
 1399مقاالت فارسی 

تاريخ  

 نشر 

 عنوان  نويسند گان   ناشر 

نشريه پژوهش   1399

 پرستاری 

عباس عبادی، افسانه صدوقی  

 اصل، سرور پرويزی 

 شجاعت اخالقی پرستاران و عوامل مرتبط با آن 

راهبردهای   1399

توسعه در آموزش  

 پزشکی 

صفورا دری ، منصوره اشقلی  

فراهانی ، الناز مسرت  ، حمید  

 حقانی

مقايسه دو روش آموزشی ايفای نقش و آموزش معمول بر  

 يادگیری بلندمدت دانشجويان پرستاری 

مجله دانشگاه   1399

علوم پزشکی  

 جیرفت 

اسماعیل برخوری ، زهرا کاشانی  

 نیا  ، حمید حقانی 

ارتباط بین سالمت اجتماعی و خودکارآمدی عمومی  

 1397سالمندان شهر جیرفت در سال 

سمیه موسوی، شهناز رستمی،   کومش  1399

 حمید حقانی، لیلی بريم نژاد 

بررسی تاثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر خودکارآمدی  

وزن بستری  گیری نوزاد نارس کم درک شده مادران و وزن 

 های ويژه نوزاداندر بخش مراقبت 

فصلنامه پژوهش   1399

 پرستاری 

کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت در زنان مراقبت کننده از   فريده باستانی، نجمه نظری 

 سالمندان مبتال به شکستگی لگن 

فصلنامه پژوهش   1399

 پرستاری 

ارزيابی کیفیت مراقبت های پرستاری از ديدگاه   افسانه نبیلی  ، فريده باستانی 

درمانی  _سالمندان تحت هموديالیز در مراکز آموزشی

 1397پزشکی ايران در سال  وابسته به دانشگاه علوم 

فصلنامه ايده   1399

های نوين  

 روانشناسی 

فريبا نصیری زيبا، محسن خوش  

محمدی*، نعیمه سید فاطمی،  

 حمید حقانی 

بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزش کششی بر عزت نفس  

 مبتاليان به ضايعات نخاعی 

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

فاطمه  طاهره نجفی قزلجه ،  

رهنمائی ، صغری عمرانی  ، شیما  

 حقانی

تأثیر يادگیری الکترونیکی تعاملی بر دانش پرستاران  

 در زمینه بیماری دلیريوم  ICUمراقبت ويژه 

زينب بیاتی، منصوره جمشیدی   کومش  1399

 منش ، بهاره افشار، مريم حسنی

تاثیر بازديد از منزل بر حمايت اجتماعی درک شده  

مادران و تداوم تغذيه انحصاری با شیر مادر: يک مطالعه  

 کارآزمايی کنترل شده تصادفی سازی 

مجله ی غدد   1399

درون ريز و  

 متابولیسم 

رقیه اربابی مقدم ، دکتر سیده  

بتول حسن پور ازغدی  ، دکتر لیال 

 امیری فراهانی 

شده و بررسی حمايت اجتماعی درک  

ر زنان مبتال به سندرم تخمدان  های آن د کنندهبینی پیش

 کیستیکپلی



مجله دانشگاه   1399

علوم پزشکی  

 اردبیل 

خوابی سالمندان مبتال  به  بیماری  بررسی شدت بی   فريده باستانی، فاطمه فرج تبار 

انسدادی مزمن  ريه  در  بیمارستان  حضرت   رسول اکرم   

 )ص( سال 139۸ تهران 

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

های مراقبت ويژه مراکز  سالمت عمومی پرستاران بخش  فاطمه علیپور  ، مهرنوش اينانلو* 

آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ايران در  

 سال

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

علی حسین زاده ، دريادخت  

 مسرور  ، حمید حقانی 

های  پرستاران بخش عوامل مرتبط با خطاهای دارويی در 

درمانی دانشگاه علوم پزشکی   -داخلی مراکز آموزشی 

 139۸ايران در سال 

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

مژگان زارعی صالح آبادی ،  

معصومه خیرخواه ، نازنین  

 اسماعیلی  ، شیما حقانی 

تأثیر توانمندسازی بر نگرش به باروری و فرزندآوری زنان  

 يک مطالعه کارآزمايی بالینی با حاملگی نافرجام: 

فريده باستانی، سعیده حاجتی،   سالمند 1399

 راضیه السادات حسینی

بررسی میزان اضطراب و ترس از سقوط در سالمندان با  

 1397سابقه جراحی ارتوپدی ناشی از سقوط در سال 

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

رقیه علیائی خاچیک، مهری بزرگ  

شیما حقانی، فريدون خیری،  نژاد، 

 نعیمه سیدفاطمی 

ارزشیابی اثر خودگويی مثبت بر استرس شغلی پرستاران  

 های اورژانس در بخش 

فصلنامه   1399

 بیماريهای پستان 

معصومه خیرخواه ، شهپر حقیقت   

 ، زهرا امیدی 

  مقايسه تأثیرآموزش خودمديريتی لنف ادم به دو شیوه 

کیفیت زندگی زنان با سرطان  حضوری و مجازی بر 

 پستان: يک کارآزمايی بالینی تصادفی

مجله سالمت و   1399

 مراقبت 

فیروزه اسدزاده منیر ، توران  

سلیمانی ، صدرالدين ستاری  ،  

 معصومه خیرخواه 

الگوی مطلوب شايستگی رهبری آموزش در گروههای  

 بالینی دانشکدههای پرستاری و مامايی

مجله دانشگاه   1399

علوم پزشکی  

 مازندران 

بهاره افشار ، لیال امینی ، سید  

مسعود نبوی ، مهشاد محمدنوری ،  

 شايسته جهانفر  ، مريم حسنی 

تاثیر بیان نوشتاری بر ارتقا تصوير بدنی زنان مبتال به  

مولتیپل اسکلروزيس: کارآزمايی تصادفی همراه با گروه  

 کنترل

مجله علوم   1399

 تی نظامی مراقب

صديقه حنانی، آلیس خاچیان،  

 اسماعیل تیموری، حمید حقانی 

بررسی ارتباط جوّ اخالقی با تعهد سازمانی از ديدگاه  

های های اتاق عمل و هوشبری بیمارستان تکنولوژيست 

 آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران 

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

راضیه  لیال امینی ، مريم شامی  ،  

 چگینی 

ارتباط مقادير سرمی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو با  

 ديسمنوره، ديسپارونیا و درد لگنی زنان با اندومتريوز 

مهناز سیدالشهدايی  ، محمد   آموزش پرستاری  1399

 حسین حکیمی 

همبستگی بین متغیرهای دموگرافیک و کیفیت زندگی  

 شکی قم در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پز



مجله پرستاری و   1399

 مامايی 

نیکبخت مقدم صادقی اول شهر  

 امینی حقانی شیما 

بررسی ارتباط خودکارآمدی و نگرش نسبت به زايمان  

طبیعی با اضطراب بارداری در زنان نخست باردار  

کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهريار  مراجعه 

 1397در سال  

فصلنامه مديريت   1399

 پرستاری 

علی نژاد نائینی منا االزمنی مرادی 

 عزيزی 

 مصاحبه با افراد کلیدی، فرصت ها و چالش ها 

فصلنامه   1399

پرستاری قلب و  

 عروق 

علی نژاد نائینی منا حیدری بنی  

 فرشاد 

گذار قلبی عروقی نوزاد نارس به زندگی خارج رحمی:  

 پرستاری چالش ها و مراقبت های 

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

معصومه فتوحی ، عزت جعفر  

 جالل، حمید حقانی 

ارتباط مراقبت پرستاری ايمن با کیفیت زندگی کاری  

 پرستاران 

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

تهمینه صالحی ، زينب معروفی  ،  

 شیما حقانی 

بهداشتی بر  ارزشیابی اثر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد 

 ای زنان سفیر سالمت آگاهی و عملکرد تغذيه

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

زاده، فريده باستانی ،  پروين يوسف 

حمید حقانی  ، راضیه سادات  

 حسینی

احساس تنهايی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مبتال  

 مقطعی  -به ديابت نوع دو: يک مطالعه توصیفی

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

طاهره نجفی قزلجه ، شايان  

چگینی ، شیما حقانی  ، پیمان  

 نامدار 

عوامل مرتبط با میزان بقای مصدومان تروما تا زمان  

 در استان قزوين  ترخیص از بیمارستان 

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

فاطمه شاکری ، مهرنوش اينانلو  ، 

 حمید حقانی 

های زندگی بر استرس والدی زنان  تأثیرآموزش مهارت 

 سال  7رابط سالمت دارای کودک زير  

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

مهرنوش اينانلو ، ربابه بهاء ، نعیمه 

سیدفاطمی ، نسرين فدائی اقدم  ،  

 محمد حسن بصیری نژاد 

خودکارآمدی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در  

 دانشجويان پرستاری 

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

های مراقبت ويژه مراکز  سالمت عمومی پرستاران بخش  فاطمه علیپور  ، مهرنوش اينانلو 

آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ايران در  

 139۸سال 

 

 



علوم مراقبتی   1399

 نظامی 

سیدفاطمی نعیمه,خلجی  

 مرضیه*,حقانی شیما 

بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر راهبردهای  

 بازارزيابی و سرکوب در دانشجويان پرستاری نظامی 

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

مرجان مردانی حموله، نعیمه  

سیدفاطمی، آمنه اسالمی، شیما  

 حقانی، 

شايستگی مراقبت معنوی پرستاران شاغل در  

ی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  های آموزشبیمارستان 

 البرز 

پرستاری قلب و   1399

 عروق 

مژده نويد حمیدی، تهمینه  

صالحی، هادی رنجبر، فاطمه علی 

 پور

ارتباط رضايت زناشويی با رفتارهای خودمراقبتی در  

 افراد مبتال به نارسايی قلبی مزمن 

نشريه پرستاری   1399

 قلب و عروق 

السادات خوب بین خوش  طاهره 

 نظر، محمد عباسی 

پیامدهای تاخیر در مراجعه بیماران مبتال به انفارکتوس  

 حاد میوکارد: يک مطالعه مروری 

نشريه مراقبت   1399

 سرطان 

علی حسین زاده، دانیال  

 کوهستانی، دريادخت مسرور 

تاثیر مداخالت انجام شده در بهبود و ارتقا عزت نفس و  

بدنی در بیماران مبتال به سرطان : يک مرور  تصوير  

 مندنظام 

نشريه پرستاری   1399

 ايران 

تهمینه صالحی ، زينب معروفی  ،  

 شیما حقانی 

ارزشیابی  اثر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر  

 ای زنان سفیر سالمت آگاهی و عملکرد تغذيه

 


