
  

 
 

 

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه

  
بهداشت و سالمت جوانانملی  همایش  دومین 

دانشکده پرستاري و مامایی –دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه     

سخنرانی هاي همایش برنامه زمانبندي     
3/8/6139     )صبح(چهارشنبه   

 عنوان سخنران ساعت

10:9- 00:9  تالوت آیاتی از قران کریم  - 

15:9- 10:9 یران سرود جمهوري اسالمی ا -   

35:9- 15:9  خوش آمد گویی معاونت محترم علوم پزشکی  آقاي دکتر صالح سلیمی 

45:9- 35:9  خیرمقدم ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه آقاي دکتر عزیز جوانپور 

00:10- 45:9 حمید رضا فرخ  دکترآقاي  
  اسالملو

 سخنرانی میهمان ویژه همایش

30:10- 00:10 پذیراییاستراحت و  -   

  صدیفیدکتر خانم ، ، آقاي دکتر اسماعیلی خانم رنجی آقاي دکتر سلیمی،، آقاي فرخ اسالملو اعضاي پانل:  - اول جلسه

45:10- 30:10  پخش کلیپ شرکت فناوري بن یاخته هاي رویان - 

00:11- 45:10 ایی بالینی کنترل شدهاثر بخشی مشاوره جنسی بر عملکرد جنسی زنان بادار: کارآزم مهدي خانبابایی   

15:11- 00:11  
چراغی روزیتا  

در زمینه  خودکارآمدي دانشجویان پرستاري کارآموز بخش عفونیاحساس  تدریس کاوشگري بر روشاثربخشی بررسی 
  مدیریت عفونت هاي بیمارستانی

30:11- 15:11  1396ال سن دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه بررسی ارتباط بین استفاده از تلگرام و سبک زندگی دانشجویا سولماز رضایی 

45:11- 30:11  
اصل علی پرویز  

 

گانه تحصیلیهاي سهدورهبررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سالمت روان معلمان   

00:12- 45:11 پور زارعی مرادعلی  زندانی جوانان در آن با مرتبط عوامل و اجتماعی سالمت بررسی   

15:12- 00:12 رمایونن نوشین  ارومیه شهر عادي و مجرم جوان زنان تطبیقی مطالعه: جرم و روان سالمت   

12:15 -12:30 
 شهریار سخایی

 

بررسی ارتباط رفتار هاي بهداشتی با وضعیت تحصیلی دانشجویان پرستاري و بهداشت محیط دانشکده ي پرستاري 
 شهرستان خوي

00:14- 30:12  نماز و ناهار - 



  

 
 

 

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه

  
 منیره رضایی، آقاي دکتر بالجانی، آقاي دکتر زارعی پور ، خانم یوسف مقدم اعضاي پانل: آقاي دکتر  - دوم جلسه 

15:14- 00:14  پخش کلیپ شرکت فناوري بن یاخته هاي رویان - 

30:14- 15:14 1394در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مرند سال  وضعیت بهداشت باروري و جنسی رباب کاظم پور   

45:14- 30:14 دانش آموزان پسر  بر اساس مدل بزنف در سیگار کشیدن از پیشگیري هاي کننده بررسی پیشگویی قربانعلی زارعی پور   

00:15- 45:14  تمایل مردان به کشیدن سیگار به عنوان عاملی براي شروع اعتیاد در شهر ارومیه دکتر نادر آقاخانی 

15:15- 00:15 ي پرخطر جنسی در زنان داراي رفتارهاي روسپیگريشیوع رفتارها سیران گلجبینی   

30:15- 15:15  بررسی علل و آگاهی ازدواج سفید از دیدگاه جوانان دانشگاهی شادي تربیت  

 استراحت و پذیرایی - 16:00 -15:30

  دکتر سلیمیآقاي دکتر هنرور ، آقاي وحدت،  دکتر خانم ، رنجی  دکتر اعضاي پانل: خانم - سوم جلسه 

 سودا حسینی 16:00-16:15
بررسی ارتباط بین فرسودگی تحصیلی با حمایت اجتماعی و استرس ادراك شده در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد 

 ارومیه

30:16- 15:16  تاثیر ناباروري بر عزت نفس زنان منیره آصفی 

45:16- 30:16 نشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ارومیهارزیابی مقایسه اي ابعاد مختلف سبک زندگی دا منیره رضایی   

00:17- 45:16  
بررسی رابطه میزان افسردگی با سیستم هاي مغزي رفتاري و خود پنداره در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه  محمد حافظ نیا

 یک شهر ارومیه

15:17- 00:17 شیبررسی تاثیر خودپنداره در بروز افکار خودک علی صادق بیگ درویش   

قشالقی سمیه قره 17:30- 17:15 وجود در جوانان شهر ماکو ابراز بررسی وضعیت قدرت   

 اختتامیه - 17:30-18:00

 

 

 

 

 


