
 تحت ( 4974149:دانشجویی شماره) شناس فهیمه یزدان دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .1

 در جدید کوریکولوم دندانپزشکی دانشجویان و مطب دارای دندانپزشکان دیدگاه بررسی " عنوان

 راهنمایی به "7944-7911سال در دندانپزشکی مطب مدیریت به مربوط مباحث آموزش زمینه

 .رسید تصویب به و گرفته قرار شورا اعضای تایید مورد ،آخوندزادهمحمد  دکتر

 

 عنوان تحت(  4974179:دانشجویی شماره)نرجس برقی نژاد  دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .2

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی ی دانشکده در ریشه درمان های روش آموزش بین ی  مقایسه "

 راهنمایی به "7944 سال در بوشهر شهر دندانپزشکی های مطب در مورداستفاده های روش با بوشهر

 .رسید تصویب به و گرفته قرار شورا اعضای تایید مورد ،نگار کرم زاده  دکتر

 

 

 عنوان تحت(  4974141:دانشجویی شماره)داریوش جوهری دانشجو نامه پایان پیشنهادی موضوع .3

 Bone دندانی های ایمپلنت اطراف های بافت سالمت و بقا میزان رادیوگرافی و کلینیکی ارزیابی "

level CSM میزان و 7941-41 های سال فاصله در بوشهر شهر بیماران در شده بارگذاری 

 به و گرفته قرار شورا اعضای تایید مورد ، سید عمار بصری دکتر راهنمایی به " آنها از رضایتمندی

 .رسید تصویب

 

 عنوان تحت( 4974194 :دانشجویی شماره) طاهره حسینی دانشجو  ای نامه پایان  طرح پروپوزال .4

 های کلینیک در شده ارائه دندانپزشکی خدمات از بیماران رضایتمندی میزان مقایسه "

 که ،رقیه قاسمی دکتر راهنمایی به " 7944-7941درسال بوشهر وخصوصی دولتی دندانپزشکی

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

 .رسید

 

 

 تحت( 4994144:دانشجویی شماره)بهاره عابدی مقدم  دانشجو  ای نامه پایان  طرح پروپوزال .5

 شهر دولتی درمانی مراکز به کننده مراجعه باردار زنان عملکرد و ،نگرش آگاهی بررسی " عنوان



 رقیه دکتر راهنمایی به "7944-7941 سال در دندان و دهان سالمت مراقبت پیرامون بوشهر

 به دانشگاه پژوهشی معاونت به ارسال جهت است، رسیده پایان به آن داوری مراحل که قاسمی،

 .رسید نهایی تایید

 

محمد بهزادی  ( 4974119 :دانشجویی شماره)زهرا باقری دانشجو  ای نامه پایان  طرح پروپوزال .6

 های براکت برشی باند استحکام مقایسه " عنوان تحت( 4974171 پور ) شماره دانشجویی:

 به "دندان سطح سازی آماده متفاوت شیوه دو با فلو کامپوزیت-نانو توسط شده باند ارتودنسی

 معاونت به ارسال جهت است، رسیده پایان به آن داوری مراحل که ، امین فرجود دکتر راهنمایی

 -.رسید نهایی تایید به دانشگاه پژوهشی

 

فریبا (  4994197 :دانشجویی شماره)یاسمن مشایخی  دانشجو  ای نامه پایان  طرح پروپوزال .7

 خارج رادیوگرافیک و بالینی تغییرات بررسی " عنوان تحت( 4974149 :دانشجویی شماره)  فوالدی

 به " Bone Protect Cone) مخروطی جذب قابل کالژن با دندان کارانه محافظه نمودن

 به ارسال جهت است، رسیده پایان به آن داوری مراحل که ، سامان محمدزاده دکتر راهنمایی

 .رسید نهایی تایید به دانشگاه پژوهشی معاونت

 

مبنی بر بررسی  (4974194)شماره دانشجویی: طبق درخواست دانشجو سید محمدمهدی معزی .8

علی  معزی به همراه آقایسید محمدمهدی آقای  ایشان، پیشنهاد شد پایایان نامهمجدد عنوان 

 با عنوانی واحد بردارند.یک پایان نامه ( 4974111) شماره دانشجویی: محبان 

 

( موافقت گردید که استاد 4494179هانیه دریانوردی )شماره دانشجویی:  دانشجو درخواست طبق .9

رزایی )استاد راهنمای ایشان تغییر یافته و دکتر امین فرجود)استاد راهنمای اول( و دکتر کامران می

  راهنمای دوم( باشند.

 

برای دفاع از پایان نامه   49تا  41 های ورودیطبق درخواست دانشجویان مقرر گردید  .11

ماه فاصله بین ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار تا زمان دفاع از پایان نامه باشد اما  9حداقل 



پایان از تا دفاع  ر سامانه پژوهشیارپروپوزال د ماه فاصله بین ثبت9بعد حداقل   به 49ورودی های 

 نامه باشد.


