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  :سابقه تحصیالت آموزشی
  17.78نشجوي کارشناسی زیست شناسی عمومی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار با معدل کل دا: 1386تا  1382
  17.34با معدل کل  ي کارشناسی ارشد فیزیولوژي، دانشگاه فردوسی مشهددانشجو: 1390تا  1387

  
  :سابقه تحصیالت پژوهشی

  جراحی استرئوتاکسیک مغز موش
  در مغز حیوانات آزمایشگاهی الکترود گذاري

  کی، کیندلینگ شیمیایی کیندلینگ الکتری: مدلهاي حیوانی صرع شامل
  )ماز آبی  ماز، ماز صلیبی و T( آشنایی با تست هاي رفتاري 

  ) Rota rod( آشنایی با تست تعادلی 
 دن و فیکس کردن بافت هاپرفیوژ کر

  نایی با انواع تزریقات وخونگیري از قلب رت و خوکچهآش
  از بافت  RANاستخراج 

 cDNAسنتز 

 RT-PCRو PCR آشنایی با

  )جهت انجام پرتوکل هاي ورزشی( آشنایی با تردمیل حیوانی



 ٢

  

  :دوره هاي آموزشی
  1388 ،حضور در همایش صرع تهران

  دانشگاه فردوسی مشھد ١٣٨٩ ،شناسی ایرانالمللی زیست  چھارمین کنفرانس بینحضور در 
  1390، مرکز آموزش فرهنگیان سبزوارساعت مهارت هاي تدریس در  184 دوره  گذراندن 

  1390حضور و ارائه مقاله در بیستمین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران، همدان
  1390ران، تهران بین المللی صرع ای کنگرهحضور و ارائه مقاله در هشتمین 

  1390، تهران RT-PCRو  RNAذراندن دوره آموزشی استخراج گ
  1391حضور و ارائه مقاله در هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان 

 1391حضور و ارائه مقاله در نهمین کنگره بین المللی صرع ایران، تهران 

 1391ی ایمونولوژي، آسم و آلرژي ایران، تهران حضور و ارائه مقاله در دومین کنگره بین الملل

  1392و یکیمین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران، تبریز   حضور و ارائه مقاله در بیست
  1393و آسم ایران، تهران  حضور و ارائه مقاله در دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژي
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  زشیفعالیتهاي آمو
  

 تدریس خصوصی دروس زیست و شیمی دوره پیش دانشگاهی: 1389تا  1384 -1

  خصوصی مدرس زیست در موسسات: 1389 تا 1386 -2
 سومین کارگاه مشترك کمیته هاي، )و شیمیایی الکتریکی کیندلینگروش ایجاد ( کارگاهمدرس : 1389 -3

 13تـا  12، ، دانشگاه علوم پزشکی سبزواررشرق کشو تحقیقات دانشجویی دانشگاه هاي علوم پزشکی 
 1389اسفند 

، سومین کارگاه مشترك کمیتـه هـاي تحقیقـات دانشـجویی     )PCRروش انجام (همکار کارگاه : 1389 -4
 1389اسفند  13تا 12دانشگاه هاي علوم پزشکی  شرق کشور، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 

 
 .نشگاه علوم پزشکی سبزوارعضو هیأت علمی گروه فیزیولوژي دا:  1390از سال  -5

  
دروس فیزیولوژي اعصاب و غدد، و روانشناسی فیزیولوژیـک در دانشـگاه پیـام     مدرس: 1391سال از  -6

 نور سبزوار

  
دانشـگاه   کارگاه هاي مرکز تحقیقاتی سلولی و مولکـولی،  RT-PCRو   PCRمدرس کارگاه : 1392 -7

 1392اسفند  8تا  7علوم پزشکی سبزوار، 

  
کمیته هـاي تحقیقـات دانشـجویی     رگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی و انواع تزیقات؛مدرس کا: 1393 -8

  1393دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، خرداد  دانشگاه هاي علوم پزشکی تربیت حیدریه و سبزوار،
  
 

 طرح ها و فعالیتهاي پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  
 در هیپوکامپ مغـزي  IL-1βو  TNF-αدنی بر میزان غلظت هاي بررسی تاثیرات فعالیت ب :طرح در حال انجام .1

 .در موش صحرایی شیمیایی با پنتیلن تترازولبه دنبال کیندلینگ 
 

عامل مهم عفونت هاي مقاربتی در مردان و زنان شهرستان سبزوار با روش  5بررسی شیوع  :طرح در حال انجام .2
Multiplex PCR  و مقایسه آن با روشReal Time PCR  

 
بـه   PCRبـه روش    GABAAو  TNF-α ،NMDAهـاي  بررسی میزان بیان ژن گیرنده :طرح در حال انجام .3

 .دنبال تزریق ماینوسایکلین در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی



 ٨

  
بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ پنتیلن تترازول در  بررسی اثر عصاره الکلی دانه کرفس: طرح در حال انجام .4

 .وش سوريم

  
بررسی اثر پارامترهاي تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ : طرح در حال انجام .5

 .آمیگدال در موش صحرایی
 

 .بررسی میزان آلودگی به انگل تریکوموناس واژینالیس در زنان باردار شهرستان سبزوار :طرح در حال انجام .6

  
در  یعروق- یقلب يفاکتورها سکیرمیزان صر بر عو درصبح  مقاومتی دایره اي یدنب تیفعال اثر یک جلسه سهیمقا .7

 .پسران چاق

  
بررسی تاثیرات فعالیت بدنی بر روي نورون هاي ناحیه هیپوکامپ و لیپو پروتئین ها ي خون به دنبال کیندلینگ  .8

 .شیمیایی با پنتیلن تترازول در موش صحرایی
 

 .کنترل عالیم رفتاري ناشی از وابستگی به الکل در رتبررسی اثرات کالووالنیک اسید بر  .9
 

بررسی اثر اسانس گلبرگ گل طاووسی در مرحله تکوینی میانسال  بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ پنتیلن  .10
 .تترازول در موش سوري

  
 .وش سوريبر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ پنتیلن تترازول در م بررسی اثر عصاره الکلی گیاه بومادران .11

 
 بررسی اثرات سفتریاکسون بر کنترل عالیم رفتاري ناشی از وابستگی به الکل در رت    .12

  
متابولیسم چربی در موش هاي سوري  با رژیم  بررسی اثر مقایسه اي  عصاره هیدروالکلی گیاه اسطوخودوس بر  .13

  غذایی پر چرب 

  

  :سایر موارد
 عضو انجمن فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران -1

 .تا حال حاضر 90از آبان سال  ي مقاالت مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوارداور -2

 .تا حال حاضر 92سال  مهراز  گناباددانشگاه علوم پزشکی افق دانش داوري مقاالت مجله  -3
 

  :زمینه هاي تحقیقاتی مورد عالقه
  تحقیق در زمینه اعصاب و عملکردهاي رفتاري، صرع و تشنج، ورزش، حافظه و درد

 


