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تحصیالت
 دبیرستان :فارغ التحصیل از دبیرستان جاویدان تهران با معدل .11/94
 پزشک عمومی :فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال
 .1430با عنوان پایان نامه :بررسی شیوع ایکتیوز در بین مراجعین به درمانگاه پوست
بیمارستان فیروزآبادی تهران ،با نمره .10
 تخصص :فارغ التحصیل رشته روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

(انیستیتو

روانپزشکی تهران) ،در سال  ،1493با عنوان پایان نامه :بررسی اختالالت روانپزشکی در
بین مراجعین به اورژانس روانپزشکی درمانگاه شهید اسماعیلی تهران با نمره .51
 فوق تخصص :فارغ التحصیل رشته روانپزشکی کودک و نوجوان از دانشگاه علوم پزشکی
تهران در سال  .1401با عنوان پایان نامه :بررسی عوامل پیش بینی کننده پیامد شش ماهه
اختالل دو قطبی مانیک و مختلط کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان روزبه تهران با
نمره .51
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تجربیات حرفهای و اجرایی
 .1معاون دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از  1493/4/19تا .1499/5/51
 .5قائم مقام معاونت دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از  1495/5/59تا .1493/4/19
 .4مدیر كل امور دانشجویي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از  1493/0/1تا .1495/5/59
 .3رئیس بخش روانپزشكي مركز آموزشي ،درماني فاطمي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از
 1495/15/1تاکنون.
 .5مشاور بخش ترک اعتیاد مرکز آموزشی درمانی فاطمی دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از
 1411تاکنون.
 .3مسئول فنی کمیته بهداشت روان استان اردبیل دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از  1495تا
.1411
 .9عضو هسته مرکزی تیمهای  T.Q.Mدانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال  1414تاکنون.
 .1پزشک معتمد رشته روانپزشکی دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال  1414تاکنون.
 .0عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 انجام تعهد در قالب هیات علمی به صورت تمام وقت و با مرتبه استادیار در دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل از سال  93/1/1تا 93/5/10
 استخدام به صورت رسمی آزمایشی و تمام وقت با مرتبه استادیاری در سال 93/5/13
تا 15/15/13
 استخدام به صورت رسمی قطعی و تمام وقت با مرتبه استادیاری در سال 15/15/13
تا 13/5/53
 استخدام به صورت رسمی قطعی و تمام وقت با مرتبه دانشیاری در سال  13/5/53تا
کنون
 دبیر کمسیون تخصصی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال 1491/5/41
تا کنون.
 .11راه اندازی بخش روانپزشکی در مرکزدرمانی آموزشی فاطمی اردبیل در سال
.1411/5/4
 .11عضو کمیته اعتباربخشی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال  1411تا کنون.
 .15عضو هسته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال  1415تا کنون.
 .14عضو طرح ارزیابی درونی بخش ها دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال  1415تا کنون.
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 .13دبیر کمیته ارزشیابی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال 1415/1/1
تا کنون.
 .15عضو هیات ممتحنه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال  1415/0/11تا
کنون.
 .13عضو کمسیون تخصصی روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشكي اردبیل
از سال  1415/11/55تا کنون.
 .19عضو پایگاه تحقیقات جمعیتی استان دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال  1414/9/59تا
کنون.
 .11عضو شورای عالی اعتبار بخشی مرکز  EDCدانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال
 1414/9/50تا کنون.
 .10عضو کمیته منطقه ای نظارت بر واحدهای درمان وابستگی به موادافیونی با داروهای
آگونیست کمیته ماده  41دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از تاریخ  1413تا .1411
 .51عضو کمیته تدوین برنامه ریزی استراتژیک مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی (
 ) EDCدانشگاه علوم پزشكي اردبیل از تاریخ  1415تا کنون.
 .51عضو کمیته پیشگیری ثانویه سرطانهای شایع در استان اردبیل دانشگاه علوم پزشكي اردبیل
از سال  1413تا کنون.
 .55عضو کمیسیون مشاوره روانی ودرمانی بیماران مبتال به کانسر – کلینیک ارس اردبیل
دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال  1413تا کنون.
 .54عضو کمیته ارزشیابی درونی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال 1413
تا کنون.
 .53عضو تیم تدوین اهداف ورسالت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از سال
 1413تا کنون.
 .55کارشناس هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از
سال  1413تا کنون.
 .53عضو تیم عملیاتي ستاد مداخله در بحران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اردبیل از
سال  1411تا کنون.
 .59رابط گروه و کمیته حاکمیت بالینی مرکز آموزشی-درمانی دکتر فاطمی اردبیل از سال
 1401تا کنون.
 .51عضو کمیته ارزیابی فراخوان هیئت علمی دانشگاه از سال  1405تا کنون.
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 .50عضو شورای عالی سیاست گذاری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل از سال  1404/3/4تا کنون.
 .41عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل از سال  1404/5/4تا کنون.
 .41مدیر گروه پوست،نورولوژی،رادیولوژی و روانپزشکی از سال  03تا کنون.
 .45عضو کمیته بازبینی برنامه استراتژیک معاونت آموزشی دانشگاه از سال  03تا کنون .سال
 1404/5/4تا کنون.
 .44عضو کمیته مترجمان کتاب طب داخلی هاریسون.

سوابق علمی پژوهشی
 مقاله چاپ شده در نشریات
.1

سهرابي ظریفه  ،یعقوبي حسن  ،شالچي بهزاد  ،دل آرا امیر صالح  ،مولوی پرویز ()1403
مقایسه ناگویی هیجانی در بین بیماران مصروع تونیک -کلونیک ،صرع میوکلونیک جوانان
و افراد سالم .مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبیل ــ  .)5( 19ص.ص .531-541.شاپا
5551-9511

.5

میكائیلي ,نیلوفر  ،مولوی ,پرویز  ،عیني ,ساناز  ،تقوي ,رامین ( )1403اثربخشی درمان
متمرکز بر هیجان بر بدتنظیمی هیجانی ،افکار خودکشی و ناامیدی در جانبازان مبتال به
اختالل استرس پس سانحه .نشریه علمی و پژوهشی طب جانباز ــ  .)4( 0ص.ص-111.
 .119شاپا 1435-1115

.4

نیلوفر میكائیلي ،محمدعلي قاسمي نژاد ،پرویز مولوي ( )1403بررسي نقش خود دلسوزي و
ابرازگري هیجاني در پیش بیني خود افشایي برخط در دانشجویان استفاده كننده از شبكه هاي
اجتماعي .فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسالمي –  .)53 ( 9ص ص  .455 – 449:شاپا
594 X – 5435

.3

میكائیلي ,نیلوفر  ،مهری ,سعید  ،قاسمي نژاد ,محمدعلي  ،مولوی ,پرویز ( )1405بررسی
تاثیر صبح گرایی – عصر گرایی در کیفیت خواب و انگیزش شغلی پرستاران بیمارستان
های اردبیل .مجله سالمت و مراقبت ــ  .)3( 11ص.ص .455-413.شاپا 3900-5551
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.5

دل آرا مغانلو ,صالح  ،صادقیان ,علی  ،مهری ,سعید  ،رزاقی ,عیسی  ،مولوی ,پرویز
( )1403رابطه بین هوش هیجاني و سالمت رواني با تنش شغلي معلمان .مجله سالمت و
مراقبت ــ  .)3( 19ص.ص .411-411.شاپا 3900-5551

.3

دل آرا مغانلو ,صالح  ،مهری ,سعید  ،مولوی ,پرویز ( )1403اثربخشي روش هاي مواجهه
سازي واقعي و تجسمي در اختالل وسواس فکري ـ جبري .مجله پزشکی ارومیه ــ .)3( 53
ص.ص .510-511.شاپا 1159-4959

.9

مولوی ,پرویز  ،میکاییلی ,نیلوفر  ،دانشور ,سمیه  ،نریمانی ,محمد  ،مهری ,سعید ()1403
نقش انکار و الکسي تایمي بر ادراک درد در زنان مبتال به سرطان سینه .مجله پزشکی
ارومیه ــ  .)5( 53ص.ص .111-115.شاپا 1159-4959

.1

عطادخت ,اکبر  ،بشرپور ,سجاد  ،رحیمی ,ندا  ،نوری ,الناز  ،مولوی ,پرویز ( )1404نقش
حمایت اجتماعی ادراک شده در تبیین نشانگان مثبت و منفی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی.
مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبیل ــ  .)3( 13ص.ص .430-431.شاپا 9511-5551

.0

مولوی ,پرویز  ،میکاییلی ,نیلوفر  ،رحیمی ,ندا  ،مهری ,سعید ( )1404تأثیر درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان دارای ترس اجتماعی .مجله
دانشگاه علوم پزشكي اردبیل ــ  .)3( 13ص.ص .354-315.شاپا 9511-5551

 .11مولوی ,پرویز  ،میکاییلی ,نیلوفر  ،پرزور ,پرویز  ،پورجالو ,احمد  ،علیزاده قورادیل ,جابر
 ،قاسمی نظام ,نویده ( )1404مقایسه تاثیر آنالیز تبادلی و مدیریت استرس رفتاری  -شناختی
در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان Trends in the life sciences .ــ .)1( 3
ص.ص .111-113.شاپا 3941 – 5410
 .11صادقیه اهری ,سعید  ،نیک پو ,هانیه  ،مولوی ,پرویز  ،عبدی ,رضا  ،امانی ,فیروز ،
شیرین زاده ,بابک ( .)1405بررسی تاخیر زمانی درمان بیماران سایکوز و عوامل موثر بر
آن Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing .؛ :)1(51
ص.ص. 05-19.شابک .1365-2850
 .15صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،صمدزاده ,مهدی  ،شهباززادگان ,بیتا  ،یوسفی,
کامل( .)1405عوامل فردی و محیطی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل .مجله سالمت و مراقبت؛  :)4(15ص.ص. 39-41.شابک 6799 -
.2228
 .14بشرپور ,سجاد  ،مولوی ,پرویز  ،شیخی ,سیامک  ،خانجانی ,سجاد  ،رجبی ,مسلم ،
موسوی ,سید امین( )1405بررسی ارتباط شیوه های تنظیم و ابراز هیجان با رفتارهای
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قلدری در دانش آموزان نوجوان .مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبیل؛  :)4(14ص.ص-533.
. 595شابک .2228-7280
 .13بشرپور ,سجاد  ،مولوی ,پرویز  ،برهمند ,اوشا  ،موسوی ,سید امین( )1405رابطه بین فعال
سازی رفتاری  /سیستم مهار ) (BIS / BASو رفتارهای قلدری  /قربانی در میان نوجوانان
پسر Iranian Journal of Psychiatry..؛  :)4(1ص.ص. 154-111.شابک 1735-
.4587
 .15مولوی ,پرویز  ،بشرپور ,سجاد  ،شیخی ,سیامک( )1401مقایسه رضایتمندی زناشویی و
کیفیت زندگی مبتالیان به اختالل وسواس فکری  -عملی با مبتالیان به دیگر اختالالت
اضطرابی و افراد سالم .مجله پزشکی ارومیه؛  :)3(54ص.ص. 315-509.شابک 3727-
.1027
 .13صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،صمدزاده ,مهدی  ،شهباززادگان ,بیتا  ،عسکری
مقدم ,راحله ( )1401شیوع اختالل بیش فعالی -کم توجهی در دانشجویان خوابگاههاي
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبیل؛  :)5(15ص.ص. 03-19.
شابک .2228-7280
 .19مولوی ,پرویز  ،شهریور ,زهرا  ،محمودی قرائی  ,جواد  ،بشرپور ,سجاد  ،شرقی,
افشان( )1401عوامل پیش بینی کننده پیامد کوتاه مدت اختالل دوقطبی نوع یک در کودکان و
نوجوانان .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران؛  :)5(11ص.ص. 149-151.شابک
.1735-4315
 .11صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،گسیلی ,فرید  ،رحمانی ,تورج  ،امانی ,فیروز ،
رستمی ,امیر مسعود( )1401بررسی اثر الکترومغناطیس تراپی در درمان بی خوابی به
روش کارآزمایی بالینی .مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبیل؛ :)1(15ص.ص. 93-31.شابک
.2228-7280
 .10بشرپور ,سجاد  ،نریمانی ,محمد  ،قمری گیوی ,حسین  ،ابوالقاسمی ,عباس  ،مولوی ,پرویز
( )1401اثر درمان پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافی در کاهش شناخت پس از
ضربه در دانش آموزان در معرض تروما Iranian Journal of Psychiatry. .؛ 3
( :)3ص.ص. 133-141.شابک .1735-4587
 .51مولوی ,پرویز  ،شهریور ,زهرا  ،محمودی قرائی  ,جواد  ،بشرپور ,سجاد  ،شرقی ,افشان ،
نیک پرور  ,فاطمه( )1401عوامل پیش بینی کننده پیامد شش ماهه اختالل دوقطبی مانیک و
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مختلط کودکان و نوجوانان بستري در بیمارستان روزبه تهران .مجله دانشگاه علوم پزشكي
اردبیل؛  :)4(11ص.ص. 511-530.شابک .2228-7280
 .51موالیی ,بهنام  ،محمدی ,محمدعلی  ،حبیبی ,عقیل  ،زمانزاده ,وحید  ،دادخواه ,بهروز ،
مولوی ,پرویز  ،مظفری ,ناصر( )1401بررسی میزان استرس شغلی و برخی عوامل موثر
بر آن در زنان شاغل شهر اردبیل در سال  .11مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبیل؛ :)1(11
ص.ص. 15-93.شابک .2228-7280
 .55صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،شرقی ,افشان  ،نریمانی ,محمد  ،محمدنیا ,حسین ،
دیلمی ,پروانه  ،رجبی ,سوران( )1410بررسی ارتباط شیوههاي مقابلهاي با سالمت رواني
افراد مبتال به دیابت .مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی؛  :)5(15ص.ص-111.
. 115شابک .1735-160X
 .54خانجانی ,زینب  ،قربانیان ,ناصر  ،مولوی ,پرویز( )1410اثربخشي آموزش گروهي مهارت
هاي زندگي در بیماران اسکیزوفرنیک :کاربردهایي براي روشهاي درماني جامع .مجله
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛  :)5(45ص.ص. 51-35.شابک .1608-5671
 .53مولوی ,پرویز  ،صادقی موحد ,فریبا  ،ابوالحسن زاده  ,مسلم  ،مشعوفی ,مهرناز  ،محمدنیا,
حسین  ،دیلمی ,پروانه( )1411بررسی اختالالت شخصیتی در میان افراد دارای اختالل سوء
مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز مرجع ترک اعتیاد استان اردبیل در سال .1419
مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل؛  :)3(0ص.ص. 444-455.شابک
.1735-2452
 .55قدرتی ,محمدرضا  ،اخوان اکبری ,قدرت  ،مولوی ,پرویز  ،اخوان اکبری ,پوران()1411
مقایسه اثر پروپوفول و تیوپنتال سدیم در القای بیهوشی برای الکتروشوک درمانی .مجله
علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل؛  :)4(0ص.ص. 555-530.شابک 1735-
.2452
 .53مولوی ,پرویز  ،قمری گیوی ,حسین  ،رجبی ,سوران  ،برهمند ,اوشا  ،رسول زاده ,بهزاد ،
عرب ,روح اله  ،محمدنیا ,حسین( )1411تأثیر رواننمایشگري بر افزایش مهارتهاي
اجتماعي و عزتنفس بیماران مبتال به اسكیزوفرنیاي نوع یك و دو .فصلنامه علمی پژوهشی
توانبخشی؛ :)5(11ص.ص. 94-31.شابک .1607-2960
 .59قمری گیوی ,حسین  ،مولوی ,پرویز  ،محمدنیا ,حسین  ،دیلمی ,پروانه  ،عرب ,روح اله
( )1411كارآیي آزمونهاي فهرست واژگان و تصاویر دیداري در مقایسه با مصاحبه بالیني

9

در تشخیص اختالالت شخصیت .اصول بهداشت روانی؛  :)1(11ص.ص. 41-51.شابک
.6918-1028
 .51مولوی ,پرویز  ،قمری گیوی ,حسین  ،سعیدلوی دیزجی ,معصومه  ،عرب ,روح اله ،
محمدنیا ,حسین  ،دیلمی ,پروانه( )1419بررسی عالیم شاخص در بیماران مبتال به اختالل
اسکیزوفرنی .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل؛  :)4(1ص.ص-415.
. 451شابک .1735-2452
 .50اتحاد ,غالمحسین  ،عرب ,روح اله  ،حبیب زاده ,شهرام  ،دریانی ,احمد  ،مولوی,
پرویز( )1419ارزیابی یافته کلینیکی آزمایشگاهی و درمانی تب مالت در میان کودکان
بستری شده در بیمارستانهای اردبیل Research Journal of Biological
Sciences؛  :)5(5ص.ص. 153-151.شابک .1815-8846
 .41سوادی اسکویی داریوش ،مولوی پرویز ،محمدزاده لیال ،صادقی بازرگانی همایون ()1419؛
بررسی سالمت عمومی در میان بیماران با استروک از طریق یک روش مقایسه ای.
5111 Journal of medical sciences؛ .410 :)1(9
 .41مولوی ,پرویز  ،محمدنیا ,حسین  ،عرب ,روح اله  ،رسول زاده ,بهزاد  ،درخشانی,
فاطمه( )1413بررسی فاكتورهای موثر دركاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل Pakistan Journal of Social Sciences .؛  :)1(3ص.ص-01.
. 111شابک .1683-8831
 .45مولوی ,پرویز  ،قمری گیوی ,حسین  ،محمدنیا ,حسین  ،دیلمی ,پروانه  ،عرب ,روح
اله( )1413بررسی شیوع ریسک فاکتورهای خودکشی در بین اقدام کنندگان به خودکشی در
اردبیل طی شش ماه اول  Research Journal of Medical Sciences5114؛
 :)5(1ص.ص. 53-51.شابک .1815-9346
 .44مولوی ,پرویز  ،رستمی ,خلیل  ،فدایی نائینی ,علیرضا  ،محمدنیا ,حسین( )1413بررسي
عوامل موثر در كاهش انگیزه تحصیلي دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبیل .مجله علمی
پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران؛  :)1(55ص.ص. 51-54.شابک .1073-1562
 .43مولوی ,پرویز  ،عباسی رنجبر ,ویدا  ،محمدنیا ,حسین( )1413بررسی عوامل خطر اقدام به
خودکشی در شهرستان اردبیل در نیمه اول سال  .1415فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی؛
 :)1(1ص.ص. 91-39.شابک .1607-2960
 .45مولوی پرویز ،محمد نیا حسین ،دیلمی پروانه ،عرب روح هللا ،درخشانی فاطمه(.)1413
ارتباط بین شیفت کاری و مشکالت سیکولوژیک در میان پرسنل بیمارستان های دانشگاه
1

علوم پزشکی اردبیل5119 Research Journal of Applied Sciences ،؛ )1(9
.411
 .43مولوی پرویز ،فریدی مهشید ،محمد نیا حسین ،دیلمی پروانه ،عرب روح هللا ،درخشانی
فاطمه( .)1413مقایسه بین اثرات درمانی انواع متفاوت داروهای آنتی دپرسانت در درمان
افسردگی های ژنتیکی و واکنشیResearch journal of medical sciences .
5119؛ .30-39 :)1(1
 .49مولوی ,پرویز  ،محمدنیا ,حسین  ،عرب ,روح اله  ،عطادخت ,اکبر( )1413مقایسه میزان
اثر بخشي آموزش ایمن سازي در مقابل استرس ) (SITو دارو درماني در سردرد های
تنشي مزمن .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل؛  :)1(9ص.ص. 93-30.
شابک .1735-2452

 .41مولوی ,پرویز  ،رسول زاده ,بهزاد )(1383بررسی علل عدم موفقیت تحصیلی
دانش آموزان دوره متوسطه استان اردبیل .آموزش در علوم پزشکی ــ (5). 1
ص.ص. 39-34.شاپا 1028-6055
 .40مولوی ,پرویز  ،کریم اللهی ,منصوره  ،دادخواه ,مینو( )1414ارتباط بین فرایندهای فرزند
پروری با نوع بیماری روانی در بیماران روانی مراجعه کننده به درمانگاه روان بیمارستان
دکتر فاطمی اردبیل .کادوسه (فصلنامه علمی  -پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) :)3(5
ص.ص. 0-5.شابک .1735-2584
 .31مولوی ,پرویز  ،رسول زاده ,بهزاد( )1414بررسی عوامل موثر در گرایش جوانان به
مصرف مواد مخدر .اصول بهداشت روانی؛  :)55-51(3ص.ص. 55-30.شابک 6918-
.1028
 .31مردی ,افروز  ،مولوی ,پرویز  ،تذکری ,زهرا  ،مشعوفی ,مهرناز  ،امینی ثانی,
نیره( )1415تاثیر ورزش بر افسردگي خفیف بعد از زایمان در مراجعین به مراكز بهداشتي
 درماني شهر اردبیل .1411 ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل؛ )3(4ص.ص. 31-33.شابک .1735-2452
 .35مجیدپور ,علی  ،عدالتخواه ,حسن  ،سزاوار ,سید هاشم  ،امینی ثانی ,نیره  ،شعبانی ,مسعود ،
نعمتی ,علی  ،عباسقلی زاده ,ناطق  ،میرزا رحیمی ,مهرداد  ،عرشی ,شهنام  ،صادقی,
همایون  ،سوادی اسکویی ,داریوش  ،شمشیرگران ,سید مرتضی  ،حبیب زاده ,شهرام ،
مولوی ,پرویز  ،پورفرزان ,ایرج  ،محمدی ,سعداله  ،یزدانبد ,عباس  ،صالح زاده ,فرهاد ،
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رحیمی ,گیتی  ،رستمی ,خلیل  ،پیرزاده ,اکبر  ،امانی ,فیروز  ،صادقیه اهری ,سعید ،
یوسفی سادات ,محرم  ،محمدی ,حکمت  ،عیسی زاده ,رئوف  ،حامدی ,رضا  ،شفیعی ,شفیع
 ،درخشنده ,رقیه  ،ادیانی ,شهروز  ،اقاجانی ,علیرضا  ،خدامراد زاده ,مینایه ،بابایی,
مسعود  ،حاجی جباری ,منصور  ،بشرخواه ,سعید  ،نیرومند ,بابک  ،عبدهللا زاده ,فرشته ،
حقی مقدم ,علی  ،باقری ,منصور( )1415تعیین اولویت هاي پژوهشي حوزه سالمت در
استان اردبیل :به عنوان یك تجربه .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل؛ :)4(4
ص.ص. 55-9.شابک .1735-2452
 .34مولوی ,پرویز  ،کریم اللهی ,منصوره( )1411بررسی عوامل تنش زای پرستاران شاغل در
بخش های اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .مجله علمي
پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل؛  :)5(1ص.ص. 40-43.شابک .1735-2452
 .33مولوی ,پرویز  ،کریم اللهی ,منصوره  ،فیاضی بردبار ,محمدرضا( )1490بررسی میزان
شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .فصلنامه اصول بهداشت روانی؛
5(5و :)3ص.ص. 45-41.شابک .6918-1028
 .35الهی اصغر ،مولوی پرویز( )1493بررسی  5مورد سندروم نورولپتیک بدخیم در مرکز
آموزش درمانی شهید نواب صفوی .روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران؛  1(5و :)5
ص.ص .91-33 .شاپا1945-3415:

 بخشی از کتاب
 .1مولوی ,پرویز  ،صادقی موحد ,فریبا  ،کاغذیان ,هومن )(1388درسنامه طب کودکان
نلسون .در  :درسنامه طب کودکان نلسون .مخاطرات زیست محیطی سالمت ( 45 ,ویرایش
 .)11حیان ،اباصالح ,تهران .شاپا . 3-033-331-033-091
 .5مولوی ,پرویز  ،صادقی موحد ,فریبا  ،فرید حسینی ,فرهاد )(1388درسنامه طب کودکان
نلسون .در :درسنامه طب کودکان نلسون .رشد ،تکامل و رفتار ) 5 ,ویرایش  .)11حیان،
اباصالح ,تهران .شاپا 1-010-331-033-091
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 طرح های تحقیقاتی
 .1بررسی فراوانی افسردگی اساسی و سوء مصرف مواد مخدر در کودکان خیابانی اردبیل در
سال 03و عوامل مرتبط بر وقوع پدیده خیابانی شدن آنها

(03-05طرح تحقیقاتی در دست

اجرا).
 .5بررسی ارتباط ویژگی های تغذیه ای وس ویژگی های انتروپومتریک در کودکان ADHD
( 95-94طرح تحقیقاتی در دست اجرا).
 .4ارتباط محل ضایعه با افسردگی و عملکرد در بیماران ستروک با استفاده از تصویربرداری
مغزی (03-05طرح تحقیقاتی در دست اجرا).
 .3اثربخشی درمان داروئی بر میزان عملکرد اجرائی در مبتالیان به اختالل وسواسی جبری05
(04طرح تحقیقاتی در دست اجرا). .5بررسی رابطه سالمت روان مادران با شاخص های انتروپومتریک کودکان در بین مادران و
کودکان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی  ،درمانی شهر اردبیل در سال (03طرح تحقیقاتی در
دست اجرا).
 .3بررسی محرومیت های اجتماعی و احساس گناه و شرم ،ابتال به صرع گراندمال در بیماران
مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل درسال ( 01-05طرح تحقیقاتی در دست اجرا).
 .9بررسی محرومیت های اجتماعی ناشی از برچسب ابتال به اسکیزوفرنی مزمن در خانواده
های بیماران مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی فاطمی اردبیل ( 05-03طرح تحقیقاتی در
دست اجرا).
 .1موالیی ,بهنام  ،محمدی ,محمدعلی  ،حبیبی ,عقیل  ،محمدزاده ,بهزاد  ،دادخواه ,بهروز ،
مظفری ,ناصر  ،مولوی ,پرویز  ،اسکندراوغلی ,بهزاد ( )1410بررسی رابطه اضطراب و
مقابله مذهبي در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي اردبیل در سال( 19طرح تحقیقاتی).
 .0مولوی ,پرویز  ،بشرپور ,سجاد  ،صادقی موحد ,فریبا  ،ابوالحسن زاده  ,مسلم  ،پورفرضی,
فرهاد ( )1411مقایسه رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی در بیماران وسواسی جبری و
دیگر مبتالیان اختالالت نروتیک و افراد سالم( .طرح تحقیقاتی) .
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 .11مولوی پرویز()1411؛ بررسي مقایسه اثر بخشي درمان با هالوپریدول تنها در قیاس با
هالوپریدول بعالوه پرومتازین در كنترل بیماران خشن و پرخاشگر اورژانسي( .طرح
تحقیقاتی).
 .11مولوی پرویز()1411؛ بررسي شیوع اختالل بیش فعالي در كودكان دبستاني شهر اردبیل.
(طرح تحقیقاتی).
 .15مولوی ,پرویز  ،کریم اللهی ,منصوره ( )1419بررسي فرآیندهاي فرزند پروري والدین
بیماران رواني مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي بیمارستان دكتر فاطمي اردبیل در سال
( .1490طرح تحقیقاتی).
 .14مولوی پرویز()1419؛ بررسی اختالالت شخصیتی درمیان افراد دارای اختالل سوء مصرف
مواد مراجعه کننده به مرکز مرجع ترک اعتیاد استان اردبیل درسال ( .1419طرح تحقیقاتی).
 .13مولوی پرویز()1419؛ بررسی عالئم موثر درسالمت روانی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل( .طرح تحقیقاتی).
 .15مولوی پرویز()1419؛ بررسی شیوع اختالل بیش فعالی – کم توجهی در دانشجویان دختر
ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل( .طرح تحقیقاتی).
 .13مولوی پرویز()1413؛ بررسی اثربخشی فلوکستین وسرترالین در درمان انواع وسواس
جبری(  ) OCDدر کلینیکهای بیمارستانی وخصوصی شهرستان اردبیل( .) RCT study
(طرح تحقیقاتی).
 .19مولوی پرویز()1413؛ بررسی نحوه ارزشیابی تئوری اساتید دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
از دیدگاه دانشجویان( .طرح تحقیقاتی).
 .11مولوی پرویز()1413؛ بررسی عوامل موثر بر انگیزه شغلی

اعضای هیئت علمی

وراهکارهای ارتقاء آن( .طرح تحقیقاتی).
 .10حمیدزاده اربابی ,یوسف  ،نعمتی ,علی  ،عدالتخواه ,حسن  ،مولوی ,پرویز  ،امانی ,فیروز ،
آخربین ,کاظم  ،ساکن ,محمد ( )1415بررسي تطبیقي رئوس مطالب مدرسان دانشكده
پزشكي ،پیراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اردبیل با سرفصلهاي وزارتي در نیمسال
دوم سالتحصیلي ( .15 -14طرح تحقیقاتی).
 .51مولوی ,پرویز  ،رسول زاده ,بهزاد  ،قمری گیوی ,حسین ( )1415بررسي عوامل مؤثر در
كاهش انگیزه تحصیلي دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبیل( .طرح تحقیقاتی).
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 .51مولوی ,پرویز  ،قمری گیوی ,حسین  ،صادقی موحد ,فریبا  ،فریدی ,مهشید ()1411
بررسي اثرات درماني دسته هاي دارویي ضد افسردگي بر روي افسردگي ژنتیكي و واكنشي.
(طرح تحقیقاتی)
 .55مولوی ,پرویز ( )1411بررسي شیوع ریسك فاكتورهاي خودكشي در بین اقدام كنندگان به آن
در شهرستان اردبیل در نیمسال اول سال ( .1415طرح تحقیقاتی)
 .54مظلومی ,عادل  ،مولوی ,پرویز ( )1411رابطه نوبت كاري با مشكالت روانشناختي در بین
كاركنان بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل( .طرح تحقیقاتی)
 .53مولوی ,پرویز  ،کریم اللهی ,منصوره ( )1491بررسي عوامل تنش زاي پرستاران شاغل در
بخش هاي اورژانس بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبیل( .طرح تحقیقاتی)

شرکت در کنفرانس و همایش ها
 .1مولوی ,پرویز محمدی رضا  ,نعمتی ,علی  ,ندرمحمدی مقدم ,مهریار  ,احمدآبادی ,فرزاد
( )1403مقایسه میزان گروههای غذایی مورد استفاده در کودکان دارای اختالل نقص توجه و
بیش فعالی با کودکان عادی و ارتباط آن با ویژگیهای آنتروپومتریک در کودکان بیش فعال شهر
اردبیل .در :هشتمین کنگره اختالالت تکامل عصبی و روانپزشکی کودک و نوجوان 0-9 ,آذر
 ,1403تهران ,ایران.
 .5مولوی ,پرویز ،توکلی حسنکلو ,پریسا  ،شرقی ,افشان  ،ندرمحمدی مقدم ,مهریار  ،میکاییلی,
نیلوفر ( )1403تعیین رابطه بین سالمت روان مادران و شاخص های انتروپومتریک کودکان در
مادران و کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال .1403در:
هشتمین کنگره اختالالت تکامل عصبی و روانپزشکی کودک و نوجوان 0-9 ,آذر  ,1403تهران
 ,ایران.

 .4مولوی ,پرویز  ،میکاییلی ,نیلوفر  ،ندرمحمدی مقدم ,مهریار  ،غفاری ,سجاد
( )1403مقایسه اعتقادات مذهبی و سو استفاده مواد بین کودکان افراد معتاد به مواد
مخدر و کودکان افراد معتاد به غیر مخدرها .در :یازدهمین کنگره بین المللی علوم
اعتیاد 41 ،شهریور –  5مهر  ، 1403تهران  ،ایران.
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 .4صادقی موحد ,فریبا  ،مهری ,سعید  ،مولوی ,پرویز  ،موسوی ,زهرا ()1405
بررسی استرس تحصیلی در دختران نوجوان شهر اردبیل .در :دومین همایش
دانشجویی سالمت  ،رفاه اجتماعی و توانبخشی13 ,اسفند  ,1405تهران  -ایران.
 .3صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،مهری ,سعید  ،بقائی ,نحدیثه ()1405
بررسی تاثیر فصل تولد بر ویژگی های شخصیتی دانشجویان رشته های علوم
پزشکی شهر اردبیل درسال  .1403در :دومین همایش دانشجویی سالمت  ،رفاه
اجتماعی و توانبخشی13 ,اسفند  ,1405تهران  -ایران.
 .5صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،مهری ,سعید  ،فعال محمدی ,نسرین ()1405
بررسي تیپهاي شخصیتي افراد متقاضي جراحي زیبایي صورت مراجعه کننده به
کلینیکهاي زیبایي .در :دومین همایش دانشجویی سالمت  ،رفاه اجتماعی و
توانبخشی13 ,اسفند  ,1405تهران  -ایران.
 .3صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،مهری ,سعید  ،آقازاده ,مینا ( )1405مقایسه
پیشرفت تحصیلي و ویژگي هاي دموگرافیک دانشجویان مبتال به  OCDو
دانشجویان بهنجار دانشگاههاي اردبیل .در :پنجمین کنگره بین المللی نوروساینس
بالینی و پایه  ،دسامبر ،5113تهران  ،ایران.
 .9صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،مهری ,سعید  ،باقری ,سید کبری  ،بی آزار,
مریم ( )1405بررسی نقش تیپ شخصیتی بعنوان عامل خطر در ابتال به بیماری
مولتیپل اسکلروزیس .در :پنجمین کنگره بین المللی نوروساینس بالینی و پایه ،
دسامبر ،5113تهران  ،ایران.
 .1مولوی ,پرویز  ،میكائیلي ,نیلوفر  ،ندرمحمدی مقدم ,مهریار  ،غفاري ,سجاد ،
موالیی ,بهنام ( )1405نقش تحریفات شناختی در پیش بینی عالئم اضطراب و
افسردگی در بین نوجوانان مبتال به اختالل کمبود توجه و بیش فعالی .در :پنجمین
کنگره بین المللی نوروساینس بالینی و پایه  ،دسامبر ،5113تهران  ،ایران.
 .0مهری ,سعید  ،مولوی ,پرویز  ،ایرانپرور ,منوچهر  ،حمزه زاده ,آرزو ()1405
كیفیت و كمیت خواب در بیماران دیابتي .در :پنجمین کنگره بین المللی نوروساینس
بالینی و پایه  ،دسامبر ،5113تهران  ،ایران.
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 .11مولوی ,پرویز  ،میکاییلی ,نیلوفر  ،ندرمحمدی مقدم ,مهریار ( )1405اینترنت
فرصتی برای شکوفایی یا تهدیدی همانند اعتیاد ارتباط مشکالت هیجانی با کیفیت
خواب در دانش آموزان دختر وابسته به اینترنت .در :دهمین کنگره بین الملل علوم
اعتیاد 53-53 ،شهریور  ، 1405تهران  ،ایران.
 .11مولوی ,پرویز  ،ندرمحمدی مقدم ,مهریار  ،میکاییلی ,نیلوفر  ،غفاری ,سجاد
( )1405رابطه خود تنظیمی هیجانی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان .در :دهمین
کنگره بین الملل علوم اعتیاد 53-53 ،شهریور  ، 1405تهران  ،ایران.
.15

عضو کمیته علمی و سخنران کنگره هفتمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان-

55تا  53اردیبهشت- 03دانشگاه علوم پزشکی شهید بــــهشتی.
.14

ندرمحمدی ,مهریار  ،آقازاده ,ویدا  ،مولوی ,پرویز  ،اسمخانی اکبرنژاد ,صابر()1405

بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه مادران داررای کودکان عقب مانده ذهنی و همبستگی آنها
با اختاللهای روانپزشکی کودکان در شهرستان اردبیل درسال  .1405در :ششمین همایش بین
المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران 51-53 ,شهریور ماه  ,1405دانشگاه علوم پزشکی
تبریز .
.13

مولوی ,پرویز  ،بشرپور ,سجاد( )1405تفاوت های جنسیتی در سازگاری پیش از بیماری

کودکان و نوجوان مبتال به اختالل دو قطبی .در :ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک
ونوجوان 53 ,تا 51شهریور  ,1405دانشگاه علوم پزشکی تبریز(سخنرانی).
.15

مولوی پرویز ،بشرپور سجاد( )1405مقایسه کارکرد کلی و شدت مانیا در دو گروه از

کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل دو قطبی با اپیزود مانیک و مختلط بعد از یک دوره درمان
 3ماهه .در :ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک ونوجوان 53 ,تا 51شهریور ,1405
دانشگاه علوم پزشکی تبریز(سخنرانی).
.13

مولوی پرویز ،فرش باف فرناز ،انصار حسین سروین ،طاهر محبوبه( )1405مقایسه

انعطاف پذیری شناختی و حافظه کوتاه مدت بینایی در بین کودکان بیش فعال و کودکان نرمال.
در :ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک ونوجوان 53 ,تا 51شهریور  ,1405دانشگاه
علوم پزشکی تبریز.
.19

بشرپور سجاد ،مولوی پرویز( )1405نقش عدم تحمل آشفتگی در پیش بینی شدت عالئم

اختالل اضطراب اجتماعی در دانش آموزان .در :ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک
ونوجوان 53 ,تا 51شهریور  ,1405دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
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.11

ابولحسن زاده مسلم ،مولوی پرویز( )1405بررسی شیوع اختالل بیش فعالی-کم توجهی در

دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اردبی ل در سال تحصیلی  .1411-1419در :ششمین همایش
بین المللی روانپزشکی کودک ونوجوان 53 ,تا 51شهریور  ,1405دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
.10

صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،صمدزاده ,مهدی  ،شهباززادگان ,بیتا  ،یوسفی ,کامل

 ،موسوی ,سید امین( )1401عوامل فردی و محیطی مؤثر بر پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی
دانشجویان .در :پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی(استانی) 11 ،خرداد  ،1405دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل .
.51

مولوی پرویز ،بشرپور سجاد( )1401اختالل انطباقی و عملکرد عمومی در زمان بستری و

شدت فاز مانیا طی پیگیری  4ماهه .در :پنجمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان،
مهر  ،1401دانشگاه علوم پزشکی تهران.

.51

مولوی ,پرویز  ،بشرپور ,سجاد )  )1401رابطه بین تنظیم هیجان و سبک بیان عاطفی با

قلدری در دانش آموزان نوجوان .در :پنجمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان،
مهر  ،1401دانشگاه علوم پزشکی تهران.
.55

مولوی پرویز ،بشرپور سجاد ( )1401ارتباط کنترل احساسات و روش های ابراز احساسات

با قلدری در دانش آموزان نوجوان .در :پنجمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان،
مهر  ،1401دانشگاه علوم پزشکی تهران.
.54

مولوی پرویز ،بشرپور سجاد ()1401نقش شیوه های تنظیم و ابراز هیجان در پیش بینی

قلدری .در :پنجمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان ،مهر  ،1401دانشگاه علوم
پزشکی تهران.
.53

مولوی ,پرویز  ،شهریور ,زهرا  ،محمودی قرائی  ,جواد  ،بشرپور ,سجاد  ،شرقی ,افشان ،

نیک پرور  ,فاطمه( )1401عوامل پیش بینی کننده پیامد شش ماهه اختالل دوقطبی مانیک و
مختلط کودکان و نوجوانان بستري در بیمارستان روزبه تهران .در :چهارمین همایش سراسری
روانپزشکی کودک و نوجوان 10 ،تا  51مهرماه  ،1401دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
.55

مولوی ,پرویز  ،قمری کیوی ,حسین  ،وطن خواهی ,اکبر  ،شرقی ,افشان  ،جودی,

میترا( )1410مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتال به اختالالت خلقی و اسکیزوفرنی .در :سومین
همایش سراسری روانپزشکی کودک ونوجوان 15-14 ,مهر  ,1410دانشگاه علوم بهزیستی
وتوانبخشی .
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.53

مولوی ,پرویز  ،قمری گیوی ,حسین  ،آریاپوران ,سعید  ،شرقی ,افشان  ،جودی ,میترا

( )1410نقش حمایت اجتماعی و سرسختی در پیش بینی تاب آوری دانشجویان .در :سومین
همایش سراسری روانپزشکی کودک ونوجوان 15-14 ,مهرماه  ,1410دانشگاه علوم بهزیستی
وتوانبخشی .
.59

مولوی ,پرویز  ،صادقی موحد ,فریبا  ،محمدنیا ,حسین  ،دیلمی ,پروانه ( )1419تعامل

اخالق و رازداری .در :سمینار باورهای دینی و دانشگاه ،1419/0/41 ,دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل .
.51

موالیی ,بهنام  ،محمدی ,محمدعلی  ،دادخواه ,بهروز  ،مولوی ,پرویز  ،محمدزاده ,بهزاد ،

مظفری ,ناصر ( )1419رابطه اضطراب ومقابله مذهبی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل سال تحصیلی  .10_1419در :سمینار باورهای دینی و دانشگاه ،1419/0/41 ،دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل .
.50

مولوی ,پرویز  ،صادقی موحد ,فریبا  ،محمدنیا ,حسین  ،دیلمی ,پروانه( )1419سیرتحول

علم اخالق پزشکی و مقوله های مرتبط .در :سمینار باورهای دینی و دانشگاه,1419/0/41 ,
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
.41

مولوی پرویز()1419؛ پیگیری و مطالعه عالیم و مشکالت در بیماران دو قطبی در

بیمارستان های ایران .در AN INTERNAL JORNAL OF PSYCHIATRY AND
( .24 JAN 2008 . NEUROSCIENCESپوستر)
.41

مولوی پرویز()1419؛ ارزیابی عالیم پایه ای در بیماران اسکیزوفرنی در اردبیل .در

( .2008 . European Psychiatry 23پوستر)
.45

مولوی پرویز( )1419؛ پیگیری و مطالعه عالیم و مشکالت در بیماران اسکیزوفرنی در

شمال غرب ایران .در (. 2008 . European Psychiatryپوستر)
.44

سوادی اسکویی ,داریوش  ،مولوی ,پرویز  ،کریم اللهی ,منصوره  ،محمدزاده ,لیال ،

صادقی ,همایون ( )1419بررسی سالمت عمومی در بیماران دچار سانحه عروق مغز از طریق
روش شناسی مقایسه ای .در سومین کنگره بین المللی مغز و رفتار  ،نوامبر  ،5119یونان.
.43

مولوی ,پرویز  ،کریم اللهی ,منصوره  ،رنجبر ,عباس  ،محمدنیا ,هما ( )1419بررسی

عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی در اردبیل .در سومین کنگره بین المللی
مغز و رفتار نوامبر  ،5119یونان.
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.45

مولوی ,پرویز  ،کریم اللهی ,منصوره  ،فریدی ,م  ،محمدنیا ,حسین  ،دیلمی ,پروانه  ،عرب,

روح اله  ،درخشانی ,فاطمه ( )1419مقایسه انواع مختلف داروهای ضد افسردگی در درمان
افسردگی واکنشی .در :در سومین کنگره بین المللی مغز و رفتار  ،نوامبر  ،5119یونان.
.43

تذکری ,زهرا  ،هاشم پور آل هاشم ,زهرا  ،مولوی ,پرویز  ،کریم اللهی ,منصوره()1419

تجربیات استرس زای غیر مترقبه در تغییر دوره دانشجوی پزشکی به مراحل تازه تر در دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل و بیمارستانهای وابسته ( .)5115در :سومین کنگره بین المللی مغز و
رفتار  ،نوامبر  ،5119یونان.
.49

مولوی ,پرویز  ،سوادی اسکویی ,داریوش  ،کریم اللهی ,منصوره  ،محمدزاده ,لیال ()1413

ارزیابی سالمتی عمومی در بین بیماران با سکته مغزی بوسیله یک روش مقایسه ای .در:
سومین کنگره بین المللی مغز و رفتار  ،نوامبر  ،5119یونان.
.41

مولوی ,پرویز  ،کریم اللهی ,منصوره  ،محمدنیا ,حسین  ،دیلمی ,پروانه  ،عرب ,روح اله ،

درخشانی ,فاطمه ( )1413هم بستگی بین نوبت کاری و مشکالت روانشناختی در کارکنان
بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .در :سومین کنگره بین المللی مغز و رفتار ،
نوامبر  ،5119یونان ،نوامبر  ،5119یونان.
.40

کریم اللهی ,منصوره  ،مولوی ,پرویز  ،قمری گیوی ,حسین ( )1415الگوهای فرزند

پروری والدین بیماران روانی .در :دومین کنگره بین المللی مغز و رفتار  ،یونان ، .نوامبر
 ،5115یونان.
.31

مولوی ,پرویز  ،کریم اللهی ,منصوره ( )1415میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه

علوم پزشکی اردبیل .در :دومین کنگره بین المللی مغز و رفتار  ،نوامبر ، .نوامبر ،5115
یونان.
.31

كاغذیان ،هومن ،مولوي پرویز ،پورپاك زهرا (مهر )1415؛ كاربرد طب جایگزین در

كنترل درد ،سمینار سراسري سرطانها ،بیرجند.
.35

كاغذیان هومن  ،مولوي پرویز  ،پورپاك زهرا (مهر )1415؛ سایكونرواندوكرینو

ایمونولوژي و سرطان ،سمینار سراسري سرطانها ،بیرجند.
.34

مولوي پرویز  ،كریم اللهي منصوره  ،قمري گیوي حسین(اسفند )1411؛ بررسي فرآیندهاي

فرزند پروري والدین بیماران رواني مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي بیمارستان فاطمي
اردبیل در سال  ،90همایش تازه هاي روانپزشكي ،تهران.
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 شرکت در سیمینارها و کارگاه ها
 .1دبیر و سخنران هوش هیجانی و نقش آن در آموزش .03/5/10
 .5دبیر علمی و سخنران سمینارسه روزه روانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل(بیمارستان
امام(ره).1394/03/05-
 .4دبیر علمی و سخنران سمینار یکروزه اختالالت -1404/10/10-PTSDدانشگاه علوم پزشکی
اردبیل.
 .3ایراد سخنرانی درسمینار اعتیاد – برنامه ( )1و (-)5اردیبهشت – 04/دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل .
 .5دبیر علمی و سخنران برنامه آموزش مداوم دارو درماني اختالالت عصبي-خرداد -04دانشگاه

علوم پزشکی اردبیل.
 .3ایراد سخنرانی در کنفرانس یک روزه از هورمون اریتروپویتین تا داروی پاستوپویتین -خرداد

-04انستیتو پاستور تهران.
 .9دبیر علمی و سخنران کارگاه آموزشی درمان سوء مصرف مواد ویژه پزشکان اردیبهشت 04
– دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
 .1شركت در كارگاه مقدماتي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبیل در سال  99/9/55تا
99/9/53
 .0شركت در كارگاه ترویج زایمان طبیعي در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل در سال  99/9/55تا
99/9/53
 .11شركت در كارگاه مقدماتي روش تحقیق دانشگاه علوم پزشكي اردبیل در سال  99/5/53تا
99/5/50
 .11شركت در كارگاه بررسي وضعیت پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل در سال
 90/11/5تا 90/11/13
 .15شركت در كارگاه آماده سازي تیم هاي آموزش تشخیص نویسي صحیح و كد گذاري بیماریها
مبتني بر  ICD-10معاونت پژوهشي وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي در سال
 90/11/11تا 90/11/11
 .14شركت در كارگاه آموزشي طرح درس با روشهاي فعال در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل در
سال  90/9/51تا 90/9/50
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 .13شركت در كارگاه آموزشي مدیریت فرآیند براي ارتقاء كیفیت دانشگاه علوم پزشكي اردبیل
در سال  11/15/4تا 11/15/5
 .15شركت در كارگاه نیازسنجي در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل در سال  11/5/51تا 11/5/50
 .13شركت در كارگاه  Strategic planningدانشگاه علوم پزشكي اردبیل در سال
 11/11/10تا 11/11/51
 .19شركت در كارگاه روش برنامه ریزي آموزشي و درسي در علوم پزشكي دانشگاه علوم
پزشكي اردبیل در سال  11/9/9تا 11/9/1
 .11شركت در كارگاه كاربرد تكنیكهاي اولویت بندي در برنامه ریزي خدمات بهداشتي  ،درماني
و آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل در سال  15/11/1تا 15/11/5
 .10شركت در كارگاه مهارتهاي زندگي (مقدماتي و پیشرفته) در معاونت سالمت وزارت بهداشت
 ،درمان و آموزش پزشكي در سال  15/9/54تا 15/9/55
 .51شركت در كارگاه ارتقاي كیفیت ( )TQMدر دانشگاه علوم پزشكي اردبیل در سال 14/3/4
تا .14/3/5
 .51شركت در مرحله دوم كارگاه ارتقاي كیفیت )  ) TQMدر دانشگاه علوم پزشكي اردبیل در
سال .14/9/10
 .55شركت در مرحله سوم كارگاه ارتقاي كیفیت ( ) TQMدر دانشگاه علوم پزشكي اردبیل در
سال .14/11/51
 .54راه اندازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همکاری دکتر حسن عدالتخواه در
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 14/3/41
 .53راه اندازی کارگاه  ICD 10با همکاری دکتر فریبا صادقی موحد و دکتر علیرضا تمدن در
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 14/3/41
 .55راه اندازی کارگاه بازآموزی روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 14/3/41
 .53راه اندازی سمینار اعتیاد با همکاری دکتر فریبا صادقی موحد در دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل در سال 14/3/41
 .59کارگاه روش تدریس سخنران  +راه اندازی کارگاه در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال
.1413
 .51شركت در كارگاه نگارش و ارائه مقاالت پزشكي در معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشكي در سال  15/0/1تا 15/0/1
 .50شركت در كارگاه  Excelدر دانشگاه علوم پزشكي اردبیل در سال 15/0/1
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 .41کارگاه پیگیری برنامه های پیاده سازی مدیریت جامع کیفیت ( مرحله اول ) – دبیر علمی –
(  ) T.Q.Mدر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال .1415
 .41کارگاه پیگیری برنامه های پیاده سازی مدیریت جامع کیفیت ( مرحله دوم ) – دبیر علمی –
(  ) T.Q.Mدر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال .1415
 .45کارگاه پیگیری برنامه های پیاده سازی مدیریت جامع کیفیت ( مرحله سوم ) – دبیر علمی –
(  ) T.Q.Mدر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال .1415
 .44کارگاه ایجاد آمادگی برای اجرای مدیریت جامع کیفیت ( مرحله چهارم ) – دبیر علمی -
( ) T.Q.Mدر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال .1415
 .43دبیر علمی سمینار اعتیاد ( )1و ( )5در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،در سال .1415
 .45شرکت درکارگاه ( ) Evidence Based Medicine( ) EBMاز مورخه  15/4/19تا
.15/4/11
 .43شرکت در کارگاه  Power pointمقدماتی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال
15/11/51
 .49شرکت در کارگاه  OSCEبرگزار شده درمرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی در
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال .1413
 .41ایراد سخنرانی درسمینار اعتیاد – برنامه ( )1و ( – )5دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال
. 1413
 .40ایراد سخنرانی درسمینار طب کار – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال .1413
 .31ایراد سخنرانی درهفتمین گنگره بیماریهای داخلی – دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در سال . 1413
 .31تهیه برنامه  ,عناوین  ,سخنرانی و کارشناس روانپزشکی مجله پزشکی سیمای اردبیل (
برنامه هفتگی ) در سال .1413-19
 .35شرکت در کارگاه  OSCEبرگزار شده درمرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی در سال
.1419
 .34شرکت در کارگاه آشنایی با بانک های اطالعاتی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال
.1419
 .33شرکت در کارگاه آشنایی با مفاهیم آماری وکار با  – SPSSدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
در سال .1419
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 .35شرکت درکارگاه روش تحقیق پیشرفته به مدت  54ساعت – ( خطاهای پژوهش  ،کلیات
انواع مطالعات  ،مطالعات توصیفی  ،مورد شاهدی ) در سال .1419
 .33شرکت در گارگاه مقاله نویسی ( سطح 1و  – ) 5دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال
.1419
 .39شرکت درکارگاه آموزش بالینی با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران مورخه
15و 14تیرماه 1419
 .31شرکت درکارگاه آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیکی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران
مورخه 1419/5/1
 .30شرکت درجلسه انتخاب اولویت های دانشگاه برای تدوین برنامه های عملیاتی در حوزه های
استاندارد
 .51شرکت در جلسه بحث وبررسی در خصوص پیش نویس آیین نامه آموزشی در عرصه های
بالینی برنامه آموزشی دکتری عمومی پزشکی
 .51برنامه آموزش مدون طب کار –  13/11/59تا  – 13/11/41سخنران
 .55برنامه چهار روزه مدون اعتیاد ویژه پزشکان عمومی –  19/5/51تا  – 19/5/41دبیر
علمی
 .54شرکت درکارگاه آموزش بالینی با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران مورخه
15و 14تیرماه 1419
 .53شرکت درکارگاه آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیکی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران
مورخه 1419/5/1
 .55شركت در گارگاه استفاده از نرم افزار  EndNoteدر دانشگاه علوم پزشكي اردبیل بمدت
 11ساعت در سال 1419
 .53شركت در گارگاه روش شناسي تحقیق و نگارش مقاالت پیشرفته علمي در سطح بین المللي
در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل بمدت  15ساعت در سال 1419
 .59گارگاه آشنایي با بانك اطالعاتي در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل بمدت  1ساعت در سال
1419
 .51شرکت درجلسه انتخاب اولویت های دانشگاه برای تدوین برنامه های عملیاتی در حوزه های
استانداردی استان اردبیل در سال .1419
 .50شرکت در جلسه بحث وبررسی در خصوص پیش نویس آیین نامه آموزشی در عرصه های
بالینی برنامه آموزشی دکتری عمومی پزشکی در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل در سال .1419
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 .31برنامه چهار روزه مدون اعتیاد ویژه پزشکان عمومی در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل –
 19/5/51تا  – 19/5/41دبیر علمی
 .31برنامه چهار روزه مدون روانپزشكي ویژه پزشکان عمومی در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل
–  11/5/3تا  – 11/5/0دبیر علمی و سخنران
 .35برنامه آموزش مدون طب کار در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل –  11/3/55تا – 11/3/55
سخنران
 .34شرکت در کارگاه روش تدریس از مورخه  01/11/53تا  01/11/59بمدت 15ساعت
برگزار شده توسط EDCدانشگاه علوم پزشكي اردبیل.
 .33شرکت در کارگاه روشهای نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،درمورخه 01/15/14
تا 01/15/13بمدت 3ساعت برگزار شده توسط  EDCدانشگاه علوم پزشكي اردبیل
 .35سخنران کارگاه آموزشی درمان سوءمصرف مواد ویژه روانشناسان-اسفند-01/دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل
 .33ایراد سخنرانی درسمینار اعتیاد – برنامه ( )1و (-)5اردیبهشت – 01/دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل .
 .39برنامه کارگاه آموزشی ،درمان سوء مصرف مواد ویژه روانشناسان،درمورخه 01/15/13تا
 01/15/11برگزارشده در دانشکده پرستاری-مامائی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-سخنران و
دبیر علمی
 .31دبیرعلمی و سخنران کارگاه آموزشی درمان سوء مصرف مواد ویژه پزشکان (دو هفته)
بهمن  – 01دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
 .30شرکت در کارگاه تحلیل آزمون و دانش پژوهی ،در مورخه  01/3/51تا  01/3/50بمدت
3ساعت برگزارشده توسط EDC
 .91شرکت در گارگاه مقاله نویسی ( سطح 1و  – ) 5دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال
1401
 .91شركت در گارگاه روش شناسي تحقیق و نگارش مقاالت پیشرفته علمي در سطح بین المللي
در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل بمدت  15ساعت در سال 1401
 .95گارگاه آشنایي با بانك اطالعاتي در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل بمدت  1ساعت در سال
1401
 .94شرکت درجلسه انتخاب اولویت های دانشگاه برای تدوین برنامه های عملیاتی در حوزه های
استاندارد در سال 1401
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 .93شرکت در جلسه بحث وبررسی در خصوص پیش نویس آیین نامه آموزشی در عرصه های
بالینی برنامه آموزشی دکتری عمومی پزشکی در سال 1401
 .95برنامه سه روزه مدون اعتیاد ویژه پزشکان عمومی –  01/5/11تا  – 01/5/15دبیر علمی
 .93شركت در گارگاه ممیزی بالینی در مورخ  05/15/15بمدت  3ساعت برگزارشده توسط
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
 .99شرکت در کارگاه مقاله نویسی ( سطح 1و  – ) 5دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 .91شركت در کارگاه هم اندیشی اساتید با موضوع جنگ نرم در سال 05/11/10بمدت سه
ساعت
 .90شركت در کارگاه روش شناسي تحقیق و نگارش مقاالت پیشرفته علمي در سطح بین المللي
در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل بمدت  15ساعت
 .11کارگاه آشنایي با بانك اطالعاتي در دانشگاه علوم پزشكي اردبیل بمدت  1ساعت
 .11شرکت در جلسه بحث وبررسی در خصوص پیش نویس آیین نامه آموزشی در عرصه های
بالینی برنامه آموزشی دکتری عمومی پزشکی
 .15شرکت در کارگاه روش های نوین ارزیابی و نقش پژوهش در ارتقاء کیفی آن در سال
 04/15/55تا  04/15/54بمدت 15ساعت
 .14شرکت در دوره آموزشی طب اسالمی درسال04/15/11بمدت 3ساعت
 .13شرکت در کارگاه ارزیابی دانشجو در سال  04/11/10بمدت  3ساعت

 تالیف کتاب
 .1مولوی ,پرویز  ،شهریور ,زهرا ( )1405گربه سازگار(کتاب کاربرنامه مدیریت استرس).
ارجمند ,تهران .شابک 1-344-511-311-091
 .5مولوی ,پرویز  ،صادقی موحد ,فریبا  ،کاغذیان ,هومن ( )1401اختالل های عصب شناختی.
اختالل های عصب شناختی. 19 ,موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح -حیان ,ایران :تهران .
شاپا 0910333015351
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 .4تابعی ,سید ضیاءالدین  ،مولوی ,پرویز  ،کاغذیان ,هومن ( )1413بنیان های اخالق زیستی.
بنیان های اخالق زیستی

.موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان-اباصالح ,تهران .شاپا

0910333311339
 .3علی پناه مقدم ,رضا  ،نعمتی ,علی  ،مولوی ,پرویز ( )1413اساس بیوشیمیایی و ملکولی
آترواسکلروز .موسسه فرهنگی انتشاراتی یاوریان ,اردبیل .شاپا 1-53-3534-033
 .5مولوی ,پرویز  ،کاغذیان ,هومن ( )1415ایمنی تن و روان در سایه سار قرآن .ایمنی تن و
روان در سایه سار قرآن .انتشارات حیان -اباصالح ,تهران .شاپا 1-553-331-033
 .3مولوی ,پرویز  ،کاغذیان ,هومن ( )1411اثرات روان بر سیستم ایمنی .اثرات روان بر
سیستم ایمنی بدن. 1 ,شیخ صفی الدین ,اردبیل .شاپا 5-30-3155-033

 پایان نامه
 .1صادقی موحد ,فریبا ،مولوی ,پرویز  ،ندرمحمدی مقدم ,مهریار  ،صبوری ,مریم ()1403
بررسی نقایص شناختی و ارتباط آن با عزت نفس در کودکان دارای اختالل بیش فعالی-
نقص توجه مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان فاطمی در نیمسال نخست سال
( MD .1403پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
 .5رستمی مقدم ,مجید  ،مولوی ,پرویز  ،ندرمحمدی مقدم ,مهریار  ،خلخالی ,عطرین ()1403
بررسی صفات و اختالالت شخصیتی در بیماران مبتال به پسوریازیس مراجعه کننده به
بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال  .1405دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل
 .4فتاح زاده اردالنی ,قاسم  ،مولوی ,پرویز  ،ندرمحمدی مقدم ,مهریار  ،عزیزی ,رباب
( )1403ارتباط افسردگي بعد از سكته مغزي با یافته هاي  CT scanو  MRIمغزي و
اندازه تخریب عملكردي بیمار  5تا  9ماه بعد از سكته مغزي .دکتری حرفه ای (پایان نامه)
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
 .3مولوی ,پرویز  ،ندرمحمدی مقدم ,مهریار  ،شرقی ,افشان  ،توکلی حسنکلو ,پریسا ()1405
تعیین رابطه بین سالمت روان مادران و شاخص های انتروپومتریک کودکان در مادران و
کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال .1403دکتری حرفه
ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
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 .5مولوی ,پرویز  ،ندرمحمدی مقدم ,مهریار  ،صادقیه اهری ,سعید  ،خانکشی پور ,عنایت هللا
( )1405بررسی فراوانی افسردگی اساسی و سوء مصرف مواد مخدر در کودکان خیابانی
شهر اردبیل در سال  03و عوامل مرتبط بر وقوع پدیده خیابانی شدن آن ها .دکتری حرفه ای
(پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
 .3مولوی پرویز ،صادقی موحد فریبا  ،ندرمحمدی مقدم مهریار  ،واصبی ,مینا ()1403
بررسی اثربخشی درمان دارویی (سرترالین) بر میزان عملکرد اجرایی در مبتالیان به
اختالل وسواسی-جبری( .پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
 .9مولوی ،پرویز ،محمدی ( )03-05بررسی ارتباط ویژگی های تغذیه ای و ویژگی های
انتروپومتریک در کودکان ADHD
 .1صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،نقی زاده باقی ,عباس  ،قیامی ,جواد( )1404مقایسه
اثرات درمانی سیتالوپرام به همراه االنزاپین با سیتالوپرام به همراه آری پیپرازول در بیماران
اسکیزوفرنی .دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .0کریم اللهی ,منصوره  ،مولوی ,پرویز  ،صادقیه اهری ,سعید  ،فتاح زاده اردالنی ,قاسم ،
الماسی ,سولماز ( )1404محرومیت های اجتماعی و احساس گناه و شرم ابتال به صرع
گراندمال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل در سال .1404-1405
دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 .11مولوی ,پرویز  ،کریم اللهی ,منصوره  ،صادقیه اهری ,سعید  ،تقی زاده ,المیرا ()1404
بررسی محرومیت های اجتماعی ناشی ازاسکیزوفرنی در خانواده های بیماران بستری در
بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل .دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
 .11ایرانپرور ,منوچهر  ،مولوی ,پرویز  ،قربانی ,حسین  ،حمزه زاده ,آرزو ( )1405كیفیت و
كمیت خواب بیماران دیابتي .دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
 .15صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،یوسفی ,کامل ( )1401بررسی عوامل فردی و
محیطی مؤثر بر پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل .دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .14صادقیه اهری ,سعید  ،مولوی ,پرویز  ،نیک پو ,هانیه ( )1410بررسی تاخیر زمانی در
درمان بیماران مبتال به سایکوز در مرکز روانپزشکی فاطمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و
مرکز روانپزشکی رازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز وعوامل موثر بر آن در سال .1411
دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
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 .13صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،عسکری مقدم ,راحله ( )1411بررسي شیوع اختالل
بیش فعالي  -کم توجهي در دانشجویان ساکن خوابگاههاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي
اردبیل .دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .15مولوی ,پرویز  ،صادقی موحد ,فریبا  ،نصیری آذری ,ماهرخ ( )1411بررسي عوامل
موثر بر سالمت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي اردبیل .دکتری حرفه ای (پایان نامه)
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .13مولوی ,پرویز  ،امانی ,فیروز  ،گسیلی ,فرید ( )1411بررسي اثر الکترومغناطیس تراپي
در درمان بي خوابي به روش کار آزمایي بالیني .دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل .
 .19مولوی ,پرویز  ،مشعوفی ,مهرناز  ،محمدنیا ,حسین ( )1419بررسي اختالالت شخصیتي
در میان افراد داراي اختالل سوء مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز مرجع ترک اعتیاد
استان اردبیل در سال  .1419دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .11صادقیه اهری ,سعید  ،مولوی ,پرویز  ،زمانی ,احمدرضا  ،صوفی ,مینا ( )1413بررسي
آگاهي و نگرش دانشجویان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل در مورد مهارتهاي
ارتباطي در سال تحصیلي  .15-13دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .10اهدایی وند ,فرناز  ،محمدی ,محمدعلی  ،مولوی ,پرویز  ،خدادادی ,آمنه( )1413تعیین
میزان شیوع افسردگي در زوجهاي نابارور مراجعه کننده به کلینیکهاي تخصصي زنان  ،اعصاب
و روان در سطح شهر اردبیل بین شهریور  13تا اسفند  .15دکتری حرفه ای (پایان نامه)
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .51تذکری ,زهرا  ،مولوی ,پرویز  ،هاشم پور آل هاشم ,زهرا( )1415بررسي عوامل تنش
زاي شغلي پزشکان طرحي در طول دوره گذر در مراکز بهداشتي-درماني و بیمارستانهاي تابعه
دانشگاه علوم پزشکي اردبیل .دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .51مولوی ,پرویز  ،قمری ,حسین  ،سعیدلوی دیزجی ,معصومه ( )1415بررسي عالیم
شاخص در بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرني در شهرستان اردبیل .دکتری حرفه ای (پایان
نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
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 .55صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،ساقی لو ,معصومه ( )1414بررسی میزان فراوانی
اختالالت روانپزشکی در بین مراجعین به کمسیون روانپزشکی بیمارستان فاطمی از مهر 11
لغایت مهر  .15دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .54سوادی اسکویی ,داریوش  ،مولوی ,پرویز  ،محمدزاده ,لیال ( )1414بررسی تاثیر استرس
های روحی روانی بر ابتال به سکته مغزی در بیمارستان های آمورشی اردبیل در سال 11-15
(مطالعه مورد -شاهدی) .دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .53مولوی ,پرویز  ،قمری گیوی ,حسین  ،صادقی موحد ,فریبا  ،فریدی ,مهشید ()1414
مقایسه آثار درمانی دسته های مختلف داروهای ضد افسردگی در انواع افسردگی .دکتری حرفه
ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .55مولوی ,پرویز  ،قمری ,حسین  ،تمدن ,علیرضا  ،عباسی رنجبر ,ویدا ( )1415بررسی
شیوع ریسک فاکتورهای خودکشی در بین اقدام کنندگان به آن در شهرستان اردبیل در نیم سال
اول سال  .1415دکتری حرفه ای(پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .53وهابزاده جواد ،مولوی پرویز  ،معصومی مقدم سحر()1415؛ بررسی سندرم مونچ هاوزن از
نظر عالئم بالینی ،دکتری حرفه ای(پایان نامه) دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل.
 .59صادقی موحد ,فریبا  ،مولوی ,پرویز  ،تمدن ,علیرضا  ،صبور ,میترا ( )1411بـررسي
فـراواني انـواع اختـالالت شخصیت در بیـن بیماران بستـري در بخش روانپـزشكي بیمـارستـان
فاطمـي در سـالهـاي  .91-11دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .51وهابزاده جواد ،صادقی موحد فریبا ،مولوی پرویز ،جوادزاده مرسده( .)1411سندروم جنون
دوتایی ،دکتری حرفه ای(پایان نامه) دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل.
 .50مولوی ,پرویز  ،عالیقدری ,مرتضی  ،تمدن ,علیرضا  ،صادقی موحد ,فریبا  ،سجادی ,علی
( )1411بررسي فراواني اختالالت روانپزشكي در بیماران بستري در بخش رواني بیمارستان دكتر
فاطمي اردبیل در طول دو سال از دي ماه  1499تا دي ماه  .1490دکتری حرفه ای (پایان نامه)
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .
 .41مولوی پرویز ،سعیدی ویولت()1493؛ بررسی فراوانی اختالالت روانی در بین 1111نفر از
مراجعین به کلینیک تخصصی اعصاب و روان دکتر پرویز مولوی در شهرستان اردبیل ،دکتری
حرفه ای(پایان نامه) دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل.
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مهارتها
مهارتهای نرم افزاری


شناخت نرم افزاری کامپیوتر در سطح متوسط.

آشنایی با زبانهای خارجی
 زبان فارسی  :تسلط به صورت کامل در بخش نوشتاری ،گرامر و مکالمه.
 زبان ترکی  :زبان مادری ،تسلط به صورت کامل در بخش نوشتاری ،گرامر و مکالمه.
 زبان انگلیسی  :تسلط به صورت کامل در بخش نوشتاری ،گرامر و مکالمه.
 زبان اردو  :تسلط در حد مکالمه.
 زبان هندی  :تسلط در حد مکالمه.
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