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ارشد

بررسی اثرات نیتریک اکساید در پروسه ترمیم زخم سوختگی در موش بزرک آزمایشگاهی .

دکترای
تخصصی

مطالعه بافت شناسی ،هیستومورفومتری ،و هیستو شیمی بیضه و ارزیابی پارامترها و توان باروری موش

های سوری بالغ درمان شده توسط متوترکسات و اثرات محافظتی ویتامین  Eو عصاره زغال اخته.

 )3سوابق اجرایی
کارشناس آزمایشگاه پاتولوژی دانشکده پزشکی از سال 1383
محقق هیئت علمی مر اکز تحقیقات از سال 1392
 )4تجارب پژوهشی :طرح های تحقیقاتی
موضوع
ردیف
مقایسه پیامدهای هیستوسرولوژیک و فرآیند آپوپتوز در تیمار با زردچوبه و ارسودوکسی کولیک در موشهای چاق مبتال به
1
کبد چرب .
مطالعه اثرات دوکسوروبیسن کونژوگه با نانو اکسید مس در کمورادیوتراپی:مطالعه روشهای افزایش کارایی درمان
 2بررسی اثر حساس کنندگی پرتویی دوکسوروبیسن کونژوگه با نانوذرات مس ،طال و پالتین در پرتودرمانی سلولهای سرطانی
رده K562
 3بررسی اثرات درمان ترکیبی ال کارنتین با آتورواستاتین در اترواسکلروز تجربی در خرگوش
مطالعه اثرپیوند موضعی ماست سل های مغز استخوان همراه با کاندوئیت نانو رشتهای کیتوزان برروی بهبود
4

شاخص عملکردی و ترمیم اعصاب محیطی  :مدل نقیصه عصب سیاتیک رت
تاثیر تجویز سیستمیک نانو ذره کورکومین بر روی جراحات ایسکمی  /خونرسانی مجدد در تخمدان ها محافظت میکند

5

6

تاثیر تجویز سیستمیک نانو ذره کورکومین بر روی جراحات ایسکمی  /خونرسانی مجدد در تخمدان ها
محافظت میکند
بررسی اثرات درمان ترکیبی رتینویک اسید با آتورواستاتین در اترواسکلروز تجربی در خرگوش

1

) ارائه ی مقاله در کنگره5
The Effects of Nitric Oxide On The Healing of Burn Wounds In Rate .

. 1385  آبان ماه سال،  شیراز. کنگره سراسری بیوشیمی ایران
Comparing The Protective Effect of Hydro-Alcohlic of Cornous MassVersus Vitamin E on
Methotrexate Damage on Sperm Parameters.

.1392  شهریورسال15  تا13. تهران. چهارده همین کنگره بین اللملی باروری و ناباروری ایران
.بررسی اثرات محافظتی زغال اخته در ارزیابی شاخص های بیضه در موشهای سوری درمان شده با متوترکسات
.1392  شهریورسال5  تا1. تبریز. بیست ویکمین کنگره بین اللملی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
2014/  تبریز/سخنرانی درهشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
 بتا استرایول21 ارزیابی میزان پاسخ های ایمنی در موش پس از دریافت
Diffuse large B-cell lymphoma predisposing genes extraction using combination of the
concordance probability and COX regression
congress of applied research on common cancers of iran/urmia/2014
A histological study of Cornus mass fruit extract protective effect on methotrexate-induced
cytotoxicity in testis of adult mice
congress of applied research on common cancers of iran/urmia/2014
The association between induced abortion and breast cancer
congress of applied research on common cancers of iran/urmia/2014

ارزیابی قابلیت عملکردی نوتروفیل ها بر علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در گاوان مبتال به ورم پستان
2014/  تبریز/هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
بررسی اثرات تعدیل کنندگی سلول های مزانشیمال مجاور شده با کوله کلسی فرول
2014/  تبریز/هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
ارزیابی اثرات ایمونومدوالتوری سوپ سلولی حاصل از سلول های مزانشیمال تیمار شده با کوله کلسی فرول
2014/  تبریز/هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
 سخنرانی/  بتا استرایول21 ارزیابی میزان پاسخ های ایمنی در موش پس از دریافت
2014/  تبریز/هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
 ترانس رتینوءیک اسید بر رشد وبقای عوامل اجرایی سیستم ایمنی-تاثیر ال
2014/  تبریز/هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
بررسی مقایسهای کیفیت زندکی در زنان مبتال به سرطان تخمدان و زنان سالم
2014/ارومیه/کنگره پژوهش های کاربردی در سرطان های شایع ایران
Deleterious side effects of methotrexate on in vitro fertilization and protective role of cornus
mas extract in adult mice. 15th royan international congress on reproductive biomedicine
A histopathologic study of the ameriorating effect of grape seed hydroalcholic extract against
Fluoxetine toxicosis in male mice
Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol. 12, No 6 (Suppl. 1), June 2014
The effect of grape seed hydroalcholic extract on testosterone concentration in fluoxetine
induced oxidative stress in the mouse testise
Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol. 12, No 6 (Suppl. 1), June 2014
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ISI-) مقاالت علمی پژوهشی6

Evaluation of antioxidant effects of crocin on sperm quality in cyclophosphamide
treated adult mice
1 Z Bakhtiary, R Shahrooz, A Ahmadi, L Zarei
Veterinary Research Forum, : an international quarterly journal, 2014,5 (3), 213218
Protective effects of vitamin E and Cornus mas fruit extract on methotrexate-induced
cytotoxicity
in sperms of adult mice
2
L Zarei, RS Rajabali Sadrkhanlou, H Malekinejad, B Eilkhanizadeh,
Veterinary research forum: an international quarterly journal, 2014, 5 (1) 21 - 27
Comparison of three different diet-induced non alcoholic fatty liver disease protocols
3 in rats: a pilot study
SS Zarghani, H Soraya, L Zarei, M Alizadeh
Pharmaceutical Sciences - Journals, 2016;22(1):9-15
Comparison between effects of free and niosomal formulations of Artemisia annua
4 L.(asteraceae) on chronic myelogenous leukemia (K562) cell line
B Ilkhanizadeh, A Mehrshad, A Seddighnia, L Zarei
International Journal of Pharmacology,2017, 13 (2), 191-197
Protective effects of intraperitoneal administration of nimodipine on ischemia–
5 reperfusion injury in ovaries: Histological and biochemical assessments in a rat model
T Behroozi-Lak, L Zarei, M Moloody–Tapeh, N Farhad, R Mohammadi
Journal of Pediatric Surgery,2017, 52 : 602–608
6- Taq1B Polymorphism of Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) and Its Effects
6 on the Serum Lipid Levels in Metabolic Syndrome Patients
NF Maroufi, K Farzaneh, M Alibabrdel, L Zarei, O Cheraghi, S Soltani, ...
Biochemical genetics,2016, 54 (6), 894-902
7 7- Protective effects of ethyl pyruvate on sperm quality in cyclophosphamide treated
mice
Protective effects of cornus mas extract on in vitro fertilization potential in
8 methotrexate treated male mice
L Zarei, R Shahrooz, R Sadrkhanlou, H Malekinejad, A Ahmadi, ...
Veterinary Research Forum,2015, 6 (1): 55-61
Evaluation of inhibitory effect of caffeine on bone morphogenesis in pregnancy in a
model of rat embryos
9 MS Zarei L., PhD1, Moloodi-Tapeh M.
Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences,2017, 88 (22): 2131
Mast cells improve functional recovery of transected peripheral nerve: A novel
10 preliminary study
B Ilkhanizadeh, L Zarei, N Farhad, M Bahrami-Bukani, R Mohammadi
Injury,2017,
The Extract of Lycium depressum Stocks Enhances Wound Healing in
Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
11 S Naji, L Zarei, M Pourjabali, R Mohammadi
The International Journal of Lower Extremity Wounds, 2017,1-9
Effects of Pulsed Electromagnetic Field with Predatory Stress on Functional and
12 Histological Index of Injured-Sciatic Nerve in Rat
M Tasbih-Forosh, L Zarei, E Saboory, M Bahrami-Bukani
Bulletin of Emergency & Trauma ,2016, 4(3):141-149
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A Systematic Review of the Most Important Medicinal Plants Native to Iran Effective
on Testicular Morphology and Hormonal Testicular Function
EB Leila Zarei1, Masoumeh Pourjabali2 and Nasrollah Naghdi3*, Siamak Naji ...
Journal of pharmaceutical sciences and research,2017: 9 (5), 562-567
Systematic Review of Anti-Rheumatic Medicinal Plants: An Overview of the
Effectiveness of Articular Tissues and Joint Pain Associated with Rheumatoid
Arthritis
SS Leila Zarei1, Siamak Naji-Haddadi2, Masoumeh Pourjabali3*, Nasrollah ...
Journal of pharmaceutical sciences and research,2017: 9 (5), 547-551
Evaluation of Histochemical Changes of Mice Ovarian Tissue after Use of Ruta
Graveolens Aqueous Extract
A Hoshyari, L Zarei, G Najafi
J Neyshabur Univ Med Sci,2016: 4 (3), 38-47
Estragole and methyl-eugenol-free extract of Artemisia dracunculus possesses
immunomodulatory effects
SMA Froushani, L Zarei, HEG Ghaleh, BM Motlagh
Avicenna Journal of Phytomedicine,2016: 6 (5), 526-535
Social Determinant Factors and their Relationship with Nutritional Pattern in
Cardiovascular Patients after Hospital Discharge.
H NAZARI, D VAHABZADEH, SB MOHAMMADI, L ZAREI, ...
MAEDICA–a Journal of Clinical Medicine,2016: 11 (3), 214-220
Assessment of Neuroprotective Effects of Local Administration of 17-Beta-Estradiol
on Peripheral Nerve Regeneration in Ovariectomized Female Rats
A Nobakhti-Afshar, A Najafpour, R Mohammadi, L Zarei
Bulletin of Emergency & Trauma,2016: 4 (3), 141-149
THE EFFECT OF RAMADAN DIET ON THE FATTY LIVER AND METABOLIC
SYNDROME IN OVERWEIGHT AND OBESE WOMEN
T Shahsanam gheibi1 , Yalda saniee*2 , Zahra kousehlou3 , Zahra ...
The Journal of Urmia University of Medical Sciences,2016, 27 (4), 277-287
The effects of cynodon dactylon on the immune response of NMRI-MICE after
challenge with REV1
B Ilkhanizadeh, SJ Mousavi, M Pourjabali, L Zarei
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH
SCIENCES ,2016,5 (10): 111-115.
EFFECTS OF RUTA GRAVEOLENS (RG) AQUEOUS EXTRACT ON
DIAMETRE AND NUMBER OF DIFFERENT OVARIAN FOLLICLES IN MICE
A Hoshyari, G Najafi, R Sadrkhanlo, L Zarei
URMIA MEDICAL JOURNAL,2015: 26 (6): 504-512
The Effect of Vitamin E on Histopathology of Experimental Burn Wound Healing in
Rats
L Zarei, S Gheibi, M Karimipour
QOM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL,2015, 9 (4): 49-54
 در موش بزرگ آزمایشگاهی2 بررسی اثرات ال ارژینین بر درضد بهبود زخم سوختگی درجه
 احسان صبوری، لیالزارعی،مجتبی کریمی پور
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 )7سابقه ی فعالیت های آموزشی و پزوهشی

1

عضو کمیته علمی کنگره بین المللی چاقی مادر و کودک برگزار شده در تاریخ  24لغایت  26اردیبهشت درسال 1394

2

تدریس بافت شناسی پزشکی و جنین شناسی وآناتومی برای دانشجویان مامایی از سال  1390تا سال جاری در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مهاباد .

3

محقق پژوهشی در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی  ،مادر و کودک و سالید تومور مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه .
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11

استاد مشاوره پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه خانم سارا شجاعی با عنوان "بررسی تاثیر کلسیم و ویتامین  Dبر
استئاتوز کبد ی در موش های صحرایی نر"
استاد راهنمای دوم پایان نامه دانشجوی رشته پزشکی عمومی آقای اسماعیل باباپورابراهیم تحت عنوان "تاثیر نانوذرات
اکسید مس و عصاره کیاه آلوئه وار بر تکثیر رده سلولی توموری انسانی "k562
استاد راهنمای اول پایان نامه دانشجوی رشته پزشکی عمومی خانم عاطفه قراجه داغی هرگالن تحت عنوان " اثرات
عصاره دیواره سلولی باکتری Bifidobacterium Bifidumبر تکثیر رده سلولی سرطانی اریترومیلوئیدی انسانی " 562K
استاد مشاور پایان نامه دانشجوی دکتری تخصصی رشته جراحی دامپزشکی اقای حسین قنبری تخت عنوان" اثرات نانو
ذرات اکسید سریوم همراه با کیتوزان بر التیام زخم تمام ضخامت پوستی همراه داربست در دیابت تجربی القا شده با استرپتوزوتوسین
در موش صحرایی"
استاد مشاور پایان نامه دانشجوی دکتری تخصصی رشته بافت شناسی مقایسه ای خانم مونس مولودی تخت عنوان"
بررسی تاثیر محافظتی کو آنزیم کیو  10در بیضه موش های صحرایی بالغ تحت درمان با بوسولفان :مطالعه بافت شناسی و
بیوشیمیایی بیضه و سنجش کیفیت اسپرم "
استاد مشاور پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مریم تسبیح فروش رشته فیزیولوژی پزشکی" تحت عنوان
"ارزیابی اثر میدان الکترومغناطیسی پالسدار در حضور استرس شکارچی بر بهبود شاخص عملکردی عصب سیاتیک آسیب دیده در
موش صحرایی"
استاد راهنمای پایان نامه دانشجوی پزشکی فرهاد فتحی پور تحت عنوان" مطالعه عملکردی و بافت شناسی تاثیر کوآنزیم
 Q10با استفاده ازآلوگرافتها در مدل ترمیم عصب"
استاد راهنمای پایان نامه دانشجوی پزشکی نگین فرهاد تحت عنوان" بررسی اثر هم افزایی داروی آسپرین و پرتوگاما در میزان
تکثیر سلول های سرطانی رده" MCF7

 استاد راهنمای دوم پایان نامه دانشجوی پزشکی ندا نخستین فر تحت عنوان" اثرات ضد توموری عصاره زعفران
12
وحشی (  ) Crocus pallasii subsp. haussknechtii boiss.در میزان تکثیر سلول های سرطانی رده"MCF7

13
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17

استاد راهنمای اول پایان نامه دانشجوی پزشکی محمد ابخزر تحت عنوان" تاثیر عصاره هیدروالکی و آبی گیاه آلوئه ورا
بر تکثیر رده سلولی "MCF7
استاد مشاور پایان نامه دانشجوی رزیدنت زنان خانم مریم فائقه تجالیی اصل تحت عنوان " بررسی مشخصات
هیستوکلینیکال توده های تخمدانی جراحی شده در حین بارداری و پیامد های بارداری "
استاد مشاور پایان نامه دانشجوی رزیدنت زنان خانم مریم سمیه رحیمی زرین تحت عنوان " بررسی اثر شیمی
درمانی نئواجونت براساس سیس پالتین در کاهش مرحله بیماری مبتالیان به سرطان سلولهای سنگفرشی سرویکس
) sccمرحله" ) IB bulky, IIB,
استاد مشاور پایان نامه دانشجوی رزیدنت زنان خانم مالحت ابراهیم پور تحت عنوان " بررسی سطح سرمی ویتامین
 Dدر مردان مبتال به اختالالت اسپرمی مراجعه کننده به درمانگاه نازایی کوثر شهرستان ارومیه در سال "1395
استاد مشاور پایان نامه دانشجوی رزیدنت جراحی آقای حمید ابراهیمی تحت عنوان "مقایسه میزان بقای دو ساله
بیماران سرطان مری با و بدون کمورادیوتراپی نئواجونت در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه"

5

عناوین و جوایز دانشگاهی
1
2
3

دریافت تقدیر نامه ،کسب رتبه اول در مقطع دکترا در سال تحصیلی 91-90
پژوهشگر نمونه ی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1388
کارمند نمونه دانشکده علوم پزشکی ارومیه در سال 1384

 )8شرکت در کارگها
1

شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع روش ها و فنون تدریس سطح یک در سال 93
شرکت در کارگاه دا نش افزایی استادان با موضوع روش ها و فنون تدریس سطح دو در سال 93

2

اخالق حرفه ای سال 1393

3

شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخالق حرفهای در سال 1393

4

دوره آموزشی سطح اول  ICDLدر سال 1383

5

دوره آموزشی سطح دوم  ICDLدر سال 1384

6

دوره آموزشی باز آموزی و کنترل کیفی التور در سال 1384

7

دوره آموزشی بر قراری ارتباط موثر با دیگران در سال 1384

8

دوره آموزشی تازه های قارچ شناسی پزشکی در سال 1384

9

دوره آموزشی باز آموزی انگل شناسی در سال 1384

10

دوره آموزشی باز آموزی و کنترل کیفی بیوشیمی در سال 1385

11

دوره آموزشی تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای منتقله از غذا در سال 1385

12

دوره آموزشی طب انتقال خون در سال 1385

13

دوره آموزشی ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سال 1386

14

دوره آموزشی اصول صحیح کشت ترشحات بدن و ایمنی زیستی در سال 1386

15

دوره آموزشی تشخیص آزمایشگاهی پارازیتهای خونی در سال . 1386

16

دوره آموزشی کارگاه روش تحقیق با ارائه پروپوزال در سال 1387

17

مدرک  MCHEدر سال 1390

18

دوره آموزشی حفاظت از مخاطرات بیولوژیک در آزمایشگاه در سال 1390

19

دوره آموزشی کارگاه با عنوان کاربرد نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری  SPSSدرسال 1392

20

آموزشی کارگاه  PCRدرسال 1392

21
22

The Pre congress workshop of” New perspectives in controlled Ovarin Stimulation
and Embryology “14 th Royan International Twin Congress on September 3,2013
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