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a . دوره ها 
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 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال
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 ادا    –علمي اجرايي (سوابق   . 5

 ( بمدت دو سال) 90تا  89مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه از رئيس 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

6 .  

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

پژوهــشکده بوعلي  1394 1385تير ماه  رئيس بخش ميكروسكوپ الكتروني
 دانشگاه علوم پزشكي 

  دانشگاه بخش تشرح دانشكده پزشكيرئيس 
مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه عضو هيئت موسس 

  علوم پزشكي مشهد
  

 شوراي عالي مركزتحقيقات علوم اعصابعضو 

  1382خرداد
  1389تير 

  
  

 1389تير

  1389داسفن
  1391تااسفند 

  
  

 1394تير 

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم 
  پزشكي مشهد

مركز تحقيقات علوم اعصاب  
دانشكده پزشكي .علوم پزشكي 

 مشهد

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) . 7

a . مقاله ها 

i . در مجالت فارسي 

1  
 ٧٣- ٧٨):١٢ (شماره.تابستان ١٣٧٣مهندسی ژنتيکی.مجله طب و تزکيه.علوی سيد حسن .

 بررسي لكتين هيستو شيميائي گليكو كانجوگيت هاي اپيتليوم.محمودیان ع .علوی ح. فاضل ع .زمان سلطانی ف  
 ٢٩-٣٧):پنجم (سال اول، شماره .زمستان . ١٣٨٢ مجله علوم تشريح ايران،  .مني ساز در موش

موش.  ر روند اسپرماتوژنز دربررسي توزيع طبيعي اسيد سياليك دزمان سلطانی ف.محمودیان ع.علوی ح. فاضل ع.  
 ١٤٩- ١٥٤:) ٢(شماره  – ٦جلد تابستان. ١٣٨٢.مجله علوم پايه پزشكي ايران

 مجله علمي.بررسي توزيع اسيد سياليك در اپيديديم موشمحمودیان ع. علوی ح. زمان سلطانی ف. فاضل ع.  
 ١٤١-١٤٩) : ٣ (شماره.دوره يازدهم . تابستان .١٣٨٣.دانشگاه علوم پزشكي كرمان 

بررسي لكتين هيستو شيميائي اپيتليوم اپيديديم در موش. علوی ح. زمان سلطانی ف. محمودیان ع. فاضل ع.   
 ١٧-٢٤): ٥٥(شماره . ١٤دوره  .پایيز. ١٣٨٤.علمي دانشگاه علوم پزشكي گيالن  مجله

 نجوكيت هاي اپيتليوم مني ساز دربررسي اثر مورفين بر گليكو زمان سلطانی ف. محمودیان ع. علوی ح. فاضل ع.   
  .زمستان.١٣٨٤. موش با روش لكتين هيستو شيمي. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل

 ٤٦- ٥٢):يك( شماره .دوره هشتم    
مجله دانشگاه علوم  -نشريه افق دانش .ثر اتانول بر سلولهاي پانكراس در موشمفيدپور ح. علوی ح. جعفرپور م. ا  

 ٣٨-٤٢ ):٤(شماره  ١٠دوره  .١٣٨٣.باد پزشكي گنا
علمي  مجله موش بالغ.  كبد مورفين برساختار هيستو پاتولوژیک تاثيرمفيدپور ح.علوی ح. طباطبائی یزدی ع.   

 ١١-١٥): ٢(شماره  .دوره هفتم . پایيز. ١٣٨٤.دانشگاه علوم پزشكي گرگان 
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 واحد مشهد

مجله علمي دانشگاه علوم . موش هاي ديابتي لتي درمطالعه مورفومتريك عضله اسكنيکروش م ر. علوی ح.   
  ١٦- ٢٢):٣(شماره .١٢دوره . ١٣٨٤.پزشكي بيرجند

مجله علمی پژوهشی دانشگاه  اثر اتانل بربافت غددبزاقی در موش بالغ . مطالعه علوی ح. مفيدپور ح. آهی م.   
 ٢٠-٢٥): ٤ (شماره. ١٥دوره . زمستان. ١٣٨٦.ایالم  علوم پزشکی

 
دانشگاه  .تعيين اثرات مت آمفتامين بر خصوصيات اسپرم موش صحرائی بالغی م .علوی ح. معلم ع . وارسته ر. تقو  

 ٦١-٦٩ ):١ (شماره. ١٥دوره..زمستان  ١٣٨٦.کرمان  علوم پزشکی
 و

  
 ي اسپرم در موشبررسي اثرات تك دوز مت آمفتامين بر روي تكثير و آپوپتوزيس سلولهاي اجدادتقوي م .معلم ع.علوي ح.  

  400-409):97( شماره  . 1388مجله دانشكده پزشكي اصفهان..صحرائي
دن در باثر ادروي آنژي پارس برتعداد اسپرم و نسبت وزن بيضه به وزن تقوي م.محموديان ع .پورمعصومي س. علوي ح. جعفري ح.  

 69-75:)21شماره(. 1390 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران. موش هاي صحرائي مبتال به ديابت

.مجله پستاني داخلي چپ در جراحي كرونر بررسي شيوع شاخه دنده اي جانبي شرياناصفهاني زاده ج. ميرزائي ا. علوي ح.  
  38-44 ) :  3(شماره 17دورهپاييز.  1389.دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 
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 سخنراني  و پوستر . 11

i . كنفرانس هاي داخل  

ii. ي سلولها .علوي حسن.معلم عادل :بررسي اثرات ريز ساختماني يك دوز متامفتامين بر پروليفراسيون و اپوپتوز در تقوي محسن
 . دانشگاه فردوسي مشهد . ايران 20,21آبان  1387ه سيتوتكنولوژي و كاربرد هاي آن.جنسي در رت.اولين كنگر

iii. در  علوي سيد حسن.زمان سلطاني فرزانه.محموديان عليرضا.فاضل عليرضا:يررسي لكتين هيستوشيميائي اپيتليوم اپيديديم
 )17-15( 1383.دانشگاه علوم پزشكي شيراز ارديبهشت موش.ششمين كنگره سراسري علوم تشريحي 

iv. در  علوي سيد حسن.جعفري محمود رضا.فاضل عليرضا :مطالعه ريز ساختماني سلولهاي اسپرماتوژنيك بعد از تزريق مورفين
 )17-15(1383موش.ششمين كنگره علوم تشريحي.دانشگاه علوم پزشكي شيراز ارديبهشت 

v.  يديم دراثر مورفين بر گليكوكانجوگيت هاي اپيدعلوي سيد حسن.زمان سلطاني فرزانه.فاضل عليزضا.محموديان عليرضا:بررسي 
 )13-9(82موش.شانزدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران.دانشگاه تربيت مدرس تهران ارديبهشت 

vi. ضه :بررسي اثرات توزيع طبيعي اسد سياليك بر بيعلوي سيد حسن. زمان سلطاني فرزانه. محموديان عليرضا.فاضل عليرضا
 )13-9(82كنگره فيزيولوژي وفارماكولوژي ايران.دانشگاه تربيت مدرس تهران ارديبهشت موش.شانزدهمين 

vii.  

viii.                                                                                نفرانس هاي بين المللي  ك  

ix.   Alavi h,Sadeghnia h,Hosseini m.The role of male gonadal hormone in gender 

dependent difference of pentylenetetrazole-induced seizures.The first 

international Epilepsy congress Razavi hospital.2010 Dec. Mashhad Iran. 

x. Alavi h,Karimzade f,Jafariean m,Gorji a.Ethanolic extract of pimpinella 

anisum attenuates dark neuron production in pentylenetetrazol-induced 

seizures in rat.The first international Epilepsy congress Razavi 

hospital.2010 Dec.Mashhad Iran 

  Taghavi M.Alavi H.Moallem A.Evaluation of effects of 

methamphetamine repeated dosing on proliferation and Apoptosis of 

Pacific international congress of -Asian th5m cells.rat ger

Iranian congress of anatomical sciences.Iran  th8Anatomists&

university of medical sciences Tehran Iran 2008.may16-19 

Taghavi m.Moallem a.Alavi h:Evaluation of single dose effects on 

methamphetamine on proliferation and apoptosis of sperm germ 

congress of European  th10-cells in mature rat.Anatomist 
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27��� 2011.������� ���� 
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مجري  عنوان طرح
 طرح

 كشور شهر همكاران طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پاي

       :تحقيقاتی طرح های

متفتامين بر  بررسی اثرات
مورفولوژی و پروليفراسيون و اپوپتوز 

  در بيضه رت
  

 Pinpinella زیانه رومیاثرات را یررسی
anisum بر امواج مغزی و مرگ سلولی

 القاشده بوسيله در مدل تجربی تشنج
PTZ 

  
 نيتریک اکساید در تفاوت تشنجات ررسی نقشب

تخمدان برداری  در رت های PTZ ناشی از
  سالم شده و

  
تنظيم تکاملی گيرنده های  بررسی

انسولينی انسولين و فاکتور رشد شبه
  ان رت دیابتیدر نوزاد

بررسی اثرات اپوپتوزی نانوذرات نقره بر 
  نرونهای ناحيه هيپوکامپ  در رت

مقايسه اثر بتا انسولينی
استراديول و جنستئين بر ايجاد 

  دکتر علوي
  
  
  
  

  دکتر علوي
  
  
  
  

دکتر 
  حسيني

  
 دکتر علوی 

  
  

 دکتر علوی

دكتر معلم.دكتر
  تقوي

  
دكتر 

محموديان.دكتر 
گرجي .فريبا كريم 

  زاده
  
  

دكتر علوي .دكتر 
  صادق نيا

  دكتر حقير
  

  دكتر ابراهيم 
  زاده

 محمدي پور
 
 
 
 

  مشهد
  
  
  

  مشهد
  
  
  
  
  
  
  

  مشهد
  مشهد

  
 مشهد

  ايران
  
  

  ايران
  
  
  

  ايران
  
  
  
  
  

  ايران
  

 ايران

1385  
  

1387  
  
  
  
  
  
  
  

1388  
  
  

1388  
  

1389 

1387  
  

1388  
  
  
  
  
  

1389  
  
  
  
  

1390  
  

1391  
  
  



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

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

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  ده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشك
  12 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

مقايسه اثر بتا استراديول و جنس
مقايسه اثر بتا استراديول و 

جنستئين بر ايجاد نرون هاي تيره 
احيه هيپو كامپ در مدل در ن

  .PTZتجربي تشنج القا شده با 

حبيب اهللا نعمتي.عليرضا ابراهيم 
زاده.محمود حسيني.سيدحسن 

  علوي.

مقايسه اثر بتا استراديول تئين بر ا
و جنستئين بر ايجاد نرون هاي 

تيره در ناحيه هيپو كامپ در مدل 
  .PTZتجربي تشنج القا شده با 

ابراهيم حبيب اهللا نعمتي.عليرضا 
زاده.محمود حسيني.سيدحسن 
 علوي.

يجاد نرون هاي تيره در ناحيه 
هيپو كامپ در مدل تجربي تشنج 

  .PTZالقا شده با 

حبيب اهللا نعمتي.عليرضا ابراهيم 
زاده.محمود حسيني.سيدحسن 

  علوي.

نرون هاي تيره در ناحيه هيپو 
كامپ در مدل تجربي تشنج القا 

  .PTZشده با 

يسه اثر بتامقا انسولينی
استراديول و جنستئين بر ايجاد 

نرون هاي تيره در ناحيه هيپو 
كامپ در مدل تجربي تشنج القا 

  .PTZشده با 

 
 
 
 
 

 

  
  
  
 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

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

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  ده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشك
  12 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

مقايسه اثر 
بتا استراديول
و جنستئين 
بر ايجاد نرون

هاي تير 
مقايسه اثر 

بتا استراديول
و جنستئين 
بر ايجاد نرون
هاي تيره در 

ناحيه هيپو 
كامپ در مدل

بي تشنج تجر
القا شده با 

PTZ.  

حبيب اهللا 
نعمتي.عليرض

ا ابراهيم 
زاده.محمود 
حسيني.سيد
 حسن علوي.

ه در ناحيه 
هيپو كامپ 

در مدل 
تجربي تشنج 

القا شده با 
PTZ.  

حبيب اهللا 
نعمتي.عليرض

ا ابراهيم 
زاده.محمود 
حسيني.سيد
 حسن علوي.



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

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

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  ده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشك
  12 از      10 صفحه 

 واحد مشهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: . 13

  بررسي اثرات اپوپتوزي ذرات نانوسيلور بر هيپوكامپ رت نر بالغ
  
 مه هاي دانشجوييپايان نا . 14

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

تعيين تاثير ديابت مادري بر تنظيم تكاملي  Ph.Dدكترا  علوم تشريحي جوادحامي
گيرنده هاي انسولين و فاكتور رشد شبه 

در هيپم كامپ نوزادان رتهاي  1انسوليني
 ديابتي

 1390بهمن ماه 

محمد محسن 
 تقوي

بررسي اثرات متامفتامين بر مورفولوژي  دكترا علوم تشريحي
پروليفراسيون  و اپوپتوز  سلولهاي جنسي 

 رت بالغ نر

 1387تير ماه 

 بررسي تاثير رازيانه رومي بر امواج مغزي و كارشناسي ارشد علوم تشريحي فريبا كريم زاده
 PTZاپوپتوز  مدل تجربي تشنج القاشده با 

 

 88اسفند 

عضله اسكلتي در موش مطالعه مورفومتريك  عموميدكتراي پزشكي مجيد قرباني
 هاي ديابتي

1384 

 رونمطالعه اثرات اپوپتوزي نانوذرات نقره بر ن كارشناسي ارشد اناتومي خانم باقري
 تيره  و اپوپتوز هيپ.كامپهاي 

 1394خرداد

 ااثر عصاره سويا بر تشنج تجربي  القا شده ب كارشناسي ارشد اناتومي مهدي خدا مرادي
پنتيلين تترازول در رت هاي تخمدان برداري 

 شده

1389 

   كارشناسي ارشد بيولوژي علي راستي

 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

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

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  ده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشك
  12 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

 تجربيات . 15

a . آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

  اناتومي
   

  جنين شناسي
  

 دانشكده پزشكي
4-3-2  

2  

  نيمسال 54
  

 نيمسال 4

  پزشكي
  

 مامائي

  دكترا
  

 كارشناسي

كارشناسي   علوم تشريحي  نيمسال 3  2  دانشكده پزشكي زبان تخصصي
  ارشد و دكترا

پزشكي و دندان   نيمسال 12  2  دانشكده پزشكي علوم اعصاب
  دكترا  پزشكي

روشهاي پيشرفته 
ميكروسكوپ  ميكروآناتومي و

 الكتروني
  نيمسال 14  2  پژوهشكده بوعلي

ميكروب و ويروس 
  شناسي

  و علوم تشريحي
  
  

ي كارشناس
  ارشد و دكترا

b . كلينيكي و عملي 

c . ساير 

 :ختراعات)ا-( افتخارات علميتقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه . 16

 مكان زمان  عنوان نوع

اولين كنگره سيتوتكنولوژي بمناسبت داوري مقاالت و  تقدير نامه
برگزاري كارگاه در مورد ميكروسكوپ هاي الكتروني  و 

 كاربردهايش

 مشهد دانشگاه فردوسي 87آذر 

 بمناسبت ارائه كارگاه كاربرد ميكروسكوپ نيروي اتمي و تقديرنامه
 ميكروسكوپ تونلي روبشي

پژوهشكده بوعلي دانشگاه  89
 علوم پزشكي مشهد

 

 داخلي و بين المللي مجامع علميدر عضويت  . 17

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

Science advisory boardThe 2011  ادامه دارد 

  ژوري بررسي مقاالت در اولين كنگره صرععضو هيئت 
  
 

  

 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

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

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  ده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشك
  12 از      12 صفحه 

 واحد مشهد

 عالئق تحقيقاتي . 18
 .teratology. developmental biology.neuroscience.مشاوره ژنتيكي.   .19

 مهارتها: . 20

  سيتو شيميهيتكنيك ايمينو 
  آشنائي و مهارت در كار با ميكروسكوپ الكتروني اسكنينگ و ترنسميشن

  آشنائي و كار با ميكروسكوپ نيروي اتمي
  كار با ميكروسكوپ تونلي روبشي

  آشنائي با كاربرد ميكروسكوپ فلورسانس
  كار برد ميكروسكوپ كانفوكال 

  آشنائي با تكنيك استرئولوژي
  
  

 

 توصيه نامه علمي . 21

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 
يت الكترونيكي و سا

 شخصي

1        

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان . 22

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك

FCE 1364  انگليسي    

    فرانسه

 


