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 دکتر کاظم ساوجبالغچی خیابانی  

 
 متخصص جراحی دهان و فک و صورت 

 (فلوشیپ جراحی جمجمه و فک و صورت از دانشگاه هانوفر آلمانAOCMF) 

  فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور و بیمارستان امام خمینی اهوازاستادیار بخش جراحی دهان و 

 سرپرست تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز 

 معاونت آموزشی وسرپرست تخصصی بخش جراحی دهان و فک و صورت اهواز 

 

 سوابق تحصیلی و علمی

  با رتبه اول 1371-1376دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتری دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی 

 با رتبه اول 1377-1382دوره تخصصی جراحی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 دوره  فلوشیپ  (جراحی جمجمه و فک و صورت از دانشگاه هانوفر آلمانAOCMF )- 2014  

 

 عناوین علمی و پژوهشی     
   1374رتبه اول کشوری در امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی 

  1376رتبه اول فارغ التحصیلی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

  1382رتبه اول کشوری در بورد تخصصی جراحی دهان و فک و صورت 

  1382رتبه اول کشوری در جشنواره علوم پزشکی رازی 

 

 

 آموزشسوابق مدیریتی و 
  1382  -1385استادیار دانشکده دندانپزشکی رفسنجان  

 1382  -1385رفسنجان  یدندانپزشک دانشکده معاونت پژوهشی 

  تاکنون 1395سرپرست تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز از 

  آموزشی  تخصصیو تدوین کوریکولوم جدید  1395فک و صورت از سال عضو کمیته راهبردی جراحی دهان و 

  تا کنون 1387استادیار بخش جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپورو بیمارستان امام خمینی اهواز از سال 

 1387ال معاونت و سرپرست تخصصی بخش جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپورو بیمارستان امام خمینی اهواز از  س    

  1386-1390تاسیس  و سرپرستی بخش ایمپلنت های دندانی  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز 

 1387 مشارکت در تاسیس و راه اندازی بخش جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپورو بیمارستان امام خمینی اهواز سال 

 

 

 ترجمه و تالیف
 نویسنده و ادیتور اصلی کتاب ملی جراحی دهان و فک و صورت به سرپرستی استاد ارجمند آقای دکتر بهنیا  

 

 سخنرانی ها و مقاالت علمی
 

 و چاپ مقاالت  متعدد در ژورنالهای معتبر خارج و داخل کشور ارایه دهها سخنرانی  در کنگره های متعدد داخلی و خارجی 


