مقاالت در نشریات فارسی3131
 oجان بابایی ،قاسم .اسمعیلی ،روانبخش ،موسوی نسب ،سیدنورالدین ،رنجبر ،منصور ،حیدری فرد ،جبار(.)
بررسی نقش سالمت معنوی وعوامل مرتبط در بیماران مبتال به سرطان گوارش متاستاتیک .مجله دین و
سالمت()1-5( (ISC) 3-31:)3(2 . 3131.پژوهشی).
 oیزدانی چراتی ،جمشید .خاکسار ،شهربانو( .) خسروی ،فریده .ذلیکانی ،لیال .تعیین و روند تغییرات امید به
زندگی مردم شهرستان ساری .مجله د ع پ مازندران .فروردین )3-1( )Scopus( 85-88 :)333(21 .3131
( گزارش کوتاه ).
 oززولی ،محمد علی .یوسفی ،ذبیح اله .یزدانی چراتی ،جمشید .طبری نیا ،هاجر( .)طبری نیا ،فرزانه .اکبری
آدرگانی ،بهروز .بررسی کارایی نانو لوله کربنی تک جداره اصالح شده با عامل ال-سیستئین در حذف فلز جیوه از
محیط های آبی .مجله د ع پ مازندران .فروردین ( )Scopus( 31-23:)333(21 .3131پژوهشی).
 oیزدانی چراتی ،جمشید .خاکسار ،شهربانو( .)خسروی ،فریده .ذلیکانی ،لیال .تعیین و روند تغییرات امید به
زندگی مردم شهرستان ساری .مجله د ع پ مازندران .فروردین ()3-1()Scopus ( 85-88 :)333(21 .3131
گزارش کوتاه ).
 oمحمدپور  ،رضا علی( .)خانعلی ،فتانه .یزدانی ،جمشید .محمودی ،محمود .خسروی ،اردشیر .برآورد افزایش
بالقوه امید به زندگی با حذف علل مرگ و میر در ایران در سال  .3183مجله د ع پ مازندران  .اردیبهشت .31
( )Scopus(.......:)332(21پژوهشی).
 oمحمدپور  ،رضا علی( .)خانعلی ،فتانه .یزدانی ،جمشید .محمودی ،محمود .خسروی ،اردشیر .برآورد افزایش
بالقوه امید به زندگی با حذف علل مرگ و میر در ایران در سال  .3183مجله د ع پ مازندران  .اردیبهشت .31
( )Scopus(.......:)332(21پژوهشی).
 oعنایتی ،ترانه( .)یزدان پناه نوذری ،علی .بهنام فر ،رضا .غفاری همدانی ،سیده صبا .کاربرد تلفن همراه در ارایه
محتوای آموزشی به دانشجویان.خرداد و تیر  ()2-1( )ISC( 335-321 :)2(7 .31پژوهشی).
 oززولی ،محمدعلی .دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .صفرپور ،مرجان .حذف نیترات از آب با نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی
درحضور و عدم حضور اشعه فرابنفش .مجله د ع پ مازندران .خرداد )Scopus(353-363 :)331(21 .31
( پژوهشی).
 oیوسفی ،ذبیح اهلل  .ندافی ،کاظم .محمدپور تهمتن ،رضا علی .عنایتی ،احمد علی .ززولی ،محمد علی .کوشکی،
زهره( .) اندازه گیری غلظت گاز رادون در منازل مسکونی شهر گرگان با آشکار ساز  .CR-39مجله د ع پ
مازندران.خرداد ( )Scopus( 2 -31:)331(21 .31پژوهشی).
 oباقری نسامی ،معصومه .خدادایان میری ،جاوید) .(یزدانی چراتی ،جمشید .طبیبان ،ساسان .عال ،شهرام.
مقایسه تأثیر محلول کلرهگزیدین  %2با پماد نیتروگلیسرین  % 2در پیشگیری از فلبیت محل کاتتر .مجله دانشگاه
علوم پزشکی بابل .خرداد ()1-5( )Scopus(7-35:)6(36 .3131پژوهشی).

 oززولی ،محمد علی .بالرک ،داود( .)بررسی قابلیت بیومس آزوال و عدسک در جذب پی – کرزول از محیط های
آبی :بررسی ایزوترم و سینتیک های جذب .فصلنامه بهداشت در عرصه(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-
دانشکده بهداشت) .بهار  -Magiran(15-15 :)3(2 .3131نمایه  ()3-2()1پژوهشی).
 oنخشب ،مریم .غفاری ،جواد) .(ناصحی  ،محمد مهدی .یزدانی چراتی ،جمشید .شاکری ،علی .نظری ،زینب.
آگاهی پزشکان عمومی درباره خصوصیات و شرایط تغذیه با شیر مادر .مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل .تیر .31
 ()1-6()Scopus(73-76 :)7(36پژوهشی).
 oالوندی پور ،مینا .صیادی ،سهراب .عبدالعلیان ،یونس .یزدانی چراتی،جمشید .نتایج بالینی پس از انجام جراحی
دلورم در درمان اختالل انسدادی دفع .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .مرداد 351-363:)335(21 .3131
(( )1-1( )Scopusگزارش کوتاه).
 oشکر زاده  ،محمد .یزدانی چراتی ،جمشید .پور حسین ،مسعود .آماده جویباری ،نرگس( .)بررسی اپیدمیولوژی
مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران .مجله
دانشگاه علوم پزشکی مازندران .مرداد ( )2-1( )Scopus( 322-327:)335(21 .3131پژوهشی).
 oدیانتی ،رمضانعلی .علم قلیلو ،مهدیه( .)ویسی ،فرزانه .تجزیه فتوکاتالیستی بیس فنول  Aتوسط نانو ذره
اکسید روی از محیط های آبی .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .مرداد )Scopus( 83-32:)335(21 .3131
(( )3-1پژوهشی).
 oعبداالهی ،فاطمه .یزدانی چراتی ،جمشید( .)روحانی ،صمد .بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در
کودکان مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری ،سال  .3132مجله دانشگاه علوم پزشکی
مازندران .مرداد ( )Scopus( 31-23:)335(21 .3131پژوهشی).
 oززولی ،محمد علی .بالرک ،داود(.)مهدوی  ،یوسف .بررسی کارایی زایدات گیاه کلزا در جذب رنگ راکتیو رد
 338از محلول های آبی .مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور .تابستان ( )1(2 :31بدون نمایه) (( )3-1پژوهشی).
 oصلحی ،مهناز .کاظمی( ،)سیده سمیه .یزدانی ،جمشید .تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی بر
وضعیت سالمت عمومی زنان شهرستان چالوس .مجله بهداشت و توسعه .تابستان . 351-362 : )2(1 . 3131
(()1-1()ISCپژوهشی).
 oعابدی  ،قاسم .درواری  ،سید هاشم .نادی قرا ،اصغر .رستمی ،فریده .بررسی رابطه کیفیت زندگی با رضایت مندی
زوجین نابارور با روش تحلیل مسیر .مجله د ع پ مازندران .مهر ( 381-331 : )337(21 .31اسکوپوس) ()3-1
(پژوهشی).
 oنقیبی ،سید ابوالحسن( .)یزدانی چراتی ،جمشید .شجاعی  ،جلیل .ویژگی های اپیدمیولوژیک موارد حیوان
گزیدگی مراجعه کننده به مراکز پیشگیری از هاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال های  . .87-33مجله د
ع پ مازندران .مهر (238-221 :)337(21 .31اسکوپوس) (گزارش کوتاه).
 oغفاری ،جواد .یزدانی چراتی ،جمشید( .) زمانفر ،دانیل .صدوق ،آزیتا .بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به
کهیر مزمن .مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد .مهر )2-1( )ISC( 622-628 :)1(57 .31
(پژوهشی).

 oدیانتی تیلکی ،رمضانعلی .کاویانی ،سپیده( .(حسنی نژاد درزی ،سید کریم .یزدانی ،جمشید .بررسی کارایی
زئولیت کلینوپتیلوالیت در جذب رنگ های آزو ،ری اکتیو رد  ، [RR-198]338بازیک رد  [BR-18]38و بازیک
رد  : [BR-46]16تعیین سینتیک و ایزوترم جذب .آبان  ( 358-363 :)338(21 .3131اسکوپوس)( پژوهشی) .
 oیوسفی ،ذبیح اله .صفری ،رضا .سروی ،شهاب الدین .محمدپور تهمتن ،رضا علی .رستمعلی ،احسان( .)بررسی
میزان تجزیه بیولوژیک آنتراسن ) (Antheracenتوسط باکتری های جدا سازی شده از مصب رودخانه تجن.
مجله د ع پ مازندران .آبان (333-322 :)338(21 .3131اسکوپوس)( پژوهشی).
 oقربانی قلی آباد ،سمیه .یزدانی چراتی( ،)جمشید .جان بابایی ،قاسم .ارزیابی مدل های پارامتریک و نیمه
پارامتریک در تحلیل بقای بیماران مبتال به سرطان معده .مجله د ع پ مازندرن  .آذر )37-21 :)333(21 .3131
(اسکوپوس)( ( )2-1پژوهشی).
 oمحمدپور تهمتن( ،)معصومه .زرین پور طبری ،نیلوفر .عابدینی ،مژگان .محمدپور تهمتن ،رضا علی .بررسی
کیفیت زندگی مرتبط با سالمت بیماران مبتال به آرتریت روماتونید در غرب مازندران در سال  .3132مجله د ع پ
مازندران  .آذر ( 361-368 :)333(21 .3131اسکوپوس)( ( )1-1پژوهشی).
 oعابدی ،قاسم .کاشی ،الهه( .) نادی قرا ،علی .مصطفایی ،فهیمه .بررسی اپیدمیولوژیکی کم کاری مادرزادی
تیروئید در استان قزوین در سال های  .3131-3133مجله د ع پ مازندران .آذر 33-36 :)333(21 .3131
(سکوپوس) (  ( )3-1پژوهشی).
 oنقیبی ،سید ابوالحسن .عزیزپور ،مهدی( .(اشعری ،سرور .حسینی ،سید حمزه .علیزاده ،احد .بررسی رابطه
میان افکار خودکشی و باور مذهبی در بیماران تحت درمان نگه دارنده متادون( )MMTشهر ساری( سال. )3133
مجله دین و سالمت .پائیز  ()3-5()ISC( 3-8 :)3(2 .3131پژوهشی).
 oرحیمی  ،سید علی .هاشمی  ،بیژن( .) مهدوی ،سید ربیع .موالنا ،سید هادی .برآورد ضرایب تصحیح برای پرتو
درمانی میدان های کوچک با استفاده از انرژی های  6و  38مگاولتی یک شتاب دهنده خطی .مجله د ع پ
مازندران .دی  ( )3-1( )Scopus( 371-387 :)321(21 .3131پژوهشی).
 oدیانتی تیلکی ،رمضانعلی .یوسفی ،ذبیح اله .یزدانی چراتی ،جمشید .قاسمی ،سید مهدی( .)بررسی کارایی کاه
برنج طبیعی ( خام) و اصالح شده با اسید سیتریک در حذف سرب از محلول های آبی .مجله د ع پ مازندران .دی
 ( )Scopus( 221-213 :)321(21 .3131پژوهشی).
 oززولی ،محمد علی .مهدوی  ،یوسف .مرادی گلرخی ،مجتبی .بالرک ،داود( .)ارزیابی شاخص های بهداشتی
کیفیت آب استخرهای شنای شهر ارومیه در سال  .3132مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .بهمن :)33(31 .31
 ()3-1 ( )ISC (11-18پژوهشی).
* oززولی ،محمد علی .کوشکی ،زهره .طبری نیا ،فرزانه .طبری نیا  ،هاجر( .)قلی نیا ،همت .بررسی کیفیت
میکروبی ،فیزیکوشیمیایی و غلظت فلزات سنگین آب های بطری شده .مجله د ع پ مازندران .بهمن .3131
 ()3-5( )Scopus(261-271 :)323(21پژوهشی).

 oموسوی نسب ،سید نورالدین .یزدانی چراتی ،جمشید .کرمی ،حسین .خاکسار ،شهربانو( .)بررسی عوامل خطر
بر زمان بقای لوسم ی حاد کودکان با استفاده از مدل ریسک رقابتی .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .بهمن
()3-1( )Scopus (13-18:)323(21 .31پژوهشی).
 oیزدانی چراتی ،جمشید .مرادی ،مسعود .روشنی ،دائم .اعتمادی نژاد ،سیاوش .محمدپور تهمتن ،رضاعلی .ارزیابی
مدل کاکس طبقه بندی شده و کاربرد آن در شناسایی عوامل موثر بر بستری مجدد بیمارن آسمی .مجله د ع پ
مازندران .بهمن  ()Scopus(118-151 :)323(21 .3131پژوهشی).
 oشعبانخانی  ،بیژن .کاظم نژاد ،انوشیروان .زابری ،فرید .اسپهبدی ،فاطمه .ارزیابی بقاء بیماران همودیالیزی استان
مازندران با استفاده از مدل کاپالن مایر .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .اسفند 271-283 :)322(21 .31
(()3-1( )Scopusپژوهشی).
 oززولی  ،محمد علی .آهنجان ،محمد .کر ،یوسف .اسالمی فر ،معصومه  .حسینی ،سیده محبوبه .یوسفی ،مریم.
گندزدایی آب با استفاده از فرآیند فتوکاتالسیتی با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم .مجله د ع پ مازندران .اسفند
 ( )3-6 ( )Scopus( 227-218 :)322(21 .31پژوهشی).
 oدیانتی ،رمضان علی .اشرفی  ،سارا .بررسی عملکرد زئولیت طبیعی و اصالح شده با سورفکتانت کاتیونی در جذب
کربن آلی محلول از آب های آلوده به مواد آلی .مجله د ع پ مازندران .اسفند )Scopus( 373-388:)322(21 .31
( ()3-2پژوهشی) .
 oحاج حیدری ،زهره .بهاری ،میالد .گلپور ،مسعود .یزدانی چراتی ،جمشید .باعث ،مینا ،محمدپور ،رضا علی .بررسی
اثرات درمانی ترکیب هیدروکینون موضعی  5درصد ،سالیسیلیک اسید  1درصد ،فلوسینولون  1/13درصد و
ویتامین ث  2درصد در بیماران مبتال به مالسما .مجله د ع پ مازندران .اسفند 161-168 :)322(21 .3131
( ( )Scopusگزارش کوتاه).

واحد پژوهش دانشکده بهداشت



یزدانی چراتی ،جمشید ( .) شجاعی ،جلیل .چهارکامه ،علی .خسروی ،فریده .رضایی ،فروزان .دلیلی  ،آزیتا.
بررسی وضعیت عفونت های بیمارستانی در شهرستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر اساس
اطالعات نرم افزار  .NISSمجله د ع پ مازندران.اسفند  ()3-4( 42-13 :)344(42 .3131پژوهشی)( اسکوپوس).



گلشنی ،صمد .عمادی ،مرضیه .یزدانی چراتی ،جمشید .فالح ،سهیال .کاشی ،زهرا( .)بررسی اثر محلول گلوکز ،
انسولین و پتاسیم ] [ GIKدر درمان آنژین ناپایدار پر خطر.مجله د ع پ مازندران .اسفند :)344(42 .3131
( 343-343اسکوپوس)( ()1-5پژوهشی).



*ززولی ،محمد علی .فاضلی فارسانی ،سجاد .برافراشته پور ،منصور( .)علی نژاد .عبدالعظیم .بررسی کمیت،
کیفیت و دفع پسماندهای مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان گچساران .مجله د ع پ مازندران .اسفند .3131
 ()3-2( 143-114 :)344(42گزارش کوتاه) ( اسکوپوس).



ززولی ،محمد علی .همایون نسب لنگرودی ،محمود(. )آهنجان ،محمد .یزدانی چراتی  ،جمشید .اسالمی فر،
معصومه .بررسی اثر گندزداها ( سایدکس ،دکونکس ،کرئولین) بر باکتری اشرشیاکلی .مجله د ع پ مازندران.
اسفند (311-324 :)344(42 . 3131اسکوپوس) ( پژوهشی).



دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .یوسفی ،ذبیح اله .یزدانی چراتی  ،جمشید .بالرک ،داود( .)بررسی مقایسه ای جذب
فنل از محلول های آبی توسط گیاهان آزوال و کانوال اصالح شده  :مطالعه ایزوترمی و سینتیکی .مجله بهداشت و
توسعه(دع پ کرمان) .پائیز () ISC( 413-414 :)1(1 . 31پژوهشی).



مالئی ایولی ،محمد .متولی حقی ،سید فرزاد .مرزبند ،رحمت اهلل .بررسی رابطه علم و دین در خصوص خلقت عالم
طبیعت .دو فصلنامه االهیات قرآنی (با رویکرد کالمی) .بهار و تابستان ( 343-351 :)4(4 .3131بدون اندکس) (-1
 ( )4پژوهشی).



عابدی  ،قاسم .رحمانی  ،زین العابدین .عابدینی( ، ) احسان .رستمی  ،فریده .بررسی تاثیر عوامل آمیخته
بازاریابی خدمات بر گرایش بیماران به بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ساری .فصلنامه بیمارستان .
زمستان  . 3131شماره مسلسل ( )3-2( )ISC( 13-41 :)2( 31 ، 53تحقیقی) (دع پ تهران) .

