 صورتجلسه شماره -332سیصد و شصت و دومین جلسهی شورای پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1315/12/11تشكیل و
موضوعات و طرحهای تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
 .1تعذاد دٍ ( )2طشح اسسالی تِ هعاًٍت پظٍّطی هطشح ٍ تصَیة ضذ کِ اص ایي تعذاد یک طشح جْت استفادُ اص گشًت
استادیاساى جَاى تِ داًطگاُ اسسال هی گشدد .تعذاد چْاس ( )4گضاسش پایاًی تصَیة ضذ .تعذاد یک ( )1هقالِ چاج
ضذُ ًیض هطشح ٍ تصَیة ضذ .تعذاد سِ ( )3پایاى ًاهِ عوَهی ٍ تعذاد دٍ ( )2پایاى ًاهِ تخصصی ًیض هطشح ضذ.
 طشح ّا ٍ گضاسش ّای پایاًی ٍ هقاالت چاج ضذُ
 )1طشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسسی تَصیع تٌص دس اٍسدًچشّای تا ٍ تذٍى فشین ٍسک فلضی ٍ دس استخَاى اطشاف
ایوپلٌت ّای ساپَست کٌٌذُ تا استفادُ اص اتچوٌت ّای تال تَسط آًالیض الواى هحذٍد) هجشی اصلی طشح :دکتش الِْ
تیاتاًکیّ ،وکاس طشح :دکتش فشَّد هعصَهی( ،کذ پظٍّاى 9833 :تَدجِ هصَب 80.000.000 :سیال) هطشح ٍ تصَیة
ضذ .الصم تِ رکش است پیشٍ ًاهِ ضواسُ  0400/4266هَسخ  1393/06/18هعاٍى تحقیقات ٍ في آٍسی داًطگاُ تِ
هٌظَس حوایت ٍ تطَیق پظٍّطگشاى جَاى دس اًجام فعالیت ّای پظٍّطی ،گشاًت پظٍّطی تا سقف 80.000.000
هیلیَى سیال اعطا هی ًوایذ .لزا تَدجِ ایي طشح هشتثط تا اعتثاس پظٍّطی اختصاظ یافتِ اص هعاًٍت تحقیقات في
آٍسی داًطگاُ تِ خاًن دکتش الِْ تیاتاًکی هی تاضذ لزا طشح هزکَس تِ داًطگاُ اسسال گشدیذ.
 )2طشح تحقیقاتی تا عٌَاى (هقایسِ ی هیضاى  Sclerostinدس هایع ضیاس لثِ افشاد هثتال تِ پشیَدًتیت هضهي ٍ افشاد
سالن) هجشی اصلی طشح :دکتش صیٌة سضایی اسفْشٍد ّ ،وکاساى طشح :دکتش هْذی کذخذاصادُ ،دکتش صّشا یادگاسی،
ستاسُ کاظوی ٍیستشی (کذ پظٍّاى 10065 :تَدجِ هصَب 80.000.000 :سیال) هطشح ٍ تصَیة ضذ .الصم تِ رکش
است هجشی هَظف هی تاضذ گضاسش ًْایی طشح سا دس قالة هقالِ  ISIاسائِ ًوایذ.
 )3گضاسش پایاًی طشح تحقیقاتی تا عٌَاى (اسصیاتی کلیٌیکی سٍکص ّای  full zirconiaخلفی ساختِ ضذُ تا
 CAD/CAMتش اساع قالة گیشی دیجیتالی داخل دّاًی تا ) trios3هجشی طشح :دکتش سضا افتخاس آضتیاًی ،هطشح
ٍ تصَیة ضذ .هقشس گشدیذ هجشی هحتشم هقالِ اًگلیسی چاج ضذُ آى سا ًیض اسائِ ًوایٌذ.
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سیصذ ٍ ضصت ٍ دٍهیي جلسِی ضَسای پظٍّطی داًطکذُ دًذاًپضضکی
هَسخ 1395/12/17
 )4گضاسش پایاًی طشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسسی هیضاى تشٍص فاکتَسّای MMP2 ،Maspin ،P63دس
هَکَاپیذسهَئیذکاسسیٌَها) هجشی طشح :دکتش ًسین تقَی قاسویاى ،هطشح ٍ تصَیة ضذ .هقشس گشدیذ هجشی هحتشم
هقالِ اًگلیسی چاج ضذُ آى سا ًیض اسائِ ًوایٌذ.
 )5گضاسش پایاًی طشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تاصساصی استخَاى تِ ٍاسطۀ آًتی تادی  (AMOR):تکٌیک ًَیي غٌی
ساصی داستست ّا تا آًتی تادی هٌَکلًَال  BMP-2جْت هٌْذسی استخَاى) هجشی طشح :دکتش آسش خجستِ،
هطشح ٍ تصَیة ضذ .هقشس گشدیذ هجشی هحتشم هقالِ اًگلیسی چاج ضذُ آى سا ًیض اسائِ ًوایٌذ.
 )6گضاسش پایاًی طشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسسی تاثیش تشٍضَس آهَصضی دس ساتطِ تا تشٍهاّای دًذاًی تشسطح آگاّی
هادساى هشاجعِ کٌٌذُ تِ داًطکذُ دًذاًپضضکی داًطگاُ ضْیذ تْطتی دس سال  )1394هجشی طشح :دکتش فاطوِ
هالاسذالِ ،هطشح ٍ تصَیة ضذ .هقشس گشدیذ هجشی هحتشم هقالِ اًگلیسی چاج ضذُ آى سا ًیض اسائِ ًوایٌذ.
 )7هقالِ طشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسسی تأثیش اسائِ تستۀ آهَصضی دًذاًپضضکی دس استقاء آگاّی تیواساى دیاتتیک دس
ساتطِ تا سالهت دّاى) " Oral health Knowledge of Diabetic Patients before and after the Education

 "Packageهجشی طشح :دکتش حویذسضا خلیقی ،چاج ضذُ دس هجلِ " "AJDR 2012هطشح ٍ تصَیة ضذ.
 دس پایاى جلسِ آقای دکتش سیذ اهیذ دیاًت گضاسش  6هاِّ پشٍطُ تحقیقاتی خَد دس داًطگاُ  USCآهشیکا تا دکتش
ّواصادُ سا تِ صَست هثسَط اسائِ ًوَدًذ.
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