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 نویسنده

 )به ترتیب الفبا(

نویسنده اول یا  مجمع عنوان

 ارائه دهنده

 ٍابستِ آهَصضی بیواسستاًْای دس بیواساى اص پشستاساى حفاظتی حوایتْای ًسشیي ایواًی فش

 3131 بیشجٌذ پضضكی ػلَم داًطگاُ

    ضاّذ داًطگاُ/31. هْش  فشٌّگ ٍ اخالق سشاسشی ّوایص

ّوایص سشاسشی اخالق ٍ فشٌّگ دس ػلَم سالهت.  هفَْم تؼْذ حشفِ ای ٍ ضٌاسایی ػَاهل هَثش بش آى ضَساًگیض بیشاًًَذ

 /داًطگاُ ضاّذ31هْش

 

: استماءکیفیت کٌگشُ آهَصش پشستاسی ٍ هاهایی اص ًظشیِ تا ػول  یكپاسچگی حشفِ ای پیص ًیاصی بشای تؼلك پزیشی بالیٌی  حسًٌَذ  ضیشیي

 /تْشاى31آهَصش بالیٌی. اسفٌذ 

  

ّوایص سشاسشی اخالق ٍ فشٌّگ دس ػلَم سالهت.  هفَْم تؼْذ حشفِ ای ٍ ضٌاسایی ػَاهل هَثش بش آى سضا حسیي ابادی

 /داًطگاُ ضاّذ31هْش

 

. اسفٌذ کٌگشُ آهَصش پشستاسی ٍ هاهایی؛ اص ًظشیِ تا ػول هٌتَس ضیپ ٍ آهَصش پشستاسی حطوت اهلل حیذسی

 داًطگاُ ػلَم پضضكی ایشاى/31

 

   /ضْیذ بْطتی31دٍهیي کٌگشُ اخالق پشستاسی. خشداد تحلیل ٍ تَسؼِ ًظشیِ پشستاسی اًساًی هژگاى خادهی

   /ضْیذ بْطتی31دٍهیي کٌگشُ اخالق پشستاسی. خشداد تحلیل اًتمادی ًظشیِ تكَیي اًساى پاسسی ٍ کاسبشدّای آى دس پشستاسی

  / ّوذاى31ّوایص سشاسشی هشالبت ٍ هذدجَ. آباى  تاثیش اهَصش خَد هشالبتی بش افسشدگی بیواساى ّوَدیالیضی طَالبیطاّشُ 

چْاسهیي کٌگشُ هلی داًطجَّای افك ّای ًَیي دس ػلَم  تاثیش باصتَاًی بش هیضاى اهیذ ٍ افسشدگی بیواساى ّوَدیالیضی

 /ضیشاص31تَاًبخطی. اسفٌذ

 

ّجذّویي کٌگشُ سشاسشی سالیاًِ طب فیضیكی، تَاًبخطی ٍ  بش افسشدگی بیواساى ّوَدیالیض تاثیش تَاًبخطی

 / داًطگاُ ضْیذ بْطتی31الكتشٍدیاگٌَص ایشاى. آرس

 

  /تْشاى.ساصی31سَهیي کٌگشُ اهَصش بیواس ٍ خَدهشالبتی. دی تاثیش اهَصش خَد هشالبتی بش کیفیت صًذگی بیواساى ّوَدیالیضی

  /سبضٍاس31اٍلیي ّوایص سالیاًِ ػلوی پژٍّطی داًطجَیاى. آرس َاًی بش افسشدگی بیواساى ّوَدیالیضتاثیش باصت

بشسسی هٌاسبت ٍلابلیت اجشایی  هٌطَس حمَق بیواس اصدیذگاُ پشستاساى: ساُ کاسّا 

  ٍ هَاًغ

   /ضْیذ بْطتی 31دٍهیي کٌگشُ اخالق پشستاسی. خشداد



هحَس دس بیواساى للبی ضشکت کٌٌذُ دس بشًاهِ تَاًبخطی: کسب اطالػات بیواس  هحوذ غالهی 

 یک تحلیل هحتَایی

ّجذّویي کٌگشُ ساالًِ طب فیضیک، تَاًبخطی ٍ الكتشٍدیاگٌَص 

 /داًطگاُ ضْیذ بْطتی31ایشاى. آرس

  

داًطجَّای افك ّای ًَیي دس ػلَم چْاسهیي کٌگشُ هلی  تاثیش باصتَاًی بش هیضاى اهیذ ٍ افسشدگی بیواساى ّوَدیالیضی سیذُ فاطوِ لاسوی

 /ضیشاص31تَاًبخطی. اسفٌذ

 

بشسسی اگاّی ٍ ًگشش پشسٌل بیواسستاًْای اهَصضی ضْش خشم اباد ًسبت بِ طشح 

 اًطباق اهَس پضضكی با هَاصیي ضشع همذس

ّوایص سشاسشی اخالق ٍ فشٌّگ دس ػلَم سالهت. 

 /داًطگاُ ضاّذ31هْش

  

دس بیواساى ّوَدیالیضی هشاجؼِ کٌٌذُ بِ  B&C, HIVضیَع ّپاتیت ٍیشٍسی  فشیذُ هلكطاّی

 خشم اباد 31-33هشاکض دیالیض سال 

   /تْشاى 31بیست ٍسَهیي کٌگشُ بیواسی ّای ػفًَی. دی 

دسهاًی ضْش خشم اباد -بشسسی داًص ٍ سفتاس صًاى هشاجؼِ کٌٌذُ بِ هشاکض بْذاضتی

 آى دس هَسد سشطاى پستاى ٍ خَد آصهایی

   /تْشاى31ّفتویي کٌگشُ سشطاى پستاى. هْش 
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/ 31ّوایص سشاسشی اخالق ٍ فشٌّگ دس ػلَم سالهت. هْش 

 داًطگاُ ضاّذ 

 پشٍیي آستی هفَْم تؼْذ حشفِ ای ٍ ضٌاسایی ػَاهل هَثش بش آى

کٌگشُ ساّكاسّای استمای سالهت ٍ کاّص هشگ ٍهیش ٍ هادسی.  

 / تْشاى31هْش

ستباط بیي هاًَس فطاس بش للِ ی سحن با طَل هذت هشحلِ ی دٍم صایواى ٍ ا

 پیاهذّای هادسی ٍ ًَصادی

  ُ31 .کٌگشُ هلی آهَصش بیواس ،خَدهشالبتی ٍ سالهت خاًَاد /

 تْشاى

 فاطوِ جٌاًی دسلیبش ٍ صایواىبشسسی هیضاى خَدهشالبتی صًاى 

  بشسسی هیضاى اًطباق خذهات هاهایی با سیاست ّای بیواسستاى دٍستذاس هادس دس  هطْذ /31 .کٌگشُ هلی آهَصش ٍ هطاٍسُ دس سالهت باسٍسی

 بیواسستاى صًاى ضْش خشم آباد



   فشحٌاص چٌگایی استماء هشالبت ّای حیي صایواى کاّص هشگ ٍهیش هادساى با / تْشاى31کٌگشُ ساُ ّای کاّص هشگ ٍهیش هادساى. هْش 

ّفتویي کٌگشُ هشکض تحمیمات بْذاضت باسٍسی ٍ ًاباسٍس. بْوي  

 / تْشاى31

هطكالت سالهت باسٍسی ٍ جٌسی داًطجَیاى هًَث دس ایشاى: یک هطالؼِ کیفی. 

 شاىیا -تْشاى ساّكاسّای استمای سالهت ٍکاّص هشگ ٍهیش ٍ هادسی کٌگشُ 

 

 یاسیفاطوِ 

 هماٍم بِکلَهیفي سیتشات ٍ دگضاهتاصٍى دس دسهاى سٌذسم تخوذاى پلی کیستیک  / اصفْاى31بیستویي کٌگشُ ًاباسٍاسی ایشاى .هشداد  

 یک داسًٍوای کٌتشلی آیٌذُ ًگش :کلَهیفي سیتشات

-31صٍدٌّگام آسیب پستاى دس هیاى صًاى اسصیابی پستاى یک ابضاس بشای تطخیص  / اسٍهی31ِکٌگشُ سشطاى ّای سایج ایشاى. خشداد  
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