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 دا خ انم هب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی  آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاه درس صفحه شخصی در وب آ 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی:  

 تحصیلی و آموزشی   سوابق  

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

 )عنوان، راهنما، مشاور( پایان نامه                      

تخصصی( تخصص.2 التحصیلی(  )دکتری  فارغ  سال  دانشگاه،  رشته،  عنوان  ایمپلنت:  )  و  دندانی  پروتزهای  پزشکی    -تخصص  علوم  دانشگاه 

 1397سال  -اصفهان

 

 CAD CAMر رنگ، ترانسلوسنسی گالس منو لتیک ساخته شده با تکنولوژی  پخت های کدر،  پبررسی تاثیر   :)عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه 

  

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

 )عنوان، راهنما، مشاور( پایان نامه                    

 کامران آزادبخت دکتر نام و نام خانوادگی: 

 استاد یار  :مرتبه علمی

 dr.kamran3519@gmail.com ایمیل:

 09125060993تلفن: 

 فکس: 

 دانشکده دندانپزشکی  -انتهای خیابان رازی  آدرس:
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 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(  کارشناسی .4

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کاردانی.5

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها  ❖

   ک یالکترون یمحتوا دی تول ینرم افزارها یبیترک یریادگی شرکت فعال در دوره کوتاه مدت  .1

 (یبی)به صورت ترک کی الکترون یریادگی پیفلوش یدوره کشور نیام ی شرکت در س یگواه .2

  رانیا یسازمان نظام پزشک. صیتشخ کردیبا رو دی کوو یبا عنوان تازه ها یحضور ریبرنامه غ شرکت در  .3

 رانیا یسازمان نظام پزشک. درمان کردیبا رو دی کوو یبا عنوان تازه ها یحضور ریشرکت در برنامه غ  .4

 روزه(  کی ی )کنفرانس علم یآموزش مداوم جامعه پزشک یحضور یدر برنامه ها یسخنران رادیا .5

 )مدون( یآموزش مداوم جامعه پزشک یحضور ی در برنامه ها یسخنران .6

 شرکت ها  نیاز ا یتیحما یبرنامه ها  ی و معرف انیدانش بن یشرکت ها یاب یارز ندیبا فرآ ییآشنا .7

 1-پژوهانه دانش ندیو نحوه نگارش فرا یآموزش یپژوهدانش  .8

 تأییدیه ها و مجوز ها  ❖

 :  افتخارات و جوایز ❖

  1384/5/30 ی دانشگاه ر یلوح تقد افتیدر 83-84در سال  1383مهر  یاول ورودرتبه  .1

  1385/5/30 ی کشور ر یلوح تقد افتیدر 84-85 هیدوره آزمون جامع علوم پا نیام 25دوم در  رتبه .2

  1398/2/12 ی دانشگاه ر یلوح تقد افتیدر روز معلم  ریتقد لوح .3

 خرم آباد  یدانشکده دندانپزشک یآموزش علوم دندانپزشک یساز یالملل نیامور ب مسئول .4

 سوابق کاری 

 : سوابق بالینی ❖

 1395-1397لرستان یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشکگذراندن دوره طرح تخصص دانشکده 

 ) در مقاطع زیر(سوابق تدریس ❖

 فوق تخصص  .1    

 پزشکی لرستانلوم  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ع  1395از : تخصص  . 2     

 کارشناسی ارشد.3     
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 کارشناسی  . 4     

 کاردانی   .5    

 :  )عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه  ❖

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

 1399مدیر گروه پروتزهای دندانی سال تخصیلی  

 پزشکی خرم آبادریاست دانشکده دندان

  شهرستان کوهدشت   ینظام پزشک  سیرئ

  سپاه حضرت ابوالفضل لرستان   یجامعه پزشک  جیبس  یعال  یورز شورا  شهیاند  اتیه  عضو

   شهرستان کوهدشت   ینظام پزشک   یانتظام  یبدو  اتیه  عضو

   لرستان   یدانشگاه علوم پزشک  یمعاونت آموزش  یمال  تهیکم  عضو

   ینظام پزشک   یهماهنگ  یشورا   ندهینما

   خرم آباد   یاخالق دانشکده دندانپزشک  تهیکم  سیرئ

   خرم آباد   یدانشکده دندانپزشک  یتخصص  کینی کل  یفن  مسئول

  لرستان   یدانشگاه علوم پزشک   دیاسات  یابیارزش  یشیدفتر هم اند  یمرکز   تهیکم  عضو

  19د یکوو  یماریدر کنترل ب  ونیناسیکرونا و واکس  تیریمد  یعلم  تهیکم  عضو

   خرم آباد   یدانشکده دندانپزشک  سیرئ

  کشور   یانتظام  یمشورت  یتخصص  ونیسیکم  عضو

   استان لرستان  یقانون  یاداره کل پزشک  یدندانپزشک  یتخصص  ونیسیکم  عضو

   ی در حوزه معاونت اموزش  یکارگروه شفاف ساز  تیعضو

   کشور   یعلوم پزشک  یو ممتحنه دانشگاه ها  یابیارزش  اتیه  عضو

 خرم آباد   یدندانپزشک  یعموم  یدوره دکتر  یاعتبار بخش   یعلم  اتیحوزه ه  مسئول

 سوابق پژوهشی   ❖

 ابداعات و اختراعات الف.    

 :  طرح های پژوهشیب.

 : پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  
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  - یو دو مرحله ا یمرحله ا کی یریدر دو روش قالب گ یقدام  هیناح جیبر کیتراش خورده در  هیپا  یدندانها  نیفاصله باختالف  یبررس .1

   ی شگاه یمطالعه آزما کی

   مختلف ی دندان کیتیمونول یها کیسرام ی رنگ یبر پارامترها یخارج نگیچیمواد بل  ریتاث یبررس. 2

تناکس( و عوامل خطر مرتبط با آنها در زنان باردار مراجعه کننده   کموناسیو تر والسی)آنتاموباژنژ ی حفره دهان  یها اختهیتک  وعیش یبررس. 3

   شهرستان خرم آباد یبه مرکز درمان 

 کنزیآلب دایکاند  یبرو توزانیک هیبا پا  مولیت یخاو تیکامپوز یضد قارچ ریتاث یبررس. 4

  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه    

 فارسی             

 مبتال به سندرم درد قدام زانو مارانیدرد ب زانیبر م  لیاثر استفاده از تردم یبررس

 انگلیسی                 

1. Ebadian B, Azadbakht K, Shirani M. The Correlation of Clinical Outcomes (Marginal Bone Loss, 

Probing Depth, and Patient Satisfaction) With Different Prosthetic Aspects of Implant Overdentures: A 

Five-Year Retrospective Cohort Study. Journal of Oral Implantology. 2020 Jun 1;46(3):227-34. 

2. Nejatidanesh F, Azadbakht K, Savabi O, Sharifi M, Shirani M. Effect of repeated firing on the 

translucency of CAD-CAM monolithic glass-ceramics. The Journal of Prosthetic Dentistry. 2020 Mar 

1;123(3):530-e1. 

3. Azadbakht K, Hadipour S, Rashidipour M, Sepahvand A. Antifungal Effects of Thymol-Loaded 

Chitosan Nanocomposite Alone and in Combined with Nystatin Against Candida Albicans, a Major 

Cause of Oral Candidiasis. Global Journal of Medical, Pharmaceutical, and Biomedical Update. 2022 Jun 

29;17. 

4. Nejatidanesh F, Azadbakht K, Savabi O, Shirani MJ, Sharifi M. Effect of Repeated Firing on the Color 

Changes of Lithium Di-silicate with High and Low Translucency: An In-vitro Study. 

5. Azadbakht K. Effect of treadmill running on pain level of patients with anterior knee pain syndrome. 

Anesthesiology and Pain. 2022 Jan 10;12(4):24-33. 

6. Teimouri K, Pakravan S, Azadbakht K. The most common electrocardiographic abnormalities in 

patients with diabetes mellitus. Journal of Parathyroid Disease. 2022;10:e9142. 
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7. Teimouri K, Pakravan S, Rahmatinia E, Azadbakht K. Evaluation of radiation side effects on thyroid 

function. Journal of Parathyroid Disease. 2022;10:e9145. 

8. Pakravan S, Teimouri K, Azadbakht K. The impact of COVID-19 on kidney diseases. Journal of 

Parathyroid Disease. 2022;10:e9149. 

9. Teimouri K, Pakravan S, Azadbakht K. Examining the relationship between non-alcoholic fatty liver 

disease and hypothyroidism. Journal of Parathyroid Disease. 2022;10:e9148.  

10. Comparing the Color Match of Monolithic CAD/CAM Dental Ceramics with VITA Classic Shade 

Guide. 

11. Investigating the Mandibular Incisive Canal and Its Relationship with Adjacent Landmarks in CBCT 

in Zahedan City. 

12. The dental health status of individuals with various mental disorders in Iran - A literature review. 

13. Effect of repeated firing on the translucency of CAD-CAM.  

 

 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی    .1    

 بین المللی    .2   

 عالیق پژوهشی  

 کتاب  ترجمه: کتب 

 1. Color Atlas of Fixed Prosthodontics Volume  

Yoshiyuki Hagiwara (Author) 

2. Color Atlas of Fixed Prosthodontics Volume 2 

3. Principles of oral and maxillofacial surgery 

4.  Implant Prosthetics 

5.  of Temporomandibular Disorders and OCCLUSION OKESON 2020 

 : عضو کمیته انتشارات دانشگاه علوم پزشکی لرستان  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 متخصصین پروتز ایران عضو انجمن : عضویت در مجامع 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها  مهارت 
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