
 
 

 

رساوی پزشکی ي تامیه مىابع مدیریت اطالع آيری،داوشگاٌ علًم پزشکی لرستان،  معايوت تحقیقات ي فه

  علمی

ف
 ٌ

ما
ه 

دی
ير

ر
13

97
 

                 http://sci.lums.ac.ir                                                    066-33120232    تلفن:           

            Email: sci@lums.ac.ir  

 

 دا خ انمهب 

 ظاهاًِ علن ظٌجی اعضا ّیاذ علوی ؼخصی درآدرض صفحِ 

 ظایر داًؽگاُ درض صفحِ ؼخصی در ٍبآ 

  فایل ّا

 آخریي تِ رٍزرظاًی: 

 زحصیلی ٍ آهَزؼی  ظَاتك  

 ) عٌَاى رؼسِ، داًؽگاُ، ظال فارغ السحصیلی(فَق زخصص.1

 )عٌَاى، راٌّوا، هؽاٍر(خایاى ًاهِ                     

از  دانشگاه  انذودانتیکسدکترای تخصصی دنذانپسشکی  :) عٌَاى رؼسِ، داًؽگاُ، ظال فارغ السحصیلی( )دکسری زخصصی(زخصص.2

 7931سال فارغ التحصیلی  – علوم پسشکی شاهذ 

 

تر رٍی خالح دًذاى ظگ در هذذ ؼػ   biodentine   ٍMTAتررظی اثراذ دٍ ظواى :)عٌَاى، راٌّوا، هؽاٍر(خایاى ًاهِ                   

 هاُ در رٍغ ظرٍیکال خالدَزَهی

  ) عٌَاى رؼسِ، داًؽگاُ، ظال فارغ السحصیلی(ارؼذ کارؼٌاظی .3

 هحوَد ظرافراز  ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 اظسادیار :هرزثِ علوی

  drsarafraz@yahoo.comایویل:

  27-33207826 زلفي:

 فکط: 

 داًؽکذُ دًذاًدسؼکی -اًسْای خیاتاى رازی آدرض:

 

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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 )عٌَاى، راٌّوا، هؽاٍر(خایاى ًاهِ                   

 السحصیلی() عٌَاى رؼسِ، داًؽگاُ، ظال فارغ  کارؼٌاظی .4

 ) عٌَاى رؼسِ، داًؽگاُ، ظال فارغ السحصیلی(کارداًی.5

 ؼرکر در دٍرُ ّای آهَزؼی ٍ کارگاُ ّا 

 زأییذیِ ّا ٍ هجَز ّا 

 افسخاراذ ٍ جَایس : 

 ظَاتك کاری 

 1383زا 1381طرح ًیرٍی اًعاًی در ظال : ظَاتك تالیٌی 

 در هماطع زیر(ظَاتك زذریط ( 

 فَق زخصص .1   

 : زخصص  .2    

  کارؼٌاظی ارؼذ.3    

 1397زذریط تِ عٌَاى ّیاذ علوی در داًؽکذُ دًذاًدسؼکی خرم آ تاد از هْر هاُ  

 کارؼٌاظی .4    

 کارداًی .5    

  ُعٌَاى ،هحل ٍ زهاى کارگاُ(ترگساری کارگا( : 

  عٌَاى دلیك درج ؼذُ در اتالغ، زاریخ ؼرٍع ٍ ازوام(ظَاتك اجرایی( : 

  ٍُزا آتاى  1397هاُ ازآتاى  داًؽکذُ دًذاًدسؼکی خرم آتاد اًذٍدًسیکط در ؼَرای خصٍّؽیًوایٌذُ خصٍّؽی گر

  1398هاُ 

  

  ظَاتك خصٍّؽی 

 اتذاعاذ ٍ اخسراعاذالف.    

http://sci.lums.ac.ir/
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 :طرح ّای خصٍّؽیب.

 :خایاى ًاهِ ّا ٍ رظالِ ّا راٌّوایی . ج  

  

 خایاى ًاهِ ّا ٍ رظالِ ّا  ُهؽاٍر. د   

اظساد هؽاٍر ( در حضَر خَى تر رٍی دًذاًْای کؽیذُ ؼذُ گاٍ  CEM CEMENT  ٍMTAهمایعِ  اثراذ زغییر رًگ  -1

 داًؽجَ هحوذ لریؽًَذی (

آغؽسِ تِ خَى  تر رٍی دًذاًْای کؽیذُ ؼذُ گاٍ ) اظساد هؽاٍر  MTAتررظی اثراذ زغییر رًگ زیٌک اکعایذ در حضَر  -2

 داًؽجَ هْکاهِ هحفَظی (

 ؼاظایی گازّای حاصل از لطع گَزا خرکا ٍ ظیلر رزیٌی )اظساد هؽاٍر  داًؽجَ ظیذ اظوعیل هَظَی ( _ 3

 % ) اظساد هؽاٍر داًؽجَ هعلن اخسیاری ( 7تا زیدر   M3 BLUEتررظی هیساى احراف از هیاًگیي زیدر فایل رٍزاری  – 4

) اظساد  1398ظساى خرم آتاد در ظال در ؼْرعولکرد  ازَکالٍّا در  هطثْای دًذاًدسؼکی عوَهی  تیَلَشیکارزیاتی – 5

 هؽاٍر داًؽجَ ّادی ؼعثاى (

 تررظی زاثیر عصارُ گیاّی ٌّذٍاًِ اتَجْل تر رٍی کاّػ درد دًذاى ) اظساد هؽاٍر زّرا یَظفًَذ (– 6

 هماالذ. ُ   

 فارظی           

 رشًریؽي خالح در دًذاى اًعیسٍر لسرال هاگسیال ) داًؽگاُ علَم خسؼکی کاؼاى ( گسارغ هَرد درهاى .1

 اًگلیعی               

 هماالذخالصِ چاج ارائِ ٍ . ٍ

 هلی   .1   

 تیي الوللی   .2   

 عالیك خصٍّؽی 

 کساب زرجوِ: کسة 

http://sci.lums.ac.ir/
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 :  عضَیر در ؼَرای ًَیعٌذگاى ٍ داٍری هماالذ 

 : عضَیر در هجاهع 

 عالیك عوَهیی عوَهی/ ّا هْارذ 
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