فزآیىذَای پذیزفتٍ شذٌ در ششمیه جشىًارٌ آمًسشی شُیذ مطُزی سال 2931
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طراحی ٍ تذٍيي ثرًبهِ آهَزضی پرستبری آًذٍسکَپی

هحسي ضْريبری ،پيوبى
اديجی

طراحی ،اجرا ٍ ارزضيبثی کبرگبُ احيبء ًَزاد در اٍليي رٍز کبرآهَزی عرصِ ًَزاداى
داًطجَيبى پرستبری ٍ هبهبيی هجتٌی ثر رٍيکرد تفکر اًتمبدی ٍ هطبرکت ثيي حرفِ ای،
داًطگبُ علَم پسضکی اصفْبى ،سبل 1931
تأثير آهَزش هْبرت ّبی ارتجبطی ثيي فردی ثر رضبيت ضغلی پرستبراى ضبغل در
ثيوبرستبى هٌتخت داًطگبُ علَم پسضکی اصفْبى
استفبدُ از رٍش تذريس يبدگيری در گرٍّْبی کَچک در آهَزش تئَری داًطجَيبى
هبهبيی
کبرثرد ثرًبهِ آهَزش هْبرتْبی ارتجبطی ثِ ضيَُ رٍاى گرٍّی ثر هيساى استرس پرستبراى
ضبغل در ثخص ّبی رٍاًپسضکی

علی ضرغبم
عجذالِ رضبئی دّبلبًی
دکتر سبهرُ عجذلی
زّرا لضبٍی

طراحی  ،اجرا ٍ ارزضيبثی آزهَى ّذايت ضذُ الکترًٍيکی در درس جبهعِ ضٌبسی ٍ آسيت

دکتر ضٌْبز کْي  -دکتر

ضٌبسی اجتوبعی زًبى

هرضيِ حسي پَر

ثررسی ٍضعيت ارزضيبثی اهتحبًبت پبيبى ترم درٍس تخصصی ًظری دٍرُ کبرضٌبسی

حجيت الِ حسيٌی ،هْسب

پيَستِ پرستبری در ًيوسبل دٍم تحصيلی 1933-1933

ضکَر

ث ِ کبر گيری رٍش عيٌی ارزضيبثی ثبليٌی کبرٍرزاى ٍ کبراهَزاى پرستبری ٍ ارتمبء کيفيت
هرالجت پرستبری
ارزيبثی هيساى تحمك اّذاف ارتمبء هْبرت ّبی رٌّی-رٍاًی در هرالجت ّبی ثبليٌی
داًطجَيبى ضرکت کٌٌذُ در سويٌبر در عرصِ داًطجَيی
ارزضيبثی آهَزضی تَصيفی ثِ صَرت الکترًٍيکی (در راستبی ثْيٌِ سبزی هصرف اهکبًبت
ٍ پيطرفت تحصيلی داًطجَيبى)
ثررسی همبيسِ ای تبثير آهَزش الکترًٍيک(چٌذ رسبًِ ای) ٍ جسٍُ آهَزضی هصَر ثر
هيساى آگبّی ٍ رضبيت از آهَزضْبی دٍراى ثبرداری در زًبى ضکن اٍل هراجعِ کٌٌذُ ثِ
هرکس ثْذاضتی -درهبًی ًَاة صفَی ضْر اصفْبى
حسبس سبزی داًطجَيبى هبهبيی ًسجت ثِ هَارد هرگ هبدر ثِ رٍش Narrative

محصًالت آمًسشی

دکتر هرضيِ حسي پَر ،دکتر

Story
کتبة راٌّوبی آهَزش ٍ هطبٍرُ ثيوبری ّپبتيت ٍ ،Cيژُ کبرکٌبى سالهت

هرين هعرٍفی
دکتر اضرف کبظوی
هرين سبدات ضْطْبًی
سْيال هحوذی ريسی -فريجب
فْبهی
هحجَثِ تبئجی ،هرجبى ثيگی
فبطوِ عجذی -دکتر پيوبى
اديجی

استفبدُ از سی دی آهَزش ٍسبيل جراحی جْت داًطجَيبى اتبق عول ٍ پرستبری
ليال اکجری-سْيال ثختيبری

