مقاالت فارسی سال 1392
شماره عنوان مقاله

دوره/شماره

پديدآورنده

عنوان نشريه

.1

بررسی موانع نگرشی غربالگری ماموگرافیک سرطان پستان در
زنان

رضایی قاضدهی مژگان ،امینی
لیال ،پرویزی سرور ،حسینی
آغافاطمه

مجله دانشگاه علوم (۲۳)۹۹
پزشکی مازندران

.۲

ارتباط بین تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سالمت و
پیامدهای بارداری :زایمان زودرس و پارگی زودس کیسه آب

امینی لیال ،محمودی زهره،
حسینی فاطمه ،محمودی
ابوالفضل

فصلنامه دانشگاه
علوم پزشکی
سبزوار( اسرار)

(, ۲۰ )1
مسلسل۶۷

.۳

مقایسه حساسیت و ویژگی آزمایشهای کیفی ادرار با روش
ایمونوآنزیماتیک سریع در تشخیص بارداری

راستی آرزو ،گرانمایه مهرناز ،شاه
محمدی حمیدرضا ،غالم نژاد
جعفری رضا ،نیازی فاطمه،
شعبانی سمانه ،شریفیان رویا،
عرفانی یوسف

پیاورد سالمت

(۷ )۵

.4

پیامدهای خشونت علیه زنان در خانواده

رزاقی نغمه ،پرویزی سرور،
رمضانی منیر ،طباطبایی نژاد سید
محمد

مجله زنان مامایی
و نازایی ایران

(1۶)44

.۵

بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران مبتال به دیابت نوع دو غفارزادگان رضوان ،مسرور
رودسری دریادخت ،پرویزی سرور،
خمسه محمدابراهیم ،حقانی حمید

پایش

(۵ )1۲

.۶

زمینه های اجتماعی فرهنگی خشونت خانگی علیه زنان در مشهد
:یک پژوهش کیفی

رزاقی نغمه ،رمضانی منیر،
طباطبایی نژاد محمد ،پرویزی
سرور

ماهنامه علوم
پزشکی کرمانشاه

(،1۷)۸
پیاپی۶۹

.۷

بررسی وضعیت سالمت عمومی زنان مبتال به اختالل عروق کرونر

قاسمی الهام ،محمدعلیها ژاله،
باستانی فریده ،سمیعی نیلوفر،
حقانی حمید

کومش

(,14)4
پیاپی4۸

.۸

مقایسه میزان رضایت بیماران بستری از ابعاد مختلف مراقبت
پرستاری

پیروی حمید ،بهادری عظیمه،
اشقلی فراهانی منصوره ،حقانی
حمید

مدیریت پرستاری

((۲)1

.۹

مقایسه نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستان های
عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد تشریک مساعی آنان

ساالری محبوبه ،اشقلی فراهانی
منصوره ،جمشیدی اورک روح
انگیز ،بزرگ نژاد مهری

پژوهش پرستاری

(،۸)۳
پیاپی۳۰

مجله ایرانی اخالق
و تاریخ پزشکی

(۶)۳

حیات

(1۹)1

 .1۰اولویت های اخالق پرستاری از دیدگاه پرستاران ،نتایج یک مطالعه افشار لیال ،جوالیی سودابه،
وسکویی خورشید ،باقری علیرضا
کشوری
 .11بررسی تاثیر ماساژ پا بر اضطراب قبل و بعد از هیسترکتومی

مریمی زهره ،مدرس مریم ،تعاونی
سیمین ،رحیمی فروشانی عباس

 .1۲بررسی تاثیر کپسول جینکوبیلوبا بر میزان رضایت جنسی زنان
یائسه

امیری پبدنی مینا ،تعاونی سیمین ،فصلنامه دانشگاه
علوم پزشکی
حقانی حمید
سبزوار (اسرار)

(۲۰)۲

 .1۳بررسی تاثیر رویال ژلی خوراکی بر ادم سندرم پیش از قاعدگی

برخورداری فاطمه ،تعاونی سیمین ،طب مکمل
حقانی حمید ،گوشه گیر
سیداشرف الدین

(۳)1

 .14گیاه صبر زرد و گل همیشه بهار بر شدت درد پرینه بعد از اپی
زیاتومی در زنان نخست زا

جهدی فرشته ،اقدام پور فریده،
نقی زاده سمیه ،خیرخواه معصومه،
تقی زاده محسن

افق دانش

(،1۹)1
پیاپی۵۹

 .1۵بررسی میزان اختالالت خواب و برخی عوامل موثر بر آن در سه
ماهه دوم بارداری

جهدی فرشته ،رضایی الهام،
بهبودی مقدم زهرا ،حقانی حمید

پایش

(1۲)۶

 .1۶تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر عزت نفس نوجوانان

مکاری هدی ،خیرخواه معصومه،
نیسانی سامانی لیال ،حسینی
آغافاطمه

پژوهش پرستاری

()۳
،۸پیاپی4۷

 .1۷پدیده سلطه گری /سلطه پذیری  Oppressionدر حرفه
پرستاری و چگونگی مدیریت آن

دین محمدی محمدرضا ،هوشمند
عباس ،چراغی محمدعلی ،پیروی
حمید

بیمارستان

(،1۲)۲
مسلسل4۵

 .1۸عوامل موثر بر استقرار مدیریت تغییر :یک مطالعه کیفی

خاچیان آلیس ،منوچهری هومان،
پازارگادی مهرنوش ،اکبرزاده
باغبان علیرضا

پژوهش پرستاری

(۸)۲۹

 .1۹ارتباط مهارت حل مساله با مصرف قرص اکستاسی در نوجوانان

خوشنوای فومنی فاطمه،
سیدفاطمی نعیمه ،بهبانی نسرین،
حسینی فاطمه

روان پرستاری

(1)1

 .۲۰بررسی همبستگی استرس درک شده با تاب آوری در دانشجویان
کارشناسی پرستاری

پورافضل فرزانه ،سیدفاطمی
نعیمه ،اینانلو مهرنوش ،حقانی
حمید

حیات

(1۹)1

 .۲1سالمت معنوی سالمندان مقیم سرای سالمندان و مقیم منزل

سیدالشهدایی مهناز ،حشمت
شهناز ،سیدفاطمی نعیمه ،حقانی
حمید ،مهرداد ندا

نشریه پرستاری
ایران

(۲۶)۸1

 .۲۲مقایسه مهارت خالقیت در دانشجویان سال اول تا چهارم
کارشناسی پرستاری

مشیرآبادی زینب ،سیدفاطمی
نعیمه ،بریم نژاد لیلی ،حقانی
حمید ،یزدانی زنوز مهین

پژوهش پرستاری

(۸)۲۸

 .۲۳بررسی ارتباط قاطعیت پرستاران با گزارش دادن خطاهای کاری
آنان

بریم نژاد لیلی ،مردانی حموله
مرجان ،سیدفاطمی نعیمه،
مستغاثی مهرداد

طب کار

(۵)۲

 .۲4مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت در مبتالیان به سرطان از
دیدگاه پرستاران :مطالعه کیفی

مردانی حموله مرجان ،بریم نژاد
لیلی ،سیدفاطمی نعیمه،
طهماسبی مامک

تاریخ پزشکی

(۵)1۷

 .۲۵بررسی همبستگی درک از توانایی حل مساله با مهارت قاطعیت در
دانشجویان پرستاری

سیدفاطمی نعیمه ،مشیرآبادی
زینب ،بریم نژاد لیلی ،حقانی
حمید

حیات

(1۹)۳

 .۲۶بررسی تاثیر تمرین های ورزشی کششی بر بهبود ابعاد جسمی
کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

نصیری زیبا فریبا ،عسکری زاده
عالیه ،محمدی نورالدین

دانشور

(۲1)1۰۹

 .۲۷تاثیر برنامه آموزشی در پیشگیری از افسردگی پس از زایمان؛ یک
کارآزمایی نیمه تجربی

جمشیدی منش منصوره ،گلیان
تهرانی شهناز ،حسینی آغافاطمه،
شمس علی زاده نرگس ،لهونی
فروزان

پایش

(1۲)۶

 .۲۸تاثیر منیزیوم بر شدت سندرم قبل از قاعدگی در زنان مراجعه
کننده به مراکز بهداشتی  -درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ابراهیمی الهام ،جاللی حسین،
جمشیدی منش منصوره

طب مکمل

(۳)1

 .۲۹تاثیر آموزش جنسی بر باورهای زنان باردار نسبت به فعالیت
جنسی در دوران بارداری

ریاضی هدیه ،بانوزاده سحر ،مقیم
بیگی عباس ،امینی لیال

پایش

(1۲)4

 .۳۰ارتباط کیفیت خواب و کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در
بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی

مرادی مینا ،مهرداد ندا ،نیک پور
صغری ،حقانی حمید ،شریفی
فرشاد

پژوهش پرستاری

(۸)۲۹

 .۳1بررسی تاثیر آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای
پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان

جواهری طهرانی فرشته ،نیک پور
صغری

مراقبت های
پیشگیرانه در
پرستاری و مامایی

(۳)1

 .۳۲پایش محیطی در پرستاری مراقبت های ویژه :طراحی مبتنی بر
شواهد

سید مسلم مهدوی شهری* ،سیده نشریه پرستاری
قلب و عروق
فاطمه حقدوست اسکوئی ،
نورالدین محمدی
پایش

(۲)4

(1۲)۲

 .۳۳تاثیر مکیدن غیر تغذیه ای بر وزن گیری نوزادان نارس بستری در
بخش مراقبت های ویژه نوزادان

کشاورز مریم ،رجایی زهرا ،صادقی
هما ،رضوی سیدمستجاب،
منتظری علی

 .۳4شناخت اثربخشی برنامه جرات ورزی مدرسه محور بر مهارت های
خودتصمیم گیری و خود حمایتی دانش آموزان دبیرستانی

مجله دانشگاه علوم (1۵)1
ربیعی لیلی ،مسعودی رضا،
مقدسی جعفر ،اسماعیلی صفرعلی ،پزشکی شهرکرد
خیری فریدون ،حکیم اشرف
السادات

 .۳۵مقایسه درک پرستاران و مادران نوزادان نارس از نیازهای مادران
در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

اعمی سیده زهرا ،احمدی زهرا،
ریحانی طیبه ،حقانی حمید

حیات

(1۹)۲

 .۳۶بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب زنان مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس

باستانی فریده ،سبحانی مرضیه،
شمسی خانی سهیال ،نگارنده رضا،
برنا محمدرضا ،حقانی حمید

طب مکمل

( ،۳)۳پیاپی
۹

 .۳۷تاثیر آموزش مهارت های مقابله بر کیفیت زندگی والدین کودکان
مبتال به لوسمی

خنجری صدیقه ،سیدفاطمی
نعیمه ،برجی سمیه ،حقانی حمید

حیات

(1۹)4

 .۳۸بررسی همبستگی درک پرستاران از فرهنگ سازمانی با عملکرد
آنان در زمینه ایمنی بیماران در بیمارستان های منتخب دانشگاه
علوم پزشکی بابل

جعفرجالل عزت ،جعفرپور حسین،
دهقان نیری ناهید ،حقانی حمید

حیات

(1۹)۳

 .۳۹بررسی تاثیر آموزش مراقبت از دست ها بر اختالالت عملکردی آن
ها در بیماران مبتال به سوختگی دست بستری در بیمارستان
شهید مطهری شهر تهران

سادات منظری زهرا ،محدث
اردبیلی فاطمه ،بزرگ نژاد مهری

مجله دانشکده
پرستاری و مامایی
ارومیه

(11)1۲

 .4۰مقایسه جو سازمانی بیمارستانهای مجری و غیرمجری طرح تعالی
سازمان از دیدگاه پرستاران

اشقلی فراهانی منصوره ،رفیعی
فروغ ،محمدزاده نوجه دهی مریم،

فصلنامه مدیریت
پرستاری

(۲)۲

بهرانی ناصر
 .41عوامل موثر در کسب شایستگی معلمی مدرسان پرستاری :یک
مطالعه کیفی

اشقلی فراهانی منصوره ،رفیعی
فروغ ،امامزاده قاسمی حرمت
سادات

مجله ایرانی
آموزش در علوم
پزشکی

(1۳)۹

 .4۲تاثیر پرفوران بر عالیم خلقی پیش از قاعدگی

خیرخواه معصومه ،عباسی نیا
کبری ،جهدی فرشته ،حسینی
آغافاطمه ،حسنی مریم

مجله دانشکده
پرستاری مامایی
ارومیه

(11)۳

 .4۳نهادینه کردن آموزش سالمت به بیماران در مراقبت های بالینی
:یک اقدام پژوهی

باستانی فریده ،گل آقایی فرزانه،
اشقلی فراهانی منصوره

ماهنامه علوم
پزشکی کرمانشاه

(،1۷)۲
پیاپی۶۳

 .44تحلیل مفهوم امید به بهبودی بیمار در پرستاران بخش های ویژه
:الگوی هیبرید آموزش سالمت به بیماران در مراقبت های بالینی
:یک اقدام پژوهی

رضایی نسرین ،رفیعی فروغ،
مردانی حموله مرجان ،رنجبر
هادی

تابستان

(۲)۲

 .4۵ارتباط ترانسفوزیون خون و پمپ قلبی ریوی با دلیریوم

راد مجتبی ،محمدی نورالدین،
سیدالشهدایی مهناز ،حقانی حمید

فصلنامه دانشگاه
علوم پزشکی
سبزوار (اسرار)

(۲۰)۵

 .4۶شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شهر
تهران

طارمیان فرهاد,بوالهری
جعفر,پیروی حمید,عسگری علی

اعتیاد پژوهی

(۷)۲۸

 .4۷بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر میزان تبعیت از رژیم غذایی در
بیماران مزمن کلیه غیر دیالیزی

پورشعبان مهسا ،پارسایکتا زهره،
غالم نژاد محمد ،پیروی حمید

آموزش پرستاری

( ،۲)4پیاپی
۶

 .4۸تاثیر آموزش همتا بر اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی پیوند
عروق کرونر ،یک مطالعه کارآزمایی بالینی

ورعی شکوه ،چراغی محمدعلی،
سیدفاطمی نعیمه ،طالبی میترا،
بحرانی ناصر ،دهقانی علی ،شمسی
زاده مرتضی*

آموزش پرستاری

( ،۲)۳پیاپی
۵

 .4۹خودکارآمدی و ابعاد آن در بیماران دارای استومی روده ای

رفیعی فروغ ،ناصح الدن ،پرویزی
سرور

نشریه پرستاری
ایران

(۲۶)۸۳

 .۵۰تحلیل مفهوم حمایت اجتماعی از دانش آموختگان جدید
پرستاری در محیط کار :روش هیبرید

رفیعی فروغ ،سجادی هزاوه
محبوبه  ،سیدفاطمی نعیمه ،
رضایی محبوبه

نشریه پرستاری
ایران

(۲۶)۸۶

 .۵1مدیریت زمان در دانشجویان پرستاری :ورود ناخواسته ،در حاشیه
قرار دادن وظایف تحصیلی

میرزایی طیبه ،اسکویی سیده
فاطمه ،رفیعی فروغ ،راوری علی

نشریه پرستاری
ایران

(۲۶)۸۶

 .۵۲بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بردرد محل عمل در بیماران جراحی
شکم و قفسه سینه بستری در بخش های مراقبت ویژه

ژاله محمدعلیها ،نیره بهروزی*،
حمید پیروی  ،عباس مهران

نشریه پرستاری
قلب و عروق

(۲)۲

 .۵۳مولفه های ارزش گذاری به بدن در زنان مبتال به سندرم تخمدان
پلی کیستیک

امینی لیال ،ولیان کبری ،صادقی
اول شهر هما ،منتظری علی

مجله دانشگاه علوم دوره بیست و
سوم ویژه
پزشکی مازندران
نامه ۲

 .۵4عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
در مراجعین به انجمن ام اس ایران ،تهران1۳۸۹ -

قادری کوثر ،مرقاتی خویی عفت
السادات ،امینی لیال

ماهنامه علمی
پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی
کرمانشاه

(1۷)۹

 .۵۵مقایسه خشونت خانگی در زنان مبتال و غیر مبتال به لوپوس
اریتماتوی سیستمیک

امینی لیال ،بالو فهیمه ،بهبودی
مقدم زهرا ،مهران عباس

مجله مراقبتهای
بالینی

(1)1

 .۵۶بررسی مقایسه ای پیامدهای مادری بارداری پس از لقاح داخل
آزمایشگاهی و بارداری خودبخودی در زنان نخست حامله مراجعه
کننده به مراکز آموزشی و درمانی شهر تهران1۳۹1 -

امینی لیال ،صفائی زهرا ،جمشیدی ماهنامه دانشکده
پرستاری و مامایی
روح انگیز ،نیسانی سامانی لیال
ارومیه

(11)۹

 .۵۷ارتباط اضطراب و عزت نفس در دختران نوجوان

خیرخواه معصومه ،مکاری هدی،
نیسانی سامانی لیال ،حسینی آغا
فاطمه

نشریه پرستاری
ایران

(۲۶)۸۳

 .۵۸مطالعه مقایسهای اثرات امگا  ۳و پرفوران بر شدت عالئم خلقی
سندرم پیش از قاعدگی

عباسی نیا کبری ،خیرخواه
معصومه ،جهدی فرشته ،حسینی
آغافاطمه

فصلنامه علمی
پژوهشی طب
مکمل

(۳)۳

 .۵۹تاثیر رایحه درمانی با اسانس گل رز بر اضطراب فاز فعال زایمان
زنان نخست زا

خیرخواه معصومه ،ستایش ولی
پورنسیمه ،نیسانی سامانی لیال،
حقانی حمید

مجله دانشکده
پرستاری مامایی
دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه

(11)۶

 .۶۰بررسی ارتباط آمادگی بالینی دستیاران مربی ( )Preceptorبا
رضایت مندی دانشجویان پرستاری از آموزش عملی و بالینی

جعفرجالل عزت ،یکتا پارسا،
مسرور رودسری دریادخت،
حسینی فاطمه ،بابایی حیدرآبادی
اکبر ،ایمانزاد معصومه ،دشتی
کالنتر رجب  ،همتی کریم

مجله علمی
پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی ایالم

((۲1)۵

 .۶1کیفیت زندگی والدین کودکان مبتال به لوسمی و عوامل مرتبط با
آن

خنجری صدیقه ،حقدوست
اسکویی سیده فاطمه ،اسحقیان
درچه اعظم ،حقانی حمید

نشریه پرستاری
ایران

(۲۶)۸۲

نشریه پرستاری
قلب و عروق

(۲)4

 .۶۳تجربه معنویت در دریافت کنندگان پیوند قلب در ایران

رئیس دانا نیره* ،پیروی حمید،
مهرداد ندا

نشریه پرستاری
قلب و عروق

(۲)۳

 .۶4تحلیل مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری در بستر بیماری های
مزمن قلبی ،بر اساس مدل هیبرید

غالمی محمد ،محمدی فرحناز،
فالحی مسعود ،سید باقر مداح
سادات ،احمدی فضل اله ،رفیعی
فروغ ،خانکه حمیدرضا

ماهنامه دانشکده
پرستاری و مامایی
ارومیه

(11)۳

 .۶۵منبع کنترل سالمت در زنان مبتال به دیابت بارداری

ضرابی رویا ،رحمت نژاد لیلی،
باستانی فریده

ماهنامه دانشکده
پرستاری و مامایی
ارومیه

(11)1

 .۶۲ارزیابی عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ایمانی پور معصومه* ،پیروی
حمید
ویژه در زمینه مهارت های مربوط به فرایند احیاء قلبی ریوی با
استفاده از آزمون آسکی

 .۶۶مراقبت تسکینی از درد در سرطان :تحلیل محتوا

مردانی حموله مرجان  ،بریم نژاد
لیلی* ،سیدفاطمی نعیمه،
طهماسبی مامک

فصلنامه بیهوشی و (4)1
درد

 .۶۷بررسی وضعیت انتقال درون بیمارستانی نوزادان در معرض خطر
بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان

بریم نژاد لیلی* ،انصاری کوثر،
تترپور پروین ،حقانی حمید

فصلنامه پرستاری
مراقبت ویژه

شماره۲۰

 .۶۸تاثیر مکمل شبدر قرمز بر شدت عالئم جسمی یائسگی

تعاونی سیمین ،شاکری فاطمه،
حقانی حمید ،گوشه گیر

مجله توسعه
پژوهش در
پرستاری و مامایی

شماره۲4

 .۶۹تاثیر ماساژ پرینه بر برخی از اختالالت کف لگن

خیرخواه معصومه

مجله سالمت و
مراقبت دانشکده
پرستاری و مامایی
اردبیل

(1۵)1-۲

