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 مقاله( 47) مقاالت منتشرشده به زبان فارسی
گیری والدین برای ترخیص کودک با رضایت الدین، نیکبخت نصرآبادی علیرضا، پیروی حمید. فرآیند تصمیمبگجانی جمال .1

، ص 1396، زمستان 4، شماره 19مطالعه کیفی. سالمت و مراقبت، دوره شخصی از بیمارستان علیرغم توصیه پزشکی: یک 

284-272. 

. یفییران: مطالعه ککنندگان پیوند قلب در اهای زندگی بعد از پیوند در دریافتچالشدانا نیره، پیروی حمید، مهرداد ندا. رئیس .2

 .492-504، ص 1396(، بهار 66)پیاپی  2، شماره 19کومش، دوره 

ه رستاری ایران، دور. نشریه پها: یک مرور روایتیاجرای فرآیند اعتباربخشی در بیمارستانهای صالحی زهرا، پیروی حمید. چالش .3

 .23-34، ص 1396، تیر 106، شماره 30

های مطالعه مروری: چالشالسادات، پیروی حمید، صحاف رباب، اکبری کامرانی احمدعلی، اسپهبدی فاطمه. ایاللی احترام .4

 .566-571، ص 1395، زمستان 4، شماره 11. سالمند، دوره های سالمندییزی با تاکید بر سندرومسالمندان دیال

ی رزمی نگاری تحوالت بهدارالدین محسن، اجاقلو ثریا، پیروی حمید، پارسایکتا زهره، رستگاری ریحانه، قدیریان فتانه. تاریخنظام .5

 .323-329، ص 1395، بهار 1شماره ، 18در جنگ عراق با ایران. مجله طب نظامی، دوره 

رستاری پها، پاتوفیزیولوژی و اقدامات درمانی. د نائینی منا، امین احمد. مروری بر کاشکسی قلبی: مشخصهنژاپیروی حمید، علی .6

 .72-79، ص 1394، پاییز 3قلب و عروق، دوره چهارم، شماره 

ای دانشجویان کارشناسی پرستاری و کاربرد معرفی نظریه دگردیسی حرفهمحمدی محمدرضا، جاللی امیر، پیروی حمید. دین .7

 .51-58، ص 1394، تابستان 89، شماره 25دوره  . نشریه دانشکده پرستاری و مامایی،آن در آموزش پرستاری

ینانلو مهرنوش، حقانی حمید. ارتباط اضطراب اجتماعی با برخی متغیرهای دموگرافیک دانشجویان قزلباش سیما، پیروی حمید، ا .8

 .19-29، ص 1394، بهار 1، شماره 17دوره پرستاری. سالمت و مراقبت، 

ای ای مؤثر بر اجتماعی شدن حرفهای و خارج حرفهو شرایط حرفهعوامل محمدی محمدرضا، جاللی امیر، پیروی حمید. دین .9

، 1. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره سیزدهم، شماره دانشجویان کارشناسی پرستاری ایران: یک مطالعه کیفی

 .64-74، ص 1394فروردین 

های بالینی: خشونت عمودی. نشریه ستاری در محیطمحمدی محمدرضا، پیروی حمید، مهرداد ندا. تجربه دانشجویان پردین .10

 .83-93، ص 1393، آبان و دی 90-91، شماره 27پرستاری ایران، دوره 

دهی حین آنژیوگرافی بر اضطراب اعضای خانواده بیماران تحت نجفی سحر، پیروی حمید، حقانی حمید. بررسی تاثیر گزارش .11

 .42-49، ص 1393، زمستان 4شماره  ،3کاتتریسم قلبی. پرستاری قلب و عروق، دوره 

شهسواری اصفهانی سارا، حسینی محمدعلی، فالحی خشکناب مسعود، پیروی حمید، خانکه حمیدرضا. تبیین پیامدهای خالقیت  .12

 .59-71، ص 1393(، زمستان 13)پیاپی  1، شماره 4در پرستاران بالینی: یک مطالعه کیفی. مدیریت ارتقای سالمت، دوره 

درمانی پس از ایست قلبی )سندرم پس از احیاء(. پور فومنی علیرضا، پیروی حمید. هایپوترمیمنصور، محسنیمحسن آبادی  .13

 .68-72، ص 1393، پاییز 3، شماره 3پرستاری قلب و عروق، دوره 

-در محیط بدر فرهاد، پیروی حمید، مهرداد ندا. تجربه سال آخر دانشجویان کارشناسی پرستاریمحمدی محمدرضا، رمضانیدین .14

 .39-48، ص 1393، پاییز 15، شماره 7ای. توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره های بالینی: فخر حرفه

های غیرفعال دامنه حرکتی در مرحله حسینی زهراسادات، پیروی حمید، گوهری محمودرضا، صابری عالیا. بررسی تاثیر تمرین .15

 .24-31، ص 1393، تابستان 2، شماره 3قلب و عروق، دوره  کرد حرکتی بیمار.پرستاریبر عمحاد بروز سکته مغزی 

پرستاران از  زیسته تبیین تجربهمانوکیان آرپی، چراغی محمدعلی، نیکبخت نصرآبادی علیرضا، پیروی حمید، شالی محبوبه.  .16

 .29-40، ص 1393، اردیبهشت 3تاریخ پزشکی، دوره هفتم، شماره  . اخالق وحفظ کرامت انسانی بیمار

نژاد محمد، پیروی حمید. بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر میزان تبعیت از رژیم غذایی در پورشعبان مهسا، پارسایکتا زهره، غالم .17

 .23-32، ص 1392(، زمستان 6)پیاپی  4، شماره 2بیماران مزمن کلیه غیر دیالیزی. آموزش پرستاری، دوره 
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ارزیابی عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه در زمینه مهارت های پور معصومه، پیروی حمید. ایمانی .18

، ص 1392، زمستان 4، شماره 2قلب و عروق، دوره ستاری . پرمربوط به فرایند احیاء قلبی ریوی با استفاده از آزمون آسکی

36-24. 

ه ستاری قلب و عروق، دور. پرتجربه معنویت در دریافت کنندگان پیوند قلب در ایراناد ندا. دانا نیره، پیروی حمید، مهردرئیس .19

 .44-53ص ، 1392، پاییز 3، شماره 2

پذیری در حرفه پرستاری و گری/ سلطهمحمدی محمدرضا، هوشمند عباس، چراغی محمدعلی، پیروی حمید. پدیده سلطهدین .20

 .81-90، ص 1392(، تابستان 45)مسلسل  2، شماره 12چگونگی مدیریت آن. بیمارستان، دوره 

بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بردرد محل عمل در بیماران جراحی محمدعلیها ژاله، بهروزی نیره، پیروی حمید، مهران عباس.  .21

 .6-12، ص 1392، تابستان 2، شماره 2ستاری قلب و عروق، دوره پر. شکم و قفسه سینه بستری در بخش های مراقبت ویژه

هانی منصوره، حقانی حمید. مقایسه میزان رضایت بیماران بستری از ابعاد مختلف پیروی حمید، بهادری عظیمه، اشقلی فرا .22

 .59-66، ص 1392، بهار 1، شماره 2مراقبت پرستاری. مدیریت پرستاری، دوره 

خودفریبی، مکانیسم اصلی در فرایند عود در مصرف کنندگان مواد  -خودتدبیریجاللی امیر، سیدفاطمی نعیمه، پیروی حمید.  .23

 . 46-57، ص 1392، 1های بالینی، دوره اول، شماره نشریه مرقبت .مخدر

مراقبت  تحقیقات مرکز مروری. نشریه مطالعه سالمندان: یک در الحانی فاطمه، اسدی نوقابی احمدعلی، پیروی حمید. سالمت .24

 .62-71، ص 1391، پاییز 78، شماره 25ایران(، دوره  پرستاری )نشریه تهران پزشکی علوم دانشگاه های پرستاری

، 25. نشریه پرستاری ایران، دوره سالمت در سالمندان:یک مطالعه مروریاسدی نوقابی احمدعلی، الحانی فاطمه، پیروی حمید.  .25

 .62-71، ص 1391، آبان 78شماره 

سالمت. پژوهش  نظام در دانش ترجمان مفهوم سازی، خدام حمیرا. واضحروی حمیدرفیعی فروغ، پرویزی سرور، مهرداد ندا، پی .26

 .72-81، ص 1391، بهار 24، شماره 7پرستاری، دوره 

تراشه بر تغییرات اشباع اکسیژن خون بررسی تأثیر بازآموزی ساکشن لوله داخل محمدی نورالدین، پرویز شهره، پیروی حمید.  .27

 .16-23، ص 1391، بهار 1پرستاری قلب و عروق، دوره اول، شماره . و ضربان قلب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

بر  پرستاران برای تراشه داخل لوله بازآموزی ساکشن محمدی نورالدین، پرویز شهره، پیروی حمید، حسینی آغا فاطمه. تأثیر .28

 تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده مجلهویژه.  مراقبت بخش در بیماران بستری فشارخون یراتتغی

 .38-46، ص 1391، 2، شماره 18(، دوره حیات)

حاجی بابائی فاطمه، جوالئی سودابه، پیروی حمید، حقانی حمید. خطاهای دارویی پرستاران و ارتباط آن با برخی مشخصه های  .29

    .83-92ص  ،1390هار ، ب20، شماره 6فردی و سازمانی. پژوهش پرستاری، دوره 

پیروی حمید، پرویزی سرور. حقانی حمید. مشاوره حمایتی برای دانشجویان با پیشرفت تحصیلی ضعیف: مطالعه مداخله ای.  .30

 .75-83ص   ،1390تابستان  ،2، شماره 11مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره 

پیروی از رژیم غذایی و مایعات در بیماران مبد معصومه، پیروی حمید، ساربان حسن آبادی محمدتقی، محبی نوبندگانی زینت. را .31

 .15-22، ص 1389، دی 67، شماره 23. نشریه پرستاری ایران، دوره تحت همودیالیز

رژیم درمانی و دعا در بیماران تحت رامبد معصومه، ساربان محمدتقی، پیروی حمید، کهن محمود. همبستگی پیروی از  .32

، ص 1389، زمستان 71، شماره 20همودیالیز. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 

47-42. 

جاللی امیر، پیروی حمید، دین محمدی رضا، سیدفاطمی نعیمه، عزتی ابراهیم. نقش مردان در حرفه پرستاری: یک مطالعه  .33

 .14-19، ص 1389، 4و  3، شماره 10یق در تحقیق. مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دوره تلف

دین محمدی محمدرضا، رفیعی فروغ، پیروی حمید، مهرداد ندا. تحلیل مفهوم اجتماعی شدن حرفه ای در پرستاری: رویکرد  .34

 .15-28، ص  1389 ،2، شماره 16هران )حیات(، دوره تتکاملی راجرز. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 

http://journal.icns.org.ir/article-1-153-fa.html
http://journal.icns.org.ir/article-1-153-fa.html
http://journal.icns.org.ir/article-1-134-fa.html
http://journal.icns.org.ir/article-1-172-fa.html
http://journal.icns.org.ir/article-1-172-fa.html
http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1381-fa.pdf
http://journal.icns.org.ir/article-1-37-fa.html
http://journal.icns.org.ir/article-1-37-fa.html


   
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 دانشکده پرستاری و مامایی

مدانلو معصومه، سیدفاطمی نعیمه، باستانی فریده، پیروی حمید، بهنام پور ناصر. حسام مسلم، عبداللهی حبیب. مقایسه  .35

    .23-28ص  ، 1389، بهار 1خودارزیابی درد توسط بیماران و پرستاران تریاژ. مجله پرستاری مراقبت ویژه، دوره سوم، شماره 

خودکارآمدی در زمینه رژیم درمانی و نشانگرهای آزمایشگاهی و رامبد معصومه، پیروی حمید، ساربان محمدتقی، رفیعی فروغ.  .36

 .41-47، ص 1388، اسفند 62، شماره 22. نشریه پرستاری ایران، دوره بالینی در بیماران تحت همودیالیز

پیروی حمید، حقانی حمید. بررسی مقایسه ای تاثیر کارآموزی بالینی اصول و  رفیعی فروغ، حق دوست اسکویی سیده فاطمه، .37

، 60، شماره 22پرستاری ایران، دوره  . نشریهفنون به روش ایفای نقش و روش سنتی بر رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری

 . 42-52، ص 1388آبان 

اه علوم فصلنامه دانشگ. تجربه زنان از یائسگیرم. مطالعه کیفی: جمشیدی منش منصوره، پیروی حمید، جویباری لیال، ثناگو اک .38

 . 196-205، ص 1388زمستان ، 54دوره شانزدهم، شماره  ،پزشکی سبزوار )اسرار(

جمشیدی منش منصوره، جویباری لیال، پیروی حمید، ثناگو اکرم. یک مطالعه کیفی: فراز و نشیب زندگی جنسی در دوران  .39

 .41-46، ص 1388، تابستان 2علوم پزشکی قم، دوره سوم، شماره  یائسگی. مجله دانشگاه

بررسی وقوع و گزارش خطاهای دارویی پرستاران و ارتباط آن جوالئی سودابه، حاجی بابائی فاطمه، پیروی حمید، حقانی حمید.  .40

، 1388، زمستان 1ه سوم، شماره ایران. مجله اخالق و تاریخ پزشکی، دور های دانشگاه علوم پزشکیبیمارستان با شرایط کاری در

 .65-76ص 

رامبد معصومه، پیروی حمید، ساربان محمدتقی، رفیعی فروغ، حسینی فاطمه. خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز و عوامل  .41

ص ، 1387، پاییز 62، شماره 20وابسته به آن، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره 

34-29. 

سال، فصلنامه  6تا  1. نگرش مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان ، قلجائی فرشتهنادری فر مهین، پیروی حمید .42

 . 75-86، ص 1386 زمستان، 52، شماره بیستم پرستاری ایران، دوره

 ساکشن از قبل بازدم زمان در سینه قفسه فشردن تأثیر .حسینی فاطمه، نجف یارندی اکرم، پیروی حمید، کهن محمود .43

پاییز ،51، فصلنامه پرستاری ایران، دوره بیستم، شماره مکانیکی تحت تهویه خون شریانی بیماران گازهای تبادل بر تراشه داخل

 . 1-13، ص 1386

رفیعی فروغ، حق دوست اسکویی سیده فاطمه، محمدی رخشنده، نجف یارندی اکرم، جزء کبیری فریده، پیروی حمید، حقانی  .44

حمید. رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری پس از کارآموزی به دو روش ایفای نقش و سنتی، فصلنامه پرستاری ایران، دوره 

 . 7-19، ص 1386، تابستان 50بیستم، شماره 

سال، فصلنامه  6تا  1نادری فر مهین، اکبرشریفی طاهره، پیروی حمید. آگاهی مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان  .45

 . 15-26، ص 1385، تابستان 46پرستاری ایران، دوره نوزدهم، شماره 

 قبت مدار در تجربه بالینی دانشجویانپیروی حمید، یادآور نیک روش منصوره، اسکویی سیده فاطمه، برترو کارینا. ارتباطات مرا .46

  .93-109، ص 1384، بهار و تابستان 42و  41پرستاری. فصلنامه پرستاری ایران، دوره هجدهم، شماره 

، 1381، 7پرویزی سرور، پیروی حمید. ارزشیابی آزمون دکتری پرستاری، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، جلد اول، شماره  .47
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 عنوان( 9) هاکتاب
  دوم چاپ تهران، هیدجی، حکیم نشر و بشری انتشارات آنها، کاربرد و پرستاری های نظریه( 1389) حمید پیروی سکینه، شهسواری .1

ها )بر اساس مدل تعالی مالکوم ( گام به گام تا تعالی دانشگاه1388اللهی معصومه، خاچیان آلیس )سهرابی زهره، پیروی حمید، فرج .2

 نتشارات نهضت پویا، تهران، چاپ اولبالدریج(، ا

 تهران دانژه، انتشارات روانشناسی، بزرگ اندیشمند پنجاه( 1388) یعقوب وکیلی حمید، پیروی ژاله، منفرد افشاری .3
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 دانشکده پرستاری و مامایی

  1382 ،(ترجمه) شیراز صنعت، انتشارات اورژانس، پرستاری رموز( 1382) حسن محمد صمدی حمید، پیروی .10
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