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رتبِ علوی :اظتادیار

گرٍُ آهَزشی :اًذٍداًتیکط
پست الکترًٍیکElham.khoshbin@gmail.com :
آدرس هحل کارّ :وذاى ،خیاتاى شْیذ فْویذُ ،رٍترٍی پارک هردم ،داًشکذُ دًذاًپسشکی ،گرٍُ آهَزشی اًذٍداًتیکط
تلفي هحل کار 38381059 :دٍرًگار38381085 :
سَابق تحصیالت داًشگاّی:
 -1دکترای تخصصی دًذاًپسشکی اًذٍدًتیکط در ظال  ،1382داًشگاُ ػلَم پسشکی شیراز ،داًشکذُ دًذاًپسشکی
ػٌَاى پایاى ًاهِ :هقایعِ اثر ضذ هیکرٍتی کلعین ّیذرٍکعایذ در ترکیة تا کلرّگسیذیي  cmcp ٍIKI،تر اًترٍکَک فَکالیط هَجَد در
تَتَلْای ػاجی اًعاى  :یک هطالؼِ آزهایشگاّی
اظتاد راٌّوا :دکتر شْرُ رٍاًشاد
 -2دکترای حرفِ ای دًذاًپسشکی در ظال  ،1379داًشگاُ ػلَم پسشکی ّوذاى ،داًشکذُ دًذاًپسشکی
ػٌَاى پایاى ًاهِ :تررظی فراٍاًی کَدکاى فاقذ پَظیذگی  3تا  5ظال هْذ کَدکْای شْر ّوذاى در ظال 1379-1378
اظتاد راٌّوا :دکتر شْرزاد جَادی ًصاد
سَابق آهَزشی:
تذریط درٍض ًظری ٍ ػولی در هقطغ ػوَهی:
اًذٍ ًظری ،1اًذٍ ًظری ،2اًذٍ ًظری 3از ظال تحصیلی  ٍ 83-82اداهِ دارد.
اًذٍ ػولی ،1اًذٍ ػولی  ،2اًذٍ ػولی ،3اًذٍ ػولی  4از ظال تحصیلی  ٍ 83-82اداهِ دارد.
تذریط درٍض ًظری ٍ ػولی در هقطغ تخصصی:
اًذٍ ًظری 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
ارائِ هَرد4 ، 3 ، 2 ،1
اًذٍ ػولی6، 5 ، 4 ، 3 ، 2،1
شٍرًال کالب 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1
هشارکت در آهَزغ داًشجَیاى 3 ، 2 ، 1
پایاى ًاهِ 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1

:سَابق اجرایی
86  تا82 دتیر اجرایی کویتِ کٌترل ػفًَت داًشکذُ دًذاًپسشکی از ظال
87-85 هؼاٍى گرٍُ اًذٍداًتیکط در ظالْای
91 ػضَ کویتِ ػلوی پاًسدّویي کٌگرُ اًجوي اًذٍدًتیعتْای ایراى خرداد
91 ػضَ کویتِ اجرایی پاًسدّویي کٌگرُ اًجوي اًذٍدًتیعتْای ایراى خرداد
94- 93 ٍ 89-88 ظرپرظت تخصصی گرٍُ در ظالْای
 تا کٌَى94 ػضَ شَرای پصٍّشی داًشکذُ دًذاًپسشکی از ظال
هذیر گرٍُ اًذٍداًتیکط ض
:سَابق پژٍّشی
: هقاالت
1- In- vitro Evaluation of Apical Microleakage Using Three Different Root- end Filling Materials.
Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences 10 (3), 249-254
2-The effect of post space preparation in teeth obturated with Mineral Trioxide Aggregate evaluated
using a fluid filtration system. Journal of Oral Science,Vol. 52 (2010) No. 4 December P 567-570
3- Clinical Evaluation of the Accuracy of Raypex5 Electronic Apex Locator on Root Canal Length
Determination in Primary Teeth. Journal of Mashhad Dental School . Winter2011, Vol. 35 Issue 4,
p263-270
4- Determining the minimum inhibitory concentration of Tetraclean against Candida albicans. Niger J
Med, 2014, 23(3):201-206
5-Cone Beam Computed Tomography Study of Root and Canal Morphology of Maxillary first Molar
in an Iranian Population. Avicenna Journal of Dental Research 2015,7 (1)

6- DENTIN DYSPLASIA TYPE II ASSOCIATED WITH PERIAPICAL OSSEOUS DYSPLASIA:
REPORT OF A RARE CASE. International Journal of Clinical Dentistry . 2016, Vol. 9 Issue 1, p6773.
7- Effect of Condensation Pressure on Microleakage of Mineral Trioxide Aggregate. Journal of Dental
School , shahid beheshti University of Medical Sciences 34 (2), 82-89

In press/Accepted articles:

8-Treatment of immature teeth with periapical lesion using ca(OH)2 and MTA :A case report
Avicenna Dent Res. In Press(InPress): e30189 , DOI: 10.17795/ajdr-30189
9-Endodontic treatment of a mandibular second premolar with three canals and atypical orifices:A case

report.Avicenna Dent Res.In press(In press):e28149.

10-Comparison

of the Root canal debridment ability of two single file systems with a conventional
multiple rotary system in long oval-shaped root canals:in vitro study.
JCED-Ref.52977-Date.2016-06-29-Accept.

پایاى ًاهِ ّای عوَهی:
 -1هقایعِ آزهایشگاّی هیساى ریسًشت تاکتریایی در دٍ طَل هختلف تاقیواًذٓ هَاد پرکٌٌذُ کاًال ریشِ تؼذ از تْیِ فضای
پعت
 -2تررظی ًظرات دظتیاراى داًشکذُ دًذاًپسشکی ّوذاى در راتطِ تا درهاًْای اًذٍدًتیک احیا کٌٌذُ در ظال تحصیلی 92-91
 - 3تررظی هیساى آگاّی دًذاًپسشکاى ػوَهی شْر ّوذاى در هَاجِ تا فَریتّای اًذٍدًتیک
 -4تررظی دقت دظتگاُ اپکطیاب ) (Raypex 5در اًذازُ گیری طَل کاًالْای ریشِ دًذاًْای شیری تِ صَرت کلیٌیکی
-5هقایعِ ظِ ظیعتن رٍتاری  reciproc,neolix,protaperدر ایجاد ترک در دیَارُ کاًال ریشِ
-6تؼییي هحل هٌاظة قراردّی الکترٍد ترای تعت الکتریکی پالپ در دًذاًْای هَلر دٍم
-7تررظی تغییر رًگ دًذاى ًاشی از NEC,ortho MTA ,white MTA
 -8تررظی شیَع کاًالْای فرػی تاز ًاحیِ فَرکا دًذاًْای هَلر فک پاییي در شْر ّوذاى
 -9تررظی آگاّی ً ،گرغ ٍ ػولکرد داًشجَیاى داًشکذُ دًذاًپسشکی ّوذاى ًعثت تِ رػایت اصَل کٌترل ػفًَت درظالْای تحصیلی
85-84
 -10تررظی تأثیر ًیرٍّای حاصل از فشردى  Mineral Trioxide Aggregateرٍی ریس ًشت ٍ ریس ظختی  (microhardnessآى
پایاى ًاهِ ّای تخصصی:
 -1تررظی آزهایشگاّی اثر لیسر  ٍ Nd;YAGلیسر Diodتر ریسًشت آپیکالی کاًال ّای ریشِ آتچَرُ شذُ تَظیلِ ظیلرّای ٍ AH Plus
MTA – based
-2ترظی ریس ًشت آپیکالی دٍ هادُ پرکٌٌذُ اًتْای ریشِ در حفرات رترٍگریذ تْیِ شذُ تَظط لیسر ٍnm 2940 Er-YAGاٍلتراظًَیک.
یک هطالؼِ ازهایشگاّی
 -3هقایسِ تَاًایی سِ سیستن Protaper ٍ Reciproc ، Neolix

در پاکسازی کاًالّای بیضیشکل بلٌذ  :هطالعِ

آزهایشگاّی

کارگاُّای آهَزشی دفترهطالعات ٍ تَسعِ آهَزش پسشکی:
آزهًَْای چٌذ گسیٌِ ای  ،رٍغ تحقیق کیفی ،رٍغ تذریط ،ترًاهِ ریسی آهَزشی  ،ارزشیاتی درًٍی

کارگاُ ّای علوی ٍ تخصصی:
کارگاُ  ، small group learningکارگاُ ً ، problem based learningقذ ٍ داٍری هقاالت  ،هقالِ ًَیعی ػلوی ظطح هقذهاتی ٍ
هتَظط  ،هْارتْای ارتثاطی  ،رٍغ تحقیق کیفی هقذهاتی  ،کتاتخاًِ هلی دیجیتال پسشکی ،ترًاهِ ریسی اظتراتصیک  SPSS ،هقذهاتی
،هْارتْای هؼلوی  ،خالقیت ٍ ًَآٍری ،تذٍیي پرٍفایل در  ،google citation serviceکارگاُ ثثت کارآزهایی تالیٌی

