 صورتجلسه شماره -333سیصد و شصت و ششمین جلسهی شورای پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1313/07/04تشكیل و
موضوعات و طرحهای تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
 .1تعساز ضص ( )6عطح اضسبلی ثِ هعبًٍت پژٍّطی هغطح ٍ تصَیت ضس کِ اظ ایي تعساز یک عطح جْت استفبزُ اظ
گطًت چبح هقبلِ زض هجالت ثب  IFثبالی  2ثِ زاًطگبُ اضسبل هی گطزز .تعساز یک ( )1گعاضش پیططفت ٍ تعساز ضص
( )6گعاضش پبیبًی تصَیت ضس .تعساز  42پبیبى ًبهِ عوَهی ٍ سِ ( )3پبیبى ًبهِ ترصصی ًیع هغطح ضس.
 .2هقطض گطزیس اٍلَیت ّبی پژٍّطی ثرص ّبی هرتلف زاًطکسُ زًساًپعضکی ثِ هعبًٍت پژٍّطی اضسبل گطزز.
 .3هقطض گطزیس اعضبی هحتطم ضَضای پژٍّطی پس اظ هغبلعِ پیص ًَیس اضظیبثی آهبضی ضسبلِ ّبی  3 ٍ 2اضائِ ضسُ
اظ عطف ذبًن زکتط هْطیس ًبهساضی ًظطات ذَز ضا تب ضَضای پژٍّطی آتی اضائِ ًوبیٌس.
 .4هقطض گطزیس اعضبی هحتطم ضَضای پژٍّطی ًظطات ذَز ضا جْت زاٍضی عطح ّبی تحقیقبتی ثِ صَضت الکتطًٍیکی ثِ
هعبًٍت پژٍّطی اضسبل ًوبیٌس.
 .5اعالع ضسبًی زض ذصَظ ثطگعاضی جلسِ آقبی زکتط هقیوی ثب اعضبی ّیأت علوی هَضخ چْبضضٌجِ  96/07/26اًجبم
ضس.
 عطح ّب ٍ گعاضش ّبی پیططفت ٍ پبیبًی
 )1عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (اثط  Finishingذطک ٍ تط ثط استحکبم ذوطی ٍ سرتی کبهپَظیتّبی ًبًَفیل ٍ
ًبًَّیجطیس ضطکت  )MESPE3هجطی اصلی عطح :زکتط اهیط قبسویّ ،وکبضاى عطح :زکتط سیسُ هْسب ضید
االسالهیبى ،آًَش هحوسظازُ( ،کس پژٍّبى 11807 :ثَزجِ هصَة 67.000.000 :ضیبل) هغطح ٍ تصَیت ضس .الظم ثِ
شکط است هجطی هَظف هی ثبضس گعاضش ًْبیی عطح ضا زض قبلت هقبلِ  PubMedاضائِ ًوبیس.
 )2عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (اثط  Finishingذطک ٍ تط ثط تغییط ضًگ ٍ اپسیتِ کبهپَظیتّبی ًبًَفیل ٍ ًبًَّیجطیس
ضطکت  )MESPE3هجطی اصلی عطح :زکتط اهیط قبسویّ ،وکبضاى عطح :زکتط سیسُ هْسب ضید االسالهیبى  ،هْسی
هالئی سی سرت (کس پژٍّبى  11886ثَزجِ هصَة 46.990.000 :ضیبل) هغطح ٍ تصَیت ضس .الظم ثِ شکط است
هجطی هَظف هی ثبضس گعاضش ًْبیی عطح ضا زض قبلت هقبلِ  PubMedاضائِ ًوبیس.
 )3عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى ( ثطضسی کیفیت ظًسگی هطتجظ ثب سالهت زّبى زض زاًطجَیبى زًساًپعضکی زاًطگبُ علَم
پعضکی ضْیس ثْطتی) هجطی اصلی عطح :زکتط جویلِ ثیگن عبّطیّ ،وکبضاى عطح :زکتط حویسضضب ذلیقی ،زکتط
هْطیس ًبهساضی ،هحوس ّطاتی (کس پژٍّبى 10984 :ثَزجِ هصَةً :ساضز) هغطح ٍ تصَیت ضس.
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 )4عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (ثطضسی ثطٍظ  BMP4زض زٍ ضبیعِ آهلَثالستَهب ٍ کیست زًتیجطٍس ٍ تفبٍت ّبی احتوبلی
ثطٍظ آى ثِ ضٍش ایوًََّستَضیوی) هجطی اصلی عطح :زکتط سَزاثِ سطگلعاییّ ،وکبض عطح :هطین ظّطی (کس
پژٍّبى 12019 :ثَزجِ هصَة 54.000.000 :ضیبل) هغطح ٍ تصَیت ضس .الظم ثِ شکط است هجطی هَظف هی ثبضس
گعاضش ًْبیی عطح ضا زض قبلت هقبلِ  PubMedاضائِ ًوبیس.
 )5عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى ( ثطضسی ذَاظ هکبًیکی عبج زًساى زض ٍضعیتْبی کبهل یب تب حسٍزی زپطٍتئیٌِ یب زهیٌطالیعُ)
هجطی اصلی عطح :زکتط فْیوِ السبزات عجبعجبییّ ،وکبض عطح :ثْبضُ حوسی ضطیفی( ،کس پژٍّبى 12006 :ثَزجِ
هصَة 100.000.000 :ضیبل) هغطح ٍ پس اظ تغییط عٌَاى ثِ "ثطضسی ذَاظ هکبًیکی عبج زًساى زهیٌطالیعُ یب
زپطٍتئیٌِ کبهل یب ًسجی" تصَیت ضس .الظم ثِ شکط است پیطٍ ًبهِ ضوبضُ /17397ز 1396/هَضخ 1396/02/26
جٌبة آقبی زکتط افطیي ظضقی (هعبٍى تحقیقبت ٍ في آٍضی زاًطگبُ) ثِ هٌظَض اضتقبء کیفی اهَض تحقیقبتی زاًطگبُ،
گطًت ّبی پژٍّطی هصَة کویتِ اجطایی هعبًٍت تحقیقبت ٍ في آٍضی زاًطگبُ ،ثِ هجلغ  100هیلیَى ضیبل اعغب هی
ًوبیس .لصا ثَزجِ ایي عطح هطتجظ ثب گطًت پژٍّطی استفبزُ اظ چبح هقبلِ زض هجالت ثب  IFثبالی  2اذتصبظ یبفتِ اظ
هعبًٍت تحقیقبت في آٍضی زاًطگبُ ثِ هجطی عطح ذبًن زکتط فْیوِ السبزات عجبعجبیی هی ثبضس.
 )6عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (ثطضسی تأثیط سِ ًَع ذویط زًساى هرتلف ثط ضهیٌطالیعاسیَى ضبیعبت هیٌبیی اٍلیِ  :هغبلعِ
آظهبیطگبّی) هجطی اصلی عطح :زکتط هیٌب ثی ضیبّ ،وکبض عطح :هصغفی ًژازیبى (کس پژٍّبى 9860 :ثَزجِ هصَة:
 41.500.000ضیبل) هغطح ٍ تصَیت ضس .الظم ثِ شکط است هجطی هَظف هی ثبضس گعاضش ًْبیی عطح ضا زض قبلت
هقبلِ  PubMedاضائِ ًوبیس.
 )7گعاضش پیططفت عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (ثطضسی ٍ هقبیسِی زٍ ضٍش  ٍ conventionalاستفبزُ اظ universal

bondingزض استحکبم ثبًس ثطضی ثطاکتْبی اضتَزًسی ثِ آهبلگبم ٍ کبهپَظیت ضظیي) هجطی اصلی عطح :زکتط سَزُ
عْوبسجی ،هغطح ٍ تصَیت ضس .هقطض گطزیس هجطی هحتطم هقبلِ اًگلیسی چبح ضسُ آى ضا ًیع اضائِ ًوبیٌس.
 )8گعاضش پبیبًی عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (ثطضسی هیعاى آگبّی اظ سطعبى زّبى ٍ اضتجبط آى ثب ضطایظ اجتوبعی-
اقتصبزی زض هیبى ٍالسیي کَزکبى هساضس ضْط تْطاى) هجطی اصلی عطح :زکتط ظّطا قطثبًی ،هغطح ٍ تصَیت ضس.
هقطض گطزیس هجطی هحتطم هقبلِ اًگلیسی چبح ضسُ آى ضا ًیع اضائِ ًوبیٌس.
 )9گعاضش پبیبًی عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (ثطضسی هیعاى غلظت  Periostinزض ثعاق افطاز هجتال ثِ پطیَزًتیت هعهي ٍ
افطاز سبلن) هجطی اصلی عطح :زکتط ظیٌت ضضبیی اسفْطٍز ،هغطح ٍ تصَیت ضس .هقطض گطزیس هجطی هحتطم هقبلِ
اًگلیسی چبح ضسُ آى ضا ًیع اضائِ ًوبیٌس.
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 )10گعاضش پبیبًی عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (ثطضسی هیعاى ضضبیتوٌسی ثیوبضاى ثرص اضتَزًسی زاًطکسُ زًساًپعضکی
زاًطگبُ علَم پعضکی ضْیس ثْطتی اظ ذسهبت زضهبًی) هجطی اصلی عطح :زکتط سَزُ عْوبسجی ،هغطح ٍ تصَیت
ضس .هقطض گطزیس هجطی هحتطم هقبلِ اًگلیسی چبح ضسُ آى ضا ًیع اضائِ ًوبیٌس.
 )11گعاضش پبیبًی عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى ( ثطضسی هیعاى آگبّی اعضبء ّیئت علوی زاًطکسُ زًساًپعضکی زاًطگبُ علَم
پعضکی ضْیس ثْطتی اظ هجالت الکتطًٍیک ضایگبى) هجطی اصلی عطح :زکتط هحوس حسیي ذَضٌَیسبى ،هغطح ٍ
تصَیت ضس .هقطض گطزیس هجطی هحتطم هقبلِ اًگلیسی چبح ضسُ آى ضا ًیع اضائِ ًوبیٌس.
 )12گعاضش پبیبًی عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى ( ثطضسی ضیَع هصطف هحصَالت تٌجبکَ ٍ ًگطش زض ظهیٌِ کٌتطل تٌجبکَ زض
هیبى زاًطجَیبى زاًطگبُ علَم پعضکی ٍ ذسهبت ثْساضتی -زضهبًی ضْیس ثْطتی) هجطی اصلی عطح :زکتط هحوس
حسیي ذَضٌَیسبى ،هغطح ٍ تصَیت ضس .هقطض گطزیس هجطی هحتطم هقبلِ اًگلیسی چبح ضسُ آى ضا ًیع اضائِ ًوبیٌس.
 )13گعاضش پبیبًی عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (ثطضسی تأثیط ضربهت کَض ًٍیط ثط ضًگ ًْبیی ظیطکًَیبی ًٍیط ضسُ) هجطی
اصلی عطح :زکتط هیٌَ هْطیس هغطح ٍ تصَیت ضس .هقطض گطزیس هجطی هحتطم هقبلِ اًگلیسی چبح ضسُ آى ضا ًیع
اضائِ ًوبیٌس.
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