صورت جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

جلسه شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات دندانپزشکی در روز شنبه مورخ  97/7/21با حضور تعدادي
از اعضاي محترم مرکز تحقيقات تشکيل گرديد.
 بعد از تالوت قرآن مجيد جناب آقاي دکتر بروزي نيت ضمن خير مقدم به حضار محترم بهتشريح مسائل جاري پرداختند
 مطابق معمول شيوه نگارش افيليشن مرکز به صورت زير يادآوري شد
Dental Research Center, Mashhad University of
Medical Sciences, Mashhad, Iran
مرکز تحقیقات دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 گزارشی از مقاالتی که با افيليشن مرکز طی سه سال اخير چاپ شده است ارائه
گرديد
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 همچنين به چالش هاي مقاله نويسی و مشکالت موجود پرداخته شد و ارائه
راهکارهايی جهت رفع آن با اعضاي شوراي عالی مرکز رايزنی صورت گرفت
 گزارشی از برگزاري سمينارهاي تخصصی (( باندينگ وسراميک در دندانپزشکی
ترميمی ))و ((بازآموزي مدون ليزر در دندانپزشکی و سمپوزيوم تازه هاي کاربرد ليزر
در دندانپزشکی)) ارائه شد

در پایان طرح های تحقیقاتی مرکز ارائه گردید
 -1مقایسه مقاومت به شکست ترمیم های وسیع کام -1بررسی تأثیر وجود
دندان عقل نهفته بر روی شکستگی های نا به جا در اسئوتومی ساژیتال راموس
مندیبل  :آقای دکتر مجید عشق پور  %30( 970174بودجه)
 -2کامپوزیت خلفی در تکنیک  closed sandwichبا استفاده از دو نوع بیس
گالس ینومر نوری و سلف کیور خانم دکتر زهرا محمدزاده
961688
 -3بررسی استحکام باند ریز برشی سمانهای رزینی به تیتانیوم آماده سازی
شده با روش های مختلف آقای دکتر نخعی  %30( 970489بودجه)
 - 4بررسی مقایسه ای تکنیک  periosteal pocket flapبا بالک استخوان
اتوژن جهت بازسازی افقی ریج بی دندان 970461آقای دکتر عرب
 -5ارزیابی مورفولوژیک کانال ریشه درانسیزورهای مندیبول با استفاده از
 CBCTدر جمعیت ایرانی آقای دکتر باقرپور %30( 970190بودجه)
 -6بررسی مقایسه ای تغییرات شکل بینی و عرض شکاف پس از اضافه کردن
فوری و تاخیری نازال استنت به پالک نازو آلوئوالر مولدینگ خانم دکتر جهان
بین  %30( 970109بودجه)
 -7بررسی ابعاد آنتروپومتریک کمپلکس نازو ماگزیالری در نوزادان سالم 2و
4و6و 12ماهه به منظور تعیین رفرنس جهت جراحی شکاف لب و کام خانم دکتر
جهانبین  %30( 970151بودجه)
 -8بررسی سایتوتوکسیسیتی خمیردندان حاوی فلورسین با روش MTT
 assayخانم دکتر امیدخدا  %30(970517بودجه)
 -9مقایسه دقت  ،CBCTمیکروسکوپ و برش دندانی در پیدا کردن کانال
میدمزیال در مولرهای اول فک پایین خانم دکتر نقوی 970301

 -10میزان آگاهی و شیوع  stick Needleو سایر آسیب های ناشی از وسایل
تیز دردندانپزشکان شاغل در بخش خصوصی شهر مشهد در سال  :1397یک
مطالعه مقطعی خانم دکتر خواجه احمدی 970610
 -11بررسی میزان اطالعات دندان پزشکان شاغل در بخش خصوصی از نحوه
جمع آوری  ,و انتقال پسماند های عفونی درمطب های دندانپزشکی شهر
مشهد در سال  :1397یک مطالعه مقطعی خانم دکتر خواجه احمدی 970562

