
 

 
 حسنا تیموریاننام و نام خانوادگی:  ✓
 ( Kاستادیار بخش ترمیمی)ضریب  ✓
 قزوینفارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی  ✓
 ت علمی گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی؛دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عضو هیا ✓
 1394شروع به کار: آبان ماه   ✓

 1366تاریخ تولد: ✓

 h_teimourian@kums.ac.irپست الکترونیک : ✓
بخش  -دانشکده دندانپزشکی-باالتر از شورا-خیابان شریعتی  -نشانی محل کار: کرمانشاه ✓

 ترمیمی
 37227030تلفن: ✓

   

 
 ؛دانشگاه علوم پزشکی همدان1391اخذ دکترای عمومی دندانپزشکی: تیرماه  ✓
 قزوین  ؛دانشگاه علوم پزشکی1394اخذ دکترای تخصصی دندانپزشکی: تیرماه  ✓

 

 

 سوابق شغلی

 تاریخ پایان  تاریخ شروع  سمت  نام و آدرس محل خدمت  ردیف 

 از ترمیمی بخش مدیرگروه 1
 1398 سال

 تا کنون 1398 

شورای پژوهشی دانشکده  2
 دندانپزشکی 

 1397 1396 عضو

 

 فعالیت های آموزشی 

 عنوان ردیف 

دندانپزشکی ترمیمی به دانشجویان دوره دکتری عمومی دانشکده دندانپزشکی تدریس دروس مرتبط با رشته  1
 1394کرمانشاه از مهر 

 1395برگزاری بازآموزی دندانپزشکی ترمیمی درمرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال  2

 

 دوره ها و کارگاه ها 

 عنوان ردیف 

 1395 سال کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه مداوم آموزش درمرکز ترمیمی دندانپزشکی بازآموزی برگزاری 1

 

 

 فعالیت های پژوهشی 

 عنوان ردیف 

 کرمانشاه  پزشکی علوم عضو شورای پژوهشی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 1

 



 

 

 راهنمایی پایان نامه ها 

 اساتید مشاور استاد راهنما عنوان پایان نامه دانشجو سال 

بررسی مقایسه ای اثر شدت  مریم زالی مقدم  1396
و زمان تابش نور بر ثبات 

رنگ کامپوزیت رزین  
پلیمریزه شونده با دستگاه 

LED 

✓   

داریوش مجتهدی  1400
 زاده

بررسی شیوع پوسیدگی 
دندانی و ارتباط با کیفیت 
زندگی مرتبط با دهان و 

دندان در بیماران تاالسمی 
 ICDAS IIبر اساس شاخص 

✓   

 

 

 

 

 لیست مقاالت ارایه شده در مجالت انگلیسی 
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