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دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
تعذاد دٍاصدُ ( )12عشح تحمیماتی اسػالی تِ هعاًٍت پظٍّـی هغشح ٍ تصَیة ؿذ .تعذاد ؿؾ ( )6همالِ چاج ؿذُ ًیض
تصَیة ؿذ .تعذاد  4پایاى ًاهِ تخصصی ٍ  2پایاى ًاهِ عوَهی ًیض هغشح گشدیذ.
ً اهِ آلای دکتش ؿاّیي کؼشایی هعاٍى آهَصؿی داًـکذُ دًذاًپضؿکی دس خصَف ؿیَُ ًاهِ اجشایی تٌَع تخـی تِ
هذل ّای اًجام پایاى ًاهِ داًـجَیاى سؿتِ دًذاًپضؿکی تِ اعالع اعضای ؿَسای پظٍّـی سػیذ ٍ همشس گشدیذ دس
صَست ٍجَد ّش گًَِ پایاى ًاهِ کِ ًیاص تِ اػتفادُ اص چٌذ داًـجَ داسد پغ اص هغشح ؿذى دس ؿَسای پظٍّـی ٍ
تأییذ آى ؿَسا لاتل اًجام هی تاؿذ.
 عشح ّا ٍ هماالت
 -1دسخَاػت آلای دکتش لاػن اًصاسی دس خصَف کاّؾ ّضیٌِ عشح تحمیماتی تا عٌَاى ( همایؼِ هیضاى آساهثخـی
ٍسیذی تشکیة ّای کتاهیي -آتشٍپیي -فٌتاًیل تا هیذاصٍالم -آتشٍپیي -فٌتاًیل دس کَدکاى دٍ تا ؿؾ ػال غیش ّوکاس
دًذاًپضؿکی) هجشی اصلی عشح :دکتش لاػن اًصاسی ،هجشی :ػاسا ؿفیعیّ ،وکاساى عشح :دکتش ؿٌْاص ؿایمی ،دکتش
احوذ الثالی ،دکتش علی اصغش ػلیواًی (کذ پظٍّاى 19336 :تا تَدجِ هصَب 108.000.000 :سیال ،کِ دس ؿَسای
پظٍّـی  382هَسخ 98/09/19تِ تصَیة سػیذُ تَد اص  108.000.000سیال تِ  98.000.000سیال) هغشح ٍ هَسد
هَافمت لشاس گشفت .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس لالة همالِ  PubMedاسائِ
ًوایذ.
 -2عشح تحمیماتی تا عٌَاى (همایؼِ ػغح ػشهی ٍیتاهیي  Dدس تیواساى هثتال تِ ّایپشهَتیلیتی هفاصل تا ٍ تذٍى
 TMDدس دختشاى  12تا  18ػالِ تْشاى ) هجشی اصلی عشح :دکتش حَسی هیشهحوذ صادلی ،هجشی :هلیکا گَدسصی،
(کذ پظٍّاى 25935 :تَدجِ هصَب 39.600.000 :سیال) هغشح ٍ تصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف
هی تاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس لالة همالِ چاج ؿذُ دس ػایت ّای تخصصی اسائِ ًوایذ.
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 -3عشح تحمیماتی تا عٌَاى (تشسػی اثش تَاى ّای هختلف لیضس  CO2تش اػتحکام تاًذ تشؿی ػواى سصیٌی تِ ػشاهیک
صیشکًَیا) هجشی اصلی عشح :دکتش سحاب لَیضی ،هجشی :الٌاص تیاتیّ ،وکاس عشح :دکتش ػاسا تَکلی صادُ (کذ پظٍّاى:
 25933تَدجِ هصَب 100.000.000 :سیال) هغشح ٍ تصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ
ًْایی عشح سا دس لالة همالِ  PubMedاسائِ ًوایذ.
 -4عشح تحمیماتی تا عٌَاى (همایؼِ ی لاتلیت تغاتك سًگ دٍ ًَع ّیثشیذ ػشاهیک هختلف تا لیتین ػیلیکات تمَیت ؿذُ
تا صیشکًَیا) هجشی اصلی عشح :دکتش سضا افتخاس آؿتیاًی ،هجشی :غضال هَالییّ ،وکاس عشح :دکتش الِْ تیاتاًکی (کذ
پظٍّاى 25820 :تَدجِ هصَب 93.900.000 :سیال) هغشح ٍ تصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ
گضاسؽ ًْایی عشح سا دس لالة همالِ  PubMedاسائِ ًوایذ.
 -5عشح تحمیماتی تا عٌَاى (تشسػی هَلعیت ؿشیاى فاػیال ًؼثت تِ لٌذهاسکْای آًاتَهیک هٌذیثل دس کاداٍس) هجشی
اصلی عشح :دکتش سضا تثشیضی (کذ پظٍّاى 26288 :تَدجِ هصَب 24.000.000 :سیال) هغشح ٍ تصَیة ؿذ .الصم تِ
رکش اػت هجشی هَظف هی تاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس لالة همالِ چاج ؿذُ دس ػایت ّای تخصصی اسائِ ًوایذ.
 -6عشح تحمیماتی تا عٌَاى (اسصیاتی ّیؼتَلَطیک ،کلیٌیکی ٍ سادیَ گشافیک ًتایج Maxillary sinus augmentation
تا دٍ هادُ صًَگشفت جایگضیي اػتخَاًی :کاسآصهایی تالیٌی تِ سٍؽ  ) split mouthهجشی اصلی عشح :دکتش سضا
عویذّ ،وکاس عشح :دکتش صادق حؼي ًیا (کذ پظٍّاى 25664 :تَدجِ هصَب 65.000.000 :سیال) هغشح ٍ تصَیة
ؿذ .همشس گشدیذ دس عشح اص هـاٍس پاتَلَطیؼت اػتفادُ گشدد ٍ عشح هزکَس دس ػاهاًِ کاسآصهایی تالیٌی ( )IRCTثثت
گشدد ،الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس لالة همالِ  PubMedاسائِ ًوایذ.
 -7عشح تحمیماتی تا عٌَاى (تشسػی ػغح ػشهی آًضین پاساکؼًَاص 1-دس تیواساى ًیاصهٌذ عول تای پغ عشٍق کشًٍش تا
تَجِ تِ ٍضعیت پشیَدًتال تیواساى) هجشی اصلی عشح :دکتش صیٌة سضایی اػفْشٍد ،هجشی :پشدیغ لشتاًیّ ،وکاس
عشح :دکتش هٌَْؽ فشٍغی(کذ پظٍّاى 24975 :تَدجِ هصَب 99.408.000 :سیال) هغشح ٍ تصَیة ؿذ .الصم تِ
رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس لالة همالِ  PubMedاسائِ ًوایذ.

2

 صورتجلسه شماره -383سیصد و هشتاد و نهمین جلسه شوراي پژوهشي دانشكده دندانپسشكي روز سه شنبه  1333/10/23ساعت  3صبح به
صورت مجازي تشكیل و موضوعات و طرحهاي تحقیقاتي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 -8عشح تحمیماتی تا عٌَاى (اسصیاتی اػتحکام تاًذ کــی ٍ گیش ػِ ًَع اًذٍکشاى ػشاهیکی هختلف) هجشی اصلی عشح:
دکتش ػاسا تَکلی صادُّ ،وکاس عشح :دکتش تیظى حیذسی (کذ پظٍّاى 26276 :تَدجِ هصَب100.00.000 :سیال) هغشح
ٍ تصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس لالة همالِ  PubMedاسائِ ًوایذ.
 -9عشح تحمیماتی تا عٌَاى ( تشسػی ػفالَهتشیک استثاط تیي تغییشات پلي اکلَصال تا تغییشات صاٍیِ گًَیال هٌذیثل دس
جشاحی ّای استَگٌاتیک دس تیواساى کالع  IIIاػکلتال )هجشی اصلی عشح :دکتش هحوذ جعفشیاى ،هجشی :اهیش
اسػالى کـتکاسّ ،وکاساى عشح :دکتش هحوذ تٌْاص ،دکتش هْـیذ ًاهذاسی (کذ پظٍّاى 26368 :تَدجِ هصَب:
 20.000.000سیال) هغشح ٍ تصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس لالة
همالِ چاج ؿذُ دس ػایت ّای تخصصی اسائِ ًوایذ.
 -10عشح تحمیماتی تا عٌَاى (اسصیاتی تغییشات تلٌذ هذت ًاحیِ گًَیال پغ اص جشاحی استَگٌاتیک تیواساى کالع ٍ III
عَاهل هَثش تش ایي تغییشات) هجشی اصلی عشح :دکتش هحوذ جعفشیاى ،هجشی :هحؼي گلکاس پشٍیيّ ،وکاساى عشح:
دکتش هحوذ تٌْاص ،دکتش هْـیذ ًاهذاسی ،دکتش هصغفی آالم (کذ پظٍّاى 26383 :تَدجِ هصَب 55.000.000 :سیال)
هغشح ٍ تصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس لالة همالِ  PubMedاسائِ
ًوایذ.
 -11عشح تحمیماتی تا عٌَاى (اسصیاتی هیضاى داًؾ ،الذاهات پیـگیشاًِ ،تشع ٍ ًگشؽ دًذاًپضؿکاى ٍ داًـجَیاى
دًذاًپضؿکی ایشاى دس هَسد ٍیشٍع کٍَیذ  )19هجشی اصلی عشح :دکتش کاظن داالیی ،هجشی :دکتش هشتضی عـاق
(کذ پظٍّاى 26776 :تَدجِ هصَبً :ذاسد) هغشح ٍ تِ تصَیة سػیذ.
 -12عشح تحمیماتی تا عٌَاى (تشسػی هیضاى تیَهاسکشّای  microRNA 155 , 146aدس تضاق تیواساى هثتال تِ لیکي
پالى دّاًی ٍ اػکَاهَع ػل کاسػیٌَهای دّاًی) هجشی اصلی عشح :دکتش هعصَهِ هْذی پَس ،هجشیّ :وا هیشصایی
سٍدپـتیّ ،وکاساى عشح :دکتش هیٌَ ؿْیذی ،دکتش فْیوِ عٌثشی ،دکتش فاعوِ هـْذی عثاع ،دکتش هْـیذ ًاهذاسی،
(کذ پظٍّاى 26040 :تَدجِ دسخَاػتی218.000.000 :سیال ،تَدجِ هصَب 200.000.000 :سیال) هغشح ٍ تصَیة
ؿذ .الصم تِ رکش اػت هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس لالة چاج یک همالِ  ٍ ISIیک همالِ
 PubMedاسائِ ًوایذ.
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 -13همالِ عشح تحمیماتی (تشسػی تأثیش لَػیَى  ANNASتش تْثَد صخن ایجاد ؿذُ دس هَؽّای صحشائی ًش) (کذ
پظٍّـیاس )6852 :هجشی اصلی عشح :دکتش حؼٌعلی ؿفیعیّ ،وکاساى عشح :ػیذ هْذی اًاسکی Wound Healing
 and the Effect of ANNAS; a New Product of AnbarNesaچاج ؿذُ دس هجلِ(Jundishapur J Nat Pharm )ISI

 Prod May. 2020هغشح ٍ تصَیة ؿذ.
 -14همالِ عشح تحمیماتی (همایؼِ پشٍلیفشاػیَى ٍ فعالیت دٍ ًَع ػلَل اػتخَاًی ٍ صهیٌِ ای دس حضَس هادُ پیًَذ
اػتخَاى آلَطى؛ یک هغالعِ آصهایـگاّی) (کذ پظٍّاى عشح )9072 :هجشی اصلی عشح :دکتش سضا عویذّ ،وکاساى
عشح :دکتش هْذی کذخذاصادُ ،هْؼا (هشضیِ) اًؼیIn Vitro Activity of Dental Pulp Stem Cells versus the ،
 Bone Marrow Stem Cells Cultured in Presence of a Bone Allograftچاج ؿذُ دس هجلِ Journal of long-

) term Effects of Medical Implants(PubMedهغشح ٍ تصَیة ؿذ.
 -15همالِ عشح تحمیماتی (تشسػی آصهایـگاّی اثش  8داسٍی داخل کاًال هَسد اػتفادُ دس دسهاى ّای سطًشاػیَى
اًذٍدًتیک تش سٍی خَاف ؿیویایی عاج) (کذ پظٍّاى ) 9236 :هجشی اصلی عشح :دکتش هاًذاًا ًاصشیّ ،وکاساى:
دکتش فشؿیذ غالهی ،لیال افتخاس ،هحوذ عغایی ،اهیذ دیاًت“The Effect of Calcium Hydroxide and Nano–،
calcium Hydroxide on Microhardness and Superficial Chemical Structure of Root Canal Dentin: An Ex
 Vivo Studyچاج ؿذُ دس هجلِ )International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) (ISI

هغشح ٍ تصَیة ؿذ.
 -16همالِ عشح تحمیماتی (تشسػی همایؼِ ای اثشات آًتی هیکشٍتیال عصاسُ ی گیاُ Xylitol ٍ Stevia Rebaudiana
تش سٍی تیَفیلن دًذاًی دس ؿشایظ آصهایـگاّی) (کذ پظٍّاى )4984 :هجشی اصلی عشح :دکتش هیٌا تی سیاّ ،وکاساى:
کاهلیا کیاى تختComparison of Antimicrobial Effects of Stevia Rebaudiana Extract and Xylitol on ،
 Dental Biofilm: An In Vitro Studyچاج ؿذُ دس (ػایت ّای تخصصی) Journal Dental School; 2019-

 -17همالِ عشح تحمیماتی ( ؿٌاػایی تاکتشی ّای ؿایع لاتل کـت هَثش دس عفًَت ّای اٍلیِ اًذٍداًتیک تا اػتفادُ اص
سٍؽ  ٍ PCRتشسػی تَالی طى 16srDNAدس تیواساى ایشاًی (کذ پظٍّاى ) 6010 :هجشی اصلی عشح :دکتش ًاصًیي
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صسگشّ ،وکاساى :دکتش علیشضا عضیض ،دکتش ٌّگاهِ اؿشاف-ػیذ هحوَد اهیي هشعـی ،هحوذ ثاتتی “Identification of
microorganisms in irreversible pulpitis and primary endodontic infections with respect to clinical and
” radiographic findingsچاج ؿذُ دس هجلِ ) Clinical Oral Investigations (ISIهغشح ٍ تصَیة ؿذ.

 -18همالِ عشح تحمیماتی (همایؼِ آصهایـگاّی کیفیت  5تکٌیک پش کشدگی کاًال سیـِ دًذاى تِ سٍؽ هؼاحت
ػٌجی)(کذ پظٍّاى عشح )7183 :هجشی اصلی عشح :دکتش یضداى ؿٌتیاییّ ،وکاساى عشح :ػتاسُ سػتویArea- ،

 metric analysis of the quality of obturation of four different techniques: An ex vivo studyچاج ؿذُ دس
هجلِ ) MedicaCommunication Biosci. Biotech. Res. Comm 571-579 (2017) (ISIهغشح ٍ تصَیة ؿذ.

دکتر آزیتا تهرانچی
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دکتر نفیسه شاملو

دکتر یسدان شنتیایی

دکتر سارا توکلی زاده

دکتر محمد پویان جدیدفرد

دکتر زینب رضایی اسفهرود
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