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21/1/1401  دکتر پروین عباسی 

دکتر علی اکبر ویسی 

 رایگان

 دکترفاطمه حدادیان

 دکتر لیلی رستم نیا

ی فریبا نوری دانشجو

کارشناسی ارشد 

پرستاری داخلی جراحی 

                                

       

آموزش هوش  یرتاث یبررس

مراقبت محور بر مراقبت  یجانیه

بر هوش  یمبتن یپرستار

 یکارشناس یاندانشجو یجانیه

یپرستار  
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4/2/1401 دکتر علی اکبر ویسی  

 رایگان

 دکتر علیرضا عبدی

نعمت اله شیخی  دکتروحید قنبری

دانشجوی کارشناسی 

 ارشد پرستاری اورژانس

بررسی مقایسه ای شاخص 

های زمانی اورژانس پیش 

بیمارستانی قبل و بعد از اجرای 

سیستم مدیریت اطالعات 

اورژانس 

بیمارستانی)آسایار( در شهر  پیش

1400کرمانشاه در سال  
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11/2/1401  دکتر عباسی 

 دکتر ماه ور

زهرا گنجیان دانشجوی  دکتر امیر جاللی

کارشناسی ارشد 

 روانپرستاری

بررسی تاثیر گروه درمانی 

آموزشی بر میزان -حمایتی 

خود مراقبتی در مددجویان 

 مصرف کننده مواد مخدر
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11/2/1401  دکتر عباسی 

 دکتر ویسی

دکتر طیبه ماه ورخانم 

 اعظم فرجی

فرانک جلیلیان 

دانشجوی کارشناسی 

ارشد پرستاری مراقبت 

 های ویژه

بررسی ارتباط سواد سالمت و 

سبک زندگی در بیماران همو 

ر بیمارستان های ددیالیزی 

انی کرمانشاهآموزشی درم  
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18/2/1401 کامروامنشدکتر    

 دکتر کبودی

 دکتر سوسن حیدرپور

 دکتر مژگان خلیلی

راضیه هاشمی نژاد 

دانشجوی کارشناسی 

 ارشد مشاوره در مامایی

تاثیر ماساژ استروک سطحی 

برکیفیت ) SSBM)پشت 

 خواب زنان یائسه

5 

18/2/1401  دکتر خالدی 

 دکتر خاتونی

زهرا دارابی دانشجوی  دکتر پروین عباسی

کارشناسی ارشد 

 پرستاری داخلی جراحی

 زورگویی و خشونت بین ارتباط

 شغلی فرسودگی با بیماران

 بخش پرستاران

 های بیمارستان اورژانس های

 شهرکرمانشاه درمانی و آموزشی
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25/2/1401  دکتر کامروامنش  

 دکتر آرزو حاصلی

فاطمه گل نظری  دکتر سوسن حیدرپور

کارشناسی  دانشجوی

 ارشد مشاوره در مامایی

مقایسه تاثیر کالس های 

آمادگی برای زایمان از راه دور 

و حضوری بر ترس از زایمان و 

نخست زا باردار افسردگی در زنان  
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1/3/1401  دکتر کبودی 

 دکتر خالدی

صبا محمدقاسم نژاد  دکتر سوسن حیدرپور

دانشجوی ملکی 

کارشناسی ارشد مشاوره 

  در مامایی

 فشاری تاثیرطب میزان مقایسه

طحال 6 نقطه  

زایمان درد پس شدت بر هوگو و  
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1/3/1401  دکتر عباسی 

 دکتر قنبری

دانشجوی فاطمه نعمتی  دکتر طیبه ماه ور

کارشناسی ارشد 

پرستاری مراقبت های 

  ویژه

 نکات رعایت میزان بررسی

 از قبل پرستاران توسط آسپتیک

 ورید کاتتر طریق از تزریقات انجام

 در آن با مرتبط عوامل و مرکزی

 بخشهای در بستری بیماران

 سال در ایالم شهر ویژه مراقبت

1401-1400  
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8/3/1401  دکتر عباسی 

 دکتر رستم نیا

محمدرسول قاسمیان  دکتر امیر جاللی

راد دانشجوی کارشناسی 

ارشد پرستاری 

 سالمندی

با  خواب  یفیتکبررسی ارتباط 

وضعیت عاطفی در سالمندان 

1401شهر کرمانشاه در سال   
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