
 
 

 

تمامی عناوین پیشنهادی جهت پایان نامه های دانشجویی از این پس باید پیش از ارائه به شورای پژوهشی دانشکده،  -1

به تایید رسیده و فرم ثبت عنوان توسط مدیر  در جلسه ای با حضور همه اعضای هیات علمی گروه آموزشی مربوطه،

 گروه مربوطه نیز امضا و تایید شود.

 

 علمدارنیلوفر    و ( 4112119)شماره دانشجویی:  معصومه کریمی دوانی ای دانشجویانوزال طرح پایان نامه پروپ -2

ر ب  wifiرادیویی ساطع شده از دستگاه های بررسی تاثیر امواج "تحت عنوان  (4112129)شماره دانشجویی: 

، که مراحل داوری آن به پایان رسیده سمیه حیدریبه راهنمایی دکتر  "آزادسازی یون از دستگاه های ثابت ارتودنسی

 رسید.تایید نهایی است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به 

 

 یاسمینا عالی زاده( و 4112129)شماره دانشجویی:  شهرسبزیزهرا پروپوزال طرح  پایان نامه ای  دانشجویان  -1

 Actinotrichiaبررسی اثر ضد باکتریایی عصاره جلبک قرمز "( تحت عنوان 4112121)شماره دانشجویی: 

fragilis به راهنمایی دکتر  "جمع آوری شده از سواحل بوشهر بر باکتری های ایجاد کننده پوسیدگی دندان

تایید نهایی راحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به سمیه حیدری ، که م

 رسید.

 

 روح اهلل زنگوییو  (4112119شماره دانشجویی: )سید امیرهمایون رضوییان دانشجو وزال طرح  پایان نامه ایپروپ -9

ساله و ارتباط آن با میزان  2-6ر کودکان د  dmftبررسی شاخص "( تحت عنوان 4112122)شماره دانشجویی: 

به  "66ادران آن ها در مراکز درمانی شهرستان بوشهر در سال م  DMFTاسترس و اضطراب و شاخص 

، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به معصومه صالحیراهنمایی دکتر 

 رسید.تایید نهایی 

 

 نورالدین حیاتی( و 4112119)شماره دانشجویی:  جاد جاللی نسبسپروپوزال طرح  پایان نامه ای  دانشجویان  -9

سال  22تاثیر فلورزیس دندانی بر وضعیت پریودنتال افراد باالی  "( تحت عنوان 4112114)شماره دانشجویی: 

به راهنمایی دکتر  "6966–69در سالمراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در 

تصویب جهت ارسال به معاونت پژوهشی مورد  ،مشروط به انجام اصالحات مورد نظر داور متدولوژی، سید عمار بصری 

  قرار گرفت. نهایی



 
 

به   "کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی"بنا به درخواست مجری طرح، با تغییر محل انجام پژوهش از 

 شد.  موافقتبه دلیل شیوع باالتر فلوروزیس در آن منطقه،  "شهرستان دیر"

 

درک ایسه مق "تحت عنوان  (4112111)شماره دانشجویی: فاطمه کریمیپروپوزال طرح  پایان نامه ای دانشجو  -6

خلفی لب ها و چانه در نمای نیمرخ در دانشجویان هنر، مردم عادی و  -زیبایی از موقعیت قدامی

، که مراحل داوری آن به شیما رستمیبه راهنمایی دکتر  "6966 -69دندانپزشکان عمومی شهر بوشهر در سال 

 .رسیدتایید نهایی پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به 

 

 

)شماره اسما بازیار ( و 4212111)شماره دانشجویی:  کوثرگشتاسبپیشنهادی پایان نامه دانشجویان  جدید موضوع -1

در بیماران قلیانی و غیرقلیانی مبتال به آفت  IL-6بررسی میزان سرمی و بزاقی "( تحت عنوان 4212119دانشجویی: 

جهت ، نجمه شورکیبه راهنمایی دکتر  "6966-69مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه بوشهر در سال 

 انجام اصالحات مورد نظر اعضا و طرح مجدد در شورا به مجری برگردانده شد.

 توجه قرار گیرد: الزم است موارد زیر پیش از تصویب نهایی طرح مورد

و لزوم خونگیری از مبتالیان به آفت راجعه در این طرح، ممکن است   smoker* شیوع پایین آفت راجعه در افراد 

 تکمیل حجم نمونه را دچار مشکل کند

 * پیشنهاد می شود به جای اصطالحات قلیانی و  غیر قلیانی از عبارات علمی و مانوس تری استفاده شود.

 

فاطمه صادقی ( و 4212119)شماره دانشجویی: طوبی دهداری موضوع جدید پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -9

و شمارش  بررسی تعداد دندان های پوسیده، ظرفیت بافری بزاق"( تحت عنوان 4212129)شماره دانشجویی: 

ده به کلینیک ویژه دانشگاه علوم استرپتوکوک موتانس موجود در دهان طی بارداری در بیماران باردار مراجعه کنن

جهت انجام اصالحات مورد نظر اعضا و طرح به راهنمایی دکتر نجمه شورکی،  "6969-69پزشکی بوشهر در سال 

 مجدد در شورا به مجری برگردانده شد.

 :پیشنهاد می شود

 از عنوان طرح حذف شود. "طی بارداری"عبارت  *

 کنترل و نحوه کنترل عوامل مخدوش کننده، توضیح داده شود.* درباره وجود و یا عدم وجود گروه 

 



 
 

بررسی شیوع "( تحت عنوان 4212119)شماره دانشجویی:  سیما میرزایی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -4

به  "6969تا  6969ضایعات فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بوشهر از سال 

 جهت انجام اصالحات مورد نظر اعضا و طرح مجدد در شورا به مجری برگردانده شد. ،صدیقه خیراندیشراهنمایی دکتر 

 :الزم است

طرح )مندرجات  دردرباره نوع ضایعات فک و صورت )ضایعات بافت نرم، بافت سخت و یا هر دو( و مرجع مورد استفاده  *

افی ها و نوع رادیوگرافی های مورد بررسی( به صورت دقیق به تنهایی و یا بررسی همزمان رادیوگر بخش تشخیص پرونده

 تری توضیح داده شود.

 

بررسی شکایت های "( تحت عنوان 4212122)شماره دانشجویی:  ساره سامی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -11

به  "6996-6961دندانپزشکی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی و نظام پزشکی بوشهر طی سال های 

مورد تایید اعضای شورا قرار طرح  بیشتر درباره عنوان به ارائه توضیحات مشروط راهنمایی دکتر صدیقه خیراندیش،

 رسید. تصویبگرفته و به 

 الزم است: 

* در عنوان مشخص شود که چه مساله ای در رابطه با شکایات بررسی خواهد شد: آیا توزیع شکایات در شاخه های 

ت یا برائت بررسی خواهد شد و یا موارد دیگری مورد نظر محقق نظر است و یا صدور رای محکومی مختلف تخصصی مورد

 می باشد.

 ام پزشکی مرجع بررسی به شکایاتپزشکی قانونی )با توجه به این که نظلزوم بررسی مدارک موجود در در مورد * 

  ( در پروپوزال توضیح داده شود.می باشد دندانپزشکی

شیوع بررسی "( تحت عنوان 4212111)شماره دانشجویی: فاطمه کرمیان  پیشنهادی پایان نامه دانشجوجدید موضوع  -11

ندانپزشکی دانشکده دمراجعه کنندگان به تباسی مخاطی سینوس ماگزیال در رادیوگرافی پانورامیک در کیست اح

 رسید. تصویبا قرار گرفته و به به راهنمایی دکتر محمد قاسمی، مورد تایید اعضای شور "6961-66بوشهر در سال 

 * پیشنهاد می شود پیش از آغاز طرح، دسترسی به آرشیو در بازه زمانی مورد نظر، مورد بررسی قرار گیرد.

 

بررسی شیوع "( تحت عنوان 4212121)شماره دانشجویی:  فاطمه رنجبر موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -12

پانورامیک و دیجیتال مراجعین به بخش رادیولوژی دندانپزشکی بوشهر در  کلسیفیکاسیون های نابجا در رادیوگرافی

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،نرگس آریابه راهنمایی دکتر  "6969سال 



 
 

 

فاطمه نیک حالت و   (4212111)شماره دانشجویی: محسن خاجویموضوع جدید پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -11

 coronally reposion flap+ connectiveمقایسه کلینیکال دو روش  "( تحت عنوان 4212191)شماره دانشجویی: 

tissue  graft  و تکنیکVISTA( vestibular incision supraperiosteal tunnel Access () )کارآزمایی بالینی" 

 رسید..  تصویبگرفته و به  به راهنمایی دکتر سید عمار بصری، مورد تایید اعضای شورا قرار

 

بررسی اثر فرول "( تحت عنوان 4212119)شماره دانشجویی:  مائده محسنی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -19

به  "روی مقاومت به شکست دندان های مولر به شدت تخریب شده بازسازی شده با اندوکران)مطالعه آزمایشگاهی(

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،لیال پیامی نیاراهنمایی 

 

)شماره هانیه مروج ( و 4212121)شماره دانشجویی: امیر زارعیان موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان   -19

مقایسه دهانشویه فوکس و کلرهگزیدین روی شاخص های پریودنتال در بیماران "( تحت عنوان 4212119دانشجویی: 

به راهنمایی دکتر سامان محمدزاده،  "6966-69یودنتیت مزمن در دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال مبتال به پر

مورد تایید   ،انجام خواهد شد در آن زمان مرحله ای از درمان پریودنتال که مطالعهدر مورد به ارائه توضیحات  مشروط

 رسید. تصویباعضای شورا قرار گرفته و به 

 

 

 

 

 

 


