
 ضوارُ

 پایاى ًاهِ
 ػٌَاى داًطجَ استاد راٌّوا استاد هطاٍر تاریخ دفاع

ف
 ردی

98 89/6/0891 

   ی ذٍس زق ت دک

ٍ 

  ی و زی زک ت دک

  ی ل ؼ اس ث زػ ت دک

  ی اده خ
 ا س زی ، پ ی ای رض

  سَُ ح 8در   ی ک شض پ ذاً دً  ات ای ک ض  ی اسٌ  ارض ک  ات ظزیً  ِ  ال س 8  ی زرس ت

در  ۶8-۶6 ایْ  ال س  عی  اى دره  ت اًٍ ؼ ٍ ه  یَ ً اً ق  ی ک شض ،پ ی ک شض پ  ظامً 

 ضْز اغفْاى

0 

 اسٌ  زح ا،ف یً   ذٍی ف  ی ذٍس ز ق ت دک  زف ط ز ه ت دک 86/۶/0891 86۶
  ت ی ؼ و ج  ایّ  ِ َ ً و ا درًْ  ذاً دً  ی َال گٌ  ی ل - َ کا ت  ذاسُ دراً  ی سٌ  ج  ایْ  اٍت ف ت

  ی زاً ای
8 

 فذٍی ًیا ،فزساًِ دکتز قذٍسی - 01/8/089۶ 88۶
تفاٍتْای جٌسی در اتؼاد هشیَدیستالی دًذاى ّا در ًوًَِ ّای جوؼیت 

 ایزاًی
8 

616 09/6/0899 

 دکتز غفاری

 ٍ 

 دکتز خثیزی

 اتَالحسٌی، هجیذ دکتزقذٍسی

تؼییي سي در تالغیي تا استفادُ اس ًسثت هساحت پالپ تِ هساحت 

دًذاى ٍ ًیش ًسثت هساحت پالپ تِ هساحت دًذاى استثٌای هیٌا در 

 رادیَگزافی ّای پزی اپیکال دًذاى ًیص در ًوًَِ ّای جوؼیت ایزاًی

6 

 دکتزقذٍسی دکتز جَادی ًژاد 00/9/0899 600
داداضی جَردّی، 

  هحوذ حسیي

سیة ّای کاًکاضي در تزٍهاّای دًذاًی در ضیَع ٍ پیص آگْی آتؼییي 

پیگیزی ضص هاِّ در هزاجؼیي تِ ادارُ کل پشضکی قاًًَی استاى 

 اغفْاى

1 

 هیزتذ، ًْال دکتز قذٍسی دکتز خادم 09/6/0898 616
هْارتْای هقاتلِ ای تزرسی ارتثاط هیشاى افسزدگی ًاضی اس استزس تا 

 سال 1-01در دًذاًپشضکاى ػوَهی ضْز اغفْاى تا سٌَات کاری 
6 

 اهیز ػػاهی، آرش دکتز قذٍسی دکتز کتاتی 89/01/0898 668

هقایسِ ًظزیات کارضٌاسی ٍ آراء غادرُ اس ساسهاى ًظام پشضکی ٍ 

پشضکی قاًًَی استاى اغفْاى تا آراء غادرُ اس دادگستزی کل استاى 

 اغفْاى در هَرد ضکایات هغزٍحِ قػَر حزفِ ای دًذاًپشضکاى اغفْاى 

۶ 

 قائذی فزد، افزاسیاب دکتز قذٍسی دکتز اغفْاًیاى 8/00/0898 6۶8

رػایت اغَل ػلوی اخالق در پژٍّص تز اساس کذ ّای  تؼییي هیشاى

هلی اخالق در پژٍّص ّای پشضکی در پایاى ًاهِ ّای فارؽ التحػیالى 

داًطکذُ دًذاًپشضکی داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ خَراسگاى اس سال 

 0899تا سال  0898

9 

 پایان نامه های دندانپزشکی قانونی



6۶6 08/00/0898 

 دکتز غفاری

ٍ 

 دکتز ضزاتی

 هذیٌِ ای، هِ سیوا دکتز قذٍسی
اسکي  -ارسیاتی ضاخع ّای هختلف سیٌَس فزًٍتال تِ ٍسیلِ سیتی

 جْت تطخیع َّیت در جوؼیت ساکٌیي   استاى اغفْاى                        
8 

 01 یافتِ ّای دًذاًی در هػزف کٌٌذگاى ّزٍئیي سلغاًی، هْزضاد دکتز قذٍسی دکتز کزهی 0۶/6/0881 116

قذٍسیدکتز  دکتز غفاری ۶/6/0881 101  رحین سادُ،  ًیوا 
تزرسی الگَی تزکیثی سیٌَس فزًٍتال ٍ تیغِ تیٌی جْت تطخیع 

 َّیت در جوؼیت ساکٌیي استاى اغفْاى                                                  
00 

 08 ایتجارب داًطجَیاى دًذاًپشضکی دراضتثاّات حزفِ  کزهی، سارا دکتز قذٍسی دکتز فزّاد 86/6/0880 118

161 8/6/0880  خلیفِ، جَاد دکتز قذٍسی دکتز هْاتادی 
تطخیع َّیت تِ ٍسیلِ رادیَگزافی ایوپلٌت ّای دًذاًی در ًوًَِ ّای 

 سًذُ
08 

 تزّاًی،  هحوذ  قدوسی دکتز طباخیان  دکتز 88/6/80 198
ارسیاتی فَتَسَپز ایوپَسیطي رایاًِ ای در تطخیع گاسگزفتگی تز رٍی 

 ضذُ اًساًیهذل تاسساسی 
06 

 دکتز قذٍسی دکتز هٌاًی   00/00/0880 618
دیثاجی پَر، سیذ 

 اهیزضثیز

عزف تَسیغ فزاٍاًی ٍ چگًَگی دارٍّای تجَیشی در ًسخ دًذاًپشضکاى 

 0881قزارداد ادارُ کل تیوِ خذهات درهاًی استاى اغفْاى در سال 
01 

 هْزاًفز، سؼیذ           دکتز قذٍسی دکتز کتاتی 8/08/0880 61۶
تزرسی رػایت ضأى تیوار تَسظ دًذاًپشضکاى در کلیٌیك ّای ضْز 

 0880اغفْاى، سال 
06 

 ػاتذسادُ، هحوذ  دکتز قذٍسی دکتز کتاتی 6/00/0888 680
هیشاى رػایت راسداری در داًطکذُ ّای دًذاًپشضکی هٌتخة کطَر اس 

 دیذگاُ داًطجَیاى
0۶ 

 ضْزُ  ،سلواًی تْزاًی دکتز قذٍسی - 88/6/0888 ۶66
تزرسی رػایت ضأى ٍ هٌشلت تیواراى تَسظ داًطجَیاى ٍ دستیاراى 

 دًذاًپشضکی ضْز اغفْاى دًذاًپشضك در داًطکذُ ّای
09 

قذٍسیدکتز  - 06/6/0888 ۶69  سیذُ هْسا  ،درخطٌذُ 
آگاّی، ًگزش ٍ ػولکزد دًذاًپشضکاى ًسثت تِ ضکایت تیواراى در 

 0888ضْز اغفْاى در سال 
08 



 

 هرین  ،شیرالی دکتر قدٍسی - :@:8/>/?8 ==<
بررسی رعایت هفاد هٌشَر حقَق بیوار از دیدگاُ دًداًپسشکاى ٍ 

 9@:8بیواراى در کلیٌیک ّای دًداًپسشکی شْر اصفْاى در سال
81 

 اکثزی، فْیوِ  دکتز قذٍسی - 08/6/0886 ۶۶1
خَاّی اس هقایسِ ی ًگزش تیواراى ٍ دًذاًپشضکاى در خػَظ ػذر 

 تیوار تِ دًثال اضتثاّات دًذاى پشضکی
80 

 هَهٌی، هْذی دکتز قذٍسی - 06/6/0886 ۶۶6

تزرسی فزاٍاًی اختالالت ػضالًی اسکلتی در تیي داًطجَیاى ٍ 

دستیاراى دًذاًپشضکی، دًذاًپشضکاى ػوَهی ٍ هتخػع در ضْز 

 86-88اغفْاى در سال 

88 

 اسلیتٌْام  دکتز قذٍسی - 01/00/0888 ۶91

تیوار تا رضایتوٌذی  -پشضكراتغِ هْارت ارتثاعی دًذاى ارسیاتی

ّای هٌتخة ضْز اغفْاى در پشضکی در  هغةتیواراى اس خذهات دًذاى

 0888سال 

88 

 شْسَاری، غالهرضا قدٍسیدکتر  - ;@:8/;/;9 <=<
هَارد عدم رعایت  هٌشَر حقَق بیوار در پرًٍدُ ّای دًداًپسشکی 

ارجاعی بِ دادسرای اًتظاهی سازهاى ًظام پسشکی استاى اصفْاى در 

   :@:8سال 

86 

 81 تعییي ساختار ٍ هاّیت هٌشَر حقَق بیواراى ارتَدًسی در ایراى ًیکَخصال، هْسا دکتر قدٍسی دکتر آذربایجاًی ;@:8/=/<7 ?=<

 احساى ،فزٍسًیا قذٍسی دکتز سادُ ضکزچیدکتز  11/۶/0881 9۶8
کٌٌذُ تِ  ارتثاط سَاد سالهت دّاى ٍ رضایتوٌذی تیواراى هزاجؼِ

 0881ّای دًذاًپشضکی هٌتخة ضْز اغفْاى در سال  درهاًگاُ
86 


