ضزیف

پایان نامه های پریو

1

2

ػٌَاى

ثطضؾی هیعاى تمؼطضیكِّبی زًساًْبی هَلطاٍل هبگعیالٍهٌسیجل ٍاثطآى
ثطضٍی تجوغ پالن ٍپَؾیسگیْبی ضیكِ ٍثیوبضیْبی پطیَزًتبل
ثطضؾی ثبظضؾی ًؿَج پطیَزًكیَم ثباؾتفبزُاظضاثطزم زض ضٍـ ثبظؾبظی
ّسایت قًَسًُؿجی ()G.T.R

زاًكجَ

اؾتبز ضاٌّوب

3

ٍ

زوتطوتبثی

4

5

6

ثباؾتفبزُاظهحیػ وكت هیىطٍثی ()Invitro
ثطضؾی هیىطٍثیَلَغی ًَاحی ؾبلن ٍهجتال ثِ ثیوبضی پطیَزًتبل
زضثیوبضاى زیبثتیه ٍاثؿتِ ثِ اًؿَلیي
همبیؿِاثطزضهبًیزّبًكَیِولطّگعیسیي ٍ ,2پطؾیىب زضثْجَز ٍظؼیت
لثِ زضثیوبضاى هجتال ثِ غًػیَیت

زوتطاصفْبًیبى

1378/8/30

2

حبفظی ،هطین
ثْبضی ،فطًبظ
ٍ

زوتطوتبثی

زوتطاصفْبًیبى

78/10/22

12

وطیوی  ،فْیوِ
زوتطاوجطتَولی
فیعی ًجفی ً ،غوِ

زوتطهحوستَولی

ثباؾتفبزُاظهحیػ وكت هیىطٍثی Invitro
ثطضؾی ًیوِ ػوطاثطآًتی ثبوتطیبل تتطاؾبیىلیي ثطؾؽح زًساى

پبیبى ًبهِ

اقتطی ثرتیبضی  ،قبزی

تؼییي هیعاى تبثیطآًتی ثبوتطیبل تتطاؾبیىلیي ثبظهبًْبی هتفبٍت وبضثطز
زاضٍثطؾؽح زًساى ٍظهبًْبی هتفبٍت قؿتكَثب ًطهبل ؾبلیي

اؾتبز هكبٍض

تبضید زفبع

قوبضُ

ٍ

1378/9/30

7

زوتطثكطزٍؾت
زوتطاوجطتَولی
صبلحی ،ؾَؾي

زوتطهحوستَولی

ٍ

1378/9/30

8

زوتطثكطزٍؾت
صبلحپَض،هػگبى

زوتطهحوستَولی

زوتطاوجطتَولی

1378/9/29

9

آلبضخ  ،قیَا

زوتطهمبضُػبثس

زوتطوتبثی

1378/9/22

18

ثطضؾی همبیؿِای هیعاى وبّف ػوك پبوت ثؼس اظ جطهگیطی ٍصبف وطزُ
7

ؾؽح ضیكِ زًساًْبی لساهی ثبپبوتْبیی ثِ ػوك 6-4هیلی هتطّوطاُ

اوجطیبى  ،هْكیس

زوتطهحوستَولی

زوتطوتبثی

1378/11/30

21

ٍثسٍى تجَیعتتطاؾیىلیي
ثطضؾی هیعاى قیَع ٍػلل غًػیَیت هعهي زضوَزوبى  6تب  11ؾبلِ
8

هطاجؼِ وٌٌسُ ثِ زاًكىسُ زًساًپعقىی زاًكگبُآظازاؾالهی ٍاحس
ذَضاؾگبى

هحت ضؾَل  ،صبزق

زوتطوتبثی

زوتطتصّیجی

1379/5/19

26

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

ثطضؾی هیعاى قیَع اذتالل زیسضًگ زضزاًكجَیبى ٍاػعبی
ّیئتػلویٍتىٌؿیٌْبی زاًكگبُ زًساًپعقىی زاًكگبُ ذَضاؾگبى
ثطضؾی ٍهمبیؿِ ذبصیت آًتی ثبوتطیبل چٌس ذویط زًساى هتساٍل ایطاًی
ٍذبضجی ثطضٍی ثبوتطیْبی َّاظی زّبى
ثطضؾی قبذص احتیبجبت زضهبًی پطیَزًتبل زضجبهؼِ پؿطاى  12ؾبلِ
قْطذَضاؾگبى زضؾبل1379
اضظیبثی ثبلیٌی فطاٍضزُ جسیس حبٍی اؾیس تبًیه زضوبّف ذًَطیعی
اظلثِ
ثطضؾی ٍظؼیت زًساًی ٍپطیَزًتبل ػمت هبًسگبى شٌّی زثؿتبًْبی
اؾتثٌبئی ٍ هطوع تَاًجركی اصفْبى زض ؾبل13 79
همبیؿِ اثط ظسثبوتطیبل وبضّگعیسیي ٍ پطؾیىب ثط ًوًَِ ّبی وكت
ثبوتطیْبی َّاظی پالن زًساى
اضظیبثی هیعاى هَفمیت زضهبى پیگوبًتبؾیَى هالًیي لثِ تَؾػ
ؾطهبزضهبًی(وطایَتطاپی ثبووه ًیتطٍغى هبیغ)
ثطضؾی ثبظؾ بظی اؾ ترَاى اظزؾ ت ضفتِ آلَئَل ثب زفي وطزى ضیك ِ
زًساًْبی لساهی ظیطلثِ
ثطضؾی هیعاى قیَع ٍ ػلل تحلیل لثِ زض ثیوبضاى ( 12- 20ؾبلِ )
هطاجؼِ وٌٌسُ ثِ زاًكىسُ زًساًپعقىی زاًكگبُ آظاز ٍاحس ذَضاؾگبى
همبیؿِ اثط وبضثطزهؿَان ثب هَّبی اًحٌبزاض ٍ هؿَان هؼوَلی زض
ثطزاقت پالن اظ ؾؽَح زًساًی

هؼوبضاضزؾتبًی ،هسیؿب

زوتطوتبثی

زوتطگلؿتبًِ

1379/8/3

44

زغاوبم ،ؾؼیس

زوتطهصطی پَض

زوتطوتبثی

1379/8/5

46

حكوت  ،ػلیطظب

زوتطوتبثی

هٌْسؼ ؾلیوبًی

1379/11/9

47

هیطلَحی ،ػلیطظب

زوتطوتبثی

هَؾَی  ،ؾیسقْطام

زوتطغلیبًی

زوتطپطزاذتی
ٍ
هٌْسؼ ؾلیوبًی
زوتطوتبثی
ٍ
زوتطهله پَض

/12/23
1379
/12/23
1379

49

50

زوتطفبظلی
اؾؼسی ،قْطام

ٍ

زوتط هصطی پَض

1380/5/3

53

زوتطوتبثی
ضثیؼی اضاوی ،فطاًه

زوتطهمبضُ ػبثس

زوتطاصفْبًیبى

1380/4/24

65

هٌكئی ،ویبضـ

زوتط وتبثی

زوتط صَاثی

1380/5/16

73

زوتطوتبثی

زوتطتَولی

1380/8/1

95

زوتط وتبثی

زوتط اصفْبًیبى

1381/5/5

108

ًَثرت لطُقیطاى،
احوس
ؼبلجی قَقتطیبى،
هحوسضظب

19
20

21

22
23

24

25
26
27
28
29
30

ثطضؾی هیعاى آگبّی زًساًپعقىبى قْط اصفْبى ًؿجت ثِ اثطات هعط

ؾلویبى ًػاز،

زذبًیبت ثطًؿَج پطیَزًتیَم

ػجسالصبحت

ثطضؾی هَضفَلَغی ضیكِ زًساى پطهَلط اٍل فه ثبال
همبیؿِ اًساظُ ظبیؼبت فَضوب ثب اؾتفبزُ اظ زٍ تىٌیه ضازیٍَیعیَگطافی ٍ
پطی اپیىبل هَاظی
همبیؿِ قبذصْبی  ، DMFTپالن ایٌسوؽ ٍ ذًَطیعی قیبض لثِ ای
زضلَؼ فه ثبال زضافطاز چپ زؾت ٍ ضاؾت زؾت
همبیؿِ اثط ثطزاقت پالن زًساًی چٌس ذویطزًساى هتساٍل ایطاًی
همبیؿِ ولؿتطٍل ٍ تطی گلؿیطیس ذَى افطاز ؾبلن ٍ هجتال ثِ پطیًََتیت
پیكطفتِ
ثطضؾی ضاثؽِ غًػیَت حبهلگی ٍ گطٍّْبی هرتلف ذًَی
ثطضؾی آظهبیكگبّی ظهبى ضًگ پصیطی زًساًْب تحت تبثیطزّبًكَیِ
ولطّگعیسیي
همبیؿِ آظهبیكگبّی اثط ظسثبوتطیبیی زّبًكَیِّبی ایَقب( آًتی
پپتیه ) ٍ ولطّگعیسیي
ثطضؾ ی همبیؿ ِای اثط ؾ بیف زٍ ًَع پَزض ثیوطثٌبت ؾ سین ٍ پَزض
ّیسضٍوؿیس آلَهیٌیَم هَضز اؾتفبزُ زض زؾتگبُ پطٍفی جت
ثطضؾی همبیؿِ ای همساضًیطٍی الظم جْت ػجَضؾِ ًد زًساى هرتلف
اظًبحیِ توبؾْبی ثیي زًساًی
همبیؿِ ثبلیٌی اثط قف ًوًَِ ذویط زًساى زض وبّف پالن هیىطٍثی

هْبثبزی ،هیثن
ضؾتوی ًجف آثبزی،
هجیس

زوتطوتبثی

زوتط اصفْبًیبى

1381/5/10

109

زوتطوتبثی

زوتطاصفْبًیبى

1381/6/26

118

زوتط وتبثی
ٍ

زوتط اصفْبًیبى

1381/6/27

125

زوتط هْسیعازُ

اوجطی ضًبًی ،قیَا

زوتطوتبثی

زوتطهبلىی پَض

1381/8/30

132

حؿیٌی ،ؾیسهْسی

زوتط اصفْبًیبى

زوتط وتبثی

1382/6/17

156

هله ،هحوسضظب

زوتط وتبثی

ػجبؾیبى ،اهیس

زوتط هصطی پَض
ٍ

1382/7/28

168

زوتطاصفْبًیبى
زوتط وتبثی

زوتط اهیٌی

1383/2/24

171

زوتط اصفْبًیبى

زوتط وتبثی

1383/3/20

172

ػلی اوجطی ،الٌبظ

زوتط اصفْبًیبى

زوتط هصطی پَض

1383/5/10

173

جٌتی هحت ،ؾْیال

زوتطوتبثی

زوتط اهیٌی

1383/5/26

179

ظًسیِ ،ؾویطا

زوتط وتبثی

زوتطهیطظاوَچىی

1383/5/27

188

آل هحوس ،ؾیس ؾؼیس

زوتط وتبثی

زوتط اصفْبًیبى

1383/6/5

193

هطزُ وتبًی اصل،
ػجسالؼلی

31

32

همبیؿِ اثط ظسثبوتطیبیی زٍزّبًكَیِ ؾیٌبهَل ٍ ولطّگعیسیي زض
هحیػ وكت هیىطٍثْبی پالوْبی زًساًی

زوتط اصفْبًیبى
اوجطظازًُ ،گبض

ٍ

زوتط اهیٌی

1383/6/21

195

زوتط هصطی پَض

همبیؿِ اثط زضهبى زّبًكَیِ ولطّگطیسیي 0/2زضصس ٍ هبتطیىبزض ثْجَز
ٍظؼیت لثِ زض ثیوبضاى هجتال ثِ غًػیَیت

قوؽ ،هیالز

زوتط وتبثی

زوتط اهیٌی

1383/6/31

206

زوتط اصفْبًیبى
33

حجتیّ ،سی

ثطضؾی اضتجبغ پطیَزًتیت ٍ آضتطیت ضٍهبتَئیس

ٍ

زوتط وطین ظازُ

1383/6/30

208

زوتط غلیبًی
34

35

همبیؿِ

فؼبلیت

آًعیوْبی

آؾپبضتبت

آهیٌَتطاًؿفطاظٍ

آالًیي

آهیٌَتطاًؿفطاظ زض ثعاق هجتالیبى ثِ پطیَزًتیت ،غًػیَیت ٍ افطاز ؾبلن
همبیؿِ اثط اؾتفبزُ اظ  2ضٍـ ایٌؿتطٍهٌتیكي ثبوَضتْبی زؾتی ٍ
زؾتگبُ پطٍفی جت زض وبّف هیعاى پالن هیىطٍثی ظیط لثِ ای

اثٌبػكطی اصفْبًی ،
ًؿین

ًمبقپَضً ،گبض

زوتط اصفْبًیبى

زوتط هصطی پَض

1384/6/6

212

زوتط وتبثی

زوتط اصفْبًیبى

1384/6/28

219

همبیؿِ اثط زٍ ضٍـ ثؿتي ظذن ثب ًد لبثل جصة (ٍیىطیل) ٍ چؿت
36

ثبفتی ( اپی گلَ) ثطتطهیوی ًؿَج لثِ ای ٍ ضاحتی ثیوبض زض ثطقْبی

قیطاى ،حؿیي

زوتط وتبثی

زوتط اهیٌی

1384/6/28

223

ػوَزی فلپْبی پطیَزًتبل
37
38

تؼییي تبثیط فبظاٍل زضهبى پطیَزًتبل ثط هیعاى لٌس ذَى ثیوبضاى زیبثتیه
ًَع زٍم
همبیؿِ تبثیط وبضثطز هحلَل ؾسین فلَضایس زض زٍضُ ّبی  15 ٍ 5زلیمِ
ثطوبّف حؿبؾیت ػبجی

هحوسی ،هطین
ػطٍجی ،هْؿب

زوتط قیطیي
اهیٌی
زوتط وتبثی

زوتط هؿؼَز اهیٌی

1384/6/27

228

زوتط ظاضعجْطهی

1384/7/30

233

همبیؿِ هیبًگیي فكبض ذَى ٍ ًجط ثیوبضاى لجل ٍ ثؼس اظ تعضیك ثب هبزُ
39

حبٍی ٍ فبلس آزضًبلیي ثب ضٍـ ایٌفیلتطاؾیَى ٍثالن ػصت آلَئَالض

ػالیی قیٌی  ،هطین

زوتط وتبثی

زوتط ضؾتوی

1386/5/31

285

تحتبًی
40

تبثیط زؾتگبُ پطٍفی جت ثط ضیعًكت هَاز هرتلف ّوطًگ زًساى زض
تطهین ّبی والؼ V

هیطضوٌی ،هطین

زوتط وتبثی

زوتط هبلىی پَض

1385/6/29

262

تؼییي همساض آلَزگی ثبوتطیبل ٍ تبثیط زی اوؿیس ولطیي پبیساضقسُ
41

ثطوبّف آى زض ذؽَغ آة یًَیتْبی زاًكىسُ زًساًپعقىی زاًكگبُ

ػجبؾی ،فبؼوِ

زوتط وتبثی

زوتطظاضع جْطهی

1385/6/29

263

آظاز ذَضاؾگبى
42

همبیؿِ ثبلیٌی اثط ظس پالن زّبًكَیِ ّبی ایطقب (آًتی پالن ) ٍ

فطهبى آضاّ ،سی

زوتط اصفْبًیبى

زوتطوتبثی

1386/6/10

296

ولجبؾی غطٍیً ،بزض

زوتطوتبثی

زوتط اصفْبًیبى

1386/6/10

297

ؾجحبًی ،صبزق

زوتطاهیٌی

زوتط وتبثی

1386/6/10

302

صبًؼی ،پطیؿب

زوتط اصفْبًیبى

زوتط اهیٌی

1380/6/17

305

هله پَض ،ضاظیِ

زوتطاهیٌی

زوتطاصفْبًیبى

1386/6/31

307

وَچىیبى ،فطًبظ

زوتط اصفْبًیبى

زوتط هصطی پَض

1386/6/19

313

48

تؼییي ٍظؼیت هرتلف زًساًی -پطیَزًتبلی زض ؾبوٌیي قْط قیطاظ

وطیوی ًَ ،غاى

زوتط اصفْبًیبى

زوتط ذبزم

1387/7/3

331

49

اضتجبغ ثیي ثیوبضی پطیَزًتیت هعهي ٍ ؾىتِ للجی

اوجطیبى  ،الْبم

زوتط اصفْبًیبى

زوتط ًصط

1387/7/3

333

اؾسی ،اًیؽ الؿبزات

زوتط اهیٌی

زوتط وتبثی

1387/7/17

342

فطذبًیً ،ؿین

زوتطوتبثی

زوتطاهیٌی

1387/7/21

345

تطن ظازُ ،آظازُ

زوتط وتبثی

زوتط اصفْبًیبى

1386/6/31

351

43
44
45

46

47

50
51
52

ولطّگعیسیي
ظهبى ضًگ پصیطی زًساًْبی ًىْساضی قسُ زض ثعاق تحت تبثیط زّبًكَیِ
ولطّگعیسیي
همبیؿِ اثط ظس جطم ذویطزًساى وطؾت ٍ پًَِ زض ثیوبضاى هجتال ثِ
غًػیَیت
همبیؿِ تبثیط زٍ ظهبى هرتلف اؾتفبزُ اظ ولطّگعیسیي  %0/2زض وبّف
همساض ثبوتط ّبی ثعاق
همبیؿِ اثط زٍ زٍظ ؾیؿتویه ایجَپطٍفي ّوطاُ ثب جطم گیطی زض زضهبى
غًػیَیت
همبیِ تیتی آًتی ثبزی ػلیِ ؾبیتَهىبلٍَیطٍؼ اًؿبًی زض هبیغ قیبض لثِ
ای هجتالیبى ثِ پطیَزًتیت هعهي ٍ افطاز ؾبلن

همبیؿِ تبثیط ذویطزًساى ؾفیس وٌٌسُ ٍ هؼوَلی وطؾت ثط وبّف ضًگ
پصیطی زًساى ّب تَقػ ولط ّگعیسیي
تؼییي اثط زضهبى ّبی فبظ اٍل ثط وبّف هیعاى ولؿتطٍل ٍ تطی
گلیؿیطیس زض هجتالیبى ثب چطثی ذَى ثبال
تبثیط ولطّگعیسیي ثط وبّف ولًَی ثبوتطیبیی ؾؽح ایوپلٌت ّبی
زًساًی

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

همبیؿِ ضًگ پصیطی زًساى ّب ٍ تغییط هعُ زض پی اؾتفبزُ اظ زٍ ًَع

قطیفی زاضاًی ،ؾبضُ

زوتط اهیٌی

زوتط وتبثی

1387/8/1

352

ًیىطام ً ،ؿتطى

زوتط وتبثی

زوتطاصفْبًیبى

1387/10/25

363

اثط زضهبى ثیوبضیْبی پطیَزًتبل ثط ویفیت ظًسگی

اثبًی ،هطتعی

زوتط اصفْبًیبى

زوتطآلبیی

1388/3/3

371

همبیؿِ هیعاى وَضتیعٍل زض ثعاق ٍ هبیغ قیبض لثِ ای زض هَلؼیت ّبی

ؼَؾی ظازُ ،

اؾتطؼ ظا ٍ ثسٍى اؾتطؼ

ظّطاالؿبزات

زوتط اصفْبًیبى

زوتط هصطی پَض

1388/6/15

394

صبزلی زُ ثٌِ ،یبؾوي

زوتط اصفْبًیبى

زوتط هصطی پَض

1388/8/13

408

تَولی ،هْطًَـ

زوتط اصفْبًیبى

زوتطتَولی

1388/8/9

409

اذجبضی ،آیسا

زوتط اصفْبًیبى

زوتط هصطی پَض

1389/6/17

451

ذبلسیبى ،قیوب

زوتطقْطام اهیٌی

زوتط اصفْبًیبى

1389/9/21

460

هحوسی ،فطیسا

زوتط اصفْبًیبى

زوتط قْطام اهیٌی

1389/10/12

467

ٍجسیً ،بصط

زوتط فطّبز

زوتط اصفْبًیبى

1389/10/29

468

زّبًكَیِ ولطّگعیسیي ؾبذت ایطاى
ثطضؾی اثط زاضٍی ؾلىؿیت ثط وبّف ػوك پبوت ٍ ذًَطیعی اظ لثِ زض
ثیوبضاى پطیَزًتیت هعهي

همبیؿِ ؾؽح  CRPزض هجتالیبى ثِ غًػٍیت هعهي ٍ افطاز ؾبلن اظ ًظط
پطیَزًتبل
ضاثؽِ ثیي ثیوبضی ّبی پطیَزًتبل ٍ پَوی اؾترَاى
همبیؿِ ؾؽح پطٍتئیي تبم  .آلجَهیي ؾطم زض افطاز هجتال ثِ پطیَزًتیت
هعهي ثب افطاز ؾبلن اظ ًظط پطیَزًتبل
هؼیبضّبی هَفمیت زضهبى ّبی پطیَزًتبلی زض زًساًْبی لساهی ثب اؾتفبزُ
اظ ضٍـ زلفی زض قْطؾتبى اصفْبى
همبیؿِ آظهبیكگبّی اثط آًتی ثبوتطیبل زٍ زّبًكَیِ ًبًَؾیل ٍ
ولطّگعیسیي
همبیؿِ ولیٌیىی پبؾد ثِ زضهبى غیط جطاحی پطیَزًتبل زض ثیوبضاى غیط
ؾیگبضی ٍ ؾیگبضی غیط فؼبل هجتال ثِ پطیَزًتیت هعهي
همبیؿِ اثط زضهبى جبًجی ثب زٍظ پبییي زاوؿی ؾبیىلیي ٍ قیطیي ثیبى ثط

63

ؾؽح هبتطیىؽ هتبلَپطٍتئیٌبض –  8هبیغ قیبض لثِ ای زض ثیوبضاى زاضای

ًمٌِ ای ،هحوس

زوتطفطّبز

زوتط اهیي ظازُ

1390/10/4

522

پطیَزًتیت هعهي
64
65

همبیؿِ ضًگ پصیطی زًساًْب ،تغییط هعُ ٍ اثط ظسثبوتطیبیی زّبًكَیِ
ّبی ولطّگعیسیي  0/2زضصس ثب زّبًكَیِ  0/12زضصس
اضتجبغ لجرٌس لثِ ای ثب وَتبُ ثَزى ؼَل تبج ولیٌیىی زًساًْبی لساهی
ًبقی اظ ضٍیف غیط فؼبل تغییط یبفتِ

هیطظایی ،هْسی

زوتطقیطیي اهیٌی

زوتط ؼْوَضث پَض

1390/11/16

530

ٍالی فط ،ظّطا

زوتطقیطیي اهیٌی

زوتط هیطظاوَچىی

1390/11/17

533

66
67
68

اضتجبغ ثیي هصطف زاضٍّبی ظسثبضزاضی ذَضاوی ٍ ٍظؼیت

ؾالهت

پطیَزًتبل ٍ ؾؽح  IL-6زض هبیغ قیبض لثِ ای
همبیؿِ اثط ولیٌیىی زّبًكَیِ پتبؾین ًیتطات  ٍ %5زّبًكَیِ ؾٌؿی
ویي زض وبّف حؿبؾیت زًساى ّب پؽ اظ جطاحی پطیَزًتبل
همبیؿِ زٍ ضٍـ وطایَتطاپی ثب اؾتفبزُ اظ ًیتطٍغى هبیغ ٍ زؾتگبُ وطایَثط
ضٍی پیگوبًتبؾیَى لثِ

ظیبیی ،هحؿي
ایعزی ،فبؼوِ
فطزٍؾی ظازُ ،فبؼوِ

زوتط فطّبز
زوتط قیطیي
اهیٌی
زوتط قیطیي
اهیٌی

زوتط اصفْبًیبى

1390/11/19

534

زوتطاصفْبًیبى

1390/12/14

536

زوتط فطّبز

1391/3/1

564

همبیؿِ زضهبى جبًجی تَؾػ اهگب  3ثْوطاُ زٍظ پبییي آؾپطیي ثب زٍظ پبییي
69

زاوؿی ؾبیىلیي ثط ؾؽح هبتطیىؽ هتبلَپطٍتئیٌبظ 8-هبیغ قیبض لثِ ای زض قؼلِ ؾؼسی ،هطتعی

زوتط فطّبز

زوتط اصفْبًیبى

1391/6/29

574

ثیوبضاى زاضای پطیَزًتیت هعهي
زوتط هْطزاز ثطوتیي
70

اضتجبغ ثیوبضی آلعایوط ثب پَؾیسگی زًساى ٍ ثیوبضیْبی پطیَزًٍتبل

ثب هطازی ،فطًبظ

زوتط فطّبز

71

تبثیط پطیَزًتیت هعهي ثط ؾؽح ؾطهی  TNF-αزض هجتالیبى آلعایوط

ٍ

1391/6/18

584

زوتط هجیس ثطوتیي

72
73
74

75

تؼساز اضیتطٍؾیت ّب ٍ ؾؽَح ّوَگلَثیيّ ،وبتَوطیت ٍ  ESRزض
ثیوبضاى ثب پطیَزًتیت هعهي زض همبیؿِ ثب گطٍُ وٌتطل
همبیؿِ اثط زضهبى جبًجی ثب زٍظ پبییي زاوؿی ؾبیىلیي ثب اهگب  3ثِ
ّوطاُ زٍظ پبییي آؾپطیي زض ثیوبضاى زاضای پطیَزًتیت هعهي
همبیؿِ هیعاى ػَز پیگوبًتبؾیَى لثِ پؽ اظ زضهبى ثب زؾتگبُ وطایَ ٍ
ًیتطٍغى هبیغ زض پیگیطی 18هبِّ
همبیؿِ همساض هبتطیىؽ هتبلَپطٍتئیٌبظ 8-زض هبیغ قیبض لثِ ای افطاز
زیبثتیه ًَع زٍ ثب غیط زیبثتیه هجتال ثِ پطیَزًتیت هعهي هتَؾػ تب

ذلیلیبى ،اهیط

زوتط فطّبز

زوتط قْطام اهیٌی

1391/11/16

602

ذَضقیسیبى ،ظّطا

زوتط فطّبز

زوتط ضقیسی

1391/11/8

606

هْسیبى ،ػبؼفِ

زوتط فطّبز

زوتط قْطام اهیٌی

1391/11/16

608

ثسیْی ،ؾجب

زوتطقیطیي اهیٌی

زوتط اصفْبًیبى

1391/11/30

621

ؾیف ،ؾبؾبى

زوتطقیطیي اهیٌی

زوتط هؿؼَز اهیٌی

1391/11/19

626

پیكطفتِ
76
77

ؾالهت پطیَزًتبل زض وَزوبى زض هؼطض زٍز ؾیگبض هحیؽی
ثطضؾی ٍ تؿت وبضایی ولیٌیىی زؾتگبُ پبلیكیٌگ اتَهبتیه
پطیَزاًتیىؽ

اهیٌی ،تطگل

زوتط فطّبز

زوتط احوسی

1392 / 3 / 21

628

وبضگطٍ ،یسا

زوتط گلؿتبًِ

زوتط هَؾَی

1392/5/28

636

78

اضتجبغ ػطض ثبفت وطاتیٌیعُ ٍقبذص ّبی پطیَزًتبل زض اؼطاف
پطٍتعّبی ثبثت هتىی ثِ ایوپلٌت

زّساضیبى ،آضظٍ

زوتط اصفْبًیبى

زوتط هْبثبزی

1392/06/12

640

همبیؿِ ی اثط ظس ثبوتطیبیی زّبًكَیِ ی حبٍی ولطّگعیسیي 0/12 ٍ 0/2
79

زضصس ٍتطیىلَظاى ثط ًوًَِ ّبی وكت ثی َّاظی پالن ظیط لثِ ای زض

هحطاثی ،آشض

زوتطقیطیي اهیٌی

زوتط ؼْوَضث پَض

1392/5/22

657

هحیػ آظهبیكگبُ
80
81
82
83
84
85
86
87
88

همبیؿِ یبفتِ ّبی پطیَزًتبل زض افطاز زاضای اظبفِ ٍظى ٍ چبق ثب افطاز ثب
قبذص تَزُ ثسًی ًطهبل
تبثیط زٍز ؾیگبض هحیؽی ثط ضٍی پیگوبًتبؾیَى لثِ زض وَزوبى ٍ
ًَجَاًبى
اضتجبغ ؾٌسضم هتبثَلیه ثب پطیَزًتیت هعهي
همبیؿِ ثبلیٌی اثط زٍ زّبى قَیِ ی ولطّگعیسیي 0/12%ایطاًی ٍ
ذبضجی زضوبّف پالن زًساًی
همبیؿِ زضهبى پیگوبًتبؾیَى لثِای زض زٍ ضٍـ اثطیػى ثب فطظ الوبؾی ٍ
لیعض زیَز
ارتباط بین مصرف داروهای ضدبارداری خوراکی و حضور باکتری های
پریوپاتوژن زیر لثه ای
تبثیط ظهبى تبثف ثطوبّف تؼساز ثبوتطی ّبی پالن ظیط لثِ ای زض
فتَزیٌبهیه تطاپی ثصَضت آظهبیكگبّی
تأثیط زضهبى فتَزیٌبهیه ثِ ػٌَاى زضهبى ّبی جبًجی پطیَزًتبل ثط
ؾؽح  TNF-αهبیغ قیبض لثِ ای
همبیؿِ تبثیط ولیٌیىی ٍ ثبوتطیَلَغیه زٍ ضٍـ جطمگیطی ثب زؾتگبُ
اٍلتطاؾًَیه ّوطاُ یب ثسٍى زضهبى فَتَزیٌبهیىجِ ػٌَاى هىول

89

قیَع ظبیؼبت پطیَزًتبل زض زًساى ّبی ًیبظهٌس زضهبى ضیكِ

90

همبیؿِ ّیؿتَلَغیه ٍاوٌف ثبفت لثِ ثِ ًد ثریِ ٍیىطیل ٍ اثطیكن

ضٍاى ثرف ،اهیط

زوتط اصفْبًیبى

زوتط ضجبئی

1392/11/12

684

حؿیٌی ،ؾیسُ ًگیي

زوتطقیطیي اهیٌی

زوتط فطّبز

1392/11/15

685

ؾبػیبى ،الویطا

زوتط فطّبز

زوتط اصفْبًیبى

1392/10/24

687

ًصیطیبى ،ؾیٌب

زوتط اصفْبًیبى

زوتط فطّبز

1392/10/30

690

وطهی ،هْكیس

زوتطقیطیي اهیٌی

زوتط قْطام اهیٌی

1392/10/23

692

کرمی ،مینا

دکتر شهرام امینی

دکتر فرهاد

1332/11/11

101

ؾؼیسی ،هْكیس

زوتطقیطیي اهیٌی

زوتط ؼْوَضث پَض

1393/4/31

719

ظاضػی ،الْبم

زوتط فطّبز

-

1393/4/29

725

قیطاًی ،قیَا

زوتطقیطیي اهیٌی

زوتط ؼْوَضث پَض

1393/4/25

728

حؿي پَض ،هیٌب

زوتط اصفْبًیبى

-

1393/5/04

729

گٌجی ،الویطا

زوتطقیطیي اهیٌی

زوتط اهیي ظازُ

1393/4/11

730

حؿیي

همبیؿِ فطاٍاًی ًؿجی ٍ قست پیگوبًتبؾیَى لثِ زض ثیي افطاز غیط
91

هصطف وٌٌسُ ٍ هصطف وٌٌسگبى فؼبل ٍ غیطفؼبل زذبًیبت ٍ هَاز

ثَیطاحوسی ،الْبم

زوتطقیطیي اهیٌی

زوتط لسٍؾی

1393/4/22

735

هرسض تسذیٌی
92
93

همبیؿِ اثط زٍظ پبییي زاوؿی ؾبیىلیي ٍ قیطیي ثیبى ثِ ػٌَاى
زضهبى جبًجی زض ثیوبضاى زاضای پطیَزًتیت هعهي
همبیؿِ ٍظؼیت پطیَزًتبل ثیوبضاى هجتال ثِ ثیوبضی اًؿسازی هعهي ضیِ ثب
افطاز ؾبلن

هحوَزپَض ،ؼْوَضث

زوتط فطّبز

زوتط اهیي ظازُ

1393/4/21

740

هطظیِ یعزاًی

زوتط اصفْبًیبى

زوتط اهبهی

1393/5/18

757

