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دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
زعذاد ّفر ( )7عشح زحقیقازی اسػالی تِ هعاًٍر خظٍّـی هغشح ٍ زصَیة ؿذ .زعذاد دٍ ( )2هقالِ چاج ؿذُ ًیض زصَیة
ؿذ .زعذاد  2خایاى ًاهِ زخصصی ٍ  6خایاى ًاهِ عوَهی ًیض هغشح گشدیذ.
ً اهِ ؿواسُ /16596د 1400/هَسخ  1400/02/21هعاًٍر زحقیقاذ ٍ في آٍسی دس خصَف زعْذاذ هشتَط تِ اًجام
خشٍطُ ّای گشًر زحقیقازی دس ػال  2021خظٍّـگشاى داًـگاُ تِ اعالع اعضای هحسشم ؿَسای خظٍّـی سػیذ.
 عشح ّا ٍ هقاالذ
 -1عشح زحقیقازی تا عٌَاى (تشسػی زاثیش ًیکَزیي تش زکثیش ٍ چؼثٌذگی فیثشٍتالػر ّای لثِ اًؼاًی تش سٍی دٍ ػغح
صیشکًَیا ٍ زیساًیَم) هجشی اصلی عشح :دکسش اهیشحؼیي صهاًیاى ،هجشی :حؼٌا کاظویّ ،وکاساى عشح :دکسشهشین
زشؿاتی -دکسش صیٌة سضایی اػفْشٍدی (کذ خظٍّاى 28270 :تا تَدجِ هصَب 90.940.000 :سیال) هغشح ٍ زصَیة
ؿذ .الصم تِ رکش اػر هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ چاج ؿذُ  PubMedاسائِ ًوایذ.
 -2عشح زحقیقازی تا عٌَاى ( هقایؼِ هیضاى خاکؼاصی ٍ الیِ اػویش تاقی هاًذُ دس کاًال ّای دًذاًی تِ دًثال آهادُ ػاصی
تا فایل ّای سٍزاسی ٍ سػیدشٍکال زَػظ هیکشٍػکَج الکسشًٍی) هجشی اصلی عشح :دکسش خشیا داٍدی تاٍیل علیائی،
هجشی :خشزَ آفساتیّ ،وکاس عشح :دکسش علیشضا اکثشصادُ تاغثاى (کذ خظٍّاى 28895 :تا تَدجِ هصَب76.000.000 :
سیال) هغشح ٍ زصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػر هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ چاج ؿذُ
 PubMedاسائِ ًوایذ.
 -3عشح زحقیقازی تا عٌَاى (ػاخر تیَفیلن هخاط چؼثٌذُ ی خلیوشی تا سّایؾ کٌسشل ؿذُ ٍ هَضعی فٌی زَئیي% 1
تعٌَاى خاًؼواى تش سٍی فلح ّای هخاعی تشای اگوٌسؼیَى سیج) هجشی اصلی عشح :دکسش سضا زثشیضی ،هجشی :هْؼا
داٍسخٌاُّ ،وکاس عشح :دکسش ػیذ علیشضا هشزضَی (کذ خظٍّاى 27140 :تا تَدجِ هصَب 200.000.000 :سیال) هغشح
ٍ زصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػر هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ چاج ؿذُ  ISIاسائِ
ًوایذ.
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 -4عشح زحقیقازی تا عٌَاى (تشسػی آهادُ ػاصی ّای ػغحی هخسلف تش زعویش زشهین ّای کاهدَصیر سصیٌی) هجشی
اصلی عشح :دکسش صّشا جاتشی اًصاسی ،هجشی :هْؼا هقصَدلَ ًظادّ ،وکاس عشح :دکسش اعظن ٍلیاى (کذ خظٍّاى:
 27160تا تَدجِ هصَب 73.650.000 :سیال) هغشح ٍ زصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػر هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی
عشح سا دس قالة هقالِ چاج ؿذُ  PubMedاسائِ ًوایذ.

 -5عشح زحقیقازی تا عٌَاى (ػاخر ٍ اسصیاتی خچ هخاعی دیکلَفٌاک تِ هٌظَس کاستشد دس دسهاى دًذاًدضؿکی) هجشی
اصلی عشح :دکسش ػعیذُ صادػیشجاى ،هجشی :الْام هحوذیّ ،وکاساى عشح :دکسش ًاصًیي صسگش ،دکسش فاعوِ هـْذی
عثاع (کذ خظٍّاى 28611 :تا تَدجِ هصَب  60.000.000سیال) هغشح ٍ زصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػر هجشی هَظف
هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ چاج ؿذُ  PubMedاسائِ ًوایذ.

 -6عشح زحقیقازی تا عٌَاى ( اثشتخـی خچ خَػسی کسَخشٍفي دس هقایؼِ تا قشف ایثَتشٍفي دس کٌسشل دسد خغ اص دسهاى
سیـِ تیواساى دچاس خالدیر تشگـر ًاخزیش -یک هغالعِ کاسآصهایی تالیٌی زصادفی) هجشی اصلی عشح :دکسش ػعیذُ
صادػیشجاى ،هجشی :اهیشحؼیي عغشلیاىّ ،وکاس عشح :دکسش ًاصًیي صسگش( ،کذ خظٍّاى 28660 :تا تَدجِ هصَب
18.120.000سیال) هغشح ٍ زصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػر هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ چاج
ؿذُ دس ػایر ّای زخصصی اسائِ ًوایذ.

 -7عشح زحقیقازی تا عٌَاى (تشسػی اسزثاط هَقعیر ٍ صاٍیِ دًذاى کاًیي ًْفسِ ی هاگضیال تا زحلیل سیـِ دًذاى لسشال
هجاٍس دس زصاٍیش  )Cone beam computed tomographyهجشی اصلی عشح :دکسش هْکاهِ هـفقی ،هجشی:
هشین ػاداذ حؼیٌی(،کذ خظٍّاى 26394 :تا تَدجِ هصَب 9.000.000سیال) هغشح ٍ زصَیة ؿذ .الصم تِ رکش اػر
هجشی هَظف هیثاؿذ گضاسؽ ًْایی عشح سا دس قالة هقالِ چاج ؿذُ دس ػایر ّای زخصصی اسائِ ًوایذ.

 -8هقالِ عشح زحقیقازی (تشسػی زاثیش ( autologous leukocyte platelet rich fibrin (LPRFدس تاصػاصی
لیگاهاى خشیَدًسال دًذاًْای تا اخکغ ًاتالغ سیدالًر ؿذُ تا زاخیش – هغالعِ حیَاًی) هجشی اصلی عشح :دکسش هحوذ
تٌْاص ّ ،وکاساى :زیٌا اکثشصادُ ّوذاًی (کذ خظٍّاى)8698 :
”“The impact of platelet-rich fibrin (PRF) on delayed tooth replantation: A preliminary animal study
چاج ؿذُ دس هجلِ ( Australian Society of Endodontology Inc 2021 )ISIهغشح ٍ زصَیة ؿذ.
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 -9هقالِ عشح زحقیقازی (هقایؼِ اثش دٍ سٍؽ قالثگیشی هعوَل ٍ اػکٌش داخل دّاًی تش زغاتق سػسَسیـي داخل زاجی
خشیٌر ؿذُ تا دػسگاُ  )D-Printer3هجشی اصلی عشح :دکسش سضا افسخاس آؿسیاًی ّ ،وکاساى :دکسش لیال ًصیشی
خاًلش -دکسش هیٌَ هْـیذ (کذ خظٍّاى)6305
”"Comparison of dimensional accuracy of conventionally and digitally manufactured intracoronal restorations
چاج ؿذُ دس هجلِ ( THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY )ISIهغشح ٍ زصَیة ؿذ.
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