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 (خالصه مقاالت الکترونیک). 10/2/1390
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 نامه دکتراي عمومی)(پایان 1389-90 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم انشگاهد -16

 IOTNساله شـهر قـزوین بـا اسـتفاده از اینـدکس       14-17آموزان نیاز به درمان ارتودنسی دانش  ی سرر موضوع: ب

)1389( 

 رویا ناصح مشاور: دکتر استاد

 نگارش: محمد عبداللهی دهکی

 نامه دکتراي عمومی)(پایان 1389-90 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -17

سـاله شـهر    6-15مورس با سن تقویمی در بیمـاران ارتودنسـی   اساس روش رابطه سن دندانی بر  ی سرر موضوع: ب

 قزوین

 رویا ناصح مشاور: دکتر استاد



 نگارش: عزت اهللا عسگري

 نامه دکتراي عمومی)(پایان 1389-90 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم اهدانشگ -18

 پزشکی در مورد زیبایی لبخندموضوع: مقایسه دیدگاه افراد عادي و متخصصان دندان

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 نگارش: اکبر یوسفی 

 نامه دکتراي عمومی)(پایان 1389-90 سال تحصیلی:

 انی قزویندرم -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -19

در   ن زوی ر ق ه شــ  ن اک ســ CLI  وژن ل اک  ال م  داراي  غ ال راد ب در اف  ی ان وق ف  ی وای ه  اي ه راه  ک ری ت وم ال ف ز ســ ی ال نآموضــوع: 

 90-1389 ال س

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

  پرستو سبزواري پورنگارش: 

 می)نامه دکتراي عمو(پایان 1389-90 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -20

در   ن زوی ر ق ه شــ  ن اک ســ CLII  وژن ل اک  ال م  داراي  غ ال راد ب در اف  ی ان وق ف  ی وای ه  اي ه راه  ک ری ت وم ال ف ز ســ ی ال نآموضـوع:  

 90-1389  ال س

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 یري نگارش: امیر واحد ام

 نامه دکتراي عمومی)(پایان 1389-90 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه   -21

  ه ال سـ  15ا  ت 6  ی سـ  ودن ارت  اران م ی ب  ی دان دن  ن سـ   ن ی ی ع در ت  س وری و م  ان ی رج دم  دو روش  ی گ ت سـ  ب م ه  ه س ای ق مموضوع: 

  ن زوی ق  ی ک زش  پدان دن  ده ک ش دان  ه ب  ده ن ن ک ه ع راج م



 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 نگارش: احمد طاهرخانی 

 نامه دکتراي عمومی)(پایان 1391-92 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -22

پزشکی قـزوین در  شکده دندانزشی ارتودنسی داناي گروه آموهاي چهار گزینهسنجی آزمونوانموضوع: مقایسه ر

 1394تا  1389هاي تحصیلی طی سال

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 ساز نگارش: مهسا نی

 نامه دکتراي عمومی)(پایان 1394-95 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -23

آموزان ر قزوین در خصوص سالمت دهان دانشمین مقطع دبستان شهموضوع: بررسی میزان آگاهی و نگرش معل

 1395در سال 

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 نگارش: پوریا جهانگیري 

 نامه دکتراي عمومی)(پایان 1394-95 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -24

هاي فلزي بـه دو  بر استحکام باند برشی براکت Assure Plusونیورسال اي اثر باندینگ یموضوع: بررسی مقایسه

 نوع سرامیک (پرسلن فلدسپاتیک و لیتیم دي سیلیکات)

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 نگارش: مریم افشاري 

 نامه دکتراي تخصصی)(پایان 1394-95 سال تحصیلی:

 یندرمانی قزو -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -25



 ورسـال یونی نگیبر سطح آمالگام بـا اسـتفاده از بانـد    یارتودنس ياتچمنت ها یاستحکام باند برش یبررسموضوع: 

Assure سطح يسازمختلف آماده يهاپس از روش 

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 نگارش: نیما رهنمون 

 نامه دکتراي تخصصی)یان(پا 1394-95 سال تحصیلی:

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و زشکیپ علوم دانشگاه -26

هاي فلزي بـر سـطح مینـا بـا اسـتفاده از      اند برشی و نحوه شکست باند براکتبر استحکام ب agingثیر تأموضوع: 

 Assure Plusباندینگ یونیورسال 

 رویا ناصح راهنما: دکتر استاد

 نگارش: شیوا جعفریان 

 ی) (در حال انجام)نامه دکتراي تخصص(پایان 1395-96 سال تحصیلی:

 

 :هاي تحقیقاتی هیأت علمیطرح -

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -1

راید بر استحکام باند برشی آمورفوس کلسیم فسفات و فلو -ثیر کازئین فسفوپپتیداي تأبررسی مقایسهعنوان طرح: 

 هاي ارتودنسی برداشت براکت تروژنیک به مینا طیهاي ارتودنسی و میزان آسیب ایابراکت

 راد، دکتر رویا ناصحمجریان: دکتر راحله ستایش

  1392سال تصویب: 

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -2

با سیم اسـتینلس   twin standardبا براکت  twin miniمقایسه تورك بیان شده در براکت عنوان طرح: 

 019/0 × 025/0استیل 

 ن: دکتر نیلوفر اعظمی، دکتر رویا ناصحمجریا



  1393سال تصویب: 

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -3

هاي فلزي به بر استحکام باند برشی براکت Assure plusیونیورسال  اي اثر باندینگبررسی مقایسهعنوان طرح: 

 نوع سرامیک (پرسلن فلدسپاتیک و لیتیم دي سیلیکات) 2

 رویا ناصح مجریان: دکتر

 1394سال تصویب: 

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -4

 ورسـال یونی نگیبر سطح آمالگام با استفاده از باند یارتودنس يهااتچمنت یاستحکام باند برش یبررسعنوان طرح: 

Assure سطح يسازمختلف آماده يهاپس از روش 

 حرویا ناص مجریان: دکتر

 (خاتمه یافته) 1394سال تصویب: 

 درمانی قزوین -بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه -5

مهاجرت پاتولوژیـک  هاي پریودنتال در بیماران مبتال به بر شاخص تیکن ارتودانژثیر اینتروأبررسی تعنوان طرح: 

 1394دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال  دندان

 یا ناصحمجریان: دکتر علی طیبی، دکتر رو

  1395سال تصویب: 

 

 :داوري -

 پزشکی در مجله علوم پزشکی قزوین) داوري برخی از مقاالت دندان1

 1383ها از سال وران در جلسه دفاع از پایان نامه) شرکت به عنوان هیئت دا2
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