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سوابق تحصیالت دانشگاهی:
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 تدریس دروس نظری و عملی در مقطع تخصصی 6 :سال ،دروس عملی و نظری تخصصی

سوابق اجرایی:
 معاون آموزشی دانشکده دندان پزشکی

 مدیر گروه ترمیمی و زیبایی
 عضو کمیته رتبه بندی آموزشی دانشگاه
 مدیر عامل کلنیك ویژه تخصصی دندان پزشکی
 عضو کمیته  ITدانشکده دندان پزشکی
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سوابق پژوهشی:
مقاالت:
Microshear Bond Strength of OptiBond All-in-One Self-adhesive Agent to Er:YAG Laser Treated
Enamel After Thermocycling and Water Storage

Effect of CO2 and Nd:YAG Lasers on Shear Bond Strength of Resin Cement to Zirconia Ceramic

'Evaluation of the Importance of Effective Teaching Method Indicators From Dental Students
Prospects

COMPARISON OF THE QUALITY OF DISTANCE LEARNING COURSE WITH TRADITIONAL
TRAINING COURSES IN INFECTION CONTROL FOR DENTAL STUDENTS

MULTIPLE IN VITRO ANALYSES OF FRACTURE RESISTANCE IN MAXILLARY CENTRAL
INCISORS RESTORED WITH FIBER POSTS

بررسی استحکام پیوند برشی کامپوزیت به پرسلن فلدسپاتیك پس از آماده سازی سطح پرسلن با دو لیزر  Co2و
Er:YAG

مقایسه تاثیر دو روش استقرار الیه الیه و دو روش نوردهی بر ریزنشت کامپوزیت در ترمیم های کالس یك
اثر روش های گوناگون آماده سازی بر توان چسبندگی برشی دو گونه سمان رزینی به آلومینا سرامیك

پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی:
بررسی تاثیر افزودن فیلرهای زیرکونیا بر استحکام مکانیکی و میکروساختار گالس آینومر سلف کیور و الیت کیور
طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی

در حال انجام

بررسی اثر لیزر دیود  940نانومتر بر استحکام باند ریز کششی عامل چسبنده  single bond 2به عاج
طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی

در حال انجام

بررسی میزان اثر بخشی تابش لیزر  Co2و لیزر  ER-YAGدر مقایسه با وارنیش سدیم فلوراید در افزایش ریز سختی
مینای دندان های شیری(یك مطالعه آزمایشگاهی)
پایان نامه

در حال انجام

تأثیر تکرار  preheatingکامپوزیت های با بیس متاکریالت و سایلوران بر ثبات رنگ کامپوزیت
طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی

در حال انجام

بررسی اثر ادهزیوهای اچ و شستشو با حالل های متفاوت بر دوام باند کامپوزیت رزین به عاج درمان شده با
پروآنتوسیانیدین.
خاتمه یافته

پایان نامه

بررسی عوامل مؤثر بر حضور در کالس های درس نظری از دیدگاه دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
همدان در سال 1394
پایان نامه

خاتمه یافته

بررسی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس
مدل سروکوال
پایان نامه

خاتمه یافته

بررسی مقایسه ای میزان خمش کاسپی در دندان های پرمولر ترمیم شده با دو نوع رزین کامپوزیت  Bulk fillو معمولی
با استفاده از تکنیك قراردهی توده ای
پایان نامه

خاتمه یافته

مقایسه ی آزمایشگاهی چند آنتی اکسیدان (سدیم آسکوربات ،عصاره ی چای سبز) grape seed،sage ،در بهبود
استحکام باند برشی کاهش یافته رزین کامپوزیت به مینا پس از سفید کردن
پایان نامه

خاتمه یافته

مقایسه دیدگاه اساتید راهنما وفارغ التحصیالن دوره عمومی دانشکده دندانپزشکی همدان در مورد مشکالت روند اجرای
پایان نامه تحصیلی در سال 1392
پایان نامه

خاتمه یافته

مقایسه اثر سفید کردن به روش مطب بر ریزنشت کامپوزیتهای با پایه سیلوران و متاکریالت
پایان نامه

خاتمه یافته

مقایسه ازمایشگاهی تاثیر نوشیدنی کوکاکوال بر روی سختی سطحی یك کامپوزیت با بیس سیلوران ( )p90و متیل
متاکریالت()p60
پایان نامه

خاتمه یافته

ارزیابی کیفیت آموزش کنترل عفونت باروش آموزش از راه دور در مقایسه با روش آموزش در کالس برای دانشجویان
دندانپزشکی دوره ی  20و21همدان
پایان نامه

خاتمه یافته

مقایسه تاثیر لیزر  Co2و  Nd:YAGبر استحکام باند برشی سرامیك زیرکونیا به سمان رزینی پس از Thermocycling

و نگهداری در آب
پایان نامه

خاتمه یافته

سخنرانی ها:
بازآموزی ها:
سخنرانی در بازآموزی های مدون و غیر مدون دانشگاه

شرکت دربرنامههای حضوری:
شرکت در بازآموزی های مدون و غیر مدون دانشگاه
کارگاههای علمی و تخصصی:

کارگاه تدوین پروفایل شخصی در Google citation service
کارگاه آموزشی Problem Based Learning

کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی (پیشرفته)
کارگاه آموزشی PubMed

کارگاه آموزشی طرح درس
کارگاه آموزشی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی
کارگاه آموزشی مراقبت های اصولی برای پیشگیری از پوسیدگی دندان
کارگاه آموزشی EndNote
کارگاه آموزشی یك روزه مهارت های ارتباطی communication skills

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی
کارگاه آموزشی آزمون های چند گزینه ای MCQ Workshope

ضیافت اندیشه استادان 91
طرح معرفت 90
جوایز و تقدیرنامه ها:
 تشویق معاون آموزشی دانشگاه جهت تهیه مجموعه جامع ارزشیابی درونی

