مقاالت نشریات فارسی
دانشکده بهداشت 4931


داوودی ،مهدی .حسینی ،سید حمزه( .)نوروزی ،خدیجه .محمدپور تهمتن ،رضا علی .مجله د ع پ مازندران.
اردیبهشت  ( )1-1( )Scopus( 43-52 :)451(52 .4931پژوهشی).



زکوی ،علی اصغر( .)مرزبند ،رحمت اهلل .معلمی ،مصطفی .محمدپور ،رضاعلی .افضلی ،محمدعلی .محمدی
الیینی ،محمدباقر .بررسی میزان سالمت معنوی بر مبنای آموزه های اسالمی در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی مازندران .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران .تیر( 444-454 :)451(52 . 4931اسکوپوس)(-1
()1پژوهشی).



موحدی ،معصومعلی .حقانی ،ایمان .محمدپور  ،رضا علی .اکبری محمدی ،سید خلیل .هدایتی ،محمد تقی(.)
بررسی تنوع قارچی هوا و فیلترهای سیستم های تهویه مطبوع دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران
در سال  .4939مجله د ع پ مازندران .دی  ()9-2()Scopus(422-412 :)495(52 .4931پژوهشی).



مبینی ،مریم( .)محمدپور ،رضا علی .الیاسی ،فروزان .حسینیان ،عارف .عباس پور شمیال .اندازه گیری قابلیت
اعتماد و اعتباریابی پرسشنامه بازنگری شده فارسی فیبرومیالژیا در بیماران ایرانی مبتال به فیبرومیالژیا .مجله د
ع پ مازندران .بهمن ( )5-2( )Scopus( 443-451 :)499(52 .31پژوهشی).



نورایی ،سید محمود .قائمیان ،علی( .)شیرج ،هانیه .محمدپور ،رضاعلی .ملک راه،علیرضا .نقش بررسی
عملکرد آندوتلیوم عروق به روش پاسخ به تغییر میزان جریان خون( )Flow mediated Dilatationدر
تشخیص آرتویواسکلروز کرونر در بیماران با ریسک فاکتور کم .مجله د ع پ مازندران .بهمن 4-3 :)499(52 .31
( ()1-2()Scopusپژوهشی) .



خوشنویس اصل ،پریسا .صادق زاده( ، )منصور .موسوی نسب ،نورالدین .رضایی ،علی .بررسی فاکتورهای
مستعد کننده ،عوارض و پیش آگهی در کودکان مبتال به کتواسیدوز دیابتی در زنجان .مجله علمی ،پژوهشی د ع
پ زنجان .مهر و آبان ( )9-1( )Scopus( 32-409 :)33(59 .4931پژوهشی) (بدون آدرس دانشگاه) .



حیدری گرجی ،محمد علی .جنتی ،یداله .یزدانی چراتی ،جمشید .جعفری ،کاوه( .)رفتار خشونت آمیز افقی در
میان پرستاران بخش های ویژه .مجله د ع پ مازندران .فروردین )9-1( )Scopus( 80-88 :)459(52 .4931
( پژوهشی).



خاکسار  ،شهربانو .یزدانی  ،جمشید( .) روند تغییرات شاخص امید زندگی مردم استان مازندران در سال های
. 4981-30مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران  .شهریور( 34-31 :)458(52 . 4931اسکوپوس) ()5-5
(پژوهشی).



فتحی  ،حامد .رستم نژاد ،مصطفی .ابراهیم زاده  ،محمد علی .یزدانی چراتی ،جمشید .ابراهیمی( ،)محمد
جواد.بررسی میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی مازندران نسبت به غذاها و گیاهان عنوان شده در
قرآن .مجله دین و سالمت .شهریور -Google Scholar ( )1-2( 30-31 :)4(9 .31نمایه( )9گزارش کوتاه).

 یزدانی چراتی  ،جمشید .اخی ،عذرا .باغستانی ،احمد رضا .خسروی  ،فریده ( .)کاویانی چراتی ،یداهلل .کاربرد
مدل های پارامتریک تحلیل بقا در تعیین عوامل موثر ابتال به کانسر در بیماران مبتال به ندول های تیروئیدی.
ارمغان دانش ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج .خرداد )4-2( )SID( 590-591 : )9(50 . 31
( پژوهشی).


یزدانی چراتی ،جمشید .تاتاری ،مریم( .) کرمی  ،حسن .روحانی زاده  ،حامد .معادالت برآورد تعمیم یافته و
کاربرد آن در تحلیل داده های کولیک شیرخوارگی  .فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه .
تابستان  ( )4-1( )SID( 13-21 :)5( 5 .31پژوهشی).



قربانی ،نرگس .یزدانی چراتی ،جمشید( .) انوری ،کاظم .قربانی ،نسرین .بررسی عوامل موثر بر مدت زمان عود
سرطان پستان با استفاده از مدل کاکس .مجله د ع پ مازندران .آذر )5-1( )Scopus( 95-93:)494(52 .31
( پژوهشی) .



فتحی ،حامد .ابراهیمی  ،محمد جواد .رستم نژاد( ،) مصطفی .ابراهیم زاده ،محمد علی .یزدانی چراتی،جمشید.
مجله طب پیشگیری طبری .پاییز ( )2-2( )5(4 .31مقاله پژوهشی) (مجله علمی پژوهشی) (دع پ مازندران).

 یزدانی چراتی ،جمشید .نیک پور( ،) ابوالفضل .نظر ،عیسی .بررسی میزان رضایتمندی و عوامل مرتبط با آن از
خدمات درمانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی طوبی ساری با استفاده از آزمون -T5
هتلینگ  .مجله د ع پ مازندران .دی  ()4-9( )Scopus(540-548:)495(52 .4931پژوهشی).


فغانی ،سیده زهرا .یزدانی چراتی( ،)جمشید .حسین نتاج ،ابوالفضل.نیک پور،ابوالفضل  .الگوی جغرافیایی
روند سالخوردگی جمعیت استان مازندران طی سال های  4912تا  4930با استفاده از تحلیل خوشه ای سلسله
مراتبی  .مجله د ع پ مازندران .دی  ( )5-1( )Scopus(534-533:)495(52 .4931پژوهشی).



نایبی ،الهام .آزادبخت ،محمد( .) زمانفر ،دانیل .کرمی ،حسن .عنایتی فرد ،رضا .جعفری کوخدان ،عزیزاله.
یزدانی چراتی ،جمشید .اثر اشتها آوری فرآورده های حاوی عصاره گل سپاس( )Gentiana olivieriدرکودکان
مبتال به بی اشتهایی .مجله د ع پ مازندران .بهمن ( )1-1( )Scopus( 28-11 :)499(52 .31پژوهشی).



عالیی ،عبدالرسول( .)عباسخانیان ،علی .یزدانی چراتی ،جمشید .عبدی ،روح اهلل .پاکدل راد ،زهرا .بررسی
رابطه شدت اختالالت حرکتی با اندازه های پونز و کورپوس کالوزوم در ام .آر .ای کودکان مبتال به لکوماالسی
اطراف بطنی .مجله د ع پ مازندران .بهمن ( )9-2( )Scopus( 400-440 :)499(52 .31پژوهشی).



ترک ،مصطفی .شریف ،مهدی .یزدانی چراتی ،جمشید .نظر ،عیسی .حسینی ،سید عبداهلل( .)بررسی میزان
شیوع انگل های روده ای و ریسک فاکتورهای آن در ساکنین مناطق غربی استان مازندران .مجله د ع پ
مازندران .اسفند  ( )9-2( )Scopus(84 -88 :)491(52 .31پژوهشی).

----------------------------------------------------------- میر محمدی ،سید تقی .یازرلو ،اسما .گرگانی فیروزجایی ،محسن( .)مقرب زاده ،وحید .تعیین رابطه بین
سالمت عمومی و رضایت شغلی کارگران در کشتارگاه صنعتی استان گلستان .مجله تحقیقات سالمت در جامعه.
تابستان  ( )4-1( 32-409 :)5(4 .31علمی پژوهشی-بدون اندکس)(تحقیقی).
 موعودی ،محمد امین .شعبانی ،مهرانه( .)حسنی ،علیرضا .بررسی شاخص های  OSHAو الگوی حوادث ناشی
از کار در صنعت چوب و کاغذ مازندران در سال های  .4934 -4981فصلنامه علمی تخصصی طب کار .تابستان
( )4-9( )ISC(44-50 : )5(1 .4931دع پ شهید صدوقی یزد) (پژوهشی) .
 موعودی ،محمد امین .شعبانی ،مهرانه( .) اکبری ،جعفر .بررسی میزان شیوع غیبت از کار و عوامل موثر بر آن
در یکی از صنایع استان مازندران در سال های  4981تا  .4934مجله تحقیقات نظام سالمت .بهار :)4(44 .4931
 ()4-9( (ISC)110-118پژوهشی).
 موعودی ،محمد امین ( .) مطالعه ای جهت طراحی حفاظ ماشین آالت صنعتی ،مجله ارگونومی( فصلنامه انجمن
ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران) .پاییز ( )4-4( )ISC(98-19 :)9(9 .31پژوهشی).


اعتمادی نژاد ،سیاوش  .رنجبر ،فاطمه( . )ارزیابی ارگونومیک کارگران کارخانه های شالی کوبی شهرستان
ساری در سال  . 4939مجله تحقیقات سالمت در جامعه ( .)JHRCبهار ()4-5( 15-18: )4( 4. 31پژوهشی)
(بدون اندکس) .

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

موسی زاده ،محمود .عابدی ،قاسم( .)فرشیدی ،فرشته .نقیبی ،سید ابوالحسن .رستمی ،فریده .افشاری مقدم،
امین .میزان رضایت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت از برنامه پزشک خانواده روستایی در ایران .یک مطالعه
مرور ساختار یافته و متاآنالیز .مجله د ع پ مازندران.آذر ( )Scopus( 412-480 :)494(52 .31مروری) .



شجاعی ،جلیل .حسینی ،علی .عابدی ،قاسم .بیاتانی ،علی .یزدانی چراتی ،جمشید .کاوه ،فرزاد .رمضانخانی،
رقیه( .) رستمی ،فریده .الگوی پراکندگی فضایی لپتوسپیروزیس در استان مازندران طی

سال های  4930تا

 .4935مجله د ع پ مازندران.آذر  ( )Scoups( 424-421:)494(52 .31گزارش کوتاه).


نقیبی ،سید ابوالحسن( .) حمیدی ،مهرانه .سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج در شهرستان قائمشهر.
مجله د ع پ مازندران .آذر  ()4-5()Scopus( 423-411 :)494(52 .31گزارش کوتاه) .



نقیبی  ،سیدابوالحسن( .) اشعری ،سرور .رستمی ،فرشته .حسینی ،سیدحمزه  .بررسی رابطه سالمت معنوی با
سالمت روان در بیماران تحت درمان نگهدارنده متادون) . (MMTمجله تحقیقات سالمت در جامعه  .پاییز: 4931
( )4-1( (ISC) 23-11 : )9(4پژوهشی) .



*نقیبی ،سید ابوالحسن( .)شجاعی زاده ،داود .یزدانی  ،جمشید .منتظری ،علی .بررسی رفتار پیشگیرانه
سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان ایران :مرور نظام مند متون پژوهشی .نشریه پایش(نشریه پژوهشکده
علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی) .فروردین-اردیبهشت ( )ISC( 484-434:)5(41 .31مقاله مروری).

 نقیبی ،سید ابوالحسن ( .)موسی زاده  ،محمود .شجاعی  ،جلیل .سیمای اپیدمیولوژیک مرگ و میر کودکان
کمتر از  2سال در استان مازندران .مجله تحقیقات سالمت در جامعه( . )JHRCبهار )4-9( 44-43 :)4(4 . 31
(پژوهشی) (بدون اندکس) .


اصغری ،مهدی .نقیبی ،سید ابوالحسن(  .)رستمی ،فرشته .بررسی تاثیر آموزش بر ارتقای خود مراقبتی
بیماران دیابتی نوع  5تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان نور در سال  .4939مجله تحقیقات
سالمت در جامعه .تابستان  ( )5-9( 88-31 :)5(4 .31علمی پژوهشی-بدون اندکس)(تحقیقی).



روحانی ،صمد .باقر ،محمد( .) تجربه پزشکان خانواده روستایی درباره ارجاع بیماران و راه های بهبود آن (یک
مطالعه کیفی) .مجله د ع پ مازندران .آذر  ( )4-5( )Scopus( 4-49:)494(52 .31پژوهشی) .



عبداللهی ،فاطمه .یزدانی چراتی ،جمشید( .) غزلچه ،سلما .پیروی از رفتارهای سنتی بعد از زایمان و برخی
عوامل مرتبط با آن در شهرستان گنبد کاووس .مجله طب سنتی اسالم و ایران .زمستان 941-948:)1(1 .31
( ( )ISCپژوهشی).



*عبداللهی ،فاطمه .یزدانی چراتی ،جمشید ( .) مجیدی ،زهره .همسر آزاری طی دوران بارداری در استان
مازندران ( .)4983-30مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان .بهار ()4(41 .4931پی در پی 83-31:)29
( ( )ISCپژوهشی).

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

ززولی ،محمد علی(  .)یوسفی ،مریم  .دیانتی ،رمضانعلی .روح افزایی ،میترا .مرگان پور ،عاشور محمد.
گندزدایی آبهای آلوده به کلیفرم مدفوعی با استفاده از ازن :بررسی تأثیر غلظت ازن و زمان تماس .مجله
تحقیقات سالمت در جامعه .تابستان  ( 22-15:)5(4 .31علمی پژوهشی-بدون اندکس)(تحقیقی).



ززولی ،محمد علی .بالرک ،داود(  .) مهدوی ،یوسف.کاربرد گل قرمز فعال شده برای جذب رنگ زای اسید
اورنج  1از محلول های آبی :مطالعات ایزوترمی  ،سینتیکی .مجله تحقیقات سالمت در جامعه .تابستان :)5(4 .31
 ( )4-9( 11-11علمی پژوهشی-بدون اندکس)(تحقیقی).



ززولی ،محمد علی .اصغرنیا ،حسینعلی .یزدانی ،جمشید .ضیائی هزار جریبی ،هاجر .احمد نژاد ،عباس(.)
برررسی تأثیر فضوالت گاوی به عنوان عامل حجیم کننده بر غلظت فلزات سنگین در طی فرآیند ورمی کمپوست
لجن فاضالب شهری .مجله د ع پ مازندران  .اردیبهشت  ( )Scopus( 425-413:)451(52 .4931پژوهشی).



ززولی ،محمد علی .ابدی ،محمد حسن .یوسفی ،مریم( . )بررسی شاخص های بهداشت محیط و ایمنی
مدرسه های استان مازندران .مجله تحقیقات سالمت در جامعه ( .)JHRCبهار)4-9( 58-91 :)4(4. 31
(پژوهشی) (بدون اندکس) .



ززولی ،محمد علی .یزدانی چراتی ،جمشید .بالرک ،داود .طاهری اطاقسرا( ،) سیده سمانه .بررسی وضعیت
بهداشت محیط مرغداری های گوشتی شهرستان بابل در سال  .4935مجله طب پیشگیری طبری .پاییز )5(4 .31
(مقاله پژوهشی) (مجله علمی پژوهشی) (دع پ مازندران).



ززولی ،محمد علی .یزدانی چراتی  ،جمشید .آهنجان ،محمد .همایون نسب لنگرودی ،محمود ( .)اسالمی فر،
معصومه .بررسی آلودگی میکروبی سطوح بخش های مختلف در دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران .فصلنامه بهداشت در عرصه .بهار ( )Magiran(14-91 :)4(9 .4931پژوهشی) (شهید بهشتی تهران) .



ززولی ،محمد علی .علوی نیا ،سید محسن ( .)بای ،ابوطالب .بررسی تولید پسماندهای بیمارستانی در
بیمارستان های شهر گرگان ،سال  .4939مجله د ع پ مازندران .دی )Scopus( 901-908 :)495(52 .4931
( ( )4-9گزارش کوتاه) .



ززولی ،محمد علی .علیزاده ،آسیه ( .) بررسی میزان پسماند تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان
بابلسر با تأکید بر بازیافت کاغذ در سال  .4935مجله طب پیشگیری .بهار ( 22-14 :)4(5 .4931مجله علمی
پژوهشی) (( )4-5پژوهشی)(دع پ هرمزگان) .



ززولی ،محمد علی .یوسفی ،مریم( .) علیپور ،نادیا .بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد و اماکن متبرکه
شهرستان آمل در سال  .4939نشریه اسالم و سالمت  .بهار  , Magiran(1-45 :)4(5 .31نمایه )4-9()1
(پژوهشی) (د ع پ بابل) .



دادبان شهامت ،یوسف( .)ززولی ،محمد علی .اصغرنیا ،حسنیعلی .دهقانی فرد ،عماد .بررسی تصفیه سریع
غلظت های باالی  5و  -1دی نیتروفنل از فاضالب توسط روش نوین ازناسیون کاتالیزوری با نانوکامپوزیتی کربنی.
مجله د ع پ مازندران .بهمن ( )5-1( )Scopus( 498-413 :)499(52 .31پژوهشی).



فرزاد کیا ،مهدی( .)نوروزیان باغانی ،عباس .آذری ،علی .ززولی ،محمد علی .وزیری ،یاسر .دلیخون ،مهدیه.
شفیعی ،علی اصغر .مجله د ع پ مازندران .بهمن ( )1-1( )Scopus( 990-991 :)499(52 .31گزارش کوتاه).



ززولی ،محمد علی .یزدانی چراتی ،جمشید .علوی نیا ،سید محسن( .)اسفندیاری ،یحیی .بررسی کارایی
فرآیند الکتروکواگوالسیون با الکترود آل ومینیوم در پیش تصفیه فاضالب رختشویخانه بیمارستان .مجله د ع پ
مازندران .اسفند  ( )Scopus(524 -910 :)491(52 .31پژوهشی).



دیانتی ،رمضانعلی .یوسفی ،ذبیح اله .یزدانی چراتی ،جمشید .قاسمی ،سید مهدی( .)مقایسه حذف فلز
سنگین نیکل( ) IIاز محلول های آبی بوسیله کاه برنج طبیعی و اصالح شده با اسید سیتریک .مجله دانشگاه علوم
پزشکی گیالن .دی ( )CINAHL(4-45 :)31(51 .4931پژوهشی) .



دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .کر ،یوسف( .) فیروزیان ،قربان .بررسی کیفیت میکروبی آب باران ذخیره شده در
آب انبارهای مناطق روستایی شهرستان گمیشان در سال  .4935مجله د ع پ مازندران .اسفند :)491(52 .31
 ( )4-9( )Scopus(38 -401پژوهشی).



* دیانتی ،رمضانعلی .ززولی ،محمدعلی .یزدانی ،جمشید .علم قلیلو ،مهدیه( .)مطالعه کارایی و سینتیک
تجزیه فتوکاتالیستی  -1کلروفنل از محلول های آبی به وسیله نور خورشید در حضور نانو ذره اکسید روی .مجله
سالمت و بهداشت( دع پ اردبیل) .تابستان ( (ISC) 491-419 :)5(1 . 4931پژوهشی).

 اسفندیاری( ،)یحیی .دیانتی تیلکی ،رمضانعلی .کریمی نژاد  ،فاطمه .بررسی نیترات و نیتریت در چاه های آب
شرب و کشاورزی روستاهای پایین دست شهرستان میاندورود در سال  .4935مجله د ع پ مازندران .آبان .4931
( )5-9()Scopus(423-419 :)490(52پژوهشی) (گزارش کوتاه) .


یوسفی ،ذبیح اله .یزدانی چراتی  .جمشید .موحدی ،معصومعلی.کریمی نژاد ،فاطمه( .)تأثیر میزان بارگذاری
آلی برکارایی فرآیند بیهوازی به منظور تصفیه پسآب صنایع چوب و کاغذ .مجله د ع پ مازندران .آذر .31
 ( )Scopus( 491-420:)494(52پژوهشی) .



ملکوتیان  ،محمد .یوسفی( ،)ذبیح اله .خداشناس لیمونی ،زهرا  .حذف روی ( )Zn+2در فاضالب های صنعتی
با استفاده از جلبک سبز میکروسکوپی کلرال ولگاریس .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم.دی .31
 ()5-9()ISC( 10-20:)1(59پژوهشی) .



یوسفی ،ذبیح اهلل .محمدپور تهمتن ،رضا علی .کاظمی ،فرزاد( .)تغییرات زمانی و مکانی غلظت فلوراید ،نیترات
و نیتریت منابع آب آشامیدنی شهر ایالم با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی( .)GISمجله د ع پ مازندران.
اسفند  ( )Scopus(13 -80 :)491(52 .31پژوهشی).

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

خردمند ،مطهره .عنایتی  ،احمد علی .رفیعی ،علی رضا( .)موسی زاده  ،محمود.مروری بر مطالعات کوهورت
مبتنی بر جمعیت در ایران .مجله د ع پ مازندران .خرداد ( )5-1( )Scopus( 414-482 :)452(52 .4931مروری).



ضیاءپور ،سید پیمان .خیری ،صادق .محمد پور  ،رضا علی .چینی کار ،صادق .عسگریان ،فاطمه .یزدی ،فریبرز.
یزدانی ،جالل .سرافرازی ،محمد .فاضلی دینان  ،محمود .نیکوکار ،سید حسن .صحرائی رستمی ،فرزانه .اعرابی،
محسن .بابامحمودی ،فرهنگ  .حق شناس ،محمدرضا .موسی زاده  ،محمود .عنایتی( ،)احمد علی .بررسی
رفتارهای پر خطر و عملکرد افراد شاغل در صنعت دام و گوشت در رابطه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه –
کنگو در شهرستان نور ،شمال ایران .مجله د ع پ مازندران .دی  ( )Scopus( 13-14 :)495(52 .4931پژوهشی).



یوسف مقدم ،محمد .متولی حقی ،فرزاد .فاضلی دینان ،محمود .حسینی ،نصیبه .عنایتی ،احمد علی( .)مروری
بر مقاومت پشه های آنوفل ناقل ماالریا به حشره کش ها در ایران .مجله د ع پ مازندران .اسفند :)491(52 .31
 ( )Scopus(931-144مروری).



فاضلی دینان ،محمود ( .)طالیی حسنلویی ،رضا .اللهیاری ،حسین .خرازی پاکدل ،عزیز .محمدی ،هلن .پاسخ
بویایی زنبور پارازیتوئید ( Encarsia formosa )Hym: Aphelinidaeبه رایحه های حاصل از سفید بالک
گلخانه )Trialeurodes vaporariorum (Hem: Aleyrodidaeتیمار شده با قارچ Lecanicillium
 longisporumروی برگ گیاه خیار .فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی ،دانشگاه گیالن .بهار 4-45 :)4( 2 .31
(()4-2( )ISCپژوهشی).



فاضلی دینان ،محمود .عسگریان ،فاطمه .عمویی ،افسانه .شریف ،مهدی .ضیاء پور ،سید پیمان .عنایتی ،احمد
علی( .)مطالعه فعالیت فصلی و تراکم جمعیت کنه  Rhipicephalus bursaدر شهرستان ساری ،استان
مازندران .مجله د ع پ مازندران .خرداد  ()Scopus(95-10 :)452(52 .4931پژوهشی).



یوسف مقدم ،محمد .برنا ،حسین .شایسته  ،مجید .داوری ،علیرضا .یونسی ،زهرا .حنفی بجد ،احمد علی .حسینی
واسوکالیی ،نصیبه .فاضلی دینان ،محمود( .)عنایتی  ،احمد علی .تعیین فون و نوسانات جمعیت پشه خاکی ها
در استان خراسان جنوبی .مجله د ع پ مازندران .خرداد  ( )Scopus(454-490 :)452(52 .4931پژوهشی).

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

واحدی ،حبیب ( .) کبارفرد ،فرزاد .بررسی عوامل موثر بر تشکیل و کاهش اکریل آمید در نان .مجله تعالی
بالینی .زمستان ( )4-5( )ISC( 498-429 :)4(1 .31پژوهشی).



واحدی ،حبیب( .) کبارفرد  ،فرزاد .آزادبخت  ،محمد  .بابایی ،زین العابدین .خالقی ،فاطمه .بررسی عوامل موثر
بر پدیده مهاجرت از بسته بندی های پالستیکی به مواد غذایی .مجله تعالی بالینی .زمستان  .31دوره ( 1ویژه
نامه ایمنی غذا از مزرعه تا سفره) ( )4-2( )ISC (401-450 :مروری).



قائمی  ،علیرضا .فاخری ،حافظ .رفیعی ،علیرضا .حسینی ،وحید .همایونفر ،رضا .امیری ،زهره .طالبان ،فروغ اعظم.
حکمت دوست ،آزیتا( .)اثر متقابل پلی مورفیسم های  C677Tو  A1298Cژن متیلن تتراهیدروفوالت

رودکتاز( ) MTHFRو رژیم غذایی کاهش وزن در درمان مبتالیان به کبد چرب غیر الکلی .مجله د ع پ
مازندران .بهمن  ()4-8()Scopus( 40-51 :)499(52 .31پژوهشی) .


امجدی ،ام البنین .موسوی ،طهورا .رفیعی ،علیرضا( .)افضلی ،محمد علی .یوسف پور ،محمد .قائمی ،علیرضا.
آثار تغذیه ای – درمانی انار از دیدگاه متون اسالمی ،طب سنتی و طب مدرن .مجله د ع پ مازندران .اسفند .31
 ( )1-1()Scopus(911-939 :)491(52مروری).



رمضانی ،آتنا )( .جاللی ،محمود .اثرات مصرف اسید چرب امگا  9و توام امگا  9و ویتامین  Eبر ترکیب بدن در
مبتالیان به بیماری عروق کرونری قلب ،یک مطالعه کارآزمایی بالینی .مجله د ع پ مازندران .بهمن :)499(52 .31
 ()4-5()Scopus( 52-91پژوهشی).



رمضانی  ،آتنا  .آداب تغذیه از نظرگاه اسالم .فصلنامه پیک سینا .بهار ()4-4( 1-1 :)2(42 . 4931غیرعلمی
پژوهشی) (مقاله تحقیقی) .



رمضانی ،آتنا( .)بررسی تئوری محور عوامل روانی و محیطی -اجتماعی مرتبط با رفتارهای خوردن و چاقی در
نوجوانان .مجله تعالی بالینی .زمستان ( )4-4( )ISC( 421-413 :)4(1 .31پژوهشی).

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

واحد پژوهش دانشکده بهداشت

