
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
پزشكيدانشكده   

  )EDC سعه آموزش پزشكي(مركز مطالعات و تو
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  6 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 نام و نام خانوادگي
  استاديار گروه ..........................دانشكده پزشكي

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 رزومه
 

 آخرين تاريخ به روز رساني:
 دوره هاي تكميلي .3 تحصيالت .2 اطالعات شخصي .1

 طرح هاي تحقيقاتي .6  انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5 پست هاي علمي دانشگاهي .4

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا .9 پايان نامه هاي دانشجويي .8  اسخنراني ه .7

 اختراعات،جوايز و امتيازات ويژه .12 اداري - مناصب علمي  .11 تجربيات .10

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15 عالئق تحقيقاتي .14 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

   توصيه نامه علمي .16

 اطالعات شخصي .1

      نيلوفرنام:
 مدپور دوغ آباديمحنام خانوادگي:

 تاريخ تولد:*

 محل تولد:*

 وضعيت تاهل: *

 : تلفن 

 - فكس:

 niloo46@gmail.comپست الكترونيكي:

  - وب سايت:
  -صندوق پستي:*

 روي سايت قرار نمي گيرد. اما بر  يو دانشكده پزشگي قرار گرفتهدر آرشمحرمانه قلمداد شده و *)اين مطالب 

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 كارشناسي ارشد
باكتري شناسي 

 باليني
 1/12/1375 ايران تهران انستيتو پاستور ايران

 1/10/1370 ايران تهران دانشگاه آزاد علوم آزمايشگاهي كارشناسي
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  6 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

      

      

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

 1379 ايران مشهد دانشگاه آزاد ساعت 36 روش تدريس

 1379 ايران مشهد  شگاه آزاددان ساعت  24 روش تحقيق

  1380 ايران مشهد  دانشگاه آزاد  ساعت 24  كتابخانه ديجيتال
مقاله نويسي به 

  زبان فارسي
  1380 ايران مشهد  دانشگاه آزاد  ساعت 36

جستجوي 
اطالعات و منابع 
  پزشكي پيشرفته

  1387 ايران مشهد  دانشگاه آزاد  ساعت 24

spss 24 1389 ايران مشهد  دانشگاه آزاد  ساعت  
  1389 ايران مشهد  دانشگاه آزاد  ساعت 36 روانشناسي تحول 
Power point 18 1389 ايران مشهد  دانشگاه آزاد  ساعت  

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد واحد مشهد مربي 1392- 1376

   
 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5
a. مقاله ها 

i. ت فارسيدر مجال 

  (يا ساير زبان هـا)در مجالت انگليسي Therapeutic drug monitoring of 

immunosuppressant drugs 
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  6 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

Niloufar Mohammadpour1,Sepideh elyasi2,Naser  vahdati 2,Amir Houshang Mohammadpour . 

Iranian journal of basic medical science. 

ii.  
b. كتاب ها 

 طرح هاي تحقيقاتي .6

 شهر همكاران طرح مجري طرح  طرحعنوان 
 كشور  

تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

جدا سازي وشناسايي تركيبات ضد ميكروبي 
گياه سرو الوسون كموسيپريس الوسونيانابه 

روش رقيق سازي و شناسايي تركيبات موءثر 
 به روش كروماتوگرافي گازي

  دكتر جواد اصيلي نيلوفر محمدپور
دكتر سيد علي 

  امامي
 ام رسوليسارا بهن

 1391 -1390 ايران   مشهد

ايراجداسازي و شناسايي اثر ضد ميكروبي گياه 
 نپتا بينالودنسيس جامزاد به روش رقيق سازي

  دكتر جواد اصيلي نيلوفر محمدپور
دكتر سيد علي 

  امامي
 سارا بهنام رسولي

  1388  1387 ايران مشهد

ژژوني از جداسازي وشناسايي كمپيلوباكتر 
  كان مبتال به گاسترو آنتريتمدفوع كود

دكتر سيمين   نيلوفر محمدپور
  هيرادفر

  محمدرضا خاكزاد

  1381  1380  ايران  مشهد 

 
  

 پوستر و  سخنراني .7

   كنفرانس هـاي داخلـي: Isolation and Identification of Compylobacter jejuni from stool 

samples of children diagnosed with gastroenteritis. (March 2000- March 2001).  

i. Presented in Sarvar Foundation's pediatric congress. (Aug 2001). 

 chemical components and Antibacterial effects of Nepeta binaludensis Jamzad. Presented 

in 11 th Iranian Pharmaceutical sciences conference August 18-21 2008.  

ii.  
iii. هاي بين المللي كنفرانس 
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  6 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 پايان نامه هاي دانشجويي .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

     

     

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9

  
 تجربيات .10

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 دكتري پزشكي سال 16  1 دانشكده پزشكي باكتري شناسي عملي

  كارشناسي  مامايي  سال 16  0,5  دانشكده پزشكي ي شناسي عمليباكتر
  كارشناسي  پرستاري  سال 16  0,5 دانشكده پزشكي باكتري شناسي عملي
  كارشناسي  اطاق عمل  سال10  0,5  دانشكده پزشكي  باكتري شناسي عملي 
  كارشناسي  هوشبري  سال 10  0,5  دانشكده پزشكي   باكتري شناسي عملي

  دكتري  پزشكي  سال 5  1  دانشكده پزشكي  شكيفيزيولوژي عملي پز
  كارشناسي  مامايي  سال 8  1  دانشكده پزشكي  آزمايشات گاربردي

  كارشناسي  مامايي   ترم 4  2  دانشكده پزشكي  ميكروب شناسي تئوري

دانشكده   ميكروب شناسي تئوري 
  كارشناسي  اطاق عمل  ترم 4  1 پيراپزشكي

باكتري شناسي تئوري 
  كارشناسي  پرستاري  ترم4  1  شكيدانشكده پز  پرستاري

  فوق ديپلم  بهداشت مدارس  سال 8  0,5  دانشكده پزشكي  باكتري شناسي عملي

زيست شناسي   ترم1  2  دانشكده علوم   ويروس شناسي 
  كارشناسي  (بيوشيمي)

b. كلينيكي و عملي 

c. ساير 
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  6 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

 اداري - پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

ي سوءاالت امتحان گروه علوم پايه در مسئول آناليز سخت
EDC 

  دانشكده پزشكي EDC حال حاضر 1390

    

 
  

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .12

 مكان زمان  عنوان نوع

    

    
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

   

   

 

 يكروبي: اسانس هاي گياهي ضد معالئق تحقيقاتي .14
  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15
  

 توصيه نامه علمي .16

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار

آدرس پست 
الكترونيكي و 
 سايت شخصي

 ايمونولوژي  مربيمحمد رضا خاكزاد 1

دانشكده -2250042
پزشكي دانشگاه آزاد 

 حد مشهداسالمي وا

 -  - 

دكتر وحيد   2
دانشكده -2250042  بيوشيمي  استاديار  پوراسماعيل

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

 واحد مشهد

  اسالمي واحد مشهد
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك

IELTS 2009 7,5 ارمنستان 

    

  
 


