 صورتجلسه شماره -353سیصد و پنجاه و سومین جلسهی شورای پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1334/12/11تشكیل و
موضوعات و طرحهای تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
 .1تعذاد ضص ( )6عشح جذیذ اسسبلی ثِ هعبًٍت پظٍّطی تصَیت ضذ .تعذاد یک ( )1گضاسش پیطشفت ٍ ًِ ()9
گضاسش پبیبًی ثشسسی ٍ تصَیت ضذ .تعذاد پٌجبُ ٍ دٍ ( )52پبیبى ًبهِ عوَهی ًیض هغشح ٍ ثِ تصَیت سسیذ .تعذاد
دُ ( )10پبیبى ًبهِ تخصصی ًیض هغشح ٍ ثِ تصَیت سسیذ.

 عشح ّب ٍ گضاسش ّبی پیطشفت ٍ پبیبًی
 )1عشح تحقیقبتی (هقبیسِ ًتبیج دسهبًی دٍ ًَع لیضس ) Er,Cr:YSGG ٍ Diode( 808 nmثش دسهبى پیگوبًتبسیَى
فیضیَلَطیک لثِ) هجشی اصلی عشح :دکتش هْیي ثخطیّ ،وکبس عشح :سویِ سحوبًی ،سیذ هسعَد هجبّذی ًست،
حسي سفعتی(کذ پظٍّبى 6448 :ثَدجِ هصَة 25.680.000 :سیبل) ثشسسی ٍ تصَیت ضذ .الصم ثِ رکش است عشح
هزکَس دس سبهبًِ ً IRCTیض ثجت گشدد.
 )2عشح تحقیقبتی (ثشسسی استجبط هیضاى ثشٍص هبسکشّبی  VEGF ٍ COX-2دس هَکَاپیذسهَئیذ کبسسیٌَهب ،آدًَئیذ
سیستیک کبسسیٌَهب ٍ پلئَهَسفیک آدًَهبی غذد ثضاقی ثب استفبدُ اص سٍش ایوًََّیستَضیوی) هجشی اصلی عشح:
دکتش ًفیسِ ضبهلَ هحوَدی( ،کذ پظٍّبى 6643 :ثَدجِ هصَة 81.900.000 :سیبل) ثشسسی ٍ تصَیت ضذ.
 )3عشح تحقیقبتی (هقبیسِ آصهبیطگبّی کیفیت  5تکٌیک پش کشدگی کبًبل سیطِ دًذاى ثِ سٍش هسبحت سٌجی) هجشی
اصلی عشح :دکتش یضداى ضٌتیبیی( ،کذ پظٍّبى 7183 :ثَدجِ هصَة  24.840.000سیبل) ثشسسی ٍ تصَیت ضذ.
 )4عشح تحقیقبتی (اثش عشاحی کَس ) (Coreثش هقبٍهت ثِ ضکست سٍکص ّبی صیشکًَیبیی سوبى ضًَذُ هتکی ثش
ایوپلٌت خلفی) هجشی اصلی عشح :دکتش اثَالفضل صجَسیّ ،وکبس عشح :دکتش هیٌَ هْطیذ ،لیال هقذم هشاغِ االسالم
(کذ پظٍّبى 7035 :ثَدجِ هصَة  60.000.000سیبل) ثشسسی ٍ تصَیت ضذ.
 )5عشح تحقیقبتی ( ثشسسی ثْجَد ضبیعبت ثضسگ پشی اپیکبل ثب استفبدُ اص دٍ داسٍی داخل کبًبل سیطِ دًذاى ،کبس آصهبیی
ثبلیٌی تصبدفی) هجشی اصلی عشح :دکتش هجیذ کبظنّ ،وکبس عشح :افسبًِ سحوتی ،دکتش علیشضب اکجشصادُ ثبغجبى( ،کذ
پظٍّبى 6585 :ثَدجِ هصَة 24.857.000 :سیبل ثشسسی ٍ تصَیت ضذ .الصم ثِ رکش است عشح هزکَس دس سبهبًِ
ً IRCTیض ثجت گشدد.

1

سیصذ ٍ پٌجبُ ٍ سَهیي جلسِی ضَسای پظٍّطی داًطکذُ دًذاًپضضکی
هَسخ 1394/12/11
 )6عشح تحقیقبتی (دقت تطخیصی سیستن ّبی تصَیشثشداسی ، Cone Beam Computed Tomography
 Ultrasonography ٍ Magnetic Resonance Imaging ،Computed Tomographyدس اسصیبثی اجسبم
خبسجی هَجَد دس ًبحیِ سش ٍ گشدى) هجشی اصلی عشح :دکتش سَلوبص ٍلی صادُّ ،وکبس عشح :لیال علی ثخطی (کذ
پظٍّبى 6236 :ثَدجِ هصَة  22.670.180سیبل) ثشسسی ٍ تصَیت ضذ.
 )7گضاسش پیطشفت عشح تحقیقبتی (هقبیسِ اثش دٍ سٍش قبلجگیشی هعوَل ٍ اسکٌش داخل دّبًی ثش تغبثق سستَسیطي
داخل تبجی پشیٌت ضذُ ثب دستگبُ  ) D-Printer 3هجشی عشح :دکتش سضب افتخبس آضتیبًیّ ،وکبس عشح :دکتش هیٌَ
هْطیذ ،لیال ًصیشی خبًلش ،ثشسسی ٍ تصَیت ضذ.
 )8گضاسش پبیبًی عشح تحقیقبتی (اسصیبثی دقت اثعبدی ٍ خصَصیبت سغحی سستَسیطي داخل تبجی ثِ سٍش پشیٌت
سِ ثعذی تَسظ دستگبُ ) envisionهجشی عشح :دکتش سضب افتخبس آضتیبًیّ ،وکبس عشح :لیال ًصیشی خبًلش ،ثشسسی ٍ
تصَیت ضذ.
 )9گضاسش پبیبًی عشح تحقیقبتی (القبی  SCCحفشُ دّبى اًسبى ثِ هَش ًَد ( ))Nudeهجشی عشح :دکتش فشیذٍى
پَسداًصّ ،وکبس عشح :دکتش اهیذ سلغبًی ًیب ثشسسی ٍ تصَیت ضذ.
 )10گضاسش پبیبًی عشح تحقیقبتی (ثشسسی تأثیش غضشٍف کَسِ ثش سٍی  SCCحفشُ دّبى ،القب ضذُ دس هَش
ًَد( ))Nudeهجشی عشح :دکتش فشیذٍى پَسداًصّ ،وکبس عشح :دکتش اهیذ سلغبًی ًیب ثشسسی ٍ تصَیت ضذ.
 )11گضاسش پبیبًی عشح تحقیقبتی (هقبیسِ سفتبس آًتی ثبکتشیبل ٍ هیضاى سویت سلَلی هیکشٍسفشّبی  PLGAحبٍی آًتی
ثیَتیک ّبی هبیٌَسبیکلیي ،هتشًٍیذاصٍل ٍ سیپشٍفلَکسبسیي) هجشی عشح :دکتش هشین تشضبثی ،ثشسسی ٍ تصَیت
ضذ.
 )12گضاسش پبیبًی عشح تحقیقبتی (ثشسسی عوق پلیوشیضاسیَى دس کبهپَصیت ّبی  Bulk fillدس صهبى ّبی هتفبٍت تبثص
دّی) هجشی عشح :دکتش صّشا جبثشی اًصبسیّ ،وکبس عشح :دکتش هحوذتقی ٍعي دٍست ثشسسی ٍ تصَیت ضذ.
 )13گضاسش پبیبًی عشح تحقیقبتی (ثشسسی تٌَع آًبتَهیک کبًبل ًبصٍپبالتیي دس تصبٍیش CBCTثیوبساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ
 4هشکض سادیَلَطی دس تْشاى دس سبل  )1392هجشی عشح :دکتش یبسش صبفیّ ،وکبس عشح :هشین اسالهی هٌَچْشی،
سپیذُ سحیویبى ثشسسی ٍ تصَیت ضذ.
 )14گضاسش پبیبًی عشح تحقیقبتی (تأثیش ًَع سوبى ثش ضبخص ّبی سًگ صیشکًَیب) هجشی عشح :دکتش فشّبد عجبعجبئیبى،
ّوکبس عشح :دکتش هیٌَ هْطیذ ،ثشسسی ٍ تصَیت ضذ.
 )15گضاسش پبیبًی عشح تحقیقبتی (ثشسسی استجبط ثیي پلی هَسفیسن طى  ٍ IL16پشیَدًتیت هضهي) مجری طرح :دکتر
سورنا وهبی ثشسسی ٍ تصَیت ضذ.
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 )16گضاسش پبیبًی عشح تحقیقبتی ( ثشسسی ٍ هقبیسۀ کطت هیکشٍثی سغح خبسجی دٍ ًَع کبستشیج هَجَد دس ایشاى ،سبل
 )1390هجشی عشح :دکتش هسعَد یغوبییّ ،وکبس عشح :دکتش هحوذسضب سًججشی ثشسسی ٍ تصَیت ضذ.

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 رضا عمید

دکتر کاظم داالئی

دکتر بهشته ملک افضلی

دکتر فهیمه السادات طباطبایی
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