صورت جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

جلسه شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات دندانپزشکی در روز سه شنبه مورخ  96/11/29با حضور
تعدادي از اعضاي محترم مرکز تحقيقات تشکيل گرديد.
 بعد از تالوت قرآن مجيد جناب آقاي دکتر بروزي نيت ضمن گرامی داشت ياد استاد فقيد جنابآقاي دکتر محمودي گزارشی از پايش مرکز تحقيقات دندانپزشکی در سال گذشته به شرح زير
ارائه دادند

 همچنين خالصه ايی از برنامه هاي آتی مرکز تحقيقات به صورت زير تشريح و بحث شد عقد قرار داد با مراکز تحقيقاتی داخل و خارج کشور
 عقد قرارداد با اساتيد و محققين خارج دانشکده و کشور در جهت همکاري در انجام پروژه
هاي تحقيقاتی
 جذب کارشناس زبان انگليسی – عقد قرارداد با موسسه معتبر جهت نگارش مقاالت
 برگزاري سمينار تازه هاي بندينگ و سراميکها با همکاري مرکز تحقيقات مواد دندانی در
ارديبهشت ماه
 برگزاري همايش  minimal invasive dentistryدر آذر ماه با همکاري مرکز
تحقيقات مواد دندانی
 انجام اقدامات الزم براي تمديد احکام اعضاي محترم مرکز تحقيقات دندانپزشکی

 بررسی و تصويب طرح هاي ((بررسی اثر آنتی باکتريال و ضدقارچی محلول حاوي نانوذراتسلنيوم-کيتوزان)) و ((ارزيابی استحکام برشی باند براکت هاي ارتودنسی باند شده توسط
کامپوزيت حاوي نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم و کيتوزان)) که توسط آقاي دکتر رنگرزي مجري
طرح
در پایان طرح های تحقیقاتی مرکز ارائه گردید
 -1بررسی صحت و پايايی اندازه گيري سايز دندان ها و ابعاد داخل قوسی در مدل ديجيتالی به
دست آمده از  Oral scannerو  CBCTو مقايسه ي آن با مدل گچی ( آقاي دکتر
شفاعی ) 961408
 -2بررسی دقت نرم افزار  Orth studioدر پیش بینی نتایج ارتودنسی ثابت
همراه با کشیدن دندان ( آقاي دکتر شفاعی ) 961362
 -5بررسی موفقيت بالينی کاربرد  BMP2به همراه اولتراسوند با شدت پايين در بازسازي
نقص شکاف آلوئول ( خانم دکتر جهانبين ) 961327
 -6بررسی بيان فاکتور رونويسی  Oct-4در مخاط ديسپالستيک و کارسينوم سلول سنگفرشی
دهان ( خانم دکتر نرگس قاضی )  30%بودجه 961396
 -7آموزش اصول تفسير راديولوژي دهان و فک و صورت برمبناي ربات تلگرامی (طراحی يک
سامانه) ( آقاي دکتر باقرپور ) 961255
 -8مرور نظام مند و متاآناليز ريسک فاکتورهاي مرتبط با پري ايمپلنتيت (آقاي دکتر فروزانفر )
961318
 -9بررسی واکنش بافتی خمير پالپی نانوکورکومين در موش ( آقاي دکتر صاحب علم ) 961425
 -10بررسی اثر آنتی باکتريال و ضدقارچی محلول حاوي نانوذرات سلنيوم-کيتوزان ( آقاي دکتر
رنگرزي )  30%بودجه
 -11ارزيابی استحکام برشی باند براکت هاي ارتودنسی باند شده توسط کامپوزيت حاوي
نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم و کيتوزان ( آقاي دکتر رنگرزي )  30%بودجه

