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 فاطمه محمدی نام و نام خانوادگی: 
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 https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Mohammadi6  :یسامانه علم سنج نکیل

 

 

 

 
 

 
 



 

 :سوابق تحصیلی  
 

 مقطع تحصیلی حصیلی رشته ت موسسه آموزشی  از سال لغایت  عنوان پایان نامه 

 کارشناسی زیست شناسی جانوری دانشگاه لرستان 81 85 -

 نگیندلیاز ک یدر برابر القاء صرع و نقص حافظه ناش menthol یحفاظت ریتاث

 ییدر موش صحرا ییایمیش
 کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری دانشگاه شیراز 88 91

 یاحساسدر درد  ( NO) دیاکس کیترین ستمینقش س یبررس

 (pain Empathic ) خانواده هم ییمزمن در موش صحرا 
 دکتری علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان 94 99

 

 :سوابق شغلی 

 

 محل تصدی لغایت از سال عنوان شغل

 استان فارس 89 86 معلم

 کیش 93 91 کارشناس تولید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :مقاالتب( 
 

 نام مجله عنوان مقاله
نویسنده نفر 

 ندمچ
 ایندکس

ضریب تاثیر 

(IF) 
 سال چاپ

Estrogen attenuates physical and psychological stress-induced 

cognitive impairments in ovariectomized rats 
Brain and Behavior پنجم 

ISI, Scopus, 

PubMed, 

Embase, DOAJ 
2.21 2021 

Affective dimensions of pain and region-specific involvement of nitric 

oxide in the development of empathic hyperalgesia 
Scientific Reports اول 

ISI, Scopus, 

PubMed, , 

DOAJ 
4.3 2020 

Nitric oxide role in anxiety-like behavior, memory and cognitive 

impairments in animal model of chronic migraine 
Heliyon دوم 

ISI, Scopus, 

PubMed, , 

DOAJ 
2.85 2020 

Erythropoietin ameliorates harmaline-induced essential tremor and 

cognition disturbances 
Neuroscience letters اول 

ISI, Scopus, 

PubMed, 

Embase 
3.04 2019 

Nitric oxide modulates cognitive, nociceptive and motor functions in a 

rat model of empathy 

International Journal of 

Neuroscience 
 اول

ISI, Scopus, 

PubMed, 

Embase 

2.29 2019 

Sensory and affective dimensions of pain and anxiety like behaviors 

are altered in an animal model of pain empathy 

Iranian journal of 

psychiatry 
 چهارم

Scopus, 

PubMed, 

Embase, DOAJ 

1.53 2019 

Inhibition of inflammation is not enough for recovery of cognitive 

impairment in hepatic encephalopathy: Effects of minocycline and 

ibuprofen 

Brain research bulletin ششم 

ISI, Scopus, 

PubMed, 

Embase 

4.07 2019 

Minocycline mitigates tremor syndrome and defect of cognitive and 

balance induced by harmaline 

Basic and clinical 

neuroscience 
 سوم

ESCI (ISI), 

Scopus, 

PubMed, 

Embase 

1.28 2019 

Chronic migraine caused a higher rate of tendency to cannabinoid 

agonist compared to morphine : Tendency to use cannabis in chronic 

Migraine 

Acta biomed 

 پنچم

Scopus, 

PubMed, 

Embase 

- 2020 



 

 

 های تحقیقاتید ( پروژه
  

 عنوان طرح نحقیقاتی
 نوع فعالیت در طرح 

 )مجری یا همکار طرح(
 سال تصویب محل پژوهش

ررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گل سرخ و سیلدنافیل و ترکیب هر دو بر ب

پارامترهای اسپرم، هورمون تستوسترون و شناخت، اضطراب و قدرت 

 عضالنی در موشهای صحرایی نر میانسال مدل پیش آندروپوزیک

 

 همکار اصلی
مرکز تحقیقات علوم 

 اعصاب کرمان
1399 

استقامتی متوسط بر حافظه فضایی و بررسی اثر توام دود قلیان و ورزش 

برخی پارامترهای بیوشیمیایی و هیستولوژیکی هیپوکمپ در موش های 

 صحرایی نر

 

 همکار اصلی
مرکز تحقیقات علوم 

 اعصاب کرمان
1399 

بررسی اثر منیزیوم سولفات بر درد احساسی و نقص های شناختی 

 یهمکار اصل متعاقب ایجاد درد مزمن در ناحیه اوروفشیال
مرکز تحقیقات علوم 

 اعصاب کرمان
1398 

بررسی اثر ترکیب مشتق پیرانوسیکلوهگزانون بر اختالالت یادگیری و 

 حافظه در مدل آلزایمری موش صحرایی نر

 
 همکار اصلی

مرکز تحقیقات علوم 
 اعصاب کرمان

1398 

بررسی نقش سیستم نیتریک اکسید در اختالالت شناخت و حافظه در 

 رن مزمنمدل حیوانی میگ

 
 همکار اصلی

مرکز تحقیقات علوم 
 اعصاب کرمان

1396 

بررسی اثر مینوسیکلین در نشانگان ترمور، نقص در تعادل و قدرت 

 همکار اصلی مععضالنی ناشی از هارمالین در موش های صحرایی نر
مرکز تحقیقات علوم 

 اعصاب کرمان
1396 

مدل موشی سندرم بررسی اثر اریتروپوئیتین بر عملکرد ماهیچه ای در 

 خستگی مزمن

 
 همکار اصلی

مرکز تحقیقات علوم 
 اعصاب کرمان

1398 



 

 

بررسی نقش سیستم اپیوئید و نیتریک اکسید در تغییرات مشاهده شده 

در درد و شناخت متعاقب مشاهده درد مزمن در یک هم نوع در موش 

 صحرایی نر

 

 همکار اصلی
مرکز تحقیقات علوم 

 اعصاب کرمان
1396 

سه اثر درد مزمن صورت بر تمایل به مصرف مورفین و کانابینوئید در مقای

 مدل ترجیح مکان شرطی

 
 همکار اصلی

مرکز تحقیقات علوم 
 اعصاب کرمان

1395 

    

 

 فعالیت های آموزشی سوابق 

 

 سال تعداد واحد مقطع تحصیلی نام دوره/ درس مؤسسه محل تدریس

     

     

 

 آموزشی، پژوهشی(های مختلف )شرکت در دوره 
 

 محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  بررسی نقش موثر کارگروهی در تجاری سازی نوآورانه

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  ای و مدل حیوانیاخالق حرفه

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  کارگاه مدل های حیوانی سکته مغزی

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  یشگاهیآزما واناتیاصول کار با ح



 

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  متد های الکتروفیزیولوژی

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  هاها در تفاوت نسلنقش اعتیاد در انتقال ارزش

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  طراحی و تحلیل پرسشنامه

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  حقیق پیشرفته)انتخاب آزمون آماری(روش ت

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  روش تحقیق پیشرفته)اخالق انتشار(

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  Pathway studioآموزش 

 وم اعصاب کرمانمرکز تحقیقات عل  End Noteآموزش نرم افزار مدیریت منابع رفرنس نویسی پیشرفته 

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  سبک زندگی

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  وسترن بالت آموزش

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  PCRآموزش 

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  روش تحقیق پیشرفته

امیدهای پیش رو در توانبخشی جهت مدیریت بیماریهای ذهنی 

 انکودک
 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان 

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  PCRآموزش الکتروفورز و 

 

 

 مدرک زبان معتبر 

 تاریخ برگزاری نمره مدرکنام 

MSRT 76 94 

 


