
 
 

 

)شماره  فهیمه محمدیو ( 6772119)شماره دانشجویی:  زهرا کشاورز ای دانشجویانوزال طرح پایان نامه پروپ -1

استفاده بررسی آزمایشگاهی آلودگی میکروبی وسایل ارتودنسی قبل از  "تحت عنوان  (6772111دانشجویی: 

به انجام اصالحات مورد نظر داور متدولوژی، جهت ارسال به  مشروط، شیما رستمیبه راهنمایی دکتر  "درمحیط دهان

 قرار گرفت.  تصویب نهاییمعاونت پژوهشی مورد 

می شود که عنوان طرح به گونه ای اصالح شود که به شکل دقیق تری زمان مطالعه وسایل )پس از خریداری  پیشنهاد

 از کارخانه / شرکت های توزیع کننده و پیش از قرارگیری در محیط دهان( را نشان دهد.

 

بررسی دانش،  "تحت عنوان ( 6772176)به شماره دانشجویی: ساحل رمضانی دانشجوپروپوزال طرح  پایان نامه ای   -2

به  "6971-79نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومی استان بوشهر در مورد بیماری ایدز در سال 

، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی  محمد آخوندزاده حقیقیراهنمایی دکتر 

 رسید.تایید نهایی دانشگاه به 

 

بررسی  "تحت عنوان ( 6772117پروپوزال طرح  پایان نامه ای  دانشجو محمد امین آماره )به شماره دانشجویی: -3

ساله با سالمت عمومی والدین مراجعه کننده به مراکز درمانی  61تا4ارتباط بین ترس و همکاری کودکان 

به انجام اصالحات مورد  مشروطبه راهنمایی دکتر رها حیرت ،  "9716خصوصی دندانپزشکی کودکان در سال 

 رسید.تایید نهایی ، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به علمینظر داور 

 

بررسی  "تحت عنوان ( 6772117زهرا مرادی )به شماره دانشجویی: دانشجو  پروپوزال طرح  پایان نامه ای -4

آزمایشگاه های پاتولوژی شهر بوشهر اپیدمیولوژیک ضایعات دهان و فک بیوپسی شده در بیمارستان ها و 

 ،که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، صدیقه خیراندیشبه راهنمایی دکتر  "6971تا  6931بین سال های 

  قرار گرفت. تصویب نهاییجهت ارسال به معاونت پژوهشی مورد 

ضایعات بیوپسی شده از "و یا  "فکی بیوپسی شده ... -... ضایعات دهانی "می شود که عنوان طرح به صورت  پیشنهاد

 اصالح شود. "ناحیه دهان و فک ...

 

)شماره  و امیر کاویانی (6772111)شماره دانشجویی:  ای دانشجویان علی حراقیپوزال طرح پایان نامه پرو -5

رتعیین د  PSPمقایسه رادیوگرافی فیلم خودظهور و سنسور دیجیتال "تحت عنوان  (6772112دانشجویی:



 
 

، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به قاسمی محمدبه راهنمایی دکتر  " طول کارکرد کانال

 رسید.تایید نهایی معاونت پژوهشی دانشگاه به 

می شود که مقایسه کیفیت دو نوع رادیوگرافی، شامل بررسی مواردی نظیر رزولوشن و کنتراست گرافی ها نیز  پیشنهاد

 در مطالعه گنجانده شود.

 

)شماره  ( و ساحل خندان6772172)شماره دانشجویی:  پروپوزال طرح  پایان نامه ای دانشجویان مجتبی دانشمند -6

میزان  بر تاثیر درمان غیرتهاجمی پریودنتال)جرمگیری(بررسی " تحت عنوان (6772177دانشجویی:

در بیماران مبتال به پریودنتیت متوسط تا شدید مراجعه کننده به  Mucin4و  MMP7بیومارکرهای بزاقی

به راهنمایی دکتر نجمه شورکی، که  "6971-79کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

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

 

بررسی سطح  "( تحت عنوان 6772179پروپوزال طرح  پایان نامه ای دانشجو مهرناز ذاکرشهرک )به شماره دانشجویی:  -7

بوشهر نسبت به  آگاهی بیماران مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان، فک و صورت کلینیک دانشکده دندانپزشکی

، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، محمد آخوندزاده حقیقیبه راهنمایی دکتر  "6931سرطان دهان در سال 

 قرار گرفت.  تصویب نهاییجهت ارسال به معاونت پژوهشی مورد 

 

)شماره  شبانکاره( و پریسا 6772116)شماره دانشجویی:  پروپوزال طرح  پایان نامه ای دانشجویان بتول میری -8

ارزیابی وضعیت رعایت بهداشت دهان و دندان در کودکان مبتال به  "تحت عنوان  (6772121دانشجویی:

سید به راهنمایی دکتر  "6971اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم سالمت اندیشه استان بوشهر در سال 

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

 

فاطمه صادقی ( و 6272179)شماره دانشجویی: طوبی دهداری موضوع جدید پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -6

و  تعداد دندان های پوسیده، ظرفیت بافری بزاق و مقایسه بررسی"( تحت عنوان 6272129)شماره دانشجویی: 

بارداری در بیماران باردار مراجعه کننده سه ماهه اول، دوم و سوم  طی   شمارش استرپتوکوک موتانس موجود در دهان

مورد تایید اعضای به راهنمایی دکتر نجمه شورکی،  "7981-89به کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

 رسید. تصویبشورا قرار گرفته و به 

 



 
 

در عنوان استفاده شود تا عنوان طرح به  "بررسی تغییرات... در طول دوران بارداری..."شود از  عبارات می پیشنهاد 

 صورت شفاف تری، روش اجرا را نشان دهد.

 

بررسی "( تحت عنوان 6272119)شماره دانشجویی:  سیما میرزایی پیشنهادی پایان نامه دانشجوجدید موضوع  -71

تا  7989بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بوشهر از سال در مخاط دهان  شیوع ضایعات

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،صدیقه خیراندیشبه راهنمایی دکتر  "7981

می شود که پیش از آغاز نگارش پروپوزال، دسترسی به آرشیو پرونده های بخش بیماری های دهان در بازه  پیشنهاد

 انی مورد نظر، بررسی شود.زم

 

مقایسه استحکام "( تحت عنوان 6272111)شماره دانشجویی:  آریان افشون   موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -77

به راهنمایی  "در رستوریشن های زیرکونیا  Panavia F2 با سمان رزینی Thera cemبرشی سمان رزینی 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،علیرضا جعفریدکتر 

 

پیشنهاد می شود که در پایان طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ای که با موضوع بررسی آگاهی، نگرش و/یا عملکرد  -72

افراد جامعه و یا متخصصین طراحی شده اند، بروشورهای آموزشی درباره موضوع مطروحه در اختیار شرکت کنندگان 

طرح قرار گیرد تا عالوه بر افزایش انگیزه در شرکت کنندگان، به ارتقای سطح سواد سالمت در سطح جامعه کمک در 

 شده باشد.

 

 

 

 

 


