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International 
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Biotechnology 

and Research 

2016 3  × ISI 

Fabrication of an implant 

supported prosthesis with a 

combination of magnet –bar 
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Journal of 

Dentistry of 

Tehran 

university of 

medical 
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  - اول  2017

Efficacy of mechanical, 

chemical, and microwave 

radiation methods in 

disinfecting complete dentures 

Dental 

Research 

Journal. 
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Effect of Nickel-Chromium 
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Alloy Cast Posts on Fracture 

Resistance of Endodontically 

Treated Teeth in Vitro 
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Stress distribution pattern of 
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 ارائه شده عناوین خالصه مقاالت -

دعوت يا 

 ماموريت
 موضوع بحث مجمع تاريخ

موضوع سخنرانی يا 

 پوستر

محل 

 برگزاري

اسامی 

ان همكار

به ترتيب 

)شامل 

نام 

 متقاضی(

خالصه 

سخنرانی 

يا متن 

 كامل

 1-3 دعوت
 11خرداد 

دوازدهميي ك گرهييرت ك   يي    
 ايران 

بررسييا ا يير ورگ ورهيير  
ك   كييييا برب مييييرر   
پريود  يييرر در يم  ييي  

 ايران

دگ ر يالر  تهران
الديك 
 حم صا

 پوس ر

" 72-72 
 17د  مرت 

هش م ك گرهرت علما سيرل ر    
زشيكرن عميوما   ا جمك د دا پ

 ايران

روشهر  غ ير يراحيا و   
حييدا ت تهييريما بييرا   

 اصالح لبخرد لث  ا 

دگ ر يالر  تهران
الديك 
 حم صا

خالص  
 مقرالت



" 72-72 
 17د  مرت 

هش م ك گرهرت علما سيرل ر    
ا جمك د دا پزشيكرن عميوما   

 ايران

 كرت حقو ا و اخال يا  
 در د دا پزشكا

دگ ر يالر  تهران
الديك 
 حم صا

 رپوس 

د   72/73 "
 13مرت

 هميييي ك گرهييييرت ا جمييييك 
 د دا پزشكرن عموما ايران

لقييا د ييدا هر و درمييرن  
هيير   ن در ب مرريهيير   

 پريود  رر

دگ ر يالر  تهران
الديك 
 حم صا

حسرم الديك 
 حم صا
زهرا 

 حم صا

خالص  
 مقرالت

د   72/73 "
 13مرت

 هميييي ك گرهييييرت ا جمييييك 
 د دا پزشكرن عموما ايران

شييكا مالحظييرت د دا پز
ترم مييا پيي  از درمييرن 
هييييير  ب مرريهييييير   

 پريود  رر

دگ ر يالر  تهران 
الديك 
 حم صا

حسرم الديك 
 حم صا
زهرا 

 حم صا

خالص  
 مقرالت

 هميييي ك گرهييييرت ا جمييييك  88 برن 77-72 "
م خصصيييي ك د دا پزشييييكا 

 ترم ما ايران

م يزان ا يير بخشيا  ييد   
 ييوم مييردت   3برگ ريييريا

دگو ك ،سر وسييييي ت و 
هر و م كروتك بر رو   لم

 ايرس رومر  هر

دگ ر يالر  تهران 
الديك 
 حم صا

خالص  
 مقرالت

" 
 

1-2 
 17اسفردمرت

چهررم ك گرهيرت سيرل ر   بي ك    
 المللا پزشكا  ر و ا ايران

اخالق در وك  ور  هر  
يديييد در مرا بيي  هيير  
بهداش  رز سالم  دهيرن  

 و د دان

دگ ر يالر  تهران
الديك 
 حم صا

دگ ر ورطم  
 مل  الك رب

الديك حسرم 
 حم صا

 پوس ر

بهمك 18-12 "
 17مرت 

اوليي ك گرهييرت ملييا گييرربرد   
بريوم رييييييرر در پزشيييييكا 
 برزسرخ ا)پزشكا،د دا پزشكا(

گرربرد بيرل را پالسيمر    
( PRPغرييا از پالگيي )

ب  عروان درمرن  ري رت 
intrabony پريود  رر 

دگ ر گ م ر  تهران
  جفا

 يالر دگ ر
 الديك

 حم صا

خالص  
 مقرالت

" 13-11 
 11بهمك

دوازدهميي ك همييريج ا جمييك 
 علما پريود  ولوك  ايران

روش هر  غ ر يراحا و 
حييدا ت تهييريما بييرا   

 اصالح لبخرد لث  ا 

دگ ر يالر  يزد
الديك 
 حم صا

 خالص 
 مقرالت



بهمك  18-12 "
 17مرت

ششييم ك گرهييرت بيي ك المللييا 
 سالم  در حوادث و بالير

مييديري  باييرانش  قييج 
م خصصرن د دا پزشيكا  

      حوادثدر و

 يالر دگ ر تهران
 الديك

 حم صا

 پوس ر

بهمك مرت  2-5 "
12 

پرجميي ك گرهييرت بيي ك المللييا 
بهداشيي ، درمييرن و مييديري   

 باران در حوادث و بالير

 قييج د دا پزشييكرن در  
وع يي  صييدمرت عمييدت  
 رشا از بالير  طب  ا و 

 غ ر م ر ب 

دگ ر يالر  تهران
الديك 
 حم صا
شهرزاد 
 غالما

 پوس ر

بهمك مرت  2-5 "
12 

پرجميي ك گرهييرت بيي ك المللييا 
بهداشيي ، درمييرن و مييديري   

 باران در حوادث و بالير

ايجييرد مج مييد امييداد در 
يييردت هيير  پرتييردد و   

 حرد   خ ز گشور

دگ ر مامد  تهران
 ح رتا

 يالر دگ ر
 الديك

 حم صا
دگ ر ر ر 

علا 
 مامد 

 پوس ر

" 71-78 
 12 ذرمرت

يييرزدهم ك سييم ررر دا ييج و   
 تردرس ا

ررسا م زان اع  يرد بي    ب
اير ر يي  و مايي ی هيير  
مجييرز  در دا شييجويرن  
دا شييهرت علييوم پزشييكا 

 1312 زويك در سرر 

مهد   شرهرود
 حس را
ماد   
 بربريا

ورطم  
 بربريا

دگ ر يالر 
الديك 
 حم صا

 
 خالص 
 مقرالت

" 71-78 
 12 ذرمرت

يييرزدهم ك سييم ررر دا ييج و   
 تردرس ا

بررسا م زان اع  يرد بي    
مايي ی هيير   اير ر يي  و

مجرز  و هوش ه جر ا 
در دا شييجويرن دا شييهرت 
علوم پزشيكا  يزويك در   

 1312سرر 

 ماد   شرهرود
 بربريا
 مهد 
 حس را
 ورطم 
 بربريا

 يالر دگ ر
 الديك

 حم صا

 
 

 خالص 
 مقرالت

" 73-72 
 12ارديبهش  

پرجييرت و يكميي ك گرهييرت بيي ك 
المللييييا سييييرال   ا جمييييك 

 د دا پزشكا ايران

 رس بررسييا م ييزان اسيي
مزمك، ا طراب و برخيا  

-از ورگ ورهيير  روا يييا 
اي مرعا ديهير و ارتبير    

 يالر دگ ر تهران
 الديك

 حم صا

 

 

 خالص 
 مقرالت



  هييير بييير ب مرريهييير    
 پريود  رر

 12/1381 مرموري 
دهم ك گرهرت بك المللا 

ا جمك علما پروس ود   سهر  
 12ايران

توزيد ترج در اس خوان 
اطراف ايمپلر هر  پري  

 چر ب  روش   رل ز اورد
 ايزاء مادود

 
 ايران

دگ ر ش مر 
  اعاليا
اوسر   
 شرهرخا
پريسر 
 مهديرن

 

 15/12/1312 مرموري 
يرزدهم ك گرهرت بك المللا 

ا جمك علما پروس ود   سهر  
 11ايران 

توزيد ترج در اس خوان 
اطراف ايمپلر هر  غ ر 
 رير  پري  اورد چر ب  
 روش   رل ز ايزاء مادود

 ايران

دگ ر ش مر 
  اعاليا
عرطف  
 ش خا
 

 

- 5/23 
دوم ك س م ررر سراسر  

 دا شجويرن د دا پزشكا گشور

بررسا ش وم گرم گربد  
در سرگر ك روس ر  
اليز هرن شهرس رن 

 داراب

 ايران

 س  د   م ا
دگ ر ش مر 

  اعاليا
صفورا 
 صرحبا

 

 

-  
م ك گرهرت علما سرال   38
م ك گرهرت ب ك الملت 5و

 نا جمك ايرا

تر  ر تمرس زودرس 
د دا ا در ايجرد ا اراف 

وكا و ش وم گراس 
 بري  در دا ج اموزان

 ايران

حم د ر ر 
 پرگش ر

دگ ر ش مر 
  اعاليا
ورطم  
 هرشم رن

 

 7212.Feb 
31th Annual 

Meeting of Academ 

of osseointegration 

Analysis of 

Bone Stress 

Distribution in 

Implant-retained 

Overdentures 

with Angulated 

Implants and 

Different of 

Attachment 

:AFEA Study 

  مريكر

دگ ر ش مر 
  اعاليا
اوسر   
 شرهرخا

 

 12 برن  
چهررم ك گرهرت علما ا جمك 

 د دا پزشكا
ل زر گم توان در 

 د دا پزشكا
 ش راز

دگ ر ش مر 
  اعاليا

 

 



 پایان نامه: -

 

 عنوان پايان نامه

 
 

تحصيلی عنوان دوره  

 
 محل انجام

اسامی همكاران به 

ترتيب اولويت ) 

 شامل نام متقاضی(

سمت در 

ارتباط با 

 پايان نامه

M
P

H
 

ا ارشد
گررشررس

ا  
  عموم

دگ ر
گروت پزشكا

ا 
ص

ص
دورت تخ

 

دگ را
 

(
P

h
.D

) 
ا

ص
ص

ووق تخ
 

 

بررسا توزيد ترج در پروتز پررس ت  رب  گرمپوزي ا 
 ايزا  مادودتقوي  شدت بر وريبر توسی   رل ز 

 

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

دگ ر مامد ابراه م 
 موسو  سجرد

 دگ ر ش مر  اعاليا
 )مهكرم  چه را(

 

 اس رد راهرمر

مقريس  زمرن  ا ر پرداخ  گرردگا خرگس ر سبوس 
 بر ج بر پرم  

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

 دگ ر ش مر  اعاليا
 )ب  ر ر راال (

 مراس رد راهر

حالل    و  ش  لب  ا  دو    In Vitroمقريس  
-Xeno Cem وم سمرن لوت رگش سمرن رزيرا 

Plus    و گالس  يرومرFuji I 

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

دگ ر مامد ابراه م 
 موسو  سجرد

 دگ ر ش مر  اعاليا

 )مهدي  زر برد  پور(

 اس رد راهرمر

و گششا دو اس اكرم وشرر    In Vitroمقريس  
-Xeno Cem وم سمرن لوت رگش سمرن رزيرا 

Plus    و گالس  يرومرFuji I 

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

دگ ر مامد ابراه م 
 موسو  سجرد

 دگ ر ش مر  اعاليا

 ) دا غالما(

 اس رد راهرمر

 
تر  ر دورت زمر ا بر  برت اب رد   رلب هر   لژيرتا  

 5 لژيك پالس و ه دروگرم

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

دگ ر مامد ابراه م 
 موسو  سجرد

 دگ ر ش مر  اعاليا

 )روح اهلل گرج خر لو(

 اس رد راهرمر

 
توزيد ترج در اس خوان اطراف ايمپلر  هر  پري  

 اورد چر ب  روش   رل ز ايزا  مادود

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

 دگ ر ش مر  اعاليا
 ن()پريسر مهدير

 اس رد راهرمر

بررسا ا ر برگ ر  زدايا ي   وم  رص تم زگرردت 
 پروتز

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

 دگ ر ش مر  اعاليا
 )ورهرد ذگر (

 اس رد راهرمر

بررسا م زان  گرها د دا پزشكرن عموما شهر 
 زويك از  اوت  دعفو ا گردن  رلب هر  ته   شدت 

 از دهرن ب مرر

   
* 

كدت دا شيييييييييييي   
 د دا پزشكا  زويك

 دگ ر ش مر  اعاليا
 )و ض ال  ب رت(

 اس رد راهرمر

بررسا توزيد ترج در اس خوان اطراف ايمپلر  هر  
غ ر  رير  اگلوزوسرويكرلا پري    اورد چر برر 
 اتچمر  ب  روش   رل ز ايزاء مادود س  ب د 

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

 دگ ر ش مر  اعاليا
 ربد ()پرير ع

 اس رد راهرمر



بررسا توزيد ترج در اس خوان اطراف ايمپلر  هر  
غ ر  رير  اگلوزوسرويكرلا پري    اورد چر برر 
 اتچمر  ب  روش   رل ز ايزاء مادود س  ب د 

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

 دگ ر ش مر  اعاليا
 )سار   كررما(

 اس رد راهرمر

س   وم سرام    مقريس  اس اكرم برشا بر ديرگ
 مخ لف بر گور زير گو  ر

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

 دگ ر ش مر  اعاليا
 )مروك وارتر  رن(

 اس رد راهرمر

مقريس  توزيد ترج در اس خوان اطراف ايمپلر  هر  
پري  رس وريج هر  پ چ شو دت بر دو  وم ابرتمر  

 يكپررچ  و دو تك 
 (segmented and nonsegmented 

abutmentب  روش   رل ز ايزا  مادود ) 

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

 دگ ر ش مر  اعاليا
 )زهرا ريبا  ررگا(

 اس رد راهرمر

مقريس  توزيد ترج در اس خوان اطراف ايمپلر  هر  
پري  اورد چر بر اتچمر  هر و زواير  مخ لف ب  روش 

   رل ز ايزا  مادود

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 شكا  زويكد دا پز

 دگ ر ش مر  اعاليا
 )مريم و رحا(

 اس رد راهرمر

 وم سمرن و تر  ر  خرم  پرسلك و   ر  2بررسا ا ر 
بر ر گ  A3/5و  A2 Shadeگرردت در دو 

 Cercon Htرس وريشك هر  زير گو  ر بر ب   

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

 دگ ر ش مر  اعاليا
 دگ ر   لوور مجرد

 س ا()گمرر عل دو

 اس رد راهرمر

مقريس  دوروش سرجج )تشرياا و تس ا( در 
 ارزيربا دا شجويرن

   
* 

دا شييييييييييييكدت    
 د دا پزشكا  زويك

 دگ ر ش مر  اعاليا
)م رر عزيز  طرس 

 احمد (

 اس رد راهرمر
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 پژوهشی –ی آموزشی اشركت در كارگاه ه -4

 نام دوره رديف

 تاريخ
مدت بر حسب 

 ساعت
 محل دوره

 تا از

 دانشگاه علوم پزشکی تهران - 12/1931 3/1931 فلوشیپ پروستوایمپلنت 1

/14/11 مقاله نویسی مقدماتی 2
1931 

 معاون پژوهشی دانشگاه  14/11/1931

/11/11 نور و رنگ 9
1933 

قزوین)پژوشگاه علوم و  معاون پژوهشی  11/11/1933
 فناوری رنگ(

آشنایی با کتابخانه دیجیتال  4
 پزشکی

14/5/
1932 

معاون پزوهشی قزوین دانشکده   15/5/1932
 دندانپزشکی

/22/11 مرور سیستماتیک 5
1931 

 معاون پژوهشی قزوین  22/11/1931

/23/11 نقد و داوری مقاالت 1
1931 

 معاون پژوهشی قزوین  23/11/1931

/21/11 مقاله نویسی پیشرفته 2
1931 

 معاون پژوهشی قزوین دانشگاه قزوین  21/11/1931

/21/3 حجم نمونه 3
1932 

 معاون پژوهشی دندانپزشکی   21/3/1932

/21/2 خط های پژوهشی 3
1933 

 معاون پژوهشی قزوین ساعت1 21/2/1931

/9/5 مقاله نویسی پیشرفته 11
1932 

شگاه علوم پزشکی معاون پژوهشی دان  9/5/1932
 تهران

/1/4 آشنایی با سیستماتیک ریویو 11
1932 

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  ساعت5 1/4/1932
 تهران

/29/9 مقاله نویسی متوسط 12
1932 

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی   29/9/1932
 تهران

/1/9 چگونه مقاله بخوانیم 19
1932 

اه علوم پزشکی معاون پژوهشی دانشگ  1/9/1932
 تهران

/12/2 مقاله نویسی مقدماتی 14
1932 

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی   12/2/1932
 تهران

/End note 2/5آشنایی با 15
1932 

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  ساعت5 2/5/1932
 تهران



جستجوی منابع الکترونیک  11
 )پیشرفته(

22/5/
1931 

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی معاون  ساعت1 22/5/1931
 تهران

جستجوی منابع الکترونیک  12
 )پیشرفته(

23/5/
1931 

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  ساعت1 23/5/1931
 تهران

جستجوی منابع الکترونیک  13
 )پیشرفته(

23/1/
1931 

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی   23/1/1931
 تهران

چگونه مقاله انگلیسی را  13
 سابمیت کنیم

2/11/
1933 

 دانشکده دندانپزشکی معاونت پژوهشی ساعت1 2/11/1933

21 Pen education    دانشکده قزوین 

/2/2 آشنایی بافرآیند ثبت اختراع 21
1932 

دانشکده دندانپزشکی مرکز تحقیقات   2/2/1932
 پیشگیری از پوسیدگی

     روش تحقیق مقدماتی 22

 معاونت پژوهشی دانشگاه قزوین ساعت1 23/2/33 23/2/33 روش تحقیق پیشرفته 29

   4/12/34 4/12/34 آموزش ان الین تخصصی  24

   2/11/32 2/11/32 اقدام پژوهی در محیط آموزش 25

دانشکده دندانپزشکی مرکز توسعه و  ساعت9 11/3/34 11/3/34 آموزش مجازی  21
 مطالعات آموزش دانشگاه

/15/11 خط های پژوهش  22
32 

 دانشکده دندانپزشکی معاونت پژوهش  15/11/32

/21/11 مطالعات توصیفی  23
32 

 دانشکده دندانپزشکی معاونت پژوهش  21/11/32

23 OSCE 13/2/33 13/2/33  آموزش مداوم 

 آموزش مداوم جامعه پزشکی  14/4/33 14/4/33 روش تدریس مبتنی بر شواهد 91

/11/11 مقاله نویسی 91
35 

دانشکده علوم پزشکی تهران معاونت   11/11/35
 پژوهشی

 

/21/11 تدریس مبتنی بر حل مسئله  92
34 

 EDCدانشکده علوم پزشکی تهران ساعت3 21/11/34

دانشکده علوم پزشکی تهران مرکز   4/3/32 4/3/32 طرح سوال 99
 مطالعات وآموزشی دانشگاه

دانشکده علوم پزشکی تهران مرکز   15/11/15/11/31برنامه ریزی درسی و روش  94



 مطالعات وآموزشی دانشگاه 31 تدریس مقدماتی 

دانشکده علوم پزشکی تهران مرکز   2/3/31 2/3/31 نگارش کارنامه سوابق 95
 مطالعات وآموزشی دانشگاه

91 MCQ 19/9/32 19/9/32   دانشکده علوم پزشکی تهران مرکز
 مطالعات وآموزشی دانشگاه

دانشکده علوم پزشکی تهران مرکز   11/4/32 11/4/32 شواهد پزشکی مبتنی بر 92
 مطالعات وآموزشی دانشگاه

دانشکده علوم پزشکی تهران معاونت   24/3/32 24/3/32 سیستم سما تحت وب 93
 آموزشی دانشگاه

دانشکده علوم پزشکی تهران دانشکده  ساعت1 29/4/33 29/4/33 روش های نوین تدریس 93
 دندانپزشکی

/19/12 تدوین طرح درس 41
35 

دانشکده علوم پزشکی تهران مرکز   19/12/35
 مطالعات و توسعه آموزش

دانشکده علوم پزشکی تهران مرکز   1/4/33 1/4/33 کارگاه ارزشیابی درونی  41
 مطالعات و توسعه آموزش

/22/12 آشنایی با آئین نامه ارتقا 42
31 

 معاون پژوهشی دندانپزشکی ساعت4 22/12/31

 

 


