
 ضوارُ

 پایاى ًاهِ
 ػٌَاى داًطجَ استاد راٌّوا استاد هطاٍر تاریخ دفاع

ف
 ردی

98 89/6/0891 

   ی ذٍس رق ت دک

ٍ 

  ی و ری رک ت دک

  ی ل ؼ اس ث رػ ت دک

  ی اده خ
 ا س ری ، پ ی ای رض

  زَُ ح 8در   ی ک سض پ ذاً دً  ات ای ک ض  ی اسٌ  ارض ک  ات ظریً  ِ  ال س 8  ی ررس ت

در  ۶8-۶6 ایْ  ال س  طی  اى دره  ت اًٍ ؼ ٍ ه  یَ ً اً ق  ی ک سض ،پ ی ک سض پ  ظامً 

 ضْر اصفْاى

0 

 ازٌ  رح ا،ف یً   ذٍی ف  ی ذٍس ر ق ت دک  رف ط ر ه ت دک 86/۶/0891 86۶
  ت ی ؼ و ج  ایّ  ِ َ ً و ا درًْ  ذاً دً  ی َال گٌ  ی ل - َ کا ت  ذازُ دراً  ی سٌ  ج  ایْ  اٍت ف ت

  ی راً ای
8 

 فذٍی ًیا ،فرزاًِ دکتر قذٍسی - 01/8/089۶ 88۶
تفاٍتْای جٌسی در اتؼاد هسیَدیستالی دًذاى ّا در ًوًَِ ّای جوؼیت 

 ایراًی
8 

616 09/6/0899 

 دکتر غفاری

 ٍ 

 دکتر خثیری

 اتَالحسٌی، هجیذ دکترقذٍسی

تؼییي سي در تالغیي تا استفادُ از ًسثت هساحت پالپ تِ هساحت 

دًذاى ٍ ًیس ًسثت هساحت پالپ تِ هساحت دًذاى استثٌای هیٌا در 

 رادیَگرافی ّای پری اپیکال دًذاى ًیص در ًوًَِ ّای جوؼیت ایراًی

6 

 دکترقذٍسی دکتر جَادی ًژاد 00/9/0899 600
داداضی جَردّی، 

  هحوذ حسیي

سیة ّای کاًکاضي در ترٍهاّای دًذاًی در ضیَع ٍ پیص آگْی آتؼییي 

پیگیری ضص هاِّ در هراجؼیي تِ ادارُ کل پسضکی قاًًَی استاى 

 اصفْاى

1 

 هیرتذ، ًْال دکتر قذٍسی دکتر خادم 09/6/0898 616
هْارتْای هقاتلِ ای تررسی ارتثاط هیساى افسردگی ًاضی از استرس تا 

 سال 1-01در دًذاًپسضکاى ػوَهی ضْر اصفْاى تا سٌَات کاری 
6 

 اهیر ػصاهی، آرش دکتر قذٍسی دکتر کتاتی 89/01/0898 668

هقایسِ ًظریات کارضٌاسی ٍ آراء صادرُ از سازهاى ًظام پسضکی ٍ 

پسضکی قاًًَی استاى اصفْاى تا آراء صادرُ از دادگستری کل استاى 

 اصفْاى در هَرد ضکایات هطرٍحِ قصَر حرفِ ای دًذاًپسضکاى اصفْاى 

۶ 

 قائذی فرد، افراسیاب دکتر قذٍسی دکتر اصفْاًیاى 8/00/0898 6۶8

رػایت اصَل ػلوی اخالق در پژٍّص تر اساس کذ ّای  تؼییي هیساى

هلی اخالق در پژٍّص ّای پسضکی در پایاى ًاهِ ّای فارؽ التحصیالى 

داًطکذُ دًذاًپسضکی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ خَراسگاى از سال 

 0899تا سال  0898

9 

 پایان نامه های دندانپزشکی قانونی



6۶6 08/00/0898 

 دکتر غفاری

ٍ 

 دکتر ضراتی

 هذیٌِ ای، هِ سیوا دکتر قذٍسی
اسکي  -ارزیاتی ضاخص ّای هختلف سیٌَس فرًٍتال تِ ٍسیلِ سیتی

 جْت تطخیص َّیت در جوؼیت ساکٌیي   استاى اصفْاى                        
8 

 01 یافتِ ّای دًذاًی در هصرف کٌٌذگاى ّرٍئیي سلطاًی، هْرضاد دکتر قذٍسی دکتر کرهی 0۶/6/0881 116

قذٍسیدکتر  دکتر غفاری ۶/6/0881 101  رحین زادُ،  ًیوا 
تررسی الگَی ترکیثی سیٌَس فرًٍتال ٍ تیغِ تیٌی جْت تطخیص 

 َّیت در جوؼیت ساکٌیي استاى اصفْاى                                                  
00 

 08 ایتجارب داًطجَیاى دًذاًپسضکی دراضتثاّات حرفِ  کرهی، سارا دکتر قذٍسی دکتر فرّاد 86/6/0880 118

161 8/6/0880  خلیفِ، جَاد دکتر قذٍسی دکتر هْاتادی 
تطخیص َّیت تِ ٍسیلِ رادیَگرافی ایوپلٌت ّای دًذاًی در ًوًَِ ّای 

 زًذُ
08 

 ترّاًی،  هحوذ  قدوسی دکتر طباخیان  دکتر 88/6/80 198
ارزیاتی فَتَسَپر ایوپَزیطي رایاًِ ای در تطخیص گازگرفتگی تر رٍی 

 ضذُ اًساًیهذل تازسازی 
06 

 دکتر قذٍسی دکتر هٌاًی   00/00/0880 618
دیثاجی پَر، سیذ 

 اهیرضثیر

طرف تَزیغ فراٍاًی ٍ چگًَگی دارٍّای تجَیسی در ًسخ دًذاًپسضکاى 

 0881قرارداد ادارُ کل تیوِ خذهات درهاًی استاى اصفْاى در سال 
01 

 هْراًفر، سؼیذ           دکتر قذٍسی دکتر کتاتی 8/08/0880 61۶
تررسی رػایت ضأى تیوار تَسط دًذاًپسضکاى در کلیٌیك ّای ضْر 

 0880اصفْاى، سال 
06 

 ػاتذزادُ، هحوذ  دکتر قذٍسی دکتر کتاتی 6/00/0888 680
هیساى رػایت رازداری در داًطکذُ ّای دًذاًپسضکی هٌتخة کطَر از 

 دیذگاُ داًطجَیاى
0۶ 

 ضْرُ  ،سلواًی تْراًی دکتر قذٍسی - 88/6/0888 ۶66
تررسی رػایت ضأى ٍ هٌسلت تیواراى تَسط داًطجَیاى ٍ دستیاراى 

 دًذاًپسضکی ضْر اصفْاى دًذاًپسضك در داًطکذُ ّای
09 

قذٍسیدکتر  - 06/6/0888 ۶69  سیذُ هْسا  ،درخطٌذُ 
آگاّی، ًگرش ٍ ػولکرد دًذاًپسضکاى ًسثت تِ ضکایت تیواراى در 

 0888 لضْر اصفْاى در سا
08 



 


