
1 

 کارنامه سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی 

 اطالعات شخصی 

 

 7/7/69:  تاریخ تکمیل کارنامه

 مهسا  نام:

 اصفهانی  نام خانوادگی :

 بخش بیماریهای دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی قزوین :آدرس محل کار 

 33363393 شماره تلفن محل کار:

             esfahani_ma@yahoo.com                          آدرس پست الکترونیکی :

 

 سوابق تحصیلی       

 الف( تحصیالت عالیه

رشته 

 تحصیلی

دانشگاه محل  درجه علمی

 تحصیل

شهر محل 

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت از 

 تحصیل

 3331 ایران قزوین قزوین کترای حرفه اید دندانپزشکی

بیماریهای 

دهان و فک 

 و صورت

 3336 ایران تهران تهران دکترای تخصصی

 

 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل

 نام استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

بررسی جریان بزاق تحریک نشده و 

 پوزسمپتوم های دهانی زنان در دوره منو

 دکتر برهان مجابی دکترای حرفه ای

 دکتر آرش منصوریان دکترای تخصصیمقایسه دهان شویه آلوئه ورا و بررسی 
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تریامسینولون استوناید به روی لیکن پالن 

 دهانی

 

 

 

 

 

 

   موقعیت های شغلی و حرفه ای  

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی 

نوع  نوع درس عنوان درس سال تدریس

 فعالیت

یقطع تحصیلم  موسسه محل تدریس 

تا کنون 9831  *بیماریهای سیستمیک 

 *دندانپزشکی تشخیصی

 *درد و داروشناسی

 *بیولوژی دهان

 *روش تحقیق

تدریس 

تئوری و 

 عملی

 دانشکده دندانپزشکی دکترای حرفه ای مدرس

 قزوین

تا کنون 9831  *فیزیولوژی 

*بیماریهای دهان و فک 

 و *صورت

تدریس 

تئوری و 

یعمل  

یدکترای تخصص مدرس  دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین

 

 ب( سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی

ی نام،رتبه علمی و رشته تحصیل تاریخ

 مسئول مافوق

 سمت مکان فعالیت

 از لغایت

9831-9833 م دکتر فرزانه آقاحسینی، استاد تما 

 بیماریهای دهان، سرپرست تخصصی

صورت بخش بیماریهای دهان و فک و  

بخش بیماریهای دهان و 

فک و صورت دانشکده 

 دندانپزشکی تهران

دستیار ارشد 

 بیماریهای دهان و فک

 و صورت

تا کنون 9819 ی معاون اموزشی دانشکده دندانپزشک 

 قزوین

دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین
سرپرست اساتید 

مشاور دانشکده 

 دندانپزشکی قزوین
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تا کنون 9818 ریاست دانشگاه دکتر منوچهر مهرام،  

 علوم پزشکی قزوین

دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین
مدیر گروه بخش 

بیماریهای دهان 

کی دانشکده دندانپزش

 قزوین

تا کنون 9831 دانشکده دندانپزشکی  ریلست دانشکده 

 قزوین
 EDO کمیته های

تا کنون 9811 دکتر منوچهر مهرام، ریاست دانشگاه  

 علوم پزشکی قزوین

شکی دانشکده دندانپز

 قزوین
عضو کمیته اخالق در 

پژوهشهای دانشگاه 

 علوم پزشکی

 

 تشویق ، بورس تحصیلی، جوایز،تقدیرها 

 

تاریخ  مقام اعطاکننده علت دریافت عنوان

 دریافت

کسب رتبه سوم علمی در بین دانشجویان  تقدیر نامه

 73دندانپزشکی قزوین ورودی 

ریاست دانشکده 

 دندانپزشکی قزوین

3331 

کسب رتبه سوم آزمون دانشنامه تخصصی  نامهتقدیر 

 بیماریهای دهان و فک و صورت

وزیر بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

3336 

ریاست دانشگاه علوم  استاد نمونه  تقدیر نامه

 پزشکی قزوین

3369 

 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی 

 

 مدت عضویت نوع همکاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

 تا کنون 3331 عضو ی ایراننظام پزشک

 تا کنون 3336 عضو انجمن بیماریهای دهان و فک و صورت

 

 عضویت در کمیته ها و شوراها 

 

نوع همکاری با کمیته یا  نام کمیته یا شورا

 شورا

 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه

 لغایت از
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کمیته پژوهش و تحقیقات دانشجویی، 

ه علوم دانشکده دندانپزشکی دانشگا

 پزشکی قزوین

 3331 3376 دانشکده دندانپزشکی قزوین عضو

گروه آموزشی دندانپزشکی اجتماعی، 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

 3339 3331 دانشکده دندانپزشکی قزوین عضو

کمیته علمی سمینار دانشجویی 

دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

  3331 کده دندانپزشکی قزویندانش عضو

اولین همایش سراسری بزاق و غدد 

 بزاقی

عضو کمیته علمی و 

 اجرایی

  3336 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

همایش سراسری گیاهان دارویی در 

 دندانپزشکی

  3363 دانشگاه علوم پزشکی قزوین عضو کمیته اجرایی

دانشکده دندانپزشکی  EDOکمیته 

 قزوین

 تا کنون 3336 دندانپزشکی قزوین دانشکده عضو

همایش کشوری انجمن بیماریهای 

 دهان ایران

انجمن بیماریهای دهان  عضو کمیته اجرایی

 ایران

3333  

  3361 سازمان نظام پزشکی قزوین دبیر علمی کنفرانس ضایعات شایع حفره دهان

تدابیر دندانپزشکی در بیماران مبتال به 

بیماریهای سیستمیک و نکات 

 کاربردی در بیوپسی های دهان

  3363 دانشکده دندانپزشکی قزوین علمیدبیر 

سمینار علمی نکات کلیدی در 

 تشخیص افتراقی ضایعات دهانی

  3366 دانشکده دندانپزشکی قزوین اجراییدبیر 

سمینار دندانپزشکی در گروههای 

 خاص

  3366 سازمان نظام پزشکی قزوین دبیر علمی

 

 اتی تصویب شده پروژه های تحقیق 

نوع  عنوان طرح

فعالیت در 

 طرح

موسسه محل 

 پژوهش

وضعیت فعلی 

 طرح

طول مدت 

 طرح

پزشکی و   lCDبررسی مقایسه دو مانیتور 

 معمولی در شکستگی عمودی ریشه دندان

دانشگاه علوم  مجری

 پزشکی قزوین

 سال 3 اتمام

بررسی  مقایسه ای تست ایمونوفلورسنت 

های سرم و بزاق غیر مستقیم در نمونه 

دانشگاه علوم  مجری

 پزشکی قزوین

 سال 3 اتمام
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 بیماران مبتال به پمفیگوس ولگاریس

بررسی مقایسه دهان شویه آلوئه ورا و 

تریامسینولون استوناید به روی لیکن پالن 

 دهانی

دانشگاه علوم  همکار طرح

 پزشکی تهران

 سال 6/3 اتمام

زان ارزیابی سالمت دهان و دندان دانش آمو

مقطع ابتدایی شهرک های مینودر و 

 38-38کوثرسال تحصیالتی

دانشگاه علوم  همکار طرح

 پزشکی قزوین

 سال 3 اتمام

     

 

 پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده 

ودوره  نام عنوان پایان نامه

تحصیلی ارائه 

 دهنده

سمت در  محل انجام پایان نامه

 پایان نامه

تاریخ 

دفاع از 

 ن نامهپایا

 ردیف

بررسی  مقایسه ای تست ایمونوفلورسنت غیر 

مستقیم در نمونه های سرم و بزاق بیماران مبتال به 

 پمفیگوس ولگاریس

 پانته آ ناظمان

)دکترای 

 دندانپزشکی(

استاد  تهران -قزوین

 راهنما

 3 69خرداد

بررسی شیوع بیماریهای سیستمیک در بیماران 

ی دهان دانشکده مراجعه کننده به بخش بیماریها

 9831-9811دندانپزشکی قزوین طی سالهای 

گلناز 

ایازی)دکترای 

 دندانپزشکی(

استاد  قزوین

 راهنما

اردیبهشت 

63 

9 

بررسی چگونگی اصول کنترل عفونت در بخشهای 

 دانشکده دندانپزشکی قزوین

یحیی 

نجاتی)دکترای 

 دندانپزشکی(

استاد  قزوین

 راهنما

فروردین 

63 

3 

تشخیصی دانشجویان دندانپزشکی  بررسی مهارت

دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ضایعات 

 وزیکولوبولوز حفره دهان

مریم 

تبرایی)دکترای 

 دندانپزشکی(

استاد  قزوین

 راهنما

 1 63اسفند

بررسی توافق تشخیصی پوسیدگی های 

پروگزیمالی در معاینه بالینی، رادیوگرافی بایت 

 DIAGnodentوینگ و 

ایران 

)دکترای معتمدیان

 دندانپزشکی(

استاد  قزوین

 راهنما

 6 63اسفند 

 Bبررسی مقایسه ای تیتر انتی بادی ضد هپاتیت 

در نمونه های سرم و بزاق دانشجویان واکسینه 

 9819شده دانشکده دندانپزشکی قزوین در سال 

استاد  قزوین هدی ستوده راد

 راهنما

3369 9 

کی بررسی اگاهی دانشجویان دانشکده دندانپزش

در موردتدابیر بیماران مبتال به بیماریهای 

استاد  قزوین محیا حیدری

 راهنما

3369 7 
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 19-19سیستمیک در سال تحصیلی 

بررسی ویژگیهای استاد توانمنداز دیدگاه 

 دانشجویان دندانپزشکی

استاد  قزوین مریم بایبوردی

 راهنما

3369 3 

و بیماریهای  RHو  ABOبررسی گروههای خونی 

تال در بیماران مراجعه کننده ب دانشکده پریودن

 دندانپزشکی قزوین

حسام الدین 

 حمیصی

استاد  قزوین 

 راهنما

3363 6 

بررسی میزان یونهای سدیم و پتاسیم در بزاق 

 بیماران دارای دستگاه ارتودنسی ثابت

بهاره محمد 

 زهرایی

استاد  قزوین

 راهنما

3361 33 

بر اساس  ارائه مدل پیش بینی کننده سن تقویمی

 CBCTنسبت پالپ به عاج با کمک نرم افزار 

 Ez3Dتوسط تصاویر 

استاد  قزوین فرید فلسفی

 راهنما

3361 33 

بررسی دیدگاه دانشجویان درباره محیطهای 

یادگیری بالینی در دانشکده دندانپزشکی قزوین 

 11-19سال تحصیلی 

استاد  قزوین شیما رضایی فر

 مشاور

3363 39 

نسخه نویسی در دانشجویان دو بررسی خطاهای 

سال اخر دانشکده دندانپزشکی قزوین در ارتباط 

 19-19با عفونتهای شایع دهانی در سال تحصیلی 

استاد  قزوین هادی نادری

 مشاور

3369 33 

بررسی میزان اگاهی و نحوه نگرش دانشجویان 

دوره بالینی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم 

ت اخالق حرفه ای پزشکی قزوین در خصوص رعای

 و حقوق بیماران

استاد  قزوین  کاوان یغموری

 مشاور

3363 31 

احمد رحمانی  بررسی میزان غلظت فلوراید چندگونه چای سبز 

 نژاد

استاد  قزوین

 مشاور

3363 36 

-19طی سالهای  SCCبررسی فراوانی ده ساله 

 در استان قزوین 39

استاد  قزوین سویل جالیر

 مشاور

3363 39 

گاه دانشجویان دندانپزشکی قزوین درباره میزان انطباق دید

نتایج حاصل از ارزشیابی با استفاده از لوگ بوک در مقایسه 

 با روش سنتی

استاد  قزوین امیر شفاعی

 راهنما

95/7/13 37 

بررسی الودگی باکتریایی یونیت های دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین
استاد  قزوین پروین صالحی

 راهنما

95/7/17 33 

مقایسه دو روش تشخیص پوسیدگی دندان توسط لیزر 

 ICDASدیاگنودنت و 
استاد  قزوین مطهره نایبی

 راهنما

95/5/2 36 

DMFTبررسی مقدار  در مقادیر مختلف   BMI در بیماران  

یز و مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی قزوین در پای
استاد  قزوین ملیکا مرتضوی

 راهنما

93/9/69 93 
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9811زمستان   
اندازه گیری فلوراید چای سبز، سیاه و سفید در مدت 

 زمانهای مختلف دم کشیدن
استاد  قزوین شبنم قاسم زاده

 راهنما

37/3/69 93 

بر  snoringمقایسه راه هوایی حلقی در بیماران با و بدون 

 اساس کلیشه لترال سفالومتریک
استاد  قزوین لیدا افتتاحی

 مشاور

1/69 99 

اوانی افزایش ضخامت مخاط سینوس ماگزیالری در بررسی فر

بیماران با ضایعات التهابی ادونتوژنیک بر اساس یافته های 
CBCT 

استاد  قزوین نیلوفر خلجی

 مشاور

در حال 

 انجام

93 

استاد  قزوین احمدیان)رزیدنت( بررسی تغییرات بزاق حین رویش دندانهای شیری

 مشاور

در حال 

 انجام

91 

سرمی در مبتالیان به  Dمی ویتامین مقایسه سطح سر

 استوماتیت آفتی راجعه با افراد سالم
استاد  قزوین زهرا پیروی

 راهنما

در حال 

 انجام

96 

مقایسه اثرات درمانی آدامس و سوسپانسیون نیستاتین در 

 کاندیدازیز دهانی
مهرنوش 

 محمودی

استاد  قزوین

 راهنما

در حال 

 انجام

99 

 

  ،بازآموزی و غیرهسخنرانی در هم اندیشی 

عنوان هم  عنوان سخنرانی

 اندیشی،بازآموزی و غیره

محل برگزاری هم 

 اندیشی،بازآموزی و غیره

 تاریخ سخنرانی

تدابیر دندانپزشکی در بیماران 

 مبتال به بیماریهای کلیوی

 3336دی ماه  انجمن دندانپزشکی تهران باز آموزی بیماریهای دهان

ه تست تعیین باروری با یک قطر

 بزاق

سمینار سراسری بزاق و غدد 

 بزاقی

 96/6/3336 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بررسی مقایسه دهان شویه آلوئه 

ورا و تریامسینولون استوناید به 

 روی لیکن پالن دهانی

همایش گیاهان دارویی در 

 دندانپزشکی

 33/3/3363 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تدابیر دندانپزشکی در بیماران 

 ال به بیماریهای سیستمیک مبت

تدابیر دندانپزشکی در 

بیماران مبتال به بیماریهای 

سیستمیک و نکات کاربردی 

 در بیوپسی های دهان

 6/39/3363 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

راهنمای تشخیص افتراقی  ضایعات اگزوفیتیک دهان

 ضایعات دهانی

 93/3/3369 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

بیماریهای بررسی شیوع 

سیستمیک در بیماران مراجعه 

کننده به بخش بیماریهای دهان 

کنگره علمی سالیانه انجمن 

 دندانپزشکان عمومی ایران

انجمن دندانپزشکان عمومی 

 ایران

33/33/3363 
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دانشکده دندانپزشکی قزوین 

 9831-9811طی سالهای 

طب سوزنی روشی مطمئن در 

 دندانپزشکی

من کنگره علمی سالیانه انج

 دندانپزشکان عمومی ایران

انجمن علمی دندانپزشکان 

 عمومی ایران

96/33/3369 

دانستنیهایی از درمان ریشه و 

 پالپ دندان در دیلبت ملیتوس

برنامه همایش بین المللی 

انجمن اندودنتیست های 

 ایران

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

99/6/3363 

ه کنگره علمی یک روز ضایعات اگزوفیتیک شایع

 ضایعات شایع حفره دهان

 7/3/3361 سازمان نظام پزشکی

تظاهرات دهانی و تدابیر 

 دندنپزشکی در بیماران کلیوی

کنفرانس علمی یک روزه 

سالمت دهان وبیماری های 

 سیستمیک

 96/6/3361 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نکات کلیدی در تشخیص  اصول بیوپسی

 افتراقی ضایعات دهان

 33/3/3366 زشکی قزویندانشگاه علوم پ

سمینار دندانپزشکی در  دندانپزشکی در کودکان

 گروههای خاص

 96/9/66 سازمان نظام پزشکی قزوین

 

 

 شرکت در هم اندیشی، بازآموزی ها و کارگاه ها 

نام هم اندیشی، بازآموزی ها و 

 کارگاه

طول مدت 

 دوره

 تاریخ برگزاری محل برگزاری

راندانشکده دندانپزشکی ته روزه 3 هانکاربرد لیزر در بیماریهای د  96/33/37 

نخستین کارگاه آموزشی مربیان 

گروه سالمت دهان و دندانپزشکی 

اجتماعی دانشکده های 

 دندانپزشکی کشور

 1/9/36-36/9/36 دانشگاه علوم پزشکی تهران روزه 33

 99/33/3336 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 کنفرانس دهان آیینه سالمت بدن

اولین همایش انجمن بیماریهای 

 دهان ایران

 37/9/3331 دانشکده دندانپزشکی تهران روز 3

 33/6/3337 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 کنفرانس بیماریهای زبان

 33/33/36 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 کارگاه روش تحقیق مقدماتی

یازدهمین کنگره سراسری 

 بیوشیمی

 36/33/36-93/33/36 گاه علوم پزشکی قزویندانش روز 3
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کارگاه آموزشی دو روزه دانش 

افزایی اساتید مشاور در مهارتهای 

ارتباطی و نحوه تعامل با دانشجویان 

 آسیب پذیر

 93/33/36-93/33/36 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 9

 33/39/36 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 کارگاه مدیریت زمان

 36/7/36 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 تحقیق سطح پیشرفته روش

Reference manager 3 3/3/36 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 

 37/3/36 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 (9مدون دندانپزشکی کودکان)

مدون رادیولوژی دهان و فک و 

 صورت

 33/3/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3

ون مبانی تئوری درمانهای مد

 (9اورتودنسی)

 3/3/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3

 33/3/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 (9مدون ترمیمی)

 33/3/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 (9مدون ترمیمی)

 33/3/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 (9مدون دندانپزشکی کودکان)

مبانی تئوری درمانهای  مدون

 (9اورتودنسی)

 36/9/36 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3

مدون اصول تشخیص و درمانهای 

 (9اورتودنسی)

 93/9/36 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3

مدون مروری بر مراحل مختلف 

 درمان ریشه

 36/9/36 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3

 9/3/36 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 تز کاملمدون درمانهای تکمیلی پرو

 99/6/63 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 رادیولوژی دهان و فک و صورت

 36/33/63 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 (9دندانپزشکی کودکان)

 96/33/63 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 (9ترمیمی )

 تدابیر دندانپزشکی در بیماران

مبتال به بیماریهای سیستمیک و 

نکات کاربردی در بیوپسی های 

 دهان

 6/39/63 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3

دوازدهمین کنگره انجمن 

متخصصین دندانپزشکی ترمیمی 

 ایران

 9/3/3363 دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز 1

 9/3/3363-6 قزوین دانشگاه علوم پزشکی روز 3آشنائی با سه مرحله اصلی درمان 



10 

 ریشه

 39/33/3363 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 (9ترمیمی )

درمان های تخصصی دندان پزشکی 

 در بیماران ارتودنسی

 6/39/3363 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3

راهنمای تشخیص افتراقی ضایعات 

 دهانی

 93/3/3369 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3

 3/7/3369 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 ی اندودانتیکسمروری بر تازه ها

 36/3/3369 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 اخالق حرفه ای پزشکی

 33/3/3369 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 (3مبانی تئوری درمانهای ارتودنسی)

 36/3/3369 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 (3ترمیمی )

برای اعضائ CPRسیون و آموزش ونتیال

 هیئت علمی

 99/6/3369 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3

کنگره علمی سالیانه انجمن 

 دندانپزشکان عمومی ایران
 96/33/3369 تهران روز 3

اختالالت شایع عضالنی و اسکلتی و 

 ارگونومی در دندانپزشکی
 99/3/3363 سازمان نظام پزشکی قزوین روز 3

 91/3/3361 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 3 وررتترومای فک و ص

 96/6/3361 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز3 سالمت دهان وبیماری های سیستمیک

نکات کلیدی در تشخیص افتراقی 

 ضایعات دهان

 33/3/3366و 33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین روز 9

 96/9/66 زوینسازمان نظام پزشکی ق روز 3 دندانپزشکی در گروههای خاص

    

 

 انتشارات 

 الف(کتب منتشر شده

نوع کار)ترجمه، تالیف  عنوان کتاب همکار/همکاران

 ،گردآوری،ویرایش(

 سال چاپ ناشر

مجموعه سواالت آزمون ورودی  جمعی از نویسندگان

تخصصی دندانپزشکی، اردیبهشت 

 ، دوره بیست و یکم39

 39اردیبهشت  شایان نمودار گردآوری

مجموعه سواالت آزمون ورودی  نویسندگان جمعی از

، 31تخصصی دندانپزشکی، اسفند 

 دوره بیستم

 31اسفند  شایان نمودار گردآوری
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 ب(مقاالت منتشر شده

 

 عنوان مقاله نویسندگان

 

سال  صفحه شماره جلد نام نشریه

 چاب

 ردیف

کاندیدیازیز یکی از تظاهرات  دکتر اصالنی مهر -مهسا اصفهانی

 HIVل از عفونت دهانی حاص

 

 

فصل نامه علمی و 

پژوهشی کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی، دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین

 6  3376 3 

Mahsa esfahani- katayoun 
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Evaluation Of Un-
stimulated Salivary 
Flow Rate & Oral 

Symptoms In 
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Dentistry, 

Tehran 
University Of 

Medical 
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دکتر کتایون  -دکتر مهسا اصفهانی

 برهان مجابی

بررسی گلوسیت لوزی شکل 

میانی و لیکن پالن دهانی در 

و 3بیماران مبتال به دیابت نوع 

9 

 

 

مجله علمی 

پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین

)پی 3 

در پی 

63) 

 3333 3 

کتایون  دکتر -دکتر مهسا اصفهانی

 برهان مجابی

بررسی میزان فریتین، آهن و 

ظرفیت اشباع حمل آهن در 

بیماران مبتال به زخمهای آفتی 

 عود کننده دهان

 

مجله علمی 

پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین

)پی 3 

 در پی(

 3333 1 

دکتر کتایون  -دکتر مهسا اصفهانی

 برهان مجابی

ات بررسی بالینی شیوع ضایع

یت هانی در یک جمعلیکنوئید د

 مجله آماری نمونه شهر قزوین.

مجله علمی 

پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین

36 3 (

 -پاییز 

نسخه 

پیش 

از 

انتشار 

ویژه 

دندان 

پزشک

 (ی 

 3363 6 
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9 
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 مهسا اصفهانی، دکتر شیوا هاشمی

آگاهی، دیدگاه و عملکرد 

دنداپزشکان عمومی شهر قزوین 

 HIVدر مورد بیماران آلوده به 
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96 1 366-
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7 

Mahsa esfehani, golnaz 
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The frequency of 
systemic diseases in 
patients refer to oral 
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from 2009 to 2010 

Indian Journal 

of Medicine 

and 
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2 3 249-
252 

2013 3 
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tofangchiha, mamak adel,.. 

 

 Digital Radiography 

with Computerized 

Conventional Monitors 

Compared to Medical 

Monitors in Vertical 

Root Fracture 

Diagnosis 
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Endodontic 

Journal  

8 1 14-17 2013 6 
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A case report of 
keratocyst 
odontogenic tumor 
mimicking a lateral 
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Dental 
students 
reaserch 

2 marc
h 

38-36 2014 33 
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araghi, rohollah sharifi, 

fatemeh rezaei 

The study of 
prescribing errors 
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dentists 

Global journal 
of health 
science 

8 4 32-43 2016 33 
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Mahsa Esfahani1, Masoud 
Sharifi2, Maryam 

Tofangchiha3, Parvin Salehi4, 
Armin Gosili5* 
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Scholars 
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Sciences 
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4 4 102-

120 

1022 21 

دکتر مهسا اصفهانی، دکتر فروز 

 کشانی، دکتر سویل جالیر

بررسی شیوع ده ساله 

شی کارسینوم سلول سنگفر

سال در  91دهان در مدت 

 قزوین

مجله علمی 

دانشگاه علوم 
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93 9 66-66 3369 31 

Dr. mahsa esfehani, dr. 
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to dentin volume 
ratio by CBCT 

International 
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67 Supp
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 ج(مقاالت ارائه شده در همایش،کنفرانس و غیره

عنوان  عنوان مقاله نویسنده)گان(

همایش،کنفرانس و 

 غیره

نحوه ارائه  محل برگزاری

مقاله)سخ

نرانی یا 

 پوستر(

 سال ارائه

 -دکتر مهسا اصفهانی

دکتر کتایون برهان 

 مجابی

و شانه بررسی دردهای کمر، گردن 

و فاکتورهای ارگونومیک در 

دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین 

نخستین کنفرانس 

بین المللی ارگونومی 

 ایران

 3337 پوستر هتل المپیک

شهره  -مهسا اصفهانی

 کشاورز

نقش دندانپزشکان در تشخخیص و  

  sleep apneaدرمان 

 

ششمین گردهمایی 

دانشجویان 

 ندندانپزشکی ایرا

 3339 پوستر اصفهان

 3336 پوسترهمایشهای کنگره ملی سالمت سمپتومهای دهانی زنان در دوره  -دکتر مهسا اصفهانی
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دکتر کتایون برهان 

 مجابی

 رازی تهران خانواده منوپوز

 -دکتر مهسا اصفهانی

 دکتر آرش منصوریان

بررسی مقایسه اثر دهانشویه آلوئه 

 ورا  و تریامسینولون استوناید بر

 ضایعات لیکن پالن دهانی

همخخخایش سراسخخخری  

گیاهخخخان دارویخخخی در 

 دندانپزشکی

 

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

 3363 سخنرانی

تست تعیین باروری با یک قطره  دکتر مهسا اصفهانی

 بزاق

اولخخخخخین همخخخخخایش 

سراسری بزاق و غخدد  

 بزاقی

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

 3336 سخنرانی

 -دکتر مهسا اصفهانی

 -صدیقه رهرو تاباندکتر 

 زینب شالی

فراوانی لیکن پالن، پمفیگوس 

وولگاریس و پمفیگوئید 

سیکاتریکال در آرشیو بخش 

پاتواوژی دانشکده دندانپزشکی 

 3377-3336قزوین طی سالهای 

دومین کنگره سالمت 

 دهان و اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

 3363 سخنرانی

 -دکتر مهسا اصفهانی

 ییامیر طال

کاربرد لیزر در درمان تری جمینال 

 نورالژیا

دومخخخخین سخخخخمینار  

سراسخخخری لیخخخزر در  

 دندانپزشکی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 3363 پوستر

 -دکتر مهسا اصفهانی

 دکتر پانته ا ناظمان

در تغییرات کمی و کیفی بزاق 

 حین درمانهای اورتودنسی

سمینار سراسری یخک  

روزه درمانهخخخخخخخخخای 

یمخخاران تخصصخخی در ب

 اورتودنسی

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

 3363 پوستر

 -دکتر مهسا اصفهانی

 -دکتر مریم تفنگچیها

 دکتر ایران معتمدیان

بررسی توافق تشخیصی 

پوسیدگی های پروگزیمالی در 

معاینه بالینی، رادیوگرافی بایت 

 DIAGnodentوینگ و 

دوازدهمخخخین کنگخخخره 

انجمخخن متخصصخخین  

دندانپزشکی ترمیمخی  

 یرانا

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز

 3363 پوستر

 -دکتر مهسا اصفهانی

 ملیکا مرتضوی

تخمین سن دندانی: کاربردی نوین 

 CBCTاز 

چهخخخخارمین کنگخخخخره 

سراسری دندانپزشکی 

 دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه ازاد 

 تهران

 3363 پوستر

 -دکتر مهسا اصفهانی

 دکتر مهدیه زرابادی پور

تعیین مینی میکروسکوپ های 

 کننده دوره باروری

هشتمین کنگره علمی 

سخخخخالینانه انجمخخخخن  

دندانپزشکان عمخومی  

ایران و اولین همخایش  

بین المللی کشورهای 

هتل  -تهران

 المپیک

 3363 پوستر



15 

 فارسی زبان

 -دکتر مهسا اصفهانی

 دکتر مهدیه زرابادی پور

طب سوزنی روشی مطمئن در 

 دندانپزشکی

هشتمین کنگره علمی 

ه انجمخخخخن سخخخخالینان

دندانپزشکان عمخومی  

ایران و اولین همخایش  

بین المللی کشورهای 

 فارسی زبان

هتل  -تهران

 المپیک

 3363 پوستر

 -دکتر مهسا اصفهانی

دکتر  -دکتر سارا عاقل

 مهدیه زرابادی پور

دستی: تکنیکی  1دندانپزشکی 

موثر جهت افزایش بازدهی مطب 

 دندانپزشکی

پنجخخخاه و پنجمخخخین  

للخخی کنگخخره بخخین الم 

سخخخخخاالنه انجمخخخخخن 

 دندانپزشکی ایران

مرکز  -تهران

همایشهای برج 

 میالد

 3361 پوستر

 -دکتر مهسا اصفهانی

دکتر  -دکتر سارا عاقل

 مهدیه زرابادی پور

پنجخخخاه و پنجمخخخین   آیا همیشه حق با بیماران است؟

کنگخخره بخخین المللخخی  

سخخخخخاالنه انجمخخخخخن 

 دندانپزشکی ایران

مرکز  -تهران

همایشهای برج 

 میالد

 3361 پوستر

 -دکتر مهسا اصفهانی

دکتر  -دکتر سارا عاقل

 مهدیه زرابادی پور

چالشهای تشخیصی)بیماریهای 

سیستمیک و ..( قبل از اقدام به 

 درمانهای قطعی

پنجخخخاه و پنجمخخخین  

کنگخخره بخخین المللخخی  

سخخخخخاالنه انجمخخخخخن 

 دندانپزشکی ایران

مرکز  -تهران

همایشهای برج 

 میالد

 3361 پوستر
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