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1 1391/3/01 

تررضی ّهمایطَ اثر ضذین تیکرتٌات ،کلرُگسیذیي ،ًیطتاتیي  

ُای کاًذیذا آلیثیکاًص در هحیط ّپالضثْ رّی تعذاد  کلًْی 

 تِساد ضاالری 86 آزهایػگاٍ

2 1391/3/01 
تررضی تأثیر اضیذُای آلی پالک دًذاًی تر ریسضختی 

 هحوذ طالثی 86 کاهپْزیتِای تا تیص ضایلْراى

3 1391/3/01 

همایطَ اثر تریا هطیٌْلْى اضتًْایذ هْضعی تَ تِایی تا ترکیة 

هطیٌْلْى اضتًْایذ هْضعی تر زتاى اضیذ رتیٌْئیک ّتریا 

 الَِ اخْاى رضایت 86 خغرافیایی عالهتذار

4 1391/3/01 
اثر عصارٍ غیریي تیاى ترهْکْزیت دُاًی در تیواراى هثتال تَ 

 صثا کایذی 86 ضرطاى ضر ّگردى تحت رایذّتراپی

5 1391/3/01 
تررضی  اثر تلیچیٌگ تر ریس ضختی ّثثات رًگ کاهپْزیت تا 

 کیاًا کیاکدْری 86 ضایلْراىتیص 

6 1391/3/01 
( تر ریس ًػت Bleachingتررضی تأثیر ضفیذ کردى دًذاى )

 ًازًیي هِیي فر 86 کاهپْزیت تا تیص ضایلْراى clvترهین ُای 

7 1391/3/01 
تررضی اثر ًْغیذًی ُای اضیذی تر ریس ضختی کاهپْزیت  تا 

 ژیٌا هیرخضری 86 تیص ضایلْراى

8 1391/4/17 

 زیر کر ّ پطت ُای ضیطتن غکطت  اضتحکام تررضی 

 غذٍ اًذّ ُای دًذاى در کاهپْزیت-پطت ّفایثر کٌیا،ریختگی

 غیوا اضواعیل زادٍ  86 اًطیسّرهاگسیال ضٌترال

9 1391/4/17 
تررضی همایطَ ای تأثیر لیسر کن تْاى در درهاى  ضٌذرم اختالل  

 هحوذ خْاد ّحیذی 86 ضلکْکطیة  فیسارعول دردًاک  عضالت خًْذٍ تا  دارّی  

10 1391/4/17 
تررضی ضخاهت دیْارٍ کاًال ریػَ در دًذاًِای اًطیسّر دّ 

 ضِیال هحوذیاى 86 کاًالَ هٌذیثل تْضط  اضتریْهیکرّضکْپ

11 1391/4/17 
تررضی همایطَ ای اثر تاکتریْضیذال گاز ازى ّلیسر دیْد رّی 

 هرین ًمْی 86 ُای دًذاًی تاکتری ُای هتصل  تَ ضطح ایوپلٌت

12 1391/4/17 

 Finite element method analysis of appropriate  
stress  distribution on fixation screws used in 
bilateral sagittal split ramus osteotomy after 
mandibular set back 86  هِطا یْضفی 

13 1391/4/17 
 در ّدًذاًپسغکی پسغکی داًػدْیاى در MPDS تررضی 

 غمایك غفاُی 86 تِراى پسغکی علْم داًػگاٍ

14 1391/4/17 
 Micro shear bond strengthتر  Er ,Cr:YSGGاثر لیسر 

 افػیي ًاطمی فر sinter     86پاًاّیا تَ زیرکًْیا لثل ّتعذ از 

15 1391/4/17 
 همایطَ ًػاًگرای ضطحی ضلْل ُای تٌیادیي  فْلیکْل دًذاى عمل

 هیثن هحوْدی 86 ّلیگاهاى پریْدًتال دًذاًِای اًطاًی

16 1391/4/31 

stress analysis of supporting tissue and 
abutement teeth in removable partial denture 
which  affectedx  by Eutracronol attachment   86 هازیار طثاطثایی 

17 1391/4/31 
 غریاى آًاضترّز ّغیْع هکاى رادیْگرافیک تررضی 

 ًیلْفر غِثازی CBCT 86 تصاّیر تْضط هاگسیالری



 

18 1391/4/31 

 ipexدضتگاٍ اپکص یاب  الکترًّیکی  3تررضی همایطَ ای دلت 

ّFormatration  ّRoot zix   رادیْگرافی در تعییي طْل ّ

 راضیَ رضایی 86 تَ رّظ آزهایػگاُی کاًال ریػَ دًذاى

 فرًاز علیخاًی 86 راتطَ تٌفص دُاًی ّدیاتتتررضی  1391/4/31 19

 فاطوا کیا 86 هیساى غیْع ایوپلٌت در ًاحیَ زیثایی 1391/4/31 20

21 1391/4/31 

هیساى رضایتوٌذی تیواراى دارای اّردًچرهتکی  تر دّ  ایوپلٌت 

ایوپلٌت در  4در همایطَ تا تیواراى  دارای اّردًچر هتکی تر 

 ضارٍ  کی پْر 86 فک پاییي در تخع ایوپلٌت ُای دًذاًی داًػگاٍ تِراى 

22 1391/4/31 
تررضی هیکرُّاردًص عاج ریػَ تَ دًثال اضتفادٍ  از حالل ُای 

 آاللَ ُاغوی 86 هختلف گْتا پرکا

23 1391/4/31 

ًطح ًرم صْرت هتعالة رترکػي   B  ّpogتررضی تغییرات 

دًذاى  4دًذاًَ ُای لذاهی در تیواراى درهاى غذٍ تا کػیذى 

 آرهیي افتخاری 86 پرهْلراّل

24 1391/4/31 

تذّیي ّتررضی رّایی ّپایاًی پرضع ًاهَ ای خِت ارزیاتی  

تیواراى ارتْدًطی هتحرک خاهعَ ایراًی در پردیص ُوکاری 

 فاطوَ فالحتی 86 تیي الولل

25 1391/4/31 
تأثیر آهْزظ تِذاغت تر رّی تعذاد  دفعات تػٌح در افراد 

 ضْداتَ حیذری 86 صرعی

26 1391/4/31 
همایطَ اثر آًتی تاکتریال لیسر دیْد ُّیپْکلریت ضذین در کاًال 

 کاٍّ رّالفمارًطة 86 ُای آلْدٍ غذٍ تا تاکتری اًتْکْکْش فکالیص 

27 1391/4/31 
 storage phosphorتررضی اثر اضکي تأخیری ضٌطْرُای 

plates(sppتر تػخیص پْضیذگی ُای پرّگسیوالی ) کْرّظ صادلی 86 

28 1391/4/31 
همایطَ ضطح آًتی اکطیذاى ُای آًسیوی از غیر آًسیوی خْى ّ 

 ضاًاز رخة زادٍ 86 ّافراد  ضالن در اًیطْکٌطر   sccتساق تیواراى هثتال  تَ 
 فرخٌذٍ تی ًیاز 86 تررضی راتطَ تٌفص دُاًی تا تاالضوی 1391/4/31 29
 الِام حٌیف 86 تررضی راتطَ تٌفص دُاًی ّ اضترش 1391/4/31 30

31 1391/4/31 
تررضی اضتحکام غکطت دًذاى ُای اًیطایسّر ترهین غذٍ تا 

 کیارظ خیراًذیع 86 در همایطَ تا کاهپْزیت هعوْلی fiber anchorکاهپْزیت 

32 1391/4/31 

comparison betwwen the eddects of 
dexamethason and betamethasone to decrease 
the complications after the surgical 86 طیثَ صادلی 


