
 
 

 

در  یقاتیتحق ینامه ها و طرح ها انیپا نیجهت مطرح شدن عناو یا ژهیو یدانشکده مکلف شد فرم ها یمعاونت پژوهش -1

 دیفرم ها لزوما با نیقرار دهد. ا انیو دانشجو یعلم اتیه یاعضا اریکرده و در اخت یمربوطه را، طراح یآموزش یگروه ها

استاندارد مورد نظر را به عنوان  یدو مقاله مشابه و پرسشنامه ها حداقلمطالعه بوده و  یاز روش اجرا یشامل خالصه ا

پس،  نیابرسد. از  یحاضر در گروه آموزش یعلم اتیه یاعضا یتمام دییبه همراه داشته باشد و به امضا و تا مه،یضم

دانشکده، مشروط به ارائه فرم و ضمائم  یپژوهش ی( در شورایقاتینامه، طرح تحق انی)پا یمطرح شدن هر عنوان پژوهش

 . باشد یفوق م

 

بررسی  "( تحت عنوان 8112119)شماره دانشجویی:  دالرام حق شناس  ای دانشجووزال طرح پایان نامه پروپ -2

  ,Ortho MTA)پس از استفاده از مواد با پایه کلسیم سیلیکات آزمایشگاهی و مقایسه تغییر رنگ دندان

Biodentine, Proroot MTA)"  به انجام اصالحات مورد نظر داور  مشروط، نگار کرم زادهبه راهنمایی دکتر

 قرار گرفت.  تصویب نهایی، جهت ارسال به معاونت پژوهشی مورد علمی

 نوع درمانی که مواد فوق در آن مورد استفاده قرار خواهند گرفت، در عنوان اضافه شود. به عنوان مثال   می شود پیشنهاد

 به انتهای عنوان اضافه شود. "پالپوتومی cvek در" عبارت 

 

بررسی  "تحت عنوان ( 8112139 )به شماره دانشجویی: راضیه منوچهری مقدم دانشجوپروپوزال طرح  پایان نامه ای   -3

در  file -hبا فایل های( mtwoمقایسه رادیوگرافیک کارایی فایل های روتاری)پروتیپر وو 

به انجام  مشروط، نگار کرم زادهبه راهنمایی دکتر  "درمان مجدد ریشه دندانهای کشیده شده تک کاناله

 قرار گرفت. تصویب نهایی، جهت ارسال به معاونت پژوهشی مورد متدولوژی اصالحات مورد نظر داور

 

بررسی  "تحت عنوان ( 8112119 )به شماره دانشجویی: علیرضا حاجی زادهپروپوزال طرح  پایان نامه ای  دانشجو  -4

شیوع دایالسریشن ریشه در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی 

، جهت متدولوژیبه انجام اصالحات مورد نظر داور  مشروط،  نرگس آریابه راهنمایی دکتر  "69بوشهر در سال 

  رسید.تایید نهایی ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه به 

 ذیل ضروری به نظر می رسد: اصالحاتبا توجه به عنوان مطالعه، 



 
 

 رادیوگرافی هایی که در این مطالعه مورد استفاده قرار خواهند گرفت، در عنوان، ضروری است.نوع * ذکر نام 

جمعیت مورد اشاره در عنوان مطالعه )مراجعه کنندگان به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی(، با توجه به بازه * 

(، نمی تواند بیانگر ویژگی های آناتومیک موجود در جمعیت شهر بوشهر باشد که قابلیت 89زمانی انجام بررسی )سال 

این افزایش حجم نمونه، براساس جمعیت شهر بوشهر و گسترش بررسی استناد به نتایج مطالعه را کاهش خواهد داد. بنابر

 ها با استفاده از آرشیو سایر مراکز رادیولوژی فعال در شهر بوشهر، ضروری به نظر می رسد.

و ... نیز به صورت همزمان در کلیشه های  hypercementosis* قطعا در صورتی که ویژگی های دیگری نظیر 

 رادیوگرافی بررسی شوند، ارزش مطالعه افزایش می یابد.

 

بررسی اثربخشی  "تحت عنوان ( 8112113)به شماره دانشجویی:  پوالدیزهرا دانشجو  پروپوزال طرح  پایان نامه ای -5

هایی و ترکیب آن با هیدروکسی آپاتیت استخراج شده از صدف دریایی استرومبوس گیگاس به تن

سامان به راهنمایی دکتر  "پالکت غنی از فاکتور رشد در بهبود نقص های استخوانی فک پایین خرگوش

  قرار گرفت. تصویب نهاییجهت ارسال به معاونت پژوهشی مورد  ،که مراحل داوری آن به پایان رسیده است، جوکار

 

)شماره  کوثر گشتاسب( و 8232114)شماره دانشجویی:  بازیاراسما موضوع جدید پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -9

با کاهش بروز آفت عود کننده دهانی   IL9بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنتیکی "( تحت عنوان 8232131دانشجویی: 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به به راهنمایی دکتر نجمه شورکی،  "در افراد سیگاری

 

مقایسه "( تحت عنوان 8212111)شماره دانشجویی:  سید ابراهیم ارشدی پیشنهادی پایان نامه دانشجو موضوع -1

(، رادیوگرافی دیجیتال فسفرپلیت و رادیوگرافی آنالوگ در شناسایی آناتومی CBCTتصویربرداری سه بعدی)

مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،نرگس آریابه راهنمایی دکتر  "داخلی دندان مولر ماگزیال کشیده شده

 رسید. تصویب

بررسی های کلینیکی نسبت به  نقش پررنگ تربا توجه به بررسی مکرر آناتومی مولرهای ماگزیال در مقاالت مشابه و 

این بررسی به جای دندان های مولر اول  می شود پیشنهاد، پاراکلینیک )رادیوگرافی(، در ارزیابی کانال این دندان ها



 
 

امکان استفاده کاربردی از نتایج  شود تا و یا انسیزورهای مندیبل انجاممندیبل ماگزیال یا دندان های پرمولر  ماگزیال، بر

 .این مطالعه افزایش یابد

 

بررسی اثر رایحه "( تحت عنوان 8232133)شماره دانشجویی:   یاسمن مجرد  موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -9

ساله مراجعه  9-01با عصاره ترنج بر اضطراب دندانپزشکی در کودکان  با عصاره طارونه در مقایسه درمانی

 ،سیما جوکاربه راهنمایی دکتر  " 0961دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال  کننده به کلینیک دندانپزشکی

 وش اجرای طرح به انضمام توضیحاتی در زمینه پرسشنامه مورد استفاده درمطرح شد و مقرر گردید که خالصه ای از ر

 این مطالعه، به شورای پژوهشی ارائه شده و در جلسه ی آتی شورای پژوهشی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

 

تاثیر مال "( تحت عنوان 8212128)شماره دانشجویی:   پور مهوش کرم  موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -8

ساله ی شهر بوشهر سال  01-01اکلوژن بر روی کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت ارتودنسی در نوجوانان 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،شیما رستمیبه راهنمایی دکتر  "0961

مقایسه اثر "ان به صورت می شود در صورتی که قرار است مقایسه بین مال اکلوژن های مختلف انجام شود، عنوپیشنهاد 

اصالح شده و از افراد فاقد مال اکلوژن نیز به عنوان گروه کنترل در اجرای مطالعه  "ن بر کیفیت زندگی ...انواع مال اکلوژ

 استفاده شود.

 

بررسی پرسشنامه "( تحت عنوان 8212115)شماره دانشجویی:  هاجر بحرینی  موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -11

اعتماد به نفس دانشجویان دندانپزشکی حین درمان های اندودانتیک در دانشگاه علوم پزشکی ای سطح 

 رسید. تصویبمورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به  ،نگار کرم زادهبه راهنمایی دکتر  "0961بوشهر در سال 

 

تعیین حداقل "( تحت عنوان 8232111)شماره دانشجویی:   مهرداد رجبی  موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجو -11

جهت نفوذ شستشو دهنده های اندودانتیک به یک سوم  MTWOسایز آماده سازی اپیکال با فایل روتاری 

در اولیه جهت طرح   ،نگار کرم زادهبه راهنمایی دکتر  "اپیکال ریشه مزیوباکال مولر اول ماگزیالی کشیده شده

 .بازگردانده شدمجری طرح به  ،شیبه شورای پژوهسپس ارائه گروه اندودانتیک و 

 

)شماره حسین باربرز ( و 8312111)شماره دانشجویی: محمد رضا باقری موضوع پیشنهادی پایان نامه دانشجویان  -12

بررسی میزان اثر دگزامتازون تزریقی در ناحیه جراحی دندان عقل فک پایین در "( تحت عنوان 8312115دانشجویی: 



 
 

جهت انجام اصالحات زیر به مجری به راهنمایی دکتر سید مهدی حسینی،  "بیماران کاهش ادم پس از جراحی در 

 برگردانده شد:

پیشنهاد می شود که این مطالعه به صورت مقایسه ای انجام شده و اثر ت متعدد با عنوان مشابه، قاال* با توجه به وجود م

د مطالعات کمتری بر آن صورت گرفته است، مورد تزریق دگزامتازون را با داروی شیمیایی یا گیاهی دیگری که تعدا

 مقایسه قرار دهد.

 

)شماره دانشجویی:  امیر گره( و 8312119)شماره دانشجویی:  محمد دهقانیدانشجویان  پایان نامهموضوع پیشنهادی   -13

به راهنمایی  "بررسی اثر عسل به عنوان پانسمان در روند ترمیم زخم ساختگی در موش"( تحت عنوان 8312131

جهت ارائه توضیحات بیشتری درباره نکات زیر در روش اجرای مطالعه به مجری برگردانده ، سید مهدی حسینیدکتر 

 شد:

* آیا عالوه بر گروه استفاده از عسل و گروه کنترل )بدون مداخله(، از گروه دیگری با پانسمان های رایج کنونی و یا شیوه 

 پانسمان پس از جراحی نیز استفاده خواهد شد؟ Gold standardخاصی به عنوان 

 * آیا شیوه خاصی برای استریل سازی عسل پیش از استفاده بر روی زخم مد نظر محقق می باشد؟

 

)شماره  کوثر گشتاسب( و 8232114)شماره دانشجویی:  اسما بازیاردانشجویان  طرح تحقیقاتیموضوع پیشنهادی  -14

در کاهش درد پس از کشیدن  celecoxibروکسن با مقایسه اثر پروفیالکسی ناپ"( تحت عنوان 8232131دانشجویی: 

به  " 0961-69در سال دندان در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 رسید. تصویب، مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته و به سید مهدی حسینیراهنمایی دکتر 

در طراحی شیوه ی اجرای مطالعه، جهت کنترل عوامل مخدوش کننده، نکات زیر مد نظر محقق قرار  دمی شوپیشنهاد 

 گیرد:

 مطالعه بر اثرات پس از کشیدن یک دندان خاص، متمرکز باشد )به عنوان مثال دندان های مولر سوم فک پایین( * 

و گروه کنترل، در یک فرد مورد بررسی قرار گیرد. * ترجیحا طراحی مطالعه به گونه ای باشد که دندان های گروه آزمون 

 نظیر افرادی که نیاز به کشیدن دو طرفه دندان های عقل در فک پایین یا باال دارند.

 * حتی المقدور شیبه سازی دندان ها در دو گروه آزمون و کنترل از نظر میزان رویش دندان ها، صورت گیرد. 

 

و عضو هیات علمی دانشکده  بیماری های دهان، فک و صورت)متخصص  یقیمحمد آخوندزاده حقجناب آقای دکتر   -15

تاثیر آموزش اصول ارگونومیکی بر وضعیت های "دندانپزشکی( به عنوان ناظر طرح پایان نامه ای با عنوان



 
 

ی بوشهر که ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکاری دانشجویان دندانپزشکی در کلینیک دانشکد

 معرفی شدند. "سرکار خانم دکتر نجمه شورکیمجری طرح:  -534کد   -"0969در سال 

 

و عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی( به عنوان ناظر طرح  پریودنتولوژی)متخصص  آتوسا باقریسرکار خانم دکتر  -19

بررسی تاثیر درمان غیرتهاجمی پریودنتال)جرمگیری(برمیزان بیومارکرهای  "پایان نامه ای با عنوان

در بیماران مبتال به پریودنتیت متوسط تا شدید مراجعه کننده به  4Mucinو 1MMP بزاقی

سرکار مجری طرح:  -933کد   -"0969-61کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

 معرفی شدند. "خانم دکتر نجمه شورکی

 

 

 

 

 

 

 

 


