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ثزرعی ٔمبیغٝ ای آٔٛسػ رإٞٙبی ثبِیٙی پیؼ ٌیزی اس پٙٛٔٛ٘ی ٚاثغتٝ ثٝ ٚ٘تیالتٛر ثٝ  .6

چٟزٜ ثٝ چٟزٜ ٚ وبرٌبٞی ثز دا٘ؼ ٚ ػّٕىزد پزعتبراٖ در ثخؼ ٔزالجت ٞبی دٚ رٚػ 

 6236ٚیضٜ در عبَ 

 آ٘ضیٛوت اس ٘بؽی عطحی فّجیت پیؾٍیزی ثز ٘یتزٌّٚغیزیٗ ٚ وّٛثتبسَٚ پٕبد تبثیز ٔمبیغٝ .3

 6233عبَ  اران )ػج(ِٚی ػصز ثیٕبرعتبٖ ٔزداٖ جزاحی ثخؼ ثغتزی ثیٕبراٖ در

-وبٞؼ آعیت ایغىٕی در اِمبی پذیذٜ پزٜ وب٘ذیؾٙیًٙ در ٘ٛرٔٛ ثبریهاوغیضٖ  ٘مؼ .2

ثیٕبراٖ تحت آ٘ضیٛپالعتی ػزٚق وزٚ٘ز در ٔزوش فٛق تخصصی لّت ؽٟیذ  پزفیٛصٖ در

 6233ٔذ٘ی خزْ آثبد

تبثیز اٖ اعتیُ عیغتئیٗ ثز ویفیت س٘ذٌی ،ٔیشاٖ اضطزاة ٚ ؽبخص ٞبی آ٘تی اوغیذا٘ی  .6

 6232 ثیٕبراٖ لّجی ػزٚلی
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 6232 -ٔجّٝ ٔزوش تٛعؼٝ یشد

6. A comparative  study of teaching clinical guideline for prevention  of 

ventilator-associated pneumonia in two ways: face-to-face and 

workshop training on the knowledge and practice of nurses in the 

intensive care unit. Journal of Advances in Medical Education & 

Professionalism. April 2015; 3(2). 
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