
 1 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 (Curriculum Vitaeریزومه )خلاصه 

 مشخصات و سوابق 
 :مشخصات 

وضعيت تاهل: متاهل،  اروميه، -5431متولد:  فرزند: حکمعلي نام خانوادگي: قادری پاکدل نام: فيروز

 دارای دو فرزند دختر و پسر

 :آدرس فعلي محل کار 

دانشکده  –انشگاه علوم پزشکي آذربایجان غربي)اروميه( د –شهرستان اروميه –استان آذربایجان غربي 

 گروه فيزیولوژی  –پزشکي 

 :آدرس فعلي منزل 

تلفن:  51پلاك  -کوچه شهيد مختاری -تير 7بلوار  -اروميه –شهرستان  -استان آذربایجان غربي

 24533345345تلفن همراه  -5438411

  :تحصيلات 

 کارشناسي زیست شناسي دوره کارشناسي:

  5418تا سال 5413گروه زیست شناسي از سال  -دانشکده علوم -دانشگاه اروميه –ميه ارو

 کارشناسي ارشد فيزیولوژی انساني دوره کارشناسي ارشد:

  5473تا سال  5472گروه فيزیولوژی از سال  -دانشکده پزشکي -دانشگاه تربيت مدرس -تهران

 فيزیولوژی  Ph.D: دوره دکتری تخصصي

  5485تا سال  5471گروه فيزیولوژی از سال  -دانشکده پزشکي -ه تربيت مدرسدانشگا -تهران

 عناوین پایان نامه های دوره های تحصيلي : 

  دوره کارشناسي:

 استاد راهنما: دکتر اسماعيل تمدنفرد بررسي اثرات بنزودیازپين ها بر اخذ غذا در طيور

 دوره کارشناسي ارشد:

  ي حاصل از تزریق فرمالين در اعصاب محيطي در موشهای صحرایيبررسي ریتم تخليه امپالسهای عصب

 استاد مشاور: دکتر سعيد سمنانيان استاد راهنما: دکتر محسن شکوهي نژاد

 دوره دکتری تخصصي:

( بر بروز وابستگي به مرفين در نورون های هسته PGiنقش نورون های هسته پاراژیگانتوسلولاریس )

استاد مشاور: دکتر یعقوب فتح  یي استاد راهنما: دکتر سعيد سمنانيان( موش صحراLCلوکوس سرلئوس )

 الهي
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 فعاليت های آموزشی

o   تدریس درس پردازش سيگنالهای عصبي برای دانشجویان دکتری تخصصي رشته علوم اعصاب شناختي

  81و  81، 83، 84های ورودی -دوره 3 -دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تبریز

o برای دانشجویان رزیدنت فيزیولوژی دامپزشکي. دانشگاه اروميه "بيوفيزیک غشاء سلول"یس درس تدر-

 85دانشکده دامپزشکي ورودی 

o تدریس درس فيزیولوژی سلول برای دانشجویان کارشناسي ارشد رشته بيوشيمي دانشکده پزشکي اروميه- 

 83ورودی 

o ان کارشناسي ارشد رشته بيوشيمي دانشکده نياز برای دانشجویتدریس درس فيزیولوژی عمومي پيش

 81ورودی  -پزشکي اروميه

o  تدریس درس فيزیولوژی اعصاب برای دانشجویان کارشناسي ارشد رشته فيزیولوژی جانوری دانشکده

  88و  87سالهای -علوم دانشگاه اروميه

o  جانوری دانشکده تدریس درس فيزیولوژی مقایسه ای برای دانشجویان کارشناسي ارشد رشته فيزیولوژی

 88سال -علوم دانشگاه اروميه

o  در دانشگاه علوم پزشکي اروميه برای دانشجویان  5473تدریس درس فيزیولوژی رشته پزشکي از سال

 پزشکي

o  5473تدریس درس فيزیولوژی رشته های پرستاری و مامایي و رشته های بهداشت و پيراپزشکي از سال 

o 5473پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي اروميه از سال تدریس و اجرای آزمایشگاه عملي رشته 

o  تدریس در دوره دکتری تخصصي فيزیولوژی ورزش با گرایش رفتار حرکتي برای دانشجویان پردیس

 )با مجوز دانشگاه مبداء(.  5444-5445دانشگاه اروميه در نيمه دوم سال 

o تي برای دانشجویان دوره روزانه تدریس در دوره دکتری تخصصي فيزیولوژی ورزش با گرایش رفتار حرک

 .5444از سال دانشگاه اروميه در و شبانه 

o  5443تدریس درس شبيه سازی برای دانشجویان مقطع کارشناسي ارشد موسسه آموزشي اورمي در سال 

o  تدریس درس ابزارشناسي پزشکي برای دانشجویان مقطع کارشناسي ارشد موسسه آموزشي اورمي در سال

5443-5441  

o س در تدریIBRO Neuroscience School  5441در سال  

 

 مقالات کامل منتشر شده: 

o  سمنانيان سعيد، فتح الهي یعقوب و فيروز آبادی سيد محمد پور مير جعفری. روش فيروز پاکدلقادری ،

های عصبي. مجله فيزیولوژی و جدید برای دریافت و تجزیه و تحليل فعاليت الکتریکي سلول

 .5485، بهار و تابستان 5، شماره 1ن، جلد فارماکولوژی ایرا
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o های هسته پاراژیگانتوسلولاریس به فورسکولين در موش صحرایي وابسته به مورفين. نورون دهيپاسخ

. نشریه پزشکي یاخته، سال ، قادری پاکدل فيروزاژدری زرمهری حسن، سمنانيان سعيد، فتح الهي یعقوب

 .543-525، صفحات 53، شماره 84ششم، زمستان 

o  بررسي اثر روليپرام بر فعاليت پایه نورونهای هسته پاراژیگانتوسلولاریس و رفتارهای سندرم محروميت در

قادری پاکدل سمنانيان سعيد، فتح الهي یعقوب، موشهای صحرایي وابسته به مورفين. حسين عزیزی، 

، 51، شماره 83م، بهار ، اژدری زرمهری حسن، کامبير رهام پور. نشریه پزشکي یاخته، سال هفتفيروز

 .41-35صفحات 

o  ویتامين  تاثيرE  ،بر تغييرات ایجاد شده در اثر دیابت در روده کوچک موش صحرایي. شيرپور عليرضا

، کریمي پور مجتبي، گل علي قادری پاکدل فيروزایلخاني زاده بهروز، سعادتيان رامين، اسکندری مهدی، 

 .431-447، صص 3ز و متابوليسم ایران، سال ششم، شماره و پورشهبازی آناهيتا. مجله غدد درون ری

o Independent coding of movement duration in a repetitive non-visually guided movement. 

Rouzbeh Motiei-Langroudi, Mohsen Omrani, Mohammad Ali Khoshnoodi, Firouz 

Ghaderi Pakdel, Emad Yazdanpanah., and Abdol Hossein Abbasian. Somatosensory and 

Motor Research, March–June 2006; 23(1–2): 1–6.  

o Effect of vitamin E on oxidative stress status in small intestine of diabetic rat. A Shirpoor, 

MH Khadem Ansari, S Salami, F Ghaderi Pakdel, Y Rasmi. World J Gastroenterol 2007 

August 28; 13(32): 4340-4344.  

o Effect of Vit E on diabetes-induced changes in small intestine and plasma antioxidant 

capacity in rat. A Shirpoor, B Ilkhanizadeh, R Saadatian, BS Darvari, F Behtaj, M 

Karimipour, F Ghaderi-Pakdel and E Saboori. J Physiol Biochem., 2006., 62 (3) 171-178. 

o DNA vaccine-encoded glycoprotein B of HSV-1 fails to protect chronic morphine-treated 

mice against HSV-1 challenge. Jamaili A, Roostaee MH, Ghaderi Pakdel F and Bamdad T. 

Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 2007., 30; 71-80. 

o Acute Morphine Administration Reduces White Blood Cells’ Capability to Induce Innate 

Resistance against HSV-1 Infection in BALB/c Mice. Abbas Jamali, Taravat Bamdad, 

Hoorieh Soleimanjahi, Firouz Ghaderi Pakdel and Ehsan Arefian. 

Neuroimmunomodulation 2007;14:16–23. 

o ایي و اطلاعاتي دانشجویان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه. لطف نژاد افشار هادی، حبيبي سواد رایانه

، 81. مجله مدیریت اطلاعات سلامت. سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان قادری پاکدل فيروزشفيع و 

 . 35الي  44صفحات 

o ان مخناطيسي بر علایم سندرم محروميت از مرفين در موش کوچک آزمایشگاهي. فيروز قادری اثر ميد

، صفحات 5488پاکدل، سعيد نفيسي و امير احمری. مجله پزشکي اروميه، دوره بيستم، شماره اول، سال 

 . 34الي  32
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o  تاثير بوپروپيون روی دامنهPopulation Spike آزمایشگاهي. فيروز  در مقاطع زنده هيپوکامپ موش بزرگ

قادری پاکدل، صمد زارع، سميه حيثيت طلب و احسان صبوری. مجله پزشکي اروميه، دوره بيستم، 

 .522الي  545، صفحات 5488شماره سوم، سال 

o  اثر تورین بر نفروتوکسيستي و هپاتوتوکسيستي القا شده با سيس پلاتين در موش صحرایي نر. مریم

ي و فيروز قادری پاکدل. مجله دانشگاه علوم پزشکي قم، دروه چهارم، نوروزی، صمد زارع، فرح فرخ

 . 51الي  54، صفحات 5484شماره دوم، تابستان 

o  تاثير طولاني مدت تزریق پری ناتال بوپروپيون بر اسپایک های دسته جمعي برشهای زنده هيپوکامپ

و فيروز قادری پاکدل، مجله نوزادان موشهای بزرگ سفيد آزمایشگاهي. سميه حيثيت طلب، صمد زارع 

 . 5484( ، تابستان 41)پياپي  3، شماره 55علمي دانشگاه علوم پزشکي سمنان، جلد 

o  اثر مخالف بوپروپيون در هستهVTA  روی رفتارهای جویدن و فرار از قفس در موشهای وابسته به مرفين

ری و صمد زارع. مجله پزشکي پس از القاء محروميت بوسيله نالوکسان. فيروز قادری پاکدل، سميه ناد

 . 355الي  351(، صفحات 5484)بهمن و اسفند  1، شماره 55اروميه، دوره 

o ( بررسي توانایي ایجاد فلجي حاصل از کنه اورنيتودوروس لاهورنسيسMetastigmata-Argaside در )

، 55دوره  ل، صمد زارع و موسي توسلي. مجله پزشکي اروميه،درت. الهام توسلي، فيروز قادری پاک

 .555الي  521(، صفحات 5442)خرداد و تير  5شماره 

o ( بررسي تاثير تجویز لاکتوباسيلوس رامنوسوسLMG 18243 بر روند رشد سرطان پستان در موشهای )

inbred balb/C  ،باران قزلباش، فيروز قادری پاکدل، زهير محمد حسن، صمد زارع، امير تکمه چي .

(، 5442)مرداد و شهریور  4، شماره 55مجله پزشکي اروميه، دوره  رحيم حب نقي و سميه نادری.

 .548الي  542صفحات 

o ( تاثيرات تيمار طولاني مدت پری ناتالperinatal بوپروپيون بر تقویت طولاني مدت در برشهای زنده )

لب، هيپوکامپ موشهای تازه تولد یافته آزمایشگاهي. فيروز قادری پاکدل، صمد زارع، سميه حيثيت ط

 . 551الي  527(، صفحات 5484) 5شماره 51مينا مختاری هشتجين. مجله علوم دارویي تبریز. دوره 

o  بررسي اثر تزریق بوپروپيون در درون هستهVTA  روی علایم خشونت تسليم شونده تدافعي ناشي از

وز شوك الکتریکي کف پای موش بزرگ سفيد آزمایشگاهي. مينا مختاری هشتجين، صمد زارع، فير

الي  551(، صفحات 5484) 4شماره 51قادری پاکدل، سميه حيثيت طلب. مجله علوم دارویي تبریز. دوره 

542 . 
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o Soomaayeh Heysieat-talab, Samad Zare, Firouz Ghaderi Pakdel, Mina Mokhtari hashtjin. 

Effects of Administration of Perinatal Bupropion on the Population Spike Amplitude in 

Neonatal Rat Hippocampal Slices. Iranian Journal of Basic Medical Sciences Vol. 13, No. 

4, Autumn 2010, 200-206. 

o E Tavassoli, S Zare, F Ghaderi Pakdel, AA Tehrani, M Tavassoli. Histopathological 

Features of Ornithodoros lahorensis Bite on Rat. Iranian J Parasitol: Vol.2, No.4, 2007, 

pp. 17-24. 

o Rahimirad MH, Ghaderi-Pakdel F, Salari-Lak S. Smoking and asthma in 20–44 year old 

adults in Urmia, Islamic Republic of Iran. La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, 

Vol. 14, N o 1, 2008.  

o  صابر قادر پور، صمد زارع و فيروز قادری. تزریق حاد درون هيپوکامپي بوپروپيون بر روی یادگيری

، شماره 53جلد 5484احترازی فعال در موش صحرایي اثر مي گذارد. مجله فيزیولوژی و فارماکولوژی، 

 . 425الي  544، صفحات 4

o  .ارزیابي اثر آنتي اکسيدانتي عصاره گياه حسيني اکرم، زارع صمد، قادری پاکدل فيروز، و احمدی عباس

بر باروری موش های بزرگ آزمایشگاهي نر به دنبال تيمار طولاني مدت با  Eجينسينگ و ویتامين 

 .547الي  557، 5484، زمستان 3، شماره 55فصلنامه باروری و ناباروری، دروه  سيکوفسفاميد.

o Nariman Sepehrvand, Firouz Ghaderi Pakdel, Mohammad Hosein Rahimi-Rad, Babak 

Moosavi-Toomatari and Shahrzad Bazargan-Hejazi. Practice Guidelines and Clinical 

Risk Assessment models: is it time to reform? BMC Medical Informatics and Decision 

Making 2011, 11:63. 

o  اکدل و صمد زارع. اثر هم افزایي مهاری لاکتوباسيلوس باران قزلباش، زهير محمد حسن، فيروز قادری پ

مبتلا به سرطان  BALB/cرامنوسوس و داروی سيسپلاتين روی ميزان تکثير سلولهای توموری موشهای 

. آذر و دی 1. شماره 54پستان. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي یزد. دوره 

 . 752تا  725. صفحات 5442

o  اثرات مصرف طولاني دوز پایين  کرم، احمدی عباس، قادری پاکدل فيروز و صمد زارع.حسيني ا

، 4، شماره 51جلد  سيکلوفسفاميد بر بافت بيضه در موشهای صحرایي. مجله فيزیولوژی و فارماکولوژی

 . 5442. پایيز 412الي  415صفحات 

o  Hosseini A, Ghaderi Pakdel F, Ahmadi A, and Zare S. Beneficial Effects of American 

Ginseng on Epididymal Sperm Analyses in Cyclophosphamide Treated Rats. Cell Journal 

(Yakhteh) , Vol 14, No 2, Summer 2012: 116-121. 

o   فيروزی رضا و قادری پاکدل فيروز. بررسي نقش عادتهای آگاهانه در انجام فرایض دیني: پایه های

تي و شناختي به مثابه سبکي از زندگي. فصلنامه علمي پژوهشي سبک زندگي اسلامي با قرآني، زیس

 .11الي  31، صفحات 5445محوریت سلامت. شماره اول، بهار 
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o  Fatemeh Moghaddam Tabrizi and Firouz Ghaderi Pakdel. Serum Level of Some Minerals 

during Three Trimesters of Pregnancy in Iranian Women and Their Newborns: A 

Longitudinal Study. Ind J Clin Biochem. 2013: 1-7.  

o M. Sadighi, P. Shahabi, A. Gorji, F. Ghaderi Pakdel, G. Ghamkhari Nejad, and A. 

Ghorbanzade. Role of L- and T-Type Calcium Channels in Regulation of Absence 

Seizures in Wag/Rij Rats. Neurophysiology, Vol. 45, No. 4, July, 2013. 

o Mina Sadighi, Parviz Shahabi, Shahrbanoo Oryan, Firouz Ghaderi Pakdel, Mohammad 

Asghari, Ali Pashapour. Effect of low frequency electrical stimulation on spike and wave 

discharges of perioral somatosensory cortex in WAG/Rij rats. Pathophysiology 20 (2013) 

171–176.  

o Marzieh Jahanbani, Sima Nasri, Firouz Ghaderi Pakdel, Ulker Cunkurt, Parviz Shahabi, 

Sanaz Amirabadi, Somayyeh Naderi, Mostafa Ashrafi Osalou. The Effect of Acute Intra 

Locus Coeruleus (LC) Microinfusion of Bupropion on Formalin-Induced Pain Behavior in 

Rat. Basic and Clinical Neuroscience, 2014, Vol 5, No 1. 31-41. 

o Somayyeh Naderi, Firouz Ghaderi Pakdel, Mostafa Ashrafi Osalou, Ulker Cankurt. Acute 

Systemic Infusion of Bupropion Decrease Formalin Induced Pain Behavior in Rat. 

Korean J Pain 2014 ,Vol 27, No 2: 118-124. 

o Sanaz Amirabadi1, Firouz Ghaderi Pakdel1, Parviz Shahabi, Somayyeh Naderi, Mostafa 

Ashrafi Osalou, Ulker Cankurt. Microinfusion of bupropion inhibits putative GABAergic 

ventral tegmental area neuronal activity. Basic and Clinical Neuroscience, 5 (3), 2014, 

182-190. 

o Hassan Azhdari-Zarmehri, Saeed Semnanian, Yaghoub Fathollahi, and Firouz Ghaderi 

Pakdel. Tail Flick Modification of Orexin-A Induced Changes of Electrophysiological 

Parameters in The Rostral Ventromedial Medulla. Cell Journal (Yakhteh), 16 (2); 2014., 

131-140. 

o Karamian A, Ghaderi Pakdel F, Ilkhanipoor M, Farokhi F, and Ahmadi A. An Intra-

hippocampal Injection of Nandrolone Induces Learning and Memory Impairments in Rat. 

Drug Res 2014; 64 (1): 32–35.  

o  غزاله غم خواری نژاد، پرویز شهابي، بهناز صادق زاده، مينا صدیقي الوندی، و فيروز قادری پاکدل. نقش

مهار منتشر شونده قشری بر القای تشنج در هيپوکمپ موش صحرایي نر. مجله پزشکي اروميه، دوره 

 . 5444، تير ماه 458الي  424بيست و پنجم، شماره چهارم، صفحات 

o Abotaleb Ghorbanzade, Parviz Shahabi, Firouz Gaderi Pakdel, Hadi Ebrahimi, Mina 

Sadighi, Behnaz Sadeghzadeh Oskouei and Hadi Yousefi. Effect of Metabotropic 

Glutamate Receptors II /III Agonists on Spike-Wave Discharge in Primary 

Somatosensory Perioral Cortex of Male WAG/Rij Rats. BIOSCIENCES 

BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA, September 2015. Vol. 12(Spl. Edn. 2), p. 65-70. 

o Ghazaleh Ghamkhari Nejad, Parviz Shahabi, Mohamad Reza Alipoor, Firouz Ghaderi 

Pakdel, Mohammad Asghari, Mina Sadighi Alvandi. Ethosuximide Affects Paired-Pulse 

Facilitation in Somatosensory Cortex of WAG\Rij Rats as a Model of Absence Seizure. 

Adv Pharm Bull, 2015, 5(4), 483-489. 
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o  مينا صدیقي الوندی، غزاله غمخوار نژاد، پرویز شهابي، مينا حسين پور، و فيروز قادری پاکدل. بررسي اثر

مواج مغزی در موش صحرایي. مجله پزشکي اروميه، دوره بيست و نانولوله های کربني چند دیواره بر ا

 .  5443، آبان ماه  184الي  185هشتم، شماره هشتم، صفحات 

o G. G. Nejad, R. S. Vastyanov, P. Shahabi, M. R. Alipoor, and F. G. Pakdel. Abnormalities 

in the GABAergic Inhibitory System Leading to the Development of Spike-Wave 

Discharges in the Somatosensory Cortex of Wag/Rij Rats. Neurophysiology, Vol. 47, No. 6, 

December, 2015. 

o Behnaz Sadeghzadeh Oskouei, Maryam Pashaiasl, Mohammad Hasan Heidari, 

Mohammad Salehi, Hadi Veladi, Firouz Ghaderi Pakdel, Parviz Shahabi, Marefat 

Ghaffari Novin. Evaluation of Mouse Oocyte In Vitro Maturation Developmental 

Competency in Dynamic Culture Systems by Design and Construction of A Lab on A 

Chip Device and Its Comparison with Conventional Culture System. CELL JOURNAL 

(Yakhteh) , Vol 18, No 2, Jul-Sep (Summer) 2016. 

o  اسماعيل عبدی سوره، اصغر توفيقي،فيروز قادری پاکدل، و مصطفي اشرفي اوصالو. تاثير سه الگوی

هيدروکسي دوپامين. -1تمریني روی قدرت عضلاني موش های صحرایي مبتلا به پارکينسون القایي با 

 . 5441. تيرماه 422الي  588اره چهارم، صفحات مجله پزشکي اروميه، دوره بيست و هفتم، شم

o  فرشته طالع، فيروز قادری پاکدل، پرویز شهابي، و سميه نادری. شليک انفجاری نورون های ناحيه تگمنتوم

القاء شده با بيکوکولين. مجله شفای خاتم. دوره چهارم،  GABA-Aشکمي از طریق مهار گيرنده های 

    . 5441شماره دوم، بهار 

o Saber Behkami, Javad Frounchi, Firouz Ghaderi Pakdel and Thomas Stieglitz. Simulation 

of effects of the electrode structure and material in the density measuring system of the 

peripheral nerve based on micro-electrical impedance tomography. Biomed. Eng.-Biomed. 

Tech. 2017; aop 

o Saber Behkami, Javad Frounchi, Firouz Ghaderi Pakdel, and Thomas Stieglitz. 

Investigations on effects of the hole size to fix electrodes and interconnection lines in 

polydimethylsiloxane. J. Micromech. Microeng. 27 (2017) 115008 (12pp).  

o Mahmoudi P, Veladi H, Pakdel FG. Optogenetics, Tools and Applications in Neurobiology. 

J Med Signals Sens. 2017 Apr-Jun;7(2):71-79.  

o  

 

 هاخلاصه مقالات ارایه شده در کنگره
o Pakdell F.G., Semnanian S and Nejad M.S. Nociceptive effects of formalin on saphenous 

neural response. Asia-Pacific J. Mol. Biol. Biotech. 1994, 2(3):p183. 

o   قادری پاکدل فيروز, سمنانيان سعيد و محسن شکوهي نژاد. اثرات دردزایي فرمالين روی پاسخ عصبي در

عصب سافن. دوازدهمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 

 .3-1. پ 5473آبان ماه  58تا  51درماني ایران. –بهداشتي 

o   قادری پاکدل فيروز, محسن شکوهي نژاد و سمنانيان سعيد. آیا در پایانه های آورانهای اوليه درد گيرنده

آدرنرژیک وجود دارد؟. اولين کنگره علوم اعصاب ایران. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات  5-های آلفا

 .1375آذر  9تا  7درماني بهشتي. –بهداشتي 
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o   قادری پاکدل فيروز, حمزه زاده علي, سهراب حاجي زاده. ارائه روش جدید برای اندازه گيری ميزان

کشش پوست. سيزدهمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات 

 درماني اصفهان.–بهداشتي 

o داروی اورميانول روی قدرت کشش پوست به روش  قادری پاکدل فيروز و حمزه زاده علي. بررسي اثر

insitu  در موش صحرایي. سيزدهمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران. دانشگاه علوم پزشکي و

 درماني اصفهان.–خدمات بهداشتي 

o  قادری پاکدل فيروز, سمنانيان سعيد, فتح اللهي یعقوب. مرفين باعث کاهش فعاليت نورونهای هستهPGi 

موش صحرایي ميشود. شانزدهمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران. دانشگاه تربيت مدرس. در 

 .5485تهران. ایران. اردیبهشت ماه 

o  اژدری حسن, سمنانيان سعيد, قادری پاکدل فيروز. بررسي اثر فورسکولين بر روی فعاليت نورونهای هسته

PGi ارماکولوژی ایران. دانشگاه تربيت مدرس. تهران. موش صحرایي. شانزدهمين کنگره فيزیولوژی و ف

 .5485ایران. اردیبهشت ماه 

o M. Omrani, M.A. Khoshnoodi, F, Ghaderi Pakdel. Role of Time as an Allocentric Cue in 

Kinesthetic Learning and Planning. Neural Control of Movement (NCM) Conference, 

Spain, March 2004. 

o M.A. Khoshnoodi, M. Omrani, R. Motii, F. Ghaderi Pakdel, A.H. Abbasian. Importance of 

Initial Hand Position in Implementation of Kinesthetic Memory. Proceedings of Neural 

Control of Movement (NCM) Conference, Spain, March 2004. 

o Role of Time as an Allocentric Cue in Kinesthetic Learning and Planning. Mohsen Omrani, 

Mohammad Ali Khoshnoodi, Firouz Ghaderi Pakdel, Emad Yazdan Panah, Abdol and 

Hossein Abbassian. Neural Control of Movement (NCM) Conference, Spain, March 2004. 

o  بررسي تاثير فعاليت نورونهای هستهPGi  بر رفتار الکتروفيزیولوژیک نورونهای وابسته به مرفين هستهLC 

. قادری پاکدل فيروز، سمنانيان سعيد، فتح الهي Sprague-Dawleyهمسو در موشهای سفيد آزمایشگاهي 

 . 5483 مهر 55تا  4یعقوب. هفدهمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران، کرمان، 

o  محروميت در نورونهای هسته پاراژیگانتوسلولاریس بوسيله فورسکولين در موش صحرایي  سندرمالقاء

سمنانيان سعيد، فتح الهي یعقوب، قادری وابسته به مرفين : ثبت تک واحدی. اژدری زرمهری حسن، 

مهر  55تا  4ان، پاکدل فيروز، عزیزی حسين. هفدهمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران، کرم

5483. 

o  بررسي نقشcAMP  بر فعاليت پایه نورونهای هسته پاراژیگانتوسلوبلریس و رفتارهای سندرم محروميت

سمنانيان سعيد، فتح الهي یعقوب، قادری پاکدل  در موشهای صحرایي وابسته به مرفين. عزیزی حسين،

فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران، کرمان، هفدهمين کنگره اژدری زرمهری حسن، رهام پور کامبيز. فيروز، 

 .5483مهر  55تا  4

o  تاثير ویتامينE  بر ظرفيت آنتي اکسيداني پلاسما، پراکسيداسيون چربيها و نفروپاتي از دیابت در موشهای

رت دیابتي شده. شيرپور عليرضا، امير عباس فرشيد، یوسف رسمي، حسين مغانچي زاده ، علي گل، 
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دودانگه احسان، معصومه رشيدی. هفدهمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی  قادری پاکدل فيروز،

 .5483مهر  55تا  4ایران، کرمان، 

o ویتامين  تاثيرE  بر تغييرات ایجاد شده در روده کوچک موش رت بر اثر دیابت. شيرپور عليرضا، قادری

کنگره بين المللي بيماریهای غدد پاکدل فيروز، ایلخاني زاده بهروز، گل علي، سعادتيان رامين. هفدمين 

 درون ریز ایران. 

o .ایلخاني  تاثير رنجبيل بر نفروپاتي ایجاد شده بر اثر دیابت در موشهای رت و سطح آنتي اکسيدانتي پلاسما

زاده بهروز، شيرپور عليرضا، قادری پاکدل فيروز، سعادتيان رامين، گل علي. هفدمين کنگره بين المللي 

 ون ریز ایران.بيماریهای غدد در

o ارژنين و ویتامين -تغييرات بافتي در کليه موش صحرایي به هنگام دیابت مليتوس. اثرات توام الE گل .

علي، ایلخاني زاده بهروز، شيرپور عليرضا، مهدی اسکندری، قادری پاکدل فيروز. هفدمين کنگره بين 

 المللي بيماریهای غدد درون ریز ایران.

o Firouz Ghaderi Pakdel, Samad Zare, Somaieh Hesiattalab. Bupropion can decrease LTP 

parameters in rat hippocampal slices. 3rd FAONS Symposium 2008, 3rd FAONS 

Symposium 2008.  

o H. Azizi, S. Semnanian, Y. Fathollahi, F. G. Pakdell, H. Azhdari Zarmehri, K. Rohampour. 

Effect of rolipram, a type 4-specific phosphodiesterase inhibitor, on unit activity of 

paragigantocellularis neurons and withdrawal signs in morphine dependent rats. The 6th 

symposium of the Asian biophysics association and the 27th annual meeting of the Hong 

Kong society of neuroscience. January 11-15, 2009. PS3-53. 

o F Ghaderi Pakdel. Medical Physiology Teaching According to Problem Based Learning: 

Evaluation and Perspective. 19th Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, 

Tehran. 3-6 Nov 2009.  

o Amin Karamian, Mino Ilkhanipoor and Firouz Ghaderi Pakdel. Post training intra-

hippocampal Nandrolone decanoate impairs radial maze learning in Rat. 19th Iranian 

Congress of Physiology and Pharmacology, Tehran. 3-6 Nov 2009. 

o Naderi S, Zare S, Ghaderi Pakdel F, Babaee F. Effect of intra-VTA Bupropion Injection on 

Morphine Withdrawal Teeth Chattering Behavior in Rat. 19th Iranian Congress of 

Physiology and Pharmacology, Tehran. 3-6 Nov 2009.  

o Shima Gholami, Minoo Ilkhanipour, Reza Heidari, Firouz Ghaderi Pakdel, Vahid Nejati. 

Effects of Urtica dioica leaf extract on Cisplatin (CDDP) induced nephrotoxicity in Rat. 

19th Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tehran. 3-6 Nov 2009. 

o Mina Mokhtari, Samad Zare, Firouz Ghaderi Pakdel, Somayyeh Gholamzadeh. The Effect 

of Intra-VTA Injection of Bupropion on Aggressive UpRight Defensive Posture Behavior 

Induced by Electrical Foot Shock of Rat. 19th Iranian Congress of Physiology and 

Pharmacology, Tehran. 3-6 Nov 2009.  

o  Mina Mokhtari, Samad Zare, Firouz Ghaderi Pakdel. The Effect of Intra-VTA Injection 

of Bupropion on Aggressive Flight Behavior Induced by Electrical Foot Shock of Rat. 19th 

Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tehran. 3-6 Nov 2009.  

o Heysieat-talab S, Zare S, Ghaderi Pakdel F, Saboori E. Effects of Long-term Perinatal 

Administration of Bupropion on Amplitude of Population Spike of Neonatal Rat 

Hippocampal Slices. 19th Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, Tehran. 3-6 

Nov 2009.  

o Saber Ghader Pour, Samad Zare, Firouz Ghaderi Pakdel. Post Training Acute Intra-

Hippocampal Bupropion Impairs Memory Performance of Rat. 19th Iranian Congress of 

Physiology and Pharmacology, Tehran. 3-6 Nov 2009. 
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o  صابر قادر پور، صمد زارع و فيروز قادری پاکدل. بررسي اثر ماندگاری تزریق حاد درون هيپوکامپي بر

روی حافظه احترازی فعال در موشد صحرایي. شانزدهمين کنگره سراسری و چهارمين کنفرانس بين 

 . 5484شهریور ماه  51الي  54المللي زیست شناسي ایران. دانشگاه فردوسي مشهد، 

o رميان، مينو ایلخاني پور، فرح فرخي و فيروز قادری پاکدل. تاثير تزریق داخل هيپوکامپي ناندرولون امين ک

هيپوکامپ در موش رت نر. شانزدهمين کنگره سراسری و  CA1دکانوآت بر روی نورونهای ناحيه 

ماه  شهریور 51الي  54چهارمين کنفرانس بين المللي زیست شناسي ایران. دانشگاه فردوسي مشهد، 

5484. 

o  فيروز قادری پاکدل، سميه نادری، صمد زارع. اثر تزریق بوپروپيون در درون هستهVTA  بر روی رفتار

افتادگي پلک ناشي از ناکوکسان در موشهای وابسته به مرفين. شانزدهمين کنگره سراسری و چهارمين 

 .5484شهریور ماه  51الي  54کنفرانس بين المللي زیست شناسي ایران. دانشگاه فردوسي مشهد، 

o یاثرات باکتر. اوصالو ياشرف يمصطف ی،نادر يهسم؛ پاکدل یقادر يروزباران قزلباش، ف Lactobacillus 

rhamnosus GG (L.rhرو )یدر مدل سرطان پستان در موشها ينپلات يساز س يناش یکبد يبآس ی 

inbred Balb/Cشهریور ماه  57الي  51، تبریز، . اولين کنگره بين المللي باکتری شناسي پزشکي ایران

5442. 

o  Firouz Ghaderi Pakdel, Somayyeh Naderi, Mostafa Ashrafi Osalu, Nazanin Zolfaghari, 

Ulker Sonmez. The Curriculum of PhD Degree of Physiology in Iran. ORPHEUS 2011, 6th 

European Conference. Izmir, Turkey, April 27-30, 2011. 

o Mostafa Ashrafi Osalu, Serap Cilker Micili, Firouz Ghaderi Pakdel, Somayyeh Naderi, 

Youssef Haghighi Moghaddam, Nazanin Zolfaghari, Ulker Sonmez. The Curriculum of 

PhD Degree of Medical Anatomical Science in Tarbiat Modarres University (Iran). 

ORPHEUS 2011, 6th European Conference. Izmir, Turkey, April 27-30, 2011. 

o  

o یایباکتر ياثرات ادجوانتی. نادر يهسم ،پاکدل یقادر يروزف :Lactobacillus delbrueckii  یکبه عنوان 

. اولين کنگره بين المللي باکتری شناسي inbred Balb/C یدر مدل سرطان پستان در موشها يعامل درمان

 .5442شهریور ماه  57الي  51پزشکي ایران، تبریز، 

o  درون هسته  یقاثر تزری. نادر يهپاکدل و سم یقادر يروز، فيرآبادیساناز امVTA درد  یرو يونبوپروپ

یشگاهي. بيستمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران. بزرگ آزما یدر موشها يناز فرمال يناش

 .5442مهر ماه  55لغایت  58دانشگاه علوم پزشکي همدان، 

o يدشبنم س يدهس ي،صالح يدسوما س يده، سیزپورعز يل، خلینادر يهسم ،پاکدل یقادر يروزباران قزلباش، ف 

خون در مدل  يدانتهایاکس يکل آنت يزانم یرو Lactobacillus delbrueckii یاثرات باکتري. صالح

. دانشگاه یرانا یو فارماکولوژ يزیولوژیکنگره ف يستمينب. inbred Balb/C یسرطان پستان در موشها

 .5442ر ماه مه 55 یتلغا 58همدان،  يعلوم پزشک
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o درون هسته  یقاثر تزر. صمد زارع ی،نادر يهپاکدل، سم یقادر يروزفVTA یرفتارها یرو يونبوپروپ 

 ي. دانشگاه علوم پزشکیرانا یو فارماکولوژ يزیولوژیکنگره ف يستمينبين. از مرف يتمحروم يزودیکاپ

 .5442مهر ماه  55 یتلغا 58همدان، 

o يزودیکاپ یرفتارها یرو يونبوپروپ يستميکس یقتزر يرتاث. مد زارعپاکدل، ص یقادر يروز، فینادر يهسم 

. دانشگاه علوم یرانا یو فارماکولوژ يزیولوژیکنگره ف يستمينب. از نالوکسان يناش يناز مرف يتمحروم

 .5442مهر ماه  55 یتلغا 58همدان،  يپزشک

o یباکتر يدجوانتاثرات اي. فرح فرخ ی،نادر يه، سميدریانپاکدل، فاطمه ح یقادر يروزف Lactobacillus 

delbrueckii در مدل سرطان  يتليوميدرون اپ يتهایو تعداد لوکوس يلوله گوارش یوارهد يتجامع یرو

. دانشگاه علوم یرانا یو فارماکولوژ يزیولوژیکنگره ف يستمينب. inbred Balb/C یپستان در موشها

 .5442مهر ماه  55 یتلغا 58همدان،  يپزشک

o يزودیکاپ یرفتارها یرو يونبوپروپ يداخل صفاق یقاثر تزر. پاکدل یقادر يروزف و ینادر يهسم 

 58همدان،  ي. دانشگاه علوم پزشکیرانا یو فارماکولوژ يزیولوژیکنگره ف يستمينبين. از مرف يتمحروم

 .5442مهر ماه  55 یتلغا

o ي. صالح يدسوما س يدهو س، یزپورعز يل، خلینادر يهپاکدل، سم یقادر يروز، فيصالح يدشبنم س يدهس

در مدل سرطان پستان در  يریتاخ یادیازد يتحساس یرو Lactobacillus delbrueckii یاثرات باکتر

 ي. دانشگاه علوم پزشکیرانا یو فارماکولوژ يزیولوژیکنگره ف يستمينب. inbred Balb/C یموشها

 .5442مهر ماه  55 یتلغا 58همدان، 

o ي. صالح يدشبنم س يده، و سیزپورعز يل، خلینادر يهپاکدل، سم یقادر يروز، فيصالح يدسوما س يدهس

در مدل سرطان پستان  يطحال یسلولها يرقدرت تکث یرو Lactobacillus delbrueckii یاثرات باکتر

 ي. دانشگاه علوم پزشکیرانا یو فارماکولوژ يزیولوژیکنگره ف يستمينب. inbred Balb/C یدر موشها

 .5442مهر ماه  55 یتلغا 58همدان، 

o یاثرات باکتر. اوصالو ياشرف يمصطفو  ی،نادر يهپاکدل، سم یقادر يروزباران قزلباش، ف Lactobacillus 

rhamnosus GG (L.rhرو )یدر مدل سرطان پستان در موشها ينپلات يساز س يناش یکبد يبآس ی 

inbred Balb/C .ایران. 5442شهریور  57الي  51. اولين کنگره بين المللي باکتری شناسي پزشکي ایران .

 تبریز.

o  یایباکتر ياثرات ادجوانتی. نادر يهسم و پاکدل یقادر يروزف :Lactobacillus delbrueckii  یکبه عنوان 

اولين کنگره بين المللي باکتری شناسي . inbred Balb/C یدر مدل سرطان پستان در موشها يعامل درمان

 . ایران. تبریز.5442شهریور  57الي  51پزشکي ایران. 
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o  درون هسته  یقاثر تزری. نادر يهپاکدل و سم یقادر يروز، فيرآبادیساناز امVTA درد  یرو يونبوپروپ

 55الي  58یشگاهي. بيستمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی. بزرگ آزما یدر موشها يناز فرمال يناش

 . همدان. ایران.5442مهر ماه 

o يدشبنم س يده، سيصالح يدسوما س يده، سیزپورعز يل، خلینادر يهپاکدل، سم یقادر يروزباران قزلباش، ف 

خون در مدل  يدانتهایاکس يکل آنت يزانم یرو Lactobacillus delbrueckii یاثرات باکتري. صالح

مهر  55الي  58. بيستمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی. inbred Balb/C یسرطان پستان در موشها

 . همدان. ایران.5442ماه 

o  درون هسته  یقاثر تزر. ، صمد زارعینادر يهپاکدل، سم یقادر يروزفVTA یرفتارها یرو يونبوپروپ 

. 5442مهر ماه  55الي  58ين. بيستمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی. از مرف يتمحروم يزودیکاپ

 همدان. ایران.

o  یرفتارها یرو يونبوپروپ يستميکس یقتزر يرثتا. صمد زارعو پاکدل،  یقادر يروز، فینادر يهسم 

 55الي  58. بيستمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی. از نالوکسان يناش يناز مرف يتمحروم يزودیکاپ

 . همدان. ایران.5442مهر ماه 

o  یباکتر ياثرات ادجوانتي. ، فرح فرخینادر يه، سميدریانپاکدل، فاطمه ح یقادر يروزف Lactobacillus 

delbrueckii در مدل سرطان  يتليوميدرون اپ يتهایو تعداد لوکوس يلوله گوارش یوارهد يتجامع یرو

مهر ماه  55الي  58. بيستمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی. inbred Balb/C یپستان در موشها

 . همدان. ایران.5442

o  يزودیکاپ یرفتارها یرو يونبوپروپ يداخل صفاق یقاثر تزر. پاکدل یقادر يروزف و ینادر يهسم 

 . همدان. ایران.5442مهر ماه  55الي  58ين. بيستمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی. از مرف يتمحروم

o  ي. صالح يدسوما س يده، و سیزپورعز يل، خلینادر يهسم ،پاکدل یقادر يروز، فيصالح يدشبنم س يدهس

در مدل سرطان پستان در  يریتاخ یادیازد يتاسحس یرو Lactobacillus delbrueckii یاثرات باکتر

. همدان. 5442مهر ماه  55 يال 58. یو فارماکولوژ يزیولوژیکنگره ف يستمينب. inbred Balb/C یموشها

  .یرانا

o  ي. صالح يدشبنم س يدهو س یزپور،عز يل، خلینادر يهپاکدل، سم یقادر يروز، فيصالح يدسوما س يدهس

در مدل سرطان پستان  يطحال یسلولها يرقدرت تکث یرو Lactobacillus delbrueckii یاثرات باکتر

. 5442مهر ماه  55 يال 58. یو فارماکولوژ يزیولوژیکنگره ف يستمينب. inbred Balb/C یدر موشها

  .یرانهمدان. ا

o  Firouz Ghaderi Pakdel, Somayyeh Naderi and Mostafa Ashrafi Osalu. The Effect of oral 

Lactobacillus delbrueckii on STZ diabetes mellitus of inbred Balb/C mice. The 9th 

Iranian International Congress of Endocrine and Metabolism Disorders. 15-18 November, 

2011, Tehran, Iran. 
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o Somayyeh Naderi,Firouz Ghaderi Pakdel and Mostafa Ashrafi Osalu. The Effect of oral 

Lactobacillus delbrueckii on STZ associated dyslipidemia of inbred Balb/C mice. The 9th 

Iranian International Congress of Endocrine and Metabolism Disorders. 15-18 November, 

2011, Tehran, Iran. 

o Ghaderi Pakdel F, Ashrafi Osalu M, Naderi S, Azizpour K, Seyyed Salehi S Sh, Seyyed 

Salehi S S. Immunomodulatory effect of Lactobacillus delbrueckii on breast cancer of 

inbred BALB/c mice. 11th Immunology and Allergy Congress of Iran. 2012. 

o Sanaz Amirabadi, Mostafa Ashrafi Osalou, Somayyeh Naderi, Marzieh Jahanbani, Ulker 

Cankurt, Parviz Shahabi, Firouz Ghaderi Pakdel. The effects of bupropion on Ventral 

Tegmental Area (VTA) dopaminergic neuronal firing rates in morphine dependent rats. 

21st international Iranian Congress of Physiology and Pharmacology. 23-27 August, 2013. 

Tabriz, Iran. 

o Mostafa Ashrafi Osalou, Sanaz Amirabadi, Marzieh Jahanbani, Somayyeh Naderi, Ulker 

Cankurt, Parviz Shahabi, Firouz Ghaderi Pakdel. The acute intra-Ventral Tegmental 

Area (VTA) bupropion can change the firing rate of dopaminergic neurons - Single 

Neuron Extracellular Recording. 21st international Iranian Congress of Physiology and 

Pharmacology. 23-27 August, 2013. Tabriz, Iran. 

o Ostafa Ashrafi Osalou, Firouz Ghaderi Pakdel, Somayyeh Naderi, Ulker Cankurt. 

Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) can determine the optimal oocyte 

membrane potential for success In Vitro Fertilization (IVF) in Rats. 21st international 

Iranian Congress of Physiology and Pharmacology. 23-27 August, 2013. Tabriz, Iran.  

o Ostafa Ashrafi Osalou, Firouz Ghaderi Pakdel, Somayyeh Naderi, Ulker Cankurt. 

Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) can determine the optimal oocyte 

membrane potential for success In Vitro Fertilization (IVF) in Rats. 21st international 

Iranian Congress of Physiology and Pharmacology. 23-27 August, 2013. Tabriz, Iran. 

o Marzieh Jahanbani, Firouz Ghaderi Pakdel, Sima Nasri, Sanaz Amirabadi, Somayyeh 

Naderi, Ulker Cankurt, Mostafa Ashrafi Osalou. The intra-Locus Coeruleus bupropion 

can decrease formalin induced pain in rat. 21st international Iranian Congress of 

Physiology and Pharmacology. 23-27 August, 2013. Tabriz, Iran. 

o Somayyeh Naderi, Mostafa Ashrafi Osalou, Sanaz Amirabadi, Marzieh Jahanbani, Ulker 

Cankurt, Parviz Shahabi, Firouz Ghaderi Pakdel. Intra-VTA bupropion can sensitize the 

VTA dopaminergic neurons to systemic naloxone. 21st international Iranian Congress of 

Physiology and Pharmacology. 23-27 August, 2013. Tabriz, Iran. 

o Sepideh Samadi, Sanaz Amirabadi, Marzieh Jahanbani, Ulker Cankurt, Mostafa Ashrafi 

Osalou, Parviz Shahabi, Somayyeh Naderi, Firouz Ghaderi Pakdel. 21st international 

Iranian Congress of Physiology and Pharmacology. 23-27 August, 2013. Tabriz, Iran. 

o Sanaz Amirabadi, Firouz Ghaderi Pakdel, Parviz Shahabi, Marzieh Jahanbani, Mostafa 

Ashrafi Osalou, Somayyeh Naderi. Microinfusion of bupropion inhibits GABAergic 

ventral tegmental area neuronal activity. 2nd International Iranian Neuroscience Congress. 

18-20 December, 2013. Tehran. Iran. 

o Firouz Ghaderi Pakdel, Sanaz Amirabadi, Parviz Shahabi, Marzieh Jahanbani, Mostafa 

Ashrafi Osalou, Somayyeh Naderi. Intra-Ventral Tegmental Area (VTA) of bupropion 

elicits silent dopaminergic neurons to firing. 2nd International Iranian Neuroscience 

Congress. 18-20 December, 2013. Tehran. Iran.  

o Sepideh Samadi, Shiva Khezri, Firouz Ghaderi Pakdel. The optimal time for effect of ICV 

infusion of progesterone to myelin repairing in the rat model of Multiple Sclerosis. 2nd 

International Iranian Neuroscience Congress. 18-20 December, 2013. Tehran. Iran. 

o   

 

 

 مدیریت ها و مسئوليت ها

o (5444تا حال حاضر )شهریور  5485ر امور پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه از آبان ماه سال مدی 
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o  5487تا نيمه اول سال  5481مدیر گروه فيزیولوژی از ابتدای سال 

o دانشگاه علوم  -81خرداد  5اردیبشت تا  58-مدیر اجرایي شانزدهمين کنگره نفرولوژی و پيوند کليه ایران

 پزشکي اروميه

o 45-دیر اجرایي و مسئول کميته انتشارات و سمعي و بصری چهارمين کنگره ایپدميولوژی ایرانم 

 دانشگاه علوم پزشکي اروميه -81خرداد  4اردیبهشت تا 

o  87مدیر اجرایي کنگره یافته های جدید علم جراحي و جراحي اعصاب ایران. آذر ماه سال . 

o 5487وژی ایران. آبان ماه سال مدیر اجرایي هشتمين کنگره هماتولوژی و انکول . 

o  .5484آبان ماه  7الي  1مدیر اجرایي دومين کنگره سلامت باروری و تنظيم خانواده.  

o   از سری دوره های مدون علوم اعصاب سازمان جهاني  "دوره عالي علوم اعصاب"مسئول برگزاری

(. برگزار کنندگان: :IBRO International Brain Research Organizationتحقيقات علوم مغزی )

( و دانشگاه تربيت IBROانجمن فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران، سازمان جهاني تحقيقات علوم مغزی )

 . محل دانشگاه تربيت مدرس. 1380مدرس. بهمن و اسفند ماه سال 

o   مسئول تهيهCD رس. شانزدهمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران. دانشگاه تربيت مد مستندات

 . 5485تهران. ایران. اردیبهشت ماه 

o  5481تا  5483کنگره ملي و بين المللي در دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال ها  3مدیر اجرایي. 

o  ساعت  52عضویت در کميته های و شوراهای مختلف دانشگاه با حجم تشکيل جلسه در هفته معادل

 کاری.

o  تبریز.عضو مرکز علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکي 

 

 های تحقيقاتی آموزشی تخصصی ) مدرس کارگاه(برگزاری گارگاه

o  دوره گارگاه روشهای تحقيق فيزیولوژی و فارماکولوژی) دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه  4تدریس در

 ( 67، 71سال  -تربيت مدرس

o ور پاکستان پژوهشي روشهای تحقيق دانشجویان پزشکي دانشگاه آقا خان کش-تدریس در کارگاه آموزشي

  5474در تابستان سال

o  برگزاری و تدریس در کارگاه ثبت تک نورون و تزریق اینتوفوزسيس در داتشگاه تربيت مدرس در سال

5485. 

o  برگزاری سه کارگاه ملي تحت عنوان ثبت الکتروفيزیولوژیک از تک نورون در بهمن ماه و اسفند ماه سال

  برای محققان و دانشجویان ایران.5445

 هاهنمایی و مشاورت پایان نامهرا
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o با  مشاور پایان نامه خانم فاطمه مقدم تبریزی بورسيه دانشگاه در هند در رشته بهداشت مادر و کودك

 . Maternal plasma zinc concentration in preterm labor. A case control studyعنوان :

o  راهنمای دوم پایان نامه دکتریPhD  رشته علوم اعصاب شناختي دانشکده آقای صبور دانشجوی

 در پدیده استروپ. EEGهای روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تبریز. عنوان: بررسي ریتم

o  راهنمای دوم پایان نامه کارشناسي ارشد خانم الهام توسلي دانشجوی کارشناسي ارشد رشته جانور شناسي

عنوان بررسي توانایي ایجاد فلجي حاصل از کنه دانشکده علوم با -با گرایش فيزیولوژی دانشگاه اروميه

 . اتمام یافته 81-81سال  -اورنيتودوروس لاهورنسيس در مدل حيواني رت

o -  راهنمای دوم پایان نامه کارشناسي ارشد خانم سميه حيثيت طلب دانشجوی کارشناسي ارشد رشته

بر  Bupropionعنوان بررسي اثر دانشکده علوم با -جانور شناسي با گرایش فيزیولوژی دانشگاه اروميه

 . اتمام یافته. 81سال  -تغييرات سيناپسي 

o  راهنمای دوم پایان نامه کارشناسي ارشد خانم شيما غلامي دانشجوی کارشناسي ارشد رشته جانور شناسي

ه بر رات آنتي اکسيداني عصاره برگ گياه گزناثدانشکده علوم با عنوان: -با گرایش فيزیولوژی دانشگاه اروميه

( و اثرات ضد دردی آن بر درد مدل تست فرمالين در موش سفيد CDDPروی نفروتوکسيستي حاصل از سيس پلاتين)

 .اتمام یافته.  87شروع سال  -آزمایشگاهي

o  راهنمای دوم پایان نامه کارشناسي ارشد آقای امين کرميان دانشجوی کارشناسي ارشد رشته جانور شناسي

اثر تزریق ناندرولون در هيپوکامپ موش سفيد دانشکده علوم با عنوان: -گاه اروميهبا گرایش فيزیولوژی دانش

 .اتمام یافته.  87آزمایشگاهي بر روی حافظه فضایي. شروع سال 

o  راهنمای دوم پایان نامه کارشناسي ارشد خانم سميه نادری دانشجوی کارشناسي ارشد رشته جانور شناسي

 VTA بررسي اثر تزریق موضعي در هستهدانشکده علوم با عنوان: -يهبا گرایش فيزیولوژی دانشگاه اروم

[Ventral Tegmental Area] بوپروپيون روی علایم سندرم محروميت از مرفين در موشهای ازمایشگاهي. شروع سال

 .اتمام یافته.  87

o ته جانور راهنمای دوم پایان نامه کارشناسي ارشد آقای صابر قادر پور دانشجوی کارشناسي ارشد رش

اثر تزریق بوپروپيون در هيپوکامپ رت بر دانشکده علوم با عنوان: -شناسي با گرایش فيزیولوژی دانشگاه اروميه

 .اتمام یافته.  87روی یادگيری فعال احترازی. شروع سال 

o  راهنمای دوم پایان نامه کارشناسي ارشد خانم اکرم حسيني دانشجوی کارشناسي ارشد رشته جانور

و عصاره گياه جين  Eاثرات ویتامين  :دانشکده علوم با عنوان: -ا گرایش فيزیولوژی دانشگاه اروميهشناسي ب

 .اتمام یافته.  87سينگ بر روی تغييرات القا شده سيکلوفسفاميد بر اسپرم رت. شروع سال 

o نور شناسي راهنمای دوم پایان نامه کارشناسي ارشد خانم مينا مختاری دانشجوی کارشناسي ارشد رشته جا

بررسي اثرات تزریق موضعي بوپروپيون در هسته  :دانشکده علوم با عنوان: -با گرایش فيزیولوژی دانشگاه اروميه
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VTA  اتمام .  87روی علایم خشونت ناشي از تحریک الکتریکي در کف پای موش سفيد آزمایشگاهي. شروع در سال

 .یافته

o دی دانشجوی کارشناسي ارشد رشته فيزیولوژی دانشگاه علوم راهنمای اول پایان نامه خانم ساناز اميرآبا

 Ventral ینورونها يتفعال يزانم یرو يونبوپروپ ياثر موضع يبررسپزشکي اروميه با عنوان: 

Tegmental Area (VTAدر موشها )با استفاده از فن ثبت تک  ينوابسته به مرف یشگاهيبزرگ آزما ی

 . اتمام یافته.5442وع در سال . شر(single unit recordingنورون )

o  راهنمای اول پایان نامه خانم مرضيه جهانباني دانشجوی کارشناسي رشته فيزیولوژی جانوری دانشگاه پيام

بررسي تاثير داروی بوپروپيون درون هسته لوکوس سرلئوس روی درد حاد حاصل از فرمالين نور تهران شرق با عنوان 

 . اتمام یافته.5442گاهي. شروع در سال در پای عقبي موشهای بزرگ آزمایش

o  دانشکده ي، سلول يولوژیو ب يگروه آناتوممشاور پایان نامه خانم بهناز صادق زاده دانشجوی دکتری رشته

 يفيتو ک یزمناسب در تما يتمطالعه انتخاب اووسي با عنوان بهشت يدشهدانشگاه علوم پزشکي پزشکي 

یشگاهي. در موش آزما يکبا روش استات یسه( در مقايدیکيکروفلوئ)م یناميکبا روش کشت د یانرو

 . ادامه دارد.5445شروع در نيمه دوم سال 

o  راهنمای دوم پایان نامه خانم سپيده صمدی دانشجوی کارشناسي ارشد رشته فيزیولوژی جانوری دانشکده

 یيموش صحرا ينایيب ياسمایدر ک يلينم یاثر پروژسترون بر روند بازسازعلوم دانشگاه اروميه با عنوان 

و  ينایيب يختهدر پاسخ برانگ يزیولوژیکمطالعه الکتروف یک: يزولسيتينبا ل يليناسيوندم یبالغ پس از القا

 . اتمام یافته5445ي. شروع نيمه اول سال بافت یابيارز

o  دانشکده برق و مشاور پایان نامه آقای صابر بهکامي دانشجوی رشته مهندسي برق گرایش الکترونيک

 يطيعصب مح يتراکم سنج يستمس یکساخت  يو امکان سنج يطراحيوتر دانشگاه تبریز با عنوان امپک

 . ادامه دارد. 5445یکي. شروع نيمه دوم سال امپدانس الکتر يکروتوموگرافيبر اساس م

o  مثل مشاور پایان نامه خانم دکتر بهناز صادق زاده دانشجوی رشته بيولوژی توليد مثل گروه بيولوژی توليد

دانشگاه شهيد بهشتي با عنوان طراحي و ساخت چيپ ميکروفلوئيدیک برای تشخيص کيفيت رشد جنين 

 .تمام یافته، ا5445های کشت داده شده موش های بزرگ آزمایشگاهي. شروع نيمه دوم سال 

o راهنمای دوم پایان نامه آقای اسماعيل عبدی سروه دانشجوی کارشناسي ارشد رشته فيزیولوژی ورزشي 

 بافتي مقادیر بر آنها ترکيبي و استقامتي قدرتي، تمرین اثردانشکده تربيت بدني دانشگاه اروميه با عنوان 

GDNF 1 از ناشي پارکينسون به مبتلا های موش در سياه جسم هسته و عضله-عصب پيوندگاه در-

  .تمام یافته. ا5444شروع تابستان  –دوپامين  هيدورکسي

o دانشجوی کارشناسي ارشد رشته فيزیولوژی ورزشي دانشکده  سارا آذرخشخانم  راهنمای دوم پایان نامه

 4و  5 ينينآلفااکت یثير تمرین استقامتي و بي تمریني بر پروتئين هاات تربيت بدني دانشگاه اروميه با عنوان

 .تمام یافته. ا5444شروع تابستان  یستار.نژاد و یموش ها یيدوقلو و کف پا يدر عضلات اسکلت
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o هنمای دوم پایان نامه خانم دیانا پوراحمدی دانشجوی کارشناسي ارشد رشته فيزیولوژی ورزشي را

 يتينپروتئين ت يزانتاثير تمرین استقامتي و بي تمریني بر م دانشکده تربيت بدني دانشگاه اروميه با عنوان

 .تمام یافته. ا5444شروع تابستان  یشگاهي.بزرگ آزما در عضلات اسکلتي موش های

o  راهنمای دوم پایان نامه خانم الناز علي یاری با عنوان بررسي اثر محافظتي تمرین استفامتي در موش های

 .اتمام یافتهآزمایشگاهي روی استعدا ابتلاء به پارکينسون. 

o  راهنمای دوم پایان نامه خانم آنيتا نقي مرام با عنوان بررسي اثر محافظتي تمرین مقاومتي در موش های

 .اتمام یافتهي روی استعدا ابتلاء به پارکينسون. آزمایشگاه

o  راهنمای دوم پایان نامه خانم سيما ظرف ساز با عنوان بررسي اثر محافظتي تمرین استفامتي و مقاومتي

 .اتمام یافتههمزمان در موش های آزمایشگاهي روی استعدا ابتلاء به پارکينسون. 

o پایان نامه  52تعداد حدود  مشاورت پایان نامه انترني در ستوات مختلف به 

 فعاليتهای تحقيقاتی غير از پایان نامه

o  آدرنرژیک روی زخم -بررسي اثرات درماني داروی اورميانول و داروهای آلفا "مجری طرح تحقيقاتي

 . 77الي 71در دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال  "برشي پوست در موشهای صحرایي

o شناسي ارشد رشته فيزیولوژی دانشگاه تربيت مدرس در اجرای پایان راهنمایي افتخاری دانشجویان کار

 نامه های تحقيقاتي یا اجرای طرحهای تحقيقاتي

o   بررسي ميکروسکوپ الکتروني اثرات مرفين بر ساختار سلولي در هسته های  "همکار طرحPGi  وLC 

 م پزشکي شهيد بهشتي.مولکولي دانشگاه علو-. مرکز تحقيقاتي بيولوژی سلولي"در موشهای صحرایي

o  5بررسي ميکروسکوپ الکتروني اثرات مرفين بر ساختار سلولي در نواحي  "همکار طرحCA  4وCA  در

مولکولي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي )اتمام -. مرکز تحقيقاتي بيولوژی سلولي"موشهای صحرایي

 یافته(.

o پس از تولد داروی  مجری طرح تحقيقاتي بررسي تاثير تجویز طولاني مدت پيش وBupropion  روی

های هيپوکامپ موش سفيد آزمایشگاهي. )اتمام ( در سيناپسLTPالقاءپذیری تقویت طولاني مدت) 

 یافته(.

o  بررسي طرح تحقيقاتي تاثير پرفيوژنBupropion  بصورتin vitro های های برانگيخته سيناپسروی پاسخ

 . )اتمام یافته(.مقاطع زنده هيپوکامپ موش سفيد آزمایشگاهي

o ها روی سرطان پستان در مدل موشمجری طرح تحقيقاتي بررسي تاثير پروبيوتيک Balb/c  در حال(

 اجراء(

o  طرح تحقيقاتي در حال اجرا در دانشگاه 51همکار 
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 در دانشگاه راه اندازی شرکت دانش بنيان
o   و توانسته است محصول  تاسيس و قطعي شده 5445شرکت دانش بنيان بنام دانش پي هادی در سال

نورمبرگ ارایه و برنده سهمي از جایزه اول پزشکي و سوم صنعت  5254توليد خود را در نمایشگاه 

 ميليون یورو ارزش گذاری شده است. 122باشد. پتنت ميکروچيپ توليدی در حال حاضر معادل 

 ها مشاورت پایان نامه

o  بررسي نقش مرفين در سرکوب ایمني در موشهایBalb/C  در اثر ...... پایان نامه کارشناسي ارشد رشته

 ویروس شناسي دانشکده پزشکي دانشگاه تربيت مدرس. علي جمالي)اتمام یافته(.

o  بررسي نقش مرفين روی دوره کمون ویروس هرپس در موشهایBalb/C  پایان نامه کارشناسي ارشد .

 قاسمي)اتمام یافته(. رشته ویروس شناسي دانشکده پزشکي دانشگاه تربيت مدرس. کمال

o  بررسي تاثير ویتامينE  و زنجبيل بر تغييرات ایجاد شده در دیواره روده کوچک در اثر دیابت در موش

 رت )اتمام یافته(.

o پایان نامه دکتری عمومي پزشکي. دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه. سيده بهاره درواری-

 فاطمه بهتاج و آنيتا پورشهبازی

 

 ندازی بساط تحقيقاتیراه ا

o  راه اندازی بساط تحقيقاتي ثبت از آکسونهای اعصاب محيطي در گروه فيزیولوژی دانشکده پزشکي

 . 74الي  75دانشگاه شهيد بهشتي در سالهای 

o  راه اندازی بساط تحقيقاتي ثبت از نورونهای سيستم اعصاب مرکزی در گروه فيزیولوژی دانشکده پزشکي

 . 82الي 78در سالهای دانشگاه تربيت مدرس 

o  ابداع و راه اندازی روش جدیدی در ثبت فعاليتهای سلولهای عصبي در گروه فيزیولوژی دانشکده پزشکي

 . 82الي 74دانشگاه تربيت مدرس در سالهای 

o  5471راه اندازی روش جدید اندازه گيری کشش پوست. دانشگاه علوم پزشکي اروميه. سال . 

o عات مختلف بساط تحقيقاتي ثبت از فعاليتهای نورونهای هسته تالاموس انسان در راه اندازی همراه با ابدا

 اناق عمل استریوتاکسي بيمارستان شهداء تجریش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

o  طراحي و ساخت ميکرودرایور الکترودهای ثبت فعاليت نورونهای هسته تالاموس انسان برای اتاق عمل

 شهداء تجریش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتياستریوتاکسي بيمارستان 

o  راه اندازی بساط تحقيقاتي مطالعه پارامترهای حرکتي دست انسان برای مرکز مطالعات فيزیک و ریاضيات

 نظری در آزمایشگاه تالاموس در محل بيمارستان شهداء تجریش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
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o  از بساط های تحقيقاتي گروه فيزیولوژی دانشکده پزشکي دانشگاه راهنمایي افتخاری در راه اندازی برخي

 تربيت مدرس.

o  راه اندازی روش تزریق اینتوفورزیس در مرکز تحقيقات علوم اعصاب بيمارستان خاتم در آزمایش

 پروفسور گرجي

o راه اندازی شرکت دانش بنيان با نام دانش پي هادی در دانشگاه علوم پزشکي اروميه 

 

 

 ی که به عنوان مدرس در آن حضور داشتمهایکارگاه

o بار  4بطور متوسط در هر سال  81و  81، 83های سال کارگاه ترفندهای جستجوی تخصصي در گوگل )در

 برگزار شده است(

o دوبار( 84های داونلود سيستماتيک در اینترنت ) در سال کارگاه شيوه 

o  کارگاه استفاده از نرم افزارReference Manager 11.0 (  5،  84در سال )بار 

o  کارگاه استفاده از نرم افزار مدیریت منابعEndNote 10  دو بار، در سال  83یکبار، در سال  84، ) در سال

 دو بار( 81سه بار، سال  81

o  بار 5تا حال هر سال  83های روزه روش تحقيق دانشجویان دستياری )مدون وزارتي( از سال 1کارگاه 

o  بار 5ر سال کارگاه روش تحقيق در ه 

o دو بار.  81یک بار، سال  83ها سال های ارایه مطالب علمي در همایشکارگاه شيوه 

o  زیر نظر انجمن فيزیولوژی و به عنوان کارگاه اقماری  "ثبت الکتروفيزیولوژیک تک نورون "کارگاه ملي

 . 5445بهمن ماه  54-52بيست و یکمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران در 

o زیر نظر انجمن فيزیولوژی و به عنوان کارگاه اقماری  "ثبت الکتروفيزیولوژیک تک نورون "ارگاه ملي ک

 .5445بهمن ماه  57-53بيست و یکمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران در 

o  ی زیر نظر انجمن فيزیولوژی و به عنوان کارگاه اقمار "ثبت الکتروفيزیولوژیک تک نورون "کارگاه ملي

 . 5445بهمن ماه  55-8بيست و یکمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران در 

o  و  5441کارگاه روش مقاله نویسي در مقالات لاتيني برای دانشجویان کميته تحقيقات دانشجویي در سال

5441 

o  

 

 

 دوره های آموزش دیده

o )مهندسي بافت )تئوری یک هفته، عملي یک هفته 
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o  هفته، عملي یک هفته(کشت بافت )تئوری یک 

o  فرمانتاسيون 

 

 آشنایي به نرم افزارهای مختلف در حد کار های آماتور و حرفه ایي -

 آشنایي به سخت افزار در حد راه اندازی سيستم و حل مشکلات سخت افزاری -

 گذراندن چندین دوره کارگاه های علوم اعصاب پيشرفته) مباني تئوری و عملي( -

 

 

 جوایز و تشویقات

o سب رتبه دوم در تاليف پایان نامه از سومين دوره انتخاب آثار برتر مکتوب در زمينه مبارزه با مواد ک

 . 1382مخدر و سوء مصرف آن. ستاد مبارزه با مواد مخدر. آذر ماه سال 

 

 اختراع یا ابداع ثبت شده 

o  مدت 54/52/5481، تاریخ ثبت 47584دستگاه رقمي ساز یک بعدی حرکت دست انسان. شماره ثبت ،

 سال تمام هجری شمسي 52اعتبار ثبت 

o   طراحي و ساخت ميکروچيپ ميکروفلوئيدیکس برای تشخيص کيفيت تخمک لقاح یافته در موشهای

بزرگ آزمایشگاه با استفاده از سنجش طيف امپدانس الکتروشيميایي. کسب رتبه اول در پزشکي و 

ختراعات و توليدات جدید نورومبرگ آلمان در رتبه سوم در توليد صنعتي در نمایشگاه ابداعات، ا

  .5254سال 

 تاسيس شرکت 
o   در دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5444تاسيس شرکت دانش بنيان با نام دانش پي هادی در سال 


