عناوین پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی

ردیف

سال ورود

نام ونام خانوادگی

.1

فرانک عالم بی زر

نیمسال اول 29

.9

میرابراهیم حسنلی

نیمسال اول 29

بررسی تاریخ علوم پزشکی آذربایجان در عصر قاجار

.3

مرضیه محمدی

نیمسال اول 29

بررسی تطبیقی مبانی طبی رساله ذهبیه منسوب به امام
رضا علیه السالم و کتاب جوامع اسکندرانی حکیم جالینوس

دکتر محمدباقر محمدی الئینی

.1

الهه اسالمی فارسانی

نیمسال اول 29

بررسی تاریخی بیو تروریسم و سالح های متعارف
کشتارجمعی در قرن های چهاردهم و پانزدهم هجری بر
بیماری های نو پدید و باز پدید

دکتر حسن صیامیان

دکتر علیرضا خرمی مقدم

.9

مرضیه اسفندیاری

نیمسال اول 29

بررسی سیر تاریخی دلک (ماساژ)در پزشکی ایرانی از دوران
اسالمی تا عصر حاضر

دکتر محمد یوسف پور

دکتر حسن صیامیان

دکتر امیرمحمدجالدت

9

ابراهیم احمدی نیا

بررسی فرآیند انتقال جامعه عصر قاجاربه ویژه ناصری از
طب سنتی به طب جدید(مطالعه موردی میرزا نصرت
طبیب قوچانی

دکتر مصطفی معلمی

دکتر حسن صیامیان

---------------

نیمسال اول 29

عنوان پایان نامه

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور اول

نام استاد مشاور دوم

تاریخ دفاع

بررسی زکام ،نزله و درمان آن ها در ادوار مختلف طب
سنتی

دکتر سید عبداهلل مدنی

دکتر حسن صیامیان

دکتر محمد یوسف پور

29/70/11

دکتر محمد رضا رجب نژاد

دکتر حسن صیامیان

آزیتا باالغفاری

29/17/92

دکتر محمد یوسف پور

--------------

29/79/99

-1کبری علیگلبندی
-9دکتر محمدرضا حق شناس

29/79/99

29/79/99
59/04/40

عناوین پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سال ورود

عنوان پایان نامه

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور اول نام استاد مشاور دوم

تاریخ دفاع

.1

خانم افسانه بنیادی

نیمسال اول 23

بررسی سیر تحول و درمان بیماری آب مروارید در آثار
ابن سینا و ابوروح جرجانی

دکتر مجید رضا شیخ رضایی

دکتر مصطفی معلمی

خانم دکتر آسیه جوکار

29/19/99

.9

جمال رضایی اوریمی

نیمسال اول 23

بررسی طیقه بندی و درمان فوریت های پزشکی
مسمومیت ها در متون تاریخ علوم پزشکی ایران در
قرون سوم تا هفتم هجری و مقایسه آن با عصر حاضر

دکتر ابراهیم نصیری فرمی

دکتر مصطفی معلمی

آقای سهراب پاداشی

29/11/11

.3

سهیل نصری رودسری

نیمسال اول 21

بررسی ویژگی ها ؛ تشخیص و درمان بیماری و با منظر
حکمای طب ایران در متون تاریخی و دانش نوین پزشکی

دکتر ابراهیم نصیری فرمی

دکتر محمود خدادوست

دکتر فرهنگ بابا محمودی

29/11/71

.1

سعید یگانه جو

نیمسال اول 23

بررسی نشانه شناسی و روش های درمانی سنگ کلیه در
متون طب سنتی در سده سوم تا پایان سده ششم هجری
و طب رایج

دکتر سهیل عزیزی

دکتر فاطمه اسپهبدی

دکتر ابراهیم نصیری فرمی

.9

بتول رحیمی جمنانی

نیمسال اول 21

بررسی طبقه بندی عنوان بیماری های سر در متون
طب ایرانی (از قرن  3تا  19هجری قمری)

دکتر آسیه جوکار

دکتر حسن صیامیان

آزیتا باال غفاری

9

طاهری شاکری

بررسی سیر تاریخی جنین شناسی و سیر تکوین جنین
در متون طب ایرانی (قرن 11-3هجری قمری)

دکتر آسیه جوکار

دکتر حسن صیامیان

دکتر علیرضا خلعتبری

0

مینوهامون

بررسی و تبیین سیر تاریخی راهکارهای درمان ناباروری
به طب سنتی ایرانی از قرن سوم هجری تا طب فولکلور
امروزی

دکتر سیده صدیقه یوسفی

دکتر زینت حمزه
گردشی

-1دکتر محمد آزادبخت
-9دکتر مصطفی معلمی

نیمسال اول 21
نیمسال اول 21

