذص تط 0اهگا چطب اؾیسّای هکول هصطف  ّفتِ 5 اثط 230 16

CRPٍIL6ؾالوٌس هطزاى زض 

 ذازهی یًَؽ  هجیسآظازهٌف، ، ظازُ هَؾی حویس

 ³آظازهٌف ،هجیس²ظازُ هَؾی ،حویس¹ذازهی یًَؽ ؾالوٌس هطزاى لیپیسی ًیوطخ تط 0 اهگا چطب اؾیسّای هکول هصطف تاثیط 232 17

 ضؾَلی، ػلی-هاتک، ًػاز کاظن لیال-ضًگطظجسی هٌصَضُ 2062قن، قْط یائؿگی زٍضاى قایغ اذتالالت تطضؾی 255 18

 ؾالوٌساى ذاًِ ؾاکي ؾالوٌس هطزاى ٍ ظًاى ظًسگی کیفیت هقایؿِ 261 19

 

 احوس ًیلَفط اصل، ؾیسی ًؿین ، اصل ؾیسی تیوَض ؾیس

 ًؿین ؾفلی، ًقسی ًَضی کثطی کَالًی، ّوتی صٌن پٌاُ،

 ًَضیعازُ

 زض ایوٌی ؾیؿتن ّای¬قاذص اظ تطذی ضٍی تط ٍضظقی ّای¬فؼالیت تأثیط» 151 21

 «ؾالوٌساى

   ؾْطاتی ًصطالِ زکتط - ؾلیوی کاهطاى- پَضهٌس زاضیَـ

 کلیِ ؾٌگ تِ هثتال ؾالوٌساى ای تغصیِ ػولکطز ٍ آگاّی تطضؾی7ػٌَاى 153 21

 .کطهاًكاُ(ع)ضضا اهام تیواضؾتاى قکي ؾٌگ ترف تِ کٌٌسُ هطاجؼِ

 قلؼِ هالیی گَزضظی،حیطاى ،افكیي*هیطظایی ؾیطٍؼ

 ػعتی الواؾی،هؼصَهِ هحوس،افكیي

  حؿیٌی هْیي - تطًجیاى کاٍُ ؾالوٌساى ؾالهت تط هٌظن ٍضظـ آهَظـ تاثیط 154 22

 هْسیَى الؿازات ظّطا ؾالوٌساى ذَزکكی تا هطتثظ ػَاهل 121 23

 هالک آیسا هقاهی، قائن جوال ؾیس افكاضًیا، فطظاًِ تثطیع قْط اعطاف ضٍؾتاّای ؾاکي ؾالوٌساى زًساًی ؾالهت ٍضؼیت7 ػٌَاى 123 24

 هْسٍی ضضا هْسٍی،

 تثطیع قْط اعطاف ضٍؾتاّای ؾاکي ؾالوٌساى تسًی تَزُ ًوایِ ٍضؼیت 124 25

 

 هالک آیسا افكاضًیا، فطظاًِ هقاهی، قائن جوال ؾیس

 هْسٍی ضضا هْسٍی،

 هحوستاقط پَضقاؾن، تْطام تیكک، ذَاجِ یاؾط پیاَّ، اللِ تثطیع قْط ؾالوٌساى زض افؿطزگی اذتالالت تا آى اضتثاط ٍ تغصیِ ٍضؼیت 125 26

 جؼفطآتازی اصغطی هحوس ػلَی، کثیط

 هقسهاتی گعاضـ7 تْطاًی ؾالوٌساى زض ؾاػت آظهَى ؾٌجی ضٍاى هكرصات 112 27

 

 ػلی احوس زکتط -ضٍزؾطی پَض صازقی هؼصَهِ زکتط

 فطحٌاظ زکتط -فطٍغاى هْكیس زکتط - کاهطاًی اکثطی

 کطیولَ هؿؼَز زکتط -هحوسی

 ؾالوٌساى ّاتافطزؾالوٌساظزیسگاُ ذاًَازُ ضفتاض تطضؾی 113 28

 

 پَض ضٍقي تَحیسًیا،فطح هٌف،هحوسضؾَل زظفَلی غالِ

 پَضقایگاى ،ًَقیي

 ؾالوٌساى ضٍاى ؾالهت تط زضهاًی گكتالت ضٍیکطز تا گطٍّی هكاٍضُ تاثیط 115 29

 62 ؾال زض قْطکطز قْطؾتاى

 هطازی فطقتِ –ضاؾتاتی اهیٌی ظّطا

 ؾپًَْس حؿیي ػوَػلی، ًؿطیي*جْطهی، کَقکی هطین ؾالوٌساى زض ظًسگی کیفیت ٍ ٍضظقی ػولکطز ٍ ًگطـ تیي ضاتغِ تطضؾی 131 31

 ؾطای ذاًَازُ،زض تا کِ ؾالوٌساى گطٍُ ؾِ زض ظًسگی اظ ضضایت تطضؾی 145 31

 .کٌٌس هی ظًسگی تٌْا یا ؾالوٌساى

 احوسی پطیؿا-هَهٌی  ذساهطاز زکتط

 لیست مقاالت پذیزفته شده بصورت پوستز 
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 نویسندگان عنوان کد ردیف

 تط  هرتلف توطیٌی¬تی ّای¬زٍضُ ٍ ػولکطزی توطیٌات ّفتِ 21 تأثیط 141 32

 ؾالوٌس هطزاى زض پَیا تؼازل

 ظازُ غٌی ًطهیي زکتط تاضاًچی، هصغفی کٌكلَ، ؾواًِ

 هطزاى ٍ ظًاى زض آظاضی ؾالوٌس هقایؿِ 141 33

 

 افكیي ، اؾکٌسضی ،هطضیِ اؾوؼیلی کتایَى

 صازقی الواؾی،قکَُ

 زض گلؿتاى اؾتاى غیطزٍلتی ّای آؾایكگاُ هقین ؾالوٌساى قٌاذتی ٍضؼیت 152 34

 2062 ؾال

 کوال ػؿکطی، هاًساًا فطٍغاى، هْكیس قاضی، کَضـ

 ؾلواًی

 قْطؾتاى ؾالوٌساى ظًسگی کیفیت تط هٌظن َّاظی توطیي ّفت1ِتأثیط 154 35

 تجٌَضز

 ضحیوی ًیطُّ -فتحی هْطزاز زکتط- فیطٍظُ هْتاب

 ظًاى تؼازل ٍ پصیطی اًؼغاف تط یَگا ّاتا هٌترة توطیٌات ّفتِ 5 تأثیط 011 36

 ؾالوٌس

 کْطیعی ًؿطیي ، یَؾفی تْطام. ذعایی اقطف ػلی

 هٌترة تیواضؾتاى زض ؾالوٌس تیواضاى هیط ٍ هطگ ٍػلل هیعاى  تطضؾی 010 37

                                                                                                         2062 ؾال هاِّ ًِ زض کطهاًكاُ اجتواػی تاهیي

  فطذكاّی جْاًثرف

 آهَظقی کتاتچِ ٍ چْطُ تِ چْطُ ضٍـ زٍ تا آهَظـ تاثیط ای هقایؿِ تطضؾی 012 38

 2065 ؾال زض ؾٌٌسج زض آًػیَگطافی اظ قثل ؾالوٌس تیواضاى اضغطاب تط

 شکطیایی قید ًسا-ؾاٍُ  تاقطی  ایطج هحوس-

ّای ترصصی   تطضؾی ضضایت اظ ظًسگی ؾالوٌساى هطاجؼِ کٌٌسُ تِ کلیٌیک 001 39

 2062زاًكگاُ ػلَم پعقکی کطهاًكاُ زض ؾال 

-لیسا هؼواض افتراضی–ػلی اکثط زُ حقی  -ًاّیس جلیلیاى

 فطٍؽ ظًگٌِ -غالِ زظفَلی هٌف

  آى تط هؤثط ػَاهل ٍ هعهي ّای¬تیواضی  ؾالوٌساى، 005 41

 ٍ اضم) ؾالوٌساى آؾایكگاُ زض ؾاکي ؾال 41 تا 35 افطاز تجطتی هغالؼِ)

 کطهاًكاُ قْط( هازض

  ، پَض کیاًی ًسا  ،  ًیکثرت ضضا هحوس  ، ضیاءپَض آضـ

 اهیط ، قْثاظپَض ظّطا ، ضیاءپَض هرتاض ، ذاتًَی ضضا ػلی

 آضیي

 هٌَچْط  -جَظاًی یعزاى, -کطهی ًؿتطى,-ضضایی جْاًگیط 2062زضؾال کطهاًكاُ قْط ؾاکي ؾالوٌساى زض افؿطزگی هیعاى تطضؾی 012 41

 احوسی قطاضُ آقایی، ػثاؼ, ػثسی

   ٍّطؾیي پاٍُ ّای زضقْطؾتاى ؾالوٌساى ؾالهت ٍضؼیت تطضؾی 011 42

 2062 ؾال

 – افضلی ذاعطُ – پَض جوكیس هْطاًگیع – ؾْطاتی فطیثا

  اػظوی پطٍیي

 قْط ؾالوٌساى تْساقتی ّای ضفتاض ٍ ػوَهی ؾالهت تطضؾی7 ػٌَاى 021 43

 2062 کطهاًكاُ

ػثاؼ  –آضهاى هیطی  –ظّطا زضٍیكی  -جْاًگیط ضضایی

 هؿلن هطازی –آقایی 

 زض هقین ؾالوٌساى تا قْطکطهاًكاُ ؾغح ى ؾالوٌسا  ظًسگی کیفیت هقایؿِ 021 44

  ؾالوٌساى ؾطای

 جاللی ضؾتن اؾوؼیلی،زکتط کتایَى -ضاز تْاضی ًازیا

 آؾایكگاُ زض ؾاکي ؾالوٌس ظًاى ظًسگی اظ ضضایت هیعاى تطضؾی7  هقالِ 023 45

 (2062) کطهاًكاُ هازض ضٍظی قثاًِ

  ،  هطازی ،قیوا   کلْطی حؿٌا  ،  صـــازقی قکــَُ

 اؾوؼیلی کتایَى

 

 لیست مقاالت پذیزفته شده بصورت پوستز 

 همایش سزاسزی سالمت سالمندان

 1391اسفند ماه  3-1

 دانشکده پزستاری و مامایی کزمانشاه



 

4 
 

 

 

 

 

 

  

 نویسندگان عنوان کد ردیف

 زضؾیؿتن ٍب تط هثتٌی یازگیطی اجتواػات قثکِ الگَی تَلیس ٍ عطاحی 035 46

 ؾالوٌساى ؾالهت آهَظـ(  LMS) یازگیطی هسیطیت

 تعضگ جاهِ ظّطا ؾلیوی، هحوس

 اًگیعقی ضٍیکطز تا  یازگیطی هحیظ عطاحی تطای الگَیی تَلیس ٍ عطاحی 032 47

 ؾالوٌساى ؾالهت آهَظـ زض

 ؾلیوی، هحوس ، تعضگ جاهِ ظّطا

 پْلَ تِ ذَاتیسُ ٍ ًكؿتِ پكت،ًیوِ تِ ذَاتیسُ ٍضؼیتْای تاثیط  تطضؾی 030 48

 تای جطاحی ػول تحت ؾالوٌس تیواضاى  قطیاًی ذَى گاظّای ًتایج تط

 کطًٍط ػطٍق پؽ

 فطضیاى پَضظّطا ّوت تْعاز زکتط.هْسٍی ثطیا.ٍض ُ ها عیثِ

 ضضایی ؾواًِ

 زض هعهي ّای تیواضی تِ اتتال ٍ ای تغصیِ اذتالالت تیي اضتثاط تطضؾی 036 49

   ؾالوٌساى

 هؼصَهِ جَاّطی ، پَضاًسذت  پَض ػثساللْی ذسیجِ، جَاّطی

   

 هطکع تِ کٌٌسُ هطاجؼِ ؾالوٌساى زض تطٍها تِ هٌجط صسهات هکاًیؿن 042 51

 کطهاًكاُ تطٍهای

 فطّازظازُ هحوس ػلی ، زاضاتی فاعوِ ، حسازیاى فاعوِ

 کكَضی ؾالهت ًظام زض  آظاضی ؾالوٌساى  پسیسُ        046 51

 

 ظازُ فطّاز هحوس ػلی ، زاضاتی ،فاعوِ کلْطی پَضهیطظا ضضا

 ؾالوٌس هطزاى ٍ ظًاى  ػوَهی ؾالهت ٍضؼیت هقایؿ7ِ  ػٌَاى 051 52

  ْطکطهاًكاُق

 لیال  ضقیسی ضٍیا ذاتًَی ػلیطضا زکتط اؾسیاى ؾیویي

 فاییٍ هؼصَهِ-ضحواًی پگاُ اهیطی اکطم -پیطکاقاًی هحوسی

 ؾطعاى غطتالگطی تاضُ زض ؾالوٌس ٍ هیاًؿال ظًاى ػولکطز ٍ  آگاّی تطضؾی 050 53

 2062 کطهاًكاُ قْط زض ؾطٍیکؽ

 حقی هطجاى کثَزی، تیػى زکتط ، کثَزی هطضیِ

 ؾال زض کطهاًكاُ قْط ؾالوٌس هطزاى فطاغت اٍقات گصضاًسى ًحَُ تطضؾی 051 54

2062 

 حقی هطجاى کثَزی، تیػى زکتط کثَزی، هطضیِ

 کطهاًكاُ قْط تاظًكؿتگاى زض فطاغت اٍقات گصضاًیسى چگًَگی تطضؾی 052 55

2062 

 قطیفی، فَظیِ زاضاتی، فاعوِ جاللًَسی، فطقتِ ؾیفی، فطح

 هیطظایی ؾیطٍؼ پَضظهاًی، صفایی هػگاى

  ظًسگی تِ اهیس الگَی تا ؾالوٌساى قازکاهی تیي ضاتغِ تطضؾی 061 56

 کطهاًكاُ اؾواػیلی قْیس آؾایكگاُ ظى ؾالوٌساى7 هغالؼِ هَضز

 چوالی چن پطٍیي

 ًوایكگاُ تِ کٌٌسُ هطاجؼِ ؾالوٌساى هیاى زض ذَى پطفكاضی قیَع تطضؾی 062 57
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