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 )استاد راهنما(
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 ويتامین تأثیر بررسیD1 ويتامین کمبود به مبتال پذيرتحريک روده سندرم بیماران عالئم و زندگی کیفیت برD1 
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 ساوه )همکار( در آن با مرتبط عوامل و 30 کوويد بیماری به نسبت شده درک تهديد 

 ساوه )همکار( 30 کوويد به مبتال بیماران در بیماری عالئم های کننده پیشگويی بررسی 

 امیر مارستانبی به کنندهمراجعه بیماران در پذيرتحريک روده سندروم عالئم و زندگی کیفیت بر کورکومین قرص تأثیر 

 استادمشاور( اراک )( ع) المومنین
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