تاریخچه مختصری (رزومه)
نام و نام خانوادگی  :عبدالرضا جمیلیان
نام پدر  :رضا
تلفن – 02122052228 – 02122011892 :
موبایل09121053625:
وب سایت www.Jamilian.net :
ایمیل info@jamilian.net :
اینستاگرامdrjamilian_ :
تلگرامt.me/Drjamilian1 :
آدرس  :تهران  .خیابان ولی عصر  ،باالتر از چهار راه پارک وی  ،خیابان مقدس اردبیلی  ،خیابان پسیان  ،پالک  ۱۴طبقه ۵
واحد  ۵۵کد پستی ۱۹۸۶۹۴۴۷۶۸
داور ژورنال های ارتودنسی :
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
Angle orthodontist
European Journal of Orthodontics
Journal of Oral Health and Dental Management
British Journal of Medicine and Medical Research

سوابق تحصیلی :
 -1392اخذ بورد ارتودنسی اروپا
 : 1388-1390فلوشیپ ارتودنسی جراحی و سندرم های فک و صورت  ،بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی  ،تهران  ،ایران
 : 1373-1378متخصص ارتودنسی  ،بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،تهران  ،ایران
 : 1364-1370دکترای دندا نپزشکی  ،دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،تهران  ،ایران

سوابق کاری :
 – 1393حال حاضر  :استاد بخش ارتودنسی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
 : 1393-1386دانشیار بخش ارتودنسی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
 : 1378-1386استادیار بخش ارتودنسی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
 – 1378حال حاضر  :مطب تخصصی ارتودنسی به آدرس  :تهران  .خیابان ولی عصر  ،باالتر از چهار راه پارک وی ،
خیابان مقدس اردبیلی  ،خیابان پسیان  ،پالک  ۱۴طبقه  ۵واحد  ۵۵کد پستی ۱۹۸۶۹۴۴۷۶۸
عضویت در انجمن های تخصصی
-1
-2
-3
-4

عضو انجمن ارتودنتیستهای ایران
عضو انجمن ارتودنتیستهای اروپا
عضو انجمن ارتودنتیستهای آمریکا
عضو انجمن بین المللی ارتودنتیستها

مقاالت درمجالت داخلی

 -1مشرف م  ،جمیلیان ع  ،اثر ایبوپروفن درکاهش میزان درد د ر بیماران تحت درمان ارتودنسی  ،مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشککی
شهید بهشتی 1375،؛ 16-14 :26

 - 2ساعدی ب  ،جمیلیان ع  ،کمالی ز  ،رابطه سن مینایی با مقاومت براکت اتصال یافته در شرایط  ، in vitroمجله پژوهنکده فصکلنامه پژوهشکی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی1377 ،؛ 55-49 : )11( 4

 -3شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  ،کمالی ز  ،اثرمیدان آهنربا روی حرکت دندانها در درمانهای ارتودنسی  ،مجله دانشکده دندانپزشکی دانشکگاه علکوم
پزشکی شهید بهشتی 1378 ،؛49-100: )2( 17

 -4شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  ،قادری پ  ،سیستم نیروهکای مگنتیک

دردرمانهکای ارتودنسکی توسکط دسکتگاههای متحکرل  ،مجلکه دانشککده

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 156-160 :1378 ،

 -5جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع  ،صفائیان ش  ،اثردرآوردن دندانهای پره مولراول برروی نیمرخ بافت نرم درمال اکلوژن  Class Iبا Bimaxillary
 Dentoalveolar Protrusionمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمکانی خراسکان  1383 ،؛ ( 28
166 -159 : ) 4،3

 -6جمیلیان ع  ،رستگاریان ح  ،نوبخت س  ،مقایسه اثرضد باکتریایی میکروتن  ،دکونکس و گلوتارآلدهید بر میزان بکاکتری اسکتافیلوکول اورئکوس
درقالب های آلژیناتی  ،مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی  1384؛ ( 34-28 : )2

 -7جمیلیان ع  ،پیوندی ع  ،مرادی ا  ،جواهری م  ،تولیت م  ،بررسی رابطه تنگی ف

باال با میزان شنوایی انتقالی  ،مجله پژوهنده فصلنامه پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،سال دوازدهم  1386 ،؛ 135-140 : )2( 56

 -8جمیلیان ع  ،هادی صادق پژ  ،هادی صادق پر  ،اثر دستگاه  Twin blockبر پروفایل بافت نرم در بیماران  ، Cl II Div Iمجله تحقیق در علوم
دندانپزشکی  ،دوره سوم  7 ،و  ، 8بهار وتابستان 1385

 -9جمیلیان ع  ،نیری ف  ،بابایان الف  ،شیوع شکاف لب و کام در بیمارستان امام خمینی شهر تهران در طی سالهای  ، 1378- 1383مجله تحقیق
در علوم دندانپزشکی  ،دوره پنجم  ، 4 ،زمستان 1387

 -10جمیلیان ع  ،حراجی الف  ،والیی ن  ،استفاده از  Mini Screwو کشش  Cl IIIدر درمان کمبود رشد ف

باال  .مجله پژوهش در پزشککی ،

دوره  ، 32شماره  ، 3پاییز 147-146 . 1388

 -11جمیلیان ع  ،شیبانی نیا الف  ،نصوحی ن  ،حکیمی م  ،بررسی تاثیر دهانشویه های اورال بی و ارتوکین بر روی اسکتحکام پکارگی لیگارورهکای
االستومری ارتودنسی  ،مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی  ،دوره ششم  ،شماره رهارم  ،زمستان  ، 1388پیاپی 9-14 ، 22

 -12جمیلیان ع  ،صغیری م  ،قاسمی م  ،قاسمیان الف  ،مقایسه تاثیر دو دهان شویه  Orthokinو  Oral Bبر روی استحکام باند برشی براکتهای
ارتودنسی در شرایط  ، In Vitroمجله تحقیق در علوم دندانپزشکی  ،دوره هفتم  ،شماره اول  ،بهار  ، 1389پیاپی 25-34 ، 23

 -13شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  ،مرتضوی ح  ،درمان عدم قرینگی ف

پایین همراه با استفاده از دندان لترال بجای سانترال باال  ،مجله دانشککده

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،دوره بیست و نهم  ،شماره دوم  ،تابستان 134 – 140 ، 1390

 - 14شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  ،بخشی ب  ،صباغ ص  ،اثر  Lower anterior high pull headgearدر درمان  Open biteمتوسط
در بالغین  ،مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه تهران  ،دوره بیست و پنجم  ،شماره  ، 2تابسکتان – 124 ، 1391
117

چاپ کتاب

،  چاپ اول. اصول بیومکانیک ناندا در دستگاههای ارتودنسی. جمیلیان ع،  شوکت بخش ع1
 سوگند: تهران

;  شایان نمودار:  تهران،  چاپ اول.2006  رادیوگرافی سفالومتری جاکوبسون. جمیلیان ع-2
1386

 انتشارات: تهران،  چاپ اول،  اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی،  جمیلیان ع-3
1391 ،جعفری

: تهالران،  چالاپ اول،  اسالالمی س اصالول زیبالایی و بیالو مکانیالک در ارتودنسالی،  جمیلیان ع4
1394، انتشارات ارتین طب

.1395 ، انتشارات شایان نمودار: تهران،  اصول تریسینگ سفالومتری چاپ اول،  جمیلیان ع5

6- Jamilian A, Darnahal A, Perillo L. Orthodontic Preparation for
Orthognathic Surgery. A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial
Surgery Volume 2, Edited by Mohammad Hosein Kalantar Motamedi,
InTech, http://dx.doi.org/10.5772/58957
https://www.intechopen.com/books/a-textbook-of-advanced-oral-andmaxillofacial-surgery-volume-2/orthodontic-preparation-fororthognathic-surgery

7-Jamilian A, Khosravi S, Darnahal A. Treatment Protocol for Skeletal Class III
Malocclusion in

Growing Patients. A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery
Volume 3,Edited by Mohammad Hosein Kalantar Motamedi, InTech,
http://dx.doi.org/10.5772/63095 https://www.intechopen.com/books/atextbook-of-advanced-oral-and-maxillofacial-surgery-volume-3/treatmentprotocol-for-skeletal-class-iii-malocclusion-in-growing-patients 31 /August
2016

8-Perillo, Letizia & d'Apuzzo, Fabrizia & Eslami, Sara & Jamilian, Abdolreza.
(2017). Cleft Lip and Palate Patients: Diagnosis and Treatment. Designing
Strategies for cleft lip and palate care. Edited by Mazen Ahmad Almasri
http://dx.doi.org/10.5772/67328
https://www.intechopen.com/books/designing-strategies-for-cleft-lip-andpalate-care/cleft-lip-and-palate-patients-diagnosis-and-treatment

9- Jamilian, Abdolreza & Darnahal, Alireza & Nucci, Ludovica & D’Apuzzo,
Fabrizia & Perillo, Letizia. (2018). Treatment Considerations for Missing Teeth..
https://doi.org/10.5772/intechopen.69543
https://www.intechopen.com/books/dental-anatomy/treatmentconsiderations-for-missing-teeth

10 - d'Apuzzo, Fabrizia & Nucci, Ludovica & Jamilian, Abdolreza & Perillo,
Letizia. (2017). Biomarkers of Periodontal Tissue Remodeling during

Orthodontic Tooth Movement in Mice and Men: Overview and Clinical
Relevance. https://doi.org/10.5772/intechopen.69648
https://www.intechopen.com/books/periodontitis-a-usefulreference/biomarkers-of-periodontal-tissue-remodeling-during-orthodontictooth-movement-in-mice-and-men-overvi

مقاالت در کنگره های داخلی
 -1جمیلیان ع  .اثر میدان الکترومغناطیسی درحرکت دندان  .سالی و نهمالین کنگالره علمالی وششالمین
کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران 23-26 ,فروردین .1378

 -2جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع  .گزارش یک موردبیمارناموفق درطرح درمان ارتودنسی جراحی .
چهلمین کنگره ساالنه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران 23-26،فروردین .1379

 -3جمیلیان ع  ،شالوکت بخالش ع  ،شالادمهر ش .میالزان تغییالرات ارتفالاع صالورت و مقالدار جلوآمالدن
 Pogonionبعد ازجراحی  Lefort Iدربیماران  . Orthosurgeryچهلمین کنگره علمالی سالاالنه و
هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران  23 -26 ،فروردین .1379

 -4شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  ،بخشی ب  .درمان  open biteمتوسط به وسیله دسالتگاه Lower
 . anterior pullچهلمین کنگره علمی ساالنه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران ،
 26-23فروردین . 1379

 -5شگفته راد  ،جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع  .ارائه روش برای جلوگیری از افالزایش اورجالت حالین
اصالح محور دندانهای قدامی پایین چهلمین کنگره علمی ساالنه و هفتمین کنگالره بالین المللالی انجمالن
دندانپزشکی ایران  23 -26 ،فروردین .1379

 -6شوکت بخش ع ،جمیلیان ع  ،فاعلی ف  .درمان آسیمتری فالک پالایین توسالط هیبریالد فانکشالنال .
چهل ویکمین کنگره علمی ساالنه وهشتمین کنگالره بالین المللالی انجمالن دندانپزشالکی ایالران28-31 ،
فروردین .1380

 -7جمیلیان ع  .اثردستگاه  Tongue Applianceبرمیزان جلوآمدگی فک باال دربیماران شکاف لب
وکام  .چهل ودومین کنگره علمی ساالنه و نهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشالکی ایالران -27 ،
 30فروردین . 1381

 -8جمیلیان ع  ،فداکار ت  ،شوکت بخش ع  .بررسی اثردستگاه  Posterior Bite Plateدردرمالان
 Open Biteدربیماران  . Mixed Dentitionاولین همایش علمی ا نجمالن ارتودنتیسالتهای ایالران ،
 29-27شهریور .1381

 -9شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  .تاثیر تحریکات بیوا لکتریکال درحرکت دندان .اولین همایش علمی
انجمن ارتودنتیستهای ایران  27-29 ،شهریور.1381

 -10شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  .درمان  Open Biteتوسط ارتودنسی ثابت  .اولین همایش علمالی
انجمن ارتودنتیستهای ایران 27- 29،شهریور. 1381

Mixed
 -11جمیلیالالان ع  ،باسالالتانی م  .درمالالان بیمالالاران دارای شالالکاف لالالب وکالالام دردوران
Dentitionبا  Missingدندانهای قدامی  .دومین کنگ ره بین المللی انجمن پروستودنتیستهای ایالران ،
 29-27آذر. 1381

 -12جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع  ،گل محمدی س  .اثر بیرون آوردن پره مولراول فک پایین برروی
فضای مولر سوم  .چهل وسومین کنگره علمی ساالنه و دهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشالکی
ایران  26-29 ،فروردین . 1382

 -13جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع  ،فالحالی اردکالانی ل  .اثردسالتگاه  Tongue Applianceبررشالد
فک باالدربیماران Cl IIIهمالراه بالا  . Maxillary Deficiencyچهالل وچهالارمین کنگالره دندانپزشالکی
ایران  28 -25،فروردین .1383

 -14جمیلیان ع  ،رستگاریان ح  ،نوبخت س  .مقایساله اثرضالدباکتریایی ، Deconex ، Micro10+
 Glutaraldehydeبرمیالالزان بالالاکتری اسالالتافیلوکک اورئالالوس درقالبهالالای آلهینالالاتی  .چهالالل وچهالالارمین
کنگره انجمن دندانپزشکی ایران  28 -25 ،فروردین .1383

 -15جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع  .اثرعقب بردن فک پایین برروی پروفایل بافت نرم دربیمالاران .
Cl IIدومین کنگره بین المللی جراحی فک وصورت  17 ،مهر ماه .1383

 -16جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع  .درمان عقب بودن فک باال دربیماران شکاف لالب وکالام  .سالومین
کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان
ایران  26 - 24 ،تیر.1383

 -17جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع  .اثر دستگاه  Modified Frankelدر درمان بیماران Cl
 II Div Iدر دوران  . Mixed Dentitionچهل و ششمین کنگره ساالنه انجمن دندانپزشکی ایران ،
 16 - 13تیر ماه .1385

 -18جمیلیالان ع  ،امالالین زاده م Changes in pharyngeal airway and adenoid after .
 mandibular setback surgeryپنجمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران 15-17 ،
نوامبر . 2006

 - 19جمیلیالان ع  ،اثالر دسالتگاه  Tongue Applianceدر بیمالاران  Cl IIIدر حالال رشالد  .چهالل و
هفتمین کنگره علمی ساالنه انجمن دندانپزشکی ایران  25-22 ،خرداد ماه .1386

 - 20جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع  Concept .جدید در درمانهای فانکشنال مال اکلوهن Cl II Div I
 .ششمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران  12-10 ،بهمن ماه .1386

 - 21جمیلیان ع  ،مفایساله  Twin Blockو  R-Applianceدر درمالان بیمالاران  Cl II Div Iدر دوره
دندانی مختلط  .هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران  19-21 ،تیر ماه .1387

 - 22جمیلیان ع  ،اثر یک دستگاه جدیالد فانکشالنال در درمالان بیمالاران  Cl II Div Iدر دوره درمالانی
مختلف  .چهل و هشتمین کنگره ساالنه انجمن دندانپزشکی ایران  30 ،مهر لغایت  3آبان .1387

 - 23جمیلیان ع Mini screw application in treatment of Cl III malocclusion due to ،
 maxillary deficiencyپنجمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران -11
 13فوریه .2009

 -24جمیلیان ع  ،کاربرد  mini screwدر درمان ناهنجاری کمبود رشد فک باال در بیماران در حال
رشد  .چهل و نهمین کنگره ساالنه انجمن دندانپزشکی ایران  18-15اردیبهشت .1388

 – 25جمیلیان ع  ،اثر دسالتگاه  Reverse chin cupبالر روی رشالد فالک بالاال در بیمالاران . Cl III
پنجاهمین کنگره ساالنه انجمن دندانپزشکی ایران  24-21اردیبهشت .1389

 -26جمیلیالان ع Miniscrew Anchorage in Treating Class III Malocclusions and ،
 Maxillary Deficiencyهشتمین کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران  2010 May 21-19تهران –
ایران

 -27جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع  ،تابان ط  ،ایمالانی ز  ،نحالوه درمالان مالال اکلالوهن  Cl IIIباله علالت
کاهش رشد فک باال در دوره  Mixed dentitionپنجمین کنگره علمی سالالیانه انجمالن دندانپزشالکی
عمومی ایران  21-24دی .1389

 -28جمیلیان ع  ،تابان ط  ،ایمانی ز  ،بررسی اثر دستگاه  Face maskو  Reverse chin cupبر
روی رشد فک بالاال  .پنجالاه و یکمالین کنگالره بالین المللالی سالاالنه انجمالن دندانپزشالکی ایالران 20-23
اردیبهشت .1390

 - 29جمیلیان ع  ،طرح درمان ارتودنسی در بیماران دارای وقفه تنفسی  .پنجمین کنگره سراسالری
اختالالت خواب  30-27اردیبهشت .90

 - 30پوردانش ف  ،شوکت بخش ع  ،جمیلیالان ع  ،قربالانی الالف  ،روش جراحالی بالرای دیسترکشالن
استئوهنزیش متکی بر دندان در یک بیمار مبتال به شکاف لب و کام  .نهمین همایش بین المللی انجمن
ارتودنتیست های ایران  ،مشهد  28-30اردیبهشت .90

 – 31شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  ،دهقان ف  ،دستگاه فانکشنال  Rبرای درمالان بیمالاران کالالس 2
دسته یک در حال رشد  .نهمین همایش بین المللالی انجمالن ارتودنتیسالت هالای ایالران  ،مشالهد 28-30
اردیبهشت .90

 – 32بهناز م ،شوکت بخش ر ،جمیلیالان ع .ارزیالابی اسالتفاده از دسالتگاه زبالانی ثابالت بالرای درمالان
بیماران در حال رشد دارای کمبود رشد ماگزیال .نهمین همایش بین المللالی انجمالن ارتودنتیسالت هالای
ایران  ،مشهد  28-30اردیبهشت .90

 – 33مرادی نهاد م ،شوکت بخش ر ،طوم اریان ل ،جمیلیان ع ،میرکریمی م .ارزیابی نتایج درمان با
 Tongue Plateو ترکیب  Face Maskبا اپالینس متحرک داخل دهانی در بیماران در حالال رشالد.
نهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران  ،مشهد  28-30اردیبهشت .90

 – 34جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع  ،فهیمی م  ،حاج رضایی ر  ،بررسی اثر  2نوع دستگاه فانکشنال
در بیماران در حال رشد دارای کمبود رشد فک پایین  .ششمین کنگالره انجمالن دندانپزشالکان عمالومی
ایران  ،تهران  23-20دی .90

 -35جمیلیان ع  ،فهیمی م  ،تابالان ط ،بررسالی اثالر  2نالوع  Face maskدر بیمالاران در حالال رشالد
دارای کمبود رشد فک باال  .پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران  ،تهران -19
 22اردیبهشت .1391

 -36بهناز م  ،شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  ،مقایسه دو روش درمانی Tongue Appliance fixed
و  Face maskبه منظور درمان بیمالاران  Cl IIIباله علالت  Maxillary deficiencyدر کودکالان در
حال رشد  .پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمالن دندانپزشالکی ایالران  ،تهالران  22-19اردیبهشالت
.1391

 -37محبالالی ش  ،جمیلیالالان ع  ،بهنالالاز م  ،شالالوکت بخالالش ع  ،اسالالتفاده از  Miniscrewهالالا در درمالالان
دفیشنسی ماگزیال گزارش موردی  .پنجالاه و دومالین کنگالره بالین المللالی انجمالن دندانپزشالکی ایالران ،
تهران  22-19اردیبهشت .1391

 -38شوکت بخش ر  ،پوردانش ف  ،جمیلیان ع  ،قربانی الف  ،بهناز م ،
Hyrax application as a tooth born distractor for maxillary deficiency treatment
of cleft lip and palate
یازدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان  ،فک و صورت ایران  ،تهران October 17-19
2012

 - 39جمیلیان ع  ،شوکت بخش ر  ،پوردانش ف  ،قربانی الف  ،فهیمی م ،
Comparison of two procedures for maxillary protraction: bone anchors versus
face mask
دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران  ،تهران 2012 October 24-26

 - 40جمیلیان ع  ،شوکت بخالش ر  ،طوماریالان ل  ،فهیمالی م  ،تابالان ط  ،بررسالی اثالرات کلینیکالی
دستگاه های  Face maskو  Tongue platدر بیماران در حال رشد با کمبود رشد فک باال  .پنجاه
و سومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران  ،تهران  24-27اردیبهشت 1392

 -41جمی لیان ع ،بستن فضا با ارتودنسی در مقابل ایمپلنت برای دندانهای سانترال فک باال –پیگیری
 5ساله ،سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیستها ی ایران  ،تهران  ، 8-5آذر
1392

 -42جمیلیان ع ،بستن فضا با ارتودنسی در مقابل ایمپلنت برای دندانهای سانترال فک باال –پیگیری
 5ساله  ،پنجاوچهارمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران  ،تهران 16-19اردیبهشت 1393

-43جمیلیالان ع The Effects of Rigid and Removable Facemask on Maxillary ,
 . Deficiency in Growing Patientsدوازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران ،
تهران 2014 October 3-1

 -44جمیلیان ع ،بستن فضا با ارتودنسی در مقابل ایمپلنت بالرای دنالدانهای قالدامی فالک بالاال ،دومالین
کنگره بین المللی انجمن علمی ایمپلنتولوهی ایران  ،تهران2015 January 23 -21

 45جمیلیان ع ,پاک شیر ح ,شوکت بخش ر ,مختار ع .اثر دستگاه فرانکل  IIو فرمند در درمالانبیماران  Cl II Div Iبا کاهش رشد فک پایین در زمان رشد .پنجالاوپنجمین کنگالره بالین المللالی انجمالن
دندانپزشکی ایران  ،تهران 25-22اردیبهشت 1394

 46جمیلیان ع The effects of face mask and tongue plate on maxillary deficiency– in growing patients
A randomized clinical trial,
اولین سمپوزیوم انجمن ارتودنتیست های ایران  ،تهران  .هتل المپیک  23-22مرداد 1394
 -47جمیلیان ع ،بستن فضا با ارتودنسی در مقابل ایمپلنت بالرای دنالدانهای قالدامی فالک بالاال ،دهمالین
کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران  13-10شهریور 1394

 -48جمیلیالان ع Evaluation of soft & hard tissue Changes after Orthodontic and -
Bimaxillary surgery
پنجاو ششمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران  ،تهران16-20 May 2016

 -49شوکت بخش  ،جمیلیان ع  ,اسالمی س Patients with unilateral lip and palate ،

دوازدهمین کنگره بین المللی تحقیقات دندانپزشکی ایران  ،تهران 3-1دی 1395

 -50جمیلیالان ع  ،انالالواع روشالهای درمالانی در مالال اکلالالوهن کالالس  ، 3یالازدهمین کنگالره انجمالالن
دندانپزشکان عمومی ایران  ،تهران  24-21دی 1395

 -51جمیلیان ع ،پیر هادی ا ،رحیم زاد نهاونالدی شAssessment of the bone defect using ،
cone beam computed tomography
پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت  ،تهران  10-7فوریه 2017

 -52جمیلیالان عTreatment of borderline clasIII malocclusion: Surgery versus ،
 orthodonticsپنجا و هفتمین کنگره بالین المللالی انجمالن دندانپزشالکی ایالران  ،تهالرانMay14-18
2017

 -53جمیلیان ع،سفیدابی ص ،بررسی اثر درمانی R-Applianceو  Twin Blockدر بیماران با مال
اکلوهن  . Class IIهفتمین کنگره واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالالمی  ،تهالران 31-29شالهریور
1396

 -54جمیلیان ع  ،بررسی دو روش درمان انواع مال اکلوهن کالس  3به علت کاهش رشد فک بالاال
در دوره  ، Mixed dentitionدوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران  ،تهران 2۲-۱۹
دی 1396

 -55بهمنی ب  ،سفید ابی س  ،جمیلیان ع،
Effect of Maxillary Advancement on the Change in the Soft Tissues After
 . Treatment of Patients with Class III Malocclusionشانزدهمین کنگره بین المللی انجمالن
جراحان فک و صورت  ،تهران  13-16فوریه 2018

 -56سالالفید ابالالی س  ،بهمنالالی ب  ،جمیلیالالان عSoft-Tissue Changes Associated with ،
Different Surgical Procedures for Treating Class III Patients
شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت  ،تهران  13-16فوریه 2018

 -57جمیلیان ع  .ارتودنسی نوین  R-Applianceب یست و ششمین کنگره علمی ساالنه پروتز دندان
 25الی 27مهر ماه  1397هتل المپیک

 -58جمیلیان ع ،
The effects of Farmand, Frankel-2 and Bionator on treatment of mandibular
deficiency in the late mixed dentition
هفدهمین گردهمایی علمی ساالنه و چهاردهمین کنگالره بالین المللالی انجمالن ارتودنتیسالتهای ایالران ،
تهران  17-14ابان 1398

طرح های تحقیقاتی مصوب

 -11سالاعدی ب  ،جمیلیالالان ع  ،کمالالی ز  ،بررسالالی رابطالاله سالن مینالالایی بامقاومالالت براکالت بانالالد شالالده
درشرایط  . In vitroسازمان اعتبار دهنده :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،محل اجرا  :دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1376 ، 3/4411 ،

 -2شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  ،کمالی ز  .بررسالی مقایساله ای روش مرسالوم باله تنهالایی وتالوام بالا
تحریک بیوالکتریک برمیزان عقب بالردن کالانین در بیمالاران ارتودنتیالک  .سالازمان اعتبالار دهنالده :
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،محل اجرا  :دانشکده دندانپزشکی دانشالگاه علالوم پزشالکی شالهید
بهشتی  /25/10/2/3791 ،پ 1377 ،

 -3جمیلیان ع  ،حراجی الف  ،والیی ن  .اثر  Miniscrewبه همراه کش  Cl IIIبر روی رشد فک
باال در بیماران  . Cl IIIسازمان اعتبار دهنده  :واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ،
د/884/پ، 08/21/

 -4جمیلیان ع  ,سرکارات ف  ,جعفری م ,نشان دار م  ,امینی ا ,بررسی شیوع انواع ریسک
فاکورهای بیماران مبتال به شکاف لب و کام.
Family history and risk factors for cleft lip and palate patients and their
associated anomalies

مرکز تحقیقات جمجمه  ,فک و صورت /232ش96/مررخ

96/11/21

 -5شوکت بخش ع  ،بهناز م  ،جمی لیان ع  ،پور دانش ف  ،استفاده از روش دیسترکشن استو هنزیس
با اپالینسهای متکی بر دندانها برای جلو اوردن ماگزیال در بیماران دارای شکاف لب و کام  .دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

 -6جمیلیان ع  ،فاتح ع ،اسالمی س  ،تعیین

 Cut Off Pointدردرمان مال اکلوژن کالس  3به روش جراحی

ارتوگناتیک یا درمان ارتودنسی کموفالژ  ،مرکز تحقیقات جمجمه  ,فک و صورت

 -7جمیلیان ع  ،عزیزی ا  ،اسالمی سا  ،امینی ا ،مقایسه اثر  4سیستم براکتی در Enmass
 retractionشش دندان قدامی  ،مرکز تحقیقات جمجمه  ,فک و صورت

مقاالت در کنگره های خارجی

1- Showkatbakhsh R, Jamilian A. Bioelectrical stimulation in orthodontic
treatment. 74th congress of the European orthodontic society and the 71st
congress of the German Orthodontic Society, 2-7 June 1998; Mainz, Germany

2- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Bakhshi B. Lower anterior high pull appliance
for moderate open bite. 75th congress of the European Orthodontic Society,
23-26 June 1999; Strasbourg, France

3- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Farokhian F. Removable appliance application
for canine impaction. 75th congress of the European Orthodontic Society, 2326 June 1999; Strasbourg, France

4- Showkatbakhsh R, Jamilian A. The effect of pseudopropulsion in Cl II Div I
subjects treated with Functional appliance. 75th congress of the European
Orthodontic Society, 23-26 June 1999; Strasbourg, France

5- Jamilian A, Showkatbakhsh R. The effect of an electromagnetic field on
tooth movement. 78th congress of the European Orthodontic Society, 4-8 June
2002; Sorrento, Italy

6- Jamilian A, Showkatbakhsh R. Pre_Ortho determination of failure in
orthognathic surgery. 78th congress of the European Orthodontic Society, 4-8
June 2002; Sorrento, Italy

7- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Bakhshi B. A lower anterior high pull appliance
for moderate open bite treatment. 78th congress of the European Orthodontic
Society, 4-8 June 2002; Sorrento, Italy

8- Jamilian A, Farbod M , Showkatbakhsh R , Boushehry M . The effect of the
tongue appliance on the maxilla in growing cleft lip and palate patients. 9th
International Symposium on Dentofacial Development and Function, 13-16
October 2002; Istanbul, Turkey

9- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Darvish H. Soft tissue profile changes after
mandibular set back in adult Cl III patients. 79th congress of the European
Orthodontic Society, 10-14 June 2003; Prague, Czech Republic

10- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Golmohammadi S. The effect of lower first
premolar extraction on lower third molar space. 79th congress of the European
Orthodontic Society, 10-14 June 2003; Prague, Czech Republic

11- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Arjomand B. The effect of tongue appliance
on the soft tissue profile of cleft Lip and palate. 79th congress of the European
Orthodontic Society, 10-14 June 2003; Prague, Czech Republic

12- Jamilian A, Safaeian Sh. Soft tissue changes associated with extraction of
four first premolars. 81st congress of the European Orthodontic Society, 3-7
June 2005; Amsterdam, Netherlands

13- Jamilian A, Rastegarian H, Nobakht S. Effectiveness of Micro10 + , Deconex
, Glutaraldehyde on staphylococcus in orthodontic impressions . 81st congress
of the European Orthodontic Society, 3-7 June 2005; Amsterdam, Netherlands

14-Jamilian A,Ghasemi M , Kaveh B . Clinical effect of 2% chlorhexidine
Gluconate and a placebo on orthodontic patients. 83rd congress of the
European Orthodontic Society, 20-24 June 2007; Berlin, Germany

15-Jamilian A, Aminzadeh M. Changes in pharyngeal airway and adenoids after
mandibular setback surgery. 83rd congress of the European Orthodontic
Society, 20-24 June 2007; Berlin, Germany

16- Jamilian A , Showkatbakhsh R , Toliat M , Sheikholeslam Amiri S ,
Hadisadegh P . A New concept in functional therapy in Cl II Division 1 subjects.
84th congress of the European Orthodontic Society, 10-14 June 2008; Lisbon,
Portugal

17- Jamilian A, Toliat M, Peivandi A, Moradi E. The relationship between
maxillary constriction and hearing loss. 84th congress of the European
Orthodontic Society, 10-14 June 2008; Lisbon, Portugal

18- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Gholami D, Toliat M. The relation between
pogonion advancement and posterior maxillary impaction. 85th congress of
the European Orthodontic Society, 10-14 June 2009; Helsinki, Finland

19- Jamilian A, Toliat M, Kamali Z. Treatment of Cl III malocclusion using
miniscrews and orthopaedic traction . 85th congress of the European
Orthodontic Society, 10-14 June 2009; Helsinki, Finland

20- Jamilian A , Showkatbakhsh R , Toliat M , Taban T , Emani Z . Comparison of
facemask and reverse chin cup therapy in treating class III malocclusions. 86th
congress of the European Orthodontic Society, 15-19 June 2010; Portoroz,
Slovenia

21- Showkatbakhsh R, Pourdanish F, Ghorbani A, Jamilian A, Behnaz M. Toothborne distractor application for anterior maxillary positioning in cleft and
palate patients. 86th congress of the European Orthodontic Society, 15-19
June 2010; Portoroz, Slovenia

22- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Noori M, Falahiardekani F, Aghaeipour N. A
Comparative study of class III treatment with a tongue appliance and reverse
pull chin cup. 86th congress of the European Orthodontic Society, 15-19 June
2010; Portoroz, Slovenia

23- Sarkarat F, Jamilian A, Karamifar A, Masoudi A, Taban T. Profile changes
after maxillary posterior impaction. 86th congress of the European
Orthodontic Society, 15-19 June 2010; Portoroz, Slovenia

24- Behnaz M, Showkatbakhsh R, Jamilian A .Evaluating the results of fixed
tongue appliance and face mask application for CL III treatment due to
maxillary deficiency in growing patients. 22nd International Congress of Italian
Orthodontic Society. 24-27 November 2010; Florence, Italy

25- Jamilian A, Haraji A, Ghassemi M, Showkatbakhsh R, Taban T. Effects of
miniscrew with class III traction and facemask on maxillary deficiency. 87th
congress of the European Orthodontic Society, 19-23 June 2011; Istanbul,
Turkey

26- Jamilian A, Ghassemi M, Showkatbakhsh R, Taban T. Effects of facemask
and reverse chin cup therapy on maxillary deficiency . 87th congress of the
European Orthodontic Society, 19-23 June 2011; Istanbul, Turkey

27- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Behnaz M .Fixed tongue appliance: A new
approach for
maxillary deficiency treatment in growing patients. 87th
congress of the European Orthodontic Society, 19-23 June 2011; Istanbul,
Turkey

28- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Ghorbani A , Fahimi Hanzaei M , Fetrati A .
Comparison of two procedures for maxillary protraction : bone anchors versus
facemask . 88th congress of the European Orthodontic Society, 18-23 June
2012; Santiago de Compostela Spain

29- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Fahimi Hanzaei M , Fetrati A , Mashayekhi Z .
Treatment effects of the R-appliance and twin block in class II division I. 88th
congress of the European Orthodontic Society, 18-23 June 2012; Santiago de
Compostela Spain

30- Showkatbakhsh R, Jamilian A. The needs for advance orthodontic care for
craniofacial syndromes, cleft lip and palate and orthognathic surgery patients.
88th congress of the European Orthodontic Society, 18-23 June 2012; Santiago
de Compostela Spain

31- Showkatbakhsh R, Behnaz M, Jamilian A. A fixed Tongue Appliance and
Fixed Facemask application for Class III treatment in growing patients. 88th
congress of the European Orthodontic Society, 18-23 June 2012; Santiago de
Compostela Spain

32-Pourdanesh F, Showkatbakhsh R, Jamilian A .Maxillary advancement by
tooth-borne distracter in cleft palate patients who suffering from severe nasal

speech .XXI congress of the European association for Cranio-Maxilla-Facial
surgery 11-15 September 2012 Dubrovnik, Croatia

33- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Molaee M. Orthodontic space closure versus
implant of missing maxillary central incisors: 5 – year follow up. 89th congress
of the European Orthodontic Society, 26-29 June 2013; Reykjavik – Iceland

34- Perillo L, Jamilian A, Showkatbakhsh R, Eslami S, Ghassemi A tooth-borne
distraction osteogenesis versus conventional le fort I in maxillary advancement
of cleft lip and palate patients. 91st congress of the European orthodontic
society, 13-18 June 2015; Venice -Italy

35- Rosa M, Jamilian A, Perillo L, orthodontic space closure versus implants in
cases with missing maxillary incisors: a follow-up study. 91st congress of the
European orthodontic society, 13-18 June 2015; Venice –Italy
36- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Eslami S, Taban T, Perillo L. The effects of
facemask and reverse chin cup on maxillary deficient patients. 8 th international
Orthodontic Congress 27th-30 September 2015 London. England
37- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Eslami S, Taban T, Perillo L. The effects of
face mask and tongue
Plate on maxillary deficiency in growing Patients: a randomized clinical trial.
8th international Orthodontic Congress 27 th-30 September 2015 London.
England

38- Jamilian A, Eslami S, Treatment of Borderline Class III Malocclusion:
Surgery versus Orthodontics. 92nd congress of the European orthodontic
society, 11-16 June 2016; Stockholm, Sweden.
39- Davide Giugliano, Maddalena Vitale, Fabrizia d'Apuzzo, Abdolreza
Jamilian, Letizia Perillo, The relationship between orthodontic treatment need
and oral health related quality of life of school children. 92nd congress of the
European orthodontic society, 11-16 June 2016; Stockholm, Sweden

40- Jamilian A, Eslami S, Surgically assisted maxillary protraction versus le fort
1 osteotomy in cleft lip and palate patients, 93nd congress of the European
orthodontic society, 5-10 June 2017; Montreux Switzerland.
41- Jamilian A, Cannavale R, Piancino M, Eslami S, Perillo L, Systematic
review of orthopaedic treatment for class iii malocclusion: overview of
systematic reviews. 93nd congress of the European orthodontic society, 5-10
June 2017; Montreux Switzerland.
42-Severino M, Del Vecchio G, Cimmino C, Jamilian A, Perillo L, Analysis of
changes in human periodontal ligament steam cells and dental pulp stem cells
by low level laser therapy: a review and new perspectives. 93nd congress of the
European orthodontic society, 5-10 June 2017; Montreux Switzerland.
43-Shakib Pour M, Jamilian A, Jamilian M, Darnahal A, Toopchi SH,
Prevalence of tooth agenesis, supernumeraries and impaction in children with
various types of clefts. 93nd congress of the European orthodontic society, 5-10
June 2017; Montreux Switzerland.
44- Shakib Pour M, Jamilian A, Showkatbakhsh R, Sheikholeslam Amiri SH,
The effect of the twin block and r-appliance in the treatment of mandibular
deficiency. 93nd congress of the European orthodontic society, 5-10 June 2017;
Montreux Switzerland.
45- Showkatbakhsh R, Eslami S, Jamilian A, The effects of a tongue plate
versus facemask on the nasomaxillary complex of patients with a unilateral cleft
lip and palate. 93nd congress of the European orthodontic society, 5-10 June
2017; Montreux Switzerland.

مقاالت در مجالت خارجی
1- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Boushehry M. The effect of tongue appliance
on the nasomaxillary complex in growing cleft lip and palate patients. J Indian
soc pedod prev dent Sep 2006; 24(3): 136-139

2- Emami Meibodi Sh, Jamilian A, Showkatbakhsh R. The effect of anterior
inclined plane treatment on the dentoskeletal of Class II division I patients. J
Indian soc pedod prev dent Jul-Sep 2007; 25 (3): 130-132

3- Jamilian A, Nayeri F, Babayan A: Incidence cleft lip and palate in Tehran. J
Indian soc pedod prev dent Oct-Dec 2007; 25(4): 174-176

4- Jamilian A, Gholami D, Toliat M, Safaeian SH. Changes in facial profile during
orthodontic treatment with extraction of four premolars . Orthodontic waves
67 (2008) 157 –161

5- Jamilian A, Ghasemi M, Gholami D, Kaveh B. Clinical effects of 2%
chlorhexidine gel on patients undergoing orthodontic treatment . Orthodontic
waves 67 (2008) 162 –166

6- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Eslamian L. Treatment effects of R-appliance
and Bionator in Class II division 1 malocclusion. Iranian Journal of Orthodontics.
2008; 3: 52-58

7- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Gholami D, Kamali Z. The relation between
pogonion advancement and posterior maxillary impaction. Journal of
craniofacial surgery 2009; 20: 841-843

8- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Kamali Z .R-Appliance: A different design in
functional therapy in Cl II Div I malocclusion. International journal of
orthodontics 2009; 20(2): 11-15

9- Jamilian A, Showkatbakhsh R. The Effect of Tongue Appliance on the Maxilla
in Class III Malocclusion due to Maxillary Deficiency. International journal of
orthodontics 2009; 20(3): 11-15

10- Jamilian A, Showkatbakhsh R .Treatment of maxillary deficiency by
miniscrew implants – a case report. Journal of Orthodontics 2010; 37, 56–61

11- Showkatbakhsh R, Jamilian A. A novel approach in treatment of maxillary
deficiency by reverse chin cup. International journal of orthodontics2010;
21(2): 27-31

12- Showkatbakhsh R, Jamilian A. Opening or closing space for replacing upper
incisors. Two case reports. Rev Esp Ortod. 2010; 40(3): 181-5

13- Jamilian A, Showkatbakhsh R. Non-surgical treatment of mandibular
deviation: a case report. Australian Orthodontic Journal. 2010; 26(2): 201-205

14- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Showkatbakhsh M. The effect of Pulsed
Electromagnetic Field on tooth movement acceleration. World journal of
orthodontics. 2010; 11(4); e52-56

15- Jamilian A, Toliat M, Etezad S. Prevalence of malocclusion and index of
orthodontic treatment need in children in Tehran. Oral Health Prev Dent. 2010;
8(4): 339-43

16- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Amiri SS. Treatment effects of the Rappliance and twin block in Class II division 1 malocclusion. Eur J Orthod. 2011
Aug; 33(4):354-8.

17-Jamilian A, Saghiri AM, Sheibaniniya A, Kamali Z, Mousavi K. Tensile
Strength of Orthodontic Elastomeric Chains- In vitro. Orthodontic CYBER
Journal. January, 2011

18-- Ghassemi M; Jamilian A; Fritz U; Riediger D; Ghassemi A: Orthodontic
treatment after autotransplantation. Angle Orthod. 2011 Jul; 81(4):721-5

19- Showkatbakhsh R, Jamilian A. A Novel Method of Maxillary Deficiency
Treatment by tongue plate – a case report. International journal of
orthodontics 2011; 22(1): 31-34

20- Jamilian A, Nasoohi N, Sheibanini A, Kamali Z Hakimi Meibodi M . Tensile
Strength of
Orthodontic Elastomeric Ligatures – In Vitro Ortho Update 2011; 4: 53–55

21- Jamilian,A,Saghiri A, Ghasemi M, Ghasemian A, Borna N, Kamali Z. The
effects of two mouth rinses on shear bond strength of orthodontic brackets An In-vitro study. Virtual Journal of Orthodontics June, 2011:
http://www.vjo.it/

22- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Pourdanesh F, Ghorbani A, Behnaz M. Hyrax
Application as a Tooth-Borne Distractor for Maxillary Advancement. Journal of
Craniofacial Surgery 2011: 22(4)

23- Moshref M, Jamilian A, Lotfi A, Showkatbakhsh R. Oral Squamous Cell
Carcinoma Associated with a Dental Implant – a case report and literature
review. J Clin Exp Dent. 2011; 3(2): e166-8

24- Showkatbakhsh R, Jamilian A. Treatment of Class III patient: a case report.
Australian Orthodontic Journal. 2011; 27(1): 69-74

25- Jamilian A, Haraji A, Showkatbakhsh R, Valaee N. The Effects of Miniscrew
with Class III Traction in Growing Patients with Maxillary Deficiency.
International Journal of Orthodontics 2011; 22(1), 25–30

26- Showkatbakhsh R , Jamilian A , Behnaz M .Treatment of Maxillary
Deficiency by Miniplates: A Case Report. ISRN Surgery; 2011:854924. doi:
10.5402/2011/854924
27- Showkatbakhsh R, Meybodi SE, Jamilian A, Meybodi SA, Meybodi EM.
Treatment effects of R-appliance and Anterior Inclined Bite Plate in Class II,
Division I malocclusion. J Appl Oral Sci. 2011 Dec; 19(6): 634-8.
28- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Taban T. The effects of fixed and removable
face masks on maxillary deficiencies in growing patients. Orthodontics (Chic.).
2012; 13(1):e37-43.
29- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Ghassemi M, Ghassemi A, Taban T, Imani Z.
The effects of facemask and reverse chin cup on maxillary deficient patients.
Journal of Orthodontics. 2012:39, 95–101

30- Pourdanesh F, Sharifi R, Mohebbi A, Jamilian A, Effects of maxillary
advancement and impaction on nasal airway function. Int J Oral Maxillofac
Surg. 2012 Nov; 41(11):1350-2

31- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Tehrani A, A Novel Approach for Treatment
of Mandibular Deficiency with Vertical Growth Pattern. Int J Orthod
Milwaukee. 2012 summer; 23(2):23-7

32- Pourdanesh F, Sayyedi A, Jamilian A, Yaghmaei M, Application of selfrecorded photos using mobile phones in maxillofacial surgery . Journal of
mobile technology in medicine. 2012 1:3:46-49

33- Showkatbakhsh R, Jamilian A. The necessity to establish surgical
orthodontic fellowship program for orthodontists. Prog Orthod.2012 Nov;
13(3):260-5.doi: 10.1016/j.pio.2012.02.002. Epub 2012 May 8.

34- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Taban T, Golrokh M. The effects of Face mask
and Tongue Appliance on Maxillary Deficiency in growing patients: A
randomized clinical trial. Prog Orthod. 2012 Nov; 13(3):266-72. doi:
10.1016/j.pio.2011.12.004. Epub 2012 Apr 9.

35- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Mashayekhi Z, A Novel Approach in
Treatment of Open bite: A case report. Int J Orthod Milwaukee. 2013. Spring;
24(1):29-32

36- Showkatbakhsh R, Castaldo M.I , Jamilian A , Padricelli G, Fahimi Hanzayi M
, Cappabianca S , Perillo L . Treatment effects of R-Appliance and fränkel-2 in
class II division 1 malocclusions. European journal of paediatric dentistry. 2013
Mar; 14(1):17-22.

37- Showkatbakhsh R, Toumarian L, Jamilian A, Sheibaninia A, Mirkarimi M,
Taban T.

The effects of face mask and tongue plate on maxillary deficiency in growing
patients: a randomized clinical trial. J Orthod. 2013 Jun; 40(2):130-6.

38- Showkatbakhsh R, Ghassemi A, Gerressen M, Ghassemi M, Jamilian A,
Mohammad S, Pal US. Bone remodeling to correct maxillary deficiency after
growth cessation. Natl J Maxillofac Surg. 2012 Jul;3(2):202-6.

39- Jamilian A, Fattahi FH, Kootanayi NG. Ankyloglossia and tongue mobility.
Eur Arch Paediatr Dent. 2013 Jul 17.

40- Showkatbakhsh R, Behnia H, Jamilian A, Heydarpour M, Fetrati A. Lefort 1
osteotomy in a beta-thalassemia major patient--a case report. Int J Orthod
Milwaukee. 2013 summer; 24(2):15-8.

41- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Ghassemi M, Ghassemi A, Shayan A.
Maxillary Deficiency Treatment by Fixed Tongue Appliance –A Case Report. Int
J Orthod Milwaukee. 2013 Fall; 24(3):31-4

42- Pourdanesh F, Khayampour A, Jamilian A. Therapeutic effects of local
application of dexamethasone during bilateral sagittal split ramus osteotomy
surgery. J Oral Maxillofac Surg. 2014 Jul; 72(7):1391-4. doi:
10.1016/j.joms.2013.12.025.

43- Ghassemia M, Hilgers RD, Jamilian A, Hölzled F, Fritza Ul, Gerressene M,
Ghassemi A Consideration of Effect of the amount of mandibular setback on
the submental region in the planning of orthodontic–orthognathic treatment.
Br J Oral Maxillofacial Surg. 2014 Apr; 52(4):334-9. doi:
10.1016/j.bjoms.2014.01.009.

44- Jamilian A, Parhiz H, Rastegariyan H, Nobakht S. Efficacy of three
Disinfectants on Alginate Impressions. Iranian Journal of Orthodontics. 6, 1
(2011/6):32-37

45- Azizi A, Moosavi S, Jamilian A. The relationship between frenulum length
and malocclusion. Gen Dent. 2014 Jul-Aug; 62(4):66-7

46- Ghassemi M, Jamilian A, Becker JR, Modabber A, Fritz U, Ghassemi A. Softtissue changes associated with different surgical procedures for treating
class III patients. J Orofac Orthop. 2014 Jul; 75(4):299-307. Epub 2014 Jul 6

47-Perillo L, Jamilian A, Shafieyoon A, Karimi H, Cozzani M. Finite element
analysis of miniscrew placement in mandibular alveolar bone with varied
angulations. Eur J Orthod. 2014 Aug 1. pii: cju006.

48- Peyvandi AA, Jamilian A, Moradi E. Relationship between conductive
hearing loss and maxillary constriction. J Laryngol Otol. 2014 Aug 15:1-3.

49- Jamilian A, ShowkatbakhshR, Borna N, Perillo L. The Effects of Maxillary
Protrusion on Pharyngeal Airway Dimensions. J Dent Probl Solut .2014, 1(1):
101.

50- Jamilian A, Moghaddas O,Toopchi SH,Perillo L, Comparison of Nickel and
Chromium Ions Released from Stainless Steel and NiTi Wires after Immersion in
Oral B®,Orthokin® and Artificial Salvia. The Journal of Contemporary Dental
Practice, July-August 2014; 15 (4):00-00

51- Jamilian A, Jamilian M, Darnahal A, Hamedi R, Mollaei M, Toopchi Sh.
Hypodontia and supernumerary and impacted teeth in children with various
types of clefts. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2014; Feb; 147(2):221-5.

52- Jamilian ,Darnahal A, Damani E, Talaeipoor M, Kamali Z, Prevalence of
orthodontic treatment need and Occlusal Traits in Schoolchildren .
International Scholarly Research Notices. Volume 2014, Article ID 349793, 5
page http://dx.doi.org/10.1155/2014/349793

53- Hamidreza Jamilian Mehri Jamilian, Alireza Darnahal Abdolreza Jamilian
Letizia Perillo. A psychological study of people who seek orthodontic
treatment: Comparison with untreated controls. APOS Trends in Orthodontics,
January 2015, Vol 5, Issue 1

54- Jamilian A, Perillo L, Rosa M .Missing upper incisors: a retrospective study
of orthodontic space closure versus implant. Progress in Orthodontics (2015)
16:2 DOI 10.1186/s40510-015-0072-2

55- Showkatbakhsh R, Jamilian A ,Alipanahi M, Perillo L. Treatment Effects of
R-Appliance in Vertical Growing Patients-Case Series. Stoma Edu. 2014:1(2)

56- Ghassemi M, Ghassemi A, Showkatbakhsh R, Sayeed Ahmad S, Shadab M,
Modabber A, Jamilian A. Evaluation of soft and hard tissue changes after
bimaxillary surgery in class III orthognathic surgery and aesthetic
consideration. National Journal of Maxillofacial Surgery, Vol 5, Issue 2, Jul-Dec
2014, 157-160

57- Giugliano D, Apuzzo F, Jamilian A, Perillo L. Relationship between
Malocclusion and Oral Habits. Davide Giugliano et al. Current Research in
Dentistry 2014, 5 (2): 17.21

58- Yassaei S, Jamilian A, Joshan N. Effects of Twin-Block and Faramand-LL
appliances on soft tissue profile in the treatment of Class II division 1
malocclusion. Int J Orthod Milwaukee. 2014, Winter; 25(4): 57-62.

59- Grassia V, d'Apuzzo F, DiStasio D, Jamilian A, Lucchese A, Perillo L. Upper
and lower arch changes after Mixed Palatal Expansion protocol. Eur J Paediatr
Dent. 2014 Dec; 15(4):375-80.

60- Grassia V , d’Apuzzo F, Jamilian A, Femiano F, Favero L,Perillo L.
Comparison between rapid and mixed maxillary expansion through an
assessment of arch changes on dental casts. Progress in Orthodontics. 2015,
Dec; 16 (1):89.

61- Showkatbakhsh R, Jamilian A, Behnaz M, Ghassemi M, Ghassemi A. The
short-term effects of face mask and fixed tongue appliance on maxillary
deficiency in growing patients--a randomized clinical trial. Int J Orthod
Milwaukee. 2015, Spring; 26(1):33-8.

62- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Darnahal A, Baniasad N, Kamali Z. Prevalence
of Dental Anomalies in Children with Different Types of Cleft. Dent. Med. Probl.
2015, 52, 2, 192–196

63- Jamilian A, Darnahal A, Eslami S, Kiaee B, Kamalee Z, Perillo L. The
Relationship between Orthodontic Treatment Need and Oral Health Related
Quality of Life of School Children. STOMA. EDUJ (2015), 2 (1), 44-50

64-Ghassemi M, Hilgers RD, Jamilian A, Shokatbakhsh A, Hölzle F, Fritz U,
Ghassemi A. Effect of maxillary advancement on the change in the soft tissues
after treatment of patients with class III malocclusion. Br J Oral Maxillofac Surg.
2015 Oct;53(8):754-9. doi: 10.1016/j.bjoms.2015.06.001. Epub 2015 Jun 26.

65- Srivastava D, Ghassemi A, Ghassemi M, Showkatbakhsh R, Jamilian A. Use
of anterior maxillary distraction osteogenesis in two cleft lip and palate
patients. National Journal of Maxillofacial Surgery, 6, 1 Jan -Jun 2015 80-83

66- Cavuoti S; Matarese G; Isola G; Jamilian A; Femiano F; Perillo L .Combined
orthodontic-surgical management of a transmigrated mandibular canine: A
case report. Angle Orthod. 2016 Jul;86(4):681-91. doi: 10.2319/050615-309.1.
Epub 2015 Oct 26.

67- Pakshir H;Mokhtar A; Darnahal A;Kamali Z; Jamilian A. Treatment Effects of
Farmand Appliance in Class II Division 1 Malocclusion. Journal of Research in
Dental & Maxillofacial Sciences, 1, 1, 2015 22-27

68- Maghsoudi Nejad A, Jamilian A, Emami Meibodi SH, Hafezi L, Khosravi S,
Cappabianca S, Perillo L. Reliability of panoramic radiographs for determination
of Gonial and Frankfurt Mandibular Horizontal Angles in different skeletal
patterns. STOMA. EDUJ (2016), 3 (1), 18- 22

69- Jamilian A, Darnahal A, Hamedi R, Kamali Z, Toopchi S, Photogrammetric
analysis of facial profile in Persian adults . Gen Dent. 2016 Mar-Apr;64(2):52-5.

70- Azizi A, Jamilian A, Nucci F, Kamali Z, Hosseinikhoo N, Perillo L. Release of
metal ions from round and rectangular NiTi wires. Prog Orthod. 2016; 17:10.
doi: 10.1186/s40510-016-0123-3. Epub 2016 Apr 4. PMID: 27004805

71- Jamilian A, Cannavale R, Piancino MG, Eslami S, Perillo L .Methodological
quality and outcome of systematic reviews reporting on orthopaedic treatment
for class III malocclusion: Overview of systematic reviews.J Orthod. 2016 Apr
18:1-19. [Epub ahead of print] PMID: 27086590

72- Jamilian A, Lucchese A, Darnahal A, Kamali Z, Perillo L .Cleft sidedness and
congenitally missing teeth in patients with cleft lip and palate patients.Prog
Orthod. 2016;17:14. doi: 10.1186/s40510-016-0127-z. Epub 2016 May

73-Jamilian A, Kiaee B, Sanayei S, Khosravi S, Perillo L. Orthodontic Treatment
of Malocclusion and its Impact on Oral Health-Related Quality of Life. Open
Dent J. 2016 May 31;10:236-41. doi: 10.2174/1874210601610010236.
eCollection 2016.

74- Grassia V, Gentile E, Stasio D, Jamilian A, Matarese G, D'Apuzzo F, Santoro
R, Perillo L, Serpico R, Lucchese A. In vivo confocal microscopy analysis of
enamel defects after orthodontic treatment: A preliminary study. Ultrastruct
Pathol. 2016 Oct 13:1-7. [Epub ahead of print]

75-Femiano F, Femiano R, Femiano L, Jamilian A, Rullo R, Perillo L. Dentin
caries progression and the role of metalloproteinases: an update. Eur J
Paediatr Dent. 2016 Sep;17(3):243-247.

76-Pakshir H, Mokhtar A, Darnahal A, Kamali Z, Behesti MH, Jamilian A, Effect
of Bionator and Farmand Appliance on the Treatment of Mandibular
Deficiency in Prepubertal Stage, Turk J Orthod. 2017 Mar;30(1):15-20. doi:
10.5152/TurkJOrthod.2017.1604. Epub 2017 Mar 1.

77-Pakshir HR, Jamilian A, Mokhtar A, Darnahal A, Kamali Z, Nucci L, Perillo L.
Effects of Farmand and Fränkel-2 functional appliances on mandibular
deficiency in late mixed dentition. Stoma Edu J. 2017;4(3):182-187.

78- Eslami S, Showkatbakhsh R, Narimani M, Kamalee Z, Jamilian A. Effects of
tongue plate on the nasomaxillary complex of patients with unilateral cleft lip
and cleft palate. J Res Dentomaxillofac Sci. 2017;2(3) :9-15

79-Faber J, Morum T, Jamilian A, Eslami S, Leal S, Infection predictive factors
with orthodontic anchorage miniplates., Seminars Seminars in Orthodontics,
Vol 24, No 1, 2018: pp 37– 44

80-Jamilian A, Sarkarat F, Jafari M, Neshandar M, Amini E, Khosravi S,
Ghassemi A. Family history and risk factors for cleft lip and palate patients and
their associated anomalies. Stomatologija. 2017;19(3):78-83.

81- Jamilian A, Showkatbakhsh R, Behnaz M, Ghassemi A, Kamalee Z, Perillo
L. Tooth-borne distraction osteogenesis versus conventional Le Fort I in
maxillary advancement of cleft lip and palate patients.Minerva Stomatol. 2018
Jun;67(3):117-124. doi: 10.23736/S0026-4970.18.04121-3. Epub 2018 Jan 31

82- Eslami S, Faber J, Fateh A, Sheikholaemmeh F, Grassia V, Jamilian A.
Treatment decision in adult patients with class III malocclusion: surgery versus
orthodontics. Prog Orthod. 2018 Aug 2;19(1):28. doi: 10.1186/s40510-0180218-0

83-Tahmasbi S, Jamilian A, Showkatbakhsh R, Pourdanesh F, Behnaz M.
Cephalometric changes in nasopharyngeal area after anterior maxillary
segmental distraction versus Le Fort I osteotomy in patients with cleft lip and
palate.Eur J Dent. 2018 Jul-Sep;12(3):393-397. doi: 10.4103/ejd.ejd_374_17.

84- Cozzani M, Azizi A, Eslami S, Darnahal A, Pirhadirad A, Jamilian A. 3dimensional finite element analysis of the outcomes of Alexander, Gianelly,
Roth and MBT bracket prescription. Int Orthod. 2019 Mar;17(1):45-52. doi:
10.1016/j.ortho.2019.01.010. Epub 2019 Feb 14.

85- Cozzani M, Sadri D, Nucci L, Jamilian P, Pirhadirad AP, Jamilian A.The
effect of Alexander, Gianelly, Roth, and MBT bracket systems on anterior
retraction: a 3-dimensional finite element study. Clin Oral Investig. 2020
Mar;24(3):1351-1357. doi: 10.1007/s00784-019-03016-6. Epub 2019 Jul
28.PMID: 31352519

86- Marra PM, Nucci L,Abdolreza J,Perillo L,Itro1 A,Grassia V. Odontoma in a
Young and Anxious Patient Associated with Unerupted Permanent Mandibular
Cuspid: A Case Report. Journal of International Oral Health.Volume 12 Issue 2
March‑April 2020
87-Alizadeh VS, Nucci L,Farahmand M, Mahaseni Aghdam H,Fateh A,
Jamilian A, d’Apuzzo F. Hard and Soft Tissue Changes in Patients with
Borderline Class III Malocclusion after Maxillary Advancement or Mandibular
Setback Surgery: A Cross-Sectional Study, Dental Oral Biology and
Craniofacial Research doi: 10.31487/j.DOBCR.2020.01.08

88-Jamilian A, Nucci L, Fateh A,Toliat M, Darnahal A, Alassadi M, Wang CW .
Stability of skeletal class III malocclusion after orthognathic surgery and
orthodontic treatment: a systematic review and meta-analysis. Stoma Edu J.
2020;7(1)
89- Cozzani M, Nucci L, Lupini D, Dolatshahizand H, Fazeli D, Barzkar E,
Naeini E, Jamilian A.The ideal insertion angle after immediate loading in Jeil,
Storm, and Thunder miniscrews: A 3D-FEM study. Int Orthod. 2020 May 6. pii:
S1761-7227(20)30038-3. doi: 10.1016/j.ortho.2020.03.003. [Epub ahead of
print]
90- Nazari MS, Tallaeipoor AR, Nucci L, Karamifar AA, Jamilian A,
Evaluation of bone mineral density using cone beam computed tomography.
Stoma Edu J. 2019 ; 6(4): 241-247
91- Apuzzo F, Nucci L, Jamilian A, Rullo R, Grassia V, Perillo L.

https://doi.org/10.25241/stomaeduj.2020.7(2).art.4

92- Jamilian A, Nucci L , Amini E, Toliat M, Bagherzadeh Hamedani SH, Femiano F. The effects of
tongue plate and tongue appliance on maxillary deficiency in growing patients.
Stoma Edu J. 2020;7(4): 243-251

93- Naeini E , Sarkarat F , Jamilian A , Kalantar Motamedi MH, Comparative Evaluation of 7 Fixation
Plates in Mandibular Angle Fractures Using Finite Element Analysis. Trauma Monthly 2020;25(4):
145-152

گواهی ثبت اختراع

 -1شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  .روش داخل دهانی با استفاده ازتحریکات بایوالکتریکال برای کاهش
زمان درمانهای ارتودنسی شماره دفتر ثبت اختراع . 1378/05/30 ، 1319

 -2شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  ،بهناز م .دستگاه زبانی ثابت برای درمان رشد ناقص فک باال در
بیماران مال اکلوهن کالس سه .شماره دفتر ثبت اختراع . 1390/06/30 ، 72049

 -3شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  ،دهقان منشادی ف .دستگاه فانکشنال برای درمان رشد ناقص فک
پایین در کودکان .شماره دفتر ثبت
اختراع . 1390/9/12 ، 72663

4- Jamilian A, Showkatbakhsh A, Method and System for Treatment of
Maxillary Deficiency Using Miniscrews. US 8,414, 291 B 1. Apr, 9, 2013.

5- Showkatbakhsh A, Jamilian A, Tongue Plate, USD742525 S1, Nov 3, 2015

6-Jamilian A, Showkatbakhsh A, perillo L, R-Appliance, US D777929 S1, 31. Jan
2017

 Poster presentationدرکنگره های داخلی

- 1جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع ،تسریع حرکت دندانها با استفاده از . PEMFاولین کنگره ارتودنتیستهای ایران  29-28 ،شهریور  1381؛ تهران،
ایران .

 -2جمیلیان ع ،شوکت بخش ع  .استفاده از  LAHPHدر درمان  Open Biteمتوسط  .اولین کنگکره ارتودنتیسکتهای ایکران  29-28 ،شکهریور
 1381؛ تهران  ،ایران .

 -3جمیلیان ع ،شوکت بخش ع ،گل محمدی س .
The effect of lower first premolar extraction on the space of lower third molar
دومین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران  1-3 ،مردادماه  1382؛ مشهد  ،ایران .

 -4جمیلیان ع  ،شوکت بخش ع ،درویش ه .

The effect of mandibular set back in the soft tissue profile

دومین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران 1- 3 ،مرداد ماه  1382؛ مشهد  ،ایران .

 – 5بهناز م  ،شوکت بخش ع  ،جمیلیان ع  ،ارزیابی استفاده از دستگاه زبانی ثابت برای درمان بیماران در حال رشد دارای کمبود رشد ماگزیال  .نهمین
همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران  ،مشهد  28-30اردیبهشت 90

 - 6مرادی نژاد م  ،شوکت بخش ع  ،طوماریان ل  ،جمیلیان ع  ،میرکریمی م  ،ارزیابی نتایج درمان با  Tongue plateو ترکیب Face mask
با اپالینس متحرل داخل دهانی در بیماران در حال رشد  .نهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران  ،مشهد  28-30اردیبهشت 90

جشنواره علمی پژوهشی

 -1پهوهشگر برتر در رشته ارتودنسی در جشنواره پهوهشی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد
اسالمی در سال 1387
 -2پهوهشگر برتر واحد در جشنواره پهوهشی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در سال
1390
 --3پهوهشگر برتر واحد در جشنواره پهوهشی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در سال
1392
 -4رتبه دوم در سیزدهمین جشنواره علمی پهوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت در سال
1393
 --5پهوهشگر برتر واحد در جشنواره پهوهشی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در سال
1393
 -6پهوهشگر برتر در سومین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی در 31اردیبهشت سال
1394
 -7پهوهشگر برتر در دومین جشنواره لقمان دانشگاه آزاد اسالمی در سال 1394
 -8پهوهشگر برتر واحد در جشنواره پهوهشی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در سال
1394
 --9رتبه اول در محور اختر اعات و ابداعات در سومین جشنواره لقمان دانشگاه آزاد اسالمی در
سال 1395
 -- 10پهوهشگر برتر واحد در جشنواره پهوهشی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در سال
1395
-11استاد نمونه کشوری در دانشگاه ازاد اسالمی در سال 1398

Associate Editor

1- Associate Editor of Stomatology Edu Journal.
(http://stomaedu.com/editorial-board/)

2- Editor of journal of research in dental and maxillofacial sciences
(http://www.jrdms.ir/page.php?slct_pg_id=13&sid=1&slc_lang=en)

3- Editor of Edorium Journal of Dentistry
(http://www.edoriumjournalofdentistry.com/editorial-board.php)

پایان نامه های تحقیقاتی

 -1فتاحی ز .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .تغییرارتفاع صورت دررابطه با پالن اکلوزال دربیماران
 Cl IIIدرجراحیهای  Set backمندیبل  .مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره ، 1728
تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1379-80

 -2فاعلی ف  .استاد ر اهنما  :جمیلیان ع  .اثردستگاه هیبرید فانکشنال بر آسیمتری مندیبل دربیماران
درحال رشد  .مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 1750تهران  :دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1379-80

 -3درویش ه  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی تغییرات بافت نرم به دنبال جراحی فک پایین
دربیماران  . Cl IIIمقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 1818تهران  :دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1380-81

 -4معتمدی م  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .عوارض ناشی از عدم درمان کراس بایت  .مقطع
دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 1821تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛
80-1379

 -5قراچورلو ش  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .درمان آسیمتری مندیبل در بالغین به روش ساهیتال
استئوتومی  .مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 1838تهران  :دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1380-81

 -6باستانی م  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی میزان تغییرات خارقدامی بینی دربیماران شکاف
لب وکام به دنبال استفاده از  . Tongue Applianceمقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره
 ، 1859تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1380-81

 -7ارجمند ب  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی نتایج درمان به وسیله دستگاه Tongue
 Applianceبر روی پروفایل بافت نرم بیماران دارای شکاف لب وکام مراجعه کننده به یک مطب

خصوصی درشهر تهران طی سالهای  . 1377-81مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره
 ، 1888تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1381-82

 -8گل محمدی س  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی اثر بیرون آوردن دندان پره مولراول فک
پایین روی فضای مولرسوم  .مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 1902تهران  :دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1380-81

 -9ایزدی ن .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور :رستگاریان حسین  .بررسی اثر پالک
متحرک ارتودنسی برمیزان کاندیدا آلبیکنس  .مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره ، 1904
تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1380-81

 -10سعیدزاده پ  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور :رستگاریان حسین  .بررسی اثر پالک
متحرک ارتودنسی برمیزان  pHدهان  .مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 1922تهران
 :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1380-81

 -11عباسی م  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور  :فربود م  .بررسی میزان تغییرات ارتفاع
قدامی صورت متعاقب کشیدن دندان پره مولراول دربیماران مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی
در سالهای  . 1377-80مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 3048تهران  :دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1381-82

 -12دولوقاجار س  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور :رستگاریان حسین  .بررسی رابطه
استفاده از دستگاههای متحرک ارتودنسی با تعداد میکروارگانیسم استرپتوکک موتانس  .مقطع دکتری
دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 3072تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ -82
1381

 -13فرازمند ر  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی تغییرات سفالومتریک وعوامل مرتبط با آن
درافراد با دندانهای موالراول دائمی فک پایین کشیده شده ,مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی
در سالهای  . 1377 -80مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 3079تهران  :دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1381-82

 -14صفائیان ش  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی تغییرات سفالومتریک بافت نرم بیماران
 Bimaxillary Dentoalveolar Protrusionپس ازدرمان درکلینیک های ارتودنسی تهران
درسالهای  . 1376-81مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 5006تهران  :دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1382-83

 -15اعتضاد س  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی نیازبه درمانهای ارتودنسی دردانش آموزان
دختر 14-16ساله شهرتهران درسال تحصیلی  . 1381-82مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه
شماره  ، 5024تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1382-83

 -16نوبخت س  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور :رستگاریان حسین  .مقایسه
اثرضدباکتریایی  Glutaraldehyde , Deconex , Micro10 +برمیزان باکتری استافیلوکک
اورئوس درقالب های آلهیناتی .مقطع دکتری دندانپزشکی ،پایان نامه شماره  ، 5039تهران  :دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1382-83

 -17یوسف پور ا  .استاد راهنما  :برادران نخجوانی  .استاد مشاور :جمیلیان ع  .بررسی شیوع
آنومال یهای دندانی دربیماران مراجعه کننده به کلینیک آموزشی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه آزاداسالمی درسالهای  . 1379-80مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره ، 6007
تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1382-83

 -18طباطبایی ب  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی نتایج درمان به وسیله دستگاه Tongue
 Applianceبر روی اندازه فضای حلقی دربیماران دارای شکاف لب وکام مراجعه کننده به مطب
خصوصی درشهر تهران طی سالهای  . 1377-81مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره
 ، 6022تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1382-83

 -19فالحی ل  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی نتایج درمانی دستگاه داخل دهانی Tongue
 Applianceدربیماران  Cl IIIمبتال به عقب رفتگی فک باال مراجعه کننده به یک مطب خصوصی
درشهر تهران در سالهای  . 1377-1382مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره ، 6023
تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1382-83

 -20سپهیار ر  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور :قاسمی م  .بررسی رابطه کرودنیگ
دندانهای قدامی فک پایین با وضعیت پریودنشیوم  .مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره
 ، 6035تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1382-83

 -21الماسی آ  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی مرفولوهی مهره اول گردنی با وضعیت مال
اکلوهن دربعدساهیتال درمراجعین به مطب خصوصی شهرتهران درسال . 1380-82مقطع دکتری
دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 6051تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ -84
1383

 -22برنا ن  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی نتایج درمان به وسیله دستگاه Tongue
 Applianceبر روی فضاهای حلقی دربیماران  Cl IIIاز نوع  Maxillary Deficiencyمراجعه
کننده به مطب خصوصی طی سالهای . 1382-77مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره
 ، 7005تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1383-84

 -23شیخ االسالمی ش  .استاد راهنما  :جمیلیان ع .بررسی تغییرات دنتواسکلتال درمان ,به دنبال
استفاده ازدستگاه  Twin blockبیماران  Cl II Div Iمراجعه کننده به مطب خصوصی شهرتهران
درسالهای .1379-1383مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 7060تهران  :دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛1383-84

 -24هادی صادق پ  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی نتایج اثردستگاه  Twin blockبرروی
پروفایل بافت نرم بیماران  Cl II Div Iمراجعه کننده به کلینیک خصوصی در سالهای .1379-83
مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 7062تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه
آزاداسالمی ؛ 1383-84

 -25سبزقبایی م  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی نتایج درمان  Expansionفک باال برروی
انحراف فک پایین دربیماران مبتال به کراس بایت خلقی دردوران Mixed Dentitionمراجعه کننده
به مطب خصوصی در سالهای  .1378-84مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره ، 8045
تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1383-84

 -26بابایان آ  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور :نیری ف  .بررسی شیوع شکاف لب وکام
دربیمارستان دولتی امام خمینی شهرتهران درطی سالهای .1378-83مقطع دکتری دندانپزشکی ،
پایان نامه شماره  ، 9016تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1384-85

 -27آزاده ب  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی موقعیت استخوان المي دربیماران اسکلتال ,Cl I
 Cl II Div Iمراجعه کننده به یک مطب خصوصی درشهرتهران درسالهای  .1378-84مقطع دکتری
دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 9025تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ -85
1384

 -28امین زاده م  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسي تغییرات فضاي حلقي وآدنوئید پس از جراحي
 setbackمندیبل در بیماران مبتال به مال اكلوهن  CL IIIناشي از پروگناتیسم مندیبل مراجعه كننده به
یك مطب خصوصي در تهران طي سالهاي . 1378-84مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره
 ، 9044تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1384- 85

 -29مرادی ا  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور  :پیوندی ع  .بررسی رابطه تنگی فک باال
با میزان شنوایی انتقالی  .مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 9073تهران  :دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛1384-85

 -30جواهری م  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی نتایج درمانی تغییرات ارتفاع عمودی صورت
وعوامل مرتبط در افراد  CL IIIبالغ  ،بعد از  set backمندیبل درطی سالهای  1378-84مراجعه
کننده به یک مطب خصوصی  .مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ، 10016تهران :
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛1384 -85

 -31ماهر م .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی موقعیت استخوان هایوئید متعاقب جراحی Set
 backمندیبل در بیماران  Cl IIIمراجعه کننده به یک مطب خصوصی در شهر تهران در سالهای
 .83-1379مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره ، 7089تهران  :دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه آزاداسالمی ؛1384 -85

 -32کاوه ب  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور قاسمی م  .بررسی اثر هل کلرهگزیدین %2
بر وضعیت لثه بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت .مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه
شماره ،11010تهران :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1385 -86

 -33قاسمیان الف  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور قاسمی م  .مقایسه تاثیر دو دهان شویه
 Orthokinو  Oral Bبر روی استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی در شرایط  . In vitroمقطع
دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره ،17027تهران :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛
1387 -88

 -34مسعودی مطلق الف  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور سرکارات ف  .بررسی تغییرات
پروفایل بافت نرم صورت و عوامل مرتبط با آن متعاقب جراحی  Lefort 1در بیماران مراجعه کننده
به کلینیک خصوصی بین سالها  . 1382-87مقطع دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره ،17028
تهران :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1388 -89

 -35حکیمی میبدی م  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور نصوحی ن  .بررسی تاثیر دهانشویه
های اورال بی و ارتوکین بر روی استحکام پارگی لیگاچورهای االستومری ارتودنسی  .مقطع
دکتری دندانپزشکی  ،پایان نامه شماره  ،15051تهران :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛
1388 -89

 – 36موسوی ک  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور صغیری م  .بررسی تاثیر دهانشویه
های اورال بی و ارتوکین بر روی مقاومت کششی چین های االستومری  .مقطع دکتری دندانپزشکی
 ،پایان نامه شماره  ،15082تهران :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1388 -89

 – 37رضوانی نهاد ر  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .استاد مشاور مهرشادیان م  ،والیی ن  .بررسی
میزان صحت متدولوهی بازنگری منابع و اطالعات موجود و عوامل مرتبط با آن در پایان نامه های
سال تحصیلی  86-87در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران  .مقطع دکتری دندانپزشکی ،
پایان نامه شماره  ، 18045تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1388 -89

 – 38ایمانی ز  .استاد راهنما  :جمیلیان ع  .مقایسه نتایج درمانی  Face maskبا دستگاه Reverse
 chin cupدر بیماران  Cl IIIمبتال به عقب رفتگی فک باال  ،مراجعه کننده به یک مطب خصوصی
در بین سالها  1385-89در شهر تهران  ،پایان نامه شماره  ، 19014تهران  :دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1389 -90

 – 39لسانی م  ،استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی اثر  QUIZبر میزان یادگیری دانشجویان
دندانپزشکی در بخش ارتودنسی  ،پایان نامه  ، 19003تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه
آزاداسالمی ؛ 1389 -90

 -40تابان ط  ،استاد راهنما  :جمیلیان ع  .بررسی نتایج درمانی  Tongue Applianceبا
 Facemaskدر بیماران با مال اکلوهن کالس  IIIبا کمبود رشد فک باال ،مراجعه کننده به مطب
خصوصی در شهر تهران در سالهای  ، 89-1382پایان نامه  ، 22061تهران  :دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1390 -91

 -41غالمی کوتنایی ن  ،استاد راهنما جمیلیان ع  ،استاد مشاور حاجی فتاحی ف .بررسی طول
فرنوم لینگوال و عوارض مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران سال ، 1390-91
شماره پایان نامه  ، 23544تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی ؛ 1391 -92

 -42موسوی س  ،استاد راهنما جمیلیان ع  ،استاد مشاورعزیزی ا .بررسی رابطه طول فرنوم
لینگوال با مال اکلوهن  .شماره پایان نامه ، 23543تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه
آزاداسالمی ؛ 1391 -92

 -43توپچی ش ،استاد راهنما جمیلیان ع .مقایسه تاثیر بزاق مصنوعی و دهانشویه های  Oral Bو
 Orthokinبر میزان آزادسازی یونهای نیکل و کروم در دو نوع سیم ارتودنسی .شماره پایان نامه
 ، 23922تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی .92-1391 ،

 -44صنایعی ش ،استاد راهنما جمیلیان ع .برسی رابطه مال اکلوهن درمان شده با کیفیت زندگی.
شماره پایان نامه  ، 23942تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی .92-1393 ،

 -45دامنی ا ،استاد راهنما جمیلیان ع .برسی شیوع مال اکلوهن در دانش آموزان دختر  17-15ساله
شهر تهران در سال تحصیلی .1392شماره پایان نامه  ، 23966تهران  :دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی .92-1393 ،

 -46حسینی خو ن ،استاد راهنما جمیلیان ع ،استاد مشاور دلورانی ع ،ضغیری م ع ،مقایسه تاثیر
سطح مقطع گرد با مربع مستطیل سیم های نیتینول بر میزان آزادسازی یون های  Niو ( Tiمطالعه
 ،)Invitroشماره پایان نامه  ، 21020تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی -1394 ،
.93

 -47نظری م ص ،استاد راهنما جمیلیان ع ،استاد مشاورطالیی پور ا  ،کرمی فر ا ،بررسی نقش
 Cleftبا میزان تراکم استخوان در فواصل مختلف سایت های بین ریشه ای دندانهای فک باال ،شماره
پایان نامه  ، 25500تهران  :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی .96-1395 ،

-48اسالمی س ،استاد راهنما جمیلیان ع ،استاد مشاورطالیی پور ا  ،سرکارات ف  ،بررسی رابطه
ابتال به شکاف لب و کام با حجم و سطح مقطع راه های هوایی فارنهیال شماره پایان نامه  186ت ،
تهران :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی .96-1397 ،

 -49توفیقی ا ،استاد راهنما سرکارات ف ،استاد مشاور جمیلیان ع  ،مقایسه اسپلینت های جراحی
ارتو گناتیک ساخته شده به روش  conventionalو پرینت  3بعدی از لحاظ دقت در تعیین موقعیت
ماگزیال .شماره پایان نامه  197ت  ،تهران :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی .96-1397 ،

 -50علیزاده و ،استاد راهنما جمیلیان ع بررسی تغییرات بافت نرم و سخت صورت در بیماران
 CI III ،Borderlineقبل و بعد از عمل جراحی ماگزیال یا مندیبل و ارزیابی زیبایی تصاویر پروفایل
در مراجعین به بیمارستان بوعلی و کلینیک خصوصی سال  .. 1392-1397شماره پایان نامه 2335
 ،تهران :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی .1397-98 ،

-51فرهادی م  ،استاد راهنما جمیلیان ع  ،استاد مشاور نریمانی م  ،بررسی نقش فیستول کام بر
میزان شاخص های رشدی سفالومتریک در جراحی کام  . ،شماره پایان نامه  ، 25936تهران:
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 1398 ،

 -52میرزایی ع  ،استاد راهنما طالیی پور ا  ،استاد مشاور جمیلیان ع  ،ارزیابي اجزای استخواني
مفصل تمپورومندیبوالر در بیماران شكاف كام توسط تصاویر  . ، CBCTشماره پایان نامه /7590ت
 ،تهران :دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 1399 ،

