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 سوابق تحصیلی

  عالیه تالف( تحصیال

 رشته تحصیلی
گرایش رشته 

 تحصیلی
 شهر محل تحصیل درجه علمی

کشور محل 

 تحصیل
 تاریخ فراغت از تحصیل

 1372تیر  ایران اصفهان سيكارشنا علوم جانوری بیولوژی  

 1376اسفند  ایران اهوازعلوم پزشکي  كارشناسي ارشد بافت شناسي علوم تشریح

 1393 آذر ایران ایران علوم پزشکي  دكتری آناتومي علوم تشریح

 مشغول به تحصیل ایران علوم پزشکي تهران دوره پسادكتری مهندسي بافت مهندسي بافت

 

 ه شده در دوران تحصیلب( پایان نامه های نوشت

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه
مطالعه تغییرات هیستوشیمیائي لوله های فالوپ در رایج ترین روش های پیشگیری از حاملگي 

 (IUD)قرص و 
 پادماكار چیت نیس دكتر  كارشناسي ارشد

  Aerobic exercise  و  Rosemary extractبررسي اثر     

 Agingافظه و روند اكسیداتیو استرس در هیپوكامپ موش صحرایي نر در مدل حبر روی 
 جزی دكتر هما رسولي دكتری

ساخت داربست نانوفیبری به روش الکترواسپیلینگ با پلیمر پلي كاپروالكتون/ ژالتین حاوی 

 های بنیادی آندومتریال جهت پانسمان زخم بازهیدروكسید منیزیم و سلول
 دكتر جعفر آی پسادكتری

 

 ایموقعیت های شغلی و حرفه

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

 عنوان درس نوع درس نوع فعالیت مقطع تحصیلی محل تدریسموسسه 
تعداد 

 دانشجویان

ساعات کل 

 هتدریس شد

سال 

 تدریس
 نیمسال

 دوم 77-78 144 110 افت شناسيآزمایشگاه ب عملي آموزشي دكتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکي فاطمیه قم

 اول 77-78 92 25 سلول و بافت شناسي تئوری و عملي آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه علوم پزشکي فاطمیه قم

 اول 78-79 34 110 جنین شناسي تئوری آموزشي دكتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکي فاطمیه قم

 دوم 77-78 34 39 جنین شناسي تئوری آموزشي ئيكارشناسي ماما دانشگاه علوم پزشکي فاطمیه قم

 دوم 77-78 34 25 ژنتیک تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه علوم پزشکي فاطمیه قم

 دوم 78-79 136 70 آزمایشگاه بافت شناسي عملي آموزشي دكتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکي فاطمیه قم
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 اول 80-81 34 50 تشریح تئوری آموزشي مامائي اسيكارشن دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 تئوری آموزشي مامائي كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
سلول شناسي و بافت 

 شناسي
 اول 81-80 34 50

 اول 80-81 34 8 تشریح تئوری آموزشي پرستاری كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 د بروجرددانشگاه آزاد اسالمي واح
زیست  كارشناسي

 شناسي
 اول 80-81 34 50 بافت شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
زیست  كارشناسي

 شناسي
 اول 80-81 136 90 آزمایشگاه بافت شناسي عملي آموزشي

 دوم 80-81 34 32 جنین شناسي تئوری آموزشي مامائي كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
علوم  كارشناسي

 آزمایشگاهي
 دوم 80-81 34 42 آناتومي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
زیست  كارشناسي

 شناسي
 دوم 80-81 204 158 آزمایشگاه بافت شناسي عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 شگاهيآزمای
 اول 81-82 34 61 بافت شناسي تئوری آموزشي

 اول 81-82 34 32 جنین شناسي تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 81-82 34 50 بافت شناسي تئوری آموزشي

 اول 81-82 34 38 بافت شناسي تئوری آموزشي كارشناسي وجرددانشگاه آزاد اسالمي واحد بر

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 81-82 136 52 آزمایشگاه بافت شناسي عملي آموزشي

 تئوری آموزشي كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
زیست شناسي پیش 

 دانشگاهي
 اول 82-81 34 40

 تئوری آموزشي كارشناسي مامائي شگاه آزاد اسالمي واحد بروجرددان
سلول شناسي و بافت 

 شناسي
 دوم 82-81 34 8

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 81-82 34 14 بافت شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 81-82 34 46 بافت شناسي ئوریت آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 81-82 136 58 آزمایشگاه بافت شناسي عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 81-82 34 39 آناتومي تئوری آموزشي

 بروجرددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 81-82 34 43 آناتومي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 82-83 34 47 زیست شناسي تئوری آموزشي

 تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
سلول شناسي و بافت 

 شناسي
 اول 83-82 34 50

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 82-83 34 76 بافت شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 82-83 34 60 بافت شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 82-83 204 81 آزمایشگاه بافت شناسي عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 82-83 204 161 آزمایشگاه بافت شناسي عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 82-83 34 48 جنین شناسي تئوری آموزشي

 آزاد اسالمي واحد بروجرد دانشگاه
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 82-83 136 57 شناسي جنینآزمایشگاه  عملي آموزشي

 دوم 82-83 34 28 جنین شناسي تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 دوم 82-83 34 49 جنین شناسي تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 83-84 204 123 آزمایشگاه بافت شناسي عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 83-84 34 46 جنین شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
زیست كارشناسي 

 شناسي
 اول 83-84 34 58 جنین شناسي تئوری آموزشي



 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 83-84 204 116 شناسي جنینآزمایشگاه  عملي آموزشي

 اول 83-84 34 6 تشریح تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 تئوری آموزشي كارشناسي مامائي مي واحد بروجرددانشگاه آزاد اسال
سلول شناسي و بافت 

 شناسي
 اول 84-83 34 51

 اول 83-84 34 36 تشریح تئوری آموزشي كارشناسي پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 اول 83-84 34 39 تشریح تئوری آموزشي كارشناسي پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 اول 83-84 34 6 جنین شناسي تئوری آموزشي كارشناسي مامائي انشگاه آزاد اسالمي واحد بروجردد

 اول 83-84 34 44 زیست پیش دانشگاهي تئوری آموزشي كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 83-84 34 55 جنین شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 83-84 34 43 جنین شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 83-84 204 102 شناسي جنینآزمایشگاه  عملي آموزشي

 دوم 83-84 34 39 تشریح تئوری آموزشي يكارشناسي مامائ دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 دوم 83-84 34 27 شناسي جنین تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 دوم 83-84 34 5 تشریح تئوری آموزشي كارشناسي پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
 علومكارشناسي 

 آزمایشگاهي
 دوم 83-84 34 25 شناسي بافت تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 84-85 34 63 جنین شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 84-85 34 53 جنین شناسي تئوری آموزشي

 مي واحد بروجرددانشگاه آزاد اسال
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 84-85 204 120 شناسي جنینآزمایشگاه  عملي آموزشي

 تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
سلول شناسي و بافت 

 شناسي
 اول 85-84 34 50

 اول 84-85 34 7 تشریح تئوری آموزشي كارشناسي پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 اول 84-85 34 34 تشریح تئوری آموزشي كارشناسي پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 84-85 34 25 آناتومي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 84-85 34 47 انساني آناتومي تئوری وزشيآم

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 84-85 34 55 انساني آناتومي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 84-85 34 39 انساني آناتومي تئوری آموزشي

 زاد اسالمي واحد بروجرددانشگاه آ
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 84-85 34 65 بافت شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 84-85 34 33 بافت شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 84-85 34 55 شناسي جنین تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 84-85 34 44 جنین شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 84-85 204 123 شناسي جنینآزمایشگاه  عملي آموزشي

 تئوری آموزشي شناسي مامائيكار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
سلول شناسي و بافت 

 شناسي
 دوم 85-84 34 13

 دوم 84-85 34 62 تشریح تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 84-85 34 11 آناتومي تئوری آموزشي

 اد اسالمي واحد بروجرددانشگاه آز
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 84-85 34 46 بافت و آسیب تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 84-85 34 31 بافت و آسیب تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 84-85 34 50 بافت و آسیب یتئور آموزشي

 اول 85-86 34 46 آناتومي تئوری آموزشيكارشناسي علوم  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد



 آزمایشگاهي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 85-86 34 50 آناتومي تئوری آموزشي

 اول 85-86 34 44 جنین شناسي تئوری آموزشي شناسي مامائيكار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
سلول شناسي و بافت 

 شناسي
 اول 86-85 34 50

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 85-86 34 51 جنین شناسي تئوری آموزشي

 آزاد اسالمي واحد بروجرد دانشگاه
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 85-86 34 52 جنین شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 85-86 204 111 آزمایشگاه بافت شناسي عملي آموزشي

 تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
شناسي و بافت سلول 

 شناسي
 دوم 86-85 34 17

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 85-86 34 50 جنین شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 85-86 136 115 آزمایشگاه جنین شناسي عملي آموزشي

 د بروجرددانشگاه آزاد اسالمي واح
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 85-86 204 105 آزمایشگاه بافت شناسي عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 85-86 34 52 بافت شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 86-87 34 55 جنین شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 86-87 34 47 جنین شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 86-87 120 132 آزمایشگاه جنین شناسي عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 اسيشن
 اول 86-87 204 76 آزمایشگاه بافت شناسي عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 اول 86-87 34 46 بافت شناسي تئوری آموزشي

 تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
سلول شناسي و بافت 

 شناسي
 اول 87-86 34 45

 اول 86-87 34 49 جنین شناسي تئوری آموزشي كارشناسي مامائي ه آزاد اسالمي واحد بروجرددانشگا

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 86-87 34 60 آناتومي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 86-87 34 59 جنین شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 86-87 92 75 آزمایشگاه جنین شناسي عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 86-87 136 111 آزمایشگاه بافت شناسي عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
شناسي زیست كار

 شناسي
 دوم 86-87 34 44 بافت شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي زیست 

 شناسي
 دوم 86-87 34 43 بافت شناسي تئوری آموزشي

 دوم 86-87 34 33 2تشریح  تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 واحد بروجرد دانشگاه آزاد اسالمي
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 86-87 34 54 آناتومي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 86-87 34 54 آناتومي تئوری آموزشي

 اول 87-88 34 33 1تشریح  تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
سلول شناسي و بافت 

 شناسي
 اول 88-87 34 61

 اول 87-88 34 13 جنین شناسي تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 اول 87-88 34 60 ریحتش تئوری آموزشي كارشناسي پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 اول 87-88 34 61 تشریح تئوری آموزشي كارشناسي پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 87-88 34 57 آناتومي تئوری آموزشي



 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 يآزمایشگاه
 اول 87-88 34 37 آناتومي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 87-88 68 48 آناتومي عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 87-88 34 54 بافت و آسیب شناسي تئوری آموزشي

 مي واحد بروجرددانشگاه آزاد اسال
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 87-88 103 81 بافت و آسیب شناسي عملي آموزشي

 دوم 87-88 34 33 1تشریح  تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 ومد 87-88 34 53 2تشریح  تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 تئوری آموزشي كارشناسي مامائي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
سلول شناسي و بافت 

 شناسي
 دوم 88-87 34 40

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 87-88 34 55 بافت و آسیب شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
 كارشناسي علوم

 آزمایشگاهي
 دوم 87-88 34 44 بافت و آسیب شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 87-88 34 59 بافت و آسیب شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 87-88 136 100 بافت و آسیب شناسي عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 87-88 34 49 آناتومي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 87-88 34 51 آناتومي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 شگاهيآزمای
 دوم 87-88 136 51 آناتوميآزمایشگاه  عملي آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 87-88 34 59 بافت شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 87-88 34 60 بافت شناسي تئوری آموزشي

 ه آزاد اسالمي واحد بروجرددانشگا
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 87-88 34 59 بافت شناسي تئوری آموزشي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 دوم 87-88 34 33 بافت شناسي تئوری آموزشي

 دوم 87-88 34 48 حتشری تئوری آموزشي كارشناسي پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد

 59 بافت شناسي پزشکي تئوری و عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 

51 

34 

 اول 89-88

 59 جنین شناسي پزشکي تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 

 

34 

 دوم 89-88

 59 بافت شناسي پزشکي تئوری و عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 

51 

34 

 اول 90-89

 59 جنین شناسي پزشکي تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 

 

34 

 دوم 90-89

 59 بافت شناسي پزشکي تئوری و عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 

51 

34 

 اول 91-90

 59 جنین شناسي پزشکي تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 

 

34 

 دوم 91-90

 59 بافت شناسي پزشکي تئوری و عملي آموزشي پزشکي گاه علوم پزشکي قمدانش

 

51 

34 

 اول 91-90

 59 جنین شناسي پزشکي تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 

 

34 

 دوم 92-91

 اول 91-92  59 بافت شناسي پزشکي تئوری و عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم



51 

34 

 59 جنین شناسي پزشکي تئوری آموزشي پزشکي م پزشکي قمدانشگاه علو

 

 

34 

 دوم 92-91

 59 بافت شناسي پزشکي تئوری و عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 

51 

34 

 اول 93-92

 21 1آناتومي  تئوری و عملي آموزشي دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 

51 

34 

 اول 93-92

 59 جنین شناسي پزشکي تئوری آموزشي پزشکي مدانشگاه علوم پزشکي ق

 

 

34 

 دوم 93-92

 58 بافت شناسي پزشکي تئوری و عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 

51 

34 

 اول 94-93

 18 1آناتومي  تئوری و عملي آموزشي دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 

51 

34 

 اول 94-93

 دانشگاه علوم پزشکي قم
ي علوم كارشناس

 آزمایشگاهي
 29 بافت شناسي تئوری و عملي آموزشي

 

16 

34 

 

 اول 94-93

 دانشگاه علوم پزشکي قم
كارشناسي بهداشت 

 عمومي
 24 آناتومي و فیزیولوژی تئوری آموزشي

 

24 

 

 اول 94-93

 دانشگاه علوم پزشکي قم
كارشناسي بهداشت 

 حرفه ای
 18 آناتومي و فیزیولوژی تئوری آموزشي

 

24 

 

 اول 94-93

 19 1تشریح  تئوری و عملي آموزشي كارشناس اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکي قم

 

43 

 

 دوم 94-93

 دانشگاه علوم پزشکي قم
كارشناسي پیوسته علوم 

 آزمایشگاهي
 25 آناتومي نظری تئوری آموزشي

 

 دوم 94-93 34

 دانشگاه علوم پزشکي قم
كارشناسي پیوسته علوم 

 آزمایشگاهي
 25 آناتومي عملي ليعم آموزشي

 

 دوم 94-93 34

 دانشگاه علوم پزشکي قم
كارداني فوریت های 

 پزشکي
 32 تشریح تئوری و عملي آموزشي

 

68 
 دوم 94-93

 19 2علوم تشریح  تئوری و عملي آموزشي دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 

34 

 

 دوم 94-93

 85 آناتومي تئوری وزشيآم فیزیک پزشکي دانشگاه غیر انتفاعي شهاب دانش قم
 

 دوم 94-93 68

 اول 94-95 34 90 1 بافت شناسي تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 اول 94-95 96 90 1 بافت شناسي عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 دانشگاه علوم پزشکي قم
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 94-95 16 30 بافت شناسي تئوری آموزشي

مدانشگاه علوم پزشکي ق  
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
 اول 94-95 68 30 بافت شناسي عملي آموزشي

 اول 94-95 34 25 3علوم تشریح  تئوری و عملي آموزشي دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 دوم 94-95 96 90 2بافت شناسي  عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 دوم 94-95 34 90 2بافت شناسي  تئوری آموزشي پزشکي ه علوم پزشکي قمدانشگا

 اول 95-96 96 90 1بافت شناسي  عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

95-96 34 90 1بافت شناسي  تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم  اول 

95-96 34 90 يجنین پزشک تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم  اول 

 دانشگاه علوم پزشکي قم
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
95-96 16 30 بافت شناسي تئوری آموزشي  اول 

 دانشگاه علوم پزشکي قم
كارشناسي علوم 

 آزمایشگاهي
95-96 68 30 بافت شناسي عملي آموزشي  اول 



 دوم 95-96 96 90 2بافت شناسي  عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 دوم 95-96 34 90 2بافت شناسي  تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 تئوری و عملي آموزشي بیوتکنولوژی اتاق عمل  دانشگاه علوم پزشکي قم
بافت شناسي و آسیب 

 شناسي
 دوم 96-95 58 26

 اول 96-97 17 6 1بافت شناسي  عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

شگاه علوم پزشکي قمدان  اول 96-97 24 6 1بافت شناسي  تئوری آموزشي پزشکي 

 اول 96-97 17 9 2بافت شناسي  عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 اول 96-97 24 9 2بافت شناسي  تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 اول 96-97 34 90 يجنین پزشک تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 اول 96-97 48 90 مقدمات علوم تشریح تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 اول 96-97 32 90 مقدمات علوم تشریح عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

كارشناسي علوم  دانشگاه علوم پزشکي قم

 آزمایشگاهي
 اول 96-97 24 25 بافت شناسي تئوری آموزشي

كارشناسي علوم  دانشگاه علوم پزشکي قم

 آزمایشگاهي
 اول 96-97 34 25 بافت شناسي عملي آموزشي

 دوم  96-97 12 80 علوم تشریح قلب و عروق  تئوری -عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 دانشگاه علوم پزشکي قم
 پزشکي

 آموزشي
 تئوری -عملي

علوم و تشریح دستگاه 

 تنفس
 دوم  97-96 4 80

 دوم  96-97 8 80 علوم تشریح گوارش تئوری -عملي آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 دوم  96-97 34 25 جنین شناسي تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

 اول 97-98 48 90 مقدمات علوم تشریح تئوری آموزشي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم

قمدانشگاه علوم پزشکي   اول 97-98 32 90 مقدمات علوم تشریح عملي آموزشي پزشکي 

 

 

 تصویب شده های تحقیقاتیپروژه ب(

 عنوان طرح
نوع فعالیت در 

 طرح

ساعات 

فعالیت در 

 طرح

 موسسه محل پژوهش
وضعیت فعلی 

 طرح

طول مدت 

 طرح

 بررسي اثرات احتمالي مورفولوژیکي و تراتولوژیکي مواد آرایشي رایج مصرف شده در

 طي بارداری بر نوزاد یک روزه انسان
 سال 2 به اتمام رسیده دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد  مجری

مطالعه اثرات آمبریوتوكسیک و تراتوژنیک موادآرایشي رایج )روژلب ( بر جنین موش 

 سوری
 سال 2 به اتمام رسیده دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد  همکار اصلي

ومورفولوژیکي و هیستوشیمیایي رژیم غذایي زئولیت قم بر ساختار مطالعه اثر هیست

بافتي روده مرغ گوشتي در مقایسه با زئولیت تجاری به عنوان همکار طرح در سال 

1389 

 سال 2 به اتمام رسیده دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم  همکار اصلي

زیم های بر روی آن  Aerobic exercise و  Rosemary extractبررسي اثر 

در دانشگاه علوم  Agingاكسیداتیو در هیپوكامپ موش صحرایي نر در مدل 

 1393پزشکي ایران در حال اجرا به عنوان همکار طرح 

 سال 2 به اتمام رسیده دانشگاه علوم پزشکي ایران  همکار اصلي 

بررسي اثر تمرینات ورزشي بر نورودژنراسیون و اكسیداتیو استرس القا شده توسط 

مپ موش صحرائي نر امتیلن دی اكسي متامفتامین )اكستازی( در ناحیه هیپوك-3،4

 بالغ

  در حال اجرا همدان دانشگاه علوم پزشکي  مشاور

ها و  بررسي اثرات آلودگي صوتي ناشي از ترافیک بر میزان سطح پالسمایي هورمون

 های صحرایي نر و ماده بالغ همچنین ساختار بافتي تیروئید در موش

 

  در حال اجرا قم دانشگاه علوم پزشکي  جریم

نوروپروتکتیو آالنتوئین بر نورودژنراسیون در ناحیه هیپوكامپ در مدل  بررسي اثرات

 (C57)موش نژاد سوری  القای اكسایتوتوكسیتي توسط كاینیک اسید در 
  در حال اجرا قم دانشگاه علوم پزشکي  مجری

واسپیلینگ با پلیمر پلي كاپروالكتون/ ساخت داربست نانوفیبری به روش الکتر

ژالتین حاوی هیدروكسید منیزیم و سلول های بنیادی آندومتریال جهت پانسمان 

 زخم باز 

  در حال اجرا قم دانشگاه علوم پزشکي  مجری

ساخت و ارزیابي جایگزین پوستي بر پایه كالژن/فیبرونکتین حاوی پپتید آنژیوژنیک 

  مزانشیمي مشتق از بافت چربي جهت ترمیم زخم های بنیادی به همراه سلول

 دیابتي و ارزیابي آن در مدل حیواني رت

  در حال اجرا قم دانشگاه علوم پزشکي  همکار

-LOXبر ساختار مورفولوژیکي و میزان بیان ژن ) MHY 908مطالعه  تاثیرات  

در  C57در آئورت و بررسي بیوشیمیایي فاكتورهای سرم خون موش سوری  (1

 مدل آرترواسکلروزیز

 

 

  در حال اجرا قم دانشگاه علوم پزشکي  همکار

 

 

 



 مشاوره شده یاپایان نامه های سرپرستی شده ج( 

 تاریخ دفاع از پایان نامه سمت در پایان نامه محل انجام پایان نامه دوره تحصیلی ارائه پایان نامه عنوان پایان نامه

% 40ی )حاوی بررسي اثر دوزهای مختلف عصاره زرمار

اسید كارنوسیک( بر روی حافظه، یادگیری و آنزیم های 

 آنتي اكسیدانت در هیپوكامپ موش صحرائي نر میانسال

 1393تیر  مشاور دانشگاه علوم پزشکي ایران (دكتری حرفه ایپزشکي )

تاثیر تمرین هوازی و عصاره رزماری بر فاكتورهای التهابي 

 های نر مسن در مخچه موش
 1395مهر  مشاور دانشگاه تهران ي ارشد تربیت بدنيكارشناس

بررسي اثرات آلودگي صوتي ناشي از ترافیک بر میزان 

ها و همچنین ساختار بافتي  سطح پالسمایي هورمون

 های صحرایي نر بالغ تیروئید در موش

 

 1396دی  استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکي قم پزشکي )دكتری حرفه ای(

توئین بر تغییرات هیستوپاتولوژیکي بیماری بررسي اثر آالن
NASH nonalcoholic steatohepatitis 

 1397خرداد  مشاور دانشگاه علوم پزشکي قم  پزشکي )دكتری حرفه ای(

بررسي اثر آالنتوئین بر تغییرات بافت شناسي معده در 

مدل گاستریت القاء شده توسط اتانول در موش های 

 صحرائي 

 در حال اجراء مشاور دانشگاه علوم پزشکي قم  ه ای(پزشکي )دكتری حرف

نوروپروتکتیو آالنتوئین بر نورودژنراسیون در  بررسي اثرات

ناحیه هیپوكامپ در مدل القای اكسایتوتوكسیتي توسط 

 (C57كاینیک اسید در  موش نژاد سوری )

 در حال احرا استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکي قم پزشکي )دكتری حرفه ای(

)سونا+سکنجبین+مرهم( بر  1بررسي اثر سینادرماني

 در رت نژاد ویستار 2دیابت تیپ

 

 در حال اجراء مشاور دانشگاه علوم پزشکي قم  دكتری تخصصي طب ایراني

 

 ای )مشاوره، همکاری و غیره(سابقه ارائه خدمات حرفه د(

 خ ارائه خدماتتاری فرد، مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات اینوع خدمت حرفه

   

   

 

 ) مرتبط با آموزش و تحقیقات( (  سابقه موقعیت ها و پست های اجراییه

 سمت
نوع وظایف 

 محوله
 مکان فعالیت

نام، رتبه علمی و رشته تحصیلی 

 مسئول مافوق
 تا تاریخ از تاریخ

 1380 8/6/1377 مقدم ادقيدكتر ص دانشگاه علوم پزشکي فاطمیه آموزشي و اجرائي مسئول آزمایشگاه بافت شناسي

سرپرست معاونت آموزشي دانشکده 

 توانبخشي
 1380 9/7/1379 دكتر حقاني دانشگاه علوم پزشکي فاطمیه اجرائيو  يآموزش

 اجرائي و  يآموزش معاون گروه زیست شناسي 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 بروجرد
 1381 7/8/1380 سید داوود فهمي

 اجرائي و  يموزشآ مدیر گروه زیست شناسي 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 بروجرد
 1382 2/7/1381 دكتر فرهاد امام جمعه

 اجرائي و  يآموزش مدیر گروه زیست شناسي 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 بروجرد
 1383 1/10/1382 جعفر حیدری

 اجرائي و  يآموزش مدیر گروه علوم تجربي 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 بروجرد
 1384 1/10/1383 في قوامیان مصط

 8/2/1396 8/2/1394 دكتر ابوالفضل ایراني خواه  دانشگاه علوم پزشکي قم آموزشي و اجرائي مدیر گروه علوم تشریح 

معاون آموزشي علوم پایه دانشکده 

 پزشکي 
 تاكنون 3/12/1393 دكتر سید حسن عادلي دانشگاه علوم پزشکي قم آموزشي و اجرائي

ه منتخب ترفیع و ارتقاء دبیر كمیت

 دانشکده پزشکي 
 تاكنون 27/2/1396 دكتر ابوالفضل ایراني خواه  دانشگاه علوم پزشکي قم آموزشي و اجرائي

 تاكنون 9/12/1396 دكتر ابوالفضل ایراني خواه دانشگاه علوم پزشکي قم آموزشي و اجرائي مدیر گروه مهندسي بافت

 

 رایی ) غیر مرتبط با آموزش و تحقیقات(سابقه فعالیتها و پست های اجو( 

 تا تاریخ تاریخ از مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

استاد مشاور دانشجویان شاهد و 

 ایثارگر
 اجرائي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 بروجرد
 1387 7/2/1384 دكتر مجتبي جعفر زاده

 تاكنون  7/7/1393 دكتر محسن اشراقي  مدانشگاه علوم پزشکي ق اجرائي استاد مشاور دانشکده پزشکي 

استاد مشاور دانشجویان شاهد و 

ایثارگر مقطع علوم پایه و 

 فیزیوپاتولوژی رشته پزشکي

 تاكنون 18/7/1395 دكتر سید حسن عادلي دانشگاه علوم پزشکي قم اجرائي

 

 



 کمیته ها و شوراهاعضویت در ز( 

 نام کمیته یا شورا
نوع همکاری با کمیته یا 

 شورا
 تا تاریخ از تاریخ مکان یا سازمان مربوطه

 تاكنون 6/12/1393 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو  كمیته تشویق 

شورای راهبردی نهاد نمایندگي مقام معظم 

 رهبری 
 تاكنون 10/12/1394 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو

 تاكنون 31/1/1394 دانشگاه علوم پزشکي قم  عضو  شورای تخصصي آموزشي دانشگاه 

 تاكنون 9/4/1394 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو  كمیته تخصصي ارزشیابي 

 تاكنون 11/4/1394 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو  ریزی آموزشيكمیته تخصصي برنامه

 تاكنون 11/5/1394 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو ملکولي -شورای پژوهشي مركز تحقیقات سلولي 

 تاكنون 28/7/1394 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو ه معروف و نهي از منکر شورای مركزی امر ب

 تاكنون 6/2/1395 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو كمیته اجرائي اعتبار بخشي موسسه ای 

 تاكنون 24/3/1395 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو  كمیسیون موارد خاص دانشگاه 

برنامه عملیاتي معاونت آموزشي  هكار گرو

 انشگاه د
 تاكنون 31/3/1395 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو 

 تاكنون 5/11/1395 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو  كمیته برنامه ریزی درسي دانشکده پزشکي

 1396كار گروه دوم برنامه ریزی عملیاتي سال 

 حركت به سوی دانشگاه های نسل سوم 
 تاكنون 30/1/1396 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو

 تاكنون 14/12/1396 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو  یته اعتبار بخشي دوره پزشکي عمومي كم

 1397ریزی عملیاتي سال برنامه نهمكار گروه 

 های علوم پزشکيارتقاء نظام ارزیابي و آزمون
 تاكنون 5/1/1397 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو

 1397ریزی عملیاتي سال برنامه دهمكار گروه 

 های آموزشيبخشي موسسات و بیمارستان اعتبار
 تاكنون 5/1/1397 دانشگاه علوم پزشکي قم عضو

 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمیح( 

 تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 تاكنون 1390 تهران همکاری عضو انجمن علوم تشریح 

     

 

 فت شده از سایر مراکز )گرنت(بودجه های تحقیقاتی دریاط( 

 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت منبع ارائه دهنده بودجه

      

      

 

 در هم اندیشی، بازآموزی و غیره ) بدون ارائه مقاله( سخنرانیی( 

 تاریخ سخنرانی محل برگزاری عنوان هم اندیشی، بازآموزی و غیره عنوان سخنرانی

    

    

 همکاری با هیأت تحریریه مجالت علمیف( 

 تا تاریخ از تاریخ نوع همکاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله

     

     

 سوابق توسعه فردی 

 ) آموزشی، پژوهشی و اجرایی( شرکت در دوره های مختلف

 تاریخ برگزاری مدت محل برگزاری نام دوره

 17/6/1375 روزه 3 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  (TEM,SEM)گذراندن كارگاه میکروسکوپ الکتروني 

 18/8/1377 روزه 2 دانشگاه علوم پزشکي فاطمیه كارگاه مقدماتي روش تدریس

 16/9/1377 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکي فاطمیه كارگاه تکمیلي روش تدریس

 3/11/1380 جلسه 20 دانشگاه آزاد واحد بروجرد 98دوره آموزشي مقدماتي ویندوز 

 10/3/1382 روزه  2 دانشگاه آزاد واحد بروجرد كارگاه  روش تحقیق 

 14/4/1384 روزه 2 دانشگاه آزاد واحد بروجرد دوره آموزشي مقاله نویسي علمي به زبان فارسي 

 24/12/1384 روزه 2 دانشگاه آزاد واحد بروجرد دوره برنامه ریزی و الگو های تدوین طرح درس  

 10/12/1388 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکي ایران  كنفرانس اساس مولکولي سرطانشركت در 

 23/3/1389 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکي ایران كارگاه آموزشي كار با حیوانات آزمایشگاهي

 30/3/1389 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکي ایران شركت در چهارمین همایش بیولوژی اعتیاد



 14/4/1389 روزه 1 انشگاه علوم پزشکي ایراند SPSSشركت در كارگاه 

 23/6/1389 روزه 3 مركز تحقیقات علوم سلولي جهاد دانشگاهي شركت در ششمین كنگره بین المللي سلول های بنیادی رویان 

 30/10/1389 روزه 2 دانشگاه علوم پزشکي تهران شركت در سمینار مباني نروبیولوژی در فرآیند پیری و دمانس 

گری دروس دوره كارشناسي ارشد علوم تشریحي با توجه به تغییرات بازن

 Undergraduateشیوه آموزش دروس علوم تشریح برای دانشجویان 
 20/4/1390 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکي تهران

 28/11/1391 روزه 4 دانشگاه علوم پزشکي تهران كارگاه آموزشي آشنائي با روش های مقدماتي تدریس

 26/10/1392 روزه 2 ایران تشریحعلوم  انجمن الستیینیشنپكارگاه 

 11/10/1393 روزه 1 قم  دانشگاه علوم پزشکي كارگاه ارزشیابي پیشترفت تحصیلي

 20/2/1394 ساعت 2 قم دانشگاه علوم پزشکي كارگاه آموزشي عشق و سالمت 

 21/3/1394 عت سا 4 قم دانشگاه علوم پزشکي كارگاه آشنایي با آیین نامه استخدامي 

EDC  1/4/1394 ساعت  2 قم دانشگاه علوم پزشکي چالش ها و انتظارات 

 2/6/1394 ساعت  4 قم دانشگاه علوم پزشکي كارگاه آشنایي با مکاتبات اداری و اتوماسیون اداری 

 9/6/1394 ساعت  5 قم دانشگاه علوم پزشکي كارگاه طرح دوره و طرح درس 

 16/6/1394 ساعت  5 قم دانشگاه علوم پزشکي ماتي كارگاه روش تحقیق مقد

قم دانشگاه علوم پزشکي هاكارگاه سنجش و اندازه گیری پیشرفت دانشجو و طراحي آزمون  23/6/1394 ساعت  4 

قم دانشگاه علوم پزشکي SPSSآشنائي با نرم افزار   5/9/1394 ساعت  4 

قم دانشگاه علوم پزشکي دانش پژوهي آموزشي   26/9/1394 تساع 5 

قم دانشگاه علوم پزشکي كارگاه آموزشي احیاء پایه و اورژانس زنان و زایمان  29/9/1394 ساعت 4 

SPSS  قم دانشگاه علوم پزشکي 1پیشرفته  10/10/1394 ساعت 5 

قم دانشگاه علوم پزشکي Scientific Writing 1كارگاه   7/11/1394و8  ساعت  10 

قم وم پزشکيدانشگاه عل Endnoteكارگاه   15/12/1394 ساعت 4 

قم دانشگاه علوم پزشکي كارگاه طراحي اسالید استاندارد آموزشي  18/12/1394 ساعت 5 

 Team based learning كارگاه آموزشي 
هفدمین همایش آموزش علوم پزشکي و 

 جشنواره آموزشي شهید مصهری
 10/2/1395 ساعت 4

تهران علوم پزشکي دانشگاه 90كارگاه نشست بازنگری پزشکي   13/2/1395 ساعت 8 

قم دانشگاه علوم پزشکي كارگاه مفاله نویسي انگلیسي   29/7/1395 ساعت  8 

قم دانشگاه علوم پزشکي های اداره كالس كارگاه ظرافت  17/8/1395 ساعت 2 

قم دانشگاه علوم پزشکي  Systematic Reviewپژوهشي  هكارگا  1/9/1395 ساعت 6 

قم دانشگاه علوم پزشکي ائي با آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علميكارگاه آشن  15/9/1395 ساعت 2 

 Web of Scienceكارگاه آشنائي با پایگاه 
قم دانشگاه علوم پزشکي  ساعت  4 

 ساعت 4

28/9/1395 

23/12/1395 

قم دانشگاه علوم پزشکي كارگاه قوانین باال دستي مرتبط با نظام سالمت   26/4/1396 تساع 4 

 2/5/1396 ساعت 7 دانشگاه آزاد اسالمي قم كارگاه مقاله نویسي انگلیسي پیشرفته

قم دانشگاه علوم پزشکي Flipped classroomكارگاه   9/5/1396 ساعت 3 

قم دانشگاه علوم پزشکي  TBL, EBLكارگاه روش تدریس   23/6/1396 ساعت 4 

قم شگاه علوم پزشکيدان كارگاه آموزشي طراحي فرآیند آموزشي  20/9/1396 ساعت 2 

قم دانشگاه علوم پزشکي كارگاه آموزشي چگونه پایان نامه را هدایت كنیم  7/10/1396 ساعت 3 

قم دانشگاه علوم پزشکي كارگاه آموزشي تفکر علمي در علوم پایه و طراحي نقشه مفهومي  11/10/1396 ساعت 4 

قم يدانشگاه علوم پزشک كارگاه آموزش مجازی  16/10/1396 ساعت 4 

قم دانشگاه علوم پزشکي 1كارگاه جستجوی اطالعات علمي و پژوهشي   4/11/1396 ساعت 3 

 12/11/1396 ساعت 4 فرهنگستان علوم پزشکي ایران علوم پایه پزشکي: فرصت ها و چالش ها

قم دانشگاه علوم پزشکي مباني تولید محتوای الکترونیکي  7/12/1396 ساعت 3 

قم دانشگاه علوم پزشکي ر سیستماتیکمرو  24/12/1396 ساعت 4 

قم دانشگاه علوم پزشکي اولین همایش تاپ )توسعه آموزش پزشکي(  20/2/1397 ساعت 8 

خودارزیابي مبتني بر  TOT)كارگاه آموزشي، آموزش دهندگان )

 استانداردهای ملي دوره پزشکي عمومي

ایران دانشگاه علوم پزشکي  
 22/2/1397 ساعت 8



نوزدهمین همایش كشوری آموزش پزشکي و یازدهمین جشنواره شهید 

 مطهری

و آموزش پزشکي وزارت بهداشت  
 10/2/1397-12 روز 3

 16/5/1397-17 روز 2 دبیر شورای آموزش پزشکي وزارت بهداشت  اولین همایش كشوری پایش و استاندارد سازی آموزش علوم تشریح 

 

 فزائی و هم اندیش اساتیدشرکت در کارگاه های دانش ا

 تاریخ برگزاری مدت محل برگزاری نام دوره

 نشست هم اندیشي اساتید با موضوع : 

 های انس با نماز و معنویت در دانشگاه راهکار
 28/2/1394 ساعت  4 قم دانشگاه علوم پزشکي

 31/4/1394 ت ساع 2 قم) مشهد مقدس( دانشگاه علوم پزشکي نشست فرهنگي با موضوع مدیریت زمان 

 1/5/1394 ساعت  2 قم) مشهد مقدس( دانشگاه علوم پزشکي نشست فرهنگي با موضوع استحکام بنیان خانواده

 1/5/1394الي  27/4 ساعت  16 قم) مشهد مقدس( دانشگاه علوم پزشکي (1)سطح اخالق حرفه ای  اتیدكارگاه دانش افزایي اس

شهید بهشتي دانشگاه علوم پزشکي د مقاومتي  اقتصا –برنامه هم اندیشي اساتید بسیجي   28/8/1394 ساعت 8 

قم دانشگاه علوم پزشکي 1اسالمي سطح تعلیم و تربیت : دوره دانش افزائي   1394مهر و آبان  ساعت 16 

قم دانشگاه علوم پزشکي ضیافت آیات سالمت  22/10/94 رتبه سوم 

شکي كشورفرهنگستان علوم پز سومین همایش ملي سالمت معنوی  23/10/1394و24 ساعت  16 

قم دانشگاه علوم پزشکي با موضوع تاریخ معاصر :  دوره دانش افزائي اساتید  27/7/1395 ساعت 3 

قم دانشگاه علوم پزشکي كارگاه تمدن مهدوی و آینده جهان  13/8/1395 ساعت 4 

 15/10/1395و16 ساعت  11 فرهنگستان علوم پزشکي كشور چهارمین همایش ملي سالمت معنوی

قم دانشگاه علوم پزشکي 2دوره دانش افزایي : تعلیم و تربیت اسالمي سطح   14/12/1395 ساعت 12 

قم دانشگاه علوم پزشکي شركت در جلسات راهبردی اساتید  94-95در سال  ساعت 15 

قم دانشگاه علوم پزشکي )اقتصاد مقاومتي(: نشست هم اندیشي اساتید   27/2/1396 ساعت 3 

 نشست هم اندیشي اساتید با موضوع :

 هاتحول در نظام آموزش و آسیب شناسي آموزش دانشگاه 

قم دانشگاه علوم پزشکي  
 9/9/1396 ساعت 3

 28/5/1397-30 ساعت  16 (وسفقم)  دانشگاه علوم پزشکي (1)سطح  سبک زندگي اتیدكارگاه دانش افزایي اس

 

 

 اسناد علمیانتشار

 

 هالف( کتب منتشر شد

 سال چاپ محل نشر ناشر نوع کار همکار)همکاران( کتاب عنوان

مروری بر بافت شناسي به 

 همراه اطلس
 1389 تهران انتشارات الماس دانش تالیف محسن اسالمي فارساني

بافت شناسي جان كوئیرا 

2016 
 1395 تهران آرتین طب ترجمه و ... دكتر ملیحه نوبخت

 1396 تهران آرتین طب تالیف و گردآوری نوبخت و ...دكتر ملیحه  مقدمات علوم تشریح

مجموعه پرسش ها و پاسخ 

 های تشریحي بافت شناسي
 1396 تهران آرتین طب تالیف و گردآوری دكتر ملیحه نوبخت و ...

 1397 قم فانوس اندیشه تالیف و گردآوری محسن اسالمي فارساني حیوانات آزمایشگاهي

 

 ب( مقاالت منتشر شده

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله (گانه )دنویسن

 شیما آب آب زاده

 شهاب شهركي

 محسن اسالمي فارساني

بررسي مورفولوژیکي اثرات احتمالي 

آمبریوتوكسیک و تراتولوژیک مواد 

 آرایشي رایج بر جنین موش سوری

مجلة علوم پایه دانشگاه بوعلي 

 سینا همدان
 1385 31-36 1شماره  3جلد 

 محسن اسالمي فارساني

 شیما آب آب زاده

 محمد خوشرو

 

بررسي هیستولوژیکي اثرات احتمالي 

مواد آرایشي رایج )روژلب( بر بافت ریه 

 در جنین موش سوری

تخصصي  –فصل نامه علمي

دانشگاه آزاد  یبیولوژی كاربرد

 واحد قم ياسالم

 1387 11-16 1شماره  

 سیده نرجس هاشمي راد

 سم كاشانيمریم حاجي قا

 شیما آب آب زاده

 محمد تقي قربانیان

تاثیر پیوند داخل وریدی سلول های 

بنیادی مشتق شده از چربي، بر نورون 

 6زائي هیپوكامپ پس از ضایعه نخاعي 

 هیدروكسي دوپامین –

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي 

 كردستان
 1393 36-51 دوره نوزدهم 

Abolfazl Dadkhah 

Faezeh Fatemi 

Shima Ababzadeh 

Kambiz Roshanaei 

Mahdi Alipour 

Bahareh Sadegh Tabrizi 

Potential preventive role of 

Iranian Achillea Wilhelmsii 
C.Koch essential oils in 

acetaminophen –induced 
hepatotoxicity. 

Botanical Studies   37-55 2014 

Fereshteh Mozaffarian 

Shima Ababzadeh 

Akram Alizadeh 

A Decrease of Reelin 
Expression in Neonatal 

Ventral Hippocampal Lesion 

Journal of Applied 

Biotechnology Reports 
Volume1 Issue 3 121-

124 2014 



Esmaeel Sharifi 

Majid Katebi 
Farzaneh Mohammadzadeh 

Sara Soleimani Asl 

Pegah Zoalfaghari 
Mansooreh Soleimani 

Model of Schizophrenia 

Shima Ababzadeh 

Homa rasoolijazi 
Mehdi Mehdizadeh 

Mansoureh Solimani 

Farnaz Nikbakht 
Mohsen Eslami Farsani 

 

Effect of Rosemary extract on 

the spatial memory and 

learning and the antioxidant 
enzymes activity in the 

hippocampus in the middle-

aged rat. 

Medical Journal of the 
Islamic Republic of Iran 

Vol : 29  187 2015 

Zolikhah Golipour 

Fereshteh Mehraein 
Fariba Zafari 

Akram Alizadeh 

Shima Ababzadeh 

Maryam Baazm 

Migration of bone marrow-
derived very small embryonic 

like stem cell toward the 

injured spinal cord. 

Cell journal (Yakhteh) 17 4  2016 

Mohammad Taghi Mohammadi 

Siminin Reiyahi 
Vahideh Sobhanie 

Shima Ababzadeh 

Chronic aerobic exercise 

decreases lectin-like low 
density lipoprotein (LOX) 

receptor 

Iranian Biomedical 
Journal 

20 1 26-32 
2016 

January 

Seyed Behnameh Jameie 

Mahbobeh Mousavi 
Mona Farhadi 

Fereshteh Meraein 

Shima Ababzadeh 
Maryam Soliemani 

Mahdieh Kerdari 

Effects of total light 
deprivation on hippocampal 

neurogenesis and memory of 
adult rats: a sexual dimorphic 

study 

Tritha 5 3  
2016 

September 

 حسن وحدت

 حجت اله ممبیني

 محسن اسالمي فارساني

 شیما آب آب زاده

 حسین برزگر

تاثیر تمرینات تناوبي شدید بر 

سطوح سرمي آیریزین و اینترلوكین 

 در مردان دارای اضافه وزن 10

 1397اردیبهشت  35-44 2 12 مجله دانشگاه علوم پزشکي قم

 Azam Moslehi 

 Mohsen Farahabadi Sayyed Abdollah 

Chavoshzadeh 
 Akram Barati 

 Shima Ababzadeh 
Abolfazl Mohammadbeigi 

 The Effect of Amygdalin on 

Endoplasmic Reticulum (ER) 
Stress Induced Hepatic 

Steatosis in Mice 

 
 Malays J. Med. Sci. 

 
25 

1 16-23 
Jan–Feb 2018 

 

Amini.N 

Vosooghi.N 

Alizade.A 
Ramazani.S 

Joghataei.MT 

Milan.PB 
Mehrabi.S 

Ababzadeh.S 

Sefat.F 
Mozafari.M 

Transplantation of adipose 
tissue-derived stem cells into 

brain through cerebrospinal 

fluid in rat models: protocol 
development and initial 

outcome data.  

Current Stem cell 

Research & Therapy    19 July 2018 

 

 

 در همایش، کنفرانس و غیره مقاالت ارائه شدهج( 

 تاریخ همایش ارائه/پوستر محل برگزاری نام همایش عنوان مقاله نویسنده )گان(

 دكتر پادماگار چیت نیس 

 شیما آب آب زاده

 دكتر عبدالرحمان دزفولیان 

Histochemical studies on the 

fallopian tubes of normal 
women subjects and women 

using contraception (Pill and 

I.U.D) 

چهارمین كنگره علوم 

علوم پزشکي دانشگاه  تشریح ایران

 ایران  
 1378آبان  سخنران

 محسن اسالمي فارساني

 شیما آب آب زاده 

 دكتر پادماگار چیت نیس

 دكتر ایران رشیدی

ه اثرات هیستومورفولوژیکي قرص مطالع

های ضد بارداری بر روی لوله فالوپ 

 انسان

چهارمین كنگره علوم 

علوم پزشکي دانشگاه  تشریح ایران

 ایران  
 1378آبان  سخنران

 محسن اسالمي فارساني

 شیما آب آب زاده 

 دكتر پادماگار چیت نیس

مقایسه هیستومورفولوژی لوله های 

 غیر حاملگي  رحمي انسان در حاملگي و

پنجمین كنگره علوم 

 تشریح ایران
علوم پزشکي دانشگاه 

 ان  تهر
 1380آبان  پوستر

 شیما آب آب زاده

 محسن اسالمي فارساني

 دكتر پادماگار چیت نیس

مقایسه تغییرات هیستوشیمیایي لوله 

های فالوپ در حاملگي متعاقب استفاده 

 و طبیعي در انسان IUDاز قرص و 

راسری نهمین كنگره س

باروری و ناباروری 

 ایران

علوم پزشکي دانشگاه 

   یزد
 1380آبان  پوستر

 1380آبان  پوسترعلوم پزشکي دانشگاه نهمین كنگره سراسری مقایسه هیستومورفولوژی لوله های  محسن اسالمي فارساني 



 شیما آب آب زاده

 دكتر پادماگار چیت نیس

فالوپ در حاملگي متعاقب قطع روش 

و طبیعي( در  IUD   های بارداری) قرص

 انسان

وری و ناباروری بار

 ایران

   یزد

 شیما آب آب زاده

 محسن اسالمي فارساني

 شهاب شهركي 

بررسي هیستولوژیکي اثرات احتمالي 

مواد آرایشي رایج )روژلب( بر بافت ریه 

 در جنین موش سوری 

دوازدهمین كنفرانس 

سراسری زیست 

 شناسي ایران 

ینا دانشگاه بوعلي س

 1383شهریور  پوستر  همدان 

 محسن اسالمي فارساني

 شیما آب آب زاده

 شهاب شهركي 

بررسي مورفولوژیکي اثرات احتمالي 

امبریوتوكسیک و تراتوژنیک مواد آرایشي 

 رایج )روژلب( بر جنین موش 

دوازدهمین كنفرانس 

سراسری زیست 

 شناسي ایران 

دانشگاه بوعلي سینا 

 1383 شهریور پوستر  همدان 

 محسن اسالمي فارساني

 شیما آب آب زاده
 

اثرات احتمالي هیستولوژیکي روژلب بر 

 بافت كبد جنین موش سوری 

 

هفتمین همایش 

سراسری علوم 

 تشریحي

دانشگاه علوم پزشکي 

 پوستر كاشان
 

 1385اردیبهشت

 محسن اسالمي فارساني

 شیما آب آب زاده

 

اثرات هیستوشیمیائي  قرص های ضد 

 ی بر لولة فالوپ انسانباردار

هفتمین همایش 

سراسری علوم 

 تشریحي

دانشگاه علوم پزشکي 

 پوستر كاشان
 

 1385اردیبهشت

 محسن اسالمي فارساني

 شیما آب آب زاده

 

بررسي ارتباط ویژگي های مورفولوژیکي 

مادر در طي بارداری با آیتم های 

 آناتومیکال نوزاد انسان در بدو تولد 

 كنگره سراسری علوم

 تشریح ایران
دانشگاه علوم پزشکي 

 همدان
 1389خرداد  پوستر

 محسن اسالمي فارساني

 شیما آب آب زاده

 

بررسي اثرات مورفولوژیکي احتمالي مواد 

آرایشي رایج )روژلب( مصرفي مادر 

 برنوزاد یک روزه انسان  

كنگره سراسری علوم 

 تشریح ایران
دانشگاه علوم پزشکي 

 همدان
 1389خرداد  پوستر

 محسن اسالمي فارساني 

 محمد دخیلي 

 شیما آب آب زاده 

 محمد یگانه پرست 

مطالعه اثرات هیستومورفولوژیکي و 

هیستوشیمیائي رژیم غذائي دارای 

زئولیت قم بر ساختار بافتي روده باریک 

جوجه گوشتي در مقایسه با زئولیت 

 تجاری 

همایش پژوهش های 

 نوین در علوم دامي 

 1394خرداد  پوستر  دانشگاه بیرجند

 شیما آب آب زاده 

 فاطمه حیدری
 ارائه فیلم آموزشي 

اولین جشنواره 

 آموزشي علوم تشریح 
دانشگاه علوم پزشکي 

 تهران
 1394آبان  فیلم آموزشي

 زهرا روشن روش 

 ناعمه عاشوری 

 سکینه باقری 

 محسن اسالمي فارساني 

 شیما آب آب زاده 

ر القاء مدل بیماری های دمانس د

 حیوانات كوچک آزمایشگاهي

 

نخستین همایش ملي 

كاربرد مدل های 

حیواني در پژوهش 

 های تجربي پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي 

 شیراز
 1395فروردین  26 پوستر 

 ناعمه عاشوری

 زهرا روشن روش

 فاطمه حیدری

 محسن اسالمي فارساني

 شیما آب آب زاده

القاء مدل بیماری های ایسکمیک مغزی 

 نات كوچک آزمایشگاهيدر حیوا

 

نخستین همایش ملي 

كاربرد مدل های 

حیواني در پژوهش 

 های تجربي پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي 

 شیراز
 1395فروردین  26 پوستر 

 حسن وحدت

 فاطمه شب خیز

 محسن اسالمي فارساني

 سیاوش حکیمیان

 شیما آب آب زاده

انواع مدل های ورزش در حیوانات 

 كوچک آزمایشگاهي

 

تین همایش ملي نخس

كاربرد مدل های 

حیواني در پژوهش 

 های تجربي پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي 

 شیراز
 1395فروردین  26 پوستر 

 فاطمه حیدری

 اباذر یاری

 ملیحه نوبخت

 شیما آب آب زاده

 معصومه عبدالهي

مدل حیواني جهت جداسازی سلول های 

 بنیادی فولیکول مو

 

نخستین همایش ملي 

ای كاربرد مدل ه

حیواني در پژوهش 

 های تجربي پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي 

 شیراز
 1395فروردین  26 پوستر 

 سروش شریفي مقدم

 محمد مهدی سراجي نژاد

 شیما آب آب زاده

 اعظم مصلحي

مروری بر روش های القاء سیروز كبدی 

 در حیوانات آزمایشگاهي

 

نخستین همایش ملي 

كاربرد مدل های 

حیواني در پژوهش 

 تجربي پزشکي های

دانشگاه علوم پزشکي 

 شیراز
 1395فروردین  26 پوستر 

 فاطمه رادمرد

 فاطمه سادات رضوی نیا

 شیما آب آب زاده

رعایت اصول اخالقي جهت استفاده از 

 مدل های حیواني برای امور پژوهش

نخستین همایش ملي 

كاربرد مدل های 

حیواني در پژوهش 

 های تجربي پزشکي

کي دانشگاه علوم پزش

 شیراز
 1395فروردین  26 پوستر 

Fateme Sadat Razavinia  
Soroush Sharifi Moqadam 

 Fatemeh Heidari 

 Mohsen Eslami farsani 

Miracle of the Quran affairs 
related to human anatomy 

 

 

دوازدهمین كنگره 

سراسری علوم تشریح 

دانشگاه علوم پزشکي 

 ید بهشتيشه
 ارائه

اردیبهشت  15 -17

1395 



 Shima Ababzadeh 

 
 ایران

Homa Rasoulijazi 

Mansoureh Solimani 

Fatemeh Heidari 
 Mohsen Eslami farsani 

Abazer Yarie 

 Shima Ababzadeh 

 

The effect of Aerobic exercise 

and Rosemary extract on 

mitochondrial deletion in the 
hippocampus of young and 

aged rats 

 

دوازدهمین كنگره 

سراسری علوم تشریح 

 ایران

دانشگاه علوم پزشکي 

 شهید بهشتي
 پوستر

اردیبهشت  15 -17

1395 

Fatemeh Heidari 

Abazar Yarie 

Maliheh Nobakhte 

Shima Ababzadeh 

Homa Rasoulijazi 

 

Histological analysis of 

cutaneous Wound Healing of 
Rat by Hair Follicle Stem 

Cell Transplantation 

 

دوازدهمین كنگره 

سراسری علوم تشریح 

 ایران

دانشگاه علوم پزشکي 

 شهید بهشتي
 پوستر

اردیبهشت  15 -17

1395 

Fatemeh Heidari 
Abazar Yarie 

Maliheh Nobakhte 

Shima Ababzadeh 

Homa Rasoulijazi 

Sanaz Joulai Veijouye 

Role of SDF-1a in 

Angiogenesis and Repair of 

Cutaneous Wound Healing in 
Rat 

 

دوازدهمین كنگره 

سراسری علوم تشریح 

 ایران

دانشگاه علوم پزشکي 

 شهید بهشتي
 پوستر

اردیبهشت  15 -17

1395 

Abazar Yarie 
Fatemeh Heidari 

Shima Ababzadeh 

 Maliheh Nobakhte 
 

 

Hair Follicular Stem Cells 

Seeded on PCL nano Scaffold 
Enhance Wound Healing of 

Diabetic Rats Through 

Angiogenesis 

 

دوازدهمین كنگره 

سراسری علوم تشریح 

 ایران

دانشگاه علوم پزشکي 

 شهید بهشتي
 پوستر

اردیبهشت  15 -17

1395 

Abazar Yarie 
Fatemeh Heidari 

Sanaz Joulai Veijouye  

Shima Ababzadeh 

 Maliheh Nobakhte 

Electrospun PCL Nanofiber 

Seeded with Hair Follicle 
Stem Cells and tissue 

Engineering 

 

دوازدهمین كنگره 

سراسری علوم تشریح 

 ایران

دانشگاه علوم پزشکي 

 شهید بهشتي
 پوستر

اردیبهشت  15 -17

1395 

Shima Ababzadeh 

Fateme Sadat Razavinia  
Siminin Reiyahi 

 

عسل و فنیتونین و وازلین  ارزیابي اثرات

 در روند ترمیم زخم و سوختگي

اولین كنگره زخم و 

 سوختگي ایران
دانشگاه علوم پزشکي 

 شیراز
 1395خرداد  6 پوستر 

Mohsen Eslami farsani 

Zahra Jalaly 
Mahindokht Saadatmand 

Shima Ababzadeh 

 

 

The evaluation of various 

aspects of medical tourism 

and creation of suitable 
grounds for increasing 

capacity, especially in the 

treatment of infertility 

The 1st 

International 
Congress on 

Reproductive 

Health and 
Childbearing 

(ICRHC 2016) 

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 29/2/1395-31 ارائه

Mohaddeseh Farhadi 
Sayyed Ali Moosavi 

Shima Ababzadeh 

 

The foeniculum vulgare can 
be used to cure and prevent 

many types of cancers: a 

review 

نخستین كنگره ملي 

دانشجوئي طب سنتي 

 و سرطان 

دانشگاه علوم پزشکي 

 لرستان
 7/7/1395 پوستر

Mohaddeseh Farhadi 
Tahereh Eftekhari 

Shima Ababzadeh 

 

The effect of honey on cancer 

in Islamic and Traditional 
medicine 

نخستین كنگره ملي 

دانشجوئي طب سنتي 

 و سرطان 

دانشگاه علوم پزشکي 

 لرستان
 7/7/1395 پوستر

Fatemeh Heidari 

Abazar Yarie 

Maliheh Nobakhte 
Maryam Tabibi 

Shima Ababzadeh 

Stem cells and Their Potential 

uses in skin cell therapy 

3rd Iranian 

Congress on 

progress in 
Tissue 

Engineering and 

Regenerative 
Medicine 

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 Octob 19-21 پوستر

2016 

Fatemeh Heidari 

Abazar Yarie 
Maliheh Nobakhte 

Maryam Tabibi 

Shima Ababzadeh 

Skin cell therapy using Hair 

Follicle stem cells in Wound 

healing 

3rd Iranian 

Congress on 
progress in 

Tissue 

Engineering and 
Regenerative 

Medicine 

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 Octob 19-21 پوستر

2016 

 فاطمه حیدری

 محسن اسالمي فارساني

 شیما آب آب زاده

 اعظم مصلحي

 زینب حمیدی زاد

ش فیلم آموزشي از موالژهای نقش نمای

موجود در آزمایشگاه آناتومي در شروع 

كالس عملي و تاثیر آن در افزایش میزان 

 یادگیری دانشجویان پزشکي

دومین همایش 

 پژوهشي  –دانشجوئي 

دانشگاه علوم پزشکي 

 قم
 6/10/1396 پوستر

 
 

دومین همایش 

 پژوهشي  –دانشجوئي 

دانشگاه علوم پزشکي 

 قم
 6/10/1396 پوستر

 فاطمه حیدری

 فائزه طهماسبي 

 محسن اسالمي فارساني

بیش دنداني میراث آناتومیک پیشینیان 

 و عواقب آن

كنگره انسان شناسي و 

 علوم انساني

دانشگاه علوم پزشکي 

 مشهد
 5/2/1397-6 پوستر



 شیما آب آب زاده

 زینب حمیدی زاد

 تارا اسالمي فارساني

Ali reza Rezapour 

Shima Ababzadeh Cell sources in cardiac tissue 

engineering 

اولین كنگره بین 

المللي مهندسي بافت 

 و پزشکي باز ساختي

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 پوستر

July 18-20 2018 

 1397تیر  29-27

Mohsen Eslami farsani 

Tara Eslami farsani 
Fatemeh Heidari 

Shima Ababzadeh  
Fatemeh Bamdadpashand Shekarsataei 

Can the Soyben Extract 

(Glycine max) Has a benefit 
Effect for Inducing Adipose 

Stem Cells to the Cartilage 

Tissue Cells 

اولین كنگره بین 

المللي مهندسي بافت 

 و پزشکي باز ساختي

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 پوستر

July 18-20 2018 

 1397تیر  29-27

Elham hassanian  

Tara Eslami farsani 

Shima Ababzadeh  
Fatemeh Heidari 

Mohsen Eslami farsani 

Cancer disease and stem cell 

therapy 

اولین كنگره بین 

المللي مهندسي بافت 

 و پزشکي باز ساختي

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 پوستر

July 18-20 2018 

 1397تیر  29-27

Zahra Hajrezaei 

Melika Zahedi Movahed 

Shima Ababzadeh  
Mohsen Eslami farsani 

Three – Dimensional 

bioprinting and skin tissue 

engineering 

اولین كنگره بین 

المللي مهندسي بافت 

 و پزشکي باز ساختي

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 پوستر

July 18-20 2018 

 1397تیر  29-27

Melika Zahedi Movahed 
Zahra Hajrezaei 

Mohsen Eslami farsani 

Shima Ababzadeh  
Fatemeh Heidari 

Many aspect of gene therapy 

in Duchene muscular 

dystrophy  

اولین كنگره بین 

المللي مهندسي بافت 

 و پزشکي باز ساختي

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 پوستر

July 18-20 2018 

 1397تیر  29-27

Kimia Jazi 

Saba Dehghani Mohmadabady 

Shima Ababzadeh  
Fatemeh Heidari 

Mohsen Eslami farsani 

Advance drug delivery 

technology and targeting in 
whole organe and tissues 

اولین كنگره بین 

المللي مهندسي بافت 

 و پزشکي باز ساختي

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 پوستر

July 18-20 2018 

 1397تیر  29-27

Elhma Alirezaei 
Mahnaz Rahimi  

Mohsen Eslami farsani 

Fatemeh Heidari 

Shima Ababzadeh 

Prospective Stem cell therapy 
in digestive disease 

اولین كنگره بین 

المللي مهندسي بافت 

 و پزشکي باز ساختي

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 پوستر

July 18-20 2018 

 1397تیر  29-27

Narges Kalhor 

Sara Afsari 

Shima Ababzadeh 

Neural stem cell 

transplantation for treatment 
of amyotrophic lateral 

sclerosis 

اولین كنگره بین 

المللي مهندسي بافت 

 و پزشکي باز ساختي

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 پوستر

July 18-20 2018 

 1397تیر  29-27

Sara Afsari 

Narges Kalhor 

Shima Ababzadeh 
Stem cell therapy in MS 

اولین كنگره بین 

المللي مهندسي بافت 

 و پزشکي باز ساختي

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 پوستر

July 18-20 2018 

 1397تیر  29-27

Layla Fath Bayati 

Jafar Ai 

Shima Ababzadeh 

Importance of hepatogenic 

signals from endothelial cells 

for consequent maturation of 
biofabricated liver yissue 

اولین كنگره بین 

المللي مهندسي بافت 

 و پزشکي باز ساختي

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 پوستر

July 18-20 2018 

 1397تیر  29-27

Faezah Hossinzadeh 

Javad Verdi 

Jafar Ai 
Samad Muhammadnejad 

Fatemeh Hossinzadeh 

Abolfazl Iranikhah 

Shima Ababzadeh 
Sadegh Shirian 

Interaction of natural Killer 
cells and sorafenib  against 

advanced hepatocellular 

carcinoma 

اولین كنگره بین 

المللي مهندسي بافت 

 و پزشکي باز ساختي

دانشگاه علوم پزشکي 

 ایران
 پوستر

July 18-20 2018 

 1397تیر  29-27

 

 

 داوری مقاالت  ارزیابی ،داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی ود( 
 

 تاریخ داور /ناظر )طرح پژوهشی، مقاله و ...( نوع داوری عنوان

 20/2/1391 داور مقاله  اثرات لیتیوم بر سطح تستوسترون، گنادوتروپین های هیپوفیزی و ساختمان بیضه موش 

 27/6/1391 داور مقاله  اره برگ بارهنگ بر سطح سرمي انسولین و گلوكز بافت پانکراس موش های دیابتياثر عص

 27/6/1391 داور مقاله  اثر حفاظتي ژل رویال بر بافت كبد در سندرم تخمدان پلي كیستیک

 5/4/1392 داور مقاله  و دگزامتازون بر تغییرات بیوشیمیائي و بافتي كبد Eتاثیر تجویز ویتامین 

 27/3/1394 داور مقاله  NMRIایجاد نارسائي حاد كبدی تجربي ناشي از تتراكلریدكربن در مدل موش نژاد 

نقش محافظتي ژل رویال در برابر آسیب های بافتي ناشي از فنیل هیدرازین در روده كوچک موش : ارزیابي 

 مورفومتریک
 27/3/1394 داور مقاله 

 27/3/1394 داور مقاله  بر ساختار بافتي كبد و آنزیم های كبدی Aبررسي تاثیر بیسفنول 

بررسي بیوشیمیائي و معیارهای بافت شناسي و اسپرم سازی بیضه به دنبال تجویز داروهای بیس فسفونات 

 در رت های نر 
 1/6/1394 داور طرح پژوهشي

 5/4/1395 داور مقاله  درموش اسپرمي پارامترهای بر توئین، فني و بادرنجبویه الکلي –ی آبي ی اثر محافظتي عصاره مقایسه



  تترازول پنتلین با شده صرعي صحرایي

 

 3/5/1395 داور مقاله  NMRIبررسي اثر نانو اكسید روی بر بافت ایلئوم موش نر نژاد 

و  ارزیابي اثر عصاره هیدروالکلي گیاه مرزنجوش بر بافت تخمدان ، اختالالت هورموني، مقاومت انسولیني

 استرس اكسیداتیو ایجاده شده در موش صحرائي مدل سندرم تخمدان پلي كیستیک
 17/5/1395 داور طرح پژوهشي

های نر  در عصب سیاتیک رت GSK-3βتاثیر فعالیت كاهش یافته به شکل درد نوروپاتیک بر بیان ژن 

 ویستار 

 

 17/7/1395 داور مقاله 

 Balb/cنین موش نژاد بررسي اثر مورفین بر رشد و تکامل معده ج

 
 18/8/1396 داور مقاله 

 

 

 اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غیرهه ( 

 تاریخ انتشار نام همکاران موارد استفاده نرم افزار، لوح فشرده و غیره نوع اطالعات یا نرم افزار تهیه شده

Atlas of Histology Sci.land/histology/ 2014 رزاد بیان معمارمحمد حسین افشاری و ف 

 

 تشویق ها، جوایز و تقدیرهاو( 

 تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

 10/2/1391 رئیس دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشجوی برتر دانشجوی برتر 

 26/8/1393 ز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي مدیر مرك دانشگاه علوم پزشکي قم  كسب رتبه برتر ارزشیابي رتبه برتر

 22/10/1394 رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي قم كسب رتبه سوم مسابقه ضیافت آیات سالمت 

 24/12/1394 رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي قم مجتمع پردیس دانشگاه گواهي راه اندازی

گواهي راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه 

 و پاتولوژی بافت شناسي
 2/10/1395 معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي قم مجتمع پردیس دانشگاه

گواهي راه اندازی و تجهیز سالن 

 تشریح
 دانشگاه علوم پزشکي قم مجتمع پردیس دانشگاه

2/10/1395 معاون آموزشي دانشگاه  

گواهي راه اندازی و تجهیز سالن 

 موالژ
 گاه علوم پزشکي قمدانش مجتمع پردیس دانشگاه

2/10/1395 معاون آموزشي دانشگاه  

2/10/1395 معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي قم سالن تشریح در مجتمع آموزشي گواهي راه اندازی   

 گواهي راه اندازی 
حیوان خانه مركز تحقیقات سلولي و 

 مولکولي پردیس
 دانشگاه علوم پزشکي قم

دانشگاه معاون پژوهشي و فناوری  27/10/1395  

 29/1/1395 مدیر مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي  دانشگاه علوم پزشکي قم  كسب رتبه برتر ارزشیابي رتبه برتر

 18/2/95 معاونت آموزشي دانشگاه  -رئیس دانشگاه  دانشگاه علوم پزشکي قم استاد نمونه دانشگاه استاد نمونه 

 17/11/1395 مدیر مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي  دانشگاه علوم پزشکي قم  شیابيكسب رتبه برتر ارز رتبه برتر

 23/1/96 معاونت آموزشي دانشگاه  -رئیس دانشگاه  دانشگاه علوم پزشکي قم استاد برگزیده دانشکده پزشکي استاد برگزیده

 

 ه( گواهی شرکت در جلسات طراحی سواالت علوم پایه

 تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

 29/5/1393 معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1393شركت در طراح سواالت  علوم پایه شهریور  ات ممتحنه آزمون علوم پایهعضو هی

 29/11/1393 معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1393شركت در طراح سواالت  علوم پایه اسفند  عضو هیات ممتحنه آزمون علوم پایه

 28/5/1394 معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1394شركت در طراح سواالت  علوم پایه شهریور  عضو هیات ممتحنه آزمون علوم پایه

 5/12/1394و6 معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1394شركت در طراح سواالت  علوم پایه اسفند  عضو هیات ممتحنه آزمون علوم پایه

 4/6/1395و6 معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1395شركت در طراح سواالت  علوم پایه شهریور  عضو هیات ممتحنه آزمون علوم پایه

 4/12/1395و6 ي دانشگاهمعاون آموزش دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1395شركت در طراح سواالت  علوم پایه اسفند  عضو هیات ممتحنه آزمون علوم پایه

مسئول برگزاری آزمون علوم پایه 

 پزشکي و دندانپزشکي و پره انترني
 2/6/1396 معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي قم 1396مسئول برگزاری شهریور 

 8/12/1396و10 معاون آموزشي دانشگاه زنجان دانشگاه علوم پزشکي 1396شركت در طراح سواالت  علوم پایه اسفند  عضو هیات ممتحنه آزمون علوم پایه

مسئول برگزاری آزمون علوم پایه 

 پزشکي و دندانپزشکي و پره انترني
 17/12/1396 معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي قم 1396مسئول برگزاری اسفند 

 6/6/1397و8 معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1397اح سواالت  علوم پایه شهریور شركت در طر عضو هیات ممتحنه آزمون علوم پایه

مسئول برگزاری آزمون علوم پایه 

 پزشکي و دندانپزشکي و پره انترني
 15/6/1397 معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي قم 1397مسئول برگزاری شهریور 

 

 )سایر موارد ) ضمیمه کارنامه 

 ای اعالم عالئق حرفه 


