
اعضای هیات علمی گروه پرستاری دانشگاه علوم مقاالت چاپ شده      
 پزشکی گناباد در ده سال گذشته

  
نام و نام   ردیف

  خانوادگی
  شماره  نشریه  عنوان

معیارهاي انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی   محمدرضا منصوریان  1
  گناباد

  12سال پنجم شماره   افق دانش

نارس  و  LBWبررسی شیوع ، مرگ و میر وعوارض نوزادان   منصوریانمحمدرضا   2
  گناباد  شهر در

پائیزو  2شماره 8سال   افق دانش
  1381زمستان 

مدیریت کیفیت جامع خدمات آموزشی و دانشجویی   محمدرضا منصوریان  3
دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق آن بارضایت 

  دانشجویان

اول بهار و سال نهم شماره   افق دانش
  1382تابستان 

      تعیین نیازهاي احساس شده جامعه براساس مدل  محمدرضا منصوریان  4
Community as partner    در منطقه تحت پوشش

  تحقیقات جمعیتی گناباد پایگاه 

سال  4شماره  10دوره   افق دانش
1383  

  1379 بهار  پیک دانش  مدیریت پیشرفته منابع انسانی  محمدرضا منصوریان  5
  1381بهار و تابستان   توسعه  مبانی و اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی   محمدرضا منصوریان  6
دوره دوم شماره اول   توسعه  فرهنگ سازمانی  محمدرضا منصوریان  7

  1386تابستان
بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی گناباد   محمدرضا منصوریان  8

توسط دانشجو وکارایی آن بر رزشیابی اساتید ادرمورد 
  1386بهبود فرآیند آموزش درسال 

دوره دوم شماره دوم   توسعه
  1386زمستان

رتبه بندي آموزشی دانشـگاههاي علـوم پزشـکی، طراحـی       محمدرضا منصوریان  9
  شاخصهاي رتبه بندي

  1389بهار   طب و تزکیه

ــه و روان    محمدرضا منصوریان  10 ــی گــروه پرســتاري بهداشــت جامع ارزیــابی درون
  دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

  1389زمستان   افق دانش

بررسی تاثیر فعالیتهاي فـوق برنامـه بـر وضـعیت تحصـیلی        محمدرضا منصوریان  11
  دانشجویان و علل گرایش به این فعالیتها 

  1389تابستان و پائیز    سیر دانش

 Experiences of widows with children:A  دکتر شهال خسروان  12
qualitative study 

about spousal death in Iran 
  

Journal of Nursing 
and Health 

Sciences 
  

2010  

 A Qualitative Study of impact of spousal death  دکتر شهال خسروان  13
on changed Parenting Practices of Iranian 

Single-parent Widows 

'Iranian Red 
Crescent Medical 

Journal'  
  

2010  

ارزیابی درونی گروه پرستاریبهداشت جامعه و روان دانشـگاه    دکتر شهال خسروان  14
 1389علوم پزشکی گناباد در سال 

  1389 فصلنامه افق دانش

 Mental  health promotion of Iranian  دکتر شهال خسروان  15
university students ts: the effect of self- esteem 

and health locus of control     

Journal of 
psychiatric & 
mental health 

nursing 

2011  

 Nucturnal Enuresis and its impact on Growth  مهدي بصیري مقدم  16
    

Iranian J of 
Pediatric  

Vol 18(no 2) Jun 
2008  

 The Effect of Massage on Serum Bilirubin  مهدي بصیري مقدم  17
Levels in Term Neonates Affected with 

Hyperbilirubinemia 
  

Iranian J of 
Pediatric  

Accepted  

 The concept of hospitalization of children  مهدي بصیري مقدم  18
from the view point of parents and children  

Iranian J of 
Pediatric  

Vol 21(no 2) Jun 
2011  

زمستان  4شماره  11دوره   افق دانش  بررسی تاثیرلمس بر وزن گیري نوزادان نارس  مهدي بصیري مقدم  19
1384  

بررسی کفایت دیالیز و ارتباط آن با نـوع صـافی در بیمـاران      مهدي بصیري مقدم  20
   بهمن گناباد 22همودیالیزي مراجعه کننده به بیمارستان 

تابستان  2شماره  14دور  افق دانش
1387  

پائیز  3شماره  13دوره فصلنامه علمی پژوهشی  اثرات فیزیولوژیک ماساژ با تکنیک فیلد بر نوزادان نارس  مهدي بصیري مقدم  21



دانشکده علوم پزشکی 
  سبزوار

1385  

  1386بهار  1شماره  13دوره  افق دانش فصلنامه شیوع سوء تغذیه در کودکان اول دبستان شهر گناباد  مهدي بصیري مقدم  22
تاثیر محیط آموزشی و عوامل مرتبط بـر عملکـرد شـیردهی      مهدي بصیري مقدم  23

     مادران
  1389بهار  1شماره  16دوره  افق دانش

آگاهی بیماران و کارکنـان گـروه پزشـکی از منشـور حقـوق        مهدي بصیري مقدم  24
  1389بهمن گناباد  22بیمار و رعایت آن در بیمارستان 

  1390بهار  1شماره  17دوره  افق دانش

بررسی شیوع دردهاي ستون فقرات و ارتباط آن با برخـی از    مهدي بصیري مقدم  25
  عوامل تاثیر گذار در پرستاران بیمارستان هاي شهر گناباد

  1390بهار  3شماره  17دوره  افق دانش

توکسوپالسموز در دختران دبیرستان هـاي  سرو اپیدمیولوژي   مهدي بصیري مقدم  26
  گناباد

مجله دانشگاه علوم 
  پزشکی قم

  1390پائیز  3شماره  5دوره 

ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نـوزادان    مهدي بصیري مقدم  27
  ترم با روش زایمان

مجله دانشکده پزشکی 
  اصفهان

Accepted 

طبیعی و شیوع عوارض زودرس ناشـی از آن در  سن یائسگی   مهدي بصیري مقدم  28
  زنان شهرستان گناباد

 Accepted افق دانش

فراوانــی شــب ادراري و عوامــل مــرتبط بــا آن در کودکــان   مهدي بصیري مقدم  29
  دبستانی شهر گناباد 

  Accepted افق دانش

بررسی ارتباط کارایی شخصی بـا ورزش و عوامـل خطرسـاز      حسین عجم  30
  افراد ورزشکار وغیر ورزشکارسالمتی در 

   افق دانش

آگاهی بیماران و کارکنـان گـروه پزشـکی از منشـور حقـوق        حسین عجم  31
ـ  ياز بیمارستان ها یکیرعایت آن در  زانیبیمار و  م  یآموزش

  گناباد

   افق دانش

بررسی ارتباط خودکارآمدي بـا ورزش و عوامـل خطرسـاز     "  حسین عجم  32
  وغیر ورزشکار سالمتی در افراد ورزشکار

   افالك

در یکــی از  یپزشــک ي هیــپا  ارزیــابی درونــی گــروه علــوم  حسین عجم  33
  1389در سال  تیپ سهعلوم پزشکی هاي دانشگاه 

   افق دانش

خون بند ناف نـوزادان   تیو هماتوکر نیهموگلوب زانیارتباط م  حسین عجم  34
  مانیترم با روش زا

در مجله  دانشکده 
  پزشکی اصفهان

 

مقایسه محلول آنتی باکتریال، صابون آنتی سپتیک و صـابون    طاهره بلوچی  35
معمولی بر کلونیزاسیون میکروارگانیسـمهاي دسـت پرسـنل    

  پرستاري

مجله دانشکده پرستاري 
  و مامائی مشهد

 

مقایسه عوارض پوستی ناشی از بهداشت دسـت بـا محلـول      طاهره بلوچی  36
آنتـی سـپتیک و   ، صـابون  )who )Handrubمورد توصـیه  

  صابون معمولی در پرسنل پرستاري

، پائیز 3، شماره 14دوره   افق دانش
1387 

مقایسه پذیرش محلول الکلی و صابون جهت بهداشت دسـت    طاهره بلوچی  37
  1388در پرستاران شاغل در مراکز درمانی گناباد سال 

، پائیز 3، شماره 16دوره   افق دانش
1389 

وضعیت مطلـوب و موجـود برنامـه آمـوزش بـالینی      بررسی   طاهره بلوچی  38
  پرستاري

، مجله دانشکده 
  پرستاري و مامائی مشهد

، بهار و 4دوره دهم، شماره 
 89تابستان 

 ,The efficacy of alcohole-based Hand Rub  طاهره بلوچی  39
Medicated soap and Plain soap on the hands of 

nursing personnel  

World Applied 
Science Journal  

2011;12(4): 419-424 

تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر میـزان اضـطراب     طاهره بلوچی  40
 و درد زنان باردار

مجله تحقیقات علوم 
 پزشکی زاهدان

، شماره 13، دوره 1390سال 
8. 

  مریم عشقی زاده  41
  

ارتباط سبک فرزندپروري والدین بـا چـاقی کودکـان پـیش     
 دبستانی شهر مشهد

  افق دانش

ــدیریتی و    سارا شیردل زاده  42 ــر خودم ــل مســاله ب ــاثیر آمــوزش ح بررســی ت
 هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتال به دیابت نوع یک

مجله دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی سبزوار

، زمستان 4، شماره18دوره 
1390 

ــدمیولوژي  دکتر علی محمدپور  43 ــاري  اپی ــل  بیم ــین  س ــالهاي  ب در  1372- 80 س
  گناباد  شهرستان

  1381  بهار و تابستان   دانش  افق  مجله

و   افـراد جامعـه    توسـط   پزشـکی   خـدمات    دریافت  چگونگی  دکتر علی محمدپور  44
  گناباد  در شهرستان  مؤثر بر آن  عوامل

  1381  پائیز و زمستان   دانش  افق  مجله



ــاي      دکتر علی محمدپور  45 ــا ویژگیه ــاط آن ب ــردگی  و ارتب ــی افس ــی فراوان بررس
اجتماعی و تحصیلی دانشـجویان مقـاطع مختلـف پزشـکی     

  دانشکده پزشکی مشهد

  1382بهار  و تابستان   افق دانش

  دکتر علی محمدپور  46
خالصه مقاله بررسی شـیوع  ریسـک فاکتورهـا و چگـونگی     

  در بیمـاران مراجعـه کننـده بـه مراکـز       CADپیشگیري از 
  بهداشتی

  گناباددرمانی  شهرستان  

مجله پژوهش در پزشکی  
  دانشگاه  شهید بهشتی

  1381آبان 

  دکتر علی محمدپور  47
خالصه مقاالت بررسی کفایـت  و  کیفیـت دروس  نظـري  و    

  عملی  از نظر  دانش آموختگان  علوم پزشکی گناباد

مجله آموزش پزشکی، 
مرکز  مطالعات و توسعه 
آموزش دانشگاه علوم 
  پزشکی شهید بهشتی

،شماره اول ، جلد چهارم ، 
  1381سال 

  دکتر علی محمدپور  48
و علل منجر به خـروج آن    IUDبررسی  متوسط  زمان  ماند 

  در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی گناباد

  1382بهار  و تابستان   افق دانش

  علی محمدپوردکتر   49
بررسی نیازهاي احسـاس شـده مردمـی در جمعیـت تحـت      

  پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهرستان گناباد

  1383پاییز و زمستان   افق دانش

  دکتر علی محمدپور  50
مراجعـه   بررسی نیازهاي آموزشی هنگام ترخیص در بیمـاران 

  کننده به مراکز بهذاشتی درمانی شهرستان  گناباد

  1385زمستان   افق دانش

  دکتر علی محمدپور  51
  کمر درد و برخی عوامل خطر آن در کارکنان پرستاريشیوع 

مجله پژوهش پرستاري 
  ایران

  1385پاییز 

  دکتر علی محمدپور  52
Coming to Terms with a Diagnosis of HIV in 

Iran: A Phenomenological Study  

JANAC(ISI  
journal in U.S.A.)  

2009  

  دکتر علی محمدپور  53
  مقایسه دو روش ترمومتري تمپان و رکتال

مجله پژوهش پرستاري 
  ایران

  1388 زمستان

  دکتر علی محمدپور  54
Comparing tympanic and rectal temperature 

measurement methods  

IJNR  2010  

  دکتر علی محمدپور  55
یـک  : از تعامل با دیگـران  HIV/AIDSتجربه ي مبتالیان به 
  مطالعه پدیدار شناسی

  89بهار   افق دانش

  دکتر علی محمدپور  56
PLWH experience of interaction with others: 

A phenomenological study  

Ofogh-E- Danesh  2010  

  دکتر علی محمدپور  57
  پرستاري به عنوان یک هنر

مجله علمی پژوهشی 
  حیات

  1389بهار 

  دکتر علی محمدپور  58
HIV-infected patients' adherence to highly 
active antiretroviral therapy: A 

Phenomenological Study.   

Nursing and 
Health Sciences  

2010  

  دکتر علی محمدپور  59
 پدیـدار  مطالعه HIV/AIDS:به مبتالیان در گرایی معنویت

مجله دانشکده پرستاري 
و مامایی دانشگاه علوم 

، 52-63، 2،شماره 17دوره 
1390 



 )حیات(پزشکی تهران  شناسی

  دکتر علی محمدپور  60
Spirituality in HIV- infected Persons: A 

phenomenological study 

Hyat 2011 

  دکتر علی محمدپور  61
آرتریـت،  اثر سونا بر درد و دامنه حرکتی بیمـاران مبـتال بـه    

 روماتوئید

مجله علوم پزشکی 
 زاهدان

 زیر چاپ 1390

تاثیر آموزش جرات مندي بر اساس مـدل پرسـید ار میـزان      علی دلشاد  62
  قاطعیت نوجوانان دبیرستانی گناباد

  1390پاییز و زمستان   پژوهش و سالمت

بررسی وضعیت و عوامل مرتبط با طـالق از دیـدگاه زوجـین      علی دلشاد  63
  1387-88گناباد در سالهاي مطلقه ي 

  1390بهار  افق دانش

ــه و روان    علی دلشاد  64 ــی گــروه پرســتاري بهداشــت جامع ارزیــابی درون
  1389در سال  ه علوم پزشکی گنابادگادانش

  1389زمستان  افق دانش

  1388زمستان   افق دانش  یک مطالعه پدیدار شناسی: تجربه زنان از زایمان  علی دلشاد  65

تاثیر آموزش یائسگی به همسران بر حمایـت اجتمـاعی درك     علی دلشاد  66
  شده توسط زنان یائسه

  1388پاییز   پایش

ارزیابی وضعیت بدنی برداشت کنندگان گل زعفـران و ارایـه     علی دلشاد  67
  روشهاي اصالحی

  1388زمستان   افق دانش

بررسی تـأثیر آمـوزش یائسـگی بـه همسـران بـر حمایـت          علی دلشاد  68
شده توسط زنان واقع در حـوالی یائسـگی در    اجتماعی درك

  شهر گناباد

  1387  مجله پایش

بهداشـت دهــان و دنـدان در ســیره و آمـوزه هــاي پیــامبر      علی دلشاد  69
  )ص(اسالم

مجله دانشگاه علوم 
  پزشکی رفسنجان

  1386زمستان 

تاثیر برنامه آموزشی درزمینه یائسگی به همسران بـر میـزان     علی دلشاد  70
  افسردگی دوران یائسگی زناناضطراب و 

مجله روانپزشکی و 
  روانشناسی بالینی ایران

  1386تابستان 

شناسایی انواع غذاهاي بـومی و تعیـین مـواد اولیـه و روش       علی دلشاد  71
پخت آنها در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتـی  

  شهر گناباد

مجله دانشگاه علوم 
پزشکی شهر کرد ویژه 

  عیتینامه تحقیقات جم

  1385بهار 

نقش و جایگاه پایگاه تحقیقات جمعیتـی شـهر       علی دلشاد  72
  گناباد در بهداشت مواد غذایی

  1383پائیز   طلوع بهداشت



محاسبه میزان مصرف داروهـا در سـالمندان بـا اسـتفاده از       علی دلشاد  73
  Cockeroft-Gaultفرمول

  1383 -4شماره  10دوره   مجله افق دانش

تعیین نیازهـاي  احسـاس شـده جامعـه بـر اسـاس  مـدل          علی دلشاد  74
Community as partner    در منطقه تحت پوشش پایگـاه
  تحقیقات جمعیتی شهر گناباد  

سال  4شماره  10دوره   مجله افق دانش
1383  

بررسی باورها و نگرش هاي مرتبط بـا بهداشـت جنسـی در      علی دلشاد  75
  شهرستان گناباد

  1383ضمیمه زمستان   ناباروريفصلنامه باروي و 

ــاي    علی دلشاد  76 ــتی  در اتخــاذ رفتاره ــاد بهداش ــدل اعتق بکــارگیري م
پیشگیري کننده از بیماریهاي منتقلـه از راه تمـاس جنسـی    

)STD  (در دانشجویان  

فصلنامه باروري و 
  ناباروري

  1383ضمیمه زمستان 

  1382مهر ماه   ماهنامه گناباد  قلب سالم    علی دلشاد  77

اولویت بندي نیازهاي جامعه تحت پوشش پایگـاه تحقیقـات     علی دلشاد  78
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