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 تعالي بسمه

 (Curriculum Vitae) بيوگرافي

 ( مشخصات فردي 1

 علي        نام:             (1

 شيخيان  نام خانوادگي:   (2

 1351 /1/1  متولد:          (3

 هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان عضو     شغل فعلي:   (4

   alisheikhian@gmail.comآدرس پست الكترونيكي:  (5

  

 :تصيالتح دنمحل گذران( 2

  (.1365 -1369)  :   دبيرستان امام شهرستان نورآباد)تجربي(  محل اخذ ديپلم (1

 ( 69-73ليسانس زيست شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي ) (2

 ( 73-75فوق ليسانس ايمونولوژي از دانشگاه تربيت مدرس ) (3

 (  1377 -1383)دانشگاه تربيت مدرس ايمونولوژي از دكتراي  (4

 و عضويت در مجامع علمي: هاي اجراييفعاليت( 3

 .1/8/1383عضو هيأت علمي تمام وقت دانشگاه علوم پزشكي لرستان از تاريخ  (1

 به مدت دو سال. 77تا بهمن  75ايالم از بهمن  علوم پزشكيمربي آموزشي دانشگاه  (2

 . 3/2/1385عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان از تاريخ  (3

 . 4/10/1384شكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان از تاريخ عضو كميتة ارتقاء دانشكده پز (4

 .ماه 4به مدت  30/1/1385سرپرست امور پژوهشي دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان از تاريخ  (5

 به مدت دو سال. 5/10/1384ويراستار انگليسي مجلة علمي پژوهشي يافته از تاريخ  (6

 به مدت دو سال. 18/11/1384شكي لرستان از تاريخ دانشگاه علوم پزعضو كميتة تأليف و ترجمة  (7

ن. (8 را ي ا رژي  ل آ و  وژي  ول يمون ا نجمن  ا  عضو 

 .16/12/85عضو شوراي توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان از تاريخ   (9

 .1/7/85عضو شوراي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي لرستان از تاريخ  (10
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 .3/2/85لغايت  3/2/85لرستان از تاريخ  عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي (11

 .1389لغايت آخر  5/7/85علوم پزشكي لرستان از تاريخ دانشگاه آموزش مداوم  6عضو كميته ماده  (12

 .28/1/86عضو شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي لرستان از تاريخ  (13

 .31/3/1389لغايت  31/3/85مدير گروه ايمونولوژي از تاريخ   (14

 .30/06/89لغايت  1/4/85از تاريخ  علوم پزشكي لرستان پزشكي دانشگاهعلوم مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش  (15

در دانشیگاه علیوم پزشیكي  "نیي در ویواد ها و ارتقاء ايمكنگره  سراسري پيشگيري از آسيب"عضو كميته علمي و اجرايي  (16

 .2/12/85-4لرستان در تاريخ 

 ن.در دانشگاه علوم پزشكي لرستا "همايش سراسري پيشگيري از خطاهاي پزشكيدومين "و اجرايي  عضو كميته علمي (17

و  30در دانشیگاه علیوم پزشیكي لرسیتان. "سومين همیايش سراسیري پيشیگيري از خطاهیاي پزشیكي"عضو كميته علمي  (18

31/2/1388 

 .1388تا  1387ر سالهاي د همكاري با اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي به عنوان ارزياب بيروني (19

 .21/10/86در تاريخ  ويژه مشمولين قانون آموزش مداوم "1داخلي "دبير علمي برنامه  (20

 .25/8/86در تاريخ  ويژه مشمولين قانون آموزش مداوم "5داخلي "دبير علمي برنامه  (21

 .23/9/86ويژه مشمولين قانون آموزش مداوم در تاريخ  "7داخلي "دبير علمي برنامه  (22

 .27/7/86ويژه مشمولين قانون آموزش مداوم در تاريخ  "جراوي"علمي برنامه  دبير (23

 .5/7/86و  4ويژه مشمولين قانون آموزش مداوم در تاريخ  "سمينار طب انتقال خون"دبير علمي برنامه  (24

 به مدت دو سال. 26/10/86پزشكي از تاريخ  ريزي آموزش مداوم جامعهدبير شوراي هماهنگي و برنامه (25

-26 در دانشیگاه علیوم پزشیكي لرسیتان در تیاريخ "هیاي خیونيسازي مصیر  خیون و فرآوردهسمينار بهينه"اجرائي  دبير (26

25/10/85. 

 18/7/86عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان از مورخه  (27

 .11/10/86دانشگاه علوم پزشكي لرستان از تاريخ درسي ريزي عضو كميته برنامه (28

 .11/10/86ر آموزش دانشگاه علوم پزشكي لرستان از تاريخ عضو شوراي پژوهش د (29

 به مدت دو 11/10/86هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي لرستان از تاريخ عضو كميته دانشگاهي تخصيص امتياز برنامه (30

 سال.

 .18/2/87عضو كميته تعيين نيازهاي آموزشي ووزه سالمت از تاريخ  (31

 .6/7/87ويژه مشمولين قانون آموزش مداوم در تاريخ  "2ش مدون اعصاب برنامه آموز"دبير علمي برنامه  (32

 .16/9/86ويژه مشمولين قانون آموزش مداوم در تاريخ  "برنامه آموزش مدون آسم و آلرژي"دبير علمي برنامه  (33
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 .30/6/86ويژه مشمولين قانون آموزش مداوم در تاريخ  "6هاي برنامه آموزش مدون فوريت"دبير علمي برنامه  (34

 .4/10/87-3در دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ  "همايش سراسري جامعه سالم"عضو كميته علمي  (35

 1388 و 1387دبير اولين و دومين كميته جشنواره آموزشي شهيد مطهري در دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سالهاي  (36

 1388و  1387هاي علوم پزشكي لرستان در سال دانشگاه سازي استانداردهاي ملي پزشكي عمومي درعضو كميته پياده (37

 1388و  1387عضو كميته راهبردي آموزش الكترونيک در دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سالهاي  (38

هاي اسیتاني انیدازي شیاخهنماينده انجمن علمي ايمونولوژي و عضو جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران و نماينده و مسئول راه (39

 ستان. مربوطه در استان لر

 .1387عضو كميته ادغام علوم پايه پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي لرستان در سال  (40

 .20/4/88هاي نورآورانه پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشكي لرستان از تاريخ دبير كميته ارزيابي فعاليت (41

 1389و  1388و  1387هاي عضو كميته برگزاري جشنواره شهيد مطهري در سال (42

 18/07/91علوم آزمايشگاهي از تاريخ  مدير گروه (43

 01/05/92انديشي اساتيد و نخبگان دانشگاهي از تاريخ دبير شوراي هم (44

 .30/06/92لغايت  13/10/89دبير كميته راهبردي اساتيد از تاريخ  (45

 1390در سال  دانشگاه ينقشه جامع علم ينكارگروه تدوعضو  (46

 1392عضو شوراي فرهنگي دانشگاه از زمستان   (47

 5/4/1393ر مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي از تاريخ مدي (48

 7/7/94مدير امور هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان از تاريخ  (49

 

 هاي آموزشي:سخنراني در كارگاه (4

 .24/11/85-25كارگاه آموزشي پاورپوينت ويژه دانشجويان واود استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي لرستان در مورخه  (1

 .30/8/86كارگاه  روش تحقيق مقدماتي دانشجويي در تاريخ  (2

 .20/8/86كارگاه  مقاله نويسي در تاريخ  (3

 .10/11/86و  9)مباني و سخت افزار كامپيوتر( در تاريخ  1كارگاه تكنولوژي اطالعات  (4

 .17/11/86  و 16ريخ ل(( در تاگيري از سيستم عام)نصب، بهينه سازي و پشتيبان 2كارگاه تكنولوژي اطالعات  (5

 10/10/87-11تمامي مباوث كارگاه آموزشي پاورپوينت ويژه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در مورخه  (6

مباوث: مباني و وستجو با استفاده از گوگل( ويژه اعضاء هيیأت علمیي دانشیگاه علیوم ) كارگاه جستجو در منابع الكترونيک (7

 2/88/ 2و  1 پزشكي لرستان در مورخه
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 .1388آبان  7و  6ويژه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ  End Noteكل مباوث كارگاه  (8

 1388ن آبا 14و  13ويژه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ  Pubmedبانک اطالعاتي كارگاه كل مباوث  (9

م پزشیكي نترنت ويژه دانشجويان عضیو واوید اسیتعدادهاي درخشیان دانشیگاه علیوكل مباوث كارگاه بازيابي اطالعات از اي (10

 .9/1388 19و  18لرستان در تاريخ 

 15/2/89و  15/2/1388پژوهي آموزشي ويژه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ كل مباوث كارگاه دانش (11

 16/9/91ء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ كارگاه كاربرد فناوري اطالعات در آموزش ويژه اعضا (12

 15/2/92و  14/2/92افزار اندنوت ويژه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ كارگاه آموزش نرم (13

 17/12/91 ( ويژه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ2كارگاه كاربر فناوري اطالعات در آموزش ) (14

 14/8/88 ويژه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ كارگاه بانک اطالعاتي پابمد (15

 4/4/87 ويژه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ ريزي درسيكارگاه آموزشي برنامه (16

 28/02/1390شكي لرستان در تاريخ  كارگاه جستجو در اينترنت پيشرفته ويژه دانشجويان دانشگاه علوم پز (17

 03/03/1389نشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ  نويسي ويژه داكارگاه پروپوزال (18

 04/12/1389كارگاه آموزشي جستجوي اينترنتي ويژه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ   (19

 06/09/1390انشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ  كارگاه جستجو در اينترنت پيشرفته ويژه دانشجويان د (20

 01/09/1390بازيابي اطالعات از اينترنت ويژه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ   (21

 23/02/1392كارگاه روش تحقيق مقدماتي ويژه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ   (22

 1390دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ  زمستان  مرور متون و نحوه ارائه سمينار ويژه (23

 

 هاي آموزشي:اندازي كارگاهريزي و راه( طراحي، برنامه5

 .10/11/86و  9)مباني و سخت افزار كامپيوتر( در تاريخ  1كارگاه تكنولوژي اطالعات  (1

 .17/11/86و   16تم عامل(( در تاريخ گيري از سيسسازي و پشتيبان)نصب، بهينه 2كارگاه تكنولوژي اطالعات  (2

و  20/3/88 ويژه اعضاء هيأت علمي دانشیگاه علیوم پزشیكي لرسیتان در مورخیه End note دو دوره كامل كارگاه (3

16/2/88 

ه  (4 رگا -5 ورخیهبرنامه ريزي درسي و تهيه طرح درس ويژه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرسیتان در مكا

 نيازسنجي و نحوه تدوين طرح درس()مباوث كليات،  4/4/88

بیان آ 14و  13ويژه اعضاء هيأت علمي دانشیگاه علیوم پزشیكي لرسیتان در تیاريخ  Pubmedكارگاه بانک اطالعاتي  (5

1388 
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 4/3/91يشرفته ويژه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان در تاريخ پ يقكارگاه روش تحق يطراو (6

ي لرسیتان در تیاريخ مراجع زوتیرو ويیژه اعضیاء هيیأت علمیي دانشیگاه علیوم پزشیك افزار مديريتطراوي كارگاه نرم (7

21/2/91. 

 

 :هاي راهنمايي يا مشاوره شدهنامهعناوين پايان( 6

هاي مختلف  اشفلاك كوكوييفد و مطالعه فعاليت مهار كنندگي فركشن "مشاوره پروژه كارشناسي ارشد تحت عنیوان   (1

 در دانشگاه تربيت مدرس. " MTTستفاده از تست اسپيراك هليلوباكتر پيلوري با ا

موز در زنان باردار مراجعفه كننفده بفه شيوع سرمي توكسوپالس "نامه كارشناسي ارشد تحت عنیوان استاد مشاور پايان (2

در دانشیگاه علیوم  ". ELISAبفه رو   1385-6هاي كمراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي خرم آباد در سفا

 پزشكي همدان.

ري در بررسي ميزان شفيوع سفرمي عفونفت هليلوبفاكتر پيلفو "تحت عنوان  دكتري عمومينامه پايان راهنمايستاد ا (3

 .لرستاننشگاه علوم پزشكي در دا " به رو  االيزا 1387آباد در ساك رماني شهر خرمد -مراجعين به مراكز بهداشتي

علیوم  در دانشیگاه "در سیرم میوش ریحرايي IL-23ر ميیزان اثر اولئیوروپئين بی مطالعه " نامه كارشناسي ارشد تحت عنواناستاد مشاور پايان (4

 1390اروميه، در سال  پزشكي

 

 :ها و سمينارهاشركت در كنگره (7

يمنفي سفلولي و ااثرات تعديل كنندگي ايمني غضروف كوسه ماهي بفر سيسفت  "اي تحت عنوان مقالهخالره ارائه    (1

 . 1376، مين كنگرة ايمونولوژي و آلرژي ايران در ارفهاندر چهاربه رورت سخنراني  "هوموراك

بررسي وجود آنهفا  هاي غشاء خارجي هليلوباكتر پيلوري وخالص سازي پروتئين"اي تحت عنوان ارائه خالره مقاله (2

 .1383، در هفتمين كنگره ايمونولوژي و آلرژي ايران در مشهدبه رورت سخنراني  "در مدفوع افراد آلوده

ژنهاي اختصاصي بادي ضد آنتياستانداردسازي كيت االيزاي طراحي شده مبتني بر آنتي "اي تحت عنیوان ره مقالهارائه خال (3

نگیره پذيرفته شده به رورت سخنراني در هشتمين ك "هليلوباكتر پيلوري در مدفوع افراد آلوده براي تشخيص عفونت فعاك

 .1385ايمونولوژي و آلرژي ايران در تهران، 

در  "1384آباد در تابسفتان بررسي شيوع لپتوسپيروز در شاليلاران منقطه ويسيان خرم"اي تحت عنوان الره مقالهارائه خ (4

 .28/2/86اولين كنگره ميكروبيولوژي ايران  در مورخه 
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 ر شهرت هليكوباكتر پيلوري دبررسي ميزان شيوع سرمي و فاكتورهاي خطر مرتبط با عفون"اي تحت عنوان ارائه خالره مقاله (5

 .1/2/88كنگره ميكروبيولوژي ايران  در مورخه  دهميندر " آبادخرم

پنجمیين در  " بیتمث HIVدر ميیان بيمیاران  HCVو   HBVبررسي عفونت همزمان "اي تحت عنوان ارائه خالره مقاله (6

 .12/2/88در مورخه  شناسي ايرانكنگره ويروس

نفعیان دانشیگاه علیوم پزشیكي ذي اعضاء هيأت علمیي، دانشیجويان و بررسي ديدگاههاي"اي تحت عنوان ارائه خالره مقاله (7

 .17/2/88در مورخه  دهمين كنگره آموزش پزشكيدر  ")كيفيت تدريس نظري( لرستان در مورد فرم الف

 Seroprevalance of Cytomegalvirus in Pregnant Women Reffred to "اي تحت عنوان ارائه خالره مقاله (8

Health Care Center of Khorramabad"  تهران91در يازدهمين كنگره ايمونولوژي، ارديبهشت ، 

 Relationship Between Anti_β2GP1 Antibody and Acute Coronary "اي تحت عنوان ارائه خالره مقاله (9

Syndrome"  تهران.91در يازدهمين كنگره ايمونولوژي، ارديبهشت ، 

 Menstrual Blood Stromal Stem cells Inhibit Generation of "اي تحیت عنیوان ارائیه خالریه مقالیه (10

Dendritic Cells from Peripheral Blood Monocytes"  تهران.91در يازدهمين كنگره ايمونولوژي، ارديبهشت ، 

 Inhibitory impacts of menstrual blood-derived stromal stem cells "اي تحت عنیوان ارائه خالره مقاله (11

on phenotypic and functional features of monocyte-derived dendritic cells"  در دوازدهمیين كنگیره

 ، تهران.93ايمونولوژي، ارديبهشت 

 Effect of satureja khozestanica essential oil (SKEO) on cox2 gene "اي تحت عنوان ارائه خالره مقاله (12

expression in lipopolysaccharide-stimulated J774A.1 macrophage cell line"  در دوازدهمين كنگیره

 ، تهران.93ايمونولوژي، ارديبهشت 

 Olive leaf extract has potent antioxidant property with little effect اي تحت عنیوانارائه خالره مقاله  (13

on the levels of Th17 related cytokines" تهران.93ونولوژي، ارديبهشت در دوازدهمين كنگره ايم ، 

 

 هاي تحقيقاتي دانشگاهي و علمي:طرح (8

 
ن  (1 ا عنوا ب تي  هاي اشريشفياكلي بندي سرمي سويهسنجش وروتوكسين و گروه و جداسازي"همكار طرح تحقيقا

يالم.1378 ".در استان ايالم 1378انتروهموراژيك در فصل پاييز  ا ه علوم پزشكي  نشگا  ، دا

ا عنیوان (2 ب تي  ي استفاده توأم فاز ليتيك و اللالين فسفاتاز براي درمفان عفونفت سفوختگ " همكار طرح تحقيقا

رستان. 10/8/85مصوب  "ناشي از سودوموناس ائروژينوزا در مو  آزمايشگاهي ل ه علوم پزشكي  نشگا  در دا
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ا عنیوان مجري (3 ب تي  پزبررسي " طرح تحقيقا اعضا هيئت علمي دانشگاه علوم  لرستان نظرات  شلي 

اساتيد درساك  ارزشيابي  پژوهشیيمصیوب  "1386در مورد شيوه  علیوم پزشیكي  شیوراي  ه  نشیگا دا

رستان.  ل

ا عنیوان (4 ب تي  اعضائ هيئت علمي دانشگاه علوم پزشفلي " همكار طرح تحقيقا بررسي ديدگاههاي 

)كيفيت تدريس دروس نظري( درساك لرستان در ل   ا پژوهشیيمصیوب  "1386مورد فرم   شیوراي 

ن رستان.دا ل ه علوم پزشكي   شگا

ا عنوان مجري (5 ب تي  ر  " طرح تحقيقا ب يان  ب پروتئيني ريشه گياه داروئي شيرين  ثر عصاره  ا بررسي 

ا سلوكهاي سلولي سرطاني در مقايروي مهار رشد رده ب نرماكسه  با همكیاري مركیز تحقيقیات  "هاي 

 آسم، آلرژي و ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران.

ا عنوانطرح تح مجري (6 ب تي  پيلفوري در  "قيقا بررسي ميزان شفيوع سفرمي عفونفت هليلوبفاكتر 

بهداشتي كز  ه مرا ب اد در ساك رماني شهر خرمد -مراجعين  در دانشیگاه  " اليفزاابفه رو   1387آب

 .لرستانعلوم پزشكي 

ا عنوان (7 ب تي  ي اولويتهفابررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشلي لرستان در مورد " همكار طرح تحقيقا

 .لرستاندر دانشگاه علوم پزشكي  "1386 ارزشيابي اساتيد

عنوان (8 ا  ب تي  ا ق تحقي ر طرح   تاران پرسفاز ديدگاه  آن  اجراي نحوه  وپرستاران  آموز  مداوم  سنجي دوره هاي نياز" همكا

 .لرستاندر دانشگاه علوم پزشكي  " 1388استان لرستان بيمارستانهاي آموزشي شاغل در 

ر طر (9 عنیوانهمكا ا  ب تي  ا ق تحقي در  بررسي عوامل موثر بر كميت و كيفيت پژوهش در دانشگاه علوم پزشفلي لرسفتان " ح 

 .لرستاندر دانشگاه علوم پزشكي  "1387ساك

ن  (10 وا عنی ا  ب تي  ا ق تحقي ر طرح    تعيين نيازهاي كارگاهي اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشلي لرسفتان بفه رو" همكا

 .لرستانگاه علوم پزشكي در دانش   "تري انگوليشن

عنوان (11 ا  ب تي  ا ق تحقي ر طرح  در  "آبفادبررسي شيوع توكسوپالسموز گوسفند و گاوهاي كشتار شفده در شفهر خرم " همكا

 .لرستاندانشگاه علوم پزشكي 

عنیوان (12 ا  ب تي  ا ق تحقي ر طرح   "هاي آموزشي دانشگاهبررسي ديدگاه اعضاء هيأت علمي در خصوص برخي از شاخص" همكا

 .لرستانگاه علوم پزشكي در دانش

ا عنوان مجري (13 ب تي  هاي دنفدريتيك تنظي  كننده بفه وسفيله سفلوك Tهاي بررسي القاء توليد سلوك "طرح تحقيقا

لرستان با همكاري دكتیر مینذني از دانشیگاه تربيیت در دانشگاه علوم پزشكي  "هاي بنيادي خون قاعدگي مجاور شده با سلوك

 .مدرس
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 زبان فارسي: مقاالت ارائه شده به( 9

 
لمیي دانشیگاه ع. عدر مجلیه  "اثرات تعديل كنندگي ايمني غضروف كوسه بر پاسخ ايمني هوموراك "اي تحت عنوانچاپ مقاله (1

 .76، زمستان 17پ. ايالم، سال ششم، شماره 

راژيك در لي انتروهموكُ هاي اشريشيابندي سرمي سويهجداسازي، سنجش وروتوكسين و گروه" اي تحت عنیوانچاپ مقاله (2

، 1381هیار در مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد ردوقي يزد، سال دهم، شماره اول، ب"در استان ايالم  1378فصل پاييز 

 . 51-59رفحات: 

له علمي دانشگاه ع. در مج  "مو  و انسان  بررسي اثرات تعديل كنندگي ايمني غضروف كوسه در "اي تحت عنوان چاپ مقاله (3

 .2، شماره 1385يافته(، سال پ. لرستان )

هاي حاوي غضروف كوسه ماهي بر پاسخ ايمني سلولي بيماران مبتال تأثير مصرف خوراكي قرص "اي تحت عنوان چاپ مقاله (4

 .3، شماره 1385در مجله علمي دانشگاه ع. پ. لرستان )يافته(، سال  "به سرطان

ر مجلیه علمیي د "84ليلاران منطقه ويسيان لرسفتان در سفاك بررسي شيوع لپتوسپيروز در شا"اي تحت عنوان چاپ مقاله (5

  .4شماره  دوره نهم،، 1386سال زمستان دانشگاه ع. پ. لرستان )يافته(، 

مبفتال  در بيمفاران 4پلي مورفيس  ژن پپتيديل آرژينين دآميناز علي شيخيان: مريم دلفان، محمود محمودي، مريم راستين،  (6

 2شیماره  12مجله علمي دانشگاه علوم پزشیكي ارا،، جلید ، ننده به بيمارستان امام رضا مشهدبه آرتريت روماتوييد مراحعه ك

 .47تا  41رفحات

 گوندي در زنفان بفاردار مراجعفه كننفده بفه مراكفز بررسي فراواني عفونت توكسو پالسما: علي شيخيان، پوركورش چراغي (7

دوره ، 1388سال زمستان علمي دانشگاه ع. پ. لرستان )يافته(،  در مجله. 87بهداشتي درماني شهري و روستايي الشتر در ساك 

 .73تا  65رفحات .4شماره يازده، 

دريس تف طراحي فرم جديد ارزيفابي كيفيفت: زاده، محمدجواد طراوي، پروانه اومیديشهين رئوفي، علي شيخيان، فرزاد ابراهيم (8

هرمزگان.  . پ.در مجله علمي دانشگاه ع. پژوهي گالسيكنشگانه داشنفعان و اصوك شهاي ذينظري اساتيد بر اساس ديدگاه

 1389 .176تا  167 ، رفحات:  3، شماره    14دوره  

نژاد، دكتر اهلل طاهرخاني، دكتر محمد فالح، دكتر علي شيخيان، خسرو سرداريان، دكتر محمد رستميپور، دكتر وشمتكوروش چراغي (9

بفه مراكفز  ضد توكسوپالسما در زنان باردار مراجعفه كننفده IgMو   IgGي هاباديشيوع سرمي آنتياميروسين مقصود: 

،  1389پیاييز  3، شیماره 17. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همیدان. دوره آبادبهداشتي درماني شهر خرم

  .57مسلسل 

هاي اخصشئت علمي در خصوص برخي از بررسي ديدگاه اعضا هي، زاده، فرزاد ابراهيمعلي شيخيانفريده ملكشاهي،  (10

 1389، 2يافته، دوره دوازده، شماره  ،1387آموزشي دانشگاه علوم پزشلي لرستان 
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گيري تأثير رو  بحث گروهي در آموز  آناتومي بفر يفاد، ، نسيم بيگي، فاطمه پيغمبريعلي شيخيانماندانا بيگي،  (11

 .1388، 12، شماره 4افال،، سال مجله  ،دانشجويان مامايي و بررسي نگر  دانشجويان ...

بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشفلي لرسفتان در ، ، محمدجواد طراويعلي شيخيانفريده ملكشاهي،  (12

 .1389، 19، شماره 5پژوهش پرستاري، دوره ، اساتيدمورد ارزشيابي 

 طراحي و سفاخت، ، معصومه كییاشییينعلي شيخياپور، بيبي، مهشيد محمديارغر كياني، راوله ولبيان، مهريار وعلي (13

سازه ژني نوتركيب بيان كننده ژن حفاظت كننفده سفلوك متفالوتيونين يفك و اففزايش بيفان موقفت آن در 

 .1392، 5، شماره 15يافته، دوره ، هاي بنيادي مزانشيمي انسانسلوك

هاي وكاثر مهفاري سفل، محمد منذنينيا، علي جباري، سيد، مژده رالحعلي شيخيانمحمود بزرگمهر، اميروسن زرناني،  (14

مجلیه علیوم ، هاي خون محيطيز منشأ مونوسيتاهاي دندريتيك بنيادي مشتق از خون قاعدگي بر توليد سلوك

 1390، 4، شماره 14پزشكي مدرس، دوره 

بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشلي لرستان در . , طراوي محمدجوادشيخيان عليملک شاهي فريده,  (15

از رفحه  ،19شماره  ،5دوره  ،1389زمستان  ،پژوهش پرستاري ي،پژوهش پرستار. مورد اولويت هاي ارزشيابي اساتيد

   .24تا رفحه  16

سنجي اجراي پروژه يادگيري اللترونيك در املان. منيجه هوشمندجا ، ليال رويين ،آباديخديجه علي ،علي شيخيان (16

-92دانشگاه علوم پزشلي لرستان از ديدگاه اساتيد، دانشجويان، مديران و كاركنان اجرايي در ساك تحصيلي 

 1393، 17-5رفحات  4شماره  16جلد ، يافته .91

هفاي تعيفين نيازطوالبي طاهره، شيخيان علي، گله دار نسرين، عنبري خاطره، محمیدي عيسیي، مجيیدي مهیر مجيید.  (17

 ( :2) 4 ;1394آمیوزش پرسیتاري . . تلنيك دلففي آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشلي لرستان با

28-37 
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