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سیصد و هشتادمین جلسه شوراي پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1338/03/28تشكیل و موضوعات و
طرحهاي تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی

سعذاد سٍ ( )3عرح سحمیمبسی ارسبلی ثٍ معبيوز دژيَطی مغرح ي سصًیت ضذ )6( .ممبلٍ چبح ضذٌ ویز سصًیت گردیذ .سعذاد
دىح ( )5دبیبن وبمٍ سخصصی ي وٍ ( )9دبیبن وبمٍ عمًمی ویز مغرح گردیذ.
 عرح َب ي ممبلٍ َبی چبح ضذٌ
 )1عرح سحمیمبسی ثب عىًان ( ثررسی سغییر سغح آوشی اکسیذان کل ثزالی ثٍ دوجبل اسشرس آکبدمیک ثر اسبس سیخ
ضخصیشی افراد) مدری اصلی عرح :دکشر حبمذ مرسضًیَ ،مکبران عرح :دکشر مُطیذ وبمذاری ،مریم سبدار رسًل
(کذ دژيَبن  16661ثًدخٍ مصًة 44.566.666 :ریبل) مغرح ي سصًیت ضذ .المز ثٍ رکر اسز مدری مًف
میجبضذ گزارش وُبیی عرح را در لبلت ممبلٍ  PubMedارائٍ ومبیذ.
 )2عرح سحمیمبسی ثب عىًان (ثررسی راثغٍ ثیه دًسیذگی َبی ضذیذ مزيدرس در ديران کًدکی ي اثر درمبن ثر غلظز
دريسئیىبمز  3ي ) (S-ECCایىشرلًکیه  8در ثزاق) مدری اصلی عرح :دکشر میىب ثی ریبَ ،مکبران عرح :دکشر مبوذاوب
سشبری ،لیال افشخبر اردثیلی ي دکشر علیرضب اکجرمزادٌ ثبغجبن (کذ دژيَبن  15791ثًدخٍ مصًة 94.666.666 :ریبل)
مغرح ي سصًیت ضذ .المز ثٍ رکر اسز مدری مًف میجبضذ گزارش وُبیی عرح را در لبلت ممبلٍ  ISIارائٍ ومبیذ.
 )3عرح سحمیمبسی ثب عىًان (ث ررسی اصالحبر سغحی ثر خصًصیبر مکبویکی ي چسجىذگی ثبکشریبیی لیگبچًرَبی
االسشًمشریک) مدری اصلی عرح :دکشر سًدٌ عُمبسجیَ ،مکبران عرح :دکشر فبعمٍ محمذیبن (کذ دژيَبن 15541
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ثًدخٍ مصًة 33.926.666 :ریبل) مغرح ي سصًیت ضذ .المز ثٍ رکر اسز مدری مًف

میجبضذ گزارش وُبیی عرح

را در لبلت ممبلٍ  Scopusارائٍ ومبیذ.
 )4ممبلٍ عرح سحمیمبسی ثب عىًان (ارمزیبثی میزان چسجىذگی فیجريثالسز َبی لثٍ ای ي اسشئًثالسز َبی ردٌ  MG-63ثٍ
غطبَبی دًضیذٌ ضذٌ ثب Evaluating the adhesion of human gingival fibroblasts and MG-63 " )PRP
 "osteoblast like cells to activated PRP-coated membraneمدری اصلی عرح :دکشر سًروب يَجیَ ،مکبران:
دکشر مزَرا یبدگبری ي محمذ خًاد کر ضبَی ،چبح ضذٌ در مدلٍ  )Pubmed( Cell Tissue Bank 2019مغرح ي
سصًیت ضذ.
 )5ممبلٍ عرح سحمیمبسی ثب عىًان (ثررسی ارسجبط ثیه دلی مًرفیسم ژن  IL16ي دریًدوشیز مزمه) “Interleukin-2, -
” 16 and -17 gene polymorphisms in Iranian patients with chronic periodontitisمدری اصلی عرح:
دکشر سًروب يَجیَ ،مکبران :دکشر ثُبرٌ وبفمی سلمبن ،حسیه دىبَی ي سذىشب حسیه دًر ،چبح ضذٌ در مدلٍ J
 )Pubmed( Investig Clin Dent 2018مغرح ي سصًیت ضذ.
 )6دي ممبلٍ مىشح امز عرح سحمیمبسی ثب عىًان (ثررسی میزان آگبَی امز سرعبن دَبن ي ارسجبط آن ثب ضرایظ اخشمبعی-
الشصبدی در میبن يالذیه کًدکبن مذارس ضُر سُران) “Population Survey of Knowledge about Oral
” Cancer and Related Factors in the Capital of Iranي “Disparities in Oral Cancer Awareness:
” A Population Survey in Tehran, Iranمدری اصلی عرح :دکشر مزَرا لرثبویَ ،مکبران :دکشر سمیٍ عظیمی،
دکشر خمیلٍ ثیگم عبَری ي حىبوٍ صفی الذ  ،چبح ضذٌ در مدلٍ )Journal of Cancer Education 2019 (ISI
مغرح ي سصًیت ضذ.
 )7ممبلٍ عرح سحمیمبسی ثب عىًان (ثررسی يضعیز سالمز دَبن کًدکبن  6ي  12سبلٍ در دیطًا ي دبکذضز در سبل
)1394

“Overall Effects of Risk Factors Associated with Dental Caries Indices Using the
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” Marginalized Zero-Inflated Negative Binomial Modelمدری اصلی عرح :دکشر مزَرا لرثبویَ ،مکبران:
دکشر محمذخعفر الجبل ،ضُىب عرضی ،دکشر حسیه ملک افضلی ،دکشر حمیذ صمذمزادٌ ،دکشر رحمبوعلی عبَری ،دکشر
دريیه ثبسشبوی ،دکشر مُطیذ وبمذاری چبح ضذٌ در مدلٍ  )Pubmed( Caries Res 2019مغرح ي سصًیت ضذ.
 )8ممبلٍ عرح سحمیمبسی ثب عىًان (ثررسی يضعیز سالمز دَبن مزوبن ثبردار در مىبعك دیطًا ي دبکذضز) «ممبیسٍ مذل
رگرسیًن لدسشیک چىذ سغحی ثب مذل رگرسیًن لدسشیک معمًلی در ثررسی عًامل مًثر ثر ثريمز امز دسز رفشه
اسصبل ثبلیىی دریًدوطیً » مدری اصلی عرح :دکشر مزَرا لرثبویَ ،مکبران :دکشر محمذخعفر الجبل ،دکشر حسیه ملک
افضلی ،دکشر ضُىب عرضی چبح ضذٌ در مدلٍ سخصصی ادیذمیًلًژی ایران ،مزمسشبن  )Scopusُ(1397مغرح ي
سصًیت ضذ.
 )9در دبیبن در خصًظ افزایص سم

ثًدخٍ عرح َبی سحمیمبسی سب مجلغ  12-15میلیًن سًمبنَ ،مچىیه درداخز مجلغ

 86،666،666ریبل ثٍ دبیبن وبمٍ َبی  PhDمطريط ثٍ اسشخراج دي ممبلٍ امز عرح ،اعالع رسبوی ضذ.

دکتر آزیتا تهرانچی

دکتر مریم ترشابی

دکتر سارا توکلی زاده

دکتر سیما نیک نشان

دکتر نرگس پناهنده

دکتر مریم بهاروند
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