سالمت دهان

ردیف

عنوان پایان نامه

استاد راهنما اول

استاد راهنما دوم

1

ثشسسی ٔمبیس ٝای آٌبٞی ٍ٘ ٚشش  ٚػّٕىشد دا٘طدٛیبٖ ػّ ْٛپضضىی  ٚغیشپضضىی دا٘طٍبٜ
ضٟیذ ثٟطتی دس استجبط ثب سالٔت دٞبٖ دس سبَ 94

دوتش ٞبدی لبسٕی

-

2

ثشسسی ضیٛع تشٔٚبی د٘ذا٘ی دس وٛدوبٖ ٌش ٜٚسٙی  15 ٚ 12 ، 5-6سبَ ایشا٘ی دس سبَ 1391

دوتش ٔحٕذ حسیٗ خطٛٙیسبٖ

-

دوتش ٞبدی لبسٕی

-

ػجذااحٕیذ ظفشٔٙذ

-

3
4

ثشسسی آٌبٞیٍ٘ ،شش  ٚػّٕىشد د٘ذا٘پضضىبٖ ایشا٘ی دس ساثغ ٝثب تدٛیض ٔ ٚحػٛالت حبٚی
فّٛسایذ
ثشسسی ٔیضاٖ سضبیتٕٙذی ثیٕبساٖ ٔشاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝدا٘طىذ ٜد٘ذا٘پضضىی دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی
ضٟیذ ثٟطتی اص خذٔبت اسائ ٝضذ ٜدس دا٘طىذ ٜدس سبَ تحػیّی 94-95

رادیولوژی
ردیف

1
2
3

عنوان پایان نامه

استاد راهنما اول

ثشسسی اثش استفبد ٜاص آپطٗ  Artefact reculutionثش تطخیع ضىستٍی ػٕٛدی سیط ٝدس
د٘ذاٖ ٞبی داسای پست پیص سبخت ٝثب استفبد ٜاص CBCT
ثشسسی تأثیش  Digital enhancementثش ا٘ذاصٌ ٜیشی ع َٛفبیُ ٞبی ا٘ذٚد٘ٚتیه یه
ٔغبِؼ ٝآصٔبیطٍبٞی

دوتش سیٕب ٘یه ٘طبٖ

ثشسسی تٛٙػبت وب٘بَ ٔٙذیجٛالس دس تػبٚیش  CBCTدس ٕ٘ ٝ٘ٛای اص خٕؼیت ثی د٘ذاٖ ثبِغ ایشا٘ی

دوتش سیٕب ٘یه ٘طبٖ
دوتش یبسش غبفی

استاد راهنما دوم

-

پروتز های دندانی
استاد راهنما اول

استاد راهنما دوم

ردیف

دوتش ػّیشضب ٞبدی

-

دوتش ٔدیذ ٘بغش خبوی

-

دوتش اثٛاِمبسٓ ٔحٕذی

-

4

تأثیش ٘ٛع سٕبٖ ثش ضبخع ٞبی سً٘ صیشو٘ٛیب

دوتش فشٞبد عجبعجبییبٖ

-

5

ٔمبیس ٝاثش ٔیىشٚة وطی پالسٕبی سشد  )plasma Deconex , (cold %1سٚی د٘چشٞبی
آوشیّی

دوتش ٔدیذ ٘بغش خبوی

-

6

ٔمبیس ٝتغییشات ٔیضاٖ ٘یشٚی ٔضغی لجُ  ٚپس اص دسٔبٖ ٞبی پشٚتض ٔتحشن ٔتذا( َٚد٘چش)

دوتش ٔدیذ غذالت ٔٙفشد

دوتش سضب ػٕیذ -دوتش ٞبدی

دوتش فشٛٞد ٔؼػٔٛی

دوتش ػّیشضب ٞبدی -دوتش
ٔحٕذی

1
2
3

7
8

عنوان پایان نامه

ثشسسی تغبثك ِج ٝای  ٚداخّی سٚوص سبخت ٝضذ ٜاص آِیبط NPG (Non precious Gold
)color
ٔمبیس ٝاٍِٛی تٛصیغ تٙص دس د٘ذاٖ ٞبی لذأی ثب تؼجیِ ٝح  ٚثذ ٖٚآٖ ثشای اتػبَ اغّی
ِیٍٛٙپّیت ثب استفبد ٜاص سصیٗ ٞبی فتٛاالستیه
ثشسسی اثش ٘ٛع آِیبط سبخت پست (ٛ٘ ٚ )Ni-Cr-Npgع سٕبٖ ثش ٔمبٔٚت ث ٝضىست د٘ذاٟ٘بی
ا٘ذ ٚضذ ٚ ٜثبصسبصی ضذ ٜتٛسظ پست  ٚوٛسٞبی سیختٍی

ثشسسی اثش ٘ٛع آِیبط سبخت پست ( )Ni-Cr ٚ NPGثش ٔیضاٖ ٌیش پست ٞبی سیختٍی سٕبٖ
ضذ ٜثب سٕبٖ سصیٙی پب٘بٚیب دس د٘ذاٖ ٞبی دسٔبٖ سیط ٝضذٜ
ثشسسی تأثیش تغییش دس سغح ثبتٕٙت ثش ٔیضاٖ استحىبْ وططی یه ٘ٛع سٕبٖ ٔٛلت ٔٛسد استفبدٜ
دس سٚوطٟبی سٕبٖ ض٘ٛذٔ ٜتىی ثش ایٕپّٙت

9

ٔمبیسٔ ٝیضاٖ خزة ٔیٙبیی فّٛسایذ چٙذ خٕیشد٘ذاٖ ٌیبٞی دس ٔحیظ آصٔبیطٍبٞی

11

ثشسسی سیض٘طت فیطٛس سیال٘ت ٞبی سّف ادٞضی ٚ ٛفیطٛس سیال٘ت ٞبی ٔتذا َٚدس ٔیٙبی آِٛدٜ
ث ٝثضاق  ٚغیش آِٛد ٜث ٝثضاق

دوتش ٟٔشداد التذاسی
دوتش ٔؼػٔ ٝٔٛسّٕی
دوتش ٔؼػٔ ٝٔٛسّٕی

-

جراحی
ردیف

عنوان پایان نامه

استاد راهنما اول

استاد راهنما دوم

1

ثشسسی تأثیش افضایص ٔػشف ٔبیؼبت ثش سٚی ٔیضاٖ تشضح ثضاق

دوتش ٔیشٔحٕذ غبدلی

-

2

اسصیبثی ٌزضتٍ٘ ٝش ٔیضاٖ ضىست ایٕپّٙت  ٚفبوتٛسٞبی دس استجبط ثب آٖ اص سبَ  1386تب 1394

دوتش سیذ حسٗ ٟٔبخشا٘ی

-

دوتش آسش خدستٝ

-

دوتش آسش خدستٝ

-

دوتش آسش خدستٝ

-

6

ثشسسی دلت ا٘ذاصٌ ٜیشی ٞبی خغی  CBCTدس فبغّ ٝثیٗ وشست آِٛئ َٛتب وف سیٛٙس ٔبٌضیال

دوتش سیذ حسٗ ٟٔبخشا٘ی

-

7

ثشسسی تأثیش ثبِیٙی لشظ دٌضأتبص ٖٚثشػٛاسؼ پس اص خشاحی ِٔٛش سٙٔ ْٛذیجُ

دوتش حسٗ ٔیشٔحٕذ غبدلی

-

8

ثشسسی ٔیضاٖ ضیٛع آسیت ٞبی ست ٖٛفمشات (ٌشدٖ -وٕش) دس د٘ذا٘پضضىبٖ

دوتش سیذ حسٗ ٟٔبخشا٘ی

-

دوتش ٔحٕذ خؼفشیبٖ

-

دوتش فشیذ ٖٚپٛسدا٘ص

-

11

ثشسسی اثش پشٚفیالوتیه ٘ٛافٗ  ٚدیىّٛفٙبن دس وبٞص دسد پس اص وطیذٖ د٘ذاٖ

دوتش ٔدیذ ٘ؼٕتی

-

12

اسصیبثی سادیٌٛشافیه تشاص استخٛا٘ی ٘بحی ٝوشستبِی دس د ٚایٕپّٙت ثب عشاحی ٔتفبٚت پس اص
یىسبَ

دوتش ٔدیذ ٘ؼٕتی

-

3
4
5

9
11

ثبصسبصی استخٛاٖ دس ضبیؼبت ضىبف آِٛئ َٛثٚ ٝسیّ ٝسِّٟٛبی ثٙیبدی چشثی ثبوبَ ثبسٌزاسی ضذٜ
ثش سٚی داسثست صٌ٘ٛشفت ثٕٞ ٝشا ٜاستخٛاٖ اتٛطٖ :وبسآصٔبیی ثبِیٙی
سبخت داسثست وبٔپٛصیت خذیذتشی وّسیٓ فسفبت حبٚی ٞیذسٚطَ والطٖ ٘ ٚب٘ٛرسات ویتٛسبٖ ٚ
ثشسسی ٔیضاٖ ٘طست سّٞ َٛبی ثٙیبدی ٔضا٘طیٕی ثش سٚی آٖ تٛسظ ٔیىشٚسه اِىتش٘ٚی سٚثطی
ضٙبسبیی تغییشات تٛاِی طٖ  PTHIRدس ثیٕبساٖ ایشا٘ی ٔجتال ث ٝفمذاٖ سٚیص اِٚی ٝد٘ذاٖ غیش
سٙذسٔیه

٘ؼییٗ پش٘ٚذٔ ٜغّٛة خشاحی ایٕپّٙت ،ثشسسی سیستٕبتیه ٔ ٚمبیس ٝآٖ ثب پش٘ٚذٞ ٜبی ایٕپّٙت
ٔٛخٛد ثخص خشاحی دا٘طىذ ٜد٘ذا٘پضضىی ضٟیذ ثٟطتی اص سبَ 1388-1393
ثشسسی سشػت حشوبت استٛد٘تیه ٔتؼبلت خبیٍضیٙی فیجشیٗ غٙی اص ِىٛسیت  ٚپالوت ()LPRF
اتِٛٛي دس سبوت د٘ذاٖ تبص ٜخبسج ضذٜ

مشترک
ردیف

عنوان پایان نامه

استاد راهنما اول

استاد راهنما دوم

1

تأثیش ضخبٔت ثش سً٘ د ٚسیستٓ صیشو٘ٛیبی ِٔٛ٘ٛیتیه
ثشسسی فشاٚا٘ی ثذخیٕی ٞبی دٞبٖ  ٚفه دس ثیٕبساٖ ٔشاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثخص خشاحی فه ٚ
غٛست ثیٕبسستبٖ عبِمب٘ی ثیٗ سبَ ٞبی 1373-1393
ثشسسی ٔمبیس ٝای فّٛسایذ  Remin_Proٚ MI paste plus،دس دسٔبٖ ضبیؼبت white
 spotدس یه ٔغبِؼ ٝآصٔبیطٍبٞی
ثشسسی اٍِٛی اسىٛأٛس سُ وبسسیٔٛٙبی حفش ٜی دٞبٖ دس ٔشاخؼیٗ ث ٝثیٕبسستبٖ ٞبی ٔیالد،
أیش اػّٓ ،أبْ خٕیٙی  ٚوّیٙیه دا٘ص تٟشاٖ ثیٗ سبِٟبی 1383-1393
ٔمبیس ٝاٍِٛی تٛصیغ تٙص دس د٘ذاٖ ٞبی لذأی ثب تؼجیِ ٝح  ٚثذ ٖٚآٖ ثشای اتػبَ اغّی
ِیٍٛٙپّیت ثب استفبد ٜاص سصیٗ ٞبی فتٛاالستیه
ثشسسی ٔمبیس ٝای اثش فّٛسایذ  Remin_Proٚ CPP_ACP, NaF،دس پیطٍیشی ضبیؼبت
 white spotدس یه ٔغبِؼ ٝآصٔبیطٍبٞی

دوتش فشٞبد عجبعجبییبٖ

دوتش حسٗ تشاة صادٜ

دوتش ػّی ِغفی

دوتش ٔیشٔحٕذ غبدلی

دوتش سٛد ٜعٕٟبسجی

دوتش اػظٓ ِٚیبٖ

دوتش اسدضیش ِفظی

دوتش ٔؼػٟٔ ٝٔٛذی پٛس

دوتش ٔدیذ ٘بغش خبوی

دوتش سِٕٛبص اسىٙذسیٖٛ

دوتش سٛد ٜعٕٟبسجی

دوتش اػظٓ ِٚیبٖ

دوتش ٟٔتبة ٘ٛسی

-

دوتش وبظٓ داالیی

-

دوتش سٛد ٜعٕٟبسجی

-

دوتش صٞشا یبدٌبسی

دوتش ٘بص٘یٗ صسٌش

دوتش سحبة لٛیضی

دوتش سِٕٛبص اسىٙذسیٖٛ

دوتش سیذ ٔحٕذسضب غفٛی

-

دوتش ٔحٕذ ثٟٙبص

دوتش حٛسی ٔیشٔحٕذ غبدلی

دوتش ٔحٕذخؼفش الجبَ

دوتش آسش خدستٝ

دوتش فبعٕٔ ٝطٟذی ػجبس

دوتش ٟٔىبٔٔ ٝطفمی

دوتش ٔدیذ غذالت ٔٙفشد

دوتش الدٖ اسالٔیبٖ

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

اسصیبثی اثش ٔحُ لشاسٌیشی ثشاوت دس سیستٓ  Straight Wireاستٛد٘سی ِیٍٛٙاَ
ثشسسی ساثغ ٝپّی ٔٛسفیسٓ ٞبی  rs6184یب  P561T ٚ rs6182 ٚیب  C422Fدس سسپتٛس
طٖ ٌیش٘ذٛٞ ٜسٔ ٖٛسضذ یب (  ) GHRدس ثضسٌی ٔٙذیجُ غیش سٙذسٔیه دس خٕؼیت ایشا٘ی
ثشسسی ٔیضاٖ سضبیتٕٙذی ثیٕبساٖ ثخص استٛد٘سی دا٘طىذ ٜد٘ذا٘پضضىی دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی
ضٟیذ ثٟطتی اص خذٔبت دسٔب٘ی
ٔمبیس ٝاثش ضذ ٔیىشٚثی وّیٙذأبیسیٗ  ٚخٕیش س ٝآ٘تی ثیٛتیىی ث ٝػٛٙاٖ داسٚی داخُ وب٘بِی ثش
ػف٘ٛت ٞبی تٛثٞ َٛبی ػبخی
ٔمبیس ٝی استحىبْ خٕطی پس اص پّیٕشیضاسی ٖٛپٙح ٘ٛع آوشیُ (ّٔیٛد٘تٔ ،یذٚیٚ ،ستىس،
آوشٚپبسس ٚ ٚسس آوشیُ)
اسصیبثی ویفیت دسٔبٖ  Maxillary deficiencyتٛسظ  Face Maskثب استفبد ٜاص
Objective grading system
اسصیبثی سفبِٔٛتشیه تغییشات استفبع ػٕٛدی غٛست ث ٝد٘جبَ وطیذٖ د٘ذاٖ ٞبی پشِٔٛش د ْٚپبییٗ
دس ثیٕبساٖ  Long Faceثبِغ
ثبصسبصی استخٛاٖ ثٚ ٝاسغۀ آ٘تی ثبدی( :)AMORتىٙیه ٘ٛیٗ غٙی سبصی داسثست ٞب ثب آ٘تی
ثبدی ٔٛٙوّ٘ٛبَ BMP-2خٟت ٟٔٙذسی استخٛاٖ (عشح تحمیمبتی ٔی ثبضذ)
ثشسسی ٔیضاٖ تغبثك تطخیع سادیٌٛشافیه  ٚخػٛغیبت وّیٙیىٛپبتِٛٛطی ضبیؼبت سادیٛاپه ٚ
 mixedفىیٗ دس ثیٕبساٖ ٔشاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثخص آسیت ضٙبسی دا٘طىذ ٜد٘ذا٘پضضىی ضٟیذ
ثٟطتی اص سبَ  1375تب 1395
ثشسسی تغییشات پُ اوّٛصاَ دس ثیٕبساٖ ثی د٘ذاٖ دا٘طىذ ٜد٘ذا٘پضضىی ضٟیذ ثٟطتی دس سبِٟبی

94-95
17
18

سالٔت دٞبٖ  ٚفّٛسٚسیس د٘ذا٘یٔ :شٚس سیستٕبتیه
ثشسسی ٔٛلؼیت سیط ٝد٘ذاٖ ٞبی خّفی ٔبٌضیال ٘سجت ث ٝوف سیٛٙس ٔبٌضیال ثب استفبد ٜاص
 CBCTدس ثیٕبساٖ ٔشاخؼ ٝوٙٙذ ٜثٔ 4 ٝشوض سادیِٛٛطی دس تٟشاٖ دس سبَ 1394

21

دوتش یبسش غبفی

دوتش ػسٍشی

دوتش ٔؼػٔ ٝٔٛسّٕی

19

21

دوتش ٔحٕذ سضب ٘خستیٗ

دوتش خٛضٛٙیسبٖ

ٔمبیس ٝآصٔبیطٍبٞی ٔیضاٖ خزة ٔیٙبیی فّٛسایذ دس چٟبس ٘ٛع ٚاس٘یص فّٛسایذ
ثشسسی اثش ضذ اِتٟبثی ػػبسٌ ٜیبٌ ٜض سٚغٙی ( )Moringa Oliferaثش سٚی ٔمبدیش سبیتٛوبئیٗ
ٞبی ایٙتشِٛویٗ  1ثتب ( ٚ )IL-1Bفبوتٛس ٘ىشٚص تٛٔٛسی ( )TNFαدس ٔذَ پشیٛد٘تیست ٔٛش
ٞبی غحشایی
ثشسسی تأثیش ثشٚضٛس آٔٛصضی دس ساثغ ٝثب تشٔٚبی د٘ذا٘ی ثش سغح آٌبٞی ٔبدساٖ ٔشاخؼ ٝوٙٙذ ٜثٝ
دا٘طىذ ٜد٘ذا٘پضضىی دا٘طٍب ٜضٟیذ ثٟطتی دس سبَ 1394

دوتش فٟیٕ ٝوٛضىی -دوتش
سِٕٛبص اسىٙذسیٖٛ

دوتش صسیٗ لّٓ

-

دوتش فبعٕٔ ٝال اسذاِٝ

دوتش ثشٌشیضاٖ

ارتودانتیکس
ردیف

عنوان پایان نامه

استاد راهنما اول

استاد راهنما دوم

1

ثشسسی اثش اِٚتشاس٘ٛذ ٔتٙبٚة ثب ضذت پبییٗ ثش ثبصسبصی استخٛاٖ پس اص خشاحی استٌٙٛبتیه

دوتش آصیتب تٟشا٘چی

دوتش ٔحٕذسضب ثذیؼی

دوتش حٛسی ٔیشٔحٕذ غبدلی

دوتش اوجشصادٜ

2
3
4

ٔمبیس ٝدیٙبٔیه ِت  ٚدٞبٖ حیٗ ِجخٙذ  ٚغحجت وشدٖ ثب استفبد ٜاص تػبٚیش ٚیذئٛیی ٛفتٌٛشافی
والسیه دس ثیٕبساٖ ٔشاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثخص استٛد٘سی ضٟیذ ثٟطتی
ٔمبیس ٝعشح دسٔبٖ ثیٕبساٖ ثشدسالیٗ  III clاص دیذٌب ٜاستٛد٘تیست ٞبی دا٘طٍبٞی  ٚغیش
دا٘طٍبٞی
ثشسسی تأثیش دٞب٘طٛی ٝسفیذوٙٙذ ٜثش ٔیضاٖ ٘یشٚی االستیه چیٟٙبی استٛد٘سی
تحّیُ  ٚعشاحی سبٔب٘ ٝاعالػبت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ دس ثخص ٞبی ثیٕبسی ٞبی دٞبٖ  ٚفه ٚ
غٛست  ٚسادیِٛٛطی دٞبٖ  ٚفه  ٚغٛست دا٘طىذ ٜد٘ذا٘پضضىی دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی ضٟیذ
ثٟطتی ٚ ٚاحذٞبی تبثؼٝ
ٔمبیس ٝدسٔبٖ ثیٕبساٖ ثشدسالیٗ  cl IIIاص دیذٌب ٜخشاحبٖ فه  ٚغٛست دا٘طٍبٞی  ٚغیش
دا٘طٍبٞی
ثشسسی ٔ ٚمبیس ٝی استحىبْ ثب٘ذ ثشضی ثشاوتٟبی استٛد٘سی ث ٝپشسّٗ فّذسپبتیه ثب د ٚسٚش
ٕٞ Universal ٚ Conventionalشا ٚ ٜیب ثذ ٖٚسبیّٗ
ٔمبیس ٝی اثش آ٘تی ثبوتشیبَ  ٚ 2/0 Anbarnesa SBMU1%وّشٍٞضیذیٗ  %2/0ثش سٚی
سٛیٞ ٝبی اوتیٔٛٙبیسیس ٚیسىٛص  ٚالوتٛثبسیُ اسیذٚفیّٛس  ٚوب٘ذیذیبصیس

دوتش حٛسی ٔیشٔحٕذ غبدلی
دوتش ٔحٕذ ثٟٙبص

دوتش فبعٕ٘ ٝبٔٛس

دوتش ٟٔتبة ٘ٛسی

دوتش ٔسشت

دوتش حٛسی ٔیشٔحٕذ غبدلی

-

دوتش سٛد ٜعٕٟبسجی

-

دوتش حسٗ ػّی ضفیؼی

-

9

فشٔٛالسیٔ ٖٛحّ َٛضٛیٙذ ٜپالن ٞبی استٛد٘سی  ٚپشٚتضٞبی د٘ذا٘ی

دوتش حسٗ ػّی ضفیؼی

-

11

ثشسسی استحىبْ ثب٘ذ ثشضی  ٚخػٛغیبت آ٘تی ثبوتشیبَ وبٔپٛصیت استٛد٘سی حبٚی ٘ب٘ ٛرسات ٘مشٜ

دوتش الدٖ اسالٔیبٖ

-

11

تغییشات سفبِٔٛتشیه ٔبٌضیال ٙٔ ٚذیجُ ٔتؼبلت دسٔبٖ ثب face mask

دوتش اِٚ ٟٝحیذ دستدشدی

12

ٔمبیس ٝد٘تٛاسىّتبَ تأثیش دستٍبٞ ٜبی فب٘ىطٙبَ والس والسن  ٚسیفی دس ثیٕبساٖ CL II div I
deep Bite

دوتش اِٚ ٟٝحیذ دستدشدی

ٔمبیس ٝتغییشات ٘بضی اص وبسثشد فیس ٔسه  ٚفیس ٔسه ٕٞشا ٜثب  RMEدس وٛدوبٖ ثب
٘بٙٞدبسی اسىّتبَ والس III
ثشسسی اثش ٔتمبثُ پّی ٔٛسفیسٓ ٞبی طٖ(TGFA(RsaI, ٚA1298C) MTHFR ,C677T
 )BamHIثشسٚی ثیٕبساٖ ضىبف وبْ ِ ٚت ایشا٘ی

دوتش ٔحٕذ فشاٞب٘ی

-

دوتش اغغش ػجبدی فش

-

5
6
7
8

13
14

دوتش ٔسؼٛد سیفی ,
دوتش ٔحٕذ ثٟٙبص

پریودانتیکس
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

عنوان پایان نامه

استاد راهنما اول

استاد راهنما دوم

ٔمبیسٔ ٝیضاٖ  ٚاٍِٛی تٛصیغ تٙص  ٚوش٘ص دس اعشاف د٘ذاٖ ٞبی داسای پشیٛد٘طی ْٛوبٞص یبفتٝ
ثب  ٚثذ ٖٚاسپّیٙت :آصٔ ٖٛإِبٖ ٔحذٚد س ٝثؼذی
ٔمبیسٔ ٝیضاٖ  ٚاٍِٛی تٛصیغ تٙص  ٚوش٘ص دس استخٛاٖ اعشاف د٘ذاٖ ٞبی داسای پشیٛد٘طیْٛ
وبٞص یبفت ٚ ٝایٕپّٙتٟبی پبی ٝثشای یه پشٚتض ضص ٚاحذی :آصٔ ٖٛإِبٖ ٔحذٚد س ٝثؼذی
ثشسسی ٔمبیس ٝای ٔیضاٖ سیض ٘طست دس حذ فبغُ ٞیّی ًٙاثبتٕٙت -ایٕپّٙت دس چٟبس سیستٓ
ایٕپّٙتی ثب اتػبالت ٔختّف
ٔمبیس ٝلبثّیت  Osteopromotionسیط ٝد٘ذاٟ٘بی خشد ضذ ٜا٘سب٘ی ثب Freeze - Dride
 ٚ )Bone Allograft(Cenobone, Kish Co, Iranصٌ٘ٛشافت ٌبٚی ( Cerabone,
ٔ ٚ )Botiss Co, Germanyبد ٜسٙستیه ()Co, Korea Osteon II, Genoss
ٔمبیس٘ ٝتبیح ثبِیٙی دس سٚش خبسج ٕ٘ٛدٖ ٔحبفظ ٝوبسا٘ ٝد٘ذاٖ ثب استفبد ٜاص لغغ اِیبف پشیٛد٘تبَ
ثب پشیٛت ْٛیب ِیضس ()Er, Cr:YSGG
ثشسسی استجبط ثیٗ ضخبٔت استخٛاٖ ثب ضخبٔت ِث ٝدس سغح فبضیبَ د٘ذاٟ٘بی لذأی فه ثبال ثب
استفبد ٜاص تىٙیه Soft- Tissue CBCT
ٔمبیس ٝتشٔیٓ ثبِیٙی ِث ٝثؼذ اص افضایص ع َٛتبج د٘ذاٖ ثب  ٚثذِ ٖٚیضس تشاثی Low Level

دوتش سضب ػٕیذ

دوتش غالٔی

دوتش سضب ػٕیذ

دوتش ٔحٕذسضب عبِجی اسدوب٘ی

دوتش عبِجی

-

دوتش ٟٔذی وذخذاصادٜ

-

دوتش ٟٔذی وذخذاصادٜ

-

دوتش سضب ػٕیذ

-

دوتش اسدضیش ِفظی

-

ثشسسی وبسآیی ِیضس  Diode 810nmدس دپیٍٕب٘تبسیٖٛ
ثشسسی تأثیش ٔحّٞ َٛبی  HBSS, PBS, Naclثش سٚی فؼبِیت سّٞ َٛبی استئٛثالستیه
 MG-63ثب  ٚثذ ٖٚحضٛس آِٛپالست TCP -ᵝ
ثشسسی ضیٛع ط٘ٛتیپ ٞبی  2 ٚ 4ثبوتشی  P.gدس پالن ضیبس ِث ٚ ٝآتشٔٚبتٛص ثیٕبساٖ پشیٛد٘تیت ٚ
آتشٚاسىّشٚصیس
ثشسسی ضیٛع سشٚتیپ ٞبی  a ٚ cثبوتشی  A.aدس پالن ضیبس ِث ٚ ٝآتشٔٚبتٛص ثیٕبساٖ پشیٛد٘تیت
 ٚآتشٚاسىّشٚصیس

دوتش اسدضیش ِفظی
دوتش ثٟضاد ٛٞضٕٙذ
دوتش ٔحٕذ سضب عبِجی اسدوب٘ی
دوتش ٔحٕذ سضب عبِجی اسدوب٘ی

-

بیماری های دهان
ردیف

عنوان پایان نامه

1

وٙتشَ ثبِیٙی ثیٕبساٖ ثبِغ داسای اضغشاة د٘ذا٘پضضىی

2

ثشسسی ٚضؼیت اوّٛط٘ی ثیٕبساٖ دچبس اختالالت تٕپٛس ٔ ٚب٘ذیجٛالس

3
4
5
6
7
8

ثشسسی اثش ضذ لبسچی ػػبسٞ ٜبی آثی  ٚاِىّی ٌیب ٜثبدس٘دٛث ٝسٚی وب٘ذیذا آِجیىب٘س ،وب٘ذیذا
ٌالثشاتب ٚوب٘ذیذا وشٚصیی
ٕٞجستٍی ثیٗ تؼذاد تشٔیٓ آٔبٍِبْ د٘ذا٘ی ثب ضذت ٔٛوٛصیت دٞب٘ی ٘بضی اص سادیٛتشاپی سش ٚ
ٌشدٖ دس ا٘ستیت ٛوب٘سش دس سبَ تحػیّی 94-95
ثشسسی آٌبٞی  ٚػّٕىشد ٔتخػػبٖ ص٘بٖ  ٚصایٕبٖ  ٚسصیذ٘ت ٞبی ص٘بٖ  ٚصایٕبٖ دس ساثغ ٝثب
ثٟذاضت ٔ ٚشالجت ٞبی دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ دس دٚساٖ ثبسداسی
ثشسسی ٔیضاٖ سضبیت ضغّی اػضبی ٞیأت ػّٕی دا٘طىذ ٜد٘ذا٘پضضىی دا٘طٍب ٜػّ ْٛپضضىی
ضٟیذ ثٟطتی
ثشسسی ٚضؼیت تشضحی آ٘تی طٖ ٞبی ٌشٞ ٜٚبی خ٘ٛی ( )ABOدس ثضاق ثیٕبساٖ پٕفیٍٛس
ٍِٚبسیس
ثشسسی ضیٛع ٘ئٛپالسٓ ٞبی ثذخیٓ ٘بحی٘ ٝبصٚفبس٘ىس ،سیٛٙس ٞبی پبسا٘بصاَ  ٚحٛص ٜثیٙی دس یه
دٚس 10 ٜسبِ )84-85( ٝدس ثخص پبتِٛٛطی ثیٕبسستبٖ عبِمب٘ی

استاد راهنما اول

استاد راهنما دوم

دوتش حٕیذ سضب خّیمی

-

دوتش خٕی ٝثیٍٓ عبٞشی
دوتش خٕی ٝثیٍٓ عبٞشی
دوتش ٔشیٓ ثٟبس٘ٚذ
دوتش ٟٔیٗ ثخطی
دوتش حٕیذ سضب خّیمی
دوتش غذیم ٝثختیبسی
دوتش خٕیّ ٝثیٍٓ عبٞشی

-

اندودانتیکس
ردیف

عنوان پایان نامه

1

ٔمبیس ٝتغییش سً٘ تبج د٘ذا٘ی ٔتؼبلت وبسثشد سٕبٖ ٞبی ثب ثیس وّسیٓ -سیىّیىبت

2

3
4
5
6
7
8

ٔمبیس ٝصٔبٖ سخت ضذٖ ٔ ٚیىشٞٚبسد٘س سغحی دس Aggregate Mineral Trioxide
ٔ %5 ٚ F-doped Mineral Trioxide Aggregate 1%خّٛط ثب آة ٔ ٚخّٛط ثب پّیٕش
خذیذ
ٔمبیسٔ ٝیضاٖ تشا٘سپٛست اپیىبِی  ٚحفظ ٔشوضیت وب٘بَ ٞبی ٔضیٛثبوبَ ا٘حٙبداس ِٔٛشٞبی فه
ثبال ثیٗ سٚش آٔبد ٜسبصی دستی  ٚ Passive step backسیستٓ  Safesidersث ٝوٕه
CBCT
ٔمبیسٔ ٝیضاٖ آسیت ٚاسد ٜضذ ٜث ٝد٘تیٗ حیٗ آٔبد ٜسبصی وب٘بَ ثب استفبد ٜاص سیستٓ ٞبی سٚتبسی
 ٚسسیپشٚوبَ
ٔمبیس ٝآصٔبیطٍبٞی ویفیت پشوشدٌی وب٘بَ سیط ٝدس  4تىٙیه ٔتفبٚت آثچٛسیطٗ ث ٝسٚش
ٔسبحت سٙدی
ثشسسی ٔیضاٖ اثشثخطی آستیىبییٗ  %4ث ٝػٛٙاٖ تضسیك ٔىُٕ داخُ ِیٍبٔب٘ی دسٔمبیس ٝثب تضسیك
ا٘فیّتشاسی ٖٛثبوبَ دس د٘ذاٖ ٞبی ِٔٛشپبییٗ ثب پِٛپیت ثشٌطت ٘بپزیش
ضٙبسبیی ثبوتشی ٞبی ٔٛثش دس ػف٘ٛت ٞبی اِٚی ٝا٘ذٚدا٘تیه ثب استفبد ٜاص سٚش  ٚ PCRثشسسی
تٛاِی طٖ  srDNA16دس ثیٕبساٖ ایشا٘ی
ضٙبسبیی ثبوتشی ٞبی ٔٛثش دس ػف٘ٛت ٞبی پبیذاس ا٘ذٚدا٘تیه ثب استفبد ٜاص سٚش  ٚ PCRثشسسی
تٛاِی طٖ  srDNA16دس ثیٕبساٖ ایشا٘ی
استشیّیضاسیٔ ٖٛخشٚط ٞبی ٌٛتبپشوب ثب استفبد ٜاص ٌبص پالسٕبی وٓ دٔبی اتٕسفشیهٔ :مبیس ٝثب
ٔحّٞ َٛبی ضیٕیبیی ضذػف٘ٛی وٙٙذٜ
ٔمبیسٔ ٝیضاٖ تشا٘سپٛست اپیىبِی  ٚحفظ ٔشوضیت وب٘بَ ٞبی ٔضیٛثبوبَ ا٘حٙبداس ِٔٛشٞبی فه
ثبال ثیٗ سٚش آٔبد ٜسبصی دستی  ٚ Passive step backسیستٓ  Safesidersث ٝوٕه
CBCT
ثشسسی تغییش سً٘ تبج د٘ذاٖ ثش اثش استفبد ٜاص غظت ٞبی ٔختّف خٕیش آ٘تی ثیٛتیىی سٌ ٝب٘ٚ ٝ
وّیٙذأبیسیٗ دس دسٔبٖ سٚاسىٛالسیضیطٗ

استاد راهنما اول
دوتش ٔحٕذ ػّی ٔضیٙی
دوتش ٔحٕذ ػّی ٔضیٙی

دوتش ٘بص٘یٗ صسٌش
دوتش یضداٖ ضٙتیبیی
دوتش یضداٖ ضٙتیبیی
دوتش ٘بص٘یٗ صسٌش
دوتش ٘بص٘یٗ صسٌش
دوتش ٘بص٘یٗ صسٌش

استاد راهنما دوم
-

-

دوتش ٔحٕذ اثٙی ػطشی

دوتش پیبْ پیٕبٖ پٛس

دوتش ٘بص٘یٗ صسٌش

-

دوتش سیذ أیذ دیب٘ت

-

12

ثشسسی تٛٙػبت آ٘بتٔٛیىی د٘ذاٖ ٞبی پشِٛٔ ٜش ٔٙذیجُ دس یه خٕؼیت ایشا٘ی ث ٝوٕه CBCT

دوتش ٘بص٘یٗ صسٌش

-

13

ثشسسی ٔٛسفِٛٛطی سیط ٚ ٝوب٘بَ د٘ذاٖ ٞبی دائٕی ٔبٌضیال ٙٔ ٚذیجُ دس ثیٕبساٖ ثب استفبد ٜاص
تػبٚیش تٟی ٝضذ ٜثب  CBCTدس یه خٕؼیت ایشا٘ی

دوتش ٔب٘ذا٘ب ٘بغشی

-

9
11
11

ترمیمی
ردیف

عنوان پایان نامه

1

ثشسسی ٔشٚسی ی٘ٛیٛسسبَ ثب٘ذٞب

2

ثشسسی استحىبْ ثب٘ذ سیض ثشضی ٛ٘ 2ع ی٘ٛیٛسسبَ ثب٘ذ ث ٝػبج ث ٝد ٚسٚش سّف اذ  ٚتٛتبَ اذ

3

ٔمبیس ٝسیتٛتٛوسیسیتی  ٚط٘ٛتٛوسیسیتی  Aggregate Mineral Trioxideتدبسی
 CEM cement, Angelusچٟبس ٘ٛع سٕبٖ تدشثی ثش سٚی سّٞ َٛبی ثٙیبدی پبِپ د٘ذاٖ
ا٘سبٖ

4

ٔمبیس ٝآصٔبیطٍبٞی استحىبْ ثب٘ذ صیشثشضی دٛ٘ ٚع ی٘ٛیٛسسبَ ثب٘ذ ثٔ ٝیٙبی د٘ذاٖ ضیشی

5

تأثیش افضٚدٖ ٘ب٘ ٛرسات تیتب٘ی ْٛدی اوسبیذ ثش خٛاظ ٔىب٘یىی ٌالس آ٘یٔٛش ٔؼَٕٛ

6

ٔمبیس ٝاستحىبْ ثب٘ذ سیضثشضی دٛ٘ ٚع ی٘ٛیٛسسبَ ثب٘ذ ث ٝػبج د٘ذاٖ ضیشی ث ٝد ٚسٚش سّف اذ ٚ
تٛتبَ اذ

دوتش ٔحذث ٝآرسسیٙب

7

ثشسسی تأثیش آٔبد ٜسبصی ٞبی ٔختّف ثش استحىبْ ثب٘ذ  repairپشسّٗ فّذسپبت

دوتش اػظٓ ِٚیبٖ

8

9
11
11

A systematic review of clinical effectiveness of resin-modified
ionomer & composite resin restoration in non-carious cervical
سصیٗ دس ضبیؼبت ٔمبیس ٝپش وشد٘ی ٞبی سصیٗ ٔذیفبیذ خی آی سی  ٚوبٔپٛصیت ٞبی( lesions
)ثذ ٖٚپٛسیذٌی دس عٛق د٘ذاٖ
ٔمبیس ٝتبثیش دٔ ٚبد ٜسٔیٙشاِیض ٜوٙٙذ CPP-ACP ٚ Remin Proٜثشوبٞص ٔیضاٖ خط٘ٛت
سغحی ٔیٙب ثؼذ اص ا٘دبْ فشآیٙذ  office bleachingثش سٚی د٘ذاٖ تٛسظ سٚش AFM
ٔمبیس ٝاستحىبْ ثب٘ذ ثشضی ثشاوت ٞبی ثب٘ذ ضذ ٜثٔ ٝیٙبی سبِٓ ،سٚوص صیشو٘ٛیب  ٚصیشو٘ٛیبی
سٙذ ثالست ضذٜ
ثشسسی تأثیش دٛ٘ ٚع ثب٘ذ ی٘ٛیٛسسبَ ثش استحىبْ ثب٘ذ سیض ثشضی سٕبٖ سصیٙی ث ٝصیشو٘ٛیب

استاد راهنما اول
دوتش احٕذ ٘دفی

استاد راهنما دوم
-

دوتش ٔشیٓ ػجذ ٜتجشیضی

دوتش لبسٕی

دوتش ٚلبساِذیٗ اخٛاٖ ص٘دب٘ی
دوتش ٔحٕذسضب ٘خستیٗ
دوتش ٘شٌس پٙبٙٞذٜ

دوتش ٔشیٓ ٔؼضی صادٜ

دوتش اػظٓ ِٚیبٖ
دوتش ٔشیٓ ػجذ ٜتجشیضی
دوتش ٔحٕذ سضب ٘خستیٗ

دوتش اػظٓ ِٚیبٖ

-

اطفال
ردیف
1
2
3

عنوان پایان نامه

استاد راهنما اول

استاد راهنما دوم

ٔمبیسٔ ٝیضاٖ آصادسبصی فّٛسایذ دس ٚاس٘یطٟبی  enamel pro, v-varnishدس ٔحیظ
آصٔبیطٍبٞی
ثشسسی ٔمبیس ٝای اثش  3خٕیش د٘ذاٖ ٔختّف ثش سٔیٙشاِیضاسی ٖٛضبیؼبت ٔ White spotیٙبیی
دس یه ٔغبِؼ ٝآصٔبیطٍبٞی

دوتش ثٟطتّٔ ٝه افضّی

دوتش یبسٕٗ سضٛا٘ی

ثشسسی آصٔبیطٍبٞی اثشاث ضذ ٔیىشٚثی خٕیشد٘ذاٖ ٌیبٞی وش٘ذ

دوتش ٔؼػٔ ٝٔٛسّٕی
دوتش فٟیٕ ٝوٛضىی

-

پاتولوژی
ردیف

1
2

عنوان پایان نامه

استاد راهنما اول

ثشسسی فشاٚا٘ی ِٙف ْٛدٞبٖ ،سش ٌ ٚشدٖ دس ثیٕبساٖ ٔشاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝا٘ستیت ٛوب٘سش أبْ خٕیٙی ٚ
دا٘طىذ ٜد٘ذا٘پضضىی ضٟیذ ثٟطتی دس فبغّ ٝسبَ ٞبی 1381-1391
ثشسسی ٔیضاٖ فشاٚا٘ی ضبیؼبت داخُ استخٛا٘ی فىیٗ دس ثیٕبساٖ ٔشاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثخص پبتِٛٛطی
ثیٕبسستبٖ ضشیؼتی  ٚعبِمب٘ی دس یه دٚس 10 ٜسبِ)1385-1394( ٝ

دوتش ٘فیس ٝضبّٔٛ
دوتش فبعٕٔ ٝطٟذی ػجبس

3

ثشسسی استجبط ثشٚص  ٚ HSP70ایٕٗ ٛٔٛٞساَ دس  SCCدٞب٘ی

دوتش ٘سیٓ تمٛی لبسٕیبٖ

4

ثشسسی ایٕٞ ٛ٘ٛیستٛضیٕیبیی ثشٚص ٔبسوش  BCL-2 ,ki-67دس اسىٛأٛس سُ وبسسی 2 ٛٙصثبٖ

دوتش سبػذ ٜػغبس ثبضی

5

ثشسسی فشاٚا٘ی تٛٔٛسٞبی خٛش خیٓ  ٚثذخیٓ غذد ثضالی دس ثیٕبساٖ ٔشاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثخص
پبتِٛٛطی ثیٕبسستبٖ ٞبی أیشاػِّٓ ،مٕبٖ حىیٓ  ٚضٟذای تٟشاٖ عی سبِٟبی 1384-1394

دوتش ٘فیس ٝضبّٔٛ

استاد راهنما دوم

-

