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زمینه های تخصصی









کار با حیوانات آزمایشگاهی
القاء مدل  OVX، EAEو Spinal Cord Injury
Real time PCR
فلوسایتومتری و نرم افزارهای آنالیز مربوطه
آشنایی با تکنیکهای پیشرفته لقاح آزمایشگاهی و جداسازی اسپرم
االیزا و HPLC
تهیه بافت و رنگ آمیزی های اختصاصی در بافت های هیستولوژی
IHC

سوابق آموزشی
تدریس آناتومی عملی سر و گردن دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درنیمسال دوم سال تحصیلی  1( 85-86واحد)
تدریس تئوری و عملی سر و گردن دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد درنیمسال دوم سال تحصیلی  1( 85-86واحد)
تدریس آناتومی عملی سر و گردن دانشجویان دندانپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی  85-86در دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان ( 1واحد)
تدریس تئوری و عملی سر و گردن دانشجویان گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال اول سال تحصیلی  3( 93-94واحد) ،نیمسال اول سال
تحصیلی  2( 94-95واحد)
تدریس تئوری و عملی اندام فوقانی و تحتانی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نیمسال اول سال تحصیلی  1( 86-87واحد)
تدریس تئوری و عملی اندام فوقانی و تحتانی دانشجویان کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال دوم سال تحصیلی  3( 91-90واحد) ،نیمسال
دوم سال تحصیلی  2( 92-91واحد) ،نیمسال دوم سال تحصیلی  2( 92-93واحد) ،نیمسال دوم سال تحصیلی  3( 93-94واحد) و نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95
( 3واحد)
تدریس تئوری و عملی اندام فوقانی و تحتانی دانشجویان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در نیمسال اول سال تحصیلی  3( 89-90واحد) و نیمسال اول
سال تحصیلی  3( 91-90واحد) و نیمسال اول سال تحصیلی  3( 92-91واحد)
تدریس تئوری و عملی اندام فوقانی دانشجویان فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال دوم سال تحصیلی  2( 92-93واحد) ،نیمسال دوم سال
تحصیلی  2( 93-94واحد) ،نیمسال دوم سال تحصیلی 2( 94-95واحد)
تدریس تئوری و عملی اندام فوقانی دانشجویان ارتوپدی فنی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال دوم سال تحصیلی  2(91-90واحد) ،نیمسال دوم سال
تحصیلی  2( 92-91واحد) ،نیمسال دوم سال تحصیلی  3( 92-93واحد) و نیمسال دوم سال تحصیلی  2( 93-94واحد)
تدریس تئوری و عملی اندام تحتانی دانشجویان ارتوپدی فنی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال اول سال تحصیلی  2( 91-92واحد) ،نیمسال اول سال
تحصیلی  2( 92-93واحد) ،نیمسال اول سال تحصیلی  2( 93-94واحد) و نیمسال اول سال تحصیلی  2( 94-95واحد) ،نیمسال اول سال تحصیلی  2( 94-95واحد)
تدریس تئوری و عملی اندام تحتانی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال دوم سال تحصیلی 2( 92-93واحد) ،نیمسال
دوم سال تحصیلی 2( 93-94واحد) و نیمسال دوم سال تحصیلی 2( 94-95واحد)
تدریس آناتومی عمومی تربیت بدنی در یک مرکز فراگیر پیام نور (مزیدی) در طی سال تحصیلی  2( 85-86واحد)
تدریس آناتومی عمومی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد قم در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 12( 89-90واحد) و نیمسال اول سال تحصیلی6( 92-93
واحد)
تدریس تئوری و عملی آناتومی عمومی دانشجویان کارشناسی گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال اول سال تحصیلی  3( 93-94واحد)
تدریس تئوری و عملی آناتومی عمومی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال اول سال تحصیلی  3( 94-95واحد)
تدریس تئوری و عملی آناتومی  1هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال اول سال تحصیلی  2( 94-95واحد)
تدریس آناتومی  1دانشجویان کارشناسی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سمنان در نیمسال دوم سال تحصیلی  3( 91-90واحد)
تدریس عملی درس ) Integration(1-2-3-4دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 4( 89-90 ،88-89واحد)
تدریس تئوری و عملی نوروآناتومی دانشجویان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در نیمسال اول سال تحصیلی  2( 89-90واحد)
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تدریس تئوری و عملی نوروآناتومی دانشجویان ارتوپدی فنی دانش گاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال دوم سال تحصیلی  2( 91-90واحد) ،نیمسال اول سال
تحصیلی  2( 92-91واحد) ،نیمسال اول سال تحصیلی  2( 92-93واحد) و نیمسال اول سال تحصیلی  2( 93-94واحد) ،نیمسال اول سال تحصیلی  2( 94-95واحد)
تدریس تئوری و عملی نوروآناتومی دانشجویان فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال اول سال تحصیلی  2( 93-94واحد) ،،نیمسال اول سال
تحصیلی  2( 94-95واحد) ،نیمسال اول سال تحصیلی  2( 94-95واحد)
تدریس تئوری و عملی نوروآناتومی دانشجویان گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال اول سال تحصیلی  2( 93-94واحد)
تدریس تئوری و عملی نوروآناتومی دانشجویان کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال اول سال تحصیلی  2( 94-95واحد) ،نیمسال اول سال
تحصیلی  2( 94-95واحد)
تدریس آناتومی عملی تنه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمسال اول سال تحصیلی  1( 85-86واحد)
تدریس تئوری و عملی تنه و سروگردن دانشجویان کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در نیمسال دوم سال تحصیلی  2( 89-90واحد) و نیمسال دوم سال
تحصیلی  2( 91-90واحد)
تدریس تئوری و عملی تنه ،سروگردن دانشجویان فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال اول سال تحصیلی  3( 93-94واحد) ،نیمسال اول سال
تحصیلی  2( 92-93واحد) ،نیمسال دوم سال تحصیلی  2( 93-94واحد) و نیمسال دوم سال تحصیلی  2( 94-95واحد) ،نیمسال اول سال تحصیلی  2( 94-95واحد)
تدریس آناتومی تنه ،سر و گردن دانشجویان فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در نیمسال اول سال تحصیلی  3( 91-90واحد)  ,نیمسال اول سال تحصیلی -91
 3( 92واحد)
تدریس تئوری و عملی تنه ،سروگردن دانشجویان کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال اول سال تحصیلی  2( 92-91واحد) ،نیمسال اول سال
تحصیلی  2( 92-93واحد) ،نیمسال اول سال تحصیلی  2( 93-94واحد) ،نیمسال اول سال تحصیلی  2( 94-95واحد)
تدریس تئوری و عملی آناتومی سطحی دانشجویان فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال دوم سال تحصیلی  2( 91-90واحد)
تدریس تئوری و عملی آناتومی سطحی دانشجویان کارشناسی ارتوپدی فنی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال دوم سال تحصیلی  2( 93-94واحد) و
نیمسال دوم سال تحصیلی 2( 94-95واحد)
تدریس تئوری و عملی ستون فقرات دانشجویان ارتوپدی فنی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال دوم سال تحصیلی  2( 92-91واحد) ،نیمسال دوم سال
تحصیلی  2( 92-93واحد) ،نیمسال دوم سال تحصیلی  2( 93-94واحد) و نیمسال دوم سال تحصیلی 2( 94-95واحد)
تدریس تئوری آناتومی و فیزیولوژی دانشجویان کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال اول سال تحصیلی  3( 94-95واحد)،
نیمسال اول سال تحصیلی  1/5( 94-95واحد)
تدریس تئوری آناتومی و فیزیولوژی دانشجویان کاردانی دارویاری علمی و کاربردی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال اول سال تحصیلی 3( 93-94
واحد)
تدریس تئوری آناتومی و فیزیولوژی دانشجویان کاردانی مراقبت از سالمندان علمی و کاربردی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نیمسال اول سال تحصیلی
 2( 93-94واحد)
تدریس بافت تئوری و عملی عمومی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمسال اول سال تحصیلی  1( 86-87واحد)
تدریس بافت عمومی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک در نیمسال اول سال تحصیلی  1( 87-88واحد)
تدریس بافت عمومی تئوری و عملی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک در نیمسال اول سال تحصیلی  2( 87-88واحد)
تدریس بافت عمومی تئوری و عملی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال اول سال تحصیلی 2( 89-90واحد)
تدریس بافت تئوری و عملی عمومی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نیمسال دوم سال تحصیلی 3( 89-90واحد)
تدریس جنین شناسی مامایی دانشجویان کارشناسی مامایی دانشگاه آزاد قم در نیمسال دوم سال تحصیلی 4( 89-90واحد) و نیمسال دوم سال تحصیلی4( 92-91
واحد)

فعالیتهای پژوهشی
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "حذف اسپرم های انسانی Fas+و  PI-از طریق لیز سلولی با واسطه کمپلمان" به راهنمایی جناب آقای
دکتر نصر اصفهانی در پژوهشکده رویان اصفهان
پایان نامه با عنوان" بررسی مقایسه ای اثر آنتی اکسیدان  CoQ10و ویتامین  D3بر روند بهبودی موشهای  C57BL/6مبتال به Multiple
 Sclerosisمدل " EAEبه راهنمایی جناب آقای دکتر سید بهنام الدین جامعی که در تاریخ  93/2/3دفاع شد.
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 .1طرح تحقیقاتی با عنوان" :بررسی ارتباط کیفیت رویان حاصل از  IVFو  ICSIدر روزهای دوم و سوم پس از لقاح با  BMIمادران" که
در زمستان  1389در مرکز تحقیقات باروری و ناباروری دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسیده است.
 .2طرح تحقیقاتی با عنوان" :مطالعه اثر کوآنزیم  Q10بر سطح سایتوکاینهای  TNF-αو  IL-10در ضایعه نخاعی ناحیه لومبار در موشهای
صحرایی مدل منوپوز" که در دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال انجام است.
 .3طرح تحقیقاتی با عنوان" :مطالعه اثر روغن کنجد بر سطح سایتوکاینهای  TNF-αو  IL-10در ضایعه نخاعی ناحیه لومبار در موشهای
صحرایی مدل منوپوز" که در دانشگاه علوم پزشکی ایران حال انجام است.
 .4طرح تحقیقاتی با عنوان " :بررسی روائی و پایائی آزمون  OSCE/OSPEدر ارزیابی مهارتهای عملی و علمی آناتومی دانشجویان رشته
های توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی" که در دانشگاه بهزیستی و توانبخشی در حال انجام است.
 .1استاد مشاور پایان نامه دکتری عمومی با عنوان " بررسی اثر کوآنزیم کیوتن بر بیان گیرنده های  P2X3در نورون های  DRGناحیه
کمری  L4-L6در موش صحرایی نر بالغ مدل درد مزمن )"(CCIدر دانشگاه علوم پزشکی ایران کهدر سال  93دفاع شد.
 .2استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی مقایسه ای اثر آپوپتوزی  Q10با کارواکرول بر بیان پروتین  p53در رده
سلولی سرطان سینه ) " )SK-BR-3در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج که در بهمن ماه  95دفاع شد.
 .3استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی اثر ضد تکثیری و توقف چرخه سلولی بوتاکس بر دودمانهای سلولی  PC3و
 " Mcf7در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج که در بهمن ماه  95دفاع شد.
 .4استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی اثر آپوپتوزی نوروتوکسین بوتولینوم ) ( BoNTs Aبر رده سلولی سرطان
تخمدان  SK-OV-3و رده سلولی  " CHOدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج که در بهمن ماه  95دفاع شد.
 .5استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "مطالعه اثر توأم روغن کنجد و مالتونین بر بیان پروتئین  P53در ضایعه نخاعی ناحیه
لومبار در موشهای صحرایی مدل منوپوز" در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج که در مرحله دفاع می باشد.
 .6استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کمی سازی خستگی عضله  Trapeziusبا استفاده از تحلیل غیرخطی ) (RQAدر طی
انقباض ایستا و دینامیک" که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در حال اجرا می باشد.
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استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز بر تغییرات سروتونین مغز در موش
های صحرایی نر ویستار نابالغ و بزرگسال " که در دانشگاه شهید بهشتی در حال اجرا می باشد.

 .8استاد مشاور پایان نامه دکتری با عنوان "تاثیر  6هفته پیشآماده سازی با تمرین تناوبی شدید بر بیان  PLP،Klothoو  TNF-αبافت
مخچه موشهای ماده مبتال به بیماری ام اس در مدل  "EAEکه در دانشگاه شهید بهشتی در حال اجرا می باشد.
 .9استاد مشاور پایان نامه دکتری با عنوان "بررسی اثر درمان توأم فلوکستین و متیل پردنیزولون بر سطح سایتوکاین های  TNF-αو  IL-6در
ضایعه نخاعی ناحیه لومبار موشهای صحرایی مدل هایپوتیروئیدیسم" که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال اجرا می باشد.
 .10استاد مشاور پایان نامه دکتری با عنوان “پیش بینی الگوهای بازتوانی راه رفتن ناشی از آموزش به کمک تردمیل ضدجاذبه ،در کودکان
فلج مغزی ،با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی عملکردی مغز” که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال اجرا می باشد.
مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش ،سمپوزیوم ،کارگاه )..



 .1همکاری با عنوان مشاور در واحد رشد و بالندگی اساتید در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از مهر ماه سال  94تا آبان 95



 .2سرپرست تیم المپیاد دانشجویی دانشجویان علوم بهزیستی و توانبخشی در هفتمین دوره المپیاد دانشجویان علوم پزشکی



 .3همکاری با واحد  EDCدانشگاه به عنوان مسئول کارگروه ارتقاء و ارزشیابی آموزشی از مهر  95تا کنون



 .4همکاری با واحد پژوهان معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان مشاور هیات علمی از تاریخ خرداد  95تا کنون



 .5گذراندن دوران طرح مامایی در مرکز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  81تا پایان سال 83
4



1389  و1388  و1387  و1386  نهمین و دهمین کنگره رویان تهران در تابستان سال، شرکت در هشتمین.1
1389  شرکت در چهارمین همایش بیولوژی اعتیاد در بهار.2
1387  شرکت در کنگره باروری و ناباروری اصفهان در بهار سال.3
. در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید1388  شرکت در کنفراس " اساس ملکولی سرطان" که در اسفند.4






 های مربوط به پژوهشکده رویان تهرانwork shop  شرکت فعال در.5



. در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید1389  شرکت در کارگاه آموزشی "کار با حیوانات آزمایشگاهی" که در خرداد.6



94  شرکت در دوره فلوشیپ پژوهش در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال.7
عضویت در مجامع علمی
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از سال
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90
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عنوان مقاله
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 چاپ کتاب-2

ترجمه/تالیف

ناشر

عنوان کتاب

سال

تالیف

انتشارات میرماه در تهران

 شناخت و انتخاب اسپرم از دیدگاه بالینی و مولکولی:اسپرم

1389

ICSI در افراد کاندید
تالیف

انتشارات تیمورزاده نوین

اطلس بافت شناسی

1389

تالیف

انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی

ضروریات آناتومی سر گردن و تنه برای رشته های توانبخشی

1394

و توانبخشی

...سمپوزیوم/ارائه مقاله علمی در کنفرانس
مکان

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس و سمینار

سال

 ایران-تهران

ارائه پوستر در دهمین کنگره رویان تهران

1388 تابستان

 ایران-همدان

سخنرانی در نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران

1389 بهار

 ایران-تهران

MS ارائه پوستر در نهمین کنگره

1391 بهار

 ایران-تهران

سخنرانی در دهمین کنگره نوروریستورالوژی

1394 بهار

 ایران-تهران

ارائه پوستر در شانزدهمین کنگره رویان تهران

1394 تابستان

 ترکیه-استانبول

ISMS سخنرانی در بیست و چهارمین سمپوزیوم

1394 تابستان

 ایران-تهران

سخنرانی در چهارمین کنگره علوم اعصاب

1394 دیماه

 ایران-تهران

سخنرانی در دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران

1395بهار

 ایران-تهران

ارائه پوستر در دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران

1395 بهار

6

جوایز و تشویق ها

-

دریافت جایزه بهترین سخنرانی و محقق جوان برتر از بیست و چهارمین International Symposium on Morphological Sciences
( ) ISMSکه در سپتامبر  2014در شهر استانبول ترکیه برگزار شده است.

-

دریافت تشویق نامه توسط دکتر خرم خورشید ریاست محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به مناسبت دریافت جایزه از سمپوزیوم

-

ISMS
دریافت تشویق نامه با درج در پرونده توسط دکتر خدایی معاون آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به مناسبت دریافت جایزه از
سمپوزیوم ISMS

-

دریافت تشویق نامه توسط دکتر خانکه معاون پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به مناسبت دریافت جایزه از سمپوزیوم ISMS

-

کسب رتبه اول پذیرفته شدگان آمون کارشناسی ارشد رشته علوم تشریح و بافت شناسی در بین شرکت کنندگان سال 1384

-

کسب رتبه برتر دانشنامه دکتری در بین دانشجویان مقطع دکتری علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران -نیمسال دوم 93-92
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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