
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 دانشکده دندانپزشکی

( تحت 9112119موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو پریسا بادپروا شماره دانشجویی) .1

ی هیدروالکلی میوه  پوش الکتروریسی شده نانوفیبری حاوی عصاره تولید زخم "عنوان

به راهنمایی دکتر میالد  " ها کوردیا میکسا و بررسی اثر آن بر ترمیم زخم دهانی در رت

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

 

( تحت 9772181ه دانشجویی)موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو پیمان آران شمار .2

به راهنمایی دکتر  " ها در دندانپزشکان بوشهر الگوی استفاده از شستشودهنده "عنوان

چه نوع  زاده، مشروط به اینکه بطور واضح توضیح داده شود که منظور نگار کرم

 هست مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به تصویب رسید. ای  شستشودهنده

 

ی پایان نامه دانشجو سیده فاطمه بایگان شماره موضوع پیشنهاد .3

انپزشکی دگری دانشجویان دن  ای بررسی حرفه "( تحت عنوان9312187دانشجویی)

به راهنمایی دکترسید عمار  "1399دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی 

بصری)استاد راهنمای اول( دکتر هدایت ساالری) استاد راهنمای دوم(، مشروط به 

اینکه فقط یک استاد راهنما)دکتر بصری( داشته باشد مورد تایید اعضای شورا قرار 

 گرفته و به تصویب رسید.

 

( تحت 9121181موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو علی محبان شماره دانشجویی) .1

-1188بررسی میزان استرس دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال  "عنوان

ایی دکتر مینا سیدحبشی )استاد راهنمای اول( دکتر صدیقه به راهنم "1399

مشروط به اینکه بطور واضح توضیح داده شود  خیراندیش ) استاد راهنمای دوم(،  



مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته گیرد،  بررسی قرار می ای مورد استرس در چه زمینه

 و به تصویب رسید.

 

( 9552189شماره دانشجویی) سولماز تنگستانیموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  .5

بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بوشهر در تجویز  "تحت عنوان

مشروط به اینکه دوره زمانی مورد  ،مینا صداقتبه راهنمایی دکتر  " بیوتیک آنتی

ورا مورد تایید اعضای ش بیوتیک  شود ها جایگزین  آنتی بیوتیک مطالعه ذکر شود و آنتی

 قرار گرفته و به تصویب رسید.

 

( 9112111شماره دانشجویی) فروغ حاتمی فرد موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو .9

بررسی رابطه حمایت اجتماعی، خودکارآمدگی تحصیلی و عزت نفس با  "تحت عنوان

-1188عملکرد تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

، مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به صدیقه خیراندیشراهنمایی دکتر به  "1399

 تصویب رسید.

 

شماره  سید محمدمهدی معزیموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  .1

بررسی میزان استرس در محیط دندانپزشکی و  "( تحت عنوان9312132دانشجویی)

به  "1399عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه بوشهر در سال

 .رد شد نگرفته و، مورد تایید اعضای شورا قرار راهنمایی دکتر مینا صداقت

 

( 9312131شماره دانشجویی) مرضیه نادری زادهموضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  .7

در  attrition,abrasion,erosionبررسی شیوع و عوامل مؤثر بر ایجاد  "حت عنوانت

به راهنمایی  "1399مراجعین به کلینیک های دولتی و خصوصی شهر بوشهر در سال 

 ، مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به تصویب رسید.دکتر محمد آخوندزاده

 



( 9512183شماره دانشجویی)اقری یشنهادی پایان نامه دانشجو مهدیه بموضوع پ .9

بررسی اپیدمیولوژی  "تحت عنوان( 9532183منصوره باقری شماره دانشجویی)

فلوئوروزیس/پوسیدگی دندان براساس منابع مختلف آب شرب و مواد غذایی مصرفی در 

استاد  )حقیقی مد آخوندزادهبه راهنمایی دکتر مح " 1399استان بوشهر در سال 

، مورد تایید اعضای شورا (استاد راهنمای دومسید عنایت هاشمی) ( دکترراهنمای اول

 قرار گرفته و به تصویب رسید.

 

( 9812181شماره دانشجویی)اسماعیل اکبری ای دانشجو  پروپوزال طرح پایان نامه .18

 9بررسی میزان آگاهی والدین از وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان  "تحت عنوان

های دندانپزشکی کودکان در شهر بوشهر در سال  کننده به کلینیک ساله مراجعه 1تا 

، که مراحل داوری آن به پایان حقیقی به راهنمایی دکتر محمد آخوندزاده "99-1397

 گاه به تأیید نهایی رسید.رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانش

 

( تحت 9312181ای دانشجو نیلوفر احمدی شماره دانشجویی) پروپوزال طرح پایان نامه .11

بررسی شیوع آنومالی پونتیکولوس پوستیکوس در رادیوگرافی لترال سفالومتری  "عنوان

-97کننده به یک مرکز رادیولوژی خصوصی در شهر بوشهر در سال  بیماران مراجعه

ه راهنمایی دکتر نرگس آریا، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، ب " 1391

 جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به تأیید نهایی رسید.

 

( تحت 9312115ای دانشجو مژده خلفی شماره دانشجویی) پروپوزال طرح پایان نامه .12

در  اینسایزور های مولر بررسی شیوع و اتیولوژی هایپومینرالیزاسیون دندان "عنوان

به راهنمایی دکتر سیما  "1397-99ساله مدارس شهر بوشهر در سال  7-9کودکان 

جوکار، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی 

 دانشگاه به تأیید نهایی رسید.

 

 



تحت  (9312121شماره دانشجویی)ای دانشجو ساناز صیادی  ال طرح پایان نامهپروپوز .13

بررسی استحکام برشی باند و میزان ادهزیو باقیمانده مینای دندان پس از  "عنوان

به راهنمایی  "GC connectهای متصل شده با سیستم کامپوزیت  دباندینگ براکت

، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت دکتر سحر حدادپور

  سید.پژوهشی دانشگاه به تأیید نهایی ر

 

( 9332111ای دانشجو پگاه بوذر جمهری شماره دانشجویی) پروپوزال طرح پایان نامه .11

ی استحکام باند  مقایسه "( تحت عنوان9312121پرنیان غالمی شماره دانشجویی)

در  Calibra Universalو سمان رزینی  panavia F2برشی سمان رزینی 

عفری، که مراحل داوری آن به پایان به راهنمایی علیرضا ج "های زیرکونیا  رستوریشن

 رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به تأیید نهایی رسید.

 

( سارا 9312137ای دانشجو پگاه شادمهر شماره دانشجویی) پروپوزال طرح پایان نامه .15

بررسی عملکرد کلینیکی یک  "( تحت عنوان9332111خدادادی شماره دانشجویی)

کننده به دو متخصص پروتز در شهر  های خلفی در بیماران مراجعه اندوکراونساله 

) استاد راهنمای اول( دکتر به راهنمایی دکتر علیرضا جعفری "1397بوشهر در سال 

، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت نیا) استاد راهنمای دوم( لیال پیامی

 یید نهایی رسید.ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به تأ

 

 تحت( 9312117) دانشجویی شماره زارعی سپیده دانشجو ای نامه پایان موضوع  .19

 ی ساله 3-5 کودکان در( BMI) بدنی ی توده شاخص وdmft ارتباط بررسی " عنوان

 راهنمایی به "1397 سال در بوشهر شهر دندانپزشکی های کلینیک به کننده مراجعه

 اتمام از پس و رسید تصویب به گرفته قرار شورا اعضای تایید مورد بهبودی، اعظم دکتر

 .رسید نهایی تایید به دانشگاه پژوهشی معاونت به ارسال جهت داوری مراحل

 

 



( 9332129)دانشجویی شماره فوالدی نرجس دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .11

 و چسب مورد در بوشهر شهر عمومی دندانپزشکان آگاهی میزان بررسی "عنوان تحت

 اعضای تایید مورد صداقت، مینا دکتر راهنمایی به "99 سال در دنچر های تمیزکننده

 .رسید تصویب به و گرفته قرار شورا

 

 شماره جاوید دولت حمیده دانشجو ای نامه پایان طرح پروپوزال پیشنهادی موضوع .17

 درمان به نیاز و اکلوژن مال شیوع بررسی "عنوان تحت( 9332111)دانشجویی

 به " بوشهر شهر در دندانپزشکی تخصصی مراکز به کنندگان مراجعه در ارتودنسی

 و رسید، تصویب به و گرفته قرار شورا اعضای تایید مورد فرجود، امین دکتر راهنمایی

 نهایی تأیید به دانشگاه پژوهشی معاونت به ارسال جهت داوری، مراحل اتمام از پس

 .رسید

 

 


