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 سیفی، رضا خادمز ت دو اهیٌیز ت دو 8/6/1286 213
تاثیز آهَسش سالهت دّاى ٍ دًذاى رٍی آگاّی ًگزش ٍ عولىزد 

 داًطجَیاى داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ خَراسگاى
1 

 هیزسائیاى ،راهیي دوتز غفاری   خادم دوتز 6/8/1286 231

ضیَع استعوال دخاًیات در هیاى داًطجَیاى  دًذاًپشضىی  داًطگاُ 

آساد اسالهی خَراسگاى ٍ تعییي آگاّی ٍ ًگزش آًْا در ایي سهیٌِ )سال 

1281) 

3 

 جوطیذی ،حویذ رضا دوتز خادم  دوتز جَادی ًژاد 4/9/1286 233
دًذاى رٍی ضاخص پالن هیىزٍتی  داًص تاثیز آهَسش سالهت دّاى ٍ 

 آٍساى هذارس راٌّوایی هٌطمِ جی اصفْاى
2 

 سّزایی ، هحوذ دوتز خادم دوتز هیزساوَچىی 12/2/1281 236
در داًطجَیاى داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ  OHIPتزآٍرد ضاخص 

 خَراسگاى
4 

 فیض ، آسادُ دوتز خادم - 2/1/1281 223
ٍ استفادُ اس دًذاى هصٌَعی  تا ویفیت  ارتثاط اس دست دادى دًذاى

 سًذگی هزتثظ تا سالهت دّاى در جوعیت سالخَردُ ضْز اصفْاى
1 

 تالزی ، حویذ رضا دوتز خادم دوتز وزهی 16/1/1281 224
ارسیاتی آگاّی ، ًگزش ٍ عولىزد هزتیاى تْذاضت هذارس اتتذایی ضْز 

 اصفْاى در ارتثاط تا فیطَر سیالًت تزاپی 
6 

 1 ارتثاط اضطزاب دًذاًپشضىی ٍ سالهت دّاى ٍ دًذاى رهضاًی، ًزگس دوتز خادم - 2/1/1281 221

 اهیزپَر ، گلٌاس دوتزخادم دوتزوزهی 39/1/1281 248
 –ال  –همایسِ وارایی تالیٌی استفادُ اس دٍ ًَع عاهل تاًذیٌگ پزٍهپت 

 ٍاى در فیطَر سیالًت در هیٌای آلَدُ تِ تشاق –ویَ  –پاج ٍ پی 
8 

 تالغی، هحوذعلی دوتزخادم دوتزجَادی ًژاد 8/8/1281 213
ضیَع ٍ ارتثاط ریسه فاوتَرّای رفتاری سالهت عوَهی ٍسالهت 

 دّاى
9 

 عصارسادگاى ، ضْزساد دوتز خادم - 13/6/1288 218
ارتثاط عادت هسَان سدى وَدواى تا آگاّی، ًگزش ٍ عولىزد تْذاضتی 

 ٍالذیي آًْا
13 

 رستوی، هحوذرضا دوتز خادم دوتزوزهی 14/11/1288 414
، ًگزش ٍ عولىزد هزتیاى تْذاضت هذارس تعییي هیاًگیي ًوزُ اگاّی

 اتتذایی ضْز اصفْاى ًسثت تِ تزٍهای دًذاًی)اٍالژى(
11 

 پایان نامه های جامعه نگر



 رستوی، هحوذرضا دوتز خادم دوتزوزهی 14/11/1288 419
ارتثاط تیي ویفیت سًذگی هزتثظ تا سالهت دّاى ٍ دًذاى تا ضاخص ّای 

CPITN  ٍDMFT سالِ 41تا  23افزاد  در 
13 

 پَرلاسن، هْذی دوتز خادم دوتزتزوتیي 34/2/1289 438
تعییي آگاّی، ًگزش ٍ عولىزد دًذاًپشضىاى ضاغل در هطثْای 

  خصَصی ضْز اصفْاى پیزاهَى تزهین ّای رسیٌی پیطگیزاًِ
12 

 هیزاًی، وتایَى دوتز خادم دوتز جثاری فز 33/13/1289 413
تعییي رٍایی ٍ پایایی ًسخِ فارسی پزسطٌاهِ ویفیت سًذگی هزتثظ تا 

 سالِ در اصفْاى  CPQ(11-14) 1 4تا 11سالهت دّاى ٍ دًذاى در وَدواى 
14 

414 31/11/1289 

 دوتز صادلیاى

ٍ 

 دوتز جثاری فز

 صفایی، هحوذ دوتز خادم
سال درتارُ ویفیت سًذگی  14-8ارسیاتی تَافك تیي ٍالذیي ٍ وَدواى 

 هزتثظ تا سالهت دّاًی وَدن
11 

 خادهی، هحوذ حسي  دوتز خادم دوتز وزهی 34/1/1293 483
تاثیز جٌثِ ّای ارگًََهیه ٍ فعالیت ّای پیطگیزاًِ در ضیَع 

 هاّیچِ ای در تیي دًذاًپشضىاى -اختالالت سیستن اسىلتی
16 

131 33/6/1293 

 دوتز جَادی ًژاد

ٍ 

 دوتز جثاری فز

 آسادگاى هیٌا مدوتز خاد
ارسیاتی هیشاى حساسیت تِ تغییزات ویفیت سًذگی هزتثظ تا سالهت 

 سالْف 2-1دّاى ٍ دًذاى هتعالة درهاى ّای دًذاًپشضىی در وَدواى 
11 

139 23/6/1293 

 دوتز هْذاد

ٍ 

 دوتز اهیي سادُ

اهیيهٌتظزی،  دوتز خادم  18 ارسیاتی عَاهل استزس سای ضغلی در دًذاًپشضىاى ضْزستاى ًجف آتاد                                     

111 33/6/1293 

 دوتز عاتذی

ٍ 

 دوتز وزهی

 19 درن ٍ اًگیشُ ّای وَدواى در هَرد هسَان سدى لَچاًی، ًگار دوتز خادم

 رفیعی ًیا، هْسا دوتز فیضی ًجفی دوتزجَادی ًژاد 36/4/1291 148
همایسِ هیشاى تزس دًذاًپشضىی در وَدواى تا تطخیص اختالل تیص 

 فعالی ون تَجْی تا وَدواى ًزهال
33 

 31  در ستاى فارسی FISپایایی ٍ رٍایی پزسطٌاهِ  سّزُ  ،اهاهی پَر  فیضی ًجفی دوتز  فزجشادگاىدوتز  3/11/1291 191



 

فیضیدوتز  دوتز لاسوی 1/6/1293 646  لزوی، پزدیس 
همایسِ هیشاى درد ًاضی اس تشریك اًفیلتزاسیَى هاگشیال در وَدواى تا 

 23ٍ  31وارتزد سَسى ّای گیج 
33 

 ًصزی، سّزا دوتز فیضی ًجفی دوتز لاسوی 18/4/1293 661

در هَرد داًطگاُ خَراسگاى ارسیاتی دیذگاُ داًطجَیاى دًذاًپشضىی 

داًطىذُ ی  در وَدواى هزاجعِ وٌٌذُ تِ  CATاستفادُ اس اتشار 

 دًذاًپشضىی

32 

131 23/4/1292 

 دوتز اًتظاری

ٍ 

 دوتزحیذری

 افساًِ ،گلىار فیضی ًجفی دوتز

ی عادات غذایی ٍ رفتار هزتثظ تا سالهت دّاى ٍ دًذاى در  همایسِ

تا هصزف دارٍ  ٍ تذٍى   ADHDوَدواى ٍ ًَجَاًاى تا تطخیص اختالل 

 ADHDهصزف دارٍ تا وَدواى ٍ ًَجَاى تذٍى تطخیص 

 

34 

 پزیسا ،اٍالد دوتز فیضی ًجفی هظاّزیدوتز  23/4/1292 133

 هثتالتِهمایسِ ٍضعیت سالهت دّاى ٍ ضاخص پالن دًذاًی در وَدواى 

در همایسِ تا وَدواى  ًطذُ درهاىٍ  ضذُ درهاىی تَجْ ون-فعالی تیص

 سالن

31 

  ّاًیِ  ،فزّوٌذ دوتز فیضی ًجفی دوتز عسىزی 32/4/1292 134
تاثیز آهَسش دًذاًپشضىی هثتٌی تز ضَاّذ تز هیشاى داًص ٍ ًگزش 

 داًطجَیاى دًذاًپشضىی داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ خَراسگاى
36 


