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 7011ماه  آذر 71: بروز رسانی
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 دانشگاه

 استاد راهنما
تاریخ دفاع از 

 پایان نامه
 محل کار

از پایان آیا 

 مقاله ،نامه

 چاپ شده؟
 ه چاپ شده پایان نامهنوان مقالع

قبولی در 

 دکتری

مهر  بهناز مرزبانی 7

7930 

مرکززب بهشاشززر شهر ززتان   70/77/7931 دکتر حسین اشتریان

 کرمانشاه

 .Ashtarian, H., Marzbani, B., Almasi, A., Marzbani, B., Khezeli, M بله

and Shahabadi, S., 2018. The effect of educational intervention based on 

the theory of planned behaviour on consumption of iron supplement in high 

school girls. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences-

JEMDS, 7(39), pp.5091-5098. 

علزززززززز   

پبشززززز ی  

 همشان

 7011مهر 

مهر  فریبا  هرابی 2

7930 

کزززب بهشاشزززر ا زززتان   مر 70/77/7931 دکتر بهروز حمبه

 کرمانشاه

 - - خیر

مهر  طاهره شریفی عباد 9

7930 

مراقب  المر در آمز ز  و   72/19/7931 تر فاطمه رجعتیدک

 پرور  شهر تان  نقر

 Rajati F, Sharifiebad T, Tavakol K, Almasi A, Karami S, Jamshidi 

HS, Pashaei T, Greco A, Steca P. Psychometric Properties of the 

Persian Version of Cardiovascular Management Self-efficacy Scale. 

Journal of Cardiovascular Nursing. 2021; 36(4):357-65. 

- 

مهر  محمش ابراهیمی 0

7930 

کارشززناگ وززروه بهشاشززر   27/11/7931 تر فاطمه رجعتیدک

عم می، دانشز شه بهشاشزر   

دانشززز اه علززز   پبشززز ی  

 کرمانشاه

 Ebrahimi M, Jalilian F, Ashtarian H, Heidari Z, Rajati F. The role of بله

integrative model of behavioral prediction in voluntary counseling of 

individuals with sexual high-risk behavior. Journal of education and health 

promotion. 2019; 8. 

- 

ر مه حلیمه فتاحی 5

7930 

 - - خیر مرکب بهشاشر روانسر 71/71/7931 دکتر فرزاد جلیلیان

محمش ج اد مزراد    1

 کیان

مهر 

7930 

شززب ه بهشاشززر و درمززان    22/71/7931 دکتر ثریا  یابانی

 شهر تان ک هششر

 - - خیر

مهر  فرحناز زارع 1

7935 

مرکززب بهشاشززر شهر ززتان   10/77/7931 یابانی  ایدکتر ثر

 کرمانشاه

 Siabani S, Zare F, Ashtarian H, Darbandi M, Rezaei M, Mostafai R, Khezeli بله

M. Comparison of the Effect of Virtual Education and Group-Based 

Education on Anthropometric Indices in Overweight and Obese Healthcare 

Women--An Educational Intervention Study. Journal of Evolution of Medical 

and Dental Sciences. 2021 Aug 16;10(33):2778-84. 

- 

مهر  مه   مراد  0

7935 

مرکززب بهشاشززر شهر ززتان   75/10/7930 دکتر حسین اشتریان

 کرمانشاه

 - - خیر

مهر  فاطمه شفیعی 3

7935 

 .Ashtarian H, Shafiee F, Khezeli M, Almasi A, Rajati F, Farahnaz ZA بله آم ز  و پرور  کرمانشاه 21/10/7930 دکتر حسین اشتریان

Comparing the Effect of Lecture and Practical Demonstration Methods on 

Hand Hygiene in Elementary Students. Journal of Basic and Clinical Health 

Sciences. 2020 Sep 1;4(3):271-5. 

- 



 نام و نام خانوادگی ردیف

سال ورود 

به 

 دانشگاه

 استاد راهنما
تاریخ دفاع از 

 پایان نامه
 محل کار

از پایان آیا 

 مقاله ،نامه

 چاپ شده؟
 ه چاپ شده پایان نامهعنوان مقال

قبولی در 

 دکتری

مهر  نشا یاور  71

7935 

 - - خیر پای اه  المر کرمانشاه 25/10/7930 دکتر حسین اشتریان

هر م نشا نجفیان 77

7935 

شززب ه بهشاشززر و درمززان    71/11/7930 دکتر فرزاد جلیلیان

 وه اره

 - - خیر

مهر  الها  ص فیان 72

7935 

ا ززال  آبززاد مرکززب بهشاشززر  21/11/7930 

 غرب

 - - خیر

مهر  کامران  عیش  79

7935 

مرکززب بهشاشززر شهر ززتان   29/71/7930 تر فاطمه رجعتیکد

 کرمانشاه

 - - خیر

هر م فاطمه عبیبآبی 70

7935 

 Ashtarian H, Pouladi I, Jalilian F, Almasi A, Abi FA. Comparative بله شب ه بهشاشر درمان الشتر 21/19/7933 دکتر حسین اشتریان

study of the effects of two educational interventions of storytelling 

and roleplaying on tooth brushing method in preschool children of 

Aleshtar city. Sri Lanka Journal of Child Health. 2021; 50(2). 

- 

مهر  نشا حیشر  75

7931 

مرکززب بهشاشززر شهر ززتان   97/11/7933 تر فاطمه رجعتیدک

 کرمانشاه

 - - خیر

مهر  معص مه رضابی ی 71

7931 

مرکززب بهشاشززر شهر ززتان   97/11/7933 دکتر فرزاد جلیلیان

 ا ال  آباد غرب

 Factors Associated with Preventive Behaviors of Pediculosis among بله

Girl 

- 

مهر  ا ش بهروجه 71

7931 

 - - خیر شب ه بهشاشر ج انرود 19/77/7933 دکتر فرزاد جلیلیان

مهر  پروین باقر  70

7931 

مززشیر وززروه دفتززر  ززالمر   15/77/7933 دکتر حسین اشتریان

گ خان اده، جمعیزر و مزشار  

دانشززز شه علززز   پبشززز ی 

 خمین

 - - خیر

مهر  مهشاد طاهرپ ر 73

7931 

 Socio-cognitive Determinants of Sleep Health Behaviors among بله - 97/11/7011 دکتر فرزاد جلیلیان

Iranian Elderly: Application Theory of Planned Behavior 

- 

مهر  علی حق مراد  21

7930 

ایی دکتر مهش  میرز

 عل یجه

شزززب ه بهشاشزززر ثزززال     75/13/7011

 باباجانی

 - - خیر

 


