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   .1073- 1084ص ص  ،12ه شماردهم، سال چهار 1394. دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

پروانه،  ینژاد سمانه، حاتم یمحمود، محمدرضا حاج یفتح اله یخمحسن، ش یانترکاشوند فاطمه، رضائ

 يجلد یشمانیوزل یمارياز ب یافتهدر افراد بهبود  یپزشک اختالالت روان یبرخ یوعش یبررس. رضا یدکیب
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سال  1394. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1393در شهرستان رفسنجان در سال 

   .879- 894ص ص  ،10ه شماردهم، چهار

حفظ و ارتقاء بعد چهارم سالمت  ین،قرآن در تأم يها آموزه. ...، رضائیان محسن... ، اعیلی عباساسم

ص ص  ،1شماره هم، چهاربیست و سال  1394. زکیهو ت طبمجله . يمطالعه مرور یک: )معنوي سالمت(

18-9.   

عملکرد  تأثیر آموزش بر اساس مدل بزنف در ایجاد. محبت یرضا، رضائیان محسن، محسن یصادق

مجله . یآموزش ییک مطالعه کارآزمای: سال شهرستان سیرجان 20-45پستان در زنان  یخود آزمای

   .769- 780ص ص  ،9شماره دهم، سال چهار 1394. علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 یدسع ،یمحمد صابرشهرک ،یفتح اله یخمحمود ش ،يمنشور یتاآز ،یانمحسن رضائ ،یرضا گوجان

در شهرستان رفسنجان در سال سی فراوانی تولد نوزادان نارس در فصول مختلف سال برر .یراض

   .57-65ص ص ، 1394 بهار، 88، شماره 25دوره  .نشریه دانشکده پرستاري و مامایی. 1390

از  یحوادث ناش یفراوان یبررس. مبینی محمد محمود، یشیخ فتح اله، ، رضائیان محسناسماعیلی عباس

شماره هم، سال چهار 1394. بهداشت و توسعهمجله . 1387-1391 هاي نجان در سالکار در شهر رفس

   .200- 208ص ص  ،3

پرهیز از درمان  يمقیاس جهت گیر یو پایای یروای. ترکاشوند فاطمه، اسدپور محمد، رضائیان محسن

 1394. انمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنج. یک گزارش کوتاه: نگهدارنده با متادون در ایران

   .611-620ص ص  ،7شماره دهم، سال چهار

شیوع  یبررس .محمد یناهید، زارع بیدک یالدین سکینه، رضائیان محسن، زین یطاهره، میرزای يزوار

در مادران باردار مراجعه کننده به  يضد توکسوپالسما گوند IgMو  IgG يها ایمونوگلوبولین یسرم

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی . 1392وزادان آنها در سال نفس رفسنجان و بند ناف ن زایشگاه نیک

   .507-518، ص ص 1394، 6شماره دهم، سال چهار .رفسنجان

پور  ینهمحسن، آد یانرضائ یرضا،زاده محمدرضا، خوشدل عل یفرزانه، حاج ینیحس یث،راد حد ياحمد

خون در افراد  یوشیمیاییب هاي یتاز متابول يبر تعداد یمصرف پودر پسته وحش یرتاًث. و همکاران یرام

  37-29) :2( 9 ;1394. سالمت جامعه. دو سو کور ینیبال ییمطالعه کارآزما یک: یپرلیپیدمیکها

 ياعضا یارتباط يها مهارت یبررس. محمد، باختر مرضیه، کارگر سمیه یبیدک -رضائیان محسن، زارع

 .علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مجله. 1392رفسنجان در سال  یدانشگاه علوم پزشک یهیأت علم

   .417- 426، ص ص 1394، 5شماره دهم، سال چهار

 ينقطه مبنا یابیارز .یرضا گوجان زاده؛ ینام یبافر ي؛باقر ینحس یان؛محسن رضائ ي؛منشور یتاآز

زنان، مامایی مجله . يباردار یابتخطر د یزانمناسب در آزمون چالش گلوکز در زنان باردار بر اساس م

   .1- 8ص ص ، 1394، تابستان 152، شماره 18دوره  .و نازایی ایران

 يالگو یبررس .محدثه، رضائیان محسن یسکینه، کمال یمحمود، شمس یترکاشوند فاطمه، شیخ فتح اله

شهرستان ) ع(  ابیطالب  ابن یکننده به بخش اورژانس بیمارستان عل مسمومیت حاد در مسمومین مراجعه
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 .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1393لغایت پایان شهریور  1392مهر  يرفسنجان از ابتدا

   .311- 324، ص ص 1394، 4شماره دهم، سال چهار

 یپژوهش يخودکارآمد یبررس. مقدم محبوبه يمحمد، باختر مرضیه، هاد یرضائیان محسن، زارع بیدک

مجله . 1392رفسنجان در سال  یدانشگاه علوم پزشک یرشته پزشک يدر دانشجویان دوره کارورز

   .111-124، ص ص 1394، 2شماره دهم، سال چهار .علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

استانداردي براي . جالل پور شیال، آثار شکراهللا، ایوبی فاطمه، رحمانی محمدرضا، رضائیان محسن

دهم، ال چهارس .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. هاي تشخیصی گزارش صحت آزمون

   .57- 68، ص ص 1394، 1شماره 

 .، محسن رضائیان پاشا يسعید غالمزاده، مسعود قاد ی،اله فتح محمود شیخ ی،نژاد، زینب گرگ محمد زارع

مجله علمی دانشگاه علوم  .1382-1390 يها سال یموفق در استان فارس ط یخودکش ياپیدمیولوژ

  .1129-1140، ص ص 1393، 12شماره سال سیزدهم،  .پزشکی رفسنجان

در ارتقاء  یکاربرد مدل اعتقاد بهداشت .، عابدین ایرانپور یمحسن رضائیان، نرگس خانجان ی،رضا صادق

مجله علمی دانشگاه  .یآموزش ییک کارآزمای: دیابت ينگرش و عملکرد مراجعین طرح غربالگر ی،آگاه

  .1061-1072، ص ص 1393، 11شماره سال سیزدهم،  .علوم پزشکی رفسنجان

بر معتبرترین  يمرور .، محسن رضائیان یمحمدرضا رحمان ی،شیال جالل پور، آثار شکراهللا، فاطمه ایوب

سال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .1393بهار  ی،پزشک یشناس میکروب يها مجله

  .973-990، ص ص 1393، 10شماره سیزدهم، 

پدرام نیک  ی،عبدالکریم يمهد ی،محمود شیخ فتح اله ، محسن رضائیان،يفاطمه عسکر ی،مسعود ریان

در نوزادان  یدمر و طاقباز بر اشباع اکسیژن شریان يها مقایسه وضعیت .ينفس ، بهاره بهمن بیجار

در بیمارستان  یازدستگاه تهویه مکانیک يویژه نوزادان بعد از جداساز يها در بخش مراقبت يبستر

  .885-896، ص ص 1393، 9شماره ل سیزدهم، سا .1391کرمان در سال  پور یافضل

در  يمقایسه مهارت تفکر انتقاد .مرضیه باختر ، کیانوش افشارمنش ی،محسن رضائیان، محمد زارع بیدک

مجله  .1392در سال  یرفسنجان در مقاطع مختلف تحصیل یدانشگاه علوم پزشک یدانشجویان پزشک

  .715- 724، ص ص 1393، 8شماره  هم،سیزدسال  .علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 یخودکش یدمیولوژياپ .زاده ، محسن رضاییان يمحمدکاظم عسکر ی،محمود شیخ فتح اله ی،زینب گرگ

مجله علمی دانشگاه  .1387- 1391 يالرستان و گراش در سال ها يها در شهرستان یو اقدام به خودکش

  .597- 608، ص ص 1393، 7شماره هم، سیزدسال  .علوم پزشکی رفسنجان

بررسی تغییرات  .فرشته ایرانمنش ، محسن رضائیان ی،فریبا خاتم ی،زینت سالم، محمود شیخ فتح اله

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در  1391دانشجویان پزشکی ورودي  سنجی و ترکیب بدن شاخص تن

- 418 ، ص ص1393، 5شماره  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .تحصیلی پایان سال اول

407.  
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 .فصلنامه بهداشت روان. قابل تعمق یدهدو پد: در زنان جهان یو اقدام به خودکش یخودکش .رضائیان، م

   .41-52، 1393، تابستان و پاییز 49شماره 

،  یرضا گوجان ي،آزیتا منشور ی،نژاد، محسن رضائیان، محمود شیخ فتح اله يرضا وزیر ی،سعید راض

نگام تولد در نوزادان زنده متولد شده از مادران با سابقه ابتال به بیماري بررسی وزن ه .یبابک حسنلوی

مجله علمی دانشگاه علوم  .1390رفسنجان در سال  اي و مادران بدن سابقه ابتال در شهرستان زمینه

  .323-328، ص ص 1393، 4شماره  .پزشکی رفسنجان

رگرسیون لجستیک ترتیبی در مطالعات مدل هاي  رگیريکابه  .رضائیان، م. جعفري، پ. اسدالهی، ز

  .15-24) :1( 10 ;1393 .مجله اپیدمیولوژي ایران .کیفیت زندگی

مقایسه .. و همکاران ،گ ی، فارسرضاییان مزاده م،  یحاج ،م يروشن ضمیر ف، خوشدل ع، محمود

. فسا یوم پزشکمجله دانشگاه عل. یوزن طبیع يتریپسین در افراد چاق با افراد دارا یآنت-1-فعالیت آلفا

1393; 4 )1: (134-140. 

ارزیابی مجالت فارسی و انگلیسی زبان . م ، کریمیانا ، داودي سالستانیم ، باخترم هادوي .رضائیان، م

مجله  .1390مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور جمهوري اسالمی ایران منتشر شده در سال 

  .67- 82، ص ص 1393، 2شماره م، هسیزدسال  .علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

و  یرانینوزادان نارس و کم وزن در نژاد ا  یوعش یسهمقا.... م،  یفتح اله یخش  .رضائیان، م گوجانی ر،

 .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .1390نفس رفسنجان در سال  یکن یمارستاندر ب یافغان

  .67-82، ص ص 1393، 1شماره هم، سیزدسال 

ی فهمیده، محمودي مهدي، رضائیان محسن، میرزایی محمدرضا، نظري محمود، خرمدل حسین، بگرضای

هاي هوایی گیاه اسکروفوالریا استریاتا بر بیان ژن  بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی قسمت. و همکاران

   52- 45) :4( 7 ;1392. 1. 1هاي دیابتی نوع  آنزیم گلوکوکیناز در موش

در کارمندان سیستم  یعضالن - شیوع اختالالت اسکلتی .رضائیان، م. اریان عغف اسدالهی ز، ،گی زگر

سال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .1391رفسنجان در سال  یاداري دانشگاه علوم پزشک

  .991-1002، ص ص 1392، 12شماره هم، دوازد

، مسال نه .تحقیقات نظام سالمتمجله  .در حوزه سالمت يبر انواع مطالعات مرور يمرور .رضائیان، م

  .1149-1157، ص ص 1392، 11شماره 

بینی نتایج یادگیري بر اساس ادراکات از دوره تحصیلی  پیش. حقدوست ع ا .رضائیان، م، شهرآبادي ع

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی   .91در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 

  .929-942، ص ص 1392، 11ره شماهم، دوازد سال .رفسنجان

ارتباط کیفیت خواب و سالمت عمومی پرستاران شاغل در دانشگاه علوم ....  .رضائیان، م، ...، حسینی ف

، 1392، 10شماره هم، دوازد سال .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .1391پزشکی رفسنجان 

  .843-854ص ص 
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بینی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس یشپ. حقدوست ع ا .رضائیان، م، شهرآبادي ع

هاي توسعه در آموزش  گام .تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  . 1-12ص  ص. 1392، دوره دهم، شماره چهارم،  1392 .کیپزش

و مطالعه و پیشرفت بررسی ارتباط بین رویکردهاي یادگیري . حقدوست ع ا .رضائیان، م، شهرآبادي ع

دي  .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 .860-868ص  ص؛ 13)10:(1392

، 1392، 9شماره ، منهسال  .مجله تحقیقات نظام سالمت. یغاتو چاپ تبل یمجـالت پزشک .رضائیان، م

  .1- 9ص ص 

 یبررس. م ي، موحدب ی، گروسر یدکی، بم یانمهراب م، یلهفتح ا یخش .رضائیان، م ،ف ترکاشوند

کننده  به مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان رفسنجان در  انواع خشونت خانگی در زنان مراجعه یفراوان

-708، ص ص 1392، 9شماره هم، دوازد سال .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .1391سال 

695.  

بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم . هادوي، م. ضائیان، مر. شهرآبادي ع. نادري، م

، 8شماره هم، دوازد .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .1389پزشکی رفسنجان در سال 

  .631-640، ص ص 1392

بررسی نسبت مقاالت منتشر شده از . یزي عپار ی، عربشاهم یدکیزارع ب .رضائیان، م، افتخاري ا

- 1386 يها رفسنجان در فاصله سال یدانشگاه علوم پزشک یدفاع شده در دانشکده پزشک هاي نامه نیاپا

  .531- 544، ص ص 1392، 7شماره  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .1372

مجله تحقیقات  .یتدر اولو یموضوع: در حال توسعه يدر کشورها یاز خودکش یشگیريپ .رضائیان، م

  .441-448، ص ص 1392، 5شماره م، سال نه .نظام سالمت

 ۀسه روش مداخل یرتاث  یسهمقا .د غرا شریفیف،  مصطفوي، رضائیان، م نوروزي الف، ،م مودي

سال شهر اصفهان نسبت به انجام  40 يمدل باوربهداشتی در زنان باال يبر سازه ها یآموزش

، ص 1392، 4شماره م، سال نه. سالمتمجله تحقیقات نظام . 1391رفتارغربالگري ماموگرافی در سال 

 .385-394ص 

و ارائه  یعلم یئته ياعضا یدگاهعوامل بازدارنده انجام پژوهش از د یبررس. و همکاران .رضائیان، م

سال  .مجله تحقیقات نظام سالمت .رفسنجان یعوامل در دانشگاه علوم پزشک ینمقابله با ا يبرا یطرح

  .269- 276، ص ص 1392، 3شماره ، نهم

 یدانشگاه علوم پزشک یعلم یئته ياعضا یپژوهش هاي یتفعال یبررس. و همکاران .رضائیان، م

، ص 1392، 2شماره م، سال نه .مجله تحقیقات نظام سالمت .1375 - 1385 يها سال یرفسنجان در ط

  .134-143ص 
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عوامل  یو برخ آزاري کودك یوعش یبررس. م یفتح اله یخش .رضائیان، مف،  ي، جعفرف ترکاشوند

مجله علمی دانشگاه علوم  .1390شهر زنجان در سال  آموزان مقطع سوم راهنمایی مؤثر بر آن در دانش

  .460-447، ص ص 1392، 6شماره  .پزشکی رفسنجان

هاي دانشجویان دندانپزشکی استنادهاي استفاده شده در پایان نامه. نژاد، م ولی. رضائیان مسالم ز، 

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی . 1390نجان از بدو تاسیس تا سال پزشکی رفس دانشگاه علوم

 .389-398، ص ص 1392، 5شماره  .رفسنجان

بیوتیکی استرپتوکوك بتاهمولیتیک  بررسی الگوي مقاومت آنتی .....رضائیان، م. .... محسنی مقدم، ف

دانشگاه علوم پزشکی مجله علمی  .1388گروه در حاملین بدون عالمت در شهرستان رفسنجان در سال 

  .291-298، ص ص 1392، 4هم، شماره دوازدسال  .رفسنجان

 یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پزشک یابیارز. بخشی ح ،ر نژاد یريوز .ضائیان، مر، علیمحمدي ط

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی  1389در سال ) CIPP( یپس ينظر يرفسنجان براساس الگو

  .205-218، ص ص 1392، 3شماره هم، دوازدسال  .رفسنجان

 یفارس یپژوهش یاز مجالت علم یمیزان دقت داوران یک یارزیاب. م م يتقورضائیان م، ، ر نژاد یريوز

مجله علمی دانشگاه علوم  .1389ارسالی؛ سال  یزبان در تشخیص اصالحات مورد نیاز یک مقاله علم

 .127- 136، ص ص 1392، 2هم، شماره دوازدسال  .پزشکی رفسنجان

 ینهدر زم یپزشک یرغ یانمنابع کسب اطالعات دانشجو .م یانرضائع،  يس م، راور یپور رفسنجان یلطف

سال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .1389در شهرستان رفسنجان  یدزا یشگیريانتقال و پ

 .46- 56، ص ص 1392، 1هم، شماره دوازد

بررسی رفتار غربالگري ماموگرافی بر اساس مدل  .د غرا شریفیف،  مصطفوي، رضائیان، م، م مودي

مجله دانشگاه علوم  .یک مطالعه مبتنی بر جمعیت: سال شهر اصفهان 40مراحل تغییر در  زنان باالي 

  .24- 35ص  ص  1392، فروردین و اردیبهشت 84شماره . پزشکی زنجان

مبتال به سندروم حاد کرونري در زندگی  میزان مشارکت بیماران....   .رضائیان، م. .... وزیري نژاد، ر

، ششمسال  .مراقبت برتر. 1389فردي و اجتماعی در مقایسه با افراد سالم در شهر رفسنجان در سال 

  .38-47، ص ص 1391، 2و  1شماره 

آمار وزارت بهداشت با  یسهمقا : 1383مطالعه موارد خودکشی ثبت شده درایران در سال  .رضائیان، م

 .1190- 1196، ص ص 1391، 7شماره م، سال هشت .مجله تحقیقات نظام سالمت .یرانآمار اآمار مرکز 

مجله علمی دانشگاه  .یوانیح يها در پژوهش یاخالق يها بر جنبه  يمرور .ضائیان، مر. بیدکی، م زارع

  .575-598، ص ص 1391، 6هم، شماره یازدسال  .علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه  یعلم یهنشردر بررسی اولیه د شده مردوسرنوشت مقاالت . فهادوي م، بشارت  .رضائیان، م

 .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .1386تا  1380 يها رفسنجان در فاصله سال یعلوم پزشک

  .417-426، ص ص 1391، 5سال یازدهم، شماره 
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م، سال هشت .م سالمتمجله تحقیقات نظا .سالمت یدگاهاز د یبر انواع خودکش يمرور .رضائیان، م

 .18- 25، ص ص 1391، 1شماره 

هاي پاتولوژیک موارد کورتاژ تشخیصی بیماران  فراوانی نمونه .....رضائیان، م. زارع رشکوئیه، ر

سال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .نفس رفسنجان مراجعه کننده به بیمارستان نیک

  .411-415، ص ص 1391، 4هم، شماره یازد

 یرامونپ  یدانشگاه یمارستانب یکدانش، نگرش و عملکرد پرسنل  یبررس. و همکاران .ضائیان، مر

م، سال هشت .مجله تحقیقات نظام سالمت .1389در سال  H1N1نوع  ياز ابتالء  به آنفلوآنزا یشگیريپ

 .1-9، ص ص 1391، 3شماره 

شهر رفسنجان نسبت به  یمومو عملکرد پزشکان ع ینشدانش، ب یررسب. و همکاران .رضائیان، م

مجله . ها آن و عملکرد ینشدانش، بو ارائه راهکارهایی به منظور افزایش  سالمت پژوهش یستمس

  .1- 10، ص ص 1391، 2شماره م، سال هشت. تحقیقات نظام سالمت

تواند روش مناسبی براي جمع  آیا مصاحبه تلفنی می .رضائیان، مف،  ، مصطفويد غرا شریفی، م مودي

، 1391، 2شماره م، سال هشت. مجله تحقیقات نظام سالمت ري اطالعات در تحقیقات بهداشتی باشد؟آو

  .1- 11ص ص 

هاي نوین در مقابله با سیاستهاي سنتی در چاپ مقاالت علمی در  سیاست ینماب اي یسهمقا  . رضائیان، م

  .131- 139، ص ص 1391، 1شماره م، سال نه .مدیریت اطالعات سالمت. حوزه سالمت

هاي زندگی متاثر از بیماري در مبتالیان به  بررسی مهمترین جنبه  .رضائیان، م. .... وزیري نژاد، ر

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی . یک مطالعه کوهورت تاریخی بر کیفیت زندگی: انفارکتوس میوکارد

  .219- 230، ص ص 1391، 3هم، شماره یازدسال  .رفسنجان

مجله علمی . هاي پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع بعاد گوناگون دانشکدهبر ا يمرور   .رضائیان، م

  .159- 172، ص ص 1391، 2شماره هم، یازدسال  .دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

در مدل  IP-10و   SDF-1α یسطح سرم ییراتتغ يالگو یبررس...    .رضائیان، م . ....غالبی، س ر

سال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. یوکاردم یتجرب ینفارکشنا یجادسگ متعاقب ا یوانیح

  .93-102، ص ص 1391، 2شماره هم، یازد

و  یپزشک یاندر دانشجو یسیزبان انگل یادگیري یزهنوع انگ یبررس  .رضائیان، م. هادوي، م. هاشمی، ز

سال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. رفسنجان یدانشگاه علوم پزشک  یپزشک دندان

  .1-10، ص ص 1391، 1شماره هم، یازد

روند چاپ مقاالت در  یابیخود ارز یندوم .ر نژاد یريوز م ز، بشارت ف، هادوي، م،سال .رضائیان، م

مجله علمی دانشگاه علوم  . 1390-1386 يرفسنجان سال ها یدانشگاه علوم پزشک یفصلنامه علم

  .1-10ص ، ص 1391، 1شماره هم، یازدسال  .پزشکی رفسنجان
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. هاي مرتبط با سالمت هاي اخالقی در چرخه پژوهش دستورالعملو  مروري بر موازین .رضائیان، م

  .1-13، ص ص 1390، 6شماره م، سال هفت. مجله تحقیقات نظام سالمت

مجله . 1384در سال  یالمدر استان ا یخودکش بررسی اپیدمیولوژیک موارد. و همکاران .رضائیان، م

  .1-10، ص ص 1390، 6شماره م، سال هفت. المتتحقیقات نظام س

دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه و عملکرد   ینشدانش، ب یررسب. و همکاران .رضائیان، م

، ص 1390، 6شماره م، سال هفت. مجله تحقیقات نظام سالمت. پژوهشنسبت به  علوم پزشکی رفسنجان

  .1-10ص 

ارتباط بین دیسمنوره اولیه با خطرزایمان . ع نصاري جابري، ام جمالی .ضائیان، مر. نگاهبان، ط

، 39شماره مجله زنان مامائی و نازائی ایران،  .شهر رفسنجان يدر زنان نخست زا يزودرس خودبخود

  .37-43ص ص  ، 1390بهمن 

 یاندر دانشجو یلیانتخاب رشته تحص يها یزهانگ یررسب. فرنودي، م   .رضائیان، م. زاده ز کاظمی

  .279-288، ص ص 1390، 4شماره سال دهم،  .رفسنجان یدانشگاه علوم پزشک یو دندانپزشک یپزشک

 .مدیریت اطالعات سالمت. در حوزه سالمت یمدیریت بررسی، چاپ و انتشار مقاالت علم  . رضائیان، م

  .412- 421ص ص ، 1390، پاییز )19پیاپی ( 3سال هشتم، شماره 

مجله علمی دانشگاه . ها هاي مقابله با آن و راه سالمت ر حوزهمشکالت مجالت محلی د   .رضائیان، م

  .215- 224، ص ص 1390، 3شماره سال دهم،  .علوم پزشکی رفسنجان

مجله تحقیقات علوم پزشکی . اثر غرغره کتامین بر گلودرد پس از عمل جراحی. رضائیان م .هادوي م

  .12- 16، ص ص 1390، 5، شماره مسال سیزده. زاهدان

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی . نویسندگی در مجالت علوم پزشکی  . ، مرضائیان

  .169-176، ص ص 1390، تابستان 2سال بیست و نهم، شماره  .ایران

هاي دانشجویان پزشکی دانشگاه مقایسه تحلیل استنادي پایان نامه. نژاد، م ولی. رضائیان مسالم ز، 

. 1390تابستان  .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .1372-86ي اهپزشکی رفسنجان در سال علوم

)2(11 .198-191.  

 یگروه پزشک یدرون یابیارز. د لنژا حیدري، م ، اسدپورم زسال، یلی ع، اسماعر نژاد یري، وزرضائیان م

، نامه ویژهسال دهم،  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. رفسنجان یدانشکده پزشک یاجتماع

  .53-65، ص ص 1390

در  یدهمشارکت پزشکان آموزش د یاثربخش یزانم. رضائیان م، م م ي، تقوم سلطانی، ر نژاد یريوز

 يشهر یدرمان یدر مراکز بهداشت یپزشک یانبهداشت دانشجو يکارورز یبرنامه آموزش یفیتبهبود ک

-82، ص ص 1390، نامه هویژسال دهم،  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1387رفسنجان 

18.  
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کیفیت زندگی و رابطه آن با میزان استرس و روشهاي مقابله با    .رضائیان، م .عبدالکریمی م. نوحی، ع

سال دهم،  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. آن در بیماران مبتال به اختالل عروق کرونر

  .127-137، ص ص 1390، 2شماره 

با دو ماده شستشو  مقایسه اثر ضد میکروبی عصارة سیر   .رضائیان، م، متشکري . ز، زاده کاظمی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی . یک مطالعۀ آزمایشگاهی: بر انتروکوکوس فکالیس دهنده داخل کانال

  .3-14، ص ص 1390، 1شماره سال دهم، . رفسنجان

مجله علمی سازمان نظام پزشکی  .چگونه یک گزارش مورد را به رشته تحریر درآوریم  . رضائیان، م

  .438- 44، ص ص 1389، 4شماره م، شتهبیست و سال  .جمهوري اسالمی ایران

در خصوص مهارتهاي  انداآگاهی، نگرش و عملکرد است. و همکاران. رضائیان، م. غ شریفی راد،

  .1- 9، ص ص 1389، 2شماره م، سال شش .مجله تحقیقات نظام سالمت .موثر در آموزش ارتباطی

دانشمندان علوم  يو چاپ دستاوردها یبر تعارض در منافع در نگارش، بررس يمرور  . رضائیان، م

  .150-156، ص ص 1389، 1شماره م، سال شش .مجله تحقیقات نظام سالمت. سالمت

در  یو اقدام به خودکش یاز عوامل خطر خودکش یشناخت برخ. و همکاران. غ شریفی راد،. رضائیان، م

، ص ص 1389، 1شماره م، سال شش .مجله تحقیقات نظام سالمت .و جهت عملکرد آن ها یالماستان ا

94-86.  

بررسی تأثیر آموزش بهداشت به همسران زنان باردار در . و همکاران. رضائیان، م. غ شریفی راد،

، 1389، 1شماره م، سال شش .مجله تحقیقات نظام سالمت .آگاهی، نگرش و کاهش سزارین هاي انتخابی

  .7- 13ص ص 

در  یمانیزا يها یامدو پ يدر دوران باردار یطیمح یگاراستنشاق دود س   ....، رضائیان، م .ط، نگاهبان

مجله علمی دانشگاه علوم . 1387نفس رفسنجان در سال  یکن یشگاهزنان باردار مراجعه کننده به زا

  .281-292، ص ص 1389، 4شماره هم، نسال .  .پزشکی رفسنجان

تجزیه و تحلیل مقاالت پاب مد : بررسی یک دهه سهم ایران در تحقیقات علوم پزشکی دنیا  . رضائیان، م

  .260-269، ص ص 1389، 7شماره  .مدیریت اطالعات سالمت.  1385 تا 1376در فاصله سال هاي 

در دانشگاه علوم پزشکی  یتوسعه آموزش اخالق پزشک يها ياستراتژ ینتدو  . رضائیان، م .تابلی، ح

  .197- 212، ص ص 1389، 3شماره هم، نسال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. جانرفسن

علل ضعف در پژوهش هاي مرتبط با سالمت در کشورهاي در حال توسعه و ارائه   . رضائیان، م

، ص ص 1389، 2، شماره مسال دوازده .پزشکی زاهدان تحقیقات علوم مجله.  مقابلههایی براي  حل راه

7-2.  

سال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.  مروري بر مرور همتایان سردبیري  . رضائیان، م

  .125- 134، ص ص 1389، 2، شماره منه
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بر بهبود عملکرد والدین  Berneاي  تأثیر آموزش تحلیل ارتباط محاوره. ... رضائیان م... م،  پور فتحی

م، نهسال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. آموزان پسر دوره متوسطه شهر رفسنجان دانش

  .47- 58، ص ص 1389، 1شماره 

آگاهی و نگرش پزشکان و پرستاران و دانشجویان دانشگاه علوم . ... م ،رضائیان. االسالم، ن شیخ

، 1388 .تخصصی اپیدمیولوژي ایران  مجله .1386در مورد توریسم پزشکی در سال  پزشکی رفسنجان

  .25-30 ص ص ،4اره ، شم5دوره 

در بیماران تاالسمی  B بررسی وضعیت عفونت نهفته هپاتیت. ... رضائیان م... م،  آبادي کاظمی عرب

سال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1386کرمان در سال  استان C آلوده به هپاتیت

  .295-302، ص ص 1388، 4هشتم، شماره 

تغییرات سطح سرمی کورتیزول و شمارش سلول هاي . ... ئیان مرضا، ...، سید محمدجواد مرتضوي

طبیب . خونی پس از مواجهه کوتاه مدت با پودر رادیواکتیو توري هاي فانوس در موش هاي صحرایی نر

  .63-70، ص ص 1388، 4، شماره یازدهمسال . شرق

با استفاده  کی رفسنجاندانشجویان دانشگاه علوم پزش تغذیهوضعیت  ارزیابی... . رضائیان مسالم ز، 

سال هشتم، . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1386سال  از شاخص هاي تن سنجی در

  .215-226، ص ص 1388، 3شماره 

بررسی فراوانی ناقلین بینی استافیلوکوك آرئوس و تعیین الگوي . ... م ،رضائیان. االسالم، ن شیخ

مجله . ابیطالب رفسنجان ابن هاي بالینی بیمارستان علی بخش بیوتیکی آن در بین پرسنل مقاومت آنتی

  .27-36، ص ص 1388، 1تم، شماره شسال ه. علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ارتباط بین تعداد دفعات شیردهی در روز و رشد کودك در سال دوم . ...، رضائیان م ...،مسعودپور ن

  .187- 196، ص ص 1387، 3اره ، شمدوازدهمسال . هرمزگانمجله پزشکی . تولد

رفسنجان  یدانشگاه علوم پزشک یعلم یهروند چاپ و کیفیت مقاالت نشر یبررس. و همکاران رضائیان م

، 4سال هفتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1380-1385 يدر فاصله سالها

  .217-226، ص ص 1387

در دانشجویان و ارتباط آن با شاخص هاي تن سنجی ن فشار خو وضعیتبررسی . رضائیان مسالم ز، 

سال هفتم، . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1386سال  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  .157-164، ص ص 1387، 3شماره 

 و 4-ینترلوکینا يموجود در ژنها یمرفیسمهايپل ینارتباط ب یبررس.... ، رضائیان م، ...، س يدانشمند

دوره هجدهم     . مازندرانمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی  .2نوع  یابتد یماريگاما با ب -ترفرونینا

  .35- 41، ص ص 1387مهر و  آبان سال ، 66شماره 
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در  یعروق یقلب یماریهايجغرافیایی مرگ ناشی از ب یدمیولوژياپ  . و همکاران. رضائیان، م

- 41 ص ص ،1، شماره 4، دوره 1387 .دمیولوژي ایرانتخصصی اپی  مجله. هاي استان کرمان شهرستان
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 .495- 496، ص ص 1393، 6شماره هم، سیزد

مجله علمی دانشگاه علوم  .چگونه گزارش داوري یک مقاله را به رشته تحریر درآوریم. م ،رضائیان

 .405- 406، ص ص 1393، 5شماره هم، سیزدال س. پزشکی رفسنجان

. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .ارسال همزمان یک مقاله به بیش از یک مجله. م ،رضائیان

 .307- 308، ص ص 1393، 4شماره هم، سیزدسال 

علوم مجله علمی دانشگاه . گیري یک مقاله را به رشته تحریر درآوریم چگونه بخش نتیجه. م ،رضائیان

 .205- 206، ص ص 1393، 3شماره هم، سیزدسال  .پزشکی رفسنجان

هم، سیزدسال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان چرا باید مقاله بنویسیم؟. م ،رضائیان

 .109-110، ص ص 1393، 2شماره 

ماره شهم، سیزدسال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .مقاالت غیر پژوهشی. م ،رضائیان

 .1- 2، ص ص 1393، 1

سال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .قبل از ارسال مقاله یینها یهائ ینیبازب. م ،رضائیان

  .955-956، ص ص 1392، 12شماره هم، دوازد

شماره هم، دوازدسال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان متن، جدول یا نمودار؟. م ،رضائیان

  .871-872ص ، ص 1392، 11

 .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. هاي مختلف یک مقاله ترتیب نگارش بخش. م ،رضائیان

  .783- 784، ص ص 1392، 10شماره هم، دوازدسال 

مجله علمی دانشگاه علوم  .هاي تشخیصی را گزارش نمائیم چگونه مطالعات دقت آزمون. م ،رضائیان

  .679- 680، ص ص 1392، 9اره شمهم، دوازد سال. پزشکی رفسنجان

، همدوازد سال .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. تاریخچه نگارش مقاالت علمی. م ،رضائیان

  .597-598، ص ص 1392، 8شماره 
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سال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .انتشارات سالمی و مقاالت حجم دهنده. م ،رضائیان

 .503- 504ص ص  ،1392، 7شماره هم، دوازد

. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .اي را گزارش نمائیم مشاهدهمطالعات چگونه . م ،رضائیان

 .415- 416، ص ص 1392، 6شماره هم، دوازدسال 

مجله علمی دانشگاه علوم  .را گزارش نمائیمشده  یتصادف ییکارآزماچگونه مطالعات . م ،رضائیان

 .331- 332، ص ص 1392، 5شماره هم، ددوازسال . پزشکی رفسنجان

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی  .نقش حیاتی مروري بر متون در فرآیند پژوهش. م ،رضائیان

 .257-258، ص ص 1392، 4هم، شماره دوازدهم، سال دوازدسال . رفسنجان

سال . انمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنج با یک مقاله رد شده چه باید کرد؟. م ،رضائیان

 .173- 174، ص ص 1392، 3هم، شماره دوازدسال هم، دوازد

مجله علمی دانشگاه علوم  .را گزارش نمائیم ها چگونه مقاالت مروري منظم و فراتحلیل. م ،رضائیان

 .87-88، ص ص 1392، 2هم، شماره دوازدسال . پزشکی رفسنجان

سال . دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانمجله علمی . هاي مادي و معنوي یک مقاله ارزش. م ،رضائیان

 .1-2، ص ص 1392، 1هم، شماره دوازد

سال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. نویسندگی در تحقیقات دانشجویان. م ،رضائیان

  .511-512، ص ص 1391، 6هم، شماره یازد

هم، یازدسال . جانمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسن. یسیمسرنامه بنو یکچگونه . م ،رضائیان

  .299-300، ص ص 1391، 4شماره 

سال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. چگونه به نظرات داوران پاسخ دهیم. م ،رضائیان

  .185-186، ص ص 1391، 3هم، شماره یازد

 سال. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مقالهیک  نتایجخطاهاي شایع در بخش . م ،رضائیان

  .243- 244، ص ص 1390، 4دهم، شماره 

مجله علمی دانشگاه علوم . نسخه قبل از چاپ مقاله یمرحله بازخوانخطاهاي شایع در . م ،رضائیان

  .163-164، ص ص 1390، 3شماره سال دهم، . پزشکی رفسنجان

، نامه هویژسال دهم، . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. اپیدمیولوژي آموزشی. م ،رضائیان

  .1- 2، ص ص 1390

سال دهم، . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. منابع ارجاع بهخطاهاي شایع در . م ،رضائیان

  .82- 83، ص ص 1390، 2شماره 

، 1م، شماره دهسال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ها تحریف و جعل داده. م ،رضائیان

  .1- 2، ص ص 1390
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، 1389، 4شماره ، منهسال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. نتشار مضاعفا. م ،رضائیان

  .247-248ص ص 

مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از هنگام ارسال تا  یک یفرآیند بررسـ. م ،رضائیان

  .149-152، ص ص 1389، 3شماره ، منهسال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. چـاپ

، منهسال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. هنر نوشتن یک خالصه دقیق. م ،رضائیان

  .77- 78، ص ص 1389، 2شماره 

سال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. یمجالت علم یریتدر مد یرنقش سردب. م ،رضائیان

  .1-2، ص ص 1389، 1م، شماره نه

، 1388، 4سال هشتم، شماره  .ه علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانمجل. اخالق انتشار. م ،رضائیان

  .251-252ص ص 

تم، شسال ه .زیر چاپ. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. تعارض در منافع. م ،رضائیان

  .157-158، ص ص 1388، 3شماره 

دانشگاه علوم پزشکی  مجله علمی. چگونه می توان از جر و بحث نویسندگی پیشگیري نمود. م ،رضائیان

  .75- 78، ص ص 1388، 2تم، شماره شسال ه. رفسنجان

، 1388، 1تم، شماره شسال ه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. تقدیر و تشکر. م ،رضائیان

  .1- 2ص ص 

مجله علمی دانشگاه . چهارمین کنفرانس مجالت پزشکی موجود در منطقه مدیترانه شرقی. رضائیان م

  .215- 216، ص ص 1387، 4سال هفتم، شماره . زشکی رفسنجانعلوم پ

، 3سال هفتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. فقر و بالیاي طبیعی. رضائیان م

  .145-146، ص ص 1387

سال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. روز جهانی پیشگیري از خودکشی  . رضائیان، م

  .79- 80، ص ص 1387، 2هفتم، شماره 

مجله علمی دانشگاه علوم  چگونه از فرآیند مرور همتایان سردبیري سرافراز خارج شویم؟  . رضائیان، م

  .1-3، ص ص 1387، 1سال هفتم، شماره . پزشکی رفسنجان

سال هفتم، . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .مرور همتایان پس از چاپ مقاله  . رضائیان، م

  .217-218، ص ص 1386، 4 شماره

 

  نشریاتسایر مقاالت فارسی در . 7

. بیست و پنجم سال .ماهنامه رازي. یمرا به سرانجام برسان یمطالعه پژوهش یکچگونه   . رضائیان، م

  .24-29، ص ص 1392، 290شماره 
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 سال .يماهنامه راز. مقاله را در دوران دانشجویی به رشته تحریر درآوریم یکچگونه   . رضائیان، م

  .35- 39، ص ص 1392، 289شماره . مپنجبیست و 

 .ماهنامه رازي. ها و آسیب ها یماريبروز ببه منظور توجیه  یکاکولوژ يها مدلاستفاده از . رضائیان، م

  .572-575، ص ص 1392، 284شماره . مچهاربیست و  سال

. مچهاربیست و  سال .رازيماهنامه . یدمیولوژياپدانش  يها خهمروري بر مهمترین شا  . رضائیان، م

  .497-502، ص ص 1392، 283شماره 

 .دارو و درمان. یدمیولوژیکدامنه مطالعات اپ: مقاله دوم. گرا یتجمع یدانش یدمیولوژي،اپ  . رضائیان، م

 .56- 57 ص ص  1391 مهر، 98شماره 

دارو و . ییمحساس حفظ نما يها یترا در موقع یگروه کوچک آموزش یکچگونه عملکرد   . رضائیان، م

 .52-53 ص ص  1391 شهریور، 97شماره  .درمان

 .دارو و درمان. یدمیولوژيعلم اپ یخچهتار: اول مقاله. گرا یتجمع یدانش یدمیولوژي،اپ  . رضائیان، م

  .52-53 ص ص  1391، تیر و مرداد 96شماره 

. بیست و سوم سال .ماهنامه رازي. چگونگی تهیه خالصه مقاله براي یک همایش علمی   .رضائیان، م

  .30-32، ص ص 1391، 272شماره 

شماره . و سوم بیست سال .ماهنامه رازي. یمرا برگزار نمائ یکارگاه آموزش یکچگونه   . رضائیان، م

  .38-41، ص ص 1391، 271

، ص 1391، 269شماره . و سوم بیست سال .ماهنامه رازي. PhDبا مفهوم دوره  ییآشنا  . رضائیان، م

  .45-48ص 

 آشنا باشند؟ یدمیولوژيبا دانش اپ یدباو داروشناسی  ینیعلوم بال ینچرا متخصص  . ائیان، مرض

  .75-78، ص ص 1391، 268شماره . و سوم بیست سال .ماهنامه رازي

هماي . هاي قلبی عروقی در استان کرمان هاي ناشی از بیماري الگوي سنی و جنسی مرگ. رضائیان، م

  .45-51، ص ص 1391 آبانو  رهم. چهل و یکم شماره .سالمت

 ،94شماره  .دارو و درمان. هاي حوزه سالمت پژوهشدر پرسشنامه و کاربرد  یطراح  . رضائیان، م

  .43-45، ص ص 1390 اسفند

فصلنامه آموزش پزشکی و . معیارهاي انتخاب یک موضوع پژوهشی در حوزه سالمت  . رضائیان، م

  .57-61، ص ص 1390، 1پنجم، شماره سال  .توسعه

. و دوم بیست سال .ماهنامه رازي. نامه را به رشته تحریر درآوریم چگونه یک پایان  . رضائیان، م

  .35-39، ص ص 1390، 258شماره 

، ص 1390، 257شماره . و دوم بیست سال .ماهنامه رازي. چگونگی تهیه یک کارنامه علمی  . رضائیان، م

  .346-349ص 
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  .74-76، ص ص 1389، 61، شماره بیست و دوم سال .اشت جهانبهد. کنی بیماري ریشه  . رضائیان، م

، ص 1389، 61، شماره بیست و دوم سال .بهداشت جهان. اپیدمیولوژي مادران و کودکان  . رضائیان، م

  .36-39ص 

سال چهارم،  .فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه. یمرا مطالعه نمائ یمقاله علم یکچگونه   . رضائیان، م

  .77- 81ص ص  ،1389، 2شماره 

 شماره .هماي سالمت. الگوي خودکشی در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت. رضائیان، م

  .27-31، ص ص 1389 مرداد و شهریور. سی و ششم

  .34-37، ص ص 1389 آذر و دي ،87شماره  .دارو و درمان. اپیدمیولوژي اجتماعی. رضائیان، م

خرداد . سی و پنجم شماره .هماي سالمت. در درگیري هاي نظامیتخمین مرگ و جراحات   . رضائیان، م

  .12-14، ص ص 1389 و تیر

 -در شهرستان رفسنجان  یاماالر یماريب یدمیولوژيگذشته نگر اپ یبررس. م ،رضائیان. االسالم، ن شیخ

-30 ص ص ،1، شماره 1، دوره 1389 .سالمت و بهداشت  مجله .1384تا  1378استان کرمان از سال 

24.  

مسئول مراجعه کننده  یمارانب یدمیولوژیکساله اپ پنج یبررس. حیدري آ. م ،رضائیان. االسالم، ن شیخ

  .66-73 ص ص ،1، شماره 1، دوره 1389 .سالمت و بهداشت  مجله .به مراکز بهداشت  رفنسنجان

فصلنامه آموزش  .نامهیانپا یکمتقابل استاد راهنما و دانشجو در نگارش  يهایتمسئول  . رضائیان، م

  .49-55، ص ص 1389، 1چهارم، شماره سال  .پزشکی و توسعه

. و یکم بیست سال .ماهنامه رازي. چگونگی انتخاب یک نشریه مناسب براي ارسال مقاله  . رضائیان، م

  .39-45، ص ص 1389، 236شماره 

، 1سوم، شماره سال  .فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه.  ها ارزشیابی نقادانه فراتحلیل  . رضائیان، م

  .70-77، ص ص 1388

، ص 1388، 59، شماره بیست و یکم سال .بهداشت جهان. هاي مزمن اپیدمیولوژي بیماري  . رضائیان، م

  .40-44ص 

، 1388 مهر و آبان. سی و یکم شماره .هماي سالمت. فراموش شده یريگرمس یماریهايب  . رضائیان، م

  .18- 20ص ص 

، ص 1388، 241شماره . و یکم بیست سال .ماهنامه رازي. فقر از دیدگاه سالمت مبارزه با  . رضائیان، م

  .45-50ص 

، ص ص 1388، 58، شماره بیست و یکم سال .بهداشت جهان. اپیدمیولوژي بالیاي طبیعی  . رضائیان، م

80-78.  
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اهنامه م. يو داروساز یپزشک ی،آشنایی با شاخص ضریب تاثیر در مجالت علوم بهداشت  . رضائیان، م

  .1183-1186، ص ص 1388، 240م، شماره بیست سال .رازي

. يو داروساز یپزشک ی،علوم بهداشت ینمتخصص يآشنایی با پایگاه اطالعاتی پاب مد برا  . رضائیان، م

  .1095-1089، ص ص 1388، 239م، شماره بیست سال .ماهنامه رازي

  .34-37، ص ص 1388، 57، شماره مبیست و یک سال .بهداشت جهان. فقر و سالمت  . رضائیان، م

  .44-47، ص ص 1388، 57، شماره بیست و یکم سال .بهداشت جهان. مکان و سالمت  . رضائیان، م

، ص 1388، 57، شماره بیست و یکم سال .بهداشت جهان. شیستوزوما بیماري از یاد رفته  . رضائیان، م

  .52-55ص 

 .ماهنامه رازي. علوم پزشکی، داروسازي و بهداشت آموزش گام به گام مقاله نویسی در  . رضائیان، م

  .50- 57، ص ص 1388، 234م، شماره بیست سال

 .ماهنامه رازي. و داروسازي یبر مسأله در آموزش علوم پزشک یمبتن یادگیري یندفرآ  . رضائیان، م

  .42- 46، ص ص 1388، 231م، شماره بیست سال

ماهنامه . دمیولوژیک در علوم پزشکی و داروسازيمطالعات اپی یجچگونگی تفسیر نتا  . رضائیان، م

  .46- 49، ص ص 1387، 229م، شماره بیست سال .رازي

فصلنامه . آشنایی با نظام موقعیت یاب جهانی و کاربرد آن در عملیات امداد و نجات. رضائیان، م

  .40-42، ص ص 1387، 56م، شماره بیست سال .بهداشت جهان

م، شماره هنوزد سال .ماهنامه رازي. لیل ها و کاربرد آن ها در داروسازيآشنایی با فراتح  . رضائیان، م

  .64-67، ص ص 1387، 223

 سال .ماهنامه رازي. چگونه نوع پژوهش هاي مرتبط با سالمت را تشخیص دهیم؟  . رضائیان، م

  .47- 52، ص ص 1387، 222م، شماره هنوزد

م، بیست سال .فصلنامه بهداشت جهان. دکشینوزدهم شهریور روز جهانی پیشگیري از خو. رضائیان، م

  .32-34، ص ص 1386، 55شماره 

، 54م، شماره بیست سال .فصلنامه بهداشت جهان. درگیریهاي مسلحانه و سالمت جامعه. رضائیان، م

  .24-27، ص ص 1386

، 1386 ،214م، شماره هجده سال .ماهنامه رازي. ارزشیابی نقادانه کارآزمایی هاي بالینی  . رضائیان، م

  .18- 24ص ص 

، 209م، شماره هجده سال .ماهنامه رازي. مروري بر پدیده خودکشی در قاره کهن آسیا. رضائیان، م

  .33-36، ص ص 1386

، 1386، 208م، شماره هجده سال .ماهنامه رازي. هاي عفونی فقر و بیماريچرخه مخرب . رضائیان، م

  .46- 51ص ص 
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ی خون قابل مشاهده و مخفی روي وسایل بیهوشی و مانیتورینگ فراوان .رضائیان م، ش آثار، هادوي م

مجله دانشکده پرستاري مامایی و پیراپزشکی  .علوم پزشکی رفسنجان دانشگاهدر اتاق هاي عمل 

  .22-27، ص ص 1385، 1، شماره اولسال . رفسنجان

، ص 1385، 53اره م، شمنوزده سال .فصلنامه بهداشت جهان. پیشگیري از سوانح ترافیکی. رضائیان، م

  .60-63ص 

، 51م، شماره نوزده سال .فصلنامه بهداشت جهان. جهان نابرابر در پایان هزاره گذشته. رضائیان، م

  .8-11، ص ص 1385

  .44- 45، ص ص 1385، 51م، شماره نوزده سال .فصلنامه بهداشت جهان. فقر و بیماري. رضائیان، م

  .15-16، ص ص 1385، 21وم، شماره س سال .وانمنشور ت. فارماکواپیدمیولوژي. رضائیان، م

 سال .منشور توان. 90در مقابل  10نقش شرکت هاي دارویی در ایجاد و تعمیق شکاف . رضائیان، م

  .2- 3، ص ص 1385، 19وم، شماره س

. سازمان بهشت زهراي تهرانپنج ساله  موارد ثبت شدهدر  خودکشی الگوي. رضائیان، م و همکاران

  .5- 11ص ص ، 1384 پاییز و زمستان، 2شماره  سومسال  .رفتاريعلوم 

میزان آگاهی دانشجویان دکتراي عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران . و همکاران. رضائیان، م

. طلوع بهداشت، فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. 1383در مورد بیماري جنون گاوي در سال

  .  29- 37، ص ص 1384، 4، شماره چهارمسال 

بررسی حوادث ناشی از کار در مراجعین به اداره  .و همکاران رضائیان م، ر وزیري نژاد، ماعیلی عاس

، چهارمسال  .طلوع بهداشت، فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد .)1375-1381(کار شهر کرمان 

  .  38- 46، ص ص 1384، 4شماره 

بینش و  عملکرد  بهورزان  خانه هاي بهداشت بررسی  دانش  ،. و همکاران. رضائیان، م. سالم، ز

طلوع بهداشت، فصلنامه پژوهشی . 1383شهرستان  رفسنجان  در  زمینه  تنظیم  خانواده  در   سال  

  .  1-11، ص ص 1384، 2-3، شماره چهارمسال . دانشکده بهداشت یزد

ابتدایی شهر الر در سال شیوع انگل هاي روده ایی در دانش آموزان مقاطع . رضائیان، م. فروتنی س

، ص ص 1384، 1، شماره چهارمسال . طلوع بهداشت، فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. 1380

42-35  .  

 .دارو و درمان. مقدمه اي بر شیوه ارزشیابی نقادانه در پژوهش هاي مرتبط با سالمت. رضائیان، م

  .34- 36، ص ص 1384، 4شماره 

شهاي کاربردي در تهیه و ترسیم نقشه هاي توزیع جغرافیایی از میزان مقدمه ي بر رو. رضائیان، م

، 1382، 4سال دوم، شماره . طلوع بهداشت، فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. هاي ابتال و میرایی

  . 41- 51ص ص 
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  : باکتفصلی از . 8

. گـپ انتشـارات  : تهران. نهاي شایع ایرا اپیدمیولوژي بیماري مرجعدر کتاب . نشینی حاشیه. رضائیان، م

  . 513-518ص ص . جلد دوم. 1393

. 1393. گپانتشارات : تهران. هاي شایع ایران اپیدمیولوژي بیماري مرجعدر کتاب . مهاجرت. رضائیان، م

  . 505-512ص ص . جلد دوم

جلد . 1393. گپانتشارات : تهران. هاي شایع ایران اپیدمیولوژي بیماري مرجعدر کتاب . فقر. رضائیان، م

  . 499-504ص ص . دوم

: تهـران . هـاي شـایع ایـران    اپیدمیولوژي بیمـاري  مرجعدر کتاب . جنگ و درگیرهاي نظامی. رضائیان، م

  . 241-246ص ص . جلد دوم. 1393. گپانتشارات 

. گپانتشارات : تهران. هاي شایع ایران اپیدمیولوژي بیماري مرجعدر کتاب . کشی عمدي آدم. رضائیان، م

  . 235-240ص ص . جلد دوم. 1393

. گـپ انتشـارات  : تهـران . هـاي شـایع ایـران    اپیدمیولوژي بیماري مرجعدر کتاب . خودکشی. رضائیان، م

  . 209-218ص ص . جلد دوم. 1393

: تهـران . کتاب جامع بهداشـت عمـومی  . در حاتمی، ح و همکاران. بررسی تجمع هاي بیماري. رضائیان، م

  . 1024-1035ص ص . د دومجل. 1385. انتشارات ارجمند

: تهـران . کتـاب جـامع بهداشـت عمـومی    . در حـاتمی، ح و همکـاران  . اپیدمیولوژي خودکشی. رضائیان، م

  . 1968-1993ص ص . جلد سوم. 1385. انتشارات ارجمند

کتاب جـامع  . در حاتمی، ح و همکاران. مبتنی بر شواهد و بهداشت عمومی ارزشیابی نقادانه. رضائیان، م

  . 2052-2061ص ص . جلد سوم. 1385. انتشارات ارجمند: تهران. عمومی بهداشت

بیمـاري  در مطالعه هـاي  و نظام موقعیت یاب جهانی کاربرد نظام هاي اطالعات جغرافیایی . رضائیان، م

انتشـارات  : تهـران . کتاب جامع بهداشت عمـومی . در حاتمی، ح و همکاران. و بهداشت عمومی هاي عفونی

 . 2062-2073ص ص . جلد سوم .1385. ارجمند

  

  :تالیف شده بکت. 9

انتشارات دانشگاه : رفسنجان. سالمتدر علوم  گام به گام روش تحقیقآموزش   . رضائیان، محسن

  .1395. علوم پزشکی رفسنجان

  .1390. انتشارات نویسنده: اراك. چگونه در تحصیالت دانشگاهی موفق شویم؟ . حسنمرضائیان 

 :ویراست دوم( .1389. انتشارات نویسنده: اراك. ش گام به گام مقاله نویسیآموز. حسنمرضائیان 

  )1391. انتشارات نویسنده: اراك
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  .1389. انتشارات نویسنده: اراك. فقر و سالمت. حسنمرضائیان 

: اراك :ویراست دوم(  .1388. انتشارات نویسنده: اراك .اپیدمیولوژي جغرافیایی. حسنمرضائیان 

  )1391. ندهانتشارات نویس

بهداشت  در یجهان یاب یتکاربرد نظام هاي اطالعات جغرافیایی و نظام موقع. حسنمرضائیان 

. انتشارات نویسنده: اراك :ویراست دوم( .1388. انتشارات نویسنده: اراك .و اپیدمیولوژي عمومی

1391(  

: اراك :ست دومویرا( .1388. انتشارات نویسنده: اراك .اپیدمیولوژي خودکشی. حسنمرضائیان 

  )1391. انتشارات نویسنده

. انتشارات آثار سبحان: تهران. پژوهش در آموزش بهداشت. حسنمرضائیان . ... شریفی راد، غالمرضا

1388.  

  

  :ترجمه شده بکت. 10

: اراك. ایی براي متخصصین مراقبت هاي بهداشتی دست نامه: ارزشیابی نقادانه. حسنمرضائیان 

  )1388. انتشارات نویسنده: اراك :چاپ دوم( .1387. انتشارات نویسنده

: اراك :چاپ دوم( .1387. انتشارات نویسنده: راكا. اپیدمیولوژي به زبان ساده. حسنمرضائیان  

  )1388. انتشارات نویسنده

راهنماي کاربردي براي جوامع و کارکنان (روستاهاي سالم . و همکاران رضائیان م. طباطبایی س ض

  .1385. انتشارات خلوص: نتهرا. )بهداشت

  

  هاي سردبیري  فعالیت. 11

    1/1/1397از  Journal of Suicide Preventionسردبیر مجله علمی پژوهشی بنیانگذار و 

    1/4/1387از  شگاه علوم پزشکی رفسنجاننداسردبیر مجله علمی پژوهشی 

  World Association of Medical Editors (WAME)عضو انجمن سردبیران پزشکی دنیا 

 Journal of Occupational Health and Epidemiology (JOHE) یهعضو هیئت تحریریه نشر 

  

 

  داوري مقاالت . 12

  Burns داوري مقاالت نشریه بین المللی

  World Journal of Emergency Medicine داوري مقاالت نشریه بین المللی

  American Journal of Preventive Medicine داوري مقاالت نشریه بین المللی



 ٣٩

 International Journal of High Risk Behaviors and داوري مقاالت نشریه بین المللی

Addiction  

  Journal of  Religion and Health داوري مقاالت نشریه بین المللی

  Suicidology Online (SOL) داوري مقاالت نشریه بین المللی

  Medical Journal of The Islamic Republic of Iran ین المللیداوري مقاالت نشریه ب

 BMC Public Health داوري مقاالت نشریه بین المللی

 Psychiatry Research داوري مقاالت نشریه بین المللی

 International Journal of Health Policy and Management داوري مقاالت نشریه بین المللی

 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences ریه بین المللیداوري مقاالت نش

 Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology داوري مقاالت نشریه بین المللی

     International Journal for Equity in Health داوري مقاالت نشریه بین المللی

    Crisis داوري مقاالت نشریه بین المللی

    Journal of Research in Medical Sciences داوري مقاالت نشریه بین المللی

 Acta Biochimica Polonica داوري مقاالت نشریه بین المللی

  Journal of Education and Health Promotion داوري مقاالت نشریه بین المللی

 International Journal of Dental Hygiene داوري مقاالت نشریه بین المللی

   Journal of  Epidemiology Community Health داوري مقاالت نشریه بین المللی

 Health and Place داوري مقاالت نشریه بین المللی

   Journal of  Public Health داوري مقاالت نشریه بین المللی

  Recent Patents on Biomedical Engineering داوري مقاالت نشریه بین المللی

  Neurosciences داوري مقاالت نشریه بین المللی

  Saudi Medical Journal داوري مقاالت نشریه بین المللی

 Journal of Injury and Violence Research (JIVR) داوري مقاالت نشریه بین المللی

 Journal of Occupational Health and Epidemiology (JOHE) داوري مقاالت نشریه بین المللی

 International Journal of Dental Hygiene داوري مقاالت نشریه بین المللی

 Iranian Journal of Public Health داوري مقاالت نشریه بین المللی

   علمی اپیدمیولوژي ایران داوري مقاالت نشریه

  علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علمی پژوهشی داوري مقاالت نشریه

  اردبیلعلوم پزشکی  دانشگاه علمی پژوهشی مقاالت نشریهداوري 

  جهرمعلوم پزشکی  دانشگاه علمی پژوهشی داوري مقاالت نشریه

  حیات علمی پژوهشی داوري مقاالت نشریه

  شهرکردعلوم پزشکی  دانشگاه علمی پژوهشی داوري مقاالت نشریه

  ایالمعلوم پزشکی  دانشگاه علمی پژوهشی داوري مقاالت نشریه

  نظام سالمت یقاتتحق علمی پژوهشی اوري مقاالت نشریهد

  پزشکیشور دان علمی پژوهشی داوري مقاالت نشریه



 ۴٠

  پژوهش و سالمت یمجله تخصصداوري مقاالت 

  توسعهو  بهداشت یمجله تخصصداوري مقاالت 

  بابلعلوم پزشکی  دانشگاه علمی پژوهشی داوري مقاالت نشریه

 شت و ارتقاء سالمتفصلنامه آموزش بهداداوري مقاالت 

  

  

  عالئق پژوهشی. 13

  اپیدمیولوژي خودکشی

  اپیدمیولوژي بالیاي طبیعی

  هاي نظامی اپیدمیولوژي جنگ و درگیري

  اپیدمیولوژي فقر

   کشی اپیدمیولوژي آدم

  نشینی اپیدمیولوژي مهاجرت و حاشیه

   :جغرافیایی با تاکید برمطالعات اپیدمیولوژي 

 ایی از میزانهاي ابتال و میرایی هاي توزیع جغرافی تهیه نقشه)Disease mapping( ،  

  بررسی تجمع موارد بیماري)Disease clustering( ،  

 هاي بومشناسی  و تجزیه و تحلیل)Ecological analysis.(  

  ناج(کاربرد نظامهاي اطالعات جغرافیایی( Geographical Information Systems (GISs) 

  .افیاییجغر ر مطالعات اپیدمیولوژیکد

  اجم( یاب جهانی موقعیتکاربرد نظام( Global Positioning Systems (GPS) ر مطالعات د

  .جغرافیایی اپیدمیولوژیک

  نکات فنی در سردبیري مجالت علمی

  

  پژوهشی رتبه هاي. 14

  1396پژوهشگر برتر در استان کرمان در سال 

  1396دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال  یدهپژوهشگر برگز

  1392در سال  علوم پزشکی رفسنجان دانشگاهپژوهشگر برگزیده 

  1391در سال  علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه برترپژوهشگر 

  1390در سال  علوم پزشکی رفسنجان دانشگاهپژوهشگر برگزیده 



 ۴١

  1389در سال ده توسط معاونت پژوهشی وزارت بهداشت پژوهشگر دانشگاهی برگزی

  1389در سال  علوم پزشکی رفسنجان دانشگاهپژوهشگر برگزیده 

  1388در استان کرمان در سال  پژوهشگر برتر

  1388در استان کرمان در سال  پژوهشگر تقدیرشده

  1388در سال  علوم پزشکی رفسنجان دانشگاهپژوهشگر برگزیده 

ر د(در همایش تقدیر از برگزیدگان فعاالن حوزه سالمت کشور در سی سال اخیر پژوهشگر تقدیرشده 

  )1387سال 

  1387در استان کرمان در سال  تقدیرشدهپژوهشگر 

  1387در سال  علوم پزشکی رفسنجان دانشگاهپژوهشگر برگزیده 

  1386در استان کرمان در سال  تقدیرشدهپژوهشگر 

  1386در سال  علوم پزشکی رفسنجان دانشگاهپژوهشگر برگزیده 

  1385سال در  علوم پزشکی رفسنجان دانشگاهپژوهشگر برگزیده 





  هاي آموزشی برگزاري کارگاه. 15

   )بندي سوءرفتارهاي پژوهشی آشنایی با طبقه(نویسی پیشرفته  مقاله یکارگاه آموزش برگزاري

   )آشنایی با بیانیه پریزما(نویسی پیشرفته  مقاله یکارگاه آموزش برگزاري

   )تروبآشنایی با بیانیه اس(نویسی پیشرفته  مقاله یکارگاه آموزش برگزاري

   )آشنایی با بیانیه کانسورت( نویسی پیشرفته مقاله یکارگاه آموزش برگزاري

   )آشنایی با بیانیه استارد(نویسی پیشرفته  مقاله یکارگاه آموزش برگزاري

   )آشنایی با مقاالت غیرپژوهشی(نویسی پیشرفته  مقاله یکارگاه آموزش برگزاري

   روش تحقیق یکارگاه آموزش برگزاري

   روش تحقیق در نظام بهداشتی یکارگاه آموزش ريبرگزا

   نویسی مقاله یکارگاه آموزش برگزاري

  ارزشیابی نقادانه  یکارگاه آموزش برگزاري

   داوري مقاالت یآموزشکارگاه  برگزاري

   هاي پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع دانشکده یکارگاه آموزش برگزاري

   SPSSافزار آماري  رممقدماتی کار با ن کارگاه آموزش برگزاري

 هاي پژوهشی مورد نیاز پزشکان عمومی فعالیتکارگاه  برگزاري

   کاربردهاي اپیدمیولوژي براي متخصصین بالینی یکارگاه آموزش برگزاري

  



 ۴٢

  

  اجراییعلمی و هاي  مسئولیت. 16

  20/8/1397رفسنجان  یدانشگاه علوم پزشک دانشکده بهداشت یسرئ

  1/5/1396ر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رئیس مرکز تحقیقات محیط کا

   1/10/1393 شگاه علوم پزشکی رفسنجانندامدیر گروه اپیدمیولوژي 

  عضو هیات موسس جمعیت علمی پیشگیري از خودکشی 

  هاي تنفسی  شبکه ملی تحقیقات بیماري شوراي راهبرديعضو 

  ها یبعضو گروه مشاوران سازمان جهانی بهداشت پیرامون دالیل خارجی و آس

  30/6/1393تا  21/12/1390عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته اپیدمیولوژي از 

  30/6/1393تا 14/5/1388از  شگاه علوم پزشکی رفسنجانندادانشکده پزشکی رئیس 

  1392ط کار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال رئیس مرکز تحقیقات محی

     17/2/1392تا   21/12/1390دمیولوژي از دبیر آزمون هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته اپی

    31/3/1387تا   1/9/1385از  شگاه علوم پزشکی رفسنجانندامدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی 

     1386هاي متوالی قبل از سال  در دوره شگاه علوم پزشکی رفسنجانندامدیر گروه پزشکی اجتماعی 
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