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 :سوابق آموزشی 
 : الف) تدریس  

  ساعت براي کارشناسان  100تدریس کالس هاي تئوري آناتومی مقطعی به مدتMRI   وCT Scan  بیمارستان
 1394گلستان اهواز سال 

 ی آناتومی سروگردن، تنه و اندام و بافت شناسی دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم تدریس کالس هاي عمل
  98-97لغایت  92-91سال تحصیلی -زاپزشکی اهو

 سال  تدریس کالس هاي عملی آناتومی اندام، دانشجویان فیزیوتراپی و کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 95-94و  94-93تحصیلی 

 نیمسال دوم سال تحصیلی  دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اهوازو اختصاصی ی تدریس جنین شناسی عموم)
93-94( 
  تدریس درون آناتومی عمومی، سروگردن، نوروآناتومی و تکنیک هايMRI  به ترتیب به دانشجویان پرستاري و

 )97تا  93هوشبري، شنوایی سنجی، کاردرمانی و رادیولوژي در دانشگاه علوم پزشکی اهواز (از 
 94سال  تدریس کالس هاي علوم پایه (مختص کنکور علوم پایه) به دانشجوبان پزشکی علوم پزشکی اهواز 

 97لغایت 

  94تدریس آناتومی عملی اندام تحتانی و تنه به دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال تحصیلی-
95 

  دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول تدریس آناتومی سیستم عصبی (نوروآناتومی) تئوري و عملی به
 1400-99و  99-98و  98-97سال تحصیلی 

  تدریس آناتومی سیستم تنفسی تئوري و عملی به دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال
 1400-99و  99-98و  98-97تحصیلی 

 شگاه علوم پزشکی دزفول سال تحصیلی تدریس آناتومی اندام تحتانی تئوري و عملی به دانشجویان پزشکی دان
 1400-99و  98-99

  رشته هاي هوشبري و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال  به دانشجویان 2و  1تدریس آناتومی
 1400-99و  99-98و   98-97تحصیلی 

 یلی رشته فوریت هاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال تحص به دانشجویان تدریس آناتومی عمومی
 1400-99و  99-98و   97-98

  علوم یازدهمین کنگره ي سراسري علوم تشریحی، دانشگاه حیوانات در تدریس کالس هاي عملی کارگاه
 .92پزشکی اهواز، زمستان 

 
 

 



 داخل و خارج: در مجامع علمیج) سخنرانی 
زشکی شهید بهشتی تهران، اردیبهشت ایران، دانشگاه علوم پ علوم تشریحی سراسري کنگرهدوازدهمین در  شرکت و سخنرانی

95 . 

 سوابق پژوهشی :
 پایان نامه:

 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد:
سال  -)PC3بررسی اثرات آپوپتوزي و اتوفاژي نانوکورکومین بر رده ي سلول هاي سرطانی پروستات انسانی (

1393 
 پایان نامه مقطع دکترا:

بر تمایز سلول هاي بنیادي  VEGF بررسی نقش ماتریکس بدون سلول عضالنی، سلول هاي اندوتلیالی و فاکتور"
 1398سال  -مشتق از بافت چربی به سلول هاي شبه میوبالستی و رگ زایی

 

 انتشار کتاب :
  .ن و چاپ کتاب آناتومی سیستم تنفسیشارکت در تدویم

 تالیف :
نویسنده: ؛ نویسنده:قاسم ساکی ؛ نویسنده:علیرضا تیموري نوروآناتومی اعصاب مغزي، پایه و بالینی:  .1

سال  1چاپ  -وزیري (شومیز)  -صفحه  218 -علوم و فنون پزشکی اهواز  - مقدمعباس حیدري
1396  

 
علوم و فنون  - مقدمنویسنده: عباس حیدرينویسنده:قاسم ساکی ؛ : استخوان شناسی جمجمه .2

  1396سال مرداد  –صفحه  208 -پزشکی اهواز 
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  سوابق اجرایی :
 تا کنون 99مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول از مهر سرپرست 

 :( تسلط بر زبان هاي خارجی ، نرم افزار یا دستگاه)مهارت ها 
 زبان MHLEداراي مدرك 

 در تولید محتوا Camtasiaو  Preziتسلط کامل بر نرم افزار هاي 

 تسلط کامل بر نرم افزار هاي آفیس 

 Graphpad prismو  SPSSکار با نرم افزار هاي 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6235&Number=303&Appendix=0&lanf=En

