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 دارای هبدراى زًذگی کیفیت ٍ اًعجبم حط ثر ّوراُ ظالهت افسار ًرم طریق از آهَزغ تبثیر ثررظی .1

 1398، ًبرض ًَزاداى

 هطبلعِ: اٍتیعن ثِ هجتال کَدکبى هبدراى اظترض ثر ًَؼتبری ؼیَُ ثِ ّیجبًی آؼکبرظبزی تبثیر ارزیبثی .2

 1398، تجرثی ًیوِ ای

 ثیوبراى در راى هفصل کبهل تعَیض ازجراحی هتعبقت آى ثب هرتجط عَاهل ٍ فؽبری زخن ثرٍز ثررظی .3

 1398ظبل , تْراى هٌتخت ّبی ثیوبرظتبى در ثعتری

 ثیوبری ثِ هجتال کَدکبى هبدراى زًذگی کیفیت ٍ هراقجتی داًػ ثر ترخیص طرح اجرای تبثیر ثررظی .4

 1398، جراحی عول تحت قلت هبدرزادی

-1387 ظبلْبی طی در هیَکبرد اًفبرکتَض ثِ هجتال ثیوبراى در هجذد ٍ اٍلیِ هذاخالت احتوبل ثررظی .5

1397 ،1398 

 عول تحت کَدکبى ظردر پط فؽبری زخن ثرٍز از درپیؽگیری َّا ازثبلؽتک اظتفبدُ تبثیر ثررظی .6

 1397قلت، جراحی

 1397ثبرٍری،  کوک ّبیرٍغ ٍ طجیعی طریق از ؼذُ ثبردار زًبى در جٌیٌی -هبدری دلجعتگی هقبیعِ .7

هذل،  ارائِ: حیبت کٌٌذُ تْذیذ ؼرایط ثب ًَزاداى ثرای گیری تصوین در ٍالذیي هؽبرکت فرایٌذ تجییي .8

1397 

 ثِ هراجعیي در فؽبری زخن ایجبد خطر ثب رٍزاًِ زًذگی اثساری ٍ اظبظی ّبی فعبلیت ارتجبط ثررظی .9

 1397، 1397 ظبل ایراى پسؼکی علَم داًؽگبُ ثِ ٍاثعتِ درهبًی¬آهَزؼی هراکس

 1397آظن،  دارای کَدکبى زًذگی ٍکیفیت آظن کٌترل ثر یَگب تٌفعی توریٌبت اجرای تبثیر ثررظی .11

 1397تئَری،  گراًذد هطبلعِ یک: ثلَغ دٍراى در دختراى زًذگی فرآیٌذ تجییي .11

 ثْذاؼت ٍزارت ثخؽی اعتجبر اظتبًذاردّبی ثب کَدکبى ٍیصُ هراقجت ّبی ثخػ ایوٌی ٍضعیت هقبیعِ .12

 1397تْراى،  ؼْر آهَزؼی هٌتخت ّبی ثیوبرظتبى در

 1397پصٍّی،  اقذام هطبلعِ یک: کلیِ پیًَذ فرایٌذ در ثیوبر آهَزغ ثرًبهِ ظبزهبًذّی .13

هتَالی،  اکتؽبفی ترکیجی هطبلعِ یک: پلیط کبرکٌبى کبری زًذگی کیفیت اثسار یبثی اعتجبر ٍ طراحی .14

1397 

 1396هتبّل،  زًبى جٌعی آهیس هخبطرُ رفتبرّبی ظٌجػ اثسار یبثی ٍاعتجبر طراحی .15



ظبلِ،  3-6 کَدکبى در( الکتیَ)اًتخبثی جراحی عول از قجل اضطراة ثر ٍیذیَیی ّبی ثبزی تبثیر ثررظی .16

1396 

 ًَزاداى در گیری ٍزى ٍ رفتبری ٍضعیت فیسیَلَشیک، هعیبرّبی ثر Mرٍغ کبرگیری ثِ تبثیر ثررظی .17

 1396ًَزاداى،  ٍیصُ ّبی هراقجت ثخػ در ثعتری ًبرض

ظبلوٌذاى،  از هراقجت در پرظتبری داًؽجَیبى ًگرغ ثر ظبلوٌذی ظبزی ؼجیِ رٍغ ثِ آهَزغ تبثیر .18

1396 

 هرکس ثِ کٌٌذُ هراجعِ هکرر ظقط ی ظبثقِ ثب زًبى در افعردگی ثب آى ارتجبط ٍ جٌعی عولکرد ثررظی .19

 1396، 1396 ظبل ظیٌب اثي هکرر ظقط ٍ ًبثبرٍری درهبى

 HDFQ)) ،1396دیبثتی درثیوبراى قلجی ثیوبری ثِ اثتال ازخطر آگبّی اثسارظٌجػ اعتجبریبثی .21

 داًؽجَیبى در تحصیلی اًگیسغ MUSIC الگَی پرظؽٌبهِ فبرظی ًعخِ پبیبیی ٍ رٍایی ثررظی .21

 1396پرظتبری، 

 عولکرد ثر ًَزاداى در هحیطی راُ از ؼذُ تعجیِ هرکسی کبتتر از هراقجت آهَزؼی ثرًبهِ تبثیر ثررظی .22

 1396 پرظتبراى،

 1395، 1395 ظبل در پرظتبر-پرظتبر ّوکبری اثسار اعتجبریبثی ٍ ترجوِ ثررظی .23

 دیذگبُ از ثبلیٌی هحیط ٍ ظَپرٍایسر پرظتبری، هرثی ارزیبثی هعتجر اثسار یبثی اعتجبر ٍ ترجوِ ثررظی .24

 1395داًؽجَیبى، 

پرظتبراى،  عولکرد ثر ًَزاد تراؼِ داخل لَلِ ظبکؽي زهیٌِ در ؼَاّذ ثر هجتٌی آهَزغ تبثیر ثررظی .25

1395 

 ثِ هجتال کَدکبى ٍالذیي در( PIP) ٍالذیي ٍیصُ کَدکبى پرظؽٌبهِ فبرظی ًعخِ ظٌجی رٍاى هطبلعِ .26

 1395ظرطبى، 

 1395ترکیجی،  هطبلعِ: پرظتبراى در ظالهتی ثب هرتجط تعَیق ظٌجػ اثسار ظٌجی رٍاى ٍ طراحی .27

 1395هکبًیکی، تَْیِ تحت کَدکبى دّبى از هراقجت ثر پرظتبراى تَاًوٌذظبزی ثرًبهِ تبثیر ثررظی .28

 هراقجیي خعتگی ٍ خَاة کیفیت ظَگ، تجرثِ ثر حوبیتی ّبی گرٍُ در هؽبرکت تبثیر ثررظی .29

 1394آلسایور، ثِ هجتال افراد خبًَادگی

 در قلجی ًبرظبیی ثِ هجتال ثیوبراى در خَدهراقجتی رفتبرّبی ارتقبء ثر گرٍّی ثحث رٍغ ثِ آهَزغ تبثیر .31

 1394، 94ایراى، پسؼکی علَم داًؽگبُ اهَزؼی ّبی ثیوبرظتبى

 ثیوبرظتبى در ؼبغل هبهبّبی ٍ پرظتبراى ؼغلی رضبیت ٍ ظالهتی ثب ؼغلی فرظَدگی ارتجبط ثررظی .31

 1394کََّرت،  هطبلعِ یک: تْراى ؼْر آهَزؼی ّبی



 در  ة  ٍیرٍظی   ّپبتیت  ثیوبری از  پیؽگیری هَرد در  ثْذاؼتی اعتقبد هذل ثراظبض  آهَزغ تبثیر ثررظی .32

 1394ایراى،  پسؼکی علَم داًؽگبُ ّبی  ثیوبرظتبى ّبی  درهبًگبُ  ثِ  کٌٌذُ  هراجعِ  ظبلن  حبهلیي

 1393آزاری،  کَدک گسارؼذّی قصذ پرظؽٌبهِ پبیبیی ٍ رٍایی تعییي .33

 1392اثسار، ارائِ ٍ پرظتبری ثبلیي ٍ آهَزغ ّوبٌّگی الگَی تذٍیي .34

 1392تحلیل، فرا هطبلعِ یک: ثبرٍری کوک ّبیدرهبى از حبصل کَدکبى رفتبری هؽکالت ثررظی .35

 1391ایراى، در دیبثت ثیوبری هذیریت در دٍلتی غیر ّبی ظبزهبى ًقػ تجییي .36

 علَم داًؽگبُ ثِ ٍاثعتِ هٌتخت ّبی ثیوبرظتبى در ثیوبراى ظقَط ثب هرتجط عَاهل ٍ فراٍاًی ثررظی .37

 1391تْراى، پسؼکی

 

 
 


