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رشته 

تحصیلی

همبیؼِ دسیبفت غزایی ٍ استجبط آى ثب تشویت ثذى دس وَدوبى ٍ ًَجَاًبى 

هجتال ثِ ػلیبن ٍ وَدوبى ٍ ًَجَاًبى ػبلن ؿْش ؿیشاص
تغزیِ ثبلیٌی۱۳۹۹وشیوی صادُ، ػؼیذ

عشاحی، ػبخت ٍ ثْیٌِ ػبصی ثیَاػىشاثش دٍفبصی ثِ هٌظَس حزف آالیٌذُ 

ثٌضٍآلفبپیشى اص جشیبى َّا
۱۳۹۹هشتضَی هْشیضی، هشتضی

هٌْذػی 

ثْذاؿت حشفِ 

ؿٌبػبیی هَسفَهَلىَالس هگغ ّبی هَلذ چـوی ٍ ثشسػی هیضاى ثشٍص 

افتبلوَهیبصیغ دس ثیوبساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض دسهبًی تخصصی چـن 

98-97پضؿىی ؿیشاص دس ػبل 

۱۳۹۹وـبٍسص، ػلی

حـشُ ؿٌبػی 

پضؿىی ٍ هجبسصُ 

ثب ًبللیي

تؼییي تبثیش هذاخلِ آهَصؿی ثش ٍػَػِ ثبصگـت ٍ پبیجٌذی ثِ دسهبى 

هذدجَیبى هشد هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض دٍلتی دسهبى ًگْذاسًذُ ثب هتبدٍى ، 

99-1398وبسثشدی اص هذل فشاًظشیِ ای ؿیشاص، ایشاى 

۱۳۹۹اصلی خبالى، یَػف
آهَصؽ ثْذاؿت 

ٍ استمبء ػالهت

تؼییي تبثیش ػَاهل هحیغی، پَػچشّبی وبسی ٍ ثبس وبس رٌّی ثش اختالالت 

ػضالًی دس وبسگشاى اهذاد ٍ حَادث ؿشوت آة ٍ فبضالة ؿیشاص- اػىلتی 
۱۳۹۹هیشصایی، ػوبدالذیي

هٌْذػی 

ثْذاؿت حشفِ 

ای

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

تغزی۱۳۹۹ِهَػَی ؿیشاصی فشد، صّشا

تؼییي اثش هىول لَُْ ػجض ثش وٌتشل گالیؼویه ، ؿبخص ّبی التْبثی، 

اػتشع اوؼیذاتیَ، پشٍفبیل لیپیذی ٍ تي ػٌجی دس ثیوبساى هجتال ثِ دیبثت 

وبسآصهبیی ثبلیٌی تصبدفی ؿذُ یه ػَ وَس: ًَع دٍ 

ػلَم تغزی۱۳۹۹ِهؼیي جْشهی، صّشا

تؼییي اثش پَدس ػصبسُ سیـِ لیىَسیغ ثش پشٍفبیل لیپیذی، وٌتشل گالیؼوی ، 

ػولىشد وجذ، اػتشع اوؼیذاتیَ ٍ ؿبخص ّبی آًتشٍپَهتشیه دس صًبى چبق 

هجتال ثِ ثیوبسی وجذ چشة غیشالىلی

ػلَم تغزی۱۳۹۹ِسػتوی صادُ، پَیب

تبثیش آهَصؽ خَدهشالجتی اص عشیك ؿجىِ ّبی اجتوبػی ٍ پیبهه ثش ویفیت 

1398صًذگی ثیوبساى ام اع دس ؿْشػتبى الس دس ػبل 
۱۳۹۹ٍعي خَاُ، ًبّیذ

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

ػالهت

1399عناوین پایان نامه های کتابخانه دانشکذه بهذاشت مربوط به سال 



تبثیش آهَصؽ حضَسی ٍ آهَصؽ هجتٌی ثش ؿجىِ ّبی اجتوبػی ثش َّؽ 

98-97ّیجبًی ٍ فشػَدگی ؿغلی ثَْسصاى جٌَة اػتبى فبسع ػبل 
۱۳۹۹هحجی، سلیِ

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

ػالهت

تبثیش آهَصؽ حضَسی ثش آگبّی، ًگشؽ ٍ ػولىشد ًؼجت ثِ غشثبل گشی 

1398ػشعبى ػیٌِ دس صًبى ؿْشػتبى ایزُ دس ػبل 
۱۳۹۹دع دع، هشین

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

ػالهت

تبثیش آهَصؽ ثش آگبّی، ًگشؽ ٍ ػولىشد ًؼجیت ثِ غشثبل گشی ػشعبى 

ػیٌِ دس صًبى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ پبیگبُ ثْذاؿتی دسهبًی ؿْشخَهِ صاس دس 

1398ػبل 

۱۳۹۹خیش، سٍیب

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

ػالهت

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

ػَاهل خغش دس ایشاى
اپیذهیَلَطی۱۳۹۹دّمبًی، لیال

 هثجت دس هشوض HIVثشسػی ویفیت صًذگی هشتجظ ثب ػالهت دس ثیوبساى 

هـبٍسُ ثیوبسیْبی سفتبسی ؿْشػتبى آثبداى
۱۳۹۹هَػَی، غبلت

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

ثشسػی ػَاهل هَثش ثش سفتبس ؿیشدّی هجتٌی ثش ػبصُ ّبی تئَسی اػتمبد 

1397ثْذاؿتی دس ؿؾ هبُ اٍل ثؼذ اص صایوبى دس ؿْشػتبى السػتبى دس ػبل 
۱۳۹۹اػتمالل، حویذُ

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

ػالهت

 ػبل 40ثشسػی ؿیَع ٍ ػَاهل هشتجظ ثب فـبسخَى ثبال دس افشاد ثبالی 

1395-1394ؿْشػتبى خشاهِ عی ػبلْبی 
اپیذهیَلَطی۱۳۹۹جؼفشی، فبعوِ

 ػبلِ 40 تب 20ثشسػی داًؾ ٍ ًگشؽ ػَاهل پشخغش پَوی اػتخَاى دس صًبى 

1397سٍػتبیی ٍ ؿْشی فؼب دس ػبل 
۱۳۹۹ػضیضخبًی، عبّشُ

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

ثشسػی تٌَع صیؼتی پـِ ّبی صیش خبًَادُ ی وَلیؼیٌِ 

(Dipetra:culicidae) دس اػتبى ّشهضگبى ٍ ًمـِ ی پشاوٌؾ آًْب ثش

96-1395 دس ػبل GISاػبع ػیؼتن 

۱۳۹۹جبثش ّبؿوی، ػیذ ػمیل

حـشُ ؿٌبػی 

پضؿىی ٍ هجبسصُ 

ثب ًبللیي

 هیىشٍهتش 10ثشسػی تبثیش هَاجِْ وَتبُ هذت ثب رسات هؼلك وَچىتش اص 

حبهل فلضات ػٌگیي ثش ًـبًگشّبی صیؼتی ػیؼتن اػصبة هشوضی دس َّای 

آصاد ؿْش ثْجْبى دس ؿشایظ ػبدی ٍ ٍلَع عَفبى سیضگشد

۱۳۹۹ثذیؼی ًظاد، احوذ
هٌْذػی 

ثْذاؿت هحیظ

ثشسػی تبثیش هـبٍسُ هؼٌَیت ٍ حوبیت اجتوبػی ّوؼش ثش اضغشاة ٍ 

افؼشدگی دس صًبى ثبسداس هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی ؿْش 

هؼجذ ػلیوبى

۱۳۹۹ثْضادًیب، عبّشُ

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

ػالهت

ثشسػی تبثیش هذاخلِ تغزیِ ای هجتٌی ثش ثبصی دیجیتبل ثِ ّوشاُ هذاخلِ 

سٍاًـٌبختی ٍ فؼبلیت ثذًی ثش دادُ ّبی تي ػٌجی ٍ ثیَؿیویبیی دس 

دختشاى دثؼتبًی چبق ٍ یب داسای اضبفِ ٍصى

۱۳۹۹ػلحـَسًظاد، ػبسا
ػلَم ثْذاؿتی 

دس تغزیِ

 (SCT)اجتوبػی - ثشسػی تبثیش هذاخلِ آهَصؿی هجتٌی ثش تئَسی ؿٌبختی 

ثش پیـگیشی اص سفتبسّبی خَدآػیجی دس داًؾ آهَصاى دختش دثیشػتبًی ؿْش 

هشٍدؿت

۱۳۹۹صاسع، الِْ
آهَصؽ ثْذاؿت 

ٍ استمبء ػالهت



ثشسػی تبثیش هذاخلِ آهَصؿی ثش خَدوبسآهذی ٍ سفتبسّبی استمبء دٌّذُ 

ػالهت دس داًؾ آهَصاى دختش همغغ هتَػغِ ؿْش داساة
۱۳۹۹هَحذًظاد، لیال

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

ػالهت

ثشسػی تبثیش هذاخالت سفتبسی ثش ویفیت خَاة ٍ ثْضیؼتی سٍاًـٌبختی 

1398ػبلوٌذاى ثشاصجبى دس ػبل 
۱۳۹۹ثْوٌؾ، ٍیذا

ػالهت 

ػبلوٌذی

ثشسػی تبثیش آهَصؽ ًَُ پشٍسی ثش سضبیت ثبس هشالجت ٍ ثْضیؼتی 

سٍاًـٌبختی ثضسي ٍالذیي دس ؿْش ؿیشاص
۱۳۹۹ًظشی فش، اثشاّین

ػالهت 

ػبلوٌذی

ثشسػی الگَی سٍغي ّبی هصشفی خبًَاس ٍ ٍیظگی ّبی فیضیىَؿیویبیی سٍغي 

1398ّبی سایج ؿْش ؿیشاص دس ػبل 
۱۳۹۹ػبلی پٌبُ، ػشفبًِ

ػلَم ثْذاؿتی 

دس تغزیِ

ثشسػی استجبط ؿیَُ ّبی فشصًذپشٍسی ثب پشخبؿگشی ٍ ػضت ًفغ دس داًؾ 

97آهَصاى ؿْشػتبى اًذیوـه دس ػبل 
۱۳۹۹سؿٌَ، ػىیٌِ

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

، ثب ویفیت خَاة، افؼشدگی ٍ Dثشسػی استجبط ػغح ػشهی ٍیتبهیي 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىی 30- 18ػٌذسٍم خَسدى ؿجبًِ دس دختشاى داًـجَ 

ؿیشاص

۱۳۹۹فالح، آصادُ
ػلَم ثْذاؿتی 

دس تغزیِ

ثشسػی استجبط ػجه صًذگی استمبء دٌّذُ ػالهت ٍ ؿبخص ّبی ػالهت 

1397صًبى ثبسداس ؿْشػتبى ساهْشهض دس ػبل 
۱۳۹۹حؼیٌی ًظاد، فشصاًِ

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

ثشسػی استجبط ثیي فبوتَسّبی ؿیَُ صًذگی ٍ ػٌذسم هتبثَلیه دس جوؼیت 

ثش اػبع الگَسیتن ّبی )یه هغبلؼِ هجتٌی ثش جوؼیت : وََّست خشاهِ

(دسخت ٍ جٌگل ٍ هذل ػبصی هؼبدالت ػبختبسی

اپیذهیَلَطی۱۳۹۹ًیه ثخت، حؼیٌؼلی

ثشسػی استجبط ثیي ؿبدوبهی ٍ آگبّی ٍ ًگشؽ جٌؼی ثب سضبیت صًبؿَیی 

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

1397ثْذاؿت ؿْشػتبى هبّـْش دس ػبل 

۱۳۹۹پَسػیذی، ػیذ هبجذ

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 

ػالهت

ثشسػی استجبط الگَّبی غزایی ٍ ٍضؼیت التصبدی اجتوبػی ثب ػَاهل خغش 

 ػبل ؿْش ٍاالؿْش75 - 40ػشٍلی دس جوؼیت - ثیوبسیْبی للجی 
تغزی۱۳۹۹ِآلبیی ًظاد، هحوذ

ثشسػی اثشثخـی تفشیح دسهبًی ثش تبثأٍسی ٍ ًـبًگبى ثبصًـؼتگی هؼلوبى صى 

ثبصًـؼتِ دس ؿْش ؿیشاص
۱۳۹۹دسیبثش، عبّشُ

ػالهت 

ػبلوٌذی

ثشسػی اثشات هصشف هحصَل غزایی فشاػَدهٌذ حبٍی جلجه اػپیشٍلیٌب ثش 

فـبس خَى، پبساهتشّبی تي ػٌجی، پشٍفبیل لیپیذی ػشم ٍ ؿبخص ّبی 

التْبثی ٍ اػتشع اوؼیذاتیَ دس ثیوبساى هجتال ثِ پشفـبسی خَى

ػلَم تغزی۱۳۹۹ِلبئن فش، صّشُ



ثشسػی اثشات هصشف هبػت وفیش ثش ؿبخص ّبی آًتشٍپَهتشیه، 

گالیؼویه، پشٍفبیل لیپیذی، آدیپَوبیي ٍػپیي، اًذٍتَوؼوی هتبثَلیه ٍ 

ٍضؼیت اؿتْب دس ثیوبساى تحت جشاحی ثبی پغ هؼذُ ٍ پیگیشی هتؼبلت 

تغییشات ٍصى، تصَسات ثذًی، دسیبفت غزایی ٍ اؿتْبی ثیوبساى ثؼذ اص اتوبم 

هشحلِ هذاخلِ

تغزی۱۳۹۹ِثصیشت، سیحبًِ

 ثش ػولىشد ولیِ، B6, B9, B12ثشسػی اثش هىول یبسی ٍیتبهیي ّبی 

ٍضؼیت ّوَػیؼتئیي ٍ اػتشع اوؼیذاتیَ دس وَدوبى هجتال ثِ ػٌذسٍم 

ًفشٍتیه ایذیَپبتیه

ػلَم تغزی۱۳۹۹ِصبدلی، هشین

ثشسػی اثش هصشف ػغ اػپیشٍلیٌب ثش ؿبخص ّبی گالیؼویه، پشٍفبیلْبی 

لیپیذی، هبلَى دی آلذّیذ، تشویت ثذى ٍ وٌتشل اؿتْب دس ثیوبساى هجتال ثِ 

2دیبثت ًَع 

تغزیِ ثبلیٌی۱۳۹۹سضبئیبى، هجتجی

ثشسػی اثش هصشف پشٍتئیي آلجَهیي ثش ؿبخص ّبی ػَء تغزیِ دس وَدوبى 

دثؼتبًی دچبس ون ٍصًی خفیف ٍ هتَػظ
ػلَم تغزی۱۳۹۹ِداٍسپٌبُ، ّبجش

ثشسػی اثش ویه تْیِ ؿذُ ثب آسد ثلَط ثش ؿبخص ّبی گلیؼویه، پشٍفبیل 

لیپیذی اػتشع اوؼیذاتیَ ٍ ؿبخص ّبی تي ػٌجی دس ثیوبساى هجتال ثِ 

وبسآصهبیی ثبلیٌی دٍػَوَس: 2دیبثت ًَع 

تغزیِ ثبلیٌی۱۳۹۹ػبػبًی، ًجوِ

اسصیبثی هَاجِْ ؿغلی ثب گشد ٍ غجبس ػشة ٍ اثشات ػن ؿٌبػی آى ثش خَى، 

وجذ، ولیِ ٍ ثیَهبسوشّبی اػتشع اوؼیذاتیَ دس وبسوٌبى یه هؼذى ػشة دس 

اػتبى فبسع

۱۳۹۹وَؿىی، فبعوِ

هٌْذػی 

ثْذاؿت حشفِ 

ای

اسصیبثی سػبیت ؿبخص ّبی ثْذاؿت هحیظ ٍ ػبختوبًی دس ثیوبسػتبى ّبی 

1398اػتبى وْىیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ دس ػبل 
۱۳۹۹اًصبسی، لذست اهلل

آهَصؽ جبهؼِ 

ًگش دس ًظبم 


