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 .2سوابق آموزشی
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل
تحصیل

سال ورود

سال فراغت از
تحصیل

کارشناسی

پرستاری

دانشگاه علوم
پزشکی بابل

1370

1374

کارشناسی ارشد

علوم تشریحی

دانشگاه علوم پزشکی
کرمان

پی اچ دی

علوم تشریحی

دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز

1382

کرمان

1387

اهواز

 .3سوابق اشتغال دانشگاهی( آکادمیک)
مرتبه
کارشناسی ارشد

پی اچ دی

دانشگاه محل کار
دانشگاه علوم پزشکی
مازندران
دانشگاه علوم پزشکی
مازندران

شروع( ماه و سال)

پایان( ماه و سال)

1386.6.1

1387.6.31

1391.12.1

1393.6.31

 .4کارگاه ها و دوره های آموزشی

9

ردیف

نام دوره

برگزار کننده

سال

1

طرح دوره-طرح درس

EDC

96

2

روش ها و فنون تدریس

EDC

95

3

آشنایی با دانش پوهشی آموزشی و
مستندسازی فرایندهای آموزشی

EDC

94

4

ساعد

EDC

95

5

قوانین و مقررات آموزشی

EDC

6

MCQ

EDC

7

کارگاه آموزشی استاد مشاور

معونت فرهنگی

96

8

کارگاه آموزشی اصول و فنون تدریس
در علوم پزشکی

EDC

96

اخالق علمی و حرفه ای

هم اندیشی و معاون آموزشی

94

93
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10

اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی

هم اندیشی و معاون آموزشی

96

11

تاریخ و تمدن اسالمی

هم اندیشی و معاون آموزشی

96

12

ضد جاسوسی (سرقت علمی)

حراست دانشگاه

95

13

نشست علمی فرهنگی در محضر نهج
البالغه

دبیر کانون قران و عترت دانشگاه

93

14

اصول تعلیم و تربیت اسالمی

هم اندیشی و معاون آموزشی

94

15

معرفت شناسی اسالمی

هم اندیشی و معاون آموزشی

94

16

اندیشه های سیاسی اسالم

هم اندیشی و معاون آموزشی

94

17

ارتباط خالق-پویا و آثار روان شناختی
آن

هم اندیشی و معاون آموزشی

93

18

اخالق پزشکی :اندیشه تا رفتار

هم اندیشی و معاون آموزشی

93

19

اندیشه های فرهنگی و سیاسی حضرت
امام (ره)و ناثیر آن در جبهه مقومت
منطقه

هم اندیشی و معاون آموزشی

95

20

انقالب اسالمی و تاثیر آن در خارج از
مرزها

هم اندیشی و معاون آموزشی

94

21

دانش افزایی با موضوع اخالق علمی و
حرفه ای

هم اندیشی و معاون آموزشی

96

22

دانش افزایی با موضوع معرفت شناسی
(غرب شناسی)

هم اندیشی و معاون آموزشی

96

23

دانش افزایی با موضوع اهداف کالن
دانشگاه

هم اندیشی و معاون آموزشی

96

24

استراتژی های اقتصادی نظام جمهوری
اسالمی ایران
RT-PCR

هم اندیشی و معاون آموزشی

96

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
اهواز

90

26

قلوسیتومتری

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

93

27

نقد و داوری مقاالت

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

93

28

DHPLC

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

93

29

مقاله نویسی انگلیسی

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

30

آشنایی با اصول نانوسکوپی AFM

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

93

31

طراحی مطالعات مشاهده ای

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

93

25
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32

مقاله نویسی

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

93

33

اصول طراحی ،اجرا و تجزیه تحلیل
مطالعات موردی شاهدی

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

94

34

فراین ثبت اختراع و حقوق مالکیت
فکری و عالمت تجاری

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

94

35

آشنایی با  GISو کاربردهای آن در
پژوهش های علوم پزشکی

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

95

36

آشنایی با روش های آماری در نرم
افزار SPSS

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

95

37

روش تحقیق پیشرفته(مطالعات
مداخله ای و کارآماییهای بالینی)
Statistical methodology for
systematic review

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

95

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

95

39

End note

معاونت تحقیقات علوم پزشکی
مازندران

95

38

 .5افتخارات و جوایز
موسسه اهدا کننده
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.iv
 .bسوابق بالینی ( شامل بخش ،سمت و مدت زمان)
. .i
. .ii
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 .eعضویت در کمیته ها
 .iعضو کمیته برنامه ریزی درسی.
 .iiدبیر کمیته استانداردسازی سوال.
 .iiiعضو هیئت علمی شورای فرهنگی دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی آمل.
 .ivعضو هسته مشاوره دانشکده.
 .vعضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری.
. .vi
. .vii
. .viii
. .ix
. .x
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 .9تجارب و سوابق تدریس
مکان

نام درس

فراگیران

آناتومی

دوره های کارشناسی و کارشناسی
ارشد رشته های مختلف و داروسازی و
پزشکی..

بافت شناسی

گروه های مختلف علوم پزشکی

سال

 .10عالقمندی های تدریس:
 .aآناتومی.
 .bبافت شناسی.
 .cجنین شناسی.
. .d

 .11عالقمندی های پژوهشی:
 .aسلول های ژرمینال و جنین شناسی.
 .bترمیم زخم.
. .c

. .d
 .12طرح های تحقیقاتی مصوب:
( .aعنوان طرح،موسسه حمایت کننده،

نقش عضو هیات علمی( مجری ،همکار ،مشاور و یا راهنما)،

مرحله طرح(در حال انجام ،پایان یافته)

تمایز کندروسیت از سلول
های بنیادی مشتق از بافت
چربی انسان

بررسی اثرات ورزش و
فلوکستین ( )FLXبر بافت

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

05/03/1393

02/04/1393

عباسعلی کریمپور
ملکشاه ،مهری
میرحسینی ،ایوب
برزگر نژاد ،امیر
اسماعیل نژاد مقدم،
فرشته بیگم طالب پور
امیری ،عباسعلی
کریمپور ملکشاه ،المیرا
غفاری

همکار
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بیضه و هورمون های جنسی
در رت های مبتال به عارضه
استرسی بعد از تروما
بررسی اثر مالتونین در
ترمیم آسیب های ناشی از
پیچ خوردگی و ترومای
بیضه در موش های
صحرایی بالغ
مقایسه اثرات نانوذرات
مالتونین با محلول آبی آن
در ترمیم آسیب های ناشی
از پیچ خوردگی و ضربه
بیضه ()Testis trauma
در موش های صحرایی بالغ

ساخت بافت غضروفی
مهندسی شده با سلول های
بنیادی مشتق از بافت چربی
بر روی غشاء آمنیوتیک
انسانی،
ساخت بافت استخوانی
مهندسی شده با سلول های
بنیادی مشتق از بافت چربی
بر روی غشاء آمنیوتیک
انسانی ،مجری -مشاور

بررسی تاثیر طرح سئوال
توسط دانشجویان بر میزان
یادگیری آناتومی ،مجری
اول

همکار

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی
18/04/1393
دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده
داروسازی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

18/04/1393

12/10/1393

23/01/1394

03/03/1394

1389/10/13
بررسی اثر کورکومین در
آپوپتوز ناشی از دگزامتازون
در سلول های زایای اسپرم
موش آزمایشگاهی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده
پرستاری آمل
1387/12/21

 .3سکینه شفیعا،
فرشته بیگم طالب پور
امیری ،مهری
میرحسینی ،عباسعلی
کریمپور ملکشاه،
 .4عباسعلی کریمپور
ملکشاه ،فرشته بیگم
طالب پور امیری،
مهری میرحسینی،
المیرا غفاری ،سپیده
خلیلی
 .5مجید سعیدی،
عباسعلی کریمپور
ملکشاه ،مهری
میرحسینی ،زهر
رضانژاد ،فرشته بیگم
طالب پور امیری،
کتایون مرتضی
سمنانی ،حمیدرضا
کلیدری

همکار

همکار

همکار

همکار
 .6مهری میرحسینی،
المیرا غفاری ،فرشته
بیگم طالب پور امیری،
 ،عباسعلی کریمپور
ملکشاه،
مجری -مشاور
 .7فرشته بیگم طالب
پور امیری ،عباسعلی
کریمپور ملکشاه،
مسعود شایسته آذر ،
علیرضا خلعتبری
جعفری  ،مهری
میرحسینی ،سمیه
تدینی لهی

مجری

 .8مهری میرحسینی،
فرشته بیگم طالب پور
امیری ،علیرضا
خلعتبری جعفری،
فروزان صادقی محلی،

همکار

آخرین به روز رسانی1397/2 /1 :
بررسی اثر نور بر تکوین
جنین های مرحله قبل از
النه گزینی موش در محیط
آزمایشگاهی مصوب

فتانه عموئی ،فرشته
بیگم طالب پور امیری

دانشگاه علوم
پزشکی اهواز،
دانشکده پزشکی
1388/3/20

بررسی تاثیر همکشتی
سلول های فیبروبالست بر
میزان بلوغ و بیان
رسپتور..در اووسیت های
نابالغ فولیکول های پره
آنترال موش-
بررسی اثر محافظتی عصاره
گیاه گلرنگ بر نقائص
اسپرماتوژنز ناشی از
دگزامتازون در موش سوری
دانشگاه علوم
پزشکی اهواز ،دانشکده
پزشکی
بررسی اثر عصاره الکلی
ورک بر سنگ کلیه القاء
شده با اتیلن گلیکول در
موش صحرایی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم
پزشکی اهواز،
دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

1389/9/3

1397

 .9لعیا سادات
خرسندی ،مهری
میرحسینی ،محمود
اوراضی زاده ،معصومه
محمد پور
عباسعلی کریمپور
ملکشاه ،سپیده خلیلی
 ،مهری میرحسینی،
امیر اسماعیل نژاد
مقدم ،فرشته بیگم
طالب پور امیری

عباسعلی کریمپور
ملکشاه ،محمود
حیدری ،مهری
میرحسینی

مهری میرحسینی ،لعیا
سادات خرسندی،
معصومه محمد پور

مهری میرحسینی،
محمد علی ابراهیم
زاده ،محمد تنها ،ویدا
رحمتی ،حمیدرضا
محمدی

همکار

مجری

مجری

