
 

)شماره حمیده قاسمیو  (5112119)شماره دانشجویی:  میالد زمانییان دانشجو تغییر عنوان پایان نامهبا  -1

. عنوان جدید ثبت شده برای پایان نامه گردیدموافقت  دکتر سید عمار بصری به راهنمایی (5112129 دانشجویی:

مراکز بهداشتی شهر بوشهر از وضعیت سالمت بررسی سطح آگاهی و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به "ایشان 

 می باشد. "5961-69لثه در سال 

 

: )شماره دانشجویی بیتا بهور( و 5112133)شماره دانشجویی: رضا هاشمیدانشجویان  تغییر عنوان پایان نامهبا  -2

بررسی "موافقت شد. عنوان جدید ثبت شده برای پایان نامه ایشان  سامان جوکار( به راهنمایی دکتر 5112115

میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد دندانپزشکان استان بوشهر از موارد اورژانس در مطب های دندانپزشکی در سال 

 می باشد. "5961

 

 امیر همایون رضوی سید( و 5112122)شماره دانشجویی:  روح اله زنگوییدانشجویان  تغییر عنوان پایان نامهبا  -3

ثبت شده برای پایان موافقت شد. عنوان جدید  معصومه صالحی( به راهنمایی دکتر 5112111: )شماره دانشجویی

 سطح تحصیالتسال با میزان پوسیدگی و  9تا5بررسی ارتباط شیوع میزان پوسیدگی در کودکان "نامه ایشان 

  می باشد. "5969-69مادر در شهرستان بوشهر در سال 

 

و  (5112111: )شماره دانشجویی محمد امین آمارهپیشنهادی پایان نامه دانشجویان موضوع  (دو نفره) گروهیانجام  -4

ارزیابی ارتباط بین اضطراب و همکاری کودکان "تحت عنوان  ( 5112121: شماره دانشجویی) یاسمینا عالی زاده

مراجعه کننده به یک مطب خصوصی دندانپزشکی در مراجعات دندانپزشکی با سالمت عمومی والدین در کودکان 

و با عنوان پایان نامه  نگرفتر قرامورد تایید اعضای شورا  ،به راهنمایی دکتر رها حیرت "5961کودکان در سال 

 .موافقت شد یک نفره آن به صورت انجام مشروط بر

 

علی ( و 5112135: )شماره دانشجویی بتول میریموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  (دو نفره) گروهیانجام  -9

بررسی شیوع دیالسریشن در بیماران مراجعه "(  تحت عنوان 5112119: )شماره دانشجویی رضا حاجی زاده

به راهنمایی دکتر نرگس آریا  مورد  "5969-69کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال 

گسترش جمعیت و یک نفره  آن به صورت انجام نامه مشروط بر وان پایانو با عن نگرفتتایید اعضای شورا قرار 

 موافقت شد. مورد مطالعه

 



 

)شماره  امیر کاویانیو  (5112111:)شماره دانشجویی علی حراقیموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -9

مقایسه دقت رادیوگرافی های تهیه شده با فیلم خود ظهور و سیستم "تحت عنوان  (5112132: دانشجویی

مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به ، دکتر رها حیرتبه راهنمایی  "در براورد طول کارکرد کانال PSPدیجیتال 

یش اعتبار به پیشنهاد اعضای شورای پژوهشی، افزودن مشاور دوم اندودونتیست به مطالعه، سبب افزا رسید. تصویب

 آن خواهد شد.

 

شماره )هما شیعه خو( و 5112111شماره دانشجویی:) مریم خاکپورایان نامه دانشجویان موضوع پیشنهادی پ -1

بررسی مقایسه ای کارایی رادیوگرافی پانورامیک و پری اپیکال جهت "(  تحت عنوان 5112129: دانشجویی

یل مشخص ، به دلمقداد خانیانبه راهنمایی دکتر  "سینوسکشیدن دندان های ماگزیال دارای ریشه نزدیک به 

مورد تایید اعضای شورا قرار  ،انجام رادیوگرافی اضافی نیاز به ، تکراری بودن موضوع ونهایی مطالعه بودن نتیجه

 . نگرفت

 

 زهرا علی جانی( و 5112121: شماره دانشجویی) نرجس روشن قیاسموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -1

بررسی دیدگاه والدین نسبت به روش های کنترل رفتاری رایج در "(  تحت عنوان 5112125: شماره دانشجویی)

به  اضافه کردن زمان و مکان انجام طرح بر مشروط  ،به راهنمایی دکتر معصومه صالحی "دندانپزشکی کودکان

ورد نیاز برای اجرای طرح توسط دانشجویان راکزدرمانی متفاوت و تهیه فیلم های منمونه گیری تصادفی در م عنوان،

 . رسید تصویبه و به مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت مجری آن،

 

 نیلوفر علمدار( و 5112134: شماره دانشجویی) معصومه کریمی دوانیموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان   -5

بر   wi-fiدستگاه های ساطع شده از بررسی تاثیرامواج رادیویی "( تحت عنوان 5112121 شماره دانشجویی:)

به راهنمایی دکتر سمیه حیدری مورد تایید اعضای شورا قرار  "آزادسازی یون از دستگاه های ثابت ارتودنسی

 رسید. تصویبگرفته و به 

 

( و 5112119: دانشجوییشماره )پروین رزم آورموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان تصمیم گیری در مورد   -11

بررسی تغییرات دانسیته استخوانی اطراف ایمپلنت "( تحت عنوان 5112141)شماره دانشجویی: مژده نوروزی

نرگس آریا، به دالیل کلی بودن بیش از حد عنوان، مشخص نبودن نوع رادیوگرافی، به راهنمایی دکتر  "های دندانی

و  مورد بررسی تغییراتنوع مشخص نبودن قرار دادن ایمپلنت،  مشخص نبودن فاصله زمان بررسی نسبت به زمان

در شورای پژوهشی دانشکده مورد  مجددااین عنوان پس از تکمیل و اصالح باید  .انجام نشد ،آن  کمی یا کیفی بودن

 بررسی قرار گیرد.

 



( و 5112131:دانشجویی)شماره  فائزه فخراییموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان تصمیم گیری در مورد  -11

ارزیابی ارگونومیکی وضعیت های کاری دانشجویان "( تحت عنوان 5112123: شماره دانشجویی) نجمه سعادتمند

نجمه شورکی، به دالیل واضح نبودن هدف دکتر به راهنمایی  "دندانپزشکی و تاثیر آموزش اصول ارگونومیک بر آن

 موکول شد. میل عنواناصالح و تکبه بعد از ، و روش اجرا در عنوان

 

بررسی "(  تحت عنوان 5112111: شماره دانشجویی)اسماعیل رستمی  دانشجوموضوع پیشنهادی پایان نامه  -12

با استفاده از کاندیشنر پلی  Vدر حفرات کالس  resin modified glass inomerمقایسه استحکام باند 

مورد تایید اعضای   ،دکتر نجمه زرنقاشبه راهنمایی  "clear file SE bond آکریلیک اسید و باندینگ سلف اچ 

 رسید.  تصویبشورا قرار گرفته و به 

مقایسه "(  تحت عنوان 5112112: شماره دانشجویی) سمیرا مصلی نژاد دانشجوموضوع پیشنهادی پایان نامه  -13

و  AH69 سیلر  باپست های فایبر در دندانهای پره مولر مندیبل درمان ریشه شده   pushoutاستحکام باند 

ADceal meta  با استفاده از سیستم سمانDulink"  مورد تایید اعضای شورا   ،دکتر نجمه زرنقاشبه راهنمایی

 رسید. تصویبقرار گرفته و به 

 

در با استناد به آیین نامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی و بر اساس نظر اعضای شورای پژوهشی دانشکده،    -14

 ،معتبر داخلی و یا خارجی در یکی از مجالت دانشجو استخراج شده از پایان نامه پذیرش مقالهاخذ عدم صورت 

  .خواهد بود56احتساب نمره پایان نامه از 

 

 

موافقت شورای  به اخذ مشروطو ، ارسال شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیآیین نامه  براساس  -19

استخراج شده از مقاله  چاپ و یا اخذ پذیرشدانشجویان در صورت  ،علوم پزشکی بوشهر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 از مقاله خود دفاع خواهند کرد.تنها و بوده م به نگارش پایان نامه ندیگر ملزپایان نامه خود، 

 

 

 

 

 

 

 

 


