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 اسامی همکاران  نوع  محل  موضوع تاریخ نام کنگره ردیف

ق ارمین کنگره ساالنه اخالچه  .1

 پزشکی

جبرگرایی پزشکی در خصوص احیا  1394

بیماران: یک چالش اخالقی برای 

 پرستاران

کاویان  رسولکیانمهدوی سمیه پوستر تهران

 فالحی مسعودنژاد

 

تی اولین کنگره ملی طب سن  .9

 و سرطان

تال استفاده از آروماتراپی در بیماران مب 1395

 به سرطان

سترپو لرستان شرارخاتونی علیرضاکیانمهدوی سمیه 

 احمدی ه

 

اری سمینار مراقبت های پرست  .3

در بهداشت روان و سالمت 

 جامعه

اختالالت اضطرابی :یک مشکل اساسی  1395

در مادران دارای کودکان مبتال به در 

 خود ماندگی)اتیسم(

نگلستا  , عبدی ،علیرضا  مهدوی کیان سمیه پوستر 

 امینی یالش , , فالحی مسعود

 

اری سمینار مراقبت های پرست  .4

در بهداشت روان و سالمت 

 جامعه

مان بررسی میزان آسیب پذیری زنان زای 1395

امل کرده نسبت به اختالالت روانی و عو

موثر در آن در بیمارستان های 

معتضدی و امام رضا)ع( کرمانشاه در 

24-25سال   

نگلستا سخنران 

 ی

 , دیعب مهدوی کیان ،علیرضا سمیه

 فالحی مسعود , پشابادی مریم

 

اری سمینار مراقبت های پرست  .5

 در بهداشت روان

عوامل مرتبط با اختالالت اضطرابی  1395

 مادران در دوره پس از زایمان

نگلستا  , پشابادی ،مریم  مهدوی کیان سمیه پوستر 

 امینی شیال , , فالحی مسعود

سمینار ارزیابی صالحیت   .6

 بالینی

ا های مرتبط ببه کارگیری مهارتمیزان  1395

ی در گانه صالحیت بالینهای هفتحیطه

ی های ویژه یکپرستاران شاغل در بخش

ر های آموزشی کرمانشاه داز بیمارستان

1325سال  

 , خاتونی مهدوی کیان ،علیرضا سمیه پوستر تهران

 , فالحی مسعود

 

هشتمین کنفرانس بین   .7

 المللی مدیریت جامع بحران

رسی میزان آگاهی دانشجویان بر 1395

کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی 

زلزله  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به

1325درسال   

سخنران تهران

 ی

 مهدوی کیان سمیه

 ,-احمدی شراره , فالحی مسعود

لی هشتمین کنگره بین المل  .8

 مدیریت جامع بحران

بررسی میزان آگاهی دانشجویان  1395

ستاری و مامایی کارشناسی ارشد پر

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در 

خصوص حوادث شیمیایی درسال 
1325 

سخنران تهران

 ی

 , خاکپور شادی  مهدوی کیان سمیه

 , جنت المکان مریم , حاتمی فیروزه

 رستمی فاطمه , , فالحی مسعود

 

لی هشتمین کنگره بین المل  .2

 مدیریت جامع بحران

یان بررسی میزان آگاهی دانشجو 1395

کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در 

1325خصوص آتش سوزی در سال  

 , مهدوی کیان سمیه , فالحی مسعود پوستر تهران

 سلیمانی تپه لری پرستو

 

 

لی پنجمین کنگره بین المل  .11

 مراقبتهای ویژه ایران

بررسی میزان احیا موفقیت آمیز در  1396

ی ویژهبخش مراقبت ها  

سخنران تهران

 ی

کریم  مهدوی کیان حسنعلی سمیه

 رضایی حسین , فالحی مسعود , پور

للی نخستین کنگره بین الم  .11

 اخالق در علوم و فناوری

رحم جایگزین: چالش ها و مالحظات  1396

 اخالقی

مهدوی کیان  سمیه پوستر تهران

علیرضاخاتونی فالحی مسعود  



لی پنجمین کنگره بین المل  .19

قبتهای ویژه ایرانمرا  

موانع موفقیت تیم احیاء در عملیات  1396

 احیاء قلبى ریوى

سخنران تهران

 ی

مهدوی کیان سمیه , فالحی مسعود  

 

لی پنجمین کنگره بین المل  .13

 مراقبتهای ویژه ایران

ر میزان بروز زخم فشاری و عوامل موثر ب 1396

های ویژه یکی از آن در بخش

مانشاه در های آموزشی کربیمارستان

کرمانشاه1326سال  

سخنران تهران

 ی

 , فرجی مهدوی کیان اعظم سمیه

 , فالحی مسعود

 

لی پنجمین کنگره بین المل  .14

 مراقبتهای ویژه ایران

ی در حضور همراه بر بالین بیماران بستر 1396

 بخش مراقبت های ویژه: بلی یا خیر

سخنران تهران

 ی

مهدوی کیان سمیه , فالحی مسعود  

 

لی پنجمین کنگره بین المل  .15

 مراقبتهای ویژه ایران

 بر نوع درمان دریافتی No Code تاثیر 1396

 بیماران

سخنران تهران

 ی

مهدوی کیان سمیه , فالحی مسعود  

 

لی پنجمین کنگره بین المل  .16

 مراقبتهای ویژه ایران

از  تاثیر اثر بخشی و مشکالت ناشی 1396

 جراحی پیوند ریه در سالمندان

سخنران تهران

 ی

مهدوی کیان  سمیه

 ,علیرضاخاتونی، فالحی مسعود

 

لی هشتمین کنگره بین المل  .17

 مدیریت جامع بحران

1395 Assessment the role of nurses 

in lowering optimum 

performance at hospital 

emergency unit during crisis 

 , رستمی مهدوی کیان فاطمه سمیه پوستر تهران

 , حیفال مسعود

 

للی نخستین کنگره بین الم  .18

 اخالق در علوم و فناوری

: عنوان: نحوه بیان خبر بد به بیماران 1396

 یک مقاله مروری

مهدوی کیان  سمیه پوستر تهران

علیرضاخاتونی فالحی مسعود  

لی پنجمین کنگره بین المل  .12

 مراقبتهای ویژه ایران

بت بررسی نگرش پرستاران بخش مراق 1396

ژه دانشگاه علوم پزشکی های وی

ل کرمانشاه به اتانازی غیر فعال در سا
1326 

سخنران تهران

 ی

مهدوی کیان  سمیه

علیرضاخاتونی، فالحی مسعود , 

 

هفتمین کنگره کشوری   .91

 سوختگی

بررسی جایگاه طب مکمل در بهبود  1396

 سوختگی: یک مطالعه مروری

 سمیه مهدوی کیان مسعود فالحی پوستر تهران

بین المللی زخم و  کنگره  .91

 ترمیم بافت

1397  

ه ورا بررسی تاثیر روغن زیتون و ژل آلوئ

 بر پیشگیری از زخم فشاری

مهدوی کیان  سمیه پوستر تهران

 فالحی،الیاس سلیمی مسعود

کنگره بین المللی زخم و   .99

 ترمیم بافت

را بررسی مقایسه ای تاثیر ژل آلو ئه و 1397

خم ود زپماد سوالفادیازین نقره بر بهب

 سوختگی

  فالحی مهدوی کیان مسعود سمیه پوستر تهران

 , وفایی کامران , سروش علی

 , , سلیمی الیاس

ی سومین کنگره بین الملل  .93

 زخم

9118 A case report تهران ` رپوست مهدوی کیان  سمیه 

 , فالحی،الیاس سلیمی مسعود

 

94.  8th international burn 

congress 

 

9112 common antibiotics in burn 

wounds 
فالحی،  مهدوی کیان مسعود سمیه پوستر شیراز

 نداهاشمی

95.  8th international burn 

congress 

 

9112 herbs and burn wounds فالحی،  مهدوی کیان مسعود سمیه پوستر شیراز

 زهراکرانیان، صابرکاکازاده

96.  8th international burn 

congress 

 

9112 honey and burn wound فالحی  مهدوی کیان مسعود سمیه پوستر شیراز

 زهراکرانیان، صابرکاکازاده



 

97.  8th international burn 

congress 

 

9112 incidence and prevalence of 

burn scar 
فالحی  مهدوی کیان مسعود سمیه پوستر شیراز

 زهراکرانیان، صابرکاکازاده

98.  8th international burn 

congress 

 

1291  prevention of burn scar سخنران شیراز

 ی

فالحی  مهدوی کیان مسعود سمیه

 زهراکرانیان، صابرکاکازاده

92.  8th international burn 

congress 

 

9112 effect of PRP on burn 

wounds 
 فالحی مهدوی کیان مسعود سمیه پوستر شیراز

31.  8th international burn 

congress 

 

9112 silver sulfadiazine in burn 

wound 
مهدوی کیان  سمیه پوستر شیراز

 فالحی،نداهاشمی مسعود

31.  8th international burn 

congress 

 

بررسی جایگاه آنتی بیوتیک های  9112

 موضعی در درمان زخم سوختگی

مهدوی کیان،  سمیه پوستر شیراز

 فالحی،نداهاشمی مسعود

39.  8th international burn 

congress 

 

1129  effect of aloe vera gel and 

sildenafil ointment on burn 

wound healing 

  فالحی مهدوی کیان مسعود سمیه پوستر شیراز
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اریآشنایی با تست های ارولوژی به همراه مراقبت های پرست 1322تهران آفتاب گیتی  یسپهرصادقی،سروش حسین،مسعودفالحی،سمیه مهدوی کیان   

داروهای شایع بخش مراقبت های ویژه به همراه مراقبت های 

 پرستاری

1322تهران آفتاب گیتی ، زهراسادات کرانیان،ساحل سمیه مهدوی کیانمسعودفالحی، 

 محمودی دوست، پرستوحمیدی، دکتر حسنعلی کریم پور
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ها برای پیشگیری و مدیریت زخمبهترین توصیه 1411تهران نشر دلفی  مژگان جاللوندی،عاطفه صادقیسمیه مهدوی ،مسعودفالحی،    
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1411تهران نشر دلفی زخم پای دیابتی ، سمیه مهدوی کیانمسعودفالحی   
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 سوابق اشتغال متقاضي

 شهرستان نوع مسئولیت  واحد سازمان نام محل کار 

 کرمان تکنیسین اورژانس فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 قصر شیرین پرستار اورژانس بیمارستان قصر شیرین علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه 

 رمانشاهک نکنسین اورژانس فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 اصفهان جزاحی ICUپرستار  بیمارستان الزهرا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 کرمانشاه جنرال ICU پرستار بیمارستان امام رضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 کرمانشاه کارشناس زخم مرکز تحقیقات بیمارستان امام رضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 کرمانشاه سوپروایزر کنترل زخم بیمارستان امام رضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 کرمانشاه هسوپروایزر ناظر بیماران اینتوب بیمارستان امام رضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 کرمانشاه عضو کمیته آموزش و بهسازی کارکنان بیمارستان امام رضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 کرمانشاه علمی تعضو هیا دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 تاريخ پايان تاريخ شروع شهرستان نوع مسئولیت  واحد سازمان نام محل 

 تاکنون 4931 کرمانشاه عضو کمیته پژوهشی بیمارستان امام رضا کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی 

 4931 4931 کرمانشاه icuرابط آموزشی بخش  بیمارستان امام رضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 4931 4931 کرمانشاه مسئول رسیدگی به شاخص های مراقبتی بیمارستان امام رضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 تاکنون 4931 کرمانشاه دبیر کمیته زخم بیمارستان امام رضا نشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدا

 


