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 اطالعات شخصی و تماس: .1

 

 آذر محرابی: نام و نام خانوادگی

 استادیار:مرتبه علمی

 :yahoo.com6776www.drazarmehrabiii@ ایمیل شخصی

 :ایمیل آکادمیک

 09381414809:تلفن همراه

 :تلفن محل کار

 :فکس

 67/1/26:تاریخ تولد

 متاهل:وضعیت تأهل

 

 سوابق تحصیلی: .2

 (:التحصیلیرشته، دانشگاه، سال فارغ)کارشناسی 

 (:عنوان، استاد راهنما، اساتید مشاور)نامه کارشناسی پایان

 

 (:التحصیلیرشته، دانشگاه، سال فارغ)کارشناسی ارشد 

 (:عنوان، استاد راهنما، اساتید مشاور)نامه کارشناسی ارشد پایان

 

 (:التحصیلیانشگاه، سال فارغرشته، د( )PhD)دکتری تخصصی 

 (:عنوان، استاد راهنما، اساتید مشاور( )PhD)نامه دکتری تخصصی پایان

 

 

about:blank
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 92دندانپزشکی، سال (:التحصیلیرشته، دانشگاه، سال فارغ)دکترای عمومی 

ای پالک زیر لثه بررسی تاثیر دهانشویه ها بر میکروبه(:عنوان، استاد راهنما، اساتید مشاور)نامه دکترای عمومی پایان

 ای، دکتر شیرین امینی

 

 98رادیولوژی فک و صورت، جندی شاپور اهواز، (:التحصیلیرشته، دانشگاه، سال فارغ)دکتری تخصصی بالینی 

تعیین سن و جنس با کمل لندمارکها در سی بی (:عنوان، استاد راهنما، اساتید مشاور)نامه دکتری تخصصی بالینی پایان

 ، دکتر رضویدکتر شمس, سی تی

 

 (:التحصیلیعنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ)دکتری فوق تخصصی بالینی 

 (:عنوان، استاد راهنما، اساتید مشاور)نامه دکتری فوق تخصصی بالینی پایان

 

 جوایز و افتخارات: .3

 

 سوابق علمی: .4

 (:هایدانشکده، دانشگاه، در طول سال)مربی 

 (:هایل سالدانشکده، دانشگاه، در طو)استادیاری 

 (:هایدانشکده، دانشگاه، در طول سال)دانشیاری 

 (:هایدانشکده، دانشگاه، در طول سال)استادی 

 

 سوابق اجرایی و مدیریتی: .5

 

 سوابق تدریس: .6

 

 سوابق بالینی: .7

 

 زمینه تحقیقاتی: .8

 

 ها:گرنت .9
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 ها:نامهاستاد راهنمای پایان .10

 

 ها:نامهاستاد مشاور پایان .11

 

 مقاالت: .12

 comparison the diagnostic accuracy of different image processing techniques:انگلیسیمقاالت 
for detection of bony lesions in indirect digital 

Study posterior lingual mandibular depression by cbct 

Comparing diagnosis accuracy of indirect digital preapical radiography and paper print in 
assessing external resorption in cervical root 

Determining gender and age by mandibular anatomy landmark in cbct 

 

 

 

 :مقاالت فارسی

 

 

 

 ها )تألیف، ترجمه، گردآوری(:کتاب .13

 

 

 ، پوستر(:المللی )سخنرانیهای ملی و بینها و همایشمقاالت ارائه شده در کنگره .14

 

 ها )تدریس، شرکت(:کارگاه .15

 

 ابداعات و اختراعات: .16
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 های تحقیقاتی )مجری، همکار(:طرح .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

 

 عالیق عمومی: .22

 

 

 

 


