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 تحصیلی عًاثق

 کؾًر ؽُز داوؾگبٌ وبم تحصیلی رؽتٍ تحصیلی مذرک
 اخذ تبریخ

 مذرک

 5583 ایراى لن ػلَم پسؼىی فاعویِ  هاهایی وارؼٌاظی 

 وارؼٌاظی ارؼذ 
گرایػ آهَزغ  -هاهایی 

 هاهایی
 5588 ایراى تْراى ػلَم پسؼىی ایراى

 5591 ایراى تْراى ػلَم پسؼىی ؼْیذ تْؽتی تارٍری ظالهت دوتری تخصصی

  

 تررظی تاثیر هَظیمی تر پاظخ ّای فیسیَلَشیه ًَزاداى ًارض : کبرؽىبعی ارؽذ وبمٍ پبیبن عىًان
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 عبسمبوی ي اداری پغتُبی

 کبر حلم ؽُز عبسمبوی پغت
 تبریخ

 داوؾگبٌ یب مًعغٍ وبم
 خاتوِ ؼرٍع

 داًؽگاُ آزاد اظالهی  5591 5589 داًؽگاُ ازاد هرتی ٍ ػضَ ّیات ػلوی

ػضَ وارگرٍُ تؼییي ترًاهِ 

داًؽگاُ  -راّثردی رؼتِ هاهایی 

 آزاد اظالهی

 5591 5595 تْراى
هروس تَظؼِ آهَزغ ػلَم پسؼىی 

 داًؽگاُ آزاد اظالهی

 

 مًسؽیعًاثق ا

 مذت َمکبری وًع َمکبری محل تذریظ

 ظال 6 هرتی ٍ ػضَ ّیات ػلوی زاد اظالهی آداًؽگاُ 

 ظال 7 هرتی حك التذریط داًؽگاُ ػلَم پسؼىی لن

 ظال 1 هَظفی دٍرُ دوتری داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ تْؽتی
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 ظال 3 هرتی حك التذریط داًؽگاُ حضرت هؼصَهِ

 ظال 5 ذریطهرتی حك الت داًؽگاُ ظوا لن

 ظال 5 هرتی حك التذریط داًؽگاُ لن
 

 ؽذٌ مىتؾز کتت

 کتبة عىًان
 کبر وًع

 وبؽز
 تزجمٍ تبلیف

 رٍغ ّای حوایتی در ًَزاد ًارض ٍ پر خغر
 

 اًذیؽِ رفیغ  تالیف

 

  خبرجی مجالت ي وؾزیبت در ؽذٌ چبپ مقبالت

ف
دی

ر
 

 

 عىًان مقبلٍ

 مؾخصبت وؾزیٍ 

 ؽمبرٌ عبل وًع امتیبس وبم وؾزیٍ

ػَاهل هَثر تر پاظخ ّای فیسیَلَشیه ًَزاداى ًارض تِ  -5

 آٍای لرآى ورین

 هدلِ داًؽگاُ ػلَم پسؼىی لن

 )ٍیصُ ًاهِ عة ٍ دیي(

 5 5593 ػلوی پصٍّؽی

3 Quran recitation: short term effects and 

related factors in preterm newborns 
Research journal of 

biological science 
ISI 2012 6 

5 Effects of music on physiological and 

behavioral responses of 

premature infants: A randomized 

controlled trial 

Complementary 

Therapies in Clinical 

Practice 

ISI 2013 19 

1 Quality of Life of Iranian Cancer 

Patients 

Research Journal of 

Biological Sciences 

 

ISI 2011 6   

 خوؼیت در ایذز الوللی تیي ًاهِ پرظػ پایایی ٍ رٍایی 1

 ایراًی داًؽدَیاى

 داًؽگاُ پصٍّؽی ػلوی هدلِ

 اران پسؼىی ػلَم

 51 5595 ػلوی پصٍّؽی

تررظی آگاّی داًؽدَیاى هاهایی داًؽگاُ ػلَم پسؼىی  6

 لن از هٌؽَر حمَلی زًاى تاردار

هدلِ ػلَم پسؼىی فصلٌاهِ 

  آهَزغ ٍاخالق در پرظتاری

 3 5593 ػلوی پصٍّؽی

7 Effect of vocal stimulation on responses 

of premature  infants: A randomized 

controlled trial 

Health Spiritual Med 

Ethics 
 1 2013 ػلوی پصٍّؽی

اتؼاد اضغراب   تررظی پایایی ٍ رٍایی پرظؽٌاهِ 8

 در خوؼیت داًؽدَیاى ایراًی  (MAAQ)ایذز

صل ًاهِ هدلِ ػلَم پسؼىی ف

 پصٍّػ در ػلَم رفتاری

 55 5593 ػلوی پصٍّؽی

از  پط ای رٍدُ ٍ ادراری اختیاری تی ؼیَع تررظی 9

 آى تا هرتثظ ػَاهل ٍ زایواى

 56 5595 ػلوی پصٍّؽی هدلِ زًاى ٍ هاهایی ایراى

 در ّا هىول ٍ دارٍ خَدظراًِ هصرف ای همایعِ تررظی 53

 هراوس تِ ٌٌذُو هراخؼِ رٍظتایی ٍ ؼْری زًاى تاردار

 5593 ظال در واؼاى ؼْرظتاى درهاًی تْذاؼتی

 پسؼىی ػلَم داًؽگاُ هدلِ

 هازًذراى

 36 5595 ػلوی پصٍّؽی

55 Emotional experiences in surrogate Iranian Journal of ISI 2014 12 
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mothers: A qualitative study Reproductive Medicine  

 هرداى تدرتِ ٍ درن اضاظ تر پذری هفَْم تثییي 53

 ویفی هغالؼِ یه :ایراًی

 پسؼىی ػلَم داًؽگاُ هدلِ

  هازًذراى

 531 5591 ػلوی پصٍّؽی

 آًتی خَدظراًِ هصرف تا ؼخصیتی ّای ٍیصگی ارتثاط 5

 داًؽدَیاى در تیَتیه

 77 5591 ػلوی پصٍّؽی  ًگر، خاهغ هاهایی ٍ پرظتاری

55 Social Capital as a Determinant of Self-

Rated Health in Women of Reproductive 

Age: A Population-Based Study 

Global Journal of 

Health Science;  
ISI 

 

2016 8 

 هغالؼِ یه :ایراًی هرداى در پذری زیعتِ تدرتِ 51

 پذیذارؼٌاظی

 53 5591 ػلوی پصٍّؽی  پرظتاری پصٍّػ ًؽریِ

51 Exploring the Lived Experience, 

Meaning and Imperatives of 

Fatherhood: An Interpretative 

Phenomenological Analysis 

Global Journal of 

Health Science;  

ISI 

 

2016 8  

ظٌدػ آگاّی ٍ ًگرغ داًؽدَیاى غیر پسؼىی در  56

 هَرد ایذز

 79 5591 ػلوی پصٍّؽی  ًگر، خاهغ هاهایی ٍ پرظتاری

57 Designing and Psychometric Properties 

Evaluation of Paternal 

Adaptation Questionnaire 

American Journal of 

Men's Health 
ISI 

 
2016  10.11

77/15

5798

8316

6600

71 
58 Paternal Adaptation in First Time 

Fathers: A Phenomenological Study 
Journal of 

Reproductive and 

Infant Psychology 

ISI 

 
Accep

ted 

08-

Jul-

2016 

 

 

  المللی ثیه کىفزاوغُبی ي عمیىبرَب ثٍ ؽذٌ ارائٍ مقبالت

 

ف
دی

ر
 

 عىًان مقبلٍ

 مؾخصبت َمبیؼ 

 *عطح وبم َمبیؼ
محل 

 ثزگشاری
 عبل

ػَاهل هَثر تر پاظخ ّای فیسیَلَشیه ًَزاداى  5

 ًارض تِ آٍای لرآى ورین

دٍهیي ّوایػ وؽَری هرالثت ٍ 

درهاى تیواراى تا عة هىول ٍ 

 خایگسیي

 فْاىاص هلی

 

5589 

تررظی تاثیر آٍای لرآى ورین تر تؼذاد تٌفط ٍ  3

 ضرتاى للة ًَزاداى ًارض

ؼؽویي وٌگرُ هرالثت ّای پرظتاری 

 ٍ هاهایی

 5589 تْراى هلی

ظَهیي ظویٌار ظراظری پرظتار هاها  تررظی ویفیت زًذگی هاهاّای ؼاغل ؼْر لن 5

 ٍ پصٍّػ

 5589 گلعتاى هلی
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ّػ خٌیي در حاهلگی هعائل ؼرػی ٍ حمَلی وا 1

 چٌذ للَیی

ظَهیي وٌگرُ تیي الوللی حمَق 

 تیواراى

تیي 

 الوللی

 5593 ویػ

ظَهیي وٌگرُ تیي الوللی حمَق  حمَق تیوار ٍ آهَزغ پسؼىی 1

 تیواراى

تیي 

 الوللی

 5593 ویػ

7 Validity and Reliability of the 

International AIDS Questionnaire 

(IAQ) in Iranian 8Student 

Population 

-–اٍلیي وٌگرُ تیي الوللی ایذز 

3353 

تیي 

 الوللی

 5595 تْراى

8 Validity and Reliability the 

Multidimensional AIDS Anxiety 

Questionnaire (MAAQ) in Iranian 

Student Population 

 –اٍلیي وٌگرُ تیي الوللی ایذز 

 3353-تْراى

تیي 

 الوللی

 5595 تْراى

ّفتویي وٌگرُ تیي الوللی ظرعاى  یت زًذگی در هثتالیاى تِ ظرعاى پعتاىویف 9

 پعتاى

تیي 

 الوللی

 5593 تْراى

ارتثاط هیاى رٍغ زایواى تا تی اختیاری ادرار در  53

 زًاى در دٍراى پط از زایواى

دّویي وٌگرُ تیي الوللی زًاى ٍ 

 5593هاهایی ایراى هْر 

تیي 

 الوللی

 5593 تْراى

یگار الىل هَاد هخذر ٍ اًذرٍئیذّای تاثیر ظ 55

 اًاتَلیه تر ظالهت تارٍری

وٌگرُ هلی تازُ ّای ػلوی  

 تارٍری ٍ ًاتارٍری

 5593 تْراى هلی

53 Health educational needs of 

adolescent girls in Qom 
1st International Nursing & 

Midwifery Conference on 

Health and Wellbeing 

تیي 

 الوللی

 5595 اصفْاى

55 AIDS Anxiety Assessment in 

Iranian Collegians 
اٍلیي گردّوایی تیي  -ظخٌراًی

 الوللی ٍ پٌدویي ظراظری ایذز

تیي 

 الوللی

 5595 تْراى

51 HIV/AIDS Knowledge and 

Attitudes Assessment of Iranian 

Students via the International AIDS 

Questionnaire—Persian Version 

(IAQ-P) 

اٍلیي گردّوایی تیي الوللی ٍ  -پَظتر

 پٌدویي ظراظری ایذز

تیي 

 الوللی

 5595 تْراى

تررظی ارتثاط اضغراب ایذز تا اگاّی داًؽدَیاى  51

  در هَرد ایذز

وٌگرُ هلی تازُ ّای ػلوی  -ظخٌراًی

 تارٍری ٍ ًاتارٍری

 5593 تْراى هلی

56 Midwifery students' awareness on 

charter rights of pregnant women 
3rd International and 18th 

National Congress of 

Iranian Society for 

Reproductive Medicine 

تیي 

 الوللی

 3353 تثریس

اٍلیي وٌفراًط هلی تَظؼِ  -پَظتر تثییي هفَْم پذری از دیذگاُ هرداى ایراًی  57

 یپایذار در ػلَم ترتیتی ٍ رٍاًؽٌاظ

 5595 تْراى هلی

 هغالؼِ یه :ایراًی هرداى دیذگاُ از پذری تدرتِ 58

 ویفی

وٌفراًط تیي الوللی ػلَم اًعاًی ٍ 

 هغالؼات رفتاری

تیي 

 الوللی

 3351 تْراى
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تازُ ّای ػلوی  "ّفتویي وٌگرُ هلی  ًمػ پذری از دیذگاُ هرداى ایراًی 59

 "تارٍری ٍ ًاتارٍری

 5595 تْراى هلی

ثر تر اًغثاق تا ًمػ پذری از دیذگاُ ػَاهل هَ 33

 هرداى ایراًی

پایذاری خاًَادُ، "ّوایػ ظراظری 

 "تؼالی خاهؼِ

 5591 تْراى هلی

35 Child’s Concept in Father’s View: A 

Phenomenological Study 

 

ّفتویي ّوایػ تیي الوللی 

 رٍاًپسؼىی وَدن ٍ ًَخَاى 

 5591 تْراى هلی

ّای رٍاًعٌدی پرظؽٌاهِ گیعراحی ٍ تؼییي ٍیص 33

 اًغثاق پذری

ّفتویي وٌگرُ هلی اظیة ؼٌاظی 

 خاًَادُ

 5591 تْراى هلی

35 Paternal adaptability of Iranian men: 

A cross sectional study 
تیي  وٌگرُ تیي الوللی تَلیذ هثل

 الوللی

 5591 تْراى

 
 

 پضيَؾی َبی پزيصٌ - طزح

ف
دی

ر
 

 عىًان طزح

 زحمغئًلیت در ط

عفبرػ 

 دَىذٌ

 وًع طزح 

 )داخلی / ملی(
 تبریخ خبتمٍ تبریخ ؽزيع

ی
راد

اًف
 

 گزيَی
ی

جز
م

ی 
صل

ر ا
کب

َم
 

ز 
عبی

ان
بر

مک
َ

 

5 

تررظی تاثیر هَظیمی تر پاظخ ّای 

 فیسیَلَشیه ًَزاداى ًارض

هرین  

 وؽاٍرز

ًرگط 

 اظىٌذری

 فرؼتِ خْذی

 حعي ػؽایری

ػلَم 

پسؼىی 

 ایراى

 5588 5587 داخلی

3 

 ،اًغثاق تا ًمػ پذری: عراحی

  ٍ وارتعت پرظؽٌاهِ رٍاًعٌدی

هؼصَهِ  

 ظیوثر

ًرگط 

 اظىٌذری

 اتَػلی ٍدادّیر

احوذرضا 

 تاغعتاًی

لَم ػ

پسؼىی 

ؼْیذ 

 تْؽتی

 5591 5595 داخلی

همایعِ تاثیر آٍای لرآى ورین،  5

هَظیمی الالیی،  ظىَت ٍ ؼرایظ 

ػادی تر پاظخ ّای فیسیَلَشیه ٍ 

تاری ًَزاداى ًارض تعتری ٍضؼیت رف

 در تخػ هرالثت ّای ٍیصُ ًَزاداى

 

ًرگط 

 اظىٌذری

احوری، ػلیپَر، 

 حعیٌی

ػلَم 

 پسؼىی لن

 5595 5593 داخلی

تررظی ًیازّای تْذاؼتی دختراى  1

 ًَخَاى در ظغح ؼْرظتاى لن

 

ًرگط  

 اظىٌذری

ػلیپَر، احوری، 

 خؼفرتگلَ

ػلَم 

 پسؼىی لن

 5593 5595 داخلی
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رتثاط تیپ ؼخصیتی ٍ ػَاهل تررظی ا 1

دهَگرافیه تا هصرف آًتی تیَتیه در 

 ًَخَاًاى ؼْرظتاى لن

ًرگط  

 اظىٌذری

ػلیپَر، ایسدی، 

 خرهی، ػاتذیٌی

ػلَم 

پسؼىی 

ؼْیذ 

 تْؽتی

 5593 5595 داخلی

تررظی فراٍاًی تی اختیاری ادرار،  6

هذفَع ٍ گازّای رٍدُ ای ٍ ػَاهل 

ُ تِ هرتثظ تا آى در زًاى هراخؼِ وٌٌذ

 درهاًگاُ ّای ظغح ؼْرظتاى خلخال 

 عرح پصٍّؽی ػَاهل هَثر تر ترٍز 

ًرگط  

اظىٌذری، 

 تالری

ػلَم  اتراّیوی

پسؼىی 

ؼْیذ 

 تْؽتی

 5593 5595 داخلی

تداٍزات خٌعی در ًَخَاًاى ٍ  7

 پیؽگیری از آى 

ًرگط  

 اظىٌذری

ػلَم  ظیوثر

پسؼىی 

ؼْیذ 

 تْؽتی

 5593 5595 داخلی

ماء تْذاؼت هذارض راّىار ّای ارت 8

 عرح پصٍّؽی

ًرگط  

 اظىٌذری

ػلَم  ظیوثر

پسؼىی 

ؼْیذ 

 تْؽتی

 5595 5595 داخلی

تدرتِ زیعتِ پذراى ًَزاداى ًارض  9

 تعتری در تیوارظتاى

ًرگط  

 اظىٌذری

ػلیپَر، 

دادخَاُ، خلح 

 ًیا

ػلَم 

پسؼىی 

ؼْیذ 

 تْؽتی

 ًاتوام 5593 داخلی

ترظی ارتثاط هیاى ظرهایِ ّای  53

ی تا خَدارزیاتی ظالهت زًاى اختواػ

 در ظٌیي تارٍری

ّذی  

 احوری

ًرگط 

 اظىٌذری

 ظارُ تاوَیی

ػلَم 

 پسؼىی لن

 5595 5593 داخلی

 چالػ ّای اخرای عرحًتایح ٍ تثییي  55

 تحَل ًظام ظالهت در حَزُ تْذاؼت

 در ؼْر لن: یه هغالؼِ ترویثی

ًرگط  

 اظىٌذری

 هحوذ ػثاظی

 هرضیِ رئیعی

ػلَم 

 پسؼىی لن

  5591 اخلید

 

 دايری مقبالت ي طزح َب

 والثذؼىافی افت تحصیلی داًؽدَیاى پرظتاری داًؽگاُ ػلَم پسؼىی لنػٌَاى عرح: 

 همالِ: ویفیت زًذگی زًاى ًاتارٍر هراخؼِ وٌٌذُ تِ هروس درهاى ًاتارٍری ؼْر ؼیراز. هدلِ پایػ

Prenatal psychological Hardiness and Optimism in referred women to Isfahan health centres in 

the year 2014-2015. . Nursing and midwifery studies. art 

 داًؽگاُ ػلَم پسؼىی لن .ّای آهَزغ تالیٌی پرظتاری در ػرصِ تثییي چالػ ػٌَاى عرح:
The effect of ginger capsule on the nausea and vomiting during and after cesarean section under 

spinal anesthesia. Health spiritualty and medical ethics  
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 ؽزکت در کبرگبٌ ثٍ عىًان مذرط

 داًؽگاُ ػلَم پسؼىی لن هادر وارگاُ ؼیر

 داًؽگاُ ػلَم پسؼىی لن زایواى فیسیَلَشیه

 داًؽگاُ آزاد اظالهی رٍغ تحمیك

 داًؽگاُ آزاد اظالهی خعتدَ در هٌاتغ

 داًؽگاُ آزاد اظالهی ذهاتیآهار هم

 داًؽگاُ آزاد اظالهی هؼایٌات تالیٌی
 

 َب ي ديرٌ َبی امًسؽی ؽزکت در کبرگبٌ

 دالت ظاختاری تا اظتفادُ از ًرم افسار هَض )پیؽرفتِ(ؼاهذل ظازی ه  .5

 لرآى، ػترت ٍ ًظام ظالهت  .3

 پصٍّػ ّای تلفیمی  .5

 تحلیل هحتَای ویفی  .1

 همالِ ًَیعی  .1

 الؼات ٍ تازیاتی اعالػاتهرٍری تر هغ  .6

 عراحی اتسار  .7

8.  ICDL 
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 ؽذٌ اخذ افتخبری مذارک ي جًایش

 وؽَر وٌٌذُ اّذا هَظعِ یا ظازهاى ػٌَاى

 ایراى داًؽگاُ ازاد اظالهی  پصٍّؽگر ترتر

 

 ت درعضًی

 ًظام پسؼىی خوَْری اظالهی ایراى

 تعیح ػلَم پسؼىی داًؽگاُ ػلَم پسؼىی لن

 تعیح اظاتیذ داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍ حلمِ صالحیي

 داًؽگاُ آزاد اظالهی  وارگرٍُ تؼییي ترًاهِ راّثردی رؼتِ هاهایی هروس تَظؼِ آهَزغ ػلَم پسؼىی

 اًدوي اظالهی داًؽىذُ پرظتاری ٍ هاهایی داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ تْؽتی

 وویتِ تحمیمات داًؽدَیی داًؽگاُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ تْؽتی

 ّالل احور


