 صورتجلسه شماره -371سیصد و هفتاد و یکمین جلسهی شورای پژوهشي دانشکده دندانپسشکي روز سه شنبه  1316/11/15تشکیل و
موضوعات و طرح تحقیقاتي ذیل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
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تعذاد یک ( )1طرح تحقیقاتی ارسالی بِ هعاًٍت پصٍّشی هطرح ٍ تصَیب شذ ،تعذاد دٍ ( )2گسارش پیشرفت ٍ یک ( )1هقالِ چاپ شذُ
تصَیب شذ .تعذاد سی ٍ ّشت ( ) 38پایاى ًاهِ عوَهی ٍ سِ ( )3پایاى ًاهِ تخصصی ًیس هطرح شذ.
جلسِ با حضَر آقای دکتر اقبال تشکیل شذ ٍ در ابتذای جلسِ ایشاى از اعضای شَرای پصٍّشی قذرداًی ًوَدًذ ّوچٌیي بر ضرٍرت دقت
بیشتر در اًجام پرٍشُ ّا تأکیذ کردًذ.
در اداهِ آقای دکتر صفَی ًیس در خصَص ایٌکِ پایاى ًاهِ ّا ٍ چاپ هقاالت جٌبِ کاربردی پیذا کٌذ ٍ تالش جْت باال بردى H-Index
اعضاء ّیأت عولی تأکیذ ًوَدًذ.
اطالع رساًی بِ اعضای شَرای پصٍّشی در خصَص ایجاد ّواٌّگی بیشتر در بررسی پایاى ًاهِ ّای داًشجَیاى عوَهی ٍ تخصصی ،در
جلسات دفاع اٍلیِ از پرٍپَزال ٍ دفاع ًْایی از پایاى ًاهِ حضَر ٍ تأییذ ًوایٌذُ پصٍّشی گرٍُ هرتبط الساهی هی باشذ ٍ ّوچٌیي پرٍپَزال اٍلیِ
جْت بررسی دقت اجرای آى در جلسِ دفاع از پایاى ًاهِ هی بایست یک ّفتِ قبل بِ ًوایٌذُ پصٍّشی گرٍُ تحَیل دادُ شذُ ٍ پس از بررسی
ٍ گرفتي تأییذیِ اٍلیِ تَسط ایشاى برای دفاع از پایاى ًاهِ ٍقت گرفتِ شَد ،اًجام شذ.
هقرر گردیذ گایذ الیي ّای ارائِ شذُ در خصَص طرح ّای تحقیقاتی ٍ پایاى ًاهِ ّا ٍ ّوچٌیي فرم ّای ارزیابی آهاری در خصَص ًورُ
دّی رسالِ  3 ٍ 2هجذداً برای اعضای شَرای پصٍّشی فرستاد شَد.
هقرر گردیذ هْلت تحَیل رسالِ  1داًشجَیاى عوَهی تا قبل از شرٍع اهتحاًات پایاى ّر ترم باشذ ،کِ پس از تصَیب ادارُ آهَزش از آغاز
ترم بِ اطالع داًشجَیاى رساًذُ شذُ ٍ اجرا شَد.
تقذیر ٍ تشکر از اعضای هحترم شَرای پصٍّشی جْت شرکت در جلسات شَرا در سال 1396بِ عول آهذ.
درخَاست خاًن دکتر سَدُ طْواسبی هجری اصلی طرح تحقیقاتی با عٌَاى "بررسی ٍ هقایسِی دٍ رٍش  ٍ conventionalاستفادُ از
 universal bondingدر استحکام باًذ برشی براکتْای ارتَدًسی بِ آهالگام ٍ کاهپَزیت رزیي" در خصَص افسٍدى ًام خاًن ًسترى
فْیوی ًصاد بِ عٌَاى هجری طرح ،هطرح ٍ هَرد هَافقت قرار گرفت.
 طرح ٍ گسارش دیطرفز ّب ٍ هقبلِ چبح ضدُ

 )1طرح سحقیقبسی ثب عٌَاى (هقبیسِ سأثیر سبثص لیسرکنسَاى ثر اسصبل ،رضد ٍ سوبیس سلَلْبی ثٌیبدی دبلخ کطز دادُ
ضدُ رٍی قطعبر سیشبًیَهی سٌدثالسز ضدُ) هجری اصلی طرح :دکشر رضب عوید ،هجری :دکشر هْدی کدخدازادُ،
ّوکبراى :دکشر هْطید ًبهداری ،دکشر هسعَد هجبّدی ًست( ،کد دژٍّبى 12037 :ثَدجِ هصَة7500000000 :
ریبل) هطرح ٍ سصَیت ضد 0الزم ثِ ذکر اسز هجری هَظف هی ثبضد گسارش ًْبیی طرح را در قبلت هقبلِ
 PubMedارائِ ًوبید0
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سیصد ٍ ّفشبدٍیکویي جلسِی ضَرای دژٍّطی داًطکدُ دًداًذسضکی
هَرخ 1336/12/15
 )2گسارش دیطرفز طرح سحقیقبسی ثب عٌَاى (ثررسی سغییرار هبسریکس هشبلَدرٍسئیٌبز  )MMP-9( 3در ثیوبراى هجشال ثِ
لیکي دالى دّبًی ارٍزیَ قجل ٍ ثعد از درهبى ثب دّبًطَیِ سریبهسیٌَلَى) هجری اصلی طرح :دکشر جویلِ ثیگن طبّری،
ّوکبراى طرح :دکشر زّرا یبدگبری ،دکشر هْطید ًبهداری ،دکشر هرضیِ صحز دَر هطرح ٍ سصَیت ضد 0هقرر گردید
هجری هحشرم هقبلِ اًگلیسی چبح ضدُ آى را ًیس ارائِ ًوبیٌد0
 )3گسارش دیطرفز طرح سحقیقبسی ثب عٌَاى (هقبیسِ ی هیساى  Sclerostinدر هبیع ضیبر لثِ افراد هجشال ثِ دریَدًشیز
هسهي ٍ افراد سبلن) هجری اصلی طرح :دکشر زیٌت رضبیی اسفْرٍدّ ،وکبراى طرح :دکشر هْدی کدخدازادُ ،دکشر
زّرا یبدگبری ،سشبرُ کبظوی ٍیسری هطرح ٍ سصَیت ضد 0هقرر گردید هجری هحشرم هقبلِ اًگلیسی چبح ضدُ آى را
ًیس ارائِ ًوبیٌد0
 )4هقبلِ طرح سحقیقبسی ثب عٌَاى (مقايسه ميسان ترانسپورت اپيکالي دو روش آماده سازي کانال هاي خميده در دندان
هاي مولر با استفاده ازComparison of CBCT and Digital Radiography for Detection and )CBCT
Quantification of Apical transportation in Curved Root Canals Prepared with ProTaper
 Universal and Safe Siders Systemهجری اصلی طرح :دکشر هبًداًب ًبصریّ ،وکبراى :دکشر هحدثِ غالم زادُ،
دکشر دیوبى دیوبى دَر ،دکشر یبسر صبفی ،دکشر ثٌب ججبری چبح ضدُ در هجلِ (International Journal of Advanced )ISI
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