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 دا � �م� 

  -  سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی

 -  سایت دانشگاه

  تحصیلی و آموزشی  

  )عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی

 )عنوان، راهنما، مشاور

  :)عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( 

  1397، علوم پزشکی اصفهان، دهان و فک و صورت

  :)راهنما، مشاور

با استفاده از تصو تالیپیاسفنواکس نکندروزیس وژنیسن با استفاده از درجه ف

  نعیمه نصري

naeemenasri@yahoo.com 

 دانشکده دندانپزشکی -
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سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

سایت دانشگاه درس صفحه شخصی در وبآ 

    فایل ها

 : آخرین به روزرسانی

تحصیلی و آموزشی  سوابق  

عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( فوق تخصص.1

عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                     

(  )دکتري تخصصی(تخصص.2

دهان و فک و صورت يولوژیراد

راهنما، مشاورعنوان، (پایان نامه                   

سن با استفاده از درجه ف نیتخم یبررس

یپرتو مخروط  

نعیمه نصري : نام و نام خانوادگی

  استادیار :مرتبه علمی

naeemenasri@yahoo.com :ایمیل

  09132163486: تلفن

  : فکس

-انتهاي خیابان رازي :آدرس
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Research Workshop 

Advanced Internet Searching 

End Note Workshop 

Medical Writing Workshop 
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 ی

  )عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی

 )عنوان، راهنما، مشاور

 )عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی

  )عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی

 شرکت در دوره هاي آموزشی و کارگاه ها

  

  )در مقاطع زیر

  : )عنوان ،محل و زمان کارگاه

  : )شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام عنوان دقیق درج
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یخیدکتر مهناز ش :استاد راهنما 

عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( ارشد کارشناسی .3

عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(  کارشناسی .4

عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کاردانی.5

 شرکت در دوره هاي آموزشی و کارگاه ها

  

 تأییدیه ها و مجوز ها  

 افتخارات و جوایز :  

 سوابق کاري 

 سوابق بالینی : 

 در مقاطع زیر( سوابق تدریس

  فوق تخصص .1   

  : تخصص  .2    

  کارشناسی ارشد.3    

  کارشناسی .4    

  کاردانی .5    

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاري کارگاه

  عنوان دقیق درج(سوابق اجرایی

  سوابق پژوهشی  
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  :پایان نامه ها و رساله ها 

  پایان نامه ها و رساله ها 

Nasri N, Moeini A, Shakour M. The Effect of Educational 

Research Workshop on Learning Statistics and Research by Dental Students of Isfahan 

University of Medical Sciences. Magazine of E-learning Distribution In academy 

68. [Persian] 

Sheikhi M, Behfarnia P, Mostajabi M, Nasri N. The efficacy of metal artifact reduction 

‐beam computed tomography on the diagnostic accuracy of 

fenestration and dehiscence around dental implants. J Periodontol. 2019.

/doi.org/10.1002/JPER.18-0433 

Nasri N, Noordeh N, Iranmanesh Pedram, Saeidi A, et al. 

Comparison of Er: YAG Laser and Ultrasonic Scaler in the Treatment of Moderate 

Chronic Periodontitis: A Randomized Clinical Trial. Journal of Laser

Mogharehabed A, Behfarnia P, Nasri N, Iranmanesh P, Gholami SA, Yaghini J. 

Comparison of the Efficacy and Side Effects of Chlorhexidine Mouthrinses with 

(Hexidine) and without (Epimax) Alcohol. Dental Hypotheses. 2016;7(4):137. 

Ghasemi E, Khazaei S, Bajgholi F, Nasri N, Iranmanesh P. Stress distribution in luting 

cement layer in implant supported fixed partial dentures using finite element analysis. 

Journal of Islamic Dental Association of IRAN (JIDAI). 2014;26(2):2.
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  ابداعات و اختراعات. الف   

  :طرح هاي پژوهشی.ب

پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

   

پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی           

Shakour M. The Effect of Educational 

Research Workshop on Learning Statistics and Research by Dental Students of Isfahan 

learning Distribution In academy 

 انگلیسی               

. The efficacy of metal artifact reduction 

‐beam computed tomography on the diagnostic accuracy of 

fenestration and dehiscence around dental implants. J Periodontol. 2019. 

, Noordeh N, Iranmanesh Pedram, Saeidi A, et al. 

Comparison of Er: YAG Laser and Ultrasonic Scaler in the Treatment of Moderate 

Chronic Periodontitis: A Randomized Clinical Trial. Journal of Lasers in Medical 

, Iranmanesh P, Gholami SA, Yaghini J. 

Comparison of the Efficacy and Side Effects of Chlorhexidine Mouthrinses with 

6;7(4):137.  

, Iranmanesh P. Stress distribution in luting 

cement layer in implant supported fixed partial dentures using finite element analysis. 

2. 
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 CBCT 

The Art and Science of Contemporary Surgical Endodontics (Torabinejad, Rubinstein)

-Microsoft Office  
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 کتاب

  )در مرحله چاپ

The Art and Science of Contemporary Surgical Endodontics (Torabinejad, Rubinstein)

 :  عضویت در شوراي نویسندگان و داوري مقاالت

Dental Hypotheses 

 :عضویت در مجامع

  عالیق عمومی/ ي عمومی
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 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

  ملی   .1   

  بین المللی   .2   

 عالیق پژوهشی 

کتاب ترجمه: کتب 

در مرحله چاپ( ترجمه کتاب 

The Art and Science of Contemporary Surgical Endodontics (Torabinejad, Rubinstein) 

عضویت در شوراي نویسندگان و داوري مقاالت 

Dental Hypothesesداور مجله 

عضویت در مجامع 

ي عمومیها مهارت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


