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About journal 

Home Healthcare Now is the professional, contemporary journal serving the 
educational and communication needs of home care and hospice nurses. The 
journal is highly interactive and timely, focusing on the multidimensional, 
interdisciplinary and specialty practice areas of home care nursing. Clinical, 
operational, and educational home care nursing issues are the core of the 
publication; plentiful columns and features focus on practical, up-to-date 
approaches to everyday situations, as well as analysis and interpretation of how 
healthcare trends affect the home care nurse's practice. 



یک ژورنال حرفه ای و مدرن است که به نیازهای آموزشی و ارتباطی پرستاران مراقبت در منزل و بیمارستان 

این مجله بسیار تعاملی و به موقع است و در زمینه های چند بعدی ، میان رشته ای و تخصصی . بستری است

مسائل بالینی ، عملیاتی و آموزشی پرستاری مراقبت در منزل هسته . پرستاری مراقبت در منزل تمرکز دارد

، به روز در موقعیت های روزمره و همچنین بالینی های فراوان بر رویکردهای ویژگی . اصلی این نشریه است

تجزیه و تحلیل و تفسیر نحوه تأثیر روندهای مراقبت های بهداشتی بر عملکرد پرستار مراقبت در خانه تمرکز 
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Home Health Care Management & Practice 



Journal Description 

Home Health Care Management & Practice began in 1988 when interest in home 
care was renewed. Since that time, this interest has grown exponentially 
worldwide. HHCMP provides a forum for writing about this care in a peer-
reviewed journal. Editorials, commentaries, opinions, original articles, review 
articles, case reports, ongoing series are the format of the reframed HHCMP. This 
journal appeals to physicians, nurses, social workers, rehabilitation therapists, 
nutritionists, pharmacists, psychologists, pastoral counselors, home care 
administrators, and any other specialty area that touches the patient’s care at 
home. In a broader sense, social scientists, policy makers and regulators, 
geriatricians and many others find HHCMP both stimulating and educational. The 
new international flavor extends the home care literature worldwide. 



 شرح مجله

HHCMP   ، مجله پزشکان ، پرستاران ، مددکاران اجتماعی ، درمانگران توانبخشی ، متخصصان تغذیه

داروسازان ، روانشناسان ، مشاوران دامپزشکی ، مدیران مراقبت در منزل و هر زمینه تخصص 

به . دیگری را که مراقبت از بیمار در خانه را تحت تأثیر قرار می دهد ، مورد توجه قرار می دهد

تعبیری گسترده تر ، دانشمندان علوم اجتماعی ، سیاست گذاران و تنظیم کنندگان ، متخصصان سالمندان 

عطر و طعم جدید بین المللی ادبیات . را تحریک کننده و آموزشی می دانند HHCMPو بسیاری دیگر 

 .مراقبت از منزل را در سراسر جهان گسترش می دهد
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 درباره مجله 

مجله  سالمت و مراقبت مجله ای علمی و غیر انتفاعی است که به زبان فارسی  و انگلیسی هر سه ماه یکبار تازه ترین 

 .به صورت الکترونیکی در زمینه های زیر چاپ و منتشر می کند ۱۳۸۲مطالب علمی، پژوهشی را از سال 

دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل به منظور افزایش آگاهی، دانش دست آوردهای علمی و پژوهشی به همکاران و 

 .عالقه مندان اقدام به انتشار مجله حاضر کرده است

تالش برای ارتقاء سطح بهداشت جامعه ای که در آن زندگی می کنیم ایجاب می کند که پرستارها و ماماها با علم و   

انتشار مجالت علمی و تحقیقی که آخرین دستاوردهای دنیای پرستاری . تکنولوژی جهان امروز هم آهنگ و همگام شوند

انتشار این مجله نیز . و مامایی را در اختیار آنان قرار می دهند خود، گامی در جهت رسیدن به این هدف عالی است

قدمی کوچک برای باال بردن سطح علمی همکاران ارجمند به خصوص پرستاران و ماماهای این استان می باشد، امید 

 .می رود از مساعدت و همکاری خود آنان نیز برخوردار گردد

 .اخذ نمی کند( گان)مجله هیچ هزینه ای را در قبال دریافت مقاله از نویسنده



http://hcjournal.arums.ac.ir/fa وب سایت 

 فارسی و انگلیسی: زبان نشریه

 فصلنامه: دوره انتشار 

 1382: سال شروع انتشار

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: صاحب امتیاز 



 نمایه ها

Magiran 

Google Scholar  

IRIS  

barakatkns(Iran Medex)  

ISC 

 SID 



 

 ۲۲۲۸-۶۷۹۹: شاپا

 ۲۳۲۲-۳۳۹۱: شاپا الکترونیکی

 :مدیر  مسئول

 دکتر محمدعلی محمدی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

 m.mohammadiarums.ac.ir 

 :سردبیر 

 دکتر معصومه  آقامحمدی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل،ایران 

m.agamohammadiarums.ac.ir 

 :کمک سردبیر

 دکتر مهدی اجری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل،ایران

m.ajriarums.ac.ir 

 : مدیر اجرائی

 شیدا فتحی، کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران 

sh.fathiarums.ac.ir 



 فرایند داوری مقاالت 







 پایان


