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 هقبالت فبرسی :

هدلِ پسؼىی   /راىثررظی هؽىالت رٍاًی اختوبػی ثیوبراى هجتال ثِ پعَریبزیط ثعتری ؼذُ در ثیوبرظتبى ّبی داًؽگبُ ّبی ػلَم پسؼىی ؼْر تْ -4

  2نفر /  نفر  2 /درخِ ػلوی یه / همبلِ تحمیمی 4600پبییس/ ارٍهیِ ظبل ًْن ، ؼوبرُ ظَم 

ثررظی هیساى رػبیت اـَل ایوٌی در پیؽگیری از حَادث ثیوبراى ظبلوٌذ ثعتری در ثخػ ّبی هختلف هراوس آهَزؼی، درهبًی داًؽگبُ ػلَم   -1

   2نفر /  نفر   3 /همبلِ تحمیمی /درخِ ػلوی یه/  4603زهعتبى  ،1ؼوبرُ  ،ّنزدپسؼىی ارٍهیِ، ظبل یبهدلِ  /00پسؼىی ارٍهیِ در ظبل 

اًؽىذُ ففلٌبهِ د /4603ثررظی ٍضؼیت تحفیلی ، التفبدی ٍ اختوبػی فرزًذاى ؼبّذ  در همبیعِ ثب فرزًذاى غیر ؼبّذ ؼْرظتبى ارٍهیِ در ظبل  -6

  2نفر / نفر  2   /همبلِ تحمیمی/ درخِ ػلوی یه/  4636، ثْبر ُ اٍلپرظتبری ٍ هبهبیی ظبل دٍم، ؼوبر

  34-31ثررظی تفَیر رٌّی از خعن ٍ اػتوبد ثِ ًفط در داًػ آهَزاى دثیرظتبى ّبی ارٍهیِ  -1
 درخِ ػلوی یه/ 4631، زهعتبى 1هدلِ پسؼىی ارٍهیِ، ظبل ّفذّن ، ؼوبرُ 

  4نفر /  نفر  6/ همبلِ تحمیمی

 اپیذهیَلَشیه وور درد در پرظتبراى ؼبغل در ثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی ؼْر ارٍهیِ  ثررظی  -1

 /  درخِ ػلوی یه4633زهعتبى  -هدلِ داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی ورهبى ظبل ّفتن ، ثْبر 

  3نفر / نفر  / همبلِ تحمیمی 5

 خَد   ثررظی ػلل ًبرظبیی للجی ٍ هیساى آگبّی ٍ ػولىرد ثیوبراى در هرالجت از -3

 4637، ظبل1ؼوبرُ  ،، دٍرُ ًَزدّنم پسؼىی خوَْری اظالهی ایراىظبزهبى ًظب هدلِ ػلوی

    2نفر /  نفر  4 /همبلِ تحمیمی/ درخِ ػلوی یه  

 آریتوی ّبی ًبؼی از هعوَهیت ثب دیگَوعیي  -0

  4634، ظبل  1ؼوبرُ ،پسؼىی خوَْری اظالهی ایراى، دٍرُ ثیعتن مهدلِ ػلوی ظبزهبى ًظب

   3نفر /  نفر  3/ همبلِ تحمیمی/ درخِ ػلوی یه 

 الگَی تعلظ آهَزی هجتٌی ثر ؼبیعتگی تدرثِ ثبلیٌی ثرًبهِ ریسی ؼذُ ثرای داًؽدَیبى پرظتبری    -3

  1نفر / نفر  6/  همبلِ تحمیمی/ درخِ ػلوی یه 4637ثبى آ، هْر ٍ 66، پی در پی بٌّبهِ داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی، دٍرُ ًْن، ؼوبرُ چْبرمدٍ ه



بٌّبهِ داًؽىذُ پرظتبری ٍ دٍ ه /ICUاخرای الگَی یبدگیری فؼبل در آهَزغ هْبرت ّبی ؼٌبختی ٍ ثبلیٌی داًؽدَیبى پرظتبری وبرٍرز ثخػ  -3

  1نفر /  نفر  5 /همبلِ تحمیمی /درخِ ػلوی یه/ 4634، فرٍردیي ٍ اردیجْؽت 63، پی در پی اٍل ، ؼوبرُهبهبیی، دٍرُ دّن

بٌّبهِ داًؽىذُ دٍ ه /4637ظبل  ظی فراٍاًی ٍ ًَع خغبّبی دارٍیی ـَرت گرفتِ تَظظ داًؽدَیبى پرظتبری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ارٍهیِ دررثر -47

  2نفر /  نفر 3/همبلِ تحمیمی /  درخِ ػلوی یه/  463 -411ؾ  4634، خرداد ٍ تیر 60، پی در پی پرظتبری ٍ هبهبیی، دٍرُ دّن، ؼوبرُ دٍم

بٌّبهِ داًؽىذُ دٍ ه ظی ػولىرد ارتجبعی پرظتبراى ثب ثیوبراى ثعتری در ثخػ ّبی ٍیصُ ثیوبرظتبى آهَزؼی ٍ غیر آهَزؼی ؼْر ارٍهیِ /رثر -44

  3نفر /  نفر 4 /همبلِ تحمیمی/ درخِ ػلوی یه/  4634، خرداد ٍ تیر هبُ 60، پی در پی پرظتبری ٍ هبهبیی، دٍرُ دّن، ؼوبرُ دٍم

بٌّبهِ دٍ ه /4637رظی ٍضؼیت فرٌّگ ایوٌی ثیوبر در وبروٌبى هراوس آهَزؼی ٍ درهبًی ٍاثعتِ ثِ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ارٍهیِ در ظبل ثر -41

  1نفر / نفر  4 /درخِ ػلوی یه/ همبلِ تحمیمی/  4634، خرداد ٍ تیر 60، پی در پی داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی، دٍرُ دّن، ؼوبرُ دٍم

هدلِ ایراًی آهَزغ در ػلَم  هَزغ هجتٌی ثر ٍة در یبدگیری دیط ریتوی ّبی للجی در داًؽدَیبى پرظتبری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ارٍهیِ /تبثیر  آ -46

  1، ؼوبرُ 41، دٍرُ 4634پسؼىی تیر 

  1نفر / نفر   5 /همبلِ تحمیمی/   درخِ ػلوی یه 

، هرداد ٍ یی، دٍرُ دّن،ؼوبرُ ظَمدٍ هبٌّبهِ داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهب/ یصُ ثررظی ػلل زهیٌِ ظبز ثرٍز خغبّبی پرظتبری در ثخػ ٍ -41

 1نفر / نفر  3 /همبلِ تحمیمی/ درخِ ػلوی یه/ 4634ؼْریَر

همبیعِ تبثیر دٍ رٍغ آهَزغ هجتٌی ثر ؼبیعتگی ٍ آهَزغ ظٌتی در یبدگیری فؼبل هْبرت ّبی ؼٌبختی ٍ ثبلیٌی داًؽدَیبى پرظتبری وبرٍرز  -41

  2نفر /  نفر  5 / همبلِ تحمیمی /درخِ ػلوی یه/ 1، ؼوبر41ُ/ دٍرُ  4634آهَزغ در ػلَم پسؼىی آرر  هدلِ ایراًی  /  ICU ثخػ

بٌّبهِ داًؽىذُ دٍ هاى در ثیوبرظتبى ّبی ؼْرظتبى خَی/ فراٍاًی خغبّبی دارٍیی ٍ ٍضؼیت گسارغ دّی آى ثراظبض خَد اظْبری پرظتبر -43

  4نفر /نفر  5/ًَع همبلِ : پصٍّؽی / درخِ ػلوی یه ،  4634، آرر ٍ دی17، پی در پی دٍرُ دّن، ؼوبرُ پٌدنپرظتبری ٍ هبهبیی، 

اًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی وردظتبى، هدلِ  د/ 4637ػَاهل هَثر در ثرٍز خغبّبی دارٍیی در پرظتبراى ؼبغل در ثیوبرظتبى ثؼثت ظٌٌذج در ظبل   -40

  4634تبى ، زهعدٍرُ اٍل، ؼوبرُ اٍل

 3نفر /نفر  4/ همبلِ تحمیمی /درخِ ػلوی یه

هدلِ  داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی،  / 4633تب  4631ثررظی پرًٍذُ ی ؼىبیبت ٍاردُ ثِ ظبزهبى ًظبم پسؼىی اظتبى آررثبیدبى غرثی عی ظبل ّبی  -43

  2نفر / نفر  4 /تحمیمی همبلِ/ درخِ ػلوی یه /  4631، فرٍردیي 11دٍرُ یبزدّن، ؼوبرُ اٍل، پی در پی 

داًؽىذُ پرظتبری ٍ هدلِ / فراٍاًی ٍ ػَاهل خغر ایدبد زحن فؽبری ثراظبض هؼیبر ًَرتَى در هراوس آهَزؼی ٍ درهبًی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ارٍهیِ   -43

  1فر /  نفر ن 4  /همبلِ تحمیمی /درخِ ػلوی یه/  4631، اردیجْؽت 16، پی در پی 1، ؼوبرُ 44ٍرُ ، دهبهبیی ارٍهیِ

 –ثررظی ٍضؼیت رػبیت اظتبًذاردّبی پرظتبری در ارتجبط ثب ظبوؽي ایوي، در پرظتبراى ؼبغل در ثخػ هرالجت ّبی ٍیصُ یىی از هراوس آهَزؼی  -17

   4637درهبًی ؼْر ارٍهیِ ظبل 

   4631، خرداد 11، پی در پی هدلِ  داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی، دٍرُ یبزدّن، ؼوبرُ ظَم 

 2نفر / نفر  4/  درخِ ػلوی یه/ همبلِ تحمیمی  

 

داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی ارٍهیِ، هدلِ  / ثررظی دیذگبُ داًؽدَیبى پرظتبری ًعجت ثِ وبرثرد ظیعتن پبظخ هخبعت در فرایٌذ آهَزغ والظی -14

 1 نفر / نفر  4 /همبلِ تحمیمی/  درخِ ػلوی یه / 4631، تیر 11، پی در پی دٍرُ یبزدّن، ؼوبرُ چْبرم 

، دٍرُ / هدلِ  داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبییٍضؼیت ایوٌی ثیوبراى در ثخػ ّبی هرالجت ٍیصُ ثیوبرظتبى ّبی ؼْر ارٍهیِ از دیذگبُ پرظتبراى  -11

  3نفر / نفر   3 /همبلِ تحمیمی /درخِ ػلوی یه  4631، ؼْریَر 10، پی در پی  3یبزدّن، ؼوبرُ 

داًؽىذُ / هدلِ غ وبّػ ػَارق ؼیوی درهبًی ثر اثؼبد ػالهتی ویفیت زًذگی هجتالیبى ظرعبى پعتبى تحت ؼیوی درهبًی ثررظی تبثیر آهَز  -16

  1نفر  /  نفر   4 /همبلِ تحمیمی /درخِ ػلوی  یه  /4631،  آرر 17، ؼوبرُ ًْن   پی در پی  44پرظتبری ٍ هبهبیی ارٍهیِ ، دٍرُ 



/ هدلِ  پسؼىی اٍرهیِ،  4637ى ثب اًفبروتَض حبد هیَوبرد در ثیوبرظتبى ظیذ الؽْذاء)ع( ارٍهیِ در ؼػ هبُ اٍل ثررظی اپیذهیَلَشیه ثیوبرا  -11

  4631، دی دٍرُ ثیعت ٍ چْبرم، ؼوبرُ دّن

    1نفر/  نفر   4/ همبلِ تحمیمی /   درخِ ػلوی یه

هدلِ  داًؽىذُ پرظتبری ٍ  / 4634ی آیت الِ عبلمبًی ارٍهیِ  در  ظبل ثررظی حعبظیت اخاللی در تفوین گیری پرظتبراى هروس آهَزؼی درهبً -11
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 3 پوستر/   /  39/7/91همبیعِ پیرٍی از اظتبًذاردّبی پیؽگیری ٍ وٌترل ػفًَت در اٍرشاًط ّبی ثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی ؼْر تجریس ٍ ارٍهیِ / -3

 1نفر / نفر 

   17/7/91/ سخنراى /  رػبیت اظتبًذاردّبی ایوٌی در ؼیوی درهبًی تَظظ پرظتبراى -3

 ؼٌبخت ٍ وبرثرد دارٍّبی پر خغر در ثیي داًؽدَیبى پرظتبری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ارٍهیِ -47

 / کردستبى  17/7/91/  سخنراى

 نفر 1پوستر / /   34آثبى  44ٍ 47دٍهیي ظویٌبر ظراظری تَظؼِ آهَزغ ػلَم پسؼىی -44
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بری ؼبغل در ثررظی هیساى رػبیت ثْذاؼت دظت ّب تَظظ پرظٌل پرظت /اٍلیي ّوبیػ وؽَری ایوٌی در ًظبم ظالهت ثب هحَریت ایوٌی ثیوبر -61

  1نفر/ نفر  3پوستر /  / 4637ثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ارٍهیِ 
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   2نفر/ نفر 3پوستر / / 4637تجریس هیساى رػبیت اظتبًذاردّبی ایوٌی ثیوبراى هرالجت ّبی ٍیصُ در حیي اًتمبل ثیي ثیوبرظتبًی ثررظی  -60
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