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سوابق تحصیالت داوشگاهی:
 .8دکتری حرفِ ای دًذاًپسضکی درسبل  ، 8033داًطگبُ علَم پسضکی تبریس  ،داًطکذُ دًذاًپسضکی تبریس
عٌَاى پبیبى ًبهِ:
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عٌَاى پبیبى ًبهِ:
Comparison of the accuracy of cone beam computed tomography and digital direct intraoral
radiography, in assessment of periodontal osseous lesions
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:سوابق کارهای اجرایی
 تب کٌَى8032 هذیریت دفتر تَسعِ آهَزش داًطکذُ دًذاًپسضکی از سبل
 تب کٌَى8031 عضَ ّیبت هذیرُ کلیٌیک ّبی ٍیژُ دًذاًپسضکی ّوذاى از
ُعضَ کویتِ ًجوب داًطکذ
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