صورت جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

جلسه شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات دندانپزشکی در روز سه شنبه مورخ  96/9/7با حضور
تعدادي از اعضاي محترم مرکز تحقيقات و مدیر محترم پژوهش دانشگاه جناب آقاي دکتر اسالمی
تشکيل گردید.
 بعد از تالوت قرآن مجيد جناب آقاي دکتر بروزي نيت ضمن خوشآمد گویی  ،هدف از تشکيلجلسه را قدر دانی از زحمات فراوان سرکار خانم دکتر بيدار در طول مدت ریاست مرکز تحقيقات
دندانپرشکی ذکر کردند.
 در ادامه جناب آقاي دکتر اسالمی مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تبيين جایگاهمراکز تحقيقات به اهداف معاونت پژوهشی در توسعه کمی و کيفی پژوهش اشاره داشتند .ایشان
جایگاه مرکز تحقيقات دندانپزشکی را بسيار خوب بيان کردند و از خانم دکتر بيدار به خاطر
سالها تالش مستمر که باعث بالندگی و رشد قابل توجه مرکز تحقيقات شده است تشکر و
قدردانی نمودند.
 آقاي دکتر قنبري معاون آموزشی دانشکده نيز به نمایندگی از ریاست دانشکده از تالش هايمجدانه خانم دکتر بيدار در ارتقاي سطح پژوهش دانشکده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به
نيکی یاد کردند و همچنين اشاره اي به رزومه کاري دکتر بروزي نيت داشتند.
 خانم دکتر مدنی معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی به همکاري خوب و توانمندي هاي خانمدکتر اشاره داشتند و ابراز اميدواري کردند که در آینده نيز از تجربيات ارزشمند ایشان استفاده
شود
 -در ادامه گزارشی از دستاوردهاي ده ساله مرکز از ابتداي تاسيس تا کنون اراِئه گردید.

در پایان طرح هاي تحقيقاتی مرکز ارائه گردید
 -1بررسی و مقایسه ي ميزان فراوانی  DNAویروس پاپيلوماي انسانی  16و  18بين کيست
دنتی ژروس  ،آملوبالتوماي یونی کيستيک و آملوبالستوما (آقاي دکتر زارع) 951471
 -2بررسی اثر نوشيدنیهاي مختلف بر اضمحالل نيروي  chainهاي ارتدنسی (خانم دکتر
دهقانی) 960259
 -3ارزیابی ميکروبی ریتينرهاي  Essixو  Hawleyپس از کاربرد سه روش تميز کردن
مختلف (خانم دکتر اميدخدا) 960273بودجه %30
 -4غربالگري دانشجویان دندانپزشکی مشهد از نظر اختالل کم توجهی /بيش فعالی
( )ADHDدر سال ( 1396آقاي دکتر کشاورز) 960280
 -5بررسی استحکام باندهوسينگ لوکيتور اتچمنت به دنچر بيس آکریلی با استفاده از مواد
مختلف (آقاي دکتر نخعی)  %30بودجه 960378
 -6تاثير موقعيت هاي مختلف مندیبل و نمایش انسيزوري بر روي جذابيت لبخند در نماي روبرو
و سه رخ (دکتر شفاعی)  %30بودجه 960393
 -7رزیابی استحکام باند ریز برشی باندینگ هاي یونيورسال با و بدون کاربرد پرایمر فلزي به
تيتانيوم خالص (آقاي دکتر نخعی)  %30بودجه 960416
 -8بررسی برروز نشانگر  CD34در پلئومورفيک آدنوما و موکواپيدرموئيد کارسينوما بروش
ایمنوهيستوشيمی (آقاي دکتر زارع)  %30بودجه 960469
 -9بررسی سطح گيرنده هاي کانابينوئيد نوع یک و دو در افراد مبتال به پریودنتيت مزمن (آقاي
دکتر امير معين تقوي) 960557
 -10بررسی الگوي اسکلتال در بيماران با نهفتگی یا فقدان دندان کانين و لترال فک باال (خانم
دکتر احمدیان یزدي) 960607

 -11بررسی سطح سرمی دوپامين و سروتونين در بيماران داراي پارافانکشن شبانه(خانم دکتر
مدنی) %20بودجه 960611
 -12ارزیابی و مقایسه استحکام باند ریز برشی چند نوع سمان دندانی به تيتانيوم خالص با و
بدون ترماسایکلينگ (آقاي دکتر نخعی)  %30بودجه 960839
 -13بررسی ارتباط کميت و کيفيت استخوان باقيمانده بر کيفيت استخوان تشکيل شده پس از
جراحی سينوس ليفت لترالی (آقاي دکتر عرب) 960921
 -14بررسی اثر پوسيدگی زایی ميوه هاي خشک با استفاده از اندازه گيري  pHپالک دندانی
(خانم دکتر بسکابادي) 960967
 -15بررسی تأثير آموزش درباره خصوصيات فکی-دندانی با پمفليت ،بر سطح آگاهی والدین
کودکان دبستانی در شهر مشهد( سال ( )1396- 1397خانم دکتر اميدخدا)961009
 -16بررسی ميزان موفقيت درمان آپکسوژنز دندان هاي تروماتيزه قدامی و دندان هاي خلفی با
پوسيدگی شدید با استفاده از خمير زینک اکساید اوژنول به عنوان ماده پوشاننده پالپ (آقاي دکتر
جعفرزاده) 961017
 -17مقایسه  settlingاکلوژن در بيماران ارتودنسی ،پس از استفاده از ریتينرهاي  Essixو
( Hawleyخانم دکتراميدخدا)%30 960997بودجه
 -18بررسی تغييرات کلينيکی مفصل گيجگاهی-فکی قبل و بعد از درمان جراحی مندیبل در
بيماران کالس دو اسکلتال (آقاي دکتر عشق پور) 960110

