
 شوارُ

 پایاى ًاهِ
 عٌَاى دستیار تخصصی استاد راٌّوا استاد هشاٍر تاریخ دفاع

ف
 ردی

 میتزا مختاری دکتز  دکتز غفاری - 32/3/8293 88
تاثیز تغییز مًقعیت مىذیبل بز ريی قابلیت اطمیىان ي تکزارپذیزی 

 CBCTاوذاسٌ گیزیُای خطی در تصايیز 
8 

سیما سقایی دکتز  دکتز غفاری                             دکتز شیخی      86/3/8293 32  
قابلیت اطمیىان مشاَذٌ گز در  شىاسایی لىذمارکُای  تعییه

 CBCTسفالًمتزی در سٍ بعذ  بز ريی تصايیز 
3 

 شیخیدکتز                                                         صادقیان                                دکتز 22/3/8293 38
 حاجی علی دکتز

 جعفزی

 اکلًصن با سال 88 باالی افزاد در سالتًرسیکا سایش ي شکل ارتباط

 اسکلتال III کالس ي II  کالس، I کالس 
2 

38 2/83/8293 
دکتز حسیه 

 ضزابی
 شُىاس ویکشاد دکتز  دکتز غفاری

سال در  32ابعاد ايربیت  با سه در سوان ي مزدان باالی ارتباط  

 تصايیز سی تی اسکه سٍ بعذی
4 

 مُسا خادمیدکتز  غفاری دکتز صادقیان دکتز 37/3/8292 24
ی کام سخت اس وظز ضخامت بافت وزم ي استخًان  ارسیابی واحیٍ

 CBCT کًرتیکال با استفادٌ اس تصايیز 
5 

 دكتر هْري خَبی ًٍذ دكتر غفاري اًجن شعاع ردكت 74/71/7131 74
تٌَع ٍ تغییرات هَرفَلَژي زائذُ ي ّاهَلَس پتریگَئیذ با استفادُ 

 CBCTاز 
6 

 CBCT 4تغییرات سٌی راُ َّایی فَقاًی با استفادُ از  دكتر الْام هرادي دكتر شیخی دكتر تَرج ٍاعظی 12/17/7131 74

 دكتر آزادُ رحوتی غفاريدكتر  دكتر اًجن شعاع 71/71/7131 21
تٌَعات سیٌَس اسفٌَئیذ ٍ ساختارّاي هرتبط با استفادُ از 

 تَهَگرافی كاهپیَتري با اشعِ هخرٍطی
4 

 دكتر قذٍسی 17/17/7137 23

 دكتر تَكلی

ٍ 

 دكتر اعتوادي

 دكتر حبیبِ فرزدقی
تعییي َّیت جٌسی، با  ارزیابی حجن سیٌَس اسفٌَییذ بِ هٌظَر

 تصاٍیر سی تی اسکي هَلتی دتکتَراستفادُ از 
3 

 پایان نامه هایرادیولوژی  تخصصی



 پرستَ افقري دکتر غفاريدكتر  سْیلی پَردكتر  14/77/7137 47
 بِ رٍي تصاٍیر Huschkeبررسی آًاتَهی فَراهي تیوپاًیک یا 

cone beam CT    سال 6افراد باالي  در 
71 

 دكتر اسواعیل پَر داٍر دكتر غفاري دكتر قذٍسی 14/11/7132 46
اطلس لٌذى ٍ رٍش اسویت در تعییي سي افراد بیي هقایسِ دقت 

 سال بر اساس ًواي پاًَراهیک33/72تا  11/2
77 


