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 .9تجارب و سوابق تدریس
مکان

نام درس

فراگیران

آناتومی

دوره های کارشناسی و کارشناسی
ارشد رشته های مختلف و داروسازی و
پزشکی..

بافت شناسی

گروه های مختلف علوم پزشکی
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 .11عالقمندی های تدریس:
 .aآناتومی.
 .bبافت شناسی.
 .cجنین شناسی.
. .d

 .11عالقمندی های پژوهشی:
 .aسلول های ژرمینال و جنین شناسی.
 .bترمیم زخم.
. .c

. .d
 .51طرح های تحقیقاتی مصوب:
( .aعنوان طرح،موسسه حمایت کننده،

نقش عضو هیات علمی( مجری ،همکار ،مشاور و یا راهنما)،

مرحله طرح(در حال انجام ،پایان یافته)

تمایز کندروسیت از سلول
های بنیادی مشتق از بافت
چربی انسان

بررسی اثرات ورزش و
فلوکستین ( )FLXبر بافت

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

11/19/5939

11/11/5939

عباسعلی کریمپور
ملکشاه ،مهری
میرحسینی ،ایوب
برزگر نژاد ،امیر
اسماعیل نژاد مقدم،
فرشته بیگم طالب پور
امیری ،عباسعلی
کریمپور ملکشاه ،المیرا
غفاری

همکار
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بیضه و هورمون های جنسی
در رت های مبتال به عارضه
استرسی بعد از تروما
بررسی اثر مالتونین در
ترمیم آسیب های ناشی از
پیچ خوردگی و ترومای
بیضه در موش های
صحرایی بالغ
مقایسه اثرات نانوذرات
مالتونین با محلول آبی آن
در ترمیم آسیب های ناشی
از پیچ خوردگی و ضربه
بیضه ()Testis trauma
در موش های صحرایی بالغ

ساخت بافت غضروفی
مهندسی شده با سلول های
بنیادی مشتق از بافت چربی
بر روی غشاء آمنیوتیک
انسانی،
ساخت بافت استخوانی
مهندسی شده با سلول های
بنیادی مشتق از بافت چربی
بر روی غشاء آمنیوتیک
انسانی ،مجری -مشاور

بررسی تاثیر طرح سئوال
توسط دانشجویان بر میزان
یادگیری آناتومی ،مجری
اول

همکار

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی
53/11/5939
دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده
داروسازی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

53/11/5939

51/51/5939

19/15/5931

19/19/5931

5933/51/59
بررسی اثر کورکومین در
آپوپتوز ناشی از دگزامتازون
در سلول های زایای اسپرم
موش آزمایشگاهی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده
پرستاری آمل
5937/51/15

 .9سکینه شفیعا،
فرشته بیگم طالب پور
امیری ،مهری
میرحسینی ،عباسعلی
کریمپور ملکشاه،
 .1عباسعلی کریمپور
ملکشاه ،فرشته بیگم
طالب پور امیری،
مهری میرحسینی،
المیرا غفاری ،سپیده
خلیلی
 .1مجید سعیدی،
عباسعلی کریمپور
ملکشاه ،مهری
میرحسینی ،زهر
رضانژاد ،فرشته بیگم
طالب پور امیری،
کتایون مرتضی
سمنانی ،حمیدرضا
کلیدری

همکار

همکار

همکار

همکار
 .8مهری میرحسینی،
المیرا غفاری ،فرشته
بیگم طالب پور امیری،
 ،عباسعلی کریمپور
ملکشاه،
مجری -مشاور
 .7فرشته بیگم طالب
پور امیری ،عباسعلی
کریمپور ملکشاه،
مسعود شایسته آذر ،
علیرضا خلعتبری
جعفری  ،مهری
میرحسینی ،سمیه
تدینی لهی

مجری

 .3مهری میرحسینی،
فرشته بیگم طالب پور
امیری ،علیرضا
خلعتبری جعفری،
فروزان صادقی محلی،

همکار

آخرین به روز رسانی5937/7/51 :
بررسی اثر نور بر تکوین
جنین های مرحله قبل از
النه گزینی موش در محیط
آزمایشگاهی مصوب

فتانه عموئی ،فرشته
بیگم طالب پور امیری

دانشگاه علوم
پزشکی اهواز،
دانشکده پزشکی
5933/9/11

بررسی تاثیر همکشتی
سلول های فیبروبالست بر
میزان بلوغ و بیان
رسپتور..در اووسیت های
نابالغ فولیکول های پره
آنترال موش-
بررسی اثر محافظتی عصاره
گیاه گلرنگ بر نقائص
اسپرماتوژنز ناشی از
دگزامتازون در موش سوری
دانشگاه علوم
پزشکی اهواز ،دانشکده
پزشکی
بررسی اثر عصاره الکلی
ورک بر سنگ کلیه القاء
شده با اتیلن گلیکول در
موش صحرایی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم
پزشکی اهواز،
دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم
پزشکی
مازندران،
دانشکده پزشکی

5933/3/9

5937

 .3لعیا سادات
خرسندی ،مهری
میرحسینی ،محمود
اوراضی زاده ،معصومه
محمد پور
عباسعلی کریمپور
ملکشاه ،سپیده خلیلی
 ،مهری میرحسینی،
امیر اسماعیل نژاد
مقدم ،فرشته بیگم
طالب پور امیری

عباسعلی کریمپور
ملکشاه ،محمود
حیدری ،مهری
میرحسینی

مهری میرحسینی ،لعیا
سادات خرسندی،
معصومه محمد پور

مهری میرحسینی،
محمد علی ابراهیم
زاده ،محمد تنها ،ویدا
رحمتی ،حمیدرضا
محمدی

همکار

مجری

مجری

