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۴۸۹¶ 
 انودکک داری هگز نراکم تیعوض یررس ب

 رانهدر ت ینذه دهانم بقع 
 ۱۳۶۴ ا ین یمیرح  هومصعم ا داود گال هاطم، فیچ طورهف

۴۹0¶ 

  شقناز  اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

 انودکک لامکد و ترش ر رویب ازیب

در   ریتسب انتساز دب لبق نی نس

 وزارت  هب ه تسواب  انودکک ایهانت ارسمیب

 ران هت یکزشپ  وزشو آم ان، درمتداشهب

 ۱۳۶۸ دیون ال یانخیالع  مریم هی، رقیمریک

۴۹۱¶ 
  ارهدرب ران هت انزن یاهآگ زانیم یررس ب

 امجا انب اط آنبو ارت مرح هانده رطان س

 انو در آنالئکیانا پ ب تست امجان بیرتو ت

 ۱۳۶۲ ا داود گال انوریپاهش سرگن هجدی، خیمظیع 

۴۹2 ¶ 

 لماز ع  لبق  ایه  یادگر آمیاثت یررس ب

 المد از اع عار بمیود ببهب تیعر وضب

را( در فص هسیک نترداش)ب مکش یراح ج

ر هش یوزش آم بختنم ایهانت ارسمیب

 ران هت

 ۱۳۷۲ اهیم یرح ه میهف یرآبکش هابرب ادات، سزدیی یائذک

۴۹۳¶ 

د  ایقع  نییعو ت یاهآگ زانیم یررس ب

  مظینت ارهدرب اروریب نیندر س انزن

 زان یم  نیاط ببارت نییعو ت وادهانخ

 ایاهت، در روساند آنایقو ع  یاهآگ

 رانهت وب نج بخ تنم

 ۱۳۶۳ هومصعا، مین یمیرح  ا داود گال ذرا ، ع یداع 

۴۹۴¶ 

  روهراد گر افکطرز ف هسایقو م یررس ب

  یاهگشدان ایهروهر گایو س یکزشپ 

 تبسن یالع  التیصحا ت( بیکزشرپ ی)غ 

  یابختانز راکدر م اریترسپ  ه رفح هب

 ران هر تهش

 ۱۳۶۴ ز روی، پ یالمک داحر ماقدبیسادات س همیل، حیایاچکس ینیام
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۴۹5¶ 

در   لاغ ش اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

 ایهانتارسمیب ابصاع  یراحج ایه شخب

 تداشهب وزارت  هب هت سواب رانهت بخ تنم

  شقورد ند م یکزشپ  وزشو آم انو درم

 ارانمیب یوانازتو ب تبراقار در مترسپ 

 دنب یانتحت همیب جلف

 ۱۳۶۷ ملیحه سادات موسوی  اندیونا الدییل نریس، ناروق ب یانملس

۴۹6¶ 

روز ر بب  ندیوال یدنب هیبنر تیاثت یررس ب

  انودکدر ک هرانگاشرخپ   ایارهترف یرخب

  ه درسط میحرو در م هدرسم الس ۷-۱۱

 رانهر تهش یتدول ایه

 ۱۳۶۸ زادهانخ یلع  زادهانخ یلع  هران، تیانجالری وی قت

۴۹۷¶ 

  طه در راب اریترسپ   انیربم ظراتن یررس ب

  وزش از آم انآن البقتر اسر بموث لواما ع ب

و   اریترسپ   ایه  دهکشدر دان ینیالب

ر قتسم  یکزشپ  وملع  ایهاهگشدان یائامم

 ران هدر ت

 ۱۳۶۸ ردف انوریش حلس هی آس یاغ دب هاطمف هاطم، فدینشف

۴۹۸¶ 

و   اریترسپ  راندیم اتصخشم یررس ب

  اهدگاز دی انآن تریدیم وهحن یابارزی 

در  ینیالب اران ترسو پ  اران ترس رپ س

 رانهت یوص صخ ایهانت ارسمیب

 ۱۳۶۳ ه ودیمحم دریتقم ظماع  د یاه، نهانیتب

۴۹۹ ¶ 

ر  ب ینمر ضمتسم وزش ر آمیاثت یررس ب

در   لاغ ش اران ترسپ   یاهآگ زان یم

  اتدامورد اقدر م ژهوی تبراقم ایه شخب

و   یبلق تسای وعوق نیدرح هک اری ترسپ 

رد در  یگ  امجد انایب یس فنت

،  تداشهب وزارت  هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 رانهدر ت یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۶۷ یرآبکش هابرب انریکسع   دهیم ح ه یرض، مانبش

500 ¶ 
 وزان آم شدان یلیصحت ترفشیپ  هسایقم

  شا دانب روزی هانبش یاهگرورشپ 
 ۱۳۵۹ - زاده ابوه مظیع  زیگرانه، میلیائکیم
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ا  ب ها که انتسدب انماز ه یوزان آم

 د ننک یم یدگود زنخ وادهانخ

502 ¶ 
و    یال ع  دارس م  انیربم  یاهآگ  زان یم  یررس ب

ورد  در م  رانهت  اری ترس پ  ای ه  ده کشدان 

 یدرس  زی ری  هامرن و ب  سدریت  روش 
 ۱۳۳۵ الگا داوود  انوریپاهش سیگرنف نوس، سیعی مس

50۳¶ 

 ادرانم ه صخشم اتفص هعطالو م یررس ب

ا  ب هسایقدر م وزن مو ک ارسن وزادان ن

در   دهد شولتم یعیطب وزادان ن ادرانم

و   ان، درمتداشهب وزارت  ایهانت ارسمیب

 یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۶۷ ا ین یمیرح  هومصعم اداود گال سآراک  ر سور، افپ  یائرض 

50۴¶ 
  یردگساف وع یش زانیم هسایقمو  یررس ب

 ران یو دب اریترسپ   انیربم نیب یشنواک

 دهشر مهش زن 

 ۱۳۶۷ د جر متدک ی دواچ دساق نیه، میدرائ رصیم

505 ¶ 
ورد در م ادرانم  یاهآگ زانیم یررس ب

ز راکدر م کش رخیش ه یهت حیحطرز ص 

 ران هت وبنج یاندرم یتداشهب

 ۱۳۶۴ انودیمحم هاطمف یمرید کیاهآن وکلمدرالا، برض 

50۸ ¶ 

بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری و  

پرستاران بالینی درباره برنامه آشنا 

سازی به محیط و وظایف کاری و  

یکدیگر در بیمارستانهای مقایسه آن با 

 آموزشی منتخب شهر تهران 

آناهید کریمی حسین آبادی  

 عراقی 
 ۱۳۶۳ شهناز روشن  زهره میر سعیدی

50۹ ¶ 
ورد ا در مهمانخ یاهآگ زانیم یررس ب

ا و  هانتسپ  یائودآزم، خانتسپ  رطان س

 آن امجان

 ۱۳۶۱ انودیبعم هاطمف هودیمحم هوب بحم روزاف یتی، گیتدایه

5۱0¶ 
در  تریدیم  ایهارتهم زانیم یررس ب

  ایهانتارسمیب اریترسپ  والن ئسم

 رصع   اریک توبدر ن رانهت دهش ابخ تان

 ۱۳۶۱ اوهک تدخریپ  دییعرسیم رهزه ر ینم اهد، ماس ینب
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5۱۱¶ 
وزاد در ادر و نم  نیب یدنب اسمت یررس ب

در   انمد از زایعب اول تاع س

 ران هت بختنم ایهانت ارسمیب

 ۱۳۶۳ یآزرم  ژهینم یقیتا ع مه الیام(، تیانرگ)گ ارابب

5۱2¶ 

 ایهماز زخ تبراقم تیفیک یررس ب

  ایه شخدر ب اران ترسط پ وست هک یراح ج

 انهفاص یابختان ایهانتارسمیب یراح ج

 ود ش یم هارائ 

 ۱۳۶۵ ا ین یمیرح  هومصعم تدخریپ  اوهک ره، زهیرکهش دهروزنف

5۱۳¶ 
  ای هانتارسمیدر ب لاغش صصختم انکزشظر پن یررسب

از  انآن یاه آگ زانیو م اریترسپ هرفورد حدر م رانهت

 ینیالب اران ترسپ فوظای 
 ۱۳۶۴ انوریپاهش سیگرنف هودیمحم هوب بحم یطفص، میانخ یلع 

5۱۴¶ 

  رای ب ارداریب دوران ایه تبراقم یابارزی 

  اهم ه س  دوران درطی هلامح تسخن انزن

  ب ختنم ایهانتارسمیدر ب ارداریب اول

 ران هت

 ۱۳۶۱ یآزرم  ژهینم گ آژن ژهینم ن ینبال ، امریکم

5۱5¶ 

 ارانم یو ب لاغ ش ارانترسپ  ظراتن یررس ب

  یتدول  بختنم ایهانتارسمیدر ب ری تسب

دود و  حم اتالقم  اتاع ورد سدرم ران هت

 ظراتن هسایقآزاد و م اتالقم  اتاع س

 دهش هارائ 

 ۱۳۶۲ ناز روشن هش ورپ  هلدالبع  تمش ح نیه، میانتردسراد کم

5۱6¶ 
 هعامج بختنار مشاق رشگن یررس ب

 رانهدر ت اریترسپ  هرفح هب ت بسن
 ۱۳۶۵ انودیبعم هاطمف انوریپاهش سیگرنف دهری، فنروتف

5۱۷¶ 

 انویج شدان لیصحت  رکت للع   یررس ب

  یالع  دارسم اریترسپ  یاردانر کتدخ

  تایغل  ۱۳۶۱ الازس  ران هت

 ۱۳۶۳ورری هش

 ۱۳۶۵ استاد آمار پرویز کمالی  اریسگزی مریم رههچل، گوزی زن

5۱۸¶ 
  وزادان ن هب هک یادرانم ه صخشم اتفص

  یادراند و منده یم انتسر پ یش شوی خ
 ۱۳۶۳ اوهک تدخریپ  هودیمحم هوب بحم از نه، شسمورش پ 
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  یمن انتسر پ یش شویخ وزادان ن هب هک

 د نده

5۱۹¶ 

اء ضو اع  انویجشدان ظراتن یررس ب

 اریترسپ  یالع  دارسم یوزش آم تئیه

  یربم کی اتیوص صورد خدر م ران هت

 د ار آمک ینیالب

 ۱۳۶۴ ا داود گال انودیبعم هاطمف رخل، گدیمحم

520 ¶ 

  ایه تونفع   دهنناد کجای لوامع   یررس ب

و   انمزای ایهشخبدر  یانت ارسمیب

 زیرکم ون یزاس یلریت اس تمسق

 ران هت  داریهب رق ش هطقنم ایهاهگش زای

 ۱۳۶۵ یلضاف کلم نیسار حاد امت اس اریسگزی مریم هومصع، میحاصن

52۱¶ 

 ده ش  هارائ   یاندرم  یتداش ه ب  اتدم خ  یررس ب

 یتداش هز براک در م  اری ترسادر پط  کوس ت

  انتاس   داری هب  وزارت  بختنم  یان درم

 ران هدرت

 ۱۳۶۴ ا  داود گار  الاد آمت اس ا ین یمیرح  هومصعم را، زهزاده بیبح یاجح

522 ¶ 

  " اران ترسرپ س "  تریدیم زانیم یررس ب

 بختنم ایه انتارسمیب ایه شخب

  ران هت انترسهش هانارگهچ اطقنم

 تیفیک رروی ب ر آنیاث( و تداریه)ب

 ارغف اران ترسپ  اریترسپ   ایه تبراقم

  انمه ایهشخدرب لاغ ش لیصحت ال

 انت ارسمیب

 ۱۳۶۴ یاسپر ساصن ادیروآبه هقی فش ژهینو، مجلابق

52۳ ¶ 

 ینیالب ایهتیالعف واعان نییعو ت یررس ب

ر ب اریترسپ  سانسیل انوی جشدان هک

 اربجت واننعود بخ ردیف درک بس ح

 د ننکیداد مملآور ق یدگینت ینیالب

 ۱۳۶۲ فاطمه معبودیان  انوریپاهش سیگرنف مری، میانخیالع 

52۴¶ 
 اریترسپ  راندیم  یاهآگ زانیم یررس ب

ا  ب اط آنبو ارت  تریدیم ول ورد اصدر م

 وهحاز ن اران ترسرپ س تایرض زان یم

 ۱۳۶۴ یمرید کیاهآن انوریپاهش سیگرنف ازنه، شودیرهف
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  یوزش آم ایهانتارسمیا در بهآن تریدیم

 ران هت

525 ¶ 

  هال بتبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررس ب

د و نق اریمیورد بد در منق اریمیب

 ایهانت ارسمیود در باز خ تبراقم ول اص

 ران هت یوصص خ

 ۱۳۶۴ انوریپاهش سیگرنف انودیبعم هاطمف ال ، ژیدییعد سابع 

526 ¶ 
  الس وزان آم شدان یاهآگ زانیم یررس ب

 انترسهش یربجت وملع  هترش  ارمهچ

 اریترسپ   هرفح ارهدرب ترش 

 ۱۳۶۵ یالمز کرویپ  داحرماقد بیس اداتس ر الینم هاطم، فه میچ یاللج

52۷ ¶ 

  ژهوی ایهتبراقم ایهشخط بیحم هعطالم

 وعظر نازن -  ران هت  یتدول ایهانت ارسمیب

ود وجم طییحم ایهرکحم زانیو م

 اهدرآن

 ۱۳۶۳ انوریپاهش سیگرنف انودیبعم هاطمف ال ه، شروان ن روش

52۸ ¶ 
 مظینت  ای هکینیلک  ای هتیالعف  یررس ب

در   ارداری از ب  ری یوگلج  هنیدر زم  واده انخ 

 ران هت  بختنم  واده انخ  مظینت  ای هکینیلک
 ۱۳۶۴ ا داود گال  ا ین یمیرح  هومصعم ورا ل، فیدوسق

52۹ ¶ 

  ارهدرب اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

ا  ب اط آن بو ارت انمد از زایعب ایه تبراقم

  دوره نای اصخ اریترسپ  ایهتبراقم وعن

  اران ترسپ  نیمط هوست هک

 ران هت بختنم  یتدول ایهانتارس میدرب

 ودشیم هارائ 

 ۱۳۶۳ اوهک تدخریپ  هودیمحم هوب بحم هاطم، فیمیزع 

5۳0¶ 

 هب  تدمخ نیح وزش ر آمیاثت یررس ب

ر ب تونفع  رلتنورد کدر م اران ترسپ 

در   تونفع  رلتنک نوازیم تایرع 

از  یکدری یراحج فلتخم ایه شخب

 بختنم  یتدول  یوممع  ایهانت ارسمیب

 ران هت

 ۱۳۶۳ دییعرسیم رهزه دریتقم ظماع  تدخه، م یلیلس
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5۳۱¶ 

 تیعوضر ب  هذیغت وزش رآمیاثت یررس ب

ا  ب اندرم تحت ارانمیب تالمس

 یتدول ایهانتارسمیز در بیالودیمه

 رانهت بخ تنم

 ۱۳۶۳ انوریپاهش  سیگرنف انودیبعم  هاطمف هومصع، مودی بهب

5۳2 ¶ 

  ارغف اران ترسپ   ینیالب ایهتیالعف  یررس ب

ز  رکم کاز ی هیسانس یل لیصحت ال

  رح ا شب آن هسایقو م اریترسپ  یوزش آم

 ز رکم انمدر ه دهش نییعت فوظای

 ۱۳۶۱ هودیمحم هوب بحم ناز روشن هش هجدیژاد، خن  یران ای

5۳۳¶ 

در   لاغ ش اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

و   یتدول ایهانتارسمیب الاطف ایه شخب

  ایز داروهویجت ول ، از اصرانهت یوزش آم

 ا ه  شخب در آن ج رای

 ۱۳۶۵ انوریپاهش  سیگرنف انودیبعم هاطمف را، زهتج ح

5۳۴¶ 

و   ارانترسپ   نیاط ببارت تیاهم یررس ب

  دهنشک اریمیب هال بتبم الاطف ندیوال

  الاطف ایهشخدر ب ری تسب

 ران هت یوزشو آم  یتدول ایهانت ارسمیب

 ۱۳۶۴ انوریپاهش  سیگرنف یمرید کیاهآن نروید، پ اونآری

5۳5¶ 
 هصخشم اتفص یابو ارزی هعطالم

 ایهوناناز ک یکار در یکزهب انوانوج ن

 ران هت تیربو ت الح اص

 ۱۳۶۱ یآزرم  ژهینم ورپ  هلدالبع  تمش ح تدخری، فانرزی بریف

5۳6¶ 

و   یوماتزی یاپ داد عت نییعو ت یررس ب

 دماز ع  یاشن هنریپ   ایهیارگپ  زان یم

 یزائ  تخس اندر زن  یوماتزی یاپ  امجان

  ایهانتارسمیب هب انم زای تهج هک

 د ان ردهک هعراجم ران هت یتدول بخ تنم

 ۱۳۶۱ یاضق  ماسق دییعرسیم رهزه مخ، افیاجن

5۳۷¶ 
ط یحم  یزگیاکو پ   ینمای تیعوض یررس ب

 ران هت رق ش بختنم دارسدر م
 ۱۳۶۴ انودیبعم هاطمف اوهک تدخریپ  هاطم، فشنمران ای
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5۳۸¶ 
د از عب ایهتونفع   وعو ن زانیم یررس ب

از   یکدر ی ادراندر م انم زای

 ران هت  یتدول ایهانت ارسمیب

 ۱۳۶۲ اوهک تدخریپ  هودیمحم هوب بحم زت، ع یطوس انیلیعم اس

5۳۹ ¶ 
و   اری ترسپ  هرفح ابختان زهیگان یررس ب

  اران ترسپ  یلغش تایرض زان یم نییعت

 ران هت یوزشآم ایهانتارسمیدر ب لاغ ش

 ۱۳۶۳ انودیبعم هاطمف دییعرسیم رهزه تدخ نریس، نیوانت اس

5۴0¶ 

ر ب  تدمخ نیح وزش ر آمیاثت یررس ب

  لاغ ش  ارانیهب ینیالب ایهتبراقم ت یفیک

 ق، ازطریرانهت ایهانتارسمیاز ب یکی

از   روهگ  نار ایاز ک اران ترسرپ ، سیابارزی 

 اران یهب

 ۱۳۶۳ انودیبعم هاطمف یوتاله رام تاح  ز یگان ، روحری یام

5۴۱¶ 

  یروان ایازهیندنش رآوردهب زانیم یررس ب

  یلق  هلضع  وستارکفان هال بتبم اران میب

 بلق ژهوی ایهتبراقم شخدر ب

 ۱۳۵۹ - زاده ابوه مظیع  همل، سیف واص

5۴2¶ 

 تداشهب وزشآم ایه  هامرنب یابارزی 

 رورشپ  وص صدرخ ادرانم رای ود بوجم

 اناسنارشک قازطری انودکک حیح ص

 یتداشهزبراکدرم تداشهب وزش آم

 رانهت داریهب وزارت  یاندرم

 ۱۳۶۴ انودیبعم هاطمف ا ین یمیرح  هومصعم سرگ، نندیال رفش

5۴۳¶ 

  هال بتبم  ارانمیب  یاهآگ  زان یم  یررس ب

در    ری تسب  هری  نزم م  دادی س ان  اری میب

در    رانهت  یتدول  یوم مع  ای ه  انتارس میب

 هانود در خ از خ  تبراق ورد م م

 ۱۳۶۳ ی مرید کیاهآن انودیبعم هاطمف ههی، وجیائقارت 

5۴۴¶ 

در   ری تسب ارانمیب ظراتن یررس ب

ورد  درم ران هت  یتدول ایهانت ارسمیب

  یص خش ایضو ف یانسرو انملق هب ماجهت

 انآن

 ۱۳۶۴ انوریپاهش سیگرنف انودیبعم هاطمف د یاه، نانیروان یش
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5۴5¶ 

در   ری تسب ارانمیب تایرض زانیم یررس ب

  ایهانتارسمیب یراحو ج  یلداخ ایه شخب

  اتدماز خ ران هت بختنم یتدول

 ا هانتارسمیب  ندر ای دهش هارائ اری ترسپ 

 ۱۳۶۵ یمریکد  یاهآن انوریپاهش سیگرنف هاب، رباری فص

 ۱۳۵۷ - دییجم سیگرنف ا م، هریامع  یعیوزاد طباز ن اری ترسپ  ¶5۴6

  -  ره، زهیعی فش آن اریترسو پ  انتسپ  رطان س ¶5۴۷

 ۱۳۵۷ - د نرومود بعسم دهری، فیبیب ح یماالست ¶5۴۸

5۴۹¶ 
د  از دی اریترسپ   التکشم یررس ب

 رانهت ایهانتارسمیب اران ترسپ 
 ۱۳۵۹ - وردی الج رمح، مری یشمال دیماح 

 ۱۳۵۷ - اریس وانخ اوشیس ا ری، ثانرادس  آن اریترسو پ  وتالف وژی رال تت ¶ 550

552 ¶ 
  اری ترسپ  انیربم  یاهآگ زانیم یررس ب

  "  اریترسد پ نرایف  " ومهفاز م لاغ ش

 ران هت اریترسپ   یالع  وزش ز آمرکدرم

 ا م، هیاشوبس
ر  اقد بمحد میس اداتر سینم

 داحم
 ۱۳۶۵ یالمز کرویپ 

55۳¶ 
  هک یایه وادهانخ ه صخشم  اتفص یررس ب

 ران هد در تدارن ینذه  دهانم  بقد ع رزنف
 ۱۳۶۶ ودرهور فشدان وش داری ریفز ص یوئل ازنه، بیانراهف ینیهرمف

55۴¶ 
 ارانمیب ازیزا سجم ایهروش یررس ب

ر  یو غ  یوزش آم ایهانتارسمیدر ب یونفع 

 رانهت یتدول یوزش آم

 ۱۳۶۵ اداود گال سآراک  انوریپاهش سیگرنف ریب، کیه روزب

555 ¶ 

  شخب اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

ر یا شب  هذیغت وزش آم تیماز اه انم زای

، تداشهب وزارت  ایهانتارسمیادر در بم

 رانهت یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۶۶ هنامخ یاغ دب هاطمف کروشیادآور نی وره صنم هاب، ربیر آبکش

556¶ 
در   لاغ ش ارانترسپ  رشگن هعطالم

در   ران هت بختنم  یوزش آم ایهانت ارسمیب

 ردشدر گ تف یشورد م

 ۱۳۶۴ انوریپاهش سیگرنف ا داود گال هنیلا، ع ین ژوزف

55۷ ¶ 
و  وزشآم نیود بوجم عوانم یررس ب

 تئیاء هضاع  اهدگاز دی اریترسپ  اتدمخ
 ۱۳۶۵ یالمز کرویپ  هنامخ یاغ دب هاطمف وشه، محالص
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و   اریترسپ  یالع  دارسدر م یوزش آم

ا و  هانتارسمیدر ب اریترسپ  اتدمادر خک

 وزارت عابت اریترسپ  وزش ز آمراکم

در   یکزشپ  وزشو آم ان، درمتداشهب

 ران هت

55۸ ¶ 
اردار در  ب ادرانم  یاهآگ زانیم یررس ب

 ار در دوران گیس دنیشک طرات ورد خم

 یگلامح

 ۱۳۶۰ ت رشس ونایمه دیریف ارهتس رخاه، مه عمل

55۹ ¶ 

 نیود بوجم  اطیبارت ایهروش یررس ب

ا  هش خب اران ترسرپ و س اریترسپ  راندیم

 نور ازای زبم ارانترسرپ س یابو ارزی

 ایهانتارسمیدر ب  اطیبارت ایه روش

 رانهت بخ تنم

 ۱۳۶۲ اعظم مقتدری دییعرسیم رهزه هقدی، صنرهبم انیماسق

560¶ 
  ایه  صاخاز ش یرخب هسایقو م یررس ب

  اران ترسپ   نیدر ب یکوژیولیو ب یاع متاج 

 رانیو دب

 ۱۳۶۱ پرویز کمالی  ودرهور فشدان وش داری نیه، شیانراهف

56۱¶ 
 نو س وغلب روعش نس هسایقمو  یررس ب

  -ینارم - انملسم اندر زن یگسائی روعش

 رانهت یتشزرت -وری آش

 ۱۳۶۱ محمدتقی زاهدی  ودرهور فشدان وش داری از نل، گشخبانهج

562 ¶ 
  هب دهش ه ارائ یشخبوانت اتدمخ یررس ب

ار و ک وللعظر ماز ن یمس ج نیوللعم

 رانهدر ت یاندرم

 ۱۳۶۰ - راد م یمیرح دیهد ممحم روغ، فیکوته ریژبه

56۳¶ 
  الر ستدخ وزان آم شدان یاهآگ یررس ب

 اریترسپ  هرفورد حدر م انترسیر دبآخ 
 ۱۳۶۱ اقدس دواچی  ودرهور فشدان وش داری تدخ نیهژاد، من ین روش

56۴¶ 

  یاع مت اج اتیوصصاز خ یرخب یررس ب

د و  نشکیار مگیس ه کیارانترسپ  یروان

 د نش کیمن

 ۱۳۵۸ - طیحد مماح  بن، زیینیس ح
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565¶ 
ر  س)پ  وزان آم شدان یاهآگ زانیم یررس ب

 وبنج ایهانتسر دبآخ الر( ستو دخ

 ردیف تداشهورد بدر م ران هر تهش

 ۱۳۶۶ اندیونا الدییل ریهم دهن رخف اجت کل، میقیقدحیب کشم

566¶ 
و ضع  نیوللعم یردگساف زانیم یررس ب

 ران هت نیوللعم هعامج
 ۱۳۶۶ ور رپ فعد جیشهم انوریپاهش سیگرنف دهای، هودی محم

56۷¶ 

 اتجارنک رانارگک  یاهآگ زانیم یررس ب

 رانهت ازیس انمیو س ازیس هش یش

 ایه، راه  لس اریمیب تیاهم ازهدرب

  آن  رییگشیو پ رلتنو ک زودرس صیخ شت

 انآن هک  یاتداماق نییعو ت هعامدر ج

 لس اریمیب زود رس صیخشت ت هج

 د نده یم امجان

 ۱۳۶۷ ا ین یمیرح  هومصعم اوهک تدخریپ  ذرا، ع یائابرزا بیم

56۸¶ 

  یروان ارانمیب ران سمه رشگن یررس ب

  ایهانتارسمیدر ب یروان اریمیورد بدر م

 ان، درمتداشهب وزارت  هب هتسواب یروان

 رانهدر ت یکزشپ  وزش و آم

 ۱۳۶۷ ا داود گال سآراک  ریفز ص یوئل ره، طاهیالنیگ  اهگشیپ 

56۹ ¶ 

 ادرانم اهدگازدی هک یلوامع   یررس ب

 هدر ادام تیقوفم دمع   ثاع ب ردهیش

 ۲ا د تولوار از ت رخیش هب  یردهیش

و   یتداشهز براکردد، درمگیم  یگاهم

 ران هر تهش یاندرم

 ۱۳۶۷ اندیونا الدییل اداود گال سآراک  اداتسارالخت، افیاظمک اجح

5۷0 ¶ 

  یاهآگ زانیرمب وزش ر آمیاثت یررس ب

د  ن رآیاز ف ابصاع  یراحج شخب اران میب

در   یرافوگامم ه لیوسب صیخ شت روش

 وملع   اهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 رانهر تهدر ش عواق یکزشپ 

 ۱۳۶۷ ی خایشم  دهریف یرابکش هابرب تادخ، دری ری رور رودسسم

5۷۱¶ 
از  انوایناشن یاع متاج التکشم یررس ب

 ران هر تهدر ش انآن اهدگدی
 ۱۳۶۷ یاغ دب هاطمف ردف انوریش حلس هی آس ا م، هیاطمف
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5۷2 ¶ 

و   یو روان یمسج تیعوض یررس ب

در  ذامج هال بتبم ارانمیب یاع متاج 

ر هش  یتوسپ   ایهاریمیا بب ارزهبز مرکم

 دهشم

 ۱۳۶۷ یخایشم  دهریف ردف انوریش حلس هی آس را، زهدمقم یامام

5۷۳¶ 

  هرفح رکر تر بوثم لوامع   یررس ب

در   هک  یارانترسپ  اهدگاز دی اری ترسپ 

  رکت هب ران هر در تیاخ الس ده طی

 د ان دهورزی ادرتبم اریترسپ  ه رفح

 ۱۳۶۵ انودیبعم هاطمف انوریپاهش سیگرنف دهری، فیطقنم

5۷۴¶ 

در   لاغ ش اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

  هب ه تسواب  یتدول ایهانت ارسمیب

  ران هدر ت عواق یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 وارض، ع  ون خ ایه رآوردهورد فدر م

از  اریترسپ  ایهتبراقو م ون خ القتان

 ونخ دهننک  تافار دریمیب

 ۱۳۶۷ وی وسم اداتسال ه حیلم یانخیالع  مریم انس، رخیهلال تمعن

5۷5 ¶ 
 ارانمیب اهدگازدی هک یلوامع   یررس ب

ود  ع  ثاع راز بیدر ش کیرنزوفی کاس

 ردد گ  یم انشاریمیب

 ۱۳۶۷ یدائد فریف ری فزص یوئل ال ی، لرازی یش یقیق ح

5۷6¶ 

 ایه نیسنکت یاهآگ زانیم یررس ب

 ایه هانشو ن  مالئاز ع  رانهت ساورژان 

 هارائ وهحارد و نوکیم وس تارکفان

 اریمیب نای انالیتبم هب هیاول ایه تبراقم

 ۱۳۶۷ روان  نال روشهش یانخیالع  مریم رم، اکدیارنی فجن

5۷۷¶ 

در   لاغ ش اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

در   ابصاع  یلو داخ  یلداخ ایه شخب

و    زیغم هتکس اریمیب تیاهورد مم

  نای هب انالیتبماز  اریترسپ  وهحن

 وزارت  بختنم ایهانتارسمیدر ب اریمیب

 ران هت یکزشپ  وزشو آم ان، درمتداشهب

 ۱۳۶۷ ا داود گال سآراک  ا ین ژوزف هنیلع  راره، شیفقث
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5۷۸ ¶ 

  هانزخ پآش اننارکک  یاهآگ زانیم یررس ب

  اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب ایه

در  رانهدر ت عواق یکزشپ  وملع   ایه

،  هیه)ت یذائواد غ م تداشهورد بم

 (عوزیو ت داریهگن

 ۱۳۶۷ یرفز ص یوئل اندیونا الدییل ره، طاهدمقرمباک یلع  یاجح

5۷۹ ¶ 

  یاهآگ زانیر مب وزش ر آمیاثت یررس ب

و   یمسیاترم بورد تدر م ادرانم

  یتداشهز براکدر م از آن ری یگشیپ 

 ران هت بختنم یاندرم

 ۱۳۶۷ ا داود گال سآراک  ا ین یمیرح  هومصعم ا م، ههجنپ  شآت

5۸0 ¶ 

،  یوادگان، خردیف اتصخشم یررس ب

 اریترف اداتو ع   یاع مت، اجادیصتاق

د  نق  اریمیب هال بتبم السزرگب اران میب

  تابدی کینیلک هب  دهننک هعراج م

 دهشم انترس هش

 ۱۳۶۷ انوریش حلس هی آس یاغ دب هاطمف هبا، طییرنوزی

5۸۱¶ 
 یتداشهز براکم نی ولئسم رشگن یررس ب

 تیالعا و فه شقن هب ت بسن ران هر تهش

 هعامج تداشهار بترسپ   ایه

 ۱۳۶۶ اوهک تدخریپ  ریهم دهن رخف دهن ش، رخدیمحم

5۸2 ¶ 

 اندگنده هارائ یاهآگ زانیم یررس ب

 هت سواب تداشهز براکم یتداشهب اتدمخ

 وزشو آم انو درم تداشهب وزارت  هب

ا  ب طهدر راب انرمک انتاس یکزشپ 

 ررونک روق ع  ایهاریمیاز ب ری یگشیپ 

 ۱۳۶۷ لیدیا الوندیان ریهم دهن رخف را، زهیلیلج

5۸۳¶ 
  نیب ایداردهانترد اساربک زانیم یررس ب

در   لمع   اطاق  یکزییط فیحم  یللم ال

 رانهت ایهانتارسمیب لمع   ایه اطاق 

 ۱۳۶۷ داحر ماقبد یس اداتس ادیروآبه هقی فش را، زهودی نهب

5۸۴¶ 
 ادیصتو اق یاع متاج التکشم یررس ب

  ه عراجم یلیوفمه هال بتبم  غالب اران میب
 ۱۳۶۷ ، یرابکش هابرب یخایشم  دهریف انژگ، مهالک یائقب



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

 عمتجم ونخ اهگاندرم هب دهننک

 ینیمخ امام یاهگاندرم

5۸5 ¶ 
 لیصحتال ارغف اران ترسپ  رشگن یررس ب

 اری ترسپ ورد روانراز درمیش لاغ ش
 ۱۳۶۷ ور رپ فعد جیشهم ریفز ص یوئل ا ریور، ثپدکق

5۸6¶ 
و   یروان هونارگمیب ایهشرایگ یررس ب

 اد تعم اندر زن  یاع متاج ایهیژگوی یرخب
 ۱۳۶۷ یدواچ دساق اد رجف ن یسد حمحم را، زهاندریی ح

5۸۷ ¶ 
در   شویخ مساز ج ینر ذهویصت یررس ب

ر هدر ش انتسدب نینس اق چ انودکک

 ران هت

 ۱۳۶۷ ری فزص یوئل یفریرشباکرهطاه ری، پ یانساح 

5۸۸ ¶ 

  یاهآگ زانیر مب وزش ر آمیاثت یررس ب

  هال بتبم یالماس البقان ازان بانج

 تبراقم یگونگورد چدر م ژیلاراپ پ 

 ران هت بختنم ایهاهگشایآسود در ازخ 

 ۱۳۶۷ یاغ دب هاطمف روشکیادآور نی وره صنم د یم ژاد، حرنباک

5۸۹ ¶ 

 هک ریتسب ارانمیب یاهآگ زانیم یررس ب

از  کیوتیب یتآن داروی رفصا مب

 وهحد از نونش یم صرخم انت ارسمیب

در   انآن یاهآگ بسک عابنو م رفصم

 وزارت  هب هتسواب  ایهانتارسمیب ایه شخب

ر هش یکزشپ  وزشو آم ان، درمتداشهب

 ران هت

 ۱۳۶۷ وی وسم اداتسال ه حیلم یمرید کیاهآن هقدی، صیماصع 

5۹0 ¶ 

 انودکک ادرانم  یاهآگ زانیم یررس ب

 یتداشهب ایهتبراقاز م یماالست هال بتبم

 ایرههدر ش انودکک  نای یانو درم

 النیگ انتاس بخ تنم

 ۱۳۶۷ یاغ دب هاطمف یخایشم  دهریف هقیف، شیوهکران ریگسع 

5۹۱¶ 

  لواماز ع  یضعر بیاثت یررس ب

 در روش یگنرهو ف ادیصت،اقیاع متاج 

  یاندرم یتداشهب اتدماز خ ادهفت اس

ز رکدرم وللسم اران میب  هب دهش هارائ 

 ۱۳۶۷ ی اغ دب هاطمف ادیروآبه هقی فش ریب، کیولچ نرزاد سف
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 ایرههدر ش ویری اریمیابب ارزهبم

 انتسوچلوب انت سیس انتاس بخ تنم

5۹2 ¶ 
 داننمالس وادهاناء خضاع  رشگن یررس ب

ر هش المدر ش  دینمالس هب ت بسن

 ران هت

 ۱۳۶۷ یاغ دب هاطمف انوریش حلس هی آس هاطمفد، ن موشه

5۹۳ ¶ 
 ردمدر م وابخ ایهیانامسابن یررس ب

 ران هت
 ۱۳۶۷ یدواچ دساق یهر ال غاص هقدی، صبطل وان رض 

5۹۴¶ 

  هال بتبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررس ب

 وارضع  یگونگورد چدر م یردگساف

در   یردگسد افض عایش ایداروه

 ران ای یلیاع مد اسیهش یروان اهگاندرم

 ۱۳۶۷ ی دواچ دساق یرابحم دونریف رف، اشیائرضالمغ 

5۹5 ¶ 

  انوان وجنزد در ن یردگساف زانیم یررس ب

ا  ب  هسایقدرم یاهور رفز امراکم میقم

 هب هوجا تب وادهاندر خ میقم انوانوج ن

ر هاز در شس ه نیزم لواماز ع  یرخب

 ران هت

 ۱۳۶۷ وی وسم اداتسال ه حیلم یدواچ دساق ریغ، صیرانامک

5۹6 ¶ 
ورد در م لاغ ش اران ترسپ  رشگن یررس ب

 رانهدر ت اتیاندخ المعت اس
 ۱۳۶۷ ا داود گال  ا ین یمیرح  هومصعم هاطم، فیرنم  یاسبع 

5۹۷ ¶ 

 وزان آمشدان یتداشهب ایارهترف یررس ب

  تداشهب ه تر رشآخ الر س تدخ

در  ران هر تهش بختنم ایهانت رسیدب

 ا هاریمیاز ب ری یگشیورد پ م

 ۱۳۶۷ اندیونا الدییل ریهم دهن رخف ا بری، فیرمهج نیب دسق

5۹۸ ¶ 
در   لاغ ش اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

 وملع   اهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 اطباز ارت  رانهت یکزشپ 

 ۱۳۶۷ اندیونا الدییل یدواچ دساق هلیم، جرادیم ب یسم
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5۹۹ ¶ 
  یانود درمخ " امجان ای هسایقم یررس ب

 زن ینیالب ارانترسپ و  زن رانیدب نیب "

 ران هدر ت

 ۱۳۶۸ ا ین ژوزف هنیلع  وادی ج هاطمف تمرحا،مین یانراهف

600¶ 

آور در  یدگینت لوامع   دتش یررس ب

از  تبراقم  دتم  در طی اران ترسپ 

در   رگم هب  رفشو م الدحب اران میب

 ایهاهگشدان هب هتسواب ایه انت ارسمیب

 رانهدر ت عواق یکزشپ  وملع 

 ۱۳۶۷ ریفز ص یوئل اندیونا الدییل ورهصن، مانیومصعم

60۱¶ 

و   اران ترسپ   یاهآگ زان یم هسایقم

  ایز داروهویجت ول از اص لاغ ش اران یهب

  هب ه تسواب یروان ایهانتارسمیدر ب یروان

 وزشو آم  ان، درمتداشهب وزارت 

 رانهت یکزشپ 

 ۱۳۶۷ یدواچ دساق یتعند صمحم مری، م  یدانمکت یق ح

602 ¶ 
  شزایافدر  یاندرم  روهر گیاثت یررس ب

  هال بتبم ارانمیب یالمک انیب

 رفح مک  نزمم اییرنزوفی کاس

 ۱۳۶۷ کرش یروز بهب د جد ممحم مری، مدیرص 

60۳¶ 

ر تدخ انویجشدان راتظاهت یررس ب

  وملع  ایهاهگشدان ایهاهگوابخ اری ترسپ 

 ماجهورد تدر م ران هدر ت عواق یکزشپ 

ا در  هآن یصخش ایضو ف یانسرو انملق هب

 هب هاناز خ تونکس لحر مییغا تب طه راب

 اهگواب ط خیحم

 ۱۳۶۷ ریهم دهن رخف اندیونا الدییل ه رزان، فیانرهب

60۴¶ 

  الس  انویج شدان ظراتن هسایقم یررس ب

و   اریترسپ  هترش یاسنارشر کآخ 

 ایهانتارسمیب لاغ ش ینیالب اران ترسپ 

ز در ریبت یکزشپ   وملع  اهگشدان هب ه تسواب

  ینیالار بترسپ  کی اتیوصص ورد خم

 ۱۳۶۸ و جلابق ژهینم اندیونا الدییل نیه، میائرض  رادران ب
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  امجدارو و ان ظر دادند از نارآمک

 انمسانپ 

605¶ 
 طحدر س  یانسان رویین زیری هامرنب

 (انو درم تداشهب شخ)ب اریهب وزارت 
 ۱۳۶۲ - یاسپ رسیم مریر، مفعج

606¶ 

  الاطف شخب اران ترسپ  رشگن یررس ب

  ندیوال  تارکشود و موج زومل هب ت بسن

  لراح ار در ممیب ودکاز ک تبراقر مدر ام

(  یگالس ۳ا ت یگاهم۶)  یگتسواب ینس

  شوش پ  تحت ایهانتارسمیب ایهشخدر ب

 وزشو آم  ان، درمتداشهب وزارت 

 رانهت یکزشپ 

 ۱۳۶۷ ریفز ص یوئل یفریرشباک رهطاه هقدی، صانیاطمف

60۷¶ 
ورد درم وان ج انزن یاهآگ زان یم یرسب

 آن وارضع از  ری یگشیو پ  یگسائی

 انرمرکهش یتداشهز برکدرم

 ۱۳۶۸ اندیونا الدییل ریهم دهن رخف ری غور، صپکین

60۸¶ 

 ارانترسپ  دهدارناهگن لوامع   یررس ب

  اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب لاغ ش

 هرفدر ح رانهتدر  عواق یکزشپ  وملع 

 اری ترسپ 

 ۱۳۶۸ اندیونا الدییل ا داود گال وا لور، سپکین

60۹ ¶ 

 هعراج اردار مب انزن یاهآگ زانیم یررس ب

 ایهانتارسمیب ایهاهگاندرم هب دهننک

  یکزشپ  وملع  ایهاهگشدان هب ه تسواب

د و  نق اریمیورد بدر م ران هدرت عواق

 ارداری ب در دوران از آن یاشن وارض ع 

 ۱۳۶۷ انوریش حلس هی آس ادیروآبه هقی فش هاطم، فیانمب

6۱0¶ 

  جایتو ن امجان تیعوض هسایقو م یررس ب

 السک وزانآم شدان نیول رکوبت تست

  وب نو ج المش ایهانتسدب یدائتاب اول

،  یاع متاج تیعا وضب اط آنبو ارت ران هت

 ا هآن ایه وادهانخ یگنرهو ف ادیصتاق

 ۱۳۶۷ ا ین ژوزف هنیلع  اندیونا الدییل ا تاری، مسانیطوم
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6۱۱ ¶ 

  هب اندگننک ه عراجم  التکشم یررس ب

 کمک لایوس هیهو ت وزش ز آمراکم

رد و  ارب، کهیها تب طهدرراب دیوپ ارت 

  دیوپ ارت کمک  لایوس رییارگکب وزش آم

 ران هدر ت

 ۱۳۶۷ یخایشم  دهریف ردف انوریش حلس هی آس را، زهانیادقص

6۱2¶ 

  یاهآگ زانیرمب وزش ر آمیاثت یررس ب

ال تبامهآن هالس ۶-۳ انودکک هک  یادرانم

د  ناشب یم عایش اریترف الالتت اخ هب

در  انودکک نار ایترف وهحورد ندرم

 راز یر شهش ودکک ایدههم

 ۱۳۶۸ یانخیالع  مریم وی وسم اداتسال ه حیلم اداتسال تف، ع یتروسم

6۱۳ ¶ 

در   لاغ ش اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

 ایهانتارسمیب بلق یراحج ایه شخب

و    ان، درمتداشهب وزارت  هب ه تسواب

 وزش ورد آم، در مرانهت یکزشپ  وزش آم

  یگونگچ ته، درجبلق یراح ج اران میب

 دنش صرخاز م سود پ از خ  تبراقم

 ۱۳۶۷ روشکیادآورنی وره صنم انریکسع   دهیم ح هامگن، هیاندی

6۱۴ ¶ 

 ارسوزاد نن دارای ادرانم رشگن یررس ب

از  تبراقم هب تبسن وزادان ن ایهشخدر ب

از  رییگشیا پ ب طهدر راب ارسن وزادان ن

  طی یتوسو پ  یسفن، تیوارشگ وارض ع 

 یدگزن اول هاهم ه س

 ۱۳۶۸ روشکیادآورنی وره صنم یقیقد حیب کشم  اجت کلم ال یه، سیگانت آس

6۱5¶ 
ز راکم  هب نی عراجم  یاهآگ زانیم یررس ب

  وه حاز ن انهفر اصهش یاندرم یتداشهب

 ساریکاس لگان رییگشیدر پ  القتان

 ۱۳۶۸ ا ه  یم یرح ه میهف یاغ دب هاطمف هلدالب، ع یاناقده یائرض 

6۱6 ¶ 
ال تبم ایهمانخ هصخشم اتفص هعطالم

ا  ب آن هسایقو م کیوروتن یردگساف هب

  ایهاهگاندر درم ردهسر افیغ  ایهمانخ

 ۱۳۶۷ اندیونا الدییل ریفز ص یوئل رخه، مادیآب امسح ری فنضغ 
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و    ان، درمتداشهب وزارت  هب ه تسواب

 راز یش یکزشپ  وزش آم

6۱۷ ¶ 

 ارانمیب یشنت ایه شنواک یررس ب

  یبلق ژهوی ایهتبراقم  شخدر ب ری تسب

  یبلاء قیاح ایهروش امجان امگنه هب

 ارانمیر بایدر س یس فنت

 ۱۳۶۶ یاغ دب هاطمف روشکیادآور نی وره صنم دهری، فیخایشم

6۱۸¶ 
  انوی جشدان ادرانم  یاهآگ زانیم یررس ب

ر فص انودکک هدیغت ارهد دربونال رک هش

 الا دو ست

 ۱۳۶۷ - یاغ دب هاطمف هب، طیزادی هک

6۱۹¶ 

  شخب اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

ادرار   رل تنک وزشاز آم ابصاع  یراح ج

 ایهتونفاز ع  رییگشیا پ ب طه در راب

در   کژیلاراپ پ  اران میدر ب ادراری 

  یکزشپ   وملع  ایهاهگشدان ایهانت ارسمیب

  وزارت  هب ه تسواب ران هر در تقتسم

 یکزشپ  وزشو آم اندرم تداشهب

 ۱۳۶۶ یاغ دب هاطمف روشکیادآور نی وره صنم هجدی، خریه پس

620 ¶ 

  دهکشدان انیربم  یاهآگ زانیم یررس ب

را و  ، اج ه یهاز ت ران هت اریترسپ   ایه

  ترفشیپ  ایهون آزم واعان لیلحت ه زیجت

 یلی صحت

 ۱۳۶۶ روشکیادآور نی وره صنم یاغ دب هاطمف دهری، فیائمغی

62۱¶ 

از  اریترسپ  راندیم  یاهآگ زانیم یررس ب

در   آن و طرح هودجب وم هفم

  یکزشپ   وملع  ایهاهگشدان ایهانت ارسمیب

و    ان، درمتداشهب وزارت  هب ه تسواب

 یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۶۶ منصوره یادآور نیکروش ادیروآبه هقی فش نریس، نیانهبهب

622 ¶ 
 انیربم  یاهآگ زان یم ای هسایقم یررس ب

 ران هت یایامو م اریترسپ  ایه دهکشدان
 ۱۳۶۵ روشکیادآور نی وره صنم یاغ دب هاطمف هاطم، فوادی ج
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ورد  در مرانهت ایهانترسیدب رانیو دب

 ارگیس هاد بیتاع  رات ضم

62۳¶ 

  شخب اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

ر هاز م تیرومحم" ومهفاز م الاطف 

  الس  شا شر تفص انودکدر ک "ادریم

  داری هب وزارت  انودکک ایهانتارسمیدر ب

 ران هر تهش

 ۱۳۶۵ یالمز کرویپ  روشکیادآور نی وره صنم هترش، فرادیم

62۴¶ 

  دهکشدان اریترسپ   انیربم ظراتن یررس ب

  ایه  اهگشدان یایامو م اریترسپ   ایه

 التکشم  ارهدرب رانهت یکزشپ  وملع 

 اریترسپ  وزش آم

 ۱۳۶۶ داحر ماقدبیس اداتس یمرید کیاهآن هقدی، صیمالس

625 ¶ 

از  اری ترسپ  انیربم  یاهآگ زانیم یررس ب

  ایه  دهکشدر دان یابیارزش  ول اص

 اندرم تداشهب وزارت   یائامم اری ترسپ 

 ران هت یکزشپ  وزش و ام

 ۱۳۶۶ مالحت نیک روش هنامخ یاغ دب هاطمف دهیم، حهت سجخ انریگسع 

626¶ 

در   لاغ ش ارانترسپ  ظراتن یررس ب

 هت سواب یوزشو آم  یتدول ایهانت ارسمیب

 راتورد اثدر م ران هت ایهاهگشدان هب

در  اریترسپ  هرفح  فلتخم  ایه هبن ج

 آن یوادگانخ یدگزن

 ۱۳۶۶ انظریناهش نمژاس  یمرید کیاهآن ره، طاهیفری ر شباک

62۷¶ 

در  طراب اض زانیم هسایقو م یررس ب

و   ردشدر گ اریک توبن لاغ ش اران ترسپ 

  یوممع   ایهانتارسمیار بک بش تابث

 رانهدر ت یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 ۱۳۶۶ یچتاع ود سمحم د اس ینر بینم  اهم ا یان، تیروانایر اجهم

62۸ ¶ 
در  اریترسپ  وزشآم تیفیک یررس ب

 رانهت اریترسپ  یالع  وزش ز آمراکم
 ۱۳۶۶ یبیطب ندیال الم ج داحرماقد بیس اداتسرال ینم بن، زیردیگانابیب
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62۹ ¶ 
  ه قطلم اندر زن یردگساف زانیم یررس ب

ر هدر ش  لاهتم انا زنب آن هسایقو م

 ران هت

 ۱۳۶۷ روشن روان  اد رجف ن یسد حمحم راتی، میمیسق

6۳0¶ 

 عایاز م ادرانم  یاهآگ زانیم یررس ب

ز راک، مالهاس اندر درم یوراک خ یاندرم

و    ان، درمتداشهب ، وزارتیتداشهب

 رانهت یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۶۶ - یوانت اس تدخ نریسن هیرد، آسف انوریش حلس

6۳۱ ¶ 

  یاهآگ زان یم ای هسایقم یررس ب

 هتو رش اریترسپ  ه ترش انویج شدان

 وملع   ایهاهگشدان یوممع  تداشهب

و   القتان ایهاز راه  رانهت یکزشپ 

 تالم بت اریمیاز ب ری یگشیپ 

 ۱۳۶۷ آسیه سلحشوریان فرد  یاغ دب هاطمف د یاه، نانربع 

6۳2¶ 
 تبسن اریترسپ   انیربم ظراتن یررس ب

در   آن نیامت وهحو ن یلغش تایرض هب

 ران هر تهدر ش انآن اریک ایط هیحم

 ۱۳۶۷ یاغ دب هاطمف یرآبکش هابرب هومصع، مانیلعدالبع 

6۳۳ ¶ 

،  ادیصت، اقیاع متاج تیعوض یررس ب

ر  االتب انوردگخالس یتداشهو ب یوادگانخ

ر هش  ۱۶ هطقنم  ۹ هلحدر م الس ۶۰از 

 ران هت

 ۱۳۶۶ - - هاب، ربین یمی

6۳۴ ¶ 

 هک اریترسپ  ایهتبراقم تیفیک یررس ب

 لماز ع  سپ  ودیبهب اق در ات اران میب

د در  ننک یم تافدری یراح ج

 تداشهب وزارت  هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 یکزشپ  وزشو آم  ان، درم

 ۱۳۶۷ اندیونا الدییل ا ین ژوزف هنیلع  رای مور، حپ  اریصان

6۳5¶ 

 اران ترسدر پ  یواسوس التایمت یررس ب

  یواس وس التایما تب آن  هسایقو م لاغ ش

 اریترسپ  انوی جشدر دان

 ۱۳۶۶ طیحد مماح  یرابهم دونریف ا ادی، نینیس ح
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6۳6¶ 

 ازیس  نمای هامرنب هارائ یگونگچ یررس ب

 تداشهب بختنز مراکدر م انودکک

و    ان، درمتداشهب وزارت  هب ه تسواب

 رانهر تهدر ش یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۶۸ یویکاس هاطمف ریهم دهن رخف ا قل ه، میالمع 

6۳۷¶ 

  یو روح یمسج التکشم یررس ب

د یوئاتروم تریآرت هال بتبم اران میب

 هب  ها کهآن تیوللعم زان یا مب طهدرراب 

 ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

  یم هعراجم ران هدرت عواق یکزشپ  وملع 

 دننک

 ۱۳۶۷ یخایشم  دهریف یرآبکش هابرب نریس، نینیسح ادمخ

6۳۸¶ 
  دامراد اقاف هصخشم اتفص هعطالم

  یکدری یشودکخ شخب هب دهننک

 ران هت یوزشآم ایهانتارسمی ازب

 ۱۳۶۷ ا داود گال ریفز ص یوئل تدخرحر، فبج رن

6۳۹¶ 

 وابخ یکزییفط یحط مرایش یررس ب

ا در  هآن واب از خین نیامت وهحو ن اران میب

در   یبلق ژهوی تبراقم ایه شخب

و   ان، درمتداشهب وزارت  ایهانت ارسمیب

 یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۶۷ روشکینادآوری وره صنم یاغ دب هاطمف روزاه، مریس هندی یملسم

6۴0¶ 
  ایدههم انیربم  یاهآگ زانیم یررس ب

 ایارهتاز رف رانهت یوص صخ ودکک

 انت ساز دب لبق نی ندرس الاراطفجنهابن

 ۱۳۶۸ ریفز ص یوئل طیحد مماح  تددخیاه، نکانتسین یف ریش

6۴۱ ¶ 

  هال بتبم نی عراجم  یاهآگ زانیم یررس ب

  یتداشهز براکدر م دیلوز جیانمش یل

  ن ازای ری یگشیو پ  القتان وهحاز ن یاندرم

 انهفر اص هدر ش اریمیب

 ۱۳۶۸ یاغ دب هاطمف ردف انوریش حلس هی آس یلدر ع ی، حدیابع 

6۴2¶ 
  ایارهترف ایه وهیش نیب هسایقم یررس ب

  یم سد جرش ویگو ال وادهانخ یتداشهب
 ۱۳۶۸ انوریش حلس هی آس اندیونا الدییل نرویر، پ ف یانم یلس
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 هب  دهننک هعراجم الس ۳-۰ انودکک

 ران هر تهش تداشهز براکم

6۴۳ ¶ 

  هال بتبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررس ب

  ایه شخدر ب ریتسارد بوکیم وس تارکفان

  ه تسواب  ایهانتارسمیب یبلق ژهوی تبراقم

 وزشو آم اندرم، تداشهب وزارت  هب

 اریمیورد بدر م ران هدر ت عواق یکزشپ 

 آن دهنند کعتسم لوامود و ع خ

 ۱۳۶۸ یانخیالع  مریم وی وسم اداتسال ه حیلم رف، اشانشدرخ 

6۴۴ ¶ 

  هب مالس نی عراجم  یاهآگ زانیم یررس ب

  بختنم یاندرم یتداشهز براکم

  ران هدر ت عواق یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

  شزایاف دهنند کعتسم لواماز ع 

 ون ارخشف

 ۱۳۶۸ یخایشم  دهریف و جلابق ژهینم یل، ع یداران دیماح 

6۴5¶ 
 لراح از م اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

  یائوپ ن هلرحدر م انودکک لامکد و ترش 

 ران هت  اهگشدان بختنم ایهانتارسمیدر ب

 ۱۳۶۸ داحر ماقد بیس اداتسال رهینم ردف انوریش حلس هی آس رم، اکنسحامآق یاجح

6۴6 ¶ 

از   لاغ ش ارانترسپ  تایرض زانیم یررس ب

ط وست دهش الماع  ریبره ایه روش

  ایهانتارسمیدرب اران ترس رپ س

 هب هتسواب یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 وزشو آم  ان، درمتداشهب وزارت 

 ران هر در تقتسم یکزشپ 

 ۱۳۶۷ و جلابق ژهینم ادیروآبه هقی فش هومصع، میانیتآش ادیرآب فعج

6۴۷ ¶ 

  الت کشم  ریظاه مالئع  هسایقو م یررس ب

  الس  شر شزی انودکک یو روان یمس ج

 ادرزادیم ایهاریجناهن هال بتبم

  ران  لصفم یگت)دررف یانتحت ایهدامان

 انآن ادرانم  اهدگ( از دیای رهبماچپ  -

 هب هتسواب یتدول دیوپ ز ارت راکدرم

 ۱۳۶۸ یانخیالع  مریم یقیقحد یب کشم  اجت کلم ره، زهاریترف
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 وزشو آم  ان، درمتداشهب وزارت 

 ران هر تهش یکزشپ 

6۴۸¶ 

 راندیم  یاهآگ زانیم یررس ب

 ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 ایهاز روش  رانهر تهش یکزشپ  وملع 

 یمتس یرسیو غ  یمتسیس اطیبارت 

 ۱۳۶۷ اندید احمحم ادیروآبه هقی فش د م، احهزرع م زاده یالع 

6۴۹¶ 

  الس  انویجشدان یاهآگ زانیم یررس ب

  یابارزی ایه از روش اریترسر پ آخ 

ر در  ذیپ  ب یآس ادراندر م نینج تالمس

  یائاممو   اریترسپ  ایه دهکشدان

ر در قتسم یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 ران هت

 ۱۳۶۷ یاغ دب هاطمف روشکیادآور نی وره صنم هاب، ربیچظروف

650¶ 

و   نیملعم یاهآگ زان یم هسایقم یررس ب

 ران هت یدائتاب دارسم تداشهب ن یبراقم

  یرکو درد چلگ ری یگشیپ  طوح از س

ر د بیاکا تب انودک( کیوکوکترپ ت )اس

 اول طحس ری یگشیپ 

 ۱۳۶۸ ا داود گال اندیونا الدییل ا م، هزاده جلخ ری یبک

65۱¶ 

ورد در م ادرانم  یاهآگ زانیم یررس ب

  یاع متو اج  یروان یمسج ایازهین

  ایهانتسدر دب هدرسم تیندر س انودکک

 ران هر تهش یتدول

 ۱۳۶۸ وادی ج هاطمف اندیونا الدییل ازنهاز، شمری

652 ¶ 

  انودکک ادرانم هب وزش ر آمیاثت یررس ب

 ایازهین  نیامورد تدر م هدرسم نس

ا در هآن لماز ع  لبق یو روان یمس ج

 ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 رانای یکزشپ  وملع 

 ۱۳۶۸ روان  نال روشهش یانخیالع  مریم وانب مری، میراقع  ری یظه

65۳¶ 
 ایهر روشد بیاکا تب وزش ر آمیاثت یررس ب

  یاهآگ زانیر مب ریصو ب یعمس
 ۱۳۶۸ یانخیالع  مریم وی وسم اداتسال ه حیلم را، زهیقشع   اق تشم
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  یوممع  ایهشخدر ب لاغ ش اران ترسپ 

 ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

ورد در م رانهدر ت عواق یکزشپ  وملع 

 یسفنت یبلاء قیاح 

65۴¶ 
در   یدگاندرم اسسد و احیام یررس ب

د و  ان دهش اعخن  طعق هک یارانمیب

 مالراد سو اف نیوللعر مایاسب آن هسایقم

 ۱۳۶۸ آبادی  ت وا دولیش ریایشع  نس ح ا قل ه، میعی مس

655¶ 
ار و  جنهب انودکک ادران م رشگن هسایقم

  یگونگورد چار در مازگاسن انودکک

 (رانهر تهشدر  ودکا کاط بب )ارت

 ۱۳۶۸ ینراهب  یقد تمحم زاده ماسق هال بیب ح ه نیک، سیائطب

 ۱۳۶۸ انوریپاهش سیگرنف هودیمحم هوب بحم هقدی، صری جن خ اری ترسپ  وزشآم هامرنب طرح هارائ  ¶656

65۷¶ 

  لاغ ش  اران ترسپ  رشگن هسایقو م یررس ب

 گنرهف ایهاوتفاز ت الاطف شخدر ب

  ایازهیا نب طهدر راب یائتو روس ری هش

از  لبق نینس انودکک یاطفع  یروان

 هت سواب ایهانتارسمیدرب ری تسب هدرسم

 ران هدر ت عواق یکزشپ  وملع   اهگشدان هب

 ۱۳۶۸ ا ین ژوزف هنیلع  یانخیالع  مریم نوساورز، سشک

65۸¶ 

در   یاع متو اج یروان ایازهین یررس ب

در   لاغ ش ارانترسپ  اهدگار از دیط کیحم

 تداشهب وزارت  بختنم ایه انت ارسمیب

 رانهر تهش یکزشپ  وزش و آم ان،درم

 ۱۳۶۸ یمرید کیاهآن ویلورع پ  ری فعد جیشهم رباک یل، ع ظری ن

65۹ ¶ 

در   ری تسب ارانمیب ظراتن یررس ب

  هب ه تسواب ایهانتارسمیب  یروان ایه شخب

ورد  راز درمیش یکزشپ  وملع   اهگشدان

 دهش هارائ اریترسپ  اتدمخ

 ۱۳۶۸ یفواص هملس ال ام وی وسم اداتسال ه حیلم دهنرخ، فیوروزانن ف ریش

660¶ 
و   یروان لوامع  هسایقو م یررس ب

 اد یتاع  هدد بجم شرای، گ یاع متاج 
 ۱۳۶۷ روان  نروش وکلمال رت صن اد رجف ن یسد حمحم مری، میرشفت یادانرآب س
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66۱ ¶ 

ر د زیرش انودکد کرش ایوهگال یررس ب

  هب دهننک هعراجم الهاس هال بتبم السکی

  یوزشآم ایهانتارسمیب الاطف شخب

 ران هت

 ۱۳۶۸ یاغ دب هاطمف وادی ج هاطمف تنمی، مینیس ح

662¶ 
 وزان آم شدان یتداشهب  التکشم یررس ب

 رانهر تهش اینیابن
 ۱۳۶۸ یاغ دب هاطمف ادیروآبه هقی فش رم، اککرادبم

66۳¶ 
دار  هانخ انزن یاهآگ زانیم یررس ب

  لائسو م یوابخیب للاز ع  رانهت ناکس

 آن هوط بربم  ی، روانیتداشهب

 ۱۳۶۸ اندیونالا دییل روان نروش رت صن ران، ایداودی

66۴ ¶ 

ا و  اهام، ماران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

 ایهدر اطاق لاغ ش سانسیل ایارهترسپ 

  شاهک ایهاز روش انمدرد و زای

  ایهانتارسمیب یانمزای ایدرده

 ران هتر هش یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 ۱۳۶۸ داحرماقدبیس اداتسال رهینم ریهم دهن رخف دس، اقانزادگ کلم

665¶ 

و   ندیوال رشگن هسایقو م یررس ب

 روهگ شقورد نر در متدخ انوانوج ن

 رییگ میمصدر ت وان وجن السمه

 ران هر تهشدر  انوانوج ن

 ۱۳۶۸ کرش یروز بهب وریمید تجد ممحم رت، اخیمی راهاب

666¶ 

  هال بتبم ارانمیب یروان تیعوض یررس ب

و   رگم هر و رو بذیاپ ن اندرم ایهاریمیب

  هال بتبم ارانمیا بب آن هسایقم

ر در  ذیاپ ن اندرم ایهاریمیب

  وم لع   اهگشدان یوزش آم ایهانت ارسمیب

 راز یش یکزشپ 

 ۱۳۶۸ ریفز ص یوئل یانکد اشیم ح و انربه، شری یمانهج

66۷¶ 
  ه طقنم نیناکس یاهآگ زانیم یررس ب

 واه یودگآلاز  ران هت ۲۰
 ۱۳۶۸ یمرید کیاهآن یوئکاس تدوس قح هاطمف از ن رحرد، فف نرزیف

66۸¶ 
در   یدگینت طحر سر بوثم لوامع   یررس ب

 تحت ت رار اسق  هک یانودکک ادرانم
 ۱۳۶۸ ا ین ژوزف هنیلع  یفریرشباک رهطاه را، زهریامور ع شدان
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د در  رنیرار گق بلق یراح ج لمع 

  هب ه تسواب یائد رجیهش بلق انت ارسمیب

 رانای یکزشپ  وملع   اهگشدان

66۹¶ 

ا از  اهامم  یاهآگ زانیم یررس ب

در   انمزای نیح ایه تبراقم

در  عواق یکزشپ  وملع  ایهانت ارسمیب

 ران هت

 ۱۳۶۷ یاغ دب هاطمف روشکیادآور نی وره صنم وکلمال سم، ششنم اللج

6۷0¶ 

  اورهشو م یائمنراه وهحن یررس ب

 ادانت اسط وست اریترسپ  انویج شدان

و   اریترسپ   ایه  دهکشا در دانم نراه

 ران هت یائامم

 ۱۳۶۸ ریفز ص یوئل ادیآب عیفش هلدالبع  وناتخ بنژاد، زین زدان ی

6۷۱ ¶ 

  هب  ده ش  هارائ   ای هتبراقم  تیفیک  یررس ب

 دم ع  -وزتالس روب تر )اری ذیپ  بیآس  وزادان ن

 اری ترس پ  لنرس ط پوس( تABO  س انجت

  ای هانتارس میب  وزادان ن  ژه وی  ایه  ش خدرب

 وزش و آم  ان و درم  تداش هب  وزارت  هب  هتسواب 

 رانهدر ت  ع واق  یک زش پ

 ۱۳۶۸ یاغ دب هاطمف یرآبکش هابرب هقدی، صیماشرهیم

6۷2¶ 

  مظینت اتدمخ هارائ یگونگچ یررس ب

  اهدگاز دی الس ۳۵ االیب انزن هب وادهانخ

 یاندرم یتداشهز براکدرم انودش خ

و    ان، درم تداشهب وزارت  هب ه تسواب

 یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۶۹ یقیقد حیبکشم  اجت کلم یاظمک  اجح اداتس ار الختاف هلیم، جنیآئ اکپ 

6۷۳¶ 
  یانت سدب وزان آم شدان اریترف التکشم

ر هش  ایهانتسدر دب نیملعم اهدگاز دی

 انهف اص

 ۱۳۶۹ یدواچ دساق طیحد مماح  ادات، سه شرام ینیس ح

6۷۴ ¶ 
  یاع مت، اجیروان التکشم زانیم یررس ب

ر  ذیپ  وزشآم ینذه دهانم بقع  انوانوج ن
 ۱۳۶۹ ور رپ فعد جیشهم ریفز ص یوئل نرویاد، پ هن کین



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

 نیوللعم ه روزان یشخ بوانتز راکدر م

 رانهر تهش ینذه

6۷5¶ 

  یاهآگ زانیر مب وزش ر آمیاثت یررس ب

و   مساویف اریمیورد بدر م ادرانم

 اریمیب  نای یاندرم یتداشهب ایه تبراقم

 النیگ انتاس بختنم ایرههدر ش

 ۱۳۶۹ ریفز ص یوئل یفریرشباکرهطاه هومصع، ملاص ری فعج

6۷6¶ 

 تداشهب تایر رع ب وزش رآمیاثت یررس ب

 هدرس م  نس انودکدر ک دانو دن انده

ار هچ هطقنم ه رانتدخ  ایه انتسدب

 ران هت

 ۱۳۶۹ یاغ دب هاطمف روشکیادآور نی وره صنم ظم، اع وری یگ

6۷۷¶ 

 انویجشدان ظرات ن ای هسایقم یررس ب

  وهحاز ن انآن انیربو م اری ترسپ 

  دهکشود در دانوجم ینیالب یابی ارزش 

ر هر در شقتسم یایامو م اریترسپ   ایه

 ران هت

 ۱۳۶۹ یاغ دب هاطمف یرآبکش هابرب رمتح، مری یشمال دیماح 

6۷۸¶ 

  انوی جشدان سفن زتع  هسایقو م یررس ب

  ایه  دهکشدان  یائامو م اریترسپ  ثونم

  وم لع   ایهاهگشدان یائامو م اری ترسپ 

 ران هر تهش یکزشپ 

 ۱۳۶۹ کرش یروز بهب روان نروش رت صن ریب، کوری صنم

6۷۹¶ 

 هب تبسرد نم اران ترسپ  رشگن یررس ب

 ایه انتارسمیدر ب اریترسپ  ه رفح

و    ان، درمتداشهب وزارت  هب ه تسواب

 یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۶۸ یاغ دب هاطمف ردف انوریش حلس هی آس هاطمژاد، فن یالئع 

6۸0¶ 
 هب تبسن ینیالب اران ترسپ  رشگن یررس ب

در   رد آناربار و کمیب هب وزش آم

 رانهدر ت بختنم ایه انت ارسمیب

 ۱۳۶۹ انوریش حلس هی آس یرآبکش هابرب نریس، نیوابن

6۸۱¶ 
  هک یداننمالس یردگساف زانیم یررس ب

د  ننک یم یدگزن داننمالس ایه هاندر خ
 ۱۳۶۷ ور رپ فعد جیشهم ریفز ص یوئل الل، جزیریبت دمقم



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

 روهگ یردگساف زانیا مب آن هسایقو م

ا  ه وادهاندر خ هک داننمالازس یبخ تنم

 د ننک یم  یدگزن

6۸2 ¶ 

  ایازهیناز  ادرانم  یاهآگ زانیم یررس ب

  یائوپ ن نیندر س انودکک  یروان یمس ج

 وزارت هب ه تسواب یتداشهز براکدرم

در   یکزشپ  وزشو آم ان، درمتداشهب

 ران هت

 ۱۳۶۹ یفریرشباک رهطاه ریفز ص یوئل ه یحت، فراوری  وی ضرتم

6۸۳¶ 
ا  ر بت دخ انوانوجن ظراتن یقیطبت یررس ب

و   یابی تویه  ایه هنیدر زم انشادرانم

 رانهر تهش طحدر س یابی تدوس

 ۱۳۶۹ روان  نروش وکلمال رت صن کرش یروز بهب را، زهیاننک

6۸۸¶ 

 یاهآگ زانیم وزش ر آمیاثت یررس ب

  اریمیب هال بتبد مرزنف هک  یادرانم

او و   اریمیب ارهد، دربدارن یبلق ادرزادیم

  هد بایب از وی زلندر م هک یائه تبراقم

 ایه  اهگاناز درم یکی هد وبآورن لمع 

 ایهانتسارمیود دربوجم الاطف بلق

  ان، درمتداشهب وزارت  هب ه تسواب

  ه عراجم ران هر تهدرش یکزشپ  ورش وآم

 د نایمن یم

 ۱۳۷۰ یاغ دب هاطمف ردف انوریش حلس هی آس هاطم، فرودیرهک یالئع 

6۸۹ ¶ 

از  ری یگشیپ ر  ب وزش ر آمیاثت یررس ب

 ارانمیدرب کرژیآل مآس التم روز حب

 ایهانتارسمیب هب  دهننک هعراجم غالب

  یکزشپ  وملع  ایهاهگشدان هب ه تسواب

 ران هر تهدرش عواق

 ۱۳۷۰ یفریرشباک رهطاه ا ین ژوزف هنیلع  ریب، کیائرض 

6۹0 ¶ 
 ژن یتآن نیلامح یاهآگ زانیم یررس ب

 القتورد اندر م " ب " تیاتپه  یطح س
 ۱۳۷۰ ا داود گال ا ین یمیرح  هومصعم یضرت، متدوسران ای
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  یروسوی تیاتپه اریمیاز ب رییگشیو پ 

 " ب " وعن

6۹۱¶ 

 انزن  یاع م تاج -  یروان تیعوض یررس ب

  هب دهننک ه عراجم  یادتط ع قس هال بتبم

  یازائو ن انمو زای انزن یانز درمراکم

 انودشخ اهدگازدی ران هرت هش

 ۱۳۶۸ اندیونا الدییل وادی ج هاطمف ا بری، فدرین کاس

6۹2 ¶ 

  ایهروش رییارگکب زانیم یررس ب

 ژن یتآن هال بتاز اب هیاول ری یگشیپ 

 ایهشخب  اننارکط کوست یایی رالت اس

 هب هتسواب ایهانتارسمیز بیالودیمه

ر در قتسم یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 ران هت

 ۱۳۶۸ روشکیادآور نی وره صنم یخایشم  دهریف دیهژاد، مزاد نهب

6۹۷¶ 

در   لاغ ش اران ترسپ  رشگن یررس ب

 هب تبسن رانهت یوزش آم ایهانت ارسمیب

 ینذه یدگانم بقع 

 ۱۳۷۰ انیولتم اداتس ود الولم ریفص ز یوئل راور، زهپ  عی فش

6۹۸ ¶ 
  اهدگاز دی یدگینت لوامع   یررس ب

  یونفع  ایهشخدر ب لاغ ش اران ترسپ 

 ران هت  یتدول ایهانت ارسمیب

 ۱۳۷۰ وادی ج هاطمف اندیونا الدییل الیه، سیامشتاح 

6۹۹ ¶ 

 ادرانو م درانپ  رشگن هسایقو م یررس ب

 هعراجم ینذه  دهانم  بقع  انودکک

 رانهر تهش یائنثت ز اسراکم  هب دهننک

ی،  نذه یدگانم بقع   هب ت بسن

 ۱۳۷۰الس

 ۱۳۷۰ انیورپاهش سیگرنف ریفز ص یوئل رم، اکانرییدب

۷00¶ 
 نیامدر ت تدمخ نمض وزش ر آمیاثت

   ساورژان ایه نیسنکت یوزشآم ایازهین

 یائیمیو ش یداروئ هنیدر زم ارسف

 ۱۳۷۰ وادی ج هاطمف یمالس هقدیص یتیرد، گژاد فن  یلع 

۷0۱¶ 
  یاع متاج یتداشهب  التکشم یررس ب

 بلق یراحج لمع  تحت هک یارانمیب
 ۱۳۷۰ ریفز ص یوئل ا ین ژوزف هنیلع  ا نی، میلیاردب وی طفصم
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  ایهاهگاند در درمان هترفرار گازقب

  وزارت  هب هتسواب ایه انت ارسمیب

 یکزشپ  وزشو آم اندرم تداشهب

۷02 ¶ 

 لنرسپ   یابیارزش ایهروش یررس ب

 ایهشخب اران ترسرپ ط سوست اری ترسپ 

 وزارت  هب هتسواب  ایهانت ارسمیب فلتخم

 یکزشپ  وزشو آم ان، درمتداشهب

 ران هدرت

 ۱۳۷۰ و جلابق ژهینم هقیف، شادیروآبه رهژاد، طاهن یبرج 

۷0۳¶ 

ال تبم  انودکک ادرانم  التکشم یررس ب

 هعراجم بلق ادرزادی م ایهاریمیب هب

د  یهش بلق انتارسمیب  اهگاندرم هب دهننک

 تداشهب وزارت  هب ه تسواب رانهت یائرج 

 رانای یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۶۹ انوریش حلس هی آس یاغ دب هاطمف هانسد، افجم

۷05 ¶ 

  یملع   اتیاء هضاع  یاهآگ زانیم یررس ب

  ری یگشیپ  وهحدز ونای اری میورد بدرم

  یائامو م اریترسپ  ایه دهکشدردان ازآن 

 ران هر تهش

 ۱۳۷۰ وی وسم اداتسال ه حیلم اندیونا الدییل ا رضالم، غ   یائرضهش یدنم

۷0۷¶ 

ط رواب نیامت وهحن هسایقو م یررس ب

  میقم  داننمالس یاع م تو اج ردیف انیم

  یتر دولیو غ  یتدول بختنم ایراهدر س

 ران هت

 ۱۳۷۰ اندیونا الدییل یفواص هملس ال ام اب، ربرهصب

۷0۸ ¶ 

 ایارهتو رف هصخشم تفص یررس ب

 ریم رطانس هال بتبم ارانمیب یتداشهب

 ایهانتارسمیب هب دهننک هعراجم دهعمو 

  یکزشپ  وملع  ایهاهگشدان هب ه تسواب

 ران هر تهش

 ۱۳۷۰ یمرید کیاهآن ا ین ژوزف هنیلع  ظم، اع انرییدب

۷۱۱ ¶ 
  یاهآگ زانیر مب وزش ر آمیاثت یررس ب

د  دارن انتسدب نینس انودکک هک  یادرانم
 ۱۳۷۰ یانخیالع  مریم اندیونا الدییل رم، اکیانرمک تمعذون
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 ازآن   رییگشیو پ  اریه اری میورد بدرم

 ران ه رتهدر ش

۷۱۳ ¶ 

و   یوادگانخ ردیف لوامع   یررس ب

د  نمالس اهدگاز دی هک یاع م تاج ادیصتاق

  "ردد گیم اندرآن دییاامروز نب ب وجم

 " ران هر ته درش

 ۱۳۷۰ یدائد فریف ریفز ص یوئل ا بری، فیهلال تمعن

۷۱6 ¶ 

  یاهآگ زانیر مب وزش ر آمیاثت یررس ب

ورد ز در میالودیمه اندرم تحت اران میب

و   تخ، پ یرفصم یذائواد غ م وعن

  شخدر ب یذائواد غ م ودنمن نزیگایج

  یوزش آم ایهانتارسمیازب یکز ییالودیمه

 ران هت

 ۱۳۷۰ انوریپاهش سیگرنف یانخیالع  مریم هومصع، میراقع  المغ 

۷۱۷¶ 

 ارانوزگآم یاهآگ زانیم یررس ب

ورد ارا در متآس انترسهش ایهانتسدب

و   یونفع  تیاتپه  اریمیب تیاهم

 ازآن  ری یگشیپ 

 ۱۳۷۰ ا ین یمیرح  هومصعم ا داود گال هانسافا، اشپ 

۷۱۸¶ 

 انودکک  اهدگاز دی هک یلوامع   یررس ب

 ایهشخدر ب ریتسب انتسدب نی نس

 رانهت یوزشآم ایهانتارسمیب الاطف 

 ردد گ  یم انآن یتایارضن  ثاع ب

 ۱۳۷۰ انوریپاهش سیگرنف یفریرشباک رهطاه رزادهد، شنمرهف ازیج ح

۷20 ¶ 

 هعراجم ادرانم  ایه  اهدگدی یررس ب

   ران هت  یان، درمیتداشهز براکم  هب دهننک

  ت یعمج شزایاز اف یاشن  لائسورد مدر م

 انآن  ایهیژگاز وی یرخا بب اط آنبارتو 

 ۱۳۷۰ ا داود گال انوریپاهش سیگرنف زهائ، ف روی یائبح ص

۷2۱¶ 
و   ی، روانیمسج التکشم یررس ب

 انربض اهگتدس دارای  ارانمیب یاع متاج 

  ایهانتارسمیب شوشپ   تحت هک بلاز قس

 ۱۳۷۰ روان  نال روشهش وی وسم اداتسال ه حیلم نوس، سیساوی
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  ان، درمتداشهب وزارت  هب ه تسواب

 دان هترفرار گق  یکزشپ  وزش وآم

۷2۳¶ 
  نی نس  انودکک ادرانم  التکشم یررس ب

  دارسدر م مآس هال بتبم  یانتسدب

 ران هر تهش یدائتاب

 ۱۳۷۰ روشکیادآورنی وره صنم یاغ دب هاطمف دهری، فیقیقح وب کسم

۷2۴¶ 

  ایهیادگآم هامرنب رایاج وهحن یررس ب

  یراح ج لمد از ع عب  ایه تبراقو م لبق

 ریتسب انتسدب نینس انودکدر ک

  انودکک یراحج ایه شخدرب

  وزارت  هب هتسواب ایه انت ارسمیب

  عواق یکزشپ  وزشو آم ان، درمتداشهب

 ارانیهو ب اران ترسط پ وست ران هدر ت

 ۱۳۷۰ اندیونا الدییل وادی ج هاطمف ه ترش، فری صن

۷25 ¶ 

 انودکک ادرانم  یاهآگ زانیم یررس ب

  ن از ای  تبراقم وهحاز ن ینذه دهانم بقع 

 انودکک

 ۱۳۶۷ ینراهب یقد تمحار ماد آمت اس یرابض الن اص هوببح، میرانیج ظری ن

۷26¶ 

 ازدواج الدرح ران تدخ رشگن یررس ب

  ری یگشیپ  ایهاز روش ادهفتورد اس درم

  یانو درم یتداشهبز راکدر م یگلامازح 

 ران ه رتهدر ش

 ۱۳۷۰ ا ین یمیرح  هومصعم ا داود گال وانربهر، شف یائرض 

۷2۹ ¶ 
در   لاغ ش اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

 ران هت یتدول یروان ایهانتارسمیب شخب

 ود خ ای هرفح ایه شقاز ن

 ۱۳۷۰ انوریپاهش سیگرنف یدواچ دساق ونی، مزاده هالمع 

۷۳0¶ 

و   یذایغ   اداتر ع ب وزش ر آمیاثت یررس ب

 ایهالسک وزان آم شدان یاهآگ زان یم

  ه طقندر م هذیغورد تدر م مجنو پ  ارمهچ

 ران هر تهدو ش

 ۱۳۷۰ یمرید کیاهآن یوئکاس تدوس قح هاطمف ال یار، لردبب
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۷۳۱ ¶ 
  انیربم رشگن ای هسایقم یررس ب

  مظی نورد تدرم رانیو دب اری ترسپ 

 ران هر تهدر ش وادهانخ

 ۱۳۷۰ اندیونا الدییل وادی ج هاطمف را، زه  دیونیپ  یزرگب

۷۳2¶ 

  انودکک ادرانم وزشآم ایازهین یررس ب

ز رکدوم هب  دهننک هعراجم تابدی هال بتبم

 هب هتسواب بختنم یاندرم یتداشهب

 یکزشپ  وزشوآم اندرم تداشهب وزارت 

 ۱۳۷۱ انوریپاهش سیگرنف یقیقد حیب کشم  اجت کلم از نه، مانرییم

۷۳۳¶ 

  شنت هآور و درج یدگینت لوامع   یررس ب

ظر از ن ینیالار بط کیحا در مهآن یزائ

  یاسنارشک اریترسرد پ م انویج شدان

 وزارت  هب هتسواب اریترسپ  ایه دهکشدان

ر هش یکزشپ  وزشو آم ان، درمتداشهب

 ۱۳۷۰الس ران هت

 ۱۳۷۱ یانخیالع  مریم وی وسم اداتسال ه حیلم دهنرخ، فیوانب زارع 

۷۳6¶ 

 زان یو م یاع متاج ایه هصخشم یررس ب

  ایارهتا رفا بهاط آنبو ارت یاهآگ

ال  تبم انآن انودکک هک یادرانم یتداشهب

د،  ونشیرر مکم  ایه الهاس هب

 وزارت هب هتسواب ایهانتارس میدرب

 یکزشپ  وزشو آم ان، درمتداشهب

 ران هرت هش

 ۱۳۷۱ ا داود گال ا ین یمیرح  هومصعم ره، طاهتردس یش

۷۳۷¶ 

  الس وزان آم شدان یاهآگ زانیم یررس ب

 ران هت وب نو ج المش ایهانترسیر دبآخ 

 ابختاانب اط آنبوارت اریترسپ  ارهدرب

 دهنآی هرفح وان نع   هب اری ترسپ 

 ۱۳۶۲ ا داود گال انوریپاهش سیگرنف کوری، لساناطوری اچخ

۷۳۹¶ 
 رییارگکدر ب دهازدارنب لوامع   یررس ب

ر س اهدگاز دی شخدر ب تریدیم ول اص

  هب هتسواب ایهانتارسمیب اران ترسپ 

 ۱۳۷۱ یاغ دب هاطمف ادیبروآه هقی فش ریغ، صاریوسب السنهک
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  یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 ۱۳۷۰ال، سران هردرت قتسم

۷۴0¶ 

  یتداشهب ایارهترف هسایقو م یررس ب

ر  آخ الر سسر و پ تدخ انویج شدان

 وملع   ایهاهگشدان اریترسپ  یاسنارشک

 رانهرتهدر ش عواق یکزشپ 

 ۱۳۷۱ اندیونا الدییل یاظمک  اجح اداتس الار ختاف هجدی، خیلصم

۷۴۱ ¶ 

  هال بتبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررس ب

 وهحاز ن هعا اشب  اندرم تحت رطان س

 التکشا مب اط آنبود و ارتاز خ  تبراقم

  یم هربجت طهراب ندر ای هک یمس ج

، تداشهب وزارت   ایهانتارسمید در بننک

 رانهر تهش یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۷۱الس

 ۱۳۷۱ یفریرشباک رهطاه ژادن ینروش تدخ نیهم رهی، نیمیراهب

۷۴2¶ 

 وزشادر آمک  یاهآگ زانیم یررس ب

در  هک  یاتداماز اق ه رانسپ   یدائتاب دارسم

  یم  لمعب دومصوزمآم شادانب هواج م

 وزشآم هانگشش یواحد در نآورن

 دهشم رورشوپ 

 ۱۳۷۱ روشکیادآورنی وره صنم یاغ دب هاطمف یبتج، میوئبلگ نیعم

۷۴۳ ¶ 

  زن  ورزانهب یلغش تایرض زانیم یررس ب

 ایاهتروس تداشهب  ایه هانرد خو م

 هکبش رش تسگ طرح شوشپ  تحت

 انجزن انتاس یان، درمیتداشهب

 ۱۳۷۰الس

 ۱۳۷۱ اندیونا الدییل دیمحم دهنشرخ  را، زهریتالنک

۷۴۴ ¶ 

در  ا آنب  هلابقم  ایهدرد روش یررس ب

د  یوئروات تریآرت هال بتبم اران میب

  وژی ولاتروم کینیلک هب  دهننک هعراج م

 یتعریش انت ارسمیب

 ۱۳۷۱ ا ین ژوزف هنیلع  انوریپاهش سیگرنف رهاد، زهآب توکش ادریهب
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۷۴5¶ 

،  یوادگان، خردیف اتصخشم یررس ب

  اهدگاز دی هک  یوزانآم شدان یاع متاج 

  یدایتاب ایهانتسدر دب انشارانوزگ آم

  یم اریترف الالتتاخ د دارایه شر مهش

 د ناشب

 ۱۳۷۱ انوریش حلس هی آس یرآبکش هابرب نیوشن، انمیپ 

۷۴6 ¶ 

 دانرزنف رشگن هسایقو م یررس ب

  یم یدگزن ازلندر م هک یداننمالس

 رایدر س هک  یداننمالد و سننک

  هب تبسد نرنب یر مسب دان نمالس

،  رانه، تدینمالو س دان نمالس

 ۱۳۷۰الس

 ۱۳۷۱ ا ین یمیرح  هومصعم انوریپاهش سیگرنف رم، اکیامقم مائق

۷۴۷¶ 

  ایه هامرنب رایاج وهحن یررس ب

  ری یگیو پ  اریمیب تشدر ک ریگالربغ 

در  تداشهب نیبراقط موست ت بثموارد م

 ۷۱الس رانهر تهش یدائتاب دارسم

 ۱۳۷۱ ا داود گال ا ین یمیرح  هومصعم هلعار، شصع 

۷۴۸¶ 
 هدرس ر مدیم یلغش اتیوص صخ یابارزی 

 وزآم شو دان ملعد ماز دی
 ۱۳۶۱ یاضق  ماسق ردف   رث ومیک نریی، شیهیقف

۷۴۹¶ 

ر در وثم  لوامر ع یاثت زانیم یررس ب

  الر سسپ  وزانآم شار دانگیس هاد بیتاع 

  انهفر اصهش ایهانترسیدب وم س

 ۶۸-۱۳۶۷الدرس

 ۱۳۶۸ یخایشم  دهریف یاغ دب هاطمف ارضیل، ع یزدانی

۷50 ¶ 

  ادیصت، اقیاع متاج تیعوقم یررسب -۱

در  ناکس داننمالس یروان تایو رض

  یررسب -۲.ران هت داننمالس ایه هانخ

 رانهت داننمالس ایه هانخ تیعوقم

 ۱۳۵۹ - ودرهور فشدان وش داری هجدیا، خیادنرجف

۷5۱¶ 
در  رییادگی وزش آم ر روشیاثت یررس ب

 انویجشدان تدایط در هلسد تح

در   رییادگی االیب طوحس هب اری ترسپ 

 ۱۳۶۹ انظریناهش نمژاس  دیارش  لیهس رخف تالحرد، مفم روان کین
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و   یترکح -روان  یتاخنش طهیح ه س

  -یلداخ ینیالب ایهوزیار آمدر ک یطفلع 

  یایامو م اریترسپ  دهکشدر دان یراح ج

 ۱۳۶۹الس یتشهد بی هش

۷52 ¶ 
  ران در ای اریترسپ  هرفح لیلحو ت ه زیجت

 آن التکشو م لائسم تاخنو ش
 ۱۳۵۹ زدیار یسمس دیهم یسلجم ه ترشف ه لرالص، نشنم کین

۷5۳¶ 

و   یوادگان، خردیف  ایه  یژگوی یررس ب

  هک یالس ۵-۳ انودکک یکزییط فیحم

د، در  ان دهش یگانخ وادث حار دچ

  یوزشآم ایه انتارسمیب هب نیعراج م

 وادث ح  یوزشآم زوهج ه ، وارائران هر تهش

 اهازآن ری یگشیپ   ایهو راه  یگانخ

 ۱۳۷۱ ا ین یمیرح  هومصعم ور رپ فعد جیشهم را ا، زهین یاناشک

۷5۴¶ 

  انودکک یمسد جرش هسایقو م یررس ب

ز راکاز م یکدری ناکس هاهم ۱-۷۲

ا  ب ران هر تهش ترسرپ س یب انودکک

  وادهاناخب هود کخ نسمه انودکک

 د ننک یم یدگزن انشایه

 ۱۳۷۱ وی وسم اداتسال ه حیلم یدواچ دساق رزاده، مریاقب

۷55 ¶ 

  اری ترسپ  ایهتبراقم هارائ وهحن یررس ب

در  ریتسب یموسل هال بتبم انودکک هب

 هب ه تسواب  ایهانتارسمیب ون خ شخب

ر هدر ش عواق یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 ران هت

 ۱۳۷۱ یمرید کیاهآن یمالس هقدیص رور، سزاده وکلم

۷5۷¶ 

 اریترسپ   اتدمخ هارائ یگونگچ یررس ب

از  یاشن یمسج التکشا ماط بب در ارت

  یگت سکار شدچ ارانمیدر ب چو گ ششک

  یردنگ راتقف ون تس ایه یگتو در رف

 رانهر تهش یوزش آم ایهانت ارسمیب

 ۱۳۷۰ دیارش  لیهس رخف یایمغی  دهریف ازنرح، فدهندان
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۷5۸ ¶ 
 وزان آم شدان یائنیب الالتتاخ یررس ب

 ران هت رورشپ  وزشآم ۴ هطقنم یدائتاب

 ۷۱الدرس

 ۱۳۷۱ ،انوریش حلس هی آس ا ه  یم یرح ه میهف رم، اکیکالم

۷6۱ ¶ 

 ردیف  تداشهب ایه وزشر آمیاثت یررس ب

  اری ترسپ  انویجشط دانوست دهش هارائ 

 شدان یتداشهب  ایهیاهآگ زان یرمب

 وزان آم

 ۱۳۷۰ یاغ دب هاطمف ا ه  یم یرح ه میهف هاطمآزاد، ف نیام

۷6۳¶ 

و   ارانترسپ  ظراتن هسایقو م یررس ب

ورد در م اریترسر پ آخ الس انویج شدان

 شخدر ب انویجشدان ینیالب ایهتیالعف

 ایهانتارسمیب یراحو ج یلداخ ایه

 رانهرتهش یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 ۱۳۷۲ ا ین یمیرح  هومصعم ا ین ژوزف هنیلع  یل، ع رادیم گیب

۷65¶ 

 شخدرب لاغ ش اران ترسپ  رشگن یررس ب

  یوزشآم ایهانتارسمیب یلداخ ایه

 ایهتبراقم ه ارائ هب تبسن ران هرت هش

 د نمالس ارانمیب هب اری ترسپ 

 ۱۳۷۲ اندیونا الدییل یخایشم  دهریف روز  رح، فزاده یدانمه

۷6۷¶ 
  اران ترسپ   ایهاهدگدی هسایقو م یررس ب

از  یاشن التکشورد مرد در مم رانیو دب

 دانمر ههدر ش ت یعمج شزایاف

 ۱۳۷۲ ا ین یمیرح  هومصعم یدنم اسبع  ود عس، میسداویخ

۷6۸¶ 
  انودکک ایازهین نیامت یگونگچ یررس ب

 ایهروزی هانبدر ش  یاکس انوانوجنو 

 راز یر شهش ترسرپ س یب انودکک

 ۱۳۷۱ دیمحم دهنشرخ  ریهم دهن رخف ا نی، مادیآب امس رد حفنم

۷6۹¶ 

 ورزان هط بوست دهش هارائ اتدمخ یررس ب

  یو پ  اعارج وزش آم رشذیپ  ه نیدر زم

در   وادهانخ مظینورد تدر م انزن ری یگ

ز و  ریبت  ایاهتروس تداشهب  ایه هانخ

در  ورزانهب اتدمخ یابیارزش  رمف هارائ 

 ۱۳۷۲ه نیزم نای

 ۱۳۷۲ یانخیالع  مریم اندیونا الدییل رف، اشینیام
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۷۷0¶ 
  انودکک یوزشآم ایازهین یررس ب

 طهدر راب ران هر تهش یتدول ایهانتسدب

 ۱۳۷۲اره، بوادث از ح ری یگشیا پ ب

 ۱۳۷۲ یفریرشباک رهطاه ژادن ینروش تدخ نیهم روزان، فیانزی

۷۷۱¶ 
ار گیس رفصرمر بوثم لوامع   یررس ب

 وملع   ایهاهگشدان اریترسپ  انویج شدان

 ۱۳۷۲الس ران هر تهش یکزشپ 

 ۱۳۷۲ یانخیالع  مریم دیارنی فجن رماک رار، زهیصب

۷۷2¶ 

  اهدگاز دی دهننک رانگوارد نم یررس ب

 هب هتسواب ایهانتارسمیدرب هک  یانزن

و   ان، درمتداشهب وزارت   ایهاهگشدان

  لمع  تحت رانهر تهش  یکزشپ  وزش آم

 دان  هترفرار گق  یومترکتسیه یراح ج

 ۱۳۷۲ ور رپ فعد جیشهم دیارنی فجن رماک اجرتوه، گیمیراهاب ریامع 

۷۷۴¶ 

ر ب فلتخم لوامر ع یاثود و توج یررس ب

ادر هظر آناز ن اریترسپ  انویجشاء دانقاب

  یائامو م اریترسپ  ایه دهکشدان

و   اندرم تداشهب وزارت   ایهاهگشدان

 یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۷۲ ادیروآبه هقی فش دیمحم دهنشرخ  انزمرالخ، فین یسح یمیعن

۷۷5¶ 

  یاهآگ زان یم  نیاط ببارت یررس ب

 اریمیوردبدر م ازدواج الدر ح ران تدخ

 زانیا مب از آن رییگشیوپ  ه جرخ س

 امجورد اندر م انآن لمع  هب یادگآم

در   اریمیب نای هیلر ع ب ونیاسن یسواک

 ۱۳۷۲الس النیگ انت اس

 ۱۳۷۲ ا داود گال سآراک  ا ین یمیرح  هومصعم از رنه، معایندار صتدوس

۷۷6¶ 

و   ادونتم راتاث هسایقو م یررس ب

ر  ب دورالیاپ  ایضفدر  یقزریت لیانتوفس

 وارضو ع  لماز ع  سپ  ایدرده ن یکست

از  یکدر ی هک  یارانمیدر ب از آن یاشن

  ت حت ران ای یکزشپ  وملع  ایهانت ارسمیب

 د رنیگ یرار مق یراح ج لمع 

 ۱۳۷۲ ا ین یمیرح  هومصعم یقوثا مرضالمغ  یقد تمح، میتداقص
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۷۷۸¶ 

و   یوادگانخ ردیف ایهیژگوی یررس ب

  الس  ۵ر زی انودکک ادیصتاق یاع متاج 

  ری تسب یسفناد تح ایهتونفع  هال بتبم

 ایهانتارسمیب انودکک ایه شخدر ب

 زری بتر هش

 ۱۳۷۲ اندیونا الدییل وادی ج هاطمف نوس، سزاده یول

۷۷۹¶ 

دد  جم ارداری ر بر بوثم لدالئ یرسب

اژور  م  یماالست هال بتبم انودکک ادرانم

 ونخ ایه  اهگاندرم هب نی عراجدر م

،  تداشهب وزارت  هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۷۲ ا داود گال سآراک  انوریپاهش سیگرنف ه ترش، فیانرمف

۷۸۱¶ 

وز آم شدان رانتدخ یاهآگ زانیم یررس ب

  ادتع   دهدیورد پ در م یایم نراه دارسم

 ایارهترف وهحانب اط آنبوارت هانیاهم

ر هدر ش دوران ندرای انآن یتداشهب

 ۱۳۷۲الس ران هت

 ۱۳۷۲ یاغ دب هاطمف یالمع ا قل هم ات، رزییرمهوارج شقن

۷۸2 ¶ 

  یاهآگ زانیر مب وزش ر آمیاثت یررس ب

ورد  در م یدائتاب دارسم انملعم

ر هش وزان آم شدان مشچ  تداشهب

 ۱۳۷۱الس ران هت

 ۱۳۷۲ اندیونا الدییل وادی ج هاطمف هومصع، مینابکوتت یبیب ح

۷۸۴¶ 

 یاع متاج -  یروان التکشم یررس ب

در  یموسل هال بتبم انودکک ادرانم

 ایهانتارسمیب ایهاهگانا و درمه شخب

 ۱۳۷۲ الس -  ران هرتهش یکزشپ  وملع 

 ۱۳۷۲ اندیونا الدییل یفریرشباک رهطاه نیازن، نظ زادهواع 

۷۸5 ¶ 

 هب یانادر درمک  هک یاتداماق یررس ب

وزاد در ادر و ناط مبارت نیامظور تنم

 هب هتسواب ایهاهگشدان ایهاهگش زای

 وزشوآم ان، درم تداشهب وزارت 

 د ندهیم امجان ران هر تهش یکزشپ 

 ۱۳۷۲ اندیونا الدییل یفریرشباک رهطاه هحیل، میماسق
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۷۸6¶ 

روز ر در بوثم  یوادگانخ لوامع   یررس ب

ر زی الدر اطف ادراری  اریجم ایهتونفع 

 ایهانتارسمیب هب دهننک ه عراجم  الس ۶

  یکزشپ  وملع  ایهاهگشدان هب ه تسواب

 ران هر تهش

 ۱۳۷۲ ور رپ فعد جیشهم ا ین یمیرح  هومصعم را یم، حدامخ

۷۸۷¶ 
  دراطاق  تونفع  رلتنک یگونگچ یررس ب

  اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب لمع 

 رانای یکزشپ  وملع 

 ۱۳۷۲ یرآبکش هابرب ردیگانابیب ب نزی را، زهیقوثم

۷۸۸ ¶ 

در   ادری م یدایج طراب اض هدرج یررس ب

 هود را بد خرزنف  نیاول هک یلاغ ش انزن

  هب ه تسز وابراکم  ودکک ایدههم

 ران هر تهش یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 د ارنپس یم

 ۱۳۷۲ وی وسم اداتسال ه حیلم یانخیالع  مریم ا یلام، کیانروح 

۷۹0 ¶ 

 هارائ آور طی یدگینت لوامع   یررس ب

و   رطانس هال بتبم ارانم یاز ب تبراقم

 اران ترسپ  اهدگا از دیهآن تیماه هدرج 

 رطانس ایهشخدر ب لاغ ش

،  تداشهب وزارت  هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 ران هدر ت عواق یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۷۱الدر س

 ۱۳۷۲ یمرید کیاهآن ور رپ فعد جیشهم هرزان، فهشیپ  تالحف

۷۹۱¶ 

  یانزن  یردگساف زانیم هسایقو م یررس ب

  یانازند بدارن اروریابن لکشود مخ هک

د،  دارن اروریابن انش رانسمه هک

  اروری ابز نراکم  هب اندگننک هعراج درم

 ۱۳۷۲الور در سشک طحس یتدول

 ۱۳۷۲ وی وسم اداتسال ه حیلم یدواچ دساق یلی، لازیب هش

۷۹2 ¶ 
ادر  م یاقات مه روش رایاج وهحن یررس ب

ا و  اهگشدر زای انماز زای سوزاد پ و ن

 ایهاهگشدان یوزش آم ایهانت ارسمیب

 ۱۳۷۲ ا ه  یم یرح ه میهف هوببح، مه ودیمحم را، زهدیماح 
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  ران هر تهدر ش عواق یکزشپ  وملع 

 ۱۳۷۱الس

۷۹۳¶ 
 تداشهب نیب راقور مضر حیاثت یررس ب

 دارسط میحم تداشهر بب دارسم

 ران هر تهش یدائتاب

 ۱۳۷۲ ا ه  یم یرح ه میهف یاغ دب هاطمف د یجد، ماویج

۷۹۴¶ 

دد  م یاع متو اج یروان التکشم یررس ب

از   یاشو نضع  صقار ندچ انوی ج

  اهگاندرم  هب دهننک هعراجم یگتوخ س

 ۱۳۷۲الس رانهر تهش یتدول یمیرمت

 ۱۳۷۲ ور رپ فعجد یشهم یمرید کیاهآن هومصعژاد، من دییرش 

۷۹5 ¶ 

 کیرافوگدم اتصخشم هسایقو م یررس ب

ورد ا در ماورهو ب یاع متاج  تیعوض

اوالد   مک ایهوادهاندر خ وادهانخ مظینت

ز راکم  هب دهننک هعراجر اوالد مو پ 

 هیر ارومهش یاندرم یتداشهب

 ۱۳۷۲ یویکاس هاطمف انوریپاهش سیگرنف وبرغ ، ملاالص یانیک

۷۹6¶ 

،  ردیف  ایه هصخشم هسایقو م یررس ب

 وعو ن یتداشهب ایارهت، رفیوادگانخ

 هب  انالیتبم یرفصم ایداروه

  ه عراجم یائتو روس ریهش یدمیپ رلپیه

 وملع  هب هتسواب یانز درمراکم  هب دهننک

 ردر کهش یکزشپ 

 ۱۳۷۲ یمرید کیاهآن یوئکاس تدوس قح هاطمف د یاه، نانیلقاهش

۷۹۷¶ 

 هب  دهش هارائ  ایهتبراقم  وهحن یررس ب

 ایهانتارسمیدرب یتابدی ادرانم وزادان ن

  یکزشپ  وملع  ایهاهگشدان هب ه تسواب

 ران هر تهدر ش عواق

 ۱۳۷۲ ا داود گال روشکیادآور نی وره صنم ظما، اع یدنمتعم

۷۹۹ ¶ 
  اریترسپ  اتدمخ تریدیم روش

 (انتارسمیدر ب رونتم )روش انت ارسمیب
 ۱۳۴۸ اداره امور بیمارستانها درید صمحم هرمک،م یوامق

۸00 ¶ 
 انزن هب دهش هارائ ایهتبراقم یررس ب

د در  نق اریمیب هال بتبو م ری تساردار بب
 ۱۳۷۲ یاغ دب هاطمف ادیروآبه هقی فش ارار، سسونوتت دیمحم انج
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 ایهانتارسمیدر ب ارداریر بآخ هاهم ه س

،  تداشهب وزارت  هب هتسواب یوزش آم

 یکزشپ  وزشو آم اندرم

۸0۱¶ 

آور  طراباض لوامع  هسایقمو  یررس ب

 انودشخ اهدگارور ازدیابن ردانو م انزن

ر هش یازائن  یانز درمراکم هب نی عراجدر م

 ۱۳۷۲الس - ران هت

 ۱۳۷۲ ور رپ فعد جیشهم یاظمک  اجح اداتس ار الختاف ، آذرودی محم

۸02 ¶ 

  هب انالیتبم اریترف اداتع   یررس ب

ز راکم  هب دهننک هعراجاال مب ون ارخشف

  یکزشپ  وملع   اهگشدان هب هتسواب یاندرم

 ۱۳۷۲الس ه یاروم

 ۱۳۷۲ ، وادی ج هاطمف ریهم دهن رخف ره، زهدمقم ارییتخب دییعس

۸0۴¶ 

  یم سج ایازهین نیامت یگونگچ یررس ب

  ، درطول انودکک راهمه ادرانم یو روان

  ایهانتارسمیدرب اندشرزنف ودنب ری تسب

 ۱۳۷۲الس هیر اروم هش

 ۱۳۷۲ دیمحم دهنشرخ  ریهم دهن رخف نیه، ماریکنهک

۸05 ¶ 

و   یاع مت، اجردیف  ایه هصخشم یررس ب

از   دهننک ادهفت اس ردانو م انزن ادیصتاق

 هب نیعراجدر م ازیس میقع   ایه روش

  وزارت   یانودرم یتداشهز براکم

 یکزشپ  وزشآمو  ان، درمتداشهب

 ۱۳۷۲ ا ین یمیرح  هومصعم یاظمک  اجح اداتس ار الختاف تف، ع یرش فت

۸0۹ ¶ 

  ماد زخجر ایر بوثم لوامع   یررس ب

در   ری تسب ترکح یب ارانمیدر ب اریشف

  وم لع   ایهانتارسمیب دیوپ ارت ایه شخب

 ران هرتهش یکزشپ 

 ۱۳۷۲ یمرید کیاهآن ا ین ژوزف هنیلع  را، زهیت شهب

۸۱0¶ 
در  ازدواج رفدر ش ردانم رشگن یررس ب

 انترسهدر ش ارداریاز ب ری یگشیورد پ م

 زوار بس

 ۱۳۷۲ وادی ج هاطمف و جلابق ژهینم رغاص یل، ع ادیروآبس خ
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۸۱۱¶ 

  امجود در انوجم  التکشم یررس ب

 یملع   تئیاء هضظر اع از ن شژوهپ 

  یکزشپ  وملع   اهگشدان ایه دهکشدان

 ران ای

 ۱۳۷۲ انوریپاهش سیگرنف ا ه  یم یرح ه میهف ره، زهیراب هس

۸۱2¶ 

ار از میب وزش آم رایاج عوانم یررس ب

در   لاغ ش ینیالب اران ترسپ   اهدگدی

 وملع   اهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 ران ای یکزشپ 

 ۱۳۷۲ یمرید کیاهآن یماصع  هقدیص شخب، روانیلیعم اس

۸۱۳¶ 

 اریترسپ  اتدمخ راندیم رشگن یررس ب

  Yو  X ایه وریئت اتروضفم هب ت بسن

 ایهاهگشدان یوزشآم ایهانتارسمیدر ب

 رانهر تهر در شقتسم یکزشپ  وملع 

 ۱۳۷۲ ادیروآبه هق یش دیمحم دهنشرخ  ( رف)اشهقدی، صدریی ح

۸۱5¶ 

 ارانترسپ   التکشم هسایقو م یررس ب

  ایه تبراقو م ساورژان  ایهشخدر ب لاغ ش

  هب تبراقم هارائ امگنه یبلق ژهوی

 یسفنو ت یبلق تسار ایدچ هک یارانمیب

 وملع   اهگشدان  ایهانتارسمیدربد، ان دهش

 ران ای یکزشپ 

 ۱۳۷۲ ی انخیالع  مریم ور پ کیوا نلس رداد ه، مزاده میرح یتعرف

۸۱۸¶ 

 انویجشار دانک هب الغتر اشیاثت یررس ب

ر ب یلیصحت دوران در طی اری ترسپ 

  ایه دهکشدر دان انآن یلی صحت تیقوفم

  وم لع   ایهاهگشدان یائامو م اری ترسپ 

  الس رانهر تهدر ش عواق یکزشپ 

(۱۳۷۲) 

 ۱۳۷۲ یمرید کیاهآن یویکاس تدوس قح هاطمف ازنه، شیوراک ب

۸20 ¶ 
  ادرانم یتداشهب ایارهترف یررس ب

  یلیوفمه هالبتبم  الس ۱۲ر زی انودکک

 نازای یتداشهب  ایه تبراقم هنی درزم

 ۱۳۷۲ دیمحم دهنشرخ  یالما ع قل هم وشنه، مارهمیت
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  یالتکشروز ما بب اط آنبو ارت انودکک

  ید مدیهرا ت انودکک  نای یتالمس هک

  یلیوفمه اهگاندرم هب نیعراجد در منک

(  )ره ینیمخ امام یاهگاندرم عم تجم

 ۱۳۷۲الس ران هت

۸2۱¶ 

  هال بتاب شاهدر ک وزش ر آمیاثت یررس ب

 ترکح یب اندر زن ادراری  ایهتونفع 

  دیوپ ارت ایه  شخدر ب ری تسب

 ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 رانای یکزشپ  وملع 

 ۱۳۷۲ انوریش حلس هی آس یرآبکش هابرب رزاده، شاندیوناثیغ 

۸22 ¶ 

 دیوری اتقزریت یعوضم وارض ع   یررس ب

  ری تسب انزم در طول ه توخس انودکک

ر هش  یگتوخو س حوان س انتارسمیدر ب

 ران هت

 ۱۳۷۲ یمرید کیاهآن ور رپ فعد جیشهم د یاه، نزدیی انملس

۸2۴¶ 

از  لبق هلرحآور م یدگینت لوامع   یررس ب

  لمع  تحت هک  یارانمیب اهدگاز دی لمع 

د و در ان ه ترفرارگق  یوممع  یراح ج

  ایهانتارسمیب یراحج ایه شخب

 ران هر تهش یکزشپ   وملع   ایهاهگشدان

 د ناشب یم ری تسب

 ۱۳۷۲ یانخیالع  مریم یمرید کیاهآن نریسدد، نجت

۸26 ¶ 

 هکیائه وادهانخ اتصخشم یررس ب

 روزی هانبز شراکم ه راب انشدانرزنف

د  ان ردهپس ران هرتهش یت سزیهب

 ۱۳۷۲الس

 ۱۳۷۲ یاغ دب هاطمف ادیروآبه هقی فش هیدس، قیائاطبطب

۸2۷ ¶ 
از   یاهر آگب وزش ر آمیاثت یررس ب

  ت حت ارانمیدر ب یداروئ مرژی  رییگیپ 

 یراحج لمد از ع عب ناریا وارفب اندرم

 ۱۳۷۲ یانخیالع  مریم وی وسم اداتسال ه حیلم دهریفدار، کنب
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 بلق انتارسمیب اهگاناز در درمب بلق

 ۱۳۷۲الس رانهر تهش یائد رجی هش

۸2۸ ¶ 

  ایارهتر رفب وزش ر آمیاثت یررس ب

  الس  ۱۲ا ت  ۶ انودکک ادران م یتداشهب

  ودکادروکم انتارسمیدرب ری تسب

د  ی وئفیاز ت رییگشیپ ا ب طهدر راب دجن نس

 ۱۳۷۲الدر س

 ۱۳۷۲ یخایشم  دهریف یاغ دب هاطمف رخل، گدیریم

۸2۹ ¶ 

  روق داد ع سطر انخ لوامع  زانیم یررس ب

ر رونک  روق داد ع عا تب اط آنبر و ارترونک

 ۴۵- ۳۰ نی نس رداندر م دهدود شسم

  مسریتاتک  شخب هب دهننک ه عراجم هالس

 ران هرتهش یکزشپ  وملع  ایهانت ارسمیب

 ۱۳۷۲الدرس

 ۱۳۷۳ یاغ دب هاطمف راجت ورین مریم هترش، فیائمحم

۸۳0¶ 

 انودکک ادرانم یوزشآم ایازهین یررس ب

اد  ح ایه تونفع  هال بتبم الس ۰-۵

 انتارسمیدر ب ریتسب یانتحت یس فنت

ا در  هاز آن ری یگشیدر پ  دجننس انودکک

 ۱۳۷۲الس

 ۱۳۷۳ یفریرشباک رهطاه ورپکین ری غص نوس، سین ویجنپ 

۸۳۱¶ 

ار  شر فادیقم هسایقمو  یررس ب

  ری یگ  دازهان ک یولتاسو دی کی ولتس یس

 لو ب مراگافدی تمسق هلیوسب دهش

 انتارسمیدر ب ری تسب ارانمیدر ب یوشگ

 اناشک یتشهد بی هش

 ۱۳۷۲ وی وسم اداتسال ه حیلم ا ین یانراهف تم رحم ا د رضمح، ملاضاف

۸۳۳¶ 

ورد در م لاغ ش ارانترسپ  ظراتن یررس ب

  ری یگ  میمصدر ت انآن دادن تارکشم

 ایهانتارسمی، درباریترسپ  راندیم

  یکزش پ   وملع  اهگشدان هب هتسواب یوزش آم

 ران ای

 ۱۳۷۳ یخایشم  دهریف ادیروآبه هقی فش ا ری، ثزاده کلم
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۸۳۴¶ 

 دی از داروی ادهفتاس زانیم یررس ب

 وعا نب اط آنبو ارت تبث وهحو ن رونیپ 

 یراحج ایهشخدر ب  یداروی ورات تدس

 ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 ۱۳۷۲ال، سرانهتر هش یکزشپ  وملع 

 ۱۳۷۲ وادی ج هاطمف یمالس هقدیص نریی، شوی نعم

۸۳5¶ 

  یوادگان، خردیف اتصخشم یررس ب

 تحت ارانمیب  ادیصتاق -یاع متاج 

 هب  دهننک هعراجز، میالودیماهب اندرم

 ران هرتهدر ش ع، واقرانایز یالز دیرکم

 ۱۳۷۲ یرآبکش هابرب ا رسال پ هش هاطم، فیانن مس

۸۳۸¶ 

 ارانمیدر ب  یدگزن تیفیک یررس ب

 ایهاهگاندرم هب دهننک ه عراجم روعصم

 ایهانتارسمیب هب هتسواب ابصاع  یلداخ

و   ان، درمتداشهب وزارت عابت یوزش آم

 یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۷۲ روان  نال روشهش یانخیالع  مریم ارس رخاهر، مالیم  یماسق

۸۴0¶ 

  الس  ۶- ۰ انودکک یمسد جرش یررس ب

ر هوشر بهش ناکس یومب ایه وادهانخ

  ب ختنم ایهاهگاندرم هب  دهننک هعراج م

 ۱۳۷۲الدارد درسانتا اسب آن هسایقوم

 ۱۳۷۲ ی فریر شباک رهطاه ژادن ینروش تدخ نیهم رح، فه روزب

۸۴6¶ 

اط بو ارت یلغش یودگرسف زانیم یررس ب

 هترفار گکب ای هلابقم ایها روشب آن 

در   لاغ ش ارانترسط پ وست دهش

 ران هت یگتوخو س حوانس ایهانت ارسمیب

 ندر ای  لاغ ش ارانیها بب آن هسایقو م

 ۱۳۷۲الا سهانت ارسمیب

 ۱۳۷۳ وی وسم اداتسال ه حیلم یانخیالع  مریم روغ، فیعیرف

۸۴۷¶ 
،  ای هذیغت التکشم هسایقو م یررس ب

ر و  تدخ انوان وجن  یتداشهو ب یتیالعف

  تابدی هال بتبم الس ۱۸-۱۲ر سپ 

 ۱۳۷۳ یفریرشباک رهطاه روان  نال روشهش هحیل، مرودیگنل ین سحم
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ز راکم هب دهننک هعراجم اول وعن وس تیلم

 رانهر تهش یص صخت

۸۴۹¶ 

 ونیاسنیسواک امجان یگونگچ یررس ب

و   اننمر سهش ناکس هالس ۲-۰ انودکک

و   ردیف  ایهیژگویاز  یرخا بب اط آنبارت 

 ۱۳۷۲ال، سانآن یاع متاج -  یوادگانخ

 ۱۳۷۳ یاغ دب هاطمف اندیونا الدییل هاطم، فدیاح 

۸50 ¶ 

  یایودآزمخ امجان وهحن زانیم یررس ب

  ایهانتارسمیب لاغ ش اران ترسدر پ  انتسپ 

 وزارت  هب ه تسواب  یکزشپ  وملع   اهگشدان

ر هش  یکزشپ  وزشو آم اندرم تداشهب

 ران هت

 ۱۳۷۳ یاظمک  اجح اداتس ار الختاف دیارنی فجن رماک هنیک، سیائفص هیقف

۸55 ¶ 
و    ندیوال رشگن هسایقم یررس ب

  انن مرسهش ناکس اریترسپ  انویج شدان

 ۱۳۷۲یابخ تان هتورد رش درم

 ۱۳۷۳ یدواچ دساق یجنگ رهطاه هومصع، مانریابص

۸5۷ ¶ 

و   یاهآگ زان یم  نیاط ببارت یررس ب

ورد ر در مواتگ  هب انالیتبمرد کلمع 

د  یوح ت انتارسمیب هب نیعراجدر م هذیغت

 ۱۳۷۲الدرس دجنن ر سهش

 ۱۳۷۳ اندیونا الدییل ردف انوریش حلس هی آس تراس، فاردالن 

۸60¶ 
 وزش آم هب تبسن ادرانم رشگن یررس ب

  دوره ران تدخ وغلب دوران لائسم

 ۱۳۷۲الس ران هر تهدر ش یایم نراه

 ۱۳۷۳ ا ین یمیرح  هومصعم ور رپ فعد جیشهم ار خت، افیمریک

۸6۱¶ 

  امگنه  اریترسپ  انیربم  التکشم یررس ب

  اری ترسپ  انویجشدان ینیالب یابی ارزش 

  اهگشدان یائامو م اریترسپ  دهکشدان

 رانای یکزشپ  وملع 

 ۱۳۷۲ یرآبکش هابرب ردیگانابیب ب نزی وکلمرالخ، فزیعم

۸66¶ 
  امکاح تایراء و رع اج تیعوض یررس ب

ظر از ن یرع ش نوازیو م یالماس

  ایه  شخدر ب ارانمیو ب اران ترسپ 

 ۱۳۷۲ یانهفاص دیهد ممحم یاغ دب هاطمف سرگا، نوانت
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  اهگشدان ایهانتارسمیب یراحو ج یلداخ

 رانای یکزشپ  وملع 

۸6۷¶ 

در   شویخ مساز ج ینر ذهویصت هسایقم

و   لبد، قان دهش یوم ترکتسیه هکیانزن

 هب نیعراجدر م یراحج لمد از ع عب

  ایهانتارسمیب انزن ایهاهگاندرم

، تداشهب وزارت هب ه تسواب  ایهاهگشدان

 رانهر تهش یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۷۲ یخایشم  دهریف ردف انوریش حلس هی آس ا م، هدسق

۸6۸¶ 

در   لاغ ش نیملعم رشگن یررس ب

ورد  در م اناشر کهش ایهانتسدب

  یو روان یمسج ایازهین عرف یگونگچ

 اول السک انودکک

 ۱۳۷۳ ا ین یمیرح  هومصعم دیرص مریم هومصع، مانینیس ح

۸6۹ ¶ 

ورد در م ادرانم  یاهآگ زانیم یررس ب

  یاع متاج یو روان یمسج ایازهین

رار  ق یاندرم یمیش تحت هک  انشانودکک

 نای نیامت یگونگا چب اط آنبد و ارتدارن

  یکزشز پ رکم هب نیعراجا در مازهین

 وملع  اهگشدان هب هتسدا وابهش دالیس

 ۱۳۷۲انهفاص یکزشپ 

 ۱۳۷۳ روان  نال روشهش یفریرشباک رهطاه هوببحم، یاتبن من

۸۷0 ¶ 

ا  پ  ایهماد زخجر ایر بوثم لوامع   یررس ب

 نرییش تابدی هال بتبم اران میدر ب

 هب هتسواب ایهانتارسمیدر ب ری تسب

 وزشو آم  ان، درمتداشهب وزارت 

 یکزشپ 

 ۱۳۷۳ یدواچ دساق روان  نال روشهش هوفک، شودی عسم

۸۷۱¶ 

ود در  از خ تبراقم وزش ر آمیاثت نییعت

 نیعراجم رعص التمروز حب شاهک

  ابصاع  ایهاهگاندرم هب روعصم

  یکزشپ   وملع  ایهاهگشدان ایهانت ارسمیب

 ۱۳۷۳ یاظمک  اجح اداتس ار الختاف ورپکین ری غص ره، طاهیالنیگ یمی کح
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و    اندرم،  تداشهب وزارت  هب ه تسواب

ر هدر ش  عواق یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۷۲،ران هت

۸۷۳¶ 

 وهیر دو شیاثت ای هسایقم یررس ب

 رییراگودفو خ یران نخس وزش آم

 اران ترسپ   یاهآگ زان یر مر( بتوس)پ 

 فلتخم ایهشخدر ب لاغ ش

 وملع   اهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

  اری میب  تیاهورد مدر م ران ای یکزشپ 

  انالیتباز م اریترسپ  ایهتبراقدز و مای

 آن  هب

 ۱۳۷۳ روان  نال روشهش یمرید کیاهآن اله، شیانشاف

۸۷۴¶ 
 ژن یتآن نیلامح ه صخشم  اتفص یررس ب

ر هدر ش ناکس "ب" تیاتپه  یطح س

 ۱۳۷۲الس دجن نس

 ۱۳۷۳ وی وسم اداتسال ه حیلم رورسم تا دخدری از نه، شدیالخ

۸۷6¶ 

 تحت  هک  یارانمیب تایرض زانیم یررس ب

د  ان هترفرار گق هیلد کونیپ  یراح ج لمع 

در   دهش هارائ ایه ت براقاز م

،  تداشهب وزارت  هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 رانهتر هش یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۷۳الس

 ۱۳۷۳ یمرید کیاهآن رورسم تادخدری رتصا، نآری

۸۷۸ ¶ 

ط یحاز م یاشن یدگینت زانیم یررس ب

  یلغش یودگرسا فب اط آنبار و ارتک

 تبراقم  ایه  شخدر ب لاغ ش اران ترسپ 

زد در ر یهش ایهانتارسمیب ژهوی ایه

 ۱۳۷۳الس

 ۱۳۷۳ ا ین ژوزف هنیلع  یقیقح انیادقص هنی مهت ا م، ه  یانتاردس دیبع 

۸۸0 ¶ 
و   یوادگان، خردیف ایهیژگوی یررس ب

 ویری لس هال بتبم اران میب طییحم

و   لا سب ارزهبز مراکم هب  دهننک هعراج م

 ۱۳۷۲ ور رپ فعد جیشهم ا ین یمیرح  هومصعم د یاهر، نابص
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در  وریشدان حیسم انتارسمیب  اهگاندرم

 ران هر تهش

۸۸2 ¶ 

ر  ب تدمخ نمض وزش ر آمیاثت یررس ب

 اران یهب کمرد ککلمو ع  رشگ، نشدان

  یانتارسمیب ایهتونفع  رلتنورد کدر م

  اتدمخ یکزشپ   وملع  ایهانتارسمیدر ب

 ۱۳۷۳الس رانای یاندرم یتداشهب

 ۱۳۷۳ یانخیالع  مریم ا ین ژوزف هنیلع  ا ریو، ثلامش ینیس ح

۸۸۳¶ 

ا و  ه  هری ون ی السفنرایپیر هیاثت یررس ب

و   انربداد ضعر تب  این لداخ نشاکس

 ژنی ساک یمهار سشف زانیو م بلق متری

 المد از اع عب اران میب  یانریش ون خ

  شخدر ب ریتسباز ب بلق یراح ج

 انتارسمیاز ب یکی ژهوی ایه تبراقم

 ۱۳۷۳الدر س رانهت یصصخت ایه

 ۱۳۷۴ یمرید کیاهآن ا ین یانراهف تم رحم اسبو، ع ج آزاده 

۸۸۷ ¶ 

  یوزشآم التکشم هسایقو م یررس ب

 انویجشو دان  انیربم اهدگاز دی ینیالب

  دهکشر در دانآخ الس اری ترسپ 

  یکزش پ  وملع   اهگشدان یائامو م اری ترسپ 

 ۱۳۷۳الدرس انهف اص

 ۱۳۷۳ انوریش حلس هی آس یمالس هقدیص رم، اکیمیراهب

۸۹0 ¶ 

  شخب اران ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

 تاخنوش یررس ازب یبلق ژهوی ایه تبراقم

ارد  وکیم وستارکفاز ان یاشن  یبلدرد ق

  ایهانت ارسمیدرب الزم اریترسرپ یدابوت

 هب هتسواب یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

  یکزشپ  وزشآم انودرم تداشهب وزارت 

 ۱۳۷۳الدرس

 ۱۳۷۴ دیارنی فجن رماک ور پ کیوا نلس ریه، مدریی ح
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۸۹۳ ¶ 

 وزش آم وهیر دو شیاثت هسایقو م یررس ب

 تاخن رشر بتوسپ از  ادهفتو اس یراننخ س

و   انرغ م هلآب اریمیورد بدرم نیملعم

 ایهانتسدر دب آن  ترایاز س ری یگشیپ 

 ۱۳۷۳الس ران هرت هش

 ۱۳۷۳ اندیونا الدییل وادی ج هاطمف هقدیا، صین یانراهف

۸۹5 ¶ 

 ارانمیاز ب تبراقم هارائ وهحن یررس ب

  شخدر ب یگلامح تیوممسم هال بتبم

  هب هتسواب ایهانتارسمیب  انزن ایه

 ران هر تهش یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 ۱۳۷۲ ا ه  یم یرح ه میهف روشکیادآور نی وره صنم هقدی، صیمریک

۸۹۸ ¶ 

ط یحدر م یربور مض ح راتیاثت یررس ب

  تریدیم ایهارتهر مب وزی ارآمک

  ایه  دهکشدر دان اریترسپ  انویج شدان

 وزارت هب هتسواب یائامو م اری ترسپ 

ر هش یکزشپ  وزشو آم ان، درمتداشهب

 ۱۳۷۳ال، از سران هت

 ۱۳۷۳ وادی ج هاطمف و جلابق ژهینم ا ، رویاریصان

۹00 ¶ 

 اران میرد بکلمر ع ب وزش ر آمیاثت یررس ب

  ما رژیاط بباال در ارتب ون ارخشف هال بتبم

ز راکم هب نیعراجدرم یو داروی یذایغ 

،  تداشهب وزارت  یان، درمیتداشهب

 رانهر تهش یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۷۳الدرس

 ۱۳۷۳ وادی ج هاطمف یمالس هقدیص هاطم، فیاناویک

۹0۱¶ 

ال تبم ارانمیب یوزشآم ایازهین یررس ب

 شخدرب ری تسارد بوکیم وس تارکفآن هب

 صیرخت امگندره بلق  ایه

 ایهاهگشدان یوزشآم ایهانتارس میدرب

 تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ  وملع 

،  ران هرتهش یکزشپ  وزشو آم انو درم

 ۱۳۷۳الس

 ۱۳۷۳ دیارنی فجن رماک دیمحم دهنشرخ  رازه، انگرزانف
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۹02 ¶ 

ود از خ تبراقم یوزشآم ایازهین یررس ب

از در س انربض اهگتدس دارای  اران میب

  یائد رجیهش بلق انت ارسمیب

 ۷۳-۱۳۷۲الدرس

 ۱۳۷۳ یمرید کیاهآن یجنگ رهطاه نریس، نزاده انمای

۹0۳ ¶ 

و   یوادگان، خردیف  ایه هصخشم یررس ب

  هال بتبم انوانوجن یاع متاج - ادیصتاق

  دهننک ه عراج، میمسیاتروم بت اریمیب

  ایهاهگشدان هب هتسواب یانز درمراکم هب

 ۱۳۷۳الدرس رانهر تهش یکزشپ  وملع 

 ۱۳۷۳ دیمحم دهنشرخ  ریهم دهن رخف رامت، احادیه یاجح

۹0۴¶ 

  وزان آم شدان رشگن ای هسایقم یررس ب

  تب سن  یایمنراه دارسر در مسر و پ تدخ

در   وغلب نا در سها آنب ندیار والترف هب

  رورشو پ  وزشآم هانگ ۱۹ اطقنم

 ۱۳۷۳،ران هت

 ۱۳۷۳ ریهم دهن رخف یرنم یاسبع  هاطمف هقدی، صدمق تابث

۹05 ¶ 
 دازهان نیاط ببارت وعو ن زانیم یررس ب

( وزن نی مخت ته)ج ا وزنازو بدور ب

 رانهرتهش ناکس مالو س غالراد بدراف

 ۱۳۷۴ ور رپ فعجد یشهم یمرید کیاهآن مری، مالحف یایقش

۹06 ¶ 

 رفصم یگونگر چب وزش ر آمیاثت یررس ب

 ارانمیدرب دهز شویجت یبلق ایداروه

ارد، در  وکیم وستارکفان هال بتبم

  یائد رجیهش بلق انتارسمیب  اهگاندرم

 ۱۳۷۲ال، سران هر تهش

 ۱۳۷۳ روان  نال روشهش یفواص هملس ال ام دونری، فودی محم

۹0۷ ¶ 

ر یغ  رانافسم  یاهآگ زانیم یررس ب

ورد ور در مشاز ک ارجخ هب ازمع  یارتزی

  ری یگشیدز و پ ای اریمیب ت رایس ایهراه

 رانهت یللمال نیب اهرودگدر ف از آن 

 ۱۳۷۴ یاغ دب هاطمف راجت ورین مریم د م، احیامام

۹0۸ ¶ 
  یاهآگ زانیر مب وزش ر آمیاثت یررس ب

ار ریهش انترسهش ایهانتسدب ارانوزگ آم
 ۱۳۷۴ اندیونا الدییل یاغ ربم رماک ر، آذر وداگس
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در   یتداشهب ایارهتورد رفدرم

در  یلگان ایه یودگاز آل ری یگشیپ 

 ۱۳۷۳الس

۹۱0¶ 

  مداژ دائونس روش امجان یگونگچ یررس ب

  ایهانتارسمیدر ب ری تسب زن اران میدر ب

و   یکزشپ   وملع  اهگشدان هب ه تسواب

،  رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ

 ۱۳۷۴ران هت

 ۱۳۷۴ وادی ج هاطمف یمالس هقدیص ال ازی، نیانغاف

۹۱۱¶ 

و    یتداشهب ایارهتاط رفبارت یررس ب

در  زیغم هتکس هال بتاابب یذایغ  اداتع 

 هب هتسواب ایهانتارسمیب هب نیعراج م

  یکزشپ  وزش وآم  ان، درمتداشهب وزارت 

 ۱۳۷۳الس ران هر تهش

 ۱۳۷۴ یالما ع قل هم دیمحم دهنشرخ  ره، طاهیوبقعی

۹۱2 ¶ 

  یتالمس ایارهترف تایرع  یررس ب

ر رونک  روق ع  ایهاریمیب هال بتبم اران میب

  یوزش آم ایهانتارسمیب هب  دهننک هعراج م

و    اندرم،  تداشهب وزارت  هب ه تسواب

 ۱۳۷۳ال)س ران هر تهش یکزشپ  وزش آم

) 

 ۱۳۷۴ یمالس هقدیص وادی ج هاطمف نیت، میتربق

۹۱۳¶ 

و   یلغآور ش یدگینت لوامع   یررس ب

  ران دیم اهدگا از دیهآن یزائ شنت هدرج 

  هب ه تسواب  ایهانتارسمیب اری ترسپ 

  اتدمو خ  یکزشپ  وملع   اهگشدان

  النیگ انتاس یاندرم یتداشهب

 ۱۳۷۳الس

 ۱۳۷۴ وی وسم اداتسال ه حیلم یدواچ دساق هاطم، ف یانملش دریی ح

۹۱۸¶ 
  یآرام نت ر روشیاثت یررس ب

Relaxation Technique ر درد ب

  شخدر ب  مکش یراحج لماز ع  سپ 

 ۱۳۷۴ یمالس هقدیص یاغ دب هاطمف نیش، افیروفش
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  هب ه تسواب  ایه انتارسمیب یراحج ایه

  اتدمو خ  یکزشپ  وملع   اهگشدان

 ۱۳۷۳ال، سرانای یاندرم یتداشهب

۹۱۹ ¶ 

ود در از خ تبراقم یگونگچ یررس ب

  االیب  یگتسکش هال بتبم اران میب

از   ص یرخاز ت سپ  ران  وان خت اس

 ۱۳۷۳ال)س ران ه، تزلندر م انت ارسمیب

) 

 ۱۳۷۴ یاغ دب هاطمف یالما ع قل هم د محژاد، من نسح شخب روح

۹20 ¶ 
 تیعر وضییغر تب وزش ر آمیاثت یررس ب

ر هش ایهانتسدب دارسط میحم تداشهب

 ۱۳۷۳ال، سری 

 ۱۳۷۳ ریهم دهن رخف یالماع قل هم اداتسال رتصا، نی رنیخب

۹2۱ ¶ 

 ارانمیدر ب یردگساف زانیم یررس ب

ز  رکدر م  II پیت وستیلم تابدی هال بتبم

 تابدی یان، درمیوزش، آمیاتقی قحت

 ۱۳۷۳ال، سلآم انترس هش

 ۱۳۷۴ ور رپ فعد جیشهم یفواص هملس ال ام واد، جینیس ح

۹2۳ ¶ 

 ورزان هط بوست دهش هارائ اتدمخ یررس ب

  یم سیاتروم باز ت رییگشیاپ ب طه در راب

 هانودرد در خلگ  هال بتبم اران میدر ب

 انتاس ربغ   ایاهتروس تداشهب ایه

 ران هت

 ۱۳۷۴ یالما ع قل هم یماصع  هقدیص ودمح، میاهقانخ یظامن

۹2۴ ¶ 

  اران ترسرپ س وزش ر آمیاثت یررس ب

  اتکن تایر رع ب دیوپ ارت ایه شخب

در  اریشف ماد زخجاز ای ری یگشیپ 

  ایهانتارسمیدر ب ری تسب اران میب

،  تداشهب وزارت  هب هتسواب یوزش آم

 رانهر تهش یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۷۳الدرس

 ۱۳۷۴ انوریش حلس هی آس ردیگانابیب ب نزی د محور، مپ  یهال
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۹26 ¶ 

ا  نیابن وزانآم شدان التکشم یررس ب

اط بارت راری رقب هنیدر زم  یایمنراه دوره

و   انودشخ اهدگاز دی یدرس رییراگو ف

ر هش اناینیابن ژهز ویراکدرم انآن نیملعم

 ران هت

 ۱۳۷۴ یرآبکش هابرب یقیقح انیادقص هنی مهت وره صنراد، م ظری ن

۹۳۱¶ 

  "  . اف  . ام  دی "  صاخش یررس ب

  اداتا ع ب اط آنبو ارت هالس ۶- ۳ انودکک

  ودکدکهدر م انآن یتداشهو ب یذایغ 

  ران ای یکزشپ   وملع  اهگشدان هب ه تسواب

 ۱۳۷۳الس

 ۱۳۷۴ دیمحم دهنشرخ  یاغ دب هاطمف روفلین مری، متقیق ح

۹۳2 ¶ 

ود  در م اران ترسرپ رد سکلمع   یررس ب

در   یایشگ لکشد منرایف رییارگکب وهحن

 وزارت  هب هتسواب یوزش آم ایهانت ارسمیب

 یکزشپ   یوزشوآم ان، درمتداشهب

 ۱۳۷۳الدر س  یربغ   انجایآذرب انت اس

 ۱۳۷۳ اندیونا الدییل یخایشم  دهریف را، زهری یشم

۹۳۳¶ 

از  تبراقم ولاص وزش ر آمیاثت یررس ب

 هترفارگکب ای هلابقم  ایه ر روشود، بخ

ا ب اندرم تحت ارانمیط بوست دهش

  یوزش آم ایه انتارسمیز، در بیالودیمه

و    ان، درمتداشهب وزارت  هب ه تسواب

 ۱۳۷۳ال، سران هرته، شیکزشپ  وزش آم

 ۱۳۷۴ یفریرشباک رهطاه اندیونا الدییل امی، سیوهبان ری زه

۹۳۴¶ 

در   لاغ ش اران ترسورد پ رخب وهحن یررس ب

 هب تبسن  انودکک ایهانت ارسمیب

  ۶-۳ انودکدر ک ای هلابقم ایارهترف

  زان یا مب اط آنبو ارت ریتسب الس

ا، در  ارهترف ناز ای انآن یاهآگ

،  ران هر تهش یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 ۱۳۷۴ یفریرشباک رهطاه انوریپاهش سیگرنف دای، شدریص
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و    ان، درمتداشهب وزارت  هب ه تسواب

 ۱۳۷۳الدر س یکزشپ  وزش آم

۹۳5 ¶ 

ا  هآن دتآور و ش یدگینت لوامع   یررس ب

 شخدر ب ریتسب الاطف ادراندر م

 انتارسمیب انودکک ژهوی ایه تبراقم

و   اندرم تداشهب وزارت  هب هتسواب ایه

 ۱۳۷۳الس ران هر تهش یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۷۴ یانخیالع  مریم وی وسم اداتسال ه حیلم ازنه، ماریگیس

۹۴0¶ 

  انودکک ندیوال هب وزش ر آمیاثت یررس ب

  مرژی تایر رع ز بیالودیما هب اندرم تحت

ز رکم انتارسمی، در بودکک یاندرم

 ۱۳۷۳الس، رانهر تهش انودکک یطب

 ۱۳۷۴ انوریپاهش سیگرنف یفریرشباک رهطاه ال یهد، سنرومب

۹۴۱¶ 

  یاهآگ زان یم ای هسایقم یررس ب

در    لاغ ش ارانترسو پ  انکزشپ 

  یکزشپ   وملع  ایهاهگشدان ایهانت ارسمیب

 ران هر تهش یاندرم یتداشهب اتدمو خ

در   یاناط درمبارت ومهفم ارهدرب

 ۱۳۷۳الس

 ۱۳۷۳ یالماع قل هم یرنم یاسبع  هاطمف دمح، مدینم شدان

۹۴۳¶ 

 امجان وهحر نب وزش ر آمیاثت یررس ب

ال تبرد مم اران میبدر   یسفنت اتن ریمت

 ریت سب ویری نزمم دادیسان اریمیب هب

 وملع   ایهاهگشدان ایهانتارسمیدر ب

 ۱۳۷۴الدر س ران هر تهش یکزشپ 

 ۱۳۷۴ یرآبکش هابرب ورپکین ری غص وشد، داریدادون

۹۴۴¶ 

  اسساح ایادهضت وعو ن زانیم یررس ب

  شخدر ب لاغ ش ارانترسط پ وست دهش

 ایهانتارسمیب یراحو ج یلداخ ایه

  اتدمو خ  یکزشپ  وملع   اهگشدان

ر هدر ش عواق رانای یاندرم یتداشهب

 ۱۳۷۴ال، سران هت

 ۱۳۷۴ یخایشم  دهریف دیرص مریم ا بری، فیفسلف
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۹۴5¶ 

 انودکک ای هذیغت تیعوض یررس ب

، در  ریتومروپ تآن ا روشب هدرسم نی نس

در   المر ایهش یدائتاب ایهانتسدب

 ۱۳۷۴الس

 ۱۳۷۴ یفواص هملس ال ام اندیونا الدییل یل، ع هشیپ  دل

۹۴6¶ 

  رارت ح ه درج زانیم هسایقو م یررس ب

و   لب، قدیعقو م یلغر ب، زییانده ایه

  یانده هراش ت هولل روجد از خعب

 تبراقم ایهشخدر ب ری تسب اران میدرب

د  ی هش  انتارسمیب بلق  یراح ج ژهوی ایه

 رانهت یایرج 

 ۱۳۷۴ دیارنی فجن رماک ور پ کیوا نلس ال یه، ستداقص

۹۴۸¶ 

 دارسم نیملعم  یاهآگ زانیم یررس ب

وء س ومهفورد مدر م ران هر تهش یدایتاب

  یصیخشت ایه  هانشنو  ودکا کار بترف

 ۱۳۷۴ال، سآن 

 ۱۳۷۴ انوریپاهش سیگرنف ا رسال پ هش هن، آمهوش ان

۹50 ¶ 

رد کلمو ع   یاهآگ نیب  یگت سبمه  یررس ب

 ایهروش واعورد اندر م اران ترس رپ س

 ایهشخب لنرسا پ اط ببارت راری رقب

و    یکزشپ  وملع   اهگشدان یانت ارسمیب

  انتاس یاندرم یتداشهب اتدمخ

 ۱۳۷۴دانمه

 ۱۳۷۴ انوریش حلس هی آس ردیگانابیب ب نزی ه یرضرا م، زهانینس ح

۹5۱¶ 

 ادران رد مکلمع ر  ب وزش ر آمیاثت نییعت

ا  ب  طه در راب یموسل هال بتبم انودکک

 هب نیعراجدر م تونفاز ع  ری یگشیپ 

  وملع  ایه اهگشدان هعابت ایه انت ارسمیب

، تداشهب وزارت  هب هتسواب یکزشپ 

، رانهر تهش یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۷۴الس

 ۱۳۷۴ یخایشم  دهریف یانهبهب نریسن هطی، ع یدانوروجپ  یادقص
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۹52 ¶ 

 انویجشدر دان یدلمه زانیم یررس ب

  اران میب هب ت بسر نآخ رمر تسر و پ تدخ

و  اریترسپ  ایه دهکشدر دان یروان

  یکزشپ   وملع  ایهاهگشدان یایامم

و   انو درم تداشهب وزارت  هب ه تسواب

 ۱۳۷۴،ران هر تهش یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۷۴ دیمحم دهنشرخ  د اس ینربینم  اهم د یاه، نیلیلخ

۹5۳ ¶ 

 اسساح زان یم ای هسایقم یررس ب

و   وادهانا خب راهمه داننمالدر س یایهنت

،  داننمالس ایراهدر س ناکس دان نمالس

 ۱۳۷۴ال، سران هر تهش

 ۱۳۷۴ یاظمک  اجح اداتس ار الختاف د اس ینربینم  اهم رف، اشیائیرکیم

۹56 ¶ 

  ازی س ادهآم اصخ ر روشیاثت یررس ب

  یدامان رونب ینکش گنس لماز ع  لبق

 زانیر مب ادراری  اهگتدس ایهگنس

 نکش گنز سراکدر م ارانمیب طراب اض

 ۱۳۷۴ال، س ران هت

 ۱۳۷۴ یدواچ دساق ژادن ینروش تدخ نیهم ندیورال، ندیمحم

۹5۸ ¶ 

  شخب ارن ترسپ   یاهآگ زانیم یررس ب

ر یا شب  هدیغت وزش آم تیماز اه انم زای

 تداشهب وزارت  ایهانتارسمیادر در بم

 رانهت یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۶۶ یاغ دب هاطمف روشکیناد آور ی وره صنم هاب، ربیراب کش

۹5۹ ¶ 

  یاع م تاج -  یروان تیعوض یررس ب

  هال بتبم ادرانم انتسدب نینس انودکک

در   ریتسب یرنزوفیکاس  اریمیب

،  ران هر تهش یتدول یروان ایهانت ارسمیب

 ۱۳۷۴الا سهآن نیعراجم اهدگاز دی

 ۱۳۷۴ وی وسم اداتسال ه حیلم ور رپ فعد جیشهم دهیم، حیتولل یمظیع 

۹66¶ 
 لنرسپ  یاهر آگب وزش ر آمیاثت یررس ب

  داروی   ارهز دربیالودیمه  شخب اری ترسپ 

وط ربم  ایهتبراقو م یانسان نیتویروپ ت اری

 ۱۳۷۵ یمرید کیاهآن ا ین یانراهف تم رحم دهی، شای ه جنگ
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ژاد،  ن یماشد هیهش انتارسمیدر ب آن  هب

 ۱۳۷۴الس ران هت

۹۷5 ¶ 

دور  دازهان تبسن  نیاط ببارت یررس ب

  شزایطر )افخ لوامو ع  ناسب هر بمک

ال تبم اران می( در بونارخشا و فدهی پیل

 هعراجم نیول سان هب هتسواب  تابدی هب

، رانهر تهدد شو غ تیتسان هب دهننک

 ۷۵-۱۳۷۴الس

 ۱۳۷۵ یانخیالع  مریم ابزی رییصا نبریف ا ، رویرزاده باک

۹۷۸ ¶ 

  وم س طحس رییارگکب یگونگچ یررس ب

 لمع  تحت هک  یارانمیدر ب ری یگشیپ 

 هترفرار گر قرونک  روق د ع ونیپ  یراح ج

 ۱۳۷۴الس رانهر تهد در شان

 ۱۳۷۵ دیارنی فجن رماک راجت ورین مریم ذرا ، ع یقالی

۹۸۳ ¶ 

اد  یتورد اع در م رشگن هسایقو م یررس ب

در  آن  راتضماز  یاهار و آگگیس هب

  دارس م اریگیر سیو غ  اریگیس انملعم

 ۱۳۷۴دهشر مهش هرانسپ  یایم نراه

 ۱۳۷۵ وادی ج هاطمف یمالس هقدیص یل، ع کین رت یس

۹۸۴¶ 
ا  ب ون ارخشف زانیاط مبارت یررس ب

  مالس انودککدر   یدنب ودهت صاخش

 ۱۳۷۵ال، سرانهر تهش یدائتاب دارسم

 ۱۳۷۶ انوریش حلس هی آس یانرمف ه ترشف رار، زهابیآس ادرین

۹۸5 ¶ 

و   انزن یانمیشپ  لدالی هسایقو م یررس ب

در  ازیس میقع   لماز ع  انمیشپ  ردان م

در  ه، کاهشانرمک انترس هش نیناکس

  هب هتسواب یاندرم یتداشهز براکم

 تحت اهشانرمک  یکزشپ  وملع   اهگشدان

 ۱۳۷۵الد، سان هترفرار گق یراح ج لمع 

 ۱۳۷۵ یاظمک  یاجح اداتس ار الختاف یساوی نوس س الیه، سیاهشانرمک یش خبانهج

۹۸6 ¶ 
 لوامورد ع در م وزش ر آمیاثت یررس ب

ر رونک  روق ع  ایه اریمیب دهنند کعتسم

 صاخ، شونار خش، فرولتسلک زان یر مب

 ۱۳۷۶ دیمحم دهنشرخ  وی وسم اداتسال ه حیلم رینار، مهوبن
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راد  ار در افگیس رفصو م یدنب ودهت

ر هدر ش انآن کی ه درج  انگتس و بالتبم

 ۱۳۷۶الس انن مس

۹۸۷ ¶ 

از  تبراقو م هذیغت وزش ر آمیاثت یررس ب

 التکشر مب یومتسولک اطراف  توسپ 

 دارای  ارانمیب یتوسو پ  یعدف

  هب دهننک هعراجم مدائ یومتس ولک

  یالماس  وری همر جماح الله تیعم ج

 ۱۳۷۵الس ران ای

 ۱۳۷۵ اندیونا الدییل ا ین ادیرا اردوبزه نرییرد، شف یائرض 

۹۸۸ ¶ 

  هود، باز خ تبراقم وزش ر آمیاثت یررس ب

  الاژیروازفتاسگ هال بتبم اران میب

ود  ع  اتعرد و دفکلمع  وهحر ن، بسالکفری

 انتارسمیب وارش گ  اهگاندر درم اریمیب

 ۱۳۷۵ال، سرانای یلم کانب

 ۱۳۷۵ ، وی وسم اداتسال ه حیلم یلیاردب دثحم هاطمف نیازننور، اءپ یض

۹۹۱ ¶ 

 زان یر مب مریک رآنق ر آواییاثت یررس ب

  ایه شخدر ب ری تسب ارانمیب طراب اض

  ایهانتارسمیباز  یکی یبلق ژهوی تبراقم

 ۱۳۷۶ال، سران هر تهش بخ تنم

 ۱۳۷۶ ریایشع  نس ح ژادن ینروش تدخ نیهم ارضیل، ع یوناتخ

۹۹۳ ¶ 

 ادران رد مکلمر ع ب وزش ر آمیاثت یررس ب

  یتدول ایه انتسدب وزان آم شدان

در   ران هت رورشو پ  وزشار آمهچ ه طقنم

  ری یگشیدر پ   یتداشهب ایارهتورد رفم

و درد در  لروز گب اتعا و دفودردهلاز گ

 ۱۳۷۵ال، سانآن یانتسد دبرزنف

 ۱۳۷۵ یالما ع قل هم دهن شرخ دیهم هومصع، میانرمف

۹۹۴ ¶ 

ط وست دهش امجان اتداماق یررس ب

  وادث ح وعاز وق رییگشیپ  تهج ندیوال

 وعا نب اط آنبا و ارتوپ ن انودکدر ک

ز راکم هب نیعراجدر م ادهتاف اق فات هادثح

 ۱۳۷۵ یخایشم  دهریف یفریرشباک رهطاه یل، ع یحیذب
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در   لر آمهش یاندرم یتداشهب

 ۱۳۷۵الس

۹۹۸ ¶ 

 از روش ادهفتر اسیاثت ای هسایقم یررس ب

ر ب یآرام نو ت یاندرم یقیوسم ایه

  شخدر ب ریتسب اران میب طراب اض زان یم

از   یکی یبلق ژهوی ایه تبراقم

 رانهر تهش یوزش آم ایهانت ارسمیب

 ۱۳۷۷ ور رپ فعد جیشهم یساوی نوس س هلدال، ییابوه اوشیس

۹۹۹ ¶ 

  ایدرده زانیر مب یقیوسر میاثت یررس ب

  ری تسب رطانس هال بتبم ارانمیب نزمم

  ران هر تهش رال تانس انتارسمیدر ب

(۱۳۷۶ 

 ۱۳۷۶ ور رپ فعد جیشهم ژادن ینروش تدخ نیهم یل، ع  هالیادکتژاد اسن یف وسی

۱000¶ 

  لامو ع  تداشهب تیعوض یررس ب

  اران میدر ب ردیف  تداشهب ایهتیالعف

در  ریتسب رن زوفیکاس هال بتبم

  یکزشپ   وملع  ایهاهگشدان ایهانت ارسمیب

و    ان، درمتداشهب وزارت  هب ه تسواب

در   ران هت رهش یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۷۵الس

 ۱۳۷۶ اندیونا الدییل یجنگ رهطاه نیس، حیلارقی

۱055¶ 

  یدگاع از ق شیپ  درمناط سبارت یررس ب

 انویجشدر دان یردگساف زانیا مب

  یکزش پ  وملع   اهگشدان یائامو م اری ترسپ 

ر ه، شرانای یاندرم یتداشهب اتدمخو 

 ۱۳۷۶ال، سران هت

  رف، اش  یکلمدالبع  وی طفصم

 اداتس ال
 ۱۳۷۶ دیبکشم  اجت کلم دیرص مریم

۱05۸¶ 

 ونار خشف الفتاخ هسایقو م یررس ب

در  آن روعش هب تبسن اریک توبن انایپ 

 انازمس تیلب اندگنروشو ف اندگن ران

ار شف  دتا شب اط آنبو ارت یرانوس وبات

 ۱۳۷۶ ا ین یانراهف تم رحم وادی ج هاطمف وانی، کیم یلس
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،  اهشانرمر کهدر ش انآن یلغش

 ۱۳۷۶الس

۱05۹ ¶ 

در   ادرانم ایاورهب هسایقمو  یررس ب

ادر در دو  ر میا شب اریصحان هذیغورد تم

  هذیغود را تخ انودکک  هک یادرانم روهگ

د در  ان ودهمن اریصحر انیا غ ی اریص حان

 انو درم تداشهز براکم هب نیعراج م

و   یکزشپ   وملع  اهگشدان هب ه تسواب

در   رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ

 ۱۳۷۶الس

 ۱۳۷۶ یرنم یاسبع  هاطمف یالما ع قل هم نلا، هی رنیام

۱060¶ 

ال تبم ارانمیردرد باژ باسر میاثت یررس ب

  ایه  شخبدر  ری تسب دریص نژیآن هب

  ایه انتارسمیب یبلق ژهوی ایه تبراقم

 وملع  ایهاهگشدان بختنم یوزش آم

 ۱۳۷۶ال، سران هر تهش یکزشپ 

 ۱۳۷۷ ری بمغیپ  وی وسم اداتسال ه حیلم ال یه، سیایآق

۱06۴ ¶ 

  یذایغ  مر رژییاثت ای هسایقم هعطالم

 رولتسلک زانیر مب روی ادهیا پ ب راهمه

ر پیه  هال بتبم انویددجم ونخ رم س

  اهگاندرم هب دهننک هعراجم یم رولتسلک

 (۷۷- ۱۳۷۶) وجاسر یهش حتفد می هش

 ۱۳۷۷ یاغ دب هاطمف یاغ ربم رماک تن، زییانگدنوبن یبحم

۱066¶ 

 هب هعراجم  دمو ع  هعراجم لدالی یررس ب

و   یراض اندر زن یاندرم یتداشهز براکم

 دارای یتداشهب  اتدماز خ یاراضن

 ربغ  هطقنمز راکدر م یتداشهب دهرونپ 

 ۱۳۷۵الس ران هت

 ۱۳۷۷ وادی ج هاطمف ورپکین ری غص هی، رق تابث رشب یفوس ریمق

۱06۷¶ 
و   یوادگان، خردیف اتصخشم یررس ب

ود را خ انودکک هک یندیوال یاع متاج 
 ۱۳۶۹ ور رپ فعد جیشهم انوریپاهش سیگرنف ال ها، شرسپ 
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د در  ندهیمرار ق یدنار بتوء رفورد سم

 ران هر تهش

۱06۸¶ 

د از  عر درد بب  یانادرمرمر سیاثت یررس ب

 ریت سب انویددجو در مزان یراح ج لمع 

 ایهانتارسمیب دیوپ ارت ایهشخدر ب

و   یکزشپ   وملع  اهگشدان هب ه تسواب

در   رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ

 ۱۳۷۷الس

 ۱۳۷۷ د رازی محم دیارنی فجن رماک ریب، کاغب رها قرض 

۱06۹¶ 

  یایشگ لگشم کبس نیاط ببارت یررس ب

  یشخر ب( و اثهارانازگو س ه رانکتب)م

 انتارسمیدر ب اریترسپ   اتدمخ راندیم

 وملع  ایه اهگشدان هب هتسواب ایه

  یاندرم یتداشهب  اتدمو خ یکزشپ 

 ران هر تهش یتشهد بیهو ش ان ره، تران ای

 ۷۷-۱۳۷۶الدر س

 ۱۳۷۷ یانخیالع  مریم یخایشم  دهریف انژگور، مپالمغ 

۱0۷۱ ¶ 

 اران میب ماز زخ تبراقم یگونگچ یررس ب

 ایهانتارسمیاد بح شخدر ب ری تسب

  هب هتسواب یگتوخسو  حوان س

  ران هدر ت عواق یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

(۱۳۷۷) 

 ۱۳۷۷ ور پ کیوا نلس یرآبکش هابرب ا رضالم، غ دریی ح

۱0۷۴ ¶ 

 زودرس انماط زایبارت یررس ب

 هس رییگ وزن ویگا الب ودیخ ودبخ

  اندر زن ارداریب ومسو  دوم هاهم

از  یکی هب دهننک هعراج م زای ت سخن

 وملع   اهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

  یاندرم یتداشهب  اتدمو خ یکزشپ 

 ران ای

 ۱۳۷۷ انیاناشک مریم روشکیادآور نی وره صنم ا سری، پ ریغوراص پ 
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۱0۷6¶ 

  اتعر دفب یآرام نت ر روشیاثت یررس ب

  ایردردهس دتو ش  دتم ، طولوعوق

 هب دهننک هعراجم اران میدر ب رنگیم

 ایهانتارسمیب ابصاع  ایهاهگاندرم

  یکزشپ  وملع  ایهاهگشدان هب ه تسواب

 ۱۳۷۷الدر س ران هر تهش

 ۱۳۷۷ ور رپ فعد جیشهم ابزی رییصا نبریف ال یه، سژدهم

۱0۷۷¶ 

از  تبراقم  وهحر نب وزش ر آمیاثت یررس ب

در   عایش التکشروز مب زان یود و مخ

  سروزیلکاس لپیتولم هال بتبم اران میب

  یلداخ ایه اهگاندرم هب  دهننک هعراج م

 ۱۳۷۷الراز در س یر شهش ابصاع 

 ۱۳۷۷ دیارنی فجن رماک یانخیالع  مریم دهیم، حیس یرئ

۱0۷۸¶ 
 ه)ب ای هذیغت تیعوض هسایقو م یررس ب

ر دو  زی انودک( در ککریت ومروپ تآن روش

 الس

 ۱۳۷۷ ورپکین ری غص راجت ورین مریم مری، میاناهم  یایابب

۱0۸0¶ 

و   یندی اداتقتاع  نیاط ببارت یررس ب

ر آخ الس انوی جشدر دان روان تالمس

و   یکزشپ  وملع   اهگشدان یاسنارشک

 رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ

 ۱۳۷۷الس

 ۱۳۷۸ زاده نسح دیهم ژادن ینروش تدخ نیهم د مح، مبسن ران مع 

۱0۸۳¶ 

و   ونارخشف زان یم  نیاط ببارت یررس ب

در  تیانبصروز ع ب وهحنو   دت، شاوبنت

  لاغ ش  زن  ارانترسدر پ  زلنار و مک لحم

و   یکزشپ   وملع  اهگشدان ایهانتارسمیدر ب

 رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ

 ۱۳۷۷الس

 ۱۳۷۷ ا ین یانراهف تم رحم وادی ج هاطمف یلر، ع ف اریصان

۱0۸5¶ 
  یانریش  ون خ ایازهگ ای هسایقم یررس ب

  ادهفتا اساز، بب بلق  یراح ج اران میدر ب

در   از آن  ادهفتاس دونو ب نیالس الرماز ن

 ۱۳۷۸ ور پ کیوا نلس دیارنی فجن رماک انرجرد، مف وری نت
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 ایهتبراقم شخدر ب هراش ت هولل نشاکس

د  یهش انتارسمیب بلق  یراح ج ژهوی

 ۱۳۷۷الراز در سیش یهیقر فتدک

۱0۸6¶ 

  ه رفح  دنش یاع متاج طحد سرون یررس ب

 ارمهچا ت اول ایهالس انویجشدان ای 

  یکزشپ  وملع   ایهاهگشدر دان اری ترسپ 

و  اندرم تداشهب وزارت  هب ه تسواب

 ۱۳۷۷الس ران هر تهش یکزشپ  وزش آم

 ۱۳۷۷ ردیگانابیب ب نزی یمالس هقدیص رخاها، شین  یلع 

۱0۹2 ¶ 

  انودکک ادرانم هب وزش آمر یاثت یررس ب

اء  قر ارت ب زیغم  جلف هال بتب( مالس۳-۶) 

، در انآن دانرزنف یترکح ایهارتهم

 انتاس یتسزیهب  انازمس هب نیعراج م

 ۱۳۷۳ال، سران هت

 ۱۳۷۶ یملاس هقدیص یاللرج فعج زتع  د یاه، نری یش

۱0۹۳¶ 

 راندیم ظرات ن ای هسایقم یررس ب

در  اریترسپ   اتدمخ فلتخم طوح س

 النیصحتال ارغف ینیالر بحبورد تم

  یوزش ز آمراکدر م لاغ ش اریترسد پ دیج

و    یکزشپ  وملع  ایهاهگشدان یاندرم

  ران هر تهش یاندرم یتداشهب اتدمخ

۱۳۷۷ 

 ۱۳۷۷ اه  یم یرح ه میهف ردیگانابیب ب نزی اد ره، فیوای قت

۱0۹5 ¶ 

 الالتتاخ دتش نیاط ببارت یررس ب

  لوامع  یزای بیآس دتو ش واب خ

در   ری تسب ارانمیبدر  واب خب طییحم

  یبلق ژهوی ایهتبراقم ایه شخب

  هب هتسواب یوزش آم ایهانت ارسمیب

 اتدمو خ یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 ۱۳۷۸الس رانهر تهش یاندرم یتداشهب

 ۱۳۷۸ یفواص هملس ال ام وی وسم اداتسال ه حیلم دهیع، سزاده ف ریش
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۱0۹6¶ 

 ادران رد مکلمر ع ب وزش ر آمیاثت یررس ب

ا  ب اط آنبو ارت یلیمکت هذیغا تب طه در راب

  شزایاف زانیو م یوارش گ التکشروز مب

 یتداشهز براکدر م واران رخیدر ش وزن 

 ۷۸-۱۳۷۷ادآب رمر خهش یاندرم

 ۱۳۷۸ ردف انوریش حلس هی آس یفریر شباک رهطاه ، آزادهدمقم  یانتردسک

۱0۹۸ ¶ 

  تی فیر کب اریترسپ   اورهشر میاثت یررس ب

 تحت انتسپ  رطانس هال بتبم  یدگزن

ر سانو کتیتسدر ان یراپ وتا رادیب اندرم

 ۱۳۷۸ال، سران هر تهش

 ۱۳۷۸ یانخیالع  مریم یدواچ دساق ا ، روییشخب

۱۱00¶ 

  ایارهترف رات ییغت نیاط ببارت یررس ب

  ه تکس هالء بتاز اب سپ  ارانمیب یتالمس

  هب تبسن انآن رشگو ن  یاهو آگ یبلق

  روق ع  یبلق ایهاریمیاز ب ری یگشیپ 

  یوزش ز آمراکم هب نیعراجر در مرونک

  اتدمو خ یکزشپ   وملع  اهگشدان یاندرم

 ۱۳۷۸الس انهفاص یاندرم یتداشهب

 ۱۳۷۸ یالما ع قل هم اهیم یرح ه میهف اداتسال رف، اشیت شهب

۱۱02¶ 

   تاراکاتک دهنند کعتسم لوامع   یررس ب

از  یکی هب نیعراجمدر  نس هب ه تسواب

 وملع   اهگشدان بختنم یانز درمراکم

  یاندرم یتداشهب  اتدمو خ یکزشپ 

 ۱۳۷۷ران ای

 ۱۳۷۸ دیمحم دهنشرخ  یماصع  هقدیص نردی، فری یام

۱۱0۳ ¶ 

و   دارهنود پ خ نیاط ببارت یررس ب

 رطانس هال بتبم ارانمیدر ب یردگساف

ر صع  یول انتارسمیدر ب ری تسب ون خ

  امام یانتارسمیب عمتج( از مج)ع 

 ۱۳۷۸،رانه، تینیم خ

 ۱۳۷۸ دیارنی فجن رماک د اس ینر بینم  اهم روسی، سانیزائ خ

۱۱06 ¶ 
  اران میا بب اران ترسپ   اسمر تاث یررس ب

  اری میب هب تبسن  انآن رشگر نب یروان
 ۱۳۷۸ ردف انوریش حلس هی آس دیرص مریم وای، شری طها ترسپ  قالخ
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  یاندرم یوزشز آمراکدر م یروان

 اتدمو خ یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

در  رانهر تهش یاندرم یتداشهب

 ۱۳۷۸الس

۱۱0۸¶ 

 ایازهین  نیامت زانیاط مبارت یررس ب

  یدگزن تیفیا کب رعص هال بتبم اران میب

، ران ای رعص نمجان ایضدر اع  انآن

 ۱۳۷۸الس

 ۱۳۷۸ وادی ج هاطمف یالما ع قل هم ونایمه،  یظامن

۱۱۱0 ¶ 

  هلابقم  اریترف ایوهگاط البارت یررس ب

از  تداشنو پ  اریمیاز ب تاخنا شب ای 

  انودکدر ک اریمیب وعن ک یکفت هود بخ

  دارسم نزمم ایهاریمیب هال بتبم

 ۱۳۷۸الز، سریبر تهش یدایتاب

 ۱۳۷۸ یفریر شباک رهطاه ا رسال پ هش از نه، میلیرائب ج

۱۱۱۱¶ 

ر در س اتدمص وعاط وقبارت یررس ب

رد کلمو ع  یاهآگ زانیا مب انودکک

در  از آن  رییگشیپ ورد در م ادرانم

 هب هتسواب ایه انتارسمیب هب نیعراج م

 وزشو آم  ان، درمتداشهب وزارت 

 ۱۳۷۸الس ران هر تهش یکزشپ 

 ۱۳۷۸ یفریر شباک رهطاه رییبزء کج دهریف هروان، پ یلوص

۱۱۱2 ¶ 

 انودکک  یتبراقود ماط خبارت یررس ب

  انآن وادهانخ شنو واک تابدی هال بتبم

در    انشدانرزنف اریمیب هب ت بسن

  یاندرم یتداشهز براکم هب نیعراج م

 ۱۳۷۸الس ران هر تهش بخ تنم

 ۱۳۷۸ دیارنی فجن رماک یانرمف ه ترشف از رناز، فبقشع 

۱۱۱۳¶ 

 ایه شخب ارانترسپ  ایاورهب یررس ب

 اران میب ماجها تب ه هواجدر م یکزشپ روان

 ایهانتارسمیار در بک هقابس کیکفت هب

 ۱۳۷۸،ران هر تهش یوزش آم

 ۱۳۷۸ ژادن ینروش نیهم یاغ دب هاطمف هومصعم، اندریی ح



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

۱۱۱۴¶ 

 هب تبسن ادرانم شناط واکبارت یررس ب

ا  ب شویخ رعص هال بتبم دانرزنف

و   رعص اریمیورد بدر م انش ای تاخنش

در  انآن روعصم دانرزنف  یدگزن ت یفیک

 ۳۷۸رانه، تران ای رعص نمجاء انضاع 

 ۱۳۷۸ ابزی رییصا نبریف یفریر شباک رهطاه هاطم، فروزیلک

۱۱۱6¶ 

  یدگینت لوامع   یزای شنت هدرج یررس ب

و   اریترسپ  ینیالو ب ظرین وزش آور آم

ار  ک  هب ای هلابقم ایهر روشیاثت هدرج 

  ایه دهکشدان انیربط موست دهش هترفگ

  وم لع   ایهاهگشدان یایامو م اری ترسپ 

ر هش یاندرم یتداشهب  اتدمو خ یکزشپ 

 ۱۳۷۸ال، سران هت

 ۱۳۷۸ دیرص مریم یمالس هقدیص هلال فی، سادیبقیک

۱۱۱۷ ¶ 

 نیامت)وی نیسدوکرییر پ یاثت یررس ب

B6یدگاع از ق شیپ   درمنس دتر ش( ب  

  یکزشپ  وملع  اهگشدان انوی جشدر دان

 ۷۸-۱۳۷۷،الس ران ای

 ۱۳۷۸ انیاناشک مریم شنم اللج وکلمال سمش از نه، شریزاد اه انایابب

۱۱20¶ 

  داری هگن نریمر تیاثت هسایقو م یررس ب

  روهدو گ انودکک هانثم تیر ظرفادرار ب 

ال  تبم الس ۵ر از تزرگو ب الس ۵-۴ ینس

  یتداشهبز راکدر م ادراری  بش هب

 رانهت ربغ  یاندرم

 ۱۳۷۹ یجنگ رهطاه یفریرشباک رهطاه را، زهیندیابع 

۱۱2۳¶ 

از  سپ  ادرانم طراب اض زانیم یررس ب

  انودکک صیرخد از تعو ب  لب، قری تسب

  اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسم یود از بخ

  یاندرم  یتداشهب اتدمو خ یکزشپ  وملع 

 ۱۳۷۹الاد سآب رم ر خهش انترسل انت اس

 ۱۳۷۹ یفواص هملس ال ام ریج نخ هقدیص هاطم، فیماسق

۱۱2۴ ¶ 
 زان یر مب یاندرم  تیاطعر قیاثت یررس ب

  دارس م وزان آم شدان یلیصحت طراب اض
 ۱۳۷۹ دیمحم دهنشرخ  دیرص مریم انرمه، قیمالع  ودی محم
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  ایهانترسیو دب یایمنراه یتدول

 ۱۳۷۸الر، سهش مائق انترس هش

۱۱2۷¶ 
  راس ر هب یاندرم تاخنر شیاثت یررس ب

ر سپ  وزانآم شدان یاع متاج 

 ۱۳۷۸اناشک  یتدول ایهانت رسیدب

 ۱۳۷۹ وی وسم اداتسال ه حیلم یفواص هملس ال ام اد م، ع ارزادهفغ 

۱۱2۸¶ 
  رل تنک  عبنو م سفن  زتاط ع بارت یررس ب

  انت ر اسسپ  انوانوجن اریکزها بب

 ۱۳۷۸درانازنم

 ۱۳۷۹ ورپکین ری غص ور رپ فعد جیشهم ازنهم هومصعو، ملدانم

۱۱2۹¶ 

ا  ب اط آنبو ارت نیزوج اتصخشم یررس ب

  اندر زن ر آزاری سمه  دتو ش وعن

ر هش وادهانخ اهدادگ هب  دهننک هعراج م

 ۱۳۷۸ال، سران هت

 ۱۳۷۹ یخایشم  دهریف یویکاس تدوس قح هاطمف وشرنهو، ملالقو چلاننای

۱۱۳0 ¶ 

 ادران م یابارزی تدق ای هسایقم یررس ب

 لمد از ع عدرد ب دتاز ش ارانترسپ و 

  یراح ج ایهشخدر ب انودکک یراح ج

  وزارت  هب هتسواب ایهانتارسمیب الاطف 

ر هش یکزشپ  وزشو آم ان، درمتداشهب

 ۱۳۷۸الس ران هت

 ۱۳۷۹ اهیم یرح ه میهف ادیرآبفص رهطاه همغ، نیرزاق 

۱۱۳۱¶ 

،  وعظر ناز ن وادثح هسایقو م یررس ب

  دومصم  انودکدر ک وعوق انکو م انزم

 هب دهننک هعراجم یایتو روس ری هش

  تداشهب ایه هانا و خهانت ارسمیب

 ۱۳۷۷الس طی زیرکم انتاس بخ تنم

 ۱۳۷۹ یاغ ربم رماک یرنم یاسبع  هاطمف و ان، بیرزائ یم

۱۱۳۸ ¶ 

 طرابو اض رسر تب ازیر بیاثت یررس ب

از   یکدر ی ریتسب انودکک

 وملع   اهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 ۱۳۷۹الس -راز یر شهش یکزشپ 

 ۱۳۷۹ یدواچ دساق ریج نخ هقدیص روغوال، فم
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۱۱۳۹¶ 

  یوزشآم ایازهین ای هسایقم یررس ب

و   زن  ارانمیب اهدگاز دی ص یرخت  امگنه

ر در  رونک  روق ع   سپ  ایب لمع  تحرد تم

 ران هر تهش ایهانت ارسمیب

 ۱۳۸۰ ا هیلد ع محم هژال  دیارنی فجن رماک دا ور، ویپ  عی فش

۱۱۴0 ¶ 

 لماز ع  لبق یانرس ر اطالعاث یررس ب

و   طراب اض زانیر مب  قتف میرمت یراح ج

در  ری تسب ارانمیب لمد از ع عدرد ب

در  انرگآذر گ ۵ یاندرم یوزش ز آمرکم

 ۱۳۸۰الس

 ۱۳۸۰ ابزی رییصا نبریف ور رپ فعد جیشهم هال نی، ع یالیم

۱۱۴۱¶ 

 انزن یتداشهب ایاورهاط ببارت یررس ب

در   آن امجانا ب یرافوگامورد مدر م

 هب هتسواب ایهانتارسمیب هب نیعراج م

 رانهر تهش یکزشپ  ملع   ایهاهگشدان

 ۱۳۸۰الس

 ۱۳۸۰ یانرمک تمعذون رماک راجت ورین مریم ه یرض، مانی چسم

۱۱۴2 ¶ 
  شنت هآور و درج یدگینت لوامع   یررس ب

ظر از ن انمزای ایها در اطاقهآن یزای

 یایامم انیربم

 ۱۳۷۱ یقیقد حیبکشم اجتکلم روان  نال روشهش د یاهو، نخکین

۱۱۴۴ ¶ 

از  سدرد پ  دتر شاژ باسر میاثت هعطالم

در  ریتسب اندر زن  مکش یراح ج الماع 

 ایهانتارسمیاز ب یکی یراحج ایه شخب

و   یکزشپ   وملع  اهگشدان هب ه تسواب

،  رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ

 ۱۳۸۰الس

 ۱۳۸۰ ابزی رییصنا بریف یانخیالع  مریم رن تس، نریی مض

۱۱۴۷ ¶ 

و   طراب اض زانیر مب وزش ر آمیاثت یررس ب

ظار تدر ان ارانمیب کزدین  انگتسب شدان

 انتارسمیدر ب ریتساز بب بلق یراح ج

 رانهت یائد رجیهش بلق

 ۱۳۷۹ اهیم یرح هاطمف یجنگ رهطاه رغاص یل، ع ادیآب نس ح
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۱۱۴۹ ¶ 

  لاغ ش ارانترسپ  رشگن نییعو ت یررس ب

 ایهاهگشدان یوزشآم ایهانتارسمیدر ب

  ه ارائ به تبسن رانهر تهش یکزشپ  وملع 

 ری تسب ارانمیب هب یمسج ایه تبراقم

 ۱۳۷۰ روان  نال روشهش یانخیالع  مریم هجدی، خهندام رویس خ

۱۱5۱ ¶ 

 روسوی القتاز ان ری یگشیپ   وهحن یررس ب

ز یالودیمه  ایه  شخدر ب  یس تیاتپه

  وم لع   اهگداش هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 ۱۳۸۱الس لیاردب یکزشپ 

 ۱۳۸۱ انوریش حلس هی آس ابزی رییصا نبریف یقد تمح، موری لور کوادپ س

۱۱52¶ 

 شآرام اسسر احا باژ پ اسر میاثت یررس ب

 رطانس هال بتبم اندرد زن دتو ش

 عمتجم رطانس ایهشخبدر  ری تسب

  هب ه تسواب ینیمخ امام انت ارسمیب

  اتدمو خ  یکزشپ  وملع   اهگشدان

 ۸۱-۱۳۸۰،رانهت یاندرم یتداشهب

 ۱۳۸۱ یلیاردب دثحم هاطمف ا ه یم یرح هاطمف ره، طاههجزلق یفجن

۱۱5۴ ¶ 
  هال بتبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررس ب

ا  ب ارزه بز مرکدر م ذاماز ج ذامج اریمیب

 د هشر مهش یتوسپ  ایهاریمیب

 ۱۳۶۸ ورپ  نسحم یضرتم ردف انوریش حلس هی آس هاطم، فیلیاردب دثحم

۱۱5۷¶ 
از  اران ترسپ   یاهآگ زانیاط مبارت یررس ب

در  آن تایرع  زان یا مار بمیب وق ق ح

 ۱۳۸۱الزد، سر یهش ایهانت ارسمیب

 ۱۳۸۲ زدیی انملد سیاهن یمالس هقدیص هجدی، خیانرییصن

۱۱5۸¶ 

ر ب یذایغ  مرژی وزش آمر یاثت یررس ب

  وزن   شزایو اف یاهگشایآزم ایهصاخش

  ایهانتارسمیز در بیالدی هسلدو ج نیب

رد رکهش یکزشپ   وملع  اهگشدان هب ه تسواب

 ۱۳۸۱الس

 ۱۳۸۲ یراقع  المغ  هومصعم یفریرشباک رهطاه ار ریه، شیحالص

۱۱5۹¶ 
  اران ترسو پ  ارانمیب  اط درکبارت یررس ب

در   یتبراقم  ایارهترف تی ماز اه
 ۱۳۸۱ ی النیگ یمیکح رهطاه یمالس هقدیص را ، زهانیادمخ
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 وملع   اهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 ۱۳۸۱الدر س ران ای یکزشپ 

۱۱6۴¶ 

  یس فنت ون یراس یپروز آسب زان یم هسایقم

 وسل)ب ای هولل هذیغت در دو روش

 اران می( در باوبنتم طراتو ق اوبنتم

 ایه شخدر ب ریتسب ابصز و اع غم

ر هش ب ختنم  ایهانتارسمیو بی-یس-آی 

 ۱۳۸۱الدر س ران هت

 ۱۳۸۱ یدایهشدالیاز سنهم یانخیالع  مریم هلال تدای، هزاده نس ح

۱۱۷۱ ¶ 

 هال بتبم اران میدر ب یگتسخ یررس ب

 هعراجم  یاندرم یمیش تحت رطان س

  امام یانتارسمیب ع متجم  هب دهننک

 ۱۳۸۲ال، سرانهت "ره" ینیم خ

 ۱۳۸۲ یانرمف ه ترشف یانخیالع  مریم هومصع، میهال رجف

۱۱۷2¶ 

از   اران ترسپ   اط درکبارت یررس ب

 اریترسپ  راندیم یشخداربتاق ایارهترف

 ایهانتارسمیود در بخ یلغدار شتو اق

 ۱۳۸۲الاد، سآب رمر خهش یوزش آم

 ۱۳۸۲ اللرج فعج زتع  یاغ دب هاطمف ا بری، فیونایمه

۱۱۷۴ ¶ 

ر  ب یسفنت اتنریمت وزش ر آمیاثت یررس ب

  هال بتبم اران میب  یدگزن ت یفیک

 ایهاهگاندرم هب دهننک ه عراج،ممآس

 ۱۳۸۲ال، سدجننر سهش یص صخت

 ۱۳۸۲ دیم رااح زه دیارنی فجن رماک ارریه، شدهن شخب

۱۱۷5¶ 

 رمت انویجشدان ادیقتر انکفت هسایقم

  اران ترسو پ  اریترسر پ و آخ اول ایه

  بختنم ایهانتارسمیدر ب لاغ ش

 اتدمو خ یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان

 وزارت هب هتسواب یاندرم یتداشهب

ر هش  یکزشپ  وزشو آم اندرم تداشهب

 ۱۳۸۱ال، سران هت

 ۱۳۸۲ یانهبهب نریسن یرآبکش هابرب ولر، رسباک یالماس
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۱۱۷6 ¶ 

  ه درج انگتسب  یدگزن تیفیک یررس ب

  هال بتبم ارانمیباز  دهننک تبراقم کی

  ع متجم رالتانز سرکدر م رطان س

  ران هت ینیمخ امام یانت ارسمیب

 ۱۳۸۲الس

 ۱۳۸۲ زدیی انملد سیاهن یانخیالع  مریم را، زهانیوکتف

۱۱۷۷ ¶ 

  وان نع  ه) ب طراب اض هسایقو م یررس ب

از  یروه( در گیار روانشاز ف ای هانشن

در   یراح و ج ژهوی ایهشخب اران ترسپ 

 ران هت

 ۱۳۶۳ - یچتاع ود سمحم ره، طاهیجنگ

۱۱۸0¶ 

 وی ری  -  یبلاء قیاح وزش ر آمیاثت یررس ب

 وزان آم شرد دانکلمع و  یاهر آگب هایپ 

 هرانت دخ بختنم ایهانترسیدب ومس الس

 ۱۳۸۱الورد سنجب انترس هش

 ۱۳۸۲ یماصع  هقدیص ریج نخ هقدیص هاطم، فداوری 

۱۱۸2¶ 

 هب وزش از آم اران ترسپ   درک یررس ب

  دهازدارنو ب دهننک لیهست لوامار، ع میب

  اهگشدان هب ه تسواب  ایهانتارسمیدر ب آن 

 انهفاص یکزشپ  وملع 

 ۱۳۸۳ ا هیلد ع محم هژال  ردف انوریش حلس هی آس ال ی، لردیکده انیردانم

۱۱۸۳ ¶ 
 رطانس هال بتبم  انزن ایازهین یررس ب

ر هش  بختنم ایهانتارسمیدر ب انتسپ 

 ۱۳۸۲ال،سران هت

 ۱۳۸۳ ی ران یج ظرین هوب بحم ابزی رییصا نبریف ال ی، لادیآب لیل

۱۱۸6 ¶ 

  یت داشهب اتدماز خ دینمتایرض یررس ب

  ساورژان شخب هب نیعراجمدر  یاندرم

  اهگشدان بختنم  یوممع  ایهانت ارسمیب

 ۱۳۸۳،رانه، تشارت یکزشپ  وملع 

 ۱۳۸۳ رف  دنما ترآس هم دیمحم دهنشرخ  دم، احانجش خ

۱۱۸۷¶ 

ا  ب اط آنبو ارت  یدگزن تیفیک یررس ب

 تحت ارانمیدر ب یدگینت دتش

  اهگشدان ایهانتارسمیز در بیالودیمه

 ۱۳۸۳ یمیکح رهطاه ور رپ فعد جیشهم ری، امیچ ورابج یانرفع 
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  یاندرم  یتداشهب اتدمو خ یکزشپ  وملع 

 ۱۳۸۳الد، سهشم

۱۱۸۸¶ 

  یداروی ماز رژی روییپ  یگونگچ یررس ب

در   یتداشهب ایاورها بب اط آنبو ارت

 هعراج م ون خ اریشرفپ   هال بتبم اران میب

 ۱۳۸۳ران هت بلز قرکم  هب دهننک

 ۱۳۸۳ ی اطمفد  یس ه میعن یمالس هقدیص د مح، میاسبع 

۱۱۹۱ ¶ 

ا  ب  یدگزن تیفیاط کبارت یررس ب

ز یالودیمه تحت اران میب دیارآمودکخ

 وملع   اهگشدان بختنم ایهانتارسمیدر ب

 ۱۳۸۳ال، سران ای یکزشپ 

 ۱۳۸۴ یراقع  المغ  هومصعم یانخیالع  مریم مری، میلیاع م اس

۱۱۹2¶ 

 رطانا سب هلابقم وعن  نیاط ببارت یررس ب

  وعال  و نتبم  الس ۱۸ا ت ۱۱ انوان وجدر ن

 ایهانتارسمیدر ب انآن ندیوال هلابقم

  یکزشپ  وملع  ایهاهگشدان هب ه تسواب

 ۱۳۸۳الس یتشهد بیه، ش رانهت ، ران ای

 ۱۳۸۴ ادیرآبفص رهطاه ور رپ فعد جیشهم ازنه، مریج نس

۱۱۹۳¶ 
 واب خ التکشو م یذایغ  اداتع   یررس ب

  ه طقنم  ناکس الس ۶ -  ۱۱ انودکدر ک

 ۱۳۸۳الس، ران هت ربغ 

 ۱۳۸۴ یانرمف ه ترشف ریج نخ هقدیص از نه، میوقش

۱۱۹5¶ 
 هال بتبم ازانبانج یدگزن تیفیک یررس ب

  ناکس ردلاز خگ ویری وارض ع 

 ۱۳۸۳تردشس انترس هش

 ۱۳۸۴ یدایهشدالیاز سنهم ریج نخ هقدیص یلدرع ی، حیالم ج

۱۱۹6¶ 

  ایازهیو ن یاهاط آگبارت یررس ب

  بلق یراحا جوار ب رخ یش ادرانم یوزش آم

در   لمد از ع عب تبراقم وهحورد ندر م

 رانهر تهش یاندرم یوزش ز آمراکم

 ۱۳۸۴الس

 ۱۳۸۴ یانخیالع  مریم زدیی انملد سیاهن رهطهد، منردمخ

۱۱۹۷¶ 
  لاغ ش اران ترسپ   اتیربجت یررس ب

در   یانسان رویین طرح ول مشم
 ۱۳۸۴ رییبزء کج دهریف یاغ ربم رماک هاطم، فزواره یماسق افبل
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 ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانت ارسمیب

 ه تسواب

۱۱۹۸¶ 

 انویجشدان رشگن ای هسایقم یررس ب

و رانای یکزشپ  وملع   اهگشدان اری ترسپ 

 ه تسواب  ایهانتارسمیدر ب لاغ ش اران ترسپ 

د  ن مالساز  تبراقورد مدر م اهگشدان آن 

 ارمیب

 ۱۳۸۴ ی انرمک تمعذون رماک ابزی رییصا نبریف هانس، افترشس ینیس ح

۱202 ¶ 
  طوح ورد سدر م اران ترسظر پ ن یررس ب

 در دوران  ینیالب ایهارتهم دهش بسک

 ۱۳۸۳الس رانه،ت لی صحت

 ۱۳۸۴ یرآبکش هاب، ربه روزب رحف یفریرشباک رهطاه هوئان، پ یندروغ یس

۱20۴¶ 

  وکن لایاز وس یاشن ایه بیآس یررس ب

ر  ایو س اندرم میدر ت دهرنز و بیت

  اهگشدان یاندرم یوزشز آمراکم اننارکک

 ۱۳۸۳زدر یهش یکزشپ  وملع 

 ۱۳۸۴ دیمحم انارا جس دیارنی فجن رماک نیس، حه یظمن

۱206¶ 

ر در ام طراب اض زانیم ای هسایقم یررس ب

 ادران در م السکر یزی ودکاز ک تبراقم

  هب دهننک هعراجدار در م هانو خ لاغ ش

 ایه  اهگشدان هب ه تسواب  ایهاهگاندرم

 ۱۳۷۹الس رانهر تهش یکزشپ  وملع 

 ۱۳۸۰ ژاد ن ن روش تدخنیهم دیرص مریم روفلی،ن  لعن نزری 

۱20۷¶ 

  یشودکخ هب  دامر اقر بوثم لوامع   یررس ب

 هب هتسواب ایاهتارسمیب هب نی عراجدر م

در   انجر زنهش یکزشپ  وملع   اهگشدان

 ۱۳۷۹الس

 ۱۳۸۰ دیرص مریم ژاد ن ن روش تدخنیهم نروی، پ دارییق ری یش

۱20۸ ¶ 

  سفن زتع  زانیم ای هسایقم یررس ب

و   وزش آم وزارت  هتسشازنب ران یدب

 دارای   یگتسشازنب در دوران هک رورشپ 

 ددارنن یلغش هک یایهآنا د بنتسه لغش

 ۱۳۷۷ ژاد ن ن روش تدخنیهم دیرص مریم د وی، نانادیه
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۱20۹ ¶ 

ورد درم  اهدگ، دیوینعم تالمس هسایقم

در  ارانمیاز ب وینعم تبراقو م توینعم

 ارمهچو  اول الس اریترسپ  انویج شدان

د یهو ش رانه، ترانای ایه  اهگشدان

 ۱۳۸۴،یت شهب

 ۱۳۸۴ ورییگ ظماع  ا ین یانراهف تم رحم انژگ، میاسبع 

۱2۱0¶ 

ا  ب یتبراقود مخ ایارهتاط رفبارت یررس ب

 ارانمیبود در از خ تبراقم ایازهین

  هب دهننک ه عراجم  یبلق  یایارسن هال بتبم

  یائد رجیهش روق و ع  بلز قرکم

 ۱۳۸۳ران هت

 ۱۳۸۴ یعیرف روغا، فهیلد ع محم هژال  انوریپاهش سیگرنف نسحاد، مآذرب

۱2۱۴ ¶ 

و   یاع متاج تایمحاط بارت یررس ب

 هال بتبم ارانمیدر ب یدگزن ت یفیک

  ایهانتارسمیب  هب دهننک هعراجم رطان س

  ران ای یکزشپ  وملع   ایهاهگشدان بخ تنم

 ۱۳۸۴ال،سران هو ت

 ۱۳۸۵ یعیرف روغف ردف انوریش حلس هی آس دهیع، سدریی ح

۱2۱5¶ 

و   تالمس دهناء دهقارت ایارهترف یررس ب

 ایهتیالعو ف یدگزن تیفیا کب اط آنبارت 

 ران هت ربغ  هطقنم داننمالدر س هروزان 

 ۱۳۸۴الدر س

 ۱۳۸۵ یدایهشد الیاز سنهم ورپکین ری غص لیقع وال،  س یبیب ح

۱2۱6¶ 

و   ای هامرنب وزش ر آمیاثت یررس ب

 تاخنش زان یم  شزایر افب یراننخ س

از  رییگشیپ  ایهراه ارهدرب انویج شدان

 دزای القتان

 ۱۳۷۲ مهندس نصیری ورپ  نسح یضرتم اداتسرالین، مانیرواناغ س

۱2۱۷¶ 

در  ارانترسرپ س تارکشم زانیم یررس ب

 زانیا مب اط آنبو ارت رییگ  می مصت

  میمصدر ت تارکشاز م انآن تایرض 

 یوزشآم ایهانتارسمیبدر  ری یگ

 ۱۳۸۴ الل ر جفعج زتع  راجت ورین مریم زهائژاد، فن وروزی ن
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  اتدمو خ  یکزشپ  وملع   اهگشدان

 ۱۳۸۴الس ران ، اییاندرم یتداشهب

۱2۱۸¶ 

 ادران رد مکلمو ع  رشگ، نیاهآگ یررس ب

 دانو دن انده تداشهب ی ه نیزمدر 

 هب نیعراجدر م  الس ۶ا  ت ۱ انودکک

ر  هش یاندرم یتداشهز براکم

 ۱۳۸۵دان زاه

 ۱۳۸۵ رویید پ یم ح یفریر شباک رهطاه نیهر، مف ادرین

۱2۱۹¶ 

 وینعم  تالمر سا بر دع اث یررس ب

  یمیش تحت رطانس هال بتبم اران میب

  یوزش ز آمراکم هب دهننک هعراجم یاندرم

  وملع  ایهاهگشدان بختنم یاندرم

-۱۳۸۴الدر س ران هو ت ران ای یکزشپ 

۸۵ 

 ۱۳۸۵ ورییگ ظماع  یاطمد فیس ه میعن ه وببح، میایرض 

۱22۱¶ 
 ران سو پ  ران تدخ یدگزن تیفیک هسایقم

  الس ۷-۱۷ ینس روهدر گ مآس هال بتبم

 ۱۳۸۵،انج ر زنهش

 ۱۳۸۵ ردف انوریش حلس هی آس زدیی انملد سیاهن ران ، اییماسق

۱226¶ 

ا  ب اط آنبو ارت  یدگزن تیفیک یررس ب

 رنزوفی کاس ارانمیب نیبراقد در میام

  یاندرم یوزشز آمراکم هب  دهننک هعراج م

 ۱۳۸۵الدر س ران هر تهش

 ۱۳۸۵ ی راقع  المغ  هومصعم ویلور ع ر پ فعجد یشهم بن، زییانرمهق

۱22۸ ¶ 

اط  بو ارت اران ترسپ   یلغش شنت یررس ب

در   دهش تافدری یاع متاج تایما حب آن 

  اهگشدان یاندرم یوزش ز آمراکم اران ترسپ 

 ۱۳۸۵رانای یکزشپ  وملع 

 ۱۳۸۵ دی ارنی فجن رماک یانهبهب نریسن نریس،ن یائرض 

۱2۳0¶ 

 یتداشهب ایارهترف ای هسایقم یررس ب

و   اری ترسپ  ه ترش یاسنارشک انویج شدان

ر هش بختنم  ایه  اهگشدان اریترسر پ یغ 

 ۱۳۸۴ران هت

 ۱۳۸۵ رورسم تا دخدری یالما ع قل هم اسیادر، الهب



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

۱2۳۱¶ 

و   ی،روان یمسج تالمس یررس ب

 ناکس هالس ۱۱-۷ انودکک یاع متاج 

ر هش روزی هانبش داریهگز نراکم

 ۱۳۸۵ران هت

 ۱۳۸۵ ی ران یج ظرین هوب بحم یفریر شباک رهطاه هوببح، ماتیب

۱2۳۳¶ 

، انوانوجن یدگزن ایهارتهم یررس ب

ورد در م انرد آنکلمو ع  رشگ، نیاهآگ

 ران هر تهش ربغ  هطقندر م  یاست ساک

 ۱۳۸۵الس

 ۱۳۸۵ یانهبهب نریسن یاطمد فیس ه میعن هاطم، فینومف وای نوش خ

۱2۳۴¶ 

 تیفیک نییعو ت ای هسایقم یررس ب

 اران میب  یاهفو ش یبتک زارش گ امجان

در   شخب ول ئسم ارانترسط پ وس ت

 یوممع  یراحو ج  یلداخ ایه شخب

  وملع  ایه اهگشدان ایهانت ارسمیب

 ران هدر ت عواق یکزشپ 

 ۱۳۶۷ منیرالسادات سیدباقر مداح  د اس ینر بینم  اهم هکلور، مپ  الجح

۱2۳5¶ 
  انوی جشدان  یوادگانخ ایه هنیزم یررس ب

 اری ترسپ 
 ۱۳۵۹ - ودرهور فشدان وش داری ا م، هیکلم

۱2۳۹¶ 

 واب خ تیفیو ک یوممع  تالمس هسایقم

و    تابث ت فیش ارانترسپ  روهدر دو گ

  یاندرم یوزشز آمراکم ردشدر گ تف یش

 ۱۳۸۵رانای یکزشپ  وملع   اهگشدان

 ۱۳۸۵ یانرمک  تمعذو ن رماک ابزی رییصا نبریف یلع د مح، میانم یلس

۱2۴2¶ 
  تالماسب یدگزن کباط سبارت یررس ب

  وملع  اهگشدان انویجشدان یوممع 

 ۱۳۸۴الدر س ران ای یکزشپ 

 ۱۳۸۵ رف  دنما ترآس هم ری رور رودسسم تادخدری هی، رقیمی مص

۱2۴۳¶ 

در  ه نیس هسفق ردنشر فیاثت یررس ب

 هراش ت لداخ نشاکاز س لبق  ازدمب انزم

  اران میب یانریش ونخ ایازهگ ادلبر تب

ز رکدر م ریتسب یکیانکم ه ویهت تحت

 ۱۳۸۶ رویید پ یم ح دیارنی فجن رماک ودمح، منهک
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 ول رس رتضح یاندرمو   یوزش آم

 ۱۳۸۵-( )صرماک

۱2۴۴ ¶ 

  ایارهتورد رفدر م اران میب  اهدگدی

 اط آنبدر ارت اریترسپ   اننارکک یتبراقم

ز  راکما در ه  تبراقاز م تایا رضب

  یکزشپ  وملع   اهگشدان یانو درم یوزش آم

 ۱۳۸۵الس -ران ای

 ۱۳۸۶ الل ر جفعج زتع  یعیرف روغف لیاع مد اسمحژاد، من یاجح

۱2۴5¶ 

در  کیانپمت ایدم تو دق تحص یررس ب

  اران میبدر  دنب زیرکم ایدم ابازتب

 ولرس رت ضح انتارسمیدر ب ری تسب

 ۱۳۸۵ال( س)صرماک

 ۱۳۸۶ یاظمک  یاجح اداتس ار الختاف رورسم تادخدری ود مح، مری یش مش

۱2۴6¶ 

  یگتسبدل ایارهتو رف طراب اض هسایقم

ا اردار بب انزنا ب هلامح تسخن انزن

 هعراجوزاد، ما نی نینج رگم هقابس

 یاندرم یتداشهز براکم  هب دهننک

 ۱۳۸۶ یجنگ رهطاه یاونعت نیم یس ا نی، مدیاح 

۱25۱¶ 

  امگنه هب وادهاناء خضرد اع کلمع   یررس ب

و   انارشمیب یبلق هلمحا ب ههواج م

 ه نیزم ندر ای انآن یاها آگب اط آنبارت 

  یکزشپ   وملع  اهگشدان ایهانتارسمیدر ب

 ۱۳۸۶ال، سران ای

 ۱۳۸۶ دریفص یقدتمحم ا ین یانراهف تم رحم هلال تمش، حدریی ح

۱256¶ 

ر  از بیپ   یتوسپ  اسمر تیاثت یررس ب

از  سرد پ م اران میب اد ادراریح اسبتاح 

و    یوزش ز امراکدر م یبلق مسریتاتک

 ۱۳۸۶-زد  ار یشاف یاندرم

 ۱۳۸۷ ژادن  مریب یلیل یماصع  هقدیص یقدتمح، مادیآب نسح اناربس

۱25۷¶ 
 درک یاع متاج تایماط حبارت یررس ب

  ت حت ارانمیدر ب یدگزن تیفیو ک دهش

  یوزش ز آمرکز در میالودیما هب اندرم

 ۱۳۸۷ ا ین ادیرا اردوبزه یعیرف روغف هومصعد، مب رام
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-  رانای یکزشپ   وملع  اهگشدان یاندرم

۱۳۸۶ 

۱26۳¶ 

و   یدگزن دهش درک راتییغت نیاط ببارت 

 هتکس ارانمیب نیبراقدر م یردگساف

 -  رانهت ربغ  هطقنم ناکس زیغم

۱۳۸۷ 

 ۱۳۸۷ ا ین یانراهف تم رحم رویید پ یم ح رید، دلیعد سمحم

۱26۷¶ 
 انرد زنکلمع  یگونگو چ زانیم یررس ب

 تسورد تدر م رانهر تهش لاغ ش

 آن امجان دمع  للو و ع الئکیاناپ پ 

 ۱۳۷۲ ا داوود گال سآراک  یدواچ دساق دا رداد، نهم

۱2۷2 ¶ 

 یورزش  هامرنب هر سیاثت هسایقم

 صاخر ش( بیبیرک،تیتاومق،میتامقت )اس

  اهگشدان لاغ ش انزن یمکش یاقچ ایه

 ۱۳۸۷ الس رانای یکزشپ  وملع 

 ۱۳۸۷ ژاد ن یلاع د آقیمژاد، حن  مریب یلیل ورپکین ری غص دای، شدییوح

۱2۷۳¶ 

  تی فیا کب وینعم تالماط سبارت یررس ب

 لپیتولم هب  انالیتبدر م  یدگزن

 نمجان هب  دهننک هعراجم سروزی لکاس

  -رانه، تران ای سروزیلکاس لپی تولم

 ۱۳۸۷الس

 ۱۳۸۷ زی رویرور پ س وی لور ع رپ فعجد یشهم مری، میانارسف انیشخب ه ال

۱2۷۴¶ 

 تیالعو ف یذایغ  اداتاط ع بارت یررس ب

 هایمو ن یتوسپ    نیچ تامخا ضب یدنب

ر تدخ وزانآم شدان یدنب ودهت

 یانت رسیدب

 ۱۳۸۷ ار رادیوشا هتیاه، آنه روزب رحف یاظمک یاجح اداتسارال ختاف هومصع، مدمقم

۱2۷5¶ 

و  ادراری  ایهتونفع  یراوانف  یررس ب

در  ا آنط ببرتم طرزای خ لوامع  نییعت

و تیت سز انرکم ۲ وعن تابدی هال بتبم انزن

  اهگشدان مسیولابتز و مری دد درونغ 

 ۱۳۸۶الس رانای یکزشپ  وملع 

 ۱۳۸۷ هسمخ میراهد ابمح، میالما ع قل هم یدایهشدالیاز سنهم هانس، افیلدگیب  یائجک
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۱2۷6¶ 

 دارای  ارانمیب ظاراتتاط انبارت یررس ب

ا  ب اریترسپ  ایه تبراقاز م یومت اس

  دهش تافدری ایه تبراقا از مهآن تایرض 

  -ران هر تهش یوزشآم ایهانتارسمیدر ب

۱۳۸۷ 

 ۱۳۸۷ یانراهف  ادیرآبفص رهطاه ابزی رییصا نبریف نریس، نیراب س

۱2۷۷¶ 
  ایه  ساورژان  ارانترسرد پ کلمع   یررس ب

  ه نیزمدر  رانای یکزشپ  وملع   اهگشدان

 ۱۳۸۷الاژ در سریت

 ۱۳۸۷ ژاد ن زرگب ری هم رویید پ یم ح هوببح، میش خدابخ

۱2۷۸¶ 

   رل تنو ک وادهانخ تایماط حبارت یررس ب

  ۲ وع ن تابدی  هال بتبم اران میب وند خنق

ز ری دد درونو غ ت یتسان هب  دهننک هعراج م

 وملع  اهگشدان هب هتسواب مسیولابتو م

 ۸۶. الدر س ران ای یکزشپ 

 ۱۳۸۷ رییگ لگ هاطمو، فلاننای وش رنهم راجت ورین مریم وای، شدریی ح

۱2۷۹ ¶ 

  هال بتابا ط ببرتم یذایغ  اداتع   یررس ب

  یوزش ز آمرکدر م ادراری  اهگتدس گ نس

،  رانهژاد تنیماشد هیهش یاندرم

۱۳۸۶-۸۷ 

 ۱۳۸۸ ار رادیوشا هتیاه، آنانیاچخ سی آل انوریپاهش سیگرنف هاطم، فرازی یش

۱2۸۱¶ 

  ت یفیا کب  یداروی ماز رژی تیعباط تبارت 

 هعراجم هیلد کونیپ  اران میب  یدگزن

 ارانمیاز ب تایمح نمجان هب دهننک

 ۱۳۸۶-۱۳۸۷ ال، سرانهت وی یلک

 ۱۳۸۸ یرآبکش هابرب ا هیلد ع محم هژال  مری، مدانمه  یانبعش

۱2۸2 ¶ 

د از عب اران میب  یدگزن تیفیک یررس ب

ط برتم لوامر و ع رونک روق د ع ونیپ  لمع 

  یوزشز آمراکم هب نیعراجدر م ا آنب

  یکزشپ  وملع   اهگشدان بختنم یاندرم

 ۱۳۸۷الدر س ران هت

 ۱۳۸۸ دریفص یقد تمحم الل ر جفعج زتع  ا د، رضجام یبن

۱2۸۴¶ 
  یدگزن تیفیا کط ببرتم لوامع   یررس ب

  ری تسب یتابدی ایپ  مزخ دارای  اران میب
 ۱۳۸۸ یانرمک تمعذون رماک ابزی رییصا نبریف ، داود یولرس 
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 ایهاهگشدان بختنم ایهانتارسمیدر ب

 تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ  وملع 

ر  هش یکزشپ  وزشو آم اندرم

 ۱۳۸۷ران هت

۱2۸5 ¶ 

  یدگزن تیفیا کط ببرتم لوامع   یررس ب

  دهننک  ه عراجم  یانتحت دامان طعا قراد باف

-رانهرتهش یشخبوانت عامز جرکم هب

 ۱۳۸۷الس

 ۱۳۸۷ رییخ دونریف ا ین یانراهف تم رحم ورصن، میکلم

۱2۸6¶ 

اء قارت ایهژی راتتاس وزش ر آمیاثت یررس ب

ود از خ تبراقم دیارآمودکر خب تالمس

ز  غد مونیپ   لمع  تحت اران میبدر 

،  یتعریر شتدک انتارسمیدر ب وان خت اس

،  ران هت یکزشپ   وملع  اهگشدان هب ه تسواب

 ۱۳۸۷ الس

 ۱۳۸۸ انیاچخ سی آل ردف انوریش حلس هی آس لیاع م، اسینیف زیزیع 

۱2۸۷¶ 

  یداروی ایطاهخ زارشو گ وعوق یررس ب

  اری ط کرایا شب اط آنبو ارت اران ترسپ 

  وملع   اهگشدان ایه انتارسمیدر ب

 ۸۸-۱۳۸۷ الس -ران ای یکزشپ 

 ۱۳۸۸ رویید پ یم ح یوالیج هوداب س هاطم، فیایابب یاجح

۱2۸۸ ¶ 

  لامعت ارهدر ب اران ترسپ   اهدگدی یررس ب

اط  بو ارت انکزشا پ ب ارانترسپ  ای ه رفح

در   ینمای ایه  صاخداد شا رخب آن 

 ایه انتارسمیدر ب ری تسب اران میب

  یکزشپ  وملع  اهگشدان هب هتسواب بخ تنم

 ۱۳۸۷ الس ران ای

 ۱۳۸۸ یوالیج هوداب س رورسم تا دخدری رن تساط، نیخ دریی ح

۱2۸۹ ¶ 

  ایارهیعر مب وزش ر آمیاثت یررس ب

  وس تارکفان اران میب  بلق تالمس تیعوض

 ایه انتارسمیدر ب ریتسارد بوکیم

  وم لع  ایه اهگشدان هب هتسواب بخ تنم

 ۱۳۸۸ یجنگ رهطاه ا هیلد ع محم هژال  هاطم، فردیکده یانق
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 الس یتشهد بیهو ش ران ای یکزشپ 

۱۳۸۷-۸۸ 

۱2۹5 ¶ 

ا  ب شخب ریبره کباط سبارت یررس ب

در  اریترسپ   ایه تبراقاز م تایرض 

 وملع   اهگشدان یوزشآم ایه انت ارسمیب

 ران ای یکزشپ 

 ۱۳۸۸ یانراهف یلقاش وره صنم رویید پ یم ح همظی، ع ادریهب

۱2۹۸ ¶ 

  ای اورهشم یوزشآم هامرنر بیاثت یررس ب

و   یتبراقار مار بش، فیوممع  تالمر سب

   دهننک تبراقم انزن دهش درک رست اس

 هعراج ر ممزایآل هال بتبد من مالاز س

، ران ر ایمزایآل نمجان هب دهننک

 ۱۳۸۷الس

 ۱۳۸۹ د اس ینر بینم  اهم یانتاسب  دهریف اداتسال ه ی، راضینیس ح

۱۳0۱ ¶ 

درد و   دتر شب اریشف  طب یررس ب

 ارجاز خ یاشن کوژی ولزییف  ایه صاخش

، در دریص هسفاژ قدر ن ه ولل ردنک

  شخاز در بب بلق یراح ج اران میب

  یاندرم  یوزشز آمراکم ژهوی ایه تبراقم

 وملع   اهگشدان هب هتس، وابران هت یتعریش

 ۱۳۸۸الس رانهت یکزشپ 

 ۱۳۸۹ دریفص یقد تمحم یانتاسب  دهریف هلال تم، هادیآب نومم

۱۳02¶ 

و   وعهر تب ازیس ر آرامیاثت یررس ب

در   یاندرم یمیاز ش یاشن راغ فت اس

  ایهانتارسمیب هب دهننک ه عراجم اران میب

 ۱۳۸۱الس ران هر تهش بخ تنم

 ۱۳۸۲ ری رور رودسسم تادخدری ژاد ن ن روش تدخنیهم دیه، میدنم

۱۳0۴ ¶ 

درد ر ب  کف ازی سر آرامیاثت یررس ب

 اران میدر ب یگتوخس انمسانپ  ضویعت

د  ی هش  یاندرم یوزشز آمرکدر م ری تسب

 ۱۳۸۸الس ری طهم

 ۱۳۸۹ و لاننای وش رنهم یعیرف روغف ه میهار، فخف دیمحم
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۱۳05¶ 

  اطیبارت ایهارتهم وزش ر آمیاثت یررس ب

 دینمتایو رض طراب ر اضب اران ترسپ 

ز رکدر م یراحج لمع  تحت اران میب

 ۱۳۸۸الر، سروزگیف  یاندرم یتداشهب

 ۱۳۸۹ یانراهف یلقاش وره صنم رداد هدا من بن، زییرکت ادق ص

۱۳0۷¶ 

از  اری ترسپ  انویجشدان  درک یررس ب

ط یحظار متورد انود و موجم تیعوض

  یکزشپ   وملع  اهگشدر دان ینیالب وزش آم

 ۱۳۸۸ ال، سران ای

 ۱۳۸۹ یرآبکش هابرب رداد هدا من د یور، وحپ  اکپ 

۱۳0۸¶ 

ود و  وجم ای هرفح یگتسایش هسایقم

د  دیج انگتوخآم شظار دانتورد انم

  اران ترسرپ و س  انآن اهدگاز دی اری ترسپ 

 وملع  اهگشدان  یاندرم یوزش ز آمراکم

 ۱۳۸۸ال، سران ای یکزشپ 

 ۱۳۸۹ یانراهف یلقاش وره صنم رویید پ یم ح هاطم، فیابوقن زاده لیاع م اس

۱۳0۹¶ 

ر ب ازید سن موانت  هامرنر بیاثت یررس ب

  وزاد و وزن ن- ادرم  لامع،تادران م شنت

  شخدر ب ری تسب ارسن وزادان ن ری یگ

  یوزشز آمراکم وزادان ن ژهوی ایه تبراقم

  الس رانای یکزشپ   وملع  اهگشدان یاندرم

۱۳۸۸ 

 ۱۳۸۹ یاطمد فیس ه میعن ژادن  مریب یلیل نریس، نوش رنهم

۱۳۱0 ¶ 

 تالم، سیاع متاج تایماط حبارت یررس ب

د در  یا امب دیارآمودکو خ وی نعم

در  یموسل هال بتبم انودکک ادرانم

ر غاص یلع  رت ضح یاندرم یوزش ز آمرکم

 ۱۳۸۸ الس -ران هت

 ۱۳۸۹ ه روزب رحف یانتاسب  دهریف هیم، سیاحیس

۱۳۱۱¶ 

،  هلئسم لح ایه ارتهم هسایقم

 انویجشدر دان تیاطعو ق تیالقخ

 ارمهچا ت اول الس اریترسپ  یاسنارشک

 ۱۳۸۸الس رانای یکزشپ  وملع   اهگشدان

 ۱۳۸۹ ژادن  مریب یلیل یاطمد فیس ه میعن بن، زیادیرآب یشم
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۱۳۱۳ ¶ 

 ارانترسپ  ینیالب یگتسایش یررس ب

  ژهوی تبراقم ایه شخدر ب لاغ ش

  هب هتسواب ایه انتارسمیبدر  وزادان ن

 رانهت یکزشپ  وملع   اهگشدان

 ۱۳۹۲ . انمریف نیاهش اریرالشیال مژی هاب، ربوینده یمق

۱۳۱۴¶ 

  لایمو ت یانازمو سج ای هسایقم یررس ب

در  لاغ ش اران ترسپ   تدمخ رکت هب

  یالعت طرح دهننرا کاج ایه انت ارسمیب

  وم لع   اهگشدان ایه انتارسمیر بایو س

 ۱۳۹۲الدر س رانهت یکزشپ 

 مری، میده ه وجن دزادهمحم
  روغ. فیانراهف یلقاش وره صنم

 یعیرف
 ۱۳۹۲ یرانحر باصن

۱۳۱6 ¶ 

  تایمو ح یدگزن تیفیاط کبارت یررس ب

  انودکک ندیدر وال دهش درک یاع متاج 

  هب دهننک ه عراجم رطانس هال بتبم

 وملع  اهگشدان بختنم ایه انت ارسمیب

 رانهت یکزشپ 

 ۱۳۹۲ ریج نخ هقدیص یزارع  ه جدیخ سرگ، ندرین کاس

۱۳۱۸ ¶ 

 تبراقم  شخب اران ترسپ   اهدگدی یررس ب

 وزادانن ندیو وال وزادان ن ژهوی ایه

درد   تریدیا درد و مب طهدر راب ری تسب

 وزاد ن

 ۱۳۹۲ ژاد ن اظمک روان یوش ان یتمرح مریم ریخ، فدریب

۱۳۱۹¶ 

ر  ب  ینتبم یراپ وتتر فیاثت یررس ب

 وارضو ع  دتم ر طولب ریت ومرادی

 زردی هال بتبم وزادان در ن یراپ وتتف

 وزادانن ایهتبراقم  شخدر ب ری تسب

 ۱۳۹۲ ا ب، زییب یسم ارا، سدیم حمانج اداتسداال، نیاطمف

۱۳20¶ 
و    یدگزن تیفیک ای هسایقم یررس ب

  دارای  ادرانم یطقنم  یگناهمه سح

 یخاریت یروهگم: هرمو ت ارسوزاد نن

 ۱۳۹۲ یوئکاس تدوس قح هاطمق دهیس هقدی، صری جن خ هیمس دهیور، سپ  وی وسم

۱۳2۱¶ 
بررسی تاثیر آموزش پدران برای حمایت  

 از مادران بر خودکارآمادی شیردهی
 ۱۳۹۲ پرویزی، سرور رحمتی، مریم سلطان نژاد، ندا
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۱۳2۴¶ 

بررسی درک مادر از نوزاد نارس و  

عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای 

منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران و  

 تهران 

 غفوری، مرضیه 
جان محمدی، سارا؛ نریمان،  

 شاهین
 ۱۳۹۳ حقانی، حمید 

۱۳25¶ 

بررسی ارتباط درک پرستاران از 

استقالل حرفه ای با تنش اخالقی در 

بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های  

 دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران

 ۱۳۹۳ منصوره اشقلی فراهانی  ژاله محمدعلیها الهام توکلی 

۱۳26¶ 

بررسی ارتباط استفاده مشکل ساز از 

اینترنت با کیفیت زندگی در بین دانش  

شهر  ۱۷آموزان دبیرستانی پسر منطقه 

 تهران 

 ۱۳۹۳ هادی رنجبر زهرا راهنورد؛ سارا جان محمدی مشکوه السادات هدایت 

۱۳2۷¶ 
بررسی عوامل مستعد کننده بروز  

خشونت علیه پرستار در بخش اورژانس 

 دیدگاه پرستار، بیمار و همراهاز 

 ۱۳۹۲ میترا ذولفقاری  محمدعلی چراغی  ساناز جوانمردی 

۱۳2۸¶ 
مقایسه تأثیر ماساژ دست، پا و توام 

دست و پا به روش شیاتسو بر درد 

 بیماران سوختگی

 ۱۳۹۳ طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی  ثوبیه پورهاجری 

۱۳2۹¶ 

عملکرد زنان بررسی آگاهی، نگرش و  

باردار از سوء رفتار همسر در زنان باردار 

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی  

دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  

 ۱۳۹۳همدان در سال 

 ۱۳۹۳ مهرناز گرانمایه فرشته جهدی  مرجان قائمی 

۱۳۳0 ¶ 

بررسی ارتباط استرس شغلی با رعایت  

درمانی در  احتیاطات استاندارد شیمی 

پرستاران شاغل در بخش های سرطان 

 ۱۳۹۲بیمارستان های شهر تهران 

 ۱۳۹۳ سرور پرویزی  مهناز سیدالشهدایی مینا نژاد ساالریه 
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۱۳۳۱ ¶ 
تاثیر برنامه آموزشی حمایتی بر فشار 

مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین 

 بیماران تحت همودیالیز 

 ۱۳۹۴ نعیمه سیدفاطمی  منصوره اشقلی فراهانی  گلنار قانع 

۱۳۳2¶ 

بررسی ارتباط آگاهی و نگرش پرستاران 

بخش مراقبت ویژه از مدیریت درد در  

بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد 

بستری در بیمارستان های منتخب شهر 

 تهران 

 ۱۳۹۴ نورالدین محمدی فریبا نصیری زیبا فهیمه برقی شیرازی 

۱۳۳۳ ¶ 
فرآیند بای پس  بررسی وضعیت ایمنی 

های دولتی  ریوی در بیمارستان–قلبی

 ایران 

 ۱۳۹۴ محمدضیاء توتونچی قربانی  نورالدین محمدی مهران مظلومی

۱۳۳6 ¶ 

بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر 

اضطراب و خستگی پرستاران بخش  

 های مراقبت ویژه 

 ۱۳۹۵ فاطمه محدث اردبیلی  طاهره نجفی قزلجه حجت اله صدقیان

۱۳۳۸¶ 
 دتر شب اریشف ر طبیاثت یررس ب

در   النایپاس یسح یاز ب یاشردرد نس

 نزاری س یراحج لمع  تحت انزن

 ۱۳۹۵ یچتاع س ارشیو، کماع رزاد آق هش انیاچخ سی آل وردهتده ائم

۱۳۳۹¶ 
ر  ب یتبراقود مخ وزش آمر یاثت یررس ب

 ضویعا تب انویددجم  یدگزن ت یفیک

 نگل لصفم

 ۱۳۹۵ رویید پ یم ح ژاد ن زرگب ری هم وی وسم اظمدکیس

۱۳۴0 ¶ 
ا  ب یتریدیود مخ وزشر آمیاثت هسایقم

  ت یفیر کب  ردهشف وحو ل یقیفلرد تکروی

 یبلق  نزمم یایارسن  هب انالیتبم  یدگزن

 ۱۳۹۵ یانراهف یلقاش وره صنم هجزلق یفجن رهطاه یاسبا ع رضیلع 

۱۳۴۱¶ 
ا  رمو س اریشف ر طبیاثت هسایقم

اژ درن هول ل روجخاز  یاشر درد نب یاندرم

 داننمالدر س دریص ه سفق

 ۱۳۹۵ یچتاع س ارشیک یانتاسب  دهریف زاده یاجحهن یکس

۱۳۴2¶ 
  یانمسج تیالعف وزش ر آمیاثت یررس ب

،  دهش زیری هامرنار بترف هظریر نب ینتبم
 ۱۳۹۴ یانقد حیم ح ریج نخ هقدیص یتمرا رح زه
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 ۱۲- ۷ ران تدر دخ یانمسج تیالعفر ب

 یاقو چ وزن هافااضب الس

۱۳۴6 ¶ 
  وژی ولنکت تیعوض ای هسایقم یررس ب

  ایداردهانتا اسب ران در ای ون خ ردشگ

 ا کریآم ون خ ردشگ وژی ولنکت نم جان

 ۱۳۹۵ یچونوتاء تیدضمحم دیمحم ندیورال ن راوان ر فیام

۱۳۴۷ ¶ 
بررسی تاثیر پرستار رابط با اضطراب 

ناشی از انتقال بیماران از بخش مراقبت 

 های ویژه به بخش های عمومی 

 ۱۳۹۵ آلیس خاچیان دریادخت مسرور حمید جنتی

۱۳۴۸ ¶ 

ارزیابی مولفه های مرتبط با شهر  

دوستدار سالمند از دیدگاه سالمندان 

کننده به مرکز بهداشت تهرانی مراجعه

 شمال غرب تهران 

 ۱۳۹۵ حمید حقانی  فریده باستانی  پریسا گودرزی

۱۳50¶ 

بررسی ارتباط نگرش نسبت به ارائه 

مراقبت های طوالنی مدت با بار مراقبتی 

مراقبین خانوادگی سالمنندان مبتال در 

به اختالالت روان پزشکی بیمارستان 

 ۱۳۹۴زارع ساری در سال 

 ۱۳۹۵ حمید حقانی  فریده باستانی  آذر رمضانی تویه

۱۳5۱ ¶ 
بررسی تاثر ورزش های کششی بر 

کیفیت خواب مددجویان مبتال به دیابت  

 مبتال به سدرم پای بی قرار ۲نوع 

 ۱۳۹۵ طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی  سیده زهرا معینی 

۱۳52¶ 
بررسی تاثیر رفلکسولوژی )بازتاب 

درمانی( بر اختالالت خواب درد زنان 

 سالمند تحت جراحی شکم

 ۱۳۹۵ حمید حقانی  فریده باستانی  آزاده خیری 

۱۳5۳¶ 
تاثیر ماساژ استروک سطحی پشت بر  

اضطراب سالمندان زن مبتال به سرطان 

 پستان تحت شیمی درمانی 

 ۱۳۹۵ حمید حقانی  فریده باستانی  معصومه بصیری الله دشتی

۱۳5۴ ¶ 
بررسی تاثیر آمزش گزارش دهی نوبت 

بر  sbarکاری با استفاده از ابزار 
 ۱۳۹۵ حمید حقانی  نورالدین محمدی آزاده اینانلو
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عملکرد پرستاران شاغل در بخش های  

 مراقبت ویژه

۱۳5۷¶ 
تاثیر موسیقی ترجیحی بیمار بر بررسی 

کیفیت خواب و درد بیماران مبتال به  

 سوختگی 

 ۱۳۹۵ طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی  سمیرا عبدی چومالو 

۱۳5۹¶ 
ر  ب یتریدیود مخ ی هامرنر بیاثت یررس ب

  هال بتبم اران میب  یدگزن ت یفیک

 سازیوری سپ 

 ۱۳۹۵ هاطماف، آغ ینیس ح ره، طاههجزلق یفجن ریب، کانفده طانلس

۱۳60 ¶ 

  تالما سب رگم طراب اط اضبارت یررس ب

 رطانس هال بتبم داننمالدر س وی نعم

  یوزشآمز رکدر م یاندرم یم یش تحت

 ۱۳۹۵الدر س اننمر سوثک یاندرم

 ۱۳۹۵ د یم، حیانق ح دهری، فیانتاسب هانتود، فرنف

۱۳6۱ ¶ 
ا  ب اط آنبوط و ارتقاز س رست یررس ب

  میقم داننمالس ردیکلمع  اللقت اس

 ران هت  ۲و  ۱اطقنم داننمالس ایراهس

 ۱۳۹۵ د یم، حیانق ح دهری، فیانتاسب هومصع، مدینرج یب

۱۳62¶ 
  ازیدسن موانت  هامرنر بیاثت یررس ب

 انودکک اناز ده تبراقر مب اران ترسپ 

 یکیانکم ه ویهت تحت

 ۱۳۹۵ د یم، حیانق ح هقدی، صری جن خ هاطمف،  زادی هب

۱۳6۴ ¶ 

  دهرونشیپ  ازی سر آرامیاثت یررس ب

و   هلوزیکیلگ نیوبلوگمر هب  یالنضع 

  یتالما سط ببرتم  یدگزن ت یفیک

 ۲وعن تابدی هب انالیتبم

 رهطاه فهجزلق یفجن مری، میداننهک
، کرشی. بهاطمف  دهی، سیویکاس تدوس ق ح

 روز هب
۱۳۹۵ 

۱۳6۸¶ 

و   ارانترسپ  ای هرفار حترف یررس ب

در   یانازمد سهعو ت گنرها فب اط آنبارت 

  هب ه تسواب یوزشآم یانز درمراکم

  رانای یکزشپ  وملع   اهگشدان

 ۱۳۹۴الدرس

 ۱۳۹۵ ورهصن، میانراهف  یلق اش سی، آلانیاچخ هیرض، مهطام دیماح 
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۱۳6۹¶ 

   ای هلابقم ایهارتهم وزش ر آمیاثت یررس ب

 نیبراقم طراب و اض یتبراقار مشر فب

  یاندرمیمیش تحت رطانس هب انالیتبم

 هب هتسز وابراکم هب  دهننک هعراج م

 رانای یکزشپ  وملع   اهگشدان

 ۱۳۹۵ انرج، میردانم از نه، میدایهش دالیس رهم ریار، پ یع 

۱۳۷0¶ 

و   یانا درمرمس وأمر تیأثت یررس ب

  ارج از خ یاشر درد نب یاندرمیقی وسم

 تحت ارانمیب ایصه نیس ه ولل ردنک

 یبلق سپصایب یراح ج لمع 

 ۱۳۹۵ واد دجمح، میو طراح دهری، فیانتاسب ندیورال، ندیمحم اد ج، سدیم اراحی

۱۳۷۱ ¶ 

  ماز رژی تیعبت وزش ر آمیأثت یررس ب

و  اریتد رفصر قب مدیس مک یذایغ 

 هب  انالیتبدر م یتافدری  مدیدار سقم

 یبلق نزمم یایارسن

 ۱۳۹۵ د یم، حیانق ح ره، طاههجزلق یفجن اظم، کدزادهونآخ 

۱۳۷2¶ 

ا  ب یتیصخش ایه  یژگاط ویبارت یررس ب

  یدگزن تیفیو ک یوممع  تالمس

 وملع  اهگشدان اریترسپ  انویج شدان

 مق یکزشپ 

 ۱۳۹۵ انرج، میردانم از نه، میدایهش دالیس نیسد حمح، میمی کح

۱۳۷۳ ¶ 

 ه حرای وامت اق ش نتر اسیاثت یررس ب

ر ب  جارنارنهو ب هوناب، بودوس طوخ اس

 درمنس ارانمیب یاتیح مالئو ع  طراب اض

 ر روناد کح

 ۱۳۹۵ ره، طاههجزلق یفجن ه ا، ژالهیلدع محم هل، راهیانمرح 

۱۳۷۴ ¶ 

  دهیوابخ تیعدر وض هذیغر تیاثت هسایقم

  هب دهیوابخ تیعا وضاال بربو و سلهپ  هب

  اعبو اش بلق  انربضر اال بر بو س تشپ 

  وزادان در ن یانریش ونخ ون یاسژنی ساک

 ارسن

 ۱۳۹۵ د یم، حیانق. حنیس، حیلیدل یلیژاد، لن مریب نیازند، ناهج یمظیع 

۱۳۷5¶ 
رد  کا دو رویب وزشر آمیاثت هسایقم

  ایارهتر رفور بحار ممیور و بحم وادهانخ
 ۱۳۹۵ از نه، میدایهش دالیس سی، آلانیاچخ هترش، فدیمحا مآق
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  یایارسن  هال بتبم ارانمیب یت براقود مخ

 یبلق نزمم

۱۳۷6 ¶ 
بررسی تاثیر وضعیت جنینی بر شدت  

درد خونگیری از پاشنه پا در نوزادان 

 نارس

 ۱۳۹۵ شراره خسروی  لیلی بریم نژاد سمانه داوری شلمزاری 

۱۳۷۹¶ 

بررسی تاثیر پرفیوژن ضربان دار در 

ریوی بر سطح  -حین بای پس قلبی 

سرمی الکتات و اکسیژناسیون مغزی در 

 بیماران تحت جراحی دریچه ای قلب 

 سمیرا موسایی فر
سید سعید ¶طاهره نجفی قزلجه

 حسینی 
 ۱۳۹۶ تورج بابایی 

۱۳۸0¶ 
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر پیامد بر  

پرستاران در حفظ وضعیت نیمه عملکرد 

 نشسته در بیماران تحت تهویه مکانیکی

 ۱۳۹۵ - نورالدین محمدی زهرا طاهرزاده

۱۳۸۱ ¶ 

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش انفرادی 

و گروهی خودمدیریتی بر کیفیت  

زندگی مرتبط با سالمت بیماران مبتال 

 به بیماری مزمن انسدادی ریوی

 ۱۳۹۵ فریدون خواجعلی رفیعی فروغ  فرشاد حیدری بنی 

۱۳۸2¶ 

بررسی رعایت حقوق بیمار  عوامل 

سازمانی تسهیل کننده و بازدارنده موثر 

بر آن از دیدگاه پرستاران شاغل در 

بخش مراقبت ویژه مراکز آموزشی و  

درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  

 ایران 

 ۱۳۹۵ فراهانی منصوره اشقلی  نورالدی محمدی سیده معصومه موسوی

۱۳۸۳¶ 
بررسی تاثیر آموزش استفاده از اینترنت 

به روش بحث گروهی بر پرخاشگری در 

 نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت

 ۱۳۹۵ - سرور پرویزی  حدیث نظری

۱۳۸۴ ¶ 
مقایسه تاثیر ورزش تای چی و پیاده  

روی بر قندخون ناشتای افراد مبتال به  

 ۲دیابت نوع 

 ۱۳۹۵ دریادخت مسرور فروغ رفیعی  حمیده عظیمی 
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۱۳۸5¶ 
بررسی ارتباط مشکالت عضالنی  

اسکلتی با کیفیت زندگی کاری در 

 پرستاران بخش های مراقبت ویژه

 ۱۳۹۵ آلیس خاچیان ژاله محمدعلیها مهناز سرابی

۱۳۸6¶ 
تاثیر بازی هدایت شده بر شدت درد 

 پانسمان سوختگی کودکان
 ۱۳۹۵ مهناز شوقی نژادلیلی بریم   عاطفه موسوی 

۱۳۸۷¶ 

بررسی ارتباط تبعیت دارویی با  

راهبردهای مقابله ای و کمک خواهی در  

افراد مبتال به نارسایی مزمن قلبی در 

مرکز آموزشی درمانی امام علی )ع( شهر 

 ۱۳۹۴کرمانشاه در سال 

 ۱۳۹۵ مصطفی بهره مند  نعیمه سیدفاطمی  الهام زینلی

۱۳۸۸¶ 

بیماری آلزایمر و بررسی آگاهی از 

ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت  

شناختی در مراجعین سراهای محله ی 

 ۱۳۹۴شهرداری تهران سال 

 ۱۳۹۵ مرحمت فراهانی نیا  عزت جعفرجالل  منصوره سجادی

۱۳۸۹¶ 
بررسی تاثیر رایحه درمانی با عصاره  

بهارنارنج بر کیفیت خواب مبتالیان به 

 ۲دیابت نوع 

 ۱۳۹۶ طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی  عبدالهیفریبا 

۱۳۹0¶ 

بررسی ارتباط طول مدت گرم کردن 

مجدد با گازهای خون شریانی در  

بیماران تحت جراحی بای پس عروق  

 کرونر

 ۱۳۹۶ محمدضیاء توتوچی قربانی  حمید حقانی  سودابه رفیعی

۱۳۹۱¶ 
بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش خود 

مراقبتی بر سالمت روان و عزت نفس  

 بیماران دیابت نوع دو 

 ۱۳۹۶ - فریبا نصیری زیبا مهناز شعبانی 

۱۳۹2¶ 
بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بر شدت 

 خارش اورمیک بیماران حین همودیالیز
 ۱۳۹۶ دریادخت مسرور ژاله محمدعلیها فاطمه اسداللهی

۱۳۹۳¶ 
بررسسی تاثیر آموزش احیای قلبی  

ریوی مبتنی بر تحلیل گزارش فعالیت 
 ۱۳۹۶ - حمید پیروی منصور محسن آبادی
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debriefing   بر دانش و عملکرد

 پرستاران 

۱۳۹۴¶ 

 ۴۵و  ۳۰مقایسه تاثیر شیب تخت 

درجه بر بروز پنومونی وابسته به 

ونتیالتور در بیماران بستری در بخش  

 مراقبت های ویژه 

 ۱۳۹۶ محمد نیاکان الهیجی -امید مرادی مقدم  طاهره نجفی قزلجه لیال کلهر

۱۳۹5¶ 

بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی با  

عضویت در شبکه های اجتماعی مبتنی 

بر تلفن همراه بر درک انگ وابسته به  

 دیابت نوع یک در نوجوانان دختر مبتال

 ۱۳۹۶ ایرانیمهری دوستی  سرور پرویزی  مریم پور یعقوب

۱۳۹6¶ 

بررسی ارتباط هوش مصنوعی با خود 

مدیریتی دیابت در نوجوانان مبتال به 

دیابت نوع یک مراجعه کننده به انجمن 

 ۱۳۹۵دیابت ایران، سال 

 ۱۳۹۶ نعیمه سیدفاطمی  سرور پرویزی  مژده رحمانیان

۱۳۹۷¶ 

مقایسه تاثیر آموزش خودمدیریتی با و  

بدون پیگیری تلفنی و استفاده از شبکه  

اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه بر  

رفتارهای خودمدیریتی مبتالیان به 

 پرفشاری خون 

 ۱۳۹۶ مهدی نصراصفهانی  طاهره نجفی قزلجه ساناز شریفیان

۱۳۹۸¶ 
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر  

مدیریتی و سازگاری افراد مبتال به  خود 

 مولتیپل اسکلروزیس

 ۱۳۹۵ مرجان مردانی مهناز سیدالشهدایی شیما پرنیان

۱۳۹۹¶ 
بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارتهای 

زندگی بر هوش هیجانی و کیفیت 

 ۲زندگی بیماران دیابتی نوع 

 ۱۳۹۵ نعیمه سیدفاطمی  فریبا نصیری زیبا فاطمه صادقی مرشت 

۱۴00¶ 
تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتی بر 

التیام زخم و شدت درد در زنان تحت 

 عمل جراحی سزارین  

 ۱۳۹۵ نورالدین محمدی¶آلیس خاچیان محمد رضا زارعی  فریده رستمی 
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۱۴0۱ ¶ 
بررسی تاثیر آموزش والدین با تاکید بر  

نقش والدی بر استرس والدین نوزادان 

 مراقبتهای ویژه نوزادان بستری در بخش 

 ۱۳۹۶ نعیمه سیدفاطمی  لیلی بریم نژاد سیده رابعه قوامی درو 

۱۴02¶ 
بررسی تاثیر آموزش حمل بیمار بر 

اسکلتی کارکنان  - اختالالت عضالنی

 پرستاری 

 ۱۳۹۶ مهناز صارمی¶نورالدین محمدی منصوره اشقلی فراهانی  محمد شهریاری

۱۴0۳ ¶ 

راهبردهای مقابله ای بر بار  تاثیر آموزش 

مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین 

خانوادگی افراد مبتال به اختالالت روانی  

 مزمن

 ۱۳۹۶ سوسن موعودی¶نعیمه سیدفاطمی مهرنوش اینانلو فهیمه رمضانی

۱۴0۴ ¶ 

بررسی تاثیر آموزش گروهی بر  

خودکارآمدی و تمایالت وسوسه انگیز 

مواد در مرکز در افراد با سوء مصرف 

 اعتیاد پنجم آذر گرگان 

 ۱۳۹۶ محمود رضا نوروزی  نعیمه سیدفاطمی  فاطمه شیخ نژاد

۱۴05¶ 

مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش با کتابچه 

و نرم افزار چندرسانه ای بر آگاهی،  

نگرش و عملکرد مادران در مورد  

پیشگیری از آسیبهای خانگی کودکان  

 نوپا 

 ۱۳۹۶ فروغ رفیعی  مهناز شوقی فاروق احمدی آذر

۱۴06 ¶ 

بررسی فراوانی اعتیاد به اینترنت در 

دختران دوره دوم متوسطه و ارتباط آن 

با سالمت روان و سالمت معنوی مادران 

 ۱۳۹۵در شهرستان اردبیل سال 

 ۱۳۹۶  زهرا احمدی  مینا جعفری زاده

۱۴0۷ ¶ 

با   "ادراک از سالمندی"بررسی ارتباط 

در سالمندان  "استقالل عملکردی"

، مرکز دیابت ۲مبتال به دیابت نوع 

 ۱۳۹۵شهرتان بروجن، 

 ۱۳۹۶ سید کمال صولتی  فریده باستانی  پروانه بیگی بروجنی 
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۱۴0۸¶ 

بررسی تاثیر رایحه درمانی با گل  

محمدی بر شدت درد و اضطراب در 

سالمندان تحت جراحی تعویض مفصل 

 زانو 

 ۱۳۹۶  فریده باستانی  پروانه صمدی کیا 

۱۴0۹¶ 
بررسی ارتباط تنش اخالقی و قاطعیت 

در کارکنان پرستاری شاغل در  

 ۱۳۹۴بیمارستانهای مالیر در سال 

 معصومه ایرانشاهی
نعیمه ¶مرجان مردانی

 سیدفاطمی 
 ۱۳۹۶ فرشید شمسائی 

۱۴۱0 ¶ 

  -بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزشی

حمایتی بر استرس والدی و احساس 

شایستگی مادران کودکان مبتال به 

 اختالل بیش فعالی 

 ۱۳۹۶ میترا حکیم شوشتری  نعیمه سیدفاطمی  نازی عبداهلل پور

۱۴۱۱¶ 

تاثیر اجرای برنامه آموزشی با رویکرد 

خانواده محور بر رفتارهای خود  

 مدیریتی افراد مبتال به صرع

 ۱۳۹۶ مهناز سیدالشهدایی آلیس خاچیان نرگس بحیرائی 

۱۴۱2 ¶ 

بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی 

خانواده محور بر بار مراقبتی و موقعیت 

ی والدین کودکان زندگی درک شده

 مبتال به سرطان

 ۱۳۹۵  مهناز شوقی بهاره شهبازی میرآقایی 

۱۴۱۳¶ 
بررسی تاثیر آموزش همتا بر تبعیت از 

رژیم دارویی و کیفیت زندگی افراد 

 مبتال به پرفشاری خون

 ۱۳۹۶  دریادخت مسرور الهه محمد بیگی 

۱۴۱۴ ¶ 
بررسی تاثیر صدای طبیعت بر کیفیت 

خواب بیماران بستری در بخش 

 مراقبتهای ویژه

 ۱۳۹۶  طاهره نجفی قزلجه مریم نصاری 

۱۴۱5 ¶ 
بررسی تاثیر برنامه مدیریت تنش بر 

پاسخ به استرس پرستاران شاغل در 

 بخش مراقبتهای ویژه نوزادان 

 ۱۳۹۶ مرجان مردانی لیلی بریم نژاد عاطفه الری



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

۱۴۱6¶ 

مقایسه تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر  

تلفن همراه و سخنرانی بر اضطراب 

بیماران تحت عمل جراحی به روش 

 اسپاینال 

 ۱۳۹۶ نورالدین محمدی فریبا نصیری زیبا مهدی کیوان

۱۴۱۷ ¶ 
بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیم با  

خونریزی پس از عمل بای پس عروق  

 کرونر

 ۱۳۹۶ کامران مظفری ¶رسول آذر آفرین  پیرویحمید  اعظم الوندی فراهانی 

۱۴۱۸ ¶ 

بررسی تاثیر استفاده از پالسمای  

منجمد تازه در مرحله آماده سازی 

دستگاه بای پس قلبی ریوی بر  

پارامترهای ترومبواالستومتری و دریافت  

فراورده های خونی در کودکان تحت 

 جراحی قلب

 حمید پیروی مریم عابدزاده 
علی  ¶علیرضا یعقوبی ¶توتونچی قربانیضیاء 

 صادقپور
۱۳۹۶ 

۱۴۱۹ ¶ 

مقایسه تاثیر مداخالت مبتنی بر پایش  

پرفیوژن بافتی از طریق اندازه گیری 

اشباع   "و  "اشباع اکسیژن بافت مغز"

بر اختالالت  "اکسیژن مخلوط وریدی

 شناختی بعد از بای پس قلبی ریوی

 ۱۳۹۶ رسول آذر آفرین  ضیائی فردمحسن ¶حمید پیروی سمیرا عروجی امید

۱۴20¶ 

بررسی تاثیر تنظیم جریان پمپ بای 

پس قلبی ریوی بر اساس توده بدون 

چربی بدن بر مخلوط اکسیژن خون 

وریدی و الکتات خون شریانی بیماران 

 . ی بدنی غیر طبیعیبا شاخص توده

 ۱۳۹۶  طاهره نجفی قزلجه پروین وحید 

۱۴2۱ ¶ 

تاثیر دو روش بررسی مقایسه ای 

آموزش کارگاه و چندرسانه ای بر دانش،  

نگرش و عملکرد پرستاران در مورد  

 انتقال خون 

 ۱۳۹۵ افسانه دهناد  فروغ رفیعی  مریم جان امیری
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۱۴22¶ 

مقایسه تاثیر روش آرام سازی عضالنی  

بنسون و صدای طبیعت بر اضطراب و  

خستگی مبتالیان به نارسایی مزمن 

 قلبی 

 ۱۳۹۶  طاهره نجفی قزلجه لیال سیفی

۱۴2۳¶ 

بررسی اضطراب مرگ و ارتباط ان با  

حمایت اجتماعی درک شده در  

سالمندان تحت جراحی پیوند عروق  

کرونر در مرکز آموزشی تحقیقاتی شهید 

 ۱۳۹۵رجایی 

 ۱۳۹۶ ضیاء توتونچی فریده باستانی  سهیال مینوئی تقی دیزج 

۱۴2۴ ¶ 

خوابیده به مقایسه تاثیر دو وضعیت 

شکم و خوابیده به پشت بر اتساع شکم  

در نوزادان نارس متصل به فشار مثبت 

 راه هوایی از راه بینی 

 ۱۳۹۶ پریسا محققی  لیلی بریم نژاد فاطمه پورآذر

۱۴2۷¶ 

تاثیر پرایم اتولوگوس معکوس بر 

پیامدهای بالینی بای پس قلبی ریوی 

در بیماران تحت عمل جراحی بای پس  

 کرونرعروق  

 ۱۳۹۶ ضیاء توتونچی نورالدین محمدی موسی رفیعی 

۱۴2۹¶ 
بررسی تاثیر آموزش برنامه خودمراقبتی  

بر شاخصهای تن سنجی در زنان یائسه 

 مبتال به سندرم متابولیک

 ۱۳۹۶ لیال جانانی  دریادخت مسرور رودسری  صحاب بدی زاده 

۱۴۳0 ¶ 

مقایسه نیازهای حمایتی سالمندان 

روستایی مراجعه کننده به شهری با 

مراکز بهداشتی شهر کرمانشاه در سال  

۱۳۹۵ 

 ۱۳۹۶  فریده باستانی  وهاب کرمی وند 

۱۴۳۱¶ 

مقایسه دو روش مکیدن غیر مغذی 

پستانک و انگشت مادر حین تغذیه لوله  

ای بر شاخصهای فیزیولوژیک در نوزادان 

 زودرس 

 ۱۳۹۶ آرزومانیاسسونیا  سرور پرویزی  تنی جوادیان
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۱۴۳2¶ 
بررسی تاثیر بکارگیری ورزش تای چی  

بر استرس درک شده زنان سالمند مبتال  

 به پرفشاری خون 

 ۱۳۹۶  فریده باستانی  الناز طالبی

۱۴۳۳ ¶ 

مقایسه تغییرات عوامل خطر قلبی 

تعدیل پذیر در افراد با و بدون دریافت  

جراحی  فاز سرپایی بازتوانی قلبی پس از

بای پس عروق کرونر در مرکز آموزشی 

تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید  

 ۱۳۹۵رجایی سال 

 ۱۳۹۶ حمید پیروی فروغ رفیعی  شیما شاهی 

۱۴۳۴¶ 

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه بر 

دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخش  

مراقبت ویژه نوزادان در زمینه حفاظت 

 عصبی نوزاد

 ۱۳۹۶ افسانه دهناد  لیلی بریم نژاد زمانی پروانه 

۱۴۳6 ¶ 

بررسی درک زنان از معاینه واژینال 

حین لیبر و عوامل مرتبط با آن در 

بیمارستان اکبرآبادی وابسته به دانشگاه  

 ۱۳۹۵علوم پزشکی ایران سال 

 ۱۳۹۶ لیال امینی لیال امیری فراهانی  سمانه دباغ فکری

۱۴۳۷ ¶ 

عملکرد کارکنان  بررسی درک و  

پرستاری نسبت به عوامل خطر ایجاد  

کننده اختالالت عضالنی و اسکلتی  

مرتبط با حمل بیمار در مراکز آموزشی 

درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

۱۳۹۶ 

 ۱۳۹۶ منصوره اشقلی فراهانی  محمد رضا زارعی  وحید حاتمی گروسی 

۱۴۳۸ ¶ 

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با غم  

مادری و خودکارآمدی مادران نخست 

زای دارای نوزاد نارس بستری در بخش 

 مراقبت های ویژه نوزادان 

 ۱۳۹۶ نعیمه سیدفاطمی  زهرا احمدی  فاطمه اشرفی
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۱۴۴2 ¶ 

بررسی رضایت دانشجویان پرستاری از 

آموزش ترکیبی مبتنی بر سامانه  

مدیریت یادگیری و مشارکت تحصیلی  

 پزشکی ایرانآنها در دانشگاه علوم 

 ۱۳۹۶ افسانه دهناد  مسرور رودسری  مصطفی اکبریان رکنی 

۱۴۴۳¶ 
بررسی تأثیر ماساژ استروک سطحی  

پشت بر استرس، اضطراب و افسردگی  

 بیماران زن مبتال به نارسایی قلبی 

 ۱۳۹۶ طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی  نرگس قادری احسان پور

۱۴۴5 ¶ 
خودمراقبتی بررسی تاثیر مداخله 

یکپارچه بر کیفیت زندگی مبتالیان به 

 نارسایی قلبی همراه دیابت 

 ۱۳۹۶ سپیده تقوی طاهره نجفی قزلجه کبری آقا بابایی 

۱۴۴6¶ 

بررسی ارتباط سالمت معنوی با  

خودکارآمدی عمومی در سالمندان 

- ۹۶مناطق منتخب شهر تهران در سال 

۱۳۹۵ 

 ۱۳۹۶  زهرا کاشانی نیا  مائده چابک

۱۴۴۷ ¶ 
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر کیفیت 

خواب زنان سالمند مبتال به سندرم پای  

 بی قرار  

 ۱۳۹۷  فریده باستانی  امینه عباسی فخرآوری

۱۴۴۸ ¶ 
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد در  

زمینه ساکشن لوله داخل تراشه نوزاد بر 

 عملکرد پرستاران 

 ۱۳۹۶  خنجری صدیقه  نسرین بیاتی 

۱۴۴۹ ¶ 
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مراقبت از 

کاتترهای مرکزی تعبیه شده از راه 

 محیطی در نوزادان بر عملکرد پرستاران 

 ۱۳۹۶  صدیقه خنجری  سمیه امامقلی

۱۴50¶ 

زمان سنجی مراقبت های مستقیم و  

غیرمستقیم پرستاران در بخش های 

مراقبت های ویژه مراکز آموزشی و 

 درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ۱۳۹۶ تهمینه صالحی  ژاله محمد علیها ندا شایسته فر 
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۱۴5۱ ¶ 

بررسی توان مدیریتی پرستاران بخش  

های  مراقبت های ویژه در موقعیت

بحرانی در مراکز آموزشی درمانی  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ۱۳۹۶ فراهانی منصوره اشقلی  ژاله محمد علیها زینب ملکشاهی 

۱۴52¶ 

بررسی ارتباط رفتارهای ارتقاء دهنده  

سالمت با کیفیت زندگی زنان یائسه 

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی  

   ۹۵غرب تهران  سال 

 ۱۳۹۶ سارا جانمحمدی مرحمت فراهانی نیا  امینه اعالیی نژاد 

۱۴5۳ ¶ 
بررسی ارتباط تعویق آکادمیک با صفات 

دانشجویان پرستاری دانشگاه  شخصیتی 

 ۱۳۹۵علوم پزشکی ایران

 ۱۳۹۶ نعیمه سید فاطمی  فروغ رفیعی  علی محقق پور

۱۴5۴ ¶ 
بررسی تاثیر آموزش معنویت بر سالمت  

 معنوی دانشجویان پرستاری 
 طلیعه خلیفی

نعیمه سید  ¶مرجان مردانی 

 فاطمی 
 ۱۳۹۶ روح اهلل صدیق 

۱۴55¶ 
تشنگی و  بررسی تاثیر طب فشاری بر 

دیسترس ناشی از آن در افراد تحت 

 همودیالیز

 ۱۳۹۶ طاهره نجفی قزلجه ژاله محمد علیها فرشید کریمی 

۱۴56 ¶ 

بررسی تاثیر اجرای تور آشنایی بر بروز 

دلیریوم بیماران بستری در بخش 

مراقبت ویژه پس از عمل جراحی قلب  

 باز

 ۱۳۹۶  نورالدین محمدی احمد فرجی تبار

۱۴5۷¶ 

تاثیر آموزش روانشناختی مبتنی بر 

شبکه اجتماعی مجازی بر تاب آوری و  

امید مراقبین خانوادگی مددجویان با  

 اختالالت روانی شدید 

 ۱۳۹۶ مسعود احمدزاد اصل  نعیمه سیدفاطمی  راحله بهرامی

۱۴5۹¶ 
بررسی تاثیر آموزش مراقبت های  

انتهای زندگی بر دیسترس اخالقی 

 بخشهای مراقبت ویژه نوزادان پرستاران 

 ۱۳۹۶ نعیمه سیدفاطمی  سارا جانمحمدی سحر راهیمی 
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۱۴60 ¶ 

بررسی نیازهای مراقبین خانوادگی 

یبیماران دچار سکته مغزی: یک مطالعه 

طولی در مراکز درمانی شهر ارومیه در 

 ۱۳۹۵سال 

 ۱۳۹۶ رحیم بقایی  منصوره اشقلی فراهانی  شیوا بهلولی 

۱۴6۱¶ 

تاثیر حمایت آموزشی بر  بررسی 

اضطراب و بار مراقبتی مراقبین 

خانوادگی بیماران تحت جراحی بای 

 پس عروق کرونر

 ۱۳۹۶ نعیمه سیدفاطمی  طاهره نجفی قزلجه هلن دلیری راد

۱۴62¶ 

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد  

پرستاران شاغل در واحد مراقبتهای ویژه  

نوزادان در مورد اصول ایمنی دارو در 

مراکز آموزشی و درمانی وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

۱۳۹۴ 

 ۱۳۹۵  لیلی بریم نژاد مهتاب محبوبی

۱۴6۳ ¶ 
تاثیر برنامه آموزشی بر انگ درونی شده  

 ی مددجویان با اختالل دوقطبی 

مرجان ¶نعیمه سیدفاطمی

 مردانی حموله 
 ۱۳۹۶ نازنین اسماعیلی  زینت کشاورز پیر

۱۴6۴¶ 

مقایسه کیفیت زندگی در افراد دارای 

کلستومی استفاده کننده از دو روش 

مراقبتی شستشوی کلستومی و سیستم 

کیسه ای در مراکز آموزش مراقبت از 

 ۱۳۹۶استومی شهر تهران ، 

 ۱۳۹۶ فاطمه محدث اردبیلی  فاطمه حقدوست اسکویی مرضیه شمسی 

۱۴6۷ ¶ 
بررسی تاثیر برنامه آموزشی  

خودمدیریتی به روش بحث گروهی بر  

 عزت نفس نوجوانان تحت همودیالیز 

 ۱۳۹۶  نعیمه سیدفاطمی ¶مهناز شوقی بی بی عزیزه دهقان

۱۴6۸ ¶ 

بررسی تاثیر اولترافیلتراسیون به روش 

ZBUF   بر روی پیامدهای بلینی

 بیماران تحت بای پس عروق کرونر

 ربابه خلیلی
علیرضا ¶طاهره نجفی قزلجه

 علیزاده قویدل 
 ۱۳۹۶ 
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۱۴6۹¶ 

مقایسه تاثیر آموزش همتا و روش 

سخنرانی بر خودکارآمدی و خود  

مراقبتی مددجویان مبتال به نارسایی  

 مزمن قلبی 

 ۱۳۹۶  رودسری دریادخت مسرور  الهام رحیمیان 

۱۴۷۱ ¶ 

مقایسه کیفیت زندگی و تطابق مذهبی  

مادران با و بدون سابقه ناباروری دارای  

نوزاد بستری در بخش های مراقبت ویژه  

بیمارستان های منتخب شهر تهران در 

 ۱۳۹۶سال 

 ۱۳۹۶  سارا جانمحمدیصدیقه خنجری  معصومه حجی آبادی

۱۴۷2¶ 

مراقبت های ارزشیابی آمادگی بخش

های دانشگاه علوم  ویژه بیمارستان

پزشکی ایران برای اجرای مراقبت  

 ۱۳۹۶خانواده محور در سال 

 ۱۳۹۶ سید حبیب اهلل کواری  حمید پیروی پیام عباسی 

۱۴۷۳ ¶ 

تاثیر آموزش سبک زندگی سالم بر ابعاد  

پیشگیری، فعالیت جسمی، تغذیه سالم،  

مدیریت تنش و روابط اجتماعی و بین 

فردی سبک زندگی در سالمندان  

بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان 

 بندر ترکمن

 ۱۳۹۶ مرحمت فراهانی نیا  عزت جعفر جالل  یونس کر 

۱۴۷۴ ¶ 

بررسی تاثیر آموزش به روش بحث 

گروهی بر خودکارآمدی عمومی زنان 

مبتال به کمکاری تیروئید مراجعه کننده  

به انستیتو غدد دانشگاه علوم پزشکی  

 ۱۳۹۶ایران در سال 

 رحیمه رزاقی 
مرحمت فراهانی  ¶صغری نیکپور 

 نیا
 ۱۳۹۶ 

۱۴۷6 ¶ 
بررسی تاثیر اجرای برنامه ورزش 

زندگی و عزت نفس  کششی بر کیفیت 

 مبتالیان به ضایعات نخاعی 

 ۱۳۹۷ نعیمه سید فاطمی  فریبا نصیری زیبا محسن خوش محمدی 
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۱۴۷۷ ¶ 
بررسی تاثیر برنامه آموزش خود 

مراقبتی بر کیفیت زندگی و استرس 

 بیماران دارای استومی گوارشی 

 ۱۳۹۶  فریبا نصیری زیبا مجتبی زیبدی

۱۴۷۸ ¶ 

فعالیتهای اساسی و بررسی ارتباط 

ابزاری زندگی روزانه با خطر ایجاد زخم 

فشاری در مراجعین به مراکز آموزشی  

درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  

 ۱۳۹۶ایران سال 

 ۱۳۹۶ تهمینه صالحی  فروغ رفیعی  سحر محمدی 

۱۴۸0¶ 

مقایسه روش های چهره به چهره  

)فردی(، گروهی و با حضور خانواده بر  

اضطراب و درد بیماران تحت عمل 

 جراحی پیوند عروق کرونر

 رویا محمدی 
رسول ¶نورالدین محمدی

 آذرفرین
 ۱۳۹۷ 

۱۴۸۱ ¶ 
بررسی تاثیر اصول آموزش ایمنی  

دارویی سالمندان بر دانش، نگرش و  

 عملکرد پرستاران 

 ۱۳۹۷  عزت جعفر جالل  میترا بوذری 

۱۴۸۳ ¶ 

بررسی عوامل مرتبط با شدت واریس  

اندام تحتانی پرستاران شاغل در  

بیمارستانهای آموزشی تحت تابع  

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  

 ۱۳۹۵سال 

 ۱۳۹۶ فریبا نصیری زیبا¶حمید پیروی مهری بزرگ نژاد سمانه نودهی 

۱۴۸۴ ¶ 

بررسی نگرش پرستاران نسبت به 

مراقبت از سالمند مبتال به دلیریوم و  

مراکز آموزشی  عوامل مرتبط با آن در 

درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  

۱۳۹۶ 

 ۱۳۹۷  عزت جعفرجالل  آرزو قلی زاده 

۱۴۸5¶ 
تاثیر بازتوانی جامع قلبی بر سبک 

زندگی ارتقاء دهنده سالمت افراد دارای  

 دفیبریالتورهای  قلبی کاشتنی

 ۱۳۹۷ محمد حسین نیکو  عزت جعفرجالل  مهناز سیاهی 
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۱۴۸6 ¶ 
ارتباط سالمت اجتماعی با  بررسی 

خودکار آمدی عمومی سالمندان ساکن  

 ۱۳۹۵شهر جیرفت در سال 

 ۱۳۹۷  زهرا کاشانی نیا  اسماعیل برخوری مهنی 

۱۴۸۷ ¶ 
تاثیر آموزش به روش ایفای نقش بر 

پیامدهای یادگیری دانشجویان پرستاری 

 بر اساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک

 ۱۳۹۷  منصوره اشقلی فراهانی  الناز مسرت اقدم ارجستان 

۱۴۹0¶ 

بررسی تاثیر آموزش به روش برگشتی 

بر خودکارآمدی و سبک زندگی ارتقاء  

دهنده سالمت در افراد دارای دیابت 

 نوع دو

 ۱۳۹۷ عزت جعفر جالل  مرحمت فراهانی نیا رسول راز نهان

۱۴۹۱ ¶ 
با  LI4مقایسه تاثیر طب فشاری نقاط 

GB34  بر شدت درد افراد تحت عمل

 جراحی ارتوپدی ساق پا 

 آلیس خاچیان بهنام مظفری
ساعتچی؛ نادر  ژاله محمد علیها، کیارش 

 ساالری
۱۳۹۶ 

۱۴۹2¶ 

بررسی درک پرستاران مراقبت ویژه از 

عوامل موثر بر مشارکت فعال خانواده  

در برنامه ی مراقبتی در مراکز آموزشی 

و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 سال ۱۳۹۷

 ۱۳۹۷ --- نورالدین محمدی دنیا علیزاده

۱۴۹۳¶ 

بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر 

دانش مادران و کنترل متابولیکی  

کودکان پیش دبستانی دارای دیابت 

 نوع یک 

 ۱۳۹۷ --- سرور پرویزی  مریم منصوری

۱۴۹۴ ¶ 
مقایسه تاثیر آموزش با رویکرد خانواده 

محور و مددجو محور بر کیفیت زندگی  

 افراد دارای استومی گوارشی

 ۱۳۹۷ --- فریبا نصیری زیبا شادیه کنعانی

۱۴۹6¶ 
بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی به 

والدین بر سطح عالیم استرس پس از 

 سانحه در کودکان 

 ۱۳۹۶ نعیمه سیدفاطمی  سرور پرویزی  زکیه امیدوار اشکلک 
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۱۴۹۷¶ 

بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی  

مادر ونوزاد بر استرس مادران نوزاد  

نارس بستری در بخش مراقبت ویژه 

 نوزادان 

 ۱۳۹۷  نعیمه سیدفاطمی؛عباس مهران  سارا جانمحمدی مریم برزگر

۱۴۹۸¶ 

بررسی نوع و مشخصات خطاهای  

پرستاری منجر به اقامه دعوی در  

پرستاران شاغل در ایران طی ۵ سال  

 اخیر )۱۳۹۱-۱۳۹۶( 

 ۱۳۹۷ مسعود قادی پاشا تهمینه صالحی  مسعود عبداللهی

۱۴۹۹¶ 

بررسی تاثیر آموزش خودتنظیمی  

رفتار  بر تغییرات وزن افراد تحت 

درمان با همودیالیز در مرکز آموزشی –  

 تحقیقاتی شهید هاشمی نژاد ۱۳۹۶

 ۱۳۹۷ بدرالملوک ثقفی ژاله محمد علیها زینب افشار

۱500¶ 
بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بردرد  

بین مهره ای افراد مبتال به فتق دیسک 

 کمر

 ۱۳۹۶  مهناز سیدالشهدایی مریم نجفی 

۱50۱¶ 

مقایسه روند شاخص¬ های سالمت 

قبل و بعد از اجرای برنامه پزشک  

خانواده در مناطق روستایی استان 

 کردستان

 محمد فاتحی
مهناز سیدالشهدایی، مرحمت  

 فراهانی نیا
--- ۱۳۹۷ 

۱502 ¶ 

بررسی دانش، نگرش  و عملکرد  

پرستاران  شاغل در بخش مراقبت های  

ویژه مراکز آموزشی ـ درمانی وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه 

استاندارد های پیشگیری از زخم 

 فشاری،۱۳۹۷

 ۱۳۹۷ --- طاهره نجفی قزلجه شاهرخ خجسته فر 

۱50۳¶ 
بررسی تأثیر آموزش با استفاده از شبکه  

اجتماعی مجازی بر دانش و نگرش 
 ۱۳۹۷ طاهره نجفی قزلجه ژاله محمد علیها ناصر جوادی 
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پرستاران اورژانس در خصوص آمادگی  

 برای بالیا

۱50۴¶ 
مقایسه تاثیر دهانشویه با آب خالص و  

شیرین بیان بر خشکی دهان افراد 

 تحت درمان با همودیالیز

 ۱۳۹۷ روشنک قدس ژاله محمد علیها مرضیه فسدقچی

۱506¶ 

بررسی ارتباط دانش مراقبت تسکینی  

با نگرش پرستاران نسبت به مراقبت 

پایان زندگی در بخش های مراقبت 

ویژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی  

 دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 

 ۱۳۹۷ --- صدیقه خنجری  زیبا فتحی

۱50۷¶ 
بررسی تاثیرآموزش مبتنی برنیاز 

سنجی بر عوارض بعد از عمل در افراد 

 با تعویض مفصل زانو

 ۱۳۹۷ لیالجانانی  دریادخت مسرور رودسری  سعیده شاکری

۱50۸¶ 
بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر  

کیفیت زندگی و عزت نفس نوجوانان 

 مبتال به ضایعات نخاعی 

 ۱۳۹۶  صدیقه خنجری  زهرا تاجیک

۱50۹ ¶ 
بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی بر 

 تابآوری افراد مبتال به نارسایی قلبی
نعیمه سیدفاطمی مهرداد ساروی،  مهناز سیدالشهدایی فاطمه بابائیان کشتلی  ۱۳۹۷ 

۱5۱2¶ 

بررسی راهبردهای مقابله ای و ارتباط  

آن با امیدواری در افراد تحت همودیالیز  

مراکز آموزشی درمانی وابسته به 

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در 

 ۱۳۹۴سال 

 ۱۳۹۶ محسن سلیمانی مهرنوش اینانلو مرضیه ناظریه 

۱5۱۳ ¶ 

بررسی دانش و عملکرد افراد تحت 

تعویض کامل مفصل زانو مراجعه کننده  

به بیمارستان¬های منتخب دانشگاه  

 علوم پزشکی ایران سال۱۳۹۶

 ۱۳۹۷ منصوره اشقلی فراهانی تهمینه صالحی  خدیجه لشگری زاد 
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۱5۱۴ ¶ 

مقایسه تاثیر منفرد و توام صدای 

طبیعت و ماساژ بازتابی کف پا بر سطح 

لوژیک تهوشیاری و شاخص های 

 بیماران دچار کمای تروماتیک 

 ۱۳۹۶  طاهره نجفی قزلجه الهه باهنر

۱5۱5¶ 
بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله  

ای بر کیفیت زندگی دختران مادران 

 مبتال به سرطان سینه 

 ۱۳۹۷ میترا حکیم شوشتری  صدیقه خنجری  مینا میانجی

۱5۱6 ¶ 

بررسی ارتباط سالمت اجتماعی و  

کیفیت زندگی پرستاران بیمارستانهای 

دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

۱۳۹۶ 

 ۱۳۹۷ زهرا احمدی؛ حمید حقانی مرحمت فراهانی نیا پروین احیایی

۱5۱۸¶ 

مقایسه تاثیر استنشاق رایحه گل رز و 

روش آرام سازی بنسون بر اضطراب 

 درد بیماران مبتال به سوختگی

 ۱۳۹۷ --- طاهره نجفی قزلجه لیال دانش پژوه

۱5۱۹¶ 
مقایسه تاثیر رایحه درمانی استنشاقی و  

موضعی بر خستگی ناشی از پرتودرمانی  

 در بیماران مبتال به سرطان

 ۱۳۹۷ فرشاد امینی بهبهانی  آلیس خاچیان مژگان مرادی

۱520 ¶ 

بررسی ارتباط سالمت معنوی با کیفیت 

خواب در بزرگساالن مبتال به نارسایی  

قلبی در مراکز منتخب آموزشی درمانی  

 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 ۱۳۹۷ نعیمه سیدفاطمی، لیال جانانی فاطمه محدث اردبیلی فاطمه معروف خانی

۱52۳¶ 
بررسی تأثیر آموزش بازتوانی بر  

پیامدهای جراحی در افراد با  تعویض 

 مفصل زانو 

 ۱۳۹۷ --- منصوره اشقلی فراهانی شیدا اتابکی

۱526¶ 
بررسی ارتباط "استرس درک شده" با  

"استقالل عملکردی" در سالمندان 

مبتال به بی اختیاری ادراری، مراجعه 

 ۱۳۹۷ --- فریده باستانی حسین محمدی 
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کننده به مرکز آموزشی درمانی هاشمی 

 نژاد،۱۳۹۶

۱52۷¶ 
تاثیر آموزش مدیریت زمان بر بارذهنی  

کار پرستاران شاغل دربخشهای داخلی  

 و جراحی  

 ۱۳۹۷ --- دریادخت مسرور رودسری  بابک رضایی پونکی

۱5۳0¶ 
بررسی تاثیر آموزش معنویت بر هوش 

معنوی و حساسیت اخالقیت 

 دانشجویان پرستاری 

 ۱۳۹۷ مرجان مردانی مرحمت فراهانی نیا فاطمه اکرامی فر

۱5۳2¶ 

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر نرم افزار 

گوشی هوشمند بر درک خطر دیابت 

نوع۲ و خودکارآمدی در زنان  مبتال به  

 دیابت بارداری 

 ۱۳۹۷ --- منصوره اشقلی فراهانی مریم قادری

۱5۳۴ ¶ 
بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بر شدت 

درد و پارامترهای فیزیولوژیک بیماران  

 بعد از جراحی بای پس عروق کرونر

 ۱۳۹۶ منصوره اشقلی فراهانی  مهناز سیدالشهدایی زهرا عسگری

۱5۳6¶ 

بررسی تاثیر به کارگیری گوش پوش و  

چشم بند بر درد هنگام خون¬گیری 

وریدی نوزاد نارس بستری دربخش  

 مراقبتهای ویژه نوزادان 

 ۱۳۹۷ محبوبه رسولی مهناز شوقی اکرم حبیبی ارشادی 

۱5۳۷¶ 

بررسی نگرش نسبت به ازدواج مجدد و  

عوامل مرتبط با آن در سالمندان 

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی  

 شهرستان رامسر 

 مهوش چراغیان 
صغری نیکپور،  مرحمت فراهانی  

 نیا
 ۱۳۹۶ 

۱5۳۸¶ 

بررسی تاثیر رایحه درمانی ماساژی با  

روغن ترکیبی معطر اسطوخودوی و  

بابونه بر اضطراب و کیفیت خواب  

 بیماران مبتال به سوختگی

 ۱۳۹۷ علی قبادی  فروغ رفیعی فرزانه عامری
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۱5۳۹¶ 

بررسی ارتباط آگاهی از عوامل خطر 

بیماریهای عروق کرونر قلب با سبک 

زندگی ارتقا دهنده ی سالمت در  

 بزرگساالن شهر تبریز در سال ۱۳۹۶. 

 ۱۳۹۷ زهرا احمدی  مرحمت فراهانی نیا سکینه تارویردی نسب 

۱5۴0¶ 

مقایسه تاثیر ماساژ نقطه فشاری LI4 با  

یخ و استعمال روغن منتول برشدت 

درد ناشی از ورود سوزن در فیستول 

 شریانی وریدی افراد تحت همودیالیز 

سلیمیفریبا نصیری زیبا،بهاره حاجی  فروغ رفیعی محمود بهمنی  ۱۳۹۷ 

۱5۴۱ ¶ 
بررسی ارتباط اضطراب با سوء رفتار 

 توسط اعضای خانواده در سالمندان
 ۱۳۹۶  زهرا کاشانی نیا  فاطمه شعبانپور

۱5۴2¶ 
بررسی تاثیر آموزش به روش جیگساو  

بر دانش و عملکرد دانشجویان  

 پرستاری در زمینه اکسیژن درمانی

 ۱۳۹۷ --- آلیس خاچیان مجید مجیدی مهر

۱5۴۳ ¶ 
بررسی تاثیر اجرای تمرینات تنفسی  

یوگا بر کنترل وکیفیت زندگی کودکان  

 دارای آسم 

 ۱۳۹۷ --- ابتیثفهیمه  سمیه نصراله پور 

۱5۴۴ ¶ 

بررسی ارتباط درک از بیماری با  

رفتارهای خودمراقبتی و کیفیت زندگی  

افراد با نارسایی قلبی بستری در مراکز 

منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 سال ۱۳۹۶

 ۱۳۹۷ --- زلجهقه نجفی رطاه مریم عیدی

۱5۴5¶ 

بررسی تاثیر مراقبت تسکینی )ناماسته( 

بر درد و عالئم عصبی - روانشناختی در  

سالمندان دارای آلزایمر مقیم سرای 

 سالمندان 

 ۱۳۹۷ نعیمه سید فاطمی  فاطمه حقدوست اسکویی زهرا امراهلل مجدآبادی

۱5۴6 ¶ 
بررسی ارتباط سواد سالمت با عملکرد 

عضو خانواده بیماران در مواجهه با 

سکته قلبی در مراجعین به مراکز 

 ۱۳۹۷ حمید پیروی محبوبه رسولی  مرحمت فراهانی نیا فاطمه آریانی
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اموزشی درمانی وابسته به علوم پزشکی  

 ایران۱۳۹۶

۱5۴۷¶ 

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبیه 

سازی بر دانش و عملکرد احیاء قلبی  

ریوی پایه بزرگساالن در دانشجویان 

 پرستاری 

 ۱۳۹۷ --- طاهره نجفی قزلجه طاهره حبیب لی

۱5۴۸¶ 

بررسی ارتباط سبک زندگی  

ارتقاءدهنده سالمت با رفتارخود 

مراقبتی در افراد مبتال به نارسایی قلب  

مراجعه کننده به درمانگاه های قلب 

مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  

 ایران سال ۱۳۹۷

 ۱۳۹۷ مهری بزرگ نژاد مرحمت فراهانی نیا سوسن سعادتی

۱5۴۹¶ 

بررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء  

دهنده سالمت بر خود مراقبتی در 

 مبتالیان به پرفشاری خون

 ۱۳۹۷ مرحمت فراهانی نیا  زهرا احمدی  لیال بهمنی

۱550¶ 

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نرم افزار 

گوشی هوشمند بر مهارت بالینی  

مواجهه با افراد دچار تروما در  

 دانشجویان کارشناسی پرستاری

 ۱۳۹۷ --- طاهره نجفی قزلجه فاطمه تازیکی باالجلینی

۱55۱¶ 
بررسی همبستگی دمای ثبت شده زیر 

بغل و پوست نوزادان بستری در بخش 

 مراقبت ویژه نوزادان 

 ۱۳۹۷ محبوبه رسولی مهناز شوقی اشرف رحیمی 

۱552 ¶ 

بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم بر  

پرخاشگری نوجوانان مراکز نگهداری 

تحت پوشش سازمان بهزیستی در شهر 

 رشت 

 ۱۳۹۷ --- نعیمه سیدفاطمی طبه قلی زاده

۱55۳¶ 
بررسی ارتباط هوش اخالقی و  

شایستگی پرستاران شاغل در بخش  
 ۱۳۹۷ --- عزت جعفر جالل  مهین قالوند
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های روانپزشکی دانشگاه های علوم 

 پزشکی شهر تهران سال ۱۳۹۷

۱555 ¶ 

مقایسه تأثیر آموزش مدیریت درد به  

دو روش کارگاه و مجازی بر دانش،  

نگرش و خود کارآمدی پرستاران 

 کودکان در ارتباط با مدیریت

 ۱۳۹۷ عباس عبادی سرور پرویزی  محبوبه علی اکبری

۱556¶ 

بررسی رضایت والدین کودکان بستری 

وعوامل مرتبط با آن در بخش های 

مراقبت ویژه کودکان مراکز آموزشی  

درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 سال ۱۳۹۷

 ۱۳۹۷ محبوبه رسولی فهیمه ثابتی شفق توفیق 

۱55۷¶ 

بررسی عوامل مرتبط با انتخاب محل 

ترجیحی مرگ در افراد مبتال به  

سرطان، فوت شده طی سالهای  ۹۶- 

۹۰، با سابقه بستری در مرکز آموزشی  

 درمانی فیروزگر تهران 

 ۱۳۹۷ حمید رضا برادران  سیده فاطمه حقدوست اسکویی رها تباح فر

۱55۹ ¶ 

بررسی وضعیت افشای ابتال به اچ آی  

وی، عوامل مرتبط و پیامدهای افشا در  

مراجعین به باشگاه یاران مثبت شهر 

 تهران سال ۹۶

 ۱۳۹۷ مازیار مرادی الکه سیده فاطمه حقدوست اسکویی زهرا پاشائی

۱560¶ 
بررسی تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی  

به مادران سرپرست خانواده بر  

 خودکارآمدی پسران ۱۲-۱۰ ساله

 ۱۳۹۷ --- سارا جانمحمدی ملیحه عزیزی نژاد

۱56۱ ¶ 
بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی 

ارتقاءدهنده سالمت براعتیاد به اینترنت 

 در دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن 

 ۱۳۹۶ محبوبه رسولی فهیمه ثابتی  ثریا زندی 

۱56۳¶ 
بررسی آمادگی بکارگیری کاردکس  

فرایند پرستاری مبتنی بر مدل آدکار  
 ۱۳۹۷ - آلیس خاچیان صونا الیاسی
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در بیمارستان های وابسته به دانشگاه  

 علوم پزشکی ایران در سال ۹۶

۱56۴ ¶ 

بررسی دانش، نگرش و عملکرد  

پرستاران در رابطه با  مدیریت درد 

بیماران مراجعه کننده به بخش های 

اورژانس مراکز آموزشی- درمانی  

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  

 بهداشتی درمانی ایران سال ۱۳۹۷

 ۱۳۹۷ طاهره نجفی قزلجه ژاله محمد علیها شیرین نصراهلل نژاد طسوج 

۱56۷¶ 

بررسی ارتباط دیسترس اخالقی با 

مشخصات جمعیت شناختی پرستاران  

شاغل در بخش های مراقبت ویژه، 

درمانی منتخب شهر  –مراکزآموزشی 

 ۱۳۹۷تهران سال 

 ۱۳۹۷ صدیقه  خنجری ؛ حمیدحقانی نورالدین محمدی فائزه فکور

۱5۷0¶ 

بررسی ارتباط شیفت کاری پرستاران با 

تراشه پس از زمان خارج سازی لوله 

جراحی قلب در بخشهای مراقبت ویژه  

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب  

 و عروق شهید رجایی 

 ۱۳۹۷ رسول آذرفرین؛ هومن بخشنده نورالدین محمدی الهام شاهسواری 

۱5۷۱¶ 

بررسی نگرش پرستاران نسبت به 

فرهنگ ایمنی وکار گروهی در بخش  

های مراقبت ویژه نوزادان مراکزآموزشی 

درمانی دانشگاه علوم پزشکی  

 ایران۱۳۹۶

 ۱۳۹۷ مهناز شوقی؛ حمید حقانی عزت جعفرجالل  ریحانه ریحانی

۱5۷2¶ 

بررسی ارتباط سواد سالمت با نگرش و  

عملکرد نسبت به غربالگری سرطان 

پروستات در مردان ساکن غرب تهران، 

 سال ۱۳۹۷

 ۱۳۹۷ سیده بتول حسن پور؛ حمید حقانی مرحمت فراهانی نیا بهروز عباسی
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۱5۷۴¶ 
بررسی اعتیاد به اینترنت و سطح  

تنهایی در سالمندان ساکن منطقه ی  

 غرب تهران ، سال ۱۳۹۷

 فائزه شورونی
صغری نیکپور، مرحمت فراهانی  

 نیا
 ۱۳۹۷ حمید حقانی 

۱5۷5¶ 
بررسی تاثیر تمرینات ورزشی کششی 

بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

 مولتیپل اسکلروزیس

 ۱۳۹۷ نورالدین محمدی؛ حمید حقانی فریبا نصیری زیبا عالیه عسگری زاده

۱5۷۷¶ 

بررسی استرس ثانویه ناشی از آسیب و  

تاب آوری در پرستاران شاغل در بخش 

های روانپزشکی مراکز آموزشی درمانی  

دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران  

 سال ۱۳۹۷

 ۱۳۹۷ نعیمه سیدفاطمی؛ حمید حقانی عزت جعفرجالل  فهیمه عزیزمحمدی 

۱5۷۸¶ 

بررسی "ترس از سقوط" و "استرس،  

افسردگی، اضطراب" در سالمندان بعد  

از جراحی ارتوپدی ناشی از افتادن در  

مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه  

 علوم پزشکی ایران، سال۱۳۹۷

 ۱۳۹۷ حمید حقانی  فریده باستانی سعیده حاجتی

۱5۷۹¶ 

تاثیر آموزش بهداشت بلوغ به مادران و 

دختران بر خودکارآمدی عمومی دانش  

آموزان دختر ۱۳ تا ۱۴ ساله مدارس 

 دولتی قائمشهر

 سیمین خطیر پاشا
صغری نیکپور،مرحمت فراهانی  

 نیا
 ۱۳۹۷ حمید حقانی 

۱5۸0¶ 

بررسی تاثیر لمس مالیم انسانی بر درد  

ناشی از ساکشن در  نوزادان نارس 

بستری در بخش مراقبت های ویژه  

 نوزادان 

 ۱۳۹۷ منا علی نژاد، ماندانا کشاکی؛ حمید حقانی سرور پرویزی  مریم فتح اله زاده

۱5۸۱¶ 

بررسی تأثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر 

وزن نوزادان و خودکارآمدی درک شده  

مادران با نوزاد کم وزن بستری¬شده  

 در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

 ۱۳۹۷ شهناز رستمی؛ حمید حقانی لیلی بریم نژاد سیده سمیه موسوی 
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۱5۸2 ¶ 

بررسی استقالل عملکردی و ارتباط آن 

با رضایت از زندگی در سالمندان  

مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب 

 تهران در سال ۱۳۹۶ 

حقانی حمید  فریده باستانی مهتاب جمالی مقدم  ۱۳۹۷ 

۱5۸۳¶ 
بررسی سرمایه اجتماعی سالمندان 

مراجعه کننده به سراهای محله شهر 

 تهران در سال ۱۳۹۷

 ۱۳۹۸ مهرنوش اینانلو ؛ حمید حقانی عزت جعفر جالل  زینب دهقان

۱5۸۴¶ 

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با  

سالمت عمومی پرستاران شاغل در 

بخش های روانپزشکی مراکز آموزشی  

درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر 

 ۱۳۹۷تهران سال 

 ۱۳۹۷ حمید حقانی  عزت جعفر جالل  لیال اسماعیل پور

۱5۸5¶ 

بررسی تاثیر آموزش معیارهای جامع  

ساکشن راه هوایی مصنوعی بر دفعات  

ساکشن در بیماران تحت تهویه 

مکانیکی بستری در بخش های مراقبت 

 ویژه

 ۱۳۹۷ ضیا توتونچی؛ حمید حقانی  نورالدین محمدی مریم خلیلی 

۱5۸6¶ 
بررسی ارتباط نوسانات سدیم با  

پیامدهای بالینی در کودکان تحت عمل  

 جراحی قلب تحت بای پس قلبی ریوی 

 ۱۳۹۷ رسول آذر فرین؛ حمید حقانی  محسن ضیایی فرد  معصومه ولی پور خونیقی

۱5۸۷¶ 

اصالعات،  "اعتبار یابی سازه های مدل  

در افراد  "انگیزش ومهارتهای رفتاری

مراجعه کننده به    ۲دیابت نوع مبتال به 

کلینک های منتخب دیابت شهر تهران  

 ۱۳۹۷سال 

 ۱۳۹۸ حمید حقانی  مرحمت فراهانی نیا  فرخ صالحی گنج قبادی 

۱5۸۸¶ 
بررسی وضعیت سواد سالمت و  

سالمندی موفق در بعد رضایت از  

زندگی و درک از سالمندی در  

 ۱۳۹۷ حمید حقانی  فریده باستانی  فرشته ابوالحسنی 
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سالمندان مراجعه کننده به مرکز  

 ۱۳۹۶تهران درسال بهداشت غرب 

۱5۸۹ ¶ 

بررسی ارتباط تیپ های شبانه روزی به 

سالمت عمومی پرستاران شیفت در 

گردش بخش مراقبتهای ویژه شاغل در  

 بیمارستانهای علوم پزشکی گلستان

 ۱۳۹۶ مهناز سیدالشهدایی ژاله محمد علیها زنیب شیخ 

۱5۹۱¶ 
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر 

شدت خستگی و درد کودکان مبتال به  

 لوسمی تحت شیمی درمانی 

 ۱۳۹۸ محبوبه رسولی مهناز شوقی اسما، اسدیان 

۱5۹2 ¶ 

تعیین مقایسه ای تاثیر آموزش خود 

مراقبتی به روش باز خورد محور و 

کتابچه آموزشی بر خود کار آمدی افراد 

 تاالسمی مبتال به 

 ۱۳۹۷ لیال جانانی  دریا دخت مسرور رودسری آیسان شربتی

۱5۹۳¶ 

بررسی تاثیر استفاده از برنامه کاربردی 

مبتنی بر گوشی هوشمند بر تبعیت 

دارویی و کیفیت زندگی بیماران مبتال 

 به نارسایی قلبی 

 ۱۳۹۷ فروه وکیلیان؛ حمید حقانی  طاهره نجفی قزلچه محبوبه داوودی کنگ سفلی

۱5۹۴¶ 
مقایسه تأثیر موسیقی بی کالم و ورزش  

 پیالتس بر خستگی پرستاران
 ۱۳۹۷ لیالجانانی  دریادخت مسرور رودسری  آمنه جهانبانی اردکانی 

۱5۹6¶ 
بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم بر  

پرخاشگری مددجویان بستری مبتال به  

 اختالالت دوقطبی

 ۱۳۹۸ نعیمه سیدفاطمی؛ حمید حقانی  مرجان مردانی مهراریا خوشنویسان 

۱5۹۷¶ 

بررسی ارتباط هوش هیجانی با عزت 

نفس و خودکارآمدی در بیماران دارای  

استومی گوارشی در بیمارستان های 

-۱۳۹۷دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 

۱۳۹۶ 

 ۱۳۹۸ حمید حقانی  فریبا نصیری زیبا مریم ساعتی 
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۱5۹۸ ¶ 
بررسی ارتباط انگ با خوددلسوزی در  

مبتالیان به اختالل دو قطبی بستری در 

    ۱۳۹۷مرکز روانپزشکی ایران سال 

 ۱۳۹۸ نعیمه سیدفاطمی؛ حمید حقانی  مرجان مردانی ملیحه رنجبر 

۱5۹۹ ¶ 
برسی تاثیر آموزش همتا بر اضطراب و  

 درد زمینه ای مبتالیان به سوختگی
 ۱۳۹۸ طاهره نجفی قزلجه حمید حقانی  محدث اردبیلی فاطمه  محمد رحیم خانی 

۱600¶ 

بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل  

در بخش مراقبت ویژه نوزادان در مورد 

استفاده از شیر اهدایی انسانی و فواید و  

 ۱۳۹۷مضرات آن؛ 

 ۱۳۹۷ لیلی بریم نژاد؛ حمید حقانی  مهناز شوقی شیوا نظر شده

۱60۱ ¶ 

رایحه درمانی با  مقایسه تاثیر 

اسطوخودوس و روش آرام سازی 

عضالنی بنسون بر اضطراب بیماران با  

 سندرم کرونری حاد

 ۱۳۹۷ محبوبه رسولی طاهره نجفی قزلجه ثمانه صحرائی زرقی

۱602¶ 

بررسی ارتباط اضطراب عضوخانواده ی  

بیماران مراجعه کننده به بخش های 

مهارت اورژانس با دیدگاه آنان در مورد 

های ارتباطی پرستاران اورژانس 

مرکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم 

 ۱۳۹۸پزشکی ایران سال 

 ¶ ۱۳۹۸ حمید حقانی  مهنازسیدالشهدایی مینا احمدی

۱60۴ ¶ 

بررسی ارتباط فرهنگ ایمنی با گزارش  

خطای دارویی پرستاران شاغل در بخش  

مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی  

دانشگاه علوم پزشکی ایران و  منتخب 

 ۱۳۹۷تهران سال 

 ۱۳۹۸ اسماعیل محمد نژاد  ژاله محمدعلیها، مرجان مردانی  اکرم سالمت

۱60۷¶ 

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و  

سازگاری مذهبی درمادران کودکان 

مبتال به لوسمی در بیمارستان های 

 ۱۳۹۶منتخب شهر تهران در سال 

 ۱۳۹۶ حمید حقانی  صدیقه خنجری  مرجان دامغانی فر 
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۱60۸¶ 
بررسی تاثیر آموزش همتا بر  

 خودکارآمدی زنان درخودآزمائی پستان 
 ۱۳۹۷ فاطمه محدث اردبیلی، حمیدحقانی مرحمت فراهانی نیا  کاظمیه صادقی راد

۱60۹¶ 

بررسی ارتباط تاب آوری با اضطراب 

بیماران سوختگی کاندید پیوند پوست 

بستری در مرکز آموزشی درمانی سوانح 

سوختگی شهید مطهری وابسته به 

 ۱۳۹۸دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 

 ۱۳۹۸ حمید حقانی  مهناز سید الشهدایی  آیدا سراج 

۱6۱۱¶ 

 "کیفیت مراقبت های پرستاری"بررسی 

از   "اضطراب و افسردگی بیمارستانی"و 

دیدگاه سالمندان مبتال به نارسایی 

مزمن قلبی در مرکز آموزشی درمانی  

 ۱۳۹۷فیروزآبادی، سال

 ۱۳۹۸ پویا فرخ نژاد افشار؛ حمید حقانی  فریده باستانی  اولدوز ولی پور

۱6۱2¶ 

بررسی دانش، نگرش و عملکرد مراقبین 

کولورکتال  سالمت درغربالگری سرطان 

براساس مدل اعتقاد بهداشتی،  

 ۱۳۹۷شهرستان همدان، 

 ۱۳۹۸ دریا دخت مسرور رودسری، حمیدحقانی  مرحمت فراهانی نیا  الهام خاکبازان الوندیان 

۱6۱۳ ¶ 

بررسی ارتباط سبک زندگی ارتقاء 

دهنده سالمت با کیفیت زندگی کاری 

پرستاران بیمارستان های تامین  

 ۱۳۹۷تهران اجتماعی استان 

 ۱۳۹۷ محمد رضا زارعی؛ محبوبه رسولی  مرحمت فراهانی نیا  امین گرکز

۱6۱5 ¶ 

بررسی خشونت عرضی و تنش حاصل از 

آن در پرستاران شاغل در بخشهای 

مراقبت ویژه نوزادان بیمارستانهای 

 ۱۳۹۷درمانی شهر تهران -آموزشی

 ۱۳۹۸ حمید حقانی  مهناز شوقی جواد فخرپور 

۱6۱6 ¶ 

بررسی تأثیر آشکارسازی هیجانی از 

طریق نوشتن بر استرس مادران کودکان 

 مبتال به اوتیسم

 ۱۳۹۸ نعیمه سید فاطمی؛ حمید حقانی  مرجان مردانی مهسا عبادی 



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

۱6۱۷ ¶ 

ای بررسی ارتباط راهبردهای مقابله

مذهبی با سبک زندگی ارتقاء دهنده  

سالمت در زوجین نابارور مراجعه کننده  

به بیمارستان فوق تخصصی صارم در 

 ۱۳۹۷سال 

 ۱۳۹۸ بتول حسن پور ازغدی؛ حمید حقانی  مرحمت فراهانی نیا  امین قیصری 

۱6۱۸ ¶ 

بررسی کیفیت خواب سالمندان مبتال به 

بیماری عروق کرونر بستری در 

بیمارستان امام علی شهر کرمانشاه سال  

۱۳۹۷ 

 ۱۳۹۸ حمید حقانی  فریبا نصیری زیبا محمدجواد ویسی میانکلی 

۱620¶ 

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه 

مجازی بر دانش، نگرش و رفتار اجتناب 

از قرار گرفتن در معرض دود سیگار در 

بستری در بخش  مادران دارای نوزاد 

 مراقبت های ویژه نوزادان 

 ۱۳۹۸ نعیمه سید فاطمی؛ شیما حقانی  زهرا احمدی  راضیه مزروعی گاه 

۱62۱¶ 

بررسي تاثير آموزش همتا بر 

استرس، اضطراب و افسردگي 

مادران کودکان مبتال به سرطان  

 خون 

 ۱۳۹۸ مهرنوش اینانلو؛ محبوبه رسولی  مهنازشوقی سپیده یوشی

۱622¶ 

ارزشیابی مهارت کارکنان عملیاتی 

اورژانس پیش بیمارستانی در مواجهه با  

فرد دچار تروما پس از اجرای آموزش 

 سازی ¬شبیه

 ۱۳۹۸ طاهره نجفی قزلجه؛ شیما حقانی  مهری بزرگ نژاد پیمان نظری

۱62۳¶ 
بررسی اثربخشی روش های غیردارویی  

گیری در - بر شدت درد ناشی از رگ

 سیستماتیک و متاآنالیزکودکان: مرور 

 سرور پرویزی  فاطمه باقرزاده
کیاندخت کیانی ، اسماعیل عزیزی فینی؛  

 عباس علی کشتکار
۱۳۹۷ 



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

۱62۴¶ 
از کودکان  تاثیر آموزش مراقبت  بررسی 

مبتال به لوسمی بر اضطراب، افسردگی و  

 تنش مادران 

 ۱۳۹۶ حمید حقانی  سرور پرویزی  فاطمه طحانی مزرعه نو

۱625¶ 
هوا  بالشتک  از  استفاده  تاثیر  بررسی 

پس   فشاری  زخم  بروز  از  درپیشگیری 

 سرکودکان تحت عمل جراحی قلب

 ۱۳۹۸ شهریار انوری، محمد مهدوی؛ حمید حقانی  صدیقه خنجری  آزیتا متین پور

۱626¶ 
بر   خودمدیریتی  آموزش  تاثیر  بررسی 

در   زانو  استئوآرتریت  پیامدهای 

 بزرگساالن

 ۱۳۹۸ مهناز سید الشهدایی ؛ حمید حقانی آلیس خاچیان فاطمه امیری

۱62۷¶ 

بررسی ارتباط خطاهای دارویی با  

سالمت عمومی پرستاران مراقبت ویژه  

مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم 

 ۱۳۹۷پزشکی قم 

 ۱۳۹۸ حمید آسایش؛ شیما حقانی  مرجان مردانی منیره قنبری افر

۱6۳0 ¶ 

مادر بر بررسی تاثیر صدای ضبط شده  

درد و معیارهای فیزیولوژیک حین اخذ  

نمونه خون شریانی در کودکان بستری 

 در بخش مراقبت ویژه کودکان 

 ۱۳۹۸ محبوبه رسولی مهناز شوقی مرضیه احمدی 

۱6۳۱ ¶ 
بررسی تاثیر مراقبت معنوی مبتنی بر مدل  

قلب سلیم بر اضطراب و بارمراقبتی مادران  

 کودکان با سرطان 
 ۱۳۹۸ مینو اسدزندی؛ محبوبه رسولی مهناز شوقی اسمعیلیان سمیه 

۱6۳2¶ 
بررسی تأثیر آموزش ترکیبی بر کیفیت 

زندگی کودکان مبتال به سندروم  

 نفروتیک 

 ۱۳۹۶ حمید حقانی  صدیقه خنجری  صدیقه جهانیان

۱6۳۳ ¶ 
تاثیر آموزش خودمدیریتی بر استرس 

درک شده بیماران سالمند بستری در  

 دیالیز بخش 

 ۱۳۹۷ حمید حقانی  زهرا کاشانی نیا  شعبان قاسمی 
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۱6۳۴ ¶ 
تاثیر آموزش مبتنی بر مشارکت  

همسران بر حمایت اجتماعی و تبعیت 

 از درمان در زنان با دیابت بارداری

 ۱۳۹۸ حمید حقانی  منصوره اشقلی فراهانی  مریم عبداللهی یان

۱6۳5¶ 

بررسی تاثیر یادگیری الکترونیک ¶

تعاملی بر دانش، شناسایی دلیریوم و  

فشار ناشی از مراقبت از بیمار دچار 

 دلیریوم در پرستاران مراقبت ویژه

 ۱۳۹۸ صغری عمرانی؛ شیما حقانی  طاهره نجفی قزلجه فاطمه رهنمائی 

1636 

بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی در 

سوگ مزمن والدین نوزاد نارس بستر در 

 نوزادان بخش ویزه  

 نعیمه سید فاطمی؛ حمید حقانی  لیلی بریم نزاد حمید مرادی
۱۳۹۸ 

 

۱6۳۷ 
بررسی تاثیر آموزش روشهای مثبت 

اندیشی در افسردگی در سالمندان مقیم  

 خانه سالمندان

 ۱۳۹۷ مهرنوش اینانلو؛ حمید حقانی  عزت جعفر جالل  ضیاء الدین ماهری قوجق

۱6۳۸ 
رفتارهای  بررسی ارتباط سواد سالمت با 

خود مدیریت مدجویان با پیوند کلیه 

 عضو انجمن حمایت از بیماران کلیوی 

 ۱۳۹۸ ملیحه نصیری  تهمینه صالحی  آرمان میری

۱6۳۹ 
بررسی بار مراقبتی و فرسودگی در زنان  

مراقب سالمند تحت همو دیالیز مرکز 

 آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی  

 ۱۳۹۷ حمید حقانی  فریده باستانی  مهوش مباشرت 

۱6۴0 

بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی 

خانواده محور و راهبردهای مقابله ای 

والدین کودکان مبتال به سیستیک 

 فیبروزیس

 ۱۳۹۸ محمد رضا مدرسی؛ حمید حقانی  فهیمه ثابتی  سمیه کیانی

۱6۴2 

بررسی تاثیرآموزش براساس مدل ارتقاء 

سالمت پندر بر سبک زندگی و  

خودکارآمدی مددجویان با زخم پا 

 دیابتی 

 ۱۳۹۸ فاطمه حقدوست اسکویی؛ شیماحقانی  آلیس خاچیان پریا وکیلیان
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۱6۴6 
  گرایش بر  مراقبتی خود آموزش تاثیر

 حاشیه نوجوان دختران پذیریخطر 

 ایالم شهر

 ۱۳۹۹ حقانی  شیما نیا؛ کاشانی  زهرا جانمحمدی سارا جعفریان  زینب

۱6۴۷ 
  با شغلی استرس ارتباط بررسی

  دانشکده بهورزان در شغلی  فرسودگی

 ۱۳۹۸ سال در ساوه پزشکی علوم

 حقانی  شیما کریمی؛ محمود قراچه مریم مالاحمدی  غالمرضا
۱۳۹۹ 

 

۱6۴۸ 

  و  اجتماعی سرمایه ارتباط بررسی

  دهنده ارتقاء زندگی  سبک با  فرهنگی

  دانشگاه پرستاری دانشجویان سالمت

 ۱۳۹۸ سال در ایران پزشکی علوم

 حمیدحقانی  ؛ نیا  فراهانی مرحمت پور  هاشمی السادات مریم
۱۳۹۸ 

 

۱6۴۹ 

  زندگی سبک بر آموزش تاثیر بررسی

 نوزاد  دارای مادران سالمت  ارتقاءدهنده

 ویژه مراقبت بخش در بستری نارس

 نوزادان 

 ۱۳۹۸ حقانی  حمید سیدفاطمی؛  نعیمه احمدی  زهرا لیتکوهی زهرا

۱650 

مقایسه تاثیر آموزش به سه روش 

بازخورد محور، نقشه مفهومی و 

سخنرانی بر آگاهی و عملکرد پرستاران 

 فرآیندهموویژیالنسدر زمینه 

 ۱۳۹۸ حقانی  حمید مقصودلو؛ مهتاب مسرور دریادخت فیضی  شاهو

۱65۱ 

 بر   آوری تاب آموزش تأثیر بررسی

  توانمندی و شغلی  فرسودگی

  های بخش پرستاران روانشناختی

 ویژه   مراقبت

 ۱۳۹۸ حقانی  شیما فاطمی؛ سید نعیمه مردانی مرجان هزاوه زینب

۱65۳ 

 گرایش با   فرهنگی هوش ارتباط بررسی

 پرستاران در مطلوب اجتماعی  های

  منتخب درمانی  آموزشی مراکز  در شاغل

 ۱۳۹۷ سال ایران پزشکی علوم  دانشگاه

 ۱۳۹۸ حقانی  حمید سیدفاطمی؛  نعیمه مردانی مرجان طالقانی  نگاره

۱655 
 تنظیم راهبردهای آموزش تاثیر بررسی

  و شناختی روان بهزیستی بر هیجان
 ۱۳۹۸ حقانی  شیما سیدفاطمی  نعیمه خلجی  مرضیه
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 پرستاری دانشجویان در هیجان تنظیم

 نظامی 

۱65۷ 

  با  خودمراقبتی های رفتار ارتباط بررسی

 وضعیت و  خانواده حمایت اضطراب،

  قلبی نارسایی   به مبتال افراد در ناخوشی

 مرکز در بستری دو  نوع دیابت دارای

 اصفهان چمران شهید  درمانی-آموزشی

 ۱۳۹۷ سال

 ۱۳۹۷ رسولی محبوبه ؛  یراقی گرک  محمد  قزلجه نجفی  طاهره قاسمی  عطیه

۱65۸ 

 دلیریوم تجربه از ناشی تنش بررسی

  ویژه مراقبت بخش پرستاران در بیماران

 استان منتخب درمانی  -آموزشی مراکز

 ۱۳۹۷  سال رضوی و شمالی خراسان

 ۱۳۹۸ آبادی  حارث مهدی اینانلو مهرنوش دل فرح مهدی

۱66۱ 

 بر ترخیص طرح اجرای تأثیر بررسی

  مادران زندگی کیفیت و  مراقبتی دانش

  قلب مادرزادی بیماری به  مبتال کودکان

 جراحی عمل تحت

 ۱۳۹۸ حقانی  حمید زاده؛  عباس رضا ثابتی  فهیمه صفرخانلو  معصومه

۱662 

  و زندگی  کیفیت درمان، باور بررسی

  والدین دیدگاه از درمان از تبعیت

  به کننده مراجعه آسم به  مبتال کودکان

 آسم مراکز

 ۱۳۹۸ حقانی  حمید بیگدلی  شعله ، نژاد  بریم لیلی تبار ربیع آزیتا

۱66۳ 
 شبیه روش به آموزش تاثیر بررسی

 دانشجویان عملکرد و  دانش بر سازی

 دادن  دارو زمینه در پرستاری

 ۱۳۹۸ حقانی  حمید خاچیان آلیس پهلوان مینا

۱66۴ 

 با  اخالقی حساسیت ارتباط بررسی

 پرستاران معنوی مراقبت شایستگی

 آموزشی  های بیمارستان  در شاغل

 البرز پزشکی  علوم دانشگاه به وابسته

 ۱۳۹۸ سال

 ۱۳۹۸ حمیدحقانی  فاطمی؛ سید نعیمه مردانی مرجان اسالمی آمنه
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۱665 
 حین درد  شدت بر لرزش ایجاد تاثیر

 نوزادان در پا پاشنه خونگیری
 ۱۳۹۸ حقانی  حمید ؛ شوقی مهناز دهقانی  رضا  علی

۱66۷ 
  بر مدیریتی خود آموزش تاثیر بررسی

  سوختگی بیماران آسودگی و اضطراب

 پوست  پیوند کاندید 

 ۱۳۹۸ حقانی  حمید رفیعی؛  فروغ الشهدایی  سید مهناز نژاد  شهریاری زهرا

۱6۷۱ 

  در امید با  زندگی کیفیت ارتباط بررسی

 ایسکمیک بیماری به مبتال بیماران

  قلب  های  بخش در بستری قلبی

 شهید  عروق   و قلب بیمارستان

 ۱۳۹۸ حقانی  حمید ؛ زیبا نصیری  فریبا  مهربانی   فریده

۱6۷۳ 

 کیفیت" و  "خوابی بی  شدت" بررسی

 بیماری به مبتال "سالمندان زندگی

  آموزشی مرکز در ریه مزمن انسدادی

 سال ،(ص) اکرم رسول حضرت درمانی 

 ۱۳۹۸ حقانی  حمید ؛ باستانی   فریده تبار  فرج فاطمه

۱6۷۴ 

  اقدام انگ با  جویی یاری ارتباط بررسی

  در بستری  مسمومین در خودکشی به

  حکیم، لقمان درمانی  آموزشی مرکز

 ۹۷ سال تهران، شهر

 ۱۳۹۸ حقانی  ؛حمید زمانی  نسیم اینانلو مهرنوش بصیری شقایق

۱6۷۷ 
  با وامید معنوی سالمت ارتباط بررسی

:  سرطان به مبتال  افراد زندگی کیفیت

 مسیر تحلیل مطالعه یک

 ۱۳۹۹ نیا  شریف حمید سید سیدفاطمی  نعیمه نژاد محمدی مبین

۱6۷۸ 

 در دانشجویی دوران استرس بررسی

 پرستاری ارشد کارشناسی دانشجویان

  سال ، ایران پزشکی علوم  دانشگاه

۱۳۹۸ 

 ۱۳۹۸ حقانی  حمید ؛ رودسری  مسرور دریادخت نوری  حمید

۱6۸0 
 کیفیت و  اجتماعی سالمت بررسی

  و  قروه  هایشهرستان  بهورزان در  زندگی

 ۱۳۹۸ سال  دهگالن

 ۱۳۹۹ حقانی حمید احمدی، زهرا جانمحمدی سارا مالکی  مرضیه



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

۱6۸۱ 

  کاهش مداخالت اجرای تاثیر بررسی

 نارس نوزادان استرس سطح بر صدا

  ویژه  های مراقبت بخش در بستری

 نوزادان 

 ۱۳۹۹ رسولی  محبوبه ؛ جعفری رضا نژاد  بریم لیلی غالمی  نسرین

۱6۸۴ 

 مراقبت از خانواده رضایتمندی بررسی

 مراقبت  هایبخش در بستری بیماران

 منتخب درمانی  و آموزشی مراکز ویژه

 ۱۳۹۸  سال ایران، پزشکی علوم  دانشگاه

 ۱۳۹۹ حقانی  شیما ؛ پیروی حمید احسانی  مریم سبزعلیزاده سمانه

۱6۸5 

  به مراقبتی خود آموزش اثر ارزشیابی

  و درد شدت بر محور بازخورد روش

 آرتریت به مبتال افراد خواب کیفیت

 :انگلیسی به نامه پایان عنوان  روماتوئید

 ۱۳۹۹ حقانی  حمید خاچیان؛ آلیس نیا کاشانی زهرا شاهاندشتی  لطیفی ربابه سیده

۱6۸6 

  سالمت با  اخالقی تنش ارتباط بررسی

 مراقبت های بخش پرستاران عمومی

 منتخب درمانی آموزشی مراکز ویژه

 ۱۳۹۸ ایران پزشکی علوم  دانشگاه

 ۱۳۹۸ رسولی محبوبه ؛ اینانلو مهرنوش علیپور فاطمه

۱6۸۷ 

 ادراک سازمانی حمایت ارتباط بررسی

 کارکنان کاری  زندگی کیفیت با شده

 سال تهران اورژانس مرکز  عملیاتی

۱۳۹۸ 

 ۱۳۹۸ حقانی حمید ؛ سیدالشهدایی مهناز خیری فریدون نژاد یارمحمدی عرفان

۱6۸۸ 

  در اورژانس پرستاران شایستگی بررسی

  آموزشی مراکز در بیمار ایمنی زمینه

 ایران، پزشکی  علوم دانشگاه  درمانی _

۹۳ 

 ۱۳۹۹ حقانی  شیما ؛ محمدعلیها ژاله نجفی  طاهره محمدبیگی طیبه

۱6۹0 

 دهنده  ارتقاء زندگی سبک بررسی

 مراقبین در  زندگی کیفیت و سالمت

 ۱۳۹۸ایالم استان سالمت

 ۱۳۹۹ حقانی  حمید ؛  باستانی  فریده جانمحمدی سارا نژاد دانش فرشته



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

۱6۹۱ 
  با فعال فکر انحراف روش تاثیر مقایسه

 اضطراب و درد  شدت بر  فعال غیر

 کودکان سوختگی پانسمان

 ۱۳۹۸ حقانی  حمید شوقی مهناز اقطاعی  زند ملیحه

۱6۹۳ 

  از پرستاری های  مراقبت کیفیت ارزیابی

 در  همودیالیز تحت سالمندان دیدگاه

  به وابسته درمانی_آموزشی مراکز

 سال در ایران پزشکی علوم  دانشگاه

۱۳۹۷ 

 ۱۳۹۸ حقانی  شیما باستانی   فریده نبیلی  افسانه

۱6۹۴ 
  بر ماساژ کارگیری به تاثیر بررسی

  دارای ماداران در مادری نقش  با انطباق 

 نارس نوزاد

 ۱۳۹۸ رسولی محبوبه شوقی مهناز باقریان  مریم

۱6۹5 

  از   تسکینی  مراقبتهای  کیفیت  بررسی

  بستری  سرطان  به  مبتال  سالمندان  دیدگاه

  سال  فیروزگر  درمانی  و  آموزشی  مرکز  در

۱۳۹۸ 

 حقانی  حمید باستانی   فریده فرزادنیا فرزانه
 

۱۳۹۹ 

۱6۹۸ 

 یبقا  زانیعوامل مرتبط با م یبررس

از  صیمصدومان تروما تا زمان ترخ

از  نیمنتخب استان قزو  یهامارستان یب

۱۳۹۷تا  ۱۳۹۳سال   

 ۱۳۹۹ محمد سرور؛ شیما حقانی  طاهره نجفی قزلجه شایان چگینی 

۱6۹۹ 

عوامل مرتبط با مراقبت   یبررس

انجام نشده در پرستاران بخش   یپرستار

  یآموزش ی ها مارستانیب ژهیمراقبت و

رانیا یدانشگاه علوم پزشک  

 ۱۳۹۸ حمید حقانی  تهمینه صالحی  فرشته ایران منش

۱۷0۱ 

  یفرهنگ یستگیارتباط شا یبررس

آنها در   یمراقبت  یپرستاران با رفتارها

وابسته به   یدرمان یمراکز آموزش

۱۳۹۸سال    رانیا یدانشگاه علوم پزشک  

 ۱۳۹۹ ی حقان دیحم ،یمحمدرضا زارع  انیخاچ سیآل ج یسان یفاطمه السادات خان



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

۱۷0۳ 

بر   یمبتن هیآموزش تغذ ریتاث یبررس

  ی هوشمند  بر شاخص ها یگوش

 یافراد دارا یو تن سنج ییایمیوشیب

یلئوستومیا  

 انیخاچ سیآل انیغزاله آخوند
 دیصبور ؛حم ثی، حد   یمحمد صادق فاضل

 ی حقان
۱۳۹۷ 

۱۷0۴ 

با   یشناختروان  هیارتباط سرما یبررس

پرستاران    یو تعهد سازمان  یشغل تیرضا

دانشگاه علوم   یدرمان یمراکز آموزش

۱۳۹۸در سال  رانیا یپزشک  

 ۱۳۹۹ ی حقان مایش ؛ یدفاطمیس مهیدکتر نع عزت جعفرجالل  یی بابا ضیمسعود ف

۱۷0۷ 

سالمت شبکه  نینگرش مراقب یبررس

بهداشت و درمان شهرستان قدس  

و سبک  یکینسبت به آموزش الکترون

آنان  یریادگی  

 ۱۳۹۹ یابوالقاسم لهیجم ی زیسرور پرو ها  یسالومه احمدخان

۱۷0۸ 

 یروی با پ  یارتباط سالمت معنو یبررس

مبتال به  مارانیدر ب  یدرمان میاز رژ

  به کننده¬خون مراجعه یپرفشار

قلب وابسته به دانشگاه    های¬درمانگاه

۱۳۹۸سال  رانیا یعلوم پزشک  

 ۱۳۹۹ یحقان  مایش ؛ی فراهان یمنصوره اشقل یمرجان مردان ی ریرضا ام

۱۷۱0 

 تیجمع ی ها ی ژگیو یبرخ یبررس

 یافراد بستر تیو نوع مسموم یشناخت

در  میلقمان حک مارستانیشده در ب

۱۳۹۵سال   

 ۱۳۹۸ ی حقان دیحم ؛ یعیفروغ رف بایز یرینص بایفر اسعد برزگر

۱۷۱۱ 

 کیانوتیس ی هایماریب  یفراوان یبررس

با استفاده از پالس   یقلب یمادرزاد

در نوزادان به ظاهر سالم   یمتر یاکس

استان  ی ها مارستانیمتولد شده در ب

 گلستان

 ۱۳۹۹ یمحبوبه رسول نژاد  میبر یلیل کر  بهینص

۱۷۱2 
با   یارتباط سالمت معنو یبررس

زنان سالمند مراجعه   یاضطراب تیحساس
 ۱۳۹۹ یحقان  دی؛ حم  ای ن یمرحمت فراهان یمرجان مردان ی ریمج مهیفه



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

سالمت شهر   یها گاه ی کننده به پا

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال  انیآشت  

۱۷۱۴ 

ارتقادهنده سالمت   یسبک زندگ یبررس

در زنان مراجعه   یروانشناخت یستیو بهز

سالمت شهرستان  یگاههای کننده به پا

۱۳۹۸اراک، سال   

 ۱۳۹۹ ی حقان دیفاطمه گنجه، حم نانلویمهرنوش ا ی فاطمه خان

۱۷۱5 
بر   ی مبتن هیاثر آموزش تغذ یابیارزش 

و  یبر آگاه  یاعتقاد بهداشت یالگو

سالمت ریزنان سف ای¬هیعملکرد تغذ  

 ۱۳۹۹ ی حقان مایش ی صالح نهیتهم ی معروف نبیز

۱۷۱۷ 

 تیف یو ک یریپذ بیارتباط آس یبررس

در  یسالمندان بستر یزندگ

منتخب دانشگاه علوم   یهامارستان یب

۱۳۹۹در سال  رانیا یپزشک  

 ۱۳۹۹ فرخ نژاد افشار ایپو ثابت  یی فاطمه پاشا ی زدی انیجعفر یعل

۱۷۱۸ 

 ییدارو یعوامل مرتبط با خطاها یبررس

مراکز   یداخل یهادر پرستاران بخش

  یدانشگاه علوم پزشک  یدرمان یآموزش

۱۳۹۷در سال  رانیا  

 ۱۳۹۹ ی حقان دیحم ی مسروررودسر ادختیدر زاده نیحس یعل

۱۷۱۹ 

و چند   ی آموزش کارگاه ریتاث سهیمقا

بر دانش و عملکرد  پرستاران  یرسانه ا

در رابطه با مراقبت پوست نوزادان 

ژه یدر بخش مراقبت و یبستر  

 ۱۳۹۹ ی افسانه دهناد، محبوبه رسول ،یخالص نینسر نژاد  میبر یلیل شهناز ذوالقدرنسب 

۱۷20 
افزار  نرم  قیآموزش از طر ریتأث یبررس

 تیفیسالمت همراه بر حس انسجام و ک 

نوزادان نارس  یمادران دارا  یزندگ  

 ۱۳۹۹ یحقان  مایش ،یمحمدکاظم سبزه ا ی خنجر قهیصد ی صادق الالساداتیل

۱۷2۱ 
مراقبت خانواده محور بر   ریتأث یبررس

مبتال  یکودکان بستر نیاضطراب والد

از تب  یبه تشنج ناش  

 ۱۳۹۹ یمحبوبه رسول نژاد  میبر یلیل یلیجل مهیفه



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

۱۷22 
بر عادات خواب کودکان  ی نقاش ریتاث

صیپس از ترخ  
 ۱۳۹۹ یآرمان مسعود ،یمحبوبه رسول نژاد  میبر یلیل ی عباس هیعط

۱۷2۳ 
مثبت بر استرس   ییخودگو ریتاث یبررس

اورژانس یپرستاران دربخشها یشغل  
 ۱۳۹۹ ی حقان مایبزرگ نژاد؛ ش یمهر ی دفاطمیس مهینع کیخاچ ییایعل هیرق

۱۷2۴ 

مرتبط با   یزندگ  تیفیک " یبررس

در زنان   یو خودکارآمد "مراقبت 

مراقبت کننده از سالمندان مبتال به 

لگن مراجعه کننده به   یشکستگ

سال   ان، یائیحیشفا  مارستانیدرمانگاه ب

۱۳۹۸ 

 ۱۳۹۸ ی حقان دیحم ی باستان   دهیفر ی نجمه نظر

۱۷25 

توانمند  یالگو یاجرا ریتاث یبررس

  یزندگ تیفیخانواده محور بر ک یساز

در بخش  ینوزادان نارس بستر نیوالد

نوزادان  ژهیو یمراقبتها  

 بریم نژاد یلیل پور  نیحس مایس
فاطمه الحانی؛ امیرکمال حردانی؛ محبوبه  

 رسولی 
۱۳۹۹ 

۱۷26 

ررسی قصد مهاجرت در پرستاران و  ب

ارتباط آن با بار کاری و سالمت محیط 

کار در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه  

۱۳۹۸سال–علوم پزشکی ایران   

 شیما حقانی  تهمینه صالحی  نادیه صالحی نیا 
 

۱۳۹۹ 

۱۷2۷ 
تاثیر بازی های ویدیویی بر اضطراب 

پیش از عمل جراحی انتخابی در  

ساله  ۶تا   ۳کودکان   

 الهام رستمی
 

صدیقه خنجری؛ هوشنگ  

 امیریان
 

 حمید حقانی 
 

۱۳۹۷ 

۱۷2۸ 

مقایسه تاثیرآموزش خودمراقبتی به دو  

بر  روش چهره به چهره و ویدیو کلیپ

خودکارآمدی و کیفیت زندگی نوجوانان 

 مبتال به بیماری مادرزادی قلبی 

 پریسا حسن نژاد
 

ثابتیصدیقه خنجری؛ فهیمه   
 

 حمید حقانی 
 

۱۳۹۷ 

۱۷۳0 
و  منیا یمراقبت پرستار یبررس

پرستاران در مراکز   یشجاعت اخالق
 ۱۳۹۹ دریادخت مسروروردسری؛ لیال جانانی  پریسا بزرگ زاد مریم کاشانی 



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

منتخب دانشگاه علوم   یدرمان یآموزش

۱۳۹۸سال رانیا یپزشک  

۱۷۳۱ 
 یویر - یقلب یایاثر آموزش اح یابیارزش 

بر دانش و   یوار ساز یبه روش باز هیپا

نهم  هیعملکرد دانش آموزان پسر پا  

 ۱۳۹۹ نعیمه سیدفاطمی؛ حمید حقانی  نورالدین محمدی محسن عارفی 

۱۷۳2 

نیازهای درک شده والدین دارای نوزاد  

نارس بستری در بخش مراقبت ویژه 

درمانی تحت -نوزادان مراکزآموزشی 

پزشکی ایران پوشش دانشگاه علوم  

۱۳۹۸سال _  

 ۱۳۹۹ محبوبه رسولی مهناز شوقی میترا سیمیاری 

۱۷۳۳ 

بر   یبسته مراقبت یریبکارگ ریتاث یبررس

 یبروز عفونت و مدت زمان ماندگار 

در   یمرکز یطیمح ، یدیکاتتر ور

 یمراقبتها  ینوزادان نارس بخش ها

نوزادان  ژهیو  

ی حقان دیحم ان؛ یمحمد کاظم لیلی بریم نژاد فریبا صفایی   ۱۳۹۹ 

۱۷۳۴ 
ارشد  ی کارشناس یدوره آموزش یابیارزش 

آموزش جامعه نگر در نظام سالمت بر 

 CIPP اساس مدل

تیزهرا هدا  
  یلیل ؛ یعربشاه ی کامران سلطان

نژاد  میبر  
یمحبوبه رسول  ۱۳۹۹ 

۱۷۳5 
  میتنظ  یآموزش راهبرد ها یابیارزش 

بر اضطراب سالمت پرستاران  جانیه

ژه یمراقبت و یشاغل در بخش ها  

درخشان  یفیابوالفضل س نانلویمهرنوش ا  ی حقان مایش   ۱۳۹۹ 

۱۷۳۷ 

ارتقاء دهنده  یسبک زندگ یبررس

درافراد مبتالبه  یسالمت وخودکارآمد

 مارستانیمراجعه کننده به ب گوسیپمف

۱۳۹۸سال  ،یپوست راز  

ی بیحب هی راض ا ی ن یفراهانمرحمت   ی حقان دیحم   ۱۳۹۸ 

۱۷۳۸ 
بررسی خود مدیریتی و تبعیت دارویی  

در سالمندان مبتال به دیابت نوع دو  

کننده به درمانگاه غدد مراکز مراجعه 

پور یپکچیفاطمه ا ی باستان   دهیفر  ی حقان دیحم   ۱۳۹۹ 



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم 

۱۳۹۸پزشکی ایران در سال   

۱۷۴0 

بر   ی زندگ  یهاآموزش مهارت  ر یتأث
سالمت  نیزنان رابط  یاسترس والد

 سال  7 ر یکودکان ز  یدارا
 

ی فاطمه شاکر نانلو ی مهرنوش ا  ی حقان  د یحم   ۱۳۹۹ 

۱۷۴۱ 

بررسی شایستگی پرستاران طرحی در  
زمینه ایمنی بیمار در مراکز آموزشی  
درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 1399سال 

 ۱۳۹۹ شیما حقانی  تهمینه صالحی  نگین نهاوندی 

۱۷۴2 

کارکنان   یآموزش گروه   ری تأث یبررس
موجود در بخش   یبر تراز صدا 

 نوزادان  ژهیو  های¬مراقبت
ی جواد دهقان  ی مهناز شوق   ی محبوبه رسول  ؛ یمحمد ی عل رجیا   ۱۳۹۸ 

۱۷۴۳ 

  ماران یدرد ب ت یریمد  تیوضع یبررس
مراجعه کننده به بخش اورژانس  

  ی درمان ی آموزش  یها  مارستانیب
  ران یا  ی وابسته به دانشگاه علوم پزشک

 1397در سال 

ان ینائیب ا یهل ها یژاله محمدعل  ی حقان  د ی حم ان؛ یخاچ  س یآل   ۱۳۹۸ 

۱۷۴۴ 

بررسی احساس تنهایی سالمندان  
مبتال به دیابت نوع دو وابسته به  
انسولین مراجعه کننده به مراکز  

بهداشتی مراقبت جامع سالمندان  
دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال  

1398 
 

 پروین یوسف زاده 

 

 فریده باستانی 
 

 حمید حقانی 
 

۱۳۹۸ 
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۱۷۴6 

بر خود   ی اثر آموزش مبتن ی ابیارزش
  ی بر عاطفه مثبت و منف یشفقت ورز

 ی پرستار ان ی دانشجو
یی رضایعل بایفر حموله  یمرجان مردان   ی دفاطم یس مهینع   ۱۳۹۹ 

۱۷۴۷ 

با   یاجتماع  هیارتباط سرما یبررس
  یبدن  ت یمشارکت در فعال زشیانگ

سالمندان ساکن غرب تهران سال  
1399 

ی سارا جانمحمد  محمدرضا باالدستان  ی حقان مایش   ۱۴۰۰ 

۱۷۴۸ 

احساسات   ی نوشتار انیب ری تاث یبررس
و شدت عالئم   یاضطراب تیبر حساس

مبتال به سندرم روده   ماران یب یگوارش 
 ر یپذ   کیتحر

ان یبرج هیمرض ان یخاچ  س یآل  ی حقان مایش نانلو؛ ی مهرنوش ا   ۱۳۹۹ 

۱۷5۱ 

اثر آموزش همتا بر اضطراب   ی ابیارزش
  ی مبتال به تاالسم ماران یب دیو ام

 ماژور
ی محمد صادق سرگل زائ  یی دالشهدای مهناز س  ی حقان  د ی حم ان؛ یخاچ  س یآل   ۱۳۹۹ 

۱۷52 

  یزندگ  تیفی و ک ی بهره ور یبررس
پرستاران اورژانس مراکز   یکار

وابسته به دانشگاه   یدرمان - یآموزش 
سال   زد ی  ی صدوق د ی شه یعلوم پزشک 

1399 

ی م یکر  یمجتب بزرگزاد  سا یپر  ی حقان د یقزلجه؛ حم یطاهره نجف    ۱۳۹۹ 

۱۷5۳ 

با   یزندگ  ت یفیارتباط ک یبررس
و اضطراب افراد   ی شبانه روز یهاپیت

با اختالل صرع عضو انجمن صرع  
 1398سال   ران یا

دار  قه یغزاله سل  یی دالشهدای مهناز س  ی حقان  د یحم   ۱۳۹۹ 

۱۷56 
ارتباط اضطراب مرتبط با   یبررس
در   نی مادر به جن  ی با دلبستگ  ی باردار

ک ین یدی سع میمر رنجبر  مهیفه  ی حقان مایش ،ی می محمود کر   ۱۴۰۰ 
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کم خطر در شهرستان   ی زنان با باردار
 1398در سال  ه یساوه و زرند

۱۷5۷ 

و عوامل   ی دانش بارور  یبررس
مرتبط با آن در   ی شناخت  تیجمع

مردان متاهل شهرستان زنجان در  
 1399سال 

ی محمد نیحس رنجبر  مهیفه  ی کورش کمال   ۱۴۰۰ 

۱۷60 

بر مدل   یمبتن  یمراقبت معنو  ر یتأث
و   یی بر احساس تنها  میقلب سل
 سالمندان  یافسردگ 

ی زهرا پازک ی ز یسرور پرو  ی حقان دی حم ؛ یاسدزند نویم   ۱۳۹۹ 

۱۷6۱ 

  ی هااثر آموزش مهارت  ی ابیارزش
به   انی بر عملکرد خانواده مبتال یزندگ 

 مزمن  یاختالالت روان
ن یمهتاب شمس الد  حموله  یمرجان مردان   ی حقان  دی حم ؛ یدفاطم یس مهینع   ۱۳۹۹ 

۱۷62 

از   یقدرت گروه پرستار  یبررس
  یپرستاران در مراکز آموزش  دگاه ید

  رانیا  یدانشگاه علوم پزشک  ی درمان
 1398 - 99سال

اپور یافسانه ض بزرگزاد  سا یپر  ی حقان د یحم ؛یفراهان  ی منصوره اشقل    ۱۳۹۹ 

۱۷6۳ 

آموزش همتا به روش    ری تاث یبررس
پازل بر دانش و عملکرد    گساویج

در    یپرستار  یکارشناس  ان ی دانشجو
  هیپا ی ویر  ی قلب ی ایاح نهیزم

 بزرگساالن 

آراسته  ی افسانه جواهر قزلجه  یطاهره نجف   ی حقان مایش   ۱۳۹۷ 

۱۷6۴ 

  بر همتا  آموزش   برنامه ارزشیابی 
  اضطراب و والدی  استرس کاهش
  در بستری نارس  نوزاد  دارای مادران 

رهبان  حیدری  اکرم شوقی  مهناز  حقانی  حمید  مطلق؛ جشنی رضا  علی    ۱۳۹۹ 
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  بیمارستان نوزادان  ویژه مراقبت بخش
 کرج  شهر البرز

۱۷65 

  بر پدرانه آغوشی   مراقبت تاثیر بررسی
  نارس نوزاد و پدر  استرس  به پاسخ 

 نوزادان  ویژه مراقبت بخش در بستری
پور  لعلی  الهام شوقی  مهناز  رسولی  محبوبه   ۱۳۹۹ 

۱۷66 

  موجود  وضعیت بررسی

  مدیران دیدگاه  از پروری ¬جانشین
  درمانی  آموزشی  مراکز  پرستاری
 99 سال  ایران پزشکی  علوم دانشگاه

ارجستان  اقدم مسرت  الهه مسروررودسری  دریادخت  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 

۱۷6۷ 

  شغلی فرسودگی  بینپیش   بررسی
  در جوسازمانی  اساس  بر  پرستاران

  علوم  دانشگاه  درمانی  آموزشی  مراکز
 1399 سال  در  ایران  پزشکی

صالحی   زهرا مسروررودسری  دریادخت  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 

۱۷6۹ 

  بر  محور بازخورد آموزش  تاثیر بررسی
  نوزادان مادران سالمت سواد  سطح
 نوزادان  ویژه  مراقبت بخش در  نارس

امینی  نسیم نژاد  بریم  لیلی   رسولی  محبوبه  کشاکی؛  ماندانا   ۱۴۰۰ 

۱۷۷0 

  ایمن،   پرستاری   مراقبت  ارتباط   بررسی 
  شاغل   پرستاران  کاری  زندگی   کیفیت  با

  رشت،  شهر  دولتی  هایبیمارستان   در
 1399 سال

فتوحی  معصومه جعفرجالل   عزت  حقانی  حمید    ۱۳۹۹ 

۱۷۷۳ 

خودکارآمد  یستگ یشا  یبررس   ی و 
اورژانس   یارتباط بخش  پرستاران 

آموزش  علوم    یدرمان   یمراکز  دانشگاه 
 1398 ران ی ا یپزشک 

ی سودابه جعفر قزلجه  یطاهره نجف   ی حقان مایش   ۱۳۹۸ 
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۱۷۷۴ 

آموزش به روش همتا و    ریتاث  سهیمقا
  یدرمان م یاز رژ  تیبازخورد محور برتبع 

فاز    یقلب   ک یسکمیا  ماران یب   3در 
 ی بازتوان

ان ی عیمژده رف ی مسروررودسر ادختیدر  ی حقان  د یحم   ۱۴۰۰ 

۱۷۷5 

با   یبررس سالمت  سواد  ارتباط 
سرطان    یر یشگیپ  یرفتارها  از  کننده 

پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز  
 1397خدمات جامع سالمت شهر کرج  

ان یآقائ د یناه ی حقان د یحم ؛یسارا جانمحمد  مرحمت فراهانی نیا     ۱۳۹۸ 

۱۷۷6 

نرم    ی مبتن   یری ادگی  ر یتأث  ی بررس بر 
هوشمند بر دانش و مهارت    ی افزار گوش

اح  یپرستار   ان ی دانشجو   یقلب   ی ای در 
 بزرگساالن  هیپا ی ویر

قزلجه  یطاهره نجف  زینب مالیی  ی حقان  د یحم   ۱۳۹۷ 

۱۷۸0 

  کیفیت  و  مرگ   اضطراب   ارتباط  بررسی 

  مراقبین  در   سالمت  با  مرتبط  زندگی 

  اسکلروزیس   مالتیپل  به  مبتال  بیماران

  شهر   اس   ام  انجمن   به  کننده   مراجعه

 1397  تهران

 

متین  بزرگی  مریم حقانی  حمید  مهناز سیدالشهدایی    ۱۳۹۸ 

۱۷۸۱ 

  مبتال  سالمندان   زندگی  کیفیت  بررسی

  شیمی   از  ناشی  محیطی  نوروپاتی  به

  درمانی  آموزشی   مراکز   در   درمانی 

  در   ایران   پزشکی   علوم  دانشگاه   منتخب

 1399 سال

حسنی  مسعود محمد باستانی  فریده   ۱۳۹۹ حمید حقانی   
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۱۷۸2 

  حمایت  ابعاد  در   موفق   سالمندی  بررسی

  سرزندگی  و  شده  ادراک  اجتماعی 

  به   کننده  مراجعه  سالمندان   در   ذهنی 

  پزشکی   علوم  دانشگاه   بهداشتی   مراکز

 1399 سال  در  ایران 

محمدی  فریبا باستانی  فریده  حقانی  حمید  حسینی، السادات  راضیه   ۱۳۹۹ 

۱۷۸۳ 

  بر   مراقبتی  خود  آموزش  اثر  ارزشیابی

  ضایعات  بیماران  امید  و  زندگی  کیفیت

 نخاعی 
بافتی  شفیعی فائزه زیبا  نصیری  فریبا  حمیدحقانی  سیدفاطمی،  نعیمه   ۱۴۰۰ 

۱۷۸۴ 

  با   مددجویان  آسایش  وضعیت  بررسی

  در   بستری  پزشکی،روان   اختالل

  بیمارستان   پزشکی روان   هایبخش 

  سال  تهران،  شهر  لواسانی  دکتر  شهید

1399-1398 

بگلو  جعفر لیال ام نیا  کاشانی  زهرا  حمیدحقانی  سیدفاطمی،  نعیمه   ۱۴۰۰ 

۱۷۸5 

  از   پرستاری  مراقبت  ارتباط   بررسی 

  پرستاران   تیمی   کار   با   رفته  دست

  درمانی  - آموزشی  مراکز   اورژانس

 1398  ایران، پزشکی  علوم دانشگاه

سوفلو  قره سمیرا قزلجه  نجفی طاهره  حقانی  شیما   ۱۳۹۸ 

۱۷۸6 

  خانواده   آموزش  اثر  مقایسه  ارزشیابی

  مادران   و  پدران  زندگی  کیفیت  بر  محور

 نارس  نوزاد  دارای
چنیجانی  رخصتی الهام خنجری  صدیقه  حقانی  شیما  محققی،  پریسا    ۱۳۹۹ 
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۱۷۸۷ 

  پرستاران   عملکرد   و  دانش   بررسی 

  عروق  و   قلب   های   بخش   در   شاغل 

  به  وابسته  درمانی   و  آموزشی   مراکز

  مورد  در   ایران   پزشکی  علوم  دانشگاه

 1399 سال  وارفارین، داروی

معمار  محمدی ملک محبوبه احسانی  مریم  پرست خالق شیوا فراهانی؛ اشقلی  منصوره    
 

۱۴۰۰ 

۱۷۸۹ 

  ¬کیفیت  و  شغلی¬فرسودگی  بررسی

  در   شاغل   پرستاران   زندگی 

  نوزادان  ویژه  مراقبت  های¬بخش

  علوم  دانشگاه   منتخب   های   بیمارستان

 1399 سال  در  ایران  پزشکی

ارجنکی  امیدی زهرا خنجری  صدیقه  حقانی  شیما صالحی؛ تهمینه   ۱۳۹۹ 

۱۷۹۱ 

  از  تبعیت  با  آوری   تاب   ارتباط   بررسی 

  در   همودیالیز  تحت   افراد   درمان

  دانشگاه  درمانی  آموزشی  مراکزمنتخب

 1398-99 سال  ایران، پزشکی  علوم

صفدریان  حسین اردبیلی  محدث فاطمه  حقانی  حمید  نژاد؛ بزرگ مهری   ۱۳۹۹ 

۱۷۹5 

  سالمند   زنان   جسمی   عملکرد  بررسی 

  کننده مراجعه  استخوان  پوکی  به  مبتال

  منتخب  درمانی   و   آموزشی   مراکز   به

  سال  در   ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه

1398-1399 

 ۱۳۹۹ حمید حقانی   فریده باستانی  زهره سادات دولت آبادی آرانی 

۱۷۹6 

بررسی تأثیر استعمال موضعی روغن 

سالمند  شدت درد در زنان  بابونه بر

 مبتالبه آرتریت روماتوئید زانو
 عزت جعفرجالل  مینا جانعلی زاده  

فریده باستانی؛ فاطمه شیرانی؛ حمید  
 حقانی  

۱۳۹۸ 
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۱۷۹۷ 

  تیو حما یکار یزندگ  تیفی ک یبررس
درک شده بهورزان   ی سازمان

منتخب استان زنجان   یشهرستان ها 
 97در سال 

 ۱۴۰۰ حمید حقانی   مهرنوش اینانلو  پروین باقری 

۱۷۹۸ 

  بر  مراقبتی خود آموزش  اثر  ارزشیابی 
  روزمره  هایفعالیت  و  عملکرد وضعیت
  آرتریت  به مبتال  افراد زندگی

 روماتوئید 

 زهرا کاشانی نیا   علیرضا برات زاده  
فاطمه محدث اردبیلی، محمد حسن  

 جوکار، شیما حقانی  
۱۳۹۹ 

۱۷۹۹ 

  مردان  و زنان   زندگی کیفیت مقایسه 
  مراکز  در   قلبی  سکته  به مبتال  سالمند 

  علوم دانشگاه  منتخب  درمانی  آموزشی
 1399 سال  در  ایران  پزشکی

 فریده باستانی  قاسم احسانی  
 

 ۱۴۰۰ حمید حقانی 

۱۸0۱ 

 دریافت  اطالعات بین  ارتباط بررسی
  در  امید با بیماری  خصوص  در شده
  مراجعه پستان   سرطان به مبتال زنان

  درمانی  آموزشی  مراکز  به کننده
  ایران،  پزشکی  علوم دانشگاه  منتخب

 1398سال

 ۱۳۹۹ منصوره اشقلی فراهانی، شیما حقانی  مریم احسانی   فاطمه نگاری  

۱۸02 

  افشای  از  پرستاران درک   بررسی
  آموزشی مراکز  در بیمار  ایمنی  حوادث 
  پزشکی علوم   دانشگاه  منتخب درمانی 

 1399  سال ایران 

 ۱۴۰۰ مهناز سیدالشهدایی، شیما حقانی   آلیس خاچیان   میالد قنبری شیرسوار 

۱۸0۳ 

  غیر  چرب کبد  از  آگاهی  ارتباط بررسی
  دهنده ارتقاء  زندگی  سبک  و الکلی 

  دوم دوره  نوجوانان  در  سالمت
برمک  فرحناز نیا  فراهانی مرحمت  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 
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  تهران غرب های   دبیرستان  ، متوسطه
 1399 سال

۱۸05 

  در بیماری باور و  سالمت سواد  بررسی
  بستری قلبی نارسایی  به مبتال  بیماران 

  البرز  استان درمانی  آموزشی  مراکز در
 1398 سال

حدادی  پروانه زاد   بزرگ پریسا   جانانی  لیال   صالحی؛ تهمینه   ۱۳۹۹ 

۱۸06 

  زندگی  کیفیت  بر  همتا آموزش  تاثیر 
  مبتال کودکان  خانواده عضو  مراقبین

 لوسمی  به
الوار  نژاد  ولی  سیمین خنجری  صدیقه  حقانی  حمید    ۱۳۹۶ 

۱۸0۷ 

  ارتقاء زندگی   سبک ارتباط بررسی
  رفتارهای  با  سالمت دهنده

  تحت  بیماران در  خودمراقبتی
  مراکز به کننده مراجعه همودیالیز 
  پزشکی  علوم دانشگاه  درمانی  آموزشی

 1400  سال ایران، 

زیوری   سعید نیا  فراهانی مرحمت  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 

۱۸0۸ 

  های  مراقبت آموزش  تاثیر بررسی
  اجتماعی شبکه بر  مبتنی پرستاری

  خود  و استرس  بر  همراه تلفن 
  های  بخش  پرستاران  شغلی  کارآمدی 
 انکولوژی 

ایری  امین نژاد  بزرگ مهری  قزلجه  نجفی طاهره   ۱۳۹۸ 

۱۸0۹ 

  نوزاد و مادر  آغوشی  مراقبت تأثیر 
  و استرس بر  سزارین از پس   بالفاصله
 مادر  اضطراب

بارانی  رضا نژاد  بریم  لیلی   رسولی  محبوبه   ۱۳۹۹ 

۱۸۱۳ 
  با کار  اثربخشی  ارتباط بررسی

  مراکز در پرستاران   کاری درگیری
خسروی  ایمان  صالحی  تهمینه  حقانی  شیما   ۱۴۰۰ 



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

  علوم دانشگاه  درمانی  آموزشی  منتخب
 1400 سال  در  ایران  پزشکی

۱۸۱۴ 

های شناختی  بررسی ارتباط نارسایی 
های شخصیتی  شغلی با ویژگی 

پرستاران اورژانس شاغل در مراکز  
آموزشی درمانی دانشگاه علوم  

 1399پزشکی ارومیه سال  
 

محمودی  مریم زاد   بزرگ پریسا   حقانی   شیما  پریزاد؛   ناصر پیروی؛ حمید    ۱۴۰۰ 

۱۸۱5 

 الکترونیک یادگیری   تأثیر بررسی
  فرهنگ بر پرستاران   به بیمار  ایمنی 
 اورژانس  بخش در ایمنی 

پور  کریم  راضیه قزلجه  نجفی طاهره  حقانی  شیما  عمرانی؛  بهاره   ۱۳۹۹ 

۱۸۱6 

 پیشرفت  از ترس  و  مراقبتی بار بررسی
  سال  1- 4  کودکان مادران  در   بیماری

  مراجعه  کیستیک فیبروز  به مبتال
  طبی  مرکز  بیمارستان به کننده

 1398- سال کودکان 

محمدی  سمیه شوقی  مهناز  حقانی  حمید    ۱۳۹۹ 

۱۸۱۷ 

  آمدی   خودکار با اضطراب  ارتباط 
  پرستاری  دانشجویان  در  بالینی 

  سال  در  ایران پزشکی  علوم دانشگاه
1398 

کاشی  مهدی مسروررودسری  دریادخت  حقانی  حمید    ۱۳۹۸ 

۱۸۱۸ 

  تعارض و کار  محیط سالمت بررسی

  در  شاغل پرستاران   در خانواده _کار

 تحت خصوصی  های¬بیمارستان
  ایران،  پزشکی  علوم دانشگاه پوشش 

 1399 سال

عزیزی  میثم صالحی  تهمینه  رسولی  محبوبه   ۱۴۰۰ 



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

۱۸۱۹ 

  با  مرگ اضطراب ارتباط بررسی
  پرستاران  در ایمن  پرستاری مراقبت
  از مراقبت های بخش  در   شاغل

  اموزشی مراکز 19-کووید بیماران 
  در  ایران پزشکی  علوم دانشگاه درمانی 

 1400 سال

ریمله  آزادی  علی  احسانی  مریم  حقانی  شیما اینانلو؛  مهرنوش   ۱۴۰۰ 

۱۸20 

  با والدی  سبک ارتباط بررسی
  نوجوانان اجتماعی کفایت و سرسختی 

  در  مواد  سوءمصرف با  والدین دارای
 1399  سال در   تهران غرب  مدارس

عباسی   زهرا اینانلو  مهرنوش  حقانی  شیما  سیدفاطمی،  نعیمه   ۱۴۰۰ 

۱۸2۳ 

  از بیمار حقوق  رعایت میزان  مقایسه 
  بخش مراجعین و  پرستاران دید 

  منتخب هایبیمارستان  اورژانس
 گلستان   استان

سلیمانی  آسیه نیا  کاشانی  زهرا  حقانی  شیما   ۱۳۹۹ 

۱۸2۴ 

  در  پرستاران مشارکت ارتباط بررسی
  فرهنگ با  بالینی گیریتصمیم 

  ویژه مراقبت های بخش  در  سازمانی 
  علوم  دانشگاه  درمانی  آموزشی  مراکز

 1399  سال ایران  پزشکی

شجاعی  ناهید  صالحی  تهمینه  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 

۱۸25 

  با  معنوی نگرش ارتباط بررسی
  کارشناسی دانشجویان   در همدلی 

  پزشکی علوم های   دانشگاه  پرستاری
 1395  سال در   تهران شهر

احمدی  معصومه  
  نعیمه  حموله؛  مردانی مرجان 

 سیدفاطمی 
حقانی  حمید   ۱۳۹۷ 

۱۸26 
  بخش پرستاران   فردی آمادگی  بررسی

زاد   نیمه شهبا  مراکز در بالیا،  با مواجهه  در  اورژانس خیری  فریدون   حقانی   شیما آبادی؛   دولت  عباسی  زهرا   ۱۳۹۹ 



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

  دانشگاه  منتخب درمانی و  آموزشی
 1398 سال  ایران، پزشکی  علوم

۱۸2۷ 

  رهبری  شایستگی ارتباط بررسی
  مدیران  هیجانی  هوش  و بالینی 

  درمانی  آموزشی  مراکز  پرستاری
  سال  در  ایران پزشکی  علوم دانشگاه

1400 

عباسی  مهشید صالحی  تهمینه  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 

۱۸2۸ 

  به نسبت بیماران  دیدگاه  بررسی
  مراکز در   ایمنی با مرتبط  عوامل

  علوم دانشگاه  منتخب  درمانی  آموزشی
 1398 سال  ایران،  پزشکی

مرندی  فاطمه احسانی  مریم  حقانی  شیما فراهانی؛ اشقلی  منصوره    ۱۴۰۰ 

۱۸2۹ 

  عمومی  خودکارآمدی  ارتباط  بینیپیش 
 مبتالبه سالمندان  زندگی  کیفیت با

  کنندهمراجعه حرکتی-جسمی  ناتوانی
  دانشگاه  درمانی  و آموزشی مراکز به

 1399  سال در   بابل پزشکی  علوم

بابلی  زاده امامقلی  الهام ثابت  پاشایی فاطمه  حقانی  حمید فتوکیان؛  زهرا   ۱۴۰۰ 

۱۸۳۱ 

  با  روانشناختی  سرمایه ارتباط بررسی
  در  شاغل  پرستاران  خواب کیفیت
  مراکز  در   کرونا ویژه مراقبتهای  بخش

  علوم دانشگاه  درمانی  آموزشی  منتخب
 1399 سال  در  ایران  پزشکی

ساجدی  سحر جعفرجالل   عزت  حقانی  شیما   ۱۴۰۰ 

۱۸۳۳ 

  تغذیه رفتار   و آگاهی  ارتباط بررسی
  وضعیت با  باردار مادران  ای

  در  نوزادان  تولد  هنگام   آنتروپومتری
  بهداشتی مراکز  به کننده مراجعه زنان

ممتازی  نسرین مسروررودسری  دریادخت  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

  در  ساوه شهرستان روستائی   درمانی –

 1399 سال

۱۸۳۴ 

  و  مذهبی گیری جهت  ارتباط بررسی
  به مبتال افراد مرگ  اضطراب با امید

  آموزشی  منتخب مراکز در  سرطان 
  ایران پزشکی  علوم دانشگاه درمانی 

  سال در (  مسیر تحلیل مطالعه  یک)
99-98 

کوهستانی  دانیال مسروررودسری  دریادخت  نیا  شریف  حمید  سید   ۱۴۰۰ 

۱۸۳5 

  از ترس و عمومی  سالمت بررسی
  سالمت مراقبین در  19 کووید  بیماری

  مراکز  در 19-کووید  به مبتالیان
  شهرتهران،  منتخب درمانی و  آموزشی

 1399 سال

قادری  فرزانه نیا  کاشانی  زهرا  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 

۱۸۳6 

  درک  سازمانی حمایت  ارتباط بررسی
  پرستاران   وافسردگی اضطراب با شده

  نوزادان  ویژه  مراقبت های بخش
  شهر پزشکی   علوم دانشگاههای

 1399 تـهران، 

آقایی  کوجک  سونا خنجری  صدیقه  حقانی  شیما   ۱۴۰۰ 

۱۸۳۸ 

  افت نشانگان و مرگ  اضطراب  بررسی
  قلبی سکته با بیماران  در روحیه

  درمانی- آموزشی مراکز  در بستری
  سال ایران، پزشکی  علوم دانشگاه

1400 
 

رحیمی  سهیال اینانلو  مهرنوش  حقانی  حمید  قزلجه؛ نجفی طاهره   ۱۴۰۰ 



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

۱۸۳۹ 

  درک  با پرستاران   ایمنی جو  ارتباط 
  پرستاری مراقبت کیفیت  از پرستاران

 دانشگاه  درمانی  آموزشی  مراکز در
 1400 یاسوج   پزشکی  علوم

بین  جهان فرشته صالحی  تهمینه  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 

۱۸۴0 

  هایشبکه با آموزش  اثر  ارزشیابی 
  رضایتمندی  و اضطراب بر  مجازی

  کرونر عروق   آنژیوگرافی کاندید  افراد
  آموزشی  مرکز  به کننده  مراجعه
 اهواز ( ره) خمینی  امام درمانی 

نژاد  جاللی فریبا اردبیلی  محدث فاطمه  حقانی  شیما نژاد؛ بزرگ مهری   ۱۴۰۰ 

۱۸۴۱ 

  ترس و روانی  وضعیت  ارتباط بررسی
  دارای   مادران در کرونا به ابتال از

  بستری مزمن  بیماری  به مبتال کودک
  دانشگاه درمانی  - آموزشی  مراکز در

  کرونا پاندمی  در ایران  پزشکی  علوم
 1399 سال در

زاده  کریم  پریسا  شوقی  مهناز  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 

۱۸۴۳ 

  از  کودکان احیای  آموزش  اثر  ارزشیابی 
 همراه  تلفن کاربردی  برنامه طریق
 پرستاران  مهارت  بر سازی  وشبیه

یادگاری  ندا خنجری  صدیقه  حقانی  شیما  فر؛  درخشان  حجت   ۱۳۹۹ 

۱۸۴۴ 

 به مبتال افراد خودمراقبتی  مقایسه 
  گروه  عضو  غیر  و  عضو  خون پرفشاری 

  های خانه به کننده مراجعه خودیار 
  همدان   استان بهار شهرستان بهداشت

 1399 سال در

شیروانی  میترا نیا  فراهانی مرحمت  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 

۱۸۴5 
  غربالگری پیگیری  عدم  میزان  بررسی
قوامی  نسیم  آن با  مرتبط  عوامل  و نوزادان  شنوایی  نژاد  بریم  لیلی   حقانی  شیما   ۱۴۰۰ 



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

  در 1399 تا 1397  های¬سال در
  ی ¬مطالعه  یک  آباد؛¬خرم شهر

 نگر ¬گذشته

۱۸۴6 

  چهره  روش  دو  به تاثیرآموزش  مقایسه 
  بر  مبتنی مجازی  آموزش و  چهره به

  نوزاد  دهی  پوزیشن   بر اجتماعی  شبکه
 مراقبت بخش  پرستاران   در  نارس
 نوزادان  ویژه

رنجبر  آزاده  ثابتی  فهیمه   
  شیما  کشاکی؛  ماندانا خنجری؛  صدیقه

 حقانی 
۱۴۰۰ 

۱۸۴۷ 

  مشابه خوابیدن  وضعیت  تاثیر بررسی
  در  خواب  زمان   مدت بر مادر آغوش 
  بخش در بستری  نارس  نوزادان 
 نوزادان  ویژه مراقبت

گلپورزه   قرائی تکتم خنجری  صدیقه  حقانی  حمید    ۱۳۹۹ 

۱۸50 

  زمینه  در  پرستاران آموزش  تاثیر 
  تهویه از  نارس نوزاد جداسازی 
  در   نوزادی پیامدهای   بر مکانیکی 

 نوزادان  ویژه  های   مراقبت بخش

 ۱۴۰۰ آرش بردبار؛ شیما حقانی  صدیقه خنجری  مهرانگیز خانی  

۱۸5۱ 

  با  سالمندان در  دارویی  تبعیت بررسی
 مراکز به کننده  مراجعه  فارماسیپلی 

  علوم دانشگاه  درمانی  آموزشی  منتخب
 1400 سال  در  ایران  پزشکی

ملکی  مهدی باستانی  فریده  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 

۱۸5۳ 

  استقالل و خودمراقبتی   بررسی
  نارسایی  به مبتال  سالمندان عملکردی 

  مراکز به کننده مراجعه کلیه  مزمن
  علوم دانشگاه  منتخب  درمانی  آموزشی
 1399 سال ، ایران  پزشکی

سیفی  نرگس  باستانی  فریده  حقانی  حمید    ۱۴۰۰ 



 سال مشاور  راهنما دانشجو  عنوان مدرک

۱۸55 

  های  نگرانی  و  معنوی هوش  بررسی
  نارسایی  دارای  افراد بیماری با  مرتبط
  درمانی  آموزشی  مرکز در  بستری قلبی

 1399 سال  ساری، ( س)الزهرا فاطمه

عنایتی  محمدرضا حموله  مردانی مرجان   حقانی  حمید  نیا؛ فراهانی مرحمت   ۱۴۰۰ 

 


