مقاالت نشریات فارسی
دانشکده بهداشت 1395


شیرافکن  ،هدی .یزدانی چراتی ،جمشید .مظفرپور ،سید علی .خفری ،ثریا .اکبری ،رقیه .اولیائی ،فرشید.
اکبرزاده پاشا ،اباذر( .) عوامل موثر بر مدت زمان بروز ویروس سایتومگال پس از پیوند کلیه .مجله دانشگاه
علوم پزشکی بابل .فروردین ( )2-7( )Scopus(41-47 :)4(18 .95تحقیقی).



نصیری ،مهدیه .حسینی( ،) سید حمزه  .سخایی ،سید یعقوب .تبریز ،نسیم .یزدانی چراتی ،جمشید .عابدینی،
محمود .شیوع اخت الالت روان پزشکی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس در مازندران .مجله د ع پ
مازندران .شهریور  ()5-6()Scopus(60-70 :)140(26 .95پژوهشی).



شفیع پور ،ویدا .مومنی ،بهزاد .یزدانی چراتی ،جمشید .اسمعیلی( ،)روانبخش .بررسی کیفیت زندگی کاری و
عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش مراقبت های ویژه  .مجله د ع پ مازندران .آبان 117-126 :)142(26 .95
(()3-4() Scopusپژوهشی).



حسینی نژاد ،سید محمد .خواجه سماکوش( ،)ابوالحسن .منتظر ،سیدحسین .گلی خطیر ،ایرج .جهانیان،
فاطمه .امینی آهیدشتی  ،حامد  ،بزرگی  ،فرزاد .یزدانی چراتی ،جمشید .عسگری راد ،حسین .بررسی تأثیر
بوپرنورفین زیرزبانی بر شدت درد ناشی از کولیک حادکلیوی در مقایسه با مورفین وریدی .مجله د ع پ
مازندران .آذر ( )8-9( )Scopus(1- 10 : ) 143(26 .1395پژوهشی).



عمرانی نوا ،ورسا .عابدیان کناری( ،)سعید .یزدانی چراتی ،جمشید .یحیی پور ،یوسف .سادات شبیری ،سعیده.
محمدی ،مسعود .رنجبران ،حسین .عابدی ،سیاوش .بررسی بیان آنتی ژن لکوسیت انسانی – Gو اینترلوکین 10-
در بیماران مبتال به  HIVدر مقایسه با گروه کنترل .مجله د ع پ مازندران .آذر -234 :)143(26 .1395
( ) 3-8()Scopus(230گزارش کوتاه) .



یزدانی چراتی ،جمشید .عباسی ،علی .فندرسکی  ،افسانه( .)علی پور  ،نادیا .بررسی اپیدمیولوژی حوادث
ترافیکی منجر به مرگ در شهرستان ساری در سال  .1393مجله تحقیقات سالمت در جامعه  .پاییز :)3(2 .95
()1-4()Google Scholar (75-82پژوهشی).



قربانی ،نرگس .یزدانی چراتی ،جمشید( .)اعتمادی نژاد ،سیاوش .رابطه آلودگی هوا بر مرگ و میر ناشی از ابتال
به بیماری های قلبی و عروقی در شهر مشهد در سال  .1390مجله د ع پ مازندران .اسفند 47-55 :)146(26 .95
(( )Scopusپژوهشی).



کریمی ،نرگس( .)تبریزی ،نسیم .موسوی ،مائده .یزدانی چراتی ،جمشید .بررسی شیوع سندرم تونل کارپ و
فاکتورهای خطر مرتبط با آن .مجله د ع پ مازندران .اسفند ( )4-4()Scopus(179-184 :)146(26 .95گزارش
کوتاه).



عابدی ،سیدمحمد .باقری ،سمیه .محمدپور ،رضاعلی( ، )مردانشاهی ،علیرضا .قائمیان ،علی .بررسی ارزش
تشخیصی اسکن پرفیوژن میوکارد در تشخیص بیماری عروق کرونر .مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد .مرداد
و شهریور ( )3-5( ) ISC( 109-117 :)3(18 . 1395مقاله پژوهشی) .

 موسوی نسب( ،)سید نورالدین .یزدانی چراتی ،جمشید .باقری ،بابک .بختی ،فاطمه السادات .بختی ،سیده
زهرا .بررسی عوامل موثر در ابتال به بیماری قلبی عروقی در افراد باالی  35سال با استفاده از مدل رگرسیون
لجستیک .مجله د ع پ مازندران .دی  ( )Scopus(50-56 :)144(26 .1395پژوهشی) .


فغانی ،حامد .موسوی نسب ،نورالدین .قلی پور برادری ،افشین .موسی زاده ،محمود .خردمند ،مطهره .اسمعیلی،
روانبخش( .) بررسی مدت زمان باقی ماندن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت جراحی بای پس
عروق کرونر .مجله د ع پ مازندران .اسفند ( )2-6()Scopus(68-79 : )146(26 .95پژوهشی).



کوهی ،معصومه .باقری نسامی ،معصومه( .)اسمعیلی ،روانبخش .موسوی نسب ،سید نورالدین .حسینی ،سید
حمزه .تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت های اولیه بر کاهش میزان اضطراب ناشی از درد بیماران بستری در
بخش مراقبت ویژه سوختگی .مجله د ع پ مازندران .اسفند )4-5( )Scopus( 88-99 :)146(26 .95
(پژوهشی).

=======================
 علیزاده ،احمد .ثریا محابد ،آمنه .سلیمانی ،سپیده .یزدانی چراتی ،جمشید .بررسی شدت روشنایی در مدارس
ابتدایی شهرستان ساری در سال  .1393خرداد ( )Scopus(196-205 :)137(25 .1395پژوهشی).
 موعودی ،محمد امین .موسوی نسب ،سید نورالدین .گرامیان ،سید محمد رضا .اکبری ،جعفر ( .)ارزیابی
مشخصه های آنتروپومتری دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس استان مازندران ،جهت طراحی میز و صندلی
ارگونومی .مجله ارگونومی .بهار  ()1-4( )CINAHL( 47-55 :)1(4 . 95پژوهشی ).


باقی پور سارمی ،فاطمه .بزرگی امیری ،علی .موعودی ،محمد امین ( .)تقی پور ،محمد .مدلسازی برنامه نوبت
کاری پرستاران با توجه به معیارهای ارگونومی :یک مطالعه موردی در بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر .مجله
ارگونومی .بهار  ()3-4( )CINAHL(1-12 :)1(4 . 95پژوهشی ) (دع پ همدان).



واحدی ،امین .زمانی ،محمد .مجاهدی( ،)مرتضی .مظفرپور ،سید علی .ثاقبی ،روشنک .موعودی ،محمد امین.
نقش ابعاد آنتروپومتری بدن انسان در تعیین مزاج طب سنتی ایرانی .مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل .تیر .95
 ()6-6( )Scopus (24-33 :)7(18مقاله مروری).



رکنی ،محمد .ابدی ،محمد حسن ( .)صارمی ،مهناز .میر محمدی ،میر تقی .فراوانی اختالالت اسکلتی-
عضالنی و ارتباط آن با دانش ارگونومی و عوامل محیطی در کادر پرستاری .مجله علمی د ع پ کرمان .بهار .95
()1(18پی در پی  ( ))4-4()Chemical Abstracts( 128-132 :)57گزارش کوتاه).

 میر محمدی ،سید تقی .ناصری پویا ،زهرا( .) حسینعلی پور ،سیده زهرا .ارزیابی عوامل خطر به روش FMEA
در کارخانه تولید تجهیزات مدارس .مجله تحقیقات سالمت در جامعه .دانشکده بهداشت ،دع پ مازندران،
تابستان  ( )1-3( )ISC( 9-19 :)2(2 .1395پژوهشی) .
=======================


عبدالهی ،فاطمه .خانی ،صغری .یزدانی چراتی ،جمشید( .)میزان شناخت و بکارگیری طب مکمل و سنتی در
زنان باردار ایران .مجله طب سنتی اسالم و ایران .تابستان  ()SID( 127-137 : )2(7 .1395پژوهشی).



ملکی  ،آی ناز .یزدانی چراتی ،جمشید .عبداللهی ،فاطمه( .)بررسی شیوع آلودگی به شپش سر و برخی از
عوامل مرتبط در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کالله در سال  .1394مجله تحقیقات سالمت در جامعه.
پاییز ( )Google Scholar (23-31 :)3(2 .95پژوهشی).



عبداللهی ،فاطمه .گران اوریمی  ،ترانه .برزگر ،اکرم .یزدانی چراتی( ،)جمشید .بررسی میزان آگاهی نوجوانان
دختر از بهداشت باروری و تمایل به ارتباط با مادران در این خصوص .مجله د ع پ مازندران .دی ) 144(26 .1395
( )Scopus(28-38 :پژوهشی) .



اکراسرایان ،سمیرا .رستمی ،فرشته .یزدانی چراتی ،جمشید .عبداللهی( ،)فاطمه.کاربرد گیاهان دارویی در
دوران بارداری در زنان شهرستان ساری .مجله د ع پ مازندران .دی )Scopus( 341-345 : ) 144(26 .1395
(گزارش کوتاه) .



عبداللهی ،فاطمه .روحانی ،صمد .یزدانی چراتی( ،) جمشید .شیوع چاقی و اضافه وزن در نوجوانان استان
مازندران .مجله د ع پ گیالن .دی  ()CINAHL( 28-37 :)100(25 .1395پژوهشی) .



نادی قرا ،علی اصغر .عابدی ،قاسم  .عابدی ،احسان .رستمی  ،فریده( .)طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه
احساس امنیت بیماران بستری در بیمارستان  .مجله د ع پ مازندران  .مرداد 178-189 :)139(26 .95
(( )2-4( ( )Scopusمقاله پژوهشی) .



زعفریان ،راحله .عابدی( ،) قاسم .محمودی ،قهرمان .سنجش سطح توسعه یافتگی شهرهای منتخب استان
مازندران با رویکرد عدالت در سالمت .مجله د ع پ مازندران .دی -3( )Scopus(336-340 :) 144(26 .1395
()2گزارش کوتاه).



حاتمی ،محبوبه .محمودی( ،)قهرمان .عابدی ،قاسم .ارزیابی توانمندی بیمارستان های منتخب در مدیریت
بحران .مجله د ع پ مازندران .دی ()3-3( )Scopus(324-328 : ) 144(26 .1395گزارش کوتاه) .



طهماسبی ،بهرام .عابدی( ،)قاسم .عابدینی ،احسان .نادی ،علی اصغر .موسی زاده  ،محمود .رستمی،
فریده.تحلیلی بر رضایتمندی بیماران از اجرای طرح پزشک خانواده شهری در استان مازندران .مجله د ع پ
مازندران .دی ( )2-6( )Scopus(65-75 : ) 144(26 .1395پژوهشی).

 نقیبی  ،سید ابوالحسن .جمشیدی  ،پروانه .رستمی  ،فرشته .شناسایی عوامل مرتبط با غربالگری سرطان پستان
بر اساس الگوی  PEN -3در معلمان شهر کرمانشاه  .فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت .بهار :)1(4 .95
 ( 58-64پژوهشی) (. (Scopus) )1-3
 نقیبی  ،سید ابوالحسن .احمدی ،مریم .رمضانی  ،آتنا .ارزیابی وضعیت مصرف صبحانه در دانش آموزان ابتدایی
شهر اهواز بر اساس الگوی بزنف  .فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت .پاییز )ISC( 236-243 :)3(4 .95
( پژوهشی) .


چالشگر کردآسیابی ،مشرفه( .) اخالقی ،معصومه .عسکری شاهی ،محسن .سبزمکان  ،لیال .عباسی شوازی،
معصومه .بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید .مجله تحقیقات سالمت
در جامعه  .پاییز ()1-5()Google Scholar (1-11 :)3(2 .95پژوهشی).

=======================


ملکوتیان ،محمد .یوسفی ،ذبیح اله( .) خداشناس لیمونی ،زهرا  .ارزیابی حذف مس از فاضالب صنعتی با
استفاده از جلبک کلرال ولگاریس .مجله علمی د ع پ گرگان .زمستان ( )4(18 .95پی درپی CAS-( 80-74 :)60
 ( )2-3( )Google Scholarتحقیقی) .



ززولی ،محمد علی .بالرک ،داود( .)بررسی جذب بیس فنل  Aتوسط گیاه آزوال اصالح شده از محلول های آبی
 :بررسی ایزوترم و سینتیک های جذب .مجله سالمت و بهداشت .بهار ()1-2( )ISC( 71-86 :)1(7 .1395
پژوهشی).



دادبان شهامت ،یوسف .رضایی کالنتری ،روشنک .ززولی ،محمد علی .بخشی( ،) علی .زینال زاده ،داریوش.
بررسی گندزدایی پساب توسط فرایند ازناسیون کاتالیزوری با استفاده از نانو کامپوزیت کربنی و مقایسه اقتصادی
آن با کلریناسیون .مجله د ع پ مازندران .شهریور ( )3-5()Scopus(103-114 :)140(26 .95پژوهشی).



ززولی ،محمد علی .بالرک  ،داود ( .) جذب  2کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز:
مطالعات تعادلی و سینتیکی .مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها .تابستان 117-128 :)2(4 .95
( ( )1-2( )ISCپژوهشی) .



نقی پور ،داریوش .عموئی( ،)عبداالیمان .داداشی ،مائده .ززولی ،محمد علی .ارزیابی میزان غلظت فلزات
سنگین در انواع چای سیاه و دم نوش مصرفی شمال ایران و برآورد خطر سالمت در مصرف کنندگان .مجله د ع
پ مازندران .آذر () 4-4()Scopus(221-223 :)143(26 .1395پژوهشی) .



یگانه بادی ،مجتبی .فرزادکیا( ،)مهدی .ززولی ،محمد علی .محمود خانی ،روح اهلل .رضایی نیا ،سلیمه.
پسماندهای جامد روستایی در ایران :تولید و ترکیب .مجله د ع پ مازندران .آذر 263 -267 :)143(26 .1395
( () 3-5()Scopusگزارش کوتاه).



دربندی ،زهرا .ززولی( ،)محمد علی .شکرزاده  ،محمد .موسوی نسب ،نورالدین .رستمعلی ،احسان .بررسی
حذف دیازینون با روش نانوفتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم – اکسید روی .مجله کومش( د ع پ سمنان).
پاییز ()3(18 . 1395شماره پیاپی  () Scopus ( 343-349 :)63پژوهشی).



یوسفی ،مریم .قنبری ،فرشید .ززولی ،محمد علی .احمدی مقدم ،مهدی  ،اکبری ،سمیه( .)بررسی کارایی
فرایند الکتروفنتون و  UV/TiO2در حذف پاراکلروفنل از محیط های آبی .مجله سالمت وبهداشت(د ع پ
اردبیل) .زمستان  ()3-5( )ISC( 601 -610 :)5(7 .95پژوهشی) .

=======================


فاضلی دینان ،محمود .کریمی  ،نرگس .عنایتی  ،احمد علی( .)مروری بر فلج کنه ای ،عامل  ،عالئم  ،تشخیص و
درمان .مجله د ع پ مازندران  .تیر  ()Scopus (215-231:)138(26 .95مروری-با  3منبع نویسنده اول).



یوسف مقدم ،محمد .دهقانی ،روح اهلل .عنایتی  ،احمد علی .فاضلی دینان ،محمود .متولی حقی ،سید فرزاد(.)
بررسی اپیدمیولوژی عقرب زدگی شهرستان درمیان در سال  .1394مجله د ع پ مازندران .مهر :)141(26 .1395
()Scopus (131-136گزارش کوتاه).



یوسف مقدم ،محمد .دهقانی ،روح اله .عنایتی ،احمد علی .فاضلی دینان ،محمود .وزیریان زاده ،بابک .یزدانی
چراتی ،جمشید .متولی حقی( ،)سید فرزاد .مطالعه فوق عقرب های ] آراکنیدا :اسکورپیونز[ شهرستان در
میان ،استان خراسان جنوبی  .1394 -مجله د ع پ مازندران .دی )Scopus(108-118 : )144(26 .1395
(پژوهشی).



فتحی ،حامد .متولی حقی ،سیدفرزاد( .) ابراهیم زاده ،محمدعلی .نیکوکار ،سیدحسن .کرمی ،محسن  .پارسی،
بهزاد .ارزیابی فعالیت دافع حشره عصاره برگ درخت گردو بر روی پشه  Culex pipiensدر شرایط

آزمایشگاهی .فصلنامه علمی پژوهشی طب مکمل .زمستان ( 1737-1747:)4(6 . 1395گوگل اسکوالر) (مجله
دانشکده پرستاری و مامایی اراک) ( ( )2-6تحقیقی) .
=======================


موسوی ،طهورا .افضلی ،محمدعلی  .زکوی ،علی اصغر .حسینی ولیکی ،فرشته  .یوسف پور ،محمد .فخار ،مهدی.
رفیعی ،علیرضا( .)علیزاده نوایی،رضا .رمضانی ،آتنا .خواص تغذیه ای – درمانی سیر از دیدگاه طب اسالمی –
ایرانی و طب مدرن ،یک مطالعه مروری .مجله د ع پ مازندران  .مرداد -9( ( )Scopus( 227-245 :)139(26 .95
 ( )9مروری).



رمضانی ،آتنا( .)اثرات ویتامین  Dبر پروتئین آدیپونکتین و التهاب :یک مرور ساده  .تعالی بالینی .تابستان
 ()ISC( 50-64 :)1(5 .95مروری)(()1-1مجله آموزشی-پژوهشی دع پ مازندران) .



رمضانی( ،)آتنا .جاللی ،محمود .تغییرات بیان ژن  PPARyدر بیماران با اختالل عروق کرونر قلب .مجله د ع
پ مازندران .آبان ()1-2( ) Scopus( 68-81 :)142(26 .95پژوهشی).

واحد پژوهش دانشکده بهداشت

