
 سال دانشجو استاد راهنما عنوان ردیف

 از بعد و قبل الینر کاربرد با Class II کامپوزیت های ترمیم ریزنشت بررسی 1

 اچ سلف باندینگ عامل دو کاربرد

 59 رحیمی حارث صانعی طاهره دکتر

 کالس های ترمیم لیکیج میکرو بر مختلف های دهنده شستشو اثر بررسی 2

v آزمایشگاهی شرایط درآینومرس گال 

 59 حیدریان انیس حبیبی الهه دکتر

 اسکلتال مختلف الگوهای با بیماران در فوقانی هوایی راه خصوصیات بررسی 3

 (CBCT) مخروطی اشعه کامپیوتری توموگرافی از استفاده با

 حسینی طناز گلشاه دکترامین

 جلیلیان

59 

 دنبال به بینی supratip break ی زاویه سفالومتریک تغییرات بررسی 4

maxillary advancement کالس بیماران در III 

 59 جلیلی سحر نظری الدین حسام دکتر

 59 مردانی ارکیا مرادی حسین امیر - 9

 سهرابی حسنا خسروی مریم دکتر - 6

 فرد

59 

 ضیائی نرگس دکتر - 7

 

 59 پور حسین سجاد

 59 رو خالص فرزانه عیوضی معصومه دکتر - 8

)  رینوپالستی جراحی از بعد و قبل بیماران زندگی کیفیت مقایسه بررسی 5

 (sf36 زندگی کیفیت بررسی پرسشنامه براساس

 عباسی هوشیار

 

 59 اکبری ستار

 ویسی اسددکتر - 11

 رایگان/دکترزهرا

 سهرابی

 59 مردانی نیکان

 رایگان ویسی اسددکتر - 11

 پناه/ امید ندا

 59 ابراهیمی صبا

 گل فرنوش دکتر - 12

 محمدی

 59 فقیه فرزاد

 59 بردیده عرفان پور مراد هدایت دکتر - 13

 عصب اتوماتیک لوکالیزاسیون جمعیت شده افزارطراحی نرم دقت بررسی 14

 C.B.C.T تصاویر روی بر والرمندیب

 59 کشکولی صادق پور بهرام  دکتراحسان

وتتراسیکلین موضعی ین لبررسی مقایسه ای اثر ژل مخاط چسب تتراسیک 19

 معمولی در درمان پریودنتیت مزمن

 

 59 جمالی مرضیه خسروی مریم دکتر

 رادیوگرافی در منتال فورامن افقی و عمودی موقعیت فراوانی بررسی 16

 کرمانشاه دندانپزشکی دانشکده به کننده مراجعه نرمال افراد پانورامیک

 59 علیزاده سعید رضایی فرزاد دکتر

 کلیوی بیماری به مبتال افراد در بزاق اکساید نیتریک میزان مقایسه بررسی 17

 سالم افراد و مزمن

 59 محمدی رضا رضایی فاطمه دکتر

 ، خلفی دندانهای اکلوزالی الگوی نوع سه از بیماران رضایتمندی مقایسه 18

 آرتیکوالسیون کامل دنچرهای

 59 زاده عرب محدثه مرادپور دکترهدایت

 شکیزپ دندان آخر سال سه دانشجویان ندیم رضایت میزان و دیدگاه ارزیابی 15

 شکیزپ علوم دانشگاه

 59 سلطانی ابراهیم مرادی حسین امیر دکتر

 تزریق از بعد تأخیر با و بالفاصله پاالتال تزریق درد میزان ای مقایسه بررسی 21

 های دندان در آرتیکائین و لیدوکائین بیحسی ماده دو در باکال اینفیلتره

 باال فک مولر پره

 59 آرا فر مریم شریفی اله روح دکتر

 59 قاسمی مرضیه رمضانی مجتبی دکتر مارژینال فیت نظر از دیجیتال و کانونشنال گیری قالب اثر ای مقایسه بررسی 21



 سیستماتیک مرور ثابت های پروتز در

 

 ثابت ارتودنسی درمان متقاضی بیماران روانی و جسمی سالمت بررسی 22

 کرمانشاه شهر خصوصی های مطب به کننده مراجعه

 59 نیکزاد حسام طبایی الهه دکتر

 مقابل در دندان مینای سایش میزان مقایسه 23

 فلدسپاتیک پرسلن با  layered IPS e.max heat Press سرامیکهای

 گل فرنوش دکتر

 محمدی

 59 مردانپور مرجان

در بین با بیماریهای پریودنتیت مهاجم  ABOبررسی رابطه گروههای خونی  24

 ساله در مدارس کرمانشاه 18-12دانش آموزان 

 59 الدینی شیخ علی مرادی حسین دکترامیر

 حسی بی تزریق حین درد روی بر سطحی حسی بی داروهای اثر بررسی 29

 مروری و مند نظام مطالعه – باال فک اینفیلتره

 59 صالحیان سیده شریفی اله دکترروح

 مینایبر میکرو سختی سویا کفیردوغ،دوغ،شیر اثر ای مقایسه بررسی 26

 دایمی دندانهای

 حبیبی دکترالهه

 

 امیرحسین

 غریبی

 

 

59 

 جانفروز پوریا دکترشریفی - 27

 زاده

59 

 اکبری رضا امیر پور بهرام دکتراحسان - 

 کازرانی

59 

 59 دکترعیوضی شادروان حورا - 28

 رضا حمید دکترمظفری - 25

 شاهرضایی

59 

 بهزاد سحر عیوضی دکترمعصومه - 31

 اسیری

59 

 59 امینیان مازیار رضایی دکترفاطمه - 31

 59 کرمی کامبیز پناه امید ندا دکتر - 32

میزان نیتریک اکساید بزاق در افراد سیگاری وغیر  ای مقایسه بررسی - 33

 سیگاری

 کترفاطمه

 ویسی اسددکتر/رضایی

 رایگان

 تقوایی میالد امیر

 

 

59 

 تدش و سعتو نتخمی برای دهان از بخشیودنتال پری اتینمعا دقت بررسی 34

 بیماریهای پریودنتال

 59 هدایتی راضیه ضیائی دکترنرگس

 رضایی دکترفاطمه - 39

 

 59 هادیان یوسف

مپیواکاپین اینفیلتریشن باکال  تزریق در درد میزان ای مقایسه بررسی 36

 و آرتیکائین منتالوآرتیکاپین با اپی نفرین در ناحیه پرمولر های فک باال

 نفرین اپی با همراه لیدوکائین

 کمالی مرجان نظری الدین دکترحسام

 سروستانی

59 

 باندینگ توسط به کامپوزیت دندان مینای لتنسایمیکرو باند استحکامبررسی  37

 وششم پنجم هشتم ونسل چهام و نسل یونیورسال

 فر پویان دکترهدی

 

 

 

 

 

 طبایی طبا پدرام 

 نوائی

59 

 از استفاده با زیرکونیوم به فلزی براکتهای برشی باند استحکام بررسی 38

 یونیورسال باندینگ سیستم توسط مختلف سازی آماده روشهای

 59 بختیاری محمد فر پویان دکترهدی



 

 در photostimulable phosphor پوشش نوع دو کارایی مقایسه بررسی 35

 Phosphor Plate میکروبیولوژیک آلودگی از جلوگیری

 

 

 59 عمادی ستاره کریمی آتنا

 آفت با بیماران بین بزاق اکسیدان آنتی تام ظرفیت مقایسه و بررسی 41

 سالم افراد و راجعه استوماتیت

 

 59 سلطانی طاهر رضایی فاطمه دکتر

 عنوان ردیف

 

 سال دانشجو استاد راهنما

 و کلسیم حاوی مواد با همراه اکسید دی کربن لیزر و دیود لیزر تأثیر بررسی 46

 شیری های دندان رمینرالیزاسیون میزان بر فلوراید

 56 یوسفوند زینب مهر سلطانی الهام دکتر

 به مبتال بیمارانبزاق در  تام یاکسیدان آنتی ظرفیت ای مقایسه بررسی 47

 افرادسالم با اسکروزیس مالتیپل

 رحمانی محمود دکتر

 رایگان اسدویسی دکتر

 56 ساناز درویشی

 سینه سرطان به مبتال بیماران در بزاقی های ایمونوگلبولین ای مقایسه بررسی 48

 کرمانشاه شهر در

 یونس سید مظفری رضا حمید دکتر

 حسینی

56 

 مینای به شونده  باند فلزی و سرامیکی های براکت برشی باند استحکام مقایسه 45

 رنگی پوزیت کام با دندان

 محدثه دکتر

 فرشاد دکتر/دالوریان

 رحیمی

 56 محمدی رامین

 تحتانی غضروف پوشانی هم و سپتوکلومالر بخیه روش دو ای مقایسه بررسی 91

 رینوپالستی جراحی در بینی نوک چرخش افزایش در

دکتر هوشیار عباسی/ 

 دهقانیدکتر نیما 

 56 کژال نوری

 های مهارت و نظری دانش بر سنتی و مجازی آموزش اثر ای مقایسه بررسی 91

 استخوانی ضایعات رادیوگرافیک تفسیر در دندانپزشکی دانشجویان عملی

 مهر سلطانی الهام دکتر

 

 

 الماسی فشهنب

 

 

 

 

56 

 مبتال بیماران در انار میوه پوست از شده تهیه دهانی ژل درمانی اثرات بررسی 92

 دهانی آفت به

 رضا دکترحمید

 رضا مظفری/دکتر

 تحویلیان

 56 مالمیر محمد

 های باندینگ توسط دندان عاج به کامپوزیت ریزبرشی باند استحکام مقایسه 93

 (یونیورسال) هشتم و ششم ، پنجم ، چهارم نسل

 جهان هانیه فر پویان هدی

 بخشی

56 

 مزمن پریودنتیت درمان در دانه سیاه عصاره حاوی چسب مخاط تأثیر بررسی 94

 

 صالح محمد ضیایی نرگس دکتر

 یاسینی

56 

 با دندان ریشه کانال پرکردن روش چهار در اپیکال ریزنشت ای مقایسه بررسی 99

MTA،CEMcement، حاوی های کانال در تزریقی پرکا گوتا و جانبی تراکم 

 شده شکسته روتاری فایل

 

 56 خانلری شهریار گودینی مصطفی دکتر

 صورت به زینک ذرات دنچرحاوی چسب قارچ ضد اثر ای مقایسه بررسی 96

 آلبیکنس کاندیدا علیه نانوپارتیکل و نرمال

 

 56 جعفری فاطمه جمشیدی دکترالدن

 One shape ،Reciproc ، Wave فایل تک سیستم چهار ای مقایسه بررسی 97

one،Protaper  دندان ریشه کانال های باکتری کاهش در 

 

 

 حاتم رضا دکتر

 56 عزیزی علی



 میکروهاردنس بر whey extract و فالوونوئیدها اثر ای مقایسه بررسی 98

 IN vitroی  مطالعه:مینا

 

 56 احمدی زهره نوبهار شکوفه دکتر

 رزین  کامپوزیت رنگ ثبات بر نور تابش زمان و شدت اثر ای مقایسه بررسی 95

 LED دستگاه با شونده مریزه پلی

 

 56 مقدم زالی مریم تیموریان حسنا دکتر

 alveolar از پیشگیری در موضعی کلیندامایسین از استفاده تأثیر بررسی 61

osteitis 
 

 

 نظری الدین حسام دکتر

 56 نیازی سعید

 مولر های دندان حسی بی موفقیت بر دنتول قطره موضعی کاربرد اثر بررسی 61

 ناپذیر برگشت پالپیت با مندیبوالر

 56 ویسی مهتا گودینی مصطفی دکتر

 در استراز کولین استیل و استراز کولین بوتیریل های آنزیم فعالیت بررسی 62

 سالم افراد با مقایسه در قلبی سکته مبتالبه بیماران در سرم و بزاق

 

 56 جلیلیان نگین پناه امید ندا دکتر

 ایرانی کرد جمعیت در اکلوژن عمودی ابعاد سفالومتریک نرم تعیین 63

 

 فالح دکترسپیده

 کوشکی

 56 ابیبحس متین

 راجعه آفتی استوماتیت بیماران در بزاق اپیدرمال رشد فاکتور مقایسه بررسی 64

 سالم افراد و سیگاری افراد و

 دکتر رضایی دکترفاطمه

 رایگان ویسی اسداله

 56 حسینی عرفان

 شهر در ارتودنسی درمان از بعد جوان بالغین لبخند جذابیت میزان ارزیابی 69

 کرمانشاه

 

/دکتر امین دکتررمضانی

 گلشاه

 منصوری علی

 سرنجیبانه

56 

 از استفاده با مندیبل و ماگزیال های دندان کانال و ریشه مورفولوژی ارزیابی 66

 ایران غرب جمعیت در مخروطی اشعه با کامپیوتری توموگرافی

 سیفی شاهین کردار نیک دکترنفیسه

 تبار

56 

 از رینوپالستی جراحی انجام از پس زیبایی پیامدهای مندی رضایت مقایسه 67

 بیمار و معالج پزشک دیدگاه

 

 56 مرادی حامد عباسی دکترهوشیار

 به سرامیکی های براکت و فلزی های براکت برشی باند استحکام مقایسه 68

 ماده و single bond 3M باندینگ ماده توسط دندان کامپوزیتی سطوح

 universal باندینگ

 56 بیگی شکر متین فر پویان دکترهدی

 مصرف پر آماده غذاهای و خشک شیر انواع از دریافتی فلوراید میزان بررسی 65

 1356 سال در کرمانشاه مختلف مناطق آب با شده تهیه کودکان مخصوص

 56 نجفی محیا نوبهار شکوفه دکتر

 باندینگ از استفاده با پرسلن به فلزی های براکت باندبرشی استحکام بررسی 71

 یونیورسال

 /رحیمی فرشاد دکتر

 طبایی سید الهه دکتر

 56 محمدی ناهید

 دندانی میدالین موقعیت ارزیابی بر صورت آسیمتری تاثیر بررسی 71
 

 مسلم محمد دکتر

/دکتر محدثه ایمانی

 دالوریان

 داود حسین امیر

 پور

56 

 در مخروطی اشعه اسکن تی سی از استفاده با نازوپاالتین ناحیه ارزیابی 72

 ایران غرب جمعیت از بخشی

 

 مهدی محمد کریمی آتنا دکتر

 احمدی

56 

 کانال های باکتری بر Pistacia atlantica گیاه صمغ باکتریال آنتی اثر بررسی 73

 دندان ریشه

 

 56 گودرزی محمد حاتم رضا دکتر

 56 اسدیان شیرین گلشاه امین دکتر های سیم در اصطکاک نیروی بر اکسید زیرکونیم نانوپوشش تاثیر بررسی 74



 مختلف ارتودنسی
 

 فیلی

 از پس درد بر میلیگرم 79 پرگابالین جراحی پیش فردنم دوز یک تأثیر 79

 رینوپالستی جراحی
 

 56 محمدی آرش نظری الدین حسام دکتر

 بزاقی های آدیپوکین میزان بر پریودنتال غیرجراحی درمان تاثیر بررسی 76

 مزمن پریودنتیت به مبتال دیابتی بیماران

 56 اردالنی فرنوش ضیایی نرگس دکتر

 
 

 از بعد مندیبل دوم مولر پریودنتال شرایط بر چرخنده دار پایه اثرفلپ بررسی 77

 عقل دندان جراحی
 

 56 زاده کنعانی امین نظری الدین دکترحسام

 کرمانشاه دندانپزشکی دانشجویان تحصیلی پیشرفت با مرتبط  عوامل بررسی 78

 59-56 تحصیلی سال در
 

 56 نژاد قندی فاطمه مظفری رضا دکترحمید

 دندانپزشکان در آن با مرتبط عوامل و شغلی فرسودگی سندرم شیوع بررسی 75

 1356سال در کرمانشاه دندانپزشکی دانشکده علمی هیات عضو

 

 حسین محمد رضایی دکترفرزاد

 خسروی

56 

 بزاق و سرم های پروتئین میزان بررسی 81

 سینه سرطان با زنان در

 

 56 زاده نوروز کامران رحمانی محمود

 لودویگ آنژین به مبتال بیماران درمانی و بالینی های  ویژگی ای مقایسه  بررسی 81

 گردن و سر ناحیه عمقی عفونتهای به مبتال بیماران سایر با

 
 

 دکتر/دهقانی نیما دکتر

 عباسی هوشیار

 56 باقری المیرا

 و پایین فک اینسایزور های دندان رویش ترتیب و زمان اپیدمیولوژیک بررسی 82

 59 سال در کرمانشاه شهر ساله 4-8 کودکان در دائمی اول مولرهای
 

 56 نوشادی سحر همتی مهسا دکتر

 

 

83 

 افرادسالم با مقایسه در 2 نوع دیابت بیماران در بزاقی فاکتورهای بررسی

 

 

 دکتر/مظفری دکتر

 ناصری رزیتا

 56 رای نیک صمد

 دهانی پالن لیکن به مبتال بیماران سرم و بزاق در 8 اینترلوکین سطح ارزیابی 84

 (متاآنالیز ی مطالعه یک(

 
 

 56 منتظریان سارا مظفری دکتر

 افراد با دهانی پالن لیکن بیماران سرم و بزاق در گاما اینترفرون سطح مقایسه 89

 آنالیز متا و منظم مروری مطالعه یک:سالم

 

 56 حیاتی مینا مظفری رضا دکترحمید

 با دهانی پالن لیکن بیماران سرم و بزاق در ها ایمونوگلبولین سطح مقایسه 86

 متاآنالیز و منظم مروری مطالعه یک: سالم افراد

 

 56 نژاد عبداله عباس مظفری رضا دکترحمید

مقایسه ی بررسی دیدگاه دانشجویان ورودی سراسری،بین الملل وتکمیلی  87

 دانشکده دنداپزشکی کرمانشاه نسبت به رشته ی تحصیلی وآینده شغلی خود

 56در سال تحصیلی 

 56 دانیال قشقایی دکتر                رضایی

 عنوان ردیف

 

 سال دانشجو استاد راهنما



 سال در کرمانشاه دندانپزشکی دانشکده پریودانتیکس گروه درونی ارزیابی 88

 1356 تحصیلی

 عیوضی معصومه دکتر

 

 57 مقدم مریم

 کالس اکلوژن مال با بیماران در دهان سالمت با مرتبط زندگی کیفیت بررسی 85

III ارتوگناتیک جراحی با شده درمان 

 

 57 مصالحی هیوا رضایی  فرزاد دکتر

 و موتانس استرپتوکوکوس های باکتری رشد بر سیگار دود تاثیر بررسی 51

 سوبرینوس استرپتوکوکوس

 

 

 

 57 امینی پریسا همتی مهسا دکتر

 به ماگزیال لترال اینسایزور مادرزادی فقدان درمان زیبایی پیامدهای مقایسه 51

 reshape و فضا بستن روش و ایمپلنت با جایگزینی و فضا بازکردن روش دو

 کانین دندان

 

 

 57 اکبری نرگس رحیمی دکترفرشاد

: مندیبل اول مولر شکستگی مقاومت بر فورکا پرفوراسیون اندازه تاثیر بررسی 52

 آزمایشگاهی مطالعه یک

 

 57 خانی امیر زهرا جمشیدی دکترالدن

 و نرم های مسواک توسط  لثه به آسیب و پالک برداشت میزان مقایسه 52

 جینجیویت دارای بیماران در متوسط

 

 57 فاتحی فریاد سهرابی زهرا دکتر

 سخت و نرم بافت کانتور بر جنیوپالستی استئوتومی خط محل تاثیر بررسی 54

 آن از ناشی عوارض میزان و چانه

 

 عباسی هوشیار دکتر

 دهقان نیما /دکتر

 57 حیدری اسامه

 مهارت ارتقا در بعدی سه و بعدی دو آموزش روش دو مقایسهای بررسی 59

 اشعه با کامپیوتری توموگرافی تصاویر در سفالومتریک های لندمارک تشخیص

 دندانپزشکی دانشجویان در(CBCT) مخروطی

 

 دکتر گلشاه دکترامین

 خوید عاطفه

 57 مظفری ندا

   غیر و دیابتی بیماران در بزاق لپتین و آدیپونکتین میزان ای مقایسه بررسی 56

 آن فاقد و مزمن پریودنتیت به مبتال دیابتی

 

 57 سلیمانی خلیل خسروی مریم دکتر

 فایل از استفاده با ریشه کرودار های کانال آپیکالی جابجایی میزان مقایسه 57

 اشعه اسکن تی سی توسط RaCe و Neoniti های

 مخروطی

 

 57 شاهسوند لیال گودینی مصطفی دکتر

 هیدروژن)نانوسیل ضدعفونی ی ماده دو ضدمیکروبی اثر مقایسه 58

 های یونیت در آب آلودگی کنترل در لیسترین و( نقره یون+پراکسید

 کرمانشاه دندانپزشکی دانشکده

 

 57 نجفی فریده پناه امید ندا دکتر

 حاجی رقیه عزیزی بهرام دکتر کام و لب شکاف با بیماران در کام و صورت فک، آسیمتری بعدی سه بررسی 55

 عزیزی

 

57 

 57 مجیدی شبنم رضایی دکترفرزاد تصاویر در مندیبوالر فورامن بعدی سه موقعیت بررسی 111



 1356 سال در کشور غرب بیماران در مخروطی اشعه با کامپیوتری توموگرافی

 

  

 درمان تحت III کالس اکلوژن مال با بیماران در نرم بافت تغییرات بررسی 111

 مندیبل setback و ماگزیال advancement جراحی

 رضا حمید عزیزی بهرام دکتر

 مرشدی

57 

 به شده باند ارتودنسی های براکت برشی باند استحکام بر بلیچینگ اثر بررسی 112

 متاانالیز و یافته ساختار مروری مطالعه یک در انسان دندان مینای

 

 مسلم محمد دکتر

 ایمانی

 

 

 بهرامی کیانا

57 

 اسید ترانگزامیک حاوی پذیر تخریب زیست بانداژ از استفاده تأثیر بررسی 113

 آلوئوالر استئیت  از پیشگیری در موضعی

 

 

 

 

آرمان سهرابی  دکتر حسام الدین نظری

 سرشت

57 

 صورت جذابیت میزان بر چانه و بینی برجستگی تغییرات تأثیر بررسی 114

 

 57 علی خاکسار دکتر نوید رضایی

 کرمانشاه شهر جمعیت در پایین فک سوم مولر نهفتگی الگوهای بررسی 119

 

 

 دکتر فرزاد رضایی

 

 57 سیده آنا نبوی

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان نگرش و دانش آگاهی، بررسی 116

 1357 سال در شواهد بر مبتنی دندانپزشکی زمینه در کرمانشاه

 

 57 وحید رحیمی دکتر معصومه بصام تبار

 دانشکده ثابت، پروتز درس در دانشجویان یادگیری بر موثر عوامل بررسی 117

 1357 سال در کرمانشاه دندانپزشکی

 

 

 

محمد جواد  دکتر سحر رِییسی

 دهنوی

57 

 ریشه دیواره در میکروکرک ایجاد در دایود لیزر مختلف توانهای اثر بررسی 118

 (SEM) الکترونی میکروسکوپ کمک با دندان

 دکتر مصطفی گودینی

 

 

 

 57 مرتضی جلیلوند

 دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان درسی منابع از استفاده وضعیت بررسی 115

 1357 سال در کرمانشاه پزشکی علوم

 57 میالد اسماعیلی دکتر عاطفه خوید

 توسط شده آماده ثابت پروتز های تراش در اورتیپر و آندرکات شیوع بررسی 111

 56سال در کرمانشاه دندانپزشکی دانشکده کلینیک پره دانشجویان

 نامداری الهام مرادپور هدایت دکتر

 قشالقی

57 

 صورت به زیرکونیا ذرات حاوی دنچر چسب قارچ ضد اثر ای مقایسه بررسی 111

 آلبیکنز کاندیدا علیه معمولی ذرات و نانوپارتیکل

 الدن دکتر خانم

 جمشیدی

 57 محمودی آرین

 شریفی اهلل روح دکتر باال فک قدام اینفیلتریشن تزریق درد کاهش در توان کم لیزر تاثیر بررسی 112

 لرستانی

 57 بهرامی حسنا

 های رادیوگرافی مخروطی، اشعه با توموگرافی تشخیصی دقت تعیین 113

 تحلیل تشخیص در دیجیتال اپیکال پری و کانونشنال اپیکال پری پانورامیک،

 مطالعه یک: مختلف تشخیصی های¬ازپروتکل استفاده با ریشه خارجی

 آزمایشگاهی

 57 مرتضوی کورش کریمی آتنا دکتر

 57 جواد محمد پناه امید ندا دکتر تحت end stage renal disease بیماران در دهانی تظاهرات شیوع بررسی 114



 اکبری 1357سال در کرمانشاه در همودیالیز

 توسط پایین فک بالک با باال فک اینفیلتریشن تزریق تأثیر ای مقایسه بررسی 119

 عروقی-قلبی پارامترهای بر موضعی حسی بی محلول نوع دو

 شریفی اهلل روح دکتر

 لرستانی

 57 المی زهرا

 جابجایی میزان بر کافئین مختلف دوزهای و متوتروکسات اثر بررسی 116

 صحرایی موش در ارتودنتیک

 57 امیدی خالد گلشاه امین دکتر

 تکرار و اعتبار بررسی و PIDAQ پرسشنامه فرهنگی تطابق و فارسی ترجمه 117

 آن پذیری

 حدیث گلشاه امین دکتر

 اسفندیاری

57 

 دندانپزشکان توسط شده ساخته دنچر  از بیماران مندی رضایت سطح مقایسه 118

 دانشجویان و تجربی دندانسازان و متخصص دندانپزشکان عمومی،

 57 وکیلی ثریا رئیسی سحر دکتر

 های سیستم از استفاده ای مقایسه بررسی 115

XP-Endo،Mtwo ، Oneshape،Reciproc R25  ای ریشه نواقص ایجاد در 

 (SEM) الکترونی میکروسکوپ با

 محمدرضا حاتم رضا دکتر

 فرهنگیان

57 

 از پس درد بر گرم میلی 311 گاباپنتین جراحی پیش منفرد دوز یک تاثیر 121

 رینوپالستی جراحی

 57 فوالدوند معصومه نظری الدین حسام دکتر

 منحنی و دوم و اول مولرهای کانین، باکولینگوالی اینکلینیشن بررسی 121

 وسیله به بزرگساالن در ساجیتال اسکلتی مختلف الگوهای در ویلسون

 مخروطی اشعه کامپیوتری توموگرافی

 58 حشمتی سارا رضایی نوید دکتر آقای

     

 بیماران در ، سرم با بزاق در محلول کادهرین-ای سطح ای¬مقایسه بررسی 122

 گوارش دستگاه های¬سرطان به مبتال

 شاه رضوان مظفری حمیدرضا دکتر

 حسینی

58 

 و دندانی مختلف اکلوژنهای با آن ارتباط و  Ponticulus Posticusشیوع 123

 لترال رادیوگرافی از استفاده با ایرانی جمعیت در ماگزیال کانین دندان نهفتگی

 سفالومتری

 فالح سپیده دکتر

 کوشکی

 58 رضا فرجی

 در منتال فورامن و تحتانی آلوئوالر عصب incisive کانال و قدامی لوپ بررسی 124

 ایران غرب جمعیت از بخشی در مخروطی اشعه با اسکن تی سی تصاویر

 محمودی راضیه کردار نیک نفیسه دکتر

 وصالی

58 

 دانشجویان دیدگاه از جراحی درس یادگیری بر موثر عوامل بررسی 129

 1357 سال کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی

 58 علیرضا روزبیگی دکتر فرزاد رضایی

  عملکرد با آن رابطه و همراه تلفن از مفرط استفاده شیوع میزان بررسی 126

 دانشگاه عمومی دکتری مقطع دانشجویان در فردی متغیرهای و تحصیلی

 1357 – 1358  دوم نیمسال در کرمانشاه پزشکی علوم

 58 کمانگر پردیس ضیائی نرگس دکتر

 دانشجویان دیدگاه از ارتودنسی درس یادگیری بر مؤثر عوامل بررسی 127

 1357 سال کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی

 اسکندری کبری گلشاه امین دکتر

 زاد

58 

 شاخص با دندان و دهان سالمت با مرتبط زندگی کیفیت بین ارتباط بررسی 128

PUFA 1357 سال در کرمانشاه شهر سال 8-11 کودکان در 

 58 حشمتی صبا نوبهار شکوفه دکتر

 تحت بیماران در alar base reduction تکنیک دو در اسکار کیفیت مقایسه 125

 rhinoplasty عمل

 58 بادروج ویدا عباسی هوشیار دکتر

 روش با مقایسه در همراه برتلفن مبتنی آموزش روش تاثیر میزان بررسی 131

 جانبی سفالومتری ارزیابی مهارت ارتقای در سخنرانی شیوه به آموزش

 دندانپزشکی دانشجویان

 مسلم محمد دکتر

 ایمانی

 58 دهدار فاطمه

 در فردی متغیرهای و تحصیلی عملکرد با تحصیلی استرس رابطه بررسی 131

 1357 سال در کرمانشاه پزشکی علوم دانشجویان

 58 باستانی علیرضا ضیائی نرگس دکتر

 مراجعه بیماران در لثه تحلیل وسعت و شدت با مرتبط عوامل و فراوانی بررسی 132

 1357-58 سال در کرمانشاه دندانپزشکی دانشکده به کننده 

 58 مرادی مهسا سهرابی زهرا دکتر



 سرامیک متال واحدی تک های رستوریشن مارژینال تطابق کلینیکی بررسی 133

 جدید تکنولوژی با CAD/CAM و موم حذف روش با شده ساخته

 58 سمواتی مهسا مرادپور هدایت دکتر

 دوره دانشجویان بین در تخصصی رشته انتخاب به گرایش وضعیت تبیین 134

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی عمومی دکتری

 قادرییاسمن  رحیمی فرشاد دکتر

 دهکردی

58 

ارزیابی میزان جذابیت نمای نیمرخ صورت با درجه های مختلف زوایای  139

 نازولبیال،انترلبیال ومنتو لبیال

 58 بختیار آزاد حسن دکتر نوید رضایی

در بیماران با کارسینومای سلول  8بررسی سطوح بزاقی وسرمی اینترلوکین  136

مطالعه مروری در مقایسه با افراد سالم :یک ((osccسنگفرشی دهان 

 سیستماتیک

 

 58 جعفر توسلی دکتر فرزاد رضایی

 موضعی ضایعات شیوع و بهبود روی بر   CPP-ACFP و  CPP- ACP کارایی 137

 بر  سیستماتیک مرور یک: ثابت ارتودنسی درمان تحت بیماران در سفید

 بالینی کارآزمایی مطالعات

 مسلم محمد دکتر

 ایمانی

 افنانی آیدا

 اسفندآباد
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