فزآیىدهای بزگشیده داوشگاهی هشتمیه جشىواره آموسشی شهید مطهزی سال 4931
مجزی /مجزیان

حیطه

همکاران

عىوان فزآیىد

هطاٍرُ ٍ راٌّوايی ٍ فعاليت ّای

فرٌّگی ٍ اهَر ترتيتی ٍ اجتواعی

اصلی

ًقص هراکس هطاٍرُ ٍ خذهات پرستاری در
آهَزش ٍ هطاٍرُ پرستاراى ٍ خاًَادُ ّا در
ارتقای سالهت ًَزاداى

دکتر هحثَتِ ًن ًثاتی

هٌَْش حاج حيذریً -جوِ آجَداًياى

فزآیىدهای پذیزفته شده هشتمیه جشىواره آموسشی شهید مطهزی سال 4931
حیطه

عىوان فزآیىد

مجزی /مجزیان اصلی

آهَزش کَتاُ هذت حرفِ ای پرستاری هراقثت

دکتر فريثا عالقاًی  ،دکتر

تسکيٌی

هحسي ضْرياری

رٍيکردی ًَآٍراًِ در آهَزش هراقثت از

دکتر پرٍاًِ اتارری

تيواريْای هسهي(دياتت):خذهت -يادگيری

همکاران
دکتر ًصرا ..عليوحوذی ،دکتر عثذالرحين
حسيٌی

دکتر هاّرخ کطَری ،هرين ضيرازی ،دکتر
تْارُ هطتاقياى

service-learning

فخری صثَحی

عراحی  ،اجرا ٍ ارزضياتی ترًاهِ ادغام عرح

دکتر هاّرخ کطَری،

فخری صثَحی ،هيترا صَاتی ،زّرا ترٍهٌذ فر،

تازديذ هٌسل تا رٍيکرد تيوی در کارآهَزيْای

دکتر ضٌْاز کْي

فاعوِ تراتی ،حثية الِ حسيٌی ،عثذالِ

دکتر فريثا عالقاًی ،دکتر ايرج پَر ،دکتر
ًصرالِ عليوحوذی ،هحسي ضْرياری  ،عيثِ
هْراتی ،هرين ضيرازی ،دکتر پرٍاًِ اتارری،

رضايی ،هرين سادات ضْطْاًی ،هحثَتِ ًن

تذٍيي ٍ تازًگری ترًاهِ ّای آهَزضی

دٍرُ کارضٌاسی پرستاری ٍ هاهايی

ًثاتی ،صذيقِ عالکَب ،هٌَْش حاجی
حيذری ،دکتر حجت اهلل يَسفی ،خاًن زّرُ
قضاٍی ،آقای دکتر سْراتی ،آقای هٌْذس
رٍحاًی ،خاًن اسالهيِ خاًن دکتر هطتاقياى

تازًگری در ٍاحذ درسی " اصَل ٍ هْارتْای
پرستاری عولی "داًطجَياى ترم يک کارضٌاسی

هرين اقثالی  ،الِْ آضَری

پرستاری در هَرد احيای قلثی ريَی –پايِ

سيذ عثاس حسيٌی ،اضرف سادات کرهاًی،
ًرگس هعٌَیً ،اّيذُ فاتحی
دکتر احوذرضا يسداى ًيک ،دکتر ايرج پَر،
دکتر حجت ا ...يَسفی ،دکتر ًصر الِ
عليوحوذی ،دکتر هحسي ضْرياری ،جليل
اسالهياى ،عيثِ هْراتی ،هرين ضيرازی،
هْراًگيس زهاًی ،زّرا زًذيِ ،حثية الِ

عراحی،اجرا ٍ ارزضياتی آهَزش هثتٌی تر جاهعِ
داًطجَياى پرستاری(ترًاهِ غرتالگری فطارخَى
ٍ پايص سالهت افراد تاالی 03سال جاهعِ ) عی
دٍ سال  20-29در ضْر اصفْاى

دکتر هاّرخ کطَری
دکتر فريثا عالقاًی

حسيٌی ،عثذالِ رضايی ،هرين سادات
ضْطْاًی ،زّرُ قضاٍی ،هحثَتِ ًن ًثاتی،
صذيقِ عالکَب ،هٌَْش حاجی حيذری،
دکتر هحسي ضْرياری ،دکتر هسعَد تْراهی،
فاعوِ ًظری ،فاعوِ ثٌايی ،دکتر ساهرُ
عثذلی ،هرين اقثالی ،فخری صثَحی ،زّرا
قضاٍی ،سعيذ پْلَاى زادُ ،هرحَم هحسي
يسداًی ،رضَاى اسواعيلی ،آقای اسکٌذری،
آقای دکتر پَيا ،آقای دکتر ترک زادُ

حیطه

عىوان فزآیىد

هقايسِ تاثير ًرم افسار آهَزضی عولکرد جٌسی

رٍش ّا ٍ تکٌيک ّای آهَزضی

زٍجيي در دٍراى تارداری ٍ پس از زايواى در دٍ گرٍُ
آهَزش چْرُ تِ چْرُ ٍ آهَزش گرٍّی

مجزی /مجزیان

همکاران

اصلی
پرٍيي تْادراى

حويذ ًصيری ،علی غالهی دّقی

هرين هحوذی هْذی
آتادزادُ

عراحی ،اجرا ٍ تکارگيری رٍش ًوايطی  4هرحلِ ای
در هحيغْای تاليي :گاهی هَثر در جْت ارتقای
سغح کيفی عولکرد داًطجَياى هاهايی در هحيظ

سْيال هحوذی ريسی
پرٍيي تْادراى

فريثا فْاهی ،دکتر ضٌْاز کْي ،سْيال
احساًپَر

زايطگاُ

هطاٍرُ ٍ راٌّوايی ٍ فعاليت ّای

فرٌّگی ٍ اهَر ترتيتی ٍ اجتواعی

تررسی ٍ تَسعِ هيساى آگاّی داًطجَياى ٍرٍدی
کارضٌاسی پرستاری از آداب تعلن ٍ هْارتْای ارتثاط
تا استاد
رٍزًاهِ ديَاری راّکاری کن ّسيٌِ ٍ اثرتخص ترای
ضٌاسايی ٍ پيگيری هطکالت داًطجَياى

دکتر هرضيِ عادل
هْرتاى
سيذُ فاعوِ
احوذپَری زّرا
تاقرصاد

عيثِ هْراتی

صثا ترٍهٌذ ،اکرم هْذياى ،فرضتِ
ترادراى فرد ،سرٍر هصلح ،ريحاًِ عاّری

