
  جراحی  -داخلی پرستاریمنتشر شده توسط اعضای هیئت علمی گروه فارسی فهرست مقاالت 

 

 1396سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 

 و فیزیولوژیک های پاسخ بر غیرمغذی مکیدن تاثیر

 نوزادان در ب هپاتیت واکسن اول نوبت درد رفتاری

 ترم

 مقدم بصیری ،موسی سجادی

 امیری مریم، تاتاری ،مهدی

 الهه شادمهری

 پزشکی علوم دانشگاه مجله

 دبیرجن

 1، شماره 24دوره 

ISC 

2 

 و فیزیولوژیک های پاسخ بر مادر شیر بوی تاثیر

 نوزادن در ب هپاتیت واکسن اول نوبت درد رفتاری

 ترم

 بصیری مهدی ،سجادی موسی

 شادمهری امیری الهه مقدم،

 افق دانش

 3، شماره 23دوره 
ISC 

3 
 لوله ساکشن حین درد بر استوخودوس بخور تاثیر

 ویژه مراقبت بخش بیماران در تراشه

 محسن، آبادی رزق طاهری

 موسی سجادی ،علی محمدپور

 افق دانش

 3، شماره 23دوره 
ISC 

 

 1395سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 

دیدگاه مردان شرکت کننده در یک برنامه آموزشی 

تنظیم خانواده در مورد ضرورت و کیفیت آن: گامی به 

 سوی تحقق مشارکت مردان در بهداشت باروری.

، ساالروند شهین، بحری نرجس

میرزایی نجم آبادی خدیجه، 

 سجادی موسی

 علوم پزشکی صدرا

 1394 ،3(3 :)220-211 
ISC 

 ایران پرستاری مطالعات در معنویت گیری اندازه ابزارهای 2

 ترابی، فائزه سرشت، نیک فاطمه

 فراهانی، آبادی شیرین اعظم

 رسولی مریم ، سجادی موسی

 بالینی تعالی

 2، شماره 4دروه 
ISC 

3 
 آر ام در پستانی ضایعات تشخیصی افزار نرم معرفی

 حاجب ماده با ماموگرافی

 ،محمد مقدم صادقی مجید

 موسی طوسی، بحرینی حسین

 آبادی، محمود ،علیرضا سجادی

 ازطالس مهدی

 سالمت ارتقای مدیریت

 2، شماره  5دروه 
ISC 

 Scopus پزشکی علوم دانشگاه مجله،  سجادی موسی ،سلطانی حسین بیماران در گوارشی برعوارض معده گازهای تخلیه تاثیر 4



 در معدی بینی لوله راه از تغذیه با مکانیکی تهویه تحت

 ویژه های مراقبت بخش بیماران

 مازندران محمدپور علی

 145، شماره 26دوره 

5 
 بر والدین به فرزندپروری های سبک آموزش تاثیر

 نوجوانان تنهایی احساس

 شهال ،منصوریان محمدرضا

 ،زاده توکلی جهانشیر ،خسروان

 ریوندی یاسر ، سجادی موسی

 دانش افق

 4، شماره 21دوره 
ISC 

6 

 بیماران در وریدی خون قند با گلوکومتری نتایج مقایسه

 دچار باز قلب جراحی عمل تحت دیابت به مبتال

 همودینامیک اختالالت

 هادی، بیجاری ،موسی سجادی

 مهر کیان منصور، سلطانی

 مجتبی

 دانش افق

 1، شماره 23دوره 
ISC 

7 

 در پوست طریق از عصب الکتریکی تحریک تاثیر مقایسه

 محل در عصب الکتریکی تحریک با سوزنی طب نقاط

 از بعد فیزیولوژیک های شاخص بر جراحی برش

 آپاندکتومی

 ،موسی سجادی ،علی پور محمد

 موذن،علی  زاده وکیل خورسند

 امهس احمدی

 مکمل طب فصلنامه

 3، شماره 6دوره 
ISC 

8 
 ارتقای بر مشارکتی مراقبت مدل بر مبتنی مداخله تاثیر

 دو نوع دیابت به مبتال افراد خودپنداره

 توکلی جهانشیر ،سجادی موسی

 مرغزار حیدری مهدی ده،زا

 دانش افق

 ، شماره اول 23دوره 
ISC 

9 
 بر پیگیر مراقبت الگوی بر مبتنی آموزشی مداخله تأثیر

 2 نوع دیابتی بیماران خون قند خودپایشی

 علی زاده، اسماعیل جواد

 سجادی موسی ، محمدپور

 علوم دانشگاه علمی مجله

 بیرجند پزشکی

 4، شماره 23دوره 

ISC 

10 

 پردازش و چشم حرکات با زدایی حساسیت روش تأثیر

 به مبتال نوجوانان اضطراب بر مجدد

 تاالسمی

 ، دلشاد علی ، شهنوازی الهیار

 جهانشیر ،مقدم بصیری مهدی

 زاده توکلی

 پرستاری روان نشریه

 اول شمارهچهارم،   دوره
ISC 

11 

 بر مادر شیر و ورا آلوئه عصاره زیتون، روغن تأثیر مقایسه

 بالینی کارآزمایی: شیرده مادران پستان شقاق

 شده تصادفی

 مهدی ،زاده عشقی مریم

 محمدزاده حسین ،مقدم بصیری

 محمودیان، السادات اعظم مقدم،

 مصباح مینا

مجله دانشگاه علوم پزشکی 

 قم

 3، شماره 10دوره 

Chemical 
Abstract 

12 
 ودرد اضطراب شدت بر عروسک روی تزریق نمایش تاثیر

 دبستانی پیش کودکان در عضالنی تزریق از یناش

 زاده، عشقی مریم ،ایرانی حسن

 زیوری، مصطفی

 افق دانش

 3، شماره 22دوره 
ISC 

 

 

 



 

 1394ال س

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

 السادات طاهره ،سجادی موسی پرستاری در نویسی نسخه بر مروری 1

 نیا شارعی حبیب نظر، خوش

 پرستاری ژوهشپ

 4، شماره 10دوره 
ISC 

2 

 برنامه یک در کننده شرکت مردان دیدگاه

 و ضرورت مورد در خانواده تنظیم آموزشی

 مشارکت تحقق شوی به گامی: آن کیفیت

 باروری بهداشت در مردان

 -ساالروند شهین -بحری نرجس

 موسی -بادیآ نجم میرزایی خدیجه

 سجادی

 صدرا پزشکی علوم مجله

 3، شماره 3دوره 
ISC 

3 

 حسی بی از ناشی سردرد بر قهوه مصرف تأثیر

 بالینی کارآزمایی: سزارین در نخاعی

 شده تصادفی

 مهدی زاده، عشقی مریم

 ،محمدپور علی ،ممقد بصیری

 هاشمی بنی السادات زینب

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

 12، شماره 9دوره 
Chemical 
Abstract 

4 

 خانوادگی مراقبین منظم حمایتی مالقات تاثیر

 به مبتال بیماران فیزیولوژیک های شاخص بر

 ICU بخش در بستری مغزی سکته

 رضا محمد ،مقدم بصیری مهدی

 آرش آرا، رزم رضا محمد جانی،

 محسنی مصطفی سید ای، حمزه

 سروری هادی محمد زاده،

 -فصلنامه پرستاری داخلی

 جراحی 

  3، شماره 4دوره 
CINAHL 

5 
یک آرامسازی عضالنی بر درد بیماران تاثیر تکن

 همودیالیزی

، مجتبی کیان طاهره بلوچی بیدختی

مهدی مهر، جهانشیر توکلی زاده، 

 ، فاطمه بیابانیبصیری مقدم

 افق دانش

 2، شماره 21دوره  

Chemical 
Abstract 

6 

 مداخله و درمانی تمرین دوره یک تاثیر

 نگرد مزمن ناتوانی و درد میزان بر ارگونومیک

 رایانه کاربران در

 زاده، هاشمی هایده میری، مجید

 ظاهری حمید ،پور محمد علی

 افق دانش 

 3، شماره 21دوره 
Chemical 
Abstract 

7 
 در رشد نارسایی شیوع و سوءتغذیه میزان

 ماهه18 تا 1 شیرخواران

 خواجوی، عبدالجواد ،محمدپور علی

 هایده زارعی، محمد مشکی، مهدی

 فاطمه فر، فرزام هسمی،  زاده هاشمی

 نیک نام

 افق دانش 

 4، شماره 21دوره 
Chemical 
Abstract 

 

 

 

 



 

 1393سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
مقیاس عدم قطعیت در "ترجمه و اعتباریابی 

 در بیماران مبتال به سرطان ایران "بیماری

 رسولی، عباس ،  مریمسجادی موسی

 مجد، کاظم علوی زاده، حمید عباس

 دل زنده

 پایش

 1، شماره 14دوره 
ISC 

2 
اختیاری تاثیر آموزش تمرین عضالت کف لگن بر بی

 ادراری بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

، مهناز حبیب شارعی نیافروغ رفیعی، 

سیدالشهدایی، پیام صراف، فریدون 

 محمودی

 نشریه پرستاری ایران

 87، شماره27دوره
ISC 

3 
 پس ادراری احتباس رفع بر پاها بازتابی اساژم تاثیر

 جراحی اعمال از

 شجاعی، محمد خسروان، شهال

 جواد سید ،مقدم بصیری مهدی

 مجتبوی

 افق دانش 

  4، شماره 20دوره 
Chemical 
Abstract 

4 

 های شاخص و گیری وزن بر برنج سوپ مصرف تاثیر

 کارآزمایی: حاد اسهال به مبتال کودکان خونی

 سوکور یک بالینی

 رضا صابر، اشرف مهر، کیان مجتبی

 مهدی مشاری، جلیل احمدی،

 مقدم بصیری

 افق دانش 

 2، شماره 20دوره 
Chemical 
Abstract 

5 

 و باز روش دو به تراشه لوله ساکشن تاثیر مقایسه

 از بعد بیماران همودینامیک های شاخص بر بسته

 تهویه تحت کرونر عروق پس بای جراحی عمل

 یمکانیک

 محمد امینی، شهرام ،پور محمد علی

 میرزایی ساحره شاکری، تقی

 افق دانش 

  2، شماره 20دوره 
Chemical 
Abstract 

6 

 نتایج کارگیری به های کننده تسهیل و موانع

 در شاغل پرستاران دیدگاه از بالین در تحقیقات

 پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان

 گناباد

 خسروان، شهال ،محمدپور علی

 محمدیان بتول منصوریان، محمدرضا

فصلنامه توسعه ی آموزش در علوم 

 پزشکی 

 15، شماره 7دوره 
ISC 

7 

 خون؛ قند خودپایشی هنگام خونگیری در درد حس

 پا ساق و انگشت از خونگیری رضایتمندی مقایسه

 دو نوع دیابتی بیماران در

 ،مقدم بصیری مهدی ،محمدپور علی

 تابعی منیره

 افق دانش 

 3، شماره 20دوره ی 
Chemical 
Abstract 

8 

 برفشار عضالنی پیشرونده آرامسازی تکنیک تاثیر

 با درمان تحت بیماران دیالیز کفایت و خون

 همودیالیز

 مددکار شیرین ،مقدم بصیری مهدی

 عباس امیر ،محمدپور علی ، دهکردی

 واعظی

 مراقبت های نوین 

 3، شماره 11دوره ی 
ISC 

9 
 مطالعه یک: HIV/AIDS با زندگی در امید و یمب

 پدیدارشناسی

 پارسایکتا، زهره ، محمدپور علی

 رضا نصرآبادی، نیکبخت علیرضا

 محمدزاده علیرضا احمدی،

 حیات 

 2، شماره 20دوره 
SCOPUS 

 

 

 



 

 1392سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

 شناسی گونه: ترکیبی پژوهش روشهای 1
 عباس رسولی، مریم ،سجادی سیمو

 مجد علوی زاده، حمید عباس

 ناتوانی مطالعات مجله

 2دوره سوم، شماره 
ISC 

2 
وضعیت تعدد دارویی و عوامل مرتبط با آن در 

 سالمندان

لشاد، طاهره بلوچی، محمود دعلی 

، رضا حبیب شارعی نیاشمشیری، 

 رادمنش

 نشریه پرستاری ایران 

 83، شماره26دوره
ISC 

3 
صرف دارو و عوامل موثر بر آن در سالمندان الگوی م

 شهرستان گناباد

طاهره  فاطمه دارابی،علی دلشاد، 

، حبیب شارعی نیابلوچی بیدختی، 

 رضا رادمنش

 فصل نامه افق دانش

 5، شماره19دوره  
ISC 

4 
 شده دریافت های آموزش از بیماران رضایت و درک

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان در

 ،محمدپور علی ، اقبالی حمدم

 علیزاده یوسف ای، تولیده حمیدرضا

 مجله پژوهش پرستاری ایران 

 4، شماره 8دوره 
ISC 

5 
 به مبتال بیماران فشارخون بر پا بازتابی ماساژ تأثیر

 مغزی سکته

 ، دهنوعلیان عاطفه ،محمدپور علی

 مجتبوی سیدجواد

 حیات 

 1، شماره 19دوره 
SCOPUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1391سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان  عنوان مقاله

1 
نیازهای آموزشی پدران در مورد دوران بلوغ 

 پسران و عوامل مرتبط

، مشکی مهدی، عباس سجادی موسی 

 بحری نرجسنژاد عباسعلی ، 

دانتحقیقات علوم پزشکی زاه  

2، شماره 14دوره   
ISC 

2 

برنامه آموزشی بهداشت دهان و دندان بر  تاثیر

کوتاه مدت  ن آگاهی، نگرش و عملکردمیزا

 ایران( -)مشهد های باردار خانم

، ایلیاتی حمیدرضا، بحری بحری نرجس

 ، بلوچی طاهره سجادی موسیسرین، ن

مجله دانشکده دندانپزشکی 

 مشهد

 1، شماره 13دوره 

ISC 

 پرستاری آموزش در سازی شبیه 3
 ،رسولی مریم ،تفرشی زاغری منصوره

 سجادی موسی

 پزشکی علوم در آموزش

 11، شماره 12دوره 
ISC 

4 
 کودکان در آن با مرتبط عوامل و ادراری شب

 دبستانی

 ،مقدم بصیری مهدی ،محمدپور علی

 حیدرپور شهربانو ،جانی سمیه

 دانش افق

 2، شماره 18دوره 

Chemical 
Abstract 

5 
 مبتال ترم نوزادان یرقان و گیری وزن بر ماساژ تأثیر

 بینمیرو هیپربیلی به

 بصیری کوکب, مقدم بصیری مهدی

 عالیه, مهر کیان مجتبی, مقدم

 داودی فریده, زاده معهج

 مچله دانشکده پزشکی اصفهان 

 183، شماره 30دوره 
SCOPUS 

6 
 A ایمونوگلوبولین غلظت بر شدید تمرین تاثیر

 شناگران در بزاقی وکورتیزول

 حجازی، سیدمحمود طالبی، کاظم

 ، مقدم بصیری یمهد متقی، محمودرضا

 کوپایی غالمی محبوبه ،ایرانی حسن

 مجله افق دانش 

  4، شماره 18دوره 

Chemical 
Abstract 

7 
 فیزیولوژیک های شاخص بر پا بازتابی ماساژ تاثیر

 مغزی سکته به مبتال بیماران

 دکتر دهنوعلیان، عاطفه ،محمدپور علی

 مجتبوی سیدجواد

مجله علمی دانشکده پرستاری و 

 یی همدان ماما

 3، شمار 20دوره 

ISC 

8 
 به مبتال بیماران برفشارخون بدن وضعیت تغییر اثر

 یو سی درسی بستری میوکارد حاد انفارکتوس

 شریفی، بنان مریم ،محمدپور علی

 نعمت رضا محمود ،مقدم بصیری مهدی

 اللهی

 ISC مجله پرستاری مراقبت های ویژه 

 

 

 

 

 



 

 1390سال 

 ایندکس شخصات مجلهم نویسندگان عنوان مقاله

1 

 عوارض شیوع مقایسه و طبیعی یائسگی سن

 گذار مختلف درمراحل آن از ناشی زودرس

 گناباد شهرستان زنان در یائسگی

  مقدم، بصیری وکبک عسکری، یبافر

 ترابی، شیرین  ،مقدم بصیری مهدی

 محرری، محبوبه فرخانی، غالم سمیه

 میرآخورلو شیرین

 افق دانش 

 4ه ، شمار17دوره 

Chemical 
Abstract 

2 
 آن ارتباط و فقرات ستون دردهای شیوع بررسی

 عوامل از برخی با

 بصیری مهدی متقی، رضا محمود

 بصیری کوکب روحانی، زهرا، مقدم

 ایرانی حسن مقدم،

 افق دانش 

 3، شماره 17دوره 

Chemical 
Abstract 

3 

 از پزشکی گروه کارکنان و بیماران گاهیآ

 یکی در آن رعایت میزان و ماربی حقوق منشور

 گناباد آموزشی های بیمارستان از

 بصیری مهدی مقدم، بصیری وکبک

 عجم سینح مسلم، علیرضا، مقدم

 جمال فاطمه ،زیبد

 دانش افق

 1 شماره ،17 دوره

Chemical 
Abstract 

4 
ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند 

 ناف نوزادان ترم با روش زایمان

یری مقدم ، بصزیبد حسینعجم 

بحری ، بصیری مقدم  مهدیکوکب، 

 نرجس، رفعت الهه

 دانشکده پزشکی اصفهانمجله 

 163، شماره 29دوره 
SCOPUS 

5 

 از یکی پزشکی ی پایه علوم گروه درونی ارزیابی

 سال در 3 تیپ پزشکی علوم های دانشگاه

1389 

 مهر، کیان مجتبی ،زیبد عجم حسین

 ای، حمزه آرش نژاد، عباس عباسعلی

 محمد مشاری، جلیل مسلم، علیرضا

 احمدی رضا حقیقی، مینوئیان حسن

 افق دانش 

  2، شماره 17دوره 

Chemical 
Abstract 

6 
: HIV/AIDS  به مبتالیان در گرایی معنویت

 شناسی پدیدار مطالعه یک

 یکتا، پارسا زهره ، محمدپور علی

 نصرآبادی نیکبخت علیرضا علیرضا

 حیات 

 2، شماره 17دوره 
SCOPUS 

 

 

 

 

 

 

 



 1389سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 

 در معمولی تامپون با مروسل تامپون مقایسه

 و راحتی نظر از شده رینوپالستی سپتو بیماران

 آن مشکالت

 کوکب ،هنرور حسن ،سجادی موسی

 امیر ،ناظمی سیدحسین ،مقدم بصیری

 میرحقی حسین

 دبیرجن پزشکی علوم هدانشگا مجله

  4، شماره 17دوره 
ISC 

2 
 بر مرتبط عوامل و آموزشی محیط تأثیر

 مادران شیردهی عملکرد

 ،مقدم بصیری مهدی ،مجلی محمد

 شمشیری محمود آقای

 افق دانش 

 1، شماره 16دوره 

Chemical 
Abstract 

3 
 تعامل از HIV/AIDS به مبتالیان ی تجربه

 شناسی پدیدار ی مطالعه یک: دیگران با

 یکتا، پارسا زهره ،پور محمد علی

 محرز مینو نصرآبادی، نیکبخت علیرضا

 افق دانش 

 1، شماره 16دوره 

Chemical 
Abstract 

 هنر یک عنوان به پرستاری 4
 علی ، صلصالی مهوش شهسواری، هومن

 محمدپور

 حیات

 1، شمار 16دوره 
SCOPUS 

 

 

 1388سال 

 ایندکس صات مجلهمشخ نویسندگان  عنوان مقاله

1 

 در پروپوفول و سدیم تیوپنتال اثر مقایسه

 زمان و تشنج مدت طول نظر از درمانی الکتروشوک

 ریکاوری

 علیرضا ،ناظمی سیدحسین

 ،نژاد عباس عباسعلی ، مسلم

 سجادی موسی

 دانش افق

 1، شملره  15دوره 
ISC 

2 
 دانشگاههای دانشجویان نگرش و آگاهی میزان

 مصرف سوء شیوع و روانگردان مواد دمور در گناباد

 ،شریعتی نبی ،سجادی موسی

 عباس عباسعلی ،مطلبی محمد

 سید ،مقدم بصیری کوکب ،نژاد

 ناظمی حسین

 دانش افق

 2، شماره 15دوره 
ISC 

3 
 روش جایگزین را تمپانیک ترمومتری توان می آیا

 کرد؟ رکتال
 حبیبی، عقیل شمشیری، محمود

 دپورمحم علی ساالروند، شهین

 مجله پژوهش پرستاری ایران 

 15، شماره 4دوره 
ISC 

 

 



 1387سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان  عنوان مقاله

1 
 دربیماران افسردگی و خودمراقبتی ارتباط بررسی

 نگهدارنده همودیالیز با درمان تحت

 ،اکبری علی ،سجادی موسی

 علیرضا ،مهر کیان مجتبی

 عطاردی

 دانش افق

1شماره ، 14دوره   ISC 

2 
 افسردگی میزان بر خود از مراقبت آموزش تأثیر

 همودیالیز با درمان تحت بیماران

 ،کوشیار هادی ،سجادی موسی

 اهلل حبیب، واقعی سعید

 اسماعیلی

 پزشکی علوم دانشگاه مجله

 دبیرجن

  1، شماره 15دوره 

ISC 

3 

 در صافی نوع با آن ارتباط و دیالیز کفایت بررسی

 بیمارستان به کننده مراجعه مودیالیزیه بیماران

 گناباد بهمن 22

 نقوی، محسن مسلم، علیرضا

 معصومه ،مقدم بصیری مهدی

 مقدم بصیری کوکب قرچه،

 دانش افق

 2 شماره ،14 دوره
ISC 

 

 

 1387سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان  عنوان مقاله

1 
 دبستان اوّل کودکان در تغذیه سوء شیوع بررسی

 1384- 85 تحصیلی سال نابادگ شهر

 محمد دکتر مقدم، بصیری مهدی

 الله چمنزاری، حمید قهرمانی،

 بدیعی

 افق دانش   

1، شماره 13دوره   
ISC 

 

 1385سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
 بر فیلد تکنیک با ماساژ فیزیولوژیک اثرات بررسی

 نارس نوزادان
 بصیری مهدی قهرمانی؛ دمحم

 بدیعی الله مقدم؛

مجله دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار 

  3، شماره  13دوره 
ISC 

 

 

 



 1384سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
 نارس نوزادان گیری وزن بر لمس تأثیر بررسی

 نوزادان ویژه های مراقبت بخش در بستری

 سهیال ،مقدم بصیری مهدی

 محمدزاده، اشرف کربندی،

 اسماعیلی اهلل حبیب

 دانش افق

4، شماره 11دوره   ISC 

2 
 هنگام به نوزادان درد شدت بر خوراکی گلوکز تاثیر

 واکسیناسیون

 منصوره، حسن ایرانی

 معروضی، پرویز عشری، اثنی

 ناصری فاطمه

 افق دانش

 ISC  1، شماره 11دوره 

 

 

 1382سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان  عنوان مقاله

1 

ارتباط بین خودکارآمدی، ورزش و ریسک 

فاکتورهای سالمتی در افراد ورزشکار و غیر 

 ورزشکار

،  پوری حسین عجم زیبد

 اسماعیلی اهلل هوشمند، حبیب

 دانش افق

2، شماره 9دوره  ISC 

 

 


