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  :اطالعات شخصی و تماس .1

  آذر محرابی :ینام و نام خانوادگ

 ستادیارا :یعلم مرتبه

  draaazarmehrabi@gmail.com :شخصی لیمیا

 mehrabi.a@lums.ac.ir     :ایمیل آکادمیک

  09381414809:تلفن همراه

 :محل کار فنتل

 :فکس

  67/1/26:تاریخ تولد

  متاهل :وضعیت تأهل

  

  :سوابق تحصیلی .2

  :)التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ( یکارشناس

  ):مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، ( ینامه کارشناس پایان

  

 :)التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ(ارشد  یکارشناس

  :)مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، (ارشد  یکارشناسنامه  ایانپ
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  :)التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ() PhD( یتخصص يدکتر

  :)مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، () PhD( یتخصص يدکترنامه  پایان

  

  .،دانشگاه خوراسگان اصفهان 92سال  ):التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ(دکتراي عمومی 

اثر سه دهانشویه بر پالك فوق و زیر لثه مقایسه ي  ):مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، (دکتراي عمومی نامه  ایانپ

  دکتر شیرین امینی:استاد راهنما .اي

  

دانشگاه جندي شاپور   رادیولوژي فک و صورت ):التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ(ی بالینی تخصص يدکتر

  اهواز

 لندمارکهايبا  سن و جنس  ارتباطبررسی  ):مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، (ی بالینی تخصص يدکترنامه  ایانپ

  دکتر مهشید رضوي: استاد مشاور. دکتر نسیم شمس: استاد راهنما. CBCTویربرداري صایین در تپفک  آناتومیک

  

  :)التحصیلی فارغعنوان رشته، دانشگاه، سال (ی بالینی تخصصفوق  يدکتر

  ):مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، (ی بالینی تخصصفوق  يدکترنامه  ایانپ

  

  :جوایز و افتخارات .3

  

  :سوابق علمی .4

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

  دانشکده دندانپزشکی خرم اباد:)هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال(استادیاري 

  :)هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال(دانشیاري 

 :)هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال(استادي 

 

  :مدیریتیسوابق اجرایی و  .5
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  :سوابق تدریس .6

  

  :سوابق بالینی .7

  

  :زمینه تحقیقاتی .8

  

  :ها گرنت .9

  

  :ها نامه استاد راهنماي پایان .10

 

دندان کانین فک باال در رادیوگرافی  تعیین جنسیت بر اساس ارزیابی اندازه هاي ابعادي

 پانورامیک مراجعین دانشکده دندانپزشکی خرم اباد

 

  معمول و دیجیتال در تشخیص ضایعات استخوانیمقایسه ي دقت روش هاي رادیوگرافی 

 

پانورامیک  لندمارکهاي آناتومیک فک پایین در تصویربرداريبا  سن و جنس  ارتباطبررسی 

  مراجعین کلینیک دندانپزشکی خرم اباد

  

  

  

  :ها نامه استاد مشاور پایان .11
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  :مقاالت .12

 Comparison of the diagnostic accuracy of different image processing*:انگلیسیمقاالت 

techniques for detection of bony lesions in indirect digital radiography 

*Determining gender and age by mandibular anatomy landmarks in cone beam computed 
tomography  (cbct) 

*Comparison diagnosis accuracy of indirect digital preapical radiography(PSP) and paper 
print in assessing external resorption in cervical root area. 

*Study posterior lingual mandibular depression by cone beam computed tomography 

  

  :فارسی مقاالت

  

  

  

  :)تألیف، ترجمه، گردآوري( ها کتاب .13

  

  

  :)سخنرانی، پوستر( المللی ي ملی و بینها و همایش ها کنگرهمقاالت ارائه شده در  .14

  

  :)تدریس، شرکت( ها کارگاه .15

  

  :ابداعات و اختراعات .16

  

  ):مجري، همکار(هاي تحقیقاتی  طرح .17

  

  :المللی داور مجالت علمی ملی یا بین .18
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  :ت تحریریه مجالت علمیأعضو هی .19

  

 :هاي علمی عضویت در انجمن .20

  

  :هاي عمومی مهارت .21

  

 :عالیق عمومی .22

  

  

  

  


