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 فرم سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضاي هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
 

 99مهرماه  تاریخ تکمیل فرم:

 

 

 مشخصات فردي و تحصيلی

 - کد ملی:  - نام پدر: فاطمهنام:  حیدرینام خانوادگي: 

 همدان شهرمحل تولد:  همدان ستان محل تولد:ا -تاریخ تولد:    -شماره شناسنامه: 

 -وضعیت نظام وظیفه)عنوان کامل(:  - وضعیت تأهل: همدان محل صدور شناسنامه:

 fheidari@muq.ac.irایمیل سازمانی:  heidari.anatomy@gmail.comایمیل شخصی:

 -وب سایت شخصی:  -وبالگ شخصی: 

گروه علوم  -دانشکده پزشکی -پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم -روبروی ورزشگاه یادگار امام -بلوار الغدیر -قم)استان، شهر، آدرس کامل(: محل کارآدرس 

 تشریحی

 02531971049حل کار:م 09127509194 همراه: -تلفن منزل: 3736175513کدپستی: 

 94/    08/  01تاریخ استخدام:    9ایه:پ -شماره پست هیأت علمی در سازمان: استادیار علمی:مرتبه 

 پیمانی وضعیت استخدام:  

 

 

 محل اخذ رشته و گرایش تحصیلی مقطع
کشور محل 

 تحصیل
 سال اخذ

 1382 ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران تکنولوژی رادیولوژی کارشناسی

 1386 ایران شیرازدانشگاه علوم پزشکی  علوم تشریحی کارشناسی ارشد

 1394 ایران ایراندانشگاه علوم پزشکی  علوم تشریحی PhDتخصصی  دکتری

 

 پایان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصيل

 نام استاد یا استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

به  (MEF)تغییر تمایز سلول های فیبروبالست جنینی موش 

 سلول های قلبی با استفاده از عصاره کاردیومیوسیت
 دکتر طاهره طالیی کارشناسی ارشد

در ترمیم زخم پوست  SDF- 1 / CXCR4 بررسی نقش مسیر 

 های بنیادی فولیکول موسلول موش صحرایی با استفاده از

 

 دکتر هما رسولی – دکتر ملیحه نوبخت (PhD)دکترای تخصصی
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 حرفه اي)مشاوره، همکاري و غيره(  –سوابق شغلی 

 نوع خدمت فرد/مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات عنوان خدمت تاریخ ارائه خدمات

 تصویربرداری بیمارستان نکویی هدایتی قم تصویربرداری در بخش رادیولوژی – کارشناس رادیولوژی 1384-1382

 تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی قم اسکن رادیوایزوتوپ در بخش پزشکی هسته ای –کارشناس رادیولوژی  1385-1382

 تصویربرداری بیمارستان حضرت معصومه )س( قم تصویربرداری در بخش رادیولوژی – کارشناس رادیولوژی 1385-1384

 تصویربرداری هللا قمدرمانگاه حضرت بقیه  تصویربرداری در بخش رادیولوژی – کارشناس رادیولوژی 1389-1385

 تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی قم CT Scan - MRIتصویربرداری در بخش  -کارشناس رادیولوژی 1394-1385

 

 

 

 

 سابفه موقعيت ها و پست هاي اجرایی مرتبط با آموزش و تحقيقات و غيره

 از تاریخ تا تاریخ شماره نامه

نام، رتبه علمی و 

رشته تحصیلی 

 مافوقمسول 

 مکان فعالیت
نوع وظایف 

 محوله
 سمت

 پ/3966/34

08/03/96 
 

31/02/98 31/02/96 

 -دکتر آب آب زاده

معاون آموزشی 

 دانشکده

گروه علوم 

 تشریحی
 علوم تشریحی مدیرگروه مدیریت گروه

 د/2810/24

23/07/97 
 

نیمسال دوم 

98-97 

 -دکتر عدنانی

مسئول اساتید 

 مشاور

دانشکده 

 پزشکی

مشاوره 

تحصیلی 

 دانشجویان
 استاد مشاور دانشجویان پزشکی

 د/246/24

01/02/99 
 

نیمسال دوم 

99-98 

 -دکتر عدنانی

مسئول اساتید 

 مشاور

دانشکده 

 پزشکی

مشاوره 

تحصیلی 

 دانشجویان
 استاد مشاور دانشجویان پزشکی

  
نیمسال اول 

99-98 

 -دکتر عدنانی

مسئول اساتید 

 مشاور

دانشکده 

 پزشکی

مشاوره 

تحصیلی 

 دانشجویان
 استاد مشاور دانشجویان پزشکی

 د/1208/24

20/05/95 
  

رییس  -دکتر پرهام

 دانشکده

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 زنجان

طرح سواالت 

علوم تشریح 

آزمون علوم پایه 

95 

عضو هیئت ممتحنه آزمون جامع علوم پایه و 

 95پیش کارورزی 

رییس  -دکتر پرهام 4/6/95 6/6/95 3973/3/19

 دانشکده

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 زنجان

طرح سواالت 

علوم تشریح 

آزمون علوم پایه 

95 

عضو هیئت ممتحنه در طراحی سواالت آزمون 

کالن منطقه شش  1395علوم پایه شهریور ماه 

 آمایش کشوری

رییس  -دکتر پرهام 4/12/95 6/12/95 11059/3/19

 دانشکده

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 زنجان

طرح سواالت 

م تشریح علو

آزمون علوم پایه 

95 

عضو هیئت ممتحنه در طراحی سواالت آزمون 

کالن منطقه شش  1395علوم پایه اسفندماه 

 آمایش کشوری

 15/06/95 15/06/96 د /11406
 –دلی ادکتر ع

 معاون آموزشی

مرکز 

مطالعات و 

توسعه 

آموزش 

 پزشکی

بررسی 

مشکالت 

 دانشجویان

مرکز مطالعات مسئول کمیته مشورتی دانشجویی 

 و توسعه علوم پزشکی

 

 –دکتر قارلی پور  28/11/95 28/11/96 د/23338

 دبیر کمیته

مرکز 

مطالعات و 

توسعه 

آموزش 

 پزشکی

همکاری جهت 

برنامه ریزی 

 آموزشی

 EDCمرکز  عضو کمیته برنامه ریزی آموزشی

 

 د/6242

14/04/97 
 -دکتر عادلی  

 معاون آموزشی

دانشکده 

پرستاری و 

 مامایی

راه اندازی و 

تجهیز دو 

آزمایشگاه 

آموزشی بافت 

راه اندازی و تجهیز دو آزمایشگاه آموزشی بافت 

 شناسی و آناتومی
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شناسی و 

 آناتومی

30/4/1397 

 د/409/518
17/05/97 

16/05/139

7 

 

دبیر شورای 

آموزش پزشکی 

 عمومی

مرکز همایش 

های هتل قلب 

 تهران

پایش آموزش 

علوم تشریح در 

دکترای  دوره

 عمومی

 استانداردسازی وکشوری تخصصی عضو کمیته 

برنامه درسی ملی  علوم تشریح دروسپایش 

 عمومی دوره دکترای پزشکی 

 07/07/97  د/2465/24
دکتر حمید 

معاون  -حیدری

 پژوهشی

دانشکده 

 پزشکی

بررسی و 

تصویب طرح 

 های پژوهشی

 عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
 

1109/1/125/2

 م/63

18/04/97 

18/04/97 16/04/97 
مرکز آموزش 

تخصصی بسیج 

 امام رضا )ع(

معاونت تعلیم 

و تربیت 

سازمان بسیج 

 مستضعفین

 
گواهینامه پایان دوره آموزشی ویژه اساتید و 

 مدرسان

 د/12456

19/04/98 
19/04/99 19/04/98 

 –دکتر قارلی پور 

 دبیر کمیته

مرکز 

مطالعات و 

توسعه 

آموزش 

 پزشکی

همکاری جهت 

برنامه ریزی 

 آموزشی

 EDCمرکز  عضو کمیته برنامه ریزی آموزشی

 

 

 آموزشی فعاليتهاي

 کمیت تدریس-1
 تدریس واحدهاي آموزشی درسی براي دانشجویان  -الف

 

 رديف
ترم 

 تحصيلي
 نام درس مقطع

تعداد 
 واحد

واحد 
 عملی

واحد 
 معادل

شماره  /مالحظات
 گواهی

 آ/54 12 12 . یآناتوم یپزشک یحرفه ا یدکتر 90-86 1

 آ/51 1 0 1 ی عمومیآناتوم یکارشناس 89-90اول  2

 471/11/41/9 3.5 3.5 . یآناتوم یپزشک یحرفه ا یدکتر 89-90 دوم 3

 1.5 2 حیتشر یکارشناس 90-91اول  4
0.5      

 گروه( 2)
 د/55/29 2.5

 1 بافت شناسی یکارشناس 90-91اول  5
1 

 گروه( 2)
 د/55/29 3

 1.5 1 یآناتوم یکارشناس 90-91 دوم 6
0.5      

 گروه( 2)
 د/187/29 2.5

 1 آناتومی اندام تحتانی دکتری حرفه ای پزشکی 94-95اول  7
0.5      

 گروه( 2)
 د/1165/24 2

 1.5 2آناتومی  کارشناسی 94-95اول  8
0.5 

 گروه( 2)
 د/1165/24 3.5

 1.5 2تشریح  کارشناسی 94-95اول  9
0.5 

 گروه( 2)
 د/1165/24 2.5

 2 آسیب شناسی عمومی کارشناسی 94-95اول  10
1 

 گروه( 2)
 د/1165/24 4

 1 تشریح کاردانی 94-95اول  11
0.5 

 گروه( 2)
 د/1165/24 2

 1 2علوم تشریحی  دکتری حرفه ای دندانپزشکی 94-95دوم  12
0.5 

 گروه( 2)
 د/1161/24 2

 1.5 1علوم تشریح  کارشناسی 94-95دوم  13
0.5 

 گروه( 2)
 د/1161/24 2.5

 1.5 1علوم تشریح  کارشناسی 94-95دوم  14
0.5 

 گروه( 2)
 د/1161/24 2.5

 2 تشریح کاردانی 94-95دوم  15
1 

 گروه( 2)
 د/1161/24 4

  معادل عملی نظری    
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 1.5 (A)آناتومی اندام  دکتری حرفه ای پزشکی 95-96اول  16
1.5 (4 

 گروه(
 د/3399/24 7.5

 1.5 (B)آناتومی اندام دکتری حرفه ای پزشکی 95-96اول  17
1.5 (4 

 گروه(
 د/3399/24 7.5

 1 3علوم تشریحی  دکتری حرفه ای دندانپزشکی 95-96اول  18
1 (2 

 گروه(
 د/3399/24 3

 د/3399/24 3.5 0.5 1.5 2آناتومی  کارشناسی 95-96اول  19

 2.5 (A)آناتومی تنه پزشکی دکتری حرفه ای 95-96دوم  20
1.5 

 گروه(4)
 د/999/24 8.8

 2 آناتومی کارشناسی علوم آزمایشگاهی 95-96دوم  21
1 (2 

 گروه(
 د/999/24 6

   عملی نظری    

 دکترای حرفه ای پزشکی 1-96-97 22
آناتومی اسکلتی عضالنی 

(A) 
 د/4074/24  0.58 1.7

 دکترای حرفه ای پزشکی 1-96-97 23
آناتومی اسکلتی عضالنی 

(B) 
 د/4074/24  0.58 1.7

 د/4074/24  0.5 1.5 تشریح پیشرفته کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل 1-96-97 24

 د/4074/24  0.5 1.5 2تشریح  کارشناسی پیوسته اتاق عمل 1-96-97 25

 د/4074/24  0.5 1.5 آناتومی کارشناسی ناپیوسته هوشبری 1-96-97 26

 د/4074/24  0.5 1.5 2آناتومی  کارشناسی پیوسته هوشبری 1-96-97 27

 د/0.26 0.45  2578/24 (A)علوم تشریح گوارش  دکترای حرفه ای پزشکی 2-96-97 28

 د/0.26 0.45  2578/24 (B)علوم تشریح گوارش  دکترای حرفه ای پزشکی 2-96-97 29

 د/2578/24  0.5 1.5 1تشریح  کارشناسی پیوسته اتاق عمل 2-96-97 30

 د/2578/24  0.5 1.5 1آناتومی  کارشناسی پیوسته هوشبری 2-96-97 31

32 2-96-97 
کارشناسی ناپیوسته فوریت 

 های پزشکی
 د/2578/24  0.5 1 آناتومی

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل 2-96-97 33
آشنایی با کلیات تصاویر رایج 

 در اتاق عمل
 د/2578/24  0.5 1.5

 کارشناسی پیوسته پرستاری 2-96-97 34

کارآموزی در عرصه 

پرستاری 

 1-2-3بزرگساالن/سالمندان

و مراقبت در منزل )تفسیر 

 گرافی در بالین(

 د/2578/24  - 0.75

        

 دکترای حرفه ای پزشکی 1-97-98 35
آناتومی اسکلتی عضالنی 

(A) 
 د/4454/24  0.25 0.75

 پزشکیدکترای حرفه ای  1-97-98 36
آناتومی اسکلتی عضالنی 

(B) 
 د/4454/24  0.25 0.75

 د/4454/24  0.25 0.75 تشریح و فیزیولوژی کارشناسی بهداشت عمومی 1-97-98 37

 د/4454/24  0.5 1.5 2تشریح  کارشناسی پیوسته اتاق عمل 1-97-98 38

 د/4454/24  0.5 1 آناتومی کارشناسی ناپیوسته هوشبری 1-97-98 39

 د/4454/24  0.5 1.5 2آناتومی  کارشناسی پیوسته هوشبری 1-97-98 40

        

 د/1.04 0.38  2551/24 (A)علوم تشریح گوارش  دکترای حرفه ای پزشکی 2-97-98 41

 د/1.04 0.38  2551/24 (B)علوم تشریح گوارش  دکترای حرفه ای پزشکی 2-97-98 42

 د/2551/24  0.5 1.5 1تشریح  کارشناسی پیوسته هوشبری 2-97-98 43

44 2-97-98 
کارشناسی ناپیوسته فوریت 

 های پزشکی
 د/2551/24  0.5 1 آناتومی

 کارشناسی پیوسته اتاق عمل 2-97-98 45
آشنایی با کلیات تصاویر رایج 

 در اتاق عمل
 د/2551/24  0 1

        

 دکترای حرفه ای پزشکی 1-98-99 46
آناتومی اسکلتی عضالنی 

(A) 
 د/5960/24  0.23 0.8

 دکترای حرفه ای پزشکی 1-98-99 47
آناتومی اسکلتی عضالنی 

(B) 
 د/5960/24  0.23 0.8

48 99-98-1  د/5960/24  0.5 1.5 2آناتومی  کارشناسی پیوسته اتاق عمل 

49 99-98-1  د/5960/24  0.5 1.5 2آناتومی  کارشناسی پیوسته هوشبری 

50 99-98-1  د/5960/24  1 1 3آناتومی  ای دندانپزشکی دکترای حرفه 
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51 99-98-1  
کارشناسی پیوسته علوم 

 آزمایشگاهی
 د/5960/24  1 2 آناتومی

52 99-98-1  د/5996/24  0.5 2.5 2تشریح  کارشناسی پیوسته مامایی 

        

 د/0.4 0.14  3788/24 (A)علوم تشریح گوارش  دکترای حرفه ای پزشکی 2-98-99 53

 د/0.4 0.14  3788/24 (B)علوم تشریح گوارش  دکترای حرفه ای پزشکی 2-98-99 54

55 99-98-2  دکترای حرفه ای پزشکی 
علوم تشریح حواس ویژه 

(A) 
 د/3788/24  0.1 0.8

56 99-98-2  دکترای حرفه ای پزشکی 
ویژه حواس علوم تشریح 

(B) 
 د/3788/24  0.1 0.8

57 99-98-2  د/3788/24  0.5 1.5 1آناتومی  هوشبریکارشناسی پیوسته  

58 99-98-2  
کارشناسی ناپیوسته فوریت 

 های پزشکی
 د/3788/24  0.5 1 آناتومی

59 99-98-2  کارشناسی پیوسته اتاق عمل 
آشنایی با کلیات تصاویر رایج 

 در اتاق عمل
 د/3788/24  0 1

 د/3788/24  0.5 2.5 2تشریح  مامایی کارشناسی پیوسته  

 

 

 براي دانشجویانو کارگاهی تدریس واحدهاي غير درسی  -ب

 
 ردیف

 

 تدریس واحدهای غیر درسی برای دانشجویان
 

 نوع فعالیت ساعت حضور شماره نامه گواهی تاریخ

 تدریس ساعت 120 471/11/41/9 24/1/89 – 1/7/86 آناتومی عملی

 تدریس واحد 12 آ/54 23/3/89 آناتومی )تنه، اندام، سر و گردن، نوروآناتومی(

 تدریس ساعت 20 د/2993/24 18/2/95-22 برای دانشجویان پزشکی کارگاه آناتومی سطحی

 تدریس ساعت 8 د /12827 9/6/95-10 95کاربرد آناتومی در رادیولوژی مدرسه تابستانی 

 تدریس ساعت 72 د/3252/24 14/2/95 – 30/9/95 مجموعه کالس های آناتومی کاربردی در تصویربرداری پزشکی

 تدریس ساعت 3 د/334/11 03/05/96 مغز برای دانشجویان پرستاری CT Scanتفسیر گرافی قفسه سینه و 

 تدریس ساعت 32 د/CT Scan 01/11/94- 30/12/95 1564/24و تفسیر گرافی های رادیولوژی 

 تدریس ساعت 4 د/21/06/96 10072 (Search)کارگاه مقاله خوانی و جستجوی منابع علمی 

 تدریس  د/20027 97-09-17 97تدریس کارگاه کشت سلول در مدرسه تابستانی 

 تدریس ساعت 18 د/10397 12/06/97 تدریس در کارگاه مقاله خوانی، چکیده نویسی و پروپوزال نویسی

 تدریس   98-04-22 98تدریس کارگاه روش تحقیق در مدرسه تابستانی 
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 در دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان براي کارشناسان رادیولوژي و تصویربرداري تدریس  -ج
 
 ردیف

 

 عنوان
 

 تاریخ
شماره نامه 

 گواهی

ساعت 

 حضور

نوع 

 همکاری

 تدریس ساعت10 د/13196 15/10/92-22 آشنایی با آناتومی بدن 1

 تدریس ساعت 24 د/17055 24/9/94-5 آناتومی جمجمه و اندامآشنایی با  2

 تدریس ساعت 24 د/20003 30/9/94-29 آشنایی با آناتومی تنه و دستگاه گوارش 3

 تدریس ساعت 24 د/23207 2/09/95-4 تفسیر آناتومیک کلیشه های  )موارد پاتولوژیک مغز(

 تدریس ساعت 12 د/17982 4/8/95 بررسی شکستگی ها )اندام ها(آشنایی با آناتومی کاربردی بدن انسان در 

آشنایی با آناتومی کاربردی بدن انسان در بررسی شکستگی ها )جمجمه و ستون 

 مهره ها(
 تدریس ساعت 24 د/17984 13-11/8/95

 تدریس ساعت 24 د/17994 25/8/95-27 )موارد پاتولوژیک ستون مهره ها(MRIتفسیر آناتومیک کلیشه 

 سیتدر ساعت24 د/23206 16/9/95-18 )موارد پاتولوژیک شکم و لگن( CT scanهای  شهیکل کیآناتوم ریتفس

 تدریس ساعت 24 د/17995 2/10/95-30/9/95 )سیستم گوارش(آشنایی با تکنیک های رادیوگرافی تخصصی 

 تدریس ساعت 24 د/23204 7/10/95-9 (تناسلیادراری و )سیستم آشنایی با تکنیک های رادیوگرافی تخصصی 

 سیتدر ساعت 24 د/23205 14/10/95-16 (قفسه صدری کی)موارد پاتولوژ CT scan یها شهیکل کیآناتوم ریتفس

 شکستگی های اندام فوقانی و تحتانی
17/07/98-

26/09/98 
 تدریس ساعت 21 د/35121

 انواع شکستگی ها و دررفتگی ها
29/03/98- 

12/04/98 
 تدریس ساعت 19 د/35120

     

 

 
 

 

 :ام هایی که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاري داشتهنامه¬رساله و پایان  -د

 

 عنوان پایان نامه
دوره تحصیلی ارائه پایان 

 نامه
 محل انجام پایان نامه

سمت در پایان 

 نامه

تاریخ دفاع از 

 پایان نامه

 Taraxacum)ارزیابی سایتوتوکسیسیتی عصاره اتانولی ریشه گیاه قاصدک 

peregrinum)  بر روی رده سلول سرطانی پستانMCF-7 

 -دکترای حرفه ای

 حمیده فصیحی
 99فروردین  استاد راهنما علوم پزشکی قم

القا  NASHبررسی اثرات آنتی اکسیدانی رزمارینیک اسید بر بافت کبد در بیماری 

 شده در موش سوری

 -دکترای حرفه ای

 زهرا فیروزبخت
 99خرداد  استاد مشاور علوم پزشکی قم

بررسی اثرات مهار رشد رده سلول سرطانی پستان توسط مشتقات حاوی متوکسی 

 ترکیبات ایزوکسازولین استوفنونی

 –دکترای حرفه ای 

 فاطمه معمار زاده
 98مهر  استاد راهنما علوم پزشکی قم

رده بر  (.Taraxacum sp)قاصدک اهیگعصاره  تهیسیتوتوکسیاثر س یبررس

 HT29 ی سرطانی کولونسلول ها

 –دکترای داروسازی 

 امید احمدی
 98شهریور  استاد راهنما علوم پزشکی قم
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ارزیابی سمیت سلولی استویوزید بر روی رده های سلول سرطانی کولون، کبد و 

 پستان

 -دکترای حرفه ای

 رامین فررقیه 
 97دی  استاد راهنما علوم پزشکی قم

ارزیابی سمیت سلولی مشتقات جدید اسپایرولیزوکسازولین ایندانونی بر روی رده 

 )کبد( HepG2سلول سرطانی 

 -دکترای حرفه ای

 سمیه نوری
 97اسفند  استاد مشاور علوم پزشکی قم

 

 

 

 

 

 کیفیت تدریس -2
 

  جهت نمره ارزشيابی برتر لوح تقدیر

 
 ردیف

 

 لوح تقدیر
 

 امتیاز سمت اهدا کننده شماره نامه گواهی تاریخ

  معاون آموزشی دانشگاه د/8698 11/5/95 94-95کسب نمره ارزشیابی برتر نیمسال دوم 

  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی د/22540 17/11/95 95-96کسب نمره ارزشیابی برتر نیمسال اول 

  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی د/5702 22/04/96 95-96نمره ارزشیابی برتر نیمسال دوم کسب 

  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی د/6293 14/04/97 96-97کسب نمره ارزشیابی برتر نیمسال دوم 

  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی د/125/34 22/04/98 97-98کسب نمره ارزشیابی برتر نیمسال اول 

  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی د/8271 26/03/99 98-99کسب نمره ارزشیابی برتر نیمسال اول 

  پزشکیمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  د/24723 30/07/99 98-99کسب نمره ارزشیابی برتر نیمسال دوم 

 

 

 لوح تقدیر -3

 
 ردیف

 

 لوح تقدیر
 

 امتیاز سمت اهدا کننده شماره نامه گواهی تاریخ

  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز معاون 4855/11/41/9 12/8/88 رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد

  مسئول بخش ندارد 94 -84 واحد تصویربرداری بیمارستان شهید دکتر بهشتی

  ریاست دانشکده پیراپزشکی د/902/29 27/12/91 گرامیداشت مقام استاد 

  ریاست دانشکده پیراپزشکی د/11/29 16/2/91 گرامیداشت مقام استاد

  ریاست دانشکده پیراپزشکی د/83/29 11/2/92 گرامیداشت مقام استاد

  بهداشتریاست دانشکده  پ/1061/12/34 10/2/92 گرامیداشت مقام استاد



Page 8 of 20 

 

  ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم پ/18506/34 10/11/94 رتبه برتر شعر کالسیک

  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم د/941 17/01/99 19مدیریت کوید 

 
 امتياز( 5/0)هر کارگاه  در کارگاه هاي توانمندسازي اساتيد شرکت -4

 
 ردیف

 

 کارگاه شرکت در
 

 امتیاز ساعت حضور گواهیشماره نامه  تاریخ

  ساعت 16 ندارد 10/7/91و  SPSS 23/9/91( 1و2کارگاه)

  ساعت 20 ندارد 11/3/94-2 دوره محافظت زیستی

  ساعت 4 د /SPSS 5/9/94 15382کارگاه 

  ساعت 8 15325 10/9/94 آشنایی با مفاهیم و کاربرد علم سنجی

  ساعت 5 د /16485 26/9/94 کارگاه دانش پژوهی آموزشی

  ساعت 4 (EDO)ندارد  29/9/94 کارگاه آموزشی احیاء پایه و اورژانس زنان و زایمان

  ساعت 6 د /17237 12/10/94 کارگاه آموزشی پژوهشی مقاله نویسی فارسی

Scientific Writing (1) 8-7/11/94 19679/ ساعت 10 د  

  ساعت 4 د /26/11/94 20332 (TBL)کارگاه مبتنی بر تیم 

EndNote 15/12/94 59/24/ساعت 4 د  

EndNote ساعت 4 د /4059 6/3/95 پیشرفته  

  ساعت 4 د /18/5/95 9354 (TBL)کارگاه مبتنی بر تیم 

  ساعت 4 د/9354 18/5/95 طراحی راهنمای مطالعه و یادگیری

  ساعت 4 د /25/5/95 11113 (TBL)کارگاه مبتنی بر تیم 

  ساعت 16 د /SPSS 6/6/95 10524کارگاه 

  ساعت 2 د /15419 26/7/95 کارگاه داوری طرح درس

کارگاه آشنایی با آیین نامه های استعدادهای درخشان 

 و بنیاد نخبگان
  ساعت 3 د /15854 10/8/95

  ساعت 2 د/17274 17/8/95 کارگاه ظرافت های اداره کالس

  ساعت 2 د/15922 20/8/95 کارگاه طراحی فرایند آموزشی

کارگاه آشنایی با آیین نامه اداری استخدامی اعضای 

 هیئت علمی
  ساعت 2 د/16675 24/8/95

Neurosonology workshop 2017/March/1 ساعت 4 کنگره استروک  

Speech therapy in stroke patients 2017/March/1 ساعت 4 کنگره استروک  

  ساعت 3 د/21499 6/11/95 کارگاه الگوهای فعال تدریس

کارگاه روش تدوین راهنمای مطالعه و یادگیری 
(Study gide) 

  ساعت 3 د/22062 11/11/95

  ساعت 2 د/24664 12/09/95 کارگاه اشنایی با ایین نامه دانش پژوهی اموزشی

  ساعت 4 د/25129 15/07/95 مطالعات کیفیکارگاه اشنایی با 

  ساعت 15 د/24720 15/12/95 2کارگاه تعلیم و تربیت اسالمی سطح 

  ساعت 3 د/flipped classroom 09/06/96 7550کارگاه 

  ساعت 3 د/MCQ 22/03/96 3624کارگاه استاندارد طراحی سواالت 

  ساعت 4 د/6087 22/04/96 کارگاه ابزارسازی در پژوهش

  ساعت 10 پ/6765/34 18/04/96-19 کارگاه اموزشی درامدی بر نظام سالمت

  ساعت 7 د/6724 02/05/96 کارگاه مقاله نویسی انگلیسی پیشرفته
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  ساعت 4 د/11418 20/06/96 کارگاه فن بیان در برقراری ارتباط اثربخش در تدریس

  ساعت 16 د/10497 27/06/96 معرفت شناسی دینی

هم اندیشی اساتید با عنوان اقتصاد مقاومتی و بررسی 

 مواضع کاندیداهای ریاست جمهوری
  ساعت 3 د/2837 27/02/96

  ساعت 2 د/16795 20/09/96 کارگاه طراحی فرایند آموزشی 34

  ساعت 6 د/11069 26/03/98 کارگاه دانش پژوهی آموزشی 35

  ساعت 4 د/18830 20/10/96 کارگاه آموزش مجازی 36

37 
کارگاه آشنایی با سامانه نوپا از سری کارگاه های 

 آشنایی با ساختار پژوهش
  ساعت 6 د/25912 05/10/97

  ساعت 3 د/8823 19/05/97 کارگاه مرور سیستماتیک 38

  ساعت 3 د/11605 04/06/97 کارگاه معرفی پایگاه های اطالعاتی علمی 39

  ساعت 5 د/11640 14/06/97 اخالق در انتشار مقاالت علمیکارگاه  40

  ساعت 3 د/11629 23/05/97 کارگاه اخالق در پژوهش 41

  ساعت 3 د/20547 09/11/96 کارگاه خالقیت در تدریس 42

43 
کارگاه تفکر علمی در علوم پایه و طراحی نقشه 

 مفهومی
  ساعت 4 د/18599 11/10/96

  ساعت 4 د/11418 20/06/96 برقراری ارتباط اثربخش در تدریس کارگاه فن بیان در 44

  ساعت 3 د/18235 07/10/96 کارگاه چگونه پایان نامه را هدایت کنیم؟ 45

  ساعت 3 د/594/518 28/05/97 کارگاه روش پایش آموزش علوم تشریح 46

47 
کارگاه الگوی راهنمای آموزش مبحث آناتومی بالینی، 

 رادیولوژیک دستگاه قلبی عروقیکاربردی و 
  ساعت 3 د/594/518 28/05/97

48 
کارگاه الگوی راهنمای آموزش مبحث آناتومی بالینی، 

 کاربردی و رادیولوژیک دستگاه تنفس
  ساعت 3 د/594/518 28/05/97

49 
اصل مالتی مدیا در طراحی سناریو و ساخت  15کارگاه 

 محتوای آموزشی
  امتیاز 4.25  11/02/98

 

 

 امتیاز( 5/0)به ازاء هر مورد  ارائه طرح درس  -5

ف
دی

ر
 

 امتیاز تاریخ شماره نامه گواهی نیمسال **ارائه طرح درس بر اساس نیمسال

 20 1/7/95 د/12352 94-95اول  آناتومی عمومی )نظری(

 20 1/7/95 د/12352 94-95دوم  آناتومی سر و گردن )نظری(

 20 1/7/95 د/12352 94-95دوم  )عملی( 2تشریح 

 19.5 3/11/95 د/21231 95-96اول  آناتومی اندام )نظری(

 20 21/07/97 د/13453 97-98اول  آناتومی بهداشت

-97نیمسال دوم  داوری طرح درس

96 
 د/7808

  

 امتیاز 0.5 4/10/95 د/19431  تدوین طرح درس
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 امتیاز دانش پژوهی -6

ف
دی

ر
 

مطالعه و یادگیری بر تدوین راهنمای 

 **اساس نیمسال
 نام درس نیمسال

شماره نامه 

 گواهی
 امتیاز تاریخ

 امتیاز 1 24/12/94 د /2237   طراحی و تدوین راهنمای مطالعه 1

 امتیاز 3 4/10/95 د/19431   تدوین راهنمای مطالعه و یادگیری 2

 95-96دوم  تدوین راهنمای مطالعه و یادگیری  4

 -عمومی نظریآناتومی 

 -آناتومی عمومی عملی

 -آناتومی تنه نظری

 آناتومی تنه عملی

  04/03/96 د/2149

 96-97اول  طراحی و تدوین راهنمای مطالعه 5

 –نظری و عملی  2آناتومی 

تشریح پیوسته نظری و 

 عملی

 ندارد

گواهی توسط 
EDO 

دانشکده 

 پزشکی

01/11/96  

     1/11/1396 طراحی و تدوین راهنمای مطالعه  7

     13/12/1396 طراحی و تدوین راهنمای مطالعه  8

 97-98-دوم تدوین راهنمای مطالعه 10
علوم تشریح اسکلتی 

 عضالنی نظری
  21/03/98 د/1501/24

 97-98-دوم تدوین راهنمای مطالعه 11
علوم تشریح اسکلتی 

 عضالنی عملی
  21/03/98 د/1501/24

 

 

 

 مداوم دانشگاههمکاری با آموزش  -7
 

 مشارکت در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشکی داراي امتياز بازآموزي
 
 ردیف

 

 عنوان
 

 امتیاز کد برنامه شماره نامه گواهی تاریخ

 
پنجمین کنگره بین المللی آسیا و اقیانوسیه آناتومی هشتمین 

 کنگره سراسری آناتومی ایران
 16 1102906 پ/850245/1/26 30-27/2/87

 16 11160 م ت /4450 5/8/90-6 اولین سمپوزیوم سلول های عصبی  

 5 29762922 1720241 26/10/92 کارگاه پالستینیشن 

 25/8 11810 3311776 23/10/94-24 سالمت معنوی 

  ساعت 16 د/19974 23/10/95-24 سومین همایش ملی سالمت معنوی 

  ساعت 16 د/19890 15/10/95-16 چهارمین همایش ملی سالمت معنوی 

 2 1104195 606716 15/2/95-17 ایران دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی 

 4 19108953 626473 1/6/95-2 زایمان فیزیولوژیک 
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سومین کنگره پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی 

 بازساختی ایران
30-28/7/95 3929265 11637 5/4 

 

 

 مقاالت -8

ف
دی

ر
 

 تعداد سال چاپ  نام کامل نشریه عنوان مقاله
 نویسندگان

جایگاه 
 نویسنده

 
 ایندکس مجله

 
 
 
IF 

 
 

 امتیاز نوع مقاله

 
 
 

1 
 

Macroscopic and 
Microscopic Survey of the 
Comparative 
Effects of Lactobacillus 
plantarum 299v, Its 
Supernatant, 
and Imipenem on 
Infectious Burn Wound 
Healing in Rats 

Infection 
Epidemiology 
and 
Microbiology. 

2020 7 3 

ISC 
 

And  
 

SID 

 اصلی 2.01

 

2 

Hair follicle stem cells 
promote 
cutaneous wound healing 
through 
the SDF-1 /CXCR4 axis: 
an animal model 

J O U R N A 
L O F W O U 
N D C A R E 

2020 4 2 

MEDLINE 2.07 اصلی 

 

3 

بررسی برون تن سمیت سلولی 
استویوزید بر سلولهای سرطانی 
 کولونHep G2)، (کبد 
) (HT29 و پستان) (MCF7 و
 (سلولهای سالم کلیوی 
(Hek293در مقایسه با 
 سیسپالتین

مجله دانشگاه 
 علوم پزشکی قم

خرداد 
99 5 2 

 اصلی - علمی پژوهشی

 

4 

Development and 
characterization of 
Chitosan 
Nanoparticles Containing 
an Indanonic Tricyclic 
Spiroisoxazoline 
Derivative using Ion-
gelation 
Method: An in vitro study 

Drug 
Development 
and Industrial 
Pharmacy 

2020 3 2 

MEDLINE 
 
 

 اصلی 2.365

 

 

Cytotoxicity Evaluation 
of Dimethoxy and 
Trimethoxy Indanonic 
Spiroisoxazolines Against 
Cancerous Liver Cells 
 

Current 
Chemical 
Biology 

2019 5 2 Scopus, ISC - اصلی  

5 

Conductive hydrogels 
based on 
agarose/alginate/chitosan 
for neural 
disorder therapy 

Carbohydrate 
Polymers 

August 
2019 9 6 elsevier 6.04 اصلی  

 
6 

 
 
 

Cobalamin modulate 
neurotoxic effects of 
trimethyltin 
chloride on hippocampus 
neural cells and cognitive 
function 

Physiology 
and 
Pharmacology 

May 
  اصلی 0.013 علمی پژوهشی 3 6 2019



Page 12 of 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Effects of Hair Follicle 
Stem Cells on Partial-
Thickness Burn Wound 
Healing and Tensile 
Strength 

Iranian 

Biomedical 

Journal 

 

2019 9 9 pubmed  اصلی  

دنیای پیش از تولد و اعجاز آیات  8
ناشناخته های آنوحی از   

ماهنامه علمی 

اظالع رسانی 

دانش سالمت و 

 دین

98مهر    اصلی  علمی پژوهشی 3 3 

 
 
9 

 
 

In vitro induction effect 
of 1,25(OH)2D3 on 

differentiation of hair 
follicle stem cell into 

keratinocyte 

Biomedical 
Journal 2017 7 4 ScienceDirect 

2.19 Original 
Article 

 

10 
Bulge region as a putative 

Hair Follicle Stem cells 
Niche; a Brief reviw 

Iran J Public 
Health 2017 6 3 Pubmed   مقاله

  مروری

11 

The Bench of Primary 
Breast Lymphoma 

Treatment: A Review of the 
Literature and a Case 

Report 
 

Archives of 
Breast Cancer 2017 2 2 مقاله  - علمی پژوهشی

  مروری

12 
Application of Hair Follicle 

Bulge Stem Cells in Wound 
Healing 

Anatomical 
sciences August 

2017 4 1 SID  مروری  

13 
Bulge Hair Follicle Stem 

Cells Accelerate Cutaneous 
Wound Healing in Rats 

Wounds 2016 8 1 
 
 
ISI 

 
 

0. 5 

 
Original 
article 

 

14 

The role of biodegradable 
engineered random 

polycaprolactone nanofiber 
scaffolds seeded with 

nestin-positive hair follicle 
stem cells for tissue 

engineering 

Advanced 
Biomedical 
Research 

2015 9 5 ISI 

 
 

علمی 
 پژوهشی

Original 
Original 
article 

le 

 

15 

Cardiomyocyte Marker 
Expression in 

Mouse Embryonic 
Fibroblasts by CellFree 

Cardiomyocyte Extract and 
Epigenetic 

Manipulation 

IJMS 2014 6 2 ISI 0.013 Original 
article  

16 
فوليكول مو: bulgeسلولهاي بنيادي 

 منبعي جديد براي بازسازي پوست
 

  1 3 1394 پوســت و زيبايي
علمي 

 پژوهشی
مقاله 
  مروری

 
 
 

 جمع
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 مقاالت کنگره ها و همایش ها -9
 

 تاریخ نام کنگره عنوان مقاله ردیف

جایگاه 

ارائه 

 دهنده

ارائه 

سخنرانی/  

 پوستر

 امتیاز

1 

تسریع ترمیم زخم پوستی موش صحرایی با 

استفاده از سلول های بنیادی فولیکول مو از 

 SDF1/CXCR4طریق محور 

ن کنگره بیستمی

پژوهشی سالیانه 

دانشجویان علوم 

 -پزشکی ایران

 کرمانشاه

  سخنرانی سوم 

2 
ارزیابی سایتوتوکسیسیته گیاه استویا بر روی 

 رده سلول های سرطانی کبد

کنگره ن بیستمی

پژوهشی سالیانه 

دانشجویان علوم 

 -پزشکی ایران

 کرمانشاه

  سخنرانی سوم 

3 
در پیوند  Transdifferentiationکاربرد 

 عضو

چهارمین همایش 

کشوری اصول تئوری 

 سلول های بنیادی  

  پوستر 1 24-23/2/89

4 
miRNA  ونقش آن در خاموش کردن ژنها در

 سلول های بالغ و بنیادی 

چهارمین همایش 

کشوری اصول تئوری 

 سلول های بنیادی  

  پوستر 1 24-23/2/89

5 
Transdifferentiation of mouse 

Embryonic Fibroblasts into 

cardiomyocyte 

ششمین کنگره بین 

المللی سلولهای 

 بنیادی رویان

  پوستر 1 26/6/89

6 

Expression Of Cardiomyocyte 

Markers In Mouse Embryonic 

Fibroblasts By Cell Free 

Cardiomyocyte Extract And 

Epigenetic Manipulation 

The 1th 

International 

Student 

Congress on 

Cell And 

Molecular 

Medicine 

  سخنرانی  1 19/2/2011

7 Cardiomyocyte marker expression 

in mouse fibroblasts 

The 10th Iranian 

Congress on 

Anatomical 

Sciences 

9-11 May 
  پوستر 1 2012

 فیلم آناتومی چشم و پوستر عضالت کف پا 8

اولین جشنواره 

آموزشی علوم 

 تشریحی

19/8/94 1 
فیلم و 

 پوستر
 

9 cutaneous wound model 

نخستین همایش ملی 

کاربرد مدل های 

حیوانی در پژوهش 

 های تجربی پزشکی

  پوستر 1 26/1/95

10 
مدل حیوانی جهت جداسازی سلول های 

 بنیادی فولیکول مو

نخستین همایش ملی 

کاربرد مدل های 

حیوانی در پژوهش 

 های تجربی پزشکی

  پوستر 1 26/1/95
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11 
القاء مدل بیماری های ایسکمیک مغزی در 

 حیوانات کوچک آزمایشگاهی

نخستین همایش ملی 

کاربرد مدل های 

حیوانی در پژوهش 

 تجربی پزشکیهای 

  پوستر 3 26/1/95

 

 

13 

 

Crocus sativus L.alleviates 

cadmium induced toxicity on 

spermatogenesis in Rats 

3th international 

congress of 

Reproduction 

  سخنرانی 2 2017

14 

Evaluation of the effect of nestin-

positive hair follicle stem cells with 

PCL nano scaffold graft on 

cutaneous wound healing of 

diabetic rat 

Tissue 

Engineering and 

Regenerative 

Medicine 

19-21 

October 
2016 

  سخنرانی 

15 
Skin cell therapy using Hair 

Follicle stem cells in wound healing 

 

Tissue 

Engineering and 

Regenerative 

Medicine 

19-21 

October 
2016 

  پوستر 1

16 
Stem cells and their potential uses 

in skin cell therapy 

 

Tissue 

Engineering and 

Regenerative 

Medicine 

19-21 

October 
2016 

  پوستر 1

17 
Histological analysis of Cutaneous 

Wound Healing of Rat by Hair 

Follicle Stem Cell transplantation 

The 12th Iranian 

Congress on 

Anatomical 

Sciences 

4-6 May 
2016 

 سخنرانی 1
2 

 امتیاز

18 

Role of SDF -1α 

in angiogenesis and repair of 

cutaneous wound healing in Rat 

 

The 12th Iranian 

Congress on 

Anatomical 

Sciences 

4-6 May 
2016 

 پوستر 1
2 

 امتیاز

19 

Hair Follicle Stem Cells seeded on 

PCL nano scaffold enhance wound 

healing of diabetic rats through 

angiogenesis 

The 12th Iranian 

Congress on 

Anatomical 

Sciences 

4-6 May 
2016 

 پوستر 2
2 

 امتیاز

20 
Elecrtospun PCL Nanofiber seeded 

with Hair Follicle Stem Cells and 

tissue engineering 

The 12th Iranian 

Congress on 

Anatomical 

Sciences 

4-6 May 
2016 

 پوستر 2
2 

 امتیاز

21 Miracle of the Quran affairs 

related to human anatomy 

The 12th Iranian 

Congress on 

Anatomical 

Sciences 

4-6 May 
2016 

 پوستر 3
2 

 امتیاز

22 Hair follicle stem cell application in 

cutaneous wound healing 

Wound and 

Tissue Repair 

26-28 

October 
2016 

  سخنرانی 1

 نقش گیاهان دارویی در اعمال یداوی )ماساژ( 23

اولین کنگره 

الکترونیکی طب و 

داروسازی سنتی و 

 طب مکمل

اذر  15-13

95 
  پوستر 1

24 
تاثیر چند گیاه دارویی بر سلول های  بررسی

 سرطانی معده

نخستین کنگره ملی 

دانشجویی طب سنتی 

 و سرطان

  پوستر 2 95مهر  9-8

 

25 

 

The bench of acellular matrices 

and its application for the tissue 

engineering 

اولین کنگره بین 

المللی مهندسی بافت 
July 18-20 

2018 
  پوستر اول
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و پزشکی بازساختی  

 ایران

26 Cancer disease and stem cell 

therapy 

اولین کنگره بین 

المللی مهندسی بافت 

و پزشکی بازساختی 

 ایران

July 18-20 

2018 
  پوستر چهارم

27 Many aspects of gene therapy in 

duchenne muscular dystrophy 

اولین کنگره بین 

المللی مهندسی بافت 

پزشکی بازساختی و 

 ایران

July 18-20 

2018 
  پوستر پنجم

28 
Advance drug delivery technology 

and targeting in whole organs and 

tissues 

اولین کنگره بین 

المللی مهندسی بافت 

و پزشکی بازساختی 

 ایران

July 18-20 

2018 
  پوستر چهارم

29 

Can the soybean extract (glycine 

max) has a benefit effect for 

inducing adipose stem cells to the 

cartilage tissue cells 

اولین کنگره بین 

المللی مهندسی بافت 

و پزشکی بازساختی 

 ایران

July 18-20 

2018 
  پوستر سوم

30 Perspective stem cell therapy in 

digestive disease 

اولین کنگره بین 

بافت المللی مهندسی 

و پزشکی بازساختی 

 ایران

July 18-20 

2018 
  پوستر چهارم

31 

تاثیر استفاده از شبکه های مجازی بر حجاب، 

اعتقادات و ارتباطات دانشجویان دانشگاه 

 علوم پزشکی قم

همایش ملی نگرش 

علمی و کاربردی به 

 عفاف و حجاب

  پوستر ششم 8/9/96

32 
و بیش دندانی میراث آناتومیک پیشینیان 

 عواقب آن

کنگره انسان شناسی 

 زیستی و علوم انسانی
  پوستر اول 6/2/97و  5

33 

SDF -1α /CXCR4 pathway in Hair 

Follicle Stem Cell transplanted 

Rats accelerated cutaneous wound 

healing 

کنگره بین المللی 

سلول های بنیادی 

 رویان

1 sept 

2017 
  پوستر اول

34 Role Of Acellular Matrix In 

Treatment Of Diabetic Foot Ulcers 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  پوستر سوم 28-26/8/97

35 The Bench Of Acellular Matrix In 

Wound Healing 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  پوستر اول 28-26/8/97

36 

The Use Of Stem Cells Derived 

From The Menstrual Blood In The 

Function 

Of The Miocardial Cell 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  پوستر چهارم 28-26/8/97

37 Stem Cells In Cardiac System 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  پوستر سوم 28-26/8/97
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38 Stem Cell Therapy In Limbus And 

Cornia's Disease 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  سخنرانی سوم 28-26/8/97

39 
Treatment Of Spinal Cord Injury 

With Stem Cells And And Tissue 

Engineering 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

بازساختی پزشکی 

 ایران

  پوستر دهم 28-26/8/97

40 

Transplantation Of Human 

Adipose-Derived Stem Cells As A 

Treatment For 

Diabetic Foot Ulcers (Dfus) 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  پوستر سوم 28-26/8/97

41 

Formation Of Beta Cells From 

Stem Cells In The Treatment Of 

Cell 

Replacement For Type 1 Diabetes 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  پوستر چهارم 28-26/8/97

42 New Ways To Skeen Regeneration 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  پوستر دهم 28-26/8/97

43 The Effect Of Stem Cells On 

Cardiovascular Disease Ischemia 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  پوستر چهارم 28-26/8/97

44 
The Effect Of Stem Cells On 

Cardiovascular Disease Myocardial 

Infarction 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  پوستر چهارم 28-26/8/97

45 

Treatment Efficacy Of 

Nanoparticles Combining Neural 

Stem Cell 

Transplantation On Alzheimer's 

Disease Model Rats 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  پوستر پنجم 28-26/8/97

46 Tissue Engineering In Vision 

System 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  پوستر دهم 28-26/8/97

47 The Development Of Drug Delivery 

Marketing In Tissue Engineering 

چهارمین کنگره 

مهندسی بافت و 

پزشکی بازساختی 

 ایران

  پوستر دوم 28-26/8/97

 شرکت کننده 48
یازدهمین کنگره 

 آزمایشگاه و بالین

28-

26/10/97 

شرکت 

 کننده
-  

49 

تأثیر معنویت در هزار روز اول زندگی بر 

سالمت معنوی انسان در سبک زندگی ایرانی 

 و اسالمی

 

ششمین همایش ملی 

 ویسالمت معن
  پوستر اول 3-2/12/97
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50 

نقش حسن خلق در افزایش سالمت معنوی 

 اسالمی

 

ششمین همایش ملی 

 ویسالمت معن
  پوستر سوم 3-2/12/97

51 

تأثیر فناوریهای نوین در ارتقای سالمت 

 معنوی اسالمی

 

ششمین همایش ملی 

 ویسالمت معن
  پوستر سوم 3-2/12/97

52 
نقش اپلیکیشن های موبایل در یادگیری 

 آناتومی
  پوستر اول 17/2/97 همایش تاپ قم 

53 
طراحی و تولید محصول جدید آموزشی برای 

 تدریس آناتومی

همایش یک روزه تاپ  

 قم
  سخنرانی اول 26/03/98

 کننده شرکت 54

بیستمین همایش 

کشوری آموزش علوم 

پزشکی و دوازدهمین 

جشنواره کشوری 

 شهید مطهری

07/.0/98 - -  

  جمع 

 

 

 هاي مرتبط با آموزش پزشکی ارائه مقاله در همایش  -10

 تاریخ نام کنگره عنوان مقاله ردیف

جایگاه 

ارائه 

 دهنده

ارائه 

سخنرانی/  

 پوستر

 امتیاز

فیلم آناتومی چشم و پوستر عضالت  1

 کف پا
  فیلم و پوستر 1 19/8/94 آموزشی علوم تشریحی اولین جشنواره

  اسالید 1 13/2/95 نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری طراحی اسالید 2

  جمع 

 

 ژورنال کالب  شرکت در -11
 
 ردیف

 

 کارگاه شرکت در
 

 شماره نامه گواهی تاریخ
ساعت 

 حضور
 امتیاز

Nanotechnology Based Drug Delivery 9/12/94 60/24/ساعت 2 د  

  ارائه دهنده د/2333/24 2/9/94 سلول های بنیادی در فولیکول های مو

  ساعت 2 د/273/24 22/1/95 نقش ژن نورگولین ا در کارکردهای شناختی اسکیزوفرنیا

Mesenteric artery responsiveness to 

acetylcholine and phenylephrine in cirrhotic 

rats challenged with endotoxin: The role of 

TLR4 

  ساعت 2 د/858/24 19/2/95

مهندسی بافت و سلول های بنیادی آینده و کاربرد آن در 

 شبکیه چشم انسان
  ساعت 2 د/2621/24 13/9/95
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 کتاب  ها -12
ردی

 ف
 عنوان کتاب

 نوع فعالیت
 امتیاز جایگاه ارائه دهنده ناشر

 ترجمه تالیف
گردآور

 ی
 ویراستاری

 2.45 هفتم آرتین طب   *  جلد اول: تنه -برای دانشجویان 2020آناتومی گری  1

  سوم آرتین طب    * آناتومی عمومی 2

3 
ضروریات آناتومی سطحی و رادیولوژیک برای 

   *  پزشکان دانشجویان و
علوم پزشکی 

 البرز
 2.65 دوم

 0.71 دوم آرتین طب    * 2018خالصه بافت شناسی جان کوئیرا  4

 0.28  آرتین طب   *  2019رویان شناسی پزشکی النگمن  5

  اولنفر  آییژ   *  آناتومی تنه چکیده گری دانشجویی 6

  نفر دوم آرتین طب   *  2016 خالصه بافت شناسی جان کوئیرا 7

  نفر سوم     * آناتومی عمومی 8

 9.5 سوم فانوس اندیشه    * حیوانات آزمایشگاهی 9

 9.5 سوم آرتین طب    * مجموعه کامل تست های بافت شناسی در علوم پایه 10

 25/10 سوم آرتین طب    * مقدمات علوم تشریح 11

  جمع 
 

 

 هم اندیشی اساتيد توانمند سازي و  کارگاه -13
 
 ردیف

 

 عنوان
 

 امتیاز شماره نامه گواهی تاریخ

 ساعت 8 192/0902 20/2/90 کارگاه هم اندیشی اساتید بسیجی با عنوان اقتصاد مقاومتی 1

 ساعت 10 د /15563 13/9/94 (1کارگاه دانش افزایی اساتید با موضوع تعلیم و تربیت اسالمی ) 2

 ساعت 3 د/10853 1/2/95 اساتید با موضوع اخالق کاربردیکارگاه دانش افزایی  3

 ساعت 4 د/13932 27/7/95 کارگاه دانش افزایی اساتید با موضوع تاریخ معاصر 4

 ساعت 15 د /24720 1/11/95 (2)سطح یاسالم تیو ترب میبا موضوع تعل دیاسات ییکارگاه دانش افزا 5

 ساعت 16 د/14102  دانش افزایی اساتید با موضوع سبک زندگی 6

7 
نشست هم اندیشی اساتید با موضوع تحول در نظام آموزش و آسیب شناسی 

 آموزش دانشگاه ها
 ساعت 3 د/16138 

 03/02/98 نشست هم اندیشی اساتید با موضوع آسیب های اجتماعی و چالش های فرهنگی 8
 د/3174

 
 ساعت 3
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 پژوهشی یا فناورانهارزیابی، داوري بر فعاليت هاي  -14

 

 امتیاز تاریخ داور /ناظر عنوان ردیف

 

 

1 

 

 -در موش های صحرایی دیابتی ناشی از نیکوتینامید  Alpinia Officinarumاثر ضد دیابت گیاه 

 استرپتوزوسین
 داور پایان نامه

 د/282/24

02/02/99 

 

 

2 
بر پروفایل لیپیدی در موش های  Alpinia Officinarumاثر عصاره هیدروالکلی گیاه خولنجان

 استرپتوزوسین -ناشی از نیکوتینامید  2صحرایی تیپ 
 داور پایان نامه

 د/292/24

02/02/99 
 

3 
در موش های صحرایی نر  LHو  FSHبررسی اثر عصاره آبی گیاه خولنجان بر میزان تستوسترون و 

 STZدیابتی شده با 
 داور پایان نامه

 د/293/24

02/02/99 
 

4 
سنجش سطوح یادگیری حیطه شناختی بلوم در یاددهی آناتومی با استفاده از تکنیک ترسیم 

 ساختارهای بدن و مقایسه آن با شیوه مرسوم آموزش در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
 داوری طرح

8636-

1225 

22/07/99 

 

5 

آناتومیک بدن انسان برای سازی سه بعدی ساختارهای طراحی یک روش خالقانه و جذاب، مدل

آموزش آناتومی ماکروسکوپی در کوریکولوم جدید پزشکی و بررسی اثربخشی آن در یادگیری 

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

داوری طرح

8635-

1224 

22/07/99 

 

6 

ر رزیابی روند آنژیوژنزیس و استئوژنزیس پس از درمـان با پالسمای غنی از پالکت بارگذاری شده دا

ها در فسفـونـاتهیدروژل کلسیم آلژینات در مدل استئـونکروز فـک ناشی از مصرف بیس

 هـای صحـرایی مـاده نـژاد ویستـارموش

داوری طرح
7713-1240 

06/06/99 
 

7 
پایان نامه با عنوان تعیین اثرات آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر ساختار بافتی بیضه در موش های 

 نژاد ویستارصحرایی نر بالغ 
 داور

23/07/98 

 د/3935/24
 

8 

بر سطح  Fumaria vaillantii تعیین اثر عصاره هیدرو ـ الکلی گیاه شاه تره گونهطرح با عنوان  

گلوکز خون، پروفایل لیپیدی، شاخص های عملکردی و استرس اکسیداتیو بافت کبدی موش دیابتی 

 شده با استرپتوزوتوسین

 داور
06/08/98 

677-901 
 

9 

ارزیابی استریولوژی حجم ترابکوالهای استخوانی و حفرات مغز استخوان بعد از پایان نامه -طرح 

درمان با فیبرین غنی شده با پالکت و لکوسیت در مدل استئونکروز استخوان فک موش ناشی از 

 هامصرف بیس فسفونات

 داور
06/08/98 

939-1704 
 

10 
التهاب االنتوئین بر گاستریت القا شده توسط اتانول در بررسی اثرات هیستومورفولوژیکی و ضد 

 موش های صحرایی نر بالغ
 داور

08/11/97 

 د/4570/24
 

11 
داوری پایان نامه با عنوان بررسی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر میزان سطح پالسمایی هورمون 

 بالغها و سلول های فولیکولی و پارافولیکولی تیروئید در موش های صحرایی 
 داور

13/10/1396 

 د/2910/24
 

12 
القا  NASHداوری پایان نامه با عنوان بررسی اثر االنتوئین بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بیماری 

 شده در موش های سوری نر
 داور

 د/1124/24

4/4/97 
 

13 
در موش داوری پروپوزال با عنوان تاثیر پالسمای غنی از پالکت بر روی کمپارتمان عروقی کلیه 

 صحرایی نر القا شده با جنتامایسین به روش استریولوژی
  د/3040/24 داور

14 
داوری طرح تحقیقاتی با عنوان ساخت داربست نانوفایبری به روش الکترواسپینینگ با پلیمر پلی 

 کاپروالکتون/کالژن حاوی منیزیم و سلول های بنیادی اندومتریال جهت پانسمان زخم بستر
 داور

 د/86698

17/05/97 
 

 داور ارزشیابی کتاب علوم تشریح قلب و عروق 15
10/8/97 

 د/15219
 

 

16 

 

 

بررسی پیوند تمایز سلول های بنیادی مشتق از چربی به همراه ممبرین پلی الکتیک اسید در مفصل 

 زانو  در مدل حیوانی )گوسفند(
 داور

25/6/96 

 د/1821/24
 

17 
نوروتوکسیسیته و اختالل شناختی ناشی از تری متیل تین کلراید در مدل بررسی اثرات کوباالمین بر 

 تجربی اسیب هیپوکامپ در موش صحرایی
  د/3421/24 داور
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18 
استرس در موش  ER)تجمع چربی( کبدی القا شده به وسیله  steatosisبررسی نقش آمیگدالین در 

 سوری نر
  7/9/95 داوری

جمع

 

 

 

 نرم افزار، لوح فشرده و غيره اطالعات مربوط به -15

 نوع اطالعات یا نرم افزار تهیه شده
موارد استفاده نرم افزار، لوح فشرده و 

 غیره

 تاریخ انتشار نام همکاران

    

    

    

    

    

    

    

 

 


