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سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شوراي پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1398/02/31تشكیل و موضوعات
و طرحهاي تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی

تؼذاد یک ( )1عشح تحقیقاتی اسػالی تِ هؼاًٍت پظٍّـی هغشح ٍ تصَیة ؿذ )3( .هقالِ چاج ؿذُ ًیض تصَیة گشدیذ .تؼذاد
ؿؾ ( )6پایاى ًاهِ تخصصی ٍ ؿؾ ( )6پایاى ًاهِ ػوَهی ًیض هغشح گشدیذ.
 عشح ّا ٍ هقالِ ّای چاج ؿذُ
 )1دس اتتذای جلؼِ ضوي ػپاػگضاسی اص فؼالیت ّای اػضای هحتشم ؿَسای پظٍّـی دس دٍ ػال گزؿتِ ،احکام جذیذ
تِ ایـاى تقذین ؿذ.
 )2کپی ًاهِ آقای دکتش هحوذحؼیي خَؿٌَیؼاى ،سئیغ ؿاخِ ایشاًی اًجوي جْاًی تحقیقات دًذاًپضؿکی هثٌی تش
دػَت اص اػضای ّیأت ػلوی داًـکذُ تشای ػضَیت دس ؿاخِ ایشاًی ایي اًجوي تیي الوللی ،تِ اػضاء تحَیل گشدیذ.
 )3هؼتٌذات هشتَط تِ دػتگاُ لیضس ػاختِ ؿذُ تَػظ ؿشکت لَتَع فشدا دس جلؼِ اسائِ ٍ جْت اًجام تحقیقات ٍ
تشسػی ّای تیـتش دس خصَف کاسایی ٍ دقت ٍػیلِ ،پیـٌْاد گشدیذ.
 )4دس خصَف ًاهِ ؿواسُ /8966د 1398/هَسخ  1398/2/7هؼاٍى هحتشم تحقیقات ٍ في آٍسی ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى
ٍ آهَصؽ پضؿکی هثٌی تش تشگضاسی جـٌَاسُ «ایذُ ّای تشتش تخؾ کـاٍسصی» اعالع سػاًی ؿذ.
 )5دس خصَف ًاهِ ؿواسُ /8711د 1398/هَسخ  1398/2/4هؼاٍى تحقیقات ٍ في آٍسی داًـگاُ هثٌی تش لضٍم صیاًت
اص رخایش تیَلَطیک ٍ اعالػات ه شتثظ دس حَصُ تحقیقات پضؿکی ٍ اخز هجَصّای الصم اص ٍصاست تْذاؿت جْت اسػال
ّشگًَِ ًوًَِ صیؼتی تِ خاسج اص کـَس ،اعالع سػاًی ؿذ.
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 )6دس خصَف ًاهِ ؿواسُ /700/5014د هَسخ  97/11/23دتیش کویتِ هلی اخالق دس پظٍّؾ ّای صیؼت پضؿکی ،دکتش
احؼاى ؿوؼی کَؿکی ٍ هَاسدی کِ تایذ تَػظ کویتِ ّای اخالق ،هشاکض پظٍّـی ٍ اػضای ّیأت ػلوی هذًظش قشاس
گیشًذ ،اعالع سػاًی صَست گشفت.
 )7دس خصَف ًاهِ ؿواسُ /700/5595د هَسخ  1397/12/26هؼاٍى تحقیقات ٍ في آٍسی ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ
آهَصؽ پضؿکی هثٌی تش هقاتلِ تا هغالؼات کاسآصهایی تالیٌی ًوا اعالع سػاًی ؿذ.
 )8عشح تحقیقاتی تا ػٌَاى (هقایؼِ اثش سفتاس تیَلَطیک ػلَل ّای تٌیادی کـت دادُ ؿذُ دس کٌاس دٍ جایگضیي
اػتخَاًی صًَگشفت تْیِ ؿذُ اص ػِ هٌثغ هختلف :یک هغالؼِ آصهایـگاّی) هجشی اصلی عشح :دکتش اسدؿیش لفظی،
ّوکاساى عشح :دکتش هْذی کذخذاصادُ ،دکتش هْـیذ ًاهذاسی ،دکتش ًجوِ الؼادات ٍالذ ػاسٍی (کذ پظٍّاى 14539
تَدجِ هصَب 100.000.000 :سیال) هغشح ٍ تصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی
عشح سا دس قالة هقالِ  ISIاسائِ ًوایذ.
 )9هقالِ عشح تحقیقاتی تا ػٌَاى (هقایؼِ هیضاى  Sclerostinدس هایغ ؿیاس لثِ افشاد هثتال تِ پشیَدًتیت هضهي ٍ افشاد
ػالن) " Gingival crevicular fluid levels of sclerostin in chronic periodontitis and healthy
"subjects
هجشی اصلی عشح :دکتش صیٌة سضایی اػفْشٍدّ ،وکاس :دکتش هْذی کذخذاصادُ ،ػتاسُ کاظوی ٍ دکتش صّشا یادگاسی،
چاج ؿذُ دس هجلِ )Pubmed( J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg 2018هغشح ٍ تصَیة ؿذ.
 )10هقالِ عشح تحقیقاتی تا ػٌَاى (تشسػی هیضاى تشٍص هاسکشّای  CD34 ٍ Cyclin D1دس ضایؼات طاًت ػلی اػتخَاى
فکیي تا اػتفادُ اص تکٌیک Evaluation of Cyclin D1 expression in " )Immunohistochemistry
 "aggressive and nonaggressive central giant cell granuloma of the jawsهجشی اصلی عشح :دکتش
ػاػذُ ػغاستاؿی هقذمّ ،وکاس :هائذُ قشتاى پَس پزیشفتِ ؿذُ دس هجلِJ Dent Shiraz Univ Med Sci 2018
( )PubMedهغشح ٍ تصَیة ؿذ.
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 )11هقالِ عشح تحقیقاتی تا ػٌَ اى (تأثیش ضخاهت ًٍیش پشػلي تش تاصػاصی سًگ دس سػتَسیـي ّای تا تیغ صیشکًَیا)
"Effects of veneering porcelain thickness and background shade on the shade match of zirconia-
 "based restorationsهجشی اصلی عشح :دکتش فشّاد عثاعثائیاىّ ،وکاس :دکتش هْـیذ ًاهذاسی ٍ افالعًَیاى چاج
ؿذُ دس هجلِ  )PubMed( Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospectsهغشح ٍ تصَیة ؿذ.
 )12دس پایاى اػضاء جْت آؿٌایی تا اهکاًات آصهایـگاُ ػلَلی هَلکَلی پظٍّـکذُ ػلَم دًذاًپضؿکی جْت اًجام
تحقیقات خَد ،تِ تاصدیذ اص ایي آصهایـگاُ پشداختٌذ.
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