
     
  مشهد 1راهنمايي و دبيرستان / دبيرستان فرزانگان 

 37/19معدل كل  با دانشگاه علوم پزشكي تهران ازدكتراي تخصصي زيست مواد دنداني 

  17,57معدل كل  با دانشگاه علوم پزشكي مشهد ازدكتراي عمومي دندانپزشكي 
بر  Bis-GMA بررسي تاثير استفاده از نانوفلوروهيدروكسي آپاتيت به عنوان فيلر در ادهزيو دنداني با پايه“موضوع پايان نامه: 

  زير نظر دكتر حسين باقري ”. هاي مكانيكي و  استحكام باند ريزكششي به عاج دندان ويژگي
     

 
 

 كيانا شكفتهدكتر
  مواددندانيمتخصص 

  تحصيليسوابق 

مقاالت
“Resistance to demineralisation of adjacent enamel and dentine, fluoride release and dentine 
bond strength of fluoride-containing self-etch adhesive systems” Journal of Clinical and 
Experimental Dentistry, 2020 
“In-vitro bioactivity evaluation and physical properties of an epoxy-based dental sealer 
reinforced with synthesized fluorine-substituted hydroxyapatite, hydroxyapatite and bioactive 
glass nanofillers” Bioactive Materials, 2020 
“Shear bond strength of molar tubes to enamel using an orthodontic resin-modified glass 
ionomer cement modified with amorphous calcium phosphate” Frontiers in Dentistry, 2020 
“The antibacterial activity of an epoxy resin-based dental sealercontaining bioactive glass, 
hydroxyapatite, and fluorohydroxyapatite nanoparticles against enterococcus faecalis and 
streptococcus mitis” Journal of nanomedicine, 2019 
“comparative assessment of crystalline structure of powder and bulk human dental enamel 
using x-ray diffraction analysis” Journal of Oral Biosciences, 2019 
“Formulation and mechanical characterization of a semi-crystalline nano-fluorine hydroxyapatite 
filled dental” Australian Ceramic Society 2018  
“Students’ Expressed Items Related to Educational Services in Mashhad University of Medical 
Sciences Based on SERVAQUAL Model” Journal of Development Strategies in Medical 
Education 2018  



      
  :با موضوع 59در پنل مواد دنداني كنگره اكسيدا  (oral presentation) ارايه شفاهي

“All things you need to know about choosing the right impression materials and techniques”
  :كشور هلند با موضوع  ISCOMS در  پنل بيومتريال در همايش بين المللي (oral presentation) ارايه شفاهي

 “ Effect of Synthetic nanostructured fluorohydroxyapatite(nano-FHA) fillers on physico-mechanical 
properties of dental adhesive”

  :با موضوع IADR ارايه پوستر در  سيزدهمين همايش بين المللي

 “New Advances in Enamel Remineralization”
 :با موضوع Toulouse, France  ين سمپوزيوم جهاني سراميك در علوم پزشكي درارايه پوستر در بيست و نهم

  “synthetesis and characterization of fluorine-hydroxyapatite filled dental adhesive”  
  

  
  
    

 درسنامه مروري جامع بر مواد دنداني تدوين و گردآوري : حسين باقري / كيانا شكفته

 978-622-6109-29-1انتشارات پيشگامان پارسه شابك: 

 درسنامه مقدمه اي بر مواد دنداني تدوين و گردآوري : حسين باقري / كيانا شكفته

 978-622-6109-12-3انتشارات پيشگامان پارسه شابك: 

ناشر: انتشارات  4551581تاب شناسي ملي : شماره ك ;كتاب تشخيص و طرح درمان باليني در بيماري هاي لثه زير نظر دكتر مجيدرضا مختاري 
  .400دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد شماره 

 موسسه فرهنگي، هنري و انتشاراتي ضريح آفتاب ;ناشر: مشهد 2656092شماره كتاب شناسي ملي:  ;كتاب آموزش هدفدار شيمي اسيد و باز 

  

  
  

  ارائه در همايش ها 

تاليفات



   

 

   سازنده پادكست مواد دنداني مارتنزيت

 دانشكده دندانپزشكي مشهد Dental Materials and techniques داور مقاالت در ژورنال

  1/7/96تا  1/7/95دبيركميته تحقيقات دانشجويي دانشكده دندانپزشكي مشهد , از تاريخ 

 1/7/95تا  1/7/93دبيركميته مشورتي دانشكده دندانپزشكي مشهد از تاريخ 

داورمقاالت ارايه شده به ششمين همايش دانشجويان تحصيالت تكميلي و دومين همايش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 

 1394مشهد , سال 

 1/7/96تا  1/7/93عضو شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از تاريخ 

  1396و  1395دانشجوي برتر پژوهشي دانشكده دندانپزشكي مشهد در جشنواره هفته پژوهش و فناوري دانشگاه , سال 

 1395دانشجوي برتر حوزه آموزشي دانشكده دندانپزشكي مشهد در نهمين دوره جشنواره شهيد مطهري , سال  

 1395دانشجوي نمونه كميته تحقيقات دانشجويي , سال 

 1393حيطه انفورماتيك پزشكي سال  -عضو تيم ششمين دوره المپياد علمي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

  عضو كارگروه توسعه آموزش مجازي در آموزش علوم پزشكي

 1395عضو كميته دانشجويي اولين كنگره جهاني هيپنوتيزم در دندانپزشكي سال 

المللي صدمات دنداني و دومين سمپوزيوم انجمن اندودنتيست هاي ايران , سال   عضو كميته دانشجويي اولين همايش بين

1394 

عضو تيم اجرايي ششمين همايش دانشجويان تحصيالت تكميلي و دومين همايش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد , 

 1394سال  

  

 سوابق اجرايي و افتخارات



    
  تا كنون 1397مدرس آزمون رزيدنتي دندانپزشكي در موسسه پيشگامان دندانپزشكي پارسه ، از سال 

  تدريس درس مواد دنداني در دانشگاه علوم پزشكي ارتش

  نتا كنو 1394سال  از زير نظر كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده دندانپزشكي مشهد ,   prezi مدرس كارگاه آموزش كار با نرم افزار

 شيمي و آلي شيمي – تجزيه شيمي – معدني شيمي –هاي شهر مشهد در زمينه المپياد شيمي ( شيمي عمومي  سال تدريس شيمي در مدارس و آموزشگاه 6
  1396 تا 1390 سال از سراسري كنكور در شركت براي آمادگي و)  فيزيك

   
    

 در دانشگاه صنعتي شريف X’pert High Score نرم افزار با XRD تفسيروآناليزكارگاه

  جهاد دانشگاهي تهران SPSS افزار نرم با آناليز دادهكارگاه 

Clinical Master’s program in esthetic dentistry
 ادمي بامدادككارگاه تهيه فايل فني (تكنيكال فايل) از آ

  كارگاه پژوهشي اداره انتشارات و علم سنجي دانشگاه علوم پزشكي تهران 12شركت در 

 How to make yourself employable for the medical sector  ،Medical statistics “ : هاي شركت در كارگاه
, Critical Reading " در كنگره ISCOMS   1396كشور هلند , سال  

 1394زير نظر پژوهشكده بوعلي مشهد , سال   "ثبت اختراع آشنايي با روند"شركت در كارگاه 

كارگاه مقدمات پژوهش و روش تحقيق ، انواع مطالعات و منابع علمي ، نحوه مطالعه مقاالت علمي،  "هاي پژوهشي :  شركت در كارگاه
  روش كار

با  وزال نويسي مقدماتي و پيش رفته و نحوه كارهاي اطالعاتي ، پروپ ، روش جستجو در پايگاه(Endnote) با نرم افزار مديريت منابع
 1394تا ارديبهشت  1393بهمن  "spss"   نرم افزار

 1393كارگاه مقاله نويسي زير نظر معاونت پژوهشي دانشكده دندانپزشكي مشهد , سال 

 1394و تحقيقات پژوهش در آموزش , سال   Best Evidence Medical Education (BEME) كارگاه مقدمه اي بر

  

  

سوابق تدريس

كارگاه هاي گذرانده شده



    
  :مهارت هاي نرم افزاري

 X’pert, OMNIC, Endnote ،Review manager  ،SPSS  ،Microsoft office  ،Adobe Photoshopمسلط به نرم افزارهاي
 ،Adobe After Effect ،Camtasia،Prezi ،Audacity  و برنامه نويسي به زبان C++  

  
  : هاي پژوهشي عالقه مندي

، دندانپزشكي بازسازي شونده و تالش در راستاي جايگزيني مواد دنداني سنتتيك با مواد دنداني (smart)نانوزيست مواد، مواد دنداني هوشمند
 .بيولوژيك

  
 :آشنايي با زبانهاي خارجي

 مسلط به زبان انگليسي

 

    :ارجاعات

  دنداني ، دانشكده دندانپزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، رييس مركز تحقيقات مواد  D.D.S;PhD / دكتر حسين باقري

 BagheriH@mums.ac.ir 
  ، استاديار گروه دندانپزشكي اجتماعي ، دانشكده دندانپزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد D.D.S;PhD / دكتر علي كاظميان 

KazemianA@mums.ac.ir 
   

 مهارت ها و عاليق


