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دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
زعذاد سِ ( )3عشح زحقیقازی اسسالی تِ هعاًٍر خژٍّطی هغشح ٍ زػَیة ضذ .زعذاد سِ ( )3هقالِ چاج ضذُ ًیض زػَیة
ضذ .زعذاد  8خایاى ًاهِ زخػػی ٍ  21خایاى ًاهِ عوَهی ًیض هغشح گشدیذ.

ً اهِ دسخَاسر خاًن دکسش ٌّگاهِ اضشاف هذیش گشٍُ ،دکسش یضداى ضٌسیایی ًوایٌذُ خژٍّطی ٍ خاًن دکسش
هاًذاًا ًاغشی اسساد ساٌّوای خایاى ًاهِ تخص اًذٍداًسیکس دس خػَظ افضایص ًوشُ خایاى ًاهِ ّای
هشٍسی اص حذاکثش  ٍ 25زغییش آى تِ ًوشُ تاالزش هغشح ٍ هَسد تشسسی قشاس گشفر .تشاساس ًظشسٌجی
غَسذ گشفسِ اص اکثش اعضای ضَسای خژٍّطی هقشس گشدیذ ًوشُ خایاى ًاهِ ّای ،Systematic Review
 Submitضذُ حذاکثش  28تاضذ ٍ دس غَسذ عذم ً Submitوشُ حذاکثش  26هی تاضذ.
 خیشٍ دسخَاسر داًطگاُ هثٌی تش ٍجَد حذاقل یک ًاظش تش اجشای عشح ّای زحقیقازی ،هقشس گشدیذ تشای
عشح ّای زحقیقازی هػَب داًطکذُ دًذاًدضضکی یک ًاظش کِ ًوایٌذُ خژٍّطی تخص هشتَعِ هی
تاضذ اًسخاب گشدد ٍ دس عَل اجشای عشح ًظاسذ کافی داضسِ تاضذ اگش ًوایٌذُ خژٍّطی هجشی اغلی
عشح تاضذ ًاظش ضخع دیگشی اعالم هی گشددً .اظش هَظف اسر فشم ّای ًظاسذ هشتَط تِ عشح سا
زکویل ًوَدُ ٍ اهضا ًوایذ.
 خیشٍ دسخَاسر داًطگاُ ،هجشیاى عشح ّای زحقیقازی هَظف هی تاضٌذ هقاالذ چاج ضذُ حاغل اص
عشح ّای خَد سا دس ساهاًِ خژٍّاى ٍاسد ًوَدُ ٍ فشم خثش هشتَط تِ عشح هزکَس سا دس ساهاًِ زکویل
ًوَدُ ٍ اسسال ًوایٌذ .دس غیش ایٌػَسذ عشح تاص زلقی هی گشدد ٍ ّضیٌِ چاج هقالِ خشداخر ًوی گشدد.
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 عشح ّا ٍ هقاالذ

 -2عشح زحقیقازی تا عٌَاى (تشسسی اسزثاط هیضاى فطاسخَى هسَسظ ضشیاًی خس اص عول ،تا خغش زشٍهثَص دس
خایِ عشٍقی تیواساى زحر تاصساصی تا فلح آصاد هیکشٍٍسکَالس دس ًاحیِ سش ٍ گشدى) هجشی اغلی عشح :دکسش
سضا زثشیضی ،هجشی :صّشا ساداذ زشاتیّ ،وکاس عشح :هحوذسضا هطاسی (کذ خژٍّاى 18662 :تا تَدجِ
هػَب 21.999.999 :سیال) هغشح ٍ زػَیة ضذ .الصم تِ رکش اسر هجشی هَظف هیثاضذ گضاسش ًْایی
عشح سا دس قالة هقالِ چاج ضذُ دس سایر ّای زخػػی اسائِ ًوایذ.
 -1عشح زحقیقازی تا عٌَاى (تشسسی زاثیش عوق ایٌسشاکشًٍال زشاش جْر ساخر سسسَسیطي ّای اًذٍکشاٍى تش
دقر اسکي دیجیسال زَسظ اسکٌشّای داخل دّاًی ٍ خاسج دّاًی) هجشی اغلی عشح :دکسش سَداتِ کَلیًَذ،
هجشی :ساسا غضٌفشی ،حسیي سالن کاس لٌگشٍدیّ ،وکاساى عشح :دکسش اتَالقاسن هحوذی ،دکسش اهیشحسیي
صهاًیاى ،دکسش هْطیذ ًاهذاسی (کذ خژٍّاى 39995 :تا تَدجِ هػَب298.549.999 :سیال) هغشح ٍ زػَیة
ضذ .الصم تِ رکش اسر هجشی هَظف هیثاضذ گضاسش ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ چاج ضذُ  ISIاسائِ ًوایذ.
 -3عشح زحقیقازی تا عٌَاى (هقایسِ هیضاى دتشی ٍ الیِ اسویش ایجاد ضذُ خس اص آهادُ ساصی تا سِ سیسسن
جذیذ سسیدشٍک ٍ سٍزاسی تا اسسفادُ اص هیکشٍسکَج الکسشًٍی) هجشی اغلی عشح :دکسش هاًذاًا ًاغشی
هجشی :دکسش ًَیذ ًػشآتادی (کذ خژٍّاى 19111 :تا تَدجِ هػَب299.999.999 :سیال) هغشح ٍ زػَیة
ضذ .الصم تِ رکش اسر هجشی هَظف هیثاضذ گضاسش ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ چاج ضذُ PubMed
اسائِ ًوایذ.
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 -4هقالِ عشح زحقیقازی (هقایسِ زاثیش دٍ هادُ سهیٌشالیضُ کٌٌذُ  CPP-ACP ٍ Remin Proتشکاّص هیضاى خطًَر
سغحی ایجاد ضذُ دس هیٌای دًذاى تعذ اص اًجام فشآیٌذ  office bleachingزَسظ سٍش (AFMهجشی اغلی عشح:
دکسش اعظن ٍلیاى ّ ،وکاس :ایواى غوذی(کذ خژٍّاى)6278 :
“Effects of CPP-ACP and Remin-Pro on Surface Roughness of Bleached Enamel: an Atomic Force Microscopy
” Studyچاج ضذُ دس هجلِ (سایر ّای زخػػی)  Journal Dental School, Spring 2020هغشح ٍ زػَیة ضذ.
 -5هقالِ عشح زحقیقازی (تشسسی زکشاسخزیشی ضاخػْای سًگ  CIELabساٌّواّای سًگ Vita ٍ Vita classical
 )3D-Masterهجشی اغلی عشح :دکسش فشّاد عثاعثاییاىّ ،وکاس :تْشاد سّثاًی ًَتش( ،کذ خژٍّاى)21893
”? "Can identical dental shade guides be used interchangeablyچاج ضذُ دس هجلِ (J Esthet Restor )ISI
 Dent. 2021هغشح ٍ زػَیة ضذ.
 -6هقالِ عشح زحقیقازی ( اسصیاتی خػَغیاذ ضیویایی ٍ فیضیکی سیلش آصهایطی اًذٍداًسیکس ٍ هقایسِ آى تا دٍ سیلش
زجاسی  )AHplus» ٍ AH26هجشی اغلی عشح :دکسش ٌّگاهِ اضشافّ ،وکاس :ثٌا جثاسی (کذ خژٍّاى)8999 :
“Evaluation of Chemical and Physical Properties of an Experimental Endodontic Sealer in Comparison
” with AH-26 and AH-Plusچاج ضذُ دس هجلِ ( IEJ Iranian Endodontic Journal )Scopusهغشح ٍ زػَیة ضذ.
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