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 داخ نامبھ 

  سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس 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                     

 ( عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی) (دکتري تخصصی)تخصص.2

 1400اندودنتیکس،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،(عنوان، راهنما، مشاور)پایان نامه                   

  ( 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

  مریمنام و نام خانوادگی: 

  داالئی مقدم:مرتبه علمی

 maryam.dalaei@yahoo.comایمیل:

  09903152850تلفن: 

  فکس: 

  12خرم اباد، هنر آدرس:
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 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           

1.  

  انگلیسی               
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1. Comparative efficacy of depotphoresis and diode laser for reduction of microbial load and 

postoperative pain, and healing of periapical lesions: a randomized clinical trial 

2. Endodontic Treatment of Bilateral Mandibular First Premolars with Three Root Canals: A Report 

of Two Cases 

3. Investigation on the frequency of streak artifacts resulted from different sealers in cone-beam 

computed tomography images 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

  ملی   .1   

  بین المللی   .2   

 عالیق پژوهشی 

  کتب 

  عضویت در شوراي نویسندگان و داوري مقاالت 

 عضویت در مجامع 

  عالیق عمومیي عمومی/ ها مهارت 
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