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 اطالعات شخصی و تماس: .1

 شیرین گراوند:ینام و نام خانوادگ

 دکتری تخصصی ارتودونسی:یعلم مرتبه

 bshayrad@gmail.com:شخصی لیمیا

 ایمیل آکادمیک:

 09120217614تلفن همراه:

 :محل کار فنتل

 :فکس

 61/7/1تاریخ تولد:

 متاهلوضعیت تأهل:

 

 سوابق تحصیلی: .2

 :(التحصیلی)رشته، دانشگاه، سال فارغ یکارشناس

 (:مشاوراساتید راهنما، استاد )عنوان،  ینامه کارشناسپایان

 

 :(التحصیلیارشد )رشته، دانشگاه، سال فارغ یکارشناس

 :(مشاوراساتید راهنما، استاد )عنوان، ارشد  یکارشناسنامه ایانپ

 

 :(التحصیلیفارغ( )رشته، دانشگاه، سال PhD) یتخصص یدکتر

اساتید راهنما، استاد )عنوان، ( PhD) یتخصص یدکترنامه پایان

 :(مشاور

 

دندانپزشکی. (:التحصیلی)رشته، دانشگاه، سال فارغدکترای عمومی 

 1387دانشگاه اصفهان .
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اساتید راهنما، استاد )عنوان، دکترای عمومی نامه ایانپ

دندانهای سانترال باال به  بررسی نسبت عرض مزیو دیستال(:مشاور

 پایین در دندانهای طبیعی و مصنوعی.دکتر رضا خدادای

 

)رشته، دانشگاه، سال ی بالینی تخصص یدکتر

 1398ارتودونسی.اصفهان(:التحصیلیفارغ

اساتید راهنما، استاد )عنوان، ی بالینی تخصص یدکترنامه ایانپ

شده توسط یک ادهزیو استحکام باند برشی براکتهای فلزی باند (:مشاور

.سعید  بدون پرایمر به سطح مینا پس از بلیچینگ به شیوه های مختلف

 صادقیان

 

)عنوان رشته، دانشگاه، سال ی بالینی تخصصفوق  یدکتر

 :(التحصیلیفارغ

اساتید راهنما، استاد )عنوان، ی بالینی تخصصفوق  یدکترنامه ایانپ

 (:مشاور

 

 جوایز و افتخارات: .3

 

 :سوابق علمی .4

 :های(مربی )دانشکده، دانشگاه، در طول سال

دانشده دندانپزشکی :های(استادیاری )دانشکده، دانشگاه، در طول سال

 99-98خرم اباد 

 :های(دانشیاری )دانشکده، دانشگاه، در طول سال

 :های(استادی )دانشکده، دانشگاه، در طول سال

 

 سوابق اجرایی و مدیریتی: .5

 

 سوابق تدریس: .6

 

سال سابقه مدیریت بیماران در مطب  12بالینی:سوابق  .7

 خصوصی
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 زمینه تحقیقاتی: .8

 

 ها:گرنت .9

 

 ها:نامهاستاد راهنمای پایان .10

 

 ها:نامهاستاد مشاور پایان .11

 

 مقاالت: .12

 انگلیسی:مقاالت 

 

 

 

بررسی نسبت عرض دندانهای سانترال فک باال به پایین در فارسی: مقاالت

 دندانهای  طبیعی و مصنوعی

 

 

 

 :)تألیف، ترجمه، گردآوری( هاکتاب .13

 

 

ی ملی و هاها و همایشکنگرهمقاالت ارائه شده در  .14

 :)سخنرانی، پوستر( المللیبین

 

 :)تدریس، شرکت( هاکارگاه .15

 

 ابداعات و اختراعات: .16
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 های تحقیقاتی )مجری، همکار(:طرح .17

 

 المللی:داور مجالت علمی ملی یا بین .18

 

 ت تحریریه مجالت علمی:أعضو هی .19

 

 های علمی:عضویت در انجمن .20

 

 های عمومی:مهارت .21

 

 عالیق عمومی: .22

 

 

 

 


