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پائيز   ي درماني شهيد صدوقي يزد. سال دهم ضميمه شماره سوم،وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهر کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشت

   16-20، صفحات 81

ابع استرس زا در دانشکده های پرستاری رشت، مشهد، زاهدان و رشيدی نژاد معصومه، بررسي منعباس زاده عباس، اباذری فرخ، عرب منصور،  -91

  91 -97، صفحات 81پائيز   شيراز. مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد. سال دهم ضميمه شماره سوم،

در مراجعين بخش زايمان بيمارستانهای شهر کرمان. فصلنامه  ارتباط حاملگي ناخواسته و رفتار باروریعباس زاده عباس. اباذری فرخ، عرب منصور،  -92

   41-48، 81پزشکي باروری و ناباروری، سال چهارم، شماره اول، زمستان 

جاللي منصور. بررسي حاملين بدون عالمت سالمونال تيفي بوسيله تست سرولوژی ويدال عباس زاده عباس، احمد رجبي رويا، رشيدی نژاد معصومه،  -93

، 19شهرستان بم. مجله بيماريهای عفوني و گرمسيری. سال هفتم شماره  80لغايت  75ت مدفوع در بين بيماران درمان شده تيفوئيدی در طي سالهای و کش

  .47-51، صفحات 1381
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، 47پرستاران. طب و تزکيه. شماره عابدی حيدرعلي، غفراني فضل اهلل، شريف فرخنده. طراحي و ارزيابي مدل عملکرد اخالقي عباس زاده عباس،  -94

 .59-67. صفحات 81زمستان 

بررسي تاثير آموزش بر نگرش به وازکتومي در معلمين مرد شهر کرمان. مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم عباس زاده عباس، رياني مسعود،  -95

 .21-26. صفحات 81، تابستان 42پزشکي گيالن. سال يازدهم شماره 

تاثير برنامه آموزش تاالسمي بر آگاهي دانش آموزان. مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني عباس زاده عباس، ، عرب منصور -96

 . 43-47. صفحات 1381، تابستان 22قزوين. شماره 

. مجله 81-82ای کودک شهرستان بم شيوع آلودگي های انگلي در کودکان مهدهعباس زاده عباس، احمدرجبي رويا، ورزنده فرزانه، عرب منصور،  -97

 . 102-110. صفحات 82علمي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان. سال دوم، شماره دوم، بهار 

عرب منصور. بررسي حاملگي های پرخطر در زايشگاه مهديه شهر بم. مجله علمي عباس زاده عباس، سليماني زاده الله، دانش آذر، نصری ناهيد،  -98

 . 67-73. صفحات 83پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد. دوره ششم، شماره دوم، تابستان 

االسمي. مجله دانشگاه علوم رشيدی نژاد معصومه، برهاني فريبا. بررسي رفتارهای باروری در مادران دارای کودک مبتال به تعباس زاده عباس،  -99

 . 20-26. صفحات 82پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد. سال يازدهم پيوست شماره سوم، پائيز 

لنامه ارتباط بين افسردگي و وابستگي به نيکوتين در افراد مراجعه کننده به درمانگاه آيت اهلل کاشاني کرمان. فص عباس زاده عباس.لقماني الله،  -100

 . 18-25. صفحات 1384علمي پژوهشي بهبود دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه. سال نهم شماره اول بهار 

عروقي در تمرينات حرکتي و رژيم -نيکيان يداهلل. بررسي ميزان احساس خودکفائي بيماران قلبيعباس زاده عباس، جمند طيبه، اميني محمدرضا،  -101

 1220-1224، صفحات 23. مجله علمي بيماريهای قلب و عروق. سال هفتم، شماره غذائي

عرب منصور. بررسي ميزان و منابع استرس در دانشجويان پرستاری. مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکي.  عباس زاده عباس،اباذری فرخ،  -102

 . 23-31، صفحات 1383دوره اول شماره اول، 

در داوطلبين اهدای خون   HBsAgپورابولي بتول، سليماني زاده الله، شهسواری مجيد، جوادی محمد، شيوع  زاده عباس، عباسعرب منصور،  -103

  .277-280. صفحات 85. فصلنامه پژوهشي خون. دوره سوم، شماره سوم، پائيز 81لغايت شهريور  78شهرستان بم طي سالهای 

، نصری، ناهيد. رابطه نمايه توده بدن مادر با نتايج بارداری در زايشگاه مهديه شهر بم. عباس زاده عباسنه، سليماني زاده، الله، سليماني زاده فرزا -104

  243-248صفحات  85فصلنامه پايش، سال پنجم شماره چهارم، پائيز 

مذهبي و منبع کنترل با سالمت روان در ، رابطه بين اعتقادات عباس زاده عباسصالحي ليلي، سليماني زاده الله، باقری يزدی سيد عباس،  -105

  50-55، صفحات 1386، 1دانشجويان. مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين. سال يازدهم، شماره 

ها در آموزش اخالق. مجله ها و چالش. توسعه صالحيت اخالقي پرستاران، ضرورتعباس زاده عباسبرهاني فريبا، الحاني فاطمه، محمدی عيسي،  -106

 . 27-38. صفحه 88، تابستان 3ی دوم شماره الق و تاريخ پزشکي. دورهاخ

، جعفری پيمان. تاثير توانبخشي بر کيفيت زندگي زنان پس از جراحي برداشتن پستان. مجله زاده عباسعباسحضرتي مريم، پورکياني مليحه،  -107

 دريافت فايل .89-99. صفحه: 48، پي در پي 86، زمستان 4شماره  12ارمغان دانش، دوره 

آيا  :محمديان پناه محمد. عنوان مقاله  ، جعفری پيمان، صادقي محمد، دژبخش طاهره، زاده عباس عباسپورکياني مليحه، حضرتي مريم،   -108

 . 61-68. ص 1388نوتواني در بهبود کيفيت زندگي مبتاليان به سرطان پستان مؤثر است؟ فصلنامه پايش. دوره نهم، شماره اول، زمستان 

، نصری ناهيد. رابطه نمايه توده بدن مادر با نتايج بارداری در زايشگاه مهديه شهر بم. عباس زاده عباسزاده الله، سليماني زاده فرزانه،  سليماني  -109

 . 243-248، ص 1385فصلنامه پايش دوره پنجم، شماره چهارم، پاييز 

. پژوهش تأثير آموزش از طريق فيلم بر راحتى و تحمل بيماران تحت آنژيوگرافى کرونرمجيد.  ، نجفي کليانيعباس زاده عباسجمشيدی ناهيد،  -110

 . 38 -44، ص 1389، بهار 16شماره  5پرستاری، دوره 

های خواب در کودکان تحت ، کهن مهری. بررسي ارتباط نگرانيهای قبل از عمل و آشفتگياس زاده عباسعببرهاني فريبا، غالمرضا بيگي رويا،  -111

 . 43-53، ص 87، پاييز و زمستان 11و  10های شماره 3های دانشگاه علوم پزشکي کرمان. پژوهش پرستاری دوره عمل جراحي بستری در بيمارستان

سيمين، گلشن مرضيه، درتاج رابری اسحق. بررسى رابطه سبک زندگى و شاخص توده بدنى در جوانان شهر  کهن عباس زاده عباس،برهاني فريبا،  -112

  . 65 -72، ص 1386، پاييز و زمستان 6-7های شماره 2کرمان. پژوهش پرستاری، دوره 
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آموزان يکي از مدارس راهنمايي ، برهاني فريبا، فضائل محمدعلي، کهن مهری. مقايسه قد و وزن و شاخص توده بدني دانشعباس زاده عباس -113

(. مجله دانشکده پرستاری مامائي رازی  CDCها )ها مرجع مرکز کنترل بيماری( و منحني NCHSشهر تهران با مقادير مرجع مرکز آمارهای بهداشتي )
 . 31-38. ص 85کرمان. سال ششم، بهار زمستان 

ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر بم  45تا  15اباذری فرخ، نيکيان يداهلل. ميزان شيوع کم خوني  عباس زاده عباس،عرب منصور،  -114

 . 193-198. ص 83جان. جلد سوم شماره سوم، تابستان . مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسن1381در سال 

از ديدگاه اعضاء   . بررسي نيازهای رواني اجتماعي خانواده بيماران بستری در بخشهای سي سي يو و آی سي يوعباس زاده عباساباذری فرخ،  -115

 . 58-63، ص 1380پاييز  19ه خانواده و پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين. شمار

، رنجبر هادی، قضاوی مهديه. بررسي نظرات اعضاء هيات علمي و دانشجويان دانشگاه عباس زاده عباسرمضاني حميده، جوادی مصطفي، علي -116

ش پزشکي. دوره پنجم شماره دوم، های توسعه در آموزعلوم پزشکي کرمان در مورد کيفيت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکي کرمان. مجله گام
 . 112-118، ص 1387

های ، تيرگری بتول. بررسي ميزان و علل مشارکت يا عدم مشارکت زنان مراجعه کننده به درمانگاهعباس زاده عباسسلطان احمدی، ژيال،  -117

. ص 1389(، مرداد و شهريور 29)پياپي  3ال سيزدهم، شماره های دهانه رحم و پستان. مجله زنان و مامايي، سهای غربالگری سرطانشهرکرمان در برنامه
46-37  

تا  79های رشيدی نژاد معصومه، پورابولي بتول. بررسي ميزان تصادفات منجر به فوت در شهرستان بم طي سال عباس زاده عباس،عرب منصور،  -118

 . 48-54. ص 86زمستان -. مجله دانشکده پرستاری مامايي رازی کرمان. سال هفتم، بهار81

. بررسي فراواني سزارين و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بيمارستان عباس زاده عباسکهن مهری، برهاني فريبا، کهن نوشين،  -119

   24-30. ص 85زمستان  –. مجله دانشکده پرستاری مامايي رازی کرمان. سال ششم، بهار 1383افضلي پور شهر کرمان در سال 

جوادی مصطفي، بررسي وضعيت سالمت روان  عباس زاده عباس ، سليماني زاده الله، سليماني زاده فرزانه، باقری يزدی سيد عباس، برهاني فريبا، -120

  26-31، ص 1385، بهار و تابستان 61-60فصلنامه طب و تزکيه، سال چهاردهم، شماره  1382دانشجويان مراکز دانشگاهي شهر بم 

های قلب در زمينه مراقبت از پيس ميکر موقت و دائمي . عملکرد پرستاران شاغل در بخشعباس زاده عباسضايي حکيمه، رنجبر هادی، حسين ر -121

 . 119-124، صفحات 1389، پاييز 3شماره  3قلبي. مجله پرستاری مراقبت ويژه. دوره 

کهن مهری، فضايل محمد علي. مقايسه توانايي استدالل اخالقي پرستاران و دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم عباس زاده عباس، برهاني فريبا،  -122

  71-81، صفحات 1389پاييز  4ی  پزشکي کرمان در برخورد با معضالت اخالقي. مجله اخالق و تاريخ پزشکي، دوره ی سوم، شماره

، قوجازاده مرتضي، شيخ علي پور زهرا. تاثير مالقات آزاد بر باور پرستاران شاغل در بخش آی سي يو نسبت عباس زاده عباسغياثونديان شهرزاد،  -123

، مرداد و 3شماره  32پزشکي تبريز، دوره  سينا براساس تئوری عمل مبتني بر دليل آجزن و فيش بين. مجله پزشکي دانشگاه علوم به آن در بيمارستان

   50-56، صفحات 1389شهريور 

جوانبختيان راهله، صالحي شهريار، متوسليان منيره. بررسي مقايسه ای کيفيت زندگي در بيماران همودياليزی و دريافت  عباس زاده عباس، -124

  461-468صفحات  1389، 5شماره  18کنندگان پيوند کليه. مجله علمي پژوهشي داانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد. دوره 

نجفي کلياني مجيد. تاثير آموزش از طريق فيلم بر خستگي و کمر درد بيماران تحت آنژيوگرافي کرونر . عباس زاده عباس، جمشيدی ناهيد،  -125

 . 1389، بهار 1شماره  5. دوره داشتي درماني شاهرودفصلنامه دانش و تندرستي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات به

. پايش، 2، تائبي مژگان، کهن سيمين. ارتباط کارآمدی فردی و باورهای بهداشتي در مبتاليان به ديابت نوع عباس زاده عباسبرهاني فريبا،  -126

  371-383، صفحات1389فصلنامه پژوهشکده بهداشتي جهاد دانشگاهي. دوره نهم، شماره چهارم، 

رنجبر اطهره. عوامل موثر بر ميزان و چگونگي انجام مراقبت های دهاني در بخش های مراقبت عباس زاده عباس، رنجبر هادی، عرب منصور  -127

 . 45-52، صفحات 1390، بهار 1ه مجله پرستاری مراقبت ويژه. دوره چهارم شمار  های ويژه.

. درک دانشجويان پرستاری از موانع کسب اخالق حرفه ای: يک تحقيق کيفي. عباس زاده عباسسي، برهاني فريبا، الحاني فاطمه، محمدی عي -128

  . 67-80، صفحات 1390مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکي، دوره هشتم شماره اول، 

تائبي مژگان، کهن سيمين، حقدوست علي اکبر. ارتباط باور بهداشتي زنان شهر کرمان با شرکت آنان در ماموگرافي. مجله  عباس زاده عباس، -129

  9-17صفحات  1390، 20دانشکده پرستاری و مامايي رازی کرمان، سال دهم شماره 

فکر به روش حباب سازی برشدت درد ناشي از رويه های تزريقي در رنجبر هادی. تاثير انحراف  عباس زاده عباس،باقريان سمانه، برهاني فريبا،  -130

، 20زی کرمان، سال دهم شماره کودکان سن مدرسه مبتال به تاالسمي مراجعه کننده به مرکز تاالسمي شهر کرمان. مجله دانشکده پرستاری و مامايي را
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 . 18-25صفحات  1390
بر  1388تا  1385ثه. روند انتخاب رشته دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکي کرمان از سال عباس زاده عباس، برهاني عباس، محسن پور محد -131

   .34-41صفحات  1390، 20اساس نظريه شغل و شخصيت هالند.مجله دانشکده پرستاری و مامايي رازی کرمان، سال دهم شماره 
، بهار 20شماره  6ی برای توسعه منابع انساني در پرستاری. پژوهش پرستاری،دوره مصباحي مريم، توفيقي شهرام، عباس زاده عباس، تعيين رويکرد -132

   17-29، صفحات 1390
موسوی سيده سولماز، سبزواری سکينه، عباس زاده عباس، حسين نخعي فاطمه. تاثير آموزش چهره به چهره قبل از عمل در کاهش افسردگي و  -133

 . 29-38، صفحات 1390، تابستان 21شماره  6قلب باز. پژوهش پرستاری، دوره  اضطراب بيماران بزرگسال تحت عمل جراحي
عباس زاده عباس، جمشيدی ناهيد، نجفي کلياني مجيد. مقايسه سبک های يادگيری دانشجويان پرستاری دانشکده پرستاری رازی کرمان در سال  -134

   195-199. صفحات 1390، گام های توسعه در آموزش پزشکي، دوره هشتم شماره دوم، 1387
حسن پور مجيد، حسيني محمدعلي، فالحي خشکناب مسعود، عباس زاده عباس. بررسي تاثير آموزش اصول اخالق پرستاری بر حساسيت اخالقي در  -135

   .58-64. صفحات 1390، 5، اخالق و تاريخ پزشکي، سال چهارم، شماره 1389تصميم گيری پرستاران بيمارستان های تامين اجتماعي استان کرمان سال 
زای آموزشي و سالمت روان دانشجويان رشته  سليماني زاده الله، سليماني زاده فرزانه، جوادی مصطفي، عباس زاده عباس. رابطه بين عوامل استرس -136

-209، صفحات 1390دهم، شماره سوم، . مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي، سال ياز1387پرستاری دانشکده پرستاری و مامايي رازی کرمان در سال 
200   
ح احمدی نژاد مهدی، حسين رضايي حکيمه، عباس زاده عباس، اسماعيلي آبدر محمد. مقايسه تاثيردوروش آرامبخشي معمول برمبتني برپروتکل برسط-137

   4-9، صفحات 1390، 73سال ، شماره  آرامش بيماران بستری در بخش های مراقبت ويژه. فصلنامه آنستزيولوژی و مراقبتهای ويژه ابران،

ن شهر کرمان بررسي تأثير شدت و تعداد محل درد اسکلتي عضالني بر کيفيت زندگي سالمندا عباس زاده عباس،نوحي عصمت، مهدی پور رقيه،  -138
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 تدريس در کارگاه روش تدريس
 تدريس در کارگاه روش تحقيق

 زشيابيتدريس در کارگاه ار
 تدريس در کارگاه توانمند سازی مربيان جنوب شرق کشور

 تدريس در کارگاه مديريت بحران 

 تدريس در کارگاه انتقال تجربه زلزله بم و زرند
 تدريس در کارگاه اخالق پزشکي
 تدريس در کارگاه اخالق پژوهش

 تدريس در کارگاه اخالق پرستاری

 ( کارآموزي ز 

 داخلي و جراحي، اورژانس، گوش و حلق و بيني، ارتوپدی، دياليز کارآموزی در بخش های 

 ( راهنمایي و مشاوره پایان نامه )خاتمه یافته(ح

. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته پرستاری. دانشجو:  ان  رم ک  ان  ت اس   ي  ت س زي ه  زب رک م  ه ب  ده ن ن ک  ه ع  اج ر م ه ال  س1-14 ان  ودک درک  ي  ن ه ذ  ي  دگ ان  م  ب ق ع   ل ل ع   ي  ررس ب -1

سال:  دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان عباس عباس زادهشهناز زهره کرماني. استاد راهنما: فاطمه فرودنيا. استاد مشاور: 

1370 
ی. پايان  ار  ت رس پ  ي  وم ه  ف م  ی ا  ه  دل م  ه ب  ت ب س ن  ی از ر  ي  اي  ام  م  ی ار  ت رس پ  ده ک ش ان ،د  ی ار  ت رس پ ي  اس  ن ارش  ک  ردوره آخ   ال  س  ان  وي ج ش ان د  رش گ رن ب  وزش آم ر ي اث  ت  ي  ررس ب -2

استاد مشاور: محمدرضا اميني دانشکده پرستاری مامايي  عباس عباس زاده ستاری. دانشجو: محسن سعيد. استاد راهنما: نامه کارشناسي ارشد رشته پر

 1372رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال: 
م پزشکي کرمان. پايان بررسي ميزان کاربرد روشهای پرستاری تسکين درد توسط پرستاران شاغل در بخش های داخلي جراحي در بيمارستان های علو -3

استاد مشاور: فاطمه فرودنيا دانشکده دکتر عباس عباس زاده. نامه کارشناسي ارشد رشته پرستاری. دانشجو: حکيمه حسين رضايي. استاد راهنما: 

 1372پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال: 
ان. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته پرستاری. دانشجو: سکينه   رم ک  ي  ک زش پ  وم ل ع   اه  گ ش ان د ی ا  ه  ان  ت ارس  م ي ارب  ک ب ش  ان ار  ت سر درپ  اب و ازخ   ت ي روم ح ار م  آث   ي  ررس ب -4

 1373 دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال: عباس عباس زاده. سبزواری. استاد راهنما: 

ان پايان نامه کارشناسي   رم ک ي  ک زش پ  وم ل ع   اه  گ ش ان د  ه ب  ه ت س اب و  ی ا  ه  ان  ت ارس  م ي درب  ی ر ت س ب  ان ار  م ي ارددرب  وک ي م وس ت اک  ف ان از  د  ع  ب  م س ازج   ي  ن ه رذ وي ص ت  الالت ت اخ   ن ي ي ع  ت -5

. استاد مشاور: زهرا جليلي، يداهلل نيکيان. دانشکده پرستاری مامايي رازی، عباس عباس زادهاستاد راهنما: ارشد رشته پرستاری. دانشجو: سيمين کهن. 

  .1373 دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال: 
ان پايان نامه کارشناسي   رم ک  ي  ک زش پ  وم ل ع   اه  گ ش ان د  ی ا  ه  ان  ت ارس  م ي وب ي  ي  س  ی ا و، ي  ي  س  ي  س ی ا  ه  ش خ درب  ی ر ت س ب  ان ار  م ي ب  اده و ان  خ  ي  ع ا  م ت اج   ي  ان رو  ی ا  ه از  ي ن  ي  ررس ب -6

. يداهلل نيکيان دانشکده پرستاری مامايي رازی، عباس عباس زادهارشد رشته پرستاری. دانشجو: فرخ اباذری. استاد راهنما: محمدرضا اميني. استاد مشاور: 

 . 1373 اه علوم پزشکي کرمان سال: دانشگ
پايان نامه کارشناسي ارشد   ان ر ه  ت  ي  ک زش پ  وم ل ع   اه  گ ش ان د  ه ب  ه ت س اب و  ان رط و س ت ي س ان در  ی ر ت س ب  ان رط س ه الب ت ب م  ان ار  م ي ب  ه ل اب  ق م  ودن ر ب وث د وم ي ام اط   ب ارت   ي  ررس ب -7

. دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال: عباس عباس زادهستاری. دانشجو: فرحناز محمدی شاهبداغي. استاد راهنما: رشته پر

 1373. 
ا(. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته پرستاری. دانشجو: شهريار سخايي.   ف ش)2 اره  م ش  ان  ت ارس  م ي درب ی ر ت س ب  ی ز غ  م  ه ت ک س  ان ار  م ي ب  ي  ت ب اق ر ودم خ  ي  اي  ان و ت  ي  ررس ب -8

 .1373 . دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال: عباس عباس زادهاستاد راهنما: عصمت نوحي. استاد مشاور 

ان. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته   رم ک  ي  ک زش پ  وم ل ع   اه  گ ش ان د  ه ب  ه ت س اب و  ي  اي  ام  وم  ی ار  ت رس پ ی ا  ه   ده ک ش ان د  ی ار  ت رس پ  ان  ي رب درم  ی ا  ه رف ح  ي  اس  ن ودش خ  ي  ررس ب -9

پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم  دانشکده عباس عباس زادهور زاده. استاد راهنما: محمدرضا اميني. استاد مشاور: پرستاری. دانشجو: مطهره پيله

 .1373 پزشکي کرمان سال: 
ری. . پايان نامه کارشناسي ارشد رشته پرستا ان  رم ک  ي  ک زش پ  وم ل ع   اه  گ ش ان د  ه ب  ه ت س اب و  ی ا  ه  ان  ت ارس  م ي ب ی ار  ت رس ادرپ  ک  ي  ل غ  ش  ت اي  ورض  ي  دگ ي ن اط ت  ب ارت بررسي -10

استاد مشاور امير رستمي . دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال: عباس عباس زاده دانشجو: مهرداد راه دان استاد راهنما: 

1373 
وانع آموزش بيمار. پايان نامه مقايسه نظرات پرستاران و مديران پرستاری بيمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهر کرمان در مورد اهميت م -11

مشاور: سيمين کهن. دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي عباس عباس زاده کارشناسي ارشد پرستاری. دانشجو فريبا برهاني راهنما: 

 1374کرمان سال: 



بستری در بيمارستان های دولتي شهر اصفهان پايان نامه کارشناسي  بررسي تاثير آموزش خود مراقبتي بر ميزان دانش مبتاليان به نارسايي احتقاني قلب -12

دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم  عباس عباس زادهارشد رشته پرستاری. دانشجو: رضا دريابيگي. استاد راهنما زهرا جليلي. استاد مشاور 

  1374پزشکي کرمان سال: 
ان. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته پرستاری. دانشجو: مسعود رياني. استاد راهنما:   رم رک ه  ردش م ن ي م ل ع  درم  ي  وم ت ازک و  ه ب  ل اي  م رت ب  وزش آم ر ي اث  ت  ي  ررس ب -13

 .1375 . استاد مشاور: فاظمه فرودنيا. دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال:  عباس عباس زاده

امه سي ارتباط بين درک توانايي انجام خود شناسي در مبتاليان به ديابت مراجعه کننده به مراکز درماني تحقيقاتي ديابت شهر کرمان. پايان نبرر -14

شکي کرمان دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پز عباس عباس زادهکارشناسي ارشد رشته پرستاری. دانشجو: فاطمه خيابانچيان. استاد راهنما: 

 1375سال: 
اس پايان نامه کارشناسي ارشد رشته پرستاری.   ب ع در ن ر ب ه  ش  ی د م ح د م ي ه  ش  ان  ت ارس  م ي درب  ي  اح ر ج  ل م ع از    ل ب ق  اب طر اض ر ب  ي  ان  درم  س م ر ل ي اث  ت  ي  ررس ب -15

. دکتر نوذر نخعي. دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم عباس عباس زادهاستاد مشاور: دانشجو: نيلوفر ظفرنيا. استاد راهنما: سيمين کهن. 

 1382 پزشکي کرمان سال: 
-87تأثير آموزش چهره به چهره قبل از عمل در کاهش افسردگي و اضطراب بيماران بزرگسال تحت عمل جراحي قلب باز ،بيمارستان شفا،شهر کرمان، -16

دکتر فاطمه -دکتر عباس عباس زادهه کارشناسي ارشد رشته پرستاری. دانشجو سولماز موسوی راهنما: سکينه سبزواری استاد مشاور . پايان نام1386

 1386حسين نخعي دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال: 
ر زنان مراجعه کننده به بخش شيمي درماني بيمارستان نمازی وابسته به بررسي تاثير توانبخشي بر کيفيت زندگي پس از جراحي برداشتن پستان د -17

دکتر عباس  دانشگاه علوم پزشکي شيراز. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته پرستاری. دانشجو مليحه پورکياني. استاد راهنما: مريم حضرتي استاد مشاور:

 1386شگاه علوم پزشکي کرمان سال: دکتر جعفری دانشکده پرستاری مامايي رازی، دان - عباس زاده

هر بررسي خشونت عليه زنان در زمان بارداری و افسردگي پس از زايمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي کرمان ش -18

استاد مشاور دکتر دکتر عباس عباس زاده هنما: پايان نامه کارشناسي ارشد رشته پرستاری. دانشجو: فروغ پور يزدانپناه کرماني. استاد را 1386کرمان

  1386حسين صافي زاده دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال: 
پايان نامه کارشناسي ارشد  1387بررسي عوامل موثر بر سالمت خواب بيماران بستری در بخشهای بيمارستان علي ابن ابيطالب )ع(رفسنجان در سال -19

خانم دکتر فاطمه حسين نخعي - دکتر عباس عباس زادهشته پرستاری. دانشجو: نجمه غالمحسيني نژاد. استاد راهنما: سکينه سبزواری. استاد مشاور: ر

 1387دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال: 
اه علوم پزشکي کرمان با اين رشته و عوامل موثر در انتخاب ان. پايان نامه دانشگ 1387بررسي تناسب شخصيت دانشجويان پرستاری جديدالورود  -20

. استاد مشاور: فريبا برهاني دانشکده پرستاری مامايي دکتر عباس عباس زادهکارشناسي ارشد رشته پرستاری. دانشجو: محدثه محسن پور. استاد راهنما: 

 1388رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال: 

له ي مقايسه ای کيفيت زندگي در بيماران همودياليزی و دريافت کنندگان پيوند کليه. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته پرستاری. دانشجو: راهبررس  -21

 1389دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال:  دکتر عباس عباس زادهجوانبختيان. استاد راهنما: 

طريق فيلم بر ميزان استرس، اضطراب و افسردگي بيماران تحت آنژيوگرافي عروق کرونر. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته پرستاری.  تاثير آموزش از -22

دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي   استاد مشاور: مجيد نجفي کليانيدکتر عباس عباس زاده دانشجو ناهيد جمشيدی استاد راهنما: 

 1389سال:  کرمان
وزشي نحوه اخذ رضايت آگاهانه از بيماران بستری و ميزان آکاهي و نگرش پزشکان و کادر پرستاری در زمينه رضايت آگاهانه در بيمارستان های آم -23

ست، دکتر محمود عباسي اساتيد مشاور: دکتر علي اکبر حقدو دکتر عباس عباس زادهدانشگاه علوم پزشکي کرمان. دانشجو مينا کريمي، استاد راهنما: 

 1389دانشکده پرستاری مامايي رازی، دانشگاه علوم پزشکي کرمان سال: 

 ( داوري مقاالتط
 پژوهش پرستاری )انجمن علمي پرستاری ايران( -1

 گام های توسعه در آموزش پزشکي )مرکز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکي کرمان( -2

 کرمان مجله دانشکده پرستاری مامائي رازی -3

  کومش )مجله دانشگاه علوم پزشکي سمنان( -4
 حيات )مجله دانشکده پرستاری مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران( -5



 پايش )فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي( -6
  مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان -7
 بهستيمجله دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد  -8
 مجله اخالق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  -9

 مجله حقوق پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي -10
 مجله تحقيقات کيفي در علوم سالمت -11
 فصلنامه خون )سازمان انتقال خون ايران( -12
 ايران(فصلنامه ايران )مجله دانشکده پرستاری مامايي دانشگاه علوم پزشکي  -13
 مجله پرستاری داخلي و جراجي )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان( -14
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