سدیف

پایان نامه های پاتولوژی
عٌَاى

داًطجَ

اسشبد ساٌّوب

اسشبد هطبٍس

سبسیخ دفبع

ضوبسُ
دبیبى ًبهِ

ثشسسی ادیذهیَلَطیک اثشال ثِ آهلَثالسشَهب دس ثیوبسى هشاجعِکٌٌذُ ثِ
1

داًطکذُّبی دًذاًذضضکی سْشاى ،هطْذ ،ضْیذثْطشی ،اصفْبى ٍ

خضائلی  ،علی

دکششسضَی

-

1771/7/1

1

ضیشاص دسیک دٍسُدّسبلِ() 1777-17۳7
ثشسسی خصَصیبر ادیذهیَلَطیک ادًشَطًیک کشاسَسیسز ّب دس
۱

7

ثیوبساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ ثخص دبسَلَطی داًطکذُ دًذاًذضضکی داًطگبُ

دکششهشقی
غیجی ،سضب

ٍ

علَم دضضکی اصفْبى دسیک دٍسُ دُ سبلِ() 171۱-1777

دکشش سضَی

اسصیبثی ادیذهیَلَطیک ثیوبساى هجشال ثِ سشعبًْبی دّبى ٍ ثبفشْبی

دکشش هشقی

اعشاف آى دس ثیوبساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبسسشبى حضشر سیذالطْذاء

جَاّش ،اهیش

اصفْبى1۸-7۱

ٍ

دکشش گل دشٍس

دکشش سزّیجی

1717/۳/7

1711/11/17

117

۱71

دکشش سضَی

ضیَع ضبیعبر دشیَدًشبل دس خبًن ّبی ثبسداس ٍ غیشثبسداس هشاجعِ کٌٌذُ
۸

ثِ هشاکض هخشلف ثْذاضشی ٍ دسهبًی دس سغح ضْش اصفْبى دس سبل -11

عجذالِ ثیگی ،حبهذ

دکشش هشداًی

دکشش اهیٌی

1711/۳/11

711

17
1

۳

7

1

1

کیفیز صًذگی هشسجظ ثب سالهز دّبى دس ثیوبساى هجشال ثِ اسکلشٍص
هشعذد
ثشسسی هیضاى ثضاق ٍ سبثیش دشسَدسهبًی ثش هیضاى ثضاق دس ثیوبساى سحز
سادیَسشادی
ضیَع صثبى آسشٍفیک ٍ اسسجبط آى ثب عفًَز کبًذیذا دس ثیوبساى هشاجعِ
کٌٌذُ ثِ ثخص غذد ٍ داخلی دسهبًگبُ ّبی ضْش اصفْبى
ضیَع اخشالالر هفصل گیجگبّی فکی دس ثیوبساى هَلشیذل اسکلشٍصیس
کیفیز صًذگی هشسجظ ثب سالهز دّبى ٍ دًذاى دس ثیوبساى دَسشی –
هخبعی ثب ضبیعبر دّبًی

صبلح دَس اسکَیی،

دکشش هشداًی

دکشش خبدم

1711/7/۱1

۸11

خبى هذسس ،فشّبد

دکششهشداًی

دکشش غفبسی

1711/۱/7

۸۱1

ّبضوی ،سٍیب

دکشش هشداًی

-

1711/۳/1

۸۸۸

دکشش هشداًی

دکشش سضیذی

1711/11/17

۸۳۱

دکشش هشداًی

دکشش سضیذی

1711/11/17

۸۳۸

الْبم

هْذی ثیشق داس ،هحوذ
حسیي
ًبعقی ،ثٌْبص

سعییي ضیَع ضبیعبر لیٌکَئیذی هخبط دّبى ٍ اسسجبط آى ثب هیضاى قٌذ
11

خَى ًبضشب( ٍ )FBSاًَاع داسٍّبی کبٌّذُ قٌذ خَى دس ثیوبساى هجشال ثِ

ثشّبًی ،غالهحسیي

دکشش اهیي صادُ

دکشش سضیذی

1711/۳/1

۸1۸

دیبثز هلیشَس ًَع II ٍ Iدس یک هشکض دیبثز ضْش اصفْبى 1711
11

هغبلعِ گزضشِ ًگش خصَصیبر ثبلیٌی ٍ ّیسشَدبسَلَطیک ثیوبساى هجشالء
ثِ ضبیعبر لیکٌَئیذی دّبى دس سبلّبی  1711 – 1771دس ضْشاصفْبى

ثبقشی ،هشضیِ

دکشش اهیي صادُ

دکشش جْبًطبّی

1711/۳/1

۸1۸

هیضاى کلًَیضاسیَى قبسچ کبًذیذا ٍ عَاهل هشسجظ ثب آى دس ثیوبساى داسای
1۱

دًچش هشاجعِ کٌٌذُ ثِ داًطکذُ دًذاًذضضکی داًطگبُ آصاد اسالهی

رٍالفقبسیً ،ذا

دکشش هشداًی

دکشش عْوَسص دَس

1711/۳/1

111

ٍاحذ خَساسگبى سبل 1711-11
اسصیبثی ادیذهیَلَطیک ثیوبساى هجشال ثِ سشعبى ّبی دّبى ٍ ثبفز ّبی
17

اعشاف آى دس ثیوبساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبسسشبى سیذالطْذاء
اصفْبى()171۸-1711

1۸

11

1۳

17

11

11

۱1

ضیَع ٍ الگَی حضَس کبسخ کبساثلی دس دًذاًْبی هَلش هبگضیال دس

هحوذی آیذغویطی،
اثشاّین

دکشش اهیي صادُ

دکشش احوذ هشقی

1711/۳/11

117

جعفشصادُ ،آسَسب

دکشش اهیي صادُ

-

هقبیسِ ایوًََّیسشَضیویبیی سلَلْبی الًگشّبًس داخل ادی سلیبلی دس سصهجَیی ،هحوذ
ٍضعیز سالهز ٍ ثیوبسی لثِ ثب اسشفبدُ اص هبسکش CD1a

دکشش اهیي صادُ

دکشش فشّبد

دبیَس ،حویذسضب

دکشش اهیي صادُ

دکشش فشّبد

1711/11/1۳

سقبیی ،اهیش سضب

دکشش هشداًی

دکشش ضْشام اهیٌی

1711/۳/11

171

صَلشی ،سیوب

دکشش اهیي صادُ

دکشش قبسوی

11/۳/۱۳

171

اهیشی ،اهیش

دکشش هشداًی

دکشش ضْشام اهیٌی

1711/۳/11

111

هْشعلی ،دَسیب

دکشش هشداًی

دکشش اهیي صادُ

11/۳/۱7

11۱

دٍسشی دًذاًی ضیشی ٍ دائوی ٍ اسسجبط آى ثب اًبصُ دًذاى ّب

هقبیسِ سغح ّوَگلَثیي گلیکَصیلِ دس افشاد دچبس دشیَدًشیز هضهي ثب
گشٍُ کٌششل( سبلن)
هقبیسِ اثش لیضس ٍ داسٍی هیشسَدلکس ( )Myrtoplexدس دسهبى عفًَز
ّشدس سیوذلکس عَد کٌٌذُ
ضیَع ضبیعبر ثبفز ًشم دّبى دس سبلوٌذاى ٍ عَاهل هشسجظ ثب آى دس
ضْش اصفْبى عی سبلْبی 1711 -1711
دٍ دسهبى هشفبٍر دس دسهبى ضبیعبر آفشی هخبط دّبى :لیضس دس هقبثل
داسٍی گیبّی هیشسکس
فشاٍاًی عَاسض دّبًی – دًذاًی دس ثیوبساى ثب سبثقِ هصشف هَاد هخذس

1711/1/۱7

111

1711/1/۱1

111

1۱1

۱1

۱۱

۱7

۱۸

اسسجبط کبًذیذیبصیس دّبًی ٍ هیضاى کلًَیضاسیَى قبسچ کبًذیذا
آلجیکبًس ثب هصشف قشظ ّبی جلَگیشی اص ثبسداسی
فشاٍاًی ًسجی ضبیعبر دّبًی دس ثیوبساى هجشال ثِ دسَسیبصیس جلذی دس
ضْش اصفْبى
ثشسسی ادیذهیَلَطیک ضبیعبر دّبى گضاسش ضذُ سَسظ آصهبیطگبّْبی
دبسَلَطی ضْش اصفْبى 11-1711
هقبیسِی اثش آًشی ثبکششیبل دّبًطَیِی کلشّگضیذیي  ٍ ٪1/۱عصبسُ
سیت ثش کبّص ثبکششی اسششدشَکَکَس هَسبًس ثضاق

آصادٍ ،حیذ

دکشش اهیي صادُ

دکشش فشّبد

11/۳/۱۳

111

عیذی ،هشین

دکشش اهیي صادُ

دکشش ضبّوشادی

11/11/1

111

آرسی دَس ،دَیبى

دکشش اهیي صادُ

دکشش هشداًی

11/11/1

111

سَالیی ،هحجَثِ سبدار

دکشش عْوَسص دَس

دکشش آسش قذٍسی

1711/1۱/1۱

۳11

ثشسسی هقبیسِای هیضاى ضیَع عفًَز قبسچ کبًذیذا آلجیکبًس دس
۱1

هقبعع ّیسشَلَطیک ضبیعبر سشعبى سلَل سٌگفشضی هخبط دّبى،

ضبٍُلی ،فشضبد

دکشش اهیيصادُ

دکشش سضَی

171۱/7/۱1

۳71

لَکَدالکیب (دیسذالصی ادیشلیبل) ٍ هخبط سبلن ثب سٍش سًگآهیضی PAS
۱۳

۱7

۱1

۱1

71

حضَس فَصٍثبکششیَم ًَکلئبسَم دس سلَل ّبی ادی سلیبلی هقبعع
ّیسشَلَطیک هخبط دّبى
هقبیسِ کوی (سعذاد) ٍ کیفی (هَسفَلَطی) سلَلْبی هبسز سل دس
ٍضعیشْبی هخشلف سالهز ٍ ثیوبسی لثِ ثِ سٍش ّیسشَضیوی
خصَصیبر ّیسشَدبسَلَطیک فَلیکَل دًذاى ّبی ًْفشِ خبسج ضذُ ثِ
سٍش جشاحی ثب اسشفبدُ اص سکٌیک سًگ آهیضی ّوبسَکسیلیي ائَصیي
تغییرات سیتًلًشیک مخاط سطح لترال زبان در افراد سیگاری ي
غیرسیگاری با روگ آمیسی پاپاویکًال در بیماران بذين ضایعٍ بالیىی
هقبیسِ کوی ٍ کیفی هبسز سل ّب دس کشاسَسیسز ادًشَطًیک سَهَس
( )KCOTفبقذ الشْبة ثبًَیِ دس دِّ ّبی دٍم ،سَم ٍ چْبسم عوش
هقبیسِ سعذاد هبسز سل ّب دس جذاس کیسز ّبی داًشی طٍس الشْبثی ٍ

71

غیش الشْبثی ثب اسشفبدُ اص سًگ آهیضی سَلَئیذى ثلَ ٍ هیکشٍسکَح
ًَسی

یحییآثبدی ،سٍیب

دکشش اهیيصادُ

دکشش فشّبد

171۱/۸/۱۸

۳۸1

احوذی ،هسعَد

دکشش اهیيصادُ

دکشش فشّبد

171۱/7/۱1

۳۳۸

قشثبًیً ،فیسِ

دکشش اهیي صادُ

دکشش احوذ هشقی

171۱/۸/71

۳71

حسیه زادٌ ،علی

دکتر شیروشان

دکتر امیه زادٌ

1332/11/13

202

حجشی ،هشین

دکشش اهیيصادُ

دکشش هحوذ سضَی

1717/۸/7

771

یَسفی ،هحوذ
اسوبعیل

دکشش جْبًطبّی

دکشش اهیي صادُ

1717/۸/1۳

7۸۳

7۱

ثشسسی هقبیسِ کوی (سعذاد) ٍکیفی( هَسفَلَطی)سلَلْبی هبسز دس
لثِ سبلن افشاد غیش سیگبسی ٍ دس هعشض دٍد سیگبس

یَسفی ،دشیسب

دکشش اهیي صادُ

دکشش جْبًطبّی

1717/۸/71

711

