داوشگاٌ علًم پسشکی ي خذمات بُذاشتی درماوی استان َمذان
داوشکذٌ دوذاوپسشکی

وام ي وام خاوًادگی :لموبى رضبئیصَفی
تاریخ تًلذ1355/6/4 :

آخریه مذرک تحصیلی :دوتری تخصصی
رتبٍ علمی :داًؽیبر

گريٌ آمًزشی :ترهیوی
پست الکتريویکloghmansofi@umsha.ac.ir :
آدرس محل کارّ :وذاى ،خیبثبى ؼْیذ فْویذُ ،رٍثرٍی پبرن هردم ،داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ،گرٍُ آهَزؼی ترهیوی
تلفه محل کار 38381059 :ديروگار38381085 :

مذرک

سال

داوشگاٌ

عىًان پایان وامٍ

استاد راَىما

فلَؼیپ لیسر در دًذاًپسؼىی

138
9

ػلَم
پسؼىی
تْراى-
RWTH
آخي
آلوبى

ثررظی اثر آهبدُ ظبزی ظغحی پعت وَارتس فبیجر ثب
ػبج  Pull-outثراظتحىبم Er,Cr:YSGGلیسر
ریؽِ-پعت در دًذاًْبی پرهَلر درهبى ریؽِ ؼذُ

دوتر رضب فىرآزاد

دوتری تخصصی دًذاًپسؼىی
ترهیوی

138
6

ػلَم
پسؼىی
هؽْذ

ثررظی تبثیر زهبًْبی هختلف ؼعتؽَی ػبج تراغ
خَردُ ثراًرشی آزاد ظغحی ػبج ٍ اظتحىبم ثرؼی
پیًَذ وبهپَزیت رزیي-ػبج پط از اظتفبدُ از یه
هحلَل خٌه وٌٌذُ پیؽٌْبدی

دوتر ظیذ هصغفی هؼظوی

دوتری حرفِ ای دًذاًپسؼىی

138
0

ػلَم
پسؼىی
تْراى

ثررظی فراٍاًی اًَاع ضبیؼبت ًبؼی از پرٍتسّبی
هتحرن دًذاًی در ثیوبراى هراخؼِ وٌٌذُ ثِ
داًؽىذُ دًذاًپسؼىی تْراى در ظبل1379

دوتر زّرا تْیذظت اوراد

سًابق آمًزشی
تذریط درٍض ًظری در همغغ ػوَهی

آًبتَهی ٍ هَرفَلَشی دًذاى ،ترهیوی ً 1ظری ،ترهیوی ً 2ظری ،ترهیوی
ً 3ظری ،هَاد دًذاًی ،1هَاد دًذاًی ،2ظویٌبر داخل ثخػ

تذریط درٍض ػولی در همغغ ػوَهی

ترهیوی  1ػولی ،ترهیوی  2ػولی ،ترهیوی  3ػولی الف ،ترهیوی 3
ػولی ة ،ترهیوی  4ػولی

تذریط درٍض ًظری در همغغ تخصصی

ثبفت ٍ خٌیي ؼٌبظی دّبى ٍ فه ،فیسیَلَشی ٍ ثیَلَشی دّبى ،هیىرٍة
ؼٌبظی ،تؽریح ظر ٍ گردى ،ؼٌبخت پَظیذگی ،اولَشى ،ترهیوی ًظری،1
ترهیوی ًظری  ،2تؽخیص ٍ عرح درهبى ،ثررظی همبالت  1الف ،ثررظی
همبالت  1ة ،ثررظی همبالت  ،2دًذاًپسؼىی زیجبیی  ،1دًذاًپسؼىی

زیجبیی  ،2دًذاًپسؼىی زیجبیی  ،3ػلن هَاد ،هَاد دًذاًی  ،1هَاد دًذاًی ،2
عالی هعتمین ،ػلَم ٍاثعتِ ترهیوی ،ارائِ هَرد 3 ،2 ،1
تذریط درٍض ػولی در همغغ تخصصی

پرُ ولیٌیه ترهیوی  ،1پرُ ولیٌیه ترهیوی  ،2ترهیوی ػولی ،1
ترهیوی ػولی  ،2ترهیوی ػولی 3

تذریط درٍض ًظری ٍ ػولی در همغغ فلَؼیپ ترهین ّبی زیجبیی
ثبًذؼًَذُ

زیجبیی ًظری ،1زیجبیی ًظری ،2زیجبیی ًظری ،3شٍرًبل والة ،ارائِ هَرد،
اصَل پبیِ ای لیسر ٍ ثیَفیسیه لیسر ،تؽخیص ٍ عرح درهبى در ترهین
ّبی زیجبیی ثبًذؼًَذُ ،رظبلِ ٍ ارائِ همبلِ

ّذایت پبیبى ًبهِ ّب

اظتبد راٌّوب یب هؽبٍر داًؽدَیبى در همغغ دوتری حرفِ ای ٍ
تخصصی(رظبلِ ػوَهی ٍ تخصصی  ٍ )1،2،3فلَؼیپ

اظتبد هؽبٍرتحصیلی

اظتبد هؽبٍرتحصیلی ػذُ ای از داًؽدَیبى همغغ دوتری حرفِ ای

تْیِ درظٌبهِ ّب ٍ خسٍات آهَزؼی

سًابق اجرایی
هعئَلیت

از تبریخ

تب تبریخ

هعئَل ثرگساری ظی اهیي دٍرُ وؽَری ٍرٍدی دظتیبری دًذاًپسؼىی حَزُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

1395/5/7

-

رئیط هروس تحمیمبت دًذاًپسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

1394/10/21

تبوٌَى

ػضَ ؼَرای اخالق پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

1394/7/26

تبوٌَى

هعئَل ثرگساری ثیعت ٍ ًْویي دٍرُ وؽَری ٍرٍدی دظتیبری دًذاًپسؼىی حَزُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

1394/3/25

-

ػضَ وویتِ تخصصی گرٍُ دًذاًپسؼىی ّیبت هویسُ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

1394/3/21

تبوٌَى

ػضَ ؼَرایؼبلی هروس تحمیمبت دًذاًپسؼىی

1393/7/20

تبوٌَى

ػضَ وویتِ ًظبم پیؽٌْبدات داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1393/6/18

هرداد1394

هؼبٍى اهَر دظتیبری ٍ تحصیالت تىویلی داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1393/5/25

تبوٌَى

هذیرگرٍُ آهَزؼی ترهیوی داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1393/4/14

1394/9/14

دثیر وویتِ اخرایی ثرًبهِ ریسی داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1392/11/2

هرداد1394

ظرپرظت ٍ هعئَل وویتِ ارزیبثی درًٍی داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1391/10/25

1392/12/30

هعئَل ظویٌبر ثیي ثخؽی گرٍّبی ترهیوی ،اًذٍ ،پرٍتس ،ارتَدًعی ،اعفبل ،پریَ داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1391/10/6

1392/3/30

ػضَ وویتِ آهَزؼی ؼؽویي خؽٌَارُ ؼْیذ هغْری داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1391/9/11

اردیجْؽت1392

ػضَ وویتِ ػلوی ؼؽویي خؽٌَارُ ؼْیذ هغْری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

1391/8/10

اردیجْؽت1392

ػضَ وویتِ اخرائی پبًسدّویي وٌگرُ اًدوي اًذٍدًتیعت ّبی ایراى

1391/3/24

1391/3/26

ػضَ هروس تحمیمبت دًذاًپسؼىی ّوذاى

1391/1/15

تبوٌَى

ًوبیٌذُ داًؽىذُ دًذاًپسؼىی در وویتِ تؽَیك داًؽدَیبى هوتبز داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

1390/9/7

1391/9/7

ػضَ وویتِ ػلوی پٌدویي خؽٌَارُ ؼْیذ هغْری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

1390/9/1

اردیجْؽت1391

ػضَ وویعیَى تخصصی دًذاًپسؼىی ادارُ ول پسؼىی لبًًَی اظتبى ّوذاى

فرٍردیي 1390

تبوٌَى

دثیر چْبرهیي خؽٌَارُ ؼْیذ هغْری داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1390/1/28

اردیجْؽت1390

) داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاىEDCػضَ وویتِ ثرًبهِ ریسی اظتراتصیه هروس هغبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ (

1390/1/17

1391/1/17

هعؤٍل وویتِ تحمیمبت داًؽدَیی داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1389/10/12

1392/2/28

ػضَ ؼَرای پصٍّؽی داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1389/10/4

تبوٌَى

ػضَ وویتِ تخصصی ًمؽِ خبهغ ػلوی ظالهت داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1389/9/13

اظفٌذ 1389

ػضَ وویتِ عرح راد داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

89/9/9

اظفٌذ 1389

ػضَ وویتِ ػلوی چْبرهیي خؽٌَارُ ؼْیذ هغْری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

89/9/1

اردیجْؽت1390

) داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى)EDOهذیر دفتر تَظؼِ آهَزغ

1389/8/18

هْر 1392

ػضَ وویتِ ارزیبثی درًٍی هروس هغبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ ػلَم پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

1389/8/2

92/6/31

دثیر ؼَرای راّجردی داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1388/12/16

1390/12/16

ظرپرظت اخرائی دٍازدّویي وٌگرُ ظراظری داًؽدَیبى دًذاًپسؼىی وؽَر

1388/8/30

خردادهبُ 1389

ظرپرظت تخصصی گرٍُ ترهیوی داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1388/6/10

1393/4/14

ػضَ ّیئت هذیرُ ولیٌیه ٍیصُ تخصصی دًذاًپسؼىی ّوذاى

1388/4/3

1390/1/31

ػضَ ؼَرای پصٍّؽی وویتِ تحمیمبت داًؽدَیی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

1387/10/12

1392/2/28

ظرپرظت ٍاحذ لیسر داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

1387/1/20

1389/1/20

عىًان پایان وامٍ

ديرٌ تحصیلی

سال

اسامی َمکاران بٍ ترتیب

ثر ریسظختی هیٌب پط از ایدبد Co2ثررظی اثر تبثػ لیسر
پَظیذگی اٍلیِ

دوتری ػوَهی

1395

اظتبدراٌّوب:دوتر لموبى رضبیی
اظتبد هؽبٍر :دوتر اهیرفرٌّگ هیراظوبػیلی
هؽبٍرآهبری :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ :فرؼیذ اوجریبى آرر

ثر ظغَح دهیٌرالیسُ Co2ثررظی تبثیر ٍارًیػ فلَرایذ ٍ لیسر
هیٌبیی ٍ اظتحىبم ثرؼی ثبًذ ثراوت ّبی ارتَدًعی

دوتری تخصصی

1395

اظتبدراٌّوب:دوتر ًعریي فرّبدیبى
اظبتیذ هؽبٍر :دوتر لموبى رضبیی ،دوتر
فرزادخوبلیبى
هؽبٍرآهبری :دوتر هرین فرّبدیبى
ًگبرغ :دوتر هؼصَهِ ظبدات ثصبم تجبر

ثر اظتحىبم ثبًذ ریس وؽؽی  Nd:YAGثررظی اثر تبثػ لیسر
وبهپَزیتی ٍvریسًؽت در حفرات والض

دوتری ػوَهی

1395

اظتبد راٌّوب:دوتر لموبى رضبیی صَفی
اظبتیذ هؽبٍر :دوتر ؼبّیي وعرایی
هؽبٍرآهبری :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ :فرؼیذٍحذتی ًیب

ثر هیىرٍّبردًط Co2ثررظی تبثیر ٍارًیػ فلَرایذ ٍ لیسر
ظغح هیٌبی اعراف ثراوت ّبی ارتَدًعی

دوتری تخصصی

1395

اظبتیذراٌّوب:دوتر هدیذهحوَدزادُ ،دوتر لموبى
رضبیی صَفی
اظبتیذ هؽبٍر :دوتر ًعریي فرّبدیبى ،دوتر
فرزادخوبلیبى
هؽبٍرآهبری :دوتر هْذی اوجرزادُ
ًگبرغ :دوتر هحوذػلی هَهٌی

ٍ اظیذ Er:YAG ،EDTAهمبیعِ آزهبیؽگبّی اثر لیسر
ظیتریه ثر اظتحىبم ثبًذ ریسثرؼی ظوبى ّبی خَدثبًذؼًَذُ
ثِ ػبج دًذاى

دوتری ػوَهی

1395

اظبتیذ راٌّوب:دوتر هحذثِ ؼىری پَر ،دوتر زّرا
خبهَردی
اظتبد هؽبٍر :دوتر لموبى رضبیی
هؽبٍرآهبری :پیبم اهیٌی
ًگبرغ :ظتبر فتبحی

لجل ٍ ثؼذ از اػوبل ثبًذیٌگ ثر Diodeثررظی اثر تبثؽی لیسر
vهیساى ریسًؽت ترهین ّبی وبهپَزیتی والض

دوتری ػوَهی

1395

اظبتیذ راٌّوب:دوتر لموبى رضبیی ،دوتر ؼبّیي
وعرایی
هؽبٍرآهبری :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ :هْذی حذاد

ثررظی تبثیر خویر وبزئیي فعفَپپتیذ آهَرفَض ولعین
ثر هیىرٍّبردًط  )CO2ثب یب ثذٍى لیسرCPP-ACPفعفبت(
ظغَح دهٌیرالیسُ هیٌبیی ٍ اظتحىبم ثبًذ ثرؼی ثراوت

دوتری تخصصی

1395

اظتبد راٌّوب:دوتر ًعریي فرّبدیبى
اظبتیذ هؽبٍر :دوتر لموبى رضبیی ،دوتر فرزاد
خوبلیبى ،دوتر ؼْرزاد توعىی
هؽبٍرآهبری :دوتر هرین فرّبدیبى
ًگبرغ :دوتر ثْبرُ خَاًؽیر

ثر Er:YAG,Nd:YAG ٍ Diodeثررظی اثر ظِ ًَع لیسر
رٍی اظتحىبم ثبًذ هیىرٍتٌعبیل یه ًَع ادّسیَ ًعل6

دوتری تخصصی

1395

اظتبد راٌّوب :دوتر لموبى رضبیی صَفی
هؽبٍرآهبری :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ :دوتر ویبًب لٌبداى

ثررظی ًگرغ اػضبی ّیئت ػلوی داًؽىذُ دًذاًپسؼىی
ّوذاى ًعجت ثِ اخالق حرفِ ای در ظبل تحصیلی 94-95

دوتری ػوَهی

1394

اظبتیذ راٌّوب ، :دوتر لموبى رضبیی صَفی ،دوتر
اهیرفرٌّگ هیراظوبػیلی
اظتبد هؽبٍر :ؼجٌن ظیذزادُ صبثًَچی
ًگبرغ :هحوذرضب هحوَدی

ثررظی ًگرغ اػضبی ّیئت ػلوی ،دظتیبراى ٍ داًؽدَیبى
داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى در هَرد ًمػ آهَزؼی دظتیبراى

دوتری ػوَهی

1394

اظبتیذ راٌّوب ، :دوتر لموبى رضبیی صَفی ،دوتر
زّرا خبهَردی
اظتبد هؽبٍر :ػجذالرضب فضلی
ًگبرغ :شیٌب ػجذهَخر

ٍ ظذین آظىَرثبت ثر اظتحىبم  Nd:YAGهمبیعِ اثر لیسر
ثبًذ ثرؼی وبهپَزیت ثِ هیٌبی دًذاى ظفیذ ؼذُ

دوتری تخصصی

1394

اظبتیذ راٌّوب ، :دوترهْذی ؼیریي زاد ،دوتر
لموبى رضبیی صَفی
ًگبرغ :دوترفبعوِ ًصر

ثررظی راثغِ ظغح هَظیي ثساق ٍ پَظیذگی دًذاى در
داًؽدَیبى دًذاًپسؼىی ّوذاى

دوتری ػوَهی

1394

اظبتیذ راٌّوب ، :دوتر حویذرضب ػجذالصوذی،
دوتر هحوذ ٍاحذی
اظبتیذ هؽبٍر :دوتر لموبى رضبیی صَفی ،دوتر
هْرداد حبخیلَیی
هؽبٍرآهبری:دوتر ػلیرضب ظلغبًیبى
ًگبرغ :اظوبػیل ًَری

همبیعِ اثر ػصبرُ اظتَیب ثب گلَوس ٍ فرٍوتَز ثر ػوك هؼذًی
زدایی هیٌبی دًذاى

دوتری ػوَهی

1393

اظبتیذ راٌّوب :دوتر لموبى رضبیی صَفی ،دوتر
ؼْرثبًَ رػذی
اظبتیذ هؽبٍر :دوتر هیٌب خسایری ،دوتر هحوذ
یَظف ػلیخبًی
ًگبرغ :ػذًبى فرازیبًی

همبیعِ خؽًَت ظغحی ٍ اًرشی آزادظغحی وبهپَزیت ّبی
دًذاًی ثب پبیِ ظیلَراى ٍ هتبوریالت پط از ظفیذ وردى دًذاى
ّب

دوتری ػوَهی

1393

اظبتیذ راٌّوب :دوتر لموبى رضبیی صَفی ،دوتر
زّرا خبهَردی
هؽبٍرآهبری :هصگبى العبدات ظیف
ًگبرغ :هحوذ رؼیذی هٌفرد

همبیعِ اثر ظفیذ وردى در هغت ثر ریسًؽت وبهپَزیتْبی ثب
پبیِ ظیلَراى ٍ هتبوریالت

دوتری تخصصی

1393

اظبتیذ راٌّوب :دوتر لموبى رضبیی صَفی ،دوتر
اثراّین یبر هحوذی
ًگبرغ :دوتر هحوذرضب ظلغبًی

همبیعِ دیذگبُ اظبتیذ راٌّوب ٍ فبرؽ التحصیالى دٍرُ ػوَهی
داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى در هَرد هؽىالت رًٍذ اخرای
پبیبى ًبهِ تحصیلی در ظبل1392

دوتری ػوَهی

1392

اظبتیذ راٌّوب :دوتر لموبى رضبیی ،دوتر زّرا
خبهَردی
اظتبد هؽبٍر :دوتر اثراّین یبرهحوذی
هؽبٍر آهبری :پیبم اهیٌی
ًگبرغ :خَاد ظلیوی

ثررظی اثر ولرّگسیذیي ٍ الیٌرّبی هختلف ثر ریسًؽت حفرُ
وبهپَزیتیّIIبی والض

دوتری تخصصی

1392

اظبتیذ راٌّوب :دوتر هْذی ؼیریي زاد ،دوتر
لموبى رضبیی
هؽبٍر آهبری :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ :دوتر هحذثِ ؼىری پَر

ثررظی ؼیَع ٍ ارتجبط آظیت ّبی ؼغلی ٍ رضبیت ؼغلی در
دًذاًپسؼىبى ٍ داًؽدَیبى دًذاًپسؼىی ؼْر ّوذاى در ظبل
1391

دوتری ػوَهی

1392

اظبتیذ راٌّوب :دوتر هیٌب خسایری ،دوتر فبعوِ
احوذی هتوبیل
اظتبد هؽبٍر :دوتر لموبى رضبیی

هؽبٍر آهبری :دوتر هحوذ ػلی ظیف رثیؼی
ًگبرغ :ظیذ حعیي ظیفی
ثررظی راثغِ هیساى فؼبلیت آًسین آلىبلیي فعفبتبز ثسالی ثب
غلظت یَى ّبی ولعین ٍ فعفبت ثساق

دوتری ػوَهی

1392

اثر دّبًؽَیِ حبٍی ػصبرُ هرین گلی ثر وٌترل هیىرٍارگبًیعن
اظترپتَوَوَض هَتبًط هَخَد در پالن دًذاًی

دوتری ػوَهی

1392

در افسایػ همبٍهت ظغحی هیٌب در co2ثررظی اثر لیسر
in vivoهدبٍرت ثراوت ّبی ارتَدًعی :هغبلؼِ

دوتری ػوَهی

1392

ثررظی هیساى آگبّی از اصَل ارگًََهی ٍ ویفیت زًذگی در
ثیي دًذاىپسؼىبى ٍ داًؽدَیبى دًذاىپسؼىی ؼْر ّوذاى در
ظبل 1391

دوتری ػوَهی

1391

ثررظی اثر ػعل ،گلَوس ٍ فرٍوتَز رٍی ػوك هؼذًی زدایی
هیٌب

دوتری ػوَهی

1391

ثساق داًػ آهَزاى پعر 6تبPH ٍ IPHA 12همبیعِ هیساى
ظبلِ هذارض ؼْر ّوذاى ثر هجٌبی همبدیر هتفبٍت ؼبخص
DMFTmixed

دوتری ػوَهی

1391

همبیعِ هیساى ولعین ،فعفبت ٍ آلىبلیي فعفبتبز ثساق داًػ
آهَزاى پعر 6تب 12ظبلِ هذارض ؼْر ّوذاى ثر هجٌبی همبدیر
DMFTmixedهتفبٍت ؼبخص

دوتری ػوَهی

1391

ثررظی راثغِ ثیي هیساى آلجَهیي ثساق ٍ پَظیذگی دًذاًی در
ثیوبراى  13-19ظبلِ هراخؼِ وٌٌذُ ثِ داًؽىذُ دًذاًپسؼىی
ّوذاى

دوتری ػوَهی

1391

اظتبد راٌّوب :دوتر هیٌب خسایری
اظتبد هؽبٍر :دوتر لموبى رضبیی
ًگبرغ :هحوذ ظوبهی
اظتبد راٌّوب :دوتر هرین ثْؽتی رٍی
اظبتیذ هؽبٍر :دوتر لموبى رضبیی ،دوتر یَظف
ػلیخبًی
هؽبٍر آهبری :دوتر لذرت اهلل رٍؼٌبیی
ًگبرغ :ظویرا ووىی
اظتبد راٌّوب :دوتر اهیرفرٌّگ هیراظوبػیلی
اظتبد هؽبٍر :دوتر لموبى رضبیی
هؽبٍر آهبری :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ :هیثن ٍیعی
اظبتیذ راٌّوب :دوتر فبعوِ احوذی هتوبیل،
دوتر هیٌب خسایری
اظبتیذ هؽبٍر :دوتر لیال خْبًگرد ،دوتر لموبى
رضبیی
هؽبٍر آهبری :دوتر هحوذ ػلی ظیف رثیؼی
ًگبرغ :خذاداد ویبًی
اظبتیذ راٌّوب :دوتر فبعوِ احوذی هتوبیل،
دوتر لموبى رضبیی
اظتبد هؽبٍر :دوتر هحوذیَظف ػلیخبًی
هؽبٍر آهبری :دوتر خالل پَرالؼدل
ًگبرغ :لیال ویبًی
اظتبد راٌّوب :دوتر لموبى رضبیی
اظتبد هؽبٍر:دوتر هحوذ تمی گَدرزی
هؽبٍر آهبری :دوترػجبض همین ثیگی
ًگبرغ :هْعبى ظلیوبى زادُ
اظتبد راٌّوب :دوتر لموبى رضبیی
اظتبد هؽبٍر:دوتر هحوذ تمی گَدرزی
هؽبٍر آهبری :دوترػجبض همین ثیگی
ًگبرغً :رگط ور
اظبتیذ راٌّوب :دوتر ًعریي رفیؼیبى،دوتر
حویذرضب ػجذالصوذی
اظبتیذ هؽبٍر :دوتر هْرداد حبخیلَیی ،دوتر
لموبى رضبیی
هؽبٍر آهبری :دوتر خَاد فردهبل
ًگبرغ :یبظر ؼىری

اظتبد راٌّوب :دوتر اثراّین یبرهحوذی
اظتبد هؽبٍر :دوتر لموبى رضبیی
هؽبٍر آهبری :دوتر ػلیرضب ظلغبًیبى

ثررظی ؼبخص ّبی تذریط اثر ثخػ از دیذگبُ داًؽدَیبى
دًذاًپسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى در ظبل1391

دوتری ػوَهی

1391

همبیعِ اثر ضذ پَظیذگی ػصبرُ پلی فٌَل چبی ظجس ثب
دّبًؽَیِ فلَرایذ  ، %0/05ولرّگسیذیي  ٍ %0/2ترویت
فلَرایذ-ولرّگسیذیي در هحیظ آزهبیؽگبُ

دوتری ػوَهی

1391

اظبتیذ راٌّوب :دوتر هیٌب خسایری ،دوتر ًعریي
رفیؼیبى
اظبتیذ هؽبٍر :دوتر لموبى رضبیی ،دوتر یَظف
ػلیخبًی
هؽبٍر :دوترهحوذػلی ظیف رثیؼی
ًگبرغ :لیال دّمبًپَر

ثر گبالت گبلَوبتچیي اپی اثروبرثرد آزهبیؽگبّی ثررظی
ؼذُ ظفیذ هیٌبی رزیي ثِ وبهپَزیت ثرؼی پیًَذ اظتحىبم

دوتری تخصصی

1391

اظبتیذ راٌّوب :دوتر زّرا خبهَردی ،دوتر لموبى
رضبیی
هؽبٍرآهبری :دوترػجبض همین ثیگی
ًگبرغ :دوتر ؼیَا رظتوی

ثررظی تبثیر آهَزغ هجتٌی ثر هذل اػتمبد ثْذاؼتی در وبّػ
پالن دًذاًی داًػ آهَزاى دختر همغغ اٍل راٌّوبیی ؼْر
ّوذاى

وبرؼٌبظی ارؼذ
آهَزغ ثْذاؼت

1391

اظتبد راٌّوب :دوتر ثبثه هؼیٌی

ثر اظتحىبم ثرؼی ثراوت ارتَدًعی ثِ Co2ثررظی اثر لیسر
رزیي وبهپبزیت

دوتری تخصصی

1390

اثر پلی فٌَل اپی گبلَ وبتچیي گبالت ثر دٍام اظتحىبم ثبًذ ٍ
درخِ پلیوریساظیَى در دٍ ًَع ادّسیَ خَد اذ وٌٌذُ دٍ
هرحلِ ای

دوتری تخصصی

1390

ثررظی پَظیذگی ّبی دًذاًی تبج ٍ ریؽِ در ثیوبراى آلَدُ ثِ
 HAART(Highly Active Antiثب ٍ ثذٍى HIV
)Retroviral Therapy

دوتری ػوَهی

1390

 HIV+ثسالی در هؼتبداى IgA , PHتؼییي هیساى آهیالز،
(گرٍُ ؼبّذ)(HIV−گرٍُ هَرد) ٍ همبیعِ آى ثب افراد هؼتبد

دوتری ػوَهی

1390

ثررظی راثغِ ثیي ؼبخص فؼبلیت یًَی ّیذرٍوعی آپبتیت،
آلىبلیي فعفبتبز ٍ ظرفیت ثبفری ثساق ثب ؼذت پَظیذگی در
ثبلغیي

دوتری تخصصی

1389

ًگبرغ :هرین لجبف

اظبتیذ هؽبٍر :دوترظیذ هحوذ هْذی ّساٍُ ئی،
دوتر لموبى رضبیی
هؽبٍرآهبری :دوتر ػلیرضب ظلغبًیبى
ًگبرغ :هلیحِ ظْراثی ٍفب
اظتبد راٌّوب  :دوتر ًعریي فرّبدیبى
اظبتیذ هؽبٍر  :دوتر اهیرفرٌّگ هیراظوبػیلی ،
دوتر لموبى رضبئی
هؽبٍر آهبری :دوتر حعیي هحدَة
ًگبرغ  :دوتر احعبى ؼبُ ٍلی
اظبتیذ راٌّوب  :دوتر زّرا خبهَردی  ،دوتر
لموبى رضبئی
هؽبٍرآهبری  :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ  :دوتر عیجِ رظتن زادُ
اظبتیذ راٌّوب  :دوتر پَراًذخت داٍٍدی  ،دوتر
لموبى رضبئی
هؽبٍر آهبری :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ  :ظفر زارػی
اظبتیذ راٌّوب  :دوتر پَراًذخت داٍٍدی  ،دوتر
لموبى رضبئی
اظتبد هؽبٍر  :دوتر هحوذ تمی گَدرزی
هؽبٍر آهبری :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ  :هحوذ اظوبػیل عیت
اظبتیذ راٌّوب  :دوتر هحوذ ٍاحذی  ،دوتر
پَراًذخت داٍٍدی
اظبتیذ هؽبٍر  :دوتر هحوذ تمی گَدرزی  ،دوتر

لموبى رضبئی  ،دوتر حبهذ هرتضَی
هؽبٍرآهبری :دوترػجبض همین ثیگی
ًگبرغ  :دوتر هیٌب خسایری
ثررظی اثر هحلَل ّبی ؼعتؽَی وبًبل ثر اظتحىبم گیر یه
ًَع پعت ّورًگ دًذاى چعجبًذُ ؼذُ ثب چٌذ ًَع ظوبى رایح
رزیٌی در دًذاًْبی پرهَلر درهبى ریؽِ ؼذُ

دوتری تخصصی

1389

همبیعِ آزهبیؽگبّی ریسًؽت یه ًَع هعذٍد وٌٌذُ ؼیبری
تحت ظِ رٍغ هتفبٍت هعذٍد وردى ؼیبر دًذاى

دوتری ػوَهی

1389

ثررظی همبیعِ آزهبیؽگبّی ریسًؽت دٍ ًَع ظیعتن چعجٌذُ
وبهپبزیتی دًذاى ّبی ؼیری Vػبخی در ترهین ّبی والض
ثب دٍ رٍغ هتفبٍت آهبدُ ظبزی

دوتری ػوَهی

1389

ثررظی همبیعِ ای اثر چٌذیي هحلَل ؼعتؽَی وبًبل ریؽِ
دًذاى ثر اًرشی ظغحی ػبج ریؽِ

دوتری ػوَهی

1389

ثررظی لبثلیت ظیل وٌٌذگی چٌذ ًَع ثبًذیٌگ ػبخی در
MTAوبًبل ّبی پر ؼذُ ثب گَتب پروب ٍ

دوتری ػوَهی

1389

ثررظی ؼیَع پَظیذگی دًذاًی در داًػ آهَزاى  13-19ظبلِ
SiC , DMFTهذارض ؼْر ّوذاى تَظظ دٍ ؼبخص

دوتری ػوَهی

1388

همبیعِ تأثیر دٍ ًَع رٍغ هتفبٍت اظتمرار الیِ الیِ ٍ ًَردّی
ثب ؼذت ّبی هتغیر ثر ریسًؽت وبهپبزیت در ترهین ّبی
والض یه

دوتری ػوَهی

1388

اظبتیذ راٌّوب  :دوتر هْذی ؼیریي زاد  ،دوتر
لموبى رضبئی
اظتبد هؽبٍر  :دوتر زاّذ هحوذی
هؽبٍر آهبری :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ  :دوتر هْذی راظخ
اظبتیذ راٌّوب  :دوتر هْذی ظحرخیساى  ،دوتر
ؼٌْبز همصَدی
اظتبد هؽبٍر  :دوتر لموبى رضبئی  ،دوتر رضب فىر
آزاد
هؽبٍر آهبری :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ  :هْذی ثیراًًَذ
اظبتیذ راٌّوب  :دوتر هْذی ظحرخیساى  ،دوتر
ؼٌْبز همصَدی
اظتبد هؽبٍر  :دوتر لموبى رضبئی  ،دوتر رضب فىر
آزاد
هؽبٍر آهبری :هٌْذض خعرٍ هبًی وبؼبًی
ًگبرغ  :هرین لبرلمی
اظبتیذ راٌّوب  :دوتر لموبى رضبئی  ،دوتر زاّذ
هحوذی
اظتبد هؽبٍر  :دوتر ثبثه شالِ
هؽبٍر آهبری :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ  :حجیت رضبیی دّمبى
اظبتیذ راٌّوب  :دوتر لموبى رضبئی  ،دوتر زاّذ
هحوذی
اظتبد هؽبٍر  :دوتر رظَل یَظفی
هؽبٍر آهبری :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ  :هعؼَد فؼلِ گری
اظتبد راٌّوب  :دوتر هدتجی هَحذ
اظتبد هؽبٍر  :دوتر لموبى رضبئی
هؽبٍر آهبری  :هٌْذض خعرٍ هبًی وبؼبًی
ًگبرغ  :ؼبپَر خْبًی
اظبتیذ راٌّوب  :دوتر اثراّین یبرهحوذی  ،دوتر
آیذا صفبرپَر
اظتبد هؽبٍر  :دوتر لموبى رضبئی
هؽبٍر آهبری  :دوتر ػجبض همین ثیگی

ًگبرغ  :تَفیك حیذریبى
همبیعِ آزهبیؽگبّی ریسًؽت دٍ ًَع هعذٍد وٌٌذُ ؼیبری
تحت دٍ هٌجغ ًَردّی Helioseal F ٍ Clinpro TM
ٍ Light Emitting Diodeخذاگبًِ ثب ظیعتن ّبی
Quartz Tungsten Halogen

دوتری ػوَهی

1388

ثب ٍ ثذٍى IIثررظی ریسًؽت وبهپبزیت در حفرات والض
حبؼیِ هیٌبیی ثب دٍ ًَع رٍغ هتفبٍت ترهین

دوتری ػوَهی

1388

HIVهمبیعِ فراٍاًی پَظیذگی ّبی ظغَح ریؽِ در ثیوبراى
دارای ضؼف ظیعتن ایوٌی ثب positive IV drug abuser
HIV negative IV drug abuserثیوبراى

دوتری ػوَهی

1388

MTAهمبیعِ هیساى گیر یه ًَع پبرا پعت چعجبًذُ ؼذُ ثب
در دًذاًْبی پرُ هَلر اًعبًی ثب چٌذ ًَع ظوبى رایح

دوتری ػوَهی

1388

Conciseثررظی همبیعِ ای هیساى ریسًؽت فیؽَرظیالًت
پط از ًَردّی ثب رٍؼْبی هتفبٍت در ؼرایظ آزهبیؽگبّی

دوتری ػوَهی

1387

اظبتیذ راٌّوب  :دوتر هْذی ظحرخیساى  ،دوتر
ؼٌْبز همصَدی
اظتبد هؽبٍر  :دوتر لموبى رضبئی
هؽبٍر آهبری  :هٌْذض خعرٍ هبًی وبؼبًی
ًگبرغ  :عبّرُ ػلیسادُ
اظبتیذ راٌّوب  :دوتر هْذی ؼیریي زاد ،دوتر
آیذا صفبرپَر
اظتبد هؽبٍر  :دوتر لموبى رضبئی
هؽبٍر آهبری  :هٌْذض خعرٍ هبًی وبؼبًی
ًگبرغ  :ظیذ حعیي اهیٌی
اظبتیذ راٌّوب  :دوتر پَراًذخت داٍٍدی  ،دوتر
لموبى رضبئی
هؽبٍر آهبری :هٌْذض خعرٍ هبًی وبؼبًی
ًگبرغ ّ :بدی ًیه ًبهی
تیذ راٌّوب  :دوتر لموبى رضبئی  ،دوتر ظتبرُ
درخؽبى
اظتبد هؽبٍر  :دوتر ؼبّیي وعرایی
هؽبٍر آهبری  :دوتر ػجبض همین ثیگی
ًگبرغ  :ظیذ ػلی حعیٌی
اظبتیذ راٌّوب  :دوتر عبّرُ هؼصَم  ،دوتر لموبى
رضبئی
هؽبٍر آهبری  :هٌْذض خعرٍ هبًی وبؼبًی
ًگبرغ  :ؼجٌن هیرزاثیگی

مقاالت فارسی
ػٌَاى

هدلِ

اثر ظفیذ وردى در هغت ثر اًرشی ازاد ظغحی چٌذ ًَع
وبهپَزیت دًذاًی ثب پبیِ ظیلَراى ٍ هتبوریالت

هدلِ داًؽىذُ
دًذاًپسؼىی
هؽْذ

دٍرُ

ظبل

ًَیعٌذگبى

ظوت

1394

لموبى رضبیی صَفی ،زّرا
خبهَردی ،ؼبّیي وعرایی،
فرؼیذ ٍحذتی ًیب ،یبظوي
صبدلی

ًفر اٍل

اثر ّیذرٍشى پراوعبیذ  % 35ثر خؽًَت ظغحی
وبهپَزیت ّبی دًذاًی ثب پبیِ ظیلَراى ٍ هتبوریالت

ػلوی هدلِ
ػلَم داًؽگبُ
خذهبت ٍ پسؼىی
درهبًی ثْذاؼتی
ّوذاى

دٍرُ،22
ؼوبرُ1

1394

لموبى رضبیی صَفی  ،زّرا
خبهَردی  ،ؼبّیي وعرایی،
فرؼیذ ٍحذتی ًیب ،فبعوِ ًصر

ًفر اٍل

همبیعِ تبثیر دٍ رٍغ اظتمرار الیِ الیِ ٍ دٍ رٍغ
ًَردّی ثر ریسًؽت وبهپَزیت در ترهین ّبی والض یه

ػلوی هدلِ
ػلَم داًؽگبُ
خذهبت ٍ پسؼىی

دٍرُ،21
ؼوبرُ3

1393

اثراّین یبرهحوذی ،ؼبّیي
وعرایی،زّرا خبهَردی ،لموبى
رضبیی صَفی ،فرؼیذ ٍحذتی

هَلف
هعئَل

ًیب

درهبًی ثْذاؼتی
ّوذاى
همبیعِ ثجبت رًگ وبهپَزیت ثب پبیِ ظیلَراى ٍ ثب پبیِ
Accelerated Artificial Agingهتبوریالت پط از

هدلِ داًؽىذُ
دًذاًپسؼىی
هؽْذ

دٍرُ، 38
ؼوبرُ3

1393

لموبى رضبیی صَفی ،هْذی
ؼیریي زاد ،هرین العبدات
هیرتراثی

ًفر اٍل

همبیعِ اثر آهبدُ ظبزی هیٌبی دًذاى ثِ ووه لیسر
ٍ وبرثرد دٍ ًَع ثبًذیٌگ ثب رٍغ رایح Er,Cr:YSGG
ولیٌیىی ثر ریسًؽت یه ًَع ؼیبرپَغ

ػلوی هدلِ
ػلَم داًؽگبُ
خذهبت ٍ پسؼىی
درهبًی ثْذاؼتی
ّوذاى

دٍرُ،21
ؼوبرُ1

1393

هْذی ظحرخیساى ،رضب
فىرآزاد ،ؼبّیي وعرایی،
لموبى رضبیی صَفی ،فرؼیذ
ٍحذتی ًیب

هَلف
هعئَل

ثررظی تبثیر آهَزغ هجتٌی ثر هذل اػتمبد ثْذاؼتی در
وبّػ پالن دًذاًی داًػ آهَزاى دختر همغغ اٍل
راٌّوبیی ؼْر ّوذاى

هدلِ داًؽىذُ
پرظتبری ٍ
هبهبیی ارٍهیِ

دٍرُ ،11ؼوبرُ
 ،8پی در پی
49

1392

هلیحِ ظْراثی ٍفب ،ثبثه
هؼیٌی ،ظیذ هحوذ هْذی
ّساٍُ ئی ،ػلیرضب ظلغبًیبى،
لموبى رضبئی صَفی

ًفر
پٌدن

ػلوی هدلِ
ػلَم داًؽگبُ
خذهبت ٍ پسؼىی
درهبًی ثْذاؼتی
ّوذاى

 20 ،دٍرُ
ؼوبرُ 2

1392

خسایری هیٌب  ،رفیؼیبى ًعریي
خَاد صَفی ،رضبیی ،لموبى
فردهبل،
یبظر ػجذالصوذی ،حویذرضب
ؼىری

ًفر
ظَم

ثررظی ظغح آًسین آلىبلیي فعفبتبز ٍ ؼبخص فؼبلیت
یًَی ّیذرٍوعی آپبتیت ثساق در وَدوبى  6-12ظبلِ ثب
ؼذت پَظیذگی دًذاًی هتفبٍت

هدلِ داًؽىذُ
دًذاًپسؼىی
اصفْبى

دٍرُ ،9ؼوبرُ2

1392

لموبى رضبئی صَفی ،هیٌب
خسایری ،حبهذ
هرتضَی،حویذرضب
ػجذالصوذی ،زّرا خبهَردی، ،
ًرگط ور

ًفر اٍل

ارزیبثی ٍضؼیت ثْذاؼت دّبى ٍدًذاى در داًػ آهَزاى
همغغ اٍل راٌّوبیی ؼْر ّوذاى ثراظبض هذل اػتمبد
ثْذاؼتی

هدلِ ػلَم
ثْذاؼتی خٌذی
ؼبپَر

ظبل ، 4
ؼوبرُ3

1391

ظیذ هحوذ هْذی ّساٍُ ئی،
هلیحِ ظْراثی ٍفب ،ثبثه
هؼیٌی ،ػلیرضب ظلغبًیبى،
لموبى رضبئی صَفی

ًفر
پٌدن

ثررظی اظتحىبم پیًَذ ثرؼی وبهپَزیت ثِ پرظلي
فلذظپبتیه پط از آهبدُ ظبزی ظغح پرظلي ثب دٍ لیسر
Co2 ٍ Er:YAG

هدلِ
دًذاًپسؼىی
خبهؼِ اظالهی
دًذاًپسؼىبى

دٍرُ،25
ؼوبرُ2

1392

هْذی ؼیریي زاد ،رضب
فىرآزاد ،لموبى رضبیی صَفی،
اثراّین یبرهحوذی ،ؼْریبر
خاللیبى

ًفر
ظَم

همبیعِ آزهبیؽگبّی اثر ضذ پَظیذگی ػصبرُ پلی فٌَل
چبی ظجس ثب دّبًؽَیِ فلَرایذ  ، %0/05ولرّگسیذیي
فلَرایذ-ولرّگسیذیي  ٍ %0/2ترویت

هدلِ داًؽىذُ
دًذاًپسؼىی
هؽْذ

دٍرُ، 36
ؼوبرُ4

1391

لموبى رضبئی صَفی ً ،عریي
هیٌب خسایری ،رفیؼیبى ،
حویذرضب ػجذالصوذی ،
ؼبّیي وعرایی ،هحوذ یَظف
ػلیخبًی ،هحوذ ػلی ظیف
رثیؼی  ،لیال دّمبًپَر

ًفر اٍل

ثر گبالت گبلَوبتچیي اپی آزهبیؽگبّی اثر ثررظی
ؼذُ ظفیذ هیٌبی ثِ وبهپَزیت ثرؼی اظتحىبم ثبًذ

هدلِ داًؽىذُ
دًذاًپسؼىی
اصفْبى

 ،ؼوبرُ  8دٍرُ
3

1391

زّرا خبهَردی  ،لموبى رضبیی
صَفی ،ؼبّیي وعرایی ،
ػجبض همین ثیگی ،ؼیَا
رظتوی

هَلف
هعئَل

ّبی پَظیذگی ثب ثساق آلجَهیي هیساى راثغِ ثررظی
دًذاًی

هَلف
هعئَل

 زاّذ،هْذی ؼیریي زاد
، لموبى رضبیی صَفی،هحوذی
هْذی راظخ

1391

36ُدٍر
2ُؼوبر،

ُهدلِ داًؽىذ
دًذاًپسؼىی
هؽْذ

همبیعِ اثر چٌذ هحلَل ؼعتؽَی وبًبل ثر گیر پعت
وَارتس فبیجر چعجبًذُ ؼذُ ثب ظوبى رزیٌی

هَلف
هعئَل

 لموبى رضبیی،زاّذ هحوذی
 حجیت،ِ ثبثه شال،صَفی
رضبیی دّمبى

1390

، 7ُدٍر
2ُؼوبر

ُهدلِ داًؽىذ
دًذاًپسؼىی
اصفْبى

همبیعِ اثر ظِ هحلَل ؼعتؽَی وبًبل ریؽِ دًذاى ثر
ِاًرشی آزاد ظغحی ػبج ریؽ

هَلف
هعئَل

 حعیي،ظیذ هصغفی هؼظوی
 لموبى رضبیی صَفی،ػرفبیی

1389

، 11 ُدٍر
4 ُؼوبر

ِهدل
دًذاًپسؼىی
داًؽگبُ ػلَم
پسؼىی ؼیراز

اثر زهبى ّبی گًَبگَى ؼعت ٍ ؼَی ػبج ثب آة ثر اًرشی
آزاد ظغحی ثب اظتفبدُ از تراغ تحت افؽبًِ ی یه
هحلَل خٌه وٌٌذُ پیؽٌْبدی

هَلف
هعئَل

 حعیي،ظیذ هصغفی هؼظوی
 لموبى رضبیی صَفی،ػرفبیی

1388

33ُدٍر
،4ُؼوبر،
71پیبپی

ُهدلِ داًؽىذ
دًذاًپسؼىی
هؽْذ

 ػبج پط از-همبثعِ اظتحىبم ثرؼی پیًَذ وبهپبزیت رزیي
زهبى ّبی هختلف ؼعتؽَی ػبج تراغ خَردُ ثب یه
ُظَرفبوتبًت ثِ ػٌَاى خٌه وٌٌذ

ًفر
دٍم

 لموبى،زّرا تْیذظت اوراد
رضبیی صَفی

1382

15ُدٍر
2ُؼوبر،
45هعلعل،

ِهدل
دًذاًپسؼىی
خبهؼِ اظالهی
دًذاًپسؼىبى

ثررظی فراٍاًی اًَاع ضبیؼبت ًبؼی از پرٍتسّبی هتحرن
دًذاًی در ثیوبراى هراخؼِ وٌٌذُ ثِ داًؽىذُ دًذاًپسؼىی
79-80 تْراى در ظبل

مقاالت اوگلیسی
ػٌَاى
Evaluation the effects of Chlorhexidine
and different liners on class II
composite restoration Micro leakage

شٍرًبل
Journal of
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Effect of CO2
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on the Dentin Bond Durability of
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Effect of Various Resin Cements as
Liner on the Microleakage of Restored
Composite Class II restorationUsing
Closed Sandwich Technique
Comparison the effect of stevia extract
with glucose and fructose on dental
enamel caries formation

Relationship between Salivary Alkaline
Phosphatase
Enzyme Activity and The
Concentrations of

Cell journal
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2016
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خالصٍ مقاالت داخلی
ػٌَاى

ًَع گردّوبیی

تبریخ

ًحَُ ارائِ

هحل ثرگساری

ًَیعٌذگبى

همبیعِ اثر چٌذ هحلَل ؼعتؽَی وبًبل ثر
گیر یه ًَع پعت چعجبًذُ ؼذُ ثب چٌذ
ظوبى رزیٌی

دّویي وٌگرُ اًدوي
دًذاًپسؼىی ترهیوی
ایراى

 12الی  14آثبى
1389

ظخٌراًی

تْراى

هْذی ؼیریي
زاد ،هْذی
راظخ ،لموبى
رضبیی

ثب ًوبی رادیَگرافی DIFOTIارتجبط
پَظیذگی ّبی والض دٍ

ظَهیي وٌگرُ اًدوي
رادیَلَشی دّبى ،فه ٍ
صَرت ایراى

 27الی  29ثْوي
1389

پَظتر

تْراى

لموبى رضبیی
صَفی

لیسر در اًذٍدًتیىط

پبًسدّویي وٌگرُ ظبالًِ
اًدوي اًذٍداًتیعت
ایراى

 24الی  26خرداد
1391

ظخٌراًی

ّوذاى

لموبى رضبیی
صَفی

هحبفظت در ثراثرخغرات ؼغلی در
دًذاًپسؼىی

پٌدویي وٌگرُ ػلوی
ظبلیبًِ اًدوي
دًذاًپسؼىبى ػوَهی
ایراى

 21الی  24دی
1389

ظخٌراًی

تْراى

لموبى رضبیی،
هیٌب خسایری

وبرثرد لیسر در وٌبر زدى لثِ لجل از لبلت
گیری

دّویي وٌگرُ ثیي
الوللی اًدوي ػلوی
پرٍظتَدًٍتیعت ّبی
ایراى

 20الی  22ثْوي
1389

ظخٌراًی

تْراى

لموبى رضبیی

ارتجبط ثساق ٍ اخسای تؽىیل دٌّذُ آى ثب
پَظیذگی دًذاًی

اٍلیي ّوبیػ ظراظری
ثساق ٍ غذُ ثسالی

آرر 1389

ظخٌراًی

لسٍیي

لموبى رضبیی،
هیٌب خسایری

هرٍری ثر ؼبخص ّبی رایح در ارزیبثی ؼیَع
پَظیذگی ٍ ٍضؼیت ظالهت دًذاًی خبهؼِ

اٍلیي ّوبیػ هلی
پصٍّػ دًذاًپسؼىی
ایراى

 8الی  10دی
1389

ظخٌراًی

ورهبى

لموبى رضبیی
صَفی

تبثیر لیسر ثر افسایػ همبٍهت ثِ پَظیذگی
هیٌبی دًذاى

پٌدبّویي وٌگرُ ثیي
الوللی ظبالًِ اًدوي
دًذاًپسؼىی ایراى

21الی24
اردیجْؽت1389

ظخٌراًی

تْراى

لموبى رضبیی،
رضب فىرآزاد

اصَل زیجبیی در دًذاًپسؼىی

دٍازدّویي ظویٌبر
ظراظری داًؽدَیبى
دًذاًپسؼىی ایراى

اردیجْؽت1389

ظخٌراًی

ّوذاى

ًَرالعبدات
ظیف ،پگبُ
ؼیؽِ ئیبى،
لموبى رضبیی

ثررظی ّیعتَلَشیه هفصل گیدگبّی-فىی

وٌفراًط ثیي الوللی

اردیجْؽت1388

ظخٌراًی

تْراى

اػظن العبدات

 لموبى،هذًی
،رضبیی صَفی
،هیٌب خسایری
ػجبداهلل
،عْوبظجی
پیوبى اوجری

داًؽدَیی تحمیمبت در
ثیَهذیىبل

ظگ هتؼبلت اولَشى ترٍهبتیه

فرؼبد
،هحوذی
رحین
،هَهیًَذ
هْذی
،ظحرخیساى
لموبى رضبیی

لسٍیي

پَظتر

18الی16
1388اردیجْؽت

یبزدّویي ظویٌبر
ظراظری داًؽدَیبى
دًذاًپسؼىی وؽَر

ثررظی هیساى آگبّی وبدر آهَزؼی دثعتبى
ّبی ؼْر ّوذاى در هَاخِْ ثب ثیرٍى
افتبدگی دًذاًْبی لذاهی وَدوبى

هْذی
،ظحرخیساى
،لموبى رضبیی
،پیوبى اوجری
ػجبداهلل
عْوبظجی

لسٍیي

پَظتر

18الی16
1388اردیجْؽت

یبزدّویي ظویٌبر
ظراظری داًؽدَیبى
دًذاًپسؼىی وؽَر

ثررظی ارتجبط ثیي لذ ٍ ٍزى ثب تؼذاد دًذاى
ّبی دائوی رٍیػ یبفتِ در دختراى داًػ
86  ظبلِ ؼْر ّوذاى در ظبل12 آهَز

خالصٍ مقاالت خارجی
ػٌَاى
The effects of
Er,Cr:YSSG enamel
surface treatment on
the microleakage of a
feasure sealant, an invitro study
The effects of
Er,Cr:YSSG enamel
surface treatment of
quarts fiber posts on
root dentin-post pullout strength in
endodontically treated
premolars
Comparison the
microleakage of class
V composite-resin
restoration of the
cavity prepared with
diamond bur and
Er,Cr:YSSG , using
two types of adhesive
Effects of a kined of
low level laser on oral
minor aphthous ulser
treatment
The effect of argon
laser irradiation on

هحل ثرگساری
Barcelona/Spain

ًِحَُ ارائ
Poster

تبریخ
2012
26 -28
April

ًَع گردّوبیی
13 th World
Congress for
Laser Dentistry

ًَیعٌذگبى
Rafieian N,RezaeiSoufi L,
Fekrazad R,
Jazaeri M

Barcelona/Spain

Lecture

2012
26 -28
April

13 th World
Congress for
Laser Dentistry

Rezaei-Soufi L,
Fekrazad R

Barcelona/Spain

Poster

2012
26 -28
April

13 th World
Congress for
Laser Dentistry

Jazaeri M, RezaeeSoufi L, Fekrazad R,
Rafieian N

Barcelona/Spain

Poster

2012
26 -28
April

13 th World
Congress for
Laser Dentistry

Vienna/ Austria

Lecture

2009 Oct
22-25

5th SOLA Laser
Congress(10th

Davoodi P, RezaeeSoufi L,
Jazaeri M,
RafieianN
Miresmaeili AF,

Rezaee-Soufi L

initial demineralized
lesions on enamel
around orthodontic
brackets

Anniversary
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طرح َای پژيَشی
ػٌَاى

ًَع عرح

ظبزهبى اػتجبر دٌّذُ

تبریخ پبیبى

ًَیعٌذگبى

ّیئت ػلوی

هؼبًٍت پصٍّؽی داًؽگبُ
ػلَم پسؼىی ّوذاى

1391

هدری اصلی :دوتر ثبثه هؼیٌی

ثررظی ٍضؼیت ثْذاؼت دّبى ٍ دًذاى داًػ

ّوىبراى عرح ::دوترظیذ هحوذ هْذی

آهَزاى همغغ اٍل راٌّوبیی ؼْر ّوذاى ثب

ّساٍُ ئی ،دوتر لموبى رضبیی

) HBMثْرُ گیری از هذل اػتمبد ثْذاؼتی(

هؽبٍرآهبری :دوتر ػلیرضب ظلغبًیبى

در ظبل 1390

ًگبرغ :هلیحِ ظْراثی ٍفب

ّیئت ػلوی

هؼبًٍت پصٍّؽی داًؽگبُ
ػلَم پسؼىی ّوذاى

داًؽدَیی

هؼبًٍت پصٍّؽی داًؽگبُ
ػلَم پسؼىی ّوذاى

ثر هوبًؼت از هؼذًی CO2تبثیر تبثػ لیسر
زدایی هیٌبی هدبٍر ثراوت ّبی ارتَدًعی ٍ
اظتحىبم ثرؼی پیًَذ وبهپَزیت

1390

هدری اصلی  :دوتر ًعریي فرّبدیبى
ّوىبراى عرح  :دوتر اهیرفرٌّگ
هیراظوبػیلی  ،دوتر لموبى رضبئی
هؽبٍر آهبری :دوتر حعیي هحدَة
ًگبرغ  :دوتر احعبى ؼبُ ٍلی

 ،ولعین ،فعفبت ٍ pHثررظی همبیعِ هیساى
ثساق داًػ آهَزاى IPHAآلىبلیي فعفبتبز ٍ
پعر 6تب 12ظبلِ هذارض ؼْر ّوذاى ثر
هجٌبی همبدیر هتفبٍت ؼبخص
در ظبل DMFTmixed1388

هْرهبُ1389

هدریبى عرحً :رگط ور ،هْعب ظلیوبى
زادُ
اظبتیذ راٌّوب :دوتر لموبى رضبیی ،دوتر
حبهذ هرتضَی
اظتبد هؽبٍر:دوتر هحوذ تمی گَدرزی
هؽبٍر آهبری :دوترػجبض همین ثیگی

دايری مقاالت در مجالت
هدلِ Photomedicine and Laser Surgery
هدلِ لیسر پسؼىی
هدلِ داًؽىذُ دًذاًپسؼىی هؽْذ
هدلِ )Cell Journal(Yakhteh
هدلِ Avicenna Journal of Dental Research
هدلِ ػلوی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ٍ خذهبت ثْذاؼتی درهبًی ّوذاى
هدلِ  Journal of Dental Materials and Techniquesهؽْذ
عالیق پژيَشی
لیسر در دًذاًپسؼىی
اپیذهیَلَشی ،پیػ گیری ٍ درهبى پَظیذگی

ًبًَ تىٌَلَشی
شرکت در بروامٍ َای حضًری تخصصی
ػٌَاى ثرًبهِ

تبریخ ٍ هحل ثرگساری

پبًسدّویي وٌگرُ ظبالًِ اًدوي اًذٍدًتیعت ّبی ایراى

 1391/3/24لغبیت  1391/3/26داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

ظویٌبر ایوپلٌت

 89/4/9لغبیت  89/4/10داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

live surgeryوبرگبُ

 1389/3/29دٍازدّویي ظویٌبر داًؽدَیبى دًذاًپسؼىی ایراى

وٌفراًط ػلوی رًگ در دًذاًپسؼىی

 1388/9/5داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

ّفتویي وٌگرُ ظراظری ارتَدًتیعت ّبی ایراى

 88/2/30لغبیت 88/3/1داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ لیسر در دًذاًپسؼىی

 1387/3/8لغبیت  1387/3/10داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى

ظویٌبر ترهیوی-زیجبیی

 87/2/20 ٍ19اًدوي دًذاًپسؼىبى ػوَهی ایراى ،ورهبًؽبُ

EDCشرکت در بروامٍ َای حضًری
ػٌَاى ثرًبهِ

تبریخ ٍ هحل ثرگساری

وبرگبُ آهَزؼی ضَاثظ ٍ همررات داًؽگبّی

 1391/4/28لغبیت  1391/4/29داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی رٍغ ٍ هذیریت تحمیك

 1391/4/17لغبیت  1391/4/19داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ رٍؼْب ٍ فٌَى تذریط

 1391/4/12لغبیت  1391/4/14داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی رٍغ ارزیبثی فؼبلیت ّبی آهَزؼی ٍ پصٍّؽی

 1391/4/7ٍ8داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

ظویٌبر پبظخگَیی اختوبػی

 1391/4/7داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی هْبرتْبی زًذگی

 1390/12/3داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی هتب آًبلیس

 1390 /11/12داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

Endnoteوبرگبُ رٍغ تحمیك پیؽرفتِ ٍ

 1390/10/7داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی اصَل اپیذهیَلَشی ٍ خغبّبی رایح در همبالت ػلوی

 1390/8/19داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی اخالق در پصٍّػ

 1390/9/2داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ ارزؼیبثی درًٍی

 1390/4/16داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

)(Communication skillsوبرگبُ آهَزؼی هْبرتْبی ارتجبعی

 1389/12/4داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی ارزؼیبثی درًٍی

 1389/5/3داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ اخالق در دًذاًپسؼىی

 1389/2/30دٍازدّویي ظویٌبر داًؽدَیبى دًذاًپسؼىی ایراى

)(M.C.Qوبرگبُ آهَزؼی آزهًَْبی چٌذ گسیٌِ ای

 1388/10/2داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی ارزؼیبثی همذهبتی

 1388/10/1داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی رٍغ تذریط

 1388/9/11لغبیت  1388/9/12داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی عرح درض

 1388/8/20داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی وتبثخبًِ هلی دیدیتبل پسؼىی

 1388/7/9 ٍ 1388/7/8داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

Aوٌفراًط ػلوی آًفلَاًسای ًَع

 88/7/7داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی رٍغ تحمیك ویفی (پیؽرفتِ)

 1388/4/4 ٍ 1388/4/3داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

)MCQ Workshopوبرگبُ آزهًَْبی چٌذ گسیٌِ ای (

 1388/3/16داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

Evidence Based Medicineوبرگبُ آهَزؼی

 1387/12/14داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی خاللیت ٍ ًَآٍری

 1387/9/30داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ تخصصی هْبرتْبی هؼلوی

 1387/9/10داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ آهَزؼی اخالق در پصٍّػ

 1387/9/7 ٍ 1387/9/6داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

ظغح همذهبتی ٍ هتَظغِScientific Writingوبرگبُ آهَزؼی

 1387/8/30 ٍ 1387/8/29داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

وبرگبُ رٍغ تحمیك همذهبتی

 1387/4/22لغبیت  1387/4/24داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

CPRوبرگبُ

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى 1386/12/16

EndNoteوبرگبُ آهَزؼی

 86/12/15داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

PubMedوبرگبُ آهَزؼی

 1386/11/17داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى
سخىراوی َا

هَضَع ظخٌراًی

تبریخ ٍ هحل

هفبّین ارزیبثی آهَزؼی

 1391 /4/8 ٍ7وبرگبُ ارزیبثی فؼبلیت ّبی آهَزؼی ٍ پصٍّؽی ،ػلَم پسؼىی ّوذاى

هفبّین ارزؼیبثی درًٍی ٍ ثیرًٍی

 1390/4/16وبرگبُ آهَزؼی ارزؼیبثی درًٍی ،داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى

لیسر در دًذاًپسؼىی

 1388/9/10دٍرُ آهَزؼی دًذاًپسؼىی هروس ثْذاؼت اظتبى ّوذاى

ًحَُ اًتخبة رًگ

 1388/9/5وٌفراًط رًگ در دًذاًپسؼىیّ ،وذاى

ظفیذوردى دًذاى ّب

 87/2/19لغبیت  87/2/20ظویٌبر ترهیوی-زیجبیی ،ورهبًؽبُ

ثیط ٍ الیٌر

 86/10/5هذٍى ترهیویّ ، 2وذاى
عضًیت در تشکل َای علمی ي صىفی

ػضَ اًدوي هتخصصیي دًذاًپسؼىی ترهیوی ٍ زیجبیی ایراى

افتخارات  ،وشان َای علمی ي تقذیروامٍ َا
وعت ػٌَاى اظتبد هٌتخت داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى در ّفتویي خؽٌَارُ ؼْیذ هغْری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى در ظبل1393
تمذیر ٍ تؽىر از رئیط داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى ٍ ریبظت پبًسدّویي وٌگرُ ظبالًِ اًدوي اًذٍدًتیعت ّبی ایراى دوتر هحعي دالجٌذ در خردادهبُ
 1391ثبثت ّوىبری(ػضَ وویتِ اخرایی) درثرگساری هَفك وٌگرُ
وعت ػٌَاى یىی از پٌح هذرض ثرتر داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى در پٌدویي خؽٌَارُ ؼْیذ هغْری داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى در ظبل1391
تمذیر ٍ تؽىر از رئیط داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى دوتر هحعي دالجٌذ  1391/1/26ثبثت اًدبم ثْیٌِ فؼبلیت ّبی هرتجظ ثب ثرًبهِ دفتر تَظؼِ آهَزغ
دًذاًپسؼىی ثؼٌَاى هعئَل دفتر تَظؼِ آهَزغ داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى
تمذیر ٍ تؽىر از رئیط داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى دوتر رضب صفی آریي  1390/1/31ثبثت ّوىبری در ّیئت هذیرُ ولیٌیه ٍیصُ تخصصی
دًذاًپسؼىی
تمذیر ٍ تؽىر از رئیط داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّوذاى دوتر رضب صفی آریي  1389/3/10ثبثت ّوىبری(ظرپرظت اخرائی) درثرگساری هَفك دٍازدّویي
وٌگرُ ظراظری داًؽدَیبى دًذاًپسؼىی وؽَر
تمذیر ٍ تؽىر از رئیط داًؽىذُ دًذاًپسؼىی ّوذاى ٍ ریبظت ّفتویي وٌگرُ ثیي الوللی اًدوي ارتَدًتیعت ّبی ایراى دوتر اهیرفرٌّگ هیر اظوبػیلی
در اردیجْؽت هبُ  1388ثبثت ّوىبری(ػضَ وویتِ اخرایی) درثرگساری هَفك وٌگرُ
تمذیر از هؼبٍى آهَزؼی ٍزارت ثْذاؼت درهبى ٍ آهَزغ پسؼىی دوتر ثْرام ػیي اللْی  1386/10/2ثبثت وعت رتجِ اٍل وؽَری آزهَى ثَرد تخصصی
دًذاًپسؼىی ترهیوی
وعت رتجِ اٍل وؽَری آزهَى ثَرد تخصصی دًذاًپسؼىی ترهیوی در ظبل 1386

