باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
دانشکده علوم پزشکی
دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی

عملکرد کمیته پژوهش در آموزش سال تحصیلی 1400-1401
کتاب های تالیف شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی
عنوان کتاب

نویسندگان

سال انتشار

مراقبت های پرستاری در منزل

خانم خدیبی ،خانم مختار ابادی ،خانم محمدی

1397

پرستاری در بحران

خانم خدیبی ،خانم امیرنژاد ،خانم علی اکبری

1398

تفسیر دو سویه نوار قلب

خانم خداوردیان ،اقای قربانی ،خانم خداوردیان

1396

روان شناسی عمومی -زن و خانواده

خانم محمدی ،خانم رستاک

1396

اصول روان پزشکی در مامایی

خانم رستاک ،خانم گودرزی

1394

اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

خانم دکتر طهماسبی ،خانم دکتر علوی

1398

اختالالت عملکرد جنسی

خانم رستاک ،خانم محمدی

1398

اصطالحات و نکات پرستاری

خانم خدیبی ،خانم علی اکبری

1398

سالمت دختران در دوران بلوغ

نوشنی یوشنی،الناز خیر ،دکتر سید سعید مظلومی ،زهره
کریمیان ،سکینه گرایلو ،مهدیه خالقی

1398

کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در مبتالیان به سندرم
قبل از قاعدگی

زهره کریمیان ،سکینه گرایلو ،فاطمه حیدری

1398

آموزش مردان سیگاری در خصوص عوارض دود دست دوم
سیگار در بارداری

زهره کریمیان ،سکینه گرایلو ،فاطمه حیدری

1398

سواد سالمت در خودمراقبتی سرطان های دستگاه گوارش

زهره کریمیان ،سکینه گرایلو ،فاطمه حیدری

1398

خودمراقبتی بیماران استئوآرتریت

زهره کریمیان ،سکینه گرایلو ،فاطمه حیدری

1398

راهنمای اصول تغذیه با شیر مادر برای نوزادان نارس

خانم فروغ اخوت ،خانم شیرین اخوت

1399

اصطالحات و نکات کاربردی در پرستاری از کارآموزی تا
کارورزی

خانم خدیبی و همکاران

1400

گزیده ای از نارسایی کلیه و دیالیز

خانم مددکار و همکاران

1399

اصول برنامه ریزی بهداشتی

خانم دکتر کریمیان و همکاران

1399

رویکردهای تشخیصی و درمانی در کودکان

خانم خدیبی و همکاران

1400

مقاالت چاپ شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی
سال انتشار

نام مجله

نویسندگان

عنوان مقاله

1400

فصلنامه علمی پژوهشی
3 شماره،7 دوره، روانشناسی
Iranian Journal of
Basic Medical Sciences
(WOS)
IF: 1.854

آقای دکتر مشهدی زاده و همکاران

-ساخت و رواسازی پرسشنامه مهارتهای عصب
روانشناختی(فرم معلم)کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان
Therapeutic effects of ellagic acid on
memory, hippocampus electrophysiology
deficits, and elevated TNF-α level in brain due
to experimental traumatic brain injury

2017

1397

2015

2015

1396
2019

فصلنامه زیست شناسی
جانوری

آقای دکتر مشهدی زاده و همکاران

آقای دکتر مشهدی زاده و همکاران

Life Sciences
)Elsevier (از مجموعه
(WOS)
IF: 3.448
Jundishapur Scientific
Medical Journal

آقای دکتر مشهدی زاده و همکاران

Journal of clientcenteral nursing care
Asian Nursing
Research

خانم دکتر طهماسبی و همکاران

آقای دکتر مشهدی زاده و همکاران

خانم دکتر طهماسبی و همکاران

1398

Jornal of community
health research

خانم دکتر کریمیان و همکاران

2019

Preproductive health

خانم دکتر کریمیان و همکاران

2018

International journal of
women s health and
reproductive science
Indian Journal of
Rheumatology

خانم دکتر کریمیان و همکاران

2019

Menopause Review

خانم دکتر کریمیان و همکاران

1398

مجله آموزش و سالمت جامعه

خانم دکتر کریمیان و همکاران

2017

Behavior Social
Research & Health

خانم دکتر کریمیان و همکاران

2019

خانم دکتر کریمیان و همکاران

بررسی اثر محافظتی عصاره های مرزه بختیاری و آویشن
دنایی بر فیبروز کبدی ناشی از تیواستامید در موشهای
صحرایی نر
Ellagic acid prevents cognitive and
hippocampal long-term potentiation deficits
and brain inflammation in rat with traumatic
brain injury.
Effect of Kiwifruit Extract (Actinidia
deliciosa) on Body Weight, Thyroid
Hormones, Pain and Memory in
Hypothyroidism Male Rats
Assess the level of professional socialization
among clinical nurses
Designing&psychometry of an Instrument for
measurement of Iranian professional nursing
socialization level
Comparison of the quality of life in three
group: women with premenstural syndrome,
premenstural dysphoric disorder and
generalpopulation in Yazd
Designing an educational intervention on
second hand smoke in smoker men on the
exposure of pregnant wives
Education of iranian pregnant women about
prevention of influenza
The Impact of Training through the
Telegram’s Virtual Network on
Promoting Women’s Knowledge and
Perceptions in Preventing
Osteoporosis
Effects of an educational intervention based
on the multi-theory model
on promoting the quality of life in
postmenopausal women: a protocol
ارتباط کیفیت زندگی و استفاده از تلفن همراه
هوشمند در سالمندان
Estimate the Health literacy in Health
Centers in the Border of Yazd City: Cross
Behavior Research & sectional study, Social
Health.

2018

2018

Journal of Women's
Health and
Reproduction Sciences
(SCOPUS),
JOGNN
Q1 IF:2.5

خانم دکتر کریمیان و همکاران

خانم دکتر کریمیان و همکاران

Educating Iranian Pregnant Women about
Preventing Influenza A, International Journal
of Women's Health and Reproduction Sciences
(SCOPUS),Reza 2018;6(3):321-327
Randomized Controlled Trial of a Prenatal
Breastfeeding Self-Efficacy Intervention in
Primiparous Women in Iran, , 2018; 47(2):173183.
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مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری
از مصدومیت ها

خانم دکتر کریمیان و همکاران

1397

مجله آموزش و سالمت جامعه

خانم دکتر کریمیان و همکاران

تاثیر آموزش از طریق شبکه های مجازی بر ارتقای
،1397 ،خودکارآمدی زنان در پیشگیری از پوکی استخوان
62-57 :)3(5

2018

J Community Health
Research

خانم دکتر کریمیان و همکاران

1397

Social behavior research
& health

خانم دکتر علوی و همکاران

1397

مرکز تحقیقات مراقبت های
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی
ایران

خانم دکتر علوی و همکاران

Path Analysis to Determine the
Relationship between Marital Dissatisfaction,
Premenstrual Syndrome and Emotional
Dimension of Quality of Life in Women..
2018; 7(3): 140-146
Relational of glass ceiling and mental health
with bounout in women working in khansar
and golpayegan health care network
درک خودکارامدی مراقبتی پرستاران بخش های کودکان

1398

نشریه پرستاری کودکان

خانم دکتر علوی و همکاران

:تبیین درک خودکارامدی مراقبتی از دیدگاه پرستاران کودکان
مطالعه کیفی

1397

مجله اخالق زیستی

خانم دکتر علوی و همکاران

1398

Pediatr perinatal chid
health
International
Archives of Health
Sciences

خانم اخوت و همکاران

 حساسیت و عملکرد اخالقی در پرستاران،ارتباط بین آگاهی
بخش های اورژانس
Stress decrease in mothers of children,
discharged from pediatric surgical units
Comparing Two Instructing Methods:
Instructor-Based (Traditional Lecture) and
Student-Based (Class Conference), in
Healthcare Learning in Kashan Medical
Science University
Comparative Study on Health Management of
chronic Patients and Designing a Model for
Iran

2019

خانم دکتر متقی و همکاران

2019;6:89-92.
2019

2018

2018

ISI
Journal of Academic
Research in Medicine
)(JAREM
International
Archives of Health
Sciences
June 2, 2018, IP:
10.232.74.27]
International
Archives of Health

خانم دکتر متقی و همکاران

 نگرش و عملکرد رانندگان برون شهری درخصوص،آگاهی
، ،اقدامات اولیه پزشکی در مصدومین جاده ایی
.30-25:)1(6;1397

خانم دکتر متقی و همکاران

The Effect of Education Based on the Health
Promotion Model on Awareness about
Menopause among Healthcare Volunteers in
Kashan

خانم دکتر متقی و همکاران

Education Services Quality of Kashan Medical
Science

Sciences

University, Based on SERVQUAL Model in
Viewpoints of Students

June 2, 2018, IP:
10.232.74.27
2018

International
Archives of Health
Sciences

خانم دکتر متقی و همکاران

Effect of Distance Learning on (Health
Worker) Behvarz Knowledge Level in
Comparison With other Health Teams of
Kashan, Health Care Systems in the Field of
PHC (Primary Health Care) 2014

خانم دکتر متقی و همکاران

Designing a Epileptics Patients Services
Management Model for Iranian Health System

June 2, 2018, IP:
10.232.74.26
2019

International
Archives of Health
Sciences
March 7, 2019, IP:
10.232.74.22

2016

International Journal
of Medical Research &

خانم دکتر متقی و همکاران

Health Sciences,
2016, 5, 11:9-16
2016

International
Archives of Health
Sciences

Assessment of patient safety culture in
viewpoints of Kashan hospitals nurses
2016

خانم دکتر متقی و همکاران

Quality of Life in Nurses; Case Study of
Shahid Beheshti Hospital of
Kashan City, Iran

Volume 3, Issue 3,
Summer 2016
2017

Journal of Medical
Education

خانم دکتر متقی و همکاران

2017

International
Archives of Health
Sciences Int Arch
Health Sci 2017;4:31-5

خانم دکتر متقی و همکاران

2017

International
Archives of Health
Sciences Int Arch
Health Sci

خانم دکتر متقی و همکاران

خانم مددکار و همکاران
International Journal
of Surgery

The effect of education based on the health
promotion model on awareness about
menopause among Kashan health volunteers
Education Services Quality of Kashan
Medical Science
University, Based on SERVQUAL Model
in Viewpoints of Students

2017;4:84-8.
2021

Effect of distance learning on (health
worker)Behvarz knowledge level in
comparison with other health teams of
Kashan, health care systems in the field of
PHC(primary health care)2012

Designing a Clinical Trial
of Family-Based Impact Protocol about the
Education Based on Telephone Multimedia
Improve the to Tracking (Tele Nursing)
and Self-Efficacy in Patients Quality of Life
with Myocardial Infarction

2020

مجله بالینی پرستاری مامایی
شهرکرد

2020

خانم مددکار و همکاران

تاثیر آموزش چند رسانه ای با رویکرد خانواده محور مبتنی
بر پیگیری تلفنی) تله نرسینگ( پس از ترخیص بر کیفیت
زندگی بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد

خانم مددکار و همکاران

تأثیر آموزش چندرسانهای با رویکرد خانواده محور مبتنی بر پیگیری
تلفنی (تله نرسینگ) بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران
مبتال به انفارکتوس میوکار

خانم مددکار و همکاران

بررسی تاثیر تکنیک آرامسازی پیشرونده عضالنی و رایحه
درمانی با گل محمدی بر میزان اضطراب قبل از عمل در افراد
کاندید جراحی عمومی

خانم مددکار و همکاران

تاثیر آموزش چند رسانه ای و پیگیری تلفنی بیمار و
خانواده بر خودکارآمدی بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد

خانم خدیبی وهمکاران

The Impact of Training through the
Telegram’s Virtual Network on Promoting
Women’s Knowledge and Perceptions in
Preventing Osteoporosis

، خانم رستاک،خانم دکتر کریمیان
 خانم محمدی،خانم خدیبی

بررسی فاکتورهای تعیین کننده رفتار های محافظتی در مقابل
سرطان پوست در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه
آزاد واحد شهرکرد براساس مدل فرآیند توسعه یافته موازی
Relationship between Premenstrual
Syndrome and Women’s Marital Satisfaction.
2019; 7(2): 1630-1635. DOI:
10.22038/jmrh.2019.33287.1361

مجله پرستاری مامایی ارومیه
2021
مجله طب مکمل
2021
2019

1400

2019

مجله پرستاری کردستان
2019 Indian Journal of
Rheumatology |
Published by Wolters
Kluwer - Medknow
مجله دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان
Journal of Midwifery
and Reproductive
Health.

2019

خانم دکتر کریمیان و همکاران

خانم دکتر کریمیان و همکاران
J Edu Health Promot

2020

Journal of Education
and Community
Health

2020

خانم دکتر کریمیان و همکاران

Relationship between Quality of Life and
Using Smart Phones in the Elderly.
Iran.2019;6(4):247-255.

خانم دکتر کریمیان و همکاران

Design and evaluation of a theory-based
intervention of knowledge and perceptions to
improve self-care amongst relatives of
esophageal cancer patients: A randomised
controlled trial study protocol, , , 2020. 24
(2020) 12–16.

خانم دکتر کریمیان و همکاران

Determinants of self-care behaviors in
patients with knee osteoarthritis based on the
theory of planned behavior in Iran.
2020;15:201-6.

خانم دکتر کریمیان و همکاران

Designing an intervention program over the
pregnancy outcomes effects of Pilates on
among the pregnant women: A protocol study,
, 24 (2020) 27–30

International Journal
of Surgery Protocols

2020
Indian J Rheumatol

2020
International Journal
of Surgery Protocols

Self-efficacy and perceived barriers of
pregnant women regarding exposure to
second-hand smoke at home. 2019;8:139.

2020

Turkish Journal of
Osteoporosis / Turk
Osteoporoz Dergisi

2021

خانم دکتر کریمیان و همکاران

خانم دکتر کریمیان و همکاران
J Menopausal Med

1400

مجله دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان

خانم دکتر کریمیان و همکاران

The effect of training through the Telegram
Social Network on the osteoporosis-preventive
behavior of women. 2020, Vol. 26 Issue 3,
p175-179. 5p.
Effect of Evening Primrose Oil on
Postmenopausal Psychological Symptoms: A
. 2021 .Triple-Blind Randomized Clinical Trial
Aug;27(2):58-65.
بررسی ارتباط رخداد خطای دارویی با سالمت عمومی و
 در پرستاران بیمارستان19 اضطراب ناشی از بیماری کووید
1399 امام رضا (ع) اهواز در سال

طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی
عنوان

نویسندگان

سال

تاثیر پیالتس بر پیامد بارداری

خانم مددکار و همکاران

1396

مقایسه تاثیر تکنیک آرامسازی پیشرونده عضالنی و رایحه درمانی با گل محمدی بر
میزان اضطراب ،استرس و افسردگی افراد کاندیدای جراحی عمومی

خانم مددکار و همکاران

1396

تاثیر اموزش چند رسانه ای با رویکرد خانواده محور مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله
نرسینگ) بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد

خانم مددکار و همکاران

1397

بررسی دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری از بکارگیری الگ بوک در کارآموزی
و کارورزی در سال تحصیلی 1397

خانم خدیبی و همکاران

1398

بررسی تاثیر آموزش مرافبت از شیرخواران از طریق فضای مجازی بر میزان خود
کارامدی مادران شهرکرد

خانم مددکار و همکاران

1400

بررسی تأثیر برنامه آموزش مراقبت از شیرخواران از طریق فضای مجازی با رویکرد
خانواده محور بر میزان خود کارآمدی مادران یزد
The Factors Determining of Preventive Behavior against Skin
Cancer Based on the Extended Parallel Process Model in
Medical Students

خانم اخوت و همکاران

1400

خانم دکتر کریمیان،
خانم رستاک ،خانم
محمدی و خانم خدیبی

1400

مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
نویسندگان

همایش ها

سال

عنوان مقاله
Ellagic acid improved cognitive
deficit, brain electrophysiology decay
and brain content of TNF-α in rat with
traumatic brain injury

آقای دکتر مشهدی زاده و همکاران

اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی
و فارماکولوژی و بیست ودومین
کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی
ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان و انجمن
فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

1394

آقای دکتر مشهدی زاده و همکاران

ششمین کنگره علمی میان دوره
ای طب و رزمدانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

1394

آقای دکتر مشهدی زاده و همکاران

ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و
بالینی،
مرکزتحقیقات سلولی و
مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشکده فناوریهای نوین
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
انجمن علوم اعصاب ایران

1396

Assess the level of and professional
socialization among clinical nurses

خانم دکتر طهماسبی ،خانم بنیادی ،خانم
میرزاییان ،خانم محمدی

کنگره بین المللی پرستاری و
اجتماعی شدن ،ارومیه

1396

Knowledge and perception about
second – hand smoking in pregnant
woman
بررسی ارتباط سالمت روان با کیفیت خواب بیماران
تحت درمان یا همودیالیز
Protocol Designing a Clinical Trial
of Family-Based about the Impact
Education Based on Multimedia
to Tracking (Tele Nursing) Telephone
and Self- Improve the Quality of Life
with Myocardial Efficacy in Patients
Infarction
مقایسه تاثیر تکنیک آرامسازی پیشرونده عضالنی و
رایحه درمانی با گل محمد ی بر میزان اضطراب افراد

خانم دکتر کریمیان ،خانم رستاک ،خانم محمدی،
خانم خدیبی

سیزدهمین همایش تازه های علوم
پزشکی.دانشگاه شهید بهشتی

1399

خانم مددکار و همکاران

ششمین همایش پژوهشی سالیانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان

1399

خانم مددکار و همکاران

سیزدهمین همایش تازه های علوم
پزشکی کشور

1399

خانم مددکار و همکاران

ششمین همایش پژوهشی سالیانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان

1399

خانم رستاک و خانم امیرنیا

سومین همایش ملی تحقیقات میان
رشته ای در مدیریت و علوم
پزشکی

1400

اولین کنگره بین المللی اعتیاد و
رفتارهای پرخطر یزد

1396

ارزیابی اثرات آسیب ترومای مغزی تجربی بر
الکتروفیزیولوژی ،حافظه ،فشارداخل جمجمه ای،
پاسخدهی عروق مغزی ،فشارخون ،التهاب و آسیب
اکسیداتیو بافت مغز متعاقب تیمار با اسید االژیک
The preventive and therapeutic effects
of Ellagic acid on systemic blood
pressure and cerebral vessels
responsibility in male rats with
traumatic brain injury

بررسی ارتباط ادراک کارکناناز اثربخشی مدیریت
منابع انسانی با رضایت و عملکرد شغلی در ماماهای
بیمارستان های علوم پزشکی اهواز
Perceived benefits of preventive
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