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سیصد و هشتاد و ششمین جلسه شوراي پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز دو شنبه  1311/05/13به صورت مجازي
تشكیل و موضوعات و طرحهاي تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
تعذاد ؿؾ (  )6عشح تحقیقاتی ،اسػالی تِ هعاًٍت پظٍّـی هغشح ٍ تلَیة ؿذ .تعذاد یک ( )1هقالِ چاج ؿذُ ًیض تلَیة
ؿذ.
ً .1اهِ ؿواسُ /700/852د هَسخ  1399/03/18آقای دکتش سضا هلک صادُ هعاٍى تحقیقات ٍ في آٍسی داًـگاُ تش اػاع
دػتَسالعول ػاصهاى تْذاؿت جْاًی دس خلَف ؿشایظ ثثت هغالعات کاسآصهایی تالیٌی گزؿتِ ًگش ٍ آیٌذُ ًگش تِ اعالع
اعضای هحتشم ؿَسای پظٍّـی سػیذ.
ً .2اهِ ؿواسُ /18901د 1399/هَسخ  1399/03/17آقای دکتش افـیي صسقی هعاٍى تحقیقات ٍ في آٍسی داًـگاُ دس
خلَف اًتـاس ٍ ا ػتفادُ اص ًتایج عشح ّای تحقیقاتی اتوام یافتِ داًـگاُ ّا دس پایگاُ " ًتایج پظٍّؾ ّای ػالهت
کـَس" ٍ تکویل فشم خثش هشتَط تِ عشح ّای تحقیقاتی خاتوِ یافتِ دس پایاى ّش فلل ،تِ اعالع اعضای هحتشم ؿَسای
پظٍّـی سػیذ.

 عشح ّا ٍ هقاالت
 )1عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (اسصیاتی تشسػی کلیٌیکی اثشات ضذهیکشٍتی ٍ ضذپالک خویش دًذاى گیاّی حاٍی ًوک تاهثَ
تَػیلِ ی کـت هیکشٍتی ٍ اسصیاتی تغییشات پالک ایٌذکغ) هجشی اكلی عشح :دکتش هیٌا تی سیا ،هجشیاى :سٍهیٌا
سٍدگشیاى ،دکتش یاػوي سضَاًیّ ،وکاس :دکتش تْـتِ هلک افضلی( ،کذ پظٍّاى 19824 :تَدجِ هلَب48.600.000 :
سیال) هغشح ٍ تلَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ PubMed
اسائِ ًوایذ.
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 )2عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (اسصیاتی هیضاى اًحشاف هؼیش کاًال سیـِ تا فایل ّای  glide pathهختلف ٍ هقایؼِ آًْا تا
یکذیگش) هجشی اكلی عشح :دکتش ؿیَا ؿجاعیاى ،هجشیً :یلَفش هشتضی پَس( ،کذ پظٍّاى  22170تَدجِ هلَب:
 100.000.000سیال) هغشح ٍ تلَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة
هقالِ  PubMedاسائِ ًوایذ
 )3عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسػی هیضاى هیکشٍکشک ّای عاجی تـکیل ؿذُ پغ اص کاستشد ػیؼتن ّای سٍتاسی
 )Heat-treatedهجشی اكلی عشح :دکتش یضداى ؿٌتیایی ،هجشی :فاعوِ ػلغاًی ًظاد (کذ پظٍّاى  22229تَدجِ
هلَب 100.000.000 :سیال) هغشح ٍ تلَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا
دس قالة هقالِ  PubMedاسائِ ًوایذ.
 )4عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (تشسػی ٍضعیت ػالهت کاسکٌاى ،داًـجَیاى ٍ اػاتیذ دًذاًپضؿکی دس داًـکذُ
دًذاًپضؿکی علَم پضؿکی ؿْیذ تْـتی عی ّوِ گیشی جْاًی ٍیشٍع ، covid-19هغالعِ کََّست آیٌذًُگش)
هجشی اكلی عشح :دکتش هشین كادقی پَس ،هجشی :دکتش آصیتا تْشاًچی ،دکتش ًًَا عغاساى ،دکتش هحؼي دالثٌذ ،دکتش
حؼٌعلی ؿفیعی ،دکتش هْذی اخالكوٌذ ،دکتش ؿاّیي کؼشایی ،دکتش کاظن داالیی ،دکتش صّشُ آٌّگشی ،دکتش هْؼا
هلک هحوذی (کذ پظٍّاى  24591تَدجِ هلَب 530.500.000 :سیال) هغشح ٍ تلَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت
هجشی هَظف هی تاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ  ISIاسائِ ًوایذ.
 )5عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (اسصیاتی تالیٌی ٍ سادیَگشافیک هذیشیت  jumping distanceتا اػتفادُ اص داستؼت کالطًی
دس ایوپلٌت ّای فَسی) هجشی اكلی عشح :دکتش هْذی کذخذاصادُ ،هجشی :آًاّیتا هؼکَچیّ ،وکاس :دکتش سضا عویذ
(کذ پظٍّاى 20185 :تَدجِ هلَب 50.000.000 :سیال) هغشح ٍ تلَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف
هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ  PubMedاسائِ ًوایذ.
 )6عشح تحقیقاتی تا عٌَاى (اسصیاتی ؿاخق ّای ػفالَهتشی تا صیثایی كَست دس ًیوشخ دس تْشاى دس ػال )1399
هجشی اكلی عشح :دکتش ػعیذسضا هعتوذیاى ،هجشی :ػشٍیي خؼشٍاًیّ ،وکاساى عشح :دکتش کاظن داالیی ،دکتش
هْـیذ ًاهذاسی (کذ پظٍّاى  22958تَدجِ هلَب 100.000.000 :سیال) هغشح ٍ تلَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت
هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ  PubMedاسائِ ًوایذ.

2

 -صورتجلسه شماره -386

سیصد و هشتاد و ششمین جلسه شوراي پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز دو شنبه  1311/05/13به صورت مجازي
تشكیل و موضوعات و طرحهاي تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 )7هقالِ عشح تحقیقاتی (تشسػی اػتحکام تاًذ تشؿی ػشاهیک صیشکًَیا تِ کَسهتشیال ّای  ، NPGصیشکًَیا  ،کاهپَصیت
سصیي ٍ عاج دًذاى) (کذ پظٍّاى عشح)15815 :

” Shear bond strength of zirconia ceramic to four different

” core materials; an in-vitro studyهجشی اكلی عشح :دکتش ػاسا تَکلی صادُّ ،وکاساى عشح :دکتش سحاب قَیضی،
هحوذ دّقاى چاج ؿذُ دس) Shiraz university of medical Sciences (PubMedهغشح ٍ تلَیة ؿذ.
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