
  لیست عنوان پایان انهم اهی دانشجویان زپشکی دااگشنه علوم زپشکی گناباد
 

 9831سال دانشجویان ورودی 

 دفاع

 پایان نامه 

دفاع  

 پروپوزال
 ردیف نام و نام خانوادگی عنوان راهنما  استاد استاد  مشاور

1/8/1991 7/5/99 
خَاجَی  عبذالجَاد دکتز

 ٍ هٌْذط عزفاى پَر
 ػاهلیدکتش هجتثی 

تشسػی هَفقیت ٍ ػَاسض جشاحی غیش هیکشٍػکَپیک ٍاسیکَػل دس تیواسػتاى 
 99تا 99خشداد تیذخت عی ػالْای  15

 1 هیالد احوذ صادُ

9/5/1997 7/9/99 - 
دکتش ػلی ػالوی ٍ دکتش 

  ػاهلیهجتثی 

تشسػی استثاط فاکتَسّای دهَگشافیک تا هیضاى ػٌگ ػاصی کلیَی دس تیواساى 
 1991-1999خشداد تیذخت عی ػالْای  15تِ تیواسػتاى  هشاجؼِ کٌٌذُ

 2 آسیي اهیي صادُ ٍاحذی

17/8/1991 19/7/95 
دکتز عبذالجَاد خَاجَی 

 عزفاى پَر ععیذ ٍ آقای
 فشصیي هیشچشاغی دکتش ػیذ

تؼییي استثاط ػغح ػشهی هٌیضین تا دسجِ حشاسات تذى ٍ اؿثاع اکؼیظى ؿشیاًی 
تْوي گٌاتاد عی  99هشاجؼِ کٌٌذُ تِ تیواسػتاى  دس تیواساى هثتال تِ پٌَهًَی

 1995ٍ 1999ػالْای 
 3 اهیش الذاغی

11/7/1991 19/11/95 
 دکتز عبذالجَاد خَاجَی 

 ٍ هٌْذط عزفاى پَر
 فشصیي هیشچشاغی دکتش ػیذ

تشسػی ػغح ػشهی هٌیضین ٍ ساتغِ آى تا ؿذت کثذ چشب غیشالکلی دس تیواساى 
ٍ 99تْوي ؿْش گٌاتاد عی ػالْای  99تِ تیواسػتاى هشاجؼِ کٌٌذُ  9دیاتتی ًَع 

95 
 4 ًاّیذ تَکلی صادُ

19/8/1991 17/19/95 
 دکتز عبذالجَاد خَاجَی

 عزفاى پَر ععیذ ٍ آقای
 هـاسیجلیل دکتش 

( ػال هشاجؼِ 5-1تشسػی استثاط تیي گشٍُ خًَی ٍ ػفًَت اداسای دس اعفال )
 تْوي گٌاتاد 99کٌٌذُ تیواسػتاى 

 5 جؼفشصادُجَاد 

 دکتز جالل هزداًِ 19/11/95 99/1/1997
هـاسی ٍ دکتش جلیل  دکتش

 ػلیشضا هحوذ صادُ
تشسػی ػفًَت ّای تیواسػتاًی تا هقاٍهت چٌذ داسٍیی دس تیواساى تؼتشی ؿذُ دس 

 1995تْوي دس ػال  99تخؾ ّای هشاقثت ٍیظُ تیواسػتاى 
 6 ػًَا خشاهیي

 هیشچشاغیفشصیي  ػیذدکتش  عالویعلی دکتز  9/11/99 17/7/1991
تا ؿذت کثذ  D تشسػی ؿیَع کثذ چشب غیش الکلی ٍ استثاط ػغح ػشهی ٍیتاهیي 

تْوي  99هشاجؼِ کٌٌذُ تِ تیواسػتاى  9چشب غیش الکی دس تیواساى دیاتتی ًَع 
 95ٍ 99ؿْش گٌاتاد عی ػالْای 

 7 فشؿتِ ػتَا

91/8/1991 17/19/95 
دکتز عبذالجَاد خَاجَی 

 عزفاى پَر ععیذ آقایٍ 

فشصیي   ػیذ دکتش
 هیشچشاغی

تؼییي استثاط ػغح ػشهی هٌضین ٍ اؿثاع اکؼیظى خَى ؿشیاًی ٍ ػالین تالیٌی دس 
تحت دسهاى دس هَاسد تـذیذ حاد تیواساى هثتال تِ تیواسی هضهي اًؼذاد سیِ 

 95-91تْوي گٌاتاد عی ػالْای  99تیواسػتاى 
 8 هحؼي ػْشاتی

 دکتز علیزضا هحوذ سادُ 19/11/95 15/8/91
 دسفـی ٍ دکتش ساحلِ دکتش 

 هشداًِجالل 

ٍطًَ تا یپٌیگ ػَیِ ّای تاکتشی تیَتیکی تیَتیکی تشسػی پشٍفایل هقاٍهت آًتی 
جذا ؿذُ اص ًَصاداى ٍ کَدکاى تؼتشی   E.coliٍ طًَ تاپیٌگ ػَیِ ّای تاکتشی 

 تْوي گٌاتاد 99دس تیواسػتاى 
 9 اهیي  ؿایؼتِ پَس

 دکتز جالل هزداًِ 19/11/95 99/8/1991
هـاسی ٍ دکتش جلیل  دکتش 

 ػلیشضا هحوذ صادُ
تـخیص ػشیغ ػفًَت ّای تاکتشیایی ًَصاداى ٍ کَدکاى تا اػتفادُ اص اًذاصُ گیضی 

 97تیَهاسکشّا ی پشٍکلؼیتَسًیي ٍ ایٌتشلَکیي 
 11 وي صادقییّ

 هزٍتیپیواى دکتز  9/11/99 19/8/1991
 ػالوی ٍ دکتشدکتش ػلی 

 هحوَدیاى اػظن الؼادات

اسصؽ تـخیص ػًََگشافی ؿکوی دس تـخیص پاتَلَطی ّای سحوی صًاى تا 
ؿکایت خًَشیضی غیش عثیؼی سحوی کاًذیذای ػول ّیؼتشکتَهی دس فاصلِ 

 91لغایت 91فشٍسدیي 

صیٌة ػغاسدی  ٍ هشین 
 صاّذی

11 

 دکتش خؼشٍ ؿفقی دکتز علی عالوی 17/19/95 99/8/1991
تشسػی استثاط اگَّای تغزیِ ٍ فؼالیت ّای تذًی تا چاقی دس داًؾ آهَصاى دٍسُ 

 1991اٍل هتَػغِ ؿْش گٌاتاد دس ػال 
 12 هحوذ فاضل فتحی

 فشصیي هیشچشاغی دکتش ػیذ عالویعلی دکتز  9/9/95 99/7/1991
تشسػی ؿیَع ػالین تالیٌی ػٌذسٍم سٍدُ تحشیک پزیش ٍ ػَاهل هشتثظ تا آى دس 

 95-99ؿاغلیي هشاکض ٍاتؼتِ تِ داًـگاُ ػلَم پضؿکی گٌاتاد عی ػالْای 
 13 صّشُ گشاهی ًَقاتی

 دسفـیساحلِ  دکتش  علی عالوی دکتز 9/9/99 9/9/1991
تْوي گٌاتاد  99تشسػی ػغح سٍی دس کَدکاى هثتال تِ تة ٍ تـٌج دس تیواسػتاى 

 91تا  99اص ػال 
 14 فشگل ًثَی

97/5/91 9/9/99 - 
ػلی ػالوی ٍ   دکتش

 ًؼوت الْیدکتشهحوَد 
تشسػی استثاط ػَء هصشف تشیاک تا تیواسی ّای قلثی ػشٍقی: یک  هغالؼِ هَسد 

 ؿاّذی
 15 احؼاى ًصیشایی
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 9811سال ورودی دانشجویان 

دفاع پایان 

 نامه
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 ردیف نام و نام خانوادگی عنوان استاد راهنما استاد مشاور

 ساحلِ دسفـی دکتش ػالویػلی دکتش  9/9/95 9/11/91 98/5/97
ػال هشاجؼِ  19تشسػی اپیذهیَلَطیک هؼوَهیت ّای حاد کَدکاى صیش 

 کٌٌذُ تِ تیواسػتاى ّای ؿْشػتاى گٌاتاد
 1 هشین آقایی دٍػت

 دکتش ساحلِ  دسفـی دکتش ػلی  ػالوی 9/9/95 9/11/91 98/5/97
هاِّ  99تا  1ػَاهل هشتثظ تا اعفال  ؿیَع کن خًَی فقش آّي ٍ تشخی
 1995تْوي گٌاتاد دس ػال  99هشاجؼِ کٌٌذُ تِ تیواسػتاى 

 9 فائضُ تاقشی

 اکثشیػلی  دکتش  تَکلی صادُجْاًـیشدکتش  7/11/95 99/9/97 
هیضاى ػَء هصشف هَاد دس هیاى صًاى تاسداس ؿْش گٌاتاد تشحؼة ػَاهل 

 1995جوؼیت ؿٌاختی دس ػال 
 9 پاسػاپَسآسصٍ 

 5/9/97 11/9/95 
فشصیي هیش  دکتش ػیذ

چشاغی ٍ دکتش ػثذالجَاد 
 خَاجَی

دکتش اػظن الؼادات 
 هحوَدیاى

 ٍ ػیؼتن ABO تؼییي استثاط ػفًَت هجاسی اداسی تا گشٍُ ّای خًَی

Rh ِصًاى ٍ صایواى تیواسػتاى  کلیٌیک  دس صًاى تاسداس هشاجؼِ کٌٌذُ ت
 1995-91تْوي ؿْش گٌاتاد دس ػال  99

 9 اهیش جشحی

 ؿاسػی ًیاحثیة آقای   9/9/95 19/9/97 9/7/97
هـاسی ٍ جلیل  دکتش 

 دکتش سیحاًی
پضؿکی داًـگاُ ػلَم پضؿکی داًؾ ٍ هْاست کاسٍسصاى  تشسػی هیضاى

 1997-1991سیَی دس ػال  گٌاتاد دس اًجام احیای قلثی
 5 فاعوِ دلیشی

 خَاجَیػثذالجَاد دکتش  9/9/95 9/9/97 
ػیذ فشصیي  دکتش

آسؽ هیشچشاغی ٍ دکتش 
 اهیذ تثشیضی

دس هثتالیاى تِ دیاتت  D ٍیتاهیيؿیَع ستیٌَ پاتی دیاتتی ٍ استثاط آى 
تْوي گٌاتاد دس عی  99دس هشاجؼِ تِ تیواسػتاى  9هلتیَع تایپ 

 1995-1991ػالْای 
 1 هیٌا سحواًذٍػت

 9/9/99 11/9//99 - 
ٍ  ػاهلیهجتثی  دکتش 

 دکتش هشین هقیویاى 
ٍ تش اػپشهاتَسط ًشست ّای ًش  HCGهقایؼِ اثشات کلَهیفي ػیتشات 

 تالغ
 7 فشصاًِ صائة

 99/9/97 9/9/95 
دکتش ػیذ فشصیي هیش 

 چشاغی
 دکتش فاعوِ ٍالی ساد

خَاب ٍ ساتغِ ی آى تا فشػَدگی ؿغلی دس پشػتاساى  اختالل ؿیَع 
 91ٍ97تیواسػتاى ػالهِ تْلَل گٌاتادی دس عی ػالْای 

 8 ػویشا ػصاسیاى

 دکتش ػثذالجَاد خَاجَی 11/9/95 11/9/95 
دکتش جلیل هـاسی ٍ 

 دکتش ًاصشی

تشسػی فشاٍاًی اًَاع ًاٌّجاسی ّای هادسصادی ٍ ػیؼتن اداسی دس 
ػٌَگشافی غیش عثیؼی قثل اص تَلذ دس تاصدُ صهاًی هْش هاُ ًَصاداى تا 

 دس هشکض داًـگاّی دکتش ؿیخ 1995تا هْش هاُ  1989
 9 احؼاى غالهی

 دکتش جلیل هـاسی   7/11/95  
هغالؼِ ًتایج غشتالگشی ًَصاداى اص ًظش تیواسی ّای قلثی هادسصادی تِ 

 99تیواسػتاى  ٍػیلِ پالغ اکؼیوتشی پشدُ ساکتال ٍ پؼت داکتال دس
 1991تْوي گٌاتاد دس ػال 

 11 هًَا کشین صادُ

 جؼفشی صادُساضیِ  خاًن  11/9/95 91/9/97 
ػثذالجَاد  دکتش 

آسؽ خَاجَی ٍ دکتش 
 اهیذ تثشیضی 

استثاط تیي اختالل ػولکشد غذد هیثَهیي تا دطًشاػیَى ٍاتؼتِ تِ ػي 
 عی گٌاتاد تْوي ؿْش 99هاکَال دس هشاجؼِ کٌٌذُ گاى تیواسػتاى 

 1991ٍ  95 ػالْای

 11 فشصاًِ هَرًی

99/7/97 9/9/97 7/11/95 
آقای  ػالوی ٍ ػلی دکتش 

 قشتاًیهحوذ 
 هـاسیجلیل دکتش 

 تا 1 کَدکاى دس  تشسػی ؿیَع کن خًَی فقش آّي ٍ ػَاهل هشتثظ تا آى
 1991گٌاتاد دس ػال  ؿْش جاهؼِ ػالهت هشاکض پَؿؾ تحت هاُ 99

 19 احوذ سضا هذَّؿی

 دکتش هجتثی ػاهلی دکتش هشین هقیویاى 9/9/95 9/9/95 5/1/97
تشسػی اثش هحافظتی تا دااالفیل ٍ ٍساپاهیل ٍ تشکیة ایي دٍ تش تافت 

 ؿٌاػی تیضِ تؼذ اص تَسؿي / دتَسؿي دس ست ّای ًش تالغ
 19 هحذثِ ػادات ّاؿوی
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 9819دانشجویان ورودی سال 

 دفاع 

 پایان نامه

دفاع 

 پروپوزال

 دفاع
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نام و نام 

 خانوادگی
 ردیف

 5/4/97 3/01/96 
هزداًِ ٍ جالل دکتز 

 عزفاى پَرععیذ آقای 

 درفؾی ٍ دکتز راحلِ  دکتز 

 هحوذسادُعلیزضا 

بزرعی ؽیَع ّیپًَاتزهی ٍ ارتباط آى با عفًَت ادراری در بیواراى هبتال بِ 

 بیوارعتاى عالهِ بْلَل گٌابادیعفًَت ادراری بغتزی در 
 1 الِْ اهیزی

 عالوی علی دکتز 3/01/96  
 فزسیي  عیذدکتز 

 هیز چزاغی

 (Virtualبزرعی تاثیز تصاٍیز آراهبخؼ هبتٌی بز فٌاٍری ٍاقعیت هجاسی

Reality)  هبتال بِ عٌذرم رٍدُ تحزیک پذیز   بز بْبَد عالئن بیواراى 

سّزُ احوذی ٍ یگاًِ 

 علجَقی
2 

  3/01/96 
حوشُ ای ٍ آرػ دکتز 

 قزباًیهحوذ آقای 

دکتز عباط ًضاد ٍ دکتز 

 خَاجَیعبذالجَاد 

بزرعی هیشاى اًذیکاعیَى ّای صحیح تزاًغیفَصى فزآٍردّای خًَی در 

 0397بیوارعتاى عالهِ بْلَل گٌابادی در عال 

ععیذ آسهَى  ٍ علی 

 فشراًِ
3 

 77/0/97 74/01/96 
هتقی هحوَدرضا  دکتز 

 عزفاى پَرععیذ ٍ آقای 

دکتز عباط ًضاد ٍ دکتز 

 هحوذ سادُ هقذم

هقایغِ اثز هاعاص با صل هَضعی اعغَخَدٍط ٍ پیزٍکغیکام بز درد عضالًی 

 داًؾجَیاى پغز ٍرسؽکار داًؾگاُ علَم پشؽکی گٌاباد
 4 هحوذرضا اربقایی

  08/01/96 

کزیوی هْذی دکتز 

هحوذ آقای ؽْزی ٍ 

 قزباًی

الغادات  اعظندکتز 

علی هحوَدیاى ٍ دکتز 

 عالوی

ؽیَع تزٍهبَعیتَپٌی دٍراى بارداری، بزرعی علل تزٍهبَعیتَپٌی دٍراى بارداری 

در هادراى باردار ؽْزعتاى گٌاباد در  ABO  ٍRhٍ ارتباط آى با گزٍُ ّای خًَی 

 0397عال 

 5 آسادُ ادیب سادُ

 06/00/96 06/00/96 
 عالوی ٍ آقایعلی دکتز 

 قزباًی هحوذ 
 رحواًیرقیِ  دکتز 

ٍ ارتباط آى با گزٍُ خًَی سًاى تحت پَؽؼ هزاکش عالهت  عقظ هکزرؽیَع 

 0396جاهعِ  ؽْزعتاى گٌاباد ٍ تزبت حیذریِ در عال 
 6 تزاًِ افؾار

  3/01/96 
دکتز علی عالوی ٍ  دکتز 

 جالل هزداًِ

دکتز عیذ فزسیي هیزچزاغی 

 ٍ دکتز علیزضا  هحوذ سادُ

ارسیابی آلَدگی باکتزیایی دعت ّا ٍ رٍپَػ ٍ بْذاؽت دعت ّای پزعٌل  :

 0397درهاًی بیوارعتاى عالهِ بْلَل گٌابادی در عال 
 7 هْال جْاًگیز

  74/01/96 

دکتز هْذی کزیوی  

ؽْزی ٍ آقای هحوذ 

 قزباًی

دکتز راحلِ درفؾی ٍ دکتز 

 علی عالوی

اًوی فقز اّي ٍ تاالعوی در افتزاق بیي CBCبزرعی تَاى ؽاخص ّای تغت 

 هیٌَر
 8 ععیذُ حغیٌی

  74/01/96 
دکتز علی عالوی ٍ دکتز 

 عیذ حغیي ابغحی
 دکتز عویذ ؽوظ الِ

در افزاد دیابتی هزاجعِ کٌٌذُ بِ درهاًگاُ  HbA0Cارتباط افغزدگی با هیشاى 

 بیوارعتاى بْلَل
 9 پَریا حلیوی

 دکتز علی عالوی 9/00/96  
فزسیي هیز  عیذ دکتز

 چزاغی

بزرعی الگَی بیواری ّای بیواراى تحت هؾاٍرُ با عزح کلیٌیک هجاسی داخلی 

 ط ًَع بیواری با ًیاس بِ ارجاع حضَری بیواراى بِ)تلِ هذیغیي( ٍ ارتبا

 0396-0397بیوارعتاى عالهِ بْلَل گٌابادی در عال

 11 سّزا خذادادی

 دکتز راحلِ درفؾی دکتز علی عالوی 76/7/96  
تزخیص  با رضایت ؽخصی ٍ علل آى در بخؼ اعفال بیوارعتاى  بزرعی ؽیَع

 عالهِ  بْلَل  گٌاباد
  عحز خغزٍجزدی

 دکتز علی عالوی 3/01/96  

دکتز حویذُ هحوذسادُ ٍ 

فزسیي هیز  دکتز عیذ

 چزاغی

درصذ در درهاى  5درصذ هَضعی ٍ بٌشٍییل پزٍکغایذ  71هقایغِ آسالییک اعیذ 

عالِ هزاجعِ کٌٌذُ بِ بیوارعتاى  75تا  07بیواراى آکٌِ ٍلگاریظ هتَعظ در 

 عالهِ بْلَل گٌابادی

 11 هزین خاکغتاًی

 علوی هْزرضا  دکتز  عالویعلی دکتز  08/01/96  
بزرعی ؽیَع هؾکالت هتابَلیک ٍ الکتزٍلیتی بیواراى هبتال بِ عٌگ ّای راجعِ 

 96تا  91ادراری ؽْزعتاى گٌاباد عی عال ّای 
 12 رضَیعیذُ هحذثِ 

  3/01/96 
دکتز علی عالوی ٍ دکتز 

 جالل هزداًِ

دکتز علیزضا هحوذ سادُ ٍ 

 دکتز  راحلِ درفؾی

ارتباط ّیپزکلغیَری ایذیَپاتیک با عفًَت ادراری کَدکاى بغتزی در بیوارعتاى 

 0397عالهِ بْلَل گٌابادی در عال 
 13 هزین عزدارخاًی

 درفؾیراحلِ دکتز  عالویعلی دکتز  08/01/96 10/15/97 
بزرعی اثز تغذیِ با ؽیز هادر  بز رٍی هیشاى بغتزی ؽذى کَدکاى سیز دٍ عال بِ 

 دربیوارعتاى بْلَل گٌابادی    FWSعلل بیواری ّای عفًَی تب دار بِ جش
 14 ًغزیي صفاری

  08/01/96 
 عالوی ٍ دکتزعلی دکتز 

 ؽْزی  کزیویهْذی 

اعظن الغادات دکتز 

 هحوذ هحوَدیاى ٍ آقای

 قزباًی

هزاجعِ  در عزم هادراى باردار ABOاعیَى آًتی بادی ّای ارتباط بیي هیشاى تیتز

ًوًَِ بٌذ  CBCبا ؽاخص ّای تغت  کٌٌذُ بِ بیوارعتاى عالهِ بْلَل گٌابادی 

 ًَساداى ًاف

 15 سّزا فتحی پَر

 آقای  هحوذ قزباًی 74/01/96  
دکتز هجتبی کیاى هْز ٍ 

 ًضاددکتز عباععلی عباط 

در ٍرسؽکاراى بذًغاس با عابقِ ی هصزف اعتزٍئیذّای  DNAبزرعی آعیب 

 آًابَلیک آًذرٍصًیک ٍ هکول ّای تغذیِ

عیذ هیعاد هْذٍی ٍ 

 هحوذ عْزابی
16 

  71/14/97 
دکتز علی جاٍیذی ، 

 دکتز عبذالجَادخَاجَی 
 دکتز عویذ ؽوظ الِ 

عول جزاحی  هقایغِ کیفیت سًذگی ٍ ؽیَع افغزدگی در بیواراى تحت

الپاراتَهی ٍ الپاراعکَپی هزاجعِ کٌٌذُ بِ بیوارعتاى عالهِ بْلَل گٌاباد عی 

 0397-0398عالْای 

هحوذ صادق 

 رهضاًی
17 

 هٌْذط حغیي ًظاهی 08/01/96  

الغادات  دکتز اعظن

هحوَدیاى ٍ دکتز ًزجظ 

 بحزی

  شاىیٍ ه حاهلگیاٍل  وغتزیتز در  یباردار A يییپزٍت یعغح عزه يیب یرابغِ 

 عالهت جاهعِبِ هزاکش  باردار هزاجعِ کٌٌذُ  یدر خاًن ّابزٍس پزُ تزم لیبز 

 0396 -97گٌاباد در عالؽْزعتاى 

 18 اقذط هجتبَی
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 9812سال  ورودی

 دفاع 

 پایان نامه

دفاع 

 پروپوزال

تاریخ 

 دفاع 

 عنوان

 عنوان استاد راهنما استاد مشاور
نام و نام 

 خانوادگی
 ردیف

 1 عَگل ارجوٌذ       

 9 تصیش تلَسی فشد      

 9 ػلی جْاًی       

 9 حویذُ چَپاى       

 5 هْال حقیقی       

 دکتز ًزجظ بحزی  دکتز علیزضا هحوذسادُ  76/4/97  
 هَرد پیؾگیزی در داًؾجَیاى داًؾگاُ علَم پشؽکی گٌاباد آهَسؽی ًیاس عٌجی 

 0397در عال   ایذس کَدکی -هادری  اًتقال اس
 1 سّزا خاکغاریاى 

  15/8/97 
آقای دکتش جالل هشداًِ ٍ 
 هحوذ قشتاًی 

 دکتش ػلیشضا هحوذ صادُ 
بزرعی تغییزات پاراهتزّای خًَی در افزاد هبتال بِ بزٍعلَس هزاجعِ کٌٌذُ بِ 

 95-97درهاًی ؽْز گٌاباد در عی عال ّای  -هزاکش بْذاؽتی
 7 هظگاى خٌذُ سٍ 

 8 هحوذ خَاجِ سٍؿٌایی       

  15/8/97 
دکتش جالل هشداًِ ٍ دکتش 

 ػلی ػالوی 
 دکتش ػلیشضا هحوذ صادُ 

تشسػی الگَ هقاٍهت آًتی تیَتیکی ػَیِ ّای تاکتشی اؿشیـیا کلی تَلیذ کٌٌذُ آًضین ّای 
تتاالکتاهاص ٍػیغ الغیف جذا ؿذُ اصتیواساى هشاجؼِ کٌٌذُ تِ تیواسػتاى ػالهِ تْلَل 

 1997-98گٌاتادی دس ػال 
 9 تْاسُ سضَاًی 

  15/8/97 
دکتش ػلیشضا هحوذ صادُ ٍ 
 دکتش هحوذ حؼي هیٌَئیاى 

 دکتش هیتشا صالحی 
تشسػی ؿیَع ػفًَت اًگلی سٍدُ ای ٍ استثاط آى تا اعالػات دهَگشافیک افشاد دس 

 1998ٍ ًیوِ اٍل  1997ؿْشػتاى گٌاتاد دس ػال 
 11 ػیذ صاتش سضَی 

 11 الِْ سهاًی       

 19 تْذاد صیثایی       

      
هحوذ حؼیي ؿوغ 

 کوشُ 
19 

 19 تٌْاص صذقی       

 15 ػیذُ ًفیؼِ غالهضادُ       

 11 هصغفی فشاصی فش       

      
ػیذ هحوذ هْذی 

 کثشیایی 
17 

 18 الْام کشیوی هٌؾ       

  15/8/97 
دکتش ػلیشضا هحوذ صادُ ٍ 

 جلیلیدکتش جلَُ 
 دکتش ًشجغ تحشی 

دس صًاى هشاجؼِ  Dتشسػی ؿیَع ٍاطیٌَص تاکتشیال ٍ استثاط آى تا ػغح ػشهی ٍیتاهیي 
 1997-98کٌٌذُ تِ دسهاًگاُ تخصصی صًاى تیواسػتاى ػالهِ تْلَل گٌاتادی دس ػال 

 19 ػیذُ فایضُ  هجتْذی

 91 صّشُ هحذث ًؼشی      

 91 فشصاًِ هقیوی       

 99 صّشا ًخؼی       
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