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 شرح صورتجلسه 

در ابتدای جلسه , معاونت پژوهشی دانشکده به بیان اهداف این واحد در سال جدید پرداخت و چشم اندازها ، رسالت و...را بیان 

 سپس به بررسی پیش نویس ها پرداخته شدنمودند.

پژوهشی مسئول امور پژوهشی و تحقیقاتی پایه و بالینی دانشکده دندانپزشکی است. این معاونت در راستای توانمندسازی اعضا هیأت علمی و  : معاونترسالت 
 دانشجویان به منظور گسترش کمی و کیفی تحقیقات در زمینه دندانپزشکی، پایه گذاری گردیده است.

ده می کوشند با افزایش سطح کیفی و کمی پژوهش، در راستای بهبود وضعیت سالمت دهان و دندان در جامعه و :مدیران و پرسنل حوزه پژوهشی دانشکچشم انداز 
 تحقیقات کاربردی به عنوان یکی از معاونت های برتر در سطح دانشگاه علوم پزشکی گیالن مطرح گردد.

 های تحقیقاتی، اهتمام به انتشار نتایج پژوهشها ت پژوهش، نوآوری و خالقیت در زمینهرعایت ارزشهای انسانی و رعایت اخالق پژوهش، ارتقاء مستمر کیفی  :ارزش ها
 از ارزش های معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی گیالن می باشد 

 اهداف:

 آنها یو مساعدت در اجرا پیش نویس ها و طرح های تحقیقاتی یابیارزش 

 برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی 

 کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگاه نهیبه منظور نهاد یبسترساز 

 اطالعات و دانش سالمت تیرینظام مد تیتوسعه ظرف 

 شرح وظایف و فعالیت های معاونت پژوهشی دانشکده: 

 سیاستگذاری فعالیتهای پژوهشی دانشکده و تعیین خط مشی های پژوهشی        -

 علمی و دانشجویان در فعالیت های پژوهشی و هدفمند کردن این پژوهش هاافزایش مشارکت اعضا هیات         -

 افزایش توانمندی اعضا هیأت علمی در امور پژوهشی و انتشار مقاالت علمی        -

 مستندسازی و ارزشیابی عملکرد پژوهشی اعضا هیأت علمی دانشکده و دانشجویان        -

 ازی به صورت مستمر )روش تحقیق، آمار مقاله نویسی و ...(برگزاری کارگاه های توانمندس        -

 ایجاد ارتباط و هماهنگی امور پژوهشی دانشکده با مرکز تحقیقات دندانپزشکی        -

 نظارت بر فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی        -

 علمی و دانشجویانأتکمک به انتشار نتایج تحقیقات انجام شده در دانشکده توسط اعضای هی        -
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 ارزشیابی عملکرد و گردش کار امور پژوهشی دانشکده        -

 پروپوزال های دانشجویی از ابتدا تا تصویب نهایی پروپوزال مراحل تصویب        -

 نظارت بر حسن اجرای فعالیت های پژوهشی        -

 نامه دانشجویانانجام امور مربوط به برگزاری جلسه دفاع ازپایان         -

 انتخاب و معرفی دانشجویان و اساتید پژوهشگر نمونه دانشکده        -

 بهبود سیستم مدیریت اطالعات و شبکه اطالعات پژوهشی دانشکده        -

ت خبر ده دندانپزشکی گیالن به صور: تمام فعالیت های معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده در سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشکانتشارنتایج و دستاوردها

 بارگذاری می شود

 

 

طبق نظر شورای پژوهشی دانشکده .0022هم اندیشی در خصوص اولویت های پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در سال 

 اولویت های پژوهشی به شرح زیر مورد تایید و در اختیار گروه های آموزشی قرار گرفت.دندانپزشکی ، 

 یبخش اورتودنس یپژوهش یها تیاولو.*

 روش های نوین آنالیز بافت نرم و سخت در ارتودنسی -۱

 بررسی اثرات متقابل ناهنجاری های صورت و دندان ها و وضعیت عمومی بدن بر روی یکدیگر-۲

  دندانی در ارتودنسی اثر مواد -۳

 کاربرد لیزر در ارتودنسی-۴

  طراحی و ساخت دستگاه های ارتودنسی -۵

 یبخش پاتولوژ یپژوهش یها تیاولو*.

 ( روش های نوین وکمکی تشخیص و درمان ضایعات دهان و فک و صورت ۱

 ( شناسایی روند بیماری زایی ضایعات دهان و فک و صورت ۲

 ( بررسی اپیدمیولوژی ضایعات دهان و فک و صورت ۳

 ( پژوهش در آموزش جهت شناسایی وضعیت موجود و ارتقای کیفیت آموزش در دندانپزشکی ۴

( مطالعات علوم پایه در دندانپزشکی۵  

 بخش اندو یپژوهش یها تیاولو*



 
 معاونت تحقیقات و فناوریصورتجلسه شورای 
22/22/0022 

 ساعت  00جلسه:  زمان

 0:شماره جلسه 
 

 0-0410شماره :

 22/20/0022:تاریخ

 

 

 

 ( اپیدمیولوژی بیماریهای پالپ و پری اپیکال ۱

 ( اتیولوژی ، پیشگیری و درمان مشکالت مرتبط با سیستم کانال ریشه ۲

المت دهان س  ( ارتقای کیفیت درمان های مختلف مرتبط با سیستم کانال ریشه جهت افزایش موفقیت درمان و بهبود وضعیت سالمت عمومی و۳

 و دندان بیمار 

 ( طراحی و بازساخت تجهیزات درمان ریشه و فن آوری نوین ۴

( توسعه نظام آموزش اندودانتیکس۵  

(مطالعات مختلف در مورد مواد مورد استفاده در درمان ریشه6  

(مطالعات مختلف در مورد فایل های روتاری و وسایل جدید وتکنولوژی جدید در درمان ریشه7  

 گروه سالمت دهان یپژوهش یها تیاولو*

 ف کودکان ، سالمندان و مادران باردار ( اپیدمولوژی بیماریهای دهان و دندان در گروههای هد۱

 پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان   ( بررسی اثر بخشی روشها ی مختلف۲

 ( آموزش در حیطه سالمت دهان و دندان ۳

 ( سبک زندگی و تاثیر آن بر سالمت دهان و دندان ۴

 ( ارتباط بیماریهای دهان و دندان با سالمت عمومی ۵

 ( پژوهش در آموزش 6

 ( ارزیابی نقش اقتصاد در سالمت 7

 ( دخانیات و نقش آن در بیماریهای دهان و دندان 8

( بیمه و سالمت دهان 9  

 کسیودانتیبخش پر یپژوهش یها تیاولو*

   ( رابطه بیماریهای سیستمیک با پریودنتال۱

   ( مهندســـی بافت۲

   ( اثــر داروهای سیستمیک و موضعی بر پریودنشیوم۳
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۴ )Esthetic periosontal and implant surgery  

 ( تاثیر کاربرد انواع لیزر بر پریودنشیوم و ایمپلنت ۵

6 )peri-implantitis   و روش های پیشگیری و درمان 

 ( شیوع ضایعات پریودنتال ) بافت نرم وسخت ( در افراد ایرانی و بررسی های اپیدمیولوژی 7

 ( بررسی موفقیت درمان های پریودنتال و امیپلنت انجام شده در دانشکده دندانپزشکی 8

9 )Mechanical and chemical plaque control   

  ( ایمونولوژی بیماریهای پریودنتال و ایمپلنت ۱1

 بخش پروتز ثابت یپژوهش یها تیاولو*

 جدید در رشته پروستودانتیکس و مقایسه آنها با هم و با متریال های متداول( بررسی خصوصیات مکانیکی ، بیولوژیک و استتیک مواد ۱

 ( بررسی عملکرد و کارآیی دستگاه ها و تجهیزات و فناوری های نوین و مقایسه آنها با هم و نمونه های قدیمی تر و متداول۲

 قایسه آنها با هم و روش های متداول( بررسی موفقیت و شکست تکنیک ها و روش های مختلف )طرح درمان ها( و جدید و م۳

 ( مقایسه انواع ایمپلنتهای دندانی و فک و صورت از لحاظ خصوصیات عملکردی و زیبایی و دوام ۴

 ( بررسی رضایت مندی بیماران از ارایه انواع خدمات و درمان های پروتزی۵

 و مقایسه آنها با نمونه های موجود داخلی و خارجی( طراحی و ابداع و ساخت تجهیزات و مواد مرتبط با رشته وارتقای کیفیت 6

 ( طراحی و ساخت نرم افزارهای مورد نیاز و بررسی کارآیی آنها و مقایسه با نمونه های مشابه7

 ( مطالعات اپیدمیولوژیک بیماریها و ناهنجاریهای مرتبط 8

رتبط با فکی و عوامل م –مربوط به اکلوژن و مفصل گیجگاهی ( بررسی شیوع ، اتیولوژی ،روشهای پیشگیری و تشخیص و درمان بیماری های 9

 آن

  ( پژوهش در آموزش به دانشجویان و دستیاران تخصصی و نحوه ارزیابی آنان۱1

 متحرک یدندان یبخش پروتزها یپژوهش یها تیاولو*

 بررسی خواص مختلف مواد و وسایل مورد استفاده در ساخت رستوریشنهای دندانی .1

 های دیجیتال در ساخت پروتزهای دندانی و مقایسه انها با تکنیکهای رایج کاربرد دستگاه .2
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 بررسی کنترل عفونت در بخش وسایل و البراتوارهای سازنده پروتزهای دندانی .3

 پزوهش در اموزش .4

 بررسی عوامل مختلف ساخت پروتز در نتیجه درمان .5

 بررسی خواص مختلف مواد و وسایل مورد استفاده در پروتز .6

 یمیبخش ترم یپژوهش یها تیاولو*

 مطالعات اپیدمیولوژیک در محیط دندانپزشکی 

 مطالعات میکروبیولوژیک در حیطه دندانپزشکی 

 کاربرد نانو تکنولوژی در دندانپزشکی ترمیمی 

 کاربرد لیزر در دندانپزشکی ترمیمی 

 آموزشی نوین  پژوهش در آموزش و کاربرد وسایل کمک 

  ،اتیولوژی ،پیشگیری وروشهای درمانی نوین(سایشهای دندانی )اپیدمیولوژی 

 مطالعه پراکندگی دندانپزشکان و روشهای نوین رجیستریشن دندانپزشکان 

 اکلوژن 

 پوسیدگی و روشهای نوین پیشگیری 

 مطالعه بر روی تکنیکهای کاربردی نوین در دندانپزشکی ترمیمی 

 میمطالعه بر روی سلولهای بنیادی و کاربرد آن در دندانپزشکی ترمی 

 مطالعات روی مواد دندانی و روش های نوین در دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی 

 مطالعات بر روی پوسیدگی در گروه های مختلف 

 بررسی تغییر رنگ مواد مختلف ترمیمی و عوامل موثر بر آن 

 بررسی اثر Bleachigمحلول ها و دهانشویه و.... بر رنگ مواد ترمیمی و دندان ، 

 و مکانیکی مواد دندانی و بیومواد دندانی بررسی خواص فیزیکی 

 بررسی ریزنشست مواد دندانی مختلف با نسوج دندانی 

 دهان و فک و صورت یبخش جراح یپژوهش یها تیاولو*

 پژوهش در آموزش –

 عفونت، راههای پیشگیری و درمان – ۲

 جراحی های داخل دهانی – ۳
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 بیحسی موضعی و آرامبخشی – ۴

 و راهکارها TMJمشکالت  – ۵

 ایمپلنتهای دندانی، فکی و صورتی – 6

 بخش کودکان یپژوهش یها تیاولو*

 ( بررسی موفقیت کلینیکی انواع روش های پیشگیرانه از پوسیدگی در کودکان

 ی کودکاندندانپزشک( بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و میزان موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک انواع مواد دندانی مورد استفاده در ۲

 ( مقایسه انواع درمان های پالپی ) تکنیک و دارو ( در دندان های شیری و دائمی جوان۳

 ( تاثیر انواع روش های کنترل رفتاری ) دارویی و غیر دارویی ( در بهبود همکاری کودک۴

 ( تحقیقات مرتبط با پژوهش در آموزش دندانپزشکی کودکان۵

 درمانی در دندانپزشکی ترمیمی درکودکان( مقایسه روش های مختلف 6

 ( مقایسه کارایی انواع دستگاه های ارتودنسی پیشگیرانه در کودکان7

 ( اپیدمیولوژی زمان رویش دندانی و عوامل موثر بر آن در کودکان8

 ( اپیدمیولوژی پوسیدگی دندانی و عوامل موثر بر آن در کودکان9

 ادات دهانی در مناطق مختلفمال اکلوژن و ع  ( بررسی شیوع انواع۱1

 ( اپیدمیولوژی تروماهای دندانی و عوامل موثر بر آن در کودکان۱۱

 ( بررسی اثر درمان ضایعات بافت دهانی در کودکان ) دارویی و غیر دارویی (۱۲

 ( فالوآپ موارد درمانی انجام شده بر اساس اطالعات درج شده در پرونده های بخش کودکان۱۳

 همیت و حفظ دندانهای شیری و عوارض زود از دست دادن آنها( تاکید بر ا۱۴

 ( طرح های مرتبط با تاکید بر دندانپزشکی پیشگیری در کودکان )فلوراید ، فیشورسیالنت، مراقبت های بهداشت دهان(۱۵

 (درمان های جدید در اطفال۱6

 ی دندانی فکی(تاکید بر اهمیت و نقش ارتودنسی پیشگیری در تشخیص زودگام ناهنجاری ها۱7

 دندانی-(اهمیت عادات دهانی و تاثیر آن برروی سیستم فکی۱8
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 دهان ، فک و صورت یولوژیبخش راد یپژوهش یها تیاولو*

 ( توسعه تحقیقات علوم پایه 

 ( کنترل عفونت در دندانپزشکی ۲

 ( پژوهش در آموزش ۳

 ( سنجش آگاهی عمومی و میزان تاثیر گذاری ۴

 ( شیوع و بروز ضایعات پاتولوژیک ۵

 گذشته نگر (  –( ارزیابی درمانهای دندانپزشکی ) آینده نگر 6

 ( فن آوری های نوین در حیطه دندانپزشکی 7

 ( کنترل کیفی خدمات دندانپزشکی 8

 ( بررسی و ارتقاء کیفیت مواد و تجهیزات دندانپزشکی در راستای خود کفائی 9

 ( دندانپزشکی قانونی و تشخیص هویت ۱1

 ( دندانپزشکی مبتنی بر شواهــد ۱۱

 ( دوزیمتری و حفاظت ۱۲

  ( ارتقاء کیفیت و توانائی تشخیص ضایعات و مشکالت در درمانهای دندانپزشکی ۱۳
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