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سوابق تحصیلي:
رشته تحصیلي

درجه علمي مدرک

محل تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

معدل

سم شناسي -داروشناسي

دکترای تخصصي

دانشگاه علوم پزشکي
تهران

1033

12/82

داروسازی

دکترای حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکي
اصفهان

1021

12/2

علوم تجربي

ديپلم

دبيرستان آيت ا ...خامنه ای
اردکان

1083

13/10

پایان نامه های دوران تحصیل:
اساتید راهنما

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلي

بررسي اثر تجويز روليپرام و سيلدنافيل بر مرحله
تثبيت حافظه فضايي رت و ارتباط آن با بيان
مارکرهای کولينرژيک  ChATو  VAChTدر
هيپوکامپوس

دکترای تخصصي

دکتر محمد شريف زاده /دکتر
محمد حسين قهرماني /دکتر اميد
سبزواری

اثر تجويز طوالني مدت فنوباربيتال بر حجم اليه های
مختلف هيپوکامپوس در رت

دکترای حرفه ای

دکترعباس جعفريان دهکردی/
دکتر محمد حسيني شريف آباد

موفقیت های تحصیلي:
 مقام اول آموزشي ورودی  1083داروسازی اصفهان بمدت  13ترم متوالي
 مقام دوم هيجدهمين دوره آزمون علوم پايه داروسازی در دانشگاه و نفر چهارم کشوری
 معرفي بعنوان دانش آموخته برتر دانشکده داروسازی اصفهان در سال  1021توسط انجمن داروسازان ايران
 معرفي بعنوان داروساز نمونه در سال  1021-1021توسط سازمان نظام پزشکي استان اصفهان
 معرفي بعنوان دانش آموخته برتر دانشکده داروسازی اصفهان در سال  1021توسط معاونت آموزشي دانشگاه علوم
پزشکي اصفهان
 مقام اول هفدهمين دوره امتحان دستياری داروسازی کشور در رشته سم شناسي در سال 1021
 مقام اول امتحان جامع بورد تخصصي سم شناسي -داروشناسي دانشگاه تهران در سال 1028
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تشویق ها /جوایز :
عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطا کننده

تاریخ دریافت

تقديرنامه

مقام اول آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

رياست دانشکده

سال21-23

تقديرنامه

مقام اول آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

رياست دانشکده

سال28-21

تقديرنامه

مقام دوم علوم پايه

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

معاون آموزشي

سال1021

تقديرنامه

مقام اول آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

رياست دانشکده

سال20-28

تقديرنامه

 3ترم مقام
اول آموزشي

انجمن دانشجويان يزدی دانشگاه
اصفهان

دبير انجمن

سال21

تقديرنامه +
تنديس

دانش آموخته برتر
داروسازی

انجمن داروسازان ايران(تهران)

دبير انجمن

سال21

تقديرنامه +
تنديس

داروساز نمونه

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نظام پزشکي استان
اصفهان

سال21

تقديرنامه

دانش آموخته برتر
داروسازی

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

رياست دانشگاه

سال21

تقديرنامه

مقام اول بورد سم
شناسي دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکي تهران

رياست دانشکده
داروسازی

سال22

تواناییهای حرفه ای:
الف) کامپیوتر

 آشنايي با برنامه های اجرا شونده در محيط

 Windowsو Macintosh



(Word, Excel, PowerPoint, Publisher) Microsoft office



SPSS



Graph pad Prism



Endnote, Reference manager



Internet explorer, E-mail, Outlook



Ethovision XT, Ethovision 0.1

ب) زبان

 فارسي
 انگليسي :روان در مکالمه ،مسلط بر ترجمه و درک مطلب متون تخصصي
3

سوابق شغلي -حرفه ای:
عنوان

ردیف

سال

1

دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

1021 -1083

8

دستيار گروه سم شناسي – داروشناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران

1033 -1021

0

استاديار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکي يزد

 -1033تاکنون

1

عضو انجمن داروسازان ايران

 -1021تاکنون

1

عضو سازمان نظام پزشکي

 -1021تاکنون

0

عضو انجمن سم شناسي و مسموميتهای ايران

 -1028تاکنون

8

سرپرست دستياران سم شناسي دانشکده داروسازی تهران

1033 -1022

2

عضو شورای پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي يزد

1038 -1033

3

عضو کميته بودجه بندی دانشگاه علوم پزشکي يزد

1038 -1033

13

عضو شورای پژوهشي دانشکده داروسازی يزد

1038 -1033

11

عضو انجمن داروسازان استان يزد

 -1031تاکنون

18

عضو انجمن داروسازان استان اصفهان

 -1038تاکنون

10

نماينده دانشکده داروسازی اصفهان در باشگاه فناوری دانشگاه

 -1030تاکنون
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سوابق آموزشي:
ردیف

عنوان واحد تدریس شده

دانشجویان فراگیرنده

مقطع تحصیلي دانشجویان

سال تدریس

1

کنترل مسموميت

داروسازی تهران

دکترا

1028-1033

8

فارماکولوژی

پزشکي ارتش

دکترا

1022

0

فارماکولوژی

داروسازی بين الملل تهران

دکترا

1023

1

سم شناسي عملي

داروسازی تهران

دکترا

1020-1033

1

فارماکولوژی عملي

داروسازی تهران

دکترا

1020-1033

0

فارماکولوژی

داروسازی يزد

دکترا

1033-1031

8

فارماکولوژی عملي

داروسازی يزد

دکترا

1033-1031

2

فارماکولوژی

اطاق عمل ابرکوه

کارشناسي

1033-1031

3

فارماکولوژی

فوريتهای پزشکي ابرکوه

کارداني

1033-1031

13

فارماکولوژی

دندانپزشکي يزد

دکترا

1031-1038

11

فارماکولوژی

اتاق عمل يزد

کارشناسي

1031-1038

18

فارماکولوژی

ارشد فيزيولوژی

کارشناسي ارشد

1031-1038

10

فارماکولوژی

نا پيوسته هوشبری يزد

کارشناسي

1031-1038

11

سم شناسي

علوم آزمايشگاهي يزد

کارشناسي

1031-1038

11

فارماکولوژی

پرستاری ميبد

کارشناسي

1038-1030

10

سم شناسي

داروسازی اصفهان

دکترا

 -1038تاکنون

18

فارماکولوژی

اطاق عمل اصفهان

کارشناسي

 -1038تاکنون

12

فارماکولوژی

فيزيوتراپي اصفهان

کارشناسي

 -1038تاکنون

13

کنترل مسموميت

داروسازی اصفهان

دکترا

 -1038تاکنون

83

فارماکولوژی پزشکي

ارشد سم شناسي

کارشناسي ارشد

1038-1030

81

فارماکولوژی پزشکي

ارشد فيزيولوژی

کارشناسي ارشد

1038-1030

88

فارماکولوژی اختصاصي

هوشبری

کارشناسي

1038-1030

80

فارماکولوژی داروسازی

داروسازی اصفهان

دکترا

1031-1030
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شرکت در کارگاههای آموزشي -پژوهشي /فرهنگي :

ردیف

عنوان

محل برگزاری

سال برگزاری

نقش

1

اطالع رساني داروها و سموم

معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت /تهران

1021

شرکت کننده

8

Reference Manager

دانشگاه علوم پزشکي تهران /تهران

1021

شرکت کننده

0

آشنايي با بانکهای اطالعاتي و

دانشگاه علوم پزشکي تهران /تهران

1020

شرکت کننده

Office XP
& Liver Perfusion
Biomarkers of
Hepatotoxicity
Behavioral and Molecular

1
1

Methods in Neurosciences

0

قطب سم شناسي کشور و مرکز تحقيقات
کنترل غذا و دارو /تهران

8332

شرکت کننده

Behavioral Methods in

قطب سم شناسي کشور و دانشکده
فناوريهای نوين /تهران

Behavioral Methods in

قطب سم شناسي کشور و دانشکده
فناوريهای نوين /تهران

Neurosciences

8

دانشگاه علوم پزشکي تهران و
قطب سم شناسي کشور/تهران

8332

شرکت کننده

Neurosciences

8333
8333

برگزار کننده

شرکت کننده

2

Animal Care

دانشگاه علوم پزشکي تهران /تهران

8313

شرکت کننده

3

توانمندسازی فرهنگي جنگ
نرم

دانشگاه يزد /يزد

1031

شرکت کننده

13

پزشکي مبتني بر شواهد

دانشگاه علوم پزشکي يزد /يزد

1031

شرکت کننده

11

طرح ضيافت انديشه اساتيد

دانشگاه علوم پزشکي يزد /يزد

1031

شرکت کننده

18

طرح ضيافت انديشه اساتيد

دانشگاه علوم پزشکي يزد /يزد

1038

شرکت کننده
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 سوابق و فعالیتهای پژوهشي:
الف) شرکت در همایش/سمینار:
عنوان مقاله

نویسندگان

عنوان همایش

محل
برگزاری

نحوه
ارائه

سال
ارائه

اثر تجويز طوالني مدت فنوباربيتال بر اندازه و
وزن مغز رت

حسيني.علي/جعفريان.عباس/حسيني.محمد

علوم تشريحي

کاشان

پوستر

1021

Effect of Chronic Administration of
Phenobarbital on Hippocampus Volume
in Rat

Hosseini-Sharifabad A./ Jaafarian
Dehkordi A./ Hosseinisharifabad M.

سم شناسي

شيراز

پوستر

1021

کاهش وزن بدن و وزن پانکراس نوزاد و تغيير
رفتار تغذيه ای رت بالغ متعاقب استرس قبل
از تولد
Prenatal stress alters dendritic
morphology in rat hippcampus
Hepatoprotective activity of Scrophularia
Striata against acetaminophen-induced
liver injury in mice
Evaluation of systemic administration
effects of Boswellia Papyrifera extract on
spatial memory retention in male rats
*Phosphodiesterase 3 inhibition enhances
the spatial memory consolidation in rat
by increasing the PKA in the
hippocampus

بعنوان داور

کنگره تغذيه ايران

تبريز

پوستر

1021

حسيني.علي/حسيني .محمد

(Federation of European
)Neurosciences Societies

Vienna

Post

2006

…Sabzevari O./ Hosseini A./Paydar H./

EUROTOX

Greece

Post

2002

Hosseini-Sharifabad A./ Sharifzadeh
…M./

علوم دارويي

زنجان

پوستر

1023

Hosseini-Sharifabad A./ Sharifzadeh M.

علوم دارويي

اصفهان

پوستر

1031

Hosseini-Sharifabad A

بين المللي
دانشجويان
داروسازی

تبريز

Hosseini M./Hosseini A.

FENS

ب) طرحهای پژوهشي خاتمه یافته (بعنوان مجری یا همكار طرح)


بررسي اثر محافظتي و درماني سيلي مارين بر آسيب های کبدی ناشي از آفالتوکسين



بررسي اثر محافظتي و درماني ترکيبات هيدروکسي چالکون موجود در پوست سيب بر آسيبهای کبدی
ناشي از آفالتوکسين



اثر تجويز روليپرام بر مرحله تثبيت حافظه فضايي رات در  MWMو ارتباط آن با ميزان بيان  ChATو
 VAChTدر هيپوکامپوس



اثر تجويز سيلدنافيل بر مرحله تثبيت حافظه فضايي رات در  MWMو ارتباط آن با ميزان بيان  ChATو
 VAChTدر هيپوکامپوس
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ج) طرحهای پژوهشي در حال انجام (بعنوان مجری یا همكار طرح)


ارزيابي عملکرد تجويز حاد و مزمن ترامادول بر روی حافظه رت در مدل



ارزيابي اثر پيشگيرانه تجويز ويتامين ث ،ويتامين  B18و امگا  0بر تخريب حافظه ناشي از سرب در رات



ارزيابي اثر محافظت کبدی عصاره هيدروالکلي دانه انار ( )L Punica Granatumبر سميت کبدی القاء شده

Object Recognition Task

توسط آفالتوکسين  B1در رات


ارزيابي اثر تجويز حاد و مزمن پتاسيم برومايد بر روی حافظه رت در مدل

Object Recognition Task



بررسي اثر تجويز درازمدت پرگابالين بر روی حافظه رت با استفاده از مدل

Object Recognition Task



بررسي ميزان کاهش ترکيبات آلي فرار شامل بنزن ،تولوئن ،اتيل بنزن ،گزيلن و فرمالدهيد در هوا توسط
گياهان دراسنا ( ،)Dracaena Deremensisپپروميا قاشقي ( )Peperomia Magnoliaefoliaو ناز يخي
()Aptenia Cordifolia



بررسي فيتوشيميايي مقدماتي گياه  Eryngium caeruleum M.B.و مطالعه اثرات محافظ کبدی عصاره
گياه بر سميت کبدی



ارزيابي اثر تجويز متيل دوپا در دوران بارداری بر روی حافظه رتهای نوزاد در دوران بلوغ

2

:د) مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللي


Hosseini-Sharifabad A, Ghahremani MH, Sabzevari O, Naghdi N, Abdollahi M, Beyer C, Bollen
E, Prickaerts J, Roghani A, Sharifzadeh M. Effects of protein kinase A and G inhibitors on
hippocampal cholinergic markers expressions in rolipram- and sildenafil-induced spatial
memory improvement. Pharmacology, Biochemistry and Behavior 2102; 010(3): 300-303.



Hosseini-Sharifabad M, Esfandiari E, Hosseini-Sharifabad A. The effect of prenatal exposure to
restraint stress on hippocampus granule neurons of adult rat offspring. Iranian Journal of
Basic Medical Sciences 2102; 01(1): 0101-0101.



Khorshidahmad T, Tabrizian K, Vakilzadeh G, Nikbin P, Moradi S, Hosseini-Sharifabad A,
Roghani A, Naghdi N, Sharifzadeh M. Interactive effects of protein kinase AII inhibitor and
testosterone on spatial memory in the Morris Water Maze. Behavioural Brain Research
2102; 222(2): 232-233.



Esfahani HM, Esfahani ZN, Dehaghi NK, Hosseini-Sharifabad A, Tabrizian K, Parsa M, Ostad
SN. Anti-inflammatory and anti-nociceptive effects of the ethanolic extracts of Alkanna
frigida and Alkanna orientalis. Journal of Natural Medicine 2102; 00(3): 221-212.



Hosseini-Sharifabad A,, Mohammadi-Eraghi S, Tabrizian K, Soodi M, Khorshidahmad T,
Naghdi N, Abdollahi M, Beyer C, Roghani A, Sharifzadeh M. Effects of training in the Morris
water maze on the spatial learning acquisition and VAChT expression in male rats. DARU
2011;19(2):166-172.



Mahmoudi A, Hosseini-Sharifabad A, Monsef-Esfahani HR, Yazdinejad AR, Khanavi M,
Roghani A, Beyer C, Sharifzadeh M. Evaluation of systemic administration of Boswellia
papyrifera extracts on spatial memory retention in male rats. Journal of Natural Medicine
2011;65(3-4):519-25.



Tabrizian K, Najafi S, Belaran M, Hosseini-Sharifabad A, Azami K, Hosseini A, Soodi M,
Kazemi A, Kebriaeezadeh A, Sharifzadeh M. Effects of selective iNOS inhibitor on spatial
memory in recovered and non-recovered ketamine induced-anesthesia in wistar rats. Iranian
Journal of Pharmaceutical Research 2010;9(3):313-320.



Azami K, Etminani M, Tabrizian K, Salar F, Belaran M, Hosseini-Sharifabad A, Hosseini A,
Sharifzadeh M. The quantitative evaluation of cholinergic markers in spatial memory
improvement induced by nicotine–bucladesine combination in rats. European Journal of
Pharmacology 0202;101:020-021.
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Karimfar M H, Tabrizian K, Azami K, Hosseini-Sharifabad A, Hoseini A, Pourghorban M,
Aghsami M, Gholizadeh S, Abdollahi M, Roghani A, Sharifzadeh M. Time course effects of
lithium administration on spatial memory acquisition and cholinergic marker expression in
rats. DARU 2009;17(2):113-123.



Sabzevari O, Hosseini A, Paydar H, Monsef-Esfahani HR. Hepatoprotective activity of
Scrophularia Striata against acetaminophen-induced liver injury in mice. Toxicology Letters
8002;020S: S28-S842.



Sharifzadeh M, Aghsami M, Gholizadeh S, Tabrizian K, Soodi M, Khalaj S, Ranjbar A, HosseiniSharifabad A, Roghani A, Karimfar MH. Protective Effects of Chronic Lithium Treatment
against Spatial Memory Retention Deficits Induced by the Protein Kinase AII Inhibitor H-29
in Rats. Pharmacology 2007;201152-165.

 بررسي اثر تجويز طوالني. علي حسيني شريف آباد، عباس جعفريان دهکردی،محمد حسيني شريف آباد
/31  شماره/80  سال- مجله دانشکده پزشکي اصفهان.مدت فنوباربيتال بر حجم نواحي هيپوکامپوس رات
.003-011  صفحه.1028 زمستان
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تجربیات و تواناییهای عملي جهت انجام کارهای پژوهشي:
 تزريق داخل صفاقي ،زيرجلدی ،گاواژ در موش سوری و رات
 جراحي استرئوتاکسي بر روی جمجمه رات
 ارزيابي حافظه و يادگيری حيوانات در ماز آبي موريس
 ارزيابي حافظه و يادگيری حيوانات با استفاده از

Povlovian Fear Condition task

 ارزيابي حافظه و يادگيری حيوانات از طريق تست های


 Object Recognitionو Object Location

آناليز داده های خام با استفاده از نرم افزار )Ethovition (Noldus

 تزريق ميکرواينجکشن به نواحي مختلف مغز رات با استفاده از اطلس پاکسينوس -واتسون
 خارج کردن مغز رات و جدا کردن هيپوکامپوس آن
 سکشن زدن مغز رات با استفاده از دستگاه کرايواستات
 رنگ آميزی بافت با روش ايمنو هيستو شيمي شناور
 اندازه گيری ميزان بيان پروتئين با روش وسترن بالت
 بررسي اثر مواد و داروهای مختلف روی سيستم سمپاتيک و پاراسمپاتيک با استفاده از غدد بزاقي رات و چشم
خرگوش
 ارزيابي اثربخشي داروها روی فرکانس و طول مدت حمالت تشنجي در راتهای کيندل شده بروش شيميايي
 ارزيابي اثر مواد بر عالئم ترک اعتياد مورفين
 ارزيابي اثر ضد دردی و ضد التهابي مواد دارويي با استفاده از تست فرمالين و کاراژينان

فیلدهای مورد عالقه جهت انجام مطالعات پژوهشي
 نقش نوکلئوتيدهای حلقوی ،پروتئين کينازها و مهارکننده های فسفودی استراز روی حافظه و يادگيری در
مازهای مختلف و در بيماريهای نرودژنراتيو متفاوت
 پيامرساني در شکل گيری حافظه و نقش نوروترانسميترهای مختلف
 بررسي مکانيسمهای پالستيسيتي نوروني و راه اندازی متدهای ارزيابي آنها
 کشت سلولي نورونهای عصبي
 سيگنال های تغيير يافته و وقايع پاتولوژيک در بيماريهای نورودژنراتيو
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 توليد الگوی بيماريهای نورودژنراتيو در حيوانات آزمايشگاهي و بررسي اثر داروها بر روی پيشگيری و درمان
آنها
PCR, RT-PCR, WB, Immunoprecipitation, ELISA 
 اثر مهارکننده های فسفودی استراز در اعتياد و سندروم ترک در موش سوری و رات
 ارزيابي اثر عصاره های گياهان دارويي روی حافظه ،تشنج ،مشکالت پوستي ،درد و التهاب
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