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( تحت 0112119شماره دانشجویی)  علیرضا باسر دوییدانشجو  نامه پایان پیشنهادی موضوع .1

در بیماران مراجعه کننده به یک  CBCTبررسی تنوع پوزیشن منتال فورامن در  "عنوان 

مشروط به اینکه  ،نرگس آریادکتر  راهنمایی به   "مرکز رادیولوژی خصوصی در شهر بوشهر

 و گرفته  قرار شورا اعضای تایید موردبازه زمانی اضافه و موقعیت سه بعدی جایگزین پوزیشن شود، 

 . رسید تصویب به

 

عنوان  تحت(  0212199)دانشجویی شماره نازنین پورمحمد دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .2

 دندانپزشکان جراحی غیر های نسخه در کودکان در بیوتیک آنتی تجویز میزان بررسی" 

مشروط به اینکه سرپایی ، دکتر آخوندزاده حقیقی راهنمایی به  "9011-9911سال در بوشهر

 .رسید تصویب به وگرفته  قرار شورا اعضای تایید مورد ، جایگزین غیرجراحی شود

 

"  عنوان تحت( 0۲12121)دانشجویی شماره زهرا فقیه دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .3

 ایمپلنت مشکالت و عوارض مورد در بوشهر شهر عمومی دندانپزشکان آگاهی بررسی

، مشروط به اینکه حقیقی آخوندزاده دکتر راهنمایی به "9911-9011 سال در دندانی های

 .رسید تصویب به و گرفته قرار شورا اعضای تایید مورد بررسی نگرش و عملکرد اضافه شود

 

 تحت(  0112129)دانشجویی شماره سجاد امیرساالری دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .1

 بوشهر پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان نگرش و آگاهی بررسی" عنوان 

 به" 9911 سال در روتاری و دستی روش به ریشه کانال سازی آماده های تفاوت درباره

 .رسید تصویب به و گرفتهقرار شورا اعضای تایید مورد ،مینا سیدحبشی راهنمایی دکتر

 

 تحت(  0112191)دانشجویی شماره منفرد نژاد علی مریم دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .۲

 بیماران غیرجراحی درمان مکمل بعنوان( nm940) لیزردایور کلینیکی تأثیر"  عنوان



 به و گرفته قرار شورا اعضای تایید موردسامان محمدزاده  دکتر راهنمایی به" مزمن پریودونتیت

 . رسید تصویب

 

"  عنوان تحت(  0112122)دانشجویی شماره زاده جمیل پریا دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .9

 به "دندانپزشکی مطب در اورژانسی مواد از دندانپزشکان عملکرد و آگاهی میزان بررسی

داروهای اورژانسی جایگزین مواد اورژانسی شود و مطب  ، مشروط به اینکهصداقت دکتر راهنمایی

 .رسید تصویب به وگرفته  قرار شورا اعضای تایید مورددندانپزشکی شهر بوشهر اضافه شود، 

 

 

 "عنوان  تحت(  0112113)دانشجویی شماره پورخان بهرنگ دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .1

 در بوشهر شهر سالمندان در شناختی اختالل با دندان و دهان سالمت ی رابطه بررسی

 تصویب به وگرفته قرار شورا اعضای تایید مورد صدیقه خیراندیش دکتر راهنمایی به" 9911 سال

 . رسید

 

 عنوان تحت( 0112111) دانشجویی شماره حاتمی فردفروغ  دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .9

" 

Evalution patient satisfaction of   dentis implant system  in bousher 

since 1390_1397 "و نگرفته قرار شورا اعضای تایید مورد سید عمار بصری دکتر راهنمایی به 

 .رد شد

 

آبدونی  فائزه _(0112199شماره دانشجویی) حسینی فهیمه دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .0

 دندانپزشکی تزریق سرنگ باکتریولوژی بررسی"  عنوان تحت(  0132121)دانشجویی شماره

 بوشهر دندانپزشکی دانشکده جراحی بخش به مراجعین در موضعی حسی بی از بعد و قبل

 به و گرفتهقرار شورا اعضای تایید مورد پروین دکتر راهنمایی به" 11-9011 تحصیلی سال در

 .رسید تصویب

 

 تحت(  0132119)دانشجویی زاده شماره حیدری قاسم دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع  .19

 مراکز و ها مطب در شاغل دندانپزشکان عملکرد و آگاهی میزان بررسی"  عنوان 



 به "9911-9011 سال در ایکس اشعه برابر در حفاظت به نسبت بوشهر شهر دندانپزشکی

 . رسید تصویب به وگرفته  قرار شورا اعضای تایید مورد محمد قاسمی دکتر راهنمایی

 

 

 عنوان تحت( 0112193) دانشجویی شماره فرانک مرحمتی دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .11

 دکتر راهنمایی به" مند نظام مرور یک: ایمپلنت ی پایه پیچ ی حفره ی کننده سیل مواد  "

 .رسید تصویب به و گرفتهقرار شورا اعضای تایید مورد جعفریعلیرضا 

 

  " عنوان تحت(  0112191)دانشجویی محبان شماره علی دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع  .12

 بوشهر دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشجویان استرس میزان ای مقایسه بررسی

 دکتر راهنمایی به" 9911 سال در سنتی و مجازی آموزش تحت اندودنتیک درمان هنگام

 . رد شد و نگرفته قرار شورا اعضای تایید مورد مینا سید حبشی

 

 

 تحت( 0112112) دانشجویی کازرونی شماره غالمپور  سارا دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .13

 دندانپزشکی کلینیک به کننده مراجعه بیماران در لثه تحلیل علل و شیوع بررسی "عنوان 

 مورد سامان محمدزاده دکتر راهنمایی به" 1300_9011سال در بوشهر پزشکی علوم دانشگاه

 .رسید تصویب به و گرفته قرار شورا اعضای تایید

 

قنبری  شهاب(  0132119)دانشجویی پور شماره بهزادی سینا دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع  .11

 سن تقویمی، سن ارتباط رادیوگرافیک بررسی"  عنوان تحت( 0112191) دانشجویی شماره

 خصوصی کلینیک به کننده مراجعه سال91 تا 5 جمعیت در دندانی سن و اسکلتی

، مشروط به اینکه آریا نرگس دکتر راهنمایی به" بوشهر در صورت و فک و دهان رادیولوژی

 . رسید تصویب به وگرفته قرار شورا اعضای تایید مورد اضافه شود،  1300-1199سال 

 

 

( نیما کامگار 0312110محسن صالحی شماره دانشجویی ) دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .1۲

 در دگزامتازون و فوم ژل از استفاده اثرات بررسی "( تحت عنوان0312129شماره دانشجویی )



 کلینیک به کننده مراجعه بیماران در نهفته سوم مولر دندان جراحی از پس درد کاهش

، مشروط به اینکه در کاهش عوارض جایگزین دکتر پروینبه راهنمایی  "بوشهر دندانپزشکی

 و قرارگرفته شوراکاهش درد شود و همچنین ژل فوم آغشته به دگزامتازون شود، مورد تایید اعضای 

 .رسید تصویب به

" تحت عنوان (0192192) دانشجویی شماره محبوب لقمانی دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .19

 مورد در بوشهر شهر اطفال متخصصین و عمومی دندانپزشکان نگرش و آگاهی بررسی

 به و قرارگرفته شورا اعضای تایید مورد  دکتر سیما جوکار ، راهنمایی به" کودکان با سوءرفتار

 .رسید تصویب

 

" عنوان تحت( 0132113) دانشجویی شماره امیرابراهیم زاده دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .11

 عصب بالک تزریق حین درد درک میزان با ارتباط در سرسوزن متفاوت طرح دو مقایسه

 درمانی مراکز از یکی به کننده مراجعه سال 1  تا ۶ کودکان در الوئوالر اینفریور

، مشروط به اینکه یک مقاله جوکار سیما دکتر راهنمایی به" بوشهر شهر کودکان دندانپزشکی

 .رسید تصویب به و قرارگرفته شورا اعضای تایید موردمشابه بیاورد که ارزیابی درد چگونه است، 

 

 

عنوان  تحت( 0۲۲2199) دانشجویی شماره سولماز تنگستانی دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع  .19

 اینترن دانشجویان و عمومی دندانپزشکان تشخیصی مهارت و آگاهی میزان بررسی" 

 شورا اعضای تایید موردبه راهنمایی دکتر صداقت،  "بیوتیک آنتی تجویز برای بوشهر شهر

 و رد شد. گرفتهنقرار

 

 تحت( 0312199) دانشجویی شماره سیده فاطمه بایگان دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع  .10

 در بوشهر پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان گری ای حرفه بررسی"  عنوان

به راهنمایی استاد راهنمای اول)دکتر ساالری( و استاد راهنمای دوم )دکتر  "11 تحصیلی سال

 شد. رد و قرارنگرفته شورا اعضای تایید مورد فرجود(،

 



 "عنوان  تحت( 0112190) دانشجویی شماره مرضیه فرجام دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .29

به  "9911 سال در بوشهر پزشکی علوم دانشگاه در الکترونیک یادگیری کیفیت ارزیابی

 .رسید تصویب به و قرارگرفته شورا اعضای تایید راهنمایی دکتر خیراندیش مورد

 

 "عنوان تحت( 0۲۲219۲) دانشجویی شماره علیرضا دادجو دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع  .21

به راهنمایی  "زیرکونیا رستوریشن نهایی رنگ روی مختلف آمیزی رنگ های روش بررسی

مشروط به اینکه بطور واضح و مشخص توضیح دهند که چه چیزهایی را می خواهند  دکتر صداقت،

 .رسید تصویب به و قرارگرفته شورا اعضای تایید مورد  با همدیگر مقایسه کنند،

 

آرمیتا  (0312129)دانشجویی شماره مینا صالحی دانشجو  ای نامه پایان  طرح پروپوزال  .22

 و اتوکالو سیکل اثر مقایسه و بررسی" عنوان تحت (0312123غالمرضاپور شماره دانشجویی )

 الکترونی میکروسکوپ با Neolix روتاری فایل سطحی خصوصیات بر% ۲.2۲ سدیم هیپوکلریت

(SEM)" ارسال جهت است، رسیده پایان به آن داوری مراحل که ،نگار کرم زاده دکتر راهنمایی به 

 .رسید نهایی تایید به دانشگاه پژوهشی معاونت به

 

 تحت( 0332111) دانشجویی شماره حمیده دولت جاوید دانشجو  ای نامه پایان  طرح پروپوزال  .23

 شهر ساله 12 تا 19 آموزان دانش در ارتودنسی درمان به نیاز و اکلوژن مال شیوع بررسی" عنوان

 رسیده پایان به آن داوری مراحل که ،امین فرجود دکتر راهنمایی به " 1309-00 سال در بوشهر

 .رسید نهایی تایید به دانشگاه پژوهشی معاونت به ارسال جهت است،

 " عنوان تحت( 0312199) دانشجویی شماره پرنیا بنایی دانشجو  ای نامه پایان  طرح پروپوزال  .21

 دانشگاه پزشکی دندان دانشکده دانشجویان اخالقی های مهارت و هیجانی هوش بین ارتباط رسیبر

 به آن داوری مراحل که ،صدیقه خیراندیش دکتر راهنمایی به "1309 سال در بوشهر پزشکی علوم

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

 عنوان تحت( 0312112) دانشجویی شماره پور فاطمه بیک دانشجو  ای نامه پایان  طرح پروپوزال  .2۲

 تصاویر کمک به مندیبل خلف ی ناحیه از استخوان پیوند برداشت برای امن ی فاصله تعیین "

CBCT که سامان محمدزاده و مشاوره دکتر نرگس آریا، دکتر راهنمایی به"بوشهر شهر بالغین در 

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

 .رسید

 



 " عنوان تحت( 0312192) دانشجویی شماره فاطمه ارشاد دانشجو  ای نامه پایان  طرح پروپوزال .29

 ارتودنسی های درمان بوشهردرباره شهر ابتدایی مدارس بهداشت مربیان و والدین آگاهی بررسی

دکتر سمیه  کامران میرزایی)استاد راهنمای اول(  دکتر راهنمایی به" 1300 سال در زودهنگام

 معاونت به ارسال جهت است، رسیده پایان به آن داوری مراحل که ،حیدری) استاد راهنمای دوم(

 .رسید نهایی تایید به دانشگاه پژوهشی

 " عنوان تحت( 021212۲) دانشجویی شمارهصادق  فاطمه دانشجو  ای نامه پایان  طرح پروپوزال .21

 در پیشگیرانه ارتودنسی های درمان به نسبت عمومی دندانپزشکان عملکرد و نگرش آگاهی، بررسی

 رسیده پایان به آن داوری مراحل که ،سحر حدادپور دکتر راهنمایی به"1309 سال در بوشهر شهر

  .رسید نهایی تایید به دانشگاه پژوهشی معاونت به ارسال جهت است،

 

در این جلسه مقرر گردید استاد راهنمای اول فقط از دانشکده دندانپزشکی باشد و در موارد استثنا  .29

 گیری خواهد شد. جلسه شورای پژوهشی تصمیمدرخصوص استادراهنمای دوم در 

 

 


