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 نام ژورنال سال نویسندگان عنوان مقاله ردیف

 ٔمبثّٝ ساٞجشدٞبی ثىبسٌیشی ثش ٔشالجتی خٛد ثش٘بٔٝ ارشای تبحیش 1

 آ٘ژیٛپالستی ػُٕ اص پس ثیٕبساٖ ایذس

 پشستبسی سٚاٖ ٔزّٝ 1396 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش

 دس ٌشٚٞی ثحج سٚش ثٝ ای ٔمبثّٝ سجىٟبی آٔٛصش تبحیش 2

 دثیشستب٘ی آٔٛصاٖ دا٘ص دس صا استشس ٔٛلؼیت ثب سٚیبسٚیی

 پشستبسی پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ   1396 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش

 دسدا٘طزٛیبٖ استجبعی ٞبی ٟٚٔبست اخاللی ٞٛش ثیٗ استجبط 3

 پشستبسی

ٞب،خضسالیك،  ػشضی اِسبدات ٔشربٖ

آلبد،  ٌٛی ٘ٛغب٘ی،٘بغشغذلی فبعٕٝ

 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ

 ضٕبسٜ ٟ٘ٓ دٚسٜ 1395ضٟشیٛس پضضىی ٚتبسیخ اخالق 1395

 44_54 ظ 3

ػبعفی ضجیٝ سبصٞب دس آٔٛصش دا٘طزٛیبٖ  -تبحیش سٚا٘ی 4

 وبسضٙبسی پشستبسی : ٔغبِؼٝ ٔشٚسی ٘ظبْ ٔٙذ

 پژٚٞص دس سالٔت 1395 ذیشیبٖ ف، غیبحٛ٘ذیبٖ شل

اربلّٛ ث، پیشٚی ح، پبسسب ٘ظبْ اِذیٗ ْ،  تبسیخ ٍ٘بسی تحٛالت ثٟذاسی سصٔی دس رًٙ ػشاق ثب ایشاٖ 5

 یىتب ص، سستٍبسی س، لذیشیبٖ ف

 ٔزّٝ عت ٘ظبٔی 1395

 ٔغبِؼٝ: رٞٙی تٛاٖ وٓ فشص٘ذ ثٝ ٘سجت ٚاِذیٗ ٘ظشات اسصیبثی 6

 تٟشاٖ ضٟش دس ٔمغؼی

 پزیش آسیت ٞبی ٌشٜٚ پشستبسیٔزّٝ  1395 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش

 دس استجبعی ٞبی ٟٔبست ٚ اخاللی ٞٛش ثیٗ استجبط ثشسسی 7

 پشستبسی دا٘طزٛیبٖ

 پضضىی ٚتبسیخ اخالق ٔزّٝ 1395 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش
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 دس ٌشٚٞی ثحج سٚش ثٝ ای ٔمبثّٝ ٞبی سجه آٔٛصش تبحیش 8

 دثیشستب٘ی آٔٛصاٖ دا٘ص دس صا استشس ٔٛلؼیت ثب سٚیبسٚیی

 پشستبسی پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ 1395 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش

 ثٝ ٔجتال ثیٕبساٖ ص٘ذٌی ویفیت ثش تٛإ٘ٙذسبصی ثش٘بٔٝ تبحیش 9

 ٔیٍشٖ

 پشستبسی پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ 1395 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش

 استشس ثب ای ٔمبثّٝ ٚسجىٟبی ٞیزب٘ی ٞٛش ثیٗ استجبط ثشسسی 11

 پشستبساٖ دس

 پشستبسی پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ 1395 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش

عیت _ػػٕت سٛادی_فبعٕٝ ٘ٛغب٘ی  سٝ ٘ظشیٝ فمٟی دسٔٛسدتّمیح ٔػٙٛػیثشسسی ارٕبِی  11

 سٔیٓ

 اِٚیٗ رطٙٛاسٜ ثشتشیٗ ٞبی حٛصٜ تِٛیذٔخُ 1394

ضبخع ٞبی تٗ سٙزی ٚ سجه ص٘ذٌی سبِٓ دس ص٘بٖ ضبغُ دس  12

 دا٘طٍبٜ تٟشاٖ ػّْٛ پضضىی تٟشاٖ :عشح ص٘بٖ سبِٓ

دوتش ثتَٛ احٕذی . ٔحٕذ اصُٔ. دوتش 

. ٟٔتبة ثیبت سیضی . دوتش  ِیال رب٘ب٘ی

 فبعٕٝ ٘ٛغب٘ی

1394  

ثشسسی ٕٞجستٍی ٞٛش ٞیزب٘ی ٚ سضبیت تحػیّی دس  13

 1394دا٘طزٛیبٖ دا٘طٍبٜ ػّْٛ ثضضىی تٟشاٖ

صٞشٜ -ٟٔتبة ثیبت سیضی-فبعٕٝ ٘ٛغب٘ی

 عیت سٔیٓ-لشثب٘ی

ٔزّٝ دا٘طىذٜ پضضىی دا٘طٍبٜ ػّْٛ پضضىی  1394

 2ضٕبسٜ-73تٟشاٖ،دٚسٜ 

سفتبسی ٌشٚٞی ٚ  -احشثخطی ٔذاخّٝ یىپبسچٝ ضٙبختیثشسسی  14

 ا٘ذیطی خب٘ٛادٜ ثش ویفیت ص٘ذٌی افشاد داسای اػتیبدٔخجت

ضیخ غبدلی ٖ، ػسٍشی ْ، ٔیش ٟٔذی س، 

 لذیشیبٖ ف

 ٔٙذیص 1394

تمٛی السیزب٘ی ت، ٔشدا٘ی حِٕٛٝ ْ،  ساثغٝ لبعؼیت ٚ تفىش ا٘تمبدی دس دا٘طزٛیبٖ پشستبسی 15

 لذیشیبٖ فسضبیی ٖ، 

 آٔٛصش پشستبسی 1393
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 پشستبسی آٔٛصش ٔزّٝ 1393 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش پشستبسی دسدا٘طزٛیبٖ ا٘تمبدی ٚتفىش لبعؼیت ساثغٝ 16

 وبسوٙبٖ دس ضغّی استشس ٚ سبصٔب٘ی ػذاِت ی ساثغٝ 17

 ثیٕبسستبٖ

 پضضىی تبسیخ ٚ اخالق ٔزّٝ 1392 دوتش تشا٘ٝ تمٛی السیزب٘ی

دسٔبٖ ٞبی ٔىُٕ دس ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ ِٔٛتیپُ ٚضؼیت  18

 اسىّشٚص

پیبٔٙی ف، ٘ظشی ع، ٘ىتٝ داٖ ٜ، لذیشیبٖ 

 ف، وشٔی ن

 ٘طشیٝ پشستبسی ایشاٖ 1391

 آ٘ذٚسىٛپی تحت ثیٕبساٖ اضغشاة ثش پشستبسی ٔطبٚسٜ تبحیش 19

 ٌٛاسش دستٍبٜ فٛلب٘ی

 دا٘طٍبٜ پشستبسی ٔشالجتٟبی ٔشوضتحمیمبت ٘طشیٝ 1391 دوتش تشا٘ٝ تمٛی السیزب٘ی

 ع.ح.ت

 دا٘طزٛیبٖ لبعؼیت ثشسغح لبعؼب٘ٝ سفتبس آٔٛصضی ثش٘بٔٝ تبحیش 21

 پشستبسی

 پشستبسی پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ 1391 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش

 ٔب٘ذٜ ػمت وٛدوبٖ ٔبدساٖ ارتٕبػی سبصٌبسی ثش آٔٛصش تبحیش 21

 سٚی تئٛسی اسبس ثش پزیش آٔٛصش رٞٙی

 فیض پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ 1391 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش

ارتٕبػی وٛدوبٖ -سٚا٘ی-ثشسسی تبحیش آٔٛصش ٘یبصٞبی رسٕی 22

 دس ٔشاحُ ٔختّف سضذ ثش آٌبٞی ٔشثیبٖ ٚاحذٞبی ضجٝ خب٘ٛادٜ

 افالن 1389 لذیشیبٖ ف، وشٔی ن

تبحیش آٔٛصش سٚا٘ی خب٘ٛادٜ ثش سیش ثٟجٛدی ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ  23

 ٞبی خّمیاختالَ 

دضت ثضسٌی ة، لذیشیبٖ ف، خٛارٝ 

 اِذیٗ ٖ، وشٔی ن

 ٔزّٝ سٚا٘پضضىی ٚ سٚا٘طٙبسی ثبِیٙی ایشاٖ 1388

حٕبیتی ثش استشس ٔبدساٖ داسای ٘ٛصاد -تبحیش ٔذاخالت آٔٛصضی 24

 ٘بسس ٚ عَٛ ٔذت ثستشی

 پژٚٞطی دا٘طٍبٜ ػّْٛ پضضىی ٚ خذٔبت-ٔزّٝ ػّٕی 1388 وشٔی ن، سستٕی ش، لذیشیبٖ ف

 دسٔب٘ی ِشستبٖ
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پژٚٞطی دا٘طىذٜ ثٟذاضت دا٘طٍبٜ -فػّٙبٔٝ ػّٕی 1388 لذیشیبٖ ف، وشٔی ن ثشسسی ٍ٘شش پشستبساٖ ثٝ خٛدوطی ٚ لشثب٘یبٖ آٖ 25

 ػّْٛ پضضىی ِشستبٖ

ثشسسی ٚضؼیت ػّٕىشدی ٚ سجه ص٘ذٌی دس ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ  26

 ٘بسسبیی ٔضٔٗ وّیٛی تحت دسٔبٖ ثب ٕٞٛدیبِیض

پژٚٞطی دا٘طىذٜ ثٟذاضت دا٘طٍبٜ -فػّٙبٔٝ ػّٕی 1388 لذیشیبٖ ف

 ػّْٛ پضضىی ِشستبٖ

 دا٘طزٛیبٖ ثٝ رٙیٗ سمظ ضشػی ٔسبئُ آٔٛصش ضشٚست 27

 ٔبٔبئی

 ٘ٛغب٘ی فبعٕٝ – ٚاحك فبعٕٝ
 3ضٕبسٜ 2دٚسٜ پضضىی تبسیخ ٚ اخالق ٔزّٝ 1388

ثشسسی اٌبٞی ٍ٘شش ٚ استفبدٜ اصسٚضٟبی ٔذسٖ تٙظیٓ  28

 ص٘بٖ خب٘ٛادٜ دسٔیبٖ

فبعٕٝ _دوتشٔؼػٛٔٝ ثبلشی

 یٛسف رٛصاٖ_٘ٛغب٘ی
 فػُ ٘بٔٝ تٛسؼٝ ا٘سب٘ی 1388

 دا٘طزٛیبٖ دس اظغشاة ثب آٖ استجبط ٚ لبعؼیت ٔیضاٖ ثشسسی 29

 تٟشاٖ پضضىی ػّْٛ دا٘طٍبٜ ٔبٔبئی ٚ پشستبسی ٞبی سضتٝ

 حیبت پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ 1388 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش

 ٚسی ثبس سٗ ثش خب٘ٛادٜ التػبدی ٚ ارتٕبػی ٚضؼیت تبحیش 31

 دختشاٖ

 ٔحٕذ ضٕسی،  غب٘ی ٘ٛ فبعٕٝ دوتش

 پٛس وبظٓ
2119 

فػُ ٘بٔٝ تٛسؼٝ ا٘سب٘ی) ٘طشیٝ تخػػی دٚسٜ چٟبسْ 

 ضٕبسٜ دْٚ(

31 
 ضشٚست أٛصش ٔسبئُ ضشػی ثب٘ٛاٖ ثٝ دا٘طزٛیبٖ ٔبٔبیی

فبعٕٝ _سیذٜ فبعٕٝ ٚاحك سحیٓ پشٚس

 ػجبس ٟٔشاٖ_٘ٛغب٘ی
1387 

دٚٔیٗ وٍٙشٜ ثیٗ إِّّی اخالق پضضىی 

 دا٘طٍبٜ ػّْٛ پضضىی تٟشاٖ_ایشاٖ

 ٚ پشستبسی آخش سبَ دا٘طزٛیبٖ دس صا استشس ػٛأُ ٔمبیسٝ 32

 تٟشاٖ ضٟش پضضىی ػّْٛ ٔٙتخت ٞبی دا٘طٍبٜ ٔبٔبئی

 حیبت پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ 1386 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش

ثشسسی استجبط ٔجضاٖ خٛدافطبسبصی ص٘بضٛیی ثب سٗ ٚٔذت صٔبٖ  33

 اصدٚاد صٚریٗ

 فبعٕٝ ٘ٛغب٘ی،  ػجبس ػّی ٔذدی
1385 

:دٚٔیٗ وٍٙشٜ سشاسشی آسیت ضٙبسی خب٘ٛادٜ 

 دسایشاٖ
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34 
 (1)اِجالغٝ ٟ٘ذ پشتٛ دس سٚاٖ ثٟذاضت

 ٘ٛغب٘ی فبعٕٝ-ٔذدی ػّی ػجبس
1385 

خجشی دا٘طىذٜ پشستبسی _ٔبٞٙبٔٝ آٔٛصضی 

 29ٚٔبٔبیی ضٕبسٜ

 حیبت پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ 1385 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش ضغّی اٍ٘یضش ثب اٖ ٚساثغٝ ػّٕىشد اسصضیبثی پیبٔذٞبی 35

 حیبت پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ 1385 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش صا تٙص ػٛأُ ثٝ ٘سجت ٔػشٚع وٛدوبٖ ٚاِذیٗ سبصٌبسی 36

 وٙتشَ ٘ٛع ثب دختش أٛصاٖ دا٘ص اضغشاة استجبط ثشسسی 37

 ٚاِذیٙی

 حیبت پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ 1384 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش

38 
 تبحیشآٔٛصش فشًٞٙ دیٙذاسی ثشٔیضاٖ افسشدٌی

فبعٕٝ _رٕیّٝ ٔحتطٕی_فبعٕٝ ٘ٛغب٘ی

 دوتشغالٔشضب ثبثبیی_ٚاحك سحیٓ پٛس
1383 

 23فػّٙبٔٝ حیبت سبَ دٞٓ ضٕبسٜ

 56ظ 1383صٔستبٖ

 ص٘بٖ ػّیٝ خبٍ٘ی خطٛ٘ت اص پیطٍشی دس آٔٛصش تبحیش ثشسسی 39

 1383تٟشاٖ پضضىی ػّْٛ دا٘طٍبٜ ضبغُ

 ٔحتطٕی رٕیّٝ-٘ٛغب٘ی فبعٕٝ
1383  

41 
 ، ٘بٔحشْ ٍ٘بٜ ٚ ٘ظش احىبْ ٔؼبیٙٝ

 ٘ٛغب٘ی فبعٕٝ
1383 

 ٔبٔبیی ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ آٔٛصضی ٔبٞٙبٔٝ

 36 ،ضٕبسٜ

 أبْ ثیٕبسستبٖ ٔزتٕغ پشستبساٖ ٍ٘شش ٚ آٌبٞی ٔیضاٖ ثشسسی 41

 ٔشي ثؼذ ٚ لجُ ٔشالجتٟبی ٔٛسد دس خٕیٙی

 فبعٕٝ ٘ٛغب٘ی_فبعٕٝ ٚاحك سحیٓ پٛس
 21 ضٕبسٜ حیبت ٔزّٝ 1383

42 
 خٖٛ اٞذای ٚ ا٘تمبَ

 ٘ٛغب٘ی فبعٕٝ
1383 

 ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ آٔٛصضی ٔبٞٙبٔٝ

 .32 ٔبٔبیی،ضٕبسٜ
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 تٟشاٖ ٔبٔبئی ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ أٛصضی ٔبٞٙبٔٝ 1383 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش استشس ٚ چٙذٌب٘ٝ ٘مطٟبی خب٘ٝ، وبس، 43

 حیبت پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ 1383 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش استشس ثب ٔمبثّٝ ٞبی ضیٜٛ 44

 اروبس تىشاس ٚ ثٙسٖٛ سبصی اساْ سٚش دٚ تبحیش ٔمبیسٟبی ثشسسی 45

 ٔستحجی

 حیبت پژٚٞطی ػّٕی ٔزّٝ 1383 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش

46 
 وشدٖ ػمیٓ ٚ ثبسداسی اص رٌّٛیشی

 ٘ٛغب٘ی فبعٕٝ آثبدی  ػّی سٚحب٘ی  ٔحٕذ
1383 

خجشی دا٘طىذٜ پشستبسی _ٔبٞٙبٔٝ آٔٛصضی 

 ٚٔبٔبیی ضٕبسٜ

47 
 ٔشي ٔغضی

 ٘ٛغب٘ی فبعٕٝ آثبدی  ػّی سٚحب٘ی  ٔحٕذ
1382 

 ٔبٔبیی، ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ آٔٛصضی ٔبٞٙبٔٝ

 24 ضٕبسٜ

 .ٔبٔبیی ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ آٔٛصضی ٔبٞٙبٔٝ 1382 ٘ٛغب٘ی فبعٕٝ اسىیضٚفش٘ی ثٝ ٔجتال افشاد دس ٔشالجت تذاْٚ 48

49 
 ٘ٛرٛاٖ دس فشدی ٞٛیت

 ٘ٛغب٘ی فبعٕٝ
1382 

 ٔبٔبیی ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ آٔٛصضی ٔبٞٙبٔٝ

 .24 ضٕبسٜ

51 
 داسٚیی ٚ پضضىی تحمیمبت

 ٘ٛغب٘ی فبعٕٝ
1382 

 ٔبٔبیی ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ آٔٛصضی ٔبٞٙبٔٝ

 27 26ٚ ضٕبسٜ

51 
 ٔغضی ٔشي ثٝ ٔجتال فشد اػضبی لغغ

 ٘ٛغب٘ی فبعٕٝ
1382 

 ٔبٔبیی ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ آٔٛصضی ٔبٞٙبٔٝ

 .25 ضٕبسٜ

52 
 (خٕیٙی أبْ)ثیٕبساٖ ٕ٘بص دسثبسٜ تمّیذ ٔؼظٓ ٔشارغ فتٛای

 فبعٕٝ– آثبدی ػّی سٚحب٘ی ٔحٕذ

 ٘ٛغب٘ی
1382 

دا٘طىذٜ پشستبسی خجشی _ٔبٞٙبٔٝ آٔٛصضی 

 ٚٔبٔبیی ضٕبسٜ



 دانشكده پرستبري و مبمبيي دانشگبه علوم پزشكي تهران

 گروه روان پرستبري هیئت علمي  بءمقبالت فبرسي اعض فهرست

 
 

53 
 ٚضٛی رجیشٜ)أبْ خٕیٙی(

 فبعٕٝ– آثبدی ػّی سٚحب٘ی ٔحٕذ

 ٘ٛغب٘ی
1382 

خجشی دا٘طىذٜ پشستبسی _ٔبٞٙبٔٝ آٔٛصضی 

 42ٚٔبٔبیی ضٕبسٜ

 ضٕبسٜ ثیست ٚسْٛ: 1382 رٕیّٝ ٔحتطٕی_فبعٕٝ ٘ٛغب٘ی آٔٛصش سئب٘ی ثٝ خب٘ٛادٜ ٚثیٕبس ٔجتال ثٝ افسشدٌی 54

 ٔبٔبیی ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ آٔٛصضی ٔبٞٙبٔٝ 1382 فبعٕٝ ٘ٛغب٘ی ثیٕبساٖ سٚصٜ ثبسٜ دس( خٕیٙی أبْ)تمّیذ ٔشارغ فتبٚای 55

 تٟشاٖ ٔبٔبئی ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ أٛصضی ٔبٞٙبٔٝ 1382 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش چیست؟ سبسوٛئیذٚص 56

 تٟشاٖ ٔبٔبئی ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ أٛصضی ٔبٞٙبٔٝ 1382 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش استشس ثب تغبثك چٍٍٛ٘ی 57

 تٟشاٖ ٔبٔبئی ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ أٛصضی ٔبٞٙبٔٝ 1381 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش ٔبٔبئی خذٔبت ٔغّٛثیت اسصیبثی:ویفی اٍِٛی تٛسؼٝ 58

 تٟشاٖ ٔبٔبئی ٚ پشستبسی دا٘طىذٜ أٛصضی ٔبٞٙبٔٝ 1381 السیزب٘ی تمٛی تشا٘ٝ دوتش اسٔٙستبٖ دس صِضِٝ اص ثؼذ ػٛالت سٚا٘طٙبختی ٚضؼیت 59

 


