سدیف

پایان نامه های اندو

1

عٌَاى
هقایؼِ اثشدٍداسٍی آیثَخشٍفي ٍهفٌاهیک اػیذ تاخالػثَتعٌَاى خیؾ
دسهاًی جْر کٌسشل دسد تعذ اصدسهاى سیـِ

2

دسهاى دًذاًْای ًکشٍطُ تا اخکغ تاص تا اػسفادُ اس ّیذسٍکؼیذ کلؼین

3

تشسػی فشاٍاًی ًؼثی کاًال هشیَتاکال ثاًَی دس هَلش اٍل فک تاال

4

5
6
7

8

تشسػی اعسثاسخشزًَگاسی خشی آخیکال دسزـخیق ضایعاذ ًاحیِ آخکغ
تاکاستشداػسخَاى هٌذیثل کاداٍس
هقایؼِ کلیٌیکی اثش ضذ دسد ایثَخشٍفي ٍ ًاخشکؼي دس تیواساى هشاجعِ
کٌٌذُ تِ تخؾ اًذٍدًسیکغ داًـکذُ دًذاًدضؿکی
تشسػی هیضاى سیضًـر اخیکالی ًَ 3ع اصػیلشّای هلشفی دس
اًذٍدًسیکغ
تشسػی هقایؼِ ای آصهایـگاّی سیض ًـر کشًٍالی ًَ 3ع ػیلش هلشفی
دس اًذٍدًسیکغ
تشسػی زاثیشخاًؼواى ّیذٍسکؼیذ کلؼین ٍ افضایؾ اًؼیسشٍهسـیي
کاًال تش سیضًـر اخیکالی دًذاًْای دسهاى سیـِ ؿذُ

ؿواسُ

داًـجَ

اػساد ساٌّوا

اػساد هـاٍس

زاسیخ دفاع

کازَصیاى ،فشصاد

دکسشتشازی

دکسش ززّیثی

1379/6/6

33

صاسع ،هحوذ حؼیي

دکسش خثیشی

دکسش تشازی

1379/6/14

37

کاهشاًضادُ ،هشین

دکسش خثیشی

-

1389/6/16

39

خایاى ًاهِ

دکسش تشازی
سضَاًی هْش ،سػَل

ٍ

دکسش ززّیثی

1379/6/22

41

دکسشؿیخی
اهیٌی ،ػیاٍؽ

دکسش تشازی

هٌْذع فشصاى

1380/2/20

52

تاسیک سٍ ،تاتک

دکسشتشازی

-

1380/5/18

60

کاظوی ،هحوذزقی

دکسش تشازی

دکسش ززّیثی

1380/5/18

61

هـشف ،هؼعَد

دکسشتشازی

دکسش ززّیثی

1380/5/18

62

تشسػی هقایؼِ ای صیشًـر آخیکالی دٍ سٍؽ سایج اًؼذادکاًال سیـِ
9

(فـشدى جاًثی ٍ فـشدى عوَدی ) دس تلَکْای آکشیلی ؿفاف
هقایؼِ آصهایـگاّی سیضًـر زاجی خویشّای خاًؼواى ایشاًی کَیضٍل ٍ

10

کَزوح تا خویشخاًؼواى سایج کَیر

هحوذی ،حویذسضا
ًیلفشٍؿاى ؿْـْاًی،
هحوذّادی

دکسش خثیشی

دکسشخثیشی

دکسشصاسع جْشهی

دکسشصاسع جْشهی

1380/327

1380/6/27

79

87

11

12

13
14
15
16

تشسػی هقایؼِای دػسگاُ اخکغ لَکیسَس سٍذ صدایکغ ٍ سادیَگشافی
دس زعییي طَل کاسکشد
تشسػی اّویر آلَدگی ػیلشٍ گَزاخشکا دسهحیط کاس قثل اص اًؼذاد کاهل
سیـِ دًذاى
تشسػی ٍضعیر دًذاًْای دسهاى ؿذُ تِ سٍؽ آخکؼَطًض ؿؾ هاُ خغ اص
دسهاى
تشسػی زٌَع کاًالی دًذاى ّفر فک خائیي دس ؿْش اكفْاى
هقایؼِ هیضاى سیضًـر اخیکالی دس دًذاًْای خش ؿذُ تا گَزا خشکای
ایشاًی ٍ خاسجی
هقایؼِ زاثیش ػِ سٍؽ هخسلف آهادُ ػاصی فضای خؼر دس ػیل
اخیکالی دًذاى

17

تشسػی اثش خشُ  -فلشیگ تشجاتجایی کاًال دًذاى دس دسهاى سیـِ

18

تشسػی ضخاهر ًؼج دًذاى دسًاحیِ فَسکای دًذاًْای هَلشاٍل ٍدٍم

19

تشسػی خاسج دّاًی زاثیش فایل خسٌؼی تشػیل اخیکالی کاًال سیـِ

20
21

22

تشسػی خاسج دّاًی هیضاى زَاًایی ػیل اخیکالی ػِ ًَع ػیلشهلشفی
دس اًذٍدًسیکغ دس کاًالْای تیؾ اصحذایٌؼسشٍهٌر ؿذُ
تشسػی زاثیش ػشم فیضیَلَطی ٍ ّیدَکلشیر ػذین تشسٍی ؿؼسـَدٌّذُ
کاًال دًذاى تعٌَاى خاًؼواى کاًال دًذاى
تشسػی هقایؼِ ای دفر سادیَگشافی هعوَل ٍ سادیٍَیضیَگشافی
دسزخویي طَل کاًال سیـِ دًذاًْای زک سیـِ ٍ زک کاًال

فشٌّذی ،ػالَهِ

دکسشآییٌِ چی

دکسش خثیشی

1380/6/29

92

دکسشفاضلی
ٍاعظی خَس ،هْشداد

ٍ

دکسشززّیثی

1380/7/19

93

دکسشخثیشی
دکسش خثیشی

دکسشصاسع جْشهی

1380/9/13

97

اهیٌی ،هلطفی

دکسشصاسع جْشهی

دکسش خثیشی

1380/10/11

100

خاکـَس ،سػسن

دکسشصاسع جْشهی

دکسش خثیشی

1380/10/11

104

ًیکذػسی ،هؼعَد

دکسشخثیشی

دکسشكثَحی

1380/12/9

105

داساتیاى ،ػیذ هجیذ

دکسشخثیشی

دکسشصاسعجْشهی

1381/3/21

106

لیاقر ،گیسا

دکسش خثیشی

دکسش کساتی

1381/6/24

114

سفیعی ،هحوذسضا

دکسشصاسع جْشهی

دکسش خثیشی

1381/6/24

115

ّوشاّیَّ ،ؿٌگ

دکسشصاسع جْشهی

دکسشخثیشی

1381/6/24

116

دکسشخثیشی

دکسش سضَی

1381/6/24

117

دکسشصاسع جْشهی

دکسش هْذیضادُ

1381/6/22

119

ّاؿویاى اكفْاًی،
ؿْشام

ؿفیعی اسدػساًی،
ؿْشیاس
آسام ،علیشضا

23
24

هقایؼِ اثش دٍ داسٍی ایثَخشٍفي ٍ خیشٍکؼیکام تعٌَاى خیؾ دسهاًی دس
کٌسشل دسد خغ اص دسهاى سیـِ دًذاى
اٍسطاًؼْای اًذٍدًٍسیک ٍ دسهاى آى

سیاحی فش ،لیال

دکسشصاسع جْشهی

دکسشخثیشی

1381/6/5

120

آل کجثاف ،علی

دکسش خثیشی

دکسشصاسع جْشهی

1381/6/21

121

تشسػی هقایؼِ ای هیضاى جاتجاتة اخیکالی دسآهادُ ػاصی کاًال سیـِ
25

تا اػسفادُ اص ک فایل تِ سٍؽ دػسی ،فایل ًیکل زیساًیَم تِ سٍؽ دػسی

هطلق تْادسی ،لیال

دکسش خثیشی

دکسشصاسع جْشهی

1381/6/21

128

ٍ فاتل ًیکل زیساًیَم تِ سٍؽ چشخـی
26
27
28
29
30

زعییي فشم ػِ تعذی کاًال سیـِ تا اػسفادُ اصػی زی اػکي ٍ
زَهَگشافی سایاًِ ای
تشسػی هیضاى ًفَر هادُ ؿؼر ٍ ؿَ دٌّذُ تشحؼة قطش کاًال آهادُ
ؿذُ دس اًسْای سیـِ  ،تا اػسفادُ اص هادُ حاجة
زعییي فشم ػِ تعذی کاًال سیـِ دًذاًْای کـیذُ ؿذُ تِ ٍػیلِ
دػسگاُ سادیٍَیضیَگشافی( )R.V.G
تشسػی زاثیش زکٌیکْای خـک کشدى کاًال تشػیل آخکغ تِ سٍؽ
آصهایـگاّی
تشسػی  6هاِّ ػیل اخیکالی ًَ 3ع ػیلش ، AH26دٍسیفیل ٍ آخکیؼیر
خغ اص رخیشُ ػاصی تشٍؽ آصهایـگاّی

اتشاّیوی ،لیال

دکسشصاسع جْشهی

دکسش خثیشی

1381/6/26

130

هیشصاتاقشیاى ،عاطفِ

دکسش خادهی

دکسش خثیشی

1381/7/29

136

عثذی ًیاى ،هْشداد

دکسشصاسع جْشهی

دکسش هْذیضادُ

1382/5/25

144

تْفش ،آصادُ

دکسشصاسع جْشهی

دکسش خثیشی

1382/6/5

146

تْشٍؽ ،علیشضا

دکسشصاسع جْشهی

دکسش خثیشی

1382/6/5

148

تشسػی آصهایـگاّی ػیل اخیکالی دٍ سٍؽ خشکشدى ( زکٌیک کلشٍفشم
31

 -دیح ٍ زکٌیٌک زشاکن جاًثی ) دس کاًالْای تا فایل اخیکالی اكلی ٍ 50

اػذاللْی ،هْشاى

دکسش خثیشی

دکسشصاسع جْشهی

1382/6/26

157

تاالزش
32

اسصیاتی چْاس سٍؽ سایج قشاسدادى ػیلش ،داخل کاًال ( گَزا ،خشکا ،فایل،
لٌسَلَ ،اػدشیذس) اص ًظش خَؿؾ ًاحیِ اخیکال تِ سٍؽ آصهایـگاّی

خضؿکدَس ،خیشٍص

دکسش خثیشی

دکسش سضَی

1382/6/27

159

هقایؼِ اثش دٍ داسٍی آهَکؼی ػیلیي ٍ هسشًٍیذاصٍل تعٌَاى خیؾ
33

دسهاًی دس کٌسشل فیلشآج حؼي دسهاى سیـِ دسدًذاًْای ًکشٍصُ تذٍى

ؿجاعی ،آصادُ

دکسشصاسع جْشهی

دکسش خثیشی

1382/6/13

163

عالهر
34

تشسػی هقایؼِ ای سیضًـر ػِ ًَع ػیلشآ.اچ 26آخکؼیر ٍ دٍسیفیل
خغ اص تشداؿسي الیِ اػویش تِ سٍؽ آصهایـگاّی

آقاجشی ،فشٍغ

دکسشصاسع جْشهی

دکسش خثیشی

1382/6/30

165

35
36

37

38

39

هقایؼِ آصهایـگاّی اثش ّیدَکلشیر ػذین تا کلشّگضیذیي تعٌَاى
ؿؼسـَدٌّذُ کاًال سیـِ تشاخیکالی طَالًی هذذ کاًالْای سیـِ
تشسػی هـکالذ دسهاى دًذاًدضؿکی دس تیواساى دچاس اضطشاب هشاجعِ
کٌٌذُ تِ کلیٌیک دًذاًدضؿکی حضشذ هحوذ ( ف)
تشسػی ّیؼسَلَطیک اثشدٍهادُ خشٍسٍذ ٍ ػشاهیک ػشد دسزشهین اًؼاج
خشیَدًسال خغ اص تؼسي خشفَساػیَى فَسکای دًذاّای ػگ
تشسػی ّیؼسَلَطیک اثش دٍهادُ گالع آیٌَهشٍ خشٍسٍذ دس زشهین اًؼاج
خیَدًسال خغ اص تؼسي خشفَساػیَى فَسکای دًذاًْای ػگ
تشسػی ػطح آگاّی دًذاًدضؿکاى ؿْش اكفْاى دس صهیٌِ اٍسطاًغ
دًذاًْای زشٍهازیضُ دس ػال1382

سضایی ،ػحاب

دکسشصاسع جْشهی

دکسش خثیشی

1383/5/17

175

هخساسی ،احوذ

دکسشخثیشی

دکسش آزؾ خَس

1383/6/4

182

دکسشصاسع جْشهی
تشاّیوی ،تْاسُ

دکسش سضَی
دکسشصاسع جْشهی
اتشاّین صادًُ ،شگغ

40

ٍ

دکسش اكفْاًیاى

1383/6/7

186

دکسشسضَی
ًلشی ،سضا

تشسػی هقایؼِ ای اثشام .زی.آ ایشاًی ٍ خشٍسٍذ دس زشهین اًؼاج
خشیَدًسال خغ اص تؼسي خشفَساػیَى فَسکای دًذاًْای ػگ تِ سٍؽ

ٍ

دکسش اكفْاًیاى

1383/6/7

185

دکسشصاسع جْشهی

دکسش جَادی ًظاد

1383/5/24

190

دکسشصاسع جْشهی
جوـیذی ،ؿکَفِ

ّیؼسَلَطیک

ٍ

دکسش اكفْاًیاى

1383/6/28

198

دکسش سضَی

تشسػی هقایؼِ ای اثشاػسفادُ اص اػدشیذسّای ًیکل زیساًیَم ٍ فَالد
41

صًگ ًضى دس ػیل اخیکالی کاًالْای اًحٌاداسخشؿذُ تا زکٌیک زشاکن

تشاذ صادُ ،آصادُ

دکسش خثیشی

دکسشصاسع جْشهی

1383/6/7

199

جاًثی
42
43
44
45

هقایؼِ آصهایـگاّی عوق ًفَر فیٌگشاػدشیذسفَالد صًگ ًضى ٍ ًیکل
زیساًیَم دس کاًالْای کشٍداس
ًقؾ  MTAدس اخکؼی فیکؼاػیَى یک جلؼِ ای دًذاًْای زک سیـِ
ای
هقایؼِ سیضًـر اخیکال دٍ سٍؽ اًؼذاد کاًال (فـشدى جاًثی گشم ٍ
فـشدى جاًثی ػشد) دس تلَکْای اکشیلی ؿفاف
تشسػی زاثیش کاستشد خویش ّیذسٍکؼیذ کلؼین تعٌَاى خاًؼواى داخل
کاًال تش سیضًـر اخیکالی کاًال

دکسش خثیشی

دکسشصاسع جْشهی

1383/6/28

204

سٍحاًی اكفْاًی ،ػویِ

دکسشخثیشی

دکسش جَادی ًظاد

1384/6/14

215

سجایی ساهـِ ،فلَس

دکسش خثیشی

-

1384/6/28

216

فسحی ،هلطفی

دکسش صاسعجْشهی

دکسش خثیشی

1384/6/26

217

حکیواًِ،
ػیذهحوذسضا

46

هقایؼِ هقذاس دتشی تاقیواًذُ دس ػِ سٍؽ خاسج کشدى
گَزاخشٍکاٍػیلشآ -اچ  26طی دسهاى هجذد

هحوذی ،آرس

دکسش خثیشی

تشسػی هیاًگیي سیضًـر ػِ هادُ گالع آیٌَس ،صیٌک اکؼایذ اٍطًَل ٍ
47

خشٍ – سٍذ تِ عٌَاى خالگ کشًٍالی دسٌّگام ػفیذ کشدى داخل عاجی

دکسش هالکی خَس
کٌذسی ،هشین

دکسشصاسع جْشهی

دًذاًْای هعالجِ سیـِ ؿذُ
48
49
50
51

هقایؼِ هیضاى سیضًـؼر زاجی  3هادُ ام .زی .ای ػفیذ ،آهالگام ٍ
گَزایشکا تعٌَاى خالک زاجی دس دًذاًْای اًذٍ ؿذُ تِ سٍؽ آصهایـگاّی
اسصیاتی ّؼیسَلَطیک ؿذذ ٍاکٌؾ ًؼجی دٍ ػیلشآ.اچٍ 26 .اخکؼیر
تِ سٍؽ کاؿسي دس تافر ّوثٌذ صیشجلذی هَؿْای آصهایـگاّی
هقایؼِ ػیل زاجی دٍ ًَع ػیلش  ٍ AH26دٍسیفیل دس زشهین ّای زاجی
ّوشًگ دًذاى
هقایؼِ اثش ػِ ًَع ؿَیٌذُ آب ٍ ّیدَکلشیر ػذین  % 25/5 ٍ %5/2تش
ػیل اخیکال تلٌذهذذ

دکسش سضَی

1384/6/30

226

ٍ

1384/7/13

227

دکسش خثیشی
كیشفیاى ،گلٌاص

دکسش خثیشی

دکسشصاسع جْشهی

1384/7/19

231

زاتؾ ،تْشًگ

دکسشصاسع جْشهی

دکسشسضَی

1384/7/30

232

خیشخَاّی ،خشیٌاص

دکسش صاسعجْشهی

دکسش خثیشی

84/10/10

242

فذایی حیذسی ،حویذ

دکسش خثیشی

دکسشصاسع جْشهی

1385/5/22

255

هقایؼِ خاسج دّاًی هقذاس تشداؿر الیِ اػویشدس یک ػَم هیاًی کاًال
52

سیـِ زَػط اػیذ فؼفشیک  ٍ %10آس.ػی.خشج ّ -یدَکلشیر ػذین

كثحی ،فاطوِ

دکسش صاسعجْشهی

دکسش هالکی خَس

1385/6/27

256

( % 25/5تِ سٍؽ )SEM
هقایؼِ خاسج دّاًی هقذاس تشداؿر الیِ اػویشدسیک ػَم هیاًی کاًال
53

سیـِ زَػط اػیذ ػیسشیکّ %17 EDTA ٍ % 30یدَکلشیر ػذین

اػحقیاى ،صّشا

دکسش صاسعجْشهی

دکسش هالکی خَس

1385/6/27

257

( %5/25تِ سٍؽ ) SEM
زاثیشدس سٍؽ آهادُ ػاصی کاًال ( سٍؽ دػسی کا -فایل ٍ سٍؽ چشخـی
54

ّشٍ ) 642دس ًفَرهادُ ؿؼسـَدٌّذُ تِ یک ػَم اخیکال کاًال سیـِ

عطایی کچَیی ،ساهیي

دکسش خثیشی

دکسش صاسعجْشهی

1385/6/29

258

دًذاى
55
56

هقایؼِ سیضًـر زاجی دٍهادُ خاًؼواى هَقر کَیر ٍ کَلسَصٍل دس ػِ
صهاى هخسلف
هقایؼِ زعذاد ازحشاف اخیکال دس آهادُ ػاصی کاًال سیـِ هسعاقة
اػسفادُ اص دٍ سٍؽ دػسی(ک -فایل ) ٍ سٍزاسی ( ّیشٍ)642

ّاؿن صادُ اكفْاًی،
صّشا
ػْیلی خَس ،الْام

دکسش صاسعجْشهی

دکسش خثیشی

1385/6/29

260

دکسش خثیشی

دکسش تخسیاس

1385/10/16

270

57
58
59
60

زاثیش دٍ سٍؽ آهادُػاصی کاًال (سٍؽ دػسی کا-فایل ٍ سٍؽ چشخـی
ّشٍ )642تش سیضًـر اخیکالی کاًال سیـِ
هقایؼِ ؿؾ هاِّ ػیل اخیکالی دٍ ػیلش Seal2ٍ AH26
اثش آًسی تاکسشیال دٍ هحلَل افضٍدُ ؿذُ تِ کلؼین ّیذسٍکؼایذ تش ضذ
اًسشٍکَکَع فکالیغ تلَسذ آصهایـگاّی
تشسػی اثش آًسی تاکسشیال خشٍخَلیغ ایشاًی ٍ کلؼین ّیذسٍکؼایذ تشضذ
آًسشٍکَکَع فکالیغ تلَسذ آصهایـگاّی

هشزْة ،اهیي

دکسشخثیشی

دکسش تخسیاس

1385/11/18

272

زَفیق ًیا ،هْشاى

دکسشخثیشی

دکسشصاسع جْشهی

1385/10/30

276

دکسش صاسع جْشهی

-

1386/6/3

286

دکسش صاسع جْشهی

-

1386/6/6

289

اثٌاعـشی اكفْاًی،
هؼیح
زَتیاًی ،حؼي

هقایؼِ آصهایـگاّی اثش ضذ هیکشٍتی ّیدَکلشیر ػذین  ٍ 4اکؼیذ
61

کلؼین ّیذساذ  ٍ 4کلشّگضیذیي  2/0تعٌَاى هحلَل ؿؼر ٍؿَی تش

کشهی صادُ ،ػویشا

دکسش خثیشی

دکسشصاسع جْشهی

1386/6/6

292

سٍی هیکشٍاسگاًیؼن اًسخاتی کاًال
62
63
64

اثش اػسفادُ اص دٍ ػیلش  ٍ AH26دٍسیفیل تش زغییش سًگ زاجی خغ اص 4
هاُ
تشسػی زاثیش ػِ سٍؽ هعوَل زویض کشدى ٍػایل تش هقذاس دتشی ّای
تاقیواًذُ سٍی کا – فایل ّای اًذٍدًٍسیک
زاثیش دٍ سٍؽ آهادُ ػاصی کاًال (دٍ ػیؼسن چشخـی زغییش یافسِ) تش
سیض ًـر اخسیکالی کاًال سیـِ

اخسیاسی ،هْؼا

دکسشصاسع جْشهی

دکسش هالکی خَس

1386/6/6

293

كحشاًـیي ،هْؼا

دکسشخثیشی

دکسش صاسع جْشهی

1386/6/6

306

دکسش خثیشی

1386/11/1

323

عوَیی ػیسی،هْذی

دکسشصاسع جْشهی

زاثیش اػسفادُ اص ػِ هادُ  ، MTAdاػیذ ػیسشیک - %17 EDTA %10
65

ّیدَکلشیر ػذین  %5/25تش سیضًـر زاجی کاًال سیـِ تِ كَسذ

عؼگشی  ،تْاسُ

دکسش صاسع جْشهی

دکسش تشکسیي

1387/10/15

361

آصهایـگاّی
66

67
68

هقایؼِ کاسایی دٍ سٍؽ دػسی ٍ چشخـی دس تشداؿر گَزاخشکا ٍ ػیلش
اص کاًال دًذاى
هقایؼِ اثش ضذ هیکشٍتی  ، MTADکلشّگضیذیي ٍ ّیدَکلشیر ػذین
تش فلَس هیکشٍتی کاًال سیـِ دًذاى ّای ًکشٍصُ
خساًؼیل زغییش سًگ زاج دًذاى تِ دًثال کاستشد دٍ هادُ خاًؼواى داخل
کاًال( کلؼین ّیذسٍکؼایذ ٍ زشکیة زشی آهٌی تیَزیک)

دکسش صاسع جْشهی
اهیٌی ،الِْ

ٍ

-

1387/11/8

365

دکسش سضَی
حقیقی ،هاًذاًا

دکسش صاسع جْشهی

دکسش تشکسیي

1388/6/11

390

تشازی ،جَیا

دکسشتشازی

دکسشصاسع جْشهی

1388/6/11

391

69
70
71
72
73
74

هقایؼِ اثش داسٍی ایثَخشٍفي ٍ دکؼسشٍهسَسفاى تِ عٌَاى خیؾ داسٍیی
دس کٌسشل دسد خغ اص دسهاى سیـِ دًذاى
اثش خیؾ داسٍیی کساهیي خَساکی دس هقایؼِ تا ایثَخشٍفي دس دسد خغ اص
دسهاى سیـِ دًذاى
هقایؼِ آصهایـگاّی سیضًـر اخیکالی گَزا خشکا  AH26تا سصیلَى/
اخیفاًی
هقایؼِ هیاًگیي سیضًـر اخیکالی دسد ٍػیؼسن خشخؾ خشٍزیدش ٍ
فلکغ هؼسش
هقایؼِ هقاٍهر تِ ؿکؼر سیـِ هضیَتاکال هَلش اٍل تاال دس کاًالْای
آهادُ ؿذُ تِ دٍ سٍؽ دػسی ٍ چشخـی ّشٍ642
هقایؼِ هیضاى اًحشاف اخیکال هسعاقة اػسفادُ اص دٍ ػیؼسن سٍزاسی
خشٍزیدشٍفلکغ هؼسش تِ سٍؽ آصهایـگاّی

دکسش صاسع جْشهی

دکسشهَالیی ًؼة

1388/6/19

398

کشهی ،تٌْام

دکسش خادهی

دکسش صاسع جْشهی

1388/6/21

402

یضداًیً ،گیي

دکسش اهیٌی

دکسش خادهی

1388/7/29

407

هحوَدی اكل ،هشضیِ

دکسش کوال اهیٌی

دکسشصاسع جْشهی

1389/6/9

434

هَػَص خًَؼاسی ،الٌاص

دکسش صاسع جْشهی

دکسشهیشصاکَچکی

1389/4/8

435

اهیي صادُ ،آریي

دکسش صاسع جْشهی

دکسشخثیشی

1389/6/8

437

ٍکیل صادُ ّاؿوی،
اؿکاى

ؿٌاػایی ٍ تشسػی هَسفیي ٍ کذئیي دس ًؼج دًذاى ٍ ًوًَِ ّای خَى ٍ
75

كفشا تِ سٍؽ  GC-MSدس اجؼاد اسجاعی تِ اداسُ کلدضؿکی قاًًَی

هیشصادَُّ ،هي

دکسش خثیشی

دکسش قذٍػی

1389/6/16

440

اكفْاى دس ػال 1388
76
77
78
79
80
81

تشسػی زاثیش طَل ًفَر اػدشیذس اػسیل تش هیضاى ػیل اخیکالی خشکشدگی
کاًال سیـِ
اثش ضذ تاکسشیایی  Calcipex IIتِ عٌَاى ؿؼسـَ دٌّذُ تش سٍی
اًسشٍکَکَع فکالیغ حیي آهادُ ػاصی کاًال
هیضاى اػسفادُ اص زکٌیک ّای زضسیق تی حؼی هکول دس هیاى
هسخللیي دسهاى سیـِ
زأثیش گـادػاصی اخیکالی کاًال تش ػیل اخیکالی تِ سٍؽ آصهایـگاّی
زعییي فشم سیـِ ٍ آًازَهی کاًالْای دًذاى هَلش دٍم فک خاییي تا سٍؽ
ؿفاف ػاصی
تشسػی زأثیش فشیض ًوَدى فایل ّای چشخـی ًیکل زیساًیَم تش هقاٍهر
تِ ؿکؼر خؼسگی دٍسُ ای

خشػسگاسی ،اهیذ

دکسش صاسع جْشهی

دکسش خثیشی

1389/6/16

441

خذادادی ،سهیؼا

دکسش اهیٌی

-

1389/5/12

443

حؼیٌی ،هٌَْؽ

دکسش کوال اهیٌی

-

1389/10/18

461

یعقَتی ،الْام

دکسش صاسع جْشهی

دکسش کوال اهیٌی

1390/3/24

479

كشاهی ،هحوذ

دکسش صاسع جْشهی

دکسش خثیشی

1390/6/1

493

تاقشی ،علی احؼاى

دکسش کوال اهیٌی

-

1390/6/17

497

هقایؼِ ی خاكیر آًسی تاکسشیال خشٍخَلیغ ایشاًی تا کلشّگضیذیي0/12
82

 %تش فلَس هیکشٍتی دًذاى ّای زک کاًالِ ی ًکشٍصُ تا خشیَدًسیر هضهي

ضیائی ،ػواًِ

دکسش طْوَسش خَس

دکسش صاسع جْشهی

1390/6/17

504

اخیکال
هقایؼِ ی خاكیر آًسی تاکسشیال خشٍخَلیغ ایشاًی تا ّیدَکلشیر ػذین
83

%5/25تشفلَس هیکشٍتی دًذاى ّای زک کاًالِ ی ًکشٍصُ تا خشیَدًسیر

فشٍغی اتشی ،سٍیا

دکسش صاسع جْشهی

دکسش طْوَسش خَس

1390/6/17

505

هضهي اخیکال
84
85

86

تشسػی زاثیش هیضاى ًفَر ٍ ًَع اػدشیذس ًیکل زیساًیَم ٍ اػسیٌلغ
اػسیل تش ػیل اخیکالی کاًالْای اًحٌاداس
زعیي فشم سیـِ ٍآًازَهی کاًال ّای دًذاى هَلشاٍل فک خاییي تِ سٍؽ
ؿفاف ػاصی

Root and canal morphology of Iranian maxillary first
molar

Microbiological evaluation of endodontic treatment
with or without calcium hydroxide in teeth with 87
apical periodontitis
88

89
90
91
92

هقایؼِ هیضاى اضطشاب تیواساى دس هشاجعیي تِ تخؾ ّای هخسلف
داًـکذُ دًذاًدضؿکی داًـگاُ خَساػگاى
هقایؼِ هیضاًاًسشٍکَک فکالیغ تاقیواًذُ خغ اص آهادُ ػاصی کاًال تا
فایل دػسی ٍ سٍزاسی تا زقاسب %4
هقایؼِ هیضاى اػسشع حیي دسهاى سیـِ تیواساى تیي داًـجَیاى
دًذاًدضؿکی  ،دػسیاساى زخللی ٍ هسخللاى دسهاى سیـِ
هقایؼِ زأثیش زشی آًسی تیَزیک ٍ کلؼین ّیذسٍکؼایذ تِ عٌَاى داسٍی
داخل کاًال تش اػسحکام تاًذ کاهدَصیر تِ عاج دًذاى
هقایؼِی دٍ سٍؽ دػسی ٍ چشخـی دس تشداؿر کلؼین ّیذسٍکؼایذ اص
دیَاسُی کاًال سیـِ

جعفشی ،خشػسَ

دکسش کوال اهیٌی

دکسش صاسع جْشهی

1390/7/9

516

هقذم ،ساضیِ

دکسش صاسع جْشهی

دکسش کوال اهیٌی

1390/11/1

524
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538

دکسش صاسع

Dr D Alhadi
KH. Mohd zarei

ٍ

Dr Faahim

دکسش خثیشی

June
2010

540

دکسش صاسع جْشهی
ادًافیٍ ،یذا

دکسش خثیشی

ٍ

1391/4/31

546

دکسش آقایی
اػسکی ،افؼاًِ

دکسش خثیشی

-

1391/4/28

547

کشتاػی ،خیش هیسشا

دکسش صاسع جْشهی

دکسش گلدشٍس

1391/06/12

576

اخسشی ،هشضیِ

دکسش صاسع جْشهی

دکسشهیشصا کَچکی

1391/11/24

615

سحواًی ،آًیسا

دکسش کوال اهیٌی

دکسش صاسع جْشهی

1391/11/25

620

93
94
95
96
97
98
99
100

هقایؼِ اًحشاف ایجاد ؿذُ دس یک ػَم اخیکال کاًال زَػط دٍ ػیؼسن
چشخٌذُ  Protaper ٍ Mtwoزَػط CBCT
هقایؼة زأثیش زشیآًسی تیَزیک تش اػسحکام تاًذ تشؿی ػِ ًَع
کاهدَصیر تِ عاج دًذاى
هقایؼِ ی فشاٍاًی ًؼثی ضایعاذ خشی اخیکال قثل ٍ تعذ اص دسهاى سیـِ
دس داًـکذُ دًذاًدضؿکی داًـگاُ آصاد خَساػگاى دس ػال ّای 89زا 91
هقایؼِ ػویر کلؼین ّیذسٍکؼیذ ٍ خشٍخَلیغ ایشاًی تش
فیثشٍتالػرّای خالح تا سٍؽ MTT
هقایؼِ سادیَگشافی دیجیسال ٍ هعوَلی جْر زعییي فاكلِ ًَک فایل زا
آخکغ سادیَگشافیک دس دًذاى ّای هَلش تاال تِ سٍؽ آصهایـگاّی
هقایؼة زأثیشکلشّگضیذیي تِ عٌَاى داسٍی داخل کاًال تش اػسحکام تاًذ
ػِ ًَع کاهدَصیر تِ عاج دًذاى
هقایؼِ اثش آًسی تاکسشیال ّحلَل کلشّگضیذیي  2دسكذ ٍ علاسُ الکلی
خشٍخَلیغ تش ضذ اًسشٍکَکَع فکالیغ تِ كَسذ آصهایـگاّی
هقایؼِ اثش آًسی تاکسشیال خشٍخَلیغ ٍ ّیدَکلشیر ػذین 5/25دسكذ تش
تاکسشی اًسشٍکَکَع فکالیغ

1392/6/5

633

دّذؿسی صادُ ،علیشضا

دکسش کوال اهیٌی

دکسش غفاسی

639

هیشػساسی ،ػاًاص

دکسش صاسع جْشهی

دکسشهیشصا کَچکی

1392/4/24

فشیذًٍی ،صیٌة

دکسش کوال اهیٌی

-

1392/6/4

644

ؿیشٍی ،ػواًِ

دکسش صاسع جْشهی

دکسش فـاسکی

1392/4/29

661

ػلگی ،فشاًک

دکسش خثیشی

دکسش غفاسی

1392/4/17

666

هـشف فش ،آسیي

دکسش صاسع جْشهی

دکسشهیشصا کَچکی

1392/4/24

667

هقذػی تشٍجٌی ،الْام

دکسش صاسع جْشهی

دکسش طْوَسش خَس

1392/11/9

697

ّورً ،ادیا

دکسش صاسع جْشهی

دکسشطْوَسش خَس

1392/11/09

698

تشسػی زاثیش دٍ هادُ ی ؿَیٌذُ ی ّیدَکلشیر ػذین ٍ کلشّگضیذیي دس
101

حزف کلؼین ّیذسٍکؼایذ اص دیَاسُ ی کاًال سیـِ دًذاى تا کاستشد

هٌفشد ،هحوذجَاد

دکسش کوال اهیٌی

دکسش صاسع جْشهی

1392/12/2

699

ػیؼسن چشخـی
102
103
104

هقایؼة هیضاى سیضًـر  Kفایل ٍ فایل سٍزاسی خشٍزیدش تعذ اص ؿکؼسي
دس یک ػَم اخیکالی دًذاًْای زک کاًالِ
هقایؼِ اثش کلؼین ّیذسٍکؼایذ ٍ طل کلشّگضیذیي %2تش اػسحکام
تاًذ خؼر فایثش چؼثاًذُ ؿذُ تا ػواى سصیٌی
ؿیَع کاًال سزشٍهَلش هٌذیثل تش سٍی زلاٍیش CBCT

عؼگشی ،هْذی

دکسش خثیشی

دکسش ًَاتی

1392/11/19

713

سٍاًثذ ،ؿیشیي

دکسش صاسع جْشهی

دکسش تشکسیي

1393/4/17

733

تاقشی ،فاطوِ

دکسش کوال اهیٌی

دکسش غفاسی

1393/4/25

737

تشسػی هیضاى سیضًـر دٍ هادُ ی گالع آیٌَهش ًَسی ٍ خشٍسٍذ تِ
105

عٌَاى خالگ کشًٍالی ٌّگام ػفیذ کشدى داخل زاجی دًذاى ّای
هعالجِ سیـِ ؿذُ

تٌکذاس ّاؿویً ،یلَفش

دکسش صاسع جْشهی

دکسش تشکسیي

1393/4/14

751

106

ساتطِ هسغیشّای ؿخلیسی ٍ هَقعیسی داًـجَیاى دًذاًدضؿکی تا هیضاى
اػسشع آًْا حیي اًجام دسهاى سیـِ

اهاهی خَاُ اتشقَئی،
ؿْشیاس

دکسش صاسع جْشهی

دکسش گل خشٍس

1393/5/18

756

