 صورتجلسه شماره -351سیصدوپنجاه و یکمین جلسهی شورای پژوهشي دانشکده دندانپسشکي روز سه شنبه تاریخ 1334/00/12تشکیل و
موضوعات و طرحهای تحقیقاتي ذیل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دػتَس جلؼِ :
هَاسد هطشح ؿذُ دس جلؼِ ؿَسای پظٍّـی
 .1تعذاد ّـت ( )8طشح جذیذ اسػبلی ثِ هعبًٍت پظٍّـی تصَیت ؿذ .تعذاد یک ( )1طشح ًیض ثِ هشکض تحمیمبت
دًذاًپضؿکی پیـگیشی اسػبل گشدیذ .تعذاد یک ( )1طشح ًیض ثِ ثِ دلیل عذم اسائِ تَضیحبت هجشی تصَیت ًـذ.
تعذاد دٍ ( )2گضاسؽ پبیبًی ًیض ثشسػی ٍ تصَیت ؿذ .تعذاد دٍ ( )2پبیبى ًبهِ تخصصی هطشح ٍ ثِ تصَیت سػیذ.

 طشح ّب ٍ گضاسؽ ّبی پبیبًی
 )1طشح تحمیمبتی (ثشسػی همبیؼِ ای اثش فلَسایذ  Remin_ProٍACP_CPP،دس پیـگیشی اص ایجبد ضبیعبت
 whitespotدس یک هطبلعِ آصهبیـگبّی) هجشی طشح :دکتش ػَدُ طْوبػجیّ ،وکبس طشحً :ذاسد (کذ پظٍّبى6103 :
ثَدجِ هصَة 52.340.000 :سیبل) ثشسػی ٍ همشس گشدیذ دس عٌَاى طشح اص عجبست "ضبیعبت ؿجِ پَػیذگی
هصٌَعی ایجبد ؿذُ" ثِ جبی"  " whitespotاػتفبدُ ؿَد ٍ طشح جْت ثشسػی ٍ اجشا ثِ هشکض تحمیمبت
دًذاًپضؿکی پیـگیشی اسػبل ؿَد.
 )2طشح تحمیمبتی (ثشسػی همبیؼِ ای اثش فلَسایذ  Remin_Proٍ ACP_CPP،دس دسهبى ضبیعبت white spotدس یک
هطبلعِ آصهبیـگبّی) هجشی طشح :دکتش ػَدُ طْوبػجیّ ،وکبس طشح :هحیب ادّوی (کذ پظٍّبى 6028 :ثَدجِ
هصَة 60.180.000 :سیبل) ثشسػی ٍ تصَیت ؿذ .همشس گشدیذ دس عٌَاى طشح اص عجبست "ضبیعبت ؿجِ پَػیذگی
هصٌَعی ایجبد ؿذُ" ثِ جبی"  " whitespotاػتفبدُ ؿَد.
 )3طشح تحمیمبتی (ثشسػی اثش ًَع آلیبط ػبخت «پؼتًَ ٍ »Ni_Cr ٍ NPGع ػوبى ثش همبٍهت ثِ ؿکؼت دًذاى ّبی
اًذٍ ؿذُ ٍ ثبصػبصی ؿذُ تَػط پؼت ٍ کَسّبی سیختگی) هجشی طشح :دکتش علیشضب ّبدیّ ،وکبس طشح :دکتش فشَّد
هعصَهی ،دکتش اثَالمبػن هحوذی(کذ پظٍّبى 6411 :ثَدجِ هصَة 45.000.000 :سیبل ) ثشسػی ٍ تصَیت ؿذ.
همشس گشدیذ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ حجن ًوًَِ ثشای هتؽیشّب کن اػت طشح ثِ هـبٍس آهبسی اسجبع دادُ ؿَد .ضوٌبً اص یک
ًَع دًذاى اػتفبدُ ؿَد .
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 )4طشح تحمیمبتی (ثشسػی هیضاى ثیَهبسکشّبی  microRNA 21, 31, 125a ,200aدس ثضاق ثیوبساى هجتال ثِ لیکي پالى
دّبًی) هجشی طشح :دکتش هعصَهِ هْذی پَسّ ،وکبس طشح :دکتش ػَدُ جعفشی ،دکتش فبطوِ هـْذی عجبع (کذ
پظٍّبى 6338 :ثَدجِ هصَة 60.000.000 :سیبل ) ثشسػی ٍ تصَیت ؿذ .السم به ذکز است طزح
مذکور در سامانه  IRCTنیش ثبت گزدد.
 )5طشح تحمیمبتی (ثبصػبصی اػتخَاى ثِ ٍاػطۀ آًتی ثبدی (AMOR):تکٌیک ًَیي ؼٌی ػبصی داسثؼت ّب ثب آًتی ثبدی
هٌَکلًَبل BMP-2جْت هٌْذػی اػتخَاى) هجشی طشح :دکتش آسؽ خجؼتِّ ،وکبس طشح :ػپٌتب حؼیي پَس ،دکتش
هشین سضبیی ساد (کذ پظٍّبى 6468 :ثَدجِ هصَة 60.000.000 :سیبل) ثشسػی ٍ تصَیت ؿذ.
 )6طشح تحمیمبتی (همبیؼِ اثش پیؾداسٍئی ایٌتشاًبصال هیذاصٍالم ثب دکؼوذتَهیذیي ثش سفتبس کَدکبى  2-6ػبلِ
ؼیشّوکبس دس دًذاًپضؿکی) هجشی طشح :دکتشهؼعَد فالحی ًظادلبجبسی ،دکتش لبػن اًصبسی ّوکبس طشح :ؿٌْبص
ؿبیمی ،دکتش ػیذعلیشضب هْذٍی ،دکتش هحوذ جَاد خشاصی فش ،لیال ؿفیعی(کذ پظٍّبى 6434 :ثَدجِ هصَة
23.300.000سیبل) ثشسػی ٍ تصَیت ؿذ .الصم ثِ رکش اػت طشح هزکَس دس ػبهبًِ ً IRCTیض ثجت گشدد.
 )7طشح تحمیمبتی ( ثشسػی همبیؼِ ای پبلغ اکؼیوتش ،تؼت الکتشیکی پبلپ ٍ تؼت ػشهب دس اسصیبثی حیبت پبلپ دًذاى
ّبی دائوی ًبثبلػ ػبلن) هجشی طشح :دکتش فبطوِ هال اػذالِّ ،وکبس طشح :فشٍغ اکجشی ،دکتش هجیذ ثشگ سیضاى ،دکتش
ػیبهک صجَس ،دکتش ًبصًیي صسگش (کذ پظٍّبى 6404 :ثَدجِ هصَة 13.400.000 :سیبل) ثشسػی ٍ تصَیت ؿذ .السم
به ذکز است طزح مذکور در سامانه  IRCTنیش ثبت گزدد.
 )8طشح تحمیمبتی ( ثشسػی تبثیش ثشٍؿَس آهَصؿی دس ساثطِ ثب تشٍهبّبی دًذاًی ثشػطح آگبّی هبدساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ
داًـکذُ دًذاًپضؿکی داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی دس ػبل  )1334هجشی طشح :دکتش فبطوِ هال اػذالِّ ،وکبس طشح :دکتش
صّشا لشثبًی ،دکتش هجیذ ثشگ سیضاى( ،کذ پظٍّبى 6318 :ثَدجِ هصَة 13.800.000 :سیبل) ثشسػی ٍ تصَیت ؿذ.
 )9طشح تحمیمبتی (همبیؼِ تبثیش جشم گیشی ثب یب ثذٍى فتَدیٌبهیک تشاپی (تَػط ایٌذٍػیبًیي گشیي) ٍ لیضس دیَد ثش سٍی
ؿبخص ّبی ثبلیٌی ٍ ثیَهبسکش ّبی هبیع ؿیبس لثِ ای دس ثیوبساى هجتال ثِ پشیَدًتیت هضهي) هجشی طشح :دکتش هٌصَس
هیوٌذیّ ،وکبس طشح :دکتش هحوذ طبلجی اسدکبًی ،پشیؼب یَػف ًظاد( ،کذپظٍّبى 5634 :ثَدجِ هصَة50.000.000 :
سیبل) ثشسػی ٍ تصَیت ؿذ .السم به ذکز است طزح مذکور در سامانه  IRCTنیش ثبت
گزدد.
 )10طشح تحمیمبتی (ثشسػی هیضاى اثش ثخـی تضسیك اػتشٍئیذّبی آًبثَلیک دس عضلِ هؼتش  Ratثش تؽییشات ؿکل
اػتخَاى دس حیي حشکبت پیـگشایی هٌذیجل ) هجشی طشح :دکتش هؼعَد ػیفیّ ،وکبس طشحً :گیي الؼبدات هتیٌی (کذ
پظٍّبى 6540 :ثَدجِ هصَة  53.610.000سیبل) ثشسػی ٍ ثِ دلیل عذم اسائِ تَضیحبت هجشی تصَیت ًـذ.
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 )11گضاسؽ پبیبًی طشح تحمیمبتی (طشاحی دػتگبُ عوك ػٌج ایوپلٌت ّبی دًذاًی) هجشی طشح :دکتش آسؽ خجؼتِ،
دکتش هحؼي احوذی ،ثشسػی ٍ تصَیت ؿذ.
 )12گضاسؽ پبیبًی طشح تحمیمبتی (اثش تَأم لیضس هبدٍى لشهض ٍ  LEDثش سیکبٍسی عصت ایٌفشا آلَئَالس ثعذ اص اػتئَتَهی
ػبجیتبل هٌذیجل) هجشی طشح :دکتش حؼي هْبجشاًی ،دکتش هْذی ثوبًعلی ثشسػی ٍ تصَیت ؿذ.

دکتر محمدرضا صفوی

دکتر آزیتا تهرانچی

دکتر آرش خجسته

دکتر معصومه مهدی پور

دکتر مجید صداقت منفرد

دکتر امید دیانت

دکتر نفیسه شاملو

دکتر مهکامه مشفقی

دکتر امیر قاسمی

دکتر مینو مهشید

دکتر رضا عمید

دکتر کاظم داالئی

دکتر بهشته ملک افضلی

دکتر آرزو ابن احمدی
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