به نام خداوند جان و خرد

برنامه جلسات علمی
شانزدهمین همایش کشوری و سومین همایش بین المللی
پرستاری کودکان

 26لغایت  29مهر ماه 1397
تاالر دکتر قریب
مرکز طبی کودکان

بخش ملی پرستاری
دبیر علمی بخش ملی

دبیر اجرایی بخش ملی

دکتر لیدا نیک فرید

تهمینه ناجی

اعضا ء کمیته علمی بخش ملی (به ترتیب حروف الفبا):



دکتر علی محمد آدابی

 دکتر مریم رسولی



منیژه آهنی

 خدیجه زارعی

مریم مومنی اوریمی



دکتر افسانه ارزانی

دکتر اکرم السادات سادات حسینی

ترنم مومنی

دکترمحمد ارشدی بستان آبادی

دکتر مهناز سنجری



افسانه افتخارمنش

دکتر اعظم شیرین آبادی فراهانی

دکتر تهمینه نم نباتی



دکتر فاطمه الحانی

دکتر شهال شهبازی

دکتر منیژه نوریان



دکتر پرستو اوجیان

زهرا عبدالرضا قره باغ

دکتر علیرضا نیک بخت نصرآبادی



دکتر لیلی بریم نژاد

دکترفاطمه عالیی کرهرودی



دکتر جمال الدین بیگ جانی

سیده فاطمه قاسمی



دکتر بتول پورابولی

زهرا کاشانی نیا



دکتر محمدعلی چراغی

ماهرخ گلدوست



دکترلیال خانعلی مجن

زهرا گودرزی



دکتر صدیقه خنجری

نسرین محمودی



دکتر فاطمه خوش نوای فومنی





زهرا دانشور عامری
 اکرم دبیریان

سعیده محمدعلیزاده رستگار
محبوبه مردی
دکترآناهیتا معصوم پور

دکتر ژیال میرالشاری

تهمینه ناجی

 الهه نیک زینت متین
دکتر لیدا نیک فرید
دکتر شکوه ورعی
 دکتر مریم ورزش نژاد
دکتر خورشید وسکویی اشکوری
دکتر پروانه وصلی
لیال هاشمی

بخش بین المللی پرستاری
دبیر اجرایی بخش بین الملل

دبیر علمی بخش بین الملل

تهمینه ناجی

دکتر ژیال میرالشاری

اعضا ء کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا):



دکتر علی محمد آدابی

 دکتراکرم سادات حسینی

 تهمینه ناجی



منیژه آهنی



دکتر مهناز سنجری





علی بروجردی علوی



دکتر خاطره سیالنی



دکترجمال الدین بیگ جانی





زهرا گودرزی

دکتر بتول پورابولی





محبوبه مردی

طاهره خان محمدزاده







دکترفاطمه خوش نوای فومنی




دکتر شکوه ورعی



 ابراهیم محمدی

دکتر علیرضا نیک بخت نصر آبادی

دکتر لیدا نیک فرید



سعیده محمدعلیزاده رستگار

احمد نجاتیان

دکتر خورشید وسکویی اشکوری

لیال هاشمی

اعضاء کمیته اجرایی بخش ملی و بین المللی (به ترتیب حروف الفبا)


منیژه آهنی



نازیال خلیل زاده



ثنا کاظمی



فاطمه اسفندیاری



نسیم روشنی



محبوبه مردی



فهیمه بهجت ذوالپیرانی



مریم شکوری پورقاسم آبادی



خدیجه میرزایی



طاهره خان محمدزاده



راحله قاسمی

پنجشنبه 97/7/26

جلسه اول

تاالر دکتر قریب

8 -9

افتتاحیه در سالن شماره یک(مشترک با همایش بیماریهای کودکان)

9/00-9/05

شروع برنامه پرستاری در تاالر دکتر قریب

جلسه دوم -پنج شنبه 97/7/26

پانل

تاالر دکترقریب

ساعت پانل9/05 -10/00 :
موضوع پانل :اخالق و مراقبت با اطمینان به طبیعت
مسئول پانل

خانم دکتر اکرم السادات سادات حسینی ( دکتری پرستاری  ،دانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها دکترافسانه صدوقی اصل(استادیار گروه پرستاری ،دانشگاه تربیت مدرس) ،آقایان  :دکتر

اعضاء پانل

جمال الدین بیگ جانی (استادیار ،دکترای آموزش پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران) ،دکتر علیرضا
نیکبخت نصرآبادی (استادیار دانشگاه ع.پ تهران).

جلسه سوم -پنجشنبه 97/7/26

پانل

تاالر دکترقریب

ساعت پانل10/00 -11/00 :
موضوع پانل :پرستاری کودکان و چالش های آن
مسئول پانل

اعضاء پانل

خانم دکتر شکوه ورعی(دکتری پرستاری ،مدیر پرستاری دانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها :اکرم السادات سادات حسینی (دکتری پرستاری  ،دانشگاه ع.پ تهران) ،تهمینه ناجی (
کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران) ،دکتر شکوه ورعی (دکتری پرستاری ،مدیر پرستاری
دانشگاه ع.پ تهران) ،آقای دکتر علیرضا نمازی شبستری (استادیار دانشگاه ع.پ تهران)

11/00 -11/30

استراحت و پذیرائی

جلسه چهارم
11/30-12/00
سخنران مدعو

تاالر دکتر قریب

پنجشنبه 1397/7/26
Frank Molloy(RN, MSC, Nurse
)practitioner From USA/U.K

جلسه پنجم -پنجشنبه 97/7/26

پانل

New Approaches to Care
in PICU

تاالر دکترقریب

ساعت پانل12 -13 :
موضوع پانل :اهمیت رابطه مراقبت از رشد مغز نوزادان به خصوص نوزادان نارس با مراقبت خانواده محور در بخش
مراقبت ویژه نوزادان NIDCAP
مسئول پانل

خانم زهرا گودرزی ( کارشناس ارشد پرستاری کودکان ،دانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها :آمنه آبرون(کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران) ،فرحناز اسدی فر(کارشناس

اعضاء پانل

پرستاری ،دانشگاه ع.پ ایران) ،فاطمه بخشی (کارشناس ارشد  ، NICUدانشگاه ع.پ ایران)،
فاطمه ربانی (کارشناس ارشد  ،NICUدانشگاه ع.پ بیرجند) ،مژگان خسرو پور(کارشناس
پرستاری ،دانشگاه ع.پ ایران) ،معصومه مقدسی (کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران)

جلسه ششم
13/00 -13/30
سخنران مدعو

جلسه هفتم
13/30 -14/00
سخنران مدعو
14 -14/30

تاالر دکتر قریب

پنجشنبه 1397/7/26
Stacy Darlene Marr(RN, MSC,
)Nurse practitioner From U.K

Positive and negative
points of nursing
teamwork in Iran

پنجشنبه 1397/7/26

تاالر دکتر قریب

Mattew Ian Norridge (RN, MSC,
)Nurse practitioner From U.K

Preparing appropriate
specialist courses for post
qualification nurses

نماز و ناهار
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جلسه هشتم -پنجشنبه 97/7/26

پانل

تاالر دکترقریب

ساعت پانل 14/30 -15/30 :
موضوع پانل :آموزش هنر و فنی است که تجارب را تکرار می کند :نقش پرستاران در الویت های بهبود حاصل از
ارزیابی اثربخشی مراقبت های پرستاری در حین ترخیص و در منزل
خانم فضیلت آسا (کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران)

مسئول پانل

آقای دکتر جمال الدین بیگ جانی (استادیار ،دکترای آموزش پرستاری،دانشگاه ع.پ تهران)،
اعضاء پانل

خانم ها :زینب فدائی(دانشجوی دکتری پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران) ،سیده فاطمه
قاسمی (دانشجوی دکتری پرستاری،دانشگاه ع.پ تهران)

جلسه نهم -پنجشنبه 97/7/26

پانل

تاالر دکترقریب

ساعت پانل 15/30-16/30 :
موضوع پانلPediatrics Carditis Managment And Nursing Care :

مسئول پانل

خانم شیما زندیه (کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها :پروا تقی پور (دانشجوی کارشناسی ارشد کودکان ،دانشگاه ع.پ تهران) ،شیمازندیه

اعضاء پانل

(کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران) ،آقایان محمدکاویان (کارشناس ارشد آموزش
پزشکی ،دانشگاه ع.پ تهران) ،دکتر محمدتقی مجنون (فوق تخصص قلب اطفال ،دانشگاه ع.پ
تهران)
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پنجشنبه 1397/7/26

کارگروهی

سالن زنجیره امید

ساعت کارگاه 9 -11 :
موضوع کارگاه  :مراقبت آغوشی مداوم
مسئول کارگاه

مدرس

خانم دکتر ژیال میرالشاری (دانشیار ،دانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها  :زهرا گودرزی(کارشناس ارشد پرستاری کودکان ،دانشگاه ع.پ تهران) ،دکتر ژیال
میرالشاری (دانشیار ،دانشگاه ع.پ تهران) و آقای دکتر محمد حیدرزاده ( فوق تخصص
نوزادان ،رئیس اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت)

پنجشنبه 1397/7/26

کارگروهی

سالن زنجیره امید

ساعت کارگاه 11/30 -13 :
موضوع کارگاه  :گایدالین های نوزادان
مسئول کارگاه

مدرسین

خانم دکتر نسرین محمودی( هیئت علمی دانشگاه ع .پ زاهدان)
خانم ها زهرا اسکندری (کارشنارس ارشد  ،NICUدانشگاه ع.پ ایران) ،دکتر نسرین محمودی(
هیئت علمی دانشگاه ع .پ زاهدان)
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جمعه 97/7/27

جلسه اول
8 -8/30

جلسه دوم

تاالر دکتر قریب

تالوت قرآن کریم و خیر مقدم

جمعه 1397/7/27

8/30 -9

خانم دکتر ژیال میرالشاری

سخنران مدعو

دانشیاردانشگاه ع.پ تهران

پانل

جلسه سوم -جمعه 97/7/27

تاالر دکتر قریب
انتقال نوزاد

تاالر دکترقریب

ساعت پانل 9 -10/30 :
موضوع پانلThe Lung of Cardiopulmonary Bypass :
مسئول پانل

خانم محبوبه مردی(کارشناس ارشد پرستاری  ،دانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها :منیژه آهنی (کارشناس ارشد مراقبت های ویژه ،دانشگاه ع.پ تهران ) ،محبوبه

اعضاء پانل

مردی(کارشناس ارشد پرستاری  ،دانشگاه ع.پ تهران) ،آقایان دکتر علیرضا دهستانی (فوق
تخصص جراحی قلب کودکان ،دانشگاه ع.پ تهران) دکتر رضا شعبانیان ( فوق تخصص جراحی
قلب کودکان ،دانشگاه ع.پ تهران)
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پانل

جلسه چهارم -جمعه 97/7/27

تاالر دکترقریب

ساعت پانل 10/30 -12/30 :
موضوع پانلEducation strategy to have an eligible from university to hospital :
آقای علی بروجردی علوی (رئیس انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری ایران)

مسئول پانل

خانم ها  :منیژه آهنی (کارشناس ارشد مراقبت های ویژه ،دانشگاه ع.پ تهران) ،محبوبه
مردی(کارشناس

ارشد

پرستاری،

دانشگاه

ع.پ

تهران)،

دکتر

ژیال

میرالشاری

(دانشیار دانشگاه ع.پ تهران ) ،آقای علی بروجردی علوی (رئیس انجمن تکنولوژی گردش

اعضاء پانل

خون برون پیکری ایران )
)Frank Molloy(RN, MSC, Nurse practitioner From USA/U.K
)Stacy Darlene Marr(RN, MSC, Nurse practitioner From U.K
)Mattew Ian Norridge (RN, MSC, Nurse practitioner From U.K

11/00-11/30

پذیرایی و استراحت

جلسه پنجم -جمعه 97/7/27

پانل

تاالر دکترقریب

ساعت پانل12/30 -13/30 :
موضوع پانل :جنبه های مختلف کیفی  ICUهای اطفال در شرایط دشوار
مسئول پانل

خانم سعیده محمدعلیزاده رستگار(کارشناس ارشد مراقبت های ویژه ،دانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها :آزاده رحیمی (کارشناس ارشد مراقبت های ویژه ،دانشگاه ع.پ تهران) ،فرشته صادقی

اعضاء پانل

(کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه ،دانشگاه ع.پ تهران) ،سعیده محمدعلیزاده رستگار(کارشناس
ارشد مراقبت های ویژه ،دانشگاه ع.پ تهران) ،فریبا کشتکاران (کارشناس پرستاری ،دانشگاه
ع.پ تهران).

جلسه ششم
13/30-14/00
سخنران مدعو
14/00-14/30

تاالر دکتر قریب

جمعه 1397/7/27
آقای دکتر محمد زنوزی
هیئت علمی مرکز تحقیقات مغز و شناخت

Nursing Points in
developmental Neuroscience

وابسته به ستاد علوم شناختی
نماز و ناهار
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پانل

جلسه هفتم -جمعه 97/7/27

تاالر دکترقریب

ساعت پانل14/30 -15/30 :
موضوع پانل :مراقبت مکمل در پرستاری کودکان
مسئول پانل

خانم دکتر فاطمه عالیی کرهرودی (استادیار ،دانشگاه آزاد ع.پ تهران)
خانم ها :زهرا مسلمان کهخا ژاله (دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری،دانشگاه آزاد ع.پ تهران )،

اعضاء پانل

مرسا سادات میری جاغرق ( دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ،دانشگاه ع.پ مشهد)

جلسه هشتم -جمعه 97/7/27

پانل

تاالر دکترقریب

ساعت پانل15/30 -16/30 :
موضوع پانل :هم افزایی آموزش و بالین برای ارتقاء سالمت و مراقبت کودکان
مسئول پانل

خانم دکتر اعظم شیرین آبادی فراهانی(دکتری پرستاری ،دانشگاه ع.پ شهید بهشتی)
خانم ها  :راحله رزم آراء (کارشناس ارشد  ،NICUدانشگاه ع.پ شهید بهشتی) ،مرضیه

اعضاء پانل

مصیبی (کارشناس ارشد کودکان ،دانشگاه ع.پ شهید بهشتی) ،مریم مومنی اوریمی (
کارشناس ارشد  ، NICUدانشگاه ع.پ شهید بهشتی ) ،ترنم مومنی ( کارشناس ارشد آموزش
پزشکی ،دانشگاه ع.پ شهید بهشتی)

7

جمعه 1397/7/27

کارگروهی

سالن زنجیره امید

ساعت کارگاه 8/30 -10/30 :
موضوع کارگاه  :کنترل عفونت
مسئول کارگاه
مدرسین

خانم فاطمه اسفندیاری (سوپروایزر کنترل عفونت مرکز طبی کودکان)
خانم فاطمه اسفندیاری (سوپروایزر کنترل عفونت مرکز طبی کودکان)

جمعه 1397/7/27

کارگروهی

سالن زنجیره امید

ساعت کارگاه 10/30 -12 :
موضوع کارگاه  :روش های ارایه علمی
مسئول کارگاه

خانم دکتر مهناز سنجری (استادیار  ،دانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها :دکتر مهناز سنجری (استادیار  ،دانشگاه ع.پ تهران) ،مریم اعال (دانشجوی دکتری

مدرسین

آموزش پزشکی ،دانشگاه ع.پ ایران)

جمعه 1397/7/27

کارگروهی

سالن زنجیره امید

ساعت کارگاه 12 -14 :
موضوع کارگاه  :روش های ارتقاء خودمراقبتی جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی پرستار کودکان و خانواده ها
مسئول کارگاه

دکتر لیدا نیک فرید(استادیار ،دانشگاه ع.پ شهید بهشتی)
خانم ها :طاهره خان محمدزاده (کارشناس ارشد  ،NICUدانشگاه ع.پ تهران) ،دکتر لیدا نیک

مدرسین

فرید (استادیار ،دانشگاه ع.پ شهید بهشتی)
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جلسه اول

تاالر دکتر قریب

شنبه 97/7/28

7 -8

پیاده روی و پذیرایی صبحانه در پارک الله به مناسبت هفته سالمت زنان

8 -8/15

تالوت قرآن کریم و خیر مقدم

پانل

جلسه دوم -شنبه 97/7/28

تاالر دکترقریب

ساعت پانل8/15 -9/15 :
موضوع کارگاه :مسائل قانونی در ثبت گزارشات پرستاری در بخش های کودکان
مسئول پانل

خانم دکتر فاطمه حاجی بابایی (دکترای آموزش پرستاری،هیئت علمی دانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها :دکتر بتول پورابولی (دکتری پرستای ،دانشگاه ع.پ تهران) ،دکتر فاطمه حاجی بابایی

اعضاء پانل

(دکترای آموزش پرستاری،هیئت علمی دانشگاه ع.پ تهران) ،دکتر آناهیتا معصوم پور(دکتری
پرستاری ،دانشگاه ع.پ شهید بهشتی) ،تهمینه ناجی( کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران)
و آقای دکتر امین نیکومنظری (دکتری حقوق کیفری ،قاضی دادگستری)

جلسه سوم

تاالر دکتر قریب

شنبه 1397/7/28

اعضاء هیئت رئیسه  :خانم ها دکتربتول پورابولی ،دکتر لیدا نیک فرید ،لیال هاشمی
خانم فاطمه ترابی
9/15 -9/30

کارشناس پرستاری
دانشگاه ع.پ تهران

9/30 -9/45

بررسی تاثیر رایحه درمانی بر درد ناشی از بیماری
و پروسیجرهای درمانی در کودکان مقاله مروری

خانم سولماز رحمانی

بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد پرستاران

کارشناس پرستاری

در خصوص بررسی و سنجش درد نوزادان در

دانشگاه ع.پ تبریز

بیمارستان کودکان تبریز

خانم دکتر فاطمه ابراهیم پور
9/45 -10/00

دکتری پرستاری

کاربرد نظریه های پرستاری در مراقبت از کودکان

دانشگاه ع.پ تهران

9

پانل

جلسه چهارم -شنبه 97/7/28

تاالر دکترقریب

ساعت پانل 10 -11 :
موضوع پانلNursing Preceptorship: Connecting Practice & Education:
خانم دکتر شهال شهبازی(استادیار دانشگاه ع.پ تبریز)

مسئول پانل

خانم دکتر شهال شهبازی(استادیار دانشگاه ع.پ تبریز) ،آقایان دکتر محمد ارشدی بستان آبادی(

اعضاء پانل

استادیار دانشگاه ع.پ تبریز)
استراحت و پذیرائی

11/00 -11/30

شنبه 1397/7/28

جلسه پنجم

خانم دکتر افسانه ارزانی

11/30-12/00

دکتری پرستاری

سخنران مدعو

مراقبت خانواده محور و اجرای آن در
بخش مراقبت ویژه نوزادان

دانشگاه ع.پ بابل

جلسه ششم -شنبه 97/7/28

تاالر دکتر قریب

پانل

تاالر دکترقریب

ساعت پانل 12 -13 :
موضوع پانل :چالش های دانشجویا ن آموزش پرستاری در آموزش نظری و بالینی درس مادران و نوزادان و کودکان و
راهکارهای آن
مسئول پانل

خانم سیدفاطمه قاسمی (هیئت علمی دانشگاه ع.پ لرستان ،دانشجوی دکتری دانشگاه ع.پ
تهران)
خانم ها :پروین آستی(هیئت علمی دانشگاه ع.پ لرستان) ،زینب فدایی (دانشجوی دکتری

اعضاء پانل

پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران) ،دکتر اکرم سادات سادات حسینی (استادیار دانشگاه ع.پ تهران)
،دکتر کبری کرمی (استادیار دانشگاه ع.پ لرستان) ،دکتر فاطمه ولیزاده (استادیار دانشگاه ع.پ
لرستان)

10

تاالر دکتر قریب

1397/7/28 شنبه

جلسه هفتم

 لیال هاشمی، الهه نیک زینت متین، خانم ها دکتر فاطمه خوش نوای فومنی: اعضاء هیئت رئیسه
Nurses' experiences in pain management
of patients with a special look at children
in emergency departments
Health literacy and Relationship with
Child Caring Behaviors in mothers of
Hospitalized Children
Effect of a Supportive-Training
Intervention on Mother-Infant
Attachment
The effect of mucoadhesive gel containing
%1Satureja hortensis extract on the
severity of mucositis caused by
chemotherapy in children: A double–blind
clinical trial
نماز و نهار

11

خانم سمیه موالیی
کارشناس پرستاری

13/00-13/15

پ تهران.دانشگاه ع
خانم سمیه پوی
کارشناس پرستاری

13/15-13/30

پ گیالن.دانشگاه ع
خانم دکتر کبری روانبخش
دکتری پرستاری

13/30-13/45

پ تبریز.دانشگاه ع
خانم طاهره الوند نژاد
کارشناس پرستاری

13/45-14/00

پ تبریز.دانشگاه ع
14/00 -14/30

جلسه هشتم

تاالر دکتر قریب

شنبه 1397/7/28

اعضاء هیئت رئیسه  :خانم ها دکتر افسانه ارزانی ،زهرا دانشور عامری ،دکتر ژیال میرالشاری
خانم زهرا نجفی
15/00 -15/15

دانشجوی دکتری پرستاری

چالش های مشارکت پدران در مراقبت از نوزادان بستری
در NICU

دانشگاه ع.پ تهران
خانم دکتر پروانه عزت آقاجری
15/15 -15/30

دکتری پرستاری
دانشگاه ع.پ مراغه
خانم شیوا حاویزری

15/30 -15/45

کارشناش پرستاری
دانشگاه ع.پ تبریز
خانم سعیده سادات مرتضوی

15/45-16/00

کارشناس پرستاری
دانشگاه ع.پ همدان

16/00-16/15

Survey Of Health Literacy Of patients
Referred To Occupational Therapy
Clinics In Hamadan City

خانم لیال احمدی زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان کودکان

دانشگاه ع.پ تبریز

تبریز

کارشناس پرستاری
دانشگاه ع.پ تهران

16/30-16/45

Effect of Prenatal Counseling on Exclusive
Breastfeeding Frequency and Infant
Weight Gain in Mothers with Previous
Unsuccessful Breastfeeding : a
randomised controlled trial

میزان حمایت های پرستاری از دیدگاه مادران نوزادان

آقای علی پروهان
16/15-16/30

Exploring the consequences of culturally
sensitive care in pediatric nursing: A
qualitative study

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر
استرس شغلی پرستاران کودکان :مرور سیستماتیک
جمع بندی و نتیجه گیری

12

شنبه 97/7/28

کارگروهی

سالن زنجیره امید

ساعت پانل9 -14 :
موضوع پانلPost Pediatric Cardiac Intensive Care :
مسئول کارگاه

خانم محبوبه مردی (کارشناس ارشد پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها  :منیژه آهنی(کارشناس ارشد مراقبت های ویژه ،دانشگاه ع.پ تهران) ،محبوبه
مردی(کارشناس ارشد پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران) ،دکتر ژیال میرالشاری (دانشیار دانشگاه ع.پ

مدرسین

تهران ) ،آقای دکتر بهداد قریب (فلوشیپ  ICUدانشگاه ع.پ تهران)
)Frank Molloy(RN, MSC, Nurse practitioner From USA/U.K
)Stacy Darlene Marr(RN, MSC, Nurse practitioner From U.K
)Mattew Ian Norridge (RN, MSC, Nurse practitioner From U.K

شنبه 97/7/28

کارگروهی

سالن Skill Lab

ساعت پانل9 -13 :
موضوع پانل :احیای قلبی -ریوی نوزاد
مسئول کارگاه

خانم اکرم دبیریان( کارشناس ارشد کودکان ،دانشگاه ع.پ شهید بهشتی)
خانم ها  :فاطمه شهباز حسینیه ( کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ شهید بهشتی) ،راحله رزم آراء

مدرسین

( کارشناس ارشد  ، NICUدانشگاه ع.پ شهید بهشتی ) ،مرضیه مصیبی (کارشناس ارشد
کودکان ،دانشگاه ع.پ شهید بهشتی ) ،فاطمه مغنی قرقی (کارشناس پرستاری ،دکتری آناتومی،
دانشگاه ع.پ شهید بهشتی) ،الهام موسوی نسب (کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،دانشگاه ع.پ
شهید بهشتی ) ،ترنم مومنی (کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،دانشگاه ع.پ شهید بهشتی)

13

جلسه اول

یکشنبه 97/7/29

8 -8/15

تاالر دکتر قریب

تالوت قرآن کریم و خیر مقدم
پانل

جلسه دوم -یکشنبه 97/7/29

تاالر دکترقریب

ساعت پانل 8/15-9/15 :
موضوع پانل :رتینوپاتی نوزاد نارس و نقش پرستار در آن
مسئول پانل

خانم دکتر راضیه سنگسری (فوق تخصص نوزادان ،دانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها :سمیه امامقلی (کارشناس ارشد  ،NICUدانشگاه ع.پ تهران) ،نسرین بیاتی

اعضاء پانل

(کارشناس ارشد  ،NICUدانشگاه ع.پ تهران) ،ماهرخ گلدوست (کارشناس پرستاری،
دانشگاه ع.پ تهران)

جلسه سوم

یکشنبه 1397/7/29
خانم زهرا جعفری

9/15-9/30

دانشجوی دکتری پرستاری

تاالر دکتر قریب

مطالعه نیازهای والدین در بخش مراقبت ویژه نوزادان:
یک مرور سیستماتیک

دانشگاه تربیت مدرس
9/30 -9/45

زهره عراقی

بررسی تأثیر مشاوره تلفنی بر تداوم انحصاری تغذیه

کارشناس ارشد NICU

با شیر مادر در مادران با نوزاد متولد شده  34-36هفته

دانشگاه ع.پ مشهد

در بیمارستان بنت الهدی بجنورد در سال 1396

جلسه چهارم -یکشنبه 97/7/29

پانل

تاالر دکترقریب

ساعت پانل 9/45-11 :
موضوع پانلTPN :
مسئول پانل
اعضاء پانل
11/00 -11/30

خانم دکتر سعیده راوی (متخصص داروسازی بالینی ،دانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها :دکتر سعیده راوی (متخصص داروسازی بالینی ،دانشگاه ع.پ تهران)  ،ساناز شراری
( کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران)
استراحت و پذیرایی

14

جلسه پنجم -یکشنبه 97/7/29

پانل

تاالر دکترقریب

ساعت پانل11/30 -14 :
موضوع پانل :احیای قلبی -ریوی کودک
مسئول پانل

آقای دکترمیثم شریف زاده (فلوشیپ  ،ICUدانشگاه ع.پ تهران)
خانم ها :منیژه آهنی (کارشناس ارشد مراقبت های ویژه ،دانشگاه ع.پ تهران) ،مریم بخشندی

اعضاء پانل

(کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران) ،ویدا تلیکانی (کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ
تهران ) ،فریبا چلویی(کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران )  ،ساناز شراری (کارشناس
پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران ) ،مریم شهریاری (کارشناس پرستاری ،دانشگاه ع.پ تهران)

14/00-14/30

14/30

نماز و نهار

اختتامیه در سالن شماره یک

15

1397/07/26 برنامه پوستر روز پنج شنبه
عنوان مقاله
The effect of kangaroo mother care on mental health of mothers with
premature infants
 تکاملی-تاثیر مشارکت مادر در مراقبت نوزاد نارس بر ارتقا رشد کوتاه مدت و برآیندهای عصبی
HPV Immunization challenges in adolescents
Mothers’ Cultural Beliefs about Weaning: A Cross-Sectional Study
The study of the effectiveness of education for mothers of children
admitted to infectious diseases in the Tabriz Children's Hospital
امدیریت درد در نوزادان و کودکان با استفاده از روشهای غیردارویی
Randomized controlled trial of Triple P for parents of children with asthma
or eczema: Effects on parenting and child behavior.
The effect of infant massage and prone position on heart rate and blood
Oxygen saturation level in preterm neonates: A randomized controlled trial
بررسی ارتباط بین عفونت های بیمارستانی و گروه های خونی در بیماران بستری در بیمارستان های
1396-1391 شهرستان شوشتر در سال های

نام ونام خانوادگی

ردیف

دکترافسانه ارزانی

1

سمیه امامقلی

2
3
4

ج

دکترپرستو اوجیان
زهرا جنت علیپور
مهناز ابراهیمی

5

مهناز احمدی

6

دکترسیداحسان اسدی

7

دکتراعظم الملوک الساق

8

محدثه ایزی

9

حضور خانواده در طی عملیات احیاء و روشهای تهاجمی در بخش مراقبتهای ویژه اطفال

مریم آبکتی

گایدالین های پرستاری و لزوم بومی سازی برای استفاده در بالین
Determine the causes of poisoning in children presented to the emergency
pediatric of Shahid Sadoughi hospital in Yazd
Impact of Instructions on the Developmental Status of Premature Infants
on the Clinical Practice of Neonatal Intensive Care Unit (NICU )Nurses

فضیلت آسا

10
11

فاطمه باغی

12

فاطمه بخشی

13

 کندو کاوی در علت شناسی افزایش آمار: سوء رفتار با کودکان

فهیمه بهجت ذوالپیرانی

Family-oriented nursing in children with leukemia
تاثیر کار گروهی در بخش مراقبت ویژه نوزادان بر کاهش عفونت های ناشی از مراقبین بهداشتی

فرخنده بهزادی

14
15
16

بررسی عملکرد ارتباطی پرستاران و رضایت از نحوه ارائه مراقبت از دیدگاه مادران نوزادان بستری در
بخش های پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان
Reviewing the effect of chamomile mouthwash in the prevention of oral
mucositis caused by chemotherapy in Iranian children with acute
lymphoblastic leukemia
Pain management in neonatal intensive care units: a qualitative study
 نگرش و عملکرد والدین در رابطه با آموزش پیشگیری از سوء رفتار جنسی به کودکان،بررسی آگاهی
دبستانی

نسرین بیاتی
دکتربتول پورابولی

17

فاطمه پوردقت کار

18

دکترزهرا هادیان شیرازی

19

پروین تترپور

20

بررسی اثر بخشی بازی های کامپیوتری و ویدویی بر عملکرد جسمانی کودکان مبتال به فلج مغزی مقاله مروری

فاطمه ترابی

Assessment of parental stress among parents of children with cancer
سالمت کودکان
Clinical Audit of Parenteral Nutrition-related nursing Care in Tabriz
University of Medical Sciences NICU

فرشته جواهری

21
22
23

16

رضا حیدری فر
فاطمه خاصی پور

24

برنامه پوستر روز جمعه 1397/07/27
ردیف

نام ونام خانوادگی

1

سمیه پوی

عنوان مقاله

The Effects of Acupressure on Physiological Indicators of Pain in Children
Undergoing Tonsillectomy: A Randomized, Single-Blind, Placebo-Controlled
Trial Study
تداوم مراقبت :یک الزام برای پرستاری کنونی در حیطه ی سالمت کودک و خانواده

2

نازیال خلیل زاده

3

فریبا خلیلی

اعتقادات فرهنگی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه در زمینه درمانهای
سنتی برای کودکان مبتال به گاستروانتریت

4
5
6

زهرا دانشور عامری

تأثیر پیالتس قبل از شیردهی برمیزان اضطراب مادران و پاسخ های فیزیولوژیک نوزادان

نازی دزواره ای

روش کم تهاجهی در اجرای سورفکتانت :رویکردی نوین در درمان سندرم دیسترس تنفسی نوزاد نارس

ناهید دهخدا

بررسی تاثیر ارتباط اعضای خانواده بر میزان پرخاشگری در کودکان  3تا  6سال
A Pilot Study on Assessing the Mothers' Perception of How to Manage the Pain
of Neonates Admitted to the Neonatal Intensive Care Unit
Explaining the social component of adolescent spiritual health :meaningful
connectedness and meaning to life
Neonate's Mortality prediction in Ghaem hospital of mashhad according two
prediction model
Evaluation of prevalence and factors affecting hypothyroidism in newborn
infants Shahriar city from 1394-1397
Association Admission Events in NICU with Developmental State of One- yearold children with the History of Prematurity in Ardabil ( )2015

7

ام البنین رحیمی

8

نغمه رزاقی

9

آرامش رضاییان

10

سمیه زندیه

11

زهرا سرداری سیار
مهسا سلمانی

12
 13محمداقبال حیدری

بررسی تاثیر مداخالت غیر دارویی بر کیفیت خواب کودکان مبتال به لوسمی مقاله مروری
بررسی اثر بخشی مداخالت روانشناختی خانواده محور در کودکان مبتال به فلج مغزی مطالعه مروری
بررسی تأثیر آموزش از طریق خانواده و همتا بر خود مراقبتی نوجوانان مبتال به دیابت نوع یک در بیمارستان
مرکز طبی

14

ندا سلیمی

15

پریسا شاکر

16

نازنین شاهدی جوقان

17
18

ماریا شعبانی راد

خودمراقبتی در بیماران تحت شیمی درمانی در بخشهای کودکان

امیرحسین شفیقی

بررسی تاثیر دوره های ورزشی بر سطح هورمون رشد در کودکان

مریم شکوری پور قاسم
آبادی

بررسی ارتباط .بین سوگ.مزمن و اعتقادات مذهبی در مادران کودکان مبتال.به بیماری های مزمن در
بیمارستان مرکز طبی کودکان

20

الهیار شهنوازی

21

دکترطاهره صادقی

Evaluation of the quality of life of mothers with thalassemic children
بررسی تاثیر برنامه آموزشی-حمایتی-مراقبتی مادر بر درد و میزان گریه ناشی از درد کولیک شیرخواران5-1
ماهه

22

مریم خواجه

23

ژیال صانعی پور

24

الهه نایب لویی

19

Performance Compatibility of NICU Nurses in Blood Culture Procedure
تعیین اثربخشی آموزش مهارت های خود مراقبتی بر اعتماد به نفس و کیفیت زندگی کودکان  8-12سال
دارای استوما بیمارستانهای منتخب شهر تهران ،سال 1395

مقایسه تاثیر آشیانه ووضعیت دهی بر میزان درد و معیارهای فیزیولوژیک نوزادان ترم بعد از اعمال جراحی
Nursing Information Systems: A New Approach to Improvement of Nursing
Care
مراقبت کانگورویی مراقبتی ارزان  ،در دسترس و آرامش بخش

17

برنامه پوستر روز شنبه 1397/07/28
ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان مقاله

1
2

پروین علی محمدی

بررسی استراتژی های کاهش خطاهای دارویی در بخش های کودکان

مریم علیجانی

3

فاطمه فتح الهی
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