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 تجربيات کاری
 ١٣٩٣تا  ١٣٩٠درمان در کلينيکی تخصصی شهر همدان از  .1
از مهرماه  کرمانشاهکده دندانپزشکی تدريس در دانش .2

 تا کنون ١٣٩٣
سازندگی در مناطق محروم در جهاد  انجام فعاليت .3

نوروز لگرد استان چهارمحال و بختياری در (روستای چ
 ) جهت انجام خدمات دندانپزشکی به اين منطقه محروم١٣٨٨
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  کسب مقام طالی کشوری در درشته کاراته در سبک کوميته در
 ١٣٨٢تابستان 

 عضويت در  بنياد استعداد درخشان 
  علوم پزشکی کرمانشاه از فعاليت به عنوان مدرس دانشگاه

 تا کنون ١٣٩٣سال 
  ا عنوان شکالت ضد رشته دندانپزشکی  (بثبت اختراع در

 پوسيدگی با استفاده از قند گياهی)
  در کنکور سراسری و همچنين دوره دکترای قبولی مستقيم

  تخصصی به صورت پی در پی
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  در سطح پيشرفته ، نکارش  و مکالمهانگليسیتسلط به زبان 
 متونو نگارش و با تجربه در ترجمه  تسلط به نگارش مقاالت 

 دندانپزشکی به ويژه دندانپزشکی کودکانعمومی و تخصصی 
  علمی از  جستجویتسلط به نحوهData base ها 

 
----------------------------------------------------

-------------------------------- 
 :ن علمیامعرف

  جراحی فک و صورت ، متخصصفرزاد رضايی دکتر 
شماره تماس:   - کرمانشاه، دانشکده دندانپزشکی کرمانشاهآدرس:  

٠٩١٢١۴٩۶٨٩٨ 
 

  کودکان یدندانپزشک رويا فروغی، متخصص دکتر  
 ٠٩١٣٣۶۵٧٧۵٢شماره تماس:   - اصفهانآدرس:  

 
  کودکان یدندانپزشک ، متخصصليال سيمايی  دکتر  

شماره تماس:   -، دانشکده دندانپزشکی رشت  رشتآدرس:  
٠٩١١٢٣۶٢٨۶٨ 


