
 
 

 

 

بررسی ارتباط بین  "( تحت عنوان 7111921)شماره دانشجویی:  طاها ادیبان وزال طرح  پایان نامه ای  دانشجوپروپ -1

 دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سالصفات شخصیتی و استرس محیط دندانپزشکی در دانشجویان بالینی 

، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت حسین محمودی زاده به راهنمایی دکتر "6931

 رسید.تایید نهایی پژوهشی دانشگاه به 

 

)شماره و زهرا علیجانی  (7111911)به شماره دانشجویی: یان نرجس روشن قیاس دانشجو وزال طرح  پایان نامه ایپروپ -1

بررسی دیدگاه والدین نسبت به روش های رایج کنترل رفتاری در  "( تحت عنوان 7111917دانشجویی: 

 به راهنمایی دکتر "31-39دندانپزشکی کودکان در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی شهر بوشهر در سال 

تایید نهایی ، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به معصومه صالحی

 رسید.

 

 

)شماره  پروین رزم آور( و 7111902)شماره دانشجویی:  مژده نوروزیپروپوزال طرح  پایان نامه ای  دانشجویان  -3

استخوان اطراف ایمپلنت های دندانی به تعیین تغییرات کمی دانسیته  "( تحت عنوان 7111911دانشجویی: 

به  "6931-6939ماه بعد از آن در شهر بوشهر در سال  1روش دیجیتال ساب ترکشن از زمان بارگذاری تا 

جهت ارسال به معاونت پژوهشی مورد  ،متدولوژیمشروط به انجام اصالحات مورد نظر داور ، نرگس آریاراهنمایی دکتر 

 قرار گرفت. تصویب نهایی

 

 و  (7111912)شماره دانشجویی: محسن خاجوییان موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو (دو نفره) گروهیانجام  -0

همراه با پیوند  VISTAدرمان تحلیل لثه توسط تکنیک "حت عنوان ( ت7111902: )شماره دانشجویی فاطمه نیک حالت

ر ، مورد تایید اعضای شورا قراسید عمار بصری به راهنمایی دکتر "PRP  (case series)بافت همبند در ترکیب با 

  موافقت شد. یک نفرهو با عنوان پایان نامه مشروط بر انجام آن به صورت  نگرفت

 

بررسی شیوع اختالالت "( تحت عنوان 7111921)شماره دانشجویی:  فائزه بهادر موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -5

-39کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال مفصل گیجگاهی فکی دربیماران مراجعه 

 .رسید تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،سامان جوکاربه راهنمایی دکتر  "6931



 
 

 

( تحت عنوان 7111939)شماره دانشجویی:  سید جواد منصوری ابداالنی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -1

ساله مراجعه کننده به  05-05فکی درافراد  -رادیوگرافیک شیوع تغییرات کندیل مفصل گیجگاهیبررسی "

نوع مشروط به ارائه توضیحات در مورد  ،محمد قاسمیبه راهنمایی دکتر  "کلینیک دندانپزشکی بوشهر

چه فاصله زمانی  رادیوگرافی ها درمورد نظر، نوع رادیوگرافی مورد استفاده و دوره زمانی مطالعه ) تغییرات

ود در آرشیو بخش رادیولوژی استفاده می شود؟( و انجام هماهنگی بررسی خواهد شد؟ آیا از تصاویر موج

مورد تایید اعضای همین صورتجلسه،  0های الزم برای عدم وجود همپوشانی با پایان نامه مصوب در بند شماره 

 رسید. تصویبشورا قرار گرفته و به 

 

بررسی تاثیر سن بر "( تحت عنوان 7111932)شماره دانشجویی:  فاطمه کرمیان ایان نامه دانشجوموضوع پیشنهادی پ -9

به  "6930-31روی عمق آنتی گونیال ناچ مندیبل در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی بوشهر در سال 

 عواملچگونگی کنترل سایر توضیح درباره و  طرح ارائه هدف کاربردیمشروط به  ،محمد قاسمیراهنمایی دکتر 

مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و  ، برعمق آنتی گونیال ناچ به عنوان فاکتورهای مخدوش کننده مطالعه موثر

 .رسید تصویببه 

 

 تاثیر نگرشبررسی "( تحت عنوان 7111917)شماره دانشجویی:  ادیبه رضایی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -8

طراب و ترس کودکان از دندانپزشکی در بین مراجعین بخش کودکان کلینیک والدین نسبت به دندانپزشکی بر اض

به راهنمایی  "6931-39دندانپزشکی و کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

د تایید اعضای شورا قرار گرفته و به مور ، خالصه کردن نام محل انجام طرحمشروط به  ،معصومه صالحیدکتر 

 .رسید تصویب

 

بررسی آگاهی و نحوه "( تحت عنوان 7111901)شماره دانشجویی:  عذرا خرسند موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -7

به  "6939-38ساله شهر بوشهر در سال  8-60مدیریت مادران نسبت به تروماهای دندانی پیش آمده برای کودکان 

)در صورتی که تنها یک یا چند نوع خاص از  مشخص کردن نوع ترومامشروط به  ،معصومه صالحیراهنمایی دکتر 

 .رسید تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،تروماهای دندانی مد نظر می باشد(

 

 



 
 

بررسی آگاهی "( تحت عنوان 7111901)شماره دانشجویی:  محمد شجاع قلب موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -12

 ،سیما جوکاربه راهنمایی دکتر  "6931-39مربیان بهداشت مدارس ابتدایی شهر بوشهر از آسیب های دندانی در سال 

مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ، در عنوانآسیب های دندانی  دقیق منظور محقق از توضیحمشروط به 

 .رسید تصویب

 

و فرشته حیاتی  (7111911)شماره دانشجویی: سمیرا صالحی خوشمکانییان پایان نامه دانشجوموضوع پیشنهادی  -11

تاثیر آماده سازی های مختلف سطح بر روی استحکام باند برشی "تحت عنوان  (7131927مطلق)شماره دانشجویی: 

مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،نجمه زرنقاشبه راهنمایی دکتر  "کامپوزیت های قدیمی میکروهیبرید ترمیم

 .رسید تصویب

 استفاده شود. "... تاثیر روش های مختلف آماده سازی سطح"از عبارت  پایان نامه، پیشنهاد می شود که در عنوان

 

)شماره بهروز خضر پورو  (7111901)شماره دانشجویی: محمد زبیری یان موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -11

دهزیوهای سلف اچ به عاج مختلف برداشت آلودگی بر استحکام اروش  4تاثیر "تحت عنوان  (7131911دانشجویی: 

مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته  ،نجمه زرنقاشبه راهنمایی دکتر  "مینیوم کلرایدوآلوده شده با ماده ی ضد انعقاد آل

 .رسید تصویبو به 

 

 

 و حمیرا فرخنده (7111911)شماره دانشجویی:  محمدرضا خان محمدییان دانشجوموضوع پیشنهادی پایان نامه  -13

مقایسه اثر ضد میکروبی دهان شویه کلرهگزیدین گلوکونات با ماتریکا بر "تحت عنوان  (7181923)شماره دانشجویی: 

به " 6939-38اساس شاخص های پریودنتال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال 

 .رسید تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،سامان محمدزادهراهنمایی دکتر 

 

مقایسه دیدگاه "( تحت عنوان 7131910)شماره دانشجویی:  هانیه دریانوردی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -10

به  "6939در سال  معیارهای موثر بر جذابیت لبخنددانشجویان دندانپزشکی، بیماران ارتودنسی و افراد عادی درباره 

 .رسید تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،سمیه حیدریراهنمایی دکتر 

 



 
 

آزمایشگاهی مقایسه "( تحت عنوان 7111910)شماره دانشجویی:  عالیه شیردل موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -15

مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و  ،سمیه حیدریبه راهنمایی دکتر  " ارتودنسی در براکت رایج 0سازگاری نسنجی 

 .رسید تصویببه 

 

بررسی عادات تجویز "( تحت عنوان 7111937)شماره دانشجویی:  فاطمه ناصری موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو  -11

مورد  ،حسین محمودی زاده به راهنمایی دکتر  "6939آنتی بیوتیک در بین دندانپزشکان عمومی شهر بوشهر در سال 

 .رسید تصویبتایید اعضای شورا قرار گرفته و به 

 با واژه شفاف تر و مناسب تری جایگزین شود. "عادات تجویز"پیشنهاد می شود که عبارت 

 

کوثر ( و 7131920)شماره دانشجویی: اسماء بازیارانجام گروهی)دو نفره( موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان   -19

بررسی شیوع فلورزیس در بین دانش آموزان ابتدایی شهر  "( تحت عنوان 7131931)شماره دانشجویی: گشتاسب

نگرفت و با عنوان پایان نامه مورد تایید اعضای شورا قرار  به راهنمایی دکتر نجمه شورکی،  " 6931-38بوشهر در سال 

در صورت بررسی موضوع در کل استان، انجام دو نفره پایان نامه  ،موافقت شد یک نفرهصورت مشروط بر انجام آن به 

 مورد تایید می باشد. 

 

)شماره  فاطمه صادقیو  (7111915)شماره دانشجویی: طوبی دهداری یان موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -18

دندان های پوسیده و سطح گلوکز، پروتئین بزاق و بررسی ارتباط بین تعداد "تحت عنوان  (7111915دانشجویی: 

شمارش استرپتوکوک موتانس موجود در دهان با مصرف مکمل های ورزشی در ورزشکاران و بدنسازان در شهر بوشهر 

ورزشکاران  جنس سن ودر مورد  تنجمه شورکی، مشروط به ارائه توضیحابه راهنمایی دکتر  "6939-38در سال 

 .رسید تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به   مکمل،و نوع  مورد مطالعه

 

پیشنهاد می شود که به جای اندازه گیری سطح گلوکز در بزاق، که به شدت تحت تاثیر رژیم غذایی قرار می گیرد، از بررسی 

 استفاده شود. "ظرفیت بافری بزاق"

 

 



 
 

همایون رضوی )شماره  و امیر ( 7111911)شماره دانشجویی: پایان نامه دانشجویان روح اهلل زنگوییتغییر عنوان با  -17

بررسی شیوع پوسیدگی دندانی بر  "ثبت شده برای پایان نامه ایشان موافقت شد. عنوان جدید ( 7111918دانشجویی: 

ساله و ارتباط آن با میزان استرس و اضطراب و شیوع پوسیدگی دندانی مادران  0-1در کودکان  dmftحسب شاخص 

 می باشد.  "6931مراکز درمانی شهرستان بوشهر در سال در 

 

 

ثبت شده موافقت شد. عنوان جدید (  7111919)شماره دانشجویی: پایان نامه دانشجو اسماعیل رستمیتغییر عنوان با  -12

با استفاده از کاندیشنر پلی   resin modified glass ionomerبررسی مقایسه استحکام باند  "برای پایان نامه ایشان 

 می باشد.  "clear fill s9 bondآکریلیک اسید و 

 

بررسی و مقایسه " با موضوع( 7111938)شماره دانشجویی:  راضیه منوچهری پایان نامه دانشجو عنوان اصالح شده  -11

در درمان مجدد ریشه دندانهای کشیده شده تک  H( با فایل MTWOرادیوگرافیک کارایی فایل های روتاری)پروتیپرو 

 اعضای شورا قرار گرفت. تصویبمورد   "کاناله

 

 


