
  نام ونام خانوادگی:ندا اميدپناه

  .فک وصورتاستاديار بيماريهای دهان 

  تحصيل دانشگاه علوم پزشکی تهرانال فارغ

  91شروع به کار:مهر 

  n.omidpanah@kums.ac.irپست الکترونيک:

  8337227151تلفن:.
  

  

  از دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی 1384ای دندانپزشکی سال اخذدکتری حرفه

  از دانشگاه علوم پزشکی تهران 91اخذ تخصص بيماريهای دهان .فک وصورت سال 

  1391پزشکی از سال سوابق شغلی:استاديار دانشکده دندا

  در شهر محروم  1386-1384گذارندن طرح عمومی از سال 

  1391رتبه اول بورد تخصص در سال 

 

 اهم فعاليت های اموزشی

  )1398-1391(اموزش تشخيص بيماريهای دهان- 1

  )1398- 1391(اموزش تشخيص وغربالگری کانسر دهان واوروفارنجيال- 2

  )1398-1391(داروشناسی در دندانپزشکی- 3

  )1398- 1391(ضايعات اولسراتيوووزيکوالروبولوز- 4

  )1398-1391(ضايعات پيگمانته دهان- 5

  )1398-1391(ضايعات خوش خيم حفره دهان- 6

  )1398-1391(بيماريهای غدد بزاقی- 7

  )1398- 1391(فکی–ت مفصل گيجگاهی اختالال- 8

  )1398- 1391(فکی وصورتی–دردهای دهانی - 9

  )1398-1391(انواع سر درد وارتباط ان با دردهای صورتی10

  )1398- 1391(مالحظات دندانپزشکی در بيمارن پيوند عضو-11

  )1398-1391(شايع دهان رمزضايعات سفيد وق-12

  )1398- 1391(بيماريهای دهانمشاوره -13



  )1398-1391(تنظيم تاريخچه پزشکی/دنداپزشکی.محرمانهو رضايت بيمار-14

  )1398- 1391(برای بيماران کارديوواسکوالرمالحظات دندانپزشکی وعالئم دهانی -15

  )1398-1391(برای بيماران گوارشی دهانی وعالئم دندانپزشکی مالحظات -16

  )1398- 1391(برای بيماران هماتولوژيک دهانی عالئمو دندانپزشکی مالحظات -17

  )1398- 1391(برای بيماران کليوی دهانی وعالئم دندانپزشکی مالحظات -18

  )1398- 1391(ايمونولوژيک بيماران برای دهانی وعالئم دندانپزشکی مالحظات -19

  )1398- 1391(نورو ماسکوالربيماران برای دهانی وعالئم دندانپزشکی مالحظات -20

  )1398-1391(متابوليک بيماران برای دهانی وعالئم دندانپزشکی مالحظات -21
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1 - Salivary and serum levels of tumor necrosis factor-alpha in oral lichen planus: a systematic review 
and meta-analysis study. 

2.  Serum and salivary IgA, IgG, and IgM levels in oral lichen planus: a systematic review and meta-
analysis of case-control studies. 

3. a comparitive study of salivary nitric oxide between smokers and nonsmokers 

4.  Evaluation of butyrylcholinesterase and acetylcholinesterase activity in serum and saliva of 
myocardial infarction patients. 

5.  Mental Well-being of the First and Final-Year Medical and Dental Students of Kermanshah  

6. EVALUATION OF KNOWLEDGE REGARDING TO ORAL MANIFESTATION OF AIDS AMONG GENERAL 
DENTISTS IN KERMANSHAH, University of Medical Sciences. 

7.  Oral manifestation and dental management in a patient with chronic graft versus host disease 
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