 صورتجلسه شماره -373سیصد و هفتاد و سومین جلسهی شورای پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1317/03/22تشكیل و
موضوعات و طرحهای تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
 .1تعذاد ؿؾ ( )6عشح تحقیقاتی اسػالی تِ هعاًٍت پظٍّـی هغشح ٍ تلَیة ؿذ .تعذاد دٍ ( )2گضاسؽ پیـشفت ٍ دٍ
( )2هقالِ چاج ؿذُ تلَیة ؿذ .تعذاد ؿؾ ( )6پایاى ًاهِ عوَهی ٍ ًِ ( )9پایاى ًاهِ تخللی ًیض هغشح ؿذ.
 .2تأکیذ هجذد تِ اعضای هحتشم ؿَسای پظٍّـی دس خلَف ًَؿتي  Affiliationكحیح دس هقاالت
 .3اعالع سػاًی دس خلَف تشگضاسی کاسگاُ هعشفی تَسع ّای اتحادیِ اسٍپا (،Horizon 2020

DAAD,

 ) Marie-Curie ،Erasum+جْت اعضای ؿَسای پظٍّـی دس تیشهاُ  97اًجام ؿذ.
 .4اص اعضای ؿَسای پظٍّـی دسخَاػت گشدیذ دس خلَف چک لیؼت ًوشُ دّی سػالِ  3 ٍ 2تشای داًـجَیاى ًوایٌذُ
ّای پظٍّـی اقذام ًوَدُ ٍ دس جلؼِ آتی ؿَسا اسائِ ًوایٌذ تا چک لیؼت هشتَعِ ًْایی گشدد.
 .5حضَس آقای دکتش قاػن اًلاسی هذیش هجلِ داًـکذُ دًذاًپضؿکی دس جلؼِ ؿَسای پظٍّـی ٍ اسائِ گضاسؽ فعالیتْای
دفتش هجلِ تِ اعضای ؿَسای پظٍّـی ٍ ّوچٌیي دسخَاػت ّوکاسی جْت جزب هقالِ اص اعضای ّیأت علوی
 عشح ّا ٍ گضاسؽ ّای پیـشفت ٍ هقالِ ّای چاج ؿذُ
 )1عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (هقایؼِ ػشعت ٍ عَاسم دٍ سٍؽ کاًیي ستشکـي elastomeric ٍ NiTi closed coil
 )powerchainهجشی اكلی عشح :دکتش حؼٌعلی ؿفیعی ،هجشی :ػعیذسضا هعتوذیاى( ،کذ پظٍّاى  14106تَدجِ
هلَب 78.460.000 :سیال) هغشح ٍ تلَیة ؿذ .هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ
 PubMedاسائِ ًوایذ .الصم تِ رکش اػت عشح هزکَس دس ػاهاًِ ً IRCTیض ثثت گشدد.
 )2عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسػی تاثیش تلیچیٌگ تش اكالح سًگ ّیثشیذ ػشاهیک ّای سًگ گشفتِ) هجشی اكلی عشح:
دکتش صّشا جاتشی اًلاسی ،هجشی :آًاّیت افشاػیاتی (کذ پظٍّاى  14353تَدجِ هلَب 80.000.000 :سیال) هغشح
ٍ تلَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ  ISIاسائِ ًوایذ.
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 )3عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسػی استثاط هیضاى تشٍص ًـاًگش  Beta-arrestinتا هیضاى تقا تیواساى هثتال تِ
 Squamous cell carcinomaدّاًی ٍ ساتغِ آى تا )stagingهجشی اكلی عشح :دکتش ػَداتِ ػشگلضایی ،هجشی:
دکتش طالِ هحؼٌی فشّ ،وکاساى عشح :دکتش حؼي هیشهحوذكادقی ،پذسام کشیوی (کذ پظٍّاى  12840تَدجِ هلَب:
62.500.000سیال) هغشح ٍ تلَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة
هقالِ  PubMedاسائِ ًوایذ.
 )4عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسػی استثاط هیضاى تشٍص  E-cadherinتا هیضاى تقا ٍ  stageتیواساى هثتال تِ
 squamous cell carcinomaدّاى) هجشی اكلی عشح :دکتش ػَداتِ ػشگلضایی ،هجشی :دکتش طالِ هحؼٌی فش،
ّوکاساى عشح :دکتش حؼي هیشهحوذكادقی ،ػیاٍؽ عثذالِ پَس (کذ پظٍّاى  12897تَدجِ هلَب:
69.800.000سیال) هغشح ٍ تلَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة
هقالِ  PubMedاسائِ ًوایذ.
 )5عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسػی ساتغِ تیي ؿاخق ّای سًگ دًذاًْای قذاهی تاال) هجشی اكلی عشح :دکتش فشّاد
عثاعثاییاىّ ،وکاس عشح :دکتش هْـیذ ًاهذاسی (کذ پظٍّاى 12977 :تَدجِ هلَب 48.000.000 :سیال) هغشح ٍ
تلَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ  PubMedاسائِ ًوایذ.
 )6عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (هقایؼِ اثش آساهثخـی داخل ٍسیذی کتاهیي /هیذاصٍالم ٍ فٌتاًیل /هیذاصٍالم دسکَدکاى غیش
ّوکاس دًذاًپضؿکی) هجشی اكلی عشح :دکتش قاػن اًلاسی ،هجشی :هْؼا هٌلَسیّ ،وکاساى عشح :دکتش هؼعَد
فالحی ًظاد قاجاسی ،ؿٌْاص ؿایقی ،احوذ اقثالی (کذ پظٍّاى 13498 :تَدجِ هلَب 28.271.200 :سیال) هغشح ٍ
تلَیة ؿذ .هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ  PubMedاسائِ ًوایذ .الصم تِ رکش اػت
عشح هزکَس دس ػاهاًِ ً IRCTیض ثثت گشدد.
 )7گضاسؽ پیـشفت عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسػی ساتغِ ػغح تضاقی تیَهاسکش  Resistinتا ٍضعیت پشیَدًتال صًاى
تاسداس) هجشی اكلی عشح :دکتش تْاسُ ؿوغّ ،وکاساى عشح :دکتش صیٌة سضایی اػفْشٍد ،صّشا یادگاسی ،ػیذُ ًیَؿا
حؼیٌی هغشح ٍ تلَیة ؿذ .هقشس گشدیذ هجشی هحتشم تا  Affiliationكحیح ًؼثت تِ  Accept ٍ SubMitهقالِ
اقذام ًوایذ ٍ هقالِ اًگلیؼی چاج ؿذُ آى سا ًیض اسائِ ًوایٌذ.
 )8گضاسؽ پیـشفت عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تاثیش ضخاهت ًٍیش پشػلي تش تاصػاصی سًگ دس سػتَسیـي ّای تا تیغ
صیشکًَیا) هجشی اكلی عشح :دکتش فشّاد عثاعثاییاىّ ،وکاساى عشح :دکتش هْـیذ ًاهذاسی ،ختي افالعًَیاى هغشح ٍ
تلَیة ؿذ .هقشس گشدیذ هجشی هحتشم تا  Affiliationكحیح ًؼثت تِ  Accept ٍ SubMitهقالِ اقذام ًوایذ ٍ
هقالِ اًگلیؼی چاج ؿذُ آى سا ًیض اسائِ ًوایٌذ.
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 )9هقالِ عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (اسصیاتی دقت اتعادی ٍ خلَكیات ػغحی سػتَسیـي داخل تاجی تِ سٍؽ پشیٌت ػِ
تعذی تَػظ دػتگاُ “Comparison of dimensional accuracy of conventionally and digitally ) envision
” manufactured intracoronal restorationsهجشی اكلی عشح :دکتش سضا افتخاس آؿتیاًیّ ،وکاساى :دکتش لیال ًلیشی
خاًلش ،دکتش هیٌَ هْـیذ ،چاج ؿذُ دس هجلِ

) THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY 233 (PubMed

) (2018هغشح ٍ تلَیة ؿذ.
 )10هقالِ عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسػی هیضاى تیَهاسکشّای  microRNA 21, 31, 125a ,200aدس تضاق تیواساى
هثتال تِ لیکي پالى دّاًی)“Diagnostic and prognostic relevance of salivary microRNA-21, -125a, -31 and -

” 200a levels in patients with oral lichen planus - a short reportهجشی اكلی عشح :دکتش هعلَهِ هْذی پَس،
ّوکاساى :دکتش هیٌَ ؿْیذی ،دکتش فاعوِ هـْذی عثاع ،دکتش حاهذ هشتضَی ،ػَدُ جعفشی ،ػْیال هاًی فش ،چاج
ؿذُ دس هجلِ )  Journal of Cellular Oncology (2018) (PubMedهغشح ٍ تلَیة ؿذ.
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