 صورتجلسه شماره -354سیصد و پنجاه و چهارمین جلسهی شورای پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1315/02/07تشكیل و
موضوعات و طرحهای تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
 .1گضاسش عولىشد هعبًٍز دظٍّطی دس سبل  1394ثِ اعالع اعضب ضَسا سسیذ.
 .2اعالع سسبًی دس خػَظ ًبهِ اسسبلی ضوبسُ /7561د 1395/هَسخ  95/01/30اص عشف آلبی دوشش افطیي صسلی
هعبًٍز سحمیمبر ٍ في آٍسی داًطگبُ ثِ هٌظَس اسسمبء ووی ٍ ویفی همبالر هٌشطش ضذُ سَسظ دظٍّطگشاى داًطگبُ
دس خػَظ اعغب گشًز دظٍّطی ثِ دظٍّطگشاًی وِ حذالل  5همبلِ دس هجالر ًوبیِ ًبهِ ّبی ًَع  1سب  3اسائِ دٌّذ
اًجبم ضذ.
 .3اعالع سسبًی ًبهِ اسسبلی هعبًٍز آهَصضی ٍ هعبًٍز سحمیمبر ٍ في آٍسی داًطگبُ دس خػَظ ضیَُ ًبهِ حوبیز اص
دبیبى ًبهِ ّبی وبسضٌبسی اسضذ ٍ سسبلِ ّبی دوششی  PhDاًجبم ضذ.
 .4اعالع سسبًی دس خػَظ سفبّن ًبهِ ٍاگزاسی فعبلیز ّبی دظٍّطی ٍ سخػیع اعشجبس هَسد ًیبص ثِ داًطىذُ
دًذاًذضضىی دس سبل  1395هبثیي دوشش افطیي صسلی (هعبٍى سحمیمبر ٍ في آٍسی داًطگبُ) ٍ دوشش هحوذ جعفش الجبل
(سئیس داًطىذُ دًذاًذضضىی) اًجبم ضذ.
 .5همشس گشدیذ سشوبس خبًن دوشش ًَ جِ دّیبى ثشای عشح ّبی وِ هشثَط ثِ داًطگبُ اهیشوجیش هی ثبضذ جْز دفبع اص عشح
ّب دس جلسبر ضَسای دظٍّطی حضَس داضشِ ثبضٌذ.
 .6همشس گشدیذ هجشیبى هحششم گضاسش دبیبًی عشح ّبی سحمیمبسی خَد سا ثِ غَسر فشهز همبلِ لبثل  Submissionثِ
سأییذ ًوبیٌذُ دظٍّطی گشٍُ سسبًذُ ٍ سذس ثشای ضَسا اسسبل ًوبیٌذ.
 .7دسخَاسز خبًن دوشش فْیوِ السبدار عجبعجبیی دس خػَظ سوذیذ لشاسداد عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى "ثبسگزاسی عػبسُ
چَة هسَان دسٍى هیىشٍسفشّبی  + PLGAفلَئَسٍّیذسٍوسی آدبسیز ٍ ثشسسی سویز سلَلی ٍ سفشبس آًشی
ثبوششیبل آًْب" ثِ هذر  6هبُ (ثِ دلیل عذم دسششسی ثِ ضیش اًىَثبسَس) هغشح ٍ هَسد هَافمز لشاس گشفز.
 .8دسخَاسز خبًن دوشش ّبًیِ ًَجِ دّیبى دس خػَظ سوذیذ لشاسداد عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى"همبیسِ سفشبس آًشی
ثبوششیبل ٍ هیضاى سویز سلَلی عػبسُ چَة هسَان ثبسگزاسی ضذُ دسٍى هیىشٍسفشّبی ویشَسبى ٍ هیىشٍسفشّبی
 " PLGAثِ هذر  6هبُ (ثِ دلیل عذم دسششسی ثِ ضیش اًىَثبسَس) هغشح ٍ هَسد هَافمز لشاس گشفز.
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 .9دبیبى ًبهِ عوَهی ثب عٌَاى (همبیسِ دش وشدًی ّبی سصیي هذیفبیذ جی آی سی ٍ وبهذَصیز ّبی سصیي دس ضبیعبر
ثذٍى دَسیذگی دس عَق دًذاى) خبًن دوشش صیٌت دشٍیضی وِ داًطجَی سىویلی سضشِ دًذاًذضضىی اص وطَس اًگلسشبى
ّسشٌذ ثب ساٌّوبیی :خبًن دوشش هشین هعضی صادُ ٍ ،هطبٍسُ :خبًن دوشش اعظن ٍلیبى هغشح ٍ ثِ سػَیت سسیذ.
 .10سعذاد ّطز ( )8عشح اسسبلی ثِ هعبًٍز دظٍّطی سػَیت ضذ .سعذاد یه ( )1گضاسش دیطشفز ٍ ّفذُ ( )17گضاسش
دبیبًی ثشسسی ٍ سػَیت ضذ وِ اص ایي سعذاد  5گضاسش دبیبًی ثِ غَسر همبلِ چبح ضذُ ثشسسی ٍ سػَیت ضذ ٍ یه
( )1همبلِ چبح ضذُ ًیض ثشسسی ٍ سػَیت ضذ .سعذاد  )ًِ( 9دبیبى ًبهِ سخػػی ًیض هغشح ٍ ثِ سػَیت سسیذ.

 عشح ّب ٍ گضاسش ّبی دیطشفز ٍ دبیبًی
 )1عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى ( سٌشض وبهذَصیز دًذاًی ثب اسشفبدُ اص فیلش اغالح ضذُ ثب دلیوش ) PEEKهجشی اغلی عشح:
دوشش اهیش لبسویّ ،وىبساى عشح :دوشش ّبًیِ ًَجِ دّیبى ،دشیسب اهجذی (وذ دظٍّبى 8212 :ثَدجِ هػَة:
 79.780.000سیبل) ثشسسی ٍ سػَیت ضذ .الصم ثِ روش اسز دیشٍ ّطشػذ ٍ سیضدّویي ًطسز ّیأر سئیسِ
داًطگبُ هَسخ  1394/08/04دس خػَظ ضیَُ ًبهِ حوبیز اص دبیبى ًبهِ ّبی وبسضٌبسی اسضذ ٍ سسبلِ ّبی دوششی
 ،PhDاسشبد ساٌّوب هی سَاًذ اص اعشجبس سب سمف  800.000.000سیبل هعبدل  8هیلیَى سَهبى اص سَی هعبًٍز سحمیمبر
ٍ في آٍسی داًطگبُ ثشخَسداس ثبضذ .لزا ثَدجِ ایي عشح هشسجظ ثب اعشجبس دظٍّطی اخشػبظ یبفشِ اص هعبًٍز سحمیمبر
في آٍسی داًطگبُ ثِ آلبی دوشش اهیش لبسوی هی ثبضذ.
 )2عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی آصهبیطگبّی همبٍهز ثِ ضىسز سشهین ّبی وبهذَصیشی دًذاى ّبی لذاهی ضیشی ثب
سِ سٍش دسز داخل وبًبل ،دیي داخل عبجی ٍ وَس وبهذَصیشی) هجشی اغلی عشح :دوشش لبسن اًػبسیّ ،وىبساى
عشح :سیذعجذالىشین عجبعجبئی ،دوشش اهیش لبسوی ،دوشش هیٌب ثی سیب ،دوشش هحوذ جَاد خشاصی فش (وذ دظٍّبى6630 :
ثَدجِ هػَة 35.880.000 :سیبل) ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
 )3عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی هیضاى غلظز  Resistinدس ثضاق افشاد هجشال ثِ دشیَدًشیز هضهي ٍ افشاد سبلن) هجشی
اغلی عشح :دوشش صیٌت سضبیی اسفْشٍد( ،وذ دظٍّبى 6761 :ثَدجِ هػَة 60.000.000 :سیبل) ثشسسی ٍ ثِ ضشط
افضایص سعذاد ًوًَِ ّب سػَیت ضذ.
 )4عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی هیضاى غلظز  Periostinدس ثضاق افشاد هجشال ثِ دشیَدًشیز هضهي ٍ افشاد سبلن)
هجشی اغلی عشح :دوشش صیٌت سضبیی اسفْشٍد( ،وذ دظٍّبى 6762 :ثَدجِ هػَة 60.000.000 :سیبل) ثشسسی ٍ ثِ
ضشط افضایص سعذاد ًوًَِ ّب سػَیت ضذ.
 )5عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی سَء هػشف هَاد دس داًطجَیبى دٍسُ ّبی عوَهی داًطگبُ علَم دضضىی ضْیذ
ثْطشی) هجشی اغلی عشح :دوشش ّبدی لبسویّ ،وىبس عشح :دوشش هحوذ جذیذفش (وذ دظٍّبى 7529 :ثَدجِ هػَة:
 4.500.000سیبل) ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
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 )6عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى ( همبیسِ وبسایی عػبسُ اثی ٍ الىلی اسذٌذ دس دسغذّبی هخشلف ٍ هحلَل ّبی اًشی ثبوششیبل
ولشّگضیذیي ٍ لیسششیي ثش سٍی گًَِ ّبی ثبوششیبیی  staphylococcus aureusو aggregibacter
 )actinomycomitansهجشی اغلی عشح :دوشش ثْضاد َّضوٌذ (وذ دظٍّبى 8242 :ثَدجِ هػَة47.000.000 :
سیبل) ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
 )7عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (همبیسِ ی سبثیشآًشی ثبوششیبل عػبسُ ّبی وٌذس ،حٌب ٍ دٌیشن ثشثبوششی Aggregatibacter
( actinomycetemcomitansیه هغبلعِ آصهبیطگبّی) هجشی اغلی عشح :دوشش سَسًب ٍّجی (وذ دظٍّبى7993 :
ثَدجِ هػَة 49.780.000 :سیبل) ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
 )8عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی اسسجبط هیضاى ثشٍص هبسوشّبی  VEGF ٍ COX-2دس هَوَادیذسهَئیذ وبسسیٌَهب ،
آدًَئیذ سیسشیه وبسسیٌَهب ٍ دلئَهَسفیه آدًَهبی غذد ثضالی ثب اسشفبدُ اص سٍش ایوًََّیسشَضیوی) هجشی اغلی
عشح :دوشش ًفیسِ ضبهلَ هحوَدی( ،وذ دظٍّبى 6643 :ثَدجِ هػَة 81.900.000 :سیبل) وِ دس ضَسای 353
ثشسسی ٍ سػَیت ضذُ ثَد ثب سغییش ثَدجِ ثِ هجلغ  79.500.000سیبل هجذداً ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
 )9گضاسش دیطشفز عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (اسصیبثی هیضاى آسسیفىز ایجبد ضذُ سَسظ هَاد دًذاًی هشذاٍل دس
دًذاًذضضىی دس سػبٍیش سصًٍبًس هغٌبعیسی) هجشی عشح :دوشش سَلوبص ٍلیضادُ ،دوشش ٍیذا اسصاًی ثشسسی ٍ سػَیت
ضذ.
 )10گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی اثش ضلف الیف ًَعی سشاهیه دشایوش ثشاسشحىبم ثبًذ

micro

 shearسشاهیه صیشوًَیبیی ٍ سصیي وبهذَصیز) هجشی عشح :دوشش اهیش لبسویّ ،وىبس عشح :آًبّیشب دَس لبسوی
ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
 )11گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (همبیسِ اثشار ثبلیٌی فشَ دیٌبهیه سشادی ٍ دسهبى وَسسیىَاسششٍئیذ هَضعی
ثش دسهبى ضبیعبر لیىي دالى دّبًی) هجشی عشح :دوشش غذیمِ ثخشیبسی ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
 )12گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی ثیبى فبوشَسّبی اسشئَطًیه دس اص وطز سلَل ّبی ثٌیبدی دبلخ
دًذاى ثش سٍی سِ اسىبفَلذ سٌششیه ( ،)TCPصًَگشفز ( ٍ )BioOSSآلَگشفز ( )pDBMثب اسشفبدُ اص RT-PCR
)هجشی عشح :دوشش آسش خجسشِّ ،وىبس عشح :دوشش فْیوِ سبدار عجبعجبیی ،دوشش فْیوِ اخاللی ثشسسی ٍ سػَیت
ضذ .الصم ثِ روش اسز همبلِ اًگلیسی عشح هزوَس چبح ضذُ اسز.
 )13گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی دلز دسشگبُ عوك سٌج ایوذلٌز ّبی دًذاًی دس اجسبد) هجشی عشح:
دوشش آسش خجسشِّ ،وىبس عشح :هحوذ اسوبعیل ًظاد ،ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
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 )14گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (همبیسِ هیضاى دثشی ٍ الیِ اسویش ثبلیوبًذُ دس دیَاسُ وبًبل سیطِ دس اص
آهبدُ سبصی سَسظ چْبس سیسشن هخشلف سٍسبسی ثب اسشفبدُ اص آًبلیض هیىشٍسىَح الىششًٍی) )(SEMهجشی عشح:
دوشش اهیذ دیبًزّ ،وىبس عشح :دوشش یضداى ضٌشیبیی ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
 )15گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی فشاٍاًی ضبیعبر دبسَلَطیه صثبى دس ثیوبساى هشاجعِ وٌٌذُ ثِ ثخص
دبسَلَطی داًطىذُ دًذاًذضضىی ضْیذ ثْطشی دس یه دٍسُ ثیسز سبلِ ( 71سب  ) 91هجشی عشح :دوشش ًفیسِ ضبهلَ،
ثشسسی ٍ سػَیت ضذ .الصم ثِ روش اسز همبلِ اًگلیسی عشح هزوَس چبح ضذُ اسز.
 )16گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (همبیسِ اعشجبس سادیَگشافی دبًَساهیه دس ثشسسی ساثغِ ثیي سشاون اسشخَاى
اسىلشی ٍ اسشخَاى فه دبییي دس افشاد هجشال ثِ اسشئَدشٍص) هجشی عشح :دوشش یبسش غبفیّ ،وىبس عشح :هعػَهِ
حبجی دَس ثشسسی ٍ سػَیت ضذ .الصم ثِ روش اسز همبلِ اًگلیسی عشح هزوَس چبح ضذُ اسز.
 )17گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی همبیسِ ای وَسٍطى گبلَاًیه ثیي ثشاوز ٍ سین ّبی اسسَدًسی هَجذ
دس ثبصاس ایشاى ) هجشی عشح :دوشش سَدُ عْوبسجیّ ،وىبس عشح :الویشا سضَاى فش ،هحوذ لشثبًی ثشسسی ٍ سػَیت
ضذ.
 )18گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی هیضاى سیضًطز دس وبهذَصیز ّبی سَدُ ای ( )bulk fillدس صهبى ّبی
هخشلف) هجشی عشح :دوشش هشین عجذُ سجشیضی ،ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
 )19گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی سٌَع آًبسَهیه ضبخِ ایٌسیضیَ وبًبل هٌذیجَالس دس سػبٍیش ) (CBCT
 Cone Beam Computed Tomographyافشاد هشاجعِ وٌٌذُ ثِ چٌذ هشوض دسهبًی دس سْشاى سبل .92-93
هجشی عشح :دوشش صیٌت عضیضیّ ،وىبس عشح :دوشش یبسش غبفی ،سذیذُ سحیویبى ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
 )20گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (همبیسِ سبثیش فشَدایٌبهیه سشادی ثش دسهبى دشیَدًشیز هضهي دس اص جشم
گیشی ثِ سٍش هعوَل) هجشی عشح :دوشش سضب عویذ ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
 )21گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (اسصیبثی اثعبد  FOVثش آسسیفىز ّبی ایجبد ضذُ سَسظ هَاد دًذاًی دس
سػَیشثشداسی) Cone beam computed tomographyهجشی عشح :دوشش هْىبهِ هطفمی ،دوشش سیوب ًیه
ًطبى ،ضبدی حویذی ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
 )22گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (اسصیبثی آصهبیطگبّی سیضسخشی هیٌبی دًذاى دس اص اسشفبدُ اص دٍ ًَع
ٍاسًیص فلَسایذ) هجشی عشح :دوشش فبعوِ هال اسذالِّ ،وىبس عشح :دوشش سَلوبص اسىٌذسیَى ،هیثن سٌگیبى ثشسسی ٍ
سػَیت ضذ.
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 )23گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (همبیسِ خَاظ هىبًیىی ٍ ضیویبیی  MTAهخلَط ثب آة ٍ  MTAهخلَط ثب
افضٍدًی دلیوشی جذیذ) هجشی عشح :دوشش هبًذاًب ًبغشیّ ،وىبس عشح :دوشش اهیذ دیبًز ثشسسی ٍ سػَیت ضذ .الصم ثِ
روش اسز همبلِ اًگلیسی عشح هزوَس چبح ضذُ اسز.
 )24گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی هیضاى ضیَع  Osteosclerosisفىی دس سػبٍیش ( cbct)cone beam
 computed tomographyثیوبساى هشاجعِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه ّبی هٌشخت سادیَلَطی دّبى ٍ فه ٍغَسر دس سْشاى
دس سبل ).1393هجشی عشح :دوشش صّشا ٍاثكّ ،وىبس عشح :دوشش صیٌت عضیضی ،ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
 )25گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (اسصیبثی هیضاى آسسیفىز ٍ ثذ ضىلی ٌّذسی ایجبد ضذُ سَسظ هَاد دًذاًی
هشذاٍل دس دًذاًذضضىی دس سصٍلَضي ّبی هخشلف سیسشن  ) CBCTهجشی عشح :دوشش سَلوبص ٍلیضادُ ،ثشسسی ٍ
سػَیت ضذ.
 )26گضاسش دبیبًی عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (هغبلعِ اثش ٍجَد دسز ّبی سیخشگی ثش دلز سطخیػی ضىسشگی ّبی
عوَدی سیطِ دس سیسشن سػَیشثشداسی CBCTثب سصٍلَضي ّبی هخشلف) هجشی عشح :دوشش سَلوبص ٍلیضادًُ ،یَضب
اثبرسیبى ثشسسی ٍ سػَیت ضذ .الصم ثِ روش اسز همبلِ اًگلیسی عشح هزوَس چبح ضذُ اسز.
 )27همبلِ چبح ضذُ عشح سحمیمبسی ثب عٌَاى (ثشسسی همبیسِ ای وَسٍطى گبلَاًیه ثیي ثشاوز ٍ سین ّبی اسسَدًسی دس
هحلَل دّبًطَیِ فلَسایذداس) هجشی عشح :دوشش سَدُ عْوبسجیّ ،وىبس عشح :هْذیس هسعَد ساد ،هحوذ لشثبًی
ثشسسی ٍ سػَیت ضذ.
دکتر محمدرضا صفوی

دکتر آزیتا تهرانچی

دکتر امیر قاسمی

دکتر معصومه مهدی پور

دکتر مهکامه مشفقی

دکتر نفیسه شاملو

دکتر کاظم داالئی

دکتر مجید صداقت منفرد

از طرف دکتر بهشته ملک افضلی

دکتر رضا عمید

دکتر فهیمه السادات طباطبایی

(دکتر فاطمه مال اسداله)
از طرف دکتر امید دیانت
(دکتر مجید کاظم)
از طرف دکتر آرزو ابن احمدی (دکتر هادی قاسمی)
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