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 داخ نامبه 

  سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

  سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

https://isid.research.ac.ir/Arezoo_Ghelejkhani 

    فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

  تحصیلی و آموزشی  سوابق  

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

 (عنوان، راهنما، مشاور)پایان نامه                     

 )1400( دندانپزشکی کودکان،علوم پزشکی شهید بهشتی،  )دندانپزشکی کودکان (دکتري تخصصیتخصص.2

                

 مزوپروس فیلرهاي حاوي سیالنت فیشور یک در Fluoride rechargability  و Fluoride release آزمایشگاهی بررسی(پایان نامه    

 ) نامداري مهشید دکنر،   نمازي زهرا دکتر : ، مشاور  مالاسداهللا فاطمه دکتر :، راهنما سیلیکا

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

 (عنوان، راهنما، مشاور)پایان نامه                   

  آرزو قلج خانینام و نام خانوادگی: 

  استادیار:مرتبه علمی

 ghalajkhani.a@lums.ac.irایمیل:

  تلفن: 

  فکس: 

   دانشکده دندانپزشکی –انتهاي خیابان رازي  آدرس:
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 ( 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 شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام)سوابق اجرایی  

  سوابق پژوهشی  

  ابداعات و اختراعاتالف.    

  طرح هاي پژوهشی ب.

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

  پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

  فارسی           
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1.  

  انگلیسی               

  

Effect of casein-phosphopeptide amorphous calcium phosphate and fluoride with/without erbium, 

chromium-doped yttrium, scandium, gallium, and garnet laser irradiation on enamel microhardness of 

permanent teeth  

  

Diagnostic and Biological Significance of Immunohistochemical Expression of Osteopontin and Ki67 in 

Fibro-osseous lesions of jaws 

1. 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

  ملی   .1   

  بین المللی   .2   

 عالیق پژوهشی 

 کتب 

 تفکیکی سواالت مجموعه( 2019 اندریاسن دندان به ضربه از ناشی صدمات اصول DDQ کتاب 

  )دندانپزشکی

  مقاالتعضویت در شوراي نویسندگان و داوري  

 عضویت در مجامع 

  عالیق عمومیي عمومی/ ها مهارت 
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