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 دا خ انمهب 

  http://isid.research.ac.ir/Sajad_GHorbanizadeh  ساهاًِ علن سٌجی اعضا ّیات علوی آدرس صفحِ شخصی در

 سایت داًشگاُ درس صفحِ شخصی در ٍبآ 

  فایل ّا

 آخریي تِ رٍزرساًی: 

 تحصیلی ٍ آهَزشی  سَاتك  

 ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی(فَق تخصص.1

 )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ                     

از  دانشگاه علوم  رادیولوشی فک و صورتدکترای تخصصی  :) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.2

 0931سال فارغ التحصیلی  – اصفهانپسشکی 

 

 دلت اًذازُ گیری خطی در سی تی سی تی گالیلیَس :هشاٍر()عٌَاى، راٌّوا، پایاى ًاهِ                   

  ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی(ارشذ کارشٌاسی .3

 )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ                   

  سجاد لرتاًی زادُ  ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 استادیار :هرتثِ علوی

   sajadghorbanizadeh@gmail.comایویل:

  27-33207826 تلفي:

 33215005فکس: 

 داًشکذُ دًذاًپسشکی -اًتْای خیاتاى رازی آدرس:

 

http://sci.lums.ac.ir/
http://isid.research.ac.ir/Sajad_GHorbanizadeh
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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 التحصیلی() عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ  کارشٌاسی .4

 ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی(کارداًی.5

 شرکت در دٍرُ ّای آهَزشی ٍ کارگاُ ّا 

 تأییذیِ ّا ٍ هجَز ّا 

 افتخارات ٍ جَایس : 

 سَاتك کاری 

 نیروی دریایی ارتش بندر انزلی: سَاتك تالیٌی 

 در هماطع زیر(سَاتك تذریس ( 

 :فَق تخصص .1   

 : تخصص  .2    

 کارشٌاسی ارشذ.3    

 :کارشٌاسی .4    

 :کارداًی .5    

  ُعٌَاى ،هحل ٍ زهاى کارگاُ(ترگساری کارگا( : 

  عٌَاى دلیك درج شذُ در اتالغ، تاریخ شرٍع ٍ اتوام(سَاتك اجرایی( : 

  سَاتك پژٍّشی 

 اتذاعات ٍ اختراعاتالف.    

 :طرح ّای پژٍّشیب.

 :پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا راٌّوایی . ج  

 پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا  ُهشاٍر. د   

 هماالت. ُ   

 فارسی           

http://sci.lums.ac.ir/
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1.  

 اًگلیسی               

 هماالتخالصِ چاج ارائِ ٍ . ٍ

 Accuracy of linear measurements of galileos cone beam computed tomography in normal and different head 

positions 

Prevalence of congenitally missing permanent teeth in Iran 

 هلی   .1   

 تیي الوللی   .2   

 عالیك پژٍّشی 

 کتاب ترجوِ: کتة 

 :  هماالتعضَیت در شَرای ًَیسٌذگاى ٍ داٍری   

 : عضَیت در هجاهع 

 عالیك عوَهیی عوَهی/ ّا هْارت 
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