
 

 5931سال  مصوب در مرکز تحقیقاتی دندانپزشکی های تحقیقاتی طرح

 تاریخ تصَیة در هرکس  ًام هدری  یا هحریاى عٌَاى طرح ردیف

تررسی تاثیر دگساهتازٍى داخل عضالًی  1

در هیساى تریسوَس ، درد ٍ تَرم تعذ از 

خارج سازی دًذاى عقل ًْفتِ ا ز طریق 

سالِ  44تا 18خراحی ،در تیواراى 

،هراخعِ کٌٌذُ تِ کلیٌیک دًذاى 

پسضکی داًطگاُ علَم پسضکی گلستاى 

 1394در سال 

 34/43/95 دکتر آًاّیتا خیام پَر

هقایسِ گپ هارخیي تیي دٍ رٍش قالة  2

گیری پَتی ٍاش دٍ هرحلِ ای رایح تا 

یک رٍش خذیذ قالة گیری پَتی ٍاش 

 در سطح اکلَزال ventّوراُ تا ایداد 

 

 34/43/95 گَیادکتر علی 

ارزیاتی ارتثاط تیي ضاخص پَسیذگی  3

دًذاًی تا ضاخص تَدُ تذًی در کَدکاى 

سالِ هراخعِ کٌٌذُ تِ داًطکذُ  12-6

دًذاًپسضکی داًطگاُ علَم پسضکی 

 1395گلستاى در سال 

 21/46/95 دکتر ًسین سیفی

 دیدیتال رادیَگرافی دقت  یاتیارز 4

طَل  یخط یریاًذازُ گفسفرپلیت در  

تا  الیکارکرد  دًذاى هَلراٍل هاگس

 هتفاٍت یاًحٌاّا

 21/46/95 دکتر آرش ایسدی

% حاٍی 12/4تررسی تاثیر کلرّگسیذیي  5

فلَرایذ تر ضاخص پالک دًذاًی، التْاب 

لثِ ٍ تغییر رًگ دًذاى در تیواراى 

 21/46/95 دکتر الْام فخاری



هراخعِ کٌٌذُ تِ تخص پریَدًتیکس 

داًطکذُ دًذاًپسضکی داًطگاُ علَم 

 گلستاىپسضکی 

ی هیساى تراًسپَرت کاًال در هقایسِ 6

 oneسِ سیستن رٍتاری ٍ تک فایل 

shape ،neolix  ٍreciproc 

-دکتر اهیر هقصَدلَراد

 دکتر سَدُ ساریخاًی

21/46/95 

تررسی هَرفَلَشی کاًال ریطِ در  7

ّای پرُ هَلر اٍل فک پاییي در دًذاى

 سازیرٍش ضفافضْر گرگاى تِ 

 21/46/95 دکتر اهیي هحوذ تْلکِ

ای ارتثاط کاًال آلَئَالر تررسی هقایسِ 8

تحتاًی ٍ دًذاى هَلر سَم هٌذیثل در 

CBCT پاًَراهیک ٍ 

 21/46/95 دکتر اهیي هْذٍی اصل

-ًاًَهتر( ٍ غلظت 944) Diodاثر لیسر  9

ّای هختلف سذین ّیپَکلریت در 

عفًَی ضذُ ّای ضذعفًَی کردى کاًال

 تا ای فکالیس

 21/46/95 دکتر اهیر هقصَدلَراد

 Homeتررسی سفیذ کردى در هٌسل ) 14

bleaching)  تعذ از ترهین تر رٍی

ّای ادّسیَ هختلف سیستن ریسًطست

-کاهپَزیت در دًذاى Vدر حفرات کالس

 ّای هَلر ٍ پرُ هَلر

 21/46/95 دکتر لیال یسداًی دهاًٍذی

 تَاًایی تررسی هقایسِ ای 11

 Caseinخویر  رهیٌرالیساسیَى 

Phosphopeptide-amorphous 

calcium phosphate  (CPP-ACP ، )

CPP-ACP  فلَرایذ، خویردًذاى +

رٍی شل فلَرایذ دارای فلَرایذ دار ٍ 

ضایعات پَسیذگی هصٌَعی هیٌایی در 

 دًذاى ّای ضیری

 11/47/95 دکتر خویلِ رهضاًی



ّای هَلر دًذاىتررسی فاصلِ اپکس  12

اٍل ٍ دٍم فک تاال تا کف سیٌَس 

 cone (CBCT)هاگسیالری در ًوای 

 11/47/95 دکتر اهیي هْذٍی اصل 

تررسی آزهایطگاّی تاثیر سفیذ کردى  13

ّا تِ رٍش خاًگی قثل از ترهین دًذاى

ّای تر رٍی هیکرٍلیکیح سیستن

 Vادّسیَ هختلف در حفرات کالس 

 کاهپَزیت

 11/47/95 زیٌلیدکتر هْسا 

تررسی هقایسِ ای سطح سرهی ٍ تساقی  14

پلی کلًَال ضذ  IgG-IgAآًتی تادی 

CCP  در تیواراى هثتال تِ آرتریت

 رٍهاتَئیذ

 11/47/95 دکتر ًازًیي هرتضَی

تررسی تاثیر درهاى ضذعفًَی کاهل تر  15

عَد عفًَت ّلیکَتاکترپیلَری در 

تیواراى هراخعِ کٌٌذُ تِ تیوارستاى 

 صیاد ضیرازی گرگاى

 11/47/95 دکترالْام فخاری

هیکرٍکرک عاخی ایداد  هیساى تررسی 16

ضذُ در حیي درهاى ریطِ تا استفادُ از 

سیستن ّای رٍتاری تک فایل 

Reciproc ،Neolix  ٍOneShape 

 11/47/95 دکتر اًسیِ گرایلی

 

 

 

 


