استاد راهنما
ردیف

نام دانشجو

مشاور آماری

مشاور علمی
داور

1

ًگیي حبج حویذی

دکتزافزاخغزٍی

دکتز عبیِ هیزی

دکتزکفبؽیبى

2

حٌب هیزساثیگی

دکتز هیٌب هبهی سادُ

دکتز دل پیؾِ

-

3

پزیب رحیوی فز

دکتز حبفظی احوذی

دکتز دل پیؾِ

-

4

عیوب آسیؼ

دکتز پزٍیش هلکی فز

دکتز دل پیؾِ

_

5

سیٌت عیبّی

دکتز ثْشاد داراثی

دکتز دل پیؾِ

_

6

اهیي پزٍى

دکتز قجبد آثبًگبُ

دکتز دل پیؾِ

_

دکتز ًَرخذا

دکتز عبیِ هیزی

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

" ثزرعی اثز هَاخِْ ثب رًگْبی هختلف در پیؼ اس تَلذ ثز هیشاى اعتزط :ؽوبرػ علَلْبی خًَی ٍ

93/2/1

دکتزچزاغی -

عیغتَ کبیٌْبی پیؼ التْبثی ایٌتزلَکیي  :2ایٌتزلَکیي فزٍى گبهب :تی اى اف آلفب در عزم رت ّبی ًز

دکتزکیخبًٍی

ثبلغ ثؼذ اس تَلذ

دکتز اصفْبًی-

"ثزرعی اثزات درهبًی ػغل در درهبى اگشهب "

93/6/5

دکتزریبحی
خبًن دکتزخَدکی-

ثزرعی ؽیَع آلزصی غذایی ثب ٍاعطِ ایوًََ گلَثیي)IgE(Eدر ثیوبراى هجتال ثِ علیبک "

93/6/11

دکتز خغزٍی

7
ػبطفِ یَعفی

صبدقی فزد

8

اختز خبًی سادُ

دکتز یَعف هحغي سادُ

9

کتبیَى دادگغتز

دکتزهحوذکزیویبى

دکتزدل پیؾِ

11

لیال ؽبٍلی

دکتزقجبد آثبًگبُ

دکتزخیزالِ اعذالْی

دکتز خیزالِ

دکتز ؽْجبسی-دکتز

" ثزرعی ػَاهل خطز پتزیحیَم ٍ پیٌگَکَال در ثیوبراى هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى اهبم خویٌی

صذٍق

(رُ)ایالم "

دکتزیؼقَثیبى-

ثزرعی اختالالت الکتزٍلیتی در ثچِ ّبی ثب تت ٍ تؾٌح راخؼِ ٍ تت ٍ تؾٌح اٍلیِ هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ

دکتزهزٍاریذ

ثیوبرعتبى اهبم اعتبى ایالم "

خبًن دکتزثبسگیز-

ثزرعی رصین عِ دارٍیی کالرییتزٍهبیغیي ٍآهَکغی عیلیي :اهپزاسٍل ثز رٍی ریؾِ کٌی ّلیکَثب کتز

خبًن دکتز خَدکی

پیلَری ٍپیگیزی ثب ًوًَِ هذفَع هًََکلًَبل در ؽْز ایالم

دکتزًظزی-

" ثزرعی فزاٍاًی صًَتیپ ّبی هختلف HBVدر ثیوبراى ّپبتیت هشهي ؽْز

دکتزهیزسایی

ایالم "

دکتز اصغزًضاد-

ثزرعی ارتجبط ؽبخص هقبٍهت ثِ اًغَلیي ثب ؽذت ٍ ٍعؼت درگیزی ػزٍق کزًٍزی در ثیوبراى

دکتزعلیوبى ًضاد

تحت اًضیَ گزافی ثیوبرعتبى اهبم حغیي (ع)ؽْز هْزاى "

دکتزطبٍیزاًی-

دکتز آثبًگبُ-

ثزرعی خصَصیبت ثبلیٌی ٍاپیذهیَلَصیک کبًغز GIدر ثیوبراى ثغتزی در ثخؼ خزاحی ثیوبرعتبى

دکتزخَدکی

دکتزحبفظی

اهبم (رُ)ایالم "

-

دکتزصفزیبى-خبًن

"ثزرعی هیشاى هَفقیت رصین درهبًی عِ دارٍیی ((Tripleدر هقبیغِ ثب رصین درهبًی Sequentialدر

دکتزثبسگیز

ریؾِ کٌی ّلیکَ ثبکتزپیلَری در ثیوبراًی کِ ثب ؽکبیت دیظ پیغی "

_
_

اعذاللْی

93/6/11
93/6/16
93/6/17
93/6/18
93/6/22

93/6/23
93/6/23

11

سّزُ افغزی

دکتز هیٌب هبهی سادُ

دکتز عبیِ هیزی

12

فالح اؽٌبة

دکتز قجبد آثبًگبُ

دکتز دل پیؾِ

دکتز راضی

دکتز اصفْبًی-

"ثزرعی اثز درهبًی  CO2لیشرٍ گلَکبًتین داخل ضبیؼِ ای در ثیوبراى هجتال ثِ لیؾوبًیَس خلذی هزاخؼِ

ًبصزی فز

دکتزریبحی

کٌٌذُ ثِ درهبًگبُ پَعت ثیوبرعتبى اهبم خویٌی ؽْز ایالم "

دکتز ؽزیفی -خبًن

ثزرعی ؽیَع ػالین گَارؽی ٍ غیز گَارؽی ٍ ارتجبط آًْب ثب تغت ّبی آسهبیؾگبّی در ثیوبراى علیبک

-

دکتز ثبسگیز

13

هیثن هوجیٌی

دکتز رحوتیبى

دکتزدل پیؾِ

-

دکتزصبدقی-خبًن

14

سّزا احوذیبى

دکتز آرسٍخَدکی

دکتز دل پیؾِ

-

"

"هقبیغِ دٍ دارٍی گبثبپٌتیي ٍ ٍالپزٍات ثب حذاقل دٍس در پزٍفیالکغی هیگزى"

93/6/24
93/6/25

93/6/27

دکتزخوؾیذی
هبصیي
15

هحوذ حغیي

دکتز آثبًگبُ-دکتز

ثزرعی تبثیز ریؾِ کٌی ػفًَت ّلیکَثبکتزپلیَری ثز رٍی اتَاًتی ثبدی تیزٍئیذ(")Ant-tpo

93/6/29

حبفظی
دکتز ػلیوحوذی

دکتز عبیِ هیزی

-

پبکٌْبد
16

هحوذ عدبد یشداًی

دکتز عبالر ثختیبری

دکتز دل پیؾِ

_

17

طبّزُ صحزایی

دکتزهحوذ کزیویبى

دکتز دل پیؾِ

دکتزحبفظی

18

عَداثِ کبؽبًی

دکتز هیٌب هبهی سادُ

دکتز عبیِ هیزی

دکتز هؼٌَی-

"ثزرعی ثزٍس کجذ چزة غیز الکلی در کَلِ عیغتکتَهی در هزاخؼِ کٌٌذگبى

دکتزحبفظی

ؽْز ایالم در طی عبل ّبی "1391-1389

دکتز حبفظی –دکتز

" ثزرعی الگَ ّبی ٍراثتی ًبؽٌَایی در خبًَادُ ّبی هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ عبسهبى ثْشیغتی ؽْز ایالم "

93/6/31

93/6/31

رحوتیبى

احوذی

" اّویت ٍ ارسػ هؼیبرّبی آلَارادٍ در تؾخیص آپبًذیغیت حبد ثز اعبط تبییذ پبتَلَصی ثؼذ اس ػول
دکتز طبٍیزاًی-

93/7/1

آپبًذکتَهی در ثیوبراى ثغتزی در ثیوبرعتبى اهبم خویٌی ایالم اس هْزهبُ 1391تب هْز " 1392

دکتزػلی هحوذی
_

ثیزگبًی

دکتز ریبحی-

هقبیغِ رصین دارٍیی هذاٍم ٍهتٌبٍة ایشتزثتیَئیي خَراکی در درهبى اکٌِ

دکتزحبفظی

ٍلگبریظ ؽذیذ ٍ هتَعط کبرآسهبیی ثبلیٌی در ثیوبراى هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ کلیلیٌک پَعت ؽْز ایالم

دکتزؽْجبسی-دکتز

ثزرعی یبفتِ ّبی اًذٍعکَپیک ٍپبتَلَصیک درثیوبراى علیبک ؽْز ایالم

ؽزیفی

درعبل1391
" ثزرعی ارتجبط ثیي ثیوبری ّبی پزیَدًتبل ٍ ثیوبری ّبی ػزٍق کزًٍزی ()CADدر هزاخؼیي ثِ

19

هدیذ هلکی

دکتزاعوبػیل قبعوی

دکتز عبیِ هیزی

-

21

هْذی دادفز

دکتزقَام-دکتزرٍسگبر

دکتز اعذالْی

دکتزحبفظی-

دکتز علیوبى ًضاد-

دکتزّبؽویبى

دکتزرعَلی

ثیوبرعتبى ؽْیذ هصطفی خویٌی (رُ) ؽْز ایالم درعبل93

21

هْتبة هیزسایی

دکتز خَدکی

دکتز دل پیؾِ

دکتز ؽزیفی -دکتز

ثزرعی هقبیغِ ای دٍ دارٍی پیَگلیتبسٍى ٍال کبرًیتیي در درهبى NAFLDدر ثیوبراى هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ

ؽْجبسی

هزاکش درهبًی ؽْز ایالم در عبل 1392

_

93/7/1
93/7/5
93/7/6
93/7/7

دکتزاصغزًضاد-خبًن

"ثزرعی راثطِ ثیي ؽبخص ّبی پالکتی ٍ عٌذرٍم ّبی حبد کزًٍزی ()ACSدر ثیوبراى ثغتزی در

دکتزقَام

ثیوبرعتبى ؽْیذ هصطفی خویٌی (رُ)ؽْز ایالم در دی هبُ عبل 92تب اردیجْؾت "93

دکتزصبدقی-دکتز

کبرآسهبیی ثبلیٌی Pramipexoleدرثیوبراى هجتال ثِ عٌذرم پبی ثیقزار ()RLSتحت دیبلیش ثِ ػلت

اعذ سادُ

ًبرعبیی هشهي کلیِ

دکتز حبفظی-خبًن

" هقبیغِ اثز دٍس پبییي تَپیزاهبت ٍ ٍالپیزٍات در ثزاثز دٍس رایح تَپیزاهبت ٍ ٍالپیزٍات در ثیوبراى

دکتزخوؾیذی

MOHؽْز ایالم "

دکتزحبفظی-

" هقبیغِ کیفیت سًذگی قجل ٍ ثؼذ اس درهبى در ثیوبراى آٍاعکَالرًکزٍسیظ هزاخؼِ کٌٌذُ ثِ کلیٌیک

دکتزالیبعی

تخصصی ارتَپذی ؽْز ایالم "

دکتزکبهزاى

خبًن دکتزاصفْبی-

ثزرعی ارتجبط کوجَد یب ًقص ٍیتبهیي Dثب ػالئن ادراری تحتبًی در هزداى ؽْز ایالم در عبل "91

هزادی

دکتز اخَاى

22

طیجِ حیذری

دکتز علیوبى ًضاد

دکتز دل پیؾِ

دکتز صفزیبى

23

صبدق احغبى ثخؼ

دکتزآریَثزسى رحوتیبى

دکتز عبیِ هیزی

_

24

آرهیي کزیوی

دکتز آریَثزسى رحوتیبى

دکتز عبیِ هیزی

-

25

لیال ػجبط سادُ

دکتزهحوذرضبػجبط

دکتزدل پیؾِ

-

26

اهیي ثغبق سادُ

سادُ

27
رضبحَاعپَر

دکتز هحوذرضب حبفظی

دکتز قَام ٍدکتز

دکتز عبیِ هیزی

تبثیز ؽذت توزیي ٍرسؽی اعتقبهتی ثز آپَپتَسیظ در هَؽْبی ًز ًضاد ٍیغتبر هجتال ثِ اًفبرکتَط

دکتز عبیِ هیزی
_

حبفظی

28

عبرا فَالدًٍذ

کتز قجبد آثبًگبُ

29

حجیت الِ کبکبیی

دکتز علیوبى ًضاد –دکتز

31

هحغي ؽَقی

32

عحزًجی لَ

93/6/26
93/6/29
93/7/27

93/7/31

هیَکبرد "

دکتز خیزالِ

دکتزرٍح

خبًن دکتز خَدکی-

ثزرعی ؽیَع کجذ غیز الکلی ٍ ؽبخص ػولکزدی ٍ آًشیوی کجذ در ثیوبراى ًبرعبیی هشهي کلیَی تحت

اعذالْی

اًگیشاعذالْی

خبًن دکتز غیبثی

دیبلیش "

دکتز دل پیؾِ

_

دکتزػشیشیبى-خبًن

" تبثیز ؽذت توزیي ٍرسؽی اعتقبهتی ثز ثیبى پزٍتئیي هحَر  SDF-1α/CXCR4در هَؽْبی ًز ًضاد

دکتزقَام

ٍیغتبر هجتال ثِ اًفبرکتَط هیَکبرد"

دکتز سیٌت خزدهٌذ

دکتز دل پیؾِ

دکتز افزا خغزٍی

دکتز کفبؽیبى

دکتز افزا خغزٍی

دکتز عبیِ هیزی

دکتزهزٍاریذ
-

31

93/7/12

دکتزؽْجبسی

حبفظی

لیال ثزاسًذُ

دکتزعلیوبى ًضاد-

93/7/7

-

دکتزکفبؽیبى

-

دکتز هحوذی
دکتزؽْجبسی
دکتزثختیبری

-

ارسیبثی عطح آگبّی هبدراى دارای ًَساداى هجتال ثِ ایکتز ثغتزی در ثیوبرعتبى اهبم خویٌی (رُ)ؽْز ایالم

93/7/31
1393/8/4
93/8/6

قجل ٍ ثؼذ اس ارائِ آهَسػ در عبل 93
ثزرعی ارتجبط فبکتَرّبی تیزٍئیذی :خًَی :ایوٌی ٍثیَؽیویبیی در افزاد هثجت در هقبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ
)tTG
" ثزرعی اثزات ایوًََلَصیک ٍ ّیغتَلَصیک چغت ثیَلَصیک در تغزیغ ثْجَد سخن ّبی دیبثتیک "

92/12/24

92/11/7

