
 

 
 هدی پویان فرنام و نام خانوادگی:  ✓
 ( Kاستادیار بخش ترمیمی)ضریب  ✓
 تهرانفارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی  ✓
ت علمی گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی؛دانشگاه علوم پزشکی عضو هیا ✓

 کرمانشاه 
 1393ماه   مهرشروع به کار:  ✓

 1364تاریخ تولد: ✓

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

 خش ترمیمیب
 37227030تلفن: ✓

  

 

 
 شهید بهشتی؛دانشگاه علوم پزشکی 1390اخذ دکترای عمومی دندانپزشکی: تیرماه  ✓
 تهران ؛دانشگاه علوم پزشکی1393اخذ دکترای تخصصی دندانپزشکی: تیرماه  ✓

 

 سوابق شغلی

 تاریخ پایان  تاریخ شروع  سمت  نام و آدرس محل خدمت  ردیف 

 از ترمیمی بخش مدیرگروه 1
 1398تا   1394 سال

 1398 1394 مدیرگروه

دانشکده   اموزشیشورای  2
 دندانپزشکی 

 1398 1394 عضو

 

 فعالیت های آموزشی 

 عنوان ردیف 

دندانپزشکی ترمیمی به دانشجویان دوره دکتری عمومی دانشکده دندانپزشکی تدریس دروس مرتبط با رشته  1
 1393کرمانشاه 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

 

 راهنمایی پایان نامه ها 

 اساتید مشاور استاد راهنما عنوان پایان نامه دانشجو سال 

بررسی استحکام باند   مریم زالی مقدم  1395
میکرو تنسایل مینای دندان 

به کامپوزیت توسط 
  8باندینگ یونیورسال نسل 

 6و   5و  4و نسل 

✓   



بررسی استحکام باند برشی  محمد بختیاری 95
براکت های فلزی به 

زیرکونیوم با استفاده از 
روش های اماده سازی 

مختلف توسط سیستم  
 باندینگ یونیورسال

✓   

مقایسه استحکام باند ریز   پدرام نوایی  95
کامپوزیت به عاج برشی 

دندان توسط باندینگ های  
   8و   6 5 4نسل 

✓   

مقایسه استحکام باند برشی  متین شکربیگی  96
براکت های فلزی و براکت  

های سرامیکی به سطوح  
کامپوزیتی دندان توسط ماده 
باندینگ یونیورسال و تری 

 ام

✓   

بررسی سالمت جسمی و   حسام نیکزاد  96
روانی بیماران متقاضی  

ن ارتودنسی ثابت درما
مراجعه کننده به مطب های  

 خصوصی شهر کرمانشاه 

 " 

بررسی استحکام باند برشی  ناهید محمدی 96
براکت های فلزی به پرسلن 

با استفاده از باندینگ  
 یونیورسال 

✓   
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