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سوابق تحصيلي دانشگاهي

ردي
ف

مدرك تحصيلي
(ليسانس)..

رشته
تحصيلي

نام دانشگاه

1
2

كارشناسي ارشد
دكتری ()PhD

فيزيولوژی
فيزيولوژی

علوم پزشکي كرمان
علوم پزشکي تهران

محل دانشگاه

مدت تحصيل

شهر

كشور

از

تا

كرمان
تهران

ايران
ايران

1631
1611

1612
1631

تاريخ
اخذ
مدرك
تحصيلي

عنوان ارزشيابي شده
مدرك تحصيلي

1612
1631

كارشناسي ارشد
فيزيولوژی
دكتری فيزيولوژی

عنوان و نمره پايان نامه هر دوره تحصيلي به تفكيك
دوره

عنوان

تاريخ
تصويب

نمره

كارشناسي ارشد

بررسي اثرات مشتقات جديد دی هيدروپيريديني بر روی عضله صاف ايلئوم موش صحرايي

1611

22

دكتری ()PhD

نقش نيتريک اكسيد در ناحيه نوكي بصل النخاع شکمي مياني بر روی اثر ضد دردی
مرفين تزريق شده در ناحيه خاكستری دور قنات سيلويوس و تداخل عمل آن با سيستم
گلوتاماترژيک در موش صحرايي نر

1632

11/17

سوابق آموزشي
شروع تدريس

سال  31تا كنون

نام درس
 فيزيولوژی يک پزشکيفيزيولوژی  2پزشکي
 فيزيولوژی اتاق عمل فيزيولوژی هوشبریفيزيولوژی پرستاری
آزمايشگاه فيزيولوژی
يزشکي

سوابق پژوهشي:
انجام طرحهای پژوهشي ( مجری و يا همكاری در پروژه های پژوهشي )
عنوان طرح پژوهشي

محل انجام

بررسي اثرات مشتقات جديد دی هيدروپيريديني بر روی عضله
صاف ايلئوم موش صحرايي

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

نقش نيتريک اكسيد در ناحيه نوكي بصل النخاع شکمي مياني
بر روی اثر ضد دردی مرفين تزريق شده در ناحيه خاكستری
دور قنات سيلويوس و تداخل عمل آن با سيستم گلوتاماترژيک
در موش صحرايي نر

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نقش كيناز تنظيم كننده سيگنال خارج سلولي موجود در ناحيه
تگمنتوم قدامي بر روی جلوگيری از ايجاد وابستگي نسبت به
مرفين در موش صحرايي

دانشگاه علوم پزشکي فسا

نقش گيرنده ها ی  GABA-Aو GABA-Bموجود در ناحيه
پارابراكيال بر روی تعديل درد در موشهای صحرايي

دانشگاه علوم پزشکي فسا

چاپ مقاالت در نشريات معتبر داخلي و بين المللي
تاريخ انتشار
سال

ماه

شماره

2002

Mar

75

2007

Jul

33

2002

Jul

53

2005

Jan

775

نام
نشريه
Farmaco

Clin Exp
Pharmacol
Physiol

Diabetes
Res Clin
Pract

Eur J
Pharmacol

عنوان مقاله
Synthesis and calcium channel antagonist activity of nifedipine analogues with
methylthioimidazole substituent.

Involvement of N-methyl-D-aspartate receptors and nitric oxide in the rostral ventromedial
medulla in modulating morphine pain-inhibitory signals from the periaqueductal grey
matter in rats.

Oral magnesium administration prevents thermal hyperalgesia induced by diabetes in rats.

Modulation of cholestasis-induced antinociception in rats by two NMDA receptor
antagonists: MK-108 and magnesium sulfate.

ردي
ف

2005

35
MayJun

1251

2002

Clin Exp
Pharmacol
Physiol.

Brain Res

Nov

2002

2002

Oct

May

GABAA receptors in the central nucleus of amygdala (CeA) affect on pain modulation.

22

1251

. Fundam
Clin
Pharmacol

. Brain Res

Regul Pept

Dec

2013

A potent and selective inhibitor of endocannabinoid uptake, UCM707, potentiates
antinociception induced by cholestasis.

Delayed post ischemic treatment with Rosiglitazone attenuates infarct volume,
neurological deficits and neutrophilia after embolic stroke in rat.

152

2011

CB8 receptor activation in the basolateral amygdala produces antinociception in animal
models of acute and tonic nociception.

Cardiovascular responses to apelin in two-kidney-one-clip hypertensive rats and its
receptor expression in ischemic and non-ischemic kidneys
Fasa
Medical
Journal

The Role of Parabrachial GABAA Receptors in Pain Modulation in Rats

ارائه مقاالت در کنگره های داخلي و خارجي )
نام كنگره

تاريخ

موضوع

محل
برگزاری
كشور

نوع
شركت

سخنراني كجا چاپ شده

كنگره فيزيولوژی و
فارماكولوژی
كرمان

1631

نقش نيتريک اكسيد در ناحيه نوكي بصل النخاع

ايران

پوستر

خالصه مقاالت هفدهمين
گنگره فيزيولوژی و
فارماكولوژی

پوستر

خالصه مقاالت هفدهمين
گنگره فيزيولوژی و
فارماكولوژی

شکمي مياني بر روی اثر ضد دردی مرفين تزريق شده
در ماده خاكستری دور قنات سيلويوس
مهار اثر ضد دردی مرفين در ماده خاكستری دور قنات

كنگره فيزيولوژی و
فارماكولوژی
كرمان

1631

كنگره فيزيولوژی و
فارماكولوژی
كرمان

1631

ايران

سيلويوس توسط آنتاگونيست گيرنده های اسيدهای
آمينه تحريکي تزريق شده در ناحيه نوكي بصل النخاع
شکمي مياني
بررسي تاثير منيزيم خوراكي بر هيپرآلژزی حرارتي
ناشي از ديابت در موش صحرايي

ايران

پوستر

خالصه مقاالت هفدهمين
گنگره فيزيولوژی و
فارماكولوژی

كنگره فيزيولوژی و
فارماكولوژی
كرمان

1631

GABA (A) RECEPTORS IN THE
BASOLATERAL
AMYGDALA ARE INVOLVED IN THE
ANALGESIC
EFFECTS OF CANNABINOIDS

63th International
Congress of
Physiological
Sciences
)(IUPS2221

مهار اثر ضد دردی مرفين در ماده خاكستری دور قنات
سيلويوس توسط آنتاگونيست گيرنده های اسيدهای
آمينه تحريکي تزريق شده در ناحيه نوكي بصل النخاع
شکمي مياني

ايران

Kyoto,
Japan

پوستر

Poster

2221

خالصه مقاالت هفدهمين
گنگره فيزيولوژی و
فارماكولوژی

The Journal of
Physiological
Sciences, Vol. 71,

" Suppl. 1, 2221
Cardiovascular responses to apelin in twokidney–one-clip hypertensive ra

كنگره فيزيولوژی و
فارماكولوژی
همدان

1612

ايران

پوستر

خالصه مقاالت هفدهمين
گنگره فيزيولوژی و
فارماكولوژی

شرکت در کار گاه های آموزشي
نام كارگاه آموزشي
كارگاه آموزش گروه كوچک
كارگاهOSCE
كارگاه سخنراني پيشرفته
كارگاه طراحي سئوال
كارگاهPBL
كارگاه جستجوی منابع الکترونيک
دوره آموزشي فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم پزشکي
كارگاه اساتيد مشاور و قوانين و مقررات آموزشي
Polymerase Chain Reaction
كارگاه Medical Journalism

كارگاه روش تحقيق

اخذ جوايز از جشنواره ها و المپيادهای معتبر علمي (دانشگاهي  ،کشوری )
عنوان

نوع

مرجع اهدا كننده

جشنواره تقدير از دستياران و
دانشجويان برتر دانشگاه علوم پزشکي
تهران سال 31

نفر اول امتحان
جامع

دانشگاه علوم پزشکي تهران

جشنواره تقدير از اساتيد دانشگاه علوم
پزشکي فسا سال 33

پژوهشگر برتر

دانشگاه علوم پزشکي فسا

جشنواره تقدير از اساتيد دانشگاه علوم
پزشکي فسا سال 12

گروه برتر علوم
پايه

دانشگاه علوم پزشکي فسا

سوابق اجرايي:

عنوان
مدير آمار و فن آوری اطال عات دانشگاه علوم پزشکي فسا

سال  37تا سال 12

مسوول دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکي فسا

سال  37تا سال 12

مدير گروه فيزيولوژی

سال  12تا كنون

