
شماره  پدیدآور عنوان
  موضوع مدرک

 

   Den۶٩/١   ناهد یاه یراميب فخری، مهدی، مولف بررسی شيوع فلئوروزیس دراستان بوشهر

کاسپيدورهای تاثير عصاره فلفل قرمز به عنوان محلول ضدعفونی کننده در 
 دندانپزشکی

   Den٩١/١   زمرق لفلف هراصع فيوض، احسان، مولف

ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بيماران دیابتی در رابطه با بيماری    
 1394-95پریودنتال در شهر بوشهر در سال 

   Den٩۵/١   لاتندویرپ یراميب مزینانی، نيلوفر، مولف

بررسی سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از روشهای 
 ١٣٩۶مراقبت خانگی بهداشت دهان و دندان در سال 

خسروی کوهستانی، 
 شهاب،

 Den٩۶/١   یهاگآ   

کلينيک ساله مراجعه کننده به  ٢٠-٣۵در بيماران  DMFTبررسی شاخص 
 ٩۵تا خرداد  ٩۴دندانپزشکی بوشهر از مهر 

 Den٩۶/٢   DMFT زندباف، نيلوفر،    

مقایسه اثر و پاراستزی بعد از تزریق بين آرتيکائين و ليدوکائين در تکنيک بی حسی 
 عصب آرواره ای تحتانی

    Den٩۶/٣   یعضوم یسح یب صالحين، سينا،

مقایسه تاثير استفاده ازماده چسباننده با نخ بخيه بر عوارض و بهبودی در جراحی 
 دندان مولرسوم نهفته فک پایين

 Den٩۶/۴    موس رلوم نادند کيانی، سارا،
 نهفته فک پایين، 

  

بوشهر در بررسی ميزان آگاهی و مهارت تشخيصی دندانپزشکان عمومی شهر 
 1395-96مورد سرطان دهان در سال 

    Den٩۶/۵    ،یهاگآ را، زهیاظمک

بررسي سطح آگاهي و عملکرد زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شهر 
 1395-96بوشهر از وضعيت سالمت لثه در سال 

    Den٩۶/۶   ،يگلماح زمانی، ميالد،

عروقی در رابطه با وضعيت _ارزیابی سطح آگاهی،نگرش و عملکرد بيماران قلبی 
 1395_96سالمت دهان در شهر بوشهر، در سال 

    Den٩۶/٧    ،یهاگآ جهانگيرفام، سحر

پانوراميک و ارتباط بررسی الگوی نهفتگی دندان مولر سوم ماگزیال و مندیبل در نمای 
آن با پوسيدگی های دیستالی دندان مولر دوم درمراجعه کنندگان به کلينيک دندان 

 1396-1395پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بين سالهای

    Den٩۶/٨    موس رلوم یگتفهن عزیزیان، فرزاد،

ن با مصرف آهن کمکی در ساله و ارتباط آ 2-5در کودکان  dmftبررسی شاخص 
 -96های بوشهر در سال ¬مهدکودک

    Den٩۶/٩    یکاروخ نهآ غالمپور، آیدا،

    Den٩۶/١٠   نادند یگديسوپ شریفی، عطيه، ١٣٩۵ساله شهر بوشهر در سال ١٢در كودكان  DMFTبررسی شاخص 

بررسی شيوع ضایعات دهانی در بيماران دیابتی مراجعه کننده به کلينيک های 
 1395-96وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

    Den٩۶/١١    ،یناهد تاعیاض آین زاده، فاطمه،  مولف

دگزامتازون و استعمال مقایسه اثر ضد دردی و ضد التهابی دو روش تزریق موضعی 
 موضعی آبی الکلی زنجبيل بعد از خارج کردن دندان عقل فک پایين            

 Den٩۶/١٢    کف لقع نادند زندی، سحر، پدیدآور
 پایين

  

بررسی تاثير روش های استریل سازی گرم و سرد بر تغييرات نيرو و آزادسازی یون 
 ه نيکل تيتانيومنيکل از فنرهای بست

 Den٩۶/١٣    لکين هتسب رنف اسدیان، مریم، مولف
 تيتانيوم

  

یررسی رادیوگرافيک کيفيت درمان ریشه انجام شده توسط دانشجویان عمومی 
 ٩۵-٩۴دندانپزشکی بوشهر بين سال های 

پوربهی نيا، سعيد، 
 مؤلف

 Den٩۶/١۴    نایوجشناد
 دندانپزشکی

  

بررسی ميزان آگاهی و عملکرد دندان پزشکان استان بوشهر از موارد اورژانس 
 1396پزشکی در سال 

    Den٩۶/١۵   تیروفیکشزپ یاه هاشمی،رضا، مولف

دندانپزشکی بررسی دیدگاه والدین نسبت به روش های رایج کنترل رفتاری در 
 ٩٧-٩۶کودکان در مهدکودک ها و مراکز پيش دبستانی شهر بوشهر در سال 

روشن قياس، نرجس، 
 مولف

 Den٩٧/١    یکشزپنادند
 کودکان

  

بررسی سطح آگاهی دندانپزشکان عمومی در نحوه برخورد با دندان دائمی خارج 
  1396شده بر اثر تروما در شهر بوشهر در سال 

    Den٩٧/٢   یهاگآ شيعه خو، هما، مولف

تاثير کلسيم هيدروکساید بر استحکام باندینگ دو سيلر مورد استفاده در درمان 
 AHplus and Adsealریشه با اساس رزینی 

    Den٩٧/٣   ینیزر رليس خاکپور، مریم، مولف



های کاری دانشجویان دندان پزشکی تاثير آموزش اصول ارگونوميکی بر وضعيت
 1396کلينيک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

    Den٩٧/۴   یکشزپ نادند سعادتمند، نجمه، مولف

بررسی تغييرات کمی دانسيته استخوان اطراف ایمپلنت های دندانی به روش 
ماه بعد از آن در شهر بوشهر درسال  6ترکشن از زمان جایگذاری تا دیجيتال ساب 

97-1396 

    Den٩٧/۶    ینادند تنلپمیا رزم آور، پروین، مولف

نماي نيمرخ در خلفی لب ها و چانه در  مقایسه درك زیبایی از موقعيت قدامی-
دانشجویان هنر، مردم عادي و دندانپزشکان عمومی شهر بوشهر در سال 

97_1396 

    Den٩٧/٧   ییابیز کرد کریمی، فاطمه، مولف

          
 


