ردیف نام و نام خانوادگی

عنوان مقاالت پذیزفته شذه بصورت سخنزانی روس اول 03/8/33

1

دکتش ّوبثبثبئی

اسصیبثی اثضاس ًوشُ دّی  ٍ SNAP-IIثشخی هتغیشّبی دیگش دسپیؾ ثیٌی پیبهذ ًَصاداى
ثؼتشی ؿذُ دسثخؾ هشالجت ٍیظُ ثیوبسػتبى اهبم سضب(ع) کشهبًـبُ

2

اعظن ثبختِ

ثشسػی پیبهذّبی هبدسی ٍ جٌیٌی هبدساى ثبسداس ثؼتشی دس ثخؾ هشالجت ٍیظُ

3

سضب پَس هیشصا کلْشی

ثشسػی هیضاى دػتیبثی ثِ اّذاف آهَصؿی کبس آهَصی ثخؾ هشالجت ّبی ٍیظُ اص دیذ گبُ
داًـجَیبى پشػتبسی دسػبل 9831

4

هحوذ سػَل
تَحیذًیب

سعبیت اصَل حفبظت دس ثشاثش پشتَ دس ثخؾ ّبی هشالجت ّبی ٍیظُ هشکضآهَصؿی ٍ دسهبًی
اهبم سضب (ع)کشهبًـبُ 9811

5

دکتش هحوذسضب
حیذسی

ًمؾ پشػتبس دس ثِ کبس گیشی کبتتش ّبی ٍسیذ طٍگَالس دس اسصیبثی ثیوبساى ضشثِ هغضی

6

دکتش علیشضب خبتًَی

ضعف ٍ تحلیل عضالًی ًبؿی اص البهت ثیوبس دس  :ICUعَاهل خطشصا ٍ هشالجت ّبی
پشػتبسی

7

دکتش حویذسضب
ػعیذی ثشٍجٌی

ثشسػی ضبیعبت هغضی ثیوبساى ثب تشٍهبی هتعذد ثؼتشی دس ثخؾ هشالجت ّبی ٍیظُ هشکض
آهَصؿی ٍ دسهبًی طبلمبًی کشهبًـبُ

طالِ دصفَلی هٌؾ

فشاٍاًی ٍ الگَی حؼبػیت داسٍیی ثبػیل ّبی گشم هٌفی ایجبد کٌٌذُ عفًَتْبی خًَی
ثیوبسػتبًی دس ثخؾ هشالجت ٍیظُ ًَصاداى ثیوبسػتبى اهبم سضب(ع) کشهبًـبُ دس ػبلْبی
38 -38

9

ثْشام لبدسی

ضشٍستْبی احیبی للجی سیَی

11

دکتش هعصَهعلی
هعصَهی

ًمؾ پشػتبس دس تین دسهبًی ثخؾ ّبی هشالجت ٍیظُ

11

دکتش فیشٍصُ ٍیؼی

ثشسػی هبدساى ثبسداس ثؼتشی دس ثخؾ ٍیظُ ثب هعیبسآپبچی II

8

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاالت پذیزفته شذه بصورت سخنزانی روس دوم 03/0/1
Normal saline instillation with suctioning and its effect on oxygen
saturation, heart rate,and cardiac rhythm
سٍؽ ّبی جذاػبصی ثیوبساى اص دػتگبُ تَْیِ هکبًیکی پغ اص ًٍتیالػیَى طَالًی هذت

1

دکتش صذیمِ ایشاًوٌؾ

2

هْذی ثخـی

3

داسیَؽ پَسهٌذ

هحذٍدیت ّب ٍ پیچیذگی ّبی اًتمبل خَى دس ثیوبساى ثخؾ هشالجت ّبی ٍیظُ

4

هیتشا حکوت افـبس

ثشسػی اثش عصبسُ صًججیل ثش حجن ثبلیوبًذُ هعذُ دس ثیوبساى ثب تَْیِ هکبًیکی ثؼتشی دس
ثخؾ هشالجت ّبی ٍیظُ ثیوبسػتبى پٌج آرس گشگبى

5

دکتش هحوذ سضب حیذسی دیذگبُ ّبی جذیذ دس تغزیِ ثیوبساى  ٍ ICUاّویت ًمؾ پشػتبس

6

هٌْبص ػیذ الـْذایی

ثشسػی همبیؼِ ای تبثیش ثبثت ػبصی لَلِ تشاؿِ تَػط ٍػیلِ ًگِ داسًذُ لَلِ تشاؿِ ثب سٍؽ
هتذاٍل ثش کیفیت هشالجت اص ساُ َّایی دس ثیوبساى ثؼتشی دس ثخؾ ّبی ٍیظُ

7

فشح ػیفی

ثشسػی هیضاى تطبثك تجْیضات تخصصی ثخؾ هشالجت ّبی ٍیظُ ثیوبسػتبًْبی داًـگبُ علَم
پضؿکی کشهبًـبُ ثب اػتبًذاسدّبی هشثَطِ دس ػبل 9811

8

ًجف صیذهحوذی

ثشسػی تعذاد هَاسد هٌجش ثِ تشاکئَػتَهی دس ثیوبساى تشٍهب ثِ ػش ثب  GCSکوتش اص  8دس
هشکض آهَصؿی دسهبًی طبلمبًی کشهبًـبُ

9

جْبًجخؾ فشخـبّی

ثشسػی تبثیش تکٌیك لوغ دسهبًی ثشتؼکیي دسد ثیوبساى ثؼتشی دسثخؾ هشالجت ٍیظُ
ثیوبسػتبى هٌتخت ػبصهبى تبهیي اجتوبعی کشهبًـبُ دس ػبل 9811

11

دکتش هیتشا یبسی

ثشسػی ًگشؽ ٍ ًحَُ عولکشد پشػتبساى دس هشالجت اص لَلِ تشاؿِ ثیوبساى ثؼتشی دس ثخؾ
ّبی هشالجتْبی ٍیظُ هشکض آهَصؿی دسهبًی اهبم سضب (ع) کشهبًـبُ ػبل 9811

11

دکتش ًبصش یگبًِ

تغزیِ دس ثیوبساى ثحشاًی

ردیف
1

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاالت پذیزفته شذه بصورت سخنزانی روس سوم 03/0/2

عجبع آصادُ جَ

سٍیکشدی جذیذ ثِ ثشسػی  ،طجمِ ثٌذی ٍ دسهبى اختالالت ّوَدیٌبهیك

ػْیال آػتبًگی

تعییي ٍضعیت اختالالت خَاة ٍعَاهل هشتجط ثب آى دس ثیوبساى ّوَدیبلیضی هشاجعِ کٌٌذُ
ثِ هشکض دیبلیض ثیوبسػتبى اهبم سضب(ع) ؿْش کشهبًـبُ 9831

هٌَْؽ تیوبسُ

اثشات آلَدگی صَتی ثش ًَصاداى ثخؾ ّبی ٍیظُ ًَصاداى

فشؿتِ جاللًَذی

ثشسػی کیفیت خَاة دس پشػتبساى ؿبغل دس ثخؾ ّبی ٍیظُ هشاکض آهَصؿی دسهبًی داًـگبُ
علَم پضؿکی کشهبًـبُ دس ػبل 9811

5

ثٌْبم خبلذی

حوبیتْبی سٍاًـٌبختی دس خبًَادُ ثیوبساى ثؼتشی دس ثخـْبی هشالجت ٍیظُ

6

ؿیذا خیبطی صًَص

ثشسػی هیضاى ٍ ؿذت خـًَت ثش علیِ پشػتبساى ثخؾ هشالجت ّبی ٍیظُ ثیوبسػتبى ثضسگ
تْشاى کلیٌیك

7

ثیظى صجَس

کفبیت دیبلیضدس ثیوبساى ّوَدیبلیضی ایشاى

8

دکتشعجذالشػَل هَلَدی

ؿٌبخت ٍ دسهبى آسیتوی ّبی فَق ثطٌی

هشین هیشصایی

ثشسػی فشاٍاًی سیؼك فبکتَسّبی اثتالی ثِ اًفبسکتَع هیَکبسد دس ثیوبساى ثؼتشی ؿذُ دس
ثیوبسػتبى ٍلیعصش(عج) کبصسٍى ،ػبل 9831

11

اسػالى ًبدسی پَس

هشٍسی ثشتغییشات اػبػی دسپشٍتکل ّبی احیبء للجی – سیَی  -هغضی پیـشفتِ

11

سضب ًَسٍصصادُ

تعییي هذل اثتال ثِ  ACSثشاػبع ًـبًِ ّبی پیـگَیی کٌٌذُ

2
3
4

9

