
1 

 ه سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایکارنام

 

 اطالعات شخصی 

 

  :  تاریخ تکمیل کارنامه

  مهرناز نام:

علی خاصی:   نام خانوادگی  

  دانشکده دندانپزشکی قزوین  آدرس محل کار :

       55535333 -55535333شماره تلفن محل کار:

  شماره تلفن منزل :

  35353333500شماره تلفن همراه ) موبایل ( :

 sweetishnazy@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی :

 

 سوابق تحصیلی       

 

 الف( تحصیالت عالیه

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

 تحصیل

 2831 ایران تهران شهید بهشتی دکتری دندانپزشکی

 2831 ایران همدان نابوعلی سی تخصص پاتولوژیکی

 

 

 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل

 نام استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

در مبتالیان به لیکن  NSAIDفراوانی مصرف 

 پالن دهانی

 دکتر مریم بهاروند دکتری عمومی

در مبتالیان به لیکن  cyclin D1بررسی بروز 

 sccپالن دهانی و 
 دکتر معصومه زرگران ی تخصصیدکتر
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   موقعیت های شغلی و حرفه ای

  

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

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

1و2پاتولوژی نظری  2931 ین دانشکده دندانپزشکی قزو دکتری تدریس نظری   

1و2پاتولوژی عملی  2931 ین دانشکده دندانپزشکی قزو دکتری تدریس عملی   

(2تشخیصی ) 2939 ین دانشکده دندانپزشکی قزو دکتری تدریس نظری   

ین دانشکده دندانپزشکی قزو دکتری تدریس نظری پوسیدگی شناسی 2939  

(8تشخیصی ) 2931 ین دانشکده دندانپزشکی قزو دکتری تدریس نظری   

 

ییب( سابقه موقعیت ها و پست های اجرا  

ئول نام،رتبه علمی و رشته تحصیلی مس تاریخ

 مافوق
 سمت مکان فعالیت

 از لغایت

تا کنون -7/8/88  رئیسدکتر سید جالالدین حمیصی  
 دانشکده

عضو گروه آموزشکی  دندانپزشکی جامعه نگر
ردندانپزشکی جامعه نگ  

تاکنون -23/8/88 دکتر پرویز فالح معاون آموزشی  
 دانشگاه

یندانشگاه قزو عضو هیئت علمی مرکز  
مطالعات وتوسعه 

هآموزش پزشکی دانشگا  

تاکنون -3/21/88  عضو کمیته تخصیص دانشگاه قزوین دکتر زینالو رئیس دانشگاه 
امتیاز برنامه های 

حضوری آموزش مداوم 
 دانشگاه

تاکنون -11/21/88 دکتر رویا ناصح معاون آموزشی  
 دانشکده

ویندانشکده دندانپزشکی قز ل انجام امور مسئو 
 آموزش مداوم دانشکده 

تاکنون - 87/ 12/7 هدکتر پرویز پدیساررئیس دانشکد  ویندانشکده دندانپزشکی قز  گروه  سرپرست 
بیماریهای دهان 

 وتشخیص 
29/8/87 هدکتر پرویز پدیساررئیس دانشکد  ویندانشکده دندانپزشکی قز      EDO   سرپرست

 دانشکده 

19/2/83 هررئیس دانشکددکتر پرویز پدیسا  ویندانشکده دندانپزشکی قز    معاون پژوهشی دانشکده 
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 تشویق ، بورس تحصیلی، جوایز،تقدیرها 

 

 تاریخ دریافت مقام اعطاکننده علت دریافت عنوان

   21/21/38 

    

 

 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی 

 

 ویتمدت عض نوع همکاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

   

   

 

 

 

 

 عضویت در کمیته ها و شوراها 

 

نوع همکاری با کمیته یا  نام کمیته یا شورا

 شورا

 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه

 لغایت از

    

    

    

    

    

 

 

  پروژه های تحقیقاتی تصویب شده 

نوع فعالیت  عنوان طرح

 در طرح

موسسه محل 

 پژوهش

 طول مدت طرح فعلی طرح وضعیت

     

 

 

 

 پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده 

 

 عنوان پایان نامه
ودوره تحصیلی  نام

 ارائه دهنده
 محل انجام پایان نامه

سمت در 

 پایان نامه

تاریخ دفاع 

از پایان 

 نامه
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بررسی تظاهرات دهانی وتغییرات کیفی بزاق در بیماران مبتال 

وپیشرفته کلییه تحت درمان دیالیز در  به نارسایی مزمن

 بیمارستان بوعلی سینا قزوین ومقایسه آن با گروه شاهد

 دکترا ی عمومی 
دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین 
 213 استاد راهنما

بررسی برخی تغییرات کمی وکیفی بزاق در بیماران دیابتی 

NIDDM ومقایسه آن با افراد غیر دیابتی شهرستان قزوین 
 عمومی دکترا ی

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 استاد راهنما
213 

بررسی انگیزش ونگرش دانشجویان وفارغ التحصیالن 

دندانپزشکی نسبت به رشته تحصیلی وآینده شغلی خود در 

 82-81دانشکده دندانپزشکی قزوین سال تحصیلی 

 دکترا ی عمومی
دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین

 استاد راهنما
241 

( ولیکن پالن MRGرومبوئید گلو سایتیس)بررسی مدیان 

 ( در بیماران دیابتی در مقایسه با گروه شاهدOLPدهانی) 
 دکترا ی عمومی

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 استاد راهنما
231 

ساله پمفیگوس دهانی در آرشیو بخش 11بررسی آماری 

 2988-2989پمفیگوس بیمارستان رازی تهران بین سالهای 
 دکترا ی عمومی

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین 

 استاد راهنما
131 

بررسی آگاهی ، دیدگاه وعملکرد دندانپزشکان عمومی در 

 HIVمورد بیماران آلوده به 
 دکترا ی عمومی

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 استاد راهنما
828 

بررسی شیوع فلوئورزیس بر حسب میزان فلوئورید موجود در 

 روستاهای تابع شهرستان تاکستان
 دکترا ی عمومی

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 استاد راهنما
828 

بررسی تاثیر جویدن آدامس زایلیتون در تشکیل پالک در 

 سطوح صاف و اکلوزال دندان

دانشکده دندانپزشکی  دکترا ی عمومی 
 قزوین

تاد راهنمااس  
823 

بررسی همبستگی میزان قند خون موجود در بزاق دربیماران 

 2مبتال به دیابت نوع 

دانشکده دندانپزشکی  دکترا ی عمومی 
 قزوین 

 استاد راهنما
843 

بررسی اثرات درمانی ترکیب ایبوبروفن دیفن هیدرامین 

 وآلومنیوم ام جی اس بر زخمهای آفتی عودکننده دهان
 می دکترا ی عمو

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 33-31 استاد راهنما

 دکترا ی عمومی بررسی اثر درمانی گیاه خرقه بر ضایعات لیکن پالن دهانی 
دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین
 استاد راهنما

33-33 

مقایسه غلظت های عصاره هیدرو الکلی سیر بر کاهش 

 جمعیت میکروبی بزاق 
 دکترا ی عمومی

زشکی دانشکده دندانپ
 قزوین

 استاد راهنما
31-33 

بررسی میزان آگاهی پزشکان ودندانپزشکان عمومی شهر 

 قزوین درارتباط باسرطان دهان
 دکترا ی عمومی 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 استاد راهنما
33-33 

 دکترا ی عمومی 
دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین
 استاد راهنما

 

 دکترا ی عمومی 
دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین
 استاد راهنما

 

 

 سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزی و غیره 

 

عنوان هم اندیشی،بازآموزی  عنوان سخنرانی

 و غیره

محل برگزاری هم 

 اندیشی،بازآموزی و غیره

 تاریخ سخنرانی

سومین کنگره علمی ساالنه   
انجمن بیماریهای دهان و 

 دندان

 31شهریور  28-24 بیمارستان امام خمینی

ارمین کنگره اپیدمیولوژی چه 
 ایران 

دانشگاه علوم پزشکی 
 آذربایجان غربی

 1/31/ 13تا  11

 

 

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

مرکز مطالعات وتوسعه  یک روز آموزش بالینی 
 دانشگاه  آموزش پزشکی 

 قزوین13/3/31

EBM مرکز مطالعات وتوسعه  یک روز
 آموزش پزشکی دانشگاه  

24/4/33 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



6 

    

    

    

    

    

    

 

 اراتانتش 

 

 الف(کتب منتشر شده

 

نوع کار)ترجمه، تالیف  عنوان کتاب همکار/همکاران

 ،گردآوری،ویرایش(

 سال چاپ ناشر

     

 

 

 ب(مقاالت منتشر شده

 

 عنوان مقاله نویسندگان

 

سال  صفحه شماره جلد نام نشریه

 چاب

  Anti-HBsارتباط سطح آنتی بادی   کتایون برهان مجابی

دت طبابت با سطح تحصیالت و م
 در دندانپزشکان شهر قزوین

جامعه اسالمی 
 دندانپزشکان 

 4  31 

دکتر –دکترکتایون برهان مجابی 

دکتر محمد –مهسا اصفهانی 

 مهدی بخارایی

مقایسههه شههیوو گلوسههیت لههوزی شههکا 
میهههههانی و لهههههیکن پهههههالن دههههههانی در 

 بیماران دیابتی با افراد سالم

مجله علمی 
دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین 

    

دکتر -دکترکتایون برهان مجابی

دکتر مهسا  -میریزدان میرزاده

 اصفهانی

بررسی میزان فرتین ، آهن سرم و 

ظرفیت اشباع حمل آهن در بیماران 

مبیال به زخم های آفتی عود کننده 

 دهان

مجله علمی 
دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

 8 83 33 

       

       

       

 

 همایش،کنفرانس و غیره ج(مقاالت ارائه شده در

 

 سال ارائهنحوه ارائه  محل برگزاریعنوان  عنوان مقاله نویسنده)گان(
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همایش،کنفرانس و 

 غیره

مقاله)سخنرانی 

 یا پوستر(

کتایون برهان 

 مجابی

چهارمین کنگره  
 اپیدمیولوژی ایران 

دانشگاه علوم 
پزشکی 

 آذربایجان غربی

 31 پوستر

کتایون برهان 

 مجابی

Systemic Zinc 
Sulphate Teeatment 

in Recurrent                
            Aphthous 

Ulceraiones 

همایش بیماریهای 
 پوست

 31 مقاله بیمارستان رازی

کتایون برهان 

 مجابی

هفتمین همایش  
متخصصین دندان 
پزشکی ترمیمی 

 ایران 

 31 مقاله دانشگاه شیراز

کتایون برهان 

 مجابی

وضعیت بررسی ارتباط 
سالمت دهان و دندان در 

سالمندان مقیم آسایشگاه های 
 (38-34شهر قزوین )

دانشکده  کنگره سالمندی 
 پرستاری کاشان 

 31 مقاله 

کتایون برهان 

 مجابی

بررسی میزان  شاخصهای 
dmft     و Caries free    

در کودکان پیش دبستانی 
 (34شهز تاکستان) 

چهارمین کنگره 
 ان اپیدمیولوژی ایر

  مقاله ارومیه 
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