مقاالت فارسی سال 93

شماره

عنوان مقاله

پديدآورنده

عنوان نشريه

دوره/شماره

.1

تجربه سال آخر دانشجویان کارشناسی پرستاری در دین محمدی محمدرضا*،رمضانی توسعه آموزش (۷)1۵
علوم
بدر فرهاد  ،پیروی حمید ،مهرداد ندا در
محیط های بالینی :فخر حرفه ای
پزشکی

.2

تاثیر مراقبت گروهی دوران بارداری بر توانمندی زنان جهدی فرشته ،منتظری علی ،بلوچی پایش
ماهانی مهین ،بهبودی مقدم زهرا
باردار

(1۳)2

.۳

بررسی سطح فعالیت های ورزشی و باورهای مرتبط با صادقی اول شهر هما ،نجارمحی پژوهش
آبادی مرضیه ،امینی لیال ،حقانی پرستاری
آن در دانش آموزان دختر
حمید

(،۹)1
پیاپی۳2

تعاونی سیمین ،ناظم اکباتانی ندا ،مجله دانشگاه (1۷)۳
علوم پزشکی
حقانی حمید
اراک) ره آورد
دانش

.4

تاثیر آفرودیت بر رضایت جنسی زنان یائسه

.۵

استقرار مدیریت تغییر در دانشکده های پرستاری و خاچیان آلیس ،پازارگادی مهرنوش ،پژوهش
پرستاری
منوچهری هومان ،اکبرزاده علیرضا
مامایی :یک مطالعه کیفی

.6

تجربه پرستاران از محیط کار شکوفاکننده در ارتقای محمدرضا شیخی ،دکتر مسعود مجله دانشگاه (1۸)6
فالحی خشکناب* ،دکتر فرحناز علوم پزشکی
شغلی :مطالعه کیفی
محمدی  ،دکتر سیده فاطمه قزوین
اسکویی

.۷

بررسی ارتباط ابعاد خشونت خانگی با برخی تعیین امینی لیال ،حیدری مریم ،دانش پرور مجله دانشگاه (24)114
حمیدرضا ،قرایی بنفشه ،مهران علوم پزشکی
کننده های اجتماعی ساختاری سالمت زنان
مازندران ( نامه
عباس
دانشگاه )

(۹)۳

(۹)2

.۸

بررسی تاثیر اتاق آرامش کاو براضطراب بیماران مبتال طاهری بندری پریا ،نیکبخت پژوهش
پرستاری
نصرآبادی علیرضا ،پرویزی سرور
به سرطان تحت شیمی درمانی

.۹

زنان (1۷)1۰6
بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی صادقی صاحب زاد الهه ،باغداری مجله
مامایی و نازایی
با دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار با سابقه مرگ نسرین* ،خیرخواه معصومه
ایران
جنین یا نوزاد

 .1۰هم نوایی دانشجویان پرستاری با محیط بالینی راهی حسن وند شیرین ،اشک تراب مجله ایرانی (14)۳
آموزش در علوم
طاهره* ،سیدفاطمی نعیمه
برای نیل به تعلق پذیری :یک پژوهش کیفی
پزشکی
 .11تاثیر آموزش مبتنی بر نرم افزار چندرسانه ای و شیوه فیض اله زاده حسین  ،زاغری مجله دانشکده (،12)4
و در پی ۵۷
سنتی بر دانش و تبعیت از رژیم درمانی بیماران تحت تفرشی منصوره ،مقدسی حمید ،پرستاری
اشقلی فراهانی منصوره ،طیبی مامایی ارومیه
درمان با همودیالیز
خسروشاهی حمید  ،زارع زهرا،
فرهادمند ناهید

پی

 .12کیفیت زندگی سالمندان مقیم سراهای سالمندی و ناصح الدن علی شیخی رحیم رفیعی نشریه پرستاری (2۷)۸۷
ایران
فروغ
برخی عوامل مرتبط با آن
 .1۳تاثیر آموزش تمرین عضالت کف لگن بر بی اختیاری رفیعی فروغ ،شارعی نیا حبیب ،نشریه پرستاری (2۷)۸۷
سیدالشهدایی مهناز ،صراف پیام ،ایران
ادراری بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
محمودی فریدون
 .14ارتباط تعویق آکادمیک با موفقیت و خودکارآمدی فروغ رفیعی ،فرزاد صارمی رسولی ،مجله ایرانی (14)1
آموزش در علوم
تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی طاهره نجفی قزلجه ،حمید حقانی
پزشکی
تهران سال1۳۹1
 .1۵بررسی پیامدهای بارداری در زنان نخست حامله باردار امینی لیال ،صفائی زهرا ،جمشیدی ماهنامه
دانشکده
روح انگیز ،نیسانی سامانی لیال
شده به روش لقاح آزمایشگاهی
و
پرستاری
مامایی ارومیه

(12)۷

زنان (1۷)11۳
 .16بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر سازگاری با ناباروری خیرخواه معصومه ،واحدی محسن  ،مجله
مامایی و نازایی
جنانی پونه
زنان نابارور در کلینیک الزهراء
ایران
 .1۷تاثیر عصاره ریشه سنبلالطیب بر شدت عالیم خلقی و
رفتاری سندرم پیش از قاعدگی

 .1۸رفتارهای دلبستگی پدر به جنین و عوامل مرتبط با آن

فصلنامه
بهبودی مقدم زهرا ،خیرخواه
پرستاری
معصومه ،گلیان تهرانی شهناز،
گودرزی سعید ،حقانی حمید ،شیرود داخلی جراحی
غالمی رقیه
استرکی الدن ،جمشیدی منش
منصوره ،بهبودی مقدم زهرا ،حقانی
حمید

(۳)2

مجله علمی
پژوهشی
دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران

(24)11۷

فصلنامه علمی
پژوهشی طب
مکمل

(4)2

 .2۰بررسی استرس درک شده و ارتباط آن با سالمت
معنوی در سالمندان عضو انجمن پیشگیری و مهار
دیابت بابل

باستانی فریده ،پورمحمدی اصغر،
حقانی حمید

حیات

(2۰)۳

 .21خودپنداری و عوامل مرتبط در کودکان و نوجوانان
مبتال به تاالسمی ماژور  1۸-۷سال استان گلستان

بریم نژاد لیلی ،توماج ام کلثوم،
حقانی حمید

توسعه پژوهش
درپرستاری

(11)1

 .22بررسی تاثیر آموزش برنامه خودمراقبتی بر کیفیت
زندگی کودکان سن مدرسه مبتال به آسم

بریم نژاد لیلی ،حسینعلی پور سمانه ،نشریه پرستاری (1)1
کودکان و
حقانی حمید
نوزادان

 .1۹تاثیر رایحه درمانی با روغن گل سرخ بر دیسمنوره اولیه صادقی اول شهر هما ،سعادت
حسینی میناسادات ،خیرخواه
معصومه ،سعادت حسینی سید
ابراهیم

 .2۳طراحی و ارزشیابی" فرم ثبت آموزش بیمار "برای ثبت
ساختارمند فرآیند آموزش بیمار

خراسانی پروانه ،رسولی مریم ،زاغری
تفرشی منصوره ،پرویزی سرور،

فصنامه
مدیریت ارتقای

(۳)4

نصراصفهانی محمود

سالمت

صادقی اول شهر هما ،موسوی
صاحب الزمانی سایه سادات ،جهدی
فرشته ،نیسانی سامانی لیال ،حقانی
حمید

مجله مراقبت
های پیشگیرانه
در پرستاری و
مامایی زنجان

(4)1

 .2۵تبیین نیازهای آموزشی والدین نوزادان نارس بستری در راستی مهدی ،علی آبادی فرانک *،
شفارودی نرگس ،رفیعی فروغ،
بخش مراقبت ویژه نوزادان
کالنی مجید

فصلنامه
توانبخشی نوین

شماره۳2

 .24بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در نخستین
بارداری با رضایت از زایمان در زنان مراجعه کننده به
مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران

 .26مقایسه تمایل به ترک خدمت پرستاران شاغل در
بیمارستان های مجری و غیر مجری طرح تعالی
سازمان

محمدزاده نوجه دهی مریم ،رفیعی
فروغ ،اشقلی فراهانی منصوره*،
بحرانی ناصر

نشریه پرستاری شماره۸۸
ایران

 .2۷ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی ابزار سوگ مزمن
کندال در مادران کودکان مبتال به سرطان

لیدا نیک فرید ،دکتر مریم رسولی*،
دکتر لیلی بریم نژاد  ،دکتر حمید
علوی مجد

مجله
روانپزشکی و
روانشناسی
بالینی ایران

(2۰)2

 .2۸همبستگی سالمت عمومی و کیفیت زندگی در مراقبین
جانبازان مبتال به صدمات نخاعی

مردانی حموله مرجان ،بریم نژاد
لیلی ،سیدفاطمی نعیمه ،تقوی ترانه
*

نشریه طب
جانباز

(،6)۳
شماره2۳

 .2۹تعیین نیازهای آموزشی پرستاران اورژانس بیمارستان
های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران ،تهران و
شهید بهشتی با فن دلفی سال 1۳۹2

سهرابی زهره ،لونی سودابه ،تعاونی

مجله ایرانی
آموزش در علوم
پزشکی

شماره6۷

 .۳۰مقایسه دو مقیاس گالسکو و  FOURدر پیش بینی
پیامدهای نورولوژیکی بیماران دچار اختالل سطح
هوشیاری

بختیاری ساحل ،امیری فرامرز،
کاظم نژاد انوشیروان ،بخشنده هومن
 ،محمدعلیها ژاله* ،ترمه چی
غالمرضا ،شیرازیان فرزاد

فصلنامه طب
انتظامی

(۳)2

