
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 دانشکده دندانپزشکی

 

 بررسی"( تحت عنوان 2079819)شماره دانشجویی: سمیرا مصلی نژاددانشجو پروپوزال طرح  پایان نامه ای   -1

و دکتر  نجمه زرنقاشبه راهنمایی دکتر  "فایبر پست باند استحکام بر مختلف سمان نوع دو اثر آزمایشگاهی

تایید ، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به مینا سید حبشی

 رسید.نهایی 

 

 ارتباط بررسی"( تحت عنوان 2109807)شماره دانشجویی: سپیده زارعیپروپوزال طرح پایان نامه ای دانشجو  -2

dmftبدنی ی توده شاخص و (BMI )سال در بوشهر شهر های مهدکودک ی ساله 3-5 کودکان در 

 رسید.تایید نهایی ، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به اعظم بهبودیبه راهنمایی دکتر  "1331

 

 

 

بررسی آگاهی،  " عنوان تحت( 2119899:دانشجویی شماره)  بهاره عابدی مقدم دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع  -3

نسبت به  1331-33به مراکز درمانی دولتی شهر بوشهر در سال  نگرش و عملکرد خانم های باردار مراجعه کننده

 .رسید تصویب به و گرفته قرار شورا اعضای تایید مورد ، دکترقاسمی راهنمایی به "مراقبت های سالمت دهان و دندان

 

 

 

بررسی میزان  "تحت عنوان  (2109814:)شماره دانشجویی اسماعیل اکبریپیشنهادی پایان نامه دانشجو موضوع  -4

به راهنمایی دکتر  "1331سال شهر بوشهر در سال  6-7آگاهی والدین از بهداشت دهان و دندان کودکان 

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

 

مقایسه میزان  "تحت عنوان  (2109812:)شماره دانشجویی  طاهره حسینیوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو وضم -5

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

 رسید. تصویب، مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  قاسمیبه راهنمایی دکتر "1331-33سال 

 

ارزیابی  "( تحت عنوان 2409898) شماره دانشجویی: داریوش جوهری دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع -6

 CSMای )دنتیس یا ) های اطراف ایمپلنت های کره وگرافی میزان بقاء و سالمت بافتکلینیکی و رادی



bone level  الین( OneQ  یا Cleanlant) های  بارگذاری شده در بیماران شهر بوشهر در فاصله سال

بررسی تنها یک نوع ایمپلنت و الین همان ایمپلنت، ، مشروط به مار بصریسید عبه راهنمایی دکتر"  37-1331

 رسید. تصویب به و گرفته قرار شورا اعضای تایید مورد

 

بررسی  "تحت عنوان  (2489819) شماره دانشجویی:  فرزانه اشتیاق دانشجو  ای نامه پایان  طرح پروپوزال -8

 بهبودی، اعظم دکتر راهنمایی به " 1331در سال میزان رضایت شغلی کمک دندانپزشکان شهر بوشهر 

 .رسید نهایی تایید به دانشگاه پژوهشی معاونت به ارسال جهت

 

 اثر بررسی " عنوان تحت( 2109898: دانشجویی شماره)   احسان قربانی دانشجو  ای نامه پایان  طرح پروپوزال -7

 جهت ،لیال پیامی نیا دکتر راهنمایی به "مستقیم غیر کامپوزیتی های اندوکراون مارجینال تطابق روی فرول

 .رسید نهایی تایید به دانشگاه پژوهشی معاونت به ارسال

 

مروری تغییر  بررسی " عنوان تحت( 2779810:دانشجویی شماره) پیمان آران دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع -2

 رد شد.  و گرفتهن قرار شورا اعضای تایید مورد  ،نگار کرم زاده دکتر راهنمایی به "رنگ دندان بعد از ریجنریشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


