
 1397مقاالت فارسی  
 عنوان پدیدآور عنوان نشریه سال

مریم برزگر، سارا جان محمدی، نعیمه   نشریه پرستاری کودکان  1397

 سیدفاطمی، عباس مهران 

بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد  

بر استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش  

 مراقبت ویژه نوزادان  

سحر راهیمی گلسفید ،  سارا   نشریه پرستاری کودکان  1397

جانمحمدی*  ،  سیده نعیمه سیدفاطمی  

 ،  حمید حقانی 

  اثر بخشی آموزش مراقبت های انتهای زندگی بر

دیسترس اخالقی پرستاران بخشهای مراقبت  

 ویژه نوزادان  

،   ۲،  معصومه خیرخواه*  1ویدا قاسمی فصلنامه گیاهان دارویی 1397

پور  ،  سارا داراب 3محسن واحدی

 ۴،  معصومه عابد1دزدارانی

ی شنبلیله و  ی تأثیر دمنوش دانهمقایسه 

های کافی بودن ی رازیانه بر نشانه دمنوش دانه

 ی دختر  ماهه  0-۴شیر مادر در شیرخواران  

نعیمه سیدفاطمی،  فروغ رفیعی،  ابراهیم  کومش  1397

 حاجی زاده،  مهناز مدانلو* 

نامه تبعیت از  سنجی پرسش طراحی و روان 

تال به بیماری مزمن: یک  درمان در بیماران مب

 مطالعه ترکیبی 

میترا بوذری، عزت جعفرجالل*، حمید   نشریه پرستاری ایران   1397

 حقانی 

تأثیر آموزش ایمنی دارویی سالمندان بر دانش،  

 نگرش و عملکرد پرستاران 

زهرا گودرزی، فاطمه اسکویی، کمال   نشریه پرستاری ایران  1397

منظم، طاهره لونی، ژاله  اعظم، محمد  

 قاسمی، مسعود احمدپور، 

تأثیر آموزش پرستاران بر کاهش آلودگی صوتی 

 های مراقبت ویژه در بخش

مجله دانشکده پرستاری و   1397

 مامایی ارومیه 

فاطمه اسکویی ، صدیقه خنجری ، مریم 

 جدید میالنی  ، مریم قراچه 

  اولویت پژوهی پرستاری در ایران: یک مطالعه

 دلفی

مریم حسنی، اشرف قیاسی، معصومه   کومش  1397

خیرخواه، مریم سابوته، زهرا کریمیان،  

 حمیده ظاهری، هانیه عباسی نیا 

روبین  گویی سنجش بیلیبررسی ارزش پیش 

پوستی روز سوم تولد در تشخیص هایپربیلی  

 روبینمی نوزادان ترم و نزدیک ترم 

نازایی  مجله زنان مامایی و   1397

 ایران 

؛ سید  ۲؛ لیال امینی   1پورسیمین زرآبادی 

 ۴؛ حمید حقانی3مسعود نبوی

بررسی اختالالت قاعدگی و عوامل مرتبط با آن 

 در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 

لیال امینی،  بهزاد قربانی* ،  هما صادقی  نشریه پرستاری ایران  1397

مرتضی پور  اول شهر،  زهرا رئوفی،  منا  

 علیسرایی 

ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و  

 استرس ناباروری در همسران مردان نابارور  

آلیس خاچیان ،  فرشاد امینی بهبهانی ،   نشریه پرستاری ایران  1397

حمید حقانی ،  کیارش ساعتچی،  مژگان  

 مرادی* 

تأثیر ماساژ افلوراژ با روغن معطر بر خستگی  

 تودرمانی در افراد مبتال به سرطان ناشی از پر

فاطمه سادات آفرینی، ناهید اکبری، علی   فصلنامه پایش  1397

 منتظری، 

ارتباط بین حمایت اجتماعی و قصد فرزندآوری  

 در زنان ساکن شهر تهران  



 عنوان پدیدآور عنوان نشریه سال

زهرا احمدی،  فاطمه اشرفی ،  نعیمه   نشریه پرستاری کودکان  1397

 حقانی سیدفاطمی،  حمید  

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با غم مادری و  

خودکارآمدی مادران نخست زای دارای نوزاد  

 نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان  

مجله تحقیقات کیفی در  1397

 علوم سالمت 

مینا گائینی، منصوره اشقلی فراهانی*،  

نورالدین محمدی، نعیمه سیدفاطمی،  

 محمد عباسی

بازیابی ثبات: تجارب خانواده بیماران بستری در  

 بخش مراقبت ویژه 

مجله پژوهش پرستاری   1397

 ایران 

محمدرضا کریمی راد،  نعیمه سیدفاطمی،  

فاطمه نوغانی* ،  احسان اله امینی،   

 راضیه کمالی

تاب آوری مراقبین خانوادگی مبتالیان به 

 اختالالت روانی شهر تهران  

تأثیر صدای طبیعت و سکوت بر کیفیت خواب   طاهره نجفی قزلجه  ،  مریم نصاری  مجله طب مکمل  1397

 ویژۀ قلبی   بیماران بستری در بخش مراقبت 

نشریه پژوهش پرستاری   1397

 ایران 

، احمدعلی اکبری  1احترام السادات ایاللی  

،*، رباب  3، حمید پیروی  ۲کامرانی  

 5، فاطمه اسپهبدی  ۴صحاف  

تجربه سالمندان ایرانی تحت درمان با همودیالیز:  

 ک مطالعه کیفیی

، مسعود احمدزاد  1نعیمه سیدفاطمی   نشریه روان پرستاری  1397

 ،*، ، حمید حقانی3، راحله بهرامی  ۲اصل  

تأثیر آموزش روانشناختی مبتنی بر شبکه  

اجتماعی مجازی بر تابآوری مراقبین خانوادگی  

 مددجویان با اختاللهای روانی شدید 

،  معصومه  1مرجان مردانی حموله پزشکی اخالق و تاریخ   1397

،  حمید  3،  نعیمه سیدفاطمی۲احمدی*  

 ۴حقانی

بررسی ارتباط همدلی با نگرش معنوی در  

 دانشجویان کارشناسی پرستاری شهر تهران  

isc، 1397 آرزو قلی زاده ،  عزت جعفرجالل*  ،   نشریه پرستاری ایران  

 حمید حقانی

نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از سالمند  

مبتال به دلیریوم و عوامل مرتبط با آن در مراکز  

درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در    -آموزشی

   1396سال  

isc، 1397 ،  ۲،  نعیمه سیدفاطمی1طلیعه خلیفی اخالق و تاریخ پزشکی   

 ۴،  حمید حقانی3حموله  مرجان مردانی 

وزش معنویت بر سالمت معنوی  بررسی تأثیر آم

 تجربی  ای نیمهدانشجویان پرستاری؛ مطالعه 

محدث اردبیلی فاطمه,مهماندار   رازی  1397

محمدرضا, بزرگ نژاد مهری,خلیلی  

 احسان,حسینی آغافاطمه,مبادری توفیق*

بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی چندرسانه ای  

بر کیفیت زندگی بیماران سوختگی: با کمک  

 مدل منحنی رشد پنهان 

-، 1397 نشریه پرستاری قلب و   

 عروق 

زهرا احمدی، لیال بهمنی، مرحمت  

 فراهانی نیا، حمید حقانی

بررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده  

سالمت بر خودمراقبتی در مبتالیان به پرفشاری  

 خون 

ازغدی، معصومه  سیده بتول حسن پور   نشریه پرستاری ایران  1397

سیمبر، ابوعلی ودادهیر، سید علی آذین،  

 لیال امیری فراهانی 

تحلیل برساخت گرایانه فرایند مواجهه با  

 ناباروری در زنان ناباور ایرانی



 عنوان پدیدآور عنوان نشریه سال

رفیعی فروغ,عامری فرزانه*,حقانی   نشریه پرستاری ایران  1397

 حمید,قبادی علی

  تأثیر ماساژ با روغن معطر ترکیبی اسطوخودوس

و بابونه بر شدت درد زمینه ای بیماران مبتال به 

 سوختگی

سالمندی موفق در بعد رضایت از زندگی و درک  ابوالحسنی فرشته,باستانی فریده*  نشریه پرستاری ایران  1397

از سالمندی در سالمندان مراجعه کننده به مرکز  

 بهداشت غرب تهران

ویدا,خیرخواه معصومه*,واحدی  قاسمی   گیاهان دارویی  1397

محسن,داراب پوردزدارانی سارا,عابد  

 معصومه 

مقایسه تاثیر دمنوش دانه شنبلیله و دمنوش  

دانه رازیانه بر نشانه های کافی بودن شیر مادر  

 ماهه دختر   0-۴در شیرخواران  

شاهرخ خجسته فر ، طاهره نجفی قزلجه*   نشریه پرستاری ایران  1397

 حقانی ، شیما  

های ویژه در  دانش و نگرش پرستاران مراقبت 

 مورد پیشگیری از زخم فشاری 

افسانه جواهری آراسته ، طاهره نجفی   نشریه پرستاری ایران  1397

 قزلجه*  ، شیما حقانی 

تأثیر آموزش همتا بر دانش و عملکرد  

 دانشجویان پرستاری در احیای قلبی ریوی پایه 

منصوره اشقلی فراهانی ، الناز مسرت اقدم   ایران   نشریه پرستاری 1397

 ارجستان*  ، حمید حقانی

تأثیر آموزش به روش ایفای نقش بر دانش  

 دانشجویان پرستاری در زمینه آموزش بیمار 

ژاله محمد علیها ، طاهره نجفی قزلجه ،  نشریه پرستاری ایران  1397

 شیما حقانی  ، شیرین نصراهلل نژاد* 

پرستاران در رابطه با مدیریت درد بیماران  دانش  

های اورژانس  مراجعه کننده به بخش

 های دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان 

سودابه جوالئی ، محبوبه شالی* ، تورج   نشریه پرستاری ایران  1397

هراتی خلیل آباد، حمید حقانی ، عاطفه  

 واعظی، منصوره سپهری نیا 

سقوط بیماران و شرایط محیط کار  ارتباط وقوع  

 پرستاران 

طاهره نجفی قزلجه ، لیال کلهر* ، امید   نشریه پرستاری ایران  1397

مرادی مقدم ، محمد نیاکان الهیجی،  

 حمید حقانی

درجه در پیشگیری از    ۴5تأثیر شیب تخت  

پنومونی وابسته به ونتیالتور در بیماران بستری  

 های مراقبت ویژه در بخش

، مرحمت  ۲، لیال بهمنی1زهرا احمدی پرستاری قلب و عروق  1397

   3، حمید حقانی1فراهانی نیا

دهنده  بررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء 

سالمت بر خودمراقبتی در مبتالیان به پرفشاری  

 خون 

نشریه پرستاری قلب و   1397

 عروق 

ای برای  فشار خون حاملگی: پنجره اختالالت   ۲، مریم کشاورز 1سیده سعیده موسوی

 بینی بیماری قلبی عروقیپیش 

مجله دانشکده پرستاری و   1397

 مامایی ارومیه 

، طاهره نجفی قزلجه*  1هلن دلیری راد  

 ، نعیمه سیدفاطمی۲

تأثیر حمایت آموزشی بر اضطراب مراقبین 

خانوادگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق  

 کرونر 

 


