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.18- 25، ص ص 1391، 1سال ھشتم، شماره  .مجله تحقیقات نظام سالمت. مروری بر انواع خودکشی از دیدگاه سالمت. رضائیان، م

نفس  ه بیمارستان نیکھای پاتولوژیک موارد کورتاژ تشخیصی بیماران مراجعه کننده ب فراوانی نمونه..... رضائیان، م. زارع رشکوئیه، ر
.411-415، ص ص 1391، 4سال یازدھم، شماره  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. رفسنجان

به آنفلوآنزای نوع    پیرامون پیشگیری از ابتالء  بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل یک بیمارستان دانشگاھی. و ھمکاران. رضائیان، م
H1N1  1-9، ص ص 1391، 3سال ھشتم، شماره  .یقات نظام سالمتمجله تحق. 1389در سال.

بررسی دانش، بینش و عملکرد پزشکان عمومی شھر رفسنجان نسبت به سیستم پژوھش سالمت و ارائه . و ھمکاران. رضائیان، م
.1- 10، ص ص 1391 ،2سال ھشتم، شماره . مجله تحقیقات نظام سالمت. ھا راھکارھایی به منظور افزایش دانش، بینش و عملکرد آن

تواند روش مناسبی برای جمع آوری اطالعات در تحقیقات  آیا مصاحبه تلفنی می. رضائیان، مراد غ، مصطفوی ف،  مودی م، شریفی
.1-11، ص ص 1391، 2سال ھشتم، شماره . مجله تحقیقات نظام سالمتبھداشتی باشد؟ 

مدیریت . ه با سیاستھای سنتی در چاپ مقاالت علمی در حوزه سالمتھای نوین در مقابل ای مابین سیاست مقایسه . رضائیان، م
.131-139، ص ص 1391، 1سال نھم، شماره  .اطالعات سالمت



یک مطالعه کوھورت : ھای زندگی متاثر از بیماری در مبتالیان به انفارکتوس میوکارد بررسی مھمترین جنبه .رضائیان، م. .... وزیری نژاد، ر
.219-230، ص ص 1391، 3سال یازدھم، شماره  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. زندگیتاریخی بر کیفیت 

سال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. ھای پزشكی پاسخگو در مقابل اجتماع مروری بر ابعاد گوناگون دانشكده . رضائیان، م
.159-172، ص ص 1391، 2یازدھم، شماره 

در مدل حیوانی سگ متعاقب ایجاد اینفارکشن  IP-10و    SDF-1αبررسی الگوی تغییرات سطح سرمی ...   . رضائیان، م. . ...غالبی، س ر
.93-102، ص ص 1391، 2سال یازدھم، شماره  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. تجربی میوکارد

دانشگاه علوم  پزشکی  بررسی نوع انگیزه یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان پزشکی و دندان .رضائیان، م. ھادوی، م. ھاشمی، ز
.1- 10، ص ص 1391، 1سال یازدھم، شماره  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. پزشکی رفسنجان

مقاالت در فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی  دومین خود ارزیابی روند چاپ. نژاد ر سالم ز، بشارت ف، ھادوی، م، وزیری. رضائیان، م
.1-10، ص ص 1391، 1سال یازدھم، شماره  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان.  1390-1386رفسنجان سال ھای 

سال  .مجله تحقیقات نظام سالمت. ھای مرتبط با سالمت ھای اخالقی در چرخه پژوھش مروری بر موازین و دستورالعمل. رضائیان، م
.1-13، ص ص 1390، 6ھفتم، شماره 

سال ھفتم، . مجله تحقیقات نظام سالمت. 1384بررسی اپیدمیولوژیک موارد خودکشی در استان ایالم در سال . و ھمکاران. رضائیان، م
.1-10، ص ص 1390، 6شماره 

ی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نسبت به دانشجویان پزشکی و دندانپزشک  بررسی دانش، بینش و عملکرد. و ھمکاران. رضائیان، م
.1-10، ص ص 1390، 6سال ھفتم، شماره . مجله تحقیقات نظام سالمت. پژوھش

ارتباط بین دیسمنوره اولیه با خطرزایمان زودرس خودبخودی در زنان نخست زای شھر . جمالی م، انصاری جابری ع. رضائیان، م. نگاھبان، ط
.37-43، ص ص  1390، بھمن 39شماره نازائی ایران، مجله زنان مامائی و . رفسنجان

بررسی انگیزه ھای انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم . فرنودی، م . رضائیان، م. زاده ز کاظمی
.279-288، ص ص 1390، 4سال دھم، شماره  .پزشکی رفسنجان

پیاپی ( 3سال ھشتم، شماره  .مدیریت اطالعات سالمت. ر مقاالت علمی در حوزه سالمتمدیریت بررسی، چاپ و انتشا . رضائیان، م
.412-421، ص ص 1390، پاییز )19

سال دھم،  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. ھا ھای مقابله با آن مشکالت مجالت محلی در حوزه سالمت و راه  . رضائیان، م
.215-224، ص ص 1390، 3شماره 

، 5سال سیزدھم، شماره . مجله تحقیقات علوم پزشكی زاھدان. اثر غرغره کتامین بر گلودرد پس از عمل جراحی. رضائیان م .وی مھاد
.12- 16، ص ص 1390

سال بیست و نھم، شماره  .مجله علمی سازمان نظام پزشكی جمھوری اسالمی ایران. نویسندگی در مجالت علوم پزشكی . رضائیان، م
.169-176، ص ص 1390، تابستان 2

ھای دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان در  مقایسه تحلیل استنادی پایان نامه. نژاد، م ولی. رضائیان مسالم ز، 
.191- 198. 11)2. (1390تابستان . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی. 1372- 86ھای  سال

ارزیابی درونی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی . نژاد ل ، اسدپور م، حیدرینژاد ر، اسماعیلی ع، سالم ز ، وزیریرضائیان م
.53-65، ص ص 1390نامه،  سال دھم، ویژه .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. رفسنجان

میزان اثربخشی مشارکت پزشکان آموزش دیده در بھبود کیفیت برنامه آموزشی کارورزی . رضائیان منژاد ر، سلطانی م، تقوی م م،  وزیری
سال  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. 1387بھداشت دانشجویان پزشکی در مراکز بھداشتی درمانی شھری رفسنجان 

.18- 82، ص ص 1390نامه،  دھم، ویژه

یفیت زندگی و رابطه آن با میزان استرس و روشھای مقابله با آن در بیماران مبتال به اختالل عروق ک . رضائیان، م. عبدالکریمی م. نوحی، ع
.127-137، ص ص 1390، 2سال دھم، شماره  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. کرونر

شو دھنده داخل کانال بر انتروکوکوس مقایسه اثر ضد میکروبی عصارۀ سیر با دو ماده شست . ، رضائیان، متشکری م. زاده، ز كاظمی
.3- 14، ص ص 1390، 1سال دھم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. یک مطالعۀ آزمایشگاھی: فکالیس

سال بیست و  .مجله علمی سازمان نظام پزشكی جمھوری اسالمی ایران. چگونه یک گزارش مورد را به رشته تحریر درآوریم . رضائیان، م
.438- 44، ص ص 1389، 4شتم، شماره ھ

مجله تحقیقات . آگاھی، نگرش و عملکرد استادان در خصوص مھارتھای ارتباطی موثر در آموزش. و ھمکاران. رضائیان، م. غ شریفی راد،
.1-9، ص ص 1389، 2سال ششم، شماره  .نظام سالمت



.مجله تحقیقات نظام سالمت. ستاوردھای دانشمندان علوم سالمتمروری بر تعارض در منافع در نگارش، بررسی و چاپ د  . رضائیان، م
.150-156، ص ص 1389، 1سال ششم، شماره 

شناخت برخی از عوامل خطر خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایالم و جھت عملکرد آن . و ھمکاران. غ شریفی راد،. رضائیان، م
.86- 94، ص ص 1389، 1سال ششم، شماره  .مجله تحقیقات نظام سالمت. ھا

بررسی تأثیر آموزش بھداشت به ھمسران زنان باردار در آگاھی، نگرش و كاھش سزارین ھای . و ھمکاران. رضائیان، م. غ شریفی راد،
.7-13، ص ص 1389، 1سال ششم، شماره  .مجله تحقیقات نظام سالمت. انتخابی

ی در دوران بارداری و پیامد ھای زایمانی در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه استنشاق دود سیگار محیط .... ، رضائیان، م .نگاھبان، ط
.281-292، ص ص 1389، 4سال نھم، شماره .  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. 1387نیک نفس رفسنجان در سال 

.1385تا 1376تحلیل مقاالت پاب مد در فاصله سال ھای تجزیه و : بررسی یك دھه سھم ایران در تحقیقات علوم پزشكی دنیا  . رضائیان، م
.260-269، ص ص 1389، 7شماره  .مدیریت اطالعات سالمت

مجله علمی دانشگاه . تدوین استراتژی ھای توسعه آموزش اخالق پزشکی در دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان . رضائیان، م .تابلی، ح
.197-212، ص ص 1389، 3سال نھم، شماره  .علوم پزشكی رفسنجان

مجله تحقیقات .ھایی برای مقابله حل علل ضعف در پژوھش ھای مرتبط با سالمت در كشورھای در حال توسعه و ارائه راه . رضائیان، م
.2-7، ص ص 1389، 2سال دوازدھم، شماره . علوم پزشكی زاھدان

- 134، ص ص 1389، 2سال نھم، شماره  .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان.مروری بر مرور ھمتایان سردبیری  . رضائیان، م
125.

آموزان پسر دوره متوسطه شھر  بر بھبود عملكرد والدین دانش Berneای  تأثیر آموزش تحلیل ارتباط محاوره. ... رضائیان م... پور م،  فتحی
.47-58، ص ص 1389، 1نھم، شماره سال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. رفسنجان

آگاھی و نگرش پزشكان و پرستاران و دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان در مورد توریسم ....  رضائیان، م. االسالم، ن شیخ
.25-30، ص ص 4، شماره 5، دوره 1388 .تخصصی اپیدمیولوژی ایران  مجله. 1386پزشكی در سال 

استان كرمان در  Cدر بیماران تاالسمی آلوده به ھپاتیت  Bبررسی وضعیت عفونت نھفته ھپاتیت . ... رضائیان م... آبادی م،  كاظمی عرب
.295-302، ص ص 1388، 4سال ھشتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. 1386سال 

مارش سلول ھای خونی پس از مواجھه كوتاه مدت با تغییرات سطح سرمی كورتیزول و ش. ... ، رضائیان م...مرتضوی سید محمدجواد، 
.63- 70، ص ص 1388، 4سال یازدھم، شماره . طبیب شرق. پودر رادیواكتیو توری ھای فانوس در موش ھای صحرایی نر

در سال  ارزیابی وضعیت تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان با استفاده از شاخص ھای تن سنجی. ... رضائیان مسالم ز، 
.215-226، ص ص 1388، 3سال ھشتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. 1386

بیوتیكی آن در بین پرسنل  بررسی فراوانی ناقلین بینی استافیلوكوك آرئوس و تعیین الگوی مقاومت آنتی....  رضائیان، م. االسالم، ن شیخ
، ص 1388، 1سال ھشتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. رفسنجان ابیطالب ابن ھای بالینی بیمارستان علی بخش

.27-36ص 

سال . مجله پزشكی ھرمزگان. ارتباط بین تعداد دفعات شیردھی در روز و رشد کودک در سال دوم تولد. ...رضائیان م، ... مسعودپور ن،
.187- 196، ص ص 1387، 3دوازدھم، شماره 

. 1380- 1385بررسی روند چاپ و كیفیت مقاالت نشریه علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله سالھای . ارانو ھمك رضائیان م
.217-226، ص ص 1387، 4سال ھفتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان

جویان دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان بررسی وضعیت فشار خون و ارتباط آن با شاخص ھای تن سنجی در دانش. رضائیان مسالم ز، 
.157-164، ص ص 1387، 3سال ھفتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. 1386سال 

گاما با بیماری دیابت نوع  -و اینترفرون 4- بررسی ارتباط بین پلیمرفیسمھای موجود در ژنھای اینترلوکین.... ، رضائیان م، ...دانشمندی س، 
.35- 41، ص ص 1387آبان سال   ، مھر و66شماره       دوره ھجدھم. علمی دانشگاه علوم پزشكی مازندرانمجله .2

تخصصی   مجله. ھای استان كرمان اپیدمیولوژی جغرافیایی مرگ ناشی از بیماریھای قلبی عروقی در شھرستان . و ھمكاران. رضائیان، م
.35- 41ص ، ص 1، شماره 4، دوره 1387 .اپیدمیولوژی ایران

مجله علمی . 1382تا  1375الگوی فصلی خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایالم طی سال ھای . شریفی راد، غ. رضائیان، م
.52-57، ص ص 1387، تابستان 2سال شانزدھم شماره . دانشگاه علوم پزشکی ایالم

ونه لیشمانیا ماژور تھیه شده در مناطق اندمیك لیشمانیوز پوستی بررسی پلی مورفیسم در ایزوله ھای گ.... ، رضائیان م، ...تشكری م، 
.21-30، ص ص 1387، 1سال ھفتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. ایران با استفاده از ماركرھای مایكروستالیت



شھرستان ) ع(حضرت علی بن ابیطالب  بررسی رضایتمندی مراجعین به اورژانس بیمارستان.... ، رضائیان م، ...طباطبایی س ض، 
.26-30، ص ص 1387، 70- 71شماره . طب و تزكیه. رفسنجان از خدمات كادر درمانی

بررسی استنادھای استفاده شده در پایان نامه ھای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال ... ، رضائیان مسالم ز، 
.36-43، ص ص 1386، 1سال چھارم، شماره . توسعه در آموزش پزشکیگام ھای . 1382تا پایان سال  1372

، 4، شماره )ویژه نامه(سال ششم . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. خودكشی در دین اسالم. و ھمکاران. رضائیان، م
.15- 22، ص ص 1386

، )ویژه نامه(سال ششم . گاه علوم پزشكی رفسنجانمجله علمی دانش. حفاظت محیط زیست در اسالم. رضائیان م، ...اسماعیلی ع، 
.55-60، ص ص 1386، 4شماره 

مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی . مروری بر اھمیت و اثرات روزه داری ماه مبارک رمضان در بیماران دیابتی. رضائیان م، ...سالم ز، 
.1-6، ص ص 1386، 4، شماره )ویژه نامه(سال ششم . رفسنجان

بررسی وضعیت تغذیه کودکان مھاجر افغانی ساکن در شھرستان شھریار با استفاده از شاخص توده بدن در . و ھمکاران. رضائیان، م
.23- 28، ص ص 1386، زمستان 1سال ھفتم شماره . پایش، فصلنامه پژوھشکده علوم بھداشتی جھاد دانشگاھی. 1384سال

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات . ه در پژوھش ھای مرتبط با سالمتمروری بر مھمترین نقشه ھای مورد استفاد. رضائیان، م
.72-78، ص ص 1386، پاییز 3سال یازدھم شماره  .بھداشتی درمانی قزوین

. مدل ھای خطی در پیش بینی وزن و قد نوزادان در ھنگام تولد بر اساس سطح فریتین سرم مادران باردار. رضائیان م، ...وزیری نژاد ر، 
، 1386، تابستان 2سال سی و یكم، شماره  .مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی شھید بھشتی. در پزشكی پژوھش
.123-128ص ص 

. دانش، بینش و عملکرد مردان بازنشسته شھرستان رفسنجان نسبت به پیشگیری از سرطان پروستات. و ھمکاران. رضائیان، م
.19- 26، ص ص 1385، زمستان 4سال داوزدھم شماره  .دانش افق

. 1379تعیین كننده ھای میزان باروری عمومی در جمعیت شھری و روستایی ایران در سال . سالم، ز. شیخ فتح الھی، م. رضائیان، م
.19-24، ص ص 1385، پاییز 3سال نھم شماره  .حکیم

.143-145، ص ص 1385، پاییز و زمستان 16ال ششم شماره س. پژوھش در آموزش. فرا تحلیل ھا: واژه نامه توصیفی آموزش. رضائیان، م

در سلول ھای كبدی كشت داده  BEST-5بررسی اثر استرس بر بیان ژن . و ھمکاران رضائیان محسن شاھی غ، جعفرزاده ع، حكیمی ح، 
- 202ص ص . 1385، پاییز )52پیاپی ( 4سال سیزدھم شماره . مجله دانشگاه علوم پزشكی كرمان. شده موش صحرایی و كلونینگ این ژن

195.

(فصلنامه روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران. خودسوزی مھمترین روش خودکشی در استان ایالم. شریفی راد، غ. رضائیان، م
.289- 290، ص ص 1385، پاییز 46سال دوازدھم شماره ). اندیشه و رفتار

سال  .فصلنامه باروری و ناباروری. بارداری در زنان شھری و روستایی ایرانتعیین كننده ھای مصرف صحیح قرص ھای ضد . رضائیان، م
.149-155، ص ص 1385، 2ھفتم، شماره 

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی . کاربرد نظام موقعیت یاب جھانی در مطالعه ھای ھمه گیر شناسی و بھداشت عمومی. رضائیان، م
.7-8، ص ص 1385، 2و ھشتم ، شماره  سال بیست .و خدمات بھداشتی درمانی تبریز

مجله دانشگاه علوم پزشکی و . نظام ھای اطالعات جغرافیایی و کاربرد آن در مطالعات اپیدمیولوژیک و بھداشت عمومی. رضائیان، م
.115-123، ص ص 1385، 1سال دھم، شماره  .خدمات بھداشتی درمانی قزوین

سال ھجدھم . فصلنامه پرستاری ایران. شناخت و سوء مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان شھرستان الرستان. رضائیان، م. فروتنی س
 . 21-30، ص ص 1384، پاییز 43شماره 

تا پایان سال  1372ارزشیابی نقادانه پایان نامه ھای دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی رفسنجان از سال . و ھمکاران رضائیان، م
.72- 79، ص ص 1384، 2سال دوم، شماره . م ھای توسعه در آموزش پزشکیگا. 1382

مجله علمی دانشگاه علوم . از پساب دباغی به وسیله فرآیند رسوب دھی) III(زدایش کروم . رضائیان ماسماعیلی ع، مصداقی نیا م، 
.39-44، ص ص 1384، 3سال چھارم، شماره . پزشكی رفسنجان

مجله دانشكده بھداشت و انستیتو تحقیقات . تجمع بیماری در مقیاسی وسیع و کاربرد آن در مطالعات اپیدمیولوژی و بھداشت. رضائیان، م
.61-70، ص ص 1383، 1سال سوم، شماره  .بھداشتی

مجله علمی دانشگاه . اختهگواتر ھیپرآندمیك در راویز رفسنجان، احتمال گواتروژنھای ناشن. و ھمكاران رضائیان ماسدی كرم غ، سجادی م، 
.1381، بھار 2سال اول، شماره . علوم پزشكی رفسنجان
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سال دوازدھم، . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. ھای تشخیصی را گزارش نمائیم چگونه مطالعات دقت آزمون. رضائیان، م
.زیر چاپ

.دوازدھم ، زیر چاپ. مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان .تاریخچه نگارش مقاالت علمی. رضائیان، م

، ص 1392، 7سال دوازدھم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. انتشارات سالمی و مقاالت حجم دھنده. رضائیان، م
.503-504ص 

، 1392، 6سال دوازدھم، شماره . لوم پزشكی رفسنجانمجله علمی دانشگاه ع. ای را گزارش نمائیم چگونه مطالعات مشاھده. رضائیان، م
.415-416ص ص 

سال دوازدھم، . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. چگونه مطالعات کارآزمایی تصادفی شده را گزارش نمائیم. رضائیان، م
.331-332، ص ص 1392، 5شماره 

سال دوازدھم، سال دوازدھم، . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. نقش حیاتی مروری بر متون در فرآیند پژوھش. رضائیان، م
.257-258، ص ص 1392، 4شماره 

، 3سال دوازدھم، سال دوازدھم، شماره . با یک مقاله رد شده چه باید کرد؟ مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. رضائیان، م
.173-174، ص ص 1392

سال دوازدھم، . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. ھا را گزارش نمائیم مروری منظم و فراتحلیلچگونه مقاالت . رضائیان، م
.87-88، ص ص 1392، 2شماره 

، ص ص 1392، 1سال دوازدھم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. ھای مادی و معنوی یك مقاله ارزش. رضائیان، م
2-1.

، ص ص 1391، 6سال یازدھم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. گی در تحقیقات دانشجویاننویسند. رضائیان، م
512-511.

.299-300، ص ص 1391، 4سال یازدھم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. چگونه یک سرنامه بنویسیم. رضائیان، م

، ص ص 1391، 3سال یازدھم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. دھیم چگونه به نظرات داوران پاسخ. رضائیان، م
186-185.

، ص ص 1390، 4سال دھم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. خطاھای شایع در بخش نتایج یک مقاله. رضائیان، م
244-243.

سال دھم، . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. ل از چاپ مقالهخطاھای شایع در مرحله بازخوانی نسخه قب. رضائیان، م
.163-164، ص ص 1390، 3شماره 

.1-2، ص ص 1390نامه،  سال دھم، ویژه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. اپیدمیولوژی آموزشی. رضائیان، م

.82-83، ص ص 1390، 2سال دھم، شماره . علوم پزشكی رفسنجان مجله علمی دانشگاه. خطاھای شایع در ارجاع به منابع. رضائیان، م

.1-2، ص ص 1390، 1سال دھم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. ھا تحریف و جعل داده. رضائیان، م

.247-248، ص ص 1389، 4سال نھم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. انتشار مضاعف. رضائیان، م

مجله علمی دانشگاه علوم . فرآیند بررسـی یک مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان از ھنگام ارسال تا چـاپ. رضائیان، م
.149-152، ص ص 1389، 3سال نھم، شماره . پزشكی رفسنجان

.77- 78، ص ص 1389، 2نھم، شماره سال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. ھنر نوشتن یك خالصه دقیق. رضائیان، م

- 2، ص ص 1389، 1سال نھم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. نقش سردبیر در مدیریت مجالت علمی. رضائیان، م
1.

.251-252، ص ص 1388، 4سال ھشتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. اخالق انتشار. رضائیان، م



.157-158، ص ص 1388، 3سال ھشتم، شماره . زیر چاپ. مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. تعارض در منافع. ، مرضائیان

سال ھشتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. چگونه می توان از جر و بحث نویسندگی پیشگیری نمود. رضائیان، م
.75- 78، ص ص 1388، 2

.1-2، ص ص 1388، 1سال ھشتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. یر و تشكرتقد. رضائیان، م

سال . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. چھارمین كنفرانس مجالت پزشكی موجود در منطقه مدیترانه شرقی. رضائیان م
.215-216، ص ص 1387، 4ھفتم، شماره 

.145-146، ص ص 1387، 3سال ھفتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. یفقر و بالیای طبیع. رضائیان م

- 80، ص ص 1387، 2سال ھفتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. روز جھانی پیشگیری از خودكشی . رضائیان، م
79.

سال ھفتم، . خارج شویم؟ مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجانچگونه از فرآیند مرور ھمتایان سردبیری سرافراز   . رضائیان، م
.1-3، ص ص 1387، 1شماره 

- 218، ص ص 1386، 4سال ھفتم، شماره . مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان. مرور ھمتایان پس از چاپ مقاله . رضائیان، م
217.
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افزار آماری  آشنایی کلی با نرم: مقاله اول. در علوم بھداشتی، پزشکی و داروسازی SPSSافزار آماری  با کاربرد نرمآشنایی   . رضائیان، م
SPSSزیر چاپ .ھمای سالمت. ھا ، چگونگی طراحی پرسشنامه و ورود داده.

ھای کنترل صحت  چگونگی روش: مقاله دوم. در علوم بھداشتی، پزشکی و داروسازی SPSSافزار آماری  آشنایی با کاربرد نرم . رضائیان، م
.زیر چاپ .ھمای سالمت.SPSSافزار آماری  ھا، رسم جداول توزیع فراونی، جداول توصیفی و رسم نمودارھا در نرم ورود داده

برخی از امکانات  آشنایی با: مقاله سوم. در علوم بھداشتی، پزشکی و داروسازی SPSSافزار آماری  آشنایی با کاربرد نرم  . رضائیان، م
.زیر چاپ .ھمای سالمت.SPSSافزار آماری  جانبی نرم

آشنایی با چگونگی تجزیه و : مقاله چھارم. در علوم بھداشتی، پزشکی و داروسازی SPSSافزار آماری  آشنایی با کاربرد نرم . رضائیان، م
.زیر چاپ .ھمای سالمت.SPSSافزار آماری  ھا در نرم تحلیل ساده داده

.497-502، ص ص 1392، 283شماره . سال بیست و چھارم .ماھنامه رازی. ھای دانش اپیدمیولوژی مروری بر مھمترین شاخه . رضائیان، م

ص ص   1391، شھریور 98شماره  .دارو و درمان. دامنه مطالعات اپیدمیولوژیک: مقاله دوم. گرا اپیدمیولوژی، دانشی جمعیت  . رضائیان، م
57-56.

ص    1391، شھریور 97شماره  .دارو و درمان. ھای حساس حفظ نماییم چگونه عملکرد یک گروه کوچک آموزشی را در موقعیت . ، مرضائیان
.52-53ص 

ص ص   1391، تیر و مرداد 96شماره  .دارو و درمان. تاریخچه علم اپیدمیولوژی: مقاله اول. گرا اپیدمیولوژی، دانشی جمعیت . رضائیان، م
53-52.

.30-32، ص ص 1391، 272شماره . سال بیست و سوم .ماھنامه رازی. چگونگی تھیه خالصه مقاله برای یک ھمایش علمی . ئیان، مرضا

.38-41، ص ص 1391، 271شماره . سال بیست و سوم .ماھنامه رازی. چگونه یک کارگاه آموزشی را برگزار نمائیم . رضائیان، م

.45-48، ص ص 1391، 269شماره . سال بیست و سوم .ماھنامه رازی.PhDه آشنایی با مفھوم دور . رضائیان، م

شماره . سال بیست و سوم .ماھنامه رازیچرا متخصصین علوم بالینی و داروشناسی باید با دانش اپیدمیولوژی آشنا باشند؟   . رضائیان، م
.75-78، ص ص 1391، 268

مھر . شماره چھل و یکم .ھمای سالمت. ھای قلبی عروقی در استان کرمان ماریھای ناشی از بی الگوی سنی و جنسی مرگ. رضائیان، م
.45-51، ص ص 1391و آبان 

.43- 45، ص ص 1390، اسفند 94شماره  .دارو و درمان. ھای حوزه سالمت طراحی و کاربرد پرسشنامه در پژوھش . رضائیان، م



، ص 1390، 1سال پنجم، شماره  .فصلنامه آموزش پزشكی و توسعه. معیارھای انتخاب یك موضوع پژوھشی در حوزه سالمت . رضائیان، م
.57-61ص 

.35-39، ص ص 1390، 258شماره . سال بیست و دوم .ماھنامه رازی. نامه را به رشته تحریر درآوریم چگونه یک پایان . رضائیان، م

.346-349، ص ص 1390، 257شماره . سال بیست و دوم .ماھنامه رازی. یک کارنامه علمی چگونگی تھیه . رضائیان، م

.74-76، ص ص 1389، 61سال بیست و دوم، شماره  .بھداشت جھان. كنی بیماری ریشه . رضائیان، م

.36- 39، ص ص 1389، 61سال بیست و دوم، شماره  .بھداشت جھان. اپیدمیولوژی مادران و کودکان . رضائیان، م

.77- 81، ص ص 1389، 2سال چھارم، شماره  .فصلنامه آموزش پزشكی و توسعه. چگونه یک مقاله علمی را مطالعه نمائیم . رضائیان، م

مرداد و شھریور . شماره سی و ششم .ھمای سالمت. الگوی خودكشی در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جھانی بھداشت. رضائیان، م
.27- 31، ص ص 1389

.34-37، ص ص 1389، آذر و دی 87شماره  .دارو و درمان. اپیدمیولوژی اجتماعی. یان، مرضائ

.12- 14، ص ص 1389خرداد و تیر . شماره سی و پنجم .ھمای سالمت. تخمین مرگ و جراحات در درگیری ھای نظامی . رضائیان، م

تا  1378استان کرمان از سال  -ریا در شھرستان رفسنجان بررسی گذشته نگر اپیدمیولوژی بیماری ماال. رضائیان، م. االسالم، ن شیخ
.24-30، ص ص 1، شماره 1، دوره 1389 .سالمت و بھداشت  مجله.1384

  مجله. رفنسنجان  بررسی پنج ساله اپیدمیولوژیک بیماران مسئول مراجعه کننده به مراکز بھداشت. حیدری آ. رضائیان، م. االسالم، ن شیخ
.66-73، ص ص 1، شماره 1، دوره 1389 .سالمت و بھداشت

سال چھارم،  .فصلنامه آموزش پزشكی و توسعه. نامه ھای متقابل استاد راھنما و دانشجو در نگارش یک پایان مسئولیت . رضائیان، م
.49-55، ص ص 1389، 1شماره 

.39-45، ص ص 1389، 236شماره . سال بیست و یكم .ماھنامه رازی. چگونگی انتخاب یك نشریه مناسب برای ارسال مقاله . رضائیان، م

.70- 77، ص ص 1388، 1سال سوم، شماره  .فصلنامه آموزش پزشكی و توسعه.ھا ارزشیابی نقادانه فراتحلیل . رضائیان، م

.40- 44، ص ص 1388، 59سال بیست و یكم، شماره  .بھداشت جھان. ھای مزمن اپیدمیولوژی بیماری . رضائیان، م
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یك : طریق آموزش مبتنی بر مدل ھای مراحل تغییر و اعتقاد بھداشتی در زنان شھر اصفھان ارتقاء غربالگری ماموگرافی از
1390- 91كارآزمایی شاھددار مبتنی بر جمعیت در سال 

پایان نامه ھای در حال راھنمایی در مقطع کارشناسی ارشد. 12

در معتادان شھر رفسنجان بررسی میزان ماندگاری در درمان نگھدارنده با متادون و عوامل موثر بر آن

بررسی ارتباط دمای محیط در دوران بارداری مادر و خطر تولد نوزاد نارس

در دانشگاه علوم پزشكی   یادگیری  از دوره تحصیلی، رویكردھای یادگیری و مطالعه و نتایج  بررسی روابط بین ادراكات دانشجویان،
رفسنجان

قطع کارشناسی ارشدپایان نامه ھای مشاوره شده در م. 13

زایی مادران باردار در شھرستان رفسنجان بررسی تأثیر مواجھه با سموم ضد آفات پسته بر مرده

شھرستان رفسنجان بین ) ع(عروقی و تنفسی در بیمارستان علی ابن ابیطالب-قلبی  ھای بررسی تأثیر دما بر روی فراوانی بستری بیماری
1391تا  1387ھای  سال



کیفیت زندگی و رابطه آن با میزان  1390خواب و سالمت عمومی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال  بررسی کیفیت
استرس و روشھای مقابله با آن در بیماران مبتال به اختالل عروق کرونر

Socioeconomic status and intake of energy and sodium are associated with calcium intake among pregnant women in
Rafsanjan city, Iran

پایان نامه ھای راھنمایی شده در مقطع پزشكی عمومی. 14 

1383بررسی میزان دانش، بینش و عملکرد بھورزان خانه ھای بھداشت شھرستان رفسنجان در زمینه تنظیم خانواده در سال 

داشگاه علوم پزشكی رفسنجان با اصول پژوھش بررسی میزان تطابق پایان نامه ھای دانشجویان پزشکی

    1385بررسی میزان دانش، بینش و عملکرد مردان بازنشسته شھر رفسنجان نسبت به سرطان پروستات در سال 

subjectiveمطالعه فراوانی در  symptoms    1385ساكنین مجاور ایستگاه ھای پایه ایی تلفن ھای ھمراه در سال

1382-1384ک موارد حیوان گزیدگی گزارش شده در رفسنجان بررسی اپیدمیولوژی

بررسی توزیع فشار خون و ارتباط آن با شاخص توده بدن، دور کمر و دور بازو در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 
1385

1383-1384بررسی میزان ھای مرگ ناشی از بیماری ھای قلبی عروقی در استان کرمان 

رسی اپیدمیولوژیک موارد ماالریای گزارش شده در رفسنجانبر

بررسی اپیدمیولوژیک موارد سل گزارش شده در رفسنجان

1375-1385بررسی میزان فعالیت ھای پژوھشی اعضا ھیئت علمی داشگاه علوم پزشكی رفسنجان 

رفسنجان در زمینه پژوھش در سیستم ھای بھداشتی بررسی میزان دانش، بینش و عملکرد پزشکان مراکز بھداشتی درمانی شھرستان 
1387در سال 

1387بررسی میزان دانش، بینش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در زمینه پژوھش در سال 

ابتال به آنفوالنزای  رفسنجان پیرامون پیشگیری از) ع(تعیین دانش، نگرش و عملکرد پرسنل درمانی و خدماتی بیمارستان علی ابن ابیطالب 
1389در بھار  H1N1نوع 

بررسی میزان شیوع تماس شغلی با خون و مایعات بدن و عوامل موثر در آن در پزشکان و دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشكی 
1388رفسنجان در سال 

١٣٩١انی شھرستان رفسنجان در سال بررسی فراوانی و نوع خشونت خانگی در زنان متأھل مراجعه كننده به مراکز بھداشتی، درم

)1390سال ( بررسی میزان آگاھی و نگرش پرسنل درمانی بیمارستانھای دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد طب مكمل و جایگزین 

1390ارزیابی مجالت فارسی و انگلیسی زبان مصوب کمیسیون نشریات کشور جمھوری اسالمی ایران منتشر شده در سال 

ھای  ھای دفاع شده در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله سال نامه نسبت مقاالت منتشر شده از پایانبررسی 
1372ـ1386

1391بررسی میزان آفالتوکسین در شیرھای خام و پاستوریزه شھرستان رفسنجان در سال 

پایان نامه ھای راھنمایی شده در مقطع دندانپزشكی عمومی. 15

ھای دارای زائده تمیز كننده زبان و معمولی مقایسه میزان آلودگی مسواك

ساله رفسنجانی 5تا  3در كودكان  dmftاقتصادی و وضعیت بھداشت دھان با شاخص  - ارزیابی ارتباط صرف صبحانه، عوامل اجتماعی 



درمان کانال ریشه دندانمقایسه اثربخشی تجویز پروفیالکتیک ایبوپروفن و سولینداک بر کاھش درد پس از 

ھای سردبیری فعالیت. 16

 1/4/1387سردبیر مجله علمی پژوھشی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان از 

Worldعضو انجمن سردبیران پزشكی دنیا  Association of Medical Editors)WAME(

عضویت در ھیئت تحریریه نشریات علمی پژوھشی. 17

Southه عضو ھیئت تحریریه نشری Asia Journal of Family Medicine

Journalعضو سابق ھیئت تحریریه نشریه  of Emergency Medicine, Trauma&Acute Care

Worldعضو ھیئت تحریریه نشریه  Family Medicine Journal

Theعضو ھیئت تحریریه نشریه  Open Demography Journal

Middleعضو ھیئت تحریریه نشریه  East Journal of Business

Middleعضو ھیئت تحریریه نشریه  East Journal of Internal Medicine

Journalعضو ھیئت تحریریه نشریه  of Occupational Health and Epidemiology (JOHE(

عضو ھیئت تحریریه نشریه دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان

داوری مقاالت. 18

Internationalبین المللی داوری مقاالت نشریه  Journal for Equity in Health

Crisisداوری مقاالت نشریه بین المللی 

Journalداوری مقاالت نشریه بین المللی  of Research in Medical Sciences

Actaداوری مقاالت نشریه بین المللی  Biochimica Polonica

Journalداوری مقاالت نشریه بین المللی  of Education and Health Promotion

Internationalداوری مقاالت نشریه بین المللی  Journal of Dental Hygiene

Journalداوری مقاالت نشریه بین المللی  of Epidemiology Community Health

Healthداوری مقاالت نشریه بین المللی  and Place

Journalمللی داوری مقاالت نشریه بین ال of Public Health

Recentداوری مقاالت نشریه بین المللی  Patents on Biomedical Engineering

Neurosciencesداوری مقاالت نشریه بین المللی 

Saudiداوری مقاالت نشریه بین المللی  Medical Journal

Journalداوری مقاالت نشریه بین المللی  of Injury and Violence Research (JIVR(



Journalداوری مقاالت نشریه بین المللی  of Occupational Health and Epidemiology (JOHE(

Internationalداوری مقاالت نشریه بین المللی  Journal of Dental Hygiene

Iranianداوری مقاالت نشریه بین المللی  Journal of Public Health

علمی اپیدمیولوژی ایرانداوری مقاالت نشریه 

داوری مقاالت نشریه علمی پژوھشی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان

داوری مقاالت نشریه علمی پژوھشی دانشگاه علوم پزشكی اردبیل

داوری مقاالت نشریه علمی پژوھشی دانشگاه علوم پزشكی جھرم

داوری مقاالت نشریه علمی پژوھشی حیات

پژوھشی دانشگاه علوم پزشكی شھركردداوری مقاالت نشریه علمی 

داوری مقاالت نشریه علمی پژوھشی دانشگاه علوم پزشكی ایالم

داوری مقاالت نشریه علمی پژوھشی تحقیقات نظام سالمت

داوری مقاالت نشریه علمی پژوھشی دانشور پزشكی

داوری مقاالت مجله تخصصی پژوھش و سالمت

سعهداوری مقاالت مجله تخصصی بھداشت و تو

عالئق پژوھشی. 19

اپیدمیولوژی خودکشی

اپیدمیولوژی بالیای طبیعی

ھای نظامی اپیدمیولوژی جنگ و درگیری

اپیدمیولوژی فقر

کشی اپیدمیولوژی آدم

نشینی اپیدمیولوژی مھاجرت و حاشیه

:مطالعات اپیدمیولوژی جغرافیایی با تاكید بر

ابتال و میرایی  ھای توزیع جغرافیایی از میزانھای تھیه نقشه)Disease mapping( ،

 بررسی تجمع موارد بیماری)Disease clustering( ،

ھای بومشناسی  و تجزیه و تحلیل)Ecological analysis.(

 ناج(كاربرد نظامھای اطالعات جغرافیایی (Geographical Information Systems)GISs (در مطالعات اپیدمیولوژیك جغرافیایی.

 ماج(جھانی یاب نظام موقعیتكاربرد) Global Positioning Systems (GPS)جغرافیاییدر مطالعات اپیدمیولوژیك.
نكات فنی در سردبیری مجالت علمی

رتبه ھای پژوھشی. 20

1391پژوھشگر برتر دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان در سال 



1390پژوھشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان در سال 

1389پژوھشگر دانشگاھی برگزیده توسط معاونت پژوھشی وزارت بھداشت در سال 

1389پژوھشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان در سال 

1388پژوھشگر برتر در استان كرمان در سال 

1388پژوھشگر تقدیرشده در استان كرمان در سال 

1388ال پژوھشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان در س

)1387در سال (پژوھشگر تقدیرشده در ھمایش تقدیر از برگزیدگان فعاالن حوزه سالمت كشور در سی سال اخیر 

1387پژوھشگر تقدیرشده در استان كرمان در سال 

1387پژوھشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان در سال 

1386پژوھشگر تقدیرشده در استان كرمان در سال 

1386برگزیده دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان در سال پژوھشگر 

1385پژوھشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان در سال 

ھای آموزشی برگزاری کارگاه. 21

)آشنایی با بیانیه پریزما(نویسی پیشرفته  برگزاری کارگاه آموزشی مقاله

)بیانیه استروب آشنایی با(نویسی پیشرفته  برگزاری کارگاه آموزشی مقاله

)آشنایی با بیانیه کانسورت(نویسی پیشرفته  برگزاری کارگاه آموزشی مقاله

برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق در نظام بھداشتی

نویسی برگزاری کارگاه آموزشی مقاله

برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی نقادانه

زشی داوری مقاالتبرگزاری کارگاه آمو

ھای پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع برگزاری کارگاه آموزشی دانشکده

SPSSافزار آماری  برگزاری کارگاه آموزش مقدماتی کار با نرم

ھای پژوھشی مورد نیاز پزشکان عمومی برگزاری کارگاه فعالیت

برگزاری کارگاه آموزشی کاربردھای اپیدمیولوژی برای متخصصین بالینی

ھای علمی و اجرایی مسئولیت. 22

رئیس مرکز تحقیقات محیط کار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

21/12/1390عضو ھیات ممتحنه و ارزشیابی رشته اپیدمیولوژی از 



ھای تنفسی عضو شورای راھبردی شبکه ملی تحقیقات بیماری

عضو ھیات موسس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی

ھا ن سازمان جھانی بھداشت پیرامون دالیل خارجی و آسیبعضو گروه مشاورا

 14/5/1388رئیس دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان از 

   17/2/1392  تا 21/12/1390دبیر آزمون ھیات ممتحنه و ارزشیابی رشته اپیدمیولوژی از 

 31/3/1387  تا 1/9/1385مدیر اجرایی مجله علمی پژوھشی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان از 

ھای متوالی قبل از سال  مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان در دوره


