
 

 

 فهیمه نورینام و نام خانوادگی: 

 دندانپزشکی  ترمیمی و زيبايی  : گرايش

 استاديار رتبه علمی:

 ترمیمی و زيبايی  :تخصصی  دكتری

 دندانپزشکی  :دكتری عمومی

بخش -دانشکده دندانپزشکی-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوين-بلوار شهید باهنر-قزوين :محل كار تلفنرس و آد

 3303533تلفن:-ترمیمی

 3303533 :فکس

  nouri.fahimeh@yahoo.com:الکترونیك پست

 تاريخ تکمیل كارنامه و اطالعات:

20/11/1315 

 (رزومه) ،اجرایي ، علمي  سوابق پژوهشي

 سوابق تحصیلي

 الف( تحصیالت عالیه

 تاریخ فراغت از تحصیل کشور محل تحصیل شهر محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل درجه علمی رشته تحصیلی

دندانپزشکی 

 عمومی

 31/6/1311 ایران تهران علوم پزشکی تهران دکترا

ترمیمی و 

 زیبایی

 31/6/1314 ایران قزوین علوم پزشکی قزوین تخصص

 

 ب( پايان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل

 نام استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

 ها ي مقايسه اثرات  ضد قارچي عصاره

(و (Zataria multifloraآويشن گياه

( Stachys schtechgleeviiپولک)

 Lavandulaو  اسطوخودوس)

angustifoliaمازو ( و  

(Querques infectoria)  و گل

( با Punica granatumأنار)

نيستاتين بر ميکرو ارگانيسم آسيب زاي 

در شرايط  دهان )کانديدا آلبيکنز(

 آزمايشگاهي

 

 

 

 دکترای عمومی

 

 

 

 

 

 آرش منصوریاندکتر 

http://www.modares.ac.ir/Schools/mae/Academic_Staff/~hasanzadeh/3
http://www.modares.ac.ir/Schools/mae/Academic_Staff/~hasanzadeh/7


 

 

بررسی استحکام باند میکروشیر یونیورسال 

باند بر  سطوح زیرکونیا با 

pretreatmentهای مختلف 

 

 

 تخصصی

 

 پرنیان کریمی یگانهدکتر 

 

 

 

 موقعیت های شغلي و حرفه ای

 )دروس تدريس شده( الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

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

  مبانی دندانپزشکی ترمیمی 1315-1314

 نظری

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین دکترای عمومی

دندانپزشکی ترمیمی نظری  1315-1314

2 

 

 نظری

 

 استاد

 ینقزو یدانشکده دندانپزشک  دکترای عمومی

  درمان جامع دندانپزشکی 1315-1314

 عملی 

 

 استاد

 ینقزو یدندانپزشکدانشکده  دکترای عمومی 

دندانپزشکی ترمیمی  1315-1314

  1عملی 

 

 عملی 

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین دکترای عمومی 

دندانپزشکی ترمیمی  1315-1314

 2عملی 

 

 عملی 

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین دکترای عمومی 

دندانپزشکی ترمیمی  1315-1314

 3عملی 

 

 عملی 

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین دکترای عمومی 

  پوسیدگی شناسی 1315-1314

 نظری 

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین دکترای عمومی 



 

 

  3دندانپزشکی زیبایی  1315-1314

 نظری 

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین دکترای تخصصی  

  واحد وابسته پریو 1315-1314

عملی و 

 نظری

  

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین دکترای تخصصی

  درمان جامع دندانپزشکی 1316-1315

 عملی 

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین دکترای عمومی 

دندانپزشکی ترمیم نظری  1316-1315

2  

 

 نظری 

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین دکترای عمومی 

دندانپزشکی ترمیمی  1316-1315

 1عملی 

 

 عملی 

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین دکترای عمومی 

دندانپزشکی ترمیمی  1316-1315

 3عملی 

 

 عملی 

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین دکترای عمومی 

شناخت پوسیدگی و  1316-1315

میکروب ها در رابطه با 

 1پوسیدگی 

 

 نظری 

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین دکترای تخصصی 

مشارکت در آموزش  1316-1315

  1دانشجویان 

 

 عملی 

 

 استاد

 دانشکده دندانپزشکی قزوین تخصصیدکترای 

 

 

 سوابق پژوهشي

 
 

  

 
 



 

 

 

 پروژه های تحقیقاتی تصويب شدهد( 

 

 

 پايان نامه های سرپرستی شده يا مشاوره شدهه( 

 

 عنوان پایان نامه
تحصیلی ودوره  نام

 ارائه دهنده
 محل انجام پایان نامه

سمت در 

 پایان نامه

تاریخ دفاع از 

 پایان نامه

 رشد بر استویا گیاه عصاره اثرات بررسی

 محیط در پالنتاروم الکتوباسیلوس

 (in vitro)آزمایشگاهی

/ داریوش حق نژاد

دکترای 

 دندانپزشکی

 6/4/15 استاد راهنما دانشکده دندانپزشکی قزوین

 

 سخنرانی در هم انديشی، بازآموزی و غیرهو( 

 

 طول مدت طرح وضعیت فعلی طرح موسسه محل پژوهش نوع فعالیت در طرح عنوان طرح

ها  مقايسه اثرات  ضد قارچي عصاره

 Zatariaآويشن گياه ي

multiflora)(و پولک)Stachys 

schtechgleevii  و )

 Lavandulaاسطوخودوس)

angustifoliaمازو ( و  

(Querques infectoria)  و گل

( با Punica granatumأنار)

نيستاتين بر ميکرو ارگانيسم آسيب 

در شرايط  زاي دهان )کانديدا آلبيکنز(

 آزمايشگاهي

 مجری
مرکز تحقیقات 

 دانشگاه تهران
 یک و نیم سال پایان یافته

بررسی استحکام باند میکروشیر 

یونیورسال باند بر  سطوح زیرکونیا با 

pretreatmentهای مختلف 

 مجری
دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین
 یک و نیم سال پایان یافته



 

 

 عنوان سخنرانی
عنوان هم اندیشی،بازآموزی و 

 غیره

محل برگزاری هم 

 اندیشی،بازآموزی و غیره
 تاریخ سخنرانی

کاربرد انواع پست ها و بریج های 

 کامپوزیتی تقویت شده با فایبر

جایگاه و کاربرد مواد در 

 دندانپزشکی زیبایی
 18/8/15 پزشکی قزوینسازمان نظام 

 بلیچینگ
مروری بر دندانپزشکی ترمیمی 

 و زیبایی
 28/1/16 سازمان نظام پزشکی قزوین

 

 شركت در هم انديشی، بازآموزی ها و كارگاه هاز( 

 

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

 18/8/15 سازمان نظام پزشکی قزوین روز 1 زیبایی جایگاه و کاربرد مواد در دندانپزشکی

 15/11/14 ینقزو یدانشگاه علوم پزشک روز 1 اصول زیبایی در دندانپزشکی زیبایی

 ساعت 6 (PBLروش های نوین تدریس)
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین
11/8/14 

 ساعت  3 آموزش مجازی 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین
4/3/15 

 ساعت 3 استانداردسازی سواالت امتحانی 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین
16/3/15 

 ساعت 4 کنترل عفونت
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین
16/11/16 



 

 

 

 پژوهش در آموزش

 

 

 

 

 

 ز

 3/7/16 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ساعت 4

 ساعت 4 آشنایی با سامانه نماد
مدیریت مطالعات و توسعه 

 آموزش علوم پزشکی
1/1/16 

 ساعت 2 آشنایی با سامانه نماد
مدیریت مطالعات و توسعه 

 آموزش علوم پزشکی
23/7/16 

 ساعت 2 برنامه ریزی درسی و روش های تدریس
مدیریت مطالعات و توسعه 

 آموزش علوم پزشکی
7/7/15 

 28/1/16 نظام پزشکی روز 1 دندانپزشکی ترمیمی زیباییمروری بر 

 

 

 

 ب(مقاالت منتشر شده

 

 نویسندگان
 عنوان مقاله

 
 جلد نام نشریه

شمار

 ه
 صفحه

سال 

 چاب

 رئوفی، امیر دکتر نوري، فهیمه دکتر

 دکتر سونیا دادفر

 قارچ ضد اثر آزمایشگاهی بررسی

 و اسطوخودوس گیاهی هاي عصاره

 در آلبیکانس کاندیدا مخمر بر مازو

 نیستاتین با مقایسه

مجله علمی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان

23 2 178-172 
 تابستان 

1315 

  دکتر _بهاران رنجبر امیدي دکتر

دکتر سپیده  _آزاده ذاکرزاد ه 

دکتر _دکتر شهریار افشارتبار _عرب

 فهیمه نوري

ارزیابی رضایت از زیبایی لبخند و 

آن در هاي مرتبط با شاخص

پزشکی دانشجویان دانشکده دندان

-٣٩دانشگاه علوم پزشکی قزوین )

٢٩٣١) 

مجله علمی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

19 5 45-51 

آذر و 

دی 

ماه

1314 



 

 

دکتر جلیل بیت -دکتر فهیمه نوري

 دکتر آرش منصوریان –الهی 

مقایسه اثرات  ضد قارچی عصاره هاي 

با  گیاهی آویشن شیرازي و گل انار

)مطالعه نیستاتین بر کاندیدا آلبیکنس

 آزمایشگاهی (

مجله علمی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

21 5 25-11 

آذر و 

دی 

1315 

دکتر -دکتر پرنیان کریمی یگانه

-دکتر اویسی-بهاران رنجبر امیدي

دکتر فهیمه -دکتر نگین فرهمند پور

 نوري

 

Journal of 

laser in 

medical 

science 

   accep

tance 

 

 

 

 

 

 جلسات داوری پایان نامه

 

  

 نوع پایان نامه تاریخ دفاع  نام دانشجو

 دکترای عمومی  2/8/15 ندا لوری زاده

 دکترای عمومی  17/7/15 شیما سرلک 

 دکترای عمومی 28/6/15 شیرین حاجی خانی 

 دکترای عمومی 8/4/15 شیما نور محمدی



 

 

 دکترای عمومی 6/4/15 علی حسن زاده سلماسی

 دکترای عمومی 8/4/15 زهرا قلیچ خانی 

 دکترای عمومی 21/3/15 مرضیه مرساقیان 

 دکترای عمومی 31/3/15 محمد نوری 

 

 

 

 سایر فعالیت ها:

 14-15ساعت در نیمسال تحصیلی  21به مدت  (EDO)همکاری با کمیته امتحانات  -

 16-17نیمسال اول  ساعت در 11(به مدت EDOهمکاری با کمیته امتحانات) -

  13941313- عضو دانشجویی در شورای انضباطی بدوی دانشگاه در سال  -


