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 کارنامه سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی

  

  اطالعات شخصی •

  

 

 مهرکنام: 

 امجدینام خانوادگی : 

 بخش پروتزهای دندانی - آدرس محل کار:  دانشکده دندانپزشکی قزوین 

     86033333820--3شماره تلفن محل کار:  

mehrak.amjadi@gmail.com  :آدرس پست الکترونیکی 

  سوابق تحصیلی  

  الف) تحصیالت عالیه

تاریخ فراغت از 

 تحصیل 

 رشته تحصیلی  درجه علمی  دانشگاه محل تحصیل  شهر محل تحصیل  کشور محل تحصیل 

گاه علوم دانش تهران  ایران  0301 

  تهران پزشکی

 دندانپزشکی  دکترای حرفه ای 

 دانشگاه علوم  اصفهان ایران  0311 

  اصفهان پزشکی

پروتزهای   دکترای تخصصی

  دندانی

 

 

 ب) پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل 

 عنوان پایان نامه  مقطع تحصیلی  نام استاد راهنما 

 محمدرضا شریفیاندکتر 

  ین شکوهی نژاددکتر نوش

خاصیت ضد میکروبی عصاره بررسی  دکترای حرفه ای 

citrus aurantifolia  علیه

انتروکوکوس فکالیس در توبول های 

 Ex) عاجی ریشه در حضور الیه اسمیر 

vivo ) 

ی ارزیابی کلینیکی رستوریشن های سرامیک دکترای تخصصی            امید صوابیدکتر 

CEREC  

mailto:mehrak.amjadi@gmail.com
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 دکتر فرحناز نجاتی دانش

  

     

 موقعیت های شغلی و حرفه ای   

   

 الف) سابقه ارائه خدمات آموزشی 

 موسسه محل تدریس  مقطع تحصیلی  نوع فعالیت  نوع درس  عنوان درس  سال تدریس 

ی درمان بیماران با بی دندان 1394

مبانی پروتزهای  -کامل

مبانی پروتزهای  -کامل

پروتز دندانی -پارسیل  

   0ه نظری پیشرفت

 دکترای  استادیار   نظری

 تخصصی 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

  - 3و6و0پروتز ثابت عملی  1394

 6و 0پروتز پارسیل عملی 

 0پروتز کامل عملی –3و

  3و6و

 دکترای  استادیار   عملی

 تخصصی 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

مبانی   -نت نظری ایمپل 1395

  6و0ثابت  پروتزهای

ینظر  دکترای  استادیار   

 تخصصی 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 1395 
 

  - 3و6و0پروتز ثابت عملی 

 3و6و 0پروتز پارسیل عملی 

 0پروتز کامل عملی –

 پروتز عملی پیشرفته -3و6و

 دکترای  استادیار عملی

 تخصصی 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 6و0پروتز ثابت نظری   1395

 و 0پروتز کامل عملی 

 0پارسیل عملی 

 دکترای  استادیار تخصصی

 تخصصی 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  

 ب) سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی 

 نام،رتبه علمی و رشته تحصیلی مسئول   تاریخ 

 مافوق

 سمت  مکان فعالیت 

 از   لغایت 

مدیر گروه ، دکتر شیما اعالیی از  1395/8/4  تا کنون

 انیپروتزهای دند

دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین 

  

معاون آموزشی بخش 

 پروتز
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  تشویق ، بورس تحصیلی، جوایز،تقدیرها •

  

 عنوان  علت دریافت  مقام اعطاکننده  تاریخ دریافت 

        

        

  

  

  عضویت در انجمن ها و مجامع علمی •

  

 نام مجمع  نوع همکاری و سمت  مدت عضویت 

 از  لغایت 

 های ایران  پروستودنتیستانجمن  عضویت   11از سال 

      

  

  

  

  

  عضویت در کمیته ها و شوراها •

  

نوع همکاری با کمیته یا  مکان یا سازمان مربوطه  مدت فعالیت 

 شورا 

 نام کمیته یا شورا 

 از  لغایت 

دانشکده دندانپزشکی   11-13نیمسال دوم 

 قزوین

 امتحاناتته کمی عضو کمیته

13-12نیمسال اول  تا کنون  امتحانات   ته کمی  عضو کمیته   ندانشکده دندانپزشکی قزوی   

ندانشکده دندانپزشکی قزوی   63/1/13 تا کنون  کمیته پایش  عضو کمیته  

  

 فعالیت های پژوهشی  •

 

 داوری طرح تحقیقاتی •
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 موسسه محل  وضعیت فعلی طرح  طول مدت طرح 

 پژوهش 

 الیت نوع فع

 در طرح 

 عنوان طرح 

بر توانایی  بررسی تاثیر اعمال نیروهای سیکلیک  داوری دانشکده دندانپزشکی  خاتمه یافته  یک سال  

در  Gap sealسیل کنندگی ژل سیلیکونی 

حد فاصل ایمپلنت به اباتمنت در ایمپلنت هایی 

 با اتصال مورس تیپر 

در حال 

  انجام

یانپزشکدانشکده دند در حال انجام بررسی تاثیر افزودن بیواکتیو گالس بر دمینرالیزاسیون  داوری   

زیر براکت های فلزی باند شده با سمان گالس آینومر 

  رزین مدیفاید

  

 

 

  

  

 

  شده های داوری پروپوزال •

  

 

 سمت 

 
 محل انجام

نام ودوره تحصیلی ارائه 

 دهنده 
  پروپوزالعنوان 

  داوری

 دانشکده دندان 

 قزوین  پزشکی
  صادق محمدرضا

بر توانایی سیل کنندگی  بررسی تاثیر اعمال نیروهای سیکلیک 

در حد  Gap sealژل سیلیکونی 

فاصل ایمپلنت به اباتمنت در ایمپلنت 

 هایی با اتصال مورس تیپر

 دانشکده دندان  داوری 

 سارا کلباسی پزشکی قزوین 

نی بر اثر نوع و نحوه استفاده از سمان های رزیبررسی 

استحکام کششی فایبر پست های مورد استفاده در دندان های 

 اندو شده 

 دانشکده دندان  داوری 

 پزشکی قزوین 
  میزان ثبات ثانویه در ایمپلنت های با پوشش کلسیم فسفاتبررسی  شیرین حاجی خانی

 دانشکده دندان  داوری 

  راحله صلح میرزایی پزشکی قزوین 

میزان ریزنشت میکروبی ژل گپ  بر سیکلیک نیروهای تاثیر بررسی 

اباتمنت در ایمپلنت هایی با کانکشن -سیل در محل ایمپلنت

 اینترنال هگزاگون
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 دانشکده دندان  داوری 

 پزشکی قزوین 
  محمدعلی تمدن

بررسی تاثیر افزودن بیواکتیو گالس بر دمینرالیزاسیون زیر براکت 

  های فلزی باند شده با سمان گالس آینومر رزین مدیفاید

 

 

 در جلسات دفاع داوری پایان نامه 

 

  نوع پایان نامه  سمت در جلسه دفاع
 

 تاریخ دفاع

 

 نام دانشجو

 

 ردیف

 0 دنیا هشتبران 63/08/13 عمومی عضو داوران

راحله صلح  61/0/13 عمومی ضو داورانع

 میرزایی

6 

 3 علی خیراندیش 1/1/13 عمومی عضو داوران

 1 بهناز خسروی 62/2/13 عمومی عضو داوران

 3 پریا رزاز 63/2/13 عمومی عضو داوران

 2 بهاره بلوری 61/2/13 عمومی عضو داوران

سید محمود  2/2/13 عمومی عضو داوران

 رضا میرباقری

2 

 0 شکیبا رجایی 38/3/13 عمومی داوران عضو

  

   

 

 سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزی و غیره  •

  

 عنوان سخنرانی  عنوان هم اندیشی،بازآموزی  محل برگزاری هم  تاریخ سخنرانی 

  و غیره  اندیشی،بازآموزی و غیره  
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 00/0/13  بازآموزی   سازمان نظام پزشکی قزوین 

در  جایگاه و کاربرد مواد

 دندانپزشکی زیبایی

 سخنرانی 

62/08/12  شنیانتخاب رستور یارهایمع نیقزو یدانشکده دندانپزشک 

 شونده چیسمان شونده و پ یها

 سخنرانی

62/08/12  

62/08/12و   

مالحظات جراحی و پروتز در  نیقزو یدانشکده دندانپزشک

 درمان ایمپلنت

 دبیر  علمی

    

  

 

  زی ها و کارگاه هاشرکت در هم اندیشی، بازآمو •

  

 نام هم اندیشی، بازآموزی ها و کارگاه  طول مدت دوره  محل برگزاری  تاریخ برگزاری 

  نگارش علمی مقاالتکارگاه  یک روز دانشگاه علوم پزشکی قزوین  3/2/11

 02/3/13   استاندارد سازی سواالت امتحانیکارگاه  یک روز  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  

 1/3/31   مجازی کارگاه آموزش یک روز  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  

  (  PBLهای نوین تدریس )کارگاه روش  روز  یک دانشگاه علوم پزشکی قزوین  08/0/11999999

 66/08/13  CPRکارگاه  یک روز  قزوین دانشگاه علوم پزشکی 

من شانزدهمین کنگره بین المللی انج سه روز  برج میالد  01-02/1/13

  علمی پروستودونتیست های ایران

 62-61/1/11 دهمین کنگره بین المللی انجمن پانز سه روز  برج میالد 

  علمی پروستودونتیست های ایران

38-60/2/13 انجمن ایمپلنتولوژی  کنگرهچهارمین  سه روز هتل المپیک 

 ،ایران

01-06/1/13 من دهمین کنگره بین المللی انجچهار سه روز برج میالد 

 علمی پروستودونتیست های ایران

0-3/1/16 دهمین کنگره بین المللی انجمن سیز سه روز هتل المپیک 

 علمی پروستودونتیست های ایران
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61-62/08/10 دهمین کنگره بین المللی انجمن دواز سه روز هتل المپیک 

 علمی پروستودونتیست های ایران

02-01/08/18 گره بین المللی انجمن دهمین کنیاز سه روز هتل المپیک 

 علمی پروستودونتیست های ایران

02-02/1/16 کنگره چالش ها و پیشرفت های نوین در  دو روز کیش 

 ایمپلنت

00/2/16  کارگاه رستوریشن های تمام سرامیک یک روز اصفهان دانشگاه علوم پزشکی 

01-02/2/16 ای دندانی و همایش سراسری سرامیک ه سه روز اصفهاندانشگاه علوم پزشکی  

 رستوریشن های تمام سرامیک

00-1/00/16 همایش ایمپلنت های دندانی )بایدها و  سه روز اصفهاندانشگاه علوم پزشکی  

 نبایدها(

66/3/18 سمینار آموزش فراورده های پیوندی در  یک روز قزوین دانشگاه علوم پزشکی 

 دندانپزشکی

38/1/13 رگاه برنامه ریزی درس و روش های کا یک روز قزوین دانشگاه علوم پزشکی 

 تدریس

62/2/13 کارگاه روش های تدریس و تجربیات  یک روز قزوین دانشگاه علوم پزشکی 

 آموزشی

 

 

 

  

 ب)مقاالت منتشر شده 

  

 عنوان مقاله  نام نشریه  جلد  شماره  صفحه  سال چاب 

  

 نویسندگان 

2016 1284-

1290 
  4 7  International 

Journal of 

Advanced 

Biotechnology 

and Research 

(IJBR) 

Bacterial Leakage and 

Microgap along Implant-

Abutment 

Connection in Three 

Different Implant 

Systems 

دکتر  -فرشاد باجغلیدکتر 

دکتر محدثه  -مهرک امجدی

  تهمینه نریمانی -آکوچکیان
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  2015  1076–

1082 

 9 43  

  

 Journal of 

Dentistry     
 Clinical performance of 

CEREC AC Bluecam 

conservative ceramic 

restorations after five 

years—A retrospective 

study 

  -فرحناز نجاتی دانشدکتر 

دکتر  -دکتر مهرک امجدی

دکتر امید -محدثه آکوچکیان

 صوابی

1390 

  

  

  

  

  

  

  

 010-

033 

کی پزش دندانمجله  61  3

  دانشگاه تهران

خاصیت ضد بررسی 

 citrusمیکروبی عصاره 

aurantifolia  علیه

انتروکوکوس فکالیس در 

توبول های عاجی ریشه در 

  حضور الیه اسمیر 

 -محمدرضا شریفیاندکتر 

 -دکتر نوشین شکوهی نژاد

دکتر حمیدرضا منصف 

-مرضیه علیقلی-اصفهانی

 دکتر مهرک امجدی

2018    Journal of 

Prosthodontic 

Research 

Five year clinical outcomes 

and survival of chairside 

CAD/CAM ceramic 

laminate veneers- A 

retrospective study 

 

 

فرحناز نجاتی دکتر 

  -دکتر غزل صوابی-دانش

دکتر  -مهرک امجدی دکتر

دکتر امید -مهسا عباسی

 صوابی
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