ردیف

پایان نامه هایجراحی
ػٌَاى

داًؽجَ

اظتاد راٌّوا

اظتاد هؽاٍر

تاریخ دفاع

ؼوارُ
پایاى ًاهِ

تررظی تَزیغ فراٍاًی اًَاع ًْفتگی دًذاًْای ػمل پائیي هَرد جراحی
8

در هراجؼیي تِ در هاًگاّْای ؼْر اـفْاى ٍ داًؽکذُ دًذاًپسؼکی

فرًام،هحعي

دکترضیاءتری

دکترتؽردٍظت

8738/9/8

4

داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ خَراظگاى درظال تحفیلی38-33
تررظی هیساى ؼیَع ػارضِ درای ظاکت هتؼالة کؽیذىدًذاىدرتخػ
3

جراحی داًؽکذُ دًذاًپسؼکی خَراظگاى ٍ کلیٌیکْای ظطح

حکوت اردکاًی ،آرغ

دکترضیاءتری

دکترتؽردٍظت

8738/88/73

37

ؼْرخَراظگاى
7

تررظی ؼیَع پریکَرًایتیط دًذاى ػمل پاییي ٍػالئن آى در
داًؽجَیاى  73-83ظالِ داًؽگاُ آزاداظالهی ٍاحذخَراظگاى

تاتاجاًی  ،ؼکرالِ

دکتر ضیاءتری

-

8738/88/73

34

تررظی تَزیغ فراٍاًی دًذاًْای دائوی کؽیذُ ؼذُ ٍ ػلل هرتَط تِ آى
4

در هراجؼیي تِ کلیٌیکْای دًذاًپسؼکی ؼْر اـفْاى ٍ تخػ جراحی

تْادر ،حویذ

دکتر ضیاءتری

هٌْذض فرزاى

8739/6/89

73

داًؽکذُ دًذاًپسؼکی داًؽگاُ آزاد اظالهی خَراظگاى ظال 38-39
8

تغییرات ًعج ًرم هتؼالة جراحی ارتَگٌاتیک فک تاال

هَهٌی ،حعي

تررظی هیساى تغییرات فؽار خَى ٍ ًثض تیواراى لثل ٍ تؼذ از تسریك
6

هادُ تی حعی در هراجؼیي تِ داًؽکذُ دًذاًپسؼکی خَراظگاى طی

دکترفیرٍزُای
لاًغ ،غسالِ

ظال تحفیلی88-83
3

8

9

راتطِ ؼیَع اختالالت هففل گیجگاّی  -فکی تا اضطراب در دختراى
هحفل پیػ داًؽگاّی
ارزیاتی ٍضؼیت ؼاخؿ  ٍ CPITN ،DMFTهیساى ترؼح تساق در
جاًثازاى ؼیویایی
ارزیاتی ؼکایات هرتَط تِ ؼاخِ ّای هختلف پسؼکی در اـفْاى از
فرٍردیي  34تا اظفٌذ87

دکترفیرٍزُای

دکترکالًترهؼتوذی

8783/8/87

88

ٍ

دکترزارع جْرهی

8788/9/88

878

دکترٍثَلی
لاظوی ،آتَظا

دکتر هتمی

دکتر آلایی

8788/8/6

368

خرهی ،پرٍیس

دکترهتمی

دکتر تؽردٍظت

8788/88/86

333

ففیح فر ،لیال

دکتر هتمی

دکتر لذٍظی

88/88/88

383

83
88
83

87
84
88

ارزیاتی اهکاًات دًذاًپسؼکاى ػوَهی ؼْر اـفْاى از اًَاع ٍظایل ٍ
دارٍّای اٍرشاًط در ظال 8786
ؼیَع هؽکالت هففل گیجگاّی – فکی هیاى جاًثازاى اػفاب ٍ رٍاى ٍ
گرٍّْای کٌترل

تاثیر هصرف دگساهتازٍى  1هیلی گرم قبل از جراحی دًداى هَلر
سَم ًهفتِ فک پاییي بر رٍی کیفیت زًدگی بعد از جراحی
تاثیر هفرف ایثَپرٍفي  433هیلی گرم تِ ـَرت پرٍفیالکعی لثل از
جراحی دًذاى ػمل در کیفیت زًذگی زًاى تالی  88ظال

تاثیر بی حسی هَضعی دًداًپسشکی با لیدٍکاییي  %2حاٍی اپی
ًفریي  3/18888بر رٍی غلظت قٌد خَى بیواراى دیابتی ٍ سالن
همایعِ هیساى اظترض ،فرظَدگی ٍ رضایت ؼغلی تیي هتخففیي
گرٍّْای هختلف تخففی دًذاى پسؼکی اظتاى اـفْاى در ظال 8789

تْراهی  ،ظویِ

دکتر هتمی

-

8786/88/33

738

آرری پَراـفْاًی ،راها

دکتر هتمی

-

8783/88/8

763

ارشًگ  ،الهام

دکتر هتقی

دکتر حسیي زادُ

3111/1/13

737

طالیی  ،هائذُ

دکتر هتمی

-

8788/6/4

783

غیاثی ،هحود

دکتر احود هتقی

-

3111/4/31

444

ًاظوی تْثْاًی ،اللِ

دکتر هتمی

دکتر آلایی

8793/4/33

833

تررظی دیذگاُ پرظتاراى تخػ هرالثت ّای ٍیصُ ( )ICUتیوارظتاى
86

ّای ٍاتعتِ تِ داًؽگاُ ػلَم پسؼکی اـفْاى در خفَؾ هرالثت ّای

لٌثری ،اػظن

دکتر هتمی

دکتر اهیي زادُ

8793/88/83

878

تْذاؼت دّاى ٍ دًذاى درتیواراى تعتری در ICU
83
88
89

تأثیر هیساى ؼعتؽَی ظاکت دًذاى تر همذار خرٍج دتری ّا پط از
جراحی هَلر ظَم فک پاییي
تاثیر اظتفادُ از ایثَپرٍفي ،پاراظتاهَل ٍ پالظثَ لثل از کؽیذى دًذاى
در کاّػ هیساى دردّای تؼذ از کؽیذى دًذاى ّای هَلر ؼیری
خفَـیات تالیٌی ٍ ّیعتَپاتَلَشی فکی گسارغ ؼذُ در اـفْاى طی
ظالْای 93-88

هعلن ،هحوذػلی

دکتر احوذ هتمی

دکتر ػاتذ اـفْاًی

98/6/88

886

تاتاـفری ،هحوذ رظَل

دکتر حعیي زادُ

دکتر لاظوی

8793/6/89

683

ػثذؼاّسادُ ،ؼْرام

دکتر احوذ هتمی

دکتر اهیي زادُ

8793/6/78

684

تررظی تْذاؼت دّاى ٍ دًذاى درتیواراى تعتریثخػ هرالثتْای
33

ٍیصُ) (ICUتیوارظتاى ّای ٍاتعتِ تِ داًؽگاُ ػلَم پسؼکی ؼْر
اـفْاى

ثاتتی ،هْذی

دکتر احوذ هتمی

دکتر رتیؼی

8793/6/36

689

38

همایعِی ؼاخؿّای  ٍ CPITN, DMFTهیساى ترؼح تساق در
تیواراى ریَی ٍ همایعِ ایي ظِ ؼاخؿ تا جاًثازاى ؼیویایی

کیاًیفرد ،فرزاًِ

دکتر احوذ هتمی

دکتر گلؽي

8793/36/39

638

