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عنوان پایان نامه
هقایظَ اثز تشریق داخل ّریذی پاراطتاهْل،
دگشاهتاسّى ،پتذیي ،لیذّکائیي ّ کتاهیي بز درد
پض اس تشریق پزّپْفْل در بیواراى تحت اعوال
جزاحی در بیوارطتاى آهْسشی بٌذرعباص در
طال 39-39
اثز لیذّکائیي ّ طْلفات هٌیشین بااهیْدارّى ّ
طْلفات هٌیشین در جلْگیزی اس فیبزپالطیْى
هطٌی هتعاقب باس کزدى کالهپ ائْرت در بیواراى
جزاحی قلب در بیوارطتاى شِیذ هحوذی در
طال 39-39
هقایظَ تاثیز دّ دارّی هٌیشیْم ّ کتْرّالک بزای
بی دردی پیشگیزاًَ در عول ُای جزاحی
آپاًذکتْهی در بیوارطتاى شِیذ هحوذی
بٌذرعباص  ،در طال 4939
بزرطی تاثیز اضافَ کزدى دگشا هتاسّى بَ
لیذّکاییي بز کیفیت بیز بالک در بیواراى ارتْپذی
هزاجعَ کٌٌذٍ بَ بیوارطتاى شِیذ هحوذی
بٌذرعباص جِت جزاحیِای اًذام فْقاًی -4939
4939
هقایظَ اثز دکظتیوذیي ّ بْپیْاکاییي با
بْپیْاکاییي بَ تٌِایی بز کیفیت بلْک کوپارتواى
فاطیای ایلیاک با راٌُوایی طًْْگزافی در
بیواراى بشرگظال تحت عول جزاحی
فیکظاطیْى شکظتگی فوْر در بیوارطتاى
3493شِیذ هحوذی بٌذرعباص طی طال
تخویي هحل هٌاطب قزارگیزی ًْک کاتتز ّریذ
هزکشی در دّ رّع هختلف کارگذاری کاتتز با
 CXRاطتفادٍ
دکظوذتْهیذیي ّ -هقایظَ اثز بْپی ّ اکاتیي
بْپی ّ اکاتیي -فٌتاًیل جِت بی دردی پض اس
عول جزاحی بَ رّع گْدال  4-9طالَ در
بیوارطتاى شِیذ هحوذی
هقایظَ تجْیش داخل ًخاعی بْپی ّاکائیي ّ
فٌتاًیل با بْپی ّاکائیي ّ دکظوذتْهذیي بز
هیشاى بی دردی بعذ اس عول طشاریي بیوارطتاى
شزیعتی بٌذرعباص طی طال 4939
هقایظَ تاثیز دّ رّع پاراهذیي ّ هذیي بز هیشاى
بزّس طز درد پض اس بیحظی ًخاعی در اعوال
جزاحی طشاریي

استاد راهنما و مشاور

دانشجو

سال

دکتز ّطي خْاٍ –دکتز جزی
ًشیي /دکتز هلک شعار

دکتز اهیٌَ
احوذی پْر

94

دکتز کاشاًی –دکتز جزی
ًشیي /دکتز فکزت –آقای
آساد

دکتز هزین هزادی
شِذادی

94

دکتز فکزت –دکتز جزی
ًشیي /آقای آساد

دکتر قاسم موسوی

94

دکتز هعلوی –دکتز بقایی
/دکتز کوالی –دکتز
بْشِزی

دکتزبی بی هٌا
رضْی

94

دکتزعلیزضا بقایی-دکتز
ُاشن جزی ًشیي  /دکتز
فزیذّى فکزت -دکتز الِام
بْشِزی

دکتز ًظین عبذی

94

دکتز طعیذ کاشاًی  -دکتز
دکتز ُ /اشن جزی ًشیي
هِزداد هلک شعار-دکتز
شِزام سارع

دکتز هزین
شزیفی

93

دکتز ُاشن جزی ًشیي -
دکتز طعیذ کاشاًی

دکتز آیذا کارگز
کزهاًشاٍ

93

دکتز ُاشن جزی ًشیي /
دکتز علیزضا بقایی  -دکتز
هجیذ ّطي خْاٍ

دکتز هِذی
شزیفی

93

دکتز هزین پْر
بحزی

93

دکتز ُاشن جزی ًشیي -
دکتز طعیذ کاشاًی  /دکتز
ّطي خْاٍ  -دکتز شِزام
سارع

