
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   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

: بی تا سيفینام و نام خانوادگی  

  دانشكده پزشكييه علوم پاار گروه .استادي
 راناي -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 رزومه
  1394مرداد  خ به روز رساني:آخرين تاري

 ليدوره هاي تكمي .3 التتحصي .2 اطالعات شخصي .1

 قاتيطرح هاي تحقي .6 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5 پست هاي علمي دانشگاهي .4

 قاتي در دست اجراطرح هاي تحقي .9 يپايان نامه هاي دانشجوي .8 راني هاسخن .7

 ژهاختراعات،جوايز و امتيازات وي .12 اداري –مناصب علمي  .11 اتتجربي .10

 ت هاي اجتماعي و فرهنگيفعالي .15 قاتيعالئق تحقي .14 ت در انجمن ها و مجامع علمي رسميعضوي .13

   ه نامه علميتوصي .16

 اطالعات شخصي .1

  بي تانام:
 سيفينام خانوادگي:

 خ تولد:تاري*

 محل تولد:*

 ت تاهل: وضعي*

 فكس:: تلفن 

 bita_saifi@yahoo.comكي:پست الكتروني

 ت:وب ساي

  صندوق پستي:*
 رد.روي سايت قرار نمي گي اما بر  زشگي قرار گرفتهو دانشكده پدر آرشيمحرمانه قلمداد شده و ن مطالب *)اي

 التتحصي .2

 افت مدركتاريخ دري كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1393 ايران تهران ايران دانشگاه علوم پزشكي لوژي توليد مثلبيو )PhDدكتري تخصصي(

 1379 ايران تهران دانشگاه تربيت مدرس تهران علوم تشريح كارشناسي ارشد

 شناسيكار
زيست شناسي

 جانوري
 1375 يرانا مشهد  دانشگاه فردوسي مشهد

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   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      2 صفحه 

 واحد مشهد

a. دوره ها 

 ختاري كشور شهر ا موسسه آموزشيدانشگاه ي طول مدت نام دوره

كشت بافت انساني و 
 حيواني

شهريور  ايران مشهد دانشگاه فردوسي مشهد روز 3
1382 

خرداد  ايران تهران يانژوهشگاه روپ روز 2 انجماد جنين انساني
1389 

b. كارگاه ها 

 ختاري كشور شهر ا موسسه آموزشيدانشگاه ي طول مدت نام كارگاه

آشنايي با مراجع 
الكترونيكي و 

بانكهاي اطالعاتي 
 پزشكي

فروردين  ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي ساعت 32
1385 

روش شناسي 
 تحقيق

دي ماه  ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي ساعت 32
1386 

برنامه ريزي و 
الگوهاي تدوين 
  طرح درس

  1386بهمن   ايران  مشهد دانشگاه آزاد اسالمي ساعت 24

آشنايي با روشهاي 
  تدريس

آذرماه   ايران  تهران  دانشگاه علوم پزشكي تهران  روز 5
1391  

كارگاه آموزشي 
استفاده از 
پايگاههاي 
  اطالعاتي

خرداد   ايران  مشهد يدانشگاه آزاد اسالم روز2
1394  

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد مربي تاكنون 1384از 

   

  
  
  

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   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      3 صفحه 

 واحد مشهد

a. مقاله ها 

  در مجالت فارسي

يمه کمی ميزان بيان   تعيين نبهروز شيشه ييان,بيتا سيفی. ,جوادبهروان,زمانی عليرضا,جليل توکل افشاری  -١
mRNA    اينتر فرون گاما با استفاده از روش RT- PCR .  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی
 ٢٨شماره مسلسل ١٣٨٢.تابستان     همدان

  

 
 ر زبان ها)در مجالت انگليسي(يا ساي

1-Bita saifi,Reza Aflatoonian , Nader Tajik , et al.Tregulatory markers expression in 

unexplained recurrent spontaneous abortion.J of maternal fetal&neonatal 
medicine.published online 2 june 2015   

      ٢- Bita saifi, seyed Abdolrahim Rezaee,Nader Tajik,et al.  Th١٧ cells and related cytokines  
      in unexplained recurrent spontaneous miscarriage at the implantation window.Reproductive 

BioMedicine Online.oct ٢٠١٤        
     ٣-Sara Soleimani Asl, Bita Saifi,et al.Attenuation of ecstasy-induced neurotoxicity by N- 

acetylcystine.Metabolic Brain Disease.published online ٦ August٢٠١٤      
     ٤-  Saeed Talebi,Jalil tavakkol Afshari,Hasan Rakhshandeh,Bita Seifi.   In Vitro                     
     Antiproliferative Effect of Fresh Red Garlic in Human Transitional Cell Carcinoma               
      ( TCC – ٥٦٣ Cell Line). International journal of Agriculture & Biology.April ٢٠٠٦  
     ٥-Bita saifi.Hossein Mozdarani.Taki Tiraihi.   Induction of Apoptosis and Micronuclei by     
      Bleomycin Sulfate in Different Cell Cycle Stages of Human Lymphocytes.                            
      Yakhteh medical journal .Vol ٥, No٢٠,winter ٢٠٠٤  

 

b. كتاب ها 

 قاتيطرح هاي تحقي .6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
خ تاري

 شروع

تاريخ 
 انپاي

       

       

 
 

 پوستر و  سخنراني .7
 كنفرانس هاي داخلي



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   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      4 صفحه 

 واحد مشهد

مكرر خود به خودي و در زمان پنجره النه در سقط  تنظيميTبررسي ميزان فاكتورهاي ترشحي سلولهاي -    1
 .گزيني

  اهواز 1392.اسفنديازدهمين كنگره سراسري علوم تشريحي ايران
پژوهشي ستاد مبارزه همايش پذيرش وارائه به صورت سخنراني دراثر مواد مخدر بر قدرت باروري خانمها.-2

  دفتر نهاد رياست جمهوري با مواد مخدر 
پذيرش وارائه به صورت سخنراني دراولين سمپوزيوم بيولوژي   د مثلدر تولي Toll likeي رنده هانقش گي -       ٣
   زدي 1389ارديبهشت مثل         م                       توليد 

  
 

  ن الملليكنفرانس هاي بي

Th١٧ and Treg cells  in recurrent miscarriage .ESHRE ١ – ٢٠١٤        
Th١٧ cells and related cytokins in unexplaind recurrent spontaneous miscarriage. – ٢     

١٤٢٠.April, Immuonology &AlergyInternational Congress of th١٢ 
Evaluation of Tabashir Effect on Human Gingival Fibroblast . -٣ 

  ٤th Asian- Pacific International Congress of Anatomists, Sep.٢٠٠٥ 
 

HESA-A, Its Cytotoxity and Mutagenicity - ٤ 
International Congress of Health,Environment&Natural Products , Sep.٢٠٠٤  

 
The Cytotoxic Effect of Fresh Red Garlic Extract on Human Bladder Carcinoma - ٥ 

cell(TCC) 
International Congress of Health,Environment&Natural Products , Sep.٢٠٠٤  

 
 بررسی ميزان اپوپتوزيس در لنفوسيتهای خون محيطی انسان تحت تاثير بلئومايسين سولفات -  ٦

١٣٨٠پذيرش وارائه به صورت سخنرانی درپنجمين همايش بين المللی علوم تشريحی ابان   

فات در مراحل مختلف چرخه سلولی لنفوسيتهای مقايسه القای آپوپتوزيس وميکرونوکلئی توسط بلئومايسين سول٧-

 ١٣٨٠انسان  پذيرش وارائه به صورت سخنرانی در اولين همايش بين المللی سرطان ايران شهريور 

 پايان نامه هاي دانشجويي
 خ دفاعتاري عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

     

     

 
 قاتي در دست اجرا:طرح هاي تحقي .8
 اتتجربي .9



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   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      5 صفحه 

 واحد مشهد

a. آموزشي 

 مقطع ليرشته تحصي سمدت تدري تعداد واحد سمحل تدري سعنوان در

 كارشناسي مامايي تا كنون 1380از  2 دانشكده پزشكي سلول وبافت شناسي

  دكترا  پزشكي  تا كنون 1381از  3  دانشكده پزشكي بافت شناسي

 فيزِيولوژي
دانشكده 

  كارشناسي  هوشبري  دوترم  2  پزشكيراپي

  كارشناسي  مامايي  رمدو ت  2  دانشكده پزشكي  فيزِيولوژي
  دكترا  پزشكي  يك ترم  3  دانشكده پزشكي  اناتومي تنه

دانشكده   اناتومي سر وگردن
  كارشناسي  اتاق عمل  دوترم  2  پيراپزشكي

  دكترا  پزشكي  تا كنون1392از   2  دانشكده پزشكي  جنين شناسي
  كارشناسي  مامايي  تاكنون 1392از   2  دانشكده پزشكي  جنين شناسي

b. ليكي و عمكليني 

c. رساي 

 
 اداري - پست علمي  .10

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 دانشكده پزشكي تا كنون 1384 عضو هيات علمي دانشكده پزشكي ازاد مشهد

    

 
  

 ژه:تقدير نامه،جوايز و امتيازات وي .11

 مكان زمان  عنوان نوع

    

    

 

 ت در انجمن ها و مجامع علمي رسميعضوي .12



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   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      6 صفحه 

 واحد مشهد

 خ خاتمهتاري  روعخ شتاري عنوان

  تاكنون 2014 (ESHRE)انجمن اروپايي جنين شناسي وتوليد مثل
 تا كنون 1390 انجمن جنين شناسي ايران

  تا كنون  1393  انجمن بيولوژي توليد مثل ايران
 

 سلولهاي بنيادي,)IVFلقاح آزمايشگاهي(: قاتيعالئق تحقي .13
  

 ت هاي اجتماعي و فرهنگيفعالي .14
  

 ه نامه علميتوصي .15

نام و نام خانوادگي فردي
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 ليتحصي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار

آدرس پست 
الكترونيكي و 

 ت شخصيساي

1 
دكتر مهدي 
 مهديزاده

علوم   استادتمام
 تشريحي

دانشگاه علوم ,تهران 
دانشكده ,پزشكي ايران

گروه علوم ,پزشكي
تشريح.تلفن:

02188622689  

 
Mehdizadeh.
m@IUMS.a

c.ir 

2  
 دكتر

سيدعبدالرحيم 
  رضايي

ويروس   دانشيار
  شناسي

مشهد دانشگاه علوم 
دانشكده ,پزشكي

مركز تحقيقات ,پزشكي
تلفن ,ايمونولوژي

05138012768  

  rezaeer@mu
ms.ac.ir 

  

 ن الملليهاي بي تسلط به زبان .16

 نمره افت مدركمكان دري افت مدركتاريخ دري نوع مدرك

TOFFEL 2008 70  ايران 

    

  
 


