
استاد راهنمانویسندهعنوان

در سه نمونه ی شیر گاو ، گوسفند و بز هنگام تماس با PHبررسی میزان افت 

علی نوذریمفتاحی ، زهراسال5تا 2مخلوط پالک میکروبی و بزاق در کودکان 

سال در تماس با آبمیوه 12تا 6در پالک میکروبی کودکان pHبررسی میزان افت 

علی نوذرینیکمنش، هادیجات خوراکی شیرین از قبیل سیب، انگور،زردآلو، و توت

 مندیبل بعد از جابجایی فک باال در autorotationبررسی مقدار چرخش 

رسول قیصریاعتمادی ، حسام الدینپالن های مختلف

بررسی کیفیت ارائه خدمات دندانپزشکی در درمانگاه های خصوصی شهر شیراز 

مریم بختیارمکرم ، محمدرضا139بر اساس مدل سروکوال و مقایسه با انتظارات بیماران در سال

بررسی تغییرات ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون حین جراحی دندان 

احسان علی آبادیباقری ، سیاوش1397مولر سومفک پاییندر طول سال 

بررسی کیفیت ارائه خدمات دندانپزشکی در درمانگاه های دولتی شهر شیراز بر 

مریم بختیارکارگر، محسن98اساس مدل سروکوال و مقایسه با انتظارات بیماران در سال 

اندازه گیری میزان آزاد سازی یون ها از براکت های استیل و تغییرات سطح آن 

احمدرضا سرداریانعباسی ، فاطمهتحت تأثیر درمان سفید کردن دندان ها

بررسی کیفیت خدمات دندانپزشکی ارائه شده توسط دانشجویان در دانشکده ی 

دندانپزشکی شیراز بر اساس مدل سروکوال و مقایسه آن با انتظارات بیماردر 

مهرداد وثوقیانصاری فر ،سمانه1397-1398سالتحصیلی 

بررسی تاثیر چهار نوع ترکیب مختلف بر رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی اولیه 

فرانک رزمجوییفتحی ، فرشیددر دندان های شیری

بررسی مقایسه اثرات دهانشویه های گیاهی با دهانشویه کلروهگزیدین بر روی 

فرزانه گلفشانیاسمن. خالوندی ویژگیهای فیزیکی آکریل های رزینی ارتودنسی

 در HHV-6B(و ۶ )HHV-6Aبررسی شیوع عفونت ویروس هرپس انسانی 

علی دهقانی ناژوانیزارعی ، سعیدهضایعات لیکن پالن دهانی

بررسی فراوانی شکستگی فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به پزشکی 

حمیدرضا عربیوننوابی ، علی اکبر193فروردین1931-فروردین (شیراز)قانونی فارس 

مقایسه واکنش بافتی نخ بخیه سیلک پوشش داده شده با کلرهگزیدین با نخ 

ریحانه ابراهیمی ، نادر تنیدهکشاورز ، محمدرضاسیلک معمولی در رت نر

بررسی شیوع بیماران مبتال به تومورهای خوش خیم و بدخیم دهان و فک و 

حمیدرضا عربیونجوان ، محمد5تا 5831صورت مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی شیراز طی سال های 

مقایسه ی اموزش لکچر و روش پرتال بیماران مجازی عفونت های ویروس 

هرپس سیمپلکس و استوماتیت افتی راجعه به روش کیس بیس در دانشکده 

مریم مردانیخواجه نایینی ، سهیلدندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بررسی علل و شیوع بیماران با آبسه های فک و صورت مراجعه کننده به 

حمیدرضا عربیونسلمانی ، احسان اله1397تا1393بیمارستان شهید رجایی از سال



داکسی , کلرهگزدین )بررسی اثر بازدارنده های ماتریکس متالوپروتئیناز 

بر قدرت استحکام باند کامپوزیت  (سایکیلین و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید

نجمه محمدیبی ظلم ، فاطمهبه عاج دندان های شیری

بررسی اثر داروهای بی حسی موضعی آمیدی بر عملکرد کلیوی در موش های با 

رسول قیصریخسروانی ، سیده زهرایک کلیه

 Lysosomal associatedبررسی بیان ایمنوهیستوشیمیایی 

membrane protein 1(LAMP-1)  در اسکواموس سل کارسینومای

محمدعلی رنجبرجمشیدی مریمدهانی

بررسی اثر استفاده از پروآنتوسیانیدین روی عاج اچ شده قبل از کاربرد ادهزیو در 

روش سیل فوری و تاخیری عاج بر استحکام شکست دندان های پرمولر ترمیم 

فرشته شفیعیآقایی ، طیبهشده با اینله های کامپوزیتی سمان شده با سمان سلف ادهزیو

در HHV-6Bو HHV-6A ۶بررسی شیوع عفونت ویروس هرپس انسانی نوع 

علی دهقانی ناژوانیسید محمد مهیار, کازرونی زاده تومورهای اپی تلیالی حفره بینی و سینوس های پارانازال

-lysosomal-associated )LAMPبررسی بیان ایمونوهیستوشیمیایی 

1(membrane proteinمحمدعلی رنجبرخشنود ، پردیسدر تومورهای خوش خیم و بدخیم غدد بزاقی

در ratدر بافت زیرجلدی Nano Fast Cementبررسی سازگاری بافتی 

فریبرز معظمیدهقانی ، مانداناProRoot MTAمقایسه 

بررسی میزان تاثیر کارگاه های اخالق پزشکی بر افزایش آگاهی دانشجویان 

نجمه محمدی ، حسین محمودیانرحمانیان ، هانیهرشته دندانپزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کدهای اخالق حرفه ای

ارزیابی آزادسازی اولیه و پس از شارژ یون های کلسیم و فسفات از فیشورسیلنت 

مهتاب معمارپورافضلی بغداد آبادی ، ندامطالعه خارج دهانی- حاوی ترکیب آمورفوس کلسیم فسفات 

در مقایسه با Endoseal MTAبررسی آزمایشگاهی فعالیت ضد میکروبی 

علیرضا عدل، محمد معتمدی فربعیدی ، علیرضاچندین سیلر و ماده ی ترمیمی اندودنتیک

طراحی، اجرا و ارزیابی نرم افزار مبتنی بر تلفن همراه هوشمند با موضوع درمان 

مریم بختیار ، مانوش مهرابیالهی ، فرخندهدندانپزشکی در آسیبهای دهان و دندان

بررسی تأثیر تغییر تورک دندانی بر رنگ دریافت شده از ترمیمهای کامپوزیتی و 

احمدرضا سرداریاننعمت اللهی ، هانیهپرسلنی

در تومورهای خوش خیم و B19بررسی شیوع عفونت پارووویروس انسانی 

علی دهقانی ناژوانی ، علی فرهادیفقیهیی ، فاطمهبدخیم غدد بزاقی

بررسی اثر پرتریتمنت های مختلف بر مقاومت به شکست دندان های پرمولر 

فرشته شفیعیحسینی ، نداماگزیال ترمیم شده با اینلی های کامپوزیتی سمان شده با سمان سلف ادهزیو



طراحی و ارزیابی کارایی پرتال بیماران مجازی عفونت های ویروسی هرپس 

مریم مردانیچراغیان دهکردی ، سجادسمپلکس و استوماتیت آفتی راجعه در آموزش دانشجویان دانشکده دندانپزشکی

ارزیابی اثر رایحه درمانی با عصاره اسطوخدوس بر اضطراب حین درمان 

فائزه قادریصلح جو ، ندادندانپزشکی با اندازه گیری مقدار کورتیزول بزاق و میزان نبض در کودکان

بررسی اثر رژیم نشستشوی نهایی با آنتی اکسیدان های طبیعی و شیمیایی بر 

فرشته شفیعی ، یاسمین قهرمانیجهانی ، محمدحسینمقاومت به شکست دندان های درمان ریشه شده

 در E.faecalisارزیابی اثر ضدمیکروبی داروهای داخل کانال در مقابل باکتری 

: دندان های مولر شیری عفونی به کمک روش واکنش زنجیره ای پلیمرازی

نجمه محمدی ، یاسمین قهرمانیغفاری پور ، دردانهکارآزمایی بالینی تصادفی

بررسی تغییرات حجمی سینوس ماگزیالری در سیتی اسکن اسپیرال بعد از 

حمیدرضا عربیونآزای ، آرشاستیوتومی لفورتیک فک باال در بیماران ارتوگناتیک


