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دستور جلسه :
موارد مطرح شده در جلسه شورای پژوهشی
زعذاد ضص ( )6عشح زحمیمازی اسسالی تِ هعاًٍر خظٍّطی هغشح ٍ زػَیة ضذ .زعذاد ّفر ( )7همالِ چاج ضذُ ًیض زػَیة
ضذ .زعذاد  1خایاى ًاهِ زخػػی ٍ  17خایاى ًاهِ عوَهی ًیض هغشح گشدیذ.
ً ظش سٌجی اص اعضای ضَسای خظٍّطی دس خػَظ حزف یا عذم حزف تشگِ ّای اتشٍتاد دس اًسْای خایاى ًاهِ ّای
غحافی ضذُ وساتخاًِ هغشح ٍ هَسد تشسسی لشاس گشفر ٍ همشس گشدیذ تشگِ ّای اتش ٍ تاد اص اًسْای خایاى ًاهِ ّای
غحافی ضذُ حزف گشدد.
 حضَس آلای سیحاًی ًوایٌذُ ضشور اسسسچی ٍ هعشفی ٍ اسائِ زَضیحاذ دس خػَظ ساهاًِ ثثر دسخَاسر هطاٍسُ
آهاس ٍ هسذٍلَطی ٍ دسیافر زأییذیِ جْر دسسشسی آساى ٍ تشخظ داًطجَیاى تِ خذهاذ هطاٍسُ آهاس ٍ هسذٍلَطی
(ً )https://statchi.irظشسٌجی هجذد اص اعضای ضَسای خظٍّطی دس خػَظ اسسفادُ اص ایي ٍب سایر زَسظ
داًطجَیاى ،اًجام ضذ ٍ همشس گشدیذ اسسفادُ اص ٍب سایر فَق ٍ ًسایج حاغل تِ زأییذ هطاٍس آهاس داًطىذُ (وِ دس
حال حاضش سشواس خاًن دوسش هْطیذ ًاهذاسی هی تاضذ) تشسذ.
ً اهِ دسخَاسر خاًن دوسش الِْ تیاتاًىی هجشی عشح زحمیمازی تا عٌَاى"اسصیاتی اسسحىام تاًذ هیىشٍتشضی سِ ًَع
ّیثشیذ سشاهیه دس همایسِ تا لیسین سیلیىاذ زمَیر ضذُ تا صیشوًَیا" (تا وذ خظٍّاى 25633 :تا تَدجِ هػَب:
 90.000.000سیال ) هػَب ضَسای خظٍّطی  388هَسخ  1399/08/10دس خػَظ افضایص تَدجِ  25دسغذی اص
 90.000.000سیال تِ112.500.000.سیال تا زَجِ تِ ّضیٌِ ّای هَاد هَسد اسسفادُ ٍ آصهایطاذ اًجام ضذُ دس
جلسِ  395هَسخ  1400/11/10هغشح ٍ زػَیة ضذ.
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 عشح ّا ٍ هماالذ
 -1عشح زحمیمازی تا عٌَاى (تشسسی اثش ًاًَرساذ ّیذسٍوسی آخازیر ٍاسدضذُ دس ادّضیَ اسزَدًسی آصهایطگاّی تش
اسسحىام تشضی تاًذ تشاوسْا ٍ سهیٌشالیضاسیَى هیٌا) هجشی اغلی عشح :دوسش خشیسا اهجذی ،هجشی :سیٌا سحواى خٌاُ،
ّوىاساى عشح :دوسش هسعَد سیفی ،هْطیذ ًاهذاسی (وذ خظٍّاى 29378 :تا تَدجِ هػَب 79.00.000 :سیال) ٍ حك
ًظاسذ  3دسغذ ،تا ًظاسذ خاًن دوسش هشین زشضاتی هغشح ٍ زػَیة ضذ ،الصم تِ روش اسر هجشی هَظف هیثاضذ
گضاسش ًْایی عشح سا دس لالة همالِ چاج ضذُ  Scopusاسائِ ًوایذ.
 -2عشح زحمیمازی تا عٌَاى ( تشسسی ساتغِ هَلعیر صتاى ٍ اتعاد اسسخَاى آلَئَل دًذاى ّای لذاهی دس الگَی اسسخَاًی
هخسلف (اسصیاتی  ))CBCTهجشی اغلی عشح :دوسش واظن داالیی ،هجشی :یاسوي ساداذ حاجی هیشاسوعیلّ ،وىاساى
عشح :دوسش یاسش غافی ،دوسش هْطیذ ًاهذاسی (وذ خظٍّاى 29726 :تا تَدجِ هػَب 150.00.000 :سیال) ٍ حك
ًظاسذ  3دسغذ ،تا ًظاسذ خاًن دوسش سَدُ عْواسثی هغشح ٍ زػَیة ضذ ،الصم تِ روش اسر هجشی هَظف هیثاضذ
گضاسش ًْایی عشح سا دس لالة همالِ چاج ضذُ  ISIاسائِ ًوایذ.
 -3عشح زحمیمازی تا عٌَاى (اسصیاتی حجن صتاى ٍ حجن ساُ َّایی حلمی فَلاًی دس الگَّای اسىلسال هخسلف (هغالعِ
 ))CBCTهجشی اغلی عشح :دوسش واظن داالیی ،هجشی :سیذُ ضثٌن دادخَاُّ ،وىاس عشح :دوسش یاسش غافی( ،وذ
خظٍّاى 30583 :تا تَدجِ هػَب100.000.000 :سیال) ٍ حك ًظاسذ  3دسغذ ،تا ًظاسذ خاًن دوسش سَدُ عْواسثی
هغشح ٍ زػَیة ضذ ،الصم تِ روش اسر هجشی هَظف هیثاضذ گضاسش ًْایی عشح سا دس لالة همالِ چاج ضذُ
 PubMedاسائِ ًوایذ.
 -4عشح زحمیمازی تا عٌَاى ( اسزثاط تیي هَلعیر صتاى ٍ خػَغیاذ لَع فىی دس الگَّای اسىلسال هخسلف
(هغالعِ ))CBCTهجشی اغلی عشح :دوسش واظن داالیی ،هجشی :حویذُ صیٌعلیّ ،وىاس عشح :دوسش یاسش غافی (وذ
خظٍّاى 31034 :تا تَدجِ هػَب100.000.000 :سیال) ٍ حك ًظاسذ  3دسغذ ،تا ًظاسذ آلای دوسش هحوذ تٌْاص
هغشح ٍ زػَیة ضذ ،الصم تِ روش اسر هجشی هَظف هیثاضذ گضاسش ًْایی عشح سا دس لالة همالِ چاج ضذُ
 PubMedاسائِ ًوایذ.
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 -5عشح زحمیمازی تا عٌَاى (همایسِ هیضاى  marginal bone lossدس ایودلٌسْای  bone-level ٍ tissue-levelدس
خلف هٌذیثل) هجشی اغلی عشح :دوسش هْشداد دّماًدَس ،هجشی :سٍصتِ آصادیّ ،وىاس عشح :دوسش سضا زثشیضی (وذ
خظٍّاى 31171 :تا تَدجِ هػَب15.000.000 :سیال) ٍ حك ًظاسذ  3دسغذ ،تا ًظاسذ آلای دوسش فشیذٍى خَسداًص
هغشح ٍ زػَیة ضذ ،الصم تِ روش اسر هجشی هَظف هیثاضذ گضاسش ًْایی عشح سا دس لالة همالِ چاج ضذُ دس
سایر ّای زخػػی اسائِ ًوایذ.
 -6عشح زحمیمازی تا عٌَاى (همایسِ ی اثش اًَاع هَاد ضثیِ ساص ًسج ًشم تش  value grayتافر سخر دس زػَیش
تشداسی  )CBCTهجشی اغلی عشح :دوسش یاسش غافی ،هجشی :دسسا یعمَتیّ ،وىاساى عشح :دوسش هیسشا لاضی صادُ
احسائی ،دوسش هْطیذ ًاهذاسی (وذ خظٍّاى 30849 :تا تَدجِ هػَب100.000.000 :سیال) ٍ حك ًظاسذ  3دسغذ ،تا
ًظاسذ خاًن دوسش سَلواص ٍلیضادُ هغشح ٍ زػَیة ضذ ،الصم تِ روش اسر هجشی هَظف هیثاضذ گضاسش ًْایی عشح سا
دس لالة همالِ چاج ضذُ  PubMedاسائِ ًوایذ.
 -7همالِ عشح زحمیمازی (تشسسی زغییش سغح آًسی اوسیذاى ول تضالی تِ دًثال اسسشع آوادهیه تش اساع زیح
ضخػیسی افشاد) هجشی اغلی عشح :دوسش حاهذ هشزضَیّ ،وىاس :هشین ساداذ سسَل (وذ خظٍّاى)16001 :
”?“Are there any relationships between personality type, salivary total antioxidant level and academic stress
چاج ضذُ دس هجلِ ( J Dent Med Probl. 2021;58(4):477–452 )ISIهغشح ٍ زػَیة ضذ.
 -8همالِ عشح زحمیمازی (تشسسی اثش زَاى ّای هخسلف لیضس  Er:YAGتش اسسحىام تاًذ تشضی سواى سصیٌی تِ سشاهیه
وازاًا) هجشی اغلی عشح :دوسش سحاب لَیضیّ ،وىاس :هْسا هلىی (وذ خظٍّاى)13755 :
“Effect of different power outputs of Er: YAG laser on shear bond strength of resin cement to
” zirconia in comparison to sandblastingچاج ضذُ دس هجلِ (سایر ّای زخػػی )Lasers in 2022
 Dental Scienceهغشح ٍ زػَیة ضذ.
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 -9همالِ عشح زحمیمازی (عشاحی ،ساخر ًوًَِ ٍ آصهایص واسایی یه اتضاس ووىی زعییي هَلعیر ٍ صاٍیِ ایودلٌر تش سٍی
هذل اسسخَاًی تی دًذاًی واهل) هجشی اغلی عشح :دوسش سضا عویذّ ،وىاس :سشٍیي جَادی (وذ خظٍّاى“ )24242 :
“Designing, fabrication, and efficacy assessment of a new surgical guide for dental implant placement in
“  partial edentulismچاج ضذُ دس هجلِ (سایر ّای زخػػی) Journal Dental School; Vol 38, No.1,
 Winter 2020; 48-53هغشح ٍ زػَیة ضذ.
 -10همالِ عشح زحمیمازی (تشسسی اثش هذاخلِ آهَصضی تش آگاّی اص سالهر دّاى دس تضسگساالى هثسال تِ دیاتر تا اسسفادُ
اص ضثىِ ّای اجسواعی ٍ خضضه هعالج) هجشی اغلی عشح :دوسش سْیال تخطٌذُّ ،وىاس :آزَسا حمذٍسر (وذ خظٍّاى:
)16836
" "The Relationship between Oral and Dental Health Self-care and Hemoglobin A1C in Adults with Diabetes
چاج ضذُ دس هجلِ ( J Dent Shiraz Univ Med Sci. )PubMedهغشح ٍ زػَیة ضذ.
 -11همالِ عشح زحمیمازی (اسصیاتی هیضاى اًحشاف هسیش واًال سیطِ تا فایل ّای  glide pathهخسلف ٍ همایسِ آًْا تا
یىذیگش) هجشی اغلی عشح :دوسش ضیَا ضجاعیاىّ ،وىاسً :یلَفش هشزضی خَس( ،وذ خظٍّاى)22170
“Comparison of Canal Transportation and Centering Ability of One-G, EdgeGlidePath, and Neolix: A
”MicroComputed Tomography Study of Curved Root Canals
چاج ضذُ دس هجلِ ()Scopus

Hindawi International Journal of DentistryVolume 2021, Article ID

 4898684, 6 pagesهغشح ٍ زػَیة ضذ.
 -12همالِ عشح زحمیمازی (تشسسی ساتغِ تیي ضاخع ّای سًگ دًذاًْای لذاهی تاال) هجشی اغلی عشح :دوسش فشّاد
عثاعثاییاىّ ،وىاس :سیذ اهیشحسیي اٍسًگ (وذ خظٍّاى)12977 :
?“Are there any color match and color correlation between maxillary anterior teeth
چاج ضذُ دس هجلِ ( J Esthet Restor Dent. 2022)ISIهغشح ٍ زػَیة ضذ.
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 -13همالِ عشح زحمیمازی (همایسِ اثشتخطی آسزیىائیي ٍ لیذٍوائیي دس زضسیماذ تالن عػة آلَئَالس زحساًی ّوشاُ تا
زضسیك هىول داخل لیگاهاًی دس دًذاىّای هَلش فه خاییي تا خالدیر تشگطر ًاخزیش) هجشی اغلی عشح :دوسش ًاصًیي
صسگشّ ،وىاس :الٌاص ضَضسشی (وذ خظٍّاى)6623 :
“Anaesthetic Efficacy of 4% Articaine in Comparison with 2% Lidocaine as Intraligamentary
Injections after an Ineffective Inferior Alveolar Nerve Block in Mandibular Molars with
”Irreversible Pulpitis: A Prospective Randomised Triple-Blind Clinical Trial
چاج ضذُ دس هجلِ ( Hindawi International Journal of Dentistry Volume 2021, Article )ISIهغشح ٍ زػَیة ضذ.
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