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  4201-4241، (4) 3. ژنتیک در هزاره سوم. فروپاشنده دوران كودكي با اختالل
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 11-93، (1) 17. دانشگاه علوم پزشکی اراک
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 (فهرست در حال تکمیل)شناسی  و دكترای زبان

 

مقطع  عنوان دستیار/دانشجو

 تحصیلي

سال 

 تحصیلي

استاد 

 راهنما

استاد 

 مشاور

 دانشگاه

سمیه حاجی محمد 

 جوادی

میزان آگاهی بررسی 

دندانپزشکان عمومی 

شاغل در محدوده تهران 

بزرگ از هالیتوزیس در 

 4535سال 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

كامیار علوی؛  زیبا ملکی 4536

 كاوه علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی وضعیت روانی  پگاه احمدی

بیماران با شکایت 

 هالیتوزیس

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

حمیدرضا  زیبا ملکی 4536

پوراعتماد؛ 

 كاوه علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی



السادات  مریم

 قدس حسینی

بررسی همبستگی 

شاخصهای سفالومتریک 

طرفی با شاخصهای 

انتروپومتریک در افراد 

 4536-35ایرانی سال 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

مسعود  4536

 سیفی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

هید ش

 بهشتی

بررسی ماركرهای  نرجس آبروتن

Vimentin  وAlpha-

Smooth Muscle 

Actin  به روش

ایمونوهیستوشیمی در 

آدنوئید سیستیک 

 كارسینومای غدد بزاقی

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

سودابه  4536

 سرگلزایی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

ل بررسی وضعیت پریودنتا علیرضا برزگر

بیماران دارای ترمیمهای 

 IIآمالگامی كالس 

كننده به بخش  مراجعه

تشخیص دانشکده 

دندانپزشکی شهید بهشتی 

 4535در سال 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

داوود  4536

 صفوی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی وضعیت پریودنتال  علی آقایی

بیماران دارای پروتز ثابت 

ننده به بخش ك مراجعه

تشخیص دانشکده 

دندانپزشکی شهید بهشتی 

-35در نیمسال دوم 

4536 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

داوود  4536

 صفوی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی



بررسی و مقایسه اثر  بهاره عشقی

خمیردندانهای ایرانی نسیم 

و پونه با یک خمیردندان 

استاندارد خارجی بر كنترل 

 ژویت ژن

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

علیرضا  رسول مفید 4536

كاوه فتحیه؛ 

 علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی رابطه بیماری  سروناز صدیق

پالن دهانی  دیابت و لیکن

پالن  در مبتالیان به لیکن

كننده به بیمارستان  مراجعه

 پوست رازی

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

احمد  4535

 قامیم قائم

زیبا ملکی؛ 

 كاوه علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی آگاهی  پور لیال صنعتی

دندانپزشکان عمومی شهر 

تهران در مورد بیماری 

-31در سال  Bهپاتیت 

4535 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

زیبا ملکی؛  4535

كامیار 

 علوی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

رسی میزان آگاهی و بر سحر طالبی

نگرش دندانپزشکان 

عمومی شاغل در مطبهای 

شهر تهران نسبت به 

در  HIV/AIDSعفونت 

 4535سال 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

كامیار علوی؛  زیبا ملکی 4535

 كاوه علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

مقایسه آثار سیتوتوكسیک  لیال میرمصداق

in vitro  دو نوع سیلر

و  2sealایه رزینی با پ

AH26  در ابتدای اختالط

ساعت پس از مخلوط  1و 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

علی  4535

 كنگرلو

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی



شدن بر روی فیبروبالست 

L929 

بررسی تغییرات عرض  بهرنگ محمدزاده

قوس فکی متعاقب درمان 

ارتودنسی و مقایسه آن در 

و  Extractionموارد 

Nonextraction 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

محمد  4535

 فراهانی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی و مقایسه اثر  مهدی ضمیری

خمیردندانهای ایرانی نسیم 

باكتریال با یک  و پونه آنتی

خمیردندان استاندارد 

 Complete)خارجی 

Crest ) بر كنترل پالک 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

علیرضا  رسول مفید 4535

كاوه فتحیه؛ 

 علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی ارتباط بیماری  زاده مهدی ولی

 CADپریودنتال و 

(coronary artery 

disease) 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

عباداهلل  4535

 قدسی

محمدباقر 

موزه؛ علیرضا 

علیزاده 

كاوه قویدل؛ 

 لويع

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی اقالم دارویی  مریم امجدیان

تجویزشده توسط 

دندانپزشکان در نسخ 

سازمان بیمه تأمین 

 36-35اجتماعی سال 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

مسعود  4535

 ورشوساز

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی اثر فاز اول درمان  علی مؤمن

ماهه دوم  ودنتال در سهپری

بارداری بر روی وزن نوزاد 

دكترای 

تخصصی 

 پرویدنتیکس

محمدباقر  4535

 موزه

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 



 بهشتی هنگام تولد و زمان زایمان

بررسی ارتباط شدت ضعف  پوراندخت داودی

ایمنی سلولی بر اساس 

و  CD4شمار سلولهای 

ضایعات دهانی در افراد 

HIV+ 

دكترای 

تخصصی 

های  بیماری

دهان و 

 تشخیص

احمد  زیبا ملکی 4535

مقامی؛  قائم

محبوبه 

عبدالباقی؛  حاج

 كاوه علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

فاطمه سعیدی 

 گلوجه

بررسی میزان آگاهی 

دندانپزشکان عمومی شهر 

تهران در مورد بیماری 

 4531سل در سال 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

بیگم  جمیله 4531

طاهری؛ 

 زیبا ملکی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی نگرش دانشجویان  میترا نجفی

دندانپزشکی سال آخر 

های علوم پزشکی  دانشگاه

شهر تهران نسبت به آینده 

-31شغلی خود در سال 

4535 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

مریم  4531

بهاروند؛ 

حمیدرضا 

 پوراعتماد

دانشکده  ه علويكاو

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی نگرش دانشجویان  تهمینه رستگاری

های  دندانپزشکی دانشگاه

تهران نسبت به زبان و 

ادبیات فارسی و عملکرد 

های بیگانه  آنها درباره واژه

رشته دندانپزشکی در سال 

4531 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

صدیقه  4531

 بختیاری

 دانشکده كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی نگرش اساتید و  لیال محتشمی

دانشجویان دانشکده 

دندانپزشکی شهید بهشتی 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

مرجان  زیبا ملکی 4531

گودرزی؛ 

 كاوه علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 



نسبت به كاربرد كامپیوتر 

و اینترنت در آموزش 

-33دندانپزشکی در سال 

4531 

 یبهشت

تغییرات بافت نرم و سخت  شیوا ایزدی

 rapidصورت به دنبال 

maxillary 

expansion  و

همبستگی این تغییرات با 

 یکدیگر

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

محمد  4531

 فراهانی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

اكلوژن  بررسی رابطه مال شیما نقوی

CL III  دارای تمایل رشد

پایین با  عمودی فک

 افزایش حجم آدنوئید

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

مرتضی  4531

 اردوبازاری

دانشکده  كاوه علوی

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی همبستگی میزان  یاشار محمدزاده

با  P27بروز ماركر 

بندی  بندی و مرحله درجه

بیماران مبتال به كارسینوم 

 سلول سنگفرشی دهان

دكترای 

عمومی 

 شکیدندانپز

سودابه  4531

 سرگلزایی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بر  EMLAبررسی اثر ژل  افروغ عطایی

میزان درد حین پروبینگ و 

 تغییرات عمق پروبینگ

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

علیرضا  4531

 فتحیه

محمدرضا 

كاوه عوادی؛ 

 علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

سهراب طور 

 وهیسوادك

تعیین میزان 

استئواینتگریشن و بررسی 

اپیتلیوم در سطح ایمپلنت 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

یگانه  4531

 معماری

مهیار 

احمدی؛  جان

؛ كاوه علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 



به روش بدون فلپ در پنج 

گروه رت با استخوان 

نرمال، استئوپوروتیک، 

شده  استئوپوروتیک درمان

و  Dبا استروژن، ویتامین 

 آلندرونات

مه فاط

مشهدی 

 عباس

 بهشتی

بررسی میزان آگاهی و  واحد پرژام

نگرش دندانپزشکان شاغل 

در مطبهای شهر بابل 

نسبت به عفونت 

HIV/AIDS  در سال

31-4535 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

سورینا  4533

 صهبا

زیبا ملکی؛ 

 كاوه علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی ارتباط بین عفونت  ریلیال سیا

هلیکوباكتر پیلوری با بروز 

 زخمهای عودكننده آفتی

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

زیبا ملکی؛  4533

اكبر  علی

 سیاری

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی میزان آگاهی  یسرا صفیعی

دانشجویان سال آخر 

پزشکی شهر تهران در 

مورد بیماریهای شایع 

 هاند

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

صدیقه  4533

 عظیمی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی رابطه اضطراب  الدن طاهری

عمومی با ترس از 

دندانپزشکی با استفاده از 

 پرسشنامه اضطراب كتل

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

دانشکده  كاوه علوي زیبا ملکی 4533

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی



های  مقایسه یافته فرد ترانه ابراهیمی

های  سیتولوژیک در نمونه

آمده توسط  دست به

بیوپسی برسی از مخاط 

باكال ظاهراً سالم افراد 

 سیگاری و غیرسیگاری

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

صدیقه  4533

عظیمی؛ 

فاطمه 

مشهدی 

 عباس

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

رسی روشهای پیشگیری بر عامری حوا عرب

از انتقال عفونت در 

كلینیک بین دانشجویان 

دانشکده  46و  3ترم 

دندانپزشکی شهید بهشتی 

 4533در سال 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

زهره  4533

 قلمکارپور

؛ كاوه علوي

 كامیار علوی

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

های  بررسی اثر روش آذین رشیدی

ن بر مختلف پلیمریزاسیو

میزان 

microhardedness 
 كامپوزیت

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

دانشکده  كاوه علوي امیر قاسمی 4533

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

ارزیابی میزان انتظارات از  زاده ساناز مهدی

قبل از )درمان ارتودنسی 

و عوامل مرتبط با ( درمان

آن در مراجعین به بخش 

ارتودنسی دانشکده 

هید بهشتی دندانپزشکی ش

و یک مطب خصوصی در 

 4533سال 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

الدن  4533

 اسالمیان

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

مقایسه اثر عصاره پیاز و  آزاده امینی

mederma  بر

دكترای 

عمومی 

نشکده دا كاوه علويمحمد  4533

دندانپزشکی 



  خصوصیات اسکار تازه

 شده در موش تشکیل

شهید  مشرف دندانپزشکی

 بهشتی

لویی  احسان حمزه

 مقدم

مقایسه اثر عصاره پیاز و 

mederma  بر

 50خصوصیات اسکار 

 روزه در موش

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

محمد  4533

 مشرف

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

آرشینه سلیمانی 

 كامران

مقایسه وضعیت 

پریودنشیوم در 

سیگار با كنندگان  مصرف

كنندگان توأم  مصرف

سیگار و تریاک در 

مراجعین به درمانگاههای 

دندانپزشکی شهر 

 الهیجان

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

داوود  4533

 صفوی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

مریم طالعی 

 خطیبی

مقایسه وضعیت 

پریودنشیوم در 

كنندگان سیگار با  مصرف

كنندگان توأم  مصرف

ریاک و سیگار در ت

مراجعین به درمانگاههای 

 دندانپزشکی شهر تهران

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

داوود  4533

 صفوی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی میزان آگاهی  داود جمشیدی

دندانپزشکان عمومی شهر 

تهران در مورد اصول 

حفاظت از اشعه در سال 

32-4533 

دكترای 

عمومی 

 دانپزشکیدن

مهکامه  4533

 مشفقی

محمدامین 

كاوه توكلی؛ 

 علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی



ای دو  بررسی مقایسه الناز خشند

 Bassروش مسواک زدن 

 Modifiedو 

Stillman  در برداشت

 پالک میکروبی

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

حمید  4533

 مقدس

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

ای دو  بررسی مقایسه بهاره سپهریان

روش مسواک زدن 

Scrub  وBass  در

 برداشت پالک میکروبی

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

حمید  4533

 مقدس

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

توئین بر  بررسی تأثیر فنی مریم صرافی

موكوزیت ناشی از 

 درمانی شیمی

دكترای 

تخصصی 

های  بیماری

و دهان 

 تشخیص

مریم  4533

 بهاروند

غالمرضا 

توگه؛ حمید 

رضوانی؛ 

محمد 

اسماعیل 

ذوالفقاری؛ 

 كاوه علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی برخی از  سارا كركودی

خصوصیات شخصیتی 

دانشجویان دندانپزشکی در 

مقایسه با دانشجویان سایر 

 ها رشته

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

صدیقه  4532

 ریبختیا

مریم 

پاكروان؛ 

 كاوه علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

بررسی شدت اضطراب  گالره مجیدی

دانشجویان دندانپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی در بخشهای 

مختلف دانشکده در 

دكترای 

عمومی 

 دندانپزشکی

مریم عبده  4532

تبریزی؛ 

رضا خانی 

 جزفی

دانشکده  لويكاوه ع

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی



نیمسال دوم تحصیلی 

32-33 

مقایسه میزان فعالیت  بخش مهرداد تقی

آنزیم سوپراكسید 

بزاق در ( SOD)دیسموتاز 

افراد سیگاری و 

 غیرسیگاری

دكترای 

تخصصی 

های  بیماری

دهان و 

 تشخیص

احمد  4532

مقامی؛  قائم

عبدالحسین 

 باستانی

مریم بهاروند؛ 

 كاوه علوي

دانشکده 

دندانپزشکی 

ید شه

 بهشتی

مقایسه اثر كلینیکی  نسرین رفیعیان

بکلومتازون با 

Adcortyle  در درمان

 پالن دهانی لیکن

دكترای 

تخصصی 

های  بیماری

دهان و 

 تشخیص

صدیقه  4533

 عظیمی

دانشکده  كاوه علوي

دندانپزشکی 

شهید 

 بهشتی

به عنوان  Celecoxib محمدرضا شالبافان

درمان كمکی در اختالل 

یک )جبری -وسواسی

خبر  مطالعه دو سو بی

 (شده تصادفی

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

سید وحید  4511

شریعت؛ 

شاهین 

 آخوندزاده

 ؛كاوه علوي

منصور 

 صالحی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 ایران

ارزیابی سالمت روان در  الهام روحی

شده با  بیماران بستری

تشخیص سایکوز ناشی از 

متامفتامین در بیمارستان 

 6ران پس از روانپزشکی ای

 سال 3تا 

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

حمیدرضا  4511

  احمدخانیها

 ؛كاوه علوي

 ؟ حبیبی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 ایران

مقایسه فاكتورهای  فاطمه هادی

مستعدكننده اسکیزوفرنیا و 

كشیده ناشی  سایکوز طول

دكترای 

تخصصی 

حمیدرضا  4511

  احمدخانیها

دانشگاه  علوي كاوه

علوم 

پزشکی 



 ایران روانپزشکی آمفتامین از مت

بررسی تأثیر مکمل كراتین  علی احسان آبائی

بر خلق و عواطف 

های  ورزشکاران باشگاه

بدنسازی در كارآزمایی 

بالینی شاهددار دوسویه 

 كور

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

منصور  4511

صالحی؛ 

مازیار 

مرادی 

 الكه

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 

پزشکی 

 ایران

ارتباط عالئم اختالل  علیزادهفاطمه 

جبری در -وسواسی

ساله با  1-44كودكان 

-وجود شخصیت وسواسی

 جبری در مادران آنها

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

میترا حکیم  4511

 شوشتری

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 

پزشکی 

 ایران

الهام گوران 

 اوریمی

مقایسه الگوی عالیم 

روانپزشکی در بیماران 

وع یک بستری دوقطبی ن

با و بدون مصرف 

 متامفتامین

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

دانشگاه  كاوه علوي امیر شعبانی 4511

علوم 

پزشکی 

 ایران

علیرضا چگینی 

 اصل

بررسی كیفیت خواب و 

ارتباط آن با سالمت 

و رضایت از عمومی 

در  پیشرفت تحصیلی

دستیاران تخصصی 

 پزشکی

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

میرفرهاد  4511

 بندی لعهق

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 

پزشکی 

 ایران

تعیین میزان استفاده از  پیام مهربانی

خدمات سالمت روان در 

كنندگان به خودكشی  اقدام

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

امیرحسین  4511

 جاللی

؛ يكاوه علو

سید كاظم 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 



به روش خودسوزی 

شده به مراكز سوانح  ارجاع

سوختگی شهید مطهری 

سال  تهران طی یک

 گذشته

 ایران ملکوتی

مقایسه عالیم مثبت و  نازنین ایازی

منفی اسکیزوفرنی با 

كشیده ناشی  سایکوز طول

 از مصرف متامفتامین 

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

حمیدرضا  4511

  احمدخانیها

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 

پزشکی 

 ایران

نسیت تبیین تجربه تغییر ج فر فرنوش صفوی

در مبتالیان به اختالل 

مطالعه )هویت جنسی 

 (كیفی

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

مهرداد  4511

افتخار؛ 

كاوه 

 علوي

امیرحسین 

 جاللی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 ایران

بررسی پایایی بازآزمایی و  زاده لیال كمال

ثبات درونی ترجمه فارسی 

پرسشنامه شخصیتی 

DSM-5 (PID-5 ) در

و  دانشجویان پزشکی

 بیماران روانپزشکی

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

سید وحید  4511

شریعت؛ 

كاوه 

 علوي

دانشگاه  

علوم 

پزشکی 

 ایران

بررسی ساختار عاملی  شیوا ثریا

اكتشافی ترجمه فارسی 

پرسشنامه شخصیتی 

DSM-5 (PID-5 ) در

بررسی دانشجویان 

پزشکی و بیماران 

 روانپزشکی سرپایی 

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

سید وحید  4511

شریعت؛ 

كاوه 

 علوي

دانشگاه  

علوم 

پزشکی 

 ایران



بررسی روایی معیار و سازه  وحیده نیری

ترجمه فارسی پرسشنامه 

 DSM-5شخصیتی 

(PID-5 ) در بررسی

دانشجویان پزشکی و 

 بیماران روانپزشکی

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

سید وحید  4511

شریعت؛ 

كاوه 

 علوي

دانشگاه  

علوم 

پزشکی 

 ایران

فاطمه 

 نسب كاشانی

های  مقایسه ویژگی

تشخیصی نسخه فارسی 

های مختلف  مقیاس

غربالگری آپنه انسدادی 

-STOP ،STOP)ب خوا

BANG  پرسشنامه و

در بیماران  (برلین

شده برای  عارجا

 سومنوگرافی شبانه پلی

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

میرفرهاد  4511

 بندی قلعه

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 

شکی پز

 ایران

بررسی اثربخشی پیگیری  بلقیس پاد

تلفنی بر دفعات و طول 

مدت بستری مجدد و 

شدت سایکوپاتولوژی 

بیماران مبتال به اختالل 

شدید روانپزشکی در 

بیمارستان روانپزشکی 

 ایران

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

احمد  4511

 حاجبی

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 

پزشکی 

 ایران

آرزو صمدی 

 سوار  بیله

بررسی سالمت عمومی و 

كیفیت زندگی در پزشکان 

عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران و 

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

شبنم  4511

 سرا نوحه

امیر حسین 

كاوه جاللی؛ 

 علوي 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 



ارتباط آن با صفات 

 شخصیتی

 ایران

تعیین میزان استفاده از  ناهید نورانی

ت روان در خدمات سالم

كنندگان به خودكشی  اقدام

با استفاده از دارو 

شده به بیمارستان  ارجاع

سال  لقمان تهران طی یک

 گذشته

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

امیر حسین  4511

جاللی؛ 

كاوه 

 علوي

سید كاظم 

 ملکوتی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 ایران

سنجی  های روان ویژگی شهرزاد خسروی

نسخه فارسی پرسشنامه 

فیت خواب پیتزبورگ در كی

 بیماران افسرده

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

میرفرهاد  4511

 بندی قلعه

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 

پزشکی 

 ایران

ارزیابی میزان عدم تبعیت  زهرا قربانی

از درمان با داروهای ضد 

افسردگی در بیماران 

 ی روانپزشکییسرپا

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

دانشگاه  وه علويكا امیر شعبانی 4511

علوم 

پزشکی 

 ایران

بررسی فراوانی اختالل  گلنوش خسرویان

جبری در -وسواسی

كنندگان به  مراجعه

كلینیک تخصصی پوست، 

مو، زیبایی و لیزر تابان و 

ارتباط آن با سالمت 

 عمومی

دكترای 

پزشکی 

 عمومی

4511 

 

میرفرهاد 

 بندی قلعه

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 

پزشکی 

 ایران

بررسی تأثیر مشکالت  به بیهقیمحبو

والدین،  ADHDناشی از 

دكترای 

تخصصی 

میترا حکیم  4513

 شوشتری

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 



الگوی والدگری و سبک 

بستگی آنها بر شدت  دل

 ADHDتظاهرات 

 كودكان

 

پزشکی  روانپزشکی

 ایران

بررسی خصوصیات  فرشته حقیقت

سنجی ترجمه فارسی  روان

اختالل ارزیابی ابعادی 

 هویت جنسی

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

كاوه  4513

؛ علوي

الهام 

 شیرازی

دانشگاه  مهرداد افتخار

علوم 

پزشکی 

 ایران

بررسی خصوصیات  فهیمه سعید

سنجی ترجمه فارسی  روان

ارزیابی ابعادی اختالل 

 هویت جنسی

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

منصور  4513

صالحی؛ 

كاوه 

 علوي

دانشگاه  

علوم 

کی پزش

 ایران

مقایسه وضعیت  نگار سیفی مقدم

شناختی در  روان عصب

افراد دچار اختالالت 

مصرف متامفتامین و 

اختالل سایکوتیک ناشی 

كننده  از متامفتامین مراجعه

به بیمارستان روانپزشکی 

 ایران

دكترای 

تخصصی 

 روانپزشکی

سید وحید  4513

شریعت، 

محمد 

 قدیری

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 

پزشکی 

 ایران

بررسی خصوصیات  فرزانه اسماعیلی

سنجی نسخه فارسی  روان

پرسشنامه تجارب جنسی 

در ( CSEQ)اینترنتی 

پزشکی  دختران دانشجوی

دكترای 

پزشکی 

 عمومی

كاوه  4513

 ؛علوي

امیر حسین 

 جاللی

دانشگاه  

علوم 

پزشکی 

 ایران



دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

های  بررسی رابطه نقش میالد اعرابی

سیتی و سالمت عمومی جن

آموزان  در گروهی از دانش

 دبیرستانی شهر تهران

دكترای 

پزشکی 

 عمومی

كاوه  4513

؛ علوي

الهام 

 شیرازی

دانشگاه  

علوم 

پزشکی 

 ایران

ای میزان  بررسی مقایسه زینب حسامی

افسردگی، استرس و 

اضطراب در بین زنان 

باردار با و بدون سابقه 

حاملگی ناموفق 

به درمانگاه  كننده مراجعه

كنترل بارداری شهید 

 اكبرآبادی

دكترای 

تخصصی 

های  بیماری

زنان و 

 زایمان

مریم  4513

 اشرفی

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 

پزشکی 

 ایران

مقایسه سطح سرمی  ژینا زارعی

CRP  در بیماران مبتال به

اسکیزوفرنیا، اپیزود حاد 

مانیای سایکوتیک و 

اختالالت سایکوتیک 

تامین با ناشی از متامف

 گروه كنترل

دكترای 

پزشکی 

 عمومی

حمیدرضا  4513

 احمدخانیها

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 

پزشکی 

 ایران

مقایسه سطح سرمی  شهرزاد آریا

، كلسیم، فسفر Dویتامین 

و پراتورمون در بیماران فاز 

حاد اسکیزوفرنی و 

دوقطبی سایکوتیک و 

رای دكت

پزشکی 

 عمومی

حمیدرضا  4513

 احمدخانیها

دانشگاه  كاوه علوي

علوم 

پزشکی 

 ایران



سایکوز ناشی از 

متامفتامین با جمعیت 

 نرمال

ی روانسنجی ها ویژگی یاسمن هاشمی
های  ابزار غربالگری نشانه

قاعدگی در  پیش

دانشجویان دختر دانشگاه 
 سمنان

 

كارشناسی 

ارشد 

سی شنا روان

بالینی، 

دانشگاه 

 سمنان

سیاوش  4514

 پسند طالع

دانشکده  كاوه علوي

شناسی،  روان

دانشگاه 

 سمنان

عوامل روانشناختی،  مریم اصفهانی
شناختی و  جمعیت

اقتصادی مرتبط -اجتماعی
پردازی خودكشی در  با ایده

 جمعیت عمومی

 

ارشناسی ك

ارشد 

شناسی  روان

بالینی، 

دانشگاه 

 سمنان

اسحق  4514

رحیمیان 

 بوگر

دانشکده  كاوه علوي

شناسی،  روان

دانشگاه 

 سمنان

مرضیه شفیعی 

 آبادی كمال

شناسی اختالل  شیوع

استرس پس از سانحه و 

اختالالت شخصیت همراه 

آن در گروهی از جانبازان 

 شهر تهران 

كارشناسی 

ارشد 

شناسی  روان

بالینی، 

دانشگاه 

 سمنان

اهلل  امان 4516

 بیگدلی

دانشکده  كاوه علوي

شناسی،  روان

دانشگاه 

 سمنان

بررسی ارتباط و استقالل  مائده فردوس

های وسواس مرگ،  سازه

افسردگی مرگ و اضطراب 

ای از  مرگ در نمونه

جمعیت عمومی شهر 

دكترای 

پزشکی 

 عمومی

كاوه  4512

 ؛علوي

امیر حسین 

 جاللی

دانشگاه  

علوم 

پزشکی 

 ایران
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 تهران

 

 


