
 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 مامائي رشتهمقاالت فارسي اعضاد هیئت علمي  فهرست

 
 

 "1931سال هیئت علمي گروه  ءاعضا مقاالت فارسي فهرست"

 

 محل نمايه نام ژورنال سال نويسندگان عنوان مقاله ردیف

با روغن آفتاب گردان و روغن کنجد بر  مقایسه تاثیر ماساژ 1

 مدت گریه و خواب شیرخواران، کارآزمایی بالینی تصادفی

ماندانامیرمحمدعلی، شهناز گلیان تهرانی، 

روان کاظم نژاد، فاطمه سادات انوشی

حسینی بهارانچی، باقرمینایی، رضا 

 بخردی، زیبا رئیسی دهکردی

 SCOPUS مجله حیات 1931

تاثیر مشاوره تلفنی بر تداوم و طول مدت شیردهی  2

 انحصاری زنان نخست زا

زیبا رئیسی دهکردی، مهدی راعی، 

مروارید قصاب شیرازی، سید احمد رضا 

 ندانا میر محمد علیرئیسی دهکردی، ما

 SCOPUS مجله حیات 1931

میزان بکارگیری حمایت های حرفه ای لیبر و برخی  9

عوامل موثر بر آن در بیمارستان های دانشگاهی شهر 

  1933تهران در سال 

فاطمه واثق رحیم پور، محبوبه 

والشجردی، شهال نوتاج، گلنار ناصحی، 

 نفیسه دائمی

زائی مجله زنان مامائی و نا 1931

 ایران

SCOPUS 

مقایسه تاثیر آروماتراپی با اسانس گل محمدی و حمام  4

 در زنان نخست زا آبگرم پا بر اضطراب مرحله اول زایمان

نسیمه ستایش ولی پور، معصومه 

خیرخواه، لیال نیسانی سامانی، حمید 

 حقانی

علمی  ISC-SID مجله طب مکمل 1931

 پژوهشی

ر مادر در زنان سزارین شده، ارتقا تغذیه انحصاری با شی 5

تاثیر آموزش وضعیت های صحیح شیردهی و حمایت 

 خانواده

ماهنامه دانشکده  دو 1931 مریم سکاکی، معصومه خیرخواه

 پرستاری و مامایی ارومیه

ISC-SID  علمی

 پژوهشی
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بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر کیفیت خواب مادران در  6

 دوره پس از زایمان

مدعلی، فرزانه اشرفی نیا، ماندانا میر مح

 حمید رجبی، مهرنوش ولی زاده

 SCOPUS مجله حیات 1931

بررسی تطابق نتایج آزمون غیر استرسی صوتی ارتعاشی و  7

 نور هالوژن با پروفایل بیوفیزیکی در ارزیابی سالمت جنین

فاطمه رحیمی کیان،طاهره رحیمی نیا، 

 مریم مدرس، عباس مهران

ئی و نازائی مجله زنان ماما 1931

 ایران

SCOPUS 

گونه ایرانی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سالمت  3

ویژه مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک 

(PCOSQترجمه، روایی و پایایی ) 

 SCOPUS فصلنامه پایش 1931 لیال امینی، بهزاد قربانی، علی منتظری

ستیک سالمت روان زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کی 3

 اجتماعی مرتبط با آن -و برخی عوامل فردی

لیال امینی، بهزاد قربانی، نعیمه سید 

 فاطمی

 ISC-SID نشریه پرستاری ایران 1931

 

11 

کیفیت زندگی زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی 

 کیستیک

لیال امینی، بهزاد قربانی، نعیمه سید 

فاطمی، علی منتظری، زهره محمودی، 

اطمه حسینی، هما سهیال عارفی، ف

 صادقی، بهزاد قربانی

 SCOPUS فصلنامه پایش 1931

بررسی تاثیر ترنجبین خوراکی بر کاهش میزان بیلی  11

 روبین نوزادی در نوزادان بستری در بخش نوزادان

لیال امینی، مجید کالنی، مریم سابوته، 

 نسیمه ستایش ولی پور

مجله دانشکده پزشکی  1931

 اصفهان

SCOPUS 

منصوره جمشیدی منش، الدن آسترکی،  فتارهای دلبستگی مادر به جنین و عوامل مرتبط با آنر 12

زهرا بهبودی مقدم، زیبا تقی زاده، حمید 

 حقانی

 SCOPUS مجله حیات 1931
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بررسی تاثیر طب فشاری ب شدت درد زنان مبتال به  19

 مولتیپل اسکلروزیس

فریده باستانی، حمید حقانی، مرضیه سبحانی، 

 مهری بزرگ نژاد، سهیال شمسی خانی

 علمی پژوهشی مجله طب مکمل 1931

تاثیر برنامه مرقبت مشارکتی در بخش مراقبت ویژه  14

 نوزادان بر اضطراب وضعیتی مادران دارای نوزاد نارس

مجله دانشگاه علوم پزشکی  1931 فریده باستانی، حمید حقانی، طیبه علی آبادی

 بابل

SCOPUS 

ملکرد جنسی زنان یائسه، قبل و بعد از مصرف مقایسه ع 15

 خوراکی کپسول جینکو بیلوبا

حمید حقانی، نعیمه سید فاطمی، سیمین 

 تعاونی، مینا امیری

پژوهشی   –مجله علمی  1931

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 علمی پژوهشی

Magiran-
SID- ISC 

 شدت اضطراب و ارتباط آن با عوامل مامایی و ناباروری در 16

 زنان باردار شده با روشهای کمک باروری

نعیمه سید فاطمی، آغا فاطمه حسینی، لیال 

 نیسانی، هاشمیه چهره

 SID- ISC نشریه پرستاری ایران 1931

استفاده از روشهای ترکیبی در تحقیقات حوزه روابط  17

 عمومی

 سایر مجله آموزشی روابط عمومی 1931 زهرا بهبودی مقدم، گلوریا واکر

مجله زنان مامائی و نازائی  1931 شهناز گلیان تهرانی، سارا یوسفی نقش آموزش در پیشگیری از استئو پروز 13

 ایران

SCOPUS 

بررسی تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر التیام اپی زیاتومی در  13

 زنان نخست زا

حمید حقانی، فریده اقدام پور، فرشته جهدی، 

معصومه خیرخواه، محسن تقی زاده، 

 میه نقی زادهس

مجله زنان مامائی و نازائی  1931

 ایران

SCOPUS 

تاثیرتمرینات ورزشی عضالت کف لگن بر رضایتمندی  21

 جنسی زنان نخست زا

 SCOPUS حیات 1931 مدرس، رحیمی کیان
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الگوی تغذیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  21

 درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

 ISC-SID نشریه پرستاری ایران 1931 انی نیا ، حقانیفراه

عوامل مرتبط با کیفیت زندگی افراد معلول با قطع اندام  22

 تحتانی

 ISC-SID نشریه پرستاری ایران 1931 فراهانی نیا ، حقانی، خیری

تاثیر روغن زیتون و کرم ساج بر استریای حاملگی در سه  29

 ماهه دوم بارداری

 ISC-SID نشریه پرستاری ایران 1931 ، خیرخواهتعاونی، حقانی

مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش گروهی و آموزش انفرادی بر  24

آگاهی و اضطراب بیماران بستری جهت آنژیوگرافی عروق 

 کرونر

 SCOPUS حیات 1931 محمدی، حقانی، سیدالشهدایی، تیزهوش

فرهنگ سازمانی از دیدگاه پرستاران بیمارستانهای  25

 نتخب دانشگاه علوم پزشکی تهرانم

 SCOPUS حیات 1931 اشقلی، باستانی، حقانی، احمدیان

26 The effect of empowerment program on 
mother-infant intraction and weight gain 

preterm infants 

مجله دانشگاه علوم پزشکی  1931 سید فاطمی،حقانی،بریم نژاد، مهرنوش

 زاهدان

Iranmedex, 
doaj, ISC 

27 Domestic violence against pregnant 
women in iran 

 ,Doaj مجله سالمت خانواده 1931 جمشیدی منش، سلیمانی، ابراهیمی، حسینی
SID,magiran 

23 Awareness of pregnant women about folic 
acid supplementation in iran 

 ,Doaj نوادهمجله سالمت خا 1931 امینی، بشیریان، ریاضی
SID,magiran 
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 "1931در سال  گروه مقاالت فارسي اعضای هیات علمي فهرست"

 

 ايندکس عنوان مجله  سال نويسنده  عنوان مقاله  رديف

تأثیر مشاوره قبل از هیسترکتومی برافسردگی دربیماران  1

های منتخب دانشگاه علوم  کننده به بیمارستان مراجعه

 مقاله منتج از طرح تحقیقاتی 3-1932-پزشکی تهران   

 SCOPUS حیات  1932 مدرسمریم 

بررسی تأثیر ماساژ پا بر اضطراب قبل و بعد از  1

 هیسترکتومی

 SCOPUS  حیات 1932 مدرسمریم 

تاثیرر مشاوره قبل از هیسترکتومی بر افسردگی در  9

بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب 

 ان وم پزشکی تهرلدانشگاه ع

 SCOPUS حیات  1932 رحیمی کیانفریبا 

بررسی میزان اختالالت خواب و برخی عوامل موثر بر آن  4

 در سه ماهه دوم بارداری 

  ISC پایش  1932 زهرا بهبودی مقدم

مقایسه تاثیر زایمان فیزیولوژیک و زایمان طبیعی رایج بر  5

 روی برخی از پیامد ها مادری و نوزادی 

مجله دانشگاه علوم پزشکی  1932 لیانگ -رحیمی کیان

 اردبیل 

ISC 

بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه مبتال به بی اختیاری  6

 ادراری: یک مطالعه مقطعی

 ISC فصلنامه پایش 1932 پاک گوهرمینو 

تأثیر رایحه اسطوخدوس برمیزان اضطراب ناشی از  7

 کارگذاری آی یو دی

پژوهشی  -فصلنامه علمی 1932 مدرس -میر محمدعلی -رحیمی کیان

 گیاهان دارویی

ISC 
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 "1939در سال  گروه مقاالت فارسي اعضای هیات علمي فهرست"

 

 ايندکس عنوان مجله سال نويسنده عنوان رديف

تاثیر عصاره ریشه سنبل الطیب بر شدت عالئم خلقی و رفتاری  1

 -سندروم  پیش از قاعدگی 

تاری فصلنامه پرس 1939 مقدم بهبودیزهرا 

 داخلی و جراحی

ISC 

 ISC پایش 1939 زهرا بهبودی مقدم -تاثیر مراقبت گروهی دوران بارداری بر توانمندی زنان باردار  2

شیوع فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستانهاو مراکز  9

 بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ISC پایش 1939 زهرا بهبودی مقدم

مجله دانشگاه علوم  1939 زهرا بهبودی مقدم رفتارهای دلبستگی پدر به جنین و عوامل مرتبط با آن 4

 پزشکی مازندران

ISC 

تاثیر زنجبیل بر عالئم سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر  5

 -مبتال به این سندروم 

فصلنامه پرستاری  1939 زهرا بهبودی مقدم

 داخلی و جراحی

 

یرآموزش بر انجام ورزش های پس از زایمان با استفاده از مدل تاث 6

 اعتقاد بهداشتی

مجله دانشکده پزشکی  1939 زهرا بهبودی مقدم

 مشهد

SCOPUS 

خودکارآمدی ماماها برای ارائه خدمات بهداشت باروری در بالیا،  7

 1932 -تهران

  امداد و نجات 1939 تقی زادهزیبا 
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 ايندکس عنوان مجله سال نويسنده عنوان رديف

ر رفتارهای جستجوی سالمت زنان ایرانی نقش تعامالت اجتماعی ب 3

 های سرطان پستان: یک مطالعه کیفی با نشانه

 SCOPUS حیات 1939 خاکبازانزهره 

شیوع فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراکز  3

 تهران بهداشتی درمانی وابسته به د.ع.پ.

 ISC پایش 1939 رحیمی کیانفریبا 

تلف فرسودگی شغلی و برخی عوامل فردی و شغلی رابطه ابعاد مخ 11

 در ماماهای شاغل

مامایی و  مجله زنان، 1939 بهبودی -رحیمی کیانفریبا 

 نازایی ایران

ISC 

مجله دانش و  1939 رحیمی کیان تأثیر ماساژ پا بر ادم فیزیولوژیک بارداری 11

تندرستی: دانشگاه 

 علوم  پزشکی شاهرود

ISC 

 در پیامدهای نوزادی بر ترخیص هنگام وزشآم تأثیر بررسی 12

 بارداری دیابت به مبتالیان

مجله زنان،مامایی و  1939 دهقان نیری -رحیمی کیان

 نازایی ایران

SCOPUS 

 پیامدهای بر ترخیص هنگام آموزش روش دو ای مقایسه بررسی 19

 بارداری دیابت به مبتالیان بارداری

 انشکدهد مجله 1939 دهقان نیری -رحیمی کیان

 مامایی و پرستاری

 ارومیه

ISC 
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 1934در سال  گروه مقاالت فارسي اعضای هیات علمي فهرست

 

 ايندکس عنوان مجله سال نويسنده عنوان ردیف

خشونت خانگی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار در دو  همقایس 1

 1939جمعیت شهری و روستایی شهرستان زرند در سال 

مجله بالینی پرستاری  1934 کیانفریبا رحیمی 

 و مامایی

ISC 

بررسی مقایسه ای تأثیر ماساژ و باال نگهداشتن پاها بر میزان ادم  2

 فیزیولوژیک بارداری

 ISC پایش 1934 فریبا رحیمی کیان

مقایسه تأثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر خونریزی قاعدگی مصرف  9

 ی، سه سو کورکنندگان آی یودی :یک کارآزمایی بالین

فصلنامه گیاهان  1934 مریم مدرس

 دارویی 

ISC 

بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و بسته آموزشی بر  4

ساله در ارتباط با بهداشت  12-3خودکارآمدی دانش آموزان دختر

 بلوغ

مجله پژوهش  1934 ماندانا میر محمد علی ئی

 پرستاری ایران

ISC 

مجله زنان، مامائی و  1934 زهره خاکبازان بعد از یائسگی: مزایا و معایبهورمون درمانی  5

 نازائی ایران
SCOPUS 

 مقایسه فراوانی خشونت خانگی و مهارت حل مسئله در زنان باردار خشونت 6

 دیده و خشونت ندیده شهر تهران

 قانونی پزشکی مجله 1934 زیبا تقی زاده

 ایران

 

 


