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نويسندگان

عنوان مقاله
بررسی ابعاد فرهنگ ایمنی بیماران از دیدگاه
پرستاران شهر همدان

رضا شهرآبادي ,بابك معینی بابك ,قدرت اله
روشنایی ,سعید دشتی ,وحید كفعمی,
مرتضی حقیقی

مقایسه كارایی فرایندهاي الکتروكواگوالسیون و
الکتروفنتون با الکترود آهن در حذف نیترات از
محلولهاي آبی

عبدالمطلب صید محمدي

1

1

جمال مهر علی پور ،قدرت اله روشنایی،
منصور بر افراشته پور

مجله
بیمارستان
زمستان 1931

مجله دانشگاه علوم
پزشکی مازندران
شهریور1931

قربان عسگري

9

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد
بهداشتی در كاهش پالک دندانی دانشآموزان
دختر مقطع اول راهنمایی شهر همدان

ملیحه سهرابی وفا ،بابك معینی ،علیرضا
سلطانیان،لقمان رضایی

مجله دانشکده
پرستاري و مامایی
ارومیه
آبان 1931

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

سید محمد مهدي هزاوهاي ،مرضیه اتوگرا،
بابك معینی ،قدرت اله روشنایی ،وحید
كفعی

مجله تخصصی
پژوهش و سالمت
زمستان 1931

بررسی علل اختالل رشد در كودكان  6تا 11
ماهه تحت پوشش مراكز بهداشتی درمانی شهر
همدان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

سید مهدي هزاوه اي ،ملیحه طاهري ،بابك
معینی  ،قدرت اله روشنایی

مجله علمی
دانشکده پرستاري
و مامایی پائیز
1931

غنی زاده قادر,قانعیان محمدتقی,عسگري
قربان

فصلنامه طلوع
بهداشت زمستان
1931

حسین وزینی ،مجید براتی

فصلنامه علمی
دانشگاه علوم

4

5

مطالعه عملکرد منیزیم با ظرفیت صفر در احیاء
كروم از محلول هاي ابی
6

فاكتورهاي پیش بینی كننده

7

مرتبط با انجام رفتارهاي خود مراقبتی در بین
بیماران دیابتی نوع  1با بهره گیري از مدل اعتقاد
بهداشتی

پزشکی تربت
حیدریه ،زمستان
1931

وضعیت استقالل عملکردي فعالیت هاي جسمانی صدیقه سادات طوافیان ،تیمور آقامالیی،
بابك معینی
سالمندان :یك مطالعه جمعیتی
8

3

11

11

11

19

14

نشریه پژوهشکده
علوم بهداشتی
جهاد دانشگاهی،
مرداد -شهریور،
1939

تحلیل فاكتورهاي پیش بینی كنندده قصد
استفاده از آموزش لکترونیکی در بین اعضاي
هیات علمی با بهره گیري از تئوري رفتار برنامه
ریزي شده

سعید بشیریان ،فرزاد جلیالن ،مجید براتی،
عهدیه غفاري

مجله توسعه ي
آموزش در علوم
پزشکی ،پائیز 39

مقایسه فرآیندهاي درک كارآمدي و تهدید در
پیش بینی مصرف سیگار در بین دانشجویان با
بهره گیري از مدل فرآیند توسعه یافته موازي

سعید بشیریان ،یداله فتحی ،مجید براتی

مجله علمی
دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی
همدان یهار 1939

تاثیر برنامه آموزشی ترغیب رفتارهاي جنسی
ایمن در معتادین مرد تحت پوشش مراكزترک
اعتیاد شهر همدان :كاربرد تئوري رفتار برنامه
ریزي شده

بابك معینی ،سید محمد مهدي هزاوه اي،
سعید بشیریان ،علیرضا سلطانیان ،امیر
عباس موسعلی ،وحید كفعمی

مجله آموزش و
سالمت جامعه
بهار 1939

عوامل موثر بر مصرف غذاهاي فوري در زنان بر
اساس تئوري شناختی اجتماعی

مجله آموزش و
نوشین بیرانوند ،اكرم كریمی شاهنجرینی،
فروزان رضاپور شاه كالئی ،عباس مقیم بیگی سالمت جامعه ،
بهار ،1939

تحلیل باورهاي مرتبط با سالمت جنسی در بین
زوجین در آستانه ازدواج با بهره گیري از مدل
اعتقاد بهداشتی

مجید براتی ،علیرضا سلطانیان ،شهره
امدادي ،بهاره ظهیري فرد ،نفیسه برزگر

مجله آموزش و
سالمت جامعه
بهار 1939

بررسی دیدگاه مدیران نسبت به مفهوم ارتقاء
كیفیت سالمت بر اساس مدل حاكمیت بالینی

بابك معینی ،رضا شهر آبادي ،جواد فردمال،
مهناز خطیبیان

مجله علمی
پژوهان،

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

بابك معینی ،فروزان شاهکالیی ،جواد
فردمال ،مختار سهیلی زاد

مجله آموزش و
سالمت جامعه
تابستان ،1939

كاربرد مدل  BASNEFFدر ارزیابی فعالیت
فیزیکی منظم دختران دبیرستانی شهر همدان

معصومه رستمی ،سید محمد مهدي هزاوه
اي ،بابك معینی ،قدرت اله روشنایی ،ملیحه
طاهري

مجله علمی
پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی
زنجان 31شهریور
1939

بهار 1939
15

16

میزان تیعیت دختران دبیرستانی شهر همدان از
برنامه پنج نویت مصرف میوه و سبزیجات :كاربرد
تئوري رفتار برنامه ریزي شده

بابك معینی ،ملیحه طاهري ،قدرت اله
روشناییف علی اصغر وحیدي نیا ،معصومه
رستمی معز

مجله آموزش و
سالمت جامعه،
دوره ،1شماره،1
تابستان 1939

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

مجید براتی ،علیرضا سلطانیان ،شهرع
امدادي ،بهاره ظهیري فرد ،نفیسه برزگر

مجله آموزش و
سالمت جامعه،
بهار 1939

تعیین كندده هاي میان وعده هاي سالم توسط
مادران كودكان  1تا  5ساله شهر همدان بر اسا
نظریه شناختی اجتماعی)

اكرم كریمی شاهنجرینی ،مهناز شریفی،
سعید بشیریان ،عباس مقیم بیگی

مجله علوم تغذیه و
صنایع غذایی ایران

11

بررسی تاثیر توام امواج مایکروویو و پرسولفات در
حذف پنتا كلروغنل از فاضالب سنتتتیك

قربان عسگري ،افسانه چاووشی ،عبدالمطلب
صید محمدي ،علیرضا رحمانی

مجله آب و
فاضالب سال
1939

11

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

بهمن رماوندي ،مهدي احمدي ،جواد
فردمال ،سیما ملکی ،قربان عسگري

مجله دانشگاه علوم
پزشکی مازندران،
مرداد 1939

17

18

13

گیري از مدل اعتقاد بهداشتی

زمستان 1939

11

بررسی تاثیر برنامه آموزش كاهش سوئ مصرف
مواد در رانندگان اتوبوس بین شهري همدان بر
بابك معینی ،سعید بشیریان ،عباس مقیم
مبناي تئوري رفتار برنامه ریزي شده
بیگی ،وحید كفعمی ،امیرعباس موسعلی

مجله د ع پ
همدان ،زمستان
1939

19

بررسی اثر برنامه آموزشی با بهره گیري از تئوري محبوبه احمدي ،صفورا جهان آرا ،بابك
رفتار برنامه ریزي شده بر انتخاب روش شیردهی معینی ،ملیحه نصیري
در زنان باردار

پژوهنده دع پ
شهید بهشتی ،مهر
و آبان 1939

