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گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی/ 

دندانپزشکی بوشهردانشکده   

 دکتر نجمه سوادی

 

 *مشخصات آموزشی:

 گروه آموزشی: سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی -

 (1399)شروع به کار: مهرماه  مرتبه علمی : استادیار-

 دانشگاه علوم پزشکی شیرازاز  1390دکترای عمومی در سال  مدرک تحصیلی: -

 دانشگاه علوم پزشکی شیرازاز  1398پی اچ دی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در سال                   

 

 *فعالیت های آموزشی:

 ردیف دروس تدریس شده

 1   1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 

2سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری   2 

1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی   3 

2سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی   4 

3سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی   5 

1روش شناسی تحقیق   6 

 7 نگارش علمی

 8 بافت دندان در سالمت و بیماری

 9 کنترل عفونت

 10 تروماتولوژی

 11 سالمت دهان و جامعه

 12 اخالق پزشکی

بهداشت عمومی( بهداشت دهان و دندان )برای دانشجویان  13 
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 فعالیت های اجرایی و فرهنگی:

 دوره زمانی سمت ردیف

 تا حال 1399 مهرماه از مدیر گروه درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 1

 تا حال 1399 ماهمهر از عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی 2

 1400-1399 انجمن علمی دانشجویی دانشکده دندانپزشکی در امور ناظر استاد مشاور و 3

 تا حال 1399 مهرماهاز  دبیر کمیته مدیریت علمی ، اجرا و ارزشیابی برنامه دندانپزشکی عمومی 4

 1384از سال  عضو بنیاد ملی نخبگان 5

 90-1384 عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشکده دندانپزشکی شیراز 6

 

   پژوهشی*فعالیت های 

 مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی

تاریخ  ژورنال نوع عنوان مقاله ردیف

چاپ یا 

 پذیرش

 وضعیت نویسنده citation ایندکس

 احادیث رابطه تبیین 1

 بهداشت اسالمی

 علم با دندان و دهان

 دندانپزشکی امروز

Review 

Article 
 مجله

 علوم

 پزشکی

 صدرا

1395 Index 
Copernicus/ 

ISC 

نویسنده  0

 اول

Published 

 

 مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی و خارجی

تاریخ  ژورنال نوع عنوان مقاله ردیف

چاپ یا 

 پذیرش

 وضعیت نویسنده citation ایندکس

1 Evaluation of 

parental 

awareness 

regarding their 

child’s oral 

hygiene 

Original 

Article 

International 

Journal of 

Dental 

Hygiene 

2017 ISI 

Medline 

 

نویسنده  15

مسئول 

و دوم از 

سه 

 نویسنده

Published 

2 Dental caries 

status and its 

associated 

factors in 

pregnant 

Original 

Article 

Journal of 

Oral Health 

and Oral 

Epidemiology 

2017 Emerging 

Sources 

Citation 

Index 

(ESCI) 

نویسنده  4

مسئول 

چهارم و 

Published 

https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2322-1372&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2322-1372&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2322-1372&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2322-1372&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
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women, Shiraz, 

Iran, 2014 
چهار از 

 نویسنده

3 Designing a 

customized 

clinical 

practice 

guideline 

regarding 

antibiotic 

prophylaxis for 

Iranian general 

dentist 

Original 

Article 

BMC Oral 

Health 
2019 ISI 

Medline 

Scopus 

نویسنده  2

مسئول 

از  اولو 

چهار 

 نویسنده

Published 

 

 *گواهی و تقدیرنامه:

 گواهی داوری پایان نامه ها:

 عنوان پایان نامه ردیف

 پزشکی دندان دانشکده دانشجویان اخالقی های مهارت و هیجانی هوش بین ارتباط ررسیب 1

 ۱۳۹۸ سال در بوشهر پزشکی علوم دانشگاه

 1398بوشهر در سال بررسی میزان رضایت شغلی کمک دندانپزشکان شهر  2

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان مراکز خصوصی و دولتی شهر بوشهر در زمینه  3

  1399رعایت اصول استریلیزاسیون در سال 

 1399بررسی رابطه بین سالمت دهان با اختالل شناختی در سالمندان شهر بوشهر در سال  4

 دندانپزشکی دانشجویان در آن با مرتبط عوامل و دندانپزشکی محیط در استرس میزان بررسی 5

 1399سال  بوشهردر

 در بوشهر پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان در الکترونیک یادگیری کیفیت ارزیابی 6

 1400-1399سال

 از بوشهر دندانپزشکی دانشکده آخر ترم دانشجویان و مطب دارای دندانپزشکان دیدگاه بررسی 7

  1400-1399 تحصیلی سال در دندانپزشکی مطب مدیریت آموزش های اولویت

 سال در ها بیوتیک آنتی تجویز در بوشهر شهر عمومی دندانپزشکان آگاهی میزان بررسی 8

 1400-1399 تحصیلی

 کننده مراجعه سال ۱۶ تا ۷ جمعیت در دندانی سن و اسکلتی سن تقویمی، سن ارتباط بررسی 9

 1399 سال در بوشهر شهر در خصوصی رادیولوژی کلینیک یک به
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 کارگاه ها: شرکت در گواهی

 سال عنوان کارگاه ردیف

 الکترونیکی یادگیری فلوشیپ کشوری دوره نهمین و بیستگواهی شرکت در  1

 )ترکیبی بصورت(

1400 

 I-Spring 1400گواهی شرکت در کارگاه آموزش نرم افزار  2

 1400 کارگاه روش تدریس مقدماتیگواهی شرکت در  3

 OSCE 1400 آزمونگواهی شرکت در کارگاه  4

 1400 )یادگیری فرایند در فراشناخت نقش( کالب گواهی شرکت در ژورنال 5

 1400 گواهی شرکت در کارگاه روش تدریس پیشرفته 6

 1400 گواهی شرکت در وبینار اخالق در نشر 7

ن سالمت دهان و دندانپزشکی مکشوری انجدوازدهمین سمپوزیوم شرکت در  8

اجتماعی )مجازی( با عنوان بررسی وضعیت آموزش دروس مرتبط با سالمت 

 دهان و دندانپزشکی اجتماعی در ایران 

1399 

  شرکت در کارگاه جستجوی پیشرفته ) مدرس: دکتر حمیدی( 9

 1399 سالمت معنوی از دیدگاه علم پزشکیشرکت در کارگاه  10

 1396 گواهی ارائه پوستر در سومین کنگره بین المللی سیره نبوی )ص( در طب 11

 

 کارگاه های برگزار شده )به عنوان مدرس(

 سال عنوان  کارگاه ردیف

 1399 دانشجویان دندانپزشکی ویژه ی 1کارگاه پرپوزال نویسی  1

 

 تقدیرنامه ها:

 سال عنوان  ردیف

جشنواره دانشجویی انجمن دانش اموختگان عنوان دانشجوی برتر در ششمین  1

 دانشگاه شیراز )گرامیداشت دکتر بهرام جاوید(

1397 

    رتبه شایسته تقدیر دانشگاهی )علوم پزشکی شیراز( در رشته آشنایی با احادیث 2

 اهل بیت در بیست و سومین جشنواره قران و عترت بخش دانشجویان

1397 

)علوم پزشکی شیراز( در رشته حفظ موضوعی قران کریم رتبه دوم مرحله دانشگاهی  3

 در بیست و یکمین جشنواره قران و عترت بخش دانشجویان

1395 
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در دانشگاه علوم  موزشی رشته سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعیرتبه اول آ 4

 پزشکی شیراز

1392-

94 

با احادیث در شنایی اهی )علوم پزشکی شیراز( در رشته آرتبه اول مرحله دانشگ 5

 نوزدهمین جشنواره قران و عترت بخش دانشجویان

1393 

رشته سالمت دهان و دندانپزشکی  PhD ورودی سراسریزمون رتبه دوم کشوری در آ 6

 اجتماعی

1392 

 1388 دانشجوی برگزیده فعالیت های فرهنگی دانشگاه در رشته دندانپزشکی 7

در  )دانشگاه علوم پزشکی شیراز( مقدماتی رتبه دوم رشته تفسیر در مرحله 8

 دوره مسابقات سراسری قران کریم  چهاردمین

1387 

-1384 )دوم یا سوم( دوره عمومی موزشی دانشکده دندانپزشکی شیراز آرتبه ممتاز  9

90 
 1396   رشته دندانپزشکی زمون جامع علوم پایهکشوری در آ 5رتبه  10

 1384 ورود به دانشگاه )گروه ازمایشی علوم تجربی(زمون سراسری کشوری در آ 49رتبه  11

 

 

 


