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  نمایه هاي موضوعی 
  مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

  )4تا  1هاي  ، شماره15دوره (

  
  )1-آ(

  15-21    اسپاسم عضالنی
  109-116، 7-14    استئوآرتریت
  28-38    زانو

  89-95  شناسی جراحی آسیب
  122-127    اجزاي متصل
  117-121    آرتروسکوپی

  15-21    حیطیاعصاب م
  1- 6      انگشتان
  63-70      ایمپلنت

  آناتومیک
  1- 6     تنوع

  حیوانیآزمایش 
  54-62    خرگوش

  28-38    رت
  
  )ب(

  117-121     زانوACL بازسازي 
  63-70  بیومواد ضد چسبندگی

  63-70  بیومواد ضد میکروبی
  
  )پ(
  7-14      پا

  28-38    پسیدیوم گواوا
  28-38  پالسماي غنی از پالکت

  89-98    هاي استخوانی پالك
  
  )ت(

  1- 6      ها تاندون
  96-100و  83 -88  تثبیت داخلی شکستگی

  74-77    تحلیل استخوان
  122-127    ترموگرافی

  101-109  تعویض کامل مفصل

  74- 77و  101-109  تعویض مفصل هیپ، زانو
  
  )ج(

  96-100 ،83- 88، 39-45  شکستگی جااندازي باز
  78-82  جااندازي بسته شکستگی

  133-138، 39-45      جراحی
  133-138    تمرینات

  74-77    جراحی مجدد
  133-138 آوري اطالعات جمع

  
  )د(

  46-53      دررفتگی
  22-27      درمان

  139-143    حمایتی
  63-70  ضدمیکروبی

  101-109    درد
  83-88    نتیجه

  22-27    دفرمیتی مادرزادي
  
  )ر(
  109- 116      استار
  )ز(

  54-62      زند زیرین
  
  )س(

  122-127    فقرات ستون
  28-38  هاي بنیادي سینوویوم سلول

  15-21    ومنیوتولب  سم
  74-77    سیمان استخوان

  
  )ش(

  122-127، 39-45    شکستگی
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  128-132 اینترتروکانتریک 
  96-100داخل مفصلی  
  83-88     مچ پا 

  
  )ض(

  63-70    ضد بیوفیلم
  
  )ع(

  63-70      عفونت
  117-121      عملکرد
  39-45      عوارض

  
  )ف(

  فالپ
  WP  53-46تکنیک 
  VY flap  143-139تکنیک 

  96-100و  78-82      فمور
  139-143      فنیتوئین

  39-45    فیکساسیون داخلی
  
  )ك(

  22-27    کالب فوت
  15-21  کالستریدیوم بوتولینوم

  39-45      کالویکل
  7-14    کفش کفی

  

  )گ(
  22-27      گیري گچ
  
  )ل(

   133-138      الگ بوك
  لیگامان 

  46-53  کوراآکرومیال
  109- 116  اسکافولونیت

  
  )م(
  15-21      اهیچهم

  مفصل 
  46-53  آکرومیوکالویکوالر

  128-132    هیپ
  
  )ن(

  78-82    نوآوري تکنیکی
  
  )و(

  89-95    ارتوپديوسایل 
  
  )هـ(

  117-121    همسترینگ
  54-62    هیدروکسی آپاتیت

 128-132    وپالستیرهمی آرت
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  هاي نویسندگان نمایه
  مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

  )4تا  1هاي  ، شماره15دوره (
  

  )1-آ(
  1- 6  احمدزاده حشمتی، افشین

  63-70    احمدي، آزادعلی
  1-6    اسماعیل نژاد گنجی، سید مختار

  28-38    آذرپیرا، نگار
  7-14    امینیان، غالمرضا

  28-38    ایرجی، آیدا
  139- 143     محمدرضا، ایزدپناه

  
  )ب(

  101-109    زاده، کامران بدیع
  7-14    بقایی، روشنک

  122-127    ، مجید بقایی نژاد
  83-88و  39-45    بیگلري، فرساد

  54-62    بیغم صادق، امین
  78-82    بیرجندي نژاد، علی

  
  )پ(

  109- 116    بهنام  پنجوي،
  
  )ت(

  28-38    تنیده، نادر
  
  )ج(

  22-27    جاوید، مهزاد
  
  )ح(

  15-21  حاج زرگرباشی، رامین
  54-62    نهحسینی، فرزا

  
  )د( 

  71-73  دهقانی ناژوانی، فاطمه

  )ر(
  1- 6    رسایی، الهام

  89-95    رضوي پور، مهران
  )ز(

  28-38    زارع، شاهرخ
  
  )س(

  28-38    سراوانی، سیما
  128- 132     حنون، سعدونی

  139- 143و  1- 6    سعید، علیرضا
  117-121  محسن ،سعیدي گراغانی
  74-77    سیاوشی، بابک

  
  )ش(

  22-27  محسینشاهچراغی، غال
  89-95    آذر، مسعود شایسته

  83-88و  39-45    شعبانی، سیامک
  139- 143     ، محمدشیبانی

  
  )ص(

  1- 6    صادقی فر، امیررضا
  96-100و  45-53    صفدري، فرشاد

  
  )ط(

  46-53    طالبی، شاهین
  128-132   سید سعید ،طباطبائی

  
  )ع(

  96-100    عباسیان، محمدرضا
  46-53  زاده الهیجی، فریور عبداله

  63-70    عسگري، طال
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  )غ(
  89-95    غفاري، سلمان

  
  )ف(

  28-38    فاضلی، مهدي
  78-82    فرزادفرد، حمید
  78-82    فرزادفرد، شکوفه

  128-132و  117-121  ، محمدفکور
  
  )ق(

  133- 138     ، محمدقریشی
  
  )ك(

  109- 116   رضا شهریار ،کامرانی
  63-70و  39-45  کاظمی، سید مرتضی

  96-100و  88-83
  89-95    می، ابوالفضلکاظ

  133-138  سید مرتضی، کاظمی
  96-100    کریم زاده، مانی

  54-62    کریمی، ایرج
  89-95  کریمی نسب، محمدحسین

  
  )ل(

  28-38     لطفی، مهرزاد

  )م(
  83-88و  39-45    ماواییان، علی

  28-38    مجاهد تقی، مریم
  78-82    مختاري فرد، مسلم

  117-121    ، پیام محمدحسینی
  54-62    مرادي، حمید
  7-14    معزز، علیرضا

  128-132    ، مجیدمنتی
  117- 121 ، 128- 132   سید شهنام ،موسوي

  46-53    موسوي، روح اله
  89-95    موید عابدي، عماد

  63- 70و 39-45  مهدوي محتشم، حمید
  133-138و  96-100و  88-83

  46-53    مینایی، رضا
  
  )ن(

  54-62      نبوي، هدا
  28-38    ندیمی، الهام

  73-71    نمازي، حمید
  
  )و(

  109- 116 احسان  ،واحدي
  122-127 فاطمه ،ولی پوري گودرزي

.  
  


