ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع رساله

استاد راهنما

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

1

ثحشيٌي احوذ

عشاحي ٍ ؿجيِ ػبصي تمَيت وٌٌذُ ون ًَيض ثب ػبختبس
لبثل پيىش ثٌذي هدذد دس ثبًذ فشاپْي

خاللي ػلي

1393/10/22

08:00

2

ؿيشصادي فشصاًِ

ثبص صًذُ ػبصي هدوَػِ تبسيخي هيذاى هـك دس هشوض
تدبسي-تبسيخي ؿْش تْشاى

فٌي صّشُ

3

ًمَي ًؼيوِ ػبدات

1393/10/ 24

09:00

حىوشٍائي ٍ تَػؼِ ايذاس هحلِ اي دس والًـْش تْشاى
،ثشسػي اخشاي عشح هحلِ هحَسي دس ؿْش تْشاى(هَسد
ًوًَِ هحلِ ّفت حَض)

فٌي صّشُ

1393/10/24

10:30

4

ػلي حويذ سضب

اسائِ هذلي ثشاي ػٌدؾ آهبدگي ػبصهبى خْت پيبدُ
ػبصي ؿجىِ اختوبػي ػبصهبًي()ESN

ًظبفتي ًَيذ

1393/10/24

10:45

5

هحجتي حبهذ

عشاحي ػيؼتن خجشُ فبصي ثِ هٌظَس تؼييي هيضاى ًبة
ثَدى فٌبٍسي اعالػبت دس ػبصهبى

ؿىَُ يبس ػدبد

1393/10/24

11:20

6

هختبسي ػويشا

هغبلؼِ استجبط هيبًپلي هَسفيؼن طى ايٌتشلَويي 27ثب
ػفًَت هضهي ّپبتيتB

حؼيٌي ػيذهؼؼَد

1393/10/27

08:00

7

عبيفي ًصشآثبدي حويذُ

ثشسػي استجبط پلي هَسفيؼن طى  IL17ػفًَت هضهي
ّپبتيت B

حؼيٌي ػيذهؼؼَد

1393/10/27

10:00

8

ػظيوي ّليب

تؼييي طًَتيپ ٍيشٍع  BKدس ًوًَِ ّبي پبسافيٌِ
ثيوبساى هجتال ثِ ػشعبى پشٍػتبت

حؼيٌي ػيذهؼؼَد

1393/10/27

12:00

9

هـْذي هحوذصادُ ٍظيفِ
هدتجي

ؿٌبػبيي هيىشٍاسگبًيؼن ّبي خذا ؿذُ اص ظشٍف يه
ثبس هصشف سايح دس ايشاى خْت ثؼتِ ثٌذي هَاد غزائي

حؼيٌي ػيذهؼؼَد

1393/10/27

14:00

11

ػلوبًي هؼصَهِ

ؿٌبػبيي ٍ تذٍيي هَلفِ ّبي ؿبيؼتگي دس اًتخبة
هذيشاى حَصُ ػتبدي ٍصاست ػلَم

خشاػبًي اثبصلت

1393/10/28

08:10

11

صيذي صّشا

ثشسػي ساثغِ آهَصؽ ضوي خذهت ثب استمبي ػولىشد ٍ
تَاًوٌذػبصي وبسوٌبى گشٍُ صٌؼتي گلشًگ

اثَالمبػوي هحوَد

1393/10/28

10:00

12

ثشٍخشدي صْب

عشاحي ٍ وويٌِ ػبصي تَاثغ هٌغمي ثب اػتفبدُ اص سؿتِ
ّبيDNA

خْبًيبى ػلي

1393/10/28

10:00

13

همذاسي ٍحيذ

تؼؼيي ؿيَع ٍيشٍع ّپبتيت  Eدس اّذاوٌٌذگبى خَى
ثبسٍؽ االيضا ٍRT-PCR

حؼيٌي ػيذهؼؼَد

1393/10/29

08:00

14

ًبظش ػبعفِ

آًبليض تَاليشهض تَليذ وٌٌذُ G Protein(VP7
سٍتبٍيشٍع ّبي اًؼبًي ٍ اسصيبثي ٍخَد ًَتشويجي ثيي
تَالي ّبي اًؼبًي ٍ گبٍي دس تْشاى

حؼيٌي ػيذهؼؼَد

1393/10/29

08:00

15

يحيَي الٌبص

تبثيش داسٍي ػبيوتبديي ثش ػولىشد آًضين آلىبى فؼفبتبص
ثبوتشي E.coli

هيٌبيي عْشاًي داسيَؽ

1393/10/29

11:00

16

ثيبت صّشُ

هغبلؼِ تبثيش داسٍي دي ػيىلَهيي ثش آًضين ليپبص

هيٌبيي عْشاًي داسيَؽ

1393/10/29

10:00

17

خؼفشي ًويٌي ًشگغ

هغبلؼِ تبثيش داسٍي ّبلَپشيذٍل ثش فؼبليت آًضين ػَوشاص
دس هخوشSaccharomyces cerevisiae

هيٌبيي عْشاًي داسيَؽ

1393/10/29

09:00

18

غالهي فشّبد

همبيؼِ ؿذت ػبعفِ ويفيت صًذگي ٍ هيضاى افؼشدگي
صًبى دس اصدٍاج ّبي دسٍى ٍ ثشٍى فبهيلي

فالح صادُ ّبخش

1393/10/29

11:30

19

سضبئي ساضيِ

تؼييي الگَي همبٍهت آًتت ثيَتيىي ايضٍلِ ّبي
 Staphylococcus aureusخذا ؿذُ اص ثيوبساى
ٍ ICUتؼييي حضَس طى ّبي ادّضيي،تَوؼيي،همبٍهت
ثِ هتي ػيليي ٍ آهيٌَگليىَصيذّب

افتخبس فشؿتِ

21

صفبيي ًؼين

خذا ػبصي ،ؿٌبػبيي ٍ تؼييي ؿشايظ ثْيٌِ سؿذ يه
ثبوتشي تدضيِ وٌٌذُ فٌل اص پؼبة وبسخبًِ پتشٍؿيوي
ؿبصًذ اسان

اثشاّيوي پَس غالهحؼيي

1393/10/29

1393/10/29

13:00

13:00

21

هذحي ػلي

عشاحي ويت تـخيص هَلىَلي ٍيشٍع ثشًٍـيت
ػفًَي پشًذگبى

حؼيٌي ػيذهؼؼَد

22

خْبًگيشي وَّـبّي فبئضُ

ثشسػي ٍخَُ ًَتشويجي طًتيىي پشٍتئيي  Gسٍتبٍيشٍع
اًؼبًي ٍ اسصيبثي ٍخَد لغؼبت گبٍي دس ػَيِ ّبي آى
دس تْشاى

حؼيٌي ػيذهؼؼَد

23

ػْيلي صّشُ

تبثيش دٍ داسٍي ثلَوِ وٌٌذُ سػپتَس ّيؼتبهيي  H2ثش
ػولىشد آًضين آلىالى فؼفبتبص
هخوشSaccharomyces cerevisiae

هيٌبيي عْشاًي داسيَؽ

24

غيبثي فشًبص

1393/10/29

1393/10/29

1393/10/29

12:00

16:00

11:00

ؿٌبػبيي الگَّب ٍ خَؿِ ثٌذي ايؼتگبُ ّبي اًذاصُ
گيشي دسيبيي ثب اػتفبدُ اص تىٌيه دادُ وبٍي
هَسدهغبلؼِ (پظٍّـگبُ هلي اليبًَع ؿٌبػي ٍ ػلَم
خَي)

ًظبفتي ًَيذ

1393/10/29

10:00

25

ٍويلي گشهشٍدي هحوذسضب

اثش ثخـي آهَصؽ َّؽ ّيدبًي ثِ ؿيَُ گشٍّي ثش
افضايؾ َّؽ ّيدبًي ٍ تبة آٍسي ّوؼشاى خبًجبصاى

فالح صادُ ّبخش

1393/10/29

15:00

26

دالًَذ ًدوِ

ثشسػي حضَس ػفًَت ٍيشٍع ّپبتيت Eدسثيوبساى
تبالػوي ثب سٍؽ ّبي االيضا ٍRT-PCR

حؼيٌي ػيذهؼؼَد

1393/10/30

08:00

27

دالًَذ آصادُ

ثشسػي حضَس ٍيشٍع ّپبتيت  Eدس ثيوبساى تبالػوي
هجتال ثِ ّپبتيت  Cثبسٍؽ االيضا ٍ RT-PCR

حؼيٌي ػيذهؼؼَد

1393/10/30

09:00

28

ًَسٍصپَس اثيبصًي آسصٍ

ثشسػي اثشثخـي دٍسُ ّبي ضوي خذهت آهَصؽ صثبى
اًگليؼي دس ؿشوت صٌبيغ ًفت

ػبسفي هحجَثِ

1393/10/30

14:00

29

صحوتىؾ اٍالدي هحوذ
سضب

ثشسػي ساثغِ فشٌّگ ػبصهبًي ٍ وبسثشد هذيشيت داًؾ
دس ػبصهبى تحميمبت ٍ هغبلؼبت ًيشٍي اًتظبهي ج.ا.ا اص
ديذگبُ هذيشاى،سٍػبئ ٍ فشهبًذّبى

اثَالمبػوي هحوَد

1393/11/01

08:00

31

لشثبًضادُ صّشا

ؿٌبػبيي ػَاهل هَثش ثش تَػؼِ اخالق حشفِ اي دثيشاى
هذاسع هتَػغِ تْشاى

لْشهبًي هحوذ

1393/11/01

10:00

31

تَيؼشوبًي ػلي

همبيؼِ ٍساثغِ ثْضيؼتي سٍاًـٌبختيً،ظبم ثبٍسّب ٍ
خَدثبصداسي دس داًـدَيبى دختش ٍ پؼش ثب /ثذٍى توبيل
ثِ اصدٍاج

خَؽ وٌؾ اثَالمبػن

1393/11/01

10:00

32

صاسػي حويذ

عشاحي هدتوغ هؼىًَي ثب سٍيىشد تؼبهالت اختوبػي ٍ
فضبي ثبص

ًيلي هحوذيَػف

1393/11/01

10:00

33

صاسػي ؿىَُ

ثشسػي فٌي التصبدي اخشاي خغَط  230ويلٍَلت
َّايي ثب ّبدي HTLSدس همبيؼِ ثب ّبدي  ACSRدس
ًبحيِ آة ٍ َّايي ػجه

افدِ اي ػيذاثشاّين

1393/11/01

10:00

34

حؼيٌيبى حذيثِ ػبدات

اسصيبثي ويفيت آهَصؽ هذاسع هتَػغِ (دٍسُ دٍم)
هٌغمِ ؿؾ ؿْش تْشاى اص ديذگبُ دثيشاى آًْب

خشاػبًي اثبصلت

1393/11/01

11:00

35

هْذيَى وَسؽ

ساثغِ خَدؿيفتگي ٍػجه ّبي تصوين گيشي ثب
ػبصگبسي اختوبػي دس داًـدَيبى هتبّل

خَؽ وٌؾ اثَالمبػن

1393/11/01

12:00

36

اوجشصادُ ًيلَفش

ثشسػي همبيؼِ اي خَدتَػؼِ گشي هذيشاى هذاسع
اثتذايي دٍلتي ٍ غيش دٍلتي هٌغمِ يه ؿْش تْشاى

لْشهبًي هحوذ

1393/11/01

14:00

37

خلح هْشًَؽ

اسصيبثي ؿبيؼتگيْبي حشفِ اي هذيشاى هذاسع دٍسُ
اثتذايي هٌغمِ يه ؿْش تْشاى ثشاػبع الگَيO*NET

ؿوغ هَسوبًي غالهشضب

1393/11/01

16:00

38

عبيفِ هومبًيبى ًبصش

ثْشُ ثشداسي ثْيٌِ اص هَلذّبي حشاستي وَچه دس
حضَس تَليذات ثبدي ٍ رخيشُ ػبصّبي اًشطي دس يه
هيىشٍگشيذ

پيشايؾ ًمبة اثَالفضل

1393/11/01

14:00

