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 1395سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
 نوزادان در مکونیم دفع بر پا بازتابی ماساژ تأثیر

 سالم

 خسروان شهال، مقدم بصیری مهدی

 محبوبه، مجتبوی جواد سید ،

 اسماعیلی

  مکمل طب مجله

  شماره دوم  -ششم دوره
ISC 

2 
 با مرتبط عوامل و نوجوان دختران ازخود درک

 سازگاری الگوی بر مبتنی آن

 ،خسروان شهال مقدم، بصیری مهدی

 ابراهیمی نجمه ،مقدم صادق لیال

 وسن

 دانش افق

 شماره اول  -23دوره 
Chemical 

Abstract 

3 
خانوادگی مفهوم ارزیابی مراقبت در مراقبان 

 سالمندان

کرم فرهادی، مهشید فروغان، ا

لیال فرحناز محمدی، مریم رسولی، 

، شیما نظری، نرجس صادق مقدم

 خاتون صادقی

 مجله سالمند

 اول ، شماره 11دوره  
ISC 

4 
 آنالوگ و قراری بی -آرامبخشی مقیاس دو مقایسه

 بیماران آرامش وضعیت تعیین در دیداری
 دلشاد علی ،مرادی زهرا عالمی، علی

 ای ه حمز آرش ،نوقابی

 دانش افق  مجله

 ، شماره دوم  22دوره 
ISC 

5 

 و چشم حرکات با زدایی حساسیت روش تأثیر

 به مبتال نوجوانان اضطراب بر مجدد پردازش

 تاالسمی

 مهدی ، دلشاد علی ، شهنوازی الهیار

 زاده توکلی جهانشیر مقدم، بصیری

 پرستاری روان نشریه

 ISC اول  شمارهرم، چها  دوره 

6 

 بر پیاز هیدروالکلی عصاره حفاظتی اثر بررسی

 کلیه مرفومتری و بیوشیمیایی پارامترهای

 فرمالدئید معرض در موشهای

 ،لطفیان نفیسه محمدی، شبنم

 مریم توکلی، مهسا کشاورز، پریسا

 علی طبسی، توکلی کامیار ،محمدی

 فاطمه، کریمی هدیم ،دلشاد

 محمدزاده

 علوم دانشگاه یعلم مجله

 کردستان پزشکی

  5 شماره،  21دوره 
SCOPUS 

 

 

 



 1394سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 

و عوامل مرتبط با طالق از  تیوضع بررسی

شهرستان گناباد در  یمطلقه  نیزوج دگاهید

 1387-88 یسال ها

 دلشاد نوقابی مشکی مهدی، شاه قاسمی زهره، 

 علیرضا  ، مسلمعلی

 افق دانش

 ISC 90، بهار 1، شماره 17دوره 

2 

 از شده ترخیص بیماران مراقبتی نیازهای

 شهر های بیمارستان جراحی و داخلی های  بخش

 دگنابا

 السادات راضیه ،خسروان شهال  علویانی، مهری

 حسینی السادات مرضیه ، حسینی

 پذیر آسیب های گروه مجله

 شماره سوم  -دوره دوم
لمی غیر ع

 پژوهشی

3 
 مطالعه یک: مطلقه های زوج دار مسأله ازدواج

 کیفی

 

، مهدی مشکی، علیرضا مسلم، شهال خسروان

 وجیهه آرمان مهر 

تحقیقات کیفی در علوم  

 سالمت 

 شماره دوم  -دوره چهارم
ISC 

4 

 های پژوهش در اخالق رعایت وضعیت

 آن اصالح راهکارهای و مرتبط عوامل دانشجویی،

 علوم دانشگاه اساتید و دانشجویان اهدیدگ از

  1392 سال در گناباد پزشکی

 محمد ،محمدرضا منصوریان ،شهال خسروان

 فدافن خامس عجم پیام، خزائلی علی، پور

 سمانه

 پرستاری آموزش مجله

 دوره چهارم، شماره چهارم 
ISC 

5 

 با دیابت به مبتال زنان خودمراقبتی توان ررسیب

 با مرتبط زهاینیا و محیطی نوروپاتی

 اورم خودمراقبتی الگوی اساس بر آن

، نجفی مهدی احراری، زهره ،خسروان شهال

 عالمی علی

 جراحی -داخلی پرستاری

 سوم  شماره چهارم، سال
ISC 

6 
 بر والدین به فرزندپروری های سبک آموزش اثر

 نوجوانان تنهایی احساس

 ،خسروان شهال  ،منصوریان محمدرضا

 یاسر ، سجادی موسی ده،زا توکلی جهانشیر

   ریوندی

 دانش افق

 شماره چهارم  -21دوره 
Chemical 

Abstract 

7 

تحلیلی برمشخصات روانسنجی ابزارهای سنجش 

 حمایت اجتماعی درک شده در سالمندان

 

شیما نظری، مهشید فروغان، فرحناز محمدی 

 لیال صادق مقدم،شاهبالغی، مریم رسولی، 

 صادقی، اکرم فرهادی، نرجس خاتون

مجله علمی پژوهشی سالمند. 

 4، شماره 10دوره 
ISC 

8 
 ادراک پیری در سالمندان، یک مطالعه مروری 

 

، مهشید فروغان، فرحناز لیال صادق مقدم 

اهلل احمدی، اکرم فرهادی،  محمدی، فضل

 شیما نظری، نرجس خاتون صادقی

مجله علمی پژوهشی سالمند . 

  4، شماره 10دوره 
ISC 

9 
 بر محور -خانواده سازی توانمند الگوی رتاثی

 باال خون فشار به مبتال بیماران زندگی کیفیت
 دلشاد علی، عالمی لی، عنوری رضا

 پزشکی علوم دانشگاه مجله

 مازندران

  127 ماره، ش25 دوره
SCOPUS 

10 
 ویژه مراقبت بخش استرسورهای و مادران

 نوزادان

 بعر ،علی نوقابی دلشاد مریم، زاده عشقی

 فرهاد رحمانی سعیده، صاحبی

 دانش افق مجله

 4، شماره 21دوره ی 
Chemical 

Abstract 

11 
 حمایت نقش: سالمندان زندگی از رضایت

 شده ادراک اجتماعی

 اکرم ، ابیقنو دلشاد علی ، مقدم صادق لیال

 زاده، عشقی مریم نظری، شیما فرهادی،

 ایوری نیازی محدثه ،وفا چوپان فهیمه

 پزشکی علوم گاهدانش مجله

 سبزوار

  6 شماره ،22 دوره
ISC 

12 

 تیغه روی لیدوکایین اسپری اثر مقایسه

 پاسخ بر وریدی داخل لیدوکایین با الرنگوسکوپ

 لوله و الرنگوسکوپی به عروقی -قلبی های

 تراشه داخل گذاری

 ,مهدی مقدم بصیری ,آرش ای حمزه

 علی دلشادنوقابیمهدی،  اسماعیلی

 دانش افق مجله

 1  شماره,  21  دوره
ISC 



 

 1393سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
 افراد در بیقل انفارکتوس شده ادراک درد ررسیب

 دیابت به مبتال غیر و مبتال

حمیدرضا تولیده ای، ، شهال خسروان 

بهروز سیاح، فرهاد مالکی شیبک، 

 نرگس صابر

 جراحی و داخلی پرستاری مجله

 نزاهدا

 شماره اول  -دوره سوم

ISC 

2 
 شغلی رضایت بر پرستاری فرآیند کاربرد تأثیر

 ویژه های بخش پرستاران

 خادم محمد سید  ،خسروان شهال

 فاطمه ، سعادت سعید  ،الحسینی

 شًا کو مرادی

 پرستاری دانشکده علمی مجله

 همدان مامایی

 2شماره  -22دوره 
ISC 

3 

 نتایج رگیریکا به های کننده تسهیل و موانع

 در شاغل پرستاران دیدگاه از بالین در تحقیقات

 پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان

 1392 سال گناباد

 محمد ،خسروان شهال محمدپور، علی

 محمدیان بتول ،منصوریان رضا

 علوم در آموزش ی توسعه ی مجله

 پزشکی

 15دوره هفتم، شماره 
ISC 

4 
 از پس ادراری احتباس بر اپ کف بازتابی ماساژ تاثیر

 جراحی اعمال

 محمد، شجاعی ،شهال خسروان

 سید مجتبوی مهدی، مقدم بصیری

 جواد

 مجله افق دانش 

  4شماره  -20دوره 
Chemical 

Abstract 

5 

 دیدگاه از بالینی آموزش کیفیت بر موثر عوامل

 و پرستاری دانشکده بالینی مدرسین و دانشجویان

 آن بهبود ارهایراهک و گناباد مامایی

 شهال نجفی، سمانه محمدپور، علی

 منصوریان محمدرضا ، خسروان

 علوم در اموزش توسعه فصلنامه

 پزشکی

 16شماره  -دوره هفتم
ISC 

6 

 با  مسئله حل روش اساس بر سازی توانمند تاثیر

 مراقبین ترخیص جهت آمادگی بر تلفنی پیگیری

 و  گرشن ،  آگاهی و مغزی صدمه بیماران خانوادگی

 آنان مراقبتی  مهارت

 مجلی، محمد آبادی، علی محبوبه

 محمدزاده ،خسروان شهال

 توانبخشی در  پژوهش

 شماره دوم -دوره اول
 -علمی غیر

 پژوهشی

 پرستاران دیدگاه از پرستاری مدیران عملکرد 7
 مرضیه، منصوریان رضا محمد

 خسروان شهال، سینیح

 ایران پرستاری مجله

 92شماره  -27دوره 
ISC 

8 
تاثیر دو روش ارزشیابی عینی ساختاریافته عملی و 

 روش سنتی بر میزان رضایت دانشجویان و ارزیابان

 مرضیه ،منصوریان محمدرضا

 خسروان شهال عالمی، علی  حسینی،

 علوم در آموزش ی توسعه ی مجله

 زنجان پزشکی

  13  شماره  - 7 دوره 
ISC 

9 
 شهر سالمندان روحیه با اجتماعی حمایت ارتباط

 1391 سال در مشهد

 صابری ,غالمحسین نژاد ظریف

, علی نوقابی دلشاد، الهام نوقابی

 هادی کوشیار

 پزشکی علوم دانشگاه مجله

 رفسنجان

 1  شماره,  13  دوره
SCOPUS 

10 
 متابولیک سندرم اجزای تغییرات بر داری روزه تاثیر

 2 نوع دیابتیک بیماران در

، علی وقابیدلشاد ن، پژمان باقری

 مهدی مشکی

 دانش افق مجله

 1 شماره, 20  دوره
Chemical 

Abstract 

11 

 توانمندسازی الگوی بر مبتنی آموزشی مداخله تأثیر

 مردان خودکارآمدی و نفس عزت نگرش، آگاهی، بر

 پروستات سرطان از پیشگیری در

 علی ،دلشاد علی پور، حسن محسن

 عالمی

 در پیشگیرانه  های مراقبت مجله

 ومامایی پرستاری

 1 ی شماره ،4 ی دوره

Chemical 

Abstract 

 



 1392سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

احمدی،  اهللفضل ،  شهال خسروان کیفی مطالعه یک: نقش تغییر از بیوه زنان تجربه 1

 محمد رضا منصوریان ،شایسته صالحی

 علوم در کیفی تحقیقات مجله

 سالمت

 شماره اول  -دوره دوم

 -علمی

 پژوهشی

2 
 اضطراب و افسردگی با یائسگی عالئم شدت باطارت

 یائسه زنان

 عافیت، ملیحه ، بحری نرجس

 دلشاد علی،  محمدیان آقا حمیدرضا

 بحری نسرین ، نوقابی

 ایران نازایی و مامایی زنان، مجله

 43 شماره، 16  دوره
SCOPUS 

3 
 جمعیت در آن با موثر عوامل و خودبیمارانگاری

 گناباد شهر ساله 20 -50
 ,زری سیده صنعتی ,علی دلشادنوقابی

 شبنم محمدی ,مریم کیا حاتمی

 دانش افق مجله

  5  شماره,  19  دوره
Chemical 

Abstract 

4 
 در آن با مرتبط عوامل و دارویی تعدد وضعیت

 سالمندان

 بیدختی بلوچی ,علی دلشادنوقابی

 نیا شارعی، محمود شمشیری ،طاهره

 رضا رادمنش، حبیب

 ایران پرستاری نشریه

   83  شماره,  26  دوره
ISC 

5 
 در آن بر مؤثر عوامل و دارو مصرف الگوی

 گناباد شهرستان سالمندان

 بلوچی فاطمه، دارابی ،علی دلشادنوقابی

 حبیب، نیا شارعی طاهره، بیدختی

 رضا رادمنش

 دانش افق مجله

  5 شماره ،19 دوره 
Chemical 

Abstract 

6 

 ریزی برنامه رفتار تئوری اساس بر آموزش تاثیر  

 تماشای بر والدین نظارت حوهن و میزان بر شده

 آموزان دانش تلویزیون

,                     فاطمه دارابی ,علی نوقابی دلشاد

 مهدی مشکی

 سالمت طنین

 4  شماره,  1  ورهد
ISC 

7 

 با آن همبستگی و فراگیر کیفیت مدیریت کاربرد

 های دانشگاه در بدنی تربیت مدیریت بخشی اثر

 کشور سراسر پزشکی علوم

، منصوریان رضا محمدوحانی، ر زهرا

 متقی رضا امیری، محمود مصطفی

 سالمت ارتقای مدیریت

 1 شماره، 3 دوره
ISC 

 

 1391سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان  عنوان مقاله

1 
 رشته برای مدیریت آموزش چگونگی و ضرورت

 کیفی رویکرد با ای مطالعه: ایران در پزشکی

 کریمی حسین ، منصوریان محمدرضا

 سلیمان ، یزدانی شهرام ، مونقی

 شهال خسروان ، احمدی

 علوم در آموزش ایرانی مجله

 پزشکی

 50، پیاپی  12شماره -12سال 

ISC 

 بررسی سبک زندگی در زنان باردار گناباد 2
لیال مهدی مشکی، نرجس بحری، 

 صادق مقدم

مجله تخصصی پژوهش و سالمت 

 ISC دوم، شماره دوم  دوره 

 



 1390سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
 تأثیر آموزش جرأت مندی بر اساس مدل پرسید بر

 میزان قاطعیت نوجوانان دبیرستانی گناباد
، مطلبی دلشاد نوقابی علیمشکی مهدی، 

 محمد 

 پژوهش و سالمت

 ISC دوره یک، شماره یک 

2 
اط آن با سالمت وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتب

 عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بحری نرجس، خدادوست  لیلی، محمد 

 ، بنفشه الههصادق مقدم لیالزاده جالل، 
 مراقبت های نوین

 3، شماره 8دوره 
ISC 

3 
 دیدگاه از طالق با مرتبط عوامل و وضعیت بررسی

  گناباد شهرستان ی مطلقه زوجین

 علی قاسمی، شاه زهره مشکی، هدیم

 مسلم علیرضا ، نوقابی دلشاد
 دانش افق مجله

  1 شماره ،17 دوره 
ISC 

 

 1389سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 

ارزیابی درونی گروه پرستاری بهداشت جامعه و 

 روان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 کیان مجتبی ،منصوریان درضامحم، شهال خسروان

 علی دلشاد  ،لیال صادق مقدم مهر، هدایت.. شمس،

 دانش افق

 چهارمشماره   -16دوره 
ISC 

 

 

 1388ال س

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
 گل کنندگان برداشت بدنی وضعیت ارزیابی

 فانی جواد محمد ،دلشاد علی صادقی، نسرین اصالحی روشهای ی ارایه و زعفران
 دانش افق مجله

 4 شماره ،15 دوره
SCOPUS 

2 
 حمایت بر همسران به یائسگی آموزش تأثیر

 فاطمه طالساز هادیزاده  بحری نرجس، ، دلشاد علی یائسه زنان توسط شده درک اجتماعی
 پایش

 SCOPUS 4، شماره 8دوره 

3 
از زایمان: یک مطالعه پدیدار تجربه ی زنان 

 شناسی
لیال   ،قابیعلی دلشاد نوشیرین ترابی،  فریبا عسکری،

 ، رقیه رحمانیصادق مقدم

 مجله افق دانش 

  4شماره ،15دوره
ISC 

4 
 حمایت بر همسران به یائسگی آموزش تاثیر

   یائسه زنان توسط شده درک جتماعیا

 ،جسرن بحری، علی  دلشاد

 فاطمه طالساز زاده هادی

 پایش فصلنامه

 4  شماره، 8  دوره
ISC 



 1387سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
ساله  15-49بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان 

 همسردار شهر گناباد در مورد آزمایش پاپ اسمیر

 سیمین طهماسبی، ،لیال صادق مقدم

 ریم جوانفرم

مامایی و نازایی  ،مجله زنان

 ایران 

 شماره دوم دوره یازدهم 

ISC 

 

 1386سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 

بررسی تاثیر برنامه مدون آموزشی در مورد 

یائسگی به همسران بر میزان اضطراب و 

 افسردگی دوران یائسگی

هادیزاده ، دلشاد علی، ری  نرجسبح

 فاطمه طالساز 

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی 

 ایران

  2، شماره 13دوره 

ISC 

 شیوع ناباروری در زنان شهرستان گناباد 2
 علیرضا مسلم ، ،لیال صادق مقدم

 حمید چمنزاری معصومه قرچه ،

 مجله علمی پژوهشی افق دانش

 4شماره ،13دوره
ISC 

3 
 های آموزه و سیره در دندان و دهان بهداشت

 (ص) اسالم پیامبر
 علی نوقابی دلشاد

 رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه مجله

 (25 پی در پی) 4  شماره,  6  دوره
ISC 

4 

 به یائسگی درزمینه آموزشی برنامه تاثیر

 دوران افسردگی و اضطراب میزان بر همسران

 زنان یائسگی

 نوقابی دلشاد علی  بحری، نرجس

 بالینی روانشناسی و روانپزشکی لهمج

 (رفتار و اندیشه) ایران

 2ماره، ش13دوره ی 
ISC 

 

 

 1385سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و 

 خانه دار و همسران آنها در شهر گناباد

پرویز  فریبا عسکری، ،لیال صادق مقدم

سیمین  ایت اهلل شمس،هد معروضی،

 طهماسبی

 مجله افق دانش

 2شماره، 12دوره 
ISC 

2 

 و اولیه مواد تعیین و بومی غذاهای انواع شناسایی

 پایگاه پوشش تحت جمعیت در آنها پخت روش

 گناباد شهر جمعیتی تحقیقات

 ,علی دلشاد نوقابی ,خسرو شفقی

 ,عبدالجواد خواجوی ,هادی ساالری

 خواجه ,هتنز صنیعی ,علی اکرامی

 عصمت

 پزشکی علوم دانشگاه مجله

 شهرکرد

 1 شماره ضمیمه,  8  دوره
SCOPUS 



 

 1384سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 

هنی بررسی اثر بخشی بحث گروهی بر تصویر ذ

 سال 11-18نوجوانان تاالسمیک 

 

طهماسبی، سیمین. غفرانی پور، فضل 

ی، کیوان. مقدسی، جعفر. قاهلل. روا

 . کاظم نژاد، انوشیروان.صادق مقدم، لیال

مجله علمی پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی شهر 

 کرد

 7. دوره 4شماره 

 

ISC 

2 

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به بخش 

 های روانپزشکی گناباد.

 

، حسینی شهیدی، لیال صادق مقدم،

، ی زادهالله، چمنزاری، حمید، توکل

 جهانشیر

فصلنامه علمی دانشکده 

 پرستاری و مامایی بیرجند

1384 
ISC 

3 

مقایسه رفتارهای طبیعی جنسی در کودکان دختر 

سال شهر گناباد و نحوه برخورد مادران  2-7و پسر

 با آن

 ، اکبریفریبا عسکری، لیال ق مقدمصاد

 اصغر سید بهنام ، کرامتی مظلوم ،علی 

 افق دانش

 4، شماره 11دوره 
ISC 

 

 

 1383سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 

 مدل اساس بر جامعه شده احساس نیازهای تعیین

Community as Partner تحت منطقه در 

 گناباد شهر جمعیتی تحقیقات پایگاه پوشش

 خواجوی، ادیه ساالری ,علی قابیدلشادنو

، پرویز معروضی ,خسرو شفقی ،عبدالجواد

 عطاردی ,محمدرضا منصوریان ,علی محمدپور

 علی اکرامی ,صغرا کرامتی,علیرضا بیمرغی

 دانش افق مجله

 4 شماره ،10 دوره
ISC 

2 
 با سالمندان در داروها مصرف میزان محاسبه

 Cockeroft-Gault فرمول از استفاده
 هاشمیان ,ادیه ساالری ,علی وقابیدلشادن

 حمیدرضا

 دانش افق مجله

 2  شماره,  10  دوره
ISC 

 

 

 



 1379سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

بررسی تاثیر برنامه گروه درمانی بر میزان افسردگی  1

 سالمندان مقیم در آسایشگاه کهریزک تهران

، سید باقر حسادات مدا ، لیال صادق مقدم

 فالحی خشکناب  مسعود

 مجله افق دانش

 2شماره ،  6دوره 
ISC 

 روانی سالمت وضعیت بر داری روزه تاثیر بررسی 2
 زاده ، توکلیعلی دلشاد نوقابیمحمد،  قهرمانی

 جهانشیر

 دانش افق مجله

 1  شماره,  6  دوره
ISC 

 

 

 

 1378سال 

 سایندک مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
 علوم دانشجویان همسرازدیدگاه انتخاب معیارهای

 گناباد پزشکی
 محمد رضا منصوریان، شهال خسروان

 مجله افق دانش

 12شماره  - پنجم سال
ISC 

2 
بررسی حاملگیهای پرخطر در شهرستان گناباد در 

 1376سال 
 شهال خسروان

 مجله افق دانش 

 11شماره  -سال پنجم
ISC 

 

 

 1376ال س

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان نوان مقالهع

1 
آگاهی و نگررش زنران و مرردان متاهرل پیرامرون      

 کنترل رشد جمعیت و برنامه تنظیم خانواده
 مجله افق دانش شهال خسروان

 هشتمشماره  -سوم سال 
ISC 

 

 

 



 

 1374سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
یس درکودکان دبستاای  تاتاریآ وزتوز     شیوع ژیاردیاز

  شهال خسروان رفاارهای بهداشا  بآ سالم سازی ویان
 مجله افق دانش

شماره اول  -سال اول  
ISC 

 


