
   از  1صفحه   

 بسمه تعالي

  

 

 بيوگرافي

(Curriculum Vitae) 

 

 

            كسري طبري : نام و نام خانوادگي

 

 

 :و آموزشي سوابق تحصيلي

 

 هيد مانی شت بهداشتی درعلوم پزشکی و خدما دانشگاهی عمومی دندان پزشکی از دانشکده دندان پزشکی دكترا

 بهشتی

  انشجویان هم طراز دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتیددر بين  1376-77كسب رتبه اول در سال تحصيلی 

  20با نمره پایان نامه  1377اسفند  15؛  دندانپزشکی دانشنامه پایان تحصيالتاخذ  

    یال تحصيلدندانپزشکی شهيد بهشتی در سمقایسه طرح درمان ها در بخش ترميمی دانشکده  : پایان نامهعنوان 

1377-1376 

  در رشته ترميمی و زیباییدر آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی  اولكسب رتبه 

  ا نمره ب 1382 تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دانشکده دندانپزشکی در سال تحصيلی دانشنامهاخذ مدرك

  6/19پایان نامه 

 مقایسه استحکام باند برشی : عنوان پایان نامه تخصصی(Shear Bond Strength) سلن در كامپوزیت به پر

Repair پرسلن با استفاده یا عدم استفاده از باندینگ ها 

 كسب رتبه دوم در آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی ترميمی و زیبایی 

  1384و  1383تدریس در دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی كرمان در سال تحصيلی 

 ب رتبه اول در دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی كرمان به عنوان استاد برگزیدهكس 

 مان و به هم ز تدریس در دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهيد بهشتی و دانشگاه آزاد اسالمی تهران به صورت

 صورت حق التدریس

  رصد سال د 97ا ميانگين كل ب درس ترميميدر ارزشيابی اساتيد دوره رزیدنتی دندانپزشکی  رتبه اولكسب

1383 

  رصد سال د 89با ميانگين كل  درس ترميميدر ارزشيابی اساتيد دوره رزیدنتی دندانپزشکی  رتبه اولكسب

1384 

  400به مدت  1384تا  1381تدریس در كالس های رزیدنتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهيد بهشتی از سال 
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 دوره 8ساعت طی 

 ماه 12با جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به مدت  قرارداد مشترك آموزشی 

  ی رزیدنتی درصد رضایت دانشجویان در كالس ها 8/86درصد و  7/97بين اساتيد تمام دروس با  اولكسب رتبه

 و تهران  جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهيد بهشتی

 عضویت در آكادمی دندانپزشکان ترميمی و زیبایی آمریکا 

 زشکان متخصص ترميمی و زیباییعضو انجمن دندانپ 

  دریافتCertificate  شركتDentsply   لمان آ 2009در سالkonstanz 

 1386مجله پيام دندانپزشکان جوان از سال  شورای تحریریه اصلی عضو  

 Adviser  علمی و نماینده آموزشی شركتAngelus  1386برزیل در سال  

 Adviser  علمی و نماینده آموزشی شركتFGM 1387و  1386یل در سال برز  

 Adviser  آموزشی شركت علمی و نمایندهDentsply  تا كنون 1387آلمان از سال 

 Adviser  علمی و نماینده آموزشی شركتGC  تا كنون 1389آلمان از سال 

  2013فلوشيپ دندانپزشکی زیبایی از دانشگاه جنوا )ایتاليا( سال 

 جهت  زنده مگانی به صورت حضور جهت اجرای برنامه های آموزشیمشاور علمی رادیو سالمت در زمينه آموزش ه

 مگانیهآموزش همگانی در صدای جمهوری اسالمی ایران و یا برقراری ارتباطات زنده تلفنی با این رسانه 

 حضور در برنامه زنده سيب از شبکه پنجم صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران 

 انند شار مای بهداشت دهان و دندان در روزنامه های كثير االنتتحریر مقاالتی جهت آموزش همگانی و ارتق

 همشهری و روزنامه سالمت

  1391كسب رتبه دوم به عنوان استاد نمونه دانشکده دندانپزشکی در بخش ترميمی در اردیبهشت ماه  

  دریافتCertificate  شركتK-Line   2016آلمان در سال 

  علمی و فنی شركت مشاورGC جهت تایيد  2016ل آلمان در ساCertificate در  دانشجویان شركت كننده

 دوره.

  1398ل ساعت كالس تئوری و عملی در دوره جامع زیبایی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران سا 80تدریس 

 

 سوابق اجرایي علمي و پژوهشي:

  تا كنون  1384استادیار بخش ترميمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهيد بهشتی از. 

  تاسيس سازمان مردم نهادNGO  ارتقاء سطح  با هدف "مركز ارتقاء آگاهی های دندانپزشکی پارسه  "تحت عنوان

 تا كنون 1388بهداشت دهان و دندان جامعه و تصدی سمت مدیر عامل از سال 

  1386عضو كميته پتنهای علمی دهمين همایش بين المللی انجمن اندودانتيست های ایران مرداد 

  1388عضو كميته اجرای و برنامه ریزی كنگره متخصصين ترميمی در سال  

  88ع//3451به شماره  1388دبير علمی برنامه ترميمی اردیبهشت 

 1388ه داوران بررسی مقاالت ارسالی جهت كنگره دندانپزشکان عمومی سال عضو كميت 
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 1389رميمی سال ه داوران بررسی مقاالت ارسالی جهت كنگره متخصصين تعضو كميت 

 پيمانی به صورت 1389از  ستادیار بخش ترميمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهيد بهشتیا 

 1390ه داوران بررسی مقاالت ارسالی جهت كنگره دندانپزشکان عمومی سال عضو كميت 

 ميركبير ،انعتی صال دانشگاه ماموریت آموزشی جهت نظارت بر طرح های تحقيقاتی نانو در آزمایشگاه های بيومتری 

 3714/310طی نامه  1390دانشگاه صنعتی شریف و رفرانس داروسازی دانشگاه شهيد بهشتی سال 

  94الی  1391استاد مشاور دانشجویان دانشکده دندانپزشکی از سال 

 ط مرتب عضویت در كميته وارنيش فلوراید به عنوان طرحی ملی جهت كاهش شيوع پوسيدگی و شركت در جلسات

 1124/310به شماره  91سال  در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  1391عضو كميته تخصيص امتياز برنامه های كوتاه مدت حرفه ای دندانپزشکی وزارت بهداشت سال. 

  بر اساس  1392عضو كميته تحقيقات و فن آوری دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سال

 1705/400نامه 

  885/310نامه  1391شركت در جلسه طراحی سواالت آزمون ارتقاء رزیدنتی ترميمی خردادماه 

 زشکی وزش پعضو كميته ساماندهی برنامه های آموزش كوتاه مدت دندانپزشکی در وزارت بهداشت ، درمان و آم

 .1391سال 

  766/310نامه  1392شركت در جلسه طراحی سواالت آزمون ارتقاء رزیدنتی ترميمی خردادماه 

  1392و  1391عضو كميته مواد و تجهيزات دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتی سال. 

  کاری با ساعت هم 50و ثبت  1392و 1391عضو كميته طراحان سوال آزمون ارتقاء تخصصی وزارت بهداشت سال

 د/679/517دبيرخانه تخصصی دندانپزشکی به شماره نامه 

 1394ا ت 1391انشجویان خارج كشور دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی از سال عضو كميته تخصيص امتياز د 

  94الی  91عضویت در كميته امتياز دانش آموختگان خارج كشور ؛ دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی از سال 

 عضو كميته اجرایی علمی پنجاه و ششمين كنگره انجمن دندانپزشکی ایران 

  ی از د بهشتدوره های آموزش كوتاه مدت حرفه ای دندانپزشکی دانشکده شهي یتمدیراستقرار ، راه اندازی و

ای هروتاری ، درمان  –كالس های ایمپلنت ، ترميمی و زیبایی ، اندو  در زمينه؛  1393لغایت تيرماه  1391ماه شهریور

  .3/7/1392مورخ   2015/310به شماره نامه  ارتوپدیک ارتودنسی و ليزر

 1392امتياز اداره كل آموزش مداوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سال  عضو كميته تخصيص  

 1393نل در پنجاه و چهارمين كنگره انجمن دندانپزشکی ایران ؛ اردیبهشت امدیر پ 

 رد رویک رمان و آموزش پزشکی با حضور وزیر محترم بهداشت بات شركت در جلسات وزارت بهداشت ، دسه نوب

  1394و  1393سال  (NGO)نجمن های مردم نهاد توجه و فعالسازی ا

  شور ، كن خارج اعم از دانشجویان و فارغ التحصيال ؛ برنامه آموزش مداوم دانشگاه شهيد بهشتی 24دبيری علمی

 .شركت نفت و موسسات آموزشی

  عضو كميته اجرایی پنجاه و ششمين كنگره انجمن دندانپزشکان ایران و كنگره منطقه ایFDI (EXIDA 56), 

May 2016 

  عضو كميته اجرایی پنجاه و هفتمين كنگره انجمن دندانپزشکان ایران و كنگره منطقه ایFDI (EXIDA 57), 
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May 2017 

 صاحب امتياز و مدیر مسئول نشریه دندانپزشکی پارسه 

  تحت عنوان "مشاوره و برنامه ریزی درسی جهت دانشجویان علوم پزشکی  "راه اندازی سایت 

www.doctortabari.com 

  1394شركت در پنجمين كنگره سراسری دانشگاه آزاد اسالمی مهر 

 9413ور دبير مشاور علمی ترميمی در دهمين كنگره علمی ساليانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شهری  

  رای انه شوتدوین كتاب ملی در رشته ترميمی ؛ دبيرخعضو كميته راهبردی دندانپزشکی ترميمی جهت تاليف و

 تخصصی دندانپزشکی ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ؛ معاونت آموزشی

  1395تيرماه  25و  24دبير علمی بازآموزی های ترميمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مورخ 

  2016( 95هشت انجمن دندانپزشکی ایران اردیب 56مدیر پانل دانشجویی كنگرهMay  17(  

  1395عضو كميته تخصيص امتياز اداره كل آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ؛ اسفند 

 

 : پژوهشي -علمي هايفعاليت 

  87دبير علمی مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ؛ آذر  

  هو اخذ گواهينامه مربوط 1388دانشگاه فرایبورگ در سال شركت در سمينار و گارگاه های آموزشی 

  بازدید از كارخانهDegudent  وDenysply 1388سال  مهر ماه آلمان با دعوت رسمی در  

  شركت در سمينار و كارگاه آموزشیMiddle east  شركت GC در لبنان و اخذ  1389در اردیبهشت ماه

 گواهينامه مربوطه

  از طال و  اچينگ شيميایی آلياژهای دندانپزشکی اعم "نام اختراع ماده جدیدی به

و ثبت آن در اداره كل ثبت شركت ها و مالکيت صنعتی در  "غير طال )بيس متال( 

  1389فروردین ماه 

  اختراع محلولNano met etch  و   72044به شماره ثبت  1390در مهرماه

 اجرای آن به صورت تز تخصصی و طرح تحقيقاتی.

 رح فوق به سازمان تجاری سازی صنعتیارائه ط 

  وریمخترعان بخش دا "دعوت در سومين جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقالب اسالمی در قسمت". 

  72043بت ثبه شماره  اختراع و ثبت محلول آشکار ساز پوسيدگی با قابليت افزایش ثبات باندینگ های عاجی 

  اختراع محصول جدید و متفاوتMTA ستفاده از سه ذره نانو و با ميزان آزادسازی كم تر آهن با نام با اNano 

hybrid MTA .و تالش جهت بومی سازی پروژه 

  اجرای طرح مشتركNano hybrid MTA .با دانشگاه علم و صنعت جهت آناليز ماده 

  79306بت ماره ثشبه  "وارنيش سدیم فلوراید با قابليت دوام طوالنی مدت  "افزایش جذب فلوراید با ثبت اختراع 

  اسيم و رات پتنانوپارتيکل های هيدروكسی آپاتيت در تركيب با نيت "رفع حساسيت های دندانی با ثبت اختراع

 79308به شماره ثبت  "كلرهگزیدین جهت كاهش موثر حساسيت های دندانی 

  به شماره ثبت  "يک پالسما اچينگ زیركونيوم با تکن "آماده سازی سطح سراميک های زیركونيوم با ثبت اختراع

http://www.doctortabari.com/
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79304  

  السماپاجرای طرح مشترك با دانشکده فيزیک دانشگاه شهيد بهشتی مبنی بر اچينگ زیركونيوم با تکنيک. 

 2 .دوره دبير بازآموزی های مدون برگزار شده توسط انجمن دندانپزشکان عمومی ایران 

 ساعت 30پزشکی شهيد بهشتی به مدت مشاوره طرح های تحقيقاتی با معاونت پژوهشی دانشکده دندان . 

  ، رفرانس  ریف وشناظر طرح های تحقيقاتی نانو مواد در آزمایشگاه های بيو متریال دانشگاه صنعتی اميركبير

 از سوی دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتی. داروسازی دانشگاه شهيد بهشتی

 3540/310شماره نامه  1390سال  ت مميزه دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتیاًعضو هيات جذب و هي. 

  1394تا  1391همکاری با دبيرخانه هيات اجرایی جذب و پاسخگویی به استعالمات از. 

  1394و  1393دبير علمی برنامه های آموزش مداوم شركت نفت سال  

  ؛ در نهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري1392انتخاب به عنوان استاد نمونه سال 

 1394تا  1391د مشاور دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتی از سال انتصاب به سمت استا 

  شگاه علوم دان 1391سال  "انشجود-ارتقاء رابطه استاد "گواهينامه شركت در نشست ساليانه اساتيد مشاور  طرح

 پزشکی شهيد بهشتی

  ؛ هتل المپيک1399دبير علمی بيستمين كنگره انجمن متخصصين دندانپزشکی ترميمی ایران؛ آبان 

 

 مقاالت و سخنراني ها:

  ع مواد كف بندی ، انوا "تحت عنوان  1383ارائه مقاله و سخنرانی در كنگره انجمن دندانپزشکی ایران بهمن اسفند

 " (Pulp Capping)اهميت و موارد كاربرد و عدم كاربرد پوشش پالپ 

 1383نپزشکی ایران سال سخنرانی در دوره باز آموزی مدون در رشته ترميمی انجمن دندا 

 1384اه در تير مچهل و پنجمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشکي ایران  ارائه مقاله و سخنرانی در 

  1384ارائه مقاله و سخنرانی دركنگره تخصصی ترميمی در آبان ماه 

 ارائه مقاله و سخنرانی درچهارمين همایش علمی دندانپزشکی نوین (IRDEC)  1384در دی ماه 

 1384در بهمن ماه كنگره دندانپزشکان عمومي ایران  ارائه مقاله و سخنرانی در 

  1384سخنرانی در دومين كنگره علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران سال 

  عوامل -1 موضوع :با  1384دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سال  2سخنرانی در دوره مدون ترميمی

یت و علل شکست في با كامپوزلترميم دندان هاي قدامي و خ -2آن ها  كاربرد و اهميت-باندینگ عاجي

 اینوع ترميم ها

  واد كف مموضوع :انواع با  1384دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سال  3سخنرانی در دوره مدون ترميمی

 Pulp Cappingهميت و كاربرد آنها موارد كاربرد و عدم كاربرد پوشش پالپ ا-بندي

 1384مایش پنجم دندانپزشکی ترميمی ایران آبان سخنرانی در ه 

  1385برگزاری كارگاه آموزش عملی در دومين كنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ؛ اردیبهشت 

  1385برگزاری آموزش دورميز در ششمين كنگره انجمن متخصصين دندانپزشکی ترميمی سال 
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  كاربرد  "تحت عنوان  1385ارائه مقاله و سخنرانی در كنگره تخصصی ترميمیMTA ترميمی  در دندانپزشکی" 

  گ عوامل باندین-1موضوع : با  1385دانشگاه علوم پزشکی تهران سال  2سخنرانی در دوره مدون ترميمی

 كاربرد و اهميت آن ها -عاجي

  1385دانشگاه علوم پزشکی تهران سال  3سخنرانی در دوره مدون ترميمی  

 1385نگره چهل و ششم بين المللي انجمن دندانپزشکي ایران ك ارائه مقاله و سخنرانی در 

  ل دندانپزشکی تحت عنوان اصو " و اخذ گواهينامه مربوطه 1385در بهمن  دبیسخنرانی در دانشکده دندانپزشکی

 "زیبایی ، ونيرهای كامپوزیتی زیبایی و المينيت ونير 

  سال تی کاری دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشبا هم سازمان نظام پزشکي 1در دوره مدون ترميمی سخنرانی

1385 

  1385سخنرانی در ششمين انجمن متخصصين دندانپزشکی ترميمی ایران آبان 

  شركت در چهارمين همایش علمی و نمایشگاه بين المللی دندانپزشکی نوینIRDEC 2006  1385سال 

 اربرد و عدم كنوان فایبر پست ؛ موارد تحت ع " 1386ارائه مقاله و سخنرانی در كنگره تخصصی اندو در خرداد

 " كاربرد

 مپوزیت و باند با كا "تحت عنوان  1386ارائه مقاله و سخنرانی در كنگره تخصصی پروتزهای دندانی در سال

 "پرسلن

  1386انجمن دندانپزشکان عمومی ایران سال  2سخنرانی در دوره مدون ترميمی  

 زشکی ت( در دانشگاه علوم پراه حل مشکال-بليچينگ-صول درمانسخنرانی در كنفرانس دندانپزشکی زیبایی )ا

 1386شيراز سال 

 1386كنگره بين المللي انجمن دندانپزشکي ایران  هل و هفتمينچ ارائه مقاله و سخنرانی در 

  گلستان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمانيدر "سمينار زیبایی در دندانپزشکی" سخنرانی در 

 تفاوت  "تحت عنوان    1386ه و سخنرانی در كنگره تخصصی ترميمی ارائه مقالBleaching ای وایتال و دندان ه

 "نان وایتال

  روش های نوین  "   تحت عنوان 1386ارائه مقاله و سخنرانی در كنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران آذر ماه

 "در دندان های زنده و روت كانال شده Bleachingترميمی :  

 1387هل و هشتمين كنگره بين المللی انجمن دندانپزشکی ایران چ ارائه مقاله و سخنرانی در 

  سایلن  "تحت عنوان    1387ارائه مقاله و سخنرانی در كنگره تخصصی ترميمی(Silane)  يميایی و ش، تركيب

 "كاربرد كلينيکی 

  1387 ماه آذرارائه مقاله و سخنرانی در كنگره تخصصی پروستودنتيست ها 

  ه اند ببارائه پوستر و سخنرانی در هشتمين كنگره انجمن متخصصين دندانپزشکی ترميمی ایران با موضوع

 كامپوزیت و پرسلن 

 1388 كنگره بين المللی انجمن دندانپزشکی ایرانچهل و نهمين  ارائه مقاله و سخنرانی در 

  اهميت "ان تحت عنو  1388ارائه مقاله و سخنرانی در كنگره تخصصی ترميمیFinishing & Polishing 
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 "ترميم های كامپوزیت قدامی و تاثير نوع كامپوزیت بر كيفيت پرداخت و پاليش

  لل شکست ع "تحت عنوان   1388انجمن دندانپزشکان عمومی ایران دی ماه ارائه مقاله و سخنرانی در كنگره

 "ترميم های كامپوزیت خلفی 

 انجمن پروستودونتيست های ایرانلی سخنرانی در هشتمين كنگره بين المل 

 نزیم های تاثير آتحت عنوان  1389المللی انجمن دندانپزشکی ایران  ارائه مقاله در پنجاهمين كنگره بين

 .باندینگ های عاجی (Durability)در دوام  (MMPs)متالوپروتيئناز 

  و معایب. ؛ مزایا نانوفيلتحت عنوان كامپوزیت های  1389كنگره تخصصی ترميمی آبان ماه  درارائه مقاله 

  يزیکی و فتحت عنوان زیركونيوم: ساختار؛ خصوصيات  1390ارائه مقاله در كنگره تخصصی ترميمی آبان ماه

 مکانيکی.

  ندانی.دان سراميک های تحت عنو 1390ارائه مقاله در ششمين همایش دندانپزشکی نيروهای مسلح مهر ماه 

  و مکانيکی  تحت عنوان بررسی خصوصيات فيزیکی 1390ارائه مقاله در كنگره تخصصی پروستودنتيست ها دی ماه

 زیركونيوم .

  دریافتCertificate  شركتVoco  آلمان جهت شركت در دوره كامپوزیت های قدامی 

  دریافتCertificate  شركتAngelus    2006برزیل در سال 

 ویت و دریافت عضCertificate  تا كنون 2007از انجمن دندانپزشکی آمریکا از سال 

  شركت در كنگره بين المللی زیباییInternational Cosmetic Dentistry  2007در دبی سال 

  دریافتCertificate  شركتDen Mat   آمریکا جهت شركت در دورهLumineers 1390 در دوبی؛ اسفند ماه 

 ه انجمن متخصصين دندانپزشکی زیبایی آمریکا شركت در كنگر(AACD)  2009در سال 

  شركت  "دندانپزشکی مدرن هزاره سوم "شركت در سمينارGC  2011سال 

  شركت در سمينار شركتAngelus    2011برزیل در سال 

  دوره  چهارتدریسLumineers  در ایران به نمایندگی از شركتDen Mat آمریکا 

  ان خارج و ضبط برنامه جهت هموطنشبکه جهانی صدای آشنا ای جمهوری اسالمی ایران ؛ صدحضور در برنامه

 كشور

  1391ارائه سخنرانی در پنجاه و دومين كنگره انجمن دندانپزشکان ایران ؛ اردیبهشت 

  1391ارائه مقاله و سخنرانی در كنگره تخصصی پروستودنتيست ها دی ماه 

 1391من دندانپزشکان عمومی ایران ؛ بهمن ماه ارائه سخنرانی در هفتمين كنگره انج 

  1392ارائه سخنرانی در سيزدهمين كنگره انجمن متخصصين دندانپزشکی ترميمی ایران ؛ آبان 

  1392برگزاری كارگاه تخصصی در سيزدهمين كنگره انجمن متخصصين دندانپزشکی ترميمی ایران ؛ آبان 

 1392زشکان عمومی ایران ؛ دی ماه ارائه سخنرانی در هشتمين كنگره انجمن دندانپ 

  1392ارائه سخنرانی در پنجاه و سومين كنگره انجمن دندانپزشکان ایران ؛ اردیبهشت 

  1392ارائه سخنرانی در چهاردهمين كنگره انجمن متخصصين دندانپزشکی ترميمی ایران ؛ آبان 

  1393آذرماه ارائه سخنرانی در چهاردهمين كنگره انجمن پروستودنتيست های ایران ؛ 

  1393ارائه سخنرانی در هشتمين كنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ؛ دی ماه 
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  1394ارائه سخنرانی در پنجاه و پنجمين كنگره انجمن دندانپزشکان ایران ؛ اردیبهشت 

 1394دهمين كنگره انجمن دندانپزشکی كودكان ایران ؛ مرداد ماه  رارائه سخنرانی در چها 

 1394نی در دهمين كنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ؛ شهریور ارائه سخنرا 

   1394ارائه سخنرانی در پانزدهمين كنگره انجمن پریودنتولوژی ؛ مهرماه 

  ارائه سخنرانی در هفتمين كنگره نيروهای مسلح 

  1395ارائه سخنرانی در شانزدهمين كنگره انجمن متخصصين دندانپزشکی ترميمی ایران ؛ آبان 

  1396بهمن  20تا  18ارائه سخنرانی در هفتمين كنگره نيروهای مسلح 

  ارائه سخنرانی در پنجاه و هشتمين كنگره انجمن دندانپزشکان ایران و كنگره منطقه ایFDI (EXIDA 58), 

April 2018  1397فروردین  31تا  28مطابق با 

  1397دنتيکس ایران ؛ مرداد جدهمين كنگره انجمن متخصصين اندوهارائه مقاله و سخنرانی در 

  1397جدهمين كنگره انجمن متخصصين دندانپزشکی ترميمی ایران ؛ آذر هارائه مقاله و سخنرانی در 

  1397ارائه سخنرانی در اولين سمپوزیوم طرح لبخند؛ دانشگاه آزاد اسالمی دی ماه 

 ه منطقه ای ارائه سخنرانی در پنجاه و نهمين كنگره انجمن دندانپزشکان ایران و كنگرFDI (EXIDA 59), 

April 2018   1398اردیبهشت  6تا  2مطابق با 

  1398مرداد مشهد ، ارائه سخنرانی در نوزدهمين كنگره انجمن متخصصين دندانپزشکی ترميمی ایران ؛ 

  1398برگزاری كارگاه آموزشی در كنگره انجمن متخصصين پریودنتيکس ایران ؛ مهرماه 

 ش مان وآموز، در دد دربازآموزی ها و برنامه های مدون ارائه شده از سوی وزارت بهداشتارائه سخنرانی های متع

 مورد( 30و سازمان نظام پزشکی ) حداقل  پزشکی

  مقاله آموزشی و پژوهشی در مجله پيام دندانپزشکان جوان 34ارائه و چاپ 

  آزمون دستياری.تدریس كليه دروس ترميمی و مواد دندانی به صورت لوح فشرده جهت آمادگی 

  ن ، جهاد ی تهرادوره كتب ترميمی و مواد دندانی در كالس های آمادگی رزیدنتی اعم از جهاد دانشگاه 48تدریس

 دانشگاهی شهيد بهشتی ، پارسه ، شيراز ، اصفهان ، كرمان و.....

  ساعت در هر دوره( در تهران ، شيراز و تبریز 100) دوره كالس ترميمی و زیبایی 19تدریس. 

 

 عناوین مقاالت 

 

 ( تحت عنوان انگليسی تاليف مقاله در مجله دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتی )

 “ Effect of Thermal and Mechanical Aging on Flexural Strength of Zirkonzahn and 

Mamut Zirconia Ceramics ”  

Kasra Tabari , Zahra Jaber Ansari , Manusha Amiri Siavashani , Solmaz Eskandarion 

BeheshtinUniv Dent J 2014; 32(2):69-75 
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A brief review on the efficacy of different possible and nonpharmacological techniques 

in eliminating discomfort of local anesthesia injection during dental procedures 

 

Amin Davoudi1, Mansour Rismanchian2, Ali Akhavan3, Saeid Nosouhian2, Farshad 

Bajoghli2, Abbas Haghighat4, Farahnaz Arbabzadeh5, Pouran Samimi5, Atiyeh Fiez5, 

Elham Shadmehr3, Kasra Tabari6, Sanaz Jahadi3 

  Shear bond strengthمقایسه  "اله در مجله دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران با عنوانتاليف مق

 ."استفاده از باندینگ ها ه یا عدمبا استفاد Porcelain repairپرسلن در -كامپوزیت

 

 Comparison of Compressive Strength of Five Hydraulic Cements  

Vagharedin Akhavan Zanjani1 Seyedeh Mahsa Sheikh-Al-Eslamian2 Kasra 

Tabari*1 , Journal of Dental School 2016; 34(3): 129-36   
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 Shear bond strength of a resin cement to different alloys subjected to various 

surface treatment. Fariba Ezoji , Kasra tabari , Zahra jaberi Ansari, Hassan 

Torabzadeh, Mohammad Javad Kharazi Fard 

Journal of Dentistry,Tehran University of Medical 

Sciences,Tehran,Iran(2016;Vol.13,No.1) 
 

 In vitro cytotoxicity evaluation of selected nanoparticles on human dental pulp 

stem cells. Kasra tabari, Sepanta hosseinpour. Iranian Endodontic Journal,VOL 

12, NO 1(2017). 

 

 عناوین پایان نامه ها و جلسات داوري پایان نامه:

 اعت ؛  س 30ت مشاوره طرح های تحقيقاتی با معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهيد بهشتی به مد

 1391مهر ماه 

  ا م غذایی بی و رژیبررسی ارتباط بين تركيبات بيوشيميایی بزاق، شاخص توده بدن"موضوع : داوری پایان نامه با

  1392 ماه ؛ دی "ساله 12تا  6در كودكان  6پوسيدگی دندان 

 ابلباند متق ركونيا وتاثير اچينگ پالسما بر روی خشونت سطحی زی "  : داوری پایان نامه و استاد مشاور با موضوع  

 1391دی ماه ؛ یک دانشگاه شهيد بهشتی پژوهشکده ليزر و پالسما دانشکده فيز "

 وع مقایسه استحکام فشاری و زمان سخت شدن سه ن "با موضوع :  و استاد مشاور داوری پایان نامهMTA 

 1393؛ خرداد ماه   "تجاری MTAنانوهایبرید تجربی با یک نوع 

 تاًثير  "  پایان نامه تخصصی هنمایاستاد راThermal aging  و Mechanical aging خمشی  بر استحکام

 دانشجو: دكتر مانوشا اميری 1392خرداد ماه   ؛ " Mamut و   Zirconzahnدو نوع زیركونيای 

  بررسی اثر  "استاد مشاور پایان نامه با موضوعNano met – etch ر استحکام باند سمان رزینی به آلياژب 

http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Amin+Davoudi&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Mansour+Rismanchian&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Ali+Akhavan&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Saeid+Nosouhian&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Farshad+Bajoghli&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Farshad+Bajoghli&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Abbas+Haghighat&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Farahnaz+Arbabzadeh&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Pouran+Samimi&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Atiyeh+Fiez&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Elham+Shadmehr&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Kasra+Tabari&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.aeronline.org/searchresult.asp?search=&author=Sanaz+Jahadi&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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 انشجو: دكتر فریبا ازوجید High noble –Bego starو آلياژ  Vera bond IIبيس متال 

 استاد مشاور پایان نامه با موضوع   

“Comparison of the effect of CEM cement, MTA Angelus and Nano particle MTA 

on human gingival fibroblast viability and morphology: an in vitro study by MTT 

assay and SEM”  

 کول وپيلن گليالل پرساخت نمونه تجربی محلول آشکارساز پوسيدگی بر پایه ح "هنما پایان نامه با عنوان استاد را

 هيتا شاهیدانشجو: آنا "با روش هيستولوژی snoopو آب و بررسی و مقایسه ی خصوصيات آن با نمونه تجاری 

 3209پایان نامه شماره 

  کول ليوپيلن گالل پره تجربی محلول آشکارساز پوسيدگی بر پایه حساخت نمون "استاد راهنما پایان نامه با عنوان

ستو ایران دانشجو: پر "با روش هيستولوژی snoopخصوصيات آن با نمونه تجاری  بدون آب و بررسی و مقایسه

 3208پایان نامه شماره  پرور

 زی یون پنج سمانو آزاد سا تاثير افزودن نانو ذرات بر خصوصيات مکانيکی " استاد مشاور پایان نامه با موضوع 

  "هایدروليک

  مقایسه استحکام فشاری و زمان سخت شدن چهار نوع  "استاد راهنما پایان نامهNano hybrid mineral 

trioxide aggregate دانشجو: ليال صفياری  "تجربی با یک نوع تجاری 

 

 داوري مقاالت :

 

  تز زكششی كوارزی شيميایی سطح پست بر استحکام باند ریثير آماده ساتاًبررسی  "با موضوع : مقاالت داوری

 1392هر ماه مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان دكتر مریم خروشی ؛ م " فایبر پست به كور رزین كامپوزیتی

  له دانشکده مج " مقایسه اثر چند ماده همرنگ در تقویت مينایی بدون پشتيبان "با موضوع : مقاالت داوری

 1390؛ اسفند ماه  دكتر مریم خروشی هاندندانپزشکی اصف

  : ثير افزودن نمک های قليایی بر زمان گيرش سمان بررسی تاً "داوری مقاالت با موضوع Mineral Trioxide 

Aggregate و  Cem cement"  1394مركز تحقيقات اندودانتيکس ؛ اسفند ماه 

 ایران شصتمين كنگره بين المللی جامعه دندانپزشکان  داوری مقاالت(EXCIDA 2020) آبان  23 ؛ پنج شنبه

1398. 

 

 كارگاه هاي آموزشي:

 

  كارگاه تعليم آموزش دهندگان(T.O.T) زار شده در مهارت ترك سيگار در مراكز و مطب های دندانپزشکی برگ

 1394تيرماه  دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتی

 1392اسفند )كنترل خشم ، استرس و افسردگی(  كارگاه مهارت های زندگی   

  با دریافت   "اصول و فنون مذاكره  "شركت در سمينار و گارگاه های آموزشی چهل و هشتمين سمينار



   از  11صفحه   

 انگلستان QALگواهينامه 

 

 

 فعاليت هاي فرهنگي:

  1369-70كسب رتبه دوم مفاهيم قرآن كریم در سال تحصيلی 

 ای علوم هدر سطح دانشگاه  1374 كسب رتبه چهارم در مسابقات دانشجویی در رشته نهج البالغه سال

 پزشکی

  ندر سطح استان تهرا 1376كسب رتبه اول در مسابقات دانشجویی در رشته نهج البالغه سال 

  كشور در سطح 1377كسب رتبه دوم در مسابقات دانشجویی در رشته نهج البالغه سال 

  1375تاليف كتاب چکيده عربی ) صرف و نحو ( انتشارات پيک ایران ؛ سال 

  1378تاليف كتاب عربی ) صرف و نحو ( انتشارات شعبانی ؛ سال 

 مربی فرهنگی آموزشی دبيرستان )موسسه( خواجه نصيرالدین طوسی    

  1382لغایت  1375مسئول و مربی اردوهای نوروز دبيرستان خواجه نصيرالدین طوسی از سال 

 لغایت  1373سال از سال  8به مدت  )مسجد نظام مافی( مدیر كتابخانه و قرائت خانه صاحب الزمان ع

1381 

  مدیر اجرایی واحد فرهنگی كتابخانه مسجد نظام مافی 

  1381لغایت  1373سال از سال  8مشاور علمی و فرهنگی واحد نخبگان مسجد نظام مافی  به مدت 

  1391ل ( به مدت دو سال از سا2مشاور فرهنگی ، هنری ، اجتماعی سرای پرواز ) شهرداری منطقه 

 1393غایت ل

  1391 ( به مدت دو سال از سال2فرهنگی سرای پرواز ) شهرداری منطقه  –مشاور مدیریت اجرایی 

 1393لغایت 

  سال  ( به مدت دو سال از2علمی سرای پرواز ) شهرداری منطقه  –جذب و پرورش نخبگان فرهنگی

 1393لغایت  1391

  22513اخذ پروانه فعاليت دفتر رسانه با مجوز شماره  

  13045اخذ پروانه نشر كتاب به شماره پروانه 

  0453134311اخذ پروانه كسب ) اتحادیه ناشران و كتابفروشان( شناسه صنفی 

  3442/30-47واحد فرهنگی دیجيتال به شماره پروانه تاسيس 

 

 كتب تاليف شده:

 

  حفظ حيات پالپ باMTA  همراه با نکات كلينيکي وCD  آموزشي 



   از  12صفحه   

 

 

 

 

 

 

 

دندانپزشکي ترميمي ومواد   ر مروري جامع ب

 دنداني

 

 

 

 

 

 

آشنایي با آزمون هاي   تخصصي دندانپزشکي

 

 

 

 

 
 

 

ایده هاي نوین در   دندانپزشکي ترميمي

؛ انتشارات نور دانش ؛  1391

 

 

 

 

 

 

 1393؛ انتشارات رویان پژوه ؛  درسنامه جامع هوشمند ترميمي. 

 

 

 



   از  13صفحه   

 

 

 

 

 

 

 

 شکي ترميمي )وزارت بهداشت ، درمان و آموزش عضو گروه مولفين كتاب مرجع دندانپز

 1394؛ 11و  3فصول  پزشکي ؛ معاونت آموزشي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یا "دندانپزشکي جامع ؛ براي دندانپزشکان "تاليف كتاب 

 “A Comprehensive Review on English for the students of Dentistry”  ؛ ؛

 .1393انتشارات رویان پژوه ؛ 

 

 

 

 

  

 1395مه جامع هوشمند دندانپزشکي ترميمي ؛  درسنا 

 

 

 

 

 ؛  هدرسنامه جامع مباني دندانپزشکي ترميمي ؛ انتشارات پيشگامان پارس

1395 

 



   از  14صفحه   

 1397؛    درسنامه جامع مباني دندانپزشکي ترميمي ؛ انتشارات پيشگامان پارسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چاپ كتاب زبان جهت آمادگي آزمون رزیدنتي 

 

  
 

 یيبایو ز يميترم يدندانپزشک يناصول و مبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مشاوره و برنامه ریزي آموزشي جهت دانشجویان علوم پزشکي) ویرایش اول 

 

 



   از  15صفحه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مشاوره و برنامه ریزي آموزشي جهت دانشجویان

 ) ویرایش دوم(علوم پزشکي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مشاوره و برنامه ریزي آموزشي جهت دانشجویان 

  ) ویرایش سوم(لوم پزشکيع        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   از  16صفحه   

 كتب ترجمه شده:

 

 مرجع  نظارت و اجراي ترجمه كتاب Art & Science of 

Operative Dentistry 2012 

  نظارت و اجراي ترجمه كتاب مرجع Art & Science of 

Operative Dentistry 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD :ها و نرم افزارهاي آموزشي ارائه شده 

 ها و كاربرد كلينيکيباندینگ   -

 كامپوزیت هاي خلفي و كاربرد كلينيکي  -

 كامپوزیت هاي قدامي و كاربرد كلينيکي -

  پست هاي فایبر ؛ موارد مصرف و منع مصرف -

  -MTAو حفظ حيات پالپ 

 پرسلن المينيت ونير -

  Lumineersآموزش تئوري و عملي -  

 اینله و انله -  

-Finishing & Polishing  

 بریج هاي محافظه كارانه )فایبر بریج( -

  (Bleaching)مباني سفيد كردن دندان  اصول و -

  تراش و قالبگيري رستوریشن هاي تمام سراميک -

 دوره كامل آموزش ترميمي و مواد دنداني -

 دوره كامل آموزش پروتزهاي دنداني ثابت  -


