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۵۹۳۱ پرستاری و  

مامايی جامع 

 نگر

حسین فیض اله زاده ، 

منصوره زاغری تفرشی، 

حمید مقدسی، منصوره 

اشقلی فراهانی، زهرا زارع ، 

 محمدرضا خلیل زاده

تاثیر آموزش مبتنی بر نرم 

افزار چند رسانه ای و شیوه 

سنتی بر کیفیت زندگی 

تحت درمان با بیماران 

 هموديالیز

۱.  

۵۹۳۱ ، سودابه ۱محبوبه شالی حیات 

، ۳، عباس هوشمند۲جوالئی 

، حسین  ۴حمید حقانی

 ۵معصومی

بررسی ارتباط وقوع سقوط 

ای بیمار و تعهد حرفه

 پرستاران

۲.  

.۵۹۳۱ مجله علمی  

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوين

عباسی ،کلهر مهری

باريکانی ،امینی لیال*،مهناز

 آمنه

تاثیر درمان واژينوز 

باکتريايی بر فعالیت 

 بیماری آرتريت روماتوئید

۳.  

۵۹۳۱ جهدی ،مسیب مرادی مهناز* پايش 

سیدفاطمی ،فرشته

 منتظری علی،نعیمه

تاثیر مشاوره بر سطح 

اضطراب زنان مبتال به 

سقط خود به خود :يک 

 کارآزمايی بالینی تصادفی

۴.  

۵۹۳۱ نشريه  

 سالمندشناسی

سلیمانی محمدعلی، باستانی 

 فريده، نگارنده رضا

تبیین چالشهای 

خودمراقبتی در افراد مبتال 

به پارکینسون :نتیجه ای از 

 يک مطالعه کیفی

۵.  

۵۹۳۱ نشريه دانشکده  

پرستاری و 

 مامايی

غفرانی کلیشمی 

اشقلی فراهانی ،فاطمه

جمشیدی اورک ،منصوره*

عرب عامری ،روح انگیز

بنی هاشمی ،زهرا

 سیدفاطمی نعیمه،سارا

هوش هیجانی در 

پرستاران، الگوها و روش 

 های اندازه گیری آن

6.  
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۵۹۳۱ مردانی حموله ،کديور ملیحه پايش 

سیدفاطمی ،مرجان*

 اکبری نگارين،نعیمه

تبیین ادراک مادران از 

بستری نوزاد در بخش های 

مراقبت ويژه نوزادان 

 کیفی :تحلیل محتوای

7.  

۵۹۳۱ پرستاری قلب  

 و عروق

، لیال  ۱طاهره نجفی قزلجه

 سیفی *

خستگی در مبتاليان به 

نارسايی قلب :مروری بر 

 متون

8.  

۵۹۳۱ فصنامه  

پرستاری 

داخلی جراحی 

 زاهدان

فاطمه محدث اردبیلی، سمیرا 

عبدی *، طاهره نجفی 

قزلجه، آغا فاطمه حسینی ، 

 عارف تیموری

تاثیر موسیقی بررسی 

ترجیحی بر کیفیت خواب 

و شدت درد بیماران دچار 

 سوختگی

۹.  

۵۹۳۱ ، صالح ۱نجفی قزلجه طاهره - 

، رفیعی فروغ  ۲زاده حسین

۳ 

مجله زنان، مامايی و نازايی 

 ايران
۱0.  

۵۹۳۱ نشريه دانشکده  

پرستاری و 

 مامايی

جواليی ،رنجبر هادی*

 شعبانی فاطمه،سودابه

ترجمه و روان سنجی ابزار 

بررسی تکامل اخالقی 

 آزمون مسائل تعريف کننده

۱۱.  

۵۹۳۱ مجله تحقیقات  

کیفی در علوم 

 سالمت

آذر درويش پور ، دکتر 

سودابه جواليی ، دکتر محمد 

 علی چراغی

ضرورت تجويز پرستاری از 

گذاران ديدگاه سیاست

 پرستاری 

۱۲.  

۵۹۳۱  جهدی،شیخعلیشاهی عالیه پايش 

نیسانی سامانی ،فرشته*

حقانی ،لیال

دالورکسمايی ،حمید

 صراف پیام،حسین

بررسی عملکرد جنسی 

زنان مبتال به صرع :يک 

 مطالعه توصیفی

۱۳.  
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۵۹۳۱ مديريت ارتقای  

 سالمت

حسینی ،خسروزاده مريم

کاشانی نیا ،محمدعلی*

صدقی گوی آقاج ،زهرا

 امینی میترا،ناصر

همبستگی عدالت سازمانی 

شغلی پرستاران و رضايت 

بیمارستانهای آموزشی شهر 

 شیراز

۱۴.  

۵۹۳۱ مجله ايرانی  

اخالق و تاريخ 

 پزشکی

، ۱مرجان مردانی حموله

، ۲معصومه ايرانشاهی *

، حمید  ۳نعیمه سیدفاطمی

 ۴حقانی

ارزيابی سطوح پريشانی 

اخالقی کارکنان پرستاری 

ی در شهر مالير :مطالعه

 مقطعی

۱۵.  

۵۹۳۱ مجله  

راهبردهای 

توسعه در 

 آموزش پزشکی

برادران حمیدرضا، خیرخواه 

 معصومه، کیخسروی فريبا
درجه  360ارزشیابی 

عملکرد دانشجويان مامايی 

در بلوک زايمان مرکز 

 93شهید اکبرآبادی سال 

۱6.  

۵۹۳۱ مجله علمی  

پژوهشی 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 مازندران

رضائی ، نعیمه نسرين 

سیدفاطمی، علیرضا ساالر ، 

 فرشته قلجايی

تبیین درک زنان میانسال 

از رفتارهای جستجوگر 

 سالمت :مطالعه کیفی

۱7.  

۵۹۳۱ مجله طب  

 نظامی

محسن نظام الدين، ثريا 

اجاقلو، حمید پیروی، زهره 

پارسا يکتا، ريحانه رستگاری، 

 فتانه قديريان

نگاری تحوالت تاريخ

رزمی در جنگ بهداری 

 عراق با ايران

۱8.  

۵۹۳۱ نشريه  

 پرستاری ايران

صديقه خنجری، فاطمه 

 بهزادی، حمید حقانی

عملکرد پرستاران در 

مراقبت از دهان کودکان 

دارای تهويه مکانیکی :يک 

 ایمطالعه مشاهده

۱۹.  

۵۹۳۱ مجله زنان  

مامايی و نازايی 

 ايران

؛ ؛ مرجان همتیانلیال امینی

؛ کوروش قره منتظریعلی 

 گوزلی

مقايسه فراوانی و شدت 

هیرسوتیسم در زنان مبتال 

 و غیر مبتال به صرع

۲0.  
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۵۹۳۱ مجله دانشگاه  

علوم پزشکی 

 قم

سیدالشهدايی مهناز، مردانی 

مرجان، حقانی حمید، عباسی 

 محمد، حکیمی محمدحسین

ای ههمبستگی بین ويژگی

شخصیتی و کیفیت زندگی 

در دانشجويان پرستاری 

دانشگاه علوم پزشکی قم 

 ۱۳۹۴سال 

۲۱.  

۵۹۳۱ مجله تحقیقات  

کیفی در علوم 

 سالمت

دری سارا رفیعی  ،دری صفورا

 فروغ

بازتاب پذيری در تحقیقات 

 کیفی
۲۲.  

۵۹۳۱ ، ۱احترام السادات اياللی سالمند 

، رباب ۲پیروی *حمید 

، احمدعلی ۳صحاف

، فاطمه ۳کامرانیاکبری

 ۴اسپهبدی

مطالعه مروری :چالش های 

سالمندان ديالیزی با تأکید 

 های سالمندیبر سندروم

۲۳.  

۵۹۳۱ نشريه  

 پرستاری ايران

مدبر  ،خنجری صديقه

حقانی  ،رحمتی مريم ،مريم*

 حمید

تاثیر برنامه آموزش 

پیشگیری از سوء رفتار 

جنسی بر آگاهی، نگرش و 

عملکرد والدين کودکان 

 سنین مدرسه

۲۴.  

۵۹۳۱ يعقوبی  ،دولتشاهی بهروز* - 

 ،رياضی سیدابوالحسن ،حمید

حسن آبادی  ،پیروی حمید

 ،پورشريفی حمید ،حمیدرضا

فالحت دوست  ،ظفر مسعود

 ،حمیدپور حسن ،مژگان

 صبحی قراملکی ناصر

اعتباريابی ساخت و 

مقیاس ملی سیمای »

«: زندگی دانشجويان

 مطالعه مقدماتی

۲۵.  
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۵۹۳۱ آموزش  

 پرستاری

میترا خوبی،  نورالدين 

محمدی،  مجید احمدی 

هدايت ،  شهرزاد غیاثونديان،  

 شکوه ورعی

مقايسه يادگیری 

دانشجويان کارشناسی 

پرستاری در دو روش 

آموزش از طريق لوح 

 فشرده و آموزش سنتی

۲6.  

۵۹۳۱ مجله دانشگاه  

علوم پزشکی 

 قم

محمدی ،شمشیری محمود

محمدی ،نورالدين

حیدرزاده ،محمدعلی

کريمی ،مظفری ناصر،مهدی

 عباسی محمد*،پور سکینه

تجربه زيسته مراقبت از 

خود افراد نابینا: يک 

 مطالعه پديده شناسی

۲7.  

۵۹۳۱ تحقیقات کیفی  

در علوم 

 سالمت

حسن پور دهکردی 

نیک ،نورالدين* محمدی،علی

 بخت نصرآبادی علیرضا

تبیین خودمراقبتی در 

بیماران مبتال به هپاتیت 

 مزمن: يک مطالعه کیفی

۲8.  

۵۹۳۱ پرستاری قلب  

 و عروق

نجفی قزلجه ،محمدعلیها ژاله

آغاحسینی ،طاهره

 رحمانی راهله*،فاطمه

تاثیر استنشاق توام رايحه 

اسطوخودوس، بابونه و 

حیاتی بهارنارنج بر عالئم 

 افراد با سندرم کرونری حاد

۲۹.  

۵۹۳۱ مديريت  

 پرستاری

عرب ،اشقلی فراهانی منصوره

حاجی بابايی ،عامری رضا

حسینی ،فاطمه

 صالحی تهمینه*،آغافاطمه

مديريت آموزشی و هوش 

هیجانی دانشجويان 

 پرستاری

۳0.  

۵۹۳۱ پرستاری قلب  

 و عروق

صدقیان ،نجفی قزلجه طاهره

اردبیلی محدث ،حجت اله*

 فاطمه

تاثیر روش آرام سازی 

بنسون بر اضطراب 

پرستاران بخش مراقبت 

 ويژه

۳۱.  
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۵۹۳۱ مجله ايرانی  

اخالق و تاريخ 

 پزشکی

اشقلی فراهانی 

عرب ،صالحی تهمینه،منصوره

حاجی بابايی ،عامری زهرا

حسینی ،فاطمه

 غفاری فاطمه،آغافاطمه

بررسی همدلی در 

دانشجويان کارشناسی 

دانشگاه علوم پرستاری 

 پزشکی تهران

۳۲.  

۵۹۳۱ محمدصالحی ،باستانی فريده طب مکمل 

 حقانی حمید،بهاره*

تاثیر طب فشاری بر 

کیفیت خواب دختران 

دانشجوی مبتال به سندرم 

 قبل از قاعدگی

۳۳.  

۵۹۳۱ مراقبت های  

پیشگیرانه در 

پرستاری و 

 مامايی

جواليی ،شالی محبوبه

هوشمند ،سودابه*

نیا سپهری ،عباس

 حقانی حمید،منصوره

بررسی ارتباط تاخیر در 

ارائه مراقبت به بیمار و 

 تعهد حرفه ای پرستاران

۳۴.  

۵۹۳۱ نشريه  

 پرستاری ايران

جواليی ،درويش پور آذر

 چراغی محمدعلی،سودابه*

تحلیل موقعیت بستر 

تجويز پرستاری در ايران: 

 يک مطالعه کیفی

۳۵.  

۵۹۳۱ نشريه  

 پرستاری ايران

محبوبه شالی،  سودابه 

جوالئی* ،  خورشید وسکوئی 

 اشکوری،  ناصر بحرانی

سقوط و مشخصه های آن 

در بیماران بستری در 

بیمارستان های وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

۳6.  

۵۹۳۱ مرکز مطالعات  

و توسعه 

آموزش علوم 

 پزشکی يزد

سلطانی عربشاهی 

 ،مشکوه زهره* ،سیدکامران

 معصومهخیرخواه 

بررسی ارتباط اخالق حرفه 

ای اساتید و خودکارآمدی 

دانشجويان مامايی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید 

  ۱۳۹۴صدوقی يزد در سال 

۳7.  
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۵۹۳۱ نشريه  

 پرستاری ايران

چهره  ،نیسانی سامانی لیال

سیدفاطمی ،هاشمیه*

کرم ،حسینی فاطمه،نعیمه

 الهی ذلیخا

ارتباط اضطراب و حمايت 

درک شده در اجتماعی 

زنان باردار شده با روش 

 های کمک باروری

۳8.  

۵۹۳۱ نشريه  

 پرستاری ايران

نیسانی ،نیکی بخش آرزو*

کشاورز ،سامانی لیال

 حسینی فاطمه،مريم

ارتباط بروز و شدت تهوع و 

استفراغ بارداری با اضطراب 

 و افسردگی در زنان باردار

۳۹.  

۵۹۳۱ مجله پژوهش  

 پرستاری ايران

نرجس رضوی،  زهرا سیده 

راهنورد* ،  مرحمت فراهانی 

 نیا،  امل ساکی

بررسی تأثیر آموزش مبتنی 

بر مدل اعتقاد بهداشتی بر 

ای در خودکارآمدی تغذيه

پیشگیری از پوکی 

استخوان در دختران 

 نوجوان 

۴0.  

 


