
 
 

 

 

تاثیر کلسیم  "( تحت عنوان 0112119)شماره دانشجویی:  مریم خاکپور وزال طرح  پایان نامه ای  دانشجوپروپ -1

 و  AHplusاده در درمان ریشه با اساس رزینیهیدروکساید بر استحکام باندینگ دو سیلر مورد استف

ADseal )که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، مینا سید حبشی به راهنمایی دکتر ")مطالعه آزمایشگاهی ،

 رسید.تایید نهایی جهت ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به 

 

بررسی سطح  "( تحت عنوان 0112129)شماره دانشجویی:  هما شیعه خو دانشجو وزال طرح  پایان نامه ایپروپ -2

سال درآگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بوشهردر نحوه برخورد با دندان دائمی خارج شده براثر تروما 

، که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جهت ارسال به معاونت پژوهشی مینا سید حبشی به راهنمایی دکتر "6931

 رسید.تایید نهایی دانشگاه به 

 

 

)شماره  نجمه سعادتمند( و 0112139)شماره دانشجویی:  فائزه فخراییپروپوزال طرح  پایان نامه ای  دانشجویان  -3

تاثیر آموزش اصول ارگونومیکی بر وضعیت های کاری دانشجویان  "( تحت عنوان 0112123دانشجویی: 

به راهنمایی دکتر نجمه  "6931دندانپزشکی در کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشگی بوشهر در سال 

قرار  تصویب نهاییجهت ارسال به معاونت پژوهشی مورد  ،متدولوژیمشروط به انجام اصالحات مورد نظر داور شورکی، 

 .گرفت

 

 

بررسی و مقایسه "( تحت عنوان 0112139)شماره دانشجویی:  راضیه منوچهری موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -4

درمان مجدد با روش دستی از طریق ارزیابی در(mtowزمان تخلیه و میزان کارایی فایل های روتاری)پروتیپر و 

و توضیح بیشتر عنوان و طرح مجدد در شورای پژوهشی به جهت اصالح  ،نگار کرم زادهبه راهنمایی دکتر  "رادیوگرافیک

 .ودمجری برگردانده ش

  

( و 0212192: )شماره دانشجوییسیده زهرا افشانی موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  (دو نفره) گروهیانجام  -5

بررسی اپیدمیولوژیک شکستگی فک و صورت در "(  تحت عنوان 0212120: )شماره دانشجویی پور مهوش کرم

سامان به راهنمایی دکتر  "6931-6931بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر طی سالهای 



 
 

 موافقت شد. یک نفرهو با عنوان پایان نامه مشروط بر انجام آن به صورت  نگرفتر ، مورد تایید اعضای شورا قراجوکار

بیماران مراجعه کننده به  دربررسی دالیل و الگوی شکستگی فک و صورت  " شود که عنوان به صورت : پیشنهاد می

 اصالح شود. "1309-1305بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر طی سالهای 

 

 

مقایسه ی  "( تحت عنوان 0312120)شماره دانشجویی: امیر محمد کیهان دانشجو طرح تحقیقاتیموضوع پیشنهادی  -9

نگرش و رفتار سالمت دهان در دانشجویان دندانپزشکی سال یک تا سال آخر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 رسید. تصویب بهبه اصالح عنوان  مشروط سامان جوکار،به راهنمایی دکتر  "6931در سال 

 

( موافقت شد. عنوان جدید 0132192)شماره دانشجویی:  پایان نامه دانشجو طاها ادیبان و استاد راهنمایتغییر عنوان با  -1

ارتباط صفات شخصیتی و استرس محیط دندانپزشکی در دانشجویان بالینی "ثبت شده برای پایان نامه ایشان 

 می باشد.  محمودی زادهن دکتر حسی به راهنمایی "6931دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال 

 

و سجاد جاللی نسب )شماره  ( 0112190)شماره دانشجویی: یان نورالدین حیاتیدانشجوپایان نامه تغییر عنوان با  -9

بررسی تاثیر فلورزیس دندانی بر  "ثبت شده برای پایان نامه ایشان موافقت شد. عنوان جدید  (0112195دانشجویی: 

 می باشد.  "6931-39سال در شهر بوشهر در سال  01وضعیت پریودنتال در افراد باالی 

 

 

 ه های دانشجویی به صورت دو رو، مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.پرینت و تکثیر پایان نام -0

 

 


