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  سوابق تحصیلی :

PhD: 1393 -دانشگاه شهید چمران اهواز -بافت شناسی 

 

 :سوابق آموزشی 

 : الف( تدریس  

 دزفول واحد اسالمی آزاد دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده مامایی دانشجویان عمومی تشریح

 اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه مامایی مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویان عمومی تشریح درس

  اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویان اختصاصی شناسی آسیب درس

 نورپیام دانشگاه شناسیزیست رشته دانشجویان شناسیجنین آزمایشگاه 

 کاربردی واحد اهوازبندی بهداشتی مواد غذایی در دانشگاه علمیدرس اصول بسته

 اهواز واحد کاربردیعلمی دانشگاه ی مقاطع جهت آنالیز میکروبی دربرداری و تهیهدرس نمونه

 



 اهواز واحد کاربردیعلمی دانشگاه دردرس اصول بهداشت در مراکز تهیه، تولید و نگهداری مواد غذایی 

 درس بافت شناسی و سلول شناسی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان 

 آبادان واحد اسالمی ادآز دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویان عمومی تشریح درس 

 درس جنین شناسی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

 دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول عمومی و اختصاصی درس بافت شناسی

 درس سلول و بافت دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 درس آسیب شناسی و بافت شناسی دانشجویان کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 ب( برگزاری کارگاه های آموزشی

 تولید و کشت جنین آزمایشگاهی در موشآشنایی با 

 یوانات آزمایشگاهیکار با ح

 داخل و خارج  در مجامع علمیج( سخنرانی 

 (ایران فارماکولوژی فیزیولوژی  کنگره وزدهمینن) رت در لوزارتان جنتامایسین از ناشی یتسم  روی بر کافئین اثر بررسی

  کنگره وزدهمینن) اریترومایسین و آتورواستاتین مصرف دنبال به رت عملکردی و هیستوپاتولوژیک تغییرات بررسی

 (ایران فارماکولوژی فیزیولوژی

تجویز بیسفنول آ)چهارمین کنگره بین بررسی تغییرات هیستولوژی و مورفومتری رحم و تخمدان رت های ماده نابالغ، متعاقب 

 المللی تولیدمثل ایران(

 نامه و دانشگاه آن. ی و مشاوره لیسانس ، کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایانی( لیست پایان نامه های تحت راهنماد

از دانشگاه جامع علمی کاربردی با عنوان بررسی بافت های غیر مجاز ناگت های مرغ و  کارشناسیاستاد راهنمای اول پایان نامه 

 .شهر اهواز 1392گوشت توزیع گردیده در آذرماه 

و  تیفیارتباط آن با کو  ومیسطح سلن یبررساستاد راهنمای پایان نامه دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

 IVF کاندید کیستیک یه سندرم تخمدان پلزنان نابارور مبتال ب یکولیفول عیدر ما تیتعداد اووس

و  تیفیارتباط آن با کو روی سطح  یبررساستاد راهنمای پایان نامه دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

 IVF کاندید کیستیک یه سندرم تخمدان پلزنان نابارور مبتال ب یکولیفول عیدر ما تیتعداد اووس

 نابارور ی و کیفیت اووسیت در زنانمایع فولیکولی با هورمون های تخمدان 3بررسی ارتباط بین میزان پاراکسوناز



 پلی تخمدان سندرم به مبتال بیماران در اکسیداتیو استرس و هموسیستئین میزان بر مایواینوزیتول و متفورمین اثر ارزیابی

 کیستیک

 سوابق پژوهشی :
 انتشار کتاب :

 آزمایشگاهی حیوانات مدل در داروها ارزیابی کتاب تالیف :

 کتاب مروری بر بافت شناسی نتر ترجمه :

 انتشار مقاله :

Effect of cimetidine on gentamicin-losartan induced-nephrotoxicity in rats 

SM Poormoosavi, MA Behmanesh, H Najafzadeh 

African Journal of Pharmacy and Pharmacology 4 (6), 341-345 

  

Protective effect of aloe vera extract against bisphenol a induced testicular toxicity 

in wistar rats 

MA Behmanesh, H Najafzadehvarzi, SM Poormoosavi 

Cell Journal (Yakhteh) 20 (2), 278 

  

Histomorphometric and histochemical study of rat ovary following iron oxide and 

iron oxide nanoparticles consumption. 

H Morovvati, H Najafzadeh, SM Poormoosavi, A Shahriari, ... 

Journal of Veterinary Research 71 (1) 

  

Protective effects of Asparagus officinalis extract against Bisphenol A-induced 

toxicity in Wistar rats 

SM Poormoosavi, H Najafzadehvarzi, MA Behmanesh, R Amirgholami 

Toxicology reports 5, 427-433 

 
 

Accumulation of iron oxide nanoparticle and conventional iron oxide in rat ovary 

and oxidative stress caused by it 

SM Poormoosavi, H Morovvati, HN Varzi, MA Behmanesh, A Shahryari, ... 

Iranian Red Crescent Medical Journal 20 (1) 

 
 

Pathological Evaluation of Phenobarbital and Atorvastatin Co-Administration on 

Kidney of Rat 

H Najafzadeh, H Morovvati, B Mohammadian, M Razijalali, ... 

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 14 (7), 38-44 

 
 

evaluation histopathological and functional changes of rat kidney following 

atorvastatin and erythromycin administration 

rjm pourmousavi seyedeh mahsa*,najafzadeh hossein,morovati 

hasan,mohammadian ... 

iranian congress of physiology and pharmacology 19 

 
 

study effect of caffeine on nephrotoxicity induced by gentamicin losartan in rat  

  
HN ma behmanesh, seyedeh mahsa pourmousavi 

Aloe vera attenuates toxicity and oxidative stress induced by Bisphenol A in ovary of wistar 

rats 

Journal of advances in medical and biochemical research 

 

 طرح های پژوهشی مصوب )در دست اجرا، خاتمه یافته( :
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 تجویز بیسفنول آ.بررسی تغییرات هیستولوژی و مورفومتری رحم و تخمدان رت های ماده نابالغ، متعاقب 

 بررسی شیوع و میزان بیسفنول آ در مایع فولیکولی زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

 -شرکت در فعالیت های میدانی، برگزاری نمایشگاه ها :

  : سوابق اجرایی

 دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی دزفول ( 6)استادیار پایه  عضو هیات علمی -

 تا کنون 93از سال  تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفولمدیر گروه علوم  -

 ( مرکز ناباروری ام البنین دزفولARTمسئول فنی آزمایشگاه جنین شناسی) -

  ز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهدبیر کمیته رشد و بالندگی اساتید مرک-

 جوایز و افتخارات علمی :

 پژوهشی ممتازین مبتکرین و نوآوران بسیجی، شاهد و ایثارگر -برگزیده بخش تالیف در یازدهمین جشنواره علمی

 دانشگاه علوم پزشکی دزفولوقت معاونت آموزشی با درج در پرونده از طرف دریافت تشویق نامه کتبی 

 عضویت در مجامع و انجمن های علمی :

 (عضو شورای اجرایی راهبردی آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی دزفول ) معاونت آزمایشگاه رفرانس -

 عضو کمیته اخالق پژوهشی دانشگاه-

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه -

 :) تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه(مهارت ها 

WINDOWS System, Word, Powerpoint, Photoshop, Excel 

 جهت عکس گرفتن از مقاطع بافتی Dino captureآشنایی با سیستم و نرم افزار 

 و تافل دکتری دانشگاه تهرانTOLIMOو   MCHEو دارای مدرک  تسلط بر زبان انگلیسی


