
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 دانشکده دندانپزشکی

 

شماره ) نجمه سعادتمندو  (7111903: )شماره دانشجویی فائزه فخراییپیشنهادی پایان نامه دانشجویان موضوع  -1

دندانپزشکی و تاثیر ارزیابی ارگونومیکی وضعیت های کاری دانشجویان  "تحت عنوان  ( 7111910: دانشجویی

دکتر نجمه شورکی به راهنمایی  "6971-79در سال  REBAبا استفاده از روش  آموزش اصول ارگونومیک بر آن

 رسید. تصویب مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به

 

 سبزیزهرا شهر و  (7111919:)شماره دانشجویی یاسمینا عالی زادهموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -1

 Actinotrichiaبررسی اثر ضد باکتریایی عصاره جلبک قرمز، گونه "تحت عنوان  (7111912: )شماره دانشجویی

fragilis ط بر رومش ، سمیه حیدریدکتر به راهنمایی  "جمع آوری شده از سواحل خلیج فارس بر استرپ موتانس

  .رسید تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به انجام تمام مراحل  عصاره گیری توسط دانشجویان، 

 

 

)شماره  مژده نوروزی( و 7111919)شماره دانشجویی: پروین رزم آورایان نامه دانشجویان موضوع پیشنهادی پ -0

بررسی تغییرات کمی و کیفی دانسیته استخوانی اطراف ایمپلنت های دندانی "( تحت عنوان 7111913دانشجویی:

، به راهنمایی دکتر نرگس آریا "ر دادن ایمپلنت تا یک سال بعد از آن به روش دیجیتال ساب تراکشناز زمان قرا

 .رسید تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به 

 

 

بررسی سطح "( تحت عنوان 7111919: شماره دانشجویی) هما شیعه خو وع پیشنهادی پایان نامه دانشجوموض -1

آگاهی دندانپزشکان عمومی شهرستان بوشهر در مورد نحوه اقدامات اولیه دندان خارج شده از دهان بر اثر تروما 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  مینا سید حبشی،به راهنمایی دکتر  " 6971-71در سال 

 

 

مطالعه مقایسه ای "( تحت عنوان 7111913: شماره دانشجویی) مریم خاکپور وع پیشنهادی پایان نامه دانشجوموض -2

 AH-26تاثیر کلسیم هیدروکساید بر استحکام باندینگ دو سیلر مورد استفاده در درمان های اندو با پایه رزینی: 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  مینا سید حبشی،به راهنمایی دکتر  " ADsealو 



 

 

 راضیه اعتمادان( و 7311911)شماره دانشجویی:  سحر جهانگیر فامپروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجویان  -9

عروقی  -ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران قلبی"( تحت عنوان 7311931)شماره دانشجویی: 

 دکتر سید عمار بصری،به راهنمایی  "6971-71در رابطه با وضعیت سالمت دهان در شهر بوشهر در سال 

 رسید.تایید نهایی که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به 

 

 

 عطیه شریفی( و 7311901)شماره دانشجویی:  مرضیه محمدی نژادپروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجویان  -9

ساله شهر بوشهر در  61در کودکان  DMFTبررسی شاخص "( تحت عنوان 7311911)شماره دانشجویی: 

که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به  ،معصومه صالحیبه راهنمایی دکتر  "6971-71سال 

 رسید.تایید نهایی معاونت پژوهشی دانشگاه به 

 

 

)شماره  زهرا آقایاری( و 7311931)شماره دانشجویی:  مریم اسدیانپروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجویان  -8

بررسی تاثیر استریل سازی گرم و سرد بر آزاد سازی یون نیکل و "( تحت عنوان 7311930دانشجویی: 

که  ،سمیه حیدریبه راهنمایی دکتر " (خمش فنرهای بسته نیکل تیتانیوم )مطالعه آزمایشگاهی -خصوصیات نیرو

 رسید.تایید نهایی مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به 

 

 

 


