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دکتر محمدرضا شریفیان
دکتر نوشین شکوهی نژاد

علیه

انتروکوکوس فکالیس در توبول های
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مقطع تحصیلی
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دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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استادیار

نوع درس
نظری

سال تدریس

عنوان درس

1394

درمان بیماران با بی دندانی
کامل -مبانی پروتزهای

تخصصی

کامل -مبانی پروتزهای
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پیشرفته نظری 0
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکترای

عملی

استادیار
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تخصصی

و–3پروتز کامل عملی 0
و6و3
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکترای

نظری

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ایمپلنت نظری  -مبانی
پروتزهای ثابت 0و6

تخصصی
دکترای

1395

عملی

استادیار

1395

پروتز ثابت عملی 0و6و- 3
پروتز پارسیل عملی  0و6و3

تخصصی

–پروتز کامل عملی 0
و6و-3پروتز عملی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکترای

تخصصی

استادیار
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پروتز ثابت نظری 0و6
پروتز کامل عملی  0و

تخصصی

پارسیل عملی 0
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دانشکده دندانپزشکی

دکتر شیما اعالیی ،مدیر گروه

پروتز

قزوین

پروتزهای دندانی

2

تاریخ
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لغایت
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تاریخ دریافت
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مدت عضویت

نوع همکاری و سمت
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انجمن پروستودنتیست های ایران
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عضویت

لغایت
از سال 11

عضویت در کمیته ها و شوراها

نام کمیته یا شورا

نوع همکاری با کمیته یا

مکان یا سازمان مربوطه

شورا
کمیته امتحانات

عضو کمیته

مدت فعالیت
از

دانشکده دندانپزشکی

لغایت

نیمسال دوم 11-13

قزوین
کمیته امتحانات

عضو کمیته

دانشکده دندانپزشکی قزوین

نیمسال اول  13-12تا کنون

کمیته پایش

عضو کمیته

دانشکده دندانپزشکی قزوین

 13/1/63تا کنون

•

فعالیت های پژوهشی

•

داوری طرح تحقیقاتی

3

عنوان طرح
بررسی تاثیر اعمال نیروهای سیکلیک بر توانایی

وضعیت فعلی طرح

نوع فعالیت

موسسه محل

در طرح

پژوهش

داوری

دانشکده دندانپزشکی

طول مدت طرح

خاتمه یافته

یک سال

سیل کنندگی ژل سیلیکونی  Gap sealدر
حد فاصل ایمپلنت به اباتمنت در ایمپلنت هایی
با اتصال مورس تیپر
بررسی تاثیر افزودن بیواکتیو گالس بر دمینرالیزاسیون

دانشکده دندانپزشکی

داوری

در حال انجام

زیر براکت های فلزی باند شده با سمان گالس آینومر

در حال
انجام

رزین مدیفاید

•

پروپوزال های داوری شده

نام ودوره تحصیلی ارائه

عنوان پروپوزال

دهنده

بررسی تاثیر اعمال نیروهای سیکلیک بر توانایی سیل کنندگی
ژل سیلیکونی  Gap sealدر حد
فاصل ایمپلنت به اباتمنت در ایمپلنت

محل انجام

سمت

دانشکده دندان
صادق محمدرضا

پزشکی قزوین

داوری

هایی با اتصال مورس تیپر
دانشکده دندان

بررسی اثر نوع و نحوه استفاده از سمان های رزینی بر
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سارا کلباسی
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پزشکی قزوین
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بررسی تاثیر نیروهای سیکلیک بر میزان ریزنشت میکروبی ژل گپ
سیل در محل ایمپلنت-اباتمنت در ایمپلنت هایی با کانکشن
اینترنال هگزاگون

4

دانشکده دندان
پزشکی قزوین
دانشکده دندان

راحله صلح میرزایی

داوری

پزشکی قزوین

داوری

بررسی تاثیر افزودن بیواکتیو گالس بر دمینرالیزاسیون زیر براکت
های فلزی باند شده با سمان گالس آینومر رزین مدیفاید



دانشکده دندان

محمدعلی تمدن
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ردیف

نام دانشجو

تاریخ دفاع

نوع پایان نامه

سمت در جلسه دفاع

0

دنیا هشتبران

13/08/63

عمومی

عضو داوران

6

راحله صلح

13/0/61

عمومی

عضو داوران

میرزایی
3

علی خیراندیش

13/1/1

عمومی

عضو داوران

1

بهناز خسروی

13/2/62

عمومی

عضو داوران

3

پریا رزاز

13/2/63

عمومی

عضو داوران

2

بهاره بلوری

13/2/61

عمومی

عضو داوران

2

سید محمود

13/2/2

عمومی

عضو داوران

رضا میرباقری
0

•

شکیبا رجایی

عمومی

13/3/38

عضو داوران

سخنرانی در هم اندیشی ،بازآموزی و غیره
عنوان سخنرانی

عنوان هم اندیشی،بازآموزی
و غیره

محل برگزاری هم
اندیشی،بازآموزی و غیره

5

تاریخ سخنرانی

داوری

سخنرانی

سازمان نظام پزشکی قزوین

بازآموزی

13/0/00

جایگاه و کاربرد مواد در
دندانپزشکی زیبایی
سخنرانی

دانشکده دندانپزشکی قزوین

معیارهای انتخاب رستوریشن

12/08/62

های سمان شونده و پیچ شونده
مالحظات جراحی و پروتز در

دبیر علمی

دانشکده دندانپزشکی قزوین

درمان ایمپلنت

•

12/08/62
و 12/08/62

شرکت در هم اندیشی ،بازآموزی ها و کارگاه ها

نام هم اندیشی ،بازآموزی ها و کارگاه

طول مدت دوره

کارگاه نگارش علمی مقاالت

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

یک روز

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

11/2/3

کارگاه استاندارد سازی سواالت امتحانی

یک روز

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

13/3/02

کارگاه آموزش مجازی

یک روز

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

13/3/1

کارگاه روش های نوین تدریس ( ) PBL

یک روز

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

119/9 0/08

کارگاه CPR
شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن

یک روز

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
برج میالد

سه روز

13/08/66
13/1/02-01

علمی پروستودونتیست های ایران
پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن

برج میالد

سه روز

11/1/61-62

علمی پروستودونتیست های ایران
چهارمین کنگره انجمن ایمپلنتولوژی

هتل المپیک

سه روز

13/2/60-38

ایران،
چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن

برج میالد

سه روز

13/1/06-01

علمی پروستودونتیست های ایران
سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن

هتل المپیک

سه روز

علمی پروستودونتیست های ایران

6

16/1/3-0

سه روز

دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن

10/08/62-61

هتل المپیک

علمی پروستودونتیست های ایران
سه روز

یازدهمین کنگره بین المللی انجمن

18/08/01-02

هتل المپیک

علمی پروستودونتیست های ایران
کنگره چالش ها و پیشرفت های نوین در

دو روز

16/1/02-02

کیش

ایمپلنت
کارگاه رستوریشن های تمام سرامیک

یک روز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

16/2/00

همایش سراسری سرامیک های دندانی و

سه روز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

16/2/02-01

رستوریشن های تمام سرامیک
همایش ایمپلنت های دندانی (بایدها و

سه روز

16/00/1-00

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نبایدها)
سمینار آموزش فراورده های پیوندی در

یک روز

18/3/66

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دندانپزشکی
کارگاه برنامه ریزی درس و روش های

یک روز

13/1/38

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تدریس
کارگاه روش های تدریس و تجربیات

یک روز

13/2/62

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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