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  مدارك تحصیلی:

  ) 1386(سال  دکتراي تخصصی فیزیولوژي از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا

  )2کنکور سراسري منطقه  246(رتبه  )1380(سال  فهاندکتراي پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اص

  )1371(سال  دیپلم ریاضی از دبیرستان بحرالعلوم بروجرد

  :یزمینه فعالیت پژوهش

   و .. یپرفیوژنر- ایسکمیرسان مانند سیبعوامل آ برابردر بافتهاي حیاتی مانند کلیه، قلب و مغز باش در حالت آماده

  و ... ، هیپراکسیيادیبن يمقاوم سازي سلولها، گیاهان دارویی، داروییپیشگیري از نفروپاتیهاي 

  

  زمینه فعالیت فناوري:

  غذایی یا بهداشتی گیاهیهاي تولید دارو و فراورده

  

  :یو آموزش سوابق اجرایی

ري شد پرستاکارشناسی ار کارشناسی ارشد بیوشیمی، ،کارشناسی ارشد فیزیولوژي يدر رشته ها يولوژیزیفس درس ی* تدر

، اتاق یهشگایزماآ، علوم ي، هوشبریی، مامايه، پرستاریتغذ داروسازي، کارشناسی ،ی، دندانپزشکیپزشک(مراقبهاي ویژه)،  

  ي، بهداشت خانواده، بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومیپزشک يتهای، فوریاطالعات پزشک يعمل، فناور

و  جراحی- داخلیگرایشهاي رشته کارشناسی ارشد پرستاري ( الکتروفیزیولوژي قلبو  يولوژیزیپاتوفس درس ی* تدر

  و کارشناسی هوشبري هیتغذ یکارشناس ،)مراقبتهاي ویژه

  (گروه الف) يولوژیزیبورد ف أتیعضو ه* 

  )1400(از آذر ماه فرهنگستان علوم پزشکی  يولوژیزیف کارگروهموقت عضو * 

  زه دانشگاهاز ابتداي تشکیل هیأت ممی ممیزه هیأت اکثریت اعضاي رأي با پزشکی لرستان دانشگاه علوم ممیزه هیأت دبیر* 

  1393فند تا اس 1387رستان از ادیبهشت سال دانشگاه علوم پزشکی ل سرپرست مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازي* 

   1398تا  1393 از سال ییدانشجو ينظارت بر تشکلها يدر شورا یدرمان و آموزش پزشک ر بهداشتینده وزینما* 

 میالدي) 2016(اواخر  ز ابتداي انتشاراپژوهشی) -(با رتبه علمی Herbal Medicines Journal سردبیر مجله * 

  تاکنون

  1395تا دي  1395از مهر ماه  مرکز رشد فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستانسرپرست  *

ر جدید د اي (مجموعه در دانشگاههاي استان لرستان رهبريمقام معظم عضو شوراي راهبري نهاد نمایندگی * 

  )به صورت آزمایشی لرستان

  نونتاک 1387دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال  عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازي* 

  تاکنون 1394از  عضو شوراي پژوهشی دانشکده پزشکی* 

  تاکنون 1395دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ابتداي سال  عضو شوراي مرکز رشد* 

  1393تا  1391از  تحقیقات هپاتیت مرکزعضو شوراي پژوهشی * 

  1393تا  1391از  تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت مرکزعضو شوراي پژوهشی * 

  1393تا  1389ن از سال شگاه علوم پزشکی لرستاعضو شوراي پژوهشی دان* 
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  )1396تا  1395(از ابتداي تشکیل در سال  کمیته مالی شوراي پژوهشی داشنگاه علوم پزشکی لرستانعضور * 

  1395تا  1387پزشکی لرستان از آبان دانشگاه علوم عضو هیأت اجرائی جذب * 

  1391تا فروردین  1388از مهر  عضو هیأت اجرائی جذب دانشگاههاي آزاد اسالمی استان لرستان* 

  تاکنون 1389(بعنوان عضو هیأت علمی شورا) از دي  فرهنگی دانشگاهعضو شوراي * 

  1393تا  1389از آبان ماه  شکی لرستانعضو و دبیر کارگروه اتاق فکر معاونت آموزشی دانشگاه علوم پز* 

  1389تا اردیبهشت  1387) از اردیبهشت HSRگذاري پژوهش در نظام سالمت (* عضو شوراي سیاست

  1387تا اردیبهشت  1386دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دي ماه  حقیقات دانشجوییسرپرست کمیته ت* 

  1387شت تا اردیبه 1386دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دي ماه  عضو شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی* 

  1387 تا اردیبهشت 1386دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دي ماه  عضو شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی* 

   استان لرستان یپزشکجامعه  جیبس ورزشهیاند يعضو شورا* 

  لرستان یدانشگاه علوم پزشک نسل سوم يدانشگاهها يعضو کارگروه بسته حرکت به سو* 

  ونتاکن 1395از سال  یمیرح دیشه مارستانیدر اورژانس ب یعنوان پزشک عمومبروز در ماه)  2-3(به طور متوسط  طبابت* 

  

  

  ها:رتبه

  1386در سال  رتبه دوم بخش تألیف و ترجمه دانشجویان بسیجی سراسر کشور* 

  87علوم پزشکی لرستان در سال  پژوهشگر نمونه در سطح دانشگاه* رتبه اول بعنوان 

  1388ه علوم پزشکی لرستان در سال دانشگاپژوهشگر نمونه و  پژوهشگر برتر استان لرستانمعرفی بعنوان * 

  1393و پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال  پژوهشگر برتر استان لرستان* معرفی بعنوان 

  1389در سال  پژوهشگر نمونه در سطح دانشگاه علوم پزشکی لرستان* 

ال س در لرستان یعلوم پزشکدانشگاه  یبرتر آموزش يندهایاز فرا یکیبعنوان  یند آموزش پزشکیاعالم فرا* 

1387  

  1380در سال  فیزیولوژي PhDنفر اول پزشکان شرکت کننده در آزمون * 

  در سال چهارم دبیرستان نفر اول المپیاد ریاضی استان لرستان* 

  در سال سوم دبیرستان نفر سوم المپیاد ریاضی استان لرستان* 

  دبیرستان * نفر دوم یا سوم مسابقات علمی در سطح استان لرستان در سالهاي دوم، سوم و چهارم

  1393در سال  ییدانشجو یت فرهنگیاستاد برتر در خصوص فعال* انتخاب بعنوان 

  1395معرفی بعنوان یکی از اچ ایندکس هاي برتر دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال * 
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  نامه:پایان
   سگري:آقاي دکتر علیرضا عباطن و مشاوره جناب ایی جناب آقاي دکتر علی خوشنامه دکتراي تخصصی به راهنمپایان

  در بافت کلیه رت توسط هیپراکسی نیوژریپرف - باش در برابر آسیب ناشی از ایسکمی بررسی امکان ایجاد حالت آماده***

  

  پزشکی به راهنمایی جناب آقاي دکتر حسین عطارزاده:دکتراي نامه پایان

اکت بــه ***مقایسه میزان اندوفتالمیت غیر عفونی بعد از عمل جراحی قرار دادن لنز داخل چشمی در بیماران مبتال به کاتار

  دو روش جراحی قرار دادن لنز با هوا و با مواد ویسکواالستیک 
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  يپژوھش- يعلممجالت فارسي 
  
 يم مرادیس، نيبارج، محبوبه یفرناز بهره ،يد نوروزینوروززاده، مج ی، علدیمحمود مف ،انیبهرام رسول ،ياکبر ینیحسن محمد حس )١

مدت ایسکمی بر کاهش آسیب ایسکمیک بعدي در هاي کوتاهاثر دوره خوشباطن. ی، علیرخانیعقوب شی، يراد، مهوش جعفر

  )نویسنده مسؤول رسولیان( 1387، تابستان 149-187)، 2( 12 فیزیولوژي و فارماکولوژي کلیه موش صحرایی.

  



 ١٠

زیو در برابر گاستریت ارو يأخیرباش زودرس یا تامکان ایجاد حالت آماده خوشباطن. ی، علانیبهرام رسول، یاحین ریمیس )2

. 1388ن ، زمستا4، شماره 14مجله پزشکی کوثر، دوره  .یصحرای يبا اکسیژن در موشها یاز استرس، توسط پیش درمان یناش

  )نویسنده مسؤول رسولیان( 189-183

  

 اش. را چی، سمید طوافیان، بهروز عزتپور، مجیله وریاصغر پ ی، علیمان هاشمی، پییرضای، مسعود علانیبهرام رسولرانوند، یاکرم ب )3

 ، دورهیافته. با عصاره برگ زیتون یاز طریق پیش درمان یصحرای ياز سیسپالتین در موشها یناش يآسیب کلیو یکاهش نسب

  )اننویسنده مسؤول رسولی( 35- 44. 1388، ویژه نامه گیاهان دارویی، زمستان 5، شماره 11

  

 هاي استانبررسی عرضه و مصرف گیاهان دارویی موجود در عطاري 		.بهرام رسولیانفاطمه نادري ، پروانه نژاد سبزي ،  )4

   1388، ویژه نامه گیاهان دارویی، زمستان 5، شماره 11، دوره یافته. 1387لرستان در سال  

  

ربیهاي ر میزان چبررسی اثر روغن زیتون بکر خوراکی بنانلو. یاصغر ز یعل ،انیبهرام رسول ،یگدلیمحمد رضا ب ،یفاطمه محقق )5

  1388تان . زمس379- 385، 13 فیزیولوژي و فارماکولوژي. خون در موش صحرایی

   

اکسیدانی  ات آنتیاثر .یشما نعمت ،انید دزفولیام ،انیبهرام رسول ،مشکوت السادات يمحمد هاد ،ییرضایمسعود عل ،ید طاعتیمج )6

، 13،  دوره 1390 افتهی. هاي صحرایی نرعصاره آبی میوه عناب بر استرس اکسیداتیو ناشی از اتانول در کبد و کلیه موش

  2شماره

  

 نس گیاه مرزهاثر تجویز اسا .پور، بهرام دلفان، سمیرا گودرزي، مرجان جاویدنیا، مینا پوالدچنگ، مرضیه رشیديبهرام رسولیان )7

  2، شماره 13، دوره1390 یافته پالتین در موشهاي صحرایی.خوزستانی بر شدت آسیب کلیوي ناشی از تجویز سیس

  

عصاره برگ  مختلف يتأثیر دوزها یبررس .ی، ابوالقاسم شریفبهرام رسولیان، ی، فاطمه محققی، محمدرضا بیگدلیزهرا ربیع )8

ه دو ماهنام. ییموش صحرا يدر مدل سکته مغز يمغز- یسد خون يریو نفوذ پذ يبافت مغز يزیتون بر سطح لیپیدها

  72- 67	صص 	1391، خرداد و تیر 86، شماره پژوهنده

  

ح تون بر سطعصاره خوراکی برگ زیر اث .، ابوالقاسم شریفیبهرام رسولیانزهرا ربیعی، محمدرضا بیگدلی، فاطمه محققی،  )9

، 103ه ، شمارمجله علوم پزشکی رازي .مغزي و ادم مغزي در مدل سکته مغزي موشکلسترول، کلسترول استر و تري گلیسرید 

 25- 18		صص 	1391دي 

 
کر بر سطح بن یتوزغن رویه ثر پیش تغذابین ط تباار .بهرام رسولیانزهرا ربیعی ، محمدرضا بیگدلی ، فاطمه محققی،  )10

 يولوژیزیف رت. يدر مدل سکته مغز يمغز- سد خونیي پذیرذنفوان میزي و تریگلیسرید مغزو ستر ول. اکلسترول، کلستر

 1391ز ییپا 245- 254 ، صص)3( 16 يفارماکولوژ

 
 		.می، اصغر قاسمت تربتیانالهه باریکانی، عص، سعید امام دوست ، بهرام رسولیان، محمدرضا هادیان، غالمرضا علیایی، يخدیجه اوتاد )11

 زمن درماثر درمان اعمال محدودیت حرکتی تغییر یافته بر روي کیفیت و مقدار حرکت اندام فوقانی بیماران همی پلژیک 

  16- 12		صص 	1391، بهار 21، شماره فصلنامه توانبخشی نوین .مقایسه با درمان رایج فیزیوتراپی

  

ر ه اثباران نسبت کان و بیممیزان آگاهی، نگرش و رفتار دندان پزشبهروز عزتپور.  ،بهرام رسولیان، ي، فاطمه نادريپروانه نژاد سبز )12

  .27-34):1(3		;1391بهار 		داروهاي گیاهی . "دنتول"درمانی قطره گیاهی 

  



 ١١

 یتیسیفروتوکسژن بر مهار نیبا اکس یش درمانیر پیتأث یبررسان، یبهرام رسول، يرا گودرزی، حسن احمدوند، سمید طوافیمج )13

مهر و آبان  ؛7. شماره زدی ید صدوقیشه یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یمجله علم ن در رت.یسیله جنتامایحاد القا شده به وس

  523-532؛ صص 1392

  

و  ALT ،ASTز، آروماتا يمهایآنز یت سرمیسه فعالیمقا. ين نظام آبادی، شاهانیبهرام رسول، ییرضای، مسعود علیما نعمتیش) 14

GGT ت یماران مبتال به هپاتیو ب يماران کبدیدر بB . نیشگاه و بالیآزمان کنگره یمقاالت چهارم ژهیومتن کامل در کتابچه  

  

 ریتأث. ییرضایلخوشدل ، مسعود ع نبیپور، ز يدیرش هیمرض ،يمحبوبه جبار ،ی، فرناز بهرهراد يمراد مینس ان،یبهرام رسول )15

 یژوهشپ یماهنامه علم نر. ییصحرا يهار موشد نیسپالتیاز س یناش یبر نفروپات نینیآرژ- مختلف ال ریبا مقاد یدرمانشیپ

  )1395 وری(شهر 6، شماره 24دوره  زد،ی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک

  

یزان ران بر مثر مصرف کوتاه مدت عصاره آبی کالله زعفا .سیروس چوبینه	،بهرام رسولیان		،فاطمه امید علی		،امیر خسروي )16

، 13هیافته، دور .مالون دي آلدئید و سیستم اکسیدانی کبد موشهاي نر جوان پس از بک جلسه فعالیت حاد وامانده ساز

  20- 30. ص 1396. 1شماره

  

بر  تاثیر مکمل سازي کوتاه مدت آب گریپ فروت. سیروس چوبینه	،سولیانبهرام ر		،فاطمه امید علی	،امیر خسروي )17

ک یمردان جوان متعاقب پراکسیداسیون لیپیدي و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پالسما و برخی شاخص هاي آسیب عضالنی 

  41- 56. ص 1396. 4، شماره19یافته، دوره .جلسه فعالیت مقاومتی شدید

  

صرف عصاره آبی مهفته تمرین هوازي و  6تأثیر خسروي. امیر  ،کائیديآیت  ،رسولیانبهرام  ،مقرنسی ، مهديطاهرزادهصدیقه  )18

 هاي صحرایی نر چاق: یک مطالعه تجربی.زیرجلدي موش، تغییرات وزن بدن و چربی CTRP12دانه زیره سیاه بر بیان ژن 

  39- 52. ص 1399. فروردین 19دوره  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

  

 رهیدانه ز یبآ ةو مصرف عصار يهواز نیشش هفته تمر ریتأثي. دیکائ تیآ ،انیبهرام رسول  ی،مقرنس يمهد، طاهرزاده قهیصد) 19

، 12دوره  نشریه علوم زیستی ورزشی. .نر چاق ییصحرا يهاموش يدیپیل لیپروفا راتییو تغ نیپولیآد یبر سطح سرم اهیس

  374- 362 :1399 زییپا، 3شماره 

  

 ةریز ۀدان یبآ ةو مصرف عصار يهواز نیشش هفته تمر ریتأث .انیبهرام رسول ي،دیکائ تیآ ،یمقرنس يطاهرزاده، مهد قهیصد) 20

 دورة، زشدر ور تیریو مد ولوژيیزیپژوهشهاي ف .نر چاق ییصحرا يهاموش نیزیریآ یو سطح سرم FNDC5ژن  انیبر ب اهیس

  91-  103: 1400بهار  ،1شمارة  ،13

  

  ترویجی:-علمی

 قند قیقد و سریع کنترل یک؛ ضرورت نوع دیابت به مبتالیان در سالم بتاي هاي سلول حفظ اهمیت. بهرام رسولیان  )21

  19- 20؛ ص 60، شماره 1392فصلنامه پیام دیابت تابستان  خون.
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  عضویت در شرکتهاي دانش بنیان و ...

  شرکت دانش بنیانیک هیأت مدیره  عضو

  

  :در شرکت دانش بنیان تولید محصول

  نهایی:محصوالت 

  )وزارت بهداشت(مجوز از معاونت غذا و داروي پماد تسکین درد آرتروز ساتوریکام 

  عددي (مجوز از معاونت غذا و داروي استان لرستان) 20رزانیکام بسته دمنوش کیسه اي 

  عددي (مجوز از معاونت غذا و داروي استان لرستان) 3دمنوش کیسه اي رزانیکام بسته 

  



 ١۴

  ها:ارائه مقاله درکنگره
   تهران: 1384کنگره طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا سال *** 

  یپرفیوژن در بافت کلیهر-باش در برابر آسیب ناشی از ایسکمیبررسی امکان ایجاد حالت آماده) معرفی مدلی حیوانی جهت 1

  

  تهران:  1385شناسی سال ***کنگره آسیب

  یپرفیوژن کلیه رت با استفاده از روش جابلونسکیر-تغییرات هیستولوژیک ناشی از ایسکمی ی) بررس2

3) One Hour Pretreatment with Oxygen Dose Not Protect Rat Renal Tissue against Ischemia-Reperfusion 
Injury 
4) Histological Changes in Rat Renal tubules following 40 minutes Ischemia and 24 Hours Reperfusion 
5) Pretreatment with L-Arginine Protects Rat Renal Tubules from Ischemia-Reperfusion Injury 

 
  تهران:  1386شناسی سال ***کنگره آسیب

6) Interstitial Tissue Histological Findings in a Rat Model of Acute Renal Failure 
7) Histological Findings in a Rat Model of cisplatin nephrotoxicity 

 
  مشهد:  1386***کنگره فیزیولوژي فارماکولوژي سال 

8) Preconditioning with hyperoxia, a new method for inducing ischemic tolerance in rat renal tissue 
9) Effects of Ischemia-Reperfusion on Rat Renal Tissue Antioxidant Systems and Lipid Peroxidation 

  راز:یش 1386*** کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سال 

   رفیوژن کلیه رتریپ-اهش آسیب ایسکمیدرمانی با اکسیژن براي کتعیین بهترین روش پیش) 10

11) Preconditioning with hyperoxia, a new method for inducing ischemic tolerance in rat renal tissue 

 
   :(ارائه توسط دانشجو) همدان (مشهد) 1387کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سال  *** 

     و)ئه توسط دانشجبر نگرش دانشجویان پزشکی به دروس علوم پایه (ارا آموزش فیزیولوژي با تأکید بر مثالهاي بالینیتأثیر مثبت ) 12

  

  :(ارائه توسط دکتر خوش باطن) یونان 2008شناسی اروپا اکتبر المللی سم*** چهل و پنجمین کنگره بین

13) Pretreatment with normobaric oxygen protects the rat kidney against cisplatin nephrotoxicity 

 
  تهران: 1387شناسی *** کنگره آسیب

  ییصحرا ين در موشهایسپالتیاز س یناش ی(مرزه) بر نفروپات کایا خوزستانیساچوراه یاثر اسانس گ) 14

15) The effect of catalase enzyme in hyperoxia-induced preconditioning against renal ischemic damage in rats 
16) The effect of short ischemic periods on subsequent rat renal ischemic injury 

(ارائــه توســط  اد)(خرم آب1387ر شبکه غرب هاي تحقیقات همکا*** اولین کنگره سراسري علمی پژوهشی دانشجویی کمیته

  :ان)یدانشجو

  ر جهانیر مشاهیدان با سایقیر موسیسه طول عمر مشاهی) مقا17

  بررسی تاثیر پماد حاوي عصاره برگ گیاه بارهنگ کبیر بر روند بهبود زخم در موش صحرایی )18

  ییحراصن در موشهاي یسپالتیاز س یناش يویب کلیدرصد بر کاهش شدت آس 80با اکسیژن  یدرمانشیپ يریاثر تأخ) 19

  فروپاتی ناشی از داروي ضد سرطان سیسپالتین در موشهاي صحراییآرژینین بر ن-درمانی با مقادیر مختلف ال) تأثیر پیش20

  

  اصفهان: 1388بهشت یوم اردیاندوتل يش سراسرین همای*** اول

  ییصحرا ين در موشهایالتسپیاز س یناش ینفروپاتن بر ینیآرژ-ر مختلف الیبا مقاد یش درمانیر پیتأث) 21

  



 ١۵

  راز:یش1388بهشت یارد ین کنگره آموزش علوم پزشکیدهم*** 

  هیبه دروس علوم پا یان پزشکیبر نگرش دانشجو ینیبال يد بر مثالهایبا تأک يولوژیزیر مثبت آموزش فیتأث )22

  

  ، خرم آباد89***) کنگره طب سنتی، آبان 

  دارویی، سخرانی جامع) اهمیت گیاهان 23

   ییصحرا ين در موشهایسپالتیس از  یناش يویب کلیتون بر آسیبا دوزهاي مختلف عصاره برگ ز یش درمانی) اثر پ24

اده شده کشت د و) مقایسه ترکیبات شیمیایی، خاصیت آنتی اکسیدانی و خواص آنتی باکتریال اسانس گیاه مرزه خوزستانی وحشی 25

   پور)ارائه: خانم رشیدي(نویسنده اول و 

  

       ، همدان1390فیزیولوژي فارماکولوژي همدان آبان  یبیستمین کنگره بین الملل***) 

ن محافظت می ساعت در برابر سمیت کلیوي ناشی از سیسپالتی 48پیش شرطی سازي با اکسیژن موشهاي صحرایی را بمدت حدود  )26

  کند

  داولئوروپئین سندروم ترك مورفینی القاء شده توسط نالوکسان را در موشهاي آزمایشگاهی بزرگ تضعیف می کن )27

  مرزه خوزستانی و تأثیر آن بر بروز تحمل نسبت به اثر ضد دردي مورفین )28

  را کاهش می دهد PC12عصاره مرزه خوزستانی آپوپتوز ناشی از غلظت گلوکز باال در سلولهاي  )29

 
  زیتبر ،1392ور یفیزیولوژي فارماکولوژي شهر و یکمین کنگره   بیست***) 

30) Protective effect of hyperoxic preconditioning on cisplatin-induced nephrotoxicity: intermittent versus 
single dose oxygen pretreatment 
 
31) effevtiveness of case-based physiology teaching in increasing medical students’ motivation for learning 
basic medical sciences 
 

  :کاشان ،1394فیزیولوژي فارماکولوژي شهریور  و دومین کنگره ملی بیستاولین کنگره بین المللی و ) ***

 
32) Protective effects of oxygen pretreatment on renal tubular cells isassociated with decreasing cytotoxic 
effects of cisplatin on cervical but not ovarian cancer cells 
 

 ،6139دومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره ملی فیزیولوژي فارماکولوژي بهمن سخنرانی اصلی در ***) 

  چابهار:

33) Stem cell therapy in acute kidney injury and cellular preconditioning for improving the results 
 

 ،0014 مهرکنگره ملی فیزیولوژي فارماکولوژي  پنجمینکنگره بین المللی و بیست و  سخنرانی اصلی در چهارمین***) 

  :(تهران، مجازي)

34) Hyperoxic preconditioning of human-derived adipose tissue mesenchymal stem cells improves their 
survival in oxidative condition and has some additional effects in reduction of in-vivo rat renal ischemia-
reperfusion injury 

  

 

  

  



 ١۶

  هاي دانشجویینامهراهنمایی پایان
  

  با عنوان:  دانشگاه پیام نور اصفهاناز  "دخانم اکرم بیرانون"نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوري یان) پا1

  )1389(دفاع: یصحرای ياز سیسپالتین در موش ها یناش يویب کلیاثر عصاره برگ زیتون بر آس یبررس

  

  ن: با عنوا دامغان یآزاد اسالمدانشگاه از  "االريآقاي علی محمودي س"نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژي جانوري ) پایان2

  )1389اثر تزریق درون صفاقی عصاره برگ زیتون بر آسیب کلیوي ناشی از سیسپالتین در موشهاي صحرایی نر (دفاع:

  

با  لرستان یدرمان یهداشتبو خدمات  دانشگاه علوم پزشکیاز  "خانم مرجان جاوید نیا"نامه دانشجوي پزشکی ) پایان3

  عنوان: 

 یصحرای ياز سیسپالتین در موش ها یناش یبر نفروپات  Satureja khuzestanicaیاثر اسانس گیاه داروی یبررس

  )1389(دفاع:

  

با  لرستان یدرمان یهداشتو خدمات ب دانشگاه علوم پزشکیاز  "خانم مینا پوالد چنگ"نامه دانشجوي پزشکی ) پایان4

  عنوان: 

  )1389(دفاع: یاز سیسپالتین در موش صحرای یناش يبرآسیب کلیو 2Oبا  یاثر تأخیري پیش درمان یبررس

  

  عنوان: با دانشگاه پیام نور تبریزاز  "خانم فرزانه سعادت مهر"آلی  ینامه کارشناسی ارشد شیمدوم پایان ي) استاد راهنما5

ن کتر محس(استاد راهنماي اول آقاي د "یبیو و استفاده از آنها در زمینه نانوپزشک يسازگار با محیطها يتهیه پلیمها"

  ) 1389(دفاع:عادلی) 

  

ی دانشگاه علوم پزشکاز  "خانم زهرا جهان بخش"ي نامه دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژدوم پایان ي) استاد راهنما6

   :با عنوان بقیه ا...

تاد (اس "نر یدرقلب موش بزرگ آزمایشگاه  یاکسیدان یآنت از ریپرفیوژن و سیستم یناش يها ینقش کروسین بر آریتم"

  )1390(دفاع:  راهنماي اول آقاي دکتر علی خوش باطن)

  

مدي با آقاي شهرام اح دانشگاه علوم پزشکی لرستان) استاد راهنماي پایان نامه دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي 7

  عنوان:

اشی ر آسیب نمیزان بقاي آنها در براب"درمانی سلولهاي بنیادي مزانشیمی بافت چربی انسانی با اکسیژن بر بررسی اثر پیش 

مدل موش  ریپرفیوژن در- آسیب کلیوي ناشی از ایسکمی"و بر  "از استرس اکسیداتیو و هایپوکسی در محیط برون تنی

  )1397(دفاع: "صحرایی

  

  

  با عنوان: دانشگاه علوم پزشکی لرستاناز  "خانم منیژه گودرزي"پزشکی ) استاد راهنماي پایان نامه دانشجوي 8

  "مقایسه تاثیر انواع عسل طبیعی و تغذیه اي منطقه لرستان در روند بهبودي زخم پوستی موشهاي صحرایی نر"

  )1396(دفاع:

  



 ١٧

با  بیريخانم مژگان خ لرستاندانشگاه علوم پزشکی استاد راهنماي پایان نامه دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي   )9

در برابر  یانسان یاقت چربب یمیمزانش يادیبن يسلولها يبقا زانیبر م نینیآرژ- با ال یدرمان شیاثر پ یبررس عنوان:

  )1398(دفاع:  کیپوکسیو ه ویداتیاسترس اکس يبهایآس

  

  

  

  

  هاي دانشجویینامهمشاوره پایان
خانم مریم " درمانی تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی) علوم تشریحی PhDنامه دکتراي تخصصی ()  پایان1

  عنوان: دانشگاه علوم پزشکی تهران باعضو هیأت علمی  راهنمایی سرکار خانم دکتر فرشته مهرآیینبه  "سربیشگی درمیان

ی نر )موشهاي صحرایSNcسیاه ( (عصاره برگ زیتون) بر نورونهاي بخش متراکم جسم  oleuropeinرژیم خوراکی  اثرات "

  )1392(دفاع   "جوان و پیر

  

  با عنوان:  ندانشگاه گیالاز  "آقاي امیر خسروي"فیزیولوژي ورزش ) PhDنامه دکتراي تخصصی (پایان) 2

اي نر هاثر مصرف کوتاه مدت عصاره آبی کالله زعفران بر شاخصهاي استرس اکسیداتیو و سیستم آنتی اکسیدانی کبد موش 

  است) 1393شهریور  25جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده ساز. (تاریخ دفاع 

  

  با عنوان:  "یدنآقاي محمد فر"، دانشگاه تربیت مدرس) بهداشت حرفه اي PhDنامه دکتراي تخصصی (پایان) 3

ال ح(در  "سایرن در رتتأثیر تنفس اکسیژن نورموباریک بر پیشگیري از افت شنوایی ناشی از مواجهه همزمان صداو ا"

  انجام)

  

گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانش) فیزولوژي  PhD by researchنامه دکتراي تخصصی پژوهش محور () پایان4

  با عنوان:  "خانم مهرنوش صدیقی"،  درمانی لرستان

ن مجدد ناشی از ایسکمی/پرفیوژبررسی اثر حفاظتی عصاره گیاهان دارویی کاسنی، دارچین و بادرنجبویه علیه آسیبهاي "

  (در حال انجام) "قلبی در موشهاي صحرایی نر

  

به  داشتی درمانی لرستاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهاز  "خانم سمیرا گودرزي"نامه دانشجوي پزشکی پایان) 5

  با عنوان:  راهنمایی دکتر مجید طوافی

  )1390: (دفاع "کسیسیتی حاد القا شده به وسیله جنتامایسین در رتبررسی تأثر پیش درمانی با اکسیژن بر مهار نفروتو"

  

ال یخانم ل" زاهدان یرماند یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک علوم تشریحیرشته نامه کارشناسی ارشد پایان) 6

  با عنوان:به راهنمایی دکتر هوشنگ رفیقدوست و دکتر مجید طوافی  "پور يجعفر

ن ان خوبرقراري جری - با عصاره هیدروالکلی برگ زیتون بر مهار ضایعات بافتی کلیه حاصل از ایسکمیتأثیر پیش درمانی "

  )1392(دفاع  "مجددکلیوي در رت

  

 به راهنمایی دکتر محمدرضا بیگدلی "حققیخانم فاطمه م" دانشگاه شهید بهشتینامه کارشناسی ارشد فیزیولوژي ) پایان7

  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان: 



 ١٨

 زي رتآثار پیش درمان روغن تازه زیتون و عصاره برگ زیتون بر ایجاد پدیده تحمل به ایسکمی در مدل سکته مغبررسی 

  )1388(دفاع: 

  

دانشگاه علوم پزشکی و از  "يغر محمداص يآقا"ویژه  يگرایش مراقبتها ينامه کارشناسی ارشد رشته پرستار) پایان8

   :با عنوان يو دکتر مهرداد نامدار ین رئوفیخانم شه راهنماییبه  خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بیماران تحت  ریپرفیوژن در- نقش هیژراکسی نورموباریک در القاي پدیده پره کاندیشنینگ در کاهش آسیب ایسکمی"

 )1393دفاع ( "آنژیوپالستی عروق کرونر

 

 يرنصوریبه راهنمایی دکتر م "ن منصور نژادیحس يآقا" دانشگاه لرستان ینامه کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزش) پایان9

  عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان با عنوان:

  )1393(دفاع  "نه مردان فعالیشیژن بر عملکرد بیپراکسیبا ها يش آماده سازینقش پ"

  

با  دانشگاه علوم پزشکی کردستاناز  "خانم مرضیه رشیدي پور") پایان نامه دانشجوي دکتراي تخصصی پژوهشی 10

  عنوان:

  )1398(دفاع:   "بررسی اثر ریزپوشانی پاراکوآت بر پایه کیتوزان در کاهش مواجهه و سمیت زیست محیطی آن"

  

از دانشگاه آزاد اسالمی  "ريساالعلی آقاي "شناسی، گرایش فیزیوالوژي جانوري نامه دکتراي تخصصی زیست پایان )11

  ) با عنوان:1399به رااهنمایی دکتر جواد خلیلی فرد و دکتر کامبیز روشنایی (دفاع واحد قم 

فت آین دو مقایسه اثرات سمیت کلیوي ناشی از ماالتیون و پاراتیون و بررسی اثر محافظتی کارواکرول بر سمیت ناشی از ا

  کش در موشهاي صحرایی نر ویستار

  

  :ثبت اختراع

  ثبت اختراع بین المللی:

محل انجام   نام و موضوع ي یا اکتشاف  ردیف

  ي یا اکتشاف

محل 

  ثبت

تاریخ 

  ثبت

اسامی همکاران 

  به ترتیب اولویت 

سمت در ارتباط 

  با فعالیت

1  Hyperbranched 
polyester and a 

method of 
synthesizing a 
hyperbranched 

polyester  

آزمایشگاه 

فیتوشیمی 

مرکز تحقیقات 

داروهاي گیاهی 

  رازي

محسن عادلی، فرزانه  3/9/2011  آمریکا

سعادت مهر، مهدیه 

بهرام کالنتري، 

  رسولیان

همکار مجري و استاد 

راهنماي دوم پایان 

نامه کارشناسی ارشد 

  ادت مهرخانم سع

 
  داخلی: ثبت اختراع

  مورد 5  :داخلیثبت شده یا در حال داوري اختراع 

  

  :ثبت عالمت تجاري

    مورد 5 :ثبت نهایی شده تجاري عالئم



 ١٩

   یآموزش يهادر کارگاه یسخنران

  مکان ارائه  خ ارائهیتار  ا برنامهینام کارگاه   یعنوان سخنران  فیرد

1  

  

مقاله، نویسندگان مقاله نویسی پیشرفته (خالصه 

  هاي اخالقی مقاله نویسی)مقاله و جنبه

کارگاه مقاله نویسی 

پیشرفته (جهت اعضاي 

  هیأت علمی)

سالن کنفرانس   10/12/87

  بیمارستان عشایر

آشنایی با نوشتن قسمتهاي مختلف مقاالت   2

  پژوهشی در علوم پزشکی

کارگاه مقاله نویسی مقدماتی 

  (جهت دانشجویان)

دفتر کمیته تحقیقات   23/4/87

  دانشجویی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی   آشنایی با پروپوزال نویسی  3

  (جهت دانشجویان)

  تاالر شقایق  27/8/87

کارگاه روش تحقیق (جهت   روش تحقیق  4

  دانشجویان استعداد درخشان)

بصورت چندین جلسه در 

  1394سال 

  دانشکده پزشکی

5  .......  .......  ........  ...........  

 
  


