صورت جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

جلسه شوراي عالی مرکز تحقيقات دندانپزشکی در روز شنبه مورخ  94/8/23با حضور برخی از اعضاي محترم مرکز
تحقيقات تشکيل گرديد .موارد زير در جلسه مورد بحث قرار گرفت:
 .1در ابتداي جلسه سرکار خانم دکتر بيدار ضمن خوشامدگوي به حضار محترم ،کسب مقام سوم پژوهشی کشوري توسط
دانشگاه علوم پزشکی مشهد را تبريک گفتند
 .2در ادامه جلسه گزارشی از ارزشيابی وزارتخانه از فعاليتهاي پژوهشی سال  93ارائه شد
 PubMed=44تعداد مقاالت
ISI= 22تعداد مقاالت
Scups= 16تعداد مقاالت
 = 16ساير

امتیاز مرکز

3448.21

طرح های مرکز تحقیقات دندانپزشکی

-1تعیین شیوع درجه سختي دندان هاي عقل نهفته منديبل در بیماران مراجعه كننده به بخش جراحي
دانشكده دندانپزشكي مشهد در سال( 1394دكتر برات اهلل شبان و دكتر مجید عشق پور) 940497
-2بررسي ارتباط میان تست هاي حیاتي ،يافته هاي بالیني  ،راديوگرافي و وضعیت هیستولوژيک پالپ در
دندان هاي داوطلبان كشیدن دندان (دكترجمیله قدوسي_دكتر امیرحسین جعفريان) بودجه مركز 940452

-3بررسي مقايسه اي اثرات اسكلتال و دنتو آلوئوالر دستگاههاي تارو و اكتیواتور در بیماران با مال اكلوژن
كالس دو (دكترسیده مريم امید خدا ودكتر ناديا حسن زاده) بودجه مركز 940223
-4بررسي اثر درمان با لیزر كم توان بردانسیته استخواني گرافت آلوئول در بیماران داراي شكاف كام
(دكتر فرزانه احراري -دكتر ندا اسالمي) بودجه مركز 931766

-5مقايسه نتايج كلینیكي و راديوگرافیكي درمان مینیاتور پالپوتومي و پالپوتومي كامل با فرموكروزول در
دندان هاي مولر دوم شیري كودكان  4تا  7ساله (دكتر معصومه ابراهیمي و دكتر حسین نعمت الهي)
بودجه مركز 931480
-6بررسي كارايي هیپنوانالژزيا در جراحي دندان عقل نهفته منديبل (عشق پور و مهدي فتحي) 940181
-7معرفي يک دستگاه جديد اندازه گیري استحكام نیروي باند براكت هاي ارتودنسي در دهان بیمار (دكتر
سیده مريم امیدخدا) بودجه مركز 931712
-8بررسي مقايسه اي استحكام باند برشي گالس اينومر تغییر يافته با رزين به عاج دندان هاي شیري پس از
آماده سازي عاج به  4روش مختلف (دكتر مرضیه بسكابادي و دكتر رسول صاحب علم) بودجه مركز
930619
-9مقايسه تاثیر دو سیستم چرخشي Protaperوwave oneدر حذف  Enterococcus. Faecalisاز
كانال ريشه دندان به روش آزمايشگاهي (دكتر جمیله قدوسي و دكتر احسان آريان) 931531
-10مقايسه ارتباط سن كرونولوژيک با سن اسكلتال و سن دنداني در بیماران داراي شكاف كام و لب با
افراد نرمال (دکتر ندا اسالمي) 931371
-11مقايسه ي مورفولوژي سطحي كنديل بیماران مبتال به اختالل مفصل گیجگاهي فكي(RDC/TMD-

) IIIبا گروه نرمال در تصاوير  CBCTو ارتباط آن با میزان مینرال هاي خوني( دکتر ماهرخ ایماني
مقدم و دکتر شاهرخ ناصری) 931516
 -12مقايسه اثر فوري و تأخیري لیزرهاي Er.YAGو Er,Cr: YSGGبر استحكام باند برشي ونیرهاي
پرسلني( دکتر فرزانه احراری – دکتر علیرضا بروزی نیت) 931548

-13بررسي تاثیردرمان با لیزركم توان بر بهبود ساكت دندان كشیده شده (فرزانه احراری -مجید
عشق پور )  940469بودجه مرکز
-14بررسي اثرات دهانشويه نانوداروي سینا كوركومین بر التهاب لثه در ژنژيويت مزمن ( دكتر مجید رضا
مختاري -دكتر سید علي بني هاشم راد) 940361

