
 
 

 

بررسی  "( تحت عنوان 0212129)شماره دانشجویی:  فاطمه نیک حالت جهرمی ای دانشجووزال طرح پایان نامه پروپ -1

 "7931الگوی تجویز داروهای ضد درد پیش و پس از درمان ریشه توسط دندانپزشکان عمومی شهر بوشهر در سال 

 جهت ارسال به معاونت پژوهشی، داور متدولوژی تایید نهاییبه مشروط ، حسین محمودی زادهبه راهنمایی دکتر

 . قرار گرفت تصویب نهاییمورد  دانشگاه،

 

بررسی عادات تجویز  "( تحت عنوان 0212120)شماره دانشجویی:  فاطمه ناصری ای دانشجوپروپوزال طرح پایان نامه  -2

به مشروط به راهنمایی دکترحسین محمودی زاده،  "7931آنتی بیوتیک دندانپزشکان عمومی شهر بوشهر در سال 

 قرار گرفت.  تصویب نهاییتایید نهایی داور متدولوژی، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه، مورد 

 

بررسی شیوع  "( تحت عنوان0212129)شماره دانشجویی:  فاطمه رنجبر ای دانشجوپروپوزال طرح پایان نامه  -2

مراجعه کننده به بخش رادیولوژی کلسیفیکاسیون های نابجا در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در بیماران 

، جهت ارسال به معاونت پژوهشی نرگس آریاراهنمایی دکتربه  "7931دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال 

 قرار گرفت. تصویب نهاییدانشگاه، مورد 

 

)شماره  یاسمن مجردو  (0212119)شماره دانشجویی: محسن خاجوی یانای دانشجوپروپوزال طرح پایان نامه  -2

 coronally advanced flap with) روش دو کلینیکال مقایسه"تحت عنوان  (0212122دانشجویی: 

connective tissue graft (subepithelial connective tissue graft تکنیک و vestibular 

incision subperiosteal tunnel access نوع میلر لثه تحلیل درمان در " II , Iسید عمار به راهنمایی دکتر

 قرار گرفت. تصویب نهایی، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه، مورد بصری

* آقای دکتر سامان محمد زاده، عضو هیات علمی گروه پریودانتیکس،  به عنوان ناظر طرح کارآزمایی بالینی 

 فوق انتخاب شدند.

 

 فرشته حیاتی مطلقو  (0212129)شماره دانشجویی:  سمیرا صالحی ای دانشجویانپروپوزال طرح پایان نامه  -5

بررسی مقایسه ای تاثیر روش های مختلف آماده سازی سطحی بر "تحت عنوان  (0212190)شماره دانشجویی: 



 
 

جهت ارسال  ،نجمه زرنقاشدکتربه راهنمایی  "استحکام باند برشی ترمیم کامپوزیت های قدیمی میکروهیبرید

 قرار گرفت. تصویب نهاییبه معاونت پژوهشی دانشگاه، مورد 

 

بررسی میزان آگاهی "( تحت عنوان 0222192)شماره دانشجویی:  بهاره انگالیپیشنهادی پایان نامه دانشجو  موضوع -9

و کاربرد آن دندانپزشکان عمومی شهر بوشهر از روش های پیشگیری از پوسیدگی )فلوراید تراپی و فشیور سیالنت( 

 تصویب، مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به اعظم بهبودیبه راهنمایی دکتر  "7931-39در کودکان در سال 

 رسید.

 

تحت عنوان ( 0212192)شماره دانشجویی:  فرزانه اشتیاق ی دوره تکمیلی،دانشجوپیشنهادی پایان نامه موضوع  -1

 ،اعظم بهبودیبه راهنمایی دکتر  " 7931دندانپزشکی شهر بوشهر در سال بررسی میزان رضایت شغلی دستیاران "

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به 

 

بررسی ارتباط  "( تحت عنوان 0212118)شماره دانشجویی:  سپیده زارعیوضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو م -8

به  "7931-39ساله مهدکودک های بوشهر در سال  9-5در کودکان  BMIو شاخص توده ی بدنی  dmft بین

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به ، اعظم بهبودیراهنمایی دکتر 

 

بررسی اثر فرول "( تحت عنوان 0212121)شماره دانشجویی:  احسان قربانی دانشجووضوع پیشنهادی پایان نامه م -0

مورد تایید اعضای ، لیال پیامی نیابه راهنمایی دکتر  "اندوکراون های کامپوزیتی غیر مستقیمروی تطابق مارجینال 

 رسید. تصویبشورا قرار گرفته و به 

 

)شماره فریبا فوالدی ( و 0222121)شماره دانشجویی: یاسمن مشایخی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -19

تغییرات بالینی و رادیوگرافیک خارج نمودن محافظه کارانه دندان با بررسی "(  تحت عنوان 0212125دانشجویی: 

به اصالح و تکمیل عنوان  مشروطبه راهنمایی دکتر سامان محمدزاده،  "(Bone protectکالژن قابل جذب مخروطی)

 اعضای شورا می باشد: تاییدبه شرح زیر، مورد 

 یا خلفی(، مشخص شود. فک باال یا پایین و نوع دندان های مورد مطالعه )قدامی

 نوع رادیوگرافی مورد استفاده معین شود. 



 
 

مشخص شود که تغییرات بالینی و رادیوگرافیک دقیقا در کدام بخش از بافت ها بررسی می شود. به عنوان مثال:  

 تغییرات بالینی و رادیوگرافیک استخوان آلوئول

 

بررسی رابطه  "( تحت عنوان 0112122)شماره دانشجویی:  بهرنگ پورخان پیشنهادی پایان نامه دانشجو  موضوع -11

به راهنمایی دکتر  "7939بین بی دندانی و سالمت دهان و دندان با اختالل شناختی در سالمندان شهر بوشهر در سال 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  و دکتر اکرم فرهادی، صدیقه خیراندیش

 

 

بررسی ارتباط  "( تحت عنوان 0212118)شماره دانشجویی:   حسین رحیمی  پایان نامه دانشجوموضوع پیشنهادی  -12

به روش بسته در   های مولرهای فک پاییناسترس قبل از خارج کردن دندان با ناراحتی بعد از خارج کردن دندان 

راهنمایی دکتر سید مهدی به  "7931میان بیماران بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  با توجه به اصالحات انجام شده، حسینی،

 

تعیین ارتباط "تحت عنوان  (0212121)شماره دانشجویی:   فرشته هوش امین موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -12

فراوانی فنوتیپ گروه های خونی با بدخیمی های ناحیه نازوفارنکس یا هیپو در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

انجام روال قانونی ثبت عنوان به مشروط ، محمد آخوندزاده حقیقیبه راهنمایی دکتر  "7935رازی شهر رشت در سال 

می اعضای شورا  تاییدمورد ، بط و تکمیل فرم تایید عنوان در گروه آموزشی مربوطه(پایان نامه )ارائه مقاله مشابه یا مرت

 .خواهد بودامکان پذیر  ،ارائه پروپوزال این طرح، تنها پس از انجام مراحل فوق .باشد

 

مقایسه میزان  "( تحت عنوان 0212120)شماره دانشجویی:  طاهره حسینی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو   -12

رضایتمندی بیماران از خدمات دندانپزشکی ارائه شده در کلینیک های دولتی و خصوصی دندانپزشکی بوشهر در سال 

مورد تایید اعضای ، با توجه به توضیحات ارائه شده توسط استاد راهنما، دکتر نجمه شورکیبه راهنمایی  "39-31

 رسید. تصویبشورا قرار گرفته و به 

 

)شماره دانشجویی: ادیبه رضایی و  (0222192)شماره دانشجویی: اسما بازیاردانشجویان  طرح تحقیقاتیموضوع  -15

ارزیابی تاثیر سایز ذرات آلوگرافت بر کمیت  و کیفیت استخوان تازه شکل گرفته در ساکت "تحت عنوان  (0212110



 
 

، مورد تایید اعضای شورا قرار مهدی حسینیسید به راهنمایی دکتر  "ارج شده با الگوریتم دودویی محلیدندان خ

 رسید. تصویبگرفته و به 

 

 

مقایسه دقت ابعادی "( تحت عنوان 0212122)شماره دانشجویی:  عصمت ممبینی دانشجو  طرح تحقیقاتیموضوع   -19

 کست های ساخته شده توسط قالبگیری به دو روش یک مرحله ای پوتی واش الیت همزمان و دو مرحله ای پوتی واش

 رسید. تصویببه راهنمایی دکتر علیرضا جعفری، مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  "همزمان واکستراالیتالیت 

 

و عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی( به عنوان ناظر  پریودنتولوژی)متخصص سامان محمد زاده جناب آقای دکتر  -11

 coronally advanced flap with connective) روش دو کلینیکال مقایسه "طرح پایان نامه ای با عنوان

tissue graft (subepithelial connective tissue graft تکنیک و vestibular incision 

subperiosteal tunnel access نوع میلر لثه تحلیل درمان در I  وII"-   جناب آقای مجری طرح:  -095کد

 شدند. انتخاب "دکتر سید عمار بصری

 

ساله عضویت اعضای شورای پژوهشی دانشکده، مصوب شد که طی نامه ای از مدیر  2توجه به پایان دوره  با  -18

گروه های آموزشی دانشکده دندانپزشکی درخواست شود که جهت معرفی یکی از اعضای گروه به عنوان 

 نماینده گروه مربوطه در شورای پژوهشی دانشکده، اقدام نمایند.


