
 
 

 

بررسی مقایسه   "( تحت عنوان 7112919)شماره دانشجویی: اسماعیل رستمی  ای دانشجووزال طرح پایان نامه پروپ -1

  Clear fillآینومر با استفاده از کاندیشنر پلی آکریلیک اسید واستحکام باند برشی رزین مدیفاید گالس 

bond 3s"  جهت ارسال به معاونت که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، ، نجمه زرنقاشبه راهنمایی دکتر

 قرار گرفت.  تصویب نهاییپژوهشی مورد 

 

مقایسه ی اثر "( تحت عنوان 7212927)شماره دانشجویی:  امیرمحمد کیهانپیشنهادی پایان نامه دانشجو  موضوع -2

سامان به راهنمایی دکتر  "پالسمای غنی از پالکت با پالسمای غنی از فیبرین در ترمیم زخم مخاطی در موش صحرایی

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

 

بررسی آگاهی "( تحت عنوان 7212932)شماره دانشجویی:  فاطمه ارشاد موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -2

والدین و مربیان بهداشت مدارس ابتدایی شهر بوشهر درباره انواع و اهمیت مال اکلوژن های دندانی فکی در 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،سمیه حیدری دکتر به راهنمایی "7331سال 

 

بررسی "( تحت عنوان 7222919)شماره دانشجویی:   حمیده دولت جاوید  نامه دانشجو موضوع پیشنهادی پایان -4

به  " 7331ساله شهر بوشهر در سال  71تا71شیوع مال اکلوژن و نیاز به درمان ارتودنسی در دانش آموزان 

 مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به تصویب رسید. ،سمیه حیدریراهنمایی دکتر 

 

)شماره  پرنیان غالمیو  ( 7222911)شماره دانشجویی:   پگاه بوذر جمهری  یانپیشنهادی پایان نامه دانشجوموضوع  -5

در دو خط   lithium disilicateمقایسه استحکام کشش روکش های "تحت عنوان (7212924دانشجویی: 

مورد تایید اعضای  ،جعفریعلیرضا به راهنمایی دکتر  " round end shoulderو  knife edgeخاتمه ی تراش 

 رسید. تصویبشورا قرار گرفته و به 

 

)شماره  نرجس فوالدیو  ( 7212922)شماره دانشجویی: عصمت ممبینی   یانموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -6

مقایسه ی دقت ابعادی کست های ساخته شده توسط قالبگیری به دو "تحت عنوان (7222926دانشجویی: 



 
 

 ،علیرضا جعفریبه راهنمایی دکتر  "سه مرحله ای   extra lightروش پوتی واش دو مرحله ای و پوتی واش  و 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به 

  

)شماره حسین باربرز ( و 7212939)شماره دانشجویی: محمد رضا باقری موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -9

بررسی میزان اثر دگزامتازون تزریقی در ناحیه جراحی دندان عقل فک پایین در "( تحت عنوان 7212935دانشجویی: 

گرفته و به  مورد تایید اعضای شورا قراربه راهنمایی دکتر سید مهدی حسینی،  "کاهش ادم پس از جراحی در بیماران 

 رسید. تصویب

 

)شماره دانشجویی: امیر گره ( و 7212916)شماره دانشجویی: محمد دهقانی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان   -8

به راهنمایی  "بررسی اثر عسل به عنوان پانسمان در روند ترمیم زخم ساختگی در موش"( تحت عنوان 7212923

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به دکتر سید مهدی حسینی، 

 

مقایسه ی استحکام "( تحت عنوان 7212918)شماره دانشجویی:  سپیده زارعیموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -7

مورد تایید ، نجمه زرنقاشبه راهنمایی دکتر  "کامپوزیت قبل و پس از آلودگی با خون و بزاق -ریز برشی کامپوزیت

 رسید. تصویبای شورا قرار گرفته و به اعض

 

 تصویب شد. 15/8/79تا تاریخ  72آخرین مهلت ارائه پروپوزال برای دانشجویان ورودی   -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 


