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 مشخصات فردي
 

  حسین عصارزادهنام و نام خانوادگي: 

   مجیدنام پدر: 

   1342شماره شناسنامه: 

  سبزوار  -1360تاريخ تولد: 

       تأهلوضعیت ازدواج: م
 

 

 

 الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 78تا  74 باقر العلوم)ع(دبیرستان نمونه  تجربي  ديپلم

   85تا  79 دانشگاه علوم پزشكي مشهد پزشكيدندان دکترای عمومي

 92تا  89 يزد دانشگاه علوم پزشكي ترمیمي و زيبايي پزشكيدندان دکترای تخصصي

 

 
 

             

 ب( سوابق آموزشي

 تا کنون 1391از مهرماه  در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دروس مربوط به رشته پروتزهای دندانی  تدریس 

 دو دوره –ی بازآموز ازیسبزوار با امتجهت دندانپزشکان  2و  1بازآموزی دندانپزشکی ترمیمی  یمدرس کارگاه ها 

 

 

 پ( سوابق اجرایي
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 تا کنون 1392از بهمن  علوم پزشكي سبزوار دانشگاهمدیر گروه پروتزهای دندانی  

 1394تا  1392 بهمناز دانشكده پزشكي  EDO مسئول 

 تا کنون 1392ورودی  پروتزهای دنداني استاد مشاور دانشجويان 

 پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سبزوار دانشكده یها شگاهيدر محل آزما البراتوار پروتزهای دنداني زیو تجه یمسئول راه انداز 

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار پرديس جديددر محل  البراتوار پروتزهای دنداني زیو تجه یمسئول راه انداز 

 سبزوار يعلوم پزشك دانشگاهمجله   ومجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مقاالت علمي  یداور 

علوم پزشكي  دانشگاه در برگزاری آزمون های جامع علوم پايه و کارورزی دانشجويان پزشكيتام االختیار دانشكده پزشكي مسئول  

 1393و بهمن ماه  1393ر ماه در  شهريوسبزوار 

 تا کنون 1392سبزوار از  يعلوم پزشك ،يدانشكده پزشك يشآموز عضو شورای 

 تا کنون 1394هیات مديره کلینیک ويژه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار از  

 

 

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 

  رانيا متخصصین دندانپزشكي ترمیميعضو انجمن 

 رانيا يپزشك لیزر عضو انجمن 

 رانيا نظام پزشكي انجمن عضو 

 سبزوار يدانشگاه علوم پزشكتدوين برنامه استراتژيک دانشكده پزشكي  تهیعضو کم 

 

 

 ( پایان نامهث

 

 : عموميدکترای دوره  ان نامهيموضوع پا

 بررسي تغییرات پاتولوژيک فولیكول دندان های عقل نهفته در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ويژه دانشكده دندانپزشكي مشهد

 

 : دکترای تخصصيموضوع پايان نامه دوره 

 و يون فلورايد بر مقاومت به اسید ضايعات پوسیدگي اولیه مینايي Er:YAGبررسي اثر لیزر 

 

 

 مصوب  تحقيقاتي( طرح هاي ج
 

 طرح( ياصل همكار ) پريودنتیت مهاجم در دانش آموزان شهر سبزوارشیوع  يبررس .1

 

 

 

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتچ
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1.  “Nanodentistry: The changing face of dentistry”  
Assarzadeh, Hossein. "Nanodentistry: The changing face of dentistry." 12 th International Congress of Iranian 

Academy of Restorative Dentistry 24-26 October 2012 Tabriz-Iran. Tabtiz university of medical sciences, 2012. 

 

 

 حساسیت عاجي: علل، عوارض و درمان ها .1

 دکتر حسین عصارزاده، دکتر عبدالرحیم داوری، دکتر ابراهیم عطايي  

 )سخنراني(  1393آبان ماه  16و  15 تهران، - هتل المپیک ران،يا ترمیمي يپزشكکنگره بین المللي متخصصین دندان نیازدهمي

 

 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 
1.         “Dentin hypersensitivity: etiology, diagnosis and treatment; a literature review” 

 

Davari A, Ataei E, Assarzadeh H. Dentin Hypersensitivity: Etiology, Diagnosis and Treatment; A Literature Review. 

Journal of Dentistry. 2013;14(3):136-145. 

 
2.        “Comparing Effect of Four Different Restorative Techniques with Composite on 

Gingival Seal Located on the Dentin” 

 

AR Davari, AR Daneshkazemi, H Assarzadeh, M Karrabi, F Mirhoseini 

J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 22 (3), 1195-1207 

 

 .دندانی پالکی شاخص بر دندان و دهان بهداشت آموزش اثر بررسی .2

مجله علمی پژوهشی  .حائریان احمد، ملک محمدی طیبه، فراهت فرناز، عصارزاده حسین، زارع زاده زهرا.میری مطهره، ا

 1۰۴۸-1۰39: (11) 23 ;139۴دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 

 

 ب تخصصيترجمه و تأليف کتخ( 
 

 

 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 
 آشنايي با دستگاه  کارگاهCBCT شهید صدوقي يزد پزشكي علوم دانشگاه ،و کاربردهای آن در دندانپزشكي 

 آشنايي با ايمپلنت  کارگاهDentisسبزوار ، دانشگاه علوم پزشكي 

 

 افتخارات( عناوین و ذ
  1396دندانپزشک متخصص نمونه شهرستان سبزوار در سال 

 

http://congress.tbzmed.ac.ir/card/Abstract/4320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3927677/
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=xcrnf-QAAAAJ&citation_for_view=xcrnf-QAAAAJ:mB3voiENLucC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=xcrnf-QAAAAJ&citation_for_view=xcrnf-QAAAAJ:mB3voiENLucC
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 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ر

 

 تخصصی یمهارت ها -
  لبخند دندانياصالح خط 

 سفیدکردن دندان ها 

 ترمیم های وسیع و پیچیده دندان های به شدت تخريب شده 

 پروتز ثابت )روکش( برای دندان ها و ايمپلنت 

 

 مهارت های کامپیوتری -

 
  آشنايي با نرم افزارEndnote 

 بسته نرم افزاری  تسلط بر office ) Word ،Power point  ،Excel (  اينترنتو 

 

 

        assarzadeh@Medsab.ac.ir             dr.assarzadeh@Yahoo.com      الكترونیكي:آدرس 
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