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 گروه آموزشی ارائه دهنده استاد ناظر
تاریخ 
 ارائه

 موضوع

ف
دی

 ر

27/1/97 پرستاری دکتر رستم جاللی    1 پالژیاریسم 

دانشجوی روان  -فاطمه بقایی دکتر امیر جاللی 

 پرستاری

3/2/97 روان پرستاری نالوکسان–درمان نگهدارنده با بوپرنورفین    2 

دانشجوی  -آمینه خدادادی مژگان خلیلی

 مشاوره درمامایی
17/2/97 مامایی  3 فعالیت فیزیکی و شدت عالئم یائسگی 

روان پرستاری   دکتر مرضیه کبودی - تاثیر مشاوره شناختی رفتاری بر کیفیت  9/7/97 

ستیکیزندگی در سندرم تخمدان پلی ک  

4 

جوانمردیستاره خانم دکتر  - 16/7/97 مامایی   Letter to journal 
5 

کولیونددکتر میترا  - 23/7/97 مامایی   Maternal mental health 
6 

دانشجوی  روان  -بهزاد ابدام دکتر امیر جاللی

 پرستاری
روان پرستاری    7 خودکارآمدی در سوء مصرف مواد  30/7/97 

14/8/97 پرستاری دکتر پروین عباسی  -  8 ترجمه و اعتبار یابی ابزار 

21/8/97 مامایی دکتر سوسن حیدرپور  بر انطباق با نقش مادری امل موثرعو   9 

مامایی  پریسا شاداب -  28/8/97  10  و مراقبت های مربوطه  مامایی 

دانشجوی ارشد  -زهرا زنگنه دکتر امیر جاللی 

 روان پرستاری 
12/9/97 روان پرستاری نیازهای روانی والدین دارای کودکان مبتال به  

 اختالل روان
11 

19/9/97 روان پرستاری دانشجوی روان پرستاری محمود رحمتی در بیماران همودیالیزی درمانی گروه   12 

دکتر علیرضا 

 خاتونی
دانشجوی ارشد داخلی و 

سروناز روشنی -جراحی 

 صفت
26/9/97 پرستاری  13 مشکالت زنان هیسترکتومی شده  

3/10/97 پرستاری دکتر علی اکبر ویسی    14 مراقبت شفقت آمیز  

امیر جاللیدکتر  10/10/97 روان پرستاری دانشجوی روان پرستاری   Book Review 
15 

دکتر علیرضا 

 خاتونی

 -محمدرضا صادق پور

 دانشجوی ارشد ویژه 

15/11/97 پرستاری  ICU 16مشکالت چشمی در بیماران  

عبدی دکتر علیرضا   29/11/97 پرستاری   17 رویکرد متاسنتز در پژوهش های کیفی  
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رضا دکتر علی

 خاتونی 

دانشجوی ارشد  -سحر حمزه

 داخلی و جراحی 
6/12/97 پرستاری  18 کاربرد رایحه درمانی در پرستاری  

13/12/97 پرستاری صبا کریمی    مراقبت های تسکینی در بیماران مبتال به  

 سرطان

19 

دکتر بهنام 

 خالدی
20/12/97 روان پرستاری دانشجوی روان پرستاری  ECT   20 


