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 سوابق علمی و تحصیلی
  ١٣٩٨/ سال لرستان  دکترای حرفه ای دامپزشکی از دانشگاه

  

  پایان نامه

  : فارسیعنوان 

اثرات هیستوپاتولوژیک وپارامترهاي اسپرمی وراپامیل، هپارین، عصاره ي هیدروالکلی مریم گلی و زالو  مقایسه اي بررسی
 رپرفیوژن ناشی از چرخش بیضه ها در موش صحرایی-گذاري در پیشگیري از جراحات ایسکمی

التین: عنوان   

Comparative investigating the histopathological effects and sperm parameters of verapamil, 
heparin, hydroalcoholyc extract of Salvia miltiorrhiza and leechtherapy in preventing ischemic-
reperfusion injury caused by testicular torsion detorsion in rats 

  



  

  االت علمی پژوھشیمق

). بررسی ٢٠١٩عباس رئیسی, سیاوش شریفی, فرشید داودی, سروش افشار, شایان طاھری, & الھام یوسفیان. ( -١
 lavandula)، اسطوخدوس (Syzygium aromaticumھوشی و آرام بخشی گیاھان میخک (¬ اثرات بی

officinalis) و سنبل الطیب (Valeriana officinalisدر ماھی اسکار ( )Astronotus 
ocellatus.( ٩٥-٨٩, ١٢ ,نشریھ علوم درمانگاھی دامپزشکی ایران.  

  

  شرکت در ھمایش ھا، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر

قزل آال. دهمین کنگره دانشجویان  ماهی قطعه یک غضروف) در خیم خوش کندروم (تومور مورد یک گزارش -١
 دامپزشکی ایران، دانشکده دامپزشکی تهران

 مرغ جوجه در دیازپام و میدازوالم داروهاي با همراه زایالزین - کتامین تزریقی بیهوشی بالینی ارزیابی -٢

گوشتی. نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران و سومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان، 
 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

ساله.  8 پیکنز سگ قالده یک لگنی مفصل درد کاهش براي (excision arthroplasty)برشی  آرتروپالستی -٣
نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران و سومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان، دانشکده 

 دامپزشکی دانشگاه تبریز

یماري بنخستین همایش ملی . ضایعات بالینی و پاتولوژیک ناشی از بیماري اشمالنبرگ در نشخوارکنندگان -٤
 ، اصفهان، سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهانهاي مشترك بین انسان و دام

نخستین همایش ملی بیماري هاي مشترك اسب.  در مشمشه بیماري پاتولوژیک و اپیدمیولوژیک هاي جنبه -٥
 ، اصفهان، سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهانبین انسان و دام

 -٦ Protective Effect of Heparin on Epididymal Sperm Quality in Ischaemic-Reperfusion Injury 
of the Rat Testicle   . 20th Congress on Reproductive Biomedicine (28-30 August 2019, Terhran, 
Iran). 
7- Protective Effect of Heparin on Blood Antioxidant Enzyme Activities in Ischaemic-
Reperfusion Injury of The Rat Testicle. 20th Congress on Reproductive Biomedicine (28-30 
August 2019, Terhran, Iran). 
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  ح ھای پژوھشیپروژه ھا و طر

  :تحقیقاتی مصوب دانشگاه لرستان عنوان طرح -1

   فارسی:عنوان 

ارزیابی اثرات نیتروگلیسیرین در پیشگیري از جراحات ایسکمی رپرفیوزن ناشی از چرخش بیضه ها در موش صحرایی: مطالعه 
  هیستوپاتولوژیکی و بررسی پارامترهاي اسپرمی

  التین:عنوان 

Evaluation  effects of nitroglycerin in preventing ischemic-reperfusion injury caused by 
testicular torsion detorsion in rats: histopathological study and sperm parametrs. 
 

  عنوان طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه لرستان : -2

   فارسی:عنوان 

بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک اثر عصاره ي هیدروالکلی مریم گلی  بر چسبندگی هاي داخل شکمی متعاقب اعمال  
 جراحی در موش صحرایی

 التین:عنوان 

Evaluating macroscopic and microscopic effects of hydroalcoholyc extract of Salvia miltiorrhiza 
on post-surgery intra-abdominal adhesions in rats. 
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