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طرح های تحقیقاتی مرکز ارائه گردید
 -1مقایسه روشهای ارتقا سالمت بر اساس پیامهای متکی بر هنجارهای اجتماعی و
پیامهای متکی بر احساس خطر از پیامد نامطلوب؛ مطالعه شبه تجربی در دانشآموزان
مقطع دبستان شهر مشهد  1397 -98آقای دکتر کاظمیان 971363
 -2بررسی کلینیکی و رادیوگرافی  Immediate implantدرنواحی دندانهای مولر بدون
استفاده از مواد پیوندی آقای دکتر فروزانفر 971284
 -3تجربه استرس در میان دانشجویان دندانپزشکی :پژوهشی کیفی در دانشکده
دندانپزشکی مشهد آقای دکتر کشاورز 971341
 -4بررسی اثر اضافه نمودن نانوذرات کیتوزان بر خواص مکانیکی رزین آکریلی سلف کیور
ارتدنسی آقای دکترشهابی 971340
 -5تجربه استرس در میان دانشجویان دوره های تخصصی دندانپزشکی :پژوهشی کیفی در
دانشکده دندانپزشکی مشهد آقای دکتر کشاورز 971268
 -6بررسی تاثیر ایمپلنت های  (BL)bone levelدر مقایسه با) tissue level (TLبر
ابعاد پاپی بین دندانی در جراحی جایگزینی تک دندان ( )Single tooth implantآقای
دکتر فروزانفر 971233
 -7مقایسه دانشجویان رشته های تحصیلی داروسازی ،بهداشت عمومی ،بهداشت حرفه ای
و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نظر اختالل کم توجهی /بیش فعالی
( 1397 :)ADHDآقای دکتر کشاورز 971046

 -8بررسی همبستگی سن کرونولوژیک و نسبت حجم پالپ چمبر به حجم تاج دندان ها با
استفاده از  CBCTدر مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد خانم
دکتر صفایی 971226
 -9بررسی مقایسه ای شکست زودهنگام در سطوح مختلف ایمپلنت های دندانی پس از
جایگذاری در ریج بی دندان آقای دکتر فروزانفر 971190
 -10بررسی ارتباط بین ارزیابی فرد از سالمت دهان خود با تخمین فرد از فراوانی
رفتارهای سالم دهانی در جامعه؛ پیمایش تلفنی در شهر مشهد  1397دکترکاظمیان
971170
 -11بررسی خاصیت ضدمیکروبی و زمان ایجاد کشندگی )(time-killingدر سه پپتید
ضدمیکروبی نوترکیب الزیوگلوسین ،ترومبوسیدین،کایمر الکتوفرامپین -الکتوفریسین بر
انتروکوک فکالیس خانم دکتر روحانی  970998بودجه %30
 -12بررسی خاصیت ضدمیکروبی و زمان ایجاد کشندگی )(time-killingدر سه پپتید
ضدمیکروبی نوترکیب تاچی پلسین ،تاناتین و باکتریوسین انتروسین پی بر انتروکوک
فکالیس خانم دکتر روحانی  971085بودجه %30
 -13ارزیابی یافته های  CBCTناحیه استخوان تمپورال در بیماران مبتال به  TMDخانم
دکتر ایمانی مقدم  971099بودجه %30
 -14بررسی و مقایسه اثر ضد میکروبی و سمیت سلولی پپتید های ضد میکروبی نوترکیب
ترومبوسیدین و کایمر الکتوفرامپین -الکتوفریسین بر برخی از پاتوژن های ایجاد کننده
پوسیدگی و انتروکوک فکالیس آقای دکتر اکبری 971070
 -15بررسی تاثیر موقعیتهای مختلف قرار گیری سر بر دقت اندازه گیری های خطی در
 CBCTخانم دکتر صفایی 971057
 -16بررسی تاثیر ضخامتهای برش مختلف بر دقت اندازه گیری های خطی در CBCT
خانم دکتر صفایی 971058
 -17بررسی سمیت سلولی و زیست سازگاری یک سیلر اندودنتیک جدید با پایه
هیدروکسی آپاتیت حاوی یون های سیلیسیوم و استرنسیوم آقای دکتر موشخیان
971053
 -18مقایسه دانشجویان رشته های تحصیلی پرستاری ،علوم آزمایشگاهی و دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نظر اختالل کم توجهی /بیش فعالی (1397 :)ADHD
آقای دکتر کشاورز 971044
 -19ارزیابی تاثیر اوزون درمانی بر بهبودی بیماران مبتال به استئونکروز فکی ناشی از دارو
) (Mronjآقای دکتر عشق پور  970906بودجه %30

 -20مقایسه مخاط چسب حاوی سیاهدانه ( )nigella sativaبا مخاط چسب حاوی
کورتیکواستروئید بر لیکن پالن اروزیو-آتروفیک دهانی :کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل
شده سه سویه کور خانم دکتر پاک فطرت  970776بودجه %30
-21بررسی علل و شیوع خارج سازی پیچ و پالک در بیماران جراحی شده ارتوگناتیک فکی
در بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد در سالهای  96و  97آقای
دکتر شاه اکبری  971198بودجه %30
 -22بررسی تاثیر استفاده از باندینگ یونیورسال با و بدون کاربرد سالین جداگانه در دوام
باند کامپازیت ریپیر شده آقای دکتر بروزی نیت 971465بودجه %50

