سدیف

پایان نامه های تشخیص
عٌَاى

داًـجَ

اػتبد ساٌّوب

اػتبد هـبٍس

تبسیخ دفبع

ؿوبسُ
پبیبى ًبهِ

ثشسػی همبیؼِای تظبّشات اًَاع لَػوی ثش ثبفتْبی دّبى ٍ اعشاف دّبى
7

دس ثیوبساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبسػتبى ػیذالـْذاء اصفْبى(-77۳1

دّمبًیبى  ،داًَؽ

دکتشغلیبًی

-

7711/9/71

5

)7711
4

ثشسػی ؿیَع ضبیعبت دّبًی (لکَپالکیب،لکَپالکیبی هَئیي ّ،یپشپالصی

پیـٍِس ،لیال

لثِ ،کبًذیذٍصیغ)دسافشاددسیبفت کٌٌذُ پیًَذکلیِ ؿْش اصفْبى

ٍ

()7711-7714
7

2

5

۳
1

ثشسػی همبیؼِای ضبیعبت هخبط دّبى ٍاثؼتِ ثِ هصشف صیبد ػیگبسثِ
تفکیک اًَاع ػیگبسدسؿْشاصفْبى
ثشسػی تبثیش اػتفبدُ اص کبّؾدٌّذُ آئشٍػل دس جشهگیشیْبی
اٍلتشاػًَیک ثشهیضاى آلَدگی هیکشٍثی هحیظ کبس
ثشسػی هیضاى فعبلیت آًتی پشٍئتبصثضاق دسافشادهجتال ثِ آفت عَدکٌٌذ ُ
دّبًی
ثشسػی فشاٍاًی افشاد فبلذ پَػیذگی دس ًَجَاًبى  75-74ػبل
ؿْشاصفْبى
ثشسػی هیضاى ؿیَع اپي ثبیت لذاهی دس داًؾ آهَصاى هذاسع
ساٌّوبیی( 74-72ػبلِ) ؿْش خَساػگبى دس ػبل 11-19

دکتشغلیبًی

جعفشی ،هشین
سحیوی  ،حؼیي
ٍ

دکتشخبدهی

1

کیْبى  ،ػیذعلی

دکتشغلیبًی

9

داسای پَػیذگی ٍ فبلذ پَػیذگی دس ًَجَاًبى  74-75ػبلِ ؿعش اصفْبى

دکتشهصشی پَس

7711/77/۳

75

دکتشهصشی پَس
کَّؼتبًی  ،علی

ٍ

دکتشثـشدٍػت

7719/4/7۳

45

دکتشخبدهی
ػلیوبًپَس ثشٍجٌی
،هحوذسضب
صسکـبى اصفْبًی،
علیشضب

دکتشخبدهی

دکتش ثـشدٍػت

7719/5/4۳

74

دکتش خضیوِ

هٌْذع فشصاى

7719/۳/49

21

دکتشهصشی پَس
احوذی ،ؿشاسُ

دکتشحیذسخبدهی

افشاد غیشدیبثتی
ثشسػی سیؼک فبکتَسّبی هَثش دس پَػیذگی ٍ همبیؼِ آًْب دس دٍ گشٍُ

-

11/71/72

72

اثَعبلجی  ،هحؼي

ثشسػی همبیؼِای هیبًگیي پَػیذگی دسثیوبساى دیبثتیک غیشٍاثؼتِ ثِ
اًؼَلیي هشاجعِ کٌٌذُ ثِ هشکض تحمیمبت غذد ٍ هتبثَلیؼن اصفْبى ٍ

دکتشًیلفشٍؽ صادُ

7711/9/42

71

ٍ

7719/۳/77

27

هٌْذع حؼي صادُ
عبلجی ًظاد ،جیشاى

دکتش خبدهی

دکتش ثـشدٍػت

7719/9/42

25

ثشسػی استجبط هیضاى فلَئَسایذ آة آؿبهیذًی ًبحیِ خَساػگبى ٍهیضاى
71

ؿبخصْبی ثْذاؿتی(فلَئَسٍصیغ دًذاًیَ )DMFداًؾ آهَصاى پؼش

غیبثی ،هحوذ

خبًن دکتشغلیبًی

هٌْذع ػلیوبًی

7719/77/71

21

74ػبلِ خَساػگبى
77

74
77

ثشسػی ٍضعیت دًذاًی ٍپشیَدًتبل عمت هبًذگبى رٌّی دثؼتبًْبی
اػتثٌبئی ٍ هشکض تَاًجخـی اصفْبى دس ػبل77 19
ثشسػی هیضاى اٍسُ  ،اػیذاٍسیک ٍ کشاتی ًیي دس ثضاق ثیوبساى هجتال ثِ
ّبلیتَسیض
ثشسػی ؿیَع التْبة پَػتی ٍ حؼبػیت توبػی ٍ علل ایجبد کٌٌذُ آى
دسدًذاًپضؿکبى اصفْبى()11-19

دکتشکتبثی
هَػَی  ،ػیذؿْشام

دکتشغلیبًی

ٍ

7719/74/47

51

دکتشهلک پَس
تشاثی ًیبً ،کیؼب

دکتش هصشی پَس

دکتشخضیوِ

7711/5/75

۳7

فشؿچیبى ،فشصاًِ

دکتش خضیوِ

دکتشخبدهی

7711/۳/44

17

ثشسػی اثش ًیؼتبتیي دس پیـگیشی کبًذیذاًبؿی اص ؿیوی دسهبًی دس
72

کَدهبى هجتال ثِ ثذخیوی ّبی خًَی ثیوبسػتبى اهیذ ٍالضّشا دسػبل-19

صذلی ،آصیتب

دکتشخبدهی

دکتشهعبفی

7711/1/4

1۳

11
75

7۳

71

71
79
41

ثشسػ

ی DMFTدسثیوبساى هجتال ثِ ثیوبسی هشحلِ پبیبًی کلیِ تحت

دسهبى ثب دیبلیضدس هشکضپضؿکی حضشت علی اصغشاصفْبى
ثشسػی فشاٍاًی ًؼجی تظبّشات آلشطیک هتعبلت دسهبًْبی دًذاًپضؿکی
دسثیوبساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ کلیٌیک آلشطی تْشاى
همبیؼِ ؿبخصْبی اضغشاة ٍ افؼشدگی دس ثیوبساى هجتال ثِ لیکي پالى ٍ
پؼَسیبصپغ
ثشسػی اثشکوجَد اػیذ فَلیکٍ ،یتبهیي  ،B12آّي دس پیذایؾ صخن
ّبی آفتی دس دّبى
ثشسػی تظبّشات دّبًی  -صَستی دس ثیوبساى هجتال ثِ تبالػوی هبطٍس ٍ
استجبط آى ثب هیضاى ّوَگلَثیي خَى ایي ثیوبساى دس ؿْش اصفْبى
همبیؼِ هیضاى غلظت گلَکض خَى دس ثیوبساى هجتال ثِ ثب افشاد ػبلن

دکتشهحوذی
لبئلی صادُ ،حویذ

دکتشخبدهی

هلک خؼشٍی ،لیال

دکتشغلیبًی

ٍ

7711/9/72

99

دکتشتزّیجی

دسهیبًی عجبعجبیی،
فشیبل

دکتش هصشی پَس

7717/9/71

777

دکتش آلبیی
دکتش غلیبًی

ٍ

7714/2/71

727

دکتش ثـشدٍػت

هشداًی ،هشین

دکتش غلیبًی

دکتش هصشی پَس

7714/5/47

724

عجیجیبى ،پشیٌبص

دکتش خضیوِ

هٌْذعحؼي صادُ

7714/5/49

727

ثْبدسی ،اهیش

دکتش غلیبًی

دکتش هصشی پَس

7717/1/1

411

47
44

استجبط اػتشع ٍ صثبى جغشافیبیی دس افشاد هشاجعِ کٌٌذُ دس هشاکض
داًـگبّی ٍ کلیٌیک ّبی ٍاثؼتِ دس ؿْش اصفْبى
ثشسػی تبثیش چؼت اپی گلَ (اتیل -4-ػیبًَآکشیالت) ثش هیضاى کبّؾ
دسد دس ثیوبساى هجتال ثِ آفت هیٌَس دسدّبى

هؼتبجشاى ،آصادُ

دکتش غلیبًی

دکتش آتؾ پَس

7712/۳/77

442

ؿشیف ًبئیٌیً ،ذا

دکتش غلیبًی

دکتش کتبثی

7712/۳/77

449

ثشسػی اثشطل فٌتی تَئیي  %4ثشثْجَد صخوْبی آفت هیٌَسعَدکٌٌذُ
47

دّبى دس ثیوبساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ داًـکذُ دًذاًپضؿکی ٍ کلیٌیک ّبی

ًبجی صادُ  ،لیال

دکتش غلیبًی

دکتش جْبًـبّی

7712/1/77

427

ٍاثؼتِ
42
45
4۳
41
41
49
71
77

تبثیش تضسیك صیش هخبعی ّیذسٍکَستیضٍى ثبٍ ثذٍى ٍیتبهیي ة  74دس
ثْجَد ضبیعبت آفتی
استجبط ػغح کَستیضٍل ثضاق ثب اثتال ثِ اػتئَهبتیت آفتی عَد کٌٌذُ
فشاٍاًی تظبّشات دّبًی ٍ ؿیَع ػٌی ٍ جٌؼی ثیوبسی ثْجت دس
ثیوبساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبسػتبى الضّشا (ع)
فشاٍاًی تظبّشات دّبًی اسیتن هَلتی فشم دس ثیوبساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ
ثیوبسػتبى الضّشا (ع) اصفْبى اص ػبل  771۳تب 771۳
همبیؼِ هیضاى ایوًََگلَثیي ّبی ػشم (  Ig )G ٍ M ٍ E ٍAدس ثیوبسی
لیکي پالى دّبًی ٍ ٍاکٌؾ لیکٌَئیذ
ؿیَع ضبیعبت هخبعی دّبى دس ثیوبساى تحت دسهبى استَدًؼی هشاجعِ
کٌٌذُ ثِ داًـکذُ دًذاًپضؿکی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگبى
تعییي تأثیش اػتشع داًـگبّی ثش لثِ ٍ پشیَدًتبل دس داًـجَیبى
دًذاًپضؿکی داًـگبُ آصاد خَساػگبى
همبیؼِ هیضاى اجضای  ،C3 ،C4کوپلوبى دس لیکي پالى دّبى ٍ
ٍاکٌـْبی لیٌکَئیذ دّبى (داسٍیی-توبػی)

جبدسیبى ،هشضیِ

دکتش غلیبًی

دکتش صبلحی

771۳/2/41

417

حیذسی ،لیلی

دکتش غلیبًی

دکتش هصشی پَس

771۳/2/41

412

لغفی ،هحجَثِ

دکتشغلیبًی

دکتشصبلحی

7711/1/9

727

اکَاى ،سیحبًِ

دکتش غلیبًی

دکتش صبلحی

7711/71/49

711

سججی ،الْبم

دکتش غلیبًی

-

7719/۳/7۳

254

صشاف صادُّ ،یلذا

دکتش سؿیذی

دکتش عوشاًی

7791/۳/1

21۳

ػشٍؽ ًیب ،هحوذ

دکتش سؿیذی

دکتش کتبثی

7791/۳/1

294

ّذایتی ،اهیشحؼیي

دکتش غلیبًی

دکتش ثشادساى

7791/77/71

541

استجبط ػغح  IgAٍ IgEثضاق ثب صثبى جغشافیبیی دس ثیوبساى هشاجعِ
74

کٌٌذُ ثِ ثخؾ ثیوبسی ّبی دّبى داًـکذُ دًذاًپضؿکی داًـگبُ آصاد
خَساػگبى

جبهی ،هٌیشُ

دکتش سؿیذی

دکتش هشداًی

7797/2/47

551

77
72
75

استجبط ثیي ایوٌَگلَثیي  ٍ Aایوٌَگلَثیي  Gثضاق ٍ ؿبخص ّبی
آًظیَگشافی دس ثیوبساى هجتال ثِ ثیوبسی عشٍق کشًٍش للت()CHD
ثشسػی هیضاى لٌذ خَى ًبؿتب ( ٍ (FBSتؼت تحول گلَکض )ٍ 7 (GTT
 4ػبعتِ دس ثیوبساى هجتال ثِ لیکي پالى ٍ لیکٌَئیذ دّبًی ٍ گشٍُ ؿبّذ
ثشسػی استجبط ثیي ؿبخصّبی پشیَدًتبل ثب ؿبخصّبی آًظیَگشافی دس
هجتالیبى ثِ ثیوبسی عشٍق کشًٍش

داًـوٌذ ،هْشاى

دکتش سؿیذی

دکتش خؼشٍی

7797/2/79

551

هحممیبى ،حویذسضب

دکتش غلیبًی

دکتش ثشادساى

7797/1۳/75

5۳1

عؼگشی ،هحوذسضب

دکتش سؿیذی

دکتش کتبثی

7797/1۳/4۳

517

ثشسػی همبیؼِ ی ٍجَد ایوٌَگلَثَلیي ّب ،اجضاء کوپلوبى ٍ سػَة
7۳

فیجشیٌَطى دس ضبیعبت لیکي پالى ٍ لیکٌَئیذی هخبط دّبى تَػظ

تَاًگش ،فشًبص

دکتش غلیبًی

دکتش تَاًگش

97/۳/4۳

515

تکٌیک ایوٌَفلَسػبًغ هؼتمین
71

71

79

21
27
24

27

ؿبخصّبی لثِای دس کَدکبى  ۳تب  74ػبلِ هجتال ثِ آػن تحت دسهبى ثب
کَستیکَاػتشٍئیذّبی اػتٌـبلی دس همبیؼِ ثب گشٍُ کٌتشل
همبیؼة حضَس  HCVAbدس ثیوبساى هجتال ثِ لیکي پالى ٍ ٍاکٌؾّبی
لیکٌَئیذ(داسٍیی -توبػی) ٍ گشٍُ ػبلن
همبیؼة حضَس  HBSAgدس ثیوبساى هجتال ثِ لیکي پالى ٍ ٍاکٌؾّبی
لیکٌَئیذ(داسٍیی -توبػی) ٍ گشٍُ ػبلن
تغییشات ػیتَلَطیک هخبط گًَِ دس افشاد ػیگبسی ٍ غیشػیگبسی ثب
سًگ آهیضی پبپبًیکَال دسثیوبساى ثذٍى ضبیعِ ثبلیٌی
همبیؼِ هضاى کلًَی کبًذیذا الجیکبًغ دس ؿیبس لثِ ای ثیوبساى هجتال ثِ
پیَدًٍتیت هضهي ثِ تفکیک ؿذت ثیوبسی
همبیؼة هیبًگیي تعذاد کلًَی کبًذیذا آلجیکبًغ دس پبکت پشیَدًتبل
ثیوبساى هجتال ثِ پشیَدًتیت هضهي لجل ٍ ثعذ اص دسهبى فبص  Iپشیَدًتبل
ارتباط سىذرم تخمذان پلی کیستیک( )PCOSبا بیماریَای لثٍ ي
پریًدوتال

دکتش احوذی
کشیویساد ،آتَػب

دکتش سؿیذی

ٍ

7797/77/71

۳79

دکتش فشّبد
سحوبًیً ،ؼتشى

دکتش غلیبًی

دکتش ثشادساى

7794/15/71

۳72

هیشصایی ،ػویِ

دکتش غلیبًی

دکتش ثشادساى

7794/15/71

۳75

ًَسالْی ،عالالذیي

دکتش آسؽ هتمی

دکتش اهیي صادُ

7794/1۳/71

۳25

کشیوی ًؼت ،هشین

دکتش سؿیذی

-

7794/51/41

۳۳1

-

7794/15/41

۳۳4

ػیویي ،ؿیذا

گًاوجی ،وازویه

دکتش سؿیذی
هیجذی
دکتر رشیذی
میبذی

دکتر آل یاسیه
ي
دکتر فرَاد

1332/11/6

704

22

25

تأثیر مصرف داريَای کلًمیفه ،لتريزيل ي گىاديتريپیه بر يضعیت لثٍ ي
پریًدوتال در زوان مراجعٍ کىىذٌ بٍ کلیىیک وازایی
آگاَی ي وگرش داوشجًیان دکترای عمًمی ي تخصص دوذاوپسشكی
دربارٌ درمان لیسر در دوذاوپسشكی

مًلًی ،فاطمٍ

راستی ،مرضیٍ

دکتر رشیذی
میبذی
دکتر شیراوی

تغییرات سیتًلًشیک مخاط گًوٍ ي حاشیٍ طرفی زبان در افراد در معرض
2۳

ديد سیگار ي غیرسیگاری با روگ آمیسی پاپاویكًال در بیماران بذين

21

21

29

51

داًـجَیبى دًذاًپضؿکی داًـگبُ آصاد اػالهی خَساػگبى
عشاحی ٍ ػبخت ًشم افضاس تـخیص افتشالی دسد ّبی ػش ٍ صَست ٍ
همبیؼِ ًتبیج آى ثب ًتبیج کیلیٌؼیي
ٍضعیت لثِ ٍ پشیَدًتبل دس ثیوبساى ثب ًبصایی ثب علت ًبهـخص ٍ
همبیؼِ ثب گشٍُ کٌتشل
ٍضعیت لثِ ٍ پشیَدًتبل ثیوبساى هجتال ثِ اًذٍهتشیَصیغ ٍ همبیؼِ ثب
گشٍُ کٌتشل

ي

1332/11/6

705

دکتر فرَاد
-

1332/ 11/ 21

707

دکتر امیه زادٌ
محمذی ،آرر

دکتر آرش متقی

ضایعٍ بالیىی
استجبط عالین اختالالت گیجگبّی -فکی ثب الگَی جَیذى آداهغ دس

دکتر رشیذی

ي

32/11/20

711

دکتر شیروشان
تشؿیضی ،ؿیوب

دکتش ؿیشاًی

-

7797/2/49

14۳

اتحبدی ،صّشا

دکتش آسؽ هتمی

دکتش اعتوبدی فش

7797/2/19

171

سضبئی ،هبئذُ

دکتش سؿیذی
هیجذی

سججی ًیؼیبًی،

دکتش سؿیذی

هظگبى

هیجذی

دکتش هبًذاًبسؿیذی
ٍ

7797/12/77

125

دکتش فشّبد
دکتش آل یبػیي
ٍ
دکتش فشّبد

7797/12/77

121

