سدیف

پایان نامه های پروتز
داًـدَ

ػٌَاى

اػتاد ساٌّوا

اػتاد هـاٍس

تاسیخ دفاع

ؿواسُ
پایاى ًاهِ

تشسػی هقایؼِای الگَی خظ خاتوِ تشاؽ Shoulder Bevel
1

تاالگَی Chamferاصًظش تاهیي تغاتق لثِ ّای سٍکؾ ّای فلضی اسصاى

سضاصادُ ،هحوذ

دکتشصَاتی

-

1378/9/30

6

قیوت دسالتشاتَاس
2

3

تشسػی هقایؼِ الگَی خظ خاتوِ تشاؽ  Shoulderتاالگَی Chamfer
اصًظشتاهیي تغاتق لثِّای سٍکـْای فلضی اسصاى قیوت دسالتشاتَاس
ػاخت یک ًشمافضاسسایاًِای عشاحی پشٍتضپاسػیل هتحشک تااػتفادُ
اصًظشات اػضای ّیات ػلوی داًـکذُّای دًذاًپضؿکی

4

دسداًـدَیاى

دختشهشاخؼِ

کٌٌذُ

تِ

دًذاًپضؿکی

داًـگاُآصاداػالهی ٍاحذخَساػگاى دسػال1378
5

دکتشصَاتی
صشاف پَس ،تاتک

ٍ
دکتشًداتی داًؾ

تشسػی آهاسی تَاصی خظ آالتشاگَع تاپلي اکلَصال دًذاًْای خلفی
داًـکذُ

هاپاس  ،هْشاى

دکتشصَاتی

تشسػی هقایؼِای اثشسٍؿْای هختلف افضایؾ اػتحکام تاًذدًذاًْای
هصٌَػی سصیي آکشیلیک تا سصیي آکشیلیک تیغ پشٍتض

صحشاًـیي ػاهاًی ،
ػاهاًذخت

دکتشتٌکذاسچیاى

-

هٌْذع ػلغاى
آقایی

-

1378/9/30

1378/11/18

1378/11/16

13

19

20

دکتشصَاتی
صالحی ،هحوذسضا

دکتشًداتی

ػشفاًی  ،هْشاى

دکتش ًداتی داًؾ

ٍ

1379/6/3

28

هٌْذع ػلیواًی
دکتشصَاتی

6

تشسػی هقایؼِ ای تاًذ دًذاًْای هصٌَػی ایشاًی تا آهشیکل آکشٍپاسع

7

تشسػی هقایؼِای اثشػواًْای هختلف دساتصال فلضتِ هیٌای دًذاى

ٍ

1379/6/3

29

هٌْذع ػلیواًی

8

تشسػی هقایؼِای اثشسٍؿْای هختلف اصالح ػغح فلضدسهیضاىاتصال
فلضتِ هیٌای دًذاى

ػثذالـاّضادُ ،اسؿذ

دکتشصَاتی

دکتش تـشدٍػت

1379/5/20

34

صکَی ،فشاهشص

دکتشصَاتی

دکتش تـشدٍػت

1379/5/20

35

9

10

11

12

13
14
15
16

17
18

هقایؼِ تغییشات دها دس حیي ػخت ؿذى سصیٌْای هَقت آکشٍپاسع،

خَؽ خشاهاى ،پیواى

دکتش صثَحی

داساتی ،سضا

دکتشًداتی داًؾ

تشسػی ؿیَع تِ ؿکلْای سیح قذاهی دستیواساى ًیوِ تی دًذاى

سٍحافضا ،خؼشٍ

دکتش صثَحی

هقایؼِ اثش ًحَُ چیذى دًذاًْای هصٌَػی دس هیضاى تٌؾ ٍاسد تِ سیح

کشهاًی القشیـی،

پشٍتوپ ٍ توپشٍى
تشسػی تاثیشتشاؽ دیَاسُّای هحَسی دًذاى تشهیضاى گیشسٍکؾ ّای
کاهل تاخی

هدتثی

تشسػی اثش تکٌیکْای هختلف پلیوشیضاػیَى تش تغییشات اتؼادی
آکشیلْای ػشها  -ػخت ایشاًی ( اکضٍپاسع)
هقایؼِ تغییشات اتؼادی آکشیلْای ػشهاػخت ایشاًی ( آکشٍپاسع) تا
آکشیل اػتاًذاسدهلیَدًت
هقایؼِ خصَصیات فیضیکی دای اػتًَْای خیلذًذ پشٍػت ٍ
ٍلویکؼَى
اکؼیذ آلَهیٌیَم ][Al2O3
شاهیک ّای

دًذاًی ٍ اسصیاتی کلیٌیکی آى
تشسػی تَصیغ فشاٍاًی هَسفَلَطی دًذاى پشُ هَلش اٍل ٍ دٍم فک پائیي
ساخؼاد  25تا  60ػالِ ٍ هقایؼِ آى تا ػي تقَیوی اخؼادٍ هذل
گَػتاٍػَى

هٌْذع حؼي صادُ

1380/2/20

51

دکتش پشٍیضیاى
دکتشصَاتی

ٍ

1380/5/10

55

دکتش ػثادیاى

اتشاّیوی ،هحؼي

دکتش ػثادیاى

دکتش هـشف

1380/5/15

تاصسگاىصادُ ،هحوذػلی

دکتشػثادیاى

-

1380/5/23

64

دکتشصثَحی

هٌْذع فتحی

1380/5/25

68

دکتش ػثادیاى

دکتش ؿشیفی

1380/5/31

72

دکتشصَاتی

دکتش هالکی پَس

ٍ

ٍ

ّشاتی ثاًی ،هحوذ

پشکاى ،هحوذاهیش

هظاّشی تْشاًی ،آصیتا

دکتشًقؾ ًیلچی
حاخیاى ،فاعوِ

تؼییي هؼیاسّای تخویي ػي خؼذ تشاػاع پاساهتشّای دًذاًی د
19

ٍ

1379/6/24

42

57

حؼي

تشسػی اًتقال حشاستی سصیٌْای اکشیلی گشهاپخت هخلَط ؿ ذُ تا رسات

ػ

دکتشصَاتی
هٌْذع ػلیواًی

تاقیواًذُ فک پائیٌی تِ سٍؽ تدضیِ هحذٍد

اخت یک ًشم افضاس سایاًِای خْت اًتخاب سًگ دس ػ

دکتش ؿْاتی

1379/6/22

36

فقیِ هٌضٍی ،تاتک

دکتشًداتی داًؾ

دکتش هـشف

-

دکتشقذٍػی

دکتشکشیوی

ٍ

ٍ

دکتشصَاتی

1380/6/17

75

هٌْذع حؼيصادُ

1380/6/14
1380/5/18

76
80

20
21
22
23
24
25
26

تشسػی چگًَگی کٌتشل ػفًَت هتقاعغ دس هشاکض دسهاًی ٍ التشاتَاسّای
دًذاًپضؿکی ؿْش اصفْاى دس ػال 1379-80
تشسػی هقاٍهت تاًذ پشػلي تا آلیاطّای دًذاًپضؿکی غیش قیوتی
تشسػی هیضاى اعالػات دًذاًپضؿکاى ؿْش اصفْاى اص قَاًیي ًَس ٍ سًگ
تشای اًتخاب سًگ دًذاى دس هغة ّای دًذاًپضؿکی
هقایؼِ تاثیش کاستشددٍ هادُ  Die- Spacerاػتاًذاسد ٍ الک ًاخت
تشگیشسٍکـْای ثاتت
تشسػی تاثیش صهاى ٍ هحیظ ًگْذاسی تش اتؼاد الگَی آکشیلی دٍسالی
تشسػی خصَصیات فیضیکی ٍ هکاًیکی هَاد تْؼاصی تافت آکشٍػافت ٍ
هقایؼِ آى تا ػافت الیٌشخی ػی
تشسػی تاثیشدیذگاُ تیواس دسهَسددسهاى ٍ دسهاًگش تشسضایت تیواساى
دسپشٍتضکاهل

خذیَی تشٍخٌی ،لیال

دکتش صثَحی

دکتش هالکی پَس

1380/6/24

81

آصاد ،هحوذسضا

دکتشصَاتی

دکتشًداتی داًؾ

1380/6/30

85

اخلی ،فشیثا

دکتشهـشف

دکتش تـشدٍػت

1380/6/29

88

دکتشهـشف

دکتش ػثادیاى

1380/6/27

90

هْشاد ،ساهیي

دکتش صثَحی

دکتشدخیل ػلیاى

1380/9/13

98

ّواهیّ ،اخش

دکتشصَاتی

دکتش تٌکذاس

1381/6/5

112

هشادی دّقی ،ػالَهِ

دکتشهـشف

دکتشػثادیاى

1381/6/31

126

ؿایق تشٍخٌی ،فشٍؽ
الضهاى

هقایؼِ دقت اتؼادی دًٍَع هادُ قالثگیشی ّیذسٍکلَئیذ غیشقاتل
27

تشگـت (آلظیٌات ایشاًی ٍ خاسخی) دساثش ضذ ػفًَی کشدى تِ سٍؽ

خاًلشپَس ،آیذا

دکتش هـشف

دکتشػثادیاى

1381/8/1

138

غَعِ ٍس ػاصی دسٍى هحلَل ّیپَکلشیت ػذین
28

29

30
31

تشسػی کیفیت قاتلیت سیختِ گشی آلیاطّای غیش قیوتی دًذاًپضؿکی
( ػَپشکؼت  ،ػَپشکؼت ایشاًیٍ ،استاًذٍ ٍ هیٌالَکغ )
تشسػی استثاط هیاى ؿاخصْای دًذاًی ٍ صَستی دس داًـدَیاى ،
کاسهٌذاى ٍ هشاخؼیي داًـکذُ دًذاًپضؿکی ٍاحذ خَساػگاى
هقایؼِ دقت ػِ ًَع تکٌیک قالثگیشی تا اػتفادُ اص هَاد ػیلیکًَی
(پَتی ٍ ٍاؽ)
هقایؼِ تغییشات اتؼادی اکشیل گشهاػخت ایشاًی ٍ اکشیل اػتاًذاسد

هیشهحوذصادقی،
هْشًاص

دکتش ًداتی داًؾ
دکتش صَاتی

ٍ

1382/6/17

155

هٌْذعحؼي صادُ
دکتش صادقیاى

هلک صادُ ،فشصاًِ

دکتش هـشف

ٍ

1382/6/24

158

هٌْذع فشصاى
ًصیشی ،ػاسای

دکتش صَاتی

هٌْذع خادهی

1382/6/31

169

حاتن صادُ ،الْام

دکتش هـشف

هٌْذع فشصاى

1383/6/2

180

32
33
34

35

36

37

38

39

40
41
42

تشسػی ساتغِ هتقاتل خَدپٌذاسُ ٍ ػضت ًفغ تیواساى تا سضایت ٍ
اًتظاسآًاى اص پشٍتض کاهل هتحشک
هقایؼِ تغییشات اتؼادی آکشیل ػشهاػخت ایشاًی (آکشٍپاسع) ٍ آکشیل
اػتاًذاسد خاسخی (هلیَدًت)
هقایؼِ دقت اتؼادی دٍهادُ قالة گیشی اػپیذکغ ٍ ایشاػیل
تشسػی اثش صهاى ؿشٍع تشاؽ اصالحی تش گیشپؼت ٍ کَسّای ػواى ؿذُ
تاػواى صیٌک فؼفات
تشسػی اثش صهاى ؿشٍع تشاؽ اصالحی تشگیشپؼت ٍ کَسّای ػواى ؿذُ
تاػواى کالع ایٌَهش
هقایؼِ ًشهی ػغح دًٍَع فشآٍسدُ تداسی تْؼاص تافت تا پَؿؾ ػغحی
هقایؼِ اثش دٍ سٍؽ تشداؿت ػواى هَقت توپَتاًذ (اٍلتشاػًَیک ٍ
هحلَل ػَالتیي ) تشگیش ػواى دائنصیٌک فؼفات
هقایؼِ گیش ًاؿی اص ػواى هَقت صیٌک اکؼایذ اٍطًَل خاسخی ( کش) ٍ
ػواى هَقت صیٌک اکؼایذ اٍطًَل ایشاًی ( گلچای )
تشسػی دقت پؼت ٍ کَسّای سیختگی دس سٍؽ کؼتیٌگ ػشیغ ٍ
سٍؿْای هؼوَلی
هقایؼِ اػتحکام دًذاى هصٌَػی کاهپَصیتی یاقَت تِ سصیي ّای پایِ
پشٍتض تا چْاسسٍؽ
هقایؼِ هقذاس گیش عشحْای هختلف اٍسدًچشّای هتکی تش ایوپلٌت

پَسآقاکَچک ،هْذی

دکتش هـشف

دکتش آقایی

1383/5/31

181

فشحٌاکیاى ،فشًاص

دکتش هـشف

هٌْذع فشصاى

1383/6/14

187

ًْچیشیًَ ،یذ

دکتش صثَحی

دکتشدخیل ػلیاى

1383/6/24

196

اتشاّیوی دػتگشدی،
هاصیاس
حؼیٌی دػتٌائی،
پیواًِ

دکتش صَاتی
ٍ

دکتش هالکی پَس

1383/6/26

201

دکتش خؼشٍی
دکتش صَاتی
ٍ

دکتش هالکی پَس

1383/6/26

202

دکتش خؼشٍی

صذیقی پَس ،لیال

دکتش ػثادیاى

دکتش ًَاسچیاى

ػٌائی ًؼة ،هْذی

دکتش هـشف

دکتش ػلیواًی

سٍحاًی اصفْاًی ،ػاًاص

1384/4/2
1384/6/8

211

213

دکتش هـشف

دکتش ػلیواًی

1384/6/8

214

دکتش صثَحی

دکتشتزّیثی

1384/10/14

243

هیکاًیکً ،ذا

دکتش هـشف

-

1386/5/30

287

یَسدؿاّیاى ،فشٍؽ

دکتشصَاتی

دکتش ًداتی داًؾ

1387/9/23

359

هیشلَحی ،ػیذحثیة
ا...

43

تأثیش ػِ ًَع ػواى هَقت تش هیضاى اػتحکام کــی سٍکؾّای ػواى
ؿًَذُ سٍی اتاتوٌت ّای یک قغؼِ ای تا دٍ عَل هختلف

ًَسی ،آرس

دکتش عثاخیاى

-

1390/4/29

487

تأثیش اػتفادُ اص الگَی پالػتیکی پیؾػاختِ ٍ هَمگزاسی هؼوَلی
44

خْت تْیة کَپیٌگ فلضی تش اػتحکام کــی سٍکؾّای ػواى ؿًَذُ

ؿایقی ،تْاسُ

دکتش عثاخیاى

-

1390/4/21

490

سٍی اتاتوٌت تکقغؼِای
45
46

47

اسصیاتی اػتحکام تاًذ دٍ ًَع پشػلي تِ آلیاط تیغ هتال پغ اص آهادُ
ػاصی ػغحی هتفاٍت
اسصیاتی ًحَُ ؿکؼت دٍ ًَع پشػلي تاًذ ؿذُ تِ آلیاط تیغ هتال
پغ اص آهادُ ػاصی ّای ػغحی هتفاٍت

Linea alba buccalis, incidence and prosthodontics
importance

قشتاًی ،ػَگل

دکتش هْاتادی

دکتش تشکتیي

1390/11/15

526

کاػیاى ،اهیشحؼیي

دکتش هْاتادی

دکتش تشکتیي

1390/11/15

529

S. Zeraaty

Dr N. Alhashemi
ٍ

Dr F. Rashid

May 2010

538

دکتش ًیلی
48
49
50
51
52
53
54

تاثیش لحین کاسی تش اػتحکام تاًذ چیٌی تِ فلض دسکؼتیٌگ ّای
تشهین ؿذُ فلضی -ػشاهیکی
تؼییي اثش صاٍیِ تیي هحَس عَلی ایوپلٌت تا تاس ٍاسد ؿذُ تِ ایوپلٌت تش
هیضاى ٍ تَصیغ اػتشع اػتخَاى اعشاف ایوپلٌت تِ سٍؽ اخضاء هحذٍد
تؼییي اثش اتؼاد فیضیکی ایوپلٌت س سٍی پاػخ فشکاًؼی تَصیغ اػتشع
دس هدوَػِ ایوپلٌت تِ سٍؽ اخضاء هحذٍد
هقایؼِ دقت قالثگیشی ایوپلٌت تا اػتفادُ اص تشی اختصاصی ٍ هادُ
قالثگیشی ایوپش گام تا تشی پیؾ ػاختِ ٍ پَتی ٍاؽ تِ سٍؽ تشی تاص
هقایؼِ دقت قالثگیشی ایوپلٌت تا اػتفادُ اص ػِ ًَع هادُ قالثگیشی ٍ
تشی اختصاصی تِ سٍؽ تشی تاص
اسصیاتی دیذگاُ دًذاًپضؿکاى ؿْش اصفْاى اص ػیؼتن ّای ایوپلٌت هَسد
اػتفادُ ،ؿٌاخت ٍ سضایتوٌذی آًاى ٍ هَفقیت ٍ ؿکؼت ػیؼتن ّا
هقایؼِ هقاٍهت تِ ؿکؼت ٍ الگَی ؿکؼت دًذاى ّای ػاًتشال فک
تاالی تاصػاصی ؿذُ تا چْاس ػیؼتن پؼت ٍ کَس

فشصام فشً ،اصش

دکتش تشکتیي

دکتش هْاتادی

1391/4/20

544

اظْشی ،هحوذ

دکتش آرسیاى

-

1391/4/24

552

ًصشی ،ػلی

دکتش آرسیاى

-

1391/4/5

553

دکتش عثاخیاى

-

1391/4/27

555

دکتش عثاخیاى

-

1391/4/27

556

دکتش ًیلی

-

1391/4/21

561

دکتش هْاتادی

دکتش هالکی پَس

1391/4/20

562

صساػًَذی سحین صادُ،
ػاغش
کَچکی ًظاد هیثذی،
هشین
داٍسی ،داٍد
حاخی هحوَدی،
احؼاى

55
56
57
58
59
60

تشسػی تاثیش اًذاصُ اتاتوٌت تش اػتحکام کــی سٍکؾ ّای ػواى ؿذُ
تشاتاتوٌت ّای یک قغؼِ ای
هقایؼِ هقاٍهت تِ ؿکؼت ٍ الگَی ؿکؼت دًذاى ّای کاًیي فک
تاالی تاصػاصی ؿذُ تا ػِ ػیؼتن پؼت ٍ کَس
تأثیش سػتَسیـي ّای تیغ هتال تش ػغح  IL-6هایغ ؿیاس لثِ ای ٍ
هؼیاسّای کلیٌیکی پشیَدًتال
تأثیش سػتَسیـي ّای تیغ هتال تش ػغح  TNF- αهایغ ؿیاس لثِ ای ٍ
هؼیاسّای کلیٌیکی پشیَدًتال
هقایؼِ ػَاهل دًذاًی تاثیش گزاس تش صیثایی لثخٌذ اص دیذگاُ  3گشٍُ
اختواػی هختلف
تغییشات اتؼادی تیغ دًچش تؼذ اص سیالیي تا دٍ سٍؽ هؼتقین ٍ غیش
هؼتقین

دکتشعثاخیاى

-

1391/3/23

563

هَالیی ،هشین

دکتش هْاتادی

دکتش کاٍیاى

1391/6/14

587

داٍ،د هحوذی

دکتش هْاتادی

دکتش سؿیذی

1391/11/16

600

گشک یشاقی ،سضا

دکتش هْاتادی

دکتش سؿیذی

1391/11/16

601

صفشی ًیا ،الٌاص

دکتش عثاخیاى

-

1391/11/7

605

تکتاؿیاى ،صّشا

دکتش ًیلی

-

91/11/15

614

اهیذٍاسی اتشقَیی،
هحوذخَاد

تأثیشضذ ػفًَی کٌٌذگی ًاًَرسات اکؼیذتیتاًیَم  % 1/ 5تشای اص تیي
61

تشدى قاسذ کاًذیذا آلثیکٌض سٍی پشٍتضّای کاهل دسهقایؼِ تا
ّیپَکلشیت ػذین  ، %0/ 5کلش ّگضیذیي  ٍ %0/ 2قشاسدادى پشٍتض دس

دسػتکاسهقذم ،ؿْشصاد

دکتش عثاخیاى

-

91/11 /28

616

َّای آصاد
62

تأثیش دٍسٍؽ سیالیي هؼتقین ٍ غیش هؼتقین دسدقت اتؼادی ػذ کاهی-
خلفی

ػدادی،فشًاص الؼادات

دکتش ًیلی

-

91/11/18

622

هقایؼِ سٍؽ سیواًت کلیٌیکی دس ساحتی تیواساى ٍ هَفقیت دًچشّای
63

کاهل دس هقایؼِ تا تصحیح اکلَطى داخل دّاًی تِ ٍػیلِ کاغز

غفاسی داساب ،ػپیذُ

دکتش آرسیاى

-

1392/2/1

623

استیکَالتَس
تأثیش صٍایای ایوپلٌت ٍ عَل کاًتی لیَس دیؼتالی تش اًتقال اػتشع تِ
64

اػتخَاى اعشاف ایوپلٌت دس تاصػاصی کاهل هٌذیثل تِ سٍؽ آًالیض اخضای

احوذ ػاکت

دکتش ًیلی

دکتش کذخذائی

1392/6/26

638

هحذٍد
65

ػاصگاسی ًؼدی آلیاطّای تیغ هتال ٍ ًاتل سٍی فیثشٍتالػت لثِی
اًؼاًی

سحواًی ،هؼظوِ

دکتش هْاتادی

-

1392/06/06

669

66
67

اسصیاتی تأثیش سیختگی هدذد آلیاط تیغ -هتال تِ اػتحکام تاًذ پشػلي
تِ آلیاط
هقایؼة دٍ سٍؽ آهادُ ػاصی ػغحی ٍ تشهَػیکلیٌگ تش اػتحکام
اتصال پؼت ّای ؿفاف تقَیت ؿذُ تا فایثش دس ًَاحی هختلف سیـِ

ٍفایی ،ؿقایق

دکتش هْاتادی

دکتش داساتی

1392/06/

670

اهیذی صادُ ،ساضیِ

دکتش هْاتادی

دکتش اتشاّیوی

1392/06/06

671

ؿیَع تی دًذاًی ٍ فاکتَسّای هشتثظ دس افشاد تاالی  20ػال ؿْش
68

69
70

71

72
73

اصفْاى دس ػال 1391
ؿیَع تی دًذاًی پاسػیل تشاػاع عثقِ تٌذی کٌذی دس افشادتاالی 20
ػال دس ؿْش اصفْاى دس ػال 1391
هقایؼِ خـًَت ػغحی ػِ ًَع هادُی سیالیي دًچش تؼذ اص ضذػفًَی
کشدى تا ّیپَکلشیت ػذین  ٍ ٪10پشتَسات ٪4
تأثیش ًؼثت عَل تاج تِ فیکؼچش تش تٌؾ ٍاسد تِ اػتخَاى اعشاف
ایوپلٌت تِ سٍؽ تحلیل اخضای هحذٍد
اسصیاتی دیذگاُ دًذاًپضؿکاى ػوَهی ؿْش اصفْاى ًؼثت تِ ػشفصل
ّای آهَصؿی پشٍتض هتحشک
تأثیش چؼة دًچش تش سٍی کاسآیی تْتش پشٍتض کاهل دس تیواساى تا ٍضؼیت
سیدی هتفاٍت
هقایؼِ تاثیش عَل کاًتی لَس دیؼتالی پشٍتض ثاتت تش تَصیغ تٌؾ دس

74

اػتخَاى اعشاف دٍ ًَع ایوپلٌت تي لَل ٍ تیـَ لَل دس تاصػاصی کاهل
هٌذیثل تِ سٍؽ اخضای هحذٍد

75
76
77

اسصیاتی دیذگاُ دًذاًپضؿکاى ػوَهی ؿْش اصفْاى ًؼثت تِ ػشفصلْای
اهَصؿی پشٍتض ثاتت
تأثیش سٍؽ پش کشدى فضای اتاتوٌت ٍ ًَع ػواى تش تغاتق لثِای
سػتَسیـيّای ثاتت هتکی تش ایوپلٌت
هقایؼِ تأ ثیشسٍؽ پشکشدى فضای داخلی اتاتوٌت ٍ ًَع ػواى تش گیش
سػتَسیـي ّای ثاتت هتکی تش ایوپلٌت

تْاسلًَ ،غوِ

دکتش آرسیاى

دکتش داساتی

1392/4/22

673

سػَلی ،هشین

دکتش آرسیاى

دکتش عثاخیاى

1392/4/22

677

گَّشیفش ،اکشم

دکتش ًیلی

-

1392/04/12

679

پاکضاد ،پذسام

دکتش عثاخیاى

دکتش کذخذایی
ٍ

1392/6/26

681

دکتش اصفْاًیاى
احوذی ،هحثَتِ

دکتش عثاخیاى

-

1392/11/5

686

ؿوغالکتاتی ،ؿیشیي

دکتش ًیلی

-

1392/11/12

703

ّاؿوی ٍلذاًی ،ػیذ
سئَف

دکتش ًیلی

دکتش کذخذائی

1392/11/16

714

تشکاؿًَذ ،لیال

دکتش عثاخیاى

-

1392/11/05

716

هؼیح ،تْاس

دکتش هْاتادی

-

1392/11/16

717

ػاػذی ،فاعوِ

دکتش هْاتادی

-

1393/4/7

720

78

اثش ًَع ػواى تش اػتحکام گیش پشٍتضّای هتکی تش ایوپلٌت

صَاتی ،غضل

دکتش ًداتی داًؾ

دکتش داساتی

1393/4/07

739

