صورت جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

جلسه شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات دندانپزشکی در روز شنبه مورخ  99/2/16با حضور تعدادي
از اعضاي محترم مرکز تحقيقات صورت غير حضوري برگزار گرديد.
 جناب آقاي دکتر بروزي نيت ضمن خير مقدم به حضار محترم به تشريح مسائل جاري پرداختند مطابق معمول شيوه نگارش افيليشن مرکز به صورت زير يادآوري شد
Dental Research Center, Mashhad University of
Medical Sciences, Mashhad, Iran
مرکز تحقیقات دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 گزارشی از مقاالتی که با افيليشن مرکز طی دو سال اخير چاپ شده است ارائه
گرديد
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 همچنين بنا به پيشنهاد همکاران مقرر شد با توجه به تعداد مقاالتی که با افيليشن
مرکز چاپ شده و بر اساس ايندکس مقاله به نويسنده ،بودجه مرکز اختصاص يابد.
 ضمنا از جناب آقاي دکتر سميعی راد بخاطر ثبت اختراع با نام مرکز تحقيقات
دندانپزشکی تقدير و قدردانی شد

در پایان طرح های تحقیقاتی مرکز ارائه گردید
 .1تولید کازئین فسفوپپتید-آمورفوس کلسیم فسفات فلوراید ))CPP-ACPF
(آقای دکتر عبدالرسول رنگ رزی)971953
 .2اثر اچ با لیزر در افزایش عمق نفوذ رزین در تکنیک رزین اینفیلتریشن در
درمان  white spotهای ایجاد شده پس از ارتودنسی ثابت ( آقای دکتر
بروزی نیت)  %30بودجه 980599
 .3مقایسه اثر بالینی آنتی باکتریال فتودینامیک تراپی با کورکومین در کاهش
بار میکروبی پوسیدگی های عمیق ( خانم دکتر احراری )  %30بودجه
980699
 .4ساخت و مشخصه یابی ادهزیوهای عاجی حاوی درصدهای مختلف
نانولیپوزان/اکسید روی ،بررسی فعالیت ضدمیکروبی و استحکام باند عاجی
ریز برشی ( خانم دکتر محمدی پور )  %17بودجه 981140
 .5مقایسه تاثیر کاربرد توام بلیچینگ خانگی و خمیردندانهای سفید کننده بر
ریزسختی و تغییر رنگ مینا ( خانم دکتر نعمتی)  %30بودجه 981173
 .6بررسی مقایسه ای سه بعدی تغییرات مفصل تمپورومندیبوالر پس از درمان
فانکشنال با دستگاههای اکتیواتور و هدگیراکتیواتور :مطالعه با CBCT
(آقای دکتر ابطحی )  %30بودجه 981383
 .7بررسی تاثیرسلولهای بنیادی پالپ دندان بر روی رده سلولی کارسینوم
سلول سنگفرشی در ناحیه سرو گردن در شرایط ( In vitroخانم دکتر
مهاجر تهران ) %30بودجه 981855

 .8بررسی اثر اضافه نمودن نانوذرات سلنیوم-کیتوزان بر خواص ضدمیکروبی و
مکانیکی رزین آکریلی سلف کیور ارتدنسی (آقای دکتر عبدالرسول رنگرزی )
981904
 .9ساخت و ا رزیابی آزمایشگاهی خواص آنتی باکتریال یک نوع آبنبات با
کاربردهای پیشگیرانه دندانی متشکل از ترکیب نانولیپوزان-نانومواد بر
اشکال پالنکتونیکی و بیوفیلمی باکتریهای & Streptococcus mutans
 % 50( 990322 . Lactobacillus sppبودجه) خانم دکتر محمدی پور
.10

بررسی اثر اضا فه نمودن نانوذرات اکسیدمنیزیم-کیتوزان بر استحکام

گیر بند و خاصیت آنتی باکتریال سمان گالس یونومر مورد استفاده جهت
اتصال بندهای ارتدنسی به دندان( 990360 .آقای دکتر رنگرزی)
.11

مقایسه ی اثر سمیت سلولی و آپوپتوز القایی غلظت های مختلف

سمان جدید بایوسرامیک حاوی سیمواستاتین بر سلول های بنیادی پالپ
دندانی ایزوله شده از دندان شیری( 981710 .آقای دکتر پریسای)
 %30بودجه

