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 دا خ انم هب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.1

 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندندانپزشکی  دوره عمومی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رتودنتیکسدوره تخصص ا

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(ارشد کارشناسی .2

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .3

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.4

 غالمرضا حیدرینام و نام خانوادگی: 

 استادیار :مرتبه علمی

 heidari.gh@lums.ac.ir ایمیل:

 تلفن: 

 فکس: 

 آدرس:
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 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها ❖

 تأییدیه ها و مجوز ها ❖

 افتخارات و جوایز ❖

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی ❖

 ) در مقاطع زیر(سوابق تدریس ❖

 تخصص  .1    

 کارشناسی ارشد.2    

 کارشناسی .3    

 کاردانی .4    

 )عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه  ❖

 )عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی  ❖

 1400الی  98مدیرگروه ارتودنسی از سال  ❖

 سوابق پژوهشی  ❖

 عناوین پایان نامه ها بعنوان استادراهنما :

 ، سارا1397 سال در آباد خرم شهرستان در ارتودنسی پیشگیری های درمان از عمومی دندانپزشکان آگاهی میزان بررسی. 1

  چابوک

 های مطب در non-extraction روش به ثابت ارتودنسی درمان تحت بیماران در ماگزیال ثنایا ریشه تحلیل میزان بررسی. 2

 مهنوش سرلک، آباد خرم شهر ارتودنسی متخصصین

 سلمان حسنوند، ارتودنسی نگهدارهای فضا از آباد خرم عمومی دندانپزشکان آگاهی و نگرش بررسی  میزان. 3
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 پویان طوالبی، آباد خرم شهرستان در دندانپزشکی پسماندهای مدیریت و بررسی. 4

 محمد عالیی، آباد خرم دندانپزشکی دانشکده در سال 15 باالی افراد در کانین دندان نهفتگی شیوع بررسی. 5

دانش, نگرش و رفتار بالینی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد سالمت دهان در سال بررسی . 6

 حسین آدینه وند،  1399

 مائده هاشمی شهرک، آباد خرم شهر ساله 30_10 های نمونه در قدامی ناحیه لثه سالمت با بایت دیپ ارتباط. 7

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

The Effect of Sodium Fluoride and Listerine Mouthwashes on the Force Decay of Orthodontic Elastomeric 

Chains 

 فارسی           

1. 

 انگلیسی               

1. 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

 بین المللی   .2   

 عالیق پژوهشی 

 کتب 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 
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 عضویت در مجامع 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 
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