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  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  
سال 

  دفاع
  موضوع

1  
بر تهوع و استفراغ  "به "اثر بخشی فراورده میوه 

  بارداري از دیدگاه طب سنتی

عفت جعفري 

  دهکردي

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  زنان  1392

2  
اسباب و عالئم اختالالت خلقی و اضطرابی شایع 

  مطرح شده در منابع طب سنتی
  ملیحه متوسلیان

کتراي تخصصی طب د

  سنتی
  مبانی  1392

  محمد مظاهري  نفاخبررسی اثر انیسون بر سوء هاضمه   3
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  گوارش  1393

4  
 ایران سنتی) دلک( ماساژ نوع یک بررسی اثربخشی

   کمري رادیکولوپاتی بر
  هاشمی مامک

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  اسکلتی عضالنی  1393

5 

 Crataegus)زالزالک میوه اثر شربت  بررسی

monogyna)  در مقایسه با پالسبو در کنترل عالئم

بیماري ریفالکس و یافتن نشانگان این بیماري در 

  کتب طب سنتی ایرانی

  معینی فاطمه
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  گوارش  1394

6  

در ) خاکشیر( به خورده سنتی آبررسی تاثیر فر

قال بطن مقایسه با پلی اتیلن گلیکول در درمان اعت

 سال 12تا  2کودکان ) یبوست فونکسیونل(

  مجید نیمروزي
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  اطفال 1393

7  

بررسی تأثیر یک داروي گیاهی منتخب طب سنتی 

ایران برکاهش فشار خون اساسی در بیماران تحت 

  درمان با لوزارتان

  روشنک قدس
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  داخلی  1392

8  

ب و عالئم بیماري هاي قلبی شرح و تدوین اسبا

براساس منابع طب سنتی ایران مبتنی بر شواهد 

  بالینی

  فر تبسم ارشادي
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  قلب  1392

9  

 طب دگاهید از قلب يمقو يداروها نییتب یبررس

 مدل در نسترن عرق یقلب اثر یبررس و یسنت

  مجدد یخونرسان/ یسکمیا یتجرب

  قربانی فریبا
ی طب دکتراي تخصص

  سنتی
  قلب  1394

10  
تبیین روح حیوانی و روح نفسانی در منابع طب 

  سنتی ایران و مطالعه بالینی آن در بیماران
  مجید انوشیروانی

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  روانپزشکی  1392

11  
عملکردي بالغین از دیدگاه طب  یبوست تبیین

  الصاق مهین  آن بر پنیرك داروي اثر تعیین و سنتی ایران
تراي تخصصی طب دک

  سنتی
  گوارش  1394

12  

تعیین اثر فرآورده طب سنتی ایران حاوي گیاه مورد 

 ادراري اختیاري بی در مقایسه با تولتردین کنترول

ساله مراجعه کننده به  85تا  18هاي  خانم در

درمانگاه زنان داشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

93-1392  

  نوجوان فاطمه
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  اورولوژي  1394

13  
هاي خاص و مشارکتی عضو  ي شرح و تفسیر بیمار

  طحال در طب سنتی ایران
  سعیده یارجو

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  داخلی  1393

14  

 پماد و حنا سنتی فرآورده اثربخشی مقایسه

 پوشک از ناشی درماتیت بهبود بر هیدروکورتیزون

   شیرخواران در) فخذ سحج(

  کشاورز عبداهللا
راي تخصصی طب دکت

  سنتی
  پوست  1393

15  

بیماري "مقایسه تطبیقی علل،عالئم و برنامه درمانی 

در منابع طب سنتی ایران با پزشکی  "مالیخولیا

 نوین

 محمد یوسف پور
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  مغز و اعصاب  1392

  هاي دفاع شده دستیاران  طب سنتی و دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی عناوین پایان نامه

 ایران دانشگاه علوم پزشکی/دانشکده طب سنتی
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  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  
سال 

  دفاع 
  موضوع

16  
و روغن مالی در طب سنتی  ، حمام بررسی اثر تغذیه

   ایران بر روي روند زایمان
  یاسمن وزانی

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  زنان و زایمان  1394

17  
هاي  پوست درخت عناب بر بهبود آفت رسی اثربر

  ) قالع( دهانی

داود حاجی 

  قاسمعلی

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  پوست و مخاط  1395

18  
 طب دگاهید از آن عالئم و اسباب و اورام یبررس

  ینیبال شواهد اساس بر رانیا یسنت
  علی رستمی

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  پوست و مخاط  1395

19  
بررسی اخالق پزشکی در دوره تمدن اسالمی از قرن 

  سوم تا پنجم هجري قمري در ایران
  تاریخ پزشکی  1395  تاریخ علوم پزشکی  فاطمه منادي

20  

حکیم  اي ررسی آثار و اندیشه هاي حفظ الصحهب

سید اسماعیل جرجانی از منظر تاریخ پزشکی در 

دوره تمدن اسالمی با تکیه بر چهار کتاب ذخیره 

خوارزمشاهی، االغراض الطبیه و المباحث العالئیه، 

  خفی عالیی یادگار و

  تاریخ پزشکی  1395  تاریخ علوم پزشکی  راحله محسنی

21  
 بررسی اپیدمی ها در ایران از آغاز سلسه قاجاریه تا

  پایان جنگ جهانی دوم
  تاریخ پزشکی  1396  تاریخ علوم پزشکی  محسن طالبی
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دستیاران  طب سنتی و دفاع شده مصوب هاي پروپوزالعناوین   

  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  

سال 

دفاع از 

  پروپوزال

  موضوع

1  

مروري بر علل ایجاد سنگ کلیه از منظر طب سنتی 

بخشی فرآورده منتخب طب ایران و بررسی اثر 

سنتی بر پایه نخود سیاه در مقایسه با دارو نما بر 

   درمان سنگ کلیه

  خانی  مهدي بیگلر
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
1395  

کلیه و مجاري 

  ادراري

2  
مشارك معده از دیدگاه طب دوار بررسی فراوانی 

  در بیماران مبتال به سرگیجه مزمن سنتی
  مریم منفرد

طب دکتراي تخصصی 

  سنتی
  مغز و اعصاب  1395

3  
 جیبر نتا یبر طب سنت یمبتن ییغذا میاثر رژ یبررس

  زنان نابارور)  IVF/ICSI(لقاح آزمایشگاهی
  بیگی زینب علی

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  زنان و زایمان  1395

4  

مقایسه اثرکپسول فراورده گلنار با دارونما بر 

ادفی کارآزمایی بالینی تص: خونریزي زیاد قاعدگی

  دو سو کور

  فاطمه یوسفی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  زنان و زایمان  1395

5  

 اثر نییتع و یرانیا یسنت طب دگاهید از آکنه یبررس

 به سدر هیپا بر یسنت طب فرآورده یموضع محلول

 بت سهیمقا در% 1 نیسیندامایکل همراه

 عالئم کاهش در پالسبو با همراه% 1 نیسیندامایکل

  صورت توسطم تا فیخف آکنه

  رسول شکیبا
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  پوست و مخاط  1395

6  

 نیریش بادام اثر و خواب اختالل وعیش یبررس

 دانشگاه یخوابگاه انیدانشجو در خواب بر یخوراک

  تهران یپزشک علوم

  جعفر غفارزاده
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  مغز و اعصاب  1395

7  

 با سهیمقا در شاهتره از حاصل فرآورده اثر یبررس

 چرب کبد یسنت طب دگاهید از درمان در پالسبو

 جهت اهیگ نیا انتخاب یمبان نییتب و یالکل ریغ

  درمان

  مریم مقدم شاد
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  کبدچرب  1395

8  

بر ) مائ الجبن (بررسی اثر فراورده طب سنتی ایران 

بیماران مبتال به پرفشاري خون اولیه مراجعه کننده 

کارآزمایی : گاه قلب و عروق شهر بیرجندبه درمان

  دوسوکور -بالینی پالسبودار

  نواب زادهمریم 
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  قلب  1396

  مجید دادمهر  تبیین مراق و ارتباطات آن در طب سنتی ایرانی  9
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  مبانی  1396

10  

در ) غمز و دلک(بررسی اثربخشی یک نوع ماساژ 

هاي عضالنی ناحیه  ن بر روي اسپاسمطب سنتی ایرا

  گردن

  منصور خرمی زاده
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  اسکلتی عضالنی  1396

11  

 "مورد" اهیگ یموضع فرآورده یاثربخش یبررس

)Myrtus Communis (با سهیمقا در 

 انیمبتال در آکنه عالئم کاهش در% 1 نیسیندامایکل

  متوسط تا فیخف آکنه به

محبوبه سلمانیان 

  جی آقاحا

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  پوست  1396
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  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  

سال 

 تصویب/دفاع

  پروپوزال

  موضوع

12  

 Cinnamomum يهند ساذج ریتاث یبررس

tamala (یافسردگ اختالل در یکمک درمان بعنوان 

 یب سو دو شده یتصادف ینیبال ییکارآزما: یاساس

  خبر

  سالومه غفاري
صی طب دکتراي تخص

  سنتی
  روانپزشکی  1396

13  

 طب در  ییدارو افعال نییتع قواعد نیینب و یابیارز

 صناعه یف الشامل کتاب دگاهید از رانیا یسنت

 منتخب ییدارو مفرده 100 یاگرامید انیب و ههیالطب

  کتاب مهم

  عبدالقادر بحرینی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  مبانی  1396

14  

 در) Daucus Carota( جیهو تخم یاثربخش یبررس

 نیسن در یجنس لیم کاهش اختالل به مبتال زنان

  سوکور دو ینیبال ییکارآزما: يبارور

  رزیتا بهرامی
 طب تخصصی دکتراي

  سنتی
  زنان و زایمان  1396

15  

 و رانیا یسنت طب دگاهید از یتنش سردرد یبررس

 در دارونما با بیالط سنبل فرآورده اثر سهیمقا

  مارانیب نیا در دسردر مدت و شدت کنترل

  حسین عزیزي
 طب تخصصی دکتراي

  سنتی
  مغز  و اعصاب  1396

16  

مقایسه اثربخشی استعمال موضعی فرآورده ي طب 

ا گروه ) روغن کدو در پایه روغن کنجد(سنتی 

در مبتالیان به بی خوابی ) روغن کنجد(کنترل 

  مراجعه کننده به کلینیک خواب بیمارستان بهارلو

  الهام حق جو
 طب یتخصص يرادکت

  یسنت

 دفاع( 1395

  )عنوان
  خواب

17  

بررسی غمز و کاربرد آن در طب سنتی ایران و 

بر درد و ) به روش استاد فاتح(بررسی اثر غمز 

محدودیت حرکت شانه در مبتالیان به بیماري شانه 

 (frozen shoulder)منجمد 

  فاطمه بهداد
 طب یتخصص يدکترا

  یسنت

دفاع ( 1395

  )عنوان
  یعضالن یاسکلت

18  

 Trachyspremum)مقایسه اثر فرآورده زنیان

Copticum)  با مفنامیک اسید بر شدت و مدت

کارآزمایی بالینی تصادفی : دیسمنوره اولیه

  دوسوکور

  فاطمه زالی
 طب یتخصص يدکترا

  یسنت
  مانیزا و زنان  

19  

مقایسه اثربخشی فرآورده اي از پنج انگشت 

(Vitex agnus castus) ما بر درمان با دارون

  اولیگومنوره

  مرضیه مومنی نژاد
 طب یتخصص يدکترا

  یسنت
  مانیزا و زنان  

20  
ارزیابی اثر فرآورده مکیدنی حب تهیه شده از 

  شیرین بیان بر گرفتگی و خشونت صدا
  مصطفی صولتی

 طب یتخصص يدکترا

  یسنت
  خشونت صدا  

21  

 يها کتاب در انیصب و اطفال ریتداب دانش ریس

 ان،یالصب و االطفال و یالحبال ریتدب و بالقلو مفرح

  یفارس االطفال عالج و انیالصب ریتدب رساله

  تاریخ پزشکی  1396  تاریخ علوم پزشکی  سجاد اسدي

22  

 عطاران و داروسازان پزشکان، آثار و یزندگ یبررس

 تا يصفو دوره از نیقزو رگذاریتاث و نام صاحب

  اول يپهلو

  تاریخ پزشکی  1396  کیتاریخ علوم پزش  سیدعلی هاشمیان

23  

 مفرح يها کتاب در باردار زنان ریتداب دانش ریس

 خالصه ان،یالصب و االطفال و یالحبال ریتدب و القلوب

  یخوارزمشاه رهیذخ الحکمه،

سارا منفردي 

  جعفربیگی
  تاریخ پزشکی  1396  تاریخ علوم پزشکی

24  

بررسی آثار و اندیشه هاي داروشناسی حکیم سید 

جانی از منظر تاریخ پزشکی دوره اسماعیل جر

  تمدن اسالمی

  یپزشک خیتار  1394  یپزشک علوم خیتار  رویا شریعت

25  
بررسی نقش و جایگاه دانشگاه جندي شاپور و تاثیر 

  آن بر تاریخ پزشکی دوره تمدن اسالمی
  یپزشک خیتار  1394  یپزشک علوم خیتار  مجید باقري
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26  
هبی و بررسی نقش پزشکان اسطوره اي، آیین مذ

  ادوار حرکتی در طب دوران باستان

جواد مهرابی 

  کوشکی
  یپزشک خیتار  1395  یپزشک علوم خیتار

27  
 1274تا  932(تاریخ داروسازي در دوره گورکانیان 

  )قمري
  یپزشک خیتار  1395  یپزشک علوم خیتار  سمیه پاکباز

28  
 447تا  320تاریخ داروسازي در دوره آل بویه 

  قمري 536تا  398قمري و آل کاکویه 
  یپزشک خیتار  1395  یپزشک علوم خیتار  طاهره مشکانی

29  
سیر تحول آموزش پزشکی در ایران از اواخر دوره 

  قاجار تاکنون

رضی اله خوشدونی 

  فراهانی
  یپزشک خیتار  1396  یپزشک علوم خیتار

30  

بررسی، تصحیح و تحلیل نسخه ي خطی کتاب 

 هشت رساله در طب و"و  "منافع افضلیه"

  "حکمت

مهین تاج صادق 

  نیا
  یپزشک خیتار  1396  یپزشک علوم خیتار

 

12/7/1396تاریخ بروزرسانی  

 


