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Scientific full paper:

1- Vahabzadeh, G., N. Rahbar-Roshandel, S.-A. Ebrahimi and M. Mahmoudian (2015).
"Neuroprotective effect of noscapine on cerebral oxygen–glucose deprivation injury."
Pharmacological Reports 67(2): 281-288.

2- Nasiripour, S., K. Gholami, S. Mousavi, A. Mohagheghi, M. Radfar, M. Abdollahi, Z.
Khazaeipour, G. Vahabzadeh and M. Mojtahedzadeh (2014). "Comparison of the Effects of
Enoxaparin and Heparin on Inflammatory Biomarkers in Patients with ST-segment Elevated
Myocardial Infarction: A prospective Open Label Pilot Clinical Trial." Iranian journal of
pharmaceutical research: IJPR 13(2): 583.

3- Saffarzadeh, F., A. Hafezi, G. Vahabzadeh and F. Karimzadeh (2015). "Extracellular
recording of field potentials of the brain tissues: a review of in vitro and in vivo experimental
models." Shefaye Khatam 3(2): 85-92.

4- Vahabzadeh, G., Ebrahimi, S. A., Rahbar-Roshandel, N., & Mahmoudian, M. (2016). The Effect of
Noscapine on Oxygen-Glucose Deprivation on Primary Murine Cortical Neurons in High Glucose
Condition. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR, 15(2), 501.

5- Shirazi, A., Golab, F., Sanadgol, N., Barati, M., Salehi, R. M., Vahabzadeh, G., ... & Zarchi, S. R.
(2016). Evaluation of the Neurotrophic Factors in Animal Model of Myelin Destruction Induced by
Cuprizone in C57bl/6 Mice. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 4(2), 47-54.



6- Ramezanloo, F., Najafizadeh, P., Naji, T., Amin, G., Mousavi, Z., & Vahabzadeh, G. (2017). The Effect
of Hydro-alcoholic Extract of Leaves of Vitex on the Gestation Indices of Male Rats. Journal of
Pharmaceutical & Health Sciences, 5(1), 61-69.

7- Noorolhoda Fotovat Eskandari, Gelareh Vahabzadeh *, Fereshteh Golab, Fariba Karimzadeh, Parvaneh Rahimi-

Moghadam, Somayyeh Nasiripour, Robabeh Shabani. (2017) Neuroprotective Effects of Stiripentol on Oxygen-
Glucose Deprivation in Primary Culture of Fetal Mice Cortical Neurons

8- Mehrabi, S., Sanadgol, N., Barati, M., Shahbazi, A., Vahabzadeh, G., Barzroudi, M., ... & Golab, F.
(2018). Evaluation of metformin effects in the chronic phase of spontaneous seizures in pilocarpine
model of temporal lobe epilepsy. Metabolic brain disease, 33(1), 107-114.

9- Babahajian, A., Sarveazad, A., Golab, F., Vahabzadeh, G., Alizadeh, A., Rasoolijazi, H., ... & Katebi,
M. (2018). Neuroprotective Effects of Trolox, Human Chorionic Gonadotropin, and Carnosic Acid on
Hippocampal Neurodegeneration After Ischemia-reperfusion Injury. Current stem cell research &
therapy.

10- Katebi, A., Golab, F., Vahabzadeh, G., Sarveazad, A., Goodarzi, N., Fazelipour, S., ... & Soleimani, M.
(2018). The Effects of Different Dose of Chronic Ritalin on the Brain of Prepubertal Female Balb/C
Mice. International Journal of Pediatrics, 6(7), 7883-7892.

11- Naderi, J., Samani, F., Amooheidari, A., Javanmard, S. H., Vahabzadeh, G., & Vaseghi, G. (2019).
Evaluation of effects of morphine and ionizing radiation in cancer cell lines.

مقاالت انگلیسی و فارسی ارائه شده در کنگره ها:

1- Babaei, M. H. and G. Vahabzadeh (2005). In vitro cell toxicity of 4'-epi-iodo[I-125]-4'-deoxy-doxorubicin on human
colon cancer. International symposium on trends in radiopharmaceuticals. Vienna.

2- Vahabzadeh, G., N. Rahbar-Roshandel, S.-A. Ebrahimi and M. Mahmoudian (2014). Neuroprotective effects of
noscapine on cerebral oxygen–glucose deprivation injury via activation of sigma-1 receptor 3rd Basic and Clinical
Neuroscience Congress. Tehran.

3- Vahabzadeh, G., N. Rahbar-Roshandel, S. A. Ebrahimi and M. Mahmoudian (2015). Protective effects of noscapine on
primary murine fetal cortical neurons injured by oxygen–glucose deprivation and recovery at three time schedules (30,
60, and 240 min). 4rd Basic and Clinical Neuroscience Congress. Tehran.

4- Vahabzadeh, G., Ebrahimi, S. A., Rahbar-Roshandel, N., & Mahmoudian, M. (2016). The Effect of
Noscapine on Oxygen-Glucose Deprivation on Primary Murine Cortical Neurons in High Glucose

5- International conference on medicine, public health and biological science Ramezanloo, F.,
Najafizadeh, P., Naji, T., Amin, G., Mousavi, Z., & Vahabzadeh, G. (2017). The Effect of Hydro-alcoholic
Extract of Leaves of Vitex on the Gestation Indices of Male Rats.



6- Vahabzadeh, G, Babaei, M.H (2006). In Vitro cell toxicity of 4-epi-iodo (125 I)-4-deoxy-daunorubicin on human
colon cancer. IPSC. Tehran.

7- Khani, S. Vahabzadeh, G (2015) potentials role growth factors in the pathogenesis of ovarian hyperstimulation
syndrome. International congress on human reproduction, Tehran.

8- Vahabzadeh, G (2015).Anticonvulsant effect of noscapine on pentylentetrazole-induced seizures in rats. 11th

international congress of Epilepsy. Tehran.

9- Vahabzadeh, G (2015). Neuroprotective effects of noscapine on cerebral 30 min oxygen–glucose deprivation injury.

2th International neurotrauma. Tehran.

جوایز:
1394و 1393در کنگره نوروساینس در سال پژوهشگر برجسته

1393در سال اهداي لوح وتندیس نقره اي جایزه اهوازي

1394در سال جایزه اهوازيبرنزياهداي لوح وتندیس 

انجام طرحهاي پژوهشی:
موضوع قرارداد:

اکسیداتیو و آپوپتوز حاصل از فقدان بررسی اثر حفاظتی گاباکولین بر مرگ سلولی و استرس "اجراي طرح پژوهشی با عنوان -1
"اکسیژن و گلوکز در کشت سلولهاي نورونی کورتکس جنین موش سوري

ریال می باشد150000000سه مرحله از طرح انجام شده است و بودجه کل 

و بررسی ژنهاي دخیل در آنرت در طی ایسکمی القا شده H9c2رده مرگ سلولی سلولهاي قلبی بررسی اثرات نوسکاپین بر -2
ریال می باشد150000000سه مرحله از طرح انجام شده است و بودجه کل 

صحراییموشایزولهقلبدررپرفیوژن–بررسی نقش محافظتی نوسکاپین بر آسیب هاي ناشی از ایسکمی -3
ریال می باشد175000000یک مرحله از طرح انجام شده است و بودجه کل 



H9c2اثرات الوندر بر روي استرس اکسیداتیو و آپوپتوز به دنبال ایسکمی ریپرفیوژن القا شده در سلول هاي قلبی رده -4

NeuroX arrayآنالیز ژنوم و موتاسیونهاي مربوطه در بیمارا ن پارکینسون با استفاده از تکنیک-5

سنتز کمپلکس هاي دو هسته ایی پاالدیوم بر پایه پروتئین پالسما آلبومین و جایگیري کمپلکس در سایت هاي پروتئین پالسما -6
بوسیله مارکر هاي دارویی وارفارین و ایبوپروفن در محیط کشت سلولی و مدل حیوانی 

استاد راهنما و مشاور:
در مدل فیبریالسیون بطنی قلی جدا شده از خرگوش ( استاد PKCاثر مدوالسیون رسپتورهاي سیگما از طریق سیگنالینگ -1

راهنماي دوم)

(استاد راهنما)و نقش نیتریک اکساید Saos3سلول هاي بررسی اثر کوئرستین بر روي -2

تحت شرایط ایسکمی / H9c2قلبی بر روي سلولهاي تولید شده نیتریک اکسایدبر مقدارنوسکاپین حفاظتیبررسی اثر-3
ریپرفیوژن

داوري ها :

داور دو طرح پروپوزال مرکز تحقیقاتی
ijprمجلهدرداور

120به مدت 1394داوري نظارت طرخ هاي تحقیقاتی 
داوري ثبت اختراع

داوري پایان نامه هاي دانشجویان دکتري:

1394مهربانی دانشجوي پی اچ دي خانم مهرناز -1

بررسی اثرات ضد دردي مشتقات جدید تیازولوتریازول در موش هاي سوري نر-2



بررسی اثر داروي پنتوکسی فیلین بر اختالالت حافظه فضایی نتشی از ایسکمی / ریپرفیوژن فراگیر گذرا در فاز استزوس -3
موش صحرایی وسپیستار ماده 

بر موش سوري و موش صحراییاثرات ضد دردي و ضد التهابی اسانس بهار نارنج -4

بررسی اثرات ضد التهابی مشتقات جدید سنتز شده تیازولوتریازول-5

بررسی اثر مصرف توام منیزیم با ایمیپرامین بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوي نر-6

بررسی اثر ضد دردي عصاره بخش هاي هوایی گیاه خوشک در موش کوچک توسط آزمون فرمالین-7

کتامین در موش صحرائی نر-کتامین با دیازپام- بیهوشی مخلوط عصاره اسطوخودوسمقایسه -8

داوري ثبت مالگیت در چندین نوبت-9

خانم پري سادات احمدي1394داور پایان نامه دکتري حرفه ایی -10

آقاي حمید رضا سلطانی1394داور پایان نامه دکتري حرفه ایی -11

زهرا غالمعلی زادهخانم 1394داور پایان نامه دکتري حرفه ایی -12

فاطمه صابريخانم 1394داور پایان نامه دکتري حرفه ایی -13

مینا زیوهخانم 1394داور پایان نامه دکتري حرفه ایی -14

فرنوش حیدربیگیخانم 1394داور پایان نامه دکتري حرفه ایی -15

قاي مصطفی قاسمیآ1394داور پایان نامه دکتري حرفه ایی -16

مریم قوام شیرازيخانم 1394داور پایان نامه دکتري حرفه ایی -17

داور دفاع دکتري پژوهشی در مرکز تحقیقات بیماري هاي عفونی اطفال با عنوان ساخت پلیمر نانو حاوي دئ نوع عصاره -18
1394ژ گیاهی و تاثیر آن بر قطبش ماکروفا

1394یاسمن رضویداور جلسھ از دفاع دکتری پژوھشی  خانم -19

کارشناسی ارشد  تثبیت آنزیم گلوکز اکسیداز به روش گیر اندازي در الیه هاي پلیمري در حال رشد نانو ذره پلی اکریل -20
1394امید  



1394کارشاسی ارشد بارگذاري نانومیله هاي گلوکزدار در داربست زیست سازگار ابریشمی -21

1394روش کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون و تعویض یونی کارشناسی ارشد تلخیص زهر مار کبري ایرانی به -22

کارشناسی ارشد بررسی اثرات مواجهه با مواد شیمیایی بر عملکرد برخی از انزیم هاي کبدي در کارگران کارخانه اسفالت -23
1394شهر تهران 

ش هاي بدنیا امده با داور کارشناسی ارشد  اثر حفاظتی کورکومین در تماس جنینی بر روند اضطراب و یادگیري در مو-24
1395اختالل اوتیسم

1395داوري دکتري عمومی داروسازي تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه ناخنک بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر -25

کارشناسی ارشد  بررسی اثر ضد فشارخون عصاره هاي متانولی اتانولی اتیل استاتی خرفه ایرانی در ائورت ایزوله موش -26
1394صحرایی 

خانم بیتا گیالنی بررسی اثر ضد التهابی پاروکستین در مدل کولیت ایجاد شده با 1396داور پایان نامه دکتري حرفه ایی -27
استیک اسید در موش صحرایی

خانم سحر نیساري بررسی اثر بخشی تیمول در مدل کولیت 1396داور پایان نامه دکتري حرفه ایی -28

خانم فائزه یاسوري بررسی اثر بخشی اسانس آویشن در مدل کولیت1396داور پایان نامه دکتري حرفه ایی -29

نتیکی گرافن اکساید بر روي سرطان کلونژخانم ساجده بابایی بررسی سمیت 1396داور پایان نامه دکتري حرفه ایی -30

يرودیذره اکسمختلف نانويدوزهاتیسميستوپاتولوزیهیبررسپریسا صابري1396داوري پایان نامه کارشناسی ارشد -31

خوراکی پلیمر دارویی ایمپرینت شده در کاهش عوارض پی اچ دي منصور تراب بررسی تاثیرداوري پروپزال -32
1396عصبی ناشی از افزایش فنیل االنین در مدل تجربی فنیل کتونوریا در موش

شده فتالمید بر روي سوگل بدخشان بررسی اثرات مهاري جدید مشتقات سنتز1396داوري دکتري عمومی داروسازي -33
2و 1سیکلو اکسییناز 

بر روي ایزوایندول مهسا شکري بررسی اثرات مهاري جدید مشتقات سنتز شده1396داوري دکتري عمومی داروسازي -34
2و 1سیکلو اکسییناز 



القا شده فایزه قاضی  بررسی اثر اسانس پوست میوه کامکوات بر کولیت اولسراتیو1396داوري دکتري عمومی داروسازي -35
توسط اسید سیتریکدر رت

گواهی دانش افزایی:
1394تعلیم و تربیت اسالمی 

استاد راهنما:
شیما نوروزيSoas 21396بررسی اثر ضد سرطانی کوئرستین بر روي سلول هاي سرطانی -1
در مدل فیبریالسیون بطنی قلب جدا شده از خرگوش pkcاثرات تحریک رسپتورهاي سیگما اوپیوئیدي از طریق سیگنالینگ -2

شیما میرشمس1396

استاد ناظر:
آقاي مهدي چینی چیان1394دکتري حرفه ایی 

ساعت نظارت بر طرح هاي تحقیقاتی80

هاي آموزشی :همکاري در برگزاري کارگاه
کاربرد فناوري نانو در پزشکی

:سوابق اجرایی



مولکولی -مسئول ارزشیابی مرکز تحقیقات سلولی-1

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولیبراياز وزارت خانه ریال 2000000000بودجه به مبلغ پیگیري تامین -2

مسئول نظارت بر آزمایشگاه سلولی و اتاقهاي کشت مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی-3

دقدقه اي45دو پخش 93ات سلولی و مولکولی در آذر گفتگو با رایو سالمت در خصوص  جایگاه مرکز تحقیق-4

دبیر اجرایی در دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص آموزش مدون-5

شرکت در کمیته ها و جلسات مربوط به مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی-6

مسئول آزمایشگاه وسترن در گروه فاماکولوژي-7

مسئول سایت گروه فارماکولوژي-8

مسئول درس دانشجویان شنوایی سنجی -9

:تدریسسوابق 

تدریس فارماکولوژي براي دانشجویان پی اچ دي نوروساینس در دانشکده فن آوري نوین در دانشگاه علوم -1
1393پزشکی ایران در نیم سال اول 

1394تدریس فارماکولوژي براي دانشجویان کارشناسان شنوایی سنجی -2

1394دانشجویان کارشناسان بینایی سنجی تدریس فارماکولوژي براي -3

1394تدریس فارماکولوژي براي دانشجویان بینایی سنجی دانشکده بین الملل -4

1389- 90در سال س فارماکولوژي  عمومی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمیتدری-5

تدریس فارماکولوژي  عمومی براي دانشجویان پرستاري در دانشگاه علوم پزشکی ایران-6

به دانشجویان پی اچ دي در رشته تغذیهPCRتدریس تکنیکهاي -7



1395تدریس فارماکولوژي براي دانشجویان فیزیوتراپی مهر -8

داروهاي سمپاتیک و آنتاگونیستهاي سمپاتیک 

داروهاي پاراسمپاتیک و آنتاگونیست هاي پاراسمپاتیک

1395تدریس فارماکولوژي براي دانشجویان شنوایی سنجی مهر -9

بیوتیک ها و سمیت گوشی ناشی از مصرف سیستمیک آنهاآنتی 

هوشبرها و سمیت گوشی ناشی از مصرف آنها

داروهاي بی حس کننده موضعی و ثرات آنهر بر روي گوش

اثرات سو داروها بر شنوایی در دوران بارداري و شیر دهی

1395تدریس فارماکولوژي براي دانشجویان بینایی ستجی  مهر -10

اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک در چشم 

بیماري هاي ملتحمه چشم

بیماري هاي قرنیه چشم

داروهاي میدریاتیک 

1396تدریس فارماکولوژي براي دانشجویان بینایی سنجی فروردین -11

بی حس کننده هاي موضعی در چشم

آنتی بیو تیک ها (قسمت اول)

آنتی بیوتیک ها (قسمت دوم)

داروهاي ضد ویروس

داروهاي ضد قارچ



داروهاي ضد انگل

96تدریس فارماکو پاییز 

واحد2کاردانی مامایی 

اشکال دارویی

مقدمات اوتونوم

سیستم سمپاتیک و آنتاگونیست

سیستک پاراسمپاتیک و انتاگونیست

داروهاي مدر

2کارشناسی مامایی

داروهاي مدر

داروهاي موثر بر فشار خون

2کارشناسی بینایی سنجشی 

میوتیک هاو میدریاتیک ها

داروهاي ضد گلوکوم

1انتی بیوتیک چشمی 

2انتی بیوتیک چشمی 

اشک مصنوعی

عوارض چشمی داروها

کارشناسی ارشد دو واحد

داروهاي موثر بر فشار خون



رزیدنت ها رادیوترایی

عوامل الکیله کننده

داروهاي ضد توبول

بعنوان سخنران:شرکت در کنگره
)تجویز منطقی دارو (1393مهر –تجویز منطقی دارو–سخنران در بازآموزي مدون -1

سخنران در کنگره برنامه اموزشس حضوري اموزش مدون مرکز تحقیقات سلولی مولکولی  -2

1395سخنران در بازاموزي مدون  نسخه نویس مامایی -3

:شرکت در کنگره
دهمین همایش علوم دارویی ایران

فناوري نانو در پزشکیهمایش کاربرد 
سومین همایش ملی نانوتکنولوژي در پزشکی و علوم زیستی

تحقیق در علوم داروییکنفرانس روش
سی و نهمین سمپوزیوم فارماکولوژي بالینی در فرانسه

چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژي
تهران2014هشتمین کنگره بین المللی اعتیاد 

(مدال نقره )2014کنگره علوم اعصاب 
تجویز و مصرف منطقی داروهاي ضد درددوره 
تجویز و مصرف منطقی داروهاي گوارشیدوره 
تجویز و مصرف منطقی مکمل ها در بیماریهاي شایعدوره 

1386گواهی شرکت در همایش کاربرد فناوري نانو در پزشکی 
1388گواهی شرکت در همایش کاربرد فناوري نانو در پزشکی 

شرکت در برنامه غیر مدون باز آموزيگواهی 



تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماریهاي عفونی
تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماریهاي در بیماران کهنسال

تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماریهاي پوست و مو
عمومیتجویز و مصرف منطقی دارو در بیماریهاي

هاي اعصاب و رواندر بیماري تجویز و مصرف منطقی دارو
1394تجویز منطقی دارو 

1394چالشها و فرصت هاي مدیریت ترجمان 
دبیر علمی1393کنگره علوم و اعصاب بالینی 

دبیر علمی1394علوم و اعصاب بالینی سه روزه کنگره 
1394اخالق پزشکی کنگره سه روزه 

1394ترجمان و تبادل دانش
1394تجویز منطقی دارو در بیماري هاي عفونی

1394دانش اعتیاد 
1395سمینار ترجمان دانش حفاظت از مالکیت فکري و معاهدات بین المللی 

دبیر علمی1395پنجمین کنگره سه روزه علوم اعصاب پایه بالینی 
1395کنفرانس سه روزه انجمن علمی داروسازان سال 

دبیر علمی1395دهمین کنگره سه روزه دانش اعتیاد 
دبیرعلمی1396اعتیاد شرکت در کنگره 

کنگره ها:علمی کمیته
1394جز اعضاي کمیته علمی دانش اعتیاد 
1394جز اعضاي کمیته علمی نوروساینس

شرکت در کارگاه هاي آموزشی:

مرکز اطالعات دارویی و سم شناسی -1

تعیین و سنتز نانوپارتیکل و نانو فیبر-2

دانشجویان دوره دکتراي علوم پایهآشنائی با روشهاي مقدماتی تدریس ویژه -3

spssآشنائی با روشهاي مقدماتی -4



spssآشنائی با روشهاي پیشرفته -5

6-MS-WORD, Power Point and MS-EXCELاز سازمان انرژي اتمی ایران

1393مرداد 16-14و مرداد 27و 20دوره دانش افزایی-7

09/3/1393- 07پزشکی گواهی شرکت در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه -8

21/06/1393گواهی شرکت در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشکی-9

شامل: )EDC(ايگواهی شرکت در برنامه-10

)EDC(اصول و روشهاي ارایی آموزش و مشاوره رفتار سالمتی-11

)EDC(آشنایی با اموزش مجازي در دانشگاه-12

)EDC()1آشنایی با شیوه نگارش مقاالت علمی (-13

EDC(1394()3آشنایی با شیوه نگارش مقاالت علمی (-14

)EDC(سرقت ادبی و چگونگی کار با نرم افزارهاي تشخیص آن-15

)ENDNOTE)EDCکارگاه آموزشی -16

1394کارگاه عملی وسترن -17

1394کارگاه علم سنجی -18

1394بیوانفورماتیک -19

1394طراحی پرایمر-20

1394میر و طراحی پرایمر-21

22-ENDNOTE1394

1394ثبت مالکیت آشنایی با -23

1394دانش افزایی اخالق علمی -24



1394علمی 2دانش افزایی اخالق-25

1394ترجمان و تبادل دانش26-1394

Camtasia studio 1395آشنایی با نرم افزار -27

1395کارگاه یادگیري الکترونیکی و استفاده از سامانه -28

انجمن علمی پزشکان1395تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها بهمن -29

انجمن علمی داروسازان1396خالق و تعهد حرفه ایی ا-30

انجمن علمی داروسازان1396روش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها -31

انجمن علمی داروسازان1396قوانین و حقوق حرفه ایی -32

کمیته علمی:
1396-1393کنگره تعتیاد از سال 
1396-1393کنگره علوم اعصاب 

1395مهندسی بافت و پزشکی بازساختگی ایران سومین کنگره سراسري پیشرفتهاي 

١٣٩۵ژی شرکت در جلسه امتحان جامع دانشجویان مقطع دکتري تخصصی رشته فارماکولو

عضویت در انجمن ها :

عضو انجمن داروسازي ایران-1

عضو انجمن فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران-2

ترجمه کتاب :

نهاییپوست ) در حال ویرایشراهنماي داروهاي بدون نسخه ( مبحث -1



1395تالیف تکنیک هاي پیشرفته مولکولی بهمن -2


