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 شفاهی پوستر مقاالت خالصه فهرست
 

 اول نویسنده الفبای حروف براساس
 

 
 بيماران ديابتي نوع دوم HbA1cبررسي اثر رزين كندر بر ميزان قند خون و هموگلوبين

 یدکتر غالمرضا کردافشار، دکتر مجتبی شهنازی، دکتر رضا حاجی آقایی، دکتر الله قانعی، دکتر امیر ضیایی، دکتر عباس آزادمهر
 

 برشدت ديس منوره  اوليه  Eو ويتامين ( PS01)مقايسه تاثير روش  طب فشاري در نقطه زوهائي
 فاطمه محمدزاده، علی دلشاد نوقابی، الهام صابری نوقابی، سیده اکرم احمدی، مریم آذرنگ

 
 بررسي تاثير رايحه درماني اسانس پرتقال بر ميزان افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز

 سعید امت رضا، 1منوچهر اسحاق

 
-PSC)گزارش يک مورد درمان موفق بيمار مبتال به سندروم همپوشان كالنژيت اسکلروزان اوليه و هپاتيت اوتوايميون

AIH overlap syndrome) با استفاده از روش اصالح مزاج مبتني بر طب سنتي ايراني 
 زینلیان مهرداد، اسحاقی مهدی

 
 كمالي بيمارستان به كننده مراجعه زاي نخست زنان در زايمان اول مرحله واضطراب درد شدت بر ركند تاثيرعصاره تعيين
  البرز استان

 دترکاشون شکوفه، زاده میترارحیم، ساعیه، زاده اسمعیل سارا
 

 اثرات الئورپئين بر ميزان چربي هاي سرم موش صحرايي نر ديابتيک
 حسن احمدوند، رضا افتخار

 
 آرتروز ديسک مهره ايطب فشاري و درد

 فرضی صدیقه، مقدسی جعفر، محمود زاده اردکانی حسین، اکبری کاجی محمد
   

 مصرف سيربه عنوان طب مکمل درجهت ارتقاء سالمت وپيشگيري ازبيماري هاي دهان ودندان
 سهیالامین الرعایا
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 (BALB/C )موش سوري در هماتولوژي برپارامترهاي( Wet Cupping) حجامت  تاثير بررسي
 رضوان حسین، فصحیا مینا، زهراآئینی

 
 با طب سوزني پيشرفته( مثانهنوروژنيک)درمان يک مورد فلج كامل مثانه 

 هاجر عموسلطانی، دکتر منصور ایزدی
 

 ماستکتومي از ناشي واضطراب سازي آرام
 یماباباییس

Leech Therapy in Iranian Traditional Medicine 

Alireza barzegar,  dbAilalo hiMaeMoeMgaAoM ،dioA dgogo ،aiuoa iaAoAo  

 

 

 

 اتيولوژي و عوارض چاقي از ديدگاه طب سنتي ايران
 يراضیه نبی میبد.جمیله مهدوی جعفری، شهناز بهادری، رسول چوپانی، نسرین بعیری

 
 اثر درماني عسل بر درمان سوختگي

  مرضیه باقری، مریم باقری
 

 هاي باستان بررسي اثر درماني عسل در تمدن
  مرضیه باقری، مریم باقری

 
 تاثير خواب بر سالمتي انسان از ديدگاه طب سنتي ايران

 ينسرین بعیر، 1راضیه نبی میبدی.1جمیله مهدوی جعفری، 1اصل  ژاله علی، 1رسول چوپانی، 1شهناز بهادری
 

 گزارش يک مورد باروري پس از رعايت تدابير طب سنتي
 ساز مژگان تن، مریم بهمن

 
 بررسي اپيدميولوژيکي بيماريهاي رايج در سفر زيارتي حج و نقش كنترلي طب سنتي در آنها

 بهادر نازنین، بهاور حسین
 

 بررسي تأثير استعمال موضعي روغن كنجد  بر درد تروماي اندام
    میبهرا هادی، علوی مجد حمید، مجاب فرازسید ، بختیاری علی، دبیریان اعظم، بیگدلی شاملو مرضیه بیگم
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در بيماران صدمه  تأثير استعمال موضعي روغن كنجد  بر شدت درد و ميزان مصرف داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي
 ديده اندام هاي  انتهايي

  علوی مجد حمیدسید، مجاب فرازسید ، بختیاری علی، دبیریان اعظم، بیگدلی شاملو مرضیه بیگم
 

 رشدت دردفلبيت ناشي از شيمي درمانيبررسي تأثير استعمال موضعي روغن كنجد ب
 هادي بهرامي ، فاطمه الهياري، مجاب فراز، درچین محمد، منیعی محمد، بیگدلی شاملو مرضیه بیگم

 
 خواب در تشخيص  و پيشگيري بيماريها

 دروشنک مکبری نژا، الهام پارسا
 
 

The effects of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa on acid and mucus secretion of gastric in 

cyclooxygenase inhibit conditions in rat 

 تانلوخمدسومح، شفیعی صرامحمدن، سعیدنیازمند، مریم پاسبان
 

 دانه بر ترشح اسيد و موكوس معدي در شرايط مهار سيکلواكسيژناز در موش صحرايي cdاثر عصاره آبي الکلي 
 تانلوخحمدسوم، شفیعی صرامحمدن، سعیدنیازمند، مریم پاسبان

 
 

 (ع)اصول تغذيه در فصول مختلف سال از ديدگاه امام رضا
 يزهرا پرویز، و1دکتر نسرین دخت زمانی، و1دکتر فاطمه امینی، و1دکتر مهدیه حاجی منفرد نژاد، دکتر محمد مهدی پرویزی

 
 كارآيي طب مکمل و مراقبت هاي مدرن پرستاري

 سعید پهلوان زاده
 

 در پارامترهاي ضربان قلب و حركات جنين BL67ض تحريک نقطه بررسي عوار
 محبوبه والیانی، معصومه پیرهادی

 

Management of Nausea and Vomiting in Pregnant Women with Ginger and Metoclopramide 

Reza piri, hiMaiiaA iaeMaao-doMgaA ،donag iitoo-iaeMaM ،dAogii hioono.naion iaaoio  

 
 091رسي تاثير ماه مبارک رمضان بر سالمت رواني و اجتماعي كاركنان دانشگاه علوم پزشکي كرمان درسال بر

 سیده لیال دهقانی، شکوهی مصطفی، رآبد اسماعیلی محمد، زهرا اسمعیلی آبدر، هاله تاج الدینی
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Perception of Alzheimer Disease in Traditional medicine 

 ، رسول چوپانی، تم سیف الدینرس، یتاج الدین هاله
 
 

Non pharmacological Recommendations for Alzheimer Disease in  Iranian Traditional 

Medicine 

 رستم سیف الدین، رسول چوپانی، یتاج الدین هاله
 

 

 پوپتوزيسو اثر آن روي رسپتورهاي پروستاگالنديني و آ( siniciR nmoicioR)ريسينوليک اسيد موجود در كرچک
 رزآبادیم واحدی نیره، اکبرزاده تهمینه، جعفریان علی اکبر، توشیح محمد

 
 جني حركات و قلب ضربان پارامترهاي در BL67 نقطه تحريک عوارض بررسي

 یپیرهاد عصومهم
 

 روش هاي حفظ سالمتي معده از ديدگاه طب سنتي ايران
 فاطمه علی اصل ممقانی ،سودابه بیوس، ژاله علی اصل ممقانی، عفت جعفری دهکردی

   
Effects of ANNAS solution on the incisional wound healing in rats 

 Khojaste joharchi, SeyyedMehdi Anaraki Firouz, Hasanali Shafiee, Fatemeh Mashhadiabbas 

JamilehBeigom Taheri, Ardalan Mansouri, Khojasteh Joharchi  
 
 

 بيماري آسم در آيورودا و طب سنتي ايران اي بررسي مقايسه
  نرگس کاوه، رویا ارباب تفتی، سعید صدر، شهپر کاوه، رسول چوپانی

 
 اثر رايحه درماني  بر سيستم ايمني

 فاطمه حاجی قاسمی 
 

 يک كارآزمايي باليني:  UCINتاثير قرآن بر درصد اشباع اكسيژن خون نوزادان بستري در
 بادیه زهره، حجت محسن

 
 سالمندان بركيفيت زندگي سالمندان ساكن در مركز  نگهداري( SMs)ررسي تاثير تکنيک آرامسازي پيشرونده عضالني ب

 علی زارعی ، محمد هاشم عبدی، فریدون جهانگیر، سعید حمیدی زاده
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 درمان خشکي دهان در سالمندان بر اساس طب سنتي ايران
 مهدی فالح  ، رسول چوپانی، غزاله حیدری راد

 
 قرار در بيماران تحت درمان با همودياليز  بررسي تأثير روش بازتاب درماني بر شدت سندرم پاهاي بي

 محبوبه والیانی ، جهانگیر کریمیان، ناهید شاهقلیان، شهرزاد خجندی جزی
 

 باورها و عملکردهاي سنتي مادران در دوران پس از زايمان
  آمنه منصوری، مهین کمالی فرد، سکینه محمد علیزاده چرندابی دکتر، دکتر مژگان میرغفوروند، فرزانه خدابنده

 
 جايگاه كبر در ديدگاه طب مکمل

  سهراب دهقان، سعید سرداری، رسول چوپانی، آزیتا حکمت دوست، نرجس خواصی
 

 كاربرد صبر زرد در درمان بيماري سالک
 فریبا خوش زبان 

 
 در علم روانشناسي معاصر MacneM EomnimceM PneniRمقايسه اعراض نفساني در طب سنتي با 

 مجید آویژگان ، نجمه سالک، شهال عشوری، عادله دادخواه
 

 اصفهان 99-90سال تاثير ماساژ رايحه درماني با روغن معطر بر كيفيت خواب سالمندان
 محبوبه میرحسینی  ، نسرین فانیان، الهام داستانپور

 
به  ناشي از راديو تراپي با الکترون پس از ماستکتومي در بيماران مبتالبررسي تاثير ژل آلوورا بر شدت عارضه پوستي 

 0390سرطان سينه مراجعه كننده به بيمارستان سيد الشهدا اصفهان 
  سیمین همتی، محمدرضا معمارزاد، رضا بخردی، سیدعلی ناجی،، الهام داستانپور

 
 09تيدر بيماران سيروتيک  در شيراز در سالبررسي فرضيه امکان بهبودي بيماري از طريق ارتباط ذهن با هس

  تودجی دکتر محمد امین، اصلحسینی  دکتر سید محمد کاظم، دانشفرد بابک دکتر
 

The Effect of a Bioenergetic Intervention on Mood and Anxiety in Patients With Migraine in 

The City of Isfahan. 

Afsoon Derakhshan 

 

The comparison of Echinophora-Platyloba and fennel on primary of dysmenorrhea 

Masoumeh Delaram, Sahand Shams 
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Sekanjebins in Iranian traditional medicine 

Sohrab Dehghan, rasool choopani, zahra gorji, narjes khavasi 
 

 باردار گروه پرخطر زنان بررسي تاثير آموزش تمرينات تن آرامي برميزان اضطراب

 محبوبه والیانی، دکتر حمیدعلوی مجد، فیروزه روستا، محبوبه احمدی، فرزانه رحیمی
 

 درماني زنبور و اس.ام بيماري

 منصوره احمدی فراز ، داود رحیمی
 

 نقش سالمت معنوي و حمايت اجتماعي در پيش بيني كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان

 عباس ابولقاسمی ، ناصر صبحی قراملکی، نریمانیمحمد ، محمدجواد رنجبر
 

 كرونر عروق پس باي جراحي عمل تحت بيماران براضطراب پا بازتابي ماساژ تأثير بررسي

 زینب امیریان ، محسن ناصری، آرام فیضی، فاطمه ریگی
 
 «ن شاغل دراستان يزدنمونه موردي بانوا»ررسي رابطه ورزش يوگا و مديتيشن باسالمتي روح و جسم در بانوان شاغلب

 مریم زارع بیدکی 
 

 به عنوان يک نشانه باليني از ديدگاه حکماي طب سنتي ايران"چربي مو و پوست سر"بررسي علت
 سمیه فتعلی، حسن یاوری ،مینا محبی، مریم رنجبر، لیال شیر بیگی، الهام زارعی

 
 اي ماده هيپركلسترولميکتاثير عصاره هيدرو الکلي گياه سنبل الطيب بر وزن تخمدان خرگوش ه

 حبیب اهلل جوهری  ، مهسا کمالی، زینب زنگویی
 

 تاثير عصاره هيدرو الکلي گياه سنبل الطيب بر وزن بيضه خرگوش هاي نر هيپركلسترولميک
 حبیب اهلل جوهری  ، مهسا کمالی، زینب زنگوییشریف 

 
 (PMS)قاعدگي از پيش سندرم و سنتي طب

 سعیده پور عابدین ، صدیقه افشاری، ضا علیمحمد باقر ر، فاطمه سخنوری
 

 ايران سنتي طب در درماني شن
 نرجس خواصی  ، رسول چوپانی، سعید سرداری
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 اصول طب اسالمي با بهره گيري از آيات و روايات
 مسعود فردوسی ، فاطمه سلطانی

 
 0399سال در ادتاثيرحضوردر مراسم اعتکاف بر ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گناب

 ........نجمه سادات حاجی وثوق ، مهدی بصیری مقدم، ابوالفضل قدیمی فر، رسول سلیمانی مقدم
 

آرام سازي عضالني بر ميزان اضطراب و شدت درد زنان مبتال به سردرد تنشي مراجعه كننده به مراكز آموزشي تاثير 
 درماني دانشگاه علوم پزشکي گلستان 

 ربابه سیاه باالیی
 

 تب مديترانه اي فاميلي از ديدگاه طب سنتي ايران و مطابقت آن با تب هاي يوميه
  مجید آویژگان، نجمه سالک، مهتاب آویژگان، آتوسا حکمی فرد، شیوا شبانی

 
 BALB/cموشهاي حيواني مدل در سوزني طب با ليشمانيوزجلدي درمان بررسي

   حجازی سیدحسین، رستمیفاطمه ، شروین غفاری، محسن محمودی، مهشید شکیباپور
 

 بهبود كيفيت خواب با آروماتراپي
  مطوری پگاه، وروانی پوران، سیمین شمسی خانی، فاطمه بهزادی، سمیه خراسانی، دکتر داوود حکمت پو، سهیال شمسی خانی

 
 درمان با داروي معدني موميائي خوراكي در طب سنتي ايران

 یتا قورچیان  آناه، محمود خدادوست، سید محمد حسن صادقی
 

 بيماران از معنوي مراقبت و معنوي سالمت از پرستاري ديدگاه
 سهیال بختیاری ، فخری صبوحی

 
 

 هاي ريه كاربرد بيني الکترونيکي در تشخيص بيماري
 مهشید چایچی ،نرگس کاوه، شهپر کاوه، رسول چوپانی، سعید صدر

 
Survey on the effect of integrative Medicine approach on chronic disease patients' wellbeing 

and satisfaction in Shahid Beheshti University of Medical Sciences: A one year follow up 

  یجبار ضارمحمد، فتحعلی حاج عباس، محمد نوری، آرزو مهدوی نژاد، خدیجه رحمانی، هاله طاالیی
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Improvement of WOMAC functions in knee osteoarthritis patients following alternative 

medicine intervention, yoga 

  لیلی خردمند، سمانه رحیمی کیا، آرزو مهدوی نژاد، آرمان احمدزاده، هاله طاالیی

 

 رات در مغزي سکمي براي( Echium amoenum)گاوزبان   گل هاي آنتوسيانين حاوي عصاره حفاظتي اثر بررسي
  لیلی صفاییان، بدعلیرضا عا

 
 جسمي سندرم پيش از قاعدگي، ارزيابي تاثير پرفوران بر شدت عالئم خلقي

  معصومه خیرخواه ، زهرا رجایی، رویا غالمی، زینب علیزاده، پگاه مطوری پور، هانیه عباسی نیا
 

بهداشتي درماني شهرستان گنبد  زنان مراجعه كننده به مراكز ن درآرفتارهاي سنتي بعد از زايمان و برخي عوامل مرتبط با 
 0393سال ، كاووس

 جمشید یزدانی چراتی ، فاطمه عبدالهی
 

مراكز بهداشتي درماني شهرستان گنبد  ن درزنان مراجعه كننده بهآرفتارهاي سنتي دوره نفاس و برخي عوامل مرتبط با 
 0393سال ، كاووس

 جمشید یزدانی چراتی ، فاطمه عبدالهی
 

 ناشي از واكسيناسيون در شيرخواران دانه درماني و درد
 ساناز شیخی  ، میترا صوابی، زهرا عبدیزدان

 
 مقايسه تاثير روش دانه درماني طب سوجوک و شير دهي از پستان بر درد ناشي از واكسيناسيون در شيرخواران

 ساناز شیخی  ، میترا صوابی، زهرا عبدیزدان
 

 بر بهبود شقاق پستان در زنان شيرده مادر مقايسه تاثير اسانس نعناع فلفلي و شير
 صدیقه امیر علی اکبری ، سیده هانیه علم الهدی

 
 جايگاه سحرخيزي در سالمت انسان از ديدگاه قرآن و روايات

 مهشید چایچی  ، روشنک مکبری نژاد، سید محمود فتاحی معصوم
 

     
 گوسفند در هماتولوژيکي و ايمونولوژيکي رهايپارامت بر تاثيرآن بررسي و( wet cupping)حجامت حيواني مدل طراحي

 نرضوا حسین، ورییا مرتضی، آئینی ازهر، افصحی امین
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 (balb/c)سوري موش در هماتولوزي پارامترهاي بر( wet cupping)مت احج تاثير بررسي
 نرضوا حسین، آئینی ازهر، افصحی امین

 
 چيني طب در عنصر پنج وتئوري سنتي طب در اركان ي مقايسه

 سجاد رستمی  ، زهرا قربانی، هدی فیروزیم
 

 گياهان دارويي خواب آور از ديدگاه طب سنتي ايران
 فاطمه علی اصل، ژاله علی اصل، هره فیض ابادیز
 

 0390بررسي تأثير روش آرام سازي عضالني بنسون بر كيفيت زندگي بيماران همودياليزي شهر كرمانشاه در سال 
  احمدی مجتبی، |منصور رضایی، فاطمه حدادیان، بهنام خالدی پاوه، حسین فیضی

 
 0390بررسي تأثير روش آرام سازي عضالني بنسون بر خودكارآمدي بيماران همودياليزي شهر كرمانشاه در سال 

 حسین فیضی 
 

The effects of tactile massage on blood pressure in women with diabetes type 

 تفیضی آوا، نیوالیا محبوبه، عبدلی سامره
 

   تاثير ماساژ بر فشار خون زنان ديابتي تيپ
 آوات فیضی ، محبوبه والیانی، سامره عبدلی، محبوبه قاسمیپور

 
 بررسي رضايت از كاربرد درمان هاي طب سنتي ايران در مراجعين مركز طب بوعلي قم

 سمانه نصیری ، زهرا نوروزی، فاطمه قائدی حیدری
 

 سوختگيتاثير عسل بر زخم هاي 
 محسن فرح آبادی  ، عبداله چاوشی زاده، فاطمه قائدی حیدری

 
 قم بوعلي مركزطب مراجعين در ايران سنتي طب هاي كاربرددرمان از رضايت بررسي

 هادی نصرالّهی ، مهرنوش قائم مقامی
 

ساس پرسشنامه كوتاه برا بر شدت درد پرينه پس از زايمان  BLتاثير بادكش درماني خشک و طب فشاري در نقطه مقايسه 
 0390شده درد مک گيل در زنان نخست زا 

 هادی نصرالّهی ، مهرنوش قائم مقامی
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 طب نوينشواهد بررسي فيزيوپاتولوژي و درمان ايلئوس پس از جراحي از ديدگاه طب سنتي ايران و مقايسه با 
 ابراهیم خادم ، فرشته قراط

 
 افسردهتاثير مخلوط زعفران و عسل بر عالئم بيماران 

 زهرا معینی ، زهرا قضاوی
 

 سبک زندگي سالم در بيماران مبتال به صرع از ديدگاه طب سنتي ايران
  رسول چوپانی، مینا موحد، آناهیتا قورچیان

 
 بررسي اثر عصاره هيدروالکلي برگ گياه گزنه و داروي ژلوفن بر وزن تخمدان موش صحرايي ماده بالغ

 نوروزی   صفورا، مهسا کمالی، مریم قیصری
 

 اسکلتي از ديدگاه طب سنتي ايران با ارائه سبک زندگي سالم مؤثر در درمان سوء هضم -كاهش درد هاي عضالني
  هما حاجی مهدی پور، محمد کمالی نژاد، روشنک مکبری نژاد، رسول چوپانی، آناهیتا قورچیان

 
 riRneVنر بالغ نژاد  senهاي  نقش عصاره كومبوچا بر وزن بدن و چربي انباشته شده احشايي در موش

 کاظم پریور  ، پریچهر یغمایی، لیال کارخانه
 

 تاثرات عجيب در رنگ درماني اسالمي و مديريت كردن آن بر كيفيت زندگي
 مائده امیری ،کیوان کاوه

 
يي باليني تصادفي تأثير بازتاب درماني بر تعداد تنفس و فشار خون بيماران مبتال به بيماري انسدادي مزمن ريوي؛ كارآزما

 كنترل شده
 آلهه سیدرسولی  ، خدیجه نصیری، حسین کالنتری

 
 بررسي تاثير آش ها و شورباها درپيشگيري از بيماري ها از منظر طب سنتي ايران

  جهانبخش ش، واحدی مزدآبادی ن، ریحانه صبوریان، مهناز خانوی، تهمینه اکبرزاده، الهه کریم پور رزکناری
 

 كبد در درمان بيماري كبد چرب از ديدگاه طب سنتي ايران جايگاه مقويات
 نرجس خواصی ، سهراب دهقان، رسول چوپانی، زهرا گرجی

 
 09بررسي تاثيردمنوش  رزماري بر فرسودگي شغلي كاركنان صنايع شيميايي ايران شهراصفهان در سال 

  بهزاد ذوالفقاری، طیبه مهرابی، گرجی سمیه
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 مراكز بهداشتي درماني كرمان نس گل محمدي بر كيفيت خواب زنان يائسه مراجعه كننده بهبررسي تاثير استنشاق اسا
 محجوبه رمضان زاده ، معصومه گودرزی

 
 

Effect of cinnamon (cinnamomum zeylanicum) on perineal pain and healing of episiotomy: A 

randomized placebo-controlled trial 
 فاطمه عفتی داریانی ، مژگان میرغفوروند، نه محمد علیزاده چرندابیسکی، اعظم محمدی

   

 
Acupuncture and Weight Control 

 سمیه زارعی  ، فاطمه عفتی داریانی، اعظم محمدی
 

 بهداشت روان ارتباط توكل برخدا و
 حسین مردان پرور  ، فاطمه محمودی محمودی، زینب محمودی

 

 يماران مزمننقش نماز ودعا در توانبخشي ب
 حسین مردان پرور  ، فاطمه محمودی، زینب محمودی

 
بررسي تاثير برنامه مراقبتي بر اساس الگوي سازگاري روي بر فعاليتهاي روزانه زندگي بيماران مبتال به مولتيپل 

 (كارآزمايي باليني)اسکلروزيس مراجعه كننده به سازمان بهزيستي استان كهگلويه و بويراحمد
 زینب محمودی ، فاطمه محمودی، آسیه مبارکی دیل، پرور حسین مردان

 
 بررسي ميزان گرايش به درمان  از طريق طب مکمل در عصر جديد

 نژاد   جهانبخش وحدت، مصطفی عصاررودی، حسین مردان پرور
 

relation between spiritual health & coping style in patients undergoing hemodialysis treatment 

 لیال مردانیان 

 

 (ياميل زني gVmbicp)ماهه كانديد جراحي  0كودک  گزارش درمان غير جراحي انسداد مجراي اشکي در
 با رويکرد مزاج شناسي 

 زهرا نیک طبع ، نعمت اله مسعودی
 

در سال بررسي تاثير برنامه لمس درماني بر تهوع حاد بيماران تحت شيمي درماني مبتال به سرطان پستان در اصفهان 
0390-99  

  ونکی زهره، مهرزاد ولی اله، زهرا زارع، هانیه عباسی نیا، مجتبی دهقان، پگاه مطوری
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 بررسي تاثير آرام سازي پيشرونده عضالني بر تنش شغلي پرستاران در بخش هاي ويژه

  وروانی پوران، سهیال شمسی خانی، ایمانه باقری، فاطمه قایدی، پگاه مطوری
 

 يجاد كننده استرس شغلي در پرستارانبررسي عوامل ا
  قائدی فاطمه، باقری ایمانه، زینب علیزاده، سهیال شمسی خانی، پوران وروانی، پگاه مطوری

 
 طب گياهي؛ مؤثر بر درمان و پيشگيري از پر فشاري خون

 فاطمه قناعتیان ، سارا مقدم
 

 غذاهاي گرم برمبناي عقايد مردم
  درویشی  لیال، رضا غیاثوند، زهرا مقصودی

 
The effect of cinnamon, cardamom, saffron and ginger consumption on lipid profiles and body 

composition in Iranian patients with type  diabetes 

 لیال درویشی  ، رضا غیاثوند، زهرا مقصودی

 
The Effect of flixweed consumption on lipid profile and oxidative stress on patients with type  

diabetes mellitus 
 لیال درویشی  ، رضا غیاثوند، زهرا مقصودی

 

Effect of various kinds of beverages on oxidative stress, F isoprostane, serum lipid and blood 

glucose of elite taekwondo players 

 درویشی   لیال، رضا غیاثوند، زهرا مقصودی

 
 

 ستون فقرات درمان طبيعي با توجه به نظام حکمت، غذادرماني
 حفیظ اله ممبینی 

 
 از ديدگاه طب سنتي ايراني، بررسي واولويت بندي مفردات معطر مؤثر در رفع غم واندوه

 فاطمه عمادی ، مجید اصغری، فائزه رمزی، مونا منصوری
 

 سه باليني كارآزمايي يک: پا عضالت گرفتگي به مبتال باردار نانز در خواب كيفيت بر Dويتامين -تاًثير كلسيم
 شده سوكوركنترل

  فرزانه خدابنده، مسلم نجفی، سکینه محمد علیزاده چرندابی، مژگان میرغفوروند، آمنه منصوری
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 بررسي تاثير مصرف سياهدانه و عسل بر اسهال ناشي از پرتودرماني لگن
 علیرضا قنادی ، مهناز رعایایی، د ربانی خوراسگانیمحم، هاجرالسادات منصوری تهرانی

 
 تدابير درماني چاقي از ديدگاه طب سنتي ايران

  شهناز بهادری، نسرین بعیری، میبدی راضیه نبی، رسول چوپانی، جمیله مهدوی جعفری
 

 تاثير روزه داري بر سالمت و بيماري ها
 علیرضا میرزایی خواه ، محمد میرزایی خواه

 
 ا بر راهبردهاي مقابله با استرس پرستاران بخش مراقبت ويژهتأثير يوگ

 سعید پهلوان زاده  ، فاطمه آزادی، طیبه مهرابی
 

 SOPتحليل استنادي و ترسيم نقشه تاريخ نگاشتي توليدات علمي حوزه طب سنتي در نمايه استنادي علوم آي اس آي 
 ی  ابوذر رمضان، محمد اسماعیل پور بندبنی، شایان نادری شاد

 
 استفاده از نبض در تشخيص بيماري ها در طب سنتي چين

 مجید آویژگان ، آتوسا حکمی فرد، نجمه سالک، هانیفمحمد حسین نصراص
 

 تدابير غذايي در درمان سيالن رحم از ديدگاه طب سنتي
 مژگان تن ساز  ، راضیه نبی میبدی، سیده آتیه نعیمی

 
 نهپو و شنبليه گياه و اكسيدانيد آنتي خواص

  نسیمی دوست رامین، آرزو معینی، آیناز لطفی نقش، رضا پیری، محمد نقوی بهزاد
 

 به منظور كاهش ميزان پروتئين تاودر سرطان سينه متاستاتيک  (Cannabis Sativa) استفاده از عصاره ي گياه شاهدانه
 نسیم دانا ، شقایق حق جوی جوانمرد، محمد حسن تاج الدین، گلناز واثقی

 
The effect of relaxation techniques to ease the stress in infertile women 
Mahboubeh Valiani, Sara Abediyan, Saeid Pahlavanzadeh 

 

 

 كاربرد درمان با پرانا در مراقبت هاي پرستاري از درد بيماران
 پگاه مطوری پور  ، سهیال شمسی خانی، پوران وروانی فراهانی
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 زايمان طب در درماني گرما
 ریجانه ایوان بقاء ، سوسن هوشمندی

 
 و مقاومت به انسولين زنان مبتال به ديابت نوع IsSتاثير مصرف مکمل رزوين بر سطح سرمي 

 احمد محمودیان ، انسیه یزدخواستی
  

 بررسي تاثير ماساژدرماني بر فشار خون
 الهام داوری دولت ابادی ، سمیرا یوسف نوروزی

 


