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  هاي نويسندگان نمايه
  مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران

  )4تا  1هاي  ، شماره16دوره (
  

  )1-آ(
  246-250 و265-271  محمد حسين، ابراهيم زاده

   265-271       مطهره زاده، ابراهيم
  148-153       ، عزيزاحمدي

  261-264      اسكوچ، بردلي
  167-170      محمد جعفر امامي،

  265-271       بهزادامين زاده، 
  161-166       جمال، تاركال 
  
  )ب(

  194-198       بيات، پرويندخت
  178-184       عليبيرجندي نژاد، 

  205-213 و276-281    امين ،بيغم صادق
  205-213       ابراهيم ،بني طالبي

  
  )پ(

  178-184و 251-255    عليپارسا، 
  221-227     پور مختاري، معصومه

  178-184      محمدتقي پيوندي،
  
  )ت(

  185-193       نادر تنيده،
  289-295       رضاتيكني، 

  
  )ج(

  276-281       موسيجاوداني، 
  )ح(

  286-288و 251-255  حبيب زاده شجاعي، سيد رضا
  178-184     حسيني حسن آبادي، مريم

  ،185-193       حسن پور، آيدا
  167-170       يعل ،نژاد يميحك

  286-288و 251-255     حالج مقدم، محمد
  194-198       مهديحمزه توفيق، 

  )خ(
  154-160         زهراخوز، 

  )چ(
  154-160       چي سيوچنگ، 

  
  )د(

  171-174     سيد محمد مهدي ،دانشپور
  
  )ر(

  178-184       رازي، امين
  194-198       رحيمي، محدثه

  185-193     رستمي نسب، محمدامين
  171-174     رضوي پور، سيد مهران

  171-174       هادي ،رمضان زاده
  246-250       غالمرضا ،روحي

  
  )ز(

  175-177       فرشادزندرحيمي، 
  272-275       رضازندي، 

  
  )س(

  281-285       ساالري، امير
  171-174       مجيد ،سجادي
  161-166       احمدسعيد، 
  175-177      عليرضا سعيد،

  
  )ش(

  161-166       شفيقشاهبان، 
  171-174 و199-204    مسعود ،شايسته آذر

  236-242     شفيعي، سيد حسين
  228-235       شهناز ،شهربانيان

  228-235       عباس ،شيخ
  276-281       صادقشيريان، 
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  )ص(
  256-260       فرشاد ،صفدري

  
  )ض(

  289-295       سعيدضيايي راد، 
  
  )ط(

  199-204       صادقطاهري، 
  
  )ع(

  178-184       ساراعامل فرزاد، 
  256-260      آزاد  ،علي احمدي

  
  )غ(

  171-174و 199-204     سلمان، غفاري
  
  )ف(

  205-213       محمد ،فرامرزي
  171-174       رويا ،فرهادي
  276-281       ايماننيا،  فرهنگ 
  281-285      اميررضا  فرهود،

  
  )ق(

  236-242       محمدعليقاسمي، 
  256-260       محمد ،قريشي
  246-250       آزاده ،قوچاني

  
  )ك(

  214-220و 256-260  كاظمي، سيد مرتضي
  185-193     اميدكوهي حسين آبادي، 

  171-174     محمد حسين ،كريمي نسب
  

  )ل(
  261-264       الزاروس، مارك

  261-264       اندرولوزي، 
  
  
  )م(

  185-193       مجاهد، مريم
  199-204       محبي، مهدي

  171-174       فرهاد ،مختاري
  265-271       مرادي، علي

  236-242     سيدمحمدجوادمرتضوي، 
  272-275       مك وندي، كاميار
  214-220و  256-260   حميد ،مهدوي محتشم

  265-271       حسنمهردادنژاد، 
  272-275     محمدرضا ميناتور سجادي،

  228-235       هومن ،مينونژاد
  289-295       موسوي، مائده

  
  )ن(

  185-193     نبوي زاده، سارا سادات
  199-204     ونوشه ي كالريجاني،نژاد

  281-285     نظام اسالمي، احمدرضا
  171-174       مريم ،نقشاب

  154-160       نيكخو، محمد
  
  )و(

  167-170       اميررضاوثوقي، 
  
  )هـ(

  261-264       هرنف، گابريل
  205-213     زهرا ،همتي فارساني

  

  
  


