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در دانشکده  5531در راه اندازی دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی در شهریور سال همکاری  .3

 دندانپزشکی قزوین 



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

 کنون

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

 امتیاز دانش پژوهی( 5)اخذ 

ساعت( از جلسات پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  21مورد )معادل  2شرکت در   .51

 5533قزوین در نیمسال دوم سال 

اول  همورد از جلسات پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نیم 55شرکت در  .55

 5511سال 

ه دوم مورد از جلسات پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نیم 51رکت در ش .52

 5511سال 

 در تهران 5531در سال  An Implant Training Courseاخذ گواهی  .55

 5511از سال  معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین .51

 .5511زوین از آذر سال دانشگاه علوم پزشکی ق عضو کمیته پایش دانشکده دندانپزشکی .51

 .5511دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مهر سال عضو کمیته تعالی  .51

 

 تقدیر و تشکر -9

 ، شیراز.5531اخذ لوح تقدیر از هفتمین همایش بین المللی انجمن متخصصین ترمیمی ایران شیراز، آبان  .5

 جهت راه اندازی رشته تخصصی ترمیمی 5511لو رییس دانشگاه در سال اخذ لوح تقدیر از دکتر زینا .2

 به عنوان استاد نمونه 5511اخذ لوح تقدیر از دکتر زینالو رییس دانشگاه در سال  .5

 

 


