
 

 

 عنوان مقاله نام و نام خانوادگي رديف

1.  
 ،محمد  اسکندری ،علیرضا اسدزندی مینو

 الحسینی خادم
 دینی شواهد بر مبتنی محتضر بیماران از معنوی مراقبت دستورالعمل

2.  
خندان محمد  

عینی زینب  

 کوهپایی علیرضا

 مرکز یک در شاغل پرستاران شغلی عملکرد و معنوی هوش بین رابطه بررسی

 قم استان درمانی و آموزشی

3.  
سلگی اصغر  

 سلگی کبری

دانش  اجتماعی آسیب های از پیشگیری در خانواده معنوی سالمت و مذهب نقش

 آموزان

4.  
 سلگی اصغر

 سلگی کبری
 جامعه معنوی سالمت و خانواده بر مروری

5.  

زیدی محمدی بنفشه  

زیدی محمدی عیسی  

مرشدی هادی  

 فخری احمد

 و زندگی کیفیت شادکامی، بر درمانی موسیقی  و مذهبی مشاوره تاثیر بررسی

 دیابتی پای زخم به مبتال بیماران در معنوی سالمت

6.  
زیدی محمدی عیسی  

مرشدی هادی  

 فخری احمد

 و استرس اجتماعی، حمایت بر معنوی مشاوره و انگیزشی مصاحبه تاثیر ارزیابی

 سرطان به مبتال نوجوانان در معنوی سالمت

7.  

 زیدی عیسی محمدی

 هادی مرشدی

 احمد فخری

 بنفشه محمدی زیدی

ای، استرس درك شده و منبع کنترل  ارتباط سالمت معنوی با راهبردهای مقابله

 در زنان نابارور

 سالمت معنوی از نگاه حکیمان طب سنتی ایران فرزانه غفاری  .8

9.  
 آلنی رجبی جواد

 غفاری فرزانه

بررسی کتاب اخالقی منهاج الدکان سالمت معنوی در طب سنتی ایران و اسالم:  

 اثر کوهین عطار

11.  

 فاطمه یوسفی

 حسین رفیعی

 مجتبی سنمار

 راضیه علیپور

 

بررسی سطح سالمت معنوی دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 فیروزه خاموشی  .11

ی هوش معنوی با سالمت روان و گرایش به مواد مخدر در بررسی رابطه

 دانشجویان

 



 

 

 عنوان مقاله نام و نام خانوادگي رديف

 ، مریم امیدی زهرا فروزنده ،لیال نصیری نیکو  .12

بررسی سالمت معنوی در بیماران تحت شیمی درمانی، مراجعه کننده به بخش 

 انکولوژی بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد

 

13.  
غالمرضا عظیمی راویز)نویسنده اصلی(                                              

 نادری پاریزیفاطمه 
 تحلیل تاثیر معنوی زیارت در نفس و بدن انسان از نظر ابن سینا

14.  
،  حسن احمد کچویی هدی احمری طهران،

 حمید آسایش فربیا دهقانی،عادلی،  

 

نگرش پزشکان به معنویت و مراقبت معنوی از بیماران در بیمارستانهای دولتی  

 شهر قم

 

15.  
 عیسی محمدی زیدی

 هادی مرشدی

 احمد فخری

 03ارتباط معنویت، اعتقادات مذهبی با غربالگری سرطان سینه در زنان باالی 

 ریزی شده سال شهر قزوین: کاربرد تئوری رفتار برنامه

 جعفر عسگری آرانی  .16
برای  یک رسانه اجتماعی به عنوان ابزار آموزشی   : (WathsAppواتس آپ)

 در درس زبان تخصصی دندانپزشکی کاهش اضطراب وایجاد آرامش

 بررسی نشانه های بیماری آلزایمر در قرآن لیال عابدینی  .17

18.  
فریده  ، ،صدف یحیائی محبوبه پورحیدری

 صادقیان

 

دانشجویان بررسی مورد شاهدی تاثیر اعتقادات مذهبی بر عدم افت تحصیلی 

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 مریم سلمانیان  .19
طراحی، اجرا و بررسی اثربخشی بسته روان درمانی معنوی برای نوجوانان دچار 

 : یک کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترلاختالل سلوك

 مسعود بهرامی  .21
 سید روح اهلل موسوی زاده

مبتال به سرطان در مراحل آخر ایرانی  مسلمان   دغدغه های اصلی بیماران

 اکتشافی -زندگی: یک مطالعه کیفی توصیفی

21.  

 مجتبی سنمار

 حسین رفیعی

 فاطمه یوسفی

 راضیه علیپور

ارتباط سالمت معنوی با نگرش به آتانازی در دانشجویان پزشکی و پرستاری 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

22.  

 مجتبی سنمار -1

 حسین رفیعی -2

 فاطمه یوسفی -0

 راضیه علیپور -4

 

 

 

 برررسی ارتباط فشار مراقبتی با سالمت معنوی در خانوادۀ بیماران همودیالیزی

 

 

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7972-fa.pdf


 

 

 عنوان مقاله نام و نام خانوادگي رديف

 سیاستگذاری نظام سالمت مبتنی بر انسان شناسی قرآنیدرآمدی بر  مصطفی مژدهی فرد  .23

24.  
 نغمه رزاقی

 دکتر اکرم السادات سادات حسینی

 دکتر سید محمد طباطبایی نژاد

 نوجوانان معنوی های چالش و ها سرمایه

25.  
فاطمه نادری پاریزی)نویسنده اصلی(   

 غالمرضا عظیمی راویز
 قلمرو سالمت معنوی

26.  
 راحله پاشاپور

 مجتبی ولی

 توصیفی مطالعه: بیماران دیدگاه از بیماری بهبود بر معنوی سالمت تاثیر

 تبریس شهر نسب عالی استاد بیمارستان در

27.  
 راحله پاشاپور

 مجتبی ولی

 مطالعه: بیماران دیدگاه از جسمی سالمت بر معنوی مراقبت و مشاوره تاثیر

 تبریس شهر نسب عالی استاد بیمارستان در توصیفی

28.  
 راحله پاشاپور

 مجتبی ولی

 توصیفی مطالعه: درمان گروه به بیماران، معنوی مراقب مهارت آموزش

 تبریس شهر نسب عالی استاد بیمارستان در

29.  
 راحله پاشاپور

 مجتبی ولی

 مطالعه: بهیاران و پرستاران دیدگاه از بیماری بهبود بر معنوی سالمت تاثیر

 تبریس شهر عالی استاد بیمارستان در توصیفی

31.  

 راضیه علیپور

 حسین رفیعی

 مجتبی سنمار

 فاطمه یوسفی

 ی بیماران همودیالیزیبررسی سطح سالمت معنوی در خانواده

31.  
 سیاری رقیه

 زندی اسد مینو

 عباس عبادی

 پرستاران خواب اختالالت برتأثیر مراقبت معنوی 

32.  
 ساحل احمدی

 سارا احمدی
 سالمت معنوی در برنامه درسی دانشگاه های علوم پزشکی ایران

33.  

 سارا احمدی

 ساحل احمدی

 پرستو عباسپور

 سحر رفیعی

 تاثیر تمرینات یوگا بر سالمت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

34.  
 سید محمد طباطبایی نژاد

 نغمه رزاقی

 جایگاه عقل در سالمت معنوی
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35.  
 زهرا علی اکبرزاده آرانی

 

بررسی رابطه سازگاری اجتماعی و سالمت معنوی در دانشجویان دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

 بررسی معنویت از دیدگاه آموزه های وحیانی زهرا فروزنده، مریم امیدی  .36

37.  
 دکتر زهرا جوهری

 دکتراکبر شیخانی
 ساز سالمت اجتماعی فرد و جامعه حفظ عفاف زمینه

38.  
 ،محمد  اسکندری علیرضا ،اسدزندی مینو

 الحسینی خادم
 علمی و دینی شواهد بر مبتنی بیماران از معنوی مراقبت دستورالعملهای

 حسین سراوانی  .39
کم فرزند تبعات روانی داشتن سالمت معنوی در تقلیل  اثرپذیری اهمیت نقش

 آنها مادران  از سوی توان ذهنی

 های سالمت معنویدرجستجوی برترین آموزه زهرا صفایی  .41

41.  
 زهره خلجی نیا

 معصومه اکبری
 مثبت:  یک مطالعه کیفی HIV باردار معنویت گرایی در زنان

همودیالیزیدر بیماران  معنویایمان درمانی ،مراقبت معنوی رسیدن به سالمت  محمد صفاری حلیمه اکبرپور ،، مینو اسدزندی  .42  

43.  

 سید عبدالعلی موسوی زاده

 سید روح اهلل موسوی زاده

 مصطفی خانزاده

 محمد مهدی احمدی فراز

معنوی( اعتیاد -شناختی )شناختی-درمانی معنویطراحی مقدماتی بسته گروه

 اسالمی-مبتنی بر فرهنگ ایرانی

 سالمت معنوی در نظام سالمت یوسفی صادق  .44

45.  
 آقاخانی نادردکتر 

 دکتر معصومه اکبری

 علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان در افسردگی و معنوی سالمت بین ارتباط

 ارومیه پزشکی

 واساتید دانشجویان معنوی سالمت های شاخصه اسدزندی مینو  .46

 بیماران به بیماری در شواهد دینی وعلمیروانی  - عکس العملهای روحی اسدزندی مینو  .47

 الگوی آموزش سالمت معنوی بیماران از دیدگاه دینی اسدزندی مینو  .48

 الگوی دینی اموزش سالمت معنوی به مددجویان اسدزندی مینو  .49

 زایمان حین در خرما مصرف بر احادیث و کریم قرآن تأکید راز مرتضی نصیری  .51

 مرتضی نصیری  .51
 تشخیصی اقدامات از ناشی روحی و جسمی عالئم بر کریم قرآن آوای تأثیر بررسی

 درمانی و



 

 

 عنوان مقاله نام و نام خانوادگي رديف

 کریم قرآن های سوره و آیات با استشفاء بر مروری مرتضی نصیری  .52

 نوروفیزیولوژی علم منظر از وضو حکمت مرتضی نصیری  .53

 سرطان بیماری بر مذهبی فرایض انجام و دعا نماز، تأثیر بر مروری مرتضی نصیری  .54

 مرتضی نصیری  .55

بر اضطراب، عالئم فیزیولوژیک، درد و بررسی تأثیر تسبیحات حضرت زهرا )ع( 

میزان مسکن مصرفی بیماران بعد از جراحی پیوند عروق کرونری: یک مطالعه 

 کارآزمایی تصادفی

 مرتضی نصیری  .56
 با آن مقایسه و احادیث کریم، قرآن دیدگاه انجیر از و انار انگور، درمانی خواص

 پزشکی علوم نوین های یافته

 بهرامی، فاطمه صمدیاکرم حیدری، سوسن   .57
داری و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم رابطه نگرش مذهبی، خویشتن

 1054-59پزشکی قم در سال تحصیلی 

58.  
حجت ی، درآبادیح یمرزبان، اکبر بابائ مایس

 یمیرح میابراه، یاالسالم عبدالجبار

و علوم  یبهشت دیشه یدانشگاه ها انیدانشجو یسالمت معنوبررسی وضعیت 

 یبهشت دیشه یپزشک

59.  
ابوالفضل محمدبیگی، نرگس محمدصالحی، 

 فاطمه عباسی، زینب ممتحن

مقایسه جهت گیری مذهبی و وضعیت سالمت عمومی دختران فراری شهر قم با 

 دختران عادی

61.  

ی شوریده ، مرتضی زادهفروزان آتش

عبدالجباری، مرضیه کرمخانی، معصومه شکری 

 خوبستانی

 حسین پیشگوییامیر و سید

 ی آنان ارتباط وجود دارد؟مراقبت رفتارهایبا پرستاران بین سالمت معنوی  آیا

61.  
لیال قنبری افرا، منیره قنبری افرا، مهسا حاجی 

 محمدحسینی

بررسی ارتباط سالمت معنوی با استرس زناشویی در مبتالیان به بیماری ایسکمی 

 قلبی

62.  
محمدحسینی، لیال قنبری افرا،  مهسا حاجی 

 منیره قنبری افرا
 بررسی سالمت معنوی در مبتالیان به بیماری ایسکمی قلبی

63.  

 فرجام نیک مسعود

 سورشجانی حیدری سعید

 پریسا آسمند

 مریم امیدی

 

 در کننده شرکت دانشجویان اجتماعی سالمت و معنوی بهزیستی ی مقایسه

 1059 سال در شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه در انفرادی و گروهی مذهبی اعمال

64.  

گائینی مینا  

فراهانی اشقلی منصوره  

عباسی محمد  

 طاهری لیال

 تجارب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه از مراقبت معنوی



 

 

 عنوان مقاله نام و نام خانوادگي رديف

65.  
 محمد عباسی

 نرگس اسکندری

 مینا گائینی

بیماران بستری:  به معنوی مراقبت ارائه تبیین تجارب پرستاران در زمینه موانع

 کیفی مطالعه

66.  
 دکتر محمدرضا نور محمدی

 دکتر مسعود نیک فرجام

 دکتر علی احمدی

مدل سازی عوامل مرتبط با بازگشت به اعتیاد و سالمت معنوی در مراکز ترك 

 1054اعتیاد شهرکرد در سال 

67.  

 محمدی نور محمدرضا دکتر

 زاده جعفر لعبت دکتر

 صولتی کمال سید دکتر

 سدهی مرتضی دکتر

 زایمان از پس افسردگی با معنوی سالمت ارتباط بررسی

68.  
محمد مهدی احمدی فراز، محمدرضا 

زاده، نگار  اهلل موسوی شعربافچی، سید روح

 رئیسی، سلیمان قادری

 مبانی مراقبت معنوی: یک رویکرد خدامحور براساس اصول روانشناختی

69.  
 نرگس اسکندری

 محمد عباسی
علمی و کارمندان دانشگاه علوم مفهوم سالمت معنوی از دیدگاه اعضا هیات 

 پزشکی قم

71.  
 نرگس اسکندری

 محمد عباسی
 راهکارهای ارتقا سالمت معنوی: یک مطالعه کیفی

71.  
 مهدی دهستانی

پرستو عباسپور

 سارا احمدی

ن پنج عامل اصلی شخصیت و سالمت معنویت در رابطه بی ایواسطهبررسی نقش 

دانشجویانروان   

 

72.  
 پریسا آسمند

 مریم امیدی
 نقدی بر مداخالت معنوی در درمان اختالالت روانشناختی

73.  

 رضا مسعودیدکتر 

 دکتر لیلی ربیعی

 دکتر مجید شیرانی

 امیدی

 کیفیت خواب زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی و ارتباطبررسی 

 آن با  سالمت معنوی

74.  

 دکتر رضا مسعودی

 دکتر لیلی ربیعی

 دکتر احمدعلی اسالمی

 امیدیمریم 

 

 

 آن با  سالمت معنوی آنان کیفیت خواب بیماران همودیالیز شهر اصفهان و ارتباط
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75.  
 شعبانعلی خان صنمی

 سید علی مستجاب الدعواتی

 فاطمه خان صنمی

 بررسی آموزه اعتماد به نفس از منظر قرآن وحدیث و روانشناسی

76.  
یصنمشعبان علی خان   

 سیدعلی مستجاب الدعواتی

 صنمیفاطمه خان 

 بررسی مصداقی بهداشت روان در قرآن

77.  
 شعبانعلی خان صنمی

 سید علی مستجاب الدعواتی

 فاطمه خان صنمی

 توکل به خدا از منظر روانشناسی و رابطه آن با اعتماد به نفس

78.  
 شعبانعلی خان صنمی

 فاطمه خان صنمی

 سیدعلی مستجاب الدعواتی

 فریقیندرمانی از منظر  -اعتبار سنجی احادیث بهداشتی

 موانع آموزش معنویت در آموزش پزشکی سیده زهرا نهاردانی  .79

 قرآن و روایات، گامی به سوی سالمت معنوی طراحی اصول تغذیه بر پایه زهرا نصراللهی  .81

 مثبت:  یک مطالعه کیفی HIV باردار معنویت گرایی در زنان دکتر زهره خلجی نیا  .81

82.  
 آقاخانی دکتر نادر

 دکتر معصومه اکبری

 علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان در افسردگی و معنوی سالمت بین ارتباط

 ارومیه پزشکی

83.  
 محمدصالحی، نرگس محمدبیگی، ابوالفضل

 ممتحن زینب عباسی، فاطمه

مقایسه جهت گیری مذهبی و وضعیت سالمت عمومی دختران فراری شهر قم با 

 دختران عادی

84.  

عباسی محمد  

رحیمی حاج حسن محمد  

اسکندری نرگس  

گائینی مینا  

تهران احمری هدی  

دهقانی حکیمه  

نیا خلجی زهره  

ثابت پاشایی فاطمه  

 طاهری لیال

 

 

 

 

 تبیین انتظارات مراقبت مذهبی بیماران بستری از پرستاران: یک مطالعه کیفی

 

 

 

 

 

 



 

 

 عنوان مقاله نام و نام خانوادگي رديف

 جای خالی سالمت معنوی در برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی مرتضی حیدری  .85

86.  
سعید فرهادی زهرا نصراللهی،  

 
 زندگی با محوریت سالمت معنوی با استعانت از نماز شبطراحی سبک 

87.  

 عبداهلل خرّمی مارکانی
صدیقه ،  زینب حبیب پور، لیال مختاری

، شهریار سخایی ،  اسماعیل زینالی،  غفاری

 حسین متعارفی

 

 کارکنان نظام سالمترضایت شغلی  درمعنوی  سالمتنقش 

88.  
دکتر عابدین  ،1دکتر ابوالفضل محمد بیگی

نرگس  ،1، دکتر حمیدرضا حیدری1ثقفی پور

1محمدصالحی  

دختران بررسی مقایسه ای همبستگی جهت گیری مذهبی و استرس مرگ در 

 فراری و عادی شهر قم

89.  
، فاطمه 2، سوسن بهرامی1اکرم حیدری

1صمدی  

داری و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم رابطه نگرش مذهبی، خویشتن

 1054-59پزشکی قم در سال تحصیلی 

91.  
 فاطمه نوجوان*

 
 در سالمت و بیماری در مکتب طب ایرانی "اعراض نفسانی"نقش 

91.  

 مرتضی ، 1 *شوریده آتشزادهی فروزان

 معصومه ، 3 کرمخانی مرضیه ، 2 عبدالجباری

 4 خوبستانی شکری

 پیشگویی امیرحسین سید و

 دارد؟ وجود ارتباط آنان مراقبتی رفتارهای با پرستاران معنوی سالمت بین آیا

92.  

 *گنجی دکترفروزان

 مائده باطنی پور*

 جعفری* تینا دکتر

 نصیری* جعفر دکتر

 امیدی*مریم 

 

 شهرکرد داران روزه در گوارشی عالیم و استفاده مورد غذایی الگوی ارتباط بررسی

 رمضان مبارك ماه در

93.  

*گنجی دکترفروزان  

*کاشانی شیما  

*دکتر سید یحیی کاظمی  

*صولتی کمال  دکتر  

 

همسران  عادی،  زوجین ، طالق متقاضی زوجین در دینی زناشویی سبک مقایسه

 دینی علوم طلبه زوجین

 

 



 

 

 عنوان مقاله نام و نام خانوادگي رديف

94.  

*گنجی دکترفروزان  

*کاشانی شیما  

*دکتر سید یحیی کاظمی  

*صولتی کمال  دکتر  

 

 طلبه زوجین عادی،  زوجین ، طالق متقاضی زوجین در معنوی سالمت مقایسه

 دینی علوم

95.  

 *گنجی دکترفروزان

 مائده باطنی پور*

 جعفری* تینا دکتر

 نصیری* جعفر دکتر

 مریم امیدی*

 

 شهرکرد داران روزه در گوارشی عالیم و استفاده مورد غذایی الگوی ارتباط بررسی

 رمضان مبارك ماه در

96.  

*گنجی دکترفروزان  

*کاشانی شیما  

*دکتر سید یحیی کاظمی  

*صولتی کمال  دکتر  

 

همسران  عادی،  زوجین ، طالق متقاضی زوجین در دینی زناشویی سبک مقایسه

 دینی علوم طلبه زوجین

97.  

*گنجی دکترفروزان  

*کاشانی شیما  

*دکتر سید یحیی کاظمی  

*صولتی کمال  دکتر  

 طلبه زوجین عادی،  زوجین ، طالق متقاضی زوجین در معنوی سالمت مقایسه

 دینی علوم

98.  
 *مهدی هدایتیدکتر 

*زهرا نزهت  
 هاروانی و پاسخ به درمان بیماری -سالمت معنوی: غلبه بر فشارهای روحی

 معنوی فرد و حیات طیبه هر جامعهنماز، سالمت  محمد احترام  .99

 نگاهی به تاثیر موسیقی بر انسان در آیات قرآن نفیسه سراجه حسنی  .111

111.  
 پریسا آسمند

 مریم امیدی
 نقدی بر مداخالت معنوی در درمان اختالالت روانشناختی

 پیشگیری از افسردگی و تامین سالمت روان با تکیه بر آیات نورانی وحی سمانه سادات جمشیدی  .112

113.  
 سید محمد طباطبایی نژاد*

 نغمه رزاقی
 جایگاه عقل در سالمت معنوی



 

 

 عنوان مقاله نام و نام خانوادگي رديف

 سالمت معنوی در حیات طیبه سید محمد طاهری خرم آبادی  .114

115.  
 *زهرا نزهت

 دکتر مهدی هدایتی
 بررسی معنویت و سالمت معنوی از دیدگاه ادیان مختلف

 کیفی مطالعه یک :مثبت HIV باردار زنان در گرایی معنویت دکتر زهره خلجی نیا  .116

117.  
مریم خوشدل روحانی، سمیه ثبوتی، احمدرضا 

 مبین، فاطمه سروری
 حرام طعام با مداوای وروایی قرانی شناسی آسیب

 شناختی آرامش روانی در قران و سنت بررسی مبانی ارزش حمید ستوده خراسانی  .118

 محسن شجاعی  .119
مبتال به  ام  رابطه هوش معنوی و تاب آوری با اضطراب و افسردگی در بیماران

 اس  شهر کرمان

 وحی نورانی آیات بر تکیه با روان سالمت تامین و افسردگی از پیشگیری سمانه سادات جمشیدی  .111

 سالمت معنوی در پرتو انسان شناسی عارفانه دکتر سیدرضا فیض  .111

 فاطمه سروری، حمید یعقوبی، فرهاد طارمیان  .112
به سرطان پستان  المقایسه عواطف منفی و تصویر بدنی در زنان مبت

 و زنان سالم

 مطالعه تطبیقی سالمت معنوی محمود عباسی  .113

 


