
 پایان نامه های دفاع شده در دانشکده دندانپزشکی ارومیه:لیست 

 سال دفاع استاد راهنما عنوان پایان نامه نام دانشجو ردیف

نگار  دکتر بررسی میزان آگاهی و کارکرد دندانپزشکان در رابطه با موارد اورژانس در مطب دندانپزشکی علی موالیی 1

 صرافان

3193 

 3192 زهرا برنا دکتر رابطه اثر گریپ فروت نارس بر روی بلیدینگ تایم و کالتینگ تایم امید پناهی 2

سعید مجیدی  3

 مغانجوقی

 3192میزان آگاهی دندانپزشکان شهر ارومیه از کاربرد لیزر در دندانپزشکی در سال 
 

سید امیر  دکتر

 سیدی

3191 

صالح  دکتر میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در مورد ایمپلنتهای دندانی در شهرستان ارومیهبررسی  بخشیآراز  4

 الدین زاهدی

3191 

بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر ارومیه از اندیکاسیون های میزان  ارخان سیدی 5

 (3191روکش استیل زنگ نزن و تمایل آنان به آموزش و کاربرد این تکنیک در مطب)

 

پیمانه  دکتر

 مارسولی

3191 

(  scc) بررسی میزان آگاهی و مهارت تشخیصی پزشکان عمومی شهر ارومیه درباره سرطان دهان امیر مصطفی پور 6

 3192 درسال

سید امیر  دکتر

 سیدی

3191 

پیمانه  دکتر ( برای دندان های خلفی شیریSSCمیزان رضایت مندی والدین از درمان روکش استیل زنگ نزن ) خدایار امینیان 7

 مارسولی

3191 

 CBCT بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر ارومیه درباره موارد تجویز تصاویر آیدن جباری 8

 

اکبر  دکتر

 عباس زاده

3191 

ده بندی نشده در مراجعین به دانشکای طبقههای لثهبررسی اپیدمیولوژیک و هیستوپاتولوژیک پاپول پریسا شریفی 9

 3192ی دندانپزشکی ارومیه در سال 

احسان  دکتر

 خشابی

3191 

احسان  دکتر روش آموزش بهداشت به بیماران مبتال به پریودنتیت مزمن 4مقایسه  پریناز بهروز 11

 خشابی

3191 

 روشهای بهداشت دهان ارومیه از  ستانشهر و نگرش معلمان ابتدایی  میزان آگاهی خدیجه رجبی 11
 

سمیه  دکتر

 شوریده

3191 

میزان اطالع والدین از حضور دندان مولر اول دایمی و رابطه آن با سالمت این دندان در  بررسی رمان امیرفرزانه 12

 کودکان

شادی  دکتر

 محبی

3191 

فر و تصاویر صفحات فسارزیابی دقت تشخیص پوسیدگیهای پروگزیمالی و اکلوزالی با استفاده از  سارا مرمضی 13

 توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
 

مریم  دکتر

 مصطفوی

3191 

                            بررسی خشونت سطحی مینا بعد از دباند براکت ارتودنسی و برداشت کامپوزیت رزین با دو  ساناز سرپیرای 14

 نوع روش فرز ارکانزاس و تنگستن کارباید
 

شادی  دکتر

 محبی

3191 

 کالن شهر تهران، 4بررسی میزان استرس و رضایت شغلی در میان ارتودنتیست های ایرانی در  علی حقیقیان 15

 3192-91و رشت در سال  ارومیه، تبریز

 

مازیار  دکتر

 اسمعیلی مقدم

3191 

در درباره سرطان دهان شهر ارومیه  عمومی دندانپزشکان و مهارت تشخیصی میزان آگاهی بررسی محمدرضا کریملر 16

 3192سال 
 

سید امیر  دکتر

 سیدی

3191 

قاسم گلنوش  17

 زاده

فراوانی انواع شکستگیهای فک و صورت و عوامل ایجاد کننده آن در بیماران مراجعه کننده  بررسی

 3199به بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 

صالح  دکتر

 الدین زاهدی

3191 

در  CBCT , (CCD,PSP)دقت تشخیص رادیوگرافی های داخل دهانی آنالوگ، دیجیتال بررسی  محمد ضابط 18

 ارزیابی تحلیل داخلی ریشه) به صورت مصنوعی(

اکبر  دکتر

 عباس زاده

3191 

بررسی شیوع ژنژیویت، افزایش حجم لثه و تومور حاملگی در زنان باردار ارجاعی  محمود رضا کرد 19

 3191از متخصصین زنان و زایمان در شهر ارومیه در سال  

 

سید  دکتر

 سجاد پیشوا  

3191 

از اثرات سوء  و زایمان بررسی میزان آگاهی زنان باردار ارجاعی از مطب های متخصصین زنان حسن مشایخ 21

 3191بر روی سالمت جنین در شهر ارومیه در سال بیماری های لثه

سید  دکتر

 سجاد پیشوا  

3191 

مهرداد حسین  21

 زاده

ساله در سال  6-31در افراد در مراکز مختلف بهزیستی ارومیه  dmftو  DMFTبررسی میزان 

3191 

پیمانه  دکتر

 مارسولی

3191 

بررسی رادیوگرافیک شیوع ضایعات پری آپیکال در دندان های درمان ریشه شده و کیفیت درمان  آزیتا نورآذر 22

 کلینیک تخصصی رادیولوژی  های اندودنتیک انجام شده دربیماران  مراجعه کننده به
 

 3194 زهرا برنا دکتر

 


