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 کارنامه سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی 

 

 اطالعات شخصی 

 

  :  تاریخ تکمیل کارنامه

  پرویز نام:

  پدیسار : نام خانوادگی

  دانشکده دندانپزشکی قزوین  آدرس محل کار :

      55535333-55535333  شماره تلفن محل کار:

  شماره تلفن منزل :

 شماره تلفن همراه ) موبایل ( : 

                                 ppadisar@qums.ac.ir   آدرس پست الکترونیکی :

 

 سوابق تحصیلی       

 

 الف( تحصیالت عالیه

تاریخ فراغت از  کشور محل تحصیل شهر محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل درجه علمی رشته تحصیلی

 تحصیل

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای دندانپزشکی
شهید زشکی پ

 بهشتي

 7631 ایران تهران

دانشگاه علوم  دکترای تخصصی دنسیوارت

 مشهدپزشکی 

 3535 ایران مشهد
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 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل

 نام استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

بررسی ایندکس پالک و کلکلوس در 

دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم 

 ی شهید بهشتیپزشک

 دکتر سید مجتبی سیدین دكتراي حرفه اي

بررسي مولر هاي سوم در افراد با اكلوژن 

 2731نرمال 

 دکتر محمد با صفا دكتراي تخصصي         

 

    

   موقعیت های شغلی و حرفه ای

  

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

وسسه محل تدریسم مقطع تحصیلی نوع فعالیت نوع درس عنوان درس سال تدریس  

86خرداد  دکترای  مربی عملی آناتومی دندان 
 دندانپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

86خرداد  دکترای  مربی تئوری آناتومی دندان 
 دندانپزشکی

تبریز پزشکی علوم دانشگاه  

86مهر  دکترای     
 دندانپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

86فروردین  دکترای  مربی   
زشکیدندانپ  

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکترای  مربی   2731
 تخصصی

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دنسی عملی ورتا 2737
4و3و2و1  

دکترای  استادیار 
 تخصصی

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3و2و1دنسی نظری وارت 2737 دکترای  استادیار  
 تخصصی

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

های اجراییب( سابقه موقعیت ها و پست   

نام،رتبه علمی و رشته تحصیلی مسئول  تاریخ

 مافوق
 سمت مکان فعالیت

 از لغایت

دکتر محمدجعفر اقبال، استادیار  26/21/37
 اندودنتیکس

 دانشكده دندانپزشكي قزوين
 

قائم مقام ریاست 
 دانشکده

 ،دکتر محمدجعفر اقبال، استادیار 12/21/37

 اندودنتیکس

ي قزویندانشكده دندانپزشك  
 

 معاون مالی اداری

 ،دکتر محمدجعفر اقبال، استادیار 11/6/37

 اندودنتیکس

 دانشكده دندانپزشكي قزوین
 

مدیر گروه بخش 
 ارتدنسی

دکتر محمدجعفر اقبال، استادیار،  6/22/37
 اندودنتیکس

 دانشكده دندانپزشكي قزوین
 

 معاون آموزشی
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28/3/61-2762 ر، استادیا -دکتر حمیدرضا جوادی 
 متخصص بیماری های قلب

قزوین دندانپزشكي دانشكده  رئیس دانشکده 

2762-2768 استادیار، -دکترعلی اکبر زینالو 
 متخصص قلب کودکان

قزوین دندانپزشكي دانشكده ابقاء در حکم ریاست  
 دانشکده

تاکنون 2763شهریور  استادیار، -دکترعلی اکبر زینالو 
 متخصص قلب کودکان

قزوین يدندانپزشك دانشكده  رئیس دانشکده 

11/6/61 استادیار، -دکترعلی اکبر زینالو 
 متخصص قلب کودکان

قزوین دندانپزشكي دانشكده عضو کمیسیون موارد  
 خاص

    

    

    

 

 

 

 تشویق ، بورس تحصیلی، جوایز،تقدیرها 

 

 تاریخ دریافت مقام اعطاکننده علت دریافت عنوان

    

    

 

 

 مجامع علمی عضویت در انجمن ها و 

 

 مدت عضویت نوع همکاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

 تاکنون 33از سال  عضویت انجمن ارتودنتیست های ایران

   

 

 

 

 

 عضویت در کمیته ها و شوراها 

 

نوع همکاری با کمیته یا  نام کمیته یا شورا

 شورا

 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه

 لغایت از

 4/4/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین  انشکدهشورای آموزشی د

وزارت بهداشت و درمان و  عضو شورا شورای بررسی مسائل دانشکده
 آموزش پزشکی

11/6/33 

وزارت بهداشت و درمان و  عضو شورا شورای پزشکی جامعه نگر
 آموزش پزشکی

2/2/34 

 23/12/36 دانشگاه علوم پزشکی قزوین عضو شورا شورای پژوهشی دانشگاه
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وزارت بهداشت و درمان و  عضو کمیته کمیته کشوری ارتودنتیکس
 آموزش پزشکی

4/8/38 

 8/1/38 قزوین پزشکی علوم دانشگاه عضو کمیسیون کمیسیون بررسی موارد خاص

وزارت بهداشت و درمان و  عضو کمیته کمیته کشوری دندان پزشکی
 آموزش پزشکی

 38آبان 

کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات و 

 توسعه آموزش پزشکی

 12/8/81 دانشگاه علوم پزشکی قزوین عضو افتخاری

 6/4/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین عضو کمیته کمیته فرصت مطالعاتی

کمیته ارزشیابی درونی گروه آموزشی 

 دندان پزشکی

 6/83 قزوین پزشکی علوم دانشگاه دبیر کمیته

کمیته هماهنگی )برنامه ریزی عملیاتی 

 (دانشگاه

 1383 قزوین پزشکی علوم دانشگاه عضو کمیته

کمیته علمی پنجمین کنگره انجمن 

 ارتودنتیست های ایران

انجمن ارتودنتیست های  عضو کمیته
 ایران

1381 

استادیار  -دکتر جالل الدین دانشکده دندانپزشکی رئیس بخش ارتدنسی
 متخصص پریودانتیکس

 1383دی-12/1381

وزارت بهداشت درمان و  هیأت عضو هیأت ممتحنه دستیاری
 آموزش پزشکی

1336-1383 

 22/3/88 دانشگاه علوم پزشکی قزوین عضو کمیته کمیته دانش پژوهی

کمیته کار گروه بررسی توانایی علمی 

 دانشکده دندان پزشکی

 12/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین عضو کمیته

 تاکنون 13/3/88 پزشکی قزویندانشگاه علوم  عضو کمیته کمیسیون موارد خاص دانشگاه

به  1311و12در سالهای  دانشگاه علوم پزشکی قزوین عضو کمیته کمیسیون موارد خاص دانشگاه
 ساعت 1مدت 

 1311 دانشگاه علوم پزشکی قزوین عضو کمیته EDOکمیته ارزشیابی اساتید در 

هیأت ممتحنه آزمون ارتقاء دستیاری 

 دندانپزشکی

 1312 م پزشکی قزویندانشگاه علو عضو هیأت

وزارت بهداشت درمان و  عضو هیأت هیأت ممتحنه رشته ارتودانتیکس
 آموزش پزشکی

1312 

 
 

  پروژه های تحقیقاتی تصویب شده 

نوع فعالیت  عنوان طرح

 در طرح

موسسه محل 

 پژوهش

 طول مدت طرح وضعیت فعلی طرح

( در IOTNدرمانی ارتودنتیک ) بررسی نیاز
 ساله شهر قزوین 33-33دانش آموزان 

 یک سال  خاتمه یافته دانشکده دندانپزشکی مجری

     نرم افزار آموزشی واحد درسی آناتومی دندان

مقایسه دیدگاه افراد عادی و متخصصان 
 دندانپزشکی در مورد زیبایی لبخند

 ماه 6   مجری

 

 

 

 پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده 
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 عنوان پایان نامه
وره تحصیلی ود نام

 ارائه دهنده
 محل انجام پایان نامه

سمت در 

 پایان نامه

تاریخ دفاع 

از پایان 

 نامه

ساله مدارس  8-22وژن در کودکان شیوع مال اکلبررسی 

 شهر قزوین
 حسین رنجبر-رامین آذر

دانشکده دندان 
 پزشکی قزوین

 1/3/31 استاد راهنما

دارای  ساله 21-23ومتریک افراد بررسی پارامتری سفال

و ارزیابی  WITSوژن نرمال با کاربرد آنالیز لکا

MCNAMARA 
 کیوان زرگران

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
21/12/34 

بررسی ارتباط استرپتوکوکوس موتانس با در بیماران تحت 

 WITHCSPOTدرمان با اسپیلنتهای ثابت ارتودنسی 
 امین امیربنده

دانشکده دندان 

نپزشکی قزوی  

 استاد راهنما
28/1/31 

ساله  26در دانش آموزان  MISINGبررسی شیوع 

 دبیرستانهای قزوین
 علیرضا بدر رضایی

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
4/3/31 

آموزش تغذیه بهداشت و پیشگیری در درمان دندانهای شیری 

 (mixساله) 8-21و دائمی گروه سنی 

الهه  -سید کامران مروی
 دحدا

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
22/6/31 

مولر اول و عوارض حاصل از  Extractionبررسی شیوع 

 38ساله دبیرستانهای قزوین در سال  26آن در دانش آموزان 
 مرجان سمسارها

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
8/8/31 

دارای  ساله 21-23پارامترهای سفالومتریک افراد بررسی 

 اکلوژن نرمال با استفاده از آنالیز
 شهرام پروین

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
21/12/34 

بررسی و آنالیز شاخصهای سفالومتریک بافت نرم افراد 

 ساله قزوین 21-23اکلوژن نرمال 

دانشکده دندان  رکسانا رزازیان

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
13/12/34 

ساله با اکلوژن  21-23زهای کت دندانی در افراد بررسی آنالی

 نرمال

دانشکده دندان  فاطمه عسگری

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
32/2/36 

بررسی تأثیر فیلم بر روند بهداشتی دهان و دندان نوجوان 

 ساله شهر قزوین 22-21

-امید جهانگیری فرد
 بهمن حکیم

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
21/3/38 

وضعیت مولرهای سوم در افراد با اکلوژنهای  طبررسی ارتبا

 ساله 27-26مختلف 

-مسعود اصغری
 افراسیاب عظیمی

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
1/1/33 

بررسی تقارن یا عدم تقارن رویش دندانها در سمت راست و 

 چپ
 رضا حقیقت نیا

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
8/8/31 

مقایسه وضعیت مولرهای سوم فکین قبل و بعد از درمان 

 ارتودنسی
 سعید رنجی

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
8/3/31 

بررسی میزان شیوع جابجایی قدامی و طرفی مندبیل در دانش 

 ساله شهر قزوین 21آموزان 
 عبدالرضا جغری

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
3/1/31 

و تغییرات اسکلتی  Anterior open biteبررسی شیوع 

سال مدارس شهر  6-27دندانی مبتالیان در دانش آموزان 

 قزوین

 فرزاد ملکی

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
13/1/82 
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بررسی میزان شیوع و شدت تحلیل ریشه دندانها بعد از 

 درمانهای ارتودنسی با دستگاه ثابت
 ربیعیداود 

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
12/3/82 

 22تا  22تعیین فرم قوس فلکی در نوجوانان با متوس سنی 

 سال در شهر قزوین)بررسی تغییرات منحنی قوس دندانی(
 آزاده عدالت

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
28/3/81 

ودنسی ثابت بررسی تغییرات مولر سوم قبلی جهت درمان ارت

 همراه یا بدون کشیدن دوم
 حسین احسانی راد

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
24/12/82 

بررسی طوالنی مدت تغییر نظم و ترتیب دندانهای قدامی فک 

 پایین در افراد با اکلوزال نرمال
 الهام زاجکانی

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
11/4/83 

ساله  3-22زهای درمانی ارتودنتیک در کودکان نیابررسی 

 مدارس شهر قزوین
 زهرا تفرشی

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
1/3/84 

نیازهای واقعی و نیازهای حاصل از خودآگاهی دانش آموزان 

 2763ساله شهر قزوین در سال  22-22
 علیرضا مهرعلیان

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
18/12/83 

ساله  22-27بررسی نیازهای درمانی ارتودنسی کودکان 

 2763( سال DAIمدارس شهر قزوین بر اساس ایندکس)
 علی گهواره وند

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
18/1/88 

بررسی انگیزه های بیماران مراجعه کننده به کلینیکی 

 تخصصی جهت درمان ارتودنسی
 محمد جلیلوند

نشکده دندان دا

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
1/2/88 

در تعیین نیازهای درمانی  DHCو DAIمقایسه دو ایندکس 

 ساله شهر قزوین 22-27ارتودنتیک در دانش آموزان 
 افشین باباخانی

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
23/1/88 

مقایسه اندازه گیری کیفیت زندگی و جزئی زیبایی ایندکس 

iotn  27در تأمین نیازهای درمان ارتودنسی دانش آموزان-

 ساله شهر قزوین 22

 حبیب اله شجاعی نژاد

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
13/1/88 

نیازهای درمانی ارتودنتیک در بیماران ارتودنسی قبل از 

 شروع درمان
 احسان هللا زمانی

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد راهنما
21/1/83 

بررسی تأثیر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در کنترل 

 دردهای ناشی از درمان ارتودنسی
 زینب حسینیان

دانشکده دندان 

 پزشکی قزوین

 استاد مشاور

31/4/86 

  
  

 

  
  

 

 

 

 

 

 سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزی و غیره 

 

 تاریخ سخنرانیل برگزاری هم محعنوان هم اندیشی،بازآموزی  عنوان سخنرانی
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 اندیشی،بازآموزی و غیره و غیره

 1/6/34 دانشگاه علوم پزشکی همدان کنفرانس بازآموزی سخنرانی

سی و هشتمین کنگره علمی  سخنرانی
ساالنه و پنجمین کنگره بین 
المللی  انجمن دندان پزشک 

 ایران

 28/1/33و21 انجمن دندانپزشکی ایران

چهارمین همایش علمی  ودنسیاتیولوژی در درمانهای ارت
IRDEC2006 

 21/12/84 وزارت بهداشت و درمان

پنجمین کنگره سراسری  سخنرانی
انجمن ارتودنتیست های 

 ایران

 26/8/81و24 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 شرکت در هم اندیشی، بازآموزی ها و کارگاه ها 

 

 تاریخ برگزاری برگزاری محل طول مدت دوره نام هم اندیشی، بازآموزی ها و کارگاه

 1312 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ساعت 2 هم اندیشی اساتید دانشگاه

شرکت در برنامه های بازآموزی و 

 نوآموزی
 11/2/31-11/2/32 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 4/3/34و3 دانشگاه علوم پزشکی قزوین دو روز کارگاه مراقبت های بهداشتی

کارگاه آموزش دارو و درمانی بر 

 PBCPمبنای طرح مسأله 
 11/2/34 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز

 24/3/34 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز P.H.Cکارگاه آموزشی 

آموزش پزشکی جامعه 

 (COMEنگر)
 12/3/34و1 دانشگاه علوم پزشکی قزوین دو روز

کارگاه تکمیلی آموزش پزشکی جامعه 

 نگر، آموزش سرپایی
 13/3/34 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز

 3/4/34و4و3 دانشگاه علوم پزشکی قزوین سه روز کارگاه روش تحقیق

دومین کنگره سراسری آموزش 

 پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و  یک روز

 خدمات درمانی شهید بهشتی
12/12/34 

 11/8/34 شکی قزویندانشگاه علوم پز یک روز سمینار شکاف لب و کام

سمینار مدیریت بهره وری ویژه 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 13/6/36و12 مرکز آموزش مدیریت دولتی دو روز

 22/12/33 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز کارگاه طرح درس

سمینار منطقه ای آموزش بهداشت 

 دهان و دندان
 21/8/36 مرکز بهداشت شهید بلندیان یک روز

 3/12/31و2و1 دانشگاه علوم پزشکی قزوین سه روز رنامه مدون بازآموزیب

چهارمین کنگره بین المللی  سه روز  برنامه مدون بازآموزی
 انجمن دندانپزشکی 

21-26/1/36 
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کنفرانس علمی جراحی دهان وفک 

 وصورت
 28/1/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز

سی و هشتمین کنگره علمی ساالنه و 

پنجمین کنگره بین المللی انجمن دندان 

 پزشکی ایران

 28/1/33و21 انجمن دندان پزشکی ایران سه روز

سی و هفتمین کنگره علمی ساالنه و 

پنجمین کنگره بین المللی انجمن دندان 

 پزشکی ایران

 26/1/36-21 دانشگاه علوم پزشکی قزوین سه روز

 1/12/33-12 لوم پزشکی قزویندانشگاه ع دوازده روز برنامه مدون بازآموزی

 1/11/36-16 دانشگاه علوم پزشکی قزوین شانزده روز برنامه مدون بازآموزی 

دانشگاه علوم پزشکی و  سه روز همایش کشوری آموزش پزشکی
خدمات بهداشتی درمانی 

 تهران

26-23/8/31 

 1/4/82-1/4/31 دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1 برنامه آموزش مداوم

 2/1/38-11 دانشگاه علوم پزشکی قزوین سیزده روز نامه مدون آموزش مداومبر

کنفرانس دندان پزشکان و مدیریت در 

 درمان اطفال
 21/3/82 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز

 24/11/82-32 دانشگاه علوم پزشکی قزوین شش روز برنامه مدون آموزش مداوم

نشگاه علوم پزشکی قزویندا دو روز برنامه مدون آموزش مداوم  2-1/12/82 

 1/11/81و2و6و3و8 دانشگاه علوم پزشکی قزوین پنج روز برنامه آموزش مداوم

مشهددانشگاه علوم پزشکی  سه روز برنامه آموزش مداوم  3-1/1/82 

 2/12/82و3و4و12و11 دانشگاه علوم پزشکی قزوین پنج روز برنامه مدون آموزش مداوم

مداوم برنامه مدون آموزش  11/4/84و12و13و14و11 دانشگاه علوم پزشکی قزوین پنج روز 

 23/12/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز برنامه مدون آموزش مداوم

 21/12/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز برنامه مدون آموزش مداوم

 22/12/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز برنامه مدون آموزش مداوم

 11/12/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز برنامه مدون آموزش مداوم

 12/12/84 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز برنامه مدون آموزش مداوم

کارگاه پیشرفته ارزیابی دانشجو 

OSCE… 

 1/12/84و21/1/84 دانشگاه علوم پزشکی قزوین سه روز

کارگاه آموزشی پایگاه ملی اطالعات 

 OFIC  ت علمیهیأ

 11/2/84 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز
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کارگاه آموزشی دانش افزایی مهارت 

 های مشاوره ای اساتید راهنما

دانشکده بهداشت و  دو روز

 پیراپزشکی دانشگاه قزوین

 2/4/84و21

پیشگیری و مبارزه با رشوه در 

 دستگاههای اجرایی

 13/12/84 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز

 32/3/81 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز احیاء قلبی و ریوی

 11/3/81 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز کارگاه توجیهی ارزشیابی درونی

 21/8/81و28/8/81و23/3/81 دانشگاه علوم پزشکی قزوین چهار روز برنامه مدون آموزش مداوم
 
 
 

سراسری انجمن پنجمین کنگره 

های ایرانارتودنتیست   

 24/8/81-26 دانشگاه علوم پزشکی تهران دو روز

 12/11/81و18 دانشگاه علوم پزشکی قزوین دو روز خالقیت

 1/11/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم

 24/3/86 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز OSCEکارگاه یک روزه 

درونیکارگاه ارزشیابی   11/8/86 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز 

 1/8/86و6و3و12و13 دانشگاه علوم پزشکی قزوین پنج روز برنامه مدون آموزش مداوم

 6/12/86 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز کنفرانس زیبایی در دندان پزشکی

 23/1/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز کارگاه سیستم سما تحت وب

 13/3/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز MCQکارگاه 

 14/3/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز کارگاه پژوهش در آموزش

 23/11/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز مطالعات کوهورت

شاهدی -مطالعات موردی  21/11/83 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز 

روزیک  آزمون های آماری  16/4/88 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 2/8/81و3و4و6 دانشگاه علوم پزشکی قزوین چهار روز برنامه مدون آموزش مداوم

 3/8/81 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز برنامه مدون آموزش مداوم

کارگاه راه اندازی آموزش الکترونیکی 

 در دانشگاه

 3/3/12 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز
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کارگاه آشنایی با سرقت علمی، 

 راهکارهای پیشگیری و ممانعت از آن

 4/4/11 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز

 21/1/81 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز سمینار بزاق و غدد بزاقی

هم اندیشی اساتید تحت عنوان اخالق و 

 عرفان عملی

 23/11/1313 دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک روز

    

    

 

 انتشارات 

 

 الف(کتب منتشر شده

 

نوع کار)ترجمه، تالیف  عنوان کتاب همکار/همکاران

 ،گردآوری،ویرایش(

 سال چاپ ناشر

     

 

 

 ب(مقاالت منتشر شده

 

 عنوان مقاله نویسندگان

 

 سال چاب صفحه شماره جلد نام نشریه

بررسی مولر سوم در افراد بالغ  دکتر پرویز پدیسار

 با اکلوژن نرمال

مجله علمی دانشگاه 

  مشهد

      1331 21  1 بیستم

 دکتر – پدیسار پرویز دکتر

 زرگران کیوان

نامتا  متک و ویتتس آنالیز کاربرد
 پارامترهتتتتتتتتتتتتای بررستتتتتتتتتتتتی در

 13 تتتتا 12 افتتتراد ستتتفالومتریک
 نرمال اکلوژن دارای ساله

 دانشگاه علمی مجله
      قزوینپزشکی  علوم

 11 42 1338  

 -تر حسن تراب زاده  دک

 دکتر پرویز پدیسار

آزاد سازی فلوراید از مواد 
همرنگ دندان گزارش یک 

 مطالعه  دوازده ماهه

 علوم دانشگاه مجله
 خدمات و پزشکی
 شهید درمانی -بهداشتی
 بهشتی

تابستان   2 18
3531 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-Parviz Padisar    2-
Roya Naseh    3-
Mansoor Khorasani    
4-Marjan  Nasiri 

A Study on Efficacy of 
NSAIDS in Control of Pain 
Caused by Orthodontic 

Biological science   4  : 2009, 
April 
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دکتر -دکتر پرویز پدیسار

دکتر رویا -زهرا محمدی

 دکتر آناهیتا مرامی-ناصح

The Use of 
Orthodontic Treatment 
Need Index (IOTN) in 
Referred Iranian 
Population  
 
 

Biological science   4  2221 ,
April 

4th year 

1-Dr.parviz padisar   

2-Dr.Mahtab Noori   

3-Dr.Azadeh Edalat   

4-Behnam valipoo 

The Variation and 
Changes of Arch 
Dimensions and Area 
between Normal girls 
and Boys (a Longitudinal 
Study in Qazvin - Iran)   

Journal of Dental 
School /Shahid 
Beheshti Medical 
Sciences 
University 

22   36-82 

 سفالومتریک پارامترهای دکتر پرویز پدیسار

 اکلوژن دارای ساله 71-71افراد

 نرمال

 مجله 
 و پزشکی علوم دانشگاه
 – بهداشتی خدمات
قزوین  درمانی  

 11  1382  /
 پنجم سال

 دکتر – پدیسار پرویز دکتر

 ملکی فرزاد

 و قدامی ناهمپوشانی شیوع

 در دندانها اسکلتی تغییرات

 ساله 71 تا 9 آموزان دانش

 قزوین

 علوم دانشگاه مجله
 خدمات و پزشکی
  درمانی – بهداشتی

 قزوین

 تابستان  2 
 سال/1381

 دهم

 دکتر – نوری مهتاب دکتر

 آزاده دکتر -پدیسار پرویز

 -عدالت

 و فرم تغییرات ررسیب:    

 در نرمال فکی قوس اندازه

 71 تا71 سنی گروه نوجوانان

 1 طولی مطالعه) ایرانی ساله

 ( قزوین شهر در ساله

 

 علوم دانشگاه مجله
 خدمات و پزشکی
  درمانی – بهداشتی

 نامه ویژه/  بهشتی شهید

    

– پدیسار پرویز دکتر

 دکتر – ناصح دکتررؤیا

 دکنر -اصل نصیری مرجان

حسینیان زینب  

 داروهای تجویز بخشی اثر

 بر استروئیدی غیر  ضدالتهاب

 درمان از ناشی درد کنترل

 ارتودنسی

 علوم دانشگاه مجله
 خدمات و پزشکی
  درمانی – بهداشتی

 قزوین

سال 
13 

2 32 
 
 
 
 
 

 تابستان
1388  /
 سال

 سیزدهم

 دکتر-پدیسار پرویز دکتر

 آناهیتا دکتر-محمدی زهرا

 ناصح رؤیا دکتر -مرامی

 متقاضی افراد درمانی های نیاز

 بخش در ارتودنسی درمان

 شاخص اساس بر خصوصی

IDTN 

 علوم دانشگاه مجله
 خدمات و پزشکی
  درمانی – بهداشتی

 قزوین

  پاییز  3 
1388 

 سال/
 سیزدهم

1-Dr Parviz Padisar 

2-Dr Mahtab Nouri 

3-Dr Elham Zajkani 

Changes in mandibular 
anterior teeth alignment 
of 12-14 year olds during 
a 4-year follow up in 
Qazvin 

Iranian Journal of 
Orthodontics 

   Nov. 
2010 
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1-Dr Parviz Padisar 

2- Dr Roya Naseh 

3- Dr Ali Tayebi 

4- Dr Zahra 

Mohamadi 

5- Dr Niloofar 

Azami 

Comparison of 
Normative and Self-
Perceived Orthodontic 
Treatment Needs of 11-
14 Year-Old 
Schoolchildren in Qazvin 
City: 2008 

International 
Congress of 
Iranian 
Association of 
Orthodontists 

 19-
21 

 May 
2010 

1- Dr Niloofar 

Azami 

2- Dr Roya Naseh 

3- Dr Ali Tayebi 

4- Dr Parviz 

Padisar 

5- Dr Zahra 

Mohamadi 

6-Azadeh 

Farhangnia 

Application of Cone 
Beam CT in Orthodontic 
Practice 

International 
Congress of 
Iranian 
Association of 
Orthodontists 

 11-
21 

 May 
2010 

1- Dr Roya Naseh 

2-- Dr Parviz Padisar 

3- Dr Ali Tayebi 

4- Dr Zahra Mohamadi 

5- Dr Niloofar Azami 

6-Azadeh Farhangnia 

 

The Relationship 
between Dental  and 
Skeletal Maturity 

International 
Congress of 
Iranian 
Association of 
Orthodontists 

 1-21  May 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr parviz padisar Co………  methods and 
indicators of skeletal age 
evaluation(A review) 

International 
Congress of 
Iranian 
Association of 
Orthodontists 

 1-21  May 
2010 

 دکتر رویا ناصح -7

دکتر پرویز  -1

 پدیسار

 علی طیبی -3

 زهرا محمدی -1

 میثم مرادی -5

Comparison of tooth size 
discrepancy in CI II 
malocclusions and 
normal occlusions 

 علوم دانشگاه مجله
 خدمات و یپزشک

  درمانی – بهداشتی
 قزوین

 21-
11 

 May 
2010 
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دکتر زهرا  -7

 محمدی

 دکتر رویا ناصح -1

 دکتر علی یبی -3

دکتر پرویز  -1

 پدیسار

دکتر نیلوفر  -5

 اعظمی

Poor prognosis first 
permanent molars 

 علوم دانشگاه مجله
 خدمات و پزشکی
  درمانی – بهداشتی

 قزوین

   May 
2010 

       

 

 

 

 

 الت ارائه شده در همایش،کنفرانس و غیرهج(مقا

 

عنوان  عنوان مقاله نویسنده)گان(

همایش،کنفرانس و 

 غیره

نحوه ارائه  محل برگزاری

مقاله)سخنرانی 

 یا پوستر(

 سال ارائه

سمینار بزاق و غدد   دکتر پرویز پدیسار
 بزاقی

دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

 21/1/81 ارائه کننده مقاله
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