عنوان مقاله
تاثیر آموزش مبتنی بر نرم افزار
چند رسانه ای و شیوه سنتی بر
کیفیت زندگی بیماران تحت درمان
با هموديالیز

عنوان نشريه

پديدآورنده

حسین فیض اله زاده  ،منصوره پرستاری و مامایی جامع نگر
زاغری تفرشی ،حمید مقدسی،
منصوره اشقلی فراهانی ،زهرا
زارع  ،محمدرضا خلیل زاده

بررسی ارتباط وقوع سقوط بیمار و

محبوبه شالی ،۱سودابه
جوالئی ، ۲عباس هوشمند،۳
حمید حقانی  ،۴حسین
معصومی۵

تاثیر درمان واژينوز باکتريايی بر

کلهر مهری,عباسی مهناز,امینی
لیال*,باریکانی آمنه

مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی قزوین

تاثیر مشاوره بر سطح اضطراب زنان

مسیب مرادی مهناز*,جهدی
فرشته,سیدفاطمی نعیمه
,منتظری علی

پایش

تبیین چالشهای خودمراقبتی در

سلیمانی محمدعلی ،باستانی
فریده ،نگارنده رضا

تعهد حرفهای پرستاران

فعالیت بیماری آرتريت روماتوئید
مبتال به سقط خود به خود :يک
کارآزمايی بالینی تصادفی
افراد مبتال به پارکینسون :نتیجه ای

حیات

نشریه سالمندشناسی

دوره/شماره
۲۵)۸۰(.

۲۲)۱(.

۲۰)۲(.
۱۵)۲(.

۱)۱(.

تاريخ
۱۳۹۵

۱۳۹۵

۱۳۹۵
۱۳۹۵

۱۳۹۵

از يک مطالعه کیفی
هوش هیجانی در پرستاران ،الگوها

غفرانی کلیشمی فاطمه,اشقلی
فراهانی منصوره*,جمشیدی
اورک روح انگیز,عرب عامری
زهرا,بنی هاشمی
سارا,سیدفاطمی نعیمه

نشریه دانشکده پرستاری و
مامایی

تبیین ادراک مادران از بستری

کدیور ملیحه,مردانی حموله
مرجان*,سیدفاطمی نعیمه
,اکبری نگارین

پایش

و روش های اندازه گیری آن

نوزاد در بخش های مراقبت ويژه
نوزادان :تحلیل محتوای کیفی
خستگی در مبتاليان به نارسايی

طاهره نجفی قزلجه  ،۱لیال
سیفی *

بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بر

فاطمه محدث اردبیلی ،سمیرا
عبدی * ،طاهره نجفی قزلجه،
آغا فاطمه حسینی  ،عارف
تیموری

قلب :مروری بر متون
کیفیت خواب و شدت درد بیماران
دچار سوختگی
مقايسه تاثیر ماساژ پشت و
موسیقی بر خستگی مبتاليان به

نجفی قزلجه طاهره ،۱صالح
زاده حسین  ،۲رفیعی فروغ ۳

پرستاری قلب و عروق
فصنامه پرستاری داخلی
جراحی زاهدان

مجله دانشکده پرستاری
مامایی ارومیه

۲۶)۹۳(.

۱۵)۴(.

۵)۱(.
۵)۲(.

۱۴)۶(.

۱۳۹۵

۱۳۹۵

۱۳۹۵
۱۳۹۵

۱۳۹۵

نارسايی مزمن قلبی
ترجمه و روان سنجی ابزار بررسی
تکامل اخالقی آزمون مسائل تعريف

رنجبر هادی*,جوالیی سودابه
,شعبانی فاطمه

نشریه دانشکده پرستاری و
مامایی

۲۵)۹۲(.

۱۳۹۵

کننده
ضرورت تجويز پرستاری از ديدگاه

آذر درویش پور  ،دکتر سودابه
جوالیی  ،دکتر محمد علی
چراغی

مجله تحقیقات کیفی در
علوم سالمت

بررسی عملکرد جنسی زنان مبتال

شیخعلیشاهی عالیه,جهدی
فرشته*,نیسانی سامانی

پایش

سیاستگذاران پرستاری

به صرع :يک مطالعه توصیفی

۵)۱(.

۱۵)۳(.

۱۳۹۵

۱۳۹۵

لیال,حقانی حمید,دالورکسمایی
حسین,صراف پیام
همبستگی عدالت سازمانی و
رضايت شغلی پرستاران
بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز

خسروزاده مریم,حسینی
محمدعلی*,کاشانی نیا
زهرا,صدقی گوی آقاج
ناصر,امینی میترا

ارزيابی سطوح پريشانی اخالقی

مرجان مردانی حموله،۱
معصومه ایرانشاهی * ،۲نعیمه
سیدفاطمی  ،۳حمید حقانی۴

ارزشیابی  360درجه عملکرد

برادران حمیدرضا ،خیرخواه
معصومه ،کیخسروی فریبا

کارکنان پرستاری در شهر مالير
:مطالعهی مقطعی
دانشجويان مامايی در بلوک زايمان

مدیریت ارتقای سالمت

مجله ایرانی اخالق و تاریخ
پزشکی
مجله راهبردهای توسعه در
آموزش پزشکی

۵)۲(.

۹)۲(.

۳)۱(.

۱۳۹۵

۱۳۹۵

۱۳۹۵

مرکز شهید اکبرآبادی سال 93
تبیین درک زنان میانسال از
رفتارهای جستجوگر سالمت
:مطالعه کیفی

نسرین رضائی  ،نعیمه
سیدفاطمی ،علیرضا ساالر ،
فرشته قلجایی

تاريخنگاری تحوالت بهداری رزمی

محسن نظام الدین ،ثریا
اجاقلو ،حمید پیروی ،زهره
پارسا یکتا ،ریحانه رستگاری،
فتانه قدیریان

عملکرد پرستاران در مراقبت از

صدیقه خنجری ،فاطمه
بهزادی ،حمید حقانی

در جنگ عراق با ايران

دهان کودکان دارای تهويه مکانیکی
:يک مطالعه مشاهدهای

مجله علمی پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی مازندران
مجله طب نظامی

نشریه پرستاری ایران

۲۶)۱۴۰(.

۱۸)۱(.

۱۳۹۵

۱۳۹۵

۱۳۹۵

