
 

 

 ایران -، اصفهان1401خرداد  25

 سمت ارائه دهنده محتوا ساعت برنامه

 8-8:10 
تالوت آیاتی از کالم 

 و سرود ملی  اهلل قرآن
-  

 8:10-8:20 
افتتاحیه و سخنرانی 

 دبیر علمی همایش

 دکتر مریم کیانپور

رییس مرکز 

تحقیقات مراقبت 

های پرستاری و 

مامایی و دبیر 

 علمی همایش

 بیانیه آغازین 8:20-8:40 

 دکتر شاهین شیرانی

ریاست دانشگاه 

علوم پزشکی 

اصفهان و رییس 

 همایش

 8:40-9 
های پژوهش در چالش

 19پاندمی کووید 

 دکتر منصور سیاوش

معاونت تحقیقات 

و فناوری دانشگاه 

علوم پزشکی 

 اصفهان 

 9:30-9 سخنرانی جامع

تهویه تهاجمی و 

مراقبت تنفسی در 

بیماران بستری در 

 بخش های ویژه

 
 

 دکتر سعید عباسی

استاد گروه 

بیهوشی و 

های ویژه مراقبت

دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان



 

 

 سمت ارائه دهنده محتوا ساعت برنامه

 9:30– 10 سخنرانی جامع

های مراقبت چالش 

پرستاری در بحران 

19کووید    

 دکتر محمد میرزابیگی

رییس سازمان 

نظام پرستاری 

 کشور

 10 – 10:15 استراحت

 10:15 – 10:45 سخنرانی جامع

بررسی خصوصیات 

های و روش 19کووید

  مولکولی تشخیصی

 دکتر مجید خیرالهی

دانشیار گروه 

ژنتیک و بیولوژی 

دانشکده  مولکولی

دانشگاه پزشکی 

علوم پزشکی 

 اصفهان

 10:45 – 11:15 سخنرانی جامع
بارداری و زایمان در 

19پاندمی کووید    

 دکتر محبوبه والیانی

استادیار گروه 

مامایی و 

بهداشت باروری 

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی 

 اصفهان

 

 

 



 

 

 سمت ارائه دهنده محتوا ساعت برنامه

ارائه خالصه مقاالت 

 برگزیده

11:30 – 11:15 

مراقبت گذار: حلقه 

مفقوده سیستم درمان 

در مدیریت بیماران 

طوالنی  19کووید 

مطالعه  یک :مدت

 کیفی

 دکتر احمدرضا یزدان نیک

استادیار گروه 

پرستاری مراقبت 

های ویژه 

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی 

 اصفهان

11:45 – 11:30 

ارزیابی دوره کوتاه 

در مدت بازتوانی ریوی 

بیماران بهبودیافته 

از بخش  19کووید 

 مراقبتهای ویژه

 دکتر وجیهه آتشی

استادیار گروه 

سالمت 

بزرگساالن 

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی 

 اصفهان

12 -11:45   

بررسی یافته های 

CT  در کودکان مبتال

یک مطالعه  :به کرونا

 مروری

دکتر حمیدرضا خوش نژاد 

 ابراهیمی

دانشیار گروه 

طب اوژانس 

دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 



 

 

 سمت ارائه دهنده محتوا ساعت برنامه

12-12:15 

تجارب ماماها از ارائه 

خدمات سالمت 

باروری به زنان در 

 19 پاندمی کووید

 دکتر نفیسه السادات نکویی

استادیار گروه 

مامایی و 

بهداشت باروری 

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی 

 اصفهان

12:30 – 12:15 

بررسی مشخصات 

بالینی پیش بینی 

 کننده
Reverse 

transcription-

PCR 
مثبت در بیماران 

19بستری کووید   

 دکتر زهرا کامیاب

استادیار گروه 

پزشکی خانواده 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 رفسنجان

 :1پانل

های ارائه چالش 

خدمات بالینی در 

  19پاندمی کووید 

12:30-13 - 

 نلااعضای پ

 دکتر احمدرضا یزدان نیک

 دکتر سعید عباسی

 دکتر مجید خیرالهی

 دکتر حمیدرضا خوش نژاد

 دکتر کیانا شیرانی

 



 

 

 سمت ارائه دهنده محتوا ساعت برنامه

 - - - 14-13 استراحت-ناهار-نماز

 14:30-14 سخنران جامع

مروری بر جنبه های 

اخالقی در پاندمی 

 19کووید 

  یدکتر احسان شمسی گوشک

دانشیار اخالق 

 دانشگاه  پزشکی

علوم پزشکی 

تهران. عضو 

کارگروه اخالق و 

 WHOکووید 

ارائه خالصه مقاالت 

 برگزیده

14:45 – 14:30 

بررسی رابطه پریشانی 

اخالقی و استرس 

حرفه ای پرستاران 

دانشگاه علوم پزشکی 

تهران در مراقبت از 

، 19بیماران کووید 

 1400سال 

 دکتر فاطمه بهرام نژاد

استادیار گروه 

پرستاری 

های ویژه مراقبت

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

14:45-15 

تبیین تجارب 

پرستاران از نقش 

ای در پاندمی مشاوره

: مشاوره و 19کووید 

های بحران رفع نگرانی

 در خانه 19کووید 

 دکتر محبوبه نم نباتی

دانشیار گروه 

پرستاری نوزادان 

و کودکان 

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی دانشگاه 

شکی علوم پز

 اصفهان

 15:15-15 استراحت



 

 

 سمت ارائه دهنده محتوا ساعت برنامه

15:15-15:30 

-کیفیت زندگی حرفه

ای در پرستاران ایرانی 

خط مقدم مبارزه با 

: مطالعه 19کووید 

توصیفی مقطعی چند 

 مرکزی

 دکتر فخرالدین تقی نژاد

دکترای تخصصی 

 پرستاری 

مرکز توسعه 

تحقیقات بالینی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

15:30-15:45 

مراقبت  یهاچالش 

 مارانیب یپرستار

از  19-دیمبتال به کوو

پرستاران در  دگاهید

مطالعه  کی: رانیا

 یفیتوص یفیک

 دکتر شیما صفازاده

استادیار گروه 

های ویژه مراقبت

پرستاری 

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی 

 اصفهان

 :2پانل

های اخالقی چالش 

ارائه خدمات بالینی 

کووید  در پاندمی

19 

15:45-16:15  

 اعضا پانل

 دکتر محسن شهریاری

 کشاورزیان دکتر امیر

 دکتر غالمرضا خیرآبادی

 دکتر موسی علوی

 

 


