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تلفه محل کار 4۱4۱2۳۸۳ :دور وگار4۱4۱2۳۱۸ :
سوابق تحصیالت داوشگاهی:
 -.2دکترای تخصصی دنذانپسشکی انذودنتیکس در سال  ،240۳دانشگاه علوم پسشکی تهران .دانشکذه دنذانپسشکی
عنوان پایان نامه :لیکیج کرونالی دنذان های تک کانال تحت درمان ریشه قرار گرفته
استاد راهنما :دکتر قاضی نوری
 -.1دکترای حرفه ای دنذانپسشکی در سال  ،243۳دانشگاه علوم پسشکی دانشگاه تهران ،دانشکذه دنذانپسشکی
عنوان پایان نامه :بررسی آناتومی داخلی دنذان های  2تا  ۸ماگسیال و منذیبل
استاد راهنما :دکترنامجو
سوابق آموزشی:
تذریس دروس نظری و عملی در مقطع عمومی
انذو نظری ،2انذو نظری ،1انذو نظری 4از سال تحصیلی  0۳و تا کنون ادامه دارد.
انذو عملی ،2انذو عملی  ،1انذو عملی ،4انذو عملی  3و مبانی انذو2و 1از سال تحصیلی  0۳وتا کنون ادامه دارد.
تذریس دروس نظری و عملی در مقطع تخصصی:
انذو عملی. 2انذو عملی  ،1انذو عملی 4انذو عملی ،3انذو عملی ۸وانذو عملی 3از سال تحصیلی  ۱3و تا کنون ادامه دارد.
سوابق اجرایی:
معاونت آموزشی دانشکذه
مذیر گروه انذودنتیکس
دبیر شورای پژوهشی دانشکذه
عضو شورای مشورتی دانشکذه
عضو شورای پژوهشی دانشگاه
دبیر کنگره علمی  2۸انذودنتیکس
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