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 دکتر محمدرضا خاکسار،دکترای تخصصی سم شناسیرزومه 

 

((ACADEMIC RESEARCH EXPERIENCE & PROJECTS)) 

 

 

MSc Thesis: “Determination of migration monomer styrene from GPPS (general 

purpose polystyrene) containers to hot drinks”. 

 

PhD Thesis: “Protective effects of cerium oxide and yttrium oxide nanoparticles on 

oxidative stress induced by exposure to diazinon in the rat organs”. 

 

GPPS (general  Determination of migration monomer styrene from“Project by MSc: 

purpose polystyrene), HIPS (high impact polystyrene) and FIPS (foam impact polystyrene) 

containers to hot and greasy foods and beverages” Approved by the Vice-Chancellor of 

Research of Tehran University of Medical Sciences(TUMS). 

 

Projects by PhD: 

1. “protective effect of nanoparticles of yttrium oxide on toxicity induced by sub-acute 

exposure to organophosphate diazinon with survey of oxidative stress biomarkers in rats” 

Approved by the Vice-Chancellor of Research of Army University of Medical 

Sciences(AUMS). 

2.“The Effects of Cerium Oxide nanoparticles (CeO2) on the Activity of Liver 

Enzymes and Antioxidant Pancreas in rats with exposed to diazinon“Approved by 

the Vice-Chancellor of Research of Army University of Medical Sciences(AUMS). 

 

Book Translation: 

 

 .1397 قم،انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  ،35،فصل 2018اصول پرستاری کوزیر
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 دکتر محمدرضا خاکسار،دکترای تخصصی سم شناسیرزومه 

 

PUBLICATIONS 

 

Articles at Journals: 

1. Khaksar, M.R., Rahimifard, M., Baeeri, M., (...), Kebriaeezadeh, A., Abdollahi, M. 

Protective effects of cerium oxide and yttrium oxide nanoparticles on reduction of oxidative 

stress induced by sub-acute exposure to diazinon in the rat pancreas. Journal of Trace 

Elements in Medicine and Biology,2017, 41, pp: 79-90. 

2. Khaksar, M. R., Ghazi-Khansari, M. Determination of migration monomer styrene from 

GPPS (general purpose polystyrene) and HIPS (high impact polystyrene) cups to hot drinks. 

Toxicology Mechanisms and Methods,2009, 19(3), pp: 257-261. 

3. Abdollahi, M., Khaksar, M.R. Sodium Nitrite. Encyclopedia of Toxicology,2014, Third 

Edition, pp: 334-337. 

4. Abdollahi, M., Khaksar, M.R.  Sodium Dimethyldithiocarbamate. Encyclopedia of 

Toxicology,2014, Third Edition, pp: 327-330. 

5. . Ghazi-Khansari M., M.R. Khaksar.Effect of temperature and time on migration of styrene 

monomer from Polystyrene cups into milk. Toxicology letters, 2006,164s, s1-s324.  

6. M Ghasi-Khansari, M Khaksar, SA Ebrahym Zadeh Mosave, A Cheraghali, S Hashemje 

Javade. Determination of migration of polystyrene (PS) from GPPS (General Purpose 

Polystyrene) cups to hot drinks. Journal of School of Public Health and Institute of Public 

Health Research,2005, Volume (3), Issue (3), pp:9-18. 

7. Mona Navaei-Nigjeh, M.R. Khaksar, M. Rahimifard, M. Baeeri, Mohammad Abdollahi. 

Evaluation of oxidative stress biomarkers in rat brain exposed to diazinon and yttrium oxide 

nanoparticles. Toxicology Letters,2017,280, s189. 

8. M.R. Khaksar, M. Rahimifard, Maryam Baeeri, Mohammad Abdollahi. A survey of 

oxidative stress effects of diazinon on rat liver enzymes and protective properties of yttrium 

oxide nanoparticles. Toxicology Letters,2017,280, s306. 

http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=4120
http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=4120
http://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=5940
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17211255951658347857&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17211255951658347857&btnI=1&hl=en
http://scholar.google.com/scholar?cluster=8480954421555257909&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=8480954421555257909&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=8480954421555257909&hl=en&oi=scholarr
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9. M. 

Abdollahi, M. Rahimifard, M.R. Khaksar, M. Baeeri, M.N. Nigjeh, S. Moeini Nodeh. 

Improving function of rat pancreas, by using yttrium oxide nanoparticles in sub-acute 

diazinon exposure. Toxicology Letters,2016,258, s264. 

 

Lectures at Seminars: 

 

1. Khaksar, M.R., Abdollahi, M., Kebriaeezadeh, A. Protective effects of cerium oxide 

and yttrium oxide nanoparticles on reduction of oxidative stress induced by sub-acute 

exposure to diazinon in the rat pancreas. The 2nd Iranian Nonomedicine Congress. Zanjan, 

Iran; 27-29 Sep 2016. 

2. Khaksar, M.R., Ghazi-Khansari M.Determination of migration monomer styrene from 

GPPS (General Purpose Polystyrene) Cups to Hot Drink. Euro analysis (2004), Salamanca: 

Spain, 212. 

 

Posters at Seminars: 

1. Khaksar MR, Rahimifard M, Navaei-Nigjeh M, Baeeri M and Abdollahi M. Protective 

effects of yttrium oxide nanoparticles on reduction oxidative stress in sub-acute 

organophosphate exposure in rat pancreas. 13th International Congress of Toxicology 

& Poisoning, Urmia, Iran; 12-14 May, 2015. 

2. Rahimifard M, Khaksar MA, Baeeri M, Navaei-Nigjeh M and Abdollahi M. 

Improving function of rat pancreas, by using yttrium oxide nanoparticles in sub-acute 

diazinon exposure. 14th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress and 1st 

Symposium of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Tehran, Iran; 21-24 Dec 

2015. 

3. Khaksar MR, Rahimifard M, Baeeri M, Navaei-Nigjeh M and Abdollahi M. Protective 

effects of cerium oxide nanoparticles on oxidative stress and physiological functions 

in sub-acute organophosphate exposure in rat pancreas. 14th Iranian Pharmaceutical 

Sciences Congress and 1st Symposium of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, 

Tehran, Iran; 21-24 Dec 2015. 

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-c9256777-177f-3053-8d63-b7b4e91f4479
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-c9256777-177f-3053-8d63-b7b4e91f4479
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4. Navaei-Nigjeh M, Khaksar MR, Rahimifard M, Baeeri M, Hassani S, Abdollahi M. 

Molecular and biochemical mechanisms of modulation of diazinon toxicity in the rat 

pancreas by yttrium oxide nanoparticles. 14th Iranian Pharmaceutical Sciences 

Congress and 1st Symposium of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Tehran, 

Iran; 21-24 Dec 2015. 

5. M Rahimifard, MR Khaksar, M Baeeri, MN Nigjeh, S Moeini Nodeh, M Abdollahi. 

Improving function of rat pancreas, by using yttrium oxide nanoparticles in sub-acute 

diazinon exposure. Toxicology Letters 258, S264. EUROTOX2016, Seville, Spain; 4-

7 Sep 2016. 

6. Rahimifard M, Baeeri M, Khaksar MR. Regulatory effects of cerium oxide 

nanoparticles on liver enzymes of rat in sub-acute diazinon exposure. The 2nd Iranian 

Nonomedicine Congress. Zanjan, Iran; 27-29 Sep 2016. 

7. Khaksar MR, Rahimifard M, Abdollahi M. The effects induced by diazinon on 

oxidative stress biomarkers in rat brain tissue and anti-oxidative features of yttrium 

oxide nanoparticles. The 2nd Iranian Nonomedicine Congress. Zanjan, Iran; 27-29 

Sep 2016. 

8. Moeini Nodeh S, Rahimifard M, Khaksar MR. Nanoparticles; do they really have 

therapeutic effects on reducing oxidative stress.? The 2nd Iranian Nonomedicine 

Congress. Zanjan, Iran; 27-29 Sep 2016. 

9. Baeeri M, Rahimifard M, Khaksar MR. Prevention of diazinon-induced toxicity, 

cardiac failure and free radical damage by cerium oxide and yttrium oxide 

nanoparticles. The 2nd Iranian Nonomedicine Congress. Zanjan, Iran; 27-29 Sep 

2016. 

10. Mohammad reza Khaksar, Mona Navaei-Nigjeh, Mahban Rahimifard, Mohammad 

Abdollahi. Diazinon, an organophosphate pesticide, induces oxidative stress and 

neurotoxicity in brain tissue of adult rats.5th Basic and Clinical NEUROSCIENCE 

CONGRESS.7-9 December,2016, Razi Hall.Tehran,Iran. 

11. Mona Navaei Nigjeh, Mohammad Reza Khaksar, Mohammad Abdollahi. Evaluation 

of Oxidative Stress Biomarkers in Rat Brain Exposed to 

Diazinon and Cerium Oxide Nanoparticles5th Basic and Clinical NEUROSCIENCE 

CONGRESS.7-9 December,2016, Razi Hall.Tehran,Iran. 
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12. Khaksar M.R., Ghazi-Khansari M. Determination of migration monomer styrene from 

GPPS (general purpose polystyrene) to hot drinks. 8th International Congress of 

Toxicology & Poisoning, Urmia, Iran; 6-8 Desember, 2004. 

13. Mohammad Reza Khaksar, Mahban Rahimifard, Maryam Baeeri, Mohammad 

Abdollahi.Assay of the amendatory effects of oxidative stress biomarkers by 

utilization of cerium oxide nanoparticles in the rat spleen exposed with diazinon. The 

14st IRANIAN CONGRESS OF TOXICOLOGY. Shiraz University of Medical 

Sciences, Shiraz, Iran; 24 October 2017. 

14. Mohammad Reza Khaksar, Mahban Rahimifard, Maryam Baeeri, Mohammad 

Abdollahi. Evaluation of changes in oxidative stress biomarkers due to simultaneous 

exposure to diazinon and yttrium oxide nanoparticles in rat kidney tissue. The 14st 

IRANIAN CONGRESS OF TOXICOLOGY. Shiraz University of Medical Sciences, 

Shiraz, Iran; 24 October 2017. 

15. H.Heidari,H. Rahimifard, M.R.Khaksar,Soltanzadeh A.,Mohammadbeigi A. 

Investigation of the toxicological effects and respiratory complications on exposure to 

low concentrations of hydrochloric acid in one of the steel industries. The 14st 

IRANIAN CONGRESS OF TOXICOLOGY. Shiraz University of Medical Sciences, 

Shiraz, Iran; 24 October 2017. 

 

احسان مرادی ، دکترمحمدرضا خاکسار، رامین خاقانی. سومین همایش  کانتاریدین , یک سم دفاعی یا یک دارو. . 61

،دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.1392. اسفند ماه سال ،کشوری سموم طبیعی  

پدرین به عنوان یک سم ناشناخته در طبیعت. احسان مرادی ، دکترمحمدرضا خاکسار، رامین خاقانی. سومین  .17

،دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.1392همایش کشوری سموم طبیعی. اسفند ماه سال   
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CERTIFICATES OF PARTICIPATION 

و دوره عنوان کارگاه                            محل برگزاری  

 SPSSکارگاه  دانشگاه علوم پزشکی قم

 طراحی راهنمای مطالعه و یادگیری کارگاه دانشگاه علوم پزشکی قم

 (PBLکارگاه یادگیری مبتنی بر حل مساله)روش تدریس  دانشگاه علوم پزشکی قم

 Preiziآشنایی با نرم افزار  دانشگاه علوم پزشکی قم

 آشنایی با آیین نامه استعدادهای درخشان و بنیاد نخبگان دانشگاه علوم پزشکی قم

 آشنایی با آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

 مقاله نویسی انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی قم

 هیات علمیآشنایی با آیین نامه اداری استخدامی اعضای  دانشگاه علوم پزشکی قم

 کارگاه مقدمه ای بر اخالق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم

( جهت طراحی نمونه با RSMکارگاه کاربرد متدولوژی سطح پاسخ) دانشگاه علوم پزشکی قم

 Rاستفاده از نرم افزار 

 کارگاه آسیب شناسی عدم رعایت اخالق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم

 (Study Guideکارگاه روش تدوین راهنمای مطالعه و یادگیری) دانشگاه علوم پزشکی قم

 SPSSکارگاه  دانشگاه علوم پزشکی قم

 کارگاه مصادیق اخالق حرفه ای در برخورد وتعامل با بیمار دانشگاه علوم پزشکی قم

 کارگاه نقد وداوری مقاالت دانشگاه علوم پزشکی قم

 طرح درسکارگاه روش تدوین  دانشگاه علوم پزشکی قم

 دانش پژوهی آموزشی و آشنایی با ثبت فعالیت نوآورانه دانشگاه علوم پزشکی قم

 2و1روش تدریس فعال  دانشگاه علوم پزشکی قم

 (1فن بیان در برقراری ارتباط اثر بخش تدریس) دانشگاه علوم پزشکی قم

 مبانی یادگیری با رویکرو نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی قم

 چگونه پایان نامه را هدایت کنیم لوم پزشکی قمدانشگاه ع

 کوریکولوم نویسی دانشگاه علوم پزشکی قم

 آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی قم

 خالقیت در تدریس دانشگاه علوم پزشکی قم

 (LMSفراگیری سامانه مدیریت یادگیری) دانشگاه علوم پزشکی قم
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 (2ارتباط موثر در تدریس) فن بیان در برقراری دانشگاه علوم پزشکی قم

 MCQاستاندارد طراحی سئوالت  دانشگاه علوم پزشکی قم

 ابزار سازی در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قم

 طراحی راهنمای مطالعه و یادگیری کارگاه دانشگاه علوم پزشکی قم

 نظام سالمتقوانین باالدستی مرتبط با نظام سالمت و سیاست های کلی  دانشگاه علوم پزشکی قم

 مقاله نویسی انگلیسی پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی قم

 Flipped classroom دانشگاه علوم پزشکی قم

 اخالق درپژوهش دانشگاه علوم پزشکی قم

 داوری پروپوزال دانشگاه علوم پزشکی قم

 آموزش سامانه کشوری یادگیری الکترونیکی نوید دانشگاه علوم پزشکی قم

 مرورسیستماتیک علوم پزشکی قمدانشگاه 

 فنون مشاوره با دانشجو دانشگاه علوم پزشکی قم

 اخالق در انتشار مقاالت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

 END NOTEآشنایی بانرم افزار  دانشگاه علوم پزشکی قم

 آشنایی با طب سنتی ایران از دانش قدیم به شواهد علمی روز دانشگاه علوم پزشکی قم

 آشنایی باساختار پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قم

 اخالق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

 EBL-PBL دانشگاه علوم پزشکی قم

 اخالق در کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی قم

 آشنایی باسامانه نوپا دانشگاه علوم پزشکی قم

الکترونیکی تولید محتوای دانشگاه علوم پزشکی قم  

 اصول طراحی آموزش دانشگاه علوم پزشکی قم

الزامات و راهکارهای دانشگاه نسل سوم-توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی قم  

و مصادیق آن در برخورد وتعامل با بیمار یمقدمه ای بر اخالق حرفه ا دانشگاه علوم پزشکی قم  

التینمقاله نویسی  دانشگاه علوم پزشکی ارتش  

پیشرفته(-اصول کارباحیوانات آزمایشگاهی)مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی ارتش  

انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی 

 تشخیص طبی ایران

 کنترل کیفی
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انجمن علمی آموزش علوم پزشکی جمهوری 

 اسالمی ایران

 آموزش پزشکی)مرجعیت علمی(

بوسیله ازنایمینوتراپی  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل  

 اخالق درپژوهش دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

 اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

 پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

 کاربرد مفهوم سبک یادگیری در ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

 (MERS-CoV)سمپوزیوم یک روزه عفونت تنفسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

روزه( 4کنفرانس علمی و ادواری اخالق پزشکی حرفه ای) دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  

 سمینار دوروزه حقوق واخالق و فقه پزشکی در طب انتقال خون دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دارویی ایرانروزه علوم  4همایش  انجمن متخصصین علوم دارویی ایران  

 سمینار آشنایی با فناوری نانو دانشگاه علوم پزشکی قم

 راهکارهای جستجو در پایگاه های اطالعات علمی تخصصی علوم پزشکی بسیج جامعه پزشکی

مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم 

 پزشکی شهید بهشتی

 PCRروزه کشت سلولی و شناسایی آلودگی مایکوپالسما به روش  3کارگاه 

 تدوین محتوای الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 طبابت مبتنی برشواهد دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 یادگیری الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 MCQکلیات ارزشیابی تحصیلی و آزمون  دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 پروپوزال نویسی و آشنایی با روش های آماری دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 OSCEروش ارزیابی  دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 Small group-PBLروش تدریس دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 Lesson Planبرنامه ریزی درسی با تاکید بر  دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 SPSSآشنایی با نرم افزار آماری  دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 ساعته گواهینامه پژوهشگری  در روش شناسی تحقیقات نظری 30کارگاه  دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی ارتش و انجمن 

 تحقیقات طب سنتی ایران

ساعته آموزش کاربردی اصول طب سنتی و چگونگی زندگی سالم مبتنی بر  32کار گاه 

 آن

Iranian Pharmaceutical  th14

Sciences Congress(IPSC2015) 

Preparation of cosmetic-hygienic products 
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 ((علمی و تحقيقیسابقه فعاليت کاری ))

به صورت 1383– 1381فعالیت در اداره کل آزمایشگاه های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طی سالهای  (1

 پروژه ای در تحقیقات مصوب بین اداره کل و دانشگاه ها 

1385 -6اداره کل تشخیص هویت طی سال  و سم شناسی شیمی تشخیصی آزمایشگاه کارشناس فنی( 2  

آشنایی وکار با نحوه عملکرد مرکز اطالع رسانی دارو وسموم ونحوه ذخیره سازه وبررسی اطالعات علمی در این زمینه (  3

 از طرق اینترنت ومنابع جهانی اطالع رسانی وآشنایی با نرم افزار های اطالع رسانی از قبیل:

INTOX, INCHEM, PDR, DRUGDEX, POISINDEX, EMERGINDEX, MICROMEDEX 

 

مشارکت در فعالیتهای تشخیصی آزمایشگاهی سم شناسی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش( 4  

آزمایشگاه شیمی و آنالیز دستگاهی دارویی،سم شناسی بالینی  های بالینی حین تحصیل، ( انجام فعالیت مستمر در دوره5

موارد زیر:  وبیمارستانی شامل  

 روشهای کروماتوگرافی در تعیین تست اعتیاد و تعیین کمی و کیفی وابستگی های دارویی 

  الکلروشهای مختلف تجربه شده معتبر در تشخیص سموم و مواد سوختی وتعیین درصد 

  بررسی بالینی مسمومیتها و مسمومین با تکنیکهای مختلف و ارائه روش احیاء وبرگزاری روش پایش درمانی داروها

(TDM) ارائه تحلیل صحیح از روش درمانی برای بیماران تحت نظر 

:ریز سازمان پزشکی قانونی مطابق شرحانجام کار های تشخیصی و بررسی نمونه های ارسالی به آزمایشگاه  (6  

  به جامانده در محیط های مختلف از قبیل محیط جنایی و محیط زیست و محیط  نمونه هایتعیین و تشخیص کیفی

آزمایشگاهی ونمونه های گرفته شده از فرد مسموم زنده ومرده با کاربرد روشهای کیفی تشخیصی آزمایشگاهی و با 

گازی و کروماتوگرافی مایع با کارکرد  یکروماتوگراف استفاده از دستگاه هایی جهت تعیین کیفی و کمی از قبیل:

،روش های سنجش ایمنی و کاربرد دستگاه های از  (GC-mass, HPLC, GC, TLC)باال،کروماتوگرافی الیه نازک،

 هوغیر ,U.V. visible, Mass spectrometryقبیل 

 و شناسایی آفت کش ها و نعیین مقدار آنها شناسایی واستخراج  سموم از قبیل سموم فرار،آلی وداروها،غیر آلی وفلزات،

 در محیط با کاربرد روش های کروماتوگرافی،اسپکتروسکوپی وایمونولوژیک و تفسیر نتایج مربوطه
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( انجام پروژه های زیست محیطی مربوط به نمونه های آلوده از محیط و پیگیری روند تشخیص کمی و کیفی آنها مطابق 7

 با موارد زیر:

  2 )  آخرین داده های علمی در رابطه با آالینده ها بخصوص آالینده های شهری ماننداستخراجSOX‚NOX‚CO‚SO

‚Ozone﴾ 

 جمع آوری و نمونه برداری وانتقال و آماده سازی و استخراج نمونه ها از جمله سموم موجود در آب و هوا و خاک    

 میایی و سم شناسی نظیر اندازه گیری آلودگی آب، هوا وخاککار با کلیه دستگاه های آنالیز و انجام کلیه آزمایشهای شی 

 تعیین و اندازه گیری آفت کشها )سموم کلره و فسفره( و فلزات سنگین وعناصر جزئی و باقیمانده سموم جنگی در محیط 

 استانداردها ونحوه تعیین شاخص سمیت به خصوص مواد سرطانزا ونحوه تدوین آنها 

 

((آموزشی فعاليت های))   

  1393-94توکسیکولوژی وفارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارتش طی سال های عضو کارگروه آموزشی گروه.  

  1395دانشگاه علوم پزشکی قم از سال  بهداشت حرفه ایعضو هیات علمی گروه. 

  1395استاد مشاور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم از سال. 

 در واحد پژوهش و  ودکترای عمومی ارشد طع کارشناسیادر مقمطرح  ح هایوطر  نامه استاد راهنما و مشاور پایان

 .1390-95فناوری مرکز طب نظامی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش طی سالهای 

 

در دانشگاه های علوم پزشکی تهران )دانشکده پزشکی، داروسازی(،دانشگاه آزاد  1382از سال واحدهای تدریس شده 

 به شرح زیر می باشد:زشکی ارتش و دانشگاه علوم پزشکی قم پاسالمی ،دانشگاه علوم 

 

 رشته تحصیلی مقطع تحصیلی عنوان درس

سم شناسی  ،سم شناسی)نظری و عملی(

،شیمی عمومی،شیمی تجزیه،بهداشت مواد پرتوها

غذایی،سم شناسی غذایی،تجزیه 

 دستگاهی،فارماکولوژی،کنترل مسمومیت ها

کارشناسی  ،کارشناسی 

 ارشد و دکترای حرفه ای

علوم آزمایشگاهی،رادیولوژی،هوشبری،فوریت 

،مهندسی بهداشت حرفه ای،مهندسی HITها،

کارشناسی محیط زیست و بهداشت محیط،

منابع طبیعی،دکترای داروسازی و 

 دندانپزشکی
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((علمی وهمايش های عضويت در مجامع))  

  1384عضو انجمن سم شناسی ومسمومیت های ایران از سال. 

  1394عضو انجمن متخصصین علوم دارویی از سال. 

  1395عضو پانل و داور مقاالت و پوسترهای دومین همایش سراسری نانوپزشکی زنجان در سال. 

 1396همایش سراسری سم شناسی ایران، شیراز  عضو پانل و داور مقاالت و پوسترهای چهاردهمین. 

  1397عضو پانل داوری نخستین همایش توسعه آموزش پزشکی)تاپ(،دانشگاه علوم پزشکی قم،اردیبهشت 

  

 ))مسئوليت های اجرايی((

 1395های محیطی دانشگاه علوم پزشکی قم از سال مرکز تحقیقات آالیندهوداور طرح های  شورای پژوهشی عضو 

  1396کمیته آموزشی مجازی دانشگاه علوم پزشکی قم از سال مسئول. 

  آمایشی کشور از سال  6عضو کمیته منطقه ای توسعه آموزش مجازی درعلوم پزشکی کالن منطقه 

  1397کارگروه برنامه عملیاتی توسعه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی قم از سال  دبیرعضو و. 

 ی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم از سال عضو کمیته واحد توانمند سازی اعضا. 

  1397عضو کمیته استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی قم از سال. 

  1396شی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم از سال آموزعضو شورای. 

 1395سال شت دانشگاه علوم پزشکی قم از عضو شورای راهبردی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده بهدا. 

  1397عضو شورای تشویق دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم از سال. 

 (مسئول دفتر توسعه و آموزشEDO دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم از سال )1396. 

 1395مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از سال  یعضو هیات داور. 

  عضو هیات تحریریه و داور مجلهArchives of Hygiene Sciences) ( 1396دانشگاه علوم پزشکی قم از سال. 

 


