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 2952-نظام آزمایشگاهی ایران: شماره: آ 

  :91827نظام پزشکی ایران: شماره 

 فعالیت های آموزشی

   سوابق تدریس:

 1397، نظری؛ به دانشجویان پزشکی، بهمن ماه سال کلیات پاتولوژی 

 .ماری، اصول کلی مطالعه بیماریها و مکانیسم های آسیب سلولیشامل تاریخچه پزشکی، مفاهیم سالمت و بی

 

 تا کنون 1396به دانشجوبان پزشکی از سال  ؛ اخالق پزشکی  

شامل مباحث: معاهدات بین المللی در زمینه اخالق پزشکی، مالحظات اخالق پزشکی در کودکان، اخذ رضایت، اقدامات غیر 
 .درمانی در کودکان، کودک آزاری

 

 1396و 1395سال  ،دهان و دندان  سالمت، نظری؛ به دانشجویان ژی بیماریهای دهان و دندانپاتولو 

 ان و دندان ها و تومورهای شایع آنها.شامل کلیاتی از بیماریهای حفره ده

 

 تا کنون  1394پرتوشناسی از سال  شناسی، نظری؛ به دانشجویان کارپاتولوژی عمومی 

خونریزی و شوک، -ای آسیب سلولی، التهاب حاد و مزمن، ترمیم، اختالالت همودینامیکشامل کلیات پاتولوژی، مکانیسم ه
 نئوپالزی.

راری، عصبی پوست، ژنیتال مردانه، ژنیتال زنانه و پستان، اد شامل پاتولوژی بیماریهای سیستم های قلب و عروق، تنفسی،
 الت، خون و لنفورتیکولرانی و بافت نرم، اعصاب محیطی و عضمرکزی، استخو

 

 تا کنون 1392به دانشجویان پزشکی از سال  ؛نظری و عملی پاتولوژی عمومی 

خونریزی و شوک، -التهاب حاد و مزمن، ترمیم، اختالالت همودینامیک شامل کلیات پاتولوژی، مکانیسم های آسیب سلولی،
 ریهای سیستم ایمنی، نئوپالزی، بیماریهای ژنتیک و کودکان، بیماریهای عفونی، بیماریهای محیط زیستیبیما

 

 تا کنون 1392، نظری و عملی؛ به دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی از سال پاتولوژی عمومی 

 

 تا کنون 1392، نظری؛ به دانشجویان کارشناسی مامایی از سال پاتولوژی عمومی 

 

 تا کنون 1392سال از  اتاق عمل تکنولوژی؛ به دانشجویان ، نظریتولوژی عمومیپا 

 

 1392، نظری و عملی؛ به دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی، بافت شناسی 

 

 پاتولوژی اختصاصی ،نظری و عملی؛ به دانشجویان پزشکی  از سال 1392 تا کنون 
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  1394تا سال  1391؛ به دانشجویان پزشکی از سال 2و1زبان تخصصی پزشکی 

 

 

 مشاوره دانشجویان:

  تا کنون 1396از مهرماه سال و فرهنگی ن رشته پزشکی عمومی در امور تحصیلی تن از دانشجویا 16استاد مشاور 

 

 :دبیری علمی

  :31/5/1393کنفرانس یک روزه سرطان 

 

  سخنرانی:

  مراقبت و کنترل هپاتیتB  وC:25/5/1397، کنفرانس علمی یک روزه؛ دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 

 13/4/1397؛ سازمان نظام پزشکی گناباد: ؛ کنفرانس علمی یک روزهاخالق حرفه ای پزشکی 

 

 ( بیماریهای داخلی، تفسیر شمارش خون کاملCBC) 16/12/1395دانشگاه علوم پزشکی گناباد: ؛ کنفرانس علمی ادواری؛  

 

 یپژوهش-یعلم یها تیفعال

 :یتخصص نامه انیپا

 Association of Epstein Barr virus deoxyribonucleic acid with lung carcinoma  

 کانسر مورد 48 یبافت یها نمونه یرو ینیقزو ارشیک دکتر و یدیام یعباسعل دکتر محترم دیاسات ییراهنما به یشاهد یمورد مطالعه کی
 کانسر موارد یبرخ پاتوژنز در تواند یم بار اپشتن روسیو دهد یم نشان که PCR روش با هیر تومورال ریغ یماریب مورد 42 و هیر

 .شد رفتهیپذ( 20 نمره) یعال درجه وبا دفاع 14/10/1391 در نامه انیپا نیا. باشد داشته نقش هیر یرشف سنگ یسلولها

 

 : مقاالت

 Effect of Fish and Flaxseed Oil Supplementation on Isoprenaline-Induced Myocardial 
Infarction in Rats:Inhibition of Mitochondrial Permeability Transition Pore Opening 
(Crescent Journal of Medical and Biological Sciences , Volume 6, Issue 2, April 2019, 
Pages 158–163 ) 
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 اثر نیزوپرنالیا با ییالقا یقلب کیسکمیا یها بیآس بر یماه روغن داد نشان رفتیپذ صورت ستاریو مذکر موش 40 یرو که مطالعه نیا 
 .دارد یحفاظت

 

 Drug-induced eosinophilia secondary to the cotrimoxazole administration in acute 
brucellosis (Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, Volume 11, Issue 9, 
September 2018) 

 موکسازولیکوتر با بروسلوز درمان بدنبال ساله 4 کودک به مربوط یلیف نویائوز مورد کی گزارش

 

 Effects of Sodium Selenite on Formaldehyde Induced Renal Toxicity in Mice 
(Pharmaceutical Sciences, Volume 22, Issue 4, December 2016, Pages 227-233) 

 بر دیفرمالدئ کیتوپاتولوژسیه و ییایمیش عوارض از میسد تیدوزسلن به وابسته یمحافظت اثرات یابیارز یبرا یشاهد یمورد مطالعه کی
 .دارد ها موش هیکل بر دیئ فرمالد یها بیآس از ینسب یمحافظت ریتاث میسد تیسلن mg/kg 0.2دوز داد نشان که موشها هیکل

 

 The role of Cox2 and Ki67 over expression in prediction of pathologic response of rectal 
cancers to radioadjuant chemotherapy. (Indian Journal of Cancer Volume 53, Issue 4, 
October-December 2016, Pages 548-551) 

 درمان 3 و 2 مرحله رکتوم کانسر مورد 55 یها نمونه یرو یمیستوشیمونوهیا یزیآم رنگ روش با که نگر گذشته موهورت مطالعه کی
 ادجوان درمان به ماریب تر فیضع پاسخ با Cox2 و Ki67 یمارکرها انیب شیافزا داد نشان شدو انجام ادجوان یدرمان یمیوشیراد با شده

 .باشد دیمف ادجوان یدرمان یمیوشیراد یبرا مارانیب انتخاب در بتواند است ممکن مارکرها نیا از استفاده و است همراه

 Effects of different doses of simvastatin on lead-induced kidney damage in Balb/c male 
mice (Pharmaceutical Sciences Volume 20, Issue 4, 1 March 2015, Pages 157-162) 

 اثر( یپرکلسترولمیه در استفاده مورد یداروها از یکی) نیمواستاتیس شد مشاهده گرفت صورت مذکر بالغ موش 48 یرو که مطالعه نیا در
 .دارد ها هیکل در سرب از یناش یبافت یها بیآس یرو یحفاظت

 

 Association of Epstein Barr virus deoxyribonucleic acid with lung carcinoma (Indian 
Journal of Pathology and Microbiology Volume 56, Issue 4, October 2013, Pages 359-
364 ) 

 یم نشان که PCR روش با هیر تومورال ریغ یارمیب مورد 42 و هیر کانسر مورد 48 یبافت یها نمونه یرو یشاهد یمورد مطالعه کی
 .باشد داشته نقش هیر یفرش سنگ یسلولها کانسر موارد یبرخ پاتوژنز در تواند یم بار اپشتن روسیو دهد

 

 Expression of Bcl2 and Bax in advanced or metastatic prostate carcinoma (Urology 
Journal, Volume 9, Issue 1, 2012, Pages 381-388) 

 یها نمونه یرو که نگر گذشته مطالعه نیا در آنها یبند درجه و یمیش ستویه مونویا روش به  شده یزیآم رنگ یبافت یدهایاسال همطالع
 کمتر یبقا و باالتر سونیگل درجه با مرتبط Bcl2 یباال انیب داد نشان شد، انجام پروستات کیمتاستات ای مهاجم کانسر به مبتال مارانیب یبافت

 .رندیگ یم قرار اندروژن از تیمحروم درمان تحت که است یا شرفتهیپ پروستات کانسر به انیمبتال

 

 Endobronchial leiomyoma ; report of a case successfully treated by bronchoscopic 
resection (Journal of Research in Medical Sciences, Volume 15, Issue 6, 2010, Pages 
364-370) 
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 با سال نیچند و داشته مزمن سرفه و نفس یتنگ عالئم که جوان خانم کی راست یاصل برونش در ومیومیل از نادر مورد کی گزارش
 مطالعه و یبافت یبررس با و برداشت الیاندوبرونش روش به تومور ،یبردار ریتصو ازمطالعات بعد. است شده یم درمان آسم صیتشخ

 .شد داده صیتشخ یمیستوشیمونوهیا

 

 Prevalence of atherosclerotic plaques in autopsy cases with non cardiac death. (Iran 
Journal of Pathology; Volume 4, Issue 3, 2009, Pages 101-104) 

 بودند کرده فوت یقلب یماریب از ریغ یعلل به که یقلب یماریب به مبتال ریغ افراد به متعلق ساله 50 تا 11 جسد 80 یرو نگر گذشته یبررس
 شروع و دارد یسن گروه نیا در یانتظار قابل ریغ یباال وعیش اسکلروز آترو داد نشان که کرونر عروق کیستوپاتولوژیه مطالعه با

 .داراست برخور یادیز تیاهم از سوم دهه از یقلب خطر فاکتور یغربالگر

 

 مجله) دیفرمالدئ معرض در یموشها هیکل یمورفومتر و ییایمیوشیب یپارامترها بر زایپ یدروالکلیه عصاره یحفاظت اثر  یبررس 
 )41-1395/49 ید و آذر/ کمی و ستیب دوره/کردستان یپزشک علوم دانشگاه یعلم

 از mg/kg 40 دوز یا دوهفته زیتجو که شد مشاهده ، شد انجام دیفرمالدئ با شده ماریت بالغ نر موش مورد 48 یرو که پژوهش نیا در
 .دارد دیفرمالدئ از یناش یها بیآس برابر در موشها هیکل بافت بر یحفاظت اثر ازیپ یالکل درویه عصاره

 

 1395 زییپا ،(61 یاپیپ)1 شماره ،18جلد کومش،) نر یموشها هیکل در سرب از یناش تیمنگنزبرمسموم مختلف یدوزها اثر( 

 و اوره یسرم سطح) ییایمیوشیب و کیستوپاتولوژیه یها بیآس گرفت صورت یس بالب نژاد مذکر بالغ یموشها یرو که پژوهش نیا
 داد نشان و گرفت قرار مطالعه مورد منگنز مختلف یدوزها و سرب استات یها کننده افتیدر کنترل،و مختلف یها گروه در هیکل( نینیکرات

 .شود یم هیکل ییایمیوشیب و کیستوپاتولوژیه یها بیآس بهبود باعثمنگنز  mg/kg 5 و mg/kg 2.5 یدوزها با روزه 14 درمان که

 

 با شده ماریت یها موش هیکل بافت یستوپاتولوژیه و ییایمیوشیب یپارامترها بر نیستئیس لیاست ان مختلف یدوزها ریتاث 
 (1395 ،607-617 ص ،5 شماره سوم، و ستیب دوره کرمان، یپزشک علوم دانشگاه مجله) دیفرمالدئ

 اثر نیستئیس لیاست ان از mg/kg 50 دوز که شد مشاهده ، شد انجام دیفرمالدئ با شده ماریت بالغ نر موش مورد 48 یرو که پژوهش نیا در
 .دارد دیفرمالدئ از یناش یها بیآس برابر در موشها هیکل بافت بر یحفاظت

 

 دانشگاه یعلم مجله) بالغ نر یموشها هیکل ییایمیوشیب یپارامترها و یستوپاتولوژیه بر( نیمتامفتام) شهیش مخدر ماده اثرات 
 (83-1394/90 آبان و مهر/ ستمیب دوره/کردستان یپزشک علوم

  10mg/kg دوز افتیدر شد مشاهده گرفت صورت نیمتامفتام مختلف یدوزها کننده افتیدر بالغ نر موش 56 یرو که مطالعه نیا در
 .شود یم نینیکرات و اوره یسرم سطح شیافزا باعث و دارد هیکل یرو کیستوپاتولوژیه مخرب آثار روز 40 مدت به ماده نیازا

 

 :ترجمه

 Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods (21st Edition) 

 یپاتولوژ آموزش یبرا کشور یپزشک آموزش و درمان و بهداشت وزارت منتخب رفرانس که فوق کتاب اول فصل 13 ترجمه در یهمکار
 .شد منتشر تاب عالم آفتاب انتشارات توسط ینیبال شگاهیآزما عنوان تحت و است یشناس بیآس یاریدست دوران در کالینیکل

 

 :مقاله یداور

 Primary squamous cell carcinoma of the prostate in A Patient with Kleinfelter 
Syndrome;Iranian Journal of Medical Sciences; 2019 
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 یعلم هینشر ؛ یمدفوع ژن یآنت و یسرولوژ تست از استفاده با معده زخم به مبتال مارانیب در یلوریکوباکترپیهل عفونت صیتشخ 
 1394 دانش؛ افق یپژوهش

 شهر یدرمان مراکز ادرار یها نمونه از شده یآور جمع یمنف کواگوالز یها لوککیاستاف یکیوتیب یآنت مقاومت یالگو یبررس 
 1394 دانش؛ افق یپژوهش یعلم هینشر زاهدان؛

 یسرم سطح سهیمقا –hCGβ ، در سالم افراد و تخمدان سرطان به مبتال مارانیب در فسفاتاز آلکالن میآنز تیفعال و فسفر م،یکلسس 
 1393 دانش؛ افق یپژوهش یعلم هینشر اصفهان؛ شهر

 

 :کتاب یداور

 1395 گناباد؛ یپزشک علوم دانشگاه ؛یپزشک یشناس بافت 

 

 :نامه انیپا یرداو

 و ییروستا جامعه سالمت مراکز به کننده مراجعه سال 5 تا 2 کودکان در آهن فقر وعیش یبررس: یعموم یپزشک دوره نامه انیپا 
 1397 گناباد؛ یپزشک علوم دانشگاه گناباد؛ شهرستان یشهر

 در یبستر ماهه 24 تا 6 اطفال در آن با مرتبط عوامل یبرخ و آهن فقر یخون کم یفراوان: یعموم یپزشک دوره نامه انیپا 
 1397 گناباد؛ یشکزپ علوم اهگدانش ؛1396-97 سال در گناباد بهلول عالمه مارستانیب

 

 راهنمایی پایان نامه:

 مصرف نیب ارتباط: یعموم یپزشک دوره نامه انیپا OCP ,یخون گروه ABO تست پاسخ و APCR یبارور نیسن زنان در 
 .گناباد یشکزپ علوم دانشگاه؛ 1398 سال در گناباد شهرستان

 

 مشاوره پایان نامه:

 آن ارتباط و یباردار دوران یتوپنیترومبوس علل یبررس ،یباردار دوران یتوپنیترومبوس وعیش: یعموم یپزشک دوره نامه انیپا 
 .نابادگ یشکزپ علوم دانشگاه ؛1397 سال در گناباد شهرستان باردار مادران در Rh و ABO یخون یها گروه با

 

 یباد یآنت ونیتراسیت زانیم نیب ارتباط: یعموم یپزشک دوره نامه انیپا Aیآنت و B به کننده مراجعه باردار مادران سرم در 
 یکزشپ علوم دانشگاه ؛1397-98 سال در نوزادان ناف بند نمونه CBC تست یها شاخص با  یگناباد بهلول عالمه مارستانیب

 .گناباد

 

 نیپروتئ) مادر سرم یومارکرهایب سطح نیب رابطه یبررس: یعموم یشکپز دوره نامه انیپا A و یباردار با مرتبط ییپالسما 
 مراجعه باردار  زنان در زودرس مانیزا زانیم و یباردار دوران یغربالگر شاتیآزما یدرط  ،(  یانسان یونیکور نیگنادوتروپ

 .گناباد یشکزپ علوم دانشگاه ؛1397-98 سال در  گناباد شهرستان سالمت جامع مراکز به کننده

 

 تست یها شاخص توان یبررس: یعموم یپزشک دوره نامه انیپا CBC دانشگاه ؛نوریم یتاالسم و هنآ فقر یمآن نیب افتراق در 
 .گناباد یشکزپ علوم
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 تست جینتا ارتباط: یعموم یپزشک دوره نامه انیپا APCR یخون گروه و یباردار با ABO به کننده مراجعه باردار زنان در 
 .گناباد یشکزپ علوم دانشگاه ؛1398 سال در گناباد بهلول عالمه مارستانیب مانیزا و زنان یتخصص درمانگاه

 

 علم سنجی:
 

  i10-index استناد به ازای مقاله H-intex G-intex خوداستنادی استنادات مقاالت  مرتبه علمی

 Scopus  8.57 7 4 %1 60 7 استادیار

 Google scolar 3 11.5 12 5  161 14 اراستاد ی

 

 سوابق شغلی

 1396تا اسفند  1394از دی ماه  خرداد بیدخت؛ 15بیمارستان  مسؤل فنی  آزمایشگاه 

 تا کنون 1392؛ از سال دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو هیات علمی و مدرس پاتولوژی 

 نتا کنو 1392بهار گناباد؛ ازخردادماه  مسؤل فنی آزمایشگاه 

 1394تا دی ماه  1391؛ از آبان ماه بهمن گناباد 22بیمارستان  مسؤل فنی آزمایشگاه 

 1390تا اسفند  1390دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ فروردین  دستیار ارشد پاتولوژی؛ 

 1391تا شهریور  1387؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ مهرماه دستیار پاتولوژی 

 1386تا اسفند  1386گناباد؛ تیر ماه  2ی جزین )بجستان( و شهری شماره ؛ مراکز بهداشتی روستایپزشک خانواده 

 1383تا اسفند  1383ماه ؛ کاخک گناباد؛ مهرپزشک عمومی 

 1383تا تیر ماه  1381؛ پادگان لشکر تکاور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران؛ آبان ماه پزشک عمومی 

 

 سوابق اجرایی

 1398در دانشکده پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  عه آموزش پزشکیعضو کمیته ارزشیابی دفتر توس 

 1398 گناباد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی؛ دانشکده در عضو کمیته توانمند سازی دفتر توسعه آموزش پزشکی 

 1397از سال  عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه ای پزشکی عمومی 

 1397؛ آمایشی 9الن منطقه عضوهیأت ممتحنه آزمونهای علوم پایه ک 

 بیرجند پزشکی علوم دانشگاه در عمومی پزشکی دوره پایان بالینی صالحیت ارزیابی دوره سیزدهمین آزمون برگزاری ناظر 
 1397 ماهآبان  کشور؛ آمایشی 9 منطقه کالن آزمونهای جامع مرکز  ازسوی
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 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از  ان دوره پزشکی عمومیناظر برگزاری آزمون یازدهمین دوره ارزیابی صالحیت بالینی پای
 1397آمایشی کشور؛ تیرماه  9سوی مرکز جامع آزمونهای کالن منطقه 

 1397گناباد؛از سال  دانشگاه علوم پزشکی خود ارزیابی دانشکده علوم پزشکی عضو کمیته 

 1397پزشکی گناباد؛ از سال دانشگاه علوم  آزمایشگاهي خدمات از برداري بهره مدیریت كمیته مسئول 

 1397در دانشکده پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ازسال  عضو کمیته مشورتی دانشجویی دفتر توسعه آموزش پزشکی  

 گناباد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی؛ دانشکده در پزشکی آموزش توسعه عضو کمیته پژوهش در آموزش و دانش پژوهی دفتر 
  1397 ازسال

 علوم دانشگاه پزشکی؛ دانشکده در رگروه تخصصی حوزه منابع آموزشی استاندارد های ملی دوره پزشکی عمومیعضو کا 
 1397 ازسال گناباد، پزشکی

 علوم دانشگاه پزشکی؛ دانشکده در عضو کارگروه تخصصی حوزه رسالت و اهداف استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی 
  1397 ازسال گناباد، پزشکی

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی؛ دانشکده در عمومی پزشکی دوره ملی استانداردهای هیأت علمی حوزه تخصصی گروهکار عضو 
  1397 ازسال گناباد،

 1397 ازسال گناباد، پزشکی علوم دانشگاه ؛عضو کمیته پژوهشی تخصصی جراحی دانشکده پزشکی  

  ازسال گناباد، پزشکی علوم دانشگاه ؛آمایش سرزمینعضو بسته هنر و سالمت در طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی و 
1397  

 1397 ازسال گناباد، پزشکی علوم ؛ دانشگاهعضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی 

 1396 گناباد از سال پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده بالینی آموزشی معاونت  

 1396ا ت 1395؛ از  بیدخت خرداد 15 بیمارستان پژوهشی و آموزشی معاونت 

 1396 تا 1395 از ؛ بیدخت خرداد 15 مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان 

 1396تا  1394خرداد بیدخت گناباد؛ از سال  15 عضو کمیته تیم مدیریت آموزشی بیمارستان 

 1394بهمن گناباد؛ از خرداد تا دی ماه  22 رئیس بخش بانک خون بیمارستان 

 1392و  1391سال  دانشگاه علوم پزشکی گنابادبار بخشی بیمارستانهای در گروه اعت هابیمارستان عضو تیم ارزیابی 

 

 عالیق

 ادبیات و موسیقی کالسیک ایران 

 تاریخ 

 کاریکاتور 



9 

 

 معرف ها

 :دکتر امیر حسین جعفریان 

 jafarianh@mums.ac.irاستاد پاتولوژی دانشگاه علوم پرشکی مشهد؛             

 :دکتر سید فرزین میرچراغی 

 Mircheraghi.sf@gmail.com استاد بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد؛            

 

 

 

 

 

  

 

mailto:jafarianh@mums.ac.ir

