 صورتجلسه شماره -339سیصد و شصت و نهمین جلسهی شورای پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1393/10/12تشكیل و
موضوعات و طرحهای تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
 .1تعساز پٌح ( )5عطح تحقیقبتی اضؾبلی ثِ هعبًٍت پػٍّكی هغطح ٍ تصَیت قس .تعساز زٍ ( )2گعاضـ پیكطفت ؾِ
( )3گعاضـ پبیبًی ٍ زٍ ( )2هقبلِ چبح قسُ تصَیت قس .تعساز پٌح () 5پبیبى ًبهِ عوَهی ٍ ؾِ ( )3پبیبى ًبهِ
ترصصی ًیع هغطح قس.
 .2اعضبی هحتطم قَضای پػٍّكی پؽ اظ هغبلعِ پیف ًَیؽ اضظیبثی آهبضی ضؾبلِ ّبی  3 ٍ 2اضائِ قسُ اظ عطف ذبًن
زکتط هْكیس ًبهساضی ًظطات ذَز ضا اضائِ ًوَزًس ٍ هقطض قس زض خلؿِ آتی زض ذصَل ًوطُ زّی ضؾبلِ ّبی ً 3 ٍ 2یع
ًظطات ذَز ضا اضائِ ًوبیٌس.
 .3اظ آقبی زکتط ؾعیسضضب هعتوسیبى زؾتیبض ترصصی ضقتِ اضتَزًؿی زاًكکسُ زًساًپعقکی ،ثطگعیسُ زض ثرف
زاًكدَیبى زض ّیدسّویي خكٌَاضُ پػٍّكی اثَضیحبى زاًكگبُ علَم پعقکی قْیس ثْكتی تقسیط ثِ عول آهس.
 .4اعالع ضؾبًی زض ذصَل ثطگعاضی ؾیعزّویي کٌگطُ اًدوي خْبًی تحقیقبت زًساًپعقکی قبذِ ایطاى ( )IADRزض
تبضید  20الی  22زیوبُ ؾبل  1396اًدبم قس.
 .5کتبة «ًگبُ کلیٌیکی ثِ خطاحی ثبال ثطزى ؾیٌَؼ هبگعیالضی ( Clinical Maxillary Sinus Elevation
 )Surgeryتطخوِ :زکتط فْیوِ اذالقی ٍ زکتط هْسی قکطی ( ثركْبیی قبهل ضویوِ ( )1اظ صفحِ  24تب ٍ ٍ 34اغُ
ًبهِ ٍ ٍاغُ یبة اظ صفحِ  209تب صفحِ ً 221یع تَؾظ ذبًن زکتط فْیوِ اذالقی ٍ آقبی زکتط هْسی قکطی ثِ آى
اضبفِ قسُ اؾت) هغطح قس ٍ هقطض گطزیس خْت زضیبفت ّعیٌِ چبح ٍ گطفتي آضم زاًكگبُ ثِ قَضای اًتكبضات
زاًكگبُ اضؾبل قَز.
 عطح ّب ٍ گعاضـ ّبی پیكطفت ،پبیبًی ٍ هقبالت چبح قسُ
 )1عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (ثطضؾی اثط تَاى ّبی هرتلف لیعض  Nd:YAGثط اؾتحکبم ثبًس ثطقی ؾوبى ضظیٌی ثِ
ؾطاهیک ظیطکًَیب) هدطی اصلی عطح :زکتط ضحبة قَیعیّ ،وکبضاى عطح :زکتط ؾبضا تَکلی ظازُ ،ضٍظثِ پبضؾی ضاز (کس
پػٍّبى  12625ثَزخِ هصَة 79.400.000 :ضیبل) هغطح ٍ تصَیت قس .الظم ثِ شکط اؾت هدطی هَظف هی ثبقس
گعاضـ ًْبیی عطح ضا زض قبلت هقبلِ  ISIاضائِ ًوبیس.
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 )2عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (اؾتحکبم ذوكی ،هسٍلَؼ ذوكی ٍ هسٍلَؼ ضظیلیٌؽ ؾِ ًَع ّیجطیس ؾطاهیک زض هقبیؿِ
ثب لیتین زی ؾیلیکبت) هدطی اصلی عطح :زکتط ضضب افتربض آقتیبًیّ ،وکبضاى عطح :زکتط الِْ ثیبثبًکی ،آتَؾب
زثؿتبًی( ،کس پػٍّبى  12813ثَزخِ هصَة 74.000.000 :ضیبل) هغطح ٍ تصَیت قس .الظم ثِ شکط اؾت هدطی
هَظف هیجبقس گعاضـ ًْبیی عطح ضا زض قبلت هقبلِ  PubMedاضائِ ًوبیس.
 )3عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (هقبیؿِ زٍ تکٌیک ثریِ  Single interrupted ٍ Slingثط پبضاهتطّبی پطیَزًتبل پؽ اظ
ذبضج ؾبظی زًساى هَلط ؾَم ًْفتِ هٌسیجل) هدطی اصلی عطح :زکتط فطظاز آغساقیّ ،وکبضاى عطح :زکتط هدیس
ًعوتی ،زکتط هْكیس ًبهساضیً ،ؿطیي ضٌٍّسُ (کس پػٍّبى 12565 :ثَزخِ هصَة6.799.000 :ضیبل) هغطح ٍ تصَیت
قس .الظم ثِ شکط اؾت عطح هصکَض زض ؾبهبًِ ً IRCTیع ثجت گطزز.
 )4عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى ( هقبیؿِ تبثیط افعٍزى فٌتبًیل زض تطکیت زاضٍیی کتبهیي ،هیساظٍالم ثط آضام ثركی زاذل
ٍضیسی کَزکبى  2تب  6ؾبلِ غیط ّوکبض زًساًپعقکی) هدطی اصلی عطح :زکتط قبؾن اًصبضیّ ،وکبضاى عطح :زکتط
هؿعَز فالحی ًػاز ،زکتط احوس اقجبلی ،ؾعیس اکجطظازُ ،علی ضقیسیبى (کس پػٍّبى  10649ثَزخِ هصَة:
 28.271.200ضیبل) هغطح ٍ تصَیت قس .الظم ثِ شکط اؾت عطح هصکَض زض ؾبهبًِ ً IRCTیع ثجت گطزز.
 )5عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (ثطضؾی ضاثغِ پلی هَضفیؿن  rs11611277 ٍ rs10850110زض غى  Myo1Hزض
پطٍگٌبتیؿن هٌسیجل غیط ؾیٌسضهیک زض خوعیت تْطاى) هدطی اصلی عطح :زکتط کبظن زاالییّ ،وکبضاى عطح :زکتط
هحوس ثٌْبظ ،زکتط ٍحیسضضب یبؾبئی ،فطثس خعفطی (کس پػٍّبى 12156 :ثَزخِ هصَة 61.000.000 :ضیبل) هغطح ٍ
ثِ تصَیت ضؾیس.الظم ثِ شکط اؾت هدطی هَظف هی ثبقس گعاضـ ًْبیی عطح ضا زض قبلت هقبلِ  PubMedاضائِ ًوبیس.

 )6گعاضـ پیكطفت عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (تبثیط ) autologous leukocyte platelet rich fibrin (LPRFزض
ثبظؾبظی لیگبهبى پطیَزًتبل زًساًْبی ثب اپکؽ ًبثبلغ ضیپالًت قسُ ثب تبذیط – هغبلعِ حیَاًی) هدطی اصلی عطح :زکتط
هحوس ثٌْبظّ ،وکبضاى عطح :زکتط هدیس کبظن ،فطًبظ یًَؿیبى -تیٌب اکجطظازُ ّوساًی -پبضؾب ثٌْیب هغطح ٍ تصَیت قس.
هقطض گطزیس هدطی هحتطم هقبلِ اًگلیؿی چبح قسُ آى ضا ًیع اضائِ ًوبیٌس.
 )7گعاضـ پیكطفت عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (ثطضؾی ٍیػگیْبی ٍة ؾبیتْبی چٌس زاًكکسُ زًساى پعقکی ثطتط خْبى ٍ
ایطاى خْت اضائِ الگَیی ثطای ؾبیت اًگلیؿی زاًكکسُ زًساى پعقکی قْیس ثْكتی) هدطی اصلی عطح :زکتط ّبزی
قبؾوی هغطح ٍ تصَیت قس .هقطض گطزیس هدطی هحتطم هقبلِ اًگلیؿی چبح قسُ آى ضا ًیع اضائِ ًوبیٌس.
 )8گعاضـ پبیبًی عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (هقبیؿِ ی تبثیط آًتی ثبکتطیبل عصبضُ ّبی کٌسض ،حٌب ٍ پٌیطک ثط ثبکتطی
 Aggregatibacter actinomycetemcomitansیک هغبلعِ آظهبیكگبّی) هدطی اصلی عطح :زکتط ؾَضًب
ٍّجی ،هغطح ٍ تصَیت قس .هقطض گطزیس هدطی هحتطم هقبلِ اًگلیؿی چبح قسُ آى ضا ًیع اضائِ ًوبیٌس.
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 )9گعاضـ پبیبًی عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (ثطضؾی اضتجبط هیعاى ثطٍظ هبضکطّبی  VEGF ٍ COX-2زض هَکَاپیسضهَئیس
کبضؾیٌَهب ،آزًَئیس ؾیؿتیک کبضؾیٌَهب ٍ پلئَهَضفیک آزًَهبی غسز ثعاقی ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ایوًََّیؿتَقیوی)
هدطی اصلی عطح :زکتط ًفیؿِ قبهلَ ،هغطح ٍ تصَیت قس .هقطض گطزیس هدطی هحتطم هقبلِ اًگلیؿی چبح قسُ آى
ضا ًیع اضائِ ًوبیٌس.
 )10گعاضـ پبیبًی عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (ثطضؾی ؾَء هصطف هَاز زض زاًكدَیبى زٍضُ ّبی عوَهی زاًكگبُ علَم
پعقکی قْیس ثْكتی) هدطی اصلی عطح :زکتط ّبزی قبؾوی ،هغطح ٍ تصَیت قس .هقطض گطزیس هدطی هحتطم هقبلِ
اًگلیؿی چبح قسُ آى ضا ًیع اضائِ ًوبیٌس.
 )11هقبلِ عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (هقبیؿِ اثطات ثبلیٌی فتَ زیٌبهیک تطاپی ٍ زضهبى کَضتیکَ اؾتطٍئیس هَضعی ثط زضهبى
ضبیعبت لیکي پالى زّبًی) “Comparing clinical effects of photodynamic therapy as a novel method with
” topical corticosteroid for treatment of Oral Lichen Planusهدطی اصلی عطح :زکتط صسیقِ ثرتیبضیّ ،وکبضاى:
ؾبضاًبظ آشضی ،ؾیس هؿعَز هدتْسی ،هْكیس ًبهساضی ،ظّطا علوی ضاًکَّی ،ؾَزُ خعفطی چبح قسُ زض هدلِ ()PubMed

) Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 20 (2017هغطح ٍ تصَیت قس.
 )12هقبلِ عطح تحقیقبتی ثب عٌَاى (هقبیؿِ آظهبیكگبّی ضیعؾرتی هیٌبی زًساى پؽ اظ اؾتفبزُ اظ زٍ ًَع ٍاضًیف
فلَضایس) “In Vitro Evaluation of Enamel Microhardness after Application of Two Types of Fluoride

“  Varnishهدطی اصلی عطح :زکتط فبعوِ هالاؾسالِّ ،وکبضاى عطح :زکتط ؾَلوبظ اؾکٌسضیَى ،عغیِ احؿبًی ،هیثن
ؾٌگیٌبى چبح قسُ زض هدلِ ( Journal of Clinical and Diagnostic Research 2017 )PubMedهغطح ٍ تصَیت
قس.
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