
 

 

 

 فرم سوابق علمی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی 

 علوم پزشکی مشهد دانشگاه

 

 مشخصات فردی 
 ) از اطالعات این بخش فقط نام و نام خانوادگی و آدرس محل کار و تلفن الزامی بوده و مورد کاربرد قرار خواهد گرفت  (

 رجبعلی نام پدر مجید صنعت خانی  نام و نام خانوادگی

 51425 شماره شناسنامه 1/6/1341 اریخ تولدت

 مشهد  محل تولد متاهل وضعیت تاهل

 19/3/1367 تاریخ ازدواج  15/12/1344 تاریخ تولد همسر

 كارشناس علوم آزمایشگاهی شغل  همسر یك  تعداد فرزندان

  انجام یافته وضعیت نظام وظیفه

 آدرس محل كار :

 

 دانشکده دندانپزشکی

 ارتلفن محل ك

 

8829501 

 پست الکترونیك

 

msanatkhani@ Yahoo.com 

msanatkhani@gmail.com 

sanatkhanim@mums.ac.ir 

  

 

 

 زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه رتبه علمی گروه آموزشی رشته تخصصی

 كاربردی  –نی بالی استادیار بیماریهای دهان  بیماریهای دهان

 

 

 سوابق تحصیلی :

 پایان نامه  سال محل تحصیل دوره

دبیرستان شهید  دیپلم علوم تجربی

 جباریان  مشهد

1360-1359  

دكتری عمومی  

 دندانپزشکی

دانشکده 

 دندانپزشکی مشهد

بررسی داروهائیکه باعث كاهش ترشح بزاق  1367-1366

 می شوند

دكتری تخصصی 

 بیماریهای دهان 

شکده دان

 دندانپزشکی مشهد

بررسی اثر داكسی سیکلین خوراكی بر روی  1375-1374

  آفتی عود كننده دهان زخم های 

 

 سوابق كاری 

 توضیحات سال محل خدمت سمت

  1369 دندانپزشکی مشهد مربی

  1371-1375 دندانپزشکی مشهد مربی دستیار 

mailto:msanatkhani@gmail.com


  1377-1378 دندانپزشکی مشهد مدیر گروه 

  1378-1382 دندانپزشکی مشهد شی معاون آموز

  1378-1381 دندانپزشکی مشهد معاون پزوهشی

عضو كمیته بهداشت 

 دهان ودندان استان

  1378 خراسان

عضو علی البدل 

 نظام پزشکی مشهد

  1375-1380 مشهد

سرپرست تخصصی 

 گروه 

  1382-1385 مشهد

عضو شورای 

 بازآموزی دانشکده

  1386 مشهد 

 

سات شركت در جل

ارزشیابی درونی 

 دانشگاه

  1380 مشهد 

 

 سوابق آموزشی

 توضیحات درجه سال دانشگاه  دوره

آموزش دروس 

نظری و عملی سال 

 سوم 

 مربی دستیار –مربی  1369 -...... مشهد 

 استادیار

 

آموزش دروس 

 4نظری وعملی سال

  استادیار –مربی   1369 -.... مشهد 

آموزش دروس 

نظری وعملی سال 

 پنجم 

  استادیلر –مربی  1369-..... مشهد 

آموزش دروس 

نظری وعملی سال 

 ششم 

  مربی استادیار 1369 -... مشهد 

آموزش دروس 

نظری وعملی سال 

 –چهارم  –سوم 

 پنجم وششم 

  استادیار 1375-1377 دندانپزشکی یزد

آموزش كتب 

و ِمجالت مربوطه و 

بخش عملی سال 

 دوم و سوم -اول

اریهای تخصصی بیم

 دهان 

  استادیار 1375-... مشهد 

استاد مشاور 

دانشچویان شاهد 

   1378 مشهد 



 وایثارگر

 

 سوابق پژوهشی 

) درحال اجرا یا  توضیحات سال محل انجام عنوان طرح

 تکمیل شده (

بررسی و مطالعه اثر داكسی سیکلین 

خوراكی بر روی زخم های عود كننده آفتی  

 دهان 

 تکمیل یافته 1374-1375 مشهد 

مقایسه اثر درمانی مترونیدازول و داكسی 

سیکلین بصورت خوراكی بر لیکن پالن 

 ایدیوپاتیك دهانی 

 تکمیل شده 1380-1381 مشهد 

مطالعه اپیدمیولوژی زخم های دهانی در 

مراجعین به دانشگده دندانپزشکی مشهد 

 1386الی    1380ازسال 

 درحال اجرا 1386 مشهد 

روانی و آفت –طه عوامل روحی مطالعه راب

 دهانی 

 در حال اجرا 1385 مشهد 

 

 امتیازات و افتخارات كسب شدهجوایز ، 

 توضیحات سال محل عنوان

  1371 تهران  نفر اول امتحان ورودی تخصصی 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر

تاریخ  نام مجله سال عنوان نویسنده

 انتشار

 كلمات كلیدی

 دكتر سید علی

 –بنی هاشم 

دكتر مجید 

 صنعت خانی 

بررسی تعهد 

دندانپزشکان شهر مشهد 

نسبت به اخذوثبت سوابق 

 دارویی بیماران –پزشکی 

مجله دانشکده  1383

 دندانپزشکی مشهد 

  28جلد 

1383  

 –دندانپزشکان 

تاریخچه  –مسئولیت 

 پزشکی 

دكتر اعظم 

احمدیان یزدی 

دكتر مجید  –

 صنعت خانی 

فی بهداشت مطالعه توصی

و سالمت دهان  در دوران 

بارداری در گروهی از زنان 

 آسیایی مقیم انگلستان 

مجله دانشکده  1384

 دندانپزشکی مشهد 

  

دكتر سید علی 

 –بنی هاشم 

دكتر مجید 

 صنعت خانی 

شیوع پیگمانتاسیون 

مخاط دهان و لثه  

كاركنان باطری سازی ها 

 د رخراسان 

مجله دانشکده   1383

 زشکی مشهد دندانپ

  29جلد 

شماره 
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 كتب چاپ شده 

 ISBNشابك  انتشارات سال انتشار نام كتاب نویسندگان

    

 

 شركت در كنفرانسهای بین المللی

 توضیحات سال محل عنوان

كنگره بین المللی 

انجمن دندانپزشکی 

 ایران 

  1373 تهران 

كنگره بین المللی 

انجمن دندانپزشکی 

 ایران 

  1374 تهران 

كنگره بین المللی 

انچمن دندانپزشکی 

 ایران 

  1375 تهران 

هفتمین همایش بین 

المللی انجمن 

اندودونتیستهای 

 ایران 

  1381 مشهد 

همایش بین المللی 

انجمن دندانپزشکی 

 ترمیمی 

  1383 مشهد

 

اولین همایش بین 

المللی انجمن 

 بیماریهای دهان 

  1384 تهران 

دومین همایش بین 

انجمن  المللی

 بیمارهای دهان 

  1385 تهران 

همایش علمی 

 پریودونتولوژی 

  1381 مشهد 

 

 عضویت در مجامع و سازمانها

 سازمان /انجمن تاریخ عضویت محل سازمان سمت 

 انجمن تخصصی بیماریهای دهان 1384 تهرن  عضو

 انجمن دندانپزشکی ایران  1373 تهران  عضو 

 



 پایان نامه های دانشجویی :

 سمت سال ارائه دانشگاه عنوان

مروری بر انواع نقایص 
نتیكی همراه با نبود ژ

 جوانه دندانی 

 اولاستاد راهنمای  1375 مشهد 

بررسی یكساله میزان 
شیوع کاندیدیازیس 
دهانی در بیمارانیكه 

دربیمارستان امید 
مشهد تحت شیمی 

 درمانی قرار گرفته اند

 استاد راهنمای اول 1376 مشهد

رسی یكساله میزان بر
شیوع کاندیدیازیس 

دهانی دربیمارانیكه در 
بیمارستان امید مشهد 
تحت رادیوتراپی قرار 

 گرفته اند 

 استاد راهنمای اول  1376 مشهد 

بررسی هیپوپالزی 
دوره ای مینای دندان 

مدارس  6در ناحیه 
راهنمایی پسرانه 

آموزش و پرورش 
 مشهد 

 استاد راهنمای اول  1377 مشهد 

بررسی نسخ 
دندانپزشكان سطح 

 شهر مشهد 

 استاد راهنمای اول  1379 مشهد 

تظاهرات دهانی و 
مالحظات دندانپزشكی 

در بیماران بانواقص 
کمی وکیفی 
 گرانولوسیتی 

 استاد راهنمای اول  1379 مشهد 

وضعیت ماط دهان 
مبتالیان به نارسایی 

کلیوی بستری شده در 
 بیمارستان 

 اد راهنمای اولاست 1380 مشهد 
 

مفایسه از درمانی 
مترونیدازول و داکسی 

سیكلین بصورت 
خوراکی در لیكن پالن 

 ایدیوپاتیك دهانی 

 استاد راهنمای اول  1380 مشهد 

 استاد راهنمای دوم 1381 مشهد نقش بیولوزیك 



گلیكوپروتئینها در 
 حفره دهان 

 

ارزیابی مخاط دهان 
بیماران بستری در 

 بخش گوارش 

 استاد راهنمای اول  1381 شهد م

بررسی میزان اطالعات 
کاربردی بیماریهای 

دهان دانشچویان 
دندانپزشكی مشهد 

قبل از دفاع پایان نامه 
 79-80در سال 

 استاد راهنمای اول 1380 مشهد 

نیازهای 
اطالعاتی،رفتاراطالع 

یابی واستفاده از منابع 
در دانشجویان مفطع 

بالینی دانشكده 
شكی مشهد در دندانپز

 81-82سال تحصیلی 

 استاد راهنمای اول  1382 مشهد 

بررسی شیوع ضایعات 
مختلف دهانی در 

دبیرستانهای پسرانه 
 مشهد 

 استاد راهنمای اول 1381 مشهد 

بررسی ضایعات 
اگزوفیتیك محیطی 
حفره دهان وگزارش 

 چند مورد 

 استاد راهنمای اول 1379 مشهد 

بررسی شیوع بوی بد 
در مبتالیان به  دهان

بیماریهای دستگاه 
 گوارش

 استاد راهنمای دوم 1382 مشهد 

شیوع پیگمانتاسیون 
لثه در کارکنان 

 باتریسازی 

 استاد راهنمای دوم 1382 مشهد 

بررسی علل لفی دندان 
 وگزارش چند مورد 

 استاد راهنمای اول 1382 مشهد 

تعیین شیوع ضایعات 
سفید وقرمز مخاط 

دهان درمصرف 
کنندگان حاوی 

تنباکودرشهرستان 
 تربت جام

 استاد راهنمای اول 1384 تربت جام –مشهد 
 



بررسی لیكن پالن در 
ارتباط با ترمیم آمالگام 
در مراجعه کنندگان به 
دانشكده دندانپزشكی 

مشهد در سال 
 83-84تحصیلی 

 استاد راهنمای اول 1384 مشهد 

بررسی وضعیت لثه 
مبتالیان به دیابت 

 سملیتو

 استاد راهنمای دوم 1386 مشهد 

درمانهای نوین 
درمبتالیان به لیكن 

 پالن دهان 

 استاد راهنمای اول  مشهد 

 

 گواهینامه ها و دوره های آموزشی :

  گواهی های شركت در دوره های مختلف و گوناكون بازآموزی دندانپزشکان و پزشکان

 (  75-74-73پزشکی ایران ) گواهی شركت در كنگره های بین المللی انجمن دندان

 (  1381شركت در كارگاه مقدماتی ارتقاء مستمر كیفیت  ) 

)  -برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت كاركنان دانشگاه تحت عنوان مراقبتهای پرستاری در بیماریهای واگیردار

1384  ) 

 Scientific Writing     (1384  )شركت در كارگاه  

 (  1382شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی  ) شركت در كارگاه آموزشی  

 (  1381شركت در كارگاه آموزشی بانکهای اطالعاتی و ژورنالهای الکترونیك  ) 

 شركت در كارگاه تکنولوژی آموزشی

 شركت در كارگاه روش تحقیق 

 شركت در كارگاه طراحی سوال 

 شركت در كارگاه استراتژیك پالن 

 مدیریت عملکرد شركت در كارگاه ارگونومی و 

 (  1385شركت در كارگاه آموزشی اساتید مشاور دانشچویان شاهد و ایثارگر )

 (  1385درمركز مهارتهای بالینی دانشگاه )    OSCEشركت در كارگاه آموزشی 

 (  1379شركت در كارگاه آموزشی نگارش مقاالت پژوهشی  )

 (  1383شركت در كارگاه آموزشی اساتید مشاور دانشجویان )

 (  1386شركت در سمپوزیوم سلولهای بنیادی و بیماریهای قلبی  ) 

 ( 1386شركت در كارگاه روش چگونگی ارتباط برقراركردن با بیمار  )

 

 

 سایر مهارتها :

 

 زبان های خارجی :

 در حد استفاده از منابع علمی تخصصی 

 

 كامپیوتر :

   POWER POINTتهیه اسالید ها ی آموزشی توسط  



 ULEAD  STEDIOفیلم های آموزشی توسط   تهیه

 استفاده از اینترنت  برای پژوهش و  تهیه مقاله و مطلب

  WORDآشنایی و  كار با  

 PHOTO SHOPآشنایی و كار با  


