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1.  ۹۸۴¶ 
 انودکک داری هگز نراکم تیعوض یررسب

 رانهدر ت ینذه دهانم بقع
 ۴۶۳۱ این یمیرح هومصعم ا داودگال هاطم، فیچ طورهف

2.  ۹۴4¶ 

 یازب شقناز  ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

از  لبق نینس انودکک لامکد و ترش ر رویب

 انودکک ایهانتارسمیدر ب ریتسب انتسدب

 وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت هب هتسواب

 رانهت یکزشپ

 ۴۶۳۱ دیونال یانخیالع مریم هی، رقیمریک

3.  ۹۴1¶ 
 ارهدرب رانهت انزن یاهآگ زانیم یررسب

و  امجا انب اط آنبو ارت مرح هانده رطانس

 انو در آنالئکیانا پب تست امجان بیرتت

 ۴۶۳۱ ا داودگال انوریپاهش سرگن هجدی، خیمظیع

۹.  ۹۴2¶ 

ر ب لماز ع لبق ایه یادگآمر یاثت یررسب

 یراحج المد از اععار بمیود ببهب تیعوض

را( در فص هسیک نترداش)ب مکش

 رانهر تهش یوزشآم بختنم ایهانتارسمیب

 ۴۶۳۱ اهیمیرح همیهف یرآبکش هابرب ادات، سزدیی یائذک

5.  ۹۴3¶ 

در  اند زنایقع نییعو ت یاهآگ زانیم یررسب

 نییعو ت وادهانخ مظینت ارهدرب اروریب نینس

، در اند آنایقو ع یاهآگ زانیم نیاط ببارت

 رانهت وبنج بختنم ایاهتروس

 ۴۶۳۶ هومصعا، مین یمیرح ا داودگال ذرا، عیداع

6.  ۹۴۹¶ 

 یکزشپ روهراد گر افکطرز ف هسایقو م یررسب

ا ( بیکزشرپی)غ یاهگشدان ایهروهر گایو س

در  یارترسپ هرفح هب تبسن یالع التیصحت

 رانهتر هش یابختز انراکم

 ۴۶۳۱ زروی، پیالمک داحر ماقدبیسادات س همیل، حیایاچکس ینیام
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7.  ۹۴5¶ 

در  لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

 ایهانتارسمیب ابصاع یراحج ایهشخب

و  تداشهب وزارت هب هتسواب رانهت بختنم

ار ترسپ شقورد ند م یکزشپ وزشو آم اندرم

 همیب جلف ارانمیب یوانازتو ب تبراقدر م

 دنب یانتحت

 ۴۶۳۳ ملیحه سادات موسوی اندیونا الدییل نریس، ناروقب یانملس

۸.  ۹۴6¶ 

 یرخروز بر بب ندیوال یدنب هیبنر تیاثت یررسب

 الس ۴۴-۳ انودکدر ک هرانگاشرخپ ایارهترف

ر هش یتدول ایه هدرسط میحرو در م هدرسم

 رانهت

 ۴۶۳۱ زادهانخ یلع زادهانخ یلع هران، تیانجالری ویقت

۴.  ۹۴7¶ 

ا ب طهدر راب اریترسپ انیربم ظراتن یررسب

 ینیالب وزشاز آم انآن البقتر اسر بموث لوامع

 یائامو م اریترسپ ایه دهکشدر دان

 رانهر در تقتسم یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 ۴۶۳۱ ردف انوریشحلس هیآس یاغدب هاطمف هاطم، فدینشف

14.  ۹۴۸¶ 

 یابو ارزی اریترسپ راندیم اتصخشم یررسب

 و ارانترسرپس اهدگاز دی انآن تریدیم وهحن

 یوصصخ ایهانتارسمیدر ب ینیالب ارانترسپ

 رانهت

 ۴۶۳۶ هودیمحم دریتقم ظماع دیاه، نهانیتب

11.  ۹۴۴¶ 

 زانیر مب ینمر ضمتسم وزشر آمیاثت یررسب

 تبراقم ایهشخدر ب لاغش ارانترسپ یاهآگ

 نیدرح هک اریترسپ اتدامورد اقدر م ژهوی

رد یگ امجد انایب یسفنو ت یبلق تسای وعوق

، تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیبدر 

 رانهدر ت یکزشپ وزشو آم اندرم

 ۴۶۳۳ یرآبکش هابرب انریکسع دهیمح هیرض، مانبش
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12.  544¶ 

 وزانآم شدان یلیصحت ترفشیپ هسایقم

 از یوزانآم شا دانب روزی هانبش یاهگرورشپ

 یدگود زنخ وادهانا خب ها که انتسدب انمه

 دننک یم

 ۴۶۳۱ - زاده ابوه مظیع زیگرانه، میلیائکیم

13.  542¶ 
و  یالع دارسم انیربم یاهآگ زانیم یررسب

 ورد روشدر م رانهت اریترسپ ایه دهکشدان

 یدرس زیری هامرنو ب سدریت
 ۴۶۶۳ الگا داوود انوریپاهش سیگرنف نوس، سیعیمس

1۹.  543¶ 

 ادرانم هصخشم اتفص هعطالو م یررسب

 ادرانا مب هسایقدر م وزن مو ک ارسن وزادانن

 ایهانتارسمیدر ب دهش دولتم یعیطب وزادانن

 یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت

 ۴۶۳۳ این یمیرح هومصعم اداودگال سآراک رسور، افپ یائرض

15.  54۹¶ 
 یردگساف وعیش زانیم هسایقو م یررسب

 زن رانیدبو  اریترسپ انیربم نیب یشنواک

 دهشر مهش

 ۴۶۳۳ دجر متدک یدواچ دساق نیه، میدرائرصیم

16.  545¶ 
ورد طرز در م ادرانم یاهآگ زانیم یررسب

 یتداشهز براکدر م کشرخیش هیهت حیحص

 رانهت وبنج یاندرم

 ۴۶۳۱ انودیمحم هاطمف یمریکد یاهآن وکلمدرالا، برض

17.  54۸¶ 

بررسی میزان آگاهی مدیران پرستاری و 

پرستاران بالینی درباره برنامه آشنا سازی به 

محیط و وظایف کاری و مقایسه آن با 

یکدیگر در بیمارستانهای آموزشی منتخب 

 شهر تهران

آناهید کریمی حسین 

 آبادی عراقی
 ۴۶۳۶ روشنشهناز  زهره میر سعیدی

1۸.  54۴¶ 
 رطانورد سا در مهمانخ یاهآگ زانیم یررسب

 آن امجا و انهانتسپ یائودآزم، خانتسپ
 ۴۶۳۴ انودیبعم هاطمف هودیمحم هوببحم روزاف یتی، گیتدایه
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1۴.  514¶ 
 والنئسدر م تریدیم ایهارتهم زانیم یررسب

 انرهت دهش ابختان ایهانتارسمیب اریترسپ

 رصع اریک توبدر ن

 ۴۶۳۴ اوهک تدخریپ دییعرسیم رهزه رینم اهد، ماس ینب

24.  511¶ 
وزاد در ادر و نم نیب یدنب اسمت یررسب

 ایهانتارسمیدر ب انمد از زایعب اول تاعس

 رانهت بختنم

 ۴۶۳۶ یآزرم ژهینم یقیتا عمه الیام(، تیانرگ)گ ارابب

21.  512¶ 
 یراحج ایهماز زخ تبراقم تیفیک یررسب

 یراحج ایهشخدر ب ارانترسط پوست هک

 ودش یم هارائ انهفاص یابختان ایهانتارسمیب

 ۴۶۳۳ این یمیرح هومصعم تدخریپ اوهک ره، زهیرکهش دهروزنف

22.  513¶ 
 رانهت ایهانتارسمیدر ب لاغش صصختم انکزشظر پن یررسب

 فاز وظای انآن یاهآگ زانیو م اریترسپ هرفورد حدر م

 ینیالب ارانترسپ
 ۴۶۳۱ انوریپاهش سیگرنف هودیمحم هوببحم یطفص، میانخ یلع

23.  51۹¶ 
 انزن رایب ارداریب دوران ایه تبراقم یابارزی

 اول اهم هس دوران درطی هلامح تسخن

 رانهت بختنم ایهانتارسمیدر ب ارداریب

 ۴۶۳۴ یآزرم ژهینم گآژن ژهینم نینبال ، امریکم

2۹.  515¶ 

 ارانمیو ب لاغش ارانترسپ ظراتن یررسب

 یتدول بختنم ایهانتارسمیدر ب ریتسب

دود و حم اتالقم اتاعسورد درم رانهت

 هارائ ظراتن هسایقآزاد و م اتالقم اتاعس

 دهش

 ۴۶۳۱ ناز روشنهش ورپ هلدالبع تمشح نیه، میانتردسراد کم

25.  516¶ 
 هب تبسن هعامج بختنار مشاق رشگن یررسب

 رانهدر ت اریترسپ هرفح
 ۴۶۳۳ انودیبعم هاطمف انوریپاهش سیگرنف دهری، فنروتف

26.  517¶ 
ر تدخ انویجشدان لیصحت رکت للع یررسب

 الازس رانهت یالع دارسم اریترسپ یاردانک

 ۴۶۳۶ورریهش تایغل ۴۶۳۴

 ۴۶۳۳ استاد آمار پرویز کمالی اریسگزی مریم رههچل، گوزیزن
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27.  51۸¶ 
 شویخ وزادانن هب هک یادرانم هصخشم اتفص

 هب هک یادراند و منده یم انتسر پیش

 دنده یمن انتسر پیش شویخ وزادانن

 ۴۶۳۶ اوهک تدخریپ هودیمحم هوببحم ازنه، شسمورشپ

2۸.  51۴¶ 
 تئیاء هضو اع انویجشدان ظراتن یررسب

در  رانهت اریترسپ یالع دارسم یوزشآم

 دار آمک ینیالب یربم کی اتیوصصورد خم

 ۴۶۳۱ ا داودگال انودیبعم هاطمف رخل، گدیمحم

2۴.  524¶ 

 ایه تونفع دهنناد کجای لوامع یررسب

 تمسو ق انمزای ایهشخدر ب یانتارسمیب

 هقطنم ایهاهگشزای زیرکم ونیزاسیلریتاس

 رانهت داریهب رقش

 اریسگزی مریم هومصع، میحاصن
 کلم نیسار حاماد تاس

 یلضاف
۴۶۳۳ 

34.  521¶ 
ط  وست دهش هارائ یاندرم یتداشهب اتدمخ یررسب

 بختنم یاندرم یتداشهز براکدر م اریترسادر پک

 رانهدرت انتاس داریهب وزارت
 ۴۶۳۱ ا  داودگار  الاد آمتاس این یمیرح هومصعم را، زهزاده بیبح یاجح

31.  522¶ 

 " ارانترسرپس " تریدیم زانیم یررسب

 اطقنم بختنم ایه انتارسمیب ایه شخب

ر یاث( و تداریه)ب رانهت انترسهش هانارگهچ

 اریترسپ ایه تبراقم تیفیک ررویب آن

 ایهشخدرب لاغش لیصحتال ارغف ارانترسپ

 انتارسمیب انمه

 ۴۶۳۱ یاسپر ساصن ادیروآبه هقیفش ژهینو، مجلابق

32.  523¶ 

 هک ینیالب ایهتیالعف واعان نییعو ت یررسب

 رکد بسر حب اریترسپ سانسیل انویجشدان

آور  یدگینت ینیالب اربجت واننعود بخ ردیف

 دننکیداد مملق

 ۴۶۳۱ فاطمه معبودیان انوریپاهش سیگرنف مری، میانخیالع

33.  52۹¶ 
در  اریترسپ راندیم یاهآگ زانیم یررسب

 زانیا مب اط آنبو ارت تریدیم ولورد اصم
 ۴۶۳۱ یمرید کیاهآن انوریپاهش سیگرنف ازنه، شودیرهف
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ر ا دهآن تریدیم وهحاز ن ارانترسرپس تایرض

 رانهت یوزشآم ایهانتارسمیب

3۹.  525¶ 
 اریمیب هال بتبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب

از  تبراقم ولد و اصنق اریمیورد بد در منق

 رانهت یوصصخ ایهانتارسمیود در بخ

 ۴۶۳۱ انوریپاهش سیگرنف انودیبعم هاطمف ال، ژیدییعد سابع

35.  526¶ 
 الس وزانآم شدان یاهآگ زانیم یررسب

 ترش انترسهش یربجت وملع هترش ارمهچ

 اریترسپ هرفح ارهدرب

 هاطم، فهمیچ یاللج
د یس اداتسر الینم

 داحرماقب
 ۴۶۳۳ یالمز کرویپ

36.  527¶ 
 ژهوی ایهتبراقم ایهشخط بیحم هعطالم

و  وعظر نازن - رانهت یتدول ایهانتارسمیب

 اهود درآنوجم طییحم ایهرکحم زانیم

 ۴۶۳۶ انوریپاهش سیگرنف انودیبعم هاطمف اله، شروان نروش

37.  52۸¶ 
در  وادهانخ مظینت ایهکینیلک ایهتیالعف یررسب

 مظینت ایهکینیلدر ک ارداریاز ب رییوگلج هنیزم

 رانهت بختنم وادهانخ
 ۴۶۳۱ ا داودگال  این یمیرح هومصعم ورال، فیدوسق

3۸.  52۴¶ 

 ارهدرب ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

 وعا نب اط آنبو ارت انمد از زایعب ایهتبراقم

 هک دوره نای اصخ اریترسپ ایهتبراقم

 ایهانتارسمیدرب ارانترسپ نیمط هوست

 ودشیم هارائ رانهت بختنم یتدول

 ۴۶۳۶ اوهک تدخریپ هودیمحم هوببحم هاطم، فیمیزع

3۴.  534¶ 

 هب تدمخ نیح وزشر آمیاثت یررسب

 تایر رعب تونفع رلتنورد کدر م ارانترسپ

 فلتخم ایهشخدر ب تونفع رلتنک نوازیم

 یوممع ایهانتارسمیاز ب یکدری یراحج

 رانهت بختنم یتدول

 ۴۶۳۶ دییعرسیم رهزه دریتقم ظماع تدخه، م یلیلس
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۹4.  531¶ 
 تالمس تیعر وضب هذیغت وزشرآمیاثت یررسب

ز در یالودیما هب اندرم تحت ارانمیب

 رانهت بختنم یتدول ایهانتارسمیب

 ۴۶۳۶ انوریپاهش  سیگرنف انودیبعم  هاطمف هومصع، مودیبهب

۹1.  532¶ 

 ارغف ارانترسپ ینیالب ایهتیالعف یررسب

 یوزشز آمرکم کاز ی هیسانسیل لیصحتال

 نییعت فوظای رحشا ب آن هسایقو م اریترسپ

 زرکم انمدر ه دهش

 ۴۶۳۴ هودیمحم هوببحم ناز روشنهش هجدیژاد، خن یرانای

۹2.  533¶ 

در  لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

و  یتدول ایهانتارسمیب الاطف ایهشخب

 جرای ایز داروهویجت ولاص، از رانهت یوزشآم

 اه شخب در آن

 ۴۶۳۳ انوریپاهش  سیگرنف انودیبعم هاطمف را، زهتجح

۹3.  53۹¶ 

 ندیو وال ارانترسپ نیاط ببارت تیاهم یررسب

در  ریتسب دهنشک اریمیب هال بتبم الاطف

و  یتدول ایهانتارسمیب الاطف ایهشخب

 رانهت یوزشآم

 ۴۶۳۱ انوریپاهش  سیگرنف یمرید کیاهآن نروید، پاونآری

۹۹.  535¶ 
 انوانوجن هصخشم اتفص یابو ارزی هعطالم

 تیربو ت الحاص ایهوناناز ک یکار در یکزهب

 رانهت

 ۴۶۳۴ یآزرم ژهینم ورپ هلدالبع تمشح تدخری، فانرزیبریف

۹5.  536¶ 

 زانیو م یوماتزی یداد اپعت نییعو ت یررسب

 یاپ امجان دماز ع یاشن هنریپ ایهیارگپ

 انمزای تهج هک یزائ تخس اندر زن یوماتزی

 رانهت یتدول بختنم ایهانتارسمیب هب

 دان ردهک هعراجم

 ۴۶۳۴ یاضق ماسق دییعرسیم رهزه مخ، افیاجن
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۹6.  537¶ 
در  طیحم یزگیاکو پ ینمای تیعوض یررسب

 رانهت رقش بختنم دارسم
 ۴۶۳۱ انودیبعم هاطمف اوهک تدخریپ هاطم، فشنمرانای

۹7.  53۸¶ 
 نامد از زایعب ایهتونفع وعو ن زانیم یررسب

 یتدول ایهانتارسمیاز ب یکدر ی ادراندر م

 رانهت

 ۴۶۳۱ اوهک تدخریپ هودیمحم هوببحم زت، عیطوس انیلیعماس

۹۸.  53۴¶ 
و  اریترسپ هرفح ابختان زهیگان یررسب

 لاغش ارانترسپ یلغش تایرض زانیم نییعت

 رانهت یوزشآم ایهانتارسمیدر ب

 ۴۶۳۶ انودیبعم هاطمف دییعرسیم رهزه تدخ نریس، نیوانتاس

۹۴.  5۹4¶ 

 تیفیر کب تدمخ نیح وزشر آمیاثت یررسب

 از یکی لاغش ارانیهب ینیالب ایهتبراقم

، یابارزی ق، ازطریرانهت ایهانتارسمیب

 ارانیهاز ب روهگ نار ایاز ک ارانترسرپس

 ۴۶۳۶ انودیبعم هاطمف یوتاله رامتاح زیگان ، روحرییام

54.  5۹1¶ 
 یروان ایازهیندنش رآوردهب زانیم یررسب

در  یلق هلضع وستارکفان هال بتبم ارانمیب

 بلق ژهوی ایهتبراقم شخب

 ۴۶۳۱ - زاده ابوه مظیع همل، سیفواص

51.  5۹2¶ 

ود وجم تداشهب وزشآم ایه هامرنب یابارزی

 حیحص رورشپ وصصدرخ ادرانم رایب

 تداشهب وزشآم اناسنارشک قازطری انودکک

 داریهب وزارت یاندرم یتداشهزبراکدرم

 رانهت

 ۴۶۳۱ انودیبعم هاطمف این یمیرح هومصعم سرگن، ندیال رفش

52.  5۹3¶ 

 اریمیب هال بتبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب

 ایه انتارسمیدر ب ریتسب هری نزمم دادیسان

ود در از خ تبراقورد مدر م رانهت یتدول یوممع

 هانخ

 ۴۶۳۶ یمرید کیاهآن انودیبعم هاطمف ههی، وجیائقارت
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53.  5۹۹¶ 
در  ریتسب ارانمیب ظراتن یررسب

 هب ماجهورد تدرم رانهت یتدول ایهانتارسمیب

 انآن یصخش ایضو ف یانسرو انملق

 ۴۶۳۱ انوریپاهش سیگرنف انودیبعم هاطمف دیاهن، انیروانیش

5۹.  5۹5¶ 

در  ریتسب ارانمیب تایرض زانیم یررسب

 ایهانتارسمیب یراحو ج یلداخ ایهشخب

 اریترسپ اتدماز خ رانهت بختنم یتدول

 اهانتارسمیب ندر ای دهش هارائ

 ۴۶۳۳ یمرید کیاهآن انوریپاهش سیگرنف هاب، رباریفص

 ۴۶۳۳ - دییجم سیگرنف ام، هریامع یعیوزاد طباز ن اریترسپ ¶5۹6  .55

   -   ره، زهیعیفش آن اریترسو پ انتسپ رطانس ¶5۹7  .56

 ۴۶۳۳ - دنرومود بعسم دهری، فیبیبح یماالست ¶5۹۸  .57

5۸.  5۹۴¶ 
 راناترسد پاز دی اریترسپ التکشم یررسب

 رانهت ایهانتارسمیب
 ۴۶۳۱ - وردیالج رمح، مرییشمال دیماح

 ۴۶۳۳ - اریسوانخ اوشیس اریث، انرادس آن اریترسو پ وتالف وژیرالتت ¶554  .5۴

64.  552¶ 
 لغاش اریترسپ انیربم یاهآگ زانیم یررسب

ز رکدرم " اریترسد پنرایف " ومهفاز م

 رانهت اریترسپ یالع وزشآم

 ام، هیاشوبس
د محد میس اداتر سینم

 داحر ماقب
 ۴۶۳۳ یالمک زرویپ

61.  553¶ 
 هک یایه وادهانخ هصخشم اتفص یررسب

 رانهد در تدارن ینذه دهانم بقد عرزنف
 ۴۶۳۳ ودرهور فشدان وشداری ریفز صیوئل ازنه، بیانراهف ینیهرمف

62.  55۹¶ 
 یونفع ارانمیب ازیزا سجم ایهروش یررسب

 یوزشر آمیو غ یوزشآم ایهانتارسمیدر ب

 رانهت یتدول

 ۴۶۳۳ اداودگال سآراک انوریپاهش سیگرنف ریب، کیهروزب

63.  555¶ 
 نامزای شخب ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

ادر در ر میا شب هذیغت وزشآم تیماز اه
 ۴۶۳۳ هنامخ یاغدب هاطمف کروشیادآور نی ورهصنم هاب، ربیر آبکش
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و  ان، درمتداشهب وزارت ایهانتارسمیب

 رانهت یکزشپ وزشآم

6۹.  556¶ 
در  لاغش ارانترسپ رشگن هعطالم

در  رانهت بختنم یوزشآم ایهانتارسمیب

 ردشدر گ تفیورد شم

 ۴۶۳۱ انوریپاهش سیگرنف ا داودگال هنیلا، عین ژوزف

65.  557¶ 

 اتدمو خ وزشآم نیود بوجم عوانم یررسب

ر د یوزشآم تئیاء هضاع اهدگاز دی اریترسپ

 اتدمادر خو ک اریترسپ یالع دارسم

 وزشز آمراکا و مهانتارسمیدر ب اریترسپ

و  ان، درمتداشهب وزارت عابت اریترسپ

 رانهدر ت یکزشپ وزشآم

 ۴۶۳۳ یالمز کرویپ هنامخ یاغدب هاطمف وشه، محالص

66.  55۸¶ 
ورد اردار در مب ادرانم یاهآگ زانیم یررسب

 یگلامح ار در دورانگیس دنیشک طراتخ
 ۴۶۳۱ ترشس ونایمه دیریف ارهتس رخاه، مهعمل

67.  55۴¶ 

 راندیم نیود بوجم اطیبارت ایهروش یررسب

 یابا و ارزیهشخب ارانترسرپسو  اریترسپ

ر د اطیبارت ایهروش نور ازایزبم ارانترسرپس

 رانهت بختنم ایهانتارسمیب

 ۴۶۳۱ اعظم مقتدری دییعرسیم رهزه هقدی، صنرهبم انیماسق

6۸.  564¶ 
 ایه صاخشاز  یرخب هسایقو م یررسب

و  ارانترسپ نیدر ب یکوژیولیو ب یاعمتاج

 رانیدب

 ۴۶۳۴ پرویز کمالی ودرهور فشدان وشداری نیه، شیانراهف

6۴.  561¶ 
 نو س وغلب روعش نس هسایقو م یررسب

 -ینارم -انملسم اندر زن یگسائی روعش

 رانهت یتشزرت -وریآش

 ۴۶۳۴ محمدتقی زاهدی ودرهور فشدان وشداری ازنل، گشخبانهج
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74.  562¶ 
 هب دهش هارائ یشخبوانت اتدمخ یررسب

 یانار درمو ک وللعظر ماز ن یمسج نیوللعم

 رانهدر ت

 روغ، فیکوته ریژبه
 یمیرح دیهد ممحم

 رادم
- ۴۶۳۱ 

71.  563¶ 
ر آخ الر ستدخ وزانآم شدان یاهآگ یررسب

 اریترسپ هرفورد حدر م انترسیدب
 ۴۶۳۴ اقدس دواچی ودرهور فشدان وشداری تدخ نیهژاد، من ینروش

72.  56۹¶ 
 یروان یاعمتاج اتیوصصاز خ یرخب یررسب

 دنشکیمد و ننشکیار مگیس هکیارانترسپ
 ۴۶۳۱ - طیحد مماح بن، زیینیسح

73.  565¶ 
ر و س)پ وزانآم شدان یاهآگ زانیم یررسب

ر هش وبنج ایهانتسر دبآخ الر( ستدخ

 ردیف تداشهورد بدر م رانهت

 کل، میقیقدحیب کشم

 اجت
 ۴۶۳۳ اندیونا الدییل ریهم دهنرخف

7۹.  566¶ 
 هعامو جضع نیوللعم یردگساف زانیم یررسب

 رانهت نیوللعم
 ۴۶۳۳ وررپفعد جیشهم انوریپاهش سیگرنف دهای، هودیمحم

75.  567¶ 

 اتجارنک رانارگک یاهآگ زانیم یررسب

 ازهدرب رانهت ازیس انمیو س ازیس هشیش

 صیخشت ایه، راه لس اریمیب تیاهم

 و هعامدر ج آن رییگشیو پرلتنو ک زودرس

ود ز صیخشت تهج انآن هک یاتداماق نییعت

 دنده یم امجان لس اریمیب رس

 ۴۶۳۳ این یمیرح هومصعم اوهک تدخریپ ذرا، عیائابرزا بیم

76.  56۸¶ 

در  یروان ارانمیب رانسمه رشگن یررسب

 یروان ایهانتارسمیدر ب یروان اریمیورد بم

 وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت هب هتسواب

 رانهدر ت یکزشپ

 ۴۶۳۳ ا داودگال سآراک ریفز صیوئل ره، طاهیالنیگ اهگشیپ

77.  56۴¶ 
 ردهیش ادرانم اهدگازدی هک یلوامع یررسب

 هب  یردهیش هدر ادام تیقوفم دمع ثاعب

، یاظمک اجح

 اداتسارالختاف
 ۴۶۳۳ اندیونا الدییل اداودگال سآراک
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ردد، گیم یگاهم ۱ا د تولوار از ترخیش

 رانهر تهش یانو درم یتداشهز براکدرم

7۸.  574¶ 

 ارانمیب یاهآگ زانیرمب وزشر آمیاثت یررسب

 د روشنرآیاز ف ابصاع یراحج شخب

 ایهانتارسمیدر ب یرافوگامم هلیوسب صیخشت

ر هش در عواق یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

 رانهت

،  ریرور رودسسم

 تادخدری
 ۴۶۳۳ یخایشم دهریف یرابکش هابرب

7۴.  571¶ 
از  انوایناشن یاعمتاج التکشم یررسب

 رانهر تهدر ش انآن اهدگدی
 ۴۶۳۳ یاغدب هاطمف ردف انوریشحلس هیآس ام، هیاطمف

۸4.  572¶ 
 یاعمتو اج یو روان یمسج تیعوض یررسب

ا ب ارزهبز مرکدر م ذامج هال بتبم ارانمیب

 دهشر مهش یتوسپ ایهاریمیب

 ۴۶۳۳ یخایشم دهریف ردف انوریشحلس هیآس را، زهدمقم یامام

۸1.  573¶ 

از  اریترسپ هرفح رکر تر بوثم لوامع یررسب

 ریاخ الس ده در طی هک یارانترسپ اهدگدی

 ادرتبم اریترسپ هرفح رکت هب رانهدر ت

 دان دهورزی

 ۴۶۳۳ انودیبعم هاطمف انوریپاهش سیگرنف دهری، فیطقنم

۸2.  57۹¶ 

در  لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

 ایهاهگشدان هب هتسواب یتدول ایهانتارسمیب

 رآوردهورد فدر م رانهدر ت عواق یکزشپ وملع

 ایهتبراقو م ونخ القتان وارض، ع ونخ ایه

 ونخ دهننک تافار دریمیاز ب اریترسپ

 ۴۶۳۳ ویوسم اداتسال هحیلم یانخیالع مریم انس، رخیهلال تمعن

۸3.  575¶ 
 ارانمیب اهدگازدی هک یلوامع یررسب

 انشاریمیود بع ثاعراز بیدر ش کیرنزوفیکاس

 رددگ یم

 ۴۶۳۳ یدائد فریف ریفزصیوئل الی، لرازییش یقیقح
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۸۹.  576¶ 

 ساورژان ایه نیسنکت یاهآگ زانیم یررسب

 وستارکفان ایه هانشو ن مالئاز ع رانهت

 هب هیاول ایهتبراقم هارائ وهحارد و نوکیم

 اریمیب نای انالیتبم

 ۴۶۳۳ روان نال روشهش یانخیالع مریم رم، اکدیارنی فجن

۸5.  577¶ 

در  لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

ورد در م ابصاع یلو داخ یلداخ ایهشخب

 اریترسپ وهحو ن زیغم هتکس اریمیب تیاهم

 ایهانتارسمیدر ب اریمیب نای هب انالیتباز م

 وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت بختنم

 رانهت یکزشپ

 ۴۶۳۳ ا داودگال سآراک این ژوزف هنیلع راره، شیفقث

۸6.  57۸¶ 

 یاه هانزخپآش اننارکک یاهآگ زانیم یررسب

 وملع ایه اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

واد م تداشهورد بدر م رانهدر ت عواق یکزشپ

 (عوزیو ت داریهگ، نهیه)ت یذائغ

، دمقرمباک یلع یاجح

 رهطاه
 ۴۶۳۳ ریفز صیوئل اندیونا الدییل

۸7.  57۴¶ 
 ادرانم یاهآگ زانیر مب وزشر آمیاثت یررسب

ر د از آن رییگشیو پ یمسیاترم بورد تدر م

 رانهت بختنم یاندرم یتداشهز براکم

 ۴۶۳۳ ا داودگال سآراک این یمیرح هومصعم ام، ههجنپ شآت

۸۸.  5۸4¶ 

، یوادگان، خردیف اتصخشم یررسب

 ارانمیب اریترف اداتو ع یاعمت، اجادیصتاق

 دهننک هعراجد منق اریمیب هال بتبم السزرگب

 دهشم انترسهش تابدی کینیلک هب

 ۴۶۳۳ انوریشحلس هیآس یاغدب هاطمف هبا، طییرنوزی

۸۴.  5۸1¶ 
ر هش یتداشهبز راکم نیولئسم رشگن یررسب

 ایه تیالعا و فه شقن هب تبسن رانهت

 هعامج تداشهار بترسپ

 ۴۶۳۳ اوهک تدخریپ ریهم دهنرخف دهنش، رخدیمحم
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۴4.  5۸2¶ 

 اتدمخ اندگنده هارائ یاهآگ زانیم یررسب

 وزارت هب هتسواب تداشهبز راکم یتداشهب

 انتاس یکزشپ وزشو آم انو درم تداشهب

 یاهاریمیاز ب رییگشیا پب طهدر راب انرمک

 ررونک روقع

 ۴۶۳۳ لیدیا الوندیان ریهم دهنرخف را، زهیلیلج

۴1.  5۸3¶ 
 نیب ایداردهانتاسرد اربک زانیم یررسب

 در اطاق لمع اطاق یکزییط فیحم یللمال

 رانهت ایهانتارسمیب لمع ایه

 ۴۶۳۳ داحر ماقد بیس اداتس ادیروآبه هقیفش را، زهودینهب

۴2.  5۸۹¶ 

 ارانمیب ادیصتو اق یاعمتاج التکشم یررسب

 هب دهننک هعراجم یلیوفمه هال بتبم غالب

 امام یاهگاندرم عمتجم ونخ اهگاندرم

 ینیمخ

 ۴۶۳۳ ،یرابکش هابرب یخایشم دهریف انژگ، مهالک یائقب

۴3.  5۸5¶ 
 لاغش لیصحتال ارغف ارانترسپ رشگن یررسب

 اریترسپورد روانراز درمیش
 ۴۶۳۳ وررپفعد جیشهم ریفز صیوئل اریور، ثپدکق

۴۹.  5۸6¶ 
 یرخو ب یروان هونارگمیب ایهشرایگ یررسب

 ادتعم اندر زن یاعمتاج ایهیژگوی
 ۴۶۳۳ یدواچ دساق ادرجف نیسحد محم را، زهاندرییح

۴5.  5۸7¶ 
در  شویخ مساز ج ینر ذهویصت یررسب

 رانهر تهدر ش انتسدب نینس اقچ انودکک
 ۴۶۳۳ ریفزصیوئل یفریرشباکرهطاه ری، پیانساح

۴6.  5۸۸¶ 

 یاهآگ زانیر مب وزشر آمیاثت یررسب

در  ژیلاراپپ هال بتبم یالماس البقان ازانبانج

ود در ازخ تبراقم یگونگورد چم

 رانهت بختنم ایهاهگشایآس

 ۴۶۳۳ یاغدب هاطمف روشکیادآور نی ورهصنم دیمژاد، حرنباک

۴7.  5۸۴¶ 
ا ب هک ریتسب ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب

 انتارسمیاز ب کیوتیب یتآن داروی رفصم
 ۴۶۳۳ ویوسم اداتسال هحیلم یمرید کیاهآن هقدی، صیماصع



 سال مشاور راهنما دانشجو عنوان مدرک ردیف

 عابنو م رفصم وهحد از نونش یم صرخم

 ایهانتارسمیب ایهشخدر ب انآن یاهآگ بسک

 وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت هب هتسواب

 رانهر تهش یکزشپ

۴۸.  5۴4¶ 
 هال بتبم انودکک ادرانم یاهآگ زانیم یررسب

 نیا یانو درم یتداشهب ایهتبراقاز م یماالست

 النیگ انتاس بختنم ایرههدر ش انودکک

 ۴۶۳۳ یاغدب هاطمف یخایشم دهریف هقیف، شیوهکران ریگسع

۴۴.  5۴1¶ 

 لواماز ع یضعر بیاثت یررسب

 در روش یگنرهو ف ادیصت،اقیاعمتاج

 هارائ یاندرم یتداشهب اتدماز خ ادهفتاس

 ارزهبز مرکدرم وللسم ارانمیب هب دهش

 انتاس بختنم ایرههدر ش ویری اریمیابب

 انتسوچلوب انتسیس

 ۴۶۳۳ یاغدب هاطمف ادیروآبه هقیفش ریب، کیولچنرزاد سف

144.  5۴2¶ 
 تبسن داننمالس وادهاناء خضاع رشگن یررسب

 رانهر تهش المدر ش دینمالس هب
 ۴۶۳۳ یاغدب هاطمف انوریشحلس هیآس هاطمد، فنموشه

 ۴۶۳۳ یدواچ دساق یهر الغاص هقدی، صبطل وانرض رانهت ردمدر م وابخ ایهیانامسابن یررسب ¶5۴3  .141

142.  5۴۹¶ 

 هال بتبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب

 ایداروه وارضع یگونگورد چدر م یردگساف

د یهش یروان اهگاندر درم یردگسد افض عایش

 رانای یلیاعماس

 ۴۶۳۳ یدواچ دساق یرابحم دونریف رف، اشیائرضالمغ

143.  5۴5¶ 

 انوانوجزد ندر ن یردگساف زانیم یررسب

 انوانوجا نب هسایقدرم یاهور رفز امراکم میقم

 لواماز ع یرخب هب هوجا تب وادهاندر خ میقم

 رانهر تهاز در شس هنیزم

 ۴۶۳۳ ویوسم اداتسال هحیلم یدواچ دساق ریغ، صیرانامک
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14۹.  5۴6¶ 
ورد در م لاغش ارانترسپ رشگن یررسب

 رانهدر ت اتیاندخ المعتاس
 ۴۶۳۳ ا داودگال  این یمیرح هومصعم هاطم، فیرنم یاسبع

145.  5۴7¶ 

ر تدخ وزانآمشدان یتداشهب ایارهترف یررسب

 ایهانترسیدب تداشهب هتر رشآخ الس

از  رییگشیورد پدر م رانهر تهش بختنم

 اهاریمیب

 ۴۶۳۳ اندیونا الدییل ریهم دهنرخف ابری، فیرمهج نیب دسق

146.  5۴۸¶ 
در  لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 اطباز ارت رانهت

 ۴۶۳۳ اندیونا الدییل یدواچ دساق هلیم، جرادیم بیسم

147.  5۴۴¶ 
 " یانود درمخ " امجان ای هسایقم یررسب

 در زن ینیالب ارانترسو پ زن رانیدب نیب

 رانهت

 ۴۶۳۱ این ژوزف هنیلع وادیج هاطمف تمرحا،مین یانراهف

14۸.  644¶ 

 ارانترسآور در پ یدگینت لوامع دتش یررسب

و  الدحب ارانمیباز  تبراقم دتم در طی

 هب هتسواب ایه انتارسمیدر ب رگم هب رفشم

 رانهدر ت عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 ۴۶۳۳ ریفز صیوئل اندیونا الدییل ورهصن، مانیومصعم

14۴.  641¶ 

 ارانیهو ب ارانترسپ یاهآگ زانیم هسایقم

در  یروان ایز داروهویجت ولاز اص لاغش

 وزارت هب هتسواب یروان ایهانتارسمیب

 رانهت یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب

 ۴۶۳۳ یدواچ دساق یتعند صمحم مری، م یدانمکت یقح

114.  642¶ 
 انیب شزایدر اف یاندرم روهر گیاثت یررسب

 نزمم اییرنزوفیکاس هال بتبم ارانمیب یالمک

 رفح مک

 ۴۶۳۳ کرشیروز بهب دجد ممحم مری، مدیرص
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111.  643¶ 

 یارترسر پتدخ انویجشدان راتظاهت یررسب

 عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان ایهاهگوابخ

و  یانسرو انملق هب ماجهورد تدر م رانهدر ت

 لحر مییغا تب طها در رابهآن یصخش ایضف

 اهگوابط خیحم هب هاناز خ تونکس

 ۴۶۳۳ ریهم دهنرخف اندیونا الدییل هرزان، فیانرهب

112.  64۹¶ 

ر آخ الس انویجشدان ظراتن هسایقم یررسب

 ینیالب ارانترسو پ اریترسپ هترش یاسنارشک

 وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب لاغش

 کی اتیوصصخورد ز در مریبت یکزشپ

دارو و  ظر دادند از نارآمک ینیالار بترسپ

 انمسانپ امجان

 ۴۶۳۱ وجلابق ژهینم اندیونا الدییل نیه، میائرض رادرانب

113.  645¶ 
 وزارت طحدر س یانسان رویین زیری هامرنب

 (انو درم تداشهب شخ)ب اریهب
 ۴۶۳۱ - یاسپرسیم مریر، مفعج

11۹.  646¶ 

 تبسن الاطف شخب ارانترسپ رشگن یررسب

ر در ام ندیوال تارکشود و موج زومل هب

 ینس لراحار در ممیب ودکاز ک تبراقم

 ایهشخ( در بیگالس ۶ا ت یگاهم۳)  یگتسواب

، تداشهب وزارت شوشپ تحت ایهانتارسمیب

 رانهت یکزشپ وزشو آم اندرم

 ۴۶۳۳ ریفز صیوئل یفریرشباک رهطاه هقدی، صانیاطمف

115.  647¶ 
ورد درم وانج انزن یاهآگ زانیم یرسب

ز رکدرم آن وارضاز ع رییگشیپ و یگسائی

 انرمرکهش یتداشهب

 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل ریهم دهنرخف ریغور، صپکین
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116.  64۸¶ 
 لاغش ارانترسپ دهدارناهگن لوامع یررسب

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 اریترسپ هرفدر ح رانهدر ت عواق

 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل ا داودگال والور، سپکین

117.  64۴¶ 

 هعراجاردار مب انزن یاهآگ زانیم یررسب

 هتسواب ایهانتارسمیب ایهاهگاندرم هب دهننک

در  رانهدرت عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب

در  از آن یاشن وارضد و عنق اریمیورد بم

 ارداریب دوران

 ۴۶۳۳ انوریشحلس هیآس ادیروآبه هقیفش هاطم، فیانمب

11۸.  614¶ 

 تست جایتنو  امجان تیعوض هسایقو م یررسب

 یدائتاب اول السک وزانآم شدان نیولرکوبت

 اط آنبو ارت رانهت وبنو ج المش ایهانتسدب

 یگنرهو ف ادیصت، اقیاعمتاج تیعا وضب

 اهآن ایه وادهانخ

 ۴۶۳۳ این ژوزف هنیلع اندیونا الدییل اتاری، مسانیطوم

11۴.  611¶ 

ز راکم هب اندگننک هعراجم التکشم یررسب

 هطدرراب دیوپارت کمک لایوس هیهو ت وزشآم

 لایوس رییارگکب وزشرد و آمارب، کهیها تب

 رانهدر ت دیوپارت کمک

 ۴۶۳۳ یخایشم دهریف ردف انوریشحلس هیآس را، زهانیادقص

124.  612¶ 

 یادرانم یاهآگ زانیرمب وزشر آمیاثت یررسب

 الالتتاخ هال بتبامهآن هالس ۳-۶ انودکک هک

ر اترف وهحورد ند درمناشب یم عایش اریترف

 رازیر شهش ودکک ایدههمدر  انودکک نای

 ۴۶۳۱ یانخیالع مریم ویوسم اداتسال هحیلم اداتسال تف، عیتروسم

121.  613¶ 
در  لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

 هتسواب ایهانتارسمیب بلق یراحج ایهشخب

 یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت هب

 ۴۶۳۳ روشکیادآورنی ورهصنم انریکسع دهیمح هامگن، هیاندی
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، بلق یراحج ارانمیب وزشورد آم، در مرانهت

از  سود پاز خ تبراقم یگونگچ تهدرج

 دنش صرخم

122.  61۹¶ 

در  ارسوزاد نن دارای ادرانم رشگن یررسب

 نوزادااز ن تبراقم هب تبسن وزادانن ایهشخب

 وارضاز ع رییگشیا پب طهدر راب ارسن

 ولا هاهم هس طی یتوسو پ یسفن، تیوارشگ

 یدگزن

 الیه، سیگانتآس
د یب کشم اجت کلم

 یقیقح
 ۴۶۳۱ روشکیادآورنی ورهصنم

123.  615¶ 
ز راکم هب نیعراجم یاهآگ زانیم یررسب

 القتان وهحاز ن انهفر اصهش یاندرم یتداشهب

 ساریکاس لگان رییگشیدر پ

 ۴۶۳۱ اه یمیرح همیهف یاغدب هاطمف هلدالب، عیاناقده یائرض

12۹.  616¶ 

 هال بتبم ایهمانخ هصخشم اتفص هعطالم

 ایهمانا خب آن هسایقو م کیوروتن یردگساف

 وزارت هب هتسواب ایهاهگاندر درم ردهسر افیغ

 رازیش یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب

، ادیآب امسح ریفنضغ

 رخهم
 ۴۶۳۳ اندیونا الدییل ریفز صیوئل

125.  617¶ 

 ریتسب ارانمیب یشنت ایه شنواک یررسب

 امگنه هب یبلق ژهوی ایهتبراقم شخدر ب

ر ایدر س یسفنت یبلاء قیاح ایهروش امجان

 ارانمیب

 ۴۶۳۳ یاغدب هاطمف روشکیادآور نی ورهصنم دهری، فیخایشم

126.  61۸¶ 
 انویجشدان ادرانم یاهآگ زانیم یررسب

ا دو ر تفص انودکک هدیغت ارهد دربونال رکهش

 الس

 ۴۶۳۳ - یاغدب هاطمف هب، طیزادیهک

127.  61۴¶ 
 یراحج شخب ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

ا ب طهادرار در راب رلتنک وزشاز آم ابصاع
 ۴۶۳۳ یاغدب هاطمف روشکیادآور نی ورهصنم هجدی، خریهپس
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 ارانمیدر ب ادراری ایهتونفاز ع رییگشیپ

 وملع ایهاهگشدان ایهانتارسمیدر ب کژیلاراپپ

 وزارت هب هتسواب رانهر در تقتسم یکزشپ

 یکزشپ وزشو آم اندرم تداشهب

12۸.  624¶ 
 ایه دهکشدان انیربم یاهآگ زانیم یررسب

 لیلحت هزیجرا و ت، اج هیهاز ت رانهت اریترسپ

 یلیصحت ترفشیپ ایهونآزم واعان

 ۴۶۳۳ روشکیادآور نی ورهصنم یاغدب هاطمف دهری، فیائمغی

12۴.  621¶ 

از  اریترسپ راندیم یاهآگ زانیم یررسب

 ایهانتارسمیدر ب آن و طرح هودجب ومهفم

 وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب

 ۴۶۳۳ ره یادآور نیکروشمنصو ادیروآبه هقیفش نریس، نیانهبهب

134.  622¶ 

 انیربم یاهآگ زانیم ای هسایقم یررسب

و  رانهت یایامو م اریترسپ ایه دهکشدان

 راتضورد مدر مرانهت ایهانترسیدب رانیدب

 ارگیس هاد بیتاع

 ۴۶۳۳ روشکیادآور نی ورهصنم یاغدب هاطمف هاطم، فوادیج

131.  623¶ 

 لااطف شخب ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

در  "ادریر مهاز م تیرومحم" ومهفاز م

 ایهانتارسمیدر ب الس شا شر تفص انودکک

 رانهر تهش داریهب وزارت انودکک

 ۴۶۳۳ یالمز کرویپ روشکیادآور نی ورهصنم هترشف، رادیم

132.  62۹¶ 
 ایه دهکشدان اریترسپ انیربم ظراتن یررسب

 یکزشپ وملع ایه اهگشدان یایامو م اریترسپ

 اریترسپ وزشآم التکشم ارهدرب رانهت

 ۴۶۳۳ داحر ماقدبیس اداتس یمرید کیاهآن هقدیص، یمالس

133.  625¶ 
از  اریترسپ انیربم یاهآگ زانیم یررسب

 اریترسپ ایه دهکشدر دان یابیارزش ولاص
 ۴۶۳۳ مالحت نیک روش هنامخ یاغدب هاطمف هدیم، حهتسجخ انریگسع
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 وزشو ام اندرم تداشهب وزارت یائامم

 رانهت یکزشپ

13۹.  626¶ 

در  لاغش ارانترسپ ظراتن یررسب

 هب هتسواب یوزشو آم یتدول ایهانتارسمیب

 ایه هبنج راتورد اثدر م رانهت ایهاهگشدان

 یوادگانخ یدگدر زن اریترسپ هرفح  فلتخم

 آن

 ۴۶۳۳ انظریناهش نمژاس یمرید کیاهآن ره، طاهیفریر شباک

135.  627¶ 

 ارانترسدر پ طراباض زانیم هسایقو م یررسب

ار ک بش تابو ث ردشدر گ اریک توبن لاغش

 وملع ایهاهگشدان یوممع ایهانتارسمیب

 رانهدر ت یکزشپ

 ۴۶۳۳ یچتاعود سمحم داس ینر بینم اهم ایان، تیروانر ایاجهم

136.  62۸¶ 
ز راکدر م اریترسپ وزشآم تیفیک یررسب

 رانهت اریترسپ یالع وزشآم
 بنزی، ردیگانابیب

د یس اداتسرالینم

 داحرماقب
 ۴۶۳۳ یبیطب ندیال المج

137.  62۴¶ 
و  هقطلم اندر زن یردگساف زانیم یررسب

 رانهر تهدر ش لاهتم انا زنب آن هسایقم
 ۴۶۳۳ روشن روان ادرجف نیسد حمحم راتی، میمیسق

13۸.  634¶ 

 یاندرم عایاز م ادرانم یاهآگ زانیم یررسب

، یتداشهز براک، مالهاس اندر درم یوراکخ

 یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت

 رانهت

 ۴۶۳۳ - یوانتاس تدخ نریسن هیرد، آسف انوریشحلس

13۴.  631¶ 

 ناویجشدان یاهآگ زانیم ای هسایقم یررسب

 یوممع تداشهب هتو رش اریترسپ هترش

 ایهاز راه رانهت یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 تالم بت اریمیاز ب رییگشیو پ القتان

 ۴۶۳۳ شوریان فردآسیه سلح یاغدب هاطمف دیاه، نانربع
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1۹4.  632¶ 
 هب تبسن اریترسپ انیربم ظراتن یررسب

ط یحدر م آن نیامت وهحو ن یلغش تایرض

 رانهر تهدر ش انآن اریک ایه

 ۴۶۳۳ یاغدب هاطمف یرآبکش هابرب هومصع، مانیلعدالبع

1۹1.  633¶ 
، ادیصت، اقیاعمتاج تیعوض یررسب

ز ر ااالتب انوردگخالس یتداشهو ب یوادگانخ

 رانهر تهش ۴۳ هطقنم ۱ هلحدر م الس ۳۱

 ۴۶۳۳ - - هاب، ربینیمی

1۹2.  63۹¶ 

 هک اریترسپ ایهتبراقم تیفیک یررسب

 یراحج لماز ع سپ ودیبهب اقدر ات ارانمیب

 هب هتسواب ایهانتارسمید در بننک یم تافدری

 یکزشپ وزشو آم ان، درم تداشهب وزارت

 ۴۶۳۳ اندیونا الدییل این ژوزف هنیلع رایمور، حپ اریصان

1۹3.  635¶ 
 لاغش ارانترسدر پ یواسوس التایمت یررسب

در  یواسوس التایما تب آن هسایقو م

 اریترسپ انویجشدان

 ۴۶۳۳ طیحد مماح یرابهم دونریف اادی، نینیسح

1۹۹.  636¶ 

 ازیس نمای هامرنب هارائ یگونگچ یررسب

 هب هتسواب تداشهب بختنز مراکم در انودکک

در  یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت

 رانهر تهش

 ۴۶۳۱ یویکاس هاطمف ریهم دهنرخف اقل ه، میالمع

1۹5.  637¶ 

 ارانمیب یو روح یمسج التکشم یررسب

 زانیا مب طهد دررابیوئاتروم تریآرت هال بتبم

 هب هتسواب ایهانتارسمیب هب ها کهآن تیوللعم

 رانهدرت عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 دننک یم هعراجم

 ۴۶۳۳ یخایشم دهریف یرآبکش هابرب نریس، نینیسح ادمخ
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1۹6.  63۸¶ 
 هب دهننک دامراد اقاف هصخشم اتفص هعطالم

 ایهانتارسمیازب یکدری یشودکخ شخب

 رانهت یوزشآم

 ۴۶۳۳ ا داودگال ریفز صیوئل تدخرحر، فبجرن

1۹7.  63۴¶ 

 ارانمیب وابخ یکزییط فیحط مرایش یررسب

 ایهشخا در بهآن واباز خین نیامت وهحو ن

 وزارت ایهانتارسمیدر ب یبلق ژهوی تبراقم

 یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب

، ریس هندی یملسم

 روزاهم
 ۴۶۳۳ روشکیادآورنی ورهصنم یاغدب هاطمف

1۹۸.  6۹4¶ 
 ودکک ایدههم انیربم یاهآگ زانیم یررسب

 الاراطفجنهابن ایارهتاز رف رانهت یوصصخ

 انتساز دب لبق نیندرس

، کانتسین یفریش

 تددخیاهن
 ۴۶۳۱ ریفز صیوئل طیحد مماح

1۹۴.  6۹1¶ 

 هال بتبم نیعراجم یاهآگ زانیم یررسب

 یاندرم یتداشهز براکدر م دیلوز جیانمشیل

در  اریمیب نازای رییگشیو پ القتان وهحاز ن

 انهفر اصهش

 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف ردف انوریشحلس هیآس یلدر عی، حدیابع

154.  6۹2¶ 

 ایارهترف ایه وهیش نیب هسایقم یررسب

 یمسد جرش ویگو ال وادهانخ یتداشهب

ز راکم هب دهننک هعراجم الس ۶-۱ انودکک

 رانهر تهش تداشهب

 ۴۶۳۱ انوریشحلس هیآس اندیونا الدییل نرویر، پف یانمیلس

151.  6۹3¶ 

 هال بتبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب

 ایهشخدر ب ریتسارد بوکیم وستارکفان

 هب هتسواب ایهانتارسمیب یبلق ژهوی تبراقم

 یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت

 لوامود و عخ اریمیورد بدر م رانهدر ت عواق

 آن دهنند کعتسم

 ۴۶۳۱ یانخیالع مریم ویوسم اداتسال هحیلم رف، اشانشدرخ
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152.  6۹۹¶ 

ز راکم هب مالس نیعراجم یاهآگ زانیم یررسب

 مولع ایهاهگشدان بختنم یاندرم یتداشهب

د عتسم لواماز ع رانهدر ت عواق یکزشپ

 ونارخشف شزایاف دهننک

 ۴۶۳۱ یخایشم دهریف وجلابق ژهینم یل، عیداران دیماح

153.  6۹5¶ 
 درش لراحاز م ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

در  یائوپن هلرحدر م انودکک لامکو ت

 رانهت اهگشدان بختنم ایهانتارسمیب

 ردف انوریشحلس هیآس رم، اکنسحامآق یاجح
ر اقد بیس اداتسال رهینم

 داحم
۴۶۳۱ 

15۹.  6۹6¶ 

از  لاغش ارانترسپ تایرض زانیم یررسب

ط وست دهش الماع ریبره ایهروش

 ایهاهگشدان ایهانتارسمیدرب ارانترسرپس

، تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع

 رانهر در تقتسم یکزشپ وزشو آم اندرم

، یانیتآش ادیرآبفعج

 هومصعم
 ۴۶۳۳ وجلابق ژهینم ادیروآبه هقیفش

155.  6۹7¶ 

 التکشم ریظاه مالئع هسایقو م یررسب

ال تبم الس شر شزی انودکک یو روان یمسج

 یانتحت ایهدامان ادرزادیم ایهاریجناهن هب

( از ای رهبماچپ - ران لصفم یگت)دررف

 یتدول دیوپز ارتراکدرم انآن ادرانم اهدگدی

 وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت هب هتسواب

 رانهر تهش یکزشپ

 ره، زهاریترف
د یب کشم اجت کلم

 یقیقح
 ۴۶۳۱ یانخیالع مریم

156.  6۹۸¶ 

 ایهانتارسمیب راندیم یاهآگ زانیم یررسب

ر هش یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب

و  یمتسیس اطیبارت ایهاز روش رانهت

 یمتسیرسیغ

 ۴۶۳۳ اندید احمحم ادیروآبه هقیفش دم، احهزرعم زاده یالع
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157.  6۹۴¶ 

ر آخ الس انویجشدان یاهآگ زانیم یررسب

 نینج تالمس یابارزی ایهاز روش اریترسپ

 ایه دهکشر در دانذیپ بیآس ادراندر م

 یکزشپ وملع ایهاهگشدان یائامو م اریترسپ

 رانهر در تقتسم

 ۴۶۳۳ یاغدب هاطمف روشکیادآور نی ورهصنم هابرب، یچظروف

15۸.  654¶ 

و  نیملعم یاهآگ زانیم هسایقم یررسب

از  رانهت یدائتاب دارسم تداشهب نیبراقم

 یرکو درد چلگ رییگشیپ طوحس

ر د بیاکتا ب انودک( کیوکوکترپت)اس

 اول طحس رییگشیپ

 ۴۶۳۱ ا داودگال اندیونا الدییل ام، هزاده جلخ رییبک

15۴.  651¶ 
 ایازهیورد ندر م ادرانم یاهآگ زانیم یررسب

 تیندر س انودکک یاعمتو اج یروان یمسج

 رانهر تهش یتدول ایهانتسدر دب هدرسم

 ۴۶۳۱ وادیج هاطمف اندیونا الدییل ازنهاز، شمری

164.  652¶ 

 نس انودکک ادرانم هب وزشر آمیاثت یررسب

و  یمسج ایازهین نیامورد تدر م هدرسم

 ایهانتارسمیا در بهآن لماز ع لبق یروان

 انرای یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب

 ۴۶۳۱ روان نال روشهش یانخیالع مریم وانب مری، میراقع رییظه

161.  653¶ 

 ایهر روشد بیاکا تب وزشر آمیاثت یررسب

 ارانترسپ یاهآگ زانیر مب ریصو ب یعمس

 ایهانتارسمیب یوممع ایهشخدر ب لاغش

در  عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب

 یسفنت یبلاء قیورد احدر م رانهت

 ۴۶۳۱ یانخیالع مریم ویوسم اداتسال هحیلم را، زهیقشع اقتشم
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162.  65۹¶ 
 یارانمیدر ب یدگاندرم اسسد و احیام یررسب

ر ایاسب آن هسایقد و مان دهش اعخن طعق هک

 مالراد سو اف نیوللعم

 ۴۶۳۱ آبادی توا دولیش ریایشع نسح اقل ه، میعیمس

163.  655¶ 
ار و جنهب انودکک ادرانم رشگن هسایقم

ا ب اطب)ارت یگونگورد چار در مازگاسن انودکک

 (رانهر تهدر ش ودکک

 ۴۶۳۱ ینراهب یقد تمحم زاده ماسق هال بیبح هنیک، سیائطب

 ۴۶۳۱ انوریپاهش سیگرنف هودیمحم هوببحم هقدیص، ریجنخ اریترسپ وزشآم هامرنب طرح هارائ ¶656  .16۹

165.  657¶ 

ر د لاغش ارانترسپ رشگن هسایقو م یررسب

و  ریهش گنرهف ایهاوتفاز ت الاطف شخب

 یاطفع یروان ایازهیا نب طهدر راب یائتروس

 ریتسب هدرساز م لبق نینس انودکک

 مولع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیدرب

 رانهدر ت عواق یکزشپ

 ۴۶۳۱ این ژوزف هنیلع یانخیالع مریم نوساورز، سشک

166.  65۸¶ 

ط یحدر م یاعمتو اج یروان ایازهین یررسب

 انتارسمیدر ب لاغش ارانترسپ اهدگار از دیک

و  ان،درم تداشهب وزارت بختنم ایه

 رانهر تهش یکزشپ وزشآم

 ۴۶۳۱ یمریکد یاهآن ویلورعپ ریفعد جیشهم رباک یل، عظرین

167.  65۴¶ 

 یاهشخدر ب ریتسب ارانمیب ظراتن یررسب

 وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب یروان

 هارائ اریترسپ اتدمورد خراز درمیش یکزشپ

 دهش

 ۴۶۳۱ یفواص هملسال ام ویوسم اداتسال هحیلم دهنرخ، فیوروزانن فریش

16۸.  664¶ 
،  یاعمتو اج یروان لوامع هسایقو م یررسب

 ادیتاع هدد بجم شرایگ
 ۴۶۳۳ روان نروش وکلمال رتصن ادرجف نیسد حمحم مری، میرشفت یادانرآبس
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16۴.  661¶ 
ر د زیرش انودکد کرش ایوهگال یررسب

 هب دهننک هعراجم الهاس هال بتبم السکی

 رانهت یوزشآم ایهانتارسمیب الاطف شخب

 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف وادیج هاطمف تنمی، مینیسح

174.  662¶ 
 وزانآم شدان یتداشهب التکشم یررسب

 رانهر تهش اینیابن
 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف ادیروآبه هقیفش رم، اککرادبم

171.  663¶ 
 ناکدار س هانخ انزن یاهآگ زانیم یررسب

، یتداشهب لائسو م یوابخیب للاز ع رانهت

 آن هوط بربم یروان

 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل روان نروش رتصن ران، ایداودی

172.  66۹¶ 

ا و اهام، مارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

درد و  ایهدر اطاق لاغش سانسیل ایارهترسپ

 یانمزای ایدرده شاهک ایهاز روش انمزای

ر هش یکزشپ وملع ایهاهگشدان ایهانتارسمیب

 رانهت

 ریهم دهنرخف دس، اقانزادگ کلم
 اداتسال رهینم

 داحرماقدبیس
۴۶۳۱ 

173.  665¶ 
 انوانوجو ن ندیوال رشگن هسایقو م یررسب

در  وانوجن السمه روهگ شقورد نر در متدخ

 رانهر تهدر ش انوانوجن رییگ میمصت

 ۴۶۳۱ کرشیروز بهب وریمید تجد ممحم رت، اخیمیراهاب

17۹.  666¶ 

 هال بتبم ارانمیب یروان تیعوض یررسب

و  رگم هر و رو بذیاپن اندرم ایهاریمیب

 یاهاریمیب هال بتبم ارانمیبا ب آن هسایقم

 یوزشآم ایهانتارسمیر در بذیاپن اندرم

 رازیش یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۳۱ ریفز صیوئل یانکد اشیمح وانربه، شرییمانهج

175.  667¶ 
 ۱۱ هطقنم نیناکس یاهآگ زانیم یررسب

 واه یودگاز آل رانهت
 ازن رحرد، فف نرزیف

 تدوس قح هاطمف

 یوئکاس
 ۴۶۳۱ یمرید کیاهآن
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176.  66۸¶ 

در  یدگینت طحر سر بوثم لوامع یررسب

 لمع تحت ترار اسق هک یانودکک ادرانم

 بلق انتارسمید در برنیگرار ق بلق یراحج

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یائد رجیهش

 رانای

 ۴۶۳۱ این ژوزف هنیلع یفریرشباک رهطاه را، زهریامور عشدان

177.  66۴¶ 
 ایهتبراقا از ماهامم یاهآگ زانیم یررسب

 یکزشپ وملع ایهانتارسمیدر ب انمزای نیح

 رانهدر ت عواق

 سم، ششنم اللج

 وکلمال
 ۴۶۳۳ یاغدب هاطمف روشکیادآور نی ورهصنم

17۸.  674¶ 
 انویجشدان اورهشو م یائمنراه وهحن یررسب

 دهکشا در دانمنراه ادانتط اسوست اریترسپ

 رانهت یائامو م اریترسپ ایه

 ۴۶۳۱ ریفز صیوئل ادیآب عیفش هلدالبع وناتخ بنژاد، زین زدانی

17۴.  671¶ 

 هب دهش هارائ ایهتبراقم تیفیک یررسب

 دمع -وزتالسروبتر )اریذیپ بیآس وزادانن

 اریترسپ لنرسط پوس( تABO سانجت

 ایهانتارسمیب وزادانن ژهوی ایه شخدرب

 وزشو آم انو درم تداشهب وزارت هب هتسواب

 رانهدر ت عواق یکزشپ

 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف یرآبکش هابرب هقدی، صیماشرهیم

1۸4.  672¶ 

 ادهوانخ مظینت اتدمخ هارائ یگونگچ یررسب

 انودشخ اهدگاز دی الس ۶۳ االیب انزن هب

 وزارت هب هتسواب یاندرم یتداشهز براکدرم

 یکزشپ وزشو آم ان، درم تداشهب

 هلیم، جنیآئ اکپ
 اجح اداتسار الختاف

 یاظمک
 ۴۶۳۱ یقیقد حیبکشم اجت کلم

1۸1.  673¶ 
 از یانتسدب وزانآم شدان اریترف التکشم

 انهفر اصهش ایهانتسدبدر  نیملعم اهدگدی
 ۴۶۳۱ یدواچ دساق طیحد مماح ادات، سهشرام ینیسح
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1۸2.  67۹¶ 

 یاعمت، اجیروان التکشم زانیم یررسب

ر در ذیپ وزشآم ینذه دهانم بقع انوانوجن

ر هش ینذه نیوللعم هروزان یشخبوانز تراکم

 رانهت

 ۴۶۳۱ وررپفعد جیشهم ریفز صیوئل نرویاد، پهن کین

1۸3.  675¶ 

 ادرانم یاهآگ زانیر مب وزشر آمیاثت یررسب

 ایهتبراقو م مساویف اریمیورد بدر م

 ایرههشدر  اریمیب نای یاندرم یتداشهب

 النیگ انتاس بختنم

 ۴۶۳۱ ریفز صیوئل یفریرشباکرهطاه هومصع، ملاص ریفعج

1۸۹.  676¶ 
 انده تداشهب تایر رعب وزشرآمیاثت یررسب

 ایه انتسدب هدرسم نس انودکدر ک دانو دن

 رانهار تهچ هطقنم هرانتدخ

 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف روشکیادآور نی ورهصنم ظم، اعورییگ

1۸5.  677¶ 

 انویجشدان ظراتن ای هسایقم یررسب

 یابیارزش وهحاز ن انآن انیربو م اریترسپ

 و اریترسپ ایه دهکشود در دانوجم ینیالب

 رانهر تهر در شقتسم یایامم

 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف یرآبکش هابرب رمتح، مرییشمال دیماح

1۸6.  67۸¶ 

 انویجشدان سفن زتع هسایقو م یررسب

 ایه دهکشدان یائامو م اریترسپ ثونم

 یکزشپ وملع ایهاهگشدان یائامو م اریترسپ

 رانهر تهش

 ۴۶۳۱ کرشیروز بهب روان نروش رتصن ریب، کوریصنم

1۸7.  67۴¶ 
 هرفح هب تبسرد نم ارانترسپ رشگن یررسب

 زارتو هب هتسواب ایه انتارسمیدر ب اریترسپ

 یکزشپ وزشو آم اندرم، تداشهب

 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف ردف انوریشحلس هیآس هاطمژاد، فن یالئع
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1۸۸.  6۸4¶ 
 هب تبسن ینیالب ارانترسپ رشگن یررسب

 انتارسمیدر ب رد آناربار و کمیب هب وزشآم

 رانهدر ت بختنم ایه

 ۴۶۳۱ انوریشحلس هیآس یرآبکش هابرب نریس، نیوابن

1۸۴.  6۸1¶ 

ر د هک یداننمالس یردگساف زانیم یررسب

د و ننک یم یدگزن داننمالس ایه هانخ

 یبختنم روهگ یردگساف زانیا مب آن هسایقم

 یم یدگا زنه وادهاندر خ هک داننمالازس

 دننک

 ۴۶۳۳ وررپفعد جیشهم ریفز صیوئل الل، جزیریبت دمقم

1۴4.  6۸2¶ 

 ایازهیاز ن ادرانم یاهآگ زانیم یررسب

 یائوپن نیندر س انودکک یروان یمسج

، تداشهب وزارت هب هتسواب یتداشهبز راکدرم

 رانهدر ت یکزشپ وزشو آم اندرم

 ۴۶۳۱ یفریرشباک رهطاه ریفز صیوئل هیحت، فراوری ویضرتم

1۴1.  6۸3¶ 
ا ر بتدخ انوانوجن ظراتن یقیطبت یررسب

و  یابی تویه ایه هنیدر زم انشادرانم

 رانهر تهش طحدر س یابی تدوس

 ۴۶۳۱ روان نروش وکلمال رتصن کرشیروز بهب را، زهیاننک

1۴2.  6۸۸¶ 

 یادرانم یاهآگ زانیم وزشر آمیاثت یررسب

 یبلق ادرزادیم اریمیب هال بتبد مرزنف هک

ر د هک یائه تبراقاو و م اریمیب ارهد، دربدارن

از  یکی هد وبآورن لمع هد بایب از وی زلنم

ود وجم الاطف بلق ایه اهگاندرم

، تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیدرب

 هعراجم رانهر تهدرش یکزشپ ورشوآم اندرم

 دنایمن یم

 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف ردف انوریشحلس هیآس هاطم، فرودیرهک یالئع
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1۴3.  6۸۴¶ 

روز از ب رییگشیر پب وزشر آمیاثت یررسب

 هعراجم غالب ارانمیدرب کرژیآل مآس التمح

 هب هتسواب ایهانتارسمیب هب دهننک

 نراهر تهدرش عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 ۴۶۳۱ یفریرشباک رهطاه این ژوزف هنیلع ریب، کیائرض

1۴۹.  6۴4¶ 

 ژن یتآن نیلامح یاهآگ زانیم یررسب

و  القتورد انمدر  " ب " تیاتپه یطحس

 " وعن یروسوی تیاتپه اریمیاز ب رییگشیپ

 " ب

 ۴۶۳۱ ا داودگال این یمیرح هومصعم یضرت، متدوسرانای

1۴5.  6۴1¶ 

ال تبم انزن یاعمتاج - یروان تیعوض یررسب

ز راکم هب دهننک هعراجم یادتط عقس هب

 رانهرتهش یازائو ن انمو زای انزن یاندرم

 انودشخ اهدگازدی

 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل وادیج هاطمف ابری، فدرینکاس

1۴6.  6۴2¶ 

 رییگشیپ ایهروش رییارگکب زانیم یررسب

ط وست یاییرالتاس ژن یتآن هال بتاز اب هیاول

 ایهانتارسمیز بیالودیمه ایهشخب اننارکک

ر قتسم یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب

 رانهدر ت

 ۴۶۳۱ روشکیادآور نی ورهصنم یخایشم دهریف دیهژاد، مزاد نهب

1۴7.  6۴7¶ 
در  لاغش ارانترسپ رشگن یررسب

 بقع هب تبسن رانهت یوزشآم ایهانتارسمیب

 ینذه یدگانم

 ۴۶۳۱ انیولتم اداتسود الولم ریفز صیوئل راور، زهپ عیفش

1۴۸.  6۴۸¶ 
 انارترسپ اهدگاز دی یدگینت لوامع یررسب

 ایهانتارسمیب یونفع ایهشخدر ب لاغش

 رانهت یتدول

 ۴۶۳۱ وادیج هاطمف اندیونا الدییل الیه، سیامشتاح
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1۴۴.  6۴۴¶ 

 ادرانو م درانپ رشگن هسایقو م یررسب

 هب دهننک هعراجم ینذه دهانم بقع انودکک

 بقع هب تبسن رانهر تهش یائنثتز اسراکم

 ۴۶۳۱الی، سنذه یدگانم

 ۴۶۳۱ انوریپاهش سیگرنف ریفز صیوئل رم، اکانرییدب

244.  744¶ 
 ایازهین نیامدر ت تدمخ نمض وزشر آمیاثت

در  ارسف  ساورژان ایه نیسنکت یوزشآم

 یائیمیو ش یداروئ هنیزم

 ۴۶۳۱ وادیج هاطمف یمالس هقدیص یتیرد، گژاد فن یلع

241.  741¶ 

 یارانمیب یاعمتاج یتداشهب التکشم یررسب

د ان هترفرار گازقب بلق یراحج لمع تحت هک

 هب هتسواب ایه انتارسمیب ایهاهگاندر درم

 یکزشپ وزشو آم اندرم تداشهب وزارت

 ۴۶۳۱ ریفز صیوئل این ژوزف هنیلع انی، میلیاردب ویطفصم

242.  742¶ 

 اریترسپ لنرسپ یابیارزش ایهروش یررسب

 فلتخم ایهشخب ارانترسرپط سوست

، تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب

 رانهدرت یکزشپ وزشو آم اندرم

 ۴۶۳۱ وجلابق ژهینم هقیف، شادیروآبه رهژاد، طاهن یبرج

243.  743¶ 

 هال بتبم انودکک ادرانم التکشم یررسب

 هب دهننک هعراجم بلق ادرزادیم ایهاریمیب

 رانهت یائد رجیهش بلق انتارسمیب اهگاندرم

 وزشو آم اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب

 رانای یکزشپ

 ۴۶۳۱ انوریشحلس هیآس یاغدب هاطمف هانسد، افجم

24۹.  745¶ 

 یملع اتیاء هضاع یاهآگ زانیم یررسب

 ازآن رییگشیپ وهحدز ونای اریمیورد بدرم

ر هش یائامو م اریترسپ ایه دهکشدردان

 رانهت

 ۴۶۳۱ ویوسم اداتسال هحیلم اندیونالا دییل ارضالم، غ یائرضهش یدنم
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245.  747¶ 
 انیط مرواب نیامت وهحن هسایقو م یررسب

 ایراهدر س میقم داننمالس یاعمتو اج ردیف

 رانهت یتر دولیو غ یتدول بختنم

 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل یفواص هملسال ام اب، ربرهصب

246.  74۸¶ 

 یتداشهب ایارهتو رف هصخشم تفص یررسب

 هعراجم دهعو م ریم رطانس هال بتبم ارانمیب

 هب هتسواب ایهانتارسمیب هب دهننک

 رانهتر هش یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 ۴۶۳۱ یمرید کیاهآن این ژوزف هنیلع ظم، اعانرییدب

247.  711¶ 
 یادرانم یاهآگ زانیر مب وزشر آمیاثت یررسب

ورد د درمدارن انتسدب نینس انودکک هک

 رانهرتهدر ش ازآن رییگشیو پ اریه اریمیب

 ۴۶۳۱ یانخیالع مریم اندیونا الدییل رم، اکیانرمک تمعذون

24۸.  713¶ 
 ادیصتو اق یوادگانخ ردیف لوامع یررسب

روز ب بوجد منمالس اهدگاز دی هک یاعمتاج

 " رانهر تهدرش "ردد گیم اندرآن دییاامن

 ۴۶۳۱ یدائد فریف ریفز صیوئل ابری، فیهلال تمعن

24۴.  716¶ 

 ارانمیب یاهآگ زانیر مب وزشر آمیاثت یررسب

واد م وعورد نز در میالودیمه اندرم تحت

اد وم ودنمن نزیگایو ج تخ، پیرفصم یذائغ

 یکز ییالودیمه شخدر ب یذائغ

 رانهت یوزشآم ایهانتارسمیازب

 ۴۶۳۱ انوریپاهش سیگرنف یانخیالع مریم هومصع، میراقع المغ

214.  717¶ 
 ایهانتسدب ارانوزگآم یاهآگ زانیم یررسب

 اریمیب تیاهورد مارا در متآس انترسهش

 ازآن رییگشیو پ یونفع تیاتپه

 ۴۶۳۱ این یمیرح هومصعم ا داودگال هانسا، افاشپ

211.  71۸¶ 
 نینس انودکک اهدگاز دی هک یلوامع یررسب

 الاطف ایهشخدر ب ریتسب انتسدب
 ۴۶۳۱ انوریپاهش سیگرنف یفریرشباک رهطاه رزادهد، شنمرهف ازیجح
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 یتایارضن ثاعب رانهت یوزشآم ایهانتارسمیب

 رددگ یم انآن

212.  724¶ 

 هب دهننک هعراجم ادرانم ایه اهدگدی یررسب

ورد در م  رانهت یان، درمیتداشهز براکم

 اط آنبو ارت تیعمج شزایاز اف یاشن لائسم

 انآن ایهیژگاز وی یرخا بب

 ۴۶۳۱ ا داودگال انوریپاهش سیگرنف زهائ، ف روی یائبحص

213.  721¶ 

 یاعمتو اج ی، روانیمسج التکشم یررسب

 هک بلاز قس انربض اهگتدس دارای ارانمیب

 زارتو هب هتسواب ایهانتارسمیب شوشپ تحت

 هترفرار گق یکزشپ وزشوآم ان، درمتداشهب

 دان

 ۴۶۳۱ روان نال روشهش ویوسم اداتسال هحیلم نوس، سیساوی

21۹.  723¶ 
 نینس انودکک ادرانم التکشم یررسب

 یدائتاب دارسدر م مآس هال بتبم یانتسدب

 رانهر تهش

 ۴۶۳۱ روشکیادآورنی ورهصنم یاغدب هاطمف دهری، فیقیقح وبکسم

215.  72۹¶ 

 و لبق ایهیادگآم هامرنب رایاج وهحن یررسب

 انودکدر ک یراحج لمد از ععب ایه تبراقم

 یراحج ایه شخدرب ریتسب انتسدب نینس

 وزارت هب هتسواب ایه انتارسمیب انودکک

در  عواق یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب

 ارانیهو ب ارانترسط پوست رانهت

 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل وادیج هاطمف هترش، فریصن

216.  725¶ 
 بقع انودکک ادرانم یاهآگ زانیم یررسب

 انودکک ناز ای تبراقم وهحاز ن ینذه دهانم
 یرابض الناص هوببح، میرانیج ظرین

 یقد تمحمار اد آمتاس

 ینراهب
۴۶۳۳ 
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217.  726¶ 
ورد درم ازدواج الدرح رانتدخ رشگن یررسب

ر د یگلامازح رییگشیپ ایهاز روش ادهفتاس

 رانهرتهدر ش یانو درم یتداشهز براکم

 ۴۶۳۱ این یمیرح هومصعم ا داودگال وانربهر، شف یائرض

21۸.  72۴¶ 
در  لاغش ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

 از رانهت یتدول یروان ایهانتارسمیب شخب

 ودخ ای هرفح ایه شقن

 ۴۶۳۱ انوریپاهش سیگرنف یدواچ دساق ونی، مزاده هالمع

21۴.  734¶ 
 زانیو م یذایغ اداتر عب وزشآمر یاثت یررسب

 مجنو پ ارمهچ ایهالسک وزانآم شدان یاهآگ

 رانهر تهدو ش هطقندر م هذیغورد تدر م

 الیار، لردبب
 تدوس قح هاطمف

 یوئکاس
 ۴۶۳۱ یمرید کیاهآن

224.  731¶ 
و  اریترسپ انیربم رشگن ای هسایقم یررسب

 رانهر تهدر ش وادهانخ مظینورد تدرم رانیدب
 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل وادیج هاطمف را، زه دیونیپ یزرگب

221.  732¶ 

ال تبم انودکک ادرانم وزشآم ایازهین یررسب

 یتداشهز برکدوم هب دهننک هعراجم تابدی هب

 تداشهب وزارت هب هتسواب بختنم یاندرم

 یکزشپ وزشوآم اندرم

 ازنه، مانرییم
د یب کشم اجت کلم

 یقیقح
 ۴۶۳۴ انوریپاهش سیگرنف

222.  733¶ 

 یزائ شنت هدرجآور و  یدگینت لوامع یررسب

 انویجشظر داناز ن ینیالار بط کیحا در مهآن

 ایه دهکشدان یاسنارشک اریترسرد پم

و  ان، درمتداشهب وزارت هب هتسواب اریترسپ

 ۴۶۳۱الس رانهر تهش یکزشپ وزشآم

 ۴۶۳۴ یانخیالع مریم ویوسم اداتسال هحیلم دهنرخ، فیوانب زارع

223.  736¶ 

 زانیو م یاعمتاج ایه هصخشم یررسب

 یتداشهب ایارهتا رفا بهاط آنبو ارت یاهآگ

 ایه الهاس هال بتبم انآن انودکک هک یادرانم

 هب هتسواب ایهانتارسمیدربد، ونشیرر مکم

 ۴۶۳۴ ا داودگال این یمیرح هومصعم ره، طاهتردسیش
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 یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت

 رانهرتهش

22۹.  737¶ 

ر آخ الس وزانآم شدان یاهآگ زانیم یررسب

 ارهدرب رانهت وبنو ج المش ایهانترسیدب

 هب اریترسپ ابختاانب اط آنبوارت اریترسپ

 دهنآی هرفح واننع

 ۴۶۳۱ داودا گال انوریپاهش سیگرنف کوری، لساناطوریاچخ

225.  73۴¶ 

 ولاص رییارگکدر ب دهازدارنب لوامع یررسب

 ارانترسر پس اهدگاز دی شخدر ب تریدیم

 وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 ۴۶۳۱ال، سرانهردرتقتسم یکزشپ

 ۴۶۳۴ یاغدب هاطمف ادیروآبه هقیفش ریغص، اریوسب السنهک

226.  7۹4¶ 

 یتداشهب ایارهترف هسایقو م یررسب

 یاسنارشر کآخ الر سسر و پتدخ انویجشدان

ر د عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان اریترسپ

 رانهرتهش

 هجدی، خیلصم
 اجح اداتسار الختاف

 یاظمک
 ۴۶۳۴ اندیونا الدییل

227.  7۹1¶ 

 رطانس هال بتبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب

ود و از خ تبراقم وهحاز ن هعا اشب اندرم تحت

 ندر ای هک یمسج التکشا مب اط آنبارت

 ایهانتارسمید در بننک یم هربجت طهراب

 یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت

 ۴۶۳۴الس رانهر تهش

 ۴۶۳۴ یفریرشباک رهطاه ژادن ینروش تدخ نیهم رهی، نیمیراهب

22۸.  7۹2¶ 

 دارسم وزشادر آمک یاهآگ زانیم یررسب

 هواجدر م هک یاتداماز اق هرانسپ یدائتاب

 یواحد در نآورن یم لمعب دومصوزمآم شادانب

 دهشم رورشوپ وزشآم هانگشش

 ۴۶۳۴ روشکیادآورنی ورهصنم یاغدب هاطمف یبتج، میوئبلگ نیعم
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22۴.  7۹3¶ 

و  زن ورزانهب یلغش تایرض زانیم یررسب

 تحت ایاهتروس تداشهب ایه هانرد خم

، یتداشهب هکبش رشتسگ طرح شوشپ

 ۴۶۳۱الس انجزن انتاس یاندرم

 ۴۶۳۴ اندیونا الدییل دیمحم دهنشرخ را، زهریتالنک

234.  7۹۹¶ 
 ارانمیدر ب ا آنب هلابقم ایهدرد روش یررسب

 هب دهننک هعراجد میوئروات تریآرت هال بتبم

 یتعریش انتارسمیب وژیولاتروم کینیلک

 ۴۶۳۴ این ژوزف هنیلع انوریپاهش سیگرنف رهاد، زهآب توکش ادریهب

231.  7۹5¶ 

 یاعمت، اجیوادگان، خردیف اتصخشم یررسب

 در انشارانوزگآم اهدگاز دی هک یوزانآم شدان

 د دارایهشر مهش یدایتاب ایهانتسدب

 دناشب یم اریترف الالتتاخ

 ۴۶۳۴ انوریشحلس هیآس یرآبکش هابرب نیوش، نانمیپ

232.  7۹6¶ 

 یاندنمالس دانرزنف رشگن هسایقو م یررسب

 یداننمالد و سننک یم یدگزن ازلندر م هک

 تبسد نرنب یر مسب داننمالس رایدر س هک

 ۴۶۳۱الس، رانه، تدینمالو س داننمالس هب

 ۴۶۳۴ این یمیرح هومصعم انوریپاهش سیگرنف رم، اکیامقم مائق

233.  7۹7¶ 

 در ریگالربغ ایه هامرنب رایاج وهحن یررسب

ط سوت تبثوارد مم رییگیو پ اریمیب تشک

ر هش یدائتاب دارسدر م تداشهب نیبراقم

 ۳۴الس رانهت

 ۴۶۳۴ ا داودگال این یمیرح هومصعم هلعار، شصع

23۹.  7۹۸¶ 
د یاز د هدرسر مدیم یلغش اتیوصصخ یابارزی

 وزآم شو دان ملعم
 ۴۶۳۴ یاضق ماسق ردف  رثومیک نریی، شیهیقف

235.  7۹۴¶ 
 هاد بیتر در اعوثم لوامر عیاثت زانیم یررسب

 ومس الر سسپ وزانآم شار دانگیس

 ۳۱-۴۶۳۳الدرس انهفر اصهش ایهانترسیدب

 ۴۶۳۱ یخایشم دهریف یاغدب هاطمف ارضیل، عیزدانی
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236.  754¶ 

و  ادیصت، اقیاعمتاج تیعوقم یررسب -۴

 ایه هاندر خ ناکس داننمالس یروان تایرض

 هانخ تیعوقم یررسب -۱.رانهت داننمالس

 رانهت داننمالس ایه

 ۴۶۳۱ - ودرهور فشدان وشداری هجدیا، خیادنرجف

237.  751¶ 

د در ح رییادگی وزشآم ر روشیاثت یررسب

 هب اریترسپ انویجشدان تدایط در هلست

 یتاخنش طهیح هدر س رییادگی االیب طوحس

 ایهوزیار آمدر ک یطفلو ع یترکح -روان

 اریترسپ دهکشدر دان یراحج -یلداخ ینیالب

 ۴۶۳۱الس یتشهد بیهش یایامو م

 ۴۶۳۱ انظریناهش نمژاس دیارش لیهس رخف تالحرد، مفم روانکین

23۸.  752¶ 
 و راندر ای اریترسپ هرفح لیلحو ت هزیجت

 آن التکشو م لائسم تاخنش
 ۴۶۳۱ زدیار یسمس دیهم یسلجم هترشف هلرالص، نشنم کین

23۴.  753¶ 

و  یوادگان، خردیف ایه یژگوی یررسب

ار دچ هک یالس ۳-۶ انودکک یکزییط فیحم

 هب نیعراجد، در مان دهش یگانخ وادثح

 ه، وارائرانهر تهش یوزشآم ایه انتارسمیب

 ایهو راه یگانخ وادثح یوزشآم زوهج

 اهازآن رییگشیپ

 ۴۶۳۴ این یمیرح هومصعم وررپفعد جیشهم راا، زهین یاناشک

2۹4.  75۹¶ 

 ۳۱-۴ انودکک یمسد جرش هسایقو م یررسب

 یب انودکز کراکاز م یکدری ناکس هاهم

 ودخ نسمه انودکا کب رانهر تهش ترسرپس

 دننک یم یدگزن انشایه وادهاناخب هک

 ۴۶۳۴ ویوسم اداتسال هحیلم یدواچ دساق رزاده، مریاقب

2۹1.  755¶ 
 هب اریترسپ ایهتبراقم هارائ وهحن یررسب

 شخدر ب ریتسب یموسل هال بتبم انودکک
 ۴۶۳۴ یمرید کیاهآن یمالس هقدیص رور، سزاده وکلم
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 یاهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب ونخ

 رانهر تهدر ش عواق یکزشپ وملع

2۹2.  757¶ 

در  اریترسپ اتدمخ هارائ یگونگچ یررسب

و  ششاز ک یاشن یمسج التکشا ماط ببارت

 یگتو در رف یگتسکار شدچ ارانمیدر ب چگ

 ایهانتارسمیب یردنگ راتقف ونتس ایه

 رانهر تهش یوزشآم

 ۴۶۳۱ دیارش لیهس رخف یایمغی دهریف ازنرح، فدهندان

2۹3.  75۸¶ 
 یدائتاب وزانآم شدان یائنیب الالتتاخ یررسب

 ۳۴الدرس رانهت رورشپ وزشآم ۱ هطقنم
 ۴۶۳۴ ،انوریشحلس هیآس اه یمیرح همیهف رم، اکیکالم

2۹۹.  761¶ 
 هارائ ردیف تداشهب ایهوزشر آمیاثت یررسب

 زانیرمب اریترسپ انویجشط دانوست دهش

 وزانآم شدان یتداشهب ایهیاهآگ

 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف اه یمیرح همیهف هاطمآزاد، ف نیام

2۹5.  763¶ 

و  ارانترسپ ظراتن هسایقو م یررسب

ورد در م اریترسر پآخ الس انویجشدان

 ایه شخدر ب انویجشدان ینیالب ایهتیالعف

 ایهاهگشدان ایهانتارسمیب یراحو ج یلداخ

 رانهرتهش یکزشپ وملع

 ۴۶۳۱ این یمیرح هومصعم این زفژو هنیلع یل، عرادیم گیب

2۹6.  765¶ 

 ایه شخدرب لاغش ارانترسپ رشگن یررسب

 رانهرتهش یوزشآم ایهانتارسمیب یلداخ

 ارانمیب هب اریترسپ ایهتبراقم هارائ هب تبسن

 دنمالس

 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل یخایشم دهریف روز رحف، زاده یدانمه

2۹7.  767¶ 
و  ارانترسپ ایهاهدگدی هسایقو م یررسب

از  یاشن التکشورد مرد در مم رانیدب

 دانمر ههدر ش تیعمج شزایاف

 ۴۶۳۱ این یمیرح هومصعم یدنم اسبع ودعس، میسداویخ
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2۹۸.  76۸¶ 
و  انودکک ایازهین نیامت یگونگچ یررسب

 انودکک ایهروزی هانبدر ش یاکس انوانوجن

 رازیر شهش ترسرپس یب

 ۴۶۳۴ دیمحم دهنشرخ ریهم دهنرخف انی، مادیآب امسرد حفنم

2۹۴.  76۴¶ 

در  ورزانهط بوست دهش هارائ اتدمخ یررسب

 رییگ یو پ اعارج وزشآم رشذیپ هنیزم

 ایه هاندر خ وادهانخ مظینورد تدر م انزن

 رمف هز و ارائریبت ایاهتروس تداشهب

 ندر ای ورزانهب اتدمخ یابیارزش

 ۴۶۳۱هنیزم

 ۴۶۳۱ یانخیالع مریم اندیونا الدییل رف، اشینیام

254.  774¶ 
 ایهانتسدب انودکک یوزشآم ایازهین یررسب

از  رییگشیا پب طهدر راب رانهر تهش یتدول

 ۴۶۳۱اره، بوادثح

 ۴۶۳۱ یفریرشباک رهطاه ژادن ینروش تدخ نیهم روزان، فیانزی

251.  771¶ 
ار گیس رفصرمر بوثم لوامع یررسب

 وملع ایهاهگشدان اریترسپ انویجشدان

 ۴۶۳۱الس رانهر تهش یکزشپ

 ۴۶۳۱ یانخیالع مریم دیارنی فجن رماک رار، زهیصب

252.  772¶ 

 هک یانزن اهدگاز دی دهننک رانگوارد نم یررسب

 ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیدرب

  یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت

  یومترکتسیه یراحج لمع تحت رانهر تهش

 دان هترفرار گق

 ۴۶۳۱ وررپفعد جیشهم دیارنی فجن رماک اجرتوه، گیمیراهاب ریامع

253.  77۹¶ 

اء قر ابب فلتخم لوامر عیاثود و توج یررسب

 دهکشادر دانهظر آناز ن اریترسپ انویجشدان

 وزارت ایهاهگشدان یائامو م اریترسپ ایه

 یکزشپ وزشو آم اندرم تداشهب

 ۴۶۳۱ ادیروآبه هقیفش دیمحم دهنشرخ انزمرالخ، فینیسح یمیعن
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25۹.  775¶ 

ر د رانتدخ یاهآگ زانیم نیاط ببارت یررسب

 هجرخس اریمیوردبدر م ازدواج الح

 لمع هب یادگآم زانیا مب از آن رییگشیوپ

 نای هیلر عب ونیاسنیسواک امجورد اندر م انآن

 ۴۶۳۱الس النیگ انتدر اس اریمیب

 ۴۶۳۱ ا داودگال سآراک این یمیرح هومصعم ازرنه، معایندار صتدوس

255.  776¶ 

 لیانتوفو س ادونتم راتاث هسایقو م یررسب

 نیکسر تب دورالیاپ ایضدر ف یقزریت

 از آن یاشن وارضو ع لماز ع سپ ایدرده

 وملع ایهانتارسمیاز ب یکدر ی هک یارانمیدر ب

 یرار مق یحراج لمع تحت رانای یکزشپ

 درنیگ

 ۴۶۳۱ این یمیرح هومصعم یقوثا مرضالمغ یقد تمح، میتداقص

256.  77۸¶ 

و  یوادگانخ ردیف ایهیژگوی یررسب

ال تبم الس ۳ر زی انودکک ادیصتاق یاعمتاج

 شخدر ب ریتسب یسفناد تح ایهتونفع هب

 زریبر تهش ایهانتارسمیب انودکک ایه

 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل وادیج هاطمف نوس، سزاده یول

257.  77۴¶ 

 ادراندد مجم ارداریر بر بوثم لدالئ یرسب

 نیعراجاژور در مم یماالست هال بتبم انودکک

 هتسواب ایهانتارسمیب ونخ ایه اهگاندرم هب

 یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت هب

 ۴۶۳۱ ا داودگال سآراک انوریپاهش سیگرنف هترش، فیانرمف

25۸.  7۸1¶ 

وز آم شدان رانتدخ یاهآگ زانیم یررسب

 ادتع دهدیورد پدر م یایمنراه دارسم

 یتداشهب ایارهترف وهحانب اط آنبوارت هانیاهم

 ۴۶۳۱الس رانهر تهدر ش دوران ندرای انآن

 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف یالما عقل هم ات، رزییرمهوارج شقن
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25۴.  7۸2¶ 
 انملعم یاهآگ زانیر مب وزشآمر یاثت یررسب

 مشچ  تداشهورد بدر م یدائتاب دارسم

 ۴۶۳۴الس رانهر تهش وزانآم شدان

 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل وادیج هاطمف هومصع، مینابکوتت یبیبح

264.  7۸۹¶ 

 ادرانم یاعمتاج - یروان التکشم یررسب

ا و هشخدر ب یموسل هال بتبم انودکک

 یکزشپ وملع ایهانتارسمیب ایهاهگاندرم

 ۴۶۳۱ الس - رانهرتهش

 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل یفریرشباک رهطاه نیازن، نظ زادهواع

261.  7۸5¶ 

ظور نم هب یانادر درمک هک یاتداماق یررسب

 ایهاهگشوزاد در زایادر و ناط مبارت نیامت

،  تداشهب وزارت هب هتسواب ایهاهگشدان

 امجان رانهر تهش یکزشپ وزشوآم اندرم

 دندهیم

 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل یفریرشبکا رهطاه هحیل، میماسق

262.  7۸6¶ 

روز ر در بوثم یوادگانخ لوامع یررسب

 ۳ر زی الدر اطف ادراری اریجم ایهتونفع

 هتسواب ایهانتارسمیب هب دهننک هعراجم الس

 رانهت رهش یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب

 ۴۶۳۱ وررپفعد جیشهم این یمیرح هومصعم رایم، حدامخ

263.  7۸7¶ 
 لمع دراطاق تونفع رلتنک یگونگچ یررسب

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 رانای

 ۴۶۳۱ یرآبکش هابرب ردیگانابیب بنزی را، زهیقوثم

26۹.  7۸۸¶ 

 اندر زن ادریم یدایج طراباض هدرج یررسب

 ایدههم هود را بد خرزنف نیاول هک یلاغش

 وملع ایهاهگشدان هب هتسز وابراکم ودکک

 دارنپس یم رانهر تهش یکزشپ

 ۴۶۳۱ ویوسم اداتسال هحیلم یانخیالع مریم ایلام، کیانروح
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265.  7۴4¶ 

 تبراقم هارائ آور طی یدگینت لوامع یررسب

 تیماه هو درج رطانس هال بتبم ارانمیاز ب

 ایهشخبدر  لاغش ارانترسپ اهدگا از دیهآن

 وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب رطانس

در  عواق یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب

 ۴۶۳۴الدر س رانهت

 ۴۶۳۱ یمرید کیاهآن وررپفعد جیشهم هرزان، فهشیپ تالحف

266.  7۴1¶ 

 هک یانزن یردگساف زانیم هسایقو م یررسب

 هک یانازند بدارن اروریابن لکشود مخ

 هعراجد، درمدارن اروریابن انشرانسمه

 طحس یتدول اروریابز نراکم هب اندگننک

 ۴۶۳۱الور در سشک

 ۴۶۳۱ ویوسم اداتسال هحیلم یدواچ دساق یلی، لازیبهش

267.  7۴2¶ 

ادر و م یاقات مه روش رایاج وهحن یررسب

ا و اهگشدر زای انماز زای سوزاد پن

 وملع ایهاهگشدان یوزشآم ایهانتارسمیب

 ۴۶۳۴الس رانهر تهدر ش عواق یکزشپ

 ۴۶۳۱ اه یمیرح همیهف هوببحم، هودیمحم را، زهدیماح

26۸.  7۴3¶ 
 ارسدم تداشهب نیبراقور مضر حیاثت یررسب

 رانهر تهش یدائتاب دارسط میحم تداشهر بب
 ۴۶۳۱ اه یمیرح همیهف یاغدب هاطمف دیجد، ماویج

26۴.  7۴۹¶ 

دد م یاعمتو اج یروان التکشم یررسب

 یگتوخاز س یاشو نضع صقار ندچ انویج

 یتدول یمیرمت اهگاندرم هب دهننک هعراجم

 ۴۶۳۱الس رانهر تهش

 ۴۶۳۱ وررپفعد جیشهم یمرید کیاهآن هومصعژاد، من دییرش

274.  7۴5¶ 
 کیرافوگدم اتصخشم هسایقو م یررسب

 مظینورد تا در ماورهو ب یاعمتاج تیعوض

ر اوالد اوالد و پ مک ایهوادهاندر خ وادهانخ

 ۴۶۳۱ یویکاس هاطمف انوریپاهش سیگرنف بورغ، ملاالص یانیک
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 یاندرم یتداشهز براکم هب دهننک هعراجم

 هیر ارومهش

271.  7۴6¶ 

، ردیف ایه هصخشم هسایقو م یررسب

 ایداروه وعو ن یتداشهب ایارهت، رفیوادگانخ

و  ریهش یدمیپرلپیه هب انالیتبم یرفصم

 یانز درمراکم هب دهننک هعراجم یائتروس

 ردر کهش یکزشپ وملع هب هتسواب

 دیاه، نانیلقاهش
 تدوس قح هاطمف

 یوئکاس
 ۴۶۳۱ یمرید کیاهآن

272.  7۴7¶ 
 نوزادان هب دهش هارائ ایهتبراقم وهحن یررسب

 هب هتسواب ایهانتارسمیدرب یتابدی ادرانم

 انرهر تهدر ش عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 ۴۶۳۱ ا داودگال روشکیادآور نی ورهصنم ظما، اعیدنمتعم

273.  7۴۴¶ 
 انتارسمیب اریترسپ اتدمخ تریدیم روش

 (انتارسمیبدر  رونتم )روش
 ۴۶۱۱ اداره امور بیمارستانها درید صمحم هرمک،م یوامق

27۹.  ۸44¶ 

اردار ب انزن هب دهش هارائ ایهتبراقم یررسب

 ههام هد در سنق اریمیب هال بتبو م ریتسب

 یوزشآم ایهانتارسمیدر ب ارداریر بآخ

 وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت هب هتسواب

 یکزشپ

ر، سونوتت دیمحم انج

 اراس
 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف ادیروآبه هقیفش

275.  ۸41¶ 

و  انآور زن طراباض لوامع هسایقو م یررسب

 نیعراجمدر  انودشخ اهدگارور ازدیابن ردانم

 - رانهر تهش یازائن یانز درمراکم هب

 ۴۶۳۱الس

 ، آذرودیمحم
 اجح اداتسار الختاف

 یاظمک
 ۴۶۳۱ وررپفعد جیشهم

276.  ۸42¶ 
 ونارخشف هب انالیتبم اریترف اداتع یررسب

 هب هتسواب یانز درمراکم هب دهننک هعراجاال مب

 ۴۶۳۱الس هیاروم یکزشپ وملع اهگشدان

، دمقم ارییتخب دییعس

 رهزه
 ۴۶۳۱ ،وادیج هاطمف ریهم دهنرخف
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277.  ۸4۹¶ 

 و یمسج ایازهین نیامت یگونگچ یررسب

 ریتسب ، درطولانودکک راهمه ادرانم یروان

 هیر ارومهش ایهانتارسمیدرب اندشرزنف ودنب

 ۴۶۳۱الس

 ۴۶۳۱ دیمحم دهنشرخ ریهم دهنرخف نیه، ماریکنهک

27۸.  ۸45¶ 

و  یاعمت، اجردیف ایه هصخشم یررسب

از  دهننک ادهفتاس ردانو م انزن ادیصتاق

ز راکم هب نیعراجدر م ازیس میقع ایهروش

و  ان، درمتداشهب وزارت یانودرم یتداشهب

 یکزشپ وزشآم

 تف، عیرشفت
 اجح اداتسار الختاف

 یاظمک
 ۴۶۳۱ این یمیرح هومصعم

27۴.  ۸4۴¶ 

در  اریشف ماد زخجر ایر بوثم لوامع یررسب

 ایهشخدر ب ریتسب ترکح یب ارانمیب

 یکزشپ وملع ایهانتارسمیب دیوپارت

 رانهرتهش

 ۴۶۳۱ یمرید کیاهآن این ژوزف هنیلع را، زهیتشهب

2۸4.  ۸14¶ 
در  ازدواج رفدر ش ردانم رشگن یررسب

 انترسهدر ش ارداریاز ب رییگشیورد پم

 زواربس

 ۴۶۳۱ وادیج هاطمف وجلابق ژهینم رغاص یل، عادیروآبسخ

2۸1.  ۸11¶ 
از  شژوهپ امجود در انوجم التکشم یررسب

 ایه دهکشدان یملع تئیاء هضظر اعن

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۳۱ انوریپاهش سیگرنف اه یمیرح همیهف ره، زهیرابهس

2۸2.  ۸12¶ 
 اهدگار از دیمیب وزشآم رایاج عوانم یررسب

 ایهانتارسمیدر ب لاغش ینیالب ارانترسپ

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

 ۴۶۳۱ یمرید کیاهآن یماصع هقدیص شخب، روانیلیعماس
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2۸3.  ۸13¶ 

 اریترسپ اتدمخ راندیم رشگن یررسب

در  Yو  X ایه وریئت اتروضفم هب تبسن

 وملع ایهاهگشدان یوزشآم ایهانتارسمیب

 رانهر تهر در شقتسم یکزشپ

 ۴۶۳۱ ادیروآبه هقیش دیمحم دهنشرخ (رف)اشهقدی، صدرییح

2۸۹.  ۸15¶ 

 لاغش ارانترسپ التکشم هسایقو م یررسب

 یبلق ژهوی ایهتبراقو م ساورژان ایهشخدر ب

 تسار ایدچ هکیارانمیب هب تبراقم هارائ امگنه

 ایهانتارسمید، دربان دهش یسفنو ت یبلق

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۳۱ یانخیالع مریم ورپکیوا نلس رداده، مزاده میرح یتعرف

2۸5.  ۸1۸¶ 

 انویجشار دانک هب الغتر اشیاثت یررسب

 تیقوفر مب یلیصحت دوران در طی اریترسپ

و  اریترسپ ایه دهکشدر دان انآن یلیصحت

در  عواق یکزشپ وملع ایهاهگشدان یائامم

 (۴۶۳۱) الس رانهر تهش

 ازنه، شیوراکب
 تدوس قح هاطمف

 یویکاس
 ۴۶۳۱ یمرید کیاهآن

2۸6.  ۸24¶ 

 انودکک ادرانم یتداشهب ایارهترف یررسب

 هنیدرزم یلیوفمه هالبتبم الس ۴۱ر زی

اط بو ارت انودکک نازای یتداشهب ایه تبراقم

 اندکوک نای یتالمس هک یالتکشروز ما بب آن

 اهگاندرم هب نیعراجد در منک ید مدیهرا ت

 ینیمخ امام یاهگاندرم عمتجم یلیوفمه

 ۴۶۳۱الس رانه( ت)ره

 ۴۶۳۱ دیمحم دهنشرخ یالما عقل هم وشنه، مارهمیت

2۸7.  ۸21¶ 
 هال بتاب شاهدر ک وزشر آمیاثت یررسب

 ریتسب ترکح یب اندر زن ادراری ایهتونفع
 ۴۶۳۱ انوریشحلس هیآس یرآبکش هابرب رزاده، شاندیوناثیغ
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 هتسواب ایهانتارسمیب دیوپارت ایه شخدر ب

 رانای یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب

2۸۸.  ۸22¶ 
 دیوری اتقزریت یعوضم وارضع یررسب

در  ریتسب انزم در طول هتوخس انودکک

 رانهر تهش یگتوخو س حوانس انتارسمیب

 ۴۶۳۱ یمرید کیاهآن وررپفعد جیشهم دیاه، نزدیی انملس

2۸۴.  ۸2۹¶ 

از  لبق هلرحآور م یدگینت لوامع یررسب

 لمع تحت هک یارانمیب اهدگاز دی لمع

 ایهشخد و در بان هترفرارگق یوممع یراحج

 وملع  ایهاهگشدان ایهانتارسمیب یراحج

 دناشب یم ریتسب رانهر تهش یکزشپ

 ۴۶۳۱ یانخیالع مریم یمرید کیاهآن نریسدد، نجت

2۴4.  ۸26¶ 
 انشدانرزنف هکیائه وادهانخ اتصخشم یررسب

 انرهرتهش یتسزیهب روزی هانبز شراکم هراب

 ۴۶۳۱الد سان ردهپس

 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف ادیروآبه هقیفش هیدس، قیائاطبطب

2۴1.  ۸27¶ 

 رییگیاز پ یاهر آگب وزشر آمیاثت یررسب

ا ب اندرم تحت ارانمیدر ب یداروئ مرژی

از در ب بلق یراحج لمد از ععب ناریوارف

ر هش یائد رجیهش بلق انتارسمیب اهگاندرم

 ۴۶۳۱الس رانهت

 ۴۶۳۱ یانخیالع مریم ویوسم اداتسال هحیلم دهریدار، فکنب

2۴2.  ۸2۸¶ 

 یتداشهب ایارهتر رفب وزشر آمیاثت یررسب

 ریتسب الس ۴۱ا ت ۳ انودکک ادرانم

ا ب طهدر راب دجننس ودکادروکم انتارسمیدرب

 ۴۶۳۱الد در سیوئفیاز ت رییگشیپ

 ۴۶۳۱ یخایشم دهریف یاغدب هاطمف رخل، گدیریم

2۴3.  ۸2۴¶ 
 روقداد عسطر انخ لوامع زانیم یررسب

ر رونک روقداد ععا تب اط آنبر و ارترونک
 ۴۶۳۶ یاغدب هاطمف راجت ورین مریم هترش، فیائمحم
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 هالس ۱۳-۶۱ نینس رداندر م دهدود شسم

 مسریتاتک شخب هب دهننک هعراجم

 رانهرتهش یکزشپ وملع ایهانتارسمیب

 ۴۶۳۱الدرس

2۴۹.  ۸34¶ 

 ۳-۱ انودکک ادرانم یوزشآم ایازهین یررسب

 یسفناد تح ایه تونفع هال بتبم الس

 انودکک انتارسمیدر ب ریتسب یانتحت

 ۴۶۳۱السا در هاز آن رییگشیدر پ دجننس

 ۴۶۳۶ یفریرشباک رهطاه ورپکین ریغص نوس، سینویجنپ

2۴5.  ۸31¶ 

و  کیولتسیار سشر فادیقم هسایقو م یررسب

 تمسق هلیوسب دهش رییگ دازهان کیولتاسدی

در  ریتسب ارانمیدر ب یوشگ لو ب مراگافدی

 اناشک یتشهد بیهش انتارسمیب

 ۴۶۳۱ ویوسم اداتسال هحیلم این یانراهف تمرحم اد رضمح، ملاضاف

2۴6.  ۸33¶ 

ورد در م لاغش ارانترسپ ظراتن یررسب

 راندیم رییگ میمصدر ت انآن دادن تارکشم

 هب هتسواب یوزشآم ایهانتارسمی، درباریترسپ

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۳۶ یخایشم دهریف ادیروآبه هقیفش اری، ثزاده کلم

2۴7.  ۸3۹¶ 

 و رونیپ دی از داروی ادهفتاس زانیم یررسب

 وراتتدس وعا نب اط آنبو ارت تبث وهحن

 ایهانتارسمیب یراحج ایهشخدر ب یداروی

ر هش یکزشپ وملع ایهاهگشدان هب هتسواب

 ۴۶۳۱ال، سرانهت

 ۴۶۳۱ وادیج هاطمف یمالس هقدیص نریی، شوینعم

2۴۸.  ۸35¶ 

 یوادگان، خردیف اتصخشم یررسب

 اندرم تحت ارانمیب ادیصتاق -یاعمتاج

ز یالز دیرکم هب دهننک هعراجز، میالودیماهب

 رانهرتهدر ش ع، واقرانای

 ۴۶۳۱ یرآبکش هابرب ارسال پهش هاطمف، یاننمس
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2۴۴.  ۸3۸¶ 

 عروصم ارانمیدر ب یدگزن تیفیک یررسب

 ابصاع یلداخ ایهاهگاندرم هب دهننک هعراجم

 زارتو عابت یوزشآم ایهانتارسمیب هب هتسواب

 یکزشپ وزشآمو  ان، درمتداشهب

 ۴۶۳۱ روان نال روشهش یانخیالع مریم ارسرخاهر، مالیم یماسق

344.  ۸۹4¶ 

 الس ۳-۱ انودکک یمسد جرش یررسب

 هعراجر مهوشر بهش ناکس یومب ایه وادهانخ

ا ب آن هسایقوم بختنم ایهاهگاندرم هب دهننک

 ۴۶۳۱الدارد درسانتاس

 ۴۶۳۱ یفریر شباک رهطاه ژادن ینروش تدخ نیهم رح، فهروزب

341.  ۸۹6¶ 

ا ب ناط آبو ارت یلغش یودگرسف زانیم یررسب

ط وست دهش هترفار گکب ای هلابقم ایهروش

 و حوانس ایهانتارسمیدر ب لاغش ارانترسپ

 ارانیها بب آن هسایقو م رانهت یگتوخس

 ۴۶۳۱الا سهانتارسمیب ندر ای لاغش

 ۴۶۳۶ ویوسم اداتسال هحیلم یانخیالع مریم روغ، فیعیرف

342.  ۸۹7¶ 

 یتیالع، فای هذیغت التکشم هسایقو م یررسب

 ۴۱-۴۱ر سر و پتدخ انوانوجن یتداشهو ب

 هعاجرم اول وعن وستیلم تابدی هال بتبم الس

 رانهر تهش یصصخز تراکم هب دهننک

 ۴۶۳۶ یفریرشباک رهطاه روان نال روشهش هحیل، مرودیگنل ینسحم

343.  ۸۹۴¶ 

 انودکک ونیاسنیسواک امجان یگونگچ یررسب

ا ب اط آنبو ارت اننمر سهش ناکس هالس ۱-۱

 - یوادگانو خ ردیف ایهیژگاز وی یرخب

 ۴۶۳۱ال، سانآن یاعمتاج

 ۴۶۳۶ یاغدب هاطمف اندیونال ادییل هاطم، فدیاح

34۹.  ۸54¶ 
 ناتسپ یایودآزمخ امجان وهحن زانیم یررسب

 اهگشدان ایهانتارسمیب لاغش ارانترسدر پ
 دیارنی فجن رماک هنیک، سیائفص هیقف

 اجح اداتسار الختاف

 یاظمک
۴۶۳۶ 
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 تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع

 رانهر تهش یکزشپ وزشو آم اندرم

345.  ۸55¶ 
 انویجشو دان ندیوال رشگن هسایقم یررسب

 هتورد رشدرم اننمرسهش ناکس اریترسپ

 ۴۶۳۱یابختان

 ۴۶۳۶ یدواچ دساق یجنگ رهطاه هومصع، مانریابص

346.  ۸57¶ 

د رکلمو ع یاهآگ زانیم نیاط ببارت یررسب

 نیعراجدر م هذیغورد تر در مواتگ هب انالیتبم

 دجننر سهد شیوحت انتارسمیب هب

 ۴۶۳۱الدرس

 ۴۶۳۶ اندیونا الدییل ردف انوریشحلس هیآس تراس، فاردالن

347.  ۸64¶ 
 وزشآم هب تبسن ادرانم رشگن یررسب

در  یایمنراه دوره رانتدخ وغلب دوران لائسم

 ۴۶۳۱الس رانهر تهش

 ۴۶۳۶ این یمیرح هومصعم وررپفعد جیشهم ارخت، افیمریک

34۸.  ۸61¶ 

 امگنه اریترسپ انیربم التکشم یررسب

 اریترسپ انویجشدان ینیالب یابیارزش

 وملع اهگشدان یائامو م اریترسپ دهکشدان

 رانای یکزشپ

 ۴۶۳۱ یرآبکش هابرب ردیگانابیب بنزی وکلمرالخ، فزیعم

34۴.  ۸66¶ 

 یالماس امکاح تایراء و رعاج تیعوض یررسب

 ارانمیو ب ارانترسظر پاز ن یرعش نوازیو م

 ایهانتارسمیب یراحو ج یلداخ ایه شخدر ب

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۳۱ یانهفاص دیهد ممحم یاغدب هاطمف سرگا، نوانت

314.  ۸67¶ 

در  شویخ مساز ج ینر ذهویصت هسایقم

د از عو ب لبد، قان دهش یومترکتسیه هکیانزن

 ایهاهگاندرم هب نیعراجدر م یراحج لمع

 هب هتسواب ایهاهگشدان ایهانتارسمیب انزن

 ۴۶۳۱ یخایشم دهریف ردف انوریشحلس هیآس ام، هدسق



 سال مشاور راهنما دانشجو عنوان مدرک ردیف

 یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت

 رانهر تهش

311.  ۸6۸¶ 
 ایهانتسدر دب لاغش نیملعم رشگن یررسب

 ایازهین عرف یگونگچورد در م اناشر کهش

 اول السک انودکک یو روان یمسج

 ۴۶۳۶ این یمیرح هومصعم دیرص مریم هومصع، مانینیسح

312.  ۸6۴¶ 

 ایازهیورد ندر م ادرانم یاهآگ زانیم یررسب

 هک انشانودکک یاعمتاج یو روان یمسج

ا ب اط آنبد و ارترار دارنق یاندرم یمیش تحت

 هب نیعراجا در مازهین نای نیامت یگونگچ

 اهگشدان هب هتسدا وابهشدالیس یکزشز پرکم

 ۴۶۳۱انهفاص یکزشپ وملع

 ۴۶۳۶ روان نال روشهش یفریرشباک رهطاه هوببح، میاتبن من

313.  ۸74¶ 

ا در پ ایهماد زخجر ایر بوثم لوامع یررسب

در  یرتسب نرییش تابدی هال بتبم ارانمیب

، تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب

 یکزشپ وزشو آم اندرم

 ۴۶۳۶ یدواچ دساق روان نال روشهش هوفک، شودیعسم

31۹.  ۸71¶ 

ود در از خ تبراقم وزشر آمیاثت نییعت

 هب روعصم نیعراجم رعص التمروز حب شاهک

 ایهانتارسمیب ابصاع ایهاهگاندرم

 وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان

در  عواق یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب

 ۴۶۳۱،رانهر تهش

 ورپکین ریغص ره، طاهیالنیگ یمیکح
 اجح اداتسار الختاف

 یاظمک
۴۶۳۶ 

315.  ۸73¶ 

 وزشآم وهیر دو شیاثت ای هسایقم یررسب

 انزیر مر( بتوس)پ رییراگودفو خ یراننخس

 فلتخم ایهشخدر ب لاغش ارانترسپ یاهآگ

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 ۴۶۳۶ روان نال روشهش یمرید کیاهآن اله، شیانشاف



 سال مشاور راهنما دانشجو عنوان مدرک ردیف

دز و ای اریمیب تیاهورد مدر م رانای

 آن هب انالیتباز م اریترسپ ایهتبراقم

316.  ۸7۹¶ 
 ژن یتآن نیلامح هصخشم اتفص یررسب

 جدننر سهدر ش ناکس "ب" تیاتپه یطحس

 ۴۶۳۱الس

 ۴۶۳۶ ویوسم اداتسال هحیلم رورسم تا دخدری ازنه، شدیالخ

317.  ۸76¶ 

 لمع تحت هک یارانمیب تایرض زانیم یررسب

 تبراقد از مان هترفرار گق هیلد کونیپ یراحج

 هب هتسواب ایهانتارسمیدر ب دهش هارائ ایه

 یکزشپ وزشآمو  ان، درمتداشهب وزارت

 ۴۶۳۶الس رانهر تهش

 ۴۶۳۶ یمرید کیاهآن رورسم تادخدری رتصا، نآری

31۸.  ۸7۸¶ 

ار و ط کیحاز م یاشن یدگینت زانیم یررسب

 ارانترسپ یلغش یودگرسا فب اط آنبارت

 ژهوی ایه تبراقم ایه شخدر ب لاغش

 ۴۶۳۶الزد در سر یهش ایهانتارسمیب

 ۴۶۳۶ این ژوزف هنیلع یقیقح انیادقص هنیمهت ام، ه یانتاردس دیبع

31۴.  ۸۸4¶ 

 یطیحو م یوادگان، خردیف ایهیژگوی یررسب

 هب دهننک هعراجم ویری لس هال بتبم ارانمیب

 انتارسمیب اهگانو درم لا سب ارزهبز مراکم

 رانهر تهدر ش وریشدان حیسم

 ۴۶۳۱ وررپفعد جیشهم این یمیرح هومصعم دیاهر، نابص

324.  ۸۸2¶ 

، شر دانب تدمخ نمض وزشر آمیاثت یررسب

ورد در م ارانیهب کمرد ککلمو ع رشگن

در  یانتارسمیب ایهتونفع رلتنک

 یتداشهب اتدمخ یکزشپ وملع ایهانتارسمیب

 ۴۶۳۶الس رانای یاندرم

 ۴۶۳۶ یانخیالع مریم این ژوزف هنیلع اری، ثولامش ینیسح
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321.  ۸۸3¶ 

ا و ه هری ونیالسفنرایپیر هیاثت یررسب

 متو ری انربداد ضعر تب این لداخ نشاکس

 ونخ ژنیساک یمهار سشف زانیو م بلق

از ب بلق یراحج الماز اعد عب ارانمیب یانریش

 از یکی ژهوی ایه تبراقم شخدر ب ریتسب

در  رانهت یصصخت ایه انتارسمیب

 ۴۶۳۶الس

 ۴۶۳۱ یمرید کیاهآن این یانراهف تمرحم اسبو، عج آزاده

322.  ۸۸7¶ 

از  ینیالب یوزشآم التکشم هسایقو م یررسب

 الس اریترسپ انویجشو دان انیربم اهدگدی

 اهگشدان یائامو م اریترسپ دهکشر در دانآخ

 ۴۶۳۶الدرس انهفاص یکزشپ وملع

 ۴۶۳۶ انوریشحلس هیآس یمالس هقدیص رم، اکیمیراهب

323.  ۸۴4¶ 

 شخب ارانترسپ یاهآگ زانیم یررسب

رد د تاخنوش یررسازب یبلق ژهوی ایهتبراقم

ارد وکیم وستارکفاز ان یاشن یبلق

 ایهانتارسمیدرب الزم اریترسرپیدابوت

 وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 یکزشپ وزشآم انودرم تداشهب

 ۴۶۳۶الدرس

 ۴۶۳۱ دیارنی فجن رماک ورپکیوا نلس ریه، مدرییح

32۹.  ۸۴3¶ 

 وزشآم وهیر دو شیاثت هسایقو م یررسب

 تاخنرشر بتوساز پ ادهفتو اس یراننخس

و  انرغم هلآب اریمیبورد درم نیملعم

 ایهانتسدر دب آن ترایاز س رییگشیپ

 ۴۶۳۶الس رانهرتهش

 ۴۶۳۶ اندیونا الدییل وادیج هاطمف هقدیا، صین یانراهف

325.  ۸۴5¶ 
 ه بالتبم ارانمیاز ب تبراقم هارائ وهحن یررسب

 انزن ایه شخدر ب یگلامح تیوممسم
 ۴۶۳۱ اه یمیرح همیهف روشکیادآور نی ورهصنم هقدی، صیمریک



 سال مشاور راهنما دانشجو عنوان مدرک ردیف

 وملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 رانهر تهش یکزشپ

326.  ۸۴۸¶ 

ط یحدر م یربمور ضح راتیاثت یررسب

 انویجشدان تریدیم ایهارتهر مب وزیارآمک

 یائامو م اریترسپ ایه دهکشدر دان اریترسپ

 وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت هب هتسواب

 ۴۶۳۶ال، از سرانهر تهش یکزشپ

 ۴۶۳۶ وادیج هاطمف وجلابق ژهینم ا، رویاریصان

327.  ۴44¶ 

ال تبم ارانمیرد بکلمر عب وزشر آمیاثت یررسب

و  یذایغ ما رژیاط بباال در ارتب ونارخشف هب

، یتداشهز براکم هب نیعراجدرم یداروی

 وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت یاندرم

 ۴۶۳۶الدرس رانهر تهش یکزشپ

 ۴۶۳۶ وادیج هاطمف یمالس هقدیص هاطم، فیاناویک

32۸.  ۴41¶ 

 هال بتبم ارانمیب یوزشآم ایازهین یررسب

 ایه شخدرب ریتسارد بوکیم وستارکفآن

 ایهانتارسمیدرب صیرخت امگندره بلق

 هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان یوزشآم

 یکزشپ وزشو آم انو درم تداشهب وزارت

 ۴۶۳۶ال، سرانهرتهش

 ۴۶۳۶ دیارنی فجن رماک دیمحم دهنشرخ را، زهانگرزانف

32۴.  ۴42¶ 

ود از خ تبراقم یوزشآم ایازهین یررسب

از در س انربض اهگتدس دارای ارانمیب

-۴۶۳۱الدرس یائد رجیهش بلق انتارسمیب

۳۶ 

 ۴۶۳۶ یمرید کیاهآن یجنگ رهطاه نریس، نزاده انمای

334.  ۴43¶ 
و  یوادگان، خردیف ایه هصخشم یررسب

 هال بتبم انوانوجن یاعمتاج - ادیصتاق

 هب دهننک هعراج، میمسیاتروم بت اریمیب

 ۴۶۳۶ دیمحم دهنشرخ ریهم دهنرخف رامت، احادیه یاجح
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 وملع ایهاهگشدان هب هتسواب یانز درمراکم

 ۴۶۳۶الدرس رانهر تهش یکزشپ

331.  ۴4۹¶ 

ر تدخ وزانآم شدان رشگن ای هسایقم یررسب

 ارترف هب تبسن یایمنراه دارسر در مسو پ

 هانگ ۴۱ اطقندر م وغلب نا در سها آنب ندیوال

 ۴۶۳۶،رانهت رورشو پ وزشآم

 ۴۶۳۶ ریهم دهنرخف یرنم یاسبع هاطمف هقدیص، دمق تابث

332.  ۴45¶ 
دور  دازهان نیاط ببارت وعو ن زانیم یررسب

 غالراد ب( درافوزن نیمخت ته)ج ا وزنازو بب

 رانهرتهش ناکس مالو س

 ۴۶۳۱ وررپفعد جیشهم یمریکد یاهآن مری، مالحف یایقش

333.  ۴46¶ 

 رفصم یگونگر چب وزشر آمیاثت یررسب

 ه بالتبم ارانمیدرب دهز شویجت یبلق ایداروه

 انتارسمیب اهگانارد، در درموکیم وستارکفان

 ۴۶۳۱الس، رانهر تهش یائد رجیهش بلق

 ۴۶۳۶ روان نال روشهش یفواص هملسال ام دونری، فودیمحم

33۹.  ۴47¶ 

 یارتر زییغ رانافسم یاهآگ زانیم یررسب

 ایهورد راهور در مشاز ک ارجخ هب ازمع

در  از آن رییگشیدز و پای اریمیب ترایس

 رانهت یللمال نیب اهرودگف

 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف راجت ورین مریم دم، احیامام

335.  ۴4۸¶ 

 یاهآگ زانیر مب وزشر آمیاثت یررسب

ار ریهش انترسهش ایهانتسدب ارانوزگآم

ز ا رییگشیدر پ یتداشهب ایارهتورد رفدرم

 ۴۶۳۶الدر س یلگان ایه یودگآل

 ۴۶۳۱ اندیونا الدییل یاغربم رماک ر، آذروداگس

336.  ۴14¶ 
ر د مداژ دائونس روش امجان یگونگچ یررسب

 هتسواب ایهانتارسمیدر ب ریتسب زن ارانمیب
 ۴۶۳۱ وادیج هاطمف یمالس هقدیص الازی، نیانغاف
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 یتداشهب اتدمو خ یکزشپ وملع اهگشدان هب

 ۴۶۳۱رانه، ترانای یاندرم

337.  ۴11¶ 

 اداتو ع یتداشهب ایارهتاط رفبارت یررسب

 هب نیعراجدر م زیغم هتکس هال بتاابب یذایغ

، تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب

 رانهر تهش یکزشپ وزشوآم اندرم

 ۴۶۳۶الس

 ۴۶۳۱ یالما عقل هم دیمحم دهنشرخ ره، طاهیوبقعی

33۸.  ۴12¶ 

 ارانمیب یتالمس ایارهترف تایرع یررسب

 هعراجر مرونک روقع ایهاریمیب هال بتبم

 هب هتسواب یوزشآم ایهانتارسمیب هب دهننک

 یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب وزارت

 ( ۴۶۳۶ال)س رانهر تهش

 ۴۶۳۱ یمالس هقدیص وادیج هاطمف نیت، میتربق

33۴.  ۴13¶ 

 هو درج یلغآور ش یدگینت لوامع یررسب

 اریترسپ راندیم اهدگا از دیهآن یزائ شنت

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 النیگ انتاس یاندرم یتداشهب اتدمو خ

 ۴۶۳۶الس

 ۴۶۳۱ ویوسم اداتسال هحیلم یدواچ دساق هاطم، ف یانملش درییح

3۹4.  ۴1۸¶ 

 Relaxation یآرام نت ر روشیاثت یررسب

Technique یراحج لماز ع سر درد پب 

 ایه انتارسمیب یراحج ایه شخدر ب مکش

 اتدمو خ یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

 ۴۶۳۶ال، سرانای یاندرم یتداشهب

 ۴۶۳۱ یمالس هقدیص یاغدب هاطمف نیش، افیروفش

3۹1.  ۴1۴¶ 
 ارانمیود در باز خ تبراقم یگونگچ یررسب

از  سپ ران وانختاس االیب یگتسکش هال بتبم

ژاد، ن نسح شخب روح

 دمحم
 ۴۶۳۱ یاغدب هاطمف یالما عقل هم



 سال مشاور راهنما دانشجو عنوان مدرک ردیف

 رانه، تزلندر م انتارسمیاز ب صیرخت

 ( ۴۶۳۶ال)س

3۹2.  ۴24¶ 
 تیعر وضییغر تب وزشر آمیاثت یررسب

 ،ر ریهش ایهانتسدب دارسط میحم تداشهب

 ۴۶۳۶الس

 ۴۶۳۶ ریهم دهنرخف یالماعقل هم اداتسال رتصا، نیرنیخب

3۹3.  ۴21¶ 

 ه بالتبم ارانمیدر ب یردگساف زانیم یررسب

، یاتقیقحز ترکدر م II پیت وستیلم تابدی

، لآم انترسهش تابدی یان، درمیوزشآم

 ۴۶۳۶الس

 ۴۶۳۱ وررپفعد جیشهم یفواص هملسال ام واد، جینیسح

3۹۹.  ۴23¶ 

در  ورزانهط بوست دهش هارائ اتدمخ یررسب

در  یمسیاتروم باز ت رییگشیاپب طهراب

 ایه هانودرد در خلگ هال بتبم ارانمیب

 رانهت انتاس ربغ ایاهتروس تداشهب

 ۴۶۳۱ یالما عقل هم یماصع هقدیص ودمح، میاهقانخ یظامن

3۹5.  ۴2۹¶ 

 ایهشخب ارانترسرپس وزشر آمیاثت یررسب

اد جاز ای رییگشیپ اتکن تایر رعب دیوپارت

در  ریتسب ارانمیدر ب اریشف مزخ

 وزارت هب هتسواب یوزشآم ایهانتارسمیب

 رانهر تهش یکزشپ وزشو آم اندرم، تداشهب

 ۴۶۳۶الدرس

 ۴۶۳۱ انوریشحلس هیآس ردیگانابیب بنزی دمحور، مپ یهال

3۹6.  ۴26¶ 

 ا دورهنیابن وزانآم شدان التکشم یررسب

اط و بارت راریرقب هنیدر زم یایمنراه

 نیملعو م انودشخ اهدگاز دی یدرس رییراگف

 رانهر تهش اناینیابن ژهز ویراکدرم انآن

 ۴۶۳۱ یرآبکش هابرب یقیقح انیادقص هنیمهت ورهصنراد، م ظرین
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3۹7.  ۴31¶ 

-۶ انودکک " . اف . ام دی " صاخش یررسب

و  یذایغ اداتا عب اط آنبارتو  هالس ۳

 هب هتسواب ودکدکهدر م انآن یتداشهب

 ۴۶۳۶الس رانای یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۳۱ دیمحم دهنشرخ یاغدب هاطمف روفلین مری، متقیقح

3۹۸.  ۴32¶ 

 وهحود نم در ارانترسرپرد سکلمع یررسب

در  یایشگ لکشد منرایف رییارگکب

 وزارت هب هتسواب یوزشآم ایهانتارسمیب

 انتاس یکزشپ یوزشوآم ان، درمتداشهب

 ۴۶۳۶الدر س یربغ انجایآذرب

 ۴۶۳۶ اندیونالا دییل یخایشم دهریف را، زهرییشم

3۹۴.  ۴33¶ 

ر ود، باز خ تبراقم ولاص وزشر آمیاثت یررسب

ط وست دهش هترفارگکب ای هلابقم ایه روش

ز، در یالودیما هب اندرم تحت ارانمیب

 وزارت هب هتسواب یوزشآم ایه انتارسمیب

، یکزشپ وزشو آم اندرم، تداشهب

 ۴۶۳۶ال، سرانهرتهش

 ۴۶۳۱ یفریرشباک رهطاه اندیونا الدییل امی، سیوهبان ریزه

354.  ۴3۹¶ 

در  لاغش ارانترسورد پرخب وهحن یررسب

 ایارهترف هب تبسن انودکک ایهانتارسمیب

و  ریتسب الس ۳-۶ انودکدر ک ای هلابقم

 ناز ای انآن یاهآگ زانیا مب اط آنبارت

ر هش یکزشپ وملع ایهاهگشا، در دانارهترف

و  ان، درمتداشهب وزارت هب هتس، وابرانهت

 ۴۶۳۶الدر س یکزشپ وزشآم

 ۴۶۳۱ یفریرشباک رهطاه انوریپاهش سیگرنف دای، شدریص

351.  ۴35¶ 
ا در هآن دتآور و ش یدگینت لوامع یررسب

 ایه تبراقم شخدر ب ریتسب الاطف ادرانم

 هب هتسواب ایه انتارسمیب انودکک ژهوی

 ۴۶۳۱ یانخیالع مریم ویوسم اداتسال هحیلم ازنه، ماریگیس



 سال مشاور راهنما دانشجو عنوان مدرک ردیف

ر هش یکزشپ وزشآمو  اندرم تداشهب وزارت

 ۴۶۳۶الس رانهت

352.  ۴۹4¶ 

 تحت انودکک ندیوال هب وزشر آمیاثت یررسب

 یاندرم مرژی تایر رعز بیالودیما هب اندرم

 انودکک یز طبرکم انتارسمیب ، درودکک

 ۴۶۳۶ال، سرانهر تهش

 ۴۶۳۱ انوریپاهش سیگرنف یفریرشباک رهطاه الیهد، سنرومب

353.  ۴۹1¶ 

 و انکزشپ یاهآگ زانیم ای هسایقم یررسب

 ایهانتارسمیدر ب لاغش ارانترسپ

 اتدمو خ یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 ومهفم ارهدرب رانهر تهش یاندرم یتداشهب

 ۴۶۳۶الدر س یاناط درمبارت

 ۴۶۳۶ یالماعقل هم یرنم یاسبع هاطمف دمح، مدینمشدان

35۹.  ۴۹3¶ 

 اتنریمت امجان وهحر نب وزشر آمیاثت یررسب

 اریمیب هال بتبرد مم ارانمیدر ب یسفنت

در  ریتسب ویری نزمم دادیسان

ر هش یکزشپ وملع ایهاهگشدان ایهانتارسمیب

 ۴۶۳۱الدر س رانهت

 ۴۶۳۱ یرآبکش هابرب ورپکین ریغص وشد، داریدادون

355.  ۴۹۹¶ 

 دهش اسساح ایادهضت وعو ن زانیم یررسب

 یلداخ ایه شخدر ب لاغش ارانترسط پوست

 یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب یراحو ج

در  عواق رانای یاندرم یتداشهب اتدمو خ

 ۴۶۳۱الس، رانهر تهش

 ۴۶۳۱ یخایشم دهریف دیرص مریم ابری، فیفسلف

356.  ۴۹5¶ 
 نینس انودکک ای هذیغت تیعوض یررسب

 یاهانتس، در دبریتومروپتآن ا روشب هدرسم

 ۴۶۳۱الدر س المر ایهش یدائتاب

 ۴۶۳۱ یفواص هملسال ام اندیونا الدییل یل، عهشیپ دل
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357.  ۴۹6¶ 

 ایه رارتح هدرج زانیم هسایقو م یررسب

د از عو ب لب، قدیعقو م یلغر ب، زییانده

در  ریتسب ارانمیدرب یانده هراشت هولل روجخ

 بلق یراحج ژهوی ایه تبراقم ایهشخب

 رانهت یاید رجیهش انتارسمیب

 ۴۶۳۱ دیارنی فجن رماک ورپکیوا نلس الیه، ستداقص

35۸.  ۴۹۸¶ 

 یدایتاب دارسم نیملعم یاهآگ زانیم یررسب

ا ار بتوء رفس ومهفورد مدر م رانهر تهش

، آن یصیخشت ایه هانشو ن ودکک

 ۴۶۳۱الس

 ۴۶۳۱ انوریپاهش سیگرنف ارسال پهش هن، آمهوشان

35۴.  ۴54¶ 

رد کلمو ع یاهآگ نیب یگتسبمه یررسب

 راریرقب ایهروش واعورد اندر م ارانترسرپس

 یانتارسمیب ایهشخب لنرسا پاط ببارت

 یتداشهب اتدمو خ یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۳۱دانمه انتاس یاندرم

 ۴۶۳۱ انوریشحلس هیآس ردیگانابیب بنزی هیرضرا م، زهانینسح

364.  ۴51¶ 

 ادرانمرد کلمر عب وزشر آمیاثت نییعت

ا ب طهدر راب یموسل هال بتبم انودکک

 هب نیعراجدر م تونفاز ع رییگشیپ

 وملع ایه اهگشدان هعابت ایه انتارسمیب

 و ان، درمتداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ

 ۴۶۳۱لا، سرانهر تهش یکزشپ وزشآم

 ۴۶۳۱ یخایشم دهریف یانهبهب نریسن هطی، عیدانوروجپ یادقص

361.  ۴52¶ 

ر و تدخ انویجشدر دان یدلمه زانیم یررسب

در  یروان ارانمیب هب تبسر نآخ رمر تسپ

 یایامو م اریترسپ ایه دهکشدان

 وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 ۴۶۳۱ دیمحم دهنشرخ داس ینربینم اهم دیاه، نیلیلخ



 سال مشاور راهنما دانشجو عنوان مدرک ردیف

 رهش یکزشپ وزشو آم انو درم تداشهب

 ۴۶۳۱،رانهت

362.  ۴53¶ 

ر د یایهنت اسساح زانیم ای هسایقم یررسب

 ناکس داننمالو س وادهانا خب راهمه داننمالس

، رانهتر ه، شداننمالس ایراهدر س

 ۴۶۳۱الس

 داس ینربینم اهم رف، اشیائیرکیم
 اجح اداتسار الختاف

 یاظمک
۴۶۳۱ 

363.  ۴56¶ 

 از لبق ازیس ادهآم اصخ ر روشیاثت یررسب

 ایهگنس یدامان رونب ینکش گنس لمع

ر د ارانمیب طراباض زانیر مب ادراری اهگتدس

 ۴۶۳۱ال، س رانهت نکش گنز سراکم

 ۴۶۳۱ یدواچ دساق ژادن ینروش تدخ نیهم ندیورال، ندیمحم

36۹.  ۴5۸¶ 

 انمزای شخب ارنترسپ یاهآگ زانیم یررسب

ادر در ر میا شب هدیغت وزشآم تیماز اه

و  اندرم تداشهب وزارت ایهانتارسمیب

 رانهت یکزشپ وزشآم

 ۴۶۳۳ یاغدب هاطمف روشکیاد آور نی ورهصنم هاب، ربیرابکش

365.  ۴5۴¶ 

 انودکک یاعمتاج - یروان تیعوض یررسب

 اریمیب هال بتبم ادرانم انتسدب نینس

 یوانر ایهانتارسمیدر ب ریتسب یرنزوفیکاس

ا هآن نیعراجم اهدگ، از دیرانهر تهش یتدول

 ۴۶۳۱الس

 ۴۶۳۱ ویوسم اداتسال هحیلم وررپفعد جیشهم دهیم، حیتولل یمظیع

366.  ۴66¶ 

 لنرسپ یاهر آگب وزشآمر یاثت یررسب

 داروی ارهز دربیالودیمه شخب اریترسپ

 هط بوربم ایهتبراقو م یانسان نیتویروپتاری

 رانهژاد، تن یماشد هیهش انتارسمیدر ب آن

 ۴۶۳۱الس

 ۴۶۳۳ یمرید کیاهآن این یانراهف تمرحم دهی، شای هجنگ
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367.  ۴75¶ 

 هر بمدور ک دازهان تبسن نیاط ببارت یررسب

ا و دهیپیل شزایطر )افخ لوامو ع ناسب

 هتسواب تابدی هال بتبم ارانمی( در بونارخشف

دد و غتیتسان هب دهننک هعراجم نیولسان هب

 ۳۳-۴۶۳۱ال، سرانهر تهش

 ۴۶۳۳ یانخیالع مریم ابزی رییصا نبریف ا، رویرزادهباک

36۸.  ۴7۸¶ 

 ومس طحس رییارگکب یگونگچ یررسب

 یحراج لمع تحت هک یارانمیدر ب رییگشیپ

ر هد در شان هترفرار گر قرونک روقد عونیپ

 ۴۶۳۱الس رانهت

 ۴۶۳۳ دیارنی فجن رماک راجت ورین مریم ذرا، عیقالی

36۴.  ۴۸3¶ 

 هاد بیتورد اعدر م رشگن هسایقو م یررسب

 انملعدر م آن راتضاز م یاهار و آگگیس

 یایمنراه دارسم اریگیس ریو غ اریگیس

 ۴۶۳۱دهشر مهش هرانسپ

 ۴۶۳۳ وادیج هاطمف یمالس هقدیص یل، عکین رتیس

374.  ۴۸۹¶ 
 صاخا شب ونارخشف زانیاط مبارت یررسب

 یدائتاب دارسم مالس انودکدر ک یدنب ودهت

 ۴۶۳۳ال، سرانهتر هش

 ۴۶۳۳ انوریشحلس هیآس یانرمف هترشف رار، زهابیآس ادرین

371.  ۴۸5¶ 

 و انزن یانمیشپ لدالی هسایقو م یررسب

در  ازیس میقع لماز ع انمیشپ ردانم

ز راکمدر  ه، کاهشانرمک انترسهش نیناکس

 وملع اهگشدان هب هتسواب یاندرم یتداشهب

رار ق یراحج لمع تحت اهشانرمک یکزشپ

 ۴۶۳۳الد، سان هترفگ

، یاهشانرمک یشخبانهج

 الیهس
 یساوی نوسس

 یاجح اداتسار الختاف

 یاظمک
۴۶۳۳ 

372.  ۴۸6¶ 
د عتسم لوامورد عدر م وزشر آمیاثت یررسب

 زانیر مر برونک روقع ایه اریمیب دهننک
 ۴۶۳۳ دیمحم دهنشرخ ویوسم اداتسال هحیلم رینار، مهوبن
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 و یدنب ودهت صاخ، شونار خش، فرولتسلک

 هرجد انگتسال و بتبراد مار در افگیس رفصم

 ۴۶۳۳الس اننمر سهدر ش انآن کی

373.  ۴۸7¶ 

از  تبراقو م هذیغت وزشر آمیاثت یررسب

و  یعدف التکشر مب یومتسولک اطراف توسپ

 مدائ یومتسولک دارای ارانمیب یتوسپ

ر ماح الله تیعمج هب دهننک هعراجم

 ۴۶۳۳الس رانای یالماس وریهمج

 ۴۶۳۳ اندیونا الدییل این ادیرا اردوبزه نرییرد، شف یائرض

37۹.  ۴۸۸¶ 

 هود، باز خ تبراقم وزشر آمیاثت یررسب

ر ، بسالکفری الاژیروازفتاسگ هال بتبم ارانمیب

در  اریمیود بع اتعرد و دفکلمع وهحن

، رانای یلم کانب انتارسمیب وارشگ اهگاندرم

 ۴۶۳۳الس

 ۴۶۳۳ ،ویوسم اداتسال هحیلم یلیاردب دثحم هاطمف نیازنور، ناءپیض

375.  ۴۴1¶ 

 زانیر مب مریک رآنق ر آواییاثت یررسب

 ایه شخدر ب ریتسب ارانمیب طراباض

 ایهانتارسمیاز ب یکی یبلق ژهوی تبراقم

 ۴۶۳۳ال، سرانهر تهش بختنم

 ۴۶۳۳ ریایشع نسح ژادن ینروش تدخ نیهم ارضیل، عیوناتخ

376.  ۴۴3¶ 

 شدان ادرانرد مکلمر عب وزشر آمیاثت یررسب

ار هچ هطقنم یتدول ایه انتسدب وزانآم

 ایارهتورد رفدر م رانهت رورشو پ وزشآم

 اتعا و دفودردهلاز گ رییگشیدر پ یتداشهب

، انآن یانتسد دبرزندر فو درد لروز گب

 ۴۶۳۳الس

 ۴۶۳۳ یالما عقل هم دهنشرخ دیهم هومصع، میانرمف

377.  ۴۴۹¶ 
 ندیط والوست دهش امجان اتداماق یررسب

 انودکدر ک وادثح وعاز وق رییگشیپ تهج
 ۴۶۳۳ یخایشم دهریف یفریرشباک رهطاه یل، عیحیذب
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در  هادتاف اقفات هادثح وعا نب اط آنبا و ارتوپن

 لر آمهش یاندرم یتداشهز براکم هب نیعراجم

 ۴۶۳۳الدر س

37۸.  ۴۴۸¶ 

 ایه از روش ادهفتر اسیاثت ای هسایقم یررسب

 زانیر مب یآرام نو ت یاندرم یقیوسم

 تبراقم شخدر ب ریتسب ارانمیب طراباض

 ایهانتارسمیباز  یکی یبلق ژهوی ایه

 رانهر تهش یوزشآم

 ۴۶۳۳ وررپفعد جیشهم یساوی نوسس هلدال، ییابوه اوشیس

37۴.  ۴۴۴¶ 
 ایدرده زانیر مب یقیوسر میاثت یررسب

 در ریتسب رطانس هال بتبم ارانمیب نزمم

 ۴۶۳۳) رانهر تهش رالتانس انتارسمیب

،  هالیادکتژاد اسن یفوسی

 یلع
 ۴۶۳۳ وررپفعد جیشهم ژادن ینروش تدخ نیهم

3۸4.  1444¶ 

 یاهتیالعف لامو ع تداشهب تیعوض یررسب

 هال بتبم ارانمیدر ب ردیف تداشهب

 ایهانتارسمیدر ب ریتسب رنزوفیکاس

 وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 رانهر تهش یکزشپ وزشو آم ان، درمتداشهب

 ۴۶۳۳الدر س

 ۴۶۳۳ اندیونا الدییل یجنگ رهطاه نیس، حیلارقی

3۸1.  1455¶ 

ا ب یدگاعاز ق شیپ درمناط سبارت یررسب

 و اریترسپ انویجشدر دان یردگساف زانیم

 اتدمو خ یکزشپ وملع اهگشدان یائامم

، رانهر ته، شرانای یاندرم یتداشهب

 ۴۶۳۳الس

،  یکلمدالبع ویطفصم

 اداتسال رفاش
 ۴۶۳۳ دیبکشم اجت کلم دیرص مریم

3۸2.  145۸¶ 
 انایپ ونار خشف الفتاخ هسایقو م یررسب

و  اندگندر ران آن روعش هب تبسن اریک توبن

و  یرانوسوبات انازمس تیلب اندگنروشف

 ۴۶۳۳ این یانراهف تمرحم وادیج هاطمف وانی، کیمیلس



 سال مشاور راهنما دانشجو عنوان مدرک ردیف

ر هدر ش انآن یلغش ارشف دتا شب اط آنبارت

 ۴۶۳۳ال، ساهشانرمک

3۸3.  145۴¶ 

ورد در م ادرانم ایاورهب هسایقو م یررسب

 روهادر در دو گر میا شب اریصحان هذیغت

 اریصحان هذیغود را تخ انودکک هک یادرانم

 هب نیعراجد در مان ودهمن اریصحر انیا غی

 اهگشدان هب هتسواب انو درم تداشهز براکم

 یاندرم یتداشهب اتدمو خ یکزشپ وملع

 ۴۶۳۳الدر س رانای

 ۴۶۳۳ یرنم یاسبع هاطمف یالما عقل هم نلا، هیرنیام

3۸۹.  1464¶ 

 هب التبم ارانمیردرد باژ باسر میاثت یررسب

 تبراقم ایه شخدر ب ریتسب دریص نژیآن

 یوزشآم ایه انتارسمیب یبلق ژهوی ایه

ر هش یکزشپ وملع ایهاهگشدان بختنم

 ۴۶۳۳ال، سرانهت

 ۴۶۳۳ ریبمغیپ ویوسم اداتسال هحیلم الیه، سیایآق

3۸5.  146۹¶ 

ا ب راهمه یذایغ مر رژییاثت ای هسایقم هعطالم

 ونخ رمس رولتسلک زانیر مب روی ادهیپ

 هعاجرم یمرولتسلر کپیه هال بتبم انویددجم

 وجاسر یهش حتفد میهش اهگاندرم هب دهننک

(۴۶۳۳-۳۳) 

 ۴۶۳۳ یاغدب هاطمف یاغربم رماک تن، زییاندگنوبن یبحم

3۸6.  1466¶ 

ز راکم هب هعراجم دمو ع هعراجم لدالی یررسب

از  یاراضو ن یراض اندر زن یاندرم یتداشهب

در  یتداشهب دهرونپ دارای یتداشهب اتدمخ

 ۴۶۳۳الس رانهت ربغ هطقنز مراکم

 ، تابث رشب یفوسریمق

 هیرق
 ۴۶۳۳ وادیج هاطمف ورپکین ریغص
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3۸7.  1467¶ 
و  یوادگان، خردیف اتصخشم یررسب

ورد ود را مخ انودکک هک یندیوال یاعمتاج

 رانهر تهد در شندهیرار مق یدنار بتوء رفس

 ۴۶۳۱ وررپفعد جیشهم انوریپاهش سیگرنف الها، شرسپ

3۸۸.  146۸¶ 

 لمد از ععر درد بب یانادرمرمسر یاثت یررسب

در  ریتسب انویددجو در مزان یراحج

 هب هتسواب ایهانتارسمیب دیوپارت ایهشخب

 یتداشهب اتدمو خ یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۳۳الدر س رانای یاندرم

 ۴۶۳۳ د رازیمحم دیارنی فجن رمکا ریب، کاغب رها قرض

3۸۴.  146۴¶ 

 یایشگ لگشم کبس نیاط ببارت یررسب

 انردیم یشخر ب( و اثهارانازگو س هرانکتب)م

 هتسواب ایه انتارسمیدر ب اریترسپ اتدمخ

 اتدمو خ یکزشپ وملع ایه اهگشدان هب

د یهو ش رانه، ترانای یاندرم یتداشهب

 ۳۳-۴۶۳۳الدر س رانهر تهش یتشهب

 ۴۶۳۳ یانخیالع مریم یخایشم دهریف انژگور، مپالمغ

3۴4.  1471¶ 

 ارانمیب ماز زخ تبراقم یگونگچ یررسب

و  حوانس ایهانتارسمیاد بح شخدر ب ریتسب

 وملع ایهاهگشدان هب هتسواب یگتوخس

 (۴۶۳۳) رانهدر ت عواق یکزشپ

 ۴۶۳۳ ورپکیوا نلس یرآبکش هابرب ارضالم، غدرییح

3۴1.  147۹¶ 

 اب ودیخودبخ زودرس انماط زایبارت یررسب

 ومو س دوم هاهم هس رییگ وزن ویگال

 دهننک هعراجم زای تسخن اندر زن ارداریب

 اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیاز ب یکی هب

 یاندرم یتداشهب اتدمو خ یکزشپ وملع

 رانای

 ۴۶۳۳ انیاناشک مریم روشکیادآور نی ورهصنم اسری، پریغوراصپ
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3۴2.  1476¶ 

، وعوق اتعر دفب یآرام نت ر روشیاثت یررسب

در  رنگیم ایردردهس دتو ش دتم طول

 ایهاهگاندرم هب دهننک هعراجم ارانمیب

 ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب ابصاع

 ۴۶۳۳الدر س رانهر تهش یکزشپ وملع

 ۴۶۳۳ وررپفعد جیشهم ابزی رییصا نبریف الیه، سژدهم

3۴3.  1477¶ 

ود از خ تبراقم وهحر نب وزشر آمیاثت یررسب

ال تبم ارانمیبدر  عایش التکشروز مب زانیو م

 هب دهننک هعراجم سروزیلکاس لپیتولم هب

راز در یر شهش ابصاع یلداخ ایه اهگاندرم

 ۴۶۳۳الس

 ۴۶۳۳ دیارنی فجن رماک یانخیالع مریم دهیم، حیسیرئ

3۴۹.  147۸¶ 
 وشر ه)ب ای هذیغت تیعوض هسایقو م یررسب

 الر دو سزی انودک( در ککریتومروپتآن
 ۴۶۳۳ ورپکین ریغص راجت ورین مریم مری، میاناهم یایابب

3۴5.  14۸4¶ 

 تمالو س یندی اداتقتاع نیاط ببارت یررسب

 یاسنارشر کآخ الس انویجشدر دان روان

 یتداشهب اتدمو خ یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۳۳الس رانای یاندرم

 ۴۶۳۱ زاده نسح دیهم ژادن ینروش تدخ نیهم دمح، مبسن رانمع

3۴6.  14۸3¶ 

، اوبنو ت ونارخشف زانیم نیاط ببارت یررسب

ار و ک لحدر م تیانبصروز عب وهحن و دتش

در  لاغش زن ارانترسدر پ زلنم

و  یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب

 ۴۶۳۳الس رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ

 ۴۶۳۳ این یانراهف تمرحم وادیج هاطمف یلر، عف اریصان

3۴7.  14۸5¶ 
در  یانریش ونخ ایازهگ ای هسایقم یررسب

 الرماز ن ادهفتا اساز، بب بلق یراحج ارانمیب

 هولل نشاکدر س از آن ادهفتاس دونو ب نیالس

 ۴۶۳۱ ورپکیوا نلس دیارنی فجن رماک انرجرد، مف ورینت
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 بلق یراحج ژهوی ایهتبراقم شخدر ب هراشت

راز در یش یهیقر فتد دکیهش انتارسمیب

 ۴۶۳۳الس

3۴۸.  14۸6¶ 

 ای هرفح دنش یاعمتاج طحد سرون یررسب

ر د اریترسپ ارمها چت اول ایهالس انویجشدان

 وزارت هب هتسواب یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 رانهر تهش یکزشپ وزشو آم اندرم تداشهب

 ۴۶۳۳الس

 ۴۶۳۳ ردیگانابیب بنزی یمالس هقدیص رخاها، شین یلع

3۴۴.  14۴2¶ 

-۶)  انودکک ادرانم هب وزشر آمیاثت یررسب

 ایهارتهاء مقر ارتب زیغم جلف هال بتب( مالس۳

 ناازمس هب نیعراج، در مانآن دانرزنف یترکح

 ۴۶۳۶ال، سرانهت انتاس یتسزیهب

 ۴۶۳۳ یمالس هقدیص یاللرجفعج زتع دیاه، نرییش

۹44.  14۴3¶ 

 طوحس راندیم ظراتن ای هسایقم یررسب

ر حبورد تدر م اریترسپ اتدمخ فلتخم

 لاغش اریترسد پدیج النیصحتال ارغف ینیالب

 وملع ایهاهگشدان یاندرم یوزشز آمراکدر م

ر هش یاندرم یتداشهب اتدمو خ یکزشپ

 ۴۶۳۳ رانهت

 ۴۶۳۳ اه یمیرح همیهف ردیگانابیب بنزی ادره، فیوایقت

۹41.  14۴5¶ 

 و وابخ الالتتاخ دتش نیاط ببارت یررسب

در  وابخب طییحم لوامع یزای بیآس دتش

 ژهوی ایهتبراقم ایهشخدر ب ریتسب ارانمیب

 هب هتسواب یوزشآم ایهانتارسمیب یبلق

 اتدمو خ یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 ۴۶۳۱الس رانهر تهش یاندرم یتداشهب

 ۴۶۳۱ یفواص هملسال ام ویوسم اداتسال هحیلم دهیع، سزاده فریش
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۹42.  14۴6¶ 

در  ادرانرد مکلمر عب وزشر آمیاثت یررسب

روز ا بب اط آنبو ارت یلیمکت هذیغا تب طهراب

در  وزن شزایاف زانیو م یوارشگ التکشم

ر هش یاندرم یتداشهز براکدر م وارانرخیش

 ۳۱-۴۶۳۳ادآب رمخ

 ۴۶۳۱ ردف انوریشحلس هیآس یفریر شباک رهطاه ، آزادهدمقم یانتردسک

۹43.  14۴۸¶ 

 تیفیر کب اریترسپ اورهشر میاثت یررسب

 اندرم تحت انتسپ رطانس هال بتبم یدگزن

، رانهر تهشر سانو کتیتسدر ان یراپوتا رادیب

 ۴۶۳۱الس

 ۴۶۳۱ یانخیالع مریم یدواچ دساق ا، روییشخب

۹4۹.  1144¶ 

 ایارهترف راتییغت نیاط ببارت یررسب

 یبلق هتکس هالء بتاز اب سپ ارانمیب یتالمس

از  رییگشیپ هب تبسن انآن رشگو ن یاهو آگ

 هب نیعراجر در مرونک روقع یبلق ایهاریمیب

 یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم یوزشز آمراکم

 انهفاص یاندرم یتداشهب اتدمو خ

 ۴۶۳۱الس

 ۴۶۳۱ یالمعا قل هم اهیمیرح همیهف اداتسال رف، اشیتشهب

۹45.  1142¶ 

  تاراکاتک دهنند کعتسم لوامع یررسب

ز راکاز م یکی هب نیعراجدر م نس هب هتسواب

و  یکزشپ وملع اهگشدان بختنم یاندرم

 ۴۶۳۳رانای یاندرم یتداشهب اتدمخ

 ۴۶۳۱ دیمحم دهنشرخ یماصع هقدیص نردی، فرییام

۹46.  1143¶ 

در  یردگسو اف دارهنود پخ نیاط ببارت یررسب

در  ریتسب ونخ رطانس هال بتبم ارانمیب

 عمتج( از مجر )عصع یول انتارسمیب

 ۴۶۳۱،رانهت، ینیمخ امام یانتارسمیب

 ۴۶۳۱ دیارنی فجن رماک داس ینر بینم اهم روسی، سانیزائخ
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۹47.  1146¶ 

 یروان ارانمیا بب ارانترسپ اسمر تاث یررسب

ر د یروان اریمیب هب تبسن انآن رشگر نب

 وملع ایهاهگشدان یاندرم یوزشز آمراکم

ر هش یاندرم یتداشهب اتدمو خ یکزشپ

 ۴۶۳۱الدر س رانهت

 ۴۶۳۱ ردف انوریشحلس هیآس دیرص مریم وای، شریطها ترسپ قالخ

۹4۸.  114۸¶ 
 ارانمیب ایازهین نیامت زانیاط مبارت یررسب

ر د انآن یدگزن تیفیا کب رعص هال بتبم

 ۴۶۳۱ال، سرانای رعص نمجان ایضاع

 ۴۶۳۱ وادیج هاطمف یالما عقل هم ونایم، هیظامن

۹4۴.  1114¶ 

ا ب ای هلابقم  اریترف ایوهگاط البارت یررسب

 هود باز خ تداشنو پ اریمیاز ب تاخنش

 هال بتبم انودکدر ک اریمیب وعن کیکفت

ز، ریبر تهش یدایتاب دارسم نزمم ایهاریمیب

 ۴۶۳۱الس

 ۴۶۳۱ یفریر شباک رهطاه ارسال پهش ازنه، میلیرائبج

۹14.  1111¶ 

 انودکر در کس اتدمص وعاط وقبارت یررسب

ورد در م ادرانرد مکلمو ع یاهآگ زانیا مب

 انتارسمیب هب نیعراجدر م از آن رییگشیپ

و  ان، درمتداشهب وزارت هب هتسواب ایه

 ۴۶۳۱الس رانهر تهش یکزشپ وزشآم

 ۴۶۳۱ یفریر شباک رهطاه رییبزء کج دهریف هروان، پیلوص

۹11.  1112¶ 

 هبال تبم انودکک یتبراقود ماط خبارت یررسب

 هب تبسن انآن وادهانخ شنو واک تابدی

ز راکم هب نیعراجدر م انشدانرزنف اریمیب

 رانهر تهش بختنم یاندرم یتداشهب

 ۴۶۳۱الس

 ۴۶۳۱ دیارنی فجن رماک یانرمف هترشف ازرناز، فبقشع
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۹12.  1113¶ 

 ایهشخب ارانترسپ ایاورهب یررسب

 هب ارانمیب ماجها تب ههواجدر م یکزشپروان

 یزشوآم ایهانتارسمیار در بک هقابس کیکفت

 ۴۶۳۱،رانهر تهش

 ۴۶۳۱ ژادن ینروش نیهم یاغدب هاطمف هومصع، ماندرییح

۹13.  111۹¶ 

 هب تبسن ادرانم شناط واکبارت یررسب

 تاخنا شب شویخ رعص هال بتبم دانرزنف

 یگدزن تیفیو ک رعص اریمیورد بدر م انشای

 رعص نمجاء انضدر اع انآن روعصم دانرزنف

 ۶۳۱رانه، ترانای

 ۴۶۳۱ ابزی رییصا نبریف یفریر شباک رهطاه هاطمف، روزیلک

۹1۹.  1116¶ 

ر آو یدگینت لوامع یزای شنت هدرج یررسب

 هو درج اریترسپ ینیالو ب ظرین وزشآم

 دهش هترفار گک هب ای هلابقم ایهر روشیاثت

و  اریترسپ ایه دهکشدان انیربمط وست

 اتدمو خ یکزشپ وملع ایهاهگشدان یایامم

 ۴۶۳۱ال، سرانهر تهش یاندرم یتداشهب

 ۴۶۳۱ دیرص مریم یمالس هقدیص هلال فی، سادیبقیک

۹15.  1117¶ 
ر ( بB6 نیامت)وی نیسدوکرییر پیاثت یررسب

 انویجشدر دان یدگاعاز ق شیپ درمنس دتش

 ۳۱-۴۶۳۳،الس رانای یکزشپ وملع اهگشدان

 ازنه، شریزاد اه انایابب
 اللج وکلمال سمش

 شنم
 ۴۶۳۱ انیاناشک مریم

۹16.  1124¶ 

درار ا داریهگن نریمر تیاثت هسایقو م یررسب

 ۳-۱ ینس روهدو گ انودکک هانثم تیر ظرفب

 ادراری بش هال بتبم الس ۳ر از تزرگو ب الس

 رانهت ربغ یاندرم یتداشهز براکدر م

 ۴۶۳۱ یجنگ رهطاه یفریرشباک رهطاه را، زهیندیابع

۹17.  1123¶ 
، یرتساز ب سپ ادرانم طراباض زانیم یررسب

ود از خ انودکک صیرخد از تعو ب لبق
 ۴۶۳۱ یفواص هملسال ام ریجنخ هقدیص هاطم، فیماسق
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 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 انترسل انتاس یاندرم یتداشهب اتدمو خ

 ۴۶۳۱الاد سآب رمر خهش

۹1۸.  112۹¶ 

 زانیر مب یاندرم تیاطعر قیاثت یررسب

 دارسم وزانآم شدان یلیصحت طراباض

 ناترسهش ایهانترسیدبو  یایمنراه یتدول

 ۴۶۳۱الر، سهش مائق

 ۴۶۳۱ دیمحم دهنشرخ دیرص مریم انرمه، قیمالع ودیمحم

۹1۴.  1127¶ 
 راسر هب یاندرم تاخنر شیاثت یررسب

 ایهانترسیر دبسپ وزانآم شدان یاعمتاج

 ۴۶۳۱اناشک یتدول

 ۴۶۳۱ ویوسم اداتسال هحیلم یفواص هملسال ام ادم، عارزادهفغ

۹24.  112۸¶ 
ا ب رلتنک عبنو م سفن زتاط عبارت یررسب

 ۴۶۳۱درانازنم انتر اسسپ انوانوجن اریکزهب
 ۴۶۳۱ ورپکین ریغص وررپفعج دیشهم ازنهم هومصعو، ملدانم

۹21.  112۴¶ 
 عوا نب اط آنبو ارت نیزوج اتصخشم یررسب

 دهننک هعراجم اندر زن ر آزاریسمه دتو ش

 ۴۶۳۱ال، سرانهر تهش وادهانخ اهدادگ هب

 وشرنهو، ملالقو چلاننای
 تدوس قح هاطمف

 یویکاس
 ۴۶۳۱ یخایشم دهریف

۹22.  1134¶ 

و  ادرانم یابارزی تدق ای هسایقم یررسب

 یراحج لمد از ععدرد ب دتاز ش ارانترسپ

 الاطف یراحج ایهشخدر ب انودکک

، تداشهب وزارت هب هتسواب ایهانتارسمیب

 رانهر تهش یکزشپ وزشو آم اندرم

 ۴۶۳۱الس

 ۴۶۳۱ اهیمیرح همیهف ادیرآبفص رهطاه همغ، نیرزاق

۹23.  1131¶ 
و  ان، زموعظر ناز ن وادثح هسایقو م یررسب

و  ریهش دومصم انودکدر ک وعوق انکم

 هانخ ا وهانتارسمیب هب دهننک هعراجم یایتروس

 ۴۶۳۱ یاغربم رماک یرنم یاسبع هاطمف وان، بیرزائیم
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 طی زیرکم انتاس بختنم تداشهب ایه

 ۴۶۳۳الس

۹2۹.  113۸¶ 

 انودکک طرابو اض رسر تب ازیر بیاثت یررسب

 هب هتسواب ایهانتارسمیاز ب یکیدر  ریتسب

 -راز یر شهش یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۳۱الس

 ۴۶۳۱ یدواچ دساق ریجنخ هقدیص روغوال، فم

۹25.  113۴¶ 

 امگنه یوزشآم ایازهین ای هسایقم یررسب

 تحرد تو م زن ارانمیب اهدگاز دی صیرخت

 ایهانتارسمیر در برونک روقع سپ ایب لمع

 رانهر تهش

 ۴۶۱۱ اهیلد عمحم هژال دیارنی فجن رماک داور، ویپ عیفش

۹26.  11۹4¶ 

 یراحج لماز ع لبق یانرس ر اطالعاث یررسب

د از عو درد ب طراباض زانیر مب قتف میرمت

 یوزشز آمرکدر م ریتسب ارانمیب لمع

 ۴۶۱۱الدر س انرگآذر گ ۳ یاندرم

 ۴۶۱۱ ابزی رییصا نبریف وررپفعد جیشهم هال نی، عیالیم

۹27.  11۹1¶ 

در  انزن یتداشهب ایاورهاط ببارت یررسب

 هب نیعراجدر م آن امجا انب یرافوگامورد مم

 ملع ایهاهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 ۴۶۱۱الس رانهر تهش یکزشپ

 ۴۶۱۱ یانرمک تمعذون رماک راجت ورین مریم هیرض، مانیچسم

۹2۸.  11۹2¶ 
 یزای شنت هآور و درج یدگینت لوامع یررسب

 یایامم انیربظر ماز ن انمزای ایها در اطاقهآن
 ۴۶۳۴ یقیقد حیبکشم اجتکلم روان نال روشهش دیاهو، نخکین

۹2۴.  11۹۹¶ 
از  سدرد پ دتر شاژ باسر میاثت هعطالم

در  ریتسب اندر زن  مکش یراحج الماع

 ایهانتارسمیاز ب یکی یراحج ایهشخب

 ۴۶۱۱ ابزی رییصا نبریف یانخیالع مریم رنتس، نرییمض
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 اتدمو خ یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

 ۴۶۱۱ال، سرانای یاندرم یتداشهب

۹34.  11۹7¶ 

و  طراباض زانیر مب وزشر آمیاثت یررسب

ظار تدر ان ارانمیب کزدین انگتسب شدان

 بلق انتارسمیدر ب ریتساز بب بلق یراحج

 رانهت یائد رجیهش

 ۴۶۳۱ اهیمیرح هاطمف یجنگ رهطاه رغاص یل، عادیآب نسح

۹31.  11۹۴¶ 

در  لاغش ارانترسپ رشگن نییعو ت یررسب

 وملع ایهاهگشدان یوزشآم ایهانتارسمیب

 ایهتبراقم هارائ به تبسن رانهر تهش یکزشپ

 ریتسب ارانمیب هب یمسج

 ۴۶۳۱ روان نال روشهش یانخیالع مریم هجدی، خهندام رویسخ

۹32.  1151¶ 

 روسوی القتاز ان رییگشیپ وهحن یررسب

ز یالودیمه ایه شخدر ب یس تیاتپه

 یکزشپ وملع اهگداش هب هتسواب ایهانتارسمیب

 ۴۶۱۴الس لیاردب

د مح، موریلور کوادپس

 یقت
 ۴۶۱۴ انوریشحلس هیآس ابزی رییصا نبریف

۹33.  1152¶ 

و  شآرام اسسر احا باژ پاسر میاثت یررسب

ر د ریتسب رطانس هال بتبم اندرد زن دتش

 امام انتارسمیب عمتجم رطانس ایهشخب

و  یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ینیمخ

 ۱۴-۴۶۱۱،رانهت یاندرم یتداشهب اتدمخ

 ۴۶۱۴ یلیاردب دثحم هاطمف اه یمیرح هاطمف ره، طاههجزلق یفجن

۹3۹.  115۹¶ 
 اریمیب هال بتبم ارانمیب یاهآگ زانیم یررسب

 ایهاریمیا بب ارزهبز مرکدر م ذاماز ج ذامج

 دهشر مهش یتوسپ

 ۴۶۳۱ ورپ نسحم یضرتم ردف انوریشحلس هیآس هاطم، فیلیاردب دثحم
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۹35.  1157¶ 
از  ارانترسپ یاهآگ زانیاط مبارت یررسب

در  آن تایرع زانیا مار بمیب وققح

 ۴۶۱۴الزد، سر یهش ایهانتارسمیب

 ۴۶۱۱ زدیی انملد سیاهن یمالس هقدیص هجدی، خیانرییصن

۹36.  115۸¶ 

ر ب یذایغ مرژی وزشر آمیاثت یررسب

 نیب وزن شزایو اف یاهگشایآزم ایهصاخش

 هب هتسواب ایهانتارسمیز در بیالدی هسلدو ج

 ۴۶۱۴الرد سرکهش یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۱۱ یراقع المغ هومصعم یفریرشباک رهطاه ارریه، شیحالص

۹37.  115۴¶ 

 از ارانترسو پ ارانمیب اط درکبارت یررسب

 ایهانتارسمیدر ب یتبراقم ایارهترف تیماه

ر د رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

 ۴۶۱۴الس

 ۴۶۱۴ یالنیگ یمیکح رهطاه یمالس هقدیص را، زهانیادمخ

۹3۸.  116۹¶ 

در  یسفنت ونیراسیپروز آسب زانیم هسایقم

و  اوبنتم وسل)ب ای هولل هذیغت دو روش

 ابصز و اعغم ارانمی( در باوبنتم طراتق

و ی-یس-آی ایه شخدر ب ریتسب

ر د رانهر تهش بختنم ایهانتارسمیب

 ۴۶۱۴الس

 ۴۶۱۴ یدایهشدالیاز سنهم یانخیالع مریم هلال تدای، هزاده نسح

۹3۴.  1171¶ 

 رطانس هال بتبم ارانمیدر ب یگتسخ یررسب

 هب دهننک هعراجم یاندرم یمیش تحت

، رانهت "ره" ینیمخ امام یانتارسمیب عمتجم

 ۴۶۱۱الس

 ۴۶۱۱ یانرمف هترشف یانخیالع مریم هومصع، میهال رجف

۹۹4.  1172¶ 
 ایارهتاز رف ارانترسپ اط درکبارت یررسب

 یلغدار شتو اق اریترسپ راندیم یشخداربتاق
 ۴۶۱۱ اللرجفعج زتع یاغدب هاطمف ابری، فیونایمه



 سال مشاور راهنما دانشجو عنوان مدرک ردیف

 رمر خهش یوزشآم ایهانتارسمیبود در خ

 ۴۶۱۱الاد، سآب

۹۹1.  117۹¶ 

ر ب یسفنت اتنریمت وزشر آمیاثت یررسب

 هعراج،ممآس هال بتبم ارانمیب یدگزن تیفیک

ر هش یصصخت ایهاهگاندرم هب دهننک

 ۴۶۱۱ال، سدجننس

 ۴۶۱۱ دیمرااحزه دیارنی فجن رماک ارریه، شدهنشخب

۹۹2.  1175¶ 

 ایه رمت انویجشدان ادیقتر انکفت هسایقم

در  لاغش ارانترسو پ اریترسر پو آخ اول

 وملع ایهاهگشدان بختنم ایهانتارسمیب

 هب هتسواب یاندرم یتداشهب اتدمو خ یکزشپ

ر هش یکزشپ وزشو آم اندرم تداشهب وزارت

 ۴۶۱۴ال، سرانهت

 ۴۶۱۱ یانهبهب نریسن یرآبکش هابرب ولر، رسباک یالماس

۹۹3.  1176¶ 

 کی هدرج انگتسب یدگزن تیفیک یررسب

در  رطانس هال بتبم ارانمیاز ب دهننک تبراقم

 امام یانتارسمیب عمتجم رالتانز سرکم

 ۴۶۱۱الس رانهت ینیمخ

 ۴۶۱۱ زدیی انملد سیاهن یانخیالع مریم را، زهانیوکتف

۹۹۹.  1177¶ 
 هانشن واننع ه) ب طراباض هسایقو م یررسب

 ارانترساز پ یروه( در گیار روانشاز ف ای

 رانهدر ت یراحو ج ژهوی ایهشخب

 ۴۶۳۶ - یچتاعود سمحم ره، طاهیجنگ

۹۹5.  11۸4¶ 

 هایپ ویری - یبلاء قیاح وزشر آمیاثت یررسب

 ومس الس وزانآم شرد دانکلمو ع یاهر آگب

 انترسهش هرانتدخ بختنم ایهانترسیدب

 ۴۶۱۴الورد سنجب

 ۴۶۱۱ یماصع هقدیص ریجنخ هقدیص هاطم، فداوری
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۹۹6.  11۸2¶ 

ار، میب هب وزشاز آم ارانترسپ درک یررسب

در  آن دهازدارنو ب دهننک لیهست لوامع

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب ایهانتارسمیب

 انهفاص

 ۴۶۱۶ اهیلد عمحم هژال ردف انوریشحلس هیآس الی، لردیکده انیردانم

۹۹7.  11۸3¶ 
 انتسپ رطانس هال بتبم انزن ایازهین یررسب

ر هش بختنم ایهانتارسمیدر ب

 ۴۶۱۱ال،سرانهت

 ۴۶۱۶ یرانیج ظرین هوببحم ابزی رییصا نبریف الی، لادیآب لیل

۹۹۸.  11۸6¶ 

 یتداشهب اتدماز خ دینمتایرض یررسب

 ساورژان شخب هب نیعراجدر م یاندرم

 وملع اهگشدان بختنم یوممع ایهانتارسمیب

 ۴۶۱۶،رانه، تشارت یکزشپ

 ۴۶۱۶ رف دنما ترآسهم دیمحم دهنشرخ دم، احانجشخ

۹۹۴.  11۸7¶ 

 دتا شب اط آنبو ارت یدگزن تیفیک یررسب

ز در یالودیمه تحت ارانمیدر ب یدگینت

و  یکزشپ وملع اهگشدان ایهانتارسمیب

 ۴۶۱۶الد، سهشم یاندرم یتداشهب اتدمخ

 ۴۶۱۶ یمیکح رهطاه وررپفعد جیشهم ری، امیچورابج یانرفع

۹54.  11۸۸¶ 

و  یداروی ماز رژی روییپ یگونگچ یررسب

 ارانمیدر ب یتداشهب ایاورها بب اط آنبارت

 هب دهننک هعراجم ونخ اریشرفپ هال بتبم

 ۴۶۱۶ران هت بلز قرکم

 ۴۶۱۶ یاطمد فیس همیعن یمالس هقدیص دمح، میاسبع

۹51.  11۴1¶ 

 دیارآمودکا خب یدگزن تیفیاط کبارت یررسب

 ایهانتارسمیز در بیالودیمه تحت ارانمیب

، رانای یکزشپ وملع اهگشدان بختنم

 ۴۶۱۶الس

 ۴۶۱۱ یراقع المغ هومصعم یانخیالع مریم مری، میلیاعماس
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۹52.  11۴2¶ 

در  رطانا سب هلابقم وعن نیاط ببارت یررسب

 هلابقم وعال  و نتبم الس ۴۱ا ت ۴۴ انوانوجن

 هب هتسواب ایهانتارسمیدر ب انآن ندیوال

،  رانهت ، رانای یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 ۴۶۱۶الس یتشهد بیهش

 ۴۶۱۱ ادیرآبفص رهطاه وررپفعد جیشهم ازنه، مریجنس

۹53.  11۴3¶ 
در  وابخ التکشو م یذایغ اداتع یررسب

 ربغ هطقنم ناکس الس ۳ - ۴۴ انودکک

 ۴۶۱۶ال، سرانهت

 ۴۶۱۱ یانرمف هترشف ریجنخ هقدیص ازنه، میوقش

۹5۹.  11۴5¶ 
 هال بتبم ازانبانج یدگزن تیفیک یررسب

 انترسهش ناکس ردلاز خگ ویری وارضع

 ۴۶۱۶تردشس

 ۴۶۱۱ یدایهشدالیاز سنهم ریجنخ هقدیص یلدرعیح، یالمج

۹55.  11۴6¶ 

 یوزشآم ایازهیو ن یاهاط آگبارت یررسب

ورد در م بلق یراحا جوار برخیش ادرانم

 یوزشز آمراکدر م لمد از ععب تبراقم وهحن

 ۴۶۱۱الس رانهر تهش یاندرم

 ۴۶۱۱ یانخیالع مریم زدیی انملد سیاهن رهطهد، منردمخ

۹56.  11۴7¶ 
 ولمشم لاغش ارانترسپ اتیربجت یررسب

 هتسواب ایهانتارسمیدر ب یانسان رویین طرح

 هتسواب ایهاهگشدان هب

 ۴۶۱۱ رییبزء کج دهریف یاغربم رماک هاطم، فزواره یماسق افبل

۹57.  11۴۸¶ 

 انویجشدان رشگن ای هسایقم یررسب

و رانای یکزشپ وملع اهگشدان اریترسپ

 آن هتسواب ایهانتارسمیدر ب لاغش ارانترسپ

 ارمید بنمالاز س تبراقمورد در م اهگشدان

 ۴۶۱۱ یانرمک تمعذون رماک ابزی رییصا نبریف هانس، افترشس ینیسح
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۹5۸.  1242¶ 
 بسک طوحورد سدر م ارانترسظر پن یررسب

 لیصحت در دوران ینیالب ایهارتهم دهش

 ۴۶۱۶الس رانه،ت

 ۴۶۱۱ یرآبکش هاب، ربهروزب رحف یفریرشباک رهطاه هوئان، پیندروغیس

۹5۴.  124۹¶ 

ز و یت وکن لایاز وس یاشن ایه بیآس یررسب

 زراکم اننارکر کایو س اندرم میدر ت دهرنب

ر هش یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم یوزشآم

 ۴۶۱۶زدی

 ۴۶۱۱ دیمحم انارا جس دیارنی فجن رماک نیس، حهیظمن

۹64.  1246¶ 

ر در ام طراباض زانیم ایهسایقم یررسب

 ادراندر م السکر یزی ودکاز ک تبراقم

 هب دهننک هعراجدار در م هانو خ لاغش

 وملع ایه اهگشدان هب هتسواب ایهاهگاندرم

 ۴۶۳۱الس رانهر تهش یکزشپ

 ۴۶۱۱ ژادن نروش تدخنیهم دیرص مریم روفلی،ن لعن نزری

۹61.  1247¶ 
 در یشودکخ هب دامر اقر بوثم لوامع یررسب

 اهگشدان هب هتسواب ایاهتارسمیب هب نیعراجم

 ۴۶۳۱الدر س انجر زنهش یکزشپ وملع

 ۴۶۱۱ دیرص مریم ژادن نروش تدخنیهم نروی، پدارییق رییش

۹62.  124۸¶ 

 رانیدب سفن زتع زانیم ایهسایقم یررسب

در  هک رورشو پ وزشآم وزارت هتسشازنب

ا د بنتسه لغش دارای یگتسشازنب دوران

 ددارنن یلغش هک یایهآن

 ۴۶۳۳ ژادن نروش تدخنیهم دیرص مریم دوی، نانادیه

۹63.  124۴¶ 

ورد درم اهدگ، دیوینعم تالمس هسایقم

در  ارانمیاز ب وینعم تبراقو م توینعم

 ارمهو چ اول الس اریترسپ انویجشدان

د یهو ش رانه، ترانای ایه اهگشدان

 ۴۶۱۱،یتشهب

 ۴۶۱۱ ورییگ ظماع این یانراهف تمرحم انژگ، میاسبع
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۹6۹.  1214¶ 

ا ب یتبراقود مخ ایارهتاط رفبارت یررسب

 هال بتبم ارانمیود در باز خ تبراقم ایازهین

و  بلز قرکم هب دهننک هعراجم یبلق یایارسن

 ۴۶۱۶رانهت یائد رجیهش روقع

 انوریپاهش سیگرنف نسحاد، مآذرب
 روغا، فهیلد عمحم هژال

 یعیرف
۴۶۱۱ 

۹65.  121۹¶ 

 تیفیو ک یاعمتاج تایماط حبارت یررسب

 هعراجم رطانس هال بتبم ارانمیدر ب یدگزن

 ایهاهگشدان بختنم ایهانتارسمیب هب دهننک

 ۴۶۱۱ال،سرانهو ت رانای یکزشپ وملع

 ۴۶۱۳ یعیرف روغف ردف انوریشحلس هیآس دهیع، سدرییح

۹66.  1215¶ 

و  تالمس دهناء دهقارت ایارهترف یررسب

 ایهتیالعو ف یدگزن تیفیا کب اط آنبارت

در  رانهت ربغ هطقنم داننمالدر س هروزان

 ۴۶۱۱الس

 ۴۶۱۳ یدایهشد الیاز سنهم ورپکین ریغص لیقوال، عس یبیبح

۹67.  1216¶ 
ر ب یراننخو س ای هامرنب وزشر آمیاثت یررسب

 ارهدرب انویجشدان تاخنش زانیم شزایاف

 دزای القتاز ان رییگشیپ ایهراه

 ۴۶۳۱ مهندس نصیری ورپ نسح یضرتم اداتسرالین، مانیرواناغس

۹6۸.  1217¶ 

در  ارانترسرپس تارکشم زانیم یررسب

 تایرض زانیا مب اط آنبو ارت رییگ میمصت

در  رییگ میمصدر ت تارکشاز م انآن

 یکزشپ وملع اهگشدان یوزشآم ایهانتارسمیب

 ۴۶۱۱الس ران، اییاندرم یتداشهب اتدمو خ

 ۴۶۱۱ اللر جفعج زتع راجت ورین مریم زهائژاد، فن وروزین

۹6۴.  121۸¶ 

در  ادرانرد مکلمو ع رشگ، نیاهآگ یررسب

 ۴ انودکک دانو دن انده تداشهب ی هنیزم

 یتداشهز براکم هب نیعراجدر م الس ۳ا ت

 ۴۶۱۳دانر زاههش یاندرم

 ۴۶۱۳ رویید پیمح یفریر شباک رهطاه نیهر، مف ادرین
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۹74.  121۴¶ 

 ارانمیب وینعم تالمر سا بر دعاث یررسب

 هعراجم یاندرم یمیش تحت رطانس هال بتبم

 بختنم یاندرم یوزشز آمراکم هب دهننک

در  رانهو ت رانای یکزشپ وملع ایهاهگشدان

 ۱۳-۴۶۱۱الس

 ۴۶۱۳ ورییگ ظماع یاطمد فیس همیعن هوببح، میایرض

۹71.  1221¶ 
 رانسو پ رانتدخ یدگزن تیفیک هسایقم

ر هش الس ۳-۴۳ ینس روهدر گ مآس هال بتبم

 ۴۶۱۳،انجزن

 ۴۶۱۳ ردف انوریشحلس هیآس زدیی انملد سیاهن ران، اییماسق

۹72.  1226¶ 

د در یا امب اط آنبو ارت یدگزن تیفیک یررسب

 دهننک هعراجم رنزوفیکاس ارانمیب نیبراقم

در  رانهر تهش یاندرم یوزشز آمراکم هب

 ۴۶۱۳الس

 ۴۶۱۳ یراقع المغ هومصعم ویلور عر پفعد جیشهم بن، زییانرمهق

۹73.  122۸¶ 

ا ب اط آنبو ارت ارانترسپ یلغش شنت یررسب

 ارانترسپدر  دهش تافدری یاعمتاج تایمح

 یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم یوزشز آمراکم

 ۴۶۱۳رانای

 ۴۶۱۳ دیارنی فجن رماک یانهبهب نریسن نریس،ن یائرض

۹7۹.  1234¶ 

 یتداشهب ایارهترف ای هسایقم یررسب

ر یو غ اریترسپ هترش یاسنارشک انویجشدان

ر هش بختنم ایه اهگشدان اریترسپ

 ۴۶۱۱رانهت

 ۴۶۱۳ رورسم تا دخدری یالما عقل هم اسیادر، الهب

۹75.  1231¶ 
 یاعمتو اج ی،روان یمسج تالمس یررسب

 داریهگز نراکم ناکس هالس ۴۴-۳ انودکک

 ۴۶۱۳رانهر تهش روزی هانبش

 ۴۶۱۳ یرانیج ظرین هوببحم یفریر شباک رهطاه هوببح، ماتیب
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۹76.  1233¶ 
، یاه، آگانوانوجن یدگزن ایهارتهم یررسب

 در یاستسورد اکدر م انرد آنکلمو ع رشگن

 ۴۶۱۳الس رانهر تهش ربغ هطقنم

 ۴۶۱۳ یانهبهب نریسن یاطمد فیس همیعن هاطم، فینومف واینوشخ

۹77.  123۹¶ 

 امجان تیفیک نییعو ت ای هسایقم یررسب

ط وست ارانمیب یاهفو ش یبتک زارشگ

و  یلداخ ایهشخدر ب شخب ولئسم ارانترسپ

 ایه اهگشدان ایهانتارسمیب یوممع یراحج

 رانهدر ت عواق یکزشپ وملع

 ۴۶۳۳ منیرالسادات سیدباقر مداح داس ینر بینم اهم هکلور، مپ الجح

۹7۸.  1235¶ 
 انویجشدان یوادگانخ ایه هنیزم یررسب

 اریترسپ
 ۴۶۳۱ - ودرهور فشدان وشداری ام، هیکلم

۹7۴.  123۴¶ 

در  وابخ تیفیو ک یوممع تالمس هسایقم

در  تفیو ش تابث تفیش ارانترسپ روهدو گ

 وملع اهگشدان یاندرم یوزشز آمراکم ردشگ

 ۴۶۱۳رانای یکزشپ

 ۴۶۱۳ یانرمک تمعذو ن رماک ابزی رییصا نبریف یلد عمح، میانمیلس

۹۸4.  12۹2¶ 
 یوممع تالماسب یدگزن کباط سبارت یررسب

ر د رانای یکزشپ وملع اهگشدان انویجشدان

 ۴۶۱۱الس

 هی، رقیمیمص
رور سم تادخدری

 ریرودس
 ۴۶۱۳ رف دنما ترآسهم

۹۸1.  12۹3¶ 

 اندر زم هنیس هسفق ردنشر فیاثت یررسب

 لادبر تب هراشت لداخ نشاکاز س لبق ازدمب

 هویهت تحت ارانمیب یانریش ونخ ایازهگ

 یانو درم یوزشز آمرکدر م ریتسب یکیانکم

 ۴۶۱۳-( )صرماک ولرس رتضح

 ۴۶۱۳ رویید پیمح دیارنی فجن رماک ودمح، منهک

۹۸2.  12۹۹¶ 
 یتبراقم ایارهتورد رفدر م ارانمیب اهدگدی

از  تایا رضب اط آنبدر ارت اریترسپ اننارکک

د محژاد، من یاجح

 لیاعماس
 ۴۶۱۳ اللر جفعج زتع یعیرف روغف
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 یانو درم یوزشز آمراکا در مه تبراقم

 ۴۶۱۳الس -رانای یکزشپ وملع اهگشدان

۹۸3.  12۹5¶ 

در  کیانپمت ایدم تو دق تحص یررسب

 ریتسب ارانمیدر ب دنب زیرکم ایدم ابازتب

( )صرماک ولرس رتضح انتارسمیدر ب

 ۴۶۱۳الس

 رورسم تادخدری ودمح، مرییشمش
 یاجح اداتسار الختاف

 یاظمک
۴۶۱۳ 

۹۸۹.  12۹6¶ 

 انزن یگتسبدل ایارهتو رف طراباض هسایقم

 رگم هقابا ساردار بب انا زنب هلامح تسخن

ز راکم هب دهننک هعراجموزاد، ا نی نینج

 یاندرم یتداشهب

 ۴۶۱۳ یجنگ رهطاه یاونعت نیمیس انی، مدیاح

۹۸5.  1251¶ 

 امگنه هب وادهاناء خضرد اعکلمع یررسب

 اط آنبو ارت انارشمیب یبلق هلما حب ههواجم

 ایهانتارسمیدر ب هنیزم ندر ای انآن یاها آگب

 ۴۶۱۳ال، سرانای یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۱۳ دریفص یقدتمحم این یانراهف تمرحم هلال تمش، حدرییح

۹۸6.  1256¶ 

 اسبتر احاز بیپ یتوسپ اسمر تیاثت یررسب

 مسریتاتاز ک سرد پم ارانمیب ادراریاد ح

- زدار یشاف یانو درم یوزشز امراکدر م یبلق

۴۶۱۳ 

، ادیآب نسح اناربس

 یقدتمحم
 ۴۶۱۳ ژادن مریب یلیل یماصع هقدیص

۹۸7.  1257¶ 

 و دهش درک یاعمتاج تایماط حبارت یررسب

 اب اندرم تحت ارانمیدر ب یدگزن تیفیک

 اهگشدان یاندرم یوزشز آمرکز در میالودیمه

 ۴۶۱۳- رانای یکزشپ وملع

 ۴۶۱۳ این ادیرا اردوبزه یعیرف روغف هومصعد، مبرام
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۹۸۸.  1263¶ 
و  یدگزن دهش درک راتییغت نیاط ببارت

 یزغم هتکس ارانمیب نیبراقدر م یردگساف

 ۴۶۱۳ - رانهت ربغ هطقنم ناکس

 ۴۶۱۳ این یانراهف تمرحم رویید پیمح رید، دلیعد سمحم

۹۸۴.  1267¶ 
 لاغش انرد زنکلمع یگونگو چ زانیم یررسب

 للو و عالئکیاناپپ تسورد تدر م رانهر تهش

 آن امجان دمع

 ۴۶۳۱ ا داوودگال سآراک یدواچ دساق دارداد، نهم

۹۴4.  1272¶ 

 یورزش هامرنب هر سیاثت هسایقم

 ایه صاخر ش( بیبیرک،تیتاومق،میتامقت)اس

 وملع اهگشدان لاغش انزن یمکش یاقچ

 ۴۶۱۳ الس رانای یکزشپ

 ورپکین ریغص دای، شدییوح
د یمژاد، حن مریب یلیل

 ژادن یلاعآق
۴۶۱۳ 

۹۴1.  1273¶ 

 تیفیا کب وینعم تالماط سبارت یررسب

 سوزیرلکاس لپیتولم هب انالیتبدر م یدگزن

 لپیتولم نمجان هب دهننک هعراجم

 ۴۶۱۳الس -رانه، ترانای سروزیلکاس

 ۴۶۱۳ زیرویرور پس ویلور عرپفعجد یشهم میر، میانارسف انیشخب هال

۹۴2.  127۹¶ 
ا ب یدنب تیالعو ف یذایغ اداتاط عبارت یررسب

 یدنب ودهت هایمو ن یتوسپ  نیچ تامخض

 یانترسیر دبتدخ وزانآم شدان

 هومصع، مدمقم
 یاجح اداتسارالختاف

 یاظمک

 اریوشا هتیاه، آنهروزب رحف

 راد
۴۶۱۳ 

۹۴3.  1275¶ 

 نییعو ت ادراری ایهتونفع یراوانف یررسب

 هال بتبم اندر زن ا آنط ببرتم طرزایخ لوامع

ز و ری دد درونو غتیتسز انرکم ۱ وعن تابدی

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان مسیولابتم

 ۴۶۱۳الس

 یدایهشدالیاز سنهم هانس، افیلدگیب یائجک
د مح، میالما عقل هم

 هسمخ میراهاب
۴۶۱۳ 

۹۴۹.  1276¶ 
 دارای ارانمیب ظاراتتاط انبارت یررسب

 تایا رضب اریترسپ ایه تبراقاز م یومتاس
 ۴۶۱۳ یانراهف ادیرآبفص رهطاه ابزی رییصا نبریف نریس، نیرابس
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در  دهش تافدری ایه تبراقا از مهآن

 ۴۶۱۳ -رانهر تهش یوزشآم ایهانتارسمیب

۹۴5.  1277¶ 
 ایه ساورژان ارانترسرد پکلمع یررسب

اژ در ریت هنیدر زم رانای یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۱۳الس

 ۴۶۱۳ ژادن زرگب ریهم رویید پیمح هوببح، میشخدابخ

۹۴6.  127۸¶ 

د نق  رلتنو ک وادهانخ تایماط حبارت یررسب

 هعراجم ۱ وعن تابدی هال بتبم ارانمیب ونخ

 مسیلوابتز و مری دد درونو غتیتسان هب دهننک

 الر سد رانای یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب

.۱۳ 

 راجت ورین مریم وای، شدرییح
 لگ هاطمو، فلاننای وشرنهم

 رییگ
۴۶۱۳ 

۹۴7.  127۴¶ 
 گنس هال بتا ابط ببرتم یذایغ اداتع یررسب

 یاندرم یوزشز آمرکدر م ادراری اهگتدس

 ۱۳-۴۶۱۳، رانهژاد تنیماشد هیهش

 انوریپاهش سیگرنف هاطم، فرازییش
ا تیاه، آنانیاچخ سیآل

 ار رادیوشه
۴۶۱۱ 

۹۴۸.  12۸1¶ 

 تیفیا کب یداروی ماز رژی تیعباط تبارت

 هب دهننک هعراجم هیلد کونیپ ارانمیب یدگزن

 ال، سرانهت وییلک ارانمیاز ب تایمح نمجان

۴۶۱۳-۴۶۱۳ 

 ۴۶۱۱ یرآبکش هابرب اهیلد عمحم هژال مری، مدانمه یانبعش

۹۴۴.  12۸2¶ 

 لمد از ععب ارانمیب یدگزن تیفیک یررسب

در  ا آنط ببرتم لوامر و عرونک روقد عونیپ

 بختنم یاندرم یوزشز آمراکم هب نیعراجم

 ۴۶۱۳الدر س رانهت یکزشپ وملع اهگشدان

 ۴۶۱۱ دریفص یقد تمحم اللر جفعج زتع اد، رضجام یبن

544.  12۸۹¶ 
 یدگزن تیفیا کط ببرتم لوامع یررسب

 در ریتسب یتابدی ایپ مزخ دارای ارانمیب

 وملع ایهاهگشدان بختنم ایهانتارسمیب

 ۴۶۱۱ یانرمک تمعذون رماک ابزی رییصا نبریف ، داودیولرس
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 و اندرم تداشهب وزارت هب هتسواب یکزشپ

 ۴۶۱۳رانهر تهش یکزشپ وزشآم

541.  12۸5¶ 
راد اف یدگزن تیفیا کط ببرتم لوامع یررسب

ز رکم هب دهننک هعراجم یانتحت دامان طعا قب

 ۴۶۱۳الس-رانهرتهش یشخبوانت عامج

 ۴۶۱۳ رییخ دونریف این یانراهف تمرحم ورصن، میکلم

542.  12۸6¶ 

اء قارت ایهژیراتتاس وزشر آمیاثت یررسب

ود در از خ تبراقم دیارآمودکر خب تالمس

در  وانختز اسغد مونیپ لمع تحت ارانمیب

 اهگشاند هب هتس، وابیتعریر شتدک انتارسمیب

 ۴۶۱۳ ال، سرانهت یکزشپ وملع

 ۴۶۱۱ انیاچخ سیآل ردف انوریشحلس هیآس لیاعم، اسینیف زیزیع

543.  12۸7¶ 

 یداروی ایطاهخ زارشو گ وعوق یررسب

در  اریط کرایا شب اط آنبو ارت ارانترسپ

 -رانای یکزشپ وملع اهگشدان ایه انتارسمیب

 ۱۱-۴۶۱۳ الس

 ۴۶۱۱ رویید پیمح یوالیج هودابس هاطم، فیایابب یاجح

54۹.  12۸۸¶ 

 هفرح لامعت ارهدر ب ارانترسپ اهدگدی یررسب

داد ا رخب اط آنبو ارت انکزشا پب ارانترسپ ای

در  ریتسب ارانمیدر ب ینمای ایه صاخش

 اهگشدان هب هتسواب بختنم ایه انتارسمیب

 ۴۶۱۳ الس رانای یکزشپ وملع

 ۴۶۱۱ یوالیج هودابس رورسم تا دخدری رنتساط، نیخ درییح

545.  12۸۴¶ 

 تیعوض ایارهیعر مب وزشر آمیاثت یررسب

 اردوکیم وستارکفان ارانمیب بلق تالمس

 هب هتسواب بختنم ایه انتارسمیدر ب ریتسب

د یهو ش رانای یکزشپ وملع ایه اهگشدان

 ۱۱-۴۶۱۳ الس یتشهب

 ۴۶۱۱ یجنگ رهطاه اهیلد عمحم هژال هاطم، فردیکده یانق
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546.  12۴5¶ 
 تایا رضب شخب ریبره کباط سبارت یررسب

 ایه انتارسمیدر ب اریترسپ ایه تبراقاز م

 رانای یکزشپ وملع اهگشدان یوزشآم

 ۴۶۱۱ یانراهف یلقاش ورهصنم رویید پیمح همظی، عادریهب

547.  12۴۸¶ 

ر ب ای اورهشم یوزشآم هامرنر بیاثت یررسب

 رستو اس یتبراقار مبار ش، فیوممع تالمس

د نمالاز س  دهننک تبراقم انزن دهش درک

 نمجان هب دهننک هعراجر ممزایآل هال بتبم

 ۴۶۱۳ال، سرانر ایمزایآل

 ۴۶۱۱ داس ینر بینم اهم یانتاسب دهریف اداتسال هی، راضینیسح

54۸.  1341¶ 

 صاخدرد و ش دتر شب اریشف طب یررسب

 هولل ردنک ارجاز خ یاشن کوژیولزییف ایه

 بلق یراحج ارانمی، در بدریص هسفاژ قدر ن

 یوزشز آمراکم ژهوی ایه تبراقم شخاز در بب

 اهگشدان هب هتس، وابرانهت یتعریش یاندرم

 ۴۶۱۱الس رانهت یکزشپ وملع

 ۴۶۱۱ دریفص یقد تمحم یانتاسب دهریف هلال تم، هادیآب نومم

54۴.  1342¶ 

 غرافتو اس وعهر تب ازیسر آرامیاثت یررسب

 هعراجم ارانمیبدر  یاندرم یمیاز ش یاشن

 رانهر تهش بختنم ایهانتارسمیب هب دهننک

 ۴۶۱۴الس

 ۴۶۱۱ ریرور رودسسم تادخدری ژادن نروش تدخنیهم دیه، میدنم

514.  134۹¶ 

 ضویعر درد تب کف ازیسر آرامیاثت یررسب

 در ریتسب ارانمیدر ب یگتوخس انمسانپ

 ریطهد میهش یاندرم یوزشز آمرکم

 ۴۶۱۱الس

 ۴۶۱۱ ولاننای وشرنهم یعیرف روغف همیهار، فخف دیمحم

511.  1345¶ 
 اطیبارت ایهارتهم وزشر آمیاثت یررسب

 رانامیب دینمتایو رض طرابر اضب ارانترسپ
 ۴۶۱۱ یانراهف یلقاش ورهصنم ردادهدا من بن، زییرکت ادقص
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 یاندرم یتداشهز برکدر م یراحج لمع تحت

 ۴۶۱۱الر، سروزگیف

512.  1347¶ 
 تیعاز وض اریترسپ انویجشدان درک یررسب

 ینیالب وزشط آمیحظار متورد انود و موجم

 ۴۶۱۱ ال، سرانای یکزشپ وملع اهگشدر دان

 ۴۶۱۱ یرآبکش هابرب ردادهدا من دیور، وحپ اکپ

513.  134۸¶ 

ورد ود و موجم ای هرفح یگتسایش هسایقم

از  اریترسد پدیج انگتوخآم شظار دانتان

 یوزشز آمراکم ارانترسرپو س انآن اهدگدی

، رانای یکزشپ وملع اهگشدان یاندرم

 ۴۶۱۱الس

، یابوقن زاده لیاعماس

 هاطمف
 ۴۶۱۱ یانراهف یلقاش ورهصنم رویید پیمح

51۹.  134۴¶ 

 شنر تب ازید سنموانت هامرنر بیاثت یررسب

 وزادانن رییگ وزاد و وزنن-ادرم لامع،تادرانم

 ژهوی ایهتبراقم شخدر ب ریتسب ارسن

 وملع اهگشدان یاندرم یوزشز آمراکم وزادانن

 ۴۶۱۱ الس رانای یکزشپ

 ۴۶۱۱ یاطمد فیس همیعن ژادن مریب یلیل نریس، نوشرنهم

515.  1314¶ 

 تالم، سیاعمتاج تایماط حبارت یررسب

 ادراند در میا امب دیارآمودکو خ وینعم

 یوزشز آمرکدر م یموسل هال بتبم انودکک

 الس -رانهر تغاص یلع رتضح یاندرم

۴۶۱۱ 

 ۴۶۱۱ هروزب رحف یانتاسب دهریف هیم، سیاحیس

516.  1311¶ 

و  تیالق، خهلئسم لح ایه ارتهم هسایقم

 اریترسپ یاسنارشک انویجشدر دان تیاطعق

 یکزشپ وملع اهگشدان ارمها چت اول الس

 ۴۶۱۱الس رانای

 ۴۶۱۱ ژادن مریب یلیل یاطمد فیس همیعن بن، زیادیرآبیشم
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517.  1313¶ 

در  لاغش ارانترسپ ینیالب یگتسایش یررسب

در  وزادانن ژهوی تبراقم ایه شخب

 وملع اهگشدان هب هتسواب ایه انتارسمیب

 رانهت یکزشپ

 ۴۶۱۱ .انمریف نیاهش اریرالشیال مژی هاب، ربوینده یمق

51۸.  131۹¶ 

 هب لایمو ت یانازمو سج ای هسایقم یررسب

 انتارسمیدر ب لاغش ارانترسپ تدمخ رکت

ر ایو س یالعت طرح دهننرا کاج ایه

 رانهت یکزشپ وملع اهگشدان ایه انتارسمیب

 ۴۶۱۱الدر س

، یده هوجن دزادهمحم

 مریم

. یانراهف یلقاش ورهصنم

 یعیرف روغف
 ۴۶۱۱ یرانحر باصن

51۴.  1316¶ 

 تایمو ح یدگزن تیفیاط کبارت یررسب

 التبم انودکک ندیدر وال دهش درک یاعمتاج

 یاه انتارسمیب هب دهننک هعراجم رطانس هب

 رانهت یکزشپ وملع اهگشدان بختنم

 ۴۶۱۱ ریجنخ هقدیص یزارع هجدیخ سرگ، ندرینکاس

524.  131۸¶ 
 ایه تبراقم شخب ارانترسپ اهدگدی یررسب

در  ریتسب وزادانن ندیو وال وزادانن ژهوی

 وزاددرد ن تریدیا درد و مب طهراب

 ۴۶۱۱ ژادن اظمک روانیوشان یتمرح مریم ریخ، فدریب

521.  131۴¶ 

ر ب ریتومر رادیب ینتبم یراپوتتر فیاثت یررسب

 وزاداندر ن یراپوتتف وارضو ع دتم طول

 ایهتبراقم شخدر ب ریتسب زردی هال بتبم

 وزادانن

 ۴۶۱۱ اب، زییبیسم ارا، سدیمحمانج اداتسداال، نیاطمف

522.  1324¶ 
 سو ح یدگزن تیفیک ای هسایقم یررسب

و  ارسوزاد نن دارای ادرانم یطقنم یگناهمه

 یخاریت یروهگم: هرمت

 هقدی، صریجنخ هیمس دهیور، سپ ویوسم
 تدوس قح هاطمق دهیس

 یوئکاس
۴۶۱۱ 
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523.  1321¶ 
بررسی تاثیر آموزش پدران برای حمایت از 

 مادران بر خودکارآمادی شیردهی
 ۴۶۱۱ پرویزی، سرور رحمتی، مریم سلطان نژاد، ندا

52۹.  132۹¶ 
بررسی درک مادر از نوزاد نارس و عوامل 

مرتبط با آن در بیمارستانهای منتخب 

 ایران و تهراندانشگاه علوم پزشکی 

 غفوری، مرضیه
جان محمدی، سارا؛ 

 نریمان، شاهین
 ۴۶۱۶ حقانی، حمید

525.  1325¶ 

بررسی ارتباط درک پرستاران از استقالل 

حرفه ای با تنش اخالقی در بخش های 

مراقبت ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم 

 پزشکی شهر تهران

 ۴۶۱۶ منصوره اشقلی فراهانی ژاله محمدعلیها الهام توکلی

526.  1326¶ 
بررسی ارتباط استفاده مشکل ساز از اینترنت 

با کیفیت زندگی در بین دانش آموزان 

 شهر تهران ۴۳دبیرستانی پسر منطقه 

 مشکوه السادات هدایت
زهرا راهنورد؛ سارا جان 

 محمدی
 ۴۶۱۶ هادی رنجبر

527.  1327¶ 
بررسی عوامل مستعد کننده بروز خشونت 

از دیدگاه علیه پرستار در بخش اورژانس 

 پرستار، بیمار و همراه

 ۴۶۱۱ میترا ذولفقاری محمدعلی چراغی ساناز جوانمردی

52۸.  132۸¶ 
مقایسه تأثیر ماساژ دست، پا و توام دست و پا 

 به روش شیاتسو بر درد بیماران سوختگی
 ۴۶۱۶ طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی ثوبیه پورهاجری

52۴.  132۴¶ 

عملکرد زنان باردار از بررسی آگاهی، نگرش و 

سوء رفتار همسر در زنان باردار مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی 

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان در 

 ۴۶۱۶سال 

 ۴۶۱۶ مهرناز گرانمایه فرشته جهدی مرجان قائمی

534.  1334¶ 
بررسی ارتباط استرس شغلی با رعایت 

درمانی در احتیاطات استاندارد شیمی 
 ۴۶۱۶ سرور پرویزی مهناز سیدالشهدایی مینا نژاد ساالریه
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پرستاران شاغل در بخش های سرطان 

 ۴۶۱۱بیمارستان های شهر تهران 

531.  1331¶ 
تاثیر برنامه آموزشی حمایتی بر فشار 

مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین بیماران 

 تحت همودیالیز

 ۴۶۱۱ سیدفاطمینعیمه  منصوره اشقلی فراهانی گلنار قانع

532.  1332¶ 

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

 ۴۶۱۱ نورالدین محمدی فریبا نصیری زیبا فهیمه برقی شیرازی

533.  1333¶ 
پس بررسی وضعیت ایمنی فرآیند بای 

 های دولتی ایرانریوی در بیمارستان–قلبی
 ۴۶۱۱ محمدضیاء توتونچی قربانی نورالدین محمدی مهران مظلومی

53۹.  1336¶ 
بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر 

اضطراب و خستگی پرستاران بخش های 

 مراقبت ویژه

 ۴۶۱۳ فاطمه محدث اردبیلی طاهره نجفی قزلجه حجت اله صدقیان

535.  133۸¶ 
ردرد س دتر شب اریشف ر طبیاثت یررسب

 تحت اندر زن النایپاس یسح یاز ب یاشن

 نزاریس یراحج لمع

 انیاچخ سیآل وردهتده ائم
 ارشیو، کماعرزاد آقهش

 یچتاعس
۴۶۱۳ 

536.  133۴¶ 
 تیفیر کب یتبراقمود خ وزشر آمیاثت یررسب

 نگل لصفم ضویعا تب انویددجم یدگزن
 ۴۶۱۳ رویید پیمح ژادن زرگب ریهم ویوسم اظمدکیس

537.  13۹4¶ 
رد کا رویب یتریدیود مخ وزشر آمیاثت هسایقم

 یدگزن تیفیکر ب ردهشف وحو ل یقیفلت

 یبلق نزمم یایارسن هب انالیتبم

 ۴۶۱۳ یانراهف یلقاش ورهصنم هجزلق یفجن رهطاه یاسبا عرضیلع
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53۸.  13۹1¶ 
ر ب یانا درمرمو س اریشف ر طبیاثت هسایقم

 دریص هسفق اژدرن هولل روجاز خ یاشدرد ن

 داننمالدر س

 ۴۶۱۳ یچتاعس ارشیک یانتاسب دهریف زاده یاجحهنیکس

53۴.  13۹2¶ 

 ینتبم یانمسج تیالعف وزشر آمیاثت یررسب

 تیلاعر ف، بدهش زیری هامرنار بترف هظریر نب

 وزن هافااضب الس ۴۱-۳ رانتدخدر  یانمسج

 یاقو چ

 ۴۶۱۱ یانقد حیمح ریجنخ هقدیص یتمرا رحزه

5۹4.  13۹6¶ 
 ردشگ وژیولنکت تیعوض ای هسایقم یررسب

 نمجان ایداردهانتا اسب راندر ای ونخ

 اکریآم ونخ ردشگ وژیولنکت

 ۴۶۱۳ یچونوتاء تیدضمحم دیمحم ندیورالن راوانر فیام

5۹1.  13۹7¶ 
بررسی تاثیر پرستار رابط با اضطراب ناشی از 

انتقال بیماران از بخش مراقبت های ویژه به 

 بخش های عمومی

 ۴۶۱۳ آلیس خاچیان دریادخت مسرور حمید جنتی

5۹2.  13۹۸¶ 
مرتبط با شهر دوستدار ارزیابی مولفه های 

-سالمند از دیدگاه سالمندان تهرانی مراجعه

 کننده به مرکز بهداشت شمال غرب تهران

 ۴۶۱۳ حمید حقانی فریده باستانی پریسا گودرزی

5۹3.  1354¶ 

بررسی ارتباط نگرش نسبت به ارائه مراقبت 

های طوالنی مدت با بار مراقبتی در مراقبین 

اختالالت روان خانوادگی سالمنندان مبتال به 

پزشکی بیمارستان زارع ساری در سال 

۴۶۱۱ 

 ۴۶۱۳ حمید حقانی فریده باستانی آذر رمضانی تویه

5۹۹.  1351¶ 
بررسی تاثر ورزش های کششی بر کیفیت 

مبتال  ۱خواب مددجویان مبتال به دیابت نوع 

 به سدرم پای بی قرار

 ۴۶۱۳ طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی سیده زهرا معینی
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5۹5.  1352¶ 
بررسی تاثیر رفلکسولوژی )بازتاب درمانی( بر 

اختالالت خواب درد زنان سالمند تحت 

 جراحی شکم

 ۴۶۱۳ حمید حقانی فریده باستانی آزاده خیری

5۹6.  1353¶ 
تاثیر ماساژ استروک سطحی پشت بر 

اضطراب سالمندان زن مبتال به سرطان 

 پستان تحت شیمی درمانی

معصومه بصیری الله 

 دشتی
 ۴۶۱۳ حمید حقانی فریده باستانی

5۹7.  135۹¶ 

بررسی تاثیر آمزش گزارش دهی نوبت کاری 

بر عملکرد  sbarبا استفاده از ابزار 

 پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

 ۴۶۱۳ حمید حقانی نورالدین محمدی آزاده اینانلو

5۹۸.  1357¶ 
بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بیمار بر 

بیماران مبتال به  کیفیت خواب و درد

 سوختگی

 ۴۶۱۳ طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی سمیرا عبدی چومالو

5۹۴.  135۴¶ 
 رب یتریدیود مخ ی هامرنر بیاثت یررسب

 سازییورسپ هال بتبم ارانمیب یدگزن تیفیک
 ۴۶۱۳ هاطماف، آغینیسح رهطاه، هجزلق یفجن ریب، کانفده طانلس

554.  1364¶ 

 تالما سب رگم طراباط اضبارت یررسب

 تحت رطانس هال بتبم داننمالدر س وینعم

ر وثک یاندرم یوزشز آمرکدر م یاندرم یمیش

 ۴۶۱۳الدر س اننمس

 ۴۶۱۳ دیم، حیانقح دهری، فیانتاسب هانتود، فرنف

551.  1361¶ 
ا ب اط آنبوط و ارتقاز س رست یررسب

 ایراهس میقم داننمالس ردیکلمع اللقتاس

 رانهت ۱و  ۴اطقنم داننمالس

 ۴۶۱۳ دیمح، یانقح دهری، فیانتاسب هومصع، مدینرجیب

552.  1362¶ 
ر ب ارانترسپ ازیدسنموانت هامرنر بیاثت یررسب

 هویهت تحت انودکک اناز ده تبراقم

 یکیانکم

 ۴۶۱۳ دیم، حیانقح هقدی، صریجنخ هاطم، فزادیهب
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553.  136۹¶ 
ر ب یالنضع دهرونشیپ ازیسر آرامیاثت یررسب

 یدگزن تیفیو ک هلوزیکیلگ نیوبلوگمه

 ۱وعن تابدی هب انالیتبم یتالما سط ببرتم

 رهطاه فهجزلق یفجن مری، میداننهک
 هدی، سیویکاس تدوس قح

 روزه، بکرشی. بهاطمف
۴۶۱۳ 

55۹.  136۸¶ 

 ناط آبو ارت ارانترسپ ای هرفار حترف یررسب

 یانز درمراکدر م یانازمد سهعو ت گنرها فب

 یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسواب یوزشآم

 ۴۶۱۱الدرس رانای

 ۴۶۱۳ ورهصن، میانراهف یلقاش سی، آلانیاچخ هیرض، مهطام دیماح

555.  136۴¶ 

ر ب  ایهلابقم ایهارتهم وزشر آمیاثت یررسب

 هب انالیتبم نیبراقم طرابو اض یتبراقار مشف

 هب دهننک هعراجم یاندرمیمیش تحت رطانس

 رانیا یکزشپ وملع اهگشدان هب هتسز وابراکم

 ۴۶۱۳ انرج، میردانم ازنه، میدایهشدالیس رهم ریار، پیع

556.  1374¶ 

و  یانا درمرمس وأمر تیأثت یررسب

 ردنک ارجاز خ یاشر درد نب یاندرمیقیوسم

 یراحج لمع تحت ارانمیب ایصهنیس هولل

 یبلق سپصایب

 ندیورال، ندیمحم ادج، سدیماراحی
، یو طراح دهری، فیانتاسب

 واددجمحم
۴۶۱۳ 

557.  1371¶ 
 یذایغ ماز رژی تیعبت وزشر آمیأثت یررسب

 مدیدار سقو م اریتد رفصر قب مدیس مک

 یبلق نزمم یایارسن هب انالیتبدر م یتافدری

 ۴۶۱۳ دیم، حیانقح ره، طاههجزلق یفجن اظم، کدزادهونآخ

55۸.  1372¶ 
 اب یتیصخش ایه یژگاط ویبارت یررسب

 انویجشدان یدگزن تیفیو ک یوممع تالمس

 مق یکزشپ وملع اهگشدان اریترسپ

 ۴۶۱۳ انرج، میردانم ازنه، میدایهشدالیس نیسد حمح، میمیکح

55۴.  1373¶ 
 هحرای وامت اقشنتر اسیاثت یررسب

و  طرابر اضب جارنارنهو ب هوناب، بودوسطوخاس

 رروناد کح درمنس ارانمیب یاتیح مالئع

 ۴۶۱۳ ره، طاههجزلق یفجن ها، ژالهیلدعمحم هل، راهیانمرح
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564.  137۹¶ 

 هب دهیوابخ تیعدر وض هذیغر تیاثت هسایقم

و  تشپ هب دهیوابخ تیعا وضاال بربو و سلهپ

 ونیاسژنیساک اعبو اش بلق انربر ضاال ببر س

 ارسن وزاداندر ن یانریش ونخ

 یلیژاد، لن مریب نیازند، ناهج یمظیع
، یانق. حنیس، حیلیدل

 دیمح
۴۶۱۳ 

561.  1375¶ 
 وادهانرد خکا دو رویب وزشر آمیاثت هسایقم

ود خ ایارهتر رفور بحار ممیور و بحم

 یبلق نزمم یایارسن هال بتبم ارانمیب یتبراقم

 ۴۶۱۳ ازنه، میدایهشدالیس سی، آلانیاچخ هترش، فدیمحا مآق

562.  1376¶ 
بررسی تاثیر وضعیت جنینی بر شدت درد 

 پا در نوزادان نارسخونگیری از پاشنه 
 ۴۶۱۳ شراره خسروی لیلی بریم نژاد سمانه داوری شلمزاری

563.  137۴¶ 

بررسی تاثیر پرفیوژن ضربان دار در حین بای 

ریوی بر سطح سرمی الکتات و  -پس قلبی

اکسیژناسیون مغزی در بیماران تحت جراحی 

 دریچه ای قلب 

 سمیرا موسایی فر

طاهره نجفی 

سید سعید ¶قزلجه

 حسینی

 ۴۶۱۳ تورج بابایی

56۹.  13۸4¶ 
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر پیامد بر 

عملکرد پرستاران در حفظ وضعیت نیمه 

 نشسته در بیماران تحت تهویه مکانیکی

 ۴۶۱۳ - نورالدین محمدی زهرا طاهرزاده

565.  13۸1¶ 

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش انفرادی و 

گروهی خودمدیریتی بر کیفیت زندگی 

سالمت بیماران مبتال به بیماری مرتبط با 

 مزمن انسدادی ریوی

 ۴۶۱۳ فریدون خواجعلی فروغ رفیعی فرشاد حیدری بنی

566.  13۸2¶ 
بررسی رعایت حقوق بیمار  عوامل سازمانی 

تسهیل کننده و بازدارنده موثر بر آن از 

دیدگاه پرستاران شاغل در بخش مراقبت 

 ۴۶۱۳ منصوره اشقلی فراهانی نورالدی محمدی سیده معصومه موسوی
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ویژه مراکز آموزشی و درمانی وابسته به 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

567.  13۸3¶ 
بررسی تاثیر آموزش استفاده از اینترنت به 

روش بحث گروهی بر پرخاشگری در 

 نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت

 ۴۶۱۳ - سرور پرویزی حدیث نظری

56۸.  13۸۹¶ 
پیاده روی بر  مقایسه تاثیر ورزش تای چی و

 ۱قندخون ناشتای افراد مبتال به دیابت نوع 
 ۴۶۱۳ دریادخت مسرور فروغ رفیعی حمیده عظیمی

56۴.  13۸5¶ 
بررسی ارتباط مشکالت عضالنی اسکلتی با 

کیفیت زندگی کاری در پرستاران بخش های 

 مراقبت ویژه

 ۴۶۱۳ آلیس خاچیان ژاله محمدعلیها مهناز سرابی

574.  13۸6¶ 
هدایت شده بر شدت درد پانسمان تاثیر بازی 

 سوختگی کودکان
 ۴۶۱۳ مهناز شوقی لیلی بریم نژاد عاطفه موسوی

571.  13۸7¶ 

بررسی ارتباط تبعیت دارویی با راهبردهای 

مقابله ای و کمک خواهی در افراد مبتال به 

نارسایی مزمن قلبی در مرکز آموزشی درمانی 

 ۴۶۱۱امام علی )ع( شهر کرمانشاه در سال 

 ۴۶۱۳ مصطفی بهره مند نعیمه سیدفاطمی زینلی الهام

572.  13۸۸¶ 

بررسی آگاهی از بیماری آلزایمر و ارتباط آن 

با ویژگیهای جمعیت شناختی در مراجعین 

سراهای محله ی شهرداری تهران سال 

۴۶۱۱ 

 ۴۶۱۳ مرحمت فراهانی نیا عزت جعفرجالل منصوره سجادی

573.  13۸۴¶ 
نج بهارناربررسی تاثیر رایحه درمانی با عصاره 

 ۱بر کیفیت خواب مبتالیان به دیابت نوع 
 ۴۶۱۳ طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی فریبا عبدالهی
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57۹.  13۴4¶ 
بررسی ارتباط طول مدت گرم کردن مجدد با 

گازهای خون شریانی در بیماران تحت 

 جراحی بای پس عروق کرونر

 ۴۶۱۳ محمدضیاء توتوچی قربانی حمید حقانی سودابه رفیعی

575.  13۴1¶ 
بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش خود 

مراقبتی بر سالمت روان و عزت نفس بیماران 

 دیابت نوع دو

 ۴۶۱۳ - فریبا نصیری زیبا مهناز شعبانی

576.  13۴2¶ 
بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بر شدت 

 خارش اورمیک بیماران حین همودیالیز
 ۴۶۱۳ دریادخت مسرور ژاله محمدعلیها فاطمه اسداللهی

577.  13۴3¶ 
بررسسی تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی 

مبتنی بر تحلیل گزارش فعالیت 

debriefing بر دانش و عملکرد پرستاران 

 ۴۶۱۳ - حمید پیروی منصور محسن آبادی

57۸.  13۴۹¶ 
درجه بر  ۱۳و  ۶۱مقایسه تاثیر شیب تخت 

بروز پنومونی وابسته به ونتیالتور در بیماران 

 مراقبت های ویژهبستری در بخش 

 طاهره نجفی قزلجه لیال کلهر
محمد  -امید مرادی مقدم

 نیاکان الهیجی
۴۶۱۳ 

57۴.  13۴5¶ 

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

 ۴۶۱۳ مهری دوستی ایرانی سرور پرویزی مریم پور یعقوب

5۸4.  13۴6¶ 

بررسی ارتباط هوش مصنوعی با خود 

مدیریتی دیابت در نوجوانان مبتال به دیابت 

نوع یک مراجعه کننده به انجمن دیابت 

 ۴۶۱۳ایران، سال 

 ۴۶۱۳ نعیمه سیدفاطمی سرور پرویزی مژده رحمانیان

5۸1.  13۴7¶ 
مقایسه تاثیر آموزش خودمدیریتی با و بدون 

تلفنی و استفاده از شبکه اجتماعی پیگیری 
 ۴۶۱۳ مهدی نصراصفهانی طاهره نجفی قزلجه ساناز شریفیان
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مبتنی بر تلفن همراه بر رفتارهای 

 خودمدیریتی مبتالیان به پرفشاری خون

5۸2.  13۴۸¶ 
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خود 

مدیریتی و سازگاری افراد مبتال به مولتیپل 

 اسکلروزیس

 ۴۶۱۳ مرجان مردانی  مهناز سیدالشهدایی پرنیانشیما 

5۸3.  13۴۴¶ 
بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارتهای زندگی 

بر هوش هیجانی و کیفیت زندگی بیماران 

 ۱دیابتی نوع 

 ۴۶۱۳ نعیمه سیدفاطمی فریبا نصیری زیبا فاطمه صادقی مرشت

5۸۹.  1۹44¶ 
تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتی بر التیام 

زخم و شدت درد در زنان تحت عمل جراحی 

 سزارین 

 محمد رضا زارعی فریده رستمی
نورالدین ¶آلیس خاچیان

 محمدی
۴۶۱۳ 

5۸5.  1۹41¶ 
بررسی تاثیر آموزش والدین با تاکید بر نقش 

والدی بر استرس والدین نوزادان بستری در 

 نوزادانبخش مراقبتهای ویژه 

 ۴۶۱۳ نعیمه سیدفاطمی لیلی بریم نژاد سیده رابعه قوامی درو

5۸6.  1۹42¶ 
بررسی تاثیر آموزش حمل بیمار بر اختالالت 

 اسکلتی کارکنان پرستاری -عضالنی
 منصوره اشقلی فراهانی محمد شهریاری

مهناز ¶نورالدین محمدی

 صارمی
۴۶۱۳ 

5۸7.  1۹43¶ 
تاثیر آموزش راهبردهای مقابله ای بر بار 

مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی 

 افراد مبتال به اختالالت روانی مزمن

 مهرنوش اینانلو فهیمه رمضانی
سوسن ¶نعیمه سیدفاطمی

 موعودی
۴۶۱۳ 

5۸۸.  1۹4۹¶ 
بررسی تاثیر آموزش گروهی بر خودکارآمدی 

و تمایالت وسوسه انگیز در افراد با سوء 

 گرگانمصرف مواد در مرکز اعتیاد پنجم آذر 

 ۴۶۱۳ محمود رضا نوروزی نعیمه سیدفاطمی فاطمه شیخ نژاد

5۸۴.  1۹45¶ 
مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش با کتابچه و نرم 

افزار چندرسانه ای بر آگاهی، نگرش و 
 ۴۶۱۳ فروغ رفیعی مهناز شوقی فاروق احمدی آذر
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عملکرد مادران در مورد پیشگیری از 

 آسیبهای خانگی کودکان نوپا

5۴4.  1۹46¶ 

بررسی فراوانی اعتیاد به اینترنت در دختران 

دوره دوم متوسطه و ارتباط آن با سالمت 

روان و سالمت معنوی مادران در شهرستان 

 ۴۶۱۳اردبیل سال 

 ۴۶۱۳   زهرا احمدی مینا جعفری زاده

5۴1.  1۹47¶ 

با  "ادراک از سالمندی"بررسی ارتباط 

در سالمندان مبتال به  "استقالل عملکردی"

، مرکز دیابت شهرتان بروجن، ۱نوع دیابت 

۴۶۱۳ 

 ۴۶۱۳ سید کمال صولتی فریده باستانی پروانه بیگی بروجنی

5۴2.  1۹4۸¶ 
بررسی تاثیر رایحه درمانی با گل محمدی بر 

شدت درد و اضطراب در سالمندان تحت 

 جراحی تعویض مفصل زانو

 ۴۶۱۳   فریده باستانی پروانه صمدی کیا

5۴3.  1۹4۴¶ 
اخالقی و قاطعیت در بررسی ارتباط تنش 

کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستانهای 

 ۴۶۱۱مالیر در سال 

 معصومه ایرانشاهی
نعیمه ¶مرجان مردانی

 سیدفاطمی
 ۴۶۱۳ فرشید شمسائی

5۴۹.  1۹14¶ 
 حمایتی -بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزشی

بر استرس والدی و احساس شایستگی 

 مادران کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی

 ۴۶۱۳ میترا حکیم شوشتری نعیمه سیدفاطمی نازی عبداهلل پور

5۴5.  1۹11¶ 
تاثیر اجرای برنامه آموزشی با رویکرد خانواده 

محور بر رفتارهای خود مدیریتی افراد مبتال 

 به صرع

 ۴۶۱۳ مهناز سیدالشهدایی آلیس خاچیان نرگس بحیرائی
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5۴6.  1۹12¶ 
بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده 

بار مراقبتی و موقعیت زندگی درک  محور بر

 ی والدین کودکان مبتال به سرطانشده

 ۴۶۱۳   مهناز شوقی بهاره شهبازی میرآقایی

5۴7.  1۹13¶ 
بررسی تاثیر آموزش همتا بر تبعیت از رژیم 

دارویی و کیفیت زندگی افراد مبتال به 

 پرفشاری خون

 ۴۶۱۳   دریادخت مسرور الهه محمد بیگی

5۴۸.  1۹1۹¶ 
تاثیر صدای طبیعت بر کیفیت خواب بررسی 

 بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه
 ۴۶۱۳   طاهره نجفی قزلجه مریم نصاری

5۴۴.  1۹15¶ 
بررسی تاثیر برنامه مدیریت تنش بر پاسخ به 

استرس پرستاران شاغل در بخش مراقبتهای 

 ویژه نوزادان

 ۴۶۱۳ مرجان مردانی لیلی بریم نژاد عاطفه الری

644.  1۹16¶ 
مقایسه تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر تلفن 

همراه و سخنرانی بر اضطراب بیماران تحت 

 عمل جراحی به روش اسپاینال 

 ۴۶۱۳ نورالدین محمدی فریبا نصیری زیبا مهدی کیوان

641.  1۹17¶ 
بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیم با 

 خونریزی پس از عمل بای پس عروق کرونر
 پیرویحمید  اعظم الوندی فراهانی

کامران ¶رسول آذر آفرین

 مظفری
۴۶۱۳ 

642.  1۹1۸¶ 

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

ضیاء توتونچی 

علیرضا یعقوبی ¶قربانی

 علی صادقپور¶

۴۶۱۳ 

643.  1۹1۴¶ 
مقایسه تاثیر مداخالت مبتنی بر پایش 

باع اش"پرفیوژن بافتی از طریق اندازه گیری 

اشباع اکسیژن  "و  "اکسیژن بافت مغز

 سمیرا عروجی امید
محسن ¶حمید پیروی

 ضیائی فرد
 ۴۶۱۳ رسول آذر آفرین
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بر اختالالت شناختی بعد از  "مخلوط وریدی

 بای پس قلبی ریوی

64۹.  1۹24¶ 

بررسی تاثیر تنظیم جریان پمپ بای پس 

قلبی ریوی بر اساس توده بدون چربی بدن بر 

مخلوط اکسیژن خون وریدی و الکتات خون 

ی بدنی غیر شریانی بیماران با شاخص توده

 .طبیعی

 ۴۶۱۳   طاهره نجفی قزلجه  پروین وحید

645.  1۹21¶ 
روش آموزش بررسی مقایسه ای تاثیر دو 

کارگاه و چندرسانه ای بر دانش، نگرش و 

 عملکرد پرستاران در مورد انتقال خون

 ۴۶۱۳ افسانه دهناد فروغ رفیعی مریم جان امیری

646.  1۹22¶ 
مقایسه تاثیر روش آرام سازی عضالنی 

بنسون و صدای طبیعت بر اضطراب و 

 خستگی مبتالیان به نارسایی مزمن قلبی

 ۴۶۱۳   قزلجهطاهره نجفی  لیال سیفی

647.  1۹23¶ 

بررسی اضطراب مرگ و ارتباط ان با حمایت 

اجتماعی درک شده در سالمندان تحت 

جراحی پیوند عروق کرونر در مرکز آموزشی 

 ۴۶۱۳تحقیقاتی شهید رجایی 

 ۴۶۱۳ ضیاء توتونچی فریده باستانی سهیال مینوئی تقی دیزج

64۸.  1۹2۹¶ 

مقایسه تاثیر دو وضعیت خوابیده به شکم و 

خوابیده به پشت بر اتساع شکم در نوزادان 

نارس متصل به فشار مثبت راه هوایی از راه 

 بینی

 ۴۶۱۳ پریسا محققی لیلی بریم نژاد فاطمه پورآذر

64۴.  1۹27¶ 
تاثیر پرایم اتولوگوس معکوس بر پیامدهای 

بالینی بای پس قلبی ریوی در بیماران تحت 

 عمل جراحی بای پس عروق کرونر

 ۴۶۱۳ ضیاء توتونچی نورالدین محمدی موسی رفیعی
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614.  1۹2۴¶ 
بررسی تاثیر آموزش برنامه خودمراقبتی بر 

شاخصهای تن سنجی در زنان یائسه مبتال به 

 سندرم متابولیک

 صحاب بدی زاده
دریادخت مسرور 

 رودسری
 ۴۶۱۳ لیال جانانی

611.  1۹34¶ 
مقایسه نیازهای حمایتی سالمندان شهری با 

مراکز بهداشتی  روستایی مراجعه کننده به

 ۴۶۱۳شهر کرمانشاه در سال 

 ۴۶۱۳   فریده باستانی وهاب کرمی وند

612.  1۹31¶ 
مقایسه دو روش مکیدن غیر مغذی پستانک 

و انگشت مادر حین تغذیه لوله ای بر 

 شاخصهای فیزیولوژیک در نوزادان زودرس

 ۴۶۱۳ سونیا آرزومانیاس سرور پرویزی تنی جوادیان

613.  1۹32¶ 
بکارگیری ورزش تای چی بر بررسی تاثیر 

استرس درک شده زنان سالمند مبتال به 

 پرفشاری خون

 ۴۶۱۳   فریده باستانی الناز طالبی

61۹.  1۹33¶ 

مقایسه تغییرات عوامل خطر قلبی تعدیل 

پذیر در افراد با و بدون دریافت فاز سرپایی 

جراحی بای پس عروق  بازتوانی قلبی پس از

تحقیقاتی درمانی کرونر در مرکز آموزشی 

 ۴۶۱۳قلب و عروق شهید رجایی سال 

 ۴۶۱۳ حمید پیروی فروغ رفیعی شیما شاهی

615.  1۹3۹¶ 

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه بر 

دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخش 

مراقبت ویژه نوزادان در زمینه حفاظت 

 عصبی نوزاد

 ۴۶۱۳ افسانه دهناد لیلی بریم نژاد پروانه زمانی

616.  1۹36¶ 
بررسی درک زنان از معاینه واژینال حین لیبر 

و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان 
 ۴۶۱۳ لیال امینی لیال امیری فراهانی سمانه دباغ فکری
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اکبرآبادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

 ۴۶۱۳ایران سال 

617.  1۹37¶ 

بررسی درک و عملکرد کارکنان پرستاری 

کننده اختالالت نسبت به عوامل خطر ایجاد 

عضالنی و اسکلتی مرتبط با حمل بیمار در 

مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 ۴۶۱۳کرمانشاه 

 ۴۶۱۳ منصوره اشقلی فراهانی محمد رضا زارعی وحید حاتمی گروسی

61۸.  1۹3۸¶ 

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با غم مادری 

و خودکارآمدی مادران نخست زای دارای 

بستری در بخش مراقبت های  نوزاد نارس

 ویژه نوزادان

 ۴۶۱۳ نعیمه سیدفاطمی زهرا احمدی فاطمه اشرفی

61۴.  1۹۹2¶ 

بررسی رضایت دانشجویان پرستاری از 

آموزش ترکیبی مبتنی بر سامانه مدیریت 

یادگیری و مشارکت تحصیلی آنها در دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران

 ۴۶۱۳ دهنادافسانه  مسرور رودسری مصطفی اکبریان رکنی

624.  1۹۹3¶ 
بررسی تأثیر ماساژ استروک سطحی پشت بر 

استرس، اضطراب و افسردگی بیماران زن 

 مبتال به نارسایی قلبی

 ۴۶۱۳ طاهره نجفی قزلجه فاطمه محدث اردبیلی نرگس قادری احسان پور

621.  1۹۹5¶ 
بررسی تاثیر مداخله خودمراقبتی یکپارچه بر 

لبی قکیفیت زندگی مبتالیان به نارسایی 

 همراه دیابت

 ۴۶۱۳ سپیده تقوی طاهره نجفی قزلجه کبری آقا بابایی

622.  1۹۹6¶ 
بررسی ارتباط سالمت معنوی با 

خودکارآمدی عمومی در سالمندان مناطق 

 ۴۶۱۳-۱۳منتخب شهر تهران در سال 

 ۴۶۱۳   زهرا کاشانی نیا مائده چابک
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623.  1۹۹7¶ 
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر کیفیت خواب 

 زنان سالمند مبتال به سندرم پای بی قرار 
 ۴۶۱۳   فریده باستانی امینه عباسی فخرآوری

62۹.  1۹۹۸¶ 
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد در 

زمینه ساکشن لوله داخل تراشه نوزاد بر 

 عملکرد پرستاران

 ۴۶۱۳   صدیقه خنجری نسرین بیاتی

625.  1۹۹۴¶ 
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مراقبت از 

کاتترهای مرکزی تعبیه شده از راه محیطی 

 در نوزادان بر عملکرد پرستاران

 ۴۶۱۳   صدیقه خنجری سمیه امامقلی

626.  1۹54¶ 

زمان سنجی مراقبت های مستقیم و 

غیرمستقیم پرستاران در بخش های مراقبت 

های ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران

 ۴۶۱۳ تهمینه صالحی ژاله محمد علیها ندا شایسته فر

627.  1۹51¶ 

بررسی توان مدیریتی پرستاران بخش 

های بحرانی در مراقبت های ویژه در موقعیت

مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 ۴۶۱۳ منصوره اشقلی فراهانی ژاله محمد علیها زینب ملکشاهی

62۸.  1۹52¶ 

بررسی ارتباط رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت 

با کیفیت زندگی زنان یائسه مراجعه کننده 

به مراکز بهداشتی درمانی غرب تهران  سال 

۱۳   

 ۴۶۱۳ سارا جانمحمدی مرحمت فراهانی نیا امینه اعالیی نژاد

62۴.  1۹53¶ 
بررسی ارتباط تعویق آکادمیک با صفات 

لوم عشخصیتی دانشجویان پرستاری دانشگاه 

 ۴۶۱۳پزشکی ایران

 ۴۶۱۳ نعیمه سید فاطمی فروغ رفیعی علی محقق پور
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634.  1۹5۹¶ 
بررسی تاثیر آموزش معنویت بر سالمت 

 معنوی دانشجویان پرستاری
 طلیعه خلیفی

نعیمه ¶مرجان مردانی 

 سید فاطمی
 ۴۶۱۳ روح اهلل صدیق

631.  1۹55¶ 
بررسی تاثیر طب فشاری بر تشنگی و 

افراد تحت دیسترس ناشی از آن در 

 همودیالیز

 ۴۶۱۳ طاهره نجفی قزلجه ژاله محمد علیها فرشید کریمی

632.  1۹56¶ 
بررسی تاثیر اجرای تور آشنایی بر بروز 

دلیریوم بیماران بستری در بخش مراقبت 

 ویژه پس از عمل جراحی قلب باز

 ۴۶۱۳   نورالدین محمدی احمد فرجی تبار

633.  1۹57¶ 

ه شبک تاثیر آموزش روانشناختی مبتنی بر

اجتماعی مجازی بر تاب آوری و امید 

مراقبین خانوادگی مددجویان با اختالالت 

 روانی شدید

 ۴۶۱۳ مسعود احمدزاد اصل نعیمه سیدفاطمی راحله بهرامی

63۹.  1۹5۴¶ 
بررسی تاثیر آموزش مراقبت های انتهای 

زندگی بر دیسترس اخالقی پرستاران 

 بخشهای مراقبت ویژه نوزادان

 ۴۶۱۳ نعیمه سیدفاطمی سارا جانمحمدی سحر راهیمی

635.  1۹64¶ 
بررسی نیازهای مراقبین خانوادگی یبیماران 

دچار سکته مغزی: یک مطالعه طولی در 

 ۴۶۱۳مراکز درمانی شهر ارومیه در سال 

 ۴۶۱۳ رحیم بقایی منصوره اشقلی فراهانی شیوا بهلولی

636.  1۹61¶ 
بررسی تاثیر حمایت آموزشی بر اضطراب و 

مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران تحت بار 

 جراحی بای پس عروق کرونر

 ۴۶۱۳ نعیمه سیدفاطمی طاهره نجفی قزلجه  هلن دلیری راد

637.  1۹62¶ 
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران 

شاغل در واحد مراقبتهای ویژه نوزادان در 

مورد اصول ایمنی دارو در مراکز آموزشی و 

 ۴۶۱۳   لیلی بریم نژاد مهتاب محبوبی



 سال مشاور راهنما دانشجو عنوان مدرک ردیف

دانشگاه علوم پزشکی ایران درمانی وابسته به 

 ۴۶۱۱در سال 

63۸.  1۹63¶ 
تاثیر برنامه آموزشی بر انگ درونی شده ی 

 مددجویان با اختالل دوقطبی

مرجان ¶نعیمه سیدفاطمی

 مردانی حموله
 ۴۶۱۳ نازنین اسماعیلی زینت کشاورز پیر

63۴.  1۹6۹¶ 

دارای مقایسه کیفیت زندگی در افراد 

کلستومی استفاده کننده از دو روش مراقبتی 

شستشوی کلستومی و سیستم کیسه ای در 

مراکز آموزش مراقبت از استومی شهر تهران 

 ،۴۶۱۳ 

 ۴۶۱۳ فاطمه محدث اردبیلی فاطمه حقدوست اسکویی مرضیه شمسی

6۹4.  1۹67¶ 
بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمدیریتی به 

نوجوانان روش بحث گروهی بر عزت نفس 

 تحت همودیالیز

 بی بی عزیزه دهقان
نعیمه ¶مهناز شوقی

 سیدفاطمی
  ۴۶۱۳ 

6۹1.  1۹6۸¶ 
بررسی تاثیر اولترافیلتراسیون به روش 

ZBUF  بر روی پیامدهای بلینی بیماران

 تحت بای پس عروق کرونر

 ربابه خلیلی

طاهره نجفی 

علیرضا علیزاده ¶قزلجه

 قویدل
  ۴۶۱۳ 

6۹2.  1۹6۴¶ 
آموزش همتا و روش سخنرانی مقایسه تاثیر 

بر خودکارآمدی و خود مراقبتی مددجویان 

 مبتال به نارسایی مزمن قلبی

 الهام رحیمیان
دریادخت مسرور 

 رودسری
  ۴۶۱۳ 

6۹3.  1۹71¶ 

مقایسه کیفیت زندگی و تطابق مذهبی 

مادران با و بدون سابقه ناباروری دارای نوزاد 

بستری در بخش های مراقبت ویژه 

های منتخب شهر تهران در سال بیمارستان 

۴۶۱۳ 

 معصومه حجی آبادی 
سارا جانمحمدیصدیقه 

 خنجری
  ۴۶۱۳ 
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6۹۹.  1۹72¶ 

های مراقبت ویژه ارزشیابی آمادگی بخش

های دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان

برای اجرای مراقبت خانواده محور در سال 

۴۶۱۳ 

 ۴۶۱۳ سید حبیب اهلل کواری حمید پیروی پیام عباسی

6۹5.  1۹73¶ 

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

 ۴۶۱۳ مرحمت فراهانی نیا عزت جعفر جالل یونس کر

6۹6.  1۹7۹¶ 

بحث گروهی بر  بررسی تاثیر آموزش به روش

خودکارآمدی عمومی زنان مبتال به کمکاری 

تیروئید مراجعه کننده به انستیتو غدد 

 ۴۶۱۳دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

 رحیمه رزاقی
مرحمت ¶صغری نیکپور

 فراهانی نیا
  ۴۶۱۳ 

6۹7.  1۹76¶ 
بررسی تاثیر اجرای برنامه ورزش کششی بر 

کیفیت زندگی و عزت نفس مبتالیان به 

 ضایعات نخاعی

 ۴۶۱۳ نعیمه سید فاطمی فریبا نصیری زیبا محسن خوش محمدی

6۹۸.  1۹77¶ 
بررسی تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی بر 

کیفیت زندگی و استرس بیماران دارای 

 استومی گوارشی

 ۴۶۱۳   فریبا نصیری زیبا مجتبی زیبدی

6۹۴.  1۹7۸¶ 

بررسی ارتباط فعالیتهای اساسی و ابزاری 

با خطر ایجاد زخم فشاری در  زندگی روزانه

مراجعین به مراکز آموزشی درمانی وابسته به 

 ۴۶۱۳دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 

 ۴۶۱۳ تهمینه صالحی فروغ رفیعی سحر محمدی
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654.  1۹۸4¶ 
مقایسه روش های چهره به چهره )فردی(، 

گروهی و با حضور خانواده بر اضطراب و درد 

 عروق کرونربیماران تحت عمل جراحی پیوند 

 رویا محمدی
رسول ¶نورالدین محمدی

 آذرفرین
  ۴۶۱۳ 

651.  1۹۸1¶ 
بررسی تاثیر اصول آموزش ایمنی دارویی 

سالمندان بر دانش، نگرش و عملکرد 

 پرستاران

 ۴۶۱۳   عزت جعفر جالل میترا بوذری

652.  1۹۸3¶ 

بررسی عوامل مرتبط با شدت واریس اندام 

 تحتانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای

آموزشی تحت تابع دانشگاه علوم پزشکی 

 ۴۶۱۳خراسان شمالی سال 

 مهری بزرگ نژاد سمانه نودهی
فریبا ¶حمید پیروی

 نصیری زیبا
۴۶۱۳ 

653.  1۹۸۹¶ 

بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از 

سالمند مبتال به دلیریوم و عوامل مرتبط با 

آن در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم 

 ۴۶۱۳سال پزشکی ایران 

 ۴۶۱۳   عزت جعفرجالل آرزو قلی زاده

65۹.  1۹۸5¶ 
تاثیر بازتوانی جامع قلبی بر سبک زندگی 

ارتقاء دهنده سالمت افراد دارای 

 دفیبریالتورهای  قلبی کاشتنی

 ۴۶۱۳ محمد حسین نیکو عزت جعفرجالل مهناز سیاهی

655.  1۹۸6¶ 
بررسی ارتباط سالمت اجتماعی با خودکار 

سالمندان ساکن شهر جیرفت آمدی عمومی 

 ۴۶۱۳در سال 

 ۴۶۱۳   زهرا کاشانی نیا اسماعیل برخوری مهنی

656.  1۹۸7¶ 
تاثیر آموزش به روش ایفای نقش بر 

پیامدهای یادگیری دانشجویان پرستاری بر 

 اساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک

 ۴۶۱۳   منصوره اشقلی فراهانی الناز مسرت اقدم ارجستان



 سال مشاور راهنما دانشجو عنوان مدرک ردیف

657.  1۹۴4¶ 
تاثیر آموزش به روش برگشتی بر بررسی 

خودکارآمدی و سبک زندگی ارتقاء دهنده 

 سالمت در افراد دارای دیابت نوع دو

 ۴۶۱۳ عزت جعفر جالل مرحمت فراهانی نیا رسول راز نهان

65۸.  1۹۴1¶ 
 GB34با LI4مقایسه تاثیر طب فشاری نقاط 

بر شدت درد افراد تحت عمل جراحی 

 ارتوپدی ساق پا

 آلیس خاچیان بهنام مظفری
ژاله محمد علیها، کیارش 

 ساعتچی؛ نادر ساالری
۴۶۱۳ 

65۴.  1۹۴2¶ 

بررسی درک پرستاران مراقبت ویژه از عوامل 

موثر بر مشارکت فعال خانواده در برنامه ی 

مراقبتی در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه 

 ۴۶۱۳علوم پزشکی ایران سال 

 ۴۶۱۳ --- نورالدین محمدی دنیا علیزاده

664.  1۹۴3¶ 
بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر دانش 

مادران و کنترل متابولیکی کودکان پیش 

 دبستانی دارای دیابت نوع یک 

 ۴۶۱۳ --- سرور پرویزی مریم منصوری

661.  1۹۴۹¶ 
مقایسه تاثیر آموزش با رویکرد خانواده محور 

و مددجو محور بر کیفیت زندگی افراد دارای 

 استومی گوارشی

 ۴۶۱۳ --- فریبا نصیری زیبا شادیه کنعانی

662.  1۹۴6¶ 
بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی به والدین بر 

سطح عالیم استرس پس از سانحه در 

 کودکان

 ۴۶۱۳ نعیمه سیدفاطمی سرور پرویزی زکیه امیدوار اشکلک

663.  1۹۴7¶ 
بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی مادر 

ونوزاد بر استرس مادران نوزاد نارس بستری 

 در بخش مراقبت ویژه نوزادان

 سارا جانمحمدی مریم برزگر
نعیمه سیدفاطمی؛عباس  

 مهران
۴۶۱۳ 
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66۹.  1۹۴۸¶ 
بررسی نوع و مشخصات خطاهای پرستاری 

منجر به اقامه دعوی در پرستاران شاغل در 

 (۴۶۱۴-۴۶۱۳سال اخیر ) ۳ایران طی 

 ۴۶۱۳ مسعود قادی پاشا تهمینه صالحی مسعود عبداللهی

665.  1۹۴۴¶ 

بررسی تاثیر آموزش خودتنظیمی رفتار  بر 

تغییرات وزن افراد تحت درمان با همودیالیز 

تحقیقاتی شهید هاشمی  –در مرکز آموزشی 

 ۴۶۱۳نژاد 

 ۴۶۱۳ بدرالملوک ثقفی ژاله محمد علیها زینب افشار

666.  1544¶ 
بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بردرد افراد 

 مبتال به فتق دیسک بین مهره ای کمر
 ۴۶۱۳   مهناز سیدالشهدایی مریم نجفی

667.  1541¶ 
های سالمت قبل و ¬مقایسه روند شاخص

پزشک خانواده در مناطق بعد از اجرای برنامه 

 روستایی استان کردستان

 محمد فاتحی
مهناز سیدالشهدایی، 

 مرحمت فراهانی نیا
--- ۴۶۱۳ 

66۸.  1542¶ 

بررسی دانش، نگرش  و عملکرد پرستاران  

شاغل در بخش مراقبت های ویژه مراکز 

به دانشگاه علوم آموزشی ـ درمانی وابسته 

پزشکی ایران در زمینه استاندارد های 

 ۴۶۱۳پیشگیری از زخم فشاری،

 ۴۶۱۳ --- طاهره نجفی قزلجه شاهرخ خجسته فر

66۴.  1543¶ 
بررسی تأثیر آموزش با استفاده از شبکه 

اجتماعی مجازی بر دانش و نگرش پرستاران 

 اورژانس در خصوص آمادگی برای بالیا

 ۴۶۱۳ طاهره نجفی قزلجه ژاله محمد علیها ناصر جوادی

674.  154۹¶ 
مقایسه تاثیر دهانشویه با آب خالص و 

شیرین بیان بر خشکی دهان افراد تحت 

 درمان با همودیالیز

 ۴۶۱۳ روشنک قدس ژاله محمد علیها مرضیه فسدقچی
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671.  1546¶ 

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

 ۴۶۱۳ --- صدیقه خنجری فتحی زیبا

672.  1547¶ 
بررسی تاثیرآموزش مبتنی برنیاز سنجی بر 

عوارض بعد از عمل در افراد با تعویض مفصل 

 زانو

 سعیده شاکری
دریادخت مسرور 

 رودسری
 ۴۶۱۳ لیالجانانی

673.  154۸¶ 
بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر کیفیت 

زندگی و عزت نفس نوجوانان مبتال به 

 ضایعات نخاعی

 ۴۶۱۳   صدیقه خنجری زهرا تاجیک

67۹.  154۴¶ 
بررسی تأثیر آموزش خودمراقبتی بر 

 آوری افراد مبتال به نارسایی قلبیتاب
 سیدالشهدایی مهناز فاطمه بابائیان کشتلی

مهرداد ساروی، نعیمه 

 سیدفاطمی
۴۶۱۳ 

675.  1512¶ 

بررسی راهبردهای مقابله ای و ارتباط آن با 

امیدواری در افراد تحت همودیالیز مراکز 

آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم 

 ۴۶۱۱پزشکی استان سمنان در سال 

 ۴۶۱۳ محسن سلیمانی مهرنوش اینانلو مرضیه ناظریه

676.  1513¶ 

بررسی دانش و عملکرد افراد تحت تعویض 

کامل مفصل زانو مراجعه کننده به 

های منتخب دانشگاه علوم ¬بیمارستان

 ۴۶۱۳پزشکی ایران سال

 ۴۶۱۳ منصوره اشقلی فراهانی تهمینه صالحی خدیجه لشگری زاد

677.  151۹¶ 
مقایسه تاثیر منفرد و توام صدای طبیعت و 

ماساژ بازتابی کف پا بر سطح هوشیاری و 
 ۴۶۱۳   طاهره نجفی قزلجه الهه باهنر
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شاخص های فیزیولوژیک بیماران دچار 

 کمای تروماتیک

67۸.  1515¶ 
بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر 

مبتال به کیفیت زندگی دختران مادران 

 سرطان سینه

 ۴۶۱۳ میترا حکیم شوشتری صدیقه خنجری مینا میانجی

67۴.  1516¶ 
بررسی ارتباط سالمت اجتماعی و کیفیت 

زندگی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم 

 ۴۶۱۳پزشکی ایران در سال 

 ۴۶۱۳ زهرا احمدی؛ حمید حقانی مرحمت فراهانی نیا پروین احیایی

6۸4.  151۸¶ 
مقایسه تاثیر استنشاق رایحه گل رز و روش 

آرام سازی بنسون بر اضطراب درد بیماران 

 مبتال به سوختگی

 ۴۶۱۳ --- طاهره نجفی قزلجه لیال دانش پژوه

6۸1.  151۴¶ 
مقایسه تاثیر رایحه درمانی استنشاقی و 

موضعی بر خستگی ناشی از پرتودرمانی در 

 بیماران مبتال به سرطان

 ۴۶۱۳ فرشاد امینی بهبهانی آلیس خاچیان مژگان مرادی

6۸2.  1524¶ 

معنوی با کیفیت بررسی ارتباط سالمت 

خواب در بزرگساالن مبتال به نارسایی قلبی 

در مراکز منتخب آموزشی درمانی وابسته به 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 فاطمه محدث اردبیلی فاطمه معروف خانی
نعیمه سیدفاطمی، لیال 

 جانانی
۴۶۱۳ 

6۸3.  1523¶ 
بررسی تأثیر آموزش بازتوانی بر پیامدهای 

 جراحی در افراد با  تعویض مفصل زانو
 ۴۶۱۳ --- منصوره اشقلی فراهانی شیدا اتابکی

6۸۹.  1526¶ 

با  "استرس درک شده"بررسی ارتباط 

در سالمندان مبتال به  "استقالل عملکردی"

اختیاری ادراری، مراجعه کننده به مرکز  بی

 ۴۶۱۳آموزشی درمانی هاشمی نژاد،

 ۴۶۱۳ --- فریده باستانی حسین محمدی
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6۸5.  1527¶ 
تاثیر آموزش مدیریت زمان بر بارذهنی کار 

پرستاران شاغل دربخشهای داخلی و 

 جراحی  

 بابک رضایی پونکی
دریادخت مسرور 

 رودسری
--- ۴۶۱۳ 

6۸6.  1534¶ 
بررسی تاثیر آموزش معنویت بر هوش معنوی 

 و حساسیت اخالقیت دانشجویان پرستاری
 ۴۶۱۳ مرجان مردانی مرحمت فراهانی نیا فاطمه اکرامی فر

6۸7.  1532¶ 

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر نرم افزار 

و  ۱گوشی هوشمند بر درک خطر دیابت نوع

خودکارآمدی در زنان  مبتال به دیابت 

 بارداری 

 ۴۶۱۳ --- منصوره اشقلی فراهانی مریم قادری

6۸۸.  153۹¶ 
موسیقی ترجیحی بر شدت درد بررسی تاثیر 

و پارامترهای فیزیولوژیک بیماران بعد از 

 جراحی بای پس عروق کرونر

 ۴۶۱۳ منصوره اشقلی فراهانی مهناز سیدالشهدایی زهرا عسگری

6۸۴.  1536¶ 

بررسی تاثیر به کارگیری گوش پوش و چشم 

گیری وریدی نوزاد ¬بند بر درد هنگام خون

ویژه نارس بستری دربخش مراقبتهای 

 نوزادان

 ۴۶۱۳ محبوبه رسولی مهناز شوقی اکرم حبیبی ارشادی

6۴4.  1537¶ 

بررسی نگرش نسبت به ازدواج مجدد و 

عوامل مرتبط با آن در سالمندان مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان 

 رامسر

 مهوش چراغیان
نیکپور،  مرحمت صغری 

 فراهانی نیا
  ۴۶۱۳ 

6۴1.  153۸¶ 

بررسی تاثیر رایحه درمانی ماساژی با روغن 

ترکیبی معطر اسطوخودوی و بابونه بر 

اضطراب و کیفیت خواب بیماران مبتال به 

 سوختگی

 ۴۶۱۳ علی قبادی فروغ رفیعی فرزانه عامری
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6۴2.  153۴¶ 

بررسی ارتباط آگاهی از عوامل خطر 

های عروق کرونر قلب با سبک زندگی بیماری

ارتقا دهنده ی سالمت در بزرگساالن شهر 

 . ۴۶۱۳تبریز در سال 

 ۴۶۱۳ زهرا احمدی مرحمت فراهانی نیا سکینه تارویردی نسب

6۴3.  15۹4¶ 

با یخ و  LI4مقایسه تاثیر ماساژ نقطه فشاری 

استعمال روغن منتول برشدت درد ناشی از 

ورود سوزن در فیستول شریانی وریدی افراد 

 تحت همودیالیز

 فروغ رفیعی محمود بهمنی
فریبا نصیری زیبا،بهاره 

 حاجی سلیمی
۴۶۱۳ 

6۴۹.  15۹1¶ 
بررسی ارتباط اضطراب با سوء رفتار توسط 

 اعضای خانواده در سالمندان
 ۴۶۱۳   زهرا کاشانی نیا فاطمه شعبانپور

6۴5.  15۹2¶ 
بررسی تاثیر آموزش به روش جیگساو بر 

دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری در 

 زمینه اکسیژن درمانی

 ۴۶۱۳ --- آلیس خاچیان مجید مجیدی مهر

6۴6.  15۹3¶ 
بررسی تاثیر اجرای تمرینات تنفسی یوگا بر 

 کنترل وکیفیت زندگی کودکان دارای آسم
 ۴۶۱۳ --- فهیمه ثابتی سمیه نصراله پور

6۴7.  15۹۹¶ 

بررسی ارتباط درک از بیماری با رفتارهای 

خودمراقبتی و کیفیت زندگی افراد با نارسایی 

قلبی بستری در مراکز منتخب دانشگاه علوم 

 ۴۶۱۳پزشکی ایران، سال 

 ۴۶۱۳ --- طاهه نجفی قزلجه مریم عیدی

6۴۸.  15۹5¶ 

بررسی تاثیر مراقبت تسکینی )ناماسته( بر 

روانشناختی در  -درد و عالئم عصبی

سالمندان دارای آلزایمر مقیم سرای 

 سالمندان

 ۴۶۱۳ نعیمه سید فاطمی فاطمه حقدوست اسکویی زهرا امراهلل مجدآبادی
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6۴۴.  15۹6¶ 

سالمت با عملکرد عضو بررسی ارتباط سواد 

خانواده بیماران در مواجهه با سکته قلبی در 

مراجعین به مراکز اموزشی درمانی وابسته به 

 ۴۶۱۳علوم پزشکی ایران

 مرحمت فراهانی نیا فاطمه آریانی
حمید پیروی محبوبه 

 رسولی
۴۶۱۳ 

744.  15۹7¶ 
آموزش مبتنی بر شبیه سازی بر بررسی تاثیر 

دانش و عملکرد احیاء قلبی ریوی پایه 

 بزرگساالن در دانشجویان پرستاری

 ۴۶۱۳ --- طاهره نجفی قزلجه طاهره حبیب لی

741.  15۹۸¶ 

بررسی ارتباط سبک زندگی ارتقاءدهنده 

ه در افراد مبتال بسالمت با رفتارخود مراقبتی 

نارسایی قلب مراجعه کننده به درمانگاه های 

قلب مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

 ۴۶۱۳ایران سال 

 ۴۶۱۳ مهری بزرگ نژاد مرحمت فراهانی نیا سوسن سعادتی

742.  15۹۴¶ 
دهنده بررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء 

سالمت بر خود مراقبتی در مبتالیان به 

 پرفشاری خون

 ۴۶۱۳ مرحمت فراهانی نیا زهرا احمدی لیال بهمنی

743.  1554¶ 

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نرم افزار 

گوشی هوشمند بر مهارت بالینی مواجهه با 

دانشجویان کارشناسی افراد دچار تروما در 

 پرستاری

 ۴۶۱۳ --- طاهره نجفی قزلجه فاطمه تازیکی باالجلینی

74۹.  1551¶ 
بررسی همبستگی دمای ثبت شده زیر بغل و 

پوست نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه 

 نوزادان

 ۴۶۱۳ محبوبه رسولی مهناز شوقی اشرف رحیمی
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745.  1552¶ 
بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم بر 

پرخاشگری نوجوانان مراکز نگهداری تحت 

 پوشش سازمان بهزیستی در شهر رشت

 ۴۶۱۳ --- نعیمه سیدفاطمی طبه قلی زاده

746.  1553¶ 

بررسی ارتباط هوش اخالقی و شایستگی 

پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی 

دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران سال 

۴۶۱۳ 

 ۴۶۱۳ --- عزت جعفر جالل مهین قالوند

747.  1555¶ 

مقایسه تأثیر آموزش مدیریت درد به دو 

و مجازی بر دانش، نگرش و روش کارگاه 

خود کارآمدی پرستاران کودکان در ارتباط با 

 مدیریت

 ۴۶۱۳ عباس عبادی سرور پرویزی محبوبه علی اکبری

74۸.  1556¶ 

بررسی رضایت والدین کودکان بستری 

وعوامل مرتبط با آن در بخش های مراقبت 

کودکان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه ویژه 

 ۴۶۱۳علوم پزشکی ایران سال 

 ۴۶۱۳ محبوبه رسولی فهیمه ثابتی شفق توفیق

74۴.  1557¶ 

بررسی عوامل مرتبط با انتخاب محل 

ترجیحی مرگ در افراد مبتال به سرطان، 

با سابقه ، ۱۱-۱۳های فوت شده طی سال

بستری در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر 

 تهران

 رها تباح فر
سیده فاطمه حقدوست 

 اسکویی
 ۴۶۱۳ حمید رضا برادران

714.  155۴¶ 
وی،  آی بررسی وضعیت افشای ابتال به اچ

عوامل مرتبط و پیامدهای افشا در مراجعین 

 ۱۳یاران مثبت شهر تهران سال به باشگاه 

 زهرا پاشائی
سیده فاطمه حقدوست 

 اسکویی
 ۴۶۱۳ مازیار مرادی الکه
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711.  1564¶ 
بررسی تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی به 

مادران سرپرست خانواده بر خودکارآمدی 

 ساله ۴۱-۴۱پسران 

 ۴۶۱۳ --- سارا جانمحمدی عزیزی نژادملیحه 

712.  1561¶ 
بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی 

ارتقاءدهنده سالمت براعتیاد به اینترنت در 

 دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن

 ۴۶۱۳ محبوبه رسولی فهیمه ثابتی ثریا زندی

713.  1563¶ 

کاردکس فرایند بررسی آمادگی بکارگیری 

پرستاری مبتنی بر مدل آدکار در بیمارستان 

های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در 

 ۱۳سال 

 ۴۶۱۳ - آلیس خاچیان صونا الیاسی

71۹.  156۹¶ 

بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در 

بیماران مراجعه کننده رابطه با  مدیریت درد 

 -به بخش های اورژانس مراکز آموزشی

درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 ۴۶۱۳بهداشتی درمانی ایران سال 

 ۴۶۱۳ طاهره نجفی قزلجه ژاله محمد علیها شیرین نصراهلل نژاد طسوج

715.  1567¶ 

بررسی ارتباط دیسترس اخالقی با مشخصات 

جمعیت شناختی پرستاران شاغل در بخش 

درمانی  –های مراقبت ویژه، مراکزآموزشی 

 ۴۶۱۳منتخب شهر تهران سال 

 نورالدین محمدی فائزه فکور
صدیقه  خنجری ؛ 

 حمیدحقانی
۴۶۱۳ 

716.  1574¶ 

بررسی ارتباط شیفت کاری پرستاران با زمان 

تراشه پس از جراحی قلب خارج سازی لوله 

در بخشهای مراقبت ویژه مرکز آموزشی 

تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید 

 رجایی

 نورالدین محمدی الهام شاهسواری
رسول آذرفرین؛ هومن 

 بخشنده
۴۶۱۳ 
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717.  1571¶ 

بررسی نگرش پرستاران نسبت به فرهنگ 

ایمنی وکار گروهی در بخش های مراقبت 

مراکزآموزشی درمانی دانشگاه ویژه نوزادان 

 ۴۶۱۳علوم پزشکی ایران

 ۴۶۱۳ مهناز شوقی؛ حمید حقانی عزت جعفرجالل ریحانه ریحانی

71۸.  1572¶ 
بررسی ارتباط سواد سالمت با نگرش و 

عملکرد نسبت به غربالگری سرطان پروستات 

 ۴۶۱۳ساکن غرب تهران، سال  در مردان

 مرحمت فراهانی نیا بهروز عباسی
سیده بتول حسن پور؛ 

 حمید حقانی
۴۶۱۳ 

71۴.  157۹¶ 
بررسی اعتیاد به اینترنت و سطح تنهایی در 

سالمندان ساکن منطقه ی غرب تهران ، سال 

۴۶۱۳ 

 فائزه شورونی
صغری نیکپور، مرحمت 

 فراهانی نیا
 ۴۶۱۳ حمید حقانی

724.  1575¶ 
بررسی تاثیر تمرینات ورزشی کششی بر 

کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل 

 اسکلروزیس

 فریبا نصیری زیبا عالیه عسگری زاده
نورالدین محمدی؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۳ 

721.  1577¶ 

بررسی استرس ثانویه ناشی از آسیب و تاب 

آوری در پرستاران شاغل در بخش های 

روانپزشکی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه 

 ۴۶۱۳های علوم پزشکی شهر تهران سال 

 عزت جعفرجالل فهیمه عزیزمحمدی
نعیمه سیدفاطمی؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۳ 

722.  157۸¶ 

استرس، "و  "ترس از سقوط"بررسی 

در سالمندان بعد از  "افسردگی، اضطراب

جراحی ارتوپدی ناشی از افتادن در مراکز 

آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم 

 ۴۶۱۳پزشکی ایران، سال

 ۴۶۱۳ حمید حقانی فریده باستانی سعیده حاجتی

723.  157۴¶ 
تاثیر آموزش بهداشت بلوغ به مادران و 

دختران بر خودکارآمدی عمومی دانش 
 سیمین خطیر پاشا

صغری نیکپور،مرحمت 

 فراهانی نیا
 ۴۶۱۳ حمید حقانی
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ساله مدارس دولتی  ۴۱تا  ۴۶آموزان دختر 

 قائمشهر

72۹.  15۸4¶ 
بررسی تاثیر لمس مالیم انسانی بر درد ناشی 

از ساکشن در  نوزادان نارس بستری در 

 بخش مراقبت های ویژه نوزادان

 سرور پرویزی مریم فتح اله زاده
علی نژاد، ماندانا  منا

 کشاکی؛ حمید حقانی
۴۶۱۳ 

725.  15۸1¶ 

بررسی تأثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر وزن 

نوزادان و خودکارآمدی درک شده مادران با 

شده در بخش ¬نوزاد کم وزن بستری

 های ویژه نوزادانمراقبت

 بریم نژاد لیلی سیده سمیه موسوی
شهناز رستمی؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۳ 

726.  15۸2¶ 
بررسی استقالل عملکردی و ارتباط آن با 

رضایت از زندگی در سالمندان مراجعه کننده 

  ۴۶۱۳به مرکز بهداشت غرب تهران در سال 

 ۴۶۱۳ حمید حقانی باستانیفریده  مهتاب جمالی مقدم

727.  15۸3¶ 
بررسی سرمایه اجتماعی سالمندان مراجعه 

کننده به سراهای محله شهر تهران در سال 

۴۶۱۳ 

 عزت جعفر جالل زینب دهقان
؛ حمید  مهرنوش اینانلو

 حقانی
۴۶۱۱ 

72۸.  15۸۹¶ 

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با سالمت 

عمومی پرستاران شاغل در بخش های 

روانپزشکی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه 

 ۴۶۱۳های علوم پزشکی شهر تهران سال 

 ۴۶۱۳ حمید حقانی عزت جعفر جالل لیال اسماعیل پور

72۴.  15۸5¶ 

بررسی تاثیر آموزش معیارهای جامع ساکشن 

مصنوعی بر دفعات ساکشن در  راه هوایی

بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در 

 بخش های مراقبت ویژه

 نورالدین محمدی مریم خلیلی
ضیا توتونچی؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۳ 
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734.  15۸6¶ 
بررسی ارتباط نوسانات سدیم با پیامدهای 

بالینی در کودکان تحت عمل جراحی قلب 

 تحت بای پس قلبی ریوی

 محسن ضیایی فرد خونیقیمعصومه ولی پور 
رسول آذر فرین؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۳ 

731.  15۸7¶ 

اصالعات، "اعتبار یابی سازه های مدل 

در افراد مبتال به  "انگیزش ومهارتهای رفتاری

مراجعه کننده به کلینک های  ۱دیابت نوع 

 ۴۶۱۳منتخب دیابت شهر تهران سال 

 ۴۶۱۱ حمید حقانی مرحمت فراهانی نیا فرخ صالحی گنج قبادی

732.  15۸۸¶ 

بررسی وضعیت سواد سالمت و سالمندی 

موفق در بعد رضایت از زندگی و درک از 

سالمندی در سالمندان مراجعه کننده به 

 ۴۶۱۳مرکز بهداشت غرب تهران درسال 

 ۴۶۱۳ حمید حقانی فریده باستانی فرشته ابوالحسنی

733.  15۸۴¶ 

بررسی ارتباط تیپ های شبانه روزی به 

پرستاران شیفت در گردش سالمت عمومی 

بخش مراقبتهای ویژه شاغل در بیمارستانهای 

 علوم پزشکی گلستان

 ۴۶۱۳ مهناز سیدالشهدایی ژاله محمد علیها زنیب شیخ

73۹.  15۴1¶ 
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت 

خستگی و درد کودکان مبتال به لوسمی 

 تحت شیمی درمانی

 ۴۶۱۱ رسولیمحبوبه  مهناز شوقی اسما، اسدیان

735.  15۴2¶ 
تعیین مقایسه ای تاثیر آموزش خود مراقبتی 

به روش باز خورد محور و کتابچه آموزشی بر 

 خود کار آمدی افراد مبتال به تاالسمی

 آیسان شربتی
دریا دخت مسرور 

 رودسری
 ۴۶۱۳ لیال جانانی

736.  15۴3¶ 
بررسی تاثیر استفاده از برنامه کاربردی 

و  تبعیت داروییمبتنی بر گوشی هوشمند بر 

 کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلبی

محبوبه داوودی کنگ 

 سفلی
 ۴۶۱۳ فروه وکیلیان؛ حمید حقانی طاهره نجفی قزلچه
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737.  15۴۹¶ 
مقایسه تأثیر موسیقی بی کالم و ورزش 

 پیالتس بر خستگی پرستاران
 آمنه جهانبانی اردکانی

دریادخت مسرور 

 رودسری
 ۴۶۱۳ لیالجانانی

73۸.  15۴6¶ 
بررسی تاثیر آموزش مدیریت خشم بر 

پرخاشگری مددجویان بستری مبتال به 

 اختالالت دوقطبی

 مرجان مردانی مهراریا خوشنویسان
نعیمه سیدفاطمی؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۱ 

73۴.  15۴7¶ 

بررسی ارتباط هوش هیجانی با عزت نفس و 

خودکارآمدی در بیماران دارای استومی 

دانشگاه علوم گوارشی در بیمارستان های 

 ۴۶۱۳-۴۶۱۳پزشکی ایران سال 

 ۴۶۱۱ حمید حقانی فریبا نصیری زیبا مریم ساعتی

7۹4.  15۴۸¶ 
بررسی ارتباط انگ با خوددلسوزی در 

مبتالیان به اختالل دو قطبی بستری در 

   ۴۶۱۳مرکز روانپزشکی ایران سال 

 مرجان مردانی ملیحه رنجبر  
نعیمه سیدفاطمی؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۱ 

7۹1.  15۴۴¶ 
برسی تاثیر آموزش همتا بر اضطراب و درد 

 زمینه ای مبتالیان به سوختگی
 فاطمه محدث اردبیلی محمد رحیم خانی

طاهره نجفی قزلجه حمید 

 حقانی
۴۶۱۱ 

7۹2.  1644¶ 

بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل در 

بخش مراقبت ویژه نوزادان در مورد استفاده 

آن؛  از شیر اهدایی انسانی و فواید و مضرات

۴۶۱۳ 

 مهناز شوقی شیوا نظر شده  
لیلی بریم نژاد؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۳ 

7۹3.  1641¶ 
مقایسه تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس و 

روش آرام سازی عضالنی بنسون بر اضطراب 

 بیماران با سندرم کرونری حاد

 ۴۶۱۳ محبوبه رسولی طاهره نجفی قزلجه ثمانه صحرائی زرقی

7۹۹.  1642¶ 
بررسی ارتباط اضطراب عضوخانواده ی 

بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس 

با دیدگاه آنان در مورد مهارت های ارتباطی 

 ¶۴۶۱۱ حمید حقانی مهنازسیدالشهدایی مینا احمدی
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پرستاران اورژانس مرکزآموزشی درمانی 

 ۴۶۱۱دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 

7۹5.  164۹¶ 

ایمنی با گزارش بررسی ارتباط فرهنگ 

خطای دارویی پرستاران شاغل در بخش 

مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی منتخب 

دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران سال 

۴۶۱۳ 

 اکرم سالمت
ژاله محمدعلیها، مرجان 

 مردانی
 ۴۶۱۱ اسماعیل محمد نژاد

7۹6.  1647¶ 

بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و سازگاری 

کودکان مبتال به لوسمی در مذهبی درمادران 

بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 

۴۶۱۳ 

 ۴۶۱۳ حمید حقانی صدیقه خنجری مرجان دامغانی فر

7۹7.  164۸¶ 
بررسی تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی 

 زنان درخودآزمائی پستان
 مرحمت فراهانی نیا کاظمیه صادقی راد

فاطمه محدث اردبیلی، 

 حمیدحقانی
۴۶۱۳ 

7۹۸.  164۴¶ 

بررسی ارتباط تاب آوری با اضطراب بیماران 

سوختگی کاندید پیوند پوست بستری در 

مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی شهید 

مطهری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 ۴۶۱۱سال 

 ۴۶۱۱ حمید حقانی مهناز سید الشهدایی آیدا سراج

7۹۴.  1611¶ 

 و "کیفیت مراقبت های پرستاری"بررسی 

اه از دیدگ "اضطراب و افسردگی بیمارستانی"

سالمندان مبتال به نارسایی مزمن قلبی در 

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی، 

 ۴۶۱۳سال

 فریده باستانی اولدوز ولی پور
پویا فرخ نژاد افشار؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۱ 
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754.  1612¶ 

بررسی دانش، نگرش و عملکرد مراقبین 

سالمت درغربالگری سرطان کولورکتال 

براساس مدل اعتقاد بهداشتی، شهرستان 

 ۴۶۱۳همدان، 

 مرحمت فراهانی نیا الهام خاکبازان الوندیان
دریا دخت مسرور 

 رودسری، حمیدحقانی
۴۶۱۱ 

751.  1613¶ 

بررسی ارتباط سبک زندگی ارتقاء دهنده 

زندگی کاری پرستاران سالمت با کیفیت 

بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران 

۴۶۱۳ 

 مرحمت فراهانی نیا امین گرکز
محمد رضا زارعی؛ محبوبه 

 رسولی
۴۶۱۳ 

752.  1615¶ 

بررسی خشونت عرضی و تنش حاصل از آن 

در پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه 

درمانی شهر  -نوزادان بیمارستانهای آموزشی

 ۴۶۱۳تهران

 ۴۶۱۱ حمید حقانی مهناز شوقی    جواد فخرپور

753.  1616¶ 
بررسی تأثیر آشکارسازی هیجانی از طریق 

نوشتن بر استرس مادران کودکان مبتال به 

 اوتیسم

 مرجان مردانی مهسا عبادی
نعیمه سید فاطمی؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۱ 

75۹.  1617¶ 

ای مذهبی با بررسی ارتباط راهبردهای مقابله

زندگی ارتقاء دهنده سالمت در زوجین سبک 

نابارور مراجعه کننده به بیمارستان فوق 

 ۴۶۱۳تخصصی صارم در سال 

 مرحمت فراهانی نیا امین قیصری
بتول حسن پور ازغدی؛ 

 حمید حقانی
۴۶۱۱ 

755.  161۸¶ 
بررسی کیفیت خواب سالمندان مبتال به 

بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان 

 ۴۶۱۳کرمانشاه سال امام علی شهر 

 ۴۶۱۱ حمید حقانی فریبا نصیری زیبا محمدجواد ویسی میانکلی

756.  1624¶ 
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه مجازی 

بر دانش، نگرش و رفتار اجتناب از قرار 
 زهرا احمدی راضیه مزروعی گاه

نعیمه سید فاطمی؛ شیما 

 حقانی
۴۶۱۱ 
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گرفتن در معرض دود سیگار در مادران 

دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت های 

 ویژه نوزادان

757.  1621¶ 

بررسي تاثير آموزش همتا بر استرس، 

اضطراب و افسردگي مادران کودکان 

 مبتال به سرطان خون

 مهنازشوقی سپیده یوشی
مهرنوش اینانلو؛ محبوبه 

 رسولی
۴۶۱۱ 

75۸.  1622¶ 
ارزشیابی مهارت کارکنان عملیاتی اورژانس 

مواجهه با فرد دچار پیش بیمارستانی در 

 سازی¬تروما پس از اجرای آموزش شبیه

 مهری بزرگ نژاد پیمان نظری
طاهره نجفی قزلجه؛ شیما 

 حقانی
۴۶۱۱ 

75۴.  1623¶ 
بررسی اثربخشی روش های غیردارویی بر 

گیری در کودکان: -شدت درد ناشی از رگ

 مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 سرور پرویزی فاطمه باقرزاده

کیانی ، اسماعیل کیاندخت 

عزیزی فینی؛ عباس علی 

 کشتکار

۴۶۱۳ 

764.  162۹¶ 
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از کودکان مبتال 

به لوسمی بر اضطراب، افسردگی و تنش 

 مادران

 ۴۶۱۳ حمید حقانی سرور پرویزی فاطمه طحانی مزرعه نو

761.  1625¶ 
بررسی تاثیر استفاده از بالشتک هوا 

فشاری پس درپیشگیری از بروز زخم 

 سرکودکان تحت عمل جراحی قلب

 صدیقه خنجری آزیتا متین پور
شهریار انوری، محمد 

 مهدوی؛ حمید حقانی
۴۶۱۱ 

762.  1626¶ 
بررسی تاثیر آموزش خودمدیریتی بر 

 پیامدهای استئوآرتریت زانو در بزرگساالن
 آلیس خاچیان فاطمه امیری

مهناز سید الشهدایی ؛ 

 حمید حقانی
۴۶۱۱ 

763.  1627¶ 
بررسی ارتباط خطاهای دارویی با سالمت 

عمومی پرستاران مراقبت ویژه مراکزآموزشی 

 ۴۶۱۳درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم 

 مرجان مردانی منیره قنبری افر
حمید آسایش؛ شیما 

 حقانی
۴۶۱۱ 
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76۹.  1634¶ 

بررسی تاثیر صدای ضبط شده مادر بر درد و 

معیارهای فیزیولوژیک حین اخذ نمونه خون 

شریانی در کودکان بستری در بخش مراقبت 

 ویژه کودکان

 ۴۶۱۱ محبوبه رسولی مهناز شوقی مرضیه احمدی

765.  1631¶ 
بررسی تاثیر مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب 

سلیم بر اضطراب و بارمراقبتی مادران کودکان با 

 سرطان
 مهناز شوقی سمیه اسمعیلیان

مینو اسدزندی؛ محبوبه 

 رسولی
۴۶۱۱ 

766.  1632¶ 
بررسی تأثیر آموزش ترکیبی بر کیفیت 

 زندگی کودکان مبتال به سندروم نفروتیک
 ۴۶۱۳ حمید حقانی صدیقه خنجری صدیقه جهانیان

767.  1633¶ 
تاثیر آموزش خودمدیریتی بر استرس درک 

 شده بیماران سالمند بستری در بخش دیالیز
 ۴۶۱۳ حمید حقانی زهرا کاشانی نیا شعبان قاسمی

76۸.  163۹¶ 
آموزش مبتنی بر مشارکت همسران بر تاثیر 

حمایت اجتماعی و تبعیت از درمان در زنان 

 با دیابت بارداری

 ۴۶۱۱ حمید حقانی منصوره اشقلی فراهانی مریم عبداللهی یان

76۴.  1635¶ 

بررسی تاثیر یادگیری الکترونیک تعاملی بر ¶

دانش، شناسایی دلیریوم و فشار ناشی از 

دلیریوم در پرستاران مراقبت از بیمار دچار 

 مراقبت ویژه

 طاهره نجفی قزلجه فاطمه رهنمائی
صغری عمرانی؛ شیما 

 حقانی
۴۶۱۱   

774.  1636 

بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی در سوگ 

مزمن والدین نوزاد نارس بستر در بخش ویزه 

 نوزادان

 لیلی بریم نزاد حمید مرادی
نعیمه سید فاطمی؛ حمید 

 حقانی

۴۶۱۱ 

 

771.  1637 
بررسی تاثیر آموزش روشهای مثبت اندیشی 

در افسردگی در سالمندان مقیم خانه 

 سالمندان

 عزت جعفر جالل ضیاء الدین ماهری قوجق
مهرنوش اینانلو؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۳ 
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772.  163۸ 
بررسی ارتباط سواد سالمت با رفتارهای خود 

مدیریت مدجویان با پیوند کلیه عضو انجمن 

 حمایت از بیماران کلیوی

 ۴۶۱۱ ملیحه نصیری تهمینه صالحی آرمان میری

773.  163۴ 
بررسی بار مراقبتی و فرسودگی در زنان 

مراقب سالمند تحت همو دیالیز مرکز 

 آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 ۴۶۱۳ حمید حقانی فریده باستانی مهوش مباشرت 

77۹.  16۹4 
بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده 

مقابله ای والدین کودکان  محور و راهبردهای

 مبتال به سیستیک فیبروزیس

 فهیمه ثابتی سمیه کیانی
محمد رضا مدرسی؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۱ 

775.  16۹2 
بررسی تاثیرآموزش براساس مدل ارتقاء 

سالمت پندر بر سبک زندگی و خودکارآمدی 

 مددجویان با زخم پا دیابتی

 آلیس خاچیان پریا وکیلیان
فاطمه حقدوست اسکویی؛ 

 شیماحقانی
۴۶۱۱ 

776.  16۹6 
 گرایش بر  مراقبتی خود آموزش تاثیر

 شهر حاشیه نوجوان دختران پذیریخطر

 ایالم

 جانمحمدی سارا جعفریان زینب
 شیما نیا؛ کاشانی زهرا

 حقانی
۴۶۱۱ 

777.  16۹7 
 فرسودگی با شغلی استرس ارتباط بررسی

 پزشکی علوم دانشکده بهورزان در شغلی

 ۴۶۱۱ سال در ساوه

 قراچه مریم مالاحمدی غالمرضا
 شیما کریمی؛ محمود

 حقانی

۴۶۱۱ 

 

77۸.  16۹۸ 

 اب فرهنگی و اجتماعی سرمایه ارتباط بررسی

 سالمت دهنده ارتقاء زندگی سبک

 پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان

 ۴۶۱۱ سال در ایران

 حمیدحقانی ؛ نیا فراهانی مرحمت پور هاشمی السادات مریم
۴۶۱۱ 
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77۴.  16۹۴ 
 زندگی سبک بر آموزش تاثیر بررسی

 نارس نوزاد دارای مادران سالمت ارتقاءدهنده

 نوزادان ویژه مراقبت بخش در بستری

 احمدی زهرا لیتکوهی زهرا
 حمید سیدفاطمی؛ نعیمه

 حقانی
۴۶۱۱ 

7۸4.  1654 

مقایسه تاثیر آموزش به سه روش بازخورد 

محور، نقشه مفهومی و سخنرانی بر آگاهی و 

پرستاران در زمینه عملکرد 

 فرآیندهموویژیالنس

 مسرور دریادخت فیضی شاهو
 حمید مقصودلو؛ مهتاب

 حقانی
۴۶۱۱ 

7۸1.  1651 
 فرسودگی بر  آوری تاب آموزش تأثیر بررسی

 پرستاران روانشناختی توانمندی و شغلی

 ویژه  مراقبت های بخش

 مردانی مرجان هزاوه زینب
 شیما فاطمی؛ سید نعیمه

 حقانی
۴۶۱۱ 

7۸2.  1653 

 های گرایش با فرهنگی هوش ارتباط بررسی

 در شاغل پرستاران در مطلوب اجتماعی

 علوم دانشگاه منتخب درمانی آموزشی مراکز

 ۴۶۱۳ سال ایران پزشکی

 مردانی مرجان طالقانی نگاره
 حمید سیدفاطمی؛ نعیمه

 حقانی
۴۶۱۱ 

7۸3.  1655 
 تنظیم راهبردهای آموزش تاثیر بررسی

 تنظیم و شناختی روان بهزیستی بر هیجان

 نظامی پرستاری دانشجویان در هیجان

 ۴۶۱۱ حقانی شیما سیدفاطمی نعیمه خلجی مرضیه

7۸۹.  1657 

 با خودمراقبتی های رفتار ارتباط بررسی

 ناخوشی وضعیت و خانواده حمایت اضطراب،

 تدیاب دارای قلبی نارسایی به مبتال افراد در

 درمانی-آموزشی مرکز در بستری دو نوع

 ۴۶۱۳ سال اصفهان چمران شهید

 قزلجه نجفی طاهره قاسمی عطیه
 ؛ یراقی گرک محمد 

 رسولی محبوبه
۴۶۱۳ 

7۸5.  165۸ 
 ارانبیم دلیریوم تجربه از ناشی تنش بررسی

 مراکز ویژه مراقبت بخش پرستاران در
 ۴۶۱۱ آبادی حارث مهدی اینانلو مهرنوش دلفرح مهدی
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 خراسان استان منتخب درمانی -آموزشی

 ۴۶۱۳  سال رضوی و شمالی

7۸6.  1661 

 دانش بر ترخیص طرح اجرای تأثیر بررسی

 کودکان مادران زندگی کیفیت و مراقبتی

 عمل تحت قلب مادرزادی بیماری به مبتال

 جراحی

 ثابتی فهیمه صفرخانلو معصومه
 حمید زاده؛ عباس رضا

 حقانی
۴۶۱۱ 

7۸7.  1662 
 از تتبعی و زندگی کیفیت درمان، باور بررسی

 به مبتال کودکان والدین دیدگاه از درمان

 آسم مراکز به کننده مراجعه آسم

 تبار ربیع آزیتا
 شعله ، نژاد بریم لیلی

 بیگدلی
 ۴۶۱۱ حقانی حمید

7۸۸.  1663 
 رب سازی شبیه روش به آموزش تاثیر بررسی

 در پرستاری دانشجویان عملکرد و دانش

 دادن دارو زمینه

 ۴۶۱۱ حقانی حمید خاچیان آلیس پهلوان مینا

7۸۴.  166۹ 

 گیشایست با اخالقی حساسیت ارتباط بررسی

 در شاغل پرستاران معنوی مراقبت

 دانشگاه به وابسته آموزشی های بیمارستان

 ۴۶۱۱ سال البرز پزشکی علوم

 مردانی مرجان اسالمی آمنه
 فاطمی؛ سید نعیمه

 حمیدحقانی
۴۶۱۱ 

7۴4.  1665 
 حین درد شدت بر لرزش ایجاد تاثیر

 نوزادان در پا پاشنه خونگیری
 ۴۶۱۱ حقانی حمید ؛ شوقی مهناز دهقانی رضا علی

7۴1.  1667 
 بر مدیریتی خود آموزش تاثیر بررسی

 دکاندی سوختگی بیماران آسودگی و اضطراب

 پوست پیوند

 ۴۶۱۱ حقانی حمید رفیعی؛ فروغ الشهدایی سید مهناز نژاد شهریاری زهرا

7۴2.  1671 
 در امید با زندگی کیفیت ارتباط بررسی

 یقلب ایسکمیک بیماری به مبتال بیماران
 ۴۶۱۱ حقانی حمید ؛ زیبا نصیری فریبا  مهربانی فریده
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 و قلب بیمارستان قلب های بخش در بستری

 شهید عروق

7۴3.  1673 

 یزندگ کیفیت" و "خوابی بی شدت" بررسی

 مزمن انسدادی بیماری به مبتال "سالمندان

 رسول حضرت درمانی آموزشی مرکز در ریه

 سال ،(ص) اکرم

 ۴۶۱۱ حقانی حمید ؛ باستانی فریده تبار فرج فاطمه

7۴۹.  167۹ 

 به اقدام انگ با جویی یاری ارتباط بررسی

 مرکز در بستری مسمومین در خودکشی

 تهران، شهر حکیم، لقمان درمانی آموزشی

 ۱۳ سال

 ۴۶۱۱ حقانی ؛حمید زمانی نسیم اینانلو مهرنوش بصیری شقایق

7۴5.  1677 
 با وامید معنوی سالمت ارتباط بررسی

 کی: سرطان به مبتال افراد زندگی کیفیت

 مسیر تحلیل مطالعه

 ۴۶۱۱ نیا شریف حمید سید سیدفاطمی نعیمه نژاد محمدی مبین

7۴6.  167۸ 
 در دانشجویی دوران استرس بررسی

 پرستاری ارشد کارشناسی دانشجویان

 ۴۶۱۱ سال ، ایران پزشکی علوم دانشگاه

 نوری حمید
 مسرور دریادخت

 رودسری
 ۴۶۱۱ حقانی حمید ؛

7۴7.  16۸4 
 رد زندگی کیفیت و اجتماعی سالمت بررسی

 سال دهگالن و قروه هایشهرستان بهورزان

۴۶۱۱ 

 ۴۶۱۱ حقانی حمید احمدی، زهرا جانمحمدی سارا مالکی مرضیه

7۴۸.  16۸1 
 بر صدا کاهش مداخالت اجرای تاثیر بررسی

 بخش در بستری نارس نوزادان استرس سطح

 نوزادان ویژه های مراقبت

 نژاد بریم لیلی غالمی نسرین
 محبوبه ؛ جعفری رضا

 رسولی
۴۶۱۱ 

7۴۴.  16۸۹ 
 مراقبت از خانواده رضایتمندی بررسی

 ویژه مراقبت هایبخش در بستری بیماران
 احسانی مریم سبزعلیزاده سمانه

 شیما ؛ پیروی حمید

 حقانی
۴۶۱۱ 
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 دانشگاه منتخب درمانی و آموزشی مراکز

 ۴۶۱۱ سال ایران، پزشکی علوم

۸44.  16۸5 

 روش به مراقبتی خود آموزش اثر ارزشیابی

 خواب کیفیت و درد شدت بر محور بازخورد

 یانپا عنوان روماتوئید آرتریت به مبتال افراد

 :انگلیسی به نامه

 لطیفی ربابه سیده

 شاهاندشتی
 نیاکاشانی زهرا

 حمید خاچیان؛ آلیس

 حقانی
۴۶۱۱ 

۸41.  16۸6 

 سالمت با اخالقی تنش ارتباط بررسی

 ویژه مراقبت های بخش پرستاران عمومی

 علوم دانشگاه منتخب درمانی آموزشی مراکز

 ۴۶۱۱ ایران پزشکی

 ۴۶۱۱ رسولی محبوبه ؛ اینانلو مهرنوش علیپور فاطمه

۸42.  16۸7 
 اب شده ادراک سازمانی حمایت ارتباط بررسی

 رکزم عملیاتی کارکنان کاری زندگی کیفیت

 ۴۶۱۱ سال تهران اورژانس

 خیری فریدون نژاد یارمحمدی عرفان
 ؛ سیدالشهدایی مهناز

 حقانی حمید
۴۶۱۱ 

۸43.  16۸۸ 
 در اورژانس پرستاران شایستگی بررسی

 آموزشی مراکز در بیمار ایمنی زمینه

 ۱۶ ایران، پزشکی علوم دانشگاه درمانی_

 نجفی طاهره محمدبیگی طیبه
 شیما ؛ محمدعلیها ژاله

 حقانی
۴۶۱۱ 

۸4۹.  16۴4 
 و سالمت دهنده ارتقاء زندگی سبک بررسی

 استان سالمت مراقبین در زندگی کیفیت

 ۴۶۱۱ایالم

 جانمحمدی سارا نژاد دانش فرشته
 حمید ؛ باستانی فریده

 حقانی
۴۶۱۱ 

۸45.  16۴1 
 رغی با فعال فکر انحراف روش تاثیر مقایسه

 پانسمان اضطراب و درد شدت بر فعال

 کودکان سوختگی

 ۴۶۱۱ حقانی حمید شوقی مهناز اقطاعی زند ملیحه

۸46.  16۴3 
 از پرستاری های مراقبت کیفیت ارزیابی

 مراکز در همودیالیز تحت سالمندان دیدگاه
 ۴۶۱۱ حقانی شیما باستانی فریده نبیلی افسانه
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 علوم دانشگاه به وابسته درمانی_آموزشی

 ۴۶۱۳ سال در ایران پزشکی

۸47.  16۴۹ 
 با قانطبا بر ماساژ کارگیری به تاثیر بررسی

 نارس نوزاد دارای ماداران در مادری نقش
 ۴۶۱۱ رسولی محبوبه شوقی مهناز باقریان مریم

۸4۸.  16۴5 
 اهدیدگ از تسکینی مراقبتهای کیفیت بررسی

 مرکز در بستری سرطان به مبتال سالمندان

 ۴۶۱۱ سال فیروزگر درمانی و آموزشی
 حقانی حمید باستانی فریده فرزادنیا فرزانه

 

۴۶۱۱ 

۸4۴.  16۴۸ 
مصدومان  یبقا زانیعوامل مرتبط با م یبررس

 یهامارستانیاز ب صیتروما تا زمان ترخ

۴۶۱۳تا  ۴۶۱۶از سال  نیمنتخب استان قزو  

 ۴۶۱۱ محمد سرور؛ شیما حقانی  طاهره نجفی قزلجه  شایان چگینی 

۸14.  16۴۴ 

 یعوامل مرتبط با مراقبت پرستار یبررس

 ژهیانجام نشده در پرستاران بخش مراقبت و

دانشگاه علوم  یآموزش یها مارستانیب

رانیا یپزشک  

 ۴۶۱۱ حمید حقانی تهمینه صالحی فرشته ایران منش

۸11.  1741 

ا پرستاران ب یفرهنگ یستگیارتباط شا یبررس

 یآنها در مراکز آموزش یمراقبت یرفتارها

  رانیا یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یدرمان

۴۶۱۱سال   

 یفاطمه السادات خان

 جیسان
 انیخاچ سیآل

 دیحم ،یمحمدرضا زارع

 یحقان
۴۶۱۱ 

۸12.  1743 
 یبر گوش یمبتن هیآموزش تغذ ریتاث یبررس

و تن  ییایمیوشیب یهوشمند  بر شاخص ها

یلئوستومیا یافراد دارا یسنج  

 انیخاچ سیآل انیغزاله آخوند
،  یمحمد صادق فاضل

 یحقان دیصبور ؛حم ثیحد
۴۶۱۳ 

۸13.  174۹ 

 تیبا رضا یشناختروان هیارتباط سرما یبررس

پرستاران مراکز  یو تعهد سازمان یشغل

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یآموزش

۴۶۱۱در سال   

 عزت جعفرجالل ییبابا ضیمسعود ف
 ؛یدفاطمیس مهیدکتر نع

 یحقان مایش
۴۶۱۱ 
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۸1۹.  1747 
سالمت شبکه  نینگرش مراقب یبررس

بهداشت و درمان شهرستان قدس نسبت به 

آنان یریادگیو سبک  یکیآموزش الکترون  

 ۴۶۱۱ یابوالقاسم لهیجم یزیسرور پرو ها یسالومه احمدخان

۸15.  174۸ 

از  یرویبا پ یارتباط سالمت معنو یبررس

 یمبتال به پرفشار مارانیدر ب یدرمان میرژ

قلب  های¬درمانگاه به کننده¬خون مراجعه

سال  رانیا یوابسته به دانشگاه علوم پزشک

۴۶۱۱ 

 یمرجان مردان یریرضا ام
 ؛یفراهان یمنصوره اشقل

 یحقان مایش
۴۶۱۱ 

۸16.  1714 
 یشناخت تیجمع یها یژگیو یبرخ یبررس

شده در  یافراد بستر تیو نوع مسموم

۴۶۱۳در سال  میلقمان حک مارستانیب  

 ۴۶۱۱ یحقان دیحم ؛یعیفروغ رف بایز یرینص بایفر اسعد برزگر

۸17.  1711 

 کیانوتیس یهایماریب  یفراوان یبررس

با استفاده از پالس  یقلب یمادرزاد

در نوزادان به ظاهر سالم متولد  یمتریاکس

استان گلستان یها مارستانیشده در ب  

 ۴۶۱۱ یمحبوبه رسول نژاد میبر یلیل کر بهینص

۸1۸.  1712 

 تیبا حساس یارتباط سالمت معنو یبررس

زنان سالمند مراجعه کننده به  یاضطراب

سال  انیسالمت شهر آشت یها گاهیپا

۴۶۱۱-۴۶۱۱  

 یمرجان مردان یریمج مهیفه
؛  این یمرحمت فراهان

 یحقان دیحم
۴۶۱۱ 

۸1۴.  171۹ 

ارتقادهنده سالمت و  یسبک زندگ یبررس

در زنان مراجعه کننده  یروانشناخت یستیبهز

سالمت شهرستان اراک، سال  یگاههایبه پا

۴۶۱۱ 

 ۴۶۱۱ یحقان دیفاطمه گنجه، حم نانلویمهرنوش ا یفاطمه خان
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۸24.  1715 
 یبر الگو یمبتن هیاثر آموزش تغذ یابیارزش

و عملکرد  یبر آگاه یاعتقاد بهداشت

سالمت ریزنان سف ای¬هیتغذ  

 ۴۶۱۱ یحقان مایش یصالح نهیتهم یمعروف نبیز

۸21.  1717 
 یزندگ تیفیو ک یریپذ بیارتباط آس یبررس

منتخب  یهامارستانیدر ب یسالمندان بستر

۴۶۱۱در سال  رانیا یدانشگاه علوم پزشک  

 ۴۶۱۱ فرخ نژاد افشار ایپو ثابت ییفاطمه پاشا   یزدی انیجعفر یعل

۸22.  171۸ 

در  ییدارو یعوامل مرتبط با خطاها یبررس

 یمراکز آموزش یداخل یهاپرستاران بخش

در سال  رانیا یدانشگاه علوم پزشک یدرمان

۴۶۱۳ 

 ۴۶۱۱ یحقان دیحم یمسروررودسر ادختیدر زاده نیحس یعل

۸23.  171۴ 

و چند رسانه  یآموزش کارگاه ریتاث سهیمقا

بر دانش و عملکرد  پرستاران در رابطه با  یا

در بخش  یمراقبت پوست نوزادان بستر

ژهیمراقبت و  

 نژاد میبر یلیل شهناز ذوالقدرنسب
افسانه  ،یخالص نینسر

 یدهناد، محبوبه رسول
۴۶۱۱ 

۸2۹.  1724 
افزار سالمت نرم قیآموزش از طر ریتأث یبررس

 یزندگ تیفیهمراه بر حس انسجام و ک

نوزادان نارس یمادران دارا  

 یخنجر قهیصد یصادق الالساداتیل
 مایش ،یمحمدکاظم سبزه ا

 یحقان
۴۶۱۱ 

۸25.  1721 
مراقبت خانواده محور بر  ریتأث یبررس

مبتال به  یکودکان بستر نیاضطراب والد

از تب یتشنج ناش  

 ۴۶۱۱ یمحبوبه رسول نژاد میبر یلیل یلیجل مهیفه

۸26.  1722 
بر عادات خواب کودکان پس از  ینقاش ریتاث

صیترخ  
 نژاد میبر یلیل یعباس هیعط

آرمان  ،یمحبوبه رسول

 یمسعود
۴۶۱۱ 

۸27.  1723 
مثبت بر استرس  ییخودگو ریتاث یبررس

اورژانس یپرستاران دربخشها یشغل  
 یدفاطمیس مهینع کیخاچ ییایعل هیرق

 مایبزرگ نژاد؛ ش یمهر

 یحقان
۴۶۱۱ 
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۸2۸.  172۹ 

 "مرتبط با مراقبت  یزندگ تیفیک " یبررس

در زنان مراقبت کننده از  یو خودکارآمد

لگن مراجعه  یسالمندان مبتال به شکستگ

 ان،یائیحیشفا  مارستانیکننده به درمانگاه ب

۴۶۱۱سال   

 ۴۶۱۱ یحقان دیحم یباستان دهیفر ینجمه نظر

۸2۴.  1725 

 یتوانمند ساز یالگو یاجرا ریتاث یبررس

 نیوالد یزندگ تیفیخانواده محور بر ک

 یدر بخش مراقبتها ینوزادان نارس بستر

نوزادان ژهیو  

 بریم نژاد یلیل پور نیحس مایس
فاطمه الحانی؛ امیرکمال 

 حردانی؛ محبوبه رسولی
۴۶۱۱ 

۸34.  1726 

ررسی قصد مهاجرت در پرستاران و ارتباط ب

آن با بار کاری و سالمت محیط کار در مراکز 

آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

۴۶۱۱سال–  

 تهمینه صالحی نادیه صالحی نیا
 شیما حقانی

 
 

۴۶۱۱ 

۸31.  1727 
تاثیر بازی های ویدیویی بر اضطراب پیش از 

ساله ۳تا  ۶عمل جراحی انتخابی در کودکان   

 الهام رستمی

 
 

صدیقه خنجری؛ 

 هوشنگ امیریان

 
 

 حمید حقانی

 
 

۴۶۱۳ 

۸32.  172۸ 

مقایسه تاثیرآموزش خودمراقبتی به دو روش 

چهره به چهره و ویدیو کلیپ بر 

خودکارآمدی و کیفیت زندگی نوجوانان 

 مبتال به بیماری مادرزادی قلبی

نژادپریسا حسن   

 
 

صدیقه خنجری؛ فهیمه 

 ثابتی

 
 

 حمید حقانی

 
 

۴۶۱۳ 

۸33.  1734 

و شجاعت  منیا یمراقبت پرستار یبررس

 یدرمان یپرستاران در مراکز آموزش یاخالق

 رانیا یمنتخب دانشگاه علوم پزشک

۴۶۱۱سال  

 پریسا بزرگ زاد مریم کاشانی 
دریادخت مسروروردسری؛ 

 لیال جانانی 
۴۶۱۱ 
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۸3۹.  1731 
 هیپا یویر -یقلب یایاثر آموزش اح یابیارزش

بر دانش و عملکرد  یوار ساز یبه روش باز

نهم هیدانش آموزان پسر پا  

 نورالدین محمدی محسن عارفی
نعیمه سیدفاطمی؛ حمید 

 حقانی
۴۶۱۱ 

 


