 صورتجلسه شماره -352سیصد و پنجاه و دومین جلسهی شورای پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز یكشنبه  1334/10/06تشكیل و موضوعات
و طرحهای تحقیقاتي ذیل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
 .1عشح ّای هصَب ؿَسا تشاػاع اهتیاصات هجشی جْت تٌظین قشاسداد تشسػی ٍ هغشح ؿذ.
 .2کتاب "کلیات ًاًَفٌاٍسی دس علَم پضؿکی ٍ دًذاًپضؿکی" گشدآٍسًذُ ٍ تألیف :دکتش آسؽ خجؼتِ عضَ ّیأت علوی
داًـگاُ علَم پضؿکی ؿْیذ تْـتی ،هجیذ صالحی داًـجَی دکتشای تخصصی هٌْذػی تافت ،حؼیي اسصاًی
داًـجَی دکتشای تخصصی ًاًَفٌاٍسی پضؿکی هغشح ؿذ ٍ هقشس گشدیذ جْت داٍسی ،دسیافت ّضیٌِ چاج ٍ گشفتي
آسم داًـگاُ تِ ؿَسای اًتـاسات داًـگاُ اسػال ؿَد.
 .3تعذاد یاصدُ ( )11عشح اسػالی تِ هعاًٍت پظٍّـی تصَیة ؿذ .تعذاد یک ( )1گضاسؽ پیـشفت ٍ ػِ ( )3گضاسؽ
پایاًی تشسػی ٍ تصَیة ؿذ .تعذاد چْاس ( )4پایاى ًاهِ عوَهی ٍ چْاس ( )4پایاى ًاهِ تخصصی ًیض هغشح ٍ تِ
تصَیة سػیذ.

 عشح ّا ٍ گضاسؽ ّای پیـشفت ٍ پایاًی
 )1عشح تحقیقاتی (تشسػی اثش فیثشیي غٌی اص پالکت ّوشاُ تا غـای کالطى تش تْثَدی آػیة ٍاسدُ تِ عصة ػیاتیک
ست) هجشی اصلی عشح :دکتش آسؽ خجؼتِ ،هجشی عشح :دکتش حؼیي تٌْیاّ ،وکاس عشح :پیواى ٍاسث ،هحوذ هْذی
دّقاى ،فشؿیذ تؼغاهی ،دکتش ًفیؼِ ؿاهلَ (کذ پظٍّاى 5798 :تَدجِ هصَب102.600.000 :سیال) تشسػی ٍ
تصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت پیشٍ ًاهِ ؿواسُ /38172د 1394/هَسخ  1394/07/18اسػالی اص هعاًٍت تحقیقات ٍ
في آٍسی داًـگاُ (جٌاب آقای دکتش صسقی) دس خصَف اختصاف گشًت پظٍّـی تِ پظٍّـگشاى داسای H- index
ّای تاالتش اص  ، 10تَدجِ ایي عشح هشتثظ تا اعتثاس پظٍّـی اختصاف یافتِ اص داًـگاُ تِ آقای دکتش حؼیي تٌْیا تا
 H- index=13هی تاؿذ.
 )2عشح تحقیقاتی (تشسػی استثاط پلی هَسفیؼن ) (rs227731دس طى  ٍ PAX7احتوال اتتال تِ ؿکاف لة "ٍ/یا" ؿکاف
کام غیش ػٌذسٍهیک دس جوعیت ایشاًی ) هجشی عشح :دکتش آسؽ خجؼتِّ ،وکاس عشح :دکتش حویذسضا یاػایی ،ػپٌتا
حؼیي پَس ،حویذسضا هؼلوی ،دکتش ًفیؼِ ؿاهلَ (کذ پظٍّاى 7447 :تَدجِ هصَب79.360.000 :سیال) تشسػی ٍ
تصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت پیشٍ ًاهِ ؿواسُ /38172د 1394/هَسخ  1394/07/18اسػالی اص هعاًٍت تحقیقات ٍ
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في آٍسی داًـگاُ (جٌاب آقای دکتش صسقی) دس خصَف اختصاف گشًت پظٍّـی تِ پظٍّـگشاى داسای ّ H- indexای
تاالتش اص  ، 10تَدجِ ایي عشح هشتثظ تا اعتثاس پظٍّـی اختصاف یافتِ اص داًـگاُ تِ آقای دکتش آسؽ خجؼتِ تا H -
 index=12هی تاؿذ.
 )3عشح تحقیقاتی ( اسصیاتی ػفالَهتشیک تغییشات استفاع عوَدی صَست تِ دًثال کـیذى دًذاى ّای پشُ هَلش دٍم پاییي
دس تیواساى  Long faceتالغ) هجشی عشح :دکتش هحوذ تٌْاصّ ،وکاس عشح :دکتش کاظن داالیی( ،کذ پظٍّاى6592 :
تَدجِ هصَب29.400.000 :سیال) تشسػی ٍ تصَیة ؿذ.
 )4عشح تحقیقاتی (تشسػی هقایؼِ ای اثش دسهاًی لیضس دیَد کن تَاى ٍ لیضس آکَپاًکچش دس تیواساى هثتال تِ ػٌذسم اختالل
عولکشد دسدًاک عضالت جًَذُ  )(MPDSهجشی عشح :دکتش حویذسضا خلیقیّ ،وکاس عشح :دکتش حاهذ هشتضَی،
دکتش هْـیذ ًاهذاسی ،دکتش هؼعَد هجاّذی (کذ پظٍّاى 6021 :تَدجِ هصَب 48.000.000 :سیال) تشسػی ٍ
تصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت عشح هزکَس دس ػاهاًِ ً IRCTیض ثثت گشدد.
 )5عشح تحقیقاتی (هقایؼِ اثش ضذ ه یکشٍتی کلیٌذاهایؼیي ٍ خویش ػِ آًتی تیَتیکی تِ عٌَاى داسٍی داخل کاًالی تش
عفًَت ّای تَتَل ّای عاجی) هجشی اصلی عشح :دکتش ًاصًیي صسگش ،هجشی عشح :دکتش ػیذ اهیذ دیاًتّ ،وکاس عشح:
دکتش صّشا یادگاسی ،هغْشُ سعیت (کذ پظٍّاى 6369 :تَدجِ هصَب 6.000.000 :سیال) تشسػی ٍ تصَیة ؿذ.
 )6عشح تحقیقاتی (تشسػی هیضاى سضایتوٌذی تیواساى تخؾ استَدًؼی داًـکذُ دًذاًپضؿکی داًـگاُ علَم پضؿکی
ؿْیذ تْـتی اص خذهات دسهاًی) هجشی عشح :دکتش ػَدُ عْواػثیّ ،وکاس عشح :هحؼي ضیائی (کذ پظٍّاى5878 :
تَدجِ هصَب 30.200.000 :سیال) تشسػی ٍ تصَیة ؿذ.
 )7عشح تحقیقاتی (تشسػی ٍضعیت ػالهت دّاى کَدکاى  12 ٍ 6ػالِ دس پیـَا ٍ پاکذؿت دس ػال  )1394هجشی
اصلی عشح :دکتش صّشا قشتاًی ،هجشی عشح :هحوذجعفش اقثالّ ،وکاس عشح :ؿٌْام عشؿی ،حؼیي هلک افضلی ،حویذ
صوذصادُ ،سحواًعلی عاّشی ،پشٍیي تاػتاًی ،دکتش هْـیذ ًاهذاسی ،هشضیِ دقتی پَس ،دکتش ّادی قاػوی (کذ پظٍّاى:
 7271تَدجِ هصَب 80.400.000 :سیال) تشسػی ٍ تصَیة ؿذ .هقشس گشدیذ اص تَدجِ هصَب  60.000.000سیال
آى اعتثاس پظٍّـی عشح تاؿذ ٍ هاتقی تَدجِ اص اعتثاسات غیش پظٍّـی داًـکذُ تأهیي گشدد.
 )8عشح تحقیقاتی (تشسػی ٍضعیت ػالهت دّاى صًاى تاسداس دس هٌاعق پیـَا ٍ پاکذؿت) هجشی اصلی عشح :دکتش صّشا
قشتاًی ،هجشی عشح :هحوذجعفش اقثالّ ،وکاس عشح :ؿٌْام عشؿی ،حؼیي هلک افضلی ،حویذ صوذصادُ ،پشٍیي
تاػتاًی ،ػیذکاظن ؿاّضادُ فاضلی ،ؿْال قٌثشی ،سحواًعلی عاّشی ،فشًاص اّذایی ًٍذ ،هشضیِ دقتی پَس ،دکتشهْـیذ
ًاهذاسی ،دکتش هحوذ خَؿٌَیؼاى ،دکتش ّادی قاػوی (کذ پظٍّاى 7220 :تَدجِ هصَب 81.000.000 :سیال)
تشسػی ٍ تصَیة ؿذ .هقشس گشدیذ اص تَدجِ هصَب  60.000.000سیال آى اعتثاس پظٍّـی عشح تاؿذ ٍ هاتقی تَدجِ
اص اعتثاسات غیش پظٍّـی داًـکذُ تأهیي گشدد.
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 )9عشح تحقیقاتی ( تشسػی ٍضعیت ػالهت دّاى کَدکاى ػِ ػالِ دس هٌاعق پیـَا ٍ پاکذؿت دس ػال  )1394هجشی
اصلی عشح :دکتش صّشا قشتاًی ،هجشی عشح :هحوذجعفش اقثالّ ،وکاس عشح :ؿٌْام عشؿی ،حویذ صوذصادُ ،حؼیي
هلک افضلی ،سحواًعلی عاّشی ،پشٍیي تاػتاًی ،فشًاص اّذایی ًٍذ ،ػیذکاظن ؿاّضادُ فاضلی ،ؿْال قٌثشی ،هشضیِ
دقتی پَس ،دکتش ّادی قاػوی (کذ پظٍّاى 7217 :تَدجِ هصَب 81.000.000 :سیال) تشسػی ٍ تصَیة ؿذ هقشس
گشدیذ اص تَدجِ هصَب  60.000.000سیال آى اعتثاس پظٍّـی عشح تاؿذ ٍ هاتقی تَدجِ اص اعتثاسات غیش پظٍّـی
داًـکذُ تأهیي گشدد.
 )10عشح تحقیقاتی (هقایؼِ تاثیش دٍ هادُ سهیٌشالیضُ کٌٌذُ  CPP-ACP ٍ Remin Proتشکاّؾ هیضاى خـًَت
ػغحی ایجاد ؿذُ دس هیٌای دًذاى تعذ اص اًجام فشآیٌذ  office bleachingتَػظ سٍؽ  ) AFMهجشی عشح :دکتش
اعظن ٍلیاىّ ،وکاس عشح :ایواى صوذی (کذ پظٍّاى 6178 :تَدجِ هصَب 27.700.000سیال) تشسػی ٍ تصَیة ؿذ.
 )11عشح تحقیقاتی (تشسػی اثش تضسیق تَتَلیٌَم ) (BTX-Aدس عضلِ هؼتش تش تغییشات ؿکل اػتخَاى فک دس حیي
حشکات پیـگشایی هٌذیثل) هجشی عشح :دکتش هؼعَد ػیفیّ ،وکاس عشحً :گیي ػادات هتیٌی (کذ پظٍّاى6444 :
تَدجِ هصَب 50.000.000 :سیال ) کِ دس ؿَسای پظٍّـی  350تشسػی ٍ تصَیة ؿذُ تَد تا تغییش عٌَاى (تشسػی
اثش تضسیق تَتَلیٌَم ) (BTX-Aدس عضلِ هؼتش تش تغییشات ؿکل اػتخَاى فک دس حیي حشکات پیـگشایی هٌذیثل
هَؽ صحشایی) هجشی عشح :دکتش هؼعَد ػیفیّ ،وکاس عشحً :گیي ػادات هتیٌی (کذ پظٍّاى 6444 :تَدجِ هصَب:
 50.000.000سیال ) تصَیة ؿذ.
 )12گضاسؽ پیشرفت طرح تحقیقاتی ( ارزيابی دقت ابعادي ي خصًصیات سطحی رستًريشه داخل تاجی بٍ ريش پريىت
سٍ بعذي تًسط دستگاٌ ) envisionمجري طرح :دکتر رضا افتخار آشتیاوی ،لیال وصیري خاولر ،تشسػی ٍ تصَیة
ؿذ.
 )13گسارش پایاًی عشح تحقیقاتی (بررسی ارتباط میسان بريز وشاوگرَاي  E-Cadherinي CD44ي Vimentin
درکارسیىًماي سلًل سىگفرشی دَان با متاستاز بٍ لىف وًد ي میسان بقاء بیمار) مجري طرح :دکتر سًدابٍ
سرگلسايی ،لیال حامی مقذم تشسػی ٍ تصَیة ؿذ.
 )14گضاسؽ پایاًی عشح تحقیقاتی (تشسػی هقایؼِ ای اثش دسهاًی لیضس کن تَاى تا تاتؾ داخل ٍ خاسج دّاًی دس ػیٌَصیت
هضهي هاگضیالسی) هجشی عشح :دکتش حاهذ هشتضَی ،علی گلجاًیاى ،تشسػی ٍ تصَیة ؿذ.
 )15گضاسؽ پایاًی عشح تحقیقاتی (اسصیاتی آصهایـگاّی سیضػختی هیٌای دًذاى پغ اص اػتفادُ اص دٍ ًَع ٍاسًیؾ
فلَسایذ) هجشی عشح :دکتش فاعوِ هالاػذالِ ،دکتش اػکٌذسیَى ،آقای هیثن ػٌگیٌاى ،تشسػی ٍ تصَیة ؿذ.
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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 مینو مهشید

دکتر رضا عمید

دکتر کاظم داالئی

دکتر بهشته ملک افضلی

دکتر آرزو ابن احمدی
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