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Curriculum Vitae

 مشخصات فردي (1

 رحيم  نام :
    گل محمدي نام خانوادگي:

 ، متاهل داراي سه فرزند مرد :جنسيت
 علوم تشريحي:رشته تحصيلي

 علوم تشريحي :گروه آموزشي

  دانشيار :مرتبه علمي
 دانشکده پزشکي علوم تشريحي گروه آدرس محل كار:

 +(98571) 4446070   تلفن محل كار:

 yahoo.com@ rahimgolmohammadi آدرس پست الكترونيك:

 

 دانشگاهي تحصيالت (2

 (1368-1371، ) مشهددانشگاه علوم پزشكي ، علوم تشريحي فوق ليسانس (1

2) P.H.D (1380-1385، )دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، علوم تشريحي  

 

 اي تجربيات حرفه (3
 

 سبزوار گروه علوم تشريحی دانشکده پزشکیهیات علمی  (1

 ،DNA ،PCR ،SSCPدر دانشگاه توهوكو ژاپن وآشنايی به استخراجP.H.Dگذراندن دوره ي تکمیلی تحصیالت  (2

Sequencing وايمونوهیستوشیمی 

  آموزشيتجربيات  (4

  سبزوارعلوم پزشكي  دانشكده  مامايي كارشناسي برای دانشجويان 2و1ح يتشر تدريس (1

 دانشكده  علوم پزشكي سبزوارهوشبری  كارشناسيبرای دانشجويان   2و1 تشريح تدريس (2

 اتاق عمل دانشكده  علوم پزشكي سبزوار كارشناسي برای دانشجويان  2و1 تشريح تدريس (3

 پرستاری دانشكده  علوم پزشكي سبزواربرای دانشجويان  تشريح تدريس (4

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد شكي دانشكده پزشكيپزبرای دانشجويان عملي  تشريح تدريس (5

 پزشكي دانشكده  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برای دانشجويان  تشريح تدريس (6

 دانشكده  علوم پزشكي سبزوار مامايي كارشناسيبرای دانشجويان  تدريس تشريح سلول وبافت برای (7

 پزشكي سبزواردانشكده  علوم  ماماييبرای دانشجويان  تدريس جنين شناسي (8

 علوم پزشكي سبزوار ده پيراپزشكي دانشگاهدانشك فوريت های پزشكي برای دانشجويانتدريس تشريح  (9

 تدريس تشريح سيستم عصبي برای دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي دانشگاه حكيم سبزواری (10

 كي سبزواردانشكده  علوم پزش كارشناسي علوم آزمايشگاهيبرای دانشجويان تشريح   تدريس (11

 دانشكده  علوم پزشكي سبزوار كارشناسي علوم آزمايشگاهيبرای دانشجويان بافت شناسي تدريس (12
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)آموزش به پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار دانشكده پزشكي برای دانشجويان مقدمات پزشكيتدريس  (13

 روش ادغام(

)آموزش شگاه علوم پزشكي سبزوارپزشكي دان دانشكده پزشكي برای دانشجويان سيستم اسكلتي پزشكيتدريس  (14

 به روش ادغام(

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  دانشكده پزشكي برای دانشجويان سيستم عضالني پزشكيتدريس  (15

 )آموزش به روش ادغام(سبزوار

)آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار دانشكده پزشكي برای دانشجويان سيستم عصبي پزشكيتدريس  (16

 به روش ادغام(

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  دانشكده پزشكي برای دانشجويان سيستم قلب وعروق پزشكييس تدر (17

 )آموزش به روش ادغام(سبزوار

)آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار دانشكده پزشكي برای دانشجويان سيستم گوارش پزشكيتدريس  (18

 به روش ادغام(

 

 فعاليت هاي دانش پژوهي آموزشي(5
دوازدهمین )آسیب بافتی در مصدومین جاده ایش نوین آموزش آناتومی به دانشجویان فوریت های پزشکی با رویکرد کاهشرو(1         

(مشهد مقدس -1390همایش کشوری آموزش پزشکی  

 1391 ساری سالدهمین کنگره آناتومی دانشگاه علوم پزشکی)آموزش آناتومی به دوروش ناحیه ای)سنتی( وسیستمیك )نوین( 2        

 بازنگري سر فصل هاي كوريکولوم مقطع علوم پايه پزشکی به روش نوين ادغام ( 3        

 Lesson plane , lessen courseطرح  8( نوشتن 4

 

 (سوابق اجرايي ومديريت6

 ( مدير سمعي وبصري دانشكده علوم پزشكي سبزوار1

 بزواردانشجويان شاهد وايثارگردانشكده علوم پزشكي ساستاد مشاور( 2

 ( مدير گروه علوم پايه دانشكده علوم پزشكي سبزوار3

 سبزوار پزشكي دانشگاه علوم پزشكي دانشكده( مديرگروه علوم تشريحي4

 ( عضوشوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار5

 ( عضو شوراي آموزشي دانشكده پزشكي سبزوار6

 ( عضو كميته ي گزينش استاد7

 ( عضوكميته كارآفرين8

 ضوكميته نوآوري ودانش پژوهيع (9
 

 امتيازات ويژه عناوين و(7

 (1378)وارزمربي برتر دانشكده علوم پزشكي سب (1

 تقدير نامه سومين جشنواره شهيد مطهری از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (2

 (13 88)سال سبزوارجشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشكي دررتبه برترپژوهشي  (3

 (1390) سال درجشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ژوهشيبرترپ رتبه (4

 (1391)از طرف دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار سال جشنواره هفته معلم  دررتبه برترآموزشي (5
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 (1391)دردانشگاه علوم پزشكي سبزوار سال فرآيند برترآموزشي لوح تقديربه منظور ارائه (6

 (1392)ده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار معلم برتردانشك (7

 (1392) سال دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار برترپژوهشي رتبه (8

 (1392)جشنواره شهيد مطهری از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ششمين ازتقدير لوح  (9

 (1387)را سری نمازس لوح تقدير در اجالس  (10

 

 فعاليت هاي پژوهشي (8

 I( :ISI)هاي علمي پژوهشي سطح انتشار مقاله در ژورنال (الف

 

  1- R -Golmohammadi, MJ Namazi, M Nikbakht, M Salehi. Missense and Nonsense Mutations of P53    

Gene in Patients with Colorectal Adenocarcinoma in Isfahan. Iran Red Crescent Med J. 2011; 13(3):215-

216. 

 

2-E Shirzadeh1, R, Golmohammadi. Eye Bleeding Due to Leech Infestation in an Ischemic 

   Heart-Disease Patient. Iran Red Crescent Med J 2012; 14(4):245-247. 

 

 3- R Golmohammadi, Akpar Pejhan. The prognostic value of the P53 protein and the Ki67 Marker in             

Breast Cancer patients.: Journal of Pakistan Medical Assciation )JPMA(2012:Vol. 62, No. 9, : 871-875. 

 

4- M. Nikbakht Dastjerdi,M.R. Salahshoor, M. Mardani, M. B. Hashemibeni, M. Gharagozloo, M. 

Kazemi, N. Esmaeili, Sh. Roshankhah, R. Golmohammadiand  M. Mobarakian.The apoptotic effects of 

sirtuin1 inhibitor on the MCF-7 and MRC-5 cell lines. Research in Pharmaceutical Science 2013  : 8 

(2);79-89. 

 

5- Rahim Golmohammadi. Akbar Pejhan.Hassan Azhdari Zarmehri, Mohammad Mohammad-Zadeh,.The 

role of ethanol on the anticonvulsant effect of valproic acid and cortical 

microvascular changes in mice.2013: Neurol Sci. DOI 10.1007/s10072-012-1190-y 

 

 

6- Golmohammadi R, Namazi M J, Nikbakht M,  Salehi M, Derakhshan M 

Characterization and prognostic value of mutations in exons 5 and 6 of the p53 gene in patients with 

colorectal cancers in Central Iran. Gut Liver. 2013 May;7(3):295-302. doi: 10.5009/gnl.2013.7.3.295. 

Epub 2013 Apr 9. 

 

 

 

 

 

 I( :ISI) منتظر چاپ شده submit ب( مقاالت

 

 

1-Determination of allelic polymorphism in codon 72 of the p53 gene associated with     

ductal breast carcinoma In Sabzevar..Iran 

 
 
 

 

 علمي پزوهشيهاي انتشار مقاله در ژورنال  ج(

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Characterization+and+Prognostic+Value+of+Mutations+in+Exons+5+and+6+of+the+p53+Gene+in+Patients+with+Colorectal+Cancers+in+Central+Iran&TransSchema=title&cmd=detailssearch
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  ELISAسرخجه در دختران در شرف ازدواج شهرستان سبزوار با استفاده از روش سرواپيدميولوژي بررسي :عنوان مقاله -1

 

 عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 شيرزاده، گل محمدي ، خاشعياسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: ، 

   2/1384شماره/12سال انتشار مجله : دوره  

  در بيماران مبتال  به سرطان كولوركتال  PCR-SSCPبا روش P53ژن 6اكسون بررسي فراواني جهش الهعنوان مق -2

 

 عنوان مجله و شماره مجله : فیض

 گل محمدی ، نیکبخت ،صالحی ، مختاریاسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: 

  2/1385 /10سال انتشار مجله : دوره 

 
 وفنل كلروفرم از بلوک هاي پارافينيchelexبه دو روش DNAمقايسه استخراجعنوان مقاله :  .-3

 

 عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: گل محمدی ، زرگریان 

 1386 /1/  14سال انتشار مجله :

 خص هاي پاتولوژي در سرطان كولوركتال با روش ايمونوهيستوشيميبا شا p53بررسي پايداري پروتئينعنوان مقاله :  -4

 

 عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: گل محمدی ، زرگریان

 

 1386 /14/3سال انتشار 

در نواحی مختلف روده بزرگ وارتباط آن با شاخص هاای هیساتوپاتولوژی در p53ژن  8و7عنوان مقاله تعیین میزان جهش اگزون های  -5

 سرطان کولو رکتال      

 

 عنوان مجله و شماره مجله : گوارش

 نیکبخت مهدی و صالحی منصور. -اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: گل محمدی رحیم

   12/4/1386سال انتشار مجله :  

    سکوپيک وميکروسکوپيک اثرات اسيد اسکوربيک بر كليه خرگوش هاي نر قرار گرفته در معرض سرب: بررسي ماكروعنوان مقاله  -6

 

 عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: گل محمدی ، دشتی ، واحدی

 1387 /1/  15سال انتشار مجله : 

 مقاله : بررسی عوامل موثر در تکثیر ژن با واکنش زنجیره ای پلی مراز عنوان -7

 

 عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: گل محمدی ، شیرزاد

 

 14/3/1387 :سال انتشار

       ركتال يپوپروتئين هاي خون وبافت كبدي در خرگوش هاي نر تغذيه شده با رژيم پركلسترولبر سطح ل cبررسي اثر ويتامين عنوان مقاله  -8
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 عنوان مجله و شماره مجله : فیض

 واحدی پرویز  -دشتی  غالم رضا -اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: گل محمدی رحیم

   13/1/1388سال انتشار مجله :  

 شاخص هاي بافتي وآسيب شناسي در سرطان پستانبا   p53: بيان ژنعنوان مقاله  -9

 

 عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: گل محمدی ، پژ هان

  1389  /2/ / 17سال انتشار مجله : 

 ران انسدادی مزمن تنفسی سیگاری وغیر سیگاریعنوان مقاله : اثر بخشی آلبوترول در حجم های ریوی بیما -10

 

 عنوان مجله و شماره مجله : افق دانش گناباد

 نوری غالم رضا -اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: گل محمدی رحیم 

 

 16/2/1389سال انتشار 

 پستان سرطان در Ki67سلولی پرولیفراتیو مارکر بیانعنوان مقاله :  -11

 گرگان پزشکی علوم دانشگاه علمی مجلهجله : عنوان مجله و شماره م

 اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: گل محمدی  رحیم، پژهان اکبر

 3/1390 / 13سال انتشار مجله : 

 

 پزشکی ، مامایی، علوم آزمایشگاهی وفوریت های پزشکی سبزوار دانشجویاندیدگاهبررسی :عنوان مقاله -12

 کارآیاییآنان از میزانوارزیابیتلفیقی(بصورت مسألهبتنی بر حلو مسنتیآموزش)درمورددوروش

  آناتومیو حرکتی( در فراگیری یادگیری)شنیداری،دیداریهایسبكسه 

 دشتی غالم رضااسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: گل محمدی  رحیم، 

 1391 زمستان/4 شماره/ 19 دورهسال انتشار مجله  مجله ی علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 شده صرعی سوری درموش هیپوکامپ ای دندانه جیروس بافتی ساختار بر اتانول اثر :عنوان مقا له-13

 1391 تابستان/2 شماره/ 4 دورهانتشار مجله  . سالشمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه مجله

 

 و تشریح علوم بخش در موجود های هجمجم در کاروتیکوکلنویید سوراخ وجود بررسیعنوان مقاله:  -14

 ، كريمي زينب ، دشتي غالمرضا دكتر ، قرباني مسعود .اصفهان پزشکی علوم دانشگاه مولکولی بیولوژی

 208/1391شماره  /31محمدي. سال انتشار گل رحيم  ميرحسيني، محمدمهدي 

 هاي علمي ترويجي( انتشار مقاله در ژورنالد
 در مورد دستگاه جنب گلومرولی   عنوان مقاله : تازه هایی -1

 عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: رحیم گل محمدی 

 1/1376سال انتشار مجله :سال چهارم/شماره

 

 عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر در رفتگی مادرزادی مفصل ران -2

 ن مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعنوا

 محمد واحدیان اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: رحیم گل محمدی 
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    خونيمتغيرهاي جنسي وگروهونقشازآنژيوگرافيعروق كرونري با استفاده: بررسيعنوان مقاله  -3

 

 ه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد)افق(عنوان مجله و شماره مجله : فصلنام

 اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: رحیم گل محمدی 

  1/1376سال انتشار مجله :سال چهارم/شماره

 عنوان مقاله : بررسی مقایسه ای مشکالت جسمی واجتماعی بیماران تحت درمان با دیالیز خونی و صفاقی سرپائی -4

 

 صلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)اسرار(عنوان مجله و شماره ف

 واحدیان محمد –گل محمدی رحیم -اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت واقعی:  سعید 

 

 3/1376/مجله: چهارمسال انتشار 

 عنوان مقاله کلسفیکاسیون اسفیکاسیون عدسی چشم    -5

 

 انشگاه علوم پزشکی سبزوار)اسرار(عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی د

 رحیم گل محمدی -اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:ابراهیم شیرزاد

   3/1378سال انتشار مجله : سال ششم/شماره

 عنوان مقاله : تعیین میزان معیار کمایگالسکو وارتباط آن با گازومتری خون شریانی  ومحا هماتوم   -6

 

 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعنوان مجله و شماره مجله : 

 محمد واحدیان -موسی الرضا تدین فر اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: رحیم گل محمدی 

 3/1378سال انتشار مجله :سال ششم/شماره

 عنوان مقاله : بررسی عوامل باکتریال شایع در گاستروآنتریتهای کودکان وبزرگساالن -7

 

 و شماره مجله : فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار عنوان مجله

 سعید ابراهیم زاده -رحیم گل محمدی -اسماعیل قربانی -اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:رضا خاشعی

 

 پذيرش وچاپ منتظر نظرات داوران واصالح شده   submitمقاالت 

 

 سينومای مهاجم مجرايي سرطان پستان در شهر سبزواردر نمونه های كارP53ژن  72بررسي آلل كدون  -1

 
 یباوالپریك اسید با روش ایمونوهیستوشیمدرمانتحتشدهریز مغزی موش سوری صرعیعروقتاثیراتانول برمیزان تغییراتبررسی -2

 

 ر مدل موش سوریبربرخی پارامتر های هیستولوژی دIL-27بررسی تا ثیر سلول های بنیادی مزانشیمی ترانسفکت شده با-3
 

 ي خارجي:( ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاو

 خارجی مقاله در همايش هاي بین المللی 5ارائه 

. 

 ي داخلي:( ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاز

 مقاله در همايش هاي داخلی 15ارائه 
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 كتب تأليف/ ترجمه شده(9

  :كتب تأليف شده( الف

 :كتب ترجمه شده( ب

  .در دست چاپ ، سان با همکاري دانشجويانتزريق آ (1

 راه اندازي (10

 

 1390سالن تشريح دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار سال  (1

 عضويت در سازمان ها (11

 ، ايران علوم تشريحيعضو انجمن  (1

 عضو بسيج جا معه پزشكي (2

 عاليق پژوهشي (12

پييش آگهيي  تشخيص  زود هنگام وكه در ژني خطر )جهش ها( وپلي مرفيسم های  بررسي فاكتورهایتحقيق در زمينه  (1

 موثر هستندمي توانند  ها  سرطان 

 داروها گياهي وشيميای بر روی بافت های بدنبررسي اثرات   (2

 

 دكتر رحيم گل محمد

 دانشيار دانشكده پزشكي دانشگا ه علوم پزشكي سبزوار
 


