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 به نام خدا
 

 :  فردیصات مشخ *

 الکترونیکی آدرس پست شماره تلفن وفاکس محل خدمت ()نام بخش محل خدمت خانوادگی نام و نام

 دندانپزشکی کودکان مهتاب معمارپور

 36263191 -071تلفن: 

 36270325 -071فاکس: 

 

memarpour@sums.ac.ir 

 دانشگاه ذکر شود(())خواهشمند است ادرس پست الکترونیکی مربوط به 

 

  : آموزشی مشخصات *

 

 دندانپزشکی کودکان:  آموزشی گروه -      

 

 دانشکده دندانپزشکی شیراز  دندانپزشکی کودکاندکترای تخصصی  : تحصیلی مدرک -      

 

 استاد  ( :علمی مراتب) علمی مرتبه -      

 

 : (وپژوهشی اجرایی،آموزشی) شغلی سوابق  *

 

 :  اجرایی سوابق -

 1394تا پایان 1390معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی شیراز از سال  -

 1399تا  1395از سال شیراز رئیس دانشکده دندانپزشکی  -

 تا کنون 1390عضو هیئت تحریریه مجله دندانپزشکی شیراز از سال  -

 عضو شورای دانشگاه -

 عضور شورایعالی دندانپزشکی استان فارس -

 عضو هیئت ممتحنه رشته دندانپزشکی کودکان   -

 عضو هیئت ممیزه دانشگاه -

 رئیس مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان -
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 :  آموزشی سوابق -

 1400و  1394ال استاد نمونه آموزشی در س -

 1395، 1394، 1390مطهری در سال های  آموزشی درجشنواره شهیدیند آموزشی برتر آفر کسب رتبه -

 

 :  پژوهشی سوابق -

 90پژوهشگر برتر دانشکده دندانپزشکی در سال  -

 91معاون پژوهشی برتر در سال  -

 92پژوهشگر برتر دانشکده دندانپزشکی در سال  -

 94پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال  -

 

 : پژوهشی فعالیتهای *

 مقاالت داخلی و خارجی :  -

 

 (  داخلی)  فارسی مقاالت -

 انتشار سال شماره مجله نام مجله نویسندگان نام مقاله نام

 زنشتیر یخارج دهان یاسهیمقا یبررس

در  یچسبنده عاج ستمیچهار نوع س

و  یریش یدندانها یتیکامپوز یهامیترم

 یدائم

مهران  ،یعیفرشته شف

 مهتاب معمارپور ،یمرتضو

مجله دندانپزشکی دانشگاه 

 تهرانعلوم پزشکی 
 1385 بهار

قابل  نریاثر شدت تابش نور و ال یبررس

 میترم زنشتی( بر رflowable) النیس

 نیرز تیکامپوز Vکالس  یها

 فرشته شفیعی، 

 مهتاب معمارپور

مجله دندانپزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی شیراز
 1387 بهار

چهارگونه  زنشتیبر ر نیدیکاربرد کلرهگزاثر 

 Vکالس  تیکامپوز یها میدر ترم ویادهز

 فرشته شفیعی ، 

، مهتاب معمارپور

 فرزانه خواجه زهراکدخدا،

مجله دندانپزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی شیراز
 1389 زییپا

بررسی آزمایشگاهی میزان خشونت سطحی 

دو گونه سیلنت به دنبال کاربرد موضعی 

 پیاپی ژل اسید فسفریك فلوراید

 مهتاب معمارپور،

 فرشته شفیعی 

مجله دندانپزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی شیراز
 1389 تابستان
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نظر اساتید و دانشجویان دندانپزشکی شیراز 

درباره محتوی برنامه آموزشی گروه کودکان 

 دوره دکتری عمومی

مهتاب معمارپور، لیال 

یاسمین بذرافکن ، مهدی 

 نیما موسوی نسب ،شیرازی

 1391 اسفند-بهمن مجله پزشکی هرمزگان

تعیین ارتباط پوسیدگی های دندانی و 

ساله  9  11در کودکان  شاخص های رشدی

 دبستان های شهر شیراز

سید رضا خسروانی، علی 

 گلکاری، مهتاب معمارپور
 1392 ماه بهمن مجله ارمغان دانش

انتخاب رشته تحصیلی در عوامل مؤثر بر 

 دانشجویان دندانپزشکی

 مهتاب معمارپور،

لیال بذرافکن،احسان  

 مهرداد وثوقی موسوی،

مجله ایرانی آموزش در 

 علوم پزشکی
 1392 تیر ماه

 

 

 مقاالت انگلیسی ) داخلی (  -

نویسندگاننام  نام مقاله انتشار  سال شماره مجله نام مجله   

Dentin bond strength of two one-

bottle adhesives after delayed 

activation of light-cured resin 

composites 

Shafiei F, 

Memarpour M 
 J Dent (Tehran) 4 (4) 2007 

Effect of EDTA Conditioning on 

Microleakage of Four Adhesive 

Systems in Composite 

Restorations 

Shafiei F, 

Memarpour M 
 J Dent (Tehran) 5(3) 2008 

Comparative Study of the Bionator 

and Multi-P Appliances in the 

Treatment of ClassII Malocclusion 

:a Randomized Cephalometric 

Trial 

Oshagh M, 

Memarpour M, 

Zarif Najafi1 H, 

Heidari S 

Galen Medical 

Journal 
2(1) 2013 

Unerupted primary molar teeth 

positioned inferior to the 

permanent premolar: a case report 

Memarpour M, 

Rahimi M, 

Bagheri A, Mina 

K 

J Dent (Tehran) 9(1) 2012 

Comparison of microleakage from 

stainless steel crowns margins 

used with different restorative 

materials: An in vitro study 

Memarpour M, 

Derafshi R, 

Razavi M 

Dent Res J 

(Isfahan) 
13(1) 2016 

Shear bond strength and scanning 

electron microscopy characteristics 

of universal adhesive in primary 

tooth dentin: An in vitro stud. 

Memarpour M, 

Shafiei F, 

Razmjouei F, 

Soltani M 

Dent Res J 

(Isfahan) 
15(4) 2018 
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 )خارجی(مقاالت انگلیسی-

نویسندگاننام  نام مقاله انتشار  سال شماره مجله نام مجله   

Effect of repeated use on dentin 

bond strength of two adhesive 

systems: All–in-one and one-

bottle 

Shafiei F, 

Memarpour M 

Indian J Dent 

Res 
20(2) 2009 

 Effect of chlorhexidine 

application on long-term shear 

bond strength of resin cements to 

dentin  

Shafiei F, 

Memarpour M 

J Prosthodont 

Res 
54(4) 2010 

Microleakage of adhesive and 

nonadhesive luting cements for 

stainless steel crowns 

MemarpourM, 

Mesbahi M,  

Rahimi M,  

Rezvani G 

Pediatr Dent 33(7) 2010 

Three-year Clinical Evaluation of 

Cuspal Coverage with Combined 

Composite Amalgam in 

Endodontically treated Maxillary 

Premolars 

Shafiei F, 

Memarpour M, 

Doozandeh M 
Oper Dent 35(6) 2010 

Witkop Tooth and Nail 

Syndrome: A Report of Three 

Cases in a Family 

Memarpour M 

Shafiei F,   

Pediatr 

Dermatol 
28(3) 2010 

Three-and-a-half-year Clinical 

Evaluation of Posterior 

Composite Resin in Children 

Memarpour M, 

Mesbahi M,  

Shafiei F 

J Dent Child 

(Chic) 77 2010 

Evaluation of a school-based pit 

and fissure sealant program in 

Iranian children 

Memarpour M, 

Shafiei F,  

Shaddle M, 

 Shokuh P 

 

Oral health 

Prevent Dent 

9(4) 2011 

Fracture resistance of cuspal 

coverage of endodontically 

treated maxillary premolars with 

combined composite-amalgam 

compared to other techniques 

Shafiei F, 

Memarpour M, 

Karimi Z 

Oper Dent 

 

36 (4) 

 

2011 

Antibacterial activity in adhesive 

dentistry: a literature review 

Shafiei F, 

Memarpour M 
Gen Dent 

60(6) 2012 

Effect of oxalate desensitizer on 

the bonding durability of adhesive 

resin cements to dentin 

Shafiei F, 

Memarpour M, 

Doozandeh M 

J Prosthodont 

Res 56 (3) 2012 

Determination of the dental arch 

form in the primary dentition 

using a polynomial equation 

model 

Memarpour M, 

Oshagh M, 

Hematiyan MR. 

J Dent Child 

(Chic) 79(3) 2012 

Restoration of primary anterior 

teeth using intracanal 

Memarpour M,  

Shafiei F 
J Adhes Dent 

15(1) 2013 
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polyethylene fibers and 

composite: an in vivo study 

Comparison of 3 one-bottle 

adhesives on fissure sealant 

microleakage: an in vitro study 

Memarpour M, 

Shafiei F 

J Dent Child 

(Chic) 80(1) 2013 

Odontomas 
Memarpour M  

 

J Cranio Max 

Disease 2(2) 2013 

Comparison of different 

obturation techniques for primary 

molars by digital radiography 

Memarpour M, 

Shahidi S,  

Meshki R 

Pediatr Dent 
35(3) 2013 

Retentive strength of different 

intracanal posts in restorations of 

anterior primary teeth: an in vitro 

study 

Memarpour M, 

Shafiei F, 

Abbaszadeh M 

Restor Dent 

Endod 38(4) 2013 

Effect of surface pretreatment 

with two desensitizer techniques 

on the microleakage of resin 

composite restorations 

Shafiei F, 

Memarpour M 
Lasers Med Sci 

28(1) 2013 

Work-related musculoskeletal 

disorders among Iranian dentists 

Memarpour M, 

Badakhsh S, 

Khosroshahi SS, 

Vossoughi M. 

Work 
45(4) 2013 

Enamel pretreatment with 

Er:YAG laser: effects on the 

microleakage of fissure sealant in 

fluorosed teeth 

Memarpour M, 

Kianimanesh N, 

Shayeghi B 

Restor Dent 

Endod 29(3) 2014 

Association of characteristics of 

delivery and medical conditions 

during the first month of life with 

developmental defects of enamel 

Memarpour M, 

Golkari A, 

Ahmadian R 

BMC Oral 

Health 1:14 2014 

The effect of antibacterial agents 

on fissure sealant microleakage: a 

6-month in vitro study 

Memarpour M, 

Shafiei F 

Oral Health 

Prev Dent 12(2) 2014 

Effects of disinfectant agents on 

microleakage in primary tooth-

colored restorations: an in vitro 

study 

Memarpour M, 

Shafiei F,  

Moradian M 

J Dent Child 

(Chic) 81(2) 2014 

Sealing of silorane-based 

composite in laser-prepared 

primary teeth: effect of acid 

etching 

Shafiei F, 

Memarpour M, 

Fekrazad R 

Pediatr Dent 
36(5) 2014 

Evaluation of attitude to, 

knowledge of and barriers toward 

research among medical science 

students 

Memarpour M,  

Fard AP,  

Ghasemi R 

Asia Pac Fam 

Med 14(1) 2014 
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Efficacy of fluoride varnish and 

casein phosphopeptide-

amorphous calcium phosphate for 

remineralization of primary teeth: 

a randomized clinical trial 

Memarpour M, 

Fakhraei E, 

 Dadaein S, 

Vossoughi 

Med PrincPract 
24(3) 2015 

Effect of Acid Etching on Long-

term Microleakage of Nano 

Ionomer Restorations in Burand 

Laser-prepared Cavities in 

Primary Teeth 

Shafiei F, 

Memarpour M 

J Dent Child 

(Chic) 82(1) 2015 

Efficacy of calcium- and fluoride-

containing materials for the 

remineralization of primary teeth 

with early enamel lesion 

Memarpour M, 

Soltanimehr E, 

Sattarahmady N 

Microsc Res 

Tech 78(9) 2015 

Signs and symptoms associated 

with primary tooth eruption: a 

clinical trial of 

nonpharmacological remedies 

Memarpour M, 

Soltanimehr E, 

Eskandarian T 

BMC Oral 

Health 28:15 2015 

Assessment of dental students' 

communication skills with 

patients 

Memarpour M, 

Bazrafkan L,  

Zarei Z 

J Adv Med 

Educ Prof 4(1) 2016 

Effect of laser preparation on 

adhesion of a self-adhesive 

flowable composite resin to 

primary teeth 

Memarpour M, 

Shafiei F,  

Razmjoei F, 

Kianimanesh N 

Microsc Res 

Tech 79(4) 2016 

Calcium Enriched Mixture 

Pulpotomy of Primary Molar 

Teeth with Irreversible Pulpitis. A 

Clinical Study 

Memarpour M, 

Fijan S, Asgary S, 

Keikhaee M 

Open Dent J 
7(10) 2016 

Comparison of Oral Health 

Education and Fluoride Varnish 

to Prevent Early Childhood 

Caries: A Randomized Clinical 

Trial 

Memarpour M, 

Dadaein S, 

 Fakhraei E, 

Vossoughi M 

Caries Res 
50(5) 2016 

Effect of dimethyl sulfoxide on 

bond durability of fiber posts 

cemented with etch-and-rinse 

adhesives 

Shafiei F, 

Memarpour M, 

Sarafraz Z 

J Adv 

Prosthodont 8(4) 2016 

Marginal sealing of a porcelain 

laminate veneer luted with three 

different resin cements on 

fluorosed teeth 

Shafiei F, 

Memarpour M, 

Jowkar Z 

Int J Esthet 

Dent 12(1) 2017 

Bond Strength of Self-Adhering 

Materials: Effect of Dentin-

Desensitizing Treatment with a 

CPP-ACP Paste 

Shafiei F, Derafshi 

R, Memarpour M 

Int J 

Periodontics 

Restorative 

Dent 

37(6) 2017 
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Effect of antibacterial/adhesive 

approaches on bonding durability 

of fiber posts cemented with self-

etch resin cement 

Shafiei F, 

Memarpour M, 

Vafamand N, 

Mohammadi M 

J Clin Exp Dent 
9(9) 2017 

Sealing effectiveness of fissure 

sealant bonded with universal 

adhesive systems on saliva-

contaminated and 

noncontaminated enamel 

Memarpour M, 

Shafiei F, Zarean 

M, Razmjoei F 

J Clin Exp Dent 
10(1) 2018 

Comparison of the Demirjian and 

Root Resorption Methods to 

Estimate Dental Age in 

Radiographic Images 

Movahedian N, 

Abedi S, 

Memarpour M 

J Dent Child 

(Chic) 85(2) 2018 

Effect of hydroxyapatite 

nanoparticles on enamel 

remineralization and estimation of 

fissure sealant bond strength to 

remineralized tooth surfaces: an 

in vitro study 

Memarpour M, 

Shafiei F, 

Rafiee A,  

Soltani M,  

Dashti MH 

BMC Oral 

Health 19(1) 2019 

Correction to: Effect of Er:YAG 

laser etching on topography, 

microstructure, compressive 

strength, and bond strength of a 

universal adhesive to calcium 

silicate cements 

Shafiei F, 

Dehghanian P, 

Memarpour M, 

Sabeti M 

Clin Oral 

Investig 23(12) 2019 

Bond strength and adhesive 

interfacial micromorphology of 

self-adhesive resin cements: 

Effect of reduced times of pre-

etching 

Shafiei F,  

Kamran S, 

Memarpour M, 

Aghaei T 

J Clin Exp Dent 
11(11) 2019 

Effect of Silver Antibacterial 

Agents on Bond Strength of Fiber 

Posts to Root Dentin 

Shafiei F, 

Memarpour M, 

Jowkar Z 

Braz Dent J 
31(4) 2020 

Effect of Er:YAG laser etching on 

topography, microstructure, 

compressive strength, and bond 

strength of a universal adhesive to 

calcium silicate cements 

Shafiei F, 

Dehghanian P, 

Memarpour M, 

Sabeti M 

Clin Oral 

Investig 24(2) 2020 

Ion release and recharge from a 

fissure sealant containing 

amorphous calcium phosphate 

Memarpour M, 

AfzaliBaghdadabadi 

N, Rafiee A, 

Vossoughi M 

PLoS One 
15(11) 2020 

Antimicrobial Efficacy of a Novel 

Antibiotic-Eluting Injectable 

Platelet-Rich Fibrin Scaffold 

against a Dual-Species Biofilm in 

an Infected Immature Root Canal 

Model 

Rafiee A, 

Memarpour M, 

Najibi Y, Khalvati 

B, Kianpour S, 

Morowvat MH 

Biomed Res Int Epub ahead 

of print. 
2020 
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Adhesion of three types of fissure 

sealant in saliva-contaminated 

and noncontaminated conditions: 

an in vitro study 

Memarpour M, 

Rafiee A, Shafiei F, 

Dorudizadeh T, 

Kamran S 

Eur Arch 

Paediatr Dent 
Epub ahead 

of print. 
2021 

Remineralization effects of self-

assembling peptide P11 -4 

associated with three materials on 

early enamel carious lesions: An 

in vitro study 

Memarpour M, 

Razmjouei F, 

Rafiee A, 

Vossoughi M 

Microsc Res 

Tech 
Epub ahead 

of print. 
2021 

Drug Delivery Assessment of a 

Novel Triple Antibiotic-Eluting 

Injectable Platelet-Rich Fibrin 

Scaffold: An in-vitro Study 

Rafiee A, 

Memarpour M, 

Taghvamanesh S, 

Karami F, Karami 

S, Morowvat MH 

Curr Pharm 

Biotechnol. 22(3) 2021 

 

 

 ی دکترای عمومیپایان نامه ها  -

 نوع همکاری سال نام دانشجو عنوان پایان نامه

 روشهای از شیراز شهرستان عمومی دندانپزشکان آگاهی میزان بررسی

 در آن کاربرد و(سیالنت فیشور و تراپی فلوراید)پوسیدگی از پیشگیری

 کودکان

-نوشین سادات شجاعی

 رها حیرت
1386 

 

 استاد راهنما

بر ریزنشت ترمیم  EDTAبررسی تاثیر آماده سازی سطح عاج توسط 

 کامپوزیت رزین با چهار نوع سیستم ادهزیو
 1386 سعیده حاجی پور

 

 استاد مشاور

توسط کلرهگزیدین بر ریزنشت بررسی تاثیر آماده سازی سطح عاج 

 رزین در چهار سیستم ادهزیو -ترمیم های کامپوزیت 
 1387 زهرا کدخدا

 

 استاد مشاور

سیلنت در طرح کاهش ربررسی موفقیت کلینیکی اجرای درمان فیشو

 9درمان و اموزش پزشکی درکودکان  -پوسیدگی دندان وزارت بهداشت 

 ساله مدارس ابتدایی شهر شیراز 8 -

 -پیام شکوه

 سید مهرزاد شاددل
1388 

 

 استاد راهنما

بررسی نظراساتید ودانشجویان دانشکده دندانپزشکی شیراز درباره برنامه 

 1388آموزشی گروه کودکان در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی سال 

 -موسوی سید نیما

 یاسمین شیرازیمهدی 
1388 

 

 استاد راهنما

ارزیابی مهارتهای ارتباطی دانشجویان دندانپزشکی شیراز با بیماران 

بوسیله مقایسه مشاهده مستقیم ، دیدگاه بیمار و خودسنجی در سال 

1390 

 1391 زهرا زارعی

 

 استاد راهنما
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 K.fileو دستی رایج  Mtwoمقایسه آزمایشگاهی میزان تاثیر چرخشی 

آماده سازی کانالهای مولر های بر مقدار پاکسازی و زمان الزم برای 

 شیری و دائمی

  -مازیار مخترع

 افشین نیك آئین
1391 

 

 استاد مشاور

مقایسه تاثیر کاربرد کلر هگزدین و ادهزیو سلف اچ حاوی آنتی باکتریال 

 بر ریزنشت ترمیم های همرنگ در دندانهای شیری
 1391 مرضیه مرادیان

                               

     استاد راهنما

بررسی دانش، دیدگاه و موانع انجام پژوهش در میان دانشجویان 

دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی 

 1391-92شیرازدر سال 

 1392 رقیه قاسمی

 

 استاد راهنما

نقایص تکاملی مینا در دندان بررسی ارتباط پوسیدگی های دندانی و 

 1392 ماندیس صدر ارحامی ساله ی دبستان های شیراز 11-9های دایمی دانش آموزان 

                      

 استاد مشاور 

بررسی ارتباط پوسیدگی، آبسه و ضربه به دندانهای شیری با نقایص 

 ساله ی شهر شیراز  9-11تکاملی مینایی در دندانهای دائمی کودکان 
 1392 سهیل آقاسی

                         

 استاد راهنما

The relationship of birth and first month of life conditions 

with developmental defects of enamel in 9-11 year old 

children of Shiraz 

 2013 ریحانه احمدیان

 

                             

 استاد راهنما

The relationships between developmental defects of 

enamel and anthropometric indices among 9 to11 year old 

children 

 2013 آرمان ترابی
                          

 استاد مشاور

Assessing the relationship between DMFT and 

anthropometry Indices in 9-11 year old children 
  2013 سید رضا خسروانی

 استاد مشاور

Comparison of microleakage from stainless steel crowns 

used with different restorative materials: An in vitro study 
 2015 مهشید رضوی

 

 استاد راهنما

ارزیابی دقت تخمین سن دندانی با استفاده از دو روش: تحلیل ریشه ی 

 کانین و مولر دوم شیری و روش دمیرجیان در جمعیت انتخابی
 

 1396 شادی عابدی
 

 استاد راهنما

بر استحکام فشاری و برشی باند ادهزیو  Er:YAGتاثیراچ با لیزر 

 یونیورسال به سمان های کلسیم سیلیکات
 

 1397 پریا دهقانیان
 

 استاد مشاور

 بررسی تاثیر چهار نوع ترکیب مختلف بر رمینرالیزاسیون ضایعات 

 پوسیدگی اولیه در دندانهای شیری
 1398 فرشید فتحی

   

 استاد مشاور

  طراحی داربست درمانی جدید مشتق از فیبرین غنی از پالکت جهت 

 1398 سارا تقوا منش                            بارگذاری و انتقال آنتی بیوتیك سه گانه

                           

 استاد مشاور
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انطباق استراتژیهای آموزشی در برنامه درسی دندانپزشکی عمومی با 

خصوصیات نسلی یادگیرندگان بر اساس نظر خبرگان دانشگاه علوم 

 زپزشکی شیرا
 1399 سارا حیدری

 

 استاد مشاور

Antimicrobial efficacy of a novel antibiotic-eluting 

injectable platelet-rich fibrin scaffold against a dual-

species biofilm in an infected immature root canal model 

 یاسیمین نجیبی
2020 

 

 

 استاد مشاور

 

 

 

 ی دکترای تخصصیپایان نامه ها 

 نوع همکاری سال دستیار تخصصی نام عنوان پایان نامه

مقایسه خارج دهانی ریزنشت چهار نوع سمان مختلف به کار رفته در 

 یچسباندن روکش های استنلس استیل دندان های شیر
 1388 مهران رحیمی

                          

 استاد راهنما

مقایسه خارج دهانی روشهای مختلف پر کردن کانال ریشه مولرهای 

 شیری با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال
 1390 راضیه مشکی

 

 استاد راهنما

Retentive Strength of Different Intra canal Posts in 

Restorations of Anterior Primary Teeth: An In Vitro 

Study 

 2013 مریم عباس زاده

 

 

 استاد راهنما

Enamel pretreatment with Er:YAG laser: effects on the 

microleakage of fissure sealant in fluorosed teeth 

 2014 بهاره شایقی         

 

 

 استاد راهنما

 رمینرالیزاسیون بر کلسیم و فلوراید تاثیرموادحاوی دهانی خارج مقایسه

 شیری دندانهای
 1394 الهام سلطانی مهر

 

 اهنمار  استاد

 براستحکام باند برشی کامپوزیت رزین فلو Er:YAGتاثیر کاربرد لیزر 

 سلف ادهرینگ به مینا و عاج دندان شیری
 1395 فرانك رزمجویی

 

 استاد راهنما

نانو هیدروکسی آپاتیت بررمینرالیزاسیون مینا و کاربرد خارج دهانی 

 ارزیابی باند فیشور سیلنت به سطح مینای رمینرالیزه شده
 1397 مینا سلطانی

 

 استاد راهنما

ارزیابی آزادسازی اولیه و پس از شارژ یون های کلسیم و فسفات از 

مطالعه خارج  -فیشورسیلنت حاوی ترکیب آمورفوس کلسیم فسفات 

 دهانی

 1398 ندا افضلی بغداد آبادی

 

 استاد راهنما
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ارزیابی ریزنشت و استحکام باند برشی سه نوع ترکیب متفاوت 

 مطالعه خارج دهانی -فیشورسیلنت در شرایط خشك و آلودگی به بزاق
 1399 طیبه درودی زاده

 استاد راهنما

 شوریو دو نوع ف لترهینفیا نیرز کروهاردنسیعمق نفوذ و م سهیمقا

 یمطالعه خارج دهان - یریدندان ش زهینرالیدم ینایدر م النتیس
 1400 عارفه عابدین زاده

 استاد راهنما

 

 

 

 

 

 تالیف ها  -

 

 انتشار سال نام همکاران تالیف عنوان

 کتاب ملی )کتاب مرجع( دندان پزشکی کودکان
 

کشور با اعضای هیات علمی دانشکده های دندان پزشکی سطح 

 دعوت دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی کشور
1394 

 

                                                                                                   ها همایش و سمینارها* 

 (کشوری) داخلی سمینارهای -  

   دائمی و شیری دندانهای در عاجی چسبنده سیستم نوع چهار ریزنشت بررسی
Serial Disking 

 پایین فك شیری مولر کامل نهفتگی

 دندان پوسیدگی از درپیشگیری  CPP-ACP و میکروبی ضد عوامل ازفلوراید، استفاده

دندان یدگیپوس صیتشخ دیجد یها یتکنولوژ    

دندانپزشکی در ازن کاربرد  

رادیوتراپی و درمانی شیمی با درمان تحت کودکان در دندانپزشکی درمانهای  

Restoration of primary anterior teeth using intracanal polyethylene fibers and composite resin 
نکودکا دندانپزشکی در هوشیارانه آرامبخشی  

 کودکان دندانپزشکی در ها ادهزیو کاربرد
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 برتر در جشنواره شهید مطهری  آموزشی فرآیند های

 راه اندازی مرکز مشاوره تخصصی پژوهش در رشته دندانپزشکی، گامی موثر در پژوهش  

  شیراز پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان ویژه تابستانی مدرسه برگزاری ارزیابی

 یدندانپزشک انیبررسی عوامل موثر بر استرس در دانشجو

 یدندانپزشک انیدرآموزش دانشجو دیاسات یه آموزشسابق ریبررسی تاث

 یدندانپزشک انیدر دانشجو یلیبررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته تحص

  همتایان روش به تخصصی دستیاران آموزش

  شیراز دندانپزشکی دانشجویان در گروهی آموزش بر مبتنی آموزش تاثیر

  دندانپزشکی آموزش به رویکردی فانتوم، در نوین آموزش

 
 

 زمینه های تحقیقاتی  •

 دندانپزشکی پیشگیری در کودکان •

 کاربرد مواد مختلف در دندانپزشکی کودکان •

 تاثیر آموزش در کاهش پوسیدگی در کودکان  •

 

 

 

 

 

 

 

 


