 صورتجلسه شماره -350سیصد و پنجاهمین جلسهی شورای پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه تاريخ  1334/00/22تشكیل و
موضوعات و طرحهای تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
 .1دسخَاػت خبًن دکتش فبطوِ هالاػذالِ دس خلَف تکثیش ثشٍؿَس طشح تحقیقبتی ثب ػٌَاى " ثشسػی تأثیش ثشٍؿَس
آهَصؿی دس ساثطِ ثب تشٍهبّبی دًذاًی ثش ػطح آگبّی هبدساى هشاجؼِ کٌٌذُ ثِ داًـکذُ دًذاًپضؿکی ؿْیذ ثْـتی دس
ػبل  ٍ "1394دسج آسم داًـگبُ دس ثشٍؿَس هشثَطِ هطشح ٍ ثِ تلَیت سػیذ.
 .2کتبة الفجبی پظٍّؾ دس ػِ جلذ (جلذ اٍل هجبًی سٍؽ تحقیق ٍ آغبص پظٍّؾ) ،جلذ دٍم (هقبلِ ًَیؼی ٍ ًکبت) ٍ
جلذ ػَم (ًشم افضاسّب) گشدآٍسًذُ ٍ تألیف :دکتش آسؽ خجؼتِ ،خبًن لیذا خیشی هطشح ؿذ ٍ ثِ تلَیت ؿَسای
پظٍّـی سػیذ  ،هقشس گشدیذ ثشای گشفتي آسم داًـگبُ ثِ ؿَسای اًتـبسات داًـگبُ اسػبل ؿَد.
 .3تؼذاد ّـت ( ) 8طشح جذیذ اسػبلی ثِ هؼبًٍت پظٍّـی تلَیت ؿذ .تؼذاد دٍ ( )2طشح هطشح ٍ هقشس گشدیذ جْت
داٍسی هجذد دس ثخؾ کَدکبى اسػبل ٍ دس ؿَسای ثؼذی ثشسػی ؿَد .تؼذاد یک ( )1طشح هطشح ٍ هقشس گشدیذ پغ
اص اػوبل اكالحبت دس ؿَسای ثؼذی ثشسػی ؿَد .تؼذاد ػِ ( )3گضاسؽ پبیبًی ًیض ثشسػی ٍ تلَیت ؿذ .تؼذاد دٍ
( )2پبیبى ًبهِ ػوَهی هطشح ٍ ثِ تلَیت سػیذ.

 طشح ّب ٍ گضاسؽ ّبی پبیبًی
 )1طشح تحقیقبتی (هقبیؼِ اثش دٍ سٍؽ قبلجگیشی هؼوَل ٍ اػکٌش داخل دّبًی ثش تطبثق سػتَسیـي داخل تبجی پشیٌت
ؿذُ ثب دػتگبُ  ) D-Printer3هجشی طشح دکتش سضب افتخبس آؿتیبًیّ ،وکبس طشح :دکتش لیال ًلیشی خبًلش ،دکتش هیٌَ
هْـیذ (کذ پظٍّبى 6305 :ثَدجِ هلَة 50.000.000 :سیبل ) ثشسػی ٍ ثِ تلَیت سػیذ.
 )2طشح تحقیقبتی (اسصیبثی کلیٌیکی سٍکؾ ّبی  full zirconiaخلفی ػبختِ ؿذُ ثب  CAD/CAMثش اػبع قبلت
گیشی دیجیتبلی داخل دّبًی ثب  ( trios3هجشی طشح  :دکتش سضب افتخبس آؿتیبًیّ ،وکبس طشح :دکتش لیال ًلیشی خبًلش،
(کذ پظٍّبى ،6228 :ثَدجِ هلَة 50.000.000 :سیبل ) ثشسػی ٍ ثِ تلَیت سػیذ .هقشس گشدیذ دس هتذ طشح هزکَس
یک ًفش دیگش ًیض ثِ ػٌَاى اسصیبثی کٌٌذُ ( )Bilnedدس ًظش گشفتِ ؿَد .الصم ثِ رکش اػت طشح هزکَس دس ػبهبًِ
ً IRCTیض ثجت گشدد.
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 )3طشح تحقیقبتی ( هقبیؼِ اثشثخـی آستیکبئیي ٍ لیذٍکبئیي دس تضسیقبت ثالک ػلت آلَئَالس تحتبًی ّوشاُ ثب تضسیق
هکول داخل لیگبهبًی دس دًذاىّبی هَلش فک پبییي ثب پبلپیت ثشگـت ًبپزیش ) هجشی طشح :دکتش ًبصًیي صسگشّ ،وکبس
طشح :الٌبص ؿَؿتشی (کذ پظٍّبى 6623 :ثَدجِ هلَة 30.060.000 :سیبل ) ثشسػی ٍ ثِ تلَیت سػیذ .الصم ثِ
رکش اػت طشح هزکَس دس ػبهبًِ ً IRCTیض ثجت گشدد.
 )4طشح تحقیقبتی (ثشسػی اثش تضسیق ثَتَلیٌَم ) (BTX-Aدس ػضلِ هؼتش ثش تغییشات ؿکل اػتخَاى فک دس حیي
حشکبت پیـگشایی هٌذیجل) هجشی طشح :دکتش هؼؼَد ػیفیّ ،وکبس طشحً :گیي ػبدات هتیٌی (کذ پظٍّبى6444 :
ثَدجِ هلَة 50.000.000 :سیبل ) ثشسػی ٍ تلَیت ؿذ.
 )5طشح تحقیقبتی (هقبیؼِ تبثیش جشم گیشی ثب یب ثذٍى فتَدیٌبهیک تشاپی(تَػط هتیلي ثلَ)ٍ لیضس دیَد ثش سٍی ؿبخق
ّبی ثبلیٌی ٍ ثیَ هبسکشّبی هبیغ ؿیبس لثِ ای دس ثیوبساى هجتال ثِ پشیَدًتیت هضهي) هجشی طشح  :دکتش هحوذ طبلجی
اسدکبًیّ ،وکبس طشح :دکتش آصادُ اػوؼیل ًظاد ،دکتش هشین تشؿبثی (کذ پظٍّبى 5455 :ثَدجِ هلَة40.000.000 :
سیبل) ثشسػی ٍ ثِ تلَیت سػیذ .الصم ثِ رکش اػت طشح هزکَس دس ػبهبًِ ً IRCTیض ثجت گشدد.
 )6طشح تحقیقبتی (هقبیؼِ ی هیضاى ثشٍص هبسکشّبی PCNA ٍ MCM-7دس هَکَاپیذسهَئیذ کبسػیٌَهب ،آدًَئیذ
ػیؼتیک کبسػیٌَهب ٍ پلئَهَسفیک آدًَهبی غذد ثضاقی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ایوًََّیؼتَؿیوی) هجشی طشح :دکتش
ًفیؼِ ؿبهلَّ ،وکبس طشحً :ذاسد (کذ پظٍّبى 6597 :ثَدجِ هلَة 50.000.000 :سیبل ) ثشسػی ٍ تلَیت ؿذ.
 )7طشح تحقیقبتی (ثشسػی تأثیش آهبدُػبصی ثش کیفیت اػتشیلیضاػیَى هحذٍدکٌٌذُّبی هکبًیکی تَسک اص ًَع اكطکبکی
دس ایوپلٌتّبی دًذاًی) هجشی طشح  :دکتش اثَالفضل كجَسیّ ،وکبس طشح :دکتش ػلی فیبم ،دکتش گیتب اػالهی ،دکتش
اثَالقبػن هحوذی ،دکتش فشّبد طجبطجبئیبى ،دکتش هْؼب سؿیذپَس ،دکتش هحوذ اثشاّین احوذًظاد ،دکتش ًبصیال ًجبسی
دیضجی (کذ پظٍّبى 6274 :ثَدجِ هلَة 4.000.000 :سیبل ) ثشسػی ٍ تلَیت ؿذ.
 )8طشح تحقیقبتی (ثشسػی تأثیش آهبدُػبصی ثش کیفیت اػتشیلیضاػیَى هحذٍدکٌٌذُّبی هکبًیکی تَسک اص ًَع فٌشی دس
ایوپلٌتّبی دًذاى) هجشی طشح :دکتش ػیذ جلیل كذسّ ،وکبس طشح :دکتش ػیذجلیل كذس ،دکتش گیتب اػالهی ،دکتش
فشّبد طجبطجبییبى ،دکتش اثَالقبػن هحوذی ،هْؼب سؿیذپَس ،هحوذ اثشاّین احوذًظادً ،بصیال ًجبسی دیضجی (کذ
پظٍّبى 6170 :ثَدجِ هلَة 40.000.000 :سیبل ) ثشسػی ٍ تلَیت ؿذ.
 )9طشح تحقیقبتی (ثشسػی هقبیؼِ ای اثش دسهبًی لیضس دیَد کن تَاى ٍ لیضس آکَپبًکچش دس ثیوبساى هجتال ثِ ػٌذسم اختالل
ػولکشد دسدًبک ػضالت جًَذُ ) (MPDSهجشی طشح :دکتش حویذسضب خلیقیّ ،وکبس طشح :دکتش حبهذ هشتضَی،
دکتش هْـیذ ًبهذاسی (کذ پظٍّبى 6021 :ثَدجِ هلَة 48.000.000 :سیبل ) ثشسػی ٍ هقشس گشدیذ طشح ثب اسائِ
تَضیحبت هجشی ثِ دکتش هؼلَهِ هْذی پَس ٍ ًظبست ایـبى دس ؿَسای ثؼذی هجذدا هطشح ؿَد .الصم ثِ رکش اػت
طشح هزکَس دس ػبهبًِ ً IRCTیض ثجت گشدد.
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 )10طشح تحقیقبتی (ثشسػی هقبیؼِ ای اثش فلَسایذ  Remin_Pro ٍ ACP_CPP،دس پیـگیشی اص ایجبد ضبیؼبت
white spotدس یک هطبلؼِ آصهبیـگبّی) هجشی طشح  :دکتش ػَدُ طْوبػجیّ ،وکبس طشحً :ذاسد (کذ پظٍّبى:
 6103ثَدجِ هلَة 52.340.000 :سیبل ) ثشسػی ٍ هقشس گشدیذ طشح جْت داٍسی هجذد دس ثخؾ کَدکبى اسػبل ٍ
دس ؿَسای ثؼذی هطشح ؿَد.
 )11طشح تحقیقبتی (ثشسػی هقبیؼِ ای اثش فلَسایذ  Remin_Pro ٍ ACP_CPP،دس دسهبى ضبیؼبت  white spotدس
یک هطبلؼِ آصهبیـگبّی ) هجشی طشح :دکتش ػَدُ طْوبػجیّ ،وکبس طشح :دکتش هْیب ادّوی (کذ پظٍّبى6028 :
ثَدجِ هلَة 60.180.000 :سیبل ) ثشسػی ٍ هقشس گشدیذ طشح جْت داٍسی هجذد دس ثخؾ کَدکبى اسػبل ٍ دس
ؿَسای ثؼذی هطشح ؿَد.
 )12گضاسؽ پبیبًی طشح تحقیقبتی (هقبیؼِ تغییشات ضخبهت ػبج دس ًبحیِ یک– ػَم کشًٍبلی سیـِ هضیَثبکبل هَلشّبی
اٍل هٌذیجل قجل ٍ ثؼذ اص آهبدُ ػبصی کبًبلْب ثب دٍ ػیؼتن هختلف  )reciprocatingهجشی طشح :دکتش یضداى ؿٌتیبیی،
گلٌبص ًحَی ثشسػی ٍ تلَیت ؿذ.
 )13گضاسؽ پبیبًی طشح تحقیقبتی (تأثیش لیضسّبی کن تَاى ثش سٍی تکثیش ٍ توبیض ػلَل ّبی ثٌیبدی پبلپ دًذاى ثِ ػلَل
ّبی اػتخَاًی) هجشی طشح :دکتش فْیوِ ػبدات طجبطجبیی ،کیخؼشٍ خؼشٍیبًی ثشسػی ٍ تلَیت ؿذ.
 )14گضاسؽ پبیبًی طشح تحقیقبتی (تأثیش طالتیي ثش هیضاى ًـؼت ػلَل ّبی ثٌیبدی پبلپ دًذاى ثش سٍی داسثؼت
کیتَػبىّ -یذسٍکؼی آپبتیت) هجشی طشح :دکتش فْیوِ ػبدات طجبطجبیی ،دکتش ّبًیِ ًَجِ دّیبى ،دکتش هشین تشؿبثی
ثشسػی ٍ تلَیت ؿذ.
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دکتر آزیتا تهرانچی

دکتر آرش خجسته

دکتر امید دیانت

دکتر مجید صداقت منفرد

دکتر نفیسه شاملو

دکتر مهکامه مشفقی

دکتر معصومه مهدی پور

دکتر مینو مهشید

دکتر رضا عمید

دکتر کاظم داالئی

دکتر بهشته ملک افضلی
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دکتر آرزو ابن احمدی

