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سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1398/11/01تشكیل و
موضوعات و طرحهاي تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
سؼذاد دٍ (  ) 2عشح سحمیمبسی ،اسػبلی ثِ هؼبًٍز دظٍّـی هغشح ٍ سلَیت ؿذ.سؼذاد یه همبلِ چبح ؿذُ سلَیت ؿذ.
 -1دػَر اص دٍ ًفش اص اػبسیذ داًـگبُ هبلضی دس خلؼِ ؿَسای دظٍّـی داًـىذُ دًذاًذضؿىی ؿْیذ ثْـشی
Dr Yusmiaidil will elaborate in Forensic Odontology & Oral Radiology and
Dr IIham will elaborate in Special Needs Children
ٍ ػخٌشاًی ثب هَضَع:
 Specific research discussion and Potential research collaboration session.ثب حضَس ًوبیٌذگبى هحششم
ؿَسای دظٍّـی ثِ اًدبم سػیذ.
 عشح ّب ٍ همبلِ چبح ؿذُ
 )1عشح سحمیمبسی ثب ػٌَاى ( همبیؼِ فَسػذغ دًذاًی خذیذ هذل اًگلیؼی هَلش هبگضیال ثب ًَع آهشیىبیی آى) هدشی
اكلی عشح :دوشش سضب سجشیضیّ ،وىبساى :دوشش هْذی ثوبًؼلی ،ػَساى ػیدبًٍذی ،هدشجی لویـی (وذ دظٍّبى 19731
ثَدخِ هلَة 25........ :سیبل) هغشح ٍ سلَیت ؿذ .الصم ثِ روش اػز هدشی هَظف هیجبؿذ گضاسؽ ًْبیی عشح سا
دس لبلت همبلِ ػلوی دظٍّـی چبح ؿذُ اسائِ ًوبیذ.

 )2عشح سحمیمبسی ثب ػٌَاى ( سأثیش سىٌیه ثبله فیل ثش خوؾ وبػذی هیىشٍلیىیح هبسطیٌبل ٍ حشاسر ایدبد ؿذُ دس
دًذاًْبی دشهَلش سشهین ؿذُ سَػظ هَاد وبهذَصیز سصیٌی) هدشی اكلی عشح :دوشش ؿبّیي وؼشایی ،هدشی عشح :حؼٌب
اثشاّیوی صادُّ ،وىبس عشح :دوشش ػَگل وشیوی ًظاد( ،وذ دظٍّبى  22144ثَدخِ هلَة 37........ :سیبل) هغشح ٍ
سلَیت ؿذ .الصم ثِ روش اػز هدشی هَظف هیجبؿذ گضاسؽ ًْبیی عشح سا دس لبلت همبلِ  Scopusاسائِ ًوبیذ.
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 )3همبلِ عشح سحمیمبسی (ثشسػی اثش لیضس  Er:YAGثش اػشحىبم ثبًذ ػوبى سصیٌی ثِ آلیبط ثیغ هشبل)
Influence of Different Surface Treatments on the Shear Bond Strength of Resin Cement to Base Metal

 Alloysهدشی اكلی عشح :دوشش سحبة لَیضیّ ،وىبساى :فشخٌذُ سئیغ الؼبدار ،ػَلوبص اػىٌذسیَى ،الِْ ثیبثبًىی،
ػبسا سَولی صادُ Journal of Lasers in Medical Sciences, Winter 2020(ISI) ،هغشح ٍ سلَیت ؿذ.

دکتر آزیتا تهرانچی

دکتر سید محمدرضا صفوی

دکتر مسعود فالحی نژاد

دکتر کاظم داالیی

دکتر سیما نیک نشان

دکتر نرگس پناهنده

دکتر رضا تبریسی

دکتر یسدان شنتیایی

دکتر هادی قاسمی

دکتر مریم بهاروند

دکتر ساعده عطارباشی مقدم
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 .1عشح سحمیمبسی ثب ػٌَاى (همبیؼِ اثش لیضس  ٍ Er,Cr:YSGGاػیذ ّیذسٍفلَئَسیه دس اػشحىبم ثبًذ ثشؿی ثشاوز
ّبی فلضی اسسَدًؼی ثِ سٍوؾ ّبی ػشاهیىی  ٍ IPS2فلذػذبسیه) هدشی اكلی عشح :دوشش هحوذ ثٌْبصّ ،وىبساى
عشح :دوشش هحوذ اثٌی ػـشی ،دوشش فبعوِ ًبهَس ،دوشش فبئضُ خَاّشی ،دوشش هْـیذ ًبهذاسی (وذ دظٍّبى 16875
ثَدخِ هلَة 88.46..... :سیبل) هغشح ٍ سلَیت ؿذ.
 .2عشح سحمیمبسی ثب ػٌَاى (سأثیش سىٌیه ثبله فیل ثش خوؾ وبػذی ،هیىشٍلیىیح هبسطیٌبل ٍ حشاسر ایدبد ؿذُ دس
دًذاًْبی دشهَلش سشهین ؿذُ سَػظ هَاد وبهذَصیز سصیٌی) هدشی اكلی عشح :دوشش ؿبّیي وؼشاییّ ،وىبساى عشح:
دوشش ػَگل وشیوی ًظاد ،دوشش حؼٌب اثشاّیوی صادُ (وذ دظٍّبى  18352ثَدخِ هلَة 72.75..... :سیبل) هغشح ٍ
سلَیت ؿذ.
 .3عشح سحمیمبسی ثب ػٌَاى (همبیؼِ فَسػذغ دًذاًذضؿىی هذل اًگلیؼی هَلش هبگضیال ثب فَسػذغ دًذاًذضؿىی هذل
آهشیىبیی هَلش هبگضیال) هدشی اكلی عشح :دوشش سضب سجشیضیّ ،وىبساى عشح :دوشش هْذی ثوبًؼلی ،دوشش هدشجی
لویـی( ،وذ دظٍّبى  19731ثَدخِ هلَة 25........ :سیبل) هغشح ٍ سلَیت ؿذ.
 . 1پایاى ًاهِ تخصصی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"ػبخز ٍ هـخلِ یبثی ػیوبى ولؼین فؼفبر حبٍی هیىشٍرسار
 "PEEK/PLGAاستاد راٌّوا :دکتر ّاًیِ ًَجِ دّیاى ،استاد راٌّوا  : 2دکتر فرَّد ًجفی  ،اساتیذ هشاٍر  : 1دکتر
استاد هشاٍر  : 2هرین ترشاتی ،استاد هشاٍر  : 3دکتر سْراب کاظوی ،استاد هشاٍر  : 4دکتر سیذ هحوَد رتیعی ،رزیذًت:
کیاًا کیاکجَری هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.
 . 2پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"ثشسػی ػغح ػشهی آًضین دبساوؼًَبص  1-دس ثیوبساى ًیبصهٌذ ثِ ػول ثبی
دغ ػشٍق وشًٍش ثب سَخِ ثِ ٍضؼیز دشیَدًشبل ثیوبساى" استاد راٌّوا :دکتر زیٌة رضایی اسفْرٍد ،استاد هشاٍر :دکتر
هٌَْش فرٍغی  ،داًشجَ :پردیس لرتاًی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.

4

 -صورتجلسه شماره -384

سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1398/11/01تشكیل و
موضوعات و طرحهاي تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 . 3پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"سؼییي اثش آهبدُ ػبصی ػغحی ثش ثجبر سًگ ػشاهیه صیشوًَیب" استاد
راٌّوا :دکتر فرّاد طثاطثاییاى  ،داًشجَ :سارا ٍالی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.
 . 4پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"اثشثخـی دچ دَػشی وشَدشٍفي دس همبیؼِ ثب لشف ایجَثشٍفي دس وٌششل
دسد دغ اص دسهبى سیـِ ثیوبساى دچبس دبلیخ ثشگـز ًبدزیش -یه هغبلؼِ وبسآصهبیی ثبلیٌی سلبدفی" استاد راٌّوا :دکتر
سعیذُ زادسیرجاى  ،استاد هشاٍر :دکتر ًازًیي زرگر ،داًشجَ :اهیر حسیي طغرلیاى هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.
 . 5پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"ثشسػی هیضاى هَفمیز اثشثخـی ثی حؼی سضسیك  Subperiostealثب
آسسیىبییي  4%دس دًذاى ّبی هَلش فه دبییي هجشال ثِ دبلیخ ثشگـز ًبدزیش" استاد راٌّوا :دکتر هاًذاًا ًاصری  ،استاد
هشاٍر :دکتر ًازًیي زرگر ،داًشجَ :هحوذرضا ٍطي خَاُ هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.
.6

پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"عشاحی ًشم افضاس اًشخبة سًگ دًذاى ثِ ووه فشَگشافی ٍ ثشسػی سٍایی ٍ
دبیبیی آى " استاد راٌّوا :دکتر اتَالماسن هحوذی ،داًشجَ :علی اشکاى هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.

 . 7پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"عشاحی ٍ ثشسػی سَاًبیی هذلی اص ؿجىِ ی ػلجی هلٌَػی دس دیؾ ثیٌی
ًشبیح ثِ دػز آهذُ اص سٍؽ سحلیل اخضای هحذٍد ثش سٍی هذل ّبی ایوذلٌز دًذاًی " استاد راٌّوا :دکتر هْذی کذخذازادُ،
استاد هشاٍر :دکتر رضا عویذ ،داًشجَ :عرفاى شیخاى هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.
 . 8پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"همبیؼِ ی همبٍهز ثِ ػبیؾ ٍ ػوك ًفَر سصیي ایٌفیلششیـي سَػظ
ػیؼشن  ٍ ICONسصیي ػبخشِ ؿذُ ثش سٍی ضبیؼبر  white spotثش سٍی ضبیؼبر " استاد راٌّوا :دکتر سَدُ طْواسثی،
داًشجَ :فاطوِ صادق پَر هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.
 . 9پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"هشٍس ًظبم هٌذ سىٌیه ّبی Conventional ٍ Self-etch primer
 etch&primerدس ثبًذیٌگ ثشاوز ّبی اسسَدًؼی " استاد راٌّوا  : 1دکتر هسعَد سیفی  ،استاد راٌّوا  : 2دکتر پریسا
اهجذی ،داًشجَ :اهیررضا تیات هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.
 . 11پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"ثشسػی هیضاى سشاًؼذَسر ٍ سَاًبیی حفظ هشوضیز وبًبل سیـِ دغ اص
وبسثشد چٌذ ًَع ػیؼشن سٍسبسی  Heat-treatedثب اػشفبدُ اص  " Micro-CTاستاد راٌّوا :دکتر یسداى شٌتیایی ،استاد
هشاٍر :دکتر تاتک زًذی ،داًشجَ :علی رّثر طارهسری هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.
 . 11پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"سؼییي هیضاى ّRNAبی ثلٌذ غیشوذ ؿًَذُ GAS5, FAS-AS1,
 NEAT1 ٍ PANDA, TUG1دس ػِ ضبیؼِ آهلَثالػشَهب ،ادًشَطًیه وشاسَػیؼز ٍ ویؼز دًشی طسٍع " استاد راٌّوا : 1
دکتر ساعذُ عطار تاشی همذم  ،استاد راٌّوا  : 2دکتر سَدُ غفَری فرد  ،داًشجَ :سحر شفك هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.
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 . 12پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَا ى"ثشسػی سأثیش خذا وشدى ثبفز لت اص ػغح دًذاًْبی لذاهی ثش وبّؾ
آسسیفىشْبی فلضی سلبٍیش  " Cone Beam Computed Tomographyاستاد راٌّوا  : 1دکتر زّرا ٍاثك ،استاد هشاٍر:
دکتر یاسر صافی ،داًشجَ :فائسُ سوٌاًی تٌگر هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.
 . 13پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاً پسشکی تا عٌَاى"ثشسػی ساثغِ ثیي ثیوبسی ّبی ػیشویه ٍ ٍضؼیز ػالهز دّبى دس افشاد
ػبلوٌذ هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ هشاوض خبهغ خذهبر ػالهز دس سْشاى دس ػبل  " 1399استاد راٌّوا :دکتر ًًَا عطاراى ،استاد
هشاٍر :دکتر هحوذ حسیي خَشٌَیساى ،داًشجَ :اهیرحسیي هخلصی هطرح ٍ تِ تصَی ة رسیذ.
 . 14پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"ثشسػی اثش ثی حؼی سضسیك هىول ایٌششاػذشبل ثب آسسیىبییي  %4دس دًذاى
ّبی هَلش اٍل فه دبییي ثیوبساى هجشال ثِ دبلیخ ثشگـز ًبدزیش " استاد راٌّوا :دکتر هاًذاًا ًاصری ،استاد هشاٍر :دکتر
شیَا شجاعیاى ،داًشجَ :کا هیار خسرٍی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.
 . 15پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى"ثشسػی سَاًبیی دبوؼبصی ،هیضاى دثشی ٍ الیِ اػویش ثبلی هبًذُ دس وبًبل
ّبی سیـِ دغ اص وبسثشد اًَاػی اص ػیؼشن ّبی سٍسبسی  " Heat- treatedاستاد راٌّوا  : 1دکتر هاًذاًا ًاصری  ،استاد
هشاٍر  : 1دکتر یسداى شٌتیایی  ،استاد هشاٍر  : 2دکتر تاتک زًذی ،داًشجَ :علیرضا ًَرٍزی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ.
 . 16پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "ثشسػی خلَكیبر دشٍفبیل كَسسی دس خبًن ّبی ایشاًی داسای ظبّش
خزاة " استاد راٌّوا :دکتر الدى اسالهیاى ،استاد هشاٍر:دکتر سعیذرضا هعتوذیاى ،داًشجَ :سحرًاز اسوعیلی هطرح
ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 17پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "ثشسػی هَاًغ هَخَد ثشای دسیبفز خذهبر ػالهز دّبى ػبلوٌذاى"
استاد راٌّوا :دکتر ّادی لاسوی ،استاد هشاٍر:دکتر زّرا لرتا ًی ،داًشجَ :پَریا هسکٌی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 18پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "ثشسػی سَاًوٌذی ّبی داًـدَیبى ػبل آخش دًذاًذضؿىی دس ساثغِ ثب
هْبسر ّبی ػالهز دّبى ٍ دًذاًذضؿىی اخشوبػی" استاد راٌّوا :دکتر زّرا لرتاًی ،استاد هشاٍر  : 1دکتر هحوذحسیي
خَشٌَیساى  ،استاد هشاٍر  : 2دکتر ًًَا عطاراى ،داًشجَ :سْیل شْثازی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 19پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "ثشسػی اسسجبط دلی هَسفیؼن طى ّبی  TNF-α ٍIL-10, IL-1ßثب
ثیوبسی دشیَدًشیز ٍ دشی ایوذلٌشبیشیغ دس یه خوؼیز ایشاًی" استاد راٌّوا :دکتر هْذی کذخذازادُ ،استاد هشاٍر :لیال
صارهی  ،داًشجَ :هحوذ حسیي هْذٍی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
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 . 21پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "ثشسػی سىشاس دزیشی ساٌّوبّبی سًگ سدبسی سایح ثب اػشفبدُ اص فشهَل
 "CIEDE2000استاد راٌّوا :دکتر پریسا علیرضایی ،استاد هش اٍر :دکتر فرّاد طثاطثاییاى ،داًشجَ :تْراد رّثاًی
ًَتر هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 21پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "ثشسػی خَاف هىبًیىی دیٌبهیه سصیي ّبی سشهَدالػشیه ٍ گشهب دخز
هشؼبلت سشهَػبیىلیٌیگ ٍ لَد ػبیىلیٌگ" استاد راٌّوا :دکتر فاطوی ،استاد هشاٍر :دکتر ّاًیِ ًَجِ دّیاى ،داًشجَ:
سعیذ کاهیاتی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 22پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "همبیؼِ اثش آًشَػیبًیي دس حضَس ٍ ػذم حضَس ًیىَسیي ثش سىثیش ٍ
هْبخشر فیجشٍثالػز ّبی لثِ اًؼبًی" استاد راٌّوا :دکتر زیٌة رضایی اسفْرٍد ،استاد هشاٍ ر :دکتر هرین ترشاتی،
داًشجَ :ساریٌا عظیویاى هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 23پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "همبیؼِ اثش فلَسسیي ٍ ٍیشبهیي  Cثش سىثیش ٍ هْبخشر ػلَل ّبی ؿجِ
اػشئَثالػز  " MG-63استاد راٌّوا :دکتر زیٌة رضایی اسفْرٍد ،استاد هشاٍر :دکتر هرین ت رشاتی ،داًشجَ :هحوذ
اهیي هْاجری هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 24پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "اثش هذاخلِ ای آهَصؿی ثش هیضاى آگبّی داًـدَیبى دًذاًذضؿىی دس هَسد
وٌششل دَػیذگی ثش اػبع اسصیبثی سیؼه " استاد راٌّوا :دکتر سْیال تخشٌذُ ،استاد هشاٍر :دکتر هیٌ ا تی ریا ،داًشجَ:
عرفاى جْاًگیری هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 25پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "ثشسػی اثش سَاى ّبی هخشلف لیضس  CO2ثش اػشحىبم ثبًذ ثشؿی ػوبى
سصیٌی ثِ ػشاهیه صیشوًَیب " استاد راٌّوا :دکتر رحاب لَیسی ،استاد هشاٍر :دکتر سارا تَکلی زادُ ،دا ًشجَ :الٌاز تیاتی
هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 26پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "ساثغِ ی ػَاد ػالهز دّبى ثب ٍضؼیز ػالهز دّبى ٍ سفشبسّبی هشسجظ
ثب آى دس وبسوٌبى خوؼیز ّالل احوش ؿْش سْشاى دس ػبل  " 1399استاد راٌّوا :دکتر زّرا لرتاًی ،استاد هشاٍر  : 1دکتر
ً ًَا عطاراى ،استاد هشاٍر  : 2دکتر هْشیذ ًاهذاری ،داًشجَ :زّرا السادات هذرسی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 27پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "ثشسػی ًگشؽ اػضبی ّیأر ػلوی داًـىذُ دًذاى دضؿىی ؿْیذ
ثْـشی دس هَسد فشایٌذ اسصؿیبثی اػبسیذ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى دس ػبل  " 1398-1399استاد راٌّوا :دکتر سَدُ جعفری،
استاد هشاٍر  : 1دکتر هعصَهِ هْذی پَر ،استاد هشاٍر  : 2دکتر هْشیذ ًاهذاری ،داًشجَ :حسیي شفیعی زادگاى
اصفْاًی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
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 . 28پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "همبیؼِ ی سضسیك ثی حؼی داخل اػشخَاًی ثِ ػٌَاى سضسیك هىول ثؼذ اص
ثالن ػلت آلَئَالس سحشبًی ثب سضسیك داخل اػشخَاًی هدذد دس ثیوبساى داسای دبلیخ ثشگـز ًبدزیش ػالهز داس :هغبلؼِ ی
وبسآصهبیی ثبلیٌی سلبدفی ؿذُ " استاد راٌّوا :دکتر ًازًیي زرگر ،استاد هشاٍر :دکتر هاًذاًا ًاصری ،داًشجَ :سیذ آریي
تمَی الریجاً ی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 29پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی تا عٌَاى "ثشسػی هـىالر ٍ هَاًغ هَخَد دس دشی ولیٌیه اًذٍ اص دیذگبُ
داًـدَیبى سشم  " 7 ٍ 6استاد راٌّوا :دکتر زّرُ آٌّگری ،استاد هشاٍر :دکتر هاًذاًا ًاصری ،داًشجَ :حسیي صوذی
هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 31پای اى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی شعثِ پردیس خَدگرداى تا عٌَاى "ثشسػی فشٍاًی ضبیؼبر ثب هٌـأ اػشخَاًی
فىیي دس ثخؾ دبسَلَطی دّبى داًـىذُ دًذاًذضؿىی ؿْیذ ثْـشی دس یه دٍسُ  19ػبلِ ( " )138.-1398استاد راٌّوا:
دکتر ساعذُ عطار تاشی همذم  ،داًشجَ :سپیذُ زرگَشی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 31پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی شعثِ پردیس خَدگرداى تا عٌَاى "ثشسػی آصهبیـگبّی سأثیش لیضسّبی دیَد
( )810&970nmثش هیضاى اػشحىبم ثبًذ سیض وــی ثبًذّبی یًَیَسػبل ثِ ػبج دًذاى " استاد راٌّوا :دکتر هحسي رضایی،
استاد هشاٍر :دکتر شاّیي کسرای ی ،داًشجَ :هحوذ حاهذ رتیحی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 32پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی شعثِ پردیس خَدگرداى تا عٌَاى "ثشسػی اسسجبط هَلؼیز ٍ صاٍیِ دًذاى وبًیي
ًْفشِ ی هبگضیال ثب سحلیل سیـِ دًذاى لششال هدبٍس دسسلبٍیش  " Cone Beam Computed Tomographyاستاد راٌّ وا:
دکتر هْکاهِ هشفمی ،داًشجَ :هرین سادات حسیٌی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 33پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی شعثِ پردیس خَدگرداى تا عٌَاى "همبیؼِ هیضاى دبوؼبصی ٍ الیِ اػویش ثبلی
هبًذُ دس وبًبل ّبی دًذاًی ثِ دًجبل آهبدُ ػبصی ثب فبیل ّبی سٍسبسی ٍ سػیذشٍوبل ثب ٍ ثذٍى  XP-endo finisherسَػظ
هیىشٍػىَح الىششًٍی " استاد راٌّوا :دکتر پریا داٍدی تاٍیل علیایی  ،استاد هشاٍر:دکتر یسداى شٌتیایی ،استاد
هشاٍر  : 2دکتر تاتک زًذی ،داًشجَ :پرتَ آفتاتی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 34پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی شعثِ پردیس خَدگرداى تا عٌَاى "ثشسػی سـىیل هیىشٍوشن ّبی ػبخی دغ اص
آهبدُ ػبصی وبًبل ثب ًَ 4ع فبیل سٍسبسی سَػظ  " Micro-CTاستاد راٌّوا :دکتر پریا داٍدی تاٍیل علیایی ،استاد
هشاٍر : 1دکتر هاًذاًا ًاصری  ،استاد هشاٍر  : 2دکتر تاتک زًذی ،داًشجَ :کیاًا کرٍپی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
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 . 35پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی شعثِ پردیس خَدگرداى تا عٌَاى "ثشسػی خلَكیبر دشٍفبیل كَسسی هشداى
داسای ظبّش خزاة دس خوؼیز ایشاًی " استاد راٌّوا :دکتر سعیذرضا هعتوذیاى ،استاد هشاٍر:دکتر الدى اسالهیاى،
داًشجًَ :ازًیي هلک هحوذی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 36پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی شعثِ پردیس خَدگرداى تا عٌَاى "ثشسػی ؿبخق "سأثیش ػالهز دّبى ثش
ػولىشد سٍصاًِ ( ٍ ")OIDPاسسجبط آى ثب ٍضؼیز ػالهز دّبى دس وبسوٌبى خوؼیز ّالل احوش ؿْش سْشاى دس ػبل "1399
استاد راٌّوا :دکتر هْشیذ ًاهذاری ،استاد هشاٍر:دکتر زّرا لرتاًی ،داًشجَ :سًَیا ًاصر هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 37پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی شعثِ پردیس خَدگرداى تا عٌَاى "ثشسػی اثش اػشفبدُ سَام چٌذیي ثبًذ
یًَیَسػبل ثش ثبًذ صیشوًَیب ثِ وبهذَصیز" استاد راٌّوا :دکتر سیذرضا خسرٍاًی ،استاد هشاٍر:دکتر هحسي رضایی،
داًشجَ :هح سي حاجی هَسی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 38پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی شعثِ پردیس خَدگرداى تا عٌَاى "ثشسػی ؿیَُ ّبی یبدگیشی داًـدَیبى دٍسُ
سخللی داًـىذُ دًذاًذضؿىی ؿْیذ ثْـشی ثشاػبع دشػـٌبهِ  VARKدس ػبل  " 1398-1399استاد راٌّوا :دکتر
سَدُ جعفری ،استاد هشا ٍر  : 1دکتر هعصَهِ هْذی پَر ،استاد هشاٍر  : 2دکتر هْشیذ ًاهذاری ،داًشجَ :اهیرعیسی
هحوذی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
 . 39پایاى ًاهِ عوَهی داًشکذُ دًذاًپسشکی شعثِ پردیس خَدگرداى تا عٌَاى "ثشسػی سىثیش ،چؼجٌذگی ٍ هْبخشر ػِ ًَع
ػلَل ثش سٍی دیؼه ّبی سیشبًیَهی دَؿؾ دادُ ؿذُ ثب ًبًَّیذسٍوؼی آدبسیزً ،مشُ ٍ اػششاًؼین ثب سٍؽ الىششٍؿیویبیی:
هغبلؼِ آصهبیـگبّی " استاد راٌّوا :دکتر آزادُ اسواعیل ًژاد ،استاد هشاٍر  : 1دکتر هعصَهِ هْذی پَر ،استاد هشاٍر : 2
دکتر هرین رضایی راد ،داًشجَ :فاطوِ هیرزاجاًی هطرح ٍ تِ تصَیة رسیذ .
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