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 تحصیالت: 

 الی  1395دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیاز با گرایش بافت و جنین علوم تشریحی  تخصصی دکتری

سلول های بنیادی مشتق از چربی  ،انسانی آسلوالرداربست استخوانی  ترکیبی اثرات "عنوان رساله:.1399

 "استئوپروتیکنقص بحرانی استخوان فمور موشهای صحرایی ماده بالغ  التیام و لیزر کم توان بر روی

  عنوان پایان نامه:1394الی  1391دانشگاه علوم پزشکی گیالنرشته علوم تشریحی از ارشد  کارشناسی ." 

بر آسیب کبدی ناشی از فرمالدهید در موش   Acantholimon gilliatiبررسی اثر محافظتی گیاه  

 "های نر بالغ نژاد سوری



 1386یولوژی( از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال دکارشناسی در رشته علوم پرتونگاری )را 

 

 اشتغاالت:

 1390الی  1387دانشکده دندانپزشکی گیالن از  بخش رادیولوژی کارشناس رادیواندودانتیکس

 1394الی  1391کارشناس رادیولوژی بخش اورژانس بیمارستان حشمت رشت از سال 

 تا کنون 1394دانشکده دندانپزشکی گیالن از  بخش رادیولوژی کارشناس رادیواندودانتیکس

 

 سوابق تدریس:

 :(MD)ای حرفه یکترد مقطع  -الف

امها برای دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ندو اتنه  و گردن، سر  ناتومیآ یسرتد -

 گیالن

تدریس درس بافت شناسی عمومی و تخصصی برای دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم  -

 پزشکی گیالن 

عملی دستگاه اسکلتی، تنفس، گوارش، اندام فوقانی و اندام تحتانی برای دانشجویان  ناتومیآ یسرتد -

 شهید بهشتی تهرانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

تدریس درس بافت شناسی عملی عمومی و تخصصی برای دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه  -

 علوم پزشکی شهید بهشتی تهران



 

 

 :(BSc) شناسیرکا مقطع -ب

تدریس درس بافت شناسی عمومی و تخصصی برای دانشجویان کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی  -

 گیالن واحد لنگرود 

دانشگاه دانشکده پرستاری و مامایی تدریس درس آناتومی عمومی برای دانشجویان کارشناسی پرستاری  -

 علوم پزشکی گیالن 

 

 

 راتنتشاا

 

 

 مقاله فارسی -الف

 .داخلی ایلیاک شریان قدامی تنه هایشاخه در . گزارش یک مورد نادر در م عسگریو  ر، گازر م لنگرودی فغانی

 .74-70 صفحات ،93شماره ،24 جلد ،94بهار ،گیالن پزشکی علوم دانشگاه مجله
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 طرح های تحقیقاتی:

 Acantholimonم، پاسداران ا، محمد قاسمی ف، عطرکارروشن ز. بررسی اثر محافظتی گیاه   عسگریمجریان: گازر ر، -1

gilliati   دانشگاه علوم پزشکی اعتبار دهندهبر آسیب کبدی ناشی از فرمالدهید در موش های نر بالغ نژاد سوری. سازمان :

 .1394، تاریخ خاتمه 1393گیالن، محل اجرا: گروه آناتومی تاریخ شروع: 

 آسلوالر استخوانی داربست ترکیبی اثرات. ر فومنی و ف زارع ،م عسگری م، بیات ع، پور ابراهیم م، فر عبدالهی: مجریان -2

 در فمور استخوان بحرانی نقص التیام روی بر توان کم لیزر و چربی از مشتق بهینه محیط و بنیادی های سلول ، انسانی

: اجرا محل تهران، بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه: دهنده اعتبار سازمان. استئوپروتیک بالغ ماده صحرایی موشهای

 .1398، تاریخ خاتمه 1397تاریخ شروع:  آناتومی گروه

مقایسه اثر داربست پلی کاپروالکتان حاوی سلول . ، پیریایی ع، حجازی ف، بیات م عسگریمجریان: عبدالهی فر م،  -3

مزانشیمی مغز استخوان متمایز شده به رده استئوژنیک و هیدروکسی آپاتیت یا کورال بر روی ترمیم نقص جزیی استخوان 

م پزشکی شهید بهشتی تهران، محل سازمان اعتبار دهنده: دانشگاه علو. فمور در موش های صحرایی با مدل استئوپروزیس

 .1400تاریخ خاتمه  ،1398: شروع تاریخ ،اجرا: گروه آناتومی

 کاپروالکتان پلی های داربست اثرات بررسی. م عسگریع، زارع ف و  پیریایی م، بیات ف، حجازی ،م فر عبدالهی: مجریان -4

. استئوپروزیس مدل با صحرایی های موش در فمور استخوان جزیی نقص ترمیم روی بر کورال و آپاتیت هیدروکسی حاوی

در حال  ،1397: شروع تاریخ ،آناتومی گروه: اجرا محل تهران، بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه: دهنده اعتبار سازمان

 .اجرا

 ترکیبی اثرات مولکولی و هیستوپاتولوژیکی مطالعه. ط سلمانی و امینی ع م، عسگری م، بیات م، فر عبدالهی: مجریان -5

 فمور استخوان بحرانی نقص ترمیم روی بر توان کم لیزر و چربی از مشتق بنیادی های سلول ، دمینرال استخوانی داربست

 آناتومی گروه: اجرا محل تهران، بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه: دهنده اعتبار سازمان. استئوپروتیک بالغ موشهای

 .در حال اجرا ،1397: شروع تاریخ

 بر سیب سرکه اثر. ،م عسگری و م، عبدالهی فر ،و، صفری م آقاجانی نسب  م، اسکندری ،محمد قاسمی ف: مجریان -6

 دانشگاه: دهنده اعتبار سازمان. الکلی غیر چرب کبد مدل صحرایی موشهای در کلیه کارکردی و مولکولی سلولی، تغییرات

در  ،1398: شروع تاریخو شهید بهشتی تهران.  گیالن پزشکی علوم دانشگاه آناتومی گروه: اجرا محل ،گیالن پزشکی علوم

 .حال اجرا

 

 



 


