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چهارمین كنگره سراسري انجمن راديولوژي دهان ،فك و صورت ايران
طرح تحقیقاتي
بررسي اثر دو ماده سديم فلورايد و سیمان مخلوط غني شده كلسیمي )(Calcium-enriched mixture(CEM) cementبر تمايز استئوژنیك سلول هاي بنیادي جدا شده از پالپ دندان شیري 93-94
راهنمايي پايان نامه
-1بررسي میزان موفقیت درمان فیشور سیالنت انجام شده بر روي مولر اول دايمي در بخش كودكان دانشكده دندان
پزشكي همدان در سال تحصیلي 91-90استاد راهنماي اول دانشجو :داور خاطري دكتري عمومي
-2بررسي میزان موفقیت درمان رزيني پیشگیرانه انجام شده در دندان مولر اول دائمي در بخش كودكان دانشكده دندان
پزشكي همدان در سال تحصیلي 91-90استاد راهنماي اول دانشجو:محمد فؤاد امیني دكتري عمومي
 -3بررسي وضعیت سالمت دهان و دندان در كودكان مبتال به ديابت نوع يك در مقايسه با كودكان سالم در سال 1392
شهر همدان
استاد راهنماي اول دانشجو:مريم خلیلي دكتري عمومي

 -4بررسي مقايسه اي میزان فلورايد آب آشامیدني و شیوع فلوروزيس دنداني در دانش آموزان  6تا  12سال شهرهاي
مريوان (منطقه سردسیر)و بهبهان(منطقه گرمسیر )در سال تحصیلي  1392 -93استاد راهنماي اول دانشجو:ياسین
رستگار دكتري عمومي
 -5بررسي اثر α,25-dihydroxyvitamin D3 1بر تمايز استئوژنیك سلول هاي بنیادي جدا شده از پالپ دندان شیري.
مشاور علمي دستیار  :دكتر آتوسا جانشین دكتري تخصصي
 _6بررسي اثرات سیتوتوكسیسیته -mix (3تركیب سه انتي بیوتیك مترونیدازول -سیپروفلوكسازين  -مینوسیكلین) بر
سلول هاي پالپ دندان شیري انسان در دوزها و زمان مختلف .مشاور علمي دستیار  :دكتر آمنه تقديسي دكتري
تخصصي
 -7ررسي مقايسه اي آزمايشگاهي میزان ريز نشت ترمیم هاي كامپوزيتي كالس  Vبا دو نو ع گالس آينومر ( نوري و
شیمیاي) در تكنیك ساندويچ .استاد راهنماي اول دانشجو:هادي قندهاري دكتري عمومي
 -8ارزيابي عوامل موثر بر موفقیت درمان بیماران كالس  2دسته يك با دستگاه توين بالک بر اساس شاخص زيبايي
صورت) (E-lineاستاد راهنماي اول دانشجو:فرشاد رحیمي دكتري عمومي
 -9ارزيابي میزان اضطراب دندان پزشكي در كودكان  9-12ساله مراجعه كننده به دانشكده دندان پزشكي همدان در
سال تحصیلي  94-95و فاكتورهاي موثر بر آن .استاد راهنماي اول دانشجو:بهار احمدي دكتري عمومي
 -10بررسي ارتباطبین اختالالت تكاملي مینا در دندان هاي مولر اول دائمي و پوسیدگي دنداني با نوع زايمان و وزن
هنگام تولد در كودكان  6تا  12سال شهر همدان استاد راهنماي اول دانشجو:محمد مهدي عزيززاده دكتري
عمومي
 -11بررسي ارتباط بین رنگ انتخابي جهت رنگ آمیزي محیط و تجهیزات مطب دندانپزشكي توسط كودكان 12_6
ساله با اضطراب دندانپزشكي .استاد راهنماي اول دانشجو:سپیده پرويزي دكتري عمومي.
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برنامه مدون كودكان در همدان 93
برنامه مدون كودكان در همدان 94
همايش و كنگره ها :در قسمت خالصه مقاالت پوستر و سخنراني قید شده است
عالیق پژوهشی:
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