مقاالت نشریات فارسی 2931


یوسفی ،ذبیح اهلل(.)حسینی ،سید مجتبی .محمدپور ،رضاعلی .ززولی ،محمد علی.ارزیابی کارآیی وتلند
مصنوعی زیر سطحی باجریان افقی درتصفیه فاضالب .مجله دع پ مازندران.فروردین 21-12:)33(19 .2931
(اندکس ( )ISCمقاله پژوهشی).



*نقیبی ،سید ابوالحسن(.)یزدانی،جمشید .خوجه ،زلیخا .شاه حسینی ،محمد .تبیین آگاهی و نگرش دانش
آموزان دبیرستانی از عوامل موثربر بهداشت دهان ودندان با استفاده از مدل بزنف .مجله دع پ مازندران.
فروردین ( 67-48:)33(19 .2931اندکس ()ISCمقاله پژوهشی).



واحدی ،حبیب .عزیزی ،محمد حسین .کبار فرد ،فرزاد .برزگر  ،محسن .حمیدی اصفهانی ،زهره .مطالعه ساخت
اکریل آمید در تنور نانوایی سنگکی سنتی ایران-بخش اول .نشریه نگاه هستی .فروردین و اردیبهشت .2931
( 29 :209بدون اندکس)(  ()2-2پژوهشی).



علیزاده ،احد .محمدپور تهمتن  ،رضا علی(.)برزگر ،محمد رضا.مقایسه مدل کاکس و مدل های پارامتری در
برآورد بقاء درمان مبتالیان سرطان پروستات تحت رادیوتراپی  .مجله د ع پ مازندران  .اردیبهشت :)200(19. 31
()1-9()Scopus( 12-13پژوهشی).



نصیری امیری ،فاطمه  .رمضانی تهرانی ،فهیمه( . )سیمبر ،معصومه  .محمدپور تهمتن ،رضا علی .نگرانی های
زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیك :یك مطالعه ی کیفی .مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران .دع پ
شهید بهشتی .اردیبهشت  ()8-8()Scopus( 82-22:)2(22 .31پژوهشی).



خطی دیز آبادی ،فرشته  .یزدانی چراتی ،جمشید( .)افتخار اردبیلی ،حسن .باطبی ،عزیز اهلل .شجاعی زاده،
داود .بررسی وضعیت مراقبتی مراقبان غیر رسمی سالمندان ساکن منازل .مجله د ع پ مازندران .اردیبهشت
( 92-82 :)200( 19 .2931اندکس()ISCسطح یك)( ()1-2مقاله پژوهشی).



قربانی قلی آباد ،سمیه  .یزدانی چراتی ،جمشید ( .)جان بابایی ،قاسم  .شعبانخانی  ،بیژن .مطالعه بقاء بیماران
مبتال به سرطان معده طی سال های  2947تا  2932در استان مازندران .مجله د ع پ مازندرن .اردیبهشت .2931
( 89-20 :)200( 19اندکس ()ISCسطح یك)( مقاله پژوهشی).



باغبانیان ،سید محمد( .(رمضانی ،منیره .عابدینی ،محمود .یزدانی چراتی ،جمشید .بررسی تفاوت بین
فاکتورخطرهای شایع سکته های مغزی ایسکمیك برگردش خون قدامی وخلفی.مجله دع پ مازندران.خرداد 31
 ()8-8 ()Scopus( 22-70: )202(19.پژوهشی).



منتصری ،مریم  .یزدانی چراتی  ،جمشید ( .)اسپهبدی ،فاطمه .موسوی ،سید جابر .میزان بقای پنج ساله
بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش دیالیز .مجله د ع پ مازندران .خرداد 42 -31:)202(19 .31
(()1-8()Scopusپژوهشی).



*یوسفی ،ذبیح اهلل.حنفی ،بهروز( .)بررسی میزان فلوراید در منابع تأمین آب های آشامیدنی شهرستان
گنبدکاووس و مقایسه با استانداردها در سال های . 2932-2946مجله دع پ مازندران .خرداد -29 :)202(19 .31
 ()2-1()Scopus( 83پژوهشی).



ولی زاده ،مجید .موسوی نسب ،نورالدین .احمدی ،اکرم .رستمی  ،علی(. )مقایسه برنامه کورسی با برنامه ترمی
ارائه دروس فیزیوپاتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان.مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .خرداد .2931
(102-122 :)9(29پژوهشی)(()1-8اسکوپوس).



داعی نیاکی ،سید مجید( .)تکدستان ،افشین .ززولی  ،محمد علی  .مرتضوی،محمد صدیق .بررسی کارایی
فناوری نانو فیلتراسیون در حذف فلزات سنگین از فاضالب .مجله علمی پژوهشی آب و فاضالب .بهار .2931
 ()9-8 ()SID( 212-292:)42(18یادداشت فنی).



ززولی ،محمد علی .بالرک ،داود(.)مهدوی ،یوسف .برافراشته پور .منصور .ابراهیمی  ،معصومه .بررسی جذب
بیس فنل توسط گل قرمز فعال شده از فاضالب صنعتی .مجله بهداشت و توسعه .بهار )ISC( 2-22:)2(1 .2931
(()2-2پژوهشی).



شغلی ،علیرضا .موسوی نسب ،نورالدین .قورچیان ،فاطمه .معصومی ،حسین .ممتازی ،سعید .بررسی میزان
فراوانی آسیب با سوزن در کارکنان مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی زنجان.خرداد و تیر  ()1-2()Scopus(282-292:)42(12 .2931پژوهشی).



جنتی ،ید اهلل .باقری نسامی  ،معصومه .سهرابی ،مریم( .)یزدانی چراتی ،جمشید .مزدارانی ،شهزاد .بروز
دلیریوم و عوامل مرتبط قبل از عمل جراحی قلب باز .مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی .بهار و تابستان
()8-2()ISC(81-99 :)2(20 .2931تحقیقی).

 نقیبی ،سید ابوالحسن( .)شجاعی زاده  ،داود .منتظری ،علی .یزدانی چراتی ،جمشید .بررسی اپیدمیولوژی
سرطان پستان در مازندران .مجله د ع پ مازندران.تیر (229-210:)201(19 .31اسکوپوس)(گزارش کوتاه).


معتمدی جویباری ،مریم .قلی پور ،آرین .یزدانی چراتی ،جمشید( .)بررسی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی
و فن آوری اطالعات در پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال  .2932مجله د ع
پ مازندران  .تیر  (23-72 :)201(19 .2931پژوهشی) (اسکوپوس).



یوسفی  ،ذبیح اله .سیدی راد ،مهدی .بررسی کمی و کیفی فاضالب سپتاژ شهری شرق مازندران و راهکار
مدیریتی  .مجله د ع پ مازندران  .تیر  ( 76-66:)201(19 .31پژوهشی) (اسکوپوس).



کرمی ،حسن .میری ،سونیا .یزدانی چراتی  ،جمشید .سرپرست ،لیال( .)موالیی ،اعظم .تغییرات مانومتری
آنورکتال به دنبال درمان کودکان مبتال به یبوست مزمن فانکشنال .مجله د ع پ مازندران .مرداد:)209(19 .2931
( 1-3پژوهشی) (اسکوپوس).



واحدی  ،حبیب .عزیزی ،محمد حسین .کبار فرد ،فرزاد .برزگر  ،محسن .حمیدی اصفهانی ،زهره .مطالعه ساخت
اکریل آمید در تنور نانوایی سنگکی سنتی ایران :مطالعه تأثیر زمان تخمیر بر کاهش آسپارژین آزاد در خمیر نان
سنگك-بخش دوم .نشریه نگاه هستی .مرداد (76 :207 .2931بدون اندکس)(  ()2-2پژوهشی).

 محمدیان ،محمود( .علیزاده الریمی ،احمد( .)اعتمادی نژاد ،سیاوش .یوسفی نژاد ،راضیه .بررسی غلظت ذرات
قابل استنشاق در کالس های مدارس ابتدایی مرکز شهر ساری .مجله د ع پ مازندران .مرداد:)209(19 .2931
 ()2-8( 62-74پژوهشی) (اسکوپوس).


هاشمی کروئی ،سید مسعود .اسالمی فر ،معصومه .ززولی ،محمد علی .تعیین میزان آلودگی کلیفرم مدفوعی
منابع آب برخی روستاهای شهرستان ساری با روش آزمون تخمیر چند لوله ای ) .(MPNمجله د ع پ مازندران.
شهریور (43-32 :)208(19 .2931اسکوپوس)( ()9-9پژوهشی).



*دیانتی تیلکی،رمضانعلی.رسولی ،زینب .بررسی کیفیت شیمیایی ( نیترات ،فلوراید ،سختی و هدایت الکتریکی)
و میکروبی آب آشامیدنی مناطق شهری شهرستان سوادکوه .مجله د ع پ مازندران .شهریور :)208(19 .2931
( 22 -22اسکوپوس) ( ()2-1پژوهشی).



عبداللهی ،فاطمه .محمدپور تهمتن ،رضاعلی .بررسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم منزل و سرای سالمندان
ساری .مجله د ع پ مازندران .شهریور ( 10-12 :)208(19 .2931اسکوپوس)( پژوهشی).



ززولی ،محمد علی .طیبان ،سید محمد رضا .بالرک ،داوود( .)ارزیابی کمیت پسماند تولیدی در دانشگاه علوم
پزشکی مازندران و بررسی قابلیت بازیافت آن .مجله بهداشت و توسعه .تابستان )ISC( 49-39:)1(1 .2931
( ( )2-9پژوهشی).



*یوسفی ،ذبیح اهلل .دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .محمدپور تهمتن ،رضاعلی .ابراهیمی ،پونه .سیدی راد ،مهدی(.)
بهینه سازی حذف آرسنات توسط نانولوله های کربنی تك جداره به روش پاسخ سطحی).(RSMمجله دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی.تابستان ( 202-220:)1(2. 2931پژوهشی)(.)ISC



ایزدی ،صمد .خامه ور ،علی .آرام ،سید سعید .یزدان پناه نوذری ،علی .بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و کیفیت
زندگی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توان بخشی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی .مجله د ع پ
مازندران.مهر  ()8-8(226-204:)202(19. 2931پژوهشی)(اسکوپوس).



عابدی ،قاسم .نقیبی ،ابوالحسن .علیزاده ،مهتاب( .)فخرزاده ،حسین .شریفی ،فرشاد .رضایی راد ،مجتبی.
یوسفی ،رضا .فرشیدی ،فرشته .اثر بخشی دو روش آموزشی سنتی و الکترونیکی شیوه زندگی سالم در زمینه
تغذیه افراد سالمند .مجله دیابت و متابولیسم ایران .مهر -آبان 2-4()Embase(3-10 :)2(29 .2931و()1
پژوهشی).



دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .یوسفی ،ذبیح اله .یزدانی چراتی ،جمشید .بالرک ،داود .بررسی قابلیت بیومس آزوال
وعدسك درجذب فنل از محیط های آبی .مجله د ع پ مازندران.آبان (282 -287 :)207(19 .2931اسکوپوس)
( پژوهشی).



ززولی ،محمد علی .ابراهیم زاده  ،محمد علی .یزدانی چراتی ،جمشید .شیر علی زاده دزفولی،
امین.رستمعلی،احسان  .ویسی ،فرزانه( .) بررسی اثر نور خورشید و اشعه فرابنفش در عملکرد نانو ذره TiO2
در حذف فورفورال از آب .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .آذر 2931؛ ) Scopus( 217-294 :)206(19
( پژوهشی).



سید قاسمی ،نویساسادات .یزدانی چراتی ،جمشید( .)جعفری  ،ناهید .شعبانخانی  ،بیژن .موسوی ،سید جابر.
الگوی خدمات سرپایی در استان های شمالی ایران -مدل لجیت آشیانه ای .آذر 2931؛ 24-72 :)206(19
(  ()Scopusپژوهشی).



ترقی ،زهره .ایاللی ،احترام السادات .یعقوبی ،طاهره .نوروزی نژاد ،فائزه .ناصری ،فروغ .باقرنژاد ،سید کاظم.
محمدپور  ،رضاعلی .مقایسه نگرش پزشکان ،پرستاران و بستگان درجه اول بیمار نسبت به حضور اعضای خانواده
طی عملیات احیاء قلبی-تنفسی .فصلنامه بیمارستان .پاییز ()9(21 .2931مسلسل ( 74-68:)87اندکس
( )6-6()ISCمقاله تحقیقی).



یزدانی چراتی ،جمشید .ضرغامی ،مهران .سعادت ،سمانه( .)به کارگیری مدل فرایندشمارشی Andersen-
 Gillدر تعیین عوامل موثر بر عود اختالل دو قطبی نوع یك .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .دی 2931؛
 () Scopus( 49-43 :)204(19پژوهشی).

 یزدانی چراتی ،جمشید .احمدی باصری ،الهام( . )موسوی  ،سید جابر .تعیین عوامل موثر بر خطر فوت ناشی از
تصادفات جاده ای استان مازندران با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس .دی 2931؛ 18 -14 : )204(19
( () Scopus()2-9پژوهشی).


شکرزاده  ،محمد .کشاورز ملکی ،راضیه( .)حقی امین جان ،حامد .معصومی ،سمیه .یزدانی چراتی ،جمشید.
ارزیابی سمیت تحت حاد و تحت مزمن عصاره آبی چای کوهی بر موش صحرایی .مجله دانشگاه علوم پزشکی
مازندران .دی 2931؛  () Scopus()2-2( 74-62:)204(19پژوهشی).



یوسفی ،ذبیح اله .محمد پور تهمتن ،رضا علی .مشایخ صالحی  ،علی( .)تعیین بازده پوسته صدف دو کفه ای
در حذف سرب از محلول های آبی با مدل طرح مرکب مرکزی( )CCDو بهینه سازی عوامل موثر .دی 2931؛
 () Scopus( 29-76 :)204(19پژوهشی).

 اکبری ،جعفر .کاظمی ،مقداد .موعودی ،محمد امین .صفری ،شهرام( .)مهکی ،بهزاد .ارزیابی گروه های شغلی و
توانایی کارکنان با استفاده از شاخص فشارنسبی( ) RSIوشاخص توانایی کار ( .) WAIمجله تحقیقات نظام
سالمت  .بهمن ()9-2()ISC( 2193-2122:)22(3. 2931مقاله پژوهشی).



ززولی ،محمد علی .برافراشته پور ،منصور( .)برافراشته پور ،زهرا .ویسی ،فرزانه .قلندری ،وحید .تغییرات
زمانی و مکانی غلظت نیترات و نیتریت منابع آب آشامیدنی شهرستان کهکیلویه با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی (.)GISمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .بهمن 2931؛ )Scopus( )2-2( 124-179 :)203(19
( گزارش کوتاه).



پرویزراد ،پیمان .یزدانی چراتی ،جمشید .صادقی ،محمد رضا .محمدی ،اکبر .حسینی ،هادی( .)ارتباط سالمت
روان با پیشرفت تحصیلی و متغیرهای دموگرافیك دانشجویان علوم پزشکی .بهمن 2931؛ 177-162 :)203(19
( ()Scopusگزارش کوتاه).



ززولی ،محمد علی .بالرک ،داود( .) کریم نژاد ،فاطمه .خسروی ،فریده .حذف فلوراید از محلول های آبی با
استفاده از بیومس اصالح شده عدسك آبی :بررسی ایزوترم و سینتیك های جذب .مجله دانشگاه علوم پزشکی
مازندران .بهمن 2931؛  () Scopus()2-8( 104-126:)203(19پژوهشی).



قلی پور ،محمد .شکرزاده ،محمد( .) اصفهانی زاده ،محمد حسین .کریم زاده  ،الله .ابراهیم مقام ،بهار .صالحی
فر ،ابراهیم .عنایتی  ،احمد علی .بررسی میزان هم زمان باقی مانده سموم ارگانوفسفره در توت فرنگی تولیدی
استان مازندران .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.بهمن 2931؛ ()Scopus ()6-6 ( 207-222 :)203( 19
پژوهشی).



یزدانی چراتی ،جمشید( .)مردانشاه ،فاطمه .اعتمادی نژاد ،سیاوش .رضایی ،محمد صادق .قدمی ،مصطفی.
احمدی باصیری ،الهام .به کارگیری بیز تجربی در تهیه نقشه جغرافیایی بروز بیماری سل در استان مازندران طی
سال های  . 2948-30مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.اسفند ()Scopus(82-27:)220(19 .31پژوهشی).

 محمدپور تهمتن ،رضا علی( .)یزدانی چراتی ،جمشید .زارع ،سودابه .تیرگر فاخری ،حافظ .باقری ،سمیه.
ترسیم نقشه جغرافیایی میزان مرگ و میر ناشی از سرطان دستگاه گوارش در استان های مازندران و گلستان.
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .اسفند ()Scopus(212-292:)220(19 .31پژوهشی).
 نقیبی  ،سید ابوالحسن( .)شجاعی زاده  ،داود .منتظری ،علی  .یزدانی چراتی ،جمشید .بررسی میزان انجام
روش های غربالگری و ارتباط آن با برخی عوامل خطر سرطان پستان در زنان استان مازندران .مجله دانشگاه
علوم پزشکی مازندران .اسفند ()Scopus( 224-219:)220(19 .31پژوهشی).


متولی حقی ،سید فرزاد( .)رفیع نژاد ،جواد .حسینی  ،سیده محبوبه .یزدانی چراتی ،جمشید .پارسی  ،بهزاد.
اپیدمیولوژی شپش سرو عوامل موثر برآن دردانش آموزان مدارس ابتدایی استان مازندران درسال .2932-31
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .اسفند ( )Scopus(.41-32:)220(19 .31پژوهشی).



متولی حقی ،سید فرزاد (.)رفیع نژاد ،جواد.حسینی ،محبوبه .بررسی اپیدمیولوژی شپش سر و عوامل موثر
برآن دردانش آموزان ابتدایی شهرستان ساری ،استان مازندران درسال .2932-31مجله سالمت و
بهداشت.زمستان ( )2-9( )ISC( 993-984:)8(8 .2931پژوهشی).



دلکش رودسری،سحر.زیبایی ،آرش( .)بی غم ،ضرغام .فاضلی دینان ،محمود .تأثیر هگزافلومورون بر
متابولیسم حدواسط شب پره بیدآرد( . Ephestia kuehniella Zeller(Lepidoptera: Pyralidaeفصلنامه
علمی پژوهشی تحقیقات آفات گیاهی .زمستان (82-21 :)8(9 .31بدون اندکس)(()8-8پژوهشی).



زرودی  ،مرسا .میر میران ،پروین .فاضل تبار ملکشاه ،اکب ر .میرزایی ،محمد رضا .اویس ،قاسم .آهنگر  ،نادر.
آزاده ،حسین .سید پور ،میر حسین .ایزدی ،مرتضی .اخی  ،عذرا  .یزدانی  ،جمشید( .)بررسی رابطه الگوهای
غذایی غالب با دیابت نوع  .1مجله تحقیقات نظام سالمت  .ویژه نامه تغذیه)3-22()ISC( 2763-2732 :2931 .
( پژوهشی).

 نقیبی ،سید ابوالحسن .حسینی ،حمزه .یزدانی ،جمشید .شفیعی ،رقیه .خراسانی ،فاطمه .رابطه منبع کنترل و
مذهبی بودن با سالمت روان در دانشجویان .مجله دین و سالمت .سال( 2-4:)2(2 .2931مقاله پژوهشی)( مجله
غیر علمی پژوهشی).


دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .ززولی ،محمد علی .یزدانی ،جمشید .علم قلیلو ،مهدیه) .(رستمعلی ،احسان .تجزیه
-8کلروفنل به وسیله نور خورشید با استفاده از کاتالیزور اکسید روی .مجله د ع پ مازندران .اسفند (19 .31ویژه
نامه ()Scopus(237-102 :)1گزارش کوتاه).



یوسفی ،ذبیح اهلل .محمدپور ،رضاعلی .زارعی ،ابراهیم .برافراشته پور ،منصور) .(تجزیه لیگنین از فاضالب
مصنوعی صنایع چوب و کاغذ با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی  . UV/Fe-Doped TiO2مجله د ع پ
مازندران .اسفند (19 . 31ویژه نامه ()Scopus(37-207 :)1پژوهشی).



محسنی بندپی ،انوشیروان .یوسفی ،ذبیح اهلل .دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .ملکی ،افشین .قهرمانی ،اسمعیل).(
بهمنی ،پگاه .بررسی کارایی سیستم  SBRدر حذف رنگ راکتیویلو  9از فاضالب سنتتیك .مجله علمی دانشگاه
علوم پزشکی کردستان .بهار ()Scopus( 229-212 :24 .31پژوهشی).



زمانی کوتنائی ،زهره ( .)یزدانی چراتی ،جمشید  .هاشمی امره ائی ،میترا .وفائی نژاد ،محمد .بررسی ارکان
تفویض اختیار و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی .مجله
مهندسی فرآیندها .بهمن ()1-8( 61-49 :)2(2 .31بدون اندکس)( پژوهشی).



زرودی ،مرسا .میرمیران ،پروین .فاضل تبار ملکشاه ،اکبر .میرزایی ،محمدرضا  .اویس ،قاسم .آهنگر  ،نادر .آزاده،
حسین .سیدپور ،میرحسین .ایزدی ،مرتضی .اخی  ،عذرا .یزدانی (،)جمشید .بررسی رابطه الگوهای غذایی
غالب با دیابت نوع  . 1مجله علمی پژوهشی تحقیقات نظام سالمت .اسفند . 2931ویژه نامه تغذیه-2732 :)29(3 ،
()22-22() ISC( 2763پژوهشی) .



یزدانی چراتی ،جمشید) .(احمدی باصری ،الهام .ساکی ،محمد .اعتمادی نژاد ،سیاوش .اپیدمیولوژی سل در
استان لرستان طی سال های .42-46مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران .زمستان ()Scoupus(80-86 :)8(3 .31
پژوهشی).



نجفی ،نرگس .داودی ،لطف اله .فضلی ،مهران .داودی بدابی ،علیرضا) .(یزدانی چراتی ،جمشید .مقایسه ارزش
تشخیصی دو روش سرولوژی االیزا و رایت در بیماری بروسلوز انسانی با  PCRمثبت .مجله د ع پ مازندران.
اسفند (19 .31ویژه نامه( )2-2()Scopus(12-14 :)2پژوهشی).



کاظمی ،سید علی نقی .عزیزی ،مصطفی( .)موسوی نسب ،سید نورالدین .اسماعیل زاده ،عبدالرضا .بررسی
میزان کمبود ویتامین د در عفونت حاد سیستم تنفسی تحتانی در بیماران بستری  1ماه تا  2ساله و مقایسه آن
با گروه کنترل .مجله علمی ،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان .مهر و آبان 79 -61 :)46(12 .2931
( ()9-8( )Scopusپژوهشی)(فاقد آدرس دانشگاه).



مالئی ایولی ،محمد .مرزبند ،رحمت اله .متولی حقی( ،)سید فرزاد .تأملی بر برهان حیات در شناخت خدا از
نگاه استاد مطهری.دوفصلنامه االهیات قرآنی با رویکرد کالمی(موسسه قرآن وعترت پیامبر اعظم ص ساری) .
پائیز و زمستان ( 289-223 :)2(2 .31بدون اندکس)(()2-9تحقیقی).



گوران اوریمی ،ارسطو ( .)عابدی ،قاسم.نادی قرا ،اصغر .حیدری گرجی ،علی مراد .ارزیابی عملکرد بر اساس
مدل کارت امتیازی متوازن(  ) BSCجهت پیاده سازی استراتژی های مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)
ساری .مجله مهندسی فرآیندها .بهمن ( )1-8( 210-289 :)2(2 .31بدون اندکس) ( پژوهشی).

 نقیبی ،سید ابوالحسن .حسینی ،سید حمزه( .)یزدانی ،جمشید .شفیعی  ،سیده رقیه .خراسانی ،فاطمه .رابطه
منبع کنترل و مذهبی بودن با سالمت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال  .2943مجله
دین وسالمت ()2-2()ISC(2-4 :)2(2 .2931 .پژوهشی).

واحد پژوهش دانشکده بهداشت

