مقالات نشریات فارسی
دانشکده بهداشت 9316


احمدی خطیر ،مریم .ایلالی ،احترام السادات( .)عظیمی لولتی ،حمیده .یزدانی چراتی  ،جمشید .سبک دل
بستگی سالمندان و عوامل مرتبط با آن .مجله تعالی بالینی .بهار ()ISC( 1-11 :)2(9 .69مروری) (. )4-4



ترک ،مصطفی .یزدانی چراتی  ،جمشید .شریف ،مهدی .دریانی ،احمد .نظر ،عیسی .پقه ،عبدالستار .حسینی()
 ،سید عبدالله  .بررسی رابطه عوامل محیطی و شیوع انگل های روده ای در غرب استان مازندران با استفاده از
نظام های اطلاعات جغرافیایی ( .)GISمجله د ع پ مازندران .خرداد ( )2-2( )Scopus(124-132 :)146(22 .69
پژوهشی).



شفیع پور( ، )لیلا .گلی خطیر ،ایرج .شفیع پور ،ویدا .امینی آهی دشتی  ،حامد .یزدانی چراتی ،جمشید.
مقایسه اثربخشی پرومتازین وریدی با دیازپام وریدی در درمان سرگیجه حاد محیطی در بیماران مراجعه کننده
به اورژانس .مجله د ع پ مازندران .خرداد  ( )5-5( )Scopus( 99 -69 :)146(22 .69پژوهشی).



بابامحمودی ،فرهنگ .عمادی ،سید ناصر .حق شناس ،محمد رضا .رحمت پور کنی( ،)قاسم .جامعی،
میرمحسن .یزدانی چراتی ،جمشید .آهنگر کانی ،فاطمه .بررسی تظاهرات پوستی و بیماری های عفونی همراه در
بیماران مبتلا به هپاتیت های ویروسی بستری شده در یک بیمارستان ارجاعی در شمال ایران .مجله د ع پ
مازندران .تیر  ()9-2()Scopus(121-125 :)151(22 .69گزارش کوتاه) .

 امینی ،مریم .یزدانی چراتی( ،)جمشید .قائمیان ،علی .محمدپور تهمتن ،رضا علی .بررسی عوامل موثر بر
تاخیر در بستری بیماران با سکته قلبی حاد با استفاده از رگرسیون چندک .مجله د ع پ مازندران .تیر .69
 ( )Scopus( 99-22 :)151(22پژوهشی).


بابامحمودی ،فرهنگ .قاسمیان ،رویا .یزدانی چراتی ،جمشید .افضلیان اشکذری ،الهام( .)دلاوریان ،لیلا .بررسی
یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به سل .مجله د ع پ مازندران .شهریور 22-92 :)152(22 .69
( ()3-5( )Scopusپژوهشی).



افشار ،زهره .رضوی ،علی اصغر( .)فرامرزی ،محبوبه .طهماسبی لیمونی ،صفیه  .یزدانی چراتی ،جمشید.
ارزیابی رضایت کاربران از خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران .مجله د ع پ مازندران .شهریور
 ()5-5( )Scopus( 195-161 :)152(22 .69گزارش کوتاه).



محمدی ،ثریا .یزدانی چراتی ،جمشید( .)موسوی نسب ،سید نورالدین .شناسایی عوامل موثر بر سالخوردگی
جمعیت ایران در سال  .1365مجله د ع پ مازندران .آذر  ( )Scopus ( 21-29 :)155(22 .69پژوهشی).



زارع ،سمیه .باقری نسامی ،معصومه( .)جعفری ،هدایت .یزدانی چراتی ،جمشید .حبیبی ،ولی الله .تاثیر بخور
اکالیپتوس بر خشونت صدا و گلو درد ناشی از انتوباسیون بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر .مجله د ع پ
مازندران.اسفند ( )4-5( )Scopus (59-99 :)159(22 .1369تحقیقی).

------------------

مبینی  ،مریم .مخلوق( ، )عطیه .نمدچیان ،زهرا .نیک صولت ،فاطمه .فیض زاده ،بهزاد .محمدپور ،رضا علی.
مقایسه دانسیته معدنی استخوان در زنان با و بدون سنگ کلیه .مجله د ع پ مازندران .تیر 49-53 :)151(22 .69
( ()9-9()Scopusپژوهشی).

-----------------

هاتف ،مرضیه .اسماعیلی ،روانبخش .موسوی نسب ،نورالدین .مدنی ،زهرا .اسپهبدی ،فاطمه .شفیع پور ،ویدا
( .) بررسی تاثیر تمرینات ورزشی حین دیالیز و پیاده روی در منزل بر توانایی جسمانی و کفایت دیالیز بیماران
همودیالیزی .مجله د ع پ مازندران .آبان ( )3-9( ) Scopus ( 93-63 :)154(22 .1369پژوهشی).



صالحی  ،اعظم .احمد شیروانی ،مرجان .موسوی نسب ،نورالدین .شاه حسینی ،زهره( .)طراحی و روان سنجی
پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در مورد غربالگری قبل از تولد .مجله د ع پ
مازندران .دی ( )3-4()Scopus( 112-129 :)159(22 .1369پژوهشی).

========================
 اعتمادی نژاد ،سیاوش .رستمی ،فرشته .یزدانی چراتی ،جمشید .یوسفی گل افشانی  ،فاطمه صغری ) .(بررسی
میزان شیوع و علل غیبت از کار پزشکی در میان کارکنان شبکه بهداشت شهرستان جویبار در سال  .1364مجله
تحقیقات سلامت در جامعه .تابستان ()1-4( )ISC ( 92-24:)2(3 .1369پژوهشی).


اعتمادی نژاد ،سیاوش .اسمعیلی نفط جالی ،نفیسه( .)علیزاده لاریمی ،احمد .یزدانی چراتی ،جمشید .شیوع
سندرم ساختمان بیمار در کارکنان بانک و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی و رضایت شغلی .مجله د ع پ
مازندران .شهریور  ( )Scopus( 153 -194 :)152(22 .69پژوهشی).



اعتمادی نژاد ،سیاوش .یزدانی چراتی ،جمشید .خوش اندام سروینه باغی( ،)فاطمه .بررسی میزان شیوع
اختلالات اسکلتی -عضلانی در رانندگان برون شهری استان مازندران .مجله د ع پ مازندران .بهمن .1369
 ( )Scopus( 115-112 :)152(22پژوهشی).

-----------------

محمدیان ،محمود .علیزاده لاریمی( ،) احمد .گرگانی فیروزجانی ،محسن .تقوی سقندیکلایی ،فاطمه .اندازه
گیری میدان الکترو مغناطیسی در نمایشگرها و پست های برق یک شرکت پخش فرآورده های نقتی در استان

مازندران .مجله پژوهش دربهداشت محیط .تابستان ( )Google Scholar( . 151-152 :)2(3 .1369پژوهشی)
(د ع پ مشهد) .


محمدیان ،محمود .پور انصاری ،میلاد ( .)محمدپور تهمتن ،رضا علی .یوسفی نژاد ،راضیه .اسلامی ،شهرام.
ارزیابی خطر مواجهه شغلی با ذرات قابل استنشاق سیمان و ارائه راهکارهای کنترلی در یک کارخانه سیمان.
فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط(د ع پ مشهد) .تابستان ( )Google Scholar( .142-146 :)2(3 .69تحقیقی).

------------------ موعودی ،محمد امین .شکراللهی ،اسماعیل( .)شاهپوری ،رویان .یزدانی ،جمشید .طراحی میز ارگونومی قابل
تنظیم لپ تاپ بر اساس مشخصه های آنتروپومتری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران محدوده سنی
 31-21سال .مجله ارگونومی .تابستان ( )ISC( 55-56 :)2(5 .1369پژوهشی) .


موعودی  ،محمد امین  .حسینی  ،سید محسن .تعیین مشخصه های آنتروپومتری استاتیکی کاربران رایانه اتاق
مونیتورینگ یکی از صنایع استان مازندران برای طراحی صندلی ارگونومی ایستگاه کار .مجله ارگونومی  .پاییز
 ( )1-2( )ISC( 23-26 : )3(5 .1369پژوهشی) ( انجمن ار گونومی ایران) .

===========================
 نقیبی ،سید ابوالحسن .چالشگر کردآسیایی ،مشرفه( .)کاظمی ،آرزو .حسینی  ،سیده محبوبه .بررسی سواد
سلامت بزرگسالان  19-95سال شهر شهریار .مجله تحقیقات سلامت در جامعه  .تابستان 12-25 :)2(3 .69
( ( )ISCپژوهشی) .


اخباری ،پریسا .محسنی پویا ،حسین .شجاعی زاده  ،داود( .)نقیبی  ،سید ابوالحسن .بررسی تاثیر خشونت
خانگی بر افسردگی پس از زایمان زنان ساکن شهر ری در سال  .1365مجله پزشکی بالینی ابن سینا(دع پ
همدان) .زمستان  ( )4-4()CAS( 266-319 :)4(24 .1369پژوهشی).



نقیبی ،سید ابوالحسن( .) موسی زاده  ،محمود .محسنی پویا ،حسین .خسروی ،فاطمه .بررسی پیامدهای
نامطلوب بارداری و عوامل موثر بر آن در زنان باردار روستایی شهرستان ساری ،در سال  .65مجله د ع پ
مازندران .دی ( )1-4()Scopus( 116-119 :)159(22 .1369پژوهشی).

----------------

عابدی  ،قاسم .موسی زاده  ،محمود .رنجبر  ،منصور .عابدینی ،احسان( .)بررسی میزان توسعه یافتگی
بیمارستان های آموزشی استان مازندران در مواجهه با بحران ناشی از حوادث غیر مترقبه .مجله د ع پ مازندران.
اردیبهشت  ()1-4( )Scopus ( 26-92 : )149(22 .1369پژوهشی) .



* عابدی ،قاسم .مروی  ،ابوالفضل( .)سلطانی کنتایی ،امیر  .عابدینی ،احسان .اسدی علی آبادی ،مهران .صفی
زاده چم مختاری ،خدیجه  .عباسی چالشتری ،علیرضا .تحلیلی بر استقرار برنامه پزشک خانواده شهری با رویکرد

 SWOTاز منظر ذینفعان  :یک مطالعه کیفی .مجله د ع پ مازندران .آذر )Scopus( 26-63 :)155(22 .69
( ( )1-2پژوهشی).
 عابدی ،قاسم  .ملک زاده( ، )رویا .امیرخانلو ،افشین .تحلیلی بر اجرای برنامه مقیمی پزشکان متخصص :
مطالعه موردی مازندران .مجله د ع پ مازندران .بهمن  ()1-3( )Scopus( 191-163 :)152(22 .1369پژوهشی).
----------------

عباسی شوازی ،معصومه  .باقیانی مقدم( ،)محمد حسین .رضایی پندری ،حسن .چالشگر ،مشرفه .مروتی
شریف آباد ،محمد علی .بررسی پیش بینی کننده های استفاده از ماسک های حفاظتی تنفسی در کارگران
شرکت های چینی بهداشتی ( شهر یزد) بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده .مجله د ع پ مازندران .مرداد
 ()4-5()Scopus( 191-162: )151(22 .1369پژوهشی).

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


دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .جعفر صالحی ،مرتضی .صفری ،رضا .موحدی ،علیرضا .بررسی حذف دی اکسید کربن از
احتراق متان و تولید زیست توده در فتوبیوراکتور با استفاده از ریز جلبک اسپیرولینا .نشریه علمی پژوهشی
سوخت و احتراق .بهار و تابستان  ()1-4(()ISC( 42-59 : )1(11 .1369پژوهشی).



دیانتی تیلکی ،رمضانعلی( .)حسینی مطلق ،سیده صبا .حذف کروم ( )VIاز محلول آبی بوسیله کربن فعال
اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی بنزآلکونیوم کلراید .مجله د ع پ مازندران .اردیبهشت -135 :)149(22 .69
( )1-2()Scopus(122پژوهشی).

----------------- راعی شکتایی ،حسین .متصدی زرندی ،سعید .ززولی ،محمد علی .یزدانی چراتی ،جمشید .حسین زاده  ،فاطمه.
دولتی( ،) محسن .بررسی غلظت ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی کم تر از  11میکرون ( )PM10در سیستم

حمل و نقل متروی تهران .مجله د ع پ مازندران  .مرداد  ()Scopus(199-126 :)151(22 .1369پژوهشی).


* ززولی  ،محمد علی .دادبان شهامت  ،یوسف .یزدانی چراتی ،جمشید .روح افزایی ،میترا ( .)بررسی میزان
مواد آلی کربنی و هیومیکی تصفیه خانه های آب شهرهای ساری و گرگان و تعیین کارایی ازناسیون کاتالیزوری
در حذف و معدنی سازی .مجله د ع پ مازندران .آذر  ( )Scopus ( 112-122 :)155(22 .69پژوهشی).



ززولی ،محمد علی  .کلانکش  ،لاله ( .)شاخص ها و علل نابرابری های بهداشت محیط ( .)EHIsمجله د ع پ
مازندران.اسفند  ()1-2( )Scopus (219-226 :)159(22 .1369مروری).

----------------



یوسفی ،ذبیح اله .ضیایی هزارجریبی  ،هاجر( .)موسوی نسب ،سید نورالدین .سلطانی ،آمنه .بررسی و
شناسایی انگل های موجود در لجن خروجی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی ( مطالعه موردی بابلسر در سال .)1364
مجله د ع پ مازندران .دی ( )Scopus( 122-199:)159(22 .1369پژوهشی).

---------------------

نجات زاده ،فاطمه( .)غلامی بروجنی ،فتح اله .بررسی کارایی گیاه پالایی ( )Phytoremediationلولیوم ،تاج
خروس وحشی و سورگوم در پاک سازی خاک های آلوده در منطقه ارومیه .مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی –
مولکولی(مجله دانشگاه آزاد اسلامی پرند) .بهار  ()2-2( (Magiran-SID) 91-62 :)29(2 .1369پژوهش)
(بدون آدرس دانشگاه) .



مروتی ،پوران .غلامی بروجنی ،فتح اله ( . ) ارزیابی خطر ناشی از پسماندهای بهداشتی – درمانی با استفاده از
روش تحلیل مقدماتی خطر ( .)PHAمجله تحقیقات سلامت در جامعه .تابستان -2( )ISC ( 29-34:)2(3 .1369
( )2پژوهشی).



غلامی بروجنی  ،فتح اله  .نجات زاده  ،فاطمه( .)کمپوست سازی بیولوژیکی از برخی زائده های آلی کشاورزی
و بررسی مدل های سینتیکی میکروارگانیسم ها .مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی  .زمستان .1369
()1-2()SID( 46-55 : )26(9تحقیقی).



غلامی بروجنی( ،)فتح اله .نجات زاده ،فاطمه .جمالان ،مصطفی .بررسی کارایی فرایند آنزیمی هورس رادیش
پراکسیداز ( )HRPو آب اکسیژنه در حذف آلکیل بنزیل سولفونات خطی ( )LASاز محیط های آبی .مجله د ع
پ مازندران .بهمن  ()1-3( )Scopus( 212-226 :)152(22 .1369پژوهشی).

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


شکرزاده ،محمد .عنایتی ،احمد علی .مکرمی ،حسن .زیار ،علی( .)بررسی میزان باقی مانده سموم دیازینون و
مالاتیون در خیار تولیدی استان مازندران در سال  .1364مجله د ع پ مازندران .شهریور 143-152 :)152(22 .69
( ()2-4( )Scopusپژوهشی) .

-------------- فتحی  ،حامد .متولی حقی( ،) سید فرزاد .ابراهیم زاده ،محمد علی .نیکوکار ،سید حسن .پارسی ،بهزاد .کرمی،
محسن .اثر دور کنندگی عصاره های متانولی و هگزانی گیاه آقطی بر روی پشه در شرایط آزمایشگاهی .مجله

علمی د ع پ گرگان .بهار ()1(16 .69پی درپی()CAS( 1-9:)91پژوهشی)(. )2-9


متولی حقی ،فرزاد .دهقانی( ،)روح اله .مروری بر کژدم های گزارش شده ایران .مجله د ع پ مازندران .مرداد
 ()1-2( )Scopus ( 213-229 : )151(22 .1369مروری) .

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


مهدوی روشن ،مرجان .رمضانی( ،) آتنا .مروری بر برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک در ایران .مجله
تحقیقات سلامت در جامعه(دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران) .بهار 52-99 : )1(3 .1369
( ( )2-2( )ISCمروری) .



رمضانی ،آتنا .اثرات متقابل ژن -ماده مغذی در بروز سرطان؛ یک مطالعه مروری سیستماتیک .مجله پژوهش
سلامت .تابستان  ( )Google Scholar( .226-296 :)4(2 .1369مروری با  3منبع) (. )1-1

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

واحد پژوهش دانشکده بهداشت

