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  نمونه فرم آارنامه به فارسي
 آارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي

   اطالعات شخصي •
 ٩/١٢/٩١ :آارنامهتاريخ تكميل 

  ابوالفضل :نام
  اعظمي طامه :نام خانوادگي

 کاشان، پزشکی  دانشگاه علوم ):دانشكده، مرآز تحقيقاتي، بيمارستان و غيره(آدرس محل آار 
  ومیدانشکده پزشکی، گروه آنات

  ٠٣۶١۵۶٢١١۵٨ ):و شماره تلفن شهرآد آشور،  آد(شماره تلفن محل آار 
  کاشان پزشکی علومدانشگاه سايت مسکونی  بلوار قطب راوندی، :آدرس منزل*
  )و شماره تلفن شهرآد آشور،  آد(شماره تلفن منزل *
  ٠٩١٣٢٣٧٣٣٥٧ ):موبايل(شماره تلفن همراه *
  aazami@kaums.ac.ir : آدرس پست الكترونيكي*

  .هستند اختياري مشخص شده اند، جزو موارد* ي آه با عالمت موارد* 
  
 
 سوابق تحصيلي •

 تحصيالت عاليه) الف
گرايش رشته  رشته تحصيلي 

 تحصيلي
دانشگاه محل  درجه علمي

 تحصيل
شهر محل 
 تحصيل

آشور محل 
 تحصيل

تاريخ فراغت 
  از تحصيل

شکی تهرانعلوم پز کارشناسی گفتار درمانی گفتار درمانی  ١٣٨١ ايران تهران 
  ١٣٨٣  ايران  تهران  علوم پزشکی ايران  آارشناسي ارشد  علوم تشريح  علوم تشريح
دآتري   اعصابعلوم   علوم تشريح

  تخصصي
  ١٣٨٨  ايران  تهران  علوم پزشکی تهران

  هاي نوشته شده در دوران تحصيل نامه پايان) ب
 تيد راهنمانام استاد يا اسا مقطع تحصيلي نامه عنوان پايان

آميزي شده به روش اصالحي               پالستينيشن مقاطع مغزي رنگ
Mulligan  و تاثير آبگيري مرحله اي با استن در دماي اتاق بر نمونه

  ها

  دآتر محمد تقي جغتايي  آارشناسي ارشد

گيرنده  NR2Bبر ميزان بيان زير واحد ) اآستازی( MDMAتاثير 
NMDA ليه نورون های هايپوآامپ جنين رتو آپوپتوز درآشت او  

  دآتر غالمرضا حسن زاده  دآتري تخصصي
  دآتر پريچهر پاس بخش
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  اي هاي شغلي و حرفه  موقعيت
 سابقه ارائه خدمات آموزشي) الف

مقطع  مؤسسه محل تدريس
 تحصيلي

نوع 
 فعاليت

تعداد  عنوان درس  *نوع درس
 دانشجويان

آل ساعات 
 تدريس شده

سال 
 تدريس

اه علوم پزشکی دانشگ
 )پرديس کيش(تهران 

 ١٣٨٩ ٣٤ ٢۵ آناتومی تنه تئوری تدريس دکترا

دانشگاه علوم پزشکی 
 )پرديس کيش(تهران 

 ١٣٨٩ ٣٤ ٢۵ آناتومی تنه عملی تدريس دکترا

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

کارشناسی 
 ارشد

 -تئوری  تدريس
 عملی

جنين شناسی 
 اختصاصی

١٣٨٩ ١٦ ٢ 

کی دانشگاه علوم پزش
 کاشان

کارشناسی 
 ارشد

 ١٣٨٩ ٣٤ ٣ آناتومی تئوری تدريس

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

 ١٣٨٩ ٤٢ ٢٧ ١آناتومی تئوری تدريس کارشناسی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

 ١٣٨٩ ٩ ٢٧ ١آناتومی عملی تدريس کارشناسی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

آناتومی اندام  تئوری تدريس دکترا 
 پايينی

١٣٩٠ ٤٣ ٣١ 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

آناتومی اندام  عملی تدريس دکترا 
 پايينی

١٣٩٠ ٤٨ ٣١ 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

 ١٣٩٠ ٣٦ ٢۶ ١آناتومی تئوری تدريس کارشناسی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

 ١٣٩٠ ١٢ ٢۶ ١آناتومی عملی تدريس کارشناسی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

 ١٣٩٠ ٣٦ ٣٧ ١آناتومی تئوری دريست کارشناسی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

آناتومی  تئوری تدريس کارشناسی 
 مقطعی

١٣٩٠ ٣٦ ١١ 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

کارشناسی 
 ارشد

 ١٣٩٠ ٩.٥ ٢ کارآموزی عملی تدريس

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

کارشناسی 
 ارشد

آموزش در  تدريس
 عرصه

  ٢ ٣ سمينار
 

١٣٩٠ 

شگاه علوم پزشکی دان
 کاشان

کارشناسی 
 ارشد

تکنيک های  عملی تدريس
ميکروآناتومی

١٣٩٠ ١١ ٣ 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

کارشناسی 
 ارشد

 ١٣٩٠ ٤٥ ۴ آناتومی تئوری تدريس

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

آناتومی اندام  تئوری تدريس دکترا 
 بااليی

۴۵ ١٣٩٠ ٣٧  

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

آناتومی اندام  عملی تدريس را دکت
 بااليی

١٣٩٠ ٢٤ ٣١  

  ١٣٩٠ ٢٢ ٢٩آناتومی  تئوری تدريس کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی 
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 مقطعی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی 

 کاشان
  ١٣٩٠ ٢٨ ٢٣ آناتومی  تئوری تدريس کارشناسی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

کارشناسی 
 ارشد 

 -تئوری  تدريس
 عملی

اندام آناتومی 
 بااليی

١٣٩١ ٢٨ ١٠  

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

آناتومی اندام  تئوری تدريس دکترا 
 بااليی

۴١٣٩١  ٣٦  ٠ 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

آناتومی اندام  عملی تدريس دکترا 
 بااليی

۴١٣٩١  ١٨  ٠ 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

کارشناسی 
  ارشد

 ١٣٩١  ١٨  ٣ کارآموزی عملی تدريس

علوم پزشکی دانشگاه 
 کاشان

 ١٣٩١  ٤٨  ٣٠  ٣آناتومی تئوری تدريس کارشناسی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

 ١٣٩١  ٢٢  ٣٠  ٣آناتومی عملی تدريس کارشناسی 

٩١-٩٢سال تحصيلی مهرماه تا آغاز   
  .مواردي از اين قبيل استهاي باليني و  منظور از نوع درس، دروس تئوري، دروس عملي، تدريس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش* 
 )مشاوره، همكاري و غيره(اي  سابقه ارائه خدمات حرفه) ب

خ ارائه يتار مرآز يا سازمان دريافت آننده خدمات اي نوع خدمت حرفه
 خدمات

  )مرتبط با آموزش و تحقيقات(هاي اجرايي  ها و پست  سابقه موقعيت) ج
ي و رشته تحصيلي نام، رتبه علم مكان فعاليت نوع وظايف محوله سمت

 مسئول مافوق
 تاريخ

  لغايت  از
انجام امور مربوط هماهنگی و  مدير داخلی

مشاوره در زمينه اجرای طرح 
 های فعال در مرکز

مرکز تحقيقات 
 علوم تشريح

دکتر حسين نيکزاد، دانشيار علوم 
 تشريح

تا  ١/١٢/٨٩
  کنون

 )٨١ضميمه (
 
  ها و مجامع علمي عضويت در انجمن •

 مدت عضويت محل فعاليت مجمع نوع همكاري و سمت جمعنام م

 لغايت از
١٣٨ تهران عضو انجمن علوم تشريح ايران

٤ 
تاکنون

 
  

 ها و شوراها عضويت در آميته •
 مدت فعاليت مكان يا سازمان مربوطه نوع همكاري با آميته يا شورا نام آميته يا شورا

لغايت از
 تا کنون ١٢/٧/٩٠ مرکز تحقيقات علوم تشريح عضو هيئت علمی شورای پژوهشی

   )٨١ضميمه (
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  شده هاي تحقيقاتي تصويب پروژه •
نوع فعاليت  عنوان طرح

  در طرح
ساعات فعاليت 

 در طرح
مؤسسه محل 
 پژوهش

وضعيت 
 فعلي طرح

طول مدت 
 طرح

بر ميزان بيان  )یاآستاز( MDMAتاثير 
و  NMDAگيرنده  NR2Bزير واحد 

اوليه نورون های آپوپتوز درآشت 
 جنين رت هايپوآامپ

دانشگاه علوم  ٣٠٠ همکار
پزشکی تهران

 دو سال اتمام يافته

اآستازي   اثرات نوروتوآسيك
)MDMA ( در حضور عصاره گياه

بر ) Melissa officinalis(بادرنجبويه 
آشت اوليه نورون هاي ناحيه هايپوآامپ 

  جنين رت 
 

دانشگاه علوم  ٢٠٠ همکار
نپزشکی تهرا

 يک سال اتمام يافته

بررسی ارتباط بيان ژنها و پروتئن های 
-Bax ,Bcl-2,Bclآپوپتوتيک ، 

Xl,P53,Capasa3  با يکديگر بدنبال
ايسکمی موقت در هيپوکامپ مغز رت 

  بالغ 

دانشگاه علوم  ٣٠ همکار
پزشکی کاشان

 يک سال اتمام يافته

بررسی تغييرات بيان ژن زيرواحدهای 
در لنفوسيت های خون  گيرنده گلوتامات

  محيطی بيماران سکته مغزی ايسکمی

دانشگاه علوم   ٢٠٠  مجری
 پزشکی کاشان

  دو سال در حال اجرا

بررسی تاثير هورمون های استروژن و 
پروژسترون بر تغييرات بيان ژن و 

 NMDA پروتئين زيرواحدهای گيرنده
کورتکس پره فرونتال مغز در پی ايجاد 

   MCAOمدل ايسکمی 

دانشگاه علوم   ٣٠٠  مجری
 پزشکی کاشان

  دو سال در حال اجرا

های بينائی بر روند تکامل تاثير پيام
های مالتونين در هيپوکامپ موش گيرنده

 صحرائی
  

دانشگاه علوم   ٥٠  مجری
 پزشکی کاشان

  دو سال در حال اجرا

های بينائی بر الگوی زمانی بيان تاثير پيام
موش  های مالتونين در هيپوکامپگيرنده

 صحرائی
  

دانشگاه علوم   ٥٠  مجری
 پزشکی کاشان

  دو سال در حال اجرا

 
  )گرنت(هاي تحقيقاتي دريافت شده  بودجه •

 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت دهنده بودجه منبع ارائه
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  شده يا مشاوره شده هاي سرپرستي نامه پايان •
دوره تحصيلي  نامه عنوان پايان

نامه ارائه پايان
 نامه تاريخ دفاع از پايان نامه سمت در پايان نامه محل انجام پايان

آپوپتوتيک ،  یبررسی بيان ژنها 
Bax ,Bcl-2, P53,Capasa3 ه ب
دنبال ايسکمی موقت در 
 هيپوکامپ مغز رت بالغ

کارشناسی 
 ارشد

دانشگاه علوم 
 پزشکی کاشان

 ١٣٩٠اسفندماه سال  مشاور

  
 
  )بدون ارائه مقاله(ها  آارگاه، بازآموزي و انديشي سخنراني در هم •

انديشي،  محل برگزاري هم انديشي، بازآموزي و غيره عنوان هم عنوان سخنراني
 بازآموزي و غيره

 تاريخ سخنراني

و  PCRآشنايی با واکنش 
  کاربردهای آن

دانشگاه علوم پزشکی  PCRو  DNAکارگاه آموزشی استخراج 
 کاشان

٤/١٠/٨٩ 

  پروتئينروش استخراج 
  مبانی وسترن بالت

  نحوه انتخاب آنتی بادی 
 اصول واکنش کمولومينسنس

کارگاه آموزشی ارزيابی پروتئين به روش 
 وسترن بالت

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

٢٨/١١/٨٩و٢٧
 
 

  آنتی ژن و آنتی بادی در
  روش ايمنوفلورسنت و

 کار با ميکروسکوپ فلورسنت

انشگاه علوم پزشکی د کارگاه آموزشی ايمنوهيستوشيمی
 کاشان

٣١/٣/٩٠ 

نحوه ايجاد و ذخيره سازی بانک 
اطالعاتی و جستجوی مقاالت با 

  EndNote استفاده از برنامه  

دانشگاه علوم پزشکی  EndNoteکارگاه آموزشی 
 کاشان

١٥/١٢/٩٠  
٢/٢/٩١  
٩/٢/٩١  
١٠/٢/٩١ 

ارزيابی آن با طراحی پرايمر و 
 Blastبرنامه 

دانشگاه علوم پزشکی  وانفورماتيککارگاه آموزشی بي
 کاشان

١٢/٢/٩١ 

  از خون  DNAروش استخراج 
 PCRمبانی 

 مبانی الکتروفورز

از خون،  DNAکارگاه آموزشی استخراج 
و الکتروفورز  DNA ،PCRتعيين غلظت 

  ل آگاروزژ

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

  ٢/٩/٩١و١
  ٩/٩/٩١و٨
 ١٦/٩/٩١و١٥

 real time PCR یآناليز داده ها
 StepOnePlusدر سيستم 

 مولكولي تشخيص نوين روشهاي با آشنايي
 real) آر سي پي تايم ريل برتكنيك تاآيد با

time PCR) 

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

١٥/٩/٩١ 

 
 
 هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي فعاليت •

نوع همكاري با  محل انتشار مجله نام مجله
 مجله

 ريمدت همكا

 لغايت از
 ١٣٨٩از سال  داور کاشاندانشگاه علوم پزشکی  فيض

 تا کنون
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 )آموزشي، پژوهشي و اجرايي(هاي مختلف  شرآت در دوره •

تاريخ  محل برگزاري دوره) سطح(نوع  نام دوره
 برگزاري

تا  ٢٠٠٨ دانشگاه آخن آلمان فلوشيپ نقش گيرنده گلوتامات در نورودژنراسيون
٢٠٠٩ 

 
  انتشارات •
  آتب منتشرشده) الف

ترجمه، (نوع آار  عنوان آتاب همكاران/ همكار
تأليف، گردآوري، 

 )ويرايش

شهر و آشور  ناشر
 محل نشر

 سال چاپ

محمد بربرستاني، فريد 
ابوالفضل ابوالحسني، 

، سعيد خواهشياعظمي

ه اي   ي مقايس آالبدشناس
نوزاد و آودآان-رويان  

انتشارات  ترجمه و تاليف
 جعفري

 ١٣٨۵ تهران، ايران
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  مقاالت منتشرشده) ب
صفحشماره جلد نام نشريه عنوان مقاله )گان( نويسنده

 ه
سال 
 چاپ

A. Azami, P. Pasbakhsh, 
M. Akbari,  M. 

Barbarestani,   MH. 
Ghahremani,    MA. 

Shokrgozar,   A. 
Mandegary, A. 

Kiani,   Gh. Hassanzadeh  

Dual effects of 3, 4-
methylenedioxymethamphetamine 
(ecstasy) on survival and apoptosis of 
primary hippocampal neurons 

Neural Regeneration 
Research 

 

۴ ١٠ ١٢۶٢٠٠٩ ٨ 

Brandenburg LO, Lucius 
R, Tameh Abolfazl A, 

Kipp M, Wruck CJ, Koch 
T, Beyer C, Pufe T. 

 
Internalization and signal transduction of 
PrP(106-126) in neuronal cells

Annals of Anatomy ١٩١  ۵ ۴۵٢٠٠٩ ٩  

Lorenz L, Dang J, Misiak 
M, Tameh Abolfazl A, 

Beyer C, Kipp M. 
 

Combined 17beta-oestradiol and 
progesterone treatment prevents neuronal 
cell injury in cortical but not midbrain 
neurones or neuroblastoma cells

Journal of 
Neuroendocrinology 

٨ ١٠ ٢١۴٢٠٠٩ ١ 

Naraghi MA, Abolhasani 
F, Kashani I, Anarkooli IJ, 

Hemadi M, Azami A, 
Barbarestani M, Aitken 

RJ, Shokri S. 

The effects of swimming exercise and 
supraphysiological doses of nandrolone 
decanoate on the testis in adult male 
rats: a transmission electron microscope 
study

Folia Morphol ۶٢٠١٠ ١٣٨ ٣ ٩ 

Hassanzadeh GH, 
Pasbakhsh P, Akbari M, 
Shokri S, Ghahremani 

MH, Amin GH, Kashani I, 
Azami Tameh A. 

Neuroprotective Properties of Melissa 
Officinalis L. Extract
Against Ecstasy-Induced Neurotoxicity

Cell Journal  ٢ ١ ١٣۵ ٢٠١١ 

M. Bayat, A. Azami 
Tameh, MH. 
Ghahremani, M. Akbari, 
Sh. Ejtemaei Mehr, M. 
Khanavi, and Gh. 
Hassanzadeh 

 

Neuroprotective properties of Melissa 
officinalis after hypoxic-ischemic injury 
both in vitro and in vivo

Daru ١  ٢٠  ۴٢٠١٢  ٢  

ليال ،  معصومه مجيدی ذوالبين
،  ابوالفضل اعظمی طامه،  رضايی

 اطلسیمحمد علی ،  زهرا رضوانی
،  طاهره ناجی،  حسين نيکزاد، 

 همايون نادريان

در هيپوکامپ  Bax وBcl-2بررسی بيان ژن های آپوپتوتيک 
 دنبال ايجاد ايسکمی موقتمغز موش صحرايی به 

Feyz ١۵  ۵  ۴۵۴  ٢٠١٢  

  Abolfazl Azami Tameh 
 T. Clarner,  C. Beyer,  
 MA. Atlasi,  
 Gh. Hassanzadeh,  
 H. Naderian 

Regional regulation of glutamate 
signaling during cuprizone-induced 
demyelination in the brain

Annals of Anatomy       In 
Press 
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 مقاالت ارائه شده در همايش، آنفرانس و غيره )ج
عنوان همايش،  عنوان مقاله )گان(نويسنده

 آنفرانس و غيره
محل 
 برگزاري

نحوه ارائه مقاله 
سخنراني يا (

 )پوستر

سال ارائه

Azami A. Dang J. 
Clarner T. Beyer 
C. and Kipp M. 

 

Activation of subventricular 
zone in a toxic de- and 

remyelination animal model 
 

26th Working 
meeting of the 

Anatomical 
Society 

ورتسبورگ 
 )آلمان(

 ٢٠٠٩ پوستر

، ابوالفضل اعظمی
غالمرضا حسن 
زاده، پريچهر 

پاسبخش، محمد 
اکبری، محمد 
بربرستانی، 

محمدحسين قهرمانی 
و محمدعلی 
  شکرگزار

NR2Bتغييرات زيرواحد  گيرنده  
NMDA مجاورت نورون  پس از 
 های ناحيه هايپوکامپ با اکستازی

 

کنگره سراسری 
 علوم تشريحی ايران

  ١٣٨٩  سخنرانی  همدان

Azami A. Clarner 
T. Beyer C. and 

Kipp M. 

Regional differences in 
regulation of glutamergic 

signaling during cuprizone 
induced demyelination 

 

9th Göttingen 
Meeting of the 

German 
Neuroscience 

Society  

گوتينگن 
  )آلمان(

  ٢٠١١  پوستر

 ابوالفضل اعظمی،
غزاله مشکدانيان، 
محمد علی اطلسی، 
همايون نادريان، 
حسين نيکزاد، 
 کوردين باير

بررسی سيگنال دهی سيستم 
گلوتامرژيک ماده خاکستری و 

 MSسفيد مغز در مدل حيوانی 
 

کنگره سراسری 
  ی ايرانعلوم تشريح

  ١٣٩١  سخنرانی  رشت

Mohammad 
Hossein Asadi, 

Hossein 
Bahadoran and 

Abolfazl Azami-
Tameh 

 

Plastination and staining of 
brain slices using two 

different 
dehydration methods 

 

The 16th 
International 

Conference on 
Plastination (ICP) 

 

 ٢٠١٢ پوستر )چين(پکن 

  
Atlasi MA, 

Naderian H, 
Azami A. Nikzad 

H  
 

comparison between 2-
vessel and 4-vessel 

occlusion techniques on 
number of dentate gyrus 

neurons following ischemia 
and reperfusion 

4th ISCAA 
international 

symposium of 
clinical and 

applied anatomy 

آنکارا 
  )ترکيه(

  ٢٠١٢  پوستر

 
  


