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 :تدريسسوابق 

 ارشدکارشناسي در مقاطع کارداني، کارشناسي و و تدریس  1913از سال عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار  .1

 های مختلف کار آزمایي بالیني در زمینه پایان نامه  91مشاور بیش از  .2

 .دانشگاه علوم پزشکي سبزوار برای اعضای هیات علمي، کارکنان و دانشجویان  روش تحقیقکارگاه  21قریب به تدریس در .9

 ساير سوابق اجرايی:

 دانشگاه سبزوار،گناباد و بجنورد دبیر هیات امنای  .1

 تا کنون 32مدیر گروه آمار و اپیدمیولوژی از سال  .2

 سال 6عضو کمیته اخالق دانشگاه بیش از  .9

 عضو شوراهای پژوهشي دانشگاه، دانشکده و کمیته تحقیقات دانشجویي .4

 شجویانکمیته انضباطي بدوی دانعضو  .1

6.  ...................... 

 

 

 طرح های تحقیقاتی:

 طرح تحقیقاتی 111مکاری در قريب به ه

 

 

 

 

 مقاالت انتشار يافته:

 مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلي به زبان فارسي  1جدول شماره 

 سوابق حرفه ای
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 های بالینیای و کاربرد آن در کارآزماییروشهای گروهی دنباله: عنوان مقاله 

 ISC، علمی پژوهشی 11بهبود سال ششم شماره اول، بهار  :عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 کاظم نژاد،سهراب وند، رخشانی :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1811 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

                                                                                                                        ساااااااایرمواردنااامااه بااه سااااااردبیر متاااآنااالیز  مروري نمااایااه شاااااااده  گزارش موارد نااادر  مقااالااه تيقیقي 

 1.2=0.4*3:امتیاز

 1812وضعیت فشار خون در جمعیت شهری سبزوار در سال : عنوان مقاله 

 

 ISC، 2، شماره 4علمی پژوهشی رفسنجان، جلد  :عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 پژهان، نجار، حیدری، حاجی زاده، رخشانی :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1814بهار  :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

                                                                                                                        ساااااااایرمواردنااامااه بااه سااااااردبیر متاااآنااالیز  مروري نمااایااه شاااااااده  گزارش موارد نااادر  مقااالااه تيقیقي 

 0.9=0.3*3:امتیاز

 تاثیر آتروپین،هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان:  عنوان مقاله 

 

 chemical،14،شماره6گرگان، سالعلمی پژوهشی : مجلهعنوان ، شماره و ایندكس 

 ، رخشانیمرتضوی: اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت
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 1814: سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

                                                                                                                        ساااااااایرمواردنااامااه بااه سااااااردبیر متاااآنااالیز  مروري نمااایااه شاااااااده  گزارش موارد نااادر  مقااالااه تيقیقي

 1.925=0.55*3.5:امتیاز

 بارداری، جنسیت و ارتباط آن با کیفیت روابط زناشویی:  عنوان مقاله 

 

 ISCبارداری و زایمان علمی پژوهشی زنان، : عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 بلوریان، رخشانی: اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1811: سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

                                                                                                                        ساااااااایرمواردنااامااه بااه سااااااردبیر متاااآنااالیز  مروري نمااایااه شاااااااده  گزارش موارد نااادر  مقااالااه تيقیقي 

 1.65=55.*3:امتیاز

بررسی تاثیر استراتژیهای یادگیری زبان انگلیسی بر کاهش اضطراب آزمون در دانشجویان دانشکده : عنوان مقاله 

 رعلوم پزشکی سبزوا

 

 ISC 4، شماره 18علمی پژوهشی دانشگاه سبزوار، دوره  :عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 شموسی، کوشان، رخشانی :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1811زمستان  :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 
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                                                                                                                        ساااااااایرمواردنااامااه بااه سااااااردبیر متاااآنااالیز  مروري نمااایااه شاااااااده  گزارش موارد نااادر  مقااالااه تيقیقي 

 1.2=0.4*3:امتیاز

 استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: عنوان مقاله 

 

 ISC ،4،شماره 11علمی پژوهشی دانشگاه سبزوار، دوره :و ایندكس مجله عنوان ، شماره

 راد، خلیلی، رخشانی:اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1811زمستان :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

                                                                                                                        ساااااااایرمواردنااامااه بااه سااااااردبیر متاااآنااالیز  مروري نمااایااه شاااااااده  گزارش موارد نااادر  مقااالااه تيقیقي 

 1.2=0.4*3:امتیاز

اثر عصااره آبی وهیدروالکلی ساا ه هوایی گیاه شاوید بر تشانجاش ناشی از تزریت پنتیلن تترازول در : عنوان مقاله 

 موش سوری نر

 ISC, EBSCO، 11علمی پزوهشی رفسنجان،دوره  :عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 زاده،رخشانیميمدزاده،پژهان، میرنجفی :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 11فروردینواردیبهشت  :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

                                                                                                                        ساااااااایرمواردنااامااه بااه سااااااردبیر متاااآنااالیز  مروري نمااایااه شاااااااده  گزارش موارد نااادر  مقااالااه تيقیقي 

 1.05=0.35*3:امتیاز

 بر روی عالئم پیش  اعدگی 8-بررسی تاثیر اسیدهای چرب امگا: عنوان مقاله 
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 scopus،  82، شماره 11علمی پژوهشی زنان مامایی و نازایی ایران، دوره :كس مجلهعنوان ، شماره و ایند

 توفیقیان،کوشکی، رخشانی :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1811:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

                                                                                                                        ساااااااایرمواردنااامااه بااه سااااااردبیر متاااآنااالیز  مروري نمااایااه شاااااااده  گزارش موارد نااادر  مقااالااه تيقیقي 

 1.6=0.4*4:امتیاز

تيلیل تجمع و تجمع توام فامیلی و همبساتگی درون فردی نزدی  بینی و چهار فنوتی  آساتیگماتیسم : عنوان مقاله 

 مطالعه چشم تهران: رطیمبتنی بر ی  مدل ش

 

 ISC، 1، شماره21علمی پژوهشی دانشگاه سبزوار، دوره :عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 رخشانی،ميمد،زراعتی،نوری، هاشمی، فتوحی :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1812:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

                                                                                                                        ساااااااایرمواردنااامااه بااه سااااااردبیر متاااآنااالیز  مروري نمااایااه شاااااااده  گزارش موارد نااادر  مقااالااه تيقیقي 

 1.5=0.5*3:امتیاز

گیری ارتفاع رحم در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان برآورد سن حاملگی جنین بوسیله اندازه: عنوان مقاله 

 11مبینی سبزوار در سال 

 

 4،شماره11اسرار سبزوار، سال علمی ترویجی :عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 ، رخشانیمرتضوی :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت
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 1812:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

                                                                                                                        ساااااااایرمواردنااامااه بااه سااااااردبیر متاااآنااالیز  مروري نمااایااه شاااااااده  د نااادر گزارش موار مقااالااه تيقیقي 

 1.65=0.55*3:امتیاز

 

 بیماران تيت همودیالیزسازی بنسون بر افسردگی تأثیر آرام: عنوان مقاله 

 

 scopus، ۱۴-۹۱( :۸) ۴۱ ;۴۹۳۱. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل: عنوان ، شماره و ایندكس مجله

ميمد رضا شگرفی  ،علی مهدوی ،هاجر صاد ی ، *نرجس حشمتی فر: اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 ميمدحسن رخشانی ،نخعی

 1814:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 1.2=0.4*3:امتیاز

بررساای وضااعیت فعالیت فیزیکی افراد پیش دیابتی شااهر ساابزوار بر اسااا  سااازه های الگوی : عنوان مقاله 

 1814فرانظری سال 

 

 ISC, EBSCO،  ۸۸-۱۹( :۹) ۱ ;۴۹۳۱. فصلنامه پرستاری دیابت : عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 ميمد حسن رخشانی ، معصومه هاشمیان ، مریم ميمدی ،زهرا پرهیزگار: اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت
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 1811:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 1.05=0.35*3:امتیاز

 :  عنوان مقاله 

 ICUنقش مصرف مکمل پروبیوتی  در کاهش نفخ شکم بیماران سکته مغزی بستری در 

 ISC( ۸۸۸-۸۴۸: (۱) ۱ ;۴۹۳۱ریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، نش: عنوان ، شماره و ایندكس مجله

ميمد حسن  ،علیرضا رحمانی ،فرموسای الرضا تدین ،  *ساارا جهانگیری: اساامي نویساندگان به ترتیب اولویت

 رخشانی

 1811:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                        

 1.05=0.35*3:امتیاز

 بررسی شیوع سوءرفتار و عوامل مرتبط با آن در زنان سالمند: عنوان مقاله 

 

 

-۳۴۱( :۳۳۱) ۴۲ ;۳۱۳۱. مجلهه دانشههههههمهاه کلوم زنشهههههه   مازندران : اینادكس مجلاهعنوان ، شاااااامااره و 

۳۱۴scopus 
 رخشان  حسن محمد ،کیقبادی فرزانه ، حسین  مقدم وحیده ،کیقبادی فريبا: اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&ppup=&auth=%DA%A9%DB%8C%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&ppup=&auth=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&ppup=&auth=%DA%A9%DB%8C%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&ppup=&auth=%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 1818:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                      

 1.4=0.35*4:امتیاز

 به چهره روش و دیداری مفهومی های نقشه با بستری روند آشاناسازی برنامه تأثیر ی مقایساه: عنوان مقاله 

 کودکان اضطراب و تر  میزان بر چهره

 

کودکان در  یمجله پرستار-۱۱-۹۸( :۱) ۴ ;۴۹۳۱. کودکان یمجله پرستار: عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 Directory of Research Journals Indexing(DRJI)شود یم هیحال حاضر در  نما

 یميسن اصغر دیس ،یجواد گنجلو ، ميمدحسان رخشان ،یشاهربانو طالب: اساامي نویساندگان به ترتیب اولویت

 نکاح

 1814:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 0.7=0.35*2:امتیاز

 عروق کرونر یوگرافیتيت آنژ مارانیشده بر درد و اضطراب ب تیهدا رتجّسمیتأث یبررس: عنوان مقاله 

 

 ISC -۸۴۸-۱۳۸( :۸) ۱ ;۴۹۳۹. فصلنامه طب مکمل: مجلهعنوان ، شماره و ایندكس 

ميدثه  ،یفر ، ميمد حسااان رخشاااان نیالرضاااا تد یموسااا ،یفوج رایسااام: اساااامي نویساااندگان به ترتیب اولویت

 ميسن پور

http://jpen.ir/article-1-77-fa.pdf
http://jpen.ir/article-1-77-fa.pdf
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 1818:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 1.05=0.35*3:امتیاز

علوم بررسي عوامل موثر بر حضور در كال  هاي در  نظري از دیدگاه دانشجویان دانشگاه :  عنوان مقاله

 پزشكي سبزوار

شماره  ,  11دوره  ,  1812تابستان :   گام هاي توسعه در آموزش پزشكي : عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 81ISCتا صفيه  28از صفيه  ; 2

, خسااروآبادي علي اصااغر, فرزادمنش الهام, دولتي مریم*, آزموده الهام: اسااامي نویسااندگان به ترتیب اولویت

 رخشاني ميمدحسن

 1812:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 0.9=0.3*3:امتیاز

میزان اثر بخش بودن آموزش زبان انگلیسااااای در مقطع کارشاااااناسااااای از دیدگاه دانشاااااجویان و : عنوان مقاله 

 ی پرستاری و ماماییالتيصیالن رشتهفارغ

 

 ۴۳ISC-۴۸( :۱) ۹ ;۴۹۸۳. جله توسعه آموزش در علوم پزشكيم: عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 شموسی، رخشانی راد،: اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1811:سال انتشار مجله 
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 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 1.2=0.4*3:امتیاز

و حرفه در پرستاران شاغل دانشگاه علوم  تیبا تناسب شخص یکار یزندگ تیفیارتباط ک یبررس: عنوان مقاله 

 1812سبزوار در سال  یپزشک

 

 181-126، صفيه 1811 وری، مرداد و شهر8، شماره 28، دوره 11مقاله : عنوان ، شماره و ایندكس مجله

؛ ميمد  8؛ميمدحساانرخشااانی 2زاده ؛عباسااعبا 1پورميدثه ميساان: اسااامي نویسااندگان به ترتیب اولویت

 1  یموسو سولمازدهی؛ س 4مرغیبیصاد 

 1811:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 0.9=0.3*3:امتیاز

 تیّ فیبر ک جیرا روشاورم با یخود مرا بت یآموزش بر اسا  الگو ریتأث یا سهیمقا یبررس: عنوان مقاله 

نوع دو  یابتید مارانیب یزندگ  

آذر و دی ماه /1شااااماره / 22مجله دانشااااگاه علوم پزشااااکی ساااابزوار دوره : عنوان ، شااااماره و ایندكس مجله

1814 ،ISC 

، ميمد حسااان  8عبدالقادرعصااااررودی،  1*جوادگنجلو ، زهرا طالبی : اساااامي نویساااندگان به ترتیب اولویت

 4 2رخشانی 

 :سال انتشار مجله 
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 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                        

 1.05=0.35*3:امتیاز

 تأثیر به کارگیری مدل مرا بت مشارکتی بر کیفیّت خواب بیماران مبتال به نارسایی  لبی: عنوان مقاله 

 

خرداد و تیرماه /2شاااماره /22مجله دانشاااگاه علوم پزشاااکی سااابزوار دوره : كس مجلهعنوان ، شاااماره و ایند

1814، ISC 

، لعیا  8، سارا امینی  *2، مهدی گل افروز ، هاجر صاد ی  1سمیه نیری : اساامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 6 1، ميمد حسن رخشانی  4ضرابی 

 1814:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 0.75=0.25*3:امتیاز

 تمریناش پیالتس بر عّزش نفس دانشجویان دختر پرستاریبررسی تأثیر : عنوان مقاله 

 

مرداد و شهریور ماه /8شماره /22مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دوره : عنوان ، شماره و ایندكس مجله

1814، ISC 

سایده اکرم حسینی ، مهدی گل افروزشهری  ، هاجر صاد ی ، ميمدحسن : اساامي نویساندگان به ترتیب اولویت

 ، اعظم برآبادی رخشانی 
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 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 0.9=0.3*3:امتیاز

 تأثیّر مکّمل الکارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب بیماران تيت درمان با همودیالیز: عنوان مقاله 

 

مرداد و شهریور ماه /8شماره /22مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دوره : عنوان ، شماره و ایندكس مجله

1814، ISC 

 زهرا استاجی ، بهمن جعفری  ، ميمدحسن رخشانی  مریم حاتمی: اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                        

 1.05=0.35*3:امتیاز

پا پس از عمل تأثیرکیسااااهی یخ بر شاااادش درد ناشاااای از کشاااایدن بخیههای ميل برداشاااات ورید : عنوان مقاله 

 جراحی  لب

 

و  نیفرورد/6شاااااماره /22سااااابزوار دوره  یمجله دانشاااااگاه علوم پزشاااااک: عنوان ، شاااااماره و ایندكس مجله

 ISC ،1814ماه  بهشتیارد



14 

 

مصااطفی راد ، ميمد عباساای تشاانیزی  ، امیر نماینده جورابحی ، ميمد : اسااامي نویسااندگان به ترتیب اولویت

 حسن رخشانی 

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 1.05=0.35*3:امتیاز

ه ارساااایی كلینبه  الیانمت جسااامی بیماران مبتالتأثیر گروه حمایتی همتایان بر ارتقای ساااط  سااا: عنوان مقاله 

 زتيت درمان با همودیالی

 

 ،18بهمن و اسفند/ 6شماره/21مجله دانشاگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره : عنوان ، شاماره و ایندكس مجله

ISC 

حسااان ميمد یالنی  ، مجدید  مریمل  خواهی  ، مهدی جعفرزاده ،اکرم م: اساااامي نویساااندگان به ترتیب اولویت

 رخشانی 

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 1.05=0.35*3:امتیاز

 تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودو  بر کنترل اضطراب بیماران سکته  لبی: عنوان مقاله 

 

 ISC ،18، بهمن و اسفند 6، شماره 21علوم پزشکی سبزوار، دوره : عنوان ، شماره و ایندكس مجله
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 گنجلو،میربستگان، نجفی، رخشانی: ترتیب اولویت اسامي نویسندگان به

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                        

 1.05=0.35*3:امتیاز

معمولی در مناطت ی فاضااااالب بیمارسااااتانی توسااااط گیاهان وتیوار و نی رمقایسااااه تصاااافیه پ ی: عنوان مقاله 

 یرمسیرگ

 

 ISC ،18 یو د، آذر 1، شماره 21سبزوار، دوره  یعلوم پزشک: عنوان ، شماره و ایندكس مجله

ی  ، ابوالفضااال نوچهریان ، فاطمه دارینمهران عیوض زاده ، ابراهیم م: اولویت اساااامي نویساااندگان به ترتیب

 ینرخشا نی ثاوی  ، احمد اله آبادی ،ایوب رستگار ، ميمد حسنرحما

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                        

 0.75=0.25*3:امتیاز

 یسبزوار با رشته پرستار یپرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشک تیّ تناسب شخص: عنوان مقاله 

 

-141، صفيه 1818 ی، آذر و د1، شاماره 21دوره علوم پزشاکی سابزوار،: عنوان ، شاماره و ایندكس مجله

111، ISC  
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؛ عبا   یبرهان بای؛ فر ی؛ ميمدحساان رخشااان  یسااولماز موسااو دهیساا: اسااامي نویسااندگان به ترتیب اولویت

 عبا  زاده ؛ ميدثه ميسن پور

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

 0.9=0.3*3:امتیاز                         

 سالمندان ییاحسا  تنها زانیبر م یگروه ییگوخاطره ریتأث: عنوان مقاله 

 

، صااافيه 1818، مهر و آبان 4، شاااماره 21دوره علوم پزشاااکی سااابزوار، : عنوان ، شاااماره و ایندكس مجله

161-111، ISC 

 ی؛ ميمدحسن رخشان ی؛ احمد دلبر  یمالشاه نبیميسن کوشان ؛ ز: اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 1.05=0.35*3:امتیاز

 

 سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران منمن قلب تأثیر روش آرام: عنوان مقاله 
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، صفيه 1818 وری، مرداد و شهر8، شماره 21دوره علوم پزشکی سبزوار، : عنوان ، شماره و ایندكس مجله

412-411 ، ISC 

ی  ، سااید مرتضاای نرخشااان کوشااان ، ميمدحساا نرویا اکبرزاده ، ميساا: اسااامي نویسااندگان به ترتیب اولویت

 ی  نهاشمی 

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 1.05=0.35*3:امتیاز

 در انسان یمنیا ستمیس یفاکتورها زانیبر م می رآن کر یآوا دنیشن ریتأث: عنوان مقاله 

 

، 1818 بهشااتیو ارد نی، فرورد1، شااماره 21دوره علوم پزشااکی ساابزوار، : عنوان ، شااماره و ایندكس مجله

 ISC ،61-18صفيه 

ر ، مصااطفي عباسااي  ، خدیجه ميمدي  ، السااانروان اكبر پژهان ، حساا: اسااامي نویسااندگان به ترتیب اولویت

 یا ، رحیم گل ميمدي نجواد حداد ي ،نرخشا نسب  ، ميمد حسنجواد مهدوي 

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 0.6=0.2*3:امتیاز
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 مارسااااتانیعروق کرونر در ب یوگرافیتيت آنژ مارانیبر اضااااطراب ب یسااااازآرام ریتاث یبررساااا: عنوان مقاله 

 1812سبزوار سال  یواسع

 

-611، صااافيه 1812، اسااافند 1، شاااماره 21دوره علوم پزشاااکی سااابزوار،: عنوان ، شاااماره و ایندكس مجله

611، ISC 

مو  الرضاااا تدین فر ، سااامیرا فوجی ميدثه ميساااندور ، ميمد حسااان : اساااامي نویساااندگان به ترتیب اولویت

 رخشانی 

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

 :امتیاز                                                                                                                       

3*0.35=1.05 

شده  ینوزادان نار  بساتر یتنفسا ساتر یدانواع ساورفکتانت در درمان  ینیاثراش بال ساهیمقا: عنوان مقاله 

 11-1811 یهانوزادن شهرستان سبزوار در سال ژهیو یهادر بخش مرا بت

 

-181، صاافيه 1812، اساافند 1، شااماره 21دوره علوم پزشااکی ساابزوار، : عنوان ، شااماره و ایندكس مجله

146، ISC 

 نفایی فرد ، ميمدحسااوژاد ، میترا الداغی ، عصاامت نهاشاامیان  نساارین: اسااامي نویسااندگان به ترتیب اولویت

 نیحسی الی  ، بی بی لینرخشا

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 



19 

 

                                                                                                                       

 0.9=0.3*3:امتیاز

 یبر کنترل درد پس از عمل آپاندکتوم یماساژ بازتاب ریتأث یبررس: عنوان مقاله 

 

، صااافيه 1812، اسااافند 1، شاااماره 21دوره مجله علوم پزشاااکی سااابزوار، : عنوان ، شاااماره و ایندكس مجله

616-111، ISC 

فر ؛  نیالرضااااا تد یزاده ؛ موساااا لیخورسااااند وک ی؛ عل  یسااااارا باغان: اسااااامي نویسااااندگان به ترتیب اولویت

 یاسد ی؛ مهد یميمدحسن رخشان

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

 :امتیاز                                                                                                                       

3*0.35=1.05 

 انون آزاد بودن گردش به  تیعدم رعا در یابهداشاااات حرفه یاز منظر مهندساااا Cost Benefit: عنوان مقاله 

 شهر سالم  ییرفتار یآن در معمار ریها توسط رانندگان و تأثراست در تقاطع

 

، صااافيه 1812و بهمن  ی، د4، شاااماره 21دوره علوم پزشاااکی سااابزوار، : عنوان ، شاااماره و ایندكس مجله

411-468، ISC 

 آبادی، رخشانی، باغخیراتیحکمت شعار،اله : اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 



20 

 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 1.2=0.4*3:امتیاز

  : عنوان مقاله 

شااهر ساابزوار در سااال  یساانّت یها ییدر شاااطران شاااغل در نانوا یعضااالن -یاختالالش اسااکلت ساا یر یابیارز

11 

 

-142، صفيه 1818 ی، آذر و د1، شماره 21دوره علوم پزشاکی سبزوار، : شاماره و ایندكس مجلهعنوان ، 

111، ISC 

 احمدی، مهری، ملیيی، رخشانی، خمیرچی: اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 0.9=0.3*3:امتیاز

 -سااابزوار یشاااهرها یعموم یآب اساااتخرها ییگندزدا یهاو روش یکروبیم تیوضاااع یبررسااا: عنوان مقاله 

 نیجو

 

ق،دانشاااجویی 24-11، صااافيه 1814، زمساااتان 4، شاااماره 21دوره بیهت : عنوان ، شاااماره و ایندكس مجله

 بیهت

 یرمضااانعل ؛یميمدحساان رخشااان ؛ینیپور؛ فاطمه دار یتوساال یمرتضاا: اسااامي نویسااندگان به ترتیب اولویت

 یرچیخم
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 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 0.7=0.35*2:امتیاز

عروق  یوگرافی بل از آنژ مارانیدر ب  یولوژیزیف یشاااااااخ  ها یاضااااااطراب و برخ یابیارز: عنوان مقاالاه 

 کرونر

 

دانشاااجویی  ،21-22، صااافيه 1818، زمساااتان 8، شاااماره 11دوره بیهت، : عنوان ، شاااماره و ایندكس مجله

 بیهت

 ی،ميمد حسن رخشان 2فر نیتد الرضای،موس 1یفوج رایسم: اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 0.8=0.4*2:امتیاز

و  تیبا استفاده از سنگ دولوم یبه روش ج ب سطي 1 کدبالیح ف رنگ اس سامیمکان یبررسا: عنوان مقاله 

 یآب یاز ميلول ها تیزئول

 

  دانشجویی بیهت ،26-11، صفيه 1811 زیی، پا2، شماره 11دوره بیهت، : عنوان ، شماره و ایندكس مجله

؛ ميمد حساان  یسااا  نی؛ ميمد حساا یپنبه ا درضااای؛ حم* یریکاظم ام: اسااامي نویسااندگان به ترتیب اولویت

 یرخشان
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 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 0.8=0.4*2:امتیاز

سبزوار  یبه انجام پژوهش در دانشاگاه علوم پزشک انیدانشاجو شیعوامل مؤثر بر گرا یبررسا: عنوان مقاله 

 1181در سال 

 

  دانشجویی بیهت ،11-1، صفيه 1811 زیی، پا2، شماره 11دوره بیهت، : عنوان ، شماره و ایندكس مجله

د ؛ ميم ی؛ فاطمه کراب* ی؛ حساان ناعم ینیحساا دهی؛ سااع یکراب ساامانه: اسااامي نویسااندگان به ترتیب اولویت

 یحسن رخشان

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 0.6=0.3*2:امتیاز

 از یساابزوار و ارتباط آن با برخ یدانشااکده علوم پزشااک انیعّزش نفس دانشااجو زانیم یبررساا: عنوان مقاله 

 1814 – 11دوم  یلیسال تيص میدرن یشناخت تیّ جمع یهایژگیو

 

 دانشجویی بیهت ،16-1، صفيه 1811 زیی، پا2، شماره 11دوره بیهت، : عنوان ، شماره و ایندكس مجله
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؛ ميساااان کوشااااان ؛ ميمدحساااان  یجلمبادان ی؛ مصااااطف* ینوائ یمهد: اسااااامي نویسااااندگان به ترتیب اولویت

 یرخشان

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

                                                                                                                       

 0.7=0.35*2:امتیاز

ساابزوار  یدانشااکده علوم پز شااک انیواختالالش مرتبط با آن در دانشااجو ی اعدگ یالگو یبررساا: عنوان مقاله 

 1814-1811در سال 

 

 دانشجویی بیهت ،21-16، صفيه 1811 زیی، پا2، شماره 11دوره بیهت، : عنوان ، شماره و ایندكس مجله

؛  یرضاااا زاده ؛ فروغ السااااداش مرتضاااو دی؛ خورشااا* این یزدیمهناز ا: اساااامي نویساااندگان به ترتیب اولویت

 یميمدحسن رخشان

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

 :امتیاز                                                                                                                       

2*0.35=0.7 

موثر برآن در مراجعه  یواجتماع یوعوامل فرد  یابتید مارانیب یخودمرا بت تیوضاااع یبررسااا: عنوان مقاله 

 11شهرستان سبزوار در سال  ابتیکنندگان به مرکز د
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  دانشجویی بیهت ،11-14، صفيه 1811، بهار 1، شماره 11دوره  بیهت،: عنوان ، شماره و ایندكس مجله

؛  طهی؛ ميساان ح ی؛ زهره داورزن ی؛ اکرم  اساام* یمعصااومه جلمبادان: اسااامي نویسااندگان به ترتیب اولویت

 یميمد حسن رخشان

 :سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

 :امتیاز                                                                                                                       

2*0.30=0.6 

 چیست؟ p-value: عنوان مقاله 

 

 دانشجویی بیهت ،4و 8دانشجویی بیهت شماره  :عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 رخشانی:به ترتیب اولویتاسامي نویسندگان 

 18:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

                                                                                                                        ساااااااایرمواردنااامااه بااه سااااااردبیر متاااآنااالیز  مروري نمااایااه شاااااااده  گزارش موارد نااادر  مقااالااه تيقیقي 

 1.8=0.9*2:امتیاز

 1812بررسی میان شیوع سارکوسیس دردامهای ذی  شده در کشتارگاههای سبزوار درسال : عنوان مقاله 

 

 دانشجویی بیهت ،4و 8دانشجویی بیهت شماره   :عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 جعفریان،زنگویی، اله آبادی، رخشانی:اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت
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 1818:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

 0.7=0.35*2:امتیاز                                                                                                                       

بررسااااای سااااان متوساااااط بلوغ ومیزان شااااایوع بلوغ دیرر  وعوامل مرتبط با آن در دختران مقطع : عنوان مقاله 

 1812دبیرستان شهرستان سبزوار در سال 

 

 دانشجویی بیهت ،2و  1دانشجویی بیهت شماره  :عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 آبادی، هاشمیان، رخشانیآبادی، علیعلی:اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1814:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

 0.7=0.35*2:امتیاز                                                                                                                    

 1818های شهر سبزوار در سال بررسی وضعیت بهداشت نانوایی: عنوان مقاله 

 

 دانشجویی بیهت ،2و  1دانشجویی بیهت شماره  :عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 رباط جزی، خمیرچی،رخشانی :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1811:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 
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 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

 0.8=0.4*2:امتیاز                                                                                                               

 RULAبررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از صنایع تولید ماشینهای الکتریکی سنگین به روش : عنوان مقاله 

 

فصاالنامه علمی پژوهشاای کمیته تيقیقاش دانشااجویی دانشااگاه علوم پزشااکی :بیهت:عنوان ، شااماره و ایندكس مجله

 دانشجویی بیهت ،4و  8،شماره 16سبزوار،سال

 حسین زاده، حکمت شعار،رخشانی:اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1811:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

 0.8=0.4*2:امتیاز                                                                                                                       

بررساای کیفیت زندگی در دانشااجویان دانشااگاه علوم پزشااکی ساابزوار وبرخی عوامل موثر بر آن در : عنوان مقاله 

 11سال 

 

فصاالنامه علمی پژوهشاای کمیته تيقیقاش دانشااجویی دانشااگاه علوم پزشااکی :بیهت :عنوان ، شااماره و ایندكس مجله

 دانشجویی بیهت ،4و  8،شماره 16سبزوار،سال

 سلیمی،  راری،یعقوبی، رخشانی:یتاسامي نویسندگان به ترتیب اولو

 1811:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 
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 0.7=0.35*2:امتیاز                                                                                                                      

بررساااای ساااان بارداری در مادران مصاااارف کننده و غیر مصاااارف کننده مکملهای بارداری در زنان : عنوان مقاله 

 1811شتی درمانی سبزوار در سال مراجعه کننده به مراکز بهدا

 

فصاالنامه علمی پژوهشاای کمیته تيقیقاش دانشااجویی دانشااگاه علوم پزشااکی :بیهت:عنوان ، شااماره و ایندكس مجله

 دانشجویی بیهت ،4و  8،شماره 16سبزوار،سال

  لعه نویی، بهنامی نژاد، مسکنی، رخشانی، فاضل:اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1811:سال انتشار مجله 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

 0.6=0.30*2:امتیاز                                                                                                                 

زشاااکی ÷بررسااای الگو و شااادش دیسااامنوره در دانشاااجویان سااااکن در خوابگاههای دانشاااگاه علوم : عنوان مقاله 

 1811سبزوار در سال 

 

فصاالنامه علمی پژوهشاای کمیته تيقیقاش دانشااجویی دانشااگاه علوم پزشااکی :بیهت :عنوان ، شااماره و ایندكس مجله

 دانشجویی بیهت ،2و  1،شماره 11سبزوار،سال

 شریفان، اسماعیل زاده،یعقوبی فر، ميسن پور، رخشانی :سندگان به ترتیب اولویتاسامي نوی

 1811:سال انتشار مجله 

 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 
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 0.6=0.30*2:امتیاز                                                                                                                      

 

 تاثیر تجسم هدایت شده بر میزان اضطراب بیماران تيت عمل جراحی آپاندکتومی: عنوان مقاله 

 

 ISC،1812، ویژنامه 1، شماره21علوم پزشکی سبزوار، دوره  :عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 

 فر، ميبی، کوشان،رخشانیتدین :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1812:سال انتشار مجله 

 

 :نوع مقاله 

 سایرمواردنامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تيقیقي 

 1.05=0.35*3:امتیاز                                                                                                                 

 ICUتاثیر مصرف مکمل سین بیوتی  بر یبوست بیماران سکته مغزی بستری در : عنوان مقاله 

 

 scopus،1811، مرداد و شهریور111، شماره21نجان، دوره علوم پزشکی ز :عنوان ، شماره و ایندكس مجله

 فر،رخشانیجهانگیری، تدین:اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1811:سال انتشار مجله 
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 :نوع مقاله 

                                                                                                                        ساااااااایرمواردنااامااه بااه سااااااردبیر متاااآنااالیز  مروري نمااایااه شاااااااده  گزارش موارد نااادر  مقااالااه تيقیقي 

 1.6=0.4*4:امتیاز

 

 

 ( زبان خارجي)مربوط به مقاالت در نشريات معتبر بین المللي و داخلي به  2جدول شماره 

Title: Online EFL EDUCATION IN Iran: Attitudes and Possibilities 
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Authors :Shomoosi, Rakhshani 

Year of publication: 2003 

 

Short Case Report            Meta Analysis         Original Article Review Article

communication  EditorialOthers 

Index: علمی ترویجی 

IF: 

 

 1.65=0.55*3:امتیاز

Title: Prevalence of Chlamydia and mycoplasma gentitaliun in pregnant women of 

Sabzevar -Iran 

 

Journal , VOL,NO:Iranian journal OF Microbiology, VOL. 3, NO. 3 

Authors : Haghighi, Mohammadzadeh, Bahador, Fazel, Rakhshani, Majnooni 
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Year of publication:  

 

Short Case Report            Meta Analysis          Review Article      Original Article 

communication  Editorial Others 

 

Index: pubmed 

IF: 

 

 

 1.75=0.25*7:امتیاز

Title: Prevalence of  Cardiac arrhythmia disorders in patients with myocardial infarction 
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Year of publication: 2013 
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 1.05=0.35*3:امتیاز

Title: Comparison of the effects of marine omega-3 fatty Acids and ibuprofen on primary 
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Year of publication: 2013 
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Index: scopus 
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 1.6=0.4*4:امتیاز

Title: Analysis of familial aggregation in total,against-the-rule, with-the-rul and oblique 

astigmatism by conditional and marginal models in the Tehran Eye Study 

 

Journal ,VOL,NO:) Middle east African journal of ophthalmology,VOL. 19,NO. 4 
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Year of publication: 2012 
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Index: pubmed 
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 3.5=0.5*7:امتیاز
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Title: The Incidence of Low Birth Weight (LBW) and Small- forGestational Age (SGA) and 

its Related Factors in Neonates, Sabzevar, Iran 

Journal , VOL,NO:International Journal of Pediatrics (Supplement 6), Vol.2, N.4-2, Serial 

No.11, November 2014 

Authors : Nasrin Hashemian Nejad , Akbar Pejhan , Mohammad Hassan Rakhshani  , Bibi 

Leila Hoseini 

Year of publication: 2014 

 

Review Article      Original Article          Meta Analysis            Case Report            

Short communication                Editorial Others 

Index: scopus 

IF: 

   1.4=0.35*4:امتیاز

Title: Metoclopramide role in preventing ileus after cesarean, a clinical trial. 

 

-015-62. doi: 10.1007/s00228-2015 Jun;71(6):657 Eur J Clin Pharmacol.Journal , VOL,NO:

1845-8. Epub 2015 Apr 15. 

.Rad A ,Rakhshani MH ,Baghani R 1,Agah JAuthors :  

Year of publication: 2015 

 

Review Article      Original Article          Meta Analysis            Case Report            
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Index: ISI 

IF:2.7 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25877021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rad%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25877021
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  2.625=0.35*7.5 :امتیاز

Title: Assessment of neonatal mortality in the Neonatal Intensive Care Unit in Sabzevar 

City for the period of 2006–2013 

 

1499.–. 2015 Nov; 7(7): 1494Electron PhysicianJournal , VOL,NO: 

10.19082/1494  doi: Nov 20. Published online 2015 
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Year of publication: 2015 
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Index: pubmed 

IF: 

 

 امتیاز

7*0.4=2.8   

Title: The study of the effect of guided imagery on pain, anxiety and some other 

hemodynamic factors in patients undergoing coronary angiography. 

 

23. doi: -2015 May;21(2):119 Complement Ther Clin Pract.Journal , VOL,NO:

10.1016/j.ctcp.2015.02.001. Epub 2015 Feb 17. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4700895/
https://dx.doi.org/10.19082%2F1494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rakhshani%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26767103
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