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كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده 

 از آن با  ذكر منبع بالمانع است .

 11 از      1 صفحه 

واحد 

 مشهد

 نام و نام خانوادگی

 .دانشکده پزشکیعلوم پايه گروهمربی 

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

 رزومه
 

 25/5/1394 :آخرين تاريخ به روز رسانی

 دوره های تکمیلی .3 تحصیالت .2 اطالعات شخصی .1

 طرح های تحقیقاتی .6  انتشارات)بر اساس سبک ونکوور( .5 پست های علمی دانشگاهی .4

 طرح های تحقیقاتی در دست اجرا .9 نامه های دانشجوییپایان  .8  سخنرانی ها .7

 اختراعات،جوایز و امتیازات ویژه .12 اداری -مناصب علمی  .11 تجربیات .11

 فعالیت های اجتماعی و فرهنگی .15 عالئق تحقیقاتی .14 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی رسمی .13

   توصیه نامه علمی .16

 اطالعات شخصی .1

 محمد رضا    نام:

 زادخاك    نام خانوادگی:

    1346:    *تاريخ تولد

 بهبهان  *محل تولد:

 (فرزند 2متاهل )  وضعیت تاهل:*

 (09151176352)  : تلفن 

 0511- 2250048   فکس:

 mr.khakzad@Gmail.com  پست الکترونیکی:

 وب سايت:

  9133736351*صندوق پستی:
 ته اما بر  روی سايت قرار نمی گیرد.در آرشیو دانشکده پزشگی قرار گرفمحرمانه قلمداد شده و *(اين مطالب 

 تحصیالت .2

 تاريخ دريافت مدرک كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرک

 1382 يرانا تهران علوم پزشکی ايران ژی ايمونولو كارشناسی ارشد

 علوم آزمايشگاهی كارشناسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 قم
 1369 ايران قم

 ژی ايمونولو دانشجوی دكتری 
ه علوم پزشکی دانشگا

 مشهد
 مامور به تحصیل ايران مشهد
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 دوره های آموزشی گذرانده شده .3

a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشی طول مدت نام دوره

Real Time PCR  2 3/10/88 ايران مشهد از   آموزش عالی وارستگان روز  

آموزش روش های نوين 

 :ELISA,Blotting 

,Biochips ,IFA 

 19/2/81 ايران تهران Euroimmun Company روزه 1

تشخیص ويروس 

به روش  Bهپاتیت 
PCR 

 81/2/81 ايران تهران شركت سینا ژن روزه 1

تشخیص باكتری مولد 

 PCRسل به روش 

 19/2/81 ايران تهران شركت سینا ژن روزه 1

b. كارگاه ها 

 نام كارگاه
طول 

 مدت
 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشی

آشنای با مراجع الکترونیکی 

 و بانك های اطالعاتی پزشکی

 12/5/83 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ساعت 32

دوره برنامه ريزی و الگوهای 

 تدوين طرح درس

 18/11/83 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ساعت 32

 18/10/86 ايران مشهد ی مشهددانشگاه آزاد اسالم ساعت 32 روش شناسی شناسی تحقیق

آشنايی با كتابخانه ديجیتال 

 دانشگاه آزاد اسالمی

 15/12/87 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ساعت 32

 powerآشنايی با نرم افزار 

point  

 12/10/88 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ساعت 32

 Outآشنايی با نرم افزار 

Look  

 1/6/88 ايران مشهد نشگاه آزاد اسالمی مشهددا ساعت 32

 10/10/88 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ساعت SPSS 32آشنايی با نرم افزار 

 مرتبه علمی دانشگاهی .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهی سال

 واحد مشهد –دانشگاه آزاد اسالمی  مربی -عضو هیات علمی 1384

 واحد مشهد –اد اسالمی دانشگاه آز كارشناس آموزشی 1375
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 11 از      3 صفحه 
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 انتشارات)بر اساس سبك ونکوور( .5

 

a. مقاله ها 

.iدر مجالت فارسی: 

.  فرزانه دلگشایی،محمد رضا خاكزاد،كامران غفارزادگان،جمشید یوسفیاثر رتینوئیك اسید در بهبود زخم در موش ديابتی.( 1

  1390،پاییز 3مجله علوم پزشکی همدان،سال هجدهم، شماره 

ثی، محمد معصومه كابلی فرشچی، میترا فضل اردر سرم و خلط بیماران مبتال به آسم. 17-ندازه گیری غلظت اينتر لوكینا( 2

،صفحه 3،شماره  4،سال 1387پاییز مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد،رضا خاكزاد، مجید میرصدرایی، مجتبی مشکات.

145-152.  

احمد صفاری، محمد ر آهن در دانشجويان دختر رشته پزشکی با رشته های غیر پزشکی.مقايسه فراوانی كم خونی فق( 3

تابستان مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، سیده روشنک حجازی ،ندا داور یاری.رضا خاكزاد،سید علی هوشیار،

 95-89،سال چهارم ،شماره دوم،1387

احمد صفاری، محمد گلوتامیناز در بیماران مبتال به سندرم روده تحريك پذير. فراوانی تیتر ْآنتی گلیادين وآنتی ترانس( 4 

زمستان مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، رضا خاكزاد، زهرا مصطفوی،عیاس فومنی ،مجتبی مشکات،مجید میرصدرایی.

  208-203،صفحه 4،سال چهارم،شماره  1387

محمد رضا خاكزاد،مجید میرصدرایی،لیدا جدی،محسن  در بیماران مبتالبه آسم. Toll-2كاهش سطح گیرنده محلول شبه  (5

 .237-229 4، سال پنجم،شماره 1388زمستان مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، تهرانی،مجتبی سنکیان.

ضا خاكزاد، بهیه ظریف مجید میر صدرایی، محمد رژی گلبول های قرمز در عفونت ادراری فوقانی و تحتانی.  ورفولو( م6

،سال پنجم،شماره یک ،صفحه 1388بهار مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، ذاكریان ،علی مقیمی،امید شریعتمداری.

39-44 

( بررسی اثر عصاره الکلی چهار گیاه دارويی حنا ، صبر زرد ،آلوورا ،بابونه بر درماتیت تماسی در مدل حیوانی موش 7

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم  ه مالکی،فرزانه دلگشایی،محمد رضا خاكزاد،محمد وجدان پرست،بهینه ذاكریان.فرزانسوری. 

 307-302: صفحات 3، پاییز، شماره 7؛ دوره 1386پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اردبیل، 

 صدرايی، محمد رضا خاكزاد. قبل از تزريق واكسن در بالغین.احمد صفاری ،مجید میر i-HBSارزش اقتصادی تعیین( 8

 .9-5،صفحه  5،سال دوم، شماره 1385بهار مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد،
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كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده 

 از آن با  ذكر منبع بالمانع است .

 11 از      4 صفحه 

واحد 

 مشهد

 

.ii)در مجالت انگلیسی)يا ساير زبان ها 

[1] Mohammad Reza Khakzad, Farhad Salari, Maryam Javanbakht, Maryam Hojati, Abdolreza Varasteh, 

Mojtaba Sankian, Mojtaba Meshkat. Transforming growth factor beta 1 869T/C and 915G/C 

polymorphisms and risk of autism spectrum disorders. Reports of Biochemistry & Molecular Biology .Vol. 

3, No. 2, Apr 2015. 

 

[2] Hamid Gharaee, Mohammad Reza Shayegan, Mohammad Reza Khakzad, A-Reza Varasteh, Sina 

Kianoush, Mojtaba Sankian, Mojtaba Meshkat. The expression of vascular endothelial growth factor in 

pterygium tissue of atopic patients. Int Ophthalmol (2014) 34:1175–1181. 

 

[3] Mohammad Reza Khakzad, Ahmad Saffari, Niloofar Mohamadpour,Mojtaba Sankian, Abdolreza 

Varasteh, Farhad Salari, Mojtaba Meshkat. TLR4 and TLR2 expression in biopsy specimens from antral 

and corporal stomach zones in Helicobacter pylori infections. Reports of Biochemistry & Molecular 

Biology .Vol. 3, No. 1, Oct 2014. 

 

[4]  Majid Mirsadraee, Ahmad Shafahie, Mohammad Reza Khakzad, Mojtaba Sankian. Value of the 

Polymerase Chain Reaction Method for Detecting Tuberculosis in the Bronchial Tissue Involved by 

Anthracosis. J Bronchol Intervent Pulmonol Volume 21, Number 2, April 2014; 131-134. 

 

[5] Mohammad Hossein Boskabady, Ali Neamati, Saleh Mohaghegh Hazrati, Mohammad Reza Khakzad, 

Shakeeb Hassan Moosavi, Zahra Gholamnezhad. The preventive effects of natural adjuvants, G2 and G2F 

on tracheal responsiveness and serum IL-4 and IFN-c (th1/th2 balance) in sensitized guinea pigs. Clinics. 

2014;69(7):491-496. 

 

 

 

[6] Mohsen Tehrani, Abdolreza Varasteh, Mohammad Reza Khakzad, Majid Mirsadraee, Mojtaba Sankian. 

Decreased levels of soluble Toll-like Receptor 2 in patients with asthma. Reports of Biochemistry & 

Molecular Biology Vol. 1, No. 1, Oct 2012. 

 

[7] Majid Mirsadraee, Saleh Mohaghegh Hazrati, Mohammad Reza Khakzad, Kamran Ghafarzadegan. 

Mohhamad Hosein Boskabady. Preventive Effect of Novel Bacterial Polysaccharide and Animal Splenic 

Protein as Natural Adjuvants on Animal Model of Asthma. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. Vol. 

15, No. 5, Sep-Oct 2012, 1068-1075.                                                                                         

 

    

[8]  Mohammad Reza Khakzad, Maryam Javanbakht, Atefeh Soltanifar, Maryam Hojati, Mehrdad 

Delgosha, Mojtaba Meshkat. The evaluation of food allergy on behavior in autistic children. Reports of 

Biochemistry & Molecular BiologyVol. 1, No. 1, Oct 2012 .   

 

[9] Mohammad R Khakzad, MajidMirsadraee,Amirhooshang  Mohammadpour,Kamran Ghafarzadegan 

,Mojtaba Meshkat, Raziye  Hadi, Mahdiye  Saghari. Effect of Verapamil on bronchial goblet cells of 

asthma An experimental study on sensitized animals. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 25 (2012) 

163-168. 

 

[10] Mohammad Reza Khakzad ,Maryam Javanbakht ,Mohammad Reza Shayegan, Sina  

Kianoush,Fatemeh Omid,Maryam Hojati,Mojtaba Meshkat. The complementary role of high sensitivity C-

reactive protein in the diagnosis and severity assessment of autism. Research in Autism Spectrum Disorders 
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واحد 

 مشهد

6 (2012) 1032–1037. 

 

[11] Mohammad Hossein Boskabady, Sediqa Amery, Nassim Vahedi and Mohammad Reza Khakzad.The 

effect of vitamin E on tracheal responsiveness and lung inflammation in sulfur mustard exposed guinea 

pigs. Inhalation Toxicology .2011;23(3):157-165. 

 

[12] Mohammad-Hossein BOSKABADY, Rana KEYHANMANES, Saeed KHAMENEH, 

Yousef DOOSTDAR, Mohammad-Reza KHAKZAD. Potential immunomodulation effect of the extract of 

Nigella sativa on ovalbumin sensitized guinea pigs. Journal of Zhejiang university-SCIENCE 

B(Biomedicien and Biotheconology). 2011; 12 (3):201-209. 

 

[13] Mohammad Reza Khakzad, Majid Mirsadraee, Mojtaba Sankian, Abdolreza Varasteh, and Mojtaba 

Meshkat. Is Serum or Sputum Eosinophil Cationic Protein Level Adequate for Diagnosis of Mild Asthma?  

Iran J Allergy Asthma Immunol . September 2009; 8(3): 155- 160  

 

[14] Tehranipour , M.R.khakzad. Effect of Maternal diabetes on Hipocampus Neuronal Density in Neonatal 

Rats.Journal of Biological Sciences.2008 ;8(6):1027-1032.  

 

[15] Alireza Salek Moghaddam , Mohammad Shabani , Farahdokht Fateminasab , Mohammad Reza  

Khakzad. Level of Nitric Oxide in bronchoalveolar lavage fluid of Asthmatic mice model.Iranian Journal of 

Immunology.2005; VOL. 2 NO. 2 Spring. 

b. كتاب ها 

  (1393 -ايمونولوژی پايه) چاپ اول 
 

 طرح های تحقیقاتی .6

 كشور شهر همکاران طرح مجری طرح عنوان طرح
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 پايان

اندازه گیری سطح پروتئین كاتیونیك 

به  ECPائوزينوفیلی و بررسی نسبت 

بیماران  BALائوزينوفیل در خون و مايع 

 مبتال به آسم.

رضا  محمد

 خاكزاد

-مجید میرصدرايی

 مجتبی مشکات

   ايران مشهد

بررسی اثر مهار كنندگی وراپامیل و گیرنده 

كانال كلسیم سلول های گابلت راههای هوايی 

 در مدل حیوتنی موش آسمی.

محمد رضا 

 خاكزاد

-مجید میرصدرايی

 -مجتبی مشکات

امیر هوشنگ محمد 

 پور

   ايران مشهد

 در آسم  Toll-2ای شبه ارزيابی اثر  گیرنده ه
 

محمد رضا 

 خاكزاد

-مجید میرصدرايی

 مجتبی مشکات

   ايران مشهد

با  Toll-2مقايسه شدت بیان گیرنده شبه 

در نمونه های بیوپسی   Toll-4گیرنده شبه 

معده در افراد مبتال به اولسر پپتیك و 

 هلیکوباكتر پیلوری نوع يك.

محمد رضا 

 خاكزاد

 -احمد صفاری

 اتمجتبی مشک

   ايران مشهد

   ايران مشهد -مريم جوانبختمحمد رضا -TGF و TGF-β1ارزيابی پلی مورفیسم ژن 
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كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده 

 از آن با  ذكر منبع بالمانع است .

 11 از      6 صفحه 

واحد 

 مشهد

β2.مجتبی سنکیان خاكزاد در كودكان مبتال به اوتیسم-

 -مريم حجتی

 مجتبی مشکات

بررسی اثر آرتمیزينین در مدل موشی مبتال 

 EAEبه 

محمد رضا 

 خاكزاد

مجتی -مهران همام

 مشکات

   ايران مشهد

در  BAL مقايسه سطح نیتريك اكسید مايع

 مدل موشی مبتال به آسم.

محمد رضا 

 خاكزاد

علیرضا سالك 

محبوبه -مقدم

محمد  -فاطمی نسب

 شعبانی

   ايران تهران 

 TGF-Bو  VEGFمقايسه شدت بیان ژن 

بیماران با زمینه آلرژی و بدون زمینه در 

 آلرژی مبتال به ناخنك

محمد رضا 

 شايگان

 -ضا خاكزادمحمد ر

وحید -حمید قرايی

مجتبی -آريا بد

عبدالرضا -سنکیان

 وارسته

   ايران مشهد

سترو آنتريت  بررسی ارتباط آلرژی غذايی با گا

ر مدل حیوانی خوكچه هندید  

 -محمد رضا خاكزاد احمد صفاری

نیلوفر  -وحید آريا بد

 محمد پور

   ايران مشهد

اندازه گیری سطح نیتريك اكسايد و 

ین در مدل حیوانی موش آسمی بعد از هیستام

 تماس با دود سیگار و دود قلیان.

مجید میر 

 صدرايی

-محمد رضا خاكزاد

 مجتبی مشکات

   ايران مشهد

در G2F و PCو  G2تعیین تاثیر داروهای 

پیشگیری يا كاهش شدت عالوئم آسم در 

 مدل موش آسمی.

مجید میر 

 صدرايی

 -محمد رضا خاكزاد

 مجتبی مشکات

   ايران مشهد

بررسی آلرژی غذايی بر تظاهرات رفتاری 

 كودكان مبتال به اوتیسم.

 -محمد رضا خاكزاد مريم جوانبخت

-عاطفه سلطانی فر

 مجتبی مشکات

   ايران مشهد

بررسی شیوع فقر آهن و عوامل موثر بر ان در 

دانشجويان دختر رشته پزشکی دانشگاه آزاد 

ای اسالمی و مقايسه با دانشجويان رشته ه

 غیر پزشکی ساكن در خوابگاه .

-محمد رضا خاكزاد احمد صفاری

 سید علی هوشیار

   ايران مشهد

بررسی شیوع سلیاک خفیف يا نهفته در 

بیماران مبتال به سندرم روده تحريك 

مراجعه كننده به بیمارستان های  (IBS)پذير

تحت پوشش دانشگاه آزاد اسالمی مشهد در 

 مدت يك سال.

 -حمد رضا خاكزادم احمد صفاری

 مجتبی مشکات

   ايران مشهد

بررسی اثر اسید تره تینوئین موضعی در 

ترمیم زخم در مدل حیوانی موش ديابتی و 

 غیر ديابتی.

فرزانه 

 دلگشايی

 -محمد رضا خاكزاد

 -سید علی هوشیار

 كامران غفارزادگان

   ايران مشهد

سرولوژيك توكسوپالسما در خانم  بررسی

های حامله مراجعه كننده به درمانگاه و بخش 

 -محمد رضا خاكزاد حسن يزدانفر

 مجتبی مشکات

   ايران مشهد



دانشگاه آزاد 

 اسالمی مشهد

 دانشکده پزشکی

مركز مطالعات و توسعه آموزش                                          

 (EDC پزشكي)
 پژوهش در آموزش مركز            

 

 

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده 

 از آن با  ذكر منبع بالمانع است .

 11 از      7 صفحه 

واحد 

 مشهد

زنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه ازاد 

اسالمی مشهد با استفاده از دو روش االيزا و 

 ايمونوفلورسانس غیر مستقیم.

مورفولوژی مغز)ساختار اثر ديابت مادری بر 

 سلولی( هیپوكامپ در جنین و نوزاد رت.

مريم تهرانی 

 پور

   ايران مشهد محمد رضا خاكزاد 

بررسی مورفولوژی گلبول های قرمز در 

 عفونت ادراری فوقانی و تحتانی.

مجید 

 میرصدرايی

-محمد رضا خاكزاد

 -امید شريعتمداری

   ايران مشهد

در  Anti-HBS Abبررسی اثر غربالگری 

جمعیت دانشجويی پره كلینیکال دانشکده 

 پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.

 -محمد رضا خاكزاد احمد صفاری

 مجتبی مشکات

   ايران مشهد

بررسی اثر چهار داروی گیاهی سدر، حنا، صبر 

زرد و بابونه بر روی حساسیت درماتیت 

 تماسی.

-محمد رضا خاكزاد فرزانه مالکی

 ف ذاكريانبهینه ظري

   ايران مشهد

بررسی اثر نانو پارتیکل های طال بر چسبندگی 

 پس از جراحی در مدل حیوانی رت.

امیر هوشنگ 

 محمد پور

   ايران مشهد -محمد رضا خاكزاد

اندازه گیری سطح سوپراكسید ديسموتاز 

سرمی و ارتباط آن با شدت بیماری كودكان 

 مبتال به اوتیسم.

 ضا خاكزادمحمد ر مژگان افرازه

 

   ايران مشهد

بررسی تاثیر آلودگی سم های ارگانوفسفره بر 

و   Cuc m 1آلرژن های  mRNAمیزان بیان 

Cuc m 2  وCuc m 3 گیاه خربزه 

عبدالرضا 

 وارسته

 محمد رضا خاكزاد

 

   ايران مشهد

بررسی تغییرات اپی ژنتیکی سايتوكاين های 

 ايمنی ذاتی در پاسخ به اثر دود سیگار در

 مدل حیوانی موش آسمی

محمد رضا 

 خاكزاد

 

عباس پیشداديان ، 

مجتبی سنکیا، وحید 

 آريابد

   ايران مشهد

 نقش امونوموديولتوری آنتی ژنارزيابی 

در  شالیرجیا ما یلاشرما استخراج شده از

  آسمیمدل حیوانی موش 

 

پرنده   ، محمد رضا خاكزاد 

 

   ايران مشهد

 و پوستر  سخنرانی .7

 كنفرانس های داخلی
 

پنجمین سمینار دوساالنه انجمن آسم .  موش آسمی . دومین همايش تخصصی BALمقايسه نیتريك اكسايد قبل و بعد از حمله اسم در مايع (1

 آسم و آلرژی ایران

هفتمین كنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران تاثیر عصاره های الکلی بابونه ، حنا ، صبر زرد و سدر بر درماتیت تماسی تجربی در موش سوری. (2

 83،اردیبهشت 

 

 آریا بیمارستان 1382سل و ايدز. همايش كنترل عفونتهای بیمارستانی.( 3

 

.سومین  بیماران مبتال به آسم. BALيع به ائوزينوفیل در خون و ما ECPاندازه گیری سطح پروتئین كاتیونیك ائوزينوفیلی و بررسی نسبت  (4



دانشگاه آزاد 

 اسالمی مشهد

 دانشکده پزشکی

مركز مطالعات و توسعه آموزش                                          

 (EDC پزشكي)
 پژوهش در آموزش مركز            

 

 

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده 

 از آن با  ذكر منبع بالمانع است .

 11 از      8 صفحه 

واحد 

 مشهد

 1387همایش تخصصی آسم . هفتمین سمینار دوساالنه انجمن آسم و آلرژی ایران

 

مركز بین المللی همایش های رازی سمی . آم سلول های گابلت راههای هوايی موش بررسی اثر مهار كنندگی وراپامیل بر گیرنده كانال كلسی( 5

 87،تهران خرداد 

 

  87بین المللی همایش های رازی ،تهران خرداد مركز در آسم آلرژيك.  Toll-2ندازه گیری  اثر  گیرنده های شبه ( 6
 

چهارمین همایش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران .نی و تحتانیبه منظور افتراق عف.نت سیستم ادراری فوقا RBCسی مورفولوژی (برر7

 .84جوان مهر 

  

مقايسه كارايی روش های بررسی اسمیر مستقیم و كشت در جدا سازی و شناسايی كامپیلوباكتر ژژونی در كودكان مبتال به گاسترو (8

  1382همایش كودكان سرور مهرآنتريت.
 

 .1389دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،آذر ماه .شکالت رفتاری كودكان مبتال به اوتیسمبررسی اثر آلرژی غذايی بر م( 9

 

ششمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق .در سرم و خلط بیماران مبتال به آسم 17-(اندازه گیری غلظت اينترلوكین10

 1389كشور.گناباد آذر 

 1389بهمن  22كنفرانس ادواری بیمارستان زيوپاتولوژی آسم.(سخنرانی مروری بر كشفیات جديد در فی11

.iiكنفرانس های بین المللی 

[1] M. Mirsadraee, M. R. Khakzad, M. Ahmadzadeh, M. Vejdanparast, A. Tabatabaee 

Inflammatory Effect of Water Pipe Smoke on Asthma .Annual congress. Berlin 2008 

 

[2] H. Ghobadi Marallu, S. M. Lari, D. Attaran, M. Towhidi, M. Mirsadraee, M. R. Khakzad, M. 

Khajedalouee, A. H. Jafarian. Comparisons of the eosinophil cationic protein (ECP) levels and 

eosinophil counts in sputum of mustard lung disease (MLD) and normal subjects .ERS 

Annual Congress, Vienna 2009 . 

 

[3] M. Javanbakht, M. R. Khakzad ,A.Soltanifar,M.Meshkat.The evaluation of food allergy on 

behavioral problems in autistic children.World Association for Infant Mental Health ,12th  

World Congress .June 30- July 3.Leipzing,germany. 

 پايان نامه های دانشجويی .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع رشته نام دانشجو

 -معصومه كابلی

 میترا فضل ارثی

در سرم  17-اندازه گیری غلظت اينتر لوكین دكتری پزشکی

 و خلط بیماران مبتال به آسم

طرح مصوب باشگاه 

 1386-پژوهشگران جوان

پیشگیری و بر  D3مین بررسی اثر ويتا دكتری پزشکی هانیه حسین نژاد

 آسمدرمانی 

طرح مصوب باشگاه 

 1386-پژوهشگران جوان

بررسی اثر نانو پارتیکل های طال بر  دكتری داروسازی زينب زيبايی

چسبندگی پس از جراحی در مدل حیوانی 

 رت.

 در دست اجرا



دانشگاه آزاد 

 اسالمی مشهد

 دانشکده پزشکی

مركز مطالعات و توسعه آموزش                                          

 (EDC پزشكي)
 پژوهش در آموزش مركز            

 

 

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده 

 از آن با  ذكر منبع بالمانع است .

 11 از      9 صفحه 

واحد 

 مشهد

اندازه گیری سطح سوپراكسید ديسموتاز  كارشناسی ارشد بیوشیمی مژگان افرازه

ارتباط آن با شدت بیماری كودكان  سرمی و

 مبتال به اوتیسم.

 پايان يافته

 نقش امونوموديولتوری آنتی ژنارزيابی  PhD دامپزشکی پرنده 

در  شالیرجیا ما یلاشرما استخراج شده از

  آسمیمدل حیوانی موش 

 

 در دست اجرا

 طرح های تحقیقاتی در دست اجرا: .9

 .بررسی ارتباط آلرژی غذايی با گاسترو آنتريت در مدل حیوانی خوكچه هندی-1

 گیاه Cuc m 3و  Cuc m 2و   Cuc m 1آلرژن های  mRNAبررسی تاثیر آلودگی سم های ارگانوفسفره بر میزان بیان  -2

 بررسی تغییرات اپی ژنتیکی سايتوكاين های ايمنی ذاتی در پاسخ به اثر دود سیگار در مدل حیوانی موش آسمی -3

 تجربیات .10

a. آموزشی 

 مقطع رشته تحصیلی مدت تدریس تعداد واحد محل تدریس عنوان درس

 علوم پايه پزشکی ترم 2 2.5 دانشکده پزشکی ژی تئوری  ايمونولو

 ژی تئوری  ايمونولو
دانشکده 

 پیراپزشکی
 كارشناسی زمايشگاهیآعلوم  ترم 1 3

 كارشناسی بیولوژی ترم 2 2 دانشکده علوم ژی تئوری  ايمونولو

 كارشناسی بیوشیمی ترم 2 2 دانشکده علوم ژی تئوری ايمونولو

 ژی تئوری ايمونولو
دانشکده 

 پیراپزشکی
 كارشناسی تاق عملا ترم 4 5/1

 ژی تئوری  ايمونولو
دانشکده 

 پیراپزشکی
 كارشناسی هوشبری ترم 4 1

 كارشناسی مامايی ترم 4 2 دانشکده پزشکی ايمونولوژی تئوری  

 كارشناسی پرستاری ترم 4 5/1 دانشکده پزشکی ايمونولوژی تئوری  

 هعلوم پاي پزشکی سال 15 5/0 دانشکده پزشکی ايمونولوژی عملی  

 كارشناسی علوم ازمايشگاهی ترم 1 2 دانشکده پزشکی ايمونولوژی عملی  

آزمايشات كاربردی در 

 مامايی
 كارشناسی مامايی سال 15 1 دانشکده پزشکی

b. كلینیکی و عملی 

c. ساير: 

  . (راه اندازی  بخش ايمونو ژنتیك پژوهشکده زكريا در دانشکده پزشکی1



دانشگاه آزاد 

 اسالمی مشهد

 دانشکده پزشکی

مركز مطالعات و توسعه آموزش                                          

 (EDC پزشكي)
 پژوهش در آموزش مركز            

 

 

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده 

 از آن با  ذكر منبع بالمانع است .

 11 از      10 صفحه 

واحد 

 مشهد

 نات اعضاء هیات علمی علوم پايه دانشکده پزشکی.مسئول بخش پايش و ارزيابی امتحا( 2

 

 .( مشاوره و همکاری با هسته علمی بسیج دانشجويی خراسان رضوی3

 

 

 
 

 اداری -پست علمی  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه تاريخ شروع عنوان پست

 دانشکده پزشکی 1388 1385 پزشکی گروه علوم پايهدر  EDCمسئول 

 دانشکده پزشکی حال حاضر 1384 )ايمونولوژی(عضو هیات علمی گروه علوم پايه 

 دانشکده پزشکی 1382 1375 سرپرست آزمايشگاههای دانشکده پزشکی 

 تقدير نامه،جوايز و امتیازات ويژه: .12

 مکان زمان عنوان نوع

    

    

 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمی رسمی .13

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع عنوان

 ادامه دارد 1381 آلرژی كشور عضو انجمن ايمونولوژی و

 1380 1378 عضو هیات اجرايی كانون فارغ التحصیالن دانشگاه ازاد اسالمی  

 
 

 عالئق تحقیقاتی .14

 اوتیسم -آسم و آلرژی

 

 فعالیت های اجتماعی و فرهنگی .15

 

 توصیه نامه علمی .16

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 معرف

رتبه 

 دانشگاهی

رشته 

 تحصیلی
 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار

آدرس پست 

الکترونیکی و 



دانشگاه آزاد 

 اسالمی مشهد

 دانشکده پزشکی

مركز مطالعات و توسعه آموزش                                          

 (EDC پزشكي)
 پژوهش در آموزش مركز            

 

 

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده 

 از آن با  ذكر منبع بالمانع است .

 11 از      11 صفحه 

واحد 

 مشهد

 سایت شخصی

1 
دكتر علیرضا 

 سالك مقدم
 ايمونولوژی استاد تمام

دانشگاه علوم پزشکی 

 ايران گروه ايمونولوژی

98 21 5563 5576 
 

arsm@iums
.ac.ir 

2 
دكتر عبدالرضا 

 وارسته
 ايمونولوژی استاد تمام

دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد گروه ايمونولوژی
09151156132 

varasteha@

mums.ac.ir, 
 

 های بین المللی تسلط به زبان .17

 نمره مکان دريافت مدرک تاريخ دريافت مدرک نوع مدرک

MSRT 6/11/1392 111/56 ایران 

    

 
 


