گروه آموزشی :دندانپزشکی کودکان
بخش کودکان از همان سالهای ابتدایی تاسیس دانشکده به همت اساتید گرانقدری در جهت
آموزش دانشجویان و رفع نیازها و حل مشکالت دهان و دندان کودکان استان کرمان راه
اندازی شده است.
متخصصین گرامی که در گروه فعالیت داشته اند( به غیر از اساتید فعلی گروه):
اقای دکتر بهمن نوابی و اقای دکتر قاسم میقانی(اساتید پروازی) خانم دکتر رویا خوش سر،
خانم دکتر مریم طالبی،خانم دکتر ناهید رمضانی ،آقای دکتر علی صالحی راد ،زنده یاد دکتر
سید جالل ناظمی ،اقای دکتر شهرام مشرفیان ،خانم دکتر لیلی شفیعی و خانم دکتر لیدا پیش
بین .
مربیان عزیزی که در گروه فعالیت داشته اند( به غیر از اساتید فعلی گروه):
خانمها دکتر ملک محمدی ،دکتر لواسانی ،دکتر حاج اکبری ،دکتر نیکنام ،دکتر مژگان شفیعی،
دکتر شاهرودی ،دکتر ایرانمنش ،دکتر هاشمی ،دکتر عمرانی ،دکتر رحیمی آغداشلو ،دکتر
بهرامپور و اقای دکتر حاج زمانی.
این بخش از سال  ۱۳۸۶با تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی عالوه بر
آموزش دروس مربوط به دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی اقدام به تربیت دستیار
تخصصی در رشته دندانپزشکی کودکان نموده است
شروع اولین دوره دستیاری۱۳۸۶ :
تعداد دستیاران پذیرفته شده و فارغ التحصیل تا کنون :تا پایان سال تحصیلی ۱۳97-9۸
دوازده دوره و جمعاً2۸نفر دستیار پذیرفته شده و  2۱نفر آنها فارغ التحصیل گردیده اند.
مدیر گروه  :دکتر حمیدرضا پوراسالمی
اعضای فعلی هیات علمی گروه به ترتیب سابقه کار:
دکتر حمیدرضا پوراسالمی (استاد)
دکتر الهام فرخ گیسور (دانشیار)
دکتر فاطمه السادات سجادی (دانشیار)

دکتر فاطمه جهانی مقدم (دانشیار)
دکتر رضیه شجاعی (استادیار)
دکتر فاطمه جهانی مقدم (استادیار)
دکتر زهرا ساالری (استادیار)
دکتر مریم شریفی (استادیار)
دکتر مهسا صیادی زاده (استادیار)
افتخارات کسب شده توسط گروه:
مشارکت در نگارش و تدوین کتاب ملی دندان پزشکی کودکان
رتبه سوم پژوهشی در دهمین چشنواره شهید دکتر هدایت۱۳۸۸
رتبه استاد برتر و نمونه در حیطه کیفیت آموزش از دومین چشنواره آموزشی شهید مطهری
دانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۳۸۸
دندانپزشک نمونه در شهرستان کرمان از سوی اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمان
۱۳۸5
جایزه اول و لوح تقدیر جشنواره کشوری لبخند خلیج فارس بخاطر خدمات در عرصه
دندانپزشکی اجتماعی ۱۳۸۸
لوح سپاس چهاردهمین جشنواره شهید دکتر هدایت بخاطر تالیف فصلی از کتاب DENTAL
۱۳92CARIES
اخذ رتبه  Aاز سوی اداره کل بیمه سالمت استان کرمان ۱۳9۳
برگزیده پنجمین جشنواره استاد دکتر علیرضا یلدا بخاطر خدمات ارزنده اجتماعی ۱۳9۳
تقدیر بخاطر فرایند برتر درون دانشگاهی در بزرگداشت روز معلم و جشنواره شهید مطهری
 ۱۳90و ۱۳9۱
تقدیر از سوی اداره کل بهزیستی استان کرمان بخاطر خدمات ارزنده به اقشار محروم ۱۳94
محقق برتر دانشکده دندانپزشکی در سالهای  ۱۳92،۱۳9۳ ،۱۳۸7و ۱۳94
تقدیر بخاطر خدمات ارزنده در ساخت فضاهای اموزشی در مناطق محروم روستایی جنوب
استان کرمان ،از سوی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان ،فرمانداری رودبار جنوب و
اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان ۱۳9۳

تقدیر از سوی جمعیت هالل احمر استان کرمان اراِیه خدمات دندانپزشکی در کاروانهای
سالمت ۱۳92
تقدیر از سوی ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی کرمان به دلیل ساخت خانه بهداشت و خانه
بهداشت دهان در یکی از روستاهای محروم جنوب استان ۱۳۸۸
عضویت در هیات بورد رشته تخصصی دندانپزشکی کودکان از سال  ۱۳۸۸تا کنون
عضویت در کمیته کشوری راهبردی دندانپزشکی کودکان
افتخارات کسب شده توسط دستیاران تخصصی گروه:
رتبه اول بورد تخصصی سال ( ۸9مشترک با دستیاری از دانشکده دندانپزشکی مشهد)
رتبه چهارم بورد سال 92
رتبه سوم بورد سال 9۳
رتبه سوم بورد سال 9۸
رتبه دوم برد در سال 99
کارشناس گروه:
خانم مهال مظلومیان
پرسنل اتاق مواد بخش عمومی:
خانم اسماء تقی زاده
خانم شهره سلجوقی
پرسنل اتاق مواد بخش تخصصی:
خانم زهرا شاهمرادی
خانم فرزانه میرزادی
امکانات و تجهیزات بخش تخصصی:
 5 یونیت دندانپزشکی و ملزومات

 مواد و وسایل برای درمان پالپ و ترمیم دندان ها و کشیدن دندان های غیر قابل
نگهداری
 یک دستگاه لیزر بافت نرم و سخت
 یک دستگاه مینی یونیت و ملزومات درمان عصب و ترمیم دندان ها ،قرار داده شده


اتاق عمل جنرال بیمارستان شفا جهت درمان کودکان ناتوان

