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دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
زعساز ّفر ( )7عطح زحقیقازی اضؾالی تِ هعاًٍر خػٍّكی هغطح ٍ زهَیة قس .زعساز قف ( )6هقالِ چاج قسُ ًیع زهَیة
قس .زعساز  11خایاى ًاهِ زرههی ٍ  36خایاى ًاهِ عوَهی ًیع هغطح گطزیس.
 -1زقسیط ٍ زكکط اظ ذاًن زکسط هطین زطقاتی زض ذهَل اًدام هغالعِ  Pilotزض هَضز عولکطز ؾیؿسن زَْیِ ترف
زطهیوی زاًكکسُ زًساًدعقکی زض زاضید  8آتاى هاُ  1400کِ زض  4ایؿسگاُ ٍ زض ٍ 2ضعیر  -1خٌدطُ تؿسِ ٍ في
ذاهَـ  -2خٌدطُ تاظ ٍ في ضٍقي تا هكاضکر زاًكکسُ تْساقر ٍ آظهایكگاُ هیکطٍتیَلَغی گطٍُ ظیؿر هَاز زًساًی
زاًكکسُ تطضؾی قسً ،سایح تِ عَض ذالنِ ًكاى زاز کِ هیعاى تاکسطی زض ایؿسگاُ ّا تاالزط اظ حس هداظ ٍ هیعاى قاضذ
کوسط اظ حس هداظ هی تاقس ،تا تاظ قسى خٌدطُ ٍ ضٍقي قسى في هکٌسُ زطاکن تیَ آئطٍؾل ّا کاّف هی یاتس( .زَنیِ
هی قَز کِ حساقل فانلِ  10-15زقیقِ تیي عولیاذ زًساًدعقکی تا ّسف کاّف زَلیس تیَآئطٍؾل ضعایر قَز) تِ
اعالع اعضای قَضای خػٍّكی ضؾیس.
 -2هعطفی آقای زکسط علیطضا عثاعثایی زاضای هسضک  PhDاًفَضهازیک خعقکی (زَؾعِ ًطم افعاض زض حَظُ خعقکی-
زرهم زض حَظُ خطًٍسُ الکسطًٍیک ؾالهر ٍ زَضیحاذ ایكاى زض ذهَل قثیِ ؾاظی  ٍVR-AR-MRاضظیاتی
ًطم افعاضّای حَظُ خػٍّكی ٍ  DISزاًكکسُ زًساًدعقکی تِ اعالع اعضای قَضای خػٍّكی ضؾیس.
 -3هعطفی ؾاهاًِ ثثر زضذَاؾر هكاٍضُ آهاض ٍ هسسٍلَغی ٍ زضیافر زأییسیِ خْر زؾسطؾی آؾاى ٍ تطذظ زاًكدَیاى
تِ ذسهاذ هكاٍضُ آهاض ٍ هسسٍلَغی تِ اعالع اعضای قَضای خػٍّكی ضؾیس ٍ ًظطؾٌدی اظ اعضای قَضای خػٍّكی
زض ذهَل اؾسفازُ اظ ایي ًطم افعاض زَؾظ زاًكدَیاى تِ خلؿِ تعسی قَضا هَکَل گطزیس.
 -4هعطفی ؾاهاًِ RCT Center SBMUتِ اعالع اعضای قَضای خػٍّكی ضؾیس.
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 عطح ّا ٍ هقاالذ
 -1عطح زحقیقازی تا عٌَاى (تطضؾی ضاتغِ هیاى فانلِ ذظ هَکَخیٌدیَال هاگعیال ٍ هٌسیثل زض افطاز زاضای زًساى تا
اضزفاع عوَزی اکلَظال) هدطی انلی عطح :زکسط ضضا افسراض آقسیاًی ،هدطی :ظّطا قاؾوی ،کس خػٍّاى 29493 :تا
تَزخِ ههَب 200.000.000 :ضیال ٍ حق ًظاضذ  3زضنس ،تا ًظاضذ ذاًن زکسط الِْ تیاتاًکی هغطح ٍ زهَیة قس،
الظم تِ شکط اؾر هدطی هَظف هیثاقس گعاضـ ًْایی عطح ضا زض قالة هقالِ چاج قسُ  ISIاضائِ ًوایس.
 -2عطح زحقیقازی تا عٌَاى (ؾاذر فیلن هراط چؿثٌسُ ی خلیوطی تا ضّایف کٌسطل قسُ ٍ هَضعی فٌی زَئیي %1تعٌَاى
خاًؿواى تط ضٍی فلح ّای هراعی تطای اگوٌسؿیَى ضیح) هدطی انلی عطح :زکسط ضضا زثطیعی ،هدطی :هْؿا
زاٍضخٌاُّ ،وکاض عطح :زکسط ؾیس علیطضا هطزضَی  ،کس خػٍّاى 27140 :تا تَزخِ ههَب 200.000.000 :ضیال ٍ حق
ًظاضذ  3زضنس ،تا ًظاضذ ذاًن زکسط هعهَهِ هْسی خَض (ههَب خلؿِ  392قَضای خػٍّكی هَضخ )1400/05/05
خؽ اظ اًدام انالحاذ عطح زَؾظ هدطی ،هدسزاً زض قَضای  394هغطح ٍ زهَیة قس ،الظم تِ شکط اؾر هدطی
هَظف هیثاقس گعاضـ ًْایی عطح ضا زض قالة هقالِ چاج قسُ  ISIاضائِ ًوایس.
 -3عطح زحقیقازی تا عٌَاى ( تطضؾی اثط فسَزیٌاهیک زطاخی تط اؾسحکام تاًس زٍ ؾیلط اًسٍ تا خایِ ضظیي ٍ کلؿین ؾیلیکاذ)
هدطی انلی عطح :زکسط ؾعیسُ ظازؾیطخاى ،هدطی :زیٌا اؾساضهیّ ،وکاضاى عطح :زکسط هحوس اثٌی عكطی ،زکسط
هْكیس ًاهساضی ،کس خػٍّاى 30538 :تا تَزخِ ههَب 150.000.000 :ضیال ٍ حق ًظاضذ  3زضنس ،تا ًظاضذ آقای
زکسط یعزاى قٌسیایی هغطح ٍ زهَیة قس ،الظم تِ شکط اؾر هدطی هَظف هیثاقس گعاضـ ًْایی عطح ضا زض قالة
هقالِ چاج قسُ  PubMedاضائِ ًوایس.
 -4عطح زحقیقازی تا عٌَاى (تطضؾی هقایؿِای اثط غلظر تاالی گلَکع تط هیعاى زکثیط ٍ چؿثٌسگی فیثطٍتالؾرّای لثِی
اًؿاًی تط ضٍی زٍ ؾغح ظیطکًَیا ٍ زیساًیَم) هدطی انلی عطح :زکسط هطین زطقاتی ،هدطی :نسف کكاٍضظّ ،وکاضاى
عط ح :زکسط اهیطحؿیي ظهاًیاى ،زکسط ظیٌة ضضایی اؾفْطٍزی ،زکسط هْكیس ًاهساضی (کس خػٍّاى 29499 :تا تَزخِ
ههَب90.940.000 :ضیال ٍ حق ًظاضذ  3زضنس ،تا ًظاضذ ذاًن زکسط فاعوِ هكْسی عثاؼ ،هغطح ٍ زهَیة قس.
الظم تِ شکط اؾر هدطی هَظف هیثاقس گعاضـ ًْایی عطح ضا زض قالة هقالِ چاج قسُ  Scopusاضائِ ًوایس.
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 -5عطح زحقیقازی تا عٌَاى ( اخلیکیكي آهَظقی زضؼ ًیاظؾٌدی ؾالهر زّاى تطای زاًكدَیاى زٍضُ زکسطی عوَهی
زًساًدعقکی ،عطاحی ،اخطا ٍ اضظقیاتی) هدطی انلی عطح :زکسط ّازی قاؾوی( ،کس خػٍّاى 29770 :تا تَزخِ
زضذَاؾسی  480.000.000ضیال ٍ تَزخِ ههَب200.000.000 :ضیال ٍ حق ًظاضذ  3زضنس ،تا ًظاضذ آقای زکسط
هحوس خَیاى خسیسفطز هغطح ٍ زهَیة قس .الظم تِ شکط اؾر هدطی هَظف هیثاقس گعاضـ ًْایی عطح ضا زض قالة
هقالِ چاج قسُ  ISIاضائِ ًوایس.
 -6عطح زحقیقازی تا عٌَاى (تطضؾی زاثیط عوق ایٌسطاکطًٍال زطاـ خْر ؾاذر ضؾسَضیكي ّای اًسٍکطاٍى تط زقر
اؾکي زیدیسال زَؾظ اؾکٌطّای زاذل زّاًی ٍ ذاضج زّاًی) هدطی انلی عطح :زکسط ؾَزاتِ کَلیًَس ،هدطی :ؾاضا
غضٌفطی ،حؿیي ؾالن کاض لٌگطٍزیّ ،وکاضاى عطح :زکسط اتَالقاؾن هحوسی ،زکسط اهیطحؿیي ظهاًیاى ،زکسط هْكیس
ًاهساضی (کس خػٍّاى 30095 :تا تَزخِ ههَب198.540.000 :ضیال ٍ حق ًظاضذ  3زضنس ،تا ًظاضذ ذاًن زکسط الِْ
تیاتاًکی( ،ههَب خلؿِ 393قَضای خػٍّكی هَضخ  )1400/06/23خؽ اظ اًدام انالحاذ عطح زَؾظ هدطی،
هدسزاً زض قَضای  394هغطح ٍ زهَیة قس .الظم تِ شکط اؾر هدطی هَظف هیثاقس گعاضـ ًْایی عطح ضا زض قالة
هقالِ چاج قسُ  ISIاضائِ ًوایس.
 -7زضذَاؾر آقای زکسط اهیط حؿیي ظهاًیاى هدطی انلی عطح زحقیقازی تا عٌَاى (تطضؾی زاثیط ًیکَزیي تط زکثیط ٍ
چؿثٌسگی فیثطٍتالؾر ّای لثِ اًؿاًی تط ضٍی زٍ ؾغح ظیطکًَیا ٍ زیساًیَم) (ههَب خلؿِ  392قَضای خػٍّكی
هَضخ  ) 1400/05/05زض ذهَل زغییط هدطی انلی اظ آقای زکسط اهیط حؿیي ظهاًیاى تِ ؾطکاض ذاًن زکسط هطین
زطقاتی ،هدطی :حؿٌا کاظویّ ،وکاضاى عطح :زکسط اهیطحؿیي ظهاًیاى ،زکسط ظیٌة ضضایی اؾفْطٍزی (کس خػٍّاى:
 28270تا تَزخِ ههَب90.940.000 :ضیال ٍ حق ًظاضذ  3زضنس ،تا ًظاضذ ذاًن زکسط فاعوِ هكْسی عثاؼ
هغطح ٍ زهَیة قس .الظم تِ شکط اؾر هدطی هَظف هیثاقس گعاضـ ًْایی عطح ضا زض قالة هقالِ چاج قسُ
 Scopusاضائِ ًوایس.
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 -8هقالِ عطح زحقیقازی (عطاحی ،ؾاذر ٍ آظهَى کاضایی آظهایكگاّی یک ٍؾیلِ ی ضاٌّوای خسیس خْر زعییي هَقعیر ٍ
خایگصاضی ایودلٌر ّای زًساًی زض تیواضاى تا تی زًساًی خاضؾیل) هدطی انلی عطح :زکسط ضضا عویسّ ،وکاضاى :هطین
ضضایی هدس( ،کس خػٍّاى“Designing, fabrication, and efficacy assessment of a new surgical )22896 :
” guide for dental implant placementin partial edentulismچاج قسُ زض هدلِ (ؾایر ّای زرههی) Journal
 Dental School, winter 2020هغطح ٍ زهَیة قس.
 -9هقالِ عطح زحقیقازی (تطضؾی ذَال هکاًیکی زیٌاهیک االیٌطّای قفاف اضزَزًؿی خؽ اظ فطآیٌس زطهَفطهیٌگ ٍ )aging
هدطی انلی عطح :زکسط کاظن زاالییّ ،وکاض :ثویي غفاضی( ،کس خػٍّاى)26077
”“Dynamic mechanical and thermal properties of clear aligners after thermoforming and aging
چاج قسُ زض هدلِ ( Dalaie et al. Progress in Orthodontics (2021) )ISIهغطح ٍ زهَیة قس.
 -10زٍ هقالِ عطح زحقیقازی (تطضؾی ٍضعیر ؾالهر کاضکٌاى ،زاًكدَیاى ٍ اؾازیس زًساًدعقکی زض زاًكکسُ زًساًدعقکی
علَم خعقکی قْیس تْكسی عی ّوِ گیطی خْاًی ٍیطٍؼ  ،covid-19هغالعِ کََّضذ آیٌسًُگط) هدطی انلی عطح :زکسط
هطین نازقی خَضّ ،وکاضاى :زکسط آظیسا زْطاًچی (کس خػٍّاى“Epidemiological characteristics of the )24591
coronavirus 2019 in healthcare providers of the School of Dentistry, Shahid Beheshti University of
” Medical Sciences, Tehran, Iran: A prospective cohort studyچاج قسُ زض هدلِ (J Oral Health )ISI
) ٍ Oral Epidemiol/ Special Issue of COVID-19(4هقالِ تطضؾی فطاٍاًی اتسال تِ  COVID-19زض تیواضاى هطاخعِ
کٌٌسُ تِ زاًكکسُ زًساى خعقکی قْیس تْكسی ٍ عَاهل هطزثظ تا آى زض یک زٍضُ ؾِ هاِّ زض ؾال  1399چاج قسُ زض
( )google Scholarهدلِ زحقیق زض علَم زًساًدعقکی ) (J Res Dent Sci 2021هغطح ٍ زهَیة قس.
 -11هقالِ عطح زحقیقازی (تطضؾی اثط عَاهل ذغط فطزی ،قغلی ٍ هحیغی تط ٍضعیر ؾالهر زّاى کاضکٌاى زاًكگاُ علَم
خعقکی قْیس تْكسی زْطاى) هدطی انلی عطح :زکسط هطین نازقی خَضّ ،وکاضاى :زکسط آظیسا زْطاًچی (کس
خػٍّاى“Relationship between Precautionary Measures and Perceived Stress and Self-care )20200
”Behaviors in Shahid Beheshti Dental School during COVID-19 Pandemic: A Path Analysis Study
چاج قسُ زض هدلِ ( J Mazandaran Univ Med Sci 2021(Persian) )Scopusهغطح ٍ زهَیة قس.
 -12هقالِ عطح زحقیقازی (اضظیاتی تالیٌی ٍ ضازیَگطافیک هسیطیر  jumping distanceتا اؾسفازُ اظ زاضتؿر کالغًی زض
ایودلٌر ّای فَضی) هدطی انلی عطح :زکسط هْسی کسذساظازُّ ،وکاض :آًاّیسا هؿکَچی (کس خػٍّاى)20185 :
“Clinical and radiographic evaluation of jumping distance management using a collagen matrix in
” flapless immediate implant placementچاج قسُ زض هدلِ ( Dent Med Probl. 2021 )Scopusهغطح ٍ زهَیة قس.
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 -13هقالِ عطح زحقیقازی (تطضؾی زأثیط ؾِ ًَع ذویط زًساى هرسلف تط ضهیٌطالیعاؾیَى ضایعاذ هیٌایی اٍلیِ  :هغالعِ
آظهایكگاّی) هدطی انلی عطح :زکسط هیٌا تی ضیاّ ،وکاض :ههغفی ًػازیاى (کس خػٍّاى)9860 :
”In Vitro Effects of Three Fluoride-Free Pastes on Remineralization of Initial Enamel Carious Lesions
چاج قسُ زض هدلِ (REMINERALIZATION POTENTIAL OF FLUORIDE-FREE PASTES )Pubmed
هغطح ٍ زهَیة قس.
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