سدیف

پایان نامه های رادیولوژی

6

2

7

1

5
1
7

1

1

عٌَاى

تشسػی ػغح آگاّی دًذاًپضؿکاى ؿْشػتاى اصفْاى دس صهیٌِ
حفاظت ٍسادیَتیَلَطی اؿعِ ایکغ دس ػال6771
تشسػی کیفیت تـخیصی ًگاسُّای سادیَگشافی تْیِ ؿذُ دس هشاکض
دًذاًپضؿکی ؿْش اصفْاى دس ػال 6771
تشسػی اعتثاسپشتًَگاسی پشی آپیکال دستـخیص ضایعات ًاحیِ آپکغ
تاکاستشداػتخَاى هٌذیثل کاداٍس
تشسػی ػغح آگاّی دًذاًپضؿکاى ؿْشاصفْاى دس صهیٌِ تدَیض
صحیح سادیَگشافی دس ػال 6771-11
تشسػی هَقعیت لٌذهاسکْای آًاتَهیک دس تضسیق تالک عصة آلَئَالس
تحتاًی اص عشیق سادیَگشافی پاًَساهیک
هقایؼِ اًذاصُ ضایعات پشی اپیکال تا اػتفادُ اص دٍ تکٌیک
سادیٍَیضیَگشافی ٍ گشافی ٍسادیَگشافی هعوَلی
تشسػی هقایؼِ ای دفت سادیَگشافی هعوَل ٍ سادیٍَیضیَگشافی
دستخویي عَل کاًال سیـِ دًذاًْای تک سیـِ ٍ تک کاًال
هقایؼِ اًذاصُ ضایعات فَسکا تا اػتفادُ اص دٍ تکٌیک سادیٍَیضیَگشافی
ٍ پشی اپیکال هَاصی
تعییي فشم ػِ تعذی کاًال سیـِ دًذاًْای کـیذُ ؿذُ تِ ٍػیلِ
دػتگاُ سادیٍَیضیَگشافی( )R.V.G

داًـدَ

اػتاد ساٌّوا

اػتاد هـاٍس

تاسیخ دفاع

ؿواسُ
پایاى ًاهِ

حؼیٌی ،فشٍصاىالؼادات
ٍ

دکتشؿیخی

دکتشتـشدٍػت

6771/66/7

61

اتشّیوی  ،فشًاص
هدیشی  ،پشیٌاص

دکتشؿیخی

هٌْذع حؼي صادُ

6771/1/1

76

دکتش تشاتی
سضَاًی هْش ،سػَل

ٍ

دکتش تزّیثی

6771/1/22

16

دکتشؿیخی
دکتش کتاتی
ؿیشتاى ،هحوذسضا

دکتش هْذیضادُ

ٍ

6711/5/27

11

دکتش هحوذصادُ
اهیٌیً ،ؼین

دکتش ؿیخی

دکتش حؼي صادُ

6711/1/26

11

حقیقت ،حؼیي

دکتشهْذی صادُ

دکتشهحوذصادُ

6716/1/61

661

آسام ،علیشضا

دکتشصاسع خْشهی

دکتش هْذیضادُ

6716/1/22

661

سػتوی ًدف آتادی،
هدیذ
عثذی ًیاى ،هْشداد

دکتش کتاتی
ٍ

دکتش اصفْاًیاى

6716/1/27

625

دکتش هْذیضادُ
دکتشصاسع خْشهی

دکتش هْذیضادُ

6712/5/25

611

61

پیؾ تیٌی ًْفتگی کاًیي فک تاال تَػیلِ سادیَگشافی پاًَساهیک

66

تشسػی تاثیش اًحشاف ػپتَم هثٌی تش ایداد ػیٌَصیت هضهي

62

تشسػی تغییش هَقعیت فَساهي هٌذیثَالس تا افضایؾ ػي اص عشیق
سادیَگشافی لتشال ػفالَهتشیک

ًصشآتادی ،هشین

دکتش ؿیخی

-

6717/5/26

677

یثشتی ،هاّک

دکتشؿیخی

دکتش سقاع

6717/1/5

611

عوشاًیاى ،لعیا

دکتش ؿیخی

-

6717/1/65

612

هقایؼِ کاسایی دٍ سٍؽ سادیَگشافی هعوَلی ( پشی اپیکال هَاصی) ٍ
67

دیدیتال(سادیٍَیضیَگشافی)

دس

اًذاصُ

گیشی

هیضاى

تاصتَدى

سضَی دّکشدی ،آرس

دکتش هْذیضادُ

دکتش خثیشی

6711/1/27

226

هضیَدیؼتالی اپکغ سیـِ پاالتال هَلشّای خَاى هاگضیال
61
65
61

67

61

61

تشسػی تغییشات دًذاًی ٍاػکلتی تعذ اص گؼتشؽ عشضی کام تَػظ
پیچ ّاتشاکغ دستیواساى  1تا  67ػالِ هثتال تِ تٌگی کام
اسصیاتی کاسآیی تکٌیک سادیَگشافی خاسج دّاًی پشی اپیکال دس دًذاى
هَلش فک تاال ( تشسٍی فاًتَم سادیَلَطی )
هقایؼِ فاصلِ ًَک فایل تاآپکغ سادیَگشافیک دسدٍتکٌیک تصَیش
تشداسی دیدیتال غیشهؼتقین ٍ سادیَگشافی هعوَلی
اسصیاتی سادیَگشافیک تکاهل دًذاًْای هَلش ػَم ٍ استثاط آى تا ػي
تقَیوی دس خَاًاى ایشاًی
تعیي خٌؼیت اص سٍی ضخاهت عاج ٍ هیٌا دس سادیَگشافی دًذاًی پشُ
هَلشفک فَقاًی دس ًوًَِّای خوعیت ایشاًی
ؿیَع حفشُ داس ؿذى تشخؼتگی هفصلی اػتخَاى توپَسال تش سٍی
سادیَگشافی ّای پاًَساهیک تیواساى هشاخعِ کٌٌذُ تِ تخؾ سادیَلَصی

صسعیاىً ،ؼین

دکتش صادقیاى

دکتش ؿیخی

6711/1/27

277

ًَسهحوذی ،صیٌة

دکتش هْذیضادُ

هٌْذعحؼي صادُ

6715/1/65

256

عاّشی ،علیشضا

دکتشحکوتیاى

دکتشصاسع خْشهی

6715/61/67

275

دکتش قذٍػی
صفائیاى ،هٌْاص

ٍ

دکتش غفاسی

6715/66/62

271

دکتش ؿیخی
علیضادًُ ،ؼشیي

دکتش قذٍػی

دکتش غفاسی

6711/1/71

211

تَاًگش،لیال

دکتشغفاسی

-

6711/1/26

716

داًـکذُ دًذاًپضؿکی خَساػگاى دس عی ػالْای ()11-11
21

هقایؼِ پشتَصایی پَدسّای پشػلي دًذاًی ٍ دًذاًْای هصٌَعی تِ کاس
سفتِ دس دًچشّا تا پشتَصایی صهیٌِ ای

دکتش تاخغلی
داًیاسی ،هشین

دکتش غفاسی

ٍ
هٌْذع سضَاًی فش

6711/1/26

711

26

هقایؼِ ًتایح تـخیص افتشاقی ًشم افضاس دی خی دیف تا ًتایح گضاسؽ
هَسدّای ضایعات هختلظ هشتثظ تا دًذاى دس سادیَ گشافی ّای دّاى

هتقی  ،آسؽ

دکتش هْذی صادُ

دکتش عاّشی

6711/1/66

767

ؿیَع اػتعوال دخاًیات دس هیاى داًـدَیاى دًذاًپضؿکی داًـگاُ
22

آصاد اػالهی خَساػگاى ٍ تعییي آگاّی ٍ ًگشؽ آًْا دس ایي صهیٌِ

هیشصائیاى ،ساهیي

دکتش غفاسی

دکتش خادم

6711/1/1

726

(ػال )6715
27

هقایؼِ تلَغ دًذاًْای دائوی دس افشاد تا الگَی سؿذ عوَدی ٍ افقی
صَست دس خوعیت ایشاًی

دکتش غفاسی
حائشی صادُ  ،هْذیِ

ٍ

-

6717/7/1

772

دکتش فیض تخؾ

هقایؼِ فیلن ّای سادیَگشافیک داخل دّاًی خَد ظَْس تا فیلن ّای
21

ای – اػپیذ هعوَلی خْت تعییي فاصلِ ًَک تا آپکغ سادیَگشافیک

پَسؿکیثایی ،پشیچْش

دکتش غفاسی

دکتش صاسع خْشهی

6717/7/61

716

دس دسهاى سیـِ تِ سٍؽ آصهایـگاّی
25
21
27

21

21

71

76

هقایؼِ دقت سادیَگشافی ّای پاًَساهیک ٍتایت ٍیٌگ دس تـخیص
پَػیذگی ّای پشٍگضیوالی
دقت سادیَگشافی دیدیتال تفشیقی دس تـخیص تحلیل خاسخی
هصٌَعی سیـِ دًذاى دس ؿشایظ آصهایـگاّی
آًالیض کوی تحلیل ًَک سیـِ تِ ٍػیلِ هقادیش دیدیتال رخیشُ ؿذُ تا
ػِ فشهت رخیشُ ػاصی فایلْای تصَیشی
هقایؼِ دقت سادیَگشافی دیدیتال هؼتقین ٍ سادیَ گشافی هعوَلی دس
تـخیص ؿکؼتگی ّای افقی سیـِ دًذاى دس ؿشاط آصهایـگاّی
خٌؼیت افشاد تذٍى دًذاى اص عشیق اسصیاتی سادیَگشافیک پاًَساهیک
فک پاییي
هقایؼِ دٍ تکٌیک سادیَ گشافی پاًَساهیک ٍ تَهَگشافی اػپیشال دس
تخویي استفاع اػتخَاى آلَئَالس هاگضیال دس خایگزاسی ایوپلٌت
سادیَگشافی دیدیتال هؼتقین ٍ سادیَگشافی هعوَلی دس تـخیص
ؿکؼتگی عوَدی سیـِ دًذاى

هْذٍی ،الْام

دکتشحکوتیاى

دکتش هْذیضادُ

6717/7/27

711

کـاٍسصی ،هشین

دکتش غفاسی

-

6717/1/61

751

فْیوی پَس ،فْیوِ

دکتش هْذیضادُ

-

6717/61/71

711

قـقایی  ،ػویِ

دکتش غفاسی

دکتش قاػوی

6711/1/62

771

گلِ تختیاسی ،ؿیشیي

دکتش قذٍػی

دکتش ؿیخی

6711/1/61

717

اهیي صادُ گَّشی ،آًیا

دکتش ؿیخی

دکتش اصفْاًیاى

6711/1/66

ؿیشاًیً ،فیؼِ

دکتش غفاسی

دکتشؿیخی

6711/1/61

711

711

ؿیَع ػلَلْای َّایی اتوَئیذ ایٌفشااٍستیتال(ّالش) دس سادیَگشافی
72

پاًَساهیک افشاد تالی  1ػال هشاخعِ کٌٌذُ تِ داًـکذُ دًذاًپضؿکی

داٍدی ،اللِ

دکتشغفاسی

دکتش ؿیخی

6711/7/67

116

داًـگاُ آصاد خَساػگاى
تعییي ػي دس تالغیي تا اػتفادُ اص ًؼثت هؼاحت پالپ تِ هؼاحت
77

دًذاى ٍ ًیض ًؼثت هؼاحت پالپ تِ هؼاحت دًذاى اػتثٌای هیٌا دس

دکتش غفاسی
اتَالحؼٌی ،هدیذ

دکتشقذٍػی

سادیَگشافی ّای پشی اپیکال دًذاى ًیؾ دس ًوًَِ ّای خوعیت ایشاًی
71

هقایؼِ َّیت صَستی/خودوِ ای دس دٍ سٍؽ کاهپیَتشی:الگَسیتوْای
ؿثکِ عصثی هصٌَعی ٍ تکٌیک هٌغثق کشدى

ٍ

6711/1/61

111

دکتش خثیشی
کالًتشی ،ػویِ

دکتش قذٍػی

دکتش ؿیخی

6711/1/26

161

هقایؼِ تیي فیلن ّای خَدظَْس تا فیلن ّای سایح داخل دّاًی ای
75

اػپیذ ٍ ػیؼتن دیدیتال تا دٍ صفحِ ًوایـگش هختلف خْت

تیاتاًی قلیچی ،ػَلواص

دکتش غفاسی

دکتش هیشصاکَچکی

6711/61/21

165

تـخیص ضایعات دهیٌش الیضُ تیي دًذاًی
71

تشسػی ٍهقایؼِ دٍص خزتی پاسٍتیذ تا اػتفادُ اص دٍصیوتشی  TLDدس
دٍ تکٌیک تَهَگشافی اػپیشال فکیي ٍ سادیَگشافی پاًَساهیک

عغیاًی ،هحوذ

دکتش حکوتیاى

دکتش غفاسی

6711/7/7

121

فشاٍاًی تٌَعات آًاتَهیک کاًال هٌذیثل تش سٍی سادیَگشافی
77

پاًَساهیک دس تیواساى تاالی  61ػال هشاخعِ کٌٌذُ تِ داًـکذُ

اللْی ،هْذی

دکتش غفاسی

دکتش هتقی

6711/5/61

122

دًذاًپضؿکی خَساػگاى
71
71

11

16
12

هقایؼِ هَقعیت قذاهی – خلفی حفشُ گلٌَئیذ دس تیواساى هثتال تِ هال
اکلَطى کالع  IIداسای ستشٍطى هٌذیثل تا استفاع صَستی هتفاٍت
هقایؼِ دقت سٍؿْای تعییي ػي ٍیلوض ٍ دهیشخیاى دس کَدکاى تش
اػاع تشسػی سادیَگشافی دًذاى ّای دس حال تکاهل
ؿیَع ػلَل ّای اتوَئیذ ایٌفشااٍستیتال (ػلَلْای ّالش) دس تصاٍیش
ػی تی اػکي تیواساى تاالی  1ػال
ؿیَع ضایعات هشتثظ تا دًذاى عقل پاییي دس سادیَگشافی پاًَساهیک
دس افشاد  67تا  51ػالِ ایشاًی
دقت سادیَ گشافی دیدیتال اصالح ؿذُ تا خثشاى تعضیف اؿعِ ٍ X
ٍاکٌؾ تیٌایی دس اسصیاتی تحلیل اپیکالی سیـِ

کشیوی ،صثاح

دکتشغفاسی

دکتش صادقیاى

6711/5/66

171

هعواس اسدػتاًی ،هشخاى

دکتش خَادی ًظاد

دکتش غفاسی

6711/5/76

177

صفی ،حاهذ

دکتش غفاسی

دکتش ؿیخی
ٍ

6711/1/2

171

دکتش ضشاتی
پَسخلیلی ،حؼیي

دکتش ؿیخی

-

6711/1/61

155

کلَاًی خْشهی ،عاعفِ

دکتش هْذی صادُ

دکتشصاسع خْشهی

6711/61/1

151

17

تعییي آػیوتشی ًشهال صَست دس افشاد کالع یک تاالی  61ػال

عغاسیِ ،علی

دکتش غفاسی

-

6711/6/21

175

11

تعییي فاکتَسّای پیؾ گَیی کٌٌذُ ًْفتگی هَلش ػَم هٌذیثل

پٌاّی تشٍخٌی ،هاسیِ

دکتش غفاسی

دکتش حؼیي صادُ

6711/1/22

117

خشهی ،الٌاص

دکتش غفاسی

دکتش خثیشی

6711/1/2

115

صالحی تاغثادساًیً ،گاس

دکتش غفاسی

دکتش فیض تخؾ

6711/1/61

111

ًَستخؾ ،ػویشا الؼادات

دکتش غفاسی

دکتش آرستایداًی

6716/1/61

517

کاظوی ،هشضیِ

دکتشغفاسی

15
11
17

11

11
51
56
52

تعییي هیضاى اؿعِ پشاکٌذُ اعشاف دػتگاُ سادیَگشافی دًذاًی قاتل
حول PORT-XII
هقایؼِ الگَی سٍیـی هَلش دٍم دسهال اکلَطى ّای کالع یک ٍ ػِ
اػتخَاًی دس تیواساى  1-1ػالِ
تٌَع ٍ تغییشات هَسفَلَطی کام ًشم دس افشاد ًشهال
تغییشات اتعادی فک پاییي تا افضایؾ ػي دس تصاٍیش ػی تی اػکي
ػِ تعذی هشداى ٍ صًاى  26-51ػال
تعییي دقت سٍؽ ٍیلوض ٍ کوشیش دس تخویي ػي کَدکاى تِ کوک
سادیَگشافی دًذاى ّای دس حال تکاهل دس ؿْش اصفْاى
تعییي آػیوتشی ًشهال صَست دس افشاد تا هال اکلَطى کالع دٍ ٍ ػِ
اػکلتال تاالی  61ػال
ؿیَع کًَکا تَلَصا ٍ اًحشاف ػپتَم تیٌی ٍ ساتغِ آًْا تا ػیٌَصیت
ػیٌَع هاگضیالسی دس ًگاسُ ّای ػی تی اػکي
هقایؼِ ػیؼتنّای دیدیتال  CBCT ٍ CCD, PSPدس تـخیص
ضایعات دهیٌشالیضُی تیي دًذاًی

دکتش حؼیي صادُ
ٍ

6716/1/61

511

دکتش ضشاتی
قْشهاىّ ،اخش

دکتشاعتوادی

دکتش خَادی ًظاد

6716/1/76

551

ػلغاًی ،سػَل

دکتش غفاسی

دکتش عوشاًی

6716/66/1

111

دکتش تشک صادُ

دکتش غفاسی

16/66/21

167

دکتش غفاسی

دکتش کاٍیاى

6712/7/62

127

ؿیشی هصلح آتادی
فشاّاًی ،هحوذ
کَثشی ،اهیشحؼیي

تعییي ؿیَع ،هَقعیت ٍ اتعاد ػپتاّای ػیٌَع هاگضیالسی تش سٍی
57

تصاٍیش ػی تی اػکي تا اؿعِ هخشٍعی تیي ػِ ًَع ػیؼتن دًذاًی

فاضلی ،ؿْاب

دکتش تشک صادُ

دکتش غفاسی

6712/66/67

111

دس افشاد تاالی  61ػال
51
55

تأثیش هحافظ تیشٍئیذ تش کیفیت کاستشدی سادیَگشافی ّای لتشال
ػفالَهتشی دیدیتال
ؿیَع حفشُ داس ؿذى تشخؼتگی هفصلی اػتخَاى توپَسال تشسٍی
تصاٍیشCBCT

آقاخاًی تشؿکَُ ،احوذ

دکتش اعتوادی

دکتش فیض تخؾ

12/66/21

711

تَػلیٍ ،حیذ

دکتش تشک صادُ

دکتش غفاسی

6717/1/7

711

