 صورتجلسه شماره -372سیصد و هفتاد و دومین جلسهی شورای پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1317/02/04تشكیل و
موضوعات و طرحهای تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
 .1زعساز ضص ( )6عرح زحقیقازی ارسالی تِ هعاًٍر خصٍّطی هغرح ٍ زصَیة ضس .زعساز یک ( )1گسارش خیطرفر ٍ
زٍ ( )2هقالِ چاج ضسُ زصَیة ضس .زعساز زٍ ( ) 2خایاى ًاهِ عوَهی ٍ یک ( )1خایاى ًاهِ زرصصی ًیس هغرح ضس.
 .2هقرر گرزیس تا ّواٌّگی ازارُ آهَزش هْلر زحَیل رسالِ  1زاًطجَیاى عوَهی زا قثل از ضرٍع اهسحاًاذ خایاى ّر
زرم تاضس ،ایي اهر از اتسسای زرم هْرهاُ سال  97-98زَسظ ازارُ آهَزش تِ اعالع زاًطجَیاى رساًسُ ضسُ ٍ اجرا
ضَز.
 .3فرم ّای رسالِ ّای  ٍ 3 ٍ 2فرم ّای زاٍری عرح ّا تِ اعضای ضَرای خصٍّطی زحَیل گرزیس.
 .4سرٌراًی جٌاب آقای زکسر احساى ضریف هعاًٍر علوی ٍ فٌاٍری آزهایطگاُ خیص تالیٌی ٍ ّوکار ایطاى زر جلسِ
ضَرای خصٍّطی تا حضَر جٌاب آقای زکسر اقثال ٍ اعضای هحسرم ضَرای خصٍّطی زر ذصَظ هعرفی زجْیساذ
آزهایطگاُ خیص تالیٌی ٍ ّوچٌیي اعالع رساًی جْر ترگساری اٍلیي سودَزین کارترز زصَیرترزاری زر زحقیقاذ
خیص تالیٌی زر زارید  24ارزیثْطر سال  97اًجام ضس.
 .5اعالع رساًی زر ذصَظ ترگساری کارگاُ ذالقیر هَرخ خٌجطٌثِ ٍ جوعِ  7 ٍ 6ارزیثْطر زر زاًطکسُ زًساًدسضکی،
ٍ هسیکال شٍرًالیسم ٍ هقالِ ًَیسی علوی تا حضَر جٌاب آقای زکسر تْرٍز آسساًِ از رٍز جوعِ زا چْارضٌثِ  21لغایر
 26ارزیثْطر سال  97تِ اعضای ضَرای خصٍّطی اًجام ضس.
 .6زرذَاسر اًصراف آقای زکسر ٍّثی از عرح زحقیقازی تا عٌَاى "تررسی کارترز  Platelet Rich Fibrinزر Socket
 ،Preservationیک هغالعِ کلیٌیکیّ ،یسسَلَشیک ٍ ّیسسَهَرفَهسریک" تِ علر عسم ّوکاری هرکس تیوارسساًی
ضْیس فیاض ترص زْراى هغرح ٍ هَرز هَافقر قرار گرفر.
 عرح ّا ٍ گسارش خیطرفر ٍ هقالِ ّای چاج ضسُ
 )1عرح زحقیقازی تا عٌَاى (تررسی اثر زَاى ّای هرسلف لیسر  Er:YAGتر اسسحکام تاًس ترضی سواى رزیٌی تِ
سراهیک کازاًا) هجری اصلی عرح :زکسر رحاب قَیسیّ ،وکاراى عرح :زکسر سارا زَکلی زازُ ،هْسا هلکی (کس خصٍّاى
 13755تَزجِ هصَب61.250.000 :ریال) هغرح ٍ زصَیة ضس .الزم تِ شکر اسر هجری هَظف هیثاضس گسارش
ًْایی عرح را زر قالة هقالِ  PubMedارائِ ًوایس.
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 )2عرح زحقیقازی تا عٌَاى ( ارزیاتی زکثیر ٍ فعالیر آًسین آلکالیي فسفازاز سلَل ّای تٌیازی خالح کطر زازُ ضسُ تر
رٍی زیسک ّای زیساًیَهی آلَزُ ٍ زویس ضسُ تا رٍش ) Air abrasionهجری اصلی عرح :زکسر رضا عویس ،هجری:
زکسر هْسی کسذسازازُ( ،کس خصٍّاى 12801 :تَزجِ هصَب 79.800.000 :ریال) هغرح ٍ زصَیة ضس .الزم تِ شکر
اسر هجری هَظف هی تاضس گسارش ًْایی عرح را زر قالة هقالِ  PubMedارائِ ًوایس.
 )3عرح زحقیقازی تا عٌَاى (هقایسِ ترٍى زٌی اثر رقر ّای هرسلف اگسٍزای فیثریي غٌی خالکسی ) ٍ (PRFسرم جٌیٌی
گاٍی تر رٍی زکثیر ٍ زوایس سلَل ّای خالح زًساًی اًساًی ٍ سلَل ّای تٌیازی هساًطیوی هغس اسسرَاى) هجری
اصلی عرح :زکسر سَرًا ٍّثیّ ،وکاراى عرح :زکسر زّرا یازگاری ،حویسرضا هسلوی ،آیسا ذیری (کس خصٍّاى13820 :
تَزجِ هصَب 85.588.000 :ریال) هغرح ٍ زصَیة ضس .الزم تِ شکر اسر هجری هَظف هیثاضس گسارش ًْایی عرح
را زر قالة هقالِ  ISIارائِ ًوایس.
 )4عرح زحقیقازی تا عٌَاى ( تررسی زرز تعس از جراحی زًساى هَلر سَم فک خاییي تِ زًثال هصرف زٍز کن خرگاتالیي ٍ
شلَفي) هجری اصلی عرح :زکسر فاعوِ لغیفیّ ،وکاراى عرح :زکسر هْطیس ًاهساری ،زکسر هٌصَر چَب ساز ،خارسیا
چَب ساز (کس خصٍّاى 13140 :تَزجِ هصَب 10.000.000 :ریال) هغرح ٍ زصَیة ضس.
 )5عرح زحقیقازی تا عٌَاى (تررسی زاثیر زرکیثی لیسر ً ٍ Nd:YAG ٍ CO2اًَّیسرٍکسی آخازیر تر سیل زَتَل ّای
عاجی) هجری اصلی عرح :زکسر هحسثِ آشرسیٌا ،هجری :زکسر رضا فکر آزازّ ،وکار عرح :عاعفِ جَکار (کس خصٍّاى:
 13264تَزجِ هصَب 39.820.000 :ریال) هغرح ٍ زصَیة ضس .الزم تِ شکر اسر هجری هَظف هیثاضس گسارش
ًْایی عرح را زر قالة هقالِ  PubMedیا  Scopusارائِ ًوایس.
 )6عرح زحقیقازی تا عٌَاى (تررسی اسسحکام چسثٌسگی ٍ  SEMتاًسیٌگ ّای یًَیَرسال زر هیٌای زسر ًرَرزُ
) ٍ (intactهقایسِ آى تا هیٌای اچ ضسُ ٍ  )groundهجری اصلی عرح :زکسر ٍقارالسیي اذَاى زًجاًیّ ،وکار عرح:
احساى صازقی زیارًگاّی (کس خصٍّاى 13792 :تَزجِ هصَب 21.000.000 :ریال) هغرح ٍ زصَیة ضس.
 )7گسارش خیطرفر عرح زحقیقازی تا عٌَاى (تررسی ارزثاط تیي تیي  sequencingشًْای Matrix
 ٍ High sensitive C-reactive protein ٍmetalloproteinase -1 promotorخریَزًسیر هسهي زر یک
جوعیر ایراًی) هجری اصلی عرح :زکسر سَرًا ٍّثیّ ،وکاراى عرح :زکسر تْارُ ًاظوی احساى ،احساى صثَری
هغرح ٍ زصَیة ضس .هقرر گرزیس هجری هحسرم تا  Affiliationصحیح ًسثر تِ  Accept ٍ SubMitهقالِ اقسام
ًوایس ٍ هقالِ اًگلیسی چاج ضسُ آى را ًیس ارائِ ًوایٌس.
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 )8هقالِ عرح زحقیقازی تا عٌَاى (اثر اسسفازُ ّوسهاى از لیسر کنزَاى ٍ خرزَاى زر هقایسِ تا لیسر خرزَاى زر زرهاى
حساسیرّای عاجی) "Effect of combined application of high- and low-intensity lasers on dentin

"hypersensitivity: A randomized clinical trialهجری اصلی عرح :زکسر زّرُ عثیة زازُ ًَریّ ،وکاراى :زکسر
رضا فکر آزاز ،آزازُ اسواعیل ًصاز ،چاج ضسُ زر هجلِ ) (PubMed

Journal of Dental Research, Dental Clinics,

 Dental Prospectsهغرح ٍ زصَیة ضس.
 )9هقالِ عرح زحقیقازی تا عٌَاى (هقایسِ اثر خیصزارٍئی ایٌسراًازال هیسازٍالم تا زکسوسزَهیسیي تر رفسار کَزکاى 2-6
سالِ غیر ّوکار زر زًساًدسضکی) Intranasal Premedication Effect of Dexmedetomidine Versus Midazolam

 on the Behavior of 2-6-Year-Old Uncooperative Children in Dental Clinicهجری اصلی عرح :زکسر هسعَز
فالحی ًصازّ ،وکاراى :زکسر قاسن اًصاری ،علیرضا هْسٍی ،لیال ضفیعی چاج ضسُ زر هجلِ ) (PubMed
 Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (2018هغرح ٍ زصَیة ضس.
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