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تذریظ درط فبرهبوَلَصی وبرؽٌبعی
تذریظ درط فبرهبوَلَصی وبرؽٌبعی ارؽذ فیشیَلَصی
تذریظ درط فبرهبوَلَصی دارٍعبسی
تذریظ درط فبرهبوَلَصی پشؽىی
تذریظ درط گیبّبى دارٍیی

ج  :سًابق شغلی -حرفٍ ای
سال

 2491تب وٌَى
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سابقٍ

ػضَ ّیئت ػلوی داًؾگبُ
عزپزعت هزوش تحمیمبت گیبّبى دارٍیی
ػضَ ؽَرای هزوش تحمیمبت دیبثت
ػضَ ؽَرای هزوش تحمیمبت اػتیبد
ػضَ ؽَرای هزوش تحمیمبت ػفًَی
ػضَ ؽَرای پشٍّؾی داًؾىذُ دارٍعبسی
ػضَ ؽَرای هتذٍلَسی تحمیمبت داًؾگبُ
ػضَ ؽَرای عیبعتگذاری هزوش رؽذ فٌبٍریْبی ًَیي پشؽىی
ػضَ وویتِ راّجزدی هزوش ًبثبرٍری

د  :طرحُای تحقیقاتی پایان یافتٍ
سال

2485
2484

عىًان طرح

ثزرعی دارٍّبی سائذثزهقزف هَجَددرهٌبسل ؽْزیشد
تؼییي ؽیَع آًوی فمزآّي درداًؼ آهَساى 26-28عبلِ ؽْزعتبى یشد
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ثزرعی اثزػقبرُ ثبثًَِ ثزوبّؼ دردهشهي درهَػ عفیذآسهبیؾگبّی
همبیغِ اثزات تئیي ٍوبفئیي ثزرٍی یبدگیزی ٍحبفظِ دررت
ثزرعی یبدگیزی ٍحبفظِ هَؽْبی عَری وِ هبدراًؾبى دردٍراى حبهلگی وٌدذر ودَراوی
هقزف وزدُ اًذ
تؼییي ؽیَع دیبثت ٍپبراهتزّبی آهبری لٌذوَى دراعتبى یشد
ثزرعی اثزچبی وبهجَچبثزوبّؼ لٌذوَى درهَػ عفیذثشري آسهبیؾگبّی دیبثتی
همبیغِ دٍسٍارفبریي هقزف ثدب PTٍINRدرثیودبراى هقدزف وٌٌدذُ ٍاسفدبریي ٍ ثزرعدی
تبثیزػَاهل دیگزثزآى
ثزرعی اثزٍیتبهیي Cتىویلی ثزوبّؼ ّوَگلَثیي گلیىَسیلِ ()HBciدر ثیودبراى دیدبثتی
غیزٍاثغتِ ثِ اًغَلیي ()NIDDM
همبیغِ اثزضذدردثزػقبرُ ثبثًَِ ثبهزفیي درهَػ عفیذآسهبیؾدگبّی ثدب اعدتفبدُ اسآسهدَى
فزهبلیي ٍTail Flick
ثزرعی اثزضذدیبثتی گیبُ گل گٌِ دررت
ثزرعی ًبٌّجبریْبی وزٍهَسٍهی درتخوه ّبی ثبرٍرًؾذُ ٍجٌدیي ّدبی تزاًغدفز ًؾدذُ
درسٍج ّبی ًبثبرٍر
ثزرعی ًمؼ اعتزٍصى در پیؾگیزی اس اػتیبد ثِ هزفیي در هَػ فحزایی اٍراوتَهی ؽذُ
ثزرعی ًمؼ گلَوَوَرتیىَئیذّب ( وَرتیشٍل) در پیؾگیزی اػتیبد ثدِ هدَرفیي در هدَػ
فحزایی ًز
هغبلؼِ اثز آلپزاسٍالم ثز عغح عزهی اًغَلیي در هَػ عفیذ ثشري آسهبیؾگبّی
ارسیبثی هیىزٍثیَلَصیه ٍ ولیٌیىی تبثیز تجدَیش عیغدتویه تزویدت آهَوغدی عدیلیي ٍ
هتزًٍیذاسٍل ّوزاُ ثب  Planing Scaling Rootدر درهبى ثیوبراى هجتال ثِ پزیَدًتیدت
هشهي هتَعظ تب پیؾزفتِ
همبیغِ تغبثك عٌجی عزاهیه عزد MTA
ًمؼ عذین ،پتبعین ،ولغین ٍ هٌیشین در تؼییي جٌغیت رت
تؼییي ظزفیتْبی ریَی ؽبغلیي عفبلگزی ٍ عزاهیه عبسی عٌتی در ؽْزعتبى هیجذ
ثزرعی ٍضؼیت فزاٍاًی ثتب تبالعوی هیٌَردر داًؼ آهَساى عبل عَم ؽْز یشد
ثزرعددی اثزثخؾددی ػقددبرُ عددیبُ داًددِ ( )Nigella sativaثددز سوددن عددبله در هددَػ
BALB/Cهجتال ثِ عبله
همبیغِ هیشاى تبثیز جَؽبًذُ ؽیزیي ثیبى ثب آًتی ثیَتیه ّبی اًتخبثی ثز رؽذ ّلیىَثبوتز
پیلَری در ؽزایظ آسهبیؾگبّی
ثزرعددی راثغددِ ثددیي پلددی هَرفیغددن صى گیزًددذُ اعددتزٍصى ٍ ًتددبی حبفددل اس تحزیدده
تخوهگذاری ثزای ART
تأثیز لغزُ وَراوی راسیبًِ ثز ؽذت درد لبػذگی اٍلیِ در داًؾدجَیبى همدین وَاثگبّْدبی
ػلَم پشؽىی یشد
ثزرعی تبثیز ٍیتبهیي  Cتىویلی ثز رٍی چزثی ٍ لٌذ وَى ثز افزاد هجتال ثِ دیبثت ًَع 3
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ثزرعی اثز ولغین وَراوی در هیشاى وبّؼ درد ارتَدًغی
هغبلؼِ تأثیز رٍی تىویلی ثز رؽذ فیشیىی اعفبل 3-6عبل
ثزرعی اثز عبلَادٍرا پزعیىب (هغَان ػزثی) ٍ ویتَساى ثز لیپیذّبی وَى
ثزرعی ًظزات داًؾجَیبى داًؾگبّْبی یشد در هَرد ثیَتىٌَلَصی
همبیغِ اثز صل هلیغبى ثب وزم آعیىلٍَیز در درهبى ّزپظ ػَد وٌٌذُ لجی
ثزرعی اثز  Phهحیظ ثز رٍی تؼییي جٌغیت ًَساد Rat
همبیغِ اثز دارٍّبی ضذ درد اٍپیَئیذی ثب ٍ ثذٍى اعتفبدُ اس گلدَوشاهیي در هدَػ عدفیذ
آسهبیؾگبّی
ثزرعی ارتجبط ثیي اوتالالت وزٍهبتیي اعپزم ٍ عمظ هىزر
ثزرعی تأثیز ػقبرُ آثی -الىلی هیَُ گیبُ ثبدهجدبى ثدز رٍی درد حدبد ٍ هدشهي در هدَػ
عَری
همبیغِ تأثیز رعت ٍ اوغی تَعیي ثز وًَزیشی ثؼذ اس سایودبى در هدبدراى ثدبردار هزاجؼدِ
وٌٌذُ ثِ اتبق سایوبى ثیوبرعتبى ؽْیذ فذٍلی
ثزرعی وَاؿ ضذ هیىزٍثی ثذر گیبُ اٍؽك (ٍؽبی) در هحیظ In vitro
ثزرعی اثز ػقبرُ هیَُ ػٌبة در رتْبی دیبثتی
ثزرعی اثز صل ولزّگشیذیي در ثزٍس عبوت وؾه
ثزرعی اثز عیتَتبوغیغتی ػقبرُ گیبُ ؽَوزاى ثزردُ ّبی عدلَلیٍT-58Dفیجزٍثالعدت
هَؽیL:3:
ثزرعی اثزثخؾی ػغل وضزآثبد یشد ثز سون عبله در هَػ ٍ )BALB/c (In Vivoثز
حیبت اًگل در هحیظ وؾت()Vitro In
ثزرعی چگًَگی هقزف گیبّبى دارٍیی در افزاد هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ هغت پشؽىبى هتخقـ
ؽْز یشد
ثزرعی اثز رٍغي ًبرگیل ثز هیىزٍارگبًیغوْبی ثیوبری آوٌِ در ؽزایظ آسهبیؾگبّی
ثزرعی اثزات ضدذ تؾدٌجی فدو ٍ ػقدبرُ اعدتًَی ثدذر گیدبُ ferula assa foetida
(آًغَسُ) ثزتؾٌجبت ایجبد ؽذُ ثِ ٍعیلِ پٌتیلي تتزاسٍل در هَؽْبی فحزایی ًز
ثزرعی اثز دیبثتَصًیه ثالًىیت ثز رٍی هَؽْبی ثشري آسهبیؾگبّی
همبیغِ تبثیز دٍدّبًؾَیِ وَرتیىَاعتزٍئیذ هَضؼی دردرهبى ضبیؼبت لیىي پدالى دّدبًی
ػالهت دار
ثزرعی اثز ػقبرُ ؽَیذ در همبیغِ ثب گلی ثٌىالهیذ در هَؽْبی عَری دیبثتی
همبیغِ اثز ضذ دردی ػقبرُ آثی الىلی ثزي ثِ لیودَ ثدب هدَرفیي ثدز درد حدبد در هدَػ
عَری ًز
همبیغِ اثز ضذ دردی آثی الىلی ثزي ثِ لیوَ ثب دیىلَفٌبن ثز درد هشهي هَػ عَری ًز
ٌ  :مقاالت مىتشر شذٌ در مجالت معتبر علمی -پژيَشی داخل ي خارج از کشًر
سال

مشخصات مقالٍ
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اثز ػقبرُ ثبثًَِ ثز وبّؼ درد در هَػ عفیذ آسهبیؾگبّی
ارسیبثی اثز وٌذر ثز رٍی یبدگیزی ٍ حبفظِ هَػ عَری در دٍراى ؽیزدّی هبدر
اثز وبفئیي ثز رٍی یبدگیزی در هَػ فحزایی
The Anti-microbial Effect of Zataria Multiflora Drops onThree
Bacterial Species Cause Gastrointestinal Disease
همبیغِ اثز ضذ دردی ػقبرُ ثبثًَِ ثب هزفیي در هَػ عَری
ثزرعی اثز عبلَادٍرا پزعیىب ٍ ویتَساى ثز لیپیذّبی وَى در رت
ثزرعی اثز ػقبرُ دارچیي ثز درد هشهي در هَػ عفیذ ثشري آسهبیؾدگبّی ثدب اعدتفبدُ اس
آسهَى فزهبلیي
Comparing the effects of sodium and potassium diet with calcium
and magnesium diet on sex ratio of rats offspring
EFFECTS OF CHITOSAN AND SALVADORA PERSICA ON
BLOOD LIPIDS IN THE WISTAR RAT
ثزرعی اثز درهبًی گیبُ سًگَلِ ای لَلدِ ثبریده ( ).Onosma stenosiphon boissثدز
عَوتگی درجِ دٍ در ًبحیِ پؾت ٍ ثیضِ هَػ فحزایی
The Effect of Teucrium Polium Boiled Extract in Diabetic Rats
The in vivo antileishmanial activity of alcoholic extract from
nigella sativa seeds
ثزرعی اثز دٍسّبی هختلف آدًَسیي ثز پبراهتز تحزن اعپزم هزداى ًبثبرٍر
ثزرعی تزویجبت هَثزُ ٍ وَاؿ آًتیبوغیذاًی اعبًظ گیبُ دارٍیی سیزُ عجش ( cuminum
 )cyminum Lثَهی اعتبى یشد
هغبلؼِ ّیغتَپبتَلَصیه ٍ فزاعبوتبراثزات آتٌَلل ،پزٍپزاًَلل ٍدیلتیبسم ثز ّپبتَعیت ّبی
هَػ عفیذ وَچه آسهبیؾگبّی

ي :مقاالت ارائٍ شذٌ در َمایشُا ي کىگرٌ َای داخل ي خارج از کشًر
سال

مشخصات مقالٍ

ؽیَع ون وًَی فمزآّي درداًؼ آهَساى 26-28عبلِ دثیزعتبًْبی ؽْزیشد
اثزػقبرُ ثبثًَِ ثزوبّؼ درددرهَػ عفیذآسهبیؾگبّی
ثزرعی آًوی فمزآّي درداًؼ آهَساى دوتز8-26عبلِ دثیزعتبًْبی ؽْزیشد
ثزرعی ًمؼ آسهبیؾگبُ هیىزٍثؾٌبعی دروٌتزل ٍپیؾگیزی اسػفًَتْبی ثیوبرعتبًی
ثزرعی ؽبوقْبی اپیذهیَلَصیه ثیوبری دیبثت ًَع ثشرگغبالى
ارسیبثی اثز وٌذر ثز یبدگیزی ٍ حبفظِ هَػ عَری در دٍراى ؽیزدّی هبدر
همبیغِ اثز دّبى ؽَیِ ّبی ولزّگشیذیي ٍ پزعیىب در تزهین حفزُ آلَئدَل دًدذاى ودبرج
ؽذُ در هَػ فحزایی
ثزرعی دروَاعت دارٍئی هزاجؼِ وٌٌذگبى هظٌَى ثِ اػتیبد ثِ دارٍوبًِ ّبی ؽْز یشد
The Effect of Vitamin C on Learning and Memory in Rats
همبیغدِ هیددشاى تدأثیز جَؽددبًذُ ؽدیزیي ثیددبى ثدب آًتددیثیَتیدهّددبی اًتخدبثی ثددز رؽددذ
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ّلیىَثبوتزپیلَری (در ؽزایظ آسهبیؾگبّی)
لشٍم ارتمبء ٍ راّىبرّبی ػلوی دارٍیی پزعتبراى
اثز وبفئیي ثز رٍی یبدگیزی ٍ حبفظِ در هَػ فحزایی
همبیغِ اثز ضذ دردی ػقبرُ ثبثًَِ ثب هزفیي در هَػ عفیذ آسهبیؾگبّی
اػتیبد اس دیذگبُ هزاجغ تملیذ
غذا در لزأى
ثزرعی رؽذ گیبُ گل گٌَ ثز رٍی تزی گلیغیزیذ ٍ ولغتزٍل ،اٍرُ ،اعیذ اٍریه هَؽدْبی
دیبثتی ؽذُ
ثزرعی اثز عذین  ،پتبعین در تؼییي جٌغیت ًَساداى هَػ فحزایی
تذاوالت ثیي گیبّبى دارٍیی ٍ دارٍّبی اػقبة
ًمؼ ولغین هٌیشین در تؼییي جٌغیت رت ًضاد ٍیغتبر
The Effect of Syzygium aromaticum (clove) on learning and
Memory in Rat
The Effect of Vitamin E on Learning and Memory in Rats
ثزرعی الگَی هقزف دارٍّبی  OTCدر ثیوبراى دیبثتی هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ هزوش تحمیمبت
دیبثت یشد
ثزرعی اثز ػقبرُ آٍیؾي ثز رٍی ثبوتزیْبی ػبهدل گبعدتزٍ آًتزیدت در همبیغدِ ثدب آًتدی
ثیَتیىْبی اًتخبثی
The Relationship between Seasonal Variability and Pregnancy
Rates in Women Undergoing Assisted Reproductive Technique
عٌجؼ ػقبرُ عیبُ داًِ در پبیِ ػغل ثز سون عبله در هَػ BALB/c
Iranian communitys knowledge and attitudes towards
biotechnology
Universities Students Perceptions of Biotechnology and
Genetically Modified Foods
همبیغِ هیشاى آلَدگی اًگل ّبی رٍدُ ای در عبلْبی  8: ٍ 87در هزاجؼیي ثِ آسهبیؾدگبُ
هزوشی یشد
Estrogen receptor alpha gene and the success rate of IVF
ثزرعی اثز الپزاسٍالم ثز رٍی لٌذ وَى هَػ عفیذ آسهبیؾگبّی
The effect of syzygium aromaticum and vitamin C on learning and
memory in rats
ػَارك ریَی آًتی ثیَتیه ّب
همبیغِ اثز ضذ دردی ػقبرُ ثبثًَِ ثب هزفیي در هَػ عَری
ثزرعی اثز عبلَادٍرا پزعیىب ٍ ویتَساى ثز لیپیذّبی وَى در رت
تأثیز رٍی تىویلی ثز رؽذ فیشیىی وَدوبى  3تب  6عبلِ
اثز ػقبرُ دارچدیي ( )cinnamomum zeylanicumثدز درد هدشهي در هدَػ عدفیذ
آسهبیؾگبّی ثب اعتفبدُ اس آسهَى فزهبلیي
ثزرعی اثز آلپزاسٍالم ثز رٍی عغح اًغَلیي وَى هَػ عفیذ آسهبیؾگبّی
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گیبّبى دارٍئی اس هٌظز لزآى
ثزرعی اثز عبلَادٍراپزعیىب ٍ ویتَساى ثز لیپیذّبی وَى در رت
ثزرعی ًیبس ثِ آهَسػ هذاٍم در ارتمبء عغح ویفی ػولىزد دارٍئی پزعتبراى در ثیوبرعتبى
ّبی آهَسؽی یشد 2498
لشٍم آهَسػ دارٍئی جْت ارتمبء پزعتبراى
ثزرعی هزاجؼیي ثدِ هزودش تحمیمدبتی درهدبًی ثدبرٍری ٍ ًبثدبرٍری اعدتبى یدشد اس لحدبػ
HIVAb ٍ HCVab،HBsAg
The investigation of cumin oil (cuminum L.) effect on the leptin
hormone, and lipids in rat
تذاول گیبّبى دارٍیی ثب دارٍّبی اػقبة
تذاول دارٍّب ثب دوبًیبت
ثزرعی ًیبس ثِ هذاولِ ی آهَسػ در ارتمبی عدغح ویفدی ػولىدزد دارٍیدی پزعدتبراى در
ثیوبرعتبى ّبی آهَسؽی
اوالق پشؽىی اس دیذگبُ هؼقَهیي (ع)
همبیغِ وَاؿ آًتی اوغیذاًی ٍ هَاد هَثزُ اعبًظ در عِ گیبُ وبًَادُ چتزیبى
ثزرعی تزویجبت هَثزُ اعبًظ گیبُ دارٍیی سیزُ عجش ثَهی اعتبى یشد
effects of zingiber effects of zingiber officinalis extract on acute
and chronic pain in mice with tail-flick and writing experimental
tests
Effect of Rhus coriaria extracts (sumac) on blood lipid parameters
in rat
Effects of different doses of adenosine on sperm motility in
infertile men
ثزرعی اثز ػقبرُ دارچیي ثز یبدگیزی ثز حبفظِ وَتبُ هذت در هَػ عَری
ػَاهل هَثز در ثزٍس اؽتجبّبت دارٍیی ٍ ایوٌی ثیوبر

ز :شرکت در َمایش َای داخلی ي خارجی با مقالٍ
سال

24:1
24:1
3122
24:1
24:1
24:2

مشخصات َمایش

ّوبیؼ عزاعزی دعتبٍردّبی هذاولِ ثَهی در پزعتبری
وٌگزُ پیؾگیزی ٍ درهبى چبلی
6th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association & The
First International Congress of Rheumatology
چْبرهیي وٌگزُ آسهبیؾگبُ ٍ ثبلیي
وٌگزُ گیبّبى دارٍیی ؽْز وزد
عت الزضب هؾْذ

ح  :شرکت در کارگاَُا ي ديرٌ َای آمًزشی
6

سال

2494
2494
2494
2494

2496
2496

مشخصات کارگاٌ

وبرگبُ رٍػ تذریظ -رٍػ ارسیبثی – عزاحی عئَاالت
عزاحی وَریىَلَم آهَسؽی – تذٍیي اّذاف آهَسؽی
وبرگبُ عزح عئَال
وبرگبُ همبلِ ًَیغی
وبرگبُ آهَسػ وبرثزد آهبر در تحمیمبت پشؽىی
وبرگبُ آوَسػ رٍػ تحمیك
وبرگبُ آهَسػ اعالػبت دارٍیی ٍ عوَم
Immunohistochemistry workshop
)Clinical presentation curriculum (CPC
Experimental IVF workshop

ط  :تألیف ي ترجمٍ
سال

24:1
24:1
2494

مشخصات کتاب

گیبّبى دارٍیی هَثز ثز للت ٍ ػزٍق
اعالػبت دارٍیی هبهبیی
دارٍّبی هَرد اعتفبدُ در درهبى ًبثبرٍری

ی :راَىمای پایان وامٍ
سال

2498
2498

مشخصات پایان وامٍ

اثر عصارٌ آبی  -الکلی تاريوٍ بردرد مسمه در مًش سًری
بررسییی اثییر ضییذ دردی عصییارٌ َیییذريالکلی زع ییران بییا

استاد راَىما/مشاير

هؾبٍر
راٌّوب

آزمًوُای Writhing Tail-flick
2494

بررسی بیىش ي عملکرد مراجعیه مراکس بُذاشتی درماوی یسد در
مًرد گیاَان داريیی

2498
2498
2493

بررسی اثر عصارٌ دارچیه بر درد مسمه در میًش سی یذ بیسر

راٌّوب
راٌّوب

آزمایشگاَی
بررسی اثر عصارٌ َیذريالکلی زع ران بر یادگیری حافظٍ کًتیاٌ
مذت با آزمًن Shutlle Box
بررسی اثر ضذ میکريبی  3فرآيردٌ گیاٌ آيیشه شییرازی بیر 4
گًوییییییٍ بییییییاکتری در مقای ییییییٍ بییییییا آوتییییییی

راٌّوب
راٌّوب

بیًتیک اوتخابی آن
2495

بررسی اثر ضذ میکريبی عصارٌ گیاٌ آيیشه شیرازی بر سٍ گًوٍ

راٌّوب

باکتریییییییییایی از عًامییییییییل گاسییییییییترياوتریتذر
مقای ٍ با آوتی بیًتیک اوتخابی آن
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2496

مقای ٍ میسان تاثیر جًشاوذٌ شیریه بیان با آوتی بیًتیک َیای

هؾبٍر

اوتخییییابی بییییر رشییییذ َلیکًبییییاکتر پیلییییًری در
شرایط آزمایشگاَی )
2496
2496
2498
2499

24:1

بررسی اثر سالًاديرا پرسیکا ي کیتًزان بیر لییییذَای خیًن در
مًش بسر

آزمایشگاَی يی تار

اثر تسریق اک ی تًسیه داخل ص اقی بر درد درم يش صیحرایی

راٌّوب

ور
تعییه مقايمت داريیی باکتری  Ecoliدر مقابل شش ویً آوتیی
بیًتیک رایج

هؾبٍر

بررسی اثر عصارٌ دارچیه بر ريی یادگیری ي حافظٍ کًتاٌ میذت

راٌّوب

بررسی اثر ضذ دردی افشیرٌ زوجبییل بیا آزمیًن  Tail-flickي

راٌّوب

در مًش سًری
 Writhingدر مًش سًری
بررسی اثر ضذ دردی افشرٌ زوجبیل با آزمًن  Hot-Plateدرد

24:1

هؾبٍر

راٌّوب

حیییییییییییاد ) ي  Formalinدرد میییییییییییسمه ) در
مًش سًری
بررسی بیىش  ،آگاَی ي عملکرد مراجعیه بٍ مراکیس بُذاشیتی ي

24:1
24:1

درماوی یسد در مًرد داريَای گیاَی
مقای ییٍ دي دَاوشییًیٍ کًرتیکًاسییتريئیذ مًضییعی در درمییان

راٌّوب
هؾبٍر

ضایعات لیکه پالن دَاوی عالمت دار
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