
 عامه صحت وزارت تخصص اکمال ریاست ۱۳۹۷ سال دوکتوران مونوگراف دفاع اوقات تقسیم

مالحظاتدفاع تاریخمونوگراف موضوع شفاخانه رشتهولد اسم شماره

جدی ۷ شنبه یکحویضی حالبی جنکشن بندش واقعاتاتاترکاطفال جراحیداد سخیمروجی قیس۱

جدی ۷ شنبه یکها خصیه نزول عدم واقعاتسلیمی ایرینااطفال جراحیمحمد غالم میرزاحساس شریف محمد۲

جدی ۷ شنبه یکحاد اپندیست واقعاتخان هللا امان شاهعمومی جراحیاحمد میرعبادی حارس احمد۳

جدی ۷ شنبه یکتیبیا جسم بسته کسر واقعاتهرات حوزویاورتوپیدیمحمد ولییوسفزی محمد جان۴

جدی ۷ شنبه یکعضد عظم متوسط ثلث بسته کسور واقعاتکندز حووزیاورتوپیدیاحمد علیموسوی مسعود۵

جدی ۷ شنبه یکعضد عظم اکستشن نوع کاندیلر سوپرا کسر واقعاتکندز حووزیاورتوپیدیاحمدشاه میرانتظار احمدشاه سید۶

جدی ۸ دوشنبهمیلیتوس دیابت مریضان در کیتواسیدوس دیابتیک واقعاتجمهوریتعمومی داخلهعبدالودودصدیقی مشعل۷

جدی ۸ دوشنبهپیپتیک قرحه در H-pylori انتان واقعاتپروان والیتعمومی داخلهحنیف محمدعبدالولی۸

جدی ۸ دوشنبهCOPD واقعاتبامیانعمومی داخلهعلی سلطانمحمدی شرف سید۹

 جدی ۸ دوشنبهمعده قرحات تثقب واقعاتبدخشانعمومی جراحیظاهر محمدسلطانی هللا محفوظ۱۰

جدی ۸ دوشنبه صفراوی قنات سنگ باعث از انسدادی زردی واقعاتسینا ابن عاجلعمومی جراحیخان ولی شاهشهزاد عبدالولی۱۱

جدی ۸ دوشنبهمقعدی های فیستول واقعاتننگرهار حوزویعمومی جراحیهللا حبیبنیازی هللا محب۱۲

جدی ۱۰ چهارشنبهاطفال نزد آرتریت سیپتیک انتانی عواملطفل صحتاورتوپیدیحسین خادملعلی آصف محمد۱۳

جدی ۱۰ چهارشنبهMonteggia fracture dislocation واقعاتاکبرخان محمد وزیراورتوپیدیالدین گالبمنگل گلوالدین۱۴

جدی ۱۰ چهارشنبهپالتیا تیبیا کسرهایننگرهار حوزویاورتوپیدیهللا عزتالکوزی هللا هجرت۱۵

جدی ۱۰ چهارشنبهوالدی گلوکوم واقعاتIAM چشمانور محمدانوری کریم محمد۱۶

جدی ۱۰ چهارشنبهبینی استخوان کسرهای واقعاتسینا ابن عاجلگلو و گوشخیل معروفمهمند قدرگل۱۷

جدی ۱۰ چهارشنبهتراخیستومی واقعاتسینا ابن عاجلگلو و گوشطاهر محمدسروی رامین۱۸
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جدی ۱۳ شنبهسپسیس از ناشی کلیوی حاد کفایه عدم واقعاتجمهوریتنفرولوژیجان محمدتسل محمد جان۱۹

جدی ۱۳ شنبهDiabetes mellitus type 2 induced chronic kidney diseaseجمهوریتنفرولوژیهللا بسمهللا صدیق۲۰

جدی ۱۳ شنبهکلیه مزمن کفایه عدم مریضان در وعایی قلبی اختالطات واقعاتجمهوریتنفرولوژینادرعلیرمضانی هللا روح۲۱

جدی ۱۳ شنبهInguinal hernia واقعاتننگرهار حوزویعمومی جراحیحسنصافی عبدالقیوم۲۲

جدی ۱۳ شنبهتغلف واقعاتننگرهار حوزویعمومی جراحیاسرارالدینتلوار خیرمل۲۳

جدی ۱۳ شنبهIntestinal perforation due to typhoid feverننگرهار حوزویعمومی جراحیهللا رحمتشاکرهللا۲۴

جدی ۱۴ یکشنبهنوزادان در فوتوتراپی واقعاتپروان والیتیاطفال داخلهفیروزخانهللا نجیب۲۵

جدی ۱۴ یکشنبهاطفال نزد حاد برانشیولیت واقعاتکندز حوزویاطفال داخلهحسن محمدالفت نصیب محمد۲۶

جدی ۱۴ یکشنبهBacillary dysentery واقعاتهرات حوزویاطفال داخلهرضا غالمسلطانی هللا نعمت۲۷

طفل صحتاطفال اورتوپیدیعبدالغفورعزیزالرحمان۲۸ جدی ۱۴ یکشنبهDevelopamental Dysplasia of Hip مصابین نزد خلع ارجاع در ترکشن موثریت مقایسه تحلیلی مطالعه

جدی ۱۴ یکشنبهTibia Non Unionاکبرخان محمد وزیراورتوپیدیسعید غالمصافی فرید محمد۲۹

جدی ۱۴ یکشنبه علوی اطراف طویله عظام در کسر موقعیت و اسباب دریافتطفل صحتاطفال اورتوپیدیعلی غالمراسخ بهروز احمد۳۰

۳۱
(تبدیلی اختالل) کارکردی نیورولوژیک عالمت اختاللخان هللا امان شاهروانی صحتببرکزی موسی یاورخان

جدی ۱۵ دوشنبه

جدی ۱۵ دوشنبه سانحه از پس سترس اختاللخان هللا امان شاهروانی صحتعبدالرحیمساپی رحیم محمد۳۲

جدی ۱۵ دوشنبهاساسی افسردگی به مصاب مریضان نزد کشی خود افکار واقعاتروانی صحتروانی صحتزاده جوره ارگش ایرکین۳۳

جدی ۱۵ دوشنبهها خانم در حاملگی از ناشی کلیه حاد کفایه عدم واقعاتجمهوریتنفرولوژیظاهر محمدانوری عبدهللا۳۴

۳۵
کلیوی مزمن کفایه عدم مریضان در هیمتولوژیک اختالالت واقعاتجمهوریتنفرولوژیصدیق غالمبها اشرف محمد

جدی ۱۵ دوشنبه

جدی ۱۵ دوشنبهکلیوی مزمن کفایه عدم مریضان در خون فشان فرطجمهوریتنفرولوژیهللا امانحمیدی حمیدهللا۳۶
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۳۷
Incisional Hernia واقعاتجمهوریتعمومی جراحیعبدالمنانپشتون اجمل

جدی ۱۷ چهارشنبه

جدی ۱۷ چهارشنبهSigmoid colon torsionسینا ابن عاجلعمومی جراحیالدین محی غالمصافی مصطفی غالم۳۸

جدی ۱۷ چهارشنبهUrethral Sticture واقعاتجمهوریتیورولوژیاحمدیعقوبی خالد۳۹

جدی ۱۷ چهارشنبهSputum smears positive Cases in pulmonary TBننگرهار حوزویتوبرکلوزسخی غالمدودیال هللا نصرت۴۰

جدی ۱۷ چهارشنبهAmoebiasisننگرهار حوزویانتانیحسین محمدعبدیانوال هللا روح۴۱

جدی ۱۷ چهارشنبهCerebral malariaننگرهار حوزویانتانیابراهیم محمدشینواری ظاهرجان۴۲

جدی ۲۰ شنبهPeptic Ulcer Perforationننگرهار حوزویعمومی جراحیجمال بختجمال خیبرخان۴۳

جدی ۲۰ شنبهCholecystolithiasisننگرهار حوزویعمومی جراحیسرور محمدحافظ هللا محب۴۴

جدی ۲۰ شنبهاپندکس تثقب فکتور ریسک واقعاتننگرهار حوزویعمومی جراحیامینامین هللا رفیع۴۵

جدی ۲۰ شنبهFemur shaft fracture with intramedullary nailingاکبرخان محمد وزیراورتوپیدیاسدهللاامیری هللا حسیب۴۶

جدی ۲۰ شنبهHip Joint Arthrodesisاکبرخان محمد وزیراورتوپیدیحکیم محمدبقایی قسیم محمد۴۷

جدی ۲۰ شنبهکولیس کسور واقعاتاکبرخان محمد وزیراورتوپیدیعبدالجاللایوبی هللا شفیع۴۸

جدی ۲۱ یکشنبهعمیقه اورده ترومبوز واقعاتکندز حوزویعمومی داخلههللا محبمحبی عزیزهللا۴۹

جدی ۲۱ یکشنبهپیپتیک قرحات واقعاتکندز حوزویعمومی داخلهعبدالمجیدمالخیل عبدالستار۵۰

جدی ۲۱ یکشنبهPraoxysmal Atrial Tachycardia واقعاتکندز حوزویعمومی داخلهفاروق محمدفاروقی هللا حفیظ۵۱

جدی ۲۱ یکشنبهAmoebic Dysenteryکندز حوزویاطفال داخلهمحمد نیکسهیل الدین سراج۵۲

جدی ۲۱ یکشنبهسرخکان اختالطاتکندز حوزویاطفال داخلهمحمد دینصافی خیرمحمد۵۳

جدی ۲۱ یکشنبهمیعاد از قبل نوزادان واقعاتکندز حوزویاطفال داخلهعبدالکریمفیضی محمد امیر۵۴
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جدی ۲۲ دوشنبهالتصافات از ناشی امعاء انسداد واقعاتخان داود محمد سردار شهیدعمومی جراحیظاهر محمدناصری سهیل محمد۵۵

جدی ۲۲ دوشنبهمستقیم غیر مغبنی های فتق واقعاتخان داود محمد سردار شهیدعمومی جراحیامان افضلامان منصور۵۶

جدی ۲۲ دوشنبهپیپتیک قرحات تثقب واقعاتسینا ابن عاجلعمومی جراحیعبداالحمد میرنوری مصطفی سید۵۷

جدی ۲۲ دوشنبهعضد عظم Surgical Neck کسور واقعاتاکبرخان محمد وزیراورتوپیدیاحمد سیداحمدی عبدهللا سید۵۸

جدی ۲۲ دوشنبهMadelung شکل سوء واقعاتاکبرخان محمد وزیراورتوپیدی الدین ضیاءضیاء الدین ویس۵۹

جدی ۲۲ دوشنبهFemoral shaft کسر واقعاتننگرهار حوزویاورتوپیدیشیرآغامختازی اتل ظاهرشاه۶۰

جدی ۲۴ چهارشنبهحاد پیالونفریت واقعاتسینا ابن عاجلعمومی داخلهکریم محمدزی دولت سلیمان۶۱

جدی ۲۴ چهارشنبهNST MI Casesسینا ابن عاجلعمومی داخلهاحمدزیحکیم سید۶۲

جدی ۲۴ چهارشنبهتنفسی کفایه عدم واقعاتاکبرخان محمد وزیرعمومی داخلهاحمد بشیراحمد افتخار۶۳

جدی ۲۴ چهارشنبهحامله های خانم نزد حاد اپندیست واقعاتننگرهار حوزویعمومی جراحیمحمد عزیزعزیزی هللا حبیب۶۴

جدی ۲۴ چهارشنبهSpleen Injury واقعاتننگرهار حوزویعمومی جراحیالدین سراجمهمند هللا محب۶۵

جدی ۲۴ چهارشنبهAcute Pancreatitisاکبرخان محمد وزیرعمومی جراحیعزیزهللا محمدځاځی عبدالرحمان۶۶

جدی ۲۷ شنبهمش توسط مغبنی های فتق واقعات ترمیمسینا ابن عاجلعمومی جراحیاکبر محمداکبری شفیق محمد۶۷

جدی ۲۷ شنبهCommin Bile Duct stone واقعاتاکبرخان محمد وزیرعمومی جراحیداودجان یعقوب محمد۶۸

جدی ۲۷ شنبهکبد هیداتید سیست جراحی تداوی واقعاتاکبرخان محمد وزیرعمومی جراحیکاکاگلصافی فواد احمد۶۹

جدی ۲۷ شنبهST خط قطعه صعود با مایوکارد احتشای واقعاتسینا ابن عاجلعمومی داخلهنبی غالمزاده نبی هللا محبوب۷۰

جدی ۲۷ شنبهChronic Obstructive Pulmonary Diseaseننگرهار حوزویعمومی داخلههللا برهانظهیر هللا رضوان۷۱

جدی ۲۷ شنبهIncidence of Acute coronary syndrome in Diabetic patienteکندهار حوزویعمومی داخلهاحمد شیرنظامی ویدا۷۲
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