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سوابق پژوهشي ،اجرایي  ،علمي (رزومه)
سوابق تحصیلي
الف) تحصیالت عالیه
رشته تحصیلی

درجه علمی

دانشگاه محل تحصیل

شهر محل

کشور محل

تاریخ فراغت از

دندانپزشکی

دكتراي حرفه اي

دانشگاه علوم پزشکی

تحصیل
قزوين

تحصیل
ايران

تحصیل
5831

عمومی
شناسی
آسیب

دكتراي تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی

اصفهان

ايران

5831

فک و دهان

ب) پايان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصیل
عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

نام استاد راهنما

مقايسه دقت اپکس ياب RAYPEX 4و FORMATRON

دكتراي عمومی

جناب آقاي دكتر خلیل خانی

آزمايشگاهی
درشرايط
ايمنوهیستوشیمیايیريشه
بررسی درتعیین طول كانال
 Hsp70در
Hsp27و
میزان بروز

دكتراي تخصصی

جناب آقاي دكتر ديهیمی

كارسینوم سلول سنگفرشی

موقعیت های شغلي و حرفه ای
الف) سابقه ارائه خدمات آموزشی (دروس تدريس شده)
سال تدریس

نوع فعالیت

مقطع تحصیلی

موسسه محل تدریس

عنوان درس

نوع درس

دانشکده دندانپزشکی قزوين

آسیب شناسی فک و صورت

عملی

دکترای حرفه ای

آسیب شناسی فک و صورت

نظری

دندانپزشکی تشخیصی

نظری

دندانپزشکیای
دکترای حرفه
دکترای حرفه ای دانشکده دندانپزشکی قزوين
دانشکده دندانپزشکی قزوين

ب) سابقه موقعیت ها و پست هاي اجرايی
نام،رتبه علمی و

تاریخ

سمت

مکان فعالیت

دستیار ارشد آسیب شناسی دهان

دانشکده دندانپزشکی اصفهان

مسئول کمیته رشد و بالندگی اساتید

دانشکده دندانپزشکی قزوینEDO

بهمن 89

مسئول تطبیق واحد دانشجویان
تکمیلی
انتقالی و
شناسی
آسیب
مدیرگروه

دانشکده دندانپزشکی قزوین

مهر  89تا کنون

دانشکده دندانپزشکی قزوین

مهر  81تا کنون

رشته تحصیلی

لغایت

مسئول مافوق

از

مهر  98تا شهریور 89

سوابق پژوهشي
الف) تشويق  ،بورس تحصیلی ،جوايز،تقديرها
عنوان

علت دریافت

مقام اعطاکننده

تاریخ دریافت

لوح تقدیر

رتبه دوم آزمون بورد تخصصی

وزیر بهداشت و درمان

1989

لوح تقدیر

دستیار برتر آموزشی در چهارمین کنگره شهید
مطهری

معاون آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان

1989

ب) عضويت در انجمن ها و مجامع علمی
نام مجمع

مدت عضویت

نوع همکاری و سمت

از

لغایت

انجمن آسیب شناسی فک و صورت ایران

1989

تا کنون

سازمان نظام پزشکی

1991

تا کنون

ج) عضويت در كمیته ها و شوراها
نام کمیته یا شورا

نوع همکاری با کمیته یا شورا

مکان یا سازمان مربوطه

مدت فعالیت
از

لغایت

د) پروژه هاي تحقیقاتی تصويب شده
نوع فعالیت در طرح

عنوان طرح

موسسه محل پژوهش

وضعیت فعلی طرح

طول مدت طرح

ه) پايان نامه هاي سرپرستی شده يا مشاوره شده
سمت در پایان

تاریخ دفاع از

نامه

پایان نامه

بررسی تظاهر مارکرهای  Bcl2و  Fascinدر
آملوبالستومای یونی سیستیک

غالمرضا احمدی
دکترای عمومی

دانشکده دندانپزشکی
قزوین

استاد مشاور

81/1/11

بررسی تطابق تشخیص بالینی و هیستوپاتولوژیک در

امیرحسن شریف آرا

دانشکده دندانپزشکی
قزوین

استاد راهنما

81/12/22

عنوان پایان نامه

نام ودوره تحصیلی
ارائه دهنده

آرشیو پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی قزوین 1991-89
بررسی میزان ترس و اضطراب از موقعیتهای مختلف
دندانپزشکی در دانش آموزان مدارس راهنمایی و
دبیرستان منطقه  6شهر تهران
بررسی تراکم ماست سل ها و آنژیوژنزیس در اسکوامو سل
کارسینومای سر و گردن
ارزیابی تراکم عروق خونی کوچک با استفاده از مارکر
CD34در کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن

مقایسه دقت تشخیصی تصاویر دیجیتال)(PSP,CMOS
و معمولی در تشخیص پوسیدگی های اکلوزالی در شرایط
آزمایشگاهی
بررسی میزان سلنیوم ،مس و آهن در سرم خون افراد
مبتال به  SSCدهانی
ارزیابی میزان فوالت ،هموسیستئین و ویتامین  B12در
سرم خون افراد مبتال به  SSCدهانی
ارزیابی مقایسه ای برنامه جدید دروس آسیب شناسی
دهان و فک و صورت با برنامه قدیم از دیدگاه هیات علمی
کشور
دانشگاههای
هسته انگور بر روی
عصاره
بررسی آزمایشگاهی تاثیر
باکتری استرپتوکوک موتانس و قارچ کاندیدا البیکنس

محل انجام پایان نامه

امیررضا گیوی

دانشکده دندانپزشکی
قزوین

استاد راهنما

82/1/26

رضا آفرینش نیکو

دانشکده دندانپزشکی
قزوین
دانشکده دندانپزشکی
قزوین

استاد راهنما

82/9/19

استاد راهنما

82/9/12

سید بهزاد آیت
اللهی

دانشکده دندانپزشکی
قزوین

استاد مشاور

82/9/21

مسعود غالمی

دانشکده دندانپزشکی
قزوین

استاد مشاور

علیرضا محمودی

دانشکده دندانپزشکی
قزوین

میثم بیگدلو

دانشکده دندانپزشکی
قزوین

اشرف علیزاده

دانشکده دندانپزشکی
قزوین

علی کریمخانی

استاد مشاور
استاد راهنما
استاد راهنما

82/8/19
82/19/11
81
81

بررسی فراوانی فنوتیپ گروههای خونی در مبتالیان به
کارسینوم سلول سنگفرشی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره ی هیدروالکلی بابونه بر
روی قارچ کاندیدا آلبیکنس

الدن جلیلی

دانشکده دندانپزشکی
قزوین

شیرین حاجی خانی

دانشکده دندانپزشکی
قزوین

بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره ریشه ی شیرین بیان بر
روی باکتری استرپتوکوک موتانس و قارچ کاندیدا

ندا لوری زاده

دانشکده دندانپزشکی
قزوین

استاد مشاور
استاد راهنما

81
81 / 6 /29

استاد راهنما
81/9/2

آلبیکنس
بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در دندانپزشکان
عمومی شهر قزوین در سال 81

سید علیرضا جلیلی
نصب

افراد مبتال به  Dمقایسه میزان سرمی ویتامین
لیکن پالن دهانی و افراد سالم مراجعه

مصطفی صادقی

دانشکده دندانپزشکی
قزوین
دانشکده دندانپزشکی
قزوین

استاد راهنما
86
استاد مشاور
86

کننده به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان
پزشکی قزوین

و) سخنرانی در هم انديشی ،بازآموزي و غیره
عنوان سخنرانی

عنوان هم اندیشی،بازآموزی و غیره

بررسی میزان اوره ،اسید اوریک و
کراتینین بزاق بیماران مبتال به
هالیتوزیس
داروهای موثر بر حرکات ارتودنتیک

اولین همایش سراسری بزاق و غده
بزاقی

راهنمای تشخیص افتراقی ضایعات
دهانی

کنفرانس درمانهای تخصصی
دندانپزشکی در بیماران ارتودنسی
راهنمای تشخیص افتراقی ضایعات
دهانی

محل برگزاری هم
اندیشی،بازآموزی و غیره

تاریخ سخنرانی

قزوین

98/8/28

قزوین

81/12/8

دانشکده دندانپزشکی
قزوین

82/9/29

ز) شركت در هم انديشی ،بازآموزي ها و كارگاه ها
نام هم انديشی ،بازآموزي ها و كارگاه

طول مدت

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

دوره

مقاله نويسی پیشرفته

 9روز

دانشکده پرستاری قزوین

89

پژوهش در آموزش

 1روز

دانشکده پرستاری قزوین

89

اصول طراحی سواالت چند گزينه اي

 1روز

دانشکده دندانپزشکی قزوین

89/19/1

آشنايی با روشهاي نوين ارزشیابی بالینی

 1روز

دانشکده دندانپزشکی قزوین

89/8/21

مواجهه شغلی

 1روز

دانشکده دندانپزشکی قزوین

89

راهنماي تشخیص افتراقی ضايعات دهانی

 1روز

دانشکده دندانپزشکی قزوین

82/9/29

چالش هاي تشخیص در دندانپزشکی

 1روز

برج میالد

82/2/21

درمان هاي تخصصی دندان پزشکی در

 1روز

دانشکده دندانپزشکی قزوین

81/12/8

بیماران ارتودنسی
مروري بر تازه هاي اندودنتیکس

 1روز

دانشکده دندانپزشکی قزوین

82/1/9

كنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان

 9روز

هتل المپیک

82/19/21

كیستهاي عمومی ا
يرانحفره دهان
ادونتوژنیک

---

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

81/1/1

نقش آسیب شناسی دهان در درمان هاي

 9روز

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

82/1/1

دندانپزشکی
كاربردين
روشهاي نو
الکترونیکی ويژه
ي آموزش

 1روز

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

89/11/19

علمی
 Aهیئت
اعضاي
H1N1
پاندمیک
آنفلوانزاي

--

دانشگاه علوم پزشکی تهران-مجازی

81/1/26

كارگاه روشهاي كاربردي آموزش

 1ساعت

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

89/11/19

الکترونیکی
ارتودنتیکس

 199ساعت

جهاد دانشگاهی تهران

96

21th century orthodontic

9روز

تهران

Oct 2007

مدون دندانپزشکی كودكان2

 1روز

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

91/19/21

مدون جراحی4

 1روز

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

91/19/21

انتشارات
) ويراستاري، ترجمه،الف)كتب منتشر شده (تألیف
سال چاپ

 تالیف،نوع کار(ترجمه

ناشر

عنوان کتاب

)ویرایش،گردآوری،

1981

گردآوری و تالیف

همکاران/همکار

مجموعه سواالت آسیب شناسی
غدد بزاقی

ب)مقاالت منتشر شده
عنوان مقاله

سال چاب

صفحه

شماره

جلد

نام نشریه

1989

-996
999

1

9

مجله دانشکده دندانپزشکی
اصفهان

ضایعات واکنشی و شبه تومورال حفره دهان

3

8

DRJ

Intraosseous Neurilemmoma of
the Mandible: Report of a
Rare Ancient Type

2011

2012

1982
April
2013

2012

162166

2

96-11

11

83-94

1-2

9

1
79

Dental Research
Journal

مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی قزوین
Journal of :

Inclusion
Phenomena and
Macrocyclic
Chemistry
127131

(Suppl
1)

9

Dental research
journal

HSP27 and HSP70 expression in
squamous cell carcinoma: An
immunohistochemical study
 وForamatron مقایسه دقت اپکس یاب
در شرایط آزمایشگاهیRaypex5
Synthesis, metal ion
complexation and first use of a
thia-aza substituted macrocyclic
diamide as a novel sensing
material for preparation of
selective and sensitive poly(vinyl
chloride)-membrane
potentiometric
sensors
for Ag+
Metastatic
anaplastic
large
cell
ion-2
lymphoma
of the oral cavity

نویسندگان
، دکتر مهدی صباغیان،دکتر پرویز دیهیمی
 دکتر علی توکلی حسینی،دکتر فائزه آزموده

Gholamreza Jahanshahi, Abbas
Haghighat, Faezeh Azmoodeh

 فائزه آزموده،پرویز دیهیمی

دكتر حبیب خلیلخاني دكتر فائزه آزموده
دكتر فهیمه سالمت

Farhang Mizani, Abbas
Shockravi, Mehdi Taghdiri,
Samad Bavili Tabrizi, Faezeh

Alizadeh,
Mojtaba Shamsipur

Azmoodeh, Kamal

P Deyhimi, F Keshani, F
Azmoudeh, Z Hashemzadeh

Sedigheh Rahrotaban, Faezeh
Azmoudeh, Seyedeh
Mahboubeh Kiyani

Fascin expression in pleomorphic
adenoma and mucoepidermoid
carcinoma

DRJ

11

F Keshani, M Alikhasi, F
Azmoodeh

Comparison of the effects of lecture
and team based learning (TBL) on
oral and maxillofacial pathology
learning in dental students.

J Qazvin Univ Med
Sci.

18

بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی قزوین در
خصوص اولین آزمون ساختار یافته بالینی دوره

فروز کشانی ،فائزه آزموده

ی آسیب شناسی دهان،فک و صورت

دکتر فائزه آزموده ،دکتر شیرین حا جی خانی
،دکتر صفرعلی علیزاده

فصلنامه مرکز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشکی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره ی هیدرو الکلی

مجله تحقیق در علوم

بابونه بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس

دندانپزشکی

19

370-4

3

2014

9

69-69

2911

1

96-82

بهار 86

چهارم

-211

زمستان

219

1981

بررسی آزمایشگاهی تأثیر عصاره آبی ریشهی
فائزه آزموده  ،معصومه اصالنیمهر  ،ندا

شیرینبیان بر روی باکتری استرپتوکوکوس

لوریزاده

موتانس و قارچ

M Alikhasi, A Titidej, F
Azmoudeh

M Alikhasi, F Azmoudeh , A
Titidej

کاندیدا آلبیکنس
Comparative Investigation of
Ki67 Marker in Oral Squamous
Cell Carcinoma and Oral Lichen
Planus by
Immunohistochemistry
Comparative Investigation of
Cyclin D1 Marker in Oral
Squamous Cell Carcinoma and
Oral Lichen Planus

F Azmoudeh, M Esfahani

Correlation between clinical and
histopathologic findings 0f oral
lesions

دکتر سید علیرضا جلیلی نسب ،دکتر فائزه

بررسی شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی و

آزموده ،دکتر محمود علیپور ،سمیرا انصاری،

عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان عمومی

دکتر سکینه ورمزیار

قزوین در سال 1981

مجله پزشکی ارومیه

29

6

Scholars Journal
of Dental Sciences

10

4

-989
199

434439

شهریور 1986

2017

SAS journal of
medicine

10

3

251257

2017

Scholars Journal
of Dental Sciences

10

3

415418

2017

11

1

مجله تحقیق در علوم
دندانپزشکی

-229
221

زمستان 86

ج)مقاالت ارائه شده در همايش،كنفرانس و غیره
نحوه ارائه
نویسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همایش،کنفرانس و غیره

محل برگزاری

مقاله(سخنرانی یا
پوستر)

سال ارائه

رفسنجان
Singapore

سخنرانی

1999

سورنا وهبی ،فائزه
آزموده،شیرین قاسمی

پوستر

2007

قزوین

پوستر

1998

پنجاهمین کنگره بین المللی
انجمن دندانپزشکان ایران

تهران

پوستر

1998

کنفرانس درمانهای تخصصی
دندانپزشکی در بیماران
ارتودنسی

قزوین

سخنرانی

1981

دکتر فائزه آزموده ،دکتر استئوپروز و تاثیر آن بر
درمانهای ارتودنسی
فروز کشانی

کنفرانس درمانهای تخصصی
دندانپزشکی در بیماران
ارتودنسی

قزوین

پوستر

1981

دکتر فروز کشانی ،دکتر
فائزه آزموده

مالحظات ارتودنسی در
بیماران دیابتیک

Dr Gh.
Jahanshahi, Dr
F.Azmoodeh
فائزه آزموده

Intraosseous Ancient
Neurilemmoma
of the Mandible
NO as a double
sward

کنفرانس درمانهای تخصصی
دندانپزشکی در بیماران
ارتودنسی
19مین کنگره بین المللی
انجمن دندانپزشکی ایران

قزوین

سخنرانی

1981

تهران

پوستر

1982

تهران

پوستر

1982

فائزه آزموده،مهسا
اصفهانی،امیرحسن
شریف آرا
فائزه آزموده  ،امیررضا
گیوی

بررسی تطابق تشخیص
بالینی و هیستوپاتولوژیک در
آرشیو پاتولوژی دانشکده
قزوینترس
دندانپزشکیمیزان
بررسی
89و-
اضطراب از موقعیتهای
1991
مختلف دندانپزشکی

تهران

پوستر

1982

کنگره علمی سالیانه انجمن
دندانپزشکان عمومی ایران

هتل المپیک

پوستر

فائزه آزموده

مقایسه تاثیر آموزش به روش
سخنرانی با فراگیری گروهی در
درس آسیب شناسی نظری

سومین کنگره آسیب شناسی
دهان ،فک و صورت ایران

اصفهان

سخنرانی

مرداد 81

فائزه آزموده

HSP27 and HSP70
expression in SCC

سومین کنگره آسیب شناسی
دهان ،فک و صورت ایران

اصفهان

پوستر

مرداد 81

فائزه آزموده ،فهیمه
سالمت
حبیب خلیل خانی،
فائزه آزموده
دکتر فائزه آزموده

ساير فعالیتها از قبیل:

هفتمین همایش دانشجویان
بررسی فراوانی تجویز نابجای
International
دندانپزشکی ایران
دندانپزشکانChemistry A
novel Ag+
ionه دردهانشوی
Conference
PVCیselective
عموم
membrane sensor
determination
 …..اولین همایش سراسری بزاق و
سکinابتال به
تلفن همراه و ری
of
silver
in
غده بزاقی
تومورهای غدد بزاقی
بررسی آزمایشگاهی دقت

اپکس یاب Foramatron
در تعیین طول کارکرد
داروهای موثر بر حرکات
ارتودنتیک

دومین کنگره آسیب شناسی
دهان ،فک و صورت ایران
دومین کنگره آسیب شناسی
دهان ،فک و صورت ایران

82

-

مشاوره و راهنمایی دانشجویان (استاد مشاور):

-

داوری مقاالت در مجالت علمی :داوری مقاالت در مجالت  ، DRJکومش ،قزوین

-

جلسات داوری پایان نامه :داوری دهها پایان نامه

-

نظارت بر پروژه ها  :نظارت بر طرح تحقیقاتی

-

زمینه های مورد عالقه تحقیقاتی

