صورت جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

جلسه شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات دندانپزشکی در روز یکشنبه مورخ  97/3/6با حضور تعدادي
از اعضاي محترم مرکز تحقيقات تشکيل گردید.
 بعد از تالوت قرآن مجيد جناب آقاي دکتر بروزي نيت ضمن خير مقدم به حضار محترم بهتشریح مسائل جاري پرداختند
 مطابق معمول شيوه نگارش افيليشن مرکز به صورت زیر یادآوري شد
Dental Research Center, Mashhad University of
Medical Sciences, Mashhad, Iran
مرکز تحقیقات دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

 برگزاري سمينار دو روزه تخصصی (( باندینگ وسراميک در دندانپزشکی ترميمی ))با
همکاري مرکز تحقيقات دندانپزشکی ،مرکز تحقيقات مواد دندانی و انجمن
متخصصين دندانپزشکی ترميمی استانهاي خراسان اطالع رسانی شد
 همچنين به چالش هاي مقاله نویسی و مشکالت موجود پرداخته شد و ارائه
راهکارهایی جهت رفع آن با اعضاي شوراي عالی مرکز رایزنی صورت گرفت
 و نيز در مورد ميزان فعاليت هيات علمی پژوهشی و مسائل و مشکالت آنها بحث و
بررسی صورت گرفت

در پایان طرح های تحقیقاتی مرکز ارائه گردید
 -1مقایسه تاثیر سه روش هیپنوتیزم ،کاربرد نیتروس اکساید و هدایت رفتاری
معمول در سطح اضطراب بیماران دبستانی در هنگام تزریق بیحسی موضعی و
درآوردن دندان ( آقای دکتر ایمان پریسای) 961714
 -2بررسی اثر آنتی باکتریال و ضدقارچی محلول حاوی نانوذرات سلنیوم-
کیتوزان (آقای دکتر رنگرزی) 961533
 -3ارزیابی اثر زمان های مختلف کاربرد خمیر حاوی CPP_ACPبر استحکام
باند ریز برشی ادهزیو های سلف اچ یونیورسال به عاج دمینرالیزه (خانم دکتر
عاطفه نعمتی) %30( 961536بودجه)
 -4بررسی تاثیر خمیردندان حاوی ماده آشکارکننده پالک برکنترل پالک
بیماران ارتودنسی ثابت (خانم دکتر امیدخدا)  %30( 961614بودجه)
 -5بررسی هیستولوژیک تاثیر میتومایسین  Cدر مقایسه با بوتولینوم توکسین
 Aبرترمیم زخم جراحی شکاف لب در رت (خانم دکتر جهانبین) 961648
 -6ارزیابی استحکام برشی باند براکت های ارتودنسی باند شده توسط
کامپوزیت حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و کیتوزان (آقای دکتر رنگرزی)
961679
 -7بررسی فعالیت ضدمیکروبی ،سمیت سلولی و استحکام باند عاجی ریز
برشی ادهزیو جدید حاوی ترکیب کیتوزان و اکسید نقره (آقای دکتر بروزی نیت
و خانم دکتر محمدی پور)  %25( 961796بودجه)
 -8ارزیابی میزان  overtreatmentو  undertreatmentدر طرح درمانهای
دندانپزشکان شاغل در شهر مشهد
(آقای دکتر کاظمیان)( %30بودجه)961872

