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ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻤﻲ در ﻛﺸﻒ ﻃﻐﻴﺎن

مقاالت فارسي سال 1931

1

ﻣنﻮچهﺮ ﻛﺮﻣﻲ(نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل)  ،حﻤﻴد سﻮري  ،ﻳداﻟه ﻣحﺮاﺑﻲ  ،ﻋﻠﻲ اﻛبﺮ حقدوست  ،ﻣحﻤد ﻣهدي
گﻮﻳﺎ  ،نﺎدر اسﻤﺎﻋﻴل نسب
پﻴش ﺑﻴنﻲ ﺑقﺎي ﺑﻴﻤﺎران ﻣبﺘال ﺑه سﺮطﺎن ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل ﻣﺮاجعه ﻛندده ﺑه ﻣﺮﻛز ام آراي ﻣهدﻳه هﻤﺎن ﺑﺎ
اسﺘفﺎده از ﻣدل پﺎراﻣﺘﺮي واﻳبل و ﺗعﻴﻴن قدرت فﺎﻛﺘﻮرهﺎي خطﺮ ﻣﻮثﺮ ﺑﺮ آن طﻲ سﺎﻟهﺎي 4831 -4831
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1

قدرت اﻟه روﺷنﺎﻳﻲ (نﻮﻳسنده اول)،اﻋظﻢ ﻛﻤﻴﺠﺎنﻲ ،ﻋبداﻟعظﻴﻢ صدﻳقﻲ پﺎﺷﺎﻛﻲ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل
(نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل )
ﺑﺮرسﻲ نﺘﺎﻳج هﻤبسﺘﮕﻲ سه روش ACGIH HALو  Strain Index، OCRA Indexﺑه ﻣنظﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ
رﻳسك اخﺘالالت اسﻜﻠﺘﻲ ﻋضالنﻲ اندام فﻮقﺎنﻲ
ﻣهدي ﻣحﻤدﻳﺎن ﻣسﺘﺎن آﺑﺎد ،ﻣﺠﻴد ﻣعﺘﻤدزاده ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل
ﺗﺄثﻴﺮ آرامسﺎزي پﻴشرونده ﻋضالنﻲ ﺑﺮ ﺷدت درد ﺑﻴﻤﺎران زن ﻣبﺘال ﺑه ﻣﻮﻟﺘﻴﭙل اسﻜﻠﺮوزﻳس :ﻳك ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ
ﺑﺎﻟﻴنﻲ
ﻋﻠﻲ ﺑﻴگ ﻣﺮادي ،آزاده ظفﺮي ،خداﻳﺎر ﻋﺸﻮندي ،ﻣهﺮدخت ﻣزده ،قدرت اﻟه روﺷنﺎﻳﻲ
ﺗعﻴﻴن ﻋﻮاﻣل ﻣﺮﺗبط ﺑﺮ ﻣﻴزان ﺑقﺎی ﺑﻴﻤﺎران ﻣبﺘال ﺑه سﺮطﺎن پسﺘﺎن ﻣﺮاجعه کننده ﺑه ﻣﺮکز درﻣﺎنی خﻴﺮیه
داراﻟﻴﺘﺎم ﻣهدیه هﻤدان
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جﻮاد فﺮدﻣﺎل (نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل )،ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎفﻲ ،ﻋبداﻟعظﻴﻢ صدﻳقﻲ پﺎﺷﺎﻛﻲ ،ﻣنﻮچهﺮ ﻛﺮﻣﻲ ،قدرت اﻟه
روﺷنﺎﻳﻲ
ﺑﺮرسی ﺑکﺎرگﻴﺮی اسﺘﺎنذاردهﺎی سﺎخﺘﺎر و فﺮآینذ ﻣﺮاقبت دارویی درﺑخش هﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﻜﻲ از
ﺑﻴﻤﺎرسﺘﺎنهﺎي هﻤدان در سﺎل 4831
اﻣﻴﺮ صﺎدقﻲ ،نﺎهﻴد ﻋظﻴﻢ زاده ،فﺎظﻤه چﺮاغﻲ ،ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕﻲ
ﺗحﻠﻴل ﺑﺎورهﺎی ﻣﺮﺗبط ﺑﺎ سالﻣت جنسی در ﺑﻴن زوجﻴن در آسﺘﺎنه ازدواج ﺑﺎ ﺑهﺮهﮕﻴﺮی از ﻣدل اﻋﺘقﺎد
ﺑهداﺷﺘی
ﻣﺠﻴد ﺑﺮاﺗی ،ﻋﻠﻴﺮضﺎ سﻠطﺎنﻴﺎن ،ﺷهﺮه اﻣدادي ،ﺑهﺎره ظهﻴﺮی فﺮد ،نفﻴسه ﺑﺮزگﺮ
ﺗﺎثﻴﺮ ﺑﺮنﺎﻣه آﻣﻮزﺷی ﺗﺮغﻴب رفﺘﺎرهﺎی جنسی ایﻤن در ﻣعﺘﺎدین ﻣﺮد ﺗحت پﻮﺷش ﻣﺮاکز ﺗﺮک اﻋﺘﻴﺎد ﺷهﺮ
هﻤدان :کﺎرﺑﺮد ﺗئﻮری رفﺘﺎر ﺑﺮنﺎﻣه ریزی ﺷده

5

ﺑﺎﺑک ﻣعﻴنی ،سﻴد ﻣحﻤد ﻣهدی هزاوه ای ،سعﻴد ﺑﺸﻴﺮیﺎن ،ﻋﻠﻴﺮضﺎ سﻠطﺎنﻴﺎن ،اﻣﻴﺮ ﻋبﺎس ﻣﻮسعﻠی،
وحﻴد کفعﻤی
روندهﺎي فصﻠﻲ و اﻟﮕﻮهﺎي قﺎﺑل ﺗﻮجﻴه در داده هﺎي نظﺎم ﻣﺮاقت ﺑﻴﻤﺎري ﻣننژﻳت :سندرم ﺗب و ﻋالئﻢ
نﻮروﻟﻮژﻳك

6

7

ﻣنﻮچهﺮ ﻛﺮﻣﻲ (نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل)،خبﺎث پژوهﻲ ،نﺎدر اسﻤﺎﻋﻴل نسب ،ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕﻲ ،ﻣحﻤد
فﺮﻳﺎدرس
اﻟﮕﻮي فﺸﺎر خﻮن ﺑﺎال و سهﻢ ﻣنﺘسب جﻤعﻴﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎري سﻜﺘه ﻣﻐزي ﻣﺮﺗبط ﺑﺎ فﺸﺎر خﻮن ﺑﺎال طﻲ
سﺎﻟهﺎي 4833 -4831
ﻣنﻮچهﺮ ﻛﺮﻣﻲ ،اﻋظﻢ ﺑﻲ درفش،جﻮاد فﺮدﻣﺎل ،جالل پﻮراﻟعﺠل  ،نﺎدر اسﻤﺎﻋﻴل نسب
ﻋﻮاﻣل ﻣﻮثﺮ ﺑﺮ ﻣصﺮف غذاهﺎي فﻮري در زنﺎن ﺑﺮ اسﺎس ﺗئﻮي ﺷنﺎخﺘﻲ اجﺘﻤﺎﻋﻲ

8
نﻮﺷﻴن ﺑﻴﺮانﻮندپﻮر ،اﻛﺮم ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺷﺎهنﺠﺮﻳنﻲ ،فﺮوزان رضﺎپﻮر ﺷﺎه ﻛالئﻲ ،ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕﻲ
ضﺮورت اندازه گﻴﺮي ﻣﻮاجهه در ﻣطﺎﻟعﺎت اپدﻣﻴﻮﻟﻮژي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ اسﺎس ﻣﺎﺗﺮﻳس ﻣﻮاجهه ﺷﻐﻠﻲ
3
ﻟﻴال ﻣالﻳﻲ پﻮر ،ﻣنﻮچهﺮ ﻛﺮﻣﻲ(نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل )

1
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ﺑﺮرسﻲ ﻣقﺎﻳسه اي ﺑﺮوز سﻴﻜﻠﻴن  4Dدر ﻛﻴﻜن پبالن و ﻛﺎرسﻴنﻮﻣﺎي سﻠﻮل سنﮕفﺮﺷﻲ دهﺎن ﺑه روش
اﻳﻤنﻮهﻴسﻮﺷﻴﻤﻲ
ﻣعصﻮﻣه زرگﺮان ،ﺷﻜﻮفه جﻤﺸﻴدي ،آذر ﺑﺮدران ،ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕﻲ ،ﻣهﺮنﺎز ﻋﻠﻲ خﺎنﻲ
ﺑﺮرسﻲ ﺗﺎثﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣدﻳﺮﻳت قند خﻮن ﻛﻮدﻛﺎن ﻣبﺘال ﺑه دﻳﺎﺑت

11

11

فﺎطﻤه چﺮاغﻲ ،سﻴده زهﺮه ﻣﺮﺗضﻮي ،فﺮﺷﻴد ﺷﻴسﺎﻳﻲ ،ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕﻲ
ﺗعﻴﻴن ﻛننده هﺎي ﻣﻴﺎن وﻋده هﺎي سﺎﻟﻢ ﺗﻮسط ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن  4ﺗﺎ  5سﺎﻟه ﺷهﺮ هﻤدان ﺑﺮ اسﺎ س
نظﺮﻳه ﺷنﺎخﺘﻲ اجﺘﻤﺎﻋﻲ)
اﻛﺮم ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺷﺎهنﺠﺮﻳنﻲ ،ﻣهنﺎز ﺷﺮﻳفﻲ ،سعﻴد ﺑﺸﻴﺮﻳﺎن ،ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕﻲ
ﺷﺎخص فﺸﺎر وضعﻴﺘی ﺑﺎ اسﺘفﺎده از روشLUBAو ﺷﻴﻮع اخﺘالالت اسکﻠﺘی ﻋضالنی در دندانﭙزﺷﻜﺎن
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زﻳنب ﺑﺎرونﻲ زاده ،ﻣﺠﻴد ﻣعﺘﻤد زاده،ﺷﺎهﻴن ﻛسﺮاﻳﻲ ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل
ﺗﺎثﻴﺮ ﺑﺮنﺎﻣه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣبﺘنﻲ ﺑﺮ ﻣدل اﻋﺘقﺎد ﺑهداﺷﺘﻲ در ﻛﺎهش اسﺘفﺎده از ﺗﻠفن هﻤﺮاه هنﮕﺎم رانندگﻲ
در ﺑﻴن رانندگﺎن ﺗﺎﻛسﻲ
ﺑﺎﺑك ﻣعﻴنﻲ ،فﺮوزاان ﺷﺎهﻜالﻳﻲ ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل ،ﻣخﺘﺎر سهﻴﻠﻲ زاد
ﻣقﺎﻳسه اﻋﺘبﺎر دو روش ﻣبﺘنﻲ ﺑﺮ پﺮوﺗﻜل و ﻣبﺘنﻲ ﺑﺮ قصد درﻣﺎن ﺑﺎ اسﺘفﺎده از ﺷﻴبه سﺎزي ﻣﻮنت ﻛﺎرﻟﻮ:
ﺗحﻠﻴل ثﺎنﻮﻳه ﻳك ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴنﻲ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران اسﻜﻴزوفﺮنﻲ در حضﻮر ﻋدم اجﺎﺑت از دوز ﻛﺎﻣل دارو.
ﻋﻠﻴﺮضﺎ سﻠطﺎنﻴﺎن ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻴﺮ فخﺮاﻳﻲ ،حسﻴن ﻣحﺠﻮب ،ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕﻲ ،ﺷﺎهﻴن آخﻮند زاده
راﺑطه ﻛﻴفﻴت زندگﻲ ﻛﺎري ﺑﺎ سطح ﻣﺸﺎرﻛت و اسﺘﺮس در ﻛﺎرﻛنﺎن ﻣﺮاﻛز ﺑهداﺷﺘﻲ درﻣﺎنﻲ.

16
ﻳداﻟه حﻤﻴدي ،ﻣﺮضﻴه ﻣﺮﺗضﺎﻳﻲ ،احﻤد حﻴدري پهﻠﻮان ،ﻋﻠﻴﺮضﺎ سﻠطﺎنﻴﺎن ،رﺷﻴد حﻴدري ﻣقدم
نقش اسﺘﺮس در آﻣﺎدگﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن واﺑسﺘﮕﻲ ﺑه ﻣﻮاد ﻣخدر ﺑﺮ ﻣبنﺎي ﻣدل اﻋﺘقﺎد ﺑهداﺷﺘﻲ.
17
ﺑﺎﺑك ﻣعﻴنﻲ ،سﻴد ﻣهدي هزاوه اي ،رضﺎ ﺷهﺮآﺑﺎدي ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل ،سعﻴد دﺷﺘﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣدل ﺑﺎروري ﺷهﺮ هﻤدان در سﺎل  4838ﺑﺎ اسﺘفﺎده از ﺗحﻠﻴل ﻣسﻴﺮي.
1
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ﻣعصﻮﻣه ﻣهدي اخﮕﺮ ،ﻋﻠﻴﺮضﺎ سﻠطﺎنﻴﺎن ،حسﻴن ﻣحﺠﻮب ،ﻣنﻮچهﺮ ﻛﺮﻣﻲ
ﺑﺮرسﻲ ﻣدت زﻣﺎن ﺗنﺘظﺎر ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺮوﻣﺎﻳﻲ و ﻋﻠل ﻣﺮﺗبط ﺑﺎ آن در ﻣﺮﺗﺠعه ﻛنندگﺎن ﺑه اورژانس ﻳك
ﺑﻴﻤﺎرسﺘﺎن دانﺸﮕﺎهﻲ.
ﻣﺮﻳﻢ ﻣدي نﺸﺎط ،قدرت اﻟه روﺷنﺎﻳﻲ ،ﺑهﺮوز ﻋظﻴﻤﻲ ،اﻛﺮم نﻴﻜنﺎم
ﻣقﺎﻳسه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣدل ﻛﺎﻛس و روش  kنزدﻳﻜﺘﺮﻳن هﻤسﺎﻳﮕﻲ در ﺗخﻤﻴن ﺑقﺎي ﺑﻴﻤﺎران پﻴﻮند ﻛﻠﻴه
جﻮاد فﺮدﻣﺎل ،طﺎهﺮه اﻣﻴدي ،جالل پﻮراﻟعﺠل ،قدرت اﻟه روﺷنﺎﻳﻲ (نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل )
ﻛﺎرﺑﺮد ﻣدل ﺑزنﻒ در ﺗحﻠﻴل رفﺘﺎر خﻮد درﻣﺎنﻲ در ﺑﻴن ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ نﻮع دو ﺷهﺮ ﻛﺮﻣﺎنﺸﺎه در سﺎل
4838
قدرت اﻟه روﺷنﺎﻳﻲ
سبك زندگﻲ رانندگﺎن ﺑه ﻋنﻮان فﺎﻛﺘﻮر انسﺎنﻲ در وقﻮع خﻮادث رانندگﻲ ﺷهﺮ هﻤدان.

5
ﺷﻴﺮﻳن گﺮجﻴﺎن ،ﻣسعﻮد خداوﻳسﻲ ،روﻳﺎ اﻛﻤﻴنﻲ ،ﻋﻠﻴﺮضﺎ سﻠطﺎنﻴﺎن ،فﺮوزان رضﺎپﻮر ﺷﺎهﻜالﻳﻲ
ﺑﺮرسﻲ روند ﻣﻴزان ﺑﺮوز ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك ﺑه سﺮخك در اﻳﺮان و ﻋﻮاﻣل ﻣﻮثﺮ ﺑﺮ آن  :ﻣدل دو جﻤﻠه اي ﻣنفﻲ
آﻣﻴخﺘه.
6

7

نسﺮﻳن ﺷﻴﺮ ﻣحﻤدي ،ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕﻲ(نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل )  ،حسﻴن ﻣحﺠﻮب ،ﻣنﻮچهﺮ ﻛﺮﻣﻲ ،اﻋظﻢ
صبﻮري
راﺑطه ﺑﻴن ویژگیهﺎی رهبﺮي خدﻣﺘﮕزار سﺮپﺮسﺘﺎران و رضﺎیت ﺷﻐﻠی پﺮسﺘﺎران ﻣﺮاکز آﻣﻮزﺷی
درﻣﺎنی دانﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم پزﺷکی وخدﻣﺎت ﺑهداﺷﺘی هﻤدان.

2

8

اﻣﻴﺮصﺎدقی،ﻋسکﺮگهﺮﻟﻮ ارکﻮاز ،ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕی ،فﺎطﻤه چﺮاغی
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣل خطﺮ نﺎراحﺘﻲ هﺎي اسﻜﻠﺘﻲ -ﻋضالنﻲ ﺑﺎ اسﺘفﺎده از روش  ROSAو اجﺮاي ﺑﺮنﺎﻣه ﻣداخﻠه
گﺮ ارگﻮنﻮﻣﻲ در ﺑﺎنك سﭙه.
اﻳﻤﺎن نصﻴﺮي ،ﻣﺠﻴد ﻣعﺘﻤد زاده ،رسﺘﻢ گل ﻣحﻤدي ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل
ﺗﺄثﻴﺮ آﻣﻮزش رفﺘﺎر ﺗﻐذﻳه ای ﺑه ﻣﺎدران ﺑﺮ ﻋﺎدات غذاﻳﻲ کﻮدکﺎن نﻮپﺎی ﻣهدهﺎی کﻮدک
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ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕی  ،طﻴبه حسن طهﺮانی  ،فﺎطﻤه چﺮاغی ،ﺷهنﺎز صﻠﻮاﺗی قﺎسﻤی
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣل ﺑﻮدن و گﻮﻳﺎﻳﻲ جﻐﺮافﻴﺎﻳﻲ نظﺎم ﻣﺮاقبت ﺑﻴﻤﺎري هﭙﺎﺗﻴت ب طﻲ سﺎل هﺎي -4835
 4831در اسﺘﺎن هﻤدان :ﻣﺮور ﺗحﻠﻴل ﻣطﺎﻟعﺎت ﻣﻮچﻮد
ﻣنﻮچهﺮ ﻛﺮﻣﻲ (نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل)،ﻋﻠﻴﺮضﺎ سﻠطﺎنﻴﺎن ،جالل پﻮراﻟعﺠل
ﻋﻮاﻣل ﻣﺮﺗبط ﺑﺎ قصد رفﺘﺎرهﺎی جنسی ایﻤن در ﺑﻴن ﻣعﺘﺎدان ﻣﺮد ﺗحت پﻮﺷش ﻣﺮاکز ﺗﺮک اﻋﺘﻴﺎد ﺷهﺮ
هﻤدان ﺑﺮ اسﺎس ﺗئﻮری رفﺘﺎر ﺑﺮنﺎﻣه ریزی ﺷده در سﺎل 4831
راﺑطه ﺑﻴن سبک رهبﺮي خدﻣﺘﮕزار سﺮپﺮسﺘﺎران و رضﺎیت ﺷﻐﻠی پﺮسﺘﺎران
اﻣﻴﺮ صﺎدقی ،ﻋسکﺮ گهﺮﻟﻮ ارکﻮاز  ،فﺎطﻤه چﺮاغی  ،ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕی
ارﺑﺎط هﻮش اخالقﻲ پﺮسﺘﺎران ﺑﺎ رضﺎﻳت ﺑﻴﻤﺎران از ﻣﺮاقبت هﺎي پﺮسﺘﺎران
ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕﻲ ،فﺮﺷﻴد ﺷﻤسﺎﻳﻲ ،زهﺮا ﻣﻴﺮ صﺎدقﻲ،
نقش سالﻣت ﻣعنﻮي و حﻤﺎﻳت اجﺘﻤﺎﻋﻲ در پﻴش ﺑﻴنﻲ ﻛﻴفﻴت زندگﻲ پﺮسﺘﺎران
ﺑﺎﺑك ﻣعﻴنﻲ ،سعﻴد ﺑﺸﻴﺮﻳﺎن ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل
و اجﺮاي ﺑﺮنﺎﻣه ROSAارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣل خطﺮ نﺎراحﺘﻲ هﺎي اسﻜﻠﺘﻲ -ﻋضالنﻲ ﺑﺎ اسﺘفﺎده از روش
ﻣداخﻠه گﺮ ارگﻮنﻮﻣﻲ در ﺑﺎنك سﭙه
اﻳﻤﺎن نصﻴﺮي ،ﻣﺠﻴد ﻣعﺘﻤد زاده ،رسﺘﻢ گل ﻣحﻤدي ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل
رﺗبه ﺑندي و خﻮﺷه ﺑندي اسﺘﺎن هﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اسﺎس ﺷﺎخص هﺎي زﻳج حﻴﺎﺗﻲ ﻣنﺎظق روسﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ
اسﺘفﺎده از روش هﺎي چند ﻣﺘﻐﻴﺮه آﻣﺎري
قدرت اﻟه روﺷنﺎﻳﻲ ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل (نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل) ،ﻣنﻮچهﺮﻛﺮﻣﻲ
فﺎکﺘﻮرهﺎی پﻴش ﺑﻴنی کننده قصد رفﺘﺎرهﺎی ایﻤنی جنسی در ﺑﻴن ﻣعﺘﺎدان ﻣﺮد ﺗحت پﻮﺷش ﻣﺮاکز
ﺗﺮک اﻋﺘﻴﺎد ﺷهﺮ هﻤدان :کﺎرﺑﺮد ﺗئﻮری رفﺘﺎر ﺑﺮنﺎﻣه ریزی ﺷده
ﺑﺎﺑک ﻣعﻴنی ،سﻴد ﻣحﻤد ﻣهدی هزاوه هﺎی ،ﻋﻠﻴﺮضﺎ سﻠطﺎنﻴﺎن
ﺑﺮرسی ﺗﺎثﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣبﺘنی ﺑﺮ ﻣدل اﻋﺘقﺎد ﺑهداﺷﺘی ﺑﺮ رفﺘﺎرهﺎی پﻴﺸﮕﻴﺮی کننده از ﺑﻴﻤﺎری ﺗب ﻣﺎﻟت
در داﻣداران سنﺘی ﻣنﺎطق روسﺘﺎیی اسﺘﺎن هﻤدان
زهﺮا اسکندری ،سعﻴد ﺑﺸﻴﺮیﺎن ،ﻣﺠﻴد ﺑﺮاﺗی ،ﻋﻠﻴﺮضﺎ سﻠطﺎنﻴﺎن
ﺑﺮرسی ﺷﻴﻮع دردهﺎی اسکﻠﺘی -ﻋضالنی قﺎﻟی ﺑﺎفﺎن زن و ارﺗبﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻴزان روﺷنﺎیی در کﺎرگﺎه هﺎی
قﺎﻟی ﺑﺎفی ﺷهﺮسﺘﺎن ﺑﻴﺠﺎر
رسﺘﻢ گل ﻣحﻤدی ،حﻤﻴﺮا ﻋﻠی زاده ،ﻋﻠﻴﺮضﺎ سﻠطﺎنﻴﺎن

همبستگی سبک رهبری با مشخصات فردی مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان در سال
 ،علی بیکمرادی ،یداله حمیدی  ،علیرضا سلطانیان فاطمه عبدی
بررسي عوامل خطر مؤثر بر پیامد توام پرفشاري خون و چاقي با استفاده از مدلهاي رگرسیون لجستیک
چند سطحي چند متغیره
سپیده قلی زاده ،عباس مقیم ببیگی(نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل) ،جالل پورالعجل ،محمد علی خواجه ئیان ،فاطمه
بهرامیان
ﺑﺮآورد فﺎصﻠه اطﻤﻴنﺎن ﺑﺮای نسبت هﺎی نزدیک ﺑه صفﺮ و یک :یک ﻣطﺎﻟعه ثﺎنﻮیه ﻣدل سﺎزی
سحﺮ حﻤزه ،ﻋﻠﻴﺮضﺎ اسﻠطﺎنﻴﺎن(نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل) ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل
ﺑﺮرسی ﺗﺎثﻴﺮ آﻣﻮزش هﻮش هﻴﺠﺎنی ﺑﺮ ﻣبنﺎی ﺗئﻮری حﻤﺎیت اجﺘﻤﺎﻋی در کﺎهش اسﺘﺮس درک ﺷده و
ارﺗقﺎء ﻣهﺎرت هﺎی ارﺗبﺎطی دانش آﻣﻮزان پسﺮ ﻣقطع دﺑﻴﺮسﺘﺎن ﺷهﺮ هﻤدان
نﺮگس نﻮری ،ﻋﻠی قﻠعه ایهﺎ ،ﺑﺎﺑک ﻣعﻴنی ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل
راﺑطه ﺑﻴن رضﺎیت ﺷﻐﻠی و فﺮسﻮدگی ﺷﻐﻠی پﺮسﺘﺎران
اﻣﻴﺮ صﺎدقی ،ﻣﺠﻴد ﺷﺎدی ،ﻋبﺎس ﻣقﻴﻢ ﺑﻴﮕی

تاثیر برنامه خود مدیریتی سبک زندگی سالمت محور بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت مبتالیان به
بیماری ایسکمیک قلبی :یک مطالعه کارآزمایی بالینی
رویا امینی ،مریم رجبی ،افسر امیدی ،علیرضا سلطانیان ،مهدی اسمعیلی
بررسی مهارتهای ارتباطی پرستاران با مادران و کودکان بستری حین انجام مراقبتهای پرستاری در
بخشهای کودکان
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ﺑﺮرسی رفﺘﺎر ﺗﻐذیه هﺎی و ﻋﻮاﻣل پﻴش ﺑﻴنی کننده آن ﺑﺮب اسﺎس اﻟﮕﻮی ارﺗقﺎء سالﻣت پندر در زنﺎن ﺑﺎ
وزن ﺑﺎال ﻣﺮاجعه کننده ﺑه دذﻣﺎنﮕﺎه هﺎی ﺑﻴﻤﺎرسﺘﺎن فﺎطﻤﻴه ﺷهﺮ هﻤدان
ﻣسعﻮد خداویسی ،افسﺮ اﻣﻴدی ،ﺷﻴﻤﺎ فﺮخی ،ﻋﻠﻴﺮضﺎ سﻠطﺎنﻴﺎن
ﺑﺮرسی ﺗﺎثﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣهﺎرت ﺗهﺎی ارﺗبﺎطی در زنﺎن ﻣﺮاجعه کننده ﺑه ﻣﺮاکز ﺑهداﺷﺘی درﻣﺎنی ﺷهﺮ ﺑهﺎر
ﺑﺎ اسﺘفﺎده از ﺗئﻮری حﻤﺎیت اجﺘﻤﺎﻋی در افزایش رضﺎیﺘﻤندی زنﺎﺷﻮیی زوجﻴن
ﺑﺎﺑک ﻣعﻴنی ،اکﺮم کﺮیﻤی ﺷﺎهنﺠﺮینی ،ﻋﻠﻴﺮضﺎ سﻠطﺎنﻴﺎن ،زهﺮا وﻟی پﻮر
کﺎرﺑﺮد ﻣدل هﺎی دوز -پﺎسخ در ﺗعﻴﻴن دوز ﻣﻮثﺮ جﺎذی خﺎکسﺘﺮ اسﺘخﻮان در حذف فﻠﻮراید از ﻣحﻠﻮل آب
آﺷﺎﻣﻴدنی
سﺎرا زﺑﺮجدی( ،نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل)،جﻮاد فﺮدﻣﺎل ،قﺮﺑﺎن ﻋسﮕﺮی
حذف رنگ ﻣﺘﻴﻠن ﺑﻠﻮ از فﺎضالب صنﺎیع نسﺎجی در فﺮآیند ازن زنی کﺎﺗﺎﻟﻴزوری ﺑﺎ کﺎﺗﺎﻟﻴست نﻮظهﻮر
پﺎﻣﻴس اصالح ﺷده ﺑﺎ نﻴﺘﻴﺮیت ﻣنﻴزیﻢ
قﺮﺑﺎن ﻋسﮕﺮی ،سﻤﻴه اکبﺮی ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل ،حﻠﻴﻤه اﻟﻤﺎسی
ﺑﺮرسی ﻣﺮاقبت هﺎی دهﺎن و دندان و ﻣﻮانع ﻣﺮﺑﻮط ﺑه آن در زنﺎن ﺑﺎردار ﺷهﺮ هﻤدان
فﺮزانه ﺑﻴﺎت ،اکﺮم کﺮیﻤی ﺷﺎهنﺠﺮینی ،سعﻴد ﺑﺸﻴﺮیﺎن ،جﻮاد فﺮدﻣﺎل

تأثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس برشاخص های فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری
کاتتر وریدی در کودکان خردسال :یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور
علی بیکمرادی  ،معصومه خالق وردی  ،فاطمه چراغی ایرج صدیقی  ،علیرضا سلطانیان
بررسی تاثیر مشاوره بر عملکرد جنسی زنان پس از زایمان در زنان نمراجعه کننده به مراکز بهداشتی
درمانی شهر همدان در سال 1332
زهرا حزبیان ،بتول خداکرمی ،پریسا پارسا ،جواد فردمال
کاربرد مدل ناپارامتری لوگ -نرمال بر ساختار ناتوانی :برای پیش بینی متاستازسرطان پستان
مرتضی حاجزحسینی ،پیام امینی ،مریم شهدوست ،جواد فردمال ٭ ،عبدالعظیم صدیقی پاشاکی
امکان سنجی استفاده از منابع داده های بالینی و غیر بالینی در نظام مراقبت سندرومیک آنفوالنزا :به
کارگیری رویکرد تجزیه تحلیل همبستگی
کبری جعفری ،منوچهر کرمی(نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل) ،علیرضا سلطانیان ،نادر اسماعیل نسب
تعیین رابطا آلودگی هوا و مرگ به علت بیماری خای قلبی -عروقی و تنفسی در کالن شهر تهران :به
کار گیری مدل GLARMA
سارا شریفی ،منوچهر کرمی(نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل) ،نادر اسماعیل نسب ،قدرت اله روشنایی ،حسین فرسان
بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب در پرستاران بیمارستان های لرستان
محمد بابامیری ،بابک معینی ،حجت طهماسیب ،قدرت اله روشنایی ،مجید براتی
میزان رعایت كدهاي اخالقي حرفه مامایي در دانشجویان مامایي و برخي عوامل مرتبط با آن
سیده زهرا معصومی ،فائقه گل علیزادگان ،قدرت اله روشنایی
پیشبینی بقای عاری از بیماری مبتالیان به سرطان تیروئید و تعیین عوامل موثر بر آن طی سالهای 1331
تا 1331
جواد فردمال ،ابراهیم غفاری ،سید رسول زکوی ،قدرت اله روشنایی(نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل)،نیلوفر جوانروح
بررسی تاثیر مداخالت حرکتی بر کیفیت زندگی کاری آرایشگران زن مبتال به بیماری وریدهای
واریسیس شهر همدان
رشید حیدری مقدم ،محمد بابالمیری ،قدرت اله روشنایی ،شیوا رستگاری ،اقبال زند کریمی
کیفیت زندگی همسران جانبازان قطع عضو شهرستان همدان
آراده نادری ،شیما صدیقی ،قدرت اله روشنایی٭ ،محمد احمد پناه ،فرشاد رستم پور ،زهرا اسدی
اثر بخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتارها برنامه ریزی شده در پیشگیری و کاهش مصرف
دخانیات در دانشجویان
یدالع فتحی ،بابک معینی ،امیر علی بازوند ،محجید برایت ،قدرت اله روشنایی
بررسی همه گیری شناختی سندرم شبه آنفوالنزا :توصیف موارد گزارش شده به نظام مراقبت دیده ور
آنفوالنزا در استان همدان طی سال های  1332و 1333
منوچهر خندابی ،منوچهر کرمی ،قدرت اله روشناایی ،فرید عزیزی جلیالن ،سید جالل بطحای ،حسین
عرفانی
مقایسه تاثیر روغن گل مغربی و ویتامین  Eبر سندرم پیش از قائدگی
سیده زهرا معصومی ،آرش خلیلی ،فاطمه دلفروز ،جواد فردمال
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تاثیر بنامه های آموزشی مبتنی بر سازه های تئوی شناختی اجتماعی بر ارتقاء رفتارهای تغذیه ای زنان
باردار شهر تبریز
سعید بشیریان ،مطهره جلیلی ،اکرم کریمی شاهنجرینی ،علیرضا سلطانیان ،مجید براتی
تاثیر مداخالت برنامه ای ریزی شده پرستاری بر پیشگیری از ایجاد اححتباس حاد ادراری پس از
کانتیراسیون قلبی :یک کارآزماییی بالینی
مهناز خطیبیان ،محمد رضا سطوتی ،محسن صلواتی ،علیرضا سلطانیان
بررسی تاثیر آموزش به روش  TEACH BACKبر کیفیت زندگی در بیماران ممبتال به انفارکتوس
میوکارد در سال  1334در شهر همدان :یک مطالعه کارآزمایی باالینی
محسن صلواتی ،مهناز خطیبیان  ،علیرضا سلطانیان
تعیین عوامل موثر بر زمان عود در بیماران مبتال به اختالل دو قطبی نوع یک با استفاده از مدل
شکنندگی
سودابه وجدانی آرام ،جواد فردمال ،قدرت اله روشنایی(نﻮﻳسنده ﻣسئﻮل) ،رویا نجفی وثوق ،حسی
محجوب ،علی قلعه ایها
بررسی تاثیر پیگیری تلفنی پرستار بر خود کارآمدی زنان مبتال به دیابت نوع دو
ناهید محمدی ،افسر امیدی ،رویا سلیمانی ،قدرت اله روشنایی
ارزیابی نیروي وارد بر کمر هنگام جابهجایی دستی بار به روش  Utahدر کارگران ساختمان سازي
شهرستان همدان در سال  :1334یک گزارش کوتاه
جواد ترکمان ،مجید معتمد زاده ،سید قوام الدین عطاری ،قدرت اله روشنایی
ارتباط بین رفتارهاي خودمراقبتی و كیفیت زندگی در بیماران مبتال به پرفشاري خون مراجعهكننده به
مراكز جامع سالمت شهر همدان
شایسته بارامی ،یداله فتحی ،سمانه محمدی نسب ،مجید براتی ،یونس محمدی
بررسی تاثیر آموزش به روش گروه همتا بر خودکارآمدی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس :یک
کارآزمایی بالینی
ناهید محمدی ،فاطمه تکرلی ،مسعود خداویسی ،علیرضاا سلطانیان
بررسی همبستگی سالمت عمومی و سالمت معنوی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان در
سال 1333
مسعود خداویسی ،مولود بیات ،رویا امینی ،قدرت اله روشنایی
بررسی تاثیر برنامه تنظیم ساعتی مصرف مسکن بر کیفیت خواب و تغییرات رفتاری کودکان پس از
جراحی :یک مطالعه کارآزمایی بالینی
سعیده الماسی ،طیبه حسن طهرانی ،قدرت اله روشناییی ،فتح اله بهنود ،آرش خلیلی ،فاطمه چراغی
اثربخشی مدل فرانظری بر انجام رفتارهای مناسب تغذیهای پیشگیری کننده از بروز بیماریهای قلبی-
عروقی :کار آزمایی شاهددار تصادفی سازی شده
ابراهیم شکیبا ,سارا شاهآبادی ,سید محمدمهدی هزاوه ای ,محمدرضا سعیدی... ,

مقاالت فارسی سال 1937

1

تعیین کننده های خشونت اجتماعی خشونت علیه زنان باردار توسط همسر در شهرستان همدان در سال
1333
بابک معینی،خدیجه عزتی رستگار ،یداله حمیدی ،مژگان حسینی ،علیرضا سلطانیان
تأثير مشاوره براساس الگوي شادکامي فوردايس بر اضطراب زنان مبتال به سقط خودبه خودي

9

4

فاطمه شبيري  ،بتول خداکرمي ،عليرضا سلطانيان ،حسين محققي ،
بررسي ويژگيهاي جمعيتشناختي و باليني سندرم گيلنباره در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان فرشچيان
استان همدان
سارا رمضان جماعت ،مهردخت مزده ،نسيم کريمي ،قدرتاله روشنايي جواد فردمال

3

5

با استفاده از مدل ريسكهاي رقابتي  AIDS/HIVتعيين عوامل موثر بر علل مرگ مبتاليان به
راضيه ايماني ،قدرت االه روشنايي  ،جالل پورالعجل ،ليال ماليي پور
استفاده از مدل مارکوف پنهان در پيشبيني موارد جديد سل در استان همدان بر اساس اطالعات موارد ثبت
شده

6

طي ها سال ي 4831 – 49
قدرت اله روشنايي ،علي ظهيري

7

بررسي عملكرد دانشآموزان هميار پليس در مقايسه با ساير دانشآموزان مدارس شهر همدان در خصوص
پيشگيري از آسيبهاي ناشي از حوادث ترافيكي
فروزان رضاپور شاه کالئي ،وحيد رعنايي  ،سيد محمد مهدي هزاوه اي ،جواد فردمال

8

رفتارهاي غربالگري سرطان پروستات و باورهاي مرتبط با آن در بين مردان  05تا  05ساله شهر همدان :ارزيابي
تهديد و مقابله
وحيد خسروي  ،بابک معيني ،مجيد براتي ،يونس محمدي

3

تأثير آموزش برنامه ريزي شده بر خودکارآمدي بيماران مبتال به پرفشاري خون :يک مطالعۀ کارآزمايي باليني
ااکبر رهنما ،مرتضي شمسي زاده محسن صلواتي ،يونس محمدي  ،ناهيد صاحب اختياري
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