
 
 

 

 ایران -، اصفهان1401خرداد  26

 

 سمت ارایه دهنده محتوا ساعت برنامه

 8-8:10 
از کالم اهلل مجید تالوت آیاتی 

 و سرود ملی
  

 پیام رییس دانشکده 8:10-8:30 

 دکتر مسعود بهرامی

رییس دانشکده 

 پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

خالصه مقاالت  ارائه

 برگزیده

8:30-8:45 

عوامل مرتبط با قصد انجام 

رفتارهای پیشگیری کننده از 

در میان کودکان  19کووید

مبتال به بیماری قلبی 

مادرزادی : کاربرد تئوری 

 انگیزش محافظت

 دکتر علیرضا احمدی

دانشیار گروه قلب 

کودکان دانشکده 

پزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان

8:45-9 

بررسی عوارض نوزادی به 

در  19دنبال عفونت کووید 

بیماران باردار مبتال به کرونا 

 در شهر اصفهان

 دکتر مریم اله دادیان

استادیار گروه مامایی 

دانشکده پرستاری و 

مامایی دانشگاه آزاد 

 اسالمی فالورجان

 سخنرانی جامع

 
9:30- 9 

بارداری پرخطر در پاندمی 

  19کووید 

 دکتر الهه زارعان

و  دانشیار گروه زنان

مامایی دانشکده 

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی  

 اصفهان



 
 

 

 سخنرانی جامع

 
10- 9:30 

سالمت روان کارکنان 

بهداشتی در پاندمی کووید 

19  

 دکتر غالمرضا خیرآبادی

 استاد روانپزشکی

 دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 10:00 -10:15 استراحت

 جامع سخنران

 
10:45- 10:15 

تغییرات سبک زندگی 

کودکان و نوجوانان در کووید 

19 
 

 دکتر سرور آرمان

گروه استاد 

دانشکده  روانپزشکی

 پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی  

 اصفهان

 سخنرانی جامع

 
11:15- 10:45 

 روند تغییرات درمان در کووید

19 
 

 کیانا شیرانیدکتر 

استادیار گروه 

های عفونی و بیماری

 گرمسیری دانشکده

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی  

 اصفهان

 

 

 



 
 

 

 11:15 -11:45 سخنرانی جامع

تهویه غیرتهاجمی و مراقبت 

تنفسی در بیماران سرپایی و 

 بخش

 دکتر فرزین غیاثی

استادیار گروه ریه 

داخلی دانشکده 

 پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

ارائه خالصه مقاالت 

 برگزیده

11:45-12 

آموزش پرستاران بررسی تاثیر

در دوران همه گیری  

COVID-19  با استفاده از

برنامه تلفن همراه در مورد 

مراقبت از بیماران متصل به 

 بالون پمپ داخل آئورتی

 دکتر مریم اقبالی

استادیار گروه 

های پرستاری مراقبت

ویژه دانشکده 

 پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

12-12:15 

بررسی و مقایسه نظرات 

دانشجویان دانشکده پرستاری 

آموزش مجازی  و مامایی از 

 19ووید در پاندمی ک

 دکتر شهال ابوالحسنی

استادیار گروه سالمت 

دانشکده بزرگساالن 

 پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

12:15-12:30 

و تعیین اثربخشی طراحی 

اپلیکیشن آموزشی جهت خود 

مراقبتی بیماران مبتال به 

 پس از ترخیص 19کووید 

دکتر رفعت رضاپور نصر 

 آباد

استادیار گروه 

مدیریت روانپرستاری 

دانشکده پرستاری و 

 مامایی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی



 
 

 

 : 1پانل

های آموزش در چالش

 19پاندمی کووید 

 

12:30-13  

 اعضای پانل

 دکتر اطهره امید

 اعرابیدکتر اکرم 

  دکتر حمید رحیمی

 دکتر ماهرخ کشوری

 

 14-13 استراحت-ناهار-نماز

ارائه خالصه مقاالت 

 برگزیده

14-14:15 

واکاوی تعیین کننده های 

سازگاری زنان با تغییرات پس 

از زایمان در پاندمی کرونا: 

 یک مطالعه کیفی

 دکتر مهناز نوروزی

دانشیار گروه مامایی 

و بهداشت باروری 

دانشکده پرستاری و 

 مامایی

دانشگاه علوم پزشکی  

 اصفهان

14:15-14:30 
چالش های مرتبط با ارائه ی 

خدمات بیمارستانی به زنان 

 19بارداری در کووید 

 دکتر زهرا محبی دهنوی

دانشجوی دکترای 

بهداشت باروری 

دانشکده پرستاری و 

 مامایی

دانشگاه علوم پزشکی  

 اصفهان

 

 

 



 
 

 

14:30-14:45 

راهبردهای مقابله ایمن 

پرستاران شاغل در مراقبت از 

: 19-بیماران مبتال به کووید

 یک مطالعه کیفی

 دکتر امراله ابراهیمی

دانشیار گروه 

روانشناسی سالمت 

دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

 15-15:15 استراحت

 :2پانل 

های خدمات چالش

باروری در پاندمی 

 19کووید 

15:15-15:45 
 

 اعضای پانل

 دکتر شهناز کهن

 دکتر اشرف کاظمی

 دکتر مرجان بیگی

 بهروز کلیدری دکتر

 

 16 - 16:15  بیانیه پایانی و اختتامیه

 


