لیعت پبیبى ًبهِ ّب ی داًشجَیی ظبل 5991
ردیف

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

نام دانشجو

سال تصویب

5

هقبیعِ ی تبثیر دٍ ًَع كبتتر ًرم اًتقبل جٌیي بر

صغری ربیؼی

حعي بْراهی

5991

ًتبیج حبصل از  IVFدر هركس تحقیقبت آًذٍهتر ٍ

هٌْبز یبًٍگی

آًذٍهتریَزیط اظتبى ّوذاى در ظبل 5991

هشبٍر ػلوی:

(پبیبى یبفتِ)

هرضیِ فریوبًی
ایرج اهیری
هعؼَد كریوی

2

بررظی تبثیر پبراهترّبی هٌی بر پیبهذ تلقیح داخل

هحعي ػبلوی

كیْبى خبًی ػلی

رحوی ( )IUIدر هركس تحقیقبت اًذٍهتر ٍ

هٌْبز یبًٍگی

اكبری

5991

اًذٍهتریَزیط داًشگبُ ػلَم پسشكی ّوذاى در
ظبل5991-5991
9

بررظی تبثیر اظتفبدُ از  HCGداخل رحوی بر پیبهذ

صغری ربیؼی

ظیوب صفبری

5991

تلقیح داخل رحوی
1

بررظی هقبیعِ ای هیساى پرٍتئیي  ٍ P 35ظیعتن
آًتی

1

اكعیذاى

تیرٍدٍكعیي

در

هرداى

كریوی

ًرهَاظپرهیک ٍ آظتٌَ اظپرهیک

هشبٍر :ایرج اهیری

ارتببط بیي جْش ّبی شبیغ هیتَكٌذریبیی ٍ ظقظ

كیَهرث صفی ًصاد

هكرر
6

حیذر عَیالًی  ،ایرج

هقبیعِ اثر قرص چبی ظبس ٍ هتفَرهیي بر

هحوذ ًبی هرادی

5991

راضیِ اظذی

هشبٍر :هٌْبز یبًٍگی
هٌْبز یبًٍگی

5991
(پبیبى یبفتِ)

ظویِ براتی

5991

ٍزى ٍ فراظٌج ّبی َّرهًَی در زًبى دارای ظٌذرم
تخوذاى پلی كیعتیک
7

8

بررظی اثر  PRPبر ًتبیج ببرٍری زًبى بب شكعت
هكرر الًِ گسیٌی هراجؼِ كٌٌذُ بِ هركس تحقیقبت

هشبٍر ػلوی:

آًذٍهتر ٍ آًذٍهتریَزیط

هرین بْوي زادُ

تبثیر هشبٍرُ رّي آگبّی بر افعردگی زًبى ًبزایی

ظیذُ زّرا هؼصَهی

در هركس تحقیقبت آًذٍهتر ٍ  IVFتحت درهبى

هشبٍر:

آًذٍهتریَزیط ّوذاى
9

هرضیِ فریوبًی

فبعوِ كلْری

5991

هٌْبز یبًٍگی

عراحی ،اجرا ،ارزشیببی برًبهِ ارتقبء كیفیت زًذگی

زّرا بْبَدی هقذم

بر اظبض الگَی پریعیذ -پرٍظیذ در زًبى هبتال بِ

هحعي غفبری

ظٌذرم تخوذاى پلی كیعتیک

ًعریي اػظوی فرد

5991

بیتب فریذًٍی

5991

هشبٍر:
هرضیِ فربوبًی

51

بررظی تبثیر پوبد اظترٍشى ٍاشیٌبل بر ضخبهت

صغری ربیؼی

آًذٍهتر در زًبى تحت اًتقبل جٌیٌی بب پرٍتكل

هٌْبز یبًٍگی

درازهذت هراجؼِ كٌٌذُ بِ هركس تحقیقبت آًذٍهتر ٍ

هشبٍر:

ًبزًیي صبحبی

5991

آًذٍهتریَزیط
55

بررظی تبثیر َّرهَىتراپی بر ّیعتَپبتَلَشی بیضِ
ٍ ببرٍری در آزٍظپرهیبی غیر اًعذادی

هرین بْوي زادُ
هحوذ ػلی اهیر زرگر

فریذ عْوَری

5991

هشبٍر ػلوی:
هحعي ػبلوی
هٌْبز یبًٍگی

59

بررظی تبثیر پبراهترّبی هٌی بر پیبهذ تلقیح داخل

هحعي ػبلوی

آزهبیشگبّی( )IVFدر هركس تحقیقبت اًذٍهتر ٍ

هٌْبز یبًٍگی

اًذٍهتریَزیط داًشگبُ ػلَم پسشكی ّوذاى در
ظبل5991-5991

رظَل ػوراًی

5991

