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سًابق تحصیالت داوشگاَی:
 -1دکترای تخصصی دًذاًپسؼکی اًذٍدًتیکط در ظبل  ،1393داًؽگبُ علَم پسؼکی ّوذاى ،داًؽکذُ دًذاًپسؼکی
عٌَاى پبیبى ًبهِ :هقبیعِ ریسًؽت اپیکبلی ظِ هبدُ ی پر کٌٌذُ ی اًتْبی ریؽِ : CEM cement ٍ IRM ، MTAیک هطبلعِ ی
ریسًؽت ببکتریبیی
اظتبد راٌّوب :دکتر ؼْریبر ؼْریبری
 -2دکترای حرفِ ای دًذاًپسؼکی در ظبل  ،1390داًؽگبُ علَم پسؼکی ّوذاى ،داًؽکذُ دًذاًپسؼکی
عٌَاى پبیبى ًبهِ : :بررظی رابطِ ی ظیعتن دفبعی آًتی اکعیذاى ٍ ظرفیت ببفری بساق بب پَظیذگی دًذاى.
اظتبد راٌّوب :دکتر فبطوِ احوذی هتوبیل
سًابق آمًزشی:
تذریط درٍض ًظری ٍ عولی در هقطع عوَهی
اًذٍ ًظری ،1اًذٍ ًظری ،2اًذٍ ًظری 3از ظبل تحصیلی  ٍ 93-94اداهِ دارد.
اًذٍ عولی ،1اًذٍ عولی  ،2اًذٍ عولی ،3اًذٍ عولی  4از ظبل تحصیلی ٍ 93-94اداهِ دارد.
تذریط درٍض ًظری ٍ عولی در هقطع تخصصی
سًابق اجرایی:
هعئَل ظبیت ٍ علن ظٌجی هرکس تحقیقبت داًؽکذُ
هعیَل کویتِ ارزؼیببی اظبتیذ
عضَ ّیذت هذیرُ ی کلیٌیک ٍیصُ ی تخصصی دًذاى پسؼکی
عضَ کبرگرٍُ رظبًِ ّب ٍ ؼبکِ ّبی اجتوبعی

سًابق پژيَشی:
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:پًسترَا
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Calcium Enriched Mixture Cement: A Bacterial Leakage Study
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:طرحُای تحقیقاتی
.1393 -94  بررظی خطبّبی حیي کبر در دًذاى ّبی درهبى ریؽِ ؼذُ تَظط داًؽجَیبى ظبل پٌجن دًذاى پسؼکی در ظبل تحصیلی-1
:کارگاٌَای آمًزشی دفترمطالعات ي تًسعٍ آمًزش پسشکی
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