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نرگس مسافری ،ام سلمه نظری،
فریبا اسدی ،آزیتا جابری

پوستر

تهران

آزیتا جابری  ،فاطمه ویزشفر

مقایسه میزان بروز عوارض گوارشی در اولین کنگره بین المللی بیهوشی و
مراقبتهای پزشکی قبل،حین و بعد از
روشهای مختلف گاواژ در بیماران
بستری در بخشهای مراقبت ویژه
عمل جراحی 1911

پوستر

شیراز

آزیتا جابری  ،خدیجه زراعتکاری ،
دکتر حسنعلی سلطانی  ،مهندس
اکبر حسن زاده
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آزیتا جابری  ،خدیجه زراعتکاری ،
دکتر حسنعلی سلطانی  ،مهندس
اکبر حسن زاده

والدین کودکان مبتال به لوسمی

و سرطان کودکان ایران بهمن 1932

بررسی ارتباط سالمت معنوی و امید
با کیفیت زندگی مبتالیان به مولتیپل
اسکلروزیس

نخستین سمینار سراسرس سالمت
معنوی
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پايان نامه هاي راهنمايي و مشاوره شده دانشجويان دوره كارشناسي ارشد  ،دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي
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عناوين طرحهای پژوهشی

3

