
  

 
 

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه

 
 

   

  عنوان پوستر ارائه دهنده

خانبابایی مهدی  1 سرطانی بیماران از کننده مراقبت جوان پرستاران در شده درک اجتماعی حمایت و روان سالمت ارتباط 

خانبابایی مهدی  2 نخست زا باردار زنان جنسی عملکرد بر آن اثرات و جنسی خشونت 

سخایی شهریار  3 پرستاری دردانشجویان سالمتی ارتقا، متدهای بکارگیری میزان بررسی 

سخایی شهریار  4 خوی پزشکی علوم دانشکده دانشجویان شادی سطح با آن ارتباط و همراه ازتلفن استفاده ی نحوه بررسی 

موحد احسان  جوان زوجین در قاعدگی از قبل سندرم خصوص در مردان عملکرد  و آگاهی و زناشویی رضایت بین  ارتباط بررسی 

 کرمان شهر

5 

 6 کرمان شهر جوان متأهل زنان در قاعدگی از قبل سندرم بالینی تظاهرات فراوانی بررسی موحد احسان

 7 کرمان شهر در در خصوص سندروم قبل از قاعدگیجوان زوجین  زناشویی نارضایتی فراوانی بررسی موحد احسان

نرمایون نوشین  8 (الگیس 35 تا 25)باروری سنین در زنان باروری حقوق 

نرمایون نوشین  9 جوانان ازدواج تسهیل قانون به کوتاه نگاهی 

 زارعی مرادعلی

 پور

 مراکز به کننده مراجعه باردار جوان زنان در استرس و اضطراب افسردگی، با مذهبی نگرش بین ارتباط بررسی

 ارومیه روستایی درمانی بهداشتی

11 

 زارعی مرادعلی

 پور

 11 باردار جوان زنان در شناختی روان عالیم  با اجتماعی تحمای بین  ارتباط بررسی

رضایی منیره  12 ارومیه مامایی دانشجویان در تحصیلی موفقیت با آن ارتباط و شادکامی میزان بررسی 

زینالی اسمعیل  13 روایات و قرآن در معنوی سالمت های شاخص 

نبویان ماجده  14 جوانان روانی سالمت بررسی 

1111111 

جوانان سالمت و بهداشت ملی همایش دومین  
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همایش پوسترهای مانبندیز برنامه  

6331/ 8/ 3(    صبح) چهارشنبه  
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اننبوی ماجده زنان سالمت   15 

اللهویردی نسیم به  وابسته اعتیاد ترک مراکز به کننده مراجعه درافراد مخدر مواد مصرف به گرایش خانوادگی و فردی علل مقایسه 

 تهران شهر بهزیستی

16 

رپو عظیم افسانه  17 زنان روان سالمت تعیین در ماژور عوامل بررسی 

پور حمزه هیرو  18 پزشکی علوم انشجویاند در معنوی سالمت بررسی 

پور حمزه هیرو  19 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان بین در افسردگی و استرس اضطراب، شیوع میان رابطه بررسی 

بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر خودکارآمدی بیماران بستری مبتال به انفارکتوس میوکارد در مرکز آموزشی  نادر آقاخانی

 میه سالدرمانی سیدالشهدا ارو

 96-1395 

21 

مقایسه ویژگیهای شخصیتی، سبک های دفاعی و گرایش به خودکشی در بین افراد معتاد به مواد مخدر و بهنجار  حسن حسن زاده 

 شهر ارومیه 

21 

قلیچی موسی  اپیدمیولوژی خودکشی در بین جوانان ایرانی 

 

22 

نیا حافظ محمد  انه های غیر بالینی اضطراب و افسردگی در دانشجویانرابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با نش 

 

23 

بررسی تاثیر مداخله خانواده محور مبتنی بر برنامه در مقابل با سرطان در مبتالیان به سرطان پستان تحت شیمی  سعیده علیزاده

 1395درمانی مراجعه کننده به مراکز آموزش درمانی و پژوهش ارومیه در سال 

24 

علیزاده سعیده  بررسی خودکارآمدی مدیریت عالیم مرتبط با شیمی درمانی در زنان مبتال به سرطان پستان 
25 
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  عنوان پوستر ارائه دهنده

پور کاظم رباب  
 هب کننده مراجعه شرقی آذربایجان استان شهرهای زنان باروری بهداشت هایرفتار و وضعیت بررسی

1392 سال درمانی بهداشتی مراکز  
1 

پور زارعی قربانعلی تحصیلی پیشرفت با آن ارتباط و آموزان دانش در استرس و اضطراب افسردگی، میزان بررسی   2 

دلنواز سمیرا جوانان در ازدواج بر مؤثر عوامل و موانع بررسی   3 

دلنواز سمیرا روان سالمت و( دینداری) مذهب بین رابطه بررسی   4 

دلنواز پروین خودکشی با رابطه در ساز زمینه عامل و گیرشناسی همه بررسی   5 

دلنواز پروین نوجوانان اضطراب میزان بر دعا تاثیر بررسی   6 

صدیفی رقیه پرستاری دانشجویان معنوی سالمت مفهوم تبیین   7 

نیا حافظ محمد  
 آموزان شدان زندگی از رضایت با مدرسه به دلبستگی و دلبستگی های سبک بین رابطه بررسی

مهاباد شهر دوم متوسطه  
8 

 9 علل گرایش جوانان به استعمال دخانیات رضا نوظهور

 11 بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سالمت اجتماعی زنان سرپرست خانوار آرزو اسدی

 11 بررسی میزان خودکشی گرایی جوانان و تعیین کننده های ساختاری آن در خانواده آرزو حافظی

علی صادق بیگ 

 درویش
ان شاغلیت سالمت عمومی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنبررسی وضع  12 

صفری سمیرا خودمراقبتی دانش و سالمتی ارتقاء رفتارهای و پرستاران   13 

رنجبر نگار سالم زندگی سبک ارتقاء در ها دولت نقش   14 

رنجبر نگار نوجوانی آرتریت به مبتال کودکان سالمت در موثر اجتماعی فرهنگی عوامل   15 

اپرناک سارا فاطمه سال31-15 سنی بازه در ارومیه شهرستان زنان و دختران روان سالمت وضعیت تعیین   16 

جوانان سالمت و بهداشت ملی همایش دومین  

مامایی و پرستاری دانشکده – ارومیه واحد اسالمی آزاد دانشگاه  

همایش پوسترهای مانبندیز برنامه  

6331/ 8/ 3(    عصر) چهارشنبه  
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اپرناک سارا فاطمه 1395 سال ارومیه شهرستان زنان در جنسی مشکالت و زناشویی رضایت وضعیت بررسی   17 

اپرناک سارا فاطمه  
 هب اقدام رفتار به کننده اقدام افراد در ای مقابله های راهبرد  و یشخصیت الگوهای ارتباط بررسی

96 سال ارومیه شهرستان سطح در  خودکشی  
18 

اپرناک سارا فاطمه ارومیه شهرستان در خودکشی کاهش در درمانی مداخله طرح بخشی اثر   19 

اپرناک سارا فاطمه  دردهای به مبتال بیماران جسمانی فعالیت و گیپیوست احساس درد، با مقابله های راهبرد ارتباط بررسی 

اسکلتی-عضالنی  
21 

فاخری آرزو زنان مثلی تولید دستگاه در 2 تیپ سیمپلکس هرپس  آلودگی بررسی بر  مروری مقاله   21 

 22 بهداشت و سالمت جنسی دنیا ایمانی


