
1 
 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات شخصی و تماس: .1

 پردیس حدادی:  نام و نام خانوادگی

 استادیار: مرتبه علمی

 pardishddi@gmail.com : ایمیل شخصی

 phaddadi@lums.ac.ir :  ایمیل آکادمیک

  09021130137: همراهتلفن 

  06633335540: تلفن محل کار

 --: فکس

  1370: تاریخ تولد

 متاهل:  وضعیت تأهل

 

 سوابق تحصیلی: .2

 1394دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، : دکترای عمومی 

 : نامه دکترای عمومیپایان

دای کلونیزه دهان گیرندگان بیماران پیوند کبد بررسی اثر ضدقارچی دهانشویه های رایج ایرانی بر گونه های شایع کاندی

 1394دکتر علی دهقانی ناژوانی، : ، استاد راهنما1393در بیمارستان نمازی شیراز سال 

 1397تخصص پریودانتیکس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، : دکتری تخصصی بالینی

 

 :نامه دکتری تخصصی بالینیپایان

 فیبرین غنی از لکوسیت و پالکت تقویت شده با نانونقرهبررسی خصوصیات ضدمیکروبی مکانیکی 

 1397آقای دکتر هومان خورشیدی : استاد راهنما

 جوایز و افتخارات: .3
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 سوابق علمی: .4

دانشکده دندانپزشکی خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، (: هایدانشکده، دانشگاه، در طول سال)استادیاری 

1397-99 

 

 مدیریتی:سوابق اجرایی و  .5

 99-1398مدیر گروه بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی خرم آباد، 

 سوابق تدریس: .6

  3 -2 -1تدریس دروس پریودنتولوژی نظری 

 4 - 3 -2 -1تدریس دروس پریودنتولوژی عملی 

 سوابق بالینی: .7

 زمینه تحقیقاتی: .8

 ها:گرنت .9

 ها:نامهاستاد راهنمای پایان .10

-1398 /زبری سطح دندان های پرداخت شده با سه مدل خمیر پروفیالکسی رایج در بازار بررسی و مقایسه مقدار  .1

99 

 980مقایسه اثر درمان معمول غیر جراحی پریودنتال با ترکیب درمان معمول غیر جراحی و تابش لیزر دایود  .2

 99-1398 /نانومتر در درمان بیماران دارای پریودنتیت مزمن متوسط جنرالیزه 

بر  punica granatum) )ی پوست انار ایشگاهی ترکیب شیمیایی و اثر ضد باکتریایی عصارهبررسی آزم .3

Porphyromonas gingivalis  /1398-99 

در مظب های تخصصی شهر  1398تا  1395مقایسه میزان موفقیت و بقای دو سیستم ایمپلنت های دندانی از سال  .4

 99-1398 /خرم آباد

 99-1398 /ساله شهر خرم آباد 30-10المت لثه ناحیه قدامی در نمونه های بررسی ارتباط دیپ بایت با س .5

بر گونه قارچی کاندیدا آلبیکنس  M18و  K12بررسی اثر باکتری های پروبیوتیک استرپتوکوکوس سالیواریوس   .6

 1400-1399/  1399حفره دهان بیماران مراجعه کننده به مظب های دندانپزشکی شهر خرم آباد در سال 

ایسه عصاره میخک و داروی ژلوفن در کاهش درد بعد از جراحی دندان عقل مندیبل در بیماران مراجعه کننده مق .7

 1400-1399/  1399خرم آباد  –به مطب های تخصصی جراحی لثه 

 

 ها:نامهاستاد مشاور پایان .11
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 :مقاالت فارسی

 

 ترجمه، گردآوری(: ها )تألیف،کتاب .13
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 المللی )سخنرانی، پوستر(:های ملی و بینها و همایشمقاالت ارائه شده در کنگره .14

 

 ها )تدریس، شرکت(:کارگاه .15

 20/9/1399مدرس کارگاه آشنایی با انواع مظالعات پژوهشی  

 15/8/1399 مدرس کارگاه آشنایی با روش های بخیه

 

 ابداعات و اختراعات: .16

 

 اتی )مجری، همکار(:های تحقیقطرح .17

 

 المللی:داور مجالت علمی ملی یا بین .18

 

 عضو هیأت تحریریه مجالت علمی: .19

 

 های علمی:عضویت در انجمن .20

 

 های عمومی:مهارت .21
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