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1 

 لثه حجم افزایش میزان شیوع بررسی

بر اساس فاکتورهای فردی و اجتماعی 

در  گرگان ساله شهر 7 – 13 کودکان در

 1393سال 

 24/6/95 1/6/93 احمدی نیاامیررضا دکتر 

2 

بررسی رابطه پلی مورفیسم پروموتور 

با پریودنتیت مزمن  10ژن اینترلوکین 

جنرالیزه در مراجعه کنندگان به شدید 

کلینیک دانشکده دندانپزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

 فخاری الهامدکتر

 دکتر منصور سماعی
26/8/93 29/6/95 

3 

مقایسه استحکام خمشی و آزاد سازی 

منومر در سه نوع آکریل فوری ، پختنی 

و مخلوطی از منومر فوری و پودر آکریل 

 پختنی

  13/10/93 دکتر علی گویا

4 

بررسی ارتباط پریودنتیت مزمن با 

بیماری آتریت روماتوئید در مراجعین به 

بخش روماتولوژی مرکز آموزشی 

رستان درمانی شهید صیادشیرازی شه

 گرگان

 11/7/95 15/11/93 دکتر الهام فخاری

5 

بررسی ارتباط چاقی و بیماریهای 

پریودنتال در مراجعین به کلینیک 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 

 93-94پزشکی استان گلستان سال 

 28/4/95 24/1/94 احمدی نیا امیررضا دکتر



6 

مقایسه اثرعسل، پروپولیس و کلسیم 

به عنوان داروی داخل هیدروکساید 

کانال بر انتروکوکوس فکالیس در دندان 

 های کشیده شده

 10/6/95 24/1/94 دکتر امیر مقصودلوراد

7 

بررسی تاثیر دگزامتازون داخل عضالنی 

در میزان تریسموس ، درد و تورم بعد از 

خارج سازی دندان عقل نهفته ا ز طریق 

ساله  40تا 18جراحی ،در بیماران 

کننده به کلینیک دندان ،مراجعه 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 1394در سال 

 12/10/95 20/2/94 دکتر آناهیتا خیام پور

8 

بررسی مقاومت شکست پرمولرهای 

ترمیم شده با  MODدارای حفرات 

کامپوزیت های متاکریالت بیس و 

سایلوران بیس با تکنیک های مختلف 

 قراردهی

 12/3/94 دکتر مهسا زینلی
7/6/96 

 

9 

،   PHبررسی ارتباط میزان جریان ،

ظرفیت بافری و غلظت پروتئین های 

 LL-37و  HBD3 ،-HNP1ضد میکروبی 

بزاق با میزان فعالیت پوسیدگی ، در 

ساله مراجعه کننده به  3-12کودکان 

بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی 

 1394دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 21/4/95 12/3/94 رمضانیدکتر جمیله 

10 

بررسی ومقایسه میزان ریزنشست رزین 

  ،Packableکامپوزیت های 

میکروهیبرید، نانوهیبرید در حفرات 

در دندانهای خلفی )در  Vکالس 

 آزمایشگاه(

 10/6/95 17/3/94 دماوندی دکتر لیال یزدانی



11 

 3بررسی و مقایسه میزان ریزنشست

نسل از عوامل باندینگ در حفرات 

در دندان های مولر و پرو مولر  Vکالس 

 در آزمایشگاه

 2/8/95 17/3/94 دماوندی دکتر لیال یزدانی

12 

بررسی رادیواپاسیته سمانهای مورد 

استفاده در پروتزهای متکی بر ایمپلنت 

به وسیله رادیو گرافی دیجیتال غیر 

 مستقیم

 24/3/94 اصل دکتر امین مهدوی
6/10/95 

 

13 

بررسی تاثیرترک اعتیاد متامفتالین بر 

بزاق تحریکی در  PHروی حجم و 

مراجعه کنندگان به مرکز ترک اعتیاد 

دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 

1394 

 25/5/96 21/4/94 دکترهاله ذکایی

14 

بررسی شاخص پوسیدگی دندان مولر 

( و برخی از عوامل  DMF6دائمی )اول 

ساله  12مرتبط با آن در دانش آموزان 

 1393-95شهرستان گرگان در سال 

 14/12/95 21/4/94 دکتر سیده مریم طیاری

15 

بررسی شیوع کانال دوم مزیوباکال در 

ریشه مزیوباکال دندان موالر اول فک 

باال در دندان های کشیده شده توسط 

میکروسکوپ دای دید مستقیم و 

 سکشن

 دکترعلیرضا رضوی
21/4/94 

 

27/7/95 

16 

مقایسه گپ مارجین بین دو روش قالب 

گیری پوتی واش دو مرحله ای رایج با 

یک روش جدید قالب گیری پوتی واش 

 در سطح اکلوزال ventهمراه با ایجاد 

 

 13/9/96 29/6/94 دکتر علی گویا



17 

قبل و تاثیر تزریق عضالنی دگزامتازون 

بعد از جراحی دو طرفه مولر سوم نهفته 

 بر درد و تورم پس از عمل

 29/8/95 10/8/94 دکتر آناهیتا خیام پور

18 

بررسی شیوع پوسیدگی زودرس دندانی 

دوران کودکی و عوامل مرتبط با آن در 

سال مهدکودک های شهر  3-6کودکان 

 گرگان در سال

 30/5/96 25/11/94 دکتر مهرک رکوعی

19 

بررسی تاثیر درمان پریودنتیت بر تیتر 

Anti DNA  در بیماران مبتال به لوپوس

اریتماتوز سیستمیک ارجاع شده به 

بخش بیماریهای دهان ، فک و صورت 

دانشکده دندانپزشکی گرگان در سال 

1395-1394 

  26/11/94 دکترهاله ذکایی

20 

مقایسه تاثیر روش آموزش مبتنی بر 

وارونه بر یادگیری و سخنرانی و کالس 

رضایتمندی دانشجویان در بخش 

پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  24/12/94 دکتر الهام فخاری

21 

مقایسه تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر 

سخنرانی و کالس وارونه بر یادگیری و 

رضایتمندی دانشجویان در واحد پری 

دانشکده کلینیکی کودکان 

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 گلستان

  24/12/94 دکتر نسیم سیفی

22 

ارزیابی آگاهی و نحوه عملکرد والدین 

در مواجهه با آسیب های دندانی 

ساله مراجعه کننده به  7-12کودکان

بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی 

 1/9/96 29/1/95 دکتر نسیم سیفی



دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 

1395 

23 

بررسی شیوع دهانی و مفصل گیجگاهی 

فکی در بیماران مبتال به لوپوس مراجعه 

کننده به کلینیک دندانپزشکی گرگان 

 94-95در بدو بیماری در سال 

دکتر پریچهر 

 پورشکیبایی
12/2/95  

24 

ارزیابی ارتباط بین شاخص پوسیدگی 

دندانی با شاخص توده بدنی در کودکان 

ساله مراجعه کننده به دانشکده  12-6

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 1395گلستان در سال 

 14/8/96 16/3/95 دکتر نسیم سیفی

25 

 دیجیتال رادیوگرافی دقت  یابیارز

طول  یخط یریاندازه گفسفرپلیت در  

با  الیکارکرد  دندان مولراول ماگز

 متفاوت یانحناها

 1/6/96 4/5/95 دکتر آرش ایزدی

26 

ی میزان ترانسپورت کانال در مقایسه

 oneسه سیستم روتاری و تک فایل 

shape , وneolix 

 -دکتر امیر مقصودلوراد

 مرجان کاظمی نیادکتر 
7/6/95 4/7/96 

27 

بررسی مورفولوژی کانال ریشه در 

های پره مولر اول فک پایین در دندان

 سازیشهر گرگان به روش شفاف

  7/6/95 بهلکهدکتر امین محمد 

28 

-نانومتر( و غلظت 940) Diodاثر لیزر 

های مختلف سدیم هیپوکلریت در 

های عفونی شده ضدعفونی کردن کانال

 با ای فکالیس

  24/6/95 دکتر امیر مقصودلوراد

29 
 Homeبررسی سفید کردن در منزل )

bleaching)  بعد از ترمیم بر روی

های ادهزیو مختلف سیستم ریزنشست

  24/6/95 دکتر لیال یزدانی دماوندی



-کامپوزیت در دندان Vحفرات کالس در

 های مولر و پره مولر

30 

 بررسی مقایسه ای توانایی

 Caseinخمیر  رمینرالیزاسیون 

Phosphopeptide-amorphous 

calcium phosphate  (CPP-ACP ، )

CPP-ACP  فلوراید، خمیردندان +

روی ژل فلوراید دارای فلوراید دار و 

ضایعات پوسیدگی مصنوعی مینایی در 

 دندان های شیری

 4/7/96 4/7/95 دکتر جمیله رمضانی

31 

بررسی آزمایشگاهی تاثیر سفید کردن 

ها به روش خانگی قبل از ترمیم دندان

های بر روی میکرولیکیج سیستم

 Vادهزیو مختلف در حفرات کالس 

 کامپوزیت

  4/7/95 لیال یزدانی دماوندیدکتر 

32 

بررسی مقایسه ای سطح سرمی و بزاقی 

پلی کلونال ضد  IgG-IgAآنتی بادی 

CCP  در بیماران مبتال به آرتریت

 روماتوئید

  4/7/95 دکتر نازنین مرتضوی

33 

ل ضدعفونی ک"بررسی تاثیر درمان 

بر عود عفونت  "دهان

هلیکوباکترپیلوری در بیماران مراجعه 

کننده به بیمارستان صیاد شیرازی 

 گرگان

 20/9/96 11/7/95 دکترالهام فخاری

34 

حاوی  %12/0بررسی تاثیر کلرهگزیدین 

فلوراید بر شاخص پالک دندانی،التهاب 

لثه و تغییر رنگ دندان در بیماران 

مراجعه کننده به بخش پریودنتیکس 

 2/8/96 7/6/95 دکتر الهام فخاری



دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی گلستان

35 

رک عاجی ایجاد تمیکرو میزان بررسی

شده در حین درمان ریشه با استفاده از 

سیستم های روتاری تک فایل 

Reciprocو Neolix 

 26/9/95 11/7/95 دکتر انسیه گرایلی

36 

کارکرد مقایسه دقت اندازه گیری طول 

با استفاده از سه نوع اپکس یاب 

 الکترونیکی

  14/9/95 دکتر شبنم نعیمی طبیعی

37 

در افراد با  HbA1cمقایسه سطح 

پریودنتیت مزمن و افراد با پریودنشیوم 

سالم مراجعه کننده به دانشکده 

دندانپزشکی گرگان، قبل و بعد از 

 درمان غیرجراحی پریودنتال

  1/12/95 دکتر امیررضا احمدی نیا

38 

 داخل ساز موازی وسیله یک طراحی

 در ها پایه سازی موازی جهت دهانی

 پارسیل متحرک و ثابت پروتزهای

  28/3/96 دکتر لیال شادان

39 

بررسی فراوانی مراحل درمانی انجام 

شده در متولدین زنده ی مبتال به 

شکاف لب و کام در مرکز آموزشی 

سال درمانی صیاد شیرازی گرگان از 

1386-1395 

  25/4/96 دکتر فاطمه عبداللهی

40 

 داخل دگزامتازون تزریق تأثیر بررسی

 جراحی بعداز عوارض کاهش ماستر در

 نهفته فک نیمه و نهفته عقل دندان

 به کنندهمراجعه بیماران در پایین

 علوم دانشگاه دندانپزشکی کلینیک

 1397- 1396 سال در گلستان پزشکی

  11/4/96 دکتر وحید ناعمی



41 

 مردان در DMFT میزان یمقایسه

 ساله 60 تا 25 سیگاری غیر و سیگاری

 ی به دانشکده کننده مراجعه

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی

 97-96سال در گلستان

  29/5/96 دکتر طاووس کردافشاری

42 

بررسی فراوانی  بیوتایپ لثه ای نازک و  

ارتباط آن با عرض لثه کراتینیزه، عمق 

مراجعه پروب و ارتفاع پاپیال در بیماران 

کننده به دانشکده ی دندانپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی گلستان در 

 1396-1397سال

  22/5/96 دکتر الهام فخاری

43 

 ریسک و لثه تحلیل شیوع بررسی

 کننده مستعد عوامل و ها فاکتور

 دندانپزشکی دانشجویان در آن موضعی

پزشکی گلستان در سال  علوم دانشگاه

1397-1396 

  2/7/96 دکتر امیررضا احمدی نیا

44 

بر  یاسترس روان ریثتا یبررس

در مراجعین  بلیمند لیکند ساختارریز

آذر  5به بخش رادیولوژی بیمارستان 

دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 

97-1396 

  18/10/96 دکتر نازنین مرتضوی

45 

 یها ویژگیاضطراب و  یبررس

به اختالل  مبتال مارانیدر ب یتیشخص

مراکز  بهه کننده مراجع یفک-یجگاهیگ

آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه 

 - 97در سال  علوم پزشکی گلستان

1396 

  18/10/96 دکتر نازنین مرتضوی

 

 

 

 


