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 : آموزشی سوابق

 اخذ تاریخ کشور شھر دانشگاه نام تحصیلی رشته یلیتحص مدرک
 مدرک

 ۱۳۹۱ کانادا ویکتوریا ویکتوریا نوروساینس فرصت مطالعاتی
 ۱۳۹۲ ایران تھران تربیت مدرس فیزیولوژی دکتری

 ۱۳۸٥ ایران تھران تربیت مدرس فیزیولوژی کارشناسی ارشد
 ۱۳۸۲ ایران سنندج علوم پزشکی کردستان پرستاری کارشناسی

  

 CA1بررسي نقش آروماتاز در میانجیگري اثر تستوسترون بر حافظه فضايي و يادگیري در ناحیه : لیسانس فوق نامه پایان عنوان
 ھیپوکامپ موش صحرائي

گیرنده  بررسي تاثیر اختھ كردن بر تغییرات یادگیري و حافظھ در دوره تكوین جنسي موش صحرائي نر و نقش : دکتری رساله عنوان
 و سیگما در این تغییرات: مطالعھ رفتاري، مولكولي و الكتروفیزیولوژیك NMDAای ھ

 Electrophysiological identification of medial and lateral perforantعنوان طرح انجام شده در دانشگاه ویکتوریا: 
path inputs to the dentate gyrus 

 

 : دکتری و لیسانس فوق دوره ھای پروژه برای راھنما استاد

 دانشجو تحصیلی مقطع دانشجو خانوادگی نام و نام ردیف
 دکتری دکتر یعقوب فتح الھی ۱
 کارشناسی ارشد دکتر ناصر نقدی ۲
 Kerry Delaney فرصت مطالعاتی 
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 : علمی ھای انجمن در عضویت

 عضویت سال کشور موسسه نام
 ۱۳۸۲ ایران ی و فارماکولوژیژفیزیولو

 : پژوھش و تحقیق برای عالقه مورد موضوعات

 Invivoو  Invitroبررسی تغییرات فعالیت سیناپسی در محیط 

 ای دخیل در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیکبررسی تغییرات یادگیری و مکانیسم ھ

 

 مھارت ھا

 مغزھای تھیھ شده از  در اسالیس خارج سلولی یتھای سیناپسیلثبت فعا

 مغزھای تھیھ شده از  در اسالیس داخل سلولی یتھای سیناپسیلثبت فعا

 ای  و یادگیری احترازی)زمایشگاھی ( یادگیری فضآحیوانات  بررسی رفتار

 ی زنده از مغزتھیھ اسالیس ھا

 Cryoتھیھ اسالیس ھای مغزی بھ روش 

 RT-PCRبررسی ھای ایمنوھیستوشیمی و 

 زمایشگاھیاستریوتاکسی مغز حیوانات آجراحی و 

  ایجاد مدل ضایعھ نخاعی

 سایر موارد

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  EDCعضویت در کمیتھ ارزشیابی سواالت مرکز 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  EDCرکز در م End noteتدریس در کارگاه 

 مورد ۸دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   EDCھای مرکزشرکت در کارگاه

 )۱۳۹۵شرکت در جلسھ طرح سواالت امتحان جامع علوم پایھ پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی (

 )۱۳۹۴( شرکت در جلسھ طرح سواالت امتحان جامع علوم پایھ پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

  )۱۳۹۴(سال  راه اندازی آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی گروه فیزیولوژی، دانشگده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه



ھای کارشناسی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تدریس فیزیولوژی برای داشجویان پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و رشتھ
 ۱۳۹۲سال 

 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.   ۲۰۱۳سال  ”Techniques in Neuroscience Research“کتاب  ۱۳شرکت در تالیف فصل 

 )۱۳۹۲در تھران ( IBROکارگاه بین المللی  در سومین CA1آموزش ثبت پتانسیل میدانی از ناحیھ 

   )۱۳۹۱در تھران ( IBROکارگاه بین المللی  در دومین CA1آموزش ثبت پتانسیل میدانی از ناحیھ 

 )۱۳۸۹آموزش بررسی یادگیری فضایی در ماز آبی در کارگاه تحقیقات میکرودیالیز و بررسی ھای رفتاری انستیتو پاستور (

 )۱۳۸۹شرکت در کارگاه دو روزه علوم اعصاب گرایش مطالعات مطالعات رفتاری (

 )۱۳۹۰شرکت در کارگاه ثبت از تک کانال یونی (

 )۱۳۸۷-۸۸( سنندج تدریس فیزیولوژی در دانشگاه آزاد

 )۱۳۸۹( کسب رتبھ اول در آزمون جامع

 )۱۳۸۷یزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس (ف یکترکسب رتبھ اول در آزمون ورودی د

 


