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 1396سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 

مقایسه دقت پالس اکسیمتری گوش و انگشت با 

 سنسور انگشتی در بیماران تحت تهویه مکانیکی

 بستری در بخش مراقبت ویژه

، علی طاهره بلوچی بیدختی

محمدپور، مجتبی کیان مهر، 

 محمد جواد شبان

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی 

  2، شماره 23گناباد، دوره 

 (1396)بهار 

Chemical 
abstract 

 

 

 

 

 1395سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
 مبتال بیماران مدفوع کیفیت بر فشاری طب تاثیر

 همودیالیز تحت کلیه مزمن نارسایی به
 عباسی، پریوش ،مجلی محمد

 زمانی سمیه کیانمهر، مجتبی

 دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 مازندران پزشکی علوم

  136 شماره -26دوره 

 
Scopus 

2 

 شیر و ورا آلوئه عصاره زیتون، روغن تأثیر مقایسه

 کارآزمایی: شیرده مادران پستان شقاق بر مادر

 شده تصادفی بالینی

 مهدی ،هزاد عشقی مریم

 محمدزاده حسین مقدم، بصیری

 محمودیان، السادات اعظم مقدم،

 مصباح مینا

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 

  3، شماره 10دوره 
Chemical 
Abstract 

 

 



 

 

 1394سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
تکنیک آرامسازی عضالنی بر درد بیماران تاثیر 

 همودیالیزی

، مجتبی کیان طاهره بلوچی بیدختی

مهر، جهانشیر توکلی زاده، مهدی 

 بصیری مقدم، فاطمه بیابانی

 افق دانش

 2، شماره 21دوره  
Chemical 

Abstract 

 پرستاری در نویسی نسخه بر مروری 2
 السادات طاهره سجادی، موسی

 نیا شارعی حبیب نظر، خوش

 پرستاری پژوهش

 4، شماره 10دوره 
ISC 

3 
 ویژه مراقبت بخش استرسورهای و مادران

 نوزادان

 علی، نوقابی دلشاد ،مریم زاده عشقی

 فرهاد رحمانی سعیده، صاحبی عرب

 دانش افق مجله

 4، شماره 21دوره ی 
Chemical 

Abstract 

4 
 حمایت نقش: سالمندان زندگی از رضایت

 شده ادراک اجتماعی

 نوقابی دلشاد علی ، مقدم صادق لیال

 مریم نظری، شیما فرهادی، اکرم ،

، وفا چوپان فهیمه ،زاده عشقی

 ایوری نیازی محدثه

 پزشکی علوم دانشگاه مجله

 سبزوار

  6 شماره ،22 دوره

ISC 

5 

 حسی بی از ناشی سردرد بر قهوه مصرف تأثیر

 بالینی کارآزمایی: سزارین در نخاعی

 شده تصادفی

 مهدی ،زاده عشقی مریم

 محمدپور، علی مقدم، بصیری

 هاشمی بنی السادات زینب

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

 12، شماره 9دوره 
Chemical 

Abstract 

 
: نارس نوزاد تولد بر تعدیل قابل خطر عوامل

 .شاهدی مورد مطالعه

 مهدی، مشکی مریم، زاده عشقی

 محبوبه عبدالهی زهرا، مجیدی

 مجله افق دانش 

 2، شماره 12دوره 
Chemical 

Abstract 

 

 

 

 



 

 1393سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 

 با و مسئله حل روش اساس بر توانمندسازی تأثیر

 مراقبین ترخیص جهت آمادگی بر تلفنی پیگیری

 و نگرش وآگاهی، مغزی صدمات بیماران خانوادگی

 آنان مراقبتی مهارت

 شهال ، مجلی محمد آبادی، علی محبوبه

 محمدزاده فاطمه ، خسروان

 در توانبخشی پژوهش مجله

 پرستاری

 2شماره  ، 1دوره 

علمی 

 پژوهشی

2 
بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی و 

 اخالقی در تصمیم گیری پرستارانحساسیت 

، حمیدرضا طاهره بلوچی بیدختی

تولیده ای، علی فتحی، مهدی حسینی، 

 صدیقه گوهری بهاری

 اخالق و تاریخ پزشکی

 3، شماره 7دوره 

علمی 

 پژوهشی

3 
کفایت دیالیز افراد مبتال و غیر مبتال به دیابت 

 بهمن گناباد 22مراجعه کننده به بیمارستان 

مریم عشقی زاده، کوکب بصیری مقدم، 

، زهرا صفرپور طاهره بلوچی بیدختی

 غریب، شراره مختاری

 نشریه پرستاری داخلی و جراحی

 2، شماره 3دوره 

علمی 

 پژوهشی

4 

ارتباط بین افسردگی پس از زایمان با باورهای 

کنترل سالمت در دوران بارداری و برخی از عوامل 

 جمعیت شناختی

طاهره دیجه چروی، مهدی مشکی، خ

 بلوچی بیدختی

مجله علمی دانشگاه علوم 

 پزشکی زنجان

 92، شماره 22دوره  

علمی 

 پژوهشی

5 
مقایسه سبک فرزندپروری مادران کودکان با و یا 

 شاهدی-بدون لکنت زبان: یک مطالعه مورد

مریم عشقی زاده، مهدی بصیری مقدم، 

، الهه بنفشه، طاهره بلوچی بیدختی

 آرزو کیانی سمانه نجفی،

 پژوهش و سالمت

 1، شماره 4دوره 

علمی 

 پژوهشی

6 
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 

 

 

 

 

 



 1392سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
 یک: کرونر عروق اختالالت به مبتال بیماران مشکالت

 مروری مطالعه
 مجلی محمد، مونقی کریمی حسین

عروق و قلب پرستاری  

4شماره  -1دوره   
ISC 

2 
الگوی مصرف دارو و عوامل موثر بر آن در سالمندان 

 شهرستان گناباد

طاهره علی دلشاد نوقابی، فاطمه دارابی، 

، رضا حبیب شارعی نیا، بلوچی بیدختی

 رادمنش

 افق دانش

 5، شماره 19دوره  

علمی 

 پژوهشی

3 
وضعیت تعدد دارویی و عوامل مرتبط با آن در 

 سالمندان

طاهره بلوچی علی دلشاد نوقابی، 

، رضا حبیب شارعی نیا، بیدختی

 رادمنش

 نشریه پرستاری ایران
علمی 

 پژوهشی

4 

عوامل مرتبط با بروز خطای دارویی و موانع گزارش 

دهی آن در کادر درمانی شاغل در بیمارستانهای 

 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد

، علی محمدپور، طاهره بلوچی بیدختی

 صادق شباب، حمید نخعی

 افق دانش

 5، شماره 19دوره  

علمی 

 پژوهشی

 

 

 

 1391سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان  عنوان مقاله

1 

 دانشکده پرستاری دانشجویان دستیابی میزان

 و اصول برنامه اهداف به مشهد مامایی پرستاری

 90-89 سال در پرستاری هارتهایم

 مهرام بهروز  ،مجلی محمد
پرستاری آموزش  

2شماره  -1دوره   
ISC 

2 

 کارشناسی مقطع دانشجویان دستیابی میزان

 دانشجویان دیدگاه از آموزشی اهداف به پرستاری

 ها بخش سرپرستاران و

 وحیدی، مریم مهرام، بهروز

 الله ارشتناب، نامدار حسین

 مجلی محمد شهیدی، حسینی

 پرستاری موزشآ

 ISC 2شماره  -1دوره 

3 

تاثیر برنامه آموزشی بهداشت دهان و دندان بر 

میزان آکاهی، نگرش و عملکرد کوتاه مدت خانم 

 ایران( -های باردار )مشهد

نرجس بحری، حمیدرضا ایلیاتی، 

طاهره بلوچی موسی سجادی، 

 ، نسرین بحریبیدختی

مجله دانشکده دندانپزشکی 

 مشهد

 1، شماره 36دوره 

علمی 

 پژوهشی

 



 

 1390سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان  عنوان مقاله

تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان  1

 ر میزان اضطراب و درد زنان باردارب

رقیه رحمانی بیلندی، زهره 

طاهره خاکبازان، نرجس بحری، 

 ، رقیه خرقانیبلوچی بیدختی

مجله تحقیقات علوم پزشکی 

 زاهدان

علمی 

 پژوهشی

 

 

 

 1389سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان  عنوان مقاله

1 
 عملکرد بر مرتبط عوامل و آموزشی محیط تاثیر

 مادران شیردهی

 بصیری مهدی ،مجلی محمد

 شمشیری محمود مقدم،

 افق دانش

 1، شماره 16دوره 
ISC 

2 
بررسی وضعیت مطلوب و موجود برنامه آموزش 

 بالینی پرستاری

حسین کریمی مونقی، فاطمه 

زوبین، سیدرضا مظلوم، اکبر 

 طاهره بلوچی بیدختیدرخشان، 

مجله دانشکده پرستاری و مامایی 

 مشهد

 1شماره  -10دوره 

ISC 

3 

مقایسه پذیرش محلول الکلی و صابون جهت 

بهداشت دست در پرستاران شاغل در مراکز 

 1388درمانی گناباد سال 

ومه ، معصطاهره بلوچی بیدختی

قرچه، نرجس بحری، کوکب 

 بصیری مقدم

 افق دانش

 3شماره  -16دوره 
ISC 

4 
 کودکان چاقی با والدین پروری فرزند سبک ارتباط

 مشهد شهر دبستانی پیش

 عشقی مریم کربندی،  سهیال

، محمدیان آقا حمیدرضا، زاده

 محمد، زاده ابراهیم سعید

 صفریان

 افق دانش

 3، شماره 16د.وره 
ISC 

 

 

 



 

 1387سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان  عنوان مقاله

1 

مقایسه عوارض پوستی ناشی از بهداشت دست با 

(، صابون Handrub) whoمحلول مورد توصیه 

 آنتی سپتیک و صابون معمولی در پرسنل پرستاری

، امیررضا صالح طاهره بلوچی بیدختی

 مقدم

 افق دانش

 3، شماره 14جلد 

علمی 

 پژوهشی

 

 

 

 1386سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 

مقایسه محلول آنتی باکتریال، صابون آنتی سپتیک و 

صابون معمولی بر کلونیزاسیون میکروارگانیسمهای 

 دست پرسنل پرستاری

طاهره بلوچی امیررضا صالح مقدم، 

، کیارش قزوینی، سعید ابراهیم بیدختی

 زاده

مجله دانشکده پرستاری و 

 مامایی مشهد

19شماره    

علمی 

 پژوهشی

 

 

 

 1377سال 

 ایندکس مشخصات مجله نویسندگان عنوان مقاله

1 
بررسی مشکالت بیماران مبتتال بته اختتالالت    

 عروق کرونر در طی یکماه پس از ترخیص                                                                                                                           

، طیبه فصیحی هرندی، محمد مجلی

 رعباس بهرامپو، سکینه محمد علیزاده
 افق دانش 

 9، شماره 3دوره 

علمی 

 پژوهشی

 

 


