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Ficus carica Leaves 

Decoction on Glycemic 

Factors of Patients 

WithType 2 Diabetes 

Mellitus: A Double-

Blind Clinical Trial  

 

 ISI 2016 نویسنده اول

Jundishapur J 

Nat Pharm 

Prod 

 كامل
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 Knowledge, attitude 

and performance of 

the nurses working in 

neonatal wards about 

treatment of pain in 

neonates 

 ISC 2016 نفر دوم به بعد

 

 Journal of 

Chemical and 

Pharmaceutical 

Sciences 

 كامل
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The Necessity of 

Evaluating the 

Stability of Pre-

Hospital 

Emergency Service 

Drugs in Different 

Climates 

 

 ISI 2017 نفر سوم

Iranian 

Journal of 

Emergency 

Medicine 

 كامل
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Occupational 

Exposure to Sharp 

Tools in 

Emergency Medical 

Service Staff; an 

Epidemiologic 

Study 

 ISI 2016 دوم به بعد

Iranian 

Journal of 

Emergency 

Medicine 

 كامل
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Interactive cards, 

students of nursing 

and psychiatric 

ward studying the 

effect of interactive 

card on the 

learning of nursing 

students in the 

 ISI 2016 دوم به بعد
Health 

Sciences 
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Assessment of sleep 

problems in 

menopause women 

in health services 

jundishapur 

university of medical 

sciences Ahvaz, IRAN 

 بين المللي  2013 همكار

Ahvaz, IRAN كنگره /

بين المللي منوپوز و 

 آندروپوز

 پوستر
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Education of self-

care principles to 

patients with 

heart failure by 

nurses 

 بين المللي  2011 همکار
Iranian 

cardiovascular 

research journal 

 سخنراني
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مراجعه کننده به 2نوع  فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماران مبتال به دیابتبا بررسی رابطه فعالیت های روزمره زندگی 

 1395بیمارستان دکتر گنجویان در سال 
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