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راد سالمند توزيع فراواني مشكالت سالمتي در اف يبررس . جميله اميرزادهنوريه اميرزاده ، الهام اميرزاده ، -11

همايش سراسري سالمندي و پزشكي سالمندان  ,بستري در مراكز آموزشي درماني و خصوصي شهر اروميه

  8888دي  11-18اصفهان ,

در زنان RDAبا  سهيها در مقا يدرشت مغذ افتيو در BMI ي. بررسرزادهيام هي، نور  رزادهيام لهيجم-18

همايش سراسري  ,قلب وعروق   يهايمارياز ب يريشگيجهت آموزش پ هيسالمند شهرستان اروم

  8881سال ,سالمندي و پزشكي سالمندان 

 نيسه روش مداخله در كاهش فقر آهن در زنان در سن ريتاث يبررس. رزادهيام لهيجمپور ، يعيرب اليسه -11

    8881. سال  يبارور

و نياز مراقبي زنان  Body Imageبررسي مقايسه اي تغييرات   .، نوريه اميرزاده   جميله اميرزاده -18

 8881آذر 88-81گرگان   ,همايش سراسري مفاهيم پرستاري    ,حامله اول زا و چند زا  



ارتقاي سطح سالمت و اصالح باورهاي فرهنگي مادران در رابطه با . جميله اميرزادهنوريه اميرزاده ،  -14

بهداشت در مراجعه كنندگان به پايگاههاي تعليم و تربيت و انضباط كودكان به وسيله دو روش آموزش 

 8881–سمينار سراسري بهداشت زنان سنندج ,8881جمعيتي شهرستان اروميه در سال 

بررسي تاثير نقش خانواده و گروه همسال در گرايش جوانان به  . جميله اميرزادهنوريه اميرزاده ،     -11

آبان  8-81زنجان  ,همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها ,استعمال سيگار در دانشگاه علوم پزشكي 

8888  

متابوليسم هورمون ها در مقابل تروما در  يبررس. جميله اميرزادهجليل اميرزاده ، نوريه اميرزاده ،    -11   

 82-84تهران ,ششمين كنگره بين المللي غدد درون ريز و متابوليسم ,يمارستان شهيد مطهري اروميه

      8881  مهر 

باردار مراجعه  يدر خانم ها يباردار ابتيد وعيش زانيم يبررس .رزادهيام لهيجمپور ، يعيرب اليسه   -12

  8881ارديبهشت  8-1بوشهر ,كنگره سراسري آموزش مددجو,هياروم يكننده به مراكز بهداشت

كودكان مبتال به تشنجات ناشي از تب بررسي نيازهاي آموزشي مادران . جميله اميرزادهنوريه اميرزاده ،  -18

كنگره سراسري آموزش مددجو ,8829از نحوه كنترل تب در بيمارستان امام خميني )ره( اروميه در سال 

  8881ارديبهشت  8-1بوشهر ,

بررسي رفتار بهداشتي زنان شاغل در بخش هاي درماني بيمارستان  .، نوريه اميرزاده  جميله اميرزاده -19

كنگره سراسري تحقيقات   , 8829و تست پاپ اسمير در سال  BSEهاي شهرستان اروميه نسبت به انجام 

 8881 .ارديبهشت 18-11اروميه ,سرطان اروميه 

بررسي نيازهاي آموزشي مادران كودكان مبتال به لوسمي از نحوه  .   جميله اميرزادهنوريه اميرزاده ،  -81

 8881ارديبهشت  18-11اروميه  ,كنگره سراسري تحقيقات سرطان اروميه  ,مراقب كودك  

بررسي فراواني حضور در اجتماعات مذهبي در بيماران مر تكب خودسوز .، نوريه اميرزاده  جميله اميرزاده -88

اولين همايش بين المللي نقش دين در بهداشت ,( 8829-8828بيمارستان امام خميني اروميه سال ) ي

  8881فروردين ماه  12-81تهران  ,روان  

بررسي مقايسه اي وضعيت دوران بارداري و نتايج  .، نوريه اميرزاده ، فرحناز اشرفي زاده جميله اميرزاده -81

روزه دار مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مطهري شهرستان اروميه در حاملگي در زنان روزه دار و غير 

  8881مهر ماه  88-11تهران ,كنگره روزهداري و سالمت,8829سال 

بررسي آگاهي مردان شهري ازنحوه استفاده كاندوم براي پيشگيري از . جميله اميرزادهنوريه اميرزاده ،  -88

-8كرمانشاه , اولين كنگره ملي بهداشت عمومي و طب پيشگيري,بارداي وانتقال ايدزدر شهرستان اروميه 

 8829آذرماه  8



آن  بررسي ميزان آگاهي مردان شهري از ايدز و راههاي انتقال. جميله اميرزادهنوريه اميرزاده ،  -84

آذر ماه   8-8كرمانشاه  ,اولين كنگره ملي بهداشت عمومي و طب پيشگيري ,8829درشهرستان اروميه سال 

8829    

بررسي اختالالت رفتاري كودكان شاهد در مقايسه با كودكان غير  . جميله اميرزادهنوريه اميرزاده ،  -81

چهارمين سمينارسراسري بهداشت رواني و اختالالت رفتاري  ,شاهد در مدارس شاهد شهرستان اروميه 

  8829مهرماه  12-19زنجان  ,كودكان ونوجوانان 

اروميه آذر ,اولين سمينار استاني ايدز در مامايي , و حاملگي .HIV جميله اميرزادهسهيال ربيعي پور ،  -81

    8829ماه 

مثبت ) شامل  HIVمراقب هاي الزم زن باردار . اميرزادهجميله ، سهيال ربيعي پور ، مريم مسگرزاده  -82

   8829اروميه ,اولين سمينار استاني ايدز در مامايي ,مراقبتهاي دوران بارداري ، زايمان و پس از زايمان (  

، نوريه اميرزاده ، سهيال ربيعي پور .بررسي نظرات مادران و دختران شهري و روستايي  جميله اميرزاده -88

      8829 -نسبت به دوران نامزدي در شهرستان اروميه, اولين همايش ازدواج ,اروميه 

ر ز دبررسي ميزان نگراني پرسنل بهداشتي و درماني از ابتالء به ايد.، نوريه اميرزاده  جميله اميرزاده    -89

 8829 اروميه ,اولين سمينار استاني ايدز در مامايي  , 8829بيمارستانهاي شهرستان اروميه در سال 

بررسي دانش ، نگرش و عملكرد زنان شهري و روستايي نسبت به .، نوريه اميرزاده  جميله اميرزاده  -41

سمينار سراسري   ,تان اروميهاستفاده از پيشگيري كننده هاي مكانيكي و خوراكي تنظيم خانواده در شهرس

  8829 -شهر اراك 

بررسي ميزان حاملگي هاي ناخواسته زنان شهري و روستايي استفاده . جميله اميرزادهنوريه اميرزاده ،  -48

سمينار سراسري شهر اراك ,كننده از روشهاي خوراكي و مكانيكي تنظيم خانواده در شهرستان اروميه 

 8829  –اراك ,

.بررسي تاثير گياه سولنجان بر سنگهاي كلسترولي كيسه صفرا در  جميله اميرزادهنوريه اميرزاده ،    -41

   8829,اولين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي ,تهران 8829شهرستان اروميه سال 

بررسي مقايسه شيوع و نوع ازدواج فاميلي وتفاوت . جميله اميرزادهسهيال ربيعي پور ، الهام شكيبا زاده ،   -48

   8828 –اروميه   ,اولين همايش ازدواج  ,آنها در مناطق شهري و روستايي شهرستان اروميه 

بررسي اختالف سني و سطح تحصيالت زن و شوهر .، مجيد منافي  جميله اميرزادهسهيال ربيعي پور ،     -44

  8828 –اروميه ,اولين همايش ازدواج ,اروميه در مناطق شهري و روستايي شهرستان 

بررسي مقايسه اي نظرات دانشجويان دررابطه با تاثير تشابه خصوصيات .، نوريه اميرزاده  جميله اميرزاده -41

-اصفهان   ,سمينار سراسري ازدواج استان اصفهان  ,فردي والدين با خصوصيات فردي همسر درازدواج 

8828 



بررسي نحوه خواستگاري از ديدگاه دانشجويان علوم پزشكي شهرستان .نوريه اميرزاده ،  اميرزادهجميله      -41

   8828–اصفهان  ,همايش سراسري ازدواج ,اروميه 

بررسي برخي صفات مشخصه  .، سهيال ربيعي پور ، مجيد منافي ، نوريه اميرزاده  جميله اميرزاده    -42

   ,نخستين همايش سراسري علل و پيامد هاي طالق,8828خانواده هاي مطلقه در شهرستان اروميه سال 

  8828 –اصفهان 

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان از مساله جهيزيه .، حميده خليل زاده   جميله اميرزادهنوريه اميرزاده ،  -48

علوم پزشكي اروميه ،همايش سراسري ازدواج دانشجويي و راهكارها ،اصفهان  از ديدگاه اسالم در دانشگاه 

- 8828 

آموزش كنترل درد توسط خود بيمار و مقايسه آن با . جميله اميرزادهنوريه اميرزاده ، شيرين معنوي ،  -49

  8821 -سمينار سراسري آموزش به مددجو ، اروميه .ساير روشهاي كنترل درد 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

     

                                                 
     
     

                                                                                                                                                                                                                                                  


