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هاي نوشته شده در دوران تحصیل نامه پایان) ب  

نامه عنوان پایان یمقطع تحصیل  استاد یا اساتید راهنمانام    

اثر سیمواستاتین بر ایسکمی ریپر فیوژن عصب سیاتیک در موش 

 صحرایی بالغ

 دکتر فرید ابوالحسنی فوق لیسانس

 دکتر پریچهر پاسبخش

ذوب شده -ارزیابی بلوغ سلولهاي بنیادي اسپرماتوگونی بیضه منجمد

موش سوري در محیط انجمادي داراي مالتونین بعد از پیوند به بیضه 

 آزواسپرمی شده

Ph.D دکتر قاسم ساکی 

 دکتر مسعود حمادي

 يا و حرفه یشغل يها  موقعیت  

یسابقه ارائه خدمات آموزش) الف  

 نیمسال تدریس تعداد واحد مقطع نام رشته نام درس ردیف

5/1 دکتري پزشکی آناتومی اندام 1 86/85اول    

86/85اول  2 کاردانی هوشبري تشریح عمومی 2  

86/85اول  2 کاردانی رادیولوژي تشریح عمومی 3  

86/85اول  2 کارشناسی پرستاري تشریح عمومی 4  

86/85اول  1 کاردانی بهداشت حرفه اي تشریح عمومی 5  

86/85اول  3 کاردانی رادیولوژي تشریح استخوان و مفاصل 6  

86/85دوم  3 کاردانی فوریتهاي پزشکی تشریح عمومی 7  

86/85دوم  2 کاردانی رادیولوژي تشریح عمومی 8  

86/85دوم  2 کارشناسی پرستاري تشریح عمومی 9  

86/85دوم  1 کاردانی بهداشت مبارزه تشریح عمومی 10  

86/85دوم  3 کاردانی رادیولوژي تشریح استخوان و مفاصل 11  

86/85دوم  2 کاردانی اتاق عمل تشریح عمومی 12  

87/86اول  3 دکتري پزشکی آناتومی اندام 13  

2تشریح    14 87/86اول  2 کارشناسی مامایی   

87/86اول  2 کاردانی رادیولوژي تشریح عمومی 15  

87/86اول  1 کاردانی بهداشت مبارزه تشریح عمومی 16  

87/86اول  1 کاردانی بهداشت حرفه اي تشریح عمومی 17  

87/86اول  2 کاردانی علوم آزمایشگاهی تشریح عمومی 18  

87/86دوم  3 کاردانی رادیولوژي تشریح   استخوان و مفاصل 19  

87/86دوم  2 کاردانی رادیولوژي تشریح عمومی 20  

87/86دوم  1 کاردانی بهداشت مبارزه تشریح عمومی 21  

87/86دوم  1 کاردانی بهداشت خانواده تشریح عمومی 22  

87/86دوم  1 کاردانی بهداشت حرفه اي تشریح عمومی 23  

87/86دوم  2 کاردانی علوم آزمایشگاهی تشریح عمومی 24  

87/86دوم  2 دکتري پزشکی آناتومی سرو گردن 25  

87/86دوم   2 دکتري پزشکی نوروآناتومی 26  

91/90اول 3 دکتري پزشکی آناتومی سروگردن و اعصاب 27  
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91/90دوم 3 دکتري پزشکی آناتومی سروگردن و اعصاب 28  

گوشآناتومی چشم و  29 7/0 دکتري پزشکی  91/90اول    

7/0 دکتري پزشکی آناتومی چشم و گوش 30 91/90دوم   

91/90دوم 2 کارشناسی اتاق عمل تشریح عمومی 31  

88/87دوم 3 کارشناسی شنوائی سنجی تشریح سروگردن  32  

1تشریح  33 89/88اول 3 کارشناسی مامائی   

2تشریح 34 90/89دوم 2 کارشناسی مامائی   

1تشریح 35 89/88اول 3 کارشناسی مامائی   

2تشریح 36 89/88دوم 2 کارشناسی مامائی   

90/89دوم 1.5 دکتري پزشکی عملی اندام 37  

91/90اول 2 کارشناسی رادیولوژي آناتومی اندام 38  

91/90اول 3 کارشناسی رادیولوژي آناتومی مقطعی 39  

91/90دوم 3 کارشناسی رادیولوژي آناتومی مقطعی 40  

92/91اول 3 دکتري پزشکی آناتومی سروگردن و اعصاب 41  

92/91دوم 3 دکتري پزشکی آناتومی سروگردن و اعصاب 42  

7/0 دکتري پزشکی آناتومی چشم و گوش 43 92/91اول    

7/0 دکتري پزشکی آناتومی چشم و گوش 44 92/91دوم   

92/91اول   دکتري دندانپزشکی  1تشریح  45  

92/91دوم  دکتري دندانپزشکی  2تشریح  46  

92- 93نیمسال اول  دکتري پزشکی آناتومی سر و گردن و اعصاب 49  

92- 93نیمسال اول  دکتري پزشکی آناتومی چشم و گوش 50  

92- 93نیمسال اول  دکتري دندانپزشکی  1علوم تشریحی 51  

3علوم تشریحی 52 92- 93نیمسال اول  دکتري دندانپزشکی   

گردن و اعصاب آناتومی سر و 53 92-93نیمسال دوم  دکتري پزشکی   

92-93نیمسال دوم  دکتري دندانپزشکی  2تشریح  54  

92-93نیمسال دوم  دکتري پزشکی آناتومی چشم و گوش 55  

92-93نیمسال دوم  دکتري دندانپزشکی  2تشریح  56  

93- 94نیمسال اول  دکتري پزشکی آناتومی اندام 57  

93- 94نیمسال اول  کارشناسی پرستاري آناتومی  58  

93- 94نیمسال اول  کارشناسی مامایی  1آناتومی  59  

93- 94نیمسال اول  دکتري پزشکی نوروآناتومی 60  

93-94نیمسال دوم  دکتري پزشکی آناتومی اندام 61  

تناسلی-آناتومی ادراري 62 93-94نیمسال دوم  دکتري پزشکی   

93-94نیمسال دوم  کارشناسی مامایی  2آناتومی  63  

93-94نیمسال دوم  کارشناسی رادیولوژي  1تشریح  64  

 94-95نیمسال اول  دکتري پزشکی آناتومی اندام 65

 94-95نیمسال اول  کارشناسی ارشد علوم تشریحی آناتومی اندام 66

 94-95نیمسال اول  کارشناسی ارشد علوم تشریحی جنین عمومی 67

 94-95نیمسال اول  کارشناسی ارشد فیزیولوژي نوروآناتومی 68

 94-95نیمسال اول  دکتري پزشکی نوروآناتومی 69

ملکولی-تکنیک هاي سلولی 70  94-95نیمسال دوم  کارشناسی ارشد علوم تشریحی 
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ملکولی-تکنیک هاي سلولی 71  94-95نیمسال دوم  کارشناسی ارشد علوم تشریحی 

 94-95نیمسال دوم  کارشناسی ارشد فیزیولوژي نوروآناتومی 72

 

 

 

 شده  تصویب یتحقیقات يها پروژه  

 
مجري ( نوع فعالیت در طرح عنوان طرح

، همکار، ی، مدیر اجراییاصل

)مشاور و غیره  

ساعات فعالیت 

 در طرح

مؤسسه محل 

 پژوهش

 یوضعیت فعل

 طرح

 طول مدت طرح

اثر سیمواستاتین بر ایسکمی ریپر فیوژن عصب 

...بالغسیاتیک در موش صحرایی   

علوم تشریح گروه  _ همکار

 تهران

ماه 11 پایان یافته  

بررسی اثر آمینوگوانیدین بر آپوپتوزیس سلول 

ریپرفیوژن - هاي شوآن در مدل هاي ایسکمی

 عصب سیاتیک

 گروه علوم تشریح - همکار

 زنجان

ماه 8 پایان یافته  

ارزیابی بلوغ سلولهاي بنیادي اسپرماتوگونی 

در محیط انجمادي  ذوب شده-بیضه منجمد

داراي مالتونین بعد از پیوند به بیضه موش 

 سوري آزواسپرمی شده

گروه علوم تشریح  - همکار

 اهواز

ماه 20 پایان یافته  

ارزیابی اثر مالتونین بر بیان ژن هاي آپوپتوزي 

 6در سلو لهاي زایاي بیضه انجماد یافته موش

 روزه

گروه علوم تشریح  - همکار

 اهواز

یافتهپایان  ماه 20   

سلول هاي بنیادي  ارزیابی اثر مالتونین بر

بیضه منجمد  استخراج شده از اسپرماتوگونی

بعد از  مختلف انجمادي هاي شده در محیط

 ذوب

گروه علوم تشریح  - همکار

 اهواز

ماه24 در جال اجرا  

 يها يناهنجار يروکوارستین  بررسی اثر

جنیندر  دیکلوفسفامیاز س یناشی اسکلت هاي  

     صحراییموش 

ماه 18 در جال اجرا  یگروه علوم تشریح  مجري  

 ي نقایص لوله عصبی وروکوارستین  بررسی اثر

يها يناهنجار  والپرواتاز  یناشی اسکلت 

جنیندر سدیم       صحراییموش هاي  

ماه 18 در جال اجرا  یگروه علوم تشریح  مجري  

بررسی اثر کوارستین بر آسیب ناشی از 

ریپرفیوژن عصب سیاتیک در موش -ایسکمی

 صحرایی بالغ

یگروه علوم تشریح  مجري ماه 18 در جال اجرا   

-بررسی اثر سلنیوم بر آسیب ناشی از ایسکمی

ریپرفیوژن عصب سیاتیک در موش صحرایی 

 بالغ

یگروه علوم تشریح  همکار ماه 18 در جال اجرا   

اثرات ویتامینهاي بررسی  E و  C و سلنیوم  

موش میزان آپوپتوز لوله هاي سمینی فروس بر

ذوب-در جریان فرآیند انجمادنابالغ   

یگروه علوم تشریح  همکار ماه 18 در جال اجرا   

اکسیدانی و آنتی آپوپتوزي  بررسی اثرات آنتی

فالون بر ساختار بافت  هیدروکسی دي-4،3

یگروه علوم تشریح  همکار اجرا در جال  ماه 18   
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موش نابالغ  ذوب شده-بیضه منجمد  

- بر شاخص هاي آنتی  بررسی  تأثیر سلنیوم

 -در آسیب ناشی از ایسکمیاکسیدانی سرم 

ریپرفیوژن عصب سیاتیک در موش صحرایی 

 بالغ

 
 

ماه 18 در جال اجرا گروه علوم تشریح  همکار  

بررسی اثر انجماد بر سلول هاي بنیادي 

اسپرماتوگونی انکپسوله شده در هیدروژل 

 آلژینات

ال اجرادر ح گروه علوم تشریح  مجري ماه 24   

در سلول   HIF-1 alphaافزایش بیان ژن 

هاي الیدیگ موش سوري و نقش آن بر تکثیر 

رماتوگونی \و کلون زایی سلول هاي بنیادي اس

 در محیط کشت سه بعدي آگار

ماه 36 در حال اجرا گروه علوم تشریح  مجري  

 

 
 
 

 یبا هیأت تحریریه مجالت علم يو همکار يویراستار يها فعالیت  

با مجله ينوع همکار محل انتشار مجله نام مجله يمدت همکار   

 لغایت از

 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

مقاالت داوري زنجان تا  10/1385 

8/87  

Experimental Neurology   Elsivierژورنال  )هلند( مقاالت داوري   2009 

Biological Trace Element Research Springer مقاالت داوري  2015 

Infectious Disease Poverty Springer مقاالت داوري  2015 

 2012 داوري مقاالت خرم آباد مجله یافته

 2014 داوري مقاالت شاهرود دانش و تندرستی

مقاالت داوري سمنان مجله کومش  2015 

تحریریهعضو هیئت  خرم آباد مجله یافته  2015 
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 انتشارات 

  اثر مزمن روي بر بافت بیضه، تستسترون و گنادوتروپین هاي هیپوفیزي در موش صحرایی نر بالغ  :عـــــنوان مـــــــقاله

           مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره دوم، شماره سوم                                                                              : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

    2سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  دکتر داوود سهرابی، محمدرضا غالمی، دکتر فردین اسدي: بیترتبه  سندگانینوی اسام

  87  :ار مـــجلهسال انـــــتش

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله  :نـــــوع مـــــقالــــه

    مواردسایر 

  بر بافت کبد،کلیه و طحال در موش صحرایی نر بالغ) کلرید روي(بررسی اثرات مزمن روي :عـــــنوان مـــــــقاله

               فصلنامه زیست شناسی تکوینی، سال اول، شماره دوم                                                                                : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  1سطح :مـــــجله ایـــــندکس

  غالمی محمدرضا و بیاسهرداود  :بیترتبه  سندگانینوی اسام

  1388:سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 

  بالغ (Balb/C) بررسی اثر بنزوات سدیم بر بافت بیضه، گنادوتروپین هاي و هورمون هاي تیروئیدي در موش سوري :مـــــــقاله عـــــنوان

                                                                                                               3شماره -پژوهشی فیض، دوره دوازدهم-فصلنامه علمی: ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  2سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  ضا غالمیدکتر داوود سهرابی، دکتر محسن علیپور،  محمدر: بیترتبه  سندگانینوی اسام

  1387:سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 

                   

بررسی آسیب ناشی از ایسکمی و برقراري مجدد خونرسانی عصب سیاتیک در موش صحرایی بالغ                                               :عـــــنوان مـــــــقاله

  55، شماره 14دوره مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

                                                                                                                                                             1سطح :  ایـــــندکس مـــــجله

  ، فرید ابوالحسنی، پریچهر پاسبخش، علیقلی سبحانی، محمدحسن کریم فر)مسئولنویسنده (محمدرضا غالمی:بیترتبه  سندگانینوی اسام

  1385 :سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 
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  ریپرفیوژن در موش صحرایی بالغ -نقش آمینوگوانیدین در بهبود عملکرد عصب سیاتیک تحت ایسکمی :عـــــنوان مـــــــقاله

  77، شماره 19مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  1سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  محسن علیپور، داوود سهرابی، محمدرضا غالمی، ایرج جعفري انارکولی :بیترتبه  سندگانینوی اسام

  1390:سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 

                                                                                                                                                                                                                                       

  4/1:ازیامت

واریاسیون نادر شریان اپی گاستریک تحتانی و شریان چرخشی رانی داخلی توسط یک تنه مشترك از شریان ایلیاك خارجی                      :ــــــقالهعـــــنوان مـ

  3، شماره 20ایالم، دوره مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  2سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  فاطمه جوادنیا، محمدرضا غالمی، داریوش بیژن نژاد، محسن ژاله، آنه محمد یاپنگ غراوي، محمدحسن کریمفر: بیترتبه  سندگانینوی اسام

  1391:سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 

  

  نر صحرایی موش در گناد-هیپوفیز محور هاي هورمون بر صوتی آلودگی اثر بررسی :عـــــنوان مـــــــقاله

  4، شماره 15دوره   یافته،:ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  2سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  )نویسنده مسئول(غالمی محمدرضا جاللی، مریم نصري، سیما ساکی، قاسم :بیترتبه  سندگانینوی اسام

  1392:سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 

  

  تدریس  کیفیت معیارهاي  و   اجرایی یندآفر، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد شیوه ها اعضاء  بررسی دیدگاه :عـــــنوان مـــــــقاله

  1391-92سال   در

   15، شماره 7مجله ي توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  1سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  )نویسنده مسئول(محمدرضا غالمیابوالفضل زنده دل، خاطره عنبري، زینب عبداللهی، : بیترتبه  سندگانینوی اسام

  1393 :سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 
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و اندازه ناحیه انفارکتوس شده موش هاي  3- تاثیر ده هفته ورزش هوازي بر عملکرد سیستولیک بطن چپ، سطح کاسپاز :عـــــنوان مـــــــقاله

  صحرایی با انفارکتوس قلبی

  3، شماره 10مجله دانش و تندرستی، دوره : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  1سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  ر، دکترفرزاد ناظم، دکتر افشین نظري، دکتر محمد رضا غالمیکمال رنجب: بیترتبه  سندگانینوی اسام

  :سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 

  

تاثیر تجویز پروژسترون پس از تحریک تخمک گذاري بر میزان رگزایی و تغییرات کمی آندومتر رحم در زمان النه  :عـــــنوان مـــــــقاله

  گزینی

  4، شماره 10مجله دانش و تندرستی، دوره : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  1سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  مومنی، ن بیگی ،ع رفیعی،، دکتر محمد رضا غالمیصدیقه مومنی،م بیگی ،حمیدرضا : بیترتبه  سندگانینوی اسام

  1394:سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 

  

تاثیر تمرینات هوازي بر باسازي ریز گردش هاي عضالت سولئوس و گاستروکنمیوس موش هاي ویستار مبتال به نارسایی مزمن  :عـــــنوان مـــــــقاله

  قلبی 

  مجله علوم آزمایشگاهی گرگان: ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  2سطح :ایـــــندکس مـــــجله

                                         Acceptanceضا غالمی، کمال رنجبر، افشین نظريملیحه اردکانی، فرزاد ناظم، محمد ر: بیترتبه  سندگانینوی اسام

  :سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 

  

  اثر کوارستین روي نقایص لوله عصبی و ناهنجاري هاي اسکلتی ناشی از والپروات سدیم در جنین هاي موش صحرایی :عـــــنوان مـــــــقاله

  3، شماره 10مجله دانش و تندرستی، دوره : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  1سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  خاکساري مهابادي، محمدرضا غالمی، حسین نجف زاده ورزي، ابوالفضل زنده دل، زهرا لطفعلیانمحمود : بیترتبه  سندگانینوی اسام

  1394 :سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 
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   طرح اجراي از دانشجویان و استادان رضایتمندي و پایه علوم افقی ادغام طرح اجراي ضرورت :عـــــنوان مـــــــقاله

  3یافته، دوره هفدهم، شماره : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  2سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  )نویسنده مسئول(دکتر محمدرضا غالمیدکتر بهروز فرزان، دکتر خاطره عنبري، دکتر جعفر رضائیان، سمیه شیرخانی، : بیترتبه  سندگانینوی اسام

  94پاییز  :سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 

  

  ریپرفیوژن اندام تحتانی در موش صحرایی  -اکسیدانی سرم در آسیب ناشی از ایسکمیبررسی اثر کوارستین بر شاخص هاي آنتی :عـــــنوان مـــــــقاله

  3یافته، دوره هفدهم، شماره : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  2سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  فروزان هادي پور،  خانی پورزهرا ، خاطره عنبري، حسن احمدوند،  محمدرضا غالمی: بیترتبه  سندگانینوی اسام

  94پاییز  :سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 

  صمغ درخت زردآلو بر روند بهبود زخم پوستی در موش صحرایی یاتانول درویعصاره ه تأثیر :عـــــنوان مـــــــقاله

 Acceptanceیافته، : : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  2سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  )نویسنده مسئول(یغالم محمدرضا،  یطوافمجید  دکتری، صدوقي، دکتر مهرانگیز جوادآبادکریم : بیترتبه  سندگانینوی اسام

   :سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 

  

  بررسی تأثیر عصاره متانولی برگ، گل و ساقه گیاه دافنه ماکروناتا بر ترمیم زخم پوستی در رت :عـــــنوان مـــــــقاله

 2، شماره 11دانش و تندرستی، دوره : : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  1سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  )نویسنده مسئول(یغالم محمدرضا،  جزایري، احمد قارزي، حمزه امیري، محسن عباسیکاتیا : بیترتبه  سندگانینوی اسام

  1395 :سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 

  

  ذوب-هاي بنیادي اسپرماتوگونی در هیدروژل آلژینات در طی انجماد بررسی اثر انکپسوله سازي سلول :عـــــنوان مـــــــقاله

  -، شماره -دانش و تندرستی، دوره : : ي مجله جلد و شماره ،عنوان

  1سطح :ایـــــندکس مـــــجله

  )نویسنده مسئول(یغالم محمدرضا،  مسعود حمادي، پریچهر یغماییافشین پیرنیا، کاظم پریور، : بیترتبه  سندگانینوی اسام

  1395 :سال انـــتشار مـــــجله

،    ریسردب،    نامه به ،     متا آنالیز  شده   هینماي مرور،     ،    گزارش موارد نادر  ی  قیتحقمقاله   :نـــــوع مـــــقالــــه

   مواردسایر 
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Title: The effects of simvastatin on ischemia-reperfusion injury of sciatic nerve in adult rats                  

Journal Name: European Journal of Pharmacology       VOL:  590          NO:  1-3 

Authors: Gholami MR, Abolhassani F, Pasbakhsh P, Akbari M, Sobhani A, Eshraghian MR, Kamalian N, Amoli FA, 

Dehpour AR, Sohrabi D. 

Year of publication: 2008 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type: ISI  

Journal Impact Factor: 2.532 

Title: Intraperitoneal Aminoguanidine Improves Sciatic Nerve Ischemia-Reperfusion Injury in Male Sprague-Dawley Rats 
Journal Name: Cell Mol Neurobiol        VOL: 31         NO: 5  
Authors: Mohsen Alipour, Mohammad Reza Gholami, Iraj Jafari Anarkooli, Davood Sohrabi, Javad Tajki, Maryam 
Pourheidar 
Year of publication: 2011 
Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 
Editorial  , Others  
Index Type: ISI 
Journal Impact Factor:2.560 
Title: Supplementation Vitrified-thawed media with melatonin do not protecting immature mouse testicular tissue from 

vitified-thawed induced injury 

Journal Name: Asian Journal of Animal and Veterinary Advances   VOL:  7          NO:  10 

Authors: Mohammad Reza Gholami, Ghasem Saki, Masoud Hemadi, Ali Khodadadi and Javad Mohammadi-Asl 

Year of publication: 2012 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type:  ISI 

Journal Impact Factor: 869/0  

Title: The effects of simvastatin on functional recovery of rat reperfused sciatic nerve 

Journal Name: Pakistan Journal of Biological Sciences     VOL: 10           NO:  23 

Authors: Gholami MR, Abolhassani F, Pasbakhsh P, Akbari M, Sobhani A, Sohrabi D, Mehrania K 

Year of publication: 2007 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type: ISI  

Journal Impact Factor:----- 

Title: Musculoskeletal Problems among Worker of an Iranian Zinc Industry 

Journal Name: Pakistan Journal of Biological Sciences    VOL: 11           NO: 24 

Authors: M.H. Karimfar, S. Shokri, M.R Gholami, A. Bayat, N. Moosavinasab and A. Choobineh 

Year of publication: 2008 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type: ISI  

Journal Impact Factor:---- 
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Title: The Effects of Low-Dose Lithium Carbonate on the Spermatogenic Parameter in the adults Male Wistar Rats 

Journal Name: Life Science Journal    VOL: 9          NO: 4  

Authors: Shima Toghiani, Mohammadreza Gholami , Abolfazl Zendedel , Vahideh Assadollahi 

Year of publication: 2012 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type: ISI  

Journal Impact Factor:0.065 

Title: melatonin effect on expression apoptotic genes in vitrified-thawed 6-old-days mouse spermatogonial stem cells type 

A 

Journal Name: Iranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS)    VOL: 16           NO:  8 

Authors: Mohammadreza Gholami, Ghasem Saki, Masoud Hemadi, Ali Khodadadi, and Javad Mohammadi-asl 

Year of publication: 2013 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type: ISI  

Journal Impact Factor:1.228 

Title: Melatonin improves spermatogonial stem cells transplantation efficiency in azospermia mice 
Journal Name: Iranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS)    VOL: 17           NO: 2  

Authors: Mohammadreza Gholami, Ghasem Saki, Masoud Hemadi, Ali Khodadadi, and Javad Mohammadi-asl 

Year of publication: 2014 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type: ISI 

Journal Impact Factor:1.228 

Title: C. zeylanicum aqueous extract induced apoptosis in the human myelocytic leukemia cell line (THP-1) 
Journal Name: Bratislavské lekárske listy       VOL:116          NO: 2  

Authors: Assadollahi V, Gholami M, Zendedel A. 

Year of publication: 2015 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type: ISI   

Journal Impact Factor:  --- 

Title: Does prepubertal testicular tissue vitrification influence spermatogonial stem cells (SSCs) viability? 

Journal Name: J Assist Reprod Genet.     VOL: 30           NO: 10 
Authors: Mohammadreza Gholami-Masoud Hemadi – Gasem saki - Mohammadreza Gholami- Abofazl Zendede  -Javad 
Mohammai-asl 
Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type:ISI   

Journal Impact Factor:1.718 

Title: Selenium effect on ischemia-reperfusion injury of gastrocnemius muscle in adult rats 
Journal Name:Biological trace element research    VOL:164            NO: 2  
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Authors: Mohammadreza Gholami, Abolfazl Zendedel, Zahra Khanipour khayat, Kourosh Ghanad, Afshin Nazari, Atieh 
Pirhadi  
Year of publication: 2015 
Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 
Editorial  , Others  
Index Type: ISI   
Journal Impact Factor: 1.748 
Title: The incomplete superficial palmar arch  

Journal Name: J Orthop Case Rep    VOL: 3           NO:2   

Authors: Gharravi Anneh Mohammad, Saeed Azandeh, Mohammad Reza Gholami, and Daryoush Bijan Nejad 

Year of publication: 2013 

Paper Type:  Original Article   , Review Article   ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type:   4سطح  

Journal Impact Factor: --- 

Title: Effects of Vitamin D intake on FEV1 and COPD Exacerbation: a Randomized Clinical Trial Study 
Journal Name: Global Journal of health sciences    VOL: 7          NO: 4  

Authors: Abolfazl Zendedel, Mohammadreza Gholami, Khatereh Anbari, Kourosh Ghanadi, Elham Ceneicel Bachari, 

Alireza Azargon  

Year of publication: 2015 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type: Pubmed  

Journal Impact Factor: 

Title: An efficient system for selection and culture of Schwann cells from adult rat peripheral nerves 
Journal Name: cytotechnology    VOL:            NO:   

Authors: Niapour N, Mohammadi-Ghalehbin B, Golmohammadi MG, Gholami MR, Amani M, Niapour A.  

Year of publication: Online 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type: ISI   

Journal Impact Factor:1.752 

Title: All trans retinoic acid modulates peripheral nerve fibroblasts viability and apoptosis  

Journal Name: Tissue Cell     VOL:47            NO:1   

Authors: Niapour N, Niapour A, Sheikhkanloui Milan H, Amani M, Salehi H, Najafzadeh N, Gholami MR 

Year of publication: 2015 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type: ISI  

Journal Impact Factor:1.252 

Title: Prevalence of HCV infections and associated risk factors among addicts in the drug treatment centers, Lorestan 
province, Iran  
Journal Name: International  Journal of high risk behaviors and addiction    VOL:            NO:   

Authors: Hossein Norouzian, Mohammadreza Gholami, Pegah Shakib, Gholamreza Goudarzi, Hamze Ghobadian Diali, 
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Azam Rezvani 

Year of publication: Acceptance 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type:  PubMed 

Journal Impact Factor:-- 

Title: Evaluation of Trends in the Use of Complementary and Alternative Medicine in Health Centers in Khorramabad 

(West of Iran) 

Journal Name: Global Journal of health sciences    VOL:8            NO:  2 

Authors: Khatereh Anbari & Mohammadreza Gholami 

Year of publication: 2016 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type:  PubMed 

Journal Impact Factor: 

Title: Melatonin Effect on Immature Mouse Testicular Tissues, Vitrified-Thawed With Different Cryoprotectant Media 

Journal Name: Jentashapir J Health Res        VOL: 6           NO: 3  
Authors: Mohammadreza Gholami, Ghasem Saki, Masoud Hemadi, Ali Khodadadi,  Javad Mohammadiasl 

Year of publication: 2015 

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type:  ISC, DOAJ,  

Journal Impact Factor:-- 

Title: Honey and Vitamin E Restore the Plasma Level of Gonadal Hormones and Improve the Fertilization  Capacity in 

Noise-Stressed Rats 

Journal Name: Crescent Journal of Medical and Biological Sciences     VOL:2            NO:2   

Authors: Asghar Rajabzadeh, Mohsen Sagha, Mohammad Reza Gholami, Reza Hemmati  

Year of publication:2015  

Paper Type:  Original Article  , Review Article  ,  Meta-Analysis  , Case Report  , Short Communication  , 

Editorial  , Others  

Index Type: Chemical Abstract, DOAJ 

Journal Impact Factor: 

Title: Antioxidant Effects of Selenium on Seminiferous Tubules Tissue of Freezed-Thawed Immature Mice Testis 
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 لرستان

 هاي اپیدیدیمو بافت شناسی لوله مسپرا يمترهاراپا بر پوست انار محافظتی ثرا سکینه حموله

ریپرفیوژن بیضه/ هاي بالغ نر تحت ایسکمیموش  در  

16 

 دکتري حرفه

 اي

علوم پزشکی  استاد مشاور

 لرستان

ریپرفیوژن عضله گاستروکنمیوس در  -بر آسیب ناشی از ایسکمیکوارستین  اثر سمیرا زلقی

 موش صحرایی بالغ

 

17 

دکتري حرفه 

 اي

علوم پزشکی  استاد مشاور

 لرستان

 زهره زندباف

 

دتورشن بیضه در- آسیب ناشی از تورشن بر بررسی اثر پوست انار نر هايموش    18 

کارشناسی 

 ارشد

علوم و تحقیقات  استاد راهنما

 تهران

بررسی اثر آنتی اکسیدان هاي سلنیوم بر بیان ژن هاي آپوپتوزي در سلول هاي  آرش ولدبیگی

 بنیادي مزانشیمی مشتق از بافت چربی موش هاي سوري

 

19 

کارشناسی 

 ارشد

سلول هاي بنیادي اسپرماتوگونی  با محیط انجمادي حاوي کافوئیک  انجماد  سید مهدي نصیري دانشگاه لرستان استاد راهنما

 اسید جهت حفظ گونه هاي جانوري

20 



 23

کارشناسی 

 ارشد

راهنمااستاد  تاثیرعصاره مرزه خوزستانی  انکپسوله شده در هیدروژل آلژینات بر ترمیم بررسی  فاطمه بیرانوند دانشگاه لرستان 

 زخم پوستی در رت 

 

21 

Ph.D  راهنمااستاد تاثیر مالتونین، سلنیوم و  روي، بر کشت سلولهاي بنیادي اسپرماتوگونی  سلمان ترابی دانشگاه آزاد 

شده در هیدروژل آلژینات انکپسوله  

22 

کارشناسی 

 ارشد

ال مالتونین و نقش آن در بیان ژن هاي مقاوم به بتاالکتام یبررسی اثر آنتی باکتر نسیم چراغی دانشگاه شهرکرد استاد مشاور

اشرشیا کالي و استافیلوکوکوس اورئوسو سولفونامید در سویه هاي   

 

23 

کارشناسی 

 ارشد

بررسی میزان سیتوتوکسیستی هیدروژل آلژینات برکشت سه بعدي سلولهاي  مریم جالیري دانشگاه آزاد استاد راهنما

  Aبنیادي اسپرماتوگونی نوع 

 

24 

دکتري حرفه 

 اي

لرستان.پ.ع.د استاد مشاور بتا  17تأثیر عسل بر روي تغییرات هیستولوژیک بافت تخمدان و هورمون هاي  رویا ایمانی    

تحت شیمی درمانی با بوسولفانهاي سوري استرادیول و پروژسترون در  موش  

25 

دکتري حرفه 

 اي

لرستان.پ.ع.د استاد راهنما ریپرفیوژن عضله گاستروکنمیوس  -بر آسیب ناشی از ایسکمیتروکسریوتین  اثر زهرا جمشیدي 

 در موش صحرایی بالغ

 

26 

دکتري حرفه 

 اي

پرنیا عزیزیان  دانشگاه رازي استاد مشاور

زرگران               

   

 نابالغموش  ذوب شده -برساختار بافت بیضه ي منجمدتروکسریوتین  اثر بررسی

نژاد(  Balb/C( 

 

27 

دکتري حرفه 

 اي

لرستان.پ.ع.د استاد مشاور کوآنزیم  بررسی  تأثیر زهرا فروزان  q10  در آسیب ناشی اکسیدانی سرم بر شاخص هاي آنتی

بالغریپرفیوژن عصب سیاتیک در موش صحرایی  -از ایسکمی  

 

28 

دکتري حرفه 

 اي

لرستان.پ.ع.د استاد مشاور عسل بر بیان  تاثیربررسی  فاطمه شابونی  TNF-ᵅ هاي استرس اکسیداتیو اندام پسین در مدل 

 موش صحرایی بالغ

 

29 

 

 

 

 

 



 24

         مربوط به کتابها)د

ف
 ??ي

عنوان کتاب به زبان 

 اصلی

چاپ  نوع کتاب مربوط به درس نوع فعالیت

 چندم

 ناشر

ترجم تالیف

 ه

تجدید 

 چاپ

ویراس

 تاري

 

کمک  درسی

 درسی

 پایه

1 

 

 

 تشریح استخوان و مفاصل

 

 

* 

 

 

استخوان شناسی    

تخصصی گروه 

 پزشکی و پیراپزشکی

 

 اول   

 

 عقیل

 

 

2 

     آناتومی بالینی سر و گردن

 

 

 

 سر و گردن

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اول

 

 ابن سینا

 

استخوان شناسی سر     * استخوان شناسی سر و گردن 3

 و گردن

 
 

 هدف دوم  

آناتومی و فیزیولوژي     * آناتومی و فیزیولوژي چشم و گوش 4

 حس هاي ویژه

 
 

 هدف اول  

آناتومی سیستم     * آناتومی سیستم ادراري و تناسلی 5

 ادراري و تناسلی

 
 

واصف  اول  

 الهیجی
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فعالیت هاي اجرایی) ه  

انجام محل نوع فعالیت ردیف  

یا گواهی مشخصات ابالغ  تاریخ انجام فعالیت 
 انجام فعالیت مدت

15و  11براي بندهاي   

مدت  

انجام 

فعالیت 

 براي بند

13  

برحسب (

)ساعت  

 امتیاز

تایید 

مقامات 

مسئول 

بر طبق 

 4ماده 

نامه آیین  

تاریخ از تاریخ شماره  روز ماه سال تا تاریخ 

1 
معاونت آموزشی 

 دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی 

 خرم آباد
93721/200  20/7/1392  20/7/1392  4/12/1395  2 3 --    

2 
مدیر پژوهشی 

 دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی 

 خرم آباد
93721/200  20/7/1392  20/7/1392  30/9/1392  - 3 --    

3 
شوراي آموزشی 

لرستان. پ. ع.د  

معاونت آموزشی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی لرستان

پ/106/15  23/3/94  1/4/93  1/4/94    
60 

 ساعت
   

933297/200  26/3/93  1/4/93  1/4/93    
36 

 ساعت

4 
شوراي آموزشی 

دانشکده پزشکی 

لرستان.پ.ع.د  

دانشکده پزشکی 

 خرم آباد

آ/پ/7036  30/3/93  1/1/93  29/12/93    
45 
 ساعت

   

3459/93/200  28/3/93  23/4/92  30/3/93    
42 

 ساعت

5 
شوراي پژوهشی 

دانشکده پزشکی 

لرستان.پ.ع.د  

دانشکده پزشکی 

آبادخرم   
5290/94/200  10/4/94  1/4/93  31/4/93    

70 

 ساعت
   

6 

شوراي صالحیت 

علمی جذب 

هیات علمی 

دانشکده پزشکی 

لرستان.پ.ع.د  

دانشکده پزشکی 

 خرم آباد
5744/93/200  23/4/93  31/3/92  31/3/94 ساعت 6        

7 

شوراي تمدید 

قرارداد اعضاء 

هیات علمی 

دانشکده پزشکی 

لرستان.پ.ع.د  

دانشکده پزشکی 

 خرم آباد

آ/پ/7058  8/4/94  31/3/93  31/3/94    
16 

 ساعت

   

4969/93/200  16/4/93  31/3/92  31/3/94    
12 
 ساعت

8 

شوراي دفتر 

توسعه مطالعات 

پزشکی دانشکده 

پزشکی 

زنجان.پ.ع.د  

دانشکده پزشکی 

 زنجان
1206/6/19  9/3/87  16/8/85  16/8/85 ساعت 8        

9 

راه  تاسیس و

اندازي آزمایشگاه 

تحقیقات قارچ 

 شناسی

دانشکده پزشکی 

 خرم آباد
101585/200  17/12/92  1/1/91  29/12/91    

سهم 

مشارکت 

15/0  

   

10 

آموزش فشرده  

مهارت هاي 

هفتگانه 

ICDL 

زنجان.پ.ع.دا 3/19/ج/6004   1/8/86  20/7/86  1/8/86    
40 

 ساعت
   

11 
کارگاه برنامه  

زنجان.پ.ع.دا 3/19/ج/4093   10/6/87  2/7/86  1/8/86 ساعت 8        
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ریزي درسی با 

تاکید بر طرح 

(دوره Course 

Plan و طرح ) 

(درس Lesson 

Plan( 

12 
کارگاه سلولی و 

 ملکولی
زنجان.پ.ع.دا پ/158/20/8   22/1/1389  11/12/88  12/12/88    

12 

 ساعت
   

13 
 Geneکارگاه 

Cloning 
 پیشرفته

اھواز.پ.ع.دا پ/1918/20/8   23/4/1389  18/3/89  19/3/89 ساعت 8        

14 
 IVFکارگاه 

اھواز.پ.ع.دا پ/4932/20/8   20/11/1389  1/10/89  2/10/89    
12 

 ساعت
   

15 

گارگاه آشنایی با 

آنالیز نتایج 

حاصل از 

فلوسایتومتري با 

استفاده از نرم 

 افزار کامپیوتري

اھواز.پ.ع.دا پ/4930/20/8   6/10/1389  6/10/89  6/10/89 ساعت 4        

16 
کارگاه کشت و 

پیوند سلول هاي 

 بنیادي

اھواز.پ.ع.دا پ/3113/20/8   1/9/1390  22/8/90  26/8/90    
30 

 ساعت
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 نوع فعالیت ردیف
 محل

 انجام

یا گواهی مشخصات ابالغ  تاریخ انجام فعالیت 

 انجام فعالیت مدت

و  11براي بندهاي 

15 

مدت  

انجام 

فعالیت 

 براي بند

13  

برحسب (

)ساعت  

 امتیاز

تایید 

مقامات 

مسئول 

بر طبق 

 4ماده 

نامه آیین  

تاریخ از تاریخ شماره  روز ماه سال تا تاریخ 

17 
کارگاه روش 

 تدریس 

دانشکده 

پزشکی خرم 

 آباد
93721/200  9/10/91  7/10/91  7/10/91    

4 
 ساعت

 5/0   

18 

مدیکال کارگاه 

 ژورنالیسم

 

دانشکده 

پزشکی خرم 

 آباد

81707/200  29/11/91  26/11/91  26/11/91    
5 
 ساعت

 5/0   

19 
گارگاه نگارش 

 و ویرایش مقاله

معاونت 

آموزشی 

دانشگاه علوم 

پزشکی 

 لرستان

82651/200  13/12/91  10/123/91  10/12/91    
5 
 ساعت

 5/0   

20 

مقدمه اي بر 

روش هاي 

استریولوژي و 

 مورفومتري

دانشکده 

پزشکی خرم 

 آباد
پ/7335/16  19/3/1394  19/3/1394  19/3/1394    

8 
 ساعت

 1  

21 

کارگاه تجاري 

سازي و 

 مالکیت معنوي

دانشکده 

پزشکی خرم 

 آباد

100/93/11912  27/3/1393  22/3/93  22/3/93    
8 
 ساعت 

 1  

22 

مقدمه اي بر 

کشت سلول و 

تهیه رده سلول 

 MEFs 

دانشکده 

پزشکی خرم 

 آباد
پ/7336/15  2/6/1394  2/6/94  2/6/94    

8 
 ساعت

 1  

23 

قرنطینه 

طراحی سوال 

آزمون جامع 

علوم پایه 

کشور 4قطب   

. دا
جندی .پ.ع

شاپور 
 اھواز

پ/3628/35/8  01/11/1393 93شهریور ماه   93شهریور ماه      
50 
 ساعت 

 1  

24 

قرنطینه 

طراحی سوال 

آزمون جامع 

علوم پایه 

کشور 4قطب   

. دا
جندی .پ.ع

شاپور 
 اھواز

پ/4246/35/8  12/12/1393 93اسفندماه   93اسفندماه     
50 
 ساعت 

 1  

25 

مورد  6داوري 

پایان نامه در 

. پ.ع.دا

 لرستان

دانشکده 

پزشکی خرم 

 آباد

89684/200  13/5/1392  1391 1394   
12 
 ساعت

 2/1   

26 

جداسازي و 

خالص سازي 

سلولهاي 

بنیادي 

 اسپرماتوگونی

دانشکده 

پزشکی خرم 

 آباد
آ/پ/7266    07/07/1394  07/07/1394    

8 
 ساعت

 1  
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  افتخارات)و

1393کسب رتبه پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال - 1  

1393ایجاد و برنامه ریزي مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژي در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال - 2  

1394ایجاد و برنامه ریزي مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال - 3  

1394نولوژي در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال وایجاد و برنامه ریزي مقطع کارشناسی ارشد رشته ایم- 4  

1394ر دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ایجاد و برنامه ریزي مقطع کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی د- 5  

1394ایجاد و تجهیز آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال - 6  

1395ایجاد و برنامه ریزي مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژي در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال  - 7  

1395کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ایجاد و برنامه ریزي مقطع  - 8  

1395ایجاد و برنامه ریزي مقطع کارشناسی ارشد رشته باکتري شناسی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال  - 9  

1395ستان در سال ایجاد و برنامه ریزي مقطع کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی در دانشگاه علوم پزشکی لر -10  

1394کسب رتبه پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال  -11  

1394کسب رتبه پژوهشگر برتر در استان لرستان سال  -12  

در استان  کسب تقدیرنامه از مدیرکل ارشاد اسالمی استان لرستان براي کسب عنوان مولف برتر در حوزه پزشکی-13

1394سال  لرستان  

1395رتبه پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال  کسب -14  
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