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نام دانشجو

استاد راهنما

ثْبرُ اثراّيوي

دمتر زّرا ثصيري

الْبم اثَػلي
پريسب ثْراهي موبًگر

دمتر شاًت هرادي حقگَ ،دمتر
هؼصَهِ خَضحبل
دمتر ػلي اهيٌي ،دمتر هْري
آزاد ثخت

هصطفي ثيگ هرادي ّساٍُ

دمتر رسَل يَسفي هطؼَف

رضَاى ترموي

دمتر آهٌِ يسداًفر

فرًبز تَملي
هًَب حقيقي
آهٌِ خرم رٍدي
ضيوب رمي ضريفي
دمتر هحوذ ػلي رٍزگبر

دمتر اثراّين ًبدي ،دمتر فبطوِ
زراػتي
دمتر ًبزيال حجيجي ،دمتر
غالهرضب قرثبًي اهجذ
دمتر سيوب ًصري
دمتر ػلي امجر رضبيي ،دمتر
سيذ هحوذ حسيٌي پٌبُ
دمتر ثْساد َّضوٌذ ،دمتر ايرج
اهيري

رٍح الِ ستبرُ ثبدي

دمتر حيذر طَيالًي،

سبرا سْيلي فر

دمتر ثْساد َّضوٌذ ،دمتر ايرج
اهيري

عنوان

استاد مشاور
دمتر هحوَد غليبف ،دمتر هحوذتقي
گَدرزي
دمتر هحوذتقي گَدرزي ،هٌْذس
خسرٍ هبًي مبضبًي

ثررسي تبثير دّبًطَيِ ملر ّگسيذيي  % 2.2ثر ثيَ هبرمر ّبي  ، TBARSاٍرُ ،اسيذاٍريل در
ثساق افراد هجتال ثِ پريَ دًتيت هسهي

دمتر ايرج اهيري

ثررسي ًقص فطبر ّيذرٍستبتيل اػوبل ضذُ ثر اسپرم در لقلح آزهبيطگبّي

دمتر هليحِ ػراقچيبى ،دمتر يَسف
ػليخبًي ،دمتر فرزاًِ اثٌي اضري
دمتر هحوذ تقي گَدرزي ،دمتر پيوبى
ػيٌي

ثررسي فراٍاًي هَارد هقبٍم ،ثيٌبثيٌي ٍ حسبس استبفيلَمَك اٍرئَس ٍ ملجسيال پٌَهًَيِ ّبي جذا
ضذُ از ثيوبرستبى ّبي آهَزضي ّوذاى ًسجت ثِ ثرخي ضذػفًَي مٌٌذُ ّب ٍ آًتي سپتيل ّب

ثررسي تبثير دٍز پبييي  Doxepinدر مٌترل خبرش ثيوبراى اٍرهيل

هقبيسِ فراٍاًي ػفًَت ّلينَثبمتر پيلَري در ثيوبراى هجتال ثِ مْير هسهي ثب افراد سبلن

دمتر هحوذ تقي گَدرزي

ثررسي تبثير ٍيتبهيي  Cثر پبراهتر ّبي اسپيرٍهتري در هجتاليبى ثِ آسن ضذيذ

دمتر ػليرضب يبٍري ميب ،دمتر هحوذ
تقي گَدرزي
دمتر ايرج اهيري
دمتر هْرداد حبجيلَيي ،دمتر حسيي
هحجَة
دمتر هْرداد حبجيلَيي ،دمتر هحسي
دالجٌذ دمتر حسيي هحجَة
دمتر هحوذ تقي گَدرزي ،دمتر ايرج
اهيري ،دمتر حسيي هحجَة

ثررسي ارزش تطخيصي هؼبيٌبت ثبليٌي ٍ  MRIدر هقبيسِ ثب آرترٍسنَپي در آسيت ّبي حبد
هفصل زاًَ
جذاسبزس سلَلْبي ثٌيبدي خَى ثٌذ ًبف اًسبى ٍ توبيس آًْب ثِ سلَلْبي مجذي در آزهبيطگبُ

دمتر هْرداد حبجيلَيي ،دمتر هحسي
دالجٌذ دمتر حسيي هحجَة
1

ثررسي پلي هَرفيسن  CCR2در ثيوبراى هجتال ثِ استرٍك
ثررسي آزهبيطگبّي تبثير ٍ Dexamethasone ٍ Low Level Laser Irridation
ترميت آًْب ثر رٍي توبيس سلَل ّبي ثٌيبدي هساًطيوبل  PDLثِ استئَثالست
هطبلؼِ الگَي ليپيذي اسپرم ٍ پالسوبي سوي در هرداى ًبيبرٍر ثب شًَتسپ ّبي هختلف Apo E
Evaluation of the effect of emdogain and simvastatin on
periodontal ligament stem cells differentiation to osteoblasts, in
vitro
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14

دمتر هحوذ صبدق صٌيغ
جْرهي

دمتر پَراى حبجيبى ،دمتر سيذ
هحوذ حسيٌي پٌبُ

سبرا هحوَدي ًيري

دمتر زّرا رضَي

15
اللِ يؼقَثي

دمتر رسَل يَسفي هطؼَف

دمتر ًبّيذ هٌَچْريبى ،دمتر هحوذ
تقي گَدرزي
دمتر ًَضيي ثساثسي ،دمتر هحوذ تقي
گَدرزي
دمتر هليحِ ػراقچيبى ،دمتر هحوذ
يَسف ػليخبًي ،دمتر هحوذ حسيي
ػظيويبى

2

ثررسي اثر تجَيس دفرٍمسبهيي ثِ هَش ّبي هجتال ثِ پريتًَيت القبيي در مبّص استرس امسيذاتيَ
ٍ ثْجَد ثقب آًْب
ثررسي فراٍاًي ػَارض چطوي در هجتاليبى ثِ ديبثت ًَع  1هراجؼِ مٌٌذُ ثِ درهبًگبُ فَق
تخصصي غذد اطفبل ضْر ّوذاى در سبل 87-1386
ثررسي آلَدگي هينرٍثي رستَراى ّبي ضوبرُ  2 ٍ 1داًطگبُ ػلَم پسضني ّوذاى ٍ تؼييي هقبٍت
ثبمتريبي ّبي غبلت جذاضذُ ًسجت ثِ آًتي ثيَتينْب

