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آدرس محل کارّ :وذاى ،خیاباى شْیذ فْویذُ ،رٍبرٍی پارک هردم ،داًشکذُ دًذاًپسشکی ،گرٍُ آهَزشی اًذٍداًتیکس
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سوابق تحصیالت داوشگاهی:
 -4دکتری تخصصی اًذٍداًتیکس ،داًشگاُ علَم پسشکی شْیذ بْشتی ،داًشکذُ دًذاًپسشکی
عٌَاى پایاى ًاهِ= هقایسِ اثر رٍشْای درهاًی فتَدایٌاهیک تراپی با  ٍ LEDکلسین ّیذرٍکسایذتراپی بر ضذعفًَی
کاًال ریشِ در بیواراى دارای دًذاى ّای درهاى ریشِ شذُ با ضایعِ پری اپیکال
استاد راٌّوا= دکتر هحوذ اثٌی عشری ،دکتر ٌّگاهِ اشراف
 -5دکتری حرفِ ای دًذاًپسشکی ،داًشگاُ علَم پسشکی تْراى ،داًشکذُ دًذاًپسشکی
استاد راٌّوا= دکترسیذ هحوذ ّاشن حسیٌی ،دکتر حَریِ باشی زادُ فخار
عٌَاى پایاى ًاهِ= بررسی هقایسِ ای رادیَگرافی هچ دست ٍهْرُ ّای گردًی در تعییي سي اسکلتال
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