منتور آموزشی
متاسفانه در دانشکده ما
منتورینگ آموزشی
توسط دانشجویان
رسمیت نداردو در
مواردی به صورت غیر
رسمی و شفاهی انجام
می شود و منتورینگ
بیشتر از نوع پژوهشی
است البته اینجانب سعی
کرده ام آموزش های
مختلف را در زمینه های
پژوهشی و بالینی به
تعدادی از دانشجویان
سال پایینی داشته باشم
 .ولی در مورد نحوه
مکتوب کردن و ارسال
آن به جشنواره متاسفانه
توضیحات الزم در
وبسایت داده نشده است.

آموزش به دانشجویان
سال پایین
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اردشیر
خورسند

دندانپزشک
ی

دندانپزشکی (سال
پنجم) ////
بهداشت _
MPH

دکترای
عمومی

عضویت در کمیته های
دانشجویی

کاندیدا

گروه

اینجانب همواره سعی کرده ام
تجربیات خود را برای
دانشجویان هم ورودی و
دانشجویان سال پایینی در
زمینه های مختلف بویژه برای
ارائه ی مقاله و پوستر در کنگره

عضو و مسئول
انجمن
دندانپزشکی
قانونی – عضو
شورای مرکزی
واحد دندانپزشکی

های مختلف علمی به اشتراک
قرار دهم که در نتیجه آن
بسیاری از دانشجویان موفق
شدند در کنگره های مختلف

مرکز پژوهش ها -
عضو کمیته
دانشجویی انجمن
دندانپزشکی ایران

علمی به ارائه سخنرانی و
پوستر بپردازند ،که در ضمیمه
برخی از آنها آورده شده است.
همچنین پس از اینکه موفق به
کسب رتبه سوم کشوری و رتبه
دوم قطب آمایشی ده و رتبه
دوم دانشگاهی در آزمون جامع
علوم پایه  94شدم عالوه بر
نگارش کتاب در این زمینه به

–عضو هسته
پژوهشی آینده
سازان سالمت در
مرکز پژوهش های
دانشجویی – عضو
نیز USERN
هستم

راهنمایی و مشاوره دانشجویان
در این زمینه پرداختم .

عضویت در مرکز رشد
استعدادهای درخشان

ی

ده

اینجانب از اوایل دوران تحصیل به
عضویت مرکز رشد استعداد های
درخشان در آمده ام و به فعالیت
های پژوهشی پرداخته ام و سابقه
تاسیس انجمن دندانپزشکی قانونی
در واحد دندانپزشکی را دارم که
حاصل آن ارائه چندین سخنرانی و
مقاله در کنگره های مختلف از
جمله  5امین کنگره بین المللی
پزشکی قانونی ایران  8امین و 9
امین کنگره انجمن رادیولوژی دهان
و فک وصورت و  16امین کنگره
انجمن دندانپزشکی ترمیمی ایران
بوده است و ایجاد بستر مناسب
برای پژوهش در این حوزه برای
اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی
تهران کرده است و در واحد
دندانپزشکی از اعضای شورای
مرکزی بودم  ،در هسته پژوهشی
آینده سازان سالمت که ناظر و
استاد راهنمای آن جناب آقای دکتر
امامی رضوی هستند و به ابتکار
محمد نوروزی دانشجوی سال شش
پزشکی و دارنده مدال طالی
المپیاد فلسفه پزشکی تاسیس شده
است فعالیت داشتم و دارم ،
همچنین در مرکز مراد در بهار 96
عضو تیم ده نفره دانشگاه شدم و در
نهایت به عضویت تیم شماره یک
قطب ده آمایشی درآمدم که در
تابستان  96موفق به کسب مدال
طالی تیمی و مدال نقره انفرادی در
حیطه فلسفه پزشکی نهمین دوره
المپیاد دانشجویان علوم پزشکی
شدم .

چاپ مقاله آموزشی در رشته
تحصیلی

ردیف

خانوادگ

دانشک

تحصیلی

مقطع

در تابستان  96به
اتفاق اعضای تیم
شماره یک قطب ده
در حیطه فلسفه
پزشکی موفق به
نگارش مقاله ای در
رابطه با بیهودگی
پزشکی و جراحی
های زیبایی شدیم
که خوشبختانه تیم
ما توانست برای
اولین بار در تاریخ
دانشگاه علوم
پزشکی تهران در
این حیطه  ،موفق به
کسب مدال گروهی
(طال) شود.

شرکت در همایش ها و
کنگره ها با ارائه مقاله و
پوستر

نام و نام

رشته

)1ارائه سخنرانی در  15امین کنگره بین المللی جراحی دهان و فک و صورت در بهمن ماه سال
 95Role of oral and maxillofacial surgeon in detection andبا موضوع
management of carotid artery calcifications by using routine
panoramic radiographs
 )2ارائه پوستر در  9امین کنگره رادیولوژی دهان فک و صورت در بهمن ماه  95با موضوع
Application of reverse panoramic radiograph as a novel
که موفق به کسب رتبه سوم شدم(.در این پژوهش technique for age estimation
دانشجویان دیگری از جمله آقایان امیررضا معمارها  ،پویا رستم زاده و علی اسالمبول نساج نیز
به عنوان همکار حضور داشتند )
)3ارائه سخنرانی در  5امین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران در آبان ماه سال  95با
موضوع
Forensic odontology: new approaches to old questions
 )4ارائه پوستر در  5امین کنگره بین المللی پزشکی قانونی ایران در آبان ماه سال  95با موضوع
Application of cheiloscopy as a growing novel method for
identification
)5مشارکت در مقاله سخنرانی در یازدهمین کنگره بین المللی غدد در آبان ماه  95با موضوع
effects of periodontal diseases on diabetes
که دوست خوبم علی اسالمبول نساج دانشجوی سال  4دندانپزشکی ارائه آن را برعهده داشتند.
 )6سخنرانی دو نفره در همایش رقابتی دانشجویان دندانپزشکی در حاشیه  16امین کنگره
انجمن دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران در آبانماه  95با دوست خوبم پویا رستم زاده
(دانشجوی ترم هفت دندانپزشکی )که تندیس این رقابت ها هم در ضمیمه ارسال می شود .
)7 isمشارکت در ارائه مقاله در  19امین کنگره اورولوژی ایران در شهریور ماه  95با موضوع
there any association between chronic periodontal disease and
erectile dysfunction
که دوست خوبم پویا رستم زاده دانشجوی سال سوم دندانپزشکی آنرا ارائه دادند.
) 8مشارکت در ارائه پوستر که توسط دوست خوبم علی اسالمبول نساج دانشجوی سال 4
meth mouth as anدندانپزشکی در  10امین کنگره بین المللی دانش اعتیاد با موضوع
uprising phenomenon and its management :a case report and
در شهریورماه  95انجام شدliterature review. .
که در )9EXCIDA56ارائه پوستر در  56امین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران
(همزمان برای اولین بار در کشور برگزار هر سه باهم) در  FDIو ICOIکنار کنگره
A novel non-invasive methodاردیبهشت ماه  95برگزار شد و اینجانب با موضوع
موفق به کسب رتبه سوم شدمfor management of torus in prosthodontics
 ) 10ارائه پوستر در هشتمین کنگره رادیولوژی دهان فک و صورت ایران همراه با موضوع
در دی ماه  94که radiology as an important tool in forensic dentistry
موفق به کسب رتبه اول در این کنگره نیز شدم(.در این مقاله راهنمایی استاد راهنمای عزیز
سرکارخانم دکتر یاسمن خیراندیش استادیار محترم گروه رادیولوژی دهان فک و صورت
سرلوحه کارمان قرار داشت).
) 11مشارکت در ارائه پوستر در هشتمین کنگره رادیولوژی دهان فک و صورت ایران که توسط
دانشجوی نخبه پویا رستم زاده (دانشجوی سال سوم دندانپزشکی ) ارائه شد که دوست خوبم
how to distinguish between bone problems due toایشان نیز با موضوع
BRONJ and multiple myeloma _a case report
در دی ماه  94موفق به کسب رتبه سوم شد.

تحصیل همزمان در دو
مقطع تحصیلی

کاندیدای دریافت جوایز آموزشی چهارمین جشنوارهی دانشجویی ابن سینا (جایزه منتور برتر)دانشکده داندانپزشکی

تحصیل
همزمان در
MPHرشته
دانشکده
بهداشت
دانشگاه علوم
پزشکی تهران
عالوه بر
دکترای
عمومی
دندانپزشکی .

دانشکده داندانپزشکی کاندیدای دریافت جوایز آموزشی چهارمین جشنوارهی دانشجویی ابن سینا (جایزه دانشجوی برتر از نظر آموزشی)
مقطع

به مقاطع تحصیلی

کسب رتبههای برتر در زمان ورود

تحصیلی

کسب معدل باال در طول دوره

دوره تحصیلی

رشد معنادار و ماندگار در معدل

نفر سوم در معدل کل
کسب نفر اول در  4ترم متوالی(ترم -10-9-8
)11
کسب نفر سوم در ترم 4و 6

حرفهای

ردیف
18

الهام محمدی
گلرنگ

دانشکده
دندانپزشکی
تهران؛واحد
پردیس بین
الملل

دکتری
دندانپزشکی ،ترم
12

معدل کل تا ترم 17.29: 12
کسب معدل الف (باال  )17در 7
ترم تحصیلی
نفر سوم در معدل کل
کسب نفر اول در  4ترم متوالی(ترم
)11-10-9-8
کسب نفر سوم در ترم 4و 6

معدل ترم اول  16.70و آخرین
معدل کسب شده (ترم18.35 )11

دانشگاهی و کشوری

کاندیدا

کسب رتبههای برتر در آزمونهای

خانوادگی

حسن شهرت در اخالق پزشکی و رفتار

نام و نام

دانشکده

رشته تحصیلی

وضعیت شاخص تحصیلی

بله

مالحظات

مقطع

به مقاطع تحصیلی

کسب رتبههای برتر در زمان ورود

تحصیلی

کسب معدل باال در طول دوره

مرکز رشد استعداد های درخشان (مراد ) توانستم
بدون نیاز به شرکت در MPHبرای مقطع
.مصاحبه و آزمون پذیرفته شوم

دوره تحصیلی

)2با توجه به اینکه از نفرات برتر ورودی  92از
لحاظ معدل بودم (رتبه پنجم ) و رتبه سوم
کشوری در آزمون جامع علوم پایه سال  94را در
کارنامه داشتم و سابقه فعالیت های پژوهشی ام در

رشد معنادار و ماندگار در معدل

)1کسب رتبه  98زیرگروه یک ( پزشکی
،دندانپزشکی )کنکور سراسری در گروه آزمایشی
علوم تجربی سال  92سازمان سنجش آموزش
کشور و قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران (قبولی در اولین رشته محل انتخابی
)

)1در دوران تحصیل در دانشگاه همواره
دارای معدل برتر بودم  .با توجه به
آنالین بودن سامانه سیپاد نمرات در
این سامانه به صورت به روز موجودند.
در شهریورماه امسال معدل دندانپزشکی
MPH 17.55اینجانب  17.66و معدل
بودند  .که امکان دارد با وارد شدن
نمرات جدید این اعداد زیاد و کم شوند.
 )2کسب رتبه اول در میان دانشجویان

رشد معناداری را پس از ورود به
دانشگاه در معدل طی نمودم از رتبه 6
در ترم اول تا رتبه اول در ترم چهار و
پس از آن علی رغم اینکه مشغول
همزمان تحصیل در دورشته دانشگاهی
شدم وعالوه بر شرکت در درمان در
بخش های بالینی پژوهش های مختلف
در زمینه دندانپزشکی قانونی  ،آسیب
شناسی و جراحی دهان  ،فک و صورت

)1کسب مدال طالی گروهی در حیطه فلسفه
پزشکی در نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی
کشور (برای اولین بار در تاریخ  ،دانشگاه علوم
پزشکی تهران در این حیطه در بخش گروهی موفق
به کسب مدال شد ) شهریور ماه 96
 )2کسب مدال نقره انفرادی در حیطه فلسفه
پزشکی در نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی
کشور شهریور ماه 96
)3کسب رتبه برتر دانشگاهی (رتبه سوم ) در حیطه

هم ورودی  92دندانپزشکی در دو
نیمسال تحصیلی
(نیم سال های تحصیلی دوم سال های
تحصیلی  94-93و 95-94

انجام دادم و همکاری ام با مرکز مراد
بیشتر از قبل شد در هسته پژوهشی
آینده سازان سالمت که ناظر و استاد
راهنمای آن جناب آقای دکتر امامی

فلسفه پزشکی و عضویت در تیم شماره یک دانشگاه
علوم پزشکی تهران
(اولین دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران هستم که موفق به کسب مدال در المپیاد های

)3مقطع پیش دانشگاهی را در
دبیرستان سازمان انرژی اتمی ایران
(منطقه  6تهران ) در رشته علوم تجربی
با معدل  19.91در سال  92به پایان
رساندم .
 )4دیپلم ریاضی – فیزیک خود را در
دبیرستان سازمان انرژی اتمی در سال
 91با معدل  19.92اخذ نمودم .
(الزم به ذکر است در موارد  3و  4نیز از
نفرات برتر معدلی بودم )
 )5دوره کامل زبان انگلیسی کانون
زبان ایران را در سن  15سالگی در سال
 1389با موفقیت به پایان

رضوی هستند فعالیت داشتم و دارم
و ارائه بیش از ده سخنرانی و پوستر در
کنگره های مختلف ،داشتم و انجمن
دندانپزشکی قانونی (برای اولین بار در
کشور) را تاسیس نمودم و عالوه بر اینها
در تالیف و ترجمه کتب شرکت داشتم
و به عضویت در تیم المپیاد فلسفه
پزشکی دانشگاه درآمدم در تمام ترم
های بعدی نیز جزو نفرات برتر ورودی از
نظر معدل بودم .

علمی دانشجویان کشور شدم .
 )4کسب رتبه سوم کشوری و رتبه دوم قطب
آمایشی ده و رتبه دوم دانشگاهی در آزمون جامع
علوم پایه دندانپزشکی شهریور ماه  94با نمره 188
)5اینجانب با توجه به اینکه در دوران تحصیل در
دوره متوسطه در رشته ریاضی -فیزیک تحصیل می
نمودم در خالل سال های  90و  91که دانش آموز
سال دوم و سوم دبیرستان بودم موفق به قبولی در
مرحله اول کشوری تمامی رشته های المپیاد دانش
آموزی ممکن شدم (ریاضی  ،فیزیک  ،شیمی ،
کامپیوتر  ،ادبی  ،نجوم و اختر فیزیک ) که بی
سابقه محسوب می شود و تنها قبولی در المپیاد
زیست شناسی را در کارنامه ندارم که آن هم

رساندم(.آخرین مرحله یعنی
با درجه را advanced
به پایان رساندم satisfactory
 )6در سال آخر مقطع راهنمایی
تحصیلی هم با کسب معدل ممتاز

اختصاص به دانش آموزان رشته تجربی داشت و من
امکان شرکت در آن رقابت را نداشتم .
 )6کسب رتبه اول با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی
تهران در  8امین کنگره انجمن رادیولوژی دهان فک
و صورت ایران دی ماه 94

امتحانات نهایی و همچنین قبولی
درمدرسه سازمان ملی پرورش استعداد

 )7کسب رتبه سوم با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی
تهران در  56امین کنگره بین المللی انجمن

های درخشان (سمپاد) توانستم عنوان
دانش آموخته برگزیده سال 1388
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران را
کسب نمایم که لوح و تندیس آن در
ضمیمه موجود است.

ICOIدندانپزشکی ایران که همزمان با کنگره های
برگزار می شد اردیبهشت ماه  FDI 95و
 )8کسب رتبه سوم با افیلیشن مرکز رشد استعداد
های درخشان (مراد) در نهمین کنگره رادیولوژی فک
و صورت ایران بهمن ماه 95

حرفهای

ردیف
81
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