نام گروه ها
پاتولوژی و
بیماری های دهان

عضو هیئت علمی

دکتر حمید عباس زاده

.1ایمونوهیستو شیمی(بررسی بیان مارکرهای ایمونوهستیو شیمی در
 ،SCCکیست ها و تومورهای ادنتوژنیک)
.2سیتولوژی( بررسی خصوصیات سیتولوژیک و سیتومورفومتریک
در ضایعات مختلف دهانی و بافت نرمال )
Systematic Review
.3پژوهش در آموزش

دکتر نرجس اکبری

.1بررسی درمان های دندانپزشکی در کنترل عالئم و شدت بیماری
سیستمیک
.2بررسی نیازهای درمان دندانپزشکی در بیماران خاص(هموفیلی-
دیالیزی-انواع کنسرها و ) . . .
.3بررسی اثرات درمان لیزر کم توان در دردهای ناحیه اوروفاسیال و ) ..
.4استفاده از روش های نوین آموزش  ،VRاینفوگرافی motion graphy
در آموزش مباحث مربوط بیماری های دهان در دانشجویان دندانپزشکی.
.1بررسی شاخص های بهداشتی سالمت دهان و دندان در جامعه ی
خراسان جنوبی (به تفکیک گروه ای در کودکان -زنان باردار-سالمندان-
بیماران سیستمیک مختلف به تفکیک بیماری)
.2بررسی بیومارکرهای بزاقیی بیماران مبتال به بیماری های سیستمیک و
بیماری های دهان.
.3بررسی شیوع ضایعات مخاطی دهان در جمعیت خراسان جنوبی.
.4ارزیابی میزان تحقق اهداف آموزشی کوریکولوم دندانپزشکی عمومی
در دانشجویان دندانپزشکی در شرف فراغت از تحصیل.
.5بررسی اثر عصاره ای گیاهان دارویی در درمان ضایعات مخاطی
دهان.
.1انجام بررسی های ایمونوهیستوشیمی در مورد کار سنیوم سلول سنگفرشی دهان
.2کنترل و پیشگیری عوارض دهانی ناشی از کموتراپی و رادیوتراپی
.3ارزشیابی دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان عمومی در زمینه
شناخت ضایعات پاتولوژیک دهان

دکتر پروین پروائی

دکتر لیلی علیزاده

اندودانتیکس

عضو هیئت علمی

دکتر صدیقه ابراهیمی
پور

گروه
ایمونوهستیو شیمی(بررسی بیان
مارکرهای ایمونوهستیو شیمی در
کانسرهای دهانی و کیست ها و
تومورهای ادنتوژنیک )
مولکوالر پاتولوژی(بررسی بیان ژن ها
در سطح  mRNAاز طریق روش های
ملکولی نظیر )PCR
تارگت تراپی (اثر داروها بروی سلول
های سرطانی)

 disinfection .1داخل کانال
.2پژوهش در آموزش(ارتقا مهارت های

دانشکده
بررسی و مقایسه کیفیت مواد
ایرانی یا خارجی (همچون
استحکام شکست و  ....در
مواد  Fillingدندانی )
Clinical trial
سیستماتیک ریویو
پژوهش در آموزش

دکتر سهیال درمیانی

پروتز

.1بررسی مواد و ابزارهای مختلف شست و شو دهنده و پاکسازی
کانال ریشه در کاهش تعداد میکرو ارگانیسم های مختلف.
.2پژوهش در آموزش
.3اثرات استفاده از لیزر در درمان های دندان پزشکی
.4کاربرد  CBCTدر تشخیص و درمان های اندو
.5بررسی آنتی اکسیدان ها در بیماری های مختلف
.6درمان های  regenerationدر اندو
.7بررسی مواد مختلف جدید در در درمان ریشه

 CBCT.1در اندو
دکتر شیما بیجاری
.2فایل های روتاری اندودنتیک
.3اخالق در پژوهش
.4کنترل عفونت
دکتر سیده فریبا عمادیان رضوی .1کلیه شاخه های مربوط به پروتز در حیطه های ثابت-متحرک-ایمپلنت
.2سلول های بنیادی در دندانپزشکی

دکتر محسن کرباسی
دکتر محمد مالک زاده

عملی دانشجویان در بخش اندو و فانتوم
اندو)

