صورت جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

جلسه شوراي عالی مرکز تحقيقات دندانپزشکی در روز شنبه مورخ  93/4/7با حضور رئيس مرکز سرکار خانم دکتر بيدار،
آقاي دکتر حميد جعفرزاده ،خانم دکتر مریم فرقانی راد ،خانم دکتر فرزانه احراري ،خانم دکتر ماهرخ ایمانی مقدم ،آقاي دکتر
امير معين تقوي ،آقاي دکتر مجيد اکبري ،آقاي دکتر علی باقرپور ،خانم دکتر ندا نقوي ،خانم دکتر سعيده خواجه احمدي،
آقاي دکتر فرزین هروي ،خانم دکتر مریم قره چاهی  ،خانم دکتر محبوبه دهقانی ،آقاي دکتر ایمان پریساي ،آقاي دکتر
جهانشاه صالحی نژاد ،خانم دکتر مریم اميد خدا ،خانم دکتر آرميتا روحانی ،آقاي دکترحسين باقري ،آقاي دکتر حسن
ضرابی ،آقاي عبدالرسول رنگ رزي ،آقاي دکتر مهرداد رادور و خانم زیبا شيرخانی تشکيل گردید .موارد زیر در جلسه مورد
بحث قرار گرفت:
 .1یاداوري مجدد ایتم" جهت باال بردن امتياز مقاله در رتبه بندي دانشگاه و مراکز تحقيقاتی در قسمت تقدیر
) (Acknowledgementاز عبارات زیر استفاده نمائيد" به حاضرین در جلسه.
 .2همچنين خاطر نشان شد اعضاي هيات علمی عضو در مرکز تحقيقات دندانپزشکی" بمنظور تایيد  affiliationو

کسب حداکثر امتياز متعلق به چاپ مقاله براي نویسندگان محترم ،قبل از آخرین تایيد مقاله جهت چاپ شدن،
مشاوره اي با کارشناس پژوهشی مرکز تحقيقات دندانپزشکی (خانم زیبا شيرخانی) داشته باشيد".
 .3بررسی و تصویب طرح تحقيقاتی (توليد و بررسی خواص مکانيکی یک سمان حاوي آمورفوس کلسيم فسفات با
کازئين فسفوپپتيد( )CPP-ACPجهت اتصال بندهاي ارتودنسی به دندان) به عنوان پایان نامه دکتراي
 phd by researchآقاي عبدالرسول رنگ رزي با راهنمایی آقاي دکتر هروي
 .4بررسی مجموع امتيازات فعاليت هاي پژوهشی ساالنه سرکار خانم:
دکتر سعيده خواجه احمدي 420/475 :

پس از محاسبه امتيازات ،امتياز خانم دکتر سعيده خواجه احمدي به حد نصاب تعيين شده توسط معاونت
پژوهشی رسيد .و حاضرین در جلسه خواستار ادامه فعاليت هاي این دو عضو هيات علمی پژوهشی با مرکز
تحقيقات دندانپزشکی شدند.

بررسی طرح های مرکز تحقیقات دندانپزشکی

-1 توليد و بررسی خواص مکانيکی یک سمان حاوي آمورفوس کلسيم فسفات با کازئين فسفوپپتيد
) )CPP-ACPجهت اتصال بندهاي ارتودنسی به دندان (دکتر فرزین هروي)
 -2 بررسی ميزان کارایی ليزر کم توان در بهبود اختالالت حسی-عصبی پس از جراحی Bilateral
Split Osteotomy

 Sagittalماندیبل (برات اله شبان –دکتر عشق پور) 930017

 -3 بررسی مقایسه اي رادیواپسيته ( ،CEM )Calcium Enriched Mixtureسه نوع MTA
( ،)Mineral Trioxide Aggregateگوتاپرکا و عاج با استفاده از رادیوگرافی دیجيتال (دکتر حميد
جعفرزاده و دکتر علی باقرپور) 922192

 -4 اثر شست و شو دهنده کانال ریشه توسط  endoactivatorبر روي حيات انتروکوکوس فيکاليس
درتوبولهاي عاجی دندان هاي عفونی شده انسان به دنبال اینسترومنتيشن :به روش ازمایشگاهی (دکتر
جميله قدوسی -دکتر احسان آریان )

922318

 -5 بررسی ارتباط هوش هيجانی در ابتالء به اختالالت اسکلتی  -عضالنی و تاثير آموزش اصول

ارگونومی بر کاهش این اختالالت در دندانپزشکان (دکتر ترانه موحد -دکتر جواد وطنی)


 -6بررسی ارتباط بين توانایی هاي پردازش حسی با اضطراب و همکاري کودکان پيش دبستانی
مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصيلی )) 1392 – 1393
دکتر حسين نعمت اللهی -دکتر بهجت الملوک عجمی 930299

 -7 بررسی تاثير
(دکتر مجيد

نانو ذرات سيليکا بر ميزان سميت سلولی( Mineral Trioxide Aggregate (MTA
اکبري) 922862

 -8 بررسی و مقایسه ميزان از دست دادن خون حين انواع مختلف جراحی ارتوگناتيک(دکتر مجید عشق
پور) 930184

-9 یک کارآزمایی بالينی براي مقایسه اثر یک ماده حساسيت زدا و ادهزیو سلف اچ بر حساسيت عاجی پس از
جراحی پریودنتال(دکتر هيال حاجی زاده  -دکتر مرجانه

قوام نصيري) 930240

 -10 بررسی اثربخشی دهانشویه گياهی چاي سبز -آلوئه ورا بر روي کنترل درد پس از جراحی هاي پریودنتال
(یک کار آزمایی بالينی دو سویه کور) (دکتر ناصر سرگلزایی-دکتر مجيد رضا


مختاري) 922128

 -11بررسی مقاالت مجالت دندانپزشکی کودکان عضو پایگاه  ISI Web of Scienceدرسالهای  2008تا
2012و مقایسه استنادهای این مقاالت در پایگاه های  ISI Web of Science ، SCOPUSو Google Scholar

(دکتر علیرضا صراف شیرازی)

930134

