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آشنایی با زبان
زبان انگلیسی

مهارتهای حرفهای

میزان مهارت مکالمه و ترجمه :خوب
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تکنیک PCR

سوابق شغلی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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سلول درمانی و پیوند آن در مدل های حیوانی
مهندسی بافت
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دورههای تدریس شده
آناتومی کورس گوارش و لنفاوی (دانشجویان پزشکی)
آناتومی تنه (دانشجویان پزشکی)
آناتومی اندام های فوقانی و تحتانی (دانشجویان پزشکی)
آناتومی سر و گردن (دانشجویان پزشکی)

آناتومی عمومی (دانشجویان دندانپزشکی ،داروسازی)
آناتومی عمومی (دانشکده پیراپزشکی)
آناتومی سر و گردن و اعصاب (رادیولوژی )3
آناتومی سر و گردن (کارشناسی ارشد آناتومی)
میکروآناتومی (کارشناسی ارشد آناتومی)
آناتومی سر و گردن (دانشجویان دندانپزشکی)

مشارکت در کارگاهها
دوره رفرانس نویسی به روش  ( End noteسازمان برگزار کننده :معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مازندران)
دوره پیشرفته اصول و روش مقاله نویسی (سازمان برگزار کننده :معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دوره مقدماتی اصول و روش مقاله نویسی (سازمان برگزار کننده :معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دوره مقدماتی اصول و روش تحقیق (سازمان برگزار کننده :معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دوره پیشرفته اصول و روش تدریس (سازمان برگزار کننده :معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

طرحهای تحقیقاتی

عنوان :بررسی تمایز در شرایط آزمایشگاهی سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان به سلول های شبه نورون در حضوور موای
مغزی نخاعی و ترمیم آسیب نخاعی در مدل ضایعه نخاعی رت بالغ ،تاریخ ﺛبت  /3/94کد پایان نامه دانشجویی .1718

محل اجرا :دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم تشریح ،وضعیت :در

حال

اجرا (پایان نامه و طرح :بعنوان مجری طرح)
جداسازی سلول های زایای بدوی مشتق شده از سلول بنیادی جنینی موش با مارکر سطحی SSEA-1بعنوان مجری طرح
تاریخ ﺛبت 4/94اجرا :دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم تشریح،
وضعیت :اتمام یافته

عنوان :بررسی تمایز سلول های بنیادی استرومایی مغز استخوان به سلول های شبه نورون در حضوور مودیوا اسوتخراد شوده از
سلول های شوان و مای مغزی نخاعی و ترمیم آسیب نخاعی در مدل ضایعه نخاعی رت بالغ ،کد  2801تاریخ ثبت 33/3/20
(پایان نامه دانشجویی) .محل اجرا :دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم تشرریح ،وضرعیت :در
حال اجرا

عنوان :تاثیر نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/ژالتین و هیدروکسی آپاتیت/فیبروئین به عنوان جایگزین های استخوانی در
ترمیم ضایعه بحرانی استخوان در رات ،کد  443تاریخ ثبت ( 31/4/21پایان نامه دانشجویی) .محل اجرا :دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم تشریح ،وضعیت :اتمام یافته

عنوان :طراحی و سنتز نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/فیبروئین با درصد های متفاوت از فیبروئین به عنوان جایگزین های
استخوانی ،کد  2211تاریخ ثبت  .33/1/4محل اجرا :دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم
تشریح ،وضعیت :اتمام یافته

عنوان :ترمیم میلین توسط سلول های پیش سازالیگودندروسیت در مدل تجربی دمیلینیشن ،کد  810تاریخ ثبت  .31/0/21محل
اجرا :دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم تشریح ،وضعیت :در حال اجرا

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی  Sambucus ebulusبر روند تکثیر و مهار آپوپتوز سلول های بنیادی عصبی در شرایط
آزمایشگاهی بعنوان مجری طرح دانشگاه  ،محﻞ اجرا :علوا پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحﻘیﻘاتی ﮔروه علوا
تشریﺢ ،وضعیت :در حال اجرا

عنوان :القا سلول های پرتوان بنیادی جنینی از سلول های بنیادی اسپرماتوگونی مشتق از بیضه موش در شرایط محیط
کشت بعنوان همکار طرح .محل اجرا :دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم
تشریح ،وضعیت :به اتمام رسیده
بررسی اﺛر کالستر  miR-302/367بر تبدیل سلولهای گلیال به نورون در مدل حیوانی بیماری آلزایمر :مطالعه رفتاری و
مولکولی محل اجرا :دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم تشریح ،وضعیت :در حال اجرا

تغییر الگوی متیالسیون  DNAدر پروموتر ژن  Sox2و  Oct4طی تمایز سلولهای بنیادی پالپ دندان انسان محﻞ اجرا :علوا
پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحﻘیﻘاتی ﮔروه علوا تشریﺢ ،وضعیت :در حال اجرا

دانشجویان تحت مشاوره
عنوان :بررسی تاﺛیر هم کشتی سلول های فیبروبالست جنینی موش و اﺛر محیط کشت القا شده آن بر بلوغ تخمک های نابالغ موش ،مجری:
دانشجو (پایان نامه) خانم مائده انتظاری ،محل اجرا :دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم تشریح،
وضعیت :به اتمام رسیده
عنوان :بررسی تاﺛیر لپتین بر بلوغ ،لقاح و تکوین رویانی اووسیت های نابالغ موش در شرایط آزمایشگاهی ،مجری :دانشجو (پایان نامه) روح
ا ...ابراهیم پور ملکشاه ،محل اجرا :دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم تشریح ،وضعیت :به اتمام
رسیده
عنوان :بررسی اﺛرمیکروگراویتی (گرانش ناچیز) بر قابلیت حیات و مورفولوژی سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان رت به کمک دستگاه
شبیه ساز بی وزنی ،مجری :دانشجو (پایان نامه) سمیرا منفرد ،محل اجرا :مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی و مهندسی بافت و دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم تشریح ،وضعیت :در حال اجرا
عنوان :بررسی ت اﺛیر حمایتی گنادوتروپین جفتی انسانی بر ساختارهای هیستولوژیک و مورفولوژیک بیضه موش صحرایی بالغ در استفاده
همزمان دوزهای سوپرافیزیولوژِیک داروی ناندرولون دکانوات و ورزش شنا ،مجری :دانشجو (پایان نامه) علیرضا رهگذار ،محل اجرا :دانشگاه
علوم پزشکی مازندران ،دانشکده پزشکی ،آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم تشریح ،وضعیت :به اتمام رسیده

 دانشجو: مجری، لقاح و تکوین رویانی اولیه در اووسیت های نابالغ موش، ترانس رتینوئیک اسید بر بلوغ- بررسی اﺛر مالتونین و آل:عنوان
: وضعیت، آزمایشگاه تحقیقاتی گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران: محل اجرا،(پایان نامه) سمیه تدینی لهی
به اتمام رسیده
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عنوان پروژه :بررسی تمایز بررسی تمایز در شرایط آزمایشگاهی سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان به سلول های شبه
نورون در حضور مای مغزی نخاعی و ترمیم آسیب نخاعی در مدل ضایعه نخاعی رت بالغ

