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دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
تعذاد ّفت ( )7طشح تحقیقبتی اسسبلی ثِ هعبًٍت پظٍّطی هطشح ٍ تصَیت ضذ .تعذاد ضص ( )6هقبلِ چبح ضذُ ًیض تصَیت
ضذ .تعذاد  6پبیبى ًبهِ تخصصی ٍ  53پبیبى ًبهِ عوَهی ًیض هطشح گشدیذ.
 فبص دٍم غشثبلگشی کٍَیذ  99دس داًطکذُ دًذاًپضضکی داًطگبُ علَم پضضکی ضْیذ ثْطتی
اص ًوبیٌذگبى پظٍّطی گشٍُ تقبضب هی ضَد ثب تأکیذ ثِ سبیش ّوکبساى ثب پبسخ ثِ  9سئَال کَتبُ ،هب سا دس فبص دٍم پشٍطُ یبسی
ًوبییذ .توبهی اطالعبت هحشهبًِ ٍ تٌْب دس ساستبی اّذاف پظٍّص هَسد استفبدُ خَاّذ ثَد.
 طشح ّب ٍ هقبالت
 )9طشح تحقیقبتی ثب عٌَاى ( اثش کبسثشد ضَلذس پشسلي دس سطح اکلَصال سستَسیطي ّبی هتبل سشاهیک ایوپلٌتی ثش
استحکبم ضکست پشسلي) هجشی اصلی طشح :دکتش اثَالقبسن هحوذی ،هجشی :آصادُ صبدقی( ،کذ پظٍّبى03532 :
ثَدجِ هصَة 70.022.222 :سیبل) هطشح ٍ تصَیت ضذ .الصم ثِ رکش است هجشی هَظف هیجبضذ گضاسش ًْبیی
طشح سا دس قبلت هقبلِ  PubMedاسائِ ًوبیذ.
 )0طشح تحقیقبتی ثب عٌَاى (اسصیبثی استحکبم ثبًذ هیکشٍثشضی سِ ًَع ّیجشیذ سشاهیک دس هقبیسِ ثب لیتین سیلیکبت
تقَیت ضذُ ثب صیشکًَیب) هجشی اصلی طشح :دکتش الِْ ثیبثبًکی ،هجشی :هشجبى فیضیّ ،وکبساى طشح :دکتش سضب
افتخبس آضتیبًی ،دکتش سیذ هصطفی فبطوی (کذ پظٍّبى 03655 :ثَدجِ هصَة 92.222.222 :سیبل) هطشح ٍ تصَیت
ضذ .الصم ثِ رکش است هجشی هَظف هیجبضذ گضاسش ًْبیی طشح سا دس قبلت هقبلِ  PubMedاسائِ ًوبیذ.
 )5طشح تحقیقبتی ثب عٌَاى (اسصیبثی هیضاى کبّص تَسک دس پیچ اثبتوٌت دس اثبتوٌت ّبی اٍسیجیٌبل ٍ اثبتوٌت ّبی
سبصگبس ) هجشی اصلی طشح :دکتش سبسا تَکلی صادُ ،هجشی :ثیظى حیذسیّ ،وکبسًَ :یذ احوذی (کذ پظٍّبى03298 :
ثَدجِ هصَة 922.222.222 :سیبل) هطشح ٍ تصَیت ضذ .الصم ثِ رکش است هجشی هَظف هیجبضذ گضاسش ًْبیی
طشح سا دس قبلت هقبلِ  PubMedاسائِ ًوبیذ.
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 )0طشح تحقیقبتی ثب عٌَاى ( اسصیبثی ّیستَلَطیک ،کلیٌیکی ٍ سادیَگشافیک حفظ سیج دًذاًی پس اص کطیذى دًذاى ثب
هبدُ صًَگشفت جبیگضیي استخَاًی ) Bone+Bهجشی اصلی طشح :دکتش سضب عویذّ ،وکبس طشح :دکتش هْذی
کذخذاصادُ( ،کذ پظٍّبى 00669 :ثَدجِ هصَة 63.222.222 :سیبل) هطشح ٍ تصَیت ضذ .الصم ثِ رکش است هجشی
هَظف هیجبضذ گضاسش ًْبیی طشح سا دس قبلت هقبلِ  PubMedاسائِ ًوبیذ.
 )3طشح تحقیقبتی ثب عٌَاى ( طشاحی ،سبخت ٍ آصهَى کبسایی آصهبیطگبّی یک ٍسیلِ ی ساٌّوبی جذیذ جْت تعییي
هَقعیت ٍ جبیگزاسی ایوپلٌت ّبی دًذاًی دس ثیوبساى ثب ثی دًذاًی پبسسیل) هجشی اصلی طشح :دکتش سضب عویذ،
هجشی :هشین سضبیی هجذّ ،وکبس طشح :دکتش هْذی کذخذاصادُ (کذ پظٍّبى 00896 :ثَدجِ هصَة922.222.222 :
سیبل) هطشح ٍ تصَیت ضذ .الصم ثِ رکش است هجشی هَظف هیجبضذ گضاسش ًْبیی طشح سا دس قبلت هقبلِ PubMed
اسائِ ًوبیذ.
 )6طشح تحقیقبتی ثب عٌَاى ( طشاحی ،سبخت ًوًَِ ٍ آصهبیص کبسایی یک اثضاس کوکی تعییي هَقعیت ٍ صاٍیِ ایوپلٌت ثش
سٍی هذل استخَاًی ثی دًذاًی کبهل) هجشی اصلی طشح :دکتش سضب عویذ ،هجشی :سکیٌِ جَادی ،هطشح ٍ ثِ تصَیت
سسیذ .تصَیت ضذ( .کذ پظٍّبى 00896 :ثَدجِ هصَة922.222.222 :سیبل) هطشح ٍ تصَیت ضذ .الصم ثِ رکش
است هجشی هَظف هیجبضذ گضاسش ًْبیی طشح سا دس قبلت هقبلِ  PubMedاسائِ ًوبیذ.
 )7طشح تحقیقبتی ثب عٌَاى ( تذٍیي ثشًبهِ تضویي کیفیت ثجت اختالالت پیص ثذخین حفشُ دّبى ٍ اًجبم هطبلعِ پبیلَت)
هجشی اصلی طشح :دکتش هشین ثْبسًٍذ  ،هجشی :دکتش ًسین تقَی قبسویبىّ ،وکبساى طشح :دکتش سویِ سحوبًی ،دکتش
حسي هیشهحوذصبدقی ،دکتش هحوذ حسیي پٌبّی ،دکتش علیشضب طجبطجبیی تجشیضی ،دکتش علیشضب اکجشصادُ ثبغجبى (کذ
پظٍّبى 03037 :ثَدجِ هصَةّ :ضیٌِ ًذاسد) هطشح ٍ ثِ تصَیت سسیذ .الصم ثِ رکش است طشح هزکَس تکویل کٌٌذُ
طشح تحقیقبتی " ساُ اًذاصی سبهبًِ ثجت ٍ پبیص اختالالت پیص ثذخین حفشُ دّبى دس داًطکذُ دًذاًپضضکی ضْیذ
ثْطتی " (ثب کذ پظٍّبى  )97035هی ثبضذ ٍ قشاسداد آى ثب داًطگبُ ثستِ هی ضَد.
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 )8هقبلِ طشح تحقیقبتی (اسصیبثی ،حاللیت ٍ سختی سبفت الیٌش دایوی دًچش ( )Molloplast Bآهیختِ ثب ًبًَ رسات
ًقشُ)(کذ پظٍّبى“Investigating the Effect of Silver Nanoparticles on the Hardness and Solubility ) 6963 :

” Properties of Permanent Liners Soft Molloplast Bهجشی اصلی طشح :دکتش سَلوبص اسکٌذسیَىّ ،وکبساى:
دکتش یگبًِ هعوبسی ،دکتش فبطوِ سستن خبًی ،صیٌت عجذی صهْشیش چبح ضذُ دس هجلِ )International Journal of (ISI

) Advanced Biotechnology and Research (IJBRهطشح ٍ تصَیت ضذ.
 )9هقبلِ طشح تحقیقبتی (هقبیسِ آصهبیطگبّی هیضاى فطشدگی ٍ استحکبم دس فیکسبسیَى ثب dynamic
 compression plateو  divergent screw mounted miniplateدس ضکستگی ّبی ًبحیِ ثبدی هٌذیجل) (کذ
پظٍّبى طشح“Assessment of Compression and Strength of Divergent Screws Mounted on )90890 :
Miniplates and Dynamic Compression Plate in Fixation of Mandibular Body Fractures; an in vitro
” studyهجشی اصلی طشح :دکتش فشصاد آغذاضیّ ،وکبساى طشح :آسهیي فشٍصهْش ،چبح ضذُ دس هجلِ British Journal

) of Oral & Maxillofacial Surgery(ISIهطشح ٍ تصَیت ضذ.
 )92هقبلِ طشح تحقیقبتی (ثشسسی عَاهل هَثش ثش سالهت دّبى ٍ دًذاى صًبى ثبسداس ٍ هبدساى کَدکبى سِ سبلِ هٌبطق
پیطَا ٍ پبکذضت ثب استفبدُ اص هذلسبصی سگشسیَى لجستیک ثشای دادُ ّبی دٍدٍیی داسای سبختبس سلسلِهشاتجی) (کذ
پظٍّبى طشح )95609 :عٌَاى هقبلِ" :هقبیسِ هذل سگشسیَى لجستیک چٌذ سطحی ثب هذل سگشسیَى لجستیک
هعوَلی دس ثشسسی عَاهل هَثش ثش ثشٍص اص دست سفتي اتصبل ثبلیٌی پشیَدًٍطیَم" هجشی اصلی طشح :دکتش هْطیذ
ًبهذاسیّ ،وکبساى طشح :سپیذُ دّقبًی ،علیشضب اثذی ،دکتش صّشا قشثبًی ،چبح ضذُ دس هجلِ تخصصی اپیذهیَلَطی
ایشاى )Scopus( ،هطشح ٍ تصَیت ضذ.
 )99هقبلِ طشح تحقیقبتی (ثشسسی هیضاى ثشٍص فبکتَسّبیMMP2 ،Maspin ، P63دس هَکَاپیذسهَئیذکبسسیٌَهب) (کذ
پظٍّبى طشحClinicopathologic Significance of P63, Maspin and MMP-2Expression in Mucoepidermoid :

 Carcinomaهجشی اصلی طشح :دکتش ًسین تقَیّ ،وکبساى طشح :پشیسب کشدًٍی خَصستبًی ،دکتش علیشضب اکجشصادُ
ثبغجبى ،چبح ضذُ دس هجلِ (سبیت ّبی تخصصی) )Journal of Islamic Dental Association of IRAN (JIDAI

هطشح ٍ تصَیت ضذ.
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 )90هقبلِ طشح تحقیقبتی (ثشسسی استجبط هیضاى ثشٍص هبسکشّبی  VEGF ٍ COX-2دس هَکَاپیذسهَئیذ کبسسیٌَهب ،آدًَئیذ
سیستیک کبسسیٌَهب ٍ پلئَهَسفیک آدًَهبی غذد ثضاقی ثب استفبدُ اص سٍش ایوًََّیستَضیوی) (کذ پظٍّبى)6605 :
“Evaluation of VEGF expression correlates with COX-2 expression in pleomorphic adenoma,
” mucoepidermoid carcinoma and adenoid cystic carcinomaهجشی اصلی طشح :دکتش ًفیسِ ضبهلَّ ،وکبساى طشح:
دکتش ًسین تقَی ،فشصاد یضداًی ،پشًیبى عظیویبى ،سوبًِ احوذی ،چبح ضذُ دس هجلِ Dental Research Journal

) (PubMedهطشح ٍ تصَیت ضذ.
 )31هقبلِ طشح تحقیقبتی(ثشسسی تٌَع آًبتَهیک کبًبل ًبصٍپبالتیي دس تصبٍیش  CBCTثیوبساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ  0هشکض
سادیَلَطی دس تْشاى دس سبل ( )9590کذ پظٍّبى طشح” Assessment of Nasopalatine Canal Anatomic )3256 :

 Variations Using Cone Beam Computed Tomography in a Group of Iranian Populationهجشی اصلی طشح:
دکتش یبسش صبفیّ ،وکبساى طشح :دکتش هْکبهِ هطفقی ،سپیذُ سحیویبى ،چبح ضذُ دس هجلِ Iran Journal Radiol

) Maxillofacial Surgery(ISIهطشح ٍ تصَیت ضذ.
دکتر آزیتا تهرانچی

دکتر محمدرضا صفوی

دکتر مسعود فالحی نژاد

دکتر کاظم داالیی

دکتر معصومه مهدی پور

دکتر رضا تبریسی

دکتر سیما نیک نشان

دکتر مریم ترشابی

دکتر نرگس پناهنده

دکتر نفیسه شاملو

دکتر محمد پویان جدیدفرد

دکتر سارا توکلی زاده

دکتر زینب رضایی اسفهرود
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