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دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
زؼذاد خٌج (  ) 5طرح زحقیقازی ،ارظالی تِ هؼاًٍر خصٍّؽی هطرح ٍ زفَیة ؼذ .زؼذاد ًِ ( )9هقالِ چاج ؼذُ ًیس زفَیة
ؼذ.
 طرح ّا ٍ هقاالذ
 )1طرح زحقیقازی تا ػٌَاى (تررظی اثر دارتعر خریٌر ؼذُ ی ظِ تؼذی ظفارؼی ؼذُ ترای تیوار تِ ّوراُ ظلَل ّای
تافر چرتی ًاحیِ تاکال در تازظازی ًقایؿ اظسخَاًی تیواراى دارای ؼکاف آلَئَالر ٍ کام) هجری اـلی طرح :دکسر
آرغ خجعسِّ ،وکاراى :دکسر فرؼیذ تعطاهی ،دکسر هْؽیذ ًاهذاری (کذ خصٍّاى  00422تَدجِ هفَب:
 102.222.222ریال) هطرح ٍ زفَیة ؼذ .الزم تِ رکر اظر هجری هَظف هیثاؼذ گسارغ ًْایی طرح را در قالة
هقالِ  ISIارائِ ًوایذ.
 )0طرح زحقیقازی تا ػٌَاى (هقایعِ ی ظخسی ظطح ٍ تْثَد ٍ ثثاذ رًگ ضایؼاذ  artificial white spotخط از
ایٌفیلسراظیَى زَظط ظیعسن  ٍ ICONیک رزیي آزهایؽگاّی حاٍی ًاًَرراذ  ) MA-POSSهجری اـلی طرح:
دکسر ظَدُ طْواظثی ،هجری :ؼیَا زَکل دٍاًیّ ،وکار طرح :دکسر هْؽیذ ًاهذاری (کذ خصٍّاى  00420تَدجِ
هفَب 122.222.222 :ریال) هطرح ٍ زفَیة ؼذ .الزم تِ رکر اظر هجری هَظف هیثاؼذ گسارغ ًْایی طرح را
در قالة هقالِ  PubMedارائِ ًوایذ.
 )2طرح زحقیقازی تا ػٌَاى (تررظی کیفی هَاًغ ٍ راّکار ّای ارائِ خذهاذ دًذاًدسؼکی تِ افراد کن زَاى) هجری اـلی
طرح :دکسر زّرا قرتاًی ،هجری :خَیا رئیعی (کذ خصٍّاى 00560 :تَدجِ هفَب 02.222.222 :ریال) هطرح ٍ
زفَیة ؼذ .الزم تِ رکر اظر هجری هَظف هی تاؼذ گسارغ ًْایی طرح را در قالة هقالِ  Scopusارائِ ًوایذ.
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 )4طرح زحقیقازی تا ػٌَاى (تررظی ٍضؼیر ظالهر دّاى داًػ آهَزاى اظسثٌایی  6زا  18ظالِ ؼْر زْراى) هجری
اـلی طرح :دکسر زّرا قرتاًیّ ،وکاراى طرح :دکسر ّادی قاظوی ،دکسر هحوذ حعیي خَؼٌَیعاى ،دکسر هْؽیذ
ًاهذاری ،اهیي ٍحذزی(کذ خصٍّاى  00022تَدجِ هفَب 72.222.222 :ریال) هطرح ٍ زفَیة ؼذ .الزم تِ رکر
اظر هجری هَظف هیثاؼذ گسارغ ًْایی طرح را در قالة هقالِ  PubMedارائِ ًوایذ.
 )5طرح زحقیقازی تا ػٌَاى ( تررظی اثر ػَاهل خطر فردی ،ؼغلی ٍ هحیطی تر ٍضؼیر ظالهر دّاى کارکٌاى داًؽگاُ
ػلَم خسؼکی ؼْیذ تْؽسی زْراى ،هطالؼِ کََّرذ آیٌذُ ًگر) هجری اـلی طرح :دکسر هرین ـادقی خَر ،هجری:
دکسر هحوذ جؼفر اقثالّ ،وکاراى طرح :دکسر حویذ ظَری ،دکسر آزیسا زْراًچی ،دکسر هجیذ قاظویاى خَر ،دکسر
هحوذرضا ـفَی ،دکسر ظْیال تخؽٌذُ (کذ خصٍّاى 02022 :تَدجِ طرح 272.822.222 :ریال) هطرح ٍ تِ ػٌَاى
طرح هؽسرک تا خصٍّؽکذُ ػلَم دًذاًدسؼکی زفَیة ؼذ .تَدجِ هفَب داًؽکذُ هثلغ  122.222.222ریال هی
تاؼذ ٍ هجری هَظف هی تاؼذ گسارغ ًْایی طرح را در قالة هقالِ  PubMedارائِ ًوایذ.
 )6هقالِ طرح زحقیقازی (کذ خصٍّاى طرح( )15445 :زاثیر آًسی تیَزیک ٍ الیاف ؼیؽِ ظیالًیسُ تر خَاؾ ظیواى گالض
آیٌَهر)  Synergistic reinforcement of glass-ionomer dental cements with silanized glass fibresهجری اـلی
طرح :دکسر تْساد َّؼوٌذّ ،وکار طرح :غسالِ ـالحی ،چاج ؼذُ در هجلِ ) Materials Technology (ISIهطرح ٍ
زفَیة ؼذ.
 )7هقالِ طرح زحقیقازی ( کذ خصٍّاى ( ) 6590ارزیاتی ظفالَهسریک زغییراذ ارزفاع ػوَدی ـَرذ تِ دًثال کؽیذى
دًذاى ّای خرُ هَلر دٍم خاییي در تیواراى  Long faceتالغ) Cephalometric Assessment of Changes in Vertical
Facial Height Following Extraction of Mandibular Second Premolars in Adult Long-face Patients with
 Skeletal Open Bite: A Case Seriesهجری اـلی طرح :دکسر هحوذ تٌْازّ ،وکاراى :دکسر کاظن داالیی ،ظیوا
ظاداذ ظیذُ ـالحی ،ؼیَا ؼکریاى ،چاج ؼذُ در هجلِ Journal of Contemporary Dentistry, Volume 9 Issue 2

 (May–August 2019)Index copernicusهطرح ٍ زفَیة ؼذ.
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 )8هقالِ طرح زحقیقازی (کذ خصٍّاى طرح )12525 :تا ػٌَاى (هقایعِ ظطح ظرفیر زام آًسی اکعیذاًی تساقی در افراد
ظیگاری ٍ غیرظیگاری ترحعة زیح ؼخفیسیؽاى) Salivary profile and dental status of patients with multiple

 sclerosis Profil ślinowy i stan uzębienia pacjentów ze stwardnieniem rozsianymهجری اـلی طرح :دکسر
حاهذ هرزضَی ،چاج ؼذُ در هجلِ ) Dental and Medical Problems (PubMedهطرح ٍ زفَیة ؼذ.
 )9هقالِ طرح زحقیقازی (کذ خصٍّاى  )11010تا ػٌَاى (تررظی اثر ترگ گل یاض چودا تر رًٍذ زرهین زخن دّاًی؛
هطالؼِ حیَاًی) Formulation of a Jasmine Grandiflorum containing mucoadhesive and evaluation of its

 healing effect on oral biopsy ulcersهجری اـلی طرح :دکسر حاهذ هرزضَی ،دکسر فاطوِ هؽْذی ػثاض،کَثر
رضایی فر ،چاج ؼذُ در هجلِ ) Clinical Oral Investigations (ISIهطرح ٍ زفَیة ؼذ.
 )12هقالِ طرح زحقیقازی (کذ خصٍّاى طرح( )12950 :ارزیاتی زاثیر فضای زری اخسفاـی ظاخسِ ؼذُ تِ رٍغ خریٌر
ظِ تؼذی FDMدر دقر قالثگیری تا هَاد قالثگیری ظیلیکَى افسایؽی) Effect of multiple pouring on accuracy

 of casts made using 3D printed custom trays with different spacer thicknessesهجری اـلی طرح :دکسر ظارا
زَکلی زادُ ،هحوذ جَاد رزاقی ،خذرام خاکرٍاى ،دکسر هجیذ ـذاقر هٌفرد ،دکسر الِْ تیاتاًکی ،دکسر رحاب قَیسی ،چاج
ؼذُ در هجلِ ) Tabriz University of Medical Sciences (PubMedهطرح ٍ زفَیة ؼذ.
 )11هقالِ طرح زحقیقازی (کذ خصٍّاى طرح( )8586 :تررظی ٍ هقایعِی دٍ رٍغ  ٍ conventionalاظسفادُ از
 universal bondingدر اظسحکام تاًذ ترؼی تراکسْای ارزَدًعی تِ آهالگام ٍ کاهدَزیر رزیي) Shear Bond

 Strength of Orthodontic Brackets to Composite Restorations Using Universal Adhesiveهجری اـلی
طرح :دکسر ظَدُ طْواظثی ،دکسر هحوذرضا تذیؼی ،هرین هذرظی ،چاج ؼذُ در هجلِ J Dent Shiraz Univ Med

) Sci, June 2019 (PubMedهطرح ٍزفَیة ؼذ.
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 )10هقالِ طرح زحقیقازی (کذ خصٍّاى طرح ( )10422 :زاثیر ًَع ظواى ٍ ضخاهر زیرکًَیا تر رًگ ًْایی رظسَریؽي
زیرکًَیای هًََلیسیک)Effect of Ceramic Thickness and Cement Type on the Color Match of High-

 Translucency Monolithic Zirconia Restorationsهجری اـلی طرح :دکسر فرّاد طثاطثاییاىّ ،وکاراى :زّرا
خالذی ،دکسر هْؽیذ ًاهذاری ،چاج ؼذُ در هجلِ ) The International Journal of Prosthodontics (ISIهطرح ٍ
زفَیة ؼذ.
 )12هقالِ طرح زحقیقازی (کذ خصٍّاى طرح( )5872 :تررظی راتطِ خلی هَرفیعن  C422F ٍP561Tدر شى  GHRدر
تسرگی هٌذیثل در جوؼیر ایراًی) Association of the P561T and C422F polymorphisms of the growth

 hormone receptor gene with facial dimensionsهجری اـلی طرح :دکسر کاظن داالییّ ،وکاراى :دکسر هحوذ
تٌْاز ،ثویي تٌی ّاؼوی ،دکسر ظؼیذرضا هؼسوذیاى ،دکسر ٍ حیذرضا یاظایی ،دکسر آرغ خجعسِ ،چاج ؼذُ در هجلِ
) Journal Oral Res(Scopusهطرح ٍ زفَیة ؼذ.
 )14هقالِ طرح زحقیقازی (کذ خصٍّاى طرح( )14204 :ارزیاتی هیساى غلظر فلساذ ظٌگیي هَجَد در آب خرٍجی از یًَیر
ّای داًؽکذُ دًذاًدسؼکی ؼْیذ تْؽسی) هجری اـلی طرح :دکسر ّادی قاظویّ ،وکاراى :آزادُ هعؼَدی راد،
 Concentrations of Heavy Metals in Wastewater of One of the Largest Dentistry Schools in Iranچاج ؼذُ در
هجلِ ( Heavy Metals in Wastewater of a Dentistry School )PubMedهطرح ٍ زفَیة ؼذ.
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