
 
 

 

)شماره  کوثر گشتاسبو  (4212129 )شماره دانشجویی:اسما بازیاریان ای دانشجووزال طرح پایان نامه پروپ -1

استامینوفن مقایسه اثرات ضد درد پیشگیرانه ناپروکسن، سلکوکسیب و "تحت عنوان  ( 4212121دانشجویی: 

کدئین بر کنترل درد پس از جراحی دندان مولر سوم فک پایین در بیماران مراجعه کننده به کلینیک 

که مراحل داوری آن به پایان ، دکتر سید مهدی حسینیبه راهنمایی  "دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 قرار گرفت.  نهاییتصویب مورد  دانشگاه، جهت ارسال به معاونت پژوهشیرسیده است، 

 

)شماره بهزادی پور محمد( و 9312729)شماره دانشجویی:  امیرمحمد کیهانپروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجویان  -2

بررسی و مقایسه اثر پالسمای غنی از پالکت با فیبرین غنی از پالکت بر ترمیم "(  تحت عنوان 4212112دانشجویی: 

جهت که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، به راهنمایی دکتر سامان جوکار،  "زخم مخاطی در موش صحرایی

 قرار گرفت.  تصویب نهاییارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه، مورد 

 کهمحمد بهزادی پور آقایبه درخواست مجری طرح، به دلیل حجم کاری باال و وسعت موضوعی این طرح،  *

شورا به عنوان مجری دانشجو  یایان نامه مشارکت داشت، با موافقت اعضابه عنوان همکار در پاین  پیش از

 شده و پایان نامه به صورت دو نفره انجام خواهد شد. اضافه 

 

بررسی شیوع "( تحت عنوان 4212122)شماره دانشجویی:  کرمیانفاطمه  پروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجو -2

کیست احتباسی مخاطی سینوس ماگزیال درکلیشه های پانورامیک در مراجعین بخش رادیولوژی دانشکده ی دندان 

جهت که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، ، محمد قاسمیبه راهنمایی دکتر "7931پزشکی بوشهر در سال 

 قرار گرفت.  تصویب نهاییارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه، مورد 

 

  بررسی اثر فرول "( تحت عنوان9212734)شماره دانشجویی:  مائده محسنی پروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجو -9

مشروط به ، لیال پیامی نیابه راهنمایی دکتر "روی مقاومت به شکست اندوکراون های کامپوزیتی غیرمستقیم

 قرار گرفت. تصویب نهاییجهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه، مورد تایید نهایی داور متدولوژی، 

 

القه ع میزان بررسی"تحت عنوان ( 4212122)شماره دانشجویی: ساره سامی پروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجو -5

به "(7931-7939دانشجویان دندانپزشکی بوشهر نسبت به رشته تحصیلی خود و ارزیابی محیط آموزشی)

جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، ، صدیقه خیراندیشراهنمایی دکتر

 قرار گرفت. تصویب نهاییمورد 



 
 

بررسی رابطه "تحت عنوان ( 4212115)شماره دانشجویی:  طوبی دهداری پروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجو -6

دهانی در مراجعه کنندگان به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مصرف دخانیات و شیوع ضایعات 

جهت ارسال که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، ، شورکینجمه به راهنمایی دکتر "7931-39بوشهر در سال 

 قرار گرفت. تصویب نهاییبه معاونت پژوهشی دانشگاه، مورد 

 

بررسی شیوع اختالالت "( تحت عنوان 4212126)شماره دانشجویی:  بهادر فائزهدانشجو پروپوزال طرح پایان نامه ای  -1

کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال  مفصل گیجگاهی فکی در بیماران مراجعه

جهت ارسال به معاونت پژوهشی که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، ، علیرضا جعفریبه راهنمایی دکتر  "7931

 قرار گرفت. تصویب نهاییدانشگاه، مورد 

 

مقایسه دقت "تحت عنوان ( 4212122)شماره دانشجویی:  عصمت ممبینی پروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجو -8

 Extraابعادی کست های ساخته شده توسط قالبگیری به دو روش پوتی واش دو مرحله ای و پوتی واش و 

light  جهت ارسال به مشروط به تایید نهایی داور متدولوژی ، علیرضا جعفریبه راهنمایی دکتر "ه مرحله ایس

 قرار گرفت. تصویب نهاییمعاونت پژوهشی دانشگاه، مورد 

 

بررسی شیوع "( تحت عنوان 4212129)شماره دانشجویی:  مرضیه نادری زادهوضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو م -4

و عوامل مرتبط با آن ها در مراجعین به کلینیک دانشکده   Abrasion و    Attrition  ،Erosionجنسی  -سنی

مورد تایید اعضای ، محمد آخوندزادهبه راهنمایی دکتر  "7931-39دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

پیشنهاد می شود که عنوان جهت افزایش گویایی به این شکل اصالح شود:  رسید. تصویبشورا قرار گرفته و به 

در مراجعین به کلینیک دانشکده   Abrasion و    Attrition  ،Erosionبررسی شیوع و عوامل موثر بر ایجاد "

 "7931-39دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

 

بررسی رابطه هوش "( تحت عنوان 4212124)شماره دانشجویی:  بنائیپرنیا  دانشجوموضوع پیشنهادی پایان نامه  -12

به  "هیجانی و مهارت های اخالقی دانشجویان دندان پزشکی سال سوم و ششم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به ، صدیقه خیراندیشراهنمایی دکتر 

 


