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 42429538و  42429070 -061 دزفول، انتهای بلوار آزادگان، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشکده پزشکی. :محل کار  -

Postal code: 64616-53476 

  مدارج تحصیلی -

 (1376خرداد  )                                                                                                        کرج  دبیرستان میره ای  -  علوم تجربی دیپلم -

 (1377خرداد  )                                                                           آبیک سمائیانمرکز  پیش دانشگاهی  - پیش دانشگاهی یکساله دوره -

  (24/1/1383 : فراغت)                                                                                          تهراندانشگاه علوم پزشکی  - پرستاری  کارشناسی -

 (1386 /5 /24 فراغت:) کشوری کنکور کارشناسی ارشد( 7)رتبه  تهران شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی  -پزشکی فیزیولوژی  کارشناسی ارشد -

       (3/3/93:   فراغت)             جندی شاپور اهواز  علوم پزشکیدانشگاه  - )گرایش اعصاب( پزشکیفیزیولوژی   (PhDدکترای تخصصی )    -   

 )2012(   International Brain Research OrganizationIBRO : از )IBRO Alumnus( تحقیقاتی نوروساینس آموختگی دانش  -

 

 Persian, Turkish, English  :    زبان  -

 (T1300588شماره:  30/5/88تاریخ    53)نمره                                                       وزارت بهداشت و درمان زبان انگلیسی   MHLEمدرک -

 (853001138کد:  85ریخ آبان تا   58)نمره            دانشگاه تربیت مدرس                                                      زبان انگلیسی تافل مدرک -

 (8730016294شماره:  17/11/87یخ تار  52)نمره                               دانشگاه تربیت مدرس                                   زبان انگلیسی تافل مدرک -

 

  شغلی سوابق -
 ( ادامه دارد  – 93 /15/06از  )                                                                      دزفولدانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی  ،عضو هیات علمی -

 (31/06/1389تا   03/06/88)                                                                                جهرمدانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی  ،عضو هیات علمی -

 (29/12/1386تا   1/5/1385)                                                              شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم اعصاب  محقق -

 

 مدیریتی سوابق   -
 ( 10/10/98از )                                                       دانشگاه علوم پزشکی دزفول                         رئیس دانشکده پیراپزشکی -
 (2/3/96تا  13/2/94از )                                                              دانشگاه علوم پزشکی دزفول         مرکزیتحقیقات  رئیس آزمایشگاه -

 (97شهریورتا  3/12/93از )      دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول                                                        معاون آموزشی علوم پایه -

   ادامه دارد( 22/6/94از )                          دانشگاه علوم پزشکی دزفول                                          رماکولوژیمدیر گروه فیزیولوژی و فا -

 (10/10/94تا  10/10/93از )               دانشگاه علوم پزشکی دزفول                                                         معاون پژوهشی دانشکده پزشکی -

 (5/11/93از )                                   دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول                              مسئول سایت و پورتال -

 

 ی مدیریتی و اجراییعضویتها  -

 (97/15/83494شماره     8/10/1397)                        دانشگاه علوم پزشکی دزفولعضو اصلی هیات بدوی رسیدگی انتظامی هیات علمی  -

 (93از مهر )                                                                                     علوم پزشکی دزفول عضو شورای پژوهشی دانشگاه -

 ( 97مرداد1تا  94 /5/7از )                                                                                      علوم پزشکی دزفول عضو شورای آموزشی دانشگاه -
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 (7/9/95از )                                                          علوم پزشکی دزفول   عضو حقیقی شورای عالی اخالق پزشکی دانشگاه  -

 (5/7/96از )                             دانشگاه علوم پزشکی دزفولعلمی دانشکده پزشکی  عضو و دبیر کمیته منتخب ارتقا اعضا هیات -

  (1396ر )از مه   کشوری برنامه درسی ملی دوره دکترای پزشکی عمومی وزارت بهداشت و درمان                            عضو کمیته -

   (4/9/96از )                                                                                 علوم پزشکی دزفول    عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه  -

 (31/06/1389تا  از مهر)                             علوم پزشکی جهرم                             عضو کمیته مقاله نویسی اعضا هیات علمی دانشگاه -

   (27/3/94تا   17/10/93از )     علوم پزشکی دزفول                                                  دگی اعضا هیات علمی دانشگاهدبیر کمیته رشد و بالن -

 (93)از مهر                                       دانشگاه علوم پزشکی دزفولپزشکی  عضو شورای آموزشی و شورای پژوهشی دانشکده -

 سال(         1  – 18/8/94)از                                                  دانشگاه علوم پزشکی دزفول ژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوییعضو شورای پ -

  (4/3/95از کشور ) 4و عضو این کارگروه در منطقه آمایشی علوم پزشکی دزفول دانشگاه "ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی"مسئول کارگروه  -

   (5/8/95)از                                    علوم پزشکی دزفول    دانشگاهنظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان  عضو کمیته -

 (23/3/96)از                     عضو کارگروه برنامه عملیاتی بازنگری و ارتقای راهبردی و ماموریت گرای برنامه های علوم پزشکی -

 و  م پزشرکیعلرو آموزشری و ماموریت گررای برنامره برنامه بازنگری و ارتقا راهبردی هایدر حیطه  96عضو کارگروه برنامه عملیاتی دانشگاهی سال  -

 (20/3/96از )             گسترش محیطی اموزش عالی سالمت در کشور                                                                                 

                         (25/3/96از )                                                                                             عضو کمیته مالی حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه -

 (25/3/96از )       وری دانشگاه                                    بازرسی شیوه نامه ها و آیین نامه های حوزه تحقیقات و فناعضو کمیته  -

 (18/2/97از )                                                                دانشگاه علوم پزشکی دزفول عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی -

 (28/1/97از )                                                       دزفولدانشگاه علوم پزشکی  کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی عضو -

 (25/4/97از )                            دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول عضو کمیته بازنگری و ارزیابی برنامه های آموزشی  -

 (25/7/97از )                                                                                        دانشگاه علوم پزشکی دزفول کارگروه موسیقی عضو -

 (1398تا خرداد 27/8/97از)                                       علوم پزشکی دزفول       مسئول بسته اعتالی اخالق حرفه ای برنامه عملیاتی دانشگاه  -

 (14/9/97از )                                                       دانشگاه علوم پزشکی دزفول آموزش مداوم تخصیص امتیاز مرکزکمیته  عضو -

 ( 97/14/85029شماره     10/10/1397)                                   علوم پزشکی دزفولعضو هیئت موسس شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاه  -

 (98/15/15046 شماره  28/2/1398)                                                                   دانشگاه علوم پزشکی دزفول یفکر مالکیت کمیته عضو -

 پ(/835/35/8ه شمار      31/2/98)                   آمایشی کشور(              4عضو کارگروه منطقه ای بسته اعتالی اخالق حرفه ای )منطقه  -

 (98/15/28019شماره    12/4/98)                                                               دانشگاه علوم پزشکی دزفولعضو شورای کتب و انتشارات  -

  (98/15/51666شماره       1/7/98)                دانشگاه علوم پزشکی دزفولعضو کمیته خود ارزیابی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی   -

  (98/15/52174شماره       2/7/98)              برنامه اعتباربخشی  دانشکده پزشکی دانشگاه  عضو هیات علمی پاسخگو در حوزه هیات علمی -

    ( 98/15/68591ه شمار 26/8/98)از                                     دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول عضو کمیته برنامه ریزی درسی   -

    ( 98/15/83863شماره   11/10/98از )                                   دانشگاه علوم پزشکی دزفول عضو کمیته دانشگاهی اخالق در آموزش پزشکی  -

 (98/15/89934ماره: ش  1/11/98از )   دانشگاه طراحی و عملیاتی ساختن فرایندها، آئین نامه ها، مقررات و دستورالعمل های آموزشیعضو کارگروه  -

 (98/15/97843شماره:   28/11/98از  )                                                                                              دانشگاه بیماریهای غیر واگیرعضو کارگروه  -

 ( 99/15/5108ه : شمار   27/1/99از )               علوم پزشکی دزفول       شگاه دان ارتقا نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی مسئول بسته  -

 ( 8/35/972شماره : پ/ 7/4/99از )  آمایشی کشور                                        4عضو کارگروه منطقه ای بسته ارتقا نظام آزمونها در منطقه  -

 ( 99/15/50394ماره : ش 11/6/99از )                                                   علوم پزشکی دزفول دانشگاهعضو کارگروه آموزش پزشکی پاسخگو  -
 

 علمی  یعضویتها -  

 (1386 از سال)                                                               عضو انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران و شبکه علوم اعصاب ایران

 

  )تدریس(  سوابق آموزشی  -

    88 -89   تحصیلی سالاز  دو ترم  طی                  ،جهرملوم پزشکی انواع رشته ها در دانشگاه عو  پزشکیتدریس انواع مباحث فیزیولوژی به رشته  -    

  1389  تا 1392  الس از                 ، (PhDن تحصیل دوره )ضم ازاهورشته ها در دانشگاه علوم پزشکی  انواعتدریس انواع مباحث فیزیولوژی به  -    

  92-93    تحصیلی  سال  ر نیمسال دومد                                        ،دزفولدانشگاه علوم پزشکی  پزشکیتدریس مبحث فیزیولوژی اعصاب به رشته  -    

  93 -94        تحصیلی اول  سالمنی طی           ،دزفولو همه مقاطع دانشگاه علوم پزشکی  پزشکیبه رشته  واحد تمام مباحث فیزیولوژی  17  تدریس -    
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  93 -94        تحصیلی دومسال یمن طی      ،      دزفولو همه مقاطع دانشگاه علوم پزشکی  پزشکیواحد تمام مباحث فیزیولوژی به رشته  17.5تدریس  -    

     94 -95        تحصیلی اول سالمنی طی           ،دزفولو همه مقاطع دانشگاه علوم پزشکی  پزشکیواحد تمام مباحث فیزیولوژی به رشته  15.5 تدریس -    

  94 -95        تحصیلی دوم سالنیم یط       ،    دزفولو همه مقاطع دانشگاه علوم پزشکی  پزشکیواحد تمام مباحث فیزیولوژی به رشته   12.5تدریس  -    

  95 -96        تحصیلی اول سالیمن طی    ،        دزفولو همه مقاطع دانشگاه علوم پزشکی  پزشکیواحد تمام مباحث فیزیولوژی به رشته  18.5 تدریس -    

 95 -96        تحصیلی دوم سالمنی طی           ،دزفولو همه مقاطع دانشگاه علوم پزشکی  پزشکیواحد تمام مباحث فیزیولوژی به رشته    13 تدریس -    

 96 -97        تحصیلی اول سالمنی طی           ،دزفولو همه مقاطع دانشگاه علوم پزشکی  پزشکیواحد تمام مباحث فیزیولوژی به رشته  13.5 تدریس -    

   96 -97       تحصیلی دوم سالیمن طی      ،     دزفولگاه علوم پزشکی و همه مقاطع دانش پزشکیواحد تمام مباحث فیزیولوژی به رشته  11.5 تدریس -     

   97 -98       تحصیلی اول سالمنی طی          ،دزفولو همه مقاطع دانشگاه علوم پزشکی  پزشکیواحد تمام مباحث فیزیولوژی به رشته  11.5 تدریس -     

   97 -98        دوم سالنیم ، لدزفومقاطع دانشگاه علوم پزشکی  دیگر و فیزیولوژی پزشکیرشته  خونی فیزیولوژاعصاب و  واحد فیزیولوژی 12 تدریس -     

   98 -99      اول سالنیم ، لدزفومقاطع دانشگاه علوم پزشکی  دیگر و فیزیولوژی پزشکیرشته  خون سلول، قلب و گردش واحد فیزیولوژی 9.6 تدریس -     

 98 -99  دوم     سالنیم ، دزفول  پد ع   علوم آزمایشگاهی و فیزیولوژی پزشکیرشته  خون اعصاب، خون، قلب و گردش یزیولوژیواحد ف 5.6 تدریس -     

 تاسیس و راه اندازی  - 
 ( 1394ماه  شتاردیبه 13)از                                     دانشگاه علوم پزشکی دزفول  تحقیقات مرکزی آزمایشگاه تاسیس و راه اندازی -

 (1393)از شهریور                                 دانشگاه علوم پزشکی دزفول  گروه فیزیولوژی و فارماکولوژیتاسیس و راه اندازی  -

 (1394)از آغاز سال                              دانشگاه علوم پزشکی دزفول  سایت و پورتال دانشکده پزشکیتاسیس و راه اندازی  -

 

 ولکولی و رفتاری(م-لکتروفیزیولوژی، سلولییادگیری :  ا-)نورودژنراسیون، درد، حافظه  نوروفیزیولوژی        تحقیقاتی : زمینه -

 غزی می حیوانی بیماری های مختلف مثل پارکینسون، آلزایمر و .....  با جراحی استریوتاکسیک مغز و ایجاد ضایعات ایجاد مدلها -        
 اشت الکترود در هسته ها و مسیرهای مختلف مغز موش جهت ثبت فعالیتهای الکتریکی مغز ک -        

 ا جراحی آدرنالکتومی موش و اندازه گیری هورمونهای مربوطهب( HPAآدرنال )-هیپوفیز-یجاد اختالل در محور هیپوتاالموسا -        

 هیپوکامپستخراج بافت های مختلف مغز موش مثل استریاتوم و ا -        

 ( بافت مغزIL1b, TNFa( و  میزان سایتوکاین های پیش التهابی ) MDA, GPx, SODسنجش محتوای آنتی اکسیدانی )  -        

  و غیره Activity monitoring, Rotarod, Sylinder test, Stride length, Rotational testانجام تستهای حرکتی :  -        

 و انواع دیگر مازها  Shuttle box, Morris water maze (MWM)ادگیری و شناختی موش مثل : ی -ی حافظهانجام تستها -        

 Hot Plateو  Tail Flickرات ضددردی ترکیبات مختلف با تستهای بررسی اث -        

 

تشویقی هاکسب جوایز و  -  
    1396 -1395                     حصیلیسال ت                                                                  دانشگاه علوم پزشکی دزفول  استاد نمونهکسب عنوان  -

                1345ماره:  ش                          28/9/97                      1397دانشگاه علوم پزشکی دزفول سال    )سوم( هیات علمی پژوهشگر برترکسب عنوان  -

 3081/15/93   ماره:ش     1393  اسفند 16                به علت خدمات آموزشی                 توسط معاونت آموزشی دانشگاه  درج در پروندهبا یقی تشو -

 15/94/  1522ره: اشم    1394 شهریور 25         توسط معاونت آموزشی دانشگاه به علت خدمات در شورای آموزشی دانشگاه  درج در پروندهبا تشویقی  -

 30248/15/94ماره: ش       1394 اسفند  5          آموزشی                        به علت خدمات توسط معاونت آموزشی دانشگاه در پرونده درجبا تشویقی  -

 3911/15/94   شماره:     1394اسفند   17              ت آموزشی                   به علت خدما توسط معاونت آموزشی دانشگاه درج در پروندهبا تشویقی  -

 38618/20/95ماره: ش   1395 فروردین 22                   پژوهشی  در حوزه به علت خدمات  توسط معاونت پژوهشی دانشگاه در پرونده درجبا تشویقی  -

 30/20/96     ماره:  ش   1396فروردین  30وهشی                     توسط معاونت پژوهشی دانشگاه به علت خدمات در حوزه پژ درج در پروندهبا تشویقی  -

 1179/16/97شماره:                  21/8/97           تقدیرنامه به عنوان استاد فعال عرصه نماز، توسط معاونت فرهنگی دانشگاه                                  -

 (Recommendations)   دانشجوییرسمی  توصیه نامه های -
 ع/الف(./840ه شمار 7/10/88) تهران  استاد و رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،پروفسور فرشته معتمدی از خانم -

 ع/الف(./837اره شم 7/10/88)ارت بهداشت و معاون سابق وزمرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  معاوناستاد، ، پروفسور ابوالحسن احمدیانیاز  -

 .(8/10/88)                     تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2استاد و رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پروفسور مهیار جان احمدی از خانم -
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  دانشجویی فعالیت های -
 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهرانمرکزی صنفی عضو شورای  -

 عضو شورای مرکزی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران -

 عضو جامعه اسالمی دانشجویان کشور -

 

   تحصیلی های پایان نامه  -

 ،یشناخت ،یت حرکتبر اختالال کیاالژ دیاثر اس یبررس در زمینه نوروفیزیولوژی با عنوان : ( فیزیولوژیPhDدکترای تخصصی ) پایان نامه -     

. OHDA-6ا بالقا شده  نسونیپارک یماریب یوانیدر مدل ح اتومیاستر ویداتیاکس بیو آس یالتهاب یفاکتورها دوم،یپال یموضع یکیالکتر لیانسپت

تحقیقات رکز م ل اجرا:مح علیرضا سرکاکی، اساتید مشاور: دکتر سید محمد تقی منصوری و دکتر علی خدادادی. پروفسور و یعقوب فربودراهنما دکتر  اساتید

 (3/3/93دفاع ، دکتری/821  شماره ثبت: PRC-134 ،18/11/1391به شماره  پروپوزالتصویب ) جندی شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشکی  فیزیولوژی

انال کننده ک مقایسه اثرات ضددردی نخاعی و فوق نخاعی سه نوع بلوك: عنوانبا  فیزیولوژی کارشناسی ارشد پایان نامه -      

 ،فرشته معتمدی پروفسوراستاد راهنما:  .ر آند )HPA(آدرنال-هیپوفیز-هیپوتاالموس محور وراپامیل،دیلتیازم و نیمودیپین( و بررسی نقشکلسیم)

 (24/05/1386 دفاع) 437شماره پایان نامه: شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی  مرکز تحقیقات علوم اعصاب محل اجرا: ،گروه: فیزیولوژی

 

    ها پایان نامه  هنمایی یا مشاوراستاد راه -
بیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده ترتهراندانشگاه  فیزیولوژی ورزشیدر رشته  سعید رحمتی( آقای PhDدکتری تخصصی )پایان نامه  مشاور استاد -1  

 (.27/7/95تاریخ  74/ 209373 )حکم "آیرزین در رتهای نر چاقبر بیان ژن دسنوترین، آدیپونکتین و  HIITو  CTمقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرینی  "با عنوان 

 (6/12/96تاریخ دفاع: 

، گروه تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشیدر رشته  941220200به شماره دانشجویی  سکینه سلبی نژادخانم  کارشناسی ارشدپایان نامه  استاد مشاور -2  

و  گی جسمانی مرتبط با سالمتهفته تمرین به روش بوردنکور در آب و خشکی بر برخی فاکتورهای آماد 8اثر  "ن)غیر دولتی(  با عنوا شمالعلوم ورزشی، دانشگاه 

 (27/6/96تاریخ دفاع:  (. 28/3/96تاریخ    324/14.    )حکم  1395مصوب اسفند  "اثر آن بر فعالیتهای روزمره رندگی مبتالیان به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

، دانشکده پزشکی فولعلوم پزشکی دز( دانشگاه 1391)ورودی مهرپزشکی در رشته  سعید داودیآقای  دکتری عمومیپایان نامه  هنمای اولرا استاد - 3  

وم (. )راهنمای د8/12/96 تاریخ    929)قرارداد"بررسی نقش سیستم اپیوئیدی در اثرات ضد افسردگی سیموستاتین در مدل شنای اجباری موش سوری  "با عنوان 

 (3/10/98تاریخ دفاع:      IR.DUMS.REC.1396.22اخالق کد    22/12/95: دکتر بهنام قربان زاده(. مصوب شورای پژوهشی

، دانشکده زفولعلوم پزشکی د( دانشگاه 1391)ورودی مهر پزشکیدر رشته  رضا ناصرزادهآقای  دکتری عمومیپایان نامه  راهنمای دوم استاد - 4  

. )راهنمای اول: " NO/cGMP/KATPبررسی اثر ضد افسردگی سیموستاتین با استفاده از مدل شنای اجباری در موش سوری: درگیری مسیر  "پزشکی با عنوان 

 (2/10/98تاریخ دفاع:    IR.DUMS.REC.1396.26اخالق کد   14/4/96دانشگاه  26دکتر بهنام قربان زاده(. مصوب شورای پژوهشی

، دانشکده پزشکی ولعلوم پزشکی دزف( دانشگاه 1391)ورودی مهرپزشکی در رشته  نگین یوسفیخانم  دکتری عمومییان نامه پا راهنمای اول استاد -5  

(. )راهنمای دوم : دکتر 19/3/97تاریخ    1124. )قرارداد" بررسی عوامل خطر و ویژگی های سالمت عمومی در بیماران مبتال به دیسکوپاتی ستون فقرات "با عنوان 

خالق اکد با  25/7/96مورخ  26و کمیته اخالق  19/12/96دانشکده پزشکی  . مصوب شورای پژوهشیریفی ، مشاور: خانم سارا محمودی(اود شد

IR.DUMS.REC.1397.002   )    :تاریخ دفاع 

، تغذیه ورزش -فیزیولوژی ورزشیدر رشته  950017752به شماره دانشجویی  خورشید خورشیدیخانم  کارشناسی ارشدپایان نامه  استاد راهنما -6  

بیماران  بیوشیمیایی خون در بر کیفیت زندگی و برخی شاخص های انعقادی وDتاثیر تمرین هوازی و ویتامین  "واحد الکترونیکی  با عنواناسالمی آزاد  دانشگاه

 (27/10/97تاریخ دفاع:    (.لیدا مرادی خانم دکتر)مشاور: .  1397مصوب اردیبهشت  " دیابتی

، دانشرکده علوم پزشکی دزفولدانشگاه  1393)ورودی مهرپزشکی در رشته  علی خورسندی نژادآقای  میدکتری عموپایان نامه  راهنمای اول استاد -7

-PPARدر موش های سوری: نقشش گیرنشده هشای  LPSبررسی اثر محافظتی متفورمین بر مدل بیماری آلزایمر القا شده توسط   "پزشکی با عنوان 

gamma   و مسیر سیگنالینگchannels ATPK-cGMP-NO  " (  1/4/99 تاریخ 1903 قرارداد  ) راهنمای دوم : دکتر بهنام قربان زاده(. مصوب شورای( .

  تاریخ دفاع:     IR.DUMS.REC.1399.003    اخالقکد با  6/3/99مورخ  47 اخالق کمیتهو   28/11/98مورخ  48پژوهشی

ده پزشکی ، دانشکشکی دزفولعلوم پزدانشگاه  1393)ورودی مهرپزشکی در رشته  علیرضا قاهریآقای  دکتری عمومیپایان نامه  راهنمای اول استاد -8

در موش آزمایشگاهی کوچک نر :  LPSادگیری، التهابی و استرس اکسیداتیو القا شده با ی-بررسی اثرات االژیک اسید بر اختالالت حافظه  "با عنوان 

 (.دکترر بهنرام قربران زاده. )راهنمرای دوم :  (1/4/99تراریخ   1905)  قررارداد  " NO-cGMP-KATP channelsو مسیر   PPARγنقش گیرنده های 

 تاریخ دفاع:     IR.DUMS.REC.1399.004    اخالقکد  با  6/3/99مورخ  47اخالق کمیتهو   17/2/99ورخ م 51مصوب شورای پژوهشی
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نشکده پزشرکی برا ، داعلوم پزشکی دزفولدانشگاه  1393)ورودی مهرپزشکی در رشته  یاسر حیایآقای  دکتری عمومیپایان نامه  راهنمای اول استاد -9

در مشوش  LPSهشابی و اسشترس اکسشیداتیو القشا ششده بشا یشادگیری، الت-اختالالت حافظه بر MLR-1023بررسی اثر داروی ضددیابتی " عنوان

دکترر )  قرارداد  تراریخ  ( . )راهنمرای دوم : "   NO-cGMP-KATP channelsو مسیر   PPAR-gammaنقش گیرنده های :  نر آزمایشگاهی کوچک

 اریخ دفاع: ت  IR.DUMS.REC.1399.043 اخالقکد با  7/8/99اخالق  و کمیته 20/7/99مصوب شورای پژوهشی  (.و مشاور: دکتر یوسف پریدار یلطانیثم مرد سم
 
 

 

  پژوهش در آموزش طرح های و  طرح های تحقیقاتی -
مجری . شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات علوم اعصاب  آدرنال بر اثر ضددردی سه نوع بلوک کننده کانال کلسیم.-هیپوفیز -هیپوتاالموس -بررسی نقش محور -1

(1386) سال ارائه گزارش نهائی :  اول  

مرکز تحقیقات علروم اعصراب  .در آن(HPA) آدرنال-یپوفیزه-محورهیپوتاالموس یمودیپین و بررسی نقشقایسه اثرات ضددردی اسپاینال و سوپرا اسپاینال  وراپامیل،دیلتیازم، نم -2

 (1386) سال ارائه گزارش نهائی : مجری اول  شهید بهشتی.دانشگاه علوم پزشکی 

 جری اولم .25/4/94مصوب شورای پژوهشی   DUR141 :. دانشگاه علوم پزشکی دزفول. کدچیاتر یشغل اقیاشت اسیمق" یعبارت 17نسخه  یسنجترجمه و روان -3

یرا(. دکترر منصرور ترابری ن :)مجرری اول . دانشگاه علوم پزشکی دزفول. مجری دوم.1395ررسی برخی عوامل خطر بیماری آلزایمر در جمعیت سالمند شهرستان دزفول در سال ب -4

  IR.DUMS.REC.1396/1:  کد:  11/12/95مورخ  18 در پژوهش و کمیته اخالق  7/9/95مورخ  21مصوب شورای پژوهشی

دانشرگاه علروم . سر رت های نرر چراق 4بافت چربی زیر پوستی و عضلۀ  FNDC5 مقایسۀ تاثیر تمرین تناوبی خیلی شدید و تمرین تداومی بر بیان ژن دسنوترین، آدیپونکتین و -5

   96030کد رهگیری:   ،  1396. )مجری اول: دکتر سعید رحمتی( مجری دومشکی دزفول. پز

بعد از یک دوره مصرف غرذای پرچررب در دو بافرت چربری  ADIPOR1 همراه غذای استاندارد بر بیان ژن آدیپونکتین وهفته تمرین تناوبی خیلی شدید و تداومی به  6مقایسۀ  -6

و   1/3/97مورخ  33مصوب شورای پژوهشی . دانشگاه علوم پزشکی دزفول.  مجری دوم )مجری اول: دکتر سعید رحمتی(.چاق نر آزمایشگاهی های زیرپوستی و عضلۀ چهار سر موش

 96066کد رهگیری:     26/4/97تاریخ   97/15/1441قرارداد شماره   ،   IR.DUMS.REC.1397/008:  کد:  6/4/97مورخ  27ه اخالق در پژوهش کمیت

مصروب شرورای  (.خرانم سرارا محمرودیمجرری دوم )مجرری اول: دانشجویان پرستاری از ارزشیابی بالینی. بررسی تاثیر استفاده از پورت فولیو بر میزان یادگیری و رضایتمندی  – 7

    1398/1/27 تراریخ1476،  قررارداد شرماره   IR.DUMS.REC.1398/001:  کرد:  21/1/98مرورخ  35و کمیته اخالق در پرژوهش   17/9/97مورخ  2شماره EDC پژوهشی

 97082 کد رهگیری: 

.  NMRI اد، تستوسترون سررم و تعرداد اسرپرم مروش سروری نرر نرژLH ،FSH بر میزان (Seidlitzia rosmarinus) بررسی اثر عصاره های آبی و هیدرو الکلی گیاه اشنان -8

 98056 کد رهگیری:    (.دکتر علی اکبر عروجن)مجری اول:  همکار طرح

 -در ایسرکمی  jak/stat میرزان التهراب برافتی از طریرق هردف گیرری مسریر سریگنالین  غشای آمنیوتیک انسانی بربررسی اثر کاندیشن مدیوم سلول های بنیادی مزانشیمی  -9

 شترک با دانشگاه علوم پزشکی ایران(.)طرح م  98032 کد رهگیری:    (.دکتر دنیا نظری نیا)مجری اول:   . همکار طرحریپرفیوژن مغزی موش صحرایی

 

    (Original Articles)اصیل  مقاالت -

1- *Dolatshahi M, Motamedi F, Ahmadiani A, Esmaeili-Mahani S. Spinal and supraspinal analgesic effects of 

nimodipine in rats: The role of Hypothalamo-Pituitary-Adrenal (HPA) axis. Physiology and Pharmacology, 11(3), 160–

166. (2007). [Scopus, Web of Science- Emerging Sources Citation Index (ESCI), Islamic World Science Citation (ISC-IF), EMBASE, Scientific 

Information Database (SID), Index Copernicus (IC), IRANMEDEX, MagIran]       * Corespondent    

2- Dolatshahi-somehsofla M, *Esmaeili-Mahani S, *Motamedi F, Haeri A, Ahmadiani A. Adrenalectomy potentiates the 

antinociceptive effects of calcium channel blockers. Pharmacology, Biochemistry and Behavior 92 (2009) 327–334.  
(ISI Impact Factor: 2.9    , Scopus, …). 

 

3- Dolatshahi M, *Farbood Y, Sarkaki A, Mansouri SMT, Khodadadi A. Ellagic acid improves hyperalgesia and 

cognitive deficiency in 6-hydroxidopamine induced rat model of Parkinson’s disease. Iran J Basic Med Sci 2015; 18:38-

46. (ISI Impact Factor: 1.228   , Scopus,…). 
 

4- Taherkhani R, Ahmadi B, Farshad Pour F, Esmailizadeh M, Dolatshahi M, Makvandi M, Hamzavi GhR. 

Epidemiologic Characteristics and Frequency of Anatomical Pattern of Ulcerative Colitis in Patients Referred to Imam 

Khomeini Hospital During Years 2007 to 2011. Jundishapur Sci Med J 2014;13(3):275-282.  [ISC, google scholar, EBSCO]. 

   

5- Farbood Y, Sarkaki A, *Dolatshahi M, Mansouri SMT, Khodadadi A. Ellagic Acid Protects the Brain Against 6-

hydroxydopamine Induced Neuroinflammation in a Rat Model of Parkinson’s Disease. Basic and Clinical Neuroscience. 

April 2015 . Volume 6. Number 2, 15-21. [ISI (ESCI), Pubmed, Scopus, EMBASE).   * Corespondent 

 

6- Heidarifar R, Farahani H, Mirizadeh M, Yousefi A, Dolatshahi M, Kazemian Mansourabad M, et al. The effect of 

hydroalcoholic extract of Anethum graveolens (Dill) on serum estrogen and progesterone level in female rats. Qom Univ 

Med Sci J 2015;9(5):42-9. [chemical abstract, Index copernicus, Index medicus, CABI, DOAJ].   

http://pajoohan.dums.ac.ir/main/cartable.action
http://pajoohan.dums.ac.ir/main/cartable.action
http://pajoohan.dums.ac.ir/main/cartable.action
http://pajoohan.dums.ac.ir/main/cartable.action
http://pajoohan.dums.ac.ir/main/cartable.action
http://pajoohan.dums.ac.ir/general/cartable.action
http://pajoohan.dums.ac.ir/general/cartable.action
http://pajoohan.dums.ac.ir/general/cartable.action
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 7- Alireza Sarkaki, Yaghoob Farbood, *Mojtaba Dolatshahi, Seyed Mohammad Taqhi Mansouri, Ali Khodadadi. 

Neuroprotective Effects of Ellagic Acid in a Rat Model of Parkinson's Disease. Acta Medica Iranica, [S.l.], p. 494-502, 

sep. 2016. ISSN 1735-9694. Available at: <http://acta.tums.ac.ir/index.php/acta/article/view/5029>. Date accessed: 19 

Oct. 2016. [Pubmed, Medline, Scopus, EMBASE).    * Corespondent 

  

 8- Torabinia M, Mahmoudi S, *Dolatshahi M, Abyaz MR. Measuring engagement in nurses: the psychometric 

properties of the persian version of Utrecht Work Engagement Scale. Med J Islam Repub Iran. 2017 (28 Feb);31:15. 

https://doi.org/10.18869/mjiri.31.15  [Pubmed, Medline, Scopus).   *Corespondent  
  

 9- Farzin Safaei, Saeed Mehrzadi, Hossein Khadem Haghighian, Azam Hosseinzadeh, Ali Nesari, Mojtaba Dolatshahi, 

Mahdi Esmaeilizadeh & Mehdi Goudarzi (2017): Protective effects of gallic acid against methotrexate-induced toxicity in 

rats, Acta Chirurgica. Belgica, DOI: 10.1080/00015458.2017.1394672    (ISI  IF: 0.49   , Pubmed, Medline, Scopus). 

 

10- Goudarzi M, Esmaeilizadeh M, Dolatshahi M, Kalantar H, Frouzandeh H, et al. Protective Effect of Elaeagnus 

angustifolia L. Fruit Hydroalcoholic Extract on Cyclophosphamide-Induced Nephrotoxicity in Mice. Shiraz E-Medical 

Journal. 2018 January; 19(1):e55075. (Published online 2017 November 29). doi: 10.5812/semj.55075. [Scopus, EMBASE].  

  

11- Saeed Rahmaty, Abbas Ali Gaeini, Mojtaba Dolatshahi, Siroos Choobineh. The Effect of High-Intensity Interval 

Training and Continuous Training on the Desnutrin Gene Expression in the Subcutaneous Adipose Tissue and the 

Quadriceps Femoris Muscle Tissue of Obese Male Rats. Annals of Applied Sport Science, vol. 6, no. 2, pp. 37-44, 

Summer 2018. [ISI (ESCI), DOAJ, Scopus]. 

   

12- Rahmaty S, Gaeini AA, Choobineh S, Dolatshahi M. Comparing the 6 weeks of high-intensity interval and 

continuous training with standard diet on desnutrin and FNDC5 genes expression after a period of high fat diet in 

subcutaneous adipose tissue and the quadriceps muscle tissue of obese male rats. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2018; 

26(2): 111-25. [DOAJ, google scholar, SID, ISC, CINHAL]. 

 

13- Reza Naserzadeh, Niloofar Abad, Behnam Ghorbanzadeh, Mojtaba Dolatshahi, Mohammad Taghi Mansouri, 

Simvastatin exerts antidepressant-like activity in mouse forced swimming test: Role of NO-cGMPKATP channels 

pathway and PPAR-gamma receptors. Pharmacology, Biochemistry and Behavior 180 (2019) 92–100 

https://doi.org/10.1016/j.pbb.2019.03.002  (ISI Impact Factor: 2.7    , Scopus, …).   

   

14- Saeed Rahmaty, Abbas Ali Gaeini, Reza Ghaffaripour, Gholam Reza Salvand, Mojtaba Dolatshahi. Comparison of 

6 weeks of high intensity interval training and continuous training on Desnutrin, Adiponectin and Adiponectin Receptor1 

genes expression in two subcutaneous adipose tissue and quadriceps muscle tissue of obese male rats. Medical Science, 

2019, 23(99), 700-709 

  

 15- Dolatshahi M, Davoudi S, Paridar Y, Naserzadeh R, Ghorbanzadeh B, Pharmacological evidence for the 

involvement of the opioid system in the antidepressant-like effect of simvastatin in mice: Without tolerance and 

withdrawal syndrome, Neuroscience Letters (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2019.134578 

 

16- Mojtaba Dolatshahi, Somaye Sohrabi, Narges Kazemi, Sara Mahmoudi. The Effect of portfolio on nursing students’ 

learning and satisfaction from clinical evaluation: aclinical trial study, Journal of Medical Education Fall 2019; 

18(4):211-218 

 

   های علمی در کنگرهو شرکت  ارائه مقاله
1- Assessment of analgesic effects of Verapamil, Diltiazem & Nimodipine in rat ; Role of Hypothalamo-Pituitary-Adrenal 

axis. Dolatshahi-S. M, Motamedi. F, Mahani. ES ; 18th Iranian congress of Physiology and Pharmacology  Mashhad, 

Iran. Agu 2007. Poster 

 

2- Adrenalectomy potentiates the antinociceptive effects of calcium channel blockers. Mojtaba Dolatshahi, Saeed 

Esmaeili-Mahani, Fereshteh Motamedi, Ali Haeri, Abolhasan Ahmadiani. 2nd Tehran  IBRO School of Neuroscience 

Molecular,Electrophysiological and Behavioural Approaches May 12-23, 2012 .earned the title of IBRO Alumnus. Poster 

 

3- Ellagic Acid Protects the Brain Against 6-hydroxydopamine Induced Neuroinflammation in a Rat Model of 

Parkinson’s Disease. Yaghoob Farbood1, Alireza Sarkaki2, Mojtaba Dolatshahi3*, Seyed Mohammad Taqhi Mansouri4, 

Ali Khodadadi5. 4th Basic and clinical Neuroscience Congress, December 23-25,  2015. Razi Hall, Tehran, Iran.  

http://acta.tums.ac.ir/index.php/acta/article/view/5029
https://doi.org/10.18869/mjiri.31.15
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4- The effect of 8-Week Burdenco exercise on fatigue, flexibility and power in Women with Multiple Sclerosis. Sakineh 

salbinejhad, mohammadreza Esmaielzadeh Toloee, Mojtaba Dolatshahi, Raheleh Gaffari. DOI: 

10.22059/NCED1396.2017.30690    ، کیش    96آذر 01-9سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها    

 

5- Anti-oxidant effect of alcoholic Ferula Assa Foetida gum Extract in mice PTZ-induced kindling  Model. Hamid 

Heidari, Yaser Azizi , Zahra Kiasalari, mohsen khalili, Mojtaba dolatshahi, Nezam Armand. 20th Iranian congress of 

Physiology and Pharmacology  Hamedan, Iran. Poster 1390مهر 22-18              

  

6- The effect of portfolio on nursing students learning and satisfaction from clinical evaluation. Sara Mahmoudi, Mojtaba 

Dolatshahi, Somayeh Sohrabi, Narjes Kazemi. In the 20th  Iranian conference on health professions education (ICHPE 

2019) 1-3 th May 2019, Tehran, Iran. 

 

7- Simvastatin exerts antidepressant-like activity in mouse forced swimming test: Role of NO-cGMPKATP channels 

pathway and PPAR-gamma receptors. Reza Naserzadeh, Niloofar Abad, Behnam Ghorbanzadeh, Mojtaba Dolatshahi, 

Mohammad Taghi Mansouri.  24th Iranian & 3rd international congress of Physiology and Pharmacology  (FAOPS 

Satellite Congress) Shahed University, Tehran, Iran. 30 Oct- 01 Nov 2019. Poster P-429 

 .1386شهریور 4-8، (2111مشهد )کد :  ( دانشگاه علوم پزشکی 1101916کد : ) فارماکولوژی ایران و فیزیولوژی کنگرههجدهمین  در و حضورارائه مقاله  -
  .س/ص(/3229شماره: )  27/9/88تا  25/9/88، دانشگاه علوم پزشکی  جهرم ،اخالق در شیوه های نوین درمان ناباروریاولین کنگره کشوری  در حضور -

 .ن آوری دانشگاه جندی شاپور اهوازمعاونت تحقیقات و ف، 1392اسفند  18، کنگره تحقیقات دانشجوییششمین  عضو هیأت رئیسه -

 .16/2/94ر تاریخ ددزفول علوم پزشکی  دانشگاه  کنگره پژوهشی داخلی دانشجوئیپانل علوم پایه، پیراپزشکی و ژنتیک در اولین  داور و عضو هیات رئیسه -

 (.640/20/95)شماره       6/12/95-5   تاریخ دزفول،  منطقه جنوب غرب کشور، دانشگاه علوم پزشکی کنگره پژوهشی دانشجوئیدر سومین  حضوریداور  -

علوم پزشکی  دانشگاه  27/9/97-29" درمان ناباروریاخالق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخالق و شیوه های نوین  "روزه3حضور در همایش ملی  -

 (.ص/پ/212: ش  29/9/97)جهرم 

 

  - ارائه مقاله و حضور در دوره های بین المللی   
1- Certificate of participation  For Contribution and efforts in organizing the 6th IBRO- Associated School and the 1st 

Neuroscience Orientation Summer Program, August 26th – September 21 th, 2006 , Tehran , Iran (IBRO: The International 

Brain Research Organization  Asia-Pasific Regional Committee) 

 

2- Certificate of  Attendance  in second international symposium  on molecular technology (infectious disease & 

inflammation ) Tehran , I.R.Iran, June 26-28 th 2007. 

 

3- 2nd Tehran  IBRO School of Neuroscience Molecular, Electrophysiological and Behavioural Approaches May 12-23, 

2012 .earned the title of IBRO Alumnus. Poster: Adrenalectomy potentiates the antinociceptive effects of calcium 

channel blockers. Mojtaba Dolatshahi, Saeed Esmaeili-Mahani, Fereshteh Motamedi, Ali Haeri, Abolhasan Ahmadiani. 
 

 اداره آموزش مداوم دانشگاه    همکاری با -
طی مجوز  18112ازمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول با کد س 114601با شناسه  ای تسکینی درددبیر علمی و سخنران برنامه فیریولوژی و مراقبت ه -   

 (.27/1/97  تاریخ  852710)شماره  امتیاز آموزشی پژوهشی 10برابر با  27/1/1397برگزار شده مورخ   16/12/96   214596

 28/3/98  240109مجوز  طی 18112دانشگاه علوم پزشکی دزفول با کد سازمان  140114با شناسه  قلبی سکته پرستاری های مراقبتسخنران برنامه  -   

 (.16/4/98تاریخ   1036780امتیاز آموزشی پژوهشی )شماره    8برابر با  16/4/98برگزار شده مورخ 

 

 همکاری در طراحی سواالت منطقه ای -
 (.  مورخ      )ابالغ  شی.آمای 4قطب  95عضو هیات علمی طراح سوال آزمون علوم پایه اسفند  -  

 (.8/12/96مورخ    8/35/6429)ابالغ پ/ آمایشی. 4قطب  96عضو هیات علمی طراح سوال آزمون علوم پایه اسفند  -  

 (.30/11/97مورخ    8/35/7077)ابالغ پ/ آمایشی. 4قطب  97عضو هیات علمی طراح سوال آزمون علوم پایه اسفند  -  

 

 تحقیقاتیناظر اجرایی طرح های  -
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خش بجعه کننده به بررسی وضعیت سیستم غالب بودن عروق کرونر در قومیت های مختلف بیماران مرا "اخالقی و اجرایی طرح تحقیقاتی با عنوان  ابالغ ناظر -  

  .28/12/96مورخ  97836/15/96)مجری: شهرزاد مهران فرد(   ابالغ شماره  1395بیمارستان گنجویان دزفول   آنژیوگرافی

ی رگ آزمایشگاهالتین در موش بزپبررسی اثر گالیک اسید در بهبود نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس  "ابالغ ناظر اخالقی و اجرایی طرح تحقیقاتی با عنوان  - 

 .  15/5/98مورخ   98/15/38455)مجری: دکتر عباس مریدنیا(   ابالغ شماره  "   hem oxygenase1بوسیله بررسی بیان ژن 

ه به مرکز ناباروری مراجعه کنند نان نابارورمقایسه پیامدهای باروری در دو نوع انتقال جنین تازه و فریز در ز "غ ناظر اخالقی و اجرایی طرح تحقیقاتی با عنوان ابال -

 .8/6/98مورخ99/15/49461)مجری: دکتر سیده مهسا پورموسوی(   ابالغ شماره "  1398تا  1392ام البنین دزفول از سال 

دل م وش های سوریبر تخمدان م های جدا شده از مایع فولیکولی و مایع آمنیون انسان تاثیر وزیکول "ابالغ ناظر اخالقی و اجرایی طرح تحقیقاتی با عنوان  -

 .9/6/99 مورخ 99/15/49532(   ابالغ شماره محمد امین بهمنش)مجری: دکتر "  نارسایی زودرس تخمدان

ی استزس اکسیداتیو و واسطه تاثیر حفاظتی مصرف ژله رویال بر روی میزان شاخص های سرم  بررسی  "اجرایی طرح تحقیقاتی با عنوان  ابالغ ناظر اخالقی و -

 . 29/7/99مورخ   99/15/68712)مجری: دکتر سوسن صباغ(   ابالغ شماره "  بتا در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 1پیش التهابی اینترلوکین

 وری پایان نامهدا -
نی، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و بر عالئم بالی D3بررسی اثر مکمل ویتامین  "با عنوان ، تغذیهعلوم رشته  پایان نامه تحصیلی دکترای تخصصیداوری  -  

 .(پ/99/3/6/8: مارهش 4/3/95) 8/3/95 در تاریخ وازجندی شاپور اهدانشگاه علوم پزشکی  ،امیر عباس نژاد "التهابی در بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر

ر برخی و مکمل عصاره سبز ب یبررسی اثر توام رژیم غذایی محدود از کالر "با عنوان ، علوم تغذیهرشته  پایان نامه تحصیلی دکترای تخصصیداوری  -  

مهنوش  "نان چاقربی احشایی و سطح آدیپوسایتوکین های سرم در زفاکتورهای متابولیک، اندازه های تن سنجی، سطوح اسید چرب آزاد پالسما، شاخص چ

 .پ(/188/3/6/8: مارهش 20/6/95) 27/6/95 در تاریخدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  صمدی،

حرایی: نقش زمون فرمالین در موش صبررسی اثر ضددرد مونته لوکاست با استفاده از آز "با عنوان ، پزشکیرشته  عمومیپایان نامه تحصیلی دکترای داوری  -  

 .(98/15/99242: مارهش 3/12/98) دزفولدانشگاه علوم پزشکی  ،احسان علیزمانی " ATPK-cGMP-NOمسیر سیگنالین  

ک سیستولی در نارسایی NTproBNP  HScrpو  copeptinمقایسه سطح سرمی  "با عنوان ، پزشکیرشته  عمومیپایان نامه تحصیلی دکترای داوری  -

    .(99/15/52277: مارهش 16/6/99) دزفولدانشگاه علوم پزشکی  ،شهدیمسید محمد جواد  "قلبی با و بدون درگیری کرونری قلبی

 

داوری طرح تحقیقاتی -  
 (11492/20/94ه:  شمار  14/9/94)          ساعت برای معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 150قیقاتی در مجموع طرح تح 5گواهی داوری  -    

 (25638/20/94شماره:  18/11/94)          ساعت برای معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول   60طرح تحقیقاتی در مجموع  2گواهی داوری  -    

 (8696/20/96شماره:    10/2/96)          ساعت برای معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول   60طرح تحقیقاتی در مجموع  6گواهی داوری  -    

 (977شماره:   20/12/96)          ساعت برای معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول   30طرح تحقیقاتی در مجموع  1گواهی داوری   -    

 (980شماره:   23/12/96)          ساعت برای معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول   30طرح تحقیقاتی در مجموع  1گواهی داوری  -    

 (11/281-97شماره:   14/11/97)          ساعت برای معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول   30طرح تحقیقاتی در مجموع  1گواهی داوری  -    

 (98/15/70020شماره:     29/8/98)          دزفولساعت برای معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی    30طرح تحقیقاتی در مجموع  1گواهی داوری  -    

 

 

مقاالتداوری  -  
  مقاله  گواهی داوری -1   

Title: Effect of Achillea Millefolium extract on memory deficit and anxiety caused by cerebral ischemia with 

middle cerebral artery occlusion in ovariectomized rats (OVX). Journal title: Physiology and Pharmacology. Review 

No.: 2615 (The reviewer has spent 10 hours for reviewing article.     2016/08/17 - 1395مرداد  

 مقاله   گواهی داوری -2   
Title: The effect of Satureja bachtiarica Bunge on depression induced by reserpine in rat. Journal title: Physiology 

and Pharmacology. Review No.: 2758  (The reviewer has spent 10 hours for reviewing article. 18/9/1395 - 2016/12/8 
 

 گواهی داوری مقاله   -3   
Title: Modulatory effect of ventromedial hypothalamic D2 receptors on leptin and glucose concentration 

Journal title: Physiology and Pharmacology. Review No: 3138 Confirmation email to the reviewer - Physiology and Pharmacology 

. Sunday, May 27, 2018 10:15 AM 
 گواهی داوری مقاله   -4
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Title: Cobalamin mitigates neurotoxic effects of trimethyltin chloride on hippocampus neural cells and cognitive function  

Journal title: Physiology and Pharmacology. Review No.: 3388 Confirmation email to the reviewer - Physiology and 

Pharmacology. 2019 , 14 Apr, at 2:50 PM    
 گواهی داوری مقاله   -5

Title: Nigella sativa hydro-alcoholic extract attenuates postpartum depression through increase of gamma amino butyric acid-

A levels.  Journal title: Physiology and Pharmacology ,  2019/06/16  Review No.: 3476  Confirmation email to the reviewer - 

Physiology and Pharmacology from Physiology and Pharmacology <ppj@phypha.ir> at 9:26 AM 

 گواهی داوری مقاله   -6

Title: Protective effects of the traditional herbal formulation (THF) on oxidative stress, learning, and memory in animal 

model of type 2 diabetes: Physiology and Pharmacology ,  Review No.: 3561  ,2019  Nov 14 at 3:25 PM 

 گواهی داوری مقاله   -7

Title: Effect of crocin on locomotor activity, novel object recognition and object location memories in chronic restraint stress 

rats.   Journal title: Physiology and Pharmacology , Review No.: 3658  Dec 21  2019  

 

   در کارگاههای آموزشی حضور  -
 .1388بان آ 7-6   (،19112جهرم ) کد :  علوم پزشکی در دانشگاه  ( 291928814)کد:         "برنامه ریزی استراتژیک"در کارگاه آموزشی  حضور -1 

  .28/10/88رخه مو ، (19112) کد : در دانشگاه علوم پزشکی  جهرم  ( 291928834)کد:    "چگونگی تدوین طرح درس" در کارگاه آموزشی حضور - 2 

 در دانشگاه علوم پزشکی  جهرم. 24/1/89 تا  23/1/89در تاریخ     "آشنایی با کوریکولوم ادغام" در کارگاه آموزشی حضور -3 

 جهرم.  در دانشگاه علوم پزشکی  88 /2/12در تاریخ  "استحصال سلولهای بنیادی مزانشیمی و اصول کشت آن" در کارگاه آموزشی حضور -4 

 .دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  1389آبان  ،  "PhDتوانمند سازی دانشجویان "در کارگاه  حضور -5 

 26-25زشکی گلستان،پ، دانشگاه علوم  گرگان ،"و ثبت پتانسیل عمل و مدلهای حیوانیالکتروفیزیولوژی  های روش"روزه  2کشوری  در کارگاه حضور -6 

 با همکاری مرکز تحقیقات قلب و عروق. معاونت تحقیقات و فن آوری ،89بهمن 

  . ه جندی شاپور اهواز،معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگا 23/7/91، "پوستر هئطراحی و ارا" روزه یک در کارگاه حضور -7 

 .ن آوری دانشگاه جندی شاپور اهوازمعاونت تحقیقات و ف 1392مهر  "مقدماتی، متوسطه و پیشرفته Spss " کارگاهدر  حضور -8 

 .ن آوری دانشگاه جندی شاپور اهوازمعاونت تحقیقات و فساعت،  10به مدت  ،End note، " 23/9/1392  " در کارگاه حضور -9 

 (.93000078ره: دزفول )کد دودر دانشگاه علوم پزشکی   ساعت( 8، )به مدت 16/7/93در تاریخ  "جستجو در اینترنت"در کارگاه آموزشی  حضور -10

 (.93000211کد دوره: )دزفول دانشگاه علوم پزشکی  .ساعت(16، )6/9/93 لغایت 5/9/93در تاریخ  "مقاله نویسی مقدماتی انگلیسی"در کارگاه  حضور -11 

 (.د/102/93/15ماره ش،  EDCدزفول )در دانشگاه علوم پزشکی   ساعت( 5، )به مدت 16/10/93در تاریخ  "طرح درس روزانه و ترمی"در کارگاه  حضور -12 

 (.93000210دزفول )کد دوره: در دانشگاه علوم پزشکی   ساعت( 8، )به مدت 17/10/93در تاریخ  "روش تحقیق"در کارگاه آموزشی  حضور -13 

 د(./103/93/15شماره ، EDCدزفول )دانشگاه علوم پزشکی  ،ساعت( 8، )14/11/93در تاریخ  "ارتباط موثر استاد با دانشجو" آموزشیدر کارگاه  حضور -14 

 د(./103/93/15شماره ، EDC) دزفولدانشگاه علوم پزشکی  ،ساعت( 8، )14/11/93تاریخ  "استاد با دانشجو ارتباط موثر" طراحی و اجرای کارگاه آموزشی -15 

 روزه 3 آموزشیدر کارگاه  حضور -16  
-Certificate of attendance at the following continuing education activity and workshop, in its entirety Introduction to 

Quantitative Electroencephalography (QEEG) sponsored by the Farmed School the Education Dept. of Farmed 

Tajhiz for 24 of –hours/3 days May 27 2015- May 29 2015. 

  (امتیاز فرهنگیدارای )    .دانشگاه علوم پزشکی دزفول ساعت( در 16)به مدت   94شهریور 15و  14  " اسالمی معرفت شناسی"روزه  2در کارگاه  حضور -17 

  (امتیاز فرهنگیدارای )      .ساعت( در دانشگاه علوم پزشکی دزفول 4)به مدت  94دی  22 " و فرهنگ زندگی اسالمی سبک"در کارگاه یک روزه  حضور -18 

 (.د/104/94/15شماره  EDCتوسط )دانشگاه علوم پزشکی دزفول ، ساعت(6مدت) 20/12/94 "مشاوره و راهنمایی دانشجویان"در کارگاه آموزشی  حضور -19 

 (.د/105/94/15شماره  EDCتوسط )ساعت(، دانشگاه علوم پزشکی دزفول 6)مدت  5/11/94 "فرایند نویسی در آموزش پزشکی"ه آموزشیحضور در کارگا -20

 (.507شماره:  4/9/94پزشکی دزفول ) دانشگاه علوم ساعت در معاونت تحقیقات و فناوری 8به مدت  " End Note "حضور در کارگاه آموزشی  -21

 (.523شماره:  26/9/94لوم پزشکی دزفول )عدانشگاه  ساعت در معاونت تحقیقات و فناوری 8به مدت  " پروپوزال نویسی مقدماتی "اه آموزشی حضور در کارگ -22

 (.530اره: شم24/11/94)  دانشگاه علوم پزشکی دزفول معاونت تحقیقات و فناوریساعت در  8به مدت  " پروپوزال نویسی پیشرفته "حضور در کارگاه آموزشی  -23

 (.14/1/95 ،د  /106/94/15شماره  EDCم پزشکی دزفول )توسط دانشگاه علو ساعت(،4) 12/11/94 "روش و ارزیابی فعالیتهای آموزشی "حضور در کارگاه آموزشی -24

 (.22/3/95د  مورخ /107/95/15شماره  EDCعلوم پزشکی دزفول )توسط  ساعت(، دانشگاه8)مدت  17/3/95 "روش ها و فنون تدریس "حضور در کارگاه آموزشی -25

 (.2075/95شماره: 20/8/95ر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  )د( 95آبان  21-19) دومین رویداد ملی اینوتک سالمتدر  " نحوه ارائه ایده "حضور در کارگاه آموزشی  -26

دانشگاه علوم  ر محلد( 95آبان  21-19) دومین رویداد ملی اینوتک سالمتدر  "دفاع از آنو نحوه  برنامه کسب و کار و طرح توجیهی"حضور در کارگاه آموزشی  -27

 (.2075/95شماره: 19/8/95بهزیستی و توانبخشی  )

mailto:ppj@phypha.ir


10 

 

 (.2075/95ش: 20/8/95انبخشی )ر دانشگاه علوم بهزیستی و تود( 95آبان  21-19) دومین رویداد ملی اینوتک سالمتدر  "ارزش گذاری ایده و محصول "حضور در کارگاه آموزشی  -28

 (.2075/95شماره: 20/8/95ر محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  )د( 95آبان  21-19) دومین رویداد ملی اینوتک سالمتدر  " اصول و فنون مذاکره "حضور در کارگاه آموزشی  -29

 (.547/20/95  : شماره 5/11/95)  نت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفولومعادر  (ساعت 8 ) " نگارش مقاالت علمی "حضور در کارگاه آموزشی  -30

 (.590/20/95 :  شماره 6/11/95)  عاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفولمساعت در  8به مدت  " داوری مقاالت علمی "حضور در کارگاه آموزشی  -31

 .(1009/16/95 ش: امتیاز فرهنگی.    )دارای لوم پزشکی دزفولعساعت( در دانشگاه  4) 30/4/95 " و داعش شناسیگروههای تکفیری "حضور در کارگاه  -32

ساعت(  4) 21/9/95 " ر جهانی و رسالت امروز دانشگاه و حوزهگمعنایابی جایگاه دانشگاه و حوزه در مبارزه با قدرت های سلطه "حضور در کارگاه  -33

 .(971/16/95 ش: امتیاز فرهنگی.      )دارای ی دزفولدر دانشگاه علوم پزشک

  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفولساعت در  16ه مدت ب " Systematic review & Cochran review "حضور در کارگاه آموزشی  -34

 (.297/20/95 :  شماره 14/7/95)

 (.515/20/95 :  شماره 27/10/95)  عاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفولمساعت در  8به مدت  " پنرم افزار فتوشا "حضور در کارگاه آموزشی  -35

 (.30/9/95د  مورخ /108/95/15 شماره EDCساعت(، دانشگاه علوم پزشکی دزفول )توسط 8) 28/9/95 "دانش پژوهی مقدماتی "حضور در کارگاه آموزشی -36

 (.638/20/95 :  مارهش 21/6/95)  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفولساعت در  8به مدت  " Mendeley "وزشیحضور در کارگاه آم -37

 (.639/20/95 : ش21/11/95و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول) معاونت تحقیقات، (ساعت 8)" Evidence Based Medicine "حضور در کارگاه آموزشی -38

 (.632/20/95 :  شماره 28/11/95)  دزفول معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکیساعت در  8به مدت  " اخالق در پژوهش "ر در کارگاه آموزشی حضو -39

 (.630/20/95 :  شماره 30/11/95)  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفولدر  (ساعت 8 ) "ثبت شرکت دانش بنیان "کارگاه آموزشی در حضور -40

 (.631/20/95 :  شماره 2/12/95)  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفولدر  روز(2) ساعت 16به مدت  "علم سنجی "حضور در کارگاه آموزشی -41

مورخ   پ/8/21/156شماره  EDC)توسط  اهواززشکی ، دانشگاه علوم پ 6/11/95تا  2/11/95 "کوتاه مدت آموزش پزشکی  کارگاه آموزشی تخصصی"حضور در  -42

 )شامل طرح درس، روش تدریس و ...( (.27/1/96

 (.20/3/96ورخ م  96/15/730شماره  EDCساعت(، دانشگاه علوم پزشکی دزفول )توسط 8)مدت  17/3/96 "مقدماتی روش تدریس "حضور در کارگاه آموزشی -43

 (.772/15/96 :  شماره  30/6/96)  اه علوم پزشکی دزفولمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگدر  (ساعت 8 ) " آثار پژوهشی اخالق در "حضور در کارگاه آموزشی  -44

 (.844/15/96 :  شماره 20/10/96)  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،ساعت 8 " نگارش و انتشار مقاالت علمی "حضور در کارگاه آموزشی -45

 (.14/9/96  مورخ 96/15/3383شماره  EDCساعت(، دانشگاه علوم پزشکی دزفول )توسط 8)مدت  14/9/96 "اخالق و منش حرفه ای "حضور در کارگاه آموزشی -46

 (.17/10/96مورخ  96/15/3735شماره  EDCساعت(، دانشگاه علوم پزشکی دزفول )توسط 8)مدت  17/10/96 "ارزشیابی دانشجویان "حضور در کارگاه آموزشی -47

 (.1016/15/97 : ش   30/1/97-29)  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفولساعت در  16به مدت  " کارآزمایی بالینی "حضور در کارگاه آموزشی -48

 (.1279/15/97 : ش 17/4/97) دزفولع پ  د  EDC پژوهشی ومعاونت  ،ساعت 8 " نویسی و نگارش نامه های علمی آکادمیکCV "حضور در کارگاه آموزشی -49

 (.1433/15/97 : ش 26/4/97) ولدانشگاه علوم پزشکی دزف EDC پژوهشی ومعاونت  ،(ساعت8) 26/4/97" توانمندسازی اساتید مشاور "حضور در کارگاه آموزشی -50

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول EDC پژوهشی ومعاونت  (،ساعت12) SPSS "3-1/5/97آنالیز داده با استفاده از نرم افزار  "روزه3حضور در کارگاه آموزشی  -51

 (.1971/15/97 : ش  1/5/97)

امتیاز )دارای  .کی دزفولساعت( در دانشگاه علوم پزش 4) 29/1/96 " نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه با عنوان حجاب و عفاف"حضور در کارگاه  -52

 (. 12/8/97مورخ   3245/15/97 ش: فرهنگی

 (.2008/15/97 : ش 19/6/97) ولدانشگاه علوم پزشکی دزف EDC (،ساعت16) 20/6/97-19 " تولید محتوای الکترونیک "حضور در کارگاه آموزشی -53

 (.1231/15/97 : ش 4/7/97) دانشگاه علوم پزشکی دزفول EDC (،ساعت16) 5/7/97-4 "یادگیری-مجموعه روش های یاددهی "حضور در کارگاه آموزشی -54

 (.1971/15/97 : ش 24/7/97) فولانشگاه علوم پزشکی دزپژوهشی دمعاونت  (،ساعت8) Powerpoint " 24/7/97آشنایی با نرم افزار  "حضور در کارگاه آموزشی -55

شکی وزارت در معاونت پزساعت( توسط کمیته ملی اخالق در پژوهش های زیست  8)  " اخالق در انتشار آثار پژوهشی "حضور در کارگاه آموزشی  -56

 (.1349/15/97شماره :    23/12/97تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول  )

جویی دانش-ساعت توسط معاونت فرهنگی4به مدت  23/8/97مورخ  "تاریخ روشن فکری در ایران "م اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع هحضور در نشست  -57

 (. 97/16/1176   9/12/97)دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

-گیساعت توسط معاونت فرهن4به مدت  22/8/97مورخ  "اندیشه سیاسی امام خمینی ره "م اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع هحضور در نشست  -58

 (. 97/16/1184   11/12/97دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول )

اونت ساعت توسط مع4به مدت  6/9/97مورخ  "آسیب شناسی نظام جمهوری اسالمی ایران "موضوع اتید دانشگاه با حضور در نشست هم اندیشی اس -59

 (. 97/16/1240   15/12/97انشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول )د-فرهنگی

به مدت  23/8/97 رخمو "دستاوردها و چالش سیاسی، فرهنگی جمهوری اسالمی ایران "حضور در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع  -60

 (. 97/16/1247   18/12/97انشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول )د-ساعت توسط معاونت فرهنگی4

دانشجویی -ساعت توسط معاونت فرهنگی4به مدت  29/8/97مورخ  "سیاست و حکومت در ایران "م اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع هحضور در نشست  -61

 (. 98/16/15   21/1/98ول )دانشگاه علوم پزشکی دزف
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شگاه علوم دانشجویی دان-ساعت توسط معاونت فرهنگی4به مدت  30/8/97مورخ  "غرب شناسی "م اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع هحضور در نشست  -62

 (. 98/16/87   4/2/98پزشکی دزفول )

ه مدت ب 13/9/97مورخ  "ای انقالب اسالمی و نظام های استعمارگر جهانیشناخت ارزش ه "م اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع هحضور در نشست  -63

 (. 98/16/96   8/2/98انشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول )د-ساعت توسط معاونت فرهنگی4

دانشجویی -عاونت فرهنگیساعت توسط م4به مدت  20/9/97مورخ  "جامعه شناسی تاریخ ایران "م اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع هحضور در نشست  -64

 (. 98/16/120   10/2/98دانشگاه علوم پزشکی دزفول )

ساعت توسط معاونت 16دت مبه  25/10/97-24مورخ  "سطح یک-اخالق علمی و حرفه ای "م اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع هحضور در نشست  -65

 (. 98/15/493   21/2/98انشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول )د-فرهنگی

عت سا4به مدت  19/12/97 مورخ "تاریخ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور : فراز و فرود "حضور در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع  -66

 (.98/16/194   8/3/98انشگاه علوم پزشکی دزفول )ددانشجویی -توسط معاونت فرهنگی

 (.97/15/3043 : ش 2/8/97) دزفول ع.پدانشگاه  معاونت آموزش و معاونت فرهنگی (،ساعت8) 2/8/97 " مشاور توانمندسازی اساتید "حضور در کارگاه آموزشی -67

 (.97/15/4086 : ش 12/10/97) دانشگاه علوم پزشکی دزفول EDC (،ساعت8) tritapp " 12/10/97آموزش بالینی و  "حضور در کارگاه آموزشی -68

 (.98/15/454 : ش 18/2/98) دزفول ع.پدانشگاه  EDC (،ساعت8) 18/2/98 "علمی و تفسیر آیین نامه ارتقا اعضا هیاتتوضیح  "حضور در کارگاه آموزشی -69

 (. 98/15/3066 :ش 24/7/98) دزفول ع.پدانشگاه  EDC (،ساعت8) 24/7/98 " یادگیری-روشهای یاددهی "حضور در کارگاه آموزشی روش ها و فنون تدریس -70

 (. 575الف خ م//98 : ش) دزفول ع.پدانشگاه یر عامل خوزستان در غتوسط انجمن علمی پدافند  (،ساعت3) 25/8/98" پدافند غیر عامل  "اه آموزشیحضور در کارگ -71

 EDC (،ساعت8) 11/8/98 " حوریت مروری بر اعتباربخشی و مراحل آنارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی با م "حضور در کارگاه آموزشی -72

 (.98/15/3306 : ش 11/8/98) دانشگاه علوم پزشکی دزفول

مرکز  توسط (،ساعت8) 27/9/98  "طالعات پژوهش های پزشکی ایران )نوپا(آشنایی با ابزارهای پژوهشی و نظام نوین ا" حضور در کارگاه آموزشی -73

 .(98/15/3970 : ش 25/9/98) گاه علوم پزشکی دزفولانشدتوسعه هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت و درمان به میزبانی 

دانشجویی -ط معاونت فرهنگیساعت توس 4 به مدت 18/11/97مورخ   "برجام، بایدها و نبایدها "حضور در نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه با موضوع  -74

 (.98/16/771: ش  8/10/98)  دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

 11/10/98   "ماتبین المللی سازی آموزش علوم پزشکی، مفاهیم و مقد" با محوریت "ضوابط و مقررات دانشگاهی"زشی حضور در کارگاه آمو -75

 (.98/15/4184:ش  11/10/98) انشگاه علوم پزشکی دزفولد EDCتوسط  (،ساعت8)

  21/10/98)  اه علوم پزشکی دزفولناوری دانشگآموزش تحقیقات و فمعاونت آزمایشگاه تحقیقات مرکزی در  (ساعت 8 ) " PCRمبانی  "حضور در کارگاه آموزشی  -76
 (.98/15/1724 :  شماره

ی آموزشی کالس مدیریت کالس با وجود دانشجوی مشکل دار و کارگاه طراح" با محوریت "روش ها و فنون تدریس"حضور در کارگاه آموزشی  -77

 (.98/15/3934ش:  23/9/98) ه علوم پزشکی دزفولانشگاد EDCتوسط  (،ساعت6) 23/9/98  "درس با مدل گانیه

زفول به ددر دانشگاه آزاد اسالمی  18/11/97مورخ  "وحدت حوزه و دانشگاه"و  "ردهای انقالب اسالمیدستاو "گواهی شرکت در نشست تخصصی با موضوعات  -78

 .  690-543/254ش: م ز/ 24/12/98ساعت. ) 6مدت 

توسط  (،ساعت2) 23/1/99  "اهمیت، نقش و نحوه استفاده از نرم افزار کمتازیا" با محوریت " ش ها و فنون تدریسرو "حضور در کارگاه آموزشی  -79

EDC (.99/15/644ش:   23/1/99) انشگاه علوم پزشکی دزفولد 

انشگاه علوم دا همکاری حوزه تحقیقات ب EDCتوسط  (،ساعت2) covid-19 "    16/2/99سرواپیدمیولوژی و راههای انتقال  "حضور در کارگاه آموزشی  -80

 (.99/15/644ش:    16/2/99) پزشکی دزفول

انشگاه دبا همکاری حوزه تحقیقات  EDC توسط (،ساعت2) covid-19 "  27/2/99سیستم کریسپر و کاربرد آن در تشخیص  "حضور در کارگاه آموزشی  -81

 (.99/15/644ش:    27/2/99) علوم پزشکی دزفول

انشگاه علوم د EDCوسط ت (،ساعت4)  11/3/99   " اخالق حرفه ای و پزشکی معنوی " با محوریت "اخالق علمی و حرفه ای"در کارگاه آموزشی حضور  -82

 (.99/15/3934ش:   11/3/99) پزشکی دزفول

انشگاه د EDCتوسط  ،(ساعت2) 12/3/99  "چگونه یک ؤورنال کالب برگزار کنیم" با محوریت " روش ها و فنون تدریس "حضور در کارگاه آموزشی  -83

 (.99/15/3934ش:   12/3/99) علوم پزشکی دزفول

 (،ساعت2) 20/3/99  "19-عروقی در پاندمی کووید –بررسی بیماری های قلبی " با محوریت " روش و مدیریت تحقیق "حضور در کارگاه آموزشی  -84

 (.99/15/3934ش:   20/3/99) انشگاه علوم پزشکی دزفولد EDCتوسط 

 EDCتوسط  (،عتسا3) Ispring suite"  25/3/99نرم افزار آموزش مجازی " با محوریت " روش ها و فنون تدریس "حضور در کارگاه آموزشی  -85
 (.99/15/3934ش:   25/3/99) انشگاه علوم پزشکی دزفولد

86-  
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