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 یمیرح دیهم دمحم روغف ،یکوته ریژبه

 رادم

- 13۶۰ 
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 13۶1 اوهک تدخریپ دییعرسیم رهزه رینم اهم د،اس ینب

 اول اهم هس دوران درطی هلامح تسخن انزن رایب ارداریب دوران ایه تبراقم یابارزی پ۵1۴  2۰

 رانهت بختنم ایهانتارسمیب در ارداریب

 13۶1 یآزرم ژهینم گآژن ژهینم نینبال ام ،ریکم

 اریترسپ یوزشآم زرکم کی از هیسانسیل لیصحتال ارغف ارانترسپ ینیالب ایهتیالعف یررسب پ۵32  21

 زرکم انمه در دهش نییعت فوظای رحش اب آن هسایقم و

 13۶1 هودیمحم هوببحم نروش ازنهش هجدیخ ژاد،ن یرانای
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 رانهت یتدول بختنم ایهانتارسمیب در ریتسب ارانمیب و لاغش ارانترسپ ظراتن یررسب پ۵1۵  3۰

 دهش هارائ ظراتن هسایقم و آزاد اتالقم اتاعس و دودحم اتالقم اتاعس ورددرم

 ،یانتردسک رادم

 نیهم

 13۶۲ نروش ازنهش ورپ هلدالبع تمشح

 درک بسح رب اریترسپ سانسیل انویجشدان هک ینیالب ایهتیالعف واعان نییعت و یررسب پ۵23  31

 دننکیم دادملق آور یدگینت ینیالب اربجت واننعب ودخ ردیف

 13۶۲ فاطمه معبودیان انوریپاهش سیگرنف مریم ،یانخیالع
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 ،نرهبم انیماسق
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 13۶۲ اعظم مقتدری دییعرسیم رهزه

 ارهدرب رانهت وبنج و المش ایهانترسیدب رآخ الس وزانآم شدان یاهآگ زانیم یررسب پ۷3۷  3۴

 دهنآی هرفح واننع هب اریترسپ ابختاانب آن اطبوارت اریترسپ

 ،ساناطوریاچخ

 کوریل

 13۶۲ داود اگال انوریپاهش سیگرنف

 نییعت و وادهانخ مظینت ارهدرب اروریب نینس در انزن دایقع نییعت و یاهآگ زانیم یررسب پ۴93  3۵

 رانهت وبنج بختنم ایاهتروس در ،انآن دایقع و یاهآگ زانیم نیب اطبارت

 13۶3 هومصعم ا،ین یمیرح داود اگال ذراع ،یداع

 و ارانترسرپس اهدگدی از انآن تریدیم وهحن یابارزی و اریترسپ راندیم اتصخشم یررسب پ۴98  36
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 13۶3 هودیمحم دریتقم ظماع دیاهن ،هانیتب

 بختنم ایهانتارسمیب در انمزای از دعب اول تاعس در وزادن و ادرم نیب یدنب اسمت یررسب پ۵11  3۷

 رانهت

 ،(یانرگگ) ارابب

 الیامت

 13۶3 یآزرم ژهینم یقیتع امه

 هب هک یادرانم و دنده یم انتسپ ریش شویخ وزادانن هب هک یادرانم هصخشم اتفص پ۵18  38

 دنده یمن انتسپ ریش شویخ وزادانن
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 اهدرآن ودوجم طییحم ایهرکحم
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 وعن اب آن اطبارت و انمزای از دعب ایهتبراقم ارهدرب ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ۵29  ۴۰

 یتدول ایهانتارسمیدرب ارانترسپ نیمه طوست هک دوره نای اصخ اریترسپ ایهتبراقم

 ودشیم هارائ رانهت بختنم

 13۶3 اوهک تدخریپ هودیمحم هوببحم هاطمف ،یمیزع

 نوازیم تایرع رب تونفع رلتنک وردم در ارانترسپ هب تدمخ نیح وزشآم ریاثت یررسب پ۵3۰  ۴1

 بختنم یتدول یوممع یاهانتارسمیب از یکدری یراحج فلتخم ایهشخب در تونفع رلتنک

 رانهت

 13۶3 دییعرسیم رهزه دریتقم ظماع تدخهم ، یلیلس

 در زیالودیمه اب اندرم تحت ارانمیب تالمس تیعوض رب هذیغت وزشرآمیاثت یررسب پ۵31  ۴2

 رانهت بختنم یتدول ایهانتارسمیب

 13۶3 انوریپاهش  سیگرنف انودیبعم  هاطمف هومصعم ،ودیبهب

 در لاغش ارانترسپ یلغش تایرض زانیم نییعت و اریترسپ هرفح ابختان زهیگان یررسب پ۵39  ۴3

 رانهت یوزشآم ایهانتارسمیب

 نریسن ،یوانتاس

 تدخ

 13۶3 انودیبعم هاطمف دییعرسیم رهزه

 از یکی لاغش ارانیهب ینیالب ایهتبراقم تیفیک رب تدمخ نیح وزشآم ریاثت یررسب پ۵۴۰  ۴۴

 ارانیهب از روهگ نای ارک از ارانترسرپس ،یابارزی قازطری ،رانهت ایهانتارسمیب

 13۶3 انودیبعم هاطمف یوتاله رامتاح زیگان روح ،رییام

 انتارسمیب در ریتسب هری نزمم دادیسان اریمیب هب التبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب پ۵۴3  ۴۵

 هانخ در ودخ از تبراقم وردم در رانهت یتدول یوممع ایه

 13۶3 یمریک دیاهآن انودیبعم هاطمف ههیوج ،یائقارت

 ارانترسپ از یروهگ در( یروان ارشف از ای هانشن واننع هب)  طراباض هسایقم و یررسب پ11۷۷  ۴6

 رانهت در یراحج و ژهوی ایهشخب

 13۶3 - یچتاعس ودمحم رهطاه ،یجنگ

 13۶۴ این یمیرح هومصعم داود اگال هاطمف ،یچ طورهف رانهت در ینذه دهانم بقع انودکک داری هگن زراکم تیعوض یررسب پ۴89  ۴۷

 اب( یکزشرپیغ) یاهگشدان ایهروهگ رایس و یکزشپ روهگ راداف رکف طرز هسایقم و یررسب پ۴9۴  ۴8

 رانهت رهش یابختان زراکم در اریترسپ هرفح هب تبسن یالع التیصحت

 ،یایاچکس ینیام

 همیلح

 13۶۴ زرویپ ،یالمک داحم راقدبیسادات س

 یتداشهب زراکم در کشرخیش هیهت حیحص طرز وردم در ادرانم یاهآگ زانیم یررسب پ۵۰۵  ۴9

 رانهت وبنج یاندرم

 13۶۴ انودیمحم هاطمف یمریک دیاهآن وکلمدرالب ا،رض

 و اریترسپ هرفح وردم در رانهت ایهانتارسمیب در لاغش صصختم انکزشپ ظرن یررسب پ۵13  ۵۰

 ینیالب ارانترسپ فوظای از انآن یاهآگ زانیم

 13۶۴ انوریپاهش سیگرنف هودیمحم هوببحم یطفصم ،یانخ یلع

 13۶۴ ا داودگال انودیبعم هاطمف رخلگ ،دیمحم وردم در رانهت اریترسپ یالع دارسم یوزشآم تئیه اءضاع و انویجشدان ظراتن یررسب پ۵19  ۵1



 دآم ارک ینیالب یربم کی اتیوصصخ

 یتداشهب زراکم در اریترسپ ادرک  طوست دهش هارائ یانرمد یتداشهب اتدمخ یررسب پ۵21  ۵2

 رانهدرت انتاس داریهب وزارت بختنم یاندرم

 ،زاده بیبح یاجح

 رازه

 13۶۴ داود  اگال  ارآم ادتاس این یمیرح هومصعم

 اطقنم بختنم ایه انتارسمیب ایه شخب " ارانترسرپس " تریدیم زانیم یررسب پ۵22  ۵3

 اریترسپ ایه تبراقم تیفیک ررویب آن ریاثت و( داریهب) رانهت انترسهش هانارگهچ

 انتارسمیب انمه ایهشخدرب لاغش لیصحتال ارغف ارانترسپ

 13۶۴ یاسپس راصن ادیروآبه هقیفش ژهینم و،جلابق

 تایرض زانیم اب آن اطبارت و تریدیم ولاص وردم در اریترسپ راندیم یاهآگ زانیم یررسب پ۵2۴  ۵۴

 رانهت یوزشآم ایهانترسامیب در اهآن تریدیم وهحن از ارانترسرپس

 13۶۴ یمریک دیاهآن انوریپاهش سیگرنف ازنهش ،ودیرهف

 از تبراقم ولاص و دنق اریمیب وردم در دنق اریمیب هب التبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب پ۵2۵  ۵۵

 رانهت یوصصخ ایهانتارسمیب در ودخ

 13۶۴ انوریپاهش سیگرنف انودیبعم هاطمف الژی ،دییعس دابع

 ایهکینیلک در ارداریب از رییوگلج هنیزم در وادهانخ مظینت ایهکینیلک ایهتیالعف یررسب پ۵28  ۵6

 رانهت بختنم وادهانخ مظینت

 13۶۴ ا داودگال  این یمیرح هومصعم ورالف ،یدوسق

 در ریتسب دهنشک اریمیب هب التبم الاطف ندیوال و ارانترسپ نیب اطبارت تیاهم یررسب پ۵3۴  ۵۷

 رانهت یوزشآم و یتدول ایهانتارسمیب الاطف ایهشخب

 13۶۴ انوریپاهش  سیگرنف یمریک دیاهآن نرویپ د،اونآری

 13۶۴ انودیبعم هاطمف اوهک تدخریپ هاطمف ،شنمرانای رانهت رقش بختنم دارسم در طیحم یزگیاکپ و ینمای تیعوض یررسب پ۵3۷  ۵8

 انودکک حیحص رورشپ وصصدرخ ادرانم رایب ودوجم تداشهب وزشآم ایه هامرنب یابارزی پ۵۴2  ۵9

 رانهت داریهب وزارت یاندرم یتداشهزبراکدرم تداشهب وزشآم اناسنارشک قازطری

 13۶۴ انودیبعم هاطمف این یمیرح هومصعم سرگن ،ندیال رفش

 روملق هب ماجهت ورددرم رانهت یتدول ایهانتارسمیب در ریتسب ارانمیب ظراتن یررسب پ۵۴۴  6۰

 انآن یصخش ایضف و یانسان

 13۶۴ انوریپاهش سیگرنف انودیبعم هاطمف دیاهن ،انیروانیش

 در تفیش وردم در رانهت بختنم یوزشآم ایهانتارسمیب در لاغش ارانترسپ رشگن هعطالم پ۵۵6  61

 ردشگ

 13۶۴ انوریپاهش سیگرنف داود اگال هنیلع ا،ین ژوزف

 13۶۵ محمود محمودی ادیروآبه هقیفش ریام اد،آب تدول ورپ یمترس رانهت رهش ایهانتارسمیب در ارانترسپ ،اریترسپ ریغ ایهتیالعف یررسب پ۴8۷  62

 13۶۵ این یمیرح هومصعم تدخریپ اوهک ،یرکهش دهروزنف یراحج ایهشخب در ارانترسپ طوست هک یراحج ایهمزخ از تبراقم تیفیک یررسب پ۵12  63



 رهزه ودش یم هارائ انهفاص یابختان ایهانتارسمیب

 13۶۵ انودیبعم هاطمف انوریپاهش سیگرنف دهریف ،نوترف رانهت در اریترسپ هرفح هب تبسن هعامج بختنم ارشاق رشگن یررسب پ۵16  6۴

 الازس رانهت یالع دارسم اریترسپ یاردانک رتدخ انویجشدان لیصحت رکت للع یررسب پ۵1۷  6۵

 13۶3ورریهش تایغل 13۶1

استاد آمار پرویز  ریاسگزی مریم رههچلگ ،وزیزن

 کمالی

13۶۵ 

 تمسق و انمزای ایهشخب در یانتارسمیب ایه تونفع دهننک ادجای لوامع یررسب پ۵2۰  66

 رانهت داریهب رقش هطقنم ایهاهگشزای زیرکم ونیزاسیلریتاس

 نیسح ارام ادتاس اریسگزی مریم هومصعم ،یحاصن

 یلضاف کلم

13۶۵ 

 ارهدرب ترش انترسهش یربجت وملع هترش ارمهچ الس وزانآم شدان یاهآگ زانیم یررسب پ۵26  6۷

 اریترسپ هرفح

 دیس اداتسال رینم هاطمف ،همیچ یاللج

 داحرمقاب

 13۶۵ یالمک زرویپ

 یوزشآم و یتدول ایهانتارسمیب الاطف ایهشخب در لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ۵33  68

 اه شخب آن در جرای ایداروه زویجت ولاص از ،رانهت

 13۶۵ انوریپاهش  سیگرنف انودیبعم هاطمف رازه ،تجح

 یتدول ایهانتارسمیب یراحج و یلداخ ایهشخب در ریتسب ارانمیب تایرض زانیم یررسب پ۵۴۵  69

 اهانتارسمیب نای در دهش هارائ اریترسپ اتدمخ از رانهت بختنم

 13۶۵ یمریک دیاهآن انوریپاهش سیگرنف هابرب ،اریفص

 وزشآم زرکدرم " اریترسپ دنرایف " ومهفم از لاغش اریترسپ انیربم یاهآگ زانیم یررسب پ۵۵2  ۷۰

 رانهت اریترسپ یالع

 دیس اداتس رینم امه ،یاشوبس

 داحم راقب دمحم

 13۶۵ یالمک زرویپ

 یوزشآم ریغ و یوزشآم ایهانتارسمیب در یونفع ارانمیب ازیس زاجم ایهروش یررسب پ۵۵۴  ۷1

 رانهت یتدول

 13۶۵ اداودگال سآراک انوریپاهش سیگرنف ریبک ،یهروزب

 در یوزشآم تئیه اءضاع اهدگدی از اریترسپ اتدمخ و وزشآم نیب ودوجم عوانم یررسب پ۵۵۷  ۷2

 اریترسپ وزشآم زراکم و اهانتارسمیب در اریترسپ اتدمخ ادرک و اریترسپ یالع دارسم

 رانهت در یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت عابت

 13۶۵ یالمک زرویپ هنامخ یاغدب هاطمف وشهم ،حالص

 ریاخ الس ده طی در هک یارانترسپ اهدگدی از اریترسپ هرفح رکت رب روثم لوامع یررسب پ۵۷3  ۷3

 دان دهورزی ادرتبم اریترسپ هرفح رکت هب رانهت در

 13۶۵ انودیبعم هاطمف انوریپاهش سیگرنف دهریف ،یطقنم

 رانیدب و رانهت یایامم و اریترسپ ایه دهکشدان انیربم یاهآگ زانیم ای هسایقم یررسب پ622  ۷۴

 ارگیس هب ادیتاع راتضم وردم دررانهت ایهانترسیدب

 ادآوری ورهصنم یاغدب هاطمف هاطمف ،وادیج

 روشکین

13۶۵ 



 در "ادریم رهم از تیرومحم" ومهفم از الاطف شخب ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ623  ۷۵

 رانهت رهش داریهب وزارت انودکک ایهانتارسمیب در الس شش ات رفص انودکک

 ادآوری ورهصنم هترشف ،رادیم

 روشکین

 13۶۵ یالمک زرویپ

 ،یانراهف ینیهرمف رانهت در ددارن ینذه دهانم بقع درزنف هک یایه وادهانخ هصخشم اتفص یررسب پ۵۵3  ۷6

 ازنهب

 ورشدان وشداری ریفص زیوئل

 ودرهف

13۶۶ 

 در ادرم ریش اب هذیغت وزشآم تیماه از انمزای شخب ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ۵۵۵  ۷۷

 رانهت یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت ایهانتارسمیب

 ادآوری ورهصنم هابرب ،یآب رکش

 کروشین

 13۶۶ هنامخ یاغدب هاطمف

 رانهت رهش وبنج ایهانتسدب رآخ الس( رتدخ و رسپ) وزانآم شدان یاهآگ زانیم یررسب پ۵6۵  ۷8

 ردیف تداشهب وردم در

 ،یقیقدحیب کشم

 اجت کلم

 13۶۶ اندیونا الدییل ریهم دهنرخف

 13۶۶ وررپفعج دیشهم انوریپاهش سیگرنف دهایه ،ودیمحم رانهت نیوللعم هعامج وضع نیوللعم یردگساف زانیم یررسب پ۵66  ۷9

 ایه تیالعف و اه شقن هب تبسن رانهت رهش یتداشهب زراکم نیولئسم رشگن یررسب پ۵81  8۰

 هعامج تداشهب ارترسپ

 13۶۶ اوهک تدخریپ ریهم دهنرخف دهنشرخ ،دیمحم

 امجان امگنه هب یبلق ژهوی ایهتبراقم شخب در ریتسب ارانمیب یشنت ایه شنواک یررسب پ61۷  81

 ارانمیب رایس در یسفنت یبلق اءیاح ایهروش

 ادآوری ورهصنم دهریف ،یخایشم

 روشکین

 13۶۶ یاغدب هاطمف

 اب طهراب در ادرار رلتنک وزشآم از ابصاع یراحج شخب ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ619  82

 وملع ایهاهگشدان ایهانتارسمیب در کژیلاراپپ ارانمیب در ادراری ایهتونفع از رییگشیپ

 یکزشپ وزشآم و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب رانهت در رقتسم یکزشپ

 ادآوری ورهصنم هجدیخ ،ریهپس

 روشکین

 13۶۶ یاغدب هاطمف

 لیلحت هزیجت و رااج ، هیهت از رانهت اریترسپ ایه دهکشدان انیربم یاهآگ زانیم یررسب پ62۰  83

 یلیصحت ترفشیپ ایهونآزم واعان

 ادآوری ورهصنم یاغدب هاطمف دهریف ،یائمغی

 روشکین

13۶۶ 

 ایهانتارسمیب در آن طرح و هودجب ومهفم از اریترسپ راندیم یاهآگ زانیم یررسب پ621  8۴

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان

منصوره یادآور  ادیروآبه هقیفش نریسن ،یانهبهب

 نیکروش

13۶۶ 

 وملع ایه اهگشدان یایامم و اریترسپ ایه دهکشدان اریترسپ انیربم ظراتن یررسب پ62۴  8۵

 اریترسپ وزشآم التکشم ارهدرب رانهت یکزشپ

 13۶۶ داحم راقدبیس اداتس یمریک دیاهآن هقدیص ،یمالس

 یائامم اریترسپ ایه دهکشدان در یابیارزش ولاص از اریترسپ انیربم یاهآگ زانیم یررسب پ62۵  86

 رانهت یکزشپ وزشام و اندرم تداشهب وزارت

 ،هتسجخ انریگسع

 دهیمح

 13۶۶ مالحت نیک روش هنامخ یاغدب هاطمف



 ایهاهگشدان هب هتسواب یوزشآم و یتدول ایهانتارسمیب در لاغش ارانترسپ ظراتن یررسب پ626  8۷

 آن یوادگانخ یدگزن در اریترسپ هرفح  فلتخم ایه هبنج راتاث وردم در رانهت

 13۶۶ انظریناهش نمژاس یمریک دیاهآن رهطاه ،یفریش رباک

 بش تابث و ردشگ در اریک توبن لاغش ارانترسپ در طراباض زانیم هسایقم و یررسب پ62۷  88

 رانهت در یکزشپ وملع ایهاهگشدان یوممع ایهانتارسمیب ارک

 13۶۶ یچتاعس ودمحم داس ینب رینم اهم ایانت ،یروانای راجهم

 دیس اداتسرالینم بنزی ،ردیگانابیب رانهت اریترسپ یالع وزشآم زراکم در اریترسپ وزشآم تیفیک یررسب پ628  89

 داحرماقب

 13۶۶ یبیطب ندیال المج

 ،یتداشهب زراکم ،الهاس اندرم در یوراکخ یاندرم عایم از ادرانم یاهآگ زانیم یررسب پ63۰  9۰

 رانهت یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت

 رد،ف انوریشحلس

 هیآس

 13۶۶ - یوانتاس تدخ نریسن

 الس ۶۰ از راالتب انوردگخالس یتداشهب و یوادگانخ ،ادیصتاق ،یاعمتاج تیعوض یررسب پ633  91

 رانهت رهش 1۶ هطقنم ۹ هلحم در

 13۶۶ - - هابرب ،ینیمی

 در یواسوس التایمت اب آن هسایقم و لاغش ارانترسپ در یواسوس التایمت یررسب پ63۵  92

 اریترسپ انویجشدان

 13۶۶ طیحم دماح یرابهم دونریف اادین ،ینیسح

 در ادرم ریش اب هدیغت وزشآم تیماه از انمزای شخب ارنترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ9۵8  93

 رانهت یکزشپ وزشآم و اندرم تداشهب وزارت ایهانتارسمیب

 آور ادی ورهصنم هابرب ،یرابکش

 روشکین

 13۶۶ یاغدب هاطمف

 ادرانم اب هسایقم در وزن مک و ارسن وزادانن ادرانم هصخشم اتفص هعطالم و یررسب پ۵۰3  9۴

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت ایهانتارسمیب در دهش دولتم یعیطب وزادانن

 13۶7 این یمیرح هومصعم اداودگال سآراک رساف ور،پ یائرض

 رهش زن رانیدب و اریترسپ انیربم نیب یشنواک یردگساف وعیش زانیم هسایقم و یررسب پ۵۰۴  9۵

 دهشم

 13۶7 دجم رتدک یدواچ دساق نیهم ،یدرائرصیم

 هب هتسواب رانهت بختنم ایهانتارسمیب ابصاع یراحج ایهشخب در لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ۴9۵  96

 همیب جلف ارانمیب یوانازتب و تبراقم در ارترسپ شقن وردم د یکزشپ وزشآم و اندرم و تداشهب وزارت

 دنب یانتحت

 ،اروقب یانملس

 نریسن

ملیحه سادات  اندیونال ادییل

 موسوی

13۶7 

 در ژهوی تبراقم ایهشخب در لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم رب ینمض رمتسم وزشآم ریاثت یررسب پ۴99  9۷

 ایهانتارسمیب در ردیگ امجان دایب یسفنت و یبلق تسای وعوق نیدرح هک اریترسپ اتداماق وردم

 رانهت در یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب

 13۶7 یرآبکش هابرب انریکسع دهیمح هیرضم ،انبش



 تیاهم ازهدرب رانهت ازیس انمیس و ازیس هشیش اتجارنک رانارگک یاهآگ زانیم یررسب پ۵6۷  98

 یاتداماق نییعت و هعامج در آن رییگشیپ ورلتنک و زودرس صیخشت ایهراه ، لس اریمیب

 دنده یم امجان لس اریمیب رس زود صیخشت تهج انآن هک

 13۶7 این یمیرح هومصعم اوهک تدخریپ ذراع ،یائابب رزایم

 هتسواب یروان ایهانتارسمیب در یروان اریمیب وردم در یروان ارانمیب رانسمه رشگن یررسب پ۵68  99

 رانهت رد یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب

 ،یالنیگ اهگشیپ

 رهطاه

 13۶7 داود اگال سآراک ریفص زیوئل

 هب  یردهیش هادام در تیقوفم دمع ثاعب ردهیش ادرانم اهدگازدی هک یلوامع یررسب پ۵69  1۰۰

 رانهت رهش یاندرم و یتداشهب زکرادرم ردد،گیم یگاهم ۲ ات دولت از واررخیش

 ،یاظمک اجح

 اداتسارالختاف

 13۶7 اندیونا الدییل اداودگال سآراک

 صیخشت روش دنرآیف از ابصاع یراحج شخب ارانمیب یاهآگ زانیرمب وزشآم ریاثت یررسب پ۵۷۰  1۰1

 رانهت رهش در عواق یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب در یرافوگامم هلیوسب

 ، ریرودس رورسم

 تادخدری

 13۶7 یخایشم دهریف یرابکش هابرب

 13۶7 یاغدب هاطمف ردف انوریشحلس هیآس امه ،یاطمف رانهت رهش در انآن اهدگدی از انوایناشن یاعمتاج التکشم یررسب پ۵۷1  1۰2

 اب ارزهبم زرکم در ذامج هب التبم ارانمیب یاعمتاج و یروان و یمسج تیعوض یررسب پ۵۷2  1۰3

 دهشم رهش یتوسپ ایهاریمیب

 13۶7 یخایشم دهریف ردف انوریشحلس هیآس رازه ،دمقم یماام

 وملع ایهاهگشدان هب هتسواب یتدول ایهانتارسمیب در لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ۵۷۴  1۰۴

 ایهتبراقم و ونخ القتان وارضع ، ونخ یاه رآوردهف وردم در رانهت در عواق یکزشپ

 ونخ دهننک تافدری ارمیب از اریترسپ

 اداتسال هحیلم یانخیالع مریم انسرخ ،یهلال تمعن

 ویوسم

13۶7 

 یم انشاریمیب ودع ثاعب رازیش در کیرنزوفیکاس ارانمیب اهدگازدی هک یلوامع یررسب پ۵۷۵  1۰۵

 رددگ

 13۶7 یدائف دریف ریفزصیوئل الیل ،رازییش یقیقح

 وستارکفان ایه هانشن و مالئع از رانهت ساورژان ایه نیسنکت یاهآگ زانیم یررسب پ۵۷6  1۰6

 اریمیب نای انالیتبم هب هیاول ایهتبراقم هارائ وهحن و داروکیم

 13۶7 روان نروش الهش یانخیالع مریم رماک ،دیارنی فجن

 تیاهم وردم در ابصاع یلداخ و یلداخ ایهشخب در لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ۵۷۷  1۰۷

 بختنم ایهانتارسمیب در اریمیب نای هب انالیتبم از اریترسپ وهحن و زیغم هتکس اریمیب

 رانهت یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت

 13۶7 دداو اگال سآراک این ژوزف هنیلع رارهش ،یفقث

 13۶7 ریفص زیوئل اندیونا الدییل یلع یاجح وملع ایه اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب ایه هانزخپآش اننارکک یاهآگ زانیم یررسب پ۵۷8  1۰8



 رهطاه ،دمقرمباک (عوزیت و داریهگن ،هیهت) یذائغ وادم تداشهب وردم در رانهت در عواق یکزشپ

 در آن از رییگشیپ و یمسیاترم بت وردم در ادرانم یاهآگ زانیم رب وزشآم ریاثت یررسب پ۵۷9  1۰9

 رانهت بختنم یاندرم یتداشهب زراکم

 13۶7 داود اگال سآراک این یمیرح هومصعم امه ،هجنپ شآت

 السزرگب ارانمیب اریترف اداتع و یاعمتاج ،ادیصتاق ،یوادگانخ ،ردیف اتصخشم یررسب پ۵8۰  11۰

 دهشم انترسهش تابدی کینیلک هب دهننک هعراجم دنق اریمیب هب التبم

 13۶7 انوریشحلس هیآس یاغدب هاطمف هبطی ا،یرنوزی

 وزارت هب هتسواب تداشهب زراکم یتداشهب اتدمخ اندگنده هارائ یاهآگ زانیم یررسب پ۵82  111

 روقع ایهاریمیب از رییگشیپ اب طهراب در انمرک انتاس یکزشپ وزشآم و اندرم و تداشهب

 ررونک

 13۶7 لیدیا الوندیان ریهم دهنرخف رازه ،یلیلج

 ایه اطاق در لمع اطاق یکزییف طیحم یللمال نیب ایداردهانتاس رداربک زانیم یررسب پ۵83  112

 رانهت ایهانتارسمیب لمع

 راقب دیس اداتس ادیروآبه هقیفش رازه ،ودینهب

 داحم

13۶7 

 هب دهننک هعراجم یلیوفمه هب التبم غالب ارانمیب ادیصتاق و یاعمتاج التکشم یررسب پ۵8۴  113

 ینیمخ امام یاهگاندرم عمتجم ونخ اهگاندرم

 13۶7 ،یرابکش هابرب یخایشم دهریف انژگم ،هالک یائقب

 13۶7 وررپفعج دیشهم ریفص زیوئل اریث ور،پدکق اریترسپروان ورددرم رازیش لاغش لیصحتال ارغف ارانترسپ رشگن یررسب پ۵8۵  11۴

 13۶7 یدواچ دساق ادرجف نیسح دمحم رازه ،اندرییح ادتعم انزن در یاعمتاج ایهیژگوی یرخب و یروان هونارگمیب ایهشرایگ یررسب پ۵86  11۵

 13۶7 ریفزصیوئل یفریرشباکرهطاه ریپ ،یانساح رانهت رهش در انتسدب نینس اقچ انودکک در شویخ مسج از ینذه رویصت یررسب پ۵8۷  116

 وردم در ژیلاراپپ هب التبم یالماس البقان ازانبانج یاهآگ زانیم رب وزشآم ریاثت یررسب پ۵88  11۷

 رانهت بختنم ایهاهگشایآس در ودخاز تبراقم یگونگچ

 ادآوری ورهصنم دیمح ژاد،رنباک

 روشکین

 13۶7 یاغدب هاطمف

 انتارسمیب از کیوتیب یتآن داروی رفصم اب هک ریتسب ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب پ۵89  118

 ایهانتارسمیب ایهشخب در انآن یاهآگ بسک عابنم و رفصم وهحن از دونش یم صرخم

 رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب

 اداتسال هحیلم یمریک دیاهآن هقدیص ،یماصع

 ویوسم

13۶7 

 یاندرم و یتداشهب ایهتبراقم از یماالست هب التبم انودکک ادرانم یاهآگ زانیم یررسب پ۵9۰  119

 النیگ انتاس بختنم ایرههش در انودکک نای

 ،یوهکران ریگسع

 هقیفش

 13۶7 یاغدب هاطمف یخایشم دهریف



 اتدمخ از ادهفتاس روش در یگنرهف و ادیصت،اقیاعمتاج لوامع از یضعب ریاثت یررسب پ۵91  12۰

 ایرههش در ویری اریمیابب ارزهبم زرکدرم وللسم ارانمیب هب دهش هارائ یاندرم یتداشهب

 انتسوچلوب انتسیس انتاس بختنم

 ،یولچنس رزادف

 ریبک

 13۶7 یاغدب هاطمف ادیروآبه هقیفش

 13۶7 یاغدب هاطمف انوریشحلس هیآس هاطمف د،نموشه رانهت رهش المش در دینمالس هب تبسن داننمالس وادهانخ اءضاع رشگن یررسب پ۵92  121

 13۶7 یدواچ دساق یهال رغاص هقدیص ،بطل وانرض رانهت ردمم در وابخ ایهیانامسابن یررسب پ۵93  122

 عایش ایداروه وارضع یگونگچ وردم در یردگساف هب التبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب پ۵9۴  123

 رانای یلیاعماس دیهش یروان اهگاندرم در یردگساف دض

 13۶7 یدواچ دساق یرابحم دونریف رفاش ،یائرضالمغ

 انوانجون اب هسایقدرم یاهرف ورام زراکم میقم انوانوجن زدن در یردگساف زانیم یررسب پ۵9۵  12۴

 رانهت رهش در ازس هنیزم لوامع از یرخب هب هوجت اب وادهانخ در میقم

 اداتسال هحیلم یدواچ دساق ریغص ،یرانامک

 ویوسم

13۶7 

 13۶7 داود اگال  این یمیرح هومصعم هاطمف ،یرنم یاسبع رانهت رد اتیاندخ المعتاس وردم در لاغش ارانترسپ رشگن یررسب پ۵96  12۵

 ایهانترسیدب تداشهب هترش رآخ الس رتدخ وزانآمشدان یتداشهب ایارهترف یررسب پ۵9۷  126

 اهاریمیب از رییگشیپ وردم در رانهت رهش بختنم

 ،یرمهج نیب دسق

 ابریف

 13۶7 اندیونال ادییل ریهم دهنرخف

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب در لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ۵98  12۷

 اطبارت از رانهت

 ،رادیم بیسم

 هلیمج

 13۶7 اندیونال ادییل یدواچ دساق

 و الدحب ارانمیب از تبراقم دتم طی در ارانترسپ در آور یدگینت لوامع دتش یررسب پ6۰۰  128

 رانهت در عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایه انتارسمیب در رگم هب رفشم

 13۶7 ریفص زیوئل اندیونا الدییل ورهصنم ،انیومصعم

 در یروان ایداروه زویجت ولاص از لاغش ارانیهب و ارانترسپ یاهآگ زانیم هسایقم پ6۰1  129

 رانهت یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب توزار هب هتسواب یروان ایهانتارسمیب

 ، یدانمکت یقح

 مریم

 13۶7 یدواچ دساق یتعنص دمحم

 مک نزمم اییرنزوفیکاس هب التبم ارانمیب یالمک انیب شزایاف در یاندرم روهگ ریاثت یررسب پ6۰2  13۰

 فرح

 13۶7 کرشیب روزهب دجم دمحم مریم ،دیرص

 در عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان ایهاهگوابخ اریترسپ رتدخ انویجشدان راتظاهت یررسب پ6۰3  131

 تونکس لحم رییغت اب طهراب در اهآن یصخش ایضف و یانسان روملق هب ماجهت وردم در رانهت

 اهگوابخ طیحم هب هانخ از

 13۶7 ریهم دهنرخف اندیونال ادییل هرزانف ،یانرهب



 رما در ندیوال تارکشم و ودوج زومل هب تبسن الاطف شخب ارانترسپ رشگن یررسب پ6۰6  132

 ایهشخب در( یگالس 3 ات یگاهم۶)  یگتسواب ینس لراحم در ارمیب ودکک از تبراقم

 رانهت یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت شوشپ تحت ایهانتارسمیب

 13۶7 ریفص زیوئل یفریرشباک رهطاه هقدیص ،انیاطمف

 هب هتسواب ایهانتارسمیب ایهاهگاندرم هب دهننک هعراجم اردارب انزن یاهآگ زانیم یررسب پ6۰9  133

 در آن از یاشن وارضع و دنق اریمیب وردم در رانهدرت عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 ارداریب راندو

 13۶7 انوریشحلس هیآس ادیروآبه هقیفش هاطمف ،یانمب

 یدائتاب اول السک وزانآم شدان نیولرکوبت تست جایتن و امجان تیعوض هسایقم و یررسب پ61۰  13۴

 یگنرهف و ادیصتاق ،یاعمتاج تیعوض اب آن اطبارت و رانهت وبنج و المش ایهانتسدب

 اهآن ایه وادهانخ

 13۶7 این ژوزف هنیلع اندیونا الدییل اتاریم ،سانیطوم

 طهدرراب دیوپارت کمک لایوس هیهت و وزشآم زراکم هب اندگننک هعراجم التکشم یررسب پ611  13۵

 رانهت در دیوپارت کمک لایوس رییارگکب وزشآم و رداربک ،هیهت اب

 13۶7 یخایشم دهریف ردف انوریشحلس هیآس رازه ،انیادقص

 هب هتسواب ایهانتارسمیب بلق یراحج ایهشخب در لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ613  136

 ،بلق یراحج ارانمیب وزشآم وردم در ،رانهت یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت

 دنش صرخم از سپ ودخ از تبراقم یگونگچ تهدرج

 ورهصنم انریکسع دهیمح هامگنه ،یاندی

 روشکیادآورنی

13۶7 

 ریغ ایهمانخ اب آن هسایقم و کیوروتن یردگساف هب التبم ایهمانخ هصخشم اتفص هعطالم پ616  13۷

 رازیش یکزشپ زشوآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ایهاهگاندرم در ردهساف

 امسح ریفنضغ

 رخهم ،ادیآب

 13۶7 اندیونا الدییل ریفص زیوئل

 13۶7 - یاغدب هاطمف هبطی ،زادیهک الس دو ات رفص انودکک هدیغت ارهدرب دونال رکهش انویجشدان ادرانم یاهآگ زانیم یررسب پ618  138

 13۶7 روشن روان ادرجف نیسح دمحم راتیم ،یمیسق رانهت رهش در لاهتم انزن اب آن هسایقم و هقطلم انزن در یردگساف زانیم یررسب پ629  139

 یوممع تداشهب هترش و اریترسپ هترش انویجشدان یاهآگ زانیم ای هسایقم یررسب پ631  1۴۰

 تالم بت اریمیب از رییگشیپ و القتان ایهراه از رانهت یکزشپ وملع ایهاهگشدان

آسیه سلحشوریان  یاغدب هاطمف دیاهن ،انربع

 فرد

13۶7 

 ایه طیحم در آن نیامت وهحن و یلغش تایرض هب تبسن اریترسپ نایربم ظراتن یررسب پ632  1۴1

 رانهت رهش در انآن اریک

 13۶7 یاغدب هاطمف یرآبکش هابرب هومصعم ،انیلعدالبع



 یراحج لمع از سپ ودیبهب اقات در ارانمیب هک اریترسپ ایهتبراقم تیفیک یررسب پ63۴  1۴2

 یکزشپ وزشآم و اندرم ، تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب در دننک یم تافدری

 13۶7 اندیونا الدییل این ژوزف هنیلع رایمح ور،پ اریصان

 زانیم اب طهدرراب دیوئاتروم تریآرت هب التبم ارانمیب یروح و یمسج التکشم یررسب پ63۷  1۴3

 رانهدرت عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب هب هک اهآن تیوللعم

 دننک یم هعراجم

 ،ینیسح ادمخ

 نریسن

 13۶7 یخایشم دهریف یرآبکش هابرب

 ایهانتارسمیازب یکدری یشودکخ شخب هب دهننک داماق راداف هصخشم اتفص هعطالم پ638  1۴۴

 رانهت یوزشآم

 13۶7 داود اگال ریفص زیوئل تدخرحف ر،بجرن

 ایهشخب در اهآن وابخ ازین نیامت وهحن و ارانمیب وابخ یکزییف طیحم طرایش یررسب پ639  1۴۵

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت ایهانتارسمیب در یبلق ژهوی تبراقم

 ،ریس هندی یملسم

 زرواهم

 ورهصنم یاغدب هاطمف

 روشکیادآورنی

13۶7 

 ارانترسرپس طوست دهش الماع ریبره ایهروش از لاغش ارانترسپ تایرض زانیم یررسب پ6۴6  1۴6

 وزشآم و اندرم ،تاشدهب وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان ایهانتارسمیدرب

 رانهت در رقتسم یکزشپ

 ،یانیتآش ادیرآبفعج

 هومصعم

 13۶7 وجلابق ژهینم ادیروآبه هقیفش

 رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب راندیم یاهآگ زانیم یررسب پ6۴8  1۴۷

 یمتسیرسیغ و یمتسیس اطیبارت ایهروش از رانهت

 ،هزرعم زاده یالع

 دماح

 13۶7 اندیاح دمحم ادیروآبه هقیفش

 در نینج تالمس یابارزی ایهروش از اریترسپ رآخ الس انویجشدان یاهآگ زانیم یررسب پ6۴9  1۴8

 رقتسم یکزشپ وملع ایهاهگشدان یائامم و اریترسپ ایه دهکشدان در رذیپ بیآس ادرانم

 رانهت در

 ادآوری ورهصنم هابرب ،یچظروف

 روشکین

 13۶7 یاغدب هاطمف

 ،یرشفت یادانرآبس ادیتاع هب ددجم شرایگ ، یاعمتاج و یروان لوامع هسایقم و یررسب پ66۰  1۴9

 مریم

 نروش وکلمال رتصن ادرجف نیسح دمحم

 روان

13۶7 

 عواق یکزشپ وملع یاهانتارسمیب در انمزای نیح ایهتبراقم از ااهامم یاهآگ زانیم یررسب پ669  1۵۰

 رانهت در

 سمش ،شنم اللج

 وکلمال

 ادآوری ورهصنم

 روشکین

 13۶7 یاغدب هاطمف

 هسایقم و دننک یم یدگزن داننمالس ایه هانخ در هک یداننمالس یردگساف زانیم یررسب پ681  1۵1

 دننک یم یدگزن اه وادهانخ در هک داننمالازس یبختنم روهگ یردگساف زانیم اب آن

 13۶7 وررپفعج دیشهم ریفص زیوئل اللج ،زیریبت دمقم



 ،یرانیج ظرین انودکک نای از تبراقم وهحن زا ینذه دهانم بقع انودکک ادرانم یاهآگ زانیم یررسب پ۷2۵  1۵2

 هوببحم

 دمحم ارآم ادتاس یرابض الناص

 ینراهب یقت

13۶7 

 راناترسپ طوست ارانمیب یاهفش و یبتک زارشگ امجان تیفیک نییعت و ای هسایقم یررسب پ123۴  1۵3

 وملع ایه اهگشدان ایهانتارسمیب یوممع یراحج و یلداخ ایهشخب در شخب ولئسم

 رانهت در عواق یکزشپ

منیرالسادات سیدباقر  داس ینب رینم اهم هکلم ور،پ الجح

 مداح

13۶7 

 از لبق نینس انودکک لامکت و درش روی رب ازیب شقن از ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ۴9۰  1۵۴

 وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب انودکک ایهانتارسمیب در ریتسب انتسدب

 رانهت یکزشپ

 13۶۸ دیونال یانخیالع مریم هیرق ،یمریک

 الس 11-7 انودکک در هرانگاشرخپ ایارهترف یرخب روزب رب ندیوال یدنب هیبنت ریاثت یررسب پ۴96  1۵۵

 رانهت رهش یتدول ایه هدرسم طیحم در رو هدرسم

 13۶۸ زادهانخ یلع زادهانخ یلع هرانت ،یانجالری ویقت

 ینیالب وزشآم از انآن البقتاس رب رموث لوامع اب طهراب در اریترسپ انیربم ظراتن یررسب پ۴9۷  1۵6

 رانهت در رقتسم یکزشپ وملع ایهاهگشدان یائامم و اریترسپ ایه دهکشدان در

 انوریشحلس هیآس یاغدب هاطمف هاطمف ،دینشف

 ردف

13۶۸ 

 13۶۸ این ژوزف هنیلع وادیج هاطمف تمرحا،مین یانراهف رانهت در زن ینیالب ارانترسپ و زن رانیدب نیب " یاندرم ودخ " امجان ای هسایقم یررسب پ۵99  1۵۷

 ینیالب ارانترسپ و اریترسپ هترش یاسنارشک رآخ الس انویجشدان ظراتن هسایقم یررسب پ6۰۴  1۵8

 ارترسپ کی اتیوصصخ وردم در زریبت یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب لاغش

 انمسانپ امجان و دارو دادن ظرن از دارآمک ینیالب

 ،یائرض رادرانب

 نیهم

 13۶۸ وجلابق ژهینم اندیونال ادییل

 یتداشهب زرکدرم آن وارضع از رییگشیپ و یگسائی ورددرم وانج انزن یاهآگ زانیم یرسب پ6۰۷  1۵9

 انرمرکهش

 13۶۸ اندیونا الدییل ریهم دهنرخف ریغص ور،پکین

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب لاغش ارانترسپ دهدارناهگن لوامع یررسب پ6۰8  16۰

 اریترسپ هرفح در رانهت در عواق

 13۶۸ اندیونا الدییل داود اگال والس ور،پکین

 الالتتاخ هب التبامهآن هالس ۶-3 انودکک هک یادرانم یاهآگ زانیرمب وزشآم ریاثت یررسب پ612  161

 رازیش رهش ودکک ایهدهم در انودکک نای ارترف وهحن ورددرم دناشب یم عایش اریترف

 تفع ،یتروسم

 اداتسال

 اداتسال هحیلم

 ویوسم

 13۶۸ یانخیالع مریم

 وزادانن از تبراقم هب تبسن وزادانن ایهشخب در ارسن وزادن دارای ادرانم رشگن یررسب پ61۴  162

 یدگزن اول هاهم هس طی یتوسپ و یسفنت ،یوارشگ وارضع از رییگشیپ اب طهراب در ارسن

 دیب کشم اجت کلم الیهس ،یگانتآس

 یقیقح

 ورهصنم

 روشکیادآورنی

13۶۸ 



 در القتان وهحن از انهفاص رهش یاندرم یتداشهب زراکم هب نیعراجم یاهآگ زانیم یررسب پ61۵  163

 ساریکاس لگان رییگشیپ

 ،یاناقده یائرض

 هلدالبع

 13۶۸ اه یمیرح همیهف یاغدب هاطمف

 هب هتسواب تداشهب بختنم زراکم در انودکک ازیس نمای هامرنب هارائ یگونگچ یررسب پ636  16۴

 رانهت رهش در یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت

 13۶۸ یویکاس هاطمف ریهم دهنرخف اقل هم ،یالمع

 الاراطفجنهابن ایارهترف از رانهت یوصصخ ودکک ایدههم انیربم یاهآگ زانیم یررسب پ6۴۰  16۵

 انتسدب از لبق نیندرس

 ،کانتسین یفریش

 تددخیاهن

 13۶۸ ریفص زیوئل طیحم دماح

 از یاندرم یتداشهب زراکم در دیلج وزیانمشیل هب التبم نیعراجم یاهآگ زانیم یررسب پ6۴1  166

 انهفاص رهش در اریمیب نازای رییگشیپ و القتان وهحن

 13۶۸ یاغدب هاطمف ردف انوریشحلس هیآس یلع دریح ،دیابع

 انودکک یمسج درش ویگال و وادهانخ یتداشهب ایارهترف ایه وهیش نیب هسایقم یررسب پ6۴2  16۷

 رانهت رهش تداشهب زراکم هب دهننک هعراجم الس ۰-3

 13۶۸ انوریشحلس هیآس اندیونا الدییل نرویپ ر،ف یانمیلس

 ژهوی تبراقم ایهشخب در ریتسب اردوکیم وستارکفان هب التبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب پ6۴3  168

 در رانهت در عواق یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب یبلق

 آن دهننک دعتسم لوامع و ودخ اریمیب وردم

 اداتسال هحیلم رفاش ،انشدرخ

 ویوسم

 13۶۸ یانخیالع مریم

 وملع ایهاهگشدان بختنم یاندرم یتداشهب زراکم هب مالس نیعراجم یاهآگ زانیم یررسب پ6۴۴  169

 ونارخشف شزایاف دهننک دعتسم لوامع از رانهت در عواق یکزشپ

 13۶۸ یخایشم دهریف وجلابق ژهینم یلع ،یداران دیماح

 در یائوپن هلرحم در انودکک لامکت و درش لراحم از ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ6۴۵  1۷۰

 رانهت اهگشدان بختنم ایهانتارسمیب

 ،نسحامآق یاجح

 رماک

د یس اداتسال رهینم ردف انوریشحلس هیآس

 داحر ماقب

13۶۸ 

 هب التبم الس شش رزی انودکک یروان و یمسج التکشم ریظاه مالئع هسایقم و یررسب پ6۴۷  1۷1

 اهدگدی از( ای رهبماچپ - ران لصفم یگتفدرر) یانتحت ایهدامان ادرزادیم ایهاریجناهن

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب یتدول دیوپارت زراکدرم انآن ادرانم

 رانهت رهش

د یب کشم اجت کلم رهزه ،اریترف

 یقیقح

 13۶۸ یانخیالع مریم



 طوحس از رانهت یدائتاب دارسم تداشهب نیبراقم و نیملعم یاهآگ زانیم هسایقم یررسب پ6۵۰  1۷2

 اول طحس رییگشیپ رب دیاکت اب انودکک( یوکوکترپتاس) یرکچ درد ولگ رییگشیپ

 ،دهزا جلخ رییبک

 امه

 13۶۸ داود اگال اندیونال ادییل

 تینس در انودکک یاعمتاج و یروان یمسج ایازهین وردم در ادرانم یاهآگ زانیم یررسب پ6۵1  1۷3

 رانهت رهش یتدول ایهانتسدب در هدرسم

 13۶۸ وادیج هاطمف اندیونا الدییل ازنهش از،مری

 و یمسج ایازهین نیامت وردم در هدرسم نس انودکک ادرانم هب وزشآم ریاثت یررسب پ6۵2  1۷۴

 رانای یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب در اهآن لمع از لبق یروان

 مریم ،یراقع رییظه

 وانب

 13۶۸ روان نروش الهش یانخیالع مریم

 لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم رب ریصب و یعمس ایهروش رب دیاکت اب وزشآم ریاثت یررسب پ6۵3  1۷۵

 در رانهت در عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب یوممع ایهشخب در

 یسفنت یبلق اءیاح وردم

 اداتسال هحیلم رازه ،یقشع اقتشم

 ویوسم

 13۶۸ یانخیالع مریم

 رایاسب آن هسایقم و دان دهش اعخن طعق هک یارانمیب در یدگاندرم اسساح و دیام یررسب پ6۵۴  1۷6

 مالس راداف و نیوللعم

 13۶۸ آبادی تدول وایش ریایشع نسح اقل هم ،یعیمس

 اب اطبرتا) یگونگچ وردم در ارازگاسن انودکک و ارجنهب انودکک ادرانم رشگن هسایقم پ6۵۵  1۷۷

 (رانهت رهش در ودکک

 13۶۸ ینراهب یقت دمحم زاده ماسق هال بیبح هنیکس ،یائطب

 13۶۸ انوریپاهش سیگرنف هودیمحم هوببحم هقدیص ،ریجنخ اریترسپ وزشآم هامرنب طرح هارائ پ6۵6  1۷8

 و ریهش گنرهف ایهاوتفت از الاطف شخب در لاغش ارانترسپ رشگن هسایقم و یررسب پ6۵۷  1۷9

 ریتسب هدرسم از لبق نینس انودکک یاطفع یروان ایازهین اب طهراب در یائتروس

 رانهت در عواق یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیدرب

 13۶۸ این ژوزف هنیلع یانخیالع مریم نوسس اورز،شک

 انتارسمیب در لاغش ارانترسپ اهدگدی از ارک طیحم در یاعمتاج و یروان ایازهین یررسب پ6۵8  18۰

 رانهت رهش یکزشپ وزشآم و ان،درم تداشهب وزارت بختنم ایه

 ریفعج دیشهم رباک یلع ،ظرین

 ویلورعپ

 13۶۸ یمریک دیاهآن

 وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب یروان ایهشخب در ریتسب ارانمیب ظراتن یررسب پ6۵9  181

 دهش هارائ اریترسپ اتدمخ ورددرم رازیش یکزشپ

 ،یوروزانن فریش

 دهنرخف

 اداتسال هحیلم

 ویوسم

 13۶۸ یفواص هملسال ام

 13۶۸ یاغدب هاطمف وادیج هاطمف تنمیم ،ینیسح شخب هب دهننک هعراجم الهاس هب التبم السکی رزی درش انودکک درش ایوهگال یررسب پ661  182



 رانهت یوزشآم ایهانتارسمیب الاطف

 13۶۸ یاغدب هاطمف دیاروآبه هقیفش رماک ،کرادبم رانهت رهش اینیابن وزانآم شدان یتداشهب التکشم یررسب پ662  183

 یروان ،یتداشهب لائسم و یوابخیب للع از رانهت ناکس دار هانخ انزن یاهآگ زانیم یررسب پ663  18۴

 آن هب وطربم

 13۶۸ اندیونا الدییل روان نروش رتصن رانای ،داودی

 و درد ایهاطاق در لاغش سانسیل ایارهترسپ و ااهامم ،ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ66۴  18۵

 رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان ایهانتارسمیب یانمزای ایدرده شاهک ایهروش از انمزای

 رانهت

 اداتسال رهینم ریهم دهنرخف دساق ،انزادگ کلم

 داحرماقدبیس

13۶۸ 

 در وانوجن السمه روهگ شقن وردم در رتدخ انوانوجن و ندیوال رشگن هسایقم و یررسب پ66۵  186

 رانهت رهش در انوانوجن رییگ میمصت

 13۶۸ کرشیب روزهب وریمیت دجم دمحم رتاخ ،یمیراهاب

 آن هسایقم و رگم هب رو و رذیاپن اندرم ایهاریمیب هب التبم ارانمیب یروان تیعوض یررسب پ666  18۷

 یکزشپ وملع اهگشدان یوزشآم ایهانتارسمیب در رذیاپن اندرم ایهاریمیب هب التبم ارانمیب اب

 رازیش

 13۶۸ ریفص زیوئل یانکاش دیمح وانربهش ،رییمانهج

 تدوس قح هاطمف ازن رحف رد،ف نرزیف واه یودگآل از رانهت ۲۰ هطقنم نیناکس یاهآگ زانیم یررسب پ66۷  188

 یوئکاس

 13۶۸ یمریک دیاهآن

 یراحج لمع تحت تاس رارق هک یانودکک ادرانم در یدگینت طحس رب روثم لوامع یررسب پ668  189

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یائرج دیهش بلق انتارسمیب در درنیگ رارق بلق

 13۶۸ این ژوزف هنیلع یفریرشباک رهطاه رازه ،ریامع ورشدان

 دهکشدان در امنراه ادانتاس طوست اریترسپ انویجشدان اورهشم و یائمنراه وهحن یررسب پ6۷۰  19۰

 رانهت یائامم و اریترسپ ایه

 بنزی ،ژادن زدانی

 وناتخ

 13۶۸ ریفص زیوئل ادیآب عیفش هلدالبع

 سانجت دمع -وزتالسروبتاری) رذیپ بیآس وزادانن هب دهش هارائ ایهتبراقم تیفیک یررسب پ6۷1  191

ABO )وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب ادانوزن ژهوی ایه شخدرب اریترسپ لنرسپ طوست 

 رانهت در عواق یکزشپ وزشآم و اندرم و تداشهب

 13۶۸ یاغدب هاطمف یرآبکش هابرب هقدیص ،یماشرهیم

 وزارت هب هتسواب ایه انتارسمیب در اریترسپ هرفح هب تبسن ردم ارانترسپ رشگن یررسب پ6۷9  192

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب

 13۶۸ یاغدب هاطمف ردف انوریشحلس هیآس هاطمف ژاد،ن یالئع

 13۶۸ اندیونال ادییل وادیج هاطمف ابریف ،درینکاس زراکم هب دهننک هعراجم یادتع طقس هب التبم انزن یاعمتاج - یروان تیعوض یررسب پ691  193



 انودشخ اهدگازدی رانهرتهش یازائن و انمزای و انزن یاندرم

 طوست یاییرالتاس ژن یتآن هب التاب از هیاول رییگشیپ ایهروش رییارگکب زانیم یررسب پ692  19۴

 در رقتسم یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب زیالودیمه ایهشخب اننارکک

 رانهت

 ادآوری ورهصنم یخایشم دهریف دیهم ژاد،ن زادهب

 روشکین

13۶۸ 

 ومس الس رسپ وزانآم شدان ارگیس هب ادیتاع در روثم لوامع ریاثت زانیم یررسب پ۷۴9  19۵

 ۶۸-13۶7الدرس انهفاص رهش ایهانترسیدب

 13۶۸ یخایشم دهریف یاغدب هاطمف ارضیلع ،یزدانی

 ایهاریمیب اب ارزهبم زرکم در ذامج از ذامج اریمیب هب التبم ارانمیب یهاآگ زانیم یررسب پ11۵۴  196

 دهشم رهش یتوسپ

 ،یلیاردب دثحم

 هاطمف

 13۶۸ ورپ نسحم یضرتم ردف انوریشحلس هیآس

 انودشخ اهدگدی از الس 3۵ االیب انزن هب وادهانخ مظینت اتدمخ هارائ یگونگچ یررسب پ6۷2  19۷

 یکزشپ وزشآم و اندرم ، تداشهب وزارت هب هتسواب یاندرم یتداشهب زراکدرم

 اجح اداتسال ارختاف هلیمج ،نیآئ اکپ

 یاظمک

 دیبکشم اجت کلم

 یقیقح

13۶۹ 

 ،هشرام ینیسح انهفاص رهش ایهانتسدب در نیملعم اهدگدی از یانتسدب وزانآم شدان اریترف التکشم پ6۷3  198

 اداتس

 13۶۹ یدواچ دساق طیحم دماح

 زراکم در رذیپ وزشآم ینذه دهانم بقع انوانوجن یعامتاج ،یروان التکشم زانیم یررسب پ6۷۴  199

 رانهت رهش ینذه نیوللعم هروزان یشخبوانت

 13۶۹ وررپفعج دیشهم ریفص زیوئل نرویپ اد،هن کین

 یتداشهب ایهتبراقم و مساویف اریمیب وردم در درانام یاهآگ زانیم رب وزشآم ریاثت یررسب پ6۷۵  2۰۰

 النیگ انتاس بختنم ایرههش در اریمیب نای یاندرم

 ،لاص ریفعج

 هومصعم

 13۶۹ ریفص زیوئل یفریرشباکرهطاه

 ایه انتسدب هدرسم نس انودکک در داندن و انده تداشهب تایرع رب وزشرآمیاثت یررسب پ6۷6  2۰1

 رانهت ارهچ هطقنم هرانتدخ

 ادآوری ورهصنم ظماع ،ورییگ

 روشکین

 13۶۹ یاغدب هاطمف

 ینیالب یابیارزش وهحن از انآن انیربم و اریترسپ انویجشدان ظراتن ای هسایقم یررسب پ6۷۷  2۰2

 رانهت رهش در رقتسم یایامم و اریترسپ ایه دهکشدان در ودوجم

 ،رییشمال دیماح

 رمتحم

 13۶۹ یاغدب هاطمف یرآبکش هابرب

 اریترسپ ایه دهکشدان یائامم و اریترسپ ثونم انویجشدان سفن زتع هسایقم و یررسب پ6۷8  2۰3

 رانهت رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان یائامم و

 13۶۹ کرشیب روزهب روان نروش رتصن ریبک ،وریصنم

 ایه انتارسمیب در آن رداربک و ارمیب هب وزشآم هب تبسن ینیالب ارانترسپ رشگن یررسب پ68۰  2۰۴

 رانهت در بختنم

 13۶۹ انوریشحلس هیآس یرآبکش هابرب نریسن ،یوابن



 زراکدرم یائوپن نینس در انودکک یروان یمسج ایازهین از ادرانم یاهآگ زانیم یررسب پ682  2۰۵

 رانهت در یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب یتداشهب

 ،راوری ویضرتم

 هیحتف

 13۶۹ یفریرشباک رهطاه ریفص زیوئل

 تدوس و یابی تویه ایه هنیزم در انشنادرام اب رتدخ انوانوجن ظراتن یقیطبت یررسب پ683  2۰6

 رانهت رهش طحس در یابی

 نروش وکلمال رتصن کرشیب روزهب رازه ،یاننک

 روان

13۶۹ 

 هب دهننک هعراجم بلق ادرزادیم ایهاریمیب هب التبم انودکک ادرانم التکشم یررسب پ۷۰3  2۰۷

 وزشآم و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب رانهت یائرج دیهش بلق انتارسمیب اهگاندرم

 رانای یکزشپ

 13۶۹ انوریشحلس هیآس یاغدب هاطمف هانساف د،جم

 هب اریترسپ انویجشدان تدایه در طلست دح در رییادگی وزشآم روش ریاثت یررسب پ۷۵1  2۰8

 ایهوزیآم ارک در یطفلع و یترکح -روان یتاخنش طهیح هس در رییادگی االیب طوحس

 13۶۹الس یتشهب دیهش یایامم و اریترسپ دهکشدان در یراحج -یلداخ ینیالب

 رد،فم روانکین

 تالحم

 13۶۹ انظریناهش نمژاس دیارش لیهس رخف

 ارترف وءس وردم را ودخ انودکک هک یندیوال یاعمتاج و یوادگانخ ،ردیف اتصخشم یررسب پ1۰6۷  2۰9

 رانهت رهش در دندهیم رارق یدنب

 13۶۹ وررپفعج دیشهم انوریپاهش سیگرنف الهش ا،رسپ

 وزانآم شدان ردکلمع و یاهآگ زانیم رب ادراری ایهتونفع وزشآم ریاثت یررسب پ۴8۵  21۰

 137۹الس ارریهش انترسهش ایهانترسیدب

 ،یروه انینسحم

 اتهم

 اللج وکلمال سمش

 شنم

 انوریشحلس هیآس

 ردف

137۰ 

 اریترسپ ایهتبراقم هارائ وهحن وردم در یلداخ ایه شخب ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ۴88  211

 و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب در دیوئاتروم تریآرت هب التبم ارانمیب از

 رانهت رهش یکزشپ وزشآم

 137۰ یالصلص وشهم اتکی اارسپ رهزه ابریف ا،بزی رییصن

 از یکی در یوممع یوشهیب اءقاالب هک یغالب ارانمیب در یانریش ونارخشف راتییغت یررسب پ68۴  212

 رارق یوممع یراحج الماع تحت ، رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 درنیگیم

 137۰ انوریپاهش سیگرنف ینسح هلال یول رغاص یلع ،درییح

 در آن داومت و ونارخشف شاهک و درد رس) یاعخن ایه یسحیب وارضع زانیم یررسب پ68۵  213

 در اهم ۲۰ دتم در االنسزرگب زدن در یانتحت دامان و مکش یائهتان تمسق ایهیراحج

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب

 137۰ انوریشحلس هیآس ینسح هلال یول دیجم ،ریکشت



 اقات در اوریکری هلرحم ایرزهل اندرم در کیوتارکن وعن دو راتاث هسایقم و یررسب پ686  21۴

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی ودیبهب

 137۰ انوریپاهش سیگرنف ینسح هلال یول هلرالیخ ،درییح

 در مشچ لداخ ارشف روی رب یعوضم یسحیب و یوممع یوشهیب راتاث هسایقم و یررسب پ68۷  21۵

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکدری رییپ تاراکاتک یراحج الماع

 رانای

 137۰ ریفص زیوئل ینسح هلال یول ریاردش ،دوشرنپ

 یبلق ادرزادیم اریمیب هب التبم درزنف هک یادرانم یاهآگ زانیم وزشآم ریاثت یررسب پ688  216

 از یکی هوب دآورن لمع هب دایب وی از زلنم در هک یائه تبراقم و او اریمیب ارهدرب د،دارن

 اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیدرب ودوجم الاطف بلق ایه اهگاندرم

 دنایمن یم هعراجم رانهت رهدرش یکزشپ ورشوآم

 ،رودیرهک یالئع

 هاطمف

 137۰ یاغدب هاطمف ردف انوریشحلس هیآس

 هعراجم غلاب ارانمیدرب کرژیآل مآس التمح روزب از رییگشیپ رب وزشآم ریاثت یررسب پ689  21۷

 رانهت رهدرش عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب هب دهننک

 137۰ یفریرشباک رهطاه این ژوزف هنیلع ریبک ،یائرض

 رییگشیپ و القتان وردم در " ب " تیاتپه یطحس ژن یتآن نیلامح یاهآگ زانیم یررسب پ69۰  218

 " ب " وعن یروسوی تیاتپه اریمیب از

 137۰ داود اگال این یمیرح هومصعم یضرتم ،تدوسرانای

 در هک نیئروتپ مک ارانمیب یوشهیب روعش در ونتنوپیت آوری وابخ راتاث یررسب پ693  219

 دان هترفرارگق یراحج لمع تحت رانای یکزشپ وملع اهگشدان بختنم ایهانتارسمیب

 137۰ یاغدب هاطمف ینسح هلال یول وشریپ ،دیماح

 در ریتسب داننمالس در یوشهیب روش ابختان کوژیولاتپ و کوژیولزییف راتییغت یررسب پ69۴  22۰

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 137۰ انوریشحلس هیآس ینسح هلال یول هیراض ر،ف یتیگ

 در ونتنوپیت اب ندییتپ و نیامتک اب امازپدی وامت ایداروه در ریاثت ای هسایقم یررسب پ69۵  221

 وملع اهگشدان هب هتسواب بختنم ایهانتارسمیب در ای هیلخت اژورتک ارانمیب ریبوشه

 رانای یکزشپ

 137۰ یاغدب هاطمف یقوثم ارضالمغ رحف ،یفیس

 ارانمیب در انآن طراباض شاهک رب یوممع یوشهیب از لبق ارمیب اب اطبارت ریاثت یررسب پ696  222

 در رانای یکزشپ وملع اهگشدان یوزشآم بختنم ایهانتارسمیب یراحج ایهشخب در ریتسب

 137۰الس

 137۰ یالمع اقل هم ینسح هلال یول هاطمف ،یداراب

 137۰ اداتسال ودولم ریفص زیئول رازه ور،پ عیفش یدگانم بقع هب تبسن رانهت یوزشآم ایهانتارسمیب در لاغش ارانترسپ رشگن یررسب پ69۷  223



 انیولتم ینذه

 137۰ وادیج هاطمف اندیونال ادییل الیهس ،یامشتاح رانهت یتدول ایهانتارسمیب یونفع ایهشخب در لاغش ارانترسپ اهدگدی از یدگینت لوامع یررسب پ698  22۴

 زراکم هب دهننک هعراجم ینذه دهانم بقع انودکک ادرانم و درانپ رشگن هسایقم و یررسب پ699  22۵

 137۰الس ی،نذه یدگانم بقع هب تبسن رانهت رهش یائنثتاس

 137۰ انوریپهاش سیگرنف ریفص زیوئل رماک ،انرییدب

 در ارسف  ساورژان ایه نیسنکت یوزشآم ایازهین نیامت در تدمخ نمض وزشآم ریاثت پ۷۰۰  226

 یائیمیش و یداروئ هنیزم

 137۰ وادیج هاطمف یمالس هقدیص یتیگ رد،ف ژادن یلع

 دان هترفگ رارازقب بلق یراحج لمع تحت هک یارانمیب یاعمتاج یتداشهب التکشم یررسب پ۷۰1  22۷

 یکزشپ وزشآم و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب ایه انتارسمیب ایهاهگاندرم در

 ،یلیاردب ویطفصم

 انیم

 137۰ ریفص زیوئل این ژوزف هنیلع

 فلتخم ایهشخب ارانترسرپس طوست اریترسپ لنرسپ یابیارزش ایهروش یررسب پ۷۰2  228

 رانهدرت یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب

 137۰ وجلابق ژهینم هقیفش ،ادیروآبه رهطاه ژاد،ن یبرج

 یکدری سفنت یانوقف راه یراحج الماع در ماسپاس کرونب روی رب نیائدوکیل ریاثت یررسب پ۷۰۴  229

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب از

 ،ینیرسه رییشب

 دمحم

 137۰ ریفص زیوئل یشخب نیمیس

 ازآن رییگشیپ وهحون دزای اریمیب ورددرم یملع اتیه اءضاع یاهآگ زانیم یررسب پ۷۰۵  23۰

 رانهر تهش یائامم و اریترسپ ایه دهکشدردان

 ، یائرضهش یدنم

 ارضالمغ

 اداتسال هحیلم اندیونا الدییل

 ویوسم

137۰ 

 اب راهمه ونتنوپیت از ادهفتاس اب هکیارانمیب در یانریش کینربک ازگ ارشف راتییغت یررسب پ۷۰6  231

 لمع اطاق در درنیگ یم رارق زغم ریاگضف اتعایض یراحج الماع تحت ویری هویهت شزایاف

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب ایه

 ،یسیرئ یاجح

 هلرالصن

 137۰ ریفص زیوئل اینهب ارض

 ایراهس در میقم داننمالس یاعمتاج و ردیف انیم طرواب نیامت وهحن هسایقم و یررسب پ۷۰۷  232

 رانهت یتدول ریغ و یتدول بختنم

 137۰ اندیونال ادییل یفواص هملسال ام ابرب ،رهصب

 هعراجم دهعم و ریم رطانس هب التبم ارانمیب یتداشهب ایارهترف و هصخشم تفص یررسب پ۷۰8  233

 رانهت رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب هب دهننک

 137۰ یمریک دیاهآن این ژوزف هنیلع ظماع ،انرییدب

 137۰ اداتسال ودولم زاداکخ الهش المج ،رییم هولل و یپکوسگالرن از یاشن روقع ،بلق وارضع در دیوری نیائک ولزیگ یاندرم راث یررسب پ۷۰9  23۴



 وملع هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی لمع اطاق هب دهننک هعراجم ارانمیب در ذاریگ

 رانای یکزشپ

 انیولتم

 ایهانتارسمیدرب ارداریب دوران در یائامم ریغ وریف ایهیراحج در یوشهیب وارضع یررسب پ۷1۰  23۵

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

 137۰ ریفص زیوئل یشخب نیمیس رماک ،یانام

 ورددرم ددارن انتسدب نینس انودکک هک یادرانم یاهآگ زانیم رب وزشآم ریاثت یررسب پ۷11  236

 رانهرتهش در ازآن رییگشیپ و اریه اریمیب

 ،یانرمک تمعذون

 رماک

 137۰ یانخیالع مریم اندیونا الدییل

 ارانمیب در( نف یراپ) لیانتنفآل داروی زویجت باقعتم ودیبهب لراحم وارضع یررسب پ۷12  23۷

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یوزشآم زراکم هب DC امجان تهج هک یائرپس

 دننک یم هعراجم

 137۰ اندیونا الدییل نریدبلخ ارضیلع اللج ،هارکبم زدیای

 روزب بوجم دنمالس اهدگدی از هک یاعمتاج ادیصتاق و یوادگانخ ردیف لوامع یررسب پ۷13  238

 " رانهت رهدرش " رددگیم اندرآن دییاامن

 137۰ یدائف دریف ریفص زیوئل ابریف ،یهلال تمعن

 از یکی لمع ایهاقات در  کی کسدی ارانمیب یاتیح مالئع رب دارو شیپ ریاثت یررسب پ۷1۴  239

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 137۰ ریفص زیوئل یشخب نیمیس یلع ،یانمیلس

 یوشهیب  نیامتاکب هک یارانمیب در ونیاسنیوساله از رییگشیپ در دونریدروپ ریاثت یررسب پ۷1۵  2۴۰

 انجزن انترسهش  یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایه انتارسمیب در دان هترفگ

 137۰ ریفص زیوئل زاداکخ الهش انمرح ،یکم

 وادم وعن وردم در زیالودیمه اندرم تحت ارانمیب یاهآگ زانیم رب وزشآم ریاثت یررسب پ۷16  2۴1

 یکی زیالودیمه شخب در یذائغ وادم ودنمن نزیگایج و تخپ ،یرفصم یائذغ

 رانهت یوزشآم ایهانتارسمیازب

 137۰ انوریپاهش سیگرنف یانخیالع مریم هومصعم ،یراقع المغ

 اریمیب تیاهم وردم در اراتآس انترسهش ایهانتسدب ارانوزگآم یاهآگ زانیم یررسب پ۷1۷  2۴2

 ازآن رییگشیپ و یونفع تیاتپه

 137۰ این یمیرح هومصعم داود اگال هانساف ا،اشپ

 الاطف ایهشخب در ریتسب انتسدب نینس انودکک اهدگدی از هک یلوامع یررسب پ۷18  2۴3

 رددگ یم انآن یتایارضن ثاعب رانهت یوزشآم ایهانتارسمیب

 د،نمرهف ازیجح

 رزادهش

 137۰ انوریپاهش سیگرنف یفریرشباک رهطاه



 ریغ راداف اب هسایقم و( نیروئه و اکریت) ادتعم راداف در الدونسن داروی ویگال یررسب پ۷19  2۴۴

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یوزشآم انتارسمیب هس در یراحج لمع تحت ادتعم

 رانتاخب انترسهش

 137۰ وررپفعج دیشهم ینسح هلال یول اظمک ،ادیآب اسبع

 وردم در  رانهت یاندرم ،یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم ادرانم ایه اهدگدی یررسب پ۷2۰  2۴۵

 انآن ایهیژگوی از یرخب اب آن اطبارت و تیعمج شزایاف از یاشن لائسم

 137۰ داود اگال انوریپاهش سیگرنف زهائف ، روی یائبحص

 تحت هک بلق ازس انربض اهگتدس دارای ارانمیب یاعمتاج و یروان ،یمسج التکشم یررسب پ۷21  2۴6

 دان هترفگ رارق یکزشپ شوزوآم اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب شوشپ
 اداتسال هحیلم نوسس ،یساوی

 ویوسم

 137۰ روان نروش الهش

 رهش المش در هک مالس وانوجن راداف در یانریش ونخ نربک دیساک دی ارشف زانیم یررسب پ۷22  2۴۷

 ردیف ایهیگ ژهوی یضعب اب آن اطبارت و دننک یم یدگزن رانهت

 137۰ دیارنی فجن رماک یشخب نیمیس یلعانضرم ،یانربق

 رهش یدائتاب دارسم در مآس هب التبم یانتسدب نینس انودکک ادرانم التکشم یررسب پ۷23  2۴8

 نراهت

 ،یقیقح وبکسم

 دهریف

 ورهصنم یاغدب هاطمف

 روشکیادآورنی

137۰ 

 انودکک در یراحج لمع از دعب ایه تبراقم و لبق ایهیادگآم هامرنب رایاج وهحن یررسب پ۷2۴  2۴9

 وزارت هب هتسواب ایه انتارسمیب انودکک یاحرج ایه شخدرب ریتسب انتسدب نینس

 ارانیهب و ارانترسپ طوست رانهت در عواق یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب

 137۰ اندیونا الدییل وادیج هاطمف هترشف ،ریصن

 در یگلامازح رییگشیپ ایهروش از ادهفتاس ورددرم ازدواج الدرح رانتدخ رشگن یررسب پ۷26  2۵۰

 رانهرتهش در یاندرم و یتداشهب زراکم

 137۰ این یمیرح هومصعم داود اگال وانربهش ر،ف یائرض

 یم رارق نزاریس یراحج تحت هک یارانمیب در لدورایاپ یسحیب لمع نیح وارضع یررسب پ۷2۷  2۵1

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان بختنم انتارسمیب کی در د،رنیگ

 137۰ یانخیالع مریم یشخب نیمیس رازه ،انزیگل

 در یوممع یوشهیب از دعب یراحج الماع در ارشتان یمسوکیپه زانیم یررسب پ۷28  2۵2

 رانهت در عواق رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 137۰ دیمحم دهنشرخ ینسح هلال یول نیهم ،یتعنص

 شقن از رانهت یتدول یروان ایهانتارسمیب شخب در لاغش ارانترسپ یهاآگ زانیم یررسب پ۷29  2۵3

 ودخ ای هرفح ایه

 137۰ انوریپاهش سیگرنف یدواچ دساق ونیم ،زاده هالمع



 و ارمهچ ایهالسک وزانآم شدان یاهآگ زانیم و یذایغ اداتع رب وزشآم ریاثت یررسب پ۷3۰  2۵۴

 رانهت رهش دو هطقنم در هذیغت وردم در مجنپ

 تدوس قح هاطمف الیل ار،ردبب

 یوئکاس

 137۰ یمریک دیاهآن

 137۰ اندیونا الدییل وادیج هاطمف رازه ، دیونیپ یزرگب رانهت رهش در وادهانخ مظینت وردمدر رانیدب و اریترسپ انیربم رشگن ای هسایقم یررسب پ۷31  2۵۵

 در ررونک روقع یراحج یوشهیب در گنوریتیانم و کیامنودیمه تیعوض راتییغت یررسب پ۷3۴  2۵6

 یائرج دیهش بلق یصصخت زرکم

 137۰ وررپفعج دیشهم ینسح هلال یول رازه ،زاده ادقص

 اب هکیائهمانخ در لمع از سپ دردییب انزم رب درخم نکسم داروی هس ای هسایقم یررسب پ۷3۵  2۵۷

 درنیگ یم رارق نزاریس یراحج لمع وردم دورالیاپ یسحیب روش

 137۰ انوریشحلس هیآس یقوثم ارضالمغ نسح ،زیزیع

 چگ و ششک از یاشن یمسج التکشم اب اطبارت در اریترسپ اتدمخ هارائ یگونگچ یررسب پ۷۵۷  2۵8

 یوزشآم ایهانتارسمیب یردنگ راتقف ونتس ایه یگترف در و یگتسکش اردچ ارانمیب در

 رانهت رهش

 137۰ دیارش لیهس رخف یایمغی دهریف ازنرحف ،دهندان

 زانیرمب اریترسپ انویجشدان طوست دهش هارائ ردیف تداشهب ایهوزشآم ریاثت یررسب پ۷61  2۵9

 وزانآم شدان یتداشهب ایهیاهآگ

 137۰ یاغدب هاطمف اه یمیرح همیهف هاطمف آزاد، نیام

 وملع ایهاهگشدان یوزشآم ایهانتارسمیب در لاغش ارانترسپ رشگن نییعت و یررسب پ11۴9  26۰

 ریتسب ارانمیب هب یمسج ایهتبراقم هارائ به تبسن رانهت رهش یکزشپ

 ،هندام رویسخ

 هجدیخ

 137۰ روان نروش الهش یانخیالع مریم

 یتداشهب زرکدوم هب دهننک هعراجم تابدی هب التبم انودکک ادرانم وزشآم ایازهین یررسب پ۷32  261

 یکزشپ وزشوآم اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب بختنم یاندرم

 دیب کشم اجت کلم ازنهم ،انرییم

 یقیقح

 1371 انوریپاهش سیگرنف

 انویجشدان ظرن از ینیالب ارک طیحم در اهآن یزائ شنت هدرج و آور یدگینت لوامع یررسب پ۷33  262

 و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب اریترسپ ایه دهکشدان یاسنارشک اریترسپ ردم

 137۰الس رانهت رهش یکزشپ وزشآم

 اداتسال هحیلم دهنرخف ،یوانب زارع

 ویوسم

 1371 یانخیالع مریم

 یادرانم یتداشهب ایارهترف اب اهآن اطبارت و یاهآگ زانیم و یاعمتاج ایه هصخشم یررسب پ۷36  263

 وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیدرب د،ونشیم ررکم ایه الهاس هب التبم انآن انودکک هک

 رانهرتهش یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب

 1371 داود اگال این یمیرح هومصعم رهطاه ،تردسیش



 دولتم وزادانن ارگرآپپ ای هیاحن یسحیب اب یوممع یوشهیب روش ریاثت ای هسایقم یررسب پ۷38  26۴

 137۰الس رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب در نزاریس هلیوسب دهش

 ،ادیورآباشع ریفعج

 دماح

 ادآوری ورهصنم یقوثم ارضالمغ

 روشکین

1371 

 ارانترسپ رس اهدگدی از شخب در تریدیم ولاص رییارگکب در دهازدارنب لوامع یررسب پ۷39  26۵

 137۰الس ،رانهردرتقتسم یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 ،اریوسب السنهک

 ریغص

 1371 یاغدب هاطمف ادیوآبره هقیفش

 یاسنارشک رآخ الس رسپ و رتدخ انویجشدان یتداشهب ایارهترف هسایقم و یررسب پ۷۴۰  266

 رانهرتهش در عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان اریترسپ

 اجح اداتسال ارختاف هجدیخ ،یلصم

 یاظمک

 1371 اندیونا الدییل

 ودخ از تبراقم وهحن از هعاش اب اندرم تحت رطانس هب التبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب پ۷۴1  26۷

 وزارت ایهانتارسمیب در دننک یم هربجت طهراب نای در هک یمسج التکشم اب آن اطبارت و

 1371الس رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب

 ینروش تدخ نیهم رهین ،یمیراهب

 ژادن

 1371 یفریرشباک رهطاه

 شادانب هواجم در هک یاتداماق از هرانسپ یدائتاب دارسم وزشآم ادرک یاهآگ زانیم یررسب پ۷۴2  268

 دهشم رورشوپ وزشآم هانگشش یواحن در دآورن یم لمعب دومصوزمآم

 ،یوئبلگ نیعم

 یبتجم

 ورهصنم یاغدب هاطمف

 روشکیادآورنی

1371 

 شوشپ تحت ایاهتروس تداشهب ایه هانخ ردم و زن ورزانهب یلغش تایرض زانیم یررسب پ۷۴3  269

 137۰الس انجزن انتاس یاندرم ،یتداشهب هکبش رشتسگ طرح

 1371 اندیونا الدییل دیمحم دهنشرخ رازه ،ریتالنک

 هب دهننک هعراجم دیوئروات تریآرت هب التبم ارانمیب در آن اب هلابقم ایهروش درد یررسب پ۷۴۴  2۷۰

 یتعریش انتارسمیب وژیولاتروم کینیلک

 اد،آب توکش ادریهب

 رهزه

 1371 این ژوزف هنیلع انوریپاهش سیگرنف

 در انشارانوزگآم اهدگدی از هک یوزانآم شدان یاعمتاج ،یوادگانخ ،ردیف تاصخشم یررسب پ۷۴۵  2۷1

 دناشب یم اریترف الالتتاخ دارای دهشم رهش یدایتاب ایهانتسدب

 1371 انوریشحلس هیآس یرآبکش هابرب نیوشن ،انمیپ

 هک یداننمالس و دننک یم یدگزن ازلنم در هک یداننمالس دانرزنف رشگن هسایقم و یررسب پ۷۴6  2۷2

 137۰الس ،رانهت ،دینمالس و داننمالس هب تبسن درنب یم رسب داننمالس رایس در

 1371 این یمیرح هومصعم انوریپاهش سیگرنف رماک ،یامقم مائق

 طوست تبثم واردم رییگیپ و اریمیب تشک در ریگالربغ ایه هامرنب رایاج وهحن یررسب پ۷۴۷  2۷3

 71الس رانهت رهش یدائتاب دارسم در تداشهب نیبراقم

 1371 داود اگال این یمیرح هومصعم هلعش ،ارصع

 1371 این یمیرح هومصعم وررپفعج دیشهم رازه ا،ین یاناشک وادثح اردچ هک یالس ۵-3 انودکک یکزییف طیحم و یوادگانخ ،ردیف ایه یژگوی یررسب پ۷۵3  2۷۴



 یوزشآم زوهج هوارائ ،رانهت رهش یوزشآم ایه انتارسمیب هب نیعراجم در د،ان دهش یگانخ

 اهازآن رییگشیپ ایهراه و یگانخ وادثح

 یب انودکک زاکرم از یکدری ناکس هاهم 7۲-1 انودکک یمسج درش هسایقم و یررسب پ۷۵۴  2۷۵

 دننک یم یدگزن انشایه وادهاناخب هک ودخ نسمه انودکک اب رانهت رهش ترسرپس

 اداتسال هحیلم یدواچ دساق رزادهم ،ریاقب

 ویوسم

1371 

 ونخ شخب در ریتسب یموسل هب التبم انودکک هب اریترسپ ایهتبراقم هارائ وهحن یررسب پ۷۵۵  2۷6

 رانهت رهش در عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 1371 یمریک دیاهآن یمالس هقدیص رورس ،زاده وکلم

 1371 ،انوریشحلس هیآس اه یمیرح همیهف رماک ،یکالم 71الدرس رانهت رورشپ وزشآم ۴ هطقنم یدائتاب وزانآم شدان یائنیب الالتتاخ یررسب پ۷۵8  2۷۷

 در یانریش ونارخشف رییگ دازهان یماجهت و یماجهت ریغ ایهروش ای هسایقم یررسب پ۷۵9  2۷8

 عواق روقع و بلق یاندرم یوزشآم زراکم از یکی ژهوی تبراقم ایهشخب در ریتسب ارانمیب

 رانهت در

 1371 دیارنی فجن رماک یشخب نیمیس یقت دمحم ،دریفص

 ایهانتارسمیب لمع اقات در لاغش لنرسپ دیبک تیالعف رب انوتاله ازگ ریاثت یررسب پ۷6۰  2۷9

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یوزشآم

 1371 اندیونا الدییل ینسح هلال یول دماح ،یاقب

 یب انودکک ایهروزی هانبش در یاکس انوانوجن و انودکک ایازهین نیامت یگونگچ یررسب پ۷68  28۰

 رازیش رهش ترسرپس

 ،ادیآب امسح ردفنم

 انیم

 1371 دیمحم دهنشرخ ریهم دهنرخف

 دیبکشم اجتکلم روان نروش الهش دیاهن و،خکین یایامم انیربم ظرن از انمزای ایهاطاق در اهآن یزای شنت هدرج و آور یدگینت لوامع یررسب پ11۴2  281

 یقیقح

1371 

 اب هکیارانمیب در ونیاسنیوساله از رییگشیپ رب دولریدروپ و امازپدی راث ای هسایقم یررسب پ۷89  282

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هعابت ایهانتارسمیدرب د،ان هترفگ یوشهیب نیامتک

 137۲ یانخیالع مریم یقوثم ارضالمغ دمحم ،یرفش

 از لبق(  ازاتفسف انکال ،یت یپ یج اس ،یت ا یج اس دیبک ایهمزیآن ای هسایقم یررسب پ8۰8  283

 لمع در و کی کسری ایهزن در یوممع یوشهیب از دعب تاعس ۲۴ اب یوممع یوشهیب

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هعابت ایهانتارسمیب از یکی در مرح ایه هولل نتسب یراحج

 137۲ یمالس هقدیص ینسح هلال یول نیسح راز،مه



 للع و والئکیاناپپ تست وردم در رانهت رهش لاغش انزن ردکلمع یگونگچ و زانیم یررسب پ126۷  28۴

 آن امجان دمع

 137۲ داوود اگال سآراک یدواچ دساق ادن رداد،هم

 مکش یراحج الماع از دعب ارمیب ودبهب تیعوض رب لمع از لبق ایه یادگآم ریاثت یررسب پ۴92  28۵

 رانهت رهش یوزشآم بختنم ایهانتارسمیب در( رافص هسیک نترداشب)

 137۲ اهیمیرح همیهف یرآبکش هابرب اداتس ،زدیی یائذک

 الماع هک انودکک در یوشهیب داروی شیپ واننع هب یوراکخ نیامتک زویجت راث یررسب پ۷62  286

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهناتارسمیب از یکدری دان هتداش یابختان یراحج

 137۲ وررپفعج دیشهم نریدبلخ ارضیلع دیمح ،یالمج

 ایهتیالعف وردم در اریترسپ رآخ الس انویجشدان و ارانترسپ ظراتن هسایقم و یررسب پ۷63  28۷

 یکزشپ وملع ایهاهگشدان ایهانتارسمیب یراحج و یلداخ ایه شخب در انویجشدان ینیالب

 رانهرتهش

 137۲ این یمیرح هومصعم این ژوزف هنیلع یلع ،رادیم گیب

 رانهرتهش یوزشآم ایهانتارسمیب یلداخ ایه شخدرب لاغش ارانترسپ رشگن یررسب پ۷6۵  288

 دنمالس ارانمیب هب اریترسپ ایهتبراقم هارائ هب تبسن

 رحف ،زاده یدانمه

 روز

 137۲ اندیونا الدییل یخایشم دهریف

 ویتکال ورتصب هک یارانمیب در ودیبهب اقات در یوممع یوشهیب از سپ وارضع یررسب پ۷66  289

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی در درنیگیم رارق یراحج لمع تحت

 رانای

 137۲ اندیونا الدییل ینسح هلال یول دماح ،ظاریتان

 شزایاف از یاشن التکشم وردم در ردم رانیدب و ارانترسپ ایهاهدگدی هسایقم و یررسب پ۷6۷  29۰

 دانمه رهش در تیعمج

 137۲ این یمیرح هومصعم یدنم اسبع ودعسم ،یسداویخ

 انزن رییگ یپ و اعارج وزشآم رشذیپ هنیزم در ورزانهب طوست دهش هارائ اتدمخ یررسب پ۷69  291

 یابیارزش رمف هارائ و زریبت ایاهتروس تداشهب ایه هانخ در وادهانخ مظینت وردم در

 137۲هنیزم نای در ورزانهب اتدمخ

 137۲ یانخیالع مریم اندیونا الدییل رفاش ،ینیما

 از رییگشیپ اب طهراب در رانهت رهش یتدول ایهانتسدب انودکک یوزشآم ایازهین یررسب پ۷۷۰  292

 137۲ارهب ،وادثح

 ینروش تدخ نیهم روزانف ،یانزی

 ژادن

 137۲ یفریرشباک رهطاه



 رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان اریترسپ انویجشدان ارگیس رفصرمب روثم لوامع یررسب پ۷۷1  293

 137۲الس رانهت

 137۲ یانخیالع مریم دیارنی فجن رماک رازه ر،یصب

 ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیدرب هک یانزن اهدگدی از دهننک رانگن واردم یررسب پ۷۷2  29۴

  یومترکتسیه یراحج لمع تحت رانهت رهش  یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت

 دان هترفگ رارق

 ،یمیراهاب ریامع

 اجرتوهگ

 137۲ وررپفعج دیشهم دیارنی فجن رماک

 یوممع یوشهیابی مشچ یراحج الماع نیح یبلق ایه یمتری سدی روزب للع یررسب پ۷۷3  29۵

 وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیازب یکدری یبلق ایهاریمیب هب التبرمیغ ارانمیدرب

 رانهت ،رانای یکزشپ

 137۲ یمریک دیاهآن ینسح هلال یول هحیلم ،یواناع

 دهکشدان ادرهآن ظرن از اریترسپ انویجشدان اءقاب رب فلتخم لوامع ریاثت و ودوج یررسب پ۷۷۴  296

 یکزشپ وزشآم و اندرم تداشهب وزارت ایهاهگشدان یائامم و اریترسپ ایه

 ،ینیسح یمیعن

 انزمرالخف

 137۲ ادیروآبه هقیفش دیمحم دهنشرخ

 هجرخس اریمیوردبم در ازدواج الح در نراتدخ یاهآگ زانیم نیب اطبارت یررسب پ۷۷۵  29۷

 نای هیلع رب ونیاسنیسواک امجان وردم در انآن لمع هب یادگآم زانیم اب آن از رییگشیوپ

 137۲الس النیگ انتاس در اریمیب

 ،عاینص دارتدوس

 ازرنهم

 137۲ داود اگال سآراک این یمیرح هومصعم

 ایدرده نیکست رب دورالیاپ ایضف در یقزریت لیانتوفس و ادونتم راتاث هسایقم و یررسب پ۷۷6  298

 یکزشپ وملع یاهانتارسمیب از یکی در هک یارانمیب در آن از یاشن وارضع و لمع از سپ

 درنیگ یم رارق یراحج لمع تحت رانای

 137۲ این یمیرح هومصعم یقوثم ارضالمغ یقت دمحم ،یتداقص

 راهمه نیائدوکیل وللحم راث دتم و روعش انزم رب مدیس اتنربک یب وللحم ریاثت یررسب پ۷۷۷  299

 از یکی لمع اقدرات دورالیاپ یسحیب روشب هک یارانمیب در نیالآدرن وللحم اب

 دان هترفگ رارق یراحج لمع تحت رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 137۲ داس ینب رینم اهم یقوثم ارضالمغ یتیگ ،انیلیوک

 هب التبم الس ۵ رزی انودکک ادیصتاق یاعمتاج و یوادگانخ ردیف ایهیژگوی یررسب پ۷۷8  3۰۰

 زریبت رهش ایهانتسارمیب انودکک ایه شخب در ریتسب یسفنت ادح ایهتونفع

 137۲ اندیونا الدییل وادیج هاطمف نوسس ،زاده یول

 هب نیعراجم در اژورم یماالست هب التبم انودکک ادرانم ددجم ارداریب رب روثم لدالئ یرسب پ۷۷9  3۰1

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ایهناتارسمیب ونخ ایه اهگاندرم

 137۲ داود اگال سآراک انوریپاهش سیگرنف هترشف ،یانرمف



 یراحج الماع تحت هک یارانمیب ودیبهب هلرحم در ضبن و ونارخشف راتییغت یررسب پ۷8۰  3۰2

 وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی در دان هترفگ رارق یوممع یوشهیب ای یمکش

 رانای یکزشپ

 137۲ یمریک دیاهآن یقوثم ارضالمغ ماسقوالاب ،انیانوهس

 هانیاهم ادتع دهدیپ وردم در یایمنراه دارسم وزآم شدان رانتدخ یاهآگ زانیم یررسب پ۷81  3۰3

 137۲الس رانهت رهش در دوران ندرای انآن یتداشهب ایارهترف وهحانب آن اطبوارت

 ،یرمهوارج شقن

 اترزی

 137۲ یاغدب هاطمف یالمع اقل هم

 مشچ  تداشهب وردم در یدائتاب دارسم انملعم یاهآگ زانیم رب وزشآم ریاثت یررسب پ۷82  3۰۴

 1371الس رانهت رهش وزانآم شدان

 ،ینابکوتت یبیبح

 هومصعم

 137۲ اندیونا الدییل وادیج هاطمف

 یکیامنودیمه مالئع روی رب نیائدوکیل راهمه هب دازوالمیم داروی ریاثت ای هسایقم یررسب پ۷83  3۰۵

 وبالسپ هک یروهگ اب هراشت لداخ ذاریگ هولل البدنب یابختان یراحج لمع تحت ارانمیب

 دان ودهمن تافدری یقزریت

 ،یروفعم قدیص

 امنهش

 137۲ یانخیالع مریم یقوثم ارضالمغ

 و اهشخب در یموسل هب التبم انودکک ادرانم یاعمتاج - یروان التکشم یررسب پ۷8۴  3۰6

 137۲ الس - رانهرتهش یکشزپ وملع ایهانتارسمیب ایهاهگاندرم

 137۲ اندیونال ادییل یفریرشباک رهطاه نیازنن ،زاده ظواع

 ایهاهگشزای در وزادن و ادرم اطبارت نیامت ظورنم هب یاندرم ادرک هک یاتداماق یررسب پ۷8۵  3۰۷

 دندهیم امجان رانهت رهش یکزشپ وزشوآم اندرم ، تداشهب وزارت هب هتسواب ایهاهگشدان

 137۲ اندیونال ادییل یفریرشباک رهطاه هحیلم ،یماسق

 الس ۶ رزی الاطف در ادراری اریجم ایهتونفع روزب در روثم یوادگانخ لوامع یررسب پ۷86  3۰8

 رانهت رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب هب دهننک هعراجم

 137۲ وررپفعج دیشهم این یمیرح هومصعم رایمح ،دامخ

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب لمع دراطاق تونفع رلتنک یگونگچ یررسب پ۷8۷  3۰9

 رانای

 137۲ یرآبکش هابرب ردیگانابیب بنزی رازه ،یقوثم

 ایدههم هب را ودخ درزنف نیاول هک یلاغش انزن در ادریم یدایج طراباض هدرج یررسب پ۷88  31۰

 دارنپس یم رانهت رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب زراکم ودکک

 اداتسال هحیلم یانخیالع مریم ایلامک ،یانروح

 ویوسم

137۲ 

 تیماه هدرج و رطانس هب التبم ارانمیب از تبراقم هارائ طی آور یدگینت لوامع یررسب پ۷9۰  311

 وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب رطانس ایهشخب در لاغش ارانترسپ اهدگدی از اهآن

 1371الس در رانهت در عواق یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب

 137۲ یمریک دیاهآن وررپفعج دیشهم هرزانف ،هشیپ تالحف



 هک یانازنب ددارن اروریابن لکشم ودخ هک یانزن یردگساف زانیم هسایقم و یررسب پ۷91  312

 در ورشک طحس یتلدو اروریابن زراکم هب اندگننک هعراجدرم د،دارن اروریابن انشرانسمه

 137۲الس

 اداتسال هحیلم یدواچ دساق یلیل ،ازیبهش

 ویوسم

137۲ 

 ایهانتارسمیب و ااهگشزای در انمزای از سپ وزادن و ادرم یاقات مه روش رایاج وهحن یررسب پ۷92  313

 1371الس رانهت رهش در عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان یوزشآم

 137۲ اه یمیرح همیهف هوببحم ،هودیمحم رازه ،دیماح

 137۲ اه یمیرح همیهف یاغدب هاطمف دیجم د،اویج رانهت رهش یدائتاب دارسم طیحم تداشهب رب دارسم تداشهب نیبراقم ورضح ریاثت یررسب پ۷93  31۴

 هعراجم یگتوخس از یاشن وضع صقن اردچ انویج ددم یاعمتاج و یروان التکشم یررسب پ۷9۴  31۵

 137۲الس رانهت رهش یتدول یمیرمت اهگاندرم هب دهننک

 ژاد،ن دییرش

 هومصعم

 137۲ وررپفعج دیشهم یمریک دیاهآن

 وادهانخ مظینت وردم در ااورهب و یاعمتاج تیعوض کیرافوگدم اتصخشم هسایقم و یررسب پ۷9۵  316

 هیاروم رهش یاندرم یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم اوالد رپ و اوالد مک ایهوادهانخ در

 ،لاالص یانیک

 وبرغم

 137۲ یویکاس هاطمف انوریپاهش سیگرنف

 ایداروه وعن و یتداشهب ایارهترف ،یوادگانخ ،ردیف ایه هصخشم هسایقم و یررسب پ۷96  31۷

 هتسواب یاندرم زراکم هب دهننک هعراجم یائتروس و ریهش یدمیپرلپیه هب انالیتبم یرفصم

 ردک رهش یکزشپ وملع هب

 تدوس قح هاطمف دیاهن ،انیلقاهش

 یوئکاس

 137۲ یمریک دیاهآن

 هب هتسواب ایهانتارسمیدرب یتابدی ادرانم وزادانن هب دهش هارائ ایهتبقرام وهحن یررسب پ۷9۷  318

 رانهت رهش در عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 ادآوری ورهصنم ظماع ا،یدنمتعم

 روشکین

 137۲ داود اگال

 هک یانزن در یوشهیب اءقال از سپ و لبق ونخ میاستپ و مدیس زانیم هسایقم و یررسب پ۷98  319

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی هب یمرح ایه هولل نتسب تهج

 دننک یم هعراجم رانای

 137۲ انوریشحلس هیآس یقوثم ارضالمغ یول ،سادرریف

 رآخ هاهم هس در دنق اریمیب هب التبم و ریتسب اردارب انزن هب دهش هارائ ایهتبراقم یررسب پ8۰۰  32۰

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب یوزشآم ایهانتارسمیب در ارداریب

 دیمحم انج

 اراس ر،سونوتت

 137۲ یاغدب هاطمف ادیروآبه هقیفش

 نیعراجم در انودشخ اهدگازدی ارورابن ردانم و انزن آور طراباض لوامع هسایقم و یررسب پ8۰1  321

 137۲الس - رانهت رهش یازائن یانمدر زراکم هب

 اجح اداتسال ارختاف آذر ،ودیمحم

 یاظمک

 137۲ وررپفعج دیشهم

 هب هتسواب یاندرم زراکم هب دهننک هعراجم االب ونارخشف هب انالیتبم اریترف اداتع یررسب پ8۰2  322

 137۲الس هیاروم یکزشپ وملع اهگشدان

 ارییتخب دییعس

 رهزه ،دمقم

 137۲ ،وادیج هاطمف ریهم دهنرخف



 ارانمیب راغفتاس روزب در دایرومرپلوکتم و دولریزوپندروبیه دی ریاثت هسایقم و یررسب پ8۰3  323

 وملع ایهانتارسمیب از یکی ودیبهب اطاق در یومترکتوی یراحج یوممع یوشهیب از دعب

 رانای یکزشپ

 137۲ یدواچ دساق ینسح هلال یول دیشمج ،انیطانلس

 ریتسب درطول ،انودکک راهمه ادرانم یروان و یمسج ایازهین نیامت یگونگچ یررسب پ8۰۴  32۴

 137۲الس هیاروم رهش ایهانتارسمیدرب اندشرزنف ودنب

 137۲ دیمحم دهنشرخ ریهم دهنرخف نیهم ،اریکنهک

 ایهروش از دهننک ادهفتاس ردانم و انزن ادیصتاق و یاعمتاج ،ردیف ایه هصخشم یررسب پ8۰۵  32۵

 وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت یانودرم یتداشهب زراکم هب نیعراجم در ازیس میقع

 یکزشپ

 اجح اداتسال ارختاف تفع ،یرشفت

 یاظمک

 137۲ این یمیرح هومصعم

 وعهت و درد روزب دتش و انزم رب یوممع یوشهیب نیدرح ارمیب هب تبثم نیقلت راث یررسب پ8۰۷  326

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی در لمع دازعب راغفتاس و

 137۲ وررپفعج دیشهم یقوثم ارضالمغ رفعج ،دهادرزاق

 ایهشخب در ریتسب ترکح یب ارانمیب در اریشف مزخ ادجای رب روثم لوامع یررسب پ8۰9  32۷

 رانهرتهش یکزشپ وملع ایهانتارسمیب دیوپارت

 137۲ یمریک دیاهآن این ژوزف هنیلع رازه ،یتشهب

 یلع ،ادیروآبسخ زواربس انترسهش در ارداریب از رییگشیپ وردم در ازدواج رفش در ردانم رشگن یررسب پ81۰  328

 رغاص

 137۲ وادیج هاطمف وجلابق ژهینم

 اهگشدان ایه دهکشدان یملع تئیه اءضاع ظرن از شژوهپ امجان در ودوجم تالکشم یررسب پ811  329

 رانای یکزشپ وملع

 137۲ انوریپاهش سیگرنف اه یمیرح همیهف رهزه ،یرابهس

 ایهانتارسمیب در لاغش ینیالب ارانترسپ اهدگدی از ارمیب وزشآم رایاج عوانم یررسب پ812  33۰

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

 137۲ یمریک دیاهآن یماصع هقدیص شخبروان ،یلیعماس

 در Y و X ایه وریئت اتروضفم هب تبسن اریترسپ اتدمخ راندیم رشگن یررسب پ813  331

 رانهت رهش در رقتسم یکزشپ وملع ایهاهگشدان یوزشآم ایهانتارسمیب

هقدیص ،درییح

 (رفاش)

 137۲ ادیروآبه هقیش دیمحم دهنشرخ

 المدراع نیولسان هب هتسواب ریغ کیتابدی ارانمیب ونخ دنق راتییغت ای هسایقم یررسب پ81۴  332

 رانهت بختنم ایهانتارسمیب در یعوضم یسحیب و یوممع یوشهیب تحت مشچ یراحج

 ،دیمحرزامیم

 هومصعم

 137۲ یمالس هقدیص ینسح هلال یول



 یبلق ژهوی ایهتبراقم و ساورژان ایهشخب در لاغش ارانترسپ التکشم هسایقم و یررسب پ81۵  333

 ایهناتارسمیدرب د،ان دهش یسفنت و یبلق تسای اردچ هکیارانمیب هب تبراقم هارائ امگنه

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان

 ،زاده میرح یتعرف

 ردادهم

 137۲ یانخیالع مریم ورپکین والس

 تیقوفم رب یلیصحت دوران طی در اریترسپ انویجشدان ارک هب الغتاش ریاثت یررسب پ818  33۴

 رهش در عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان یائامم و اریترسپ ایه دهکشدان در اننآ یلیصحت

 (137۲) الس رانهت

 تدوس قح هاطمف ازنهش ،یوراکب

 یویکاس

 137۲ یمریک دیاهآن

 هنیدرزم یلیوفمه هالبتبم الس 1۲ رزی انودکک ادرانم یتداشهب ایارهترف یررسب پ82۰  33۵

 انودکک نای یتالمس هک یالتکشم روزب اب آن اطبارت و انودکک نازای یتداشهب ایه تبراقم

( ره) ینیمخ امام یاهگاندرم عمتجم یلیوفمه اهگاندرم هب نیعراجم در دنک یم ددیهت را

 137۲الس رانهت

 137۲ دیمحم دهنشرخ یالمع اقل هم وشنهم ،ارهمیت

 در ریتسب ترکح یب انزن در ادراری ایهتونفع هب التاب شاهک در وزشآم ریاثت یررسب پ821  336

 رانای یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب دیوپارت ایه شخب

 137۲ انوریشحلس هیآس یرآبکش هابرب رزادهش ،اندیوناثیغ

 در ریتسب انمز طول در هتوخس انودکک دیوری اتقزریت یعوضم وارضع یررسب پ822  33۷

 رانهت رهش یگتوخس و حوانس انتارسمیب

 137۲ یمریک دیاهآن وررپفعج دیشهم دیاهن ،زدیی انملس

 یراحج لمع تحت هک یارانمیب اهدگدی از لمع از لبق هلرحم آور یدگینت لوامع یررسب پ82۴  338

 رهش یکزشپ وملع  ایهاهگشدان ایهانتارسمیب یراحج ایهشخب در و دان هترفرارگق یوممع

 دناشب یم ریتسب رانهت

 137۲ یانخیالع مریم یمریک دیاهآن نریسن دد،جت

 رانهرتهش یتسزیهب روزی هانبش زراکم هراب انشدانرزنف هکیائه وادهانخ اتصخشم یررسب پ826  339

 137۲الس دان ردهپس

 137۲ یاغدب هاطمف ادیروآبه هقیفش هیدسق ،یائاطبطب

 ناریوارف اب اندرم تحت ارانمیب در یداروئ مرژی رییگیپ از یاهآگ رب وزشآم ریاثت یررسب پ82۷  3۴۰

الس رانهت رهش یائرج دیهش بلق انتارسمیب اهگاندرم در ازب بلق یراحج لمع از دعب

137۲ 

 اداتسال هحیلم دهریف دار،کنب

 ویوسم

 137۲ یانخیالع مریم



 ریتسب الس 1۲ ات ۶ انودکک ادرانم یتداشهب ایارهترف رب وزشآم ریاثت یررسب پ828  3۴1

 137۲الس در دیوئفیت از رییگشیپ اب طهراب در دجننس ودکادروکم انتارسمیدرب

 137۲ یخایشم هدریف یاغدب هاطمف رخلگ ،دیریم

 تمسق هلیوسب دهش رییگ دازهان کیولتاسدی و کیولتسیس ارشف رادیقم هسایقم و یررسب پ831  3۴2

 اناشک یتشهب دیهش انتارسمیب در ریتسب ارانمیب در یوشگ لب و مراگافدی

 اداتسال هحیلم این یانراهف تمرحم ارض دمحم ،لاضاف

 ویوسم

137۲ 

 وراتتدس وعن اب آن اطبارت و تبث وهحن و رونیپ دی داروی از ادهفتاس زانیم یررسب پ83۴  3۴3

 ،رانهت رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب یراحج ایهشخب در یداروی

 137۲الس

 137۲ وادیج هاطمف یمالس هقدیص نرییش ،وینعم

 ز،یالودیماهب اندرم تحت ارانمیب ادیصتاق -یاعمتاج یوادگانخ ،ردیف اتصخشم یررسب پ83۵  3۴۴

 رانهرتهش در عواق ،رانای زیالدی زرکم هب دهننک هعراجم

 137۲ یرآبکش هابرب ارسپ الهش هاطمف ،یاننمس

 یوممع یوشهیب تحت انودکک در این لداخ ذاریگ هولل زودرس وارضع هسایقم و یررسب پ836  3۴۵

 یوزشآم ایهانتارسمیب در این هولل روجخ از سپ تاعس۲۴ ات دتم اهوتک و دتم یطوالن

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

 ظماع ،وردیالج

 اداتسال

 137۲ وادیج هاطمف ینسح هلال یول

 ابصاع یلداخ ایهاهگاندرم هب دهننک هعراجم روعصم ارانمیب در یدگزن تیفیک یررسب پ838  3۴6

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت عابت یوزشآم ایهانتارسمیب هب هتسواب

 ر،الیم یماسق

 ارسرخاهم

 137۲ روان نروش الهش یانخیالع مریم

 هعراجم رهوشب رهش ناکس یومب ایه وادهانخ الس ۶-۰ انودکک یمسج درش یررسب پ8۴۰  3۴۷

 137۲الدرس داردانتاس اب آن هسایقوم بختنم ایهاهگاندرم هب دهننک

 ینروش تدخ نیهم رحف ،هروزب

 ژادن

 137۲ یفریش رباک رهطاه

 از رییگشیپ در دورالیاپ یسح یب امگنه یالنضع ورتصب ندریاف قزریت ریاثت یررسب پ8۴3  3۴8

 از یکی در درنیگ یم رارق یراحج لمع تحت هک یارانمیب در ،یانریش ونارخشف شاهک

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 ر،ف ریهوچنم

 اوشیس

 137۲ انوریشحلس هیآس یقوثم ارضالمغ

 هک کی کسری ارانمیدرب یراحج هماتخ در ماسپواسکرونب روزب رب نیازوستنپ ریاثت یررسب پ8۵3  3۴9

 درنیگ یم رارق یراحج لمع تحت رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب در

 ،دیمحم ریاقب

 هلال تمرح

 137۲ دیمحم دهنشرخ یقوثم ارضالمغ



 یکزشپ وملع ایهانتارسمیب هب دهننک هعراجم غالب ارانمیب در یوپکوسکرونب وارضع یررسب پ8۵۴  3۵۰

 رانای

 137۲ اندیونا الدییل ینسح هلال یول ابریف ،اریفغ

 ایه هچدری یراحج لمع تحت 1371 الس در هک یارانمیب در وارضع وعن و زانیم یررسب پ8۵6  3۵1

 هب هتسواب ایهانتارسمیب در دان ودهب ریتسب ژهوی ایهتبراقم شخب در و دان هترفگ رارق بلق

 ردیف اتصخشم اب آن اطبارت و رانهت یکزشپ وملع اهگشدان

 137۲ یاغدب هاطمف ینسح هلال یول رههچلگ ،ریاقب

 یراحج الماع تهج دهننک هعراجم ارانمیب در راهمه کیمتسیس ایهاریمیب زانیم یررسب پ8۵8  3۵2

 یکزشپ وزشآم و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب در یوشهیب از لبق مشچ

 اظر،ن دمحم رزایم

 نوسس

 137۲ ریهم دهنرخف ینسح هلال یول

 دهکشدان اریترسپ انویجشدان ینیالب یابیارزش امگنه اریترسپ انیربم التکشم یررسب پ861  3۵3

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان یائامم و اریترسپ

 137۲ یرآبکش هابرب ردیگانابیب بنزی وکلمرالخف ،زیعم

 ارانمیب و ارانترسپ ظرن از یرعش نوازیم و یالماس امکاح تایرع و راءاج تیعوض یررسب پ866  3۵۴

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب یراحج و یلداخ ایه شخب در

 دیهم دمحم یاغدب هاطمف سرگن ا،وانت

 یانهفاص

137۲ 

 لمع از دعب و لبق د،ان دهش یومترکتسیه هکیانزن در شویخ مسج از ینذه رویصت هسایقم پ86۷  3۵۵

 وزارت هب هتسواب ایهاهگشدان ایهانتارسمیب انزن ایهاهگاندرم هب نیعراجم در یراحج

 رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب

 137۲ یخایشم دهریف ردف انوریشحلس هیآس امه ،دسق

 هب دهننک هعراجم ویری لس هب التبم ارانمیب طییحم و یوادگانخ ،ردیف ایهیژگوی یررسب پ88۰  3۵6

 رانهت رهش در وریشدان حیسم انتارسمیب اهگاندرم و لس اب ارزهبم زراکم

 137۲ وررپفعج دیشهم این یمیرح هومصعم دیاهن ر،ابص

 انزن ایه شخب در یگلامح تیوممسم هب التبم ارانمیب از تبراقم هارائ وهحن یررسب پ89۵  3۵۷

 رانهت رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 ادآوری ورهصنم هقدیص ،یمریک

 روشکین

 137۲ اه یمیرح همیهف

 ارهدرب انویجشدان تاخنش زانیم شزایاف رب یراننخس و ای هامرنب وزشآم ریاثت یررسب پ1216  3۵8

 زدای القتان از رییگشیپ ایهراه

 ،انیرواناغس

 اداتسرالینم

 137۲ مهندس نصیری ورپ نسح یضرتم

 دودسم ررونک روقع دادعت اب آن اطبارت و ررونک روقع دادسان طرخ لوامع زانیم یررسب پ829  3۵9

 وملع ایهانتارسمیب مسریتاتک شخب هب دهننک هعراجم هالس ۴۵-3۰ نینس ردانم در دهش

 1373 یاغدب هاطمف راجت ورین مریم هترشف ،یائمحم



 137۲الدرس رانهرتهش یکزشپ

 یسفنت داح ایه تونفع هب التبم الس ۵-۰ انودکک ادرانم یوزشآم ایازهین یررسب پ83۰  36۰

 137۲الس در اهآن از رییگشیپ در دجننس انودکک انتارسمیب در ریتسب یانتحت

 1373 یفریرشباک رهطاه ورپکین ریغص نوسس ،ینویجنپ

 راندیم رییگ میمصت در انآن دادن تارکشم وردم در لاغش ارانترسپ ظراتن یررسب پ833  361

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یوزشآم ایهانتارسمیدرب ،اریترسپ

 1373 یخایشم دهریف ادیروآبه هقیفش اریث ،زاده کلم

( هنآپ) سفنت طعق دتم طول و رازتاس ینیولودوکسپ مزیآن یایمالسپ طحس اطبارت یررسب پ839  362

 در دان هترفگ رارق یوممع یوشهیب تحت هکیارانمیب در نیولک لین یساکس قزریت از سپ

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب از یکی

 1373 یرابکش هابرب ینسح هلال یول هاطمف ،یرانمع

 طوست دهش هترفگ ارکب ای هلابقم ایهروش اب آن اطبارت و یلغش یودگرسف زانیم یررسب پ8۴6  363

 لاغش ارانیهب اب آن هسایقم و رانهت یگتخوس و حوانس ایهانتارسمیب در لاغش ارانترسپ

 137۲الس اهانتارسمیب نای در

 اداتسال هحیلم یانخیالع مریم روغف ،یعیرف

 ویوسم

1373 

 1۸-1۲ رسپ و رتدخ انوانوجن یتداشهب و یتیالعف ،ای هذیغت التکشم هسایقم و یررسب پ8۴۷  36۴

 رانهت رهش یصصخت زراکم هب دهننک هعراجم اول وعن وستیلم تابدی هب التبم الس

 ،رودیگنل ینسحم

 هحیلم

 1373 یفریرشباک رهطاه روان نروش الهش

 یارانمیب لمع از سپ راغفتاس شاهک رب دارو شیپ واننع هب یوراکخ امورازپل ریاثت یررسب پ8۴8  36۵

 ایهانتارسمیب از یکی در درنیگ یرارمق تاراکاتک یراحج تحت یوممع یوشهیب اب هک

 7۲الس رانای یکزشپ وملع اهگشدان

 1373 وجلابق ژهینم زاداکخ الهش هترشف ،یانملس

 اب آن اطبارت و اننمس رهش ناکس هالس ۲-۰ انودکک ونیاسنیسواک امجان یگونگچ یررسب پ8۴9  366

 137۲الس ،انآن یاعمتاج - یوادگانخ و ردیف ایهیژگوی از یرخب

 1373 یاغدب هاطمف اندیونا الدییل هاطمف ،دیاح

 اهگشدان ایهانتارسمیب لاغش ارانترسپ در انتسپ یایودآزمخ امجان وهحن زانیم یررسب پ8۵۰  36۷

 رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع

 اجح اداتسال ارختاف دیارنی فجن رماک هنیکس ،یائفص هیقف

 یاظمک

1373 

 هترش ورددرم اننمرسهش ناکس اریترسپ انویجشدان و ندیوال رشگن هسایقم یررسب پ8۵۵  368

 137۲یابختان

 1373 یدواچ دساق یجنگ رهطاه هومصعم ،انریابص



 نیعراجم در هذیغت وردم در رواتگ هب انالیتبم ردکلمع و یاهآگ زانیم نیب اطبارت یررسب پ8۵۷  369

 137۲لادرس دجننس رهش دیوحت انتارسمیب هب

 1373 اندیونا الدییل ردف انوریشحلس هیآس تراسف ،اردالن

 رهش در یایمنراه دوره رانتدخ وغلب دوران لائسم وزشآم هب تبسن ادرانم رشگن یررسب پ86۰  3۷۰

 137۲الس رانهت

 1373 این یمیرح هومصعم وررپفعج دیشهم ارختاف ،یمریک

 از یکی در یراحج لمع تحت ارانمیب در کاسم اب یوممع یوشهیب وارضع یررسب پ862  3۷1

 رانهت - رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 بیبح ور،پ دیهم

 هلال

 1373 این یمیرح هومصعم نریدبلخ ارضیلع

 یوممع یوشهیب نیح لیانتنف از یاشن یسفنت فعض ردانرگب در نیازوستنپ ریاثت یررسب پ86۴  3۷2

 رانهت و رانای یکزشپ وملع اهگشدان بختنم انتارسمیب دو در

 1373 روان نروش الهش زاداکخ الهش رباک ،یدسق یانمرح

 ایازهین عرف یگونگچ وردم در اناشک رهش ایهانتسدب در لاغش نیملعم رشگن یررسب پ868  3۷3

 اول السک انودکک یروان و یمسج

 1373 این یمیرح هومصعم دیرص مریم هومصعم ،انینیسح

 هک انشانودکک یاعمتاج یروان و یمسج ایازهین وردم در ادرانم یاهآگ زانیم یررسب پ869  3۷۴

 هب نیعراجم در اازهین نای نیامت یگونگچ اب آن اطبارت و ددارن رارق یاندرم یمیش تحت

 137۲انهفاص یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب داهشدالیس یکزشپ زرکم

 1373 روان نروش الهش یفریرشباک رهطاه هوببحم ،یاتبن من

 در ریتسب نرییش تابدی هب التبم ارانمیب در اپ ایهمزخ ادجای رب روثم لوامع یررسب پ8۷۰  3۷۵

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب

 1373 یدواچ دساق روان نروش الهش هوفکش ،ودیعسم

 هب روعصم نیعراجم رعص التمح روزب شاهک در ودخ از تبراقم وزشآم ریاثت نییعت پ8۷1  3۷6

 ،تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان ایهانتارسمیب ابصاع ایهاهگاندرم

 137۲،رانهت رهش در عواق یکزشپ وزشآم و اندرم

 ،یالنیگ یمیکح

 رهطاه

 اجح اداتسال ارختاف ورپکین ریغص

 یاظمک

1373 

 راتییغت ،طراباض زانیم هب یوشهیب داروی شیپ واننع هب یوراکخ ندییونلک ریاثت یررسب پ8۷2  3۷۷

 از یکی در یوممع یوشهیب ددیانک ارانمیب از یروهگ در شمآرا ادجوای یاتیح مالئع

 رانهت - رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 1373 این ژوزف هنیلع ینسح هلال یول دیشهم ،امنهب

 زانیم رب( رتوسپ) رییراگودفخ و یراننخس وزشآم وهیش دو ریاثت ای هسایقم یررسب پ8۷3  3۷8

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب فلتخم ایهشخب در لاغش ارانترسپ یاهآگ

 1373 روان نروش الهش یمریک دیاهآن الهش ،یانشاف



 آن هب انالیتبم از اریترسپ ایهتبراقم و دزای اریمیب تیاهم وردم در رانای

الس دجننس رهش در ناکس "ب" تیاتپه یطحس ژن یتآن نیلامح هصخشم اتفص یررسب پ8۷۴  3۷9

137۲ 

 اداتسال هحیلم رورسم تدخ ادری ازنهش ،دیالخ

 ویوسم

1373 

 تبراقم از دان هترفگ رارق هیلک دونیپ یراحج لمع تحت هک یارانمیب تایرض زانیم یررسب پ8۷6  38۰

 رهش یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب در دهش هارائ ایه

 1373الس رانهت

 1373 یمریک دیاهآن رورسم تادخدری رتصن ا،آری

 رب یوشهیب داروی شیپ واننعب دیوری دازوالمیم اب دیوری امازپدی هسایقم و یررسب پ8۷۷  381

 تحت I کسری ارانمیب در یراحج لمع روعش از لبق یانریش ونخ ژنیساک اعباش یگونگچ

 اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب از یکی لمع اقدرات یوممع یوشهیب

 رانای یاندرم یتداشهب

 ،لکاهیس زیمم

 وکلم

 1373 داس ینربینم اهم یقوثم ارضالمغ

 لاغش ارانترسپ یلغش یودگرسف اب آن اطبارت و ارک طیحم از یاشن یدگینت زانیم یررسب پ8۷8  382

 1373الس در زدی رهش ایهانتارسمیب ژهوی ایه تبراقم ایه شخب در

 ، یانتاردس دیبع

 امه

 انیادقص هنیمهت

 یقیقح

 1373 این ژوزف هنیلع

 یوشهیب لنرسپ و یوشهیب اهگتدس ،یوممع یوشهیب لایوس یودگآل وعن و زانیم یررسب پ8۷9  383

 در یکزشپ وزشآم و اندرم و تداشهب وزارت شوشپ تحت ایهانتارسمیب لمع ایهاقدرات

 1373الس در رانهت رهش

 یاجح اداتسارالختاف نریدبلخ ارضیلع هادلع ،یاضری

 یاظمک

1373 

 دتم اهوتک یراحج اب الس ۵۰ االیب ارانمیب اوریکری رب لنازیوملف یتسیوناگتآن راث یررسب پ881  38۴

 وملع اهگشدان بختنم ایهانتارسمیب در دان ودهمن تافدری را اه نیازپزودینب هک یائرپس

 137۲الس در رانای یکزشپ

 1373 یاغدب هاطمف ینسح هللا یول ریهم ،یمعنم

 وردم در ارانیهب کمک ردکلمع و رشگن ،شدان رب تدمخ نمض وزشآم ریاثت یررسب پ882  38۵

 رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ یکزشپ وملع ایهانتارسمیب در یانتارسمیب ایهتونفع رلتنک

 1373الس

 1373 یانخیالع مریم این ژوزف هنیلع اریث و،لامش ینیسح



 رب یوشهیب داروی شیپ واننعب انده اطخم قطری از لیانتنف داروی زویجت ریاثت یررسب پ88۴  386

 یراحج الماع امجان تهج هکیارانمیب در یوشهیب اءقال انزم دتم و یاتیح مالئع روی

 اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی در دان هترفگ رارق یوممع یوشهیب تحت یابختان

 1373الس در رانای یکزشپ وملع

 ورپک یدماح

 هروانپ ،تدوسالچ

 1373 دیارنی فجن رماک یقوثامرضالمغ

 الس اریترسپ انویجشدان و انیربم اهدگدی از ینیالب یوزشآم التکشم هسایقم و یررسب پ88۷  38۷

 1373الدرس انهفاص یکزشپ وملع اهگشدان یائامم و اریترسپ دهکشدان در رآخ

 1373 انوریشحلس هیآس یمالس هقدیص رماک ،یمیراهب

 ،سفنت ضبن روی رب یوشهیب داروی شیپ واننعب یوراکخ دازوالمیم زویجت ریاثت یررسب پ892  388

 هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی لمع اطاق در انودکک یانجیه و ریایوشه تیعوض

 1373الس در رانای یکزشپ وملع اهگشدان

 1373 داس ینربینم اهم یقوثامرضالمغ راتیم ،ارزادهفغ

 نیملعم تاخنرشب رتوسپ از ادهفتاس و یراننخس وزشآم وهیش دو ریاثت هسایقم و یررسب پ893  389

 1373الس رانهرتهش ایهانتسدب در آن ترایس از رییگشیپ و انرغم هلآب اریمیب ورددرم

 1373 اندیونا الدییل وادیج هاطمف هقدیص ا،ین یانراهف

 لداخ مدیس اکنوفلکدی قزریت و دورالیاپ ایضدرف ادونتم وامت قزریت ریاثت یررسب پ896  39۰

 درنیگ یم رارق نزاریس یراحج لمع تحت هکیارانمیب لمع از سپ درد رلتندرک یالنضع

 (1373) رانای یاندرم یتداشهب اتدموخ یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب از یکدری

 ینروش تدخ نیهم یشخب نیمیس ادبقیک ،یجنگ

 ژادن

1373 

 انویجشدان تریدیم ایهارتهم رب وزیارآمک طیحم در یربم ورضح راتیاثت یررسب پ898  391

 وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب یائامم و اریترسپ ایه دهکشدان در اریترسپ

 1373الس از ،رانهت رهش یکزشپ

 1373 وادیج هاطمف وجلابق ژهینم اروی ،اریصان

 و یذایغ مرژی اب اطبارت در االب ونارخشف هب التبم ارانمیب ردکلمع رب وزشآم ریاثت یررسب پ9۰۰  392

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت یاندرم ،یتداشهب زراکم هب نیعراجدرم یداروی

 1373الدرس رانهت رهش

 1373 وادیج هاطمف یمالس هقدیص هاطمف ،یاناویک



 بلق ایه شخدرب ریتسب اردوکیم وستارکفآن هب التبم ارانمیب یوزشآم ایازهین یررسب پ9۰1  393

 وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان یوزشآم ایهانتارسمیدرب صیرخت امگندره

 1373الس ،رانهرتهش یکزشپ وزشآم و اندرم و تداشهب

 1373 دیارنی فجن رماک دیمحم دهنشرخ رازه ،انگرزانف

 انتارسمیب در ازس انبرض اهگتدس دارای ارانمیب ودخ از تبراقم یوزشآم ایازهین یررسب پ9۰2  39۴

 73-137۲الدرس یائرج دیهش بلق

 1373 یمریک دیاهآن یجنگ رهطاه نریسن ،زاده انمای

 یارمیب هب التبم انوانوجن یاعمتاج - ادیصتاق و یوادگانخ ،ردیف ایه هصخشم یررسب پ9۰3  39۵

 رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب یاندرم زراکم هب دهننک هعراجم ،یمسیاتروم بت

 1373الدرس رانهت

 1373 دیمحم دهنشرخ ریهم دهنرخف رامتاح ،ادیه یاجح

 ارترف هب تبسن یایمنراه دارسم در رسپ و رتدخ وزانآم شدان شرگن ای هسایقم یررسب پ9۰۴  396

 1373،رانهت رورشپ و وزشآم هانگ 1۹ اطقنم در وغلب نس در اهآن اب ندیوال

 1373 ریهم دهنرخف یرنم یاسبع هاطمف هقدیص ،دمق تابث

 هب التبم ارانمیدرب دهش زویجت یبلق ایداروه رفصم یگونگچ رب وزشآم ریاثت یررسب پ9۰6  39۷

 137۲الس ،رانهت رهش یائرج دیهش بلق انتارسمیب اهگاندرم در ارد،وکیم وستارکفان

 1373 روان نروش الهش یفواص هملسال ام دونریف ،ودیمحم

الس ،ری رهش ایهانتسدب دارسم طیحم تداشهب تیعوض رییغت رب وزشآم ریاثت یررسب پ92۰  398
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 رتصن ا،یرنیخب

 اداتسال

 1373 ریهم دهنرخف یالماعقل هم

 ایهانتارسمیب در یایشگ لکشم دنرایف رییارگکب وهحن ودم در ارانترسرپس ردکلمع یررسب پ932  399

 در یربغ انجایآذرب انتاس یکزشپ یوزشوآم اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب یوزشآم

 1373الس

 1373 اندیونا الدییل یخیاشم دهریف رازه ،رییشم

 ایهاهگشدان ایهانتارسمیب در لاغش ارانترسپ و انکزشپ یاهآگ زانیم ای هسایقم یررسب پ9۴1  ۴۰۰

الس در یانرمد اطبارت ومهفم ارهدرب رانهت رهش یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع
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 1373 یالماعقل هم یرنم یاسبع هاطمف دمحم ،دینمشدان

 یراحج لمع تحت هک یانودکک کیامنودیمه تیعوض رب نیروپآت داروی ریاثت یررسب پ8۷۵  ۴۰1

 هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی در درنیگ یم رارق یائنثتاس یوممع یوشهیب اب ویتکال

 7۴-1373 وررپفعج دیشهم یقوثم ارضالمغ ونایمه ،یمراح



 137۲الس در رانای یکزشپ وملع اهگشدان

 و بلق متری و انربض دادعت رب این لداخ نشاکس و اه هری ونیالسفنرایپیه ریاثت یررسب پ883  ۴۰2

 در ریتسب ازب بلق یراحج الماع از دعب ارانمیب یانریش ونخ ژنیساک یمهس ارشف زانیم

 1373الس در رانهت یصصخت ایه انتارسمیب از یکی ژهوی ایه تبراقم شخب

 137۴ یمریک دیاهآن این یانراهف تمرحم اسبع و،ج آزاده

 یبلق درد تاخنوش یررسازب یبلق ژهوی ایهتبراقم شخب ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب پ89۰  ۴۰3

 وملع ایهاهگشدان ایهانتارسمیدرب الزم اریترسرپیدابوت اردوکیم وستارکفان از یاشن

 1373الدرس یکزشپ وزشآم انودرم تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ

 137۴ دیارنی فجن رماک ورپکین والس ریهم ،درییح

 و غالب راددراف( وزن نیمخت تهج) وزن اب ازوب دور دازهان نیب اطبارت وعن و زانیم یررسب پ9۰۵  ۴۰۴

 رانهرتهش ناکس مالس

 137۴ وررپفعج دیشهم یمریک دیاهآن مریم ،الحف یایقش

 ترایس ایهراه وردم در ورشک از ارجخ هب ازمع یارتزی ریغ رانافسم یاهآگ زانیم یررسب پ9۰۷  ۴۰۵

 رانهت یللمال نیب اهرودگف در آن از رییگشیپ و دزای اریمیب

 137۴ یاغدب هاطمف راجت ورین مریم دماح ،یامام

 ورددرم ارریهش انترسهش ایهانتسدب ارانوزگآم یهاآگ زانیم رب وزشآم ریاثت یررسب پ9۰8  ۴۰6

 1373الس در یلگان ایه یودگآل از رییگشیپ در یتداشهب ایارهترف

 137۴ اندیونال ادییل یاغربم رماک آذر ر،وداگس

 هب هتسواب ایهانتارسمیب در ریتسب زن ارانمیب در مدائ داژونس روش امجان یگونگچ یررسب پ91۰  ۴۰۷

 137۴رانهت ،رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان

 137۴ وادیج هاطمف یمالس هقدیص الازین ،یانغاف

 هب نیعراجم در زیغم هتکس هب التاابب یذایغ اداتع و یتداشهب ایارهترف اطبارت یررسب پ911  ۴۰8

 1373الس رانهت رهش یکزشپ وزشوآم اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب

 137۴ یالمع اقل هم دیمحم دهنشرخ رهطاه ،یوبقعی

 هب دهننک هعراجم ررونک روقع ایهاریمیب هب التبم ارانمیب یتالمس ایارهترف تایرع یررسب پ912  ۴۰9

 انرهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب یوزشآم ایهانتارسمیب

 ( 1373الس)

 137۴ یمالس هقدیص وادیج هاطمف نیتم ،یتربق

 اریترسپ راندیم اهدگدی از اهآن یزائ شنت هدرج و یلغش آور یدگینت لوامع یررسب پ913  ۴1۰

 النیگ انتاس یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 1373الس

 ، یانملش درییح

 هاطمف

 اداتسال هحیلم یدواچ دساق

 ویوسم

137۴ 



 یراحج لمع از سپ درد رب Relaxation Technique یآرام نت روش ریاثت یررسب پ918  ۴11

 اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایه انتارسمیب یراحج ایه شخب رد مکش

 1373الس ،رانای یاندرم یتداشهب

 137۴ یمالس هقدیص یاغدب هاطمف نیشاف ،یروفش

 از سپ ران وانختاس االیب یگتسکش هب التبم ارانمیب در ودخ از تبراقم یگونگچ یررسب پ919  ۴12

 ( 1373الس) رانهت ،زلنم در انتارسمیب از صیرخت

 نسح شخب روح

 دمحم ژاد،ن

 137۴ یاغدب هاطمف یالمع اقل هم

 ،یاتقیقحت زرکم در II پیت وستیلم تابدی هب التبم ارانمیب در یردگساف زانیم یررسب پ921  ۴13

 1373الس ،لآم انترسهش تابدی یاندرم ،یوزشآم

 137۴ وررپفعج دیشهم یفواص هملسال ام وادج ،ینیسح

 در یمسیاتروم بت از رییگشیاپب طهراب در ورزانهب طوست دهش هارائ اتدمخ یررسب پ923  ۴1۴

 رانهت انتاس ربغ ایاهتروس تداشهب ایه هانخ در ودردلگ هب التبم ارانمیب

 ،یاهقانخ یظامن

 ودمحم

 137۴ یالمع اقل هم یماصع هقدیص

 ادجای از رییگشیپ اتکن تایرع رب دیوپارت ایهشخب ارانترسرپس وزشآم ریاثت یررسب پ92۴  ۴1۵

 ،تداشهب وزارت هب هتسواب یوزشآم ایهانتارسمیب در ریتسب ارانمیب در اریشف مزخ

 1373الدرس رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم

 137۴ انوریشحلس هیآس ردیگانابیب بنزی دمحم ور،پ یهال

 رییراگف و اطبارت راریرقب هنیزم در یایمنراه دوره انیابن وزانآم شدان التکشم یررسب پ926  ۴16

 رانهت رهش اناینیابن ژهوی زراکدرم انآن نیملعم و انودشخ اهدگدی از یدرس

 انیادقص هنیمهت ورهصنم راد، ظرین

 یقیقح

 137۴ یرآبکش هابرب

 و یذایغ اداتع اب آن اطبارت و هالس ۶-3 انودکک " اف.  ام.  دی " صاخش یررسب پ931  ۴1۷

 1373الس رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ودکدکهم در انآن یتشداهب

 137۴ دیمحم دهنشرخ یاغدب هاطمف روفلین مریم ،تقیقح

 طوست دهش هترفارگکب ای هلابقم ایه روش رب ود،خ از تبراقم ولاص وزشآم ریاثت یررسب پ933  ۴18

 ،تداشهب وزارت هب هتسواب یوزشآم ایه انتارسمیب در ز،یالودیمه اب اندرم تحت ارانمیب

 1373الس ،رانهرتهش ،یکزشپ وزشآم و اندرم

 137۴ یفریرشباک رهطاه اندیونا الدییل امیس ،یوهبان ریزه

 هلابقم ایارهترف هب تبسن انودکک ایهانتارسمیب در لاغش ارانترسپ وردرخب وهحن یررسب پ93۴  ۴19

 در ا،ارهترف نای از انآن یاهآگ زانیم اب آن اطبارت و ریتسب الس ۶-3 انودکک در ای

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ،رانهت رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 137۴ یفریرشباک رهطاه انوریپاهش سیگرنف دایش ،دریص



 1373الس در

 ایه تبراقم شخب در ریتسب الاطف ادرانم در اهآن دتش و آور یدگینت لوامع یررسب پ93۵  ۴2۰

 رهش یکزشپ وزشآم و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب ایه انتارسمیب انودکک ژهوی

 1373الس رانهت

 اداتسال هحیلم ازنهم ،اریگیس

 ویوسم

 137۴ یانخیالع مریم

 یاندرم مرژی تایرع رب زیالودیمه اب اندرم تحت انودکک ندیوال هب وزشآم ریاثت یررسب پ9۴۰  ۴21

 1373الس ،رانهت رهش انودکک یطب زرکم انتارسمیب در ،ودکک

 137۴ انوریپاهش سیگرنف یفریرشباک رهطاه الیهس د،نرومب

 لش از ادهفتاس دونب لیانتنفآل فلتخم رادیقم اب راهمه ولوفروپپ ریاثت ای هسایقم یررسب پ9۴2  ۴22

 از یکی ایه لمع اطاق هب دهننک هعراجم ارانمیب ذاریگ هولل در یالنضع ایه دهننک

 1373الس ،رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 137۴ انوریپاهش سیگرنف اینهب ارض هانساف ،یانیک

 اریمیب هب التبم ردم ارانمیب در یسفنت اتنریمت امجان وهحن رب وزشآم ریاثت یررسب پ9۴3  ۴23

 در رانهت رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان ایهانتارسمیب در ریتسب ویری نزمم دادیسان

 137۴الس

 137۴ یرآبکش هابرب ورپکین ریغص وشداری د،دادون

 و یلداخ ایه شخب در لاغش ارانترسپ طوست دهش اسساح ایادهضت وعن و زانیم یررسب پ9۴۴  ۴2۴

 رهش در عواق رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب یراحج

 137۴الس ،رانهت

 137۴ یخایشم دهریف دیرص مریم ابریف ،یفسلف

 ایهانتسدب در ،ریتومروپتآن روش اب هدرسم نینس انودکک ای هذیغت تیعوض یررسب پ9۴۵  ۴2۵

 137۴الس در المای رهش یدائتاب

 137۴ یفواص هملسال ام اندیونال ادییل یلع ،هشیپ دل

 روجخ از دعب و لبق ،دیعقم و یلغب رزی ،یانده ایه رارتح هدرج زانیم هسایقم و یررسب پ9۴6  ۴26

 انتارسمیب بلق یراحج ژهوی ایه تبراقم ایهشخب در ریتسب ارانمیدرب یانده هراشت هولل

 رانهت یایرج دیهش

 137۴ دیارنی فجن رماک ورپکین والس الیهس ،تداقص

 اب ارترف وءس ومهفم وردم در رانهت رهش یدایتاب دارسم نیملعم یاهآگ زانیم یررسب پ9۴8  ۴2۷

 137۴الس ،آن یصیخشت یاه هانشن و ودکک

 137۴ انوریپاهش سیگرنف ارسپ الهش هنآم ،هوشان



 راریرقب ایهروش واعان وردم در ارانترسرپس ردکلمع و یاهآگ نیب یگتسبمه یررسب پ9۵۰  ۴28

 یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان یانتارسمیب ایهشخب لنرسپ اب اطبارت

 137۴دانمه انتاس

 رازه ،انینسح

 هیرضم

 137۴ انوریشحلس هیآس ردیگانابیب بنزی

 از رییگشیپ اب طهراب در یموسل هب التبم انودکک ادرانم ردکلمع رب وزشآم ریاثت نییعت پ9۵1  ۴29

 وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایه اهگشدان هعابت ایه انتارسمیب هب نیعراجم در تونفع

 137۴الس ،رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب

 ،یدانوروجپ یادقص

 هطیع

 137۴ یخایشم دهریف یانهبهب نریسن

 در یروان ارانمیب هب تبسن رآخ رمت رسپ و رتدخ انویجشدان در یدلمه زانیم یررسب پ9۵2  ۴3۰

 و تداشهب وزارت هب هتسابو یکزشپ وملع ایهاهگشدان یایامم و اریترسپ ایه دهکشدان

 137۴،رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم

 137۴ دیمحم دهنشرخ داس ینربینم اهم دیاهن ،یلیلخ

 ناکس داننمالس و هوادانخ اب راهمه داننمالس در یایهنت اسساح زانیم ای هسایقم یررسب پ9۵3  ۴31

 137۴الس ،رانهت رهش ،داننمالس ایراهس در

 اجح اداتسال ارختاف داس ینربینم اهم رفاش ،یائیرکیم

 یاظمک

137۴ 

 ایهگنس یدامان رونب ینکش گنس لمع از لبق ازیس ادهآم اصخ روش ریاثت یررسب پ9۵6  ۴32

 137۴الس ، رانهت نکش گنس زراکم در ارانمیب طراباض زانیم رب ادراری اهگتدس

 ینروش تدخ نیهم ندیورالن ،دیمحم

 ژادن

 137۴ یدواچ دساق

 اریمیب هب التبم ادرانم انتسدب نینس انودکک یاعمتاج - یروان تیعوض یررسب پ9۵9  ۴33

 اهآن نیعراجم اهدگدی از ،رانهت رهش یتدول یروان ایهانتارسمیب در ریتسب یرنزوفیکاس

 137۴الس

 ،یتولل یمظیع

 دهیمح

 داتاسال هحیلم وررپفعج دیشهم

 ویوسم

137۴ 

 داروی ارهدرب زیالودیمه شخب اریترسپ لنرسپ یاهآگ رب وزشآم ریاثت یررسب پ966  ۴3۴

 رانهت ژاد،ن یماشه دیهش انتارسمیب در آن هب وطربم ایهتبراقم و یانسان نیتویروپتاری

 137۴الس

 137۵ یمریک دیاهآن این یانراهف تمرحم دهیش ،ای هجنگ

 و ادهیپیل شزایاف) طرخ لوامع و ناسب هب رمک دور دازهان تبسن نیب اطبارت یررسب پ9۷۵  ۴3۵

 ددغ وتیتسان هب دهننک هعراجم نیولسان هب هتسواب تابدی هب التبم ارانمیب در( ونارخشف

 7۵-137۴الس ،رانهت رهش

 137۵ یانخیالع مریم ابزی رییصن ابریف اروی ،رزادهباک



 نیح اریگیس ریغ و ریاگیس راداف یانریش ونخ ایازهگ راتییغت زانیم ای هسایقم یررسب پ9۷۷  ۴36

 وملع اهگشدان و رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب در یوممع یوشهیب

 7۵-137۴: الس رانهت( جع) ظمعال هلال هیقب یکزشپ

 ،یانراهف یانکشم

 داود

 137۵ یرآبکش هابرب یقوثامضرالمغ

 دونیپ یراحج لمع تحت هک یارانمیب در رییگشیپ ومس طحس رییارگکب یگونگچ یررسب پ9۷8  ۴3۷

 137۴الس رانهت رهش در دان هترفگ رارق ررونک روقع

 137۵ دیارنی فجن رماک راجت ورین مریم ذراع ،یقالی

 البدن هب هکیادرانم وزادانن ارگآپ رب نیائوکلزای و نیائواکیوپب داروی ریاثت ای هسایقم یررسب پ981  ۴38

 وملع اهگشدان هب هتسبوا ایهانتارسمیب از یکی در دونش یم نزاریس دورالیاپ یسح یب

 رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ

 ،ردیکده واهخکین

 یلع

 137۵ یدواچ دساق یقوثامرضالمغ

 انملعم در آن راتضم از یاهآگ و ارگیس هب ادیتاع وردم در رشگن هسایقم و یررسب پ983  ۴39

 137۴دهشم رهش هرانسپ یایمنراه دارسم اریگیس ریغ و اریگیس

 137۵ وادیج هاطمف یمالس هقدیص یلع ،کین رتیس

 نیناکس در ازیس میقع لمع از انمیشپ ردانم و انزن یانمیشپ لدالی هسایقم و یررسب پ98۵  ۴۴۰

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یاندرم یتداشهب زراکم در هک ،اهشانرمک انترسهش

 137۵الس د،ان هترفگ رارق یراحج لمع تحت اهشانرمک

 یشخبانهج

 الیهس ،یاهشانرمک

 اداتسال ارختاف یساوی نوسس

 یاظمک یاجح

137۵ 

 و یعدف التکشم رب یومتسولک اطراف توسپ از تبراقم و هذیغت وزشآم ریاثت یررسب پ98۷  ۴۴1

 وریهمج رماح الله تیعمج هب دهننک هعراجم مدائ یومتسولک دارای ارانمیب یتوسپ

 137۵الس رانای یالماس

 137۵ اندیونا الدییل این ادیاردوب رازه نرییش رد،ف یائرض

 وهحن رب ،سالکفری الاژیروازفتاسگ هب التبم ارانمیب هب ود،خ از تبراقم وزشآم ریاثت یررسب پ988  ۴۴2

 137۵الس ،رانای یلم کانب انتارسمیب وارشگ اهگاندرم در اریمیب ودع اتعدف و ردکلمع

 اداتسال هحیلم یلیاردب دثحم هاطمف نیازنن ور،اءپیض

 ،ویوسم

137۵ 

 ارهچ هطقنم یتدول ایه انتسدب وزانآم شدان ادرانم ردکلمع رب وزشآم ریاثت یررسب پ993  ۴۴3

 اتعدف و اودردهلگ از رییگشیپ در یتداشهب ایارهترف وردم در رانهت رورشپ و وزشآم

 137۵الس ،انآن یانتسدب درزنف در درد ولگ روزب

 137۵ یالمع اقل هم دهنشرخ دیهم هومصعم ،یانرمف

 و اوپن انودکک در وادثح وعوق از رییگشیپ تهج ندیوال طوست دهش امجان اتداماق یررسب پ99۴  ۴۴۴

 در لآم رهش یاندرم یتداشهب زراکم هب نیعراجم در ادهتاف اقفات هادثح وعن اب آن اطبارت

 137۵ یخایشم دهریف یفریرشباک رهطاه یلع ،یحیذب



 137۵الس

 رهش یدائتاب دارسم مالس انودکک در یدنب ودهت صاخش اب ونارخشف زانیم اطبارت یررسب پ98۴  ۴۴۵

 137۵الس ،رانهت

 137۶ انوریشحلس هیآس یانرمف هترشف رازه ر،ابیسآ ادرین

 زانیم رب ررونک روقع ایه اریمیب دهننک دعتسم لوامع وردم در وزشآم ریاثت یررسب پ986  ۴۴6

 هدرج انگتسب و التبم رادفا در ارگیس رفصم و یدنب ودهت صاخش ،ونخ ارشف ،رولتسلک

 137۶الس اننمس رهش در انآن کی

 اداتسال هحیلم رینم ار،هوبن

 ویوسم

 137۶ دیمحم دهنشرخ

 ژهوی تبراقم ایه شخب در ریتسب ارانمیب طراباض زانیم رب مریک رآنق آوای ریاثت یررسب پ991  ۴۴۷

 137۶الس ،رانهت رهش بختنم ایهانتارسمیب از یکی یبلق

 ینروش تدخ نیهم ارضیلع ،یوناتخ

 ژادن

 137۶ ریایشع نسح

 در ریتسب رطانس هب التبم ارانمیب نزمم ایدرده زانیم رب یقیوسم ریاثت یررسب پ999  ۴۴8

 137۶) رانهت رهش رالتانس انتارسمیب

 ژادن یفوسی

 یلع ، هالیادکتاس

 ینروش تدخ نیهم

 ژادن

 137۶ وررپفعج دیشهم

 رنزوفیکاس هب التبم ارانمیب در ردیف تداشهب ایهتیالعف لامع و تداشهب تیعوض یررسب پ1۰۰۰  ۴۴9

 و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان ایهانتارسمیب در ریتسب

 137۵الس در رانهت رهش یکزشپ وزشآم

 137۶ اندیونال ادییل یجنگ رهطاه نیسح ،یلارقی

 یائامم و اریترسپ انویجشدان در یردگساف زانیم اب یدگاعق از شیپ درمنس اطبارت یررسب پ1۰۵۵  ۴۵۰

 137۶الس ،رانهت رهش ،رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان

 ویطفصم

 رفاش ، یکلمدالبع

 اداتسال

 137۶ دیبکشم اجت کلم دیرص مریم

 و اندگنران در آن روعش هب تبسن اریک توبن انایپ ونخ ارشف الفتاخ هسایقم و یررسب پ1۰۵8  ۴۵1

 رهش در انآن یلغش ارشف دتش اب آن اطبارت و یرانوسوبات انازمس تیلب اندگنروشف

 137۶الس ،اهشانرمک

 137۶ این یانراهف تمرحم وادیج هاطمف وانیک ،یمیلس

 یادرانم روهگ دو رد ادرم ریش اب اریصحان هذیغت وردم در ادرانم ایاورهب هسایقم و یررسب پ1۰۵9  ۴۵2

 زراکم هب نیعراجم در دان ودهمن اریصحان ریغ ای اریصحان هذیغت را ودخ انودکک هک

الس در رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب اندرم و تداشهب

 137۶ یرنم یاسبع هاطمف یالمع اقل هم نله ا،یرنیما



137۶ 

 ایهارتهم اءقارت رب زیغم جلف هب التبم( الس۶-3)  انودکک ادرانم هب وزشآم ریاثت یررسب پ1۰92  ۴۵3

 1373الس ،رانهت انتاس یتسزیهب انازمس هب نیعراجم در ،انآن دانرزنف یترکح

 137۶ یمالس هقدیص یاللرجفعج زتع دیاهن ،رییش

 زانیم رب یآرام نت و یاندرم یقیوسم ایه روش از ادهفتاس ریاثت ای هسایقم یررسب پ998  ۴۵۴

 یوزشآم ایهانتارسمیب از یکی یبلق ژهوی ایه تبراقم شخب در یرتسب ارانمیب طراباض

 رانهت رهش

 ،یابوه اوشیس

 هلدالی

 1377 وررپفعج دیشهم یساوی نوسس

 تبراقم ایه شخب در ریتسب ریدص نژیآن هب التبم ارانمیب ردردب اژاسم ریاثت یررسب پ1۰6۰  ۴۵۵

 ،رانهت رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان بختنم یوزشآم ایه انتارسمیب یبلق ژهوی ایه

 137۶الس

 اداتسال هحیلم الیهس ،یایآق

 ویوسم

 1377 ریبمغیپ

 ونخ رمس رولتسلک زانیم رب روی ادهیپ اب راهمه یذایغ مرژی ریاثت ای هسایقم هعطالم پ1۰6۴  ۴۵6

 وجاسی رهش حتفم دیهش اهگاندرم هب دهننک هعراجم یمرولتسلک رپیه هب التبم انویددجم

(137۶-77) 

 ،یانگدنوبن یبحم

 تنزی

 1377 یاغدب هاطمف یاغربم رماک

 از یاراضن و یراض انزن در یاندرم یتداشهب زراکم هب هعراجم دمع و هعراجم لدالی یررسب پ1۰66  ۴۵۷

 137۵الس رانهت ربغ هطقنم زراکم در یتداشهب دهرونپ دارای یتداشهب اتدمخ

 رشب یفوسریمق

 هیرق ، تابث

 1377 وادیج هاطمف ورپکین ریغص

 ایهشخب در ریتسب انویددجم در وزان یراحج لمع از دعب درد رب یانادرمرمس ریاثت یررسب پ1۰68  ۴۵8

 در رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یاهانتارسمیب دیوپارت

 1377الس

 1377 رازی دمحم دیارنی فجن رماک ریبک ،اغب رهق ارض

 راندیم یشخب راث و( هارانازگس و هرانکتبم) یایشگ لگشم کبس نیب اطبارت یررسب پ1۰69  ۴۵9

 اتدمخ و یکزشپ وملع ایه اهگشدان هب هتسواب ایه انتارسمیب در اریترسپ اتدمخ

 77-137۶الس در رانهت رهش یتشهب دیهش و رانهت ،رانای یاندرم یتداشهب

 1377 یانخیالع مریم یخایشم دهریف ناژگم ور،پالمغ

 و حوانس ایهانتارسمیب ادح شخب در ریتسب ارانمیب مزخ از تبراقم یگونگچ یررسب پ1۰۷1  ۴6۰

 (1377) رانهت در عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب یگتوخس

 1377 ورپکین والس یرآبکش هابرب ارضالمغ ،درییح



 ومس و دوم هاهم هس رییگ وزن ویگال اب ودیخودبخ زودرس انمزای اطبارت یررسب پ1۰۷۴  ۴61

 اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی هب دهننک هعراجم زای تسخن انزن در ارداریب

 رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع

 ادآوری ورهصنم اسریپ ،ریغوراصپ

 روشکین

 1377 انیاناشک مریم

 در رنگیم ایردردهس دتش و دتم طول ،وعوق اتعدف رب یآرام نت روش ریاثت یررسب پ1۰۷6  ۴62

 وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب ابصاع ایهاهگاندرم هب دهننک هعراجم ارانمیب

 1377الس در رانهت رهش یکزشپ

 1377 وررپفعج دیشهم ابزی رییصن ابریف الیهس ،ژدهم

 التبم ارانمیب در عایش التکشم روزب زانیم و ودخ از تبراقم وهحن رب وزشآم ریاثت یررسب پ1۰۷۷  ۴63

لاس در رازیش رهش ابصاع یلداخ ایه اهگاندرم هب دهننک هعراجم سروزیلکاس لپیتولم هب

1377 

 1377 دیارنی فجن رماک یانخیالع مریم دهیمح ،یسیرئ

 1377 ورپکین ریغص راجت ورین مریم مریم ،یاناهم یایابب الس دو رزی انودکک در( کریتومروپتآن روش هب) ای هذیغت تیعوض هسایقم و یررسب پ1۰۷8  ۴6۴

 و ارک لحم در تیانبصع روزب وهحن و دتش ،اوبنت و ونارخشف زانیم نیب اطبارت یررسب پ1۰83  ۴6۵

 یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب در لاغش زن ارانترسپ در زلنم

 1377الس رانای یاندرم

 1377 این یانراهف تمرحم وادیج هاطمف یلع ر،ف اریصان

 در اریترسپ ارمهچ ات اول ایهالس انویجشدان ای هرفح دنش یاعمتاج طحس درون یررسب پ1۰86  ۴66

 رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 1377الس

 1377 ردیگانابیب بنزی یمالس هقدیص رخاهش ا،ین یلع

 ینیالب رحبت وردم در اریترسپ اتدمخ فلتخم طوحس راندیم ظراتن ای هسایقم یررسب پ1۰93  ۴6۷

 یکزشپ وملع ایهاهگشدان یاندرم یوزشآم زراکم در لاغش اریترسپ ددیج النیصحتال ارغف

 1377 رانهت رهش یاندرم یتداشهب اتدمخ و

 1377 اه یمیرح همیهف ردیگانابیب بنزی ادرهف ،یوایقت

 دوران در هک رورشپ و وزشآم وزارت هتسشازنب رانیدب سفن زتع زانیم ایهسایقم یررسب پ12۰8  ۴68

 ددارنن یلغش هک یایهآن اب دنتسه لغش دارای یگتسشازنب

 نروش تدخنیهم دیرص مریم دوین ،انادیه

 ژادن

1377 

 یاسنارشک رآخ الس انویجشدان در روان تالمس و یندی اداتقتاع نیب اطبارت یررسب پ1۰8۰  ۴69

 1377الس رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان

 ینروش تدخ نیهم دمحم ،بسن رانمع

 ژادن

 137۸ زاده نسح دیهم

 137۸ ورپکین والس دیارنی فجن رماک انرجم رد،ف ورینت الرمن از ادهفتاس اب از،ب بلق یراحج ارانمیب در یانریش ونخ ایازهگ ای هسایقم یررسب پ1۰8۵  ۴۷۰



 بلق یراحج ژهوی ایهتبراقم شخب در هراشت هولل نشاکس در آن از ادهفتاس دونب و نیالس

 1377الس در رازیش یهیقف رتدک دیهش انتارسمیب

 در وابخب یطیحم لوامع یزای بیآس دتش و وابخ الالتتاخ دتش نیب اطبارت یررسب پ1۰9۵  ۴۷1

 هب هتسواب یوزشآم ایهانتارسمیب یبلق ژهوی ایهتبراقم ایهشخب در ریتسب ارانمیب

 137۸الس رانهت رهش یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 اداتسال هحیلم دهیعس ،زاده فریش

 ویوسم

 137۸ یفواص هملسال ام

 روزب اب آن اطبارت و یلیمکت هذیغت اب طهراب در ادرانم ردکلمع رب وزشآم ریاثت یررسب پ1۰96  ۴۷2

 رمخ رهش یاندرم یتاشدهب زراکم در وارانرخیش در وزن شزایاف زانیم و یوارشگ التکشم

 7۸-1377ادآب

 ،دمقم یانتردسک

 آزاده

 انوریشحلس هیآس یفریش رباک رهطاه

 ردف

137۸ 

 اب اندرم تحت انتسپ رطانس هب التبم یدگزن تیفیک رب اریترسپ اورهشم ریاثت یررسب پ1۰98  ۴۷3

 137۸الس ،رانهت رهش رسانک وتیتسان در یراپوترادی

 137۸ یانخیالع مریم یدواچ دساق اروی ،یشخب

 یاهآگ و یبلق هتکس هب الءتاب از سپ ارانمیب یتالمس ایارهترف راتییغت نیب اطبارت یررسب پ11۰۰  ۴۷۴

 زراکم هب نیعراجم در ررونک روقع یبلق ایهاریمیب از رییگشیپ هب تبسن انآن رشگن و

 137۸الس انهفاص یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم یوزشآم

 رفاش ،یتشهب

 اداتسال

 137۸ یالمع اقل هم اهیمیرح همیهف

 یاندرم زراکم از یکی هب نیعراجم در نس هب هتسواب  تاراکاتک دهننک دعتسم لوامع یررسب پ11۰2  ۴۷۵

 1377رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان بختنم

 137۸ دیمحم دهنشرخ یماصع هقدیص نردیف ،رییام

 در ریتسب ونخ رطانس هب التبم ارانمیب در یردگساف و دارهنپ ودخ نیب اطبارت یررسب پ11۰3  ۴۷6

 137۸،رانهت ،ینیمخ امام یناتارسمیب عمتجم از( جع) رصع یول انتارسمیب

 137۸ دیارنی فجن رماک داس ینب رینم اهم روسیس ،انیزائخ

 زراکم در یروان اریمیب هب تبسن انآن رشگن رب یروان ارانمیب اب ارانترسپ اسمت راث یررسب پ11۰6  ۴۷۷

الس در رانهت رهش یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع ایهاهگشدان یاندرم یوزشآم

137۸ 

 ،ریاطه ترسپ قالخ

 وایش

 انوریشحلس هیآس دیرص مریم

 ردف

137۸ 

 ایضاع در انآن یدگزن تیفیک اب رعص هب التبم ارانمیب ایازهین نیامت زانیم اطبارت یررسب پ11۰8  ۴۷8

 137۸الس ،رانای رعص نمجان

 137۸ وادیج هاطمف یالمع اقل هم ونایمه ،یظامن

 137۸ یفریش رباک رهطاه ارسپ الهش ازنهم ،یلیرائبج هب ودخ از تداشنپ و اریمیب از تاخنش اب ای هلابقم  اریترف ایوهگال اطبارت یررسب پ111۰  ۴۷9



الس ز،ریبت رهش یدایتاب دارسم نزمم ایهاریمیب هب التبم انودکک در اریمیب وعن کیکفت

137۸ 

 وردم در ادرانم ردکلمع و یاهآگ زانیم اب انودکک در رس اتدمص وعوق اطبارت یررسب پ1111  ۴8۰

 وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ایه انتارسمیب هب نیعراجم در آن از رییگشیپ

 137۸الس رانهت رهش یکزشپ

 137۸ یفریش رباک رهطاه رییبک زءج دهریف هروانپ ،یلوص

 هب تبسن انآن وادهانخ شنواک و تابدی هب التبم انودکک یتبراقم ودخ اطبارت یررسب پ1112  ۴81

 137۸الس رانهت رهش بختنم یاندرم یتداشهب زراکم هب نیعراجم در انشدانرزنف اریمیب

 137۸ دیارنی فجن رماک یانرمف هترشف ازرنف از،بقشع

 کیکفت هب ارانمیب ماجهت اب ههواجم در یکزشپروان ایهشخب ارانترسپ ایاورهب یررسب پ1113  ۴82

 137۸،رانهت رهش یوزشآم ایهانتارسمیب در ارک هقابس

 137۸ ژادن ینروش نیهم یاغدب هاطمف هومصعم ،اندرییح

 در انشای تاخنش اب شویخ رعص هب التبم دانرزنف هب تبسن ادرانم شنواک اطبارت یررسب پ111۴  ۴83

 ،رانای رعص نمجان اءضاع در انآن روعصم دانرزنف یدگزن تیفیک و رعص اریمیب وردم

 37۸رانهت

 137۸ ابزی رییصن ابریف یفریش رباک رهطاه هاطمف ،روزیلک

 ریاثت هدرج و اریترسپ ینیالب و ظرین وزشآم آور یدگینت لوامع یزای شنت هدرج یررسب پ1116  ۴8۴

 یایامم و اریترسپ ایه دهکشدان انیربم طوست دهش هترفگ ارک هب ای هلابقم ایهروش

 137۸الس ،رانهت رهش یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 137۸ دیرص مریم یمالس هقدیص هلال فیس ،یادبقیک

 انویجشدان در یدگاعق از شیپ درمنس دتش رب( B6 نیامتوی) نیسدوکرییپ ریاثت یررسب پ111۷  ۴8۵

 7۸-1377،الس رانای یکزشپ وملع اهگشدان

 ،ریاه زاد انایابب

 ازنهش

 اللج وکلمال سمش

 شنم

 137۸ انیاناشک مریم

 ۵-۴ ینس روهگ دو انودکک هانثم تیظرف رب ادرار داریهگن نریمت ریاثت هسایقم و یررسب پ112۰  ۴86

 رانهت ربغ یاندرم یتداشهب زراکم در ادراری بش هب التبم الس ۵ از رتزرگب و الس

 137۹ یجنگ رهطاه یفریرشباک رهطاه رازه ،یندیابع

 از ودخ انودکک صیرخت از دعب و لبق ،ریتسب از سپ ادرانم طراباض زانیم یررسب پ1123  ۴8۷

 انترسل انتاس یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 137۹الس ادآب رمخ رهش

 137۹ یفواص هملسال ام ریجنخ هقدیص هاطمف ،یماسق

 یتدول دارسم وزانآم شدان یلیصحت طراباض زانیم رب یاندرم تیاطعق ریاثت یررسب پ112۴  ۴88

 137۸الس ر،هش مائق انترسهش ایهانترسیدب و یایمنراه

 ،یمالع ودیمحم

 انرمهق

 137۹ دیمحم دهنشرخ دیرص مریم



 یتدول ایهانترسیدب رسپ وزانآم شدان یاعمتاج راسه رب یاندرم تاخنش ریاثت یررسب پ112۷  ۴89

 137۸اناشک

 اداتسال هحیلم یفواص هملسال ام ادمع ،ارزادهفغ

 ویوسم

137۹ 

 هومصعم و،لدانم 137۸درانازنم انتاس رسپ انوانوجن اریکزهب اب رلتنک عبنم و سفن زتع اطبارت یررسب پ1128  ۴9۰

 ازنهم

 137۹ ورپکین ریغص وررپفعج دیشهم

 دهننک هعراجم انزن در آزاری رسمه دتش و وعن اب آن اطبارت و نیزوج اتصخشم یررسب پ1129  ۴91

 137۸الس ،رانهت رهش وادهانخ اهدادگ هب

 و،لالقچ ولاننای

 وشرنهم

 تدوس قح هاطمف

 یویکاس

 137۹ یخایشم دهریف

 یراحج لمع از دعب درد دتش از ارانترسپ و ادرانم یابارزی تدق ای هسایقم یررسب پ113۰  ۴92

 و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتسارمیب الاطف یراحج ایهشخب در انودکک

 137۸الس رانهت رهش یکزشپ وزشآم

 137۹ اهیمیرح همیهف ادیرآبفص رهطاه همغن ،یرزاق

 و ریهش دومصم انودکک در وعوق انکم و انزم ،وعن ظرن از وادثح هسایقم و یررسب پ1131  ۴93

 طی زیرکم انتاس بختنم تداشهب ایه هانخ و اهانتارسمیب هب دهننک هعراجم یایتروس

 1377الس

 137۹ یاغربم رماک یرنم یاسبع هاطمف وانب ،یرزائیم

 هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی در ریتسب انودکک طراباض و رست رب ازیب ریاثت یررسب پ1138  ۴9۴

 137۹الس - رازیش رهش یکزشپ وملع اهگشدان

 137۹ یدواچ دساق ریجنخ هقدیص روغف وال،م

 یراحج ظارتان در ارانمیب کزدین انگتسب شدان و طراباض زانیم رب وزشآم ریاثت یررسب پ11۴۷  ۴9۵

 رانهت یائرج دیهش بلق انتارسمیب در ریتسب ازب بلق

 یلع ،ادیآب نسح

 رغاص

 137۹ اهیمیرح هاطمف یجنگ رهطاه

 لمع تحت ردم و زن ارانمیب اهدگدی از صیرخت امگنه یوزشآم ایازهین ای هسایقم یررسب پ1139  ۴96

 رانهت رهش ایهانتارسمیب در ررونک روقع سپ ایب

 13۸۰ اهیلع دمحم هژال دیارنی فجن رماک داوی ور،پ عیفش

 از دعب درد و طراباض زانیم رب قتف میرمت یراحج لمع از لبق ینارس اطالع راث یررسب پ11۴۰  ۴9۷

 13۸۰الس در انرگگ آذر ۵ یاندرم یوزشآم زرکم در ریتسب ارانمیب لمع

 13۸۰ ابزی رییصن ابریف وررپفعج دیشهم هال نیع ،یالیم

 هب نیعراجم در آن امجان اب یرافوگامم وردم در انزن یتداشهب ایاورهب اطبارت یررسب پ11۴1  ۴98

 13۸۰الس رانهت رهش یکزشپ ملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 تمعذون رماک راجت ورین مریم هیرضم ،انیچسم

 یانرمک

13۸۰ 



 ایهشخب در ریتسب انزن در  مکش یراحج الماع از سپ درد دتش رب اژاسم ریاثت هعطالم پ11۴۴  ۴99

 یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی یراحج

 13۸۰الس ،رانای

 13۸۰ ابزی رییصن ابریف یانخیالع مریم رنتسن ،رییمض

 و لاغش ادرانم در السکی رزی ودکک از تبراقم رام در طراباض زانیم ایهسایقم یررسب پ12۰6  ۵۰۰

 رهش یکزشپ وملع ایه اهگشدان هب هتسواب ایهاهگاندرم هب دهننک هعراجم در دار هانخ

 137۹الس رانهت

 نروش تدخنیهم دیرص مریم روفلی،ن لعن نزری

 ژادن

13۸۰ 

 اهگشدان هب هتسواب ایاهتارسمیب هب نیعراجم در یشودکخ هب داماق رب روثم لوامع یررسب پ12۰۷  ۵۰1

 137۹الس در انجزن رهش یکزشپ وملع

 ،دارییق رییش

 نرویپ

 13۸۰ دیرص مریم ژادن نروش تدخنیهم

 زیالودیمه ایه شخب رد یس تیاتپه روسوی القتان از رییگشیپ وهحن یررسب پ11۵1  ۵۰2

 13۸1الس لیاردب یکزشپ وملع اهگداش هب هتسواب ایهانتارسمیب

 ،وریلک وروادپس

 یقت دمحم

 13۸1 انوریشحلس هیآس ابزی رییصن ابریف

 در ریتسب رطانس هب التبم انزن درد دتش و شآرام اسساح رب اپ اژاسم ریاثت یررسب پ11۵2  ۵۰3

 اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ینیمخ امام انتارسمیب عمتجم رطانس ایهشخب

 ۸1-13۸۰،رانهت یاندرم یتداشهب

 دثحم هاطمف اه یمیرح هطماف رهطاه ،هجزلق یفجن

 یلیاردب

13۸1 

 ایهانتارسمیب در یتبراقم ایارهترف تیماه از ارانترسپ و ارانمیب درک اطبارت یررسب پ11۵9  ۵۰۴

 13۸1الس در رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

 یمیکح رهطاه یمالس هقدیص رازه ،انیادمخ

 یالنیگ

13۸1 

 و اوبنتم وسلب) ای هولل هذیغت روش دو در یسفنت ونیراسیپآس روزب زانیم هسایقم پ116۴  ۵۰۵

 ایهانتارسمیب وی-یس-آی ایه شخب در ریتسب ابصاع و زغم ارانمیب در( اوبنتم طراتق

 13۸1الس در رانهت رهش بختنم

 تدایه ،زاده نسح

 هلال

 13۸1 یدایهشدالیس ازنهم یانخیالع مریم

 عمتجم هب دهننک هعراجم یاندرم یمیش تحت رطانس هب التبم ارانمیب در یگتسخ یررسب پ11۷1  ۵۰6

 13۸۲الس ،رانهت "ره" ینیمخ امام یانتارسمیب

 13۸۲ یانرمف هترشف یانخیالع مریم هومصعم ،یهال رجف

 یلغش دارتاق و اریترسپ رانیدم یشخداربتاق ایارهترف از ارانترسپ درک اطبارت یررسب پ11۷2  ۵۰۷

 13۸۲الس اد،آب رمخ رهش یوزشآم ایهانتارسمیب در ودخ

 13۸۲ اللرجفعج زتع یاغدب هاطمف ابریف ،یونایمه



 ایهانتارسمیب در آن تایرع زانیم اب ارمیب وققح از ارانترسپ یاهآگ زانیم اطبارت یررسب پ11۵۷  ۵۰8

 13۸1الس زد،ی رهش

 13۸۲ زدیی انملس دیاهن یمالس هقدیص هجدیخ ،یانرییصن

 هسلج دو نیب وزن شزایاف و یاهگشایآزم ایهصاخش رب یذایغ مرژی وزشآم ریاثت یررسب پ11۵8  ۵۰9

 13۸1الس ردرکهش یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب در زیالدی

 13۸۲ یراقع المغ هومصعم یفریرشباک رهطاه ارریهش ،یحالص

 هعراج،ممآس هب التبم ارانمیب یدگزن تیفیک رب یسفنت اتنریمت وزشآم ریاثت یررسب پ11۷۴  ۵1۰

 13۸۲الس ،دجننس رهش یصصخت ایهاهگاندرم هب دهننک

 13۸۲ دیمرااحزه دیارنی فجن رماک ارریهش ،دهنشخب

 در لاغش ارانترسپ و اریترسپ رآخ و اول ایه رمت انویجشدان ادیقتان رکفت هسایقم پ11۷۵  ۵11

 هب هتسواب یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع ایهاهگشدان بختنم ایهانتارسمیب

 13۸1الس ،رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم تداشهب وزارت

 13۸۲ یانهبهب نریسن یرآبکش هابرب ولرس ر،بکا یالماس

 در رطانس هب التبم ارانمیب از دهننک تبراقم کی هدرج انگتسب یدگزن تیفیک یررسب پ11۷6  ۵12

 13۸۲الس رانهت ینیمخ امام یانتارسمیب عمتجم رالتانس زرکم

 13۸۲ زدیی انملس دیاهن یانخیالع مریم رازه ،انیوکتف

 ومس الس وزانآم شدان ردکلمع و یاهآگ رب هایپ ویری - یبلق اءیاح وزشآم ریاثت یررسب پ118۰  ۵13

 13۸1الس وردنجب انترسهش هرانتدخ بختنم ایهانترسیدب

 13۸۲ یماصع هقدیص ریجنخ هقدیص هاطمف ،داوری

 دهننک هعراجم ارانمیب در یاندرم یمیش از یاشن راغفتاس و وعهت رب ازیسآرام ریاثت یررسب پ13۰2  ۵1۴

 13۸1الس رانهت رهش بختنم ایهانتارسمیب هب

 رورسم تادخدری ژادن نروش تدخنیهم دیهم ،یدنم

 ریرودس

13۸۲ 

 در آن دهازدارنب و دهننک لیهست لوامع ار،میب هب وزشآم از ارانترسپ درک یررسب پ1182  ۵1۵

 انهفاص یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 ،ردیکده انیردانم

 الیل

 13۸3 اهیلع دمحم هژال ردف انوریشحلس هیآس

ال،سرانهت رهش بختنم ایهانتارسمیب در انتسپ رطانس هب التبم انزن ایازهین یررسب پ1183  ۵16

13۸۲ 

 ظرین هوببحم ابزی رییصن ابریف الیل ،ادیآب لیل

 یرانیج

13۸3 

 ساورژان شخب هب نیعراجم در یاندرم یتداشهب اتدمخ از دینمتایرض یررسب پ1186  ۵1۷

 13۸3،رانهت ،شارت یکزشپ وملع اهگشدان بختنم یوممع ایهانتارسمیب

 13۸3 رف دنمت ارآسهم دیمحم دهنشرخ دماح ،انجشخ

 در زیالودیمه تحت ارانمیب در یدگینت دتش اب آن اطبارت و یدگزن تیفیک یررسب پ118۷  ۵18

 13۸3الس د،هشم یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب

 ،یچورابج یانرفع

 ریام

 13۸3 یمیکح رهطاه وررپفعج دیشهم

 13۸3 یاطمف دیس همیعن یمالس هقدیص دمحم ،یاسبع التبم ارانمیب در یتداشهب ایاورهب اب آن اطبارت و یداروی مرژی از روییپ یگونگچ یررسب پ1188  ۵19



 13۸3ران هت بلق زرکم هب دهننک هعراجم ونخ اریشرفپ هب

 ایهانتارسمیب در زیالودیمه تحت ارانمیب دیارآمودکخ اب یدگزن تیفیک اطبارت یررسب پ1191  ۵2۰

 13۸3الس ،رانای یکزشپ وملع اهگشدان بختنم

 13۸۴ یراقع المغ هومصعم یانخیالع مریم مریم ،یلیاعماس

 هلابقم وعن و  التبم الس 1۸ ات 11 انوانوجن در رطانس اب هلابقم وعن نیب اطبارت یررسب پ1192  ۵21

 دیهش ، رانهت ، رانای یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب در انآن ندیوال

 13۸3الس یتشهب

 13۸۴ ادیرآبفص رهطاه وررپفعج دیشهم ازنهم ،ریجنس

 ،رانهت ربغ هطقنم ناکس الس ۶ - 11 انودکک در وابخ التکشم و یذایغ اداتع یرسرب پ1193  ۵22

 13۸3الس

 13۸۴ یانرمف هترشف ریجنخ هقدیص ازنهم ،یوقش

 انترسهش ناکس ردلخ ازگ ویری وارضع هب التبم ازانبانج یدگزن تیفیک یررسب پ119۵  ۵23

 13۸3تردشس

 13۸۴ یدایهشدالیس ازنهم ریجنخ هقدیص یلدرعیح ،یالمج

 وهحن وردم در بلق یراحج اب واررخیش ادرانم یوزشآم ایازهین و یاهآگ اطبارت یررسب پ1196  ۵2۴

 13۸۴الس رانهت رهش یاندرم یوزشآم زراکم در لمع از دعب تبراقم

 13۸۴ یانخیالع مریم زدیی انملس دیاهن رهطهم د،نردمخ

 هب هتسبوا ایهانتارسمیب در یانسان رویین طرح ولمشم لاغش ارانترسپ اتیربجت یررسب پ119۷  ۵2۵

 هتسواب ایهاهگشدان

 ،زواره یماسق افبل

 هاطمف

 13۸۴ رییبک زءج دهریف یاغربم رماک

 لاغش ارانترسپ ورانای یکزشپ وملع اهگشدان اریترسپ انویجشدان رشگن ای هسایقم یررسب پ1198  ۵26

 ارمیب دنمالس از تبراقم وردم در اهگشدان آن هتسواب ایهانتارسمیب در

 ،ترشس ینیسح

 هانساف

 تمعذون رماک ابزی رییصن ابریف

 یانرمک

13۸۴ 

 رانه،ت لیصحت دوران در ینیالب ایهارتهم دهش بسک طوحس وردم در ارانترسپ ظرن یررسب پ12۰2  ۵2۷

 13۸3الس

 هابرب ،هروزب رحف یفریرشباک رهطاه هوئانپ ،یندروغیس

 یرآبکش

13۸۴ 

 زراکم اننارکک رایس و اندرم میت در دهرنب و زیت وکن لایوس از یاشن ایه بیآس یررسب پ12۰۴  ۵28

 13۸3زدی رهش یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم یوزشآم

 13۸۴ دیمحم انج اراس دیارنی فجن رماک نیسح ،هیظمن

 انویجشدان در ارانمیب از وینعم تبراقم و توینعم ورددرم اهدگدی ،وینعم تالمس هسایقم پ12۰9  ۵29

 13۸۴،یتشهب دیهش و رانهت ،رانای ایه اهگشدان ارمهچ و اول الس اریترسپ

 13۸۴ ورییگ ظماع این یانراهف تمرحم انژگم ،یاسبع



 هب التبم ارانمیب در ودخ از تبراقم یاازهین اب یتبراقم ودخ ایارهترف اطبارت یررسب پ121۰  ۵3۰

 13۸3رانهت یائرج دیهش روقع و بلق زرکم هب دهننک هعراجم یبلق یایارسن

 ا،هیلع دمحم هژال انوریپاهش سیگرنف نسحم اد،آذرب

 یعیرف روغف

13۸۴ 

 از انآن تایرض زانیم اب آن اطبارت و رییگ میمصت در ارانترسرپس تارکشم زانیم یرسرب پ121۷  ۵31

 اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان یوزشآم ایهانتارسمیب در رییگ میمصت در تارکشم

 13۸۴الس رانای ،یاندرم یتداشهب

 13۸۴ اللج رفعج زتع راجت ورین مریم زهائف ژاد،ن وروزین

 هعراجم رطانس هب التبم ارانمیب در یدگزن تیفیک و یاعمتاج تایمح اطبارت یررسب پ121۴  ۵32

 13۸۴ال،سرانهت و رانای یکزشپ وملع ایهاهگشدان بختنم ایهانتارسمیب هب دهننک

 13۸۵ یعیرف روغف ردف انوریشحلس هیآس دهیعس ،درییح

 در هروزان ایهتیالعف و یدگزن تیفیک اب آن اطبارت و تالمس دهنده اءقارت ایارهترف یررسب پ121۵  ۵33

 13۸۴الس در رانهت ربغ هطقنم داننمالس

 13۸۵ یدایهشال دیس ازنهم ورپکین ریغص لیقع وال،س یبیبح

 ۶ ات 1 انودکک داندن و انده تداشهب ی هنیزم در ادرانم ردکلمع و رشگن ،یاهآگ یررسب پ1218  ۵3۴

 13۸۵دانزاه رهش یاندرم یتداشهب زراکم هب نیعراجم در الس

 13۸۵ روییپ دیمح یفریش رباک رهطاه نیهم ر،ف ادرین

 هعراجم یاندرم یمیش تحت رطانس هب التبم ارانمیب وینعم تالمس رب ادع راث یررسب پ1219  ۵3۵

الس در رانهت و رانای یکزشپ وملع ایهاهگشدان بختنم یاندرم یوزشآم زراکم هب دهننک

13۸۴-۸۵ 

 13۸۵ ورییگ ظماع یاطمف دیس همیعن هوببحم ،یایرض

 رهش الس 7-17 ینس روهگ در مآس هب التبم رانسپ و رانتدخ یدگزن تیفیک هسایقم پ1221  ۵36

 13۸۵،انجزن

 انوریشحلس هیآس زدیی انملس دیاهن رانای ،یماسق

 ردف

13۸۵ 

 دهننک هعراجم رنزوفیکاس ارانمیب نیبراقم در دیام اب آن اطبارت و یدگزن تیفیک یررسب پ1226  ۵3۷

 13۸۵الس در رانهت رهش یاندرم یوزشآم زراکم هب

 ورپ رفعج دیشهم بنزی ،یانرمهق

 ویلع

 13۸۵ یراقع المغ هومصعم

 ارانترسپ در دهش تافدری یاعمتاج تایمح اب آن اطبارت و ارانترسپ یلغش شنت یررسب پ1228  ۵38

 13۸۵رانای یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم یوزشآم زراکم

 13۸۵ دیارنی فجن رماک یانهبهب نریسن نریس،ن یائرض

 ریغ و اریترسپ هترش یاسنرشاک انویجشدان یتداشهب ایارهترف ای هسایقم یررسب پ123۰  ۵39

 13۸۴رانهت رهش بختنم ایه اهگشدان اریترسپ

 13۸۵ رورسم تدخ ادری یالمع اقل هم اسیال ادر،هب



 هانبش داریهگن زاکرم ناکس هالس 11-7 انودکک یاعمتاج و ی،روان یمسج تالمس یررسب پ1231  ۵۴۰

 13۸۵رانهت رهش روزی

 ظرین هوببحم یفریش رباک رهطاه هوببحم ،اتیب

 یرانیج

13۸۵ 

 در یاستساک وردم در انآن ردکلمع و رشگن ،یاهآگ ،انوانوجن یدگزن ایهارتهم یررسب پ1233  ۵۴1

 13۸۵الس رانهت رهش ربغ هطقنم

 ،ینومف واینوشخ

 هاطمف

 13۸۵ یانهبهب نریسن یاطمف دیس همیعن

 در تفیش و تابث تفیش ارانترسپ روهگ دو در وابخ تیفیک و یوممع تالمس هسایقم پ1239  ۵۴2

 13۸۵رانای یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم یوزشمآ زراکم ردشگ

 تمعن ذو رماک ابزی رییصن ابریف یلع دمحم ،یانمیلس

 یانرمک

13۸۵ 

 در رانای یکزشپ وملع اهگشدان انویجشدان یوممع تالماسب یدگزن کبس اطبارت یررسب پ12۴2  ۵۴3

 13۸۴الس

 رورسم تادخدری هیرق ،یمیمص

 ریرودس

 13۸۵ رف دنمت ارآسهم

 ادلبت رب هراشت لداخ نشاکس از لبق ازدمب انزم در هنیس هسفق ردنشف ریاثت یررسب پ12۴3  ۵۴۴

 یاندرم و یوزشآم زرکم در ریتسب یکیانکم هویهت تحت ارانمیب یانریش ونخ ایازهگ

 13۸۵-( ص)رماک ولرس رتضح

 13۸۶ روییپ دیمح دیارنی فجن رماک ودمحم ،نهک

 از تایرض اب آن اطبارت در اریتسرپ اننارکک یتبراقم ایارهترف وردم در ارانمیب اهدگدی پ12۴۴  ۵۴۵

 13۸۵الس -رانای یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم و یوزشآم زراکم در اه تبراقم

 دمحم ژاد،ن یاجح

 لیاعماس

 13۸۶ اللج رفعج زتع یعیرف روغف

 در ریتسب ارانمیب در دنب زیرکم ایدم ابازتب در کیانپمت ایدم تدق و تحص یررسب پ12۴۵  ۵۴6

 13۸۵الس( ص)رماک ولرس رتضح انتارسمیب

 اداتسال ارختاف رورسم تادخدری ودمحم ،رییشمش

 یاظمک یاجح

13۸۶ 

 رگم هقابس اب اردارب انزن اب هلامح تسخن انزن یگتسبدل یاارهترف و طراباض هسایقم پ12۴6  ۵۴۷

 یاندرم یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم وزاد،ن ای نینج

 13۸۶ یجنگ رهطاه یاونعت نیمیس انیم ،دیاح

 اب آن اطبارت و انارشمیب یبلق هلمح اب ههواجم امگنه هب وادهانخ ءاضاع ردکلمع یررسب پ12۵1  ۵۴8

 13۸۶الس ،رانای یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب در هنیزم نای در انآن یاهآگ

 13۸۶ دریفص یقدتمحم این یانراهف تمرحم هلال تمشح ،درییح

 یبلق مسریتاتک از سپ ردم ارانمیب ادراری ادح اسبتاح رب ازیپ یتوسپ اسمت ریاثت یررسب پ12۵6  ۵۴9

 13۸۶- زدی ارشاف یاندرم و یوزشام زراکم در

 ،ادیآب نسح اناربس

 یقدتمحم

 13۸7 ژادن مریب یلیل یماصع هقدیص

 13۸7 این ادیاردوب رازه یعیرف روغف هومصعم ،دبرام اب اندرم تحت ارانمیب در یدگزن تیفیک و دهش درک یاعمتاج تایمح اطبارت یررسب پ12۵۷  ۵۵۰



 13۸۶- رانای یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم یوزشآم زرکم در زیالودیمه

 ناکس زیغم هتکس ارانمیب نیبراقم در یردگساف و یدگزن دهش درک راتییغت نیب اطبارت پ1263  ۵۵1

 13۸7 - رانهت ربغ هطقنم

 13۸7 این یانراهف تمرحم روییپ دیمح ریدل د،یعس دمحم

 یمکش یاقچ ایه صاخش رب( یبیرک،تیتاومق،میتامقتاس) یورزش هامرنب هس ریاثت هسایقم پ12۷2  ۵۵2

 13۸7 الس رانای یکزشپ وملع اهگشدان لاغش انزن

 ژاد،ن مریب یلیل ورپکین ریغص دایش ،دییوح

 ژادن یلاعآق دیمح

13۸7 

 سروزیلکاس لپیتولم هب انالیتبم در یدگزن تیفیک اب وینعم تالمس اطبارت یررسب پ12۷3  ۵۵3

 13۸7الس -رانهت ،رانای سروزیلکاس لپیتولم نمجان هب دهننک هعراجم

 ،یانارسف انیشخب هال

 مریم

 13۸7 زیرویپ رورس ویلع وررپفعج دیشهم

 یدنب ودهت هایمن و یتوسپ  نیچ تامخض اب یدنب تیالعف و یذایغ اداتع اطبارت یررسب پ12۷۴  ۵۵۴

 یانترسیدب رتدخ وزانآم شدان

 یاجح اداتسارالختاف هومصعم ،دمقم

 یاظمک

 اتیاهآن ،هروزب رحف

 راد اریوشه

13۸7 

 هب التبم انزن در آن اب طبرتم طرزایخ لوامع نییعت و ادراری ایهتونفع یراوانف یررسب پ12۷۵  ۵۵۵

الس رانای یکزشپ وملع اهگشدان مسیولابتم و زری درون ددغ وتیتسان زرکم ۲ وعن تابدی

13۸۶ 

 ،یلدگیب یائجک

 هانساف

 دمحم ،یالمع اقل هم یدایهشدالیس ازنهم

 هسمخ میراهاب

13۸7 

 از اهآن تایرض اب اریترسپ ایه تبراقم از یومتاس دارای ارانمیب ظاراتتان اطبارت یررسب پ12۷6  ۵۵6

 13۸7 -رانهت رهش یوزشآم ایهانتارسمیب در دهش تافدری ایه تبراقم

 ادیرآبفص رهطاه ابزی رییصن ابریف نریسن ،یرابس

 یاناهرف

13۸7 

الس در اژریت هنیزم در رانای یکزشپ وملع اهگشدان ایه ساورژان ارانترسپ ردکلمع یررسب پ12۷۷  ۵۵۷

13۸7 

 13۸7 ژادن زرگب ریهم روییپ دیمح هوببحم ،یشخدابخ

 دهننک هعراجم ۲ وعن تابدی هب التبم ارانمیب ونخ دنق  رلتنک و وادهانخ تایمح اطبارت یررسب پ12۷8  ۵۵8

 ۸۶. الس در رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب مسیولابتم و زری درون ددغ وتیتسان هب
 و،لاننای وشرنهم راجت ورین مریم وایش ،درییح

 رییگ لگ هاطمف

13۸7 

 زرکم هب دهننک هعراجم یانتحت دامان طعق اب راداف یدگزن تیفیک اب طبرتم لوامع یررسب پ128۵  ۵۵9

 13۸7الس-رانهرتهش یشخبوانت عامج

 13۸7 رییخ دونریف این یانراهف تمرحم ورصنم ،یکلم

 یاندرم یوزشآم زرکم در ادراری اهگتدس گنس هب التاب اب طبرتم یذایغ اداتع یررسب پ12۷9  ۵6۰

 ۸7-13۸۶ ،رانهت ژادنیماشه دیهش

 ،انیاچخ سیآل انوریپاهش سیگرنف هاطمف ،رازییش

 راد اریوشه اتیاهآن

13۸۸ 

 نمجان هب دهننک هعراجم هیلک دونیپ ارانمیب یدگزن تیفیک اب یداروی مرژی از تیعبت اطبارت پ1281  ۵61

 13۸۶-13۸7 الس ،رانهت وییلک ارانمیب از تایمح

 ،دانمه یانبعش

 مریم

 13۸۸ یرآبکش هابرب اهیلع دمحم هژال



 در آن اب طبرتم لوامع و ررونک روقع دونیپ لمع از دعب ارانمیب یدگزن تیفیک یررسب پ1282  ۵62

 13۸7الس در رانهت یکزشپ وملع اهگشدان بختنم یاندرم یوزشآم زراکم هب نیعراجم

 13۸۸ دریفص یقت دمحم اللج رفعج زتع ارض د،جام یبن

 در ریتسب یتابدی ایپ مزخ دارای ارانمیب یدگزن تیفیک اب طبرتم لوامع یررسب پ128۴  ۵63

 وزشآم و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان بختنم ایهانتارسمیب

 13۸7رانهت رهش یکزشپ

 تمعذون رماک ابزی رییصن ابریف داود ،یولرس

 یانرمک

13۸۸ 

 ارانمیب در ودخ از تبراقم دیارآمودکخ رب تمالس اءقارت ایهژیراتتاس وزشآم ریاثت یررسب پ1286  ۵6۴

 وملع اهگشدان هب هتسواب ،یتعریش رتدک انتارسمیب در وانختاس زغم دونیپ لمع تحت

 13۸7 الس ،رانهت یکزشپ

 ،ینیف زیزیع

 لیاعماس

 13۸۸ انیاچخ سیآل ردف انیورشحلس هیآس

 در اریک طرایش اب آن اطبارت و ارانترسپ یداروی ایطاهخ زارشگ و وعوق یررسب پ128۷  ۵6۵

 ۸۸-13۸7 الس -رانای یکزشپ وملع اهگشدان ایه انتارسمیب

 13۸۸ روییپ دیمح یالیوج هودابس هاطمف ،یایابب یاجح

 دادرخ اب آن اطبارت و انکزشپ اب ارانترسپ ای هرفح لامعت ارهب در ارانترسپ اهدگدی یررسب پ1288  ۵66

 وملع اهگشدان هب هتسواب بختنم ایه انتارسمیب در ریتسب ارانمیب در ینمای ایه صاخش

 13۸7 الس رانای یکزشپ

 اط،یخ درییح

 رنتسن

 13۸۸ یوالیج هودابس رورسم تدخ ادری

 ریتسب اردوکیم وستارکفان ارانمیب بلق تالمس تیعوض ایارهیعم رب وزشآم ریاثت یررسب پ1289  ۵6۷

 یتشهب دیهش و رانای یکزشپ وملع ایه اهگشدان هب هتسواب بختنم ایه انتارسمیب در

 ۸۸-13۸7 الس

 ،ردیکده یانق

 هاطمف

 13۸۸ یجنگ رهطاه اهیلع دمحم هژال

 ایه انتارسمیب در اریترسپ ایه تبراقم از تایضر اب شخب ریبره کبس اطبارت یررسب پ129۵  ۵68

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان یوزشآم

 یلقاش ورهصنم روییپ دیمح همظیع ،ادریهب

 یانراهف

13۸۸ 

 رستاس و یتبراقم ارب ارشف ،یوممع تالمس رب ای اورهشم یوزشآم هامرنب ریاثت یررسب پ1298  ۵69

 رمزایآل نمجان هب دهننک هعراجم رمزایآل هب التبم دنمالس از  دهننک تبراقم انزن دهش درک

 13۸7الس ،رانای

 هیراض ،ینیسح

 اداتسال

 13۸۹ داس ینب رینم اهم یانتاسب دهریف

 در هولل ردنک ارجخ از یاشن کوژیولزییف ایه صاخش و درد دتش رب اریشف طب یررسب پ13۰1  ۵۷۰

 یوزشآم زراکم ژهوی ایه تبراقم شخب در ازب بلق یراحج ارانمیب در ،دریص هسفق اژن

 13۸۸الس رانهت یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ،رانهت یتعریش یاندرم

 تمه ،ادیآب نومم

 هلال

 13۸۹ دریفص یقت دمحم یانتاسب دهریف



 زرکم در ریتسب ارانمیب در یگتوخس انمسانپ ضویعت درد رب کف ازیسآرام ریاثت یررسب پ13۰۴  ۵۷1

 13۸۸الس ریطهم دیهش یاندرم یوزشآم

 ار،خف دیمحم

 همیهف

 13۸۹ ولاننای وشرنهم یعیرف روغف

 تحت ارانمیب دینمتیارض و طراباض رب ارانترسپ اطیبارت ایهارتهم وزشآم ریاثت یررسب پ13۰۵  ۵۷2

 13۸۸الس ر،روزگیف یاندرم یتداشهب زرکم در یراحج لمع

 یلقاش ورهصنم ردادهم دان بنزی ،یرکت ادقص

 یانراهف

13۸۹ 

 ینیالب وزشآم طیحم ظارتان وردم و ودوجم تیعوض از اریترسپ انویجشدان درک یررسب پ13۰۷  ۵۷3

 13۸۸ الس ،رانای یکزشپ وملع اهگشدان در

 13۸۹ یرآبکش هابرب ردادهم دان دیوح ور،پ اکپ

 از اریترسپ ددیج انگتوخآم شدان ظارتان وردم و ودوجم ای هرفح یگتسایش هسایقم پ13۰8  ۵۷۴

 13۸۸الس ،رانای یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم یوزشآم زراکم ارانترسرپس و انآن اهدگدی

 زاده لیاعماس

 هاطمف ،یابوقن

 یلقاش ورهصنم روییپ دیمح

 یانراهف

13۸۹ 

 وزادانن رییگ وزن و وزادن-ادرم لامع،تادرانم شنت رب ازیس دنمانوت هامرنب ریاثت یررسب پ13۰9  ۵۷۵

 وملع اهگشدان یاندرم یوزشآم زراکم وزادانن ژهوی ایهتبراقم شخب در ریتسب ارسن

 13۸۸ الس رانای یکزشپ

 13۸۹ یاطمف دیس همیعن ژادن مریب یلیل نریسن ،وشرنهم

 انودکک ادرانم در دیام اب دیارآمودکخ و وینعم تالمس ،یاعمتاج تایمح اطبارت یررسب پ131۰  ۵۷6

 13۸۸ الس -رانهت رغاص یلع رتضح یاندرم یوزشآم زرکم در یموسل هب التبم

 13۸۹ هروزب رحف یانتاسب دهریف هیمس ،یاحیس

 اریترسپ یاسنارشک انویجشدان در تیاطعق و تیالقخ ،هلئسم لح ایه ارتهم هسایقم پ1311  ۵۷۷

 13۸۸الس رانای یکزشپ وملع اهگشدان ارمهچ ات اول الس

 13۸۹ ژادن مریب یلیل یاطمف دیس همیعن بنزی ،ادیرآبیشم

 13۹۲ پرویزی، سرور رحمتی، مریم سلطان نژاد، ندا بررسی تاثیر آموزش پدران برای حمایت از مادران بر خودکارآمادی شیردهی پ1321  ۵۷8

بخش اورژانس از دیدگاه پرستار،  بررسی عوامل مستعد کننده بروز خشونت علیه پرستار در پ132۷  ۵۷9

 بیمار و همراه

 13۹۲ میترا ذولفقاری محمدعلی چراغی ساناز جوانمردی

 انتارسمیب در وزادانن ژهوی تبراقم ایه شخب در لاغش ارانترسپ ینیالب یگتسایش یررسب پ1313  ۵8۰

 رانهت یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایه

 13۹۲ .انمریف نیاهش اریرالشیم الژی هابرب ،وینده یمق

 انتارسمیب در لاغش ارانترسپ تدمخ رکت هب لایمت و یانازمس وج ای هسایقم یررسب پ131۴  ۵81

الس در رانهت یکزشپ وملع اهگشدان ایه انتارسمیب رایس و یالعت طرح دهننک رااج ایه

13۹۲ 

 هوجن دزادهمحم

 مریم ،یده

یانراهف یلقاش ورهصنم

 یعیرف روغف. 

 13۹۲ یرانحب راصن



 هب التبم انودکک ندیوال در دهش درک یاعمتاج تایمح و یدگزن تیفیک اطبارت یررسب پ1316  ۵82

 رانهت یکزشپ وملع اهگشدان بختنم ایه انتارسمیب هب دهننک هعراجم رطانس

 13۹۲ ریجنخ هقدیص یزارع هجدیخ سرگن ،درینکاس

 در ریتسب وزادانن ندیوال و وزادانن ژهوی ایه تبراقم شخب ارانترسپ اهدگدی یررسب پ1318  ۵83

 وزادن درد تریدیم و درد اب طهراب

 13۹۲ ژادن اظمک روانیوشان یتمرح مریم ریخف ،دریب

 وزادانن در یراپوتتف وارضع و دتم طول رب ریتومرادی رب ینتبم یراپوتتف ریاثت یررسب پ1319  ۵8۴

 وزادانن ایهتبراقم شخب در ریتسب زردی هب التبم

 13۹۲ ابزی ،یبیسم اراس ،دیمحمانج اداتسداالن ،یاطمف

رمت و ارسن وزادن دارای ادرانم یطقنم یگناهمه سح و یدگزن تیفیک ای هسایقم یررسب پ132۰  ۵8۵

 یخاریت یروهگمه: 

 دهیس ور،پ ویوسم

 هیمس

 قح هاطمق دهیس هقدیص ،ریجنخ

 یوئکاس تدوس

13۹۲ 

ای منتخب دانشگاه بررسی درک مادر از نوزاد نارس و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانه پ132۴  ۵86

 علوم پزشکی ایران و تهران

 جان محمدی، سارا غفوری، مرضیه

 نریمان، شاهین

 13۹3 حقانی، حمید

بررسی ارتباط درک پرستاران از استقالل حرفه ای با تنش اخالقی در بخش های مراقبت  پ132۵  ۵8۷

 ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران

منصوره اشقلی  علیهاژاله محمد الهام توکلی

 فراهانی

13۹3 

بررسی ارتباط استفاده مشکل ساز از اینترنت با کیفیت زندگی در بین دانش آموزان  پ1326  ۵88

 شهر تهران 17دبیرستانی پسر منطقه 

مشکوه السادات 

 هدایت

 زهرا راهنورد

 سارا جان محمدی

 13۹3 هادی رنجبر

 13۹3 طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی ثوبیه پورهاجری ت و پا به روش شیاتسو بر درد بیماران سوختگیمقایسه تأثیر ماساژ دست، پا و توام دس پ1328  ۵89

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار از سوء رفتار همسر در زنان باردار مراجعه  پ1329  ۵9۰

در سال  کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان

13۹3 

 13۹3 مهرناز گرانمایه فرشته جهدی مرجان قائمی

بررسی ارتباط استرس شغلی با رعایت احتیاطات استاندارد شیمی درمانی در پرستاران  پ133۰  ۵91

 13۹۲شاغل در بخش های سرطان بیمارستان های شهر تهران 

 13۹3 سرور پرویزی مهناز سیدالشهدایی مینا نژاد ساالریه

یر برنامه آموزشی حمایتی بر فشار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین بیماران تحت تاث پ1331  ۵92

 همودیالیز

 13۹۴ نعیمه سیدفاطمی منصوره اشقلی فراهانی گلنار قانع

 13۹۴ نورالدین محمدی فریبا نصیری زیبا فهیمه برقی شیرازیبررسی ارتباط آگاهی و نگرش پرستاران بخش مراقبت ویژه از مدیریت درد در بیماران  پ1332  ۵93



 بیمارستان های منتخب شهر تهرانمبتال به انفارکتوس میوکارد بستری در 

محمدضیاء توتونچی  نورالدین محمدی مهران مظلومی ی دولتی ایرانهامارستانیبریوی در –بررسی وضعیت ایمنی فرآیند بای پس قلبی پ1333  ۵9۴

 قربانی

13۹۴ 

 تیالعف رب ،دهش زیری هامرنب ارترف هظرین رب ینتبم یانمسج تیالعف وزشآم ریاثت یررسب پ13۴2  ۵9۵

 یاقچ و وزن هافااضب الس 1۲-7 رانتدخ در یانمسج

 13۹۴ یانقح دیمح ریجنخ هقدیص یتمرا رحزه

فاطمه محدث  طاهره نجفی قزلجه حجت اله صدقیان ون بر اضطراب و خستگی پرستاران بخش های مراقبت ویژهبررسی تاثیر روش آرام سازی بنس پ1336  ۵96

 اردبیلی

13۹۵ 

بررسی تاثیر پرستار رابط با اضطراب ناشی از انتقال بیماران از بخش مراقبت های ویژه به بخش  پ13۴۷  ۵9۷

 های عمومی

 13۹۵ آلیس خاچیان دریادخت مسرور حمید جنتی

-ارزیابی مولفه های مرتبط با شهر دوستدار سالمند از دیدگاه سالمندان تهرانی مراجعه پ13۴8  ۵98

 کننده به مرکز بهداشت شمال غرب تهران

 13۹۵ حمید حقانی فریده باستانی پریسا گودرزی

گی بررسی ارتباط نگرش نسبت به ارائه مراقبت های طوالنی مدت با بار مراقبتی در مراقبین خانواد پ13۵۰  ۵99
 1394سالمنندان مبتال به اختالالت روان پزشکی بیمارستان زارع ساری در سال 

 13۹۵ حمید حقانی فریده باستانی آذر رمضانی تویه

مبتال به سدرم  2بررسی تاثر ورزش های کششی بر کیفیت خواب مددجویان مبتال به دیابت نوع  پ13۵1  6۰۰
 پای بی قرار

 13۹۵ طاهره نجفی قزلجه یفاطمه محدث اردبیل سیده زهرا معینی

 13۹۵ حقانی حمید باستانی فریده آزاده خیری بررسی تاثیر رفلکسولوژی )بازتاب درمانی( بر اختالالت خواب درد زنان سالمند تحت جراحی شکم پ13۵2  6۰1

تاثیر ماساژ استروک سطحی پشت بر اضطراب سالمندان زن مبتال به سرطان پستان تحت شیمی  پ13۵3  6۰2
 درمانی

صومه بصیری الله مع

 دشتی

 13۹۵ حقانی حمید باستانی فریده

بر عملکرد پرستاران شاغل  sbarبررسی تاثیر آمزش گزارش دهی نوبت کاری با استفاده از ابزار  پ13۵۴  6۰3

 در بخش های مراقبت ویژه

 13۹۵ حمید حقانی نورالدین محمدی آزاده اینانلو

 1395 طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی سمیرا عبدی چومالو کیفیت خواب و درد بیماران مبتال به سوختگیبررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بیمار بر  پ13۵۷  6۰۴



 1395 هاطمافآغ ،ینیسح رهطاه ،هجزلق یفجن ریبک ،انفده طانلس سازیوریسپ هب التبم ارانمیب یدگزن تیفیک رب یتریدیم ودخ ی هامرنب ریاثت یررسب پ13۵9  6۰۵

 یاندرم یمیش تحت رطانس هب التبم داننمالس در وینعم تالمس اب رگم طراباض اطبارت یررسب پ136۰  6۰6
 1395الس در اننمس روثک یاندرم یوزشآم زرکم در

 1395 دیمح ،یانقح دهریف ،یانتاسب هانتف ود،رنف

 1اطقنم داننمالس ایراهس میقم داننمالس ردیکلمع اللقتاس اب آن اطبارت و وطقس از رست یررسب پ1361  6۰۷
 رانهت 2 و

 1395 دیمح ،یانقح دهریف ،یانتاسب هومصعم ،دینرجیب

 1395 دیمح ،یانقح هقدیص ،ریجنخ هاطمف ،زادیهب یکیانکم هویهت تحت انودکک انده از تبراقم رب ارانترسپ ازیدسنموانت هامرنب ریاثت یررسب پ1362  6۰8

 اب طبرتم یدگزن تیفیک و هلوزیکیلگ نیوبلوگمه رب یالنضع دهرونشیپ ازیسآرام ریاثت یررسب پ136۴  6۰9
 2وعن تابدی هب انالیتبم یتالمس

 ،یویکاس تدوس قح رهطاه فهجزلق یفجن مریم ،یداننهک
 ،کرشیب. هاطمف دهیس

 روزهب

1395 

 یوزشآم یاندرم زراکم در یانازمس دهعت و گنرهف اب آن اطبارت و ارانترسپ ای هرفح ارترف یررسب پ1368  61۰
 1394الدرس رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

 ،یانراهف یلقاش سیآل ،انیاچخ هیرضم ،هطام دیماح
 ورهصنم

1395 

 رطانس هب انالیتبم نیبراقم طراباض و یتبراقم ارشف رب  ایهلابقم ایهارتهم وزشآم ریاثت یررسب پ1369  611
 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب زراکم هب دهننک هعراجم یاندرمیمیش تحت

 1395 انرجم ،یردانم ازنهم ،یدایهشدالیس رهم ریپ ار،یع

 ارانمیب ایصهنیس هولل ردنک ارجخ از یاشن درد رب یاندرمیقیوسم و یاندرم ارمس وأمت ریأثت یررسب پ13۷۰  612
 یبلق سپصایب یراحج لمع تحت

 و دهریف ،یانتاسب ندیورالن ،دیمحم ادجس ،دیماراحی
 واددجمحم ،یطراح

1395 

 در یتافدری مدیس دارقم و اریترف دصق رب مدیس مک یذایغ مرژی از تیعبت وزشآم ریأثت یررسب پ13۷1  613
 یبلق نزمم یایارسن هب انالیتبم

 1395 دیمح ،یانقح رهطاه ،هجزلق یفجن اظمک ،دزادهونآخ

 اریترسپ انویجشدان یدگزن تیفیک و یوممع تالمس اب یتیصخش ایه یژگوی اطبارت یررسب پ13۷2  61۴
 مق یکزشپ وملع اهگشاند

 1395 انرجم ،یردانم ازنهم ،یدایهشدالیس نیسح دمحم ،یمیکح

 یاتیح مالئع و طراباض رب جارنارنهب و هونابب ،ودوسطوخاس هحرای وامت اقشنتاس ریاثت یررسب پ13۷3  61۵
 ررونک ادح درمنس رانامیب

 1395 رهطاه ،هجزلق یفجن هژال ا،هیلدعمحم هلراه ،یانمرح

 رب االب رس و تشپ هب دهیوابخ تیعوض اب االربس و ولهپ هب دهیوابخ تیعوض در هذیغت ریاثت هسایقم پ13۷۴  616
 ارسن وزادانن در یانریش ونخ ونیاسژنیساک اعباش و بلق انربض

 ،یانقح. نیسح ،یلیدل یلیل ژاد،ن مریب نیازنن د،اهج یمظیع
 دیمح

1395 

 1395 ازنهم ،یدایهشدالیس سیآل ،انیاچخ هترشف ،دیمحم اآق ارانمیب یتبراقم ودخ ایارهترف رب ورحم ارمیب و ورحم وادهانخ ردکروی دو اب وزشآم ریاثت هسایقم پ13۷۵  61۷



 یبلق نزمم یایارسن هب التبم

 لمع تحت انزن در النایپاس یسح یب از یاشن ردردس دتش رب اریشف طب ریاثت یررسب پ1338  618

 نزاریس یراحج

 و،ماعآق رزادهش انیاچخ سیآل وردهتده ائم

 یچتاعس ارشیک

1395 

 1395 روییپ دیمح ژادن زرگب ریهم ویوسم اظمدکیس نگل لصفم ضویعت اب انویددجم یدگزن تیفیک رب یتبراقم ودخ وزشآم ریاثت یررسب پ1339  619

 یدگزن تیفیک رب ردهشف وحل و یقیفلت ردکروی اب یتریدیم ودخ وزشآم ریاثت هسایقم پ13۴۰  62۰

 یبلق نزمم یایارسن هب انالیتبم

 یلقاش ورهصنم هجزلق یفجن رهطاه یسابا عرضیلع

 یانراهف

13۹۵ 

 در دریص هسفق اژدرن هولل روجخ از یاشن درد رب یاندرم ارمس و اریشف طب ریاثت هسایقم پ13۴1  621

 داننمالس

 13۹۵ یچتاعس ارشیک یانتاسب دهریف زاده یاجحهنیکس

 نمجان ایداردهانتاس اب رانای در ونخ ردشگ وژیولنکت تیعوض ای هسایقم یررسب پ13۴6  622

 اکریآم ونخ ردشگ وژیولنکت

 13۹۵ یچونوتت اءیدضمحم دیمحم ندیورالن راوانر فیام

ی تاثیر آموزش مبتنی بر پیامد بر عملکرد پرستاران در حفظ وضعیت نیمه نشسته در بررس پ138۰  623

 بیماران تحت تهویه مکانیکی

 13۹۵ - نورالدین محمدی زهرا طاهرزاده

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش انفرادی و گروهی خودمدیریتی بر کیفیت زندگی مرتبط با  پ1381  62۴

 من انسدادی ریویسالمت بیماران مبتال به بیماری مز

 13۹۵ فریدون خواجعلی فروغ رفیعی فرشاد حیدری بنی

بررسی رعایت حقوق بیمار  عوامل سازمانی تسهیل کننده و بازدارنده موثر بر آن از دیدگاه  پ1382  62۵

دانشگاه علوم  پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی وابسته به

 پزشکی ایران

سیده معصومه 

 موسوی

منصوره اشقلی  نورالدی محمدی

 فراهانی

13۹۵ 

بررسی تاثیر آموزش استفاده از اینترنت به روش بحث گروهی بر پرخاشگری در نوجوانان  پ1383  626

 دارای اعتیاد به اینترنت

 13۹۵ - سرور پرویزی حدیث نظری

 13۹۵ دریادخت مسرور فروغ رفیعی حمیده عظیمی ۲ال به دیابت نوع مقایسه تاثیر ورزش تای چی و پیاده روی بر قندخون ناشتای افراد مبت پ138۴  62۷

بررسی ارتباط مشکالت عضالنی اسکلتی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران بخش های  پ138۵  628

 مراقبت ویژه

 13۹۵ آلیس خاچیان ژاله محمدعلیها مهناز سرابی

 13۹۵ مهناز شوقی لیلی بریم نژاد عاطفه موسوی کانتاثیر بازی هدایت شده بر شدت درد پانسمان سوختگی کود پ1386  629



بررسی ارتباط تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله ای و کمک خواهی در افراد مبتال به  پ138۷  63۰

 13۹۴نارسایی مزمن قلبی در مرکز آموزشی درمانی امام علی )ع( شهر کرمانشاه در سال 

 13۹۵ مصطفی بهره مند نعیمه سیدفاطمی الهام زینلی

بررسی آگاهی از بیماری آلزایمر و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شناختی در مراجعین  پ1388  631

 13۹۴سراهای محله ی شهرداری تهران سال 

 13۹۵ مرحمت فراهانی نیا عزت جعفرجالل منصوره سجادی

 13۹۶ طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی فریبا عبدالهی ۲بت نوع بررسی تاثیر رایحه درمانی با عصاره بهارنارنج بر کیفیت خواب مبتالیان به دیا پ1389  632

بررسی ارتباط طول مدت گرم کردن مجدد با گازهای خون شریانی در بیماران تحت  پ139۰  633

 جراحی بای پس عروق کرونر

محمدضیاء توتوچی  حمید حقانی سودابه رفیعی

 قربانی

13۹۶ 

ش خود مراقبتی بر سالمت روان و عزت نفس بیماران بررسی تاثیر اجرای برنامه آموز پ1391  63۴

 دیابت نوع دو

 13۹۶ - فریبا نصیری زیبا مهناز شعبانی

 13۹۶ دریادخت مسرور ژاله محمدعلیها فاطمه اسداللهی بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بر شدت خارش اورمیک بیماران حین همودیالیز پ1392  63۵

بر  debriefingی ریوی مبتنی بر تحلیل گزارش فعالیت بررسسی تاثیر آموزش احیای قلب پ1393  636

 دانش و عملکرد پرستاران

 13۹۶ - حمید پیروی منصور محسن آبادی

درجه بر بروز پنومونی وابسته به ونتیالتور در بیماران  ۴۵و  3۰مقایسه تاثیر شیب تخت  پ139۴  63۷

 بستری در بخش مراقبت های ویژه

 -مرادی مقدم امید طاهره نجفی قزلجه لیال کلهر

 نیاکان الهیجیمحمد 

13۹۶ 

بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی با عضویت در شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه  پ139۵  638

 بر درک انگ وابسته به دیابت نوع یک در نوجوانان دختر مبتال

 13۹۶ مهری دوستی ایرانی سرور پرویزی مریم پور یعقوب

مصنوعی با خود مدیریتی دیابت در نوجوانان مبتال به دیابت نوع یک بررسی ارتباط هوش  پ1396  639

 13۹۵مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران، سال 

 13۹۶ نعیمه سیدفاطمی سرور پرویزی مژده رحمانیان

مقایسه تاثیر آموزش خودمدیریتی با و بدون پیگیری تلفنی و استفاده از شبکه اجتماعی  پ139۷  6۴۰

 اه بر رفتارهای خودمدیریتی مبتالیان به پرفشاری خونمبتنی بر تلفن همر

 13۹۶ مهدی نصراصفهانی طاهره نجفی قزلجه ساناز شریفیان

 


