
 
 

 

بررسی مقایسه ای  "(  تحت عنوان 4212129)شماره دانشجویی: عالیه شیردل پروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجو  -1

به راهنمایی دکتر  " (MTT)استفاده از آزمون کشت سلولیزیست سازگاری پنج نوع براکت ارتودنسی با 

تصویب سمیه حیدری، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه، مورد 

 قرار گرفت.  نهایی

 

بررسی  "(  تحت عنوان 4212121)شماره دانشجویی: سید جواد منصوری پروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجو  -2

کننده  ساله مراجعه 05-05فکی در رادیوگرافی پانورامیک افراد _شیوع تغییرات استخوانی مفصل گیجگاهی

، به راهنمایی دکتر محمد قاسمی "7931آذر  -به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فروردین

جهت ارسال به معاونت نت پژوهشی دانشکده معاومشروط به تایید نهایی که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، 

 قرار گرفت.  تصویب نهاییپژوهشی دانشگاه، مورد 

 

 

 حمیرا فرخندهو  (4212111)شماره دانشجویی:  محمدرضا خان محمدی یانپروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجو -2

با  0/5کلرهگزدین شویه  مقایسه اثرات ضد میکروبی دهان  "(  تحت عنوان 4172112)شماره دانشجویی: 

بر اساس شاخص های پریودنتال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال  ماتریکا

، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، مشروط به تایید نهایی سامان محمدزادهبه راهنمایی دکتر "3۹_31

 قرار گرفت.  تصویب نهاییی دانشگاه، مورد جهت ارسال به معاونت پژوهشمعاونت پژوهشی دانشکده 

 

 

بررسی تفکر  "( تحت عنوان9212738)شماره دانشجویی:  سیما میرزایی پروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجو -9

انتقادی و رابطه آن با سواد اطالعاتی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، مشروط به تایید نهایی به راهنمایی دکترصدیقه خیراندیش،  "3۹-7931

 قرار گرفت. تصویب نهاییجهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه، مورد معاونت پژوهشی دانشکده 

 

 



 
 

بررسی  "تحت عنوان ( 4212112)شماره دانشجویی: سید زهرا افشانی  پروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجو -5

اپیدمیولوژیک شکستگی های فک و صورت در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج 

، که مراحل داوری آن به پایان رسیده سامان جوکاربه راهنمایی دکتر"7935-7931فارس بوشهر طی سال های 

 تصویب نهاییجهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه، مورد معاونت پژوهشی دانشکده است، مشروط به تایید نهایی 

 قرار گرفت.

 

)شماره بهروز خضرپور( و 4212192)شماره دانشجویی:  محمد زبیریپروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجویان  -6

لودگی بر استحکام باند یک آروش مختلف برداشت  4بررسی تاثیر   "تحت عنوان ( 4212112دانشجویی: 

، که زرنقاش به راهنمایی دکترنجمه "لومینیوم کلرایدآلوده شده با ماده ی ضد انعقاد آادهزیو سلف اچ به عاج 

 قرار گرفت. تصویب نهاییمراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه، مورد 

 

 

 

مقایسه  "( تحت عنوان 4212111)شماره دانشجویی: ابراهیم ارشدیدانشجو پروپوزال طرح پایان نامه ای  -1

و رادیوگرافی فسفرپلیت در شناسایی آناتومی داخلی مولر اول ماگزیال  (CBCT)تصویربرداری سه بعدی

جهت و معاونت پژوهشی دانشکده مشروط به تایید نهایی داور متدولوژی به راهنمایی دکتر نرگس آریا،  "کشیده شده

 قرار گرفت. تصویب نهاییارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه، مورد 

 

 

بررسی مینای دندان "( تحت عنوان 4212121)شماره دانشجویی:  ساناز صیادی دانشجوموضوع پیشنهادی پایان نامه  -7

مورد ، حدادپورسحر به راهنمایی دکتر  " connect GC پس از دباندینگ براکت های متصل شده با سیستم کامپوزیت

 رسید. تصویبتایید اعضای شورا قرار گرفته و به 

 

بررسی موقعیت "( تحت عنوان 4212112)شماره دانشجویی: فاطمه بیک پور  دانشجوموضوع پیشنهادی پایان نامه  -4

به راهنمایی دکتر سامان  "در جمعیت بالغ با بی دندانی خلفی در شهر بوشهر  CBCTکانال مندیبوالر در تصاویر 

 اصالح در از پسمحمدزاده، با توجه به اینکه لزوم انجام آن برای جمعیت بی دندان مورد تایید اعضای شورا قرار نگرفت، 

 گیرد.می  قرار مجدد بررسی پژوهشی مورد شورای آتی جلسه


