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هماالت علوی  -پصٍّؽی :
ّ .5وبعتگی چالی ٍ اضافِ ٍزى با هؽىالت تَجِ در دختراى هذارض ابتذایی ؼْر تبریس  ،هجلِ علوی داًؽگاُ علَم
پسؼىی گرگاى ،دٍرُ  ،55ؼوارُ (5پی در پی  ،)99بْار ً( 5388فر اٍل)

 .9ارتباط چالی ٍ اضافِ ٍزى با هؽىالت رفتاری درًٍی ؼذُ در دختراى هذارض ابتذایی  ،هجلِ علوی داًؽگاُ علَم
پسؼىی تبریس ،دٍرُ  ،35ؼوارُ ،4زهعتاى ً( 5388فر اٍل)
ً .3مػ تواؼای تلَیسیَى در ایجاد چالی ٍ هؽىالت رفتاری وَدواىً ،ؽریِ پرظتاری ایراى ،داًؽگاُ علَم پسؼىی تْراى،
دٍرُ  ،93ؼوارُ  ،67دی ً( 5389فر اٍل)
 .4ظغح وفایت فعالیتی ،اجتواعی ٍ هذرظِ ای در دختراى چاق ٍ دارای اضافِ ٍزى هذارض ابتذایی ؼْر تبریس ً ،ؽریِ
پرظتاری ایراى ،داًؽگاُ علَم پسؼىی تْراى ،دٍرُ  ،94ؼوارُ  ،69اردیبْؽت ً( 5391فر اٍل)
ً .5گراًی ٍ ًیازّای هادراى وَدواى بعتری ٍ هیساى حوایت پرظتاری از آًاىً ،ؽریِ پرظتاری ایراى ،داًؽگاُ علَم پسؼىی
تْراى ،دٍرُ  ،94ؼوارُ  ،79آباى ً( 5391فر اٍل)
 .6تاثیر پاًعواًْای بیَلَشیه ،ظٌتتیه ٍ ظٌتی بر ؼدذت درد زخوْدای ظدَختگی وَدوداىً ،ؽدریِ پرظدتاری ایراى(هرودس
تحمیمات هرالبتْای پرظتاری داًؽگاُ علَم پسؼىی ایراى .دٍرُ  ،96ؼدوارُ  ،85دی هداُ ،5399صد
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هماالت علوی  -ترٍیجی:
 .5هؽىالت اجتواعی در وَدواى چاق ٍ دارای اضافِ ٍزى ،فصلٌاهِ داًؽىذُ پرظتاری ٍ هاهایی داًؽگاُ علَم پسؼىی
ارٍهیِ ،دٍرُ پٌجن ،ؼوارُ دٍم ،تابعتاى ً( 5386فر دٍم)
 .9ارتباط چالی ٍ اضافِ ٍزى با هؽىالت رفتاری برًٍی ؼذُ در دختراى هذارض ابتذایی ؼْر تبریس ،هجلِ پرظتاری ٍ
هاهایی داًؽگاُ علَم پسؼىی تبریس  ،ظال دٍم ،ؼوارُ ّؽتن ،زهعتاى ً( 5386فر اٍل)

 .3بررظی فؽارخَى ٍ ارتباط آى با ؼاخ

تَدُ بذًی ،فصلٌاهِ وویتع داًؽجَیی داًؽگاُ علَم پسؼىی ٍ خذهات

بْذاؼتی درهاًی ظبسٍار ،ظال ًَزدّن ،ؼوارُ  ،9پاییس  ،5393پی در پی ً( 31فر دٍم)
 .4بررظی ظغح ظَاد ظالهت ٍ تَاى خَدهرالبتی در بیواراى هبتالبِ ًارظایی للبی ،فصلٌاهِ ظَاد ظالهت ،دٍرُ  ،5ؼوارُ
 ،4صفحِ  ،959- 913اظفٌذهاُ ً( 5395فر دٍم)
ّوایػ بیي الوللی:
3- Abstarcts of the 19 th European Congress of Psychiatry, Burnout syndrome: A
Comparison between intensive unit and general unit nurses, Vol 26, Supplement 1,
)2011, page 576 ( Fifth author

ّوایػ ظراظری:
 .5ظَهیي ّوایػ ظراظری رٍاًپسؼىی وَدن ٍ ًَجَاىّ ،وبعتگی چالی ٍ اضافِ ٍزى با هؽىالت رفتاری ّ-یجاًی ٍ
وفایت در دختراى هذارض ابتذایی 55- 53 ،هْر ( 5389ظخٌراًی)
 .9ظَهیي ّوایػ ظراظری رٍاًپسؼىی وَدن ٍ ًَجَاى ،ارتباط هؽىالت رفتاری ٍ چالی با هذت زهاى تواؼای تلَیسیَى
در وَدواى 55- 53 ،هْر ( 5389ظخٌراًی)
ّ .3وایػ ظراظری چالؽْای پرظتاری از وَدواى هبتال بِ بیواریْای هسهيً ،یازّای ٍالذیي وَدواى بعتری در
بیوارظتاى ٍ حوایت پرظتاری از آًاى در بخػ وَدواى بیوارظتاى اهام خویٌی هْاباد ،داًؽىذُ پرظتاری داًؽگاُ علَم
پسؼىی تبریس  93ٍ 99 ،تیرهاُ ( 89پَظتر)
ّ .4وایػ ظراظری چالؽْای پرظتاری از وَدواى هبتال بِ بیواریْای هسهي ،ترظْای ٍالذیي در عَل بعتری ؼذى
وَدن ٍ حوایت پرظتاری از ٍالذیي در بخػ وَدواى بیوارظتاى اهام خویٌی هْاباد ،داًؽىذُ پرظتاری داًؽگاُ علَم
پسؼىی تبریس  93 ٍ 99 ،تیرهاُ ( 89پَظتر)
ّوایػ هٌغمِ ای:
اضغراب ٍ افعردگی در وَدواى چاقّ ،وایػ هٌغمِ ای چالی ٍ عَارض ًاؼی از آى ،داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ الّیجاى ،
آررهاُ ( 5388ظخٌراًی)

عرح پصٍّؽی:
 .5ارتباط عالین رفتاری ّیجاًی با  BMIدر دختراى هذارض ابتذایی ؼْر تبریس بر اظاض گسارغ ٍالذیي ،عرح تحمیماتی
هصَب داًؽگاُ علَم پسؼىی تبریس5385- 86 ،

ً .9گراًیً ،یازّا ٍ ترظْای ٍالذیي وَدواى بعتری ٍ هیساى حوایت پرظتاری از آًاى در بخػ وَدواى بیوارظتاى اهام
خویٌی ،عرح تحمیماتی هصَب داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ هْاباد( 5388- 89 ،هجری عرح)
 .3تعییي عَاهل پیػ بیٌی وٌٌذُ اظترض در هحیظ بالیٌی بیي داًؽجَیاى پرظتاری ٍ هاهایی( 5397 ،هجری عرح)
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