صورت جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

جلسه شوراي عالی مرکز تحقيقات دندانپزشکی در روز چهار شنبه مورخ  94/2/23با حضور مدیر محترم پژوهشی جناب
آقاي دکتر اسالمی و برخی از اعضاي محترم مرکز تحقيقات 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
)(Acknowledgement
 .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".
 .3گزارش فعاليت پژوهشی سال  92به شرح زیر ارائه شد
 PubMed=43تعداد مقاالت
ISI= 28تعداد مقاالت
Scups= 6تعداد مقاالت
=19تعداد طرح هاي سال 92
امتیاز مرکز

1772.56

همچنين مرکز تحقيقات دندانپزشکی به عنوان مرکز تحقيقات برتر در هفته پژوهش در سال  1393در بين مراکز
همردیف خود در وزارت بهداشت انتخاب شد
 .4اعالم شد که مرکز تحقيقات دندانپزشکی به عنوان عضو شوراي راهبردي شبکه تحقيقات پيشگيري از بيماري
هاي دهان و دندان وزارت بهداشت انتخاب شد همچنين اولویتهاي پژوهشی مرکز تحقيقات در شبکه
تحقيقات پيشگيري از بيماري هاي دهان و دندان نيز مشخص شد
 .5همچنين گزارشی در مورد اتمام آماده سازي گایدالین "راهنماي بالينی تروماي حاد دندانی" در سال 1393
ارائه شد
 .6خاطر نشان می شود معرفی جناب آقاي دکتر سيد احسان صفاري دکتري آمار و فوق دکتري آمار زیستی از
کشور سوئد که در حال حاضر مشغول به دوره فلو پژوهشی آمار پزشکی در مرکز پزشکی محاسباتی کشور
سنگاپور می باشند به عنوان همکار پژوهشی در این جلسه معرفی شدند

همه پرسی دو ساالنه برای تعیین رئیس مرکز و شورای عالی
مطابق با آراي اعضاي حاضر در جلسه مرکز تحقيقات دندانپزشکی اعضاي زیر به عضویت شوراي عالی مرکز
تحقيقات درآمدند
 -1سرکار خانم دکتر بيدار  23راي

 -2جناب آقاي دکتر معين تقوي

 -3سرکار خانم دکتر فرقانی و جناب آقاي دکتر رادور

 13راي

 12راي

 -4سرکار خانم دکتر احراري و سرکار خانم دکتر جهانبين  11راي
 -5سرکار خانم دکتر قدوسی

 10راي

ضمنا با توجه به آراي اعضاي شوراي عالی جدید سرکار خانم دکتر بيدار با  6راي و سرکار خانم دکتر
احراري ،سرکار خانم دکتر جهانبين و جناب آقاي دکتر معين تقوي با  2راي منتخبين ریاست مرکز شده
اند که به معاونت پژوهشی معرفی می گردند
طرح های مرکز تحقیقات دندانپزشکی
 بررسی اثر ورزش درمانی در بهبود دردهاي اسکلتی – عضالنی ناشی از شغل متخصصين بالينی

دندانپزشکی مشهد ( محبوبه دهقانی  -مریم بيدار)
 مقایسه ميزان خونریزي حين جراحی استئوتومی دو فک بيماران کالس  3در دو روش بيهوشی با
پروپوفول و رمی فنتانيل (دکتر مجيد عشق پور  -عليرضاشریفيان عطار)
 تاثير پيش درمانی با ایبوپروفن و دگزامتازون بر ميزان موفقيت بالک عصب آلوئوالر تحتانی بر روي دندان

هاي با پالپيت غير قابل برگشت عالمت دار (دکتر مریم فرقانی  -دکتر مریم بيدار)
 بررسی وجود ویروس پاپيلوماي انسان در نمونه هاي تازه بافت تومورال بيماران مبتال به کارسينوم
سلولهاي سنگفرشی در ناحيه سروگردن باتکنيک ( خانم دکتر نوشين محتشم  -فرناز مهاجر تهران)
 بررسی وجود هليکو باکترپيلوري در نمونه هاي بافت تومورال بيماران مبتال به کارسينوم سلولهاي
سنگفرشی در ناحيه سروگردن باتکنيک ( خانم دکتر نوشين محتشم  -فرناز مهاجر تهران)
 مطالعه کارآزمایی بالينی تصادفی مقایسه اثر پيش درمانی دو نوع داروي خوراکی نوافن و ایبوپروفن بر
پاسخ بيماران داراي پولپيت حاد غير قابل برگشت به تست هاي سرما ،گرما ،الکتریکی و پالس
اکسيمتري( دکتر حميد جعفرزاده)

