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 هامحور عناوین ردیف

 وـَس دس ًَصاداى ییؿٌَا اختالالت ػلل یثشسػ 1
 تحلیل ٍضؼیت ٍ  ًیبصػٌجی

 

 تحلیل ٍضؼیتاسصؿیبثی ، اسصیبثی  ػٌجؾ ؿبخق اسصیبثی ٍضؼیت ػبلوٌذاى دساثؼبد ػالهت ، سفبُ اجتوبػی ٍ التلبدی  2

 دثؼتبى اٍل ٍ ػبلِ 3 وَدوبى دس ییٌبیث اختالالت شیػب ٍ یَپیآهجل َعیؿ ؼِیهمب یثشسػ 3
 یبثیاسصؿ/ یبثیاسص

 

 بدیاػت تیآػ وبّؾ هشاوض تیفؼبل ثش  66  هبدُ یاجشا تااثش یثشسػ 4
 یبثیاسصؿ/ یبثیاسص

 

 جبهؼِ دس یاجتوبػ یّب تیآػ اص یشیـگیپ ثشًبهِ ًفَر تیضش یبثیاسص 5
 یبصػٌجیً ٍ تیٍضؼ لیتحل

 

 ییصًبؿَ تیسضب ثش یػٌ هختلف همبعغ دس یجٌؼ ػالهت یشآهَصؿْبیتبث یثشسػ 6
 یهَسدپظٍّ

 

 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی هحبػجِ ثبس التلبدی عالق دس وـَس 7

 ذصیا ثِ بىیهجتال دس یسٍاًـٌبػ هـبٍسُ ٍ یسٍاً یتْبیحوب شیتبث یثشسػ 8
 یهَسدپظٍّ

 

  ذصیا خغش هؼشم دس یدسگشٍّْب( RAR)  غیػش ٍپبػخ یبثیاسص 9
 یبصػٌجیً ٍ تیٍضؼ لیتحل

 

10 
  بصهبىؾ ػپَؿ تحت ػبل 64 شیص وَدوبى دس تیهؼلَل ػلل یثشسػ

 
 یازسنجیون تیوضع لیتحل

 یبثیاسصؿ/ یبثیاسص  بسیخَد یگشٍّْب ٍ هتبدٍى ثب ًگْذاسًذُ دسهبى یثخـ اثش ؼِیهمب 11

12 
–یؿٌبخت یّب َصُح ثش وَدن یهْذّب بىیهشث داًؾ ٍ ًگشؽ ، سٍاى ػالهت يیث ساثغِ یثشسػ

  ػبل 6 ٍ 5  یدثؼتبً ؾیپ وَدوبى یجبًیّ ٍ یاجتوبػ
 یثخـ اثش –تیٍضؼ لیتحل

 دس وـَس ثشسػی ػَاهل هَثش ثش ؿیَع وَدن آصاسی  13
 تحلیل ٍضؼیت

 

14 
 ٍ وَدن یآهَصؿ–یتیحوب سٍصاًِ هشاوض تَػظ یصًذگ یهْبستْب آهَصؽ یاثشثخـ ضاىیه یثشسػ

  هشاوض دس یبثبًیخ وَدوبى ثِ خبًَادُ
 یاثشثخـ ضاىیه–تیٍضؼ لیتحل

 تحلیل ٍضؼیت هَاًغ ٍ هـىالت اسائِ خذهبت ثِ وَدوبى داسای هبدس هؼتبد 15

16 
ٍ سیؼه فبوتَسّبی هشتجظ ثب آى دس جوؼیت  HIV/AIDSٍضؼیت ػٌجی الگَی اًتمبل جٌؼی 

 ّذف ػبصهبى

 ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی تحلیل
 

 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی کطَرسطح  بررسی ضیَع دهبًس در  17

18 
 خظ,   یاجتوبػ خذهبت گبُیپب,   بسیػ خذهبت,   ثحشاى دس هذاخلِ هشاوض خذهبت یثخـ اثش یبثیاسص

  623 تلفي
 یاثشثخـ/ یبثی،اسصؿیبثیاسص

 یخَدوـ ثِ وٌٌذُ الذام افشاد دس ثحشاى دس هذاخلِ هشوض هذاخالت یثخـ اثش ضاىیه یثشسػ 19
 یبثیاسص–تیٍضؼ لیتحل

 

20 
 دس ؿْشّبی ثضسي وـَسوَدوبى خیبثبًی سفتبسّبی پشخغش ثشسػی ٍضؼیت 

 

 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

 

21 
 یّب خبًِ دس یؼتیثْض ػبصهبى یػشپشػت تحت وَدوبى ثِ ؿذُ اسائِ خذهبت یؼْبیهمب یثشسػ

  یشدٍلتیغ ٍ یدٍلت یسٍص ؿجبًِ هشالجت
 یتَاًوٌذػبص

22 
وَدن یهْذّب دس  آى یاجشا ػبهالىب ث ثشخَسد ًحَُ ٍ یآصاس وَدن َعیؿ ػَاهل یثشسػ

  

 یبصػٌجیً ٍ تیٍضؼ لیتحل
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23 
 یتَاًوٌذػبص یّب عشح دس یفشد اػتمالل ؾیافضا دس ADLٍIADL یشآهَصؿْبیتبث یثشسػ

  ػبلوٌذاى ٍ يیهؼلَل
 یبثیاسصؿ/  یبثیاسص

 آیٌذُ پظٍّی عشاحی الگَی ؿبیؼتگی هذیشاى ساّجشدی ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس  24

 آیٌذُ پظٍّی ؿٌبػبیی ٍ تحلیل سًٍذ ّبی تبثیشگزاس ثش آػیت ّبی اجتوبػی دس جوَْسی اػالهی ایشاى  25

 یبثیاسصؿ/  یبثیاسص  CBR  ثشًبهِ دس اجتوبع هـبسوت ؾیافضا ی ّب سٍؽ یثشسػ 26

27 

ساّجشدی ٍ تذٍیي ؿبخق ّبی ولیذی ػولىشدی تَػؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ اًؼبًی ثشًبهِ سیضی 

ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس)ثشًبهِ سیضی ساّجشدی هذیشیت هٌبثغ اًؼبًی دس ػٌَات آیٌذُ ثب تَجِ 

 ثِ سػبلت ٍ هبهَسیت ّبی ػبصهبى(

 آیٌذُ پظٍّی

 یؼتی وـَس ، ثْؼبصی ٍ حفظ ًیشٍّبی تحلیلىشدُ ػبصهبى ثْضثشسػی هَاًغ جزة  28
 الگَیبثی

 

 

 ویفیت صًذگی وبسی وبسوٌبى ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس ثشسػی  29
 الگَیبثی

 

 

 دس ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس هذیشیت داًؾ عشاحی هذل ٍ اػتمشاس ًظبم  30
 الگَیبثی

 

 

 آػیت ؿٌبػی هذیشیت هٌبثغ اًؼبًی ػبصهبى ثْضیؼتی  31
 تحلیل ٍضؼیت/الگَیبثی

 

 (دسآهذی2( ٍ)6ثشًبهِ سیضی ثشای تبهیي هؼىي دّه ّبی )تؼییي ؿبخق  32
 تحلیل ٍضؼیت

 

 سؿتِ ّب ٍ هحل ّبی ؿغلی هٌبػت ثشای هؼلَالى ٍ هذدجَیبىثشسػی  33
 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبص ػٌجی

 

 آػیت ؿٌبػی تبهیي هؼىي ثشای هذدجَیبى ٍ اسائِ ساّىبسّبی هٌبػت 34
 تحلیل ٍضؼیت

 

35 
ّبی آهبدُ ػبصی ؿغلی ثب سٍیىشد تبثیش عشحْب ثش پبیذاسی ٍ  ػٌجؾ هیضاى اثش ثخـی عشح

 ثْجَد ؿغلی

 بثی، اسصؿیبثیاسصی

 

36 
ػٌجؾ هیضاى اثشثخـی ثشًبهِ ّب ٍ فؼبلیتْبی ػبصهبى ثْضیؼتی دس خلَف ایجبد اؿتغبل پبیذاس 

 ثشای جبهؼِ ّذف

 اسصیبثی، اسصؿیبثی

  پَؿؾ ثْضیؼتیثشسػی همبیؼِ ای تَصیغ جغشافیبیی گشٍُ ّبی تحت  37
 بثی، اسصؿیبثیاسصی

 

 اسصیبثی، اسصؿیبثی   اثش ثخـی ػیبػت ّبی تبهیي هؼىي ثشای ون دسآهذّب 38

 ػلل هَفمیت عشح ّبی اؿتغبل صایی هؼلَالى ٍ هذدجَیبىهیضاى ٍثشسػی  39
 تحلیل ٍضؼیت

 

 

 ػبصهبى ثْضیؼتی  َاًغ اػتمشاسدٍلت الىتشًٍیه دسثشسػی ه 40
 تحلیل ٍضؼیت

 

 ثشسػی ًمؾ فٌبٍسی اعالػبت دس وبّؾ ّضیٌِ ٍ صهبى دس ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس 41
 اسصیبثی /اسصؿیبثی
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 ؿٌبػبیی افشاد هجَْل الَْیِ ثب اػتفبدُ اص پبساهتشّبی صیؼت ػٌجی 42

 اػتبًذاسدػبصی -تحلیل ٍضؼیت

 

 

 

  ّذف بهؼِج افشاد یاجتوبػ یصًذگ دس یػبص هٌبػت شیتبث یثشسػ 43
 یبصػٌجیً ٍ تیٍضؼ لیتحل

 

 آیٌذُ ًگشی ٍضؼیت هٌبػت ػبصی وـَس 44
 ثب سٍیىشد آیٌذُ پظٍّی

 

 عشح اًجبم یه هغبلؼِ وََّست جوؼیتی دس هحیظ هحذٍد ثشای اسصیبثی ّوِ جبًجِ ػبلوٌذاى 45
 اسصیبثی ، تحلیل ٍضؼیت

 

46 
پیـگیشی لَیت ٍاجتوبػی ثیوِ پیـگیشی هحَس دس خذهبت داسای ا-اهىبى ػٌجی التلبدی

 ػبصهبى

اػتبًذاسدػبصی، اهىبى ػٌجی ٍ 

 الگَیبثی

 

 ػبلِ 6تب  3اثشثخـی ثشًبهِ وـَسی پیـگیشی اص آهجلیَپی دس وَدوبى -ثشسػی ّضیٌِ 47

اسصیبثی/ اسصؿیبثی/اسصؿیبثی 

 التلبدی

 
 

48 
اثشثخـی خذهبت ثبیبساًِ ٍ ثذٍى یبساًِ دس هشاوض هـبٍسُ -همبیؼِ هیضاى اثشثخـی ٍ ّضیٌِ

 غیشدٍلتی 

 اسصیبثی/ اسصؿیبثی/اسصؿیبثی
 

 تؼییي ؿبخق ّبی حوبیت اجتوبػی دس دسهبى اػتیبد 49
اػتبًذاسدػبصی، اهىبى ػٌجی ٍ 

 الگَیبثی

50 
هغبلؼِ تغجیمی الگَّبی هَفك الذاهبت اجتوبع هحَس ثشای پیـگیشی اص آػیت ّبی اجتوبػی ثب 

 ّذف عشاحی الگَی ثَهی

ػٌجی ٍ اػتبًذاسدػبصی، اهىبى 

 الگَیبثی

 

 همبیؼِ هیضاى ػشهبیِ اجتوبػی دس هحلِ ّبی تحت پَؿؾ ثشًبهِ اجتوبع هحَس ثب ػبیش هحالت 51

اسصیبثی/ اسصؿیبثی/اسصؿیبثی 

 التلبدی
 

 ثشسػی ػلل اختالالت ؿٌَایی دس وَدوبى پیؾ دثؼتبًی دس وـَس 52
 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

 

53 
ًَجَاًبى تحت پَؿؾ ثشًبهِ ؿجِ خبًَادُ دس هَسد هَاد اػتیبدآٍس ثشسػی هیضاى آگبّی ٍ ًگشؽ 

 ٍ ػَاسم آى

 هَسد پظٍّی

 اسصیبثی تبثیشات اجتوبػی ثشًبهِ ّبی تَػؼِ ای ثش ٍضؼیت آػیت ّبی اجتوبػی 54
 هَسد پظٍّی

 

55 
ٍضؼیت ػٌجی، ًیبصػٌجی ٍ اهىبى ػٌجی ثشًبهِ ٍ هحتَای آهَصؿی ثشای گشٍُ ّبی ثب سفتبس  

 پشخغش )جوؼیت ّذف ػبصهبًی( ثش اػبع ثشًبهِ اػتشاتظیه پیـگیشی ٍ وٌتشل ایذص وـَس

 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

 ػبل دس وـَس 2-3  ثشسػی ؿیَع آهجلیَپی دس افشاد 56

 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

 
 

57 
 ( ول وـَسTCاثشثخـی ثشًبهِ اجتوبع دسهبى هذاس )

 

اسصیبثی/ اسصؿیبثی/اسصؿیبثی 

 التلبدی

58 
هغبلؼِ آیٌذُ ًگش دسثبسُ ٍضؼیت ایذص دس وـَس ٍ تذٍیي اػتشاتظی ّب ٍ هذل ّبی پیـگیشی دس  

 جوؼیت ّذف ػبصهبى

 آیٌذُ پظٍّی
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 ػبل 6ثشسػی ػلل ًبثیٌبیی ٍ ون ثیٌبیی دس وَدوبى صیش  59
 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

 

 اسصؿیبثی ثشًبهِ آهَصؽ صًذگی خبًَادُ 60
اسصیبثی/ اسصؿیبثی/اسصؿیبثی 

 التلبدی

61 
پظٍّؾ ّبی اًجبم ؿذُ دس ساثغِ ثب اثشثخـی ثشًبهِ هْبست  (Meta analysis)تحلیل ػبهلی 

 ّبی صًذگی

 اسصیبثی/ اسصؿیبثی

62 
 تؼییي ؿبخق ّبی ػالهت سٍاًی اجتوبػی وَدوبى ٍ ًَجَاًبى

 

اػتبًذاسدػبصی، اهىبى ػٌجی ٍ 

 الگَیبثی

 ؿیَُ ّبی ایجبد اػتمالل التلبدی ، اجتوبػی دس فشصًذاى ؿجبًِ سٍصی ػبصهبى ثْضیؼتیثشسػی  63
 الگَیبثی

 

 تحلیل ٍضؼیت ثشًبهِ اٍسطاًغ اجتوبػی 64
 تحلیل ٍضؼیت

 

 ثشسػی تحلیل ٍضؼیت اؿتغبل صًبى ػشپشػت خبًَاس ٍ ساّىبسّبی ثْجَد آى 65
 تَاًوٌذػبصی

 

 عالق ثِ افشاد جذا ؿذُثشسػی اثشثخـی آهَصؽ ّبی پغ اص  66
 اثشثخـی –تحلیل ٍضؼیت 

 

67 
ساّىبسّبی هَثش دس تَاًوٌذػبصی فشصًذاى تحت پَؿؾ ػبصهبى ثْضیؼتی ثشای صًذگی هؼتمل ٍ 

 اصدٍاج
 الگَیبثی

68 
همبیؼِ وَدوبى ٍ ًَجَاًبى هشاوض ؿجبًِ سٍصی ثب وَدوبى ٍ ًَجَاًبى تحت پَؿؾ وِ دس هٌضل 

 لتـىیل َّیت ٍ صًذگی هؼتم
 تحلیل ٍضؼیت

69 
هغبلؼِ ػَاهل خغش ، ػَاهل هحبفظت وٌٌذُ ٍ ػَاهل ػَد وٌٌذُ سفتبسّبی پشخغش دس دختشاى ٍ 

 صًبى آػیت دیذُ اجتوبػی
 تحلیل ٍضؼیت

70 
ثشسػی ًمؾ هذدوبساى دس فشایٌذ تَاًوٌذػبصی صًبى ػشپشػت خبًَاس تحت پَؿؾ ػبصهبى 

 ثْضیؼتی وـَس
 اسصؿیبثی -تحلیل ٍضؼیت 

71 
ثشسػی هَاًغ ٍ هـىالت هشثَط ثِ فشایٌذ تشخیق وَدوبى اص هشاوض ؿجبًِ سٍصی ٍ هـىالت پغ 

 اص تشخیق
 تحلیل ٍضؼیت

 ثشسػی ػَاهل هَثش ثشافت تحلیلی داًؾ آهَصاى تحت پَؿؾ ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس 72
 تحلیل ٍضؼیت

 

73 
خذهبت هْذّبی وَدن ٍ  ػبل اػتفبدُ وٌٌذُ اص 5تب  3ثشسػی ٍ همبیؼِ سؿذ اجتوبػی وَدوبى 

 وَدوبى فبلذ ثْشُ اص خذهبت
 تحلیل ٍضؼیت

74 
ثشسػی اثشثخـی آهَصؽ ّبی خَدهشالجتی دس وٌتشل ٍ وبّؾ آػیت ًبؿی اص ثیوبسیْبی 

 ایذص دس وَدوبى خیبثبًی  HIVهمبسثتی ٍ 
 تحلیل ٍضؼیت ، اسیبثی ، اسصؿیبثی

75 
ػبل همین ؿیشخَاسگبُ ّب ثب وَدوبى غیش  ثشسػی همبیؼِ ای ؿبخق ّبی تىبهلی وَدوبى صیش ػِ

 همین
 الگَیبثی -تحلیل ٍضؼیت 

76 
ثشسػی ًمؾ ٍ هیضاى اثشثخـی ثشًبهِ ّبی گشٍّْبی ّویبس دس تَاًوٌذػبصی صًبى ػشپشػت 

 خبًَاس
 اسصیبثی / اسصؿیبثی

77 
همبیؼِ ػولىشد وَدوبى اػتفبدُ وٌٌذُ اص خذهبت هْذّبی وَدن تحت ًظبست ػبصهبى 

 ثْضیؼتی وـَس دس حیغِ ّبی هختلف سؿذ ثب ػبیش وَدوبى دس پبیِ اٍل اثتذایی

تحلیل ٍضؼیت / اسصیبثی ٍ 

 اسصؿیبثی

 تحلیل ٍضؼیت / الگَیبثی ثشسػی ػغح ٍ هیضاى هْبستْبی فشصًذپشٍسی دس صًبى ػشپشػت خبًَاس 78
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 ثَهی ػبصی آى هغبلؼِ هذلْبی هَثش دس تَاًوٌذػبصی صًبى ػشپشػت خبًَاس ٍ سٍؿْبی 79
 الگَیبثی –اػتبًذاسدػبصی 

 

 هغبلؼِ ٍضؼیت دلجؼتگی دس وَدوبى ػٌیي پیؾ دثؼتبًی دس هْذّبی وَدن  80
 تحلیل ٍضؼیت

 

81 
همبیؼِ ٍیظگی ّبی دهَگشافیه خبًَادُ ّبی صى ػشپشػت دس صهبى ٍسٍد ٍ خشٍج اص چشخِ 

 خذهبت ػبصهبى ثْضیؼتی
 تحلیل ٍضؼیت –تَاًوذػبصی 

82 
یبدگیشی هْذّبی وَدن ثش اثؼبد سؿذ جؼوی ٍ ؿٌبختی وَدوبى دس  –اسصیبثی خذهبت یبددّی 

 هْذّبی وَدن 
 اسصیبثی، اسصؿیبثی

83 
همبیؼِ ػغح  ػضت ًفغ خبًَادُ ّبی تَاًوٌذ ؿذُ ثب  خبًَادُ ّبی تحت پَؿؾ ػبصهبى 

 ثْضیؼتی
 تَاًوٌذػبصی

84 
ّبی تحت پَؿؾ دس همبعغ هختلف آهَصؽ ػبلی ثش ثشسػی تبثیش اداهِ تحلیل فشصًذاى خبًَادُ 

 تَاًوٌذػبصی خبًَادُ
 تَاًوٌذػبصی

 ثشسػی ساثغِ ثیي ٍضؼیت تحلیلی صًبى ػشپشػت خبًَاس ثب عَل هذت تَاًوٌذػبصی آًْب 85
 تَاًوٌذػبصی

 

 یـبىاثشسػی تبثیش هْبست ّبی والهی صًبى ػشپشػت خبًَاس دس هَفمیت التلبی  86
 تَاًوٌذػبصی

 

87 
ثشسػی خلَكیبت ٍ ٍیظگی ّبی ؿخلیتی صًبى ػشپشػت خبًَاس ػضَ گشٍّْبی هَفك ٍ غیش 

 هَفك
 تحلیل ٍضؼیت

88 
ثشسػی اثشثخـی عشح تَاًوٌذػبصی افشاد داسای آػیت ًخبػی دس استمبی ویفیت صًذگی فشد 

 هؼلَل ٍ خبًَادُ
 اسصیبثی / اسصؿیبثی

 اسصیبثی / اسصؿیبثی هؼلَالىتأثیش آهَصؽ ثش استمبء ویفیت هؼبئل جٌؼی  89

90 
ثشسػی هیضاى تأثیش اسائِ خذهبت ػالهت ٍ هذاخلِ ثٌْگبم )دسهبى ٍ تَاًجخـی( دس ثْجَد ویفیت 

 صًذگی افشاد داسای آػیت ًخبػی
 هَسد پظٍّی

 اسصیبثی / اسصؿیبثی ای ثشسػی ػَاهل ثبصداسًذُ دس تغییش سٍیىشد اص خذهبت حوبیتی ثِ ثیوِ 91

92 
 صایی هؼلَلیي ّبی اؿتغبل تغجیمی هذلهغبلؼِ 

 
 ػٌجی ٍ الگَیبثی اػتبًذاسد، اهىبى

93 
دس  دس تـخیق ًَع ٍ تؼییي ؿذت هؼلَلیتثب ػبیش سٍؽ ّبی هَسد اػتفبدُ ICFهمبیؼِ ثشسػی 

 ػبصهبى ثْضیؼتی 
 اسصیبثی / اسصؿیبثی

94 
ثشسػی اثشثخـی ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ٍ تَاًجخـی هشاوض سٍصاًِ آهَصؿی ٍ تَاًجخـی تحت 

 ًظبست ثْضیؼتی ثش استمبی ویفیت صًذگی خبًَادُ ّبی تَاًخَاّبى ) ثِ تفىیه گشٍّْبی ّذف( 
 اسصؿیبثی -اسصیبثی 

95 
 ثشسػی هیضاى دػتشػی افشاد هؼلَل ثِ ؿجىِ حول ٍ ًمل ػوَهی دس والى ؿْشّب

 
 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

96 
 ثشسػی هیضاى ؿیَع ػَء تغزیِ دس وَدوبى خذهت گیشًذُ اص هشاوض سٍصاًِ تَاًجخـی

 
 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

 اسصیبثی / اسصؿیبثی CBRثشسػی ّضیٌِ هٌفؼت، ّضیٌِ اثش ثخـی ٍ ّضیٌِ هغلَثیت اجشای ثشًبهِ  97

 تی ؿٌبخ اختالالت ثٌْگبم هذاخلِ ٍ قی،تـخیغشثبلگش ثشًبهِ یاجشا یػٌج اهىبى 98
 اسصیبثی / اسصؿیبثی

 

 اسصیبثی / اسصؿیبثی  CBRافضایؾ هـبسوت  اجتوبػی دس ثشًبهِ  ثشسػی سٍؿْبی 99
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 ػٌجی ٍ الگَیبثی اػتبًذاسد، اهىبى ثشسػی الگَّبی اؿتغبل هؼلَالى داسای هْبست آهبدُ ثِ وبس ٍ اسائِ ساّجشدّبی لبثل اجشا دس وـَس 100

 اسصیبثی / اسصؿیبثی ثش ٍضؼیت آهَصؿی، هؼیـتی ، اجتوبػی ٍ ػالهت افشاد هؼلَل CBRثشسػی تأثیش اجشای ثشًبهِ  101

 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی ثشسػی هَاًغ اجشای لبًَى جبهغ ٍ وٌَاًؼیَى حمَق افشاد داسای هؼلَلیت 102

 ػٌجی ٍ الگَیبثی اهىبىاػتبًذاسد،  بررسی الگَّبی ببزتَاًی ضٌَایی هرکسی 103

 اسصیبثی / اسصؿیبثی کبضت حلسٍى قبل ٍ بعذ ازضٌَا  ّبی کیفیت زًذگی افراد کن ضبخص هقبیسِ 104

 تَاًوٌذػبصی ّبی هستور بررسی عَاهل هؤثر بر عذم خرٍج جبهعِ ّذف از چرخِ حوبیت 105

 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی ٍ برٍز هعلَلیت در ایراى بررسی ضیَع  106

107 
ثشسػی ػَاهل هَثش ثش تؼبسضبت گشٍّی دس فؼبلیتْبی تَاًوٌذػبصی گشٍّی صًبى ػشپشػت خبًَاس 

 ٍ ؿیَُ ّبی همبثلِ ثب آى
 الگَیبثی -تَاًوذػبصی 

 تحلیل ٍضؼیت ٍ اثشثخـی ثشسػی هَاًغ جلت هـبسوتْبی هشدهی ٍ ساّْبی افضایؾ آى دس ػبصهبى ثْضیؼتی 108

 سصیبثی،اسصؿیبثیا ثشسػی ویفیت خذهبت دس هشاوض ٍاگزاس ؿذُ ػبصهبى  109

 اػتبًذاسػبصی ٍ الگَیبثی ( دسآهذی2( ٍ )6سیضی ثشای تأهیي هؼىي دّىْبی ) تؼییي هؼیبسّبی ثشًبهِ 110

 ػٌجیتحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبص  ًیبصػٌجی ٍ اهىبى ػٌجی سؿتِ ّب ٍ هحل ّبی ؿغلی هٌبػت ثب جبهؼِ ّذف ػبصهبى 111

 هـبسوت پظٍّی تحمك ، هذیشیت ّبی ػبصهبى دس  هَػؼبت لیت اجتوبػی ئَثشسػی هؼ 112

113 
ثشسػی چبلؾ ّبی تبهیي هؼىي ثشای هذدجَیبى ٍ ؿٌبػبیی ساّىبسّبی ثشٍى سفت اص ایي چبلؾ 

 ّب
 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

114 
عشحْب ثش تثجیت، پبیذاسی ػٌجؾ هیضاى اثشثخـی عشحْبی آهبدُ ػبصی ؿغلی ثب تىیِ ثش ًمؾ 

 ٍ ثْجَد ؿغلی
 اسصیبثی، اسصؿیبثی

115 
سٌجص هیساى اثربخطی پرداخت تسْیالت جْت ایجبد اضتغبل ٍ بررسی ًقص آى در 

 تَاًوٌذسبزی جبهعِ ّذف
 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

 الگَ یبثیاػتبًذاسد ػبصی ٍ  جْت ارزیببی عولکرد هراکس تَاًبخطی   MDSتْیِ ًسخِ فبرسی   116

117 
بررسی هیساى قیوت توبم ضذُ )ًگْذاری در هٌسل( جْت هعلَلیي , سبلوٌذاى ٍ بیوبراى رٍاًی 

 هسهي بب تَجِ بِ ًَع ٍ ضذت هعلَلیت 
 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

 ًیبصػٌجیتحلیل ٍضؼیت ٍ  بررسی چبلص ّب ٍ هطکالت بیوبراى هبتال بِ اختالالت رٍاى در هراکس ضببًِ رٍزی  118

 تحلیل ٍضؼیت بررسی اثر بخطی خذهبت تَاًبخطی , هراقبتی ٍ درهبًی در هراکس ضببًِ رٍزی هعلَلیي   119

 تحلیل ٍضؼیت بررسی اثر بخطی خذهبت تَاًبخطی , هراقبتی ٍ درهبًی در هراکس ضببًِ رٍزی سبلوٌذاى 120

121 
هراکس ضببًِ رٍزی بیوبراى رٍاًی  بررسی اثر بخطی خذهبت تَاًبخطی , هراقبتی ٍ درهبًی در

 هسهي
 تحلیل ٍضؼیت

122 
بررسی اثر بخطی خذهبت تَاًبخطی , هراقبتی ٍ درهبًی در هراکس ارائِ خذهبت تَاًبخطی در 

 هٌسل ) هعلَلیي ( 
 تحلیل ٍضؼیت

123 
بررسی اثر بخطی خذهبت تَاًبخطی , هراقبتی ٍ درهبًی در هراکس ارائِ خذهبت تَاًبخطی در 

 هٌسل ) سبلوٌذاى (
 تحلیل ٍضؼیت

124 
بررسی اثر بخطی خذهبت تَاًبخطی , هراقبتی ٍ درهبًی در هراکس ارائِ خذهبت تَاًبخطی در 

 هٌسل ) بیوبراى رٍاًی هسهي (
 تحلیل ٍضؼیت

 تحلیل ٍضؼیت بررسی اثر بخطی خذهبت تَاًبخطی هبتٌی بر خبًَادُ )هعلَلیي ( 125

 تحلیل ٍضؼیت خذهبت تَاًبخطی هبتٌی بر خبًَادُ ) سبلوٌذاى(بررسی اثر بخطی  126

 تحلیل ٍضؼیت بررسی اثر بخطی خذهبت تَاًبخطی هبتٌی بر خبًَادُ ) بیوبراى رٍاًی هسهي( 127

 تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی عَاهل هَثر بر ترخیص هَفق گرٍُ ّذف از هراکس ضببًِ رٍزی  128
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 تحلیل ٍضؼیت ٍ اثش ثخـی بررسی هیساى اثربخطی جطٌَارُ ّبی تئبتر هعلَلیي بر تَاًوٌذسبزی افراد دارای هعلَلیت  129

130 
بررسی هیساى اثربخطی برًبهِ ّبی ٌّردرهبًی در ارتقب کیفیت زًذگی افراد هعلَل بْرُ هٌذ از 

  ایي برًبهِ ّب در هراکس تَاًبخطی رٍزاًِ ٍ افراد غیرُ بْرُ هٌذ
 تحلیل ٍضؼیت

 اسصؿیبثی –اسصیبثی  بر عولکرد افراد دارای هعلَلیت   ADLبررسی تبثیر بْرُ هٌذی از ٍسبیل اًطببقی ٍ تجْیسات   131

 اثشثخـی –اسصیبثی  بررسی اثر هٌبسب سبزی هحیط زًذگی افراد دارای هعلَلیت بر کیفیت زًذگی آًبى  132

 تَػؼِ ای –وبسثشدی  رایبًِ  –طراحی ٍ پیبدُ سبزی سبهبًِ اًتقبل فرهبى بب استفبدُ از رابط هغس  133

 تحلیل ٍضؼیت بررسی هَاًع ٍ هطکالت اضتغبل هَفق زًبى سرپرست خبًَار بْوراُ ارائِ راّکبرّبی کبربردی 134

135 
برررسی ٍضعیت سرهبیِ اجتوبعی زًبى سرپرست خبًَار ٍ خبًَادُ ّبی تحت پَضص ٍ 

 اثربخطی آى در فرایٌذ تَاًوٌذ سبزی 
 تحلیل ٍضؼیت

136 
بررسی  ًقص ٍ هیساى اثربخطی برًبهِ غرببلگری سالهت جسوی در تَاًوٌذ سبزی زًبى 

 سرپرست خبًَار 
 تحلیل ٍضؼیت

137 
َادُ ّبی دارای فرزًذ چٌذقلَ ّوراُ بب ارائِ راّکبرّبی ارتقب بررسی هسبئل ٍ چبلطْبی خبً

 ٍضعیت خذهت رسبًی بِ ایي گرٍّْب 
 تحلیل ٍضؼیت

 اسصؿیبثی –اسصیبثی   2931بررسی پیبهذ ّبی اجرای قبًَى حوبیت از کَدکبى ٍ ًَجَاًبى سبل  138

 اسصؿیبثی –اسصیبثی  بررسی عولکرد خبًِ ّبی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى در ایجبد فضبیی ضبیِ بِ خبًَادُ  139

140 
بررسی عَاهل هَثر بر ارتقب سرهبیِ اجتوبعی فرزًذاى تحت هراقبت در خبًِ ّبی کَدکبى ٍ 

 ًَجَاًبى 
 تحلیل ٍضؼیت

 تحلیل ٍضؼیت آسیب ضٌبسی ًگْذاری از کَدکبى بی سرپرست در هراکس ضببًِ رٍزی  141

 اسصؿیبثی –اسصیبثی  بررسی هیساى تبثیر کیفیت زًذگی کبری پرسٌل هراکس ضببًِ رٍزی بر تعْذ کبری آًبى  142

 اثشثخـی –تحلیل ٍضؼیت  آسیب ضٌبسی فرایٌذ ترخیص فرزًذاى تحت سرپرستی سبزهبى بْسیستی  143

144 
سبلِ در هراکس ًگْذاری ٍ آهَزش  6-5طراحی ٍ ا عتببر بخطی الگَی ارزیببی آهَزضی کَدکبى 

 خردسبالى 
 اثشثخـی –تحلیل ٍضؼیت 

145 
ٍ ػبیش  6444تَػؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ اًؼبًی ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس هغبثك ثب ػٌذ چـن اًذاص 

 اػٌبد ثبالدػتی
 آیٌذُ پظٍّی

 اسصؿیبثی –اسصیبثی  هطبلعِ تطبیقی خذهبت ارائِ ضذُ بِ کَدکبى درکطَرّبی هختلف  146

 اسصؿیبثی –اسصیبثی  بررسی اثرات ًگْذاری ازکَدکبى درهراکس ضببًِ رٍزی در رضذ فکری ٍ رٍاًی آًبى  147

148 
سٌجص ٍ بررسی تبثیر بیوِ ّبی پبیِ ٍ تکویلی درهبى در تَاًوٌذ سبزی جسوی ٍ رٍاًی جبهعِ 

 ّذف 
 اسصؿیبثی –اسصیبثی 

149 
سٌجص ٍ هقبیسِ ضبخصْبی ًرخ اهیذ بِ زًذگی درافراد دارای بیوِ اجتوبعی بب افراد بر خَردار 

 ازخذهبت حوبیتی 
 اسصؿیبثی –اسصیبثی 

 اثشثخـی لَاًیي ویفشی جبسی دس وبّؾ آػیت ّبی اجتوبػی وـَسثشسػی هیضاى  150
 اثشثخـی –تحلیل ٍضؼیت 

 


