
  ارشد گروه رپستاری دادکشنه رپستاری و مامایی کارشناسیاتمام یافتو  عناویه پایان انهم 

 سال دفاع مجری عنوان ردیف

ثطضؾی تبحیط ؾبوكٗ ِِٛٝ تطاقٝ ثب ٚ ثسٖٚ ٘طٔبَ  1

ؾبِیٗ ثط قبذم ٞبی فیعیِٛٛغیه تٙفؽ زض ثیٕبضاٖ 

 تحت رطاحی لّت ثبظ

ذب٘ٓ ظٞطٜ رؼفطی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+آلبی 

 ػّی اوجط ٚیؿی ضایٍبٖ

89 

 ثطضؾی تبحیط ؾبوكٗ زاذُ تطاقٝ ثٝ ضٚـ ؾیؿتٓ 2

ثؿتٝ ثٝ ٔمبزیط ٌبظٞبی ذٖٛ قطیب٘ی ثیٕبضاٖ تحت 

رطاحی لّت ثبظ ٚ ثؿتطی زض ثرف ٔطالجت ٞبی ٚیػٜ 

 ثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی)ع(

ذب٘ٓ اػظٓ فطری 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+ آلبی 

 زوتط ػّیطضب ذبتٛ٘ی

89 

ثطضؾی تبحیط ضٚـ تغصیٝ ٔساْٚ ضٚزٜ ای ثط ٚضؼیت  3

ٔبی ٔتؼسز ثؿتطی زض ثرف تغصیٝ ثیٕبضاٖ زچبض تطٚ

بضؾتبٖ آیت ا... عبِمب٘ی ٔطالجت ٞبی ٚیػٜ ثیٕ

 ٜوطٔب٘كب

ذب٘ٓ ؾىیٙٝ ٔظبٞط پٛض 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+ زوتط 

 ػّیطضب ذبتٛ٘ی

90 

ثطضؾی ٚضؼیت اذتالالت ذٛاة ٚ ػٛأُ ٔطتجظ ثب آٖ  4

زض ثیٕبضاٖ ٕٞٛزیبِیعی ٔطارؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ٔطوع زیبِیع 

 1389ٖ أبْ ضضب)ع( قٟط وطٔب٘كبٜ ثیٕبضؾتب

آلبی ثبثه ٘ٛض ٔحٕسی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی + ذب٘ٓ 

 ؾٟیال آؾتبٍ٘ی

90 

ثطضؾی ویفیت ظ٘سٌی ٚ اضتجبط آٖ ثب وفبیت زیبِیع زض  5

ثیٕبضاٖ ٕٞٛزیبِیعی ٔطارؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ أبْ 

 1389ضضب )ع( قٟط وطٔب٘كبٜ ؾبَ 

ذب٘ٓ ؾیسٜ ضاضیٝ 

ٔیطظاپٛض زا٘كزٛی 

وبضقٙبؾی اضقس 

پطؾتبضی + ذب٘ٓ ؾٟیال 

 آؾتبٍ٘ی

90 

6 

 

ثطضؾی ٔیعاٖ آٌبٞی ٚ ػّٕىطز پطؾتبضاٖ زض ذهٛل 

ٔطالجت پطؾتبضی ؾبوكٗ ِِٛٝ تطاقٝ زض ثركٟبی 

ٚیػٜ ثیٕبضؾتبٟ٘بی آٔٛظقی قٟط وطٔب٘كبٜ ؾبَ 

1389 

 آلبی ثٟطاْ ثبظزاض

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی اضقس 

 حطیبپطؾتبضی+ ذب٘ٓ 

 ٟٔسٚی

90 
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ثطضؾی تبحیط ضٚ٘س ثبظتٛا٘ی ثط تٗ اٍ٘بضٜ ویفیت ظ٘سٌی زض  7

ثیٕبضاٖ ثؼس اظ ػُٕ رطاحی پیٛ٘س ػطٚق وطٚ٘طی لّت 

 1390ثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی)ع( قٟط وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ 

ذب٘ٓ اػظٓ قطیفی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی + آلبی 

 ذكبیاحٕس 

91 

ثطضؾی ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی ٔیبٖ ٔمبزیط ٌبظٞبی ذٖٛ  8

قطیب٘ی ٚ ٚضیس ٔطوعی زض ثیٕبضاٖ تحت ػُٕ رطاحی 

پیٛ٘س ػطٚق وطٚ٘ط ثؿتطی زض ٚاحس ٔطالجت ٞبی ٚیػٜ 

 1390ثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی)ع( زض ؾبَ

ذب٘ٓ ٔؼهٛٔٝ اؾٕؼیّی 

ٚ٘س زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی + آلبی 

 ٘یزوتط ػّیطضب ذبتٛ

91 

تؼییٗ ٔیعاٖ نحت ٚ زلت چٟبض ضٚـ ا٘ساظٜ ٌیطی  9

 حّمی –زضرٝ حطاضت ثسٖ زض ٔمبیؿٝ ثب ضٚـ ثیٙی 

 ٚیػٜ ٔطالجتٟبی ثرف زض ثؿتطی ثیٕبضاٖ زض

 پعقىی ػّْٛ زا٘كٍبٜ( ع)ػّی أبْ ثیٕبضؾتبٖ

 1390 ؾبَ زض وطٔب٘كبٜ

ذب٘ٓ ؾیٕیٗ اؾسیبٖ 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی + آلبی 

 ػّیطضب ذبتٛ٘ی زوتط

91 

ٔمبیؿٝ ٔیعاٖ نحت ٚ ؾطػت ا٘ساظٜ ٌیطی اقجبع  11

اوؿی ٌّٕٞٛٛثیٗ زض پبِؽ اوؿی ٌّٕٞٛٛثیٗ زض 

پبِؽ اوؿی ٔتطٞبی اٍ٘كت زؾت ، اٍ٘كت پب، ٘طٔٝ 

ٌٛـ ٚ پیكب٘ی زض ثیٕبضاٖ ثؿتطی زض ثرف 

ٔطالجتٟبی ٚیػٜ ثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی)ع( زا٘كٍبٜ ػّْٛ 

 َپعقىی وطٔب٘كبٜ زض ؾب

1390 

ذب٘ٓ ؾٟیال ؾیفی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+آلبی 

 زوتط ػّیطضب ذبتٛ٘ی

91 

ثطضؾی تبحیط اؾتفبزٜ اظ ٔؼیبض ضایىط ثط پیبٔسٞبی  11

ثبِیٙی ثیٕبضاٖ تحت اػٕبَ رطاحی پیٛ٘س وطٚ٘ط زض 

 1390ثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی )ع( زض ؾبَ 

 

ذب٘ٓ ٔطیٓ ٔیطظایی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

پطؾتبضی+ آلبی اضقس 

 ضضب پٛض ٔیطظا وّٟطی

 

 

91 
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عطاحی اثعاض ٔؼتجط ٚ پبیبیی ؾٙزف اذتالَ ذٛاة زض  12

 ثیٕبضاٖ وطٚ٘طی ثركٟبی ٚیػٜ لّت

ذب٘ٓ اِٟبْ ؾپٟٛ٘س زا٘كزٛی 

وبضقٙبؾی اضقس 

ضؾتٓ  پطؾتبضی+آلبی زوتط

 رالِی

91 

ٞپبضیٙٝ وطزٖ ؾت ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای تبحیط زٚ ضٚـ   13

ٕٞٛزیبِیع   ثٝ ٚؾیّٝ ا٘فٛظیٖٛ  ٔساْٚ ٚ ثّٛؼ 

ٔتٙبٚة ثط ٔیعاٖ تكىیُ ِرتٝ حیٗ زیبِیع  ٚ وفبیت 

 زض ثیٕبضاٖ  زیبِیعی

 

ذب٘ٓ ظیجب ٔحٕسی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+آلبی 

 ثیػٖ نجٛض

91 

زضنس،ثی وطثٙبت  2/0ٔمبیؿٝ تبحیط ؾٝ زٞب٘كٛیٝ وّطٍٞعزیٗ  14

٘طٔبَ ؾبِیٗ ثط ٔیعاٖ وّٛ٘یعاؾیٖٛ ثبوتطیبیی ِِٛٝ  ؾسیٓ ٚ

تطاقٝ ٚ ثطٚظ پٙٛٔٛ٘ی زض ثیٕبضاٖ تحت ػُٕ رطاحی لّت ثبظ ٚ 

 1391ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی )ع( زض ؾبَ 

ذب٘ٓ حٕیسٜ لبزضی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس + آلبی زوتط 

 ػّیطضب ذبتٛ٘ی

91 

لٛظن پب ثط ٔیعاٖ ٔمبیؿٝ تبحیط ٔبؾبغ ثبظتبثی وف ٚ  15

اضغطاة آقىبض ٚ پٟٙبٖ ثیٕبضاٖ ثؼس اظ ػُٕ رطاحی 

 پیٛ٘س ػطٚق وطٚ٘ط

ذب٘ٓ ٟٔٙبظ احٕسی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+آلبی 

 ػّی اوجط ٚیؿی ضایٍبٖ

91 

ثطضؾی ػٛأُ ثبظزاض٘سٜ ٚ تؿٟیُ وٙٙسٜ ثٝ وبضٌیطی  16

ضٚـ ٞبی غیطزاضٚیی تؿىیٗ زضز اظ زیسٌبٜ پطؾتبضاٖ 

ف ٞبی رطاحی ثیٕبضؾتبٖ ٞبی آٔٛظقی زا٘كٍبٜ ثر

 1391ػّْٛ پعقىی وطٔب٘كبٜ ؾبَ 

ذب٘ٓ ٘بظ٘یٗ قٟجبظی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+ ذب٘ٓ 

 حطیب ٟٔسٚی

91 

ثطضؾی ضاثغٝ ثیٗ ثطذی ػٛأُ ذغطظایی ثیٕبضی  17

ػطٚق وطٚ٘ط ثب تؼساز ػطٚق ٌطفتبض زض ثیٕبضاٖ تحت 

آٔٛظقی زضٔب٘ی أبْ ػّی آ٘ػیٌٛطافی زض ٔطوع 

 1390)ع(قٟط وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ

 

 

ذب٘ٓ اِٟبْ ٘یبیكی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی + آلبی 

 ػّی اوجط ٚیؿی ضایٍبٖ

 

91 
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ثطضؾی ٔیعاٖ تبحیط ثط٘بٔٝ ٚضظقی ٔٙظٓ ثط قست  18

افؿطزٌی ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ ٘بضؾبیی وّیٝ تحت زضٔبٖ 

 ٕٞٛزیبِیع زض ٔطاوع زیبِیعثب 

 1390قٟط وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ

آلبی ػّیطضب ػجسی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی +آلبی 

 رٟبٍ٘یط ضضبیی

91 

ثطضؾی تبحیط ٔبؾبغ وٛتبٜ ٔست پب ثط ضٚی قبذم ٞبی  19

فیعیِٛٛغیه ثیٕبضاٖ رطاحی اػهبة ثؿتطی زض ثرف 

 ٞبی ٚیػٜ

آلبی ٞیٛا اػظٕی 

 زا٘كزٛی وبضقٙبؾی

اضقس+ آلبی ثٟٙبْ 

 ذبِسی

92 

ثطضؾی تبحیط ضٚـ آضاْ ؾبظی ػضال٘ی ثٙؿٖٛ ثط  21

ذٛزوبضآٔسی ٚ ویفیت ظ٘سٌی ثیٕبضاٖ ٕٞٛزیبِیعی 

 1391قٟط وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ 

آلبی حؿیٗ فیضی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

 اضقس+ آلبی

 یثٟٙبْ ذبِس

92 

ثطضؾی تبحیط ؾبوكٗ زٞب٘ی لجُ اظ تغییط ٚضؼیت ثط  21

ثطٚظ پٙٛٔٛ٘ی ٚاثؿتٝ ثٝ ٚ٘تیالتٛض زض ثیٕبضاٖ ٔیعاٖ 

تحت تٟٛیٝ ٔىب٘یىی ثؿتطی زض ْ. آ. ز أبْ ضضب )ع( 

 1391زض ؾبَ 

آلبی وبٔطاٖ ٚفبیی زٜ 

ثبغی زا٘كزٛی 

وبضقٙبؾی اضقس+ آلبی 

 ثیػٖ نجٛض

92 

ثطضؾی ویفیت ذٛاة ٚ ػٛأُ ٔطتجظ ثب آٖ زض ثیٕبضاٖ  22

ثیٕبضؾتبٟ٘بی تحت قیٕی زضٔب٘ی ٔطارؼٝ وٙٙسٜ ثٝ 

 1392ٚاثؿتٝ ثٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی وطٔب٘كبٜ 

آلبی احؿبٖ ٔحٕسی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی اضقس 

پطؾتبضی+آلبی زوتط ضؾتٓ 

 رالِی

92 

ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای ٔیعاٖ ِٕٞٛیع ذٖٛ ٚ ػٛأُ ٔٛحط  23

ثط آٖ زض ؾٝ ضٚـ ذٍٛ٘یطی اظ عطیك 

آ٘ػیٛوت،ؾطً٘ ٚ اؾىبِپ ٚیٗ زض ثیٕبضاٖ ٔطارؼٝ 

 سٜ ثٝ اٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾتبٖوٙٙ

 أبْ ضضب)ع( وطٔب٘كبٜ

آلبی وبٔطاٖ ٔحٕٛزی 

 زا٘كزٛی

 وبضقٙبؾی اضقس+آلبی

 رٟبٍ٘یط ضضبیی

92 
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ثطضؾی احط ثركی ثط٘بٔٝ ذٛز ٔسیطیتی ثیٕبضی ٞبی  24

ٔعٔٗ ثط ٚضؼیت ذٛز ٔطالجتی ٚ ذٛز وبضآٔسی 

ػطٚق وطٚ٘ط ثیٕبضاٖ تحت رطاحی پیٛ٘س وٙبضٌصض 

ٔطارؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی )ع( وطٔب٘كبٜ 

 1391زض ؾبَ 

آلبی رٛاز ٔیطی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

 اضقس+ آلبی

 اضؾالٖ ٘بزضی پٛض

92 

ثطضؾی تبحیط ٔبؾبغ قىٕی ثط ثبظٌكت حطوبت ضٚزٜ  25

 ای پؽ اظ رطاحی لّت

آلبی زاٚٚز ذٛـ ثبٚض 

ضاز زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضؾالٖ اضقس+ آلبی 

 ٘بزضی پٛض

92 

ٔمبیؿٝ اػتجبض پیف ٌٛیی وٙٙسٌی چٟبض ٔؼیبض تؼسیُ قسٜ تطٚٔب ، ٕ٘طٜ  26

قست آؾیت ٚ تطٚٔب ،ٌالؾىٛ ٚ ٔؼیبض فٛض زض پیف ثیٙی ٔطي ثیٕبضاٖ 

 92-93تطٚٔبیی ثیٕبضؾتبٖ أبْ ذٕیٙی )ضٜ( ایالْ زض ؾبَ 

آلبی ٔحٕس زاضاثی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی اضقس 

ػّی اوجط پطؾتبضی+آلبی 

 ٚیؿی ضایٍبٖ

93 

ثطضؾی ؾجه ظ٘سٌی اضتمبء زٞٙسٜ ؾالٔت زض  27

زا٘كزٛیبٖ  زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ 

1392 

ذب٘ٓ ثٟبضن اػظٕی 

ٌیالٖ+ آلبی زوتط 

 ذبتٛ٘ی

93 

ثطضؾی ضاثغٝ تؼٟس ؾبظٔب٘ی ٚ فطؾٛزٌی قغّی زض  28

پطؾتبضاٖ ثركٟبی ٔطالجت ٚیػٜ ثیٕبضؾتبٟ٘بی 

 ػّْٛ پعقىی وطٔب٘كبٜ زا٘كٍبٜ

ذب٘ٓ ضلیٝ ٘ؼٕت اِٟی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+آلبی 

 زوتط ضؾتٓ رالِی

93 

 

 

 

29 

 

 

ثطضؾی تبحیط ٔبؾبغ ٘مبط فكبضی ثط ٔیعاٖ زضز ثیٕبضاٖ 

 ثب تطٚٔبی ٔیٙٛض

 

 

آلبی أیٗ عبِجی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+آلبی 

 زوتط ضؾتٓ رالِی

93 
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ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای اضظـ پیف ٌٛیی وٙٙسٌی ٚ  31

قست ؾٙذ ؾٝ ٔؼیبض اؾتب٘ساضز ٘بضؾبیی ٔتؼبلت 

ٚ زضرٝ ثٙسی قست  4(، آپبچی sofaاضٌبٖ )

( ، زض پیبٔس ثبِیٙی ثیٕبضاٖ ثؿتطی pssٔؿٕٛٔیت )

ثیٕبضؾتبٟ٘بی ٔٙترت زا٘كٍبٜ ػّْٛ  ICUزض ثرف 

 1392پعقىی وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ

وٛضـ اثطاٞیٕی  آلبی

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی + آلبی 

 ػّی اوجط ٚیؿی ضایٍبٖ

93 

ثطضؾی تبحیط ٔساذّٝ قٙبذتی ضفتبضی ثط ٚضؼیت  31

 ؾالٔت ضٚاٖ ثیٕبضاٖ ؾىتٝ لّجی

ذب٘ٓ فبعٕٝ لیبؾی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+آلبی 

 زوتط ضؾتٓ رالِی

93 

ٔطالجت اظ ذٛز ثطضؾی ضاثغٝ ٞٛـ ٔؼٙٛی ٚ ٔیعاٖ  32

زض ثیٕبضاٖ ٕٞٛزیبِیعی ثیٕبضؾتبٟ٘بی ٚاثؿتٝ ثٝ 

 1392زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی وطٔب٘كبٜ ؾبَ 

ذب٘ٓ فبعٕٝ ٔطآتی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی اضقس 

 پطؾتبضی+آلبی ثٟٙبْ

 ذبِسی

93 

ٔمبیؿٝ ی وبضایی ٕ٘طٜ ی قبذم قٛن ٚ قست  33

آؾیت ٘بقی اظ تطٚٔب زض پیف ثیٙی ٔطي ثیٕبضاٖ 

ٔطارؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ آیت اهلل عبِمب٘ی تطٚٔبیی 

 1391-1392وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ 

ذب٘ٓ آظیتب ثٙساِی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+آلبی 

 زوتط ضؾتٓ رالِی

 

 

 

93 

ثطضؾی تبحیط ٚضؼیت ثسٖ ثط حزٓ ثبلیٕب٘سٜ ٔؼسٜ زض  34

ثیٕبضاٖ ثب تٟٛیٝ ٔىب٘یىی ثؿتطی زض ثرف ٔطالجت 

 ٞبی ٚیػٜ

 

ٛقًٙ وسیٛضیبٖ لبی ٞآ

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی اضقس 

رٟبٍ٘یط پطؾتبضی+آلبی 

 ضضبیی

93 
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ثطضؾی تبحیط ضایحٝ زضٔب٘ی اؾتٙكبلی ثط ٔیعاٖ تٟٛع ٚ  35

اؾتفطاؽ زض ثیٕبضاٖ رطاحی قىٓ ثؿتطی زض ثرف 

 رطاحی ثیٕبضؾتبٖ أبْ ضضب)ع( وطٔب٘كبٜ

آلبی یبؾیٗ احٕسی 

وبضقٙبؾی اضقس زا٘كزٛی 

 پطؾتبضی+آلبی رٟبٍ٘یط

 ضبییض

93 

ثطضؾی اضتجبط ثیٗ نالحیت ثبِیٙی ٚ ضضبیت قغّی  36

زض ثرف ٞبی ٚیػٜ ثیٕبضؾتبٖ ٞبی زِٚتی 

 1392-93قٟطوطٔب٘كبٜ زض ؾبَ

آلبی قبٞطخ وبظٕی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+ آلبی 

 زوتط أیط رالِی

93 

اؾب٘ؽ اؾغٛذٛزٚؼ ثط ثطضؾی تبحیط ضایحٝ زضٔب٘ی  37

اضغطاة ٚ ػالیٓ حیبتی ثیٕبضاٖ ایؿىٕیه لّجی 

 ثؿتطی زض ثرف ٔطالجتٟبی ٚیػٜ

آلبی ذّیُ ٔطازی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+آلبی 

 زوتط اقتطیبٖ

93 

ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای تبحیط ؾٝ ضٚـ ٔطالجت اظ چكٓ  38

)وبٚض پّی اتیّٗ ، پٕبز ِیپٛظیه ٚ لغطٜ اقه 

پیكٍیطی اظ وطاتٛپبتی ثیٕبضاٖ ثؿتطی ٔهٙٛػی (زض 

زض ثرف ٔطالجت ٞبی ٚیػٜ ثیٕبضؾتبٖ أبْ ضضب)ع( 

 وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ

1392 

آلبی ؾٟطاة احؿب٘ی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

 اضقس پطؾتبضی+

 آلبی پٛض ٔیطظا

 

 

93 

 

 

 

ثطضؾی ضاثغٝ ػعت ٘فؽ ؾبظٔب٘ی ، ضضبیت قغّی ٚ  39

ثیٕبضؾتبٟ٘بی تؼٟس ؾبظٔب٘ی زض پطؾتبضاٖ قبغُ زض 

 تبثؼٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی قٟط وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ

1392 

آلبی ٔحٕس ٔبؾجی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+ذب٘ٓ 

 رؼفطی

93 

ثطضؾی ضاثغٝ تٛإ٘ٙسی ضٚاٖ قٙبذتی ثب فطؾٛزٌی  41

قغّی زض پطؾتبضاٖ قبغُ زض ثیٕبضؾتبٖ ٞبی ٚاثؿتٝ 

 1392ثٝ زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ایالْ

بز ػؿىطی ٘یب آلبی ؾز

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+ذب٘ٓ 

 فطا٘ه رؼفطی

93 
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تؼییٗ ضٚیىطزٞبی ٔغبِؼٝ زض زا٘كزٛیبٖ زا٘كىسٜ  41

ٞبی پطؾتبضی ٔبٔبیی وطٔب٘كبٜ ٚ اضتجبط آٖ ثب 

 ٔٛفمیت ٚ اٍ٘یعـ تحهیّی

ذب٘ٓ فطظا٘ٝ ٌُ ٔحٕسی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

پطؾتبضی+آلبی اضقس 

 زوتط ذبتٛ٘ی

 

 

93 

ثطضؾی ویفیت ذسٔبت آٔٛظـ ثبِیٙی اظ زیسٌبٜ  42

زا٘كزٛیبٖ پطؾتبضی زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی وطٔب٘كبٜ 

 93ثط اؾبؼ ٔسَ ؾطٚوٛاَ زض ؾبَ

آلبی ٔحٕس ٟٔسی 

ذكٕیٗ زا٘كزٛی 

وبضقٙبؾی اضقس پطؾتبضی+ 

 آلبی ثٟعاز تیٕٛضی

 

 

93 

زلت ٔمبزیط لٙس  ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای ٔیعاٖ نحت ٚ 43

ذٖٛ ٔٛیطٌی ٚ ٚضیسی ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ تٛؾظ ؾٝ 

 زؾتٍبٜ ٌّٛوٛٔتط ٚ.........

ذب٘ٓ قبزی ذبوپٛض 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی + آلبی 

 زوتط ذبتٛ٘ی

93 

 

 

 

 

 

ثطضؾی تبحیط اؾتفبزٜ اظ چكٓ ثٙس ٚ ٌٛـ ثٙس ثط  44

ویفیت ذٛاة ،ٔیعاٖ ثطٚظ زِیطیْٛ ٚ قبذم ٞبی 

فیعیِٛٛغیه ثیٕبضاٖ ثؿتطی زض ثرف ٔطالجتٟبی ٚیػٜ 

لّجی ثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی )ع( وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ 

1392 

آلبی قبٞیٗ اِیبؾیبٖ 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+ آلبی 

 ضضب پٛض ٔیطظا

93 

تبحیط تحطیه اِىتطیىی ٘مبط عت ؾٛظ٘ی اظ ضاٜ پٛؾت  45

پطؾتبضاٖ ثط ویفیت ذٛاة ٚ ٔیعاٖ ذٛاة آِٛزٌی 

٘ٛثت وبض زض ثیٕبضؾتبٖ ٞبی آٔٛظقی زضٔب٘ی قٟط 

 وطٔب٘كبٜ

آلبی ثٟبزض پیٖٛ 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی+ آلبی 

 ذبِسی +ذب٘ٓ حسازیبٖ

94 

 

 

 

 



  ارشد گروه رپستاری دادکشنه رپستاری و مامایی کارشناسیاتمام یافتو  عناویه پایان انهم 
 سال دفاع مجری عنوان ردیف

ٔمبیؿٝ تبحیط پٕبز آِفب )حبٚی ػهبضٜ حٙب( ٚ پٕبز  46

 ٘بقی پٛؾتی ػٛاضو اظ پیكٍیطی زض ٪1ٞیسضٚوٛضتیعٖٚ 

 زضٔب٘ی پطتٛ تحت ثیٕبضاٖ زض( تطاپی ضازیٛ) زضٔب٘ی پطتٛ اظ

آلبی ػّی ٌّی زا٘كزٛی 

 وبضقٙبؾی اضقس پطؾتبضی+

 آلبی ذكبی

94 

ثطضؾی تبحیط ثط٘بٔٝ آٔٛظقی تئٛضی ٔحٛض ثط لهس  47

 ا٘زبْ ؾعاضیٗ زض ظ٘بٖ ثبضزاض قٟط وطٔب٘كبٜ

ذب٘ٓ پطؾتٛ ٔحٕسی 

وبضقٙبؾی اضقس ٔكبٚضٜ 

ٔبیی+ ذب٘ٓ زوتط زض ٔب

 وجٛزی

94 

ٔمبیؿٝ ٔیعاٖ تبحیط زٚ ضٚـ ویؿٝ قٗ ٚ پس ٔؿسٚز  48

ؾبظ ثط ػٛاضو ػطٚلی زض ثیٕبضاٖ تحت آ٘ػیٌٛطافی ٚ 

 1394ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی )ع( ؾبَ 

آلبی قٟطیبضٔؼیٙیبٖ 

وبضقٙبؾی اضقس 

 پطؾتبضی+ زوتط ذبتٛ٘ی

 

94 

افؿطزٌی، ثی ذٛاثی ٚ ثطضؾی اضتجبط زضز ٔعٔٗ ثب  49

تٕبیُ ثٝ وٙبض وكیسٖ اظ زیبِیع زض ثیٕبضاٖ 

ٕٞٛزیبِیعی ثیٕبضؾتبٖ أبْ ضضب)ع( وطٔب٘كبٜ 

 1394ؾبَ

 

 

ذب٘ٓ اِٟٝ پطٚیعی 

وبضقٙبؾی اضقس 

پطؾتبضی ٚیػٜ+زوتط 

 ػّیطضب ذبتٛ٘ی

94 

تجییٗ ػٛأُ ٔٛحط ثط اتربش تهٕیٓ ثٝ زیبِیع نفبلی  51

 زض ثیٕبضاٖ ا٘تٟبیی وّیٝ

ذب٘ٓ ؾیسٜ ٔؼهٛٔٝ 

احٕسی زا٘كزٛی 

وبضقٙبؾی اضقس 

پطؾتبضی ٚیػٜ+ زوتط 

 أیط رالِی

 

95 

ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای تبحیط ٔب٘ٛض ٚاِؿبِٛا ٚ پٕبزأال ثط ٔیعاٖ  52

 زضز ٘بقی اظ وبَ٘ٛ ٌصاضی ٚضیسی

آلبی ٟٔسی ثبثبیی، 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی اضقس 

پطؾتبضی ٚیػٜ + زوتط 

 ضؾتٓ رالِی

95 

تبحیط پیٍیطی تّفٙی پطؾتبض ثط ویفیت ظ٘سٌی ثطضؾی  53

ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ ؾٙسضْ  حبز  وطٚ٘طی پؽ اظ 

 تطذیم

 

 

 

 

ذب٘ٓ فبعٕٝ ضاظیب٘ی  

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی ٚیػٜ  

آلبی ٘بزضی پٛض+ آلبی +

 نجٛض

95 
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ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای اػتجبض پیف ٌٛیی زٚ ٔؼیبض  54

NEECHAM  ٚCAM-ICU   زض

زضٔطاوع آٔٛظقی  ICUپیف ثیٙی زِیطیْٛ ثیٕبضاٖ 

 1394زضٔب٘ی وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ 

ذب٘ٓ ٘ؿطیٗ ٟٔطاثی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

+  اضقس پطؾتبضی ٚیػٜ

 زوتط اقتطیبٖ

95 

ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای تبحیط ٚضؼیت لطاضٌیطی ثسٖ ثط  55

ٔیعاٖ حزٓ ثبلی ٔب٘سٜ ٔؼسٜ زض  ٘ٛظازاٖ ٘بضؼ 

ثؿتطی زض ثرف ٔطالجت ٞبی ٚیػٜ ٘ٛظازاٖ ثیٕبضؾتبٖ 

 أبْ ضضب )ع(

ذب٘ٓ ثتَٛ وطیٕی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی ٚیػٜ

 زوتط ذبتٛ٘ی 

95 

تؼییٗ اضتجبط ثیٗ افؿطزٌی ٚ ػٛأُ ذغط ثیٕبضیٟبی  56

 (CADػطٚق وطٚ٘ط)

ذب٘ٓ ٞبِٝ ضقبزی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

آلبی  اضقس پطؾتبضی ٚیػٜ

 ضضبیی

 

95 

ثطضؾی تبحیط آٔٛظـ ثط٘بٔٝ ای ثط ػّٕىطز ٚ ٔیعاٖ ذغبی  57

ذٍٛ٘یطی ٚضیسی لجُ اظ اضؾبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ آظٔبیكٍبٜ زض ثیٕبضؾتبٖ 

 1394ٞبی ٔٙترت قٟط ایالْ زض ؾبَ

ذب٘ٓ وٛحط یٛؾفی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

  اضقس پطؾتبضی ٚیػٜ

 زوتط اقتطیبٖ

95 

ٔٛا٘غ ٚ ضٚاٖ ؾٙزی ٘ؿرٝ فبضؾی اثعاض قٙبؾبیی  59

 تؿٟیُ وٙٙسٜ ٞبی زؾت قؿتٗ زض ٔیبٖ پطؾتبضاٖ

 

 

ذب٘ٓ فبعٕٝ ٘ٛضایی  

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

 اضقس پطؾتبضی ٚیػٜ

 زوتط اقتطیبٖ

95 

وٙٙسٌی ٚ ضاثغٝ اذتالف فكبض  ثطضؾی لسضت پیكٍٛیی 61

ذٖٛ ؾیؿتِٛیه ثیٗ زٚ زؾت ثب تؼساز ٚ قست تٍٙی 

ػطٚق وطٚ٘ط زض ثیٕبضاٖ تحت آ٘ػیٌٛطافی زض 

 1394ثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی)ع( زض ؾبَ 

آلبی ٔحٕس حؿیٗ 

ٔحٕسی زا٘كزٛی 

وبضقٙبؾی اضقس 

  پطؾتبضی ٚیػٜ 

 آلبی زوتط ذبتٛ٘ی

95 

ٔصٞجی ثط اضغطاة ٚ  -ثطضؾی تبحیط ٔساذّٝ ٔؼٙٛی 61

تبة آٚضی اػضبی ذب٘ٛازٜ ثیٕبضاٖ ثؿتطی زض ثرف 

آی ؾی یٛ ثیٕبضؾتبٖ أبْ ضضب)ع( وطٔب٘كبٜ ؾبَ 

1394 

 

 

 

 

ذب٘ٓ آ٘بٞیتب حیسضیبٖ 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی ٚیػٜ+ 

آلبی ذبِسی+ آلبی 

 ضحٕتی

95 
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ثطضؾی تبحیط ٔطالجت زض ٔٙعَ ذب٘ٛازٜ ٔحٛض ثط  62

ٚضؼیت ؾالٔت ثیٕبضاٖ ٕٞی پّػیه ٔجتال ثٝ ؾىتٝ 

 ٔغعی

 

 

ذب٘ٓ حسیج فطأطظی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

ٚیػٜ+ اضقس پطؾتبضی 

آلبی ٘بزضی پٛض+ زوتط 

 أیط رالِی

95 

65 

 

 

 ٚ ضضبیت ثط حٕبیتی –ثطضؾی تبحیط ٔساذّٝ آٔٛظقی 

 ثیٕبضاٖ ذب٘ٛازٜ اػضبی قٙبذتی ضٚاٖ ٞبی ٚاوٙف

ٔطوع تطٚٔبی ذبتٓ ICU ٞبی ثرف زض ثؿتطی

 اال٘جیبی ظاٞساٖ

آلبی حؿیٙؼّی پبیبٖ 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی ٚیػٜ + 

 ٘ٛیسیبٖآلبی زوتط 

95 

ثطضؾی ٚضؼیت حٕبیت ارتٕبػی ٚ اضتجبط آٖ ثب تطؼ  66

ٚ اضغطاة زض ثیٕبضاٖ وب٘سیس رطاحی پیٛ٘س لّت ٚ 

 ػطٚق وطٚ٘ط ثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی )ع( وطٔب٘كبٜ

ذب٘ٓ عبٞطٜ رالیی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی ٚیػٜ+ 

 ذب٘ٓ آؾتبٍ٘ی

95 

71 

 

ٌُ ٔحٕسی   ثط ثطضؾی تبحیط ضایحٝ زضٔب٘ی ثب اؾب٘ؽ 

 ضٚی ویفیت ذٛاة ثیٕبضاٖ تحت ٕٞٛزیبِیع

آلبی تٛضد ٔحٕس یبضی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی اضقس 

ذب٘ٓ  +پطؾتبضی  ٚیػٜ

 حسازیبٖ ذب٘ٓ آؾتبٍ٘ی

95 

71 

 

تبحیط ٔبؾبغ ید ثط تٟٛع ٚ اؾتفطاؽ پؽ اظ وّٝ 

ؾیؿتىتٛٔی ثٝ ضٚـ الپبضاؾىٛپی زض ثیٕبضاٖ ثؿتطی 

ثیٕبضؾتبٖ أبْ ضضب)ع( زض ثرف ٞبی رطاحی ػٕٛٔی 

 1394زض ؾبَ

آلبی ٔحٕس ٔحجٛة 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی ٚیػٜ 

 +ذب٘ٓ حسازیبٖ

 زوتط قٕؿی

95 

تجییٗ تزبضة ظیؿتٝ افطاز ثب تكریم اِٚیٝ ٚیطٚؼ  72

 ٘مم ایٕٙی ا٘ؿب٘ی زض قٟط وطٔب٘كبٜ

فبعٕٝ لّی ثطویف 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس ضٚا٘پطؾتبضی + 

 رالِیزوتط ضؾتٓ 

 

95 

تبحیط ٔكبٚضٜ قٙبذتی ضفتبضی ٌطٚٞی ثط ذٛز  73

وبضآٔٛظی ٚ زضن اظ ذٛیف ٔسزرٛیبٖ تحت زضٔبٖ 

 ٍٟ٘ساض٘سٜ ثب ٔتبزٖٚ

 

 

 

 

٘ؿیجٝ اِٟی ضٚز پكتی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس ضٚا٘پطؾتبضی + 

 زوتط أیط رالِی

95 
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اظ ٔبٞیت  تجییٗ تزبضة ٔسزرٛیبٖ ٕٞٛزیبِیعی 74

 ذؿتٍی

ظٞطا ضضبیی زا٘كزٛی 

وبضقٙبؾی 

اضقسضٚا٘پطؾتبضی+ آلبی 

 ذبِسی

 زوتط أیط رالِی

95 

آضظٚ ٟٔط پٛیب زا٘كزٛی  تجییٗ تزبضة ثیٕبضاٖ لّجی اظ ظ٘سٌی ثب اؾتٙت 75

وبضقٙبؾی اضقس 

ضٚا٘پطؾتبضی + زوتط 

 ضؾتٓ رالِی

95 

ثطضؾی تأحیط ٔساذّٝ ٔؼٙٛی ٌطٚٞی ثط ػعت ٘فؽ ٚ  76

قبزوبٔی ٔسزرٛیبٖ تحت زضٔبٖ ثب ٔتبزٖٚ 

 وٙٙسٜ ثٝ ٔطاوع زِٚتی قٟط قیطاظ ٔطارؼٝ

ٟٔٛـ وكىِٛی ثٟطٚظی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

 اضقس ضٚا٘پطؾتبضی

آلبی ضحٕتی+ زوتط أیط 

 رالِی

 

95 

ثطضؾی تبحیط ٔكبٚضٜ ذب٘ٛازٜ ثط ٔیعاٖ حٕبیت ٚ  77

 پصیطـ ٔسزرٛیبٖ تحت زضٔبٖ ثب ٔتبزٖٚ

زا٘كزٛی ٔطربٖ یىعٔبٖ 

وبضقٙبؾی اضقس 

ضٚا٘پطؾتبضی زوتط أیط 

 رالِی

95 

تجیٗ ٚضؼیت ٘یبظٞبی ضٚا٘ی ٚ حٕبیت ارتٕبػی ظ٘بٖ  79

 تحت زضٔبٖ ٍ٘ٝ زاض٘سٜ ثب ٔتبزٖٚ:ٔغبِؼٝ تطویجی

زا٘كزٛ:قطاضٜ ضحیٕی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

 اضقس ضٚا٘پطؾتبضی

اؾتبزضإٞٙب:زوتط أیط 

 رالِی

96 

ٌطٚٞی ثط تٛا٘بیی ذٛزٔطالجتی ثطضؾی تبحیط ثحج  81

ٚػعت ٘فؽ زض ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ ٘بضؾبیی لّجی ٔطارؼٝ 

زوٙٙسٜ ثٝ ٔطوع آٔٛظقی زضٔب٘ی أبْ ػّی زض 

 وطٔب٘كبٜ

ذب٘ٓ ٔطیٓ احٕسی 

 وبضقٙبؾی زا٘كزٛی

اضقس پطؾتبضی 

ٔطالجتٟبی ٚیػٜ اؾتبز 

 ضإٞٙب:آلبی احٕس ذكبی

96 
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ثطضؾی نفبت قرهیتی ٚاضتجبط آٖ ثبؾالٔت ٔؼٙٛی  83

ٚحٕبیت ارتٕبػی زضؾٛء ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٔت 

آٔفتبٔیٗ ٔطارؼٝ وٙٙسٜ ثٝ وّیٙیه ٞبی زضٔبٖ 

 1395اػتیبز قٟطوطٔب٘كبٜ زضؾبَ

آلبی ثیؿتٖٛ قجط٘سی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقسضٚا٘پطؾتبضی،اؾتبز 

 ضإٞٙب زوتط أیط رالِی

96 

ٔساذّٝ  ٔؼٙٛی ثط ػعت ٘فؽ ثیٕبضاٖ ثطضؾی تبحیط  84

 ٕٞٛزیبِیعی

قٟطاْ ّٔه ذغبیی 

اضقسپطؾتبضی ٔطالجتٟبی 

ٚیػٜ،اؾتبزضإٞٙب آلبی 

رٟبٍ٘یط ضضبیی ٚ 

 ٔحٕٛز ضحٕتی

96 

ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای ؾٝ ضٚـ ٔطالجت چكٕی اؾتفبزٜ  85

اظپٛقف پّی اتیّٗ،پٛقف پّی اتیّٗ ٚلغطٜ 

زضپیكٍیطی چكٕی،پٛقف پّی اتیّٗ ٚپٕبزچكٕی 

اظذكىی چكٓ ٚذطاـ لط٘یٝ زضثیٕبضاٖ ثؿتطی 

زضثركٟبی ٔطالجتٟبی ٚیػٜ زضثیٕبضؾتبٟ٘بی آٔٛظقی 

 قٟطایالْ

ذب٘ٓ عبٞطٜ ٘یىٛؾطقت 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی 

ٔطالجتٟبی ٚیػٜ ،اؾتبز 

ضإٞٙب زوتط ػّیطضب 

 ذبتٛ٘ی

96 

ثطضؾی اضتجبط ثیٗ نالحیت ثبِیٙی ٚتؼٟسؾبظٔب٘ی زض  86

پطؾتبضاٖ قبغُ زض ثرف ٞبی ٚیػٜ ثیٕبضؾتبٟ٘بی 

 زِٚتی وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ

1396 

 

آلبی ثٟطٚظ ثیػٖ  

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی 

ٔطالجتٟبی ٚیػٜ ،اؾتبز 

ضإٞٙب آلبی رٟبٍ٘یط 

 ضضبیی

96 

ثطضؾی ٚٔمبیؿٝ ٔیعاٖ تبحیط ضایحٝ زضٔب٘ی ثب اؾب٘ؽ  87

ثیٕبضاٖ ٞبی اؾغٛذٛزٚؼ ٚ٘ؼٙبع ثط ویفیت ذٛاة 

 لّجی ثؿتطی زضثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی

ذب٘ٓ ؾٕیٝ ٟٔسٚی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی زاذّی 

ٚرطاحی،اؾتبز 

ضإٞٙب:زوتط ػّیطضب 

 ذبتٛ٘ی

96 
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ثطضؾی نفبت قرهیتی ٚاضتجبط آٖ ثب ٘یبظٞبی ضٚا٘ی  88

وٙٙسٜ ٚحٕبیت ٞبی ارتٕبػی زضٔؿٕٛٔیٗ الساْ 

ذٛزوكی ٔطارؼٝ وٙٙسٜ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ تٛحیس ؾٙٙسد 

 1395زض ؾبَ 

آلبی نالح ذؿطٚی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس ضٚا٘پطؾتبضی،اؾتبز 

 ضإٞٙب زوتط أیط رالِی

96 

ثطضؾی تبحیط تحطیه اِىتطیىی ٘مبط عت ؾٛظ٘ی ثط  89

 ویفیت ذٛاة زض ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ ثی ذٛاثی ٔعٔٗ

از آلبی ؾطٚـ ٔؼبشی ٘ػ

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس 

ضٚا٘پطؾتبضی،اؾتبزضإٞٙب 

 آلبی ثٟٙبْ ذبِسی

96 

ثطضؾی تبحیط ٘فؽ ػٕیك،آٞؿتٝ ٚٔٙظٓ ثط قست زضز  91

ِِٛٝ زض٘بغ لفؿٝ ؾیٙٝ زض ثیٕبضاٖ  ثؼساظ ذبضد وطزٖ 

 تحت ػُٕ رطاحی ثبی پؽ وطٚ٘ط

ذب٘ٓ ثٟبضٜ زٞمب٘ی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی زاذّی 

رطاحی،اؾتبز ضإ٘ب:آلبی 

 رٟبٍ٘یط ضضبیی

96 

ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای تبحیطضایحٝ زضٔب٘ی ثب اؾب٘ؽ ٞبی اؾغٛذٛزٚؼ  92

ٕٞٛزیبِیعی  ٚپطتمبَ ثطٔیعاٖ ذؿتٍی،افؿطزٌی ٚاضغطاة  زضثیٕبضاٖ

 ٜثیٕبضؾتبٖ أبْ ضضب قٟطوطٔب٘كب

ذب٘ٓ قطاضٜ احٕسی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی زاذّی 

 رطاحی،اؾتبز

ٕٙب:زوتطػّیطضبذبتٛ٘ٞضا

 ی

96 

ذب٘ٓ ظیٙت حیطا٘ی  تجییٗ تزبضة زذتطاٖ فطاضی زض زٚضٜ زٚضی اظ ذب٘ٝ 93

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقسضٚا٘پطؾتبضی،اؾتبزضا

ٕٞٙب:زوتطضؾتٓ رالِی 

 ٚآلبی ثٟٙبْ ذبِسی

96 
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ٔطالجتی ثطضؾی تبحیط ٔكبضوت ذب٘ٛازٜ زض ثط٘بٔٝ  94

اظثیٕبضاٖ ثؿتطی زضثرف ٔطالجتٟبی ٚیػٜ ثط ٔیعاٖ 

اضغطاة،ضضبیتٕٙسی ٚ٘ٛع ضاٞجطزٞبی ٔمبثّٝ ثب 

 اؾتطؼ زض ذب٘ٛازٜ

آلبی عبِت وٛذبظازٜ  

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی 

ٔطالجتٟبی 

ٚیػٜ،اؾتبزضإٞٙب:زوتط 

 ضؾتٓ رالِی

96 

ٔمبیؿٝ  تبحیط ضایحٝ زضٔب٘ی ثب اؾب٘ؽ ٞبی  97

رٛزٚؼ ٚ٘ؼٙبع فّفّی ثط ٔیعاٖ زضزٚاضغطاة  اؾغ

 ٘بقی اظ ربٌصاضی وبتتط ٚضیسی

ذب٘ٓ فبعٕٝ اوجطی 

زا٘كزٛی وطقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی زاذّی 

رطاحی،اؾتبزضإٞٙب:زو

 تط ػّیطضب ذبتٛ٘ی

96 

ثطضؾی تبحیط اضبفٝ وطزٖ  تحطیه اِىتطیىی اظعطیك  98

پٛؾت ثٝ تٕطیٙبت وككی ثط تغییطات زأٙٝ حطوتی 

پب زض ثیٕبضاٖ ثؿتطی  زض ثركٟبی ٔطالجتٟبی ٚیػٜ  ٔچ

 ثیٕبضؾتبٖ ٞبی ٔٙترت قٟط وطٔب٘كبٜ

آلبی انغطضؾتٕی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی ٔطالجت 

ٞبی ٚیػٜ ،اؾتبز 

ضإٞٙب:زوتطػّی 

اوجطٚیؿی ضایٍبٖ،زوتط 

 ٔحٕسثبلطقٕؿی

96 

ثطضؾی تبحیط ٔساذّٝ ای آٔٛظقی ٔجتٙی ثط ضٚاٖ  99

ٔخجت ٌطا ثطویفیت ظ٘سٌی ٚ قبزوبٔی ظ٘بٖ ثب قٙبؾی 

 ثبضزاضی ٘بذٛاؾتٝ

ذب٘ٓ ظٞطا ضاؾتبز 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس ٔكبٚضٜ 

زضٔبٔبیی،اؾتبزضإٞٙب:ز

وتطٔطضیٝ وجٛزی 

ٚزوتطٔحؿٗ ٌُ 

 ٔحٕسیبٖ

96 
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ثطضؾی ٚٔمبیؿٝ تبحیط ؾٝ ضٚـ ضایحٝ زضٔب٘ی  111

اؾتٙكبلی،ٔبؾبغ،ٚٔبؾبغ ضایحٝ زضٔب٘ی ثط ویفیت 

 ذٛاة ثیٕبضاٖ لّجی ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖ أبْ ػّی

ذب٘ٓ ٘ؿبء چطاغجیٍی 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقسپطؾتبضی زاذّی 

 رطاحی،اؾتبزضإٞٙب:

 زوتط ػّیطضب ذبتٛ٘ی

96 

ثطضؾی تبحیط ٔكبٚضٜ تٙظیٓ ذب٘ٛازٜ ثط ویفیت ظ٘سٌی  111

 ثیٕبضی زیبثتظ٘بٖ ٔجتال ثٝ 

ذب٘ٓ ٔطیٓ ؾّیٕی  زا٘كزٛی 

وبضقٙبؾی اضقس ٔكبٚضٜ 

زضٔبٔبیی،اؾتبزضإٞٙب:زوتطٔط

زوتطٟٔطػّی ٚ ضیٝ وجٛزی

 ضحیٕی

97 

ثطضؾی تبحیط ٔكبٚضٜ قٙبذتی ضفتبضی ثطضضبیت ٔٙسی  112

 رٙؿی ٚویفیت ظ٘سٌی ظ٘بٖ یبئؿٝ

ذب٘ٓ قطاضٜ ذٛـ ا٘ساْ  

ؾّیٕی  زا٘كزٛی 

وبضقٙبؾی اضقس ٔكبٚضٜ 

ضٔبٔبیی،اؾتبزضإٞٙب:زوتطز

 ؾٛؾٗ حیسضپٛض

96 

ثطضؾی تبحیط ٔكبٚضٜ قٙبذتی ضفتبضی ثطؾجه  ٚٚظٖ  113

 ٌیطی ظ٘بٖ ثبضزاض

   ٟٔٙبظ فطٞٛزی ٔمسْ 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس ٔكبٚضٜ 

زضٔبٔبیی،اؾتبزضإٞٙب:ز

 وتطؾٛؾٗ حیسضپٛض

96 

ثطضؾی تبحیط ٔكبٚضٜ قٙبذتی ضفتبضی ثطویفیت ظ٘بٖ  114

 ثٝ ؾٙسضْ ترٕساٖ پّی ویؿتیهٔجتال 

ذب٘ٓ فطظا٘ٝ رّیّیبٖ 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس ٔكبٚضٜ  زضٔبٔبیی 

اؾتبزضإٞٙب:زوتطٔطضیٝ 

وجٛزی ٚزوتطػّی 

 ٔٙتظطی

96 

ثطضؾی تبحیط ٔساذّٝ  آٔٛظقی ٔجتٙی ثط ٔسَ ٔه  115

 ٔؿتط ثط ػّٕىطز ذب٘ٛازٜ زض ظٚریٗ ٘بثبضٚض

ذب٘ٓ فطذٙسٜ اقتطیبٖ  

ؾی زا٘كزٛی وبضقٙب

اضقس ٔكبٚضٜ  زضٔبٔبیی 

اؾتبزضإٞٙب:زوتطٔطضیٝ 

وجٛزی 

 ٚزوتطٔیتطاثرتیبضی

97 
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ثطضؾی تبحیط ٘ٛض زضٔب٘ی ٔبزٖٚ لطٔع ٔجتٙی ثط ٘مبط  116

عت ؾٛظ٘ی ثط قست ؾٙسضْ پبی ثی لطاض ثیٕبضاٖ 

 تحت ٕٞٛزیبِیع

 ٔحٕس ٟٔسی ٔحٕسی

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

 زاذّی رطاحیاضقس 
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ثطضؾی تبحیط ٔبؾبغ قىٓ ثط حزٓ غصای ثبلیٕب٘سٜ  117

ٔؼسٜ ٚ ا٘ساظٜ زٚض قىٓ زض ثیٕبضاٖ ثؿتطی زض ثرف 

 ٞبی ٔطالجت ٚیػٜ

  فط ٔٛٔٗ فطظاز

 وبضقٙبؾی زا٘كزٛی

 رطاحی - زاذّی اضقس
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119  

ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای تبحیط ٔكبٚضٜ حضٛضی ٚ 

٘بثبضٚض ٔطارؼٝ غیطحضٛضی ثطػّٕىطز رٙؿی ظ٘بٖ 

وٙٙسٜ ثٝ وّیٙیه ٘بثبضٚضی ثیٕبضؾتبٖ ٔؼتضسی 

 وطٔب٘كبٜ

ذب٘ٓ ؾبضازائی چیٗ 

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس ٔكبٚضٜ زض ٔبٔبیی 

اؾتبز ضإٞٙب:ذب٘ٓ ٔػٌبٖ 

 ذّیّی
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ٔمبیؿٝ تبحیط زٚضٚـ آٔٛظـ تّٝ ٘طؾیًٙ ٚآٔٛظـ  111

 چٟطٜ ثٝ چٟطٜ ثط ویفیت ظ٘سٌی ٔهسٚٔیٗ ؾٛذتٍی

 

 

ؿٗ ضضبیی آلبی ٔح

زا٘كزٛی وبضقٙبؾی 

اضقس پطؾتبضی زاذّی 

رطاحی اؾتبز 

 ضإٞٙب:زوتطضؾتٓ رالِی

97 

ثطضؾی تبحیط ٔكبٚضٜ قٙبذتی ضفتبضی ثط ٔیعاٖ  111

 ؾالٔت ضٚاٖ ٚ ویفیت ظ٘سٌی ثبضزاض ٘رؿت ظا

 

ذب٘ٓ فبعٕٝ تٛحیسی 

٘ػاز  زا٘كزٛی 

وبضقٙبؾی اضقس ٔكبٚضٜ 

زض ٔبٔبیی اؾتبز 

ضإٞٙب:زوتط ؾٛؾٗ 

 حیسضپٛض
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112  

تبحیط عَٛ ٔست ٔبؾبغ وف پب ثط قبذم ٞبی فیعیِٛٛغیه  

ثیٕبضاٖ حٛازث ػطٚق ٔغعی ثب وبٞف ؾغح ٞٛقیبضی ثؿتطی 

 زض ثرف ٞبی ٚیػٜ

ذب٘ٓ ؾبضاپٛضقبزاٖ زا٘كزٛی 

وبضقٙبؾی اضقس پطؾتبضی 

ٔطالجت ٞبی ٚیػٜ 

اؾتبزضإٞٙب:زوتط ثٟعاز ٕٞت 

 پٛض
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