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وسشیه ایماوی فش

حمایتُای حفاظتی پشستاسان اص بیماسان دس بیماسستاوُای آمًصضی يابستٍ
داوطگاٌ ػلًم پضضكی بیشجىذ 1393

َمایص سشاسشی اخالق ي فشَىگ  .مُش /93داوطگاٌ ضاَذ

ضًساوگیض بیشاوًوذ

مفًُم تؼُذ حشفٍ ای ي ضىاسایی ػًامل مًثش بش آن

َمایص سشاسشی اخالق ي فشَىگ دس ػلًم سالمت.
مُش/93داوطگاٌ ضاَذ

ضیشیه حسىًوذ

یكپاسچگی حشفٍ ای پیص ویاصی بشای تؼلك پزیشی بالیىی

کىگشٌ آمًصش پشستاسی ي مامایی اص وظشیٍ تا ػمل  :استماءکیفیت
آمًصش بالیىی .اسفىذ /93تُشان

سضا حسیه ابادی

مفًُم تؼُذ حشفٍ ای ي ضىاسایی ػًامل مًثش بش آن

َمایص سشاسشی اخالق ي فشَىگ دس ػلًم سالمت.
مُش/93داوطگاٌ ضاَذ

حطمت اهلل حیذسی

مىتًس ضیپ ي آمًصش پشستاسی

کىگشٌ آمًصش پشستاسی ي مامایی؛ اص وظشیٍ تا ػمل .اسفىذ
/93داوطگاٌ ػلًم پضضكی ایشان

مژگان خادمی

تحلیل ي تًسؼٍ وظشیٍ پشستاسی اوساوی

ديمیه کىگشٌ اخالق پشستاسی .خشداد/93ضُیذ بُطتی



تحلیل اوتمادی وظشیٍ تكًیه اوسان پاسسی ي کاسبشدَای آن دس پشستاسی

ديمیه کىگشٌ اخالق پشستاسی .خشداد/93ضُیذ بُطتی



تاثیش امًصش خًد مشالبتی بش افسشدگی بیماسان َمًدیالیضی

َمایص سشاسشی مشالبت ي مذدجً .آبان َ /93مذان

تاثیش باصتًاوی بش میضان امیذ ي افسشدگی بیماسان َمًدیالیضی

چُاسمیه کىگشٌ ملی داوطجًَای افك َای وًیه دس ػلًم
تًاوبخطی .اسفىذ/93ضیشاص

تاثیش تًاوبخطی بش افسشدگی بیماسان َمًدیالیض

َجذَمیه کىگشٌ سشاسشی سالیاوٍ طب فیضیكی ،تًاوبخطی ي
الكتشيدیاگىًص ایشان .آرس /93داوطگاٌ ضُیذ بُطتی

تاثیش امًصش خًد مشالبتی بش کیفیت صوذگی بیماسان َمًدیالیضی

سًمیه کىگشٌ امًصش بیماس ي خًدمشالبتی .دی/93تُشان.ساصی

تاثیش باصتًاوی بش افسشدگی بیماسان َمًدیالیض

ايلیه َمایص سالیاوٍ ػلمی پژيَطی داوطجًیان .آرس /93سبضياس

بشسسی مىاسبت يلابلیت اجشایی مىطًس حمًق بیماس اصدیذگاٌ پشستاسان :ساٌ کاسَا
ي مًاوغ

ديمیه کىگشٌ اخالق پشستاسی .خشداد/93ضُیذ بُطتی

طاَشٌ طًالبی







محمذ غالمی

کسب اطالػات بیماس محًس دس بیماسان للبی ضشکت کىىذٌ دس بشوامٍ تًاوبخطی:
یک تحلیل محتًایی

َجذَمیه کىگشٌ ساالوٍ طب فیضیک ،تًاوبخطی ي الكتشيدیاگىًص
ایشان .آرس/93داوطگاٌ ضُیذ بُطتی

سیذٌ فاطمٍ لاسمی

تاثیش باصتًاوی بش میضان امیذ ي افسشدگی بیماسان َمًدیالیضی

چُاسمیه کىگشٌ ملی داوطجًَای افك َای وًیه دس ػلًم
تًاوبخطی .اسفىذ/93ضیشاص

بشسسی اگاَی ي وگشش پشسىل بیماسستاوُای امًصضی ضُش خشم اباد وسبت بٍ طشح
اوطباق امًس پضضكی با مًاصیه ضشع ممذس

َمایص سشاسشی اخالق ي فشَىگ دس ػلًم سالمت.
مُش/93داوطگاٌ ضاَذ



ضیًع َپاتیت يیشيسی  B&C, HIVدس بیماسان َمًدیالیضی مشاجؼٍ کىىذٌ بٍ
مشاکض دیالیض سال  93-91خشم اباد

بیست يسًمیه کىگشٌ بیماسی َای ػفًوی .دی / 93تُشان



بشسسی داوص ي سفتاس صوان مشاجؼٍ کىىذٌ بٍ مشاکض بُذاضتی-دسماوی ضُش خشم اباد
دس مًسد سشطان پستان ي خًد آصمایی آن

َفتمیه کىگشٌ سشطان پستان .مُش /93تُشان



فشیذٌ ملكطاَی

