
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

1  
بر تهـوع و   "به "اثر بخشی فراورده میوه 

 استفراغ بارداري از دیدگاه طب سنتی

عفت جعفري 

  دهکردي

دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  زنان  1392

2  
اســباب و عالئــم اخــتالالت خلقــی و    

منـابع   اضطرابی شـایع مطـرح شـده در   

 طب سنتی

  ملیحه متوسلیان
دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  مبانی  1392

3  

بررسی تأثیر یک داروي گیاهی منتخـب  

طب سنتی ایران برکـاهش فشـار خـون    

ــا    ــان ب ــت درم ــاران تح اساســی در بیم

  لوزارتان

  روشنک قدس
دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  قلب و عروق  1392

4  
هاي قلب، اسباب و عالئـم   تبیین بیماري

از دیـدگاه طـب سـنتی مبتنـی بـر      آنها 

  شواهد بالینی

  فر تبسم ارشادي
دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  قلب و عروق  1392

5  
ــوانی و روح نفســانی در   ــین روح حی تبی

منابع طب سنتی ایران و مطالعه بـالینی  

  آن در بیماران
  مجید اونشیروانی

دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  روانپزشکی  1392

6  
ــل،عالئم و  ــی عل ــه  مقایســه تطبیق برنام

در منـابع   "بیمـاري مالیخولیـا  "درمانی 

  طب سنتی ایران با پزشکی نوین
  محمد یوسف پور

دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  مغز و اعصاب  1392

7  

ــاثیر فــر ــه خورده ســنتی آبررســی ت ( ب

ــیر ــیلن   ) خاکش ــی ات ــا پل ــه ب در مقایس

یبوسـت  (گلیکول در درمان اعتقال بطن 

  سال 12تا  2کودکان ) فونکسیونل

  نیمروزيمجید 
دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  اطفال  1393

8  

هــاي خــاص و  ي شــرح و تفســیر بیمــار

 سـنتی مشارکتی عضو طحـال در طـب   

  ایران
  سعید یارجو

دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  داخلی  1393

9  

 و حنـا  سـنتی  فرآورده اثربخشی مقایسه

 درماتیـت  بهبود بر هیدروکورتیزون پماد

 در) فخـــذ ســـحج( پوشـــک از ناشـــی

  شیرخواران

  عبداهللا کشاورز
دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  پوست و مخاط  1393

10  
) دلـک ( ماساژ نوع یک بررسی اثربخشی

  کمري رادیکولوپاتی بر ایران سنتی
  مامک هاشمی

دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  ماساژ درمانی  1393



 

 

 

 

 

 

 

  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

  محمد مظاهري  ررسی اثر انیسون بر سوء هاضمه مزاجب  11
دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  گوارش  1393

12  
، حمام و روغن مالی در  بررسی اثر تغذیه

  طب سنتی ایران بر روي روند زایمان
  یاسمن وزانی

دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  ناباروري/ زنان  1394

13  
ــین ــالغین یبوســت تبی ــردي  ب  از عملک

 اثـر  تعیـین  و رانایـ  سـنتی  طب دیدگاه

  آن بر پنیرك داروي

  الصاق مهین
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  گوارش  1394

14  

تعیین اثـر فـرآورده طـب سـنتی ایـران      

 حاوي گیاه مورد در مقایسه با تـولتردین 

هاي  خانم در ادراري اختیاري بی کنترول

ــا  18 ــه    85ت ــده ب ــه کنن ــاله مراجع س

درمانگــاه زنــان داشــگاه علــوم پزشــکی 

  1392-93ر سال تهران د

  نوجوان فاطمه
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  اورولوژي  1394

15  

 دیـدگاه  از قلـب  مقـوي  داروهاي تبیین

 عـرق  قلبـی  اثـر  بررسـی  و سـنتی  طب

 ایســـکمی تجربـــی مـــدل در نســـترن

  مجدد خونرسانی/

  قربانی فریبا
دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  قلب و عروق  1394

16  
ــک در   بررســی ــوه زالزال ــر شــربت می اث

ــم  مقا ــرل عالئ ــبو در کنت ــا پالس یســه ب

  بیماري ریفالکس
  فاطمه معینی

دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  گوارش  1394

17  
پوست درخت عناب بر بهبـود   رسی اثربر

  ) قالع( هاي دهانی آفت
  داود حاجی قاسمعلی

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  پوست و مخاط  1395

18  
ــ ــباب و اورام یبررس ــم و اس  از آن عالئ

 اســاس بــر رانیــا یســنت طــب دگاهیــد

  ینیبال شواهد

  علی رستمی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  پوست و مخاط  1395

19  
بررسی اخـالق پزشـکی در دوره تمـدن    

اسالمی از قرن سـوم تـا پـنجم هجـري     

  قمري در ایران

  تاریخ پزشکی  1395  تاریخ علوم پزشکی  فاطمه منادي

20  

ــظ    ب ــاي حف ــه ه ــار و اندیش ــی آث ررس

یل جرجانی اي حکیم سید اسماع الصحه

از منظر تـاریخ پزشـکی در دوره تمـدن    

اسالمی با تکیه بر چهـار کتـاب ذخیـره    

خوارزمشـــاهی، االغـــراض الطبیـــه و   

  خفی عالیی المباحث العالئیه، یادگار و

  تاریخ پزشکی  1395  تاریخ علوم پزشکی  راحله محسنی



  

  

  

  

 

 

 

  

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

1  

و  "خَـدر "تبیین تطبیقی عالیم بیمـاري 

در طب ایرانی با بیماري مولتیپل  "اعیا"

اسکلروزیس و کارآزمایی بـالینی اثـرات   

فرآورده منتخب طب سنتی بر خسـتگی  

 در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

 حسین رضایی زاده
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  

  ارتوپدي

2  
یــه ارکــان در تبارشناســی و تبیــین نظر

  طب سنتی ایران
  مهرداد کریمی

دکتري تخصصی طب 

  سنتی

  مبانی  

3  
تدوین اصـول و انـواع روشـهاي درمـان     

سنگ کلیه در طب سنتی ایران مبتنـی  

 بر شواهد بالینی

 رضا ایلخانی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  اورولوژي

4  
تبیــین اســباب و عالئــم بیمــاري هــاي 

مـورد  رحمی در طب سنتی ایران و ارائه 

 شاخص بالینی

 ملیحه تبرائی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  ناباروري/زنان 

5  

گویا نمودن نمونه هاي افتیمون، بر پایـه  

منابع طـب سـنتی بـا اسـتفاده از روش     

هــاي اتنوبوتــانیکی و فیتوشــیمیایی بــر 

روي نمونه هاي بـازار داروئـی سـنتی و    

 طبیعی آن

 لیال عبدي
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  

  لوژيفارماکو

6  
بررسی و انجام فرموالسـیون سـکنجبین   

 بزوري
 محمد علی رنجبر

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  فارماکولوژي  

7  
ــم آن از    ــباب و عالئ ــی اورام و اس بررس

دیــدگاه طــب ســنتی ایــران بــر اســاس 

 شواهد بالینی

 علی رستمی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  مبانی

8  

بررسی اثر بخشـی درمـان هـاي طـب     "

رل آنـزیم هـاي کبـدي در    سنتی بر کنت

( بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلـی  

 ") سوء مزاج باردرطب کبد

 ابراهیم خادم
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  

  گوارش

9  
مقایسۀ اثربـخـشی گیاه مورد و خاکشیر 

به عنوان یکی از روشهاي طب سنتی بـا  

 سالیسیلیک اسید دردرمان زگیل

 الهام قدمی یزدي
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  پوست

10  
کارآزمائی بالینی داروي مبتنی بـر طـب   

سنتی ایـران بـر سـوزش ادرار ناشـی از     

 پرتو درمانی سرطان پروستات

 امیرمحمد جالدت
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  اورولوژي/سرطان



  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

11  
فرآورده مبتنی بر طب سنتی بررسی اثر 

ایران بر عوارض گوارشی تحتانی ناشی از 

 پرتو درمانی ناحیه لگن

 ریحانه معینی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  گوارش

12  
تنی اثرات شـربت بنفشـۀ    -بررسی برون

طب سنتی ایران بر روي رشـد ردة سـلو   

 لی سرطان سینۀ انسان

 نرجس گرجی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

ان زن/ سرطان  

  ناباروري/

13  
بررســی اثــر مجموعــه تغذیــه، حمــام و 

روغن مالی در طب سنتی ایران بـر روي  

 روند زایمان

 یاسمن وزانی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  ناباروري/زنان 

14  
تبیین صـرع در طـب سـنتی و بررسـی     

شیوع عالئـم غلبـۀ بلغـم در مصـروعین     

 مراجعه کننده به انجمن صرع

 سمیه احمدبگی
صصی طب دکتراي تخ

  سنتی

  
  مغزو اعصاب

15  

بررسی اثرات مصـرف خـوراکی فـرآوردة    

زنیان در مقایسـه بادارونمـا، بـر کـاهش     

شــدت عالئــم نفــخ در افــراد مبــتال بــه 

 نفـخـه و قراقر

 مریم یزدیان
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  

  گوارش

16  
بررسی اثر خبازي بـر روي پسـوریازیس   

با یافتن نشانگان این بیمـاري در منـابع   

 طب سنتی ایرانی

 پانته آ قربانیان
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  پوست

17  
بررسی اثر پوست درخت عناب بر بهبود 

در مقایسـه بـا   ) قـالع (آفت هاي دهانی 

 دارونما

 داود حاجی قاسمعلی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  دهان و دندان

18  
مقایسه فرآوردة طـب سـنتی ایرانـی بـر     

یـدروالکس  پایۀ صبر، با داروي متداول پ

 در درمان یبوست مزمن بالغین

 آسیه جوکار
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  گوارش

19  
بررسی اثر فرآورده مبتنی بر طب سنتی 

ایــران بــر عارضــه خســتگی در بیمــاران 

 مولتیپل اسکلروزیس

 مهدي سرداري
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  

20  
بررسی اثر بخشی فراورده منتخب طـب  

 وختگیسنتی ایران بر درمان س
 پدرام طاهري

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  پوست  



  

  

  

 

 

  

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

21  
بررسی اثر داروي منتخب طب سنتی بر 

پایۀ زیره بر بازگشت حرکـات روده ائـی   

 پس از سزارین

 سیده صدیقه یوسفی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  ناباروري/زنان 

22  

ــگ     ــاه بارهن ــر گی ــۀ اث ــی مقایس بررس

)Plantagomajor  ( و داروي

)Colofac  ( بر عالئم کلینیکی بیماران

IBS 

مصطفی صالحی نجف 

 آبادي

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  

  گوارش

23  

تبیین بیماري ریفالکس معده به مري از 

دیدگاه طب سنتی ایـران و بررسـی اثـر    

ال بــه داروي آملــه بــر بیمــاران مبــت   

 ریفالکس معده به مري بدون ازوفاژي

شهناز کارکن 

 ورنوسفادرانی

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  

  گوارش

24  
بررسی اثربخشی موضعی ترکیب روغـن  

هاي بابونه، کندر و قسط، در درمان بـی  

 اختیاري ادراري کودکان

 حسین شریفی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  اطفال/ ارولوژي

25  

رآوردة طـب سـنتی   مقایسۀ اثر درمانی ف

)  Nerium Oleanderروغن دفلـی  (

مطابق با منابع طب سنتی ایران، بـا ژل  

دیکلوفنــاك بــر عالئــم بــالینی بیمــاران 

 )وجع الظهر(مبتالبه کمر درد 

 محمد عسکرفراشاه
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  

  مغز و اعصاب

26  

بررسی مبانی نظري درمـان سـردرد بـا    

 منشا دسـتگاه گـوارش در طـب سـنتی    

ایــران و ســاخت یــک داروي اســتاندارد 

 مناسب

 زهره میرزائی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  

  مغز و اعصاب

27  
تعیین اسـامی رایـج تـرین مفـردات در     

منابع طب سنتی و تهیه یک مونـوگراف  

 نمونه مطابق رفرانس هاي جهانی

 مینا چراغی نیرومند
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  
  فارماکولوژي

28  

ی دوســـوکور داروي کارآزمـــایی بـــالین

موضعی برگرفته از طب ایرانی، بر بهبـود  

ــوس   ــاران پمفیک ــتی بیم ــایعات پوس ض

 ولگاریس

 فاطمه عطارزاده
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  

  پوست

29  
بررسی اثر فرآورده طب سنتی ایـران در  

قایسه با درمان اسـتاندارد، بـر کـاهش    م

 عالئم رینوسینوزیت مزمن

 شیما وظیفه خواه
ی طب دکتراي تخصص

  سنتی

  
  گوش و حلق و بینی

30  

تبیین آرتریت روماتوئید از دیدگاه طـب  

سنتی ایران و بررسی اثر انجیر و زیتـون  

بــر روي شــاخص هــاي بهبــود بیمــاري 

 آرتریت روماتوئید

 شهناز بهادري
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی

  

  روماتولوژي



  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  موضوع  سال دفاع  حصیلیرشته ت  نام دانشجو  عنوان  ردیف

31  

ــران در   ــنتی ای ــون طــب س بررســی مت

اسباب، علل و درمان بیماریهاي بـدخیم  

ــرات    ــی اث ــرون تن ــابی ب ــتی و ارزی پوس

فرآورده اي از ایرسا بر مهار رشد سـلولی  

 مالنوم پوستی انسان

 مریم ایرانزاد اصل
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  پوست/ سرطان  

32  
و   وردن خ  ی اـــــن ب و م  ول اصـــــ  ن ی ی ب ت

  ی ران ای  ی ت ن س  در طب  دن ی ام آش
 حسین مرادي دهنوي

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  سبک زندگی 1390

33  

بررسی وضعیت مـزاج شخصـی و رحـم    

زنان نابارور مراجعه کننده بـه درمانگـاه   

ارائـه  ): عـج (ناباروري بیمارستان ولیعصر

الگویی بنیادین در مزاج شخص و انـدام  

  روريدر نابا

  مژگان تن ساز
دکتري تخصصی طب 

  سنتی
  ناباروري/ زنان  1391

34  
  اه دگ از دی  ی ع ی طــب  روح  ن ی ی ب و ت  ی ررســ ب

   ی رب ج د ت واه ش  اس راس ب  ی ت ن س  طب  ی ان ب م
  فرشاد امینی بهبهانی

دکتري تخصصی طب 

  سنتی
  مبانی  1391

35  
تبیین بیماري عرق النسا در طب سنتی 

  ن و ارایه مورد شاخص بالینیایرا
  علیرضا عباسیان

دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  مغز و اعصاب  1391

36  
تبیین اجناس عشره یا متغیرات ده گانه 

  نبض در طب سنتی ایران
  مهدي علیزاده وقاصلو

دکتري تخصصی 

  طب سنتی
  قلب و عروق  1391

37  
ظ و  ف در ح  ت اضـ  د ری واع و ق  ول اص  ن ی ی ب ت

ــ اء ق ارت   طــب  ی ان ب م  اس ر اســ ب  ی ت الم س

  ران ای  ی ت ن س

مرضیه بیگم 

 سیاهپوش

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  سبک زندگی/ مبانی 1391

38  
تبیین نقش جایگـاه و کـارکرد ریـح در    

سالمت و بیماري در طب سـنتی ایـران   

 همراع با ارائه شواهد بالینی

سید امیر حسین 

 لطیفی

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  مبانی  1392

39  
ــ م  ی ان ب م  ن ی ی ب ت در   اذات ح و م  ت ارک شـــ

  ی ن ی ال د ب واه ا ش ب  راه م ه  ران ای  ی ت ن س  طب
 محسن بهرامی

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  مبانی 1392

40  
بررسی اثـر بخشـی روش درمـانی طـب     

 سنتی بر درمان سردرد مشارکتی معدي

سید محمدباقر فضل 

  جو

طب  دکتراي تخصصی

  سنتی
  مغز و اعصاب  1392



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

41  
ــه   ــل،عالئم و برنام ــی عل مقایســه تطبیق

در منـابع   "بیمـاري مالیخولیـا  "درمانی 

  طب سنتی ایران با پزشکی نوین

  محمد یوسف پور
دکتراي تخصصی طب 

 سنتی
  عصابمغز و ا 1392

42  
بررسی مقایسه و بهینـه سـازي سـاخت    

انواع فراورده هاي دارویـی مـاء الجـبن؛    

 مورد استفاده در طب سنتی ایرانیان

 میراب زاده مهران
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  فارماکولوژي  1392

43  
در   ک ســ خــارخ  رآورده ر ف ی اث ت  ی ررســ ب

ــ ن ج  ل ی م  ش اه ک  ان درم در   ان زن  ی ســــ

  اروري ب  ن ی ن س

 الهام اختري
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  ناباروري/ زنان 1393

44  
ــان     ــوس در درم ــر داروي فل ــین اث تعی

 یبوست فانکشنال کودکان

سید علی مظفر پور 

 خوشرودي

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  گوارش  1393

45            

46            

47            

48            

49            

50            



  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  پزشکی شاهد دانشگاه علوم

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

1  
  اس ب ت در اح  ه ون پ  رآورده ر ف ی اث ت  ی ررســـ ب

  طــــب  اه دگ از دی) وره ن وم گ ی اول(  ث طـــم 

  ران ای  ی ت ن س

 ژاد ن  ري ب ک م  ک ن روش
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  ناباروري/ زنان 1391

2  

ارزیابی اثـر درمـان طـب سـنتی ایـران      

بـر روي عالئـم   ) مرهم موضـعی شـبت  (

بالینی بیماران مبتال به اسـتئو آرتریـت   

 )وجع الرکبه(زانو

 خدادوست محمود 
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  روماتولوژي 1391

3  
بررسی ابعاد نظري خلط صفرا براسـاس  

  مبانی طب سنتی ایران
  الهام عمارتکار

دکتراي تخصصی طب 

  نتیس
  مبانی  1391

4  

تبیین اعتیاد و روش هاي درمانی آن در 

طب سنتی ایران و بررسـی تـاثیر حـب    

الشــفا در کنتــرل عالئــم محرومیــت در 

معتادین به تریاك در سم زدائـی حـاد؛   

  کارآزمائی بالینی دوسوکور و تصادفی

  سید محمد نظري
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  اعتیاد  1391

5  
ــوس    ــر داروي فل ــین اث ــان تعی در درم

 یبوست فانکشنال کودکان

 سید علی مظفر پور

 

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  گوارش  1391

6  
بررسی سمن مفرط در طب سنتی ایران 

و کارآزمایی اثر معجون اطریفـل صـغیر   

 در چاقی

 سید حمید کمالی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  غدد و متابولیسم 1391

7  
ــر مصــرف   ــابی اث ــت و ارزی ــین دیاب تبی

یابیطس بر کنترل قنـد خـون،   کپسول ذ

 2در بیماران مبتال به دیابت نوع 

 مجید اصغري
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  غدد و متابولیسم 1391

8  
بررسی اثر فرآورده مـورد بـر خـونریزي    

 زیاد رحمی
 مرضیه قرائتی

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  ناباروري/ زنان  1392

9  
بررسی مبانی نظري درمان قی و غثیـان  

ایران و تهیه فرموالسیون ی تدر طب سن

 داروي استاندارد ضد تهوع بارداري

فاطمه علی اصل 

 ممقانی

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  ناباروري/ زنان  1392

 مهدي یوسفی بررسی اثر داروي مقل بر بیماري بواسیر  10
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  گوارش  1392



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  دانشگاه علوم پزشکی شاهد

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  دانشجونام   عنوان  ردیف

11  
تبیین عرق النساء و بررسـی اثـر تقلیـل    

 غذا در درد سیاتیکی

 آیسان نوزاد

 

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  ارتوپدي  1393

12  
تبیین سوء مزاجات معده در منابع طب 

سنتی ایران و تعیـین اثـر داروي علـک    

 البطم بر درمان ریفالکس معدي مروي

 مهدي برهانی

 

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  گوارش  1393

13  
تبیین  الگوي تغذیـه  رسـاله ذهبیـه و    

بررسی میزان تاثیر آن برافراد مبـتال بـه   

 سندرم متابولیک

سید سعید اسماعیی 

 صابر

 

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  غدد و متابولیسم  1393

14  
بررسی پایایی اجناس دهگانـه شـناخت   

مزاج و تعیـین روایـی ملمـس و هیئـت     

 نیه اعضاب

 مرتضی مجاهدي
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  مبانی  1393

15            

16            

17            

18            

19            

20            



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

1  
بررسی ابعاد نظري خلط سودابر اسـاس  

  مبانی طب سنتی ایران
  ول چوپانیرس

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  مبانی 1391

2  
بررسی مبانی خواب و بیـداري در طـب   

 سنتی ایرانی
 سید شاهین سلطانی

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  سبک زندگی/ مبانی  1391

3  
بررسی ابعاد نظري خلط بلغـم براسـاس   

  مبانی طب سنتی ایران
  مینا موحد

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  مبانی  1391

4  
و تدوین سده ها در مبانی طـب  بررسی 

 سنتی ایران و ارائه شواهد بالینی
 قدیر محمدي

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  مبانی  1391

  سید نیما شریعت پناهی  تبیین اعراض نفسانی در طب سنتیایران  5
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  سبک زندگی/ مبانی  1392

6  
بیماري هاي معده  تبیین اسباب و عالئم

  رانای در طب سنتی
  میثم شیرزاد

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  گوارش  1392

7  

راه کارهاي نظـري پیشـگیري و درمـان    

اختالالت خلقی و اضطرابی شایع مطرح 

شده در متـون طـب سـنتی بـر اسـاس      

منابع معتبر فرهنگی، طب سنتی و طب 

  "معاصر 

  کاخکی ماندانا توکلی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
1392  

مغز و اعصاب و 

  روانپزشکی

8  
تبیین و تدوین اسباب و عالئم بیمـاري  

هاي کبد در طب سنتی ایران بر اسـاس  

 شواهد بالینی

 حمید شمسی باغبانان
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  گوارش و کبد  1393

9  
ــر      ــه ب ــیاه دان ــی س ــر بخش ــی اث بررس

 )زکام و نزله سرد( رینوسینوزیت مزمن
 محمد رضا مسرور چهر

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  و حلق و بینیگوش   1393

10  
کارآزمایی بالینی فرآورده تهیـه شـده از   

تخم گیاه گشنیز بر اساس طـب سـنتی   

 بر سیر بالینی بیماران مبتال به سردرد

 دکتر زهرا قربانی فر
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  مغز و اعصاب 1393



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  موضوع  ال دفاعس  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

11  

بررسی تأثیر یـک شـربت طـب سـنتی     

ــالّب( ــم   ) ج ــاختن عالئ ــرف س در برط

گوارشی در بیماران مبتال به سوءهاضمه 

یک کارآزمایی بالینی : 	)FD(	عملکردي

 دوسوکور با دارونما

 دکتر مهدي پاساالر
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  گوارش  1393

12  
کارآزمــایی بــالینی بررســی تــاثیر دواي 

 ان بر آلزایمر خفیف تا متوسطلب
 الدینی دکتر هاله تاج

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  مغزو اعصاب  1393

13  

مقایسه اثر فـراورده گـل پنیـرك و گـل     

بـر  Hypozalixختمی با بزاق مصنوعی 

ــوتراپی و   ــان ناشــی از رادی خشــکی ده

ــدگی ــت زنـــــــــــ   کیفیـــــــــــ

هـاي سـر و    در بیماران مبتال به سرطان

 گردن

 اددکتر غزاله حیدري ر
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
1393  

گوش و حلق /سرطان

  و بینی

14  
ــر    ــونی ب ــاءالجبن افتیم ــر م ــی اث بررس

ــالینی : درماتیــت آتوپیــک ــایی ب کارآزم

 دوسوکور

 دکتر مهرزاد مهربانی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  پوست  1394

15  

بررسی اثـر فـرآورده گلنـار فارسـی بـر      

اساس مبانی طب سنتی ایران بر میـزان  

ي بیمــاران مبــتال بــه لیومیــوم خــونریز

 رحمی

دکتر هاجر معمارزاده 

 زواره

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  ناباروري/زنان   1394

16  

مقایسه اثر فرآورده کنجد با پروژسترون 

در ایجــاد خــونریزي در بیمــاران دچــار 

کارآزمایی بالینی تصـادفی  : اولیگومنوره

 یک سوکور

 دکتر مریم یاوري
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  ناباروري/زنان   1394

17  
بررســی اثربخشــی شــربت عصــاره آبــی 

ــا ســتیریزین در   بارهنــگ در مقایســه ب

 درمان کهیر حاد

 دکتر محمدعلی یزدیان
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  پوست  1394

18  
جمــع آوري و تــدوین اســباب و عالئــم 

بیماري هاي امعاء بر اساس مبانی طـب  

 سنتی ایران مبتنی بر شواهد بالینی

 ا مراديزهر
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  گوارش  1394

19            

20            



  

  

  

  

  

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

1  
ارزیانی تاثیر تدابیر طب سنتی ایرانی در 

درمانی یبوست مـزمن و مقایسـه آن بـا    

 روش درمانی طب کالسیک

 سید مرتضی امامی
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  گوارش  1394

2  

تبیین هپاتیـت بـر اسـاس منـابع طـب      

سنتی ایران و بررسی اثر شـیر شـتر بـر    

روي شاخص هاي آزمایشگاهی مبتال به 

  مزمنcهپاتیت 

  محمد رضا نورس
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
1394    

3  
فرآورده (بررسی اثر بخشی لبوب مرکب 

 بر پـارامتر اسـپروموگرام در  )طب سنتی

 مردان نابارور ایدیوپاتیک

 ماهروزادهسمیه 
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  ناباروري/زنان  1394

4  

تبیین اختالالت جنسی مردان در طـب  

ســنتی ایــران و بررســی تــاثیر فــرآورده 

موضــعی زعفــران در درمــان اخــتالالت 

 عملکرد نوظی

 محمد زاده مقدم
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
1394    

5            

6            

7            

8            

9            

10            



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

1  
فرآورده موضعی  بررسی میزان اثربخشی

 تخم کتان در سندرم تونل کارپ
 محمدهاشم هاشم پور

دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
1393    

2  

منظر طب  تبیین نورپاتی دیابتی از

سنتی ایران و بررسی اثر بخشی فرآورده 

موضعی حنظل در درمان بیماران 

 دیابتی دردناك نورپاتی

 بی حیدريمجت
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
  غدد  1393

3  

  

در طب  )اوجاع مفاصل(تبیین بیماري 

سنتی و بررسی میزان اثربخشی فرآورده 

موضعی روغن گل بابونه در روغن کنجد 

ال به عالئم بالینی بیماران مبت بر

زانو خفیف تا ) ساییدگی(استئوآرتریت 

 متوسط

 روح اله شعرا
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
1394    

4  

تبیین درمان افسردگی در طب سنتی 

ایران و بررسی اثر بخشی فرآورده سنتی 

گیاه اسطوخودوس در مقایسه یک 

در )اتر آلین(داروي رایج ضد افسردگی 

  درمان بیماري افسردگی اساسی

  وريسپیده کل
دکتراي تخصصی طب 

  سنتی
1394    



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  بابل دانشگاه علوم پزشکی

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

1  
اثر عصاره آبی و الکلی رازیانه و زنیان بر 

در  E.coliعفونت ادراري ناشی از 

  اطفال

        

2  
بررسی متون مرتیط با طب اطفال در 

  انطب سنتی ایر

        

3  
اطباي طبرستان پس از اسالم تا قرن 

  هجري شمسی10

        

4  
بررسی ساختار اسطوره هاي آفرینش با 

تمرکز بر اسطوره ي آفرینش گیاه و 

  کاربرد گیاهان دارویی در ایران باستان

        

5  

تاثیر تجویز عصاره آبی فلوس بر میزان 

سقط، ناهنجاري زایی ظاهري و برخی 

تخابی در رت شاخص هاي سرمی ان

  باردار

        

6  

ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک در 

نوزادان متولد شده از موش سفید 

صحرایی ناشی از دریافت عصاره آبی 

  پولپ میوه فلوس در دوران بارداري

        

7  
زنجبیل، زنیان و ( تاثیر کپسول کاسر

  بر کاهش شدت نفخ عملکردي) فلفل

        

8  
نامه طراحی و اعتبار سنجی پرسش

خوداظهاري تعیین مزاج گروه سنی 

  سال60تا 40

        

9  
تاثیر شربت قرصعنه بر دیسمنوره اولیه، 

  کارآزمایی بالینی با گروه کنترل

        

10  
بررسی اثر شربت به بر عالیم ریالکس 

سال  2ماه تا6گاستروازوفاژیال در اطفال 

  در مقایسه با شربت امپرازول

        



  

  

  

  

  

  بابل کیدانشگاه علوم پزش

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

مقایسه تاثیر عصاره هیدرو الکلی سنبل   11

  الطیب هندي

(Nardostachysjatamansi.DC) 
با دومپریدون بر عالئم بالینی بیماران 

سندرم / مبتال به سوء هاضمه عملکردي

  زجر بعد از غذا

        

 بررسی شاخص منتخب هورمونی و  12

  بیوشیمیایی در افراد با مزاج گرم و سرد

        

بررسی سیر پیدایش و پیشرفت شیوه   13

هاي بی هوشی، بی حسی و بی دردي 

در ایران باستان و دوره تمدن اسالمی تا 

  سده سیزده هجري

        

            

            

            

            

            

            

            



  

  )تی اردکاندانشکده طب سن(یزد دانشگاه علوم پزشکی

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

1  

بــر   بررســی اثــر داروي اطریفــل صــغیر

چربی سر مبتالیان بـه سـبوره آي سـر    

ــت    ــک پوس ــه کلینی ــده ب ــه کنن مراجع

ــران در     ــی ته ــام خمین ــتان ام بیمارس

 1393مقایسه با دارونما در سال 

  

  الهام زارعی

      

2  

یبــاس در بررســی اثــر بخشــی شــربت ر

ماه مبتال بـه اسـهال    72 تا 12کودکان 

 خونی

  

  علی خیوه

      

3  

 Sambucus(بررسـی اثـر گیـاه پلـم     

ebulus ( بیماران مبتال بر عالئم بالینی

مقایسـه بـا ژل    به استئوآرتریت زانـو در 

 مطالعه دو سوکور: دیکلوفناك

  

 مرضیه جباري

  

      

4  

مصـرف    بررسی اثـر بخشـی و مقایسـه   

ــان عــرق کاســنی و  ــار توســط زن رب ان

 باردار،بر کاهش زردي نوزدان

  

  محسن منوچهریان

      

5  

بررسی اثر پماد گیاه خبـازي بـر عالیـم    

ــت    ــه درماتی ــتال ب ــاران مب ــالینی بیم ب

آتوپیک در مقایسه با نرم کننده اُسـرین  

  ساله 12ماهه تا  6در گروه سنی 

  مهشید میثمی

      

6  

بررسی تاثیر تـدابیر حفـظ سـالمتی بـر     

بیماران دیابتی مراجعه  HbA1cان میز

کننده به کلینیک دیابت یزد بـر اسـاس   

 مبانی طب سنتی ایران

  

  سید کاظم کاظمینی

      

7  

بررسی تاثیر اصـالح تغذیـه بـا رویکـرد     

طب سنتی ایـران بـر عملکـرد کودکـان     

ADHD 
  

  زینب مستجران

      

8  
بررسـی تــاثیر داروي مرکبـه رامــک بــر   

  بیماري کولیت اولسراتیو

  

  فاطمه رضایت
      

9  
بررسی اثر داروهـاي اطریفـل سـاده بـر     

 صداع شرکی معده

  

  حماسه تواهن
      

10  

ــی   ــی اثربخش ــاهی  "بررس ــول گی کپس

ــه و گــل ســرخ ــاهش  "بادرنجبوی ــر ک ب

 2تریگلیسرید خون بیماران دیابتی تیپ 

مراجعه کننده به درمانگاههاي دیابت در 

مقایسه بـا دارونمـا؛ کارآزمـایی بـالینی     

   .ار تصادفی شده دو سو کورشاهدد

  ندا نایبی

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  )دانشکده طب سنتی اردکان(یزد دانشگاه علوم پزشکی

  موضوع  سال دفاع  رشته تحصیلی  نام دانشجو  عنوان  ردیف

11  
بررسی تاثیر اسـتفاده از شـیر اسـب در    

  ADHD درمان بیماران مبتال به
  سید زهرا جوکار

      

            

            

            

            

            

            

            

            

            


