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 سوابق تحصیلی

  عالیه تالف( تحصیال

 رشته تحصیلی
گرایش رشته 

 تحصیلی
 درجه علمی

شهر محل 

 یلتحص

کشور محل 

 تحصیل
 تاریخ فراغت از تحصیل

 2731تیر  ایران اصفهان کارشناسی علوم جانوری بیولوژی  

 2731اسفند  ایران اهواز کارشناسی ارشد بافت شناسی علوم تشریح

 2737 آذر ایران ایران  دکتری آناتومی علوم تشریح

 

 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل
 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی ن نامهعنوان پایا

مطالعه تغییرات هیستوشیمیائی لوله های 

فالوپ در رایج ترین روش های پیشگیری از 

 (IUDحاملگی )قرص و 

 پادماکار چیت نیس دکتر  کارشناسی ارشد

 جزی دکتر هما رسولی دکتری  و  Rosemary extractبررسی اثر     



Aerobic exercise  
داتیو استرس در افظه و روند اکسیحبر روی 

 Agingهیپوکامپ موش صحرایی نر در مدل 

 

 ایموقعیت های شغلی و حرفه

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

محل موسسه 
 تدریس

 نوع فعالیت مقطع تحصیلی
نوع 
 درس

 تعداد دانشجویان عنوان درس

کل 
ساعات 
تدریس 

 هشد

سال 
 تدریس

 نیمسال

 دانشگاه علوم
پزشکی فاطمیه 

 قم 
 عملی  آموزشی دکتری حرفه ای

آزمایشگاه بافت 
 شناسی

 دوم  78-77 111 111

دانشگاه علوم 
پزشکی فاطمیه 

 قم 
 آموزشی کارشناسی مامائی

تئوری و 
 عملی

سلول و بافت 
 شناسی

 اول 78-77 25 52

دانشگاه علوم 
پزشکی فاطمیه 

 قم 
 اول 78-72 41 111 جنین شناسی تئوری  آموزشی دکتری حرفه ای

دانشگاه علوم 
پزشکی فاطمیه 

 قم 
 دوم 77-78 41 42 جنین شناسی تئوری  آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه علوم 
پزشکی فاطمیه 

 قم 
 دوم 77-78 41 52 ژنتیک تئوری  آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه علوم 
پزشکی فاطمیه 

 قم 
 عملی آموزشی دکتری حرفه ای

افت آزمایشگاه ب
 شناسی

 دوم 72-78 141 71

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 81-81 41 21 تشریح تئوری آموزشی مامائی کارشناسی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 تئوری آموزشی مامائی کارشناسی

سلول شناسی و 
 بافت شناسی

 اول 81-81 41 21

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 81-81 41 8 تشریح تئوری آموزشی رستاری پ کارشناسی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

زیست  کارشناسی
 شناسی 

 اول 81-81 41 21 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

زیست  کارشناسی
 شناسی

 عملی آموزشی
آزمایشگاه بافت 

 شناسی
 اول 81-81 141 21

دانشگاه آزاد 
می واحد اسال

 بروجرد
 دوم 81-81 41 45 جنین شناسی  تئوری آموزشی مامائی  کارشناسی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

علوم  کارشناسی
 آزمایشگاهی

 دوم 81-81 41 15 آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

زیست  کارشناسی
 شناسی

 عملی آموزشی
آزمایشگاه بافت 

 شناسی
 دوم 81-81 511 128

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی

 اول 81-85 41 11 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 81-85 41 45 جنین شناسی  تئوری آموزشی کارشناسی مامائی 



دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 سی شنا

 اول 81-85 41 21 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 81-85 41 48 بافت شناسی تئوری آموزشی کارشناسی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
آزمایشگاه بافت 

 شناسی
 اول 85-81 141 25

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 روجردب
 تئوری آموزشی کارشناسی

زیست شناسی پیش 
 دانشگاهی

 اول 85-81 41 11

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

سلول شناسی و 
 بافت شناسی

 دوم 85-81 41 8

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی

 دوم 81-85 41 11 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 دوم 81-85 41 11 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
آزمایشگاه بافت 

 شناسی
 دوم 85-81 141 28

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 مایشگاهیآز

 دوم 81-85 41 42 آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی

 دوم 81-85 41 14 آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی

 اول 85-84 41 17 زیست شناسی  تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
المی واحد اس

 بروجرد
 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

سلول شناسی و 
 بافت شناسی

 اول 84-85 41 21

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی

 اول 85-84 41 71 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 اول 85-84 41 11 ناسیبافت ش تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
آزمایشگاه بافت 

 شناسی
 اول 84-85 511 81

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
آزمایشگاه بافت 

 شناسی
 دوم 84-85 511 111

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 وجردبر

کارشناسی زیست 
 شناسی

 دوم 85-84 41 18 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
 جنینآزمایشگاه 
 شناسی

 دوم 84-85 141 27

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 مدو 85-84 41 58 جنین شناسی تئوری آموزشی کارشناسی مامائی 

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 دوم 85-84  41 12 جنین شناسی تئوری آموزشی کارشناسی مامائی 

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
آزمایشگاه بافت 

 شناسی
 اول 81-84 511 154



 بروجرد

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 اول 84-81 41 11 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 اول 84-81 41 28 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
 جنینآزمایشگاه 
 شناسی

 اول 81-84 511 111

دانشگاه آزاد 
 اسالمی واحد

 بروجرد
 اول 84-81 41 1 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

سلول شناسی و 
 بافت شناسی

 اول 81-84 41 21

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 84-81 41 41 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی پرستاری 

زاد دانشگاه آ
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 84-81 41 42 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی پرستاری 

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 84-81 41 1 جنین شناسی تئوری آموزشی کارشناسی مامائی 

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 تئوری آموزشی کارشناسی

زیست پیش 
 دانشگاهی

 اول 81-84 41 11

انشگاه آزاد د
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 دوم 84-81 41 22 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 دوم 84-81 41 14 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
 جنیناه آزمایشگ

 شناسی
 دوم 81-84 511 115

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 دوم 84-81 93 93 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 دوم 84-81 41 57 شناسی جنین تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 دوم 84-81 41 2 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی پرستاری 

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

علوم کارشناسی 
  آزمایشگاهی

 دوم 84-81 41 52 شناسی بافت تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 اول 81-82 41 14 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 ردبروج

کارشناسی زیست 
 شناسی

 اول 81-82 41 24 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
 جنینآزمایشگاه 
 شناسی

 اول 82-81 511 151

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

سلول شناسی و 
 بافت شناسی

 اول 82-81 41 21

 اول 81-82 41 7 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد 



اسالمی واحد 
 بروجرد

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 81-82 41 41 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی پرستاری 

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 اول 81-82 41 52 آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 اول 81-82 41 17 انسانی آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 اول 81-82 41 22 انسانی آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 اول 81-82 41 42 انسانی آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 اول 81-82 41 12 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 اول 81-82 41 44 سیبافت شنا تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 دوم 81-82 41 22 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 دوم 81-82 41 11 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 یشناس

 عملی آموزشی
 جنینآزمایشگاه 
 شناسی

 دوم 82-81 511 154

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

سلول شناسی و 
 بافت شناسی

 دوم 82-81 41 14

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 دوم 81-82 41 15 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه آزاد 
می واحد اسال

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 دوم 81-82 41 11 آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 دوم 81-82 41 11 بافت و آسیب تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 دوم 81-82 41 41 و آسیببافت  تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 دوم 81-82 41 21 بافت و آسیب تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 اول 82-81 41 11 آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

ناسی علوم کارش
 آزمایشگاهی 

 اول  82-81 41 21 آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 82-81 41 11 جنین شناسی تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

سلول شناسی و 
 بافت شناسی

 اول 81-82 41 21



گاه آزاد دانش
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 اول 82-81 41 21 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 اول 82-81 41 25 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
بافت آزمایشگاه 
 شناسی

 اول 81-82 511 111

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

سلول شناسی و 
 بافت شناسی

 دوم 81-82 41 17

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 دوم 82-81 41 21 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
آزمایشگاه جنین 

 شناسی
 دوم 81-82 141 112

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
آزمایشگاه بافت 

 شناسی
 دوم 81-82 511 112

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 دوم 82-81 41 25 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 اول 81-87 41 22 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 اول 81-87 41 17 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی شیآموز
آزمایشگاه جنین 

 شناسی
 اول 87-81 151 145

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
آزمایشگاه بافت 

 شناسی
 اول 87-81 511 71

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 اول 81-87 41 11 بافت شناسی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد
اسالمی واحد 

 بروجرد
 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

سلول شناسی و 
 بافت شناسی

 اول 87-81 41 12

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 81-87 41 12 جنین شناسی تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 اول 81-87 41 11 یآناتوم تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 دوم 81-87 41 22 جنین شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 عملی آموزشی
آزمایشگاه جنین 

 شناسی
 دوم 87-81 25 72

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

یست کارشناسی ز
 شناسی

 عملی آموزشی
آزمایشگاه بافت 

 شناسی
 دوم 87-81 141 111

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی زیست 
 شناسی

 دوم 81-87 41 11 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

کارشناسی زیست 
 شناسی

 دوم 81-87 41 14 بافت شناسی تئوری آموزشی



 بروجرد

آزاد دانشگاه 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 دوم 81-87 41 44 5تشریح  تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 دوم 81-87 41 21 آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 دوم 81-87 41 21 آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 87-88 41 44 1تشریح  تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

سلول شناسی و 
 بافت شناسی

 اول 88-87 41 11

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 87-88 41 14 جنین شناسی تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 87-88 41 11 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی پرستاری 

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 اول 87-88 41 11 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی پرستاری 

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 ایشگاهی آزم

 اول 87-88 41 27 آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 اول 87-88 41 47 آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 اول 87-88 18 18 آناتومی عملی آموزشی

دانشگاه آزاد 
ی واحد اسالم

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 تئوری آموزشی
بافت و آسیب 

 شناسی
 اول 88-87 41 21

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 عملی آموزشی
بافت و آسیب 

 شناسی
 اول 88-87 114 81

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 دوم 87-88 41 44 1شریح ت تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 دوم 87-88 41 24 5تشریح  تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی

سلول شناسی و 
 بافت شناسی

 دوم 88-87 41 11

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

م کارشناسی علو
 آزمایشگاهی 

 تئوری آموزشی
بافت و آسیب 

 شناسی
 دوم 88-87 41 22

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 تئوری آموزشی
بافت و آسیب 

 شناسی
 دوم 88-87 41 11

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 تئوری آموزشی
بافت و آسیب 

 شناسی
 دوم 88-87 41 22

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 عملی آموزشی
بافت و آسیب 

 شناسی
 دوم 88-87 141 111

 دوم 87-88 41 12 آناتومی تئوری آموزشیکارشناسی علوم دانشگاه آزاد 



اسالمی واحد 
 بروجرد

 آزمایشگاهی 

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

شناسی علوم کار
 آزمایشگاهی 

 دوم 87-88 41 21 آناتومی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 دوم 87-88 141 21 آناتومیآزمایشگاه  عملی آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 دوم 87-88 41 22 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 دوم 87-88 41 11 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی 

 دوم 87-88 41 22 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد

کارشناسی علوم 
 مایشگاهی آز

 دوم 87-88 41 44 بافت شناسی تئوری آموزشی

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

 بروجرد
 دوم 87-88 41 18 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی پرستاری 

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 آموزشی پزشکی
تئوری و 

 عملی
بافت شناسی 

 پزشکی
22 

 
21 
41 

 اول 82-88

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تئوری  یآموزش پزشکی
جنین شناسی 

 پزشکی
22 

 
 

41 
 دوم 82-88

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 آموزشی پزشکی
تئوری و 

 عملی
بافت شناسی 

 پزشکی
22 

 
21 
41 

 اول 21-82

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تئوری  آموزشی پزشکی
جنین شناسی 

 پزشکی
22 

 
 

41 
 دوم 21-82

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 آموزشی پزشکی
تئوری و 

 عملی
بافت شناسی 

 پزشکی
22 

 
21 
41 

 اول 21-21

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تئوری  آموزشی پزشکی
جنین شناسی 

 پزشکی
22 

 
 

41 
 دوم 21-21

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 آموزشی پزشکی
تئوری و 

 عملی
بافت شناسی 

 پزشکی
22 

 
21 
41 

 اول 21-21

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تئوری  آموزشی پزشکی
جنین شناسی 

 پزشکی
22 

 
 

41 
 دوم 25-21

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 آموزشی پزشکی
تئوری و 

 عملی
بافت شناسی 

 پزشکی
22 

 
21 
41 

 اول 25-21

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تئوری  آموزشی پزشکی
جنین شناسی 

 پزشکی
22 

 
 

41 
 دوم 25-21

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 آموزشی پزشکی
تئوری و 

 عملی
بافت شناسی 

 پزشکی
22 

 
21 
41 

 اول 24-25

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 آموزشی دندانپزشکی
تئوری و 

 عملی
 51 1آناتومی 

 
21 
41 

 اول 24-25

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تئوری  آموزشی پزشکی
جنین شناسی 

 پزشکی
22 

 
 

41 
 دوم 24-25



دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 آموزشی پزشکی
تئوری و 

 عملی
بافت شناسی 

 پزشکی
28 

 
21 
41 

 اول 21-24

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 آموزشی دندانپزشکی
تئوری و 

 عملی
 18 1آناتومی 

 
21 
41 

 اول 21-24

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی

 آموزشی
تئوری و 

 عملی
 52 بافت شناسی

 
11 
41 
 

 اول 21-24

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

کارشناسی بهداشت 
 عمومی

 تئوری آموزشی
ومی و آنات

 فیزیولوژی
51 

 
51 
 

 اول 21-24

دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

کارشناسی بهداشت 
 حرفه ای

 تئوری آموزشی
آناتومی و 
 فیزیولوژی

18 
 

51 
 

 اول 21-24

 تصویب شده پروژه های تحقیقاتی ب(

 عنوان طرح
نوع فعالیت 

 در طرح

ساعات 
فعالیت در 

 طرح
 موسسه محل پژوهش

وضعیت 
 فعلی طرح

طول 
مدت 
 طرح

بررسي اثرات احتمالي مورفولوژیكي و تراتولوژیکی مواد 
آرایشي رایج مصرف شده در طي بارداري بر نوزاد یك روزه 

 انسان
  مجری

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 بروجرد

 سال 5 به اتمام رسیده

مطالعه اثرات آمبریوتوكسیك و تراتوژنیك موادآرایشي رایج 
 )روژلب ( بر جنین موش سوري

  اصلیهمکار 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 بروجرد
 سال 5 به اتمام رسیده

مطالعه اثر هیستومورفولوژیكي و هیستوشیمیایي رژیم غذایي 
زئولیت قم بر ساختار بافتي روده مرغ گوشتي در مقایسه با 

 1482زئولیت تجاري به عنوان همکار طرح در سال 
  همکار اصلی

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 قم

 سال 5 تمام رسیدهبه ا

  Aerobic exercise و  Rosemary extractبررسی اثر 
بر روی آنزیم های اکسیداتیو در هیپوکامپ موش صحرایی نر 

در دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال اجرا  Agingدر مدل 
 1424به عنوان همکار طرح 

  در حال اجرا دانشگاه علوم پزشکی ایران  همکار اصلی 

ر تمرینات ورزشي بر نورودژنراسیون و اكسیداتیو بررسي اث
متیلن دي اكسي متامفتامین -4،1استرس القا شده توسط 

 )اكستازي( در ناحیه هیپوكمپ موش صحرائي نر بالغ
  مشاور

 دانشگاه علوم پزشکی
 همدان

  در حال اجرا

 

 مشاوره شده یاپایان نامه های سرپرستی شده ج( 

 عنوان پایان نامه
یلی ارائه دوره تحص

 پایان نامه
 سمت در پایان نامه محل انجام پایان نامه

تاریخ دفاع از پایان 
 نامه

بررسی اثر دوزهای 
مختلف عصاره زرماری 

% اسید 01)حاوی 
کارنوسیک( بر روی 

حافظه، یادگیری و آنزیم 
های آنتی اکسیدانت در 

هیپوکامپ موش صحرائی 
 نر میانسال

 1424تیر  مشاور پزشکی ایراندانشگاه علوم  دکتری حرفه ای

 

 

 

 ای )مشاوره، همکاری و غیره(سابقه ارائه خدمات حرفه د(
 تاریخ ارائه خدمات فرد، مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات اینوع خدمت حرفه

   

   



   

   

   

   

 

 

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

 سمت
ع وظایف نو

 محوله
 مکان فعالیت

نام، رتبه علمی و رشته 
 تحصیلی مسئول مافوق

 تا تاریخ از تاریخ

 مسئول آزمایشگاه بافت شناسی
آموزشی و 

 اجرائی
دانشگاه علوم پزشکی 

 فاطمیه
 7981 8/6/7911 دکتر صادقی

سرپرست معاونت آموزشی 
 دانشکده توانبخشی

و  یآموزش
 اجرائی

دانشگاه علوم پزشکی 
 طمیهفا

 7981 3/1/7913 دکتر حقانی

 معاون گروه زیست شناسی 
و  یآموزش

 اجرائی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بروجرد
 7987 1/8/7981 سید داوود فهمی

 مدیر گروه زیست شناسی 
و  یآموزش

 اجرائی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بروجرد
 7982 2/1/7987 دکتر فرهاد امام جمعه

 ناسی مدیر گروه زیست ش
و  یآموزش

 اجرائی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بروجرد
 7989 7/71/7982 جعفر حیدری

 مدیر گروه علوم تجربی 
و  یآموزش

 اجرائی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بروجرد
 7983 7/71/7989 مصطفی قوامیان 

سرپرست معاون آموزشی علوم 
 پایه دانشکده پزشکی 

آموزشی و 
 اجرائی

 تاکنون 9/72/7939 دکتر سید حسن عادلی م پزشکی قمدانشگاه علو

 

 سابقه فعالیتها و پست های اجرایی ) غیر مرتبط با آموزش و تحقیقات(و( 
 تا تاریخ تاریخ از مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

استاد مشاور دانشجویان 
 شاهد و ایثارگر

 اجرائی
دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بروجرد
جعفر دکتر مجتبی 

 زاده
1/2/7983 7981 

 کمیته ها و شوراهاعضویت در ز( 

 نام کمیته یا شورا
نوع همکاری با کمیته یا 

 شورا
 تا تاریخ از تاریخ مکان یا سازمان مربوطه

     

     

     

 

 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمیح( 
 تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

     

     

 

 بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایر مراکز )گرنت(ط( 



منبع ارائه دهنده 
 بودجه

 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت

      

      

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

 عنوان سخنرانی
عنوان هم اندیشی، بازآموزی و 

 یرهغ
 تاریخ سخنرانی محل برگزاری

    

    

 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

 نام دوره
نوع)سطح

 ( دوره
 برگزاریتاریخ  مدت محل برگزاری

گذراندن كارگاه میكروسکوپ الكتروني 
(TEM,SEM) 

 17/1/1472 روزه 4 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

 18/8/1477 روزه 5 دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه  مقدماتی روش تدریسکارگاه 

 11/2/1477 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه  تکمیلی روش تدریسکارگاه 

 4/11/1481 جلسه 51 دانشگاه آزاد واحد بروجرد  28زشی مقدماتی ویندوز آمو دوره

 11/4/1485 روزه  5 دانشگاه آزاد واحد بروجرد  روش تحقیق  اه گکار

دوره آموزشی مقاله نویسی علمی به زبان 
 فارسی 

 11/1/1481 روزه 5 دانشگاه آزاد واحد بروجرد 

دوره برنامه ریزی و الگو های تدوین 
 درس   طرح

 51/15/1481 روزه 5 دانشگاه آزاد واحد بروجرد 

شرکت در کنفرانس اساس مولکولی 
 سرطان

 11/15/1488 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران  

کارگاه آموزشی کار با حیوانات 
 آزمایشگاهی

 54/4/1482 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

شرکت در چهارمین همایش بیولوژی 
 اعتیاد

 41/4/1482 روزه 1 انشگاه علوم پزشکی ایراند 

 11/1/1482 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران  SPSSشرکت در کارگاه 

شرکت در ششمین کنگره بین المللی سلول 
 های بنیادی رویان 

 
مرکز تحقیقات علوم سلولی جهاد 

 دانشگاهی
 54/1/1482 روزه 4

شرکت در سمینار مبانی نروبیولوژی در 
 ند پیری و دمانس فرآی

 41/11/1482 روزه 5 تهراندانشگاه علوم پزشکی  

بازنگری دروس دوره کارشناسی ارشد 
علوم تشریحی با توجه به تغییرات شیوه 

آموزش دروس علوم تشریح برای 
 Undergraduateدانشجویان 

 51/1/1421 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 کارگاه آموزشی آشنائی با روش های
 مقدماتی تدریس

 58/11/1421 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 51/11/1425 روزه 5 ایران تشریحعلوم  انجمن  ینیشنپالستیکارگاه 

 11/11/1424 روزه 1 قم  دانشگاه علوم پزشکی  ارزشیابی پیشترفت تحصیلیکارگاه 

 



 اسناد علمیانتشار

 الف( کتب منتشر شده
 سال چاپ محل نشر ناشر نوع کار اران(همکار)همک کتاب عنوان

مروری بر بافت 
شناسی به همراه 

 اطلس

محسن اسالمی 
 فارسانی

 7983 تهران انتشارات الماس دانش تالیف

 ب( مقاالت منتشر شده

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

 شیما آب آب زاده 

 شهاب شهرکی 

  محسن اسالمی فارسانی

اثرات  یمورفولوژيك یبررس

آمبريوتوکسيك و  یاحتمال

رايج بر  یتراتولوژيك مواد آرايش

یجنين موش سور  

مجلة علوم پایه دانشگاه 
 بوعلی سینا همدان

 7981 97-96 7شماره  9جلد 

 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده

 محمد خوشرو

 

بررسی هیستولوژیکی اثرات احتمالی 
)روژلب( بر بافت  مواد آرایشی رایج

 ریه در جنین موش سوری

 یتخصص –علمی هفصل نام
دانشگاه آزاد  یکاربرد یبیولوژ

 واحد قم یاسالم
 7981 77-76  7شماره  

 سيده نرجس هاشمی راد

 مريم حاجی قاسم کاشانی

 شیما آب آب زاده

 محمد تقی قربانيان

تاثير پيوند داخل وريدی سلول 

های بنيادی مشتق شده از 

، بر نورون زائی هيپوکامپ چربی

 – 6پس از ضايعه نخاعی 

 هيدروکسی دوپامين 

مجله علمی دانشگاه علوم 

 پزشكی کردستان
 7939 96-17 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 

 Esmaeel Sharifi 

 Majid Katebi 

 Farzaneh Mohammadzadeh 

 Sara Soleimani Asl 

 Pegah Zoalfaghari 

 Mansooreh Soleimani 

A Decrease of 

Reelin Expression 

in Neonatal Ventral 

Hippocampal 

Lesion Model of 

Schizophrenia 

Journal of Applied 

Biotechnology 

Reports 

Volume1  Issue 3 121-124 2014 

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 

   2014 

Zolikhah Golipour 

Fereshteh Mehraein 

Fariba Zafari 

Akram Alizadeh 

Migration of bone 

marrow-derived 

very small 

Cell journal 

(Yakhteh) 17 4  2015 



Shima Ababzadeh 

Maryam Baazm 
embryonic like stem 

cell toward the 

injured spinal cord. 

 مایش، کنفرانس و غیرهدر ه مقاالت ارائه شدهج( 
 دکتر پادماگار چيت نيس 

 شیما آب آب زاده

 دکتر عبدالرحمان دزفوليان 

Histochemical studies 

on the fallopian tubes of 

normal women subjects 

and women using 

contraception (Pill and 

I.U.D) 

چهارمین کنگره 

علوم دانشگاه  علوم تشریح ایران

 ان  ایرپزشکی 
 2731آبان  سخنران

 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده 

 دکتر پادماگار چيت نيس

 دکتر ايران رشيدی

مطالعه اثرات 

هیستومورفولوژیکی قرص های 

ضد بارداری بر روی لوله فالوپ 

 انسان

چهارمین کنگره 

علوم دانشگاه  علوم تشریح ایران

 ایران  پزشکی 
 2731آبان  سخنران

 می فارسانیمحسن اسال

 شیما آب آب زاده 

 دکتر پادماگار چيت نيس

مقایسه هیستومورفولوژی لوله 

های رحمی انسان در حاملگی و 

 غیر حاملگی 

پنجمین کنگره 

 علوم تشریح ایران
علوم دانشگاه 

 ان  پزشکی تهر
 2710آبان  پوستر

 شیما آب آب زاده

 محسن اسالمی فارسانی
 دکتر پادماگار چيت نيس

تغییرات هیستوشیمیایی مقایسه 

لوله های فالوپ در حاملگی 

متعاقب استفاده از قرص و 

IUD و طبیعی در انسان 

نهمین کنگره 

سراسری باروری 

 و ناباروری ایران

علوم دانشگاه 

   پزشکی یزد
 2710آبان  پوستر

  محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده

 دکتر پادماگار چيت نيس

لوله  مقایسه هیستومورفولوژی

های فالوپ در حاملگی 

متعاقب قطع روش های 

و  IUD   بارداری) قرص

 طبیعی( در انسان

نهمین کنگره 

سراسری باروری 

 و ناباروری ایران
علوم دانشگاه 

   پزشکی یزد
 2710آبان  پوستر

 شیما آب آب زاده

 محسن اسالمی فارسانی

 شهاب شهرکی 

بررسی هیستولوژیکی اثرات 

شی رایج احتمالی مواد آرای

)روژلب( بر بافت ریه در جنین 

 موش سوری 

دوازدهمین 

کنفرانس سراسری 

زیست شناسی 

 ایران 

دانشگاه 

بوعلی سینا 

 همدان 
 2717شهریور  پوستر 

 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده

 شهاب شهرکی 

بررسی مورفولوژیکی اثرات 

احتمالی امبریوتوکسیک و 

 تراتوژنیک مواد آرایشی رایج

 )روژلب( بر جنین موش 

دوازدهمین 

کنفرانس سراسری 

زیست شناسی 

 ایران 

دانشگاه 

بوعلی سینا 

 همدان 
 2717شهریور  پوستر 

 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده
 

اثرات احتمالی هیستولوژیکی 

روژلب بر بافت کبد جنین 

 موش سوری 

 

هفتمین همایش 

سراسری علوم 

 تشریحی

دانشگاه علوم 

کی پزش

 کاشان

 پوستر
 

 2711اردیبهشت

 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده

 

اثرات هیستوشیمیائی  قرص 

های ضد بارداری بر لولة 

 فالوپ انسان

هفتمین همایش 

سراسری علوم 

 تشریحی

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 کاشان

 پوستر
 

 2711اردیبهشت

 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده

 

ژگی های بررسی ارتباط وی
مورفولوژیکی مادر در طی بارداری با 
آیتم های آناتومیکال نوزاد انسان در 

کنگره سراسری 

علوم تشریح 

 ایران

دانشگاه علوم 
 پزشکی همدان

 7983خرداد  پوستر



 بدو تولد 

 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده

 

بررسی اثرات مورفولوژیکی احتمالی 
رفی مواد آرایشی رایج )روژلب( مص

 مادر برنوزاد یک روزه انسان  

کنگره سراسری 

علوم تشریح 

 ایران

دانشگاه علوم 
 پزشکی همدان

 7983خرداد  پوستر

 

 د( اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غیره
نوع اطالعات یا نرم افزار تهیه 

 شده
موارد استفاده نرم افزار، لوح فشرده 

 و غیره
 تاریخ انتشار نام همکاران

    

 

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

     

     

     

 

 

 )سایر موارد ) ضمیمه کارنامه 

 ای اعالم عالئق حرفه 

 


