لیست خالصه مقاالت پذیرفته در بخش پوستر ششمین همایش راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها (با محوریت مراقبت مبتنی بر جامعه) و تاریخ ها ارائه آن

لیست خالصه مقاالت جهت ارائه بصورت پوستر در تاریخ پنج شنبه  5991/9/4ساعت  53-55/93صبح
ردیف

اسامی نویسندگان

عنوان خالصه مقاله

نام ارائه

نام خانوادگی

 1بررسی تأثیر نقش پرشک خانواده بر سالمت جسمی سالمندان در مراکز درمانی
شهری و روستایی
 2بررسی مفهوم معنای زندگی در زنان سالمند شهرستان ساری

محمد ابوطالبی ،مهرنگار امیری ،فاطمه مسرور ،زهره ترقی،

دهنده
محمد

ارائه دهنده
ابوطالبی

مریم احمدی خطیر ،احترام السادات ایاللی،

مریم

احمدی خطیر

 3بررسی الگو و سبک دل بستگی در دوران سالمندی

مریم احمدی خطیر ،احترام السادات ایاللی،

مریم

احمدی خطیر

نیما ارزانی ،ارسالن ربیع پور ،حمید درویشی ،قاسم شریفیان ،ارش برنجکار،

نیما

ارزانی

ارش برنجکارمردابسری ،جالل الدین درخشانپور،

نیما

ارزانی

روانبخش اسمعیلی ،محمود موسی زاده ،ماهتابه عزیزپور،

روانبخش

اسمعیلی

روانبخش اسمعیلی ،هدایت جعفری ،جمشید یزدانی ،هنگامه برزگر،

روانبخش

اسمعیلی

معصومه اسیدعلی ،کیان نوروزی،

معصومه

اسیدعلی

نیر اصل نژاد مقدمی ،رویا رویا رحیمی،

نیر

اصل نژاد مقدمی

نیر اصل نژاد مقدمی ،حنا حنا جاللی،

نیر

اصل نژاد مقدمی

نیر اصل نژاد مقدمی،

نیر

اصل نژاد مقدمی

رویا نیکجو ،زهرا اعتباری اصل ،فرزانه اعتباری اصل ،رزاق فتحی،

زهرا

اعتباری اصل

4
5
6
7

ارتقا سالمت در جهت کنترل آلودگی میکروبی تجهیزات پزشکی در شیوع عفونت
بیمارستانی بیمارستان های شهرستان های نوشهر و چالوس
تاثیر میزان شیوع عفونت های استافیلوکوکوس کوآگوالز و بتاالکتاماز منفی در
بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چالوس با رویکرد مراقبت مبتنی بر جامعه
میزان استفاده از محدود کننده های فیزیکی در بخش مراقبت های ویژه :یک
مطالعه مروری سیستماتیک
مقایسه کیفیت زندگی در دو گروه بیماران با سابقه متفاوت همودیالیز

 8مراکز مراقبت روزانه سالمندان در جهان :یک مطالعه مروری
9
11
11
12

عنوان مقاله :بررسی عوامل مرتبط با بستری مجدد نوزادان ایکتریک ترخیص شده
در بیمارستان طالقانی تبریز 1395
بررسی رابطه بین افسردگی و استرس شغلی کارکنان مرکز آموزشی درمانی طالقانی
1395
بررسی نحوه تجویز هپارین پروفیالکتیک در مادران باردار بستری در بخش حاملگی
پرخطر بیمارستان طالقانی تبریز 1395
بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی و رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان مامایی
و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل1395 ،

 13جو اخالقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود در
بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393
 14عوامل موثر بر رضایت شغلی پرسنل اتاق عمل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 15نقش آزمایشگاه های تشخیص طبی در تشخیص و پیشگیری بیماریها

رویا نیکجو ،زهرا اعتباری اصل ،راحله محمدی ،فرزانه اعتباری اصل،

زهرا

اعتباری اصل

خاطره نعمتی ،فرزانه اعتباری اصل ،زهرا اعتباری اصل،

زهرا

اعتباری اصل

پروانه افشار ،محمد شکرزاده لموکی ،رضا آگاه،

پروانه

افشار

 16نقش مراکز فیزیوتراپی در توانبخشی و پیشگیری بیماریها

حسین خوش سرور ،سید کمال حسینی ،پروانه افشار،

پروانه

افشار

 17اهمیت ارزیابی باقیمانده سموم و کود های شیمیایی در مواد غذایی و پیشگیری
بیماریها
 18اخذ رضایت آگاهانه،گامی بسوی حقوق بیمار

محمد شکرزاده لموکی ،پروانه افشار ،حسن مکرمی،

پروانه

افشار

الهه امیدی ،منیره تحویلدارزاده ،فرشته سلطانی فرد،

الهه

امیدی

 19محرمانگی اطالعات بیمار ضرورتی بر اخالق پزشکی

الهه امیدی ،منیره تحویلدارزاده ،فرشته سلطانی فرد ،ناصرالدین نمازی،

الهه

امیدی

 21ضرورت ایجاد پرونده الکترونیک سالمت ( )EHRدر نظام بهداشتی

الهه امیدی ،منیره تحویلدارزاده ،فرشته سلطانی فرد،

الهه

امیدی

 21طب سنتی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

الهه امیدی ،منیره تحویلدارزاده ،فرشته سلطاتی فرد ،فاطمه مویدی فر،
شیرین جعفری کمالوند ،شادی سپهوند،
مهرنگار امیری ،علی حسام زاده،

الهه

امیدی

مهرنگار

امیری

ساسان امیری ،مریم کارگر ،سید رضا برزو،

ساسان

امیری

مریم کارگر ،ساسان امیری ،سید رضا برزو،

ساسان

امیری

ویدا شفیع پور ،سیده سمیه امینی نسب ،محمود موسی زاده ،حمیده عظیمی
لولتی،
الهام ایزدی دستجردی ،احمدرضا یزدان نیک ،آزاده فریدونی گل سفیدی،

سیده سمیه

امینی نسب

الهام

ایزدی دستجردی

احترام
السادات
زهرا

ایاللی

22
23
24
25

بررسی مفاهیم تشکیل دهنده خود مدیریتی در بیماران مبتال به دیابت :یک مطالعه
مروری
بررسی راهکارهای بهبود مراقبت بهداشتی دربیماریهای مادر ونوزادی درجوامع با
درآمد پایین ومتوسط
بررسی تاثیر مداخالت سالمت باروری درافراد جوان ازدواج کرده درجوامع با درآمد
پایین
بررسی تبعیت دارویی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی و عوامل مرتبط با آن

 26بررسی رابطه عوامل تنش زای شغلی با سالمت عمومی پرسنل پرستاری بخش
اورژانس یکی از بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان سال 1395
 27چالش های سالمندان ایرانی ساکن جامعه با دیالیز :مطالعه مروری
 28تاثیر آموزش درمان غرقه سازی تجسمی ،بازسازی شناختی وپردازش مجدد بر
طرحواره های شناختی بیماران مبتال به سوگ

احترام السادات ایاللی ،رباب صحاف ،حمید پیروی ،احمدعلی کامرانی،
زهرا ایمانی ،مینا مجتبایی،

ایمانی

 29بررسی تاثیر بسته آموزشی – حمایتی خود مراقبتی بر میانگین اضطراب ،افسردگی و
استرس در بیماران مبتال انفارکتوس میوکارد بستری در سال 1394-1395
 31مقایسه سالمت اجتماعی سالمندان ساکن در منزل و سرای سالمندان

نادر خانی،

نادر

خانی

مسعوده باباخانیان ،ثریا سیار ،ابوالفضل فتاح،

مسعوده

باباخانیان

ریحانه بابانتاج ،محمدعلی حیدری گرجی ،علی حسام زاده ،متخصص
روانپزشکی شهزاد مزدارانی ،جمشید یزدانی چراتی،
مهدی بابائی ،فرهاد ثبوتی،

ریحانه

بابانتاج

مهدی

بابائی

مهدی بابائی ،حدیث احسانی،

مهدی

بابائی

مهدی بابائی ،طاهره مالنیا،

مهدی

بابائی

مهدی

بابائی

وحید

بنگاه

فرزانه

بنی هاشمی

نصرت

بهرامی

ربابه

پتکی

ربابه پتکی،

ربابه

پتکی

ربابه پتکی،

ربابه

پتکی

مهسا کیمری،

اکرم

ثناگو

31

بررسی تأثیر آموزش بر میزان استرس شغلی و تاب آوری پرستاران شاغل در بخش
های ویژه
بررسی تأثیر پوسترهای آموزشی بر ارتقای سطح آگاهی و نگرش ساکنان یکی از
شهرک های منتخب شهر ساری در زمینه بهداشت دهان و دندان
میزان آلودگی میکروبیال آب یونیت های دندانپزشکی دانشکده های دندان
پزشکی;مروری بر مقاالت
بررسی شاخص  DMFTدر زنان باردار استان مازندران در سال1394

35

بررسی شاخص dmftدر دانش آموزان اول ابتدایی مدارس استان مازندران
درسال1394
بررسی کودکان زیر  5سال شهرستان ساری از نظر شاخص های تن سنجی و عوامل ابراهیم مهدوی قاجار ،وحید بنگاه ،معصومه باقری نسامی،
مرتبط با آن در سال 1394
فرزانه بنی هاشمی ،فرزانه پازنده ،ماهرخ دولتیان،
بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال
1394
بررسی رابطه برخی از عوامل جمعیت شناختی با اضطراب آشکار و پنهان امتحان در احمد محمودی کوهی ،نصرت بهرامی ،سمیه بهرامی،
دانشجویان پرستاری
ربابه پتکی،
ارتباط بین خودپنداره جنسی و رفتارهای جنسی در زنان و مردان  :مطالعه مروری

32
33
34

36
37

38
39

 41تاثیر خودپنداره جنسی در عملکرد جنسی زنان مبتال به سرطان پستان  :مطالعه
مروری
 41بررسی عوامل موثر بر درد زایمان  :مطالعه مروری
 42عنوان  :بررسی فراوانی موارد انجام خودازمایی پستان توسط زنان شهرستان گنبد در
سال 1395
 43بررسی میزان فلبیت ناشی از کاتتر های داخل وریدی و عوامل مرتبط با آن در
بیماران بستری در بیمارستان های نکا در سال 1395

مهدی بابائی ،اعظم نحوی،

مظاهر جعفرنژاد ،الله فانی صابری ،فاطمه مطلق ،امیر حسین زارع ،شجاع تهک ،مظاهر

جعفرنژاد

آذر جعفری کوالیی ،معصومه باقری نسامی ،فاطمه خناری نژاذ ،حدیث
جوادیان کوتنایی،
آذر جعفری کوالیی ،معصومه باقری نسامی ،فرشته عراقیان ،بتول عالیی،

آذر

جعفری

 44بررسی نگرش پرستاران در مورد اهدا عضو و مرگ مغزی و عوامل مرتبط با آن

آذر

جعفری

مریم جاللی ،محمد مهدی بطیار،

مریم

جاللی

دانشجو حدیث جوادیان کوتنایی ،معصومه باقری نسامی،

حدیث

جوادیان کوتنایی

دانشجو حدیث جوادیان کوتنایی ،هدایت جعفری ،دانشجو پری جوادیان
کوتنایی،
کبری عبدی ،جواد لکزایی ،اکرم ثناگو ،لیال جویباری،

حدیث

جوادیان کوتنایی

کبری

عبدی

ملیحه اعظم حاج هاشم خانی ،فاطمه حسن دوست ،سارا رحیمی،

ملیحه اعظم

حاج هاشم خانی

مریم حاجی زاده ولوکالیی ،صغری خانی ،انسیه فوالدی ،سپیده پیوندی،

مریم

حاجی زاده ولوکالیی

صغری خانی ،انسیه فوالدی ،سپیده پیوندی ،مریم حاجی زاده ولوکالیی،

مریم

حاجی زاده ولوکالیی

زهرا حسن پور ،علی حسام زاده،

زهرا

حسن پور

 54بررسی طول مدت بستری بیماران در بخش مراقبتهای ویژه عمومی و عوامل مؤثر بر
آن در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 55کیفیت فنی در مراقبت های بیماران مبتال به دیابت نوع 2

مجید حسن زاده،

مجید

حسن زاده

مجید حسن زاده ،حمید وفایی ،حشمت مرادی،

مجید

حسن زاده

 56بررسی زیر ساخت های رادیولوزی از راه دور در بیمارستانهای

مجید حسن زاده ،عباس قدرتی ،فاطمه ابراهیمی،

مجید

حسن زاده

 57بررسی همبستگی عوامل فرهنگی  -اجتماعی با اضطراب جنسی در زنان یائسه

سودابه حسن زاده ،هدیه ریاضی ،گیتی ازگلی ،ملیحه نصیری،

سودابه

حسن زاده

 58تأثیر سیستم مدیریت کیفیت بر میزان رضایتمندی کارکنان در بخش مراقبتهای ویژه
تنفسی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
 59بررسی میزان آمادگی اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه در مواجهه با بالیا از دیدگاه مدیریتی و سازمانی1394 :

مجید حسن زاده ،خیزران میری ،زهره نجفی ،عباس قدرتی،

مجید

حسن زاده

مجید حسن زاده ،حمید وفایی ،حشمت مرادی،

مجید

حسن زاده

 45بررسی دیدگاه خانواده ها در مورد نحوه اعالم خبر ناخوشایند به بیمار و عوامل مرتبط
با آن
 46بررسی رابطه بین خشونت علیه زنان و ابتال به  / HIVایدز
47

48
49

51
51

بررسی دیدگاه مدیران پرستاری درباره ی اخالق حرفه ای دانشجویان سال آخر
پرستاری در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در
سال 1394
موانع رعایت اخالق حرفه ای و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه پرستاران در بیمارستان
های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1395
بررسی میزان استفاده از طب مکمل و جایگزین و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت
شناختی در بیماران قلبی-عروقی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی تخصصی
قلب و عروق حضرت فاطمه الزهرا (ع) ساری در سال 1395
ارتباط بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت خانواده با نمایه توده بدنی و متغیرهای
جمعیت شناختی کودکان دبستانی شهر قزوین 1393
سالمت جنسی و باروری و اهداف توسعه هزاره پس از 2115

 52مشاوره حقوقی استفاده از روشهای کمک باروری متفاوت در زوجین نابارور مبتنی بر
جامعه ایران :یک مطالعه مروری
 53مروری بر منابع حمایت اجتماعی در بیماران دیابتی

مجید حسن زاده ،زهره نجفی،

مجید

حسن زاده

مجید حسن زاده ،فاطمه ابراهیمی ،خیزران میری،

مجید

حسن زاده

مجید حسن زاده ،حمید وفایی ،حشمت مرادی،

مجید

حسن زاده

مجید حسن زاده،

مجید

حسن زاده

سید عبدالمطلب حسنی،

 66وضعیت عوامل انگیزشی غیر ارادی موثر بر بهداشتی کردن دست ها در ارائه
دهندگان مراقبت
 67بررسی ارتباط بین آگاهی زنان باردار و انتخاب روش زایمان( طبیعی یا سزارین)

فیروز امانی ،سعید صادقیه اهری ،سعید برزگری ،مژگان هادوی ،سید
عبدالمطلب حسنی،
سید عبدالمطلب حسنی ،رقیه نظری،
سیده راضیه حسینی ،حمیده فوالدی،

سید
عبدالمطلب
سید
عبدالمطلب
سید
عبدالمطلب
سیده راضیه

حسنی

حسینی

 68سالمت روان و ارتباط آن با فعالیت بدنی و مذهب در بین سالمندان

سیده راضیه حسینی ،زهرا دریانورد،

سیده راضیه

حسینی

 69بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه
شهرستان پل دختر سال1392 ،
 71پیشبینی رضایت اززندگی بر اساس هوش معنوی و عزت نفس

نسیم پیری ،فر فرخنده حیاتی،

فرخنده

حیاتی

جبار حیدری فرد ،بهرام میرزائیان ،رمضان حسن زاده ،محمد کاظم فخری ،طیبه
مالمیر،
سارا حیدری ،یحیی جماعتی،

جبار

حیدری

سارا

حیدری

رضا حیدری گرجی ،غالمحسین عبدیزدان،

رضا

حیدری گرجی

محمد خادملو ،بهرام میرزاییان ،سمیه شفیعی ،رضوانه عباسی،

محمد

خادملو

سید امین کوهپایه ،علی خانی جیحونی ،سید منصور کشفی ،زهرا خیالی،

علی

خانی جیحونی

61
61
62
63

مخاطرات شغلی کادر پرستاری بخش اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد
مقایسه وضعیت بیمارمحوری در بیمارستانهای منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی مشهد از دیدگاه پرستاران و بیماران
بررسی میزان موفقیت ارایه خدمت «آموزش در خانواده» طرح توانبخشی مبتنی بر
جامعه به خانواده های دارای فرد مبتال به معلولیت جسمی  -حرکتی
تعیین کننده های اجتماعی سالمت وسازمان های مرتبط

 64مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی کف پا و کف دست بر شدت خستگی بیماران تحت درمان
با همودیالیز
 65اپیدمیولوژی سرطان معده در استان اردبیل طی سالهای 1382-91

71
72

73
74

تجارب مدیران و کارکنان بیمارستان ضیایی از یک بیمارستان ارتقاءدهنده سالمت:
مطالعه کیفی
بررسی تاثیر پیگیری تلفنی بر وضعیت سبک زندگی پس از ترخیص بیماران بستری
در بخش مراقبتهای قلبی سی سی یو بیمارستان تامین اجتماعی ولی عصر(عج)
قائمشهر سال 94
تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعدیل طرحواره نقص /شرم ،کاهش
نشخوار ذهنی و انزوای اجتماعی زنان کمالگرا شهرستان گرگان
بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت خود درمانی زنان
شهر فسا

حسنی
حسنی

علی خانی جیحونی ،سید منصور کشفی ،علیرضا شریفی ،زهرا خیالی،

علی

خانی جیحونی

محبوبه خانی ،فاطمه الحانی،

محبوبه

خانی سانیج

مسعود خداویسی ،مرضیه رحمتی ،غالمحسین فالحی نیا ،منوچهر کرمی،

مسعود

خداویسی

فاطمه خناری نژاد ،معصومه باقری نسامی ،آذر جعفری کوالیی،

فاطمه

خناری نژاد

 79بررسی ارتباط سبک زندگی مادر با شاخص توده بدنی کودک

میترا تدین ،فریبا خوایت ،پروین عابدی ،امل ساکی مالحی،

فریبا

خوایت

 81بررسی تاثیر خدمات مراقبت مبتنی بر جامعه بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان

ز زهرا خورشیدی ،سکینه مطیرزاذه ،سکینه خورشیدی ،حمیده صفی نژاد،

زهرا

خورشیدی

حمیده صفی نژاد ،ز زهرا خورشیدی ،س سکینه خورشیدی،

زهرا

خورشیدی

زهرا خیالی ،راضیه اسدی ،افسانه قاسمی ،علی خانی جیحونی،

زهرا

خیالی

زهرا خیالی ،لیال قهرمانی ،محمدحسین کاوه ،ساره کشاورزی،

زهرا

خیالی

مریم دهقانی ،راضیه قربانی حسنوند ،سحر ولی زاده،

مریم

دهقانی

 85وجدان کاری در اجرای دستورات دارویی توسط پرستاران شاغل در بخش اطفال
بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394
 86بررسی سبک زندگی سالمندان شهر یزد در سال 1395

علی دهقانی احمداباد،

علی

دهقانی احمداباد

علی دهقانی احمداباد،

علی

دهقانی احمداباد

 87بررسی دیدگاه بیماران بیمارستان شهید صدوقی یزد نسبت به وضعیت تغذیه

علی دهقانی احمداباد،

علی

دهقانی احمداباد

 88بررسی تاثیر اعتقادات مذهبی بر سازگاری زنان مبتال به سرطان سینه مراجعه
کننده به درمانگاه انکولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد
 89راهکارهای بهبود عملکرد پرستاران در ارتقاءکیفیت زندگی خانواده های دارای فرد
مبتال به ایدز
 91حفظ حریم شخصی سالمندان بستری در بیمارستان توسط دانشجویان پزشکی

علی دهقانی احمداباد،

علی

دهقانی احمداباد

علی دهقانی احمداباد،

علی

دهقانی احمداباد

علی دهقانی احمداباد،

علی

دهقانی احمداباد

 91بررسی انگیزه دانشجویان از شرکت در اردوههای ورزشی -تفریحی

علی دهقانی احمداباد،

علی

دهقانی احمداباد

75
76
77
78

81
82
83
84

تاثیر برنامه آموزشی بر خود تنظیمی فشار خون در بیماران مبتال به پر فشاری خون
با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی در شیراز 1395،
آموزش بررسی وضعیت سالمت سیستم تنفس به پرستاران مبتنی بر مدل آموزش
زمینه محور
بررسی تاثیر آموزش بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر ابعاد روانی کیفیت زندگی
بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
بررسی اثرات طبی آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس :یک مطالعه مروری نظام مند

بررسی تاثیر آموزش ومشاوره قبل از ازدواج برمیزان آگاهی،نگرش ورضایت زناشویی
زوجین
اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقای رفتار غربالگری
سرطان دهانه رحم زنان شهر فسا
ارزیابی تاثیر برنامه آموزشی نظریه محور بر زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
درمانی شهر فسا در خصوص انجام تست پاپ اسمیر
برنامه های کاربردی بیمار محور :راهکاری برای خود مراقبتی بیماران

 92وضعیت آموزش بالینی دانشجویان ومربیان ازدیدگاه پرستاران بیمارستان شهید
صدوقی یزد
 93بررسی جایگاه منشور حقوق بیماران از دید پرستاران بیمارستان شهید صدوقی یزد

علی دهقانی احمداباد،

علی

دهقانی احمداباد

علی دهقانی احمداباد،

علی

دهقانی احمداباد

 94بررسی رضایت شغلی کارکنان بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1394

علی دهقانی احمداباد،

علی

دهقانی احمداباد

95

لیست خالصه مقاالت جهت ارائه در تاریخ پنج شنبه  5991/9/4ساعت  54-51/93عصر
علی دهقانی احمداباد،

علی

دهقانی احمداباد

 96تاثیر آموزش بر بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندان یزد

غالمحسین فالحی نیا ،سحر ذوالنوری ،سیدرضا برزو ،علیرضا سلطانیان،

سحر

ذوالنوری

سیده عادله رحمانیان ،طلعت خدیوزاده ،حبیب اهلل اسماعیلی،

سیده عادله

رحمانیان

طلعت خدیوزاده ،سیده عادله رحمانیان ،حبیب اهلل اسماعیلی ،فضه رستمی،

سیده عادله

رحمانیان

سیده عادله رحمانیان ،طلعت خدیوزاده ،حبیب اهلل اسماعیلی،

سیده عادله

رحمانیان

طلعت خدیوزاده ،سیده عادله رحمانیان ،حبیب اهلل اسماعیلی،

سیده عادله

رحمانیان

سیده عادله رحمانیان ،طلعت خدیوزاده ،حبیب اهلل اسماعیلی،

سیده عادله

رحمانیان

مریم رستمی قادی ،سمیه شیرکش،

مریم

رستمی قادی

میثم رضاپور،

میثم

رضاپور

 115مروری بر تغییر عمکرد روحی ،جسمی ،جنسی زنان حین و بعد از درمان سرطان
پستان
 116مقایسه نظام سالمت در ایران و کشورهای دیگر :یک مطالعه مروری

مائده رضایی ،زینب حمزه گردشی ،فروزان الیاسی ،قاسم جان بابایی ،محمود
موسی زاده،
مائده رضایی ،زینب حمزه گردشی ،مرضیه عزیزی،

مائده

رضایی

مائده

رضایی

 117بررسی نگرش مراقبین خانوادگی نسبت به ارائه مراقبت های طوالنی مدت از
سالمندان مبتال به اختالل روان پزشکی وعوامل مرتبط با آن
 118ارتباط انواع مزاج با رضایت جنسی زوجین

تویه آذر رمضانی ،فریده باستانی ،لولتی حمیده عظیمی،

آذر

رمضانی

آتوسا رنجبر ،خان صغری خانی ،صدیقه یوسفی،

آتوسا

رنجبر

آتوسا رنجبر ،زینب حمزه گردشی ،زهره شاه حسینی،

آتوسا

رنجبر

97
98
99
111
111
112

113
114

تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت بر کیفیت زندگی بیماران تحت
همودیالیز
آگاهی و نگرش جنسی زنان مراجعهکننده به واحد مشاوره پیش از ازدواج شهر مشهد
سال 1395
مقایسه تاثیر مشاوره گروهی و تلفیقی از مشاوره گروهی و فردی زنان بر شکاف
کیفیت در برنامه مشاوره هنگام ازدواج
نگرش به فرزندآوری زنان و مردان در آستانه ازدواج مراجعهکننده به مراکز بهداشت
مشهد سال 1395
مقایسه تاثیر مشاوره گروهی و تلفیقی از مشاوره گروهی و فردی بر نگرش به
فرزندآوری زنان در آستانه ازدواج
نگرش به فرزندآوری استفادهکنندگان از منابع مختلف برای کسب اطالعات در این
خصوص ،در زنان مراجعهکننده به واحد مشاوره پیش از ازدواج مراکز بهداشت مشهد
سال 1395
مداخالت الزم برای ارتقای سواد سالمت افراد جامعه در مورد فاکتورهای خطر
بیماریهای مزمن
مروری بر روش ها و ابزارهای اندازه گیری رفتارهای زورگویی درمدارس

 119تبیین تجربه ارائه دهندگان خدمات سالمت مادر و کودک در مورد مداخالت آموزشی
و مشاوره ای شیردهی قبل از زایمان :یک مطالعه کیفی

جواد زارعی ،ندا زنگه،

جواد

زارعی

فاطمه زمانی ،معصومه باقری نسامی ،فاطمه نوروزی،

فاطمه

زمانی

امیرحسین گودرزیان ،سیما بیک ،فاطمه زمانی ،علی مراد حیدری گرجی،
منصور رنجبر،
امیرحسین گودرزیان ،معصومه باقری نسامی ،افشین شروفی ،فاطمه زمانی،
امنه نصیری ،سیما بیک،
امیرحسین گودرزیان ،فاطمه زمانی ،معصومه باقری نسامی ،سیما بیک،

فاطمه

زمانی

فاطمه

زمانی

فاطمه

زمانی

امیرحسین گودرزیان ،افشین شروفی ،فاطمه زمانی ،مهدی بابایی ،معصومه
باقری نسامی ،سیما بیک،
فائزه جهان پور ،فرشته سبوحی ،نیلوفر معتمد ،طاهره موسوی،

فاطمه

زمانی

فرشته

سبوحی

مصطفی ستاک برنجستانکی ،محمد علی حیدری گرجی ،ولی اهلل حبیبی،

مصطفی

ستاک برنجستانکی

 118بررسی بکارگیری روشهای تزریقات ایمن در بخش اورژانس بیمارستان شهید باهنر
سال 1394
 119تاثیر خود مراقبتی در کاهش بیماری های مزمن

فارسی لیدا سعیدی ،فارسی زهرا سلمانی،

لیدا

سعیدی

فرشته سلطانی فرد ،منیره تحویلدارزاده ،الهه امیدی،

فرشته

سلطانی فرد

 121مزایای به کارگیری پزشکی از راه دور در نظام سالمت

فرشته سلطانی فرد ،منیره تحویلدارزاده ،الهه امیدی،

فرشته

سلطانی فرد

 121درمان دارویی سرطان با طب سنّتی

فرشته سلطانی فرد ،منیره تحویلدارزاده ،الهه امیدی ،فاطمه مویدی فر،
شیرین جعفری کمالوند ،شادی سپهوند،
زهرا سلمانی،

فرشته

سلطانی فرد

زهرا

سلمانی

زهرا سلمانی،

زهرا

سلمانی

رقیه سورکی ،محمد صالحی،

رقیه

سورکی

سید مصطفی سیدعسکری ،محبوبه محمد پور،

سید
مصطفی

سید عسکری

111
111
112
113
114

بررسی سطح دسترسی به مراکز خدمات سالمت روستایی با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی ( : )GISمطالعه موردی شهرستان ایذه
بررسی میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق خود و عوامل مرتبط با ان در بیمارستان
های آموزشی شهر ساری در سال 95
ارتباط بین تصویر بدنی و کیفیت خواب در بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلبی در
شهر ساری ،شمال ایران
افسردگی در بیماران مبتال به سرطان :رفتار های خودمراقبتی به عنوان عامل تعدیل
کننده
بررسی ارتباط بین مقابله مذهبی و افسردگی در بیماران مبتال به سرطان در ایران

 115ارتباط بین خودمراقبتی و درک درد :تجربه در بیماران مبتال به سرطان در ایران
 116بررسی تأثیر الگوی مراقبت پی گیر بر میزان قند و هموگلوبین گلیکوزیله خون در
کودکان و نوجوانان دیابتی سن مدرسه
 117ماساژدرمانی در بیماران جراحی قلب  :یک مقاله مروری

122
123
124
125

بررسی آگاهی پرستاران مرکزآموزشی درمانی شهید باهنرکرج درخصوص عوامل
خطرسازمحیطی موثربرسالمت جنسی وباروری
بررسی دیدگاه پرستاران مرکزآموزشی درمانی شهید باهنرکرج درخصوص رابطه
سالمت عمومی با سالمت جنسی
رابطه بین هوش هیجانی و سالمت معنوی و انگیزش شغلی کارکنان شبکه
بهداشت شهرستان نکا
میزان آگاهی از روش های صحیح تزریق خون در پرستاران بیمارستان های
شهرستان کرمان

126
لیست خالصه مقاالت جهت ارائه در تاریخ جمعه  5991/9/1ساعت  9/93-55صبح

 127ادراک و تجارب سالمندان بستری از اختالالت خواب :یک مطالعه کیفی
128

بررسی میزان آگاهی ،نگرش و استفاده از روش های طب سنتی و مکمل در بیماران
پرفشاری خون مراجعه کننده به مرکز قلب شهر ساری
درک بیماران از چگونگی فردیسازی مراقبتهای پرستاری در مراکز آموزشی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بررسی تاثیر آموزش گروهی بر آگاهی و خودکارآمدی دانشجویان دختر در زمینه
پیشگیری از پوکی استخوان
آموزش و ارتقاء سالمت مبتنی بر جامعه

132

بررسی عوامل موثر بر فرایند آموزش به مددجو از دیدگاه پرستاران شاغل در
بیمارستان های دولتی شهرآمل در سال 1394
مقایسه دانش و عملکرد پرستاران و دانشجویان پرستاری در ارتباط با پیشگیری و
کنترل عفونت بیمارستانی
بررسی مقایسه ای عالیم بالینی سکته ی قلبی در زنان و مردان بستری دربیمارستان
های شهر آمل
بررسی ارتباط سالمت اجتماعی زنان روستایی با متغیرهای دموگرافیک

129
131
131

133
134
135

 136مروری بر تعامل با بارداری ناخواسته در فرهنگ های مختلف
137
138
139
141

ارتباط نوع زایمان و مشخصات دوگرافیک مادران با شاخصهای رشد کودکان از بدو
تولد تا  6ماهگی کودکان
بررسی حساسیت اخالق حرفهای در تصمیمگیریهای بالینی ،مراقبتی پرستاران
کردکوی
الگوی پذیرش کودکان در مراکز فوریتهای پزشکی اوژانس پیش بیمارستانی ،علل و
عوامل مرتبط
بررسی نیازهای مرتبط با ارتقاء سالمت سالمندان

ویدا شفیع پور ،لیال شفیع پور ،علیرضا ساالر ،هدایت جعفری،

ویدا

شفیع پور

ویدا شفیع پور ،معصومه باقری نسامی ،افشین شروفی،

ویدا

شفیع پور

مهناز شهبازپور ،آلهه سیدرسولی ،وحید زمانزاده ،آزاد رحمانی،

مهناز

شهبازپور

شهناز گلیان تهرانی ،سیده طاهره میرموالیی ،محمود محمودی ،نسرین
شهمیری،
حسین شهنوازی،

نسرین

شهمیری

حسین

شهنوازی

محمد صابری ،علی حسام زاده،

محمد

صابری

محمد صابری ،رقیه نظری،

محمد

صابری

محمد صابری ،حمید شریف نیا،

محمد

صابری

محمد صابری ،اذر رمضانی،

محمد

صابری

مریم السادات صالحی ،زهره شاه حسینی ،زینب حمزه گردشی،

مریم
السادات
فهیمه

صالحی
صحتی شفائی

علی صدرالهی ،مریم احمدی خطیر،

علی

صدرالهی

علی صدرالهی ،مریم احمدی خطیر ،عادله قره طغانی ،زهرا خلیلی،

علی

صدرالهی

علی صدرالهی ،مریم احمدی خطیر ،عادله قره طغانی ،زهرا خلیلی،

علی

صدرالهی

فهیمه صحتی شفائی،

 141مقایسه سطح آگاهی از خودمراقبتی در پیش گیری از سرطان پستان و سطح عملکرد
در زنان شهرستان دامغان در سال 1394
 142بررسی میزان افسردگی و اختالل کارکرد اجتماعی در زنان بین  31تا  51سال
مراجعه کننده به مرکز سالمت جامعه کالته رودبار در سال 1394
 143همبستگی بین تیپ شخصیتی  Dو متابعت دارویی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی
 144ارزیابی بالینی سالمت روان کارکنان عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
پزشکی دانشگاه مازندران در سال 95
 145بررسی تجارب بیماران مبتال به سردردهای میگرنی از لمس درمانی ارایه شده توسط
پرستاران
 146تاثیر مداخالت مشاوره ای بر اضطراب پس از زایمان تروماتیک :یک مطالعه مروری
147
148
149
151
151
152
153

154
155

بررسی رابطه سالمت روان با عزت نفس در دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی
ساری
بررسی اپیدمیولوژیکی تب مالت در شهرستان های منتخب استان کردستان طی سال
های 1391-1386
بررسی تاثیرترکیب هیپنوتیزم درمان شناختی رفتاری درمیزان امیدواری زنان مبتال به
سرطان سینه:یک مطالعه کارآزمایی بالینی
بررسی رابطه وابستگی به موبایل بااحساس تنهایی دانش آموزان دوره متوسطه
شهرستان ساری درسال 95
بررسی عوامل وقوع خطاهای پزشکی در نظام گزارش داوطلبانه در بیمارستان های
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران
خرده اتنوگرافی پزشکی مردم روستای قادیکالی استان مازندران :آویز کردن گوش
ماهی بر گردن کودک مبتال به اوریون
بررسی رابطه استرس درک شده با راهبردهای مقابله ای در خانواده بیماران بستری
در بخش مراقبت ویژه قلبی مراکز آموزشی درمانی صیادشیرازی و  5آذر در سال
1394
چالشهای گزارش سوء استفاده از کودکان توسط ارائه دهندگان خدمات بهداشتی:
یک مطالعه مروری
مروری بر مداخالت مشاوره ای موثر در ارتقاء سالمت روان زنان مبتال به سرطان

فاطمه صرفی ،محسن عسگرزاده،

فاطمه

صرفی

محسن عسگرزاده ،فاطمه صرفی،

فاطمه

صرفی

شراره ضیغمی محمدی،

شراره

ضیغمی محمدی

حسن طالبی ،زویا هادی نژاد ،فرهاد مصدری ،مریم محسنی ،علی شریف
زاده،
امیر طباطبایی ،اسمعیل محمدنژاد ،حمید پیروی،

حسن

طالبی

امیر

طباطبایی

زینب حمزه گردشی ،صغری خانی ،دانشجو آرزو عالیشاه،

آرزو

عالیشاه

فاطمه عبداللهی،

فاطمه

عبداللهی

فاطمه عبداللهی،

فاطمه

عبداللهی

فاطمه تقی زاده ،زهرا عبدالهی ،سمیرا عبدالهی چیرانی،

سمیرا

عبدالهی

فاطمه تقی زاده ،زهرا عبدالهی ،پریسا ریحانی ،سمیرا عبدالهی چیرانی،

سمیرا

عبدالهی

فرشته عراقیان مجرد ،رویا ملک زاده،

فرشته

عراقیان مجرد

فرشته عراقیان مجرد ،اکرم ثناگو ،لیال جویباری،

فرشته

عراقیان مجرد

غالمرضا محمودی شن ،فرشته عراقیان مجرد،

فرشته

عراقیان مجرد

زهره شاه حسینی ،مرضیه عزیزی،

مرضیه

عزیزی

زینب حمزه گردشی ،زهره شاه حسینی ،مرضیه عزیزی،

مرضیه

عزیزی

 156فراوانی تشخیصهای روان پزشکی در مشاوره های درخواست شده از بخش زنان در
یک بیمارستان عمومی در شهر ساری
 157ارتباط جو اخالقی با رضایت شغلی پرستاران بخش مراقبت ویژه
 158بررسی وضعیت سالمت معنوی و رابطه آن با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی مازندران
 159تحول پایدار در نظام سالمت ،رویکردها و چالش ها
 161تاثیر یک مداخله آموزشی بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی
 161رابطه ی سطوح سواد سالمت و حیطه های ششگانه رفتار های ارتقا دهنده سبک
زندگی پرستاران
 162بررسی خودکشی مادری :یک مطالعه مروری نقلی
 163بررسی برخی از متغیرهای موثر برسالمت اجتماعی زنان ایران  :یک مطالعه مروری
سیستماتیک
 164تاثیرآموزش به گروه بر اساس الگوی پرسید – پروسید بر کیفیت زندگی بیماران
مبتال به پسوریازیس
 165رفتارهای پیشگیری کننده از آلودگی به پدیکلوزیس در دانش آموزان ابتدایی
166

167
168
169
171

بررسی نظرات و پیشنهادات همراهان بیماران مراجعه کننده به بخشهای اورژانس
مراکز آموزشی درمانی بعثت و اکباتان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد بهبود
کیفیت مراقبت)1392(.
ارزیابی آموزش پزشکی و تاثیر آن بر رضایت بیمار در بخشهای اورژانس مراکز
آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان.1389،
تجربیات تکنولوژیست های جراحی در خصوص قلدری در محیط کار :یک مطالعه
کیفی
تاثیر مشارکت خانواده در بخش مراقبت ویژه سوختگی بر اضطراب ناشی از درد
بیماران بستری
آموزش جنسی برای کودکان ایرانی  :یک  critical reviewاز رویکردهای
موجود

فروزان الیاسی ،مائده رضایی ،مرضیه عزیزی،

مرضیه

عزیزی

شراره عسگری ،ویدا شفیع پور ،زهره ترقی ،جمشید یزدانی چراتی،

شراره

عسگری

مرتضی دارابی نیا ،زبیده سوقی ،وحیده شجاعی ،مهناز علیجان زاده،

مهناز

علیجان زاده

سهیال فتحعلی زاده،

سهیال

فتحعلی زاده

جمیله فرخ زادیان ،گل ناز فروغ عامری ،مریم محسنی،

جمیله

فرخ زادیان

آزاده فریدونی گل سفیدی ،الهام ایزدی دستجردی،

آزاده

فریدونی گل سفیدی

صبورا فقانی ،فروزان الیاسی،

صبورا

فقانی

مژگان فیروزبخت ،محمد اسماعیل ریاحی ،آرام تیرگر ،مریم نیکپور،

مژگان

فیروزبخت

-فاطمه الحانی - ،مریم قاسمی،

مریم

قاسمی

سیما کاهنی ،معصومه باقری نسامی ،زهرا آوان،

سیما

کاهنی

ناهید کرمی کبیر،

ناهید

کرمی کبیر

ناهید کرمی کبیر،

ناهید

کرمی کبیر

سهیال کالنتری،

سهیال

کالنتری

معصومه باقری نسامی ،معصومه کوهی ،روانبخش اسماعیلی ،سید نورالدین
موسوی نسب ،سید حمزه حسینی،
ژیال گنجی ،راضیه معصومی ،محمحمد حسن امامیان ،افسانه کرامت ،عفت
السادات مرقاتی خوئی،

معصومه

کوهی

ژیال

گنجی

فاطمه الحانی ،پیروزه گودرزوند چگینی،

پیروزه

گودرزوند چگینی

طیبه مالمیر ،زهرا رمضانعلی زاده،

طیبه

مالمیر

فاطمه رنگرزجدی ،زهره مبارک قمصری،

زهره

مبارک قمصری

سوگل محمدی،

سوگل

محمدی

الهام جعفری ،لیال اسدزاده ،ماریه محمودی،

ماریه

محمودی

 176استراتژیهای مشاوره ای سالمت جنسی و باروری زنان ختنه شده

زهره شاه حسینی ،زینب حمزه گردشی ،ماریه محمودی دنگسرکی،

ماریه

محمودی

 177سرواپیدمیولوژی  HTLV-1و میزان شیوع در اهداکنندگان خون در ایران :مروری
نظامند
 178بررسی الگوی مقاومت دارویی استافیلوکوکوس اورئوس

احمد محمودی کوهی ،یاسین مهدی پور،

احمد

محمودی کوهی

احمد محمودی کوهی،

احمد

محمودی کوهی

 179مروری بر سرو اپیدمیولوژی بروسلوز در ایران :یک مرور نظامند

احمد محمودی کوهی ،یاسین مهدی پور،

احمد

محمودی کوهی

 181بررسی شیوع انگل ژیاردیا المبلیا در نمونه های مدفوع ارسالی به مرکز بهداشت
شهرستان هویزه در سال 1393
 181بررسی تاثیر یوگا بر عالئم ناشی از یائسگی

عزت اهلل قاسمی ،محمد رضا کوتی ،احمد محمودی کوهی،

احمد

محمودی کوهی

آمنه محمودیان ،نسترن رفیعی،

آمنه

محمودیان

 182ارتقا سالمت برای بیماران سرطانی  :فرصت ها و چالش ها در پرستاری سرطان

خدیجه جهانگشت ،آمنه محمودیان ،حمید علیزاده،

آمنه

محمودیان

 183مروری بر بکارگیری هنر نقاشی در سالمت سالمندان

فرزانه مختاری ،احترام السادات ایاللی،

فرزانه

مختاری

منصوره مرادی ،محتشم غفاری ،یداله محرابی،

منصوره

مرادی

الهه مسرت،

الهه

مسرت

الهه مسرت،

الهه

مسرت

جواد شاهین فر ،مهناز مسرورنیا ،فرشته مجلسی،

مهناز

مسرورنیا

171
172
173
174
175

184
185
186
187

تاثیر برنامۀ طراحی شده بر مبنای الگوی خودمراقبتی اورم بر میزان آگاهی ،نگرش و
انجام رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتال به پرفشاری خون
مقایسه نیازهای بنیادی روان شناختی درگروه کودکان مبتال به اختالالت یادگیری
نسبت به گروه عادی
سامانه طبقه بندی بین المللی مراقبت های اولیه در برنامه پزشک خانواده ایران :یک
ضرورت انکارناپذیر
تاثیر آموزش بر اساس الگوی پرسید پروسید بر میزان استرس در پرستاران اورژانس
در پاییز 94
نقش مداخالت در پیشگیری و کاهش افسردگی بعد از زایمان :یک مطالعه مروری

بررسی ننگ اجتماعی ،آگاهی و ادراکات بهداشتی مردم روستاهای شهرستان گرگان
در خصوص بیماری سل در سال 1393
مروری بر ملزومات سامانه های بالینی الکترونیکی مبتنی بر شواهد  :قدمی تاثیر
گذار در روند بهبود کیفیت سیاستگذاری آموزشی در حیطه علوم پزشکی
مروری بر بنیاد های شبکه ملی تحول نظام سالمت  :نگاهی ویژه در راستای تعامل
و آموزش مستمر جامعه تحت پوشش برنامه
دانش و نگرش رانندگان متقاضی کارت سالمت مراجعه کننده به مرکز بهداشت
بجنورد در مورد بیماری ایدز و عوامل مرتبط با آن 1391

زهره ترقی ،الله فانی صابری ،جمشید یزدانی چراتی ،لیال مسکینی،

لیال

مسکینی

 188نقش بهداشت دهان در اختالل شناختی سالمندان )یک مطالعه مروری)

لیال مسکینی ،مهدی رستمی قادی ،مریم احمدی خطیر،

لیال

مسکینی

فاطمه مطلق ،میترا ایاسی ،مظاهر جعفرنژاد ،حسین حاجیان،

فاطمه

مطلق

فاطمه مطلق ،یداله جنتی ،مظاهر جعفرنژاد ،حسین حاجیان،

فاطمه

مطلق

مریم معصومی گرجی ،زهره شاه حسینی،

مریم

معصومی گرجی

 193مروری بر نقش خانواده در رفتارهای خودمراقبتی نوجوانان

مریم معصومی گرجی ،زهره شاه حسینی،

مریم

معصومی گرجی

 194تاثیر اختالل عملکرد جنسی بر کیفیت زندگی زنان :مطالعه مروری

مریم معصومی گرجی ،صغری خانی،

مریم

معصومی گرجی

 195بررسی تاثیر الگوی ارتقاء سالمت پندر بر میزان فعالیت بدنی افراد با شاخص توده
بدنی باال
 196مروری بر اثرات متغیرهای اجتماعی بر سالمت جامعه و راهکارهای تعدیل آن در
جهت ارتقای سالمت جامعه
 197نگرش دانشجویان پرستاری در ارتباط با انجام مراقبت معنوی در بیماران انکولوژی

معصومه منصوری زاده،

معصومه

منصوری زاده

فاطمه زهرا قربانی ،معصومه منصوری زاده،

معصومه

منصوری زاده

فاطمه مودب ،سمانه میرزایی،

سمانه

میرزایی

 198مروری برشناسائی عوامل تسهیل کننده زایمان فیزیولوژیک

احترام نائیج ،صغری خانی ،مریم معصومی،

احترام

نائیج

محمد علی ززولی ،احمد نجفی ،فریده رستمی،

احمد

نجفی

کوروش نریمانی،

کوروش

نریمانی

مهدی نصرت آبادی ،زهره حلوایی پور ،سید هاشم ابوترابی،

مهدی

نصرت آبادی

سید ابولحسن نقیبی . ،عصمت محمدیان،

 213بررسی سالمت روان پرستاران و عوامل مرتبط با آن

فاطمه نوروزی ،معصومه باقری نسامی،

سید
ابولحسن
فاطمه

نقیبی
نوروزی

 214بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به خود درمانی با دارو و عوامل مرتبط با
ان .

فاطمه نوروزی ،هدایت جعفری ،فاطمه زمانی،

فاطمه

نوروزی

189
191
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199
211
211
212

بررسی رابطه هوش معنوی با سالمت روان در بین پرسنل اورژانس پیش
بیمارستانی استان مازندران در سال 1395
بررسی دیدگاه پرستاران در رابطه با موانع و تسهیل کننده های آموزش به بیمار در
بیمارستان های دولتی بهشهر در سال 1394
مقایسه ی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری ،قبل و بعد از اجرای طرح
تحول نظام سالمت در بیمارستان های دولتی بهشهر
مروری بر چالش های انجام خودمراقبتی در نوجوانان

سنجش اثر بخشی نظام مدیریت زیست محیطی و بهداشت محیط بیمارستان های
شهرهای ساری و قائمشهر استان مازندران
 :تاثیر تغییر در سبک زندگی بر پایه آموزش بر کیفیت زندگی بیماران مبتال
بیماریهای ایسکمیک قلب () IHD
تعیین کننده های اجتماعی – روانی موثر بر گرایش به افکار خودکشی در
دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال 1394
بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی در زنان میانسال شهر رودسر

 215بررسی ارتباط بین خوددرمانی با عوامل جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری .

فاطمه نوروزی ،هدایت جعفری،

فاطمه

نوروزی

 216بررسی رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های اموزشی وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی مازندران در سال 1395
 217بررسی رابطه رضایت شغلی و سالمت روان پرستاران بیمارستان های آموزشی
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1395
 218جستاری در شیوه های ارتقاء دهنده سبک زندگی برای پیشگیری از پوکی استخوان

فاطمه نوروزی ،معصومه باقری نسامی،

فاطمه

نوروزی

فاطمه نوروزی ،معصومه باقری نسامی،

فاطمه

نوروزی

فاطمه نوری آکندی ،نسرین نیک پیما ،شهزاد پاشایی پور،

فاطمه

نوری آکندی

 219بررسی ارتباط نوع شغل با عملکرد و رضایت جنسی زنان شهر اهواز

مریم نیک بینا ،پوراندخت افشاری ،شهناز نجار ،محمدحسین حقیقی زاده،

مریم

نیک بینا

 211بررسی تاثیر پیگیری طوالنی مدت بعد از ترخیص بیماران قلبی بر سبک زندگی :یک
مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی
 211تاثیر آروماتراپی با اسطوخودوس بر حس خوب بودن در بیماران همودیالیزی

عطیه نیک خواه ،معصومه باقری نسامی ،شراره عسگری ،سودابه پور،

عطیه

نیک خواه

سید افشین شروفی ،معصومه باقری نسامی ،عطیه نیک خواه ،حسین روحی
مقدم ،علی مهدوی،
مریم نیکپور ،طاهره منفرد نیاکی ،فرشته حسینی ،ثریا قادی ،مریم آبرود،

عطیه

نیک خواه

مریم

نیکپور

مریم نیکپور ،محمد سلیمانی راد ،فاطمه مرشد ،فریبا اعتضادی،

مریم

نیکپور

محمود موسی زاده ،ویدا شفیع پور ،مرضیه هاتف ،مریم بهبودی،

مرضیه

هاتف

زویا هادی نژاد ،حسن طالبی ،فرهاد مصدری ،مریم محسنی ،سید اسماعیل
مرادی،
سعیده هدایی ،بهاره حاجی علی عسگر طهرانی

زویا

هادی نژاد

سعیده

هدایی

سولماز هالکو ،الهه غایبی ،فوزیه بخشا،

سولماز

هالکو

راضیه وزیری ،فاطمه موثقی ،علی اکبر فرخ روز ،سیاوش کریمی ،فاطمه
روحانیان،

راضیه

وزیری

راضیه وزیری ،فاطمه موثقی ،فرزانه ده بزرگی ،فاطمه روحانیان،

راضیه

وزیری

بهنام رضا مخصوصی ،کامران وفایی ،محمود فخری ،سعید جامه شورانی،
معصومه احمدی،

کامران

وفایی

212
213
214
215
216

چالشهای اجرای سیاست پزشک خانواده و بیمه روستایی در ایران :مطالعه مروری
سیستماتیک
مشارکت مراکز دولتی و مراکزخصوصی مشاوره بارداری و زایمان در ترویج زایمان
طبیعی در استان مازندران(طرحی نو برای ترویج زایمان طبیعی)
تاثیر تمرینات ورزشی خانگی بر توانایی عملکرد بیماران همودیالیزی :مرور
سیستماتیک و متاآنالیز
بررسی میزان فشارخون و قند خون غیرناشتا در بخشی از جمعیت عمومی شهرستان
ساری در سال 1395
بررسی نقش ورزش و فعالیت های بدنی در ارتقا سالمت زنان یایسه

 217بهبود فرایند یادگیری بالینی دانشجویان براساس مدل شش سیگما  :در راستای
آموزش پاسخگو در مراقبت از جامعه
 218بررسی تاثیر مداخالت انجام شده در طرح تحول در نظام سالمت بر ارتقا شاخص
بیماریابی دیابت ،پرفشاری خون و قلبی-عروقی در شهرستان سپیدان از سال 93
لغایت 95
 219بررسی میزان آگاهی مردم ساکن شهر سپیدان از طرح پزشک خانواده در سال 1395
 221بررسی نتایج آزمون آسکی توانمندی بالینی پرستاران بیمارستان امام رضا(ع)کرمانشاه

 221عنوان :جنبه های بالینی سالمت باروری مردان

زهرا وفایی نژاد ،زینب حمزه گردشی ،زهره شاه حسینی،

زهرا

وفایی نژاد

 222بررسی شیوع تجربه سیگار  ،الکل و مواد مخدر بر اساس متد  cross-wiseدر
نوجوانان دانشجوی دانشگاهای شهر ستان شاهرود
 223تاثیر رفتار خود مراقبتی در بیماران دیابتی تیپ 2

کتایون وکیلیان ،سید عباس موسوی ،افسانه کرامت،

کتایون

وکیلیان

محمدمهدی یاراحمدی ،علی جباری ،مژگان محمدی مهر،

محمدمهدی

یاراحمدی

 224اثر خود مراقبتی در بارداری بر کاهش زایمان زودرس و ارتقای سالمت بارداری

محمدمهدی یاراحمدی ،علی جباری ،الهه غضنفری ،زهره خدیور،

محمدمهدی

یاراحمدی

 225بررسی جنبه اخالقی و حقوقی سقط مبتنی بر جامعه ایران

محمدمهدی یاراحمدی ،علی جباری ،الهه غضنفری ،زهره خدیور،

محمدمهدی

یاراحمدی

 226مروری بر مداخالت حمایتی در کاهش استرس درک شده زنان نابارور تحت درمان
روش های کمک باروری
 227مروری بر جنبه های اخالقی و حقوقی مراقبت های کمک باروری

زینب حمزه گردشی ،فروزان الیاسی ،سپیده پیوندی ،محمود موسی زاده،
کشور صمدایی گله کالیی ،فرشته کالنتری ،زهرا رحمانی ،فرشته یزدانی،
فرشته یزدانی ،زینب حمزه گردشی ،فروزان الیاسی ،سپیده پیوندی ،محمود
موسی زاده ،مریم شهیدی ،کشور صمدایی گله کالیی ،فرشته کالنتری ،زهرا
رحمانی،
منیژه نصیری زاده ،زهرا یونسی ،زهرا آموزشی ،مهناز بهرامی،

فرشته

یزدانی

فرشته

یزدانی

زهرا

یونسی

رقیه

سلیمانی لشکناری

کبرا

عابدیان

 228بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و اثربخشی سازمانی پرستاران شاغل در مراکز
آموزشی درمانی خراسان جنوبی در سال 94
 229اصالح تغذیه وسالمت در طب سنتی ایرانی
 231تاثیر تدابیر طب سنتی بر تعریق کف دست

کبرا عابدیان کاسگری ،صفا مومنی بادله ،مهدی قانع ،سوری سلیمانی ،علی اکبر
بخشی ،رقیه سلیمانی لشکناری
علی اکبر بخشی ،کبرا عابدیان ،صفا مومنی بادله ،کوثر مومنی بادله ،رقیه
سلیمانی لشکنازی

