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 میکر بیمارستان چمران شهر اصفهان مراجعه کننده به کلینیک پیس بررسی تأثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دارای ضربان ساز دائم 

 سوابق آموزشی و پژوهشی :

  1737لغایت  1731تدریس عملی دانشجویان اتاق عمل و پرستاری طی سالهای  

مرکز مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی و آموزش ضمن خدمت  -سخنرانی در برنامه های باز آموزی کادر پرستاری که از سوی معاونت محترم درمان دانشگاه

) چهارده که برخی از برنامه ها چند دوره برگزار شده است "عنوان برنامه 1 ")برگزار گردیده است. 1733 سال لغایت 1732از سال  آموزشی درمانی امام رضا )ع(
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تددریس در بداز    -بدازآموزی درد  -اورژانسدهای شدایك کلیده و ميداری ادراری       -بازآموزی دیالیز و پیوندد کلیده   -آموزش به بیمار- بهداشت روان _پرستاری سوختگی-اکسیژن درمانی شامل: دوره

 درمانی Pressure Sore) )- IVآموزی

 ، مخاطرات شغلی، کنترل عفونت در اتاق عملجراحی با عنوان مراقبتهای قبل از عمل تدریس در بازآموزی کادر اتاق عمل بيمارستان حضرت معصومه

 اصول استریليزاسيون و پكينگ -شهدا با عنوان اخالق حرفه ایبيمارستان و بخش های  تدریس در بازآموزی کادر اتاق عمل 

 اجرایی:پست های          

  1731لغایت سه ماهه اول سال 1737کارشناس مرکز تحقيقات ارولوژی و نفرولوژی از سال 

  1733از سال  مرکز تحقيقات ارولوژی و نفرولوژیعضو شورای پژوهشی 

  1731لغایت  1732کارشناس آموزش واحد معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( از سال 

  کارشناس آموزشEDO  1733لغایت  1732مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( از سال 

 مسئولEDO  1731سه ماهه اول ساللغایت  1733مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( از سال 

 1731لغایت سه ماهه اول سال 1732مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( از سال  کارشناس پژوهش دفتر توسعه پژوهش 

 1731لغایت سه ماهه اول سال 1735مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( از سال  دبير کميته تحقيقات وپژوهش کارکنان 

 و همایش کشوری توسعه نظام سالمت و انتظارات  1731بيمارستان فردا )چالش های فراروی( دی ماه  -عضو کميته علمی همایش بيمارستان امروز

 1733فراروی آبان ماه 

  1733تعالی نظام سالمت که اسفند ماه سال  -همایش کشوری مدیریت کيفيتعضو کميته علمی 

 1731آبان ماه  عضو کميته علمی همایش کشوری عفونتهای بيمارستانی.. 

 1731آبان ماه  عضو کميته اجرایی همایش کشوری عفونتهای بيمارستانی. 
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  1710مراقبت های ویژه کميته اجرایی همایش کشوریعضو مسئول دبيرخانه و 

  1710مراقبت های ویژه همایش کشوری علمی  کميتهعضو 

  1710تيرماه  سالمت جوانانارتقای عضو کميته علمی همایش کشوری 

  1710عضو کميته علمی همایش کشوری مراقبت های پرستاری  و مامایی در بيماریهای مزمن اسفند ماه 

 1715تير ماه عضو کميته علمی همایش کشوری مدیریت بحران 

 ه فصلنامه علمی پژوهشی دانشكده پيراپزشكی کرمانشاهیعضو هيئت تحریر 

   دانشگاه عضو کميته انتخاب و تامين منابع علمی التين 

 عضو کميته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی دانشكده پيراپزشكی 

 1715لغایت فروردین  1717از آذر ماه  سرپرست کميته تحقيقات دانشجویی دانشكده پيراپزشكی 

 1717از سال  مدیر گروه اتاق عمل 

 عضو شورای پژوهشی دانشكده پيراپزشكی 

 دانشكده پيراپزشكی عضو شورای تحصيالت تكميلی 

 :طرح های تحقیقاتی 

 (1737-33طرح تحقيقاتی مصوب با عنوان بررسی پيامدهای زودرس تروماهای سيستم ادراری تناسلی در بيمارستان چهارمين شهيد و امام رضا)ع(کرمانشاه) مجری .1

 1737محراب کرمانشاه در سال همكار اصلی طرح تحقيقاتی  با عنوان بررسی ميزان سوء تغذیه در بيماران همودیاليزی در مرکز آموزشی درمانی چهارمين شهيد . 4    

 1731بررسی آلودگی باکتریایی تجهيزات اتاق های عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاهطرح تحقيقاتی با عنوان  مجری.  7    

های مراقبت ویژه،اورژانس واتاق عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه  بررسی ميزان رعایت تكنيک صحيح به کار بردن سند ادراری در بخش. همكار اصلی طرح تحقيقاتی  با عنوان 2   

 1710علوم پزشكی کرمانشاه 

 بررسی ميزان بروز عفونت زخم جراحی و عوامل خطر مرتبط با آن در جراحی های شكمی زنانتحقيقاتی مصوب با عنوان  طرحمجری . 5   
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در گونه های انتروباکتر جدا شده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا  AmpCو  ESBLsبررسی فراوانی بتاالکتامازهای تيپ همكار اصلی طرح تحقيقاتی  با عنوان . 1   

 )ع( کرمانشاه با استفاده از روش های فنوتيپی و ژنوتيپی

 بررسی تأثير تكنيک آرام سازی پيشرونده عضالنی بر روی کيفيت خواب و ميزان خواب آلودگی بيماران همودیاليزی عنوان تحقيقاتی مصوب با طرحمجری . 3   

 و برخی ریسک فاکتورهای شناخته شده مربوط به آن 12بررسی ميزان بروز وزن کم موقع تولد درنوزادان شهر کرمانشاه در سال  تحقيقاتی مصوب با عنوان طرحمجری . 8

 1712بررسی ميزان عالقه مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی نسبت به رشته ی تحصيلی و آینده ی شغلی خود در سال  همكار اصلی طرح تحقيقاتی  با عنوان. 9

 بررسی ارزیابی درونی گروه اتاق عمل دانشكده پيراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه در سال با عنوان  تحقيقاتی مصوب  طرحمجری  .01

ماه در سالـ  1وش های انجام هيسترکتومی در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه طی بررسی اندیكاسيون ها و ر تحقيقاتی مصوب با عنوان طرحمجری  .11

1711 

به مرکز  رسی ميزان انطباق اقدامات تشخيصی انجام گرفته با پروتكل های تشخيصی و درمانی از مصدومين تروماهای شكمی مراجعه کنندهرب همكار اصلی طرح تحقيقاتی  با عنوان .14

 1712ترومای آیت اله طالقانی در سال 

 بررسی تأثير تكنيک آرام سازی پيشرونده عضالنی بر خستگی بيماران تحت همودیاليزی مزمن شهر کرمانشاه همكار اصلی طرح تحقيقاتی  با عنوان. 17

 1711در اتاق های عمل بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه در سال ارزیابی ميزان اجرای موازین چک ليست جراحی ایمن تحقيقاتی مصوب با عنوان طرحمجری .12

بررسی ميزان بكارگيری احتياطات استاندارد و رفتارهای ایمنی در کادرهای جراحی اتاق های عمل بيمارستان امام رضا)ع( شهرکرمانشاه در  تحقيقاتی مصوب با عنوان طرحمجری . 15

 1715سال

 کرمانشاه از اقدامات بعد از آسيب با سرسوزن و اشيا نوک تيز 15تا14ررسی ميزان آگاهی دانشجویان اتاق عمل ورودیب طرح تحقيقاتی  با عنوانهمكار اصلی . 11

شهرستان سرپل  1711ساله زلزله سال  13-10ررسی وضعيت و ارتباط سالمت معنوی و سالمت روانی با افكار خودکشی در بازماندگان ب همكار اصلی طرح تحقيقاتی  با عنوان .13

 ذهاب

بر کمردرد مزمن کارکنان  (TENS) مقایسه تاثير ورزش های ویليامز با تحریک الكتریكی از طریق پوست با عنوان )پایان نامه آقای رضا قاسمی(اتی مصوبتحقيق طرحمجری  .13

 شاغل در بخش اتاق عمل

ارتباط اختالالت مزمن وریدی اندام تحتانی با عوامل شغلی و محيطی در بين شاغلين در مرکز آموزشی درمانی  با عنوان  )پایان نامه اقای آریا پرویز(همكار اصلی طرح تحقيقاتی. 11

 1713امام رضا )ع( کرمانشاه در سال 
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http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=3009192
http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=3009192
http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=3010474
http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=3010474
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http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=3009790
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همبستگی آگاهی و عملكرد پرسنل اتاق عمل درخصوص رعایت اصول خود محافظتی در بيمارستان های منتخب  )پایان نامه آقای مهران بروشان فرد(تحقيقاتی مصوب طرحمجری  .40

 13-13دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه درسال 

 تبيين تجربيات زندگی پس از زلزله مردم در مناطق زلزله زده همكار اصلی طرح تحقيقاتی  با عنوان .41

 

 راه اندازی مراکز تحقیقاتی:شرکت در 
 ی و نفرولوژیژمرکز تحقيقات ارولو -1

 امام رضا )ع( و تحقيقاتی ر راه اندازی مرکز آموزشی درمانیهمكاری د -4

 )دریافت تشویقی از معاونت آموزشی دانشگاه (در دانشكده پيراپزشكی کرمانشاه همكاری در راه اندازی رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل -7

 

 

 مقاالت چاپ شده در ميالت علمی پژوهشی داخل و خارج از کشور:

 (نفر دوم) 1331(،بهار و تابستان13،)پی در پی 1شماره 5تأثیر یک برنامه مدون آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دارای ضربان ساز دائم ، مجله آموزش در علوم پزشکی، دوره  چاپ مقاله -1

،ویژه نامه مرکز تحقیقات 5( ، فصلنامه علمی پژوهشی فیض، دوره دوازدهم،شماره1383-38ه در طی سالهای)پیامدهای زودرس ناشی از تروماهای سیستم ادراری تناسلی در بیمارستانهای کرمانشا چاپ مقاله -2

 ( مجری طرح تحقیقاتینفر اول.)1338تروما، زمستان 

، دوره دوم، 31و  33ستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، سال سی ام، شماره بررسی تأثیر دو روش ساکشن تراشه با سیستم باز و فایبراپتیک در بیماران تحت تنفس مکانیکی...، مجله انجمن آن چاپ مقاله -3

 (نفر چهارم.) 1338سال  1و 3شماره 

کرمانشاه، سال او ل  . فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیراپزشکی1333بررسی میزان رعایت استانداردهای مراکز استریلیزاسیون بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال چاپ مقاله  -1

 نفر ششم، 1331شماره اول ، بهار 

. فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 1333میزان آمادگی مقابله با زلزله دانشجویان دانشکده های پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال چاپ مقاله  -5

 ، نفر ششم1331کرمانشاه، سال او ل شماره اول ، بهار 

 نفر چهارم، 1311، شماره     33، مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران،  سالبررسی مقایسه ای مقادیر مختلف بوپیواکائین در بی حسی محور نخاعی در جراحی های آنالچاپ مقاله  -3
 

 پاییز،    شماره سومفصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه، سال  1333بررسی میزان ناامیدی در بیماران همودیالیزی مزمن در بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه در سال  چاپ مقاله -8

 اول نفر، 1311

http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=3010649
http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=3010649
http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=3010649
http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=3008932
http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=3008932
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 و عفونی های بیماری متخصصین انجمن به وابسته گرمسیری و عفونی های بیماری فصلنامه. سال در کرمانشاه شهرستان های بیمارستان عمل های اتاق تجهیزات میکروبی آلودگی چاپ مقاله -3

 ، سوده شهسواری، سمیه جعفری، بهزاد تیموری، دکتر نصرا.. سهرابی، محمود فخریفرشته جاللوندی نفر اول9- 1زمستان ، 52 تا 11 صفحات ، 51 شماره ، هفدهم سال گرمسیری

 اینگوینال فتق ترمیم اعمال جراحی از پس درد بر فاشیا زیر واکائین بوپی به ترامادول افزودن تأثیر چاپ مقاله -1

 1312زمستان ، 1شماره ، 1دوره درد، و بیهوشی پژوهشی علمی فصلنامه  الماسی افشین (،)نویسنده مسئول *جاللوندی فرشته ، محمدبیگی فرامرز ، ستایشی خسرو ، فرزام حسین
 شهسواری سوده ، یگانه ناصر (،)نفر اول و نویسنده مسئولجاللوندی فرشته، 1331دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد وضعیت موجود آموزش بالینی در بیمارستان امام رضا در سال  بررسی چاپ مقاله -11

 1312، زمستان 1پیراپزشکی، سال دوم شمارهبهزادی، مجله تحقیقات بالینی در علوم  عبدالرضا ، سوزان احمدی ، مرادی اورینب ، قربانی سوسن

 جاللوندی فرشتهفاطمه حدادیان، پیراپزشکی. بررسی تأثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضالنی بر کیفیت خواب و میزان خواب آلودگی بیماران همودیالیزی. مجله تحقیقات بالینی در علوم چاپ مقاله  -11

 1311، سال    شماره ، تابستان  نویسنده مسئول

نویسنده  جاللوندی فرشته ، پیمان ایرج ، کرباسفروشان علی. الپاروسکوپیک سیستکتومی کوله جراحی عمل انجام پس از و حین تنفسی های شاخص بر اپیدورال و عمومی بیهوشی تاثیر مقایسه چاپ مقاله -12

 1315آبان چهارم، شماره چهار، و بیست دوره ایالم پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله . یاری میترا ،مسئول

 لیدا ، الماسی افشین  سروشگل سپیده ، فتاحی سمیرا ، فخری محمود ، جاللوندی نفر اول فرشته .1311-1315 سال در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه عمل اتاق گروه درونی ارزیابی - چاپ مقاله -13

 1315تابستان  دوم، شماره ، ششم سال پیراپزشکی، علوم در بالینی تحقیقات افتخار مجله معمار
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 کرمی، دکتر مژگان حسينی

 همایش سراسری پژوهش در 15

 آموزش پرستاری،مامایی و پيراپزشكی  

 

43/2/1731لغایت  41/2  فرشته جاللوندیشهين کرمی، کتابچه خالصه مقاالت آشنایی با برخی بانکهای اطالعاتی پوستر 
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 همایش سراسری پژوهش در 11

 آموزش پرستاری،مامایی و پيراپزشكی 
 

43/2/1731لغایت  41/2  ارزشیابی مهارت ثبت پرونده های بالینی در دانشجویان پوستر 

 
 
 

 ،فرشته جاللوندیدکتر نازنين رزازیان، رضاپورميرزا،افشين الماسی کتابچه خالصه مقاالت

 همایش بيمارستان امروز بيمارستان فردا  13

 چالش های  فراروی(

11/10/1731  مدیریت سوانح در بیمارستانها پوستر 
 

 آناهيتا حيدریان، راشين نظری،فرشته جاللوندی،شهرزاد الوندی کتابچه خالصه مقاالت
 

همایش بيمارستان امروز بيمارستان فردا چالش های   13

 فراروی(

11/10/1731  رضا)ع(بررسی مرگ و میر بالغین و نوزادان در بیمارستان امام  پوستر 

 
 

ــين گودرزی کتابچه خالصه مقاالت ــته جاللوندی،افشــــــ ــين    ،،فرشــــــ افشــــــ

 الماسی،زهراخدادادیان،ليال مرادی،عذرا فاضلی

همایش بيمارستان امروز بيمارستان فردا چالش های   11

 فراروی(

11/10/1731 صـبيه   فرشته جاللوندی،رضا پورميرزا، سارا بختياری،فرانک خليلی،  خالصه مقاالتکتابچه  بررسی فرایند رضایت سنجی مراجعین و کارکنان مرکز امام رضا )ع( پوستر 

 بنی اردالن، سيمين بهاری تبار،عليرضا عبدلی ، مهدی بشيری 
 

 سمينار سراسری صرع  40

 دانشگاه شهيد بهشتی تهران
 

 15/1/1731لغایت 17/1

 

  است؟میزان آگاهی والدین راجع به تشنج در کودکان چقدر  سخنرانی
 

،افشــــين  فرشــــته جاللونـــدی دکتـــر نــــازنين رزازیـــان،    کتابچه خالصه مقاالت

 زهراخدادادیان، شهرزاد الوندی،پروین تقی زاده،الماسی

 کنگره عفونتهای بيمارستانی 41

 دانشگاه شهيد بهشتی)نفردوم(  
 

 13/3/1731لغایت  11/3

 

 سارا بختياری، فرشته جاللوندی، فرزانه ميری کتابچه خالصه مقاالت و ارتباط آن با اصول تزریقات ایمن Needle stickبررسی ميزان  پوستر

 اولين همایش مخاطرات شغلی دزفول)نفردوم(   44
 

سارا بختياری، نادیا همدرسی، فرشته جاللوندی،،  فرزانه ميری، کتابچه خالصه مقاالت راهكارهای نحوه برخورد با مواجهه های شغلی کارکنان پوستر 1731دی ماه 

 نسترن مردای،افسون وحدت
 همایش کتابداری و اطالع 47

 رسانی کرمان)نفردوم( 
 

 فرنگيس کرمی فرشته جاللوندیشهين کرمی ، کتابچه خالصه مقاالت جستجوی مقاله بررسی ميزان آشنایی دانشجویان با سایتهای علمی و چگونگی پوستر 1/1/1731لغایت 70/3

 همایش کتابداری و اطالع رسانی کرمان)نفردوم( 42
 

 فرنگيس کرمی فرشته جاللوندی،شهين کرمی،  کتابچه خالصه مقاالت نقش فن آوری اطالعات در امر آموزش پوستر 1/1/1731لغایت 70/3

 سمينار پرستاری در ایدز با تاکيد بر جامعه دانشگاه 45
 چهارم(شهيد بهشتی تهران  )نفر 

 

 لغایت15/11

 11/11/1731 

 ایدز بررسی نگرش پرستاران در زمينه بيماری و بيماران مبتال به سخنرانی
 

فرزانـه  فرشته جاللوندی، نسترن مرادی، یعقوب حیدری  افشین الماسی ،  کتابچه خالصه مقاالت

 ميری

 سمينار پرستاری در ایدز با تاکيد بر جامعه دانشگاه 41

 شهيد بهشتی تهران   

 لغایت15/11

 11/11/1731 

دکتــر ســياوش وزیــری، ژیــال فرشــته جاللونــدی،  فرزانــه ميــری، کتابچه خالصه مقاالت HIVبررسی آگاهی کادر درمان نسبت به مراقبتهای الزم در مادران باردار مبتال به پوستر

 سيدی،عليرضا عبدلی

 جامعهدر سمينار پرستاری در ایدز با تاکيد بر  43

 شهيد بهشتی تهران   دانشگاه 

 لغایت15/11

 11/11/1731 

 فرشته جاللوندی ازادی، شهناز مرادی،زهراخدادادیان ، پروانه کتابچه خالصه مقاالت ایدز در زندانها پوستر

 همایش کشوری مراقبت و درمان بيماران با طب 43

 مكمل و جایگزین اصفهان 

 لغایت11/2

 40/2/1733 

 سارابختياری، شهناز مرادیفرشته جاللوندی،  فرزانه ميری، کتابچه خالصه مقاالت کارایی درمانهای مكمل در بيماران مبتال به ایدز پوستر

 کنگره تغذیه کودکان مشهد 41
 

فرشـته   دکتر سيد ابوالحسن سيدزاده،دکتر ایوب فيروزی،شهال ملكی، کتابچه خالصه مقاالتبررسی تاثير تغذیه با شيرمادر درپيشگيری از عفونت ادراری درشيرخواران بستری  پوستر 4-7/5/1733

 جاللوندی
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 1732-1735کرمانشاه   امام رضا)ع(-یدربيمارستان راز 

 کنگره تغذیه کودکان مشهد 70

 

 ارزیابی نقش تغذیه درکودکان ونوزادان مبتال به بيماری  پوستر 4-7/5/1733

 قلبی

شـهال ملكـی، ایـران    فرشته جاللوندی، پروانهازادی،  مرادی ،شهناز  کتابچه خالصه مقاالت

 اکبری

 همایش بين المللی بيماریهای 71

 کودکان تهران(  
 

 بررسی ناهنجاریهای قلبی مادرزادی درکودکان مبتال به  پوستر 44-13/3/1733

 سندرم داون دربيمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه

 مرادی،پروانه آزادیشهناز  کتابچه خالصه مقاالت

 اکبری،مژگان باقلی، دکترفرشته جاللوندی، ایران ، 

 آهویی، آذر جيحونی 

 کنگره بيهوشی و مراقبتهای ویژه تبریز(  74
 

بررسی تأثير دو روش ساکشن تراشه با سيستم بـاز و فایبراپتيـک در بيمـاران تحـت تـنفس       پوستر 1733/ 11-13/3

 1735ویژه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی مكانيكی بستری دربخش مراقبتهای 

فرشـته  دکتر علی معينی، محمـود فخری،  دکتر خسرو فرهادی، کتابچه خالصه مقاالت

 دکتر جواد امينی سامانجاللوندی، 

 کنگره بيهوشی و مراقبتهای ویژه تبریز(  77

 

 فنتانيل و آلفنتانيل بر روی پاسخ  مقایسه اثرات بالينی رمی پوستر 1733/ 11-13/3

 کاردیوواسكوالر به هنگام الرنگوسكوپی و لوله گذاری

 فرشته  دکتر خسرو فرهادی،دکتر محمدجواد نادر سپاهی،دکتر منصور چوبساز، کتابچه خالصه مقاالت

 دکتر ميترا یاریجاللوندی، 

 فرشته شهناز مرادی، دکتر مجيد آهویی، پروانه آزادی،  کتابچه خالصه مقاالت بررسی اوتيسم وروشهای رفتاری مقابله باآن درکودکان پوستر 15/3/1733 -11مشهدهشتمين کنگره اعصاب کودکان  72

 جاللوندی

ــاران    75 ــی در  بيم ــای ویروس ــمينار دوروزه هپاتيته ــين س دوم

 همودیاليزی و پيوند کليه تهران 

 

 

بررسی ميزان شيوع و برخـی ریسـک فاکتورهـای ابـتال بـه هپاتيـت ویروسـی در بيمـاران          سخنرانی 13-11/3/1733

 همودیاليزی  بيمارستان امام رضا )ع(
 A study on the prevalence rate and a number of risk factors in 

contracting viral hepatitis in hemodialysis patients  

 مهرانگيز سليمانی جاللوندی،فرشته راخدادادیان، زه کتابچه خالصه مقاالت

 قدیر،فرزانه ميری  سيده معصومه احمدی،سهيال ،

بررسی ميزان تطابق رژیم غذایی سروشده به بيماران بستری بيمارستانهای شهرستان کرمانشاه  پوستر 11/3/33لغایت  12/3 همایش توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی 71

 تجویز شدهبا نوع رژیم 

 آالهلل مدیری،آرش نجفی،سميه محمدی،شرمين صيفوری کتابچه خالصه مقاالت

 ،افشين الماسی،پرویز مهدی آبادی،فائزه صادقیفرشته جاللوندی،

 همایش توسعه نظام سالمت و  73

 انتظارات فراروی

مراجعـه کننـده بـه بيمارسـتان امـام      بررسی شيوع سزارین و علل مرتبط بـا آن در بيمـاران    پوستر 11/3/33لغایت  12/3

 1731رضا)ع(کرمانشاه طی سال 

 نوشين سنجری، کتابچه خالصه مقاالت

 ،افشين الماسی،مریم صيادیفرشته جاللوندی

 ماه  51  ماهه تا1بررسی شيوع سوء تغذیه در کودکان  سخنرانی 11/3/33لغایت  3/ 12 همایش توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی 73

 در بيمارستان امام رضا )ع( 1731شده طی سال فوت 

 کرمانشاه 

 مهوش پارابی،دکتر اسماعيل کسانی،مهناز رشيدی، کتابچه خالصه مقاالت

 کرمی،سيده سارا حسينی  ، ،الههفرشته جاللوندی

 افشين الماسی، جاللوندی، فرشته زهراخدادادیان،  کتابچه خالصه مقاالت 1733بيماران همودیاليزی بيمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه در سال بررسی کفایت دیاليز در  پوستر 11/3/33لغایت  12/3 همایش توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی 71

 اگست  سهيال قدیر،محمد ملكی،فروزان

 وآموزش همگانی دربررسی نقش اطالع رسانی  پوستر 11/3/33لغایت  12/3 همایش توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی 20

 نظام سالمت  

 ایران اکبری،شهناز مردای، کتابچه خالصه مقاالت

 پروانه آزادی، یعقوب حيدریفرشته جاللوندی،

بررسی شایع ترین مشكالت و نيازهای درمانی در سالمندان بستری در مرکز آموزشی درمانی  پوستر 11/3/33لغایت  12/3 همایش توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی 21

 امام رضا)ع( کرمانشاه 

 مریم قربانی،افسانه کتابچه خالصه مقاالت

 جاللوندی  فرشته سيفی،فرزانه ميری، 

 رعایت دستورالعمل نحوه شستشویميزان  پوستر 11/3/33لغایت  12/3 همایش توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی 24

 دستها در کارکنان درمانی در بيمارستان بزرگ آموزشی 

 شهين کرانی،جاللوندی،  فرشته فرزانه ميری، کتابچه خالصه مقاالت

 نسترن مرادی،حيدرعلی قشقایی

 جاللوندی  فرشته شهين کرمی، کتابچه خالصه مقاالت روی پيش ایه چالش و اطالعات آوری فن عصر پوستر 11/3/33لغایت  12/3 همایش توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی 27
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 بررسی تاثير آموزش و نظارت بر بهبود  مستند سازی  پرونده های پزشكی پوستر 11/3/33لغایت  12/3 همایش توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی 22
 

،افشين الماسی،فرزانه فرشته جاللوندی،رزازیاندکتر نازنين ،دکتر ناصر یگانه کتابچه خالصه مقاالت

 ميری، شهال ملكی،ثریا صالحی

همایش تازه های پرستاری کودکان دانشگاه علوم  25

 پزشكی اصفهان

 لغایت 70/11

 1/14/33 

 مهناز فرشته جاللوندی،سارابختياری، خالصه مقاالت CD بی توجهی و سوء رفتار در کودکان پوستر

 رشيدی،فرزانه ميری،زهراخدادادیان 

 همایش تروما و  21

 مراقبتهای پرستاری

 

 4/10/1737لغایت  1/10/37

 

 فرشته جاللوندی ،یا صالحی،رآالله مدیری،شهين کرمی،ث کتابچه خالصه مقاالت تغذیه در تروما 

 دکترمژگان حسينی،زیور ميرزایی

دانشگاه ارائه مقاله و شرکت در همایش سالمندان  23

 علوم پزشكی اصفهان

 لغایت 17/14

 12/14/33 

 بررسی فراوانی انواع تروما در سالمندان  پوستر

 مراجعه کننده به بيمارستان طالقانی شهر کرمانشاه

CD دکتر فرید نجفی، ،فرشته جاللوندی  معصومه اسمعيلی وند، خالصه مقاالت 

 چراغیپروین تقی زاده،محمد ابراهيم فرجی، محمد رضا 

ارائه مقاله درهمایش کانسر پستان دانشگاه علوم  23

 پزشكی شهيد بهشتی

بررسی  نحوه درمان مبتالیان به ضایعات پستانی مراجعه کننده  به بيمارستان امـام   پوستر 14/1733

 رضا )ع( کرمانشاه
 

، فـرح بهـادری    فرشـته جاللونـدی  سهيال مرادی ، نسيم فرزاد مهر ،  کتابچه خالصه مقاالت

 ،ژیال سيدی

     43/1/33لغایت  41/1 شرکت در همایش پرستاری طب اورژانس 21

شرکت در کنگره دانستنيهای ضروری در ارولوژی  50

 اطفال

     17/10/33لغایت  11/10

کنگره پرستاری کودکـان دانشـگاه علـوم پزشـكی      51

 تهران

 و اضافه وزن و مشكالت و علل ناشی از آنبررسی ميزان چاقی  پوستر 11/3/1733لغایت  14/3

 

افسـون   –پروانـه آزادی   –شـهناز مـرادی    –شهال ملكـی   کتابچه خالصه مقاالت

 فرشته جاللوندی –وحدت 

 

کنگره پرستاری کودکـان دانشـگاه علـوم پزشـكی      54

 تهران

 مبارزه با آنبررسی تاثير آلودگی سرب بر سالمت کودکان و روشهای  پوستر 11/3/1733لغایت  14/3

 

 شهناز مرادی* ،پروانه آزادی، افسون وحدت کتابچه خالصه مقاالت

 شهال ملكی ،فرشته جاللوندی، 

کنگره پرستاری کودکـان دانشـگاه علـوم پزشـكی      57

 تهران

 شهناز مرادی ،فرشته جاللوندیسارابختياری، کتابچه خالصه مقاالت مسائل قانونی در پرستاری کودکان پوستر 11/3/1733لغایت  14/3

 

کنگره پرستاری کودکـان دانشـگاه علـوم پزشـكی      52

 تهران

 کننده به بيمارستان طالقانی شهر   بررسی اپيدميولوژی حوادث در کودکان مراجعه سخنرانی 11/3/1733لغایت  14/3

 کرمانشاه

 

 یفرشته جاللوندمعصومه اسمعيلی وند،پروین تقی زاده، کتابچه خالصه مقاالت

 فرید نجفی، رستم جاللی دکتر، 
 

 ایمنی در مهد کودک سخنرانی 1733مهر ماه  همایش جامعه ایمن شهر تهران 55

 

 ، مهناز احمدی،فرشته جاللوندیپروین تقی زاده ،  کتابچه خالصه مقاالت

 شهين کرمی

کنگره سراسری سالمت نـوزادان ایـران و همـایش     51

 پرسستاری نوزادان تبریز

 شيرخواران و  ارزیابی عوامل تعيين کننده اجتماعی موثر برمرگ ومير نوزادان سخنرانی 1733مرداد ماه 

 

 –سوسن رحيم زاده -پروانه آزادی-شهناز مرادی کتابچه خالصه مقاالت

 مژگان باقلی-سارا بختياری-شهال ملكی–فرشته جاللوندی 
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 همایش فوریتها دانشكده پيراپزشكی کرمانشاه 53
 

 تب و دیسترس تنفسی شكایت رایج ، فوریت اطفال پوستر 70/3/1733/لغایت 43/3

 

 شمی، زهرا السادات حسينی فر  نرگس ها کتابچه خالصه مقاالت

 ، دکتر کيقباد قدیری، سهيال آقایی،فرشته جاللوندی،

 شهال معصوم شاهی 

 همایش فوریتها دانشكده پيراپزشكی کرمانشاه 53

 

 بررسی بيماران ترومایی مراجعه کننده به بيمارستان طالقانی شهر کرمانشاه پوستر 70/3/1733/لغایت 43/3

 

 ،فرشته جاللوندی،  معصومه اسمعيلی وند پروین تقی زاده کتابچه خالصه مقاالت

  فرید نجفی، محمد ابراهيم فرجی، محمد رضاچراغی 

 

 نظام توسعه-کيفيت مدیریت کشوری همایش 51

  1733 ماه اسفند-کرمانشاه سالمت

 امام بيمارستان در ماهه 51 تا 1 کودکان ومير مرگ علل مقایسه سخنرانی 1/14/33لغایت  2/14

 زمينه این در گرفته صورت ومداخالت سال سه طی)ع(رضا 

 زاده، تقی پروین رشيدی، مهناز قدیری، کيقباد دکتر کتابچه خالصه مقاالت

 حشمتيانفر شيرین احمدی، مهناز الماسی، افشين ،جاللوندی فرشته 

 نظام توسعه-همایش کشوری مدیریت کيفيت 10

  1733 ماه اسفند-سالمت کرمانشاه

 سال در کرمانشاه)ع(رضا امام بيمارستان در شده انجام های مشاوره زمان مدت ميانگين بررسی پوستر 1/14/33لغایت  2/14

1733 

 

 خدادادیان زهرا زاده، رحيم سوسن ،جاللوندی فرشته کتابچه خالصه مقاالت

 الماسی شيناف

 نظام توسعه-همایش کشوری مدیریت کيفيت 11

  1733 ماه اسفند-سالمت کرمانشاه

 تعالی جهت در گامی پرستاری گزارشات تدوین برحسن نظارت پوستر 1/14/33لغایت  2/14

 سازمان 

 

 افشين ،یحيدر یعقوب ،جاللوندی فرشتهاکبری، ایران کتابچه خالصه مقاالت

 مرادی شهناز ،الماسی 

 نظام توسعه-همایش کشوری مدیریت کيفيت 14

  1733 ماه اسفند-سالمت کرمانشاه

 مراجعه مددجویان در آن با مرتبط علل و سزارین شيوع بررسی پوستر 1/14/33لغایت  2/14

 1733 سال طی کرمانشاه( ع (رضا امام بيمارستان به به کننده 

 

 قربانی سكينه الماسی، افشين ،جاللوندی فرشته سنجری، نوشين کتابچه خالصه مقاالت

 نظام توسعه-همایش کشوری مدیریت کيفيت 17

  1733 ماه اسفند-سالمت کرمانشاه

 (ع (رضا امام بيمارستان پرستاران در زا تنش عوامل بررسی پوستر 1/14/33لغایت  2/14

 1733 درسال کرمانشاه 

 

 افشين بختياری، ،ساراجاللوندی فرشته وحدت، افسون کتابچه خالصه مقاالت

 ملكی شهال الماسی، 

 نظام توسعه-همایش کشوری مدیریت کيفيت 12

  1733 ماه اسفند-سالمت کرمانشاه

 با کار حوزه در درمان پرسنل سازی توانمند و کيفيت ارتقاء پوستر 1/14/33لغایت  2/14

 پزشكی تجهيزات 

 

 قربانی، سوسن ،جاللوندی فرشته ، نیقربا سكينه  کتابچه خالصه مقاالت

 مرادی الماسی،نسترن افشين ، گودرزی  افشين 

 فرح سيفی،  فوزیه شریفی ، معصومه اسمعيلی وند،فرشته جاللوندی کتابچه خالصه مقاالت بررسی ميزان صدمات ناشی از نيدل استيک در پرسنل اتاق های عمل شهر کرمانشاه سخنرانی 11/3/31لغایت  13/3 همایش عفونتهای بيمارستانی 15

 

 روشهای نوین در درمان عفونت زخم سوختگی پوستر 11/3/31لغایت  13/3 همایش عفونتهای بيمارستانی 11

 

 فاطمه دارابی، بهزاد تيموری، محمود فخری ،فرشته جاللوندی کتابچه خالصه مقاالت

 مقایسه ای مقادیر مختلف بوپيواکائين در بی حسی محور بررسی پوستر 1731دیماه  کنگره بيهوشی و مراقبتهای ویژه اهواز 13

 نخاعی در جراحی های آنال 

 

دکتر نجمه مهشيد ، فرشته جاللوندی ،دکتر خسرو فرهادی کتابچه خالصه مقاالت

 ،دکتر منصور چوبسازرنجبران

 کتونوریا در شهر کرمانشاه بررسی بيماری فنيل سخنرانی 41/3/1731لغایت 44/3 کنگره بين المللی بيماریهای کودکان 13

 

، سوده شهسواری، سارا بختياری،دکتر فرشته جاللوندی کتابچه خالصه مقاالت

 کيقباد قدیری،  خانم فردوس جمشيدی، آرش نجفی

 ، شهال ابوالحسنی، فرح سيفی، فوزیهفرشته جاللوندی کتابچه خالصه مقاالت خشونت در خانواده وآثار بدرفتاری با کودکان پوستر 15/3/31لغایت  17/3همایش سراسری روانپزشكی کودک و سومين  11
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 شریفی  نوجوان

سومين همایش سراسری روانپزشكی کودک و  30

 نوجوان

 ، مولودفرشته جاللوندیفوزیه شریفی،فرح سيفی،  کتابچه خالصه مقاالت راههای کاهش اضطراب کودکان قبل از عمل جراحی پوستر 15/3/31لغایت  17/3

 فرمهينی 

 ،فرشته جاللوندیبهزاد تيموری،سيف ا... قائمی، کتابچه خالصه مقاالت تاثير اسكراب جراحی در کاهش عفونتهای بيمارستانی پوستر 11/3/1731لغایت  13/3 همایش عفونتهای بيمارستانی 31

 محمود فخری،محمدرضا سروش گل

 فرشته جاللوندیفوزیه شریفی،فرح سيفی،  کتابچه خالصه مقاالت عوامل موثر و راههای پيشگيری از عفونتهای بيمارستانی پوستر 11/3/1731لغایت  13/3 همایش عفونتهای بيمارستانی 34

37 

 

بررسی ميزان رعایت اصول تزریقات ایمن توسط پرسنل بيهوشی مراکز آموزشی  سخنرانی 11/3/1731لغایت  13/3 همایش عفونتهای بيمارستانی

 علوم پزشكی کرمانشاهدرمانی دانشگاه 

 ،فرزانه ميریفرشته جاللوندی فرح سيفی، فوزیه شریفی، کتابچه خالصه مقاالت

 فرشته جاللوندیفوزیه شریفی،فرح سيفی،  کتابچه خالصه مقاالت درمان اعتياد و برگشت سالمتی به فرد معتاد پوستر 44/2/1710لغایت  40/2 همایش  ارتقای سالمت جوانان 32

بررسی ميزان تطابق تجهيزات تخصصی بخش مراقبت های ویژه بيمارستانهای  سخنرانی 4/1/10لغایت 3/ 70 مراقبتهای ویژههمایش  35

 1710دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه با استانداردهای مربوطه در  سال 

 

،فاطمه دارابی، فوزیـه شـریفی، سـيروس    فرشته جاللوندیفرح سيفی،  کتابچه خالصه مقاالت

 ميرزایی

 استرسورهای نوزادان در بخشهای مراقبت ویژه پوستر 4/1/10لغایت 3/ 70 همایش مراقبتهای ویژه 31

 

، فاطمه دارابی، فرح سيفی، فوزیه فرشته جاللوندی کتابچه خالصه مقاالت

 شریفی،محمود فخری، آذیتا کرمی

 در پرستاران شاغل در بخش های ویژهبررسی کيفيت خواب  سخنرانی 4/1/10لغایت 3/ 70 همایش مراقبتهای ویژه 33

 

، بهزاد تيموری،شهناز مرادی، فرحناز فرشته جاللوندی کتابچه خالصه مقاالت

 رستمی، آرمان محمدی

 فرشته جاللوندیفوزیه شریفی،فاطمه دارابی ،فرح سيفی،  مقاالتکتابچه خالصه  حفظ سالمت مخاط تراشه در بيماران دارای لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه پوستر 4/1/10لغایت 3/ 70 همایش مراقبتهای ویژه 33

 ،محمود فخریفرشته جاللوندیبهزادتيموری،  کتابچه خالصه مقاالت اختالالت ادراکی، حسی در بيماران بستری در بخش های ویژه سخنرانی 4/1/10لغایت 3/ 70 همایش مراقبتهای ویژه 31

مامایی در همایش مراقبت های پرستاری و  30

 بيماریهای مزمن

بررسی ميزان نااميدی در بيماران همودیاليزی مزمن در بيمارستان امام رضا)ع(  سخنرانی 7/14/1710لغایت  1/14

 1733کرمانشاه در سال 
 

 ، زهرا خدادادیان، شكوفه ميری، سيدفرشته جاللوندی کتابچه خالصه مقاالت

 معصومه احمدی، سوده شهسواری،رویا صفری فرامانی، پریسا سرحدی 

 

همایش مراقبت های پرستاری و مامایی در  31

 بيماریهای مزمن

 فرشته جاللوندینسيم هاتفی مودب،  کتابچه خالصه مقاالت معرفی راهكا رها و روش های نوین پرستاری در کنترل بيماری دیابت پوستر 7/14/1710لغایت  1/14

اولين همایش ساليانه دانشجویان دانشگاه علوم  34

 پزشكی کرمانشاه

 ادریس محمدی،، فرشته جاللوندیآرمان محمدی،  کتابچه خالصه مقاالت تاثير پانسمان بر ميزان عفونت درزخمهای تميز  1710اسفند 

 سيده نيلوفر محمدیان

 ، رویا صفری فرامانی،فرشته جاللوندی معصومه اسمعيلی وند، کتابچه خالصه مقاالت An Investigtion in the causese of trauma in children  پوستر 4014اکتبر  15 لغایت 11 بيست و چهارمين کنگره بين المللی کودکان تهران 37

همایش سراسری سالمت سالمندان دانشگاه علوم  32

 پزشكی کرمانشاه

اجتماعی و اشتغال به کار در شماری از سالمندان شهر وضعيت فعاليت های  پوستر 1711/ 7/14لغایت  1/14

 کرمانشاه

 ، فرح سيفی،سعيد جاللوندی، محمود فرشته جاللوندی کتابچه خالصه مقاالت

 فخری، بهزاد تيموری، فوزیه شریفی

همایش سراسری سالمت سالمندان دانشگاه علوم  35

 پزشكی کرمانشاه

 فاطمع دارابی، فوزیه شریفی،،فرشته جاللوندی فرح سيفی، کتابچه خالصه مقاالت چگونگی گذرانيدن اوقات فراغت در باز نشستگان شهر کرمانشاهبررسی  پوستر 1711/ 7/14لغایت  1/14

 مژگان صفایی پورزمانی،سيروس ميرزایی
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همایش سراسری سالمت سالمندان دانشگاه علوم  31

 پزشكی کرمانشاه

 فرشته جاللوندی فرح سيفی، فوزیه شریفی، کتابچه خالصه مقاالت انتخاب بيهوشی عمومی و یا بيحسی منطقه ای در جراحی سالمندان پوستر 1711/ 7/14لغایت  1/14

همایش سراسری سالمت سالمندان دانشگاه علوم  33

 پزشكی کرمانشاه

بر اضطراب خانواده  بررسی مقایسه ای تأثير رضایت عمل جراحی با ریسک باال سخنرانی 1711/ 7/14لغایت  1/14

 بيماران سالمند بستری در مراکز آموزشی درمانی کرمانشاه

 ، محمودفرشته جاللوندیبهزاد تيموری،مهشيد تيموری، کتابچه خالصه مقاالت

 فخری، فاطمه ماکالنی، فرهاد دیناروند 

همایش سراسری سالمت سالمندان دانشگاه علوم  33

 پزشكی کرمانشاه

 محمود فخری، سميرا فتاحی، آتوسا افسری، راضيه منصوری کتابچه خالصه مقاالت تأثير بيماریهای چشمی بر کيفيت زندگی سالمندان کرمانشاه سخنرانی 1711/ 7/14لغایت  1/14

 فرشته جاللوندیبهزاد تيموری، 

 ،آرمان محمدی، سميرا فتاحی، افشين الماسیفرشته جاللوندی کتابچه خالصه مقاالت بررسی علل گرایش به سيگار از دیدگاه دانشجویان پوستر 44/1/1714لغایت  40/1 همایش اعتياد 31

 فخری،،بهزاد تيموری،محمود ، فرشته جاللوندیسميرا فتاحی کتابچه خالصه مقاالت بررسی شيوع مصرف مواد مخدر و سيگار در دانشجویان برخی دانشگاههای کشور پوستر 44/1/1714لغایت  40/1 همایش اعتياد 10

 فوزیه شریفی،فرح سيفی

چهارمين کنگره بين المللی اینترونشنال درد و  11

ششمين کنگره ساالنه انجمن رژیونال آنستزی و درد 

 ایران

تأثير افزودن ترامادول به بوپيواکائين زیر فاشيا بر درد پس از اعمال جراحی ترميم  پوستر 44/3/1714لغایت  40/3

 فتق اینگوینال

 حسين فرزام، خسرو ستایشی، فرامرز محمد بيگی خالصه مقاالتکتابچه 

 ، افشين الماسیفرشته جاللوندی، 

 شهين کرمی،، مریم بهزادی، فرشته جاللوندیسارا بختياری،  کتابچه خالصه مقاالت آموزش و پرورش و مشكالت اضطرابی پوستر 1714 44/3لغایت  13/3 بيست و پنجمين کنگره بين المللی کودکان تهران 14

 مریم شكوری،

مقایسه سطح آگاهی از خود آزمایی پستان در دانشجویان دختر دانشكاه علوم  پوستر 1714 13/11لغایت  15/11 کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان 17

 1711پزشكی کرمانشاه 

 ، فریبا سبحانی، دکتر افشينفرشته جاللوندیشيما مرادی،  کتابچه خالصه مقاالت

 الماسی 

 ،، فرشته جاللوندیسميرا فتاحی،محمود فخری  کتابچه خالصه مقاالت بررسی روش های بهبود کيفيت پير چشمی در سالمندان سخنرانی 44/1/1714لغایت  40/1 اولين کنگره توانبخشی سالمندان 12

 دکتر رستم جاللی

 ،محمدرضافرشته جاللوندیفوزیه شریفی،فرح سيفی، کتابچه خالصه مقاالت شيوع و عوامل مؤثر بر آسپيراسيون در جراحی های اورژانس پوستر 11/1/1714لغایت  1/1 هشتمين کنگره سراسری طب اورژانس 15

 عبدی قمشه، پروین محمدی 

 The Evaluation of microbial contamination of operating-room پوستر 4012فبریه  12-14 ششمين کنگره بين المللی آزمایشگاه و بالين تهران 11

equipment in Medical Science University hospitals of Kermanshah  

 

، بهزاد تيموری، نصرا... سهرابی، محمود فخری، سوده فرشته جاللوندی کتابچه خالصه مقاالت

 شهسواری، سميه جعفری، سميرا فتاحی

 Compared the incidence of abortion among women working پوستر 4012فبریه  41-11 سالمت زنان اصفهانکنگره ملی  13

in the operating room with other departments 
 ، فرح سيفی، فرشته جاللوندیفوزیه شریفی،  کتابچه خالصه مقاالت

 مهين فرمهين فرهانی

 A comparison of different suture to close incisione at پوستر 4012فبریه  41-11 کنگره ملی سالمت زنان اصفهان 13

Cesarean section 
 سميرا فتاحی، آتوسا افسری، محمود فخری، کتابچه خالصه مقاالت

 فرشته جاللوندی 

هفتمين کنگره بين المللی و دوازدهمين کنگره کشوری  11

 پزشكی ایران ارتقاء کيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص
April 4012    13-40 پوستر Health Care equipment as a source of potential Nosocomial 

infections 
 ، فرح سيفی، فوزیه شریفی، فرشته فرشته جاللوندی کتابچه خالصه مقاالت

 دیوانيان، پریسا سرحدی، سميرا فتاحی

 Survey of Respecting the proper techniques to سخنرانی April 41 – May 4, 4012 هفدهمين کنگره ارولوژی ایران تهران 100

catheterization urinary tract in intensive care units, 

operating rooms, emergency and health centers of 

Kermanshah university of medical science 

 هاتفی، سميرا فتاحی،شيرین گالنبر،محمود فخری، نسيم  کتابچه خالصه مقاالت

 فرشته جاللوندی

 سميرا فتاحی، آتوسا افسری، محمود فخری، کتابچه خالصه مقاالت معایب و عوارض ناشی از خوردن فست فود پوستر 1714اسفند  1-3 دومين همایش جامعه سالم دانشگاه لرستان 101
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 فرشته جاللوندی 

 1717شهریور  11-41 اعتياد تهرانهشتمين گنگره بين المللی  104

14-10 4012 sep  

 Samira Fatahi, Mahmud Fakhri, Fereshteh کتابچه خالصه مقاالت Effects of Abuse Drugs During Pregnancy پوستر

Jalalvandi, Atusa Afsari, Elahe Feridoni 

 1717شهریور  11-41 هشتمين گنگره بين المللی اعتياد تهران 107

14-10 4012 sep  

 The effect of Alcohol Consumption on Human Health from پوستر

the Islam Perspective 
 Samira fatahi, Mahmud Fakhri, Fereshteh کتابچه خالصه مقاالت

Jalalvandi, Atusa Afsari, Elahe Feridoni, 

Fareh Saifi 
 1717شهریور  11-41 هشتمين گنگره بين المللی اعتياد تهران 102

14-10 4012 sep  

 ,Fereshteh Jalalvandi4, Samira Fatahi کتابچه خالصه مقاالت Effects of Illicit Opioids on the Fetus during Pregnancy پوستر

mahmud Fakhri, Farah Saifi, Fatemeh 

Hadadian, Masomah Esmaili vand, Akram 

Ghobadi3 

 1717شهریور  11-41 بين المللی اعتياد تهرانهشتمين گنگره  105

14-10 4012 sep  

 ,Masumeh Esmaeilivand, Rustam Jalali کتابچه خالصه مقاالت Addiction and Pregnancy پوستر

Fereshteh Jalalvandi 

پانزدهمين همایش کشوری آموزش علوم پزشكی  101

 دانشگاه علوم پزشكی شهيد صدوقی یزد

بررسی مشكالت آموزش بالينی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم  پوستر 1717ماه  اردیبهشت11-1

 1714پزشكی کرمانشاه در سال 

 ، اميد کشاورزیفرشته جاللوندیفاطمه حدادیان،  کتابچه خالصه مقاالت

103 Third joint cardiovascular congress of 

iranدانشگاه شهيد بهشتی 
7-1 March 4015 پوستر Using arterial puncture closing devices after cardiac 

catheterization 
 ,h, Feridoni Jalalvandi FereshteFatahi Samira کتابچه خالصه مقاالت

Elahe 

ویژنامه همایش کشوری تغذیه و سرطان دانشگاه  103

 شهيد صدوقی یزد

عملكرد دانشجویان دختر دانشگاه علوم و علوم پزشكی مقایسه سطح آگاهی و  پوستر 1717بهمن  70-43

 کرمانشاه در زمينه خود آزمایی پستان

 ، فریبا سبحانی، افشين الماسیفرشته جاللوندیشيما مرادی،  کتابچه خالصه مقاالت

کنگره بين المللی و ششمين کنگره ملی  دومين 101

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 Prevalence of gestational diabetes and the need for education پوستر 1712اردیبهشت  41-71

and self-care 

 

، نسرین جليليان،محمود فخری،افشين الماسـی،پروانه  فرشته جاللوندی سی دی خالصه مقاالت

 غالمی،زهره ميهن نژاد، حدیث ملكيان،سحر قربانی

  

و نابرابری های سالمت دانشگاه  عوامل اجتماعی 110

 علوم پزشكی یاسوج

 فرشته جاللوندی فرح سيفی، سی دی خالصه مقاالت خستگی مفرط و عملكرد کادر درمان، چالش ها و راهكارها پوستر 1717اسفند 14-12

 فرشته جاللوندی سميرا فتاحی، سی دی خالصه مقاالت Shisha side effect پوستر 1712مهر  نهمين کنگره بين المللی اعتياد 111

 فرشته جاللوندیسميرا فتاحی،  سی دی خالصه مقاالت Anesthesia and addicts: increased consumption of anesthetic پوستر 1712مهر  نهمين کنگره بين المللی اعتياد 114

 فرشته جاللوندیسميرا فتاحی،  سی دی خالصه مقاالت Effect of addiction on Personality پوستر 1712مهر  نهمين کنگره بين المللی اعتياد 117

 ، محمود فخریفرشته جاللوندیسميرا فتاحی،  سی دی خالصه مقاالت Birth control with oral contraceptives can cause utis پوستر 1712مهر  نهمين کنگره بين المللی اعتياد 112

 ، محمود فخریرشته جاللوندیسميرا فتاحی، ف سی دی خالصه مقاالت  effects of abuse drugs during pregnancy پوستر 1717 کنگره اعتياد  115

 the effect of alcohol consumption on human health from the پوستر 1717 کنگره اعتياد  111

islam perspective 
ــاحی،محمود فخری سی دی خالصه مقاالت لهه اتوســا افســری،ا،فرشــته جاللوندی،ســميرا فت

 فریدونی

 آلودگی تجهيزات اتاق عمل و پيامدهای ناشی از آن سخنرانی آذر1712 کنگره استاندارد تجهيزات پزشكی تهران 113
 

  ,شيما مرادی  ,معصومه اسمعيلی وند  ,فرشته جاللوندی  سی دی خالصه مقاالت

 سهراب نصرتی ,سمانه قاسمی  ,سميرا فتاحی 

 ،عليرضانصرتی سهراب ،  جاللوندی فرشته،  قاسمی سمانه سی دی خالصه مقاالت دیدگاه بيماران در خصوص رعایت موازین اخالق حرفه ای پرستاران پوستر 1/11/1712الی 1 اخالق پزشكی ایران وچهارمين کنگره ساالنه  113

http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3009123
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3009125
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3009126
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3009198
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3007817
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3007818
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3007818
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action


50 

 

 عبدلی چهارمين کنگره ساالنه اخالق پرستاری

همایش سراسری دانشجویی بررسی فرهنگ سالمت  111

 از منظر قران و حدیث

راهكارهای قران کریم در درمان بيماریهای جسمی)عسل و التيام بخشی بيمارهای  پوستر 1712دی ماه 

 گوش،حلق و بينی(

 فرح سيفی، فرشته جاللوندی سی دی خالصه مقاالت

بررسی دیدگاه دانشجویان پزشكی در مورد وضعيت موجود آموزش بالينی در  پوستر 1712بهمن  41 دانشگاه علوم پزشكی تهرانسمينار ارزشيابی استاد  140

 بيمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه

 

فرشته جاللوندی،دکتر ناصر یگانه،فرح سيفی،سوده شهسواری،سـميرا   سی دی خالصه مقاالت

 فتاحی،سهراب نصرتی،سمانه قاسمی

یازدهمين کنگره بين المللی سرطان پستان دانشگاه  141

 شهيد بهشتی

 بين در پستان آزمایی خود به تمایل و پستان، سرطان عالئم از آگاهی ميزان بررسی پوستر 3/14/1712الی  5

 زنان

Evaluate awareness of breast cancer symptoms, and tend to 

breast self-examination among women 

 نصرتی سهراب ،  جاللوندی ،فرشته  قاسمی سمانه سی دی خالصه مقاالت

یازدهمين کنگره بين المللی سرطان پستان دانشگاه  144

 شهيد بهشتی

 سينه سرطان به مبتال بيماران درد کاهش بر آموزش و مشاوره تاثير پوستر 3/14/1712الی  5

The effect of counseling and education on reducing pain in 

patients with breast cancer 

 نصرتی سهراب ،  جاللوندی فرشته،  قاسمی سمانه سی دی خالصه مقاالت

   جاللوندی فرشته،  قاسمی سمانه سی دی خالصه مقاالت بررسی عوامل خطر ساز در ایجاد سرطان کولورکتال پوستر 71/4/1715و70 کولورکتال تهرانششمين سمينار ساليانه کانسرهای  147

 ،جاللوندی فرشته،  قاسمی سمانه سپيده سروش گل، سی دی خالصه مقاالت بررسی ارتباط اعتياد به اینترنت با مسائل روانشناختی دانشجویان پوستر 1712اسفند  اولين همایش ملی بهداشت و سالمت جوانان 142

 ، پيروز پژوهی، محمدرضا سروش گلتوحيدتمرزاده،

 توحيد،جاللوندی فرشته سمانه قاسمی، سپيده سروش گل، سی دی خالصه مقاالت نقش سالمت روان در عملكرد تحصيلی دانشجویان پوستر 1712اسفند  سالمت جواناناولين همایش ملی بهداشت و  145

 تمرزاده، پيروز پژوهی، محمدرضا سروش گل 

دانشجویان پارامدیكال کشور اولين کنگره ملی  141

 مازندران

بررسی وضعيت آسيب نيدل استيک و علت عدم ارائه گزارش آن در کارکنان مراکز  پوستر 12/14/1712و 17

 درمانی -بهداشتی

 سهراب فتاحی،سميرا ،  جاللوندی رشته،ف  قاسمی سمانه سی دی خالصه مقاالت

 نصرتی 

 effect of progressive muscle relaxation technique on sleep پوستر 5018آگوست  1-5 تهران و ارولوژی کنگره نفرولوژیدومين  143

quality in hemodialysis patients in Kermanshah 
 ، اکرم قبادیفرشته جاللوندیفاطمه حدادیان،  مقاالتسی دی خالصه 

 Studying the effect of progressive muscle relaxation پوستر 5018آگوست  1-5 تهرا ن و ارولوژی کنگره نفرولوژیدومين  143

technique on fatigue in hemodialysis patients – Kermanshah- 

Iran 

 فرشته جاللوندیاکرم قبادی، فاطمه حدادیان،  سی دی خالصه مقاالت

 Study the effect of progressive muscle relaxation technique سخنرانی 5018آگوست  1-5  و ارولوژی کنگره نفرولوژیدومين  141

on anxiety and depression in hemodialysis patient 
 ، فاطمه حدادیانفرشته جاللوندی سی دی خالصه مقاالت

 

170 
second international Congress of 

Nephrology and Urology ,  ایران , تهران 

 Survey the complication of transurethral litothotripsy (TUL) پوستر 6102

in the treatment of ureteral stones 
  فرشته جاللوندی  ،نصرتی سهرابسمانه قاسمی،  سی دی خالصه مقاالت

170 
second international Congress of 

Nephrology and Urology ,  ایران , تهران 

 survey the rate of success in the Orchiopexy and compare it پوستر 6102

with other laparoscopic surgical procedures 
 فرشته جاللوندی، نصرتی   سهراب سمانه قاسمی، مقاالتسی دی خالصه 

174 
یازدهمين کنگره بين المللی سرطان پستان , ایران , 

 تهران ,

 The effect of counseling and education on reducing pain in سخنرانی 6102

patients with breast cancer 
  جاللوندی فرشتهسمانه قاسمی ،سهراب نصرتی،  سی دی خالصه مقاالت

http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action


51 

 

177 
یازدهمين کنگره بين المللی سرطان پستان , ایران , 

 تهران , 

 Evaluate awareness of breast cancer symptoms, and tend to پوستر 6102

breast self-examination among women 
 جاللوندی سمانه قاسمی، فرشته سی دی خالصه مقاالت

172 
 همایش کشوری مدیریت بحران،ایران،کرمانشاه

 پوستر 6102
 

 دیدگاه مدیران بررسی ميزان مشارکت مردم در مقابله با بالیای طبيعی: از

 

 سپيده سروش گل  ، فرشته جاللوندی ,آتوسا افسری  ،سميرا فتاحی سی دی خالصه مقاالت

 

175 
 همایش کشوری مدیریت بحران،ایران،کرمانشاه

 ، یفتاح رايسم ،سروش گل دهيسپ ،آتوسا افسری سی دی خالصه مقاالت طبيعیبررسی نقش برنامه ریزی مدیریت بالیا و مخاطرات  پوستر 6102

 ی, سمانه قاسمیفرشته جاللوند

171 
پانزدهمين کنگره بين المللی زنان مامایی , ایران , 

 تهران , 

 Determining the causes and treatment methods Fissure سخنرانی 6102

nipples in breastfeeding women 
  Nosrati Sohrab , GhasemiSamaneh سی دی خالصه مقاالت

JalalvandiFereshteh 

173 
17th international congress on iranian 

endoscopic and minimally invasive 

surgery(EMIS) ایران , اصفهان 

 6102  

 
 Postoperative outcomes following percutaneous endoscopic پوستر

gastrostomy versus nasogastric tube feeding: systematic 

review 

 

 محمد رستمی , , فرشته جاللوندی ،سمانه قاسمی سی دی خالصه مقاالت

 

173 
17th international congress on iranian 

endoscopic and minimally invasive 

surgery(EMIS) ایران , اصفهان 

 6102  

 
 The review study of the effects using special agents for پوستر

Inducing Controlled hypotension in patients undergoing 

functional endoscopic sinus surgery (FESS) 

 

 سمانه قاسمی ،فرشته جاللوندی ،محمد رستمی سی دی خالصه مقاالت

 

171 
17th international congress on iranian 

endoscopic and minimally invasive 

surgery(EMIS) ایران , اصفهان 

 Postoperative outcomes following percutaneous endoscopic پوستر 6102

gastrostomy versus nasogastric tube feeding: systematic 

review 

 سمانه قاسمی ،فرشته جاللوندی ،محمد رستمی سی دی خالصه مقاالت

 

120 
اولين همایش پژوهشی ساليانه دانشجویی اتاق عمل 

 کشور

سيستم روی کارکنان  عمل، چالش پيش خطاهای پزشكی و پرستاری در اتاق پوستر 0/9/92

 بهداشتی درمانی

 حسينی، ،فاطمهشقایق محمدی ترکه، فرشته جاللوندی سی دی خالصه مقاالت

 طاهره کارگر 

121 
اولين همایش پژوهشی ساليانه دانشجویی اتاق عمل 

 کشور

 ،شقایق محمدی ترکهفاطمه حسينی، ، فرشته جاللوندی سی دی خالصه مقاالت عمل استيک شدن پرسنل اتاق های موثر در نيدل بررسی عوامل و ابزار پوستر 0/9/92

 طاهره کارگر 

اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل  124
 کشور

 ،رضا فيضیفرشته جاللوندیسمانه قاسمی، سهراب نصرتی، سی دی خالصه مقاالت بررسی ميزان آگاهی و عملكردپرسنل اتاق عمل از اصول اخالق حرفه ای پوستر 0/9/92

اتاق عمل اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی  127
 کشور

 ، سهراب نصرتی، رضا فيضیفرشته جاللوندیسمانه قاسمی،  سی دی خالصه مقاالت بررسی تاثير عوامل اجتماعی بر تمایل بهاعمال جراحی زیبایی در زنان پوستر 0/9/92

اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل  122
 کشور

 ، اشكان کریمیفرشته جاللوندیسمانه قاسمی، سهراب نصرتی، سی دی خالصه مقاالت ligasureتانسيلكتومی به روشبررسی عوارض کوتاه مدت  پوستر 0/9/92

 

http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action
http://research.kums.ac.ir/main/cartable.action

