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 داخ نامبه 

  سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

    فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

  تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 ( عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی)فوق تخصص.1

 (عنوان، راهنما، مشاور)پایان نامه                     

 1400علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،    ( عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی) (دکتري تخصصی)تخصص.2

بر هیپوکامپ موش هاي صحرایی نر بالغ: توالی بررسی اثرات مخرب تتراهیدروکانابینول  (عنوان، راهنما، مشاور)پایان نامه                   

، دکتر عباس علی آقایی، دکتر مهدي  مطالعه ي الکتروفیزیولوژي، هیستوپاتولوژي و مطالعه ي رفتاري، یابی ژنومی و آنالیز مسیرها

 اسکندریان بروجنی

 1392علوم تشریحی، دانشگاه تربیت مدرس ،     ( عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی)ارشد کارشناسی .3

  الهه برفینام و نام خانوادگی: 

  استادیار :مرتبه علمی

 brfianatomy@gmail.comایمیل:

  09354496177تلفن: 

  فکس: 

   دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گروه علوم تشریحآدرس:
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، اثر والپروئیک اسید بر القا و تمایز سلولهاي بنیادي مشتق از بافت چربی به سلول شبه عصبی (عنوان، راهنما، مشاور)پایان نامه                   

 دکتر تقی الطریحی، دکتر شهرام دارابی

 1385پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،   فارغ التحصیلی)( عنوان رشته، دانشگاه، سال  کارشناسی .4

  ( عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی)کاردانی.5

 شرکت در دوره هاي آموزشی و کارگاه ها 

 تأییدیه ها و مجوز ها  

 افتخارات و جوایز  

 سوابق کاري 

 خرم اباد: نرس بخش اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی    سوابق بالینی     

 ( در مقاطع زیر)سوابق تدریس  

  فوق تخصص .1   

  تخصص  .2    

  کارشناسی ارشد.3    

  :  از سال نود و دو تا کنون کارشناسی .4    

  کاردانی .5    

  (عنوان ،محل و زمان کارگاه)برگزاري کارگاه  

  (عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام)سوابق اجرایی  

  سوابق پژوهشی  

  ابداعات و اختراعاتالف.    

  طرح هاي پژوهشی ب.

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

  پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   



 
 

  

منابع  رسانی پزشکی و تامینمدیریت اطالع آوري،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  معاونت تحقیقات و فن

  علمی

                 ttp://sci.lums.ac.irh                                                    066-33120232    تلفن:           

            Email: sci@lums.ac.ir  

  1397ماه  خرداد

 مقاالت. ه   

  فارسی           

Barfi E., Tirraihi T., Darabi S H. Transdifferentiation of adipose derived stem cells into neural stem/progenitor 

cells by neurosphere cultivation assay.  Shafayekhatam February, 2014. 

  

  انگلیسی               

 1 Barfi E., Hassanvand Afshin., Rezaiean Jafar., Beigi-brojeni Mandana., Gholami Mohammadreza. A rare variation 

of the median nerve direction in man. Jentashapir Journal of Health Research. Sat,Nov 28,2015. 

 2 Sakineh Alizadeh Golsorkhdan,Mahdi Eskandarian Boroujeni,Abbas Aliaghaei,Mohammad Amin 

Abdollahifar,Afshar Ramezanpour,Reza Nejatbakhsh,Iraj Jafari Anarkooli,Elahe Barfi,Mohammad Javad Fridoni. 

Methamphetamine administration impairs behavior, memory and underlying signaling pathways in the 

hippocampus. Behavioural brain research. 2020 

 3 Elahe Barfi, Ava Modirzadeh Tehrani , Mojtaba Mohammadpanah , Mahdi Eskandarian Boroujeni, Gholam 

Hossein Meftahi , Yousef Sadeghi , Samira Eziy , Aysan Khatmi , Mohammad Amin Abdollahifar, Zeynab Ghorbani 

, Abbas Aliaghaei. The role of Tetrahydrocannabinol in inducing disrupted signaling cascades, hippocampal 

atrophy and memory defects. Journal of Chemical Neuroanatomy. 2021. 

  

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

 Barfi E., Tirraihi T., Kazemi H., A comparative study of two methods for neurone-like differention of adipose derived 

stem cells. Basic and Clinical Neuroscience Jurnal. 2013. 

 Barfi E., Tirraihi T., Valproic acid induces differentiation of neural stem cells into neurone-like cells. International 

Road Safety Congress Abstract Book. 2014. 

  

  

  بین المللی   .2   

 عالیق پژوهشی 

 کتب 

 General anatomy book, Olume novin  Publishing.  
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  عضویت در شوراي نویسندگان و داوري مقاالت 

 عضویت در مجامع 

  عالیق عمومیي عمومی/ ها مهارت 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


