
1 
 

 به نام خدا

 مشخصات فردی *

 نام و نام خانوادگی محل خدمت آدرس پست الکترونیکی

Dr.simajoukar@gmail.com 

 

گروه دندانپزشکی کودکان و نوجوانان 

 دانشکده دندانپزشکی بوشهر/
 دکتر سیما جوکار

 

 : مشخصات آموزشی*

 گروه آموزشی : گروه دندانپزشکی کودکان و نوجوانان-

 (۱۳۹۶مرتبه علمی : استادیار)شروع کار مهر-

 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۳۹۱مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای)عمومی( درسال -

 از دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۳۹۶دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان در سال 

 

 فعالیت های آموزشی: *

 بازه زمانی نام درس ردیف

 ۱۳۹۹-۱۳۹8-۱۳۹7-۱۳۹۶ اول نیمسال ۲ نظری کودکان دندانپزشکی  .۱

 ۱۳۹8-۱۳۹7-۱۳۹۶ دوم نیمسال ۱ نظری کودکان دندانپزشکی  .۲

 ۱۳۹۹ اول نیمسال کودکان در تروماتولوژی  .۳

 ۱۳۹8-۱۳۹7-۱۳۹۶ دوم نیمسال اطفال- بیماریها تشخیص  .4

 ۱۳۹۹ اول نیمسال اطفال/ فارماکولوژی  .5

 و فرهنگی:  فعالیت های اجرائی*

 دوره زمانی سمت ردیف

 ۱۳۹۹تا  ۱۳۹7از سال  عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی  .۱

 ۱۳۹8از سال  مدیر گروه دندانپزشکی کودکان  .۲
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 فعالیت های پژوهشی*

 مقاالت چاپ شده در نشریات داخلی
تاریخ چاپ  ژورنال نوع  عنوان مقاله  ردیف 

 یا پذیرش 

 وضعیت  نویسنده  citation ایندکس 

۱.  An Alternative 

Treatment for 

Non-Vital 

Deciduous 

Molars Using 

Lesion 

Sterilization 

and Tissue 

Repair: 

Literature 

Review and 

Report of Three 

Cases With 

One-Year 

Follow-Up 

نویسنده      

 چهارم

 

Published 

 

۲.  Evaluation of 

salivary 

glucose levels 

among children 

with early 

childhood 

caries 

compared to 

children with 

healthy teeth 

 نویسنده     

 چهارم

Published 

 

۳.  From Gorlin-

Goltz 

syndrome to 

Acro-Dermato- 

Ungual-

Lacrimal-Tooth 

(ADULT) 

Syndrome; 

Phenotype 

based 

impressions. A 

family case 

report 

نویسنده      

 اول

 

Published 
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 *گواهی و تقدیر نامه: 

 گواهی داوری پایان نامه ها

 عنوان پایان نامه ردیف

 کننده مراجعه والدین عمومی سالمت با ساله ۱۲ تا 4 کودکان همکاری و ترس بین ارتباط بررسی  .۱

 ۱۳۹7 سال در کودکان خصوصی دندانپزشکی خصوصی درمانی مراکز به

 ی دانشکده کلینیک در دندانپزشکی دانشجویان کاری های وضعیت بر اصولی آموزش تاثیر  .۲

 ۱۳۹۶سال در بوشهر پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی

 ، همر دانشجویان در نیمرخ نمای در چانه و ها لب خلفی- قدامی موقعیت از زیبایی درک مقایسه  .۳

 ۹7-۱۳۹۶ سال در بوشهر شهر عمومی دندانپزشکان و عادی مردم

 دانشکده بالینی دانشجویان در دندانپزشکی محیط استرس و شخصبتی صفات بین ارتباط بررسی  .4

 ۱۳۹۶ سال در بوشهر دندانپزشکی

 از پس درد کنترل بر کدئین استامینوفن و ناپروکسن،سلکوکسیب پیشگیرانه درد ضد اثرات مقایسه  .5

 علوم دانشگاه دندانپزشکی کلینیک به کننده مراجعه بیماران در پایین فک سوم مولر دندان جراحی

 بوشهر پزشکی

 coronally advanced with connective tissue graft مقایسه دو روش  .۶

(subepithelial connective tissue graft) و تکنیک vestibular incision 

subperiosteal tunnel access در درمان تحلیل لثه میلر نوع I و II 

بررسی اثر فرول روی تطابق مارجینال اندوکراون های کامپوزیتی غیرمستقیم)یک مطالعه   .7

 (آزمایشگاهی

 میکسا کوردیا میوه هیدروالکلی عصارهی حاوی نانوفیبری شده الکتروریسی زخمپوش تولید  .8

 مخاط ترمیم بر آن اثر بررسی و( سپستان)

 ۱۳۹8سال بوشهر-شهر سالمندان در شناختی اختالل با دهان سالمت بین رابطه بررسی  .۹

 بوشهر، شهر دولتی درمانی مراکز به کننده مراجعه باردار زنان عملکرد و نگرش آگاهی، بررسی  .۱0

 ۱۳۹8-۹۹ سال در دندان و دهان سالمت مراقبت پیرامون

 سفالومتری لترال رادیوگرافی در پوستیکوس پونتیکولوس آنومالی شیوع بررسی  .۱۱

 ۱۳۹7-۹8سال در بوشهر شهر در خصوصی رادیولوژی مرکز یک به کننده مراجعه بیماران  .۱۲

 

 : کارگاه هاگواهی شرکت در*

 سال عنوان کارگاه ردیف

 ۱۳۹۶ پروپوزال داوری کارگاه  .۱

 MCQ ۱۳۹۹ سواالتکارگاه آشنایی با نحوه طراحی   .۲

 ۱۳۹۹ کارگاه آموزشی ارزیابی آزمونها  .۳

 ۱۳۹۹ کارگاه جستجوی پیشرفته  .4
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 : (به عنوان مدرس)کارگاه های برگزار شده *

 سال عنوان کارگاه ردیف

 ۱۳۹7 آموزش کاربرد کراون ها در دندانپزشکی کودکان  .۱

 ۱۳۹۹ کارگاه نسخه نویسی در دندانپزشکی کودکان  .۲

 


