
 ؿوبسُ

 دبیبى ًبهِ
 عٌَاى داًـجَ اػشبد ساٌّوب اػشبد هـبٍس سبسیخ دفبع

ف
 سدی

  ی ل ، ع  ی ل ضائ خ  َی شسض ش دک - 1/7/1378 1

 ِ  ث  ذٌُ ٌ  کِ  ع شاج ه  بسى و ی ث دس ب َه ش الػَ ث ل آه  ِ ث ال ش اث  ک َطیَ ل ی ذه ی اد  ی شسػ ث

 ٍ  بىْ  ف ، اك ی شـ ْ  ذث یْ  ذ، ؿْ ـ  ه ، شاىْ  س  ی ک ضؿ ذ ذاً دً  بیّ  ذُ کـ  داً

 ( 1377-1367)ِ  بل ؼ دّ دٍسُ  ک دسی شاص ی ؿ

1 

 شٍس د  ل ش گ ش دک 7/6/1383 183

  ی ق ش شه ش دک

ٍ 

  َی ش سض ش دک

 ب ، سض ی ج ی غ

ب دس ّ   ز ؼ ی َػ شاس ک  ک ی َطً ش ادً  ک َطی َل ی ذه ی اد  بر ی َك ل خ  ی شسػ ث

  بُ گـ  داً  ی ک ضؿ ذ ذاً دً  ذُ کـ  داً  َطیَ ل بس د  ؾ خ ث ِ  ث  ذٌُ ٌ  ک ِ  ع شاج ه  بساى و ی ث

 ( 1382-1373)ِ  بل ػ  دُ  دٍسُ  ک دسی  بىْ  ف اك  ی ک ضؿ د  َم ل ع

2 

  ی ج ی زّ ش س ش دک 17/10/1385 271

 ی ق ش ش ه ش دک

 ٍ 

  َی ش سض ش دک 

 ش ی ش، اه َاّ ج

  بیْ  ش بف ٍ ث  بى دّ  بیْ  شعبً ػ ِ  ال ث ش ج ه  بساى و ی ث  ک َطیَ ل ی ذه ی اد  ی بث اسصی

 ذاءْ ـ  ذال ی ػ  شرض ح  بى ش بسػ و ی ث ِ  ث  ذٌُ ٌ  ک ِ  ع شاج ه  بساى و ی دس ث  آى  اعشاف

  84-72 بىْ  ف اك

3 

 عجذالِ ثیگی، حبهذ دکشش هشداًی اهیٌیدکشش  15/6/1388 385

ؿیَع ضبیعبر دشیَدًشبل دس خبًن ّبی ثبسداس ٍ غیشثبسداس هشاجعِ کٌٌذُ 

-88ثِ هشاکض هخشلف ثْذاؿشی ٍ دسهبًی دس ػغح ؿْش اكفْبى دس ػبل 

87 

4 

 دکشش هشداًی دکشش خبدم 21/7/1388 405
كبلح دَس اػکَیی، 

 الْبم

دّبى دس ثیوبساى هجشال ثِ اػکلشٍص کیفیز صًذگی هشسجظ ثب ػالهز 

 هشعذد
5 

 خبى هذسع، فشّبد دکششهشداًی دکشش غفبسی 7/2/1389 421
ثشسػی هیضاى ثضاق ٍ سبثیش دشسَدسهبًی ثش هیضاى ثضاق دس ثیوبساى سحز 

 سادیَسشادی
6 

 ّبؿوی، سٍیب دکشش هشداًی - 9/6/1389 444
کبًذیذا دس ثیوبساى هشاجعِ ؿیَع صثبى آسشٍفیک ٍ اسسجبط آى ثب عفًَز 

 کٌٌذُ ثِ ثخؾ غذد ٍ داخلی دسهبًگبُ ّبی ؿْش اكفْبى
7 

 دکشش هشداًی دکشش سؿیذی 13/10/1389 462
هْذی ثیشق داس، 

 هحوذ حؼیي 
 8 ؿیَع اخشالالر هفلل گیجگبّی فکی دس ثیوبساى هَلشیذل اػکلشٍصیغ

 ًبعقی، ثٌْبص دکشش هشداًی دکشش سؿیذی 13/10/1389 464
 –کیفیز صًذگی هشسجظ ثب ػالهز دّبى ٍ دًذاى دس ثیوبساى دَػشی 

 هخبعی ثب ضبیعبر دّبًی
9 

 پایان نامه های پاتولوژی



 ثشّبًی، غالهحؼیي دکشش اهیي صادُ دکشش سؿیذی 1/6/1390 484

سعییي ؿیَع ضبیعبر لیٌکَئیذی هخبط دّبى ٍ اسسجبط آى ثب هیضاى قٌذ 

ثیوبساى هجشال ثِ ( ٍ اًَاع داسٍّبی کبٌّذُ قٌذ خَى دس FBSخَى ًبؿشب)

 1389دس یک هشکض دیبثز ؿْش اكفْبى  I  ٍIIدیبثز هلیشَع ًَع

10 

 ثبقشی، هشضیِ دکشش اهیي صادُ دکشش جْبًـبّی 1/6/1390 494
هغبلعِ گزؿشِ ًگش خلَكیبر ثبلیٌی ٍ ّیؼشَدبسَلَطیک ثیوبساى هجشالء 

 دس ؿْشاكفْبى                                       1389 – 1379ّبی  ضبیعبر لیکٌَئیذی دّبى دس ػبل ثِ
11 

 رٍالفقبسی، ًذا دکشش هشداًی دکشش عْوَسص دَس 1/6/1390 508

هیضاى کلًَیضاػیَى قبسچ کبًذیذا ٍ عَاهل هشسجظ ثب آى دس ثیوبساى داسای 

دًچش هشاجعِ کٌٌذُ ثِ داًـکذُ دًذاًذضؿکی داًـگبُ آصاد اػالهی 

                                          1388-89ٍاحذ خَساػگبى ػبل 

12 

 دکشش  اهیي صادُ دکشش احوذ هشقی 15/6/1390 513
آیذغویـی، هحوذی 

 اثشاّین

اسصیبثی ادیذهیَلَطیک ثیوبساى هجشال ثِ ػشعبى ّبی دّبى ٍ ثبفز ّبی 

اعشاف آى دس ثیوبساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبسػشبى ػیذالـْذاء 

                       (                                            1384-1389اكفْبى)

13 

صادُدکشش  اهیي  - 27/9/1390 518  جعفشصادُ، آسَػب  
ؿیَع ٍ الگَی حضَس کبػخ کبساثلی دس دًذاًْبی هَلش هبگضیال دس 

 دٍػشی دًذاًی ؿیشی ٍ دائوی ٍ اسسجبط آى ثب اًبصُ دًذاى ّب 
14 

 دکشش فشّبد 28/9/1390 519
 

 دکشش اهیي صادُ
 

 سصهجَیی، هحوذ
 

هقبیؼِ ایوًََّیؼشَؿیویبیی ػلَلْبی الًگشّبًغ داخل ادی سلیبلی دس 

 CD1aٍضعیز ػالهز ٍ ثیوبسی لثِ ثب اػشفبدُ اص هبسکش 
15 

 دبیَس، حویذسضب دکشش اهیي صادُ دکشش فشّبد 16/11/1390 525
هقبیؼِ ػغح ّوَگلَثیي گلیکَصیلِ دس افشاد دچبس دشیَدًشیز هضهي ثب 

 گشٍُ کٌششل) ػبلن(
16 

570 11/6/1391  سقبیی، اهیش سضب دکشش هشداًی دکشش ؿْشام اهیٌی 
( دس دسهبى عفًَز Myrtoplexهقبیؼِ اثش لیضس ٍ داسٍی هیشسَدلکغ )

 ّشدغ ػیوذلکغ عَد کٌٌذُ
17 

 كَلشی، ػیوب  اهیي صادُدکشش  دکشش قبػوی 26/6/91 578

 

آى دس ؿیَع ضبیعبر ثبفز ًشم دّبى دس ػبلوٌذاى ٍ عَاهل هشسجظ ثب 

 1390 -1391ؿْش اكفْبى عی ػبلْبی 
 

18 

 اهیش ،اهیشی دکشش هشداًی دکشش ؿْشام اهیٌی 11/6/1391 581
لیضس دس هقبثل  دٍ دسهبى هشفبٍر دس دسهبى ضبیعبر آفشی هخبط دّبى:

 داسٍی گیبّی هیشسکغ
19 

 20 دًذاًی دس ثیوبساى ثب ػبثقِ  هلشف هَاد هخذس –فشاٍاًی عَاسم دّبًی  هْشعلی، دَسیب هشداًی دکشش اهیي صادُ دکشش 27/6/91 582



 آصاد،  ٍحیذ  اهیي صادُ    دکشش فشّبد  دکشش 26/6/91 588
اسسجبط کبًذیذیبصیغ دّبًی ٍ هیضاى کلًَیضاػیَى قبسچ کبًذیذا 

 آلجیکبًغ ثب هلشف قشف ّبی جلَگیشی اص ثبسداسی
21 

 عیذی، هشین  اهیي صادُ دکشش   ؿبّوشادی دکشش   8/11/91 598
فشاٍاًی ًؼجی ضبیعبر دّبًی دس ثیوبساى هجشال ثِ دؼَسیبصیغ جلذی دس 

 ؿْش اكفْبى
22 

 آرسی دَس، دَیبى  دکشش اهیي صادُ دکشش هشداًی 8/11/91 599
ثشسػی ادیذهیَلَطیک ضبیعبر دّبى گضاسؽ ؿذُ سَػظ آصهبیـگبّْبی 

 90-1385دبسَلَطی ؿْش اكفْبى 
23 

618 12/12/1391 
دکشش آسؽ 

 قذٍػی
 دکشش عْوَسص دَس

هحجَثِ  ،سَالیی

 ػبدار 

ٍ علبسُ  ٪2/0ی کلشّگضیذیي ی اثش آًشی ثبکششیبل دّبًـَیِهقبیؼِ

 ػیت ثش کبّؾ ثبکششی اػششدشَکَکَع هَسبًغ ثضاق
24 

 ٍلی، فشؿبد  ؿبُ صادُ دکشش اهیي دکشش سضَی 20/3/1392 630

کبًذیذا آلجیکبًغ دس ای هیضاى ؿیَع عفًَز قبسچ  ثشسػی هقبیؼِ

 هقبعع ّیؼشَلَطیک ضبیعبر ػشعبى ػلَل ػٌگفشؿی هخبط دّبى،

 PASآهیضی  هخبط ػبلن ثب سٍؽ سًگ ٍ )دیؼذالصی ادیشلیبل( لَکَدالکیب

25 

صادُ دکشش اهیي دکشش فشّبد 24/4/1392 641  آثبدی، سٍیب  یحیی 
 حضَس فَصٍثبکششیَم ًَکلئبسَم دس ػلَل ّبی ادی سلیبلی هقبعع

 ّیؼشَلَطیک هخبط دّبى
26 

 احوذی، هؼعَد صادُ دکشش اهیي دکشش فشّبد 20/3/1392 664
ػلَلْبی هبػز ػل دس   (هَسفَلَطیکیفی ) ٍ (سعذادکوی )هقبیؼِ 

 ثیوبسی لثِ ثِ سٍؽ ّیؼشَؿیوی هخشلف ػالهز ٍ ٍضعیشْبی
27 

 قشثبًی، ًفیؼِ دکشش اهیي صادُ دکشش احوذ هشقی 30/4/1392 678
خلَكیبر ّیؼشَدبسَلَطیک فَلیکَل دًذاى ّبی ًْفشِ خبسج ؿذُ ثِ 

 ائَصیي سٍؽ جشاحی ثب اػشفبدُ اص سکٌیک سًگ آهیضی ّوبسَکؼیلیي
28 

 حسیي زادُ، علی  دکتر ضیرًطبى دکتر اهیي زادُ 13/11/1332 702
هخبط سطح لترال زببى در افراد سیگبری ٍ  تغییرات سیتَلَشیک

 آهیسی پبپبًیکَال در بیوبراى بذٍى ضبیعِ ببلیٌیغیرسیگبری بب رًگ 
29 

 هشین  ،حجشی صادُ دکشش اهیي دکشش هحوذ سضَی 3/4/1393 731
سَهَس هقبیؼِ کوی ٍ کیفی هبػز ػل ّب دس کشاسَػیؼز ادًشَطًیک 

(KCOT)  ِػَم ٍ چْبسم عوش دس دِّ ّبی دٍم،فبقذ الشْبة ثبًَی 
30 

 دکشش جْبًـبّی دکشش اهیي صادُ 16/4/1393 746
هحوذ  ،یَػفی

 اػوبعیل 

طٍس الشْبثی ٍ  ّبی داًشی ّب دس جذاس کیؼز هقبیؼِ سعذاد هبػز ػل

آهیضی سَلَئیذى ثلَ ٍ هیکشٍػکَح  غیش الشْبثی ثب اػشفبدُ اص سًگ

   ًَسی

31 



 دشیؼب  ،یَػفی دکشش اهیي صادُ دکشش جْبًـبّی 30/4/1393 755
(ػلَلْبی هبػز دس هَسفَلَطی کیفی)ٍ (سعذادکوی )هقبیؼِ ثشسػی 

 لثِ ػبلن افشاد غیش ػیگبسی ٍ دس هعشم دٍد ػیگبس
32 

  راضیِ ،کوبلی دکتر هرداًی دکتر قٌبدی 15/6/1333 753
تبثیر اسپری گیبّی زًجبیل در کبّص خطکی دّبى افراد هبتال بِ 

 دیببت ًَع دٍ
33 

 الِْ  ،صَفیبى دکتر هرداًی دکتر جْبًطبّی 13/6/1333 765

در تَهَر  IVٍ کالشى  3بررسی بیبى ًطبًگر هبتریکس هتبلَپرٍتئیٌبز 

شٍر بِ رٍش  کراتَسیست ادًتَشًیک ٍ کیست داًتی

 ایوٌَّیستَضیوی

34 

  هحوذجَاد ،ّوبیَى هرداًی دکتر دکتر افطبر هقذم 26/6/1333 772
اپیتلیبلی  خین خَش تَهَر درCD34 ًطبًگر تظبّر هقبیسِ

 ّیستَضیوی ایوًََ رٍش بِ دًذاًی جَاًِ ٍ آهلَبالستَهب
35 

 كشاف، هحوذ جَاد  صادُ دکشش اهیي دکشش ثـشدٍػز 6/04/1394 777
ّبی  دضؿکبى عوَهی ؿبغل دس هغت ثشسػی هیبًگیي آگبّی دًذاى

 خلَكی ؿْش اكفْبى اص عالئن دّبًی اخشالالر غذد دسٍى سیض
36 

 بْبرُضکرچی زادُ،  دکتر اهیي زادُ - 06/5/1334 773
ّبی  اًذازُ رادیکَالربب ْبیکیستدرسلَلْبی هبست سل تعذاد ٍ ضکل 

 بلَبباستفبدُ از رًگ آهیسی تَلَئیذى هختلف  
37 

 38 دس آهلَثالػشَهب ٍ جَاًِ دًذاًیTGFβ1ثشسػی هقبیؼِ ای ًـبًگش  ؿْبة ،فـبسکی هشداًی دکشش دکشش افـبس هقذم 24/6/1394 816

823 04/12/1394 

 جْبًجبًیدکشش 

ٍ 

  دکششهجیذیبٍسیبى

 افشاػیبثی، هشین  ؿیشاًیدکششػوبًِ 

 a 196 , C> T .آ هیکشٍآس.اى.  هَسفیؼن دلی ی ساثغِ ثشسػی

 حفشُ کبسػیٌَهبی ػل اػکَاهَع ثب a 146 G>C آ. هیکشٍآس.اى.

 ایشاى جوعیز دس دّبى

39 

831 17/3/1395 
ًَؿیي افـبس دکشش 

 هقذم
 کلجبػی غشٍیدکشش 

دٌَّی، دّقبى 

 حؼیي 

ثب دسجِ آػیت  E-cadherinثشسػی اسسجبط هیبى ثشٍص دشٍسئیي 

 ؿٌبخشی  ػشعبى ػلَل ػٌگفشؿی دّبى
40 

 دکشش کلجبػی غشٍی - 17/3/1395 832
ایوبًی ؿیشاصی، هحوذ 

 کبظن 

ثب هیضاى دسجِ سوبیض ثبفشی   β-cateninاسسجبط هیبى ثشٍص دشٍسئیي 

 دّبىآػیت ؿٌبػی ػشعبى ػلَل ػٌگفشؿی 
41 

 كبلحی فشد، ایوبى دکششعْوَسص دَس صادُ دکشش اهیي 03/05/1395 849
ثشسػی سبثیش كوغ دسخز ثٌِ ثش فشایٌذ اسلبل ٍ سـکیل ثیَفیلن 

 اػششدشَکَکَع هَسبًغ
42 



 

 یلذا  ،آثبد ًَسی ؿشیک دکشش دیبم سَکلی صادُ اهیيدکشش  06/7/1395 874
 ػبل دس 12کوشش اص دّبى کَدکبى  ک هخبطّبی دبسَلَطی ًوًَِفشاٍاًی 

 1390-95داًـکذُ دًذاًذضؿکی آصاد خَساػگبى  ثخؾ دبسَلَطی
43 

875 22/12/1395 
ػوبًِ دکشش

 ؿیشاًی
 هحت دَس، هحؼي  جْبًـبّی دکشش

ثشسػی فشاٍاًی ثیؼز ػبلِ ی ثیوبساى هجشال ثِ ػبسکَهبی ًبحیِ دّبى ٍ 

 1376 -1395اعشاف دّبى دس اكفْبى اص ػبل 
44 

 ّبهًَی، ػیذ ّبسف  کلجبػی غشٍی دکشش آسؽ هشقی دکشش 26/11/1395 876
ثشسػی اسسجبط هیبى سـخیق ثبلیٌی ٍ ّیؼشَدبسَلَطیک ضبیعبر ثبفز 

 ًشم دّبى دس ثیوبساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ داًـکذُ دًذاًذضؿکی خَساػگبى
45 

 دّقبى صادُ، اهیش  اهیي صادُدکشش  - 30/11/1395 877

دس دبسَلَطیک  فک ثبلیٌی ٍ دهَگشافیک ضبیعبر خلَكیبر فشاٍاًی، 

دّبى داًـکذُ دًذاًذضؿکی دبسَلَطی هشاجعِ کٌٌذگبى ثِ ثخؾ 

 1388- 95ّبی دس عی ػبلداًـگبُ آصاد خَساػگبى 

46 

879 30/11/1395 
دکشش اسدؿیش 

 عبلجی
 كبلحی، یبػوي  دکشش ػوبًِ ؿیشاًی

دس ثضاق  L- Phenylalanineهقبیؼِ هیضاى افضایؾ هبسکش هشبثَلیشی 

 ثیوبساى هجشال ثِ ػشعبى ػیٌِ ثب افشاد ػبلن
47 

 ثبقشی، ساّیي  اهیي صادُ دکشش - 15/12/1395 880

خلَكیبر ّیؼشَدبسَلَطی کیؼشْبی سادیکَالس گضاسؽ ؿذُ دس یک 

دٍسُ ّفز ػبلِ دس ثخؾ دبسَلَطی داًـکذُ دًذاًذضؿکی داًـگبُ آصاد 

 خَساػگبى

48 

 یبٍسی، هْذیِ  دکشش ػوبًِ ؿیشاًی دکشش سضَی 30/11/1395 881

ثشسػی ٍیظگی ّبی ادیذهیَلَطیک ٍ دهَگشافیک ثیوبساى هجشال ثِ 

دس  1394 -1385اػکَاهَع ػل کبسػیٌَهبی حفشُ دّبى اص ػبل 

 اكفْبى  

49 

 علی  ،آسیبى دَس دیبم سَکلی دکشش دکشش اهیي صادُ 1/12/1395 882
 آصاد داًـگبُ دػشیبساى سخللی دًذاًذضؿکی آگبّی هیضاى اسصیبثی

 دّبى ػشعبى ثب اسسجبط خَساػگبى دس ٍاحذ اػالهی
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