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سیصد و هشتاد و دومین جلسه شوراي پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1318/01/11تشكیل و
موضوعات و طرحهاي تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی

تعذاد یک ( )1طرح تحقیقاتی ارسالی تِ هعاًٍت پژٍّطی هطرح ٍ تصَیة ضذ.
 طرح ّا
 )1در اتتذای جلسِ تغییرات اعوال ضذُ در فلَچارت رًٍذ ارائِ ٍاحذّای رسالِ  4 ٍ 3 ،2 ،1کِ از جاًة ضَرای آهَزش
پیطٌْاد دادُ ضذُ تَد تِ اعضاء ارائِ ضذُ ،هقرر گردیذ در رسالِ  1تا تَجِ تِ عٌَاى ٍ در صَرت ًیازً ،وایٌذُ
پژٍّطی هی تَاًذ استفادُ از هطاٍر خارج از گرٍُ را پیطٌْاد ًوایذ.
ّ )2وچٌیي گسارضی از عولکرد هعاًٍت پژٍّطی در دٍ حَزُ پایاى ًاهِ ّای عوَهی ٍ تخصصی ٍ هقاالت هٌتج از آًْا در
خالل سالْای  1396تا  1397ارائِ گردیذ.
 )3در اداهِ پیطٌْاد آقای دکتر سعیذرضا هعتوذیاى هثٌی تر اًجام طرح پژٍّطی تا عٌَاى «تررسی کیفی طرح ّای
پژٍّطی داًطکذُ دًذاًپسضکی داًطگاُ علَم پسضکی ضْیذ تْطتی» تا ّوکاری آقای دکتر احوذ صَفی هحوَدی
ًوایٌذُ کاکریي در ایراى هطرح گردیذ.
ّ )4وچٌیي پیطٌْاد تأسیس گرٍُ هرٍر ًظام هٌذ داًطکذُ دًذاًپسضکی از طرف دکتر سعیذرضا هعتوذیاى هطرح گردیذ.
 )5در پایاى جلسِ گسارضی از ساهاًذّی هجلِ تحقیقات داًطجَیی تِ اعضاء ارائِ ضذ.
 )6طرح تحقیقاتی تا عٌَاى (هقایسِ هیساى آراهثخطی ٍریذی ترکیة ّای کتاهیي -آترٍپیي -فٌتاًیل تا هیذازٍالم-
آترٍپیي -فٌتاًیل در کَدکاى دٍ تا ضص سال غیرّوکار دًذاًپسضکی) هجری اصلی طرح :دکتر قاسن اًصاری،
ّوکاراى طرح :دکتر ضٌْاز ضایقی ،دکتر احوذ اقثالی ،دکتر هسعَد فالحی ًژاد ،دکتر سارا ضفیعی ،دکتر علی اصغر
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سلیواًی (کذ پژٍّاى  19336تَدجِ هصَب 108.000.000 :ریال) هطرح ٍ تصَیة ضذ .الزم تِ رکر است هجری
هَظف هیثاضذ گسارش ًْایی طرح را در قالة هقالِ  ISIارائِ ًوایذ.

دکتر یسداى شنتیایی

دکتر آزیتا تهرانچی

دکتر سید هحودرضا صفوی

دکتر هرین بهاروند

دکتر سیوا نیک نشاى

دکتر نرگس پناهنده

دکتر ساعده عطارباشی هقدم

دکتر سارا توکلی زاده

دکتر هادی قاسوی

دکتر کاظن داالیی

دکتر رضا تبریسی

دکتر رضا عوید

دکتر هرین ترشابی

دکتر هسعود فالحی نژاد

(به عنواى نواینده خانن دکتر ناصری)
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