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 رویا ناصح مشاور: دکتر استاد

 نگارش: عزت اهلل عسگری

 )پایان نامه دکترای عمومی( 2533-31 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -23

 دیدگاه افراد عادی و متخصصان دندانپزشکی در مورد زیبایی لبخند موضوع: مقایسه

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد



 نگارش: اکبر یوسفی 

 )پایان نامه دکترای عمومی( 2533-31 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -23

در  نزویر قهش ناکس CLI وژنلاک الم دارای غالراد بدر اف یانوقف یوایه ایه راه کریتومالفز سیالآنموضوع: 

 31-2533الس

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

  پرستو سبزواری پورنگارش: 

 )پایان نامه دکترای عمومی( 2533-31 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -11

در  نزویر قهش ناکس CLII وژنلاک الم دارای غالراد بدر اف یانوقف یوایه ایه راه کریتومالفز سیالآنموضوع: 

 31-2533الس

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 نگارش: امیر واحد امیری 

 )پایان نامه دکترای عمومی( 2533-31 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه  -12

 هالس 23ا ت 6 یسودنارت ارانمیب یداندن نس نییعدر ت سوریو م انیرجدم دو روش یگتسبمه هسایقمموضوع: 

 نزویق یکزشپداندن دهکشدان هب دهننک هعراجم

 رویا ناصح اهنما: دکترر استاد

 نگارش: احمد طاهرخانی 

 )پایان نامه دکترای عمومی( 2532-31 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -11



موضوع: مقایسه روان سنجی آزمون های چهار گزینه ای گروه آموزشی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی قزوین در 

 2531تا  2533ی طی سال های تحصیل

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 ساز نگارش: مهسا نی

 )پایان نامه دکترای عمومی( 2531-33 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -15

موضوع: بررسی میزان آگاهی و نگرش معلمین مقطع دبستان شهر قزوین در خصوص سالمت دهان دانش آموزان 

 2533ر سال د

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 نگارش: پوریا جهانگیری 

 )پایان نامه دکترای عمومی( 2531-33 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -11

رشی آمورفوس کلسیم فسفات و فلوراید بر استحکام باند ب -ای تاثیر کازئین فسفوپپتیدبررسی مقایسهموضوع: 

 براکت های ارتودنسی و میزان آسیب ایاتروژنیک به مینا طی برداشت براکت های ارتودنسی

 دکتر محمد عطایی -رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 نگارش: راحله ستایش راد

 )پایان نامه دکترای تخصصی( 2531-35 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -13

بر استحکام باند برشی براکت های فلزی به دو  Assure Plusع: بررسی مقایسه ای اثر باندینگ یونیورسال موضو

 نوع سرامیک )پرسلن فلدسپاتیک و لیتیم دی سیلیکات(

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 نگارش: مریم افشاری 



 )پایان نامه دکترای تخصصی( 2531-33 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و زشکیپ علوم دانشگاه -16

 ورسالیونی نگیبر سطح آمالگام با استفاده از باند یارتودنس یاتچمنت ها یاستحکام باند برش  یبررسموضوع: 

Assure سطح یمختلف آماده ساز یپس از روش ها 

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 نگارش: نیما رهنمون 

 دکترای تخصصی( )پایان نامه 2531-33 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -13

بر استحکام باند برشی و نحوه شکست باند براکت های فلزی بر سطح مینا با استفاده از  agingتاثیر موضوع: 

 Assure Plusباندینگ یونیورسال 

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 نگارش: شیوا جعفریان 

 )پایان نامه دکترای تخصصی( )در حال انجام( 2533-36 :سال تحصیلی

 

 :طرح های تحقیقاتی هیأت علمی -

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -2

آمورفوس کلسیم فسفات و فلوراید بر استحکام باند برشی  -ای تاثیر کازئین فسفوپپتیدبررسی مقایسهعنوان طرح: 

 میزان آسیب ایاتروژنیک به مینا طی برداشت براکت های ارتودنسی  براکت های ارتودنسی و

 مجریان: دکتر راحله ستایش راد، دکتر رویا ناصح

  2531سال تصویب: 

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -1



استینلس با سیم  twin standardبا براکت  twin miniمقایسه تورک بیان شده در براکت عنوان طرح: 

 123/1 × 113/1استیل 

 مجریان: دکتر نیلوفر اعظمی، دکتر رویا ناصح

  2535سال تصویب: 

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -5

بر استحکام باند برشی براکت های فلزی  Assure plus یونیورسال   بررسی مقایسه ای اثر باندینگعنوان طرح: 

 رسلن فلدسپاتیک و لیتیم دی سیلیکات(نوع سرامیک )پ 1به 

 رویا ناصح مجریان: دکتر

 2531سال تصویب: 

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -1

 ورسالیونی نگیبر سطح آمالگام با استفاده از باند یارتودنس یاتچمنت ها یاستحکام باند برش  یبررسعنوان طرح: 

Assure سطح یآماده سازمختلف  یپس از روش ها 

 رویا ناصح مجریان: دکتر

 )خاتمه یافته( 2531سال تصویب: 

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -3

مهاجرت پاتولوژیک بر شاخص های پریودنتال در بیماران مبتال به  تیکن ارتودانژبررسی تاثیر اینتروعنوان طرح: 

 2531 دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال دندان

 مجریان: دکتر علی طیبی، دکتر رویا ناصح

  2533سال تصویب: 

 

 :داوری -

 ( داوری برخی از مقاالت دندانپزشکی در مجله علوم پزشکی قزوین2



 ( داوری برخی از مقاالت دندانپزشکی در مجله علوم پزشکی شیراز1

 ( داوری برخی از مقاالت دندانپزشکی در مجله علوم پزشکی مشهد5

 2535ت به عنوان هیئت داوران در جلسه دفاع از پایان نامه ها از سال ( شرک1

  

 

 

 

 


