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 وضعیت طرح  اعتبا تخصیص یافته  محل تامین اعتبا ر نام استاد  نام طرح  تحقیقاتی

خاتمه  درحال اجرا خارج از دانشگاه  دانشگاه 

 یافته 
بررسیییيزانیییايتزای پرسییی  ززرسیییر ر زي ززز1

دپیییه  ازاییی دريتزلزمريایییازایییر   زبییی ز تزدرزز
نر يدينن رسزبسرر زدرزبخی زاريب یهزیی  زززز
لپیی ازنییر يديتزبنی رسییر تزيپییهزي زارسییر ززز

 دينشگ ازملراپاشکيز نج ت

م  سي،زاسه ز يدا،ز
ززن ايزبرس ر ،زکی لي،

ملرمززاشکيز
ز نج ت

درحااااااااال    

 تصویب

بررسییيزانییايتزرم پییهزبسهيشییهزدسییهزلزز2
مرياازار   زب ز تز رس زک رکن تزبسهيشیريزز
ش غازدربخ زی  زاريب هزلپ ازبنی رسر تز

 1932ی  ز ار شيزشسرز نج تزس لز

زدکررزنسرینزبسريايزن يد
ز

ملرمززاشکيز
ز نج ت

 *   

بررسییيزاي پسیی زي ز ییهانرزدی نشییرپ ز  زز9
%زدرز2.2بی زکلریگاپیهپنززز ppm0.05 يل تزدير

زنشگنری  زض پع تزدی نيزلززنرارنيزليبسر ز
ب زلنرنال ررزدرزبنی ريتز حهز سرپی زاکی ننکيززز

 دربنی رسر تز پهزي زارسر 

ملرمززاشکيززدکررزنسرینزاننفيز
ز نج ت

 *   

دينشیییجرپ تزاي پسییی زيسیییرهقلزي البیییيز4
زرسر ر زس لزيللزلزس لزچسی رمززرسیر ر ززز

 1932دينشگ ازملراپاشکيز نج ت،

 پرک،زص لحي،زب پنهر،ز
زمليزيفسر ،

ملرمززاشکيز
  نج ت

   * 
 

 هانرزليلرپنزبرزيضطري ززرسر ريتزشی غازدرزز5
 بخ زی  زلپ ازدينشگ ازملرمززاشکنانج ت

ياننیییي،زدکریییرزکیییررل ز
نجیییییی،ز يدا،زان یییییی،زز

  يدا،يصفس ني،زفين ز

ملرمززاشکيز
  نج ت

 *   

بررسییيز یی انرزبرن ایی ز اییر  زا رنییيزبییرززززز6
اش رکهزبرزانايتز   یيزلزمیلکردزرسر ريتز
درير   طزبی زاريب یهزي زکی  ررزلرپیهزارکیا زدرزززززز
بخییییی زیییییی  زاريب یییییهزیییییی  زلپییییی اززززز
بنی رسر نس یآار شییيزليبسییر زبیی زدينشییگ از

 1932ملرمززاشکيز نج تزس لز

دکرییییرزنعیرییییيز ییییريا،ز
بسرياییییییییيزنسییییییییرینز
 ن يد،فين ز يدا

ملرمززاشکيز
  نج ت

 *   

بررسيز  انرزبرن ا ز ز شن س   ز ی نريدازز7
احییررزبرانییايتزرضیی پرینه زي زاريب ییهزییی ززززز
لزنشگنر زي زبرل زدلنرپرمزدرزبنی ريتزا رالزب ز
ي یییراللزشیییرپ تزکرلنیییرزدرزبخییی زاريب یییهزز

 ی یرپ از زبل ي

دکریییرزنسیییر زکرپییییي،ز
اننفییي،زبسرياییيزنیی يد،زز

  يدا،فين ز

ملرمززاشکيز
  نج ت

 *   

%ز5/12اي پس ز  انرزدیی تزشیرپ زمسیازززز8
/.%زدرز2ب دییییییی تزشییییییرپ زکلریگاپییییییهپنز

ز–زنشگنر زي کلرننايسنرتزب کررپ پيزدی نيز
اليییيزبنییی ريتز حییهزلنرنال ییررزبسییرر زدرززز

 بخ زی  زاريب ررپ ا

دکرییییرزفرییییی دزيانییییر ،ز
 راض نيزبهر،زسنگ ر ،

ملرمززاشکيز
  نج ت

 *   

اي پسیی زي زش پسییرگيزبیی لننيززبررسییيز3
زرسییر ريتزبخیی زییی  زاريب ییهزلپیی ازبیی زدلزز
رل ز ردير پیییی بنرزير پیییی بيز رسیییی زسییییرززز
زرسیییر ريتزدرزاريکیییاز ار شیییيزلزدراییی نيزززز

 1392دينشگ ازملرمززاشکيز نج ت

رلایی ني،زاسییهل زاسییننز
 ص ئب،

ملرمززاشکيز
  نج ت

  *  

اي پس ز  انرز حرپی زشینريپيزبی زصیهي ززززز12
بییرزسییطشزیرشیین ر زلزز شیین زلزصییهي زي يتز

 . غننري سیردپن ان زبنی ريتزکی پي

زنی ايززدکریرزانرريزايهم،ز
زبرس ر ،زفين ز يدا،

ملرمززاشکيز
  نج ت

 *   

  انرزاهپرنشنزبرزکف پهزدپی لنازلزمیرير ززز11
رلينیییییيزن شیییییيزي زدپییییی لنازدرزبنیییییی ريتزززز

  حرسیردپ لنا

دکریرززيانني،زدکررزکررل ز
شکن  ز يدا،زی شی ززيلس مز

  يدا،زدیي ني، يدا،زفين ز

ملرمززاشکيز
  نج ت

  *  

بررسيز  انرزایهلز یردزاريب ریيزيلرمزبیرززززز12
يسیییررس،زيضیییطري زلزيفسیییرد يزبنیییی ريتزز

 . حرسیردپ لنا

دکریییرزفریییی دزرسیییریي،ز
راضیی نيزبییهر،ززاشییکي،ز

 يانني،

ملرمززاشکيز
  نج ت

  *  

بررسیییيزير  ییی طزفع لنیییهز سیییی نيزلزززز19
زکنفنهز ري زدرزس لینهيتزشسرز نج ت

لانییهززیی کززییرر،زريضیین ززز
يلسییییی ديتزاسییییینني،زز

زاع را زايهم

ملرمززاشکيز
  نج ت

 ز*زز
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بررسيزفريلينيززيبیهيمزبی ز ردکشیيزلزززز-14
مريایییازایییر   زبییی ز تزدرزایییري عننزاريکیییازززز
 ار شیییيزدراییی نيزشیییسرز نجییی تزي زبسیییینز

 1939  زبسینز1932

بریییییییرلزدییییییییی ر،انن ازز
نج  ي،اع ییرا زار يییيز

زب سیي

ملرمززاشکيز
      نج ت

سيزانايتز ا د يزاي بل زب زاريدثزبرر-15
غنرزاررب  زدراريکاز ار شيززلدرا نيز

بنی رسر نس  زشسرز نج تزليريئ زريیک ری  زز
 .1932يس سيزدرزبحريت،درزس لز

ز

بررلزدی ر،زرلینز
شنر ،بررلز

،يسی منازکرییي
زش فعن ت

ملرمززاشکيز
   *   نج ت

بررسيزفريلينيززيبیهيمزبی ز ردکشیيزلزززز-16
ایییر   زبییی ز تزدرزایییري عننزاريکیییازززمريایییاز

 ار شیییيزدراییی نيزشیییسرز نجییی تزي زبسیییینز
 1939  زبسینز1932

بریییییییرلزدییییییییی ر،انن ازز
نج  ي،اع ییرا زار يییيز

زب سیي

ملرمززاشکيز
   *   نج ت

دينشیکهاززهلینزيللریهزی  زز لیشيز ز-17
ز:زرل زدلفيزرسر ر زلزا ا یيز سريت

دکریییرزاحیهرضییی زدیییینززز
،زدکرییییرزنییییهيززاحیییییه 

زاسرديد

ملیییرمز HSRطیییر ز 
  *   سريتزاشکيز

بیی   رردزدرز اییر  زبیی لننيززرسییر ر :زززز-18
ز حينقزکنفي

دکریییرزاحیهرضییی زدیییینززز
،زدکریییرزاینیییهزاحییییه 

زنییرل ،زدکرییرزاع یییرا ززز
زيیی نيززرر

طر زاشررکزبننز 
زملرمززاشکيز نج ت

ملرمززاشکيزلزز
  سريت

*   

  نننزفريینهزي ری ميزشهتزدينشجری تزز-13
زرلیکردز رينهدز ئرر ک رشن سيززرسر ر :ز

دکریییرزاحیهرضییی زدیییینززز
،زدکریییرزاینیییهزاحییییه 

ززنرل ،زدکررزنهيزاسرديد

ارکییییییاز حينيیییییی تز 
اريب یییییییهزیییییییی  ز
زرسییر ر زدينشییگ اززز
 ملرمززاشکيزيیريت

 *  

بررسيز  انرزاهي ل ز ار شیيزا رنیيززز-12

بییرزنن  ییی  زپیی د نر زبییرزاريب ییهزي ز ییردزلزززز
اناين سرر زاجیهدزبنیی ريتزن رسی پيزبل یيززززز

بنی رسییر تز پییهزي زارسییر ز نجیی تزدرززززدرز
 1393س ل

ملرمززاشکيززرلا ني،زغن اي،اسننز
  نج ت

 *   

بررسيزفريلينيزلزملیازسیايرپنزبی رزيللزدرزززز-21
دينشیییگ ازملیییرمزز.1932شیییسرز نجییی ت،زسییی لز

ز.زاشکيز نج ت.زاجر زطر .زدرزا لزي ري

ملرمززاشکيززدکررزيلس مزشکن   يدا
  نج ت

 *   

زاشکالتزار ردز ار  زب لننيز-22 ياربخ زل

زلز زاربن ت زاهیريت، زدیه  ا زي  زب لنني  ار  

زملرمز زا ا یيزدينشگ ا دينشجری تززرسر ر زل

ز زس ل ز نج ت، زملرمز1931زاشکي زدينشگ ا .

ززاشکيز نج ت.زاجر زطر .زدرزا لزي ري.

ملرمززاشکيززدکررزيلس مزشکن   يدا
  نج ت

 *   

زلی  يز-29 ز زير   ط زشخ نري،زبررسي ی  

ز ح نليزس   ززنشرفه زی د نر ،ل ی  

دينشجری تزدينشکهاززرسر ر زلزا ا یيز نج تز

ز1931س لز

ر،زدکریییرزینبببهرمانیببب   ر

یاببب  ر،زکبببش امرنی نببب 

یژگبب ارنادبب  ن ر،ز احبب   

زنمشنی 

ملرمززاشکيز
  نج ت

  *  

بررسيز ا د يز ردزريی رد زدرزی د نر زز-22

زس   ززرسر ر زل زدينشجری ت ی  زی د نر زدر

زملرمز زدينشگ ا زا ا یي زل ززرسر ر  دينشکها

ز1932زاشکيز نج تزدرزس لز

پبببنای ر،ززینبببهرمانیببب   

ز کتنرکش امرکم ا ،زب منی

ملرمززاشکيز
  نج ت

 *   

رای نيززدزعاي یس ز  انرزنیر زای یزز -12

هزي زبیيززعیزلریه زبرز سر زلزيسیرفري زبز
 اسيزيسپ ین ل

احیییییهز یییییرک،زدکرییییرززز
اسننزبرل یرد ،زملیيززز

يبريلفضازایريد ،ززب ینهر،ز
زاینهرض زاریری ت

ملرمززاشکيز
  نج ت

 *   

بررسيزير   طزبننزکنفنهز ري ز -12

زرسر ريتزب زکنفنهزاريب هزی  ززرسر ر ززدرز
درا نيزدينشگ ازملرمز-بنی رسر نس  ز ار شي

 1932زاشکيز نج ت،ز

اینیییهزصییی لحي،زلانیییهز
زز کپرر،ز

ملرمززاشکيز
  نج ت

 *   

ز-12 زيباير زب لننيزب  نگري ير شن بي

زدينشكهاز ززرسر ري زلپ ا زمرص  دينشجرپ ت
رزرسر ريزا ا ئيزدينشگ ازملرمززاشكيز سريت

نهيزان یي،زان ررازملیيزز
يصغرززیرر،زف طیی زبسیريمزززز

زن يد

  *  ملرمززاشکيز سريتز

زدیه  از-12 زي  زاي یس  بررسي

زي ز زبنی ريت زرض یه زل ززرسر ريت سرزرسر ريت،
ززرسر ر ز زدينشجری ت زب لنني زی   اس رت
زی  ز زبنی رسر ت زدر زمرص  زدر ک ر ار  

نیییییهيزانییییی یي،زز ییییییريززز
ز رشک  ر 

ملرمززاش ز
ز ز نج ت

 *   
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 39-1932 ار شيزشسرز نج تزدرزس لز

بررسيزير   طزبننزيسررسزلزفرسرد يز-12

زلزشغليز ززرسر ريت زکنفنهز نه يزک ر زدر ب 
زب ز زليبسر  زدرا ني زاريکا زدر زش غا ا ا ی  

 1931دينشگ ازملرمززاشکيز نج تزدرزس لز

لییینالزرسیییرگ ر ،ززیییرلینز
زاح ي،ززرريتزاخر ر 

دينشگ از
ملرمززاشکيز

ز نج تز

* *   

زدينشگ اززسيبرر-30 زدينشجری ت  ا د ي

ملرمززاشکيز نج تزدرب رازی د نر زيلکررلننکيز
زب زی ددیيزيلکررلننکيز زنگر زيس  نهزدرب را ل

 32س لز

سییی ی زز-يمظییی زالکیییيز
سییيريطزفينیی زز-ارسییر 

ز يدا

ملرمززاشکيز
ز نج ت

  

* 

  

ز-91 ززهريت زمیلکرد زل زيضطري  ز8يفسرد ي،
زیفر ززسزي ز رلهزکردک

 رينیییی زز-يمظیییی زالکییییي
سیییيريطزز- رشییی زچییینن

زفين ز يدا

ملرمززاشکيز
ز نج ت

  *  

ت ث نکننیشتننپ ربنی زنار   ر-23

ک تتنیزنس شارب م  نارهمش ی ا زیر  ح لر

رنجنن

عل رآم ج  لش،ر

 حم د ض حنینی ا،

رینصش غفش یرفن 

ملرمززاشکيز
ز نج ت

 *   

بررسيزسطشزيسرياللززرسناز-99
 زرسر ر 

کرر زيانني،زدکررزرضی زز
نگ رنیییییها،دکررزفریییییی دزز
راضییی نيزبیییهر،زاسیییه زز

فییرد،زراضیی تز ارسیی یي
زفال 

دينشگ از
ملرمززاشکيز

ز، نج ت سريت

  *  

ز43
    زز
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دبنرسر نيزانطيی زززبررسيزلضعنهزچ بيزلزير   طز تزب زفع لنهزفنایکيزد رريتزنر ريتز-1
ز1987غر ز سريتزس لز

اع یییرا زايیییهم ،ز
سییییرديب زاسییییه زز
 يدا،زلانهزز کززرر،ز
نسییییررتزانییییهر زز
 نیییییی ط،زاسنییییییی  زز

زيفشننز ر

اجل زاريب هزی  ززنشگنرين زدرززرسر ر ز
 لزا ا یي

سیییسنالزم  سیییي،زززير   طز سرگيزب زسالاهزرليتزدرزا هلاننزشنین ینی رالزب زبرلنشنرلنهزينسهيد -2
اسییییه ززسییییرديب 

،زاع یییییییرا ز  يدا
زايهم

زاجل زدينشکهاززرسر ر زلزا ا یيزيرلان 

احیهرضییییی زدیییییینز درزارف ززرسر ر زلزچگرنگيزاهپرپهز تزOppression زهیهازسلط ز ر /زسلط ززذیر ز-9
 احیه زلزییک ريت

،ز2،زشیی رازز12سی لززف لن ا زبنی رسر ت:ز
 1932  بسر تز

4- Concept Analysis of Professional Socialization in Nursing احیهرضییییی زدیییییینز
 احیه زلزییک ريت

Nursing Forum: 

2013;48(1):26-34 

-5 Barriers and facilitators to the implementation of doctor-nurse 

substitution strategies in primary care: qualitative evidence 

synthesis (Protocol).  

دکریییییییییرزيلسییییییییی مز
زشکن   يدا

Cochrane Database of Systematic Reviews 

2013, Issue 2. Art. No.: CD010412. DOI: 

10.1002/14651858.CD010412. 

1. Cesarean delivery on maternal request in Zanjan, Iran.  دکریییییییییرزيلسییییییییی مز
 شکن   يدا

Life Sci J 2013; 10: 1308-11. 

رب م  یر نبطه-7 رخطن رنز ر  ک رب رری رسالیت رب ا  ریدل رنس س ربن رعنام  رملب  ه ی

 .ر1231-تاننار-  ی فترخش نکر  رگناه رنزرک  یندنار اات

دکریییییییییرزيلسییییییییی مز
 شکن   يدا

ر رتغذیهیجله رصن یعرغذنی رنیننا.رعلشم س لرهشتم،ررا

 .55-46:ر1233،رپ ی زر2شم  هر

http://www.nsft.sbmu.ac.ir/files/site1/user_files_44b4b4/admin-A-10-1-449-a08283a.pdf
http://www.nsft.sbmu.ac.ir/files/site1/user_files_44b4b4/admin-A-10-1-449-a08283a.pdf
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رب م  ناریبتالربهرر-8 رچنب ر  ی فت ر   ره یریدلرفنن ظنیهرنیرب  بن س ر نبطهرس زه

 .3 ی بتر شعر

دکریییییییییرزيلسییییییییی مز
 شکن   يدا

رتغذ رعلشم رصن رهییجله .رنناینری غذنرعیا

 .196181 -:ر 1392،با  1س ااشتم،شم  ه

دکریییییییییرزيلسییییییییی مز .ر1231   زسنج رآیشزش رک  شن س ارتغذیهرج یعهرش غلر  ر ظ مربادنشت رنیننارر-3
 شکن   يدا

رتغذ رصن رهییجلهرعلشم رس لرهشتم،رنناینری غذنرعیا .

 101-111:ر1233،رزیدت ار6شم  هر

تج  بب م  ن دن نیعشنیلخطنسبببببببببببببببببببببببببببببببببببب زب م  ی لب عنام شرر-10

 .رک  کن  بادنشت  زتع  نکنندها ینفت  تغذیا ی:ریکآ  ا زریحتشنیک ف ادنیتشده

دکریییییییییرزيلسییییییییی مز
 شکن   يدا

یجلهریرغد ر  اار یزراریت بشا دمرنیننا.ر ن شگ هرعلشمر
.ر ا هریرپزشک راخدی  ربادنشت ر  ی   رشا درباشت 

 .1233.رشانیش 333-203:ر2پ  ز هم،رشم  هریر

ن تب طرب  رسبکره یرتنج ح ریب  گ نیرارپ شبنفترتحصب ل ر ن شبجشی ار ن شبکدهرپنسبت  یراررررررر-11

ری ی ی رز ج ارر

زینبببببهرمانیببببب   ر

،کش امرنی ن ر،یا  ر

 احبببب   ر،یژگبببب ارر

رناد  ن رنمشنی رر

ر4ر ا هیجلهرتشسعهرآیشزمر  رعلشمرپزشک ر

 41ت رر51:ر33زیدت ار13شم  هر

بر میززا  ممولوزوبی     "مدیریت متمرکز بر عالئممدل "تاثیر آموزش بر اساس  -12

 لویکوزیوه، آلامی دیابتی، رفتارمای خودمراقبتی و عالئم بیمارا  دیابتی نوع دو

فصلن یهریننمبتریبتن ربنرششنهد/ر ا هرسشم،ر حم درص اح 

 31-24:ر33،رت بدت ار1شم  هر

بررسي تاثير برنامه توانمندسازي خانواده محور بر ميزان خودكارآمدي و عزت نفس  -24
 بيماران تحت باي پس عروق كرونر

 مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایير دنرثن ی رارهمک  نار
، پایيز 2، شماره ي 11، دوره گرگان بویه

1932وزمستان   

هاي ابززار  اساتيد در خصوص ميزان اولویت گویهبررسي مقایسه اي نظرات دانشجویان و  -23
 ارزشيابي باليني دانشجویان بخش دیاليز

، 6، دوره  پزشزیي در آمزوز   توسزعه  مجله ر دنرثن ی رارهمک  نا
 1932، زمستان 12شماره 

تاثير الگوي توانمند سازي خانواده محور بر ميزان همیاري خانواده در تبعيت رژیم درماني  -22
 تحت جراحي باي پس عروق كرونربيماران 

مجله مراقبزت هزاي نزوید، در نوبزت  زا       ر دنرثن ی رارهمک  نا
 1932 بهمد ماه

22-The effect of education based on Health Belief Model on 

health beliefs of women with Urinary Tract Infection 

 .IJCBNM. 2014; 2(1): 2-11ر دنرثن ی رارهمک  نا

 

ن تبب طرپنسبت  ناربب ریب   نارررررربنمبنن یرری  یدهرن  نکرپنست  ناراریب   نارنزرر-11

رکش ک اربدتنی

ینصش هرسپانیر  ب رارر

رهمک  نا
 مجله مدیریت پرستاري ) در نوبت  ا (

بن س ر نبطهرسبکرز دگ رب رش شهره یرفنز بدرپبنا یر  ریعتب  ی رینکبزریتب  اار  یب   رشبانرررررررررر-18

رز ج ا

رپش رحمزه  ،ریحمدر ض 

یانبب زرنفشبب  رجببش،ررر

یژگببب ارنمبببشنی ،رآ  ر

آانزه،رینصش هرسپانیر

ر   

فصلنامه اعتيادپژوهي)سوء مصرف مزواد( در   
 نوبت  ا 

91-Safar Ali EsmaeiliVardanjani, FahimehSehhatiShafai, 

ParvinMohebbi, MarjanDehimi, Abbas Delazar, MortezaGhojazadeh, 

PdidehMalekpour. Wound healing benefits of curcumin for perineal 

repair after episiotomy: results of an Iranian randomized controlled trial.  

پببببنای ریحببببب رارر

رهمک  نا
Life Science Journal, 

2012; 9(4). 5536-5541. 

 

در نوزادان  Bدرصد بر درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت 03بررسی تاثیر ساکاروز -20

 Acceptترم )در حال چاپ(

علی ایمانی، فاطمه 

مررراد ، سرری  ا   

 کیقباد 

مجله مراقبت ها  پیشگیرانه در پرسراار   

 و مامایی

با اسافاده از ها  ویژه  ها  مراقبت ارزیابی میزان مرگ و میر بیماران در بخش -21

 )در حال چاپ( معیارآپاچی

ز،سلنی نيزاحسن
ز،احیهزرض زر  ي
زيپی ني لززملي

 ییک ريت

کومش )فصلنامه علمی پژوهشی دانشرگاه  

 علوم پزشکی سمنان(
کننهازب زبنی رسر تزبس ردز  ریازبريس سزبررسيزنر یجزغرب لگر ززسر تزدرز ن تزاري ع -22

 .ز1983اع ین تزکلنننکيزلزز ريکلنننکيزدرزس لز
ا ین ا زملیيزز لیشيزدينشگ از پروین محبی

،ز17ملرمززاشکيزکرا نش ا،زس لز

ز1932،ز رديد9شی را

لنالزرسرگ ر ،ززرلینز.ززبررسيز  انرزکالسس  ز ا د يزبري ز يیی تزبرزرل ز ردک ر اه زدرکزشهاز يیی تزدرز ن تز-29
ز)نریسنهاز اح ي

زملرمز زدينشگ ا زز لیشي زملیي اجل 
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زسعنهازز يیی تزکرداز.ز اسئرل(،
زاظلراايدا

،زارديدزلز86،زشی راز21زاشکيز نج ت،زدلراز

ز1932شسریررز

بررسيزف کررری  زای نعهزکننهازلزريیک ری  زيری زشهاز رس ززرسر ريتزبرييزيديراز-24

 ان سبزغنرديرلپيزدردزکردک ت.ز

درزنریهزچ پزاجل زززرسر ر زلزا ا یيزززرلینزاح ي

نگرزدينشکهاززرسر ر زلزا ا یيزز  اع

زيسر تز نالت

 ار شيزز-،زاجل ز خ  يزملیيززرلینزاح ي،زدی بهزا الگي-25
زرسر ر زيارل ،زيردی سشهزلز رديدز

ز1932

بررسيزاي یس زي زانايتزرض یهزانه زا دريتزدرز يیی تزب زرل زفنایرلرژی زب زرل ز-26

ززز1931ارسرمزدرزبنی رسر تز یهزي زارسر ز نج ت،ز

ززرلینز ز عفر  يلس م
 اح ي)نریسنها

زلنالز ز، اسئرل(
زسعنهاز ز، رسرگ ر 

زاظلرمز يداز.

.ز13-8،ز1932 ب تزز،79،زشی راز16دلراز

زاجل ز ن تزا ا یيزلزن  يیي

بررسی مشارکت پرسااران و پزشکان در تصمیم گیر  ها  بالینی از دیدگاه  -27

 0033پرسااران در بیمارساان ها  شهر تهران در سال 

ز دبنری ت،زيمظ 
م طف ز

ليمظي)نریسنهاز
اسئرل(،يانرز

زالنح ز ک لسي،
زم ار 

لزاجل ز رسع زز لی زدرززرسر ر ز

ا ا یي،زدلرازی  دی ،زز ینازلز

ز1932 اسر ت

بررسی تنش اخالقی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه پرسااران شاغل در بخش ها   -28

 انکولوژ 

ز یريز زم ار ، النح 
زط یراز زبن ت، صفر 
زيانرز ز ري ، يش 
زم طف ز ک لسي،

زليمظي

مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی، 

 0032 ، فروردین0دوره ششم، شماره 

Women’s perceived internal control of future 

pregnancyoutcomes and its related factors 

زالکي ز-يمظ 
زسعنهازاظلرمز يدا

Iran J NursMidwifery 

Res.2013Mar;18(2):158-

62. 

اساخوان در  ه از پوکیدگی پیشگیر  کنندبررسی سبک زن-03

 دانش آموزان دخارزنجانی

ز يمظ زز-يایهنن يلس 
نرريلهینزز-الکي

زارسر زنسب

یجل زملیيزز لیشيزدينشکهاز

-زرسر ر زلزی ی یيزییهيت

 دلری نسرریک ز،شی را

ز41،شی رازاسلساز32،  بسر ت2

 ینبزبسرا ني،ززمفرزريیيزبري زبسررز یسرنزي زدیه  ازبر ت؛ز حينقزارضرميزز-91
ی یهاز الیي،ز
اع را زايهم،ز
سسنالزربنعيز

سن یکلي،زف طی ز
زبرب نيز

Islamic  lifestyle centered on 
Health.2013 August; 1(3): 70-5. 

دیه  ازدينشجری تزدرزريبط زب زمیلکردز ار شيزرليب زبننزفرد زلزلی  نس  زز-92
زز-يزدينشگ ازملرمززاشکيز نج تزشخ نريزاربن تزب لننيزدينشکهاززرسر ر زلزا ا ی

ز

يلس ز
يایهنن ،غالاعليز
 ينلرز،دکررزانرريز

ززن ايز

اجل ز رسع ز ار  زدرزملرمززاشکيز
 دينشگ ازملرمززاشکيز نج ت

 بررسی میزان حمایت اجتماعی دربیماران همودیالیز -33
اینهرض اریری تز،ز

مليز ب   نلر،ز
 ان ررغفرر زفرد

مجله پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد تهران 

موانع اجرای فرآیند پرستاری از دیدگاه اساتید و دانشجویان  بررسی -34

زدانشکده پرستاری و مامایی زنجان

ان ررزغفرر زفرد،ز
اینهرض زاریری ت،ز

مليز ب   نلر،ز
 یهي...شنرليني

فصلنامه توسعه آموزش  دو

 8هشمار 5پزشکی دوره 
 "سخرانی"و  "مبتنی بر مورد"مقایسه روش های تدریس  -35

 دیدگاه دانشجویان پرستاری
ان ررزغفرر زفرد،ز
اینهرض زاریری ت،ز

زمليز ب   نلر،

 فصل نامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

 1331، بهار  1دوره ششم، شماره 
 Nurses’ autonomy level in teaching hospitals and its relationship with theززززززز-ز96

underlying factors 
Kourosh Amini, 
Reza 
Negarandeh. 
Farhad 
Ramezani-Badr, 
Mahdi 
Moosaeifard 

International Journal of Nursing 
Practice2014 

 Major Depressive Disorder: A Qualitative Study on the Experiences of Iranian Kourosh Amini, Issues in Mental Health Nursing2013زز-ز97
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Patients Reza 
Negarandeh, 
Mohammad Ali 
Cheraghi, 
Mehrdad 
Eftekhar 

  انرزفشردتزبفس زسنن زدرز ا تزب  دمزب ازي زس کشنزدي از ريش زبرزفش ر رتزز-ز98
 بنی ريتز حهز سری زاک ننکيز

شنرليني،زن ايز
برس ر ،ان ررز

 غفرر زفرد

دينشکهاززرسر ر زلزا ا یيزاجل ز
 32،زشسریررزز6،زشی راز11يرلان ،زدلرا

زن ايز بررسيزيبع دزاخرل،زس    ر زدرز  ن   يتزن بنن  زاحرلمزي زی زچش زز-ز93
برس ر ،ان ررز

 غفرر زفرد

نشری زطبز  ن   زس لزشش ز،زشی راز
 32،ز اسر تز22

زن ايز احرلمزي زی زچش بررسيزلضعنهزس    ر زم طفيزلزي ری ميز  ن   يتزز-ز42
برس ر ،ان ررز

 غفرر زفرد
 32اسر، ب تزز5شی رازز12ز ی زدلراز

Effect of cold application in combination with indomethacin suppository on chest 
tube removal pain in patients undergoing o[en heart surgery 

 
Iran Jurnal Midwifery Res.2014 
feb;19(1):77 - 81 

 

 ارائه مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی  -4

......مقاله توسط اساتید این دانشکده در کنفرانسها و سمینارهای ملی 8به تعداد ....  2931درسال

 می باشد .21وبین المللی ارئه شده اند مشخصات مقاالت به شرح جدول 

 درکنفرانسهای.............................مشخصات مقاالت ارائه شده 23جدول 
محل تشکیل سمینار  عنوان سیمنار یا کنفرانس  عنوان مقاله 

یررا کنفرررانس یررا 

 کنگره 

 نحوه ارائه  نام اساتید 

 شفاهی  پوستر 

بررسیسبکزندگیزنان شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به 
-دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

سبالیتررن ت ب رررسننسبنیرسم ن  ر
 ی   نا

 ر*ر دنی رباننی ر ژن رمزای 

Healthy behavior of female health care 
workers in Sanandj –Iran 

 

The Second Iranian 
International 
Conference on 
Women’s Health 

Shiraz  ر*ر دنی رباننی ر ژن 

پرسراار  برر اسرادال اخالقری      معماهرا  تاثیر آشنایی قبلی با 

 پرسااران شاغل

اولررررین کنگررررره اخررررالق  

 پرساار 

دينشیییییییییکهازز
زرسیییییییر ر زلز
ا ا یيزشیسنهزز

زبسشري

 محمد زیرک

 آزاد رحمانی
 * 

مامرکز بر عالئم بر  تیریمدل مد  ریتاثیر بکار گ

 مارانیب یخود مراقبا  و رفاار ها آگاهی،  HbA1cزانیم

بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دیابت  نوع دو یاباید

 83بیمارساان شریعای در سال 

کنگره تازه ها  غدد درون 

بزگسراان   -ریز و ماابولیسم

 و کودکان 

ارکاز حينيی تزز
غییهدزدرلتزریییاز
لزار برلنسیییی ز
دينشگ ازملیرمزز
ززاشکيز سريت

 * رحم درص اح 

بن س رت ث نرناگشیرتشن مندس زیرخ  شن هریحش رببنرر

ی زنارتبع ترنزرفع ا ترف زیک ربعدرنزرجننح رب یر

 پسرکنا نر

  رکنگبببنهرسببب ا   هرر)

طببببببببببهرا زمرار

 (تشن بخش 

 ن شگ هرعلشمر

پزشک رشا در

رباشت 

  *ر دنرثن ی 

علشمر ن شگ هررگنگنهرب  رناملل ریادایتر  شرن  البرنسالی ر  رحکشیترجا   ریادای

رپزشک رز ج ا

 * رن  رآانزهرارهمک  نا

 ن شگ هرعلشمررگنگنهرب  رناملل ریادایترآس هرشن ش رجنی اریادایترب ر ایکن رن حننف  رخننف 

رپزشک رز ج ا

 * رن  رآانزهرارهمک  نا

نن  ییی  ز ار شییيزب ییازي زي دليیزي زدیییه  از ل ییننزاري عیی ززز
ز نج تکننهازب زارکازاش لرازب ازي دليیزشسرسر تز

دییننزکنگیرازبیننزيلیللیيزززز
ز ن تزلزا ا ئيزيیريت

دينشییگ ازملییرمزز
ززاشکيزيیريت

  *ززرريتزاخر ر زلزییک ريت

      

 تشکیل سمینارها، کنفرانسها ، کنگره ، ژورنال کالب و غیره -3
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. ماورد سامینار نکنفارانکن کن اره و اورناال کا.ب و .... در ایان        1باه تعاداد ....  2931درسال 

 می باشد .21برگزار شده است مشخصات آنها به شرح جدول دانشکده 

 مشخصات کنگره و کنفرانس های برگزا شده توسط دانشکده 3جدول 

نام سمینار ، کنگره و یا 

 کنفرانس و ....

 تاریخ  گروه برگزارکننده  محل اجرا

ز32بسینزز22زلز29زاع لنهزدرا تزبنی رسر تز یهزي زارسر زير زک ر  ازلر  زی  زب ردير ابر 

بر اير زک ر  از ار شيزی ز

رل ازاريب رس  زيدغ مزی فر ز
زا دريت

دينشکهاززرسر ر زلز

زا ا ئيز نج ت

ز32دیی ازز9زا ا ئي

    

    

 

 کتب منتشر شده استاتید دانشگاه -2

 کتب زیر را به چاپ رسانده اند. 2931اساتید  این دانشکده در سال

 مشخصات کتب منتشر شده توسط اساتید دانشکده  1جدول 

 تاریخ انتشار  ناشر  تالیف ترجمه نام نویسنده نام کتاب
رب  کرسشنال ریننمبتره یرایژه

ر

 دنرثن ی ررار

رهمک  نا

)رتجدیدرر1233رن تش  ن رس ام ر*ر

رچ پ(

 دنرثن ی راررکت برپنست  یرپ ش درنعض ء

رهمک  نا

)ن تش  ن رر*ر

رس ام (

ربام ر1233

ری ه

 دنرثن ی راررپنست  یر نخل رجننح ج یعر  سن یهر

رهمک  نار

)ن تش  ن رن دیشهرر*ر

ر ف ع(

)رر  ر شبترچ پ

ر(32ن  یباشتر

پش ،ررپدیدهریلکرز  ارارگ  ه ارشف بخش،رر

رپنای ریحب .

ر1233ر نشدیر*ر

 

 


