 ژپوهشی و اجرایی دکتر محمدا مین رنیمانی،رزومه آموزشی
الف )سوابق هیئت علمی
 تاکنون۱۳۹۴ عضو هیئت علمی گروه آموزشي ارتودنسي دانشکده دندانپزشکي آزاد تهران از سال
۱۳۹۴  تا۱۳۸۷ عضو هیئت علمی گروه آموزشي ارتودنسي دانشکده دندانپزشکي شاهد از سال

•
•

ب( سوابق علمی پژوهشي
۱۳۹۶ عضو شورای علمی هفتمین کنگره دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
1394 مرداد، دبیر علمی اولین سمپوزیوم تخصصی انجمن ارتودنتیست های ایران
نوآوری و تهیه پنج برنامه نرم افزاری برای آموزش بیماران دندانپزشکی با تاییدیه انفورماتیک ریاست جمهوری از
۱۳۹۲ لغایت1387 سال

•
•
•

• Narimani M, Aslani F, Sharifi M, Does hydrofluoric acid etching provide stronger shear
bond strength of orthodontic brackets to restorative composite?
• Narimani M1*, Mahvash M2, Fakharzadegan M3. Effect Of The Rinsing Water Temperature On The Shear Bond Strength Of Orthodontic Brackets.
• Narimani M 2* , Heshmati L 1, Shahab Sh 2*Comparison of Lateral Cephalometric Indices in MIP and Raysum Lateral Cephalograms Derived From CBCT.

• Shahin Emami Meibodi1 , Mohammd AminNarimani 2 *,Farzin Sarkarat3, Parmiss
Omidsalar, Evaluation of the Correlation Between Vertical Facial Discrepancies and
Cervical Vertebral Fusion.
• Ehsan Abouei Mehrizi, 1 ,* Gholamreza Eslami Amirabadi, 3 and Mohammadamin
Narimani 3. Severe Rotational Drift of an Impacted Mandibular Third Molar: A Case
Report.
• Narimani M, Hafezi L, Vakili R, Comparison of The Measurements of Upper Incisor
protrusion between Lateral Cephalogram and CBCT. Mohammad Basafa 1 SeyedMojtaba Zebarjad 2 MohammadAmin Narimani 3, Evaluation of Load-deflection Rate
Changes of Nickel-titanium Wire after Single Clinical Application in Three Different
Crowdings.
• Narimani M, Farahani M. Comparison of dentoalveolar and skeletal changes before
and after facemark therapy.
• Narimani M, Tahmasebi E, Miniscrew assisted skeletal cl III treatment .
• Narimani M, Mehrizi E, Theoritical comparison of new orthodontic systems.
سوابق اجرايي )ج

•
•
•
•
•
•
•
•

دبیر اجرایی هفتمین کنگره سراسری واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ۱۳۹۶
دبیر اجرایی سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران۱۳۹۵
مسئول کمیته هماهنگی کنگره  ۵۶اکسیدا
مدیر سایت و پورتال انجمن ارتدنتیست های ایران از سال 1391تا مهر 1394
مدیر روابط عمومی انجمن ارتدنتیست های ایران سال 1389-1390
جانشین رئیس ششمین همایش دندانپزشکی سالمت محور 1390
روزنامه نگار ،ستون نویس روزنامه جام جم 1389-1390
مدیر روابط عمومی دهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران در سال 1391

