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بسمه تعالی

  عنوان مقاله ارائه شده  نام و نام خانوادگی  ردیف
  نوع همایش

  المللی،خارجی)بین (داخلی، 

  تاریخ برگزاري همایش  محل برگزاري همایش  عنوان همایش
  نوع ارائه

  (سخنرانی/ پوستر)

  سهیال مجیديخانم   1

Students views aboat GDM 
education with EPMP

  خارجی

Cyprus int 
conference

on educational 
research

Cyprus  

Feb
8-10 2012  

  91آبان 

Oral presentation

  در جهان، روند مرگ و میر مادران

2010و  1990سال هايطی
پوستر91آبان تهرانو زایمان زنانکنگره   داخلی

2  
فیروزه فیروزه خانم 

  چیان

Nursing –mid wifery students 
and teachers view of effective 
factors in clinical education 

  خارجی

Cyprus int 
conference

on educational 
research

Cyprus  

Feb
8-10 2012  

  91آبان 

پوستر

  حوریه شایگانخانم   3

  بررسی شدت استریاگراویداروم و

  عوامل مرتبط با آن در زنان پرایمی پار
پوستر  91آذر  23و  22  گلستان  پرستار، ماما و پژوهش  داخلی

Study of some related factors 
with fetal macrosomia and 

low birth weight
  داخلی

7 th Royan nursing 
and Midwifery 

seminar
  پوستر  2012سپتامبر   تهران

  زهرا طاهريخانم   4

بررسی سالمت معنوي دانشجویان 

و مامایی و دیدگاه آنان در مورد  يپرستار

  مراقبت معنوي

  داخلی

سمینار سراسري بهداشت 

روانی دانشجویان دانشگاه 

  گیالن

پوستر  91اردیبهشت   گیالن

  

  

  



٢

بسمه تعالی

  عنوان مقاله ارائه شده  نام و نام خانوادگی  ردیف
  نوع همایش

  (داخلی، بین المللی،خارجی)

  محل برگزاري همایش  عنوان همایش
تاریخ برگزاري 

  همایش

  نوع ارائه

  (سخنرانی/ پوستر)

  ابوذر رمضانیآقاي   5

  داخلی  تحلیل خود کشی در ایران 
  همایش آسیب هاي اجتماعی

  درمان)پیشگیري ، مراقبت و (
پوستر  91اسفند   اصفهان

  چهاردهه  نشر کتاب در زمینه 

  مطالعات روستایی
  داخلی

دومین همایش ملی پژوهش 

فرهنگی در جامعه اجتماعی و 

  ایران

پوستر  1391دي ماه   تهران

6  

دکتر آقاي حجت االسالم 

  محسن

  پور محمد 

The significant role the intellect 
in confronting contemporary
glibal challenges,based in the 

taught of the holy quran

  خارجی
World conference on 
Islamic thought and 

civilization
Malaysia  

11& 12

Cep ;2012
پوستر

  جعفر زادهفاطمه دکتر خانم   7

  مشارکت مردان در بهداشت باروري

چالش ها و راهکارها : یک مطالعه مروري
  داخلی

همایش بهداشت باروري و 

ناباروري
پوستر91مهرماه دانشگاه آزاد نجف آباد

  حاملگی به روش رحم جایگزین 

  ابعاد روانی اجتماعی آننگاهی بر 
  داخلی

همایش بهداشت باروري و 

ناباروري
پوستر91مهرماه دانشگاه آزاد نجف آباد

Junk foods and fast foods,the 
biggest enemy of children

  پوستر  91آبان   اصفهان  دوازدهمین کنگره تغذیه ایران  داخلی

8  
  محموددکترآقاي 

  عابدین زاده

  آنالرژیک و هیپوگلیسمیکمقایسه اثرات 

عصاره هگزانی و آبی شنبلیله در موش                   

نر دیابتی

  پوستر  91تیرماه   یزد  همایش بیوتکنولوژي  داخلی

بررسی نگرش دانشجویان درباره وظایف 

استاد مشاور
  پوستر  91آبان   سنندج  کنگره آموزشی پزشکی  داخلی
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  بسمه تعالی

  عنوان مقاله ارائه شده  خانوادگینام و نام   ردیف
  نوع همایش

  (داخلی، بین المللی،خارجی)

  تاریخ برگزاري همایش  محل برگزاري همایش  عنوان همایش
  نوع ارائه

  (سخنرانی/ پوستر)

  نیکوکار ایرج دکترآقاي   9

Multidrug-resistant and pan drug 
resistant of pseudomonay 

aeruginosa isolated  from patients 
with burn wound infections in 

Rasht,Iran

خارجی

4th congress clinical 
microbiology 

infectious Disease
Istanbul turkey2012  پوستر

Variations in 2 DE protein and 
Antibiitic resistance profile of 

staphylococcus  arus after sub-lethal 
povidone lodine(Betadine)stress

  داخلی

13th and 2nd

international 
congress or 

microbiology  

پوستر  91  اردبیل

10  
آقاي 

  اسماعیل پورمحمددکتر

Violence toward emergency nurses: 
prevalence and perception

خارجی

3th international  
conference or 
violence in the 
Health sector

Vancouver
canada

24-26

october2012
Oral presentation

  داخلی  تحلیل خود کشی در ایران 

  همایش آسیب هاي اجتماعی

پیشگیري ، مراقبت  و (

  درمان)

پوستر  91اسفند   اصفهان

دانشجویان درباره وظایف استاد بررسی نگرش 

مشاور
  پوستر  91آبان   سنندج  کنگره آموزشی پزشکی  داخلی


