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 سوابق آموزشي –الف
 –رشته  مقطع تحصيلي

 گرايش

نمره پايان  كلمعدل  نام دانشگاه

 نامه

 سال خاتمه سال شروع

 1387 1380 19 14.70 كرج -آزاد  دامپزشکي   دکتری حرفه ای
 دکتری تخصصي 

 )دستياری(
دانشکده د امپزشکي  جراحي 

 دانشگاه تهران 

18 1392  

دانشکده دامپزشکي   برد تخصصي 

 دانشگاه تهران

   

 - دکتری حرفه ای عنوان پروژه 

 نام  استاد راهنما 
مدل سازی آسيب نخاعي با روش  MRIارزيابي هيستوپاتولوژيک و 

Modified Allen   در ميمون رزوسMacaca Mulatta   دكتر سروش

 محيط مافي ،دكتر حسين بهاروند
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 سوابق آموزشي )تدريس دروس كارشناسي يا كارشناسي ارشد با ارائه مدرك معتبر( -ب
 نام مؤسسه يا دانشگاه سال تحصيلي مقطع نام درس رديف

1 

 

 

در   Power labآشنای با ثبت سيگنالهای 

 حيوانات آزمايشگهای

 پژوهشگاه رويان 1389آذر   فوق ليسانس به باال

سيزدهمين كنگره پژوهشي ساليانه  دكتری حرفه ای آشنای با مدل سازی حيوانات آزمايشگاهي 2

 1391مهر دانشجويان علوم پزشکي 

دانشگاه علوم پزشکي 

 بابل

كاربرد حيوانات آزمايشگاهي در پژوهشهای  3

 بيومديکال 

 پژوهشگاه رويان )دبير علمي ،مدرس ( 1391آذر  فوق ليسانس به باال

اولين دوره آموزشي كاربرد علمي و عملي علوم  4

 زمايشگاهي در پژوهشهای جنين شناسي آحيوانات 

)دبير علمي و  93ارديبهشت  10 فوق ليسانس به باال

 مدرس (

 پژوهشگاه رويان 

سومين كارگاه آشنای با كاربردهای حيوانات  5

 آزمايشگاهي در پژوهشهای زيست پزشکي 

 پژوهشگاه رويان ) مدرس( 93ارديبهشت  31 فوق ليساني به باال 

 پژوهشگاه رويان 92تيرماه  ليسانس به باال گارگاه اصول كار با حيوانات آزمايشگاهي  6

ششمين كارگاه آشنای با كاربردهای حيوانات  7

 آزمايشگاهي در پژوهشهای زيست پزشکي 

 پژوهشگاه رويان  ()دبير علمي  94آذرماه  ليسانس به باال 

ششمين كارگاه آشنای با كاربردهای حيوانات  

 آزمايشگاهي در پژوهشهای زيست پزشکي 

 پژوهشگاه رويان  ( )مدرس 94آذرماه  ليسانس به باال 

هفتمين كارگاه آشنای با كاربردهای حيوانات  

 آزمايشگاهي در پژوهشهای زيست پزشکي 

 پژوهشگاه رويان  )دبير علمي (  95ارديبهشت  ليسانس به باال 

هفتمين كارگاه آشنای با كاربردهای حيوانات  

 آزمايشگاهي در پژوهشهای زيست پزشکي 

 پژوهشگاه رويان  )مدرس(  95ارديبهشت  ليسانس به باال 

 پژوهشگاه رويان  )دبير علمي (  95مرداد  ليسانس به باال  كارگاه كار با حيوانات آزمايشگاهي  

 پژوهشگاه رويان  )مدرس (  95مرداد  ليسانس به باال  كارگاه آشنای كار با حيوانات آزمايشگاهي  

كارگاه آشنای كاربرد حيوانات آزمايشگاهي در  

 پژوهشهای زيست پزشکي 

 پژوهشگاه رويان  )دبير علمي ( 95دی  ليسانس به باال 

كارگاه كاربرد حيوانات آزمايشگاهي در پژوهشهای  

 زيست پزشکي 

 پژوهشگاه رويان  )دبير علمي ( 95دی ماه  ليسانس به باال 

 

 

 سوابق پژوهشي  - ج
 مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخلي و خارجي و يا كنفرانسها و سمينارها و همايشهای داخلي و خارجي:  - 1

ردي

 ف

 نام نويسندگان به ترتيب ذكر شده در مقاله سال انتشار نام مجله يا كنفرانس عنوان مقاله

1 Implantation of 

amniotic 

membrane as a 

vascular 

substitute in the 

external jugular 

vein of juvenile 

sheep 

Journal of Vascular 

Surgery.  
2012, 56(4) 

: 1098-1104 
, Hajinasrollah MPeirovi H, Rezvani N, 

Mohammadi SS, Niknejad H 

2 Transplantation 

of Adult 

Monkey Neural 

Stem Cells into 

contusion 

Cell journal  Cell J. 2014 
Summer;16(2):117-30. Epub 

2014 May 25   

Nemati Sh,Jabari R,Hajinasrollah M,Hatami 

M,Hemmesi K,Mohitmafi M,Kiani S ,Sharifi 

G,Omidvarrezaee M,Baharvand H 



  

3 

 

Spinal Cord 

Injury Model in 

Rhesus 

Macaques 

Monkey 

3 Transplantation 

of neural 

precursor cells 

derived 

pluripotent cells 

to contusion 

monkey spinal 

cord injury 

First annual 

confernace/worksho

p on Neural cells  

2011 Reza jabbari,sahar kiani,giuve sharifi,shiva 

nemati,nargez zare,Zahra ajdari,omidvar 

rezaee,mostafa hajinasrollah,hossein 

baharvand 

4 Transplantation 

of neural stem 

cells to 

contusion 

Monkey spinal 

cord injury 

model 

First annual 

confernace/worksho

p on Neural cells 

2011 ,omidvar rezaee , ,giuve sharif Reza 

jabbari,sahar kianii,shiva nemati,nargez 

zare,Zahra ajdari,mostafa 

hajinasrollah,hossein baharvand 

5 Therapeutic 

Potential of 

long term Self-

Renewable 

induced 

pluripotent 

Stem Cells 

Derived Neural 

progenitors for 

spinal cord 

injury in 

primates  

Cell Journal vol 

13,supp3, 

summer 2011 Nemati Sh,Jabari R,Hajinasrollah M,Hatami 

M,Hemmesi K,Mohitmafi M,Kiani S ,Sharifi 

G,Omidvarrezaee M,Baharvand H 

پيوند سلولهای پيش  6

ساز عصبي مشتق از 

سلولهای پرتوان 

انساني به مدل 

 ميموني کانتوزن

کنگره ملي زیست شناسي 

وجنبه های کاربردی 

 سلولهای بنيادی

شيوا نعمتي،رضا جباری،مصطفي حاجي نصراله مریم  1390

سروش محيط مافي ،سحر کياني ،گيو   حمتي،کتایون حمصي

 حسين بهاروند رضایي، اميدوار شریفي،

گزارش درمان زخم  7

 های بستر در ميمون 

رزوس با استفاده از 

 هيدروژل و پانسمان

آلژینات کلسيم و  

سدیم کربوکسي 

)به  متيل سلولز

صورت پوستر در 

  کنگره(

چهاردهمين کنگره ملي 

 حيوانات کوچکدامپزشكي 

دکتر سروش محيط مافي ،دکتر مصطفي حاجي نصراله ،دکتر  87آبان 

 مهران مرتاض،دکتر گيو شزیفي ،دکتر حسين بهاروند

گزارس باليني درمان  8

اختالل رفتاری خود 

در ميمون  آزاری

رزوس ماکاکا موالتا 

پروتكل  با استفاده از

ترکيبي،گاماپنتين 

،آمي تریپتيلين و 

 هالوپریدول

چهاردهمين کنگره ملي 

 دامپزشكي حيوانات کوچک

دکتر سروش محيط مافي ،دکتر مصطفي حاجي نصراله ،دکتر  87آبان 

 مهران مرتاض،دکتر گيو شزیفي ،دکتر حسين بهاروند

مروری بر پاتوژنز  9

 بيماری نئوسپروزیز 

چهاردهمين کنگره 

 دامپزشكي ایران

 فریبرز معير،مصطفي حاجي نصراله 1384
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10 Intra-renal 

arterial 

injection of 

autologous 

bone marrow 

mesenchymal 

stem cells 

ameliorates 

cisplatin-

induced acute 

renal failure in 

a rhesus 

macaque 

mulatta monkey 

animal model 

Cytotherapy. 2014 Cytotherapy. 2014 

Jun;16(6):734-49. doi: 

10.1016/j.jcyt.2014.01.00

4. 

Moghadasali R, Azarnia M, Hajinasrollah M, 

Arghani H, Nassiri SM, Molazem M, 

Vosough A, Mohitmafi S, Najarasl M, Ajdari 

Z, Yazdi RS, Bagheri M, Ghanaati H, Rafiei 

B, Gheisari Y, Baharvand H, Aghdami N. 

11 Surgical 

correction of 

cleft plate 

secondary to 

trauma in cat  

international  th4The 

symposium of 

veterinary surgey 

(isvs) 

Oct 2014 s.farzad ,z.saffarian, 

s.rafatpanah 

,i.asheghian, 

m.hajinasrollah,a.kheirolahi 

12 Total 

splnectomy in a 

dog due to 

internal 

hemorrhage 

caused by 

trauma 

international  th4The 

symposium of 

veterinary surgey 

(isvs) 

Oct2014 z.safarian,s.farzad,sh.rafatpanahh 

,m.hajinasrollah,s.davoudipour 

13 Surgical 

removal of 

perforating 

metallic foreign 

body ingested 

by a  dog  

international  th4The 

symposium of 

veterinary surgey 

(isvs 

Oct 2014 Ms.pedram,z.saffarian, 

s.farzad ,sh,rafatpanah 

y.vali,s.ghasemi,m.hahinasrollah,b 

bassim.khshjoori 

14 Surgical 

treatment of a 

paraprostatic 

cyst in a 

german 

shepherd dog  

international  th4The 

symposium of 

veterinary surgey 

(isvs 

Oct 2014 Mr.pedram,r.ebrahimi,s.farzad 

m.molazem,y.vali,s.davudypour,d.shirani 

,m.hajinasrollah 

 

15 Simultaneous 

existence of 

pyometra 

,ovarian cyst 

,urolithiasis 

,cystitis,and 

mammary 

gland tumor in 

guinea pig  

international  th4The 

symposium of 

veterinary surgey 

(isvs 

Oct 2014 Mr.pedram,a.rostami,s.farzad 

,z.saffarian,y.vali 

s.ghasemy,m.hajinasrollah,sh.rafatpanah,f.ami

ni najafi 

h.mansour  

16 Intra-renal 

arterial 

injection of 

autologous 

bone marrow-

mesenchymal 

stem cell 

amelio-rates 

cisplatin-

nduced acute 

kidney injuy in 

a rhesus 

monkey model  

Royan international 

twin congess  

Sep  2013 Moghadas ali R,Aazarnia M,bsharvand H, 

Hajinasrollah m,najarasl m,arghani h ,nassiri 

sm,molazem m 

Ajdari z,aghdami n, 
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17 Fertility and 

flow cytometric 

evaluations of 

frozen-thawed 

rooster semen 

in 

cryopreservatio

n medium 

containing 

low-density 

lipoprotein 

Journal of 

Theriogenology 

2014 A. Shahverdi a,*, M. Sharafi a,b,*, H. Gourabi 

c, A.A. Yekta c, V. Esmaeili a, 

M. Sharbatoghli a, E. Janzamin d, M. 

Hajnasrollahi e, F. Mostafayi 

18 Autologous 

transplantation 

of 

mesenchymal 

stromal cell 

tend to prevent 

… 

Cythotherapy Sep 2015 Moaghadas ali R,hajinasrollah M 

Argani H,Nassiri SM,najjar 

 M,sodefini N 

Baharvand H,aghdami N 

19 Sperm 

mediated gene 

transfer using 

adjuvant 

pereserving 

fertility  

 Th15Abstract of the 

royan international 

congress on 

reproductive 

biomedicine 

Summer 2014 sharifiM shahverdi A,Esmaeilei V , amiri A 

,sharbatoghli M,hajinasrollah M,Mostafaei F 

20 Role of 

nutrition diet 

with and 

without mineral 

vitamin 

elements on 

superovulation 

of mice  

 Th15Abstract of the 

royan international 

congress on 

reproductive 

biomedicine 

Summer 2014 Asghari vostikolaee MH,KHeyme A ,Hadi 

M,Alizade AR,Nemati AR,Hajinasrollah M 

21 Fertility and 

flow cytometric 

evaluation of 

frozen 

thawed…  

 Th15Abstract of the 

royan international 

congress on 

reproductive 

biomedicine 

Summer 2014  sharifiM shahverdi A,Esmaeilei V , amiri A 

,sharbatoghli M,hajinasrollah M,Mostafaei F 

 طرحهای ملي و يا تحقيقاتي:  - د
 سمت در طرح  سال اجرای طرح كارفرما نام طرح رديف

مقايسه پيوند اتولوگ سلولهای بنيادی  1

مزانشيمي و سلولهای درون غالف 

 بويای در مدل جراحت نخاعي ميمون

 همکار  1386 پژوهشگاه رويان

پيوند اتوگرافت سلولهای بنيادی  3

 BM-MSCsمزانشيمي مغز استخوان) 

(گسترش يافته بروی داربست 

مهنديس بافت چسب فيبريني با 

استفاده از بيوراكتور در درمان نارسايي 

 حاد كليه در ميمون

 همکار  1390 پژوهشگاه رويان

بررسي اثر پيوند اتوگرافت سلولهای  4

بنيادی مزانشيمي مغز استخوان در 

جلوگيری از پيشرفت عوارض طوالني 

مدت نارسايي حاد كليه با استفاده از 

داروی سيس پالتين در مدل حيواني 

 ميمون 

 همکار  1391 پژوهشگاه رويان
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مطالعه و بررسي ايمنولوژيکي سلولهای  5

بنيادی مزانشيمي مشتق شده از بافت 

چربي و مغز استخوان در مدل حيواني 

 ميمون پيوند كليه 

 همکار  1392-1391 پژوهشگاه رويان

بررسي خصوصيات سلولهای بنيادی  6

عصبي استخراج شده از سه ناحيه 

subventricular zone،cortex   و

caudate nucleus  از مغز ميمون و

پيوند آن به مدل ضايعه نخاعي حاد و 

 مزمن و ارزيابي بهبود عملکرد

 همکار  1393-1391 پژوهشگاه رويان

و  GDF9بررسي اثر فاكتورهای رشد  7

BMP15  در سيستمSPOM   بر بلوغ

 آزمايشگاهي تخمک های گوسفندی

 همکار 1392-1390 پژوهشگاه رويان

-ساخت داربست هيدروژل 8

 ECMنانوكامپوزيتي با الگو برداری از 

برای تمايز سلول های مزانشيمي 

 حاصل از مغز استخوان به كندروسايت

 همکار  1396-1392 پژوهشگاه رويان

بررسي اثر هيدروژل حاوی عصاره پرده  9

آمنيوتيک بر كشت سلولهای پوستي و 

رفع اسکار در مدل حيواني رت مبتال به 

خم های جلدی )سطحي( و عميق ز

 پوستي

 همکار  1393-1391 پژوهشگاه رويان

بررسي برهم كنش های سلول های  10

فيبروبالست و داربست های تهيه شده 

 از كيتوسان و ژالتين

 همکار  1392-1390 پژوهشگاه رويان

بررسي تأثير كاربرد ليزر كم توان و  11

سلولهای بنيادی بصورت جداگانه و 

در بازسازی ضايعات غضروف توأم 

 مفصلي زانو در خرگوش

 همکار  1392-1391 پژوهشگاه رويان

پيوند سلولهای پيش ساز عصبي القا  12

شده ی انساني به مدل له شدگي 

 نخاعي در موش صحرايي

 همکار  1393-1391 پژوهشگاه رويان

بافت شده  يمهندس هيكل ونديپ 13

(Bioengineered kidney در مدل  )

 مونيم يوانيح

 همکار  1395-1392 پژوهشگاه رويان

تبديل سلولهای بنيادی مزانشيمي مغز  14

استخوان به سلول های اليه ی زايگر 

 بيضه در گوسفند نر )قوچ(

 همکار 1391-1387 پژوهشگاه رويان

مطالعه بازسازی ضايعات استئوكندرال  15

به دنبال پيوند سازه متشکل از 

كندرال ورقه ای و زنوگرافت های استئو 

 سلول های بنيادی مزانشيمي

 همکار  1393-1392 پژوهشگاه رويان

جامع مركز تحقيقات پريماتهای  طرح 16

 غير انساني پژوهشگاه رويان

 مسئول طرح 1388 پژوهشگاه رويان
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طرح جامع راه اندازی مركز طب  17

 ترميمي حيوانات در پژوهشگاه رويان

 آزمايشگاهيبخش علوم حيوانات 

 مسئول طرح 1392 پژوهشگاه رويان

همکاری با پژوهشگاه هوا فضا در جهت  18

ارسال موجود زنده به فضا و موفقيت 

 91برای اولين بار در ايران در سال 

همکار و مجری محفظۀ  1394-1390 پژوهشگاه هوا فضا

 زيستي در سايت پرتاب 

پيوند سلولهای عصبي دوپامينرژيک به  19

 پاركينسون در ميمونمدل 

 همکار  1396 -1394 پژوهشگاه رويان 

پيوند سلولهای مزانشيمي به مدل   20

 ديابت در ميمون 

 همکار  1396-1394 پژوهشگاه رويان 

پيوند سلولهای بنيادی مزانشيمي در   21

درمان كليه پلي كيستيک در گربه های 

 پرشين مبتال 

 همکار  1396-1394 پژوهشگاه رويان 

 پي دات  استفاده از داربست استخواني  22

و الکترو مگنت  در درمان ضايعات 

 استخواني 

 همکار  1397-1394 پژوهشگاه رويان 

پيوند آلوژننيک سلولهای بنيادی  23

مزانشيم مشتق از بافت چربي به همراه 

در  1تجويز اگونيست جي ال پي 

 پريمات مدل ديابت 

 همکار  1397-1394 پژوهشگاه رويان 

پيوند سلولهای پيش ساز دوپامينرژيک  24

از سلولهای بنيادی جنيني انسان به 

 مدل بيماری پاركينسون در پريماتها  

 همکار   1397-1394 پژوهشگاه رويان 

 
 

 

 

 

 : اختراعات  - ه
 تاريخ ثبت محل ثبت نام اختراع رديف

مدل سازی آسيب نخاعي به کمک دستگاه  1

Impactor  دستي در ميمون رزوس 

 تهران-ایران

 

29/1/91 

 

 کتاب :  -6

 

 

 

 تجربيات شغلي : -و

 تا به امروز با حفظ سمت :مدیر عامل شرکت تعاوني دانش پژوهان سالمت رویان  -1393

 تا به امروز با حفظ سمت مسئول بانک باف و سلولهای جنسي حيواني پژوهشگاه رویان  -1393

 همزمان شروع به تحصيل در رشته جراحي دامپزشكي دانشگاه تهران تا به امروز :  مدیر بخش علوم حيوانات آزمایشگاهي  -1392
 :  مسئول  مرکز تحقيقات پریماتهای بخش علوم حيوانا ت آزمایشگاهي پژوهشگاه رویان و همزمان طراحي مرکز مذکور 1392- 1389

ماه )تحت امریه نيروی دریایي ارتش جمهوری اسالمي  16س سربازی در پژوهشگاه رویان به مدت : گذراندن دورۀ خدمت مقد 1389 -1387 

 ایران ( در بخش تحقيقات پریماتها ی گروه حيوانا ت آزمایشگاهي پژوهشگاه رویان 
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 شگاهي پژوهشگاه رویان  :  فعاليت در پژوهشگاه به صورت حق التحقيق در بخش تحقيقات پریماتها ی گروه حيوانا ت آزمای 1386-1387 

 1/8/85تا تاریخ  1/2/85ماه از تاریخ  6به مدت  گذراندن دوره کار آموزی در کلينيک دامپزشكي کژال :  1385
و در انتها   نزد جناب آقای دکتر غنوی در قسمت تحقيقاتي بيمارستان مسيح دانشوری دو ماه حضور مستمر بصورت کارآموزی به مدت:  1385

 .دکتر پيروی در خدمت جناب آقای  Jugular v  عمل پيوندشرکت در 

 ماه کار درآزمایشگاه تخصصي طيور ایران واقع در ميدان توحيد تهران نزد دکتر صالحي 3مدت  :  1384

 

 فعاليتهای تخصصي : -ز

   حي الپاراسكوپياو آشنایي با اصول جر جراحي بافت نرم ، بافت سخت  -

 آزمایشگاهيانواع حيوانات بيهوشي   -

 تسلط کامل با اصول نگهداری و پرورش و کار برروی انواع حيوانات آزمایشگاهي ) رت،موش ،خرگوش و پریماتها (  -

 تسلط کامل به روشهای مختلف مدل سازی با جراحي حيوانات آزمایشگاهي   -

 office wordتسلط کامل به نرم افزارهای  -
 

 :  فعاليتهای خارجي -ط

 (92-91ر تخصصي جشنواره خوارزمي )دوره داو 2 -

 و بازیكن اخالق در مسابقات داخلي پژوهشگاه رویاندوم  ،شرکت در مسابقات ورزشي و کسب مقام اول   - 

 كنگره ها   -ظ

 در سازمان نظام دامپزشكي  19/11/91شرکت در دوره آموزشي مدیریت زخم و اورژانسهای جراحيدر دامهای کوچک  -

 دانشكده دامپزشكي   87شرکت در چهارمين کنگره ملي دامپزشكي حيوانات کوچک  پایيز  -

 دانشكده دامپزشكي  دانشگاه آزاد کرج  84شرکت در کنره دانشگاهي بيماریهای مشترک انسان و حيوان  خرداد  -

 قيد دکتر سعيد کاظمي آشتيانيند فشرکت در سمپوزیوم کاربرد سلولهای بنيادی مزانشيمي در ارتوپدی یاوارخ دانشم -

 94سخنراني در انحمن علمي جراحي دانشجویان دانشگاه تهران پایيز  -

 جهاد دانشگاهي  4/11/95- 3/11/95شرکت در دوره آموزشي اخالق در پوهش بر حيوانات  -

 هشگاه رویان ساعت پو 2به مدت  21/2/95شرکت در گارگاه آشنای با مقررات تبدیل وضعيت و جذب هيات علمي   -

ساعت تءوری و عملي پژوهشكده تحقيقات زیست پزشكي   8به مدت  21/12/94شرکت در کارگاه آموزشي اصول الپاراسكوپي  در تاریخ -

 دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران 

  94شهریور  12-10مقاله در دهمين کنگره دانشجویان دامپزشكي ایران   29داوری  -

 

- Attendance in 14th royan international congess sep 2013 

- Attendance  in 10th royan international twin congress 

 - Practical course for collection of adipose and connective tissue for isolation of stromal vascular fraction 

cells and their clinical application   Czech republic 2014  

 -Attendance in 4th ISVS and 11th ISVSAD 

 -Attendance of  in 6th royan international summer scholl july 2015 

-participation at euprime-net course on primate sociobiology husbandry & nutrition april 2012 DPZ 

germany   

- Attendence in 11 th Royan International Congress  September 2015  

- Member of Scientific committee in the 12 th Iranian congress of anatomical Sciences may 2016 iran 

Tehran  

- Member of Executive committee in the 12 th Iranian congress of anatomical Sciences may 2016 iran 

Tehran  

- Attendance in 15th royan international congess sep 2014 
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