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مدرک

سال

دانشگاه

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

5531

علوم
پزشکی
تهران-
RWTH
آخن
آلمان

بررسی اثر آماده سازی سطحی پست کوارتز فایبر با
لیزر Er,Cr:YSGGبراستحکام  Pull-outعاج
ریشه-پست در دندانهای پرمولر درمان ریشه شده

دکتر رضا فکرآزاد

دکتری تخصصی دندانپزشکی
ترمیمی

5531

علوم
پزشکی
مشهد

بررسی تاثیر زمانهای مختلف شستشوی عاج تراش
خورده برانرژی آزاد سطحی عاج و استحکام برشی
پیوند کامپوزیت رزین-عاج پس از استفاده از یک
محلول خنک کننده پیشنهادی

دکتر سید مصطفی معظمی

دکتری حرفه ای دندانپزشکی

5531

علوم
پزشکی
تهران

بررسی فراوانی انواع ضایعات ناشی از پروتزهای
متحرک دندانی در بیماران مراجعه کننده به
دانشکده دندانپزشکی تهران در سال5531

دکتر زهرا تهیدست اکراد

سوابق آموزشی
تدریس دروس نظری در مقطع عمومی

آناتومی و مورفولوژی دندان ،ترمیمی  5نظری ،ترمیمی  2نظری ،ترمیمی
 5نظری ،مواد دندانی ،5مواد دندانی ،2سمینار داخل بخش

تدریس دروس عملی در مقطع عمومی

ترمیمی  5عملی ،ترمیمی  2عملی ،ترمیمی  5عملی الف ،ترمیمی 5
عملی ب ،ترمیمی  4عملی

تدریس دروس نظری در مقطع تخصصی

بافت و جنین شناسی دهان و فک ،فیزیولوژی و بیولوژی دهان ،میکروب
شناسی ،تشریح سر و گردن ،شناخت پوسیدگی ،اکلوژن ،ترمیمی نظری،5
ترمیمی نظری  ،2تشخیص و طرح درمان ،بررسی مقاالت  5الف ،بررسی
مقاالت  5ب ،بررسی مقاالت  ،2دندانپزشکی زیبایی  ،5دندانپزشکی
زیبایی  ،2دندانپزشکی زیبایی  ،5علم مواد ،مواد دندانی  ،5مواد دندانی ،2
طالی مستقیم ،علوم وابسته ترمیمی ،ارائه مورد 5 ،2 ،5

تدریس دروس عملی در مقطع تخصصی

پره کلینیک ترمیمی  ،5پره کلینیک ترمیمی  ،2ترمیمی عملی ،5
ترمیمی عملی  ،2ترمیمی عملی 5

تدریس دروس نظری و عملی در مقطع فلوشیپ ترمیم های زیبایی
باندشونده

زیبایی نظری ،5زیبایی نظری ،2زیبایی نظری ،5ژورنال کالب ،ارائه مورد،
اصول پایه ای لیزر و بیوفیزیک لیزر ،تشخیص و طرح درمان در ترمیم
های زیبایی باندشونده ،رساله و ارائه مقاله

هدایت پایان نامه ها

استاد راهنما یا مشاور دانشجویان در مقطع دکتری حرفه ای و
تخصصی(رساله عمومی و تخصصی  )5،2،5و فلوشیپ

استاد مشاورتحصیلی

استاد مشاورتحصیلی عده ای از دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای

سوابق اجرایی
از تاریخ

تا تاریخ

مسئولیت
رئیس مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

5514/51/25

تاکنون

عضو شورای اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

5514/3/21

تاکنون

مسئول برگزاری بیست و نهمین دوره کشوری ورودی دستیاری دندانپزشکی حوزه علوم پزشکی همدان

5514/5/21

-

عضو کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی همدان

5514/5/25

تاکنون

عضو شورایعالی مرکز تحقیقات دندانپزشکی

5515/3/21

تاکنون

عضو کمیته نظام پیشنهادات دانشکده دندانپزشکی همدان

5515/1/53

مرداد5514

معاون امور دستیاری و تحصیالت تکمیلی دانشکده دندانپزشکی همدان

5515/1/21

تاکنون

مدیرگروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی همدان

5515/4/54

5514/1/54

دبیر کمیته اجرایی برنامه ریزی دانشکده دندانپزشکی همدان

5512/55/2

مرداد5514

سرپرست و مسئول کمیته ارزیابی درونی دانشکده دندانپزشکی همدان

5515/51/21

5512/52/51

مسئول سمینار بین بخشی گروهای ترمیمی ،اندو ،پروتز ،ارتودنسی ،اطفال ،پریو دانشکده دندانپزشکی همدان

5515/51/1

5512/5/51

عضو کمیته آموزشی ششمین جشنواره شهید مطهری دانشکده دندانپزشکی همدان

5515/1/55

اردیبهشت5512

عضو کمیته علمی ششمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی همدان

5515/3/51

اردیبهشت5512

عضو کمیته اجرائی پانزدهمین کنگره انجمن اندودنتیست های ایران

5515/5/24

5515/5/21

عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی همدان

5515/5/51

تاکنون

نماینده دانشکده دندانپزشکی در کمیته تشویق دانشجویان ممتاز دانشگاه علوم پزشکی همدان

5511/1/3

5515/1/3

عضو کمیته علمی پنجمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی همدان

5511/1/5

اردیبهشت5515

فروردین 5511

تاکنون

دبیر چهارمین جشنواره شهید مطهری دانشکده دندانپزشکی همدان

5511/5/23

اردیبهشت5511

عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش ( )EDCدانشگاه علوم پزشکی همدان

5511/5/53

5515/5/53

مسؤول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی همدان

5531/51/52

5512/2/23

عضو کمیسیون تخصصی دندانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان همدان

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی همدان

5531/51/4

تاکنون

عضو کمیته تخصصی نقشه جامع علمی سالمت دانشکده دندانپزشکی همدان

5531/1/55

اسفند 5531

عضو کمیته طرح راد دانشکده دندانپزشکی همدان

31/1/1

اسفند 5531

عضو کمیته علمی چهارمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی همدان

31/1/5

اردیبهشت5511

مدیر دفتر توسعه آموزش ) )EDOدانشکده دندانپزشکی همدان

5531/3/53

مهر 5512

عضو کمیته ارزیابی درونی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

5531/3/2

12/1/55

دبیر شورای راهبردی دانشکده دندانپزشکی همدان

5533/52/51

5511/52/51

سرپرست اجرائی دوازدهمین کنگره سراسری دانشجویان دندانپزشکی کشور

5533/3/51

خردادماه 5531

سرپرست تخصصی گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی همدان

5533/1/51

5515/4/54

عضو هیئت مدیره کلینیک ویژه تخصصی دندانپزشکی همدان

5533/4/5

5511/5/55

عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان

5533/51/52

5512/2/23

سرپرست واحد لیزر دانشکده دندانپزشکی همدان

5533/5/21

5531/5/21

دوره تحصیلی

سال

بررسی نگرش اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی
همدان نسبت به اخالق حرفه ای در سال تحصیلی 59-59

دکتری عمومی

4959

اساتید راهنما ، :دکتر لقمان رضایی صوفی ،دکتر
امیرفرهنگ میراسماعیلی
استاد مشاور :شبنم سیدزاده صابونچی
نگارش :محمدرضا محمودی

عنوان پایان نامه

اسامی همکاران به ترتیب

بررسی نگرش اعضای هیئت علمی ،دستیاران و دانشجویان
دانشکده دندانپزشکی همدان در مورد نقش آموزشی
دستیاران

دکتری عمومی

4959

اساتید راهنما ، :دکتر لقمان رضایی صوفی ،دکتر
زهرا خاموردی
استاد مشاور :عبدالرضا فضلی
نگارش :ژینا عبدموخر

مقایسه اثر لیزر  Nd:YAGو سدیم آسکوربات بر استحکام
باند برشی کامپوزیت به مینای دندان سفید شده

دکتری تخصصی

4959

اساتید راهنما ، :دکترمهدی شیرین زاد ،دکتر
لقمان رضایی صوفی
نگارش :دکترفاطمه نصر

بررسی رابطه سطح موسین بزاق و پوسیدگی دندان در
دانشجویان دندانپزشکی همدان

دکتری عمومی

5514

اساتید راهنما ، :دکتر حمیدرضا عبدالصمدی،
دکتر محمد واحدی
اساتید مشاور :دکتر لقمان رضایی صوفی ،دکتر
مهرداد حاجیلویی
مشاورآماری:دکتر علیرضا سلطانیان
نگارش :اسماعیل نوری

مقایسه اثر عصاره استویا با گلوکز و فروکتوز بر عمق معدنی
زدایی مینای دندان

دکتری عمومی

5515

اساتید راهنما :دکتر لقمان رضایی صوفی ،دکتر
شهربانو رعدی
اساتید مشاور :دکتر مینا جزایری ،دکتر محمد
یوسف علیخانی
نگارش :عدنان فرازیانی

مقایسه خشونت سطحی و انرژی آزادسطحی کامپوزیت های
دندانی با پایه سیلوران و متاکریالت پس از سفید کردن
دندان ها

دکتری عمومی

5515

اساتید راهنما :دکتر لقمان رضایی صوفی ،دکتر
زهرا خاموردی
مشاورآماری :مژگان السادات سیف
نگارش :محمد رشیدی منفرد

مقایسه اثر سفید کردن در مطب بر ریزنشت کامپوزیتهای با
پایه سیلوران و متاکریالت

دکتری تخصصی

5515

اساتید راهنما :دکتر لقمان رضایی صوفی ،دکتر
ابراهیم یار محمدی
نگارش :دکتر محمدرضا سلطانی

مقایسه دیدگاه اساتید راهنما و فارغ التحصیالن دوره عمومی
دانشکده دندانپزشکی همدان در مورد مشکالت روند اجرای
پایان نامه تحصیلی در سال5512

دکتری عمومی

5512

اساتید راهنما :دکتر لقمان رضایی ،دکتر زهرا
خاموردی
استاد مشاور :دکتر ابراهیم یارمحمدی
مشاور آماری :پیام امینی
نگارش :جواد سلیمی

بررسی اثر کلرهگزیدین و الینرهای مختلف بر ریزنشت حفره
های کالس  IIکامپوزیتی

دکتری تخصصی

5512

اساتید راهنما :دکتر مهدی شیرین زاد ،دکتر
لقمان رضایی
مشاور آماری :دکتر عباس مقیم بیگی
نگارش :دکتر محدثه شکری پور

بررسی شیوع و ارتباط آسیب های شغلی و رضایت شغلی در
دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی شهر همدان در سال
5515

دکتری عمومی

5512

اساتید راهنما :دکتر مینا جزایری ،دکتر فاطمه

بررسی رابطه میزان فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز بزاقی با
غلظت یون های کلسیم و فسفات بزاق

دکتری عمومی

5512

اثر دهانشویه حاوی عصاره مریم گلی بر کنترل
میکروارگانیسم استرپتوکوکوس موتانس موجود در پالک
دندانی

دکتری عمومی

5512

بررسی اثر لیزر  co2در افزایش مقاومت سطحی مینا در
مجاورت براکت های ارتودنسی :مطالعهin vivo

دکتری عمومی

5512

بررسی میزان آگاهی از اصول ارگونومی و کیفیت زندگی در
بین دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی شهر همدان در
سال 5515

دکتری عمومی

5515

بررسی اثر عسل ،گلوکز و فروکتوز روی عمق معدنی زدایی
مینا

دکتری عمومی

5515

مقایسه میزان  PHو  IPHAبزاق دانش آموزان پسر 1تا 52ساله
مدارس شهر همدان بر مبنای مقادیر متفاوت شاخص
DMFTmixed

دکتری عمومی

5515

احمدی متمایل
استاد مشاور :دکتر لقمان رضایی
مشاور آماری :دکتر محمد علی سیف ربیعی
نگارش :سید حسین سیفی
استاد راهنما :دکتر مینا جزایری
استاد مشاور :دکتر لقمان رضایی
نگارش :محمد سمامی
استاد راهنما :دکتر مریم بهشتی روی
اساتید مشاور :دکتر لقمان رضایی ،دکتر یوسف
علیخانی
مشاور آماری :دکتر قدرت اهلل روشنایی
نگارش :سمیرا کمکی
استاد راهنما :دکتر امیرفرهنگ میراسماعیلی
استاد مشاور :دکتر لقمان رضایی
مشاور آماری :دکتر عباس مقیم بیگی
نگارش :میثم ویسی
اساتید راهنما :دکتر فاطمه احمدی متمایل،
دکتر مینا جزایری
اساتید مشاور :دکتر لیال جهانگرد ،دکتر لقمان
رضایی
مشاور آماری :دکتر محمد علی سیف ربیعی
نگارش :خداداد کیانی
اساتید راهنما :دکتر فاطمه احمدی متمایل،
دکتر لقمان رضایی
استاد مشاور :دکتر محمدیوسف علیخانی
مشاور آماری :دکتر جالل پورالعجل
نگارش :لیال کیانی
استاد راهنما :دکتر لقمان رضایی
استاد مشاور:دکتر محمد تقی گودرزی
مشاور آماری :دکترعباس مقیم بیگی
نگارش :مهسان سلیمان زاده

استاد راهنما :دکتر لقمان رضایی

مقایسه میزان کلسیم ،فسفات و آلکالین فسفاتاز بزاق دانش
آموزان پسر 1تا 52ساله مدارس شهر همدان بر مبنای مقادیر
متفاوت شاخص DMFTmixed

دکتری عمومی

5515

بررسی رابطه بین میزان آلبومین بزاق و پوسیدگی دندانی در
بیماران  55-51سالِ مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی
همدان

دکتری عمومی

5515

اساتید راهنما :دکتر نسرین رفیعیان،دکتر
حمیدرضا عبدالصمدی
اساتید مشاور :دکتر مهرداد حاجیلویی ،دکتر
لقمان رضایی
مشاور آماری :دکتر جواد فردمال
نگارش :یاسر شکری

بررسی شاخص های تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال5515

دکتری عمومی

5515

استاد راهنما :دکتر ابراهیم یارمحمدی
استاد مشاور :دکتر لقمان رضایی
مشاور آماری :دکتر علیرضا سلطانیان

مقایسه اثر ضد پوسیدگی عصاره پلی فنول چای سبز با
دهانشویه فلوراید  ، %1/11کلرهگزیدین  %1/2و ترکیب
فلوراید-کلرهگزیدین در محیط آزمایشگاه

دکتری عمومی

5515

اساتید راهنما :دکتر مینا جزایری ،دکتر نسرین
رفیعیان
اساتید مشاور :دکتر لقمان رضایی ،دکتر یوسف
علیخانی
مشاور :دکترمحمدعلی سیف ربیعی
نگارش :لیال دهقانپور

بررسی آزمایشگاهی اثرکاربرد اپی گالوکاتچین گاالت بر
استحکام پیوند برشی کامپوزیت رزین به مینای سفید شده

دکتری تخصصی

5515

اساتید راهنما :دکتر زهرا خاموردی ،دکتر لقمان
رضایی
مشاورآماری :دکترعباس مقیم بیگی
نگارش :دکتر شیوا رستمی

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در
کاهش پالک دندانی دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمایی
شهر همدان

کارشناسی ارشد
آموزش بهداشت

5515

استاد راهنما :دکتر بابک معینی

بررسی اثر لیزر  Co2بر استحکام برشی براکت ارتودنسی به
رزین کامپازیت

دکتری تخصصی

5511

اثر پلی فنول اپی گالو کاتچین گاالت بر دوام استحکام باند و
درجه پلیمریزاسیون در دو نوع ادهزیو خود اچ کننده دو
مرحله ای

دکتری تخصصی

5511

بررسی پوسیدگی های دندانی تاج و ریشه در بیماران آلوده
به  HIVبا و بدون HAART(Highly Active Anti
)Retroviral Therapy

دکتری عمومی

5511

تعیین میزان آمیالز IgA , PH ،بزاقی در معتادان HIV+

دکتری عمومی

5511

استاد مشاور:دکتر محمد تقی گودرزی
مشاور آماری :دکترعباس مقیم بیگی
نگارش :نرگس کر

نگارش :مریم لباف

اساتید مشاور :دکترسید محمد مهدی هزاوه ئی،
دکتر لقمان رضایی
مشاورآماری :دکتر علیرضا سلطانیان
نگارش :ملیحه سهرابی وفا
استاد راهنما  :دکتر نسرین فرهادیان
اساتید مشاور  :دکتر امیرفرهنگ میراسماعیلی ،
دکتر لقمان رضائی
مشاور آماری :دکتر حسین محجوب
نگارش  :دکتر احسان شاه ولی
اساتید راهنما  :دکتر زهرا خاموردی  ،دکتر
لقمان رضائی
مشاورآماری  :دکتر عباس مقیم بیگی
نگارش  :دکتر طیبه رستم زاده
اساتید راهنما  :دکتر پوراندخت داوودی  ،دکتر
لقمان رضائی
مشاور آماری :دکتر عباس مقیم بیگی
نگارش  :ظفر زارعی
اساتید راهنما  :دکتر پوراندخت داوودی  ،دکتر

(گروه مورد) و مقایسه آن با افراد معتاد ( HIV−گروه شاهد)

لقمان رضائی
استاد مشاور  :دکتر محمد تقی گودرزی
مشاور آماری :دکتر عباس مقیم بیگی
نگارش  :محمد اسماعیل طیب

بررسی رابطه بین شاخص فعالیت یونی هیدروکسی آپاتیت،
آلکالین فسفاتاز و ظرفیت بافری بزاق با شدت پوسیدگی در
بالغین

دکتری تخصصی

5531

بررسی اثر محلول های شستشوی کانال بر استحکام گیر یک
نوع پست همرنگ دندان چسبانده شده با چند نوع سمان
رایج رزینی در دندانهای پرمولر درمان ریشه شده

دکتری تخصصی

5531

مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت یک نوع مسدود کننده شیاری
تحت سه روش متفاوت مسدود کردن شیار دندان

دکتری عمومی

5531

بررسی مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت دو نوع سیستم چسبنده
عاجی در ترمیم های کالس  Vکامپازیتی دندان های شیری
با دو روش متفاوت آماده سازی

دکتری عمومی

5531

بررسی مقایسه ای اثر چندین محلول شستشوی کانال ریشه
دندان بر انرژی سطحی عاج ریشه

دکتری عمومی

5531

بررسی قابلیت سیل کنندگی چند نوع باندینگ عاجی در
کانال های پر شده با گوتا پرکا و MTA

دکتری عمومی

5531

بررسی شیوع پوسیدگی دندانی در دانش آموزان  55-51ساله
مدارس شهر همدان توسط دو شاخص SiC , DMFT

دکتری عمومی

5533

اساتید راهنما  :دکتر محمد واحدی  ،دکتر
پوراندخت داوودی
اساتید مشاور  :دکتر محمد تقی گودرزی  ،دکتر
لقمان رضائی  ،دکتر حامد مرتضوی
مشاورآماری :دکترعباس مقیم بیگی
نگارش  :دکتر مینا جزایری
اساتید راهنما  :دکتر مهدی شیرین زاد  ،دکتر
لقمان رضائی
استاد مشاور  :دکتر زاهد محمدی
مشاور آماری :دکتر عباس مقیم بیگی
نگارش  :دکتر مهدی راسخ
اساتید راهنما  :دکتر مهدی سحرخیزان  ،دکتر
شهناز مقصودی
استاد مشاور  :دکتر لقمان رضائی  ،دکتر رضا
فکر آزاد
مشاور آماری :دکتر عباس مقیم بیگی
نگارش  :مهدی بیرانوند
اساتید راهنما  :دکتر مهدی سحرخیزان  ،دکتر
شهناز مقصودی
استاد مشاور  :دکتر لقمان رضائی  ،دکتر رضا
فکر آزاد
مشاور آماری :مهندس خسرو مانی کاشانی
نگارش  :مریم قارلقی
اساتید راهنما  :دکتر لقمان رضائی  ،دکتر زاهد
محمدی
استاد مشاور  :دکتر بابک ژاله
مشاور آماری :دکتر عباس مقیم بیگی
نگارش  :حبیب رضایی دهقان
اساتید راهنما  :دکتر لقمان رضائی  ،دکتر زاهد
محمدی
استاد مشاور  :دکتر رسول یوسفی
مشاور آماری :دکتر عباس مقیم بیگی
نگارش  :مسعود فعله گری
استاد راهنما  :دکتر مجتبی موحد
استاد مشاور  :دکتر لقمان رضائی
مشاور آماری  :مهندس خسرو مانی کاشانی

نگارش  :شاپور جهانی
مقایسه تأثیر دو نوع روش متفاوت استقرار الیه الیه و نوردهی
با شدت های متغیر بر ریزنشت کامپازیت در ترمیم های
کالس یک

دکتری عمومی

5533

مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت دو نوع مسدود کننده شیاری
 Helioseal Fو  Clinpro TMتحت دو منبع نوردهی
جداگانه با سیستم های  Light Emitting Diodeو
Quartz Tungsten Halogen

دکتری عمومی

5533

بررسی ریزنشت کامپازیت در حفرات کالس  IIبا و بدون
حاشیه مینایی با دو نوع روش متفاوت ترمیم

دکتری عمومی

5533

مقایسه فراوانی پوسیدگی های سطوح ریشه در بیماران HIV
 positive IV drug abuserدارای ضعف سیستم ایمنی
با بیماران HIV negative IV drug abuser

دکتری عمومی

5533

مقایسه میزان گیر یک نوع پارا پست چسبانده شده با MTA
در دندانهای پره مولر انسانی با چند نوع سمان رایج

دکتری عمومی

5533

بررسی مقایسه ای میزان ریزنشت فیشورسیالنت Concise
پس از نوردهی با روشهای متفاوت در شرایط آزمایشگاهی

دکتری عمومی

5533

اساتید راهنما  :دکتر ابراهیم یارمحمدی  ،دکتر
آیدا صفارپور
استاد مشاور  :دکتر لقمان رضائی
مشاور آماری  :دکتر عباس مقیم بیگی
نگارش  :توفیق حیدریان
اساتید راهنما  :دکتر مهدی سحرخیزان  ،دکتر
شهناز مقصودی
استاد مشاور  :دکتر لقمان رضائی
مشاور آماری  :مهندس خسرو مانی کاشانی
نگارش  :طاهره علیزاده
اساتید راهنما  :دکتر مهدی شیرین زاد ،دکتر
آیدا صفارپور
استاد مشاور  :دکتر لقمان رضائی
مشاور آماری  :مهندس خسرو مانی کاشانی
نگارش  :سید حسین امینی
اساتید راهنما  :دکتر پوراندخت داوودی  ،دکتر
لقمان رضائی
مشاور آماری :مهندس خسرو مانی کاشانی
نگارش  :هادی نیک نامی
تید راهنما  :دکتر لقمان رضائی  ،دکتر ستاره
درخشان
استاد مشاور  :دکتر شاهین کسرایی
مشاور آماری  :دکتر عباس مقیم بیگی
نگارش  :سید علی حسینی
اساتید راهنما  :دکتر طاهره معصوم  ،دکتر لقمان
رضائی
مشاور آماری  :مهندس خسرو مانی کاشانی
نگارش  :شبنم میرزابیگی

مقاالت فارسی
عنوان

مجله

اثر سفید کردن در مطب بر انرژی ازاد سطحی چند نوع
کامپوزیت دندانی با پایه سیلوران و متاکریالت

مجله دانشکده
دندانپزشکی
مشهد

اثر هیدروژن پراکساید  % 51بر خشونت سطحی
کامپوزیت های دندانی با پایه سیلوران و متاکریالت

مجله علمي
دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني

دوره

دوره،22
شماره5

سال

نویسندگان

سمت

5514

لقمان رضایی صوفی ،زهرا
خاموردی ،شاهین کسرایی،
فرشید وحدتی نیا ،یاسمن
صادقی

نفر
اول

5514

لقمان رضایی صوفی  ،زهرا
خاموردی  ،شاهین کسرایی،
فرشید وحدتی نیا ،فاطمه نصر

نفر
اول

همدان

مقایسه تاثیر دو روش استقرار الیه الیه و دو روش
نوردهی بر ریزنشت کامپوزیت در ترمیم های کالس یک

مجله علمي
دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني
همدان

دوره،25
شماره5

5515

ابراهیم یارمحمدی ،شاهین
کسرایی،زهرا خاموردی ،لقمان
رضایی صوفی ،فرشید وحدتی
نیا

مولف
مسئول

مقایسه ثبات رنگ کامپوزیت با پایه سیلوران و با پایه
متاکریالت پس از Accelerated Artificial Aging

مجله دانشکده
دندانپزشکی
مشهد

دوره، 53
شماره5

5515

لقمان رضایی صوفی ،مهدی
شیرین زاد ،مریم السادات
میرترابی

نفر
اول

مقایسه اثر آماده سازی مینای دندان به کمک لیزر
 Er,Cr:YSGGو کاربرد دو نوع باندینگ با روش رایج
کلینیکی بر ریزنشت یک نوع شیارپوش

مجله علمي
دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني
همدان

دوره،25
شماره5

5515

مهدی سحرخیزان ،رضا
فکرآزاد ،شاهین کسرایی،
لقمان رضایی صوفی ،فرشید
وحدتی نیا

مولف
مسئول

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در
کاهش پالک دندانی دانش آموزان دختر مقطع اول
راهنمایی شهر همدان

مجله دانشکده
پرستاری و
مامایی ارومیه

دوره ،55شماره
 ،3پی در پی
41

5512

ملیحه سهرابی وفا ،بابک
معینی ،سید محمد مهدی
هزاوه ئی ،علیرضا سلطانیان،
لقمان رضائی صوفی

نفر
پنجم

مجله علمي
دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني
همدان

دوره ، 02
شماره 2

5512

نسرین رفیعیان  ،مینا جزایری
،لقمان رضایی صوفی ،جواد
فردمال،
حمیدرضا عبدالصمدی ،یاسر
شکری

نفر
سوم

بررسی سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز و شاخص فعالیت
یونی هیدروکسی آپاتیت بزاق در کودکان  1-52ساله با
شدت پوسیدگی دندانی متفاوت

مجله دانشکده
دندانپزشکی
اصفهان

دوره ،1شماره2

5512

لقمان رضائی صوفی ،مینا
جزایری ،حامد
مرتضوی،حمیدرضا
عبدالصمدی ،زهرا خاموردی، ،
نرگس کر

نفر
اول

ارزیابی وضعیت بهداشت دهان ودندان در دانش آموزان
مقطع اول راهنمایی شهر همدان براساس مدل اعتقاد
بهداشتی

مجله علوم
بهداشتی جندی
شاپور

سال ، 4
شماره5

5515

سید محمد مهدی هزاوه ئی،
ملیحه سهرابی وفا ،بابک
معینی ،علیرضا سلطانیان،
لقمان رضائی صوفی

نفر
پنجم

بررسی استحکام پیوند برشی کامپوزیت به پرسلن
فلدسپاتیک پس از آماده سازی سطح پرسلن با دو لیزر
 Co2و Er:YAG

مجله
دندانپزشکی
جامعه اسالمی
دندانپزشکان

دوره،21
شماره2

5512

مهدی شیرین زاد ،رضا
فکرآزاد ،لقمان رضایی صوفی،
ابراهیم یارمحمدی ،شهریار
جاللیان

نفر
سوم

مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد پوسیدگی عصاره پلی فنول
چای سبز با دهانشویه فلوراید  ، %1/11کلرهگزیدین
 %1/2و ترکیب فلوراید-کلرهگزیدین

مجله دانشکده
دندانپزشکی
مشهد

دوره، 51
شماره4

5515

لقمان رضائی صوفی  ،نسرین
رفیعیان  ،مینا جزایری،
حمیدرضا عبدالصمدی ،
شاهین کسرایی ،محمد یوسف
علیخانی ،محمد علی سیف
ربیعی  ،لیال دهقانپور

نفر
اول

بررسی آزمایشگاهی اثر اپی گالوکاتچین گاالت بر
استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای سفید شده

مجله دانشکده
دندانپزشکی
اصفهان

دوره  ، 3شماره
5

5515

زهرا خاموردی  ،لقمان رضایی
صوفی ،شاهین کسرایی ،
عباس مقیم بیگی ،شیوا
رستمی

مولف
مسئول

بررسی رابطه میزان آلبومین بزاق با پوسیدگی های
دندانی

مولف
مسئول

 زاهد،مهدی شیرین زاد
، لقمان رضایی صوفی،محمدی
مهدی راسخ

5515

51دوره
2شماره،

مجله دانشکده
دندانپزشکی
مشهد

مقایسه اثر چند محلول شستشوی کانال بر گیر پست
کوارتز فایبر چسبانده شده با سمان رزینی

مولف
مسئول

 لقمان رضایی،زاهد محمدی
 حبیب، بابک ژاله،صوفی
رضایی دهقان

5511

، 3دوره
2شماره

مجله دانشکده
دندانپزشکی
اصفهان

مقایسه اثر سه محلول شستشوی کانال ریشه دندان بر
انرژی آزاد سطحی عاج ریشه

مولف
مسئول

 حسین،سید مصطفی معظمی
 لقمان رضایی صوفی،عرفایی

5531

، 55 دوره
4 شماره

مجله
دندانپزشکی
دانشگاه علوم
پزشکی شیراز

اثر زمان های گوناگون شست و شوی عاج با آب بر انرژی
آزاد سطحی با استفاده از تراش تحت افشانه ی یک
محلول خنک کننده پیشنهادی

مولف
مسئول

 حسین،سید مصطفی معظمی
 لقمان رضایی صوفی،عرفایی

5533

55دوره
،4شماره،
35پیاپی

مجله دانشکده
دندانپزشکی
مشهد

 عاج پس-مقابسه استحکام برشی پیوند کامپازیت رزین
از زمان های مختلف شستشوی عاج تراش خورده با یک
سورفاکتانت به عنوان خنک کننده

نفر
دوم

 لقمان،زهرا تهیدست اکراد
رضایی صوفی

5532

51دوره
2شماره،
41مسلسل،

مجله
دندانپزشکی
جامعه اسالمی
دندانپزشکان

بررسی فراوانی انواع ضایعات ناشی از پروتزهای متحرک
دندانی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده
31-31 دندانپزشکی تهران در سال

مقاالت انگلیسی
عنوان

ژورنال

دوره

سال

نویسندگان

سمت
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لقمان رضایی
صوفی

تهران
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طرح های پژوهشی
عنوان
بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان

نوع طرح

سازمان اعتبار دهنده

تاریخ پایان

هیئت
علمی

معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی
همدان

5515

دانش آموزان مقطع اول راهنمایی شهر

مجری اصلی :دکتر بابک معینی
همکاران طرح ::دکترسید محمد
مهدی هزاوه ئی ،دکتر لقمان رضایی

همدان با بهره گیری از مدل اعتقاد

مشاورآماری :دکتر علیرضا سلطانیان

بهداشتی( )HBMدر سال 5511

تاثیر تابش لیزر  CO2بر ممانعت از
معدنی زدایی مینای مجاور براکت های
ارتودنسی و استحکام برشی پیوند
کامپوزیت

نویسندگان

نگارش :ملیحه سهرابی وفا

هیئت
علمی

معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی
همدان
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دانشجویی

معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی
همدان

مهرماه
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مجری اصلی  :دکتر نسرین فرهادیان
همکاران طرح  :دکتر امیرفرهنگ
میراسماعیلی  ،دکتر لقمان رضائی
مشاور آماری :دکتر حسین محجوب
نگارش  :دکتر احسان شاه ولی

بررسی مقایسه میزان ،pHکلسیم،
فسفات و آلکالین فسفاتاز و  IPHAبزاق
دانش آموزان پسر 1تا 52ساله مدارس
شهر همدان بر مبنای مقادیر متفاوت
شاخص  DMFTmixedدر سال 5533

مجریان طرح :نرگس کر ،مهسا
سلیمان زاده
اساتید راهنما :دکتر لقمان رضایی،
دکتر حامد مرتضوی
استاد مشاور:دکتر محمد تقی
گودرزی
مشاور آماری :دکترعباس مقیم بیگی

داوری مقاالت در مجالت
مجله Photomedicine and Laser Surgery
مجله لیزر پزشکی
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
مجله )Cell Journal(Yakhteh
مجله Avicenna Journal of Dental Research
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
مجله  Journal of Dental Materials and Techniquesمشهد
مجله Indian Journal of Dental Research

عالیق پژوهشی
لیزر در دندانپزشکی
اپیدمیولوژی ،پیش گیری و درمان پوسیدگی
نانو تکنولوژی

شرکت در برنامه های حضوریEDC
عنوان برنامه

تاریخ و محل برگزاری

کارگاه آموزشی ضوابط و مقررات دانشگاهی

 5515/4/23لغایت  5515/4/21دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی روش و مدیریت تحقیق

 5515/4/53لغایت  5515/4/51دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه روشها و فنون تدریس

 5515/4/52لغایت  5515/4/54دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی روش ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

3و 5515/4/3دانشگاه علوم پزشکی همدان

سمینار پاسخگویی اجتماعی

 5515/4/3دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی

 5511/52/5دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی متا آنالیز

 5511 /55/52دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه روش تحقیق پیشرفته و Endnote

 5511/51/3دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی اصول اپیدمیولوژی و خطاهای رایج در مقاالت علمی

 5511/3/51دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی اخالق در پژوهش

 5511/1/2دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه ارزشیابی درونی

 5511/4/51دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی )(Communication skills

 5531/52/4دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی ارزشیابی درونی

 5531/1/5دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه اخالق در دندانپزشکی

 5531/2/51دوازدهمین سمینار دانشجویان دندانپزشکی ایران

کارگاه آموزشی آزمونهای چند گزینه ای )(M.C.Q

 5533/51/2دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی ارزشیابی مقدماتی

 5533/51/5دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی روش تدریس

 5533/1/55لغایت  5533/1/52دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی طرح درس

 5533/3/21دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی

 5533/3/3و  5533/3/1دانشگاه علوم پزشکی همدان

کنفرانس علمی آنفلوانزای نوعA

 33/3/3دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی (پیشرفته)

 5533/4/5و  5533/4/4دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آزمونهای چند گزینه ای ()MCQ Workshop

 5533/5/51دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی Evidence Based Medicine

 5533/52/54دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی خالقیت و نوآوری

 5533/1/51دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه تخصصی مهارتهای معلمی

 5533/1/51دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی اخالق در پژوهش

 5533/1/1و  5533/1/3دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی  Scientific Writingسطح مقدماتی و متوسطه

 5533/3/21و  5533/3/51دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

 5533/4/22لغایت  5533/4/24دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه CPR

 5531/52/51دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی EndNote

 31/52/51دانشگاه علوم پزشکی همدان

کارگاه آموزشی PubMed

 5531/55/53دانشگاه علوم پزشکی همدان

عضویت در تشکل های علمی و صنفی
عضو انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران

افتخارات  ،نشان های علمی و تقدیرنامه ها
کسب عنوان استاد منتخب دانشکده دندانپزشکی همدان در هفتمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال5515
کسب عنوان یکی از پنج مدرس برتر دانشکده دندانپزشکی همدان در پنجمین جشنواره شهید مطهری دانشکده دندانپزشکی همدان در
سال5515
تقدیر و تشکر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان دکتر رضا صفی آرین  5511/5/55بابت همکاری در هیئت مدیره کلینیک ویژه
تخصصی دندانپزشکی
تقدیر و تشکر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان دکتر رضا صفی آرین  5531/5/51بابت همکاری(سرپرست اجرائی) دربرگزاری موفق
دوازدهمین کنگره سراسری دانشجویان دندانپزشکی کشور
تقدیر از معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر بهرام عین اللهی  5531/51/2بابت کسب رتبه اول کشوری آزمون
بورد تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
کسب رتبه اول کشوری آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی ترمیمی در سال 5531
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