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1. Sahar Hadadpour, Mohammad Noruzian, AmirHossein Abdi, Alireza Akbarzadeh
Baghban, Mahtab Nouri. Can 3D imaging and digital software increase the ability to
predict dental arch form after orthodontic treatment?. American Journal of Orthodontics
and Dentofacial Orthopedics, (2019), 156 (6), 870-877.
2. Amin Firouzi, Fatemeh Fadaei Fathabadi, Mohsen Norozian, Abdollah Amini,
Mohammad-Amin Abdollahifar, Mohammad Noruzian. The combined effects of
levothyroxine and low level laser therapy on wound healing in hypothyroidism male rat
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 )4سوابق تدریس:
 )5مهارت ها:

، SPSS, Photoshopکار با حیوانات آزمایشگاهی
 )6افتخارات:
-

کسب رتبه ی  6کشور در آزمون جامع دستیاری تخصصی دندانپزشکی

-

کسب رتبه ی  2دانشگاهی در آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی

-

انتخاب به عنوان دانشجوی سرآمد و واجد

-

تالیف  7عنوان کتاب و چاپ مقاله در پر استنادترین مجله ی ارتودنسی دنیاAmerican Journal of orthodontics :

-

ارائه سخنرانی و پوستر در بیش از ده همایش علمی و بین المللی

-

تقدیر از سوی ریاست دانشگاه به عنوان "فعال فرهنگی"

-

جز شاگردان ممتاز کالس در تمام دوران تحصیالت

-

رتبه برتر المپیاد زیست شناسی دانش آموزی

-

برگزیده مسابقات دانش آموزی حفظ قرآن

-

رتبه برتر کنکور سراسری تجربی

شرایط "استعدادهای درخشان"

 )7سوابق اجرایی و مسئولیت ها
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دبیر کانون ادبی دانشکده دندانپزشکی
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کادر اجرایی در دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران

 )8عضویت در کمیته ها و شوراها:
 )9عالیق پژوهشی:

ریمدلینگ استخوان،سلول بنیادی،لیزر،بیوشیمی،فارماکولوژی دندانپزشکی،ارتودنسی دیجیتال،آموزش کودکان و جوانان

