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 ثش 1404پیؾ ثیٌی ثشٍص ػشعبى وَلَسوتبل دس دُ ػبل هٌتْی ثِ 

اپیذهیَلَطی ح ۶۹۱دّمبًی، لیالاػبع ػَاهل خغش دس ایشاى

دوتشای 

PHDتخصصی 

ثشسػی استجبط ثیي ؿبدوبهی ٍ آگبّی ٍ ًگشؽ جٌؼی ثب سضبیت 

هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ پبیگبّْب ٍ  (59-30)صًبؿَیی صًبى هتبّل هیبًؼبل 

1397خبًِ ّبی ثْذاؿت ؿْشػتبى هبّـْش دس ػبل 

پَسػیذی، ػیذ 

 ح ۶۸۹هبجذ

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

تؼییي استجبط ٍضؼیت تغزیِ ٍ ؿبخص ّبی آًتشٍپَهتشیه ثب 

خؼتگی ٍ ویفیت صًذگی دس ثیوبساى هجتال ثِ هبلتیپل اػىلشٍص ٍ 

تبثیش سطین غزایی ضذ التْبة ثش ؿبخص ّبی التْبثی، اػتشع 

اوؼیذاتیَ، خؼتگی ٍ ویفیت صًذگی ثیوبساى هجتال ثِ هبلتیپل 

اػىلشٍص ثب ػَد ٍ فشٍوؾ

هَػَی ؿیشاصی 

PHDدوتشای تغزیِ ح ۶۹۳فشد، صّشا

همبیؼِ دسیبفت غزایی ٍ استجبط آى ثب تشویت ثذى دس وَدوبى ٍ 

وبسؿٌبػی اسؿذتغزیِ ثبلیٌی ح ۶۹۲وشیوی صادُ، ػؼیذًَجَاًبى هجتال ثِ ػلیبن ٍ وَدوبى ٍ ًَجَاًبى ػبلن ؿْش ؿیشاص

ثشسػی استجبط ثیي فبوتَسّبی ؿیَُ صًذگی ٍ ػٌذسم هتبثَلیه دس 

ثش اػبع )یه هغبلؼِ هجتٌی ثش جوؼیت ۺ جوؼیت وََّست خشاهِ

(الگَسیتن ّبی دسخت ٍ جٌگل ٍ هذل ػبصی هؼبدالت ػبختبسی

ًیه ثخت، 

اپیذهیَلَطی ح ۶۸۶حؼیٌؼلی

دوتشای 

PHDتخصصی 

ثشسػی اثش هصشف پَدس آلَئِ ٍسا خَساوی ثش لٌذ خَى ًبؿتب، پشٍفبیل 

لیپیذی، ؿبخص ّبی تي ػٌجی، تشویت تَدُ ثذًی ٍ فـبس خَى 

2ثیوبساى هجتال ثِ دیبثت ًَع 

صاسػیبى جْشهی، 

وبسؿٌبػی اسؿذػلَم تغزیِ ح ۶۳۵ًجوِ الؼبدات

، ثش ؿبخص ّبی Cتبثیش هصشف آثویَُ پشوبلشی غٌی ؿذُ ثب ٍیتبهیي 

ٍضؼیت پشٍتئیي ، اػتشع اوؼیذاتیَ ٍ پشٍفبیل اػیذّبی آهیٌِ 

پالػوبی وَدوبى هجتال ثِ پشٍثیًَیه اػیذهی ٍ هتیل هبلًَیه 

PHDدوتشای تغزیِ ح ۶۵۴ػجذاهلل صادُ، هشیناػیذهی

ثشسػی ؿیَع ون خًَی فمش آّي ٍ تبثیش آهَصؽ تغزیِ هجتٌی ثش 

 ح ۶۶۴ثبثت لذم، اهیذثبصی دیجیتبل ثش ًـبًگشّبی ون خًَی فمش آّي دس دختشاى ًَجَاى

ػلَم ثْذاؿتی 

وبسؿٌبػی اسؿذدس تغزیِ

99 -98عناوین جذیذ پایان نامه های کتابخانه دانشکذه بهذاشت سال 



ثشسػی ساثغِ َّؽ ّیجبًی ٍ سضبیت ؿغلی ثَْسصاى اػتبى 

 ح ۶۳۶اوجشی، لغیف1395خَصػتبى 

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

تؼییي ٍضؼیت تغزیِ دس وَدوبى ثب آػیت تشٍهبتیه ػش خفیف تب 

هتَػظ ٍ تؼییي استجبط هبسوشّبی تغزیِ ٍ فبوتَسّبی ػیشی ٍ 

گشػٌگی ثب ؿَاّذ ػی تی اػىي هغضی ٍ اختالالت سٍاًـٌبختی دس 

وبسؿٌبػی اسؿذػلَم تغزیِ ح ۶۵۵ثبلشی، ؿجٌنایي وَدوبى

ثشسػی وبسآیی فشآیٌذّبی التشافیلتشاػیَى، تؼَیض یًَی ٍ 

ّیپَولشیٌبػیَى دس احیبی پؼبة تؼَیِ خبًِ پبالیـگبُ ًفت ثِ 

- هغبلؼِ هَسدی )ػٌَاى آة ججشاًی دس ثشج ّبی خٌه وٌٌذُ

 ح ۶۷۲ّبؿوی، فالح(پبالیـگبُ ًفت وشهبًـبُ

هٌْذػی 

وبسؿٌبػی اسؿذثْذاؿت هحیظ

ثشسػی تبثیش آهَصؽ هجتٌی ثش َّؽ ّیجبًی ثش سٍی اػتشع ادسان 

ؿذُ ٍ ػَاهل اػتشع صای ؿغلی وبسوٌبى ثْذاؿتی هشاوض جبهغ 

 ح ۶۸۷حیذسی فشد، هشینػالهت ؿْشی اًذیوـه

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

 ثش ثیَهبسوشّبی اػتشع E ٍ Cتؼییي تبثیش تَام ٍیتبهیي ّبی 

اوؼیذاتیَ ٍ پبساهتشّبی ثیَؿیویبیی وبسگشاى دس هَاجِْ ثب صذا، گشد 

 ح ۶۵۳داساثی، فبئضٍُ غجبس ػیوبى ٍ ػیلیغ دس صٌؼت فبسع

هٌْذػی 

ثْذاؿت حشفِ 

وبسؿٌبػی اسؿذای

تؼییي چبلـْبی صًجیشُ تبهیي داسٍ دس ایشاى ٍ ساّىبسّبی همبثلِ ثب 

آى ّب دس ؿشایظ تحشین ّبی التصبدی ٍ ػیبػی ثب اػتفبدُ اص سٍیىشد 

وبسؿٌبػی اسؿذMPH ح ۶۳۷دّمبى، صّشاویفی تحلیل هحتَا

تذٍیي هذلی ثشای پیؾ ثیٌی ثْشُ ٍسی ثش پبیِ ػَاهل اػتشع صای 

ؿغلی ٍ ًمؾ هیبًجی ػالهت جؼوی ٍ سٍاًی دس وبسوٌبى اداسی 

وبسؿٌبػی اسؿذMPH ح ۶۵۶صحشاگشد، ػلیشضبداًـگبُ ػلَم پضؿىی ؿیشاص

ثشسػی هیضاى حزف آالولش اص هحیظ ّبی آثی ثب اػتفبدُ اص فشآیٌذ 

TIO2 ،پَؿؾ دادُ ؿذُ ثش سٍی صئَلیت ولیٌَپتیلَلیت 

TIO2/UV-C ٍ UV-Cِح ۶۷۰جوـیذی، فبعو 

هٌْذػی 

وبسؿٌبػی اسؿذثْذاؿت هحیظ

تذٍیي ٍ اػتجبسػٌجی ؿبخص پیؾ ثیٌی سفتبس ًبایوي ثش اػبع 

 ح ۶۷۹ؿبوشیبى، فبعوِسٍیىشد خغبی اًؼبًی

هٌْذػی 

ثْذاؿت حشفِ 

PH.Dدوتشای ای

ثشسػی تبثیش آهَصؽ هشالجیي غیش سػوی ثش وبّؾ ثبس هشالجت آًْب ٍ 

حوبیت اجتوبػی دسن ؿذُ ػبلوٌذاى تحت پَؿؾ هشاوض جبهغ 

 ح ۶۴۶ؿبوش، حٌبى1397ػالهت ؿْشػتبى جْشم 

ػالهت 

وبسؿٌبػی اسؿذػبلوٌذی

ثشسػی تبثیش آهَصؽ هجتٌی ثش الگَی خَدهشالجتی اٍسم ثش تَاى 

خَدهشالجتی ثیوبساى تحت ؿیوی دسهبًی هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ 

 ح ۶۵۷جَادی، فخشی1397ثیوبسػتبى ؿفب اَّاص 

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت



ثشسػی تبثیش آهَصؽ هْبستْبی فشصًذپشٍسی دس پشخبؿگشی ًَجَاًبى 

97هٌغمِ آثبدُ عـه اػتبى فبسع دس ػبل

هحوذجبًی، سحوت 

 ح ۶۷۳الِ

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

ثشسػی آگبّی ٍ ًگشؽ ساًٌذگبى تبوؼی اػتبى فبسع دس صهیٌِ 

 ح ۶۲۴وـبٍسصی، آسؽ97لَاًیي ٍ همشسات ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی دس ػبل 

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

ثشسػی ػیوبی اپیذهیَلَطیه ٍ ثبلیٌی ثیوبساى هجتال ثِ تبالػوی 

وبسؿٌبػی اسؿذMPH ح ۶۴۳حذادی، داٍد1397اػتبى فبسع، 

 ثش B6, B9, B12ثشسػی تبثیش هىول یبسی تَام ٍیتبهیي ّبی 

ػغَح آًضین ّبی وجذی، ؿبخص ّبی التْبثی ٍ اػتشع اوؼیذاتیَ، 

همبٍهت ثِ اًؼَلیي، پشٍفبیل لیپیذی ٍ َّهَػیؼتئیي ػشم دس 

وبسؿٌبػی اسؿذػلَم تغزیِ ح ۶۵۸هحوذی پَس، ًبصًیيثیوبساى داسای اضبفِ ٍصى ٍ چبلی هجتال ثِ وجذ چشة غیشالىلی

عشاحی هذل استمبء خَدهشالجتی هشتجظ ثب ثیوبسی هبلتیپل 

اػىلشٍصیغ ٍ اسصؿیبثی هذاخلِ آهَصؿی هجتٌی ثشآى ثش سفتبسّبی 

خَدهشالجتی استمبء دٌّذُ ػالهت ٍ ویفیت صًذگی ثیوبساى هجتال ثِ 

ام اع، وشهبى ، ایشاى

هَهي آثبدی، 

 ح ۶۷۴ٍیىتَسیب

آهَصؽ 

ثْذاؿت ٍ استمبء 

ػالهت

دوتشی تخصصی 

PHD

ثشسػی هیضاى آلَدگی ّوضهبى پـِ خبوی ّبی غبلت هٌبعك هٌتخت 

اًذهیه اػتبى فبسع ثِ ثبوتشی ٍلجبخیب ٍ اًگل لیـوبًیب دس ػبل 

 ح ۶۹۰ایضدپٌبُ، لیال1398

حـشُ ؿٌبػی 

پضؿىی ٍ هجبسصُ 

وبسؿٌبػی اسؿذثب ًبللیي

همبیؼِ َّؽ ّیجبًی دس داًـجَیبى پضؿىی ٍ غیش پضؿىی دس اػتبى 

 ح ۶۲۸تشوی، فشًگیغ1397ّشهضگبى دس ػبلْبی 

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

ثشسػی ٍضؼیت ویفیت خذهبت داسٍیی دس داسٍخبًِ ّبی ثیوبسػتبًی 

دٍلتی ؿیشاص اص دیذگبُ هشاجؼیي ثب اػتفبدُ اص هذل ػشٍوَال دس ػبل 

وبسؿٌبػی اسؿذMPH ح ۶۴۲وشیویبى، الْبم1398

تبثیش آهَصؽ خبًَادُ هحَس ثش استمبی آگبّی ٍ ایٌذوغ لٌذ خَى 

 ػبوي دس سٍػتبّبی 2ًبؿتب دس صًبى ػبلوٌذ هجتال ثِ دیبثت ًَع 

 ح ۶۵۹لشثبًی، ًیى1395َؿْشػتبى هشٍدؿت دس ػبل 

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

ثش خَدوبسوبسآهذی، تَاًوٌذ (5A)تبثیش آهَصؽ هجتٌی ثش هذل پٌج آ 

ػبصی ٍ سفتبسّبی خَدهشالجتی دس ػبلوٌذاى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ 

 ح ۶۷۸اثَالمبػوی، ػوی1398ِولیٌیه دیبثت ؿْشػتبى فؼب 

ػالهت 

وبسؿٌبػی اسؿذػبلوٌذی

ثشسػی تبثیش هذاخلِ آهَصؿی هجتٌی ثش تئَسی سفتبس ثشًبهِ سیضی 

 ح ۶۸۸وبظوی، هحوذؿذُ دس هَسد ؿشٍع تغزیِ تىویلی دس هبدساى ًخؼت صای ؿْش وبؿبى

آهَصؽ 

ثْذاؿت ٍ استمبء 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

ثشسػی اپیذهیَلَطیه ثیوبسی ػبله دس ؿْشػتبى ػشٍػتبى عی 

1396-1393ػبلْبی 

هشصٍلی، هحوذ 

وبسؿٌبػی اسؿذMPH ح ۶۲۷هْذی



ثشسػی تبثیش جبیگضیٌی ولشیذ ػذین ثب ولشیذ پتبػین ٍ ػصبسُ هخوش 

 ح ۶۴۱هحوذصادُ، هجیذثش ٍیظگیْبی هیىشثی، ؿیویبیی، حؼی ٍ ثبفتی وبلجبع اهَلؼیًَی

ثْذاؿت ٍ 

ایوٌی هَاد 

وبسؿٌبػی اسؿذغزایی

ثشسػی تبثیش هىول یبسی سٍی دس افشاد چبق ثب اؿتْبی ثبالی هجتال ثِ 

وبسؿٌبػی اسؿذػلَم تغزیِ ح ۶۶۰صاسع، ًشجغووجَد سٍی ثش ػغَح َّسهَى ّبی تؼذیل وٌٌذُ اؿتْب

ثشسػی تبثیش وَتبُ هذت آهَصؽ هجتٌی ثش َّؽ ّیجبًی ثِ سٍؽ 

ثشگضاسی وبسگبّی حضَسی ٍ ؿجىِ ّبی اجتوبػی ثش ثْضیؼتی سٍاى 

ٍ خَدوبسآهذی پشػٌل هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى دؿت آصادگبى 

 ح ۶۸۵پبسػب، ػبسااػتبى خَصػتبى

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

ثشسػی هیضاى اثشثخـی هحلَل ّبی تجبسی ٍ ػٌتضی دس آصهَى 

اًغجبق ویفی هبػه ّبی تٌفؼی ًین صَست ٍیظُ رسات هَجَد دس 

 ح ۶۲۶فبخشپَس، آًبّیتبثبصاس ایشاى

هٌْذػی 

ثْذاؿت حشفِ 

وبسؿٌبػی اسؿذای

ثشسػی ثشٍص ختن ثبسداسی ٍ ثشخی ػَاهل خغش هشتجظ ثب آى دس ؿْش 

وبسؿٌبػی اسؿذاپیذهیَلَطی ح ۶۴۷هلىی، صّشایه هغبلؼِ جوؼیتیۺ 1395ؿیشاص، 

تبثیش آهَصؽ ػجه صًذگی ثش وٌتشل فـبس خَى ٍ ؿبخص تَدُ ثذًی 

دس صًبى هیبًؼبل هجتال ثِ پشفـبسی خَى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ خبًِ ّبی 

 ح ۶۶۵پَسػبثذ، جویل97ِثْذاؿت ؿْشػتبى داساة دس ػبل 

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

ثشسػی ؿیَع تبالػوی ٍ ّوَگلَثیي داػی ؿىل دس هتمبضیبى 

اصدٍاج هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض هـبٍسُ ثیوبسیْبی طًتیه هشوض 

 ح ۶۸۰ؿیجبًی، هؼؼَد1396-1392ثْذاؿت ؿْشػتبى وبصسٍى 

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

وبسثشد ؿجىِ ػصجی هصٌَػی دس پیؾ ثیٌی هؼیبسّبی ٍسٍد ثِ ثخؾ 

هشالجتْبی ٍیظُ دس ثیوبساى تشٍهبیی ثیوبسػتبى ؿْیذ سجبیی ؿیشاص

حؼٌی پَس اصگوی، 

اپیذهیَلَطی ح ۶۲۵ػْیل

دوتشای 

PHDتخصصی 

ؿٌبػبیی ٍ ثشسػی فبوتَسّبی هَثش دس ثشٍص حَادث دس صٌؼت ػبخت 

 ح ۶۴۰سٍاًـبد، اهیذFuzzy DEMTEL - ISMٍ ػبص ثب اػتفبدُ اص سٍؽ 

هٌْذػی 

ثْذاؿت حشفِ 

وبسؿٌبػی اسؿذای ٍ ایوٌی وبس

ثشسػی اپیذهیَلَطیه ػَاًح ٍ حَادث تشافیىی هٌجش ثِ فَت دس 

 ح ۶۶۹وشیوی، عبّش94ُ-1393ؿْشػتبى ثٌذسػجبع 

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

ثشسػی ثشخی ػَاهل گشایؾ ثِ سٍػپیگشی دس صًبى تحت پَؿؾ 

وبسؿٌبػی اسؿذاپیذهیَلَطی ح ۶۸۴ػؼىشی، فبعو13989ِهشاوض حوبیتی ؿْش ؿیشاص دس ػبل 

اسائِ یه سٍیىشد پَیب جْت هذل ػبصی حَادث فشآیٌذی ثش اػبع 

 ح ۶۲۹سػتن آثبدی، اوجش(BN)ٍ ؿجىِ ّبی ثیضیي  (SD)هتذٍلَطی پَیبیی ػیؼتن 

هٌْذػی 

ثْذاؿت حشفِ 

PH.Dدوتشای ای



ثشسػی تبثیش هذاخلِ آهَصؿی ثش اػبع هذل اػتمبد ثْذاؿتی ثش 

1397تجؼیت اص دسهبى هجتالیبى ثِ دیبثت ؿْشػتبى هجبسوِ ػبل 

ًَسی پشوؼتبًی، 

 ح ۶۳۹وشاهت

آهَصؽ 

ثْذاؿت ٍ استمبء 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

 ح ۶۶۳صبلحی، ًؼینثشسػی تبثیش ؿیشاثِ لٌذفیل ثش گیبُ پبالیی خبن آلَدُ ثِ پبیشى

هٌْذػی 

وبسؿٌبػی اسؿذثْذاؿت هحیظ

تؼییي وبسوشد ٍ آهبدگی ًظبم هشالجت ثیوبسی دیبثت دس وٌتشل 

ثیوبسی اص دیذگبُ هذیشاى ػالهت توبهی داًـگبّْبی ػلَم پضؿىی 

وبسؿٌبػی اسؿذاپیذهیَلَطی ح ۶۸۳ػضیضی، ػجذال1396ِدس ایشاى ػبل 

ثشسػی اثش ثزس وتبى ثش ؿبخص ّبی تي ػٌجی، اؿتْب، خؼتگی 

رٌّی، خلك ٍ خَ، فـبس خَى، لٌذ خَى ًبؿتب، پشٍفبیل چشثی ٍ 

 تب 7ٍضؼیت آّي خَى وَدوبى ٍ ًَجَاًبى داسای اضبفِ ٍصى ٍ چبلی 

 ح ۶۳۰غالهی، صّشُ ػبل18ِ

ػلَم ثْذاؿتی 

وبسؿٌبػی اسؿذدس تغزیِ

اثشثخـی ایوي ػبصی جْبًی ّپبتیت ة دس ایشاى ثب - ثشسػی ّضیٌِ 

اپیذهیَلَطی ح ۶۴۴هختبسی، ػلی هحوذاػتفبدُ اص هذل هبسوَف

دوتشای 

PHDتخصصی 

تؼییي تبثیش آهَصؽ ٍالذیي ٍ داًؾ آهَصاى ثش استمبسفتبسّبی ػالهت 

دّبى دختشاى، همبعغ پٌجن ٍ ؿـن اثتذایی ثب اػتفبدُ اص هذل اػتمبد 

 ح ۶۷۵آؿَسی، فبعو98ِ-1397ثْذاؿتی، دس ؿْش الهشد ایشاى، 

آهَصؽ 

ثْذاؿت ٍ استمبء 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

ثشسػی استجبط ثیي آگبّی اص ًـبًگشّبی سًگی غزا ٍ اًتخبة ّبی 

غزایی دس ثضسگؼبالى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ فشٍؿگبُ ّبی صًجیشُ ای ؿْش 

ؿیشاص

هحوذ حؼیٌی، 

 ح ۶۸۲هشین

ػلَم ثْذاؿتی 

وبسؿٌبػی اسؿذدس تغزیِ

ثشسػی اثش ًَؿیذًی وفیش ثش آًضین ّبی وجذی، پشٍفبیل لیپیذی، 

هبسوشّبی گالیؼویه، التْبة، اػتشع اوؼیذاتیَ، ؿبخص ّبی 

آًتشٍپَهتشیه، فـبس خَى ٍ افؼشدگی دس ثیوبساى هجتال ثِ وجذ چشة 

غیش الىلی هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ دسهبًگبّْبی داًـگبُ ػلَم پضؿىی 

وبسؿٌبػی اسؿذػلَم تغزیِ ح ۶۳۱سصهجَیی، ًبدیب1397ؿیشاص دس ػبل 

 ػبلِ 55 تب 45تبثیش آهَصؽ ػالهت ثش ؿذت ػالئن یبئؼگی دس صًبى 

هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ػالهت سٍػتبیی ؿْشػتبى هشٍدؿت دس ػبل 

 ح ۶۴۸صاسع، صسافـبى1396

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

 ثش سٍی فَم آلَهیٌب CuMnOxاهىبى ػٌجی اػتفبدُ اصًبًَوبتبلیضٍس 

دس ثخبسیْبی گبصػَص دٍدوؾ داس خبًگی جْت حزف هًََوؼیذ 

 ح ۶۶۱ػجبػی، ػلیشضبوشثي

هٌْذػی 

وبسؿٌبػی اسؿذثْذاؿت هحیظ

ثشسػی اثشات پیـگیشی وٌٌذُ ػصبسُ ّیذسٍالىلی اػتَیب اص اثتال ثِ 

وجذ چشة غیشالىلی دس ست ّبی تغزیِ ؿذُ ثب سطین پشچشة ٍ 

وبسؿٌبػی اسؿذػلَم تغزیِ ح ۶۸۱سًججش، عبّشُػَوشٍص ثبال



ثشسػی تبثیش تبثؾ ًَس، اوؼیظى، دهبی پخت ٍ دهبی هحل ًگْذاسی، 

 ٍ D3هذت صهبى ًگْذاسی ٍ ػغح غٌی ػبصی ثش هبًذگبسی ٍیتبهیي 

 ح ۶۳۴صاسػی، هیٌبؿبخص ّبی اوؼیذاتیَ دس سٍغي وبًَالی غٌی ؿذُ

ثْذاؿت ٍ 

ایوٌی هَاد 

وبسؿٌبػی اسؿذغزایی

ثشسػی تبثیش آهَصؽ تغزیِ ثش وٌتشل لٌذخَى، پشٍفبیل لیپیذی، 

 ح ۶۴۹دطالَى، الْبم2آًضیوْبی وجذی ٍ ویفیت صًذگی دس صًبى هجتال ثِ دیبثت ًَع 

ػلَم ثْذاؿتی 

وبسؿٌبػی اسؿذدس تغزیِ

وَلیي ، اػیذ )تَلیذ هىول غزایی حبٍی ػَاهل دٌّذُ گشٍُ هتیل 

ٍ ثشسػی تبثیش آى ثش  (فَلیه، وَثبالهیي، پیشٍدٍوؼیي ٍ سیجَفالٍیي

ؿبخص ّبی آًتشٍپَهتشیه، گالیؼویه، پشٍفبیل لیپیذی ٍ 

PHDدوتشای تغزیِ ح ۶۷۱سًججش صاّذاًی، هشینَّسهًَْبی وٌتشل وٌٌذُ اؿتْب دس هجتالیبى ثِ اضبفِ ٍصى ٍ چبلی

اثشثخـی ثشًبهِ آهَصؿی سفتبسّبی پیـگیشی وٌٌذُ اص اختالالت 

اػىلتی ػضالًی دس داًؾ آهَصاى دختش همغغ هتَػغِ اٍل 

پشٍػیذ- وبسثشدی اص الگَی پشػیذ ۺ ؿْشػتبى وَاس

اثَالحؼي ثیگی، 

 ح ۶۷۶سخؼبسُ

آهَصؽ 

ثْذاؿت ٍ استمبء 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

ثشسػی ساثغِ داًؾ ٍ ًگشؽ جٌؼی ثب سضبیت صًبؿَیی صًبى هتبّل 

 ػبلِ هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ پبیگبّْبی ػالهت ؿْشػتبى وبصسٍى 40 -20

 ح ۶۳۸احیبء وٌٌذُ، ؿیذا1395دس ػبل 

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

وبسؿٌبػی اسؿذػالهت

ثِ جٌغ  (Dipetra:culicidae)ثشسػی احتوبل آلَدگی پـِ ّب 

Rickettsia ثب سٍؽ PCR دس ؿْشػتبى لیشٍ وبسصیي، اػتبى 

 ح ۶۵۰حؼیٌی، صّشا1397فبسع 

حـشُ ؿٌبػی 

پضؿىی ٍ هجبسصُ 

وبسؿٌبػی اسؿذثب ًبللیي

 ٍ ٍیتبهیي 3ثشسػی تبثیش هصشف ًَؿیذًی وفیش غٌی ؿذُ ثب اهگبُ 

ػی ثش ؿبخص ّبی ثبص گشدؽ، تشاون هؼذًی، خبوؼتش ٍ 

ّیؼتَپبتَلَطی اػتخَاى، التْبة، اػتشع اوؼیذاتیَ، تؼتْبی وجذی 

ٍ ّیؼتَپبتَلَطی سحن دس پیـگیشی پَوی اػتخَاى دس ست ّبی 

PHDدوتشای تغزیِ ح ۶۶۸هَرى، هْؼبتخوذاى ثشداؿتِ ؿذُ

ثشسػی تبثیش غٌی ػبصی ثب تشویجبت هغزی هَثش دس پیـگیشی اص 

افؼشدگی ثش خصَصیبت حؼی، فیضیىَؿیویبیی ٍ هیىشثی هحصَل 

 ح ۶۷۷هحجی، لیاللجٌی پشٍثیَتیه فشاػَدهٌذ دس عَل هذت ًگْذاسی

ثْذاؿت ٍ 

ایوٌی هَاد 

وبسؿٌبػی اسؿذغزایی

ثشسػی سًٍذ ثشٍص ٍ ؿیَع ثشخی ػشعبى ّبی ؿبیغ ایشاى اص ػبل 

2030 ٍ پیؾ ثیٌی آى تب ػبل 1990 - 2014

ٍالی اصفْبًی، 

وبسؿٌبػی اسؿذاپیذهیَلَطی ح ۶۳۳هَّجت

اسصیبثی اسگًََهیه صٌذلی جشاحبى حیي اًجبم ػول جشاحی 

وبسؿٌبػی اسؿذاسگًََهی ح ۶۵۱سیبػی، ؿْشصادهیىشٍػىپی ٍ اسائِ عشح پیـٌْبدی



ثشسػی تبثیش ثیؼىَیت غٌی ؿذُ ثب پشٍتئیي ٍی ٍ فیجش سطیوی ثش 

ؿبخص ّبی ثیَؿیویبیی ٍ سفتبسی وٌتشل اؿتْب، دسیبفت غزا، 

ؿبخص ّبی تي ػٌجی ٍ گلیؼویه دس ثضسگؼبالى داسای اضبفِ ٍصى 

یب چبق

حؼي صادُ سػتوی، 

PHDدوتشای تغزیِ ح ۶۶۲صّشا

 ثش 3-ثشسػی اثشثخـی ػصبسُ ی پَػت هَص ٍ اػیذّبی چشة اهگب

ؿبخص ّبی گلیؼوی، اػتشع اوؼیذاتیَ، پشٍفبیل لیپیذی، َّسهَى 

تؼتَػتشٍى ٍ پبتَلَطی ثبفت تخوذاى دس هَؽ ّبی صحشایی هبدُ 

وبسؿٌبػی اسؿذػلَم تغزیِ ح ۶۳۲یضداًی، جوبلثبلغ هجتال ثِ ػٌذسٍم تخوذاى پلی ویؼتیه

تؼییي هیضاى سضبیتوٌذی دًذاى پضؿىبى ٍ هشدم اص ثشًبهِ دًذاى 

پضؿه خبًَادُ ٍ ثشسػی ًمبط لَت ٍ ضؼف ثشًبهِ دس هشاوض خذهبت 

وبسؿٌبػی اسؿذMPH ح ۶۵۲دّمبًی، لشثبًؼلی1397جبهغ ػالهت سٍػتبیی اػتبى فبسع 

ثشسػی اثش هىول یبسی ثش ٍضؼیت سٍی ػشهی، پشٍفبیل لیپیذی، 

همبٍهت ثِ اًؼَلیي، ؿبخص ّبی  (ALT,AST)آًضیوْبی وجذی 

وبسؿٌبػی اسؿذػلَم تغزیِ ح ۶۶۶سضبیی، هحوذ اهیيالتْبثی ٍ اػتشع اوؼیذاتیَ دس ثیوبساى وجذ چشة غیشالىلی


