طرح های مرکز تحقیقات دندانپزشکی

-1بررسی بالینی کارایی لیزرهای Diodeو ( CO2تابش پالسی و پیوسته) در حذف پیگمانتاسیون لثه ای
(خانم دکتر احراری) بودجه940839
 -2بررسی دقت روش های مختلف در تشخیص پوسیدگی پروگزیمالی (خانم دکتر احراری)941459
 .3بررسی مقایسه ای سمیت سلولی و سمیت ژنی(Z- Dent 8-Aماده جدید در درمان پالپ زنده )
 CEM cementو  MTAبر روی سلول های فیبروبالست انسانی و فیبروبالست موش L929

(خانم دکتر ابراهیمی)941378
 -4مقایسه ی تاثیر فوتودینامیک تراپی با نور مرئی و لیزر بر روی استرپتوکوکوس موتانس در بیماران تحت
درمان ارتودنسی ثابت (آقای دکتر ابطحی)941532
 -5تاثیر مراحل پخت پرسلن بر روی عدم تطابق فریم ورک های پیچ شونده متکی بر ایمپلنت (آقای

•

دکترنخعی)941522
 -6ارائه و تعیین کارایی آزمایشگاهی چند ماده رنگ کننده جدید جهت افتراق کامپوزیت از ساختار دندان پس
از دیباندینگ ارتودنسی (خانم دکتر احراری) 941384بودجه
 -7بررسی مقایسه ای تغییرات )BSSO (Bilateral Sagittal Split Osteotomy

دربیماران کالس سه بدنبال استفاده از یک و سه پیچ های تیتانیومی جهت ثابت سازی فک تحتانی
(آقای دکتر عشق پور) 941417بودجه
 -8بررسی کارآمدی درمان ترکیبی ارتودنسی -جراحی ارتوگناتیک بر اساس شاخصPAR

(خانم دکتر دهقانی)950100
-9بررسی شکل و طول ریشه دندانهای کانین و لترال باال در بیماران دارای کانین نهفته یکطرفه (خانم دکتر
امیدخدا)950146
-10بررسی ارتباط پریودنتیت مزمن و افسردگی ( آقای دکتر فاطمی ) 950360
 -11بررسی مشخصات رادیوگرافیک بدخیمی های ناحیه فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به دانشکده
دندانپزشکی مشهد (خانم دکتر توحیدی) 950340

-12بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی والکلی ریشه شیرین بیان بر استرپتوکوک موتانس (آقای دکتر زارع)
بودجه 950619
-13مقایسه ثبات اسکلتال جراحی جنیوپالستی با فیکساسیون به روش استئوسنتز ،پیچlagومینی پلیت
(آقای دکتر عشق پور) 950401
-14بررسی خصوصیات آناتومیک حفره ی بینی و سینوس های ماگزیالری در ارتباط با رینوسینوزیت در
بیماران شکاف لب و کام (آقای دکتر حسینی زارچ)950358
-15بررسی اثر سدیم هگزامتافسفات به تنهایی و همراه با سایر مواد رمینرالیزه کننده بر میکروهاردنس و رنگ
پذیری پوسیدگی های اولیه مینایی (خانم دکتر محمدی پور ) 950659
-16ارزیابی میزان ایمنوگلوبولین A1در مایع شیار لثه اطراف ایمپلنت مبتال به پری ایمپلنتیتیس
( آقای دکتر عرب) 950031

-17ارزیابی اثر لیزر Er:YAGو ترکیبات مینرالیزه کننده بر عاج (affectedخانم دکتر حاجی زاده)
950038
 -18بررسی سمیت سلولی و سمیت ژنی ذرات نانوآمورفوس کلسیم فسفات در ماکروفاژ (آقای دکتر
شفاهی)950215

