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1380-1383-دانشکده پزشکی-م پزشکی تبریزدانشگاه علو-کارشناسی ارشد فیزیولوژی.  

 1383-1388-دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز–دکترای تخصصی

  

  

  



  عنوان پایان نامھ ھا-4

  سالھ18-22کارشناسی ارشد: ارزیابی حجمھا و ظرفیتھای ریوی در دانشجویان دختر 

ناشی از بتا آمیلوئید در رتھای دیابتی شده با توز و آپوپبر اختالل حافظھ و یادگیری Cدکترا: تاثیر پپتید

  استرپتوزوتوسین

  سوابق آموزشی -5

1381-دانشگاه علوم پزشکی تبریز-تدریس فیزیولوژی عملی بمیزان دو واحد  

 1387-واحد در دانشگاه علوم پزشکی شیراز10تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان-

1384  

1388-واحد در دانشگاه علوم پزشکی گیالن15میزان تدریس فیزیولوژی نظری و عملی ب

 1389-واحد در دانشگاه علوم پزشکی گیالن17تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان  

 1390-واحد در دانشگاه علوم پزشکی گیالن10تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان  

 1391-علوم پزشکی گیالنواحد در دانشگاه 31تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان

 1392-واحد در دانشگاه علوم پزشکی گیالن30تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان

 1393-واحد در دانشگاه علوم پزشکی گیالن30تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان

  

  سوابق پژوھشی: - 6

  طرحھای تحقیقاتی انجام شده:

اتمام یافتھ-1382سال -سالھ18-22انشجویان ارزیابی حجمھا و ظرفیتھای ریوی در د  

تاثیر پپتیدC بر اختالل حافظھ و یادگیری ناشی از بتا آمیلوئید در رتھای دیابتی شده با

اتمام یافتھ-1386-1388سالھای -استرپتوزوتوسین

 بررسی تاثیر عصاره ھیدرو الکلی مغز گردو بر سطح سرمیFSH-LH-Testosterone-

1389-1390اتمام یافتھ 

الکلی و ھگزانی شنبلیلھ (-مقایسھ اثرات ھیپوگلیسمیک و آنالژزیک عصاره آبیFenugreek (

1390-1391اتمام یافتھ -در رتھای دیابتی نر

سیب بر سطح آنتی اکسیدانی پالسما و  کیفیت استخوان در رت ھای نر بررسی اثرات آب

1390اتمام یافتھ -عقیم شده



نھ و گزنھ سفید بر سطح کلسترول، تری گلیسرید و  بررسی مقایسھ ای اثرات گزLDL در

.1392رتھای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین 

 بررسی اثر عصاره شنبلیلھ بر میزان چربی احشایی، غلظت اپلین سرم و حساسیت انسولینی

1391-1392-در موش صحرایی اوارکتومی شده

موش صحرایی اوارکتومی ی التھابی در بررسی اثر عصاره شنبلیلھ بر میزان سایتوکاینھا

-شده

 بررسی مقایسھ ای اثرات گزنھ و گزنھ سفید بر سطحIGF-I ،در رتھای و آنزیمھای کبدی

.1392دیابتی شده با استرپتوزوتوسین 

  طرحھای تحقیقاتی در حال اجرا:

ارزیابی اثرات نوروپروتکتیو مالتونین استخراج شده از بنفشھ(Viola spathulata)  بر ایجاد
-گر سدیم¬و مبادلھ2-، سیکلواکسیژناز3-ھای کاسپاز¬مقاومت بھ ایسکمی مغزی و بیان ژن

در مدل جانوری رت 3-کلسیم
 تبیین روابط بین حرفھ ای از منظر دانشجویان اتاق عمل

بررسی مقایسھ ای  اثرات کایمر آپتامر نوکلئولین-let-7d miRNA در مقابل آپتامر
MKN-45رده سلولی سرطان معده در  Janus Kinaseر بیاننوکلئولین ب

 بررسی اثر مھار کننده تریپسین تخلیص شده از سیب زمینی شیرین بر بقا و بیان ژنCD-95

MKN-45در سلولھای سرطان معده رده 
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1-bostani Z, Abedinzade M, Safari M. Comparison of accupressure Effect on saninjiao point 

with that of vitamin E on primary dysmennorea. Armaghan danesh , YUMSJ, 2009, vol 3, 34-41.

2- Abedinzade M, Rastegar K, Zarifkar A, Rafati A, Monabati M, khakpour B. Effect of C-
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. Attitude of medical bachelor students Abedinzade MEsmaeilpour M, Nikokar I, Bostani Z, -10
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  مسئولیتھای اجرایی:

 اندازی مرکز نگھداری و پرورش حیوانات آزمایشگاھی در دانشکده پیراپزشکی شرق مشارکت فعال در راه
گیالن

 1388استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ناپیوستھ اتاق عمل ورودی بھمن

 1389استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوستھ اتاق عمل ورودی مھر

1390ودی بھمناستاد مشاور دانشجویان کارشناسی ناپیوستھ اتاق عمل ور

 1389استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ناپیوستھ اتاق عمل ورودی بھمن

 لنگرود- 1389اردیبھشت 20-23مسئول ستاد اسکان یازدھمین کنگره میکرب شناسی ایران  

 تاکنون1388ھمکاری در امتحانات پایان ترم نیمسال اول و دوم دانشکده شرق گیالن از سال  

 عضویت در کمیتھEDOتاکنون1389از دانشکده پیراپزشکی شرق گیالن

1390مسئول کمیتھ ارزشیابی اساتید

 1391مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن از –عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری

 1391مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن از –عضو شورای پژوھشی دانشکده پرستاری

مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن–اوری دانشکده پرستاری وھشی مرکز تحقیقات زیست فنژعضو شورای پ

 1391مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن–پرستاری مسئول واحد آموزش مجازی دانشکده

 ناظر ارشد کلیھ کارآموزیھای گروھھای پیراپزشکی و مسئول برنامھ ریزی  دانشجویان اتاق عمل و
1391ھوشبری پیوستھ و ناپیوستھ از 

  

  تھای پژوھشی:سایر فعالی

1392-تالیف کتاب: آلزایمر، اپیدمی خاموش

الکلی مغز گردو بر سطوح -مطالعھ تاثیر عصاره آبی"استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد تحت عنوان
  1390-"گناد و تغییرات بافتی بیضھ در موش صحرایی نر بالغ-ھورمونی محور ھیپوفیز



ارشد تحت عنوان" مقایسھ اثر ضد دردی و کاھندگی قند خون عصاره استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی
1391-ھگزانی و الکلی شنبلیلھ روی موشھای نر دیابتی"

 استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد تحت عنوان" بررسی اثر عصاره آبی بذر شنبلیلھ بر میزان پربی
1392- ساسیت انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده"احشایی، غلظت آپلین سرم و ح

بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی شنبلیلھ بر میزان " استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد تحت عنوان

  "سایتوکاین ھای التھابی پس از اوریکتومی در موش صحرایی

تاکنون1391از داوری مقاالت مجلھ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تاکنون1388از داوری مقالھ برای فصلنامھ پژوھش در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

تاکنون1388از داوری طرحھای تحقیقاتی برای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن

ی دانشگاه علوم پزشکی گیالنداوری مقاالت برای مجلھ علمی پژوھشی وابستھ بھ معاونت تحقیقات و فناور

کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالنانداوری پروپوزال دانشجوی

  

  شرکت و ارائھ مقالھ در سمینارھا و کنگره ھای زیر:

1384-ھفدھمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-حجمھای ریوی در ایرانیان جوان -

کرمان.

ھمایش کشوری -مراقبت از خود بیماران دیابتی غیر وابستھ بھ انسولینبررسی برنامھ ھای

دانشکده پرستاری -1385اسفند 3و 2بیماریھای غیر واگیر و مراقبتھای مبتنی بر جامعھ، 

مامایی شھید بھشتی رشت.

دومین ھمایش سراسری -جنسی زنان نخست زا-بررسی تاثیر مشاوره بر مشکالت فیزیکی

.1386- مشھددانشگاه علوم پزشکی-ن با محور خانواده سالمارتقا سالمت زنا

سومین کنگره ملی -بررسی تاثیر مشاوره بر سالمت جنسی بیماران بعد از عمل ھیسترکتومی

تھران.-1387اردیبھشت 23-26-آسیب شناسی خانواده

پپتیدcیولوژی سبب بھبود وزن گیری در رتھای دیاتبی نوع یک میشود. ھیجدھمین کنگره فیز

.1388-دانشگاه شھید بھشتی-و فارماکولوژی ایران

اولین -مقایسھ دو روش پورت فولیو و چک لیست در ارزشیابی بالینی دانشجویان مامایی

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم -ھمایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی

.1388مرداد ماه 14و 15-پزشکی اردبیل



سومین -ھی تولید کنندگان مواد لبنی (محلی) شھر شیراز درباره بروسلوزبررسی میزان آگا

شھید بھشتیدانشگاه علوم پزشکی- 1388تیر -ھمایش کشوری بروسلوز

؟-بررسی نیازھای آموزشی خود مراقبتی بیماران مبتال بھ سرطان پستان تحت شیمی درمانی-

شھید بھشتیدانشگاه علوم پزشکی

؟-کنگره ملی سالمت خانواده-زایمان بر رضایت جنسی زنانتاثیر ورزش کگل پس از-

اھوازدانشگاه علوم پزشکی

ع اکسیژن خون شریانی نوزادان مبتال بھ سندرم اتاثیر ماساژ با تکنیک فیلد بر درصد اشب

مشھددانشگاه علوم پزشکی- ؟-کنگره سراسری ارتقای سالمت نوزاد-دیسترس تنفسی

 مراجعھ کننده بھ بیمارستانھای دولتی شھر رشت از مفاد منشور بررسی سطح آگاھی بیماران

کیش-سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی-حقوق بیمار

 بررسی دیدگاه پزشکان، پرستاران و بیماران بیمارستانھای دولتی شھر رشت دذ خصوص

- کیش؟-؟-1389رعایت مفاد منشور حقوق بیمار در سال 

سمینار تازه ھای -ناشی از بتا آمیلوئید در رتھای دیابتی نوع یکتاثیر پپتید بر اختالل حافظھ

1389-دانشکده شرق گیالن-مامایی-پژوھشی  در پرستاری

گیالندانشگاه علوم پزشکی-1390خرداد - ارایھ مقالھ در ھمایش کشوری قران پژوھی و طب

پپتیدcفیزیولوژی و سبب بھبود حافظھ در رتھای دیاتبی نوع یک میشود.بیستمین کنگره

مھرماه.1390-دانشگاه علوم پزشکی ھمدان- فارماکولوژی ایران

الکلی و ھگزانی بذر شنبلیلھ روی موشھای نر -مقایسھ اثرات آنالژزیک و ھیپوگلیسمیک عصاره آبی
(یزد، ایران)1391اردیبھشت- کنفرانس ملی بیوتکنولوژی، بیوشیمی و مھندسی زیستی-دیابتی

دومین -ن علوم پزشکی گیالن در خصوص شرح وظایف اساتید مشاوره تحصیلیبررسی نگرش دانشجویا
(سنندج، ایران)1391  آبان-سمینار سراسری توسعھ آموزش علوم پزشکی

  شرکت در کارگاھھای:

دانشگاه علوم - 1386مھر -کارگاه آموزشی اصول حفاظت و ایمنی در محیط آزمایشگاه

پزشکی شیراز.

دانشکده پیراپزشکی شرق گیالن.-1388آذر -ل پزشکی ایرانآشنایی با کتابخانھ دیجیتا

دانشکده پیراپزشکی شرق گیالن.-1388بھمن -کارگاه روش تحقیق تکمیلی

دانشکده شھید بھشتی گیالن.-1388آذر -شرکت در نشست علمی تصوف

معاونت آموزشی دانشگاه-1389-دوره آموزشی عرفان شیعی

 کارگاه آموزشیOvid & Ebsco-1389 -معاونت آموزشی دانشگاه



1389-مامایی شرق گیالن-دانشکده پرستاری- آشنایی با سامانھ داده ھای پژوھشی

1389-معاونت آموزشی دانشگاه-مشاوره و راھنمایی تحصیلی دانشجویان_استاد مشاور

1389-معاونت آموزشی دانشگاه- پزشکی مبتنی بر شواھد

1390-قات و فناوری دانشگاهمعاونت تحقی-آزمون سازی مطالعات کمی

دانشکده پرستاری و -"علو ودین، آداب تعلیم و تربیت در اسالم"طرح ضیافت اندیشھ استادان

1390مرداد -مامایی شھید بھشتی گیالن

1391دانشکده پرستاری و مامایی شھید بھشتی گیالن تیر -فنون تدریسروشھا وکارگاه

1391-معاونت آموزشی دانشگاه- ش پزشکیروشھای نوین تدریس مقدماتی در آموز

1391-معاونت پشتیبانی و فرھنگی دانشگاه-آرامش و امنیت در قران

1391-معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه-مقالھ نویسی بھ زبان انگلیسی

 آشنایی با سیستمھای ثبت سیگنالpower lab–1391-گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

1391-معاونت آموزشی دانشگاه-می و منابع الکترونیکیمدیریت اطالعات عل

1391-معاونت آموزشی دانشگاه-اخالق حرفھ ای

1391-معاونت آموزشی دانشگاه-روش تحقیق مقدماتی

)روشھای نوین تدریسintermediate1392-معاونت آموزشی دانشگاه- ) در آموزش پزشکی

1392-گروه معارف- نقد و بررسی آرا و منشا حیات و مھندسی آفرینش  

  تشویق ھا و تقدیرھا و جوایز

 دریافت تقدیرنامھ از قائم مقام وزیر و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیالن جناب اقای

.1389دکتر حسن بھبودی 

 و دریافت تقدیرنامھ از استاندار محترم گیالن1390دانشگاه در سال استان و پژوھشگر برتر

1390مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن در سال -رستاریپژوھشگر برتر دانشکده پ.

1393مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن در سال -دانشکده پرستاریآموزشی برتر استاد.

 1394پژوھشگر برتر دانشگاه در سال.  



به نام خدا

شناسنامه سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی (Curriculum vitae)


1-مشخصات فردی 

نام :محمود


نام خانوادگی: عابدین زاده 

نام پدر : کریم


تاریخ تولد : 1357




شماره شناسنامه : 2230


محل تولد : رشت


محل صدور : رشت


رشته تحصیلی : فیزیولوژی


نشانی محل کار : لنگرود-خ شهید شیخی-دانشکده پیراپزشکی

تلفن محل کار : 01342536263-


نشانی منزل : رشت  ، خ منظریه-کوچه حسینی آزاد-ساختمان امیرحسین-طبقه سوم


تلفن همراه : 09113843860

2- وضعیت استخدامی : عضوهیئت علمی رسمی آزمایشی

 3-  سوابق تحصیلی 


· کارشناسی ارشد فیزیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دانشکده پزشکی-1383-1380.


· دکترای تخصصی – دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده پزشکی-1388-1383

4- عنوان پایان نامه ها


کارشناسی ارشد: ارزیابی حجمها و ظرفیتهای ریوی در دانشجویان دختر 22-18 ساله


دکترا: تاثیر پپتیدC بر اختلال حافظه و یادگیری و آپوپتوز ناشی از بتا آمیلوئید در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین


5- سوابق آموزشی 


· تدریس فیزیولوژی عملی بمیزان دو واحد-دانشگاه علوم پزشکی تبریز-1381


· تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان 10 واحد در دانشگاه علوم پزشکی شیراز-1387-1384


· تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان 15 واحد در دانشگاه علوم پزشکی گیلان- 1388

· تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان 17 واحد در دانشگاه علوم پزشکی گیلان- 1389


· تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان 10 واحد در دانشگاه علوم پزشکی گیلان- 1390


· تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان 31 واحد در دانشگاه علوم پزشکی گیلان- 1391

· تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان 30 واحد در دانشگاه علوم پزشکی گیلان- 1392

· تدریس فیزیولوژی نظری و عملی بمیزان 30 واحد در دانشگاه علوم پزشکی گیلان- 1393

6-سوابق پژوهشی: 


طرحهای تحقیقاتی انجام شده:


· ارزیابی حجمها و ظرفیتهای ریوی در دانشجویان 22-18 ساله-سال 1382-اتمام یافته


· تاثیر پپتیدC بر اختلال حافظه و یادگیری ناشی از بتا آمیلوئید در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین-سالهای 1388-1386-اتمام یافته

·  بررسی تاثیر عصاره هیدرو الکلی مغز گردو بر سطح سرمی FSH-LH-Testosterone -اتمام یافته 1390-1389

· مقایسه اثرات هیپوگلیسمیک و آنالژزیک عصاره آبی-الکلی و هگزانی شنبلیله (Fenugreek) در رتهای دیابتی نر-اتمام یافته 1391-1390

· بررسی اثرات آب سیب بر سطح آنتی اکسیدانی پلاسما و  کیفیت استخوان در رت های نر عقیم شده-اتمام یافته 1390

· بررسی مقایسه ای اثرات گزنه و گزنه سفید بر سطح کلسترول، تری گلیسرید و  LDL در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین 1392.

· بررسی اثر عصاره شنبلیله بر میزان چربی احشایی، غلظت اپلین سرم و حساسیت انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده- 1392-1391

· بررسی اثر عصاره شنبلیله بر میزان سایتوکاینهای التهابی در موش صحرایی اوارکتومی شده- 

· بررسی مقایسه ای اثرات گزنه و گزنه سفید بر سطح IGF-I، و آنزیمهای کبدی در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین 1392.

طرحهای تحقیقاتی در حال اجرا:

· ارزیابی اثرات نوروپروتکتیو ملاتونین استخراج شده از بنفشه(Viola spathulata) بر ایجاد مقاومت به ایسکمی مغزی و بیان ژن¬های کاسپاز-3، سیکلواکسیژناز-2 و مبادله¬گر سدیم-کلسیم-3 در مدل جانوری رت 

· تبیین روابط بین حرفه ای از منظر دانشجویان اتاق عمل 

· بررسی مقایسه ای  اثرات کایمر آپتامر نوکلئولین-let-7d   miRNA در مقابل آپتامر نوکلئولین بر بیان  Janus Kinase  در رده سلولی سرطان معده MKN-45

· بررسی اثر مهار کننده تریپسین تخلیص شده از سیب زمینی شیرین بر بقا و بیان ژن CD-95 در سلولهای سرطان معده رده MKN-45

English articles

1- Khamnei S, Farhoudi M, Najafi H, Abedinzadeh M .Cerebral blood flow velocity period of carotid baroreflex the young and middle-aged. Internet journal of neurology.2005-vol 3 number 

2- N. Ahmadial, S. Khamnei, M. Abedinzadeh, H. Najafi ,  M. Mohammadi .Lung function reference values in Iranian adolescents. eastern Mediterranean health journal.2006-vol 12-number 6.

3- Abedinzade M, Nikokar I, Nasri S, Jamalomidi M, Nursabaghi F. Effect of hexanic and alcoholic extract of fenugreek seed on serum parameters in male diabetic rats. Zahedan J Res Med Sci 2012 Sep; 14: 29-33.

4- Ghorbani A, Abedinzadeh M.Comparison of insitu and invitro method for studying lipoliz. ISRN Endocrinol. 2013; 205385.

5- Zarbakhsh S, Moradi F, Joghataei M, Bahktiari M, Mansouri K, Abedinzadeh M. Evaluation of the Functional Recovery in Sciatic Nerve Injury following the Co-transplantation of Schwann and Bone Marrow Stromal Stem Cells in Rat. BCN. 2013; 4 (4):13-20


6- Mahmood Abedinzade, Katayoon Harialchi, Koorosh Khanaki, Mahmood Khosravi, Mojtaba Farahbakhsh .The Effect of Apple Juice on Antioxidant Enzymes and Lipid Profiles in Orchidectomized Rats. ZJRMS 2015 Mar; 17(3): 12-15.

7- Mahmood Abedinzade, Sima Nasri, Masome Jamal Omodi, Elham Ghasemi , and Ahmad Ghorbani. Efficacy of Trigonella foenum-graecum Seed Extract in Reducing Metabolic and Inflammatory Alterations Associated With Menopause. 

 DOI:10.5812/ircmj.17(5)2015.26685

8- Mahmood Abedinzade,Sima Nasri, Masome Jamal Omidi, Bizhan Porramezan , Korosh Khanaki.The Effect of Fenugreek (Trigonella Foenum-Graecum) Seed and 17-β estradiol on Serum Apelin, Glucose, Lipids, and Insulin in Ovarectomized Rats,.


9- Lamium album or Urtica dioica? Which is more effective in decreasing serum glucose, lipid and hepatic enzymes in streptozotocin induced diabetic rats: a comparative study. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines (AJTCAM), 2015,

Persian article

1-bostani Z, Abedinzade M, Safari M. Comparison of accupressure Effect on saninjiao point with that of vitamin E on primary dysmennorea. Armaghan danesh , YUMSJ, 2009, vol 3, 34-41.


2- Abedinzade M, Rastegar K, Zarifkar A, Rafati A, Monabati M, khakpour B. Effect of C-peptide on cognitive dysfunction in type 1 diabetes. Guilan university of medical science, 2009, vol 3- 1-12.


3- Abedinzade M, Rastgar K, Zarifkar A. Effect of C-peptide on Cognitive Dysfunction and Neuronal Apoptosis Caused by beta amyloid 1-42 in Diabetic Rats. Armaghan danesh , YUMSJ, 2011, vol 4, 311-320.

 4-Bostani Z, Abedinzade M, Yaghobi Y. Effect of field technique on mean blood o2 saturation in neonates with RDS. Sabzevar University of medical science J, 2011, vol 1, 6-12.


5- Mokhtari M; Abedinzade M; Naseran N. Effect of Walnut (Juglans regia) Extract on Serum LH, FSH and Testosterone Levels in Adult Male Rat. J Ardabil Univ Med Sci. 2012; 12(2): 157-165.


6- Abedinzade M, Mokhtari m, Zarbakhsh S, Mosavi N. Effect of alcoholic extract of walnut on the testis tissue in adult male rats. Armaghan danesh , YUMSJ, 2012, vol 3, 215-224.

7-Bostani Z, Masoule SH, Abedinzade M. Evaluation of the patients, doctors and nurses viewpoints bill of rights in rasht public hospitals. Journal of Fasa University of Medical Sciences, Aug 2012, Vol.2, No.6: P 291-295


8- Abedinzade M, Khamnei S, Ahmadiasl N. Evaluation of lung volumes and capacities in native and non-native female students in northwest of Iran. Med J TBZ Univ , Vol34 (2), 75-81, 2012.

9-Nasri S, Abedinzade M, Jamal omidi M, Noursabaghi F. Comparison of analgesic and hypoglycemic effect of hexanic and alcolic extract of fenugreek seed in male diabetic rats. J Ardabil Univ Med Sci. Vol.13, No.1, Spring 2013, Pages 102-109.

10- Esmaeilpour M, Nikokar I, Bostani Z, Abedinzade M. Attitude of medical bachelor students toward faculty’s educational counseling duties. Teb & tazkie TUMSJ, 2012.acceptance!

11- Mohseni Mehran, Norasfard, Abedinzade, Khanaki.  Comparison the effects of Lamium album and Urtica dioica on serum level of glucose and lipid profile in male diabetic rats.Jgums, 2015 (spring) : 7-11.

مسئولیتهای اجرایی:

· مشارکت فعال در راه اندازی مرکز نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان

· استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل ورودی بهمن 1388

· استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل ورودی مهر 1389

· استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل ورودی بهمن1390

· استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل ورودی بهمن 1389

· مسئول ستاد اسکان یازدهمین کنگره میکرب شناسی ایران 23-20 اردیبهشت 1389-لنگرود


· همکاری در امتحانات پایان ترم نیمسال اول و دوم دانشکده شرق گیلان از سال 1388 تاکنون


· عضویت در کمیته EDO دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان از 1389 تاکنون

· مسئول کمیته ارزشیابی اساتید1390 

· عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری –مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان از 1391

· عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری –مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان از 1391

· عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات زیست فناوری دانشکده پرستاری –مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان

· مسئول واحد آموزش مجازی دانشکده پرستاری –مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان 1391

· ناظر ارشد کلیه کارآموزیهای گروههای پیراپزشکی و مسئول برنامه ریزی  دانشجویان اتاق عمل و هوشبری پیوسته و ناپیوسته از 1391

سایر فعالیتهای پژوهشی:


· تالیف کتاب: آلزایمر، اپیدمی خاموش-1392

· استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان"مطالعه تاثیر عصاره آبی-الکلی مغز گردو بر سطوح هورمونی محور هیپوفیز-گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ "-1390

· استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان" مقایسه اثر ضد دردی و کاهندگی قند خون عصاره هگزانی و الکلی شنبلیله روی موشهای نر دیابتی"-1391

· استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان" بررسی اثر عصاره آبی بذر شنبلیله بر میزان پربی احشایی، غلظت آپلین سرم و حساسیت انسولینی در موش صحرایی اوارکتومی شده"-1392

· استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان " بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی شنبلیله بر میزان سایتوکاین های التهابی پس از اوریکتومی در موش صحرایی "


· داوری مقالات مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از 1391 تاکنون

· داوری مقاله برای فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از 1388 تاکنون

· داوری طرحهای تحقیقاتی برای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از 1388 تاکنون

· داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

· داوری پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شرکت و ارائه مقاله در سمینارها و کنگره های زیر:

· حجمهای ریوی در ایرانیان جوان-هفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-1384- کرمان.

· بررسی برنامه های مراقبت از خود بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین-همایش کشوری بیماریهای غیر واگیر و مراقبتهای مبتنی بر جامعه، 2 و 3 اسفند 1385-دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت.

· بررسی تاثیر مشاوره بر مشکلات فیزیکی-جنسی زنان نخست زا-دومین همایش سراسری ارتقا سلامت زنان با محور خانواده سالم- دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1386.

· بررسی تاثیر مشاوره بر سلامت جنسی بیماران بعد از عمل هیسترکتومی-سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده-26-23 اردیبهشت 1387- تهران. 

· پپتیدc  سبب بهبود وزن گیری در رتهای دیاتبی نوع یک میشود. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-دانشگاه شهید بهشتی-1388.

· مقایسه دو روش پورت فولیو و چک لیست در ارزشیابی بالینی دانشجویان مامایی-اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی-دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-15 و 14 مرداد ماه 1388.

· بررسی میزان آگاهی تولید کنندگان مواد لبنی (محلی) شهر شیراز درباره بروسلوز-سومین همایش کشوری بروسلوز-تیر 1388- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

· بررسی نیازهای آموزشی خود مراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی- ؟-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

· تاثیر ورزش کگل پس از زایمان بر رضایت جنسی زنان-کنگره ملی سلامت خانواده- ؟-دانشگاه علوم پزشکی اهواز

· تاثیر ماساژ با تکنیک فیلد بر درصد اشباع اکسیژن خون شریانی نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی-کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد-؟- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

· بررسی سطح آگاهی بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای دولتی شهر رشت از مفاد منشور حقوق بیمار-سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی-کیش

· بررسی دیدگاه پزشکان، پرستاران و بیماران بیمارستانهای دولتی شهر رشت دذ خصوص رعایت مفاد منشور حقوق بیمار در سال 1389-؟-کیش؟-

· تاثیر پپتید بر اختلال حافظه ناشی از بتا آمیلوئید در رتهای دیابتی نوع یک-سمینار تازه های پژوهشی  در پرستاری-مامایی-دانشکده شرق گیلان-1389

· ارایه مقاله در همایش کشوری قران پژوهی و طب-خرداد 1390- دانشگاه علوم پزشکی گیلان

· پپتیدc  سبب بهبود حافظه در رتهای دیاتبی نوع یک میشود.بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-دانشگاه علوم پزشکی همدان-1390مهرماه.

· مقایسه اثرات آنالژزیک و هیپوگلیسمیک عصاره آبی-الکلی و هگزانی بذر شنبلیله روی موشهای نر دیابتی- کنفرانس ملی بیوتکنولوژی، بیوشیمی و مهندسی زیستی-اردیبهشت 1391(یزد، ایران)

· بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی گیلان در خصوص شرح وظایف اساتید مشاوره تحصیلی-دومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی-آبان  1391(سنندج، ایران)

شرکت در کارگاههای:


· کارگاه آموزشی اصول حفاظت و ایمنی در محیط آزمایشگاه-مهر 1386-دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

· آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران-آذر 1388-دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان.

· کارگاه روش تحقیق تکمیلی- بهمن 1388- دانشکده پیراپزشکی شرق گیلان.

· شرکت در نشست علمی تصوف-آذر 1388-دانشکده شهید بهشتی گیلان.

· دوره آموزشی عرفان شیعی-1389-معاونت آموزشی دانشگاه

· کارگاه آموزشی Ovid & Ebsco -1389- معاونت آموزشی دانشگاه

· آشنایی با سامانه داده های پژوهشی-دانشکده پرستاری-مامایی شرق گیلان-1389

· مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان_استاد مشاور- معاونت آموزشی دانشگاه-1389

· پزشکی مبتنی بر شواهد- معاونت آموزشی دانشگاه-1389 

· آزمون سازی مطالعات کمی- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه-1390 

· طرح ضیافت اندیشه استادان "علو ودین، آداب تعلیم و تربیت در اسلام"-دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی گیلان-مرداد 1390

· کارگاه روشها و فنون تدریس- دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی گیلان تیر 1391

· روشهای نوین تدریس مقدماتی در آموزش پزشکی- معاونت آموزشی دانشگاه-1391

· آرامش و امنیت در قران- معاونت پشتیبانی و فرهنگی دانشگاه-1391

· مقاله نویسی به زبان انگلیسی- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه-1391 

· آشنایی با سیستمهای ثبت سیگنال power lab –گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی-1391

· مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی- معاونت آموزشی دانشگاه-1391

· اخلاق حرفه ای- معاونت آموزشی دانشگاه-1391

· روش تحقیق مقدماتی- معاونت آموزشی دانشگاه-1391

· روشهای نوین تدریس(intermediate) در آموزش پزشکی- معاونت آموزشی دانشگاه-1392

· نقد و بررسی آرا و منشا حیات و مهندسی آفرینش-گروه معارف-1392

تشویق ها و تقدیرها و جوایز


· دریافت تقدیرنامه از قائم مقام وزیر و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان جناب اقای دکتر حسن بهبودی 1389.

· پژوهشگر برتر استان و دانشگاه در سال 1390 و دریافت تقدیرنامه از استاندار محترم گیلان

· پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری-مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان در سال 1390.

· استاد برتر آموزشی دانشکده پرستاری-مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان در سال 1393.

· پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1394.

