
 رديف عنوان پديدآور ناشر تاريخ نشر

۶۹۳۱ راهبردهای  

توسعه در 

آموزش 

 پزشکی

لیلی بريم نژاد،  سرور 

پرويزی،  حمید حقانی،  

 بلقیس شیبانی

بررسی میزان آگاهی و 

نیازهای آموزشی درنوجوانان 

مبتال به تاالسمی ماژور و 

عضو فعال خانواده ی آنها در 

 بندر عباس

۱.  

۶۹۳۱ نشريه  

پرستاری 

 ايران

موسوی پور ،خنجری صديقه

اسکويی ،سیده سمیه*

 حقانی حمید،فاطمه

مقايسه کیفیت زندگی و 

حس انسجام در مادران 

 دارای نوزاد نارس و ترم

2.  

۶۹۳۱  ،محدث اردبیلی فاطمه طب مکمل 

 نجفی قزلجه ،عبدالهی فريبا*

 حسینی آغافاطمه ،طاهره

بررسی تاثیر رايحه درمانی با 

ی بهارنارنج بر عصاره 

کیفیت خواب بیماران مبتال 

 2به ديابت نوع 

۳.  

۶۹۳۱ سالمت و  

 مراقبت

بگجانی جمال الدين نیکبخت 

نصرآبادی علیرضا پیروی 

 حمید

فرآيند تصمیم گیری والدين 

برای ترخیص کودک با 

رضايت شخصی از 

بیمارستان علی رغم توصیه 

 پزشکی: يک مطالعه کیفی

4.  

۶۹۳۱ پیروی ،دانا نیره* ريیس کومش 

 مهرداد ندا،حمید

های زندگی بعد از  چالش

کنندگان  پیوند در دريافت

پیوند قلب در ايران: مطالعه 

 کیفی

5.  

۶۹۳۱ نشريه  

پرستاری 

 ايران

چالش های اجرای فرآيند  پیروی حمید،صالحی زهرا

اعتباربخشی در بیمارستان 

 ها: يک مرور روايتی

۶.  

۶۹۳۱ مجله ايرانی  

آموزش در 

 علوم پزشکی

ملیحه کديور* ،  نعیمه 

سیدفاطمی، میترا ذوالفقاری،  

عباس مهران،  زهره 

 زادهحسین

تاثیر آموزش مبتنی بر 

فضای مجازی بر توانمندی 

روانشناختی پرستاران سطح 

 دوم مراقبتی ويژه نوزادان

7.  
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۶۹۳۱ روان  

 پرستاری

سیدفاطمی ،عبداله پور نازی

شوشتری حکیم ،نعیمه*

 مهران عباس،میترا

تاثیر آموزش بر احساس 

شايستگی مادران کودکان 

 مبتال به اختالل بیش فعالی

8.  

۶۹۳۱ اشقلی فراهانی ،قانع گلنار کومش 

سیدفاطمی ،منصوره*

 حقانی حمید،نعیمه

های  تاثیر آموزش مهارت

ای مساله محور بر مقابله 

کیفیت زندگی مراقبین 

خانوادگی بیماران تحت 

 هموديالیز

۹.  

۶۹۳۱ پژوهش  

 پرستاری

تقوی ،بافکری خاطره

سیدفاطمی ،ترانه

 موقری محمدرضا*،نعیمه

تاثیر آموزش سبک های 

مقابله ای به روش بحث 

گروهی در رويارويی با 

موقعیت استرس زا در دانش 

 آموزان دبیرستانی

۱0.  

۶۹۳۱ مجله علمی  

پرستاری و 

مامايی 

همدان )نسیم 

 دانش(

اشک تراب ،نیرهباغچقی 

سیدفاطمی ،طاهره*

 باغستانی احمدرضا،نعیمه

ارتباط بین سازگاری با 

کیفیت زندگی در زنان 

دارای همسر تحت 

 هموديالیز

۱۱.  

۶۹۳۱ مجله  

دانشکده 

پرستاری و 

 مامايی ارومیه

مسرور ،رفیعی فروغ

حقانی ،دريادخت

 عظیمی حمیده*،حمید

مقايسه تاثیر ورزش تای 

قند چی و پیاده روی بر 

خون ناشتای افراد مبتال به 

 2ديابت نوع 

۱2.  

۶۹۳۱ مجله علمی  

پرستاری و 

مامايی 

همدان )نسیم 

 دانش(

شمسی زاده  ،خواصی محمد

رضايی  ،و رعی شکوه،مرتضی

مسرور ،الهامی سعیده ،مسعود

 رودسری دريادخت*

تاثیر آموزش همتا بر کیفیت 

زندگی بیماران ديابتی نوع 

کارآزمايی : يک مطالعه 2

 بالینی

۱۳.  
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۶۹۳۱ نشريه  

پرستاری 

 ايران

اشقلی فراهانی 

شهرياری ،منصوره

صارمی ،محمد*

محمدی ،مهناز

 حقانی حمید،نورالدين

تاثیر آموزش حمل بیمار بر 

 اسکلتی -اختالالت عضالنی

 کمک بهیاران

۱4.  

۶۹۳۱ مجله علمی  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 قزوين

اسکويی سیده ،ضیغمی رضا*

 جواليی سودابه،فاطمه

تبیین تفاوت جنسیت 

والدين مبتال به اختالالت 

روانی بر نیازهای فرزندان: 

 يک مطالعه کیفی

۱5.  

۶۹۳۱ مديريت  

ارتقای 

 سالمت

غفوری فرد ،شالی محبوبه

جواليی ،منصور

 عباس،سبحانی مرضیه،سودابه

هوشمند ،دوست رباب

 زيرک محمد*،عباس

همبستگی بین وقوع 

بیمارستانی و عفونتهای 

 شرايط محیط کار پرستاران

۱۶.  

۶۹۳۱ مجله زنان  

مامايی و 

 نازايی ايران

اکبری ،حاصلی آرزو

نیسانی سامانی ،ملیحه

جهدی ،حقانی حمید،لیال

 فرشته*

بررسی تاثیر ماساژ شکمی و 

تکنیک های تنفسی در 

حین لیبر بر طول مدت 

انقباضات رحمی در زنان 

 نخست زا

۱7.  

۶۹۳۱ مجله  

دانشکده 

پرستاری و 

 مامايی ارومیه

 نیسانی،گلیان تهرانی شهناز

رحیمی فروشانی ،سامانی لیال

ابراهیمی ،عباس

 کريمی نسرين*،مرضیه

بررسی تاثیر آموزش مراقبت 

های بعد از زايمان مبتنی بر 

نیازهای آموزشی مادر بر 

آگاهی مراقبت های دوران 

 نفاس

۱8.  

۶۹۳۱ نشريه  

پرستاری 

 ايران

حسن ،کتايونمبردی 

امیری ،پورازغدی سیده بتول*

 فراهانی لیال

آگاهی و نگرش مادران 

نسبت به تربیت جنسی 

 کودکان پیش دبستانی

۱۹.  
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۶۹۳۱ نشريه  

پرستاری 

 ايران

حمید پیروی، سید سلمان 

 علوی، مريم غنی زاده،

تأثیر متابعت از درمان و 

گروه درمانی بر کیفیت 

زندگی، عملکرد کلی و 

های بعد از مراقبتپذيرش 

بیماری در افراد مبتال به 

سوء مصرف مواد افیونی 

 تحت درمان متادون

20.  

۶۹۳۱ مجله طب  

مکمل 

دانشکده 

پرستاری 

 مامايی اراک

فاطمه محدث اردبیلی، فريبا 

عبدالهی ، طاهره نجفی 

 قزلجه، فاطمه حسینی

بررسی تاثیر رايحه درمانی با 

عصاره ی بهارنارنج بر 

ب مبتاليان به کیفیت خوا

 ديابت نوع 

2۱.  

۶۹۳۱ مجله علمی  

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 کردستان

، دکتر نعیمه ۱فريدون خیری

، دکتر فاطمه ۱سید فاطمی

، دکتر مرجان 2اسکويی* 

 ۳مردانی حموله

ارزيابی وضعیت سالمت 

روانی پرستاران شاغل در 

بیمارستان های آموزشی 

 ايران: يک پیمايش ملی

22.  

۶۹۳۱ پژوهش مجله  

پرستاری 

 ايران

زهره عظیم بیک، عزت 

جعفرجالل ، فريده باستانی، 

 آغا فاطمه حسینی

بررسی سطح توانمندی 

کاری پرستاران شاغل در 

 –مراکز منتخب آموزشی 

 علوم دانشگاه درمانی

  تهران پزشکی

2۳.  

۶۹۳۱ مجله علمی  

پژوهشی 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 مازندران

ماهرخ انورسادات نايبی نیا،  

دولتیان ،  بتول حسن پور 

ازغدی،  عباس عبای،  علیرضا 

 اکبرزاده باغبان

خشونت خانگی و ابعاد 

بهداشت باروری در زنان: 

 مرور سیستماتیک 

24.  

۶۹۳۱ فصلنامه  

 پايش

ناهید اکبری، مائده مجلسی، 

فاطمه رخشانی، علی 

 منتظری،

و نگرش زنان باردار  دانش

نسبت به روش زايمان در 

شهر تهران: يک مطالعه 

 پیمايشی 

25.  
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۶۹۳۱ فصلنامه  

 پايش

ناهید اکبری، الناز ايرانی فرد، 

 علی منتظری،

رابطه بین نمايه توده بدنی 

(BMI با پیامدهای )

 بارداری مادران آسیب پذير

2۶.  

۶۹۳۱ فصلنامه  

 حیات

،  لیلی  ۱سیده رابعه قوامی

،  نعیمه 2نژاد  بريم

،  حمید   ۳سیدفاطمی

 4حقانی

بررسی تأثیر آموزش نقش 

والدی بر استرس والدين 

نوزادان بستری در بخش 

 های ويژه نوزادانمراقبت

27.  

۶۹۳۱ مجله  

دانشکده 

پرستاری 

 مامايی ارومیه

،  دکتر طاهره  ۱لیال سیفی

،  دکتر حمید 2نجفی قزلجه  

 ۳حقانی

تأثیر روش مقايسه 

سازی عضالنی بنسون و آرام

صدای طبیعت بر اضطراب 

مبتاليان به نارسايی قلب: 

کار آزمايی بالینی تصادفی 

 شده با گروه کنترل

28.  

۶۹۳۱ مجله زنان،  

مامايی و 

 نازايی ايران

کبری کمالی؛ شهناز گلیان 

تهرانی؛ مژده بنايی؛ منصوره 

جمشیدی منش؛ شکراهلل 

 محسنی

بررسی شیوع يبوست و 

عوامل مرتبط با آن در زنان 

يائسه شهرستان رودان در 

 ۱۳۹4سال 

2۹.  

۶۹۳۱ مجله اخالق  

 پزشکی

تحلیل يک مورد کودک   - 

 آزاری با رويکرد اخالقی

۳0.  

۶۹۳۱ مجله اخالق  

 پزشکی

مرجان مردانی حموله 

معصومه ايرانشاهی نعیمه 

 سیدفاطمی حمید حقانی

اخالقی و ارتباط تنیدگی 

قاطعیت در کارکنان 

 پرستاری

۳۱.  

 


