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 2911فارسی از ابتدا تا قاالت م

 بیماران خانواده افسردگی و اضطراب بر محور، خانواده مداخالت تاثیر. ح هللا حشمت, گ فاطمه, ب مهدی, ب حدیث .1

 پرستاری پژوهش مجله. شده تصادفی بالینی کارآزمایی مطالعه: ویژه های مراقبت بخش در بستری هوشیاری سطح کاهش دچار

 .101-19(:76)11;1911. ایران

 و شده درک اجتماعی حمایت بین ارتباط بررسی. ط منصوری, س نبوی, خ عنبری, سم شریفی, ش بیرانوند, رح آبادی .2

 .62-71(:1)11;1911. شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه مجله آباد خرم شهر در سالمندان اجتماعی سالمت

 بررسی برای کوکران فرمول از استفاده. نپ روزبهانی, ر شیرزادگان, ت سابوته, س رضائیان, س احمدی, خ عنبری .9

 .21-911(:1)11;1916. پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله دانشجویان مردودی یا قبولی معناداری

 پرستاری دانشجویان روان سالمت و هوشمند های گوشی به اعتیاد بین ارتباط. ا بیرانوند،, ن محمودی،, ر شیرزادگان .4

 .1-11(:11)21;1916. روانی بهداشت اصول. آبادان پزشکی علوم دانشگاه

 از درک با سالمت سواد ارتباط. ب زهرا, ن والی شادی, پ حسین امیرحسین, ط جواد محمد, غ محمد, س صبا سیده .1

. پرستاری آموزش مجله. 1917 سال در آباد خرم شهر آموزشی بیمارستانهای در بستری عروقی قلبی بیماران در خودکارآمدی

1916;6(9:)14-21. 

 مراهه تلفن با مفهومی نقشه شیوه به پرستاری فرآیند اجرای اثربخشی. نگ دار, فا زاده, ط طوالبی, ش حسنوند, مر دلبر .7

 .11-9(:4)10;1916. پزشکی علوم آموزش در پژوهش ویژه مراقبت کارورزی در پرستاری دانشجویان خودکارآمدی بر

 یانجیم نقش با بیماران رضایت و پرستاران ذهنی رفاه ی رابطه بررسی. ش بیرانوند, ش بیرانوند, مص بیرانوند, فم پور .6

 .16-47(:4)9;1916. پیراپزشکی و مامایی پرستاری، فصلنامه  شغلی فرسودگی

 رد پرستاری دانشجویان بازخورد و ردعملک مقایسه. ا تاروردیان, خ عنبری, ش بیرانوند, سم شریفی, م غالمی, رح آبادی .1

 .72-11(:4)20;1916. یافته فصلنامه سنتی و عینی ساختارمند بالینی های آزمون

 در گرایي كمال با والدین پروري فرزند هاي سبك. س سارا, ب مریم, محمودي ناهید, ا سعیده, ش راضیه, ط نوراله .1

 .69-11:سوم سال;1917. پیراپزشكي و مامایي پرستاري،. فرزند چند و فرزند تك هاي خانواده دانشجویان

 روان سالمت بر آن تاثیر و مجازی فضای از متاثر زندگی ی شیوه بررسی. رح آبادی, ک بختیار, ز طاهری, ه نظری .10

 .16-67(:9)11;1917. یافته فصلنامه( 1914سال در لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان موردی مطالعه)

 لومع دانشگاه دانشجویان در اعتیاد به گرایش و هیجانی هوش بین ارتباط بررسی. م ارنواز, س زارع, ا بیرانوند, عب نژاد .11

 .20-119(:9)11;1917. یافته فصلنامه لرستان پزشکی

 انبیمارست در شاغل پرستاران در اخالقي حساسیت. شیرزادگان راضیه, ق قانعي رضا, س نیك سیدحسن, خ بابك, د سحر .12

 .41-91:سوم سال;1917. پیراپزشكي و مامایي پرستاري،. 1917 سال در آباد خرم شهرستان مدني شهید

 فصلنامه جدی تهدید یک: ابوال ویروسی بیماری. حک نژاد, س ریاحی, ص خوشنود, حخز علمی, ط طوالبی, فج پور .19

 .29-12(:9)11;1917. یافته

 هب نسبت مامایی و پرستاری دانشجویان عملکرد و بازخورد دیدگاه، بررسی. خ عنبری, ف قاسمی, رح آبادی, ش بیرانوند .14

 .60-79(:1)7;1917. پرستاری آموزش  عینی ساختارمند بالینی آزمون ارزشیابی روش

 وزشآم راهبردهای  پرستاری کارشناسی دانشجویان در بالینی پذیری تعلق میزان بررسی. ن سلمانی, ش حسنوند, مد فرد .11

 .7-10(:2)1;1911. پزشکی علوم در

 های سایت وب در الزم کیفی های شاخص بررسی. ح ساالروند, مص بیک, ف کاشانی, راشا مسعودی, ش ساالروند .17

 .100-16(:1)11;1911. بیمارستان مجله برمتون مروری بیمارستانی؛

 ویژه مراقبت بخش در بستری نارس نوزادان والدین در تنش علل و میزان بررسی. ن سلمانی, ش حسنوند, بف تفتی .16

 .10-41(:1)9;1911. کودکان پرستاری نشریه  نوزادان



: ونخ چربی افزایش به مبتال بیماران فشارخون شدت و چربی های شاخص بر انگور هسته عصاره تاثیر. جچ پور, فم پور .11

 .1-1(:1)14;1911. ارومیه مامایی و پرستاری دانشکده ماهنامه  کور سو دو شده تصادفی بالینی کارآزمایی

 روان سالمت بر کار محیط های شاخص با مرتبط عوامل بررسی. فا زاده, فف آرا, ک کرمی, ف غضنفری, ش هاشمی .11

. مامایی و پرستاری بالینی مجله آباد خرم شهر های بیمارستان غیراورژانس و اورژانس های بخش در شاغل پرستاران

1914;4(9:)16-77. 

 یافته ساختار عملی ارزشیابی تاثیر مقایسه. et al, و آتشی, ط کریمی, ف کاشانی, ما هاشمی, م مقیمیان, راشا مسعودی .20

 .1-1(:2)4;1914. پرستاری آموزش مجله. پرستاری دانشجویان امتحان براضطراب مستقیم غیر و مستقیم نظارت با عینی

 و ساله یک کودکان تکاملی های شاخص ارزیابی. سن پوروخشوری, ز بیات, ف فالح, ف مریدی, ل عباسی, ک کرمی .21

 .74-16(:9)1;1914. کودکان پرستاری نشریه آباد خرم شهر در آن با مرتبط عوامل

 انمیز از آگاهی و ای تغذیه ادراکات کنندگی پیشگویی توان. ص حضرتی, حا حیدری, س محبی, غ راد شریفی, ع کامران .22

 پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی-علمی مجله    1912اردبیل شهرستان روستایی خون پرفشاری به مبتالیان دریافتی چربی و انرژی

 .97-126(:1)22;1914. سبزوار

 موثر ارتباط های مهارت خصوص در پرستاران عملکرد و نگرش آگاهی،. پ کاشانی, ش ساالروند, م مقیمیان, ف کاشانی .29

 .76-11(:2)12;1914. مامایی و پرستاری در پژوهش توسعه مجله  بیمار به درآموزش

 علوم دانشگاه علمی هیات اعضای آموزشی های نیاز تعیین. مم مهر, ع محمدی, خ عنبری, نگ دار, ع شیخیان, ط طوالبی .24

 .96-21(:2)4;1914. پرستاری آموزش مجله دلفی تکنیک با لرستان پزشکی

. کیفی ی مطالعه یک: بیمارستان در کودک بستری دوران طی والدین نیازهای. ش حسنوند, م رسولی, عع زاده, ن سلمانی .21

 .1-1(:2)4;1914. جراحی داخلی پرستاری فصلنامه

 به نسبت اعتماد موانع از بیمارستان در بستری کودکان والدین تجربه تبیین. ش حسنوند, م رسولی, عع زاده, ن سلمانی .27

 .14-911(:4)4;1914. سالمت علوم در کیفی تحقیقات فصلنامه پرستاری مراقبت

 یزد شهر های بیمارستان نوزادان ویژه مراقبت بخش در دارویی خطاهای نوع و فراوانی بررسی. ش حسنوند, ن سلمانی .26

 .74-19(:4)21;1914. حیات

 از آل ایده استاد ای حرفه و اخالقی های ویژگی. ما هاشمی, م عطایی, م ساالروند, ف کاشانی, ن یمانی, ش ساالروند .21

 .14-411(:9)11;1914. پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله. کیفی مطالعه: پرستاری دانشجویان دیدگاه

. یافته فصلنامه بروسلوز بیماری درباره عمومی پزشکان آموزشی نیازهای. ط طوالبی, ن بحری, عم کاظمی, ش ساالروند .21

1914;16(1:)91-42. 

 کارکنان دیدگاه از بیمار ایمنی فرهنگ. et al, غ محمودی, م مقیمیان, پ دالوندی, ن بحری, عم کاظمی, ش ساالروند .90

 .-14(:9)4;1914. پرستاری مدیریت فصلنامه  درمانی

 علوم در آموزش ایرانی مجله کیفی مطالعه: شیپ منتور طرح ارتقای کارهای راه. ع کامران, ش رئوفی, حا حیدری .91

 .11-147(:2)11;1914. پزشکی

 در پیشرفت فصلنامه جیورجی روش اساس بر پدیدارشناختی تجارب تحلیل. ن سلمانی, نس فاطمی, طا تراب, ش حسنوند .92

 .-71(:11)21;1914. مامایی و پرستاری

 تاختالال بر اصالحی ورزشی تمرینات تاثیر بررسی. حز نژاد, پفن افشار, رق قشالق, ش هاشمی, ک کرمی, ب حسنوند .99

 .1-71(:4)16;1914. شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه مجله آباد خرم شهر کارگران عضالنی -اسکلتی

 لمد از استفاده با آباد خرم شهرستان پزشکی فوریتهای خدمات کیفیت شکاف بررسی. حا حیدری, م حکاک, غ توشمال .94

 .17-61(:1)16;1914. یافته فصلنامه  سروکوال



. مقاالت بر مروری: کمی تحقیقات در آگاهانه رضایت درک افزایش برای مداخالتی. ف سپهوند, ژع سعیدی, فم پور .91

 .11-61(:92)1;1914. پزشکی اخالق فصلنامه

 یبالین مجله  درپرستاران استرس با مقابله های سبک با هیجانی هوش رابطه بررسی. حا حیدری, ح کمیلی, ن بیرانوند .97

 .1-40(:9)4;1914. مامایی و پرستاری

 معالئ و درد شدت بر اسطوخودوس درمانی رایحه ماساژ تاثیر. پ آستی, سپ بیرانوند, خ عنبری, رح آبادی, ش بیرانوند .96

 .41-1021(:1)1;1914. مکمل طب فصلنامه اولیه ی دیسمنوره

 مورد در خانواده تنظیم آموزشی برنامه یک در کننده شرکت مردان دیدگاه. م سجادی, خمن آبادی, ش ساالروند, ن بحری .91

 .20-211(:9)9;1914. صدرا پزشکی علوم مجله. باروری بهداشت در مردان مشارکت تحقق سوی به گامی: آن کیفیت و ضرورت

 چهره) آموزش شیوه دو تاثیر مقایسه. et al, م مقیمیان, ما هاشمی, ش ساالروند, ط کریمی, ف کاشانی, راش ابومسعودی .91

. ایران پستان های بیماری فصلنامه پستان سرطان به مبتالیان استرس و اضطراب افسردگی، بر( الکترونیکی و چهره به

1914;1(2:)24-94. 

 و الکترونیک آموزش تاثیر بررسی. et al, ف کاشانی, و آتشی, ط کریمی, ش ساالروند, ماه فشارکی, راش ابومسعودی .40

 مودیالیزه با درمان تحت دیابتی بیماران فشارخون و جلسات بین وزن اضافه گلیکوزیله، هموگلوبین میزان بر کوتاه پیام سرویس

 .1-720(:6)19;1914. ارومیه مامایی و پرستاری دانشکده ماهنامه

 بالینی صالحیت بر منتورینگ مولتی آموزشی روش تاثیر. خ عنبری, ا تاروردیان, ش بیرانوند, م غالمی, رح آبادی .41

 .21-111(:2)10;1914. یزد پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مجله. پرستاری دانشجویان

 مراکز به کننده مراجعه باردار زنان روان سالمت. مم مهر, س عسگری, رح آبادی, م جاریانی, ع فرهادی, ه نظری .42

 .1-40(:2)17;1919. یافته فصلنامه. آباد خرم شهر بهداشتی

 علوم دانشگاه مجله متفاوت سنی رده دو در بروسلوز نادر عارضه مورد دو گزارش. شش دریکوند, ش ساالروند, م ناظر .49

 .1-1119(:2)22;1919. یزد صدوقی شهید پزشکی

 ایرانی مجله. کالسیک بنیادی نظریه در اساسی های ویژگی و مضامین بر روایتی مروری. و زهره, م عیسی, خ مژگان .44

 .41-191(:7)14;1919. پزشکی علوم در آموزش

 نباتی وضعیت در بیمار دارای های خانواده مراقبتی های چالش و تجارب. فا احمدی, ک زارع, ح عابدی, ف گودرزی .41

 .61-71(:4)9;1919. مامایی و پرستاری بالینی مجله

 پرستاران در آن با مرتبط عوامل برخی و شغلی فرسودگی. م میری, ف پیامنی, س فروغی, آ شاهسواری, ف گودرزی .47

 .-46(:1)1;1919. سالمت در پرستاری توسعه نشریه شاغل

 دانشکده دانشجویان دیدگاه از آن بر موثر عوامل و تحصیلی افت فراوانی بررسی. فو زاده, ش حسنوند, سف قاسمی .46

 .1-61(:1)9;1919. پرستاری آموزش  آباد خرم مامایی و پرستاری

 ولی اهش بیمارستان انکولوژی بخش بیماران درمراقبین آن با مرتبط وعوامل فشارمراقبتی. ش حسنوند, طا تراب, ن سلمانی .41

 .-11(:14)24;1919. مامایی و پرستاری در پیشرفت فصلنامه  یزد

. معرفت ماهنامه قرآن دیدگاه از جامعه در وحدت ایجاد کارهای راه. م شرفی, ح ساالروند, م فوالدی, ش ساالروند .41

1919;29(9:)191-. 

 دگیرییا میزان و نفس به اعتماد انتقادی، تفکر بر تیمی کارایی روش به آموزش تاثیر. ع شیخیان, ع فرهادی, ش رئوفی .10

 .92-29(:2)1;1919. یزد پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مجله  پرستاری دانشجویان

. حیات فصلنامه  کیفی مطالعه یک: دارویی خطاهای علل از پرستاران درک. نن مهر, ع کامران, حا حیدری .11

1919;20(4:)11-94. 



 الگوی های سازه براساس 2 نوع دیابتی بیماران در فیزیکی فعالیت وضعیت بررسی. ع کامران, غش راد, حا حیدری .12

 .-421(:9)10;1919. سالمت نظام تحقیقات مجله. رفتار تغییر مراحل

 تاریپرس دانشجویان انتقادی تفکر میزان بر آموزشی فعال روش یک تاثیر. ح زاهدنژاد, ل عباسی, ک کرمی, سمع حسینی .19

 .10-409(:1)14;1919. پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله لرستان پزشکی علوم دانشگاه

 کی: پذیری تعلق به نیل برای راهی بالینی محیط با پرستاری دانشجویان نوایی هم. نس فاطمی, طا تراب, ش حسنوند .14

 .91-217(:9)14;1919. پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله کیفی پژوهش

 با بطمرت زندگی کیفیت با آن ارتباط و سرطان از ناشی خستگی. ز صفریان, ن سلمانی, ز جعفری, طا تراب, ش حسنوند .11

 .90-21(:11)24;1919. مامایی و پرستاری در پیشرفت فصلنامه سرطانی بیماران عملکردی وضعیت و سالمت

 یابتید بیماران زندگی شیوه بر پندر سالمت ارتقاء مدل بر مبتنی آموزشی مداخله تاثیر. من فر, ف سپهوند, اا طامه, فم پور .17

 .91-21(:4)2;1919. دیابت پرستاری فصلنامه  دو نوع

 هایخطا با آن ارتباط و پزشکی خطاهای ابراز به نسبت پرستاری کادر نگرش. م صفری, رح آبادی, فو زاده, ش بیرانوند .16

 .74-19(:1)6;1919. پزشکی تاریخ و اخالق ایرانی مجله فرضی و واقعی

. ینیسزار ترم نوزادان در مادر شیر با تغذیه وضعیت بر نوزاد و مادر پوستی تماس تاثیر. رح آبادی, فو زاده, ش بیرانوند .11

 .11-211(:4)10;1919. نوین های مراقبت

 جراحی و ران مفصل جراحی از بعد دلیریوم فراوانی ای مقایسه بررسی. م رهگذر, ح عشایری, مف خشکناب, ا بیرانوند .11

 .14-14(:1)1;1919. سالمندان پرستاری فصلنامه  بستری سالمند زنان در آن بر موثر عوامل برخی و عمومی

 مراجعه دو نوع دیابتی بیماران زندگی کیفیت میزان بر آموزشی مداخله تاثیر بررسی. فم پور, من فر, ف سپهوند, ا ایزدی .70

 .21-11(:2)2;1919. دیابت پرستاری فصلنامه. 1912تابستان در آباد خرم اجتماعی تامین درمانگاه به کننده

 ناشی سطحی بیتفل از پیشگیری بر نیتروگلیسیرین با کلوبتازول پماد تاثیر مقایسه. خ عنبری, دح پو, ش رئوفی, ح اکبری .71

 .10-61(:1)4;1919. شواهد بر مبتنی مراقبت مجله آنژیوکت از

 بستر در پرستاری مراقبت کیفیت مفهوم تحلیل. et al, ف رفیعی, فا احمدی, سسب مداح, م فالحی, ف محمدی, م غالمی .72

 .-111(:9)11;1912. ارومیه مامایی و پرستاری دانشکده ماهنامه هیبرید مدل اساس بر قلبی، مزمن های بیماری

 فرآیند طی عروقی قلبی بیماران اطالعاتی نیازهای. ن نادری, حر خانکه, فا احمدی, سسب مداح, مف خشکناب, م غالمی .79

 .41-99(:4)2;1912. پرستاری آموزش مجله  کیفی مطالعه یک: سالمت اطالعات جستجوی

 در بالینی آموزش تسهیل در دانشگاهی اجتماعی سرمایه نقش. ف نجفی, ن جعفری, سسب مداح, م حسینی, م غالمی .74

 .-111(:1)10;1912. پزشکی آموزش در توسعه های گام  پرستاری

 سطح بر پشت سطحی استروک ماساژ و بنسون سازی آرام تاثیر مقایسه. فا زاده, عن نصرآبادی, زا پور, م غالمی .71

 .70-11(:91)1;1912. ایران پرستاری پژوهش مجله  ناپایدار صدری آنژین بیماران اضطراب

 آن با مرتبط عوامل برخی و ایمن خون تزریق مورد در بالینی مراقبین آگاهی. م معافی, ن کیانی, ن بحری, ش ساالروند .77

 .-19(:1)10;1912. خون فصلنامه  گناباد پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان در

 و معتادین دیدگاه از مخدر مواد مصرف سوء علل ای مقایسه بررسی. ن بیرانوند, ع کامران, مش مالمیر, حا حیدری .76

 .27-1016(:7)1;1912. سالمت نظام تحقیقات مجله  آباد خرم شهرستان اعتیاد ترک مراکز به مراجعین در( همراه) ها آن خانواده

 و علمی هیئت اعضای دیدگاه از اساتید ارزشیابی های اولویت ای مقایسه بررسی. ع کامران, غش راد, حا حیدری .71

 .11-641(:6)1;1912. سالمت نظام تحقیقات مجله  لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 وضعیت بر بسته و باز روش دو به تراشه لوله ساکشن تاثیر مقایسه. فر بشر, خ عنبری, ن منوچهریان, ط طوالبی, نع پور .71

 .64-71(:4)9;1912. شواهد بر مبتنی مراقبت مجله. ویژه مراقبت بخش در بستری بیماران همودینامیک



 خرم آموزشی های بیمارستان شاغل پرستاران علیه کار محیط های خشونت. ح حیدری, خ عنبری, ش بیرانوند, رح آبادی .60

 .-911(:1)11;1912. ارومیه مامایی و پرستاری دانشکده ماهنامه آمیز خشونت وقایع در ها آن ای مقابله رفتارهای و آباد

 برکار دانشجویان در اینترنت با مرتبط زندگی سبک. ف گودرزی, ا فیاضبخش, ف رحیمی, ع چرکزی, م شمس, مس نژاد .61

 .49-194(:1)1;1911. سالمت نظام تحقیقات مجله گرگان شهر های دانشگاه اینترنت

 نسزاری زایمان از بعد عمومی سالمت و زندگی کیفیت مقایسه. ش حسنوند, ش صفری, ب حسنوند, ک بختیار, ک کرمی .62

 .71-11(:4)14;1911. یافته فصلنامه آباد خرم شهر درمانی و بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان در طبیعی و

 استان پزشکی های فوریت در شاغل پرستاران شغلی رضایتمندی بر کیفی دوایر تاثیر. ب ایمنی, رح آبادی, آ کرمپوریان .69

 .29-11(:1)11;1911. پژوهان علمی مجله  همدان

: یقلب ویژه دربخش بیمارستانی الکترونیکی اطالعات سیستم سازی بهینه. م نامداری, ر معماریان, ز ونکی, ط طوالبی .64

 .11-19(:1)14;1911. یافته فصلنامه  مشارکتی عملکردی تحقیق

  بیمارستان در بستری سالمندان در همراه عوامل و شناختی نقص و عملکردی افت فراوانی بررسی. م مرآثی, ش ساالروند .61

 .-214(:7)17;1911. پژوهنده نشریه

. ایران و اسالم سنتی طب مجله ایران سنتی طب نظری مبانی در طبیعیه امور بر کامل مروری. ش ساالروند .67

1911;9(9:)211-72. 

 ایرانی مجله  گرایی انسان بر مبتنی پرستاری های نظریه کاربردی های قابلیت ارزیابی. ز ونکی, ع محمدی, م خادمی .66

 .-90(:9)1;1911. پزشکی تاریخ و اخالق

 دانشکده ماهنامه. ه کیفی مطالعه یک: پرستاران در انسانی رویکردهای پرورش منابع. ز ونکی, ع محمدی, م خادمی .61

 .-790(:1)10;1911. ارومیه مامایی و پرستاری

  بیمار قلبی حمله با مواجهه در خانواده اعضاء عملکرد و آگاهی ارتباط. ح حقانی, مت صفدری, مف نیا, حا حیدری .61

 .90-24(:9)1;1911. عروق و قلب پرستاری فصلنامه

 علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان پرستاران رفتار و شده درک موانع بررسی. آ پیرزاده, ع کامران, حا حیدری .10

 .19-107(:1)1;1911. سالمت نظام تحقیقات مجله  دارویی خطاهای گزارش مورد در لرستان پزشکی

 مطالعه یک:  منتورشیپ برنامه با کارورزی از پرستاری دانشجویان تجارب. رح آبادی, ر محمدی, ع کامران, ح حیدری .11

 .-491(:9)1;1911. سالمت نظام تحقیقات مجله  کیفی

 اسکلروزیس مولتیپل به مبتال بیماران در مکمل های درمان وضعیت. ک کرمی, ف قدیریان, هن دان, عا نظری, ف پیامنی .12

 .20-12(:66)21;1911. ایران پرستاری نشریه

 با آن ارتباط و باردار زنان در DMFTشاخص ارزیابی. م منصوریان, ش ساالروند, ح ایلیاتی, نب بیناباج, نب بیناباج .19

 .-19(:9)11;1911. ایران نازائی و مامائی زنان مجله دندان و دهان از مراقبت زمینه در بهداشتی رفتارهای و نگرش دانش،

 .معتاد بیماران شخصیتی هایویژگی در روزانه مدار درمان اجتماع تاثیر بررسی. م بیرجندی, مز دهنو, م ساکی, ه نظری .14

 .-1(:9)19;1910. یافته فصلنامه

 دیدگاه از ازدواج قبل خانواده تنظیم ی مشاوره های کالس کیفیت ارزیابی. م خدیو, س حیدری, ن بحری, ش ساالروند .11

 .-191(:121)21;1910. اصفهان پزشکی دانشکده مجله  دیده آموزش زوجین

 کارآموز دانشجویان در بالینی آموزش زای استرس عوامل بررسی. م ساکی, پ آستی, م جاریانی, م غالمی, م ساکی .17

 .-211(:2)10;1910. ارومیه مامایی و پرستاری دانشکده ماهنامه  آباد خرم مامایی و پرستاری دانشکده پرستاری

 فصلنامه  افسردگی درمان در 9 امگا تاثیر بررسی. et al, م ساکی, م غالمی, م طراحی, ه نظری, م جاریانی, م ساکی .16

 .-41(:1)19;1910. یافته



 و پرستاران بیماران، دیدگاه از صرع به مبتال بیماران آموزشی های اولویت مقایسه. فا زاده, سف قاسمی, ش حسنوند .11

 .60-74(:2)16;1910. حیات  کودکان و اعصاب های بخش در شاغل پزشکان

 قند و گلکوزیله هموگلوبین میزان بر قدرتی و استقامتی تمرینات تاثیر تعیین. مو پور, ع خدادای, ک کرمی, ب حسنوند .11

 .-11(:9)19;1910. یافته فصلنامه  دوم نوع دیابت به مبتال بیماران ناشتای خون

 و مورت گیاه واژینال کرم تاثیر ای مقایسه بررسی. م معتمدی, فا زاده, ط طوالبی, ب دلفان, س اکبری, ف جنانی .10

 .-91(:1)19;1910. یافته فصلنامه کاندیدایی واژینیت درمان در کلوتریمازول

 به مبتال بیماران اضطراب بر عضالنی پیشرونده سازی آرام روش تاثیر. ع سیدیان, فا زاده, ن مومنی, م ساکی, م جاریانی .11

 .-26(:9)19;1910. یافته فصلنامه. قلبی سکته

 کمایی بیماران هوشیاری نمره تغییرات روند. ف محمدزاده, ف رضایی, سف زاده, مذ مقدم, شس بصامپور, ف گودرزی .12

 .-49(:79)29;1911. ایران پرستاری نشریه  آشنا صدای با شنوایی تحریک دریافت روز 14 طی

 آموختگان دانش دیدگاه از ای حرفه های نیاز با آموزشی های برنامه اهداف ای مقایسه بررسی. ف الحانی, ط طوالبی .19

 .-19(:2)12;1911. یافته فصلنامه ساله سه دوره سه طی پرستاری

 فصلنامه. اول نوع قطبی دو بیماران بهبودی در فلووکسامین و 9 امگا تاثیر لبررسی. ب دلفان, فا زاده, م ساکی, م صفا .14

 .-21(:4)12;1911. یافته

 اساس بر اساتید نظری تدریس کیفیت ارزیابی جدید فرم طراحی. پ احمدی, م طراحی, فا زاده, ش رئوفی, ع شیخیان .11

 .-176(:9)14;1911. هرمزگان پزشکی مجله کالسیک پژوهی دانش گانه شش اصول و ذینفعان های دیدگاه

 فهان؛اص شهر بیمارستانهای در بستری سالمندان افتادن زمین احتمال بینی پیش. م زمانی, ف قایدی, م مرآثی, ش ساالروند .17

 .61-79(:1)11;1911. کردستان پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله مرس مقیاس کاربرد

 پزشکی علوم دانشگاه مجله. دهان بزاق در A ایمونوگلبولین بر استرس تاثیر. م یگانه, ف جوکار, ناس فراهانی, ش رئوفی .16

 .-24(:74)17;1911. گیال

 در گرایی برون و گرایی درون سندرم شیوع مقایسه. et al, م طراحی, م روهنده, ح احمدی, م ساکی, ه نظری, م جاریانی .11

. یافته فصلنامه 1911سال اول ماهه شش در آباد خرم آموزشی های بیمارستان در خودکشی علت به بستری بیماران

1911;12(1:)90-. 

. یافته فصلنامه بستری مدت طول و نارس نوزاد دارای مادران استرس بر حمایتی - آموزشی مداخالت تاثیر. ک کرمی .11

1911;11(2:)76-. 

 جراحی از بعد گوارشی عملکرد بر ای معده-بینی سوند کاربرد عدم تاثیر. حا اسماعیلی, ع جنگجو, فم پور, ا فاضل .100

 .-16(:22)1;1911. مشهد مامایی و پرستاری دانشکده مجله. انسدادی یرقان دارایی بیماران

 و زخی آسیب مناطق در اکستازی به نسبت متوسطه مقطع آموزان دانش نگرش و آگاهی ای مقایسه بررسی. م ساکی, م صفا .101

 .-29(:1)11;1911. یافته فصلنامه. 1911سال در آباد خرم شهر خیشز غیرآسیب

 .-11(:71)22;1911. ایران پرستاری نشریه سالمندان در افتادن زمین با مرتبط عوامل بررسی. م بیرجندی, ش ساالروند .102

 یتترب و اصالح کانون بزهکار نوجوانان در بزهکاری بر موثر شخصیتی و خانوادگی عوامل بررسی. م جاریانی, م ساکی .109

 .-11(:2)11;1911. یافته فصلنامه  آباد خرم شهر

 مهفصلنا  فرزندان سالمت بر آن تاثیر و خویشاوندی ازدواج به نسبت آباد خرم شهر آموزان دانش نگرش بررسی. فو زاده .104

 .-11(:2)11;1911. یافته

 پسوریازیس بر زبان گاو گیاه بذر روغن تاثیر. et al, ع غیاثوند, م غالمی, ط طوالبی, ا جوانبخت, ب دلفان, ک رضایی .101

 .-29(:9)9;1911. یافته فصلنامه  ولگاریس



 در پیشرفت فصلنامه شناسی پدیدار مطالعه یک: شب در کار از پرستاران تجارت. مگ کناری, ف الحانی, م خادمی .107

 .-16(:69)21;1911. مامایی و پرستاری

 اسکلتی -عضالنی های ناهنجاری بر منظم اصالحی تاثیرحرکات. م چگنی, ک کرمی, ا درویشی, ف بهرامی, ب حسنوند .106

 .-61(:1)19;1911. یافته فصلنامه  آباد خرم شهر آموز دانش دختران

. یافته فصلنامه. قطبی تک راجعه افسردگی در نگهدارنده درمان به 9 امگا افزودن. ه نظری, م جاریانی .101

1911;11(1:)91-. 

 اختالل در مکمل عنوان به والرین مصرف تاثیر. et al, مج طراحی, م روهنده, ح احمدی, ک ساکی, م ساکی, م جاریانی .101

 .-11(:1)16;1911. ایالم پزشکی علوم دانشگاه مجله قطبی دو خلقی

 کارورزان تحصیلی عملکرد بر درمانگاهی و سرپایی آموزش تاثیر بررسی. م ساکی, م نظری, م جاریانی, ه نظری .110

 .-99(:12)4;1916. افالک. روانپزشکی بخش در لرستان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

 .پایش مجله دانشجویان زندگی کیفیت با نگرانی های حیطه ارتباط. ف گودرزی, م نثاری, س مظلوم, عنب نصرآبادی .111

1916;1(1:)11-12. 

 آن از پیشگیری های راه و دارویی اشتباهات با رابطه در پرستاران آگاهی و نظرات بررسی. مم نسب, فو زاده, ف قاسمی .112

 .-11(:2)10;1916. یافته فصلنامه 1914 آباد خرم آموزشی بیمارستانهای در

 دانشکده آموختگان دانش دیدگاه: ای حرفه نیازهای با آموزشی های برنامه اهداف تناسب. اق محمدی, ف جنانی, ط طوالبی .119

 .-279(:2)1;1916. پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله آباد خرم مامایی و پرستاری

 سوء با آن ارتباط و کرونر عروق آنژیوگرافی نیازمند بیماران روان سالمت بررسی. شم روحانی, م سالکی, م صفا .114

 .-46(:1)10;1916. یافته فصلنامه مواد مصرف

 و اوالنزاپین داروهای مصرف تاثیر ای مقایسه بررسی. م روهنده, م طراحی, ب دلفان, م محمدی, م ساکی, م صفا .111

 .-9(:9)10;1916. یافته فصلنامه. سایکوتیک اختالالت در عوارض سایر و خون قند و چربی سطح بر ریسپریدون

. فیض ماهنامه دو یافته اسکان سالمندان دیدگاه از سالمندان سرای در اقامت های انگیزه و علل. ح عابدی, ش ساالروند .117

1916;12(2:)11-. 

 نوزادان درد بر مادر آغوش در و خوابیده پشت به دمر، وضعیتهای تاثیر بررسی. م ساکی, م طراحی, ام زاده, م ساکی .116

 .-71(:2)10;1916. یافته فصلنامه. وریدی خونگیری حین

 افسردگی درمان در مغربی گل گیاه روغن تاثیر بررسی. م غالمی, م طراحی, ب دلفان, ک ساکی, م جاریان, م ساکی .111

 .-6(:4)17;1916. ایالم پزشکی علوم دانشگاه مجله  افسرده بیماران

 مجله کودکان بیمارستانی های پرونده در داروئی اشتباهات بررسی. ام زاده, ب دلفان, س نجفی, سف قاسمی, فو زاده .111

 .-99(:4)11;1916. ایران کودکان بیماریهای

. حیات  بستری کودکان از مراقبت در والدین مشارکت به نسبت درمانی بهداشتی مراقبان نگرش. سف قاسمی, فو زاده .120

1916;14(1:)71-. 

 هب مبتال بیماران در سرترالین و االنزاپین تاثیر مقایسه. ا بدری, م روهنده, ح احمدی, م بیرجندی, م ساکی, م جاریانی .121

 .-12(:4)10;1916. یافته فصلنامه متادون با نگهدارنده درمان تحت شخصیت اختالل

  ندانسالم خواب کیفیت بر فشاری نقاط ماساژ تاثیر بررسی. سسب مداح, م کریملو, رپ اسماعیلی, ک نوروزی, رح آبادی .122

 .-12(:2)1;1916. توانبخشی فصلنامه

 در سیتالوپرام و نورتریپتیلین درمانی تاثیر مقایسه. et al, اب زاده, م موحدی, م طراحی, پ سهرابی, م ساکی, ه نظری .129

 .-21(:9)1;1917. یافته فصلنامه  آنها جانبی عوارض مقایسه و اساسی افسردگی اختالل درمان



 (.1)1917;1917. رسانی اطالع و روانشناسی. مدیران گذاری ارزش سیستم بررسی. حا حیدری, ت نوری مریم .124

 انکودک در والدین توسط بدنی تنبیه از ناشی رفتاری مشکالت برخی بررسی. م ساکی, ط طوالبی, فو زاده, ف قاسمی .121

 .-11(:4)1;1917. یافته فصلنامه دبستانی

 نوزادان عضالنی تزریق از ناشی درد بر خشک شیر و مادر شیر تاثیر مقایسه. ام زاده, سس نجفی, فو زاده, سف قاسمی .127

 .-49(:71)14;1917. پزشکی دانشور ماهنامه دو

 .یافته فصلنامه  شده شناخته فاکتور ریسک بدون کرونری بیماران در آهن ذخایر بررسی. ش رئوفی, ناس فراهانی .126

1917;1(2:)19-. 

 در مواد مصرف سو و روانی خانوادگی، فردی، های ویژگی بررسی. ع فرهادی, م ساکی, مس فر, غ محمودی, م صفا .121

 .-91(:2)1;1917. یافته فصلنامه  19سال عشایر شهدای بیمارستان در خودکشی با بستری بیماران

 جانبازان ریوی عملکرد بر تنفسی ورزشهای تاثیر بررسی. ف یغمایی, حع مجد, ن ابراهیمی, خح زاده, عق سرابی .121

 .-19(:11)16;1917. مامایی و پرستاری در پیشرفت فصلنامه شیمیایی

. ایران پرستاری نشریه  سالمندان سرای مقیم سالمندان در قدرتی بی حس تجربه. ک شاملو, ح عابدی, ش ساالروند .190

1917;20(10:)71-1. 

 سالمندان سرای در اسکان فرایند در سالمندان روحی تجارب. مک آرا, ش صالحی, حا حسینی, ح عابدی, ش ساالروند .191

 .-71(:41)20;1917. ایران پرستاری نشریه

. ایران پرستاری نشریه کیفی مطالعه یک: سالمندان سرای در اجتماعی حمایت از سالمندان تجارب. ح عابدی, ش ساالروند .192

1917;20(12:)91-. 

. توانبخشی علوم در پژوهش مجله قلبی نوتوانی به ارجاع بر مؤثر عوامل بررسی. س ساالروند, ش ساالروند .199

1917;9(1:)11-. 

 خرم شهر سالمندان در مزمن بیماریهای با آن ارتباط و افتادن زمین شیوع بررسی. م شمشیری, م بیرجندی, ش ساالروند .194

 .-11(:4)19;1917. دانش افق فصلنامه آباد

 دختران و زنان روانشناختی و شخصیتی ویژگیهای بررسی. م ساکی, م جاریانی, پ آستی, ح جزایری, م صفا, م ساکی .191

 .-91(:1)1;1917. یافته فصلنامه لرستان استان اجتماعی های بحران در مداخله مراکز در شده نگهداری فراری

 دانشگاه مجله  بستری سالمندان همراهان در رنج منابع ساختار و ماهیت. ن علیمحمدی, ر دریابیگی, ح عابدی, م خادمی .197

 .-49(:1)10;1917. اراک پزشکی علوم

. دانشجویان بین در آن ساز زمینه عوامل و مواد مصرف سوء شیوع. زا فرد, م ساکی, س بازوند, ا میر, م زیودار, مو پور .196

 .-79(:14)1;1917. افالک

 ماییک بیماران هوشیاری سطح میزان بر یافته سازمان شنوایی تحریکات تاثیر. ف گودرزی, سف زاده, مذ مقدم, شسب پور .191

 .-11(:4)19;1917. حیات فصلنامه

. هیافت فصلنامه سالمندان در ران مفصل جراحی از بعد دلیریوم بر موسیقی تاثیر. م رهگذر, مفح عشایری, ا بیرانوند .191

1917;1(2:)11-. 

 توانمند رفتارهای از پرستاران درک بین ارتباط بررسی. ز فارسی, م غالمی, عا زارچی کریمی, ع عبادی, م اسدزندی .140

 1)1;1917. ایران اسالمي جمهوري ارتش پزشكي علوم دانشگاه مجله. خود کار بخشی اثر از آنان درک و سرپرستاران کننده

 .1-1199((:16 مسلسل)

 برای زیربنایی: بیمارستان در بستری سالمند بیماران همراهان نیازهای. ن علیمحمدی, ر دریابیگی, م خادمی, ح عابدی .141

 .69-71(:1)7;1911. پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله  پرستاری آموزش



 های انبیمارست در بیمارستانی عفونتهای از پیشگیری کلی اصول رعایت میزان بررسی. ش پیامنی, ف امینی, ط طوالبی .142

 .-96(:9)1;1911. یافته فصلنامه  آباد خرم آموزشی

 المبت بیماران در وابسته علل و اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی های ویژگی بررسی. ن لرزاده, ف یاری, م ساکی, م صفا .149

 .-91(:9)1;1911. یافته فصلنامه. زایمان از بعد سایکوز به

. ایران پرستاری پژوهش مجله  ای؟ حرفه دانش یا انسانی عشق. دد اناری, ح عابدی, نع محمدی, م خادمی .144

1911;1(9:)29-. 

  جراحی عمل تحت بیماران دیدگاه از درمانی تیم توسط انسانی قلمرو حدود رعایت میزان. ط طوالبی, و بشری, ط جوادی .141

 .-21(:1)1;1914. مامایی و پرستاری در پژوهش توسعه مجله
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