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 سوابق تحصیلی

  عالیه تالف( تحصیال

 شهر محل تحصیل درجه علمی گرایش رشته تحصیلی رشته تحصیلی
کشور محل 

 تحصیل
 تاریخ فراغت از تحصیل

 2731تیر  ایران اصفهان يكارشناس علوم جانوری بیولوژی  

 2731اسفند  ایران اهوازعلوم پزشکي  كارشناسي ارشد بافت شناسي علوم تشریح

 2737 آذر ایران ایران علوم پزشکي  دكتری آناتومي علوم تشریح

 

 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل

 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

 

 ایموقعیت های شغلی و حرفه

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

 تعداد دانشجویان عنوان درس نوع درس نوع فعالیت مقطع تحصیلی محل تدریسموسسه 
ساعات کل 

 هتدریس شد
 نیمسال سال تدریس

 دوم 77-78 111 111 یشگاه بافت شناسیآزما عملی آموزشی دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم

 اول 77-78 25 52 سلول و بافت شناسی تئوری و عملی آموزشی کارشناسی مامائی 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 سی مامائیکارشنا دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم

 دوم 77-78 41 52 ژنتیک تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم

 دوم 78-72 141 71 آزمایشگاه بافت شناسی عملی آموزشی دکتری حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم

 اول 81-81 41 21 تشریح تئوری آموزشی مامائی کارشناسی ددانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجر

 تئوری آموزشی مامائی کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
سلول شناسی و بافت 

 شناسی
 اول 81-81 41 21

 اول 81-81 41 8 تشریح تئوری آموزشی پرستاری کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 می واحد بروجرددانشگاه آزاد اسال
زیست  کارشناسی

 شناسی
 اول 81-81 41 21 بافت شناسی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
زیست  کارشناسی

 شناسی
 اول 81-81 141 21 آزمایشگاه بافت شناسی عملی آموزشی

 دوم 81-81 41 45 جنین شناسی تئوری آموزشی مامائی کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
علوم  کارشناسی

 آزمایشگاهی
 دوم 81-81 41 15 آناتومی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
زیست  کارشناسی

 شناسی
 دوم 81-81 511 128 آزمایشگاه بافت شناسی عملی آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
م کارشناسی علو
 آزمایشگاهی

 اول 81-85 41 11 بافت شناسی تئوری آموزشی

 اول 81-85 41 45 جنین شناسی تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 اول 81-85 41 21 بافت شناسی تئوری آموزشی

 اول 81-85 41 48 بافت شناسی تئوری آموزشی کارشناسی واحد بروجرددانشگاه آزاد اسالمی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 اول 81-85 141 25 آزمایشگاه بافت شناسی عملی آموزشی

 تئوری آموزشی کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
زیست شناسی پیش 

 دانشگاهی
 ولا 85-81 41 11

 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
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 موزشیآ

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 دوم 81-85 141 28 آزمایشگاه بافت شناسی عملی آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 دوم 81-85 41 42 آناتومی تئوری آموزشی

 ی واحد بروجرددانشگاه آزاد اسالم
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

 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
سلول شناسی و بافت 

 اسیشن
 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 بافت شناسی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
ت کارشناسی زیس

 شناسی
 اول 85-84 511 81 آزمایشگاه بافت شناسی عملی آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 دوم 85-84 511 111 آزمایشگاه بافت شناسی عملی آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 دوم 85-84 41 18 جنین شناسی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 دوم 85-84 141 27 شناسی جنینآزمایشگاه  عملی آموزشی

 دوم 85-84 41 58 جنین شناسی تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 دوم 85-84 41 12 ن شناسیجنی تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 اول 84-81 511 154 آزمایشگاه بافت شناسی عملی آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 اول 84-81 41 11 جنین شناسی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
رشناسی زیست کا

 شناسی
 اول 84-81 41 28 جنین شناسی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 اول 84-81 511 111 شناسی جنینآزمایشگاه  عملی آموزشی

 اول 84-81 41 1 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی اد اسالمی واحد بروجرددانشگاه آز
سلول شناسی و بافت 

 شناسی
 اول 81-84 41 21

 اول 84-81 41 41 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد 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

 اول 84-81 41 11 زیست پیش دانشگاهی تئوری آموزشی کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 دوم 84-81 41 22 سیجنین شنا 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
 دوم 84-81 511 115 شناسی جنینآزمایشگاه  عملی آموزشی

 دوم 84-81 93 93 تشریح تئوری آموزشی ی مامائیکارشناس 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

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
علوم سی کارشنا

 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 بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 اول 81-82 41 24 جنین شناسی تئوری آموزشی

 اد اسالمی واحد بروجرددانشگاه آز
کارشناسی زیست 

 شناسی
 اول 81-82 511 151 شناسی جنینآزمایشگاه  عملی آموزشی



 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
سلول شناسی و بافت 

 شناسی
 اول 82-81 41 21

 اول 81-82 41 7 تشریح یتئور آموزشی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 اول 81-82 41 41 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 اول 81-82 41 52 آناتومی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 گاهیآزمایش
 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

 نشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرددا
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 بافت شناسی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 دوم 81-82 41 22 جنین شناسی ریتئو 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 

 شناسی
 دوم 81-82 511 154 شناسی جنینآزمایشگاه  عملی آموزشی

 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی جرددانشگاه آزاد اسالمی واحد برو
سلول شناسی و بافت 

 شناسی
 دوم 82-81 41 14

 دوم 81-82 41 15 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 دوم 81-82 41 11 آناتومی تئوری آموزشی

 شگاه آزاد اسالمی واحد بروجرددان
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 بافت و آسیب تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 دوم 81-82 41 21 بافت و آسیب تئوری شیآموز

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 اول 82-81 41 11 آناتومی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 اول 82-81 41 21 آناتومی تئوری آموزشی

 اول 82-81 41 11 جنین شناسی تئوری آموزشی کارشناسی مامائی جرددانشگاه آزاد اسالمی واحد برو

 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
سلول شناسی و بافت 

 شناسی
 اول 81-82 41 21

 دانشگاه آزاد 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
 اول 82-81 511 111 آزمایشگاه بافت شناسی عملی آموزشی

 یتئور آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
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
 دوم 82-81 141 112 آزمایشگاه جنین شناسی عملی آموزشی

 می واحد بروجرددانشگاه آزاد اسال
کارشناسی زیست 

 شناسی
 دوم 82-81 511 112 آزمایشگاه بافت شناسی عملی آموزشی

 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
 اول 81-87 151 145 آزمایشگاه جنین شناسی عملی آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
زیست کارشناسی 

 شناسی
 اول 81-87 511 71 آزمایشگاه بافت شناسی عملی آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 اول 81-87 41 11 بافت شناسی تئوری آموزشی

 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
سلول شناسی و بافت 

 شناسی
 اول 87-81 41 12

 اول 81-87 41 12 جنین شناسی تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 اول 81-87 41 11 آناتومی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 دوم 81-87 41 22 ناسیجنین ش تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 دوم 81-87 25 72 آزمایشگاه جنین شناسی عملی آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 دوم 81-87 141 111 آزمایشگاه بافت شناسی عملی آموزشی



 جرددانشگاه آزاد اسالمی واحد برو
کارشناسی زیست 

 شناسی
 دوم 81-87 41 11 بافت شناسی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی زیست 

 شناسی
 دوم 81-87 41 14 بافت شناسی تئوری آموزشی

 دوم 81-87 41 44 5تشریح  تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 اسالمی واحد بروجرد دانشگاه آزاد
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

 اول 87-88 41 44 1تشریح  تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
سلول شناسی و بافت 

 شناسی
 اول 88-87 41 11

 اول 87-88 41 14 جنین شناسی تئوری آموزشی کارشناسی مامائی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 اول 87-88 41 11 تشریح ئوریت آموزشی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 اول 87-88 41 11 تشریح تئوری آموزشی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 اول 87-88 41 27 آناتومی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 مایشگاهیآز
 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 اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 اول 87-88 41 21 بافت و آسیب شناسی تئوری آموزشی

 اد اسالمی واحد بروجرددانشگاه آز
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 اول 87-88 114 81 بافت و آسیب شناسی عملی آموزشی

 دوم 87-88 41 44 1تشریح  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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
سلول شناسی و بافت 

 شناسی
 دوم 88-87 41 11

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 دوم 87-88 41 22 بافت و آسیب شناسی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
سی علوم کارشنا

 آزمایشگاهی
 دوم 87-88 41 11 بافت و آسیب شناسی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 دوم 87-88 41 22 بافت و آسیب شناسی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 دوم 87-88 141 111 سیبافت و آسیب شنا عملی آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 دوم 87-88 41 12 آناتومی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 دوم 87-88 41 21 آناتومی تئوری آموزشی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
م کارشناسی علو
 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 

 آزمایشگاهی
 دوم 87-88 41 44 بافت شناسی تئوری آموزشی

 دوم 87-88 41 18 تشریح ریتئو آموزشی کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

 22 بافت شناسی پزشکی تئوری و عملی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 

21 
41 

 اول 82-88

 22 جنین شناسی پزشکی تئوری آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 
 

41 
 دوم 82-88

 22 بافت شناسی پزشکی تئوری و عملی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 

21 
41 

 اول 21-82

 22 جنین شناسی پزشکی تئوری آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 
 

41 
 دوم 21-82

 22 بافت شناسی پزشکی تئوری و عملی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 

21 
41 

 اول 21-21

 22 جنین شناسی پزشکی تئوری آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 
 

41 
 مدو 21-21

 22 بافت شناسی پزشکی تئوری و عملی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 

21 
41 

 اول 21-21

 22 جنین شناسی پزشکی تئوری آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 
 

41 
 دوم 25-21

 اول 21-25  22 بافت شناسی پزشکی تئوری و عملی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم



21 
41 

 22 جنین شناسی پزشکی تئوری آموزشی پزشکی گاه علوم پزشکی قمدانش
 
 

41 
 دوم 25-21

 22 بافت شناسی پزشکی تئوری و عملی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 

21 
41 

 اول 24-25

 51 1آناتومی  تئوری و عملی آموزشی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 

21 
41 

 اول 24-25

 22 جنین شناسی پزشکی تئوری آموزشی پزشکی پزشکی قمدانشگاه علوم 
 
 

41 
 دوم 24-25

 28 بافت شناسی پزشکی تئوری و عملی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 

21 
41 

 اول 21-24

 18 1آناتومی  تئوری و عملی آموزشی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 

21 
41 

 اول 21-24

 دانشگاه علوم پزشکی قم
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 52 بافت شناسی تئوری و عملی آموزشی

 
11 
41 
 

 اول 21-24

 دانشگاه علوم پزشکی قم
کارشناسی بهداشت 

 عمومی
 51 آناتومی و فیزیولوژی تئوری آموزشی

 
51 
 

 اول 21-24

 دانشگاه علوم پزشکی قم
کارشناسی بهداشت 

 حرفه ای
 18 آناتومی و فیزیولوژی تئوری آموزشی

 
51 
 

 اول 21-24

 12 1تشریح  تئوری و عملی آموزشی کارشناس اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم
 

14 
 

 دوم 21-24

 دانشگاه علوم پزشکی قم
کارشناسی پیوسته علوم 

 آزمایشگاهی
 52 آناتومی نظری تئوری آموزشی

 
41 

 دوم 21-24

 دانشگاه علوم پزشکی قم
کارشناسی پیوسته علوم 

 آزمایشگاهی
 52 آناتومی عملی عملی وزشیآم

 
41 

 دوم 21-24

 دانشگاه علوم پزشکی قم
کاردانی فوریت های 

 پزشکی
 45 تشریح تئوری و عملی آموزشی

 
18 

 دوم 21-24

 12 5علوم تشریح  تئوری و عملی آموزشی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
 

41 
 

 دوم 21-24

 82 آناتومی تئوری آموزشی زشکیفیزیک پ دانشگاه غیر انتفاعی شهاب دانش قم
 

18 
 دوم 21-24

 اول 21-22 41 21 1 بافت شناسی تئوری آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

 اول 21-22 21 21 1 بافت شناسی عملی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

 دانشگاه علوم پزشکی قم
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 اول 21-22 11 41 بافت شناسی تئوری آموزشی

مدانشگاه علوم پزشکی ق  
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
 اول 21-22 18 41 بافت شناسی عملی آموزشی

 اول 21-22 41 52 4علوم تشریح  تئوری و عملی آموزشی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

 دوم 21-22 21 21 5بافت شناسی  عملی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

 دوم 21-22 41 21 5بافت شناسی  تئوری آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

 اول 22-21 21 21 1بافت شناسی  عملی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

22-21 41 21 1بافت شناسی  تئوری آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم  اول 

22-21 41 21 ین پزشکیجن تئوری آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم  اول 

 دانشگاه علوم پزشکی قم
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
22-21 11 41 بافت شناسی تئوری آموزشی  اول 

 دانشگاه علوم پزشکی قم
کارشناسی علوم 

 آزمایشگاهی
22-21 18 41 بافت شناسی عملی آموزشی  اول 

 دوم 22-21 21 21 5بافت شناسی  عملی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

 دوم 22-21 41 21 5بافت شناسی  تئوری آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

 تئوری و عملی آموزشی بیوتکنولوژی اتاق عمل  دانشگاه علوم پزشکی قم
بافت شناسی و آسیب 

 شناسی
 دوم 21-22 28 51

 

 تصویب شده پروژه های تحقیقاتی ب(

 عنوان طرح
نوع فعالیت در 

 طرح
ت فعالیت ساعا

 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

 سال 5 به اتمام رسیده دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد  مجری

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

 سال 5 به اتمام رسیده دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد  همکار اصلی

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

 1482رح در سال ط
 سال 5 به اتمام رسیده دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم  همکار اصلی

بر روی آنزیم   Aerobic exercise و  Rosemary extractبررسی اثر 
در دانشگاه  Agingهای اکسیداتیو در هیپوکامپ موش صحرایی نر در مدل 

 سال 5 به اتمام رسیده دانشگاه علوم پزشکی ایران  مکار اصلی ه



 1424علوم پزشکی ایران در حال اجرا به عنوان همکار طرح 

بررسي اثر تمرینات ورزشي بر نورودژنراسیون و اكسیداتیو استرس القا شده 
متیلن دي اكسي متامفتامین )اكستازي( در ناحیه هیپوكمپ موش -4،1توسط 

 صحرائي نر بالغ
  در حال اجرا همدان دانشگاه علوم پزشکی  مشاور

سی اثرات آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر میزان سطح پالسمایی برر
های صحرایی نر و ماده  ها و همچنین ساختار بافتی تیروئید در موش هورمون

 بالغ
 

  در حال اجرا قم دانشگاه علوم پزشکی  مجری

نوروپروتکتیو آالنتوئین بر نورودژنراسیون در ناحیه هیپوکامپ  بررسی اثرات
موش نژاد سوری  اکسایتوتوکسیتی توسط کاینیک اسید در  در مدل القای

(C57) 
  در حال اجرا قم دانشگاه علوم پزشکی  مجری

 

 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

ررسی اثر دوزهای مختلف عصاره زرماری )حاوی ب
% اسید کارنوسیک( بر روی حافظه، یادگیری و 01

آنزیم های آنتی اکسیدانت در هیپوکامپ موش 
 صحرائی نر میانسال

 1424تیر  مشاور دانشگاه علوم پزشکی ایران (دکتری حرفه ایپزشکی )

بررسی اثر آالنتوئین بر تغییرات بافت شناسی معده 
دل گاستریت القاء شده توسط اتانول در موش در م

 های صحرائی 
 در حال اجراء مشاور دانشگاه علوم پزشکی قم  (دکتری حرفه ایپزشکی )

تاثیر تمرین هوازی و عصاره رزماری بر 
 های نر مسن فاکتورهای التهابی در مخچه موش

 1422مهر  مشاور دانشگاه تهران کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 

 ای )مشاوره، همکاری و غیره(قه ارائه خدمات حرفهساب 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 اجراییه

 سمت
نوع وظایف 

 محوله
 مکان فعالیت

 نام، رتبه علمی و رشته تحصیلی

 مسئول مافوق
 تا تاریخ از تاریخ

 7981 8/6/7911 دکتر صادقی دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه آموزشی و اجرائی مسئول آزمایشگاه بافت شناسی

 7981 3/1/7913 دکتر حقانی دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه اجرائیو  یآموزش سرپرست معاونت آموزشی دانشکده توانبخشی

 7987 1/8/7981 سید داوود فهمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد اجرائی و  یآموزش معاون گروه زیست شناسی 

 7982 2/1/7987 دکتر فرهاد امام جمعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد اجرائی و  یآموزش مدیر گروه زیست شناسی 

 7989 7/71/7982 جعفر حیدری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد اجرائی و  یآموزش مدیر گروه زیست شناسی 

 7983 7/71/7989 مصطفی قوامیان  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد اجرائی و  یآموزش مدیر گروه علوم تجربی 

 تاکنون 73/77/7939 دکتر ابوالفضل ایرانی خواه  دانشگاه علوم پزشکی قم آموزشی و اجرائی مدیر گروه علوم تشریح 

 تاکنون 9/72/7939 دکتر سید حسن عادلی دانشگاه علوم پزشکی قم آموزشی و اجرائی یه دانشکده پزشکی معاون آموزشی علوم پا

 

 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

 7981 1/2/7983 دکتر مجتبی جعفر زاده

 تاکنون  1/1/7939 دکتر محسن اشراقی  دانشگاه علوم پزشکی قم اجرائی استاد مشاور دانشکده پزشکی 

استاد مشاور دانشجویان شاهد و 
مقطع علوم پایه و  ایثارگر

 فیزیوپاتولوژی رشته پزشکی
 تاکنون 78/1/7931 دکتر سید حسن عادلی شگاه علوم پزشکی قمدان اجرائی

 

 کمیته ها و شوراهاعضویت در ز( 

 نام کمیته یا شورا
نوع همکاری با کمیته یا 

 شورا
 تا تاریخ از تاریخ مکان یا سازمان مربوطه

 تاکنون 6/72/7939 دانشگاه علوم پزشکی قم عضو  کمیته تشویق 

 تاکنون 71/72/7933 دانشگاه علوم پزشکی قم عضو دگی مقام معظم رهبری شورای راهبردی نهاد نماین

 تاکنون 97/7/7933 دانشگاه علوم پزشکی قم  عضو  شورای تخصصی آموزشی دانشگاه 

 تاکنون 3/3/7933 دانشگاه علوم پزشکی قم عضو  کمیته تخصصی ارزشیابی 

 تاکنون 77/3/7933 زشکی قمدانشگاه علوم پ عضو  کمیته تخصصی برنامه ریزی آموزشی

 تاکنون 77/1/7933 دانشگاه علوم پزشکی قم عضو ملکولی -شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی 

 تاکنون 28/1/7933 دانشگاه علوم پزشکی قم عضو شورای مرکزی امر به معروف و نهی از منکر 

 تاکنون 6/2/7931 دانشگاه علوم پزشکی قم عضو کمیته اجرائی اعتبار بخشی موسسه ای 

 تاکنون 23/9/7931 دانشگاه علوم پزشکی قم عضو  کمیسیون موارد خاص دانشگاه 

 تاکنون 97/9/7931 دانشگاه علوم پزشکی قم عضو  برنامه عملیاتی معاونت آموزشی دانشگاه  هکار گرو

 اکنونت 1/77/7931 دانشگاه علوم پزشکی قم عضو  کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی

 7936کار گروه دوم برنامه ریزی عملیاتی سال 
 حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم 

 تاکنون 91/7/7936 دانشگاه علوم پزشکی قم عضو



 عضویت در انجمن ها و مجامع علمیح( 

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

 تاکنون 7931 تهران همکاری عضو انجمن علوم تشریح 

     

 

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

 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 وزی و غیرهعنوان هم اندیشی، بازآم 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

 نام دوره
نوع)سطح( 

 دوره
 برگزاریتاریخ  مدت رگزاریمحل ب

 17/1/1472 روزه 4 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   (TEM,SEM)گذراندن كارگاه میكروسکوپ الكتروني 

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

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

 4/11/1481 جلسه 51 دانشگاه آزاد واحد بروجرد  28آموزشی مقدماتی ویندوز  ورهد

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

 11/1/1481 روزه 5 دانشگاه آزاد واحد بروجرد  دوره آموزشی مقاله نویسی علمی به زبان فارسی 

 51/15/1481 روزه 5 دانشگاه آزاد واحد بروجرد  وین طرح درس  دوره برنامه ریزی و الگو های تد

 11/15/1488 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران   شرکت در کنفرانس اساس مولکولی سرطان

 54/4/1482 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران  کارگاه آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی

 41/4/1482 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران  تیادشرکت در چهارمین همایش بیولوژی اع

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

شرکت در ششمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی 
 رویان 

 54/1/1482 روزه 4 مرکز تحقیقات علوم سلولی جهاد دانشگاهی 

در فرآیند پیری و شرکت در سمینار مبانی نروبیولوژی 
 دمانس 

 41/11/1482 روزه 5 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

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 

 58/11/1421 روزه 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران  روش های مقدماتی تدریسکارگاه آموزشی آشنائی با 

 51/11/1425 روزه 5 ایران تشریحعلوم  انجمن  ینیشنپالستیکارگاه 

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

 51/5/1421 اعتس 5 قم دانشگاه علوم پزشکی  کارگاه آموزشی عشق و سالمت 

نشست هم اندیشی اساتید با موضوع : راهکار های انس با 
 نماز و معنویت در دانشگاه 

 58/5/1421 ساعت  1 قم دانشگاه علوم پزشکی 

 51/4/1421 ساعت  1 قم دانشگاه علوم پزشکی  کارگاه آشنایی با آیین نامه استخدامی 

EDC  1/1/1421 ساعت  5 قم دانشگاه علوم پزشکی  چالش ها و انتظارات 

 41/1/1421 ساعت  5 ) مشهد مقدس(قم دانشگاه علوم پزشکی  نشست فرهنگی با موضوع مدیریت زمان 

 1/2/1421 ساعت  5 قم) مشهد مقدس( دانشگاه علوم پزشکی  نشست فرهنگی با موضوع استحکام بنیان خانواده

 1/2/1421الی  57/1 ساعت  11 قم) مشهد مقدس( علوم پزشکی دانشگاه  کارگاه دانش افزایی استادان اخالق حرفه ای 

 5/1/1421 ساعت  1 قم دانشگاه علوم پزشکی  کارگاه آشنایی با مکاتبات اداری و اتوماسیون اداری 

 2/1/1421 ساعت  2 قم دانشگاه علوم پزشکی  کارگاه طرح دوره و طرح درس 

 11/1/1421 ساعت  2 قم شکیدانشگاه علوم پز  کارگاه روش تحقیق مقدماتی 



کارگاه سنجش و اندازه گیری پیشرفت دانشجو و طراحی 
 آزمونها

 
قم دانشگاه علوم پزشکی  

 54/1/1421 ساعت  1

قم دانشگاه علوم پزشکی  1دوره دانش افزائی تعلیم و تربیت   1421مهر و آبان  ساعت 11 

قم دانشگاه علوم پزشکی  SPSSآشنائی با نرم افزار   2/2/1421 اعت س 1 

قم دانشگاه علوم پزشکی  دانش پژوهی آموزشی   51/2/1421 ساعت 2 

قم دانشگاه علوم پزشکی  کارگاه آموزشی احیاء پایه و اورژانس زنان و زایمان  52/2/1421 ساعت 1 

SPSS  قم دانشگاه علوم پزشکی  1پیشرفته  11/11/1421 ساعت 2 

ستان علوم پزشکی کشورفرهنگ  سومین همایش ملی سالمت معنوی  54/11/1421و51 ساعت  11 

قم دانشگاه علوم پزشکی  Scientific Writing 1کارگاه   7/11/1421و8  ساعت  11 

قم دانشگاه علوم پزشکی  Endnoteکارگاه   12/15/1421 ساعت 1 

قم دانشگاه علوم پزشکی  کارگاه طراحی اسالید استاندارد آموزشی  18/15/1421 ساعت 2 

تهران دانشگاه علوم پزشکی  21ارگاه نشست بازنگری پزشکی ک  14/5/1422 ساعت 8 

قم دانشگاه علوم پزشکی  دوره دانش افزائی اساتید با موضوع تاریخ معاصر  57/7/1422 ساعت 4 

قم دانشگاه علوم پزشکی  کارگاه مفاله نویسی انگلیسی   52/7/1422 ساعت  8 

قم دانشگاه علوم پزشکی  کارگاه ظرافت های اداره کالس   17/8/1422 ساعت 5 

قم دانشگاه علوم پزشکی   Systematic Reviewپژوهشی  هکارکا  1/2/1422 ساعت 1 

قم دانشگاه علوم پزشکی  کارگاه آشنائی با آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی  12/2/1422 ساعت 5 

م پزشکی کشورفرهنگستان علو  مین همایش ملی سالمت معنویچهار  12/11/1422و11 ساعت  11 

  Web of Scienceکارگاه آشنائی با پایگاه 
قم دانشگاه علوم پزشکی  ساعت  1 

 ساعت 1
58/2/1422 
54/15/1422 

قم دانشگاه علوم پزشکی  5دوره دانش افزایی : تعلیم و تربیت اسالمی سطح   11/15/1422 ساعت 15 

قم دانشگاه علوم پزشکی  ا نظام سالمت کارگاه قوانین باال دستی مرتبط ب  51/1/1421 ساعت 1 

قم دانشگاه علوم پزشکی  Flipped classroomکارگاه   2/2/1421 ساعت 4 

 

 اسناد علمیانتشار

 

 الف( کتب منتشر شده
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مروری بر بافت شناسی به همراه 
 اطلس

 7983 تهران انتشارات الماس دانش تالیف می فارسانیمحسن اسال
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 ب( مقاالت منتشر شده
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 شیما آب آب زاده 
 شهاب شهرکی 

  محسن اسالمی فارسانی

بررسی مورفولوژیکی اثرات احتمالی 
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 رایج بر جنین موش سوری

مجلة علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا 
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)روژلب( بر بافت ریه در جنین  آرایشی رایج
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 7981 77-76 7شماره  

 سیده نرجس هاشمی راد
 مریم حاجی قاسم کاشانی
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 در همایش، کنفرانس و غیره مقاالت ارائه شدهج( 

 تاریخ همایش ارائه/پوستر محل برگزاری همایشنام  عنوان مقاله ده )گان(نویسن

 دکتر پادماگار چیت نیس 

 شیما آب آب زاده
 دکتر عبدالرحمان دزفولیان 

Histochemical studies on the 
fallopian tubes of normal 

women subjects and women 

using contraception (Pill and 
I.U.D) 

ن کنگره علوم چهارمی
علوم پزشکی دانشگاه  تشریح ایران

 ایران  
 7918آبان  سخنران

 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده 
 دکتر پادماگار چیت نیس

 دکتر ایران رشیدی

مطالعه اثرات هیستومورفولوژیکی قرص های 
 ضد بارداری بر روی لوله فالوپ انسان

چهارمین کنگره علوم 
علوم پزشکی ه دانشگا تشریح ایران

 ایران  
 7918آبان  سخنران

 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده 
 دکتر پادماگار چیت نیس

مقایسه هیستومورفولوژی لوله های رحمی 
 انسان در حاملگی و غیر حاملگی 

پنجمین کنگره علوم 
 تشریح ایران

علوم پزشکی دانشگاه 
 ان  تهر

 7981آبان  پوستر

 شیما آب آب زاده
 سن اسالمی فارسانیمح

 دکتر پادماگار چیت نیس

مقایسه تغییرات هیستوشیمیایی لوله های 
فالوپ در حاملگی متعاقب استفاده از قرص و 

IUD و طبیعی در انسان 

نهمین کنگره سراسری 
 باروری و ناباروری ایران

علوم پزشکی دانشگاه 
   یزد

 7981آبان  پوستر

 محسن اسالمی فارسانی 

 ادهشیما آب آب ز
 دکتر پادماگار چیت نیس

مقایسه هیستومورفولوژی لوله های فالوپ در 
حاملگی متعاقب قطع روش های بارداری) 

 و طبیعی( در انسان IUD   قرص

نهمین کنگره سراسری 
 باروری و ناباروری ایران

علوم پزشکی دانشگاه 
   یزد

 7981آبان  پوستر

 شیما آب آب زاده
 محسن اسالمی فارسانی

 هرکی شهاب ش

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

 موش سوری 

دوازدهمین کنفرانس 
سراسری زیست شناسی 

 ایران 

دانشگاه بوعلی سینا 
 7989شهریور  پوستر  همدان 

 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده
 شهاب شهرکی 

تمالی بررسی مورفولوژیکی اثرات اح
امبریوتوکسیك و تراتوژنیك مواد آرایشی 

 رایج )روژلب( بر جنین موش 

دوازدهمین کنفرانس 
سراسری زیست شناسی 

 ایران 

دانشگاه بوعلی سینا 
 7989شهریور  پوستر  همدان 

 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده
 

اثرات احتمالی هیستولوژیکی روژلب بر بافت 
 کبد جنین موش سوری 

 

فتمین همایش ه
 سراسری علوم تشریحی

دانشگاه علوم پزشکی 
 پوستر کاشان

 
 7981اردیبهشت

 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 
 پوستر کاشان

 
 7981اردیبهشت

 اسالمی فارسانیمحسن 

 شیما آب آب زاده
 

بررسی ارتباط ویژگی های مورفولوژیکی مادر 
در طی بارداری با آیتم های آناتومیکال نوزاد 

 انسان در بدو تولد 

کنگره سراسری علوم 
 تشریح ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
 همدان

 7983خرداد  پوستر

 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده
 

مورفولوژیکی احتمالی مواد بررسی اثرات 
آرایشی رایج )روژلب( مصرفی مادر برنوزاد 

 یك روزه انسان  

کنگره سراسری علوم 
 تشریح ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
 همدان

 7983خرداد  پوستر

 محسن اسالمی فارسانی 
 محمد دخیلی 

 شیما آب آب زاده 

مطالعه اثرات هیستومورفولوژیکی و 
وشیمیائی رژیم غذائی دارای زئولیت قم هیست

بر ساختار بافتی روده باریك جوجه گوشتی 

همایش پژوهش های 
 7933خرداد  پوستر  دانشگاه بیرجند نوین در علوم دامی 



 در مقایسه با زئولیت تجاری  محمد یگانه پرست 

 شیما آب آب زاده 
 فاطمه حیدری

 ارائه فیلم آموزشی 
اولین جشنواره آموزشی 

 علوم تشریح 
اه علوم پزشکی دانشگ

 تهران
 7933آبان  فیلم آموزشی

 زهرا روشن روش 
 ناعمه عاشوری 
 سکینه باقری 

 محسن اسالمی فارسانی 

 شیما آب آب زاده 

القاء مدل بیماری های دمانس در حیوانات 
 کوچك آزمایشگاهی

 
نخستین همایش ملی 

کاربرد مدل های حیوانی 
در پژوهش های تجربی 

 پزشکی

زشکی دانشگاه علوم پ
 شیراز

 7931فروردین  26 پوستر 

 ناعمه عاشوری
 زهرا روشن روش

 فاطمه حیدری
 محسن اسالمی فارسانی

 شیما آب آب زاده

القاء مدل بیماری های ایسکمیك مغزی در 
 حیوانات کوچك آزمایشگاهی

 
نخستین همایش ملی 

کاربرد مدل های حیوانی 
در پژوهش های تجربی 

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
 یرازش

 7931فروردین  26 پوستر 

 حسن وحدت
 فاطمه شب خیز

 محسن اسالمی فارسانی
 سیاوش حکیمیان

 شیما آب آب زاده

انواع مدل های ورزش در حیوانات کوچك 
 آزمایشگاهی

 
نخستین همایش ملی 

کاربرد مدل های حیوانی 
در پژوهش های تجربی 

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
 شیراز

 7931فروردین  26 پوستر 

 فاطمه حیدری
 اباذر یاری

 ملیحه نوبخت

 شیما آب آب زاده
 معصومه عبدالهی

مدل حیوانی جهت جداسازی سلول های 
 بنیادی فولیکول مو

 
نخستین همایش ملی 

کاربرد مدل های حیوانی 
در پژوهش های تجربی 

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
 شیراز

 7931فروردین  26 پوستر 

 سروش شریفی مقدم
 مهدی سراجی نژادمحمد 

 شیما آب آب زاده
 اعظم مصلحی

مروری بر روش های القاء سیروز کبدی در 
 حیوانات آزمایشگاهی

 
نخستین همایش ملی 

کاربرد مدل های حیوانی 
در پژوهش های تجربی 

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
 شیراز

 7931فروردین  26 پوستر 

 فاطمه رادمرد
 فاطمه سادات رضوی نیا

 ب زادهشیما آب آ
رعایت اصول اخالقی جهت استفاده از مدل 

 های حیوانی برای امور پژوهش

نخستین همایش ملی 
کاربرد مدل های حیوانی 
در پژوهش های تجربی 

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
 شیراز

 7931فروردین  26 پوستر 

Fateme Sadat Razavinia  

Soroush Sharifi Moqadam 
 Fatemeh Heidari 

 Mohsen Eslami farsani 

 Shima Ababzadeh 

 

Miracle of the Quran affairs 

related to human anatomy 

 

 
دوازدهمین کنگره 

سراسری علوم تشریح 
 ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
 شهید بهشتی

 7931اردیبهشت  71 -71 ارائه

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 کنگره 

سراسری علوم تشریح 
 ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
 شهید بهشتی

 7931اردیبهشت  71 -71 پوستر

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 کنگره 

سراسری علوم تشریح 
 ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
 شهید بهشتی

 7931اردیبهشت  71 -71 پوستر

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 کنگره 

سراسری علوم تشریح 
 ایران

شکی دانشگاه علوم پز
 شهید بهشتی

 7931اردیبهشت  71 -71 پوستر

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 کنگره 
ح سراسری علوم تشری

 ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
 شهید بهشتی

 7931اردیبهشت  71 -71 پوستر

Abazar Yarie 

Fatemeh Heidari 
Sanaz Joulai Veijouye  

Shima Ababzadeh 

 Maliheh Nobakhte 

Electrospun PCL Nanofiber 

Seeded with Hair Follicle 

Stem Cells and tissue 
Engineering 

 
دوازدهمین کنگره 

راسری علوم تشریح س
 ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
 شهید بهشتی

 7931اردیبهشت  71 -71 پوستر

Shima Ababzadeh 

Fateme Sadat Razavinia  

Siminin Reiyahi 

ارزیابی اثرات عسل و فنیتونین و 
وازلین در روند ترمیم زخم و 

 سوختگی

اولین کنگره زخم و 
 سوختگی ایران

 دانشگاه علوم پزشکی
 ازشیر

 7931خرداد  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 پزشکی
 ایران

 23/2/7931-97 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 کنگره ملی 
دانشجوئی طب سنتی و 

 سرطان 

 دانشگاه علوم پزشکی
 لرستان

 1/1/7931 پوستر

Mohaddeseh Farhadi 

Tahereh Eftekhari 

Shima Ababzadeh 

 

The effect of honey on cancer 
in Islamic and Traditional 

medicine 

نخستین کنگره ملی 
دانشجوئی طب سنتی و 

 ان سرط

 دانشگاه علوم پزشکی
 لرستان

 1/1/7931 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 پزشکی
 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 پزشکی
 ایران

 Octob 19-21 پوستر
2016 

 

 

 ارزیابی ،داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی وداوری مقاالت د( 
 

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

 02/0/1931 داور مقاله  مان بیضه موش اثرات لیتیوم بر سطح تستوسترون، گنادوتروپین های هیپوفیزی و ساخت

 02/6/1931 داور مقاله  اثر عصاره برگ بارهنگ بر سطح سرمی انسولین و گلوکز بافت پانکراس موش های دیابتی

 02/6/1931 داور مقاله  اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت کبد در سندرم تخمدان پلی کیستیك

 5/4/1930 داور مقاله  تغییرات بیوشیمیائی و بافتی کبد و دگزامتازون بر Eتاثیر تجویز ویتامین 

 02/9/1934 داور مقاله  NMRIایجاد نارسائی حاد کبدی تجربی ناشی از تتراکلریدکربن در مدل موش نژاد 

نقش محافظتی ژل رویال در برابر آسیب های بافتی ناشی از فنیل هیدرازین در روده کوچك موش : ارزیابی 
 مورفومتریك

 02/9/1934 داور اله مق

 02/9/1934 داور مقاله  بر ساختار بافتی کبد و آنزیم های کبدی Aبررسی تاثیر بیسفنول 

بررسی بیوشیمیائی و معیارهای بافت شناسی و اسپرم سازی بیضه به دنبال تجویز داروهای بیس فسفونات 

 در رت های نر 
 1/6/1934 داور طرح پژوهشی

 صرعی صحرایی درموش اسپرمی پارامترهای بر توئین، فنی و بادرنجبویه الکلی –ی آبی عصارهی اثر محافظتی  مقایسه
  تترازول پنتلین با شده

 
 5/4/1935 داور مقاله 

 9/5/1935 داور مقاله  NMRIبررسی اثر نانو اکسید روی بر بافت ایلئوم موش نر نژاد 

تخمدان ، اختالالت هورمونی، مقاومت انسولینی و  ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجوش بر بافت

 استرس اکسیداتیو ایجاده شده در موش صحرائی مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک
 12/5/1935 داور طرح پژوهشی

 های نر ویستار  در عصب سیاتیك رت GSK-3βتاثیر فعالیت کاهش یافته به شکل درد نوروپاتیك بر بیان ژن 
 

 12/2/1935 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/ 2173 محمد حسین افشاری و فرزاد بیان معمار 

 

 یز و تقدیرهاتشویق ها، جواو( 

 تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان
 71/2/7937 رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجوی برتر دانشجوی برتر 

 26/8/7939 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی قم  کسب رتبه برتر ارزشیابی رتبه برتر

 28/8/7933 رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم سالن تشریح در مجتمع آموزشی گواهی راه اندازی

 22/71/7933 رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی قم کسب رتبه سوم مسابقه ضیافت آیات سالمت 

 23/7/7931 طالعات و توسعه آموزش پزشکی مدیر مرکز م دانشگاه علوم پزشکی قم  کسب رتبه برتر ارزشیابی رتبه برتر

 78/2/31 معاونت آموزشی دانشگاه  - رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی قم استاد نمونه دانشگاه استاد نمونه 

 71/77/7931 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی قم  کسب رتبه برتر ارزشیابی رتبه برتر



 29/7/36 معاونت آموزشی دانشگاه  - رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی قم استاد برگزیده دانشکده پزشکی گزیدهاستاد بر

 

 ه( گواهی شرکت در جلسات طراحی سواالت علوم پایه

 تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان
 23/1/7939 دانشگاه معاون آموزشی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی 7939الت  علوم پایه شهریور شرکت در طراح سوا عضو هیات ممتحنه آزمون علوم پایه

 23/77/7939 دانشگاه معاون آموزشی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی 7939شرکت در طراح سواالت  علوم پایه اسفند  عضو هیات ممتحنه آزمون علوم پایه

 28/1/7933 دانشگاه معاون آموزشی زنجان دانشگاه علوم پزشکی 7933ر طراح سواالت  علوم پایه شهریور شرکت د عضو هیات ممتحنه آزمون علوم پایه

 1/72/7933و6 دانشگاه معاون آموزشی زنجان دانشگاه علوم پزشکی 7933شرکت در طراح سواالت  علوم پایه اسفند  عضو هیات ممتحنه آزمون علوم پایه

 3/6/7931و6 دانشگاه معاون آموزشی زنجان دانشگاه علوم پزشکی 7931شرکت در طراح سواالت  علوم پایه شهریور  یهعضو هیات ممتحنه آزمون علوم پا

 3/72/7931و6 دانشگاه معاون آموزشی زنجان دانشگاه علوم پزشکی 7931شرکت در طراح سواالت  علوم پایه اسفند  عضو هیات ممتحنه آزمون علوم پایه

 

 کارنامه( سایر موارد ) ضمیمه 

 ای اعالم عالئق حرفه 


