
 لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه

 استاد راهنما استاد مشاور  عنوان پایان نامه  نام و نام خانوادگی 

 دکتر محمدحسین رزاقی نژاد  دقت ارتودنسیت ها در تعیین نقاط مرجع بافت نرم در فتوگرافی نیمرخ میرزائي علي

 شهر های هدکودکم در ساله 5 تا 3 کودکان در اکلوژن بررسی معینیان علي

 1396 سال در ارومیه

 نژاد نیک الهام دکتر 

 کننده مراجعه 1کالس اکلوژن مال بیماران در دیسکرپانسی بولتون بررسی مهرشاد علیرضا

 1931 سال در ارومیه -1394 شهر  ارتودنسی های کلینیک به

 علیائی پویا دکتر نژاد رازقی حسین محمد دکتر

 مبتال بیماران بزاق در اکسیداتیو استرس مارکرهای ییراتتغ ارزیابی امین مهدیزاده

 شدید متوسط تا مزمن  پریودوتیت به

 دکترسید امیر سیدی دکتر زهرا گهرفر

 دکتریوسف رسمی

از  استفاده با ماگزیال اول مولر در دوم مزیوباکال کانال شیوع ارزیابی دیارجان ایلبگي امیر

 به مراجعه کننده افراد در مخروطی عهاش با کامپیوتری توموگرافی دستگاه

 1931 تا 1931 سال از ارومیه شهر رادیولوژی کلینیکهای

 غزنوی آیسان دکتر زاده عباس اکبر دکتر

ارزیابی تغییرات مارکرهای استرس اکسیداتیو بزاق قبل و بعد از  امیرعلي مرزبان

 جراحی دندان عقل

 دکترسید امیر سیدی دکتر سیدمهدی سیداشرفی

 تریوسف رسمیدک

 مقدم اسمعیلی مازیار دکتر جامعی آزاد دکتر دندانپزشکی بالینی پیش دانشجویان خودارزیابی سازی عینی سعیدی عطایي امیررضا

 در درمان طرح و ایمپلنت طول تاثیر بعدی، سه محدود المان آنالیز آناهیتا منافي خواجه پاشا

 بر متکی اوردنچر با شده بازسازی دندان بی مندیبل نیرو توزیع

 تروماتیک نیروی تحت ایمپلنت

 خشابی دکتر 

بر درمان ضایعات پایوژنیک  تاسولف سیلرادتتم سدی برسی اثر آمری آرمان

 گرانولوما

 دکتر زهرا گهرفر 

 تغییرات بر مختلف غلظت های با اپی نفرین حاوی لیدوکائین تأثیر زاده صادق آرمان

 دانشکده به مراجعه کنندگان در 2 نوع دیابتی افراد قند خون

 دندانپزشکی ارومیه

 المعی آرش دکتر عبدالهی اردالن امیر دکتر

 پیوند بدون فوری های ایمپلنت در آلوئوالر استخوان لبه تحلیل میزان روحي صدق اشکان

 مراجعه بیماران در میلیمتر دو حداکثر های شیارهای در استخوانی

 توموگرافی روش از استفاده با تبریز خصوصی کلینیک به کننده

 1931در سال  ( CBCT)مخروطی  اشعه با کامپیوتری

 المعی آرش دکتر سیداشرفی میرمهدی دکتر

صورت  آکنه های کاهش در بوتولینوم سم تزریق تاثیر میزان بررسی عموبیگي آسیه

 پیشانی و

 سیداشرفی میرمهدی دکتر مختارپور اکبر دکتر

 در دخانیات مصرف با مرتبط دهان مخاطی ضایعات عشیو بررسی کاکه سور آسو

 1931سال  در ارومیه دندانپزشکی دانشکده کلینیک به مراجعین

 جعفری محمد دکتر صرافان نگار دکتر



 با کامپیوتری توموگرافی از استفاده با سالتورسیکا مورفومتریک آنالیز پور اهری عطا

 1931تا  1933 سال از ایرانی منتخب جمعیت در مخروطی اشعه

 غزنوی آیسان دکتر مقدم اسمعیلی مازیار دکتر

اول و  ولرم داننچمبرد پالپ یکورفولوژم تغییرات ارتباط عاطفه نوری زاده

مینرالیزاسیون دندان مولر سوم در حال تکامل بلوغ مهره های گردنی 

 سفالومتری لترال و میکنوراپاوگرافی رادی از استفادی اب

 گنگچیننوروزی  ف ومعر دکتر ی دکتر ماکان دادالله

 مارسولی دکترپیمانه صبوری احسان دکتر زودرس کودکی پوسیدگی و بارداری دوران طی در استرس ارتباط پور مشتاق آیالر

بررسی تاثیر غلظت های مختلف عصاره متانلی نعناع بر روی  بهارک دادمهر

و  ATCC3939باکتریهای پوسیدگی زا)الکتوباسیلوس کازئی 

 ATCC35668سترپتوکوکوس موتانس ا

 دکتر حافظ واحدپور 

بررسی قدرت باند کششی سیستم های چسباننده ی سلف اچ یک مرحله  بهاره چهاربرجي

 مرحله ای به عاج فلوروزیس شدیدانسانی دو ای و

 دکترمحمدعلی محمدی ترکانی دکترفرنازداوودی

راول ماگزیال بررسی موروفولوژی ریشه دردندانهای پرمول آرمین بهرون

 درتصاویرتوموگرافی کامپیوتری بااشعه مخروطی دراشعه ارومیه

 دکترآزادجامعی دکترسیدفاروق قطبی راد

آگاهی ونگرش معلمان وکارکنان مدارس ابتدایی درمورد مراقبتهای  فوریغ  بهزاد

 1931نحوه برخوردباآن درشهرستان ارومیه درسال  وAvulsion اورژانس 

 دکترآزادجامعی اددکترسیدفاروق قطبی ر

/.درصد برخاصیت ویسکو االستیسیته ی 1تاثیراضافه کردن نانوسیلور  الهام نوروزی

 تیشوکاندیشنر

 دکترلقمان قهرمانی دکتررحیم حسن زاده

 دکترنگارصرافان دکترسیدامیرسیدی پیش مطالعه -بررسی اثرچای سبز دردرمان لیکن پالن دهانی ایراني فام فهیمه اصل 

 Conventional مقایسه میکرولیکیج کامپوزیت معمولی وکامپوزیت قان زادهفرانک ده

Bulk Fill درحفرات کالس II 

 دکترحافظ واحدپور -

مقایسه بی حسی پالپی دندان مولراول مندیبل متعاقب تزریق بالک عصب  اشرفي فرید

 اینفریور الوئوالر بالیدوکائین وتزریق انفیلتره باارتیکایین

 دکترآزاد جامعی پوردکترحافظ واحد

تاثیراستفاده از لوپ بزرگنما به همراه سیستم روشنایی برکیفیت زمان  روحي فرید

 وجرم گیری

 دکترخشابی -

 Casein Phosphopeptid – Amorphus Calsium تاثیر فاطمه حسنعلي پور

Phosphate ( CPP-ACP ) برمیکروهاردنس عاج تاجی پس ازشستشوبا 

NaOCl و1/2باغلظت./. EDTA 11باغلظت./. 

 برنا زهرا دکتر دکترمحمدعلی محمدی ترکانی

 دکتر فرناز داودی دکترمحمدعلی محمدی ترکانی ارزیابی استحکام باند ریز برشی ادهزیویونیورسال به عاج عمقی فاطمه یوسفي

 سفالومتری های رادیوگرافی بین شودی و گونیال زوایای مقایسه سلیم حمیدی

 کپانورامی و جانبی

 دکتر حسین رزاقی نژاد دکتر پویا علیایی

 خمینی امام بیمارستان به کننده مراجعه بیماران های پرونده بررسی سالم حاجي غالمرضا

 1931 تا 1939 سالهای از ادونتوژنیک ضایعات دلیل به

 غزنوی آیسان دکتر زاده مصطفی سمیرا دکتر

 درمان طرح با ارتودنسی جامع درمان بیماران در دندانی ی اندازه عذرا گل صنملو

 ونکشیدن کشیدن

 دکتر حسین رزاقی نژاد دگتر پویا علیایی



 مورد در ارومیه شهرستان عمومی دندانپزشکان نگرش و آگاهی پورمحمد حبیب

  سال دندان در بی بیماران در ایمپلنت بر متکی اوردنچر درمان

1931 

 اللهوردیزاده مهدی دکتر گهرفر زهرا دکتر

 به کننده مراجعه بیماران در مخاطی پیگمانتاسیون شیوع بررسی محمدزاده هادی

 1931 سال در ارومیه دندانپزشکی دانشکده

 میرزائی زهرا دکتر صرافان نگار دکتر

 با کامپیوتری توموگرافی تصویربرداری تشخیصی کارایی مقایسه پور ابراهیم حمید

 لندمارک تشخیص در ودوزنرمال پایین بسیار دوز با مخروطی اشعه

 باال فک آناتومیک های

 سیداشرفی مهدی میر دکتر مصطفوی مریم دکتر

 با شده پالپوتومی شیری مولرهای رادیوگرافیک و کلینیکال بررسی ناهیدفر حسین

 SUAB2(Shahed University Anti)و فرموکروزول

Bleeding2 ( 

 مارسولی پیمانه دکتر ناصری محسن دکتر

 مصطفوی مریم دکتر

 ساله 11-19پسر  آموزان دانش در دندانی ناهنجاریهای شیوع محمدی جالل

 1931سال  در ارومیه مدارس

 اسمعیلی مهدی دکتر نژاد رازقی حسین محمد دکتر

تغییر  روی بر معمولی چای و گیاهی چای انواع تاثیر ارزیابی خاطره جمالوند

 روفیلمیک و هیبرید نانو های کامپوزیت ( (Discolorationرنگ

 دکتر حافظ واحدپور قره آغاجی دکتررسول

 های تشخیص با رادیولوژیک و بالینی های تشخیص تطابق میسان عباسي لعیا

 در ماگزیلوفاسیال استخوانی داخل ضایعات در هیستوپاتولوژیک

 1933 از ارومیه )ره(خمینی امام بیمارستان به کننده مراجعه بیماران

 1931 تا

 زاده مصطفی سمیرا کترد غزنوی آیسان دکتر

ارزیابی حجم کندیل در ارتباط با مورفولوژی کرانیوفاشیال با  فرزانه جوادیان الله

 استفاده از تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی

 مصطفوی مریم دکتر غزنوی آیسان دکتر

 سعیدی آرمان دکتر

 های پدیده و جغرافیایی زبان ای دوره شیوع همبستگی میزان سامع لیال

 در ارومیه شهرستان البرز کلینیک به کننده مراجعه دربیماران آلرژیک

 1931 سال

 حیدرلو جعفری محمد دکتر صرافان نگار دکتر

علوم  دانشگاه دندانپزشکی استاجر دانشجویان نگرش و آگاهی میزان زاده ولي مهسا

 در آن های درمان و دهان بد بوی کننده ایجاد علل از ارومیه پزشکی

 1931سال

 دکترنگارصرافان پیشوا سجاد دکترسید

 کامپیوتری توموگرافی در بزرگ پاالتین کانال آناتومیک تنوعات مهد علمداری ماندانا

 1931تا 1933سالهای  در ارومیه شهر جمعیت در مخروطی بااشعه

 غزنوی آیسان دکتر مصطفوی مریم دکتر

 در ارومیه شهر در ماماها و زنان متخصص نپزشکا نگرش و آگاهی بیگي محمد انگیر مهر

 سال در جنین سالمت با باردار مادران لثه بیماری بین ارتباط مورد

 سحرجبلی دکتر خانم سرکار -

 تصاویر در تمپورومندیبوالر مفصل نرم بافت کلسیفیکاسیون فراوانی رسولي میالد

 توموگرافی

 از یایران منتخب جمعیت در مخروطی اشعه با کامپیوتری

 زاهدی الدین صالح دکتر مصطفوی مریم دکتر



 1931تا1933سال

 های عفونت مورد در ارومیه شهر دندانپزشکان نگرش و آگاهی کالیراد میترا

 اندودونتیک

 خوشرو محمدی محمد دکتر برنا زهرا دکتر

 یرو بر نانومتر 333دایود لیزر تابش مختلف های توان تاثیر بررسی کریمي رزاق جواد محمد

 آزمایشگاهی شرایط در موتانس استرپتوکوکوس باکتری مهاررشد

 میرزایی زهرا دکتر خشابی احسان دکتر

 شریفی یعقوب دکتر

 -و موقعیت دندانهای اضافه در کالسهای مختلف مالبررسی شیوع  محمدرضا خاقاني

 1931الی  1931کلوژن در یک جمعیت بیماران ارتودنسی سالهای 

 دکتر زهرا رضوی روحانی نژاد قیراز حسین محمد دکتر

بررسی موقعیت شریان الوئوالر خلفی فوقانی توسط توموگرافی کامپیوتر  مونا غالمي

 31تا  32ی با اشعه مخروطی در جمعیت شهر ارومیه طی سال 
 گهرفر زهرا دکتر غزنوی آیسان دکتر

 استحکام روی دیشنرکان تیشو /.% به1سیلور  نانو کردن اضافه تاثیر علي اصغرزاده نسرین

 پخت گرما دنچر بیس به آکریل کششی

 قهرمانی لقمان دکتر اللهوردیزاده مهدی دکتر

 مختلف الگوهای با ارتودونسی بیماران در چانه بافت نرم ضخامت مافي محیط نازنین 

 عمودی رشد

 علیائی پویا دکتر نژاد حسین رازقی محمد دکتر

توموگرافی  از استفاده با پایین فک خلفی دانهایدن آناتومیکی آنالیز ریکاى لطفي ندا

 اندودنتیک های جراحی جهت مخروطی اشعه با کامپیوتری

  -مصطفوی مریم دکتر زاده دکتراکبر عباس

 دکتر صالح الدین زاهدی

رافی گتومو از استفاد با الگوی آناتومیک کانال نازوپاالتین  بررسی نیلوفر قراني

جهت درمان ایمپلنت در مردم شهر کامپیوتری با اشعه مخروطی 

 31-33ارومیه طی سال های  

 جبلی سحر دکتر غزنوی آیسان دکتر

 از استفاده با باال فک دوم مولر دندان دیستوباکال کانال دهانه موقعیت آبخضر پریسا

 مخروطی اشعه با کامپیوتری توموگرافی تصویربرداری روش

 برنا زهرا دکتر غزنوی آیسان دکتر

 و ارتودنسی براکت دیباند از بعد مینا سطحی خشونت مقایسه فرشادفر پریسا

 دوربین از استفاده با مختلف فرز سه با رزین کامپوزیت برداشت

 اتمی نیروی میکروسکوپ و لوپ، استریومیکروسکوپ

 محبی دکترشادی باغبان اکبرزاده دکترعلیرضا

 روحانی رضوی زهرا دکتر  ماهه  1-69کودکان  در شیری دندانهای رویش با همراه عالئم شیوع اوغلي کریم پریسا

 سه با سایلوران ی پایه با های کامپوزیت برشی باند قدرت بررسی محمدی شاه پریسا

 مینا به مختلف روش باندینگ

 ترکانی محمدی محمدعلی دکتر 

استفاده  با مندیبل لینگوال خلفی و قدامی های فرورفتگی بررسی فتحي پریا

 ایرانی منتخب جمعیت در مخروطی اشعه با کامپیوتری افیازتوموگر

 پیشوا سجاد سید دکتر غزنوی آیسان دکتر

ماهه  93 – 11مقایسه میزان الکتوز  موجود در شیر مادر کودکان  کریمي پریسا

 دارای پوسیدگی و بدون پوسیدگی با تغذیه شبانه ازشیر مادر

 دکترپیمانه مارسولی  دکتر احسان صبوری

  



 DMFT Decayed,) Missing and Filled شاخص بررسی اسدی ویاپ

Teeth   )ارومیه شهر ساله 21 آموزان دانش در آن بر مؤثر عوامل و 

  1395 سال در

 شادفر مهشید دکتر مارسولی پیمانه دکتر

 گرما متاکریالت متیل پلی به اکساید دی م تیتانیو % 1 افزودن تاثیر سعیدی رحمت

   آکریلی دندانهای به اتصال برشی استحکام روی پخت

 قهرمانی لقمان دکتر -

 از استفاده با ماگزیال اول مولر در دوم مزیوباکال کانال دهانه موقعیت هاشمي صبا

 مخروطی اشعه با کامپیوتری توموگرافی

 غزنوی آیسان دکتر زاده عباس اکبر دکتر

 دندانپزشکی شکدهدان دانشجویان ارتباطی های مهارت سنجش محمّدی علي صدرا

 قدیم و جدید درسی برنامه ارومیه با

 مقدم اسمعیلی مازیار دکتر 

رابطه  با بیماران فتوگرافی براساس ها ارتودنتیست ارزیابی همبستگی صدری کیومرث

 رابطه تشخیص در بتا زاویه و ویتز ، ارزیابیANB زاویه  مولری،

 فک خلفی قدامی

 رازقی حسین محمد دکتر

 نژاد

 اسمعیلی مهدی دکتر

 از استفاده با فرعی چانهای سوراخ آناتومیک خصوصیات و فراوانی رحیمي سالم سید

 یک در مخروطی اشعه ی با کامپیوتری رادیوگرافی توموگرافی

 ایرانی منتخب جمعیت

 زاهدی الدین صالح دکتر مصطفوی مریم دکتر

 نوروزی معروف دکتر

 خلفی های کامپوزیت در ترمیم ختلفم های تکنیک ریزنشت مقایسه رفیعي سامي

 آزمایشگاهی مطالعه یک در کالس

 قاسمی طیب دکتر غیاثوند دکتر

ه انشگاددندانپزشکی  یانجودانش عملکرد رشآگاهی ، نگ بررسی ثنا نوری وند

 1931 سال در ایدز بیماری با رابط ارومیه در پزشکی علوم

 نژادالهام نیک  دکتر 

 سیدی امیر سید دکتر فکرآزاد رضا دکتر دهانی های آفت درمان در کربن اکسید دی لیزر تاثیر پرتوی ساناز

گوش با سر کندیل در رادیوگرافی پانورامیک  سورَاخ بین  ی رابطه جو صالح صدیق

 و لترال سفالومتری

 دکتر میرزایی لور دکتر محمدحسین رزاقی نژاد

  سپیده

 شیشوان مصباحي

-CPP - )فسفات کلسیم آمورفوس فسفوپپتید ینکازئ تأثیر بررسی

ACP  )مختلف ی چسباننده سیستم نوع سه باند کششی قدرت بر 

 عمقی عاج روی

 ترکانی محمدی محمدعلی دکتر 

 کارسینوم بین ها ماکروفاژ و ها میوفیبروبالست فراوانی ی مقایسه سودا سادات فرقاني

 ىستوپ و دهان سنگفرشی سلول

 ی زادهدکتر سمیرا مصطف 

 بیماران در افسردگی بیماری و DMFT شاخص بین رابطه بررسی فرد میرعلیزاده مهدی

 مراجعه

 ۳۱31 سال در ارومیه شهرستان البرز کلینیک به کننده

 صرافان نگار دکتر 

 منیرحقیقی ماه



 سیستم آناتومی با مندیبل مولرهای در سوم ی ریشه بین همبستگی فرخندی شبنم

 با کامپیوتری توموگرافی از بااستفاده مندیبل های لترال ی ریشه کانال

 ارومیه شهر در مخروطی ی اشعه

 جباری گلچین دکتر غزنوی آیسان دکتر

 رادیولوژی هدفانتوم آموزشی محصول کیفیت مداوم ارتقای بررسی حبیبي سینا

 دمینگ مدیریت تئوری اساس بر )پارسا(

 مقدم معیلیاس مازیار دکتر زاهدی صالح الدین دکتر

 مصطفوی مریم دکتر

 ماتریکاریا بابونه متانلی عصاره مختلف های غلظت تاثیر بررسی زاده یوسف سهیال

   کازئی الکتوباسیلوس( زا باکتریهای پوسیدگی روی بر کامومیال

ATCC 3939 موتانس  استرپتوکوکوس و ( ATCC36553 

 واحدپور حافظ دکتر 

 شریفی یعقوب دکتر

 از همزمان استفاده و تنهایی به کلرهگزیدین دهانشویه استفاده اثیرت یوسفي سمیه

 دندان سطح پذیری رنگ بر اکسیژنه آب و کلرهگزین های دهانشویه

 متوسط تا خفیف لثه التهاب دارای بیماران در ها

 گهرفر زهرا دکتر جبلی سحر دکتر

 با هایوئید واناستخ موقعیت و فارنژیال هوایی راه ابعاد بین رابطه طالشي ثمین

 CBCT) مخروطی) اشعه با کامپیوتری توموگرافی از استفاده

 اسمعیلی مهدی دکتر غزنوی آیسان دکتر

 نژاد رازقی محمدحسین دکتر  فاکترهای موثر بر طول دوره درمان ارتودنسی ثابت  کیامهر زهرا

 هایفاکتور ریسک و شیری دندانهای شدید زودرس پوسیدگی شیوع خضرزاده کامران

 در ارومیه شهر سال سه زیر کودکان در آن با مرتبط

 139 1سال بهار

 شادفر مهشید دکتر رسولی جواد دکتر

بررسی میزان آگاهی و نگارش دندانپزشکان شاغل در شهر ارومیه  فاطمه مرادی زاده 

 1931در خصوص نحوه مدیریت زیاله های دندانپزشکی در سال 

 فریدکتر محمد جع دکتر نگار صرافان

 توموگرافی روش با ماگزیالری سینوس آناتومیک تنوعات بررسی ایراني فرزام

 1931 سال در ارومیه شهر جمعیت در مخروطی اشعه با کامپیوتری

 غزنوی آیسان گهرفر زهرا دکتر

 


