 صورتجلسه شماره -300سیصد و هفتادمین جلسهی شورای پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1316/11/10تشكیل و موضوعات و
طرحهای تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
 .1تعذاد سِ ( )3طشح تحقیقاتی اسسالی تِ هعاًٍت پژٍّطی هطشح ٍ تػَیة ضذ کِ اص ایي تعذاد یک طشح جْت
استفادُ اص گشًت چاج هقالِ دس هجالت تا  IFتاالی  2تِ داًطگاُ اسسال هی گشدد .تعذاد یک ( )1گضاسش پایاًی ٍ یک
( )1هقالِ چاج ضذُ تػَیة ضذ .تعذاد سی ٍ ضص () 36پایاى ًاهِ عوَهی ٍ سِ ( )3پایاى ًاهِ تخػػی ًیض هطشح
ضذ.
 .2کسة ستثِ اٍل دس ستثِ تٌذی داًطکذُ ّای دًذاًپضضکی کطَس دس سال  2017تش اساس ضاخع  H-Indexدس
سایت  Scopusتَسط داًطکذُ دًذاًپضضکی داًطگاُ علَم پضضکی ضْیذ تْطتی تِ اطالع اعضای هحتشم ضَسای
پژٍّطی سسیذّ .وچٌیي تقذیش ٍ تطکش اص اعضای هحتشم ّیأت علوی ٍ پژٍّطی داًطکذُ دًذاًپضضکی تَسط هعاٍى
هحتشم پژٍّطی تِ عول آهذ.
 .3اطالع سساًی دس خػَظ هجلِ داًطکذُ دًذاًپضضکی کِ دس سایت ّای

ISC-SID- EMRO-CINAHL-

 Chemical Abstracts Services (CAS)- Iran medex(Barakatkns)-Google Scholarایٌذکس ضذُ است.
 .4دسخَاست خاًن دکتش ساسا تَکلی صادُ هجشی طشح تحقیقاتی تا عٌَاى"اسصیاتی تاثیش فضای تشی اختػاغی ساختِ
ضذُ تِ سٍش پشیٌت سِ تعذی  FDMدس دقت قالثگیشی تا هَاد قالثگیشی سیلیکَى افضایطی" دس خػَظ افضٍدى
ًام آقای هحوذ جَاد سصاقی تِ عٌَاى ّوکاس طشح هطشح ٍ هَسد هَافقت قشاس گشفت.
 طشح ّا ٍ گضاسش پایاًی ٍ هقالِ چاج ضذُ
 )1طشح تحقیقاتی تا عٌَاى ( تاثیش ًَع صهیٌِ ٍ ضخاهت سشاهیک تش سًگ سستَسیطي ّای توام صیشکًَیا تا تشاًسلَسٌسی
تاال) هجشی اغلی طشح :دکتش فشّاد طثاطثاییاىّ ،وکاساى طشح :دکتش هْطیذ ًاهذاسی ،هاًذاًا کشیوی (کذ پژٍّاى
 12953تَدجِ هػَب100.000.000 :سیال) هطشح ٍ تػَیة ضذ .الصم تِ رکش است پیشٍ ًاهِ ضواسُ
/17397د 1396/هَسخ  1396/02/26جٌاب آقای دکتش افطیي صسقی (هعاٍى تحقیقات ٍ في آٍسی داًطگاُ) تِ هٌظَس
استقاء کیفی اهَس تحقیقاتی داًطگاُ ،گشًت ّای پژٍّطی هػَب کویتِ اجشایی هعاًٍت تحقیقات ٍ في آٍسی داًطگاُ،
تِ هثلغ  100هیلیَى سیال اعطا هی ًوایذ .لزا تَدجِ ایي طشح هشتثط تا گشًت پژٍّطی استفادُ اص چاج هقالِ دس
هجالت تا  IFتاالی  2اختػاظ یافتِ اص هعاًٍت تحقیقات في آٍسی داًطگاُ تِ هجشی طشح آقای دکتش فشّاد
طثاطثاییاى هی تاضذ.
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سیػذ ٍ ّفتادهیي جلسِی ضَسای پژٍّطی داًطکذُ دًذاًپضضکی
هَسخ 1396/11/10
 )2طشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسسی تکشاس پزیشی ضاخػْای سًگ  CIELabساٌّواّای سًگ Vita ٍ Vita classical
 ) 3D-Masterهجشی اغلی طشح :دکتش فشّاد طثاطثاییاىّ ،وکاس طشح :دکتش هْطیذ ًاهذاسی( ،کذ پژٍّاى 12893
تَدجِ هػَب 80.000.000 :سیال) هطشح ٍ تػَیة ضذ .الصم تِ رکش است هجشی هَظف هیثاضذ گضاسش ًْایی طشح
سا دس قالة هقالِ  ISIاسائِ ًوایذ.
 )3طشح تحقیقاتی تا عٌَاى (هقایسِ تاثیش  SnF2 ٍ TiF4تش هقاٍهت تِ اص دست دادى کلسین هیٌای دًذاى اًساى تا
استفادُ اص سٍش اتویک اتضٍسپطي اسپکتشٍسکَپی) هجشی اغلی طشح :دکتش هحذثِ آرسسیٌاّ ،وکاساى طشح :دکتش
حسي تشاب صادُ ،دکتش علیشضا اکثشصادُ تاغثاى ،هشین صهاًی فش (کذ پژٍّاى 10420 :تَدجِ هػَب:
23.670.000سیال) هطشح ٍ تػَیة ضذ .الصم تِ رکش است هجشی هَظف هی تاضذ گضاسش ًْایی طشح سا دس قالة
هقالِ  PubMedاسائِ ًوایذ.
 )4گضاسش پایاًی طشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسسی ٍ هقایسِی دٍ سٍش  ٍ conventionalاستفادُ اص universal
 bondingدس استحکام تاًذ تشضی تشاکتْای استَدًسی تِ آهالگام ٍ کاهپَصیت سصیي) هجشی اغلی طشح :دکتش سَدُ
طْواسثیّ ،وکاساى :دکتش هحوذسضا تذیعی ،سیذُ هشین هذسسی هطشح ٍ تػَیة ضذ .هقشس گشدیذ هجشی هحتشم
هقالِ اًگلیسی چاج ضذُ آى سا ًیض اسائِ ًوایٌذ.
 )5هقالِ طشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسسی عوق پلیوشیضاسیَى دس کاهپَصیت ّای  Bulk Fillدس صهاى ّای هتفاٍت)
 “ Effect of Curing Time on Polymerization Rate of Bulk-Fill Composite Resinsهجشی اغلی طشح :دکتش
صّشا جاتشی اًػاسیّ ،وکاساى :دکتش اهیش قاسوی ،هحوذ تقی ٍطي دٍست ،هژدُ کالًتش هعتوذ چاج ضذُ دس هجلِ
 Journal of Dental School 2016هطشح ٍ تػَیة ضذ.
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