سدیف

ػٌَاى

ػال
تاتؼتاى 99

اسائِ دٌّذگاى

اػتاد ساٌّوا

اػتاد هـاٍس

جاًذاس
ػثاع ًظاد
حق خَاُ
ػثادی ًظاد
ػاالسی
ًاظوی پَس

ػیذ هصغفی هحؼٌی صادُ

آػیِ هَدی

1

تشسػی تاثیش آهَصؽ تْذاؿت دٍساى تلَؽ تشسفتاسّای
تْذاؿتی دختشاى هقاظغ ساٌّوایی ؿْشقایي

هحوذ کشهی
ػلی اکثش دسُ کی
الْام ایضد پٌاُ
هؼصَهِ آٍیظگاى

ساحلِ یضداى دٍػت

آػیِ هَدی

9

تشسػی ؿیَع کَدک آصاسی ٍ ػَاهل اقتصادی ٍ اجتواػی
هشتثظ تا آى دس داًؾ آهَصاى دتؼتاًی ؿْش قایي دس ػال
99 -99

دی 99

هحوذ سضا سصم آسا

آػیِ هَدی

9

تشسػی ساتغِ تیي گشایؾ ّای هزّثی ٍ ػالوٌذی هَفق
دس ػالوٌذاى تاالی 06ػال ؿْشػتاى قایي دس ػال 1999

دی 99

تاتک اػواػیل پَس ؿیشٍاى
حیذس صًگٌِ

ساحلِ یضداى دٍػت

9

هقایؼِ خلق ٍ خَی کَدک پیؾ دتؼتاًی دسهادساى ٍاجذ
ٍ فاقذ ػالهت سٍاى ؿْش قایي

دی 99

ػواًِ الِ ٍسدی
اهیذ اتشاّیوی
هًَا تقی پَس
فشیثا آتاج

آػیِ هَدی

5

استثاط تصَیش رٌّی تذى تا اضافِ ٍصى دٍساى تاسداسی دس
صًاى تاسداس ؿْش قایي

دی 99

ًجیثِ ًصیشی
فاعوِ ػثاػی
الْام فاضلی پَس
حؼي تشات صادُ

آػیِ هَدی

ًشجغ خاتَى عاّشی

0

تشسػی استثاط گشٍُ خًَی تا دیاتت دس ؿْش قایي

تْوي 99

ػثاع ػثذلی ػالهی
الِْ ؿشیف ًیا
ػؼیذ ػغایی

هحوذ ّادی ػشٍسی

آػیِ هَدی

7

تشسػی کیفیت خَاب ٍ استثاط آى تا ػالهت ػوَهی
ؿْشًٍذاى ؿْشػتاى قایي دسػال 1999

تْوي 99

احوذ آٌّگش صادُ تشاتادی
هحوذسضا اتارسی

هحوذ ّادی ػشٍسی

ػیذ هصغفی هحؼٌی صادُ

1

سضا سضاًظاد
الْام یؼقَتی
8

تشسػی هؼائل ٍ هـکالت داًـجَیی ٍ تاثیش آى تش افت
تحصیلی داًـجَیاى هَػؼِ آهَصؽ ػالی ػالهت
ؿْشػتاى قایي

تْوي 99

هحوذ اتشاّیوی
آػیِ قصاب صادُ
ػواًِ اتَالحؼي پَس

ػلی دؿتگشد

آػیِ هَدی

9

ػلل ًاسػایی هضهي کلیَی دس تیواساى ّوَدیالیضی
ؿْشػتاى قایي اص ػال1999-1981

تْوي 99

ػحش ایضدی
صّشا حثیثی
جَاد ػضیضیاى

هحوذسضا سصم آسا

هحوذ ّادی ػشٍسی

16

تشسػی ساتغِ َّؽ ّیجاًی تا اتؼاد ػالهت سٍاى پشػتاساى
هشکض آهَصؿی دسهاًی ؿْذا قایي ػال1999

تْوي 99

ػثاع قاػوی ًاقوی
ؿوغ الذیي عالؼی سٍدی
عیثِ چوي آساء

ػلی دؿتگشد

ًشجغ خاتَى عاّشی

11

ًیاصّای هادساى کَدکاى تؼتشی ٍ هیضاى حوایت پشػتاساى
اص آًْا دس تخؾ اعفال تیواسػتاى ؿْذا ؿْشػتاى قایي
دسػال

تْوي99

هحوذ کشیوی
هؼؼَد تیگی صادُ
اػظن ًیک ًظاد
فائضُ جؼفشصادُ

فاعوِ هحلی

آػیِ هَدی

19

تشسػی ٍضؼیت پَؿؾ ٍاکؼیٌاػیَى ّپاتیت  ٍ Bهیضاى
تیتشاػیَى هَثش  HBs-Abدس داًـجَیاى هجتوغ آهَصؽ
ػالی ػالهت ؿْشػتاى قایي

دی 99

هْذی قشاسی ػاسفی
هحؼي فالح
ػیذ اتشاّین هذًی

ػیذ هصغفی هحؼٌی صادُ

ػلی دؿتگشد

19

تشسػی ّوِ گیش ؿٌاختی تشٍهاّای تشافیکی ٍ ػَاهل
هشتثظ تا آى دس هشاکض آهَصؿی دسهاًی ؿْذاء قایي اص ػال
91-99

دی 99

هحوذ اهیي غالم صادُ
سضا خلیل صادُ
تْوي خؼشٍجشدی
فاعوِ کَّی

هحوذ ّادی ػشٍسی

ػیذ هصغفی هحؼٌی صادُ

19

تؼییي ػلل اؿتثاّات داسٍیی ٍ ػَاهل هَثش تشػذم گضاسؽ
دّی آى اص دیذگاُ پشػتاساى ؿاغل دس تیواسػتاى قایي ٍ
استثاط آى تا َّؽ ّیجاًی

دی99

هیثن ػشٍسی
هٌا داٍسی ًیا هغلق قَچاًی
الْام داغؼتاًی

ًشجغ خاتَى عاّشی

آػیِ هَدی

2

15

تشسػی استثاط ػثک صًذگی استقا دٌّذُ ػالهت تا کیفیت
خَاب دس صًاى یائؼِ

دی 99

فاعوِ اسؿذ سٍدی
هشضیِ جٌگی ًـتیفاًی
ػویِ حاضش سٍدی
ػادلِ خضائی صٍصًی

آػیِ هَدی

ػلی دؿتگشد

10

تشسػی دیذگاُ داًـجَیاى هجتوغ آهَصؽ ػالی ػالهت
قایي پیشاهَى اصدٍاج

دی99

ػؼیذ ػشتی
اػواػیل صفَی خلیلی ّا
اهیي یکتا سٍدی

فاعوِ هحلی

آػیِ هَدی

17

تشسػی هیضاى آهاددگی تِ اػتیاد دس داًؾ آهَصاى پغ
هتَػغِ ؿْشػتاى قائٌات

دی 99

هشین ؿیشهحوذی
آػیِ ػیذ هحوذی
علؼت احوذی

ػلی دؿتگشد

ػیذ هصغفی هحؼٌی صادُ

18

تشسػی تاثیش آهَصؽ تش کیفیت صًذگی تیواساى آًظیي
صذسی

دی 99

هظگاى صفا پَس
ػْیال هی ػلی خاًی
فاعوِ هَهي
فاعوِ هیشی

هحوذسضا جاًی

هحوذ سضا سصم آسا

19

تشسػی اپیذهیَلَطیک هؼوَیت ّای هشاجؼِ ؿذُ تِ
اٍسطاًغ تیواسػتاى ؿْذاءؿْشػتاى قائٌات صی ػال ّای
1989-1999

دی99

ًشجغ قشتاًی
عاّشُ داص
تْضاد هغثَع
قادس ػثاػی

هحوذسضا سصم آسا

آػیِ هَدی

96

تشسػی هقایؼِ ای کیفیت صًذگی دس ػالوٌذاى تٌْا
(اصدٍاج کشدُ-تیَُ -هغلقِ) تا ػالوٌذاى تااصدٍاج هجذد

دی 99

هؼصَهِ ػادات هؼصَهی ًؼة
ػحش صالحی
فْیوِ جیحَى

آػیِ هَدی

هحوذسضا سصم آسا

91

تشسػی ؿیَع اختالالت سفتاسی دس داًؾ اهَصاى هقغغ
اتتذایی ٍ ػَاهل هَثش تشآى دسؿْش قایي دسػال1995

تْوي 95

ػاسا ؿاّاًی
کثشی هَهٌی
هشین الؼادات جؼفشیاى

حؼي جْاًی

صّشُ تشصگشی
هحوذسضاجاًی

3

99

تشسػی آهَصؽ ٍیذیَیی تش کفایت دیالیض دس تیواساى ّوَ
دیالیضی

تْوي95

هحوذ خضاػی خلف
اهیذ سضاصادُ
احوذ هغَلی

هحوذسضا سصم آسا

هحوذ سضا جاًی

99

استثاط ؿاخص تَدُ تذًی قثل تاسداسی تاسضایت صًاؿَیی
ٍ ػولکشد جٌؼی صًاى تاسداس هشاجؼِ کٌٌذُ تِ هشاکض
تْذاؿتی ٍدسهاًگاُ صًاى ؿْشػتاى قایي 1995

تْوي 95

فاعوِ هیشصایی
ًذا تاقشی
ػثاع خاٍسی فشد

هشین الؼادات کاتثی

ًشجغ خاتَى عاّشی

99

تشسػی تاثیش ػي اصدٍاج تش سضایت صًاؿَیی دس ؿْشػتاى
قایي

تْوي95

ًؼشیي دسٍگش
افؼاًِ یضداى ؿٌاع
افؼاًِ الخی

ػلی دؿتگشد

هشجاى فشصاد

95

هقایؼِ تاثیش دٍسٍؽ اهَصؽ تِ صَست حضَسی ٍ پوفلت
تش سفتاسّای خَدهشاقثتی ٍ کیفیت صًذگی تیواساى دیاتت
دٍ

دی 95

ًشگغ کذخذا
فشحٌاص پایٌذُ
الْام هحوَدی

هحوذسضا سصم اسا

هحوذ سضا جاًی

90

تاثیش ّ 19فتِ ٍسصؽ پیالتغ تش اختالالت پیؾ اص
قاػذگی دس دختشاى داًـجَ داًـکذُ پشػتاسی هاهایی
قایٌات

دی95

هشین ػپِ دٍػت
هصیثت ًَع پشػت
سضا سضاییاى
تْشٍص تخـی

فاعوِ هحلی

هحوذسضا جاًی

97

تشسػی اختالالت الکتشًٍیکی ٍ ػَاهل هشتثظ تا آى دس
تیواساى تؼتشی دس هشکض آهَصؿی دسهاًی ؿْذاء

دی 95

ػضیض هحوذ ثاتتی
صّشا ؿفیق
فاعوِ آٍیظگاى

هحوذ ّادی ػشٍسی

هحوذ سضا جاًی
هحوذ سضا سصم آسا

98

تشسػی هقایؼِ ای ػَاهل تاصداسًذُ ٍ تؼْیل کٌٌٌذُ
تشیادگیشی هْاستْتی تالیٌی اص دیذگاُ داًـجَیاى ٍ
هشتیاى تالیٌی داًـکذُ پشػتاسی ٍهاهایی قایي1995

دی95

حویذ قشیة
قاػن دػتجشدی
حؼیي لغفی

صّشُ تشصگشی

هحوذ سضا سصم آسا
هحوذ سضا جاًی

99

تشسػی هقایؼِ تأثیش دٍ سٍؽ آهَصؿی پوفلت ٍ فیلن
آهَصؿی تش کیفیت صًذگی تیواساى  COPDدس تیواسػتاى
ؿْذاء ؿْشػتاى قایي دس ػال 1995

دی95

سیحاًِ ایَتی
ػاعفِ جوـیذی
هحوذسضا داٍسی

هحوذ سضا جاًی

صّشُ تشصگشی
هحوذ سضا سصم آسا

4

دی90

سیحاًِ فشخٌذُ
هحذثِ خالقی
الْام ًثی صادُ

ػلی دؿتگشد

هشین احوذی

96

تؼییي کیفیت هحیظ آهَصؿی داًـکذُ پشػتاسی ٍ هاهایی
ػال DREEM1990قایي تا اػتفادُ اص هذل

پَسیا یضداى پَس
ػَساى سحواًی
هیثن کشهی

هحوذسضا سصم آسا

هحوذ سضا جاًی

91

هقایؼِ تاثیش الگَی تَاًوٌذ ػاصی خاًَادُ الگَی
خَدهذیشتی اٍسم تش کیفیت صًذگی ػالوٌذاى

تْوي90

ػکیٌِ قشتاًی

هحوذسضا جاًی
هحوذسضا ػاسفی

99

تیواساى تؼتشی spo2تاثیش آٍای قشاى تشػالین حیاتی ٍ
دس تخؾ قلة تیواسػتاى ؿْذای قایي –ػال 1990

تْوي90

فشاهشص خلیلی
هحوذسضا یؼقَتی
ػؼیذ ػثاػی هقذم

صّشُ تشصگشی

99

تشسػی کیفیت هشاقثت اص تیواساى اص دیذگاُ پشػتاساى ٍ
تیواساى دس هشکض آهَصؿی تیواسػتاى ؿْذای قایي
دسػال1990

تْوي 90

هْتاب کـاٍسص
ػویشا صال تیگی
ػکیٌِ تیصَست

هشین ػادات کاتثی

99

تشسػی تاثیش آهَصؽ خَد هشاقثتی تشهیضاى اضغشاب ٍ
افؼشدگی تیواساى هثتال تِ آًظیي صذسی دس تیواسػتاى
ؿْذای قایي

تْوي90

ػلی تیضاٍی
ًؼوت ثقفی

هحوذسضا جاًی

هحوذّادی ػشٍسی

95

تشسػی فشٍاًی آلَدگی هیکشٍتی دس تجْیضات پضؿکی
تخؾ ّای هختلف تیواسػتاى ؿْذا ی قایي دس عی ػال
ّای 91-95

تْوي90

سیحاًِ اػالهی
هحذثِ ًَسی
ػیذ ػجاد احوذی

صّشُ تشصگشی

هشضیِ هقٌی
الْام ًادسی

90

تشسػی ساتغِ فشػَدگی ؿغلی ٍ ػولکشد پشػتاساى
تیواسػتاى ؿْذا

تْوي90

هحثَتِ سحوتی
فاعوِ ػلیـاّی
ػلیشضا اػذی فاسدقی

هشجاى فشصاد

هشجاى فشصاد

97

تشسػی اثش قصِ گَیی تشاضغشاب جذایی کَدکاى پیؾ
دتؼتاًی

تْوي90

ػیذ حؼام الذیي هیشػیذی
پشیا فتاحی هلِ اهیشخاًی
فاعوِ ًخؼی

صّشا ػثادی ًظاد

حؼي جْاًی

5

98

تشسػی تاثیش آهَصؽ ّای دٍساى تاسداسی تشؿاخص ّای
ػالهت هادس ٍ ًَصاد دس ؿْش قایي

تْوي 90

صّشا خَؿثخت
صیٌة ًَکاسیضی
ػویِ صًگٌِ قاػن آتادی

فاعوِ هحلی

هحوذّادی ػشٍسی

99

تاثیش سٍؽ آساهؼاصی تٌؼَى تشاضغشاب قثل اص ػضاسیي
هادساى تاسداس ًخؼت صا

دی 97

صّشا ساػتگَ
اػوا صاسػی
حؼیي رٍالفقاسی

فاعوِ هحلی

هحوذ ػلی ًظاد هقذم

96

تشسػی هیضاى آگاّی  ،خَد کاسآهذی ٍ ػولکشد پشػتاساى
دس صهیٌِ احتیاعات اػتاًذاسد دسجْت پیـگیشی اص ػفًَت
ّای تیواسػتاًی دس هشکض آهَصؿی –تْذاؿتی ؿْذا قایي
ػال 1997

تْوي 97

فاعوِ ػیذ آتادی
ػیذ ػْیل اتارسی
تکتن هَرًی

صّشُ تشصگشی

هشضیِ هقٌی

91

تشسػی ػلل خَدکـی دستیواساى هشاجؼِ کٌٌذُ تِ
اٍسطاًغ هشکض آهَصؿی دسهاًی ؿْذا قایي دس ػالْای -95
90

تْوي 97

هحوذ ػپْشاس
اهیي سٍؿٌی
ػلی حیذسی

ػلی دؿتگشد

فشصاًِ صفاجَ

99

هقایؼِ تاثیش آهَصؽ ٍ اسصؿیاتی تالیٌی تِ دٍسٍؽ هتذاٍل
ٍ کاسپَؿِ تش صالحیت تالیٌی داًـجَیاى پشػتاسی

دی 97

هؼؼَد سحیوی
پاسػا صالحی
هٌصَس تشد افکي

هشین ػادات کاتثی

حؼي جْاًی

99

تشسػی تاثیش تکٌیک آهَصؿی جیگؼاٍ (پاصل) تش هیضاى
یادگیشی دسع پشػتاسی کَدک ػالن دس داًـجَیاى
داًـکذُ پشػتاسی ٍ هاهایی قایي

دی97

ػؼیذُ عالثی
صّشا حؼیي پَس
حؼیي تیشُ دػت

هشین احوذی

ػلی دؿتگشد

99

تشسػی ؿیَع خغاّای داسٍیی ٍ ػلل ػذم گضاسؽ دّی
آى دس داًـجَیاى پشػتاسی ٍ فَسیت ّای پضؿکی
داًـکذُ پشػتاسی هاهایی قایي 1997

تْوي 97

ػاًاص هیشؿاّی
هیٌا سجة ًیا
صّشا سحیوی الٌگی

ػکیٌِ قشتاًی

هحوذسضا جاًی
هشین ػادات کاتثی

95

استثاط تیي ػغح اهیذ ٍ کیفیت صًذگی دس تیواساى
COPD

تْوي 97

هشتضی قاػوی
هشین کشیوی
ساضیِ کاظوی

هحوذ سضا جاًی

ػکیٌِ قشتاًی
هحوذ ّادی ػشٍسی

6

