
 
 

مقایسه ی دیدگاه "تحت عنوان  (4212119 )شماره دانشجویی:هانیه دریانوردی ای دانشجووزال طرح پایان نامه پروپ -1

 -شهر بوشهر در جذابیت لبخنددانشجویان دندانپزشکی، بیماران ارتودنسی و افراد عادی درباره ی معیارهای موثر بر 

جهت ارسال به معاونت که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، ، سمیه حیدریدکتر به راهنمایی  "7931سال 

 قرار گرفت.  تصویب نهاییمورد  دانشگاه، پژوهشی

 

بررسی استحکام "( تحت عنوان 4212124)شماره دانشجویی:  مهوش کرم پوروضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو م -2

مورد تایید ، سحر حداپوربه راهنمایی دکتر  "GC-connect کامپوزیت باند برشی براکت های ارتودنسی به مینا توسط

  رسید. تصویباعضای شورا قرار گرفته و به 

 

مقایسه استحکام "( تحت عنوان 9312721)شماره دانشجویی:  ساناز صیادی دانشجوموضوع پیشنهادی پایان نامه  -3

سحر به راهنمایی دکتر  "باند برشی پرایمر های سلف اچ با سیستم معمول اسید اچ برای باند براکت های فلزی به مینا

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به ، حدادپور

 

 

بررسی تنوعات  "( تحت عنوان 4312112)شماره دانشجویی:  فاطمه بیک پورموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -9

به راهنمایی  "در نمونه ای از جمعیت بی دندان بالغ ایرانی در شهر بوشهر CBCTآناتومیک کانال مندیبوالر در تصاویر 

حذف شده و مطالعه روی تمام   "جمعیت بی دندان”عبارت  -1 مطرح شد و مقرر گردید که، سامان محمدزادهدکتر 

زمان انجام  -2شود.  مطرحافراد انجام شود و یا در صورت لزوم انجام مطالعه بر روی جمعیت بی دندان دلیل آن 

آتی شورای پژوهشی طرح  در جلسه  ،و پس از اصالح موارد فوق)مطالعه گذشته نگر است یا آینده نگر(؟  مطالعه ذکر شود

 قرار گیرد. بررسی مجددمورد 

 

مقایسه  "( تحت عنوان 4312139)شماره دانشجویی:  سیده فاطمه بایگانموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -5

 "lengthening  crownتاکرست آلوئول در دندان کاندید  CEJرادیوگرافی دیجیتال و معمولی در اندازه گیری فاصله 

الت موجود در مسیر اجرای و مشک اینکه موضوع نوآوری نداردوجه به با ت، محمد قاسمیبه راهنمایی دکتر 

 . شد ردگرفته و نمورد تایید اعضای شورا قرار ، کامال مشابهاستاندارد طرح جهت تهیه رادیوگرافی های 

 

)شماره محسن صالحی و ( 4212124)شماره دانشجویی: ارگنیما کام وضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویانم -6

شده ی کلینیک دانشگاه علوم  عبررسی میزان نقره محلول ثبوت اشبا "تحت عنوان ( 4312114دانشجویی: 



 
 

با توجه به اینکه موضوع نوآوری ندارد و نتایج مطالعه از قبل ، محمد قاسمیبه راهنمایی دکتر  "پزشکی بوشهر

 شد. رد، مورد تایید اعضای شورا قرار نگرفته و مشخص است

 

)شماره دانشجویی:  زهرا باقری و (4312115)شماره دانشجویی:  مژده خلفیموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -1

بررسی اثر عصاره الکلی گیاه ویسکوم آلبوم بر کاهش میکروارگانیسم های موجود در کانال "تحت عنوان ( 4312136

رسید.  تصویبد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به ، مورسیما جوکاربه راهنمایی دکتر  "دندان های شیری نکروتیک

آلودگی نمونه های برداشته شده از پالپ توسط و کاهش احتمال کار تسهیل  پیشنهاد می شود که جهت

سایر باکتری های موجود در دهان، جهت انجام مطالعه از سویه های استاندارد باکتری که معموال در پالپ 

 بانک میکروبی موسسات تحقیقاتی موجود هستند، استفاده شود.نکروزه فعال هستند و در 

 

بررسی اثرات "( تحت عنوان 4312136)شماره دانشجویی:  محمود نجاریموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -9

کاربرد موضعی عصاره میوه گیاه کوردیا میکسا در درمان آفت دهانی عود کننده در بیماران مراجعه کننده به کلینیک 

ساره بهمنش)استاد راهنمای اول( و دکتر ساسان زائری)استاد به راهنمایی دکتر  "(33-39) انشکده دندانپزشکید

 رسید.  تصویب، مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به راهنمای دوم(

 

 

میزان بررسی  "( تحت عنوان 4312126)شماره دانشجویی:  نرجس فوالدیموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -4

به  "39آگاهی، عملکرد و نگرش دندانپزشکان شهر بوشهر درباره تمیز کننده های دنچر و چسب دنچر در سال 

 رسید.  تصویب، مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به مینا صداقتراهنمایی دکتر 

 

بررسی "عنوان  ( تحت4312132)شماره دانشجویی:  محمد مهدی معزیموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -13

مینا به راهنمایی دکتر  "وضعیت سالمت روان دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: مطالعه مقطعی

 . شد ردگرفته و نمورد تایید اعضای شورا قرار عنوان ی بودن به دلیل تکرار، صداقت

 

)شماره  آرمیتا غالمپور( و 4312123)شماره دانشجویی: میناصالحی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان -11

اثر سیکل اتو کالو و هیپوکلریت سدیم بر خصوصیات سطحی فایل روتاری  "(  تحت عنوان 4312123دانشجویی: 



 
 

neolix وبا میکروسک( پ الکترونیSEM )  و X-ray diffraction"  به راهنمایی دکتر نگار کرم زاده، مورد تایید

 رسید.  تصویباعضای شورا قرار گرفته و به 

 

دانشجویان باید جهت بررسی،اصالح  و تایید  موضوع بنا به تصویب شورای پژوهشی دانشکده، از این تاریخ به بعد  -12

خود را به اساتید گروه تحویل داده و پیشنهادی خود در گروه آموزشی مربوطه، فرم های  ثبت عنوان و مقاله مشابه 

 روز بعد جهت گرفتن پاسخ به اساتید مراجعه نمایند. 9حداقل 

 

 :دانشجویانی که جهت تکمیل پرسشنامه به دندانپزشکان عمومی مراجعه می کنند الزم است که  -13

 

 دهند. پس از تکمیل پرسشنامه توسط دندانپزشک مربوطه، پاسخنامه سواالت را در اختیار وی قرار -7

دندانپزشک یک لیست شامل نام و نام خانوادگی، مهر و امضا هر دندانپزشک که تایید کند پرسشنامه توسط  -2

به معاونت پژوهشی دانشکده  را استشده دریافت  توسط ایشانتکمیل گردیده و پاسخنامه سواالت مربوطه 

 تحویل دهند.

 

 


