
 
 

 

بررسی آگاهی "( تحت عنوان 4112119)شماره دانشجویی:  یاسمن دهقایدی ای دانشجووزال طرح پایان نامه پروپ -1

، صدیقه خیراندیشبه راهنمایی دکتر  "7931دندانپزشکان شهر بوشهر از علت ها و درمان های بوی بد دهان در سال 

 قرار گرفت.  تصویب نهاییمورد  دانشگاه، جهت ارسال به معاونت پژوهشی، داور متدولوژی تایید نهاییبه مشروط 

 

بررسی "( تحت عنوان 4212119)شماره دانشجویی:  طوبی دهداریپیشنهادی پایان نامه دانشجو جدید  موضوع -2

مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  ارتباط مصرف دخانیات و ضایعات دهانی در بیماران

 عبارت از پیش "شیوع" کلمه ی افزودن به  مشروط، نجمه شورکیبه راهنمایی دکتر  "7931-39بوشهر در سال 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به ضایعات دهانی، 

 

بررسی ارتباط "( تحت عنوان 4212119)شماره دانشجویی:   رحیمیحسین   موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -3

 بخش جراحی رج کردن دندان در میان بیماران میان استرس قبل از خارج کردن دندان با ناراحتی بعد از خا

مطرح شد و  ،سید مهدی حسینیبه راهنمایی دکتر  " 31فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال 

-3. مشخص شود تحت درمان، نوع دندان -2 نوع درمان )کشیدن ساده و یا جراحی( تعیین شود. -1مقرر گردید که 

 یبررسمورد  یپژوهش یشورا یآت یدر جلسه پس از اصالح موارد فوق، نوان طرح منظور از کلمه ناراحتی بیان شود و 

 .ردیقرار گ مجدد

 

 

)شماره  کوثر گشتاسبو  ( 4232129)شماره دانشجویی:   اسما بازیار  یاننامه دانشجوپیشنهادی پایان موضوع جدید  -9

بررسی اثر پیشگیرانه ناپروکسن و سلکوکسیب بر کنترل درد بعد از خارج "تحت عنوان  (4232131دانشجویی: 

دانشگاه علوم کردن دندان مولر سوم مندیبل در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی 

مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،سید مهدی حسینیبه راهنمایی دکتر  " 7931-39پزشکی بوشهر در سال 

 رسید. تصویب

 



 
 

ررسی آگاهی، ب"( تحت عنوان 4212129)شماره دانشجویی:  فاطمه صادقیوضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو م -9

به  "7939نسبت به درمان های پیشگیرانه ارتودنسی در شهر بوشهر در سال نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به ، سحرحداد پور راهنمایی دکتر 

 

بررسی تغییرات دهانی سالمندان مراجعه "تحت عنوان  فرشته هوش امین موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -6

با توجه به این که ، محمد آخوندزاده حقیقیبه راهنمایی دکتر  "7931آسایشگاه کهریزک تهران در سال کننده به 

عات وجود اطالعات جمع آوری شده مربوط به گذشته بوده و کنترل دقیقی بر شیوه ی معاینه و نحوه ی جمع آوری اطال

 .شد ردگرفته و نمورد تایید اعضای شورا قرار ندارد، 

 

( تحت عنوان 4212192)شماره دانشجویی:  فاطمه نیک حالت جهرمی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -1

به  "7931بررسی الگوی تجویز داروهای ضد درد در درمان ریشه توسط دندانپزشکان عمومی شهر بوشهر در سال "

ارویی، داروی داخل کانال و ضد درد به اینکه الگوی پیش د مشروطمطرح شد و ، دکتر حسین محمودی زادهراهنمایی 

مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به طور جداگانه مشخص شود و نوع مشکل دندان به طور جداگانه دسته بندی شود، 

 رسید. تصویببه 

 

بررسی عالقه   "( تحت عنوان 4212122)شماره دانشجویی:  ساره سامی پیشنهادی پایان نامه دانشجو جدید موضوع  -9

به راهنمایی  "(7931-39دندانپزشکی بوشهر نسبت به رشته تحصیلی خود و ارزیابی محیط آموزشی)دانشجویان 

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

 

بررسی "( تحت عنوان 4212139)شماره دانشجویی:  سیما میرزایی پیشنهادی پایان نامه دانشجو جدید موضوع  -4

-39ارتباط بین تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به ، دکتر صدیقه خیراندیشبه راهنمایی  "7931

 

 

و ادیبه رضایی  ( 4212123)شماره دانشجویی:  شون آریان اف یان پیشنهادی پایان نامه دانشجوانجام دو نفره موضوع   -12

با سمان رزینی   Thera  cemمقایسه استحکام برشی سمان رزینی  "تحت عنوان ( 4212114)شماره دانشجویی: 



 
 

Panavia f2 مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به ، علیرضا جعفریدکتر به راهنمایی  "در رستوریشن های زیرکونیا

 رسید. تصویب

 

)شماره سارا خدادادیو  (4312139)شماره دانشجویی: پگاه شادمهروضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان م -11

بر ترمیم زخم و بازسازی  (PRF) بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پالکت "تحت عنوان  (4332119دانشجویی: 

مورد تایید اعضای شورا قرار  ،سامان جوکاردکتر به راهنمایی  "استخوان پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل

 رسید. تصویبگرفته و به 

 

بررسی آگاهی، "( تحت عنوان 4332122)شماره دانشجویی:  بهاره عابدی مقدم موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -12

به مراقبت های سالمت دهان و  نگرش و عملکرد خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر بوشهر نسبت

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به ، نجمه شورکیبه راهنمایی دکتر  "31-39دندان در سال 

 

 

مقایسه میزان  "( تحت عنوان 4312134)شماره دانشجویی:  طاهره حسینی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -13

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

به اینکه، به دلیل بدیهی بودن تفاوت بین امکانات و در نتیجه  مشروط، دکتر نجمه شورکیبه راهنمایی  "39-31

دانشکده دندانپزشکی   محدود به محیطی دندانپزشکی، مطالعه تنها رضایتمندی مردم از مراکز خصوصی و دولتتفاوت 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به انجام شود،  ی درمانی مختلفبین بخش ها مقایسه در وشده 

 

 وعیش یبررس "تحت عنوان  (4212126)شماره دانشجویی:  تغییر استاد راهنمای پایان نامه دانشجو فائزه بهادر -19

به کلینیک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مراجعه  مارانیدرب یفک یجگاهیاختالالت مفصل گ

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به ، از دکتر سامان جوکار به دکتر علیرضا جعفری "7931-31سال 

 

 

بررسی آگاهی و "تحت عنوان  ( 4112192)شماره دانشجویی:  خرسندعذرا تغییر استاد راهنمای پایان نامه دانشجو  -19

ساله شهر بوشهر  9-71دندان دائمی پیش آمده برای کودکان  Avulsionنحوه ی مدیریت مادران نسبت به 



 
 

مشروط به انتخاب استاد   ،محمد آخوندزاده حقیقیدکتر از دکتر معصومه صالحی به  " 7931-39در سال 

 تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به راهنمای دوم یا استاد مشاور از گروه اطفال و یا اندودانتیکس، 

 رسید.

 

)شماره  غزاله اعتباریو ( 4312121)شماره دانشجویی:  نیلوفر احمدی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -16

بررسی شیوع مهم ترین تظاهرات دهانی داروهای رایج کاهنده ی "تحت عنوان (4332123دانشجویی: 

در بیماران مراجعه کننده به مطب  (ACE inhibitors,ca channel blokers , B-blockersفشارخون)

 -1مشروط به  ،محمد آخوندزاده دکتر به راهنمایی "7931-39متخصصین قلب و عروق شهر بوشهر در سال 

مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به تعیین مدت زمان استفاده از دارو در عنوان،  -2حذف کلمه مهم ترین از عنوان 

 رسید. تصویب

 

، به جای اختصاص پایان نامه های دو نفره در ،به بعد 31ورودی دانشجویان ، از در جلسه ی شورا مصوب شد   -11

 شود. و اعالم  , جداگانه محاسبهنمره برای هر دانشجو  یک نمره به پایان نامه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


