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  امید غالمينام و نام خانوادگي: 

   رسول اهللنام پدر: 

   396شماره شناسنامه: 

        مشهد  -1631تاريخ تولد: 

       فرزند 1دارای  -تأهلوضعیت ازدواج: م
 

 الف( سوابق تحصيلي
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 ب( سوابق آموزشي
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 دانشجويان کارشناسي پرستاری و مامايي -فارماکولوژی پايه و بالیني 
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 دانشجويان کارشناسي بهداشت محیط و رشته های وابسته -فارماکولوژی پايه و بالیني 
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 داخلي و جراحي( -سالمندی -دانشجويان کارشناسي ارشد پرستاری )مراقبت های ويژه -ی بالینيفارماکولوژ 

 دانشجويان کارشناسي ارشد فیزيولوژی -فارماکولوژی پايه 

 مقطع کارآموزی و کارورزی -دکتری حرفه ای پزشکي -فارماکولوژی بالیني و دارودرماني 

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -دانشجويان علوم پزشکي کشور يينشجودا ادیالمپ نیپنجمبرای  يآمادگ یکالسها مدرس  

  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -"اصول تجويز منطقي دارو"مدرس کارگاه 

   مرکز آموزش مداوم دانشگاه  ،يعلم ریبه عنوان سخنران و دب يداروسازان و پزشکان عموم ژهيو یبازآموز علميکنفرانس

 96 شهريور -سبزوار يعلوم پزشک

 دانشگاه  يو معاونت بهداشت يپزشکان مراکز بهداشت ويژهاعصاب و روان  یهايماریب يدارودرمان کنفرانس علمي بازآموزی

 96دی  -به عنوان سخنران -سبزوار يعلوم پزشک

  زار در بدن به کمک اب يياهداف بالقوه دارو افتنيدارو و  يبا مراحل طراح ييآشنا"با عنوان  یبازآموزکنفرانس علمي

 96بهمن  -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -به عنوان سخنران "کیوانفورماتیب

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -مدرس کالسهای آمادگي برای هفتمین المپیاد دانشجويي دانشجويان علوم پزشکي کشور 

 به عنوان سخنران و دبیر ويژه داروسازان و پزشکان عمومي بازاموزی دارودرماني اختالالت قلبي عروقي  کنفرانس علمي

 98آذر  -آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار علمي، مرکز

 ويژه داروسازان و پزشکان عمومي به عنوان سخنران و دبیر بازاموزی اصول منطقي تجويز آنتي بیوتیکها  کنفرانس علمي

 98دی ماه  -آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار علمي، مرکز

 

 اجرایيپ( سوابق 
 

 1691از شهريور  -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -عضو هیئت علمي گروه فیزيولوژی و فارماکولوژی 

 1693از آذر  -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -معاونت تحقیقات و فناوری -امور پژهشيمديريت  

دانشگاه علوم پزشکي -آموزشي، بسته تحول و نوآوری در آموزش پزشکي(  9دبیر کارگروه طب تسکیني )ماموريت ويژه منطقه  

 1691از آبان  -سبزوار

)بسته های تحول و نوآوری در آموزش  موزش پزشکي و آموزش مجازی پزشکيعضو کارگروه های بین المللي سازی آ 

 1691از آبان  -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -پزشکي(

 1691از آذر  -دانشکده پزشکي سبزوار -معاون آموزشي علوم پايه 

 1691از شهريور  -دانشکده پزشکي سبزوار -دبیر کمیته برنامه ريزی درسي 

 انشجويان پزشکياستاد مشاور تحصیلي د 

 1691از  -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات سلولي و مولکولي 

 1691از اسفند  -دانشکده پزشکي سبزوار -مسئول اساتید مشاور 

 1691خرداد  -مقطع فیزيوپاتولوژی -مسئول درس کورس تکمیلي دانشجويان پزشکي سبزوار 

 (1691تا 1696به مدت يک سال )از ارديبهشت  -هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار مسئول کمیته توانمندسازی اعضاء 

 1698ارديبهشت  -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -عضو کارگروه تکمیل زيرساخت های جذب رزيدنت روانپزشکي 

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 

 عضو سازمان نظام پزشکي ايران 

 ايران عضو انجمن داروسازان 

 عضو انجمن فیزيولوژی و فارماکولوژی ايران 
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 عضو شورای پژوهشي دانشکده پزشکي سبزوار 

 عضو شورای آموزشي دانشکده پزشکي سبزوار 

 عضو شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 عضو شورای مرکز رشد سالمت دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

  دوم دانشکده پزشکي سبزوار ساله  8عضو کمیته برنامه ريزی استراتژيک 

 عضو مرکز تحقیقات طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 عضو مرکز تحقیقات قرآن پژوهي و طب دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -عضو کمیته اجرايي برگزاری آزمونهای علوم پايه و پیش کارورزی پزشکي 

 هيآزمون جامع علوم پا یبرا يپزشک انيشجودان یآماده ساز تهیدر کم تيعضو 

 سبزوار يشکده پزشکندر کارگروه اصالحات برنامه دروس دا تيعضو 

 عضويت در شورای پژوهشي مرکز مطالعات متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

  سردبیر همکار ژورنالOpen Access Journal of Pharmaceutical Research 

 

 ( پایان نامهث

 

 : مقطع دکتری داروسازی ان نامهيپا موضوع

“Preparative transformation, isolation and purification of luciferase-bearing plasmid (puc Luc)” 
 دکتر جواد بهروان -دکتر محمد رمضانيد راهنما: اتیاس

 

 ( فارماکولوژی:.Ph.Dموضوع پايان نامه مقطع دکتری تخصصي )

“Study the induction of apoptosis by umbelliprenin on CLL cell line” 
 دکتر محمود جدی تهراني -اساتید راهنما: دکتر سید علي ضیايي

 

 :ها ج( سرپرستي پایان نامه
 

 -تترازول در موش سوری نرهای سرتونیني بر اثر مهاری کورکومین در تشنج های ناشي از پنتیلنبررسي نقش سروتونین و گیرنده .1

 کارشناسي ارشد فیزيولوژی -شاوراستاد م

کارشاسي ارشد  -استاد مشاور -اثر عصاره هیدروالکلي ريزوم زنجفیل بر مسمومیت کبدی ناشي از استامینوفن در موش صحرايي .1

 علوم دامي

شد کارشناسي ار -استاد راهنما -بررسي اثر اوراپتن بر اختالل حافظه فضايي ناشي از تزريق بتاآمیلوئید در موش صحرايي .6

 فیزيولوژی

 ناشي نوروپاتي مدل در( TNFα) توموری نکروز فاکتور بیان تغییرات و نوروپاتي درد رفتاری هاینشانه بر پرنینآمبلي اثر بررسي .1

 کارشناسي ارشد فیزيولوژی -استاد راهنما -نر صحرايي موش در سیاتیک عصب مزمن بستن از

 پزشکي عمومي -استاد راهنما -ری بیني مومتازون بر درمان عاليم رينیت آلرژيکمقايسه تاثیر اسپری های بیني فلوتیکازون با اسپ .8

 -استاد راهنما -بررسي تاثیر تجويز همزمان آب پرتقال استاندارد همراه با فنوباربیتال بر سطح سرمي آن، در کودکان مبتال به تشنج .3

 پزشکي عمومي

 مصوب  ( طرح هاي تحقيقاتيچ
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 يقاتی)طرح تحق یدر موش سور یکبد تیو مسموم يخون یفاکتورها یبر رو لیزنجب زومير يالکلدرویعصاره  ه ریتاث يبررس .1

 (طرح ياصل یمجر – افتهياتمام 

 یمجر - افتهياتمام  يقاتی)طرح تحق يسرطان یمختلف سلولها یبر رده ها نیپرن يآمبل بیترک کیتوتوکسيبر اثرات سا یمرور .1

 طرح( ياصل

 - افتهياتمام  يقاتی)طرح تحق کيآلرژ تینير ميمومتازون بر درمان عال ينیب یبا اسپر کازونیفلوت ينیب یها یاسپر ریتاث سهيمقا   .6

 (طرح ياصل یمجر

 مجری - افتهياتمام  يقاتی)طرح تحق Mcl-1ژن  انیو ب CLLرده  يسرطان یاوراپتن بر سلولها بیترک يسلول تیاثر سم يبررس .1

 طرح( ياصل

 مارانیب يطیخون مح یتک هسته ا یبر سلولها دیکلوفسفامیماب و  س يتوکسير ن،یفلوداراب یهادارو کیتوتوکسياثر سا يبررس .8

 طرح( ياصل مجری -در حال انجام يقاتیطرح تحق(  Umbellipreninمزمن در حضور  کیلمفوست يمبتال به لوکم

)طرح  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار دختر بررسي تأثیر کپسول خوراکي پودر زنجبیل بر سندرم پیش از قاعدگي در دانشجويان .3

 طرح( ياصل یمجر -در حال انجام يقاتیتحق

در  يقاتی)طرح تحق يبه روش محاسبات نیپرن يتوسط آمبل FasRو TNFRو  Mcl-1 یها نیمهار پروتئ یا انهيرا یساز هیشب .6

 طرح( ياصل یمجر - حال انجام

در موش  کیاتیبستن مزمن عصب س يدر مدل نوروپات نیمورف یضد دردو اثر  ينوروپات یبر بهبود دردها نیپرنياثر آمبل يبررس .5

 طرح( يهمکار اصل - در حال انجام يقاتی)طرح تحق ييصحرا

 ضد ژن بیان بر دو اين اثر و Jurkat  سرطاني سلولهای بر پرنین آمبلي و آرکتیژنین ترکیب دو سلولي سمیت اثر مقايسه .9

 اصلي طرح( مجری -)طرح تحقیقاتي در حال انجام Myeloid cell leukemia type I (Mcl-1)آپوپتوز

 ,jurkat, kg1a خون سرطان سلولي رده های بر هسپريدين و کومارين اکسي ايزوپنتینیل -6 سايتوتوکسیک اثرات مقايسه .11

nalm6  میلوئیدی سلول لوکمي آپوپتوز ضد ژن بیان بر دو اين اثر و (Mcl-1)اصلي  مجری -)طرح تحقیقاتي در حال انجام

 طرح( 

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتچ

 
1. “Umbelliprenin and Auraptene are Cytotoxic Against Cancerous Cell Lines and Regulate Myeloid 

Cell Leukemia Type-1 (Mcl-1) Gene Expression” 
Fatemeh Movahedi-Motlagh, Omid Gholami 

6th National Congress on Medicinal Plants, Iran, Tehran, May 2017 (Poster Peresentation)  

 

2. “Evaluating the Effect of Umbelliprenin on Behavioral Responses of Neuropathic Pain in Chronic 

Constriction Injury Model of Neuropathy in Male Rats”  
Faranak Jafari, Samad Nazemi, Omid Gholami 

17th Congress of Iranian Medical Students, Iran, Kashan, September 2016 (Oral Presentation)  

 

3. “Comparing the cytotoxic effect of umbelliprenin and auraptene on cancerous cells in culture 

medium” 
Omid Gholami, Fatemeh Movahedi-Motlagh 

1st International and 22nd Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Iran, Kashan, 7-11 September 2015. (Poster 

Presentation) 
 

4. “Clomiphene citrate, ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) and multiple pregnancies”  
Omid Gholami, Javad Ganjloo 

1st International Congress on Reproduction- ISERB, Iran, Tehran 23-25 May 2015. (Poster presentation) 
 

5.  “Umbelliprenin Induces Intrinsic and Extrinsic pathways of Apoptosis in CLL Cell Lines ” 
Omid Gholami, Seyed Ali Ziai, Mahmood Jeddi Tehrani 

21st International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Iran, Tabriz 23-27  
August 2013. (Poster presentation) 
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6. “Effects of Aqueous Extracts of Garlic and Peganum harmala on Motor Asymmetry and Oxidative 

Stress in an Experimental Model of Parkinson’s Disease in Male Rats ” 
Seyed Ali Ziai, Sima Nasri, Fariba Salar, Maryam Rezai, Mehrdad Roghani, Mohamad Kamalinejad, Mehdi 

Goodarzvand, Omid Gholami 
19th International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Iran, Tehran, November 2009. (Poster presentation)  

 

 بررسي عصاره هیدروالکلي ريزوم زنجبیل بر روی فراسنجه های خوني در مسمومیت کبدی ناشي از استامینوفن در موش سوری .6

 امید غالمیمهرنوش نايب يزدی، اکبر سلیماني، 

 (پوستر)  1696ماه  آذر 6 ،همدان -اولین همايش ملي گیاهان دارويي، طب سنتي و کشاورزی ارگانیک 
 

 یمقطع استاژر يپزشک انيبه دانشجو يو دارودرمان ينیبال یژآموزش فارماکولو .5

 امید غالمی
 )پوستر( 1691ماه  بهشتيارد 11 يال 9تهران،  ران،يا يدانشگاه علوم پزشک ،يآموزش علوم پزشک یکشور شيهما نیچهاردهم

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 
1. “Umbelliprenin Mediates Its Apoptotic Effect by Hormesis: A Commentary” 

(Dose-Response Journal, 2017, 15 (2): 1-2) 
Omid Gholami 

2. “Letter to the Editor” 
(Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 2017, 22 (2): 193) 

Omid Gholami 

 

3. “Comparative Study on the Efficacy of Mometasone and Fluticasone Nasal Sprays for          
Treatment of Allergic Rhinitis” 

(International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2017, 9 (3): 211-14) 
Mahshid Sadat Mirmoezzi, Mohammad Shurideh Yazdi, Omid Gholami* 

 

4. “Comparison of Umbelliprenin and Auraptene in cytotoxic effects and Mcl-1 gene 
expression” 

(Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2016, 78 (6): 827-33) 
F. Movahedi Motlagh, Omid Gholami* 

 

5. “Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Ginger Rhizome on Blood Factors in 
Acetaminophen-Induced Liver Toxicity in Mice” 

(Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2016, 23 (3): 416-20) 
Mehrnoosh Nayebyazdi, Akbar Soleimani, Omid Gholami* 

 

6. “Phytochemical Profile, Antioxidant and Cytotoxic Activities of Launaea acanthodes; an 
Endemic Species of Iran” 

(International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 2016, 7 (4): 185-192) 
Hasan Rezaei Seresht, Leila Sadat Aldaghi, Hamid Cheshomi, Omid Gholami 

 

7. “Comparison of Cytotoxic effects of Umbelliprenin and Auraptene” 
(International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (IJPPS), 2016, 8 (1): 1-4) 

Omid Gholami, Jamal Shamsara 

 

8. “Mcl-1 Is Up Regulated by Prenylated Coumarin, Umbelliprenin in Jurkat Cells”  

(Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR) Journal, 2014, 13(4): 1385-1390) 
Omid Gholami, Mahmood Jeddi Tehrani, Mehrdad Iranshahi, Amir Hasan Zarnani, Seyed Ali Ziai  

 
9. “Umbelliprenin from Ferula szowitsiana activates both intrinsic and extrinsic pathways of 

apoptosis in Jurkat T-CLL cell line”  

(Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR) Journal, 2013, 12 (3):371-376) 

Omid Gholami, Mahmood Jeddi Tehrani, Mehrdad Iranshahi, Amir Hasan Zarnani, Seyed Ali Ziai  
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10. “Umbelliprenin Induces Apoptosis in CLL Cell Lines”  
(Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR) Journal, 2012, 11 (2): 653-659) 

Seyed Ali Ziai, Omid Gholami, Mehrdad Iranshahi, Amir Hasan Zarnani, Mahmood Jeddi Tehrani  

 
11. “Opium Addiction Increases Interleukin 1 Receptor Antagonist (IL-1Ra) in the Coronary 

Artery Disease Patients” 
(PLoS ONE Journal, 2012, 7(9): e44939) 

Hasan Saadat, Seyed Ali Ziai, Maryam Ghanemnia, MH Namazi, M Safi, H Vakili, Ali Dabbagh , Omid Gholami 
 

 

و  يکيستولوژیه یاز شاخص ها يبر برخ 16 نینترلوکيترانسفکت شده با ا يمیمزانش یادیبن یسلولها ریتاث يبررس .11

 يتجرب منيخودا تیلیانسفالوم يدر مدل موش يکيمونولوژيا

 (1151-1161(: 119) 61، 91اصفهان، مهرماه  يمجله دانشکده پزشک)
 امید غالمیمحمد شفیع مجددی، رحیم گل محمدی، ح. خان احمد، 

 عوارض جانبي پوستي: سندروم استیونس جانسون .16

 (59، آبان 11ماهنامه دارويي رازی، سال بیست ويکم، شماره )
 امید غالمی

 

 درماتیت جلدی: علل و درمان .11

 (55، خرداد 8هنامه دارويي رازی، سال بیستم، شماره ما)
 امید غالمی

 

 آنتاگونیستهای رسپتور اندوتلین در درمان هايپرتانسیون شريان ريوی .18

 (56، بهمن 1ماهنامه دارويي رازی، سال بیستم، شماره )
 امید غالمی

 

 ترجمه و تأليف کتوب تخصصيخ( 
 

 Gholami, Omid. Umbelliprenin and chronic lymphocytic leukemia (CLL) 
treatment. Düsseldorf, Germany: Lambert Academic Publishing (LAP), 2017 

  (انتشارات عمادی – تالیف) 1696-1696برنامه دوم استراتژيک دانشکده پزشکي سبزوار سال 

احمدی نسب، شکیبا موزری، محمد شوريده يزدی، علیرضا قرباني، حسن عبداهلل زاده، حسین عصارزاده، سید احمد 

، محسن حیطه، مهری صباغ زاده، سیدجمال میرموسوی، بهناز سويزی، هومن کامرانیان، امید غالمیمريم مسعودی فر، 

 محمد محمدزاده، علیرضا دانايي فرد

 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د
 

  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار "ارزيابي صالحیت بالیني"کارگاه ، 

  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ،"مباني مالکیت فکری و ثبت اختراع"کارگاه 

  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ،"قوانین حرفه ای پزشکي"کارگاه 

  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، "مدلهای کسب و کار"کارگاه 

  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار"مقاله نويسي"کارگاه ، 
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  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار"فردیمديريت کالس بر مبنای تفاوت های "کارگاه ، 

  دانشگاه علوم پزشکي مشهدتحلیل پتنت و رصد فناوری در حوزه سالمتکارگاه ، 

  دانشگاه علوم پزشکي سبزوار"مباني انديشه سیاسي در اسالم"کارگاه دانش افزايي اساتید با موضوع ، 

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوارکیفي در آموزش پزشکي کارگاه ارتقاء ، 

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوارد و نحوه تعامل با دانشجوکارگاه اخالق حرفه ای اساتی ، 

  دانشگاه علوم پزشکي سبزوارکاربرد الگوهای جديد تدريس در علوم پزشکيکارگاه ، 

 مشهد پزشکي علوم دانشگاه ،نگاهي به مرور نظام مند کوکرين کارگاه 

 سبزوار، دانشگاه علوم پزشکي اخالق در پزشکي کارگاه 

 سبزوار پزشکي علوم دانشگاه ،ديدگاه فرايندی و مديريت فرايند در آموزش علوم پزشکي کارگاه 

  کارگاه دانش افزايي اساتید با دو موضوع سواد رسانه ای و اجرای آيین نامه عفاف و حجاب، دانشگاه علوم

 پزشکي سبزوار

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوارکارگاه دانش افزايي اساتید با موضوع تعامل استاد و دانشجو ، 

  به مناسبت ماه مبارک رمضان، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1کارگاه ضیافت انديشه اساتید سطح 

  به مناسبت ماه مبارک رمضان، دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1کارگاه ضیافت انديشه اساتید سطح 

 مرکز عقیدتي سیاسي امام علي )ع(، 1ه دوره تعالي و تربیت مخصوص اعضای سرباز هیئت علمي مشمول ماد ،

 قم

 

 افتخارات( عناوین و ذ
  

 1658کسب رتبه سوم کشوری در آزمون دکتری تخصصي فارماکولوژی در سال  .1

 1691در سال  شهید بهشتي يعلوم پزشک در دانشگاه (.Ph.Dدکتری تخصصي )عالي در ارائه پايان نامه اخذ درجه  .1

 

 يمهارت ها تخصصي و غير تخصص( ر

 

 تخصصی یمهارت ها -
 انجام جراحي های استرئوتاکسیک موش صحرايي جهت تزريق دارو در قسمت های مختلف مغز 

  آشنايي و تسلط بر انجام تستMTT assay جهت بررسي کشندگي سلولي داروها در محیط کشت 

 تکنیک و تسلط به  آشناييWestern Blot سلول جهت بررسي تغییرات تولید پروتئین در محیط کشت 

  آشنايي و تسلط به تکنیک فلوسايتومتریDouble Staining  جهت بررسي میزان القاء آپوپتوز و نکروز

 توسط داروها در محیط کشت سلول

  آشنايي و تسلط به تکنیکReal Time PCR  جهت بررسي تغییرات بیان ژن بعد از تاثیر داروها در محیط

 کشت سلول

 

 مهارت های کامپیوتری -
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  آشنايي( با مهارت های هفت گانه کامپیوترICDL) 

  آشنايي با نرم افزارSpss  

  آشنايي با نرم افزارReference manager & Endnote 

 بسته نرم افزاری  تسلط بر office ) Word ،Power point  ،Excel  ،Access (  اينترنتو 
 

        dromidgholami@yahoo.com                 omidghphd@gmail.com    آدرس الکترونیکي:

mailto:dromidgholami@yahoo.com
mailto:omidghphd@gmail.com

