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 : مقاالت

سایر  ایندکس نام مجله فارسی انگلیسی سال چاپ عنوان مقاله 

 مجالت

نویسنده 

 چندم

بررسی تأثیر ماساژ اس اس بی ام بر در دشانه بیماران مبتال  1

 به سکته مغزی

 ISC-Iranmedex magiran توانبخشی *  19تابستان 

Copernicus… 
نویسنده  

9 

بررسی تأثیر ماساژ به روش استروک سطحی بر درد شانه  2

 و عملکرد دست بیماران مبتال به سکته مغزی

 

 Scopus,CINAHL,DOAJ حیات *  19تابستان 

IMEMR,Index 

COPERNICUS,ISC,SID 

نویسنده  

9 

3 Role of health promoting behaviors in 

control of anxiety and stress in patients 

with hypertension 

Decembe

r  2013 

*  Arya 

Atherosclerosis 

PubMed - ISC- isi, Scopus…   نویسنده

4 

4 Special Olympics and down syndrome: 

the investigate of self efficacy and 

interpersonal dependency 

July 2012 *  Advances in 

environmental 

biology 

Scopus   نویسنده

2 

5 The Effect of SSBM Massage on Anxiety 

and Fatigue of Patients 

with Multiple Sclerosis 

July      

2014 

*  Applied 

Environmental 

and Biological 

Sciences 

Thomson Reuters, Elsevier, 

Thomson Gale, CABI, EBSCO 

HOST 

نویسنده  

9 

تأثیر ماساژ درمانی بر كیفیت خواب بعد از عمل بررسی       6

 بیماران تحت جراحی حیوند عروق  كرونر

فصلنامه پرستاری قلب و  *  12تابستان 

 عروق

ISC-Iranmedex magiran 

Sid…. 
نویسنده  

4 

بررسی تأثیر ماساژ به روش اس اس بی ام بر اضطراب  7

  بیماران سکته مغزی

پژوهشی  -مجله علمی *  12زمستان 

 شهركرد

ISC-Iranmedex magiran 

Sid…. 
نویسنده  

9 
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بررسی تأثیر ماساژ درمانی بر تنش عضالنی و احساس   8

آرامش  بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق  

 كرونر

پژوهشی  -مجله علمی *                  12زمستان 

 شهركرد

ISC-Iranmedex magiran 

Sid…. 
نویسنده  

4 

بررسی تأثیر نرم افزار آموزشی طراحی شده در زمینه     9

اصول و فنون عملی پرستاری بر یادگیری مهارتهای 

 عملی دانشجویان پرستاری

پژوهشی  -مجله علمی *  19بهار 

 شهركرد

ISC-Iranmedex magiran 

Sid…. 
 5نوسنده  

زمینه بررسی تأثیر نرم افزار آموزشی طراحی شده در    11

اصول و فنون بر یادگیری مهارتهای عملی دانشجویان 

 پرستاری و مامایی

مجله توسعه آموزش در  *  19زمستان 

 علوم پزشکی

ISC-Iranmedex magiran 

Sid…. 
نویسنده  

9 

مقایسه تأثیر ارزشیابی عملی ساختار یافته عینی با نظارت  11

دانشجویان مستقیم و غیر مستقیم بر اضطراب امتحان 

 پرستاری

 ISC-Iranmedex magiran مجله آموزش پرستاری *  14تابستان 

Sid…. 
نویسنده 

6 

بررسی تأثیر آموزش الکترونیک و سرویس پیام كوتاه بر   12

میزان هموگلوبین گلیکوزیله، اضافه وزن بین جلسات و 

 فشارخون بیماران دیابتی تحت درمان با همودیالیز

مجله دانشکده پرستاری  *  14تابستان 

 ارومیه

ISC-Iranmedex magiran 

Sid…. 
نویسنده 

5 

آموزش )چهره به چهره و  وهیدو ش ریتاث سهیمقا 13

 اضطراب و استرس ،ی( بر افسردگیکیالکترون

به سرطان پستان انیمبتال  

ان های پست مارییب ۀفصلنام *  14تابستان 

 ران،یا

ISC-Iranmedex magiran 

Sid…. 
نویسنده  

7 

14 Is sleep quality in patient with multiple 

sclerosis associated with  

restless legs syndrome? 

June 

2017  

 

*  Shiraz E medical 

journal 

Scopus, Embase  سندهینو 

4 

 یزندگ تیفیبر ك یکیآموزش الکترون ریتأث یبررس 15

یمبتال به سکته مغز مارانیب  

مجله علمی پژوهشی  *  16بهار 

 سالمت و مراقبت اردبیل

ISC-Iranmedex, magiran 

Sid.… 
نویسنده  

9 
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16 Performance of ICU Nurses in Providing 

Respiratory Care 

October, 

2017 

*  Iranian Journal of 

Nursing and 

Midwifery Research 

PubMed- Scopus   نویسنده

2 

17 The barriers to the prevention of 

ventilator‐associated pneumonia from the 

perspective of critical care nurses: A 

qualitative descriptive study 

Decembe

r 2017 

  Journal of clinical 

nursing 

ISI, PubMed, Scopus   نویسنده

9 

18 Quality of Life in Different Chronic 

Diseases and Its Related Factors 

2017 *  International Journal 

of Preventive 

Medicine 

ISI, PubMed, Scopus, Embase   نویسنده

9 

19 The Effect of an Oral Care Program on 

Prevention of Ventilator-Associated 

Pneumonia in Patients in the Intensive 

Care Unit: A Randomized Controlled 

Trial 

Apr 2018 *  Iranian Journal of 

Nursing and 

Midwifery Research 

PubMed Scopus   نویسنده

9 

21 The Effects of Aloe vera‑Peppermint 

(Veramin) Moisturizing Gel 

on Mouth Dryness and Oral Health among 

Patients Hospitalized in 

Intensive Care Units: A Triple‑Blind 

Randomized Placebo‑Controlled 

Trial 

May 

2018. 

*  Journal of Research 

in Pharmacy 

Practice 

ISI- PubMed   نویسنده

9 

 مارانیبرنامه جامع مراقبت از دهان بر بهداشت دهان ب ریتأث 21

 ژهیمراقبت و بخشهاي بستري در

مجله علمی پژوهشی سالمت  *  79تابستان 

 و مراقبت اردبیل 

ISC-Iranmedex magiran 

Sid 
 سندهینو 

9 

22 Health‑Promoting Lifestyle Practices 

among Patients with Chronic 

Diseases and Its Related Factors 

Decembe

r 2018 

*  Social Health and 

Behavior 

نویسنده   

 مسئول

23 Maternal-fetal emotional relationship 

during pregnancy, its related factors and 

outcomes in Iranian pregnant women: 

a panel study protocol 

2018 *  Reproductive Health ISI, PubMed, Scopus, Embase  سندهینو 

9 

24 Health-Promoting Lifestyle: 

A Considerable Contributing 

2018 *  American Journal of 

Lifestyle Medicine 

 

ISI, PubMed, Scopus, Embase 
نویسنده  

 سوم
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 و ... ها، کنفرانس هامقاالت منتشر شده در همایش -د

کنگره  عنوان مقاله 

دانشگاه

 ی

کنگر

 ه ملی

کنگره 

بین 

 المللی

محل  عنوان کنگره یا همایش

 برگزاری 

 تاریخ ارائه 

 88فروردین  اصفهان ایران ملی استروک كنگره اولین   *  چالشها و استراتژیهای مرتبط با زندگی بعد از سکته مغزی 1

2 

 

 ایران ملی استروک كنگره اولین   *  زندگی بعد از سکته مغزی، درک و تجربه زیسته مبتالیان به سکته مغزی
 

 اصفهان
 

 88فروردین 

-17 تهران اولین كنگره اخالق در پرستاری  *  حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیمار و نقش پرستارانآگاهی از  3

16/11/89 

 

-17 تهران ولین كنگره اخالق در پرستاریا  *  بررسی نظرات پرستاران نسبت به منشور حقوق بیماران 4

16/11/89 

 

 22/9/91-24 اصفهان همایش سراسری استروک پنجمین  *  نقش تغذیه و خطر ابتال به سکته مغزی 5

 22/9/91-24 اصفهان پنجمین همایش سراسری استروک  *  ماساژ راهی برای كاهش درد شانه بیماران مبتال به سکته مغزی 6

7 Every  day life lessons after stroke: An Iranian prespective  *  22/9/91-24 اصفهان پنجمین همایش سراسری استروک 

Factor to Quality of Life in 

Patients With Hypertension 

25 The Relationship of Respecting Inherent 

Dignity with Anxiety, 

Depression, Stress and Quality of Life in 

Patients with Heart Failure 

2019 *  Shiraz E medical 

journal 

     Scopus, Embase   نویسنده

 مسئول
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-27 تهران چهارمین كنگره سراسری ضایعات نخاعی   *  روی یبوست افراد ضایعات نخاعیتأثیر ماساژ شکمی  8

25/11/91 

-27 تهران چهارمین كنگره سراسری ضایعات نخاعی  *  ماساژ راهی مؤثر برای بهبود خلق افراد ضایعات نخاعی 9

25/11/91 

-27 تهران چهارمین كنگره سراسری ضایعات نخاعی  *  اجتماعی در افراد با ضایعات نخاعیارتباط بین خلق و حمایت       11

25/11/91 

بررسی دیدگاه پرستاران در رابطه با موانع ایفای نقش مشاوره ای پرستاران جهت ارتقا  11

 سالمت زنان مبتال به سرطان پستان

 2/12/91-4 تهران هشتمین كنگره بین المللی سرطان پستان *  

 2/12/91-4 تهران هشتمین كنگره بین المللی سرطان پستان *   ماساژ درمانی  راهی كارا برای ارتقاء سطح ایمنی در زنان مبتال به سرطان سینه         12

        

13 The role of Nurses in improving quality of life for clients 

with Allergic Rhinitis 

 1/12/91-3 تهران كنگره بین المللی آسم و آلرژی *  

آموزش مشاركتی استراتژی دستیابی به تلفیق آموزش اصول اخالقی و مهارتهای  14

 ارتباطی در آموزش گروه پزشکی

 5/12/91 تهران سومین كنگره سالیانه اخالق  در آموزش  * 

 5/12/91 تهران سالیانه اخالق  در آموزشسومین كنگره   *  كدهای اخالق در آموزش مامایی چیست؟ 15

 6/12/91-7 قزوین سمینار دو روزه دیابت   * یا دیابت باعث كاهش و فقدان حس شنوایی می شود؟آ 16

 95/92/19-97 اصفهان         همایش آسیبهای اجتماعی  *  شکالت و آسیبهای اجتماعی زنان سرپرست خانوادهم       17

 4/2/1392و3 قزوین همایش ملی سالمت مادران  *  بر منزل جهت ارتقا سالمت مادران در دوران بارداریپرستاری مبتنی  18

 4/2/1392و3 قزوین همایش ملی سالمت مادران  *  نگاهی بر استراتژی های سازمان جهانی بهداشت برایی دستیابی به ارتقا سالمت مادران 19

21 The role of nurse in improve quality of life in women with breast 

cancer in pregnancy 

 MAY 2-1 شیراز انایر زنان سالمت المللی بین سمینار اولین *  

2013 



7 
 

 9/9/92-11 تهران هشتمین كنگره سراسری طب اورژانس  *  كنترل درد در بخش اورژانس 21

 21/9/92-22 تهران توانبخشی سالمندان اولین كنگره سراسری  *  ارتباط ترس از سقوط با كیفیت زندگی سالمندان 22

 21/9/92-22 تهران توانبخشی سالمندان اولین كنگره سراسری  *  آیا دیابت باعث كاهش و فقدان حس شنوایی در سالمندان می شود؟ 23

 21/9/92-22 تهران توانبخشی سالمندان اولین كنگره سراسری  *  مراقبتهای معنوی در ارتقاء كیفیت زندگی سالمندان نقش 24

25 Investigation of sleep quality association with restless legs 

syndrome in patients with multiple 

sclerosis 

 31-29 تهران                          neuro scienceسومین كنگره بین المللی  *  

 2114اکتبر

26 The barriers to the prevention of ventilator‐associated pneumonia 

from the perspective of critical care nurses: A qualitative descriptive 

study 

 12-11 تهران پنجمین كنگره بین المللی مراقبتهای ویژه *  

JUN 2018 

دندانی بیماران بستری بررسی تاثیر ژل مرطوب كننده آلوئه ورا و اسانس نعناع بر پالک  27

 در بخش ویژه

بهمن  21-18 اصفهان همایش طالی سبز نششمی  * 

 1396ماه 

 

 :و تهیه نرم افزار آموزشی ترجمه و تالیف کتاب -د

 سال چاپ شهر ناشر نوع تألیف همکار/ همکاران عنوان کتاب

دانشگاه علوم  آموزش مجازی  نیکدکتر احمدرضا یزدان  م افزار تحت شبکه پنومونی وابسته به ونتیالتوررن

پزشکی اصفهان 

مرکز آموزش 

 مجازی

 1397 اصفهان

دانشگاه علوم  کتاب دکتر احمدرضا یزدان نیک کتاب راهنمای پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیالتور

 پزشکی اصفهان

 1398 اصفهان     
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