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isolates against some common antibiotics (Tylosin, Erythromycin 

& Pulmotil) in poultry industry of Iran 

دکتری 
 عمومی

 دکتر منصور بنانی

Fabrication and evaluation of surface modified 

polyurethanebased membrane: Implication for tissue engineering 

of skin in rat skin excisional wound. 
 

دکتری 
 تخصصی

 دکتر ناصر استاد، دکتر حمید یگانه

mailto:arezapour@muq.ac.ir


 ایموقعیت های شغلی و حرفه

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی
موسسه 

 محل تدریس
مقطع 
 تحصیلی

 عنوان درس نوع درس نوع فعالیت
تعداد 

 دانشجویان
 نیمسال سال تدریس

دانشگاه علوم 
 کی قمپزش

 تئوری ستدری کارشناسی
آسیب شناسی و 

 بافت شناسی
 دوم 1396 25

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 عملی تدریس کارشناسی
آزمایشگاه آسیب 
شناسی و بافت 

 شناسی
 دوم 1396 25

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تئوری تدریس کارشناسی
بافت شناسی 

 نظری
 اول 1397 22

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 عملی تدریس سیکارشنا
ه بافت آزمایشگا

 ناسیش
 اول 1397 22

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تئوری تدریس کارشناسی
سلول شناسی و 

 بافت شناسی
 اول 1397 20

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 عملی تدریس کارشناسی
آزمایشگاه سلول 
شناسی و بافت 

 شناسی
 اول 1397 20

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تئوری تدریس کارشناسی
آسیب شناسی 

 عمومی
 دوم 1397 21

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 عملی تدریس کارشناسی
آسیب شناسی 

 عمومی
 دوم 1397 21

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تئوری تدریس کارشناسی
بافت شناسی 

 نظری
 دوم 1397 24

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 عملی تدریس کارشناسی
آزمایشگاه بافت 

 شناسی
 دوم 1397 24

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تئوری تدریس ناسیرشکا
آسیب شناسی 

و  عمومی
 اختصاصی

 دوم 1397 26

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 عملی تدریس کارشناسی
آسیب شناسی 

و  عمومی
 اختصاصی

 دوم 1397 26

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تئوری تدریس کارشناسی
آسیب شناسی و 

 بافت شناسی
 دوم 1397 24

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 عملی ستدری کارشناسی
آزمایشگاه آسیب 
شناسی و بافت 

 شناسی
 دوم 1397 24

 

 

 



 تصویب شده پروژه های تحقیقاتی ب(

 نوع فعالیت در طرح ان طرحعنو
موسسه محل 

 پژوهش
 طول مدت طرح وضعیت فعلی طرح

Fabrication and evaluation of surface 

modified polyurethanebased 

membrane: Implication for tissue 

engineering of skin in rat skin 

excisional wound. 

 مجری دوم
دانشگاه علوم 
 پزشکی تهران

 سال 2 یافته پایان

Fabrication and evaluation of 

collagen/fibronectin-based skin 

substitute via angiogenic factor and 

adipose derived mesenchymal stem 

cells in experimental model of diabetic 

ulcer in rats 

 مجری اول

مرکز تحقیقات 
سلولی و مولکولی 

دانشگاه علوم 
 قم پزشکی

 سال 2 در حال اجرا

Construction of silk biological 

dressings contains di-aldehyde starch 

nanoparticles and antibiotics for treat 

foot diabetic ulcers 

 مجری اول
کز رشد دانشگاه رم

 علوم پزشکی قم
 سال 2 در حال اجرا
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 ریختا تا از تاریخ

 آموزش و پژوهش عضو هیئت علمی
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 مهندسی بافت
خانم دکتر آب آب 

 وهزاده مدیر گر
 اکنونتا  96شهریور 
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 تا تاریخ تاریخ از مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

      

      



 

 کمیته ها و شوراهاعضویت در ز( 

 نام کمیته یا شورا
نوع همکاری با کمیته یا 

 شورا
 تا تاریخ از تاریخ مان مربوطهزاس مکان یا

حیطه  کمیته علمی المپیاد
 علوم پایه

  مرحله دهم دانشگاه علوم پزشکی قم 

شورای پژوهشی مرکز 
 تحقیقات سلولی ملکولی

 تا اکنون 97شهریور  دانشگاه علوم پزشکی قم 

     

 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمیح( 
 تا تاریخ از تاریخ یت مجمعلافعمحل  نوع همکاری و سمت نام مجمع
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ارائه دهنده  بعمن

 بودجه
 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

های ساخت و ارزیابی روش
 داربست در مهندسی بافت 

 
 ای نوینهیفناورانشکده د

 دانشگاه علوم پزشکی تهران
  

  ایمونواستینینگ
 های نوینفناوریانشکده د

 دانشگاه علوم پزشکی تهران
  

  الکترواسپینینگ
 های نوینفناوریانشکده د

 ی تهراندانشگاه علوم پزشک
  

   دانشگاه علوم پزشکی تهران  دوره روش تحقیق4

   راندانشگاه علوم پزشکی ته  مرور نظام مند

   دانشگاه علوم پزشکی تهران  End noteنرم افزار 

   ی قمدانشگاه علوم پزشک  Mendeleyنرم افزار 

SPSS  ی قمدانشگاه علوم پزشک   

HACCP  ایرانپزشکی ظام دامن   

  در پژوهشاخالق 
انشکده مجازی دانشگاه علوم د

 پزشکی تهران
  

   ی قمکدانشگاه علوم پزش  مقاالتانتشار  اخالق در

   ی قمدانشگاه علوم پزشک  آموزشطراحی 

   ی قمدانشگاه علوم پزشک  کوریکولوم نویسی

   ی قمدانشگاه علوم پزشک  ایند آموزشیرطراحی ف

   ی قمه علوم پزشکدانشگا  ر تدریسخالقیت د

   ی قمدانشگاه علوم پزشک  وزالداوری پروپ
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2019 
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Behnam Yousefi, 

Shahrooz Ghaderi, 

Alireza Rezapoor-

Lactoyi, Niusha 

Amiri, Javad Verdi 

and Alireza Shoae-

Hassani. 

Hydroxy decenoic acid down 

regulates gtfB and gtfC 

expression and prevents 

Streptococcus mutans 

adherence to the cell surfaces. 

Annals of Clinical 

Microbiology and 

Antimicrobials 
   2012 

Reza Gharibi, Hamid 

Yeganeh, Alireza 

Rezapour-Lactoee, 

and Zuhair 

Mohammad Hassan. 

Stimulation of wound healing 

by electroactive, antibacterial 

and antioxidant 

polyurethane/siloxane dressing 

membranes: in-vitro and in-

vivo evaluations. 

ACS Applied 

Materials and 

Interfaces 
   2015 

Alireza Rezapour-

Lactoee, Hamid 

Yeganeh, Seyed 

Nasser Ostad, Reza 

Gharibi, Zohreh 

Mazaheri, Jafar Ai 

Thermoresponsive 

polyurethane/siloxane 

membrane for wound dressing 

and cell sheet transplantation: 

In-vitro and in-vivo studies 

Materials Science 

and Engineering C 
   2016 

Alireza Rezapour-

Lactoee, Hamid 

Yeganeh, Reza 

Gharibi, Peiman 

Brouki Milan 

Enhanced healing of a full-

thickness wound by a 

thermoresponsive dressing 

utilized for simultaneous 

transfer and protection of 

adiposederived mesenchymal 

stem cells sheet 
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 رگزاریب
 نحوه ارائه

 مقاله
 سال ارائه

 علیرضا رضاپور

Novel thermosensitive 

Polyurethane/siloxane membrane 

for cell delivery and accelerated 

healing of full-thickness skin 

wound in rat model. 

های سومین کنگره پیشرفت
 زساختیمهندسی بافت و پزشکی با

 1395 سخنرانی هرانت

 علیرضا رضاپور
Thermoresponsive membrane for 

wound dressing and cell sheet 

transplantation 

های سومین کنگره پیشرفت
 تیبازساخمهندسی بافت و پزشکی 

 1395 سخنرانی تهران
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 علیرضا رضاپور

Thermoresponsive 

polyurethane/siloxane membrane 

for wound dressing and cell sheet 

transplantation: In-vitro and in-vivo 

studies. 

 1396 پوستر تهران هفتمین کنگره پروفسور یلدا

 Tissue Engineering of Commercial علیرضا رضاپور

Skin Substitutes 

اولین کنگره بین المللی مهندسی 
 ترمیمیبافت و پزشکی 

 1397 پوستر تهران

 Cell Sources in Cardiac Tissue رضا رضاپوعلیر

Engineering 

اولین کنگره بین المللی مهندسی 
 ترمیمیبافت و پزشکی 

 1397 پوستر تهران

 ;Shape-memory polymers علیرضا رضاپور

Properties and applications 

اولین کنگره بین المللی مهندسی 
 بافت و پزشکی ترمیمی

 1397 پوستر تهران

 Scaffold-based drug delivery پوریرضا رضاعل

systems for wound healing 

اولین کنگره بین المللی مهندسی 
 بافت و پزشکی ترمیمی

 1397 پوستر تهران

 یرضا رضاپورعل
Cell Sheet Engineering in 

Regenerative Medicine: Up-to-date 

Challenges and Approaches 

 

های مین کنگره پیشرفتچهار
 زساختیافت و پزشکی بادسی بمهن

 1397 پوستر تهران

 یرضا رضاپورعل
The Role of Cells in Myocardial 

Tissue Engineering: Current 

Choices 

 

های مین کنگره پیشرفتچهار
 زساختیبافت و پزشکی با مهندسی

 1397 پوستر تهران

 

 افزار، لوح فشرده و غیرهد( اطالعات مربوط به نرم 
ا نرم افزار تهیه عات ینوع اطال

 شده
موارد استفاده نرم افزار، لوح فشرده 

 یرهو غ
 تشارتاریخ ان نام همکاران

    

 

 تشویق ها، جوایز و تقدیرها
 تاریخ دریافت اعطا کننده مقام محل دریافت علت دریافت عنوان

سومین سخنران برتر در 
های کنگره پیشرفت

ندسی بافت و پزشکی مه
 بازساختی

 زیدهن برگسخنرا
 های رازیمرکز همایش

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
 1395 ه رئیس کنگر

 های علمیفعالیت دهدانشجوی تقدیر ش
های نوین دانشکده فناوری

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران

اونت دانشجویی مع
 فرهنگی 
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