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 اطالعات شخصي .1

  وحيد نام:
 پوراسماعيل نام خانوادگي:

 تاريخ تولد:*
 محل تولد:*

 عيت تاهل: مجرد /متاهل (تعداد فرزندان)وض*
 32250046 *موبايل) –*منزل  –مطب  –بيمارستان : (تلفن 

 فكس:
 /u.ac.irv.pouresmaeil@mshdia vahidpouresmail@yahoo.fr  پست الكترونيكي:

 وب سايت:
  صندوق پستي:*

 روي سايت قرار نمي گيرد. اما بر  در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفتهمحرمانه قلمداد شده و *)اين مطالب 

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

بيوشيمي و فارماكولوژي   دكتراي تخصصي
 عروق

 1389 فرانسه پاريس 7پاريس 

 1376 فرانسه پاريس 7پاريس  بيوشيمي كارشناسي ارشد

 1374 فرانسه پاريس 7پاريس  بيوشيمي كارشناسي
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين 
  7 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3

a. دوره ها 

 نام دوره
طول
 مدت

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي

دوره تحقيقاتی کلينيکال 
در بخشهای قلب و 
 عروق و اعصاب

وابسته به  BICHATبيمارستان  ماه 8
 ٧دانشگاه پاريس 

 2010 فرانسه پاريس

آشنايي با مدل هاي حيواني 
 بيماريهاي قلبي عروقي

    INSERM-HOSPITAL GEORGES هفته 1
 POMPIDOUS- PARIS     وابسته به

 ٧دانشگاه پاريس 

 2007 فرانسه پاريس

تكنيكهاي آزمايشگاهي كار 
  با حيوان

  2007 فرانسه پاريس INSERM-PARIS  هفته 1

PCR  ،ژنوتايپينگ ،
  ، االيزاايمونوهيستوشيمي

  2008 فرانسه پاريس INSERM-PARIS  ماه 3

فتومتري، الكتروفورز، 
HPLC 

  2009 فرانسه پاريس INSERM-PARIS  ماه 1

آشنايي كار با دستگاههاي 
 اتوآنااليزر بخش بيوشيمي

  1393  ايران  مشهد آزمايشگاه تشخيص طبي  ماه 2

b.  ها كارگاه 

 نام كارگاه
طول
 مدت

دانشگاه يا موسسه
 آموزشي

 تاريخ كشور شهر

 1381 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 32 روش شناسي تحقيق

دوره برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح 
 درس

 1382 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 24

آشنايی با مراجع الکترونيکی و 
 اطالعاتی پزشکی بانکهای

 1385 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 32

 1390 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 16 اخالق علمي و حرفه اي

 1391 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد روز e-learning 1آموزش مجازی 

استراتژي هاي نوين در برنامه ريزي 
 آموزش پزشكي

 1392 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد وزر 1

  1393 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 16  تاريخ تمدن اسالمی
 1393 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 8 آشنايی با سيستم مديريت يادگيری

  1393 ايران دمشه دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 16  معرفت شناسی اسالمی و فلسفه
واحد الكترونيك دانشگاه آزاد ساعت 8 آموزش مجازی تدوين طرح درس

 اسالمي تهران
 1394 ايران تهران
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين 
  7 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

شاخص های فرهنگی در 
 دانشگاههای برتر جهان

واحد الكترونيك دانشگاه آزاد ساعت 8
 اسالمي تهران

 1395 ايران تهران

 1395 ايران مشهد سالمي مشهددانشگاه آزاد ا ساعت 16 2تاريخ و تمدن اسالمي 
 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد استاديار-عضو هيئت علمي 1390

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد مربي-عضو هيئت علمي 1377
 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5

a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 

ii.  ساير زبان ها)در مجالت انگليسي(يا 

Hafid Ait-Oufella, Vahid Pouresmail, Tabassom Simon, Olivier Blanc-Brude, Kiyoka 
Kinugawa, Regine Merval and Ziad Mallat 

Defective Mer Receptor Tyrosine Kinase Signaling in Bone Marrow Cells Promotes 
Apoptotic Cell Accumulation and Accelerates Atherosclerosis (2008)  
 

C. Cochain, P. Bonin, J. Vilar, A. Récalde, Y. Zouggari, C. Loinard, A. Richart, V. 
Pouresmail, M. Duriez, B. Lévy, Z. Mallat, J.-S. Silvestre 

Phagocytosis is pivotal in the beneficial effect of bone marrow mononuclear cellsbased 
therapy for myocardial infarction (Archives of Cardiovascular Diseases; vol 102, Sup 1; 
March 2009) 

Hafid Ait-Oufella, Vahid Pouresmail and Ziad Mallat 
Non Redundant Roles for MFGE8 and MERTK Receptor in Efferocytosis and Protection 
from Accelerated Atherosclerotic Lesion development, Combined Mfge8 and Mertk 
deficiency (ATVB  In press) 

Farzane khaligh, Farideh Namvar, Mozhgan Soltani, Masoud Homayouni-Tabrizi, Vahid Pouresmaeil  
Anticancer and antioxidant potential of Biosynthesized Zinc Oxide Nanoparticles by Aspergillus 
niger Mushroom on HepG2 cells (Journal submit: 2016) 

 
 

Saleh Saleh Nezhad, Vahid Pouresmaeil  
Evaluation Of The Antioxidant Capacities In The Phenolic Fraction Of Selected Honey  
(Journal submit: 2016) 
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين 
  7 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

b. كتاب ها 
  بيوشيمي ساختار پروتئين و اسيدهاي نوكلئيك -
 715؛ 1394 چاپ اول؛ مسعود همايوني تبريزي، رضا عصاران دربان، دانيال طاهرزاده، وحيد پوراسماعيل 

  صفحه؛ انتشارات سخن گستر و معاونت پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 طرح هاي تحقيقاتي .6

 كشور شهر كاران طرحهم مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

بررسي داروي چند تركيبي جديد بر روي 
 بيماري كوليت در مدل حيواني (موش)

وحيد 
 پوراسماعيل

محمد پور؛ آريابد؛ 
خاكزاد؛ 

ساغروانيان؛ 
ستوده؛ ظفري؛ 
آجيليان؛ نيك 

 فرجام

 1395 1393 ايران مشهد

 پوستر و  سخنراني .7

i. كنفرانس هاي داخلي 

  :١٣٩۵چهاردهمين کنگره سراسری بيوشيمی دانشگاه شهيد بهشتی تهران ؛ مرداد  )١
  "وحيد پوراسماعيل، صالح صالح نژاد: بررسی ظرفيت آنتی اکسيدانی ترکيبات فنلی نمونه عسل ايرانیعنوان: "

پزشکی  در دانشکده» تغذيه ورزشی از ديدگاه پزشکی«موزشی آ-دبير علمی، سخنران و مجری کارگاه علمی) ٢
  ١٣٩۴دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، شهريور 

 مشهد ١٣٩٥همايش ملی تاريخ پزشکی در تمدن اسالم و ايران:  خرداد ماه  )3      

ii. كنفرانس هاي بين المللي 

  : ١٣٩۵؛ مهر  )نسترن(  دومين سمپوزيوم بين المللی پيشگيری از سرطان
“Anticancer and antioxidant potential of Biosynthesized Zinc Oxide Nanoparticles by Aspergillus 
niger Mushroom on HepG2 cells” Farzane khaligh, Farideh Namvar, Mozhgan Soltani, Masoud 
Homayouni-Tabrizi , Vahid Pouresmaeil 

26e Congrès Annuel du Groupe de Réflexion sur la Recherche Cardiovasculaire (GRRC) ;  
Nancy- France 

Invitation of the French cardiovascular society: TUC 2011; Formation Medicale Continue 
(FMC); March 2011; Paris- France  

European Days of the French Society of Cardiology (XVIIIes Journées Européennes de la Société   
Française de Cardiologie) ; janvier 2008 ; Paris‐ France 
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين 
  7 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

Medicine and Research Symposium (Colloque Médicine et Recherche): Fondation IPSEN 
 “Oxygen Sensing In The Vascular Tree”; Oct 2008; Paris‐ France  

Annual Meeting of the Reflection Group on Cardiovascular Research (GRRC: Congrès 
Annuel du Groupe de Réflexion sur la Recherche Cardiovasculaire); 2007 ;  Tours – France 

 پايان نامه هاي دانشجويي .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

تعيين ارتباط سطح سرمي ويتامين دي  دكتراي حرفه اي پزشكي الياس نيكخواه
ديابتي با شدت رتينوپاتي در بيماران 

٢تايپ 

 

مقايسه روش هاي شيميايي مختلف  دكتراي حرفه اي پزشكي مهدی چنارانی
القاء كوليت اولسرو در موش هاي 

سوري

 

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9

  بررسي داروي چند تركيبي جديد بر روي بيماري كوليت اولسرو -
  ساخت كيتهاي جديد ازمايشگاهي -
 اد خونساخت داروي گياهي انعق -
  در رابطه با تغيرات هورموني 2تاثير افسردگي و استرس بر ديابت نوع  -

 تجربيات .10

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 بيوشيمي عمومي
دانشكده 

 علوم
 كارشناسي زيست شناسي سال 10  3

 1بيوشيمي 
دانشكده 
دكتراي حرفه   پزشكي  سال 8  2 پزشكي

  اي

 2بيوشيمي 
دانشكده 
دكتراي حرفه   پزشكي  سال 8  3  پزشكي

  اي

 آزمايشگاه بيوشيمي
دانشكده 
دكتراي حرفه   پزشكي  سال 12  1  پزشكي

  اي

 بيوشيمي مامايي
دانشكده 
  كارشناسي  مامايي  سال 12  1,5  پزشكي

 بيوشيمي پرستاري
دانشكده 
  كارشناسي  پرستاري  سال 12  1,5  پزشكي

 بيوشيمي هوشبري
ه دانشكد

سال 12  1  پيراپزشكي   كارشناسي  هوشبري 

 بيوشيمي اتاق عمل
دانشكده 
سال 12  1 پيراپزشكي  كارشناسي  اتاق عمل 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين 
  7 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 1بيوشيمي پزشكي 
دانشكده 
 كارشناسي  علوم آزمايشگاهي  سال 2  3 پيراپزشكي

 2بيوشيمي پزشكي 
دانشكده 
 كارشناسي  علوم آزمايشگاهي  سال 2  2 پيراپزشكي

دانشكده   وكلئيكپروتئين و اسيدهاي ن
 كارشناسي  بيوشيمي  سال 1  2  علوم

دانشكده   بيوشيمي هورمون ها
  كارشناسي  بيوشيمي  سال 1  2 علوم

دانشكده   بيوشيمي ليپيدها و قندها
كارشناسي   بيوشيمي  سال 1  2 علوم

  ارشد

دانشكده   فيزيولوژي عملي
 كارشناسي  اماييم-پرستاري  سال 1  1  پزشكي

دانشكده   1 آزمايشگاه بيوشيمي پزشكي
 كارشناسي  علوم آزمايشگاهي  سال 2  1 پزشكي

دانشكده   2آزمايشگاه بيوشيمي پزشكي 
 كارشناسي  علوم آزمايشگاهي  سال 2  1  پزشكي

b. كلينيكي و عملي 
 لآموزش و تحقيقات كلينيكي در زمينه قلب و عروق و اعصاب در يكي از بيمارستانهاي پاريس به مدت يك سا

c. ساير 

 اداري -پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 دانشكده پزشكي ادامه دارد 1394 مدير گروه علوم پايه پزشكي

 دانشكده پزشكي ادامه دارد 1394 سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي

عضو کار گروه برنامه ريزی استراتژيک 
 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 ده پزشكيدانشك ادامه دارد  1395

عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی دکتر 
 محمد شاهين فر

 دانشكده پزشكي ادامه دارد  1394

عضو شورای برنامه ريزی و تهيه کوريکولوم آموزشی در 
  دانشکده پزشکی جهت تاسيس رشته زمين پزشکی 

  

 دانشكده پزشكي ادامه دارد  1394

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .12

 مكان زمان  عنوان نوع

مراسم ساليانه گروه  1394 استاد نمونه لوح تقدير
 يوشيميب-بيوفيزيك
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين 
  7 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

 ادامه دارد 1390 عضو انجمن بيوشيمي ايران

 ادامه دارد 1387 عضو انجمن قلب و عروق فرانسه

 

 عالئق تحقيقاتي .14

 ؛ ديابت و علوم گياهی و تغذيه رطانس کوليت؛  ؛ عروقی-بيماريهای قلبی لتهابی؛بيماريهای ا
  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15

  

 توصيه نامه علمي .16

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن محل كار
آدرس و تلفن 

 منزل
آدرس پست الكترونيكي و 

 سايت شخصي

1 Alain Tedgui قلب و   پروفسور
 عروق

(+33) 153987992 
HEGP Hospital France Alain.tedgui 

@inserm.fr 

2  Bernard 
Levy  

قلب و پروفسور
 عروق

(+33) 144631860 
Lariboisiere 

Hospital 
France  Bernard.levy 

@inserm.fr  

3  Ziad Mallat  
 پروفسور
دانشگاه 
 كمبريج

قلب و 
  Ziad.mallat@inserm.fr    153987992 (33+) عروق

  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك

 عالي دانشگاه سوربون فرانسه 1370 ديپلم زبان فرانسه

    

 


