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Disease Experiences 

Cardiac patients 
بررسی اثربخشی حمايت اطالعاتی مراقبان خانوادگی بيماران تحت عمل جراحی  1

 قلب باز بر اضطراب آنان

 حميد. &پور, حيدری, سيدفاطمی, نعيمه, حقانی,  ايمانی
2112 

 33-33(, 3)11حيات, 

حمايت اجتماعی درک شده و کيفيت زندگی بيماران نارسايی احتقانی ارتباط بين  2

 قلبی

 بيگی, ع. م. &چراغی, محمد علی ع., آبادی, ا. د. د., صلواتی, م., 
2112 

  .31-21(, 52)22نشريه پرستاری ايران, 

ارتباط بين حمايت اجتماعی درک شده و کيفيت زندگی بيماران نارسايی احتقانی  3

 قلبی

محمد علی ، الهام داوری دولت آبادی ، محسن صلواتی ، چراغی 

 عباس مقيم بيگی
1331 

 31-21( :52) 22 ;1331نشريه پرستاری ايران. 

 .31-32( :22) 22 ;1311نشريه پرستاری ايران.  1311 ايمانی پور معصومه دانش، نگرش و عملکرد فرهنگيان درباره بيماری های قلبی عروقی 3

های قلبی و ارتباط آن با ميزان آگاهی از عوامل  پيشگيرانه از بيماریرفتارهای  2

 خطر

 پور شيوا سادات، حقانی حميدرضا پور معصومه، بصام ايمانی
1315 

 33-31( :2) 13 ;1315حيات. 

تأثير آموزش همتا بر اضطراب بيماران کانديد عمل جراحی پيوند عروق کرونر؛  2

 يک مطالعه کارآزمايی بالينی

ورعی شکوه، چراغی محمدعلی، سيدفاطمی نعيمه، طالبی ميترا، 

 بحرانی ناصر، دهقانی علی و همکاران
1332 

 35-21( :3) 2 ;1332آموزش پرستاری . 

Respiratory patients 

و مدت زمان آن بر روی  (Semi-Fowler)بررسی تاثير وضعيت نيمه نشسته  5

 تحت تهويه مکانيکی بستری دربيماران  (ABG) نتايج گازهای خون شريانی

ICU عمومی 

 امينی محسن ,انصاری مصطفی ,چراغی محمدعلی ,صفری محمد

1311 

تابستان    :مجله دانشگاه علوم پزشکی گيالن 

 .23-22از صفحه ; 42  شماره , 11  دوره , 1311

Neurological Patients 

استراتژی تطابقی مهم مورد استفاده توسط مبتاليان به ضايعات نخاعی: يک  1

 مطالعه کيفی

 دهقان نيری ناهيدبابامحمدی حسن، نگارنده رضا، 
1332 

 2 ;1332مجله تحقيقات کيفی در علوم سالمت. 

(1: )31-111. 

تأثير برنامه توانمندسازی خانواده بر تبعيت از رژيم درمانی بيماران مبتال به سکته  3

 مغزی: کارآزمايی بالينی غيرتصادفی

دهقان نيری ناهيد, محمدی, سپيده, رازی, پ., شادان, ارازی, 

 انوشيروان

 

 

2112 

 22-25(, 1)2فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد, 
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Patients Diabetic 

تأثير الگوی توانمندسازی خانواده محور بر دانش و کنترل متابوليکی بيماران   11

 مبتال به ديابت نوع دو

 رضا؛ آبادی،علی نصر بخت نيک صادقی،مهدی؛ رازی،شادان؛ پدرام

 نژاد،انوشيروان کاظم ابراهيمی،حسين؛
1332 

 .23-31(, 1)3مجله دانش و تندرستی, 

 
11 

  . تاثير برنامه اموزش مراقبت از خود برخود کار آمدی بيماران مبتال به ديابت

 

 

فاطمه محمدی نژاد ،شادان پدرام رازی ، منصوره علی اصغر پور ، 

 1333 فريبا تباری ،انوشيروان کاظم نژاد .:
 )1)ايران پرستاری مجله پژوهش :11

Skin disorders 

مقايسه خشونت خانگی در زنان مبتال و غير مبتال به لوپوس اريتماتوی  12

 سيستميک

 مهران, ع. &امينی, ل., بالو, ف., مقدم, ز. ب., 
2113 

 .2-1(, 1)1مجله مراقبتهای بالينی, 

Hemodialysis 

 
 

13 

محلول نرمال سالين ساده و محلول مقايسه دو روش هواگيری ست همودياليز با 

 نرمال سالين هپارين دار بر ميزان بروز لخته خون در دياليزور در حين دياليز

 عشوندی خدايار, چراغی محمدعلی

1311 

 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه مجله

  شماره  11  ، دوره, 1311يزد صدوقی شهيد درمانی

 .11-12مامايی و پرستاری نامه ويژه) 3 ضميمه

Orthopedic diseases 

 در کننده شرکت افراد ساله سه پيگيری در لگن استئوپروتيک شکستگی بروز 13

 کشور استئوپروز درمان و تشخيص پيشگيری، جامع طرح

 کاظم,عباسعلی کار کشت,ژيال مقبولی,زيبا زاده تقی,ميترا ذوالفقاری

 محمدباقر اردشيرالريجانی,انوشيروان نژاد
1313 

 Journal of reproduction) ناباروری و باروری

and infertility)، 1383  ,1  شماره,  2  دوره 

 تا 35 صفحه ; استئوپروز نامه ويژه( 21 مسلسل)

 .32 صفحه

Infertility 

 زاده تقی, کاظم محمد, حجت زراعتی,  عباس رحيمی, الهه الهياری تعيين مدلی برای پيشگويی زودرس بروز پره اکالمپسی 12

 زيبا
1311 

 Journal of reproductionناباروری و باروری

and infertility : )11 دوره,  1311زمستان ,

 صفحه تا 221 صفحه از ;( 31 مسلسل) 3 شماره

225 
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12 

منژاد کاظ انوشيروانسامانی  عمانی رضا ،زاد تقی زيبا تخمک اهدای و دريافت کانديد زنان گروه دو در خودگسستگی و خودپنداره  

رييسی ، مرضيه  

 

 

1333 

 مامايی و پرستاری دانشکده مجله ، 1333، 22 -21

 ، 21 دوره( حيات) تهران پزشکی علوم دانشگاه

 شماره

Patient & Family Education 

های بهداشتی دختران پايه سوم  بررسی تأثير آموزش کودک به کودک بر آگاهی 15

 ابتدايی

 نيری ناهيد آقايی فلورا، دهقان سحر، رحيمنجار لشگری 

1332 

 وهشی پژ-علمی فصلنامه) نوين های مراقبت

 11 ;1332(. بيرجند مامايی- پرستاری دانشکده

(2: )132-131. 

بررسی نيازهای آموزشی هنگام ترخيص در بيماران مراجعه کننده به مراکز  11

 بهداشتی، درمانی شهرستان گناباد

 ناهيد, د. ن. &علی, م., 

1312 

 خدمات و پزشکی علوم دانشکده مجله

. 1312 ؛3 شماره ؛12دوره گناباد، بهداشتی،درمانی

33-33. 

 حرکت-بی زنان در ادراری های عفونت به ابتالء کاهش در آموزش تأثير بررسی 13

 پزشکی علوم های دانشگاه به وابسته بيمارستانهای ارتوپدی های بخش در بستری

 (1352) تهران شهر

 غياثونديان, ش

1331 

 .33-33(, 11)12نشريه پرستاری ايران, 

  

ای دو روش آموزش هنگام ترخيص بر پيامدهای بارداری مبتاليان  بررسی مقايسه 21

 به ديابت بارداری

 &کيان, ر., نيری, د., ناهيد, د., مهران, شيرازی, محبوبه, د., 

 2113 صنوبری
(, 5)12, اروميه مامايی و پرستاری دانشکده مجله

231-231. 

زاده سقراط، صدوقی اصل  نيری ناهيد، فقيه طلوعی محترم، دهقان عوامل انگيزشی پرستاران در ارتباط با آموزش به بيمار 21

 1312 افسانه

 .21-33( :2) 12 ;1312حيات. 

 

نيلوفر علی منش، زهرا بهبودی مقدم، معصومه جمشيدی منش،  بررسی تاثير آموزش بر خودکارآمدی زنان نابارور 22

 حميد حقانی
1333 

 

بررسی تأثيرآموزش بر ميزان اضطراب بيمارانی که در بيمارستان نمازی شيراز  23

 تحت عمل جراحی پيوند عروق کرونر قرار گرفته اند

 طباطبائی, ح &نواب, ا., درخشان, ا., شريف, ف., غفران, ا. ع. ا., 
2113 

 23-22(, 33)12ايران, نشريه پرستاری 



 مجله سال نویسندگان عنوان ردیف

بررسی تاثير بکارگيری برنامه آموزشی بر خود مديريتی دارويی  الدن &يادگاری, نيری, د., ناهيد, اصغرپور, ع., منصوره, ناصح,  23

 بيماران مبتال به صرع: يک مطالعه کارآزمايی بالينی
2113 

 .33-12(, 3)2مجله بالينی پرستاری و مامايی, 

Patient safety 

چراغی محمد علی، نيکبخت نصرآبادی عليرضا، محمدنژاد اسمعيل،  بررسی بروز اشتباهات دارويی پرستاران در بخش مراقبت ويژه 22

 1331 ساالری امير، احسانی کوهی خيلی سيده رقيه
 21 ;1331مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 

(1: )112-113 

Complementary and alternative Interventions in nursing 

 ساله 5–11 کودکان تهاجمی های رويه از قبل اضطراب سطح بر ماساژ تاثير 22

 بستری

نيری، عباس مهران،  حسينی ، ناهيد دهقان اکرم السادات سادات

 نژاد زهرا پوراسماعيل ، معصومه عظيم
1313 

 31 – 31(،  3-3)  12، دوره  1313نشريه حيات 

گيری در نوزاد  های فيزيولوژيک درد ناشی از خون موسيقی درمانی بر پاسختأثير  25

 نارس

نيری ناهيد، زارعی خديجه،  کريمی رقيه، شبانی فيدان، دهقان

 1331 خليلی غالمرضا، چهرازی محمد

 12-52( :2) 11 ;1331حيات. 

 

 معصومه، پور ايمانی زهرا، عليزاده عليرضا، نصرآبادی نيکبخت تأثير طب فشاری بر کاهش تهوع بيماران تحت عمل جراحی استرابيسم 21

 رضا حشمت حسين، سيد صدرالسادات مصطفی، سيد حسينی
2111 

  .32-22(, 3)15حيات, 

تأثير تن آرامی بر استرس و کيفيت زندگی دانشجويان مقيم خوابگاههای  23

 دانشجويی

  محسن باقری حاج ،اديب  ناهيد نيری دهقان
2112 

دانشگاه علوم پزشکی  ،علمی پژوهشی فيض مجله

 .25-21(, 2)11کاشان, 

ميثم ابراهيمی, زهره پارسا يکتا, عليرضا نيکبخت نصرآبادی, سيد  درمانی: فاز تأخيری بررسی اثرات تخفيفی زنجبيل بر تهوع ناشی از شيمی 31

 مصطفی حسينی, صنمبر صديقی, محمد حسين صالحی سورمقی

-2323(, 213)31, اصفهان پزشکی دانشکده مجله 1331

2332 

Complementary and alternative Interventions in Midwifery 

بررسی تاثير ويتاکنوس بر عوارض زودرس يائسگی درزنان مراجعه کننده به مراکز  31

 بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

انوشيروان ، ميرسعيدی تقی زاده زيبا، رضايی پور افسر،  کاظم نژاد 

 زهره سادات
1312 

 .25-1312،52، 1، شماره 12حيات، دوره 

32 

 

صادقی اول شهر هما، بخشی مهناز، بهبودی زهرا، گودرزی سعيد،  بررسی تاثير عصاره مريم گلی بر گرگرفتگی زنان يائسه

 1331 حقانی حميد

 .332-323( :3) 2 ;1331فصلنامه طب مکمل. 
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Psychiatric Disorder in nursing 

 23-23(, 11)22نشريه پرستاری ايران,  2113 ناهيد نيری دهقان ، فاطمه رضايت ارتباط افسردگی و خودکارآمدی در دانشجويان پرستاری 33

Psychological & Psychiatric Disorder in Midwifery 

 صدر سيد سعيد, دولتيان ماهرخ, بهبودی مقدم زهرا شهر تهرانبررسی شيوع افسردگی بعد از زايمان و عوامل موثر بر آن در  33
1313 

 اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان علمی مجله

 133 - 113 ;( 3) 22  دوره,  1313 ايران،

Health Promotion / Life Style 

 زاده, ع. &نيری, د., ناهيد,  صادقی, تابنده, تجربه انتظار در اعضای خانواده بيماران تحت عمل جراحی: مطالعه کيفی 32
2113 

-25(, 1)3مجله تحقيقات کيفی در علوم سالمت, 

32. 

عوامل تسهيل کننده زمان انتظار از ديدگاه اعضای خانواده بيماران تحت عمل  32

 ای کيفی جراحی: مطالعه

 زاده, ع. &صادقی, تابنده, نيری, د., ناهيد, 
2112 

رفسنجان, مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 

13(3 ,)133-211 

Care Concept 

 .52-21(, 55)22نشريه پرستاری ايران,  2112 چراغی, م. ع. &پور, آ. د., رفيعی, فروغ, جواليی, س.,  مراقبت دارويی: تحليل مفهوم به روش تکاملی راجرز 35

Nursing Education 

و توام بر ميزان  مقايسه تاثير آموزش به روشهای سخنرانی، دفترچه آموزشی 31

 1312آگاهی دختران دبيرستانی از بيماری ايدز در شهر گرگان سال 

 محمدرضا, ر. &اکبر, ع. ع., محمدعلی, چ., احمد, ی. ن., 
1312 

 از ، 1312 پزشکی، علوم در آموزش ايرانی مجله

 .. 22 صفحه تا 22 صفحه

در پرستاری: رويکرد نظريه پردازی بر فرآيند انتقال دانش نظری به حوزه عمل  33

 گراندد تئوری

 چراغی, د. م.
1313 

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامايی همدان, 

15(12 ,)23-33. 

 31-32, 2تاريخ پزشکی, مجله ايرانی اخالق و  2113 مريم. &چراغی, غياثونديان, شهرزاد, اسماعيلی,  های اخالقی استاد نمونه از منظر دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تهران.  بايسته 31

 ;1331مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.  1331نيری  پور محمد، نگارنده رضا، دهقان بابامحمدی حسن، اسماعيلهای تفکر انتقادی دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  مقايسه مهارت 31
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 51-25( :1) 11 ناهيد های علوم پزشکی تهران سمنان با دانشگاه

 علمی و دانشجويان پرستاری درباره ارزشيابی  ديدگاه اعضای هيأت 32

 ای عملکرد بالينی با رويکرد برنامه

 پور, ا., جليلی, ميرزازاده, عظيم, نيری, د., ناهيد, . . . حميد
2113 

(, 11)12مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی, 

533-522  

بر سطح  (CPCR)ريوی و مغزی -بررسی تاثير کارگاه آموزشی احيای قلبی 33

 دانش پرستاران

 چراغی محمدعلی, محمدنژاد اسماعيل, ساالری امير
1331 

 -1  شماره,  3  دوره,  1331 نجات، و امداد نشريه

2 ; 33 – 33 

وضعيت ارزشيابی بالينی دانشجويان کارشناسی پرستاری از ديد اساتيد و  33

 دانشجويان

 ايمانی پور معصومه، جليلی محمد
1331 

 .22-15( :22) 5 ;1331. پرستاری پژوهش

 يزدانی نيک ار ، چراغی م ع. آموزش چند حرفه ای:يادگيری با هم برای کار با هم دربالين 32
1312 

 1312مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی. ايران.

 ويژه نامه شماره

 133-131(, 2)13مجله علمی پژوهشی فيض،  2113 باقری, ا. ح. &آقايی, ر., فلور, نيری, د., ناهيد,  پرستاری دختر از اولين برخورد با محيط های بالينی تجارب زنده دانشجويان 32

تقويت فراشناختی با استفاده از شيوه انتقادی در استراتژيهای يادگيری مبتنی بر  35

 خود تنظيمی

 .راغیمحمدعلی, چ
1312 

, دوره   1312مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی، 

 22 – 22 ;( 11, شماره )ويژه نامه  3

  کيفی، مطالعه يک: پرستاری معلمی شايستگی کسب در مؤثر عوامل 31

 

 امامزاده سادات حرمت رفيعی، فروغ فراهانی، اشقلی منصوره

 1332 قاسمی،
 ،3 دوره پزشکی، علوم در آموزش ايرانی مجله

 مسئول نويسنده. 1332آذر ،13 شماره

 قاسمی امامزاده حرمت سادات ونکی، زهره امينی، راضيه  پرستاری، مديريت کارآموزی ارزشيابی ابزار پايايی و روايی 33
1313 

 شماره 2 دوره پزشکی، علوم در آموزش ايرانی مجله

2، 1313 

 در دانشجويان مديريتى هاى مهارت بر "بارس" ارزشيابى روش کارگيرى به تأثير 21

  پرستاری، مديريت کارآموزى

 

 امينی، راضيه حرمت السادات قاسمی، ونکی، زهره

1315 

 1315 ،تابستان23 ايران،شماره پرستاری فصلنامه

 دوم نويسنده

 . ..جراحی داخلی های بيماری پرستاری دروس بالينی آموزش شناسی آسيب 21

 

 .  فاطمه نيا،سيده جاللی عبادی،عباس؛ تباری،فريبا؛
1332 

 - 213)1؛1332: پزشکی علوم در آموزش راهبردهای

212) 



 مجله سال نویسندگان عنوان ردیف

Professional nursing’s issue 

در حرفه پرستاری و چگونگی  Oppressionپديده سلطه گری/ سلطه پذيری  22

 مديريت آن. بيمارستان

دين محمدی محمدرضا، هوشمند عباس، چراغی محمدعلی، پيروی 

 حميد

 

1332 

  شماره,   12  دوره,   1332 تابستان:     بيمارستان

 (32 مسلسل) 2

رضاپور نصرآباد رفعت، نيکبخت نصرآبادی عليرضا، چراغی  ای حرفه ای پرستاران: اثر متقابل مديريت استعداد و رفتارهای فرانقش حرفه تعالی 23

 محمدعلی، محمدی شاهبالغی فرحناز
1333 

 25-15: (2) 3 ;1333پژوهش پرستاری. 

Nursing staff 

 رضا, ن. &الهام, ق., ليال, ج., ناهيد, د. ن.,  .(CIRN)روان سنجی نسخه فارسی ابزار صالحيت پرستاران  23
1333 

  ،( 15) 25 دوره,  1333  ايران، پرستاری نشريه

1– 13. 

رابطه ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و برخی عوامل فردی و شغلی در ماماهای  22

 شاغل

 مصطفی, ح. &زهرا, ب. م., ناهيد, م., فاطمه, ر. ک., 
1333 

 15, دوره   1333 ،مجله زنان مامايی و نازايی ايران

 13 - 1 ; 113, شماره  

مقايسه تأثير دو روش آموزش الکترونيکی و آموزش سنتی بر ميزان آگاهی  22

 پرستاران در خصوص بيماری آنفلوانزای پرندگان

 اله، حقانی حميد دهقان نيری ناهبد، احمدی فضلرضا،  خاتونی علی
1331 

 11 ;1331مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی. 

(2: )131-131 

فرايند تصميم گيری بالينی در پرستاران اورژانس پيش بيمارستانی: يک پژوهش  25

 کيفی

اسماعيلی وردنجانی صفرعلی, چراغی محمدعلی, مسعودی رضا, 

 1331 هفشجانی اکرمربيعی ليال, کيوانی 
, شماره   3, دوره   1331نشريه امداد و نجات ،  .

1- 2 ; 13 - 32 

 چراغی محمد علی، نوغان نساء، مقيم بيگی عباس، بيک مرادی علی بررسی خشونت محيط کار پرستاران مراقبت ويژه 21
1331 

-15( :2) 2 ;1331مجله پرستاری مراقبت ويژه. 

33. 

 35-25( :3) 3 ;1315پژوهش پرستاری.  1315 دهقان نيری ناهيد، صالحی تهمينه، اسدی نوقابی احمدعلی و بهره وری پرستاران بالين و ارتباط آ نها با يکديگرکيفيت زندگی کاری  23

 . . . اله, ف.نيری, د., ناهيد, نظری, باقری, ا. ح., صلصالی, مهوش,  ديدگاه پرستاران در زمينه مفهوم بهره وری و عوامل موثر بر آن 21
2112 

مجله علمی پژوهشی فيض، دانشگاه علوم پزشکی 

 21-33(, 3)1کاشان, 
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بررسی بهره وری از ديدگاه پرستاران بالين و عوامل و موانع ارزشيابی در آن:  21

 تحقيقی کيفی

 اله, ف. &نيری, د., ناهيد, نظری, صلصالی, مهوش, احمدی, 
2112 

 .111-31(, 3)5يافته, 

 وری پرستاری: تحقيقی کيفی نيروی انسانی در بهرهنقش  22

 

 اهلل فضل &نيری, د., ناهيد, نظری, صلصالی, مهوش, احمدی, 
2112 

  12-2(, 3)12حيات, 

بررسی مهارت های بالينی پرستاران بخشهای ويِژه قلب بيمارستانهای دانشگاه  23

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ناهيد &ذ., محمودی, نيری, د., يکتا, پ., مقدم, 
1333 

  .13-2(, 3)2حيات, 

 روان سنجی نسخه فارسی ابزار صالحيت پرستاران 23

 

 نگارنده &قاسمی, الهام, جانانی, ليال, نيری, د., ناهيد, 
2113 

 .13-1(, 15)25نشريه پرستاری ايران, 

در ماماهای  رابطه ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و برخی عوامل فردی و شغلی 22

 شاغل

 حسينی &مقدم, ب., ملکی, کيان, ر., 
2113 

 13-1(, 113)15مجله زنان، مامايی و نازايی ايران, 

 کيفيت بر پرستاران خدمت ضمن آموزش اجرايی الگوی بکارگيری تاثير  22

  جراحی، بخش در پرستاری مراقبتهای

 معماريان ربابه ونکی، زهره قاسمی، امامزاده حرمت سادات
1313 

 شماره 3 دوره پزشکی، علوم در آموزش ايرانی مجله

 اول نويسنده ،1313 ،12

 دانشگاه های بيمارستان پرستاری انسانی نيروی بهسازی های برنامه کيفيت بررسی 25

 . پرستاری کارکنان ديد از تهران پزشکی علوم

 

 قاسمی امامزاده سادات حرمت صالحی، تهمينه

1333 

. 1333 ،35-33( :3) 3 ;.پرستاری پژوهش مجله

 مسئول نويسنده

Midwifery staf 

شيوع فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل در بيمارستان ها و مراکز بهداشتی  21

 درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 حسينی, فاطمه کيان رحيمی ناهيد، ملکی, زهرا مقدم بهبودی

 1333 مصطفی

 333 ; 3, شماره   13, دوره   1333نشريه پايش، 

- 332 

 مقدم بهبودی*, مهين ماهانی بلوچی, علی منتظری, فرشته جهدی تاثير مراقبت گروهی دوران بارداری بر توانمندی زنان باردار 23

 1333 زهرا
 223 ; 2  شماره,  13  دوره ،1333 پايش،  نشريه

– 233 

 نژاد زاده، شهاب عبدالهی، انوشيروان کاظم مهسا خشکناز، زيبا تقی در باليا خودکارآمدی ماماها برای ارائه خدمات بهداشت باروری 51
1333 

 سال نجات، و امداد پژوهشی –نامه علمی  فصل

  1333 ،3 شماره ششم،



 مجله سال نویسندگان عنوان ردیف

Relationship 

 ناصر بحرانی، ندا، مهرداد،. شکوه ورعی، مادران شيردهی وضعيت و شيردهی خودکارامدی بين ارتباط 51
1311 

 علوم دانشگاه مامايی و پرستاری دانشکده مجله

 .31-31.. 3 شماره 11 دوره(. حيات) تهران پزشکی

in midwifery Relationship 

 مراجعين رضايتمندی با آن ارتباط و ماماها توسط ارتباطی های مهارت کارگيری به 52

 

 عليمرادی زينب ، مهران عباس پور، رضايی افسر ، زاده تقی زيبا
1312 

 1312،  3، شماره 12حيات، دوره 

ی درک پرستاران و نوجوانان بستری از اهميت و رعايت ارتباط پرستار و  مقايسه 53

 بيمار

 رقيه &صادقی, تابنده, نيری, د., ناهيد, کريمی, 
2111 

 51-23(, 3)3مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی, 

 زيبا مقدم، بهبودی زهرا ، آسترکی الدن منش، جمشيدی منصوره با آنرفتارهای دلبستگی مادر به جنين و عوامل مرتبط  53

 حقانی حميد ، زاده تقی
2112 

 32-33(, 2)11حيات, 

in nursing & midwifery Leadership 

 ارزشيابی عملکرد به شيوه مديريت بر مبنای هدف و تأثير آن بر کيفيت 52

 های پرستاری مراقبت 

نيری ناهيد،  سادات، ونکی زهره، دهقانامامزاده قاسمی حرمت 

 1312 زاده سقراط صالحی تهمينه، صلصالی مهوش، فقيه

 12-2( :3) 13 ;1312حيات. 

 

بررسی سبک های رهبری مديران بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و  52

 مقايسه شاخص های خدمات مامايی

 ناهيدبهبودی مقدم زهرا, جهانی زهرا, دهقان نيری 
1333 

 235 ; 3, شماره   13, دوره   1333نشريه پايش،  

– 313  

 کيفيت بر آن تأثير و هدف مبنای بر مديريت شيوه به عملکرد ارزشيابی  55

  پرستاری، های مراقبت

حرمت سادات امام زاده قاسمی، زهره ونکی، ناهيد دهقان نيری، 

 1312 تهمينه صالحی، مهوش صلصالی، سقراط فقيه زاده
 نويسنده ،1312 ،3 شماره ،13 دوره حيات، مجله

 اول

Ethic 

  51-23(, 1)2مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی,  2113 ناهيد. &آقاجانی, نيری, د.,  در بخش اورژانس« ابعاد گوناگون حريم بيماران»بررسی ميزان رعايت  51

خوابگاه های دانشگاه علوم ارتباط اضطراب و کيفيت زندگی در دانشجويان مقيم  53

 پزشکی تهران

 ناهيد, د. ن. &تهمينه, ص., 
1331 

 - 2:  شماره - 11:  دوره - 1331 - پايش
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 111- 152:صفحه

 53-23(, 3)23نگر,  مجله پرستاری و مامايی جامع 2112 ناهيد &جزی, ه., نيری, د.,  موانع و راهکارهای موجود در اجرای منشور حقوق بيمار در ايران: مطالعه مروری 11

نيری ناهيد، دانشور عامری زهرا، مهران عباس،  کريمی رقيه، دهقان مقايسه درک پرستاران و نوجوانان بيمار بستری از اهميت و رعايت حريم بيمار 11

 صادقی تابنده
1311 

 31-21( :1) 12 ;1311حيات. 

 21-3(, 1)3مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی,  2113 ناهيد &د., صادقی, تابنده, نيری,  شأن و منزلت بيمار: بررسی متون 12

تجربه اعضای خانواده بيماران تحت عمل جراحی از مفهوم حمايت در زمان  13

 انتظار: آناليز محتوای کيفی

 زاده, ع. ع. &صادقی, ت., نيری, ن. د., 
2113 

Medical Ethics, 7(26), 69-70 

نوجوانان بستری از اهميت تصميم گيری توسط بيمار و مقايسه درک پرستاران و  13

 ميزان رعايت آن

 کريمی, ر. &صادقی, ت., نيری, ن. د., 
2111 

 31-31(, 21)23نشريه پرستاری ايران, 

ای پيمايشی در  های ويژه: مطالعه مراقبت  ديسترس اخالقی در پرستاران بخش 12

 مراکز آموزشی و درمانی شهر همدان

 علی، ربيعی سميه، خطيبان مهناز، چراغی محمد علیبيکمرادی 
1331 

( 2) 2 ;1331مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی. 

:21-23 

بررسی ميزان اطالعات درک شده در بيماران مبتال به سرطان از فرم رضايت  12

 آگاهانه مطالعات بالينی

 ناهيد &فرد, ب., فريبا, نگارنده, نيری, د., 
2111 

  31-32(, 3)13ابن سينا, 

 22-23(, 3)1مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی,  2111 مهران &کريمی, رقيه, نيری, د., ناهيد, صادقی, تابنده,  مقايسه ديدگاه پرستاران و نوجوانان بيمار بستری از شأن و منزلت بيمار 15

ارتباط با بررسی ديدگاه کارورزان و کارآموزان دانشگاه علوم پزشکی تهران در  11

 ای های پوشش و ظاهر حرفه ويژگی

 لرستانی, فرجاد, نيری, د., ناهيد, نوروزی, مهشاد, . . . کيارش
2111 

 32-31(, 1)3مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی, 

بررسی تاثير بسته کمک به تصميم گيری بر درمان انتخاب شده توسط بيماران  13

 مبتال به سرطان پستان و پيامدهای آن

 

غياثونديان, شهرزاد, زاده, م., نرجس, س., نيری, د., ناهيد, . . . 

 2113 حميد

  253-251(, 3)3مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا, 

 ايمانی پور معصومه اصول اخالق حرفه ای در آموزش 31
1331 

, دوره   1331مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی ، 

 31 – 22 ; 2, شماره   2

سنجری مهناز, زاهدی فرزانه, اعال مريم, پيمانی مريم, پارساپور  اخالق پرستاری ايرانآيين  31

آرامش کيارش, سيدباقرمداح سادات, چراغی محمدعلی, ، عليرضا
1331 

, دوره   1331مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی ، 
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 21- 15 ; 1, شماره   2 ميرزابيگی غضنفر, الريجانی باقر

 

 23-22( :2) 12 ;1313حيات.  1313 اصل افسانه نيری ناهيد، نگارنده رضا، بحرانی ناصر، صدوقی دهقان در پرستاران بالينیکنترل تضاد  32

توسط تيم درمان و ارتباط آن با رضايتمندی بيماران در « حريم بيماران»رعايت  33

 بخش اورژانس بيمارستان

 

 نيری ناهيد، آقاجانی محمد دهقان

1313 
 22-13( :1) 12 ;1313حيات. 

 11-1(, 3)3مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی,  2111 خديجه &نيری, د., ناهيد, نگارنده, يزدی,  نگاهی به مسؤوليت اخالقی و مدنی پرستار در حقوق ايران 33

research & midwifery Nursing 

 چراغی محمد علی اسماعيلی مريم، صلصالی مهوش، کيفيت در مطالعات گراندد تئوری 32
1332 

 2 ;1332مجله تحقيقات کيفی در علوم سالمت. 

(3: )215-232. 

High-Risk Pregnancy 

 13و  11، مجله حيات، شماره  1313 تقی زاده زيبا توکسوپالسموز وبارداری 32

 
35 

پور رضايی افسر-هزاد تقی زيبا اکالمپسی پره زودرس تشخيص در هماتوکريت ميزان کنندگی گويی پيش ارزش * 

گلبنی  فرزانه -نژاد کاظم انوشيروان دکتر  

 مامايی و پرستاری دانشکده مجله ، 1311، 33-32 1311

 ، 12 دوره( حيات) تهران پزشکی علوم دانشگاه

 شماره

 
1 

مهران ، عباس ،آژ نضال ،يزاده تق زيبا باردار زنان در زودرس زايمان شيوع کاهش با ماهی مصرف رابطه  

 

 دانشگاه مامايی و پرستاری دانشکده مجله ، 22-21 1312

 بهار 1 شماره 13 دوره( حيات) تهران پزشکی علوم

1312 

Consultation on midwifery 

 زيبا ,جعفربگلو مريم ,اربابی محمد ,فقيه زاده سقراط تقی زاده تاثير مشاوره بر اختالل استرس پس از تروما، در زايمان تروماتيک 33
1312 

 ،3: شماره - 13:  دوره - 1312 - حيات

 .23-32:صفحه
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Education on midwifery 

 
111 

 صفاری محسن مقدم، بهبودی زهرا صفرزاده، ساناز    بهداشتی   ازمدل اعتقادتاثير آموزش بر انجام ورزشهای پس از زايمان با استفاده  

1333 

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده مجله
 از ; 2 شماره , 25 دوره , 1333 مشهد
 5 صفحه تا 552 صفحه

 مادر مير و مرگ از پيشگيری خدمات ارايه برای مامايی دانشجويان آموزشی نيازهای 111

 و

 بحران شرايط در نوزاد

 زيبا

 راد ، خوشنام مهسا منتظری علی-زاده تقی زيبا

1333 

 و پرستاری دانشکده مجله ، 1394، 66 -54

 دوره( حيات) تهران پزشکی علوم دانشگاه مامايی

 شما ، 21

Environmental influences on health 

 در استخوان بيوشيميايی های  وشاخص تراکم ميزان با هوا آلودگی ارتباط بررسی 112

 تهران مختلف مناطق ساکنين
 کاظم,ژيال مقبولی,سروش هجری مرتاض,ميترا ذوالفقاری,زيبا زاده تقی

 محمد پژوهی,انوشيروان نژاد
1313 

 Journal of reproduction) ناباروری و باروری

and infertility)، 1383  ,1  شماره,  2  دوره 

 تا 33 صفحه ; استئوپروز نامه ويژه( 21 مسلسل)

 صفحه

Cancer patients 

کننده بررسی کيفيت زندگی بيماران مبتال به سرطان تازه تشخيص داده شده مراجعه  113

  1312به درمانگاه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

منجمد ، زهرا بحرانی ناصر , مقدم ذاکری معصومه تباری فريبا ,   

 1312 

 مجله حيات

Rehabilitation 

 مرور مطالعه: سالمندی در بازتوانی پديده به نگاهی 113

  

 رستمی مينا، ابوالفضلی سحر، مير ماله فريبا، تباری* بهاره، غفورزاده

زينب اسالمی سعيده،  1332 

 21-22( :2) 11 ;.پرستاری پژوهش. 

Sexual health 
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فرنازفرنام محمودی، محمود محمدعلی، مير ماندانا گوهر، پاک مينو زوجی جنسی بهداشت بر ازدواج از قبل مشاوره بررسی 112  
1313 

 صفحه ،3-3 شماره ،11 دوره ،1313 حيات، مجله

33-32   

Consultation on midwifer 

 محمد ئی، ميرمحمدعلی ماندانا شيرمحمدی، مريم زاده، تقی زيبا.  قاعدگ از قبل سندرم با مرتبط عاليم بر مشاوره تأثير 112

حقانی حميد اربابی،  1311 
 1311( 3 شماره ،12 دوره. ) حيات. 

مثبت و ارائه راهکار شيوع و علل حاملگی ناخواسته در مراجعين با تست حاملگی  115

 مناسب

 افسر  رضايی پور،زيبا تقی زاده ،سقراط فقيه زاده

 شهين بزازيان،
1312 

 1312)  - 1 و 2 شماره ،3 حيات دوره

 
111 

-ئی  ميرمحمدعلی ماندانا -شيرمحمدی مريم-زاده تقی زيبا قاعدگی از قبل سندرم با مرتبط عاليم بر مشاوره تأثير  حميد 

اربابی حقانی محمد  1311 

 مامايی و پرستاری دانشکده مجله ، 1311، 23-33

 شماره ، 12 دوره( حيات) تهران پزشکی علوم دانشگاه

Women Violence 

 خشونت باردار زنان در مسئله حل مهارت و خانگی خشونت فراوانی مقايسه 113

 تهران شهر نديده خشونت و ديده

 قاسم سوگند -پرور دانش حميدرضا -پوربختيار مريم -زاده تقی زيبا

مهران عباس - زاده  1333 

 ،2 شماره ، 21 دوره/  ايران قانونی پزشکی مجله

 31- 31 ، 33 تابستان

 دو در باردار زنان در آن با مرتبط عوامل برخی و خانگی خشونت مقايسه 111

 13 سال در زرند شهرستان روستايی و شهری جمعيت

 علی محمد مير ماندانا ،*2 کيان رحيمی فاطمه ،1 کمالی علی مريم

1 شفيعی الهام ،3 مهران عباس ،3  1333 

 ،3 دوره/ مامايی و پرستاری بالينی مجله/  51- 23

 1333 تابستان/ 2 شماره

 

 


