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 ارهم/شدوره هريشن واننع دهدآورنديپ هالقم واننع شماره

 در انتسپ رطانس کیرافوگامم ریگالربغ یرشگن عوانم یررسب  .1

 انزن

 ینی، امانژگم یدهاضق یایرض

 ینیسرور، حس زیرویال، پیل

 هاطمافآغ

 وملع اهگشدان هلجم

 درانازنم یکزشپ

(۹۹)۲۳ 

و  تالمس اریتاخس یاعمتاج ایه دهننک نییعت نیاط ببارت  .۲

 آب هسیک زودس یارگو پ زودرس انم:زای ارداریب ایدهامیپ

، رهزه ودیمحال، میل ینیام

 ودیمح، مهاطمف ینیسح

 لضفوالاب

 اهگشدان هامنلصف

 یکزشپ وملع

 رار(زوار) اسبس

(1 )۲۰  ,

 ۶۷لسلسم

 ا روشادرار ب یفیک ایهشایآزم یژگو وی تیاسسح هسایقم  .۳

 ارداریب صیخشدر ت عریس کیاتمزیوآنونمای

 اهاز، شرنهم هایمرانآرزو، گ یتراس

ژاد ن الما، غدرضیمح دیمحم

، هاطمف ازییا، نرض ریفعج

ا، روی انیفری، شهانمس یانبعش

 فوسی یانرفع

 ۷( ۵) تالماورد سیپ

رور، س زیروی، پهمغن یرزاق وادهانخدر  انزن هیلع تونشخ ایدهامیپ  .4

د یژاد سن یایاطبر، طبینم یانضرم

 دمحم

 یایامم انزن هلجم

 رانای یازایو ن

(44)1۶ 

رور س، موانرض انارزادگفغ دو وعن تابدی هال بتبم ارانمیدر ب اد آنعو اب یدگزن تیفیک یررسب  .۵

رور، س زیروی، پتادخدری ریرودس

 دیمح یانق، حمیراهدابمحم هسمخ

 ۵( 1۲) شایپ

د هشدر م انزن هیلع یگانخ تونشخ یگنرهف یاعمتاج ایه هنیزم  .۶

 یفیک شژوهپ ک:ی

ر، ینم یانض، رمهمغن یرزاق

 زیروید، پمحژاد من یایاطبطب

 رورس

 وملع هامناهم

 اهشانرمک یکزشپ

(۸)1۷ ،

 ۶۹یاپیپ

، ها ژالهیلدعمحم، امهال یماسق ررونک روقع اللتاخ هال بتبم انزن یوممع تالمس تیعوض یررسب  .۷

ر، وفلین یعیم، سدهریف یانتاسب

 دیمح یانقح

, 14(4) شومک

 4۸یاپیپ

 تبراقم فلتخاد معاز اب ریتسب ارانمیب تایرض زانیم هسایقم  .۸

 اریترسپ

، همظیع ادریهد، بیمح روییپ

 یانق، حورهصنم یانراهف یلقاش

 دیمح

 ۲(1)) اریترسپ تریدیم

 ایه انتارسمیدر ب لاغش ارانترسو پ انکزشپ رشگن هسایقم  .۹

 انآن یاعسم کریشورد تدر م رانهت یکزشپ وملع اهگشدان یوممع

 یانراهف یلق، اشهوببحم االریس

 روح اورک دییشم، جورهصنم

 ریهژاد من زرگز، بیگان

، ۸(۳) اریترسپ شژوهپ

 ۳۰یاپیپ

 هعطالم کی جایت، نارانترسپ اهدگاز دی اریترسپ القاخ ایه تویاول  .1۰

 وریشک

، هودابس یوالیجال، یار لشاف

 ارضیلع ریاقد، بیورشخ یویکوس

 القاخ یرانای هلجم

 یکزشپ خاریو ت

(۳)۶ 

 یاونع، تمریم درس، مرهزه یمریم یومترکتسید از هعو ب لبق طرابر اضا باژ پاسر میاثت یررسب  .11

 اسبع یانروشف یمیرح، نیمیس

 1۹(1) اتیح

 انزن یسنج تایرض زانیر ما بوبلیوبکنیج ولسپر کیاثت یررسب  .1۲

 هسائی

، نیمیس یاونعا، تنیم یدنبپ رییام

 دیمح یانقح

 اهگشدان هامنلصف

 یکزشپ وملع

 رار(زوار )اسبس

(۲)۲۰ 



، نیمیس یاونع، تهاطمف ورداریرخب یدگاعاز ق شیپ درمنس ر ادمب یوراکخ یژل الر روییاثت یررسب  .1۳

ر یگ هوشد، گیمح یانقح

 ندیال رفداشیس

 ۳(1) لمکم طب

 ید از اپعب هنریدرد پ دتر شار بهب هشیمه لر زرد و گبص اهیگ  .14

 زا تسخن اندر زن یوماتزی

، دهریور فپ دام، اقهترشف دیهج

، هومصعم واهرخی، خهیمس زاده یقن

 نسحم زاده یقت

، 1۹(1) شدان قاف

 ۵۹یاپیپ

 هدر س ر آنر بوثم لوامع یرخو ب وابخ الالتتخا زانیم یررسب  .1۵

 ارداریب دوم هاهم

، امهال یای، رضهترشف دیهج

 دیمح یانقرا، حزه دمقم ودیبهب

 1۲(۶) شایپ

، هومصعم واهرخی، خدیه اریکم انوانوجن سفن زتر عب وغلب دوران تداشهب وزشر آمیاثت  .1۶

 ینیسال، حیل یانامس یانسین

 هاطمافآغ

( ۳) اریترسپ شژوهپ

 4۷یاپی،پ۸

 هرفدر ح Oppression ریذیپ طهل/س ریگ طهلس دهدیپ  .1۷

 آن تریدیم یگونگو چ اریترسپ

د نموشا، هدرضمحم دیمحم ندی

 رویی، پیلدعمحم یراغ، چاسبع

 دیمح

، 1۲(۲) انتارسمیب

 4۵لسلسم

، انومه ریهوچن، مسیآل انیاچخ یفیک هعطالم کر :یییغت تریدیرار مقتر اسر بوثم لوامع  .1۸

 رزادهب، اکوشرنهم ادیازارگپ

 ارضیلع انباغب

 ۸(۲۹) اریترسپ شژوهپ

، هاطمف ینومف واینوشخ انوانوجدر ن یاستساک رصق رفصا مب هالسم لح ارتهاط مبارت  .1۹

، نریسن یانبه، بهمیعن یاطمدفیس

 هاطمف ینیسح

 1(1) اریترسپ روان

 انویجشدر دان آوری ابا تب دهش درک رستاس یگتسبمه یررسب  .۲۰

 اریترسپ یاسنارشک

 یاطمدفی، سهرزانف لضورافپ

 یانق، حوشرنهو ملاننای ،همیعن

 دیمح

 1۹(1) اتیح

 تمشاز، حنهم یدایهشدالیس زلنم میقو م داننمالس رایس میقم داننمالس وینعم تالمس  .۲1

 یانق، حهمیعن یاطمدفیاز، سنهش

 دارداد نهد، میمح

 اریترسپ هریشن

 رانای

(۸1)۲۶ 

 ارمها چت اول الس انویجشدر دان تیالقخ ارتهم هسایقم  .۲۲

 اریترسپ یاسنارشک

 یاطمدفی، سبنزی ادیرآبیشم

 یانق، حیلیژاد لن مری، بهمیعن

 نیهوز مزن یزداند، ییمح

 ۸(۲۸) اریترسپ شژوهپ

 اریک ایطاهخ دادن زارشا گب ارانترسپ تیاطعاط قبارت یررسب  .۲۳

 انآن

 هولمح یردان، میلیژاد لن مریب

، همیعن یاطمدفی، سانرجم

 ردادهم یاثغتسم

 ۵(۲) ارک طب

از  رطانس هب انالیتبدر م توینعر مب ینتبم ینیکست تبراقم  .۲4

 یفیک هعطال:م ارانترسپ اهدگدی

ژاد ن مری، بانرجم هولمح یردانم

، همیعن یاطمدفی، سیلیل

 کامم یباسمطه

 ۵(1۷) یکزشپ خاریت

در  تیاطعق ارتها مب هالسم لح یایواناز ت درک یگتسبمه یررسب  .۲۵

 اریترسپ انویجشدان

 ادیرآبیش، مهمیعن یاطمدفیس

 یانق، حیلیژاد لن مری، ببنزی

 دیمح

 1۹(۳) اتیح

 یمساد جعود اببهبر ب یششک یورزش ایه نریمر تیاثت یررسب  .۲۶

 سروزیلکاس لپیتولم هال بتبم ارانمیب یدگزن تیفیک

 زاده ریکسا، عبریا فبزی رییصن

 ندیورالن دیمح، مهیالع

 ۲1(1۰۹) ورشدان



 ک؛ یانماز زای سپ یردگسافاز  رییگشیدر پ یوزشآم هامرنر بیاثت  .۲۷

 یربجت همین یایارآزمک

 انیل، گورهصنم شنم دییشمج

، هاطمافآغ ینیساز، حنهش یرانهت

 یونه، لسرگن زاده یلع سمش

 روزانف

 1۲(۶) شایپ

 هعراجم اندر زن یدگاعاز ق لبق درمنس دتر شب ومزیینر میاثت  .۲۸

 انهفاص یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم - یتداشهز براکم هب دهننک

، نیسح یالل، جامهال یمیراهاب

 ورهصنم شنم دییشمج

 ۳(1) لمکم طب

 تیالعف هب تبساردار نب انزن ایاورهر بب یسنج وزشر آمیاثت  .۲۹

 ارداریب در دوران یسنج

 میقر، محس وزادهان، بهدیه یاضری

 الیل ینی، اماسبع یگیب

 1۲(4) شایپ

در  یتالمسا ط ببرتم یدگزن تیفیو ک وابخ تیفیاط کبارت  .۳۰

 یبلق نزمم یایارسن هال بتبم ارانمیب

ور پ کیدا، نرداد نها، منیم رادیم

 یفرید، شیمح یانق، حریغص

 ادرشف

 ۸(۲۹) اریترسپ شژوهپ

 ایارهتر رفب یتداشهاد بقتاع دلم اینبر مب وزشر آمیاثت یررسب  .۳1

 اندر زن ادراری تونفاز ع دهننک رییگشیپ

ور پ کی، نهترشف یرانطه ریواهج

 ریغص

 ایه تبراقم

در  هرانیگشیپ

 یایامو م اریترسپ

(1)۳ 

ر ب ینتبم ی:طراح ژهوی ایه تبراقم اریترسدر پ طییحم شایپ  .۳۲

 دواهش

 دهی*، سریهش دویهم ملسد میس

،  یوئکاس تدوسقح هاطمف

 دیمحم ندیورالن

 اریترسپ هریشن

 روقو ع بلق

(4)۲ 

در  ریتسب ارسن وزادانن رییگ ر وزنب ای هذیغر تیغ دنیکر میاثت  .۳۳

 وزادانن ژهوی ایه تبراقم شخب

 یادقرا، صزه یای، رجمریاورز مشک

، ابجتسدمیس ویا، رضمه

 یلع ظریتنم
 

 1۲(۲) شایپ

 ایه ارتهر مور بحم هدرسم ورزی راتج هامرنب یشخرباث تاخنش  .۳4

 یانترسیدب وزانآم شدان یتایمود حو خ رییگ میمصودتخ

ا، رض ودیعس، میلیل یعیرب

، یلرعفص یلیاعمر، اسفعج یدسقم

 رفاش میک، حدونریف رییخ

 اداتسال

 وملع اهگشدان هلجم

 ردرکهش یکزشپ

(1)1۵ 

 ادرانم ایازهیاز ن ارسن وزادانن ادرانو م ارانترسپ درک هسایقم  .۳۵

 وزادانن ژهوی ایه تبراقم شخدر ب

را، زه دیمرا، احزه دهیس یماع

 دیمح یانق، حهبطی یانحری

 1۹(۲) اتیح

 لپیتولم هال بتبم انزن وابخ تیفیر کب اریشف ر طبیاثت یررسب  .۳۶

 سروزیلکاس

، هیرضم یانحب، سدهریف یانتاسب

ا، رض دهارنگال، نیهس یانخ یسمش

 دیمح یانقحا، درضمحا مرنب

 یاپی، پ۳(۳) لمکم طب

۹ 

 انودکک ندیوال یدگزن تیفیر کب هلابقم ایه ارتهم وزشر آمیاثت  .۳۷

 یموسل هال بتبم

 یاطمدفی، سهقدیص ریجنخ

 دیمح یانق، حهیمس یرج، بهمیعن

 1۹(4) اتیح

رد کلما عب یانازمس گنرهاز ف ارانترسپ درک یگتسبمه یررسب  .۳۸

 اهگشدان بختنم ایه انتارسمیدر ب ارانمیب ینمای هنیدر زم انآن

 لابب یکزشپ وملع

، نیسور حرپفع، جزتع اللرجفعج

 دیمح یانقد، حیاهن ریین انقده

 1۹(۳) اتیح

 آن ردیکلمع الالتتر اخا به تاز دس تبراقم وزشر آمیاثت یررسب  .۳۹

 انتارسمیدر ب ریتسب تدس یگتوخس هال بتبم ارانمیا در به

 رانهر تهش ریطهد میهش

 دثحرا، مزه ظرینم اداتس

 ریهژاد من زرگ، بهاطمف یلیاردب

 دهکشدان هلجم

 یایامو م اریترسپ

 هیاروم

(1۲)11 

 یالعت طرح ریجرمیو غ ریجم ایهانتارسمیب یانازمو سج هسایقم  .4۰

 ارانترسپ اهدگاز دی انازمس

 یعی، رفورهصنم یانراهف یلقاش

، مریم یده هوجن دزادهمح، مروغف

 تریدیم هامنلصف

 اریترسپ

(۲)۲ 



 راصن یرانهب

 ک:ی اریترسپ اندرسم یملعم یگتسایش بسر در کوثم لوامع  .41

 یفیک هعطالم

 یعی، رفورهصنم یانراهف یلقاش

 ترمح یماسق زادهام، امروغف

 اداتس

 یرانای هلجم

 وملدر ع وزشآم

 یکزشپ

(۹)1۳ 

ا ین یاسب، عهومصعم واهرخیخ یدگاعاز ق شیپ یقلخ مالیر عب ورانرفر پیاثت  .4۲

 ینیس، حهترشف دیه، جریبک

 مریم ینس، حهاطمافآغ

 دهکشدان هلجم

 یایامم اریترسپ

 هیاروم

(۳)11 

 ینیالب ایه تبراقدر م ارانمیب هب تالمس وزشآم ردنک هنادیهن  .4۳

 یژوهپ داماق ک:ی

، هرزانف یایآق ل، گدهریف یانتاسب

 ورهصنم یانراهف یلقاش

 وملع هامناهم

 اهشانرمک یکزشپ

(۲)1۷ ،

 ۶۳یاپیپ

 ژهوی ایه شخب ارانترسار در پمیب ودیبهب هد بیام ومهفم لیلحت  .44

 ینیالب ایه تبراقدر م ارانمیب هب تالمس وزشد آمریبیه ویگ:ال

 یژوهپ داماق ک:ی

، روغف یعی، رفنریسن یایرض

ر بج، رنانرجم هولمح یردانم

 ادیه

 ۲(۲) انتسابت

، ندیورالن دیمح، میبتجراد م ومرییدلا ب ویری یبلق پمو پ ونخ ونوزیفسراناط تبارت  .4۵

 دیمح یانقاز، حنهم یدایهشدالیس

 اهگشدان هامنلصف

 یکزشپ وملع

 رار(زوار )اسبس

(۵)۲۰ 

ر هش یکزشپ وملع ایه اهگشدان انویجشواد در دانم رفصم وعیش  .4۶

 رانهت

 ریهوالاد,برهف انیطارم

 یلع ریگسد,عیمح روییر,پفعج

 ۷(۲۸) یژوهاد پیتاع

در  یذایغ ماز رژی تیعبت زانیر مب هذیغت وزشر آمیاثت یررسب  .4۷

 زییالر دییغ هیلک نزمم ارانمیب

، رها زهتکایارسا، پسهم انبعورشپ

 دیمح رویید، پمحژاد من المغ

 یاپی، پ۲(4) اریترسپ وزشآم

۶ 

د ونیپ یراحج لمد عدیانک ارانمیب طرابر اضا بتمه وزشر آمیاثت  .4۸

 ینیالب یایارآزمک هعطالم کر، یرونک روقع

، یلدعمحم یراغ، چوهکش یعور

را، تیم یب، طالهمیعن یاطمدفیس

 یسم، شیلع یانقر، دهاصن یرانحب

 *یضرتم زاده

 یاپی، پ۲(۳) اریترسپ وزشآم

۵ 

 ای روده یومتاس دارای ارانمیدر ب اد آنعو اب دیارآمودکخ  .4۹

 

 

 
 

 زیروی، پالدن حاص، نروغف یعیرف

 رورس

 اریترسپ هریشن

 رانای

(۸۳)۲۶ 

د دیج انگتوخآم شاز دان یاعمتاج تایمح ومهفم لیلحت  .۵۰

 دریبیه ار :روشط کیحدر م اریترسپ

 زاوهه ادیج، سروغف یعیرف

،  همیعن یاطمدفی، س هوببحم

 هوببحم یایرض

 اریترسپ هریشن

 رانای

(۸۶)۲۶ 

 هیاشح، در هتواساخ:ورود ن اریترسپ انویجشدر دان انزم تریدیم  .۵1

 یلیصحت فوظای رار دادنق

 دهیس یویک، اسهبطی یرزاییم

 یلع ، راوریروغف یعی، رفهاطمف

 اریترسپ هریشن

 رانای

(۸۶)۲۶ 

 یراحج ارانمیدر ب لمع لحردرد ما بپ یابازتاژ باسر میاثت یررسب  .۵۲

 ژهوی تبراقم ایه شخدر ب ریتسب هنیس هسفو ق مکش

*، روزیهب رهیا، نهیلدعمحم هژال

 رانهم اسب، ع رویید پیمح

 اریترسپ هریشن

 روقو ع بلق

(۲)۲ 

 دانمخت درمنس هال بتبم اندر زن دنب هب ذاریگ ارزش ایه هفولم  .۵۳

 کیتسیک یلپ

 یادق، صریبک انیال، ولیل ینیام

 یلع ظریتنا، ممر ههش اول

 وملع اهگشدان هلجم

 درانازنم یکزشپ

و  تسیب دوره

 ژهوی ومس

 ۲ هامن



 سروزیلکاس لپیتولم هال بتبم انزن یدگزن تیفیا کط ببرتم لوامع  .۵4

 1۳۸۹ -رانه، ترانای اس ام نمجان هب نیعراجدر م

 تفع یویخ یاترقر، موثک ادریق

 الیل ینی، اماداتسال

 یملع هامناهم

 اهگشدان یشژوهپ

 یکزشپ وملع

 اهشانرمک

(۹)1۷ 

 وسوپل هال بتبر میال و غتبم اندر زن یگانخ تونشخ هسایقم  .۵۵

 کیمتسیس ویاتمتاری

 ودیبه، بهمیهو فالال، بیل ینیام

 اسبع رانهرا، مزه دمقم

 ایهتبراقم هلجم

 ینیالب

(1)1 

 لداخ احقاز ل سپ ارداریب ادریم ایدهامیپ ای هسایقم یررسب  .۵۶

 هعراجم هلامح تسخن اندر زن ودیخودبخ ارداریو ب یاهگشایآزم

 1۳۹1 -رانهر تهش یانو درم یوزشز آمراکم هب دهننک

 دییشمرا، جزه یائفال، صیل ینیام

 الیل یانامس یانسیز، نیگان روح

 دهکشدان هامناهم

 یایامو م اریترسپ

 هیاروم

(۹)11 

، دیه اریک، مهومصعم واهرخیخ وانوجن رانتدر دخ سفن زتو ع طراباط اضبارت  .۵۷

ا آغ ینیسال، حیل یانامس یانسین

 هاطمف

 اریترسپ هریشن

 رانای

(۸۳)۲۶ 

 یقلخ مالئع دتر شب ورانرفو پ ۳ا گام راتاث ایهسایقم هعطالم  .۵۸

 یدگاعاز ق شیپ درمنس

 واهرخی، خریبا کین یاسبع

 ینیسح، هترشف دیه، جهومصعم

 هاطمافآغ

 یملع هامنلصف

 طب یشژوهپ

 لمکم

(۳)۳ 

 انمزای العاز فف طرابر اضرز ب لگ سانا اسب یاندرم هحر راییاثت  .۵۹

 زا تسخن انزن

 یول شایت، سهومصعم واهرخیخ

ال، یل یانامس یانسی، نهمیسورنپ

 دیمح یانقح

 دهکشدان هلجم

 یایامم اریترسپ

 وملع اهگشدان

 هیاروم یکزشپ

(۶)11 

ا ( بPreceptor) یربم ارانیتدس ینیالب یادگاط آمبارت یررسب  .۶۰

 ینیالو ب یلمع وزشآماز  اریترسپ انویجشدان دینم تایرض

ا، ارسا پتک، یزتع اللرجفعج

، تادخدری ریرور رودسسم

 ادیدرآبیح یایاب، بهاطمف ینیسح

 یت، دشهومصعزاد مانمر، ایباک

 مریک یتم، ه بر رجتالنک

 یملع هلجم

 اهگشدان یشژوهپ

 المای یکزشپ وملع

((۵)۲1 

ا ط ببرتم لوامو ع یموسل هال بتبم انودکک ندیوال یدگزن تیفیک  .۶1

 آن

 تدوسق، حهقدیص ریجنخ

 انیقح، اسهاطمف دهیس یویکاس

 دیمح یانق، حظماع هدرچ

 اریترسپ هریشن

 رانای

(۸۲)۲۶ 

 ایه تبراقم اریترسد پارش یاسنارشک انویجشرد دانکلمع یابارزی  .۶۲

ا ب ویری یبلاء قید احنرایف هوط بربم ایه ارتهم هنیدر زم ژهوی

 یکآس وناز آزم ادهفتاس

 رویی*، پهومصعمور پ یانمای

 دیمح

 اریترسپ هریشن

 روقو ع بلق

(4)۲ 

د، یمح رویی*، پرهیا ندان سیرئ راندر ای بلد قونیپ اندگننک تافدر دری توینعم هربجت  .۶۳

 دارداد نهم

 اریترسپ هریشن

 روقو ع بلق

(۳)۲ 

 ایه اریمیر بتسدر ب اریترسپ تبراقم تیفیک ومهفم لیلحت  .۶4

 دریبیه دلم اسر اس، بیبلق نزمم

از، نرحف دیمحد، ممحم یالمغ

 داحر ماقد بیود، سعسم یالحف

 یعی، رفهال لضف دیم، احاداتس

 ادرضیمح هکانخ ،روغف

 دهکشدان هامناهم

 یایامو م اریترسپ

 هیاروم

(۳)11 

، یلیژاد لن تما، رحروی یرابض ارداریب تابدی هال بتبم اندر زن تالمس رلتنک عبنم  .۶۵

 دهریف یانتاسب

 دهکشدان هامناهم

 یایامو م اریترسپ

 هیاروم

(1)11 



ژاد ن مری، ب انرجم هولمح یردانم واتحم لیلح:ت رطاناز درد در س ینیکست تبراقم  .۶۶

، همیعن یاطمدفی*، سیلیل

 کامم یباسمطه

و  یوشهیب هامنلصف

 درد

(1)4 

طر خ رضعدر م وزادانن یانتارسمیب درون القتان تیعوض یررسب  .۶۷

 وزادانن ژهوی تبراقم ایه شخدر ب ریتسب

ر، وثک اریص*، انیلیژاد لن مریب

 دیمح یانق، حنرویور پرپتت

 اریترسپ هامنلصف

 ژهوی تبراقم

 ۲۰ارهمش

، هاطمف ریاک، شنیمیس یاونعت یگسائی یمسج مالئع دتر شز برمدر قبش لمکر میاثت  .۶۸

 ریگ هوشد، گیمح یانقح

 هعوست هلجم

در  شژوهپ

 یایامو م اریترسپ

 ۲4ارهمش

و  تالمس هلجم هومصعم واهرخیخ نگل فک الالتتاز اخ یرخر بب هنریاژ پاسر میاثت  .۶۹

 دهکشدان تبراقم

 یایامو م اریترسپ

 لیاردب

(۲-1)1۵ 

 


