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سوابق آموزشی
کارشناسی ارشد  :رشته مهندسی پزشکی ،گرایش مهندسی بافت  ،دانشگاه تهران ،فارغ التحصیل سال  ، 92رتبه اول دوره در
بین  45دانش
آموخته ،معدل19.18
دانشجوی نمونه و منتخب دانشگاه تهران سال91
دانشجوی ممتاز و نمونه دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در بین کلیه رشته ها و گرایش ها سال91 - 92
دانش آموخته نمونه و منتخب دانشگاه تهران سال92
کارشناسی  :رشته مهندسی مواد  ,گرایش سرامیک  ,دانشگاه تبریز  ,فارغ التحصیل سال  89,رتبه سوم در بین  42دانش
آموخته
دکتری  :مهندسی پزشکی  ,گرایش بیومتریال  ,پژوهشگاه مواد و انرژی ایران  ,ورودی سال  94,رتبه اول هر دو ترم یک و دو
با معدل19
پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان  :استخراج سلول بنیادین از بافت پالپ دندان های شیری کودکان  6 - 12سال و تبدیل به سلول قلبی روی داربست
سلولزی و نشان دار سازی با تکنسیم  , m99دانشکده علوم و فنون نوین  ،دانشگاه تهران ،به راهنمایی دکتر جواد محمد نژاد
دکتر کمال یاوری و با مشاوره دکتر ولی اهلل بابائی پور ،سال دفاع  ، 92 :درجه کسب شده  :عالی
زمینه های مورد عالقه تحقیقاتی
 ایمپلنتهای دندانی/کامپوزیت ها و سیمان های دندانی/رهایش دارو و بررسی سیستمهای سیگنالینگ مغزی/بررسی
فاکتورهای موثر در سرطان و بررسی الگوی رفتاری سلول های سرطانی
 اتصاالت پروتزی ایمپلنت ها

 ارتقای سطح کیفیت خواص مکانیکی و بیولوژیکی ایمپلنتها
 انواع داربستهای مهندسی بافت
 سیمانهای استخوانی
سوابق تدریس
 ریاضیات مهندسی زبان انگلیسی فیزیک  :دانشگاه تبریز- -
 معادالت دیفرانسیل و محاسبات عددی  :دانشگاه تهران
 ترمودینامیک  :پژوهشگاه مواد و انرژی
 تدریس خصوصی دروس ابتدایی و متوسطه به مدت  4سال
کتاب های تالیفی
کامپوزیت های دندانی ( در دست تالیف به راهنمایی دکتر سعید حصارکی )
مقاالت ارسال شده به مجالت و کنگره ها
 Isolation of stem cells from human pulp tissue and labeling with Tc99m-2013Journal of Research in Dental Sciences
 dental pulp tissues stem cells, history and isolation methods-journal of dental
medicine-2014
 اصول و قواعد جراحی برای ممبران ها در تکنیک- Guide Bone Regenerationمجله دندانپزشکی دانشگاه
تهران-پاییز 97
Oral presentation
 -8th Annual Congress of Iranian General Dentists Association- Olympic Hotel,
Tehran
 -3th Annual Congress of Islamic Azad University Dental Branch of Tehran
 -5th international and 17th Iranian congress of nuclear Medicine-Shiraz-Iran
 اولین همایش ملی سالمت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران-تیر ماه 97
 58th Exhibition &Congress Of Iranian Dental Association
 سخنران یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران دی ماه (95پوستر)
 سخنران اصلی پنجاه و هفتمین کنگره بین المللی سالیانه انجمن دندانپزشکان ایران اردیبهشت ( 96پوستر)
 سخنران هفتمین کنگره دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران شهریور (96پوستر)

 سخنران هفدهمین کنگره بین المللی پریودنتولوژی ایران تهران مهر ماه (96پوستر)
 سخنران هشتمین کنگره سراسری دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران شهریور (97پوستر)
 سخنران اولین کنگره مهندسی بافت و پزشکی بازساختی( )ITERMتیر ماه 97
مدرک زبان
MSRT
مهارت زبان انگلیسی  :خواندن و نوشتن عالی
مکالمه در حد متوسط
زبان ترکی استانبولی  :خواندن و نوشتن متوسط
مکالمه در حد متوسط

