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 IF نمایه سال صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله نویسندگان ردیف

1 
مریم مومنی، دکتر 

 اعظم قربانیامیرضیایی، 

پیش بینی کننده های ترس از هیپوگالیسمی 

تحت درمان با  2در بیماران مبتال به دیابت نوع 

 داروهای ضد دیابت خوراکی

http://eprints.qums.ac.ir/5077/ 

مجله ی غدد درون ریز 
 متابولیسم ایران

11 1 63-21 1631 
علمی 

 پژوهشی
- 

2 
مریم مومنی، اعظم قربانی، 

 فاطمه حسن دوست

پیش بینی کننده های نارضایتی از تصویر 

علوم  ذهنی از بدن در دانشجویان دانشگاه

 پزشکی قزوین

http://eprints.qums.ac.ir/5078/ 

 1631 21-63 1 4 نشریه روان پرستاری
علمی 

 پژوهشی
- 

6 
مهری کلهر، دکتر مهناز 

عباسی، دکتر لیلی امینی، 
 دکتر آمنه باریکانی

بیماری ژینوز باکتریایی بر فعالیت تاثیر درمان وا

 آرتریت روماتوئید

http://eprints.qums.ac.ir/5075/ 

مجله علمی دانشگاه 
 علوم پزشکی قزوین

- 2 13- 1631 
علمی 

 پژوهشی
- 

4 
دکتر فاطمه حاج نوچهری، 

 دکتر ندا نصیریان

بررسی بالینی و هیستولوژیک تومورهای 

در نمونه های آندوسکوپی خوش خیم مری 

درمانی بوعلی سینا قزوین  –مرکز آموزشی 

(32-1616) 

http://eprints.qums.ac.ir/5073/ 

مجله علمی دانشگاه 
 علوم پزشکی قزوین

- 2 33- 1631 
علمی 

 پژوهشی
- 

1 
 عباسی، مهناز یزدی، زهره

 شمسی فرشته

 در آن با مرتبط عوامل و کاری محدودیت
 مراجعه مزمن و حاد کمردرد دچار بیماران
 بیمارستان روماتولوژی درمانگاه به کننده

 .قزوین بوعلی
http://eprints.qums.ac.ir/5090/ 

 

 1631بهار  - 1 4 ارگونومی مجله
 علمی

 پژوهشی
- 
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 IF نمایه سال صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله نویسندگان ردیف

6 
 دکتر،عباسی مهناز دکتر
 زهره دکتر ،حشمت آزاده

 یزدي

 بخش در شاغل عمومی پزشکان دانش
 بیماران درمان مدیریت مورد در قزوین خصوصی

 1) به )کمردرد مبتال

 دانشگاه علمی مجله
 قزوین پزشکی علوم

- - - 
 آبان و مهر

1631 
 علمی

 پژوهشی
- 

3 

 

 شادکام، نظري فاطمه
 طاهره دکتر قربانی، اعظم

 صادقی

 رشته با متناسب اشتغال بر مؤثر عوامل
 پرستاري دانشآموختگان دید از تحصیلی

 قزوین
(1392) 

 دانشگاه علمی مجله

 قزوین پزشکی علوم
- - - 

 و بهمن
 اسفند
1395 

 - کوتاه گزارش

1 
 محمد امیر مهرتاش، بهرام

 حبیبي فرید فر، کاظمي
 اویسي سونیا رودسری،

 آزمایشگاهي و بالیني عالئم بررسي
 دارای جانبازان در سرب با مزمن مسمومیت

 گروه با مقایسه در بدن در مانده باقي ترکش
 کنترل

 نظامي طب مجله
 

- 2 
211-
213 

1631 
 علمی

 پژوهشی
- 

 

3 

 اللوها، فاطمه
 عزت،وند باقری سمیرا
 ،جوادی سید حاج السادات
 ،منوچهری حاج فاطمه

 .باریکانی آمنه

 پره به مبتال زنان در Iتروپونین سطح مقایسه
  فشارخون و اکالمپسی

 نرمال خون فشار با باردار زنان با بارداری

 علوم دانشگاه مجله
 مازندران پزشكي

- 141 
633-
611 

 - گزارش کوتاه  31بهمن 

11 

 آمنه اللوها، فاطمه
 بیگم نرجس ،باریکانی

 اسماعیل ندا، هاشمیان
 ها زاده

 زمان مدت کاهش در (مپردین)  پتدین تأثیر
 زایمان دوم و اول مرحله

مجله زنان مامائی و 
 نازائی ایران

 31اسفتد  3-1 63 -
 علمی

 پژوهشی
- 

 


