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 دکتر مریم تفنگچی ها -دکتر فرنوش فالح زاده :راهنما استاد

 حسین سمیعی :نگارش

 5515تحصیلی:  سال

 درمانی قزوین بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه. 1

 اخذ دندانپزشکی عمومی جهت نامه پایان



و کاربرد مجدد آن پس از آلودگی با بزاق بر استحکام  بررسی اثر سخت شدن نوری سلف اچینگ پرایمر موضوع:

 باند برشی براکت های ارتودنسی

 دکتر علی طیبی -دکتر فرنوش فالح زاده :راهنما استاد

 سهیال احمدی :نگارش

 5511 تحصیلی: سال

 درمانی قزوین بهداشتی خدمات و پزشکی علوم اهدانشگ. 3

 اخذ دندانپزشکی عمومی جهت نامه پایان

بررسی اثر آلودگی با بزاق و کاربرد مجدد سلف اچینگ پرایمر بر استحکام باند برشی براکت های  موضوع:

 ارتودنسی

 دکتر فرنوش فالح زاده -دکتر علی طیبی :راهنما استاد

 حمیده خانی :نگارش

 5511 صیلی:تح سال

 درمانی قزوین بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه. 3

 تخصصیاخذ دندانپزشکی  جهت نامه پایان

بررسی تاثیر شست وشو و آلودگی بر روی استحکام باند کامپوزیت به مینا در کامپوزیت های با بیس  موضوع:

 سیلوران و متاکلریلدت

 محمد عطایی دکتر  -دکتر فرنوش فالح زاده :راهنما استاد

 شیرین قاسمی :نگارش

 5515 تحصیلی: سال

 درمانی قزوین بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه .1

 تخصصیاخذ دندانپزشکی  جهت نامه پایان

 بررسی و مقایسه اثر نانو ذرات سپیوالیت و سیلیکا بر استحکام باند عاجی موضوع:



 عطایی دکتر محمد  -دکتر فرنوش فالح زاده :راهنما استاد

 شاداب صفرزاده خسروشاهی :نگارش

 5515 تحصیلی: سال

 درمانی قزوین بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه. 51

 عمومیاخذ دندانپزشکی  جهت نامه پایان

 بررسی تغییرات خصوصیات دندانی و اکلوژنی به بیماران دارای جابجایی با کالی کانین ماگزیال موضوع:

 دکتر علی طیبی -ویز پدیساردکتر پر :راهنما استاد

 استاد مشاور: دکتر فرنوش فالح زاده

 سهراب حسین زاده :نگارش

 5531 تحصیلی: سال

 درمانی قزوین بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه. 55

 عمومیاخذ دندانپزشکی  جهت نامه پایان

 یی با کالی کانین مندیبلبررسی تغییرات خصوصیات دندانی و اکلوژنی به بیماران دارای جابجا موضوع:

 دکتر پرویز پدیسار -دکتر علی طیبی :راهنما استاد

 استاد مشاور: دکتر فرنوش فالح زاده

 محمد حسین علیلو :نگارش

 5531 تحصیلی: سال

 درمانی قزوین بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه. 52

 عمومیاخذ دندانپزشکی  جهت نامه پایان

ی تصاویر دیجیتالی غیر مستقیم با تصویر دیجیتال مستقیم استاندارد و فیلترش مقایسه دقت تشخیص موضوع:

 برتی تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی در شرایط آزمایشگاهی

 دکتر فرهاد اقمشه -بردالرقیه دکتر  :راهنما استاد



 دکتر فرنوش فالح زاده -دکتر صدیقه رهرو تاباناستاد مشاور: 

 زهره ریحانی :نگارش

 5511 صیلی:تح سال

 درمانی قزوین بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه. 52

 عمومیاخذ دندانپزشکی  جهت نامه پایان

 .اله شهر قزوینس 55تا  3متغیرهای بالینی مرتبط با پوسیدگی در دندان مولر اول دایمی کودکان  موضوع:

 دکتر فرناز فالح زاده :راهنما استاد

 استاد مشاور: دکتر فرنوش فالح زاده

 حسن پوررقیه  :نگارش

 5533 تحصیلی: سال
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 فعالیت های اجرایی -8

 تا کنون 21/12/5531سرپرست تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی از تاریخ  .5

 به مدت دو سال 21/11/11مدیرگروه ترمیمی از تاریخ  .2

یشگیری از پوسیدگی دندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مورخ عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پ .5

 تا کنون 11/11/5511
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در دانشکده دندانپزشکی  5531البراتوار تخصصی اندو و ترمیمی در آذر سال همکاری در راه اندازی  .1
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 دندانپزشکی قزوین 



تا  51/2/5531استاد راهنمای دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مورخ  .3

 کنون

 5511همکاری در بازنگری کوریکولوم دکتری عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال  .1

 امتیاز دانش پژوهی( 5)اخذ 

ساعت( از جلسات پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  21مورد )معادل  2شرکت در   .51
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 به عنوان استاد نمونه 5511اخذ لوح تقدیر از دکتر زینالو رییس دانشگاه در سال  .5

 

 


