ردیف

مجله

عنوان

سال

نویسنده

انتشار
1

رابطه شادکامی و سالمت روان با سرمایه
اجتماعی در کارکنان حوزه سالمت

اموزش و سالمت جامعه

1911

بابک معینی ،فروزان
رضاپور شاه کالیی

2

بررسی رابطه ویژگی های دموگرافیک با رفتار
شهروندی سازمانی پرستاران مراکز آموزشی
درمانی همدان

مجله مراقبت پرستاری و
مامایی ابن سینا

1911

منوچهر کرمی

9

تجزیه فتو کاتالیستی -4کلروفنل با استفاده از مجله آب و فاضالب
فرایندهای پرسولفات فعال شده با نانوذره
آهن و هیدروژن پر اکسید فعال شده با
نانوذره آهن در حضور اهن در حضور امواج فرا
بنفش :طراحی  ،آزمایش با مدل تاگوچی

1911

عبدالمطلب صید
محمدی –قربان
عسگری

4

بررسی کارایی  ،فرایند  /UVپراکسی ،
مونوسولفات در حذف انتی بیوتیک
سفسکسیم از محلول های آبی

مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی کردستان

1911

عبدالمطلب صید
محمدی

5

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری
رفتار برنامه ریزی شده در کاهش قصد عرضه
قلیان و تنباکو در بین متصدیان اماکن
عمومی و مواد غذایی شهر اراک

مجله آموزش و سالمت جامعه

1911

سعید بشیریان،مجید
براتی،یونس محمدی

6

تاثیر مداخله آموزشی در ارتقا تبعیت از برنامه
مصرف مکمل آهن در مادران باردار

مجله آموزش و سالمت جامعه

1911

اکرم کریمی
شاهنجرینی،فروزان
رضاپور شاه کالیی

7

اثربخشی برنامه های آموزشی مبتنی بر مدل
تصورات و تمایالت در پیشگیری و کاهش
مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین مردان
بدن ساز

کومش

1917

سعید بشیریان

1

مدل چند نظریه ای برای تغییر رفتار سالمت:
روند تکامل ،نقاط قوت و ضعف

مجله آموزش و سالمت جامعه

1917

مجید براتی

1

بررسی عملکرد پامیس کربنه شده در ستون
بستر ثابت با جریان رو به باال در حذف آنتی
بیوتیک مترونیدازول از آب های آلوده

مجله دانشگاه علوم پزشکی
مازندران

1917

عبدالمطلب صید
محمدی ،قربان
عسگری

11

تحلیل مشارکت مالی خانوارهای ایرانی در
نظام سالمت از طریق تجزیه ضریب تمرکر
توزیع مخارج درمانی

کومش

1917

علی اکبر فضائلی،
بابک معینی

11

ارتباط نگرش مذهبی و سالمت روانی
دانشجویان دانشگاههای شهر همدان

مجله دانشگاه علوم پزشکی
تربت حیدریه

1917

سعید بشیریان ،
مجید براتی

12

سواد سالمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
همدان و عوامل مرتبط با آن

مجله آموزش و سالمت جامعه

1917

بابک معینی -رضاپور
شاه کالیی

19

راهکارهای ارتقا جایگاه اپیدمیولوژی در کشور
از طریق اوجمه علمی اپیدمیولوژیست های
ایران

مجله تخصصی اپیدمیولوژی
ایران

1916

منوچهر کرمی

14

حذف فورفورال از فاضالب صنعتی با استفاده
از فرآیند انعقاد الکتریکی :طراحی آزمایش با
استفاده از مدل تاگوچی

مجله دانشگاه علوم پزشکی
مازندران

1916

عبدالمطلب صید
محمدی ،قربان
عسگری

15

ارتباط بین رفتارهای خودمراقبتی و کیفیت
زندگی در بیماران مبتال به پرفشاری خون
مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شهر
همدان

مجله آموزش و سالمت جامعه

1916

،مجید براتی ،یونس
محمدی

16

تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر سازه های
تئوری شناختی اجتماعی بر ارتقا رفتار های
تغذیه ای زنان باردار شهر تبریز

مجله علوم تغذیه و صنایع
غذایی ایران

1916

سعید بشیریان ،اکرم
کریمی
شاهنجرینی،مجید
براتی

17

سالمت ،محور کلیدی تحقق اهداف توسعه
پایدار

مجله آموزش و سالمت جامعه

1916

مجید براتی

11

بیانیه شانگهای :ارتقای سالمت در برنامه
 2191توسعه پایدار

مجله آموزش و سالمت جامعه

1916

مجید براتی

11

رفتاره ای غربالگری سرطان پروستات و باور
های مرتبط با آن در بین مردان  51تا 71
ساله شهر همدان:ارزیابی تهدید و مقابله

مجله آموزش و سالمت جامعه

1916

مجید براتی،بابک
معینی

21

بررسی کارایی حذف رنگ فاضالب صنایع
نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی دی
اکسید تیتانیوم تحت تابش المپ های UV-
 : LEDمطالعه موردی کارخانه نخ رنگ
همدان

مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات درمانی
همدان

1916

عبدالمطلب صید
محمدی ،قربان
عسگری

21

سواد سالمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
همدان و عوامل مرتبط با آن

مجله آموزش و سالمت جامعه

1916

بابک معینی

22

سواد سالمت وعوامل مرتبط با آن در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجله آموزش و سالمت جامعه

1916

مجید براتی

29

رتباط بین رفتارهای خودمراقبتی و کیفیت
زندگی در بیماران مبتال به پرفشاری خون
مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شهر
همدان

مجله آموزش و سالمت جامعه

1916

شایسته بایرامی ،
یداله فتحی  ، ،مجید
براتی  ،یونس
محمدی

24

تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر سازه های
تئوری شناختی اجتماعی بر ارتقا رفتار های
تغذیه ای زنان باردار شهر تبریز

مجله علوم تغذیه و صنایع
غذایی ایران

1916

سعید بشیریان،اکرم
کریمی
شاهجرینی،مجید
براتی

25

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد
بهداشتی بر رفتار های پیشگیری کننده از
بیماری تب مالت در دامداران سنتی مناطق
روستایی استان همدان

مجله آموزش و سالمت جامعه

1915

سعید بشیریان،مجید
براتی

26

بررسی حذف فنل از محلول های آبی توسط
عوامل اکساینده پراکسید هیدروژن،پرسولفات
و پریدات فعال سازی شده با امواج فراصوت

مجله دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان

1915

عبدالمطلب صید
محمدی  ،قربان
عسکری

27

اکسیداسیون سونوشیمیایی رنگ اسید بلو
 119در محیط های آبی با استفاده از
پراکسید هیدروژن و پسولفات فعال شده با
آهن فرو

مجله آب و فاضالب

1915

عبدالمطلب صید
محمدی  ،قربان
عسکری

21

بررسی رابطه شادکامی و وضعیت سالمت
روان در دانش آموزان دختر دبیرستانی:یک
مطالعه توصیفی-تحلیلی

مجله دانشکده پرستاری و
مامایی ارومیه

1915

بابک معینی،محمد
بابامیری،مجید براتی

21

بررسی مراقبت های دهان و دندان و موانع
مربوط به آن در زنان باردار شهر همدان

مجله آموزش و سالمت جامعه

1915

اکرم کریمی
شاهنجرینی ،سعید
بشیریان

91

اثر بخشی برنامه آموزشی مبتنی بر وب در
پیشگیری از مصرف سیگاردر نوجوانان
پسر:کاربرد مدل تصورات و تمایالت

مجله آموزش و سالمت جامعه

1915

سعید بشیریان،
مجید براتی

91

فاکتورهای پیش بینی کننده قصد رفتار های
ایمن جنسی

مجله کومش

1915

بابک معینی ،مجید
براتی

92

بررسی ارتباط ساز ه های الگوی اعتقاد
بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده از

مجله علمی دانشکده پرستاری
و مامائی همدان

1915

سعید بشیریان

هپاتیت «ب » در معتادین مراجعه کننده به
مرکز ترک اعتیاد شهر همدان
99

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه
رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری و کاهش
مصرف دخانیات در دانشجویان

مجله آموزش و سالمت جامعه

1915

یداهلل فتحی،بابک
معینی،مجید براتی

94

بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر
کیفیت خواب در پرستاران بیمارستان های
لرستان

مجله ارگونومی

1915

محمد بابامیری،بابک
معینی،مجید براتی

95

بررسی تاثیر اشعه فرابنفش توام با نانوذرات
آهن به منظور فعال سازی پریودات در حذف
اسید هیومیک از منابع آبی

مجله دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار

1914

عبدالمطلب صید
محمدی  ،قربان
عسکری

96

مقایسه کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی و انعقاد مجله تحقیقات نظام سالمت
الکتریکی –شناورسازی در حذف رنگ راکتیو
بلک  2در محلول های آبی

1914

عبدالمطلب صید
محمدی  ،قربان
عسکری

97

بررسی کیفیت شیمیایی و شاخص های
خورندگی و رسوب گذاری شبکه آب
آشامیدنی شهر بوشهر

پژوهشکده زیست -پزشکی
خلیج فارس دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی بوشهر

1914

قربان عسگری

91

عملکرد منیزیم صفر جهت احیاء همزمان
کروم شش ظرفیتی و نیترات در محلول های
آبی

مجله علمی پژوهان

1914

عبدالمطلب صید
محمدی  ،قربان
عسکری

91

بررسی عملکرد فرایند الکتروشیمیایی در
تصفیه فاضالب های شور حاوی فنل شبیه
سازی شده

مجله دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار

1914

عبدالمطلب صید
محمدی  ،قربان
عسکری

41

حذف کدورت از آب خام با استفاده از
کیتوزان به عنوان منعقد کننده در فرایند
انعقاد الکتریکی توسط الکترودآلومینیوم

مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی گرگان

1914

عبدالمطلب صید
محمدی  ،قربان
عسکری

41

رابطۀ رهبری و زمینۀ اخالقی با تعهد عاطفی:
نقش میانجی گر حمایت سازمانی ادراک شده

مجله آموزش و سالمت جامعه

1914

مجید براتی  ،سعید
بشیریان ،محمد
بابامیری

42

نقش سالمت معنوی و حمایت اجتماعی در
پیش بینی کیفیت زندگی پرستاران

مجله آموزش و سالمت جامعه

1914

سعید بشیریان ،بابک
معینی

49

میزان استرس زندگی دانشجویی و عوامل
مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی همدان

مجله آموزش و سالمت جامعه

1914

مجید براتی،سعید
بشیریان،محمد
بابامیری

44

وضعیت رفتارهای تغذیه ای و عوامل مرتبط با
آن در بین زنان باردار شهر تبریز :یک مطالعه
مقطعی

مجله علمی پژوهان

1914

مجید براتی ،سعید
بشیریان

45

فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف
مواد مخدر و روانگردان در بین متقاضیان
دریافت گواهینامه شهر همدان با بهره گیری
از تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال

مجله علمی پژوهان

1914

بابک معینی ،سعید
بشیریان ،مجید
براتی

46

ارزشیابی برنامه آموزش پیشگیری از آسیب
های ناشی از حوادث مدرسه ای در دانش
آموزان ناشنوا و نیمه شنوا دبیرستانی بر
اساس مدل اعتقاد بهداشتی

مجله آموزش و سالمت جامعه

1919

اکرم کریمی
شاهنجرینی ،فروزان
رضاپور شاه کالیی

47

مقایسه روش کمپوست هوازی ساکن و
هوازی توأم با اختالط جهت تثبیت زائدات
جامد فاضالب کشتارگاه صنعتی همدان

فصلنامه علمی بهداشت در
عرصه

1919

قربان عسگری

41

بررسی اثر برنامه آموزشی با بهره گیری از
تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر انتخاب
روش شیردهی در زنان باردار

پژوهنده دع پ شهید بهشتی

1919

بابک معینی

41

بررسی تاثیر برنامه آموزش کاهش سوئ
مصرف مواد در رانندگان اتوبوس بین شهری
همدان بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی
شده

مجله علوم پزشکی همدان

1919

بابک معینی ،سعید
بشیریان

41

بهینه سازی جذب فلوراید از محلول آبی
توسط پودر سنگ مرمر با استفاده از مدل
تاگوچی

مجله دانشگاه علوم پزشکی
مازندران

1919

قربان عسگری

51

بررسی تاثیر توام امواج مایکروویو و پرسولفات
در حذف پنتا کلروغنل از فاضالب سنتتتیک

مجله آب و فاضالب سال

1919

قربان عسگری،
عبدالمطلب صید
محمدی

51

تعیین کندده های میان وعده های سالم
توسط مادران کودکان  1تا  5ساله شهر
همدان بر اسا نظریه شناختی اجتماعی)

مجله علوم تغذیه و صنایع
غذایی ایران

1919

اکرم کریمی
شاهنجرینی ،سعید
بشیریان

52

تحلیل باورهای مرتبط با سالمت جنسی در
بین زوجین در آستانه ازدواج با بهره

مجله آموزش و سالمت جامعه

1919

مجید براتی

گیری از مدل اعتقاد بهداشتی
59

میزان تیعیت دختران دبیرستانی شهر همدان
از برنامه پنج نویت مصرف میوه و سبزیجات:
کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده

مجله آموزش و سالمت جامعه

1919

بابک معینی

54

کاربرد مدل  BASNEFFدر ارزیابی فعالیت
فیزیکی منظم دختران دبیرستانی شهر
همدان

مجله علمی پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی زنجان

1919

بابک معینی

55

تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد
بهداشتی در کاهش استفاده از تلفن همراه
هنگام رانندگی در بین رانندگان تاکسی

مجله آموزش و سالمت جامعه

1919

بابک معینی،فروزان
رضاپور شاه کالیی

56

بررسی دیدگاه مدیران نسبت به مفهوم ارتقاء
کیفیت سالمت بر اساس مدل حاکمیت
بالینی

مجله علمی پژوهان

1919

بابک معینی

57

عوامل موثر بر مصرف غذاهای فوری در زنان
بر اساس تئوری شناختی اجتماعی

مجله آمورش و سالمت جامعه

1919

 ،اکرم کریمی
شاهنجرینی ،فروزان
رضاپور شاه کالئی

51

تاثیر برنامه آموزشی ترغیب رفتارهای جنسی
ایمن در معتادین مرد تحت پوشش
مراکزترک اعتیاد شهر همدان :کاربرد تئوری
رفتار برنامه ریزی شده

مجله آموزش و سالمت جامعه

1919

بابک معینی ، ،سعید
بشیریان

51

مقایسه فرآیندهای درک کارآمدی و تهدید در مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی
پیش بینی مصرف سیگار در بین دانشجویان
درمانی همدان
با بهره گیری از مدل فرآیند توسعه یافته
موازی

1919

سعید بشیریان ،یداله
فتحی ،مجید براتی

61

تحلیل فاکتورهای پیش بینی کنندده قصد
استفاده از آموزش لکترونیکی در بین اعضای
هیات علمی با بهره گیری از تئوری رفتار
برنامه ریزی شده

مجله توسعه ی آموزش در
علوم پزشکی

1919

مجید براتی ،سعید
بشیریان

61

وضعیت استقالل عملکردی فعالیت های
جسمانی سالمندان :یک مطالعه جمعیتی

نشریه پژوهشکده علوم
بهداشتی جهاد دانشگاهی

1919

بابک معینی

62

فاکتورهای پیش بینی کننده مرتبط با انجام
رفتارهای خود مراقبتی در بین بیماران
دیابتی نوع  2با بهره گیری از مدل اعتقاد
بهداشتی

فصلنامه علمی دانشگاه علوم
پزشکی تربت حیدریه

1912

مجید براتی

69

مطالعه عملکرد منیزیم با ظرفیت صفر در
احیاء کروم از محلول های ابی

مجله طلوع بهداشت

1912

قربان عسگری

64

بررسی علل اختالل رشد در کودکان  6تا 12
ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی
شهر همدان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

مجله علمی دانشکده پرستاری
و مامایی همدان

1912

بابک معینی

65

بررسی وضعیت فعالیت جسمانی و عوامل
موثر بر آن با استفاده از مدل بزنف در بانوان
شاغل

مجله تخصصی پژوهش

1912

بابک معینی

66

مجله دانشکده پرستاری و
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد
بهداشتی در کاهش پالک دندانی دانشآموزان مامایی ارومیه
دختر مقطع اول راهنمایی شهر همدان

1912

بابک معینی

67

مقایسه کارایی فرایندهای الکتروکواگوالسیون
و الکتروفنتون با الکترود آهن در حذف
نیترات از محلولهای آبی

مجله دانشگاه علوم پزشکی
مازندران

1912

قربان عسگری،
عبدالمطلب صید
محمدی

61

بررسی ابعاد فرهنگ ایمنی بیماران از دیدگاه
پرستاران شهر همدان

مجله دانشکده پرستاری و
مامایی همدان

1912

بابک معینی

