
 دکتر فرزین سرکارات 

 بورد تخصصی جراحی دهان و فک و صورت

 دانشکده دندانپزشکی –دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی  –تهران 

 بخش جراحی دهان و فک و صورت

 22566070تلفن : 

 sarkarat@hotmail.comایمیل : 

  1351متولد : 

 1382بورد تخصصی جراحی دهان و فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال  تحصیالت :

 های علمی و اجرایی:سمت

 1391دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران سال دانشیار و مدیر گروه جراحی دهان و فک و صورت  -

 تاکنون

 1392اسالمی تهران سال رئیس مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی آزاد  -

 تاکنون

سرپرست دوره تخصصی جراحی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران سال  -

  1391تا سال  1389

رئیس بخش جراحی فک و صورت بیمارستان بوعلی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران از سال  -

 تاکنون 1387

  1384تا  1382سال  رت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ازمدیر گروه جراحی دهان و فک و صو -

 تاکنون 1396عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ از سال  -

 تاکنون 1396عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور از سال  -

 تاکنون 1396معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ از سال  -

 تاکنون 1396سازمان نظام پزشکی از سال دادیار انتظامی دادسرای  -
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کارشناس تخصصی رشته جراحی دهان و فک صورت در هیات های بدوی، تجدید نظر و عالی و سازمان  -

 تاکنون 1385پزشکی قانونی از سال 

 رئیس کمیته اجرایی چهارمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران  -

 بین المللی انجمن جراحان دهان و فک و صورت ایران دبیر اجرایی ششمین کنگره -

دبیر علمی سومین همایش ایمپلنتولوژی خلیج فارس و یازدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان  -

 دهان و فک و صورت ایران

 متریال ایرانرئیس اولین همایش بین المللی بایو -

 رئیس دومین همایش بین المللی بایومتریال ایران -

 مقاله علمی در ژورنال های بین المللی و داخلی 50ز چاپ بیش ا -

 سخنرانی علمی در کنگره های مختلف داخلی و بین المللی 70بیش از  -

 

 



 


