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ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 داًشجَ
 استاداى راٌّوا ٍ هشاٍر تاريخ دفاع 96 ى پاياى ًاهِعٌَا

 فشضتِ ًعیوی فش 1

تشسسی تاثیش هطاٍسُ هاهایی تا سٍیکشد ساُ حل  "

هحَس تش عَاسض یائسگی ٍ تعاسض صًاضَیی دس 

 هیاى صًاى یائسِ 

 

اساتیذ ساٌّوا ، خاًن دکتش ضْشتاًَ صالحیي/ خاًن  "

: خاًن دکتش هطاٍس/اساتیذ استاددکتش هشین فشجاهفش 

 سَلواص طالثی

 مبینا رضایی 2

هعٌا  کشدیتا سٍ ییهطاٍسُ هاها یاثش تخط یتشسس

ٍ سالهت  یائسگیتش عَاسض صٍد ٌّگام  یدسهاً

ائسِیصًاى  یعوَه  

آقای – دکتش ضْشتاًَ صالحیي اساتیذ ساٌّوا ، خاًن 

: خاًن دکتش سَلواص هطاٍس استاد دکتش ضاّشخ آقایاى

 طالثی

 هعصَهِ تقَی 3

پشٍپَصال پایاى ًاهِ خاًن هعصَهِ تقَی تا عٌَاى 

هقایسِ ی اثش تخطی هطاٍسُ ضیشدّی تا سٍیکشد "

رّي آگاّی دس هادس ٍ صٍج تش هَفقیت ضیشدّی ٍ 

  "کیفیت خَاب هادساى ًخست تاسداس

 
 دکتش آقای  -حقیقی تلثل ًاّیذ ساٌّوا:خاًن استاداى

ًظشی هحوذ علی  

طالثی اصسَلو دکتش خاًن هطاٍس:  استاد  

 هْذیِ هحیطی 4

کَتاُ هذت ساُ حل  ی هطاٍسُاثش تخط یتشسس "

صًاى ًخست صا  واىیهحَس تش اضطشاب ٍضذت دسد صا

" 

82/4/0411 
آقای – ضْشتاًَ صالحیياساتیذ ساٌّوا: خاًن دکتش 

: خاًن هطاٍس/اساتیذ استاد دکتش علی هحوذ ًظشی

 ضْشتاًَ گلیدکتش
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 ًام ٍ ًام خاًَادگي

 داًشجَ
 استاداى راٌّوا ٍ هشاٍر تاريخ دفاع 97 ى پاياى ًاهِعٌَا

33 
صیٌة السادات 

 علَی

تشسسی اثشتخطی ّیپٌَتشاپی ضٌاختی سفتاسی تش 

عولکشد،سضایت ٍ صویویت جٌسی صًاى هتاّل سٌیي 

  " تاسٍسی

 
 هحثَتِ پَسحیذسیاساتیذ ساٌّوا: خاًن دکتش 

: هطاٍس/اساتیذ استادهشین فشجاهفش خاًن دکتش 

 هْذی فتحیدکتش آقای /  ضْشتاًَ گلیخاًن دکتش 

 هعصَهِ ًَدُ 34

تشسسی اثش تخطی هطاٍسُ رّي آگاّی تش دلثستگی 

هادس ٍ ًَصاد ٍ  استشس  ٍالذیي ًَصاد دس هعشض 

   ACORNخطش تحت هشاقثت تش اساس تشًاهِ 

 

اقای ٍآ ًاّیذ تلثل حقیقیخاًن  اساتیذ ساٌّوا: "

آقای دکتش : هطاٍس استاد هحوذ ًظشیدکتش علی 

 خسشٍی

 سُ ایشٍاًیَهٌص 35

تخطی هطاٍسُ تا سٍیکشد سیستوی تشتشسسی اثش "  

  "هَفقیت ضیشدّی  هادس ٍ خَدکاسآهذی اضطشاب ٍ

اساتیذ ساٌّوا: خاًن دکتش صّشا هتقی خاًن دکتش  

: خاًن دکتش هطاٍس/اساتیذ استادفتاًِ قادسی 

 علی هحوذ ًظشیسَلواص طالثی / دکتش 

 ًاصًیي تیوَسی 36

تشسسی اثشتخطی هطاٍسُ هثتٌی تش رّي آگاّی تش "

خَدکاسآهذی ٍ سضایتوٌذی اص صایواى دس صًاى 

  "ًخست صا

 

اقای دکتش ٍآخاًن دکتش صّشا هتقی  اساتیذ ساٌّوا:

: خاًن دکتش هطاٍس استاد علی هحوذ ًظشی

 سَلواص طالثی
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ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 داًشجَ
 استاداى راٌّوا ٍ هشاٍر تاريخ دفاع 98ى پاياى ًاهِ عٌَا

 سمیرا قربانی 5

 " عٌَاى تا قشتاًی سویشا خاًن ًاهِ پایاى پشٍپَصال

 استشس تش ٍجَدی دسهاًی گشٍُ تاثیش تشسسی

 هشداى ّوسشاى جٌسی صًذگی کیفیت ٍ ًاتاسٍسی

"ًاتاسٍس  

 
آقای   -استاداى ساٌّوا:خاًن دکتش ضْشتاًَ صالحیي 

دکتش علی هحوذ ًظشی استاداى  هطاٍس: خاًن دکتش 

خاًن دکتش افساًِ کشاهت -سَلواص طالثی  

 سیده زهرا موسوی 6

 گشٍُ“ ی َُیض تِ ییهاها هطاٍسُ یتخط اثش یتشسس "

 ًَع تِ توایل ٍ واىیصا اص تشس تش“ یتیحوا دسهاًی

" تاسداس صًاى یضادکاه ٍ صایواى  

خاًن دکتش  -اساتیذ ساٌّوا: خاًن ًاّیذ تلثل حقیقی 

: خاًن دکتش هطاٍس/اساتیذ استادفتاًِ قادسی 

 ضْشتاًَ گلی 

 مینا اعتراف 7

 اثش  "عٌَاى تا اعتشاف هیٌا خاًن ًاهِ پایاى پشٍپَصال

 استشس تش "حوایتی" ضیَُ تِ هاهایی هطاٍسُ تخطی

 صًاى دس 01 کٍَیذ گیشی ّوِ اص ًاضی اضطشاب ٍ

" تاسداس  

 هشین دکتش خاًن / حقیقی تلثل ًاّیذ خاًن ساٌّوا: استاد 

فش فشجام  

 دکتش خاًن / گلی ضْشتاًَ دکتش خاًن هطاٍس: استاد

کشاهت افساًِ  

 مریم سادات حسینی 8

 تا حسیٌی السادات هشین خاًن ًاهِ پایاى پشٍپَصال

 سٍیکشد تا هاهایی هطاٍسُ اثشتخطی تشسسی " عٌَاى

 خَدکاسآهذی ٍ تذى اص رٌّی تصَیش تش تعْذ ٍ پزیشش

"ضیشدّی  

 خاًن سشکاس ٍ حقیقی تلثل ًاّیذ خاًن اساتیذساٌّوا: 

فش فشجام هشین دکتش  

 دکتش خاًن ٍ کشاهت افساًِ دکتش خاًن هطاٍس:  اساتیذ

گلی ضْشتاًَ  

 الهه آزاد باش 9

 " عٌَاى تا آصادتاش الِْ خاًن ًاهِ پایاى پشٍپَصال

 آهَصش ٍ آگاّیرّي تش هثتٌی هطاٍسُ تأثیش هقایسِ"

 ٍ تَْع تش ّوسش تا هَثش استثاط تشقشاسی ّایهْاست

"تاسداس صًاى استفشاغ  

 دکتش خاًن- صادُ حویذ اعظن ساٌّوا:خاًن اساتیذ  

طاّش هحثَتِ  

 دکتش آقای -کشاهت افساًِ دکتش خاًن هطاٍس: استاد

 خسشٍی احوذ

 معصومه رضایی 11

 عٌَاى تا  سضایی هعصَهِ خاًن ًاهِ پایاى پشٍپَصال 

 یضٌاخت کشدیسٍ تا ییهاها هطاٍسُ یاثشتخط یتشسس "

 صًاى یًاکاسآهذجٌس یتاٍسّا اصالح تش یسفتاس

 یجٌس عولکشد ٍ یجٌس یصًذگ تیفیک تاسداس،استقاء

  "تاسداس صًاى

 
 دکتش خاًن -هتقی صّشا دکتش ساٌّوا:خاًن استاداى

فشجاهفش هشین  

گلی ضْشتاًَ دکتش خاًن هطاٍس:  استاد -  افساًِ دکتش

 کشاهت

 سعيده رنجبر 11

 عٌَاى تا سًجثش سعیذُ خاًن ًاهِ پایاى پشٍپَصال

 هصاحثِ سٍیکشد تا هاهایی هطاٍسُ تخطی اثش هقایسِ"

 صٍجیي تیي فشصًذآٍسی تِ تصوین هیضاى تش اًگیضضی

  "فشصًذ تک ٍصًاى فشصًذ تک

خاًن دکتش  -استاداى ساٌّوا:خاًن دکتش صّشا هتقی 

 هحثَتِ طاّش

استاد  هطاٍس: خاًن دکتش ضْشتاًَ گلی   
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ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 داًشجَ
 استاداى راٌّوا ٍ هشاٍر تاريخ دفاع 99ٍرٍدي پاياى ًاهِى عٌَا

 تیْقی عاطفِ 44

 ضٌاختی سٍیکشد تا صٍجی هطاٍسُ تخطی اثش "

 اًذٍُ اص پیطگیشی ٍ صایواى دسد ضذت تش سفتاسی

" تاسداس صًاى دس صایواى اص پس ٍافسشدگی  

 ٍ صالحیي ضْشتاًَ دکتش خاًن اساتیذساٌّوا: 

پشٍیضی هائذُ دکتش خاًن سشکاس  

گلی ضْشتاًَ دکتش خاًن : هطاٍس  اساتیذ  

 قذس سویِ 45

 یًگشاً تش یًگش هثثت کشدیسٍ تا هطاٍسُ شیتاث "

" جٌیي دادى دست اص ساتقِ تا تاسداس صًاى  

 

 دکتش آقای / سخي آتص گیتی خاًن ساٌّوا: استاد 

 آقایاى

گلی ضْشتاًَ دکتش خاًن هطاٍس: استاد  

 

 فريباهحوذ ياري 46

اثربخشي هشاٍرُ با رٍيکرد رّي آگاّي بر  "

  "اضطراب بارداري زًاى با سابقِ ًابارٍري 

 
دكتر –استاداى راٌّوا:  خاًن ًاّيذ بلبل حقيقي 

 هحبَبِ طاّر

47 
هکرم  هعصَهِ

 راد

تاثير هشاٍرُ اًگيسشي بر رٍي ترجيحات ٍ  "

 اًگيسُ ّاي بارٍري زٍجيي در شرف ازدٍاج 

 
 پَرحيذري ٍاستاداى راٌّوا: خاًن هحبَبِ "

   پرٍيسي هائذُدكترخاًن 

 زّرا اهاًي 

  

 


