
 

 

 (7012901شماره دانشجویی: )سارا کیانی( و 7012909شماره دانشجویی: ) ثمین بصیری فردخواست دانشجویان در -1

بررسی تاثیر استفاده از ماده چسباننده بافت نرم در مقایسه با نخ  "مبنی بر انجام طرح پایان نامه ای با عنوان 

تحت راهنمایی جناب آقای دکتر " بخیه بر عوارض و بهبودی پس از جراحی دندان مولرسوم نهفته فک پایین

فت کد مقداد خانیان مهماندوست در قالب کارآزمایی بالینی، مشروط به حذف اطالعات کلیه نمونه هایی که پیش از دریا

موافقت  مورداخالق وارد مطالعه شده اند و شروع مجدد پژوهش پس از دریافت کد اخالق از کمیته اخالق دانشگاه 

 اعضای شورا قرار گرفت.

 )شماره دانشجویی: سید محمدرضا علوی( و 7012919 )شماره دانشجویی:سحر زندی  طرح پایان نامه ای دانشجویان -2

اثر ضد دردی و ضد التهابی تزریق موضعی دگزامتازون و استعمال موضعی مقایسه  "( تحت عنوان7012929

عصاره آبی الکلی زنجبیل بعد از خارج کردن دندان عقل فک پایین در بیماران مراجعه کننده به کلینیک 

ه جهت ارسال ب متدولوژیبه راهنمایی دکتر سامان جوکار مشروط به انجام اصالحات مورد نظر داور  " دندانپزشکی

 معاونت پژوهشی مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

 

نمره  0محاسبه خواهد شد.  19با موافقت اعضای شورای پژوهشی ، نمره دفاع از پایان نامه دانشجویان دندانپزشکی از  -0

 باقی مانده شامل موارد زیل می باشد:

  دریافت پذیرش و یا چاپ مقاله استخراج شده از پایان نامه نمره:1

 

ماهه بین تصویب نهایی پروپوزال در شورای  6)رعایت فاصله  رعایت قوانین و مقررات تصویب و اجرای پایان نامه نمره: 2

و  تدوینکه به صورت داخلی در شورای پژوهشی دانشکده  پژوهشی دانشکده تا زمان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه(

 شده است. تصویب

انجام مداخله، این زمان از تاریخ دریافت کد اخالق از معاونت پژوهشی دانشگاه تا برای پایان نامه های مستلزم  تبصره:

 زمان دفاع محاسبه می گردد.

 

که پایان نامه خود را به صورت گروهی اخذ کرده اند، در صورت بروز مشکالت آموزشی برای یکی  70دانشجویان ورودی  -9

 76-79گردد، پیش از آغاز نیمسال تحصیلی  76منجر به عدم فارغ التحصیلی وی تا پایان شهریور  که از اعضای گروه

 اجازه دفاع خواهند داشت.

 

بوده و برای سایر دانشجویان ، تصمیم گیری  1070این مصوبه صرفا جهت دانشجویان دندانپزشکی ورودی  :تبصره 

 ت.مجدد توسط شورای پژوهشی دانشکده صورت خواهد گرف

 


