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 نامه دوره كارشناسي ارشد:  عنوان پايان

 فارسي : به عنوان پايان نامه

های تئینو بیان پرودر مايع سمینال بیماران مبتال به واريكوسل  sFas-Lو  sFas بررسي غلظت

 ن بیماران بر سطح اسپرم اي Fas-Lو  Fasآپوپتوزی 

 

  به انگلیسي: پايان نامهعنوان 

Evaluation of sFas and sFas-L concentrations in seminal fluid and expression 

of proapoptptic receptors Fas and Fas-L on sperm cells from male Patients with 

and without varicocele 
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 :سوابق آموزشي

آمادگي آزمون کارشناسي ارشد وزارت بهداشت )ريزی درسي برگزاری جلسات مشاوره و برنامه -

 (1390 دانشگاه پیام نور سیرجان 86و  85شناسي ورودی برای دانشجويان رشته زيست

ته مون کارشناسي ارشد وزارت بهداشت برای دانشجويان رش  آمادگي آز)تدريس درس بیوشیمي  -

 (1390دانشگاه پیام نور سیرجان  86و  85شناسي ورودی زيست

ه در آموزش گا  (آم ادگي آزم ون کارشناس ي ارش د وزارت بهداش ت     )ريزی درسي مشاوره و برنامه -

 1390-91خصوصي پاپیروس کرمان 

ي در آموزشگاه خصوص   (سي ارشد وزارت بهداشتآمادگي آزمون کارشنا)تدريس درس بیوشیمي  -

 1390-91پاپیروس کرمان 

، ه ای االالع اتي  در بان   من ابع  مق دماتي و پیش رفته   جس تجوی   ؛آموزشي هایبرگزاری کالس -

دانش گاه   91شناس ي ورودی  ايمن ي  ارش د کارشناسي دانشجويان End-Noteنويسي و پروپوزال

 1392-93لي کرمان در نیمسال اول تحصیعلوم پزشكي 

 ارش  دکارشناس  ي دانش  جويان هاااي مامايشاا اهي یک نلاای فموساال وم ري روشت  دريس درس  -

 1392-93کرمان در نیمسال اول تحصیلي دانشگاه علوم پزشكي  91شناسي ورودی ايمني

وم پزشكي و داروسازی دانشگاه علپزشكي، دندان رشته مامايش اه ايمونولوژيتدريس درس  -

 1392-93نیمسال دوم تحصیلي   پزشكي کرمان در

 دانشگاه عل وم پزش كي  پرستاری کارشناسي  و ايمونولوژي شناسي و مامايش اهايمنيتدريس درس  -

 1393-94در نیمسال دوم تحصیلي  کرمان

ه ای کارشناس ي عل وم آزمايش گاهي،     رش ته  ايمونولاوژي  شناسي و مامايش اهايمنيدرس تدريس  -

 تاکنون 1393انشكده علوم پزشكي سیرجان از سال پرستاری، مامايي و هوشبری د

عل وم آزمايش گاهي پیوس ته     رش ته  اصول فني و ن هداري کجهلااات مامايشا اهي  ت دريس درس   -

 تاکنون 1393سال  ازدانشكده علوم پزشكي سیرجان 

دانش كده عل وم    و بهداش ت عم ومي  پرس تاری  کارشناس ي  های رشته روش کحقلقتدريس درس  -

 تاکنون 1393سال  ازپزشكي سیرجان 

ال س ازعلوم آزمايشگاهي پیوسته دانشكده علوم پزشكي سیرجان رشته سملنار تدريس درس  -

  تاکنون 1394
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 علوم آزمايشگاهي پیوسته دانشكده علومرشته  شناسي سمولي و مول وليايستتدريس درس  -

 تاکنون 1394سال  ازپزشكي سیرجان 

 علوم آزمايشگاهي پیوسته دانشكده عل وم  رشته امايش اهيكن رل كلفي کجهلاات متدريس درس  -

 تاکنون 1393سال  ازپزشكي سیرجان 

 دانش كده  -کارشناسي پیوس ته عل وم آزمايش گاهي   دانشجويان تدريس درس کارآموزی در عرصه  -

 تا کنون 1394 از سالعلوم پزشكي سیرجان 
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 هاها و سمينارشركت در كنگره

 ايران-تهران، 91ارديبهشت سال ، مللي ايمونولوژی و آلرژیاليازدهمین کنگره بین  -

 ايران-، تهران93ايمونولوژی و آلرژی، ارديبهشت سال  الملليدوازدهمین کنگره بین -

 ايران-، تهران92ي آزمايشگاه و بالین، بهمن سال المللششمین کنگره بین -

 ايران-تهران، 93بهمن سال ، المللي آزمايشگاه و بالیننهفتمین کنگره بی -

 ايران-، تبريز95المللي ايمونولوژی و آلرژی، ارديبهشت سال سیزدهمین کنگره بین -

 ايران-، تهران95المللي بیولوژی تولید مثل، ارديبهشت سال اولین کنگره بین -

-، ته ران 98بیستمین همايش آموزش پزشكي و دوازدهمین جشنواره شهید مطهری، ارديبهشت  -

 ايران

 

 

 ها:در كارگاه شركت

، ي ازدهمین کنگ ره   Immunotherapy targeting cancer stem cellکارگ اه آموزش ي    -1

 1391، ارديبهشت المللي ايمونولوژی و آلرژی ايران، تهرانبین

، ي ازدهمین کنگ ره   General method in cancer stem cell researchکارگاه آموزش ي   -2

 1391ارديبهشت  ،ران، تهرانبین المللي ايمونولوژی و آلرژی اي

، ي ازدهمین  Gene specific silencing in immunology researchکارگ اه آموزش ي    -3

  1391ارديبهشت  ،کنگره بین المللي ايمونولوژی و آلرژی ايران، تهران

، يازدهمین کنگره بین المللي ايمونولوژی و آل رژی اي ران،   Real Time-PCRکارگاه آموزشي  -4

 1391رديبهشت ،اتهران

کنگ ره ب ین   دوازدهم ین   ،Advanced Multi-color Flow Cytometryکارگاه آموزش ي   -5

 1393،ارديبهشت المللي ايمونولوژی و آلرژی ايران، تهران

کنگ ره  دوازدهمین  ،Flow cytometry: Basics and Practical Pointsکارگاه آموزشي  -6

 1393، ارديبهشت هرانبین المللي ايمونولوژی و آلرژی ايران، ت
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کنگره بین المللي دوازدهمین  ،Animal Models of Multiple Sclerosisکارگاه آموزشي  -7

 1393،ارديبهشت ايمونولوژی و آلرژی ايران، تهران

ژی کنگره بین المللي ايمونولوژی و آل ر دوازدهمین  ،Immunoinformaticsکارگاه آموزشي  -8

 1393، ارديبهشت ايران، تهران

 وي هه اعا ا    "مشنايي با اخ الالت رواني کأثلرگذار بر پلشرفت کحصلمي دانشجويان"رگ اه  کا -9

 1393هیئت علمي، دانشكده علوم پزشكي سیرجان، بهمن 

 : پوس رارائه مقاله ی

 المللي آزمايشگاه و بالین ايران، تهران با عنوان؛ششمین کنگره بین -1
Immunological aspects of Varicocele 

 با عنوان؛ ی و آلرژی ايران، تهرانالمللي ايمونولوژدهمین کنگره بیندواز -2
Evaluation of sFas and sFas-L concentrations in seminal fluid and 

expression of proapoptptic receptors Fas and Fas-L on sperm cells from 

male Patients with and without varicocele 

 ان؛المللي ايمونولوژی و آلرژی ايران، تهران با عنودوازدهمین کنگره بین -3

Human sperm lacks TNF-R1 and cannot express it in varicocele condition 

 ان؛المللي ايمونولوژی و آلرژی ايران، تهران با عنودوازدهمین کنگره بین -4

Frequency of irregular red cell all antibodies in thalassemia major 

patients with post transfusion Immunologic reaction referred to blood 

transfusion organization, Kerman center 

 ان؛المللي ايمونولوژی و آلرژی ايران، تهران با عنودوازدهمین کنگره بین -5

The presence and role of Fas/Fas-L system in normal and abnormal 

human semen 

 ان؛المللي ايمونولوژی و آلرژی ايران، تهران با عنودوازدهمین کنگره بین -6

Evaluation of Immunologic factors (TNF-/TNF-R, Fas/Fas-L) in 

apoptosis of sperm cells in patients with varicocele 

گاه و الملل ي آزمايش   ین کنگره بینفتمهدومین سمپوزيوم کارشناسان آزمايشگاه در  -7

 Varicocele and Male infertility   ايران، تهران با عنوان؛ بالین
 

گاه و الملل ي آزمايش   ین کنگره بینهفتمدومین سمپوزيوم کارشناسان آزمايشگاه در  -8

 IVIg and infertility related disorders  ايران، تهران با عنوان؛ بالین
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گاه و الملل ي آزمايش   ین کنگره بینهفتمپوزيوم کارشناسان آزمايشگاه در دومین سم -9

 Varicocele and Antisperm Antibody  ايران، تهران با عنوان؛ بالین

شگاه و المللي آزمايین کنگره بینهفتمدومین سمپوزيوم کارشناسان آزمايشگاه در  -10

 ايران، تهران با عنوان؛ بالین
Evaluation of bacterial contamination of platelet concentrates collected at 

Kerman Regional Blood Center 

 ان؛المللي ايمونولوژی و آلرژی ايران، تبريز با عنوسیزدهمین کنگره بین -11
Evaluation of Prevalence food allergens in patients with atopic dermatitis 

in Kerman city, using skin prick test 

 ان؛المللي ايمونولوژی و آلرژی ايران، تبريز با عنوسیزدهمین کنگره بین -12
Immunological effects of Alloferon: a systematic review 

 ان؛المللي ايمونولوژی و آلرژی ايران، تبريز با عنوسیزدهمین کنگره بین -13
Role of Cytokines in male infertility related disorders 

 ان؛المللي ايمونولوژی و آلرژی ايران، تبريز با عنوسیزدهمین کنگره بین -14
Role of NOD-like receptor family pyrin domain containing 3 (NLRP3) in 

colon cancer and antitumor immunity: a systematic review 

 ان؛آلرژی ايران، تبريز با عنو المللي ايمونولوژی وسیزدهمین کنگره بین -15
Role of Killer B cell in cancer and antitumor immunity 
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 :منتشر شدهمقاالت 

ه ای ايمونولوژي     جنب ه ، حامد فوالدسرشت، دکتر محمدمه دی محم دی    محمدصادق رازقي -1

  28-32، صفحه 87، شماره 92فروردين   ماهنامه تشخیص آزمايشگاهي  واريكوسل

دکتر نسرين ، محمدصادق رازقيمحمد مقدسي امیری، سعید صفیری، حامد فوالدسرشت،  -2

نامه ها  مانشهر کرم مبتال به آلرژی بیماران در آلرژنهای غذايي و استنشاقي شیوعبازرگان  

  234-241، صفحه 4، شماره 93تیر شاه  دانشگاه علوم پزشكي کرمان علمي پهوهشي

3- Mohammadi MM, Ketabchi AA, Razeghi MS*. Immunological 

Aspects of Varicocele. MOJ Immunol. 2015;2(4):00054.  

 

4- Razeghi M.S, ChatrAbnous N, Soleimani S, Kafi E, Moarefdoost Z. 

Evaluation of Bacterial contamination of platelet products by triple 

packs with and without sampling pouch in two different periods in 

Kerman Blood Center. Sci J Iran Blood Transfus Organ. 

2016;13(3):243-247.  

5- ChatrAbnous N, Ghaderi A, Ariafar A, Razeghinia MS, Nemati M. 

Jafarzadeh A. Serum concentration of interleukin-35 and its 

association with tumor stages and FOXP3 gene polymorphism in 

patients with prostate cancer. Cytokine. 2019;113:221–227.  
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 پژوهشيهاي فعاليت

 طرح کحقلقاکي: مشاركت در

 در طرح با عنوان: اصمي  هم اربه عنوان   مشاركت -1

ارگیری های دندرتی  ب  بررسي تاثیر لیزات توکسوپالسما گوندی بر روی اثرات ضد توموری سلول "

 "شده با لیزات سلول های توموری در ي  مدل موشي سرالان پستان

Evaluation of the influences of toxoplasma gonddi lysate on the anti-

tumor effects of dendritic cells loaded with tumor cell lysate in a murine 

model of breast cancer. 

 

 به عنوان هم ار اصمي در طرح با عنوان: مشاركت -2

ه در مايع سمینال بیماران مبتال ب sTNF-R)پذيرنده محلول آن )و   TNF-αبررسي غلظت

 بر سطح اسپرم اين بیماران TNF-R1 آپوپتوزی بیان پروتئین واريكوسل و

Evaluation of TNF-α & Its Soluble Receptor (sTNF-R) concentration in 

seminal fluid and expression of proapoptptic receptor TNF-R1 on sperm 

cells from Patients with varicocele 

 

 به عنوان هم ار اصمي در طرح با عنوان: مشاركت -3

های وتئیندر مايع سمینال بیماران مبتال به واريكوسل و بیان پر sFas-Lو  sFas بررسي غلظت

 طح اسپرم اين بیماران بر س Fas-Lو  Fasآپوپتوزی 

Evaluation of sFas and sFas-L concentrations in seminal fluid and 

expression of proapoptptic receptors Fas and Fas-L on sperm cells from 

male Patients with and without varicocele 

 

 مشاركت به عنوان هم ار اصمي در طرح با عنوان: -4

ش به ري      ( و پذيرندهTLR9و  TLR3) 9و  3های شبه تول ررسي میزان بیان پذيرندهبررسي ب

(RIG1) در بیوپسي( های مخاط روده  بیماران مبتال به نشانگان روده تحري  پذيرIBS ) 

Evaluation of the expression level of Toll-like receptors 3 and 9 (TLR3 

and TLR9) and RIG-like receptor (RIG1) in intestinal mucosal biopsies 

from patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS) 
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 مشاركت به عنوان هم ار اصمي در طرح با عنوان: -5

با  یارمیب مبتال به سرالان پروستات و ارتباط مارانیدر ب IL-33و  IL-35 يسرم زانیم يبررس

 IL-33و  FOXP3 یهاژن سمیمورفيپل

Evaluation of the serum levels of IL-33 and IL-35 in patients with prostate 

cancer and the association of disease with IL-33 and FOXP3 gene 

polymorphisms. 

 مشاركت به عنوان هم ار اصمي در طرح با عنوان: -6

آلوده به  (PU)  یپپت مبتال به زخم مارانیدر ب IL-35و  IL-33 يسرم زانیم يبررس

   IL-33و  FOXP3 یهاژن سمیمورفيبا پل یماریو ارتباط ب یلوریكوباکترپیهل

Evaluation of the serum levels of IL-33 and IL-35 in patients with peptic ulcer 

(PU) infected with Helicobacter pylori and its association with FOXP3 and 

IL33 gene polymorphisms. 

  



 
11 

 سوابق اجرایي

از  رجانعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی سی -
 تاکنون 93سال 

 تاکنون 1394مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از سال  -

 هندسیشناسی، علوم آزمایشگاهی، مزیستدانشجویی های علمی گذار انجمنبنیان -
 جانسیر های پزشکی دربهداشت محیط، هوشبری، پرستاری، بهداشت عمومی و فوریت

 1394های علمی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از سال مسئول انجمن -

  1394 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از سال -

 نکنوتا 1395ز سال رئیس اداره علم سنجی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ا -

 1395مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشکده علوم پزشکی سیرجان از سال  -

 دانشکده علوم پزشکی سیرجاندر پژوهش و مسئول کمیته اخالق  مؤسس -

 1395از سال  عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان -

 اکنونت 1394عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از سال  -

 تاکنون 1395عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از سال  -

 1395رسانی مفدا دانشکده علوم پزشکی سیرجان از سال عضو شورای اطالع -
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 افتخارات: 

 "The History of Immunology at a Glance"کسب عنوان پوستر برتر با عنوان  -

-تبريز ،1395و آلرژی، ارديبهشت المللي ايمونولوژی در سیزدهمین کنگره بین

 ايران

 96کسب عنوان استاد نمونه دانشكده علوم پزشكي سیرجان در سال  -

 96کسب عنوان پهوهشگر برتر دانشكده علوم پزشكي سیرجان در سال  -
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 :هاي مامايش اهيها و مهارتمشنايي با ک نلی

 االيزا -

 فلوسیتومتری -

 ايمونوفلورسانس -

 DNAاستخراج  -

 شت سلولک -

- PCR 

 (TLC)کروماتوگرافي  -

 الكتروفورز -

- DID  وSRID 

 هاجداسازی سلول -

 

 


