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 کارنامه سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی 

 

 اطالعات شخصی

  مریم نام:

تفنگچی ها:   نام خانوادگی  

  قزوین دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده دندانپزشکی  آدرس محل کار :

320 55535333 شماره تلفن محل کار:  

                              Mt_tofangchiha@yahoo.com    آدرس پست الکترونیکی :

     

  

 سوابق تحصیلی

 

 الف( تحصیالت عالیه

 رشته تحصیلی
درجه 

 علمی

دانشگاه محل 

 تحصیل

شهر محل 

 تحصیل
 کشور محل تحصیل

تاریخ فراغت از 

 تحصیل

  دندانپزشکی عمومی
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین
 9731 ایران قزوین

متخصص رادیولوژی دهان 
 و دندان

 9737 ایران هرانت دانشگاه تهران دانشیار

 9737نفر اول بورد تخصصی  در سال 
 

    

 

 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل

 نام استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه
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   موقعیت های شغلی و حرفه ای

  

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

تنوع فعالی نوع درس عنوان درس سال تدریس یمقطع تحصیل   موسسه محل تدریس 

تا  38-38نیمسال اول 
31-19نیمسال اول   

 استاد راهنمای  
 دانشجویی 

 

 دانشکده دندانپزشکی 

تا کنون 3131 رادیولوژی دهان و فک و  

 صورت

نظری، 
 عملی

 دانشکده دندانپزشکی عمومی و تخصصی 

 

 ب( سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی

 سمت مکان فعالیت تاریخ

 از لغایت

ندانشکده دندانپزشکی قزوی 9/3/17       58/5/33 پزشکیسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندان   

تاکنون 9737سال  ندانشکده دندانپزشکی قزوی   عضو هیأت علمی  

ندانشکده دندانپزشکی قزوی تا کنون    9733از سال    ورتبخش رادیولوژی دهان و فک و ص مدیر گروه 

9/3/17   تا   91/95/19  ندانشکده دندانپزشکی قزوی   معاون آموزشی  

9/3/19   تا   58/5/33 ندانشکده دندانپزشکی قزوی  پزشکیسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندان   
 

تا کنون 9718 ندانشکده دندانپزشکی قزوی  تا کنون 9718معاون پژوهشی دانشکده از سال    

 

 

  بورس تحصیلی، جوایز،تقدیرهاتشویق ، 

 

تاریخ  مقام اعطاکننده علت دریافت عنوان

 دریافت

     9731پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 

9733استاد نمونه در سال      

 

 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی 

 

 نوع همکاری و سمت نام مجمع
 مدت عضویت

 لغایت از
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  عضو اکنونت 9737هیأت علمی از مهرماه سال 

 ساعت 89به مدت  15سال  عضو هیئت ممتحنه آزمونهای ورودی دستیاری دندانپزشکی

 

 

 

 عضویت در کمیته ها و شوراها 

 

نوع همکاری با کمیته یا  نام کمیته یا شورا

 شورا

 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه

 لغایت از

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده 
 دندانپزشکی

 9/3/17       58/5/33  تسرپرس

   عضو کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه

   عضو کمیته انضباطی دانشکده دندانپزشکی

    عضو شورای پژوهشی دانشکده

    دانشگاه هشیعضو شورای پژو

 

 

  پروژه های تحقیقاتی تصویب شده 

نوع فعالیت  عنوان طرح

 در طرح

موسسه محل 

 پژوهش

 ول مدت طرحط وضعیت فعلی طرح

     

 

 پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده 

 

 عنوان پایان نامه

 نام

ودوره 

تحصیلی 

ارائه 

 دهنده

محل انجام 

 پایان نامه

سمت در 

 پایان نامه

تاریخ 

دفاع از 

پایان 

 نامه

و زمان تابش های  KVPمقایسه دانسیتومتری چهارنوع فیلم رادیوگرافی داخل دهانی در 
 مختلف

 
دانشکده 

 دندانپزشکی قزوین
  استاد مشاور

  31-19تا نیمسال اول  38-38استاد راهنمای دانشجویی نیمسال اول 
دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین
  

 indirect digital ( در دو روشریصب روش ه) بصیخشت لابق هتیسدان راتییغت هسایقم

subtraction یولمعم یافروگو رادی 

 
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9731 

 دیعب هو س دیعدو ب رالیپاس CT هلیوس هال بزیاگم وسنیس مجح رییگدازهان تدق هسایقم
 invitroدر 

 
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9731 

 مراکت فلتخم ایهتیعا وضب هسائی انزن نیب لبدینم کریتومورفومرادی ایه صاخش هسایقم

 نزویر قهدر ش DEXA روش هب وانختاس
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9733 
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ر هدر ش کیورامانپ یرافوگرادی تواسدرخ لدالی هنیدر زم یوممع انکزشپداندن یاهآگ یررسب

  9731الدر س نزویق
دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین
 9733 

  نیایپ کدر ف دهش ابختان یواحن رییگ دازهدر ان طیخ یرافوگومت تدق یابارزی
دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین
 9733 

 ارانمید در بیاروتک انریش ونیاسکیفیسلک صیخشدر ت کیورامانپ یرافوگرادی تدق یابارزی
 رلداپ یرافوگونا سب هسایقدر م ESRD هال بتبم

 
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9733 

 سکورتک قیدق رییگ دازها انب هسایقدر م ریصب دهاهشو م وژیولورفم ایه صاخش یابارزی

 
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9733 

 cmos-aps متسیا سب دهش هیهت یالتیجر دیاویصا و تفو آل داکک ملیف وعدو ن تدق هسایقم
 لایف یالکیاپ تیعوقم نییعدرت

 
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9733 

ر ویصت روش هس هب تنلپمای ذاریگایج یابدر ارزی طیخ لواصف رییگ دازهان ریذیرار پکت
 نکاس یت یو س رالیپاس یرافوگوم،ت طیخ یرافوگومت رداریب

 
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9731 

والر وئآل جری رضع نییعدر ت Cone Beam Computed Tomography تدق یابارزی
 کشخ لبدینم ر رویب

 
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9731 

در  لبدینم کریتومورفومرادی ایه صاخش ر رویب یداندن تیعو وض سن،ج نر سیاثت یررسب
 یوصصخ طبم کی هب دهننک هعراجم ارانمیب

 
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9731 

 CBCTدر ای هزاوی ایه رییگ دازهر انب لبدینم نلپ هر زاویییغر تیاثت یررسب

 
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9731 

د در یروئیت ایه دولن صیخش() در تFNAC یوزنس ونیراسیپو اس یرافوگونس تدق یررسب
 9731الس ا طینیس یلوعب انتارسمیب هب دهننک هعراجم ارانمیب

 
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9719 

 BW یرافوگدر رادی یداندن نیب ایه یدگیوسپ صیخشدر ت اندگننک دهاهشم قوافت یابارزی
 LCDور تیانم وعدو ن اسراسب التیجدی

 

 
دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین
 9719 

 دهکشدر دان ینیالب رییادگی ایط هیحم ارهدرب یکزشپداندن انویجشدان اهدگدی یررسب
 19-19یلیصحت الس نزویق یکزشپداندن

 
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9719 

از  ادهفتا اسب لبدینم و دوم اول ایرهولم ایه هشری ایه الانک یوماتداد و آنعت یررسب

CBCT 9719الدر س نزویر قهود در شوجم ایه 

 
 

دانشکده دندانپزشکی 
 قزوین

 9719 

 یرافو گدر رادی هشری ودیمع ایه یگتسکش صیخشدر ت اندگننک دهاهشم قوافت یابارزی

 LCDورتیانم وعدو ن اسر اسب التیجدی الکیاپ ریپ
دانشکده دندانپزشکی  

 قزوین
 9719 

در  الکیاپ ریپ یولمعم یرافو گو رادی روطیخم هعا اشب ریوتژیامک یرافوگومت هسایقم
 الانک یردگر کور پضح دما عور یضح ورتدر ص هشری وراین یدگش وراخس صیخشت

 

دانشکده دندانپزشکی  تخصصی
 قزوین

 9719 

 دهکشدر دان ینیالب رییادگی ایط هیحم ارهدرب یکزشپداندن انویجشدان اهدگدی یررسب
 19-19یلیصحت الس نزویق یکزشپداندن

دانشکده دندانپزشکی  
 قزوین

 9715 
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شکده دندانپزشکی دان  والربدینم الانک حوض نییعدر ت CBCTراویصت هایر پب فلتخم روش هس هسایقم
 قزوین

 9715 

 knowledge ofر اویصز تویجوارد تم ارهدرب نزویر قهش انکزشپداندن یاهآگ زانیم

qazvin Dentists for indications of cone beam computed 
tomography,CBCT 

دانشکده دندانپزشکی  
 قزوین

 9715 

از  ادهفتا اسب لبدینم و دوم اول ایرهولم ایه هشری ایه الانک یوماتداد و آنعت یررسب

CBCT 9719الدر س نزویر قهود در شوجم ایه 
دانشکده دندانپزشکی  

 قزوین
 9715 

 کسری هب تبسن نزویر قهش یتداشهز براکم هب دهننک هعراجاردار مب انزن یاهآگ یررسب
 9717الدر س ارداریب در دوران یکزشپداندن یرافوگرادی

دانشکده دندانپزشکی  
 قزوین

 9717 

ز ویجوارد تم ارهدرب نزویر قهش یوممع انکزشپداندن یاهر آگب وزشآم وعر نیاثت یررسب
 CBCTر اویصت

دانشکده دندانپزشکی  
 قزوین

 9717 

 یصیخشت تردق() بMetal Artifacts Reduction زیلف تکفیآرت شاهر کیاثت یررسب
() در CBCT روطیخم هعا اشب ریوتیپامک یرافوگومط توس() تVRF هشری ودیمع یگتسکش

 یاهگشایط آزمیحم

دانشکده دندانپزشکی  
 قزوین

 9718 

 CBCTر اویصدر ت یانتحت یداندن الانورکریتآن Loopو  ای هانچ وراخس کیوماتآن یررسب

 
دانشکده دندانپزشکی  

 قزوین
 9718 

 هتفهن نیانا کاط بباور در ارتجم ایهداندر دن هشری لیلحت دهننک ینیب شیپ ایورهتاکف

 
دانشکده دندانپزشکی  

 قزوین
 9718 

از  سپ  کریتومالفس scanora رالتل یرافوگدر رادی کیوماتآن ایه صاخش وحوض یابارزی
 زاراف رمن فلتخم ایرهتلیرد فاربک

 

زشکی دانشکده دندانپ 
 قزوین

 9718 

 نزویق یکزشپداندن دهکشدان یملع اتیاء هضاع تیالقخ زانیم یررسب

 
دانشکده دندانپزشکی  

 قزوین
 9718 

  
دانشکده دندانپزشکی 

 قزوین
  

 

 سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزی و غیره 

 

 عنوان سخنرانی
عنوان هم اندیشی،بازآموزی 

 یرهو غ

محل برگزاری هم 

 اندیشی،بازآموزی و غیره
 تاریخ سخنرانی

برنامه مدون پاتولوژی دهان و فک و 
 (5صورت)

 5/3/9733 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 8/3/9733 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  (7)برنامه مدون ترمیمی

 فک دهان، رادیولوژی انجمن  کنگره دومین
 ایران صورت و

 مورفولوژی ایه شاخص مقایسه
 کورتکس بصری مشاهده و

 رادیوگرافی در مندیبل تحتانی
 با یائسه زنان پانورامیک های

 دانسیته مختلف های وضعیت
 استخوانی

 33 بهمن 53-79 تهران

 دهان، رادیولوژی انجمن  کنگره سومین
 ایران صورت و فک

  خطی گیری اندازه دقت ارزیابی

CBCT  خشک مندیبل در 
 31بهمن 53-51 تهران

 رادیولوژی انجمن سراسری کنگره چهارمین
 ایران صورت و فک دهان،

 در استخوانی ی دانسیته مقایسه
 با پایین و باال فک مختلف نقاط

 افزارهای نرم از استفاده

 
ایران- اصفهان  9719بهمن ماه  53-51 
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Computed 
Tomography  و  Cone 

Beam 

 رادیولوژی انجمن سراسری کنگره چهارمین
 ایران صورت و فک دهان،

 Cone beam دقت مقایسه

computed 
tomography  ، رادیوگرافی 

 رادیوگرافی و معمولی اپیکال پری
 تحلیل تشخیص در دیجیتال

 محیط در ریشه خارجی
 آزمایشگاهی

 9719 ماه بهمن 51-53 ایران- اصفهان

 

 

 

 شرکت در هم اندیشی، بازآموزی ها و کارگاه ها 

 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره ی، بازآموزی ها و کارگاهنام هم اندیش

کارگاه آموزشی دو روزه دانش افزایی اساتید مشاور در مهارت های 
 ارتباطی و نحوه تعامل با دانشجویان آسیب پذیر

 59لغایت  59
 ماهبهمن 

-02 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

02/22/2831  

7/4/2812 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ساعت 8 خطاهای پژوهشی  

8/8/2812 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ساعت spss  8آموزش   

ISI 28/6/2812 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ساعت 8 پیشرفته  

ISI 20/6/2812 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ساعت 8 مقدماتی  

0/3/31 قزوین دانشگاه علوم پزشکی  (9مدون مبانی تئوری درمانهای ارتودنسی)  

8/3/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  (5مدون اصول تشخیص و درمانهای ارتودنسی)  

4/3/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  مدون مروری بر مراحل مختلف در مان ریشه   

01/1/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  سمینار بزاق و غدد بزاقی  

24/22/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  ی آموزشکارگاه آشنایی با رسانه های الکترونیک  

08/4/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  کارگاه روش های نوین تدریس  

How to submit an English paper  7/22/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  

02/6/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  Aکنفرانس آنفلوآنزای نوع جدید   

0/3/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  فک و صورت مدون پاتولوژی دهان و  

(اصول و کنترل و درمان عفونت های اورژانس9مدون جراحی ) 8/3/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین    
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(7مدون ترمیمی) 4/3/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین    

(8مدون پروتزهای دندانی) 23/3/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین    

یوه های مستمر بالینیکارگاه ارزیابی ش 23/22/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین    

28/22/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  کارگاه آموزشی مقاله نویسی مقدماتی  

2/4/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  کارگاه ارزشیابی درونی   

27/1/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  comeکارگاه آموزش پزشکی پاسخگو به نیازهای جامعه  

28/8/37 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  MCQکارگاه یک روزه   

06/8/37 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  کارگاه یکروزه برنامه ریزی درسی و روش تدریس مقدماتی  

06/1/37 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  کارگاه حجم نمونه  

7/1/36 زشکی قزویندانشگاه علوم پ  (CV Writingکارگاه نگارش کارنامه سوابق)  

26/4/37 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  (EBMمبتنی بر شواهد)کارگاه یک روزه پزشکی   

12-10 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  رح ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی دانشکده دندانپزشکیطشرکت در   

06/7/12 ندانشگاه علوم پزشکی قزوی  (5کارگاه روش های کاربردی آموزش الکترونیکی)  

کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای جدید آزمون دستیاری در بورد 

 (KFP)تخصصی 

03/22/2814 دانشگاه علوم پزشکی قزوین   

08/3/14 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  TBLکارگاه یادگیری مبتنی بر تیم    

 

 

 انتشارات 

 

 الف(کتب منتشر شده

 

 عنوان کتاب همکار/همکاران

، نوع کار)ترجمه

تالیف 

 ،گردآوری،ویرایش(

 سال چاپ ناشر

دکتر مریم تفنگچی ها، 
 دکتر زهرا غنچه

اصول  DDQمجموعه سؤاالت تفکیکی دندانپزشکی
 5991و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 

 گردآوری و تألیف
انتشارات شایان 

 نمودار
 9731تابستان 

 Eperimental Medical and Dental دکتر مریم تفنگچی ها
Science Research Association 

 

International 
Journal of 

Experimental 
Dental 

Science(IJEDS) 

2013 
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 ب(مقاالت منتشر شده

 

 نویسندگان
 عنوان مقاله

 
 صفحه شماره جلد نام نشریه

سال 

 چاب

بررسی فراوانی رادیوگرافیک استئواسکلروز  دکتر مریم تفنگچی ها
نورامیک مراجعین ایدیوپاتیک در کلیشه پا

به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی 
 33قزوین از مهر تا دی ماه 

     

 دکتر مهین بخشی 
 دکتر مجید سیرتی

 دکتر الهام السادات هاشمی
 دکتر صدیقه بختیاری
 دکتر مریم تفنگچی ها

 دکتر ساراناز آذری مرهوبی
 دکتر سمیه علیرضایی

 

Evaluation of 
biochemical changes in 
unstimulated salivary, 
calcium, phosphorous 
and total protein during 
pregnancy 

African Journal of 
Biotechnology 

 99 5933-
5937 

26 
Januar

y, 
2012 

 دکتر مریم تفنگچی ها
 دکتر مریم فروزیا
 دکتر مهین بخشی
 دکتر حوریه بشیزاده

The carotid artery 
calcification in type II 
diabetic patients on 
panoramic radiographs: 
An important marker for 
vascular risk 

Scientific Research 
and Essays Vol. 

 6(31) 6548-
6553 

16 
Dece
mber 

 دکتر مریم تفنگچی ها
 دکتر مهین بخشی

 دکترحوریه بشیزاده فخر
 دکتر مهرداد پنجنوش

Conventional and digital 
radiography in vertical 
root fracture diagnosis: a 
comparison study  

Dental 
Traumatology 

 53 987-981 John 
2011 

 

 دکتر مریم تفنگچی ها
 دکتر آناهیتا مرامی

 دکتر ساسان مصالیی
 دکتر محمدعلی مقدم

ک باا  مقایسه دقت رادیوگرافی پانورامی
سااااونوگرافی داپلاااار در تشااااخیص 

یااد در کاساایون شااریان کاروت کلسیفی
 بیماران کلیوی

مجله علمی دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

 33پاییز   7 

 دکتر آناهیتا مرامی
دکتر  دکتر مریم تفنگچی ها

 علی حسین کبودوند
 میثم مرادی

فراوانی استئواسکلروز ایدیوپاتیک در 
کلیشه پانورامیک مراجعین به بخش 

وین رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی قز
9733  

مجله علمی دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

 19پاییز   7 

 دکتر مریم تفنگچی ها
 دکترآناهیتا مرامی

 دکتر راضیه میرصفایی

مقایسه دقت اندازه گیری حجم 
با توموگرافی  فیسینوس ماگزیال

کامپیوتری اسپیرال به دو روش دو 
 بعدی و سه بعدی

وم مجله پزشکی دانشگاه عل
 پزشکی تبریز

خرداد و  73-78 5 
تیرماه 
9731 

 دکتر مریم تفنگچی ها
 دکترمهین بخشی 
 دکتر مهسا شریعتی

 دکتر سولماز والی زاده
 دکتر مامک عادل
 دکتر فرهاد صبوتی

Detection of Vertical root 
fractures ysing digitally 
enhanced images: 
reverse-contrast and 
colorization 

Dental 
Traumatology 

   John 
2012 
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، دکتر دکتر مریم تفنگچی ها
مامک عادل، دکتر مهین 

بخشی، دکتر مهسا اصفهانی و 
.... 

Dijital Radiography with 
Computerized 
Conventional Monitors 
Compared to Medical 
Monitors in Vertical Root  
Fracture Diagnosis 

Iranian Endodontic 
Journal 

   2012 

 Comparicon of panoramic دکتر مریم تفنگچی ها
radiography in detection 
of carotid artery 
calcifications with 
Doppler Sonography 
results 

JQUMS    2009 

 Correlation between دکتر مریم تفنگچی ها
radiographic and 
histopathologic findings 
in distinction of jaw 
intraosseous Iesions 

JQUMS    2013 

وینگ و  تعیین توافق رادیوگرافی بایت دکتر مریم تفنگچی ها
پانورامیک دیجیتال در تشخیص 
 پوسیدگی پروگزیمالی

ی مجله دانشگاه علوم پزشک
 کرمان

   9715 

 Endodontic Management دکتر مریم تفنگچی ها
of a Maillary First Molar 
with Two Palatal Canals 
and a Single Buccal Canal: 
A Case Report 

Case Reports in 
Dentistry 

   2012 

-Conارزیابی دقت اندازه گیری خی  دکتر مریم تفنگچی ها

beam Computerized 
Tomography  مندیبل خشکدر 

ی مجله دانشگاه علوم پزشک
 کرمان

   9715 

 دکتر منصور خراسانی
 دکتر مریم تفنگچیها
 دکتر سهیل کوشایی

Comparison of Ridge 
Mapping and  Spiral 
Computerized 
Tomography for Direct 
Measurement of Alveolar 
Ridge Width in Implant 
Dentistry 

Research Journal of 
Biological Sciences 

 8,6 215-
220 

2013 

 دکتر صدیقه رهرو تابان
 دکتر مریم تفنگچی ها

 فرزانه بارانی کرباسکیدکتر 

بررسی توافق یافته های رادیوگرافیک  
و هیستوپاتولوژیک در تشخیص 

 ضایعات داخل استخوانی فکین

زمستان     نسخه پیش از انتشار
19 

Maryam 
Tofangchiha 1; 

Faraz Arianfar 1; 
Mahin Bakhshi 2; 

Mansour Khorasani 
3*, 

The Assessment of 
Dentists’ Knowledge 
Regarding Indications of 
Cone Beam Computed 
Tomography in Qazvin, 
Iran 

Biotech Health Sci.  5(9)  5998 
Febru

ary 

NedaHajihassani1
, Maryam 
Tofangchiha2, 
Mojtaba 
Hossein Nahtaj3 

Comparison of Accuracy 
and Observer Agreement 
in the Detection of 
Simulated External Root 
Resorption Using 
Conventional Digital 

Journal of 
Dentomaxillofacial 

Radiology, 
Pathology and 

Surgery 

 Vol 
4, No 

3 

 5998 
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Radiography and 
Digitally Filtered 
Radiography 

تر دکتر مریم تفنگچیها، دک
مهدیس محمپور، دکتر 
بهارک شجاعی فر ، دکتر 

قه رامی، دکتر صدیآناهیتا م
 رهرو تابان

ی مقایسه دثت توموگرافی خطی و س
تب اسکن جهت بررسی کمیت 
 استخوان دردرمان ایمپلنت

ی دانشگاه علوم پزشکمجله 
 قزوین

 Vol. 
17. 

No. 6 

 1392 

 دکتر مهین بخشی، دکتر
زهرا حسنی، دکتر مریم 
تفنگچی ها، دکتر مریم 
 بهاروند

Frequency of oral 
anatomic variations and 
mucosal lesions among 
defined group of elderly 
dental patient in Iran 

Biotechnology 
health science 

journal 

 Vol2 
N. 1 

 2015 

تر دکتر منصور خراسانی ، دک
مید مریم تفنگچیها، دکتر ح

 حمزاده، دکتر مهین بخشی

Effect of emergency 
primary care training 
workshops: a survey on 
45 Iranian dental school 
interns 

Journal of 
international oral 

health 

 Vol. 
S, No 

1 

 2015 

سن دکتر رقیه بردال، دکتر ح 
جهانی هاشمی، دکتر مریم 
 مصطفوی، دکتر اسماعیل

ی کلهر، دکتر مریم تفنگچ
 ها، دکتر مهدیه دهقانی

Accuracy of cone Beam 
computed tomography, 
photostimulable 
phosphor plate digital 
radiography and 
conventional radiography 
for detection of artificial 
cancellous Bone defect 

Journal of 
dentistry, Tehran 

university of 
medical sciences 

 Vol.1
2, 

no.1
1 

 2015 

دکتر مریم تفنگچی ها ، 
رقیه بردال، دکتر  دکتر

کتر محبوبه سادات حسینی، د
 کیمیا نجفی

ایین تاثیر تغییر زاویه صفحه فک پ
ر بیمار بر اندازه گیری های زاویه ای د

CBCT 

ی مجله دانشگاه علوم پزشک
 قزوین

 Vol.1
9, 

no. 6 

 1394 

ه دکترمریم تفنگچی ها، عاطف
ر مهین یوسفی، آتنا کریمی، دکت

پوربخشی، دکتر آیدا مهدی   

ارزیابی توافق مشاهده کنندگان 
ندانی درتشخیص پوسیدگی های بین د
تال در در رادیو گرافی بایت وینگ دیجی

 LCDدو نوع مانیتور 

ی مجله دانشکده دندانپزشک
 مشهد

 Vol.3
9.no.

4 

 1394 

کتر دکتر مریم تفنگچیها، د 
ی،  رقیه بردال ، دکتر حسین

 دکتر نجفی

Effect of mandibular plan 
changes on angular 
measurements in cone 
beam  computed 
tomography 

ی مجله دانشگاه علوم پزشک
 قزوین

 Vol. 
19. 

No.6 

 2016 

ک سمیه عظیمی ، حمید سرل
 ، دکتر مریم تفنگچی ها

Determining the 
prevalence of carotid 
artery calcification and 
associations with medical 
history using dental 
panoramic radiographs 

Dental medicine 
problems journal 

 Vol. 
53, 

No,1 

 2016 

م دکتر سمیه عظیمی ، مری
تفنگچی ها، دکتر محمد 
شاپوری، دکتر نسرین 
 رفیعیان

Iranian dental students’ 
level of knowledge 
regarding the 
interpretation of 

Journal of 
dentomaxillofacial 
radiology, 
pathology and 

 Vol. 
5, 

no. 2 

 2016 
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radiographic images of 
oral lesions: is the 
standard traning 
sufficient? 

surgery 

 

 

 ج(مقاالت ارائه شده در همایش،کنفرانس و غیره

 

عنوان  عنوان مقاله نویسنده)گان(

همایش،کنفرانس و 

 غیره

ه ارائه نحو محل برگزاری

مقاله)سخنرانی 

 یا پوستر(

 سال ارائه

خانم فامه سفیدی، 
دکتر مریم تفنگچی 

 ها

اخالق زیست پزشکی در آموزش 
 بالینی

اولین کنگره اخالق 
 حرفه ای پزشکی

بیمارستان شهید 
سالن -صدوقی

همایش های دکتر 
 جوادی

 9719 

مریم تفنگچی ها، 
شیما رضایی فر، 

فاطمه سفیدی، مهسا 
 اصفهانی

بررسی دیدگاه دانشجویان 
دندانپزشکی درباره محیط های 

یادگیری بالینی در دانشکده 
دندانپزشکی قزوین سال 

 19-19تحصیلی 

دومین سمینار توسعه 
 آموزش علوم پزشکی

 9719آبان   

دکتر مریم تفنگچی 
 ها

12 th European 
Congress of 

Endocrinology 

Endocrine 
Abstracts 

 * 2010 
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