عنوان مقاله

پديدآورنده

مقايسه تاثیر طب فشاری و لمس بر

خاچیان الیس ساعتچی کیارش
آقاعمو شهرزاد حقانی تورده
مائده

محدوديت سديم و تبعیت از آن در

طاهره نجفی قزلجه  ،۱کاظم
آخوندزاده *

سردردهای ناشی از بی حسی
اسپاينال پس از سزارين
افراد دچار نارسايی قلب :مروری بر

عنوان نشريه
مجله زنان ،مامایی و
نازایی ایران
نشریه پرستاری قلب و
عروق

دوره/شماره
۱۸)۱۸۴(.

۴)۴(.

تاريخ
۱۳۹۴

۱۳۹۴

متون
تبیین فرايند خودمراقبتی در افراد
مبتال به پارکینسون :يک مطالعه

محمدعلی سلیمانی ،رضا
نگارنده ،فریده باستانی،

فصلنامه حیات

۲۱)۱(.

۱۳۹۴

نظريه زمینه ای
بررسی تاثیر رفلکسولوژی پا بر
شدت اضطراب مادران سزارين شده

باستانی فریده ،روحی رحیم
بگلو الهه ،حقانی حمید

فصلنامه حیات

۲۱)۲(.

۱۳۹۴

دارای نوزاد آسیب پذير :يک
کارآزمايی بالینی غیرتصادفی کنترل
شده
مقايسه اثرات زنجبیل و کورکومین در

خیاط سمیرا,خیرخواه معصومه
,فنائی حامد*,بهبودی مقدم
زهرا,پورمحسن معصومه
,کساییان امیر

سالمت اخالقی و چالش های آن از

رضائی نسرین* ,صلصالی
مهوش ,سیدفاطمی نعیمه

درمان سندرم قبل از قاعدگی

ديدگاه زنان :تحلیل محتوای کیفی
استراتژی های مديران پرستاری در

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

عوامل موثر در ارتقای سالمت زنان

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

تسهیل فرايند گذار پرستاران تازه
کار به پرستار بالینی
سرپرست خانوار :مثلث طاليی پول،
وقت و انرژی

طب جنوب

پژوهش پرستاری
فصلنامه مدیریت
پرستاری
مجله دانش و
تندرستی

تدوين راهنمای بالینی فرآيند تزريق

خنجری صدیقه ،طالبی راضیه،
حقدوست اسکویی سیده
فاطمه

آگاهی ،باور و عملکرد پرستاران در

نجفی قزلجه طاهره ،عباس نژاد
زهرا ،رفیعی فروغ ،حقانی
حمید

برآيند اجرای برنامه نردبان شغلی در

شیخی محمدرضا,فالحی
خشکناب مسعود,محمدی
فرحناز,اسکویی سیده فاطمه

مدیریت ارتقای
سالمت

تحلیل تجارب پديدارشناختی بر

شیرین حسنوند طاهره اشک
تراب نعیمه سید فاطمی نیره
سلمانی

نشریه دانشکده
پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

بررسی ارتباط سواد سالمت با

سلمان برسته  ،مهناز
سیدالشهدایی  ،سیده فاطمه

مجله پژوهش
پرستاری ایران ،شماره

خون در کودکان مبتال به تاالسمی
ماژور
مورد بهداشت دست

پرستاری :مرور نظامند

اساس روش جیورجی

رفتارهای خودمراقبتی در بیماران

حیات

حیات

۱۸)۳(.

۱۰)۲(.
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۱۰)۴.

۲۱)۱(.
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مبتال به ديابت نوع 2

جاللی نیا  ،محمد اقبالی ،
محسن نظامی قلعه نوئی

 ، ۳۹زمستان ۱۳۹۴
ص ۴۳

عوامل خطر مرتبط با دلیريوم متعاقب

مجتبی راد* ،نورالدین
محمدی ،مهناز سیدالشهدایی،
حمید حقانی ،سمانه عصارزاده

مجله علوم مراقبتی
نظامی ،شماره  ،۵پاییز
 ۱۳۹۴ص ۱۵۸

پیامدهای بالینی تزريق خون در

طاهره نجفی قزلجه  ،۱لیال
کلهر *

نشریه پرستاری قلب و
عروق

عمل جراحی قلب

جراحی بای پس عروق کرونر :مروری

۵

۴)۳(.

۱۳۹۴

۱۳۹۴

بر متون
ارتباط خطاهای دارويی و شرايط
محیط کار پرستاران

بررسی اپیدمیولوژی سقوط و ترس از
سقوط در سالمندان و ارتباط آنها در
سرای سالمندی کامرانی تهران ،سال

جوالیی سودابه ,شالی محبوبه* پرستاری داخلی و
,هوشمند عباس ,رحیمی سارا جراحی  :زمستان ,
 ۱۳۹۴دوره ۴ ,
,حقانی حمید
شماره ;  ۴از صفحه
 ۳۰تا صفحه ۳۹ .
طاهره نجفی قزلجه ،سارا
آریاپور  ،مهدی جعفری عوری
*

سالمند

۴)۴(.

۱۰)۴(.

۱۳۹۴

۱۳۹۴

1392
تحلیل مفهوم معنويت در پرستاری

رزاقی نغمه رفیعی پرویزی
سرور سادات حسینی اکرم
السادات

نشریه پرستاری ایران

۲۸)۹۳(.

۱۳۹۴

بررسی ارتباط سالمت معنوی با میزان

کدیور ملیحه,سیدفاطمی نعیمه
,شجاعی جشوقانی
ثریا*,چراغی محمدعلی,حقانی
حمید

دانشور

۲۲)۱۱۸(.

۱۳۹۴

استرس و راهبردهای مقابله ای در
مادران دارای نوزاد بستری در بخش
های مراقبت ويژه نوزادان
پرستار متعهد :اين بیمار اشتباه است

شالی محبوبه* ,جوالیی سودابه
,هوشمند عباس ,حقانی حمید

اخالق پزشکی

۹)۳۴(.

۱۳۹۴

قصور پرستاری در فرآيند مراقبت از

امین نیکومنظری ،دکتر فرهاد
افشارنیا ،دکتر سودابه جوالیی
 ،خانم فاطمه حاجی بابایی *

فصلنامه مدیریت
پرستاری

۴)۲(.

۱۳۹۴

فلسفه وجودی کمیتههای اخالق

سودابه جوالیی ،۱محمدعلی
چراغی  ،۱فاطمه حاجی بابایی
*۲

مجله ایرانی اخالق و
تاریخ پزشکی

ارتباط اضطراب اجتماعی با برخی

قزلباش سیما*,پیروی
حمید,اینانلو مهرنوش,حقانی
حمید

سالمت و مراقبت

بیماران از نگاه نظام قضايی کشور

بیمارستانی

متغیرهای دموگرافیک دانشجويان
پرستاری
بررسی تاثیر آموزش بر خودکارآمدی

جمشیدی منش منصوره,علی
منش نیلوفر*,بهبودی مقدم
زهرا,حقانی حمید

میزان اجرای مراقبت تکاملی در

گودرزی زهرا,رحیمی ام البنی
*,خالصی نسرین,شمشیری
احمدرضا,محمدی نورالدین
,سلیمانی فرین

بررسی سطح مهارت خالقیت در

صادقی گندمانی حمیدرضا,دل

زنان نابارور

بخش های مراقبت ويژه نوزادان

پایش

پرستاری مراقبت ویژه

پژوهش در آموزش

۸)۴(.

۱۷)۱(.

۱۴)۲(.

۸)۲(.
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۱۳۹۴

۱۳۹۴
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دانشجويان پرستاری و پرستاران
شاغل در بخش مراقبت های ويژه

آرام معصومه*,نصیری زیبا
فریبا,ناصری بروجنی نرگس

علوم پزشکی

بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکی تهران
تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر کیفیت

مهدوی شهری سیدمسلم
*,عباسی عیسی,محمدی
نورالدین

تاثیر اجرای برنامه خودمديريتی بر

پوروردی شفیقه,محمدی شاه
بالغی فرحناز*,کاشانی نیا
زهرا,رضاسلطانی پوریا

پرستاری و مامایی
جامع نگر) فصل نامه
دانشکده های
پرستاری و مامایی
استان گیالن )

فریده باستانی ،الهه روحی
رحیم بگلو ،حمید حقانی

حیات

زندگی بیماران تحت جراحی پیوند
کنارگذر عروق کرونر
کنترل قند خون و هموگلوبین
گلیکوزيله در مبتاليان به ديابت نوع
دو
بررسی تاثیر رفلکسولوژی پا بر شدت
اضطراب مادران سزارين شده دارای

افق دانش

۲۱)۲(.

۲۵)۷۸(.

۲۱)۲(.

۱۳۹۴

۱۳۹۴

۱۳۹۴

نوزاد آسیب پذير :يک کارآزمايی
بالینی غیرتصادفی کنترل شده
رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده

ملیحه اعظم حاج هاشم خانی،
اصغر دالوندی  ،زهرا کاشانی
نیا ،مریم جوادی  ،اکبر
بیگلریان

مجله علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی
مازندران

تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت

طاهره نجفی قزلجه ،۱مریم
شهیدی * ،۲شهرزاد
غیاثوندیان  ،۳حمید حقانی۴

پرستاری قلب و عروق

تحلیل مفهوم مراقبت تسکینی در

نگارنده رضا ,مردانی حموله
مرجان* ,رضایی نسرین

مجله دانشگاه علوم
پزشکی مازندران (نامه
دانشگاه)

تاثیر کورکومین بر عالئم سندرم قبل

خیاط سمیرا ،فنائی حامد،
خیرخواه معصومه ،پورمحسن
معصومه

مجله دانشکده
پرستاری مامایی
ارومیه

رويکرد اخالقی در ارائه خدمات طبی،

کدیور ملیحه ,مدنی منصوره
,مردانی حموله مرجان* ,قاسم
زاده نازآفرین

مجله ایرانی اخالق و
تاریخ پزشکی

سالمت خانواده با عادات خواب در
کودکان  6تا  11ساله قزوينی

زندگی مبتاليان به پرفشاری خون

پرستاری :ارائه يک الگوی هیبريد

از قاعدگی :يک کارآزمايی بالینی
تصادفی شده دو سو کور
حمايتی و تسکینی به نوزادان مبتال
به نارسايی مزمن کلیه و خانواده های
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آنان
عوامل موثر بر مديريت تغییر در

اندام رضا خاچیان آلیس
عسگری مرتضی

فصلنامه علمی
پژوهشی مدیریت
سازمانهای دولتی

معرفی نظريه دگرديسی حرفه ای

دین محمدی محمد رضا
,جاللی امیر  ,پیروی حمید

نشریه علمی پژوهشی
دانشکده پرستاری
مامایی شهید بهشتی

تهمینه صالحی ،ابراهیم عینی،
طاهره صادقی

پژوهش پرستاری

دانشکدههای تربیت بدنی

دانشجويان کارشناسی پرستاری و
کاربرد آن در آموزش پرستاری
تاثیر آموزش کارکنان پرستاری بر
میزان رعايت حريم اطالعاتی بیماران
بستری در بخش اورژانس

۴)۱۰(.

۲۵)۸۹(.

۱۳۹۴

۱۳۹۴

۱۳۹۴

مقايسه روش های ممیزی کالسیک با
شبکه عصبی مصنوعی به وسیله چند
الگوريتم مختلف در تشخیص بیماری

اندایش گر بهاره,سدهی مرتضی تحقیقات نظام سالمت
*,خیری سلیمان,فراهانی نیا
مرحمت

۱۱)۲(.

۱۳۹۴

انفارکتوس میوکارد
عوامل و شرايط حرفهای و خارج
حرفهای مؤثر بر اجتماعی شدن
حرفهای دانشجويان کارشناسی

محمدرضا دینمحمدی ]* ]۱
 ،امیر جاللی ] ، ]۲حمید
پیروی][۳

مجله دانشکده
پرستاری مامایی
ارومیه

۱۳)۱(.

۱۳۹۴

پرستاری ايران :يک مطالعه کیفی
مروری بر کاشکسی قلبی :مشخصه
ها ،پاتوفیزيولوژی ،و اقدامات درمانی
بررسی ارتباط تنش اخالقی با
خودکارآمدی در پرستاران شاغل در
بخشهای ويژه و اورژانس

حمید پیروی ،منا علی نژاد
نائینی ،احمد امین

نشریه پرستاری قلب و
عروق

عباس نبوره ،۱معصومه ایمانی
پور * ،تهمینه صالحی ،۱
حامد تابش۳

مجله علمی دانشگاه
علوم پزشکی
رفسنجان

۴)۳(.
۱۴)۶(.

۱۳۹۴
۱۳۹۴

مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز سال
1393
بررسی درک مادران از نوزاد نارس و
برخی از عوامل مرتبط با آن در
بیمارستان های منتخب دانشگاه

غفوری مرضیه,جان محمدی
سارا*,نریمان شاهین,حقانی
حمید,کبیر کوروش

فصلنامه نشریه علمی
پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی البرز

۴)۲(.

۱۳۹۴

علوم پزشکی ايران
واکاوی بايسته های اخالقی در زمینه

کدیور ملیحه ،مردانی حموله
مرجان *

مجله ایرانی اخالق و
تاریخ پزشکی

بررسی عوامل موثر بر میزان

بلقیس شیبانی ،سرور پرویزی،
حمید حقانی  ،لیلی بریم نژاد*

پرستاری کودکان

ی سرطان های کودکان
خودکارآمدی نوجوانان مبتال به

(۸)۱
(۲)۱

۱۳۹۴
۱۳۹۴

تاالسمی ماژور
بررسی اثر عصاره کالیگونوم
کوموسوم ( Calligonum
 )Comosumبر بافت تخمدان موش

امینی لیال,تهرانیان نجمه
*,موحدین منصوره,رمضانی
تهرانی فهیمه

گیاهان دارویی

۱۴)۵۶(.

۱۳۹۴

مدل تخمدان پلی کیستیک
ارتباط تیپ های شبانه روزی با

سیدالشهدایی مهناز,محمدی
حسن,سیدفاطمی نعیمه,مهران
عباس

دورشدن از عملکرد مبتنی بر

خیاط زاده ماهانی
محمد,حسنی مهربان افسون
*,کمالی محمد,پرویزی سرور

رفتارهای مراقبتی پرستاران

اکیوپیشن :تجربه کاردرمانگران
ايرانی

کومش

توانبخشی
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