
"بسمه تعالی"  

"دانشگاه علوم پزشکی گلستان های دانشکده دندانپزشکیپایان نامه " 

 تاریخ پایان تاریخ تصویب اساتید راهنمانام  طرح عنوان ردیف

1 

 لثه حجم افزایش میزان شیوع بررسی

بر اساس فاکتورهای فردی و اجتماعی 

در  گرگان ساله شهر 7 – 13 کودکان در

 1394سال 

 24/6/95 1/6/93 احمدی نیا امیررضا  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 

پریودنتیت مزمن با  ی بینرابطهبررسی 

بیماری آتریت روماتوئید در مراجعین به 

بخش روماتولوژی مرکز آموزشی 

درمانی شهید صیادشیرازی شهرستان 

 گرگان

 

 11/7/95 15/11/93 دکتر الهام فخاری

4 

 پریودنتیت مزمنبررسی ارتباط چاقی و 

در مراجعین به کلینیک دانشکده 

ه علوم پزشکی دندانپزشکی دانشگا

 1394استان گلستان سال 

 28/4/95 24/1/94 احمدی نیاامیررضا دکتر 

5 

مقایسه اثرعسل، پروپولیس و کلسیم 

هیدروکساید به عنوان داروی داخل 

کانال بر انتروکوکوس فکالیس در دندان 

 های کشیده شده

 10/6/95 24/1/94 دکتر امیر مقصودلوراد



6 

دگزامتازون داخل تزریق تاثیر  بررسی

عضالنی در میزان تریسموس ، درد و 

ندان و طرفه دتورم بعد از خارج سازی د

عقل نهفته ا ز طریق جراحی ،در 

ساله ،مراجعه کننده به  40تا 18بیماران 

کلینیک دندان پزشکی دانشگاه علوم 

 1394پزشکی گلستان در سال 

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

7 

رفتار کودکان در دندانپزشکی و بررسی 

ارتباط آن با ویژگی های فردی ، 

خانوادگی و مرتبط با والدین در کودکان 

سال مراجعه کننده به بخش  6-3

کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 

 94علوم پزشکی گلستان در سال 

 27/6/95 3/3/94 دکتر جمیله رمضانی

8 

بررسی گذشته نگر پنج ساله فراوانی  

بدخیمی های دهان، فک و صورت در 

شهر گرگان طی  درمانی مراکز اصلی

 1389-1393سالهای 

دکتر پریچهر 

 پورشکیبایی
3/3/94 30/4/95 

9 

مولرهای ه بررسی مقاومت شکست پر

ترمیم  مزیواکلوزودیستال دارای حفرات

شده با کامپوزیت های متاکریالت بیس 

با انقباض کم با تکنیک های و معمولی 

 مختلف قراردهی

 7/6/96 12/3/94 دکتر مهسا زینلی

10 

،   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 

 21/4/95 12/3/94 دکتر جمیله رمضانی



بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی 

 1394کی گلستان دانشگاه علوم پزش

11 

بررسی میزان آگاهی گروهی از معلمین 

صدمات مدارس ابتدایی در مدیریت 

-95گرگان در سال ستاندندانی درشهر

94 

 27/7/95 12/3/94 دکتر نسیم سیفی

12 

بررسی ارتباط میزان فلوراید آب 

 9-12کودکان  DMFTآشامیدنی با 

-1395ساله شهرستان گرگان در سال 

1394 

 13/11/95 12/3/94 دکتر نسیم سیفی

13 

میزان ریزنشست رزین  ومقایسه بررسی

  ،Packableکامپوزیت های 

در حفرات میکروهیبرید، نانوهیبرید 

خلفی )در در دندانهای  Vکالس 

 آزمایشگاه(

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

14 

 3میزان ریزنشست و مقایسه بررسی

عوامل باندینگ در حفرات  نسل از

 در دندان های مولر و پرو مولر Vکالس 

 در آزمایشگاه

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

15 

رادیواپاسیته آزمایشگاهی بررسی 

سمانهای مورد استفاده در پروتزهای 

ایمپلنت به وسیله  سمان شونده به 

 رادیو گرافی دیجیتال غیر مستقیم

 6/10/95 24/3/94 اصل دکتر امین مهدوی

16 

شیوع استفاده از رابردم در  بررسی

طول  پروسه ی  درمان ریشه در شهر 

 گرگان

 27/6/95 14/4/94 دکتر علیرضا رضوی



17 

بررسی تاثیرترک اعتیاد متامفتالین بر 

بزاق تحریکی در  PHروی حجم و 

در کمپ های  بیماران تحت مراقبت

ترک اعتیاد شهرستان گرگان در سال 

1395 

 25/5/96 21/4/94 دکترهاله ذکایی

18 

بررسی شاخص پوسیدگی دندان مولر 

( و برخی از عوامل  DMF6اول دائمی )

ساله  12مرتبط با آن در دانش آموزان 

 1394-95شهرستان گرگان در سال 

 14/12/95 21/4/94 مریم طیاریدکتر سیده 

19 

بررسی شیوع کانال دوم مزیوباکال در 

ریشه مزیوباکال دندان موالر اول فک 

باال در دندان های کشیده شده توسط 

دید مستقیم و میکروسکوپ دای 

 در شهر گرگان سکشن

 دکترعلیرضا رضوی
21/4/94 

 
27/7/95 

20 

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

21 

مقایسه تاثیر تزریق عضالنی 

دگزامتازون قبل و بعد از جراحی دو 

تورم طرفه مولر سوم نهفته بر درد و 

 پس از عمل

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

22 

بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان از 

تجویز آنتی بیوتیک در درمان ریشه در 

 1394شهرستان گرگان در سال 

 13/11/95 6/10/94 دکتر امین محمد بهلکه

بررسی دیدگاه دندانپزشکان نسبت به  23

درمان ریشه دندان های عفونی و 
 18/5/96 11/11/94 دکتر آرش ایزدی



غیرعفونی در شهرستان گرگان در 

1395 

24 

مقایسه دقت فیلم های پرتونگاری 

ظهور و دمعمولی با فیلم های خو

رادیوگرافی دیجیتال مستقیم در 

 تخمین طول کارکرد کانال ریشه

 مزیوباکال مولر اول باال

 20/2/95 25/11/94 دکتر امین محمد بهلکه

25 

بررسی شیوع پوسیدگی زودرس دندانی 

دوران کودکی و عوامل مرتبط با آن در 

سال مهد کودک های  3-6کودکان 

 1395شهر گرگان در سال 

 30/5/96 25/11/94 دکتر مهرک رکوعی

26 

بررسی شیوع فشارخون اولیه باال در 

عه کننده به بخش جراحی جبیماران مرا

دهان، فک و صورت دانشکده 

 1395گرگان در سال دندانپزشکی 

 3/5/96 26/11/94 دکتر آناهیتا خیام پور

27 

بررسی تاثیر درمان پریونتیت بر تیتر 

Anti DNA  در بیماران مبتال به لوپوس

اریتماتوز سیستمیک ارجاع شونده به 

بخش بیماری های دهان، فک و صورت 

دانشکده دندانپزشکی گرگان در سال 

1395-1394 

  26/11/94 دکتر هاله ذکایی

28 

بررسی میزان آگاهی والدین از اقدام 

درمانی اورژانسی مورد نیاز هنگام 

)خارج شدن دندان از حفره آلوئل ناشی 

از ضربه ( در مراجعین به بیمارستان 

طالقانی ، گنبد کاووس در سال آیت اهلل 

1394 

 14/4/95 24/12/94 دکتر جمیله رمضانی

 دربارهبررسی میزان آگاهی والدین  29

 پیت و "ی و روشدندان مولر اول دایم
 28/4/95 29/1/95 دکتر جمیله رمضانی



به در مراجعین  "نتفیشور سیال

در بیمارستان کودکان آیت اهلل طالقانی 

 95سال 

30 

 پوسیدگی شاخص بین ارتباط ارزیابی

 (DMFT/dmft) دائمی و شیری دندان

 در (BMI)بدنی توده شاخص با

 به کننده مراجعه ساله  6 -12کودکان

 علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشکده

 -1396سال در گلستان پزشکی

1395 

 14/8/96 29/1/95 دکتر نسیم سیفی

31 

 والدین عملکرد نحوه و آگاهی ارزیابی

 دندانی کودکان های آسیب با درمواجهه

 بخش به مراجعه کننده ساله 7- 12

 دانشگاه دندانپزشکی دانشکده کودکان

-96 سال در گلستان پزشکی علوم

1395 

 1/9/96 29/1/95 دکتر نسیم سیفی

32 

آنوتومیک و خصوصیات  شیوعبررسی 

Haller cell  در رادیوگرافیCBCT 

 خصوصیمراجعه کنندگان به کلینیک 

رادیولوژی دهان ، فک و صورت در سال 

 94-96های 

 22/6/96 26/2/95 دکتر سوده ساریخانی

33 

 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

34 
بررسی شیوع و مشخصات مزیودنس در 

ساله مراجعه کننده به  12تا  6بیماران 

مراکز تخصصی رادیولوژی دندانپزشکی 

دکتر مصطفی صادقی 

 قوچانی
4/5/95 12/6/96 



ماهه در  6طی یک دوره  شهر گرگان

 1395سال 

35 

بررسی اثر فاصله زمانی بین مرحله 

سمان کردن و آغاز تراش ناحیه تاجی، 

بر استحکام باند کششی پست های 

 ریختگی سمان شده با گالس آینومتر

 1/9/96 4/5/95 دکتر لیال شادان

36 

 ترانسپورت کانال دری میزان مقایسه

 oneسیستم روتاری و تک فایل  دو

shape و neolix 

-دکتر امیر مقصودلوراد

 دکتر سوده ساریخانی
7/6/95 4/7/96 

37 

بررسی مورفولوژی کانال ریشه در 

های پره مولر اول فک پایین در دندان

 سازیشهر گرگان به روش شفاف

  7/6/95 دکتر امین محمد بهلکه

38 

. % حاوی /12تاثیر کلرهگزیدین بررسی 

فلوراید بر شاخص پالک دندانی، التهاب 

لثه و تغییر رنگ دندان در بیماران 

مراجعه کننده به بخش پریودنتیکس 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی گلستان

 دکترالهام فخاری

 
7/6/95 2/8/96 

39 

و  CBCTرادیوگرافیکبررسی 

پانورامیک در ارزیابی ارتباط کانال 

و دندان مولر سوم  آلوئوالر تحتانی

مندیبل در بیماران مراجعه کننده به 

بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی 

 1395گرگان در سال 

 20/9/96 24/6/95 دکتر امین مهدوی اصل

40 

-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



41 

 Homeبررسی سفید کردن در منزل )

bleaching)  بعد از ترمیم بر روی

های ادهزیو مختلف سیستم ریزنشست

-کامپوزیت در دندان Vدر حفرات کالس

 های مولر و پره مولر

  24/6/95 دکتر لیال یزدانی دماوندی

42 

بررسی شیوع هایپودنشیا در بیماران 

ارتودنسی استان گلستان در طی سال 

 91-95های 

 17/7/96 24/6/95 دکتر زهرا سادات حسینی

43 

 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

44 

های مولر بررسی فاصله اپکس دندان

اول و دوم فک باال تا کف سینوس 

 cone beam  ماگزیالری در نمای

computed tomography (CBCT) 

  4/7/95 دکتر امین مهدوی اصل

45 

بررسی آزمایشگاهی تاثیر سفید کردن 

ها به روش خانگی قبل از ترمیم دندان

های بر روی میکرولیکیج سیستم

 Vادهزیو مختلف در حفرات کالس 

 کامپوزیت

لیال یزدانی  دکتر 

 دماوندی
4/7/95  

46 

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



47 

شاخص توده بدنی،  ارتباط میان بررسی

بلوغ استخوانی و تکامل دندانی در 

ساله شهر  15-6بیماران ارتودنسی 

 1396-1395گرگان در سال 

 4/9/96 4/7/95 دکتر پروانه گل فخرآبادی

48 

بر  "کل دهانضدعفونی  "بررسی تاثیر 

عود عفونت ریشه کنی و 

هلیکوباکترپیلوری در بیماران مراجعه 

کننده به بیمارستان صیاد شیرازی 

 گرگان

 20/9/96 11/7/95 دکترالهام فخاری

49 

رک عاجی ایجاد تمیکرو میزان بررسی

شده در حین درمان ریشه با استفاده از 

 Neolixسیستم های روتاری تک فایل 

 OneShapeو 

 26/9/96 11/7/95 دکتر انسیه گرایلی

50 

مقایسه دقت اندازه گیری طول کارکرد 

با استفاده از سه نوع اپکس یاب 

 الکترونیکی

  14/9/95 دکتر شبنم نعیمی طبیعی

51 

تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد 

معلمان مدارس ابتدایی شهر گرگان 

در سال  درباره بهداشت دهان و دندان

1396 

  1/12/95 دکتر مهرک رکوعی

52 

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

53 

نوع ارزیابی دقت اندازه گیری سه 

های اپکس یاب الکترونیکی در دندان

 تک کانال با قطر اپکس متفاوت

  25/2/96 دکتر شبنم نعیمی



54 

داخل  سنج یمواز لهیوس کی یطراح

 دندان های بررسی توازیجهت  یدهان

ثابت و متحرک  یدر پروتزها هیپا

 لیپارس

  28/3/96 دکتر لیال شادان

55 

دگزامتازون داخل  قیتزر ریتأث یبررس

از  جراحی بعد در کاهش عوارض ماستر

و نیمه نهفته فک   دندان عقل نهفته 

کننده به مراجعه  مارانیدر بپایین  

دانشگاه علوم  یپزشکدندان کینیکل

 1397-1396گلستان در سال  یپزشک

  11/4/96 دکتر وحید ناعمی

56 

بررسی فراوانی مراحل درمانی انجام 

متولدین زنده ی مبتال به شده در 

شکاف لب و کام در مرکز اموزشی 

درمانی صیاد شیرازی گرگان از سال 

1386-1395 

  25/4/96 دکتر فاطمه عبداللهی

57 

پروموتور ژن  سمیمورف یارتباط پل یبررس

با   -819 ی هیدر ناح 10 نینترلوکیا

 مارانیب در ژنرالیزه دیمزمن شد تیودنتیپر

 یمراجعه کننده به دانشکده دندانپزشک

 استان گلستان یدانشگاه علوم پزشک

  1/5/96 دکتر الهام فخاری

58 

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 

پزشکی گلستان در دانشگاه علوم 

 1396-1397سال

  22/5/96 دکتر الهام فخاری

59 
بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت 

و شاخص دندان های   (OHRQoL)دهان

دایمی پوسیده، از دست رفته و پر 

  22/5/96 دکتر شیوا زمانی نژاد



در کودکان مبتال به   (DMFT)شده

( ADHDبیش فعالی ) -اختالل کم توجهی

ساله در بیمارستان آموزشی  14تا  11

-1397درمانی طالقانی گرگان در سال های

1396 

60 

میزان یمقایسه  DMFT مردان در 

 ساله 60 تا 25 سیگاری غیر و سیگاری

 ی به دانشکده کننده مراجعه

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی

96-97 سال در گلستان  

 طاووس کردافشاریدکتر 

29/5/96 

 

 

 

61 

حساسیت میکروبی استاف  مقایسه

 اورئوس ایزوله شده از دهان بیماران

به سفالوسپورین  2دیابت تیپ مبتال به

های نسل دوم ، سوم و چهارم در 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 

1396-1397در سال  پزشکی گلستان  

  29/5/96 دکتر هاله ذکایی

62 

 بررسی شیوع شکستگی های تاج 

دندان های قدامی و ناشی از تروما در 

 8-12عوامل مرتبط با آن در کودکان 

سال مدارس شهر گرگان در سال 

 1396-97تحصیلی  

  26/6/96 دکتر مهرک رکوعی

63 

 Community شاخص بیارزیا

Periodontal Index of 

Treatment Need (CPITN) در 

بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بخش 

گرگان در آذر  5همودیالیز بیمارستان 

 1397-1396سال

  26/6/96 دکتر امیررضا احمدی نیا

64 

 عوامل و لوسنسی رادیو یاندازه بررسی

 در نهفته سوم موالرهای اطراف مرتبط

 مراجعین در تصاویر پانورامیک یهمه

 طی دندانپزشکی کلینیک یک به

49 الی 49 سالهای  

دکتر وحید ناعمی، دکتر 

 مایسا مالحی
2/7/96  



65 

شده  جادیا یها یناراحت زانیم یبررس

ثابت در  یهمراه با درمان ارتودنس

مراجعه کننده به کلینیک  مارانیب

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

گلستان و یک بخش خصوصی در سال 

1397-1396 

دکتر زهرالسادات 

 حسینی نوده
2/7/96  

66 

ریسک و لثه  شیوع تحلیلبررسی 

 کنندهو عوامل مستعد  فاکتور ها

 یدندانپزشکدانشجویان آن در موضعی 

 96-97گرگان،  یدانشگاه علوم پزشک

  2/7/96 دکتر امیررضا احمدی نیا

67 

سینوس  ی ناهنجاری هایبررسی فراوان

ماگزیالری در کلیشه های پانورامیک و 

ارتباط آن با عالئم بالینی درافراد 

بخش جراحی مراجعه کننده به 

دانشگاه علوم دانشکده دندان پزشکی 

1396ل در سا پزشکی گلستان  

  2/7/96 دکتر وحید ناعمی

68 

از  یدهان ناش یخشک ریتاثارزیابی 

 یبر رو یاشعه خارج یوتراپیراد

 آن در عملکرد دهان وعوامل مرتبط با

سر و  یمبتال به سرطان ها مارانیب

 مارستانیگردن مراجعه کننده به ب

 96-97آذرگرگان در سال5

  16/7/96 ذکاییدکتر هاله 

69 

بررسی فراوانی کانال مندیبل دو شاخه 

مراجعین به در  CBCTرادیوگرافی در 

دهان و فک و صورت  مرکز رادیولوژی

 1396-1397در سال  در شهرگرگان

دکتر مریم اسالمی 

 منوچهری
16/7/96  

70 

بررسی میزان آگاهی و نگرش 

دندانپزشکان شهر گرگان از درمان 

لب و کام و برخی ناهنجاری شکاف 

 عوامل مرتبط با آن

  16/7/96 دکتر فاطمه عبداللهی



71 

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

72 

 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

73 

مراجعه گاهی بیماران آمیزان بررسی 

شکده دندانپزشکی نداکننده به 

در  Cهپاتیت بیماری گلستان از 

 1396 -97سال

  15/11/96 دکتر امیررضا احمدی نیا

74 

 ضایعات پیش بدخیم شیوع بررسی

در  آنا ببط عوامل مرت و حفره دهان

 یهاشهرستان در با ریسک باالافراد 

 97سال  استان گلستان گرگان و گنبد

  29/11/96 دکتر هاله ذکایی

75 

کار در  نیح یخطاها فراوانی یبررس

مولر اول توسط  یادندان ه شهیدرمان ر

در کلینیک  یدندانپزشک انیدانشجو

گرگان در سال دندانپزشکی 

 1396 _1397یلیتحص

  29/11/96 دکتر انسیه گرایلی

76 

مقاومت به آزمایشگاهی بررسی 

شه شده شکست دندان های درمان ری

پست  ه همراهبپره مولر مندیبل 

 ریختگی و پالگ اپیکالی

  29/11/96 دکتر انسیه گرایلی

77 

 با  بارداری حین عوامل ارتباط بررسی

-مولر هیپومینرالیزاسیون

 بیماران در ،کودک در (MIH)اینسایزر

 کودکان بخش به کننده مراجعه

  7/12/96 رمضانیدکتر جمیله 



 علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشکده

 خصوصی بخش یک و گلستان پزشکی
 

 


