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دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
زعذاد خٌج ( )5طرح زحقیقازی ارسالی تِ هعاًٍر خژٍّطی هطرح ٍ چْار ( )4طرح زصَیة ضذ .زعذاد دٍ ( )2هقالِ چاج ضذُ
ًیس زصَیة ضذ .زعذاد  2خایاى ًاهِ زخصصی ٍ  26خایاى ًاهِ عوَهی ًیس هطرح گردیذ.
ً اهِ ضوارُ /14100د 1400/هَرخ  1400/02/15هعاًٍر زحقیقاذ ٍ في آٍری داًطگاُ در خصَظ اعطای گرًر
ّای خژٍّطی سال  1400جْر تْرُ ترداری هحققیي داًطگاُ تِ اطالع اعضای هحسرم ضَرای خژٍّطی رسیذ.
 طرح ّا ٍ هقاالذ
 -1طرح زحقیقازی تا عٌَاى (تررسی اثر زَاى ّای هخسلف لیسرّای Co2 ٍ Er:YAG,Nd:YAGتر اسسحکام تاًذ ترضی سواى
رزیٌی تِ سراهیک زیرکًَیا) هجری اصلی طرح :دکسر رحاب قَیسی هجری ،اهیر حسیي جعفرتیگیّ ،وکاراى طرح :دکسر سارا
زَکلی زادُ ،دکسر الِْ تیاتاًکی (کذ خژٍّاى 28061 :تا تَدجِ هصَب 100.000.000 :ریال) هطرح ٍ زصَیة ضذ .الزم تِ رکر
اسر هجری هَظف هیثاضذ گسارش ًْایی طرح را در قالة هقالِ  PubMedارائِ ًوایذ.
 -2طرح زحقیقازی تا عٌَاى (تررسی اثر آًسی تاکسریال عصارُ آتی-الکلی دارٍ گیاّی زًیاى تر تاکسری Aggregatibacter
 )actinomycetemcomitansهجری اصلی طرح :دکسر زّرُ طثیة زادُ ًَری ،هجری :آٍا ترارزادُ صَرزیّ ،وکار طرح :دکسر
زّرا یادگاری (کذ خژٍّاى 26808 :تا تَدجِ هصَب 10.610.000 :ریال) تررسی ٍ خس از اًجام اصالحاذ ٍ اضافِ ضذى
ًظراذ داٍر در تیاى هسالِ ٍ زاییذ هعاٍى خژٍّطی زصَیة ضذ .الزم تِ رکر اسر هجری هَظف هیثاضذ گسارش ًْایی طرح را
در قالة هقالِ چاج ضذُ ارائِ ًوایذ.
 -3طرح زحقیقازی تا عٌَاى (ارزیاتی زاثیر چرخص خلي اکلَزال تر ثثاذ جراحی ّای ارزَگٌازیک) هجری اصلی طرح :دکسر رضا
زثریسی ،هجری :ثویي غفاریّ ،وکار طرح :دکسر کاظن داالیی (کذ خژٍّاى 27065 :تا تَدجِ هصَب 70.000.000 :ریال)
هطرح ٍ زصَیة ضذ .الزم تِ رکر اسر هجری هَظف هیثاضذ گسارش ًْایی طرح را در قالة هقالِ  PubMedارائِ ًوایذ.
 -4طرح زحقیقازی تا عٌَاى (تررسی آهادُ سازی ّای سطحی هخسلف تر زعویر زرهین ّای کاهدَزیر رزیٌی) هجری اصلی طرح:
دکسر زّرا جاتری اًصاری ،هجری :هْسا هقصَدلَ ًژادّ ،وکار طرح :دکسر اعظن ٍلیاى (کذ خژٍّاى 27160 :تا تَدجِ هصَب:
 73.650.000ریال) تررسی ٍ هقرر گردیذ خس از اًجام اصالحاذ در جلسِ تعذی ضَرای خژٍّطی هطرح گردد.
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 -5طرح زحقیقازی تا عٌَاى (هقایسِ هَفقیر اسسفادُ از "هص زیساًیَهی تِ ّوراُ فلح ادًٍسوٌر تاکالی تِ طَر
ّوسهاى" در هقایسِ تا "چرتی تاکال تِ ّوراُ فلح ادًٍسوٌر تاکالی تِ طَر ّوسهاى" در تسسي فیسسَل دّاًی
سیٌَسی) هجری اصلی طرح :دکسر فْیوِ اخالقی ،هجری :خَریا جَاّریّ ،وکار طرح :دکسر رضا زثریسی (کذ خژٍّاى:
 27332تا تَدجِ هصَب  120.970.000ریال) هطرح ٍ زصَیة ضذ .الزم تِ ر کر اسر هجری هَظف هی تاضذ
گسارش ًْایی طرح را در قالة هقالِ  ISIارائِ ًوایذ ٍ .در ساهاًِ کارآزهایی تالیٌی () IRCTثثر گردد.
 -6هقالِ طرح زحقیقازی (ارزیاتی هیساى آرزیفکر ایجاد ضذُ زَسط هَاد دًذاًی هسذاٍل در دًذاًدسضکی در زصاٍیر
رزًٍاًس هغٌاطیسی) هجری اصلی طرح :دکسر سَلواز ٍلیسادُّ ،وکاراىٍ :یذا ارزاًی (کذ خژٍّاى)5987 :
”“ Quantification of Artifacts in MR Images Caused by Commonly Used Dental Materialsچاج ضذُ در هجلِ ()ISI

 Iran J Radiol. 2017هطرح ٍ زصَیة ضذ.
 -7هقالِ طرح زحقیقازی (تررسی زاثیر اسسراًسیَم راًالذ تر رٍی زوایس سلَل ّای تٌیادی هطسق از چرتی گًَِ تِ سور
سوٌسَتالسر) هجری اصلی طرح :دکسر تْطسِ هلک افضلیّ ،وکاراى :دکسر فاطوِ ضکارچی (کذ خژٍّاى)11752 :
" “Modulated cementogenic genes upregulation in human buccal fat pad-derived stem cells by strontium-ranelate

چاج ضذُ در هجلِ ( Gene Reports 23 (2021) 101056 )ISIهطرح ٍ زصَیة ضذ.
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