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 سوابق تحصیلی :

 

  3333فارغ التحصیل دوره دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، بهمن ماه 

 3323تخصصی در رشته اندودانتیکس از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آبان ماه  فارغ التحصیل دوره دکترای 
  3328اخذ مدرک بورد تخصصی در رشته اندودانتیکس، شهریور ماه 

 

 سوابق شغلی :

 
 ) دوره طرح ( 3333-3334) شهدا ( شهر قزوین،  3دندانپزشک مرکز بهداشتی درمانی شماره  -

 3338-3334قزوین، دندانپزشک درمانگاه شهید پاکروان  -

 

 :فعالیت های آموزشی

 3338-3332مربی حق التدریس در دانشکده دندانپزشکی قزوین ) بخش های پروتز و اندو (، -

به صورت استخدام پیمانی تمام  3323تا کنون ) از اسفند ماه  3323استادیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی قزوین از  -
 وقت (

 تا کنون 8/8/23دانشکده دندانپزشکی از EDOعضو  -

 تا کنون  32/3/24استاد راهنما تعدادی از دانشجویان دندانپزشکی از -

 3323شرکت در ارزشیابی درونی گروه اندودانتیکس  -

 EDCدانشکده دندانپزشکی در  COMEنماینده کمیته  -

 33/9/23دانشکده دندانپزشکی  EDOدبیر کمیته پژوهش  -

 32/9/23ندانپزشکی دانشکده د EDOدبیر  -

 38/8/22استاد نمونه دانشکده دندانپزشکی  -

 83/35/22عضو گروه ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی  -

 عضو شورای تخصصی دانشکده دندانپزشکی قزوین -

 مسئول حوزه رسالت و اهداف در ارزیابی درونی مبتنی بر استاندارد ملی دانشکده دندانپزشکی قزوین -

 3-3امتیاز بند  3ساعت برابر  05)  95-29بیرونی درون دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال  شرکت در طرح ارزشیابی -
 ارتقا(

 35)  93-98عضو تیم هماهنگ کننده دانشکده دندانپزشکی در ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی دانشکده دندانپزشکی سال  -
 ساعت(
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 33/8/98دانشکده  EDOمسئول کمیته امتحانات و ارزشیابی دانشجویان در  -

 83/3/98دانشکده  EDOبی بالینی در عضو کمیته ارزشیا -

 93-98نیم سال دوم  EDOساعت همکاری با کمیته امتحانات  85 -

 98-93نیم سال اول  EDOساعت همکاری با کمیته امتحانات  45 -

 83/33/98عضو تیم ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی دانشکده بهداشت  -

 وم آموزشیبازنگری کوریکول -

 

 

 

 :ورودی آزمون های سراسری عضو هیئت ممتحنه

 33/9/23شرکت در طراحی سوال سیزدهمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان خارج از کشور  -

 ساعت( 05) 95عضو هیئت ممتحنه رشته اندودانتیکس در بیست و پنجمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی سال  -

 93ارتقا دستیاران اندودانتیکس سال عضو هیئت ممتحنه آزمون  -

 ساعت( 05) 98عضو هیئت ممتحنه رشته اندودانتیکس در بیست و هفتمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی سال  -

-  

 

 راه اندازی دوره های جدید:
  2/2/23صی اندودانتیکس  همکاری در راه اندازی دوره تخص -

 ترمیمیهمکاری در راه اندازی البراتوار تخصصی اندو و  -

 

 سرپرستی پایان نامه :

بررسی موقعیت رادیوگرافیک و آناتومیک  آپیکال فورامن در دندان  "استاد راهنمای پایان نامه آقای علیرضا حمامی با عنوان  -
 34/4/23، دفاع  "های سنترال باال

ایرانی و خارجی و  Coltosolبررسی مقایسه ای ریزنشت تاجی  "استاد راهنمای پایان نامه آقای علی کولیوند با عنوان  -
Cavisol  80/4/24دفاع  "در دو زمان یک و سه هفته به عنوان مواد ترمیم موقت در حفرات دسترسی 

بررسی تاثیر هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی داخل کانال بر ریزنشت  "استاد راهنمای پایان نامه آقای امیر احدی با عنوان  -
 3/3/20دفاع  "ریشه  آپیکالی پرکردگی نهایی کانال

بررسی آگاهی و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی قزوین در ارتباط با  "استاد راهنمای پایان نامه خانم پریسا عربیان با عنوان  -
 84/4/20دفاع  " 24-20کنترل عفونت در بخش اندودانتیکس در سال 

تجویز پیش درمانی سلکوکسیب و ایبوپروفن در کنترل بررسی اثر  "استاد راهنمای پایان نامه خانم آیدا عبادی با عنوان  -
 0/9/20دفاع  "دردهای پس از درمان ریشه 

بررسی تنوع آناتومیکی کانال ریشه در دندان های مولر دوم فک پایین  "استاد راهنمای پایان نامه خانم لیال رحمانی با عنوان  -
 83/38/20دفاع  "در جمعیتی از شهر قزوین 

مقایسه اثر ضدمیکروبی کارواکرول ، هیدروکسیدکلسیم و  "یان نامه آقای فاروق جهانگیری با عنوان استاد راهنمای پا -
 3323دفاع بهار  "کلرهگزیدین روی انتروکوکوس فکالیس در کانال ریشه درشرایط آزمایشگاهی

( روی سویه  MICرول )بررسی حداقل غلظت بازدارنده کارواک "استاد راهنمای پایان نامه آقای مهدی محبی با عنوان  -
 3323دفاع بهار  "انتروکوکوس فکالیس



بررسی مقایسه ای دانسیته رادیوگرافیک و تراکم پرکردگی نهایی  "استاد راهنمای پایان نامه خانم مهتاب سمیعی فر با عنوان  -
 3323دفاع آبان  "کانال ریشه با استفاده از اسپریدرهای نیکل تیتانیوم و فوالد زنگ نزن 

بررسی مقایسه ای ریزنشت آپیکالی پرکردگی کانال ریشه با  "راهنمای پایان نامه خانم سیده آذر حسینی با عنوان  استاد -
 3/3/23دفاع  "26AHسیستم رزیلون و سیلر اپی فانی ، با گوتاپرکا و سیلر 

، و تصاویردیجیتالی تهیه شده با مقایسه دقت دو نوع فیلم کداک و آگفا "استاد مشاور پایان نامه خانم مرجان صالح با عنوان  -
 33/3/23دفاع  "در تعیین موقعیت آپیکالی فایل CMOS-APSسیستم 

بررسی تاثیر هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی داخل کانال بر  "استاد راهنمای پایان نامه آقای محمد حسین رضایی با عنوان  -
 83/35/23دفاع  "ریزنشت آپیکالی کانال های پرشده با رزیلون 

بررسی تنوع آناتومیکی ریشه مزیوباکال  مولراول فک باال در  "استاد راهنمای پایان نامه خانم شهره حمزه نژاد با عنوان  -
 83/33/23دفاع  "جمعیتی از شهر قزوین 

فت ارزیابی هیستولوژیک سازگاری نسجی مخروط رزیلون روی با "استاد راهنمای پایان نامه خانم مریم فروزیا با عنوان  -
 83/3/22، دفاع  4/4/23تصویب پرپوزال  "همبندی زیرجلدی موش صحرایی

مقایسه اثرضدمیکروبی کارواکرول و هیدروکسیدکلسیم  روی  "استاد راهنمای پایان نامه آقای پوریا فالح عابد با عنوان  -
  32/4/23تصویب پرپوزال  "انتروکوکوس فکالیس در عمق های مختلف توبول عاجی 

مقایسه ریزنشت آپیکالی در کانال های پرشده با روش تراکم جانبی با گوتا  "مای پایان نامه خانم مونا ملک با عنوان استاد راهن -
 83/3/22، دفاع 23تصویب پرپوزال پاییز " 54/5و  58/5پرکای تیپر 

معمولی ، دیجیتالی و ساب مقایسه دقت سه سیستم تصویربرداری "استاد مشاورپایان نامه خانم سمیرامیس ساالریان با عنوان  -
 35/4/22، دفاع 23تصویب پرپوزال آبان  "ترکشن در تشخیص تحلیل ریشه در محیط آزمایشگاه

 MTAبررسی اثر هیدروکسیدکلسیم بر روی ریزنشت آپیکالی پالگ "استاد راهنمای پایان نامه خانم یاسمن سامانی با عنوان  -
 83/38/22،دفاع 35/35/23تصویب پرپوزال  "در دندان های با آپکس باز

دقت روش تصویربرداری دیجیتال با استفاده از رنگی کردن و معکوس "استاد راهنمای پایان نامه خانم مهسا شریعتی با عنوان  -
 82/4/22دفاع  "کردن کنتراست در تشخیص شکستگی های ریشه

در دندانهای با آپکس باز  CEMپالگ ریزنشت آپیکالیبررسی  "خانم حوریه نوروز علیایی با عنوان استاد راهنمای پایان نامه  -
 82/3/29دفاع  "با استفاده از روش تراوش مایع

در دندانهای با آپکس   MTAبررسی ریزنشت آپیکالی پالگ  "استاد راهنمای پایان نامه خانم شیوا شیوایی کجوری با عنوان  -
 80/3/29دفاع  "باز با استفاده از روش تراوش مایع

بررسی تاثیر مواد ترمیمی مختلف بر مقاومت به شکست دندان  "ور پایان نامه خانم الدن بهمنی زنجانی با عنوان استاد مشا -
 33/3/29دفاع "های درمان ریشه شده توسط رزیلون و گوتاپرکا

ای با آپکس باز در دندانه CEMبررسی ریزنشت آپیکالی پالگ  "استاد راهنمای پایان نامه خانم حوریه نوروز علیایی با عنوان  -
 82/3/29دفاع  "با استفاده از روش تراوش مایع

مقایسه دقت رادیوگرافی پری آپیکال معمولی ، رادیوگرافی دیجیتال  "استاد راهنمای پایان نامه خانم مینا مشکی با عنوان  -
 83/3/95دفاع  "در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در محیط آزمایشگاهی  CBCTو

ارزیابی توافق مشاهده کنندگان در تشخیص شکستگی های  "مه خانم مژگان قربانی الیزایی با عنوان استاد مشاور پایان نا -
 8/4/90دفاع  "LCDعمودی ریشه در رادیو گرافی های پری آپیکال دیجیتال بر اساس دو نوع مانیتور 

بر خاصیت ضدمیکروبی کارواکرول و  بررسی اثر مهاری عاج "استاد راهنمای پایان نامه تخصصی خانم فاطمه عابدی با عنوان  -
 30/0/93دفاع  "هیپوکلریت سدیم در حذف انتروکوکوس فکالیس در شرایط آزمایشگاه 

مقایسه میزان ریزنشت آپیکالی کانال های پرشده به روش  "استاد راهنمای پایان نامه تخصصی آقای رضا واحدی با عنوان  -
دفاع  "توسط روش تراوش مایع Fillapexو  AH Plusتاپرکا و سیلرهای فشردن جانبی و مخروط منفرد با استفاده از گو

30/0/93 



 30/0/93دفاع  " "با عنوان  آقای پوریا نژادشمسیاستاد راهنمای پایان نامه تخصصی  -

 دفاع  " "استاد مشاور پایان نامه تخصصی خانم سولماز عراقی با عنوان  -

مقایسه توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی و  "با عنوان  ش بیز یگانهلیال آتاستاد راهنمای پایان نامه تخصصی خانم  -
دفاع  " رادیوگرافی معمولی پری آپیکال در تشخیص سوراخ شدگی نواری ریشه در صورت حضور یا عدم حضور پرکردگی کانال

33/8/98 

دفاع  " MTAو  CEMمقایسه تغییر رنگ تاجی ناشی از  "استاد راهنمای پایان نامه تخصصی خانم ساره افالکی با عنوان  -
12/3/98 

بررسی اثر اختالط هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین در داخل کانال بر  "استاد مشاور پایان نامه آقای بهراد مصوری با عنوان  -
 33/3/98دفاع  "مایع ریزنشت آپیکالی به روش تراوش 

 

 

 

 شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی :

 3338از موسسه شکوه تهران ، زمستان  advance 4مدرک زبان انگلیسی   -
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 88/3/23کارگاه ارزشیابی درونی ،   -
 ،  دانشگاه علوم پزشکی قزوین23آذر 83و  84کارگاه آزمون سازی،  -
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین  82/9/23کارگاه مقدماتی روش ارتقاء کیفیت،  -
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین39/8/24،  (OFIS)کارگاه آموزشی پایگاه ملی اطالعات هیئت علمی  -
 ین، دانشگاه علوم پزشکی قزو24تیر 83و88کارگاه آموزشی دانش افزایی مهارت های مشاوره ای اساتید راهنما، -
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین89/4/24کارگاه روش تدریس مقدماتی،  -
، دانشگاه علوم پزشکی 24، تابستان  office ( access, excel, word, powerpoint )کالس های آموزش نرم افزار  -

 قزوین
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین24کالس های اینترنت، تابستان   -
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین24دی  3آذر و  89و  OSCE   ،35دانشجو کارگاه پیشرفته ارزیابی -
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین83/35/24،   ( PBL )کا رگاه روش تدریس مبتنی بر حل مسئله -

 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین35/3/20،  ( basic & advance )ریوی  –کارگاه احیاء قلبی  -       
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین23افزار فتوشاپ، خرداد کارگاه آموزشی نرم  -
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوینCV ،3/9 /23کارگاه نحوه نگارش  -

 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین23 /3/3کارگاه آشنایی با نرم افزار سما، -
 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین MCQ  ،33/3/23کارگاه  -

 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین33/4/23(،  EBMکارگاه آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد )  -
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 83/9/23کارگاه سیستم سما تحت وب،  -
 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوینCOME  ،33/3/22کارگاه آموزش پزشکی پاسخگو به نیازهای جامعه  -
 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین 34/33/24لکترونیکی آموزش، کارگاه آشنایی با رسانه های ا -
 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین با همکاری مرکز تحقیقات اندودانتیکس 38/4/29کارگاه درمان پالپ زنده،  -
دانشگاه ، 29بهمن  82و  83پذیر،  کارگاه دانش افزایی اساتید مشاور در مهارت های ارتباطی و نحوه تعامل با دانشجویان آسیب -

 علوم پزشکی قزوین



، وزارت  84/38/95کارگاه ارزشیابی بیرونی گروههای آموزشی دانشکده های دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور،  -
 بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین 33/3/93،  3کارگاه روش های کاربردی آموزش الکترونیکی  -
 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین 83/3/93،  8ی کاربردی آموزش الکترونیکی کارگاه روش ها -

 

 نگارش پایان نامه:

 33به راهنمایی دکتر رضیئی ، بهمن  "کاربرد لیزر در کرانیوماگزیلوفاسیال " -
 بررسی اثر حاللیت بافتی اسانس های اسطوخدوس، مریم گلی، اسانس و عصاره آویشن شیرازی و هیپوکلریت سدیم به " -

 32/2/23، به راهنمایی دکتر اکبر خیاط، "عنوان محلول شستشودهنده کانال ریشه

 

 سازمان دهی و تدریس در کارگاه ها:

 تدریس در کارگاه پرپوزال نویسی ، دانشکده دندانپزشکی قزوین -
 تدریس در کارگاه روش تحقیق ، کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قزوین -

 83/9/23، مرکز بهداشت شهید بلندیان،  "روتاری  -اندو "در کارگاه سازمان دهی و تدریس  -
 

 :فعالیت های پژوهشی

 0/9/20 عضو شورای تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین -

 33/9/23دانشکده دندانپزشکی قزوین،  EDOدبیر کمیته پژوهش  -

ساعت استاد مشاور پایان  85استاد راهنمای پایان نامه، ساعت  355ساعت شرکت در جلسات پژوهشی،  45:  23نیمسال دوم  -
 ساعت شرکت در کارگاه 33ساعت داور مقاله،  30ساعت داور پایان نامه،  35نامه، 

 30ساعت داور پایان نامه،  45ساعت استاد راهنمای پایان نامه، 355ساعت شرکت در جلسات پژوهشی،  85: 22نیمسال اول  -
 ساعت داور مقاله

 35ساعت داور پایان نامه،  05ساعت استاد راهنمای پایان نامه،  305ساعت شرکت در جلسات پژوهشی، 355:  22دوم نیمسال  -
 ساعت شرکت در کارگاه 3ساعت داور مقاله، 

 ساعت داور پایان نامه 35ساعت استاد مشاور پایان نامه، 85:   29نیمسال اول  -

ساعت استاد مشاور پایان  85ساعت استاد راهنمای پایان نامه،  355پژوهشی، ساعت شرکت در جلسات 05:  29نیمسال دوم  -
 ساعت داور پایان نامه 45نامه، 

 بررسی و ارزیابی پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل از خارج کشور 98سال  -

 

 

 مقاالت:
دکتر شهره حمزه نژاد،  –دکتر مامک عادلبررسی تشریحی ریشه مزیوباکال مولر اول دائمی فک باال در جمعیتی از شهر قزوین ،  -

 .22پاییز  3مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین شماره 

- Comparison of endodontic biomaterials as apical barriers in simulated open apices   ،
Mamak Adel – MoradiMajd Nima – Shiva Shivaie Kojoori-Hoorye Norooz Oliaie- 

Neda Naghavi – Saeed Asgary    ، ISRN Dentistry   ، 2012 



- Comparison of the tissue biocompatibility of Resilon and gutta-percha cones. Maryam 

Foroozia – Mamak Adel – Marjan Nasiri-asl – Poopak Masumi; Scientific Research 

and Essays , vol7(12), march 2012, p:1368-1372 

- Effect of calcium hydroxide on the apical leakage of resilon-filled root canals:An in 

vitro study. Mamak Adel – Maryam Foroozia – Mohammad-Hosein Rezaie – Nima 

Mahboobi; General Dentistry, may/june 2012, p: 136-140 

- Detection of vertical root fractures using digitally enhanced images: reverse-contrast 

and colorization. Maryam Tofangchiha – Mahin Bakhshi – Mahsa Shariati – Solmaz 

Valizadeh – Mamak Adel – Farhad Sobouti; Dental Traumatology, 2012 , p: 1-5 

- Digital Radiography with computerized conventional monitors compared to medical 

monitors in vertical root fracture diagnosis.  . Maryam Tofangchiha– Mamak Adel – 

Mahin Bakhshi – Mahsa Esfehani – Pantea Nazeman – Mojgan Ghorbani-Elizeyi – 

Amir Javadi; Iranian Endodontic Journal 2013;8(1):14-17 

- Endodontic management of a maxillary first molar with two palatal canals and a single 

buccal canal: a case report. Leila Atashbiz Yegane – Mamak Adel – Reza Vahedi – 

Maryam Tofangchiha; Case Reports in Dentistry, 2012. 

بررسی اثر مهاری عاج بر روی اثر ضدمیکروبی کارواکرول و هیپوکلریت سدیم  علیه انتروکوکوس فکالیس در شرایط  -

، 32دوره مرضیه علیقلی ، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد ،  –محمدی نوید  –فاطمه عابدی–مامک عادل ، آزمایشگاهی
 .833-848، صفحه 3393، پاییز 95شماره پیاپی  - 3شماره 

، مامک ضدزنگ فوالد و تیتانیوم نیکل اسپریدرهای از استفاده با ریشه کانال نهایی پرکردگی و رادیوگرافیک تراکم مقایسه -
 مرداد ،(23)پی در پی  3 شماره ستم،یب سال ن،یقزو یپزشک علوم دانشگاه یعلم مجلهمهتاب سمیعی فر،  -ایمان موتابها-عادل

 .3390 وریشهر و

 در ی دندان ریشه کانال در فکالیس انتروکوکوس بر کلسیم هیدروکسید و کلرهگزیدین کارواکرول، میکروبی ضد اثر مقایسه -

 دانشگاه فاروق جهانگیری. مجله-امیر جوادی-نفیسه رحمانی-رویا حامدی-مسعود شریفی -آزمایشگاهی، مامک عادل شرایط

 .3390  سال آذر 343 شماره ششم و بیست دوره مازندران، پزشکی علوم

 های مختلف توبول های عمق در فکالیس انتروکوکوس کلسیم روی هیدروکسید و کارواکرول میکروبی ضد اثر ی مقایسه -

نفیسه رحمانی. -پوریا فالح عابد-امیر جوادی-مسعود شریفی-پردیس پورروستا -. مامک عادلمختلف های زمان در عاجی
 .3390  سال تیر 332 شماره ششم و بیست دوره مازندران، پزشکی علوم دانشگاه مجله

- The Effect of Root Canal Irrigation with Combination of Sodium Hypochlorite and 

Chlorhexidine Gluconate on the Sealing Ability of Obturation Materials. Hamed 

Homayouni, Nima Moradi Majd, Heidar Zohrehei, Behrad Mosavari4, Mamak Adel, 

Reyhaneh Dajmar and Ali Homayouni, The Open Dentistry Journal, 2014, 8, 184-187. 

- Continued Root Formation after Delayed Replantation of an Avulsed Immature 

Permanent Tooth. Nima MoradiMajd, Heidar Zohrehei, Alireza Darvish, Hamed 

Homayouni and Mamak Adel. Case Reports in Dentistry, Volume 2014, Article ID 

832637, 5 pages. 

- Diagnostic Accuracy of Cone-beam Computed Tomography and Conventional 

Periapical Radiography in Detecting Strip Root Perforations. Mamak Adel, Maryam 

Tofangchiha, Leila Atash Biz Yeganeh, Amir Javadi, Abolfazl Azari Khojasteh, Nima 

Moradi Majd. Journal of International Oral Health 2016; 8(1):75-79. 
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 سخنرانی علمی و ارائه مقاله :
بررسی اثر حاللیت بافتی اسانس های اسطوخدوس، مریم گلی، اسانس و عصاره آویشن شیرازی و  "ارائه پوستر با عنوان  -

، هشتمین همایش بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران،  "هیپوکلریت سدیم به عنوان محلول شستشودهنده کانال ریشه
 ، شیراز23بهمن  83و  83

مقایسه اثر ضدمیکروبی کارواکرول ، هیدروکسیدکلسیم و کلرهگزیدین روی انتروکوکوس فکالیس در  "ارائه سخنرانی با عنوان  -
 ، تهران23مرداد  4-3، دهمین همایش بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران،  "کانال ریشه

 Effect of calcium hydroxide as an intracanal medication on apical"ارائه پوستر با عنوان  -

leakage "  هفتمین کنگره فدراسیون بین المللی اندودانتیست ها ،( IFEA )  ،83  کانادا –، ونکوور  8553آگوست 

 3/2/23، برنامه مدون آموزش مداوم ،  "پر کردن کانال ریشه  "ارائه سخنرانی با عنوان  -

 3/35/23، برنامه مدون آموزش مداوم ،  "پر کردن کانال ریشه  "سخنرانی با عنوان  ارائه -

، "بررسی اثر تجویز پیش درمانی سلکوکسیب و ایبوپروفن در کنترل دردهای پس از درمان ریشه  "ارائه پوستر با عنوان  -
 23تیر  83-82یازدهمین همایش بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران، 

 2/2/23، برنامه مدون آموزش مداوم ،  "اهداف وسایل و مواد در پر کردن کانال ریشه "سخنرانی با عنوان  ارائه -

 ، قزوین  3323آذر  83روتاری در -برگزاری کارگاه آموزشی اندو -

 antibacterial activities of carvacrol , calcium hydroxide, and“ارائه پوستر با عنوان  -

chlorhexidine against E.Faecalis "  در نهمین کنگرهZIMS  8559نوامبر  –در زاگرب 

 effect of calcium hydroxide as an intracanal medication on the “پذیرش مقاله با عنوان  -

apical microleakage of root canals obturated with resilon "  در چهاردهمین کنگره دوساالنهESE 
 Edinburgh-England،  8559سپتامبر  83-84، 

 celecoxib and ibuprofen on the prophylaxis of post endodontic pain “ارائه پوستر با عنوان  -

management "  در پنجمین کنفرانس بین المللیICOT  ،35 – 83  8559آگوست ،Praia do Forte - Bahia  
 برزیل

در   ”comparison of biocompatibility of resilon and gutta-percha cones “ارائه پوستر با عنوان  -
 Washington DC – USA،   8535مارس  AADR  ،3-3سی و نهمین همایش ساالنه 

کنفرانس تروماهای  "ریشه ، درمان و پیش آگهی آنها –آشنایی با انواع شکستگی های تاج و تاج  "ارائه سخنرانی با عنوان  -
 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 33/3/29دندانی ، 

سیزدهمین نشست   "بررسی موقعیت رادیوگرافیک و آناتومیک آپیکال فورامن در دندان های سنترال باال "ارائه پوستربا عنوان  -
 3395 علمی فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی کشور ، شیراز خرداد

محدودیت های ارزیابی لندمارک های آناتومی قبل از جراحی پری آپیکال مولرهای ماندیبل با  "ارائه پوستر با عنوان  -
بهمن  83-82،  چهارمین کنگره سراسری انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت  " CBCTرادیوگرافی پری آپیکال و 

 ، اصفهان 3395

 

 

 شرکت در کارگاه های پژوهشی:

 ،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز 25اسفند  3-9کارگاه روش تحقیق،  -

 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 23کارگاه مقاله نویسی، آذر -

 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 20تیر  88و  SPSS  ،89کارگاه نرم افزار  -

 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 20کارگاه مقاله نویسی، مهر  -



 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 20و بانک های اطالعات پزشکی، آبان کارگاه جستجو در اینترنت  -

 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین23کارگاه آموزشی فتوشاپ،خرداد  -

 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 33/4/23کارگاه نقاط قوت و ضعف پژوهش،  -

 ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 83/4/23کارگاه خالقیت،  -

 ، دانشکده دندانپزشکی قزوین 23آذر 38آبان و  83و  9کارگاه آزمون آماری،  -

 ، دانشکده دندانپزشکی قزوین 3/33/23کارگاه کتابخانه دیجیتال،  -

 ، دانشکده دندانپزشکی قزوین 30/33/23کارگاه خطاهای پژوهش،  -

 ، دانشکده دندانپزشکی قزوین 85/33/23کارگاه مطالعات توصیفی،  -

 ، دانشکده دندانپزشکی قزوین 83/33/23شاهدی، -کارگاه مطالعات موردی -

 ، دانشکده دندانپزشکی قزوین RCT ،38/38/23کارگاه مطالعات -

 ، دانشکده دندانپزشکی قزوین 38/9/22کارگاه چگونه یک مقاله پژوهشی بی نقص بنویسیم،  -

 98کارگاه مرور سیستماتیک، اسفند  -

 

 
 

 :داوری مقاالت

 مقاله 3،  23سال مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -

 مقاله 8، 29سال  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین -

 مقاله 8، 95مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال  -

 

 

 :همکاری در سمینارها و کنفرانس ها

 2/2/23دبیر علمی سمینار مدون آشنایی با سه مرحله اصلی درمان ریشه، -

 3322اردیبهشت  33-32 قزوین ،،دانشجویان دندانپزشکی کشورداور مقاالت در یازدهمین سمینار سراسری  -

 34/8/29داور چهارمین سمینار درون دانشگاهی تحقیقات در دندانپزشکی، قزوین ،  -

 ساعت 35،  33/3/29دبیر علمی کنفرانس تروماهای دندانی ، قزوین ،  -

 3395دبیر علمی سمینار سراسری گیاهان دارویی در دندانپزشکی، خرداد ماه سال  -

 ، همدان 3393خرداد  84-83مدیر پانل در ژانزدهمین کنگره ساالنه انجمن اندودانتیست های ایران،  -

 ، قزوین 3393اسفند  9داور سمینار سراسری درمان های تخصصی دندانپزشکی در بیماران ارتودنسی ،  -

 
 

 :عضویت در انجمن ها

 عضو انجمن اندودانتیست های ایران  -

 IFEA )عضو فدراسیون بین المللی اندودانتیست ها)  -

 

 :فعالیت های دانش پژوهی
 امتیاز ( 3/5ارزشیابی درونی گروه اندودانتیکس رشته دندانپزشکی ) تدوین مجری طرح  -

 امتیاز ( 0/5) 8و اندو نظری  3مجری طرح ارائه طرح درس های اندو نظری  -

 دودانتیکسدستیاران تخصصی ان log bookمجری طرح تهیه  -



 

 :فعالیت های اجرایی

 33/0/24عضو کمیته ارتقاء کیفیت دانشکده دندانپزشکی   -

 23تا شهریور  84/8/24سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی قزوین،از  -

 29سال تا  2/2/23رئیس بخش اندودانتیکس از  -

 3/33/93تا    23 /3/33عضو هیئت مدیره نظام پزشکی قزوین از -

 39/8/98تا  39/8/22عضو هیئت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی استان قزوین از  -

 تا کنون 22کارشناس کمیسیون تخصصی دندانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین از سال  -

 تا کنون 35/9/22سرپرست تخصصی گروه اندودانتیکس از  -

 عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی قزوین -

 عضوزیرمجموعه دندانپزشکی کمیته علمی تخصصی کنترل عفونت بیمارستانی -
 

 فعالیتهای فرهنگی:

 ساعت 35به مدت  33/3/95شرکت در طرح ضیافت اندیشه اساتید با موضوع علم و دین و آداب تعلیم و تربیت در اسالم  -

 98یا  93کارگاه سال  -

 قران 89حفظ جزء  -


