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  مشخصات فردي
 احمد اربابي جهاننام و نام خانوادگي: 

 پست الکترونیک : 
Ahmadarbabi01@gmail.com 

  تلفن محل کار :

 آدرس محل کار : 

؛ دانشکده 2استان خراسان رضوی، شهرستان تربت حیدریه، دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه، ساختمان شماره 

 مامایي-پرستاری

 يمربمرتبه دانشگاهي : 

 

  الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 1389 سبزوار اتاق عمل کارشناشي

 1393 سبزوار فیزیولوژی پزشکي کارشناسي ارشد

      

 ب ( عنوان پایان نامه هاي زمان تحصيل 

The role of serotonin and its receptors on the anticonvulsant effect of 

curcumin in pentylenetetrazol-induced seizures. 
 

  ( سوابق آموزشيپ

 

 کارآموزي(-عملي -*تدریس )تئوري
 کارآموزی ها: 

  در عرصه گروه اتاق عمل های کارآموزی 

  سیار و اسکراباصول کارآموزی 

 کاراموزی رفتار در اتاق عمل 

 تدریس دروس:

  تکنولوژی جراحي ارتوپدی 

 ددتکنولوزی جراحي گوارش و غ 
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 مقدمه ای بر تکنولوژی جراحي 

  اصول و فنون سیار و اسکراب 

  ابزار و تجهیزات اتاق عمل 

 *سخنراني در کارگاه هاي آموزشي

 

 * فرآیندهاي آموزشي

 :بیمارستانی پیش جراحی مهارتهای مرکز در عمل اتاق تکنولوژی دانشجویان عملکردی مهارتهای ارتقاء

 اندانشجوی سازی توانمند جهت در گامی

 

 : ( سوابق اجرایيت
  سال. 2مسئول آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکي سبزوار به مدت 

  1396عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه از اردیبهشت 

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 عضو انجمن علمي گروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 

 

 مصوب  قيقاتيطرح هاي تح (ث
  بررسي نقش سروتونین و گیرنده های آن در مسیر ضد تشنجي کورکومین در تشنج القا شده به وسیله پنتیلن

 تترازول در موش سوری نر.

 ( بررسي اثر اپیورفینOpiorphinبر تشنج القا شده به وسیله پنتیلن تترازول: نقش گیرنده )  های  اپیوئیدی

 .در موش سوری نر در این مسیر
 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتج
  بررسي نقش سروتونین و گیرنده های آن در مسیر ضد تشنجي کورکومین در تشنج القا شده به وسیله پنتیلن

 .تترازول در موش سوری نر )پنجمین دوره کنگره علوم اعصاب پایه و بالیني(

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

  بررسي نقش سروتونین و گیرنده های آن در مسیر ضد تشنجي کورکومین در تشنج القا شده به وسیله پنتیلن

 تترازول در موش سوری نر.

 ii/S0024320518305447https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/p 

  )اتترجمه و تأليفخ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024320518305447
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 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د
  نفر منتخب ایراني برای شرکت در دوره ی اموزشي بین المللي  12ازجملهIBRO 

(INTERNATIONAL BRAIN RESEARCH ORGHANIZATION در دانشگاه علوم )

 پزشکي شهید بهشتي و دانشگاه تربیت مدرس تهران.

 له نویسي دکتر شاهین آخوند زاده.کارگاه مقا 

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي 

 

 افتخارات( عناوین و ر
ی کنگره ی علوم اعصاب پایه و بالیني دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران، مرکز سخنراني در پنجمین دوره -1

 همایش های رازی.

 پژوهشي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار. -حائز رتبه برتر در دومین همایش سالیانه علمي -2

 کسب عنوان دانشجوی فعال فرهنگي از دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار. -3

قبولي در مقطع  کارشناسي ارشد بدون آزمون در رشته  فیزیولوژی پزشکي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در  -4

 درخشان. با کسب رتبه استعداد 1393سال 

 92-91عضو اصلي شورای صنفي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال  -5

 بالیني دانشگاه علوم پزشکي ایرانحضور در چهارمین دوره ی کنگره ی علوم اعصاب پایه و  -6

 فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکي کاشان.-حضور در اولین کنگره بین المللي فیزیولوژی -7

 کولوژی دانشگاه علوم پزشکي کاشانه ی بین المللي فیزیولوژی و فارماحضور در اولین کنگر -8

 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز
  مهارت های بالیني در اتاق عمل، مهارت آموزشي درحیطه اتاق عمل و فیزیولوژی، مهارت های پژوهشي


