
 

 

 

 دا خ انمهب 

  https://isid.research.ac.ir/Nafiseh_Fazelian     ی  سامانه علم سنجی اعضا هیات علم آدرس صفحه شخصی در

   

 آخرین به روزرسانی: 

  تحصیلی و آموزشی  سوابق 

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.1

 1397، سال  همدانتخصص ترمیمی و زیبایی ، دانشگاه علوم پزشکی   

  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(دکترای حرفه ای .3

 1392دکترای دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،  

 کارگاه ها شرکت در دوره های آموزشی و 

 افتخارات و جوایز 

 98پژوهشگر برتر دانشکده دندانپزشکی یاسوج در سال                  

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 نفیسه فاضلیان نام و نام خانوادگی: 

 استادیار :مرتبه علمی

 n.fazelian@bpums.ac.ir ایمیل:

 



 

 

 

 سال 2به مدت  یاسوجعضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی  

  عنوان ،محل و زمان( بازآموزیبرگزاری( 

 98مرداد  24و  23بازآموزی هپاتیت ویروسی در تاریخ                

  عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

 1399 مرداد 1 از یاسوج دندانپزشکی دانشکده آموزشی معاون  -1 

 1399 مرداد 25 از ای موسسه بخشی اعتبار کارگروه عضو- 2 

 1399 سال اردیبهشت از یاسوج دندانپزشکی دانشکده در عمومی دندانپزشکی دوره خودارزیابی کمیته عضو- 3 

 1399 تیر 7 از یاسوج دندانپزشکی دانشکده درسی ریزی برنامه گروه عضو-4 

 1398 آبان از یاسوج دندانپزشکی دانشکده ترمیمی گروه مدیر- 5 

 1399 اسفند از آموزشی معاونت حوزه فرآیندهای سازی شفاف کارگروه در بوشهر دندانپزشکی دانشکده نماینده-6 

  سوابق پژوهشی 

 اختراعاتابداعات و الف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 با دندانپزشکی نوین های¬نانوپوشش عنوان به ترکیبات این از استفاده و الیافی نانوساختارهای به مرغ تخم پوسته ضایعات بازیافت-1

 اقتصادی صرفه به مقرون و باال کارایی

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 G_Premio باندینگ ریزکششی باند استحکام بر %5.25 هیپوکلریت سدیم و %2 هگزیدین کلر اثر مقایسه-1

 و درمانی شیمی تحت بیماران در دندانی و دهانی های مراقبت زمینه در بوشهر شهر عمومی دندانپزشکان عملکرد و آگاهی بررسی -2

 14۰۰ سال در گردن و سر ناحیه درمانی اشعه

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی           

 میزان بزرگنمایی افقی و عمودی تصاویر پانورامیک آنالوگ در نواحی مختلف دو فک یبررس .1



 

 

 

 انگلیسی               

1. Preparation, and structural of new NiS-SiO2 and Cr2S3-TiO2 nano-catalyst  

2. Synthesis and characterization of Cr2S3–Bi2O3 nanocomposites: photocatalytic, quenching, 

repeatability, and antibacterial performances 

3. Comparative Evaluation of Microleakage in Class V Composite Resin Restorations Using Two Bulk 

Filled Resin Composites and One Conventional Composite (Grandio) 

4. Effect of Tubular Orientation on the Microtensile Bond Strength of Composite-dentin using Universal 

Bonding Agents 

5. Effects of Incorporation of Various Amounts of Zirconium Oxide Particles on Microstructure and 

Mechanical Strength of Conventional and Light-cure Glass Ionomer Cements 

6. Effects of C-Factor on Bond Strength of Universal Adhesives to Floor and Wall Dentin in Class-I 

Composite Restorations 

7. Comparison of the Efficacy of Dexamethasone and Methylprednisolone in Infiltration Injection for 

Postendodontic Pain in Patients with Necrotic Pulp: A Randomized Controlled Clinical Trial 

8. Fabrication of fibrous materials based on cyclodextrin and egg shell waste as an affordable compound 

for dental applications 

 عالیق پژوهشی 

  نانوکامپوزیت –ترمیمی  

 کتب 

 1399 پژوه رویان انتشارات -(2۰17مواد دندانی /اصول و کاربردها)پاورز،واتاها کتاب  ترجمه  -1

انتشارات رویان پژوه -دستیاری آزمون ویژه سامیت کریگ، آرت، منتخب فصول خالصه: کتاب یک در کتاب سهص و گردآوری یتخل -2

1398 

  1399ه پژو رویان انتشارات /گلدشتاین و سامیت کریگ، آرت، کتب منتخب فصول:  ترمیمی دستیاری آزمون ویژه خالصه -3

 14۰۰ پژوه رویان انتشارات /تشریحی مهپاسخنا با همراه :(Powers – کاربردها و اصول: )دندانی مواد سواالت مجموعه -4

 1398 پژوه رویان انتشارات -97 و 96 تشریحی پاسخ با همراه: ترمیمی ارتقاء و بورد سواالت مجموعهتالیف و گردآوری کتاب  -5

 1398انتشارات شاپرک سرخ -دندانپزشکی در CAD-CAM تکنولوژی و هاسرامیکتالیف کتاب  -6

 1397 سرخ شاپرک انتشارات -دندان ریشه درمان تکنولوژیکی لوازم و تجهیزات شناخت کتاب تالیف -7

 1397 سرخ شاپرک انتشارات -دهان هایسرطان با آشنایی کتاب تالیف -8



 

 

 

 1396 سرخ شاپرک انتشارات -دندان استخوان تحلیل و ضایعات درمان و تشخیص نوین هایروشتالیف کتاب  -9

 1396 سرخ شاپرک انتشارات -جهان و ایران در کودکان دندانپزشکیتالیف کتاب  -1۰

 1396 سرخ شاپرک انتشارات -اپیکالپری و پالپ هایماریتالیف کتاب بی -11

 1396 سرخ شاپرک انتشارات -استفاده موارد و دندانی پروتزهای انواعتالیف کتاب  -12

 1396 سرخ شاپرک انتشارات -رادیوگرافی در دندان گیریاندازهتالبف کتاب  -13

 عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت  

 داور مجله دندانپزشکی ارمغان دانش یاسوج            

 فرهنگی-سوابق اجرای 

 سرپرست موسسه ملی سالمت سفیران مهر استان کهگیلویه و بویراحمد         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


