
 باسمه تعالی

 (92ورودی )نهمتا  (68)ورودی دوره اول لیست عنوان پایان نامه های طب سنتی ویرایش نهم

 با عرض سالم و ادب خدمت اساتید و همکاران ارجمند:

 عدم رشته طب ایرانی،هر رشته می باشد. در در از اولویت های مهم مدیریت منابع و سرمایه های پژوهشی پژوهشهای انجام شده و در حال انجام موضوع اطالع از  ،گونه که مستحضرید همان 

ضر که با . لیست حاه استدیدر این رشته گرد یسبب کاهش بهره وری سرمایه اندک نیروی انسانی پژوهش ،هش های در حال انجامودسترسی به اطالعات پژوهش های مراکز مختلف خصوصا پژ

به منظور اطالع بیشتر از پژوهش های انجام شده یا در حال انجام و جهت تسهیل دسترسی به نتایج آنها و مشاوره با مجریان محترم  تهیه شده،کاری اساتید، فارغ التحصیالن و دستیاران محترم هم

 اسامی همکارانی که در حد اطالع بنده تا این تاریخ  عضو هیئت ه وت آنها در لیست باشد نیز اضافه شدآنها می باشد.  در این ویرایش شماره تلفن و ایمیل همکارانی که اجازه فرمودند که اطالعا

 علمی دانشگاه ها هستند مشخص و با رنگ سبز مشخص شده است.

را فراهم نمودند از سایر همکاران دوره های  موضوع پایان نامه خود اه و ایمیل خود امکان هماهنگی بیشتر محققین آینده بامرکه با ارایه شماره ه یاران بزرگوارضمن تشکر فراوان از همک 

 ب اطالع دهند. توسط تلگرام یا پیامک به اینجانبا ذکر سال ورودی و دانشگاه محل تحصیل ایمیل آنها نیز به لیست آینده اضافه گردد خواهشمندم مراتب را  یاشماره همراه  ایل هستندکه م مختلف

همچنین ( که اطالعات ایشان در این فرم اضافه شده است خواهشمندم اطالعات خود را بررسی نموده و در صورت وجود اشکال به اینجانب اطالع دهند. 29دوره نهم)ورودی از همکاران محترم 

یل، عنوان پایان نامه، شماره همراه و ایمیل خود را جهت تکمیل ( خواهشمندم به محض قرائت این جمله نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه محل تحص99از همکاران محترم دوره دهم)ورودی 

 (12195100190)همراه  .اینجانب پیامک یا تلگرام فرمایند به شماره همراه لیست 

اعم از دستیار و متخصص و هیئت علمی روز افزون خواهد شد، شاهد  طب سنتی آکادمیک  همکارانانشاءاهلل به لطف خداوند و در سایه رحمت الهی که به واسطه همدلی و هماهنگی کلیه 

 شکوفایی و سربلندی علمی و اجتماعی این مکتب ارزشمند باشیم

 ، هجدهم ذی الحجه الحرام عید سعید غدیر غم 86/8/98-مات تک تک سروران گوارای وجودتاندعای خیر بیماران بهره مند از زح

 مرتضی مجاهدی-ارادتمند



 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه دانشگاه ام و نام خانوادگین ردیف

 شاهد الهام عمارتکار 1

 هیئت علمی
 براساس مبانی طب سنتی ایران ابعاد نظری خلط صفرابررسی   

 قم مجید اصغری 9

 هیئت علمی
  

نترل قند خون، بر ک كپسول ذیابیطستبیین دیابت و ارزیابی اثر مصرف 

 2دیابت نوع در بیماران مبتال به 

 مشهد سید محمد نظری 3

 هیئت علمی
  

و روش های درمانی آن در طب سنتی ایران و بررسی تاثیر  اعتیادتبیین 

در کنترل عالئم محرومیت در معتادین به تریاک در سم زدائی  حب الشفا

 حاد؛ کارآزمائی بالینی دوسوکور و تصادفی

 هیئت علمی مجید امتیازی 4

   یزد
 سطح سرمی( بر روی دواء بلغمارزیابی اثر درمان طب سنتی ایران )

 در بیماران مبتال به هیپرلیپیدمی لیپیدها

 مشهد مجید انوشیروانی 0

   هیئت علمی
و روح نفسانی در منابع طب سنتی ایران، و مطالعه  روح حَیَوانیتبیین 

 بالینی آن در بیماران

 شهید بهشت مژگان تن ساز 9

 هیئت علمی
  

ه مراجعه کنند مزاج شخصی و رحم در زنان ناباروربررسی وضعیت 

به درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر )عج(: ارائه الگویی بنیادین در مزاج 

 شخص و اندام در ناباروری

 بهشتیشهید رسول چوپانی 7

 بر اساس مبانی طب سنتی ایران ابعاد نظری خلط سودابررسی    هسئت علمی

 شهیدبهشتی محمود خدادوست 5

   هیئت علمی
م ( بر روی عالئمرهم موضعی شبتارزیابی اثر درمان طب سنتی ایران )

 (وجع الركبهبالینی بیماران مبتال به استئو آرتریت زانو )

 تهران حسین رضایی زاده 2

 هیئت علمی
  

ماری در طب ایرانی با بی "اعیا"و  "خَدِر"تبیین تطبیقی عالیم بیماری

ب ط فرآورده منتخبمولتیپل اسکلروزیس و کارآزمایی بالینی اثرات 

 مولتیپل اسکلروزیسسنتی بر خستگی در بیماران 

 و بیداری در طب سنتی ایرانی خوابمبانی بررسی  Sssoltani77@yahoo.com  شهید بهشتی سید شاهین سلطانی 11

 قزوین مرضیه بیگم سیاهپوش 11

   
در حفظ و ارتقاء سالمتی بر اساس مبانی طب  ریاضتتبیین اصول و قواعد 

 سنتی ایران

 تهران میثم شیرزاد 19

 در طب سنتی ایران بیماری های معدهتبیین اسباب و عالئم    هیئت علمی

mailto:Sssoltani77@yahoo.com


 تهران علیرضا عباسیان 13

 در طب سنتی ایران و ارایه مورد شاخص بالینیعرق النسا تبیین بیماری    علمی هیئت

 تهران مهدی علیزاده 14

 هیئت علمی
 در طب سنتی ایران نبض تبیین اجناس عشره یا متغیرات ده گانه  

 تبریز سید محمد باقر فضل جو 10

   هیئت علمی
ی مشاركت سردردبررسی اثر بخشی روش درمانی طب سنتی بر درمان 

 معدی

 تهران مهرداد کریمی 19

 در طب سنتی ایران اركانتبار شناسی و تبیین نظریه    هیئت علمی

 در مبانی طب سنتی ایران و ارائه شواهد بالینی سده هابررسی و تدوین    تبریز قدیر محمدی 17

 قم حسین مرادی 15

 در طب سنتی ایران خوردن و آشامیدنتبیین اصول و مبانی    هیئت علمی

 شهیدبهشتی روشنک مکبری نژاد 12

 هیئت علمی
  

)اولیگومنوره( از دیدگاه طب  بر احتباس طمث پونهبررسی فرآورده 

 سنتی ایران

 شهیدبهشتی مینا موحد 91

 براساس مبانی طب سنتی ایران خلط بلغمبررسی ابعاد نظری    هیئت علمی

 شاهد حسن نامدار 91

 براساس مبانی طب سنتی ایران خلط دمبررسی ابعاد نظری    هیئت علمی

 تهران فاطمه نجات بخش 99

 بر اساس مبانی طب سنتی تغذیه در بیماری هاتدوین قواعد    هیئت علمی

93 
مرحوم دکتر نیا شریعت 

 پناهی
 بر اساس مبانی طب سنتی ایران اعراض نفسانیتبیین قواعد    بهشتی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (68نامه های دوره دوم طب ایرانی) ورودی مهر پایان 

 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

   تهران گییاحمدب سمیه 1
ر د شیوع عالئم غلبۀ بلغمدر طب سنتی و بررسی  تبیین صرع

 مراجعه کننده به انجمن صرعمصروعین 

   تهران ارشادی فر تبسم 9
 ب سنتیبراساس منابع ط قلبی اسباب و عالئم بیماریهایشرح و تدوین 

 مبتنی بر شواهد بالینی ایران

 شاهد سیدسعیداسماعیلی 3

 هیئت علمی
  

راد مبتال به و بررسی میزان تاثیر آن بر اف الگوی تغذیه رساله ذهبیهتبیین 

 سندرم متابولیک

 ایران بهبهانی فرشادامینی 4

 هیئت علمی
  

واهد مبانی طب سنتی بر اساس ش از دیدگاه روح طبیعیبررسی و تبیین 

 تجربی

هیئت علمی  رضا ایلخانی 0

 شهید بهشتی
  

 رانای در طب سنتی روشهای درمان سنگ كلیهتدوین اصول و انواع 

 مبتنی بر شواهد بالینی

هیئت علمی  برهانی مهدی 9

 کاشان
  

درمنابع طب سنتی ایران وتعیین اثرداروی  سوء مزاجات معدهتبیین 

 رمانمقاوم به د ریفالكسبرعالئم کلینیکی بیماری  علک البطم

 در طب سنتی همراه باشواهد بالینی مشاركت و محاذات مبانی تبیین   هیئت علمی ایران بهرامی محسن 7

هیئت علمی  تبرایی ارانی ملیحه 5

 تهران
  

در طب سنتی ایران و ارائه  های رحمیبیماری تبیین اسباب و عالئم 

 مورد شاخص بالینی

هیئت علمی  مانداناتوکلی کاخکی 2

 مشهد
  

 ابیاضطرو  پیشگیری و درمان اختالالت خلقی نظری کارهایراه

شایع مطرح شده در متون طب سنتی بر اساس منابع معتبر فرهنگی، طب 

 "سنتی و طب معاصر 

 و نحوه برخورد با بیمار آن از دیدگاه طب سنتی ایران هزال كلیه   شهیدبهشتی ثاقبی روشنک 11

   هیئت علمی ایران جعفری دهکردی عفت 11
ز ا بر تهوع و استفراغ بارداری( به بررسی اثر بخشی فراورده میوه)

 دیدگاه طب سنتی ایرانی

 در طب سنتی های پژوهشیاولویتتعیین    شاهد نادرحالوتی 19



هیئت علمی  ازغدی خادم ابراهیم 13

 تهران
  

در دی كب هایآنزیم بررسی اثر بخشی درمان های طب سنتی بر کنترل

 بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی ) سوء مزاج بارد رطب کبد(

   ایران علی رستمی 14
و اسباب و عالئم آن از دیدگاه طب سنتی ایران بر اساس  اورام بررسی

 شواهد بالینی

   هیئت عملی البرز باغبانانحمیدشمسی  10
ران بر در طب سنتی ایبیماری های كبد تبیین و تدوین اسباب و عالئم 

 اساس شواهد بالینی

هیئت علمی  لیالشیربیگی 19

 تهران
  

 سترنگ پوجمع آوری و تبیین اسباب و عالئم بیماری های تغییر دهندۀ 

 در طب سنتی ایران و ارائه شواهد بالینی در دو بیماری کلف و برص

   تهران عفت شاه کرمی 17
نتی براساس مبانی طب س بیماری های ریه و صدرتبیین اسباب و عالئم 

 ایران مبتنی بر شواهد بالینی

   شاهد ژاله علی اصل ممقانی 15

بر  ههواچوبدر طب سنتی ایران و بررسی اثر مرهم  تبیین سوختگی

در مبتالیان به اسکار آکنه دو  2COزخم سوختگی ناشی از لیزر فراکشنال

 طرفه صورت و در مدل حیوانی )رت(

هیئت علمی  قرائتی مرضیه 12

 گرگان
12195197101 Gharaaty1387@yahoo.com  زیاد رحمیخونریزی بر  موردبررسی اثر فرآورده 

   شهیدبهشتی قربانی فر زهرا 91
اس طب بر اس گشنیز کارآزمایی بالینی فرآورده تهیه شده از تخم گیاه

 سردردسنتی بر سیر بالینی بیماران مبتال به 

   شاهد سید حمیدکمالی 91
ل اطریفبررسی سمن مفرط در طب سنتی ایران و کارآزمایی اثر معجون 

 صغیر در چاقی

   هیئت علمی اراک یلطیف امیر حسینسید  99
 در سالمت و بیماری در طب سنتی ایران ریحتبیین نقش جایگاه و کارکرد 

 همراه با ارائه شواهد بالینی

هیئت علمی  ملیحه متوسلیان 93

 مشهد
  

ع شایع مطرح شده در مناب اختالالت خلقی و اضطرابیاسباب و عالئم 

 طب سنتی بر اساس منابع معتبر فرهنگی، طب سنتی و طب معاصر

 mortazamojahedy@gmail.com 12195100190 هیئت علمی بابل مجاهدی مرتضی 94
و تعیین روایی ملمس و هیئت  مزاجبررسی پایایی اجناس دهگانه شناخت 

 بنیه اعضا

mailto:Gharaaty1387@yahoo.com
mailto:mortazamojahedy@gmail.com


   شهیدبهشتی مرادی زهرا 90
بر اساس مبانی  بیماری های امعاءجمع آوری و تدوین اسباب و عالئم 

 طب سنتی ایران مبتنی بر شواهد بالینی

 نزله سرد( ) زکام وسیاه دانه بر رینوسینوزیت مزمنبررسی اثر بخشی    شهیدبهشتی محمدرضامسرورچهر 99

97 
مظفرپور  سیدعلی

 خوشرودی
 یبوست فانکشنال كودكاندر درمان  فلوستعیین اثر داروی    هیئت علمی بابل

95 
مامک هاشمی حبیب 

 آبادی
هیئت علمی 

 همدان
 رادیکولوپاتی كمریسنتی ایران بر  ماساژتاثیر یک نوع   

 طحالمشاركتی عضو شرح و تفسیر بیماری های خاص    ایران یارجو سعیده 92

هیئت علمی  محمدیوسف پور 31

 ساری
  

ب سنتی در منابع طمالیخولیا مقایسۀ تطبیقی علل، عالئم و برنامۀ درمانی 

 ایران و پزشکی نوین

هیئت علمی  یوسفی مهدی 31

 مشهد
  

قل بر مدر طب سنتی ایران و ارزیابی بالینی اثر  بواسیرتبیین بیماری 

 بیماری بواسیر

 (66) ورودی بهمن دوره سوم طب ایرانی

 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

   اصفهان محمود بابابیان 1
از دیدگاه طب سنتی ایران و بررسی تاثیر  ضعف الهضمتبیین بیماری 

 سوء الهاضمه نفاخبر بهبود عالیم  كپسول پونه

 هیئت علمی  مهدی پاساالر 9

 شیراز
  

( در برطرف ساختن عالیم جالبتأثیر یک شربت طب سنتی) بررسی

 : یک کارآزماییسوءهاضمه عملکردیگوارشی در بیماران مبتال به 

 بالینی دو سو کور با دارونما

 هیئت علمی  امیر محمد جالدت 3

 شیراز
  

ش ادرار سوزایران بر  داروی مبتنی بر طب سنتیکارآزمائی بالینی 

 سرطان پروستات ناشی از پرتو درمانی

   ایران داود حاجی قاسمعلی 4
( در )قالع آفت های دهانیبر بهبود  پوست درخت عناببررسی اثر 

 مقایسه با دارونما



   شاهد ناصر رضایی پور 0

یشگیری از بر پ گل ختمی و گل پنیرکبررسی تاثیر داروی ترکیبی 

در بیماران مبتال به سرطان های سرو  موكوزیت ناشی از پرتو درمانی

 گردن.

 غاریقون بر گرگرفتگی دوران یائسگیبررسی تاثیر    تهران سپیده شفائی 9

7 
سید محمد حسن 

 صادقی
   شهید بهشتی

رشت نی د شکستگی استخوانخوراکی بر  مومیاییبررسی اثر داروی 

 در بزرگساالن

 سیاهدانه بر نوروپاتی ناشی از كموتراپیروغن بررسی اثر    شهید بهشتی مهدی فالح 5

هیئت عملی  زهره فیض ابادی 2

 مشهد
  

ه، بادام بر روغن بنفشدر طب سنتی ایران و بررسی اثر  بی خوابیتبیین 

 بیخوابی مزمن

 هیئت علمی  فریبا قربانی 11

 ایران
  

از دیدگاه طب سنتی و بررسی اثر  داروهای مقوی قلببررسی تبیین 

 در مدل تجربی ایسکمی/خونرسانی مجدد نسترنعرق قلبی 

 Elham_ghedami@yahoo.com 12133053971 تهران الهام قدمی یزدی 11
 به عنوان یکی از روشهای طب مورد و خاكشیرمقایسۀ اثربـخـشی گیاه 

 زگیلسنتی با سالیسیلیک اسید در درمان 

   ایران پانته آ قربانیان 19
ری در با یافتن نشانگان این بیما پسوریازیسبر روی  خبازیبررسی اثر 

 منابع طب سنتی ایرانی

   شهید بهشتی آناهیتا قورچیان 13
و استئخوراکی بر عالیم بالینی  سیاهدانهبرسی اثر فراورده ای از 

 آرتریت زانو

   شهید بهشتی محمد علی کمالی 14
ولیت كبر عالیم بالینی بیماری  پوست اناربررسی اثر کمکی فراورده 

 اولسراتیو

   هیئت علمی بابل نرجس گرجی 10
شد ردۀ رطب سنتی ایران بر روی  شربت بنفشۀتنی اثرات  -بررسی برون

 انسان سلو لی سرطان سینۀ

   تهران صفیه محبی تبار 19
ان گلسرخ(بر كمر درد دورروغن بررسی اثربخشیفراورده طب سنتی)

 بارداری

mailto:Elham_ghedami@yahoo.com


   شاهد فاطمه معینی 17

در مقایسۀ با پالسبو در  زعرورمیوۀ  %11بررسی اثر شربت عصارۀ آبی 

ساله مبتال به ریفالکس و یافتن  91 - 91بیماران  ریفالكسکنترل عالیم 

 نشانگان این بیماری در کتب طب سنتی ایرانی

   هیئت علمی بابل ریحانه معینی 15
ی گوارشمبتنی بر طب سنتی ایران بر عوارض  فرآوردهبررسی اثر 

 ناحیه لگن تحتانی ناشی از پرتو درمانی

   تهران مریم مقیمی 12

ع طب در مناب دیابتقایسه تطبیقی علل، عالئم و برنامه درمانی بیماری م

سنتی ایران و پزشکی نوین و طراحی و پیشنهاد یک رژیم غذائی برای این 

 بیماری بر اساس مبانی طب سنتی ایران

 و بررسی اثر تقلیل غذا در درد سیاتیکی النَّساعرقتبیین  nozadaisan@yahoo.com 12143415150 شاهد آیسان نوزاد 91

هیئت علمی  مجید نیمروزی 91

 شیراز
  

ن گلیکول ( در مقایسه با پلی اتیلخاكشیربررسی تأثیر فراوردۀ سنتی خبه )

 ساله 19الی  9 یبوست فونکسیونل(كودكاندر درمان اعتقال بطن )

   ایران یاسمن وزانی 99
در طب سنتی ایران بر  تغذیه، حمام و روغن مالیبررسی اثر مجموعه 

 زایمانروی روند 

   تهران شیما وظیفه خواه 93
طب سنتی ایران در مقایسه با درمان استاندارد، بر  فرآوردهبررسی اثر 

 رینوسینوزیت مزمنکاهش عالئم 

   تهران مریم یزدیان 94
در مقایسه با دارونما، بر  زنیانبررسی اثرات مصرف خوراکی فرآوردۀ 

 در افراد مبتال به نفـخـه و قراقر نفخ کاهش شدت عالئم

 ایرانهیئت علم  روشنک قدس 90

 

 

 

 

 

 

 

 

شار فگیاهی منتخب طب سنتی ایران بر کاهش داروی بررسی تاثیر یک 

اساسی در بیماران تحت درمان با لوزارتان : یک کارآزمائی بالینی  خون

 تصادفی ، سه سوکور و کنترل شونده با پالسبو



 (69دوره چهارم طب ایرانی  )ورودی  مهر 

 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

   ایران الهام اختری 1
كاهش میل جنسی بر درمان  خارخسکبررسی تأثیر فراورده ای از 

 در سنین باروری زنان

   ایران مهین الصاق 9
ز دیدگاه طب ا پنیرک بر یبوست فانکشنال بالغینتعیین اثر داروی 

 سنتی ایران

   ایران مریم ایرانزاد اصل 3
اسباب، علل و درمان بیماریهای بررسی متون طب سنتی ایران در 

ر مهار ب ایرساو ارزیابی برون تنی اثرات فرآورده ای از  بدخیم پوستی

 رشد سلولی مالنوم پوستی انسان

   مشهد نسرین بعیری 4
)شیاف واژینال( دارویی طب سنتی ایران بر یک فرزجهبررسی اثر 

 واژینوز باكتریال

   تهران بهادریشهناز  0
 از دیدگاه طب سنتی ایران و بررسی اثرتبیین آرتریت روماتوئید 

 بر روی شاخص های بهبود بیماری آرتریت روماتوئید انجیر و زیتون

 از فراورده های گیاهی بر شکستگی استخوانبررسی اثر یکی    ایران مسعود حاتمی 9

   شاهد ندا حاجی علی نیلی 7
رده از دیدگاه طب سنتی ایران و بررسی اثر فرآو القرنیهتبیین خشونت 

 بر بهبود خشکی چشم اسفرزه

 مجتبی حیدری 5
هیئت علمی 

 شیراز
  

ش از منظر طب سنتی ایران و بررسی اثر بخ تبیین درد نوریتی دیابت

 بر درمان دردهای دیابتی روغن موضعی حنظل

   مشهد منیر السادات روح الهی 2
كبد  بر تظاهرات بالینی بیماران مبتال به كشوثتعیین اثر فراورده گیاهی 

 مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر چرب

 مهدی سرداری 11
هیئت علمی بقیه 

 اهلل
  

مبتنی بر طب سنتی ایران بر عارضه خستگی در  فرآوردهبررسی اثر 

 مولتیپل اسکلروزیسبیماران 

 ریفالكس بارداریبه رانی تیدین بر  رب بهمقایسه اثر درمانی    تهران افسانه شاکری 11

 حسین شریفی 19
هیئت علمی بقیه 

 اهلل
  

در  ،بابونه، كندر و قسطبررسی اثربخشی موضعی ترکیب روغن های 

 بی اختیاری ادراری كودكاندرمان 



13 
احمدرضا شریفی علون 

 آبادی

هیئت علمی بقیه 

 اهلل
  

در طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده  زودرسانزال تبیین بیماری 

 بر بهبود عالیم انزال زود رس  میخکموضعی بر پایه گیاه 

14 
مسیح صدیق رحیم 

 آبادی
   هیئت علمی فسا

هانشویه داز منظر طب سنتی ایران و بررسی تاثیر یک  تبیین ژنژویت

بر روی ژنژویت بیماران دیابتی و مقایسه آن با دهانشویه  سنتی

 کلرهگزیدین

 ختگیسوطب سنتی ایران بر درمان  فراورده منتخببررسی اثر بخشی    تهران پدرام طاهری)نماینده( 10

   تهران فاطمه عطارزاده 19
ر برگرفته از طب ایرانی، ب داروی موضعیکارآزمایی بالینی دوسوکور 

 پمفیکوس ولگاریسبهبود ضایعات پوستی بیماران 

   ایران عبداله کشاورز 17
و پماد هیدروکورتیزون ا% بر  حنا مقایسه اثر بخشی فرآورده طب سنتی

 )سحج فخذ( در شیرخواران درماتیت ناشی از پوشکبهبود 

 مركب بر اسپرموگرام مردان نابارورلبوب بررسی اثر بخشی    مشهد سمیه ماهروزاده 15

   شاهد زهره مرتجی 12
ی ها اثر حفظ الصحه خوردندر طب سنتی ایران و بررسی  تبیین نفخ

 و آشامیدنی ها بر نفخ

 محمد مظاهری 91
هیئت علمی 

 اصفهان
 سوء هاضمه نفاخبر  انیسونبررسی اثر   

   شهید بهشتی جمیله مهدوی جعفری 91
بر اساس مبانی طب سنتی ایران در بیماران  غذاییرژیم بررسی اثر 

 سیروزی

   هیئت علمی قم فاطمه نوجوان 99

( با  MyrtusComminus)  موردمقایسه اثر فرآورده طب سنتی حاوی 

بی اختیاری ادراری در ( در کنترل  Tolterodineتولترودین ) 

 خانم ها

 بر سندرم تونل كارپ روغن تخم كتانبررسی میزان اثر بخشی    هیئت علمی فسا محمدهاشم هاشم پور 93

 مریم یاوری 94
هیئت علمی 

 اصفهان
  

و مدروکسی پروژسترون در شروع خونریزی  كنجدمقایسه اثر فرآورده 

 ورسوک: کارآزمایی بالینی تصادفی یکالیگومنورهبیماران دچار 

   شهید بهشتی محمدعلی یزدیان 90
ن در در مقایسه با ستیریزی بارهنگ عصاره آبی بررسی اثربخشی شربت

 كهیر حاددرمان 



 99پنج نفرمهر  – 69دوره پنجم طب ایرانی  ورودی بهمن 

 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

   شیراز حمید ا... افراسیابیان 1
مثبت با  HPیماران ب علک البطم)( بر هیکوباكتر پیلوریبررسی تاثیر 

 سوء هاضمهعالیم 

   مشهد سید مرتضی امامی العریضی 9
ایسه با تدبیر در مق یبوست مزمنطب سنتی ایران بر  تدابیر بررسی  تاثیر

 طب کالسیک

 هاله تاج الدینی 3
هیئت علمی 

 کرمان
 خفیف تا متوسط دوای لبان بر آلزایمربررسی تاثیر   

 آسیه جوکار 4
 هیئت علمی

 ساری
  

، با داروی متداول صبرطب سنتی ایرانی بر پایۀ  فرآوردۀمقایسه 

 بالغین یبوست مزمنپیدروالکس در درمان 

 لرژیکرینیت آبر عالیم  شربت زوفاو بررسی تاثیر  تبیین نزله   شاهد محمدرضا حاجی حیدری 0

 نفیسه حسینی یکتا 9
هیئت علمی 

 ارتش
  

بر عالیم  پونهدر طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده  تبیین كمر درد

 كمر درد ناشی از سوء هاضمه

 غزاله حیدری راد 7
هیئت علمی 

 بهشتی
  

با بزاق  گل پنیرک و گل ختمیمقایسه اثر فراورده 

 و خشکی دهان ناشی ازپرتو درمانیمصنوعی)هیپورالیکس( بر 

 کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطانهای سرو گردن

   شاهد زهرا درویش مفرد کاشانی 5
در بهبود  ویهبادرنجب از دیدگاه طب سنتی و بررسی اثر فراورده تبیین باه

 میل جنسی زنان

 روح ا... شعرا 2
هیئت علمی 

 دزفول
  

ی در طب سنتی و بررسی میزان اثر بخش اوجاع مفاصل تبیین بیماری

در روغن کنجد بر عالیم بالینی  روغن گل بابونهفرآورده موضعی 

 خفیف تا متوسط استئوآرتریت زانوبیماران مبتال به 

11 
مصطفی صالحی نجف 

 آبادی
   تهران

( و داروی Plantagomajor) بارهنگبررسی مقایسۀ اثر گیاه 

(Colofac بر عالئم کلینیکی بیماران )IBS 

   مشهد بیتا عباد ا... زاده حقانی 11

در طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده موضعی  تبیین سردرد شقیقه

قابل تطبیق با صداع  میگرندر درمان  حاوی روغن گل محمدی

 شقیقه



 اتوپیک بر روی درمان درماتیت انجیربررسی اثر عصاره آبی میوه    مشهد شیرین عباسی)نماینده( 19

   هیئت علمی یزد محمد عسکرفراشاه 13

روغن مقایسۀ اثر درمانی فرآوردۀ طب سنتی )

( مطابق با منابع طب سنتی ایران، با ژل  NeriumOleanderدفلی

 هر()وجع الظ كمر درددیکلوفناک بر عالئم بالینی بیماران مبتال به 

   مشهد غالمرضا غیور رزمگاه 14
بد كطب سنتی و طب رایج در درمان بیماری  رژیم غذاییبررسی اثر دو 

 غیر الکلی چرب

   تهران شهناز کارکن 10

و  به مری از دیدگاه طب سنتی ایران تبیین بیماری ریفالكس معده

ه مری بدون ب ریفالكس معدهبر بیماران مبتال به  آملهبررسی اثر داروی 

 ازوفاژی

   تهران ماریا کبیری 19
ا داروی ب بابونهفراورده طب سنتی ایرانی بر پایه اثر بررسی مقایسه ای 

 هیپرپروالكتینمیا کابرگولین در درمان

 فلوس بر یبوست فانکشنالبررسی اثر موضعی فراورده    تهران محسن کشاورز 17

   مشهد حسین محمدزاده مقدم 15
نی در طب سنتی ایران و کارآزمایی بالی تبیین اختالالت جنسی مردان

 نعوظی بر اختالل عملکرد زعفراناثر فراورده 

   بهشتی هاجر معمارزاده 12
 رحمی خونریزی بیماران مبتال به فیبرومفارسی بر  گلناربررسی اثر 

 بر اساس مبانی طب سنتی ایران

 سید حمدا ... مساوات 91
 هیئت علمی 

 شیراز
  

و مرور جامع  هموروئیددر رفع عالیم  عصاره ترهبررسی تاثیر کرم 

 بیماری هی آنورکتال در طب سنتی ایران

 مفرده موثر بر حافظه جوجه بر روی حافظه انسانبررسی اثر    شاهد محمد ملک پور قربانی 91

 مهرزاد مهربانی 99
هیئت علمی 

 کرمان
  

ارآزمایی ک ماء الجبن افتیمونی بر درماتیت اتوپیکبررسی اثر 

 بالینی دو سو کور

   شاهد فرشته نوری 93
دیل غذا تعازدیدگاه طب سنتی ایران و بررسی اثر  تبیین هضم معدی

 بر سوء هاضمه عملکردی نفاخ



   بهشتی مریم نیک خواجویی 94

 رازكاهش آنزیم آالنین آمینو ترانسفبر  كاسنیبررسی اثر فراورده 

و غیر الکلی کارآزمایی بالینی تصادفی  دو س کبد چربدر بیماران مبتال به 

 کور با پالسبو

 تمر هندی بر انزال زودرسبررسی اثر    شیراز همایونفر …عبدا 90

 سیده صدیقه یوسفی 99
 هیئت علمی

 ساری
  

بررسی اثر داروی منتخب طب سنتی بر پایۀ زیره بر بازگشت حرکات روده 

 ائی پس از سزارین

   یزد 21مهر-مرضیه جباری 97
( بر عالیم بالینی بیماران مبتال sumbucus ebulus)پلم بررسی اثر گیاه

 زانو در مقایسه ژل دیکلوفناکاستئو آرتربت به 

   یزد 21مهر-ندا نایبی 95
ر كاهش تری ب بادرنجبویه بررسی اثر بخشی یک کپسول گیاهی بر پایه

 در مقایسه با دارونما 9تیپ  گلیسیرید خون بیماران دیابتی

   کرمان 21مهر- یلدا رومی)نماینده( 92
طراحی رژیم غذایی موثر بر رشد جنین بر اساس متون طب سنتی و بررسی 

 ایدیوپاتیک IUGRاثر آن در جنین های دچار 

هیئت علمی  21مهر-ژادابراهیم زحلی ن 31

   شیراز
در  انفانکشنال كودكشربت به بر ریفالكس بررسی اثر بخشی 

 مقایسه با امپرازول کلینیکال تریال دو سو کور

31 
-محمد رضا اردکانی موقتی

 21مهر
 سیاهدانه بر روی سنگ كلیهبررسی تاثیر فراورده حاوی    مشهد

 (99عنوان پایان نامه های دوره ششم طب ایرانی) ورودی بهمن 

 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

   یزد الهام زارعی 1
ر مبتالیان به سبوره های س اطریفل صغیر بر چربی  سربررسی اثر 

 مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان امام خمینی تهران

 مزمن پماد كدو در اگزمای دستبررسی اثر موضعی  Alemehkhademi@gmail.com  تهران عالمه خادمی 9

 Mah_mahlooji@yahoo.com 99824499992 کرمان محبوبه محلوجی مقدم 3
یماری ها از ب جایگاه تعریق در پیشگیری، تشخیص و درمانبررسی 

 دیدگاه طب ایرانی

 Dr.m_mohebi@yahoo.com 99882898288 تهران مینا محبی 4
)فراورده طب  Rheum palmatum syrup شربت ریوندبررسی اثر 

سنتی( به هرماه رژیم غذایی و ورزش در مقایسه با رژیم غذایی و ورزش به 



بیماران مبتال به کبد چرب غیر  آنزیم های كبدیتنهایی بر 

 (NAFLDالکلی)

 اولیه ورهدیسمنبا زنجبیل خوراکی بر  زنجبیل مقایسه اثر موضعی روغن pshirooye@yahoo.com  بهشتی پان ته آ شیرویه 0

 Dr.abdolahadi@gmail.com 99829944888 بهشتی اعظم عبدا الحدی 9

در طب سنتی ایران و بررسی اثر عصاره  تبیین نسیان

( بر اختالالت شناختی Nepeta menthoides Boiss)اسطوخدوس

 کار آزمایی بالینی دو سوکورآلزایمر در بیماران 

 گلسرخ بر اختالل خواب كودكانبررسی اثر رایحه درمانی با  A_keyhanmehr@yahoo.com 99826922864 بهشتی ارمغان سادات کیهان مهر 7

   شیراز مریم رنجبر 5
 بادرنجبویه و اسطوخدوس بر بی خوابیمقایسه اثر داروی مرکب از 

 ابتدایی با دارو نما

 shayanfarj@yahoo.com  شاهد جمشید شایانفر 2
)یک ACA1در طب سنتی و بررسی تاثیر فراورده تبیین سرطان 

 فراورده گیاهی( بر کانسر معده

 Msa190@gmail.com 99922889826 بهشتی محمد عطارفر 11
ورده در طب سنتی و بررسی اثر فرا عملکرد جنسی مردانتبیین اختالل 

 زنجبیل و عسل بر اختالل نعوظ

 Salehi58@gmail.com  تهران مهدی صالحی 11
( فروارده طب myrtus communis)شربت میوه موردبررسی اثر 

 برگشت محتویات معده به مریسنتی ایران بر 

   یزد محسن منوچهریان 19
بررسی اثر بخشی مصرف عرق کاسنی و رب انار توسط زنان باردار در بروز 

 زردی نوزادان

 Mostafaa33@gmail.com 99826962994 شاهد سید مصطفی اعرج خدایی 13
و  هیبادرنجبوو اثر فرآورده  رانیا یطب سنت دگاهیاز د غم نییتب

 یاسطوخودوس در درمان افسردگفرآورده 

 Dr.mirzaei_m@yahoo.com 99849889268 تهران محمد رضا میرزایی 14
( بر پارامتر های .phoenix dactylifera L)تارونهبررسی اثر بخشی 

 مردان نابارور و مقایسه آن با پنتوکسی فیلین اسپرم

   یزد فرشید افراسیابیان 10
( با Lippia Citroidoraبررسی و مفایسه اثر بخشی فراورده گیاهی)

 خواب دارو نما بر کیفیت

 aaliabd@yahoo.com  شاهد علی عبدالهی نیا 19
بر وفا زدر طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده  تبیین سوء تنفس

 بیماری مزمن انسدادی ریه

mailto:Dr.mirzaei_m@yahoo.com


  آسم سکنجبین عنصلی بر درمانو بررسی اثر تبیین بیماری ربو    تهران کارگر حسین 17

 S_ali_m606@yahoo.com 99898892992 شاهد سید عبدا.. موسوی زاده 15
بررسی اثر  و مواد افیونی معتاد بهتبیین حفظ الصحه و معالجات بیماران 

 حب الشفادرمان نگهدارنده 

 محمد ستایش 12
 هیئت علمی 

 کرمان
99899929248 msetayeshmail@gmail.com 

کار آزمایی بالینی اثر بخشی فراورده موضعی طب سنتی ایران بر پایه 

با درمان استاندارد مچ بندی طبی در کاهش عالیم حسی  روغن بزر كتان

خفیف تا متوسط ایدیوپاتیک)نوعی  سندروم تونل كارپو عملکردی 

 خدر(

 سماشیر افتیمون در بیماران مبتال به مالبررسی اثر فراورده طب سنتی  mahdismojtabaee@yahoo.com 99826988896 بهشتی مجتبایی هدیسم 91

 salikhd@yahoo.com  شاهد سید علی خدایی 91
مورد و  یاثر فراورده ها یو بررس رانیا یطب سنت دگاهیاز د قرحه نییتب

 "یابتیانار بر زخم د

   شاهد محمد انصاری پور 99
تبیین اصول حفظ الصحه در طب سنتی ایران و مقایسه آن با 

 یافته های نوین طبی

   شیراز آزاده کیانی 93
با دارو های رایج در درمان بیماران با اختالل  افتیمون مقایسه اثر

 و تبیین افسردگی در طب سنتی ایران افسردگی ماژور

 Sepidehkolouri1@gmail.com  شیراز سپیده کلوری 94

رده در طب سنتی ایرانی و بررسی ثر بخشی فراو تبیین درمان افسردگی

)نپتا منتوئیدس( بر درمان افسردگی بیماران مبتال به  اسطوخدوسسنتی 

 افسردگی اساسی

   کرمان علیحسمیه فت 90

مقایسه اثر قرص فروس سولفات با مصرف همزمان قرص فروس سولفات به 

نان ز فریتین( در اصالح انار با مویزهمراه فراورده طب سنتی )مخلوط 

 مبتال به فقرآهن دارای هموگلوبین نرمال

   بهشتی محمد رضا فقیهی 99
ب سنتی برگرفته از ط بهمن سرخ وسفیدبررسی تاثیر ترکیب گیاهان 

 بدون علت مردان اولیگواسپرمیکایران بر شاخص های مایع منی 

   تهران محمد رضا مروتی 97
نتشار ادردهای با قرص دیکلوفناک در کاهش  فصد عرق النسامقایسه 

 یافته به اندام تحتانی

 (98دوره هفتم طب ایرانی ) ورودی  مهر 



 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

 r.nabimeybodi@gmail.com  بهشتی راضیه نبی میبدی 1
ی ایران برگرفته از طب سنت عسل -واژینال خاكشیربررسی اثر فراورده 

 سرویسیتبر عالیم بالینی و پاراکلینیک در مبتالیان به 

   بهشتی زهرا آقا نوری 9
ولین تحت درمان با انس كودكان دیابتیمزاج استخراج معیارهای تعیین 

 از نظر متخصصان طب سنتی به روش دلفی

 Dr.Bahman98@gmail.com  بهشتی مریم بهمن 3
برگرفته از طب سنتی با متفورمین بر اولیگومنوره  فرآوردهاثر  مقایسه

 سندرم تخمدان پلی كیستیکبیماران مبتال به 

   بهشتی ندا احمدی 4
گاه )استئوآرتریت(از دید  بر درد زانو نخود اب خوراكیبررسی تأثیر 

 طب سنتی

 در طب سنتی ایران تبیین جایگاه طبیعت و قوه مدبره Dr_rafshar@yahoo.com  تهران غالمرضا کردافشاری 0

 حوریه محمدی کناری 9
هیئت علمی 

 Hmk1358@gmail  ایران
اه از دیدگ حجامت در بیماری های مختلفقواعد فصد و تبیین 

 طب سنتی ایران

7 
منیره سادات مطهری 

 فرد
   تهران

 ، فراورده طب سنتی ایران، درشربت بادام شیرینبررسی اثر بخشی 

( در مقایسه با ADHDدرمان اختالل بیش فعالی/ کم توجهی کودکان ) 

 کارآزمایی بالینی تصادفی سه سو کورمتیل فنیدیت: 

 ی چشمخشکدر بیماری  بنفشهبررسی تاثیر فراورده طب سنتی حاوی  anisehsaffar@yahoo.com  شیراز انسیه صفار شاهرودی 5

 Rahimeh.akrami@yahoo.com 12177129291 شیراز رحیمه اکرمی 2
از نظر طب سنتی ایران و بررسی تاثیر یک مفرده  تبیین خارش اورمیک

 بر روی خارش اورمیک بیماران دیالیزی کار آزمایی بالینی دو سو کور

 Mahsa_59_2007@yahoo.com 12111291311 شیراز مهسا رستمی چایجان 11
و مقایسه ان با  محلول سنتی بر روی شوره سربررسی تاثیر 

 .کتوکونازول

   شیراز علی توکلی 11

 از منظر طب سنتی ایران و بررسی اسهال ناشی از رادیو تراپیتبیین 

ر درمان د اسفرزه(بالینی اثر یک فراورده طب سنتی ایران )ترکیبی از 

 اسهال ناشی از رادیو تراپی درجه یک.

   کرمان شهربانو عبدالحسینی 19
 بر B6 ویتامین با "نعنا" و "انار" از شده تهیه فراورده اثر مقایسه

 بارداری استفراغ و تهوع



 نبرگزیده ای از طب سنتی ایرا  علمی-ترجمه جدید مفهومی   کرمان حمید نام آور 13

 Darmangar23@gmail.com 12190355707 کرمان محسن شیخ رضایی 14
انتقال الکترونیکی خواص ضد ویروسی بعضی بررسی امکان 

 خالص مفردات طب سنتی به آب

   مشهد رستمانیحمید رضا  10
 در طب سنتی ایران و ارزیابی تاثیر ترکیب تبیین كولیت اولسروز

 درمانی طب سنتی بر روند درمانی.

 Rouhanim901@mums.ac.ir  مشهد مریم روحانی 19
ر طب سنتی ایرانی و طب سوزنی ب بررسی اثر بخشی الگوی درمانی

 سندرم تخمدان پلی كیستیک.

 Shokris1@mums.ac.ir 12102114093 مشهد صادق شکری 17
ر در طب ایرانی و بررسی اثر فراورده طب سنتی ب تبیین تهوع و استفراغ

 تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی

   مشهد فرنوش فالحت 15

در طب سنتی ایران و بررسی اثربخشی فرآورده  تبیین احتباس طمث

قابل تطبیق  و آمنوره ثانویه رازیانه بر درمان الیگومنورهترکیبی بر پایه 

 با احتباس طمث

12 
صدیقه توکلی 

 دستجردی
 s-tavakoli-2006@yahoo.com 12133112904 مشهد

طب  نیبسته درمااز منظر طب ایرانی و مقایسه اثر  تبیین شقاق مقعد

 آنال فیشرایرانی با بسته درمانی طب کالسیک بر بهبود عالیم 

 بررسی اثر شربت شیرین بیان بر دیسمنوره اولیه در مقایسه با ایبوبروفن gafarizahra@yahoo.com 12153312717 یزد زهرا جعفری 91

 ؟؟   یزد مهدی رشیدی 91

   یزد الله عویدزاده 99
 آسما با دارونما در بیماران ب شربت شنبلیله و عسلمقایسه اثربخشی 

 خفیف

 (98دوره هشتم طب ایرانی  )ورودی  بهمن 

 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

 روغن كاهو بر بی خوابی اطفالبررسی اثر  dr.mranjbar@yahoo.com 12199101153 اصفهان مهدیه رنجبر 1

 IBSزرین گیاه بر درمان بررسی اثر  parisaa_sooresh@yahoo.com 12133599399 اصفهان پریسا حیدری 9

 eshaghyan2012@gmail.com 12139991421 اصفهان رضیه اسحاقیان 3
كندر و زنجبیل بر كاهش خونریزی زیاد کارآزمایی بالینی تاثیر 

 سال 15-40در سنین  رحمی

 در طب سنتی ایران تبیین حرارت  غریزی و حار غریزی z.science@yahoo.com 12190141329 اصفهان زهرا توفیق 4



 Zahravafaei2005@yahoo.com 12199997103 اصفهان زهرا وفایی 0

بیماران مبتال به شدت درد بر روی  زالو درمانیبررسی اثر 

 استئوآرتریت زانو

 

   اصفهان بابایی زهرا  آقا 9
نتی وتبیین سقط از منظر طب س كنجد بر ختم سقط ناقصبررسی اثر 

 ایرانی

 تریوزآندوم بیماران مبتال به مقل بر كیفیت زندگیبررسی اثر    ساری فرزانه اسداله پور کوتنایی 7

 behmanesh_e@yahoo.com 12199979921 بابل الهام بهمنش 5
ا گروه کارآزمایی بالینی بقرصنعه بر دیسمنوره اولیه تاثیر شربت 

 کنترول

 salmannezhad@hotmail.com  بابل حسین سلمان نژاد 2
ر افراد د پرسشنامه خود اظهاری تعیین مزاجطراحی و اعتبار سنجی 

 ساله 91تا  41

 dr.mahmoudpour@gmail.com 12111200914 بابل زینب محمود پور 11
انکشنال در ف كپسول كاسر )زنجبیل زنیان فلفل ( بر نفخبررسی تاثیر

 کارآزمایی بالینی دوسوکور-مقایسه با پالسبو و دایمتیکون 

 ar.derakhshan@yahoo.com  بهشتی علیرضا درخشان 11
ینیت رطبی )فرآورده طب سنتی ایران( بر درمان  ماءالشعیربررسی اثر 

 در مقایسه با داروی فکسوفنادین آلرژیک

 بزرگساالن آسممرکب بر عالیم  ماءالعسلبررسی اثر  sohrabdehghan@yahoo.com  بهشتی سهراب دهقان 19

 بهشتی محمد صانعی 13
12131411911 

12197912114 
sanei.stu@gmail.com 

در رادپا)راهکار درمانی دستی پارسی( بر  تکنیک فاتحبررسی اثر 

 رادیکولوپاتی مزمن

 irimc.org@92906  بهشتی مجتبی طاهری 14
کارآزمایی  وآرتریت زانسکنجبین عنصلی بر روی استئو بررسی اثر 

 بالینی دو سو کور با پالسبو

 سال 19تا  9 آسم كودكانمرکب بر عالئم بالینی  ماءالعسلررسی اثر ب skaveh83@yahoo.com  بهشتی شهپر کاوه  باغ  بهادرانی 10

 رب به بر سردرد میگرنیبررسی اثر  drkarimiahmad@gmail.com 12197111117 بهشتی احمد کریمی 19

   بهشتی زهرا گرجی 17

ت به مقاوممبتنی بر طب سنتی ایران بر  تدابیر غذاییبررسی اثر 

کبد چرب غیرالکلی: کارآزمایی بالینی  در بیماران مبتال به انسولین

 شاهددار

  بهشتی علیمحمد مداحیان 15
baniadam000@gmail.com 

09101642125 

 گلقند بر سردرد میگرنیبررسی اثر 
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 استئوآرتیتبر  روغن تخم كتانبررسی اثر nmasoudi@sbmu.ac.ir  بهشتی اله مسعودینعمت 12

   بهشتی مریم مشهدی 91
پروتکل تشخیص سوء مزاج خشک و تر طراحی و اعتبار سنجی 

 رحم

 حجامت ساقین در ایجاد خونریزی در آمنورهبررسی اثر    بهشتی اعظم معیاری 91

   بهشتی اتیه نعیمیسیده  99
احتباس ) دانه مدبر بر اولیگومنوره وآمنورهسیاهبررسی اثر کپسول 

 کیستیکپلی سندرم تخمدان بیماران مبتال به طمث( در

 بررسی اثر هلیله کابلی بر هموروئید Nama_333@yahoo.com 12195079107 بهشتی پوران اندرخور 93

 Dr.moeeni@yahoo.com 12144095901 تبریز آرزو معینی جزنی 94
با  و انیسون كرفسمقایسه اثر فرآورده برگرفته  از طب سنتی ایران بر پایه 

 PCOSالیگومنوره بیماران متفورمین بر 

   تبریز رامین نسیمی دوست 90
فته ای بوزیدان بر یابررسی اثر فرآورده طب سنتی ایرانی بر پایه گیاه 

 بالینی مردان نابارور

 Dr_banihabib1390@yahoo.com 12144410793 تبریز ابراهیم بنی حبیب 99
 کارآزمایی بالینی حب شبیار بر گلوكوم زاویه بازبررسی اثر 

 دوسوکور

 Mar.adalat@gmail.com 12144147499 تبریز مریم عدالت 97
 و افسردگی خستگیبررسی اثر بخشی ترکیب گیاهی طب سنتی ایران بر 

 مولتیپل اسکلروزو اختالالت خواب  بیماران 

 نایرا  در طب سنتیتبیین بیماری های مثانه    تبریز فریبا رشدی 95

  09214867578 تبریز خواصینرجس  92
ر آنزیم ب)فراورده طب سنتی ایران(ترشی میوه گیاه كبربررسی اثر 

 بیماران با کبد چرب غیر الکلی های كبد

   تهران اکرم السادات اطیابی 31
 بر ضایعات خفیف تا متوسط لجبنءامابررسی تاثیر مصرف خوراکی 

 سوریازیسپ

 Dreghbalian@gmail.com  تهران فاطمه اقبالیان 31
) داروی طب سنتی ایرانی ( در  شاهترهبررسی تاثیر فراورده خوراکی 

 كهیر مزمنمقایسه با سیتریزین در درمان بیماری 

 neurointmed@yahoo.com  تهران نژاد مریم السادات پاک 39
(بر بیماری Myrtus comminus) شربت حب االسبررسی اثر 

 ( در کودکانGERDمری) بازگشت محتویات معده بر

 ثبت نشده 90/0/20   تهران خدیجه حاتمی 33



 از دیدگاه طب سنتی ایران كیفیات محسوس صادره از مادهبررسی  M_soroushzadeh@yahoo.com 12134119352 تهران زاده سید محمد علی سروش 34

   تهران مریم عباسی 30
ولتیپل مبر خستگی بیماران مبتالبه  شربت پارسنیپبررسی تاثیر 

 اسکلروزیس

   تهران محمد عزیزخانی 39

ناحیه قفسه سینه ، در بیماران دچار  محجمه ناریمقایسه اثر بخشی روش 

با درمان مدروکسی پروژسترون استات در فاز  خونریزی رحمیافزایش 

 1324لوتئال ، در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آرش در سال 

   تهران فرشته قراط 37
ملکرد ع)داروی طب سنتی ایران( بر  روغن موضعی بابونهبررسی اثر 

 بعد از سزارین :کارآزمایی بالینی تصادفی روده ای

   تهران علیرضا قیومی 35
در  رتریت زانووآئلبنیات در درد بیماران مبتال به استبررسی تاثیر 

 مراجعه کنندگان به کلینیک روماتولوژی بیمارستان امام خمینی )ره( تهران

32 
 علی محمد کالنتر

 مهرجردی
 در متون طب سنتی ایران قوای نفسانی و مفهوم شناسی تبیین Ali.mkm16@gmail.com 12190157241 تهران

   تهران اصیل سید حامد موسوی 41
ر بیماری ب بَستیباج بر پایه خارخسکبررسی تاثیر فرآورده طب سنتی 

 کارآزمایی بالینی دو سو کور - انزال زودرس

 قرص رازی در كمردردهای مزمنبررسی اثر  gerayelimalek@yahoo.com 12191179975 تهران ولی اله گرایلی ملک 41

 ؟؟؟ 90/0/20   تهران مهر سیما همایون 49

   زنجان داوود حسنی 43
مان درطب سنتی ایران در  تركیب منتخبکارآزمائی بالینی یک 

 پرفشاری خون اولیه

 Dr_bparvin@yahoo.com  ساری بهاره پروین 44
سنتی  با بیماری بواسیر االنف در طب پولیپوزیز بینیبررسی مقایسه ای 

 درصد در درمان پولیپ بینی 0/1 پونه ایرانی و تاثیر اسپری نازال

 تدابیر غذایی بر كثرت طمثاثر    شاهد مریم فاطمی 40

 حفظ الصحه بر یبوست بارداریبررسی تدابیر    شاهد نفیسه نیلی 49

 dr.maryamshayesteh@yahoo.com  شاهد مریم شایسته 47
بر فشه بندر طب سنتی ایران و بررسی تاثیر  سهرتبیین انواع معالجات 

 بیخوابی بیماران مبتال به وسواس افسردگی

   شاهد پور مجید سلطان 45
غذایی بر  تدابیرتبیین تدابیر طب سنتی ایران در صداع و بررسی تاثیر 

 میگرنی درمان سردرد



 Zakariyarohani@ymail.com 12131931772 شاهد ذکریا روحانی 42
ر از دیدگاه طب سنتی ب آموزش اصول حفظ سالمتیبررسی تاثیر 

 عملکرد بهورزان

 maalmasi1357@gmail.com 12195417172 شاهد محمد علی الماسی 01
مقایسه اثر  و خستگی در بیماری مولتیپل اسکلروزتبیین تطبیقی 

 فراورده طب سنتی بر خستگی بیماران مولتیپل اسکلروز

 Dr_hasan_kiany@yahoo.com  شاهد حسن کیانی 01
ر در طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده طب سنتی ایران ب یبوستتبیین 

 یبوست عملکردی بالغین

 زیره كرمانی بر چاقیتاثیر  sadroddinhashemi@yahoo.com  شاهد سید صدرالدین  هاشمی 09

 M.noghani@shahed.ac.ir  شاهد نوغانی مجید تالفی 03

خشی ایران و مقایسه اثربدر طب سنتی « سردرد مشاركتی معده»تبیین 

داروهای طب سنتی ایران با درمان استاندارد در درمان سردرد مشارکتی 

 معده

  12173937131 شیراز محمد مهدی  پرویزی 04

ب بر مبنای داتسته های ط  موضعی گیاهی اورسبررسی تاثیر فراورده 

ی به همراه کرایوتراپی در مقایسه با کرایوتراپی به تنهایی در سنتی ایران

 لیشمانیوز جلدیدرمان 

 یبوست بارداریبر شربت الكسیتا اثر بررسی    شیراز شهدیس بریمانی 00

 Dr.jeyhani@gamil.com 12131209204 شیراز محمدرضا جیحانی 09

ر ( بجدوارتركیبات : بررسی اثر یک فراورده گیاهی )11/9/20اولیه 

 در مقایسه با روش های کالسیک ترک اعتیادروی 

 

   شیراز مهدیه حاجی منفرد 07
بر روی فاکتورهای تن سنجی،متابولیکی و دارچین بررسی اثر پودر 

 تخمدان پلی كیستیکهورمونی در زنان مبتال به 

   شیراز فاطمه امینی 05
 آسم ( برHysssopus officinalisساده ) شربت زوفایبررسی اثر 

 پایدار متوسط .

   شیراز دکتر نسرین دخت زمانی 02

لی در غیر الک كبد چرببر درمان بیماری  آویشن شیرازیبررسی اثر 

بیماران مراجعه کننده به دو مرکز دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 

 20و  24سال 

   کرمان مهدیه سادات افتخار افضلی 91
بر عالیم کلینیکی بیماران مبتال به  علک البطمبررسی اثر داروی 

 عملکردی سوءهاضمه

mailto:Zakariyarohani@ymail.comدرسته


 زخم پای دیابتی( در بهبود Cupping)حجامت خشکتاثیر    کرمان اکبر رزاقی 91

 alzatani@yahoo.com 12102419541 کرمان علیرضا زاهدی سیستانی 99

بر  رانیا یطب سنت دگاهیاز د هیاصول تغذ تیرعا ریتاث یبررس

miR168a انیدانشجو برنج  موجود در  سرم خون یاختصاص  

 کرمان یمصرف کننده برنج ساکن خوابگاه دانشگاه علوم بزشک

  کرمان زهره سرحدی نژاد 93
Dr_isac1390@yahoo.com 

 

( بر پایه طب سنتی Anethum graveolens)َشویدمقایسه تاثیر فراورده 

عین به در مراج واژینال كاندیداییبا کرم کلوتریمازول بر عفونت های 

 24کلینک بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 

 masoudmoghaderi@yahoo.com 12133414390 کرمان مسعود مقدری 94
 ICUبیماران ضایعه نخاعی بستری در  مومیایی بر زخم بستربررسی اثر 

 های بیمارستان شهید باهنر  کرمان

 ؟؟؟ 90/0/20   مشهد محمد رواقی 90

   مشهد رضاسلیمانی 99
در طب اسالمی و طب سنتی ایران و بررسی تاثیر حجامت  تبیین حجامت

 Tسلول های لنفوسیت  عام بر زیر مجموعه های

   مشهد حمید رضااسماعیل پور 97
گیاه  از دیدگاه طب سنتی و کار آزمایی بالینی تبیین نوروپاتی دیابتی

 دیابتی كبر بر نوروپاتی

   مشهد حمید رضا حسین زاده 95
بت شراز دیدگاه طب سنتی و بررسی اثر  تبیین سوء هضم معدی

 زبیب بر سوء مزاج سرد و مرطوب معده

 Mehrimr1@mums.ac.ir  مشهد محمد رضا مهری 92
ا درمان طب ایرانی ب پروتکلو مقایسه اثر درمانی  تبیین سینوزیت

 کالسیک بر روی سینوزیت مزمن

   مشهد مهدی اسالمی 71

ی ثربخشا بر پایۀ متون مکتب طب ایرانی، و مقایسه تبیین افسردگی

با سیتالوپرام در درمان  گاوزبان ایرانیفرآوردۀ ترکیبی بر پایۀ 

 افسردگی اساسی

   مشهد محمود صادقی وزین 71

در طب سنتی ایرانی و بررسی مقایسه ای اثر تبیین بیماری هپاتیت 

درکشت  Cایمونوگلوبولین تهیه شده از سرم شتر در مهار ویروس هپاتیت 

 به شتر  Cسلولی قبل و بعد از تلقیح ویروس هپاتیت 

   مشهد الهه دلشاد 79
سی اثر از دیدگاه طب سنتی ایران و برر تبیین سکته ایسکمیک مغزی

 بسته درمانی طب سنتی ایران برروی بهبود عالیم بیماران



73 
معصومه سادات کابلی 

 فرشچی
 Farshchi_ma@yahoo.com 12100997940 مشهد

اه بر پایه طب سنتی ایرانی و بررسی اثر فراورده ترکیبی از گی تبیین آسم

بر عالیم بالینی و فاکتور های ایمونولوژیک در  بارهنگ و صمغ بادام

 بیماران مبتال به آسم

 NaghediH911@mums.ac.ir  مشهد حمیده ناقدی باغدار 74
بتنی بر طب م ی غذاییتأثیر فرآوردهو بررسی  تبیین سیالیت خون

 سایتمیپلی سنتی بر سیالیت خون در بیماران

   مشهد طاهره ملک آرا 70
راورده در سنین باروری و بررسی اثر ف میل جنسی بانوانتبیین كاهش 

 )زردک( مبتنی بر طب سنتی ایران در بهبود آنجزرترکیبی بر  پایه 

   مشهد رقیه جوان 79

درطب سنتی ایران وبررسی اثر بخشی مکمل غذایی مبتنی بر  تبیین هزال

 اختالالت رشد كودكانطب سنتی ایران بر 

 

   مشهد لیلی حمید نیا 77
از دیدگاه طب سنتی و مقایسه اثر رژیم غذایی طب سنتی و  تبیین چاقی

 با درمان رایج طب کالسیک دوای بلغم

 12103154415 مشهد فاطمه محجوب 75
MahjoubF911@mums.ac.irh 

 ایمیل به گروه اضافه شود
ی اثر از دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررس تبیین گاستروپارزی دیابتی

 بر عالیم بالینی گاستروپارزی سقز

 Mahjourmm2@mums.ac.ir 12391920339 مشهد مرجان مهجور 72
اثر بررسی  و مطالعه تحلیلی بیماری های تیره كننده رنگ پوست

 )منطبق با مالسما  كلفطب سنتی موضعی بر  یک فراورده

 MehrpourM911@mums.ac.ir 12103134009 مشهد مهرپور مهسا 51
کته سو طب سوزنی برمیزان بهبود  بالینی بیماران مبتال به اوشق بررسی اثر 

 مغزی

 meyssamim@gmail.com 12133739199 یزد مهشید میثمی 51
در  درماتیت آتوپیکبر روی موارد متوسط و خفیف  خبازیتاثیر پماد 

 ساله 19ماهه تا  9کودکان 

   یزد خیوه علی 59
اسهال ماه مبتال به  79تا  19در کودکان  شربت ریباسبررسی اثر بخشی 

 خونی

53 

 کار محبوبه ابریشم

 

 

 

 مورد بر رینوسینوزیت مزمنبررسی تاثیر فراورده گیاه  M_abrishamkar@yahoo.com 99992284842 یزد

mailto:MahjoubF911@mums.ac.irh


 (92دوره نهم طب ایرانی)ورودی 

 عنوان پایان نامه ایمیل همراه تحصیل نام و نام خانوادگی 

 19/19/29هنوز قطعی نشده   اصفهان محمد رضا انوری 1

 روغن كاهو بر بی خوابی اطفالبررسی اثر  dr.mranjbar@yahoo.com 12199101153 اصفهان مهدیه رنجبر 9

 parisaa_sooresh@yahoo.com4 12133599399 اصفهان پریسا حیدری 3
بر شدت عالئم و کیفیت زندگی بیماران  زرین گیاهبررسی اثر عصاره 

 با عالئم اسهال و ترکیبی. ی تحریک پذیرسندرم رودهمبتال به 

   اصفهان رضیه اسحاقیان 4
-40نین در س زیاد رحمی خونریزیبر کاهش  كندور و زنجبیلتاثیر 

 سال کارآزمایی بالینی 15

 Zahravafaei2005@yahoo.com 12199997103 تهران زهرا وفایی 0
بر روی شدت درد بیماران مبتال به  زالو درمانیبررسی اثر 

 زانو استئوآرتریت

 19/9/29مرخصی  z.science @yahoo.com 12190141329 مرخصی زهرا توفیق 9

 z.babaei92@gmail.com   زهرا آقابابایی پور 7
نتی و تبیین سقط از نظر طب س ختم سقط ناقصبر  كنجدبررسی اثر 

 ایرانی

 rasoul.shakiba@yahoo.com  ایران رسول شکیبا 5

ب سنتی ی طاز دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی اثر فراورده آكنهبررسی 

به همراه کلیندا مایسین در مقایسه با کلیندا مایسین به همراه  سدربر پایه 

 پالسبو در آکنه خفیف تا متوسط

 و ارتباطات آن در طب سنتی ایرانی تبیین مراق majiddadmehr@yahoo.com 12129901799 نایرا مجید دادمهر 2

 Mahdibiglarkhani@gmail.com  ایران مهدی بیگلرخانی 11

مروری بر عمل ایجاد سنگ کلیه از نظر طب سنتی ایران و بررسی اثر 

ا دارو نما در مقایسه ب نخود سیاهبخشی فراورده منتخب طب سنتی بر پایه 

 سنگ كلیهبیماران 

 Drfayousefi@yahoo.com  ایران فاطمه یوسفی کوپائی 11
 دگیخونریزی زیاد قاعبا دارونما بر  گلناربررسی مقایسه اثر کپسول 

 کار آزمایی بالینی تصادفی دو سوکور

 alibeigibeni.zeinab@gmail.com  ایران زینب علی بیگی بنی 19
 زمایشگاهیلقاح آمبتنی بر طب سنتی بر نتایج  رژیم غذاییبررسی اثر 

(IVF/ICSIزنان نابارور ) 

mailto:parisaa_sooresh@yahoo.com4
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mailto:rasoul.shakiba@yahoo.com
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 M.Moghadamsh@gmail.com 12199151145 ایران مریم مقدم شاد 13

بد كدر مقایسه با پالسبو در درمان شاهتره بررسی اثر فراورده حاصل از 

غیر الکلی و تبیین مبانی انتخاب این گیاه جهت درمان از دیدگاه  چرب

 طب سنتی ایران

 drmanfared110@yahoo.com 12119993137 ایران مریم منفرد 14
ر د از دیدگاه طب سنتی ایران یمشارک معد سرگیجهفراوانی بررسی 

 یجه مزمنگبیماران مبتال به سر

 رمدر بیماران با اختالل اسپ اسپرموگرامبر فاکتور های  خولنجاناثر  dr.kolangi@gmail.com 12113702199 بابل فاطمه کلنگی میاندره 10

   بابل محدثه میرزا پور شفیعی 17

 Nardostatic)سنبل الطیب هندی ی هیدو الکلیمقایسه تاثیر عصاره

jatamansi DC وء س( با دمپریدون بر عالیم بالینی بیماران مبتال به

 عملکردی)سندرم زجر بعد از غذا( هاضمه

 naeimima@yahoo.com 12100317379 بابل مریم نعیمی 15
ماهه در 19-45کودکان  ریفالكسبر بهبود عالئم  به بررسی اثر شربت

 تیدینمقایسه با رانی

 ؟؟؟   بهشتی محسن کاهانی  میری 12

 Elham_parsa1360@yahoo.com  بهشتی الهام پارسا 91
ر د ابزار تشخیص سوء مزاج گرم و سرد معدهطراحی و بالینی سنجی 

 طب سنتی ایران

 عاطفه سعیدی بروجنی 91
 مهمان بهشتی

 به
 a_saeidi@sbmu.ac.ir 

ر د ابزار تشخیص سوء مزاج گرم و سرد رحمطراحی و بالینی سنجی 

 طب سنتی ایران

 Mfk_sharif@yahoo.com 2197121314 بهشتی آبادفاطمه کارگر شریف 99

و اثر برخی دستورات رژیم طب سنتی  رژیم كم اگزاالتبررسی اثر 

 سنگساعته بیماران مبتال به 94ایرانی بر روی عوامل خطر متابولیک ادرار 

 ی كلسیمیكلیه

 smfattahim@gmail.com 12199499239 بهشتی سیدمحمود فتاحی)نماینده( 93
های گرم ،سرد،تر و  سنجی ابزار تشخیص مزاجطراحی و بالینی 

 در طب سنتی ایران دماغخشک 

 Dr_fhakimi1384@yahoo.com 12131235059 بهشتی فاطمه حکیمی 94
ر د ابزار تشخیص سوء مزاج تر و خشک كبدطراحی و بالینی سنجی 

 طب سنتی ایران

 Parisa.Jafari.1349@gmail.com 12193491129 بهشتی پریسا جعفری 90
در  دو سرد كبابزار تشخیص سوء مزاج گرم طراحی و اعتبار سنجی 

 طب سنتی ایرانی

mailto:M.Moghadamsh@gmail.com
mailto:drmanfared110@yahoo.com
mailto:dr.kolangi@gmail.com
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 Chaichi.m@gmail.com 12193759957 بهشتی ابزار مزاج-مهشید چایچی 99
ر د ابزار تشخیص سوء مزاج تر و خشک معدهطراحی و بالینی سنجی 

 طب سنتی ایران

97 
احد بناگذار 

 محمدی)نماینده(
 ؟؟   تبریز

 Javadfiroozan@yahoo.com  تبریز جواد فیروزان 95

( و آنتی تومورال)مطالعه Invitro بررسی اثر سیتوتوکسیک)مطالعه

Invivo  افتیمونحیوانی( مفردات(Cascuta epithimum و ) گل

 (Echium amoenumایرانی) گاو زبان

   تبریز عطیه دادور 92
 بط مرجع کتب در دماغی سرد اخالط پاكسازی روشهای تبیین

 ایران سنتی

 12374339115 تبریز فاطمه هادیان 31
F.hadian1985@gmail.com 

 

 

 بر مبنای منابع طب سنتی ایرانی تبیین تب

 

 یر الکلیغ كبد چربدر درمان بیماران مبتال به  كپسول كبدبررسی اثر  Dr.hpiri@gmail.com 12194711054 تهران پیری حسن 31

 پروتکل تشخیص سوء مزاج سودای عامطراحی و اعتبار سنجی  hajarhoseini@gmail.com  تهران هاجر حسینی )مزاج( 39

   تهران تکتم سادات فیروزئی 33
ا و مقایسه آن ب اسطوخدوس و كشوثبررسی اثر شربت ترکیبی 

 خفیف اضطراب و افسردگیسیتالوپرام بر روی 

 Dr.morovati1346@gmail.com  تهران محمد رضا مروتی 34
 با قرص دیکلوفناک بر درد های عرق النسا فصدبررسی مقایسه ای اثر 

 انتشار یافته بر اندام تحدانی

 simakolahdooz@yahoo.com 12111775509 تهران سیما کالهدوز 30

ر د كدو-بابونهجامد  مهیفراورده ن یمصرف موضع یاثربخش یبررس

کننده به  مراجعه مارانیب سیازیپسور یبا دارونما بر بهبود پالک ها سهیمقا

 1320تهران در سال  یپوست دانشگاه علوم پزشک کینیکل

 Dr.f.Mohamadi.s@gmail.com 2193410597 تهران سرمه محمدیفاطمه  39
ا فراورده طب سنتی ایران در مقایسه ب روغن بابونهبررسی مصرف موضعی 

 )کولیک( شیرخواران کار آزمایی بالینی سه سو کور مغضپالسبو بر 

 dfmoradi@gmail.com  تهران فاطمه مرادی 37
هدید تدر  ی انگورتخم مرغ باشیرهبررسی اثر بخشی مصرف غذایی 

 ، کار آزمایی بالینی کنترل شده تصادفیبه سقط

mailto:Javadfiroozan@yahoo.com
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 Salman.farsy@gmail.com  تهران طبع زهرا نیک 35
یران فراورده طب سنتی ا  روغن  قسطبررسی اثر بخشی استفاده موضعی 

 زنان، کار آزمایی بالینی دو سوکور بی اختیاری ادراریبر 

 Maralmarzban65@yahoo.com 12177131007 زنجان مارال مرزبان 32
یی یک کارآزما كبد چرببر درمان  تخم كاسنیبررسی اثر تجویز 

 بالینی تصادفی دوسوکور

 بیماران تحت درمان با لوزراتان پر فشاری خونبر صبر زرد بررسی اثر Doc.heidari@yahoo.com  زنجان آناهیتا حیدری 41

 davoud.hasani@zums.acir 12191417441 زنجان دکتر داوود حسنی 41
ر پکار آزمایی بالینی ترکیب منتخب طب سنتی ایران در بیماران مبتال به 

 فشاری خون اولیه

 Dramirian7@gmail.com  ساری طاهره امیریان 49
در منابع طب سنتی ایران به روش تکاملی  حرارت غریزهتحلیل مفهوم 

 راجرز

 ؟؟؟   ساری سیده زهرا مداحی 43

 1388m.p@gmail.com  شاهد مریم جهانگیری 44
 هیتغذ ریتداب ریو تأث رانیا یطب سنت دگاهیاز د یردهیش ریتداب نییتب

 خواران ریش فالکسیبر ر ردهیمادران ش

    شاهد سیده صدیقه حسنی 40

 از دیدگاه مبانی طب سنتی ایران تبیین رابطه نفس و بدن samane.ramezani@gmail.com 2199191495 شاهد رمضانی گیویسمانه  49

 dr_sardari@yahoo.com 12193412195 شاهد سعید سرداری 47
تبیین اصول حفظ الصحه بر هیپرکلسترومی از دیدگاه طب سنتی ایران و 

 رومیهیپركلستبر شاخص های چربی خون در  ترشی كبربررسی اثر 

 sv.shafiey@gmail.com 12193010919 قم ملیحه شفیعی 45
تال به در زنان مب طبیخ عدس بر خونریزی زیاد قاعدگیبررسی اثر 

 منوراژی

    شاهد محمدحسن نجفی 42

    شاهد سید وجیهه میر ابوطالبی 01

 در بیماران دیابت نوع دو كبد چرببر بیماری  زنجبیل بررسی اثر drjhoreishi@yahoo.com 12173114515 شیراز پریسا السادت قریشی 01

 dr.znasiri@yahoo.com 12173132412 شیراز زینب نصیری الری 09
 و فاکتور های اختالالت خواببر  اسطوخودوسی بررسی اثر رایحه

 خوابیمتابولیک بیماران دیابت نوع دو مبتال به بی

 التب اطفدر کاهش روغن بنفشه بادام اثر وایمنی استعمال موضعی  Mihan511@yahoo.com 12121052941 شیراز وحید تفضلی 03

 babakdaneshfard@gmail.com 12199790255 شیراز بابک دانش فرد)نماینده( 04
ی درمانی در ناشی از شیمنوتروپنی  در پیشگیری ازشربت بابونه تأثیر 

 کودکان مبتال به لوسمی حاد لیمفوبالستیک
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 Z_roghayeh@yahoo.com 12133092705 شیراز رقیه زارع رشکوئیه 00
بر روی شاخص های بیوشیمیایی و بن سنجی  دراچینبررسی اثر پودر 

 ی بدنیشاخص تودهبه تفکیک  9بیمارا ن دیابتی نوع 

    شیراز محمد رضا جیحانی 09

 نوع دوبر دیابت ایرانی )دلک معتدل(  دلکتأثیر یک نوع  dbayat92@gmail.com 12151011911 قم داود بیات 07

    قم فاطمه تویسرکانی داوری 05

 در رت ویستار بر دیابتی تیپ دو 8سینا درمانی اثر  z.sarbazhoseini@gmail.com 12197013231 قم زهرا سرباز حسینی 02

 Dr.azimm@gmail.com 12134411919 کرمان مریم عظیمی دهی 91
سوء ال به در عالئم بیماران مبت كرفس و زنیانبررسی تأثیر فراورده سنتی 

 عملکردی هاضمه

 سفوف بنفشه بر میگرنبررسی اثر فراورده طب سنتی  Mohadesekamali0912@gmail.com  کرمان محدثه کمالی 91

 tavassolyap1@mums.ac.ir 12100991301 مشهد امیر پرویز توسلی 99
( از دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی CKDتوصیف بیماری مزمن کلیه )

 شیر شتر بر بیماری مزمن كلیهاثر بخشی 

 مسعود مختاری 93

 
 mokhtarim921@mums.ac.ir  مشهد

بدر شزانو در طب ایرانی و بررسی اثر فراورده موضعی  استئوآرتیتتبین 

 بر شاخص های بالینی آن در سالمندان قرمز

 بر پایه منابع طب ایرانی و طراحی و ساخت دستگاه انکباب انکبابتبیین  ghorbanzadehhr1@mums.ac.ir 12101122919 مشهد حمیدرضا قربان زاده 94

  jafarinejadbm1@mums.ac.ir 12102103913 مشهد مجید جعفری نژاد 90
كاهو،هندوانه،و هویج بر بررسی سردی در طب ایرانی و بررسی تأثیر 

 سرعت هدایت عصب و حافظه رت

 nikakhtarz1@mums.ac.ir  مشهد زهرا نیک اختر 99
تبیین زگیل تناسلی از نظر طب سنتی ایرانی و بررسی اثر فراورده گیاهی 

 های تناسلی زنان مورد بر زگیل

 vahidh2@mums.ac.ir  مشهد حمیده وحید 97

تبیین سندرم متابولیک از دیدگاه طب ایرانی و کار آزمایی بالینی 

ر د سکنجبین كبر بر شاخص های تشخیصی سندرم متابولیک

 9بیماران مبتال به دیابت تیپ 

  12100019212 مشهد مهدی زروندی 95
رق یک نوع دلک در بیماری عتبیین ماساژ ایرانی و بررسی اثر بخشی 

 رادیکولر()کمر درد های النسا

   مشهد )نماینده(یونس نجفیان 92
م پای بر زخ صبر زرد و بارهنگو و اثر ژل  زخم پای دیابتیتبیین 

 دیابتی
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 mymkavoosi@gmail.com  بهشتی مریم کاووسی 71
 یتلقیح داخل رحمبررسی اثر فراورده طب سنتی بر میزان موفقیت 

 (IUVاسپرم)

 Gholampoura1@mumc.ac.ir  مشهد علی غالمپور 71
بر  مركب آملهبررسی بیماری میگرن از دیدگاه طب سنتی و بررسی تاثیر 

 عملکردی میگرن همراه با سوء هاضمه

    یزد سیده زهرا جوکار 79

 f.rezayat58@gmail.com  یزد فاطمه رضایت 73
تاثیر فراورده طب سنتی ایران بر جلوگیری از عود عالیم در بیماران مبتال به 

 كولیت اولسراتیو

 ADHDفراورده طب سنتی ایران در ماء الجبن تعیین میزان اثر بخشی  yasesepid.zm@gmail.com 12132025507 یزد زینب مستاجران 74

   یزد سید کاظم کاظمینی 70
و  HbA1c زانیبر م رانیا یطب سنت دگاهیاز د هیتغذ ریتداب ریتاث یبررس

 زدی ابتیمراجعه کننده به مرکز د9نوع  یابتید مارانیب دیپیل لیپروفا
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