
 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

1  ۶۵۷ 

 در انزن تداشهب تایرع رب تداشهب وزشآم ریاثت یررسب

 و دادیانک ا،ونومکریت ایهتونفع از رییگشیپ دوم و اول طحس

 تداشهب زراکم هب دهننک هعراجم انزن در النواژی سرپه

 اسف انترسهش

هاطمف ور،پ دری اندیونال ادییل   ۱۷۳۱ فاطمه دباغی 

2  ۶۰۷ 

 و ادرم یاطاق مه رایاج نمض یردهیش وزشرآمیاثت یررسب

 تسخن در ،وزادین دوران در یردهیش داومت زانیم در وزاد،ن

 هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی هب دهننک هعراجم انزای

 رانهت یکزشپ وملع اهگشدان

اداتسال هقدیص ،انیطواف اندیوناالدییل  انروشفلین  یلدعمحم   ۱۷۳۱ 

3  ۶1۷ 
 هلامح تسخن در ارداریب از لاصح جایتن هسایقم و یررسب

 یوزشآم انتارسمیب هب دهننک هعراجم فلتخم نینس ایه

 انرمرکهش

ریهم ،نهک  
 دیب کشم اجت کلم

یقیقح  
روان نروش الهش  ۱۷۳۷ 

4  ۶1۶ 
 شدان در یدگاعق از شیپ درمنس دتش و وعیش یررسب

 انرمرکهش ایهانترسیدب رآخ الس وزانآم
الژی ،دیماح طانلس وررپفعج دیشهم  انیاناشک مریم   ۱۷۳۷ 

۵  ۶1۸ 
 از سپ هتفه ۶ ات ادررمیش تایفک دمع رب روثم لوامع یررسب

 هب هتسواب اندرم و تداشهب زراکم هب نیعراجم در انمزای

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان

وشهم ،وریجک شدان  
 دیب کشم اجت کلم

یقیقح  
دیمحم دهنشرخ  ۱۷۳۱ 

۷  ۶23 
 وزن و ارداریب دوران در ادرم وزن هافاض انیم اطبارت یررسب

 اهگشزای هب دهننک هعراجم اردارب انزن در دولت امگندره وزادن

 ۱۷۳۱،دانزاه رهش

ایانم راد، انیاسبع یدواچ دساق   ۱۷۳۷ فاطمه مهری 

۶  ۶2۵ 
 ادهآم اب اطبارت در لاغش ایاهامم ردکلمع زانیم یررسب

 یتداشهزبراکم در یردهیش تهج هلامح تسخن انزن ردنک

 یکزشپ وزشآم و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب یاندرم

الهش ،ینیسالحم اغبص  
 دیب کشم اجت کلم

یقیقح  
ریهم دهنرخف  ۱۷۳۷ 

۶  ۶32 
 آن اطبارت و ادریم شقن هب تبسن اردارب انزن رشگن یررسب

 زراکم هب نیعراجم در راغفتاس و وعهت انزم دتم و روزب اب

 اریرسهش یاندرم - یتداشهب

ریغص ،یانخ این یمیرح هومصعم  داود اگال   ۱۷۳۷ 

۸  ۶3۶ 
 رزی انزن در ارداریب از رییوگلج ایهروش وعن و زانیم یررسب

 رهش یکزشپ وملع ایهاهگاندرم هب دهننک هعراجم الس ۱۲
رهزه ،انخیش انوریپاهش سیگرنف  انیاناشک مریم   ۱۷۳۷ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

 رانهت

1۰  ۶41 
 تسخن انزن در وارضع ادجدرای نیوست یساک ریاثت یررسب

 وملع اهگشدان ایهانتارسمیب از یکی هب دهننک هعراجم زای

 رانهت ،رانای یکزشپ

الیهس ،تابث دمقم وررپفعج دیشهم  میدوئپ نرویپ   ۱۷۳۷ 

11  ۶42 
 ادیصتاق ،یاعمتاج ،یوادگانخ ،ردیف اتصخشم یررسب

 اهگشزای هب دهننک هعراجم ورمفیداتیه ولم هب التبم ارانمیب

 ترش رهش ادرانم تایمح

هیرضم ،یبراه یاغدب هاطمف  ادیروآبه هقیفش   ۱۷۳۷ 

12  ۶44 
 در یسپالماک - یسپالماک رهپ دهننک دعتسم لوامع یررسب

 انتاس یتدول ایهانتارسمیب هب دهننک هعراجم انالیتبم

 انزگرمه

هاطمف ،هواجخ لگ ادییل ،اندیونال  انیاناشک مریم   ۱۷۳۷ 

13  ۶4۵ 

 نزاریس از دعب النواژی انمزای از یاشن زودرس وارضع یررسب

 اتصخشم از یرخب اب وارضع نای اطبارت و اندرم در یلبق

 هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی هب نیعراجم در ،انآن اروریب

 هتذشگ الس ده در دهشم یکزشپ وملع اهگشدان

هاطمف ،ریریح اتیب انوریپاهش سیگرنف  انیاناشک مریم   ۱۷۳۱ 

14  ۶۵1 
 هذیغت هب تبسن ازدواج الح در رانتدخ رشگن یررسب

 یاندرم یتداشهب زراکم هب نیعراجم در ادرم ریش اب واررخیش

 ۱۷۳۱الس ،رانهت رهش

اتادسرالخف د،زاه یایدآقیس ردف انوریشحلس هیآس  انروشفلین یلدعمحم   ۱۷۳۷ 

1۵  ۶۵2 
 در هتواساخن ینتسآب وعوق رب یردهیش ویگال ریاثت یررسب

 ترش انترسهش یاندرم یتداشهب زرکم هب نیعراجم

 ۱۷۳۱الس

ورافص د،نسدژپ یاغدب هاطمف  انروشفلین یلدعمحم   ۱۷۳۷ 

1۷  ۶۵۸ 
 دوب از انزن در وارضع ادجای در مرح هلق ارشف ریاثت یررسب

 از یکی در صیرخت انزم ات انمزای اطاق هب ورود

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب

دهریف ،یائارسپ دیارنی فجن رماک  دیبکشم اجت کلم   ۱۷۳۷ 

1۶  ۶۷3 
 ایه ردهپ زودرس یارگپ در یگلامح از لاصح جایتن یررسب

 واز،اه رهش ینیمخ امام انتارسمیب هب  نیعراجم در ینینج

 ۱۷۳۱الس

راتیم ،ادیآب فجن ندیت ردف انوریشحلس هیآس  دیوحم یلع   ۱۷۳۷ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

1۶  ۶۷۵ 
 ایهتبراقم وردم در یائامم انویجشدان یاهآگ زانیم یررسب

 اریمیب هب التبم انزن انمزای از سپ و نیح ارداریب دوران

 یائامم و اریترسپ ایه دهکشدان در دزای

هترشف ،دیهج  
 اللج وکلمال سمش

شنم  
میدوئپ نرویپ  ۱۷۳۷ 

1۸  ۶۶۵ 

 قزریت و افن دنب از تفج ونخ هیلخت ریاثت ای هسایقم یررسب

 ،انمزای ومس هلرحم طول رب یافن دوری لداخ نیوست یساک

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیازب یکدری

 ۱۷۳۷الدرس

امیس ور،ظرپن انوریپاهش سیگرنف  انشدرخ ریگانهج   ۱۷۳۷ 

2۰  ۶۶۷ 

 خن اب یوماتزی یاپ میرمت از لاصح جایتن هسایقم و یررسب

( کیتتنس) لریدواکیراپ خن و( کوژیولیب) کیرومک وتگ اتک

 وملع اهگشدان ایهانتارسمیب از یکی هب دهننک هعراجم انزن در

 ۱۷۳۷الس ،رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ

اتآزی ،وروزین انوریپاهش سیگرنف  زادهدیهم لضفوالاب   ۱۷۳۷ 

21  ۶۶۶  
 وزادانن ارگآپ رهمن و یانمزای لراحم طول نیب اطبارت یررسب

 امام انتارسمیب اهگشزای هب دهننک هعراجم زا تسخن انزن

 اریس ینیمخ

هاطمف ،رییام رییصن وررپفعج دیشهم  انیاناشک مریم   ۱۷۳۷ 

22  ۶۶۸ 
 دارای هک یادرانم انمزای و ارداریب - ردیف اتصخشم یررسب

 رهش) یشخبوانت زراکم در دنتسه ینذه دهانم بقع ودکک

 ( ۳۷-۱۷۳۱رانهت

رهزه ،یضیف  
 اجح اداتسال ارختاف

یاظمک  
 ۱۷۳۱ حسین عاملی

23  ۶۸1 
 کیتژن زراکم هب اورهشم تهج نیزوج هعراجم لدالئ یررسب

 ۱۷۳۷الس در رانهت رهش
رهطاه ،ینیسرحیام ژادن ینروش تدخ نیهم  ریظهم ندیاالیض   ۱۷۳۱ 

24  ۶۸4 

 لوسترک ،لوستسیس شداییپ در دهننک دعتسم لوامع یررسب

 انزن ایهاهگاندرم هب دهننک هعراجم انزن در مرح یادگتاف و

 ،رانهت رهش در رانای یکزشپ وملع  ایهانتارسمیب

 ۱۷۳۱الدرس

مگیب ترافش ،یاهارشتخم اه یمیرح همیهف  میدوئپ نرویپ   ۱۷۳۷ 

2۵  ۶۸۶ 
 از رییگشیپ ایهروش از ادهفتاس دمع و ادهفتاس لدالی یررسب

-۱۷۳۱الدرس رانهت ربغ هطقنم ایاهتروس انزن در اروریب

۳۷ 

وشهم ،یرمهج نروش روشکین ادآوری ورهصنم  انریباک ولرسدالبع   ۱۷۳۷ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

2۷  ۶۸۸ 

 نتسب بداوطل انزن رشگن و یاهآگ زانیم هسایقم و یررسب

 ایهروش رایس از دهننک ادهفتاس انزن و مرح ایه هولل

 در انزن ازیس میقع لمع وردم در ارداریب از رییگشیپ

 دهشم رهش یاندرم یتداشهب زراکم نیعراجم

ونایتک راد، رادرانب  
 اجح اداتسال ارختاف

یاظمک  
ریهم دهنرخف  ۱۷۳۷ 

2۶  ۸۰۸ 

 تافدری یائامم ایهتبراقم از ادرانم تایرض زانیم یررسب

 ایهانتارسمیب انمزای و درد اقات در ریتسب طول در دهش

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب یوزشآم

 ۱۷۳۷الس رانهرتهش

رارهش ،اریثن انج دیمحم دهنشرخ  انشدرخ ریگانهج   ۱۷۳۱ 

2۶  ۸14 
 فلتخم ایهالس در یائامم انویجشدان رشگن هسایقم و یررسب

 یکزشپ وملع ایهاهگشدان در یائامم هرفح هب تبسن یلیصحت

 ۱۷۳۷الس ،رانهت رهش

رازه ،یذوق یقت اندیوناالدییل  وجلابق ژهینم   ۱۷۳۱ 

2۸  ۸1۵ 
 اهشانرمک رهش در یطوالن یگلامح اب انزن اتصخشم یررسب

 ۱۷۳۷الس
وشهم ،شنم یولدزف یرآبکش هابرب  زاده ینروغ دیاهن   ۱۷۳۷ 

3۰  ۸1۷ 

 در ودخ هب ادرم ادمتاع و طراباض زانیم ای هسایقم یررسب

 هلامح تسخن انزن در السکی رزی ودکک از تبراقم وردم

 هب هتسواب ایهاهگاندرم هب دهننک هعراجم وانج و وانوجن

 یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان

اادین ،یالسک روشکین ادآوری ورهصنم  ویطفصم دیمح   ۱۷۳۱ 

31  ۸1۶ 
 یردگساف زانیم و یلغش یدگینت زانیم نیب اطبارت یررسب

 وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان در لاغش ایاهامم

 ۱۷۳۷الس رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم و تداشهب

ابریف ،تعریش یمریک دیاهآن  یفواص هملسال ام   ۱۷۳۱ 

32  ۸22 

 رب ادرانم هب وزن مک وزادانن هذیغت وزشآم ریاثت یررسب

 در وزادین دوران طول در انآن وزادانن وزن هافاض

 اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 ۱۷۳۷الس ،رانای یاندرم یتداشهب

انژگم ،یرانهت ریظاهم ردف انوریشحلس هیآس  یفواص هملسال ام   ۱۷۳۱ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

33  ۸2۵ 

 از رییوگلج ایهروش از ادهفتاس وهحن و وعن هسایقم و یررسب

 زرکم هب دهننک هعراجم یایتروس و ریهش انزن در اروریب

 یایتروس تداشهب ایه هانخ و ریهش یاندرم یتداشهب

 ۱۷۳۷الس در دجننس انترسهش

ابریف ار،کتاب یدواچ دساق  انیاناشک مریم   ۱۷۳۱ 

34  ۸2۶ 
 و دق ،وزن اب آن اطبارت و یدگاعق روعش نس یررسب

 در لیاردب رهش دارسم وزانآم شدان یکزییف ایهتیالعف

 ۱۷۳۷الس

روزهیف ر،ینم دزادهاس وادیج هاطمف  یرآبکش هابرب   ۱۷۳۱ 

3۵  ۸2۶ 
 هب نیعراجم در دیعب ارداریب امجرانس رب طقس ریاثت یررسب

 و یتداشهب اتدموخ یکزشپ وملع ایهانتارسمیب انمزای اطاق

 رانای یاندرم

الیل ،کاتم ژادن اظمک یاغدب هاطمف  انشدرخ ریگانهج   ۱۷۳۱ 

3۷  ۸2۸ 

 انمزای رب ارداریب دوران طرزایخ لوامع ریاثت یررسب

 هتسواب ایه انتارسمیب هب دهننک هعراجم ادراندرم ،زودرس

 رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب

 ۱۷۳۷الس

وایش دار،اسپ زادهیلع یفریرشباک رهطاه  انیاناشک مریم   ۱۷۳۱ 

3۶  ۸3۰ 
 در دوم درزنف دولت از دعب اول درزنف ارترف راتییغت یررسب

 هراغم رهش یاندرم یتداشهب زراکم هب نیعراجم
هانتف ،یمریک یدواچ دساق  ژادن ینروش تدخ نیهم   ۱۷۳۱ 

3۶  ۸3۷ 

 از دهننک ادهفتاس انزن در یدگاعق راتییغت ای هسایقم یررسب

 ایه رصق رفصم و یمرح ایه هولل نتسب روش دو

 تداشهب ایه هانخ هب نیعراجدرم اروریب از رییگشیپ

 ۱۷۳۷الس در زریبت جنماسب شخب یایتروس

ابریف ،یونامه  
 اللج وکلمال سمش

شنم  
انشدرخ ریگانهج  ۱۷۳۱ 

3۸  ۸3۶ 

 ای و یومتوازک روش ابختان در ردانم لدالی هسایقم و یررسب

 روش واننع هب انشرانسمه طوست یومتکوبت ابختان

 هب دهننک هعراجم نیزوج در اروریب از رییگشیپ

 رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 ۱۷۳۱الس ،رانهت

رارهش ،ویفص اه یمیرح همیهف  یروانای رامهب   ۱۷۳۱ 

4۰  ۸3۶ 
 انمزای و درد ایه اقات لاغش ایاهامم تایرض زانیم یررسب

 در انآن اتصخشم اب آن اطبارت و یلغش فلتخم لوامع از
هومصعم ژاد،ن ریاکش یخایشم دهریف  دیبکشم اجت کلم   ۱۷۳۱ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

 وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب ایه انتارسمیب

 ۱۷۳۷الس ،رانهرتهش یکزشپ

41  ۸3۸ 
 اب هذیغت داومت هک ای هاهم ۱۱ انودکک لامکت و درش یررسب

 اندرم و تداشهب زراکم هب نیعراجم در دان هتداش ادرم ریش

 ۳۱-۱۷۳۷الس ،رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

هلعش ،یرآبکش ریهم دهنرخف  یدواچ دساق   ۱۷۳۱ 

42  ۸4۶ 
 و اارهترسپ در ریگالربغ یرافوگامم امجان دمع لدالئ یررسب

 ایهانترسهش یاندرم یتداشهب زراکم در لاغش ایاهامم

 ۱۷۳۱الس درانازنم انتاس بختنم

هانساف ،ارییتخب یانخیالع مریم  دیارنی فجن رماک   ۱۷۳۱ 

43  ۸4۸ 

 در لاغش ایاهامم لمع هب یادگآم و رشگن ،یاهآگ یررسب

 ،یتداشهب زراکم و اه انتارسمیب در ر،گن هعامج یایامم وردم

 ،رانهت رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب یاندرم

 ۱۷۳۱الس

الهش ،ریبنق  
 اجح اداتسال ارختاف

یاظمک  
ریهم دهنرخف  ۱۷۳۱ 

44  ۸۵4 

 ادیصتاق - یاعمتاج و یوادگانخ - ردیف اتصخشم یررسب

 هسایقم و یمرح ایه هولل نتسب روش از دهننک ادهفتاس انزن

 انترسهش انمیشپ ریغ و انمیشپ انزن در اتصخشم نای

 ۱۷۳۱،لآم

راجه ا،اشپ ژادن ینروش تدخ نیهم  یمریک دیاهآن   ۱۷۳۱ 

4۵  ۸۵۵ 
 ایوپن انودکک یمسج درش ایه صاخش هسایقم و یررسب

 ۱۷۳۱الس اد،آب رمخ ایاهتروس و رهش ناکس
انژگم ،ودیعسم ورپکین ریغص   

 یاجح اداتسال ارختاف

یاظمک  
۱۷۳۱ 

4۷  ۸۵۶ 
 اب ازدواج از لبق یوزشآم ایهالسک در ترکش اطبارت یررسب

 در یگلامح نیاول وعوق انزم و ارداریب از رییگشیپ یگونگچ

 ۱۷۳۱اناشک انترسهش الس ۱۲ رزی ایهمانخ

هرزانف ،ریابص یرنم یاسبع هاطمف  ورپکین ریغص   ۱۷۳۱ 

4۶  ۸۷۰ 
 و یوماتزی یاپ در هنریپ مزخ ودبهب ای هسایقم یررسب

 هب دهننک هعراجم زای تسخن ریغ انزن در هنریپ ایهیارگپ

 ۱۷۳۱الس واز،اه رازی انتارسمیب

نرویپ ،دیابع ویوسم اداتسال هحیلم  دیبکشم اجت کلم   ۱۷۳۱ 

4۶  ۸۷1 
 یاندرم - یتداشهب زراکم در ریماس اپپ هیهت وهحن یابیارزش

 یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

 ۱۷۳۱الس رانهت رهش در رانای

هومصعم ،یانشک دیارنی فجن رماک  دیبکشم اجت کلم   ۱۷۳۱ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

4۸  ۸۷2 
 اءقال از لاصح جایتن رب ینینج ایه ردهپ پریتاس ریاثت یررسب

 ۱۷۳۱الس ،نابکنت یائرج دیهش انتارسمیب در انمزای
رهزه ،زادیهب انوریپاهش سیگرنف  میدوئپ نرویپ   ۱۷۳۱ 

۵۰  ۸۷3 
 وزادن وزن اب انمزای دوم و اول هلرحم طول نیب اطبارت یررسب

 دیهش انتارسمیدرب زا تسخن انزن در دولت امگنه در

 ۱۷۳۱الس ،رانهت ادیرآبباک

هاطمف ،ژدهم  
 اللج وکلمال سمش

شنم  
وررپفعج دیشهم  ۱۷۳۱ 

۵1  ۸۷4 
 و یردهیش داومت رب انمزای از دعب زلنم دازدیب ریاثت یررسب

 ۳۱-۱۷۳۱الس ،انرمک انترسهش در واررخیش رییگ وزن
رساف رود،ف راجت ورین مریم  یاغدب هاطمف   ۱۷۳۱ 

۵2  ۸۷۵ 

 هتواساخن ارداریب اب انزن یردگساف زانیم ای هسایقم یررسب

 هب هتسواب یاندرم - یوزشآم زراکم هب نیعراجم در هتواسخ و

 ،رانای یاندرم - یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان

 ۱۷۳۱الس

مریم ،یرزائیم یدواچ دساق  ژادن ینروش تدخ نیهم   ۱۷۳۱ 

۵3  ۸۷۶ 

 اب مرح هانده ریماس هیهت از لاصح تایفک ای هسایقم یررسب

 هب دهننک هعراجم انزن در والاچپاس+  رسوبتیوس والاچپاس

 و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهاهگاندرم از یکی

 رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ

مریم ،دمقم روشوفج این یانراهف تمرحم  میدوئپ نرویپ   ۱۷۳۱ 

۵4  ۸۷۶ 

 یزای شنت هدرج و انمزای اقات در آور یدگینت لوامع یررسب

 شخب هب دهننک هعراجم زای تسخن ادرانم ظرن از لوامع

 یکزشپ وملع ایهاهگشدان بختنم ایهانتارسمیب انمزای

 رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب

 ۱۷۳۱الس در

هبطی ر،بره یجنگ رهطاه  وررپفعج دیشهم   ۱۷۳۱ 

۵۵  ۸۷۸ 
 دو طوست نینج وزن نیمخت تدق زانیم ای هسایقم یررسب

 هب دهننک هعراجم ادرانم در یرافوگونس و یکینیلک روش

 ۱۷۳۱الس ،ادیرآبباک دیهش اهگشزای

دهایه ،انورسه  
 اللج وکلمال سمش

شنم  
زادهدیهم لضفوالاب  ۱۷۳۱ 

۵۷  ۸۶۰ 

 اردارب انزن لمع هب یادگآم و رشگن ،شدان هسایقم و یررسب

 هب هعراجم در ،زلنم در انمزای وردم در یایتروس و ریهش

 و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یاندرم یتداشهزبراکم

 ۱۷۳۱الس در رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ

رهطاه راد، ادیجس  
 دیب کشم اجت کلم

یقیقح  
دیمحم دهنشرخ  ۱۷۳۱ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

۵۶  ۸۶1 
 و یذائغ مرژی وطلخم و زلتش روش ،یذائغ مرژی شقن یررسب

 رهش انزن در ،انسان نینج تیسنج ابختان در زلتش روش

 ۱۷۱۳الس رانهت

ازنهم ،راجس درییح انوریپاهش سیگرنف  میدوئپ نرویپ   ۱۷۳۱ 

۵۶  ۸۶2 
 و رتدخ انودکک ادرانم یردهیش ویگال ای هسایقم یررسب

 و یتداشهب اتدمخ زراکم هب دهننک هعراجم هاهم ۱۱-۱۱ رسپ

 ۱۷۳۱الس ،اننمس رهش یکزشپ وملع یاندرم

هانساف ،وریصنم یاغربم رماک  ریهم دهنرخف   ۱۷۳۱ 

۵۸  ۸۶3 
 وزن اب ادرم نس و دولت بیرتت د،ولت هلاصف اطبارت یررسب

 هب نیعراجم در وزادن سنج بسح رب وزادن دولت امگنه

 ۱۷۳۱الس ،رانای یکزشپ وملع اهگشدان ایهاهگشزای

ژالویگ ،رییصق ریجنخ هقدیص  یانخیالع مریم   ۱۷۳۱ 

۷۰  ۸۶4 

 یسم یت دی - وی - آی نتذاشگ وارضع هسایقم و یررسب

 هتفه ۶ از دعب و انمزای از سپ هتفه ۶ هلاصف در هک آ ۷۸۲

 یتداشهب زرکم هب دهننک هعراجم انزن در ود،شیم هتذاشگ

 (۱۷۳۱-۱۷۳۷) دجننس رهش دسق یاندرم

هنآم ور،پ دون ودبک یخایشم دهریف  انشدرخ ریگانهج   ۱۷۳۱ 

۷1  ۸۶۷ 
 الس ۱۱-۲ انودکک در ادرزادیم ایهاریجناهن اطبارت یررسب

 ۱۷۳۱الس در ،المای رهش در ندیوال دیاونشویخ ازدواج اب
نریسن ،یاثیغ روشکین ادآوری ورهصنم  ریظهم ندیاالیض   ۱۷۳۱ 

۷2  ۸۶۸ 
 درمنس دتش شاهک رب ودخ از تبراقم وزشآم ریاثت یررسب

 ،اراک رهش ایهانترسیدب وزانآم شدان در یدگاعق از شیپ

 ۱۷۳۱الس

رهطاه ،یادترش ردف انوریشحلس هیآس   
 اللج وکلمال سمش

شنم  
۱۷۳۱ 

۷3  ۸۶۰ 

 فلتخم نینس در یرافوگونس تدق زانیم ای هسایقم هعطالم

 انزن در انمزای خاریت نیمخت رایب لکین ونانق و یگلامح

 هب هتسواب یاندرم یوزشآم زراکم از یکی هب دهننک هعراجم

 ۱۷۳۱الس رانای یاندرم اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان

هیراض ،یطفل اندیوناالدییل  ورپکین ریغص   ۱۷۳۱ 

۷4  ۸۶2 
 نطیراب هب ارداریب دوران ایهتبراقم وزشآم ریاثت یررسب

 اننمس انترسهش اردارب انزن هب انآن شدان القتان رب تداشهب

 ۱۷۳۱الس

آذر ،تدوس یاضری اه یمیرح همیهف  انوریپاهش سیگرنف   ۱۷۳۱ 

۷۵  ۸۶۸ 
 ،یدنب ودهت صاخش اب یگسائی روعش نس اطبارت یررسب

 ،رانهت رهش المش انزن در لثم دیولت و یدگاعق هچخاریت
مریم ا،یک وادیج  

 اجح اداتسال ارختاف

یاظمک  
دیبکشم اجت کلم  ۱۷۳۶ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

 ۱۷۳۱الس

۷۷  ۸۸۰ 

 نیالس الرمن و نیوست یساک قزریت ریاثت ای هسایقم یررسب

 انزن در انمزای ومس هلرحم طول هب افن دنب دوری لداخ

 ،اریس ینیمخ امام انتارسمیب اهگشزای هب دهننک هعراجم

 ۱۷۳۱الس

هاطمف ،یهلدالبع یدواچ دساق  میدوئپ نرویپ   ۱۷۳۶ 

۷۶  ۸۸2 

 لاغش انزن یوادگانخ و ردیف اتصخشم هسایقم و یررسب

 هب هتسواب ایهاهگشدان در یسنج طرواب از یاراضن و یراض

 ،رانهت رهش یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت

 ۱۷۳۱الس

اتادسال تفع ،یوئخ یاترقم وررپفعج دیشهم  ویطفصم دیمح   ۱۷۳۶ 

۷۶  ۸۸۵ 
 هنریپ هیاحن درد دتش رب ددرص ۱ نیائدوکیل ژل ریاثت یررسب

 هب دهننک هعراجم زای تسخن انزن انمزای دوم هلرحم در

 ۱۷۳۱الس - رانهت رهش بختنم انتارسمیب

هومصعم اد،آب یدواچ دساق  یقیقح الدن   ۱۷۳۶ 

۷۸  ۸۸۷ 
 و وعهت شاهک در( B6 نیامتوی) نیسدوکریپ ریاثت یررسب

 هب دهننک هعراجم هلامح تسخن انزن ارداریب دوران راغفتاس

 ۱۷۳۱الس ،رجک انترسهش یاندرم - یتداشهب زراکم

رزا ،انورسه ناوریپاهش سیگرنف  انیالنیم رجای   ۱۷۳۶ 

۶۰  ۸۸۶ 
 انزن در انمزای اول هلرحم درد دتش رب یقیوسم ریاثت یررسب

 اریس رهش ایهاهگشزای از یکی در ریتسب هلامح تسخن

 ۱۷۳۶الس

دهریف ،ریهاب یائرض روشکین ادآوری ورهصنم  ریایشع نسح   ۱۷۳۶ 

۶1  1۰۵1 

 یاعمتاج و یوادگانخ ،ردیف اتصخشم هسایقم و یررسب

 اروریابن اب اریازگس فلتخم ایهروش ابختان اب ارورابن نیزوج

 اروریابن زراکم هب اهآن هعراجم نریآخ از الس کی لداقح هک

 رهش یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب

 داشب هتذشگ ۱۷۳۱ ،رانهت

ابریف ،امنهب یمیراهرابتاخ   
 اللج وکلمال سمش

شنم  
۱۷۳۶ 

۶2  1۰۵2 

 وزادن و ادرم نیب انمزای از سپ هلاصالفب اسمت ریاثت یررسب

 دادن ریش انزم در زاد تسخن انزن یگتسبدل ایارهترف رب

 از یکی در دولت از سپ اهم هس ،اهم کی ،صیرخت از لبق

 ۱۷۳۶الس رانهت رهش یوزشآم ایه انتارسمیب

ونایتک ،انیلیوک ریهم دهنرخف  انروشفلین یلدعمحم   ۱۷۳۶ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

۶3  1۰۵3 

 دعب شخب در ریتسب ادرانم ردکلمع و رشگن یاهآگ یررسب

 زراکم از یکی در وزادن و ادرم یاقات مه وردم در انمزای از

 یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگداش هب هتسواب

 ۱۷۳۶الس رانای

ابریف و،ل زهمح یقیقح دیبکشم اجت کلم  یدواچ دساق   ۱۷۳۶ 

۶4  1۰۵4 
 یاپ لحم تونفع روزب رب کیوتیب یتآن دمع ریاثت یررسب

 اهگشزای هب دهننک هعراجم زای تسخن ادرانم در یوماتزی

 (۳۶-۱۷۳۱) المای رهش ینیمخ یطفصم

انژگم ،یلیلخ ورپکین والس  یرآبکش هابرب   ۱۷۳۶ 

۶۵  1۰۵۷ 

 وردم در لاغش ایاهامم ردکلمع و رشگن یاهآگ زانیم یررسب

 یتداشهب زراکم در وادهانخ مظینت اتدمخ هارائ در اورهشم

 یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یاندرم

 ۱۷۳۶الس رانای یاندرم

اریث د،متعم یمیلس دیمحم دهنشرخ  یالمع اقل هم   ۱۷۳۶ 

۶۷  1۰۵۶ 
 طوست انتسپ هنایعم امجان وهحن رب وزشآم ریاثت یررسب

 تداشهب ایه هانخ هب دهننک هعراجم انزن رایب ورزانهب

 ۱۷۳۶الس در انتسوچلب و انتسیس انتاس ایاهتروس

رهطاه ،ریریب ردف انوریشحلس هیآس   
 اللج وکلمال سمش

شنم  
۱۷۳۳ 

۶۶  11۷۰ 
 در یگلامح هجیتن رب ادرم الغتاش تیعوض ریاثت یررسب

 ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب هب دهننک هعراجم ادرانم

 رانهت رهش یکزشپ وملع

ادانانم ،یئ یلدعمحرمیم روشکین ادآوری ورهصنم  زادهدیهم لضفوالاب   ۱۷۳۷ 

۶۶  1۰۷1 
 انزن در یگلامح نیدوم از لاصح جایتن ای هسایقم یررسب

 هب دهننک هعراجم الس ۱۲ االیب و الس ۱۲ رزی اردارب

 ۱۷۳۶الس ،دانمه رهش هیاطمف انتارسمیب

نیوشن ور،دپمحم انوریپاهش سیگرنف  یقیقح الدن   ۱۷۳۳ 

۶۸  1۰۷2 
 زانیم رب نیوست یساک یالنضع قزریت دمع ریاثت یررسب

 انتارسمیب هب دهننک هعراجم انزن در انمزای از دعب زیریونخ

 (۳۳-۱۷۳۶) اسبع درنب یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

اتآزی و،جامک  
 دیب کشم اجت کلم

یقیقح  
میدوئپ نرویپ  ۱۷۳۳ 

۶۰  1۰۷3 

 اطبارت و هتواساخن یگلامح اب انزن اتصخشم یررسب

 هذیغت داومت ،ونیاسنیسواک امجان اب یگلامح ودنب هتواساخن

 ۶-۱ ات ودکک وزن هافاض زانیم و ادرم ریش اب اریصحان

 انتارسمیب در دهش امجان ایه انمزای در دولت از دعب یگاهم

هومصعم ،نسح  
 اللج وکلمال سمش

شنم  
روشکین ادآوری ورهصنم  ۱۷۳۳ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

- رانهت رهش در رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایه

۱۷۳۶ 

۶1  1۰۷۵ 

 روش وردم در ااهامم لمع هب یادگآم و رشگن ،یاهآگ هعطالم

 زراکم در ارداریب از یساورژان رییگشیپ یونورمه ایه

 وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب یاندرم یتداشهب

 ۱۷۳۳،رانهت رهش یکزشپ

ریهم ،یراتچ اریفغ یدواچ دساق  میدوئپ نرویپ   ۱۷۳۳ 

۶2  1۰۶۰ 
 دعتسم لوامع و ،انمزای از سپ یردگساف وعیش زانیم یررسب

 یاندرم یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم ادرانم در آن دهننک

 ۱۷۳۳زیایپ ،رانهت تفن ترکش انتارسمیب هب هتسواب

رآورهم اد،آب فریش انادیآب یفواص هملسال ام  یدواچ دساق   ۱۷۳۳ 

۶3  1۰۶2 
 ایارهترف اب هسائی انزن رشگن و یاهآگ نیب اطبارت یررسب

 ۱۷۳۳اد،آب رمخ انترسهش در یگسائی وردم در انآن یتداشهب
هاطمف ،یاننج یضیف رهزه  ژادن ینروش تدخنیهم   ۱۷۳۳ 

۶4  1۰۶3 
 هعراجم انزن در ودیخودبخ طقس اب یردگساف اطبارت یررسب

 اهگشدان هب هتسواب یاندرم - یتداشهب زراکم از یکی هب دهننک

 ۱۷۳۳الس ،رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع

رهزه ،دییعالسم وریجک شدان وشهم  ژادن ینروش تدخنیهم   ۱۷۳۳ 

۶۵  1۰۶۵ 

 یدگاعق زیریونخ ویگال و یدنب ودهت صاخش اطبارت یررسب

 زراکم هب دهننک هعراجم تالنورپن اندگننک رفصم در

 وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب یاندرم یتداشهب

 ' ۱۷۳۱رانهت رهش

هشفنب ،ریاهب یرنم یاسبع هاطمف   
 اللج وکلمال سمش

شنم  
۱۷۳۶ 

۶۷  1۰۶۸ 
 هتفه شش در ودخ از تبراقم رب زلنم دازدیب ریاثت یررسب

 ربغ دودهحم ناکس زای تسخن انزن در انمزای از سپ اول

 (۱۷۳۳) رانهت رهش

 ،ادیآب یاقب ریفعج

هومصعم  
یاغدب هاطمف ۳۸-۱۷۳۳ مریم نوری تاجر   

۶۶  1۰۶1 
 انتسپ رطانس هب انزن الءتاب در دهنندکعتسم لوامع یررسب

 وزارت هب هتسواب یاندرم و یتداشهب زراکم هب نیعراجم در

 یکزشپ وزشآم و اندرم و تداشهب

همیهف ،یفشک دیمحم دهنشرخ   ۱۷۳۸ علیرضا نیکوفر 

۶۶  1۰۶2 
 ودکک تداشهب ایدهواح در لاغش اننارکک ردکلمع یررسب

 یتداشهب زراکم در الس ۶ رزی انودکک درش شایپ وردم در

 ۱۷۳۳الس رانهت ربغ تداشهب زرکم هب هتسواب

هیرضم ،دهنشخب ریجنخ هقدیص  یفریش رباک رهطاه   ۱۷۳۳ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

۶۸  1۰۶۶ 
 ایهتبراقم اب آن اطبارت و ادرانم یتداشهب ایاورهب یررسب

 لمعب ودخ انودکک از یگاهم ۱ ات دولت دوب از هک یتداشهب

 ۱۷۳۳الس ازریهش ایهاهگشزای هب نیعراجم در دآورن یم

دهریف ،ودرزیگ یانرمک تمعذون رماک   
 یاجح اداتسارالختاف

یاظمک  
۱۷۳۸ 

۸۰  1۰۶۶ 

 ایهتبراقم وردم در ااهامم رشگن و یاهآگ اطبارت یررسب

 هب هتسواب یاندرم یتداشهب زراکم در یگسائی دوران یتداشهب

 رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان

 ۱۷۳۳الس

ورهصنم ،شنم دییشمج این یانراهف تمرحم   
 دیب کشم اجت کلم

یقیقح  
۱۷۳۸ 

۸1  1۰۶۸ 

 ودهت صاخش ،یتیصخش پیت ،یدگزن وهیش هسایقم و یررسب

 ریغ و التبم انویجشدان در اروریب و لاهت تیعوض و یدنب

 و یکزشپ وملع ایه اهگشدان در هیاول والررهنمسدی هب التبم

 ۱۷۳۳الس رانهت رهش یاندرم یتداشهب اتدمخ

رهزه ،یرشق یانهبهب نریسن  ویوسم اداتسال هحیلم   ۱۷۳۸ 

۸2  1۰۸۰ 
 اب انزن در آن اب طبرتم لوامع و اندرم تیقوفم زانیم یررسب

 کینیلک هب دهننک هعراجم دهیرسن الوص هب ازدواج لکشم

 ۱۷۳۳یال ۱۷۳۱ الس از رانهت رهش یسنج الالتتاخ

هلعش ر،ف نیاهش انوریپاهش سیگرنف  یرابهم دونریف   ۱۷۳۸ 

۸3  1۰۸1 
 و وزن ،انمزای وعن ،انمزای لراحم طول نیب اطبارت یررسب

 از یکی هب نیعراجم در انزن ودنب اقچ اب وزادن ارگآپ رهمن

 ۳۸-۱۷۳۳الس ،لآم رهش ایهانتارسمیب

هاطمف ،یوئاکب  
 اللج وکلمال سمش

شنم  
انیاناشک مریم  ۱۷۳۸ 

۸4  1۰۸4 

 لراحم طول رب ربیل طی در داومم تایمح ریاثت یررسب

 ارگاپ رهمن و نیوست یساک از ادهفتاس نزاریس تبسن ،انمزای

 از یکیب دهننک هعراجم هلامح تسخن انزن در وزادن

 یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب

 ۱۷۳۳الس ،رانای یاندرم

 رحف ، ادیآب طانلس وادیج

 روز

 دیب کشم اجت کلم

یقیقح  
انیاناشک مریم  ۱۷۳۳ 

۸۵  1۰۸۶ 
 در هنریپ ایهیارگپ و یوماتزی یاپ رب هنریپ اژاسم ریاثت یررسب

 وملع اهگشدان بختنم ایهانتارسمیب در زا، تسخن انزن

 ۳۸-۱۷۳۳الس ،رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ

الیه ،ریوزی یماشه انوریپاهش سیگرنف  میدوئپ نرویپ   ۱۷۳۸ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

۸۷  1۰۸۸ 
 در یگلامح جایتن و ارداریب دوران تیعوض ای هسایقم یررسب

 یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم دار روزه ریغ و دار روزه انزن

 ۳۳الس لیاردب یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یاندرم

دهریف ،زاده یطفصم روشکین ادآوری ورهصنم  داس ینب رینم اهم   ۱۷۳۳ 

۸۶  11۰1 

 از یاشن ردردمک دتش رب یورزش اتنریمت ریاثت یررسب

 هب دهننک هعراجم هلامح تسخن انزن در آن اندرم و ارداریب

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم یتداشهب زراکم از یکی

 ۱۷۳۸الس

الژی ،زجدی یقت یولبقم انوریپاهش سیگرنف  ودادگ دیهم   ۱۷۳۸ 

۸۶  11۰4 
 و یدگاعق از شیپ درومنس هب التاب تبسن ای هسایقم یررسب

 زراکم انویجشدان رایس و یدنب تیربت انویجشدان در آن دتش

 ۱۷۳۸،رانهت رهش رورشپ و وزشآم هب هتسواب ملعم تیربت

هحیلم ،شنرمهم وررپفعج دیشهم   
 اللج وکلمال سمش

شنم  
۱۷۳۸ 

۸۸  11۰۵ 

 یساک از ادهفتاس راهمه هب وسدریآن ترانب ورانم ریاثت یررسب

 طول و ارمهچ و ومس لراحم در زیریونخ دارقم رب نیوست

 از یکی هب دهننک هعراجم انزن در انمزای ومس هلرحم دتم

 اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 ۱۷۳۸الس ،دانمه یاندرم یتداشهب

 ورین یاضق یومصعم

رازه ،یائاطبطب  

 اللج وکلمال سمش

شنم  
انیاناشک مریم  ۱۷۳۸ 

1۰۰  11۰۶ 
 و نینج اب ادرم یگتسبدل ایارهترف رب سمل ریاثت یررسب

 یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم هلامح تسخن انزن در وزادن

 ۱۷۳۸الس ر،هوشب انترسهش یاندرم -

اترزی ،رودی رمخ یدواچ دساق  انوریپاهش سیگرنف   ۱۷۳۸ 

1۰1  11۰۸ 

 امجرانس رب ارداریب دوران در یورزش ایهتیالعف ریاثت یررسب

 یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم هلامح تسخن انزن یگلامح

 یکزشپ وزشآم و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب یاندرم

 ۱۷۳۸الس رانهت رهش

مریم ،درییح  
 یاجح اداتسارالختاف

یاظمک  
یضیف رهزه  ۱۷۳۸ 

1۰2  111۵ 
 هب تبسن اردارب انزن ردکلمع و رشگن ،یاهآگ اطبارت یررسب

 یتداشهب زراکم در ارداریب دوران در داندن و انده از تبراقم

 ۱۷۳۸الس ار،ریهش تداشهب زرکم هب هتسواب یاندرم

هلعش ،ینسحم نیسح  
 یاجح اداتسارالختاف

یاظمک  
یویکاس هاطمف  ۱۷۳۸ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

1۰3  111۶ 

 دهش امجان اتداماق رب ارداریب ایهتبراقم وزشآم ریاثت یررسب

 هاهم هس طی در یالمتاح وارضع و عایش اتایکش وردم در

 یتداشهب زراکم از یکی هب دهننک هعراجم انزن در ارداریب ومس

 یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یاندرم -

 ۱۷۳۸الس رانهت ،رانای یاندرم

ونساف ،ینسحم فریش دیب کشم اجت کلم  یرآبکش هابرب   ۱۷۳۸ 

1۰4  111۸ 

 دو از ادهفتاس اب هنریپ میرمت از لاصح جایتن هسایقم و یررسب

 ای هالی دو میرمت و( ای هالی هس) داردانتاس میرمت روش

 اهگشدان هب هتسواب زراکم از یکی در( توسپ نتدوخ دونب)

 ۱۷۳۸الس لیاردب یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع

روزاف ور،لک ردیم روشکین ادآوری ورهصنم  دریاصهب رههش   ۱۷۳۸ 

1۰۵  1121 
 طرواب تیعوض اب یونورمه ینزیگایج اندرم اطبارت یررسب

 ۱۷۳۸الس ،رانهت رهش المش هسائی انزن در یوئاشزن یسنج
ژهینم ،رییگشفک یسونی یاونعت نیمیس  انوریپاهش سیگرنف   ۱۷۳۸ 

1۰۷  1122 
 در وزادن دولت امگنه مک وزن دهننک دعتسم لوامع یررسب

 اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب هب دهننک هعراجم ادرانم

 ۱۷۳۸الس ،انهفاص رهش یکزشپ وملع

دیشهم ر،هم ینیعم یاغربم رماک  روشکیادآورنی ورهصنم   ۱۷۳۸ 

1۰۶  112۵ 
 دهننک هعراجم انزن در اجابن یگلامح طرزایخ لوامع یررسب

 و اندرم ،تداشهب وزارت هب هتسواب بختنم ایهانتارسمیب هب

 هتذشگ الس ۱ طی در رانهت رهش یکزشپ وزشآم

هیاجح ا،یدنماح  
 تدوس قح هاطمف

یویکاس  
یضیف رهزه  ۱۷۳۱ 

1۰۶  112۷ 
 یتداشهب میالعت هب تبسن اردارب انزن رشگن و یاهآگ یررسب

 زراکم هب نیعراجم در یردهیش و ارداریب دوران در الماس

 ۱۷۳۸الس رانای یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم یتداشهب

دیه ،رانطه ریماح ردف انوریشحلس هیآس  روشکین ادآوری ورهصنم   ۱۷۳۱ 

1۰۸  1132 
 انزن یانمسج تیعوض رب انمزای از دعب ورزش ریاثت یررسب

 اهگشدان هب هتسواب رانهت ربغ تداشهب زرکم در زا تسخن

 ۱۷۳۸الس رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع

یتیگ ،دهرازنب ورپکین ریغص  یاونعت نیمیس   ۱۷۳۱ 

11۰  1133 

 از سپ ادراری ارییتاخ یب دهننک دعتسم لوامع یررسب

 یاندرم - یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم انزن در انمزای

 رانهت رهش ،رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب بختنم

 ۱۷۳۸الس

هیسان ،والدیف دیمحم دهنشرخ  وریجک شدان وشهم   ۱۷۳۱ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

111  1134 
 اروریابن از یاشن یدگینت و یویاشزن اریازگس اطبارت یررسب

 رهش اروریابن و اروریب زرکم هب دهننک هعراجم انزن در

 ۱۷۳۸الس در انهفاص

راتیم ژاد،ن یالیم وررپفعج دیشهم  رفانهج هتسایش   ۱۷۳۱ 

112  113۵ 
 در یاعمتاج تایمح و یایهنت اسساح نیب اطبارت یررسب

 یاندرم و یاتقیقحت زرکم هب دهننک هعراجم ارورابن نیزوج

 ۱۷۳۸الس زد،ی یدوقص دیهش یکزشپ وملع اهگشدان اروریابن

ظماع ،نیبوشخ ژادن ینروش تدخ نیهم  ینیسح الم اغبص الهش   ۱۷۳۱ 

113  113۷ 

 از سپ هنریپ درد دتش رب اکنوفلکدی افیش ریاثت یررسب

 هب هتسواب ایهانتارسمیب از یکی هب نیعراجم در انمزای

 رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ و یکزشپ وملع اهگشدان

 ۱۷۳۸الس

رازه ،ینیسح  
 دیب کشم اجت کلم

یقیقح  
یمیراهاب دماح  ۱۷۳۱ 

114  113۶ 
 دوران در انزن یاعمتاج - یروان تیعوض اطبارت یررسب

 یتداشهب زراکم هب نیعراجم در انآن یگلامح جایتن اب ارداریب

 ۱۷۳۸الس زوار،بس انترسهش یاندرم

امه ر،هش اول یادقص یاغدب هاطمف  رفانهج هتسایش   ۱۷۳۱ 

11۵  1143 
 و دوم لراحم طول رب هتسشن تیعوض در انمزای ریاثت یررسب

 در وزادن ارگآپ و انمزای ارمهچ و ومس لراحم زیریونخ و ومس

 ۱۷۸۲الس ،رانهت رهش ادیرآبباک دیهش انتارسمیب

الیل ،ینیام رفانهج هتسایش  انیاناشک مریم   ۱۷۸۲ 

11۷  114۵ 

 هب یویگخاسپ تیعوض ،تینواژی دهننک دعتسم لوامع یررسب

 دی -وی -آی ار اندگننک ادهفتاس در آن ددجم تونفع اندرم

 ینیمخ مامام یاندرم یتداشهب زرکم هب دهننک هعراجم

 ۱۷۸۲الس نیورام انترسهش

هاطفع ر،ف یوعطل روشکیادآورنی ورهصنم  یضیف رهزه   ۱۷۸۲ 

11۶  114۷ 
 رستاس ارییتاخ یب دتش رب نگل فک ایهورزش ریاثت یررسب

 هتسواب ایهانتارسمیب از یکی هب دهننک هعراجم انزن ادرارآور

 ۱۷۸۲الس اراک یکزشپ وملع اهگشدان هب

ابتهم ا،طارهع یاغدب هاطمف  یقیقح الدن   ۱۷۸۲ 

11۶  114۶ 
 آن امجان زومل ایارهیعم تقطابم و نزاریس امجان للع یررسب

 اهگشدان ایهانتارسمیب از یکی هب نیعراجم در یملع دواهش اب

 ۱۷۳۱-۱۷۳۸الس انترسل یکزشپ موملع

اب،زی انیفطیل  
 دیب کشم اجت کلم

یقیقح  
وریجک شدان وشهم  ۱۷۸۱ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

11۸  11۵۰ 
 نیزوج یسنج تایرض رب یویاشزن اورهشم ریاثت یررسب

 رازیش رهش یاندرم یتداشهب زراکم از یکی هب دهننک هعراجم

 ۱۷۸۲الس

رازه ،هرحفم سمش یقیقح دیبکشم اجت کلم   ۱۷۸۱ دکتر مجد 

12۰  11۵3 
 ارییتاخ یب رب یلبهم ایه روطخم از ادهفتاس ریاثت یررسب

 و روالگل انتارسمیب هب دهننک هعراجم انزن در ادرار یرستاس

 ۱۷۸۲الس رانهت ادیرآبباک دیهش یاندرم یوزشآم زرکم

الیل ،یانامس یانسین انزادگکلم دساق  روش کین ادآوری ورهصنم   ۱۷۸۱ 

121  11۵۵ 
 انزن در نینج یمرح لداخ رگم طرزایخ لوامع یررسب

 ادروزآبیف انترسهش( جع) مائق انتارسمیب در دهش ریتسب

 ۱۷۳۱- ۳۱ایهالس طی در ارسف

نرویپ ،یاثیغ رفانهج هتسایش  یاهارشتخم مگیب ترافش   ۱۷۸۱ 

122  11۵۷ 
 یردهیش تیعوض اب آن اطبارت و دی. وی. آی وارضع یررسب

 یوزشآم زرکم شوشپ تحت انزن در ذاریگایج انزم در

 ۱۷۳۳ات ۱۷۳۱الس از نزویق "نمهب ۱۱"رگن هعامج یکزشپ

هقدیص ،یاخطب یانربق دیمحم دهنشرخ  انزادگکلم دساق   ۱۷۸۱ 

123  11۷1 
 تسخن ادرانم طراباض رب انمزای ملیف شایمن ریاثت یررسب

 ایهانتارسمیب در انآن انمزای دوم هلرحم طول و هلامح

 ۱۷۸۱الس دجننس انترسهش

ههال ،یولتم یضیف رهزه  یجنگ رهطاه   ۱۷۸۱ 

124  11۷2 
 ایه روش رییارگکب در زلنم در اتدمخ هارائ ریاثت یررسب

 ۱۷۸۲- ۱۷۸۱الس دانمه رهش انزن ارداریب از رییگشیپ
رازه ،یدسق رفانهج هتسایش  انوریپاهش سیگرنف   ۱۷۸۱ 

12۵  11۷3 
 یگلامح از لصتح جایتن و دهننک دعتسم لوامع یررسب

 و یوزشآم زرکم هب دهننک هعراجم انزن در دتم یطوالن

 ۱۷۳۱الس ادیرآبباک دیهش یاندرم

اطرهخ ،یانضرم  
 تدوس قح هاطمف

یویکاس  
یاونعت نیمیس  ۱۷۸۱ 

12۷  11۷۵ 
 دولت تبسن و دولت انزم وزن اب واه یودگآل اطبارت یررسب

 ۱۷۸۱رانهت رهش در وزن مک وزادن
روزاف ،رزادهاقب  

 تدوس قح هاطمف

یویکاس  
یضیف رهزه  ۱۷۸۱ 

12۶  11۷۷ 

 وملع ایهاهگشدان در لاغش ایاهامم یاهآگ زانیم یررسب

 یکزشپ وزشآم و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ

 لاغش یلغش مرائج و یظامتان اتفلخت از رانهت رهش

 ۱۷۸۱الش

مریم ،ریکسع یاونعت نیمیس   
 رخف ،یالمع اقل هم

یاچتافت  
۱۷۸۱ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

12۶  11۷۶ 

 نآه لمکم یگتفه و هروزان رفصم زاتاث ای هسایقم یررسب

 و تریوکاتمه ،نیوبلوگمه)  نآه تیعوض ایهصاخش رب

 اردارب انزن در یبانج وارضع روزب و رشذیپ(  رمس نیتریف

 هب هتسواب بختنم یاندرم یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان

هیرضم ،ودیجسم انوریپاهش سیگرنف  رفانهج هتسایش   ۱۷۸۱ 

12۸  11۷۶ 
 لاهتم انزن در ادراری ایهتونفع دهننک دعتسم لوامع یررسب

 ۱۷۸۱السرانهت رهش بختنم ایهانتارسمیب هب دهننک هعراجم
الیل ،انزیریبت ورپکین ریغص  رورسم تادخدری   ۱۷۸۱ 

13۰  11۷۸ 

 یبانج وارضع و هتواساخن ارداریب وعوق ،رفصم داومت یررسب

 زراکم هب نیعراجم در دینه یتIUD هاهم کی و تسیب

 هاهم شش در رجک انترسهش ریهش یاندرم یتداشهب

 ۱۷۸۲الس

رازه ،واریاهش یالمع اقل هم  یرآبکش هلعش   ۱۷۸۱ 

131  11۶۰ 

 اب اول هتفه در زا تسخن ادرانم هوجت وردم اتکن هسایقم

 زراکم در انمزای از سپ مشش هتفه در زا تسخن ادرانم

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یاندرم و یتداشهب

 ۱۷۸۱-۱۷۸۱رانای

یلیل ،یچولبالماس روشکین ادآوری ورهصنم  ایدنتعم ظماع   ۱۷۸۱ 

132  11۶3 

 و کازیف ریت یوراکخ ارداریب دض ایهرصق هسایقم

 تبسن ،طعق لدالی ، عایش یبانج وارضع ظرن از کازیوفونم

 یاندرم یتداشهب زراکم هب نیعراجم دررفصم از تایرض و طعق

 ۱۷۸۱الس لآمانترسهش

نینبال ام ،زارع انوریپاهش سیگرنف  انیاناشک مریم   ۱۷۸۱ 

133  11۶۶ 
 از ادهفتاس اب دهش هیهت ایرهیماس تایفک ای هسایقم یررسب

 اهگاندرم هب دهننک هعراجم انزن در راشب سکرویس و والاچپاس

 ۱۷۸۱الس ، رانهت رهش یوایه رویین انتارسمیب انزن

الیل ،دیمالاحم انوریپاهش سیگرنف  یضیف رهزه   ۱۷۸۷ 

134  11۶۸ 
 انزن در دهش تافدری اروریب تداشهب ایه تبراقم یررسب

 رهش ،رانای نیوللعم هعامج وضع یترکح - یمسج وللعم

 ۱۷۸۱الس ،رانهت

اراس ،دیابع  
 یاجح اداتسارالختاف

یاظمک  
دیهج هترشف  ۱۷۸۷ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

13۵  11۶1 
 در اندرم تیقوفم و طراباض رب ازیس ادهآم ریاثت یررسب

 اروریابن اتقیقحت زرکم هب دهننک هعراجارورمابن انزن

 ۱۷۸۱الس ،دانمه انترسهش

ایروف ،یقدیص وریجک شدان وشهم  وررپفعج دیشهم   ۱۷۸۷ 

13۷  11۶4 
 دولت امگنه وزن اب یسپالماک و یسپالماک رهپ اطبارت یررسب

 ایه انتارسمیب هب نیعراجم در یگلامح نس کیکفت هب وزادن

 ۱۷۸۱-۱۷۸۷لیاردب رهش

راتیم ،ددزادهم یضیف رهزه   
 یاجح اداتسال ارختاف

یاظمک  
۱۷۸۷ 

13۶  11۶۵ 

 رب انمزای و ربیل در رمگ آب هچوضح از ادهفتاس ریاثت یررسب

 تیعوض ،انمزای وعن و دوم و اول لراحم طول درد، دتش

 وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیازب یکی در هنریپ و وزادن

 ۱۷۸۱الس ،رانای یکزشپ

تدخانیک ،یانیک ناوریپاهش سیگرنف  نهک درییح ابریف   ۱۷۸۷ 

13۶  11۶۸ 
 انترسهش در آن جایتن و زلنم در انمزای لدالی یررسب

 ۱۷۸۱،تدشوهک
نرویپ راد، یروغف یرنم یاسبع هاطمف  ویفص رارهش   ۱۷۸۷ 

13۸  11۸۰ 
 هسائی انزن در وانختاس مراکت اب انیلق المعتاس اطبارت یررسب

 انتارسمیب وانختاس مراکت شجنس زرکم هب دهننک هعراجم

 ۱۷۸۷ الس از رازیش انترسهش ازیمن

هاطمف در،یق دیارنی فجن رماک   
 ،یاهارشتخم مگیب ترافش

یالکاف امهال  
۱۷۸۷ 

14۰  11۸4 

 و النواژی انمزای از سپ یسنج طرواب راتییغت هسایقم

 هعراجم زا تسخن انزن در آن اب طبرتم لوامع و نزاریس

 رانهت رهش ربغ هطقنم یاندرم یتداشهب زراکم هب دهننک

 ۱۷۸۷الس

ارههب ،یسیان یاونعت نیمیس  دیماح رازه   ۱۷۸۱ 

141  11۸۸ 
 و C نیامتوی از ینغ یذایوادغم رفصم اوبنت اطبارت یررسب

 در یسپملاک و یسپملاک و یسپالماک رهپ هب التاب اب E نیامتوی

 ۱۷۸۷الس ادیرآببداکیهش انتارسمیب هب دهننک هعراجم انزن

رازه ،یاناشک طاردیع ورپکین ریغص   
 ترافش ،ایارسپ نوسس

یاهارشتخم مگیب  
۱۷۸۱ 

142  12۰۰ 
 زرکم در ریتسب انزن اروریب تداشهب تیعوض یررسب

 ۱۷۸۱ات ۱۷۸۲ ایهالس در رانهت رهش رازی یکزشپروان
الیل ،ادمخ یجنگ رهطاه  یرابکش هلعش   ۱۷۸۱ 

143  12۰1 
 در یایامم() one to oneاصصتاخ تبراقم ریاثت یررسب

 هب دهننک هعراجم انزن در انمزای از لاصح جایتن رب ربیل طول

 ، رانای یکزشپ وملع اهگشدان بختنم ایهانتارسمیب از یکی

هلعش ،یانراهف ادیآب ملسم انزادگکلم دساق  انیاناشک مریم   ۱۷۸۱ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

 ۱۷۸۱الس

144  12۰3 
 یلپ دانمخت درمنس و یگلامح تابدی اطبارت یررسب

 بختنم ایهانتارسمیب هب دهنک هعراجم انزن در کیتسیک

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان

آرزو ،رکیپ یضیف رهزه   
 مریم ،دیارنی فجن رماک

انیاناشک  
۱۷۸۱ 

14۵  12۰۵ 
 ارداریب دورن ایه تبراقم از اردارب انزن تایرض یررسب

 انترسهش تداشهب ایه هانخ هب نیعراجم در دهش تافدری

 ۱۷۸۷الس رداولچ روانیش

هقدیص ،یمریک وریجک شدان وشهم  یرابکش هابرب   ۱۷۸۱ 

14۷  1211 
 اب دولت انزم مک وزن و زودرس انمزای اطبارت یررسب

 ایهاهگشزای هب نیعراجم در یدگزن زای رستاس ایدادهروی

 ۱۷۸۱،مق رهش یتدول

رازه ور،پ ینیع یجنگ رهطاه  ویفص رارهش   ۱۷۸۱ 

14۶  1212 

 اب آن اطبارت و انمزای از سپ یردگساف وعیش یررسب

 زراکم هب نیعراجم در یدگزن زای رستاس ایدادهروی

 رهش یکزشپ وملع اهگشدان بختنم یاندرم یتداشهب

 ۱۷۸۱،اهشانرمک

هیرضم ،اریدینفاس وررپفعج دیشهم  یاهارشتخم مگیب ترافش   ۱۷۸۱ 

14۶  1213 
 اول هاهم هس ات ارداریب از لبق یورزش ایهتیالعف درون یررسب

 هب دهننک هعراجم انزن در آن هب تبسن ااورهب و انمزای از سپ

 ۱۷۸۱رانهت ربغ هطقنم بختنم یاندرم یتداشهب زراکم

اراس ،هیاعس زاده لیعماس یاونعت نیمیس  دیماح رازه   ۱۷۸۱ 

14۸  122۰ 
 ارورابن انزن در آن اب طبرتم لوامع و یدگزن تیفیک یررسب

 رصعیول اروریب تداشهب اتقیقحت زرکم هب دهننک هعراجم

 ۸۱-۸۱رانهت

زیوئل ،یتانام یالمع اقل هم   
 هاطمف ،یرابکش هلعش

زاده انضرم  
۱۷۸۱ 

1۵۰  1222 
 باسنامن انزم در یوموتینآم اب طبرتم وبطلامن جایتن یررسب

 اهگشدان هب هتسواب بختنم ایه انتارسمیب هب نیعراجم در

 رانای یکزشپ وملع

هانمیپ ،اطیدورب دیقن انزادگ کلم دساق  یالمع اقل هم   ۱۷۸۱ 

1۵1  1224 
 آن اب طبرتم لوامع و یسنج ردکلمع اللتاخ یراوانف یررسب

-۱۷۸۱اریس رهش یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم انزن در

۱۷۸۱ 

 رینم ،یدهقطب ینیسح

اداتسال  

 یاجح اداتسال ارختاف

یاظمک  
یاهش ارتخم مگیب ترافش  ۱۷۸۱ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

1۵2  122۵ 
 یسپالماک رهپ روزب اب ارداریب دوران طراباض اطبارت یررسب

 یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم هلامح تسخن انزن در

 ۱۷۸۱زریبت یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم

هومصعم ،یزجدی ورپیلع یضیف رهزه  یاطمف دیس همیعن   ۱۷۸۱ 

1۵3  122۶ 

 ورتص دو هب یذایغ مرژی هب دراتیوهربک زودناف ریاثت یررسب

 در یدگاعق از شیپ درمنس دتش رب یذایغ ادهم و لمکم

 اطالع و تریدیم و یایامم اریترسپ ایه دهکشدان انویجشدان

 ۱۷۸۱رانای یکزشپ وملع اهگشدان یانرس

رهزه ،ودیمحم انوریپاهش سیگرنف  یسوسن پارسای   ۱۷۸۱ 

1۵4  122۸ 
 انیب و یایاسنش اب یویاشزن یدگزن از تایرض اطبارت یررسب

 یاندرم یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم انزن در اتاسساح

 ۱۷۸۱الس رانهت ربغ هطقنم

هودابس ،ینزیدرج یجنگ رهطاه  اریترف رهزه   ۱۷۸۱ 

1۵۵  1232 
 انزن در وانختاس یوکپ هب التاب اب طبرتم لوامع یررسب

 وملع اهگشدان وانختاس مراکت شجنس زراکم هب دهننک هعراجم

 ۱۷۸۱الس رانای یکزشپ

هاطمف ،یهلرالصن ورپکین ریغص  یرآبکش هلعش   ۱۷۸۱ 

1۵۷  123۶ 
 دعب و لبق انتسپ رطانس روزب اب طبرتم اروریب لوامع یررسب

 بختنم یاندرم زراکم هب دهننک هعراجم انزن در یگسائی از

 ۱۷۸۱الس رانهت رهش

انژگم ،یداداش انوریپاهش سیگرنف  این دمتعم ظماع   ۱۷۸۱ 

1۵۶  123۶ 
 لوامع و ارداریب راغفتاس و وعهت دتش و یراوانف یررسب

 رهش یاندرم یتداشهب زراکم هب نیعراجم در آن اب طبرتم

 ۱۷۸۱دانمه

ظماع ،یطانلس وریجک شدان وشهم  ویفص رارهش   ۱۷۸۱ 

1۵۶  124۰ 
 و دزای و یتاربقم ایهاریمیب وردم در رشگن و یاهآگ یررسب

 ۱۷۸۱کشمدیان انترسهش در ان اب طبرتم لوامع
هومصعم وار،تاس ابزی رییصن ابریف  اونعت نیمیس   ۱۷۸۱ 

1۵۸  1241 
 در ومس اهم هس وابخ اللتاخ رب یآرام نت اتنریمت ریاثت

 رهش یاندرم یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم ادارب انزن

 ۱۷۸۱انجزن

مریم ،یانرادخم انزادگ کلم دساق  ریایشع نسح   ۱۷۸۱ 

1۷۰  124۶ 
 - ۸و هتفه ۸-۶ ادرانم از روهگ دو در یدگزن تیفیک یررسب

 رانهت ربغ هطقنم یتداشهب زراکم در انمزای از سپ اهم ۶

 ۱۷۸۱الس

الیل ،دیمحم اآق یضیف رهزه  دیماح رازه   ۱۷۸۶ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

1۷1  124۶ 

 وزشآم و ارداریب از رییگشیپ ایهرصق رفصم ریاثت یررسب

 "دهش درک رستاس"و "قلخ" رب رستاس رلتنک ایارهکراه

 ایهاهگشدان یاندرم یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم  انزن

 ۱۷۸۱ الس یتشهب دیهش و رانای یکزشپ وملع

الدن ،هانگی دیمحم یانتاسب دریف  یایوف مریم ،یضیف رهزه   ۱۷۸۶ 

1۷2  124۸ 
  ادهآم  در وننیس وتنس و یولف رتاتک از ادهفتاس جایتن هسایقم

 یاندرم و یوزشآم زرکم هب  نیعراجم در مرح هانده ازیس

 ۱۷۸۱ ادیآب رباک دیهش

راتیم ،یاظمن انزادگ کلم دساق  انیاناشک مریم   ۱۷۸۶ 

1۷3  12۵۰ 
 در یدگاعق از لبق درمنس رب وسناگتوی یاندرم راث یررسب

 ورن امیپ و اررودب دواح یالماس آزاد اهگشدان انویجشدان

 ۱۷۸۱الس لیجنم

رهزه ،انجایچ ورپ یشخب یضیف رهزه  وررپفعج دیشهم   ۱۷۸۱ 

1۷4  12۵2 
 درک رستاس اب آن اطبارت و یردهیش دیارآمودکخ یررسب

 در وزادین دوران در ادرم ریش اب اریصحان هذیغت طعق و دهش

 ۱۷۸۶ ،رانهت ،ادیرآبباک دیهش انتارسمیب زا، تسخن ادرانم

یلیل ژاد،ن تمرح یانتاسب دهریف  دیهج هترشف   ۱۷۸۶ 

1۷۵  12۵3 
 طبرتم لوامع و ارداریب دوران در رآزاریسمه یراوانف یررسب

 یاندرم یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم اردارب انزن در آن اب

 ۸۶-۱۷۸۱الس رانهت رهش ربغ

رورس ،ریراب اجدرت یرآبکش هابرب  داس ینب رینم اهم   ۱۷۸۶ 

1۷۷  12۵4 
 زاتسخن اردارب انزن در یگلامح ایدهامیپ  ای هسایقم یررسب

 هب دهننک هعراجم  الس  ۷۱ االیب و الس  ۷۱ رزی دزاینچ و

 (۱۷۸۶ اری )رسهش  ینیمخ امام یوزشآم انتارسمیب

 ،یادرانفوسورن دیمحامآق

 آذر
راجت ورین مریم واهرخیخ هومصعم   ۱۷۸۳ 

1۷۶  12۵۵ 
 رب ادرم وشآغ و کانتسپ دنیکم ،انتسپ دنیکم ریاثت هسایقم

 یتداشهب زراکم در ،وارانرخیش هب نسواک قزریت از یاشن درد

 ۱۷۸۶ الس ،رانهت ربغ هطقنم یاندرم

ادابش ،یلع اهش یاونعت نیمیس  یانامس یانسین الیل   ۱۷۸۳ 

1۷۶  12۵۶ 
 در یسنج تایرض و یویاشزن یدگزن از تایرض یررسب

 رانهت رهش ربغ ایهانتارسمیب هب دهننک هعراجم نیلاهتم

 ۱۷۸۶الس

ظماع ،یانمرح ویفص رارهش   
 تفع ور،رپفعج دیشهم

یویخ یاترقم  اداتسال  
۱۷۸۳ 

1۷۸  12۵۸ 
 رب E نیامتوی و میسلک هانداگج و وامت رفصم ریاثت هسایقم

 وملع اهگشدان انویجشدان در یدگاعق از لبق درمنس دتش
هومصعم ،وریگلب نسحورمپ یانرمک تمعذون رماک  یاونعت نیمیس   ۱۷۸۳ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

 ۱۷۸۶-۱۷۸۳ الس ،رانای یکزشپ

1۶۰  12۷۰ 

 رب انمزای از سپ هلاصالفب یورویگانک اسمت ریاثت یررسب

 تایرض و تیقوفم ادر،م ریش اب اریصحان هذیغت انزم دتم

 یوزشآم زرکم هب دهننکهعراجم انزایتسخن در یردهیش

 یاندرم

هوببحم ر،باک یلع یانراهف ادیرآبفص رهطاه  یاونعت نیمیس   ۱۷۸۳ 

1۶1  12۷1 
 در ادح یموسل هب التاب اب یردهیش انزم دتم اطبارت یررسب

 ،رانهت رهش یاندرم یوزشآم زراکم هب دهننک هعراجم انودکک

 ۱۷۸۶ الس

امیش ،انیمیرح ورپکین ریغص  یرابکش هلعش   ۱۷۸۳ 

1۶2  12۷2 
 طول اب ارداریب از لبق یدنب ودهت صاخش اطبارت یررسب

 در یگاهم ۱۱ انایپ ات ودکک رییگ وزن و یردهیش دتم

 ۱۷۸۶الس رانهت رهش ربغ یاندرم - یتداشهب زراکم

الیل ،یلق هال  
 یاجح اداتسارالختاف

یاظمک  
شنم دییشمج ورهصنم  ۱۷۸۳ 

1۶3  12۷4 
 اب آن اطبارت و النواژی انمزای از رست اب طبرتم لوامع یررسب

 زراکم هب دهننک هعراجم اردارب انزن در یانمزای ایدهامیپ

 ۱۷۸۳ - رانهت ربغ ین ادرم یتداشهب

هبطی و،لانکاچق یوئکن یجنگ رهطاه  دیهج هترشف   ۱۷۸۳ 

1۶4  12۷۵ 

 درک رستاس و تالمس رلتنک عبنم ،دیارآمودکخ اطبارت

 ،یگلامح تابدی هب التبم انزن ارداریب ایدهامیپ اب دهش

 یاندرم یتداشهب اتدمخ و یوزشآم زراکم هب دهننک هعراجم

 ۱۷۸۳الس ،رانای یکزشپ وملع اهگشدان

اروی ،یرابض یانتاسب دهریف  یرابکش هلعش   ۱۷۸۳ 

1۶۵  12۷۷ 
 اب ارداریب از لبق ادرم یدنب ودهت صاخش اطبارت یررسب

 هعراجم زای تسخن انزن در انمزای و ارداریب ایدهامیپ

 ۱۷۸۶ الس رانهت رهش ادیرآبباک دیهش انتارسمیب هب دهننک

امهال ،هناربجیب دادرس دیماح رازه  وریجک شدان وشهم   ۱۷۸۳ 

1۶۷  12۷۶ 

 رب انمزای رایب یادگآم ایه السک در ترکش ریاثت یررسب

 هعراجم  اردارب انزن در ربیل درد دتش و انمزای از رست

 رانهت ادیآب رباک دیهش یاندرم یوزشآم زرکم هب دهننک

،۱۷۸۶ 

هشفنب ،دیزی دیمحم یرانیج ظرین هوببحم  انزادگکلم دساق   ۱۷۸۳ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

1۶۶  12۷۸ 
 هذیغت داومت رب نزاریس انمزای از سپ زلنم دازدیب ریاثت

 هب دهننک هعراجم انزن در ادرم ریش اب واررخیش اریصحان

 ۱۷۸۶ الس  -ادیرآبباک دیهش یاندرم یوزشآم زرکم

مریم ،یاککس وریجک شدان وشهم  واهرخیخ هومصعم   ۱۷۸۳ 

1۶۶  12۶۰ 
 انمزای اول هلرحم درد رب LI4 طهقن اریشف طب ریاثت یررسب

 الس روداهش هیاطمف یاندرم یوزشآم زرکم در

 ()RCT رلتنک روهگ اب یادفصت ینیالب یایارآزمک۱۷۸۶:

ظماع ،دزادهیمح انوریپاهش سیگرنف  انیاناشک مریم   ۱۷۸۳ 

1۶۸  12۶1 

 ادقتاع دلم رب ینتبم ای اورهشم -یوزشآم هلداخم ریاثت

 ازیدسنموانت ایه هفولم رب دیآم ارودکخ وریئت و یتداشهب

 اهگاندرم هب دهننک هعراجم انزن در روزوپئتاس از رییگشیپ در

 ۸۳الس وادهانخ مظینت ایه

ادشهم ،انیمدارحخ یانتاسب دهریف  یرآبکش هلعش   ۱۷۸۳ 

1۶۰  12۶۰ 
 ادرانم در آن اب طبرتم لوامع و ادریم مغ یراوانف یررسب

( یالمک) شخب اضیف دیهش انتارسمیب در ردهک انمزای

 ۱۷۸۳رجک

ههال ،زاده یقافب انزادگ کلم دساق  یانامس یانسین الیل   ۱۷۸۸ 

1۶1  12۶3 
 انزن در آن اب طبرتم لوامع و یسنج تایرض زانیم یررسب

 دیهش یاندرم و یوزشآم زرکم هب دهننکهعراجم هلامحتسخن

 ۱۷۸۳ الس اد،آبتافی دایهش یاندرم زرکم و ادیرآبباک

امهال ،دیارنی یالیم دیماح رازه  انزادگ کلم دساق   ۱۷۸۸ 

1۶2  12۸۰ 

 یانادرمرمگ و یانمزای وپت اب ینگل ژهوی اترکح ریاثت یررسب

 درد دتش رب اهآن از وامت ادهفتاس و هنریپ -روماکس هیاحن

  هب دهننک هعراجم زای تسخن انزن انمزای العف هلرحم

 ۱۷۸۸ الس رانهت روالگل انتارسمیب

هیمس ،انیهلدالبع یاونعت نیمیس  یانسین الیل   ۱۷۸۸ 

1۶3  12۸1 
 کوژیولزییف ایه خاسپ رب مریک رآنق آوای ریاثت یررسب

 ،وزادانن ژهوی ایه تبراقم شخب در ریتسب ارسن وزادانن

 ۱۷۸۸ الس ،ادیرآبباک دیهش یاندرم یوزشآم زرکم

سرگن ،درینکاس اورزشک مریم   
 نسح ،دیهج هترشف

یالنک دیجم ،ریایشع  
۱۷۸۸ 

1۶4  12۸2 
 اهآن وامت رداربک و رکف رافحان و یوراکخ اروزاکس ریاثت یررسب

 هعراجم ورانرخیش در نسواک قزریت از یاشن درد دتش رب

 ۱۷۸۸الس رانهت ربغ یاندرم یتداشهب زراکم هب دهننک

راجه ،دمقم دادیح واهرخیخ هومصعم  شنم دییشمج ورهصن   ۱۷۸۸ 

هاطمف ،انخیش و امیتال رب دوسطوخاس ساناس و یاندرم ارمس ریاثت یررسب 12۸3  1۶۵ دیهج هترشف   ۱۷۸۸ یاترقم اداتسال تفع 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

 در ریتسب زای تسخن انزن یوماتزی یاپ لحم درد دتش

 ۱۷۸۸الس رجک یالمک انتارسمیب

یوئخ  

1۶۷  12۸4 

 رایاج و وزادن و ادرم یتوسپ اسمت ریاثت ای هسایقم یررسب

 یتیعوقم طراباض رب یتوسپ اسمت اب یقیوسم انزممه

 دیهش یاندرم -یوزشآم زرکم در ریتسب ینزاریس ادرانم

 ۱۷۸۸الس ،ادیرآبباک

هاطمف ،وروزین اورزشک مریم  یاطمدفیس همیعن   ۱۷۸۱ 

1۶۶  12۸۷ 
 هتواسخ ارداریب اب انزن در انمزای و ارداریب ایدهامیپ یررسب

 دیهش انتارسمیب انمزای از سپ شخب در ریتسب هتواساخن و

 ۱۷۸۸الس رانهت ادیرآبباک

هجدیخ ،اتیب وریجک شدان وشهم  ینیام الیل   ۱۷۸۸ 

1۶۶  12۸۶ 

 تایمح ،اروریب ،یایامم لوامع ،ردیف اتصخشم یررسب

 اب دهش اردارب انزن در طراباض دتش اب اهآن اطبارت و یاعمتاج

 بختنم زراکم هب دهننک هعراجم اروریب کمک ایه روش

 ۱۷۸۸الس ،رانهت رهش در اروریابن

هیماشه ،رههچ یانامس یانسین الیل  یاطمدفیس همیعن   ۱۷۸۱ 

1۶۸  12۸۸ 
 در انمزای از سپ یردگساف اب یردهیش تیعوض اطبارت یررسب

 بختنم یاندرم یتداشهب زراکم هب دهننک هعراجم انزن

 ۱۷۸۸الس ،رانهت رهش در رانای یکزشپ وملع اهگشدان

نرویپ ،زارع یاونعت نیمیس  ینیام الیل   ۱۷۸۸ 

1۸۰  13۰۰ 
 ایدهامیپ رب انمزای العف ازف در هنریپ اژاسم ریاثت یررسب

 امام انتارسمیب هب دهننک هعراجم زای تسخن انزن در انمزای

 ۱۷۸۸الس ،تدشوهک انترسهش( ره)ینیمخ

هنآم دار، هلگ رییپ وریجک شدان وشهم  شنم دییشمج ورهصنم   ۱۷۸۱ 

1۸1  13۰3 
 از لاصح جایتن رب کوژیولزییف روش هب انمزای  ریاثت یررسب

 ۱۷۸۸الس ادیرآبباک دیهش یاندرم یوزشآم زرکم در انمزای
مریم ،اول ظرین اهش دیهج هترشف   

 هورصنم ،انیاناشک مریم

یانراهف یلقاش  
۱۷۸۱ 

1۸2  13۰۷ 
 اب آن اطبارت و ارداریب طی  رآزاریسمه یراوانف یررسب

 انمزای از سپ شخب در ریتسب اندرزن زودرس انمزای

 ۱۷۸۸،رانهت رهش ادیآب رباک دیهش انتارسمیب

انیم ،یانمیلس شنم دییشمج ورهصنم  وریجک شدان وشهم   ۱۷۸۱ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

1۸3  1312 
 دتش رب اجس رمک و ونتزی نروغ یعوضم ریاثت یررسب

 زراکم هب دهننک هعراجم ارپ یولن انزن در ارداریب ایریتاس

 ۱۷۸۸رانای یکزشپ وملع اهگشدان بختنم یاندرم و یتداشهب

هرزانف ،یانقونج ورپ یطانلس یاونعت نیمیس   
 هومصعم ،ناریصان بیبح

واهرخیخ  
۱۷۸۱ 

1۸4  131۵ 
 هسائی انزن در آن اب طبرتم لوامع و توسبی وعیش یررسب

 انزگرمه رودان انترسهش
ریبک ،یالمک انیلگ ازنهش  شنم دییشمج ورهصنم   ۱۷۱۱ 

1۸۵  131۶ 

 انزن در یروان شنت و یگانخ تونشخ ای هسایقم یررسب

 هعراجم کیمتسیس ویاتمتاری وسوپل هب التبم ریغ و التبم

 وملع اهگشدان هب هتسواب وژیولاتروم بختنم زراکم هب دهننک

 رانهت یکزشپ

همیهف و،الب ینیام الیل  دمقم ودیبهب رازه   ۱۷۱۱ 

1۸۷  1322 
خلق افسرده و مضطرب بعد از سقط بررسی تأثیر مشاوره بر 

 قانونی
 ۱۷۱۱ زهرا بهبودی مقدم مهرناز گرانمایه حاج نصیری، حمیده

 ۱۷۱۷ فاطمه رحیمی کیان ماندانا میر محمد علی ئی رحمتی، معصومه تاثیر عصاره زعفران بر عملکرد جنسی زنان در سنین باروری 1323  1۸۶

1۸۶  1334 
مرتبط با  بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی

رضایت زناشویی، در زوجین سالم سنین باروری ساکن شهر 

 ۱۷۱۱تهران 

 ۱۷۱۱ سیمین تعاونی لیال نیسانی سامانی فاطمه جعفری

1۸۸  133۵ 
 یبر آمادگ یگل پامچال مغرب یر کپسول خوراکیتاث یبررس

 در زنان نخست زامان یحاصل از زا ج یدهانه رحم ونتا
کاشانیانمریم  فرشته جهدی مهناز کالتی  ۱۷۱۱ 

2۰۰  133۶ 
بررسی ماساژ استروک سطحی پشت بر اضطراب و عالئم 

 حیاتی مادران در روز اول پس از زایمان
 ۱۷۱۱ فروغ السادات مرتضوی فرشته جهدی مریم مهرآبادی

2۰1  1343 
 ایه هفولم رب ازیدسنموانت رب ینتبم وزشآم ریاثت یررسب

 زا تسخن اردارب انزن طراباض و دینموانت
 ۱۷۱۱ انیولرس مریم دیهج هترشف اناریسوهرا کزه

2۰2  1344 
 درد دتش و امیتال رب ارهب هشیمه لگ ادمپ ریاثت یررسب

 ,زا تسخن انزن در نزاریس مزخ یعوضم
 ۱۷۱۱ این یاناشک مریم دیهج هترشف ازبخ یقیقحرم اک

2۰3  134۵ 
 ریغ و التبم انزن در اروریب الالتتاخ ای هسایقم یررسب

 ,رانهت رهش در رعص هب التبم
 ۱۷۱۱ یزلگ رهق وروشک ینیام الیل انیتمهان رجم

 ۱۷۱۱ سیدعلی آذینسیده بتول حسن پور  کتایون مبردیتاثیر بسته آموزشی بر آگاهی و نگرش مادران کودکان بررسی  134۸  2۰4



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

 ازغدی پیش دبستانی نسبت به تربیت جنسی

2۰۵  13۵۵ 
بررسی تاثیر پماد ترکیبی بابونه و گل همیشه بهار بر التیام 

 زخم و شدت درد اپی زیاتومی در زنان نخست زا
 صادقی اول شهرهما  بهاره دوامی

مریم کاشانیان، ابراهیم 

 سعادت
۱۷۱۱ 

2۰۷  13۵۷ 
بررسی فرهنگ ایمنی مادر در بخش های مراقبت مادری 

 بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایالم
 ۱۷۱۱ پروین ابراهیمی ناهید اکبری مرضیه مالک

2۰۶  13۵۶ 
بررسی مقایسه ای تاثیر پیالتس و ورزش هوازی بر خستگی و 

 دانشجویان دختر ساکن خوابگاهکیفیت خواب 
 ۱۷۱۱ علی منتظری مریم کشاورز مریم عزتی مصلح

2۰۶  13۶۶ 

بررسی ارتباط مدیریت استعداد با یادگیری و تعهدسازمانی 

ماماهای شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم 

 ۱۷۱۱-۱۱پزشکی ایران 

 ۱۷۱۱ زهره سهرابی معصومه خیرخواه اکبرپوران بدر، وحیده

2۰۸  13۶۸ 

بررسی ارتباط جو سازمانی و سبک رهبری مدیران با کیفیت 

مراقبت های لیبر  زایمان در مراکز تحت پوشش دانشگاه 

 ۱۷۱۱-۱۱علوم پزشکی البرز سال 

 ۱۷۱۱ محمدرضا ملکی معصومه خیرخواه اینانلو، سیما

21۰  142۷ 
زنان با سابقه  یبر عملکرد جنس یآموزش جنس ریتاث یبررس

 یسوء رفتار در دوران کودک
 ۱۷۱۶  فرشته جهدی امینه مختاری

211  142۶ 
بررسی تاثیر تمرینات یوگا بر کیفیت زندگی، پیامدهای لقاح 

آزمایشگاهی و عالئم زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی 

 کیستیک تحت درمان ناباروری

 ۱۷۱۶  لیال امینی مریم محسنی

212  143۵ 

بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با قصد فرزندآوری و 

رفتارهای جستجو کننده مراقبت قبل از بارداری در زنان 

درمانی منتخب شهر تهران  -مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

  ۱۷۱۱-۱۱در سال 

 ۱۷۱۶  ناهید اکبری فاطمه سادات آفرینی

213  143۸ 
در مرحله  مانیزا یندسازیخوشا یبیسه مداخله ترک ریتاث

 فعال، بر شدت درد زنان نخست زا
 ۱۷۱۶  سیمین تعاونی فروزان چارکامیانی

214  144۰ 
 شاخص بر گلی مریم عصاره خوراکی کپسول تاثیر بررسی

 کیستیک پلی تخمدان سندرم به مبتال زنان سالمت های
 ۱۷۱۶  لیال امینی آرزو ملکی حاجی آقا



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

21۵  1441 
توانمندی روانشناختی با تعهد بررسی ارتباط انگیزش شغلی و 

سازمانی در ماماهای شاغل مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه 

 ۱۷۱۶علوم پزشکی اراک، سال

 ۱۷۱۶ عزت جعفر جالل معصومه خیرخواه مریم سفیدی

21۷  1444 
بررسی تاثیر برنامه آموزش مادران بر شاخص های رشد 

 شیرخوار
 ۱۷۱۶ سرور پرویزی لیال نیسانی سامانی سارا صابری

21۶  14۵۶ 
تاثیر کرم واژینال شیرین بیان بر بهبود عالئم ولوواژنیت 

 قارچی
 ۱۷۱۶ فراز مجاب معصومه خیرخواه ندا دودانگه باالخانی

21۶  

ارتباط حمایت اجتماعی با استرس درک شده در مادران  14۷۵

دارای شیرخوار مبتال به کولیک مراجعه کننده به مراکز 

درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران،  –بهداشتی 

 ۱۷۱۱سال 

 بهاره فخری
سیده بتول حسن پور 

 ازغدی
 ۱۷۱۶ 

21۸  14۷۷ 
بررسی تاثیرکپسول کورکومین)زردچوبه( بر شدت و مدت 

 دیسمنوره دانشجویان

 ۱۷۱۳ فراز مجاب  معصومه خیرخواه  نغمه شهبازطبری

22۰  14۶۰ 
بررسی تاثیر قرص ویتامین دی بر الگوی قاعدگی، سطوح 

هورمونهای استروئیدی و عملکرد جنسی زنان مبتال به 

 مولتیپل اسکلروزیس

 ۱۷۱۶ سید مسعود نبوی لیال امینی سیمین زرآبادی پور

221  14۶۵ 
اعتباریابی ابزار اندازه گیری انگ ناباروری در زنان ترجمه و 

 نابارور
 ۱۷۱۶ علی منتظری منصوره جمشیدی منش نسیبه بلقن آبادی

222  14۶2 
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر 

رفتارهای محافظت کدده از ویروس پاپیلومای انسانی در زنان 

 آسیب پذیر

 ۱۷۱۶ محسن صفاری منش منصوره جمشیدی مریم شکوهی

223  14۶۶ 

و مادری در طول مراقبت لیبر و زایمان تکریم  بررسی وضعیت

به مراکز بهداشتی  گانعوامل مرتبط با آن در مراجعه کنند

، درمانی شهرستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران

 ۱۷۱۶سال 

 ۱۷۱۶ نرگس رستمی گوران سیمین تعاونی زهرا گلدانی

224  14۶۸ 
پذیری درک نفس، آسیبتاثیرآموزش مبتنی بر همتا بر عزت

وی و هپاتیت ب آیشده و عملکرد، نسبت به پیشگیری از اچ

 ۱۷۱۶ محمد صابری ظفرقندی منصوره جمشیدی منش سهیال احمدی



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

 در زنان با اختالل مصرف مواد

22۵  14۸۵ 
مقایسه تاثیر مصرف جلدی پماد زیتون و کالندوال بر التهاب 

 پوستی ناشی از پوشک کودکان

 ۱۷۱۶ شهرام عبدلی اسکویی لیال امیری فراهانی زهرا شریفی هریس

22۷  1۵۰۵ 
 بر ای¬بررسی تاثیر آموزش بهداشت بلوغ به روش چندرسانه

 مقطع پسر آموزان¬دانش نفس عزت و بدن ذهنی تصویر

 اول متوسطه

یخنجر قهیصد لیال نیسانی سامانی مهسا علی محمدی  ۱۷۱۳ 

22۶  1۵1۰ 
مقایسه ی تاثیر مصرف کپسول خوراکی پیپرین، ویتامین ایی 

و توام پیپرین و ویتامین ایی بر شدت عالئم سندرم پیش از 

 قاعدگی در دانشجویان ساکن خوابگاه

 ۱۷۱۶ مهدی رمضانیان تعاونیسیمین  صدیقه بهمیاری

22۶  1۵11 
بر شدت  B6مقایسه تأثیر گل پامچال مغربی و ویتامین 

 ماستالژی ناشی از تغییرات فیبروکیستیک پستان

 ۱۷۱۳ ماریا هاشمیان لیال نیسانی سامانی روژین طلوعی

22۸  1۵1۶ 
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر رفتارهای دلبستگی بر 

 پذیرش نقش مادری زنان باردار نوجوان نخست حامله

 ۱۷۱۳ --- فرشته جهدی هآسیه کاه

23۰  1۵21 
بررسی تاثیر برنامه آموزش فردی بر فراوانی ابتال به دیابت 

 بارداری در زنان باردار شده به طریق لقاح آزمایشگاهی

انیائیآر دیناه لیال نیسانی سامانی آزاده حسین خانی  ۱۷۱۳ 

231  1۵22 
 یارتقاءدهنده سالمت با شاخص توده بدن یارتباط سبک زندگ

زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شهرستان 

 ۱۳در سال  جاریب

 ۱۷۱۳  منش یدیمنصوره جمش پریوش صفاریان

232  1۵24 
با اچ آی وی و بررسی انگ و تبعیض ماماها نسبت به زنان 

عوامل مرتبط با آن در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 

 ۱۷۱۶پزشکی ایران، سال 

 ۱۷۱۳ --- منصوره جمشیدی منش ثریا انوشه

233  1۵2۵ 
زنان مراجعه کننده به  بررسی دالیل طالق در دوران عقد در

 بخش معاینات زنان مراکز پزشکی قانونی تهران

یکامران آقا خوان لیال  نیسانی سامانی وجیهه علی خوئیان نوقابی  ۱۷۱۳ 

234  1۵2۶ 
سالمت عمومی و نقش بررسی ارتباط همسر آزاری با 

 ۱۷۱۶-۱۳جنسیتی دختران نوجوان شهر یاسوج 

 ۱۷۱۳ --- لیال نیسانی سامانی سیده شهرزاد یعقوبی

23۵  1۵2۸ 
بر شاخص های  ۷بررسی تأثیر مکمل خوراکی ویتامین دی 

 کیفی اسپرموگرام در مردان نابارورکمی و 

محمد رضا وفا، ربابه  لیال امینی افسانه طالبی

یگیمحمد ب  

۱۷۱۳ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

23۷  1۵31 
و اسیدفولیک بر  ۷مقایسه تاثیر قرص خوراکی  امگا

 گرگرفتگی زنان یائسه

 ۱۷۱۳ لیال نیسانی سامانی فرشته جهدی  معصومه چمنی

23۶  1۵33 
بررسی تاثیر پماد کنجد بر شدت درد والتیام زخم اپی 

 زیاتومی

 ۱۷۱۳ --- معصومه خیرخواه نجمه امانی بابادی

23۶  1۵3۵ 
بررسی تغییرات کیفیت روابط زناشویی زوجین طی سه ماه 

 ۱۳بعد از ازدواج در شهر قدس، سال

 ۱۷۱۳ --- ناهید اکبری منصوره باغ خاصی

23۸  1۵۵4 
بررسی تاثیر پماد بابونه بر درمان شقاق نوک پستان مادران 

 شیرده

 ۱۷۱۳ --- معصومه خیرخواه شقایق دهقان نیری

24۰  1۵۵۶ 
خوراکی زیره سبز و گزنه بر شاخص های مقایسه تاثیر قطره 

 کفایت شیر مادر

 ۱۷۱۳ --- معصومه خیرخواه مهناز شفیع خانی

241  1۵۷2 
بررسی نیازهای سالمت جنسی در افراد ترنس سکشوال 

 تهران شهر منتخب هایبه کلینیکتطبیق یافته مراجعه کننده 

 ۱۳ سال

 ۱۷۱۸ --- منصوره جمشیدی منش پریسا خدا خواه

242  1۵۷۵ 
بررسی تاثیر کپسول خرفه بر حجم خونریزی و شدت درد 

 پس از زایمان 

فراز مجاب، سمیه نوعی  معصومه خیرخواه سمیرا شیرعلی نژاد

تیمور داش؛ مسعود 

 صالحی

۱۷۱۳ 

243  1۵۷۷ 
بررسی تبعیت زنان باردار از محتوای دستورالعمل استاندارد 

 در نوزادی و مادری پیامدهای با آن ارتباط و ناتال مراقبت پره

 ۱۷۱۶-۱۷۱۳ سال تهران، سه سطح های¬بیمارستان

مریم کاشانیان؛ مازیار  ناهید اکبری معصومه یوسفی ورازگایی

 مرادی الکه

۱۷۱۳ 

244  1۵۷۶ 
ی ادم به دو شیوه لنف مدیریتی مقایسه تأثیرآموزش خود

ی اجتماعی بر کیفیت زندگی و گروهی و مبتنی بر شبکه

 ترس از عود بیماری در زنان با سرطان پستان

؛ جمیله شهپر حقیقت معصومه خیرخواه زهرا امیدی

 ابوالقاسمی

۱۷۱۳ 

24۵  1۵۷۸ 
بررسی ارتباط سبک زندگی بهداشتی با شاخص های 

مراجعه کننده به کلینیک  اسپرموگرام درمردان نابارور

 ۱۷۱۳اورولوژی جامع شهر تهران در سال 

د امیری فراهانی؛ حمی لیال لیال امینی مهسا کهربایی

 حقانی

۱۷۱۳ 

24۷  1۵۶3 
تاثیر قرص خوراکی تیامین  بر  سالمت عمومی  و موفقیت 

 درمان زنان نابارور مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

؛ حمید ابوطالب صارمی لیال امینی مهتاب مطیع

 حقانی

۱۷۱۶ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

24۶  1۵۶۷ 
 و راهبردهای مقابلهروانی بررسی عوامل مرتبط با بهزیستی 

 ناباروری تخصصی مراکز به کننده مراجعه نابارور زنان در ای

 ۱۷۱۶ سال تهران، شهر منتخب دولتی

سیده بتول حسن پور  صحبتیفرناز 

 ازغدی

؛ حمید لیال امیری فراهانی

 حقانی

۱۷۱۳ 

24۶  1۵۸۰ 
بررسی عوامل مرتبط با تصویر ذهنی از جسم و رضایت از ان 

بهداشتی  بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

سیده بتول حسن پور  مهری توکلی یرکی

 ازغدی

 ۱۷۱۳ حمید حقانی

24۸  1۵۸۵ 
بررسی تاثیر مشاوره ی جنسی بر اختالل عملکرد جنسی 

 زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

 ۱۷۱۳ آذین؛ هادی رنجبر علی منش جمشیدی منصوره بابایی گل فهیمه

2۵۰  1۷۰3 
 رشد بر سنتی طب بر مبتنی غذایی برنامه تاثیر بررسی

 گذاری تخمک تحریک با زنان در بارداری وقوع و فولیکول

 ربابه ناصری، محسن سامانی نیسانی لیال بزرگ جامه نسرین

بیگی؛ حمید  محمد

 حقانی

۱۷۱۶ 

2۵1  1۷۰۵ 
 مراجعه افغان زنان باروری سالمت اطالعاتی نیازهای بررسی

 جنوب منتخب بهداشت مراکز ناتال پری درمانگاه به کننده

 تهران استان شرق

ازغدی،  پور حسن بتول فراهانی امیری لیال شریفی مهناز

کریمان؛  نورالسادات

 حمید حقانی

۱۷۱۸ 

2۵2  1۷۰۷ 
 با مرتبط عوامل و فیزیولوژیک زایمان به باور و نگرش بررسی

 شهرتهران، منتخب های بیمارستان شاغل ماماهای در آن

 ۱۷۱۶-۱۷۱۳ سال

 پور حسن بتول سیده فراهانی امیری لیال زاده صادق نرگس

 ازغدی ؛ حمید حقانی

۱۷۱۸ 

2۵3  1۷1۰ 
 با زایمان محیط از رضایت و بارداری تجربه ارتباط بررسی

 بهمن ۱۱ بیمارستان به کننده مراجعه زنان در تولد تجربه

 ۱۷۱۳ سال رضوی، خراسان استان خواف، شهرستان

 حسن بتول سیده فراهانی امیری لیال قادری خلیفه فائزه

 پورازغدی؛ حمید حقانی

۱۷۱۸ 

2۵4  1۷14 
 های شاخص بر دارچین عصاره خوراکی کپسول تاثیر بررسی

 پلی تخمدان سندرم به مبتال زنان هورمونی و متابولیک

 کیستیک

 فراز ،  قاسمی افسانه امینی لیال صیقالنی پور هادی صنم

 مجاب؛ حمید حقانی

۱۷۱۳ 

2۵۵  1۷1۸ 
 خطر درمعرض زنان براضطراب گروهی آموزش تاثیر بررسی

 زودرس زایمان

-مهرنوش اینانلو خیرخواه معصومه بذرافشان سمیه

 رسولی دکترمحبوبه

۱۷۱۸ 

2۵۷  1۷2۶ 
 و حضوری ی¬شیوه دو به جنسی آموزش تاثیر مقایسه

 افغان نوجوان زنان جنسی عملکرد و رضایت بر ای¬چندرسانه

 ۱۷۱۸ ابوالقاسمی جمیله خیرخواه معصومه حکیمی راضیه



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

2۵۶  1۷2۸ 
 زمینه در شایستگی بر مبتنی آموزش تأثیر بررسی

 واکنش رفتارو یادگیری، بر زایمان اورژانس های¬مراقبت

 پاتریک کرک ارزشیابی مدل اساس بر مامایی دانشجویان

 ۱۷۱۸ ابوالقاسمی جمیله خیرخواه معصومه حکیمی معصومه

2۵۶  
 زنان در فرزندآوری و باروری به نگرش و کامی شاد بررسی 1۷41

 علوم دانشگاه سالمت جامع مراکز به کننده مراجعه متاهل

 ۱۸ سال ایران پزشکی

 ۱۷۱۸ حقانی شیما اکبری ناهید بهروز فاطمه

2۵۸  
 درمان از بعد و قبل جنسی زندگی وکیفیت عملکرد مقایسه 1۷43

 علیه سجاد امام بیمارستان به کننده مراجعه زنان در واژینیت

 شهریار السالم

 ۱۷۱۸ جانانی لیال خواه خیر معصومه وردی اله فاطمه

2۷۰  
 و طبیعی زای نخست زنان در ناامیدی و پشیمانی مقایسه 1۷44

 ۱۷۱۸ سال زابل شهرستان سالمت جامع مراکز سزارین

 ۱۷۱۸ حقانی حمید ، فراهانی امیری لیال اربابی هایده

2۷1  
 و شخصیتی های ویژگی با شغلی استرس ارتباط بررسی 1۷4۵

 درمانی بهداشتی مراکز در شاغل ماماهای هیجانی هوش

 ۱۷۱۶سال در لرستان پزشکی علوم دانشگاه

 حمید جعفرجالل؛ عزت خیرخواه معصومه شایگان فرزانه

 حقانی

۱۷۱۳ 

2۷2  

 زایمان به نسبت نگرش و زایمان خودکارآمدی ارتباط بررسی 1۷۵2

 مراجعه باردار نخست زنان در بارداری اضطراب با طبیعی

 شهریار شهرستان منتخب درمانی بهداشتی مراکز به کننده

 ۱۷۱۳ سال در

 ۱۷۱۸ حقانی شیما امینی؛ لیال صادقی هما مقدم نیکبخت فریبا

2۷3  

 روش به B هپاتیت از پیشگیری آموزش تأثیر ی¬مقایسه 1۷۵4

 افغان دانشجویان نگرش و دانش بر غیرحضوری و حضوری

 ره) خمینی امام المللی¬بین دانشگاه

 

 حمید علویان؛ مؤید سید امینی لیال میرزازاده نجیبه

 حقانی

۱۷۱۱ 

2۷4  
 تحت زنان در زناشویی ودلزدگی جنسی رضایت بررسی 1۷۵۷

 ۱۷۱۳یاسوج، شهری سالمت مراکز پوشش

 ۱۷۱۸ حقانی شیما منش جمشیدی منصوره متشفیع صغری

2۷۵  
 سرطان با زنان در زناشویی رضایت و جنسی عملکرد بررسی 1۷۵۸

 منتخب درمانی مراکز به کننده مراجعه تناسلی دستگاه های

 ۱۷۱۸ تهران، شهر

 ۱۷۱۸  سامانی نیسانی لیال مرادی سارا



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

2۷۷  

 سبک با مرتبط فرهنگی و اقتصادی،-اجتماعی عوامل بررسی 1۷۷۰

 مراجعه افغان مهاجر زنان سالمت ی دهنده ارتقاء زندگی

 و اسالمشهر شهرستان درمانی-بهداشتی مراکز به کننده

 ۱۷۱۳ سال شهرری،

 ۱۷۱۱ حقانی حمید ؛ امینی لیال احمدی زهرا

2۷۶  

 ناکارآمدی باورهای و عملکردجنسی علی ارتباط بررسی 1۷۷۷

 مراجعه زای نخست زنان در زناشویی دلزدگی با جنسی

 پزشکی علوم دانشگاه منتخب سالمت جامع مراکز به کننده

 ایران

 ۱۷۱۸ کبیر علی ؛ منش جمشیدی منصوره امیرخلیلی الهه

2۷۶  
 درمان الگوی بر مبتنی خودیاری افزاری نرم برنامه تاثیر 1۷۷۶

 زایمان، روش انتخاب زایمان، از ترس بر رفتاری-شناختی

 زا نخست زنان در استرس و افسردگی اضطراب،

 بنفشه ابوالقاسمی؛ جمیله اکبری ناهید شاهسون فاطمه

 غرایی

۱۷۱۸ 

2۷۸  
 رفتارهای با لیبر حمایت خودکارآمدی و نگرش ارتباط بررسی 1۷۷۸

 منتخب های¬بیمارستان ماماهای دیدگاه از حمایتی

 تهران شهر پزشکی علوم های-دانشگاه

 حمید ؛ اکبری ناهید فراهانی امیری لیال حیدری خدیجه

 حقانی

۱۷۱۳ 

2۶۰  
 زنان در آن شده¬درک موانع و فیزیکی فعالیت شدت بررسی 1۷۶۰

 ایالم، شهر سالمت هایپایگاه و مراکز به کننده مراجعه باردار

 ۱۷۱۳ سال

 حمید پور؛ حسن بتول فراهانی امیری لیال احمدی کتایون

 حقانی

۱۷۱۸ 

2۶1  
 سوء از پیشگیری بر والدین به آموزشی برنامه تأثیر بررسی 1۷۶2

 آباد نجف شهرستان مدرسه سنین کودکان در رفتار

 حمید خنجری؛ صدیقه سامانی نیسانی لیال مطهری فاطمه

 حقانی

۱۷۱۸ 

2۶2  
 حضور بدون و با شیردهی آموزش روش دو تأثیر مقایسه 1۷۶۵

 تغذیه الگوی و شیردهی خودکارآمدی بر ها¬مادربزرگ

 زا¬نخست زنان در شیرخوار

 ۱۷۱۸ ازقدی پور حسن بتول فراهانی امیری لیال قرایی طیبه

2۶3  
 به والدین دلبستگی با خانگی خشونت ارتباط بررسی 1۷۶۷

 به وابسته سالمت جامع مراکز به مراجعین در شیرخوار

 ۱۷۱۸ سال در ایران پزشکی علوم دانشگاه

 پور حسن بتول سیده قراچه مریم مزاری زهرا

 حقانی شیما ازغدی؛

۱۷۱۱ 

2۶4  
 زنان در بارداری مکرر دادن دست از با مرتبط عوامل بررسی 1۷۶۸

 تهران شهر ناباروری  درمان منتخب مراکز به کننده مراجعه

 نژاد، تهرانی شاهرخ انسیه سامانی نیسانی لیال فکر قربان معصومه

 حقانی حمید

۱۷۱۱ 



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

2۶۵  
 مرتبط تاخیری عوامل و مرگ و نوزادی عوارض میزان بررسی 1۷۶2

-۱۷۱۳ تهران استان ساکن افغان مهاجر نوزادان در مرگ با

۱۷۱۶ 

 مریم ، الکه مرادی مازیار اکبری ناهید آخوندی آمنه

 کاشانیان

۱۷۱۱ 

2۶۷  
 مادری مراقبت موانع و مرگ به نزدیک عوارض و مرگ بررسی 1۷۶3

 ۱۷۱۶-۱۳ ، تهران استان ساکن افغان مهاجر زنان در

 مازیار ، کاشانیان مریم اکبری ناهید یعقوبی فاطمه

 الکه مرادی

۱۷۱۱ 

2۶۶  
 زا نخست زنان اضطراب با جنین به دلبستگی ارتباط بررسی 1۷۶۸

 منتخب های درمانگاه به کننده مراجعه پرخطر بارداری با

 پزشکی علوم دانشگاه

 ۱۷۱۳ حقانی شیما چمنی؛ مریم منش جمشیدی منصوره چراغی پریسا

2۶۶  
 شدت بر اسید مفنامیک مصرف و اوریکولوتراپی تاثیر مقایسه 1۷۸2

 آن با همراه عمومی عالیم و اولیه دیسمنوره

 حسن بتول سیده دکتر واحدی معصومه

 ازغدی پور

 ، فراهانی امیری لیال

 ،حمید خاکی ایمانه

 حقانی

۱۷۱۸ 

2۶۸  1۷۸۷ 
 مادران استرس و اضطراب افسردگی، بر آموزش تاثیر بررسی

 کتونوری فنیل به مبتال فرزند دارای
 سامانی نیسانی لیال اردلی خدابخشی فروزان

  فاطمی، سید نعیمه

 ؛ زاده امین مجید

 حمیدحقانی

۱۷۱۸ 

2۶۰  1۷۸۶ 
تأثیر آموزش براساس الگوی ارتقاء سالمت پندر بر فعالیت 

 فیزیکی زنان باردار
 معصومه خیرخواه  میترا صابونی 

مهناز سیدالشهدایی؛ 

 شیما حقانی
۱۷۱۱ 

2۶1  1۶۰۰ 
بررسی کیفیت ارتباط ارائه دهنده خدمت به مادر و ارتباط آن 

منتخب با ترجیح نوع زایمان در مراجعین به مراکز درمانی 

 ۱۷۱۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران سال

 ۱۷۱۱ حمید حقانی ناهید اکبری عذرا میرزایی

2۶2  1۶۰2 
 تیفیک ،یبر اختالل عملکرد جنس ینوشتار انیب ریتاث یبررس

 سیاسکلروز پلیزنان با مولت یبدن ریو تصو یزندگ
 ینیام الیل بهاره افشار

، مهشاد یمسعود نبو

 ستهی، شایمحمدنور

 جهانفر

۱۷۱۱ 

2۶3  1۶۰۵ 
و  ،یریگ میبر تعارض تصم یآموزش توانمندساز ریتاث یبررس

 نافرجام یزنان با سابقه باردار  یو فرزندآور ینگرش به بارور
 ۱۷۱۱ یحقان مایش رخواهیمعصومه خ یصالح آباد یمژگان زارع



 ردیف
اره مش

 مدرک
 سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

2۶4  1۶۰۷ 
در مادران با سابقه  یبه فرزندآور لی/عدم تمالیتما سهیمقا

 یکم خطر و پر خطرمراجعه کننده به مراکز آموزش یباردار

 ۱۷۱۳سال   رانیا یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یدرمان

 ۱۷۱۱ یحقان دیحم رخواهیمعصومه خ ییرزایم بایفر

2۶۵  1۶۰۸ 
 ییزناشو یبر سازگار یزندگ یآموزش مهارت ها ریتأث یبررس

 یدر زنان افغانستان یو نحوه مقابله با خشونت خانگ
 رخواهیمعصومه خ یعسکر هیرق

 لهی، جمیمعاد میمر

 یابوالقاسم
۱۷۱۱ 

2۶۷  1۶13 
بر  یرفتار یشناخت کردیبا رو یمشاوره جنس ریتأث یبررس

 ائسهیزنان  یعملکرد جنس
 ۱۷۱۱ یحقان مایش ،یزهرا زنجان یسامان یسانین الیل یالجورد اساداتیلع

2۶۶  1۶1۷ 
در همسران زنان  یعوامل مرتبط با خشونت خانگ یبررس

دانشگاه علوم  یدرمان یباردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت

 ۱۷۱۳ ران،یا یپزشک

 ینیام الیل یهمدان یفاطمه محمد
 دی؛ حمرخواهیمعصومه خ

 یحقان
۱۷۱۱ 

2۶۶  1۶2۸ 
 وهیبه دو ش مانیزا یبرا یآموزش آمادگ ریتأث سهیمقا

 مانیزا ،یبر تجربه باردار یبر شبکه اجتماع یو مبتن یحضور

 در زنان باردار مانیو نوع زا

 یفراهان یریام الیل یرباب موسو دهیس
بتول  دهیس ؛یبهاره عمران

 حسن پور
۱۷۱۸ 

 


