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 20/2/1397مورخ   همایش تاپپذیرفته شده لیست مقاالت 

 وضعیت پذیرش عنوان مقاله اسامی ردیف

 -نجفی مجید -پور صفایی اهلل روح -صادقی حاجی سمیرا -کریمی زینب 1

 نیا تابش زهرا -باقری سکینه -زارعی زهرا -پریزاد احمد

 پزشکی علوم دانشگاه اساتید توانمندسازی های برنامه در کننده شرکت علمی هیأت اعضای دیدگاه

 96 و 95 سالهای طی شده اجرا کارگاههای به نسبت قم

 سخنرانی

 دانشجویان و مربیان دیدگاه از عرصه در پرستاری بالینی آموزش در شیپ منتور طرح چالشهای طاهری لیال -حیدری سعیده -گائینی مینا 2

 کیفی مطالعه یک:پرستاری

 سخنرانی

 -رحیمیان حاجی حسین محمد -اسکندری نرگس -نصراللهی زهرا 3

 رضائی محسن

 سخنرانی کیفی مطالعه یک: مدرس معنوی سالمت های شاخص

زهرا  -ناهید مهران -ساره باکویی -هدی احمری طهران-مرضیه رئیسی  4

 سعیده حیدری -عابدینی

 استاد وظایف تحصیلی، راهنمایی و مشاوره به نسبت قم پزشکی علوم دانشگاه مشاور اساتید نظرات

 آن های حیطه و مشاور

 سخنرانی

 سخنرانی کیفی مطالعه یک: دانشجویان دیدگاه از تحصیلی مشاور اساتید با دانشجویان ارتباط بر موثر عوامل اسکندری نرگس -احمدی اکبر علی 5

 دانشگاه دندانپزشکی دانشکده به کننده مراجعه بیماران رضایتمندی میزان بر موثر عوامل بررسی کاشانی زهرا  -صادقی حاجی سمیرا 6

 جامعه نیازهای پاسخگوبه پزشکی آموزش راستای در ضروری گامی: قم پزشکی علوم

 سخنرانی

 سخنرانی پزشکی دانشجویان توسط استادان ارزشیابی نمره بر موثر عوامل بررسی پور صفائی اهلل روح -آقاعلی محمد 7

 سخنرانی قم پزشکی علوم دانشجویان در آن با مرتبط عوامل برخی و تحصیلی فرسودگی شیوع بررسی خیراللهی فاطمه -ارسنگ شهرام -شاد شریف فاطمه 8

 سیامک -نژاد کاشانی مهدی - فرهادلو اله روح -مسعود پرورش محمد 9

 محبی

 پیش اورژانس های تکنسین نگرش و آگاهی بر سخنرانی روش با سناریو بر مبتنی آموزش اثر مقایسه

 سینه قفسه ترومای مصدومین با برخورد در قم شهر بیمارستانی

 سخنرانی

 علوم دانشگاه دانشجویان در تحصیلی عملکرد و تحصیلی سازگاری فراشناختی، راهبردهای ارتباط عباسی محمد -مسلمی زهرا -قمی مهین -محمدی داود سید 10

 قم پزشکی

 سخنرانی

 تحصیل به شاغل پزشکی دانشجویان در یادگیری اضطراب با تحصیلی خودکارآمدی بین همبستگی زاده قاسم محمدجواد -محبی سیامک -محمدی محمدجواد 11

 1395 سال در قم واحد اسالمی آزاد دانشگاه در

 سخنرانی

 بهداشت دانشجویان رضایتمندی و یادگیری بر تیم، بر مبتنی یادگیری روش کارگیری به ارزیابی پور صفایی اله روح -راهبر احمد -پور قارلی اله ذبیح -محبی سیامک 12

 ارتباطات و بهداشت آموزش درس در عمومی

 سخنرانی
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 سخنرانی قم پزشکی علوم دانشگاه در علمی هیات اعضا روی پیش های چالش نیا خلجی زهره دکتر ،اسکندری نرگس دکتر 13

 دانشجویان رضایت و یادگیری بر "وارونه کالس" و سخنرانی تدریس شیوه دو تاثیر ی مقایسه یوسفی مجید سید  - یوسفی سادات محبوبه 14

 1396 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه پرستاری

 سخنرانی

 پوستر 1396ارزیابی دانش دانشجویان علوم پزشکی قم در خصوص حقوق بیمار در سال  سید حسن عادلی -سیامک محبی -زهرا روشن روش -سارا افشاری 15

 دانشجویان سایر و درخشان استعداد دانشجویان در مسئله حل شیوه و یادگیری سبکهای مقایسه مریم لطیف -زینب کریمی -سمیه مومنیان -عباسی محمد دکتر 16

 قم پزشکی علوم دانشگاه

 پوستر

 پوستر 1396 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه در پژوهش به نسبت دندانپزشکی دانشجویان نگرش بررسی کسایی مسیح - محبی سیامک - پور علی خدیجه -ندوشن جعفری زهرا 17

 -ندوشن علیپور خدیجه -صادقی حاجی سمیرا -ندوشن جعفری زهرا 18

 محبی سیامک

 علوم دانشگاه علمی هیئت اساتید دیدگاه از دندانپزشکی دانشجویان تحصیلی وضعیت ارزیابی

 1396 سال در قم پزشکی

 پوستر

 پوستر پرستاری دانشجویان تجارب: بیمار به آموزش راه سد نامتناسب، آموزشی ریزی برنامه جودکی کوروش -عباسی محمد دکتر 19

 دانشگاه دانشجویان دیدگاه از اساتید و دانشجویان بین ارتباط بر  استاد فردی های شایستگی تاثیر راهبر احمد -راهبر شاهرخ -محبی سیامک -پور قارلی اله ذبیح 20

 قم پزشکی علوم

 پوستر

 محمد -زاده آب آب شیما -حیدری فاطمه -فارسانی اسالمی محسن 21

 فارسانی اسالمی تارا -کریمیان فاطمه -حیدری مریم -احمدی امین

 پوستر آناتومی یادگیری در موبایل های اپلیکیشن نقش

 مدل اساس بر درس طرح مورد در قم پزشکی علوم دانشگاه علمی هیأت اعضای نگرش بررسی دشتی زهرا -محبی سیامک -رمضانی طاهره -راد شریفی غالمرضا 22

 آموزش تضمین

 پوستر

 کارمندان و علمی هیئت اعضای در پاتریک کرک الگوی اساس بر سنجی علم کارگاه تأثیر بررسی دشتی زهرا  -پور قارلی اله ذبیح -رمضانی طاهره -یکتا صادقی طاهره 23

 قم پزشکی علوم دانشگاه

 پوستر

 -کمپانی ریحانه -اجتهادی سجاد -محبی سیامک -روش روشن زهرا 24

 مقدم شریفی سروش

 دانشجویان دیدگاه از علمی هیأت اعضای ای حرفه اخالق با بالینی و آموزشی عملکرد انطباق ارزیابی

 1397 سال در قم واحد  اسالمی آزاد و  قم پزشکی علوم دانشگاه در دستیار و کارورز

 پوستر

-ابوالقاسمی سارا -سعادتوند آتنا -آبادی نوش زهرا -محمدی سمیه 25

  محبی سیامک -بشارتی مهسا

 پوستر 1394 سال در قم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان در اینترنت به وابستگی میزان بررسی

 پوستر 1396 سال در خالق آموزش جو خصوص در قم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان دیدگاه ارزیابی محبی سیامک - نیلوفرارادست -ندوشن جعفری زهرا  -دهقانی حسین 26

 مطالعه یک مسأله؛ حل بر مبتنی تدریس روشهای از استفاده به پزشکی علوم آموزش نظام توجه لزوم ایزدخواه سادات فاطمه -احمدی زهره 27

 مروری

 پوستر
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 سادات فاطمه -پور حسینعلی عباس -قزوینیان لیال -احمدی زهره 28

 باقری سکینه -فر محقق مجید -ایزدخواه

 علوم دانشگاه اساتید درس طرح جامع سامانه در شده ثبت دروس یادگیری های حیطه ارزیابی

 1397 سال در قم پزشکی

 پوستر

 پوستر اهوازی عباس بن علی نگاه در طب آموزش گانۀ پنج روشهای فاطمه نوجوان 29

 علوم دانشگاههای در مجازی آموزش برتوسعه مروری: آموزشی نظام در نوآوری و تحول برنامه احمدی زهره -ایزدخواه السادات فاطمه 30

 کشور پزشکی

 پوستر

 پوستر کیفی مطالعه یک: دانشجویانی دیدگاه از اساتید ارزشیابی های چالش اعظمی مهناز -امیدرضایی -اسکندری نرگس -بیان نیک مهدی 31

 پوستر اساتید ارزشیابی روند اصالح جهت دانشجویان پیشنهادات بیان نیک مهدی  -رضایی امید -اسکندری نرگس - اعظمی مهناز 32

 پوستر پزشکی مجازی آموزش در تحول برای مسیری 2وب اسکندری نرگس -رحیمی حانیه 33

 پوستر دانشجویان یادگیری و یاددهی فرآیند در تکوینی ارزشیابی های دستاورد و فواید اسکندری نرگس -حسنی ریحانه 34

 -نژاد سراجی محمدمهدی -نادری امیرحسین -مقدم شریفی سروش 35

 محبی سیامک

 رشته به نسبت قم پزشکی علوم دانشگاه پایه علوم مقطع پزشکی رشته دانشجویان نگرش ارزیابی

 شغلی آینده و تحصیلی

 پوستر

 جواد -عادلی حسن سید -راهبر احمد -پور قارلی اله ذبیح -فتحی اعظم 36

 محبی سیامک -الهی حکیم

 عوامل و قم پزشکی علوم دانشگاه تحصیل به شاغل دانشجویان پژوهشی خودکارآمدی میزان بررسی

 آن با مرتبط

 پوستر

 -ایزدخواه سادات فاطمه -قرقانی پور قارلی اهلل ذبیح -احمدی زهره 37

 راهبر احمد-محبی سیامک

 بهداشت دانشکده  آموختگان دانش و دانشجویان دید از عمومی بهداشت گروه درونی ارزیابی

 95سال در قم پزشکی علوم دانشگاه

 پوستر

 فاطمه -افراشته سیما -محمدصالحی نرگس -شاد شریف فاطمه 38

 محمدبیگی ابوالفضل -خیراللّهی

 چهارم سال دختر آموزان دانش خواب کیفیت و کنکور اضطراب با هیجانی هوش همبستگی ارزیابی

 قم شهر دبیرستانی

 پوستر

 -خیراللّهی فاطمه -افراشته سیما -صراف -محمدصالحی نرگس 39

 محمدبیگی ابوالفضل

 قم پزشکی علوم دانشجویان در آن به وابسته ومتغیرهای فراغت اوقات گذراندن چگونگی بررسی

 1394درسال

 پوستر

 سال در آن با مرتبط عوامل و قم شهر دانشگاهی پیش مقطع آموزان دانش در امتحان اضطراب بررسی محبی سیامک -زیار برمه سامان -الهی حکیم جواد -فتحی اعظم 40

1395 

 پوستر

 پوستر دانشجویان در اولیه ناسازگار های طرحواره و دلبستگی های سبک بین همبستگی اکبری اله ولی -نژاد رحمتی پروین -محمدی داود سید 41

 مهسا -مسعود پرورش محمد -نژاد کاشانی مهدی - فرهادلو اله روح 42

 حسینی محمد حاجی

 پیش تریاژ در پرستاری دانشجویان عملکرد و آگاهی بر  سازی شبیه روش به آموزش تأثیر بررسی

 بیمارستانی

 پوستر

 پوستر هیأت اعضای و دانشجویان دیدگاه از قم پزشکی علوم دانشگاه های کتابخانه خدمات کیفیت بررسی محمدی اکبر -بختیاری عبدالحسین -یارمحمدی مسعود - اباذری زهرا 43
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 کوال لیب مدل اساس بر علمی مطلق

 فاطمه -یاری اباذر -احمدی امین محمد -کریمیان فاطمه  -حیدری مریم 44

 حیدری

 پوستر دانشجویان یادگیری فرایند در( موبایل های اپلیکیشن) نوین شیزموآ ژیتکنولو تاثیر

 محتوای با دروسی در دانشجویان یادگیری بر TBL تیم بر مبتنی تدریس روش اثربخشی ارزیابی شفیعی علی سید 45

 زیاد( تحلیلی) استداللی

 پوستر

 و فردی شیوه دو به طرحی پرستاران به الکتروشوک دستگاه با کار آموزش دوره اثربخشی مقایسه افرا قنبری منیره -محمدحسینی حاجی مهسا  -افرا قنبری لیال 46

 گروهی

 پوستر

 بالینی ارزشیابی از قم پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشجویان رضایتمندی بررسی صمدی فاطمه -پور عابدینی اکرم - جعفربگلو عصمت 47

  بالینی مهارتهای ثبت دفترچه روش به دانشجو

 پوستر

 -آبکنار بخشنده هادی  -زنجیردار مجید -توکلی عبداهلل -مهری محمود 48

 فرد یزدیان فاطمه

 پوستر قم پزشکی علوم دانشگاه کارکنان نوآوری و خالقیت افزایش بر مؤثر عوامل

 مبتنی قم اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی علوم دانشجویان دیدگاه از آموزشی خدمات کیفیت بررسی تبرائی ریحانه - محبی سیامک - تبرائی مریم 49

 سروکوال الگوی بر

 پوستر

 

 

 

 

 

 

 


