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موضوع

1

دکتر هایده حیدری

تبیین مشکالت برنامه ریزی سالمت نوزادان در بخش مراقبت ویژه نوزادی

2

راهله طغیانی

اجرای برنامه مراقبت در منزل نوزادان پر خطر و در معرض خطر در شهر اصفهان در سال 1396-1395

3

فریده کامران

گفتار درمانی در نوزاد نارس لوله گذاشته شده در تراشه :گزارش موردی

4

میترا قربانی

مروری بر اهمیت انجام غربالگری و توانبخش شنوایی در نوزادان دچار عفونت  CMVمادرزادی

5

آتوسا همافر

Newborn screening

6

دکتر ناهید جعفری

پیشگیری از عفونت در نوزادان تحت تهویه مکانیکی

7

اعظم مومنی زاده

تاثیر رعایت اقدامات بهداشتی بر کاهش میزان کونژیکتویت نوزادی در بیمارستان  9دی تربت حیدریه

8

اعظم مومنی زاده

ممیزی بالینی فرایند بهداشت دست بخش نوزادان نهم دی سال 1397

9

اعظم مومنی زاده

بررسی علل مرگ و میر نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان نهم دی تربت حیدریه
سال 1397

10

مژده محمد دوست

اثرات ضد میکروبی سطوح مسی در پیشگیری از انتقال استافیلوکوک طالیی در بخش های نوزادان

11

رامین ایرانپور

بررسی عملکرد ایمن پرستاران در زمینه کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های شهر
اصفهان

12

شقایق نوایی

عوامل موثر بر عفونت ادراری در نوزادان :یک مطالعه موردی

13

زهرا نوغانچی صالح

عفونت بیمارستانی در نوزادان  :قابل پیشگیری یا اجتناب ناپذیر؟

14

علی صدیقی

Evolution of correlation between clinical and laboratory symptoms in
suspected Sepsis neonates at Al-Zahra hospital

15

علی صدیقی

Determination of septicemia causative microbial agents and their
antibiotic resistance patterns in infants at Tabriz al-Zahra hospital

16

اکرم حبیبی

بررسی تاثیر به کارگیری گوش پوش و چشم بند بر معیارهای فیزیولوژیک هنگام خون گیری وریدی نوزاد
نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

17

سید امیر عباس
شریف

ارزیابی اثربخشی راهنمای بالینی درمان سپسیس نوزادی در بخش  NICUبیمارستان الزهرا تبریز

18

شیال جالل پور

نقش و اهمیت دست پرسنل و سطوح کم تماس و پرتماس بیمارستان در شکل گیری و کنترل عفونتهای
بیمارستانی

19

دکتر مازیار وکیلی
امینی

Intestinal colonization rate of candida albicans in neonate with under
2500g birth weight after using of the oral symbiotic supplementation:A
Randomised Placebo-controlled Trial

20

نیر سلمانی

A comparison of the Effective of Two Polyethylene Covers on Body
Temperature and Oxygen Saturation of Premature Neonates

