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 :پژوهشی -علمی و بین المللی مقاالت چاپ شده در مجالت

بررسی وضعیت تحصیلی ، اقتصادی و اجتماعی در . جمیله امیرزادهامیرزاده ،رحیم بقایی ، نوریه  -1

  1377دانشکده پرستاری و مامایی  ، کودکان شاهد در مقایسه با کودکان غیر شاهد در مدارس ارومیه 

بررسی نیازهای آموزشی مادران کودکان مبتال به لوسمی از نحوه  .جمیله امیرزادهریه امیرزاده و نو -2

، 1379مراقبت کودك در مراجعه کنندگان به بخش خون اطفال بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 
  1380مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   

ررسی رفتار بهداشتی زنان شاغل در بخش های درمانی بیمارستان ب. و نوریه امیرزاده  جمیله امیرزاده -3

مجله علمی دانشگاه علوم ، و تست پاپ اسمیر  BSEهای شهرستان ارومیه نسبت به انجام 
  1380پزشکی

بررسی متابولیسم هورمون ها در مقابل تروما در  .جمیله امیرزادهجلیل امیرزاده ، نوریه امیرزاده ،  -4

  1380غدد درون ریز و متابولیسم ایران   ، مجلههری ارومیهبیمارستان شهید مط

مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت بر میزان آگاهی دانش آموزان  . جمیله امیرزادهنوریه امیرزاده و  -5

  1383مجله: دانشکده پرستاری و مامایی   ، ازبیماری ایدز در مراکز پیش دانشگاهی 

: دانشکده پرستاری مجله، وژی بیماران دچار سوختگی در آذربایجانغربیبررسی اپیدمیول .جمیله امیرزاده -6

  1383و مامایی

 RDAبررسی الگوی مصرف مواد غذایی بر اساس  .نوریه امیرزاده و شاکر ساالری ، جمیله امیرزاده -7

  1384بین سالمندان شهر مجله: دانشکده پرستاری و مامایی 

بررسی فراوانی مشکالت سالمندی درافراد  . ه امیرزادهجمیلنوریه امیرزاده و الهام امیرزاده و  -8

  1384 مامایی : دانشکده پرستاری ومجلهسالمندبستری درمراکزآموزشی ودرمانی وخصوصی شهر 
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انضباط کودکان به وسیله دو روش آموزش بهداشت درمراجعه کنندگان  مادران دررابطه با تعلیم و تربیت و
  1384: دانشکده پرستاری و مامایی جلهم .به پایگاههای تحقیقات جمعیتی شهرستان ارومیه 



بررسی اثر بخشی آموزش پیشگیری از هپاتیت . و نوریه امیرزاده و منصوره وظیفه اصل  جمیله امیرزاده -10
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  1385پرستاری و مامایی 
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  1387پرستاری و مامایی   
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دانشجویان درخصوص عملکرداساتید راهنمای تحصیلی دانشکده های پرستاری و مامایی ، بهداشت و 
  1388زشکی شیراز مجله سبز دانشگاه علوم پ،  پیراپزشکی ارومیه 
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   1388   مجله سبز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، و پیراپزشکی ارومیه  

بررسی مقایسه ای الگوی مصرف مواد غذایی در  .، نوریه امیرزاده و جواد رسولی جمیله امیرزاده  -14
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 :المللی و داخلیبین های تخصصیشده در همایشمقاالت ارائه -ج

آموزش کنترل درد توسط خود بیمار و مقایسه آن با . جمیله امیرزادهنوریه امیرزاده ، شیرین معنوی ،  -1

  1375 -سمینار سراسری آموزش به مددجو ، ارومیه .سایر روشهای کنترل درد 

بررسی میزان آگاهی دانشجویان از مساله جهیزیه .، حمیده خلیل زاده   جمیله امیرزادهنوریه امیرزاده ،   -2

همایش سراسری ازدواج دانشجویی و راهکارها ،از دیدگاه اسالم در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
  1378 -اصفهان  ،

بررسی برخی صفات مشخصه  .سهیال ربیعی پور ، مجید منافی ، نوریه امیرزاده  ، زادهجمیله امیر -3

   ,نخستین همایش سراسری علل و پیامد های طالق,1378خانواده های مطلقه در شهرستان ارومیه سال 
  1378 –اصفهان 

علوم پزشکی بررسی نحوه خواستگاری از دیدگاه دانشجویان .نوریه امیرزاده ،  جمیله امیرزاده  -4

   1378–اصفهان  ,همایش سراسری ازدواج ,شهرستان ارومیه 

بررسی مقایسه ای نظرات دانشجویان دررابطه با تاثیر تشابه .نوریه امیرزاده  ، جمیله امیرزاده  -5

  ,سمینار سراسری ازدواج استان اصفهان  ,خصوصیات فردی والدین با خصوصیات فردی همسر درازدواج 
  1378-اصفهان 

بررسی اختالف سنی و سطح تحصیالت زن و شوهر . مجید منافی،  جمیله امیرزاده سهیال ربیعی پور ، -6

  1378 –ارومیه ,اولین همایش ازدواج ,در مناطق شهری و روستایی شهرستان ارومیه 

مقایسه شیوع و نوع ازدواج فامیلی بررسی . جمیله امیرزاده سهیال ربیعی پور ، الهام شکیبا زاده ،  -7

   1378 –ارومیه   ,اولین همایش ازدواج  ,تفاوت آنها در مناطق شهری و روستایی شهرستان ارومیه و

بررسی تاثیر گیاه سولنجان بر سنگهای کلسترولی کیسه صفرا در . جمیله امیرزادهنوریه امیرزاده ،   -8

   1379ن تهرا,اولین همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی ,1379شهرستان ارومیه سال 

بررسی میزان حاملگی های ناخواسته زنان شهری و روستایی استفاده . جمیله امیرزادهنوریه امیرزاده ،   -9

سمینار سراسری شهر اراك ,کننده از روشهای خوراکی و مکانیکی تنظیم خانواده در شهرستان ارومیه 
  1379  –اراك ,

ش و عملکرد زنان شهری و روستایی نسبت به بررسی دانش ، نگر.، نوریه امیرزاده  میله امیرزادهج -10

سمینار   ,استفاده از پیشگیری کننده های مکانیکی و خوراکی تنظیم خانواده در شهرستان ارومیه
  1379 -سراسری شهر اراك 



بررسی میزان نگرانی پرسنل بهداشتی و درمانی از ابتالء به ایدز در .، نوریه امیرزاده  جمیله امیرزاده   -11

  1379 ارومیه ,اولین سمینار استانی ایدز در مامایی  , 1379نهای شهرستان ارومیه در سال بیمارستا

، نوریه امیرزاده ، سهیال ربیعی پور .بررسی نظرات مادران و دختران شهری و روستایی  جمیله امیرزاده -12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1379 -نسبت به دوران نامزدی در شهرستان ارومیه, اولین همایش ازدواج ,ارومیه 

مثبت ) شامل  HIVمراقب های الزم زن باردار . جمیله امیرزادهسهیال ربیعی پور ، مریم مسگرزاده ،  -13

   1379ارومیه ,اولین سمینار استانی ایدز در مامایی ,یمان و پس از زایمان (  مراقبتهای دوران بارداری ، زا

ارومیه ,اولین سمینار استانی ایدز در مامایی , و حاملگی .HIV جمیله امیرزادهسهیال ربیعی پور ،    -14

    1379آذر ماه 

ایسه با کودکان غیر بررسی اختالالت رفتاری کودکان شاهد در مق . جمیله امیرزادهنوریه امیرزاده ،  -15

چهارمین سمینارسراسری بهداشت روانی و اختالالت رفتاری  ,شاهد در مدارس شاهد شهرستان ارومیه 
  1379مهرماه  27-29زنجان  ,کودکان ونوجوانان 

بررسی میزان آگاهی مردان شهری از ایدز و راههای انتقال آن . جمیله امیرزادهنوریه امیرزاده ،    -16

آذر  1-3کرمانشاه  ,اولین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری ,1379یه سال درشهرستان اروم
    1379  ماه

بررسی آگاهی مردان شهری ازنحوه استفاده کاندوم برای پیشگیری از . جمیله امیرزادهنوریه امیرزاده ،   -17

کرمانشاه , گیریاولین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیش,باردای وانتقال ایدزدر شهرستان ارومیه 
 1379آذرماه  3-1

بررسی مقایسه ای وضعیت دوران بارداری و نتایج  .، نوریه امیرزاده ، فرحناز اشرفی زاده جمیله امیرزاده -18

حاملگی در زنان روزه دار و غیر روزه دار مراجعه کننده به بیمارستان شهید مطهری شهرستان ارومیه در سال 
  1380مهر ماه  18-20ران ته,کنگره روزهداری و سالمت,1379

بررسی فراوانی حضور در اجتماعات مذهبی در بیماران مر تکب .، نوریه امیرزاده  جمیله امیرزاده -19

اولین همایش بین المللی نقش دین در ,( 1379-1378بیمارستان امام خمینی ارومیه سال ) یخودسوز 
  1380فروردین ماه  27-30تهران  ,بهداشت روان  

نحوه بررسی نیازهای آموزشی مادران کودکان مبتال به لوسمی از  .   جمیله امیرزادهامیرزاده ، نوریه       -20

  1380اردیبهشت  28-25ارومیه  ,کنگره سراسری تحقیقات سرطان ارومیه  ,مراقب کودك  

ن های بررسی رفتار بهداشتی زنان شاغل در بخش های درمانی بیمارستا .، نوریه امیرزاده  جمیله امیرزاده -21

کنگره سراسری تحقیقات   , 1379و تست پاپ اسمیر در سال  BSEشهرستان ارومیه نسبت به انجام 
 138 .اردیبهشت 28-25ارومیه ,سرطان ارومیه 

بررسی نیازهای آموزشی مادران کودکان مبتال به تشنجات ناشی از . جمیله امیرزادهنوریه امیرزاده ،  -22

کنگره سراسری آموزش ,1379ارومیه در سال تب از نحوه کنترل تب در بیمارستان امام خمینی )ره( 
  1380اردیبهشت  1-2بوشهر ,مددجو 



باردار مراجعه  یدر خانم ها یباردار ابتید وعیش زانیم یبررس .رزادهیام لهیجم،پور  یعیرب الیسه -23

  1380اردیبهشت  1-2بوشهر ,کنگره سراسری آموزش مددجو,هیاروم یکننده به مراکز بهداشت

متابولیسم هورمون ها در مقابل تروما در  یبررس. جمیله امیرزادهجلیل امیرزاده ، نوریه امیرزاده ،  -24

 17-14تهران ,درون ریز و متابولیسم  ششمین کنگره بین المللی غدد,یمارستان شهید مطهری ارومیه
             1380  مهر 

بررسی تاثیر نقش خانواده و گروه همسال در گرایش جوانان به  . جمیله امیرزادهنوریه امیرزاده ،  -25

آبان  8-10زنجان  ,همایش سراسری اعتیاد چالشها و درمانها ,استعمال سیگار در دانشگاه علوم پزشکی 
1381  

ارتقای سطح سالمت و اصالح باورهای فرهنگی مادران در رابطه با . جمیله امیرزادهنوریه امیرزاده ،    -26

تعلیم و تربیت و انضباط کودکان به وسیله دو روش آموزش بهداشت در مراجعه کنندگان به پایگاههای 
    1382 –سنندج سمینار سراسری بهداشت زنان ,1382جمعیتی شهرستان ارومیه در سال 

و نیاز مراقبی زنان  Body Imageبررسی مقایسه ای تغییرات   .، نوریه امیرزاده   جمیله امیرزاده   -27

                                                                                                                                              1382 آذر 13-12گرگان   ,همایش سراسری مفاهیم پرستاری    ,حامله اول زا و چند زا  
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