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پایانوامٍَا:
 -8بررسی همایسِ ای دلت دٍ ًَع رادیَگرافی پری اپیىال ٍ بایت ٍیٌگ درتؼییي فاصلِ ورست استخَاى آلَئَل تا ًمغِ
رفرًس در بیواراى هبتال بِ پریَدًتیت هسهي.
-2بررسی ٍضؼیت شاخصْای بالیٌی پریَدًتال در بیواراى در بیواراى للبی بستری در بیوارستاى اوباتاى ّوذاى در
سال 8051
-0بررسی تاثیر دّاًشَیِ ولرّگسیذیي  % 3.2بر بیَهارور ّای اٍرُ اسیذ اٍریه در بساق افراد هبتال بِ پریَدًتیت هسهي.
-1بررسی تغییرات سغح استخَاى هارجیٌال اعراف ایوپلٌت ّایی وِ بِ صَرت تاخیری یا هرحلِ ای لرار دادُ
شذُ اًذ.
 -2بررسی همایسِ ای دلت فیلوْای داخل دّاًی با سرػت Eسیستن دیجیتال داخل دّاًی ٍPSPسیستن ّای
دیجیتال خارج دّاًی پاًَراهیه CCDدر تؼییي هیساى تحلیل ا ستخَاى آلَئَل دربیواراى هبتال بِ پریَدًتیت هسهي.
6- Improvement of periodontal parameters in untreated Quadrants after periodontal
surgery at adjacent Quadrant
 -4بررسی همایسِ ای دلت سیستن دیجیتال  pspداخل دّاًی پری اپیىال ٍ سیستن دیجیتال  pspخارج دّاًی
پاًَراهیه در تؼییي هیساى تحلیل استخَاى آلَئل الذام هاگسیال در بیواراى هبتال بِ پریَدًتیت.
-5بررسی تاثیر سِ رٍش برداشت استخَاى بر حفظ لابلیت زًذگی سلَل ّای اتَگرفت در یه هغالؼِ حیَاًی.

-6تاثیر آهادُ سازی ایوپلٌت بااستفادُ از دستگاُ پیسٍالىتریه ٍدریل هؼوَلی در لابلیت زًذُ هاًذى سلَل ّای
اتَگرفت.
-83تؼییي viabilityسلَلْای استیَبالست ٍ تغییرات ّیستَلَشی ًوًَِ ّای بذست آهذُ از دریل ّای هختلف
ایوپلٌت در عی استیَتَهی.
-88برسی اثر ضذ التْابی اًتَل در پریَدًتیت تجربی در هَش صحرایی.
-82برسی همایسِ ای اثربازسازی استخَاى تَسظ Bio-oss ٍ Natrixدرضایؼات استخَاًی هٌذیبل سگ.
-80بررسی همایسِ ای دلت ٍcine beam CTرادیَگرافی دیجیتال هستمین داخل دّاًی در ارزیابی ضایؼات
استخَاًی.

طرحَا:

-8بررسی ارتباط پلیورفیسن شى  IL-4Rبا شذت پریَ دًتیت هسهي در هبتالیاى بِ پریَدًتیت هسهي ٍ افراد سالن.
 -2بررسی غلظت آلبَهیي سرم در بیواراى هبتال بِ پریَدًتیت هسهي.
 -0بررسی تغییرات سغح استخَاى هارجیٌال ٍبافت ًرم اعراف ایوپلٌت ّایی وِ بِ صَرت تاخیری یا هرحلِ ای لرار
دادُ شذُ اًذ.
 -1بررسی تاثیر دّاًشَیِ ولرّگسیذیي  % 3.2بر بیَهارور ّای زیستی در بساق افراد هبتال بِ پریَ دًتیت هسهي.
5- The ralation ship between serum lipid level & periodontal status in non _ smoker
pation
مجری  :دوتر شاًت هرادی حمگَ – دوتر هؼصَهِ خَشحال.
 -3همایسِ پلی هَرفیسن A74886

IL - 17F

G197A

 IL – 17Aدر افراد هبتال بِ پریَدًتیت ٍ افراد

سالن .
-4بررسی اثر بخشی فتَدیٌاهیه تراپی برپریَدًتیت هسهي بؼذ از جرهگیری ٍ تسغیح سغح ریشِ.

-5بررسی همایسِ ای اثردٍ ًَع هادُ پیًَذ استخَاًی ٍ FDBAگراًَل ّای هتخلخل تیتاًیَهی دربازسازیساوت ّای
اوستروت شذُ عی پرٍسِ  socket preservationدر سگ از عریك بررسی ّیستَلَشیه.
مقاالت:
 -8بررسی ارتباط پلی هَرفیسن شى  IL- 4Rبا شذت پریَدًتیت هسهي هجلِ ػلوی داًشگاُ ػلَم پسشىی ٍ خذهات
بْذاشتی درهاًی ّوذاى
دٍرُ ّجذّن  ،شوارُ  ، 0پاییس  ، 8063شوارُ هسلسل 38-30
 -2پلی هَرفیسن شى ووَویي رسپتَر  2در بیواراى هبتال بِ پریَدًتیت در ایراًیاى دوتر سارا سْیلی فر  ،دوتر هْرداد
حاجیلَئی  ،دوتر بْساد َّشوٌذ  ،دوتر هحسي بیذگلی  ،دوتر شاًت هرادی حمگَ ٍ .......
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ٍسیستن ّایPSPٍسیستن ّای دیجیتال داخل دّاًیE بررسی همایسِ ای دلت فیلن ّای داخل دّاًی با سرػت-85
دیجیتال پاًَراهیه در تؼییي هیساى تحلیل استخَاى الَیَل در بیواراى هبتال بِ پریَدًتیت هسهي
 دوتر.  دوتر هؼصَهِ خَشحال دوتر پرٍیسترن زباى. دوتر شاًت هرادی حمگَ ٍ دوتر فرزاد پَرصفر ٍ دوتر سْیاللصری
ًازلی ربیغ ًصاد
 شوارُ هسلسل8060 بْار8 ُهجلِ ػلوی داًشگاُ ػلَم پسشگی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی ّوذاى دٍرُ بیسَیىن شوار
48.
ِبررسی اثر آهَوسی سیلیي ٍ هترًٍیذازٍل بِ ػٌَاى یه درهاى هىول بِ هٌظَر جرم گیری ٍ تسغیح ریش-86
.دًذاى ّا در بیواراى هبتال بِ پریَدًتیت هسهي
.دوتر هؼصَهِ خَشحال ٍ دوتر الدى لرباًی ًصاد ٍ دوتر ًازلی ربیغ ًصاد.َدوتر شاًت هرادی حمگ

هجلِ ػلوی داًشگاُ ػلَم پسشىی ٍ خذهات درهاًی ّوذاى دٍرُ بیست ٍ یىن شوارُ  ٍ2تابستاى 8060
20-Immediate vs . Delayedend osseous integration of maxi implants :Aradio graphic
study in dogs
VafaeeF, Ahanghart H,LotfazarAhmad ,Torkzaban P, Moradi H J, Khoshhal M.
DJH 2010 VOL2,NO 1

پًستر ي سخىراویَا:
-8

بررسی غلظت آلبَهیي سرم در بیواراى هبتال بِ پریَدًتیت هسهي .پٌجاّویي وٌگرُ بیي الوللی ساالًِ اًجوي

دًذاًپسشىی ایراى  20-28.اردیبْشت هاُ  56تْراى.
-2

بررسی تاثیر دّاًشَیِ ولرّگسیذیي  % 3.2بر بیَهارور ّای  TBARS,اٍرُ اسیذ اٍریه در بساق افراد هبتال بِ

پریَ دًتیت هسهيًْ.ویي وٌگرُ سالیاًِ اًجوي ػلوی پریَدًتَلَشی ایراى 23-85 .ارر هاُ 55تْراى.
3comparision of two radiographic techninceques to determine the alveolar bone
crest and cementoenamel junction in patients wiyh chronic periodontitis.
دٍهیي وٌگرُ اًجوي رادیَلَشی دّاى ٍ فه ٍصَرت ایراى 03-25.بْوي هاُ.55
-1

پلیورفیسن شى ووَوایي رسپتَر2در بیواراى هبتال بِ پریَدًتیت در ایراًیاى.

فؼالیت اجرایی7
-8هؼاٍى گرٍُ پریَدًتیىس
-2سرپرست تخصصی گرٍُ پریَ
-0استاد هشاٍر
-1استاد راٌّوا
-2دبیر ػلوی سوپَزیَم ػلوی پریَدًٍتَلَشی

-3ػضَ وویتِ ارزیابی درًٍی
-4ػضَ وویتِ هْارتْای بالیٌی
-5ػضَ وویتِ ایوپلٌت
-6ػضَ شَرای پصٍّشی
-83ػضَ شَرای تخصصی

