
 

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 دانشکده دندانپزشکی

 

 

 مرضیه کشاورزی( و 8210109)شماره دانشجویی:  زهرا کاظمیپروپوزال طرح  پایان نامه ای  دانشجویان  -1

 پزشکان دندان یصیتشخ مهارت و یآگاه زانیم  یبررس"( تحت عنوان 8210102)شماره دانشجویی: 

به راهنمایی دکتر نجمه شورکی، که  "5961-69ر سال د دهان سرطان با درارتباط بوشهر شهر یعموم

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

 

)شماره  حمیده قاسمی( و 8210119)شماره دانشجویی:  میالد زمانیپروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجویان  -0

بررسی سطح آگاهی و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به مراکز "( تحت عنوان 8210109 دانشجویی:

به راهنمایی دکتر سید عمار بصری، که  "5961-69بهداشتی شهر بوشهر از وضعیت سالمت لثه در سال 

 د.رسیتایید نهایی مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به 

 

)شماره  فاطمه آین زاده( و 8210111)شماره دانشجویی:  راحله تورنگپروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجویان  -0

بررسی شیوع ضایعات دهانی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به "( تحت عنوان 8210129دانشجویی: 

به راهنمایی دکتر محمد  "5961-69بوشهر در سال شهر کلینیک های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

تایید آخوندزاده حقیقی، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به 

 رسید.نهایی 

 

بررسی شاخص "( تحت عنوان 8210109)شماره دانشجویی: آیدا غالمپور پروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجو  -4

DMFT  بوشهر در سالشهر ساله و ارتباط آن با مصرف آهن کمکی در مهدکودک های  2-1در کودکان 

به راهنمایی دکتر معصومه صالحی، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به  " 5961 -69

 رسید.تایید نهایی معاونت پژوهشی دانشگاه به 

 

 شهاب خسروی( و 8210110اره دانشجویی: )شمعباس حقیقت پروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجویان   -9

آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  سطحبررسی "( تحت عنوان 8210114)شماره دانشجویی: 

به راهنمایی دکتر محمد آخوندزاده  "5961از روش های مراقبت خانگی بهداشت دهان و دندان در سال 

، جهت ارسال به نظر داور متدولوژی در مرحله ی اجرای طرحمطابق بررسی روایی پرسشنامه  هب مشروطحقیقی، 

 رسید.تایید نهایی معاونت پژوهشی دانشگاه به 



 

)شماره  سارا کیانی( و 8210121)شماره دانشجویی:  ثمین بصیری فردپروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجویان  -9

چسباننده با نخ بخیه بر عوارض و مقایسه تاثیر استفاده ازماده "( تحت عنوان 8210101دانشجویی: 

به راهنمایی دکتر مقداد خانیان مهماندوست، که  "بهبودی در جراحی دندان مولرسوم نهفته فک پایین

 :جهت انجام اصالحات زیر به مجریان طرح برگردانده می شودمراحل داوری آن به پایان رسیده است، 

 ماده  بررسی تاثیر استفاده از"ل اصالح شود: به این شک و گویایی، عنوان طرح برای افزایش وضوح

چسباننده بافت نرم در مقایسه با نخ بخیه بر عوارض و بهبودی پس از جراحی دندان مولرسوم نهفته 

 " فک پایین

  مطالعه با توجه به این که اطالعات مورد نیاز این طرح از پرونده بیماران استخراج خواهد گردید، عبارت(

 عنوان طرح افزوده شود.، به گذشته نگر(

  در پروپوزال، به گونه ای اصالح شود که به وضوح گذشته نگر  "اطالعات مربوط به روش اجرای طرح"بخش

 بودن این طرح را نشان دهد.

فوق توسط کارشناس پژوهشی دانشکده، طرح به معاونت  پس از تایید انجام اصالحات و مشروطبه صورت  

 شد.  پژوهشی دانشگاه ارسال خواهد

 

شماره ) فهیمه محمدیو  (8100109: )شماره دانشجویی زهرا کشاورزپیشنهادی پایان نامه دانشجویان موضوع  -1

 "بررسی آلودگی میکروبی مواد ارتودنسی قبل از استفاده در محیط دهان"تحت عنوان  ( 8110101: دانشجویی

دقیق تر وسایل ارتودنسی مورد مطالعه و داشتن  با ذکربه اصالح عنوان  مشروط، شیما رستمی به راهنمایی دکتر

در صورتی  رسید. تصویب مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و بهبه صورت گروهی، طرح برای انجام  گروه کنترل،

 .مورد تایید اعضای شورا می باشدکه طرح، فاقد گروه کنترل باشد، انجام پایان نامه به صورت انفرادی 

 

درک زیبایی "( تحت عنوان 8110100)شماره دانشجویی:  فاطمه کریمیایان نامه دانشجو موضوع پیشنهادی پ -9

به راهنمایی  "موقعیت لب ها و چانه در نمای نیمرخ توسط دانشجویان هنر، مردم عادی و دندانپزشکان عمومی

در  "انجام مطالعه زمانمکان و "در ابتدا و  "مقایسه"عبارت به اصالح عنوان با افزودن  مشروط، شیما رستمیدکتر 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،انتهای عنوان

 

 

 سجاد جاللی نسب( و 8110128)شماره دانشجویی: نورالدین حیاتی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -6

تاثیر آن بر وضعیت بررسی اپیدمیولوژیک فلورزیس دندانی و "( تحت عنوان 8110129)شماره دانشجویی: 

به راهنمایی دکتر سید عمار بصری  "5969-69 های سال در استان بوشهر در سال 51پریودنتال در افراد باالی 

 رسید.  تصویب مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به

 



)شماره  بتول میری( و 8110104)شماره دانشجویی: پریسا شبانکاره موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -51

 مبتال به اوتیسمارزیابی وضعیت رعایت بهداشت دهان و دندان در کودکان  "( تحت عنوان 8110108دانشجویی: 

به افزودن  مشروط، به راهنمایی دکتر سید عمار بصری "بوشهر مراجعه کننده به مرکز بیماران اوتیسمی استان

 رسید.  تصویب مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به در انتهای عنوان، "زمان انجام مطالعه"

 

بررسی میزان "( تحت عنوان 8210124)شماره دانشجویی:  اسماعیل اکبری موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -55

وضعیت بهداشت دهان و دندان فرزندان در  داشت دهان و دندان و ارتباط آن باآگاهی والدین از مراقبت های به

زمان انجام "به اضافه کردن  مشروط ،به راهنمایی دکتر نجمه شورکی "مدارس ابتدایی منتخب شهر بوشهر

 رسید.  تصویب مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به در انتهای عنوان، "مطالعه

 

 

)شماره  مجتبی دانشمند( و 8110111شماره دانشجویی: )ساحل خندان موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -52

مقایسه بیومارکرهای بزاقی در بیماران مبتال به پریودنتیت متوسط تا شدید "(  تحت عنوان 8110110دانشجویی: 

به مشخص نمودن  مشروط، به راهنمایی دکترنجمه شورکی "درمان های غیر تهاجمی)جرم گیری( قبل و بعد از

 رسید.  تصویب مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به دقیق بیومارکرهای مورد مطالعه در عنوان،

 

بررسی میزان "( تحت عنوان 8100114)شماره دانشجویی: یاسمن دهقایدی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -59

به راهنمایی دکتر صدیقه  "5969در سال  بد دهانآگاهی دندانپزشکان شهر بوشهر از علت ها و درمان های بوی 

 رسید.  تصویب مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به به مطالعه،  "بررسی عملکرد"به افزودن  مشروط، خیراندیش

 

بررسی "( تحت عنوان8110141)شماره دانشجویی: زهرا مرادی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -51

های پاتولوژی شهر بوشهر در سال  دهان گزارش شده توسط بیمارستان ها و آزمایشگاهاپیدمیولوژیک ضایعات 

 رسید.  تصویب به راهنمایی دکتر صدیقه خیراندیش مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به "5961-5969های 

 

ارزیابی و "( تحت عنوان 8110129)شماره دانشجویی: دالرام حق شناس موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -19

 ,CEM, Orsho MTA , Biodeutike) ده از مواد با پایه کلسیم سیلیکاتمقایسه تغییر رنگ دندان پس از استفا

MTA Proroot )"  نوع مطالعه )آزمایشگاهی یا "به مشخص کردن  مشروط، نگار کرم زادهبه راهنمایی دکتر

درمانی )مواد مورد نظر درکدام یک از انواع مداخالت درمانی اندودونتیک مورد استفاده قرار  بالینی(، نوع مداخله

در عنوان  "خواهند گرفت(، و بازه زمانی )دوره مطالعه برای مشاهده ی تغییر رنگ احتمالی، چه مدت خواهد بود(

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

 

تبیین صفات "( تحت عنوان 8100120)شماره دانشجویی:   طاها ادیبانموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -19

شخصیتی با واسطه گری فشارهای روانی محیط کار در مهارت های تخصصی دندانپزشکی عمومی دانشجویان 



اصالح و ساده نویسی "به  مشروط، ساره بهمنشبه راهنمایی دکتر  "کشور 1قطب  5965دندانپزشکی ورودی 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به جهت افزایش وضوح و گویایی آن،  "عنوان

 

بررسی دانش و  "( تحت عنوان 8110118)شماره دانشجویی: ساحل رمضانی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -59

محمد دکتر به راهنمایی  "5969در سال عمومی شهر بوشهر در مورد بیماری ایدز نگرش دندان پزشکان 

دندانپزشکان در مواجهه با بیماران مبتال و یا مشکوک به  "بررسی عملکرد"به افزودن  مشروط، آخوندزاده حقیقی

 رسید.  تصویب مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به ابتالی به ایدز،

 

بررسی  "( تحت عنوان 8110119)شماره دانشجویی: مهرناز ذاکر شهرک  موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -51

میزان آگاهی بیماران مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان و تشخیص دانشکده دندانپزشکی بوشهر نسبت به 

در انتهای  "زمان انجام مطالعه"افزودن ، مشروط به به راهنمایی دکتر محمد آخوند زاده حقیقی "سرطان دهان

 رسید.  تصویب ایید اعضای شورا قرار گرفته و بهمورد ت عنوان طرح،

 

بررسی میزان اثر "( تحت عنوان 8100120)شماره دانشجویی: زهرا پوالدی  موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -56

به راهنمایی  دکتر سامان  "بخشی بافت سخت صدف دریایی در بهبود نقص های استخوانی فک پایین موش

مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و  یق نام علمی صدف دریای مورد مطالعه در عنوان ،به ذکر دق مشروط، جوکار

 رسید.  تصویب به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


