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Publications

Books(writing and

)1

translations)
*Writing :N.hosseini, M. mahdiye, M. Rajabi . tests of plant physiology
for msc examinations with correct answers, Navaye Danesh
publications, arak,2002

*Writing :M.azarnia, Y.tahamtan, M. Rajabi . An introduction to animal
reproduction Jahad e daneshgahi publications, Kharazmi university,
tehran,2007

*Writing :H.Piri, M. Rajabi . An introduction to Ecology, Andisheh- yeasr publications, tehran,2011

* Writing : M.azarnia, M. Rajabi,others. Immunohistochemistry and
flowcytometry, basics &applications 2016

*Translations :M.azarnia, M. Rajabi and others . Human embryology
and developmental biology, Calson Bruce M. Kharazmi university
publications, tehran,2011

*Translations :K. parivar, M. Rajabi a, Y .tahamtan. Embryology of
invertebrates. Gilbert scott. Mobtakeran publications, tehran,2012

*سوابق پژوهشی

مقاالت /کنفرانس /همایش
ردیف

1

2

عنوان

ژورنال /کنفرانس/سال

درجه

BJVM/ 2008 Histological examination endosulfan
Effects on follicular development of
BALB/C mice
Protective effects of Ephedra

ISI

Tissue& cell/2014

ISI

pachyclada extract on mouse models
carbon tetrachloride- induced of
chronic and acute liver failure

3

4

5

بررسی اثر آفت کش اندوسولفان بر روی اووژنز و

فصلنامه علوم زیستی –آزاد

ساختار تخمدان موش های نژاد Balb/C

واحد اراک1387

بررسی اثر کورکامین بر رشد و تمایز سلولهای

مجله سلول و بافت -دانشگاه علمی -پژوهشی

بنیادی عصبی در موش

اراک 1931

بررسی اثر شوری های مختلف آب بر جوانه زنی

مجله علوم تجربی/دانشگاه

بذر گیاهان دارویی از جمله شوید و زوفا

6

7

علمی-اموزشی

گیالن 1931

بررسی اثر  CSFجنینی بر رشد و تمایز

همایش ملی تازه های سلولی دانشگاه ازاد

پروژنیتورهای عصبی در موش

و ملکولی

پرند1111/

بررسی اثر کورکامین بر بیان ژن  AQP4در

کنفرانس بین المللی زیست
شناسی ایران

دانشگاه
کرمان1111/

بررسی اثر  CSFبر رشد و تمایز استروسیت های

همایش ملی علوم زیستی

دانشگاه

شبکه کورویید مغز موش

8

علمی پژوهشی

سد خونی مغزی جنین موش

مشهد1112/

 - 1تدوین و نگارش پایان نامه ارشد تحت عنوان " بررسی اثر آفت کش اندوسولفان بر روی اووژنز و
ساختار تخمدان موش های نژاد "Balb/C
 - 1تدوین و نگارش رساله دکترا تحت عنوان " بررسی اثر کورکامین بر رشد و تمایز سلولهایی
نوروپروژنیتور کورتکس فیتوس رت "
- 9طرح تحقیقاتی پایان یافته با عنوان " تاثیر کورکامین بر بیان آکواپورینهای شبکه ی کوروئید
مغز رت"
- 4طرح تحقیقاتی در دست اجرا با عنوان " تاثیر پیش تیمار و پس تیمار مایع مغزی-نخاعی
جنینی رَت بر سکته مغزی ایجاد شده به روش انسداد شریان میانی "
- 5داوری مقاالت در مجالت علمی معتبر وزارتین از جمله:
*Journal of Yakhteh/Rooyan institute/ISI
*مجله سلول و بافت  /دانشگاه اراک  /علمی – پژوهشی
*مجله زیست شناسی تجربی  /دانشگاه پیام نور  /علمی  -پژوهشی

*سوابق شغلی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس
مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس  2سال
ریاست دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد واحد شهر قدس -3131تاکنون
رییس شورای پژوهش دانشکده علوم پایه -3131تاکنون
رییس شورای آموزش دانشکده علوم پایه -3131تاکنون
رییس شورای فرهنگی دانشکده علوم پایه -3131تاکنون
عضو شورای آموزشی واحد شهر قدس 3131-3131
مدیریت در حوزه صنعت خودرو 1سال
مدیریت در حوزه صنعت پتروشیمی  2سال

*سوابق فرهنگی
رتبه دوم مسابقات کتابخوانی دانشگاه ازاد شهر قدس
مدیر حلقه های علمی-فرهنگی بسیج اساتید تهران
عضو بسیج اساتید دانشگاه شهر قدس
کاندیدای انتخابات دوره چهارم و پنجم شورای اسالمی "شهر ستان قدس"
سخنرانی علمی -فرهنگی -مذهبی در دانشگاه و رسانه
عضو خانواده شهدا و ایثارگران

*سوابق آموزشی
ردیف

دانشگاه

عنوان درس

سال

1

آزاد – شهر قدس

مدرس دروس تخصصی

-1933تاکنون

1

آزاد علوم و تحقیقات

مدرس دروس تخصصی

1931-1932

9

آزاد  -واحد اراک

مدرس دروس تخصصی

1932-1933

4

اموزشگاه معین/قلم چی

مدرس دروس تخصصی کنکورارشد -دکترا

1933-1939

*سخنرانی در دانشگاه شهر قدس با عنوان :

زیست شناسی تکوینی و دانش سلول های بنیادی

*کارگاه ها و آموزش های تخصصی
کارگاه تخصصی  :ارزیابی توانمندی حرکتی اسپرم – دانشگاه علوم پزشکی امام خمینی
کارگاه تخصصی  :استخراج و جداسازی و شمارش اسپرم  -دانشگاه علوم پزشکی امام خمینی
کارگاه تخصصی  :مقاله نویسی و جستجو در متون تخصصی – دانشگاه خوارزمی

