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 فعالیتهای آموزشی: -1

 الف ( دروس تئوری

تعداد واحد  عنوان درس نیمسال

 در نیمسال

ساعات 

تدریس در 

 نیمسال

 موظف یا  مقطع فراگیران

حق 

 التدریس

دوم 
96-97 

اصول استاندارد سازی و ایمنی فراورده های 
اربرد اصول و ک-بیولوژیک )تئوری(

کاربرد -فرایندهای مهندسی در بیوتکنولوژی
 -واکسنها و انتی بادیها در زیست فناوری

پایان پایان نامه اقای داداشی )دانشجوی 
 نامه دکتری تخصصی(

 
 
 

  دکتری تخصصی زیست فناوری   

اول 
97-98 

برای دانشجویان پزشکی  1فارماکولوژی    
و مابقی برای دانشجویان دکتری 

 یفناور ستیز یتخصص

 

دوم 
97-98 

 یفراورده ها یمنیو ا یاصول استاندارد ساز
 یکاربرد واکسنها و انت -ی()تئور کیولوژیب

 یو فارماکولوژ یفارماکولوژ هیاصول پا  4
دانشجویان پزشکی و مابقی برای برای 

 

 1فرم شماره 



اصول و کاربرد  -یفناور ستیدر ز هایباد
اصول  -یوتکنولوژیدر ب یمهندس یندهایفرا

 1پایه فارماکولوژی و فارماکولوژی 

   یفناور ستیز یتخصص یدکتر

اول 
98-99 

-التروشیمی -1فارماکولوژی 
ها و  هیکاربرد آرا -یوتکنولوژیانوبن
و  ی)تئور صیدر تشخ کسیدیکروفلوئیم

پایان نامه علی رضایی )دکتری -(یعمل
زیست، مشاور(پایان نامه الهام مومنی )ارشد 

 تر خالقیان()مشترک با دکبیوشیمی(

 یپزشک انیدانشجو یبرا 1 یفارماکولوژ  7
 یدکتر انیدانشجو یبرا یو مابق

 یفناور ستیز یتخصص

 

دوم 
98-99 

 یفراورده ها یمنیو ا یاصول استاندارد ساز
 یکاربرد واکسنها و انت -(ی)تئور کیولوژیب

اصول و کاربرد  -یفناور ستیدر ز هایباد
اصول  -یژوتکنولویدر ب یمهندس یندهایفرا

 1 یو فارماکولوژ یفارماکولوژ هیپا

 یپزشک انیدانشجو یبرا 1 یفارماکولوژ  8
 یدکتر انیدانشجو یبرا یو مابق

 یفناور ستیز یتخصص

 

اول 
99-
1400 

ها و  هیکاربرد آرا -1 یفارماکولوژ
و  ی)تئور صیدر تشخ کسیدیکروفلوئیم

پایان -استاد مشاور -روش تحقیق-(یعمل
()مشترک با یمیوشی)ارشد بجی)نامه مهسا ایر
پایان نامه بهناز رحمانی -(اانیدکتر خالق

 )دکتری تخصصی بیوتکنولوژی(

 یپزشک انیدانشجو یبرا 1 یفارماکولوژ  6
 یدکتر انیدانشجو یبرا یو مابق

 یفناور ستیز یتخصص
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 ب( فعالیتهای عملی )آزمایشگاهی(

عات تدریس در سا واحد عنوان درس نیمسال

 نیمسال

 موظف یا  مقطع فراگیران

 حق التدریس

 

ها و  هیکاربرد آرا - 

 صیدر تشخ کسیدیکروفلوئیم

 -(یو عمل ی)تئور

1 34    

 یندهایاصول و کاربرد فرا 
 یوتکنولوژیدر ب یمهندس

1 34    

 

 درمانی بیمارستانی  – تشخیصیج( فعالیتهای 

 امتیاز کسب شده مقطع فراگیران روز و ساعت در هفته عنوان فعالیت

    

  مجموع امتیاز کسب شده

 

 د( راه اندازی آزمایشگاه یا رشته تحصیلی جدید

 عنوان

 آزمایشگاه / رشته تحصیلی 

 امتیاز کسب شده

   صیدر تشخ کسیدیکروفلوئیها و م هیکاربرد آراراه اندازی آزمایشگاه 

  

  کسب شدهمجموع امتیاز 



 ( راهنمایی پایان نامهو

نام دانشجو یا  عنوان پایان نامه

 دانشجویان

مقطع 

 تحصیلی

 استاد راهنما

 یا مشاور 

تاریخ 

 شروع

تاریخ اتمام 

 یا دفاع

 

بررسی تا ثیر داکسیل کونژوگه شده به 

بر روی   CD133انتی بادی منوکلونال 

سلولهای سرطانی کلورکتال در شرایط 

 برون تنی

کریم داداشی 
 نوشهر 

PhD دفاع  99مهر 96 استاد راهنما
 نموده

 

ب  ر  BO2اث  ر کو   ک مولک  ول  یبررس  

 CRIS-PITCH س تمیس  یب ازده زانیم

و س اخت  یجهت درج هدفمند کاست ژن 

 CHOدر سلول  یپلتفورم سلول

   99 استاد راهنما  PhD بهناز رحمانی 

 دیاکسا یتر کیآرسن بیترک یباز مهندس

به منظور   پوزومیکردن آن در لو محصور 

 کیتیلوسیپروم یدرمان لوکم یساز نهیبه

 NB4 یحاد  در رده سلول

فوق لیسانس  مهسا ایرجی 
 بیوشیمی

   99 استاد راهنما

تعیین خصوصیات فیزیکو شیمیایی 
فورموالسیون دوکسوروبیسین و آنتی بادی 

کونژوگه شده به کربن  CD133ضد 
یزان نانوتیوب و تاثیر آن بر م

سیتوتوکسیسیتی رده سلول سرطانی 
 کلورکتال

 سانسیفوق ل الهام مومنی 
  یمیوشیب

   98 استاد راهنما 

   

 

 ) دانشگاهی ، کشوری ، بین المللی (و پژوهشی ( کسب جوایز آموزشیه

  مرجع اهدا کننده )دانشگاهی،کشوری ، بین المللی(نوع عنوان

    
  مجموع امتیاز کسب شده

 

 دانش پژوهی آموزشی (ی

  عنوان فعالیت

  

 

 پذیرش دانشجو تحصیالت تکمیلی:

  عنوان فعالیت

  

 



 فعالیتهای پژوهشی: -2

 

 طرح های خاتمه یافته و در حال اجرا 

 

 مورد ، بررسی مروریالف( مقاالت تحقیقی ، گزارش 

 نام مجله ، عنوان مقاله

 سال و شماره 

نفر چندم از کل 

 دگاننویسن

IF: 
Index: 

 

  اسکوپوس اول  کومش  کاربرد نانوتکنولوژی در درمان سرطان 

Optimization of Post-
Insertion Method to 

Conjugate Doxil with 
Anti-CD133 

Monoclonal Antibodies: 
Investigating the Specific 
Binding and Cytotoxicity 

to Colorectal Cancer Cells in 
Vitro 

Saudi 
Pharmaceutical 

Journal 

 

 نویسنده مسئول 
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 خالصه مقالهب( 
 

 نام مجله یا کتابچه کنگره ، عنوان مقاله

 سال و شماره 

نفر چندم از کل 

 نویسندگان

 

    

  

 

 

 ...( تجاری سازی اختراعات و د(سایر فعالیتهای پژوهشی )تالیف کتاب، ترجمه کتاب، نوآوری و

    عنوان 

    

  

 

 ه(

 ثبت اختراع: 

 ( فعالیت های فرهنگی و توانمند سازی اساتید )وبینار ها، کارگاه ها، دوره های بازآموزی، ...( 4

 زار شریف حضرت رضا )ع( بر گزار گردیده است. ساعت در جوار م 40که به مدت  2اخالق علمی و حرفه ای سطح 

 

 



 ( فعالیت های اجرایی 5

 عنوان 

ویت در شورای پژوهشی و تحصیالت ابالغ عض
 تکمیلی

ابالغ عضویت در کمیته ارزشیابی دوره های 
 تحصیالت تکمیلی

ابالغ عضویت در شورای پژوهشی کمیته 
 تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

 ابلغ عضویت کمیته نظارت

 

 

 دکتر فهیمه شمسی 

 


