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 باسمه تعالی

 (95ورودی )زدهمدواتا ( 68ورودی )دوره اول ایرانی لیست عنوان پایان نامه های طب 

 2311/ 12/2 دوازدهم ویرایش 

 :دب خدمت اساتید و همکاران ارجمندبا عرض سالم و ا

های در حال هشوهای مراکز مختلف خصوصا پژعدم دسترسی به اطالعات پژوهش رشته طب ایرانی،در . باشدهر رشته میهای پژوهشی در دیریت منابع و سرمایهمهای مهم از اولویتهای انجام شده و در حال انجام پژوهشموضوع اطالع از  ،گونه که مستحضرید همان 

های انجام شده یا در حال به منظور اطالع بیشتر از پژوهش تهیه شده، ریه سایت مزاجیقفه تحروو تالش بی  التحصیالن و دستیاران محترملیست حاضر که با همکاری اساتید، فارغ . ه استدیدر این رشته گرد یوری سرمایه اندک نیروی انسانی پژوهشسبب کاهش بهره ،انجام

ین اسامی همکارانی که در حد اطالع بنده تا ا ه وشماره تلفن همکارانی که اجازه فرمودند نیز اضافه شد ،عالوه بر ایمیلویرایش در این .  باشدمشاوره با مجریان محترم آنها می و جهت تسهیل دسترسی به نتایج آنها وهای دکترای تخصصی طب ایرانی نامهدر قالب پایانانجام 

  .ها هستند مشخص و با رنگ سبز مشخص شده استتاریخ  عضو هیئت علمی دانشگاه

با ذکر سال شماره همراه آنها نیز به لیست آینده اضافه گردد خواهشمندم مراتب را  ایل هستنداز سایر همکاران که م ، را فراهم نمودند موضوع پایان نامه خودامکان هماهنگی بیشتر محققین آینده با اه خود مرکه با ارایه شماره ه یاران بزرگوارضمن تشکر فراوان از همک-1 

 .یا پیامک به اینجانب اطالع دهند فقط از طریق واتساپورودی و دانشگاه محل تحصیل 

 .گذاری نمایندرلینک زیر در سایت با کلیک رویبا استفاده سایر همکاران خصوصا دستیاران عزیز  جهترا ( ایل وردفحتما )و متن خالصه پایان نامه خود( د یا پی دی اففایل ور)تن اصلی پایان نامه خود همه همکاران ارجمند خواهشمندم م از -2

  "صفحه بارگذاری پایان نامه"
 . به اینجانب اطالع دهند نیاز به اصالحخواهشمندم اطالعات خود را بررسی و در صورت اند،  عات ایشان تغییر نموده یا عضو هیات علمی شدههمکارانی که اخیرا به هر دلیل اطالیا که اطالعات ایشان در این فرم اضافه شده است همه همکاران محترم از  -4

ماره همراه و ایمیل خود را جهت نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه محل تحصیل، عنوان پایان نامه، ش در اولین فرصت که عنوان پایان نامه خود را ثبت نمودند،خواهشمندم  (96ورودی )سیزدهماز همکاران محترم دوره همچنین 

 (19125100160همراه ).فرمایند  واتساپاینجانب پیامک یا به شماره همراه بعدی تکمیل لیست 

 .شاهد شکوفایی و سربلندی علمی و اجتماعی این مکتب ارزشمند باشیم ،اعم از دستیار و متخصص و هیئت علمی طب سنتی آکادمیک  همکارانبه واسطه همدلی و هماهنگی کلیه روز افزون انشاءاهلل به لطف خداوند و در سایه رحمت الهی 

 .ش دانشکده طب ایرانی بابل صمیمیانه تشکر می نمایماز کلیه همکارانی که در ویرایشد این فرم تشریک مساعی نمودند خصوصا تحریریه سایت مزاج و سرکار خانم دکتر فاطمه عزیزی دستیار پر تال در پایان 

 الشریفمیالد حضرت ولیعصر عجل اهلل تعالی فرجه  ،روز نیمه شعبان-مرتضی مجاهدی -سروران گوارای وجودتان بیماران بهره مند از زحمات تک تکمردم شریف و  دعای خیر

 

 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه وضعیت فعلی دوره نام نام خانوادگی ردیف

 مقاوم به درمان یقلب داریپا نیآنژمردان مبتال به  یخون یو فاکتورها ینیبر عالئم بال حجامتاثر  یبررس abazarim139@mums.ac.ir  مشهد مشهد99دهم  محمد اباذریان 1

 ناصر ابراهیم پور 2
 99دهم 

 کرمان
 و دو کیدرجه  یآهک مغسول در سوختگ یسنت یدارو یاثر درمان یبررس یاثر درمان یررسب Ebra991@yahoo.com 19199410940 کرمان

 محبوبه کار ابریشم 9
هشتم بهمن 

 یزد 91
 مورد بر رینوسینوزیت مزمنبررسی تاثیر فراورده گیاه  M_abrisjamkar@yahoo.com 44740039390 یزد

4 
 حسین ابوالحسینی

 90دوازدهم 

 کرمان
 مبتالیان به پرفشاری خون اولیه کارآزمایی بالینی فشارخون ی برمبتنی بر طب ایران تدابیر تغذیه ایبررسی اثر  dr.abolhosseini@yahoo.com 19199019902 کرمان

 دیسمنوره اولیهبا مفنامیک اسید در شدت عالئم  بهار نارنجمقایسه اثر عصاره هیدرو الکلی  Far_Absl@yahoo.com 19144110146 تبریز تبریز 99دهم  فرخنده ابوالسلطانی 0

 جعفر ابوالقاسمی نژاد 6
 99دهم 

 شیراز
 بر کاهش وزن یشنیآو نیسکنجباثر  یبررس Jafar21211@yahoo.com  ازشیر

http://mezaj.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/


2 
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 90دوازدهم  رضا ابهت 0

 یزد
 خون وریدی قبل و بعد از حجامتمقایسه پارامترهای  Obohat19@gmail.com   19190210400 اردکان

 بهاره احدی 5
 90دوازدهم 

 بهشتی
 بهشتی

19129919194 Drahadi59@gmail.com 
ناشی از رادیوتراپی در بیماران  درماتیتبا کرم مومتازون بر ( ترکیبی از حنا)درمولین هانارم بررسی اثر ک

 مبتال به کانسر برست کارآزمایی بالینی 

 نر یسور یشده در موش ها القاء یرینانوذرات طال بر پاثر  یو بررس یرانیدر طب ا یزیحرارت غر نییتب ahmadpoormr9@mums.ac.ir  مشهد مشهد99دهم  محمدرضا احمد پور 9

 مراجعه کننده به انجمن صرعدر مصروعین  شیوع عالئم غلبۀ بلغمدر طب سنتی و بررسی  تبیین صرع soahmadbeygi@yahoo.com  تهران تهران 50دوم سمیه گییاحمدب 11

 ندا احمدی 11
 91هفتم مهر 

 بهشتی
 از دیدگاه طب سنتی(استئوآرتریت)  بر درد زانو نخود اب خوراکیبررسی تأثیر  Drahmadi19@gmail.com  بهشتی

 90دوازدهم  محمد احمدیان 12

 مشهد
 و فراسنج های اسپرم ناباروری مردانو طب سوزنی دردرمان  خرنوببررسی  فراورده طب ایرانی بر پایه  AhmadianM1@mums.ac.ir 19109159011 مشهد

 محمد علی احمدیان مقدم 19
 99دهم 

 کرمان
 roseflower329@yahoo.com 19191494250 کرمان

مراجعه کننده به مراکز  ومیبه اپ نیترک در معتاد میشقاقل بر عال هیبر پا یفرآورده طب سنت ریتاث یبررس

 در شهر کرمان 1996سوء مصرف مواد در سال  ییدرمان سرپا

 59چهارم  الهام اختری 14
 یت علمهیئ

 ایران
 Eli.akhtari@yahoo.com  در سنین باروری کاهش میل جنسی زنانبر درمان  خارخسکبررسی تأثیر فراورده ای از 

 سال 61باالی  مزاج سالمندانی خود اظهاری تعیین  مهپرسشناطراحی و اعتبار سنجی  - ابزار Meher.irani@yahoo.com 19155116016 بابل بابل 99دهم  مرجان اختری 10

 منصوره اخوان 16
 94یازدهم 

 ایران
 سهیقادر م کسالیماه تا 2اطفال  الیزوفاژیگاسترو ا فالکسیر یماریب میبر عال یروغن مصطکماساژ شکم با  اثر com.gmail@vernoos.Akhavan  ایران

 با ماساژ شکم

 محمد رضا اردکانی موقتی 10
 91پنجم مهر 

 مشهد
 سیاهدانه بر روی سنگ کلیهبررسی تاثیر فراورده حاوی  Ardakanimr1@mums.ac.ir  مشهد

 مبتنی بر شواهد بالینی ایران براساس منابع طب سنتی قلبی اسباب و عالئم بیماریهایشرح و تدوین  Tabassom_ershadifar@yahoo.com  تهران تهران 50دوم تبسم ارشادی فر 15

 محدثه استوار 19
 99دهم 

 شیراز
 با استفاده از نمونه حیوانی روغن حنظل در درمان نوروپاتی دیابتیبررسی مکانیسم اثر  ostovarm@sums.ac.ir 19101506000 شیراز

 یممر استوان 21
 99دهم 

 شیراز
 ma.ostovan@gmail.com 19109129961 شیراز

 
 .حیوانی رتدر مقایسه با روغن کنجد در مدل  کولیت اولسروزدر درمان بیماری روغن مصطکی بررسی اثر 

 سمیه اسحاقی آشتیانی 21
 99دهم 

 تهران
 و مقایسه با ترانگزامیک اسید گلنار بر خونریزی بیش از حد قاعدگیبررسی تاثیر کپسول  ES.haghee@gmail.com  تهران

 رضیه اسحاقیان 22
هشتم بهمن 

 اصفهان 91
 سال 15-40در سنین  د رحمیکندر و زنجبیل بر کاهش خونریزی زیاکارآزمایی بالینی تاثیر  eshaghyan2112@gmail.com 19192261491 اصفهان

 فرزانه اسداله پور کوتنایی 29
هشتم بهمن 

 ساری 91
 آندومتریوز بیماران مبتال به مقل بر کیفیت زندگیبررسی اثر  f.asadollah@gmail.com  ساری

mailto:soahmadbeygi@yahoo.com
mailto:Meher.irani@yahoo.com
mailto:Akhavan.vernoos@gmail.com
mailto:Tabassom_ershadifar@yahoo.com
mailto:ostovar.dr@gmail.com
mailto:ES.haghee@gmail.com
mailto:f.asadollah@gmail.com
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 مهدی اسالمی 24
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 EslamiM7@mums.ac.ir  مشهد

Esl_mah@yahoo.com 

با  گاوزبان ایرانیی فرآوردۀ ترکیبی بر پایۀ اثربخش بر پایۀ متون مکتب طب ایرانی، و مقایسه تبیین افسردگی

 افسردگی اساسیسیتالوپرام در درمان 

 حمید رضا اسماعیل پور 20
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 دیابتی کبر بر نوروپاتیاز دیدگاه طب سنتی و کار آزمایی بالینی گیاه  تبیین نوروپاتی دیابتی EsmaeilpourHR@ mums.ac.ir  مشهد

 به سندرم متابولیکسی میزان تاثیر آن بر افراد مبتال و برر الگوی تغذیه رساله ذهبیهتبیین  Dr_esmaeili@yahoo.com 19126229920 شاهد شاهد 50دوم  سیدسعید اسماعیلی 26

 حمیده اشراف 20
 94یازدهم 

 شیراز
 کار آزمایی بالینی کاری تیروئیدبر عالیم مقاوم به درمان در بیماران مبتال به کم زنجبیل تاثیر  tbsonati19@yahoo.com 19100414145 شیراز

 قم شاهد 56اول  مجید اصغری 25

 هیئت علمی
19126402669 asghari.rall@gmail.com  0دیابت نوع بر کنترل قند خون، در بیماران مبتال به  کپسول ذیابیطستبیین دیابت و ارزیابی اثر مصرف 

 اطیابی 29
اکرم 

 السادات

هشتم بهمن 

 تهران 91
 یازیسپسوری بر ضایعات خفیف تا متوسط لجبنءامابررسی تاثیر مصرف خوراکی  Akram.atyabi@yahoo.com  تهران

 سید مصطفی اعرج خدایی 91
ششم بهمن 

 شاهد 91
 هیئت علمی 

 تبریز
44008780449 Mostafaa33@gmail.com 

اسطوخودوس در درمان و فرآورده  هیبادرنجبوو اثر فرآورده  رانیا یطب سنت دگاهیاز د غم نییتب

 یافسردگ

 مرضیه اعلی زاده 91
 99دهم 

 ساری
 بر اساس مبانی طب ایرانی در زنان مبتال به استئوآرتریت زانورازیانه بر درد زانو بررسی اثر  MarziehAlazadeh@gmail.com  ساری

 افتخار افضلی 92
مهدیه 

 سادات

هشتم بهمن 

 کرمان 91
 عملکردی سوءهاضمهبر عالیم کلینیکی بیماران مبتال به  علک البطمبررسی اثر داروی  Dr.ms.ef@gmail.com  کرمان

 ...حمید ا ابیانافراسی 99
پنجم بهمن 

 شیراز 59
 سوء هاضمهمثبت با عالیم  HPبیماران  بر هیکوباکتر پیلوری)( علک البطمبررسی تاثیر  Hamidafrasiabian@yahoo.com  شیراز

 فرشید افراسیابیان 94
ششم بهمن 

 یزد 91
 خواب با دارو نما بر کیفیت( Lippia Citroidora)به لیمو  اهیبررسی و مفایسه اثر بخشی فراورده گی Farshidafrasiabian91@gmail.com  یزد

 فاطمه اقبالیان 90
هشتم بهمن 

 تهران 91
 Dreghbalian@gmail.com  تهران

کهیر در مقایسه با سیتریزین در درمان بیماری ( داروی طب سنتی ایرانی )  شاهترهبررسی تاثیر فراورده خوراکی 

 مزمن

 الهام اکبر زاده 96
 99دهم 

 شیراز
 مادر و میزان پروالکتین رازیانه و شنبلیه بر افزایش شیربررسی اثر  Dr.akbarzadeh.elham@gmail.com 19109110221 شیراز

 رحیمه اکرمی 90
 91هفتم مهر

 شیراز
 Rahimeh.akrami@yahoo.com 19100196921 شیراز

بر روی خارش اورمیک  (شاهتره ) دهاز نظر طب سنتی ایران و بررسی تاثیر یک مفر تبیین خارش اورمیک

 بیماران دیالیزی کار آزمایی بالینی دو سو کور

 حسن اکبری 95
 94یازدهم 

 تهران
 نینو یشناس بیآس یها افتهیآن با   سهیو مقا یرانیدر طب ا اسباب ممرضه نییتب com.yahoo@hmhakbari 19121050940 تهران

 سید مرتضی امامی العریضی 99
 91پنجم مهر 

 مشهد
 در مقایسه با تدبیر طب کالسیک تدابیر طب سنتی ایران بر یبوست مزمن بررسی  تاثیر Morteza.emami@ymail.com  مشهد

mailto:EslamiM3@mums.ac.ir
mailto:Dr_esmaeili@yahoo.com
mailto:hmhakbari@yahoo.com
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 عطا امانی 41
 90دوازدهم 

 بهشتی
 بهشتی

19191945512 Aroahmad119@gmail.com  بیماران مبتال به سرطان گوارش حین شیمی درمانی یماءالعسل بر خستگبررسی اثر شربت 

 هیئت علمی 56اول  مجید امتیازی 41

 یزد
 Dr.emtiazy@yahoo.com  در بیماران مبتال به هیپرلیپیدمی سطح سرمی لیپیدهابر روی ( دواء بلغم)ارزیابی اثر درمان طب سنتی ایران 

 در منابع طب سنتی ایران به روش تکاملی راجرز حرارت غریزهتحلیل مفهوم  Dramirian7@gmail.com  ساری ساری 92نهم  طاهره امیریان 42

 و مقایسه آن با درمان طبی رایج درد سیاتیکبر کاهش فصد بررسی اثر  Hasanamini77@yahoo.com 19122409109 شاهد شاهد 99دهم  محمد حسن امینی 49

 فاطمه امینی 44
 99دهم 

 شیراز
 Amini.bahar@gmail.com 19160145110 شیراز

یی در دایکاند تینیبر واژدر درمان  مازولیو کلوتر یخطم یبیترک نالیکرم واژ ضد قارچیاثر یبررس

 بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای دانشگاه جندی شاپور

 علی امینیان 40
 99دهم 

 ساری
 یرانیآن با طب ا قیو تطب یدرمان یمیاز ش یبر تهوع و استفراغ ناش ییر نعناشربت انا ریتاث یررسب Aliaminian9999@gmail.com 19109169601 ساری

 فاطمه امینی 46
هشتم بهمن 

 شیراز 91
 .پایدار متوسط آسم بر( Hysssopus officinalis)ساده  شربت زوفایبررسی اثر  Aminifatemeh65@yahoo.com  شیراز

 ایران 50دوم  فرشاد بهبهانی امینی 40

 هیئت علمی
 Farshadamini2@yahoo.com  مبانی طب سنتی بر اساس شواهد تجربی از دیدگاه روح طبیعیبررسی و تبیین 

 پوران اندرخور 45
هشتم بهمن 

 بهشتی 91
 هلیله کابلی بر هموروئیدبررسی اثر  Nama_999@yahoo.com 19125006100 بهشتی

 محمد انصاری پور 49
ششم بهمن 

 شاهد 91
 تبیین اصول حفظ الصحه در طب سنتی ایران و مقایسه آن با یافته های نوین طبی moansaripour@yahoo.com  شاهد

 محمد رضا انوری 01
 92نهم 

 اصفهان
 بزرگساالن کبد چرب غیر الکلیبر  گلسرخ–زعفران بررسی اثر کپسول  mohamadreza.anvari@yahoo.com 19194012141 اصفهان

 مشهد 56اول  مجید انوشیروانی 01

 هیئت علمی
 Dr.anushiravani@gmail.com  و روح نفسانی در منابع طب سنتی ایران، و مطالعه بالینی آن در بیماران روح حَیَوانیتبیین 

 زهرا ایروانی 02
 99دهم 

 کرمان
 بر رده های سلولی سرطانی پستان دهانه رحم و تخمدان ltifidiBiebersteinia mu بررسی اثر  Zahrairvani@yahoo.com  کرمان

 مریم ایرانزاد اصل 09
 59چهارم 

 ایران
 شاهد

 هیئت علمی
19122142099 M_iranzadasl@yahoo.com 

و ارزیابی برون تنی اثرات  اسباب، علل و درمان بیماریهای بدخیم پوستیبررسی متون طب سنتی ایران در 

 بر مهار رشد سلولی مالنوم پوستی انسان ساایرفرآورده ای از 

هیئت  یبهشت 50دوم  رضا ایلخانی 04

 علمی
19126211496 ilkhanir@sbmu.ac.ir  مبتنی بر شواهد بالینی ایران در طب سنتی روشهای درمان سنگ کلیهتدوین اصول و انواع 

 90دوازدهم  محمد آزاد منجیری 00

 مشهد
ریزوم گیاه ثیل و از دیدگاه طب ایرانی و ارزیابی بالینی اثر عصاره  سنگ کلیهسبب شناسی ومکانیسم ایجاد   manjiriM1@mums.ac.ir 19100105059 مشهد

 بر سنگ کلیه دانه گیاه حب القلت

 ظر طب سنتی ایرانیوتبیین سقط از من کنجد بر ختم سقط ناقصبررسی اثر  z.babaei92@gmail.com  اصفهانهشتم بهمن  زهرا بابایی آقا 06

mailto:Dr.anushiravani@gmail.com
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 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه وضعیت فعلی دوره نام نام خانوادگی ردیف

 اصفهان 91

 زهرا آقا نوری 00
 91هفتم مهر 

 بهشتی
 aqanouri@yahoo.com 19191101411 بهشتی

تحت درمان با انسولین از نظر متخصصان طب سنتی به روش  مزاج کودکان دیابتیاستخراج معیارهای تعیین 

 دلفی

 زهرا آقابابایی پور 05
 92نهم 

 اصفهان
 و تبیین سقط از نظر طب سنتی ایرانی ختم سقط ناقصبر  کنجدبررسی اثر  z.babaei12@gmail.com  اصفهان

 90دوازدهم  بهدخت آل علی هارونی 09

 شیراز
ثبت 21/1/99تا تاریخ )ناشی از  اولیگومنوره و آمنورهورید صافن در درمان زنان مبتال به  فصدبررسی تاثیر  Beh.aleali@yahoo.com 19122909414 شیراز

 PCO(نهایی نشده

 محمود بابابیان 61
 55سوم 

 اصفهان
 drbabaeian@yahoo.com  اصفهان

سوء الهاضمه بر بهبود عالیم  کپسول پونهاز دیدگاه طب سنتی ایران و بررسی تاثیر  ضعف الهضمتبیین بیماری 

 نفاخ

 علیرضا باقرزاده 61
 تبریز 99دهم 

 Maralan-bagherzadeh@hotmail.com 19149111451 تبریز
زانو در مقایسه با ژل دیکلوفناک کارآزمایی بالینی  استئوآرتریتبر عالئم بیماران  خرمابررسی اثر موضعی 

 تصادفی شده

 رقیه باقروند 62
 90دوازدهم 

 تبریز
 rbaghervand@hotmail.com  تبریز

در مقایسه با پالسبو کارآزمایی بالینی  استئوآرتریت زانوبر عالئم  جدوارسی مقایسه ای اثر کپسول برر

 دوسوکور شاهد دار تصادفی شده

 فاطمه باقری 69
 99دهم 

 اراک
 fba_9723@yahoo.com 19122644029 اراک

و عملکرد  یکیاختالل متابول یبرروآن  یدروالکلیعصاره ه ریتاث یو بررس یرانیاز منظر طب ا نیاثرات افسنت نیتبب

 1نوع  یابتید یدر رت ها یویکل

64 
 یانیباقر

 
 نجمه

 94یازدهم 

 ایران
  ایران

Bagheriani.n@gmail.com 
 ائسهیزنان  یدر گرگرفتگ وندیر اهیاثر گ یبررس 

 عطیه باقی زاده 60
 94یازدهم 

 شاهد
تاثیر بارهنگ در کولیت اولسروزیدگاه طب ایرانی و بررسی سحج امعاء از د Dr_ab9333@yahoo.com 19144410524 شاهد  

 لیدا بختیاری 66
 99دهم 

 تهران
 LIDABAKHTYARRI@yahoo.com  قم

بادرنجبویه در مقایسه با پالسبو بر از دیدگاه طب سنتی و بررسی تأثیر مصرف خوراکی شربت  تبیین کلف

 کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی سه سکور– مای صورتمالس

60 
 بهناز بخشی نژاد

 90دوازدهم 

 کرمان
 behnaz.bn1954@gmail.com 19191991242 کرمان

 

 Polypodium)بسفایج و ( Cuscuta epithymum)افتیمونبررسی اثر فرآورده طب سنتی بر پایه 

vulgare)  کارآزمایی بالینی دوسوکور: جبری -وسواسیدر بیماران مبتال به اختالل 

 Mahdiborhani16@yahoo.com   شاهد شاهد 50دوم  مهدی برهانی 65
برعالئم کلینیکی بیماری  علک البطمدرمنابع طب سنتی ایران وتعیین اثرداروی  سوء مزاجات معدهتبیین 

 مقاوم به درمان ریفالکس

 شهدیس بریمانی 69
هشتم بهمن 

 شیراز 91
 یبوست بارداریبر شربت الکسیتا اثر بررسی  sbarimani@yahoo.com  شیراز

 نسرین بعیری 01
 59چهارم 

 مشهد
 واژینوز باکتریالدارویی طب سنتی ایران بر ( شیاف واژینال)یک فرزجهبررسی اثر  n.baery06@yahoo.com 19999540014 مشهد

ناشی از استرس مزمن مهاری در موش های کوچک  بر رفتار های اضطرابی و افسردگی سرسینتأثیر تجویز  sadiahad@yahoo.com 19149140100 تبریز تبریز 99دهم  احد محمدی بنا گزار 01

mailto:z.babaei92@gmail.com
mailto:drbabaeian@yahoo.com
mailto:LIDABAKHTYARRI@yahoo.com
mailto:Mahdiborhani16@yahoo.com
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 آزمایشگاهی

 ابراهیم بنی حبیب 02
هشتم بهمن 

 تبریز 91
 کارآزمایی بالینی دوسوکور حب شبیار بر گلوکوم زاویه باز بررسی اثر Dr_banihabib1991@yahoo.com 19144410029 تبریز

 رویا بنی عامریان 09
دوازدهم  

 بهشتی 90
 بهشتی

19120119592 rbaniamerian@yahoo.com  کارآزمایی بالینی انسدادی مزمن ریهبر بیماری  حجامتبررسی اثر 

 شهناز بهادری 04
 59چهارم 

 تهران
 bahadorish@yahoo.com  تهران

بر روی شاخص های بهبود  انجیر و زیتون از دیدگاه طب سنتی ایران و بررسی اثربیین آرتریت روماتوئید ت

 آرتریت روماتوئیدبیماری 

 درد شانهدر افراد مبتال به  در منابع طب سنتی ایران واثر غمز استاد فاتح  بر درد و عملکرد شانه غمز بررسی اثر Fatemehbehdad@gmail.com  ایران ایران 99دهم  فاطمه بهداد 00

 ایران 50دوم  محسن بهرامی 06

  
19119924656 masroor_shahr@yahoo.com در طب سنتی همراه باشواهد بالینی مشارکت و محاذات مبانی تبیین 

 رزیتا بهرامی 00
 ایران 99دهم 

 Rositabahrami@Yahoo.com 19120600501 ایران
 نیدر سن یجنس لیکاهش مدر زنان مبتال به اختالل ( s CarotaDaucu) جیتخم هو یاثربخش یررسب

 دوسوکور ینیبال ییکارآزما: یبارور

 مریم بهمن 05
 91هفتم مهر 

 بهشتی
 Dr.Bahman17@gmail.com 19120019541 بهشتی

پلی سندرم تخمدان برگرفته از طب سنتی با متفورمین بر اولیگومنوره بیماران مبتال به  فرآوردهاثر  مقایسه

                                                                                          کیستیک

 الهام بهمنش 09
هشتم 

 بابل 91بهمن
 مایی بالینی با گروه کنترولکارآزقرصنعه بر دیسمنوره اولیه تاثیر شربت  behmanesh_e@yahoo.com 19122202691 بابل

 مینس بهنود 51
 94یازدهم 

 ایران
مراجعه کننده به درمانگاه   عملکردی کودکان بوستی در دروالکس،یبا پعناب اثر فراورده حاصل از  سهیمقا ir.ac.iums.tak@n.behnoud  ایران

 یتصادف ینیبال ییازماکار: رسول اکرم مارستانیب

 نوع دوبر دیابت ( دلک معتدل)ایرانی  دلکتأثیر یک نوع  -ماساژ  dbayat12@gmail.com 19151011211 قم قم 92نهم  داود بیات 51

 مجتبی بیگدلی 52
 99دهم 

 بهشتی
 قسط بر شب ادراری کودکان روغنبررسی اثر  Mojtababigdeli97@gmail.com 19120122045 بهشتی

 مهدی بیگلرخانی 59
 همدان ایران 92نهم 

 هیئت علمی
19159111265 com.gmail@Mahdibiglarkhani 

مروری بر عمل ایجاد سنگ کلیه از نظر طب سنتی ایران و بررسی اثر بخشی فراورده منتخب طب سنتی بر پایه 

 سنگ کلیهدر مقایسه با دارو نما بیماران  نخود سیاه

 الهام پارسا 54
 92نهم 

 یبهشت
 طب سنتی ایران در ابزار تشخیص سوء مزاج گرم و سرد معدهسنجی طراحی و بالینی  - ابزار Elham_parsa9331@yahoo.com  بهشتی

 هیئت علمی 55سوم  مهدی پاساالر 50

 شیراز
 pasalar@sums.ac.ir 

سوءهاضمه رف ساختن عالیم گوارشی در بیماران مبتال به در برط( جالب)بررسی تأثیر یک شربت طب سنتی

 یک کارآزمایی بالینی دو سو کور با دارونما: عملکردی

 احمدرضا پاکزاد 56
 90دوازدهم 

 قم
 Amir.fajr@gmail.com 19141166240 قم

جدید  بر اساس مبانی و توصیه های طب سنتی ایران و مطالعات تبیین رژیم غذایی منطبق با  شرایط مزاج

 مطالعه کیفی مرور سیستماتیک و فراترکیب

مریم  نژاد پاک 50
هشتم بهمن 

 تهران 91
 neurointmed@yahoo.com 19124009456 تهران

( GERD)بر بیماری بازگشت محتویات معده بر مری(Myrtus comminus) شربت حب االسبررسی اثر 

 در کودکان

mailto:behmanesh_e@yahoo.com
mailto:behnoud.n@tak.iums.ac.ir
mailto:pasalar@sums.ac.ir
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 السادات

 بهاره پروین 55
هشتم بهمن 

 ساری 91
 Dr_bparvin@yahoo.com  ساری

 0/1 پونه با بیماری بواسیر االنف در طب سنتی ایرانی و تاثیر اسپری نازال پولیپوزیز بینیبررسی مقایسه ای 

 درصد در درمان پولیپ بینی

 محمد مهدی پرویزی 59
هشتم بهمن 

 شیراز 91
 شیراز

 هیئت علمی
19109290191 mmparvizi@gamil.com 

Parvizim@sums.ac.ir 
ی به همراه کرایوتراپی در بر مبنای داتسته های طب سنتی ایران  موضعی گیاهی اورسبررسی تاثیر فراورده 

 لیشمانیوز جلدیمقایسه با کرایوتراپی به تنهایی در درمان 

 در طب سنتی ایران و دالیل ابتالی به بیماری سوء القنیهتببین مفهوم  Poormojde9@gmail.com 19129504525 قم قم 99دهم مژده  پور حسینی 91

 زهره پورصالح 91
 99دهم 

 بهشتی
 در کیفیت خواب بیمارانبر عالئم بالینی ریفالکس  جوارش آملهبررسی اثر  Z_poursaleh@yahoo.com  بهشتی

 غیر الکلی کبد چربدر درمان بیماران مبتال به  کپسول کبدبررسی اثر  Dr.hpiri@gmail.com 19124011054 تهران تهران 92نهم  حسن پیری  92

 هاله تاج الدینی 99
پنجم بهمن 

59 
هیئت علمی 

 کرمان
19191902912 Dr_haleh@yahoo.com  خفیف تا متوسط دوای لبان بر آلزایمربررسی تاثیر 

 تهران  50دوم  ملیحه تبرایی ارانی 94

 هیئت علمی 
19120919916 Dr.mtabarrai@yahoo.com  در طب سنتی ایران و ارائه مورد شاخص بالینی بیماری های رحمیتبیین اسباب و عالئم 

 سمانه تفاق 90
 90دوازدهم 

 بهشتی
 Tefagh.s@gmail.com 19191049591 بهشتی

دانش آموزان نوجوان شهر  عملکرد شناختیبر ( علوی کپسول اسطوخدوس)اثربخشی فراورده طب سنتی 

 یزد

 تب اطفالدر کاهش روغن بنفشه بادام اثر وایمنی استعمال موضعی  Mihan999@yahoo.com 19191059641 شیراز شیراز 92نهم  وحید تفضلی 96

 مجید نوغانی تالفی 90
هشتم بهمن 

 شاهد 91
 M.noghani@shahed.ac.ir 19902091965 شاهد

ایسه اثربخشی داروهای طب سنتی ایران با درمان در طب سنتی ایران و مق« سردرد مشارکتی معده»تبیین 

 استاندارد در درمان سردرد مشارکتی معده

هیئت  یبهشت 56اول  مژگان تن ساز 95

 علمی 
19129196206 Tansaz_mojgan@yahoo.com 

درمانگاه ناباروری بیمارستان ولیعصر  مراجعه کننده به مزاج شخصی و رحم در زنان ناباروربررسی وضعیت 

 ارائه الگویی بنیادین در مزاج شخص و اندام در ناباروری(: عج)

 90دوازدهم  مهدیس تنظیفی 99

 ساری
 ساری

 tanzifim@yahoo.com در کنترل و درمان چاقی کارآزمایی  بیدمشکآن در امراض از دیدگاه طب ایرانی و بررسی  طحال و نقش

 بالینی

 شیر شتر بر بیماری مزمن کلیهاز دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی اثر بخشی ( CKD)توصیف بیماری مزمن کلیه  tavassolyap9@mums.ac.ir 19100621901 مشهد مشهد 92نهم  امیر پرویز وسلیت 111

 سارا توسلی 111
 99دهم 

 تهران
 سال 11تا  4 شربت بنفشه در یبوست عملکردی در کودکانبررسی اثر  Dr.tavassoli991@gmail.com  تهران

 زهرا توفیق 112
هشتم بهمن 

91 
 در طب سنتی ایران تبیین حرارت  غریزی و حار غریزی z.science@yahoo.com 19120141996 اصفهان

 علی توکلی 119
 91هفتم مهر

 شیراز
 tavakkolia@sums.ac.ir 19109169124 شیراز

از منظر طب سنتی ایران و بررسی بالینی اثر یک فراورده طب سنتی ایران  اسهال ناشی از رادیو تراپیتبیین 

 .در درمان اسهال ناشی از رادیو تراپی درجه یک (اسفرزهترکیبی از )

طب ایرانی با بسته درمانی طب کالسیک بر  بسته درمانیاز منظر طب ایرانی و مقایسه اثر  تبیین شقاق مقعد Se.tavakoly@gmail.com 19199119604 مشهد 91هفتم مهر  صدیقه توکلی دستجردی 114

mailto:mmparvizi@gamil.com
mailto:mojgan@yahoo.com
mailto:tavassolyap1@mums.ac.ir
mailto:Dr.tavassoli110@gmail.com
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 آنال فیشربهبود عالیم  مشهد

مشهد هیئت  50دوم  ماندانا توکلی کاخکی 110

 علمی 
19100191461 Mk_tavakkoli@yahoo.com 

شایع مطرح شده در متون طب سنتی بر  اضطرابیو  پیشگیری و درمان اختالالت خلقی نظری کارهای راه

 "اساس منابع معتبر فرهنگی، طب سنتی و طب معاصر 

    قم قم 92نهم  فاطمه تویسرکانی داوری 116

  teymouris139@mums.ac.ir  مشهد مشهد99دهم  سوده تیموری 110

 روشنک ثاقبی 115
 50دوم 

 بهشتی
 و نحوه برخورد با بیمار آن از دیدگاه طب سنتی ایران هزال کلیه rsaghebi@gmail.com  شهیدبهشتی

 علی جباری صباغ 119
 90دوازدهم 

 ایران
 Alijabari1905@yahoo.com 19900115110 ایران

کودکان مبتال به عفونت دستگاه تنفسی  ر سرفه شبانهروغن بنفشه دبررسی اثربخشی فرآورده تهیه شده از 

 فوقانی

 مرضیه جباری 111
 91پنجم مهر 

 یزد
 زانو در مقایسه ژل دیکلوفناکاستئو آرتربت بر عالیم بالینی بیماران مبتال به ( sumbucus ebulus)پلم بررسی اثر گیاه Jabbari.ma@gmail.com  یزد

 زهرا جعفری 111
 91هفتم مهر

 یزد
 در مقایسه با ایبوبروفن شربت شیرین بیان بر دیسمنوره اولیهبررسی اثر  jafarizahra@yahoo.com 19159919010 زدی

 پریسا جعفری 112
 92نهم 

 بهشتی
 زنجان

 هیئت علمی
19129421192 Parisa.Jafari.9391@gmail.com سنتی ایرانی طب در ابزار تشخیص سوء مزاج گرم و سرد کبدسنجی طراحی و اعتبار  - ابزار 

 حسین جعفری 119
 99دهم 

 بهشتی
 القا شده توسط ایزوپروترنول در موش صحراییگل گاوزبان بر نارسایی قلبی اثر درمان با عصاره ی آبی  Kjzd2199@gmail.com  بهشتی

 فاطمه جعفری 114
 99دهم 

 تهران
 Dr.f_jafari@yahoo.com  تهران

قبل از قاعدگی و تبیین این اختالالت در طب سنتی  قرص سیر بر اختالالت خلقی و جسمیبررسی اثر بخشی 

 ایرانی

 مجید جعفری نژاد 110
 مشهد 92نهم 

  jafarinejadbm9@mums.ac.ir 19109109619 مشهد
کاهو،هندوانه،و هویج بر سرعت هدایت عصب و حافظه ی و بررسی تأثیر بررسی سردی در طب ایران

 رت

 ایران  50دوم  عفت جعفری دهکردی 116

 هیئت علمی 
 efjafari@yahoo.com از دیدگاه طب سنتی ایرانی بر تهوع و استفراغ بارداری( به )بررسی اثر بخشی فراورده میوه 

 هیئت علمی 55سوم  امیر محمد جالدت 110

 شیراز
19109110059 drjaladat@gmail.com 

سرطان  سوزش ادرار ناشی از پرتو درمانیایران بر  داروی مبتنی بر طب سنتیکارآزمائی بالینی 

 پروستات

 حسین جمالی زاده 115
 99دهم 

 کرمان
 IBSآویشن و زنیان بر عالئم بالینی بیماران بررسی اثر سفوف  Hjamalizadeh_99@yahoo.com 19191956400 کرمان

 عبدالقادر جنبی بحرینی 119
 ایران 99دهم 

 Ghaderbahraini@gmail.com 19190100199 ایران
صناعه الطبیه و بیان فی الشامل  در طب سنتی ایران از دیدگاه کتابافعال دارویی ارزیابی و تبیین قواعد تعیین 

 مفرده منتخب مهم کتاب 111دیاگرامی 

 رقیه جوان 121
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 javanR400@mums.ac.ir  مشهد

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

 کودکان

mailto:rsaghebi@gmail.com
mailto:Dr.f_jafari@yahoo.com
mailto:jafarinejadbm1@mums.ac.ir
mailto:efjafari@yahoo.com
mailto:drjaladat@gmail.com
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 در کودکان بیش فعالیعالیم اختالل نقص توجه  شیر اسب و شیر گاو برمقایسه میزان اثر بخشی  z.jokar@yahoo.com  یزد یزد 92نهم  سیده زهرا جوکار 121

 آسیه جوکار 122
پنجم بهمن 

59 
 هیئت علمی

 ساری
 Arezoo2119dr@gmail.com??  بالغین یبوست مزمنوی متداول پیدروالکس در درمان ، با دارصبرطب سنتی ایرانی بر پایۀ  فرآوردۀمقایسه 

 مریم جهانگیری 129
 شاهد 92نهم 

 9377m.p@gmail.com  شاهد
 ریش فالکسیبر ر ردهیمادران ش هیتغذ ریتداب ریو تأث رانیا یطب سنت دگاهیاز د یردهیش ریتداب نییتب

 خواران

  mojeyhani@yahoo.com  شیراز شیراز 92نهم  محمد رضا جیحانی 124

 محمدرضا جیحانی 120
هشتم بهمن 

 شیراز 91
 در مقایسه با روش های کالسیک ترک اعتیادبر روی ( ترکیبات جدوار)بررسی اثر یک فراورده گیاهی  Dr.jeyhani@gamil.com 19191902904 شیراز

 مهشید چایچی 126
 92نهم 

 بهشتی
 طب سنتی ایران در ابزار تشخیص سوء مزاج تر و خشک معدهسنجی و بالینی  طراحی - ابزار Chaichi.m@gmail.com 19129052250 بهشتی

هیئت  یبهشت 56اول  رسول چوپانی 120

 علمی
19129091145 rchoopani@yahoo.com  بر اساس مبانی طب سنتی ایران ابعاد نظری خلط سودابررسی 

 آسمیبر بیو مارکر های التهابی بیماران  بارهنگ و صمغ عربیبررسی تأثیر  Dr.chehri@yahoo.com  تبریز تبریز 99دهم  آنیتا چهری 125

 مسعود حاتمی 129
 59چهارم 

 ایران
 از فراورده های گیاهی بر شکستگی استخوانبررسی اثر یکی  Dr_mh45@yahoo.com  ایران

 خدیجه حاتمی 191
هشتم بهمن 

 تهران 91
 khadijehhatami@ymail.com  تهران

و  سندرم روده تحریک پذیرهای بیماری در مقایسه با مبورین بر روی شدت نشانهکمون بررسی اثر سفوف 

 کارآزمایی بالینی. کیفیت زندگی

 رضا حاجی 191

 بروجردی
 راضیه

 90دوازدهم 

 قم
 Borujerdi.teb@gmail.com 19120490019 قم

بیماران مبتال به نفروپاتی  پروتئین اوریبر  بارهنگشیرین ایرانی و بذر ادام ببررسی تاثیر فرآورده طب سنتی 

 دیابتی

 ندا حاجی علی نیلی 192
 59چهارم 

 شاهد
 بر بهبود خشکی چشم اسفرزهاز دیدگاه طب سنتی ایران و بررسی اثر فرآورده  تبیین خشونت القرنیه Nili.neda@yahoo.com 19129249190 شاهد

 محمدرضا ریحاجی حید 199
پنجم بهمن 

 شاهد 59
 رینیت آلرژیکبر عالیم  شربت زوفاو بررسی تاثیر  تبیین نزله drmhajiheydari@gmail.com 19199259469 شاهد

 دارونما در مقایسه با( قالع) آفت های دهانیبر بهبود  پوست درخت عناببررسی اثر  Dhga40@gmail 19120114101 ایران 55سوم  داود حاجی قاسمعلی 194

 مهدیه حاجی منفرد 190
هشتم بهمن 

 شیراز 91
 hajimonfared@gamil.com  شیراز

تخمدان پلی بر روی فاکتورهای تن سنجی،متابولیکی و هورمونی در زنان مبتال به دارچین بررسی اثر پودر 

 کیستیک

 داوود حسنی 196
 92نهم 

 زنجان
 پر فشاری خون اولیهایران در بیماران مبتال به  ترکیب منتخب طب سنتیر آزمایی بالینی کا davoud.hasani@zums.ac.ir 19121410441 زنجان

  sshassani79@yahoo.com  شاهد شاهد 92نهم  سیده صدیقه حسنی 190

 حمید رضا حسین زاده 195
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 HoseinzadehH0@mums.ac.ir  مشهد

شربت زبیب بر سوء مزاج سرد و مرطوب ررسی اثر از دیدگاه طب سنتی و ب تبیین سوء هضم معدی

 معده

mailto:z.jokar@yahoo.com
mailto:rchoopani@yahoo.com
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 پروتکل تشخیص سوء مزاج سودای عامطراحی و اعتبار سنجی  - ابزار hajarhoseini@gmail.com  تهران تهران 92نهم  هاجر حسینی  199

 90دوازدهم  مریم حسینی ابریشمی 141

 مشهد
  مشهد

19100156062 
HoseiniAM901@mums.ac.ir  کارآزمایی  عملی-وسواس فکریدر درمان نوجوانان مبتال به اختالل  گاوزبان بادرنجبویهاثر شربت بررسی

 بالینی

 90دوازدهم  دکمالیس ندوشن انینیحس 141

 یزد
 اردکان

19109609059 
 

Shkamalreza@gmail.com 

 
 کیآتوپ تیدرمات یپماد کهور رو ریتاث یبررس

 نفیسه حسینی یکتا 142
پنجم بهمن 

 شاهد 59
هیئت علمی 

 ارتش
19120102966 nhyekta@yahoo.com کمر درد ناشی از سوء هاضمهبر عالیم  پونهدر طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده  تبیین کمر درد 

 الهام حق جو 149
 ایران 99دهم 

 E_haghjoo_93@Yahoo.com  ایران
روغن )با گروه کنترل ( در پایه روغن کنجد روغن کدو)مقایسه اثر بخشی استعمال موضعی فراورده طب سنتی 

 مراجعه کننده به کلینیک خواب بیمارستان بهارلوبی خوابی در مبتالیان به ( کنجد

 غالمرضا حقیقی 144
پنجم بهمن 

59 
هیئت علمی 

 بیرجند
19100421229 ghreza129406@gmail.com  آزمایی بالینی یک کار زرشک بر درمان سالکبررسی تاثیر فراورده ای از عصاره 

 فاطمه حکیمی 140
 92نهم 

 بهشتی
 طب سنتی ایران در ابزار تشخیص سوء مزاج تر و خشک کبدسنجی طراحی و بالینی  - ابزار Dr_fhakimi1954@yahoo.com 19191995052 بهشتی

 در طب سنتی های پژوهشی اولویتتعیین  naderhalavati@yahoo.com  شاهد شاهد 50دوم  نادر حالوتی 146

 لیلی حمید نیا 140
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 HamidniaL400@mums.ac.ir  مشهد

با درمان رایج طب  دوای بلغماز دیدگاه طب سنتی و مقایسه اثر رژیم غذایی طب سنتی و  تبیین چاقی

 کالسیک

 ابراهیم حیدری 145
 99دهم 

 ساری
 صبر بر کاهش قشار داخل چشمتأثیر اثر خوراکی داروی  E.heidari .md@gmail.com 19190941019 ساری

هیئت علمی  59چهارم  مجتبی حیدری 149

 شیراز
19102101095 Meshkat_114@yahoo.com 

بر درمان  روغن موضعی حنظلاز منظر طب سنتی ایران و بررسی اثر بخش  تبیین درد نوریتی دیابت

 دردهای دیابتی

 پریسا حیدری 101
 92نهم 

 اصفهان
 parisaa_sooresh@yahoo.com 19199522926 اصفهان

 ی تحریک پذیرسندرم رودهبر شدت عالئم و کیفیت زندگی بیماران مبتال به  زرین گیاهبررسی اثر عصاره 

 .با عالئم اسهال و ترکیبی

 هیتاآنا حیدری 101
 92نهم 

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

 غزاله حیدری راد 102
پنجم بهمن 

59 
هیئت علمی 

 بهشتی
 Ghazalrad@yahoo.com 

ان ناشی ازپرتو خشکی دهبر ( هیپورالیکس)با بزاق مصنوعی گل پنیرک و گل ختمیمقایسه اثر فراورده 

 و کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطانهای سرو گردن درمانی

هیئت علمی  50دوم  ابراهیم خادم 109

 تهران
19129104149 Dr.Ebrahimkhadem@yahoo.com 

) در بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی کبدی  های آنزیم بررسی اثر بخشی درمان های طب سنتی بر کنترل

 (بارد رطب کبد سوء مزاج

 عالمه خادمی 104
ششم بهمن 

 تهران 91
 مزمن پماد کدو در اگزمای دستبررسی اثر موضعی  Alemehkhademi@gmail.com  تهران

mailto:naderhalavati@yahoo.com
mailto:parisaa_sooresh@yahoo.com4
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 کیوان خاضعی 100
 94یازدهم 

 تبریز
با احتمال ارتباط بیان ژنی سرطانی سلولهایفرموله شده ترکیبات فیتوشیمیایی بر روی ترانس کریپتوم پروفایل نانو  kkhazeie@gmail.com  تبریز  

 علی خامه ور 106
 94یازدهم 

 ساری
 Alikhamevar@gmail.com 19119011919 ساری

در بهبود درد مفاصل سقز تبیین مفهوم استئوآرتریت در طب ایرانی و بررسی تاثیر تدابیر طب ایرانی و داروی موضعی تهیه شده از 

 مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده در سالمندان یک استئوآرتریتناشی از 

 پرمنورهیها بر دیاس کیومفنام بارهنگاثر  سهیمقا khodabakhshm139@mums.ac.ir  مشهد مشهد99دهم  مژده خدابخش 100

هیئت  یبهشت شاهد 56اول  محمود خدادوست 105

 علمی
19125119401 khodadostm@gmail.com 

بر روی عالئم بالینی بیماران مبتال به استئو آرتریت زانو ( مرهم موضعی شبت)ران ارزیابی اثر درمان طب سنتی ای

 (وجع الرکبه)

 فریبا خدائی فر 109
 تبریز 99دهم 

 Dr-Fkhodaiefar@gmail.com 19144110291 تبریز
مبتال  بر تغییرات پاتولوژیک هورمونی متابولیک و بافتی در موش های کرفسبررسی اثرات عصاره هیدرو الکلی 

 PCOSبه 

 سید علی خدایی 161
ششم بهمن 

 شاهد 91
 Dr.seyedalikhodaie@yahoo.com 44044000300 شاهد

salikhd@yahoo.com 
 "یابتیمورد و انار بر زخم د یاثر فراورده ها یو بررس رانیا یطب سنت دگاهیاز د قرحه نییتب

 بوستیبا غلبه  IBSینیبر عالئم بال نیافسنت هیبر پا یاثر فراورده طب سنت یبررس Dr.khorram@yahoo.com 19109112500 مشهد مشهد99دهم  حمیده خرم پژوه 161

 دردهای گردنی مزمنبر روی ( و دلکغنر)سنتی ایرانی  یک نوع ماساژبررسی میزان اثر بخثی  Dr.khoramizadeh@gmail.com  ایران ایران 99دهم  منصور خرمی زاده 162

 سید ارسالن خسروی 169
 94یازدهم 

 شاهد
 برگ حنا بر ترمیم زخم جراحی سینوس پایلونیدالتبیین زخم و بررسی اثر عصاره  Khosravi_herbalmed@yahoo.com 19120011161 شاهد

 سمیه خلیل زاده 164
 99دهم 

 تهران
 گلسرخ بر کاندیدیاز ولوواژینالی اثر بخشی فراورده واژینال طب سنتی ایرانی بر پایه بررس so.khalilzadeh@gmail.com  تهران

 نرجس خواصی 160
هشتم بهمن 

 تبریز 91
هیئت علمی 

 زنجان
19214560005 com .gmail@nxavasi  

 بیماران با کبد چرب غیر الکلی بر آنزیم های کبد(یرانفراورده طب سنتی ا)رترشی میوه گیاه کبَبررسی اثر  

 علی خیوه 166
هشتم بهمن 

 یزد 91
 اسهال خونیماه مبتال به  02تا  12در کودکان  شربت ریباسبررسی اثر بخشی  Ali.khiveh@yahoo.com  یزد

 و ارتباطات آن در طب سنتی ایرانی اقتبیین مر majiddadmehr@yahoo.com 19192201062 ایران ایران 92نهم  مجید دادمهر 160

 ایران سنتی طب مرجع کتب در دماغی سرد اخالط پاکسازی روشهای تبیین atiyehdadvar@yahoo.com  تبریز تبریز 92نهم  عطیه دادور 165

 لیومیوم رحمو کیفیت زندگی در بیماران مبتال به منومتروراژی با دارونما بر  کیسه کشیشمقایسه اثر گیاه  atiehdanesh@gmail.com 19120011020 قم قم 99دهم عطیه سادات دانش 169

 بابک دانش فرد 101
مرکز تحقیقات  شیراز 92نهم 

 شاهد
19166020955 babakdaneshfard@gmail.com 

ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتال به لوسمی حاد نوتروپنی  در پیشگیری ازبابونه شربت تأثیر 

 لیمفوبالستیک

 علیرضا درخشان 101
هشتم بهمن 

 بهشتی 91
هیئت علمی 

 مشهد
19994104510 ar.derakhshan@yahoo.com  ایسه با داروی فکسوفنادیندر مق رینیت آلرژیکبر درمان ( فرآورده طب سنتی ایران)طبی  ماءالشعیربررسی اثر 

102 
درویش مفرد 

 کاشانی
 زهرا

پنجم بهمن 

 شاهد 59
 میل جنسی زناندر بهبود  بادرنجبویه از دیدگاه طب سنتی و بررسی اثر فراورده تبیین باه -باه زنان  Zahrakashani14@yahoo.com 19120255410 شاهد

mailto:Dr.seyedalikhodaie@yahoo.com
mailto:%20nxavasi@gmail.com
mailto:atiyehdadvar@yahoo.com
mailto:babakdaneshfard@gmail.com
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 رحیمه دسترنج 109
 90دوازدهم 

 قم
 در طب سنتی ایران و تناظر یابی آن با یافته های طب رایج تبیین مفهوم خون طبیعی و غیر طبیعی Dr.dastranj@gmail.com  قم

 الهه دلشاد 104
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 DelshadE400@mums.ac.ir 19100006129 مشهد

ایران و بررسی اثر بسته درمانی طب سنتی ایران برروی بهبود از دیدگاه طب سنتی  تبیین سکته ایسکمیک مغزی

 عالیم بیماران

100 
 پیام دولتشاهی

 90دوازدهم 

 بابل
 نهایی نشده است 29/12/95تا تاریخ  Payam-dolatshahi@yahoo.com 19124194050 بابل

 نجمه ده پرور 106

 94یازدهم 

 شاهد
  شاهد

com.yahoo@9913.dehparvar 

com.yahoo@mah.dehparvar 

 

 

 

 انغوزه بر سندرم تخمدان پلی کیستیکتبیین اورام انثیین و بررسی اثر 

 سهراب دهقان 100
هشتم بهمن 

 بهشتی 91
 بزرگساالن آسممرکب بر عالیم  ماءالعسلبررسی اثر  sohrabdehghan@yahoo.com  بهشتی

 یوانیح یهالدر مد یطیمح ینوروپاتدر  عسل و انگوربر  یمبتن یطب سنت یفراورده ها یاثر بخش یبررس Rezadehghan33@yahoo.com 19969929910 تبریز تبریز 99دهم  رضا دهقان 105

 اولیه تک عالمتی کودکان روغن نارگیل بر شب ادراریبررسی تأثیر  adf992@yahoo.com 19191090295 یزد یزد99دهم  فضلابوال دهقانپور 109

 90دوازدهم  قربان دیری 151

 ساری
 ساری

19119060211 Drdeyri41@gmail.com کارآزمایی بالینی 2بر دیابت تیپ ( شقایق کوهی) کالتینر مفرده از منظر طب ایرانی و بررسی تاثی تبیین دیابت 

 سمیه ذاکری 151
 بابل 99دهم 

 Drzakerii@yahoo.com  بابل
سال در مقایسه با  40-15در زنان متأهل  واژینال بومادران بر واژینیت کاندیداییبررسی اثر بخشی کرم 

 ینال کلوتریمازولکرم واژ

 لیال راثی مرزآبادی 152
 94یازدهم 

 تبریز
 MMSEبر اساس معیارهای (آلزایمر)بررسی تاثیر فرآورده طب سنتی بر جنبه های مختلف شناختی در بیماران مبتال به نسیان com.yahoo@m_rasi_eiliL  تبریز

 مریم رادمنش 159
 94یازدهم 

 بهشتی
 d.rad_m@yahoo.com  بهشتی

آتروفی ولوواژینال در (سابژکتیو)با پالسبو بر عالیم ذهنی(فراورده طب سنتی ایرانی) کرم واژینال طراوتمقایسه اثر بخشی 

 بیماران مبتال به سرطان پستان

 فرین رجب زاده 154
 تبریز 99دهم 

 Far.Rajabzadeh9@gmail.com 19144414950 تبریز
یک  –اولیه نوره دیسم،فاوانیائ داروی مفنامیک اسید بر  ریوند ختاییمقایسه فراورده های گیاهی طب سنتی 

 مطالعه کار آزمایی تصادفی شده

 سولماز رحمانی 150
 90دوازدهم 

 تبریز
 (MCF0)رطان پستانبر روی رده سلولی ساثر ضد سرطانی مومیایی بررسی  Solmaz.rahmani00@yahoo.com 19144106952 تبریز

156 
 رحمانی  ایوری

 
 فاطمه

 94یازدهم 

 مشهد
 تسهیل زایمانبر  خطمی و عسلتسهیل زایمان از دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی تاثیر  Rahmanif197@mums.ac.ir 19100151120 مشهد

 آندروژنیک زنانه ریزش مویبر سدر و ( santolina achilla)بومادران شی ترکیب بررسی اثر بخ aysanRahiminiya@yahoo.com  تبریز تبریز 99دهم  آیسان رحیمی نیا 150

 زخم پای دیابتیدر بهبود ( Cupping)حجامت خشکتاثیر  Razaghimd@gmail.com  کرمانهشتم بهمن  اکبر رزاقی 155

mailto:DelshadE911@mums.ac.ir
mailto:dehparvar.1406@yahoo.com
mailto:dehparvar.mah@yahoo.com
mailto:sohrabdehghan@yahoo.com
mailto:adf442@yahoo.com
mailto:Drzakerii@yahoo.com
mailto:Leili_rasi_m@yahoo.com


19 
 

 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه وضعیت فعلی دوره نام نام خانوادگی ردیف

 کرمان 91

 حمید رضا رستمانی 159
 91هفتم مهر 

 مشهد
 .در طب سنتی ایران و ارزیابی تاثیر ترکیب درمانی طب سنتی بر روند درمانی تبیین کولیت اولسروز Drhamid.rostamani@yahoo.com  مشهد

 مهسا رستمی چایجان 191
 91هفتم مهر

 شیراز
 .ن با کتوکونازولآو مقایسه  محلول سنتی بر روی شوره سربررسی تاثیر  Mahsa_91_2117@yahoo.com 19111961911 شیراز

 و اسباب و عالئم آن از دیدگاه طب سنتی ایران بر اساس شواهد بالینی اورام بررسی dr.rostami0616@gmail.com 19112115901 ایران 50دوم  علی رستمی 191

 فریبا رشدی 192
هشتم بهمن 

 تبریز 91
 نایرا  در طب سنتینه تبیین بیماری های مثا Dr.RoshdiFariba@yahoo.com  تبریز

 مهدی رشیدی 199
 91هفتم مهر

 یزد
 کار آزمایی بالینی حرکت اسپرمبر تعداد و  بوزیدان بررسی اثر -باه مردان   drmehdirashidi@gmail.com 19121140502 یزد

 کولیت اولسراتیوتاثیر فراورده طب سنتی ایران بر جلوگیری از عود عالیم در بیماران مبتال به  f.rezayat97@gmail.com  یزد یزد 92نهم  فاطمه رضایت 194

 ناصر رضایی پور 190
 55سوم 

 شاهد
 com.gmail@92drrezaeipour 12156194109 شاهد

در  موکوزیت ناشی از پرتو درمانیبر پیشگیری از  گل ختمی و گل پنیرکبررسی تاثیر داروی ترکیبی 

 .بیماران مبتال به سرطان های سرو گردن

 تهران 56اول  حسین رضایی زاده 196

 هیئت علمی
 hosseinrezaeizade@gmail.com 

نی با بیماری مولتیپل اسکلروزیس و کارآزمایی بالینی در طب ایرا "اعیا"و  "خَدِر"تبیین تطبیقی عالیم بیماری

 مولتیپل اسکلروزیسطب سنتی بر خستگی در بیماران  فرآورده منتخباثرات 

 شبنم رفیعی 190
 99دهم 

 تهران
 Shara_014@yahoo.com  تهران

آزمایی بالینی دو  بررسی اثر قرص پادزهر بر روند واگردش استخوان سازی زنان یائسه مبتال به استئوپنی یک کار

 سو کور

 از دیدگاه مبانی طب سنتی ایران تبیین رابطه نفس و بدن samane.ramezani@gmail.com 9122121425 شاهد شاهد 92نهم  سمانه رمضانی گیوی 195

 مریم رنجبر 199
ششم بهمن 

 شیراز 91
 ابتدایی با دارو نما سطوخدوس بر بی خوابیبادرنجبویه و امقایسه اثر داروی مرکب از  Dr.mranjbar@yahoo.com  شیراز

 مهدیه رنجبر 211
هشتم بهمن 

 اصفهان 91
 روغن کاهو بر بی خوابی اطفالبررسی اثر  dr.mranjbar@yahoo.com 19122101159 اصفهان

 محمد رواقی 211
هشتم بهمن 

 مشهد 91
  Ravaghim400@mums.ac.ir  مشهد

 منیر السادات روح الهی 212
 59چهارم 

 مشهد
 asad.mj@gmail.com  مشهد

مراجعه کننده به بیمارستان  کبد چرببر تظاهرات بالینی بیماران مبتال به  کشوثتعیین اثر فراورده گیاهی 

 فیروزگر

 مریم روحانی 219
 91هفتم مهر 

 مشهد
 .سندرم تخمدان پلی کیستیکسوزنی بر  طب سنتی ایرانی و طب بررسی اثر بخشی الگوی درمانی Rouhanim119@mums.ac.ir 19101290945 مشهد

 ذکریا روحانی 214
هشتم بهمن 

 شاهد 91
 عملکرد بهورزاناز دیدگاه طب سنتی بر  آموزش اصول حفظ سالمتیبررسی تاثیر  dr.rohani69@gmail.com 19191691009 شاهد

 IUGRطراحی رژیم غذایی موثر بر رشد جنین بر اساس متون طب سنتی و بررسی اثر آن در جنین های دچار  Yalda_rumi@yahoo.com  کرمان 91نجم مهر پ یلدا (نماینده)رومی 210

mailto:dr.rostami7616@gmail.com
mailto:drmehdrirashidi@gmail.com
mailto:f.rezayat58@gmail.com
mailto:drrezaeipour92@gmail.com
mailto:Zakariyarohani@ymail.comدرسته
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 ایدیوپاتیک کرمان

 مائده رویوران 216
 99دهم 

 شیراز
 mruyvaran@gmail.com 19169199214 شیراز

 کیسندرم متابول مارانیب یعروق یقلب یفاکتورها سکیحب قرطم بر ر یخوراک یفرآورده  ریمیزان تأث یبررس

 رازیش یدانشگاه علوم پزشک یداخل یمراجعه کننده به درمانگاه ها

 حمید زارع 210
 94یازدهم 

 شیراز
 مبررسی اثر تخم جزر بر کیفیت اسپر H11zare@gmail.com 19100111502 شیراز

 هنوز قطعی نشده ahmad.zare.bidaki@gmail.com 29/12/90  یزد یزد99دهم  احمد زارع بیدکی 215

 رقیه زارع رشکوئیه 219
 شیراز 92نهم 

 Drzare393@gmail.com 19199029005 شیراز
شاخص به تفکیک  2میایی و بن سنجی بیمارا ن دیابتی نوع بر روی شاخص های بیوشی دراچینبررسی اثر پودر 

 ی بدنیتوده

211 
 آزاده زارعی

 90دوازدهم 

 تهران
 ها و اسباب بیماریزابین بیماری شبکه ارتباطیدر طب سنتی ایرانی و طراحی  اسباب ممرضهبررسی  Drzarei.azadeh@gmail.com 19126910991 تهران

 محمدعلی زارعیان 211
 99دهم 

 تهران
 dr.m.a.zareian@gmail.com  تهران

بر اساس مبانی طب سنتی  ها یماریدر ب ییغذا یدستورالعمل ها نیتدوقواعد تغذیه و  لیو تحل نییتب

 ایرانی

 الهام زارعی 212
ششم بهمن 

 یزد 91
 Zareiehms9@gmail.com  یزد

مبتالیان به سبوره های سر مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان  فل صغیر بر چربی  سراطریبررسی اثر 

 امام خمینی تهران

 اولیه دیسمنورهبا مفنامیک اسید بر زنیان مقایسه اثر فرآورده  Fatemehzali@Yahoo.com 19120612641 ایران ایران 99دهم  فاطمه زالی 219

هیئت علمی  91مهر  پنجم ابراهیم ژاد زحلی ن 214

 شیراز
19109126211 Zohalinm@sums.ac.ir  در مقایسه با امپرازول کلینیکال تریال دو سو کور شربت به بر ریفالکس فانکشنال کودکانبررسی اثر بخشی 

 zsrvandim129@mums.ac.ir 19100012919 مشهد مشهد 92نهم  مهدی زروندی 210

leg_med_ny@yahoo.com 
 (کمر درد های رادیکولر)یک نوع دلک در بیماری عرق النساتبیین ماساژ ایرانی و بررسی اثر بخشی 

 نسرین دخت زمانی 216
هشتم بهمن 

 شیراز 91
 Nzamani110@yahoo.com  شیراز

ن مراجعه کننده به دو مرکز غیر الکلی در بیمارا کبد چرببر درمان بیماری  آویشن شیرازیبررسی اثر 

 90و  94دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 

210 
 زنگویی  پورفرد

 
 محمد

 94یازدهم 

 مقاوم اطفال فاوانیا بر صرعمطالعه صرع در طب ایرانی و بررسی اثر فراوده گیاهی مبتنی بر  zangooeem299@gmail.com 19101220060 مشهد مشهد

 یحیی تاحیزینالپور ف 215
 94یازدهم 

 تهران
 com.gmail@zeynalpour.yahya  تهران

 ینیبال ییکارآزما:تا متوسط فیو اضطراب خف یافسردگمبتال به  مارانیدرب_یرانیفراورده طب ا_ شمیشربت ابراثر  یبررس

 سه سوکور

 بیتا ساده 219
 99دهم 

 ساری
  Bitasadeh7@gmail.com  ساری

 Hosein991kh@yahoo.com  مشهد مشهد99دهم  خدیجه ساکت کیسمی 221

Saketk139@mums.ac.ir 
 نرمال یبا سلولها سهیو مقا سرطان پستان یسلولها یعنصل رو ازیپاثر عصاره  یسرطان و بررس نییتب

 اد اهللعب سالک مقدم 221
 92نهم 

 زنجان
 سیستولیک نارسایی قلببر کیفیت زندگی مبتالیان  بهمن سرخکار آزمایی بالینی تاثیر ریشه گیاه  salekmoghadam@zums.ac.ir 19121559411 زنجان

 هنوز تصویب نشده Dr.fsepehr@yahoo.com 29/12/95  بابل بابل 99دهم  فرنگیس سپهر 222

mailto:mruyvaran@gmail.com
mailto:ahmad.zare.bidaki@gmail.com
http://drzarei.azadeh/
mailto:zsrvandim921@mums.ac.ir
mailto:yahya.zeynalpour@gmail.com
mailto:Hosein110kh@yahoo.com
mailto:Dr.fsepehr@yahoo.com
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 محمد ستایش 229
ششم بهمن 

91 
 هیئت علمی

 کرمان
44077404090 msetayeshmail@gmail.com 

با درمان استاندارد مچ بندی  روغن بزر کتانکار آزمایی بالینی اثر بخشی فراورده موضعی طب سنتی ایران بر پایه 

 (نوعی خدر)تا متوسط ایدیوپاتیک خفیف سندروم تونل کارپطبی در کاهش عالیم حسی و عملکردی 

 در رت ویستار تیپ دو بر دیابت 0سینا درمانی اثر  z.sarbazhoseini@gmail.com 19120019991 قم قم 92نهم  زهرا سرباز حسینی 224

 زهره سرحدی نژاد 220
هشتم بهمن 

 کرمان 91
 Dr_isac0744@yahoo.com  کرمان

بر پایه طب سنتی با کرم کلوتریمازول بر عفونت های ( Anethum graveolens)َشویدمقایسه تاثیر فراورده 

 94در مراجعین به کلینک بیمارستان افضلی پور کرمان در سال  واژینال کاندیدایی

 مهدی سرداری 226
 59چهارم 

 تهران
 مولتیپل اسکلروزیسر طب سنتی ایران بر عارضه خستگی در بیماران مبتنی ب فرآوردهبررسی اثر  com.yahoo@tours_Dr  تهران

 سعید سرداری 220
هیات علمی  شاهد 92نهم 

 زنجان
19129419125 dr_sardari@yahoo.com 

بر شاخص های  ترشی کبرتبیین اصول حفظ الصحه بر هیپرکلسترومی از دیدگاه طب سنتی ایران و بررسی اثر 

 هیپرکلسترومیچربی خون در 

 زاده سروش 225
سید محمد 

 علی

هشتم بهمن 

 تهران 91
 از دیدگاه طب سنتی ایران کیفیات محسوس صادره از مادهبررسی  M_soroushzadeh@yahoo.com 19194116959 تهران

 عاطفه سعیدی بروجنی 229
 92نهم 

 بهشتی
 سنتی ایران در طب ر تشخیص سوء مزاج گرم و سرد رحمابزاسنجی طراحی و بالینی  - ابزار a_saeidi@sbmu.ac.ir 19194162114  بهشتی

 مجید پور سلطان 291
هشتم بهمن 

 شاهد 91
 میگرنی تدابیر غذایی بر درمان سردردتبیین تدابیر طب سنتی ایران در صداع و بررسی تاثیر  Dr_soltanpour@yahoo.com  شاهد

 و بیداری در طب سنتی ایرانی مبانی خواببررسی  Sssoltani00@yahoo.com  شهید بهشتی 56اول  سید شاهین سلطانی 291

 حسین سلمان نژاد 292
هشتم 

 بابل 91بهمن
 ساله 61تا  41در افراد  تعیین مزاج پرسشنامه خود اظهاریطراحی و اعتبار سنجی  - ابزار salmannezhad@hotmail.com  بابل

 محبوبه سلمانیان حاجی اقا 299
 ایران 99دهم 

 Salmanian93@Yahoo.com  ایران
در %  1در مقایسه با کلیندوماسین ( myrtus communing) موردبررسی اثر بخشی فراورده موضعی گیاه 

 در مبتالیان به آکنه خفیف تا متوسط آکنهکاهش عالیم 

 رضا انیسلیم 294
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 soleimaniR400@ mums.ac.ir  مشهد

سلول های  در طب اسالمی و طب سنتی ایران و بررسی تاثیر حجامت عام بر زیر مجموعه های تبیین حجامت

 Tلنفوسیت 

 بیماران مبتال به سندرم میوفاشیال گردن و شانهی شیوع سوء مزاج عارضی عضوبررسی  Bsalimi97@yahoo.com 19192102054 تبریز تبریز 99دهم  بهار سلیمی 290

296 
سورکی علی 

 آبادی
 حسین

 94یازدهم 

 Dr.soraki@yahoo.com 19124620090 بهشتی بهشتی
 به روش پروفایل متابولیست های سرمی در افراد سالم دارای مزاج گرم و تر و سرد و خشکبررسی 

LC-Ms, Gc-Ms,NMR 

 تسارا سادا سید اصفهانی 290
 99دهم 

 بهشتی
 زانواسئوآرتریت بر عالیم بالینی ( سبک استاد محلوجی کرمانشاهی)سنتی ایرانماساژ بررسی اثر  sarasadat@yahoo.com  بهشتی

 یپالک دنداندر کاهش  نیدیو کلرهگز انغوزه هیهانشود یکینیاثر کل سهیمقا m.seiedhashemi@yahoo.com  یزد یزد99دهم  منیره سید هاشمی 295

 قزوین 56اول  مرضیه بیگم سیاهپوش 299

 
19120511655 Mar.siahposh@yahoo.com  در حفظ و ارتقاء سالمتی بر اساس مبانی طب سنتی ایران ریاضتتبیین اصول و قواعد 

mailto:Dr_tours@yahoo.com
mailto:Sssoltani77@yahoo.com
mailto:salmannezhad@hotmail.com
mailto:m.seiedhashemi@yahoo.com
mailto:Mar.siahposh@yahoo.com
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 نهافسا شاکری 241
 59چهارم 

 تهران
 ریفالکس بارداریبه رانی تیدین بر  رب بهمقایسه اثر درمانی  Drshakeri61@yahoo.com 19194015610 تهران

 براساس مبانی طب سنتی ایران مبتنی بر شواهد بالینی های ریه و صدربیماری تبیین اسباب و عالئم  Dr_eshahkarami@yahoo.com 19122951161 تهران 50دوم  عفت شاه کرمی 241

 مریم شایسته 242
هشتم بهمن 

 شاهد 91
 بر بیخوابی بیماران مبتال به وسواس افسردگیبنفشه در طب سنتی ایران و بررسی تاثیر  سهرتبیین انواع معالجات  dr.maryamshayesteh@yahoo.com  شاهد

 جمشید شایانفر 249
شم بهمن ش

 شاهد 91
 کانسر معدهبر ( یک فراورده گیاهی)ACA1در طب سنتی و بررسی تاثیر فراورده تبیین سرطان  shayanfarj@yahoo.com  شاهد

 عاطفه شریف 244
 99دهم 

 بهشتی
 سماق بر شپش سر  یاثر فرآورده موضع یبررس Atf.sharif@gmail.com  بهشتی

 زهرا شریفان 240
 90دوازدهم 

 شاهد
 Drsharifan1999@gmail.com 19120011101 اهدش

برکیفیت زندگی ( کشوثعصاره آبی )ACA1تبیین سرطان از دیدگاه طب ستی ایران و بررسی اثر فرآورده 

 یک مطالعه پایلوت آدنوکارسینوم معدهبیماران مبتال به 

هیئت علمی  59چهارم  حسین شریفی 246

 بقیه اهلل
 hoseinsharifi01@yahoo.com بی اختیاری ادراری کودکان، در درمان بابونه، کندر و قسطررسی اثربخشی موضعی ترکیب روغن های ب 

 نرگس شریفی دارانی 240
 99دهم 

 تهران
 در طب سنتی ایرانبحران تبیین مفهوم  nargessharifidarani@yahoo.com  تهران

245 
ی علون شریف

 آبادی
 احمدرضا

 59چهارم

 شاهد
هیئت علمی 

 بقیه اهلل
19199661446 sharifiahmaddr@gmail.com 

بر   میخکدر طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده موضعی بر پایه گیاه  انزال زودرستبیین بیماری -باه مردان 

 بهبود عالیم انزال زود رس

 ...روح ا شعرا 249
پنجم بهمن 

 شیراز 59
 shoara@sums.ac.ir 19191522592 یرازش

در  روغن گل بابونهدر طب سنتی و بررسی میزان اثر بخشی فرآورده موضعی  اوجاع مفاصل تبیین بیماری

 خفیف تا متوسط استئوآرتریت زانوروغن کنجد بر عالیم بالینی بیماران مبتال به 

 سپیده شفائی 201
 55سوم 

 تهران
 غاریقون بر گرگرفتگی دوران یائسگیبررسی تاثیر  Sepideh_shf@yahoo.com  تهران

 غیر الکلی زنیان بر کبد چربتبیین رابطه سوء مزاج سرد معده و کبد و تعیین اثر  Dr.r_shafie97@yahoo.com 19199209161 شاهد شاهد 99دهم  رسول شفیع زاده 201

 در زنان مبتال به منوراژی طبیخ عدس بر خونریزی زیاد قاعدگیبررسی اثر  sv.shafiey@gmail.com 19129010616 قم قم 92نهم  ملیحه شفیعی 202

 زهرا شکر ریز 209
 94یازدهم 

 ساری
 بادرنجبویه بر کنترول فشار خون اولیهتبیین علل فشار خون باال و درمان های آن در طب ایرانی و بررسی اثر فراوده گیاه  Dr.Shekarriz@gmail.com 19901021562 ساری

 صادق شکری 204
 91هفتم مهر 

 مشهد
 در طب ایرانی و بررسی اثر فراورده طب سنتی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی تبیین تهوع و استفراغ Sadeghshokri@gmail.com 19109114029 مشهد

 رسول شکیبا 200
 ایران 92نهم 

 com.yahoo@shakiba.ulraso  ایران
به همراه کلیندا مایسین در  سدری طب سنتی بر پایه از دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی اثر فراورده آکنهبررسی 

 مقایسه با کلیندا مایسین به همراه پالسبو در آکنه خفیف تا متوسط

هیئت عملی  50دوم  حمید شمسی باغبانان 206

 البرز
19122606952 com.gmail@hamidshams.Dr  در طب سنتی ایران بر اساس شواهد بالینیبیماری های کبد تبیین و تدوین اسباب و عالئم 

mailto:Dr_eshahkarami@yahoo.com
mailto:nargessharifidarani@yahoo.com
mailto:rasoul.shakiba@yahoo.com
mailto:hamidshams@gmail.com
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 محسن شیخ رضایی 200
 91هفتم مهر

 کرمان
 خالص وسی بعضی مفردات طب سنتی به آبانتقال الکترونیکی خواص ضد ویربررسی امکان  Darmangar23@gmail.com 19120955000 کرمان

 زهرا شیخی 205
 94یازدهم 

 بهشتی
 com.gmail@77shaikhi.Dr 19125111992 بهشتی

ی از اندام فوقانی ناش لنف ادمبر حجم ادم و دامنه حرکت مفصل و کیفیت زندگی زنان مبتال به  روغن بابونهبررسی تاثیر 

 سرطان پستان

هیئت علمی  50دوم  لیال شیربیگی 209

 تهران
19212992902 L.shirbeigi@yahoo.com 

در طب سنتی ایران و ارائه شواهد بالینی  رنگ پوستجمع آوری و تبیین اسباب و عالئم بیماری های تغییر دهندۀ 

 رصدر دو بیماری کلف و ب

 تهران 56اول  میثم شیرزاد 261

 هیئت علمی
19129101451 shirzadmd@gmail.com  در طب سنتی ایران بیماری های معدهتبیین اسباب و عالئم 

 پانته آ شیرویه 261
ششم بهمن 

 بهشتی 91
 اولیه دیسمنورهبا زنجبیل خوراکی بر  زنجبیل مقایسه اثر موضعی روغن pshirooye@yahoo.com  بهشتی

 زهره صابری 262
 94یازدهم 

 بابل
 Zohrehsaberi91@gmail.com 19122915991 بابل

در خانم های یائسه کارآزمایی بالینی دو سو کور شاهد دار  گر گرفتگی بر عالیمخارمریم بررسی اثر بخشی عصاره میوه گیاه 

 تصادفی

 یک کارآزمایی بالینی کنترل دار تصادفی شده: رژیم غذایی درکاهش وزنمقایسه درمان طب تلفیقی و  sahebkarm139@mums.ac.ir  مشهد مشهد99دهم  اداتمنیر الس صاحبکار 269

 فریبا صادقی 264
 تبریز 99دهم 

 Frbsadeghi@yahoo.com  تبریز
معدی  ریفالکسرمان بیماری بر د مصطکی و اطریفل گشنیزیبررسی اثر فراورده های گیاهی طب سنتی  

 مروی بالغین و هر دو یک مطالعه کار آزمایی تصادفی شده

 سجاد صادقی 260
 94یازدهم 

 بهشتی
 گرگرفتگی مبتالیان به سرطان پروستاتبا مجسترول بر  شربت کاسنی شاهترهمقایسه اثر  Drsadeghi@sbmu.ac.ir  بهشتی

 محمود صادقی وزین 266
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 SadeghiVM0@mums.ac.ir 19101119199 شهدم

 

در طب سنتی ایرانی و بررسی مقایسه ای اثر ایمونوگلوبولین تهیه شده از سرم شتر در مهار تبیین بیماری هپاتیت 

 به شتر  Cدرکشت سلولی قبل و بعد از تلقیح ویروس هپاتیت  Cویروس هپاتیت 

 صادقی 260
سید محمد 

 حسن

 55سوم 

 بهشتی
 درشت نی در بزرگساالن شکستگی استخوانخوراکی بر  مومیاییبررسی اثر داروی  Dr.smhs@yahoo.com  تیشهید بهش

 مهین الصاق 265
 59چهارم 

 ایران
 از دیدگاه طب سنتی ایران پنیرک بر یبوست فانکشنال بالغینتعیین اثر داروی  elsaghm@yahoo.com  ایران

 مهدی صالحی 269
ششم بهمن 

 تهران 91
ت علمی هیا

 اراک
 Salehi97@gmail.com 

برگشت محتویات معده فروارده طب سنتی ایران بر ( myrtus communis)شربت میوه موردبررسی اثر 

 به مری

201 
صالحی نجف 

 آبادی
 مصطفی

پنجم بهمن 

59 
 IBSبر عالئم کلینیکی بیماران  (Colofac)و داروی ( Plantagomajor) بارهنگبررسی مقایسۀ اثر گیاه  Msalehi1056@gmail.com  تهران

 محمد صانعی 201
هشتم بهمن 

 بهشتی بهشتی 91
19191411211 

19120619114 sanei.stu@gmail.com  رادیکولوپاتی مزمنبر ( راهکار درمانی دستی پارسی)در رادپا تکنیک فاتحبررسی اثر 

 اسپرموگرامبه تنهایی در مقایسه بر پارامترهای  Eهمراه با ویتامین  تخم یونجهبررسی اثربخشی  azitasadogh@yahoo.com 19111099525 بابل 90 دوازدهم آزیتا صدوق 202

mailto:Dr.shaikhi88@gmail.com
mailto:L.shirbeigi@yahoo.com
mailto:shirzadmd@gmail.com
mailto:sanei.stu@gmail.com
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 بابل

209 
صدیق رحیم 

 آبادی
هیئت علمی  59چهارم  مسیح

 فسا
19124916994 Massih21@yahoo.com 

بر روی ژنژویت بیماران دیابتی و  دهانشویه سنتیسی تاثیر یک از منظر طب سنتی ایران و برر تبیین ژنژویت

 مقایسه آن با دهانشویه کلرهگزیدین

 انسیه صفار شاهرودی 204
 91هفتم مهر

 شیراز
 خشکی چشمدر بیماری  بنفشهبررسی تاثیر فراورده طب سنتی حاوی  anisehsaffar@yahoo.com  شیراز

 غالمرضا صلصالی 200
 قم 99دهم

 ghrsalsali@yahoo.com 19121099104 قم
و  پوست اناردر طب ایرانی و مقایسه مصرف خوراکی (  منوراژی) افراط طمثتبیین اثر تغذیه بر بیماری 

 مفنامیک اسید در درمان آن

 شونت صداشیرین بیان درگرفتگی و خبررسی اثر فراورده حبی از  Solati.mostafa@Yahoo.com  ایران ایران 99دهم  مصطفی صولتی 206

 صدیقه طالبی پهمدانی 200
 94یازدهم 

 شاهد
 md.phd.talebi@gmail.com  شاهد

بادرنجبویه و اسطوخدوس مشهدی در تبیین پیشگیری از افسردگی از دیدگاه طب ایرانی و بررسی اثرات وابسته به دوز 

 درمان افسردگی در مدل حیوانی

 داریوش طاهر خانی 205
 90دوازدهم 

 شاهد
 شاهد

 D.taherkhani@yahoo.com  مردم تهران از خدمات طب سنتی ایران بهره مندیبررسی 

 سوختگیطب سنتی ایران بر درمان  فراورده منتخببررسی اثر بخشی  Pedram0014@yahoo.com  تهران 59چهارم  پدرام طاهری 209

 مجتبی طاهری 251
هشتم بهمن 

 بهشتی 91
 کارآزمایی بالینی دو سو کور با پالسبو سکنجبین عنصلی بر روی استئو آرتریت زانوبررسی اثر  com.gmail@dr.taheri  بهشتی

 فاطمه طباطبایی شوریجه 251
 99دهم 

 کرمان
 رازیش یسال در مراکز درمان 91-10 مارانیدر ب کنهآحجامت تر بر  ریتاث یبررس Shahrzad.tab7@gmail.com 19109501614 کرمان

 مصطفی عابدی 252
 شاهد 99دهم 

 Mostafa_medicine79@yahoo.com  شاهد
کیفیت زندگی و بار مراجعه بیمه شدگان بر اساس طب ایرانی بر  آموزش حفظ الصحهبررسی تاثیر 

 سازمان بیمه سالمت ایران

 بیتا قانیزاده ح... عباد ا 259
 91پنجم مهر 

 مشهد
 Bita0111@yahoo.com  مشهد

در درمان  حاوی روغن گل محمدیدر طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده موضعی  تبیین سردرد شقیقه

 قابل تطبیق با صداع شقیقه میگرن

 فرهاد عباسعلیزاده خیابانی 254
 94یازدهم 

 تبریز
 Dr_abasalizadeh@yahoo.com  تبریز

و بررسی اثر بخشی آن بر روی ( موم عسل)و کریزین (زردچوبه)و ارزیابی  نانو ذرات پلی مری حاوی کروکومین تهیه

 سلولهای سرطانی ریه و پستان

 معصومه عباسی 250
 زنجان 99هم 

 Abbasi999m@yahoo.com  زنجان
با آن در بیماران مراجعه و اختالل خواب مرتبط سرخ ولیک بر پر فشاری خون کارآزمایی بالینی تاثیر گیاه 

 96-90کننده به کلینیک قلب و عروق دانشگاه ع پ زنجان 

 مریم عباسی 256
هشتم بهمن 

 تهران 91
 مولتیپل اسکلروزیسبر خستگی بیماران مبتالبه  شربت پارسنیپبررسی تاثیر  Abasym00@yahoo.com  تهران

 شیرین عباسی 250
 91پنجم مهر 

 مشهد
 اتوپیک بر روی درمان درماتیت انجیربررسی اثر عصاره آبی میوه  Shirinabbasi.md@gmail.com  مشهد

 تهران 56اول  علیرضا عباسیان 255

 هیئت علمی
 Dr.abbasian@gmail.com  در طب سنتی ایران و ارایه مورد شاخص بالینیعرق النسا تبیین بیماری 

mailto:taheri.dr@gmail.com
mailto:Shahrzad.tab7@gmail.com
mailto:Dr.abbasian@gmail.com
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 اعظم الحدی عبدا 259
ششم بهمن 

 بهشتی 91
 Dr.abdolahadi@gmail.com 44007499000 بهشتی

بر ( Nepeta menthoides Boiss)اسطوخدوسدر طب سنتی ایران و بررسی اثر عصاره  تبیین نسیان

 کار آزمایی بالینی دو سوکورآلزایمر اختالالت شناختی در بیماران 

 شهربانو عبدالحسینی 291
 91هفتم مهر

 انکرم
 بارداری استفراغ و تهوع بر B6 ویتامین با "نعنا" و "انار" از شده تهیه فراورده اثر مقایسه Sh-abdolhosseini@razi.tums.ac.ir  کرمان

 abdollahzadehh9@mums.ac.ir 19100195909 مشهد مشهد99دهم  حسن عبداله زاده 291

Abdollahzadehh139@mums.ac.ir 
دانش آموزان حفظ الصحه مبتنی بر تغذیه و تاثیر آن بر ارتقاء شاخصهای آنتروپومتریکتبیین   

 علی عبدالهی نیا 292
ششم بهمن 

 شاهد 91
 هیات علمی

 شهید بهشتی
19122002992 aaliabd@yahoo.com بیماری مزمن انسدادی ریهبر ا زوفدر طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده  تبیین سوء تنفس 

 مریم عدالت 299
هشتم بهمن 

 تبریز 91
 Mar.adalat@gmail.com 19144140426 تبریز

مولتیپل و اختالالت خواب  بیماران  خستگی و افسردگیبررسی اثر بخشی ترکیب گیاهی طب سنتی ایران بر 

 اسکلروز

 پرویز عدل 294
 یزد99دهم 

 dr.adl71@gmail.com  یزد
آفت و پرسیکا و دارو نما بر اندازه زخم و شدت درد ( ساچی)بررسی و مقایسه اثر درمانی فراورده طب ایرانی

 راجعه در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزد دهانی

 سکینه عرابی 290
 90دوازدهم 

 ایران
 Sakineh.erabi@gmail.com 19166106291 ایران

بهبود زخم بر %  1با کرم فنی تویین  (arnebia euchroma) هواچوبهمقایسه اثر فرآورده موضعی 

 کارآزمایی بالینی تصادفی: در بیماران مبتال به ضایعه نخاعی فشاری

 محمد عزیزخانی 296
هشتم بهمن 

 تهران 91
 Dr_mo_Azizkhani@yahoo.com 19121095564 تهران

با درمان  خونریزی رحمیناحیه قفسه سینه ، در بیماران دچار افزایش  محجمه ناریثر بخشی روش مقایسه ا

 1994مدروکسی پروژسترون استات در فاز لوتئال ، در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آرش در سال 

 حسین عزیزی 290
 ایران 99دهم 

 azizitarin@gmail.com  ایران
با دارونما درکنترل شدت و سنبل الطیب دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه اثر فراوده  بررسی سر درد تنشی از

 سر درد تنشیمدت سر درد بیماران مبتال به 

هیئت علمی  59چهارم  فاطمه عطارزاده 295

 شیراز
 Dr.atarzadeh@gmail.com 

پمفیکوس ایعات پوستی بیماران برگرفته از طب ایرانی، بر بهبود ض داروی موضعیکارآزمایی بالینی دوسوکور 

 ولگاریس

 محمد عطارفر 299
ششم بهمن 

 بهشتی 91
 هیئت علمی 

 بقیه اهلل
44700007008 Msa911@gmail.com 

زنجبیل و عسل بر در طب سنتی و بررسی اثر فراورده  عملکرد جنسی مردانتبیین اختالل  -باه مردان 

 اختالل نعوظ

 مریم عظیمی  911
 92نهم 

 کرمان
 ت علمی هیئ

 کرمان
19194411216 Dr.azimm@gmail.com  عملکردی سوء هاضمهدر عالئم بیماران مبتال به  کرفس و زنیانبررسی تأثیر فراورده سنتی 

 حسام الدین عالمه 911
هشتم بهمن 

91 
  allameh@doctor.com  بابل

 زنان نابارور( IVF/ICSI) لقاح آزمایشگاهیمبتنی بر طب سنتی بر نتایج  رژیم غذاییبررسی اثر  alibeigibeni.zeinab@gmail.com  ایران ایران 92نهم  زینب علی بیگی بنی 912

 وحید علیان نژادی 919
 99دهم 

 بهشتی
 در طب ایرانی و بررسی آن در مدل تجربی( مفهوم قوت و ضعف قلب)تبیین ابعاد  نظری  doctoralyannejadi@gmail.com 19124910520 بهشتی

914 
لیرضا زاهدی ع

 سیستانی
 

هشتم بهمن 

 کرمان 91
 alzatani@yahoo.com 19109416541 کرمان

برنج  موجود  یاختصاص miR008aبر  رانیا یطب سنت دگاهیاز د هیاصول تغذ تیرعا ریتاث یبررس

 کرمان یمصرف کننده برنج ساکن خوابگاه دانشگاه علوم بزشک  انیدانشجو در  سرم خون

mailto:abdollahzadehh1@mums.ac.ir
mailto:dr.adl89@gmail.com
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 مهدی علیزاده 910
 94یازدهم 

 بهشتی
 های درجه دوسوختگی  با سیلور سولفادیازین بر روی زخم پمادگیاهی هیالمقایسه اثر  Dr.medial@yahoo.com 1999112001 بهشتی

 مریم علینقی زاده 916
 99دهم 

 تهران
 آن نییو تب درد زانو یغمز رواثر  forqaniMHD@gmail.com 9111022161 تهران

 ژاله علی اصل ممقانی 910
 شاهد 50دوم 

 jaliasl@yahoo.com  شاهد
در  CO2بر زخم سوختگی ناشی از لیزر فراکشنال هواچوبهدر طب سنتی ایران و بررسی اثر مرهم  تبیین سوختگی

 (رت)در مدل حیوانی مبتالیان به اسکار آکنه دو طرفه صورت و 

 تهران 56اول  مهدی علیزاده 915

 هیئت علمی
19129500910 mhdalizadeh@gmail.com در طب سنتی ایران نبض تبیین اجناس عشره یا متغیرات ده گانه 

56اول  الهام عمارتکار 919  شاهد 

 هیئت علمی
19122011126 e.emaratkar@gmail.com  براساس مبانی طب سنتی ایران ابعاد نظری خلط صفرابررسی 

 الله عویدزاده 911
 91هفتم مهر

 یزد
 L_oveidzadeh@yahoo.com  یزد

 
 خفیف آسمرونما در بیماران با با دا شربت شنبلیله و عسلمقایسه اثربخشی 

 طیبه غزاله 911
 90دوازدهم 

 شاهد
 شاهد

19124409111 Dr.t.ghazaleh@gmail.com 
اسفیداج و تاثیر عصاره آنغوزه بر لیشمانیوز تبیین قرحه بلخیه از دیدگاه طب سنتی ایرانی و مقایسه اثر مرهم 

 جلدی در موش

 سید مجید غضنفری 912
 99دهم 

 19100011024 بهشتی بهشتی
ghazanfarimi@medsab.ac.ir 

everlastingmajid@gmail.com 

 

 در بیماران روغن بنفشه بر شدت خارشتبیین حِکَّه در مکتب طب ایرانی و بررسی اثر ماساژ و مالش موضعی 

 همودیالیزی

 جعفر غفارزاده 919
 ایران 99دهم 

 Ghafarzadehjafar@gmail.com  ایران
 یبادام خوراک اثرتهران و یدانشگاه علوم پزشک یخوابگاه انیاختالل خواب دردانشجو وعیش یبررس

 .خواب تیفیبرک

 سالومه غفاری 914
 نایرا 99دهم 

 Dr.salomehghafari@gmail.com  ایران
،کار آزمایی بالینی تصادفی شده افسردگی اساسیبه عنوان درمان کمکی در اختالل  سازج هندیبررسی تأثیر 

 دوسکور

 علی غالمپور 910
 مشهد 92نهم 

 Gholampoura9@mumc.ac.ir 19100102991 مشهد
 میگرن همراه با سوء هاضمهبر  آمله مرکبثیر بررسی بیماری میگرن از دیدگاه طب سنتی و بررسی تا

 عملکردی

 زهره غالمی 916
 زنجان 99هم 

 Dr.z.gholami@gmail.com 19124191416 زنجان
سیستولیک مراجعه کننده به کلینیک قلب و  نارسایی قلبیدر مبتالیان به  گیاه ریوندکارآزمایی بالینی تاثیر 

 96-90عروق دانشگاه ع پ زنجان 

 غالمرضا ر رزمگاهغیو 910
 91پنجم مهر 

 مشهد
 مشهد

پژوهشکده 

 بوعلی مشهد
19101121909 Ghayourgh1@mums.ac.ir  غیر الکلی کبد چربطب سنتی و طب رایج در درمان بیماری  رژیم غذاییبررسی اثر دو 

 رقیه فاریابی 915
 99دهم 

 تهران
 Roghayefaryabi@gmail.com  تهران

 

 balb.cمدل  یموشهابر ( 1/2 ینایس) یرانیبر اصول طب ا یساده مبتن نیکنجبخشک و س یسونااثر  یبررس

 نیشده با اولبوم یآسم

 مریم فاطمی 919
هشتم بهمن 

 شاهد 91
 سیاهدانه برکم کاری تیروئیددر طب ایرانی و بررسی اثر  پوتیروئیدیهیتبیین  Dr.fatemi05@gmail.com 19120056009 شاهد

mailto:forqaniMHD@gmail.com
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 سیدمحمود فتاحی 921
 92م نه

 بهشتی
 طب سنتی ایران در دماغهای گرم ،سرد،تر و خشک  سنجی ابزار تشخیص مزاجطراحی و بالینی  - ابزار smfattahim@gmail.com 19126462996 بهشتی

 سمیه علیحفت 921
ششم بهمن 

 کرمان 91
 Somayeh_fathali@yahoo.com  کرمان

انار مخلوط )س سولفات به همراه فراورده طب سنتی مقایسه اثر قرص فروس سولفات با مصرف همزمان قرص فرو

 زنان مبتال به فقرآهن دارای هموگلوبین نرمال فریتیندر اصالح ( با مویز

 فاطمه فدایی 922
 94یازدهم 

 تهران
 سیازیپسورتا متوسط  فیخف عاتیبر ضا( یرانیفراورده طب ا) کندر هیکرم بر پا یمصرف موضع یبخش اثر ir.ac.tums.razi@fadaei_f  تهران

 فراشاه 929
محمد 

 عسکر

پنجم بهمن 

 تهران 59
 com.gmail@m.Farashah 19199011529 یزد

com.gmail@itm.askarfarashah 

مطابق با منابع طب سنتی ایران، با (  NeriumOleanderروغن دفلی)مقایسۀ اثر درمانی فرآوردۀ طب سنتی 

 استئوآرتریت زانوژل دیکلوفناک بر عالئم بالینی بیماران مبتال به 

 امید رضا فراهی 924
 بابل 99دهم 

 omidrezafarahi@yahoo.com  بابل
در طب ایرانی و استخراج مدلهای تشخیصی آن مبتنی بر توافق  شاخص های تشخیصی زبانتبیین  - ابزار

 ایرانیطب متخصصین 

 90دوازدهم  فریناز فرهودی 920

 شیراز
بر جلوگیری از   (Zataria Multiflora Boiss)آویشن شیرازیبررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه  farhoudif@yahoo.com 19144411596 شیراز

در بیماران مبتال به سرطان تیروئید تمایزیافته ارجاع شده به بخش پزشکی هسته ای  آسیب پرتویی غدد بزاقی

 1995بیمارستان نمازی جهت درمان با ید رادیواکتیو  در پاییز و زمستان 

 فضل جو 926
سید محمد 

 باقر
 تبریز 56اول 

 هیئت علمی
19144622694 Dr.fazljou@yahoo.com  سردرد مشارکتی معدیبررسی اثر بخشی روش درمانی طب سنتی بر درمان 

 محمد رضا فقیهی 920
ششم بهمن 

 بهشتی 91
 Dr_faghihi2111@yahoo.com  بهشتی

سنتی ایران بر شاخص های مایع منی برگرفته از طب  بهمن سرخ وسفیدبررسی تاثیر ترکیب گیاهان  -باه مردان 

 بدون علت مردان اولیگواسپرمیک

 مهدی فالح 925
 55سوم 

 بهشتی
 روغن سیاهدانه بر نوروپاتی ناشی از کموتراپیبررسی اثر  Dr_fallah@hotmail.com  شهید بهشتی

 فرنوش فالحت 929
 91هفتم مهر 

 مشهد
 FalahatF119@mums.ac.ir  دمشه

رازیانه بر درمان در طب سنتی ایران و بررسی اثربخشی فرآورده ترکیبی بر پایه  تبیین احتباس طمث

 و آمنوره ثانویه قابل تطبیق با احتباس طمث الیگومنوره

 جواد فیروزان 991
 تبریز 92نهم 

 Javadfiroozan@yahoo.com  تبریز
( Cascuta epithimum)افتیمونمفردات ( حیوانی Invivoمطالعه )و آنتی تومورال( Invitro مطالعه)بررسی اثر سیتوتوکسیک

 (Echium amoenum)ایرانی گل گاو زبانو 

991 
فیروزآبادی بستان 

 آباد
 رحیم

 قم 99دهم
 و درمان آن از دیدگاه طب ایرانی و مقایسه آن با طب رایج لروزتبیین آترواسک Rahim9191@yahoo.com 19141919054 تبریز

 تکتم سادات فیروزئی 992
 تهران 92نهم 

 TOKTAMFIROOZEAI99@yahoo.com  تهران
توام با  دیسترس  دگیافسردر مقایسه با سیتالوپرام بر اختالل  اسطوخدوس و کشوثبررسی اثر شربت ترکیبی 

 ارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکوراضطرابی ،یک ک

 زهره فیض آبادی 999
 55سوم 

 شاهد
 روغن بنفشه، بادام بر بیخوابی مزمندر طب سنتی ایران و بررسی اثر  بی خوابیتبیین  Feyzabadi_5529@yahoo.com 19101196944 مشهد

mailto:f_fadaei@razi.tums.ac.ir
mailto:Farashah.m@gmail.com
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 جاوید قاضی زاده  994
 90دوازدهم 

 تبریز
 javidghazi@gmail.com 1914919119 تبریز

در مدل استرس مزمن مهاری  شبه اضطرابی و افسردگیبررفتار  بادرنجبویه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی

 موش سوری

 یهیئت علم 55سوم  روشنک قدس 990

 ایران
19129169494 

Ghods_r@razi.tums.ac.ir 
 

اساسی در بیماران تحت درمان با  فشار خونیران بر کاهش گیاهی منتخب طب سنتی اداروی بررسی تاثیر یک 

 یک کارآزمائی بالینی تصادفی ، سه سوکور و کنترل شونده با پالسبو: لوزارتان 

 الهام قدمی یزدی 996
 55سوم 

 تهران
 زگیلبه عنوان یکی از روشهای طب سنتی با سالیسیلیک اسید در درمان  مورد و خاکشیرخـشی گیاه مقایسۀ اثربـ Elham_ghedami@yahoo.com 19199059601 یزد

 فرشته قراط 990
هشتم بهمن 

91 
هیئت علمی 

 Drghorat@gmail.com  سبزوار
کارآزمایی :بعد از سزارین  عملکرد روده ایبر ( داروی طب سنتی ایران) روغن موضعی بابونهبررسی اثر 

 دفیبالینی تصا

 مرضیه قرائتی 995
هیئت علمی  شاهد 50دوم 

 گرگان
19125120101 Gharaaty1950@yahoo.com  خونریزی زیاد رحمیبر  موردبررسی اثر فرآورده 

 سایه قربان اوغلی 999
 99دهم 

 گرگان
 یبوست بارداریو شربت هیدروکسید منیزیم در بهبود  (گلقند)ه فراورده طب ایرانی بررسی مقایس ghosayeh@gmail.com 19119001919 گرگان

 ستگاه انکباببر پایه منابع طب ایرانی و طراحی و ساخت د انکبابتبیین  Ghorbanzadehhr9@mums.ac.ir 19101199216 مشهد مشهد 92نهم  حمیدرضا قربان زاده 941

 هیئت علمی 55سوم  فریبا قربانی 941

 ایران
 fgh6095@yahoo.com 

در مدل تجربی  عرق نسترناز دیدگاه طب سنتی و بررسی اثر قلبی  داروهای مقوی قلببررسی تبیین 

 خونرسانی مجدد/ایسکمی

هیئت علمی  50دوم  زهرا قربانی فر 942

 ارتش
 Sh.ghorbanifar@yahoo.com سردردبر اساس طب سنتی بر سیر بالینی بیماران مبتال به  گشنیز یی بالینی فرآورده تهیه شده از تخم گیاهکارآزما 

 فتن نشانگان این بیماری در منابع طب سنتی ایرانیبا یا پسوریازیسبر روی  خبازیبررسی اثر  Panteha.ghorbanian@gmail.com  ایران ایران 55سوم  آپانته قربانیان 949

 قریشی 944
پریسا 

 السادت

 شیراز 92نهم 
 در بیماران دیابت نوع دو کبد چرببر بیماری  زنجبیل بررسی اثر drjhoreishi@yahoo.com 19109114515 شیراز

940 
 لیال قنبریان

 90دوازدهم 

 تهران
 بی اختیاری ادراری زنانبر ( محجمه ناری)بادکش گرمبررسی اثربخشی  Lghanbaryan@yahoo.com 19169020026 تهران

 آناهیتا قورچیان 946
 55سوم 

 بهشتی
 انواستئو آرتریت زخوراکی بر عالیم بالینی  سیاهدانهبرسی اثر فراورده ای از  anahitaghourchian@gmail.com  شهید بهشتی

 علیرضا قیومی 940
هشتم بهمن 

 تهران 91
 Dr_algh@yahoo.com  اصفهان

در مراجعه کنندگان به کلینیک روماتولوژی  وآرتریت زانوئلبنیات در درد بیماران مبتال به استبررسی تاثیر 

 تهران( ره)بیمارستان امام خمینی 

 کابلی فرشچی 945
معصومه 

 سادات

هشتم بهمن 

 مشهد 91
 Farshchi_ma@yahoo.com 19100220240 مشهد

بر عالیم بالینی  بارهنگ و صمغ بادامبر پایه طب سنتی ایرانی و بررسی اثر فراورده ترکیبی از گیاه  تبیین آسم

 و فاکتور های ایمونولوژیک در بیماران مبتال به آسم

 حسین کارگر 949
ششم بهمن 

 تهران 91
هیئت علمی 

 کرمان
 kbhossein@yahoo.com سکنجبین عنصلی بر درمان آسمو بررسی اثر ن بیماری ربو تبیی 

mailto:Elham_ghedami@yahoo.com
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 فاطمه آباد کارگر شریف 901
 92نهم 

 بهشتی
 Dr.kargarsharifabad@@gmail.com 9120191914 بهشتی

و اثر برخی دستورات رژیم طب سنتی ایرانی بر روی عوامل خطر متابولیک ادرار  رژیم کم اگزاالتبررسی اثر 

 ی کلسیمیسنگ کلیهال به ساعته بیماران مبت24

 یسگئایدوره  یبر گرگرفتگ آنها، یقیو درمان تلف یطب سوزن گزنه،اثر  سهیمقا kargozarr13@mums.ac.ir  مشهد مشهد99دهم  راحله کارگزار 901

 سید کاظم کاظمینی 902
 هیئت علمی یزد 92نهم 

 یزد
 sk_kazemeini@yahoo.com 

نوع  یابتید مارانیب دیپیل لیو پروفا HbA0c زانیبر م رانیا یطب سنت دگاهیاز د هیتغذ ریتداب ریتاث یبررس

 زدی ابتیمراجعه کننده به مرکز د2

 ربابه کامیاب 909
 تبریز 99دهم 

 r.kamyab393@yahoo.com 19141115206 تبریز
ام ، قلبی ، کلیوی در بیماران مبتال به فشار خون سیستولیک و بررسی شیوع انواع سوء مزاجات ساده ، مادی ع

 دیاستولیک

 mymkavoosi@gmail.com 19109196909 مشهد  92نهم  مریم کاووسی 904

 
 (IUV)اسپرم تلقیح داخل رحمیبررسی اثر فراورده طب سنتی بر میزان موفقیت 

 سنرگ کاوه 900
 94یازدهم 

 بهشتی
 سال 15-61بزرگسال آسم مرکب بر عالیم بالینی ماء العسل بررسی اثر  Arash27.nk@gmail.com  بهشتی

 محسن کاهانی 906
 99دهم 

 بهشتی
  Dr.m.kahani@gmail.com  بهشتی

900 
کربالیی شهر 

 بابکی
 محبوبه

 99دهم 

 سال 01-01در خانمهای  کندر در بی اختیاری ادراریاورده دارویی بر پایه بررسی اثر فر dr.mkarbalaiee@yahoo.com  کرمان کرمان

 غالمرضا کردافشاری 905
 91هفتم مهر 

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

 زهرا یمیکر 909
 94یازدهم 

 ایران
) یفوقان یشبانه کودکان مبتال به عفونت دستگاه تنفس بر سرفه نیریشربت بادام ش یاثر بخش یبررس ir.ac.iums.tak@z.Karimi  ایران

 (یسرماخوردگ

 تهران 56اول  مهرداد کریمی 1961

 هیئت علمی
 mehrdadkarimi@yahoo.com  در طب سنتی ایران ارکانتبار شناسی و تبیین نظریه 

 راضیه کسرایی 961
 99دهم 

 تهران
 aliabedi3999@yahoo.com  تهران

در مقایسه با دارو نما بر بیماران مبتال به ( سوماالکس شربت تمبر هندی)بررسی اثر بخشی فراورده طب ایرانی 

 خفیف تا متوسط کار آزمایی بالینی تصادفی سه سو کور آکنه

 سیما کالهدوز 962
 تهران 92نهم 

 simakolahdooz@yahoo.com 19111005502 تهران
 یبا دارونما بر بهبود پالک ها سهیدر مقا کدو-بابونهجامد  مهیفراورده ن یمصرف موضع یاثربخش یبررس

 1990تهران در سال  یت دانشگاه علوم پزشکپوس کینیمراجعه کننده به کل مارانیب سیازیپسور

 فاطمه کلنگی میاندره 969
 هیئت علمی  بابل 92نهم 

 گرگان
19119009126 dr.kolangi@gmail.com  در بیماران با اختالل اسپرم اسپرموگرامبر فاکتور های  خولنجاناثر 

 سپیده کلوری 964
ن ششم بهم

 شیراز 91
 Sepidehkolouri9@gmail.com  سمنان

بر ( نپتا منتوئیدس) اسطوخدوسدر طب سنتی ایرانی و بررسی ثر بخشی فراورده سنتی  تبیین درمان افسردگی

 درمان افسردگی بیماران مبتال به افسردگی اساسی

 محدثه کمالی 960
 92نهم 

 کرمان
 هیئت علمی 

 کرمان
 Mohadesekamali1192@gmail.com  سفوف بنفشه بر میگرنبررسی اثر فراورده طب سنتی 
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 محمد علی کمالی 966
 55سوم 

 بهشتی
 کولیت اولسراتیوبر عالیم بالینی بیماری  پوست اناربررسی اثر کمکی فراورده  Kamali9191@yahoo.com  شهید بهشتی

 کمانه 960
سید 

 عبدالرضا

 99هم د

 گرگان
 Dr2222kh@gmail.com 19101921645 داراب

در  پیبدون پول مزمن تینوزینوسیردر درمان  رانیا یطب سنت ریو تداب مرزنجوش یاثر عصاره روغن یبررس

 کازونیفلوتی با اسپر سهیمقا

 حسن کیانی 965
هشتم بهمن 

 شاهد 91
 ایران بر یبوست عملکردی بالغین فراورده طب سنتیایران و بررسی اثر در طب سنتی  تبیین یبوست Dr_hasan_kiany@yahoo.com  شاهد

 عالیه کیانی 969
 94یازدهم 

 مشهد
 در زنان یائسه بهمراه تدابیر طب سنتی ایرانی خشکی واژنبا دارو نما در درمان  واژینال خطمیمقایسه اثر شیاف  Kianita199@mums.ac.ir 19100209242 مشهد

 90وازدهم د محمود کیانی 901

 تهران
 dr_k_m@yahoo.com 19122505595 تهران

در کنترول  فراورده اناردر طب ایرانی و پزشکی جدید و کارآزمایی  بازگشت صفرا به معدهبررسی تطبیقی 

 (21/1/99)هنوز ثبت نشده-عالیم

کیهان سلطانی  901

 حسینی
 محسن

 90دوازدهم 

 شاهد
 شاهد

19129910104 mksoltani40@yahoo.com 
و کیفیت زندگی  زعفران بر روی شادکامیاز دیدگاه طب سنتی ایران و بررسی کپسول  تبیین طب روحانی

 .افراد سالم

 آزاده کیانی 902
ششم بهمن 

 شیراز 91
 Kianiazade@yahoo.com  شیراز

دگی در طب و تبیین افسر افسردگی ماژوربا دارو های رایج در درمان بیماران با اختالل  افتیمون مقایسه اثر

 سنتی ایران

 کیهان مهر 909
ارمغان 

 سادات

ششم بهمن 

 گلسرخ بر اختالل خواب کودکانبررسی اثر رایحه درمانی با  A_keyhanmehr@yahoo.com 19125100054 بهشتی بهشتی 91

 شهناز کارکن 904
پنجم بهمن 

59 
 Sh.karkon@gmail.com  تهران

بر بیماران مبتال به  آملهیدگاه طب سنتی ایران و بررسی اثر داروی به مری از د تبیین بیماری ریفالکس معده

 به مری بدون ازوفاژی ریفالکس معده

 شهپر کاوه  باغ  بهادرانی 900
هشتم بهمن 

 بهشتی 91
 سال 16تا  6 ودکانآسم کمرکب بر عالئم بالینی  ماءالعسلررسی اثر ب skaveh59@yahoo.com  بهشتی

 ماریا کبیری 906
پنجم بهمن 

59 
 هیپرپروالکتینمیا با داروی کابرگولین در درمان بابونهفراورده طب سنتی ایرانی بر پایه اثر بررسی مقایسه ای  Marya_kabiri@yahoo.com  تهران

 احمد کریمی 900
هشتم بهمن 

 بهشتی 91
 رب به بر سردرد میگرنیبررسی اثر  drkarimiahmad@gmail.com 19120111110 بهشتی

 عبداله کشاورز 905
 59چهارم 

 ایران
 salamatparsi@yahoo.com  ایران

سحج ) درماتیت ناشی از پوشکبر بهبود % و پماد هیدروکورتیزون ا حنا مقایسه اثر بخشی فرآورده طب سنتی

 در شیرخواران( فخذ

 محسن کشاورز 909
پنجم بهمن 

59 
 فلوس بر یبوست فانکشنالبررسی اثر موضعی فراورده  Herbal_med000@yahoo.com 19994610614 تهران

 علی محمد مهرجردی کالنتر 951
هشتم بهمن 

 تهران 91
 اندر متون طب سنتی ایر قوای نفسانی و مفهوم شناسی تبیین Ali.mkm00@gmail.com 19120150941 تهران

mailto:Kamali3030@yahoo.com
mailto:skaveh83@yahoo.com
mailto:drkarimiahmad@gmail.com
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 اطریفل صغیر در چاقیبررسی سمن مفرط در طب سنتی ایران و کارآزمایی اثر معجون  kamaliseyedhamid@yahoo.com  شاهد شاهد 50دوم  سید حمید کمالی 951

 ولی اله گرایلی ملک 952
هشتم بهمن 

 تهران 91
 ای مزمنقرص رازی در کمردردهبررسی اثر  gerayelimalek@yahoo.com 19121106605 تهران

هیئت علمی  55سوم  نرجس گرجی 959

 بابل
 nargess_gorji@yahoo.com انسان رشد ردۀ سلو لی سرطان سینۀطب سنتی ایران بر روی  شربت بنفشۀتنی اثرات  -بررسی برون 

 زهرا گرجی 954
هشتم بهمن 

 بهشتی 91
هیئت علمی 

 ددانشگاه آزا
19110600100 z.gorji@gmail.com 

کبد چرب  در بیماران مبتال به مقاومت به انسولینمبتنی بر طب سنتی ایران بر  تدابیر غذاییبررسی اثر 

 کارآزمایی بالینی شاهددار: غیرالکلی

 لطیفی 950
سید امیر 

 حسین
هیئت علمی  تهران 50دوم 

 اراک
19199612510 seiedalatifi@yahoo.com  در سالمت و بیماری در طب سنتی ایران همراه با ارائه شواهد بالینی ریحتبیین نقش جایگاه و کارکرد 

 محمد علی الماسی 956
هشتم بهمن 

 شاهد 91
 maalmasi1900@gmail.com 19125410109 شاهد

بر خستگی بیماران  فراورده طب سنتیو مقایسه اثر  خستگی در بیماری مولتیپل اسکلروزطبیقی تبیین ت

 مولتیپل اسکلروز

 سمیه ماهروزاده 950
 59چهارم 

 مشهد
هیئت علمی 

 ایران
19122190426 Dr.mahroozade@gmail.com  لبوب مرکب بر اسپرموگرام مردان ناباروربررسی اثر بخشی -باه مردان 

955 
 نجمه تقیم

 90دوازدهم 

 کرمان
 n.motaghi94@yahoo.com 19192951491 کرمان

خستگی بیماران مبتال به مولتیپل بر  ( .Lavandula angustifolia)اسطوخودوسمقایسه اثر 

 دوسوکور بالینی کارآزمایی – اسکلروزیس

 عملکردی کودکان ماء الجبن در درمان یبوستبررسی تاثیر  motavasselianz@yahoo.com  یزد یزد99دهم  فاطمه متوسلیان 959

هیئت علمی  50دوم  ملیحه متوسلیان 991

 مشهد
19100149922 M_motavasselian@yahoo.com 

رهنگی، شایع مطرح شده در منابع طب سنتی بر اساس منابع معتبر ف اختالالت خلقی و اضطرابیاسباب و عالئم 

 طب سنتی و طب معاصر

هیئت علمی  شاهد 50دوم  مرتضی مجاهدی 991

 بابل
19125100160 mortazamojahedy@gmail.com و تعیین روایی ملمس و هیئت بنیه اعضا مزاجبررسی پایایی اجناس دهگانه شناخت  - ابزار 

 هدیسم مجتبایی 992
ششم بهمن 

 بهشتی 91
 شیر افتیمون در بیماران مبتال به مالسمابررسی اثر فراورده طب سنتی  mahdismojtabaee@yahoo.com 44008433348 بهشتی

 حسین مجیدزاده 999
 94یازدهم 

 تبریز
 H.majidzadeh49@yahoo.com  تبریز

آنها برروی  اثر ضد سرطانیدندریمر و بررسی  PAMAM توسط زرشکهم انتقالی دارو ی متوتروکسات و بریرین استخراج شده از 

 .در شرایط آزمایشگاهی Helaرده سلولی سرطانی 

 مینا محبی 994
ششم بهمن 

 تهران 91
 Dr.m_mohebi@yahoo.com 44000340000 تهران

اه رژیم غذایی و ورزش در رمبه ه( فراورده طب سنتی) Rheum palmatum syrup شربت ریوندبررسی اثر 

بیماران مبتال به کبد چرب غیر  آنزیم های کبدیایسه با رژیم غذایی و ورزش به تنهایی بر مق

 (NAFLD)الکلی

 صفیه محبی تبار 990
 55سوم 

 تهران
  تهران

s-mohebitabar@razi.tums.ac.ir 

 
 بر کمر درد دوران بارداری(رخروغن گلس)فراورده طب سنتی بررسی اثربخشی

 فاطمه محجوب 996
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 گاستروپارزیبر عالیم بالینی  سقزاز دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی اثر  تبیین گاستروپارزی دیابتی MahjoubF911@mums.ac.irh 19109154415 مشهد

mailto:nargess_gorji@yahoo.com
mailto:z.gorji@gmail.com
mailto:seiedalatifi@yahoo.com
mailto:motavasselianz@yahoo.com
mailto:mortazamojahedy@gmail.com
mailto:s-mohebitabar@razi.tums.ac.ir
mailto:MahjoubF911@mums.ac.irh
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 محبوبه مقدممحلوجی  990
ششم بهمن 

 کرمان 91
 بیماری ها از دیدگاه طب ایرانی جایگاه تعریق در پیشگیری، تشخیص و درمانبررسی  Mah_mahlooji@yahoo.com 44009944440 کرمان

 غالمرضا محمد سلطانی 995
 99دهم 

 اراک
 بیماران مبتال به سرطان سر و گردن رادیو تراپیناشی از  موکوزیتیری از در پیشگ بارهنگ تاثیر شربت rezammohammadsoltani@yahoo.com 19191110299 اراک

 حسین محمدزاده مقدم 999
 91پنجم مهر 

 مشهد
 Homm1949@gmail.com  مشهد

بر  زعفراندر طب سنتی ایران و کارآزمایی بالینی اثر فراورده  تبیین اختالالت جنسی مردان- باه مردان 

 نعوظی اختالل عملکرد

 فاطمه سرمه حمدیم 411
 تهران 92نهم 

 Dr.f.Mohamadi.s@gmail.com 9129410560 تهران
شیرخواران ( کولیک) مغضفراورده طب سنتی ایران در مقایسه با پالسبو بر  روغن بابونهبررسی مصرف موضعی 

 کار آزمایی بالینی سه سو کور

 مریم محمدی عراقی 411
 99دهم 

 تهران
 تبیین نحوه ترکیب غذاهای مرکبه بر اساس اصول طب سنتی ایرانی m.mohamadi9379@yahoo.com  تهران

 حوریه محمدی کناری 412
 91هفتم مهر 

 تهران
هیئت علمی 

 ایران
 Hmk9397@gmail  از دیدگاه طب سنتی ایران قواعد فصد و حجامت در بیماری های مختلفتبیین 

 فرشاد محمدیان رسنان 419
 90دوازدهم 

 ایران
 fmr4100@yahoo.com 19120991901 ایران

ولگاریس خفیف تا متوسط در مقایسه با پسوریازیس بر ضایعات پوستی  بذر کتانبررسی اثربخشی فرآورده 

 کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور: پماد بتامتازون موضعی

 در مبانی طب سنتی ایران و ارائه شواهد بالینی سده هابررسی و تدوین  com.gmail@1teb.mohammadi 19144142050 تبریز 56اول  قدیر محمدی 414

 زینب محمود پور 410
هشتم 

 بابل 91بهمن
 dr.mahmoudpour@gmail.com 19111900614 بابل

-فانکشنال در مقایسه با پالسبو و دایمتیکون  بر نفخ( زنجبیل زنیان فلفل )کپسول کاسر بررسی تاثیر

 کارآزمایی بالینی دوسوکور

 مختاری 416
 

 مسعود
 مشهد 92نهم 

 mokhtarim129@mums.ac.ir  مشهد
بر شاخص های بالینی آن در  شبدر قرمززانو در طب ایرانی و بررسی اثر فراورده موضعی  استئوآرتیتتبین 

 سالمندان

 سیده زهرا مداحی 410
 ساری 92نهم 

 Dszm9392@gmail.com  ساری
ناشی از دارو در عناب بر پیشگیری از سمیت کبدی ایرانی و تاثیر فراورده میوه  تبیین سل ریوی در منابع

 بیماران مبتال به سل ریوی

 علیمحمد مداحیان 415
هشتم بهمن 

 19192404000 شتیبه بهشتی 91
baniadam111@gmail.com 

19111642120 

 گلقند بر سردرد میگرنیبررسی اثر 

 

 فاطمه مرادی 419
 تهران 92نهم 

 dfmoradi@gmail.com  تهران
، کار آزمایی بالینی کنترل شده تهدید به سقطدر  ی انگورباشیرهتخم مرغ بررسی اثر بخشی مصرف غذایی 

 تصادفی

 دست اگزمایبر شدت بالینی بیماران مبتال به  پلمبررسی اثر بخشی فراورده موضعی  Am.Moradi.Fi@gmail.com  بابل بابل 99دهم  اکرم مرادی فراهانی 411

 قم 56اول  حسین مرادی 411

 هیئت علمی
19122091112 Moradi.medicine@yahoo.com  در طب سنتی ایران خوردن و آشامیدنتبیین اصول و مبانی 

 بر اساس مبانی طب سنتی ایران مبتنی بر شواهد بالینی بیماری های امعاءاسباب و عالئم جمع آوری و تدوین  zahramoradi2111@gmail.com 19124120919 شهیدبهشتی 50دوم  زهرا مرادی 412

mailto:m.mohamadi1385@yahoo.com
mailto:mohammadi.teb1@gmail.com
mailto:dr.mahmoudpour@gmail.com
mailto:baniadam000@gmail.com
mailto:dfmoradi@gmail.com
mailto:Am.Moradi.Fi@gmail.com
mailto:Moradi.medicine@yahoo.com
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 زهره مرتجی 419
 59چهارم 

 شاهد
 اثر حفظ الصحه خوردنی ها و آشامیدنی ها بر نفخدر طب سنتی ایران و بررسی  تبیین نفخ Zohreh.mortaji@gmail.com 19122491241 شاهد

414 
مرحوم دکتر نیا 

 عت پناهیشری
 بر اساس مبانی طب سنتی ایران اعراض نفسانیتبیین قواعد  - - بهشتی 56اول  

410 
 رائفه مردی

 90دوازدهم 

 تهران
 Raefehm@gmail.com 19129229220 تهران

و مقایسه با  انتشار یافته به اندام تحتانی،فرآورده ی طب ایرانی بر دردهای  اشق بررسی اثر کپسول حاوی

 رآزمایی تصادفی شده سه سو کورپالسبو ،کا

 مارال مرزبان 416
 92نهم 

 زنجان
 یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کبد چرببر درمان  تخم کاسنیبررسی اثر تجویز  Maralmarzban39@yahoo.com 19100191000 زنجان

 محمد رضا مروتی 410
هیئت علمی  تهران 92نهم 

 کرمانشاه
19155055961 Dr.morovati9393@gmail.com  انیتبا قرص دیکلوفناک بر درد های انتشار یافته بر اندام تح عرق النسا فصدبررسی مقایسه ای اثر 

 ...سید حمدا  مساوات 415
پنجم بهمن 

59 
 هیئت علمی

 شیراز
 Hamdi_55114@yahoo.com  و مرور جامع بیماری هی آنورکتال در طب سنتی ایران هموروئیددر رفع عالیم  عصاره ترهبررسی تاثیر کرم 

 ADHDفراورده طب سنتی ایران در ماء الجبن تعیین میزان اثر بخشی  yasesepid.zm@gmail.com  یزد یزد 92نهم  زینب مستاجران 419

 سیاه دانه بر رینوسینوزیت مزمن روغن بررسی اثر بخشیتبیین زکام و نزله در طب سنتی ایران و  masroor_shahr@yahoo.com  دانشگاه گیالن 50وم د محمدرضا مسرورچهر 421

 اله نعمت مسعودی 421
هشتم بهمن 

 بهشتی 91
هیات علمی 

 اردبیل
19141025951 salman.farsy@gmail.com 

nmasoudi@sbmu.ac.ir 
 استئوآرتیتبر  روغن تخم کتان بررسی اثر

422 
 مسعود مسلمی فرد

 90دوازدهم 

 بابل
 نهایی نشده است 29/12/95تا تاریخ  Dr.masudmoslemifard@yahoo.com 19122194026 بابل

 مریم مشهدی 429
 92 نهم

 بهشتی
 پروتکل تشخیص سوء مزاج خشک و تر رحمطراحی و اعتبار سنجی -ابزار mashhadi60@yahoo.com 19120962114 بهشتی

 منیره سادات مطهری فرد 424
 91هفتم مهر 

 تهران
 monirehmotahari@yahoo.com 19124011020 تهران

کم توجهی / اختالل بیش فعالی، فراورده طب سنتی ایران، در درمان شربت بادام شیرینبررسی اثر بخشی 

 کارآزمایی بالینی تصادفی سه سو کور: در مقایسه با متیل فنیدیت( ADHD) کودکان 

هیئت علمی  59چهارم  محمد مظاهری 420

 اصفهان
 mazaherimohammad@yahoo.com  سوء هاضمه نفاخبر  انیسونبررسی اثر 

426 
مظفرپور 

 خوشرودی
ی هیئت علم شاهد 50دوم  سیدعلی

 بابل
 seyyedali1900@gmail.com  یبوست فانکشنال کودکاندر درمان  فلوستعیین اثر داروی 

420 
 محمد مهدی مظهری

 90دوازدهم 

 تهران
 تناسب شغلی و محیطی در طب ایرانی mmmazhari@gmail.com 19129459209 تهران

 مینا معارف وند 425
 ایران 99دهم 

 Dr.m.maarefvand@gmail.com 19126661420 ایران
مراجعه کنندگان مرکز  شپش سردر درمان %  1با شامپو پرمترین  روغن اسفندمقایسه اثر فراورده طب سنتی 

 بهداشت کرج

mailto:Dr.morovati1346@gmail.com
mailto:yasesepid.zm@gmail.com
mailto:salman.farsy@gmail.com
mailto:mashhadi65@yahoo.com
mailto:Dr.m.maarefvand@gmail.com
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 هاجر معمارزاده 429
پنجم بهمن 

 بهشتی 59
 بر اساس مبانی طب سنتی ایران خونریزی بیماران مبتال به فیبروم رحمیفارسی بر  گلناراثر بررسی  hajarmemarzadeh@gmail.com  بهشتی

 آرزو معینی جزنی 491
هشتم بهمن 

 تبریز 91
هیئت علمی 

 اردبیل
19144025201 Dr.moeeni@yahoo.com 

لیگومنوره بیماران ابا متفورمین بر  کرفس و انیسونمقایسه اثر فرآورده برگرفته  از طب سنتی ایران بر پایه 

PCOS 

 اعظم معیاری 491
هشتم بهمن 

 بهشتی 91
 همدان

 هیئت علمی
19159169204 d_a_meyari@yahoo.com  حجامت ساقین در ایجاد خونریزی در آمنورهبررسی اثر 

 فاطمه معینی 492
 55سوم 

 شاهد
 Farmoini@yahoo.com  شاهد

 61 - 21بیماران  ریفالکسدر مقایسۀ با پالسبو در کنترل عالیم  زعرورمیوۀ % 11سی اثر شربت عصارۀ آبی برر

 ساله مبتال به ریفالکس و یافتن نشانگان این بیماری در کتب طب سنتی ایرانی

هیئت علمی  55سوم  ریحانه معینی 499

 بابل
19126160951 dr.moeini_91@yahoo.com  ناحیه لگن گوارشی تحتانی ناشی از پرتو درمانیمبتنی بر طب سنتی ایران بر عوارض  فرآوردهبررسی اثر 

 سینا مقتدایی 494
 99دهم 

 بهشتی
 پستان رکاسنی و شاهتره بر روی گر گرفتگی ناشی از کانسبررسی اثر عرق  sinamoghtadaei@gmail.com 19122109109 بهشتی

 90دوازدهم  صدیقه مقدادی 490

 ساری
 ساری

 Sedighe.meghdadi@yahoo.com بر عملکرد کلیه بیماران دارای بیماری  بادامبر پایه طب ایرانی و تعیین تأثیر کپسول  تبیین نارسایی مزمن کلیه

 مزمن کلیه کارآزمایی بالینی

 مسعود مقدری 496
هشتم بهمن 

 کرمان 91
هیئت علمی 

 نکرما
19199414960 masoudmoghaderi@yahoo.com  بیماران ضایعه نخاعی بستری در  مومیایی بر زخم بستربررسی اثرICU های بیمارستان شهید باهنر  کرمان 

 مریم مقیمی 490
 55سوم 

 تهران
 Baran11mordad@gmail.com  تهران

براى دیابت  پیشنهاد رژیم غذاییى و در منابع طب سنتى ایران و پزشکى نوین و طراح تبیین بیمارى دیابت

 بر اساس مبانى طب سنتى ایران 2نوع 

 بهشتی 56اول  روشنک مکبری نژاد 495

 هیئت علمی
19122055211 rmokaberi@gmail.com  از دیدگاه طب سنتی ایران( اولیگومنوره) بر احتباس طمث پونهبررسی فرآورده 

 طاهره ملک آرا 499
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 MolkaraT0@mums.ac.ir  مشهد

در سنین باروری و بررسی اثر فراورده ترکیبی بر  پایه  تبیین کاهش میل جنسی بانوان- باه بانوان

 مبتنی بر طب سنتی ایران در بهبود آن( زردک)جزر

 محمد ملک پور قربانی 401
پنجم بهمن 

 شاهد 59
 مفرده موثر بر حافظه جوجه بر روی حافظه انسانبررسی اثر  drmalekpoor@yahoo.com 19122109012 شاهد

 یجه مزمنگیماران مبتال به سردر ب از دیدگاه طب سنتی ایران یمشارک معد سرگیجهفراوانی بررسی  com.yahoo@991drmonfared 19112269190 ایران ایران 92نهم  مریم منفرد 401

 محسن منوچهریان 402
ششم بهمن 

 یزد 91
 نوزادان زردیتوسط زنان باردار در بروز  عرق کاسنی و رب اناربررسی اثر بخشی مصرف  M_manouchehrian@yahoo.com  یزد

 بهشتی 56اول  مینا موحد 409

 هیئت علمی
19192261091 Movahhedm04@gmail.com  براساس مبانی طب سنتی ایران خلط بلغمبررسی ابعاد نظری 

404 
 موسایی

 
 صدیقه

 94یازدهم 

  مشهد مشهد
ir.ac.@mums@199Mousaeis 

Smoosaei@gmail.com 
 ز باکتریالتعیین اثر کرم واژینال گیاهی ریوند بر واژینو

mailto:d_a_meyari@yahoo.com
mailto:dr.moeini_90@yahoo.com
mailto:rmokaberi@gmail.com
mailto:drmonfared110@yahoo.com
mailto:Movahhedm54@gmail.com
mailto:Mousaeis941@mums@.ac.ir
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 یپوست زخم سالک یبر بهبود یرانیفراورده طب ا یاثر بخش یررسب dr_smmd@yahoo.com 19192625521 یزد یزد99دهم  سید مهرداد موسوی 400

 سید حامد موسوی اصیل 406
هشتم بهمن 

 تهران 91
 Moosavi04_33@yahoo.com  تهران

کارآزمایی  - انزال زودرسبر بیماری  بَستیباج بر پایه خارخسکبررسی تاثیر فرآورده طب سنتی -ن باه مردا

 بالینی دو سو کور

 ..سید عبدا موسوی زاده 400
ششم بهمن 

 شاهد 91
 حب الشفارمان نگهدارنده و بررسی اثر د معتاد به مواد افیونیتبیین حفظ الصحه و معالجات بیماران  S_ali_m313@yahoo.com 44070040770 شاهد

 اولیگو منورهبا دارونما بر درمان (vitex agnus castus)پنج انگشت بررسی اثر بخشی فراورده  Ma.momeninejad@Yahoo.com 19111052412 ایران ایران 99دهم  مرضیه مومنی نژاد امیری 405

 محسن مهاجری 409
 90دوازدهم 

 ایران
   «آلزایمرشیرین درختی در بیماران مبتال به  بادام بررسی اثربخشی فرآورده»  mo_mohajeri@yahoo.com 19124501000 ایران

 مرجان مهجور 461
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 Mahjourmm2@mums.ac.ir 19961690996 مشهد

طب سنتی موضعی بر  اثر یک فراوردهو بررسی  مطالعه تحلیلی بیماری های تیره کننده رنگ پوست

 ا مالسمامنطبق ب) کلف

 جمیله مهدوی جعفری 461
 59چهارم 

 بهشتی
 سیروزیبر اساس مبانی طب سنتی ایران در بیماران  رژیم غذاییبررسی اثر  Jamileh_mahdavy@yahoo.com  شهید بهشتی

 مهرزاد مهربانی 462
پنجم بهمن 

59 
هیئت علمی 

 کرمان
 mzmehrbani@yahoo.com  کارآزمایی بالینی دو سو کور رماتیت اتوپیکماء الجبن افتیمونی بر دبررسی اثر 

 مهسا مهرپور 469
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 سکته مغزیو طب سوزنی برمیزان بهبود  بالینی بیماران مبتال به اوشق بررسی اثر  MehrpourM911@mums.ac.ir 19109194006 مشهد

 محمد رضا مهری 464

هشتم بهمن 

 مشهد مشهد 91

19100110540 

19100121062 

 تلگرام
Mehrimr0@mums.ac.ir طب ایرانی با درمان کالسیک بر روی سینوزیت مزمن پروتکلو مقایسه اثر درمانی  تبیین سینوزیت 

 وارشی ازدیدگاه طب سنتی ایرانبررسی راهکاری های درمانی مناسب در عالیم منتخب بیماری های گ v_mirabutalebi@yahoo.com 19119916142 شاهد شاهد 92نهم  سید وجیهه میر ابوطالبی 460

 سید جمال میر موسوی 466
 94یازدهم 

 مشهد
 اوتیسمبر عالیم بالینی کودکان مبتال به  شیر شتر و اینولین کاسنیبررسی اثر  Mirmj139@mums.ac.ir 19100105010 مشهد

 مویز در تقویت حافظهظه در طب ایرانی و بررسی نقش تبیین حاف Reza93salam@yahoo.com 19120195146 شاهد شاهد 99دهم  رضا میرحیدری 460

 محدثه میرزا پور شفیعی 465
 بابل 92نهم 

 mirzapor@yahoo.com  بابل
با دمپریدون بر عالیم بالینی ( Nardostatic jatamansi DC)سنبل الطیب هندی ی هیدو الکلیمقایسه تاثیر عصاره

 (سندرم زجر بعد از غذا)عملکردی سوء هاضمهماران مبتال به بی

 مهشید میثمی 469
هشتم بهمن 

 یزد 91
 ساله 12ماهه تا  6در کودکان  درماتیت آتوپیکبر روی موارد متوسط و خفیف  خبازیتاثیر پماد  meyssamim@gmail.com 19199092126 یزد

 محمد رضا میرزایی 401
ششم بهمن 

 تهران 91
 com.yahoo@m_mirzaei.Dr 44097004080 تهران

مردان نابارور و مقایسه آن با  اسپرمبر پارامتر های ( .phoenix dactylifera L)تارونهبررسی اثر بخشی 

 پنتوکسی فیلین

 تبیین تب از دیدگاه طب سنتی ایران Alirezanaderi1900@yahoo.com 19119925219 بابل 94یازدهم  علیرضا نادری 401

mailto:dr_smmd@yahoo.com
mailto:mirzapor@yahoo.com
mailto:Dr.mirzaei_m@yahoo.com
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 بابل

 حمیده ناقدی باغدار 402
هشتم بهمن 

 مشهد 91
 NaghediH400@mums.ac.ir  مشهد

 مبتنی بر طب سنتی بر سیالیت خون در بیماران ی غذایی تأثیر فرآوردهو بررسی  تبیین سیالیت خون

 سایتمی پلی

 حمید نام آور 409
 91هفتم مهر

 کرمان
 Dr_namavar@yahoo.com  اه شاهروددانشگ

conceptual scientific new translation of excerpts of traditional iranian 

medicine 

 شاهد 56اول  حسن نامدار 404

 هیئت علمی
19999110004 Dr.h.namdar@gmail.com  ساس مبانی طب سنتی ایرانبرا خلط دمبررسی ابعاد نظری 

 ندا نایبی 400
 91پنجم مهر 

 یزد
 Ned_nayeb@yahoo.com 19121590526 یزد

 بر کاهش تری گلیسیرید خون بیماران دیابتی بادرنجبویه بررسی اثر بخشی یک کپسول گیاهی بر پایه

 در مقایسه با دارونما 2تیپ 

 حامد یجینائ 406
 99دهم 

 بهشتی
 خفیف یا متوسط سندرم تونل کارپبر ( فاتح) دستی ایرانیبررسی اثر بخشی درمان -ماساژ  Dr.naeiji@gmail.com  بهشتی

 90دوازدهم  نجمه ینب 400

 یزد
 drnabimeybodi@gmail.com   19191051902 اردکان

 نهایی نشده است 21/1/99تا تاریخ 

 راضیه نبی میبدی 405
 91هفتم مهر 

 بهشتی
 r.nabimeybodi@gmail.com 19199064420 بهشتی

برگرفته از طب سنتی ایران بر عالیم بالینی و پاراکلینیک در مبتالیان  عسل -واژینال خاکشیربررسی اثر فراورده 

 سرویسیتبه 

 تهران 56اول  فاطمه نجات بخش 409

 هیئت علمی
19126011954 fnejatbakhsh@yahoo.com بر اساس مبانی طب سنتی تغذیه در بیماری هاین قواعد تدو 

 محمد حسن نجفی 451
 شاهد 92نهم 

 Drmhnajafi@yahoo.com 19191092950 شاهد
های سال مراجعه کننده به کلینیک 1-15تاثیر عصاره آبی گلبرگ گل محمدی  بر یبوست عملکردی کودکان 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 بر زخم پای دیابتی صبر زرد و بارهنگو و اثر ژل  زخم پای دیابتیتبیین  yones_dr@yahoo.com  مشهد مشهد 92نهم  یونس نجفیان 451

 رامین نسیمی دوست 452
هشتم بهمن 

 تبریز 91
 الینی مردان ناباروربوزیدان بر یافته ای ببررسی اثر فرآورده طب سنتی ایرانی بر پایه گیاه -باه مردان  Modir0161@yahoo.com  تبریز

 زینب نصیری الری 459
 شیراز 92نهم 

 dr.znasiri@yahoo.com 19109199419 شیراز
و فاکتور های متابولیک بیماران دیابت نوع دو مبتال به  اختالالت خواببر  اسطوخودوسی بررسی اثر رایحه

 خوابیبی

 Drnazari49@gmail.com 19125150014 مشهد شاهد 56اول  سید محمد نظری 454
در کنترل عالئم محرومیت در  حب الشفاو روش های درمانی آن در طب سنتی ایران و بررسی تاثیر  اعتیادتبیین 

 معتادین به تریاک در سم زدائی حاد؛ کارآزمائی بالینی دوسوکور و تصادفی

 تیدینماهه در مقایسه با رانی12-45کودکان  ریفالکسبر بهبود عالئم  به بررسی اثر شربت naeimima@yahoo.com 19100910906 بابل بابل 92نهم  مریم نعیمی 450

 اتیه سیده  نعیمی 456
هشتم بهمن 

 بهشتی 91
 naimi@guilan.ac.ir 19119921415 بهشتی

سندرم تخمدان  بیماران مبتال به در( احتباس طمث) ر بر اولیگومنوره وآمنورهدانه مدب سیاهبررسی اثر کپسول 

 کیستیک پلی

 زهرا نقیبی 450
 مشهد99دهم 

 naghibiz139@mums.ac.ir  مشهد
روى عالیم  سکنجبین زرشکىیدگاه طب سنتى و ارزیابى اثر بسته درمانى مبتنى بر داز  کلستازبررسى 

 آزمایشگاهى و بالینى آن

mailto:Dr.h.namdar@gmail.com
mailto:Ned_nayeb@yahoo.com
mailto:naeimima@yahoo.com
mailto:naimi@guilan.ac.ir
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 آیه نقی زاده 455
 94یازدهم 

 تهران
 com.naghizadeh@ayeh 19122100649 تهران

 گاهیپا -دانش هیبه منظور ته هیبر اساس کتاب مخزن االدو یرانیطب امفردات  یانتولوژاستخراج و ساخت 

آن یاختصاص  

 پروا نمیرانیان   459
 یزد99دهم 

 parva.namiranian@gmail.com  یزد
با فیزیوتراپی و طب سوزنی بر درد و ناتوانی ( به روش استاد فاتح)بررسی مقایسه ای تاثیرنوعی ماساژ ایرانی -ماساژ 

 بیماران با کمر درد مزمن

 نماءالجبن بر فشارخو ریتاث یبررس Mnavab19@gmail.com 19100610122 ایران ایران 99دهم  مریم نواب زاده 491

 مریم نوایی 491
 99دهم 

 ساری
 drfnava@gmail.com  ساری

دوران  عصاره برگ بارهنگ بر میزان خونریزیبررسی لیومیوم رحمی از دیدگاه طب ایرانی و تاثیر شیاف 

 قاعدگی بیماران مبتال به لیومیوم رحمی

 Nojavan.f@tak.iums.ac.ir  یئت علمی قمه 59چهارم  فاطمه نوجوان 492
در (  Tolterodine) با تولترودین (  MyrtusComminus)  موردمقایسه اثر فرآورده طب سنتی حاوی 

 بی اختیاری ادراری در خانم هاکنترل 

 محمد رضا نورس 499
 91هفتم

 مشهد
 mailto:norasmr@mums.ac.ir 19101601411 هیئت علمی قم

 آزمایشگاهی های شاخص روی بر شتر شیر اثر بررسی و ایرانی سنتی طب منابع اساس بر مزمن  سی  هپاتیت تبیین

 (کمی کیفی) ترکیبی مطالعه یک 9 و 2 ژنوتیپ مزمن سی هپاتیت به مبتالیان

494 
 سمانه نوروزی

 90دوازدهم 

 تهران
 سندرم قلبی ایکسو کیفیت زندگی بیماران  بادرنجبویه بر درد قفسه سینه -شربت بابونهاثر  dr.samanenoroozi@gmail.com  تهران

 در مردان نابارور اولیگواسپرمی عصاره ی دانه هویج بر روی اسپر ماتوژنزتأثیر -باه مردان  Dr.mohammadnouri97@yahoo.com 19144224469 یزتبر تبریز 99دهم  محمد نوری 490

 فرشته نوری 496
پنجم بهمن 

 شاهد 59
 هاضمه عملکردی نفاختعدیل غذا بر سوء ازدیدگاه طب سنتی ایران و بررسی اثر  تبیین هضم معدی Fdr.nouri@gmail.com  شاهد

 آیسان نوزاد 490
 55سوم 

 شاهد
 در درد سیاتیکی تقلیل غذاو بررسی اثر  النَّسا عرقتبیین  nozadaisan@yahoo.com  دانشگاه ارومیه

 مهدی نیازی اردکانی 495
 99دهم 

 کرمان
 mehdineazi@yahoo.com 19109211400 کرمان

تماسی در بیماران استفاده کننده ازعضو  یری از درماتیتدر پیشگ حنابررسی اثر بخشی فراورده موضعی 

 مصنوعی

 نهای تناسلی زنا مورد بر زگیلتبیین زگیل تناسلی از نظر طب سنتی ایرانی و بررسی اثر فراورده گیاهی  nikakhtarz9@mums.ac.ir  مشهد مشهد 92نهم  زهرا نیک اختر 499

 زهرا طبع نیک 011
 تهران 92نهم 

 Salman.farsy@gmail.com  تهران
زنان، کار  بی اختیاری ادراریفراورده طب سنتی ایران بر   روغن  قسطبررسی اثر بخشی استفاده موضعی 

 آزمایی بالینی دو سوکور

 نفیسه نیلی 011
هشتم بهمن 

 شاهد 91
 حفظ الصحه بر یبوست بارداریتدابیر بررسی  dr.nlni64@gmail.com 19122515015 شاهد

 مریم نیک خواجویی 012
پنجم بهمن 

 بهشتی 59
 M_niknik@yahoo.com 19124909566 بهشتی

غیر الکلی  کبد چربدر بیماران مبتال به  کاهش آنزیم آالنین آمینو ترانسفرازبر  کاسنیبررسی اثر فراورده 

 کارآزمایی بالینی تصادفی  دو سو کور با پالسبو

هیئت علمی  55سوم  مجید نیمروزی 019

 شیراز
 mnimruzi@yahoo.com 

یبوست )در مقایسه با پلی اتیلن گلیکول در درمان اعتقال بطن ( خاکشیر)بررسی تأثیر فراوردۀ سنتی خبه 

 ساله 12الی  2 کودکان(فونکسیونل

سکنجبین کبر بر شاخص های تشخیصی تبیین سندرم متابولیک از دیدگاه طب ایرانی و کار آزمایی بالینی  vahidh2@mums.ac.ir  شهدم مشهد 92نهم  حمیده وحید 014

mailto:ayeh@naghizadeh.com
mailto:parva.namiranian@gmail.com
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mailto:nikakhtarz1@mums.ac.ir
mailto:mnimruzi@yahoo.com


92 
 

 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه وضعیت فعلی دوره نام نام خانوادگی ردیف

 2در بیماران مبتال به دیابت تیپ  سندرم متابولیک

 زایماندر طب سنتی ایران بر روی روند  مالی تغذیه، حمام و روغنبررسی اثر مجموعه  Yasamanv00@yahoo.com  ایران ایران 55سوم  یاسمن وزانی 010

 شیما وظیفه خواه 016
 55سوم 

 تهران
 رینوسینوزیت مزمنطب سنتی ایران در مقایسه با درمان استاندارد، بر کاهش عالئم  فرآوردهبررسی اثر  shvazifehkhah@gmail.com 19121959965 تهران

 زهرا وفایی 010
هشتم بهمن 

 اصفهان 91
 Zahravafaei0440@yahoo.com 19122620109 اصفهان

 استئوآرتریت زانوبیماران مبتال به شدت درد بر روی  زالو درمانیبررسی اثر 

 

 90دوازدهم  الیل    انییوفا 015

 یزد
 Leila.vafaiyan@yahoo.com 19141020514 اردکان

 نشده است نهایی 21/1/99تا تاریخ 

 یابتید ستالید ینوروپات یبر پل آبزنریتاث یبررس Vakilireza99@gmail.com 19129014159 دانشگاه قم قم 99دهم سیدرضا وکیلی نیا 019

011 
 فریبا هادی

 90دوازدهم 

 تهران
 hadiyari1111@gmail.com 19122000991 تهران

دارای سوءهاضمه  اوستئوآرتریت زانوان مبتال به بر درد بیمار دواء بلغمبررسی تاثیر فرآورده خوراکی 

 .عملکردی در مقایسه با گروه کنترل، کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده

 فاطمه هادیان 011
 تبریز 92نهم 

 19904992115 تبریز
F.hadian9179@gmail.com 

 

 

 بع طب سنتی ایرانیبر مبنای منا تبیین تب
 

هیئت علمی  59چهارم  محمدهاشم هاشم پور 012

 فسا
 hashempur@gmail.com  بر سندرم تونل کارپ روغن تخم کتانبررسی میزان اثر بخشی 

 هاشمی 019
سید 

 صدرالدین

هشتم بهمن 

 شاهد 91
 زیره کرمانی بر چاقیتاثیر  sadroddinhashemi@yahoo.com  شاهد

 لیال هاشمی 014
 94یازدهم 

 بهشتی
 com.yahoo@hch_Leila 19122066911 بهشتی

Leyla.haashemi@gmail.com 
 سندرم تونل کارپالبر درمان و کاهش عالیم بیماران مبتال به  فصدبررسی تاثیر 

 هاشمی نسب 010
فاطمه 

 سادات

 99دهم 

 کرمان
 Hashemifa37@yahoo.com  کرمان

غیر الکلی  کبد چربدر بیماران مبتال به  ALTکرفس بر کاهش  –رازیانه –کاسنی بررسی اثر فراورده 

 کارآزمایی بالینی تصادفی دوسکور پالسبو

016 
هاشمی حبیب 

 آبادی
هیئت علمی  50دوم  مامک

 همدان
19119146491 Mamak.hashemi@yahoo.com  رادیکولوپاتی کمریان بر سنتی ایر ماساژتاثیر یک نوع  -ماساژ 

 بررسی اثرات آموزش حفظ الصحه بر کیفیت زندگی و هزینه بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت ایران Dr_hadavand@yahoo.com 19122649406 شاهد شاهد 99دهم  محمد باقر هداوند 010

 سیما مهر همایون 015
هشتم بهمن 

 تهران 91
  Sima.homayounmehr@gmail.com  تهران

 …عبدا همایونفر 019
پنجم بهمن 

 شیراز 59
 تمر هندی بر انزال زودرسبررسی اثر  -باه مردان  Homayon1901@yahoo.com 19100641195 شیراز

 سر شپشر درمان قرمز د آب چغندربررسی تاثیر  hemat3329@gmail.com 19192009624 یزد یزد99دهم  حبیب همت 021

mailto:shvazifehkhah@gmail.com
mailto:F.hadian1985@gmail.com
mailto:Leila_hch@yahoo.com
mailto:hemat3624@gmail.com
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 عنوان پایان نامه ایمیل شماره همراه وضعیت فعلی دوره نام نام خانوادگی ردیف

 حامد هوشنگ مالمیری 021
 94یازدهم 

 تهران
 com.gmail@hooshanghamed 19990140616 تهران

پس عروق  یبا یمرد بعد از عمل جراح مارانیب یوتوان جنس لیطارونه بر ماثر فرآورده  یبررس -باه مردان 

 کرونر

 علیرضا یارقلی 022
 99دهم 

 تهران
 alirezayargholi@gmail.com  تهران

 پسوریازیسدر بهبود ضایعات پوستی مبتالیان به ( فراورده طب ایرانی) شربت بادرنجبویهبررسی اثر بخشی 

 خفیف تا متوسط

 icaarous@yahoo.com  اصفهان 59چهارم  مریم یاوری 029
yavari@med.mul.ac.lr 

کارآزمایی : الیگومنورهو مدروکسی پروژسترون در شروع خونریزی بیماران دچار  کنجدمقایسه اثر فرآورده 

 سوکور بالینی تصادفی یک

 زهرا یزدان خواه 024
 94یازدهم 

 بهشتی
 com.gmail@3Zahrayazdankhah  بهشتی

Z.yazdankhah33@gmail.com 
 زویآندومتر طب سنتی ایران بر درد مبتالیان به فراوردهبررسی اثر 

 محمدعلی یزدیان 020
 59چهارم 

 بهشتی
 کهیر حادزین در درمان در مقایسه با ستیری بارهنگ بررسی اثربخشی شربت عصاره آبی Yazdian951@gmail.com  شهید بهشتی

026 
 مهدی یسلیانی

 90دوازدهم 

 تهران
 هنوز ثبت نشده است 29/12/95تا  mahdiyaseliani@gmail.com 19190012511 تهران

هیئت علمی  50دوم  محمد وسف پوری 020

 ساری
 m.yousofpoor@yahoo.com  ب سنتی ایران و پزشکی نویندر منابع طمالیخولیا مقایسۀ تطبیقی علل، عالئم و برنامۀ درمانی 

 فاطمه یوسف نیا 025
 94یازدهم 

 بهشتی
 مولتیپل اسکلروزیسبر روی خستگی و بیخوابی بیماران جالب اثر بخشی فراورده طب سنتی ترکیبی  Fyousefnia@sbmu.ac.ir 19964191941 بهشتی

 سعید یوسفی 029
 99دهم 

 زنجان
 sayusefi@yahoo.com  زنجان

مراجعه کننده  کیستولیس یقلب ییبه نارسا انیمبتال یزندگ تیفیبر ک دیبهمن سف اهیگ شهیر ریتاث ینیبال ییکارآزما

 90-1996زنجان در سال  یقلب و عروق دانشگاه علوم پزشک کینیبه کل

 کار آزمایی بالینی تصادفی دو سوکور خونریزی زیاد قاعدگیبا دارونما بر  گلناربررسی مقایسه اثر کپسول  com.yahoo@Drfayousefi  ایران ایران 92نهم  فاطمه یوسفی کوپائی 091

 مشارکتی عضو طحالشرح و تفسیر بیماری های خاص  Tdr.yarjou@yahoo.com  ایران 50دوم  سعیده یارجو 091

 نغمه یزدی 092
 94یازدهم 

 شیراز
 بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام خمینی اهواز رینیت آلرژیکبر روی عالئم  روغن بنفشهبررسی تاثیر قطره  naghmehyazdi@yahoo.com 19169119225 شیراز

 مریم یزدیان 099
 55سوم 

 تهران
 Ma_yazdian@yahoo.com  تهران

در افراد مبتال به  نفخ در مقایسه با دارونما، بر کاهش شدت عالئم زنیانبررسی اثرات مصرف خوراکی فرآوردۀ 

 نفـخـه و قراقر

هیئت علمی  شاهد 50دوم  مهدی یوسفی 094

 مشهد
 Yousefim@mums.ac.ir  بر بیماری بواسیرمقل در طب سنتی ایران و ارزیابی بالینی اثر  بواسیرتبیین بیماری 
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