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سوابق فردی و تحصیلی:

اخذ درجه کارشناسی رشته زیست شیمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ١٣۷۸

اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته سم شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در در سال ١٣۸٢

اخذ درجه دکترای تخصصی(PhD)رشته سم شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ١٣٩٤

گرایش و عالیق علمی: آنالیز و کنترل عوامل سمی محیطی و صنعتی، مطالعات آزمایشگاهی حیوانی و سلولی، سم شناسی مقرارتی

سابقه فعالیت کاری و علمی و تحقیقی:

سابقه تدریس دروس: سم شناسی پزشکی،سم شناسی عمومی،سم شناسی شغلی،سم شناسی تجزیه ای،آنالیز دستگاهی،داروشناسی در 
مقاطع مختلف 

ب-دارای گواهینامه ارائه مقاله در کنگره و همایش بین المللی سم شناسی و مسمومیتهای ایران ومسلط به نرم افزار های اماری و 
کامپیوتری از قبیل:

Office, Excell, End note, Spss, Zigma plot,Graph pad prism

     ج -آشنایی وکار با نحوه عملکرد مرکز اطالع رسانی دارو وسموم ونحوه ذخیره سازه وبررسی اطالعات علمی در این زمینه از 
طرق اینترنت ومنابع جهانی اطالع رسانی وآشنایی با نرم افزار های اطالع رسانی از قبیل:

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

د-دارای مدرک قبولی قطعی در آزمون   طی دو دوره در مرداد ماه سال ١٣۸۵ ومهر ماه سال ١٣۸۷ وزارت بهداشت و علوم

و-تحقیق پایان نامه بر روی تعیین مهاجرت مونومر استایرن از ظروف یکبار مصرف به نوشید نیهای داغ در سال  ١٣۸٢انجام گرفته 
است .
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ز- انجام  طرح مصوب با اولویت اول درمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه جامع تر بر روی غذاها و نوشیدنیهای 
داغ بسته بندی شده در ظروف یکبار مصرف پلی استایرنی و تعیین اثرات مخاطره آمیز.

ح-فعالیت در اداره کل آزمایشگاه های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طی سالهای ١٣۸١ –١٣۸٣به صورت پروژه ای در 
تحقیقات مصوب بین اداره کل و دانشگاه ها

ط-فعالیت در آزمایشگاه شیمی اداره کل تشخیص هویت طی سال ١٣۸۵-۶

ی-مقاالت پذیرفته شده در مجالت داخلی وکنگره های بین المللی عبارتند از:

1. Ghazi-Khansari M., M. Khaksar, Ebrahym Zadeh Mosave S.A., Cheraghali A.M., Hasheme 
Javade S.  Determination of migration monomer styrene from GPPS (General Purpose 
Polystyrene) Cups to Hot Drink. Euroanalysis(2004), Salamanca: Spain, 212.

2.Ghazi-Khan sari M., M. Khaksar(2006)Effect  of temperature and time on migration of styrene 
monomer from Polystyrene cups into milk.Toxicology letters164s (2006)s1-s324

3. M.R.Khaksar., Ghazi-Khan sari M(2008) Determination of Migration Monomer Styrene from 
GPPS (General Purpose    -Polystyrene) and HIPS (High Impact Polystyrene) Cups to Hot 
Drinks.Toxicology Mechanisms and Methods - Decision on Manuscript ID UTXM,2008-0027.R1

4. M. R. Khaksar, M. Rahimifard, M. Navaei-Nigjeh, M.Baeeri and M.Abdollahi. Protective 
effects of yttrium oxide nanoparticles on reduction of oxidative stress by sub-acute exposure to 
diazinon in rat pancreas. 13th Iranian Congress of Toxicology.

5. M. R. Khaksar, M. Rahimifard, M. Navaei-Nigjeh, M.Baeeri and M.Abdollahi.  Protective 
effects of cerium oxide nanoparticles on oxidative stress and physiological functions in rat 
pancreas during sub-acute exposure with diazinon.IPSC2015.

١.محمد رضا خاکسار ، دکتر محمود قاضی خوانساری ، دکتر سید علی ابراهیم زاده موسوی ، دکتر عبدالمجید چراغعلی.تعیین انتقال 
مونومراستایرن از ظروف پلی استیرنی شفاف به نوشیدنیهای داغ مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. (١٣۸٣)

٢.   محمد رضا خاکسار، محمود قاضی خوانساری. استایرن و مخاطرات زیستی. رازی. سال ١۵،  شماره ١۰، صفحات٢١-١۷. 
(١٣۸٣)

٣.محمد رضاخاکسار.محمود قاضی خوانساری. تعیین انتقل مونومر استیرن از ظروف پلی استیرنی شفاف به نوشیدنیهای داغ.  
هشتمین همایش سم شناسی و مسمومیتهای ایران(تهران-تاالر بیمارستان امام خمینی ١۸-١۶  آذرماه ١٣۸٣)

٤. محمد رضا خاکسار،عباس کبریایی زاده.اخالق در مطالعه های بیو اکی واالنسی.مجله رازی.سال٢١،شماره١٢،دی ۸٩،صفحات٢١-
(١٣۸٩).١٣



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

طبیعی. اندکس شده در سایت  پژوهشگاه علوم فناوری تهران(Irandoc).بهمن و اسفند ماه سال ١٣٩٢،دانشکده داروسازی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی.

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

سموم طبیعی. اندکس شده در سایت  پژوهشگاه علوم فناوری تهران(Irandoc).بهمن و اسفند ماه سال ١٣٩٢،دانشکده داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

عالقه مندیهای فعالیتی:

زمینه های فعالیت علمی مرتبط دارای سابقه و همچنین عالقه مندیهای شغلی در دانشگاه علوم پزشکی تهران(دانشکده پزشکی،گروه 

تحقیقات دارویی و سمی)،دانشکده بهداشت و اداره کل آزمایشگاه های وزارت بهداشت و و اداره کل تشخیص هویت:

١)آزمایشگاه شیمی و آنالیز دستگاهی دارویی،سم شناسی بالینی وبیمارستانی شامل

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

ب-روشهای مختلف تجربه شده معتبر در تشخیص سموم و مواد سوختی وتعیین درصد الکل

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

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

د-تهیه محلولهای استاندارد و روش سنجی کیفی آزمایشها

ه-تعیین و تشخیص کیفی اسیدها و بازهای به جامانده در محیط های مختلف از قبیل محیط جنایی و محیط زیست و محیط 

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

دستگاه هایی جهت تعیین کیفی و کمی از قبیل:                          



(GC-mass, HPLC, GC) کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع با کارکرد باال،TLCکروماتوگرافی الیه نازک،روش 

های سنجش ایمنی و کاربرد دستگاه های از قبیل ,U.V. visible, Mass spectrometry وغیره

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

محیط با کاربرد روش های کروماتوگرافی،اسپکتروسکوپی وایمونولوژیک و تفسیر نتایج مربوطه

۲) آزمایشگاه سم شناسی محیطی وصنعتی وموارد وابسته:

١-انجام عملیات ارزیابی زیست محیطی در پروژه ها

SOX‚NOX‚CO‚SO2 )  ٢-استخراج آخرین داده های علمی در رابطه با آالینده ها بخصوص آالینده های شهری مانند
﴾‚Ozone

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

٤- کار با کلیه دستگاه های آنالیز و انجام کلیه آزمایشهای شیمیایی و سم شناسی نظیر اندازه گیری آلودگی آب، هوا وخاک 

۵-ارائه راهکاردر زمینه حذف یا کاهش آلودگی های زیست محیطی

۶-توانایی در انجام پروژه های مرتبط با محیط زیست

۷-توانایی در تنظیم و ارائه استاندارد های ملی متناسب با استانداردهای جهانی

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

٩-روشهای کنترل آلودگی هوا (فضای باز و بسته) به خصوص در محیط شغلی و زیستی وروش های کنترل آن

١۰-اندازه گیری تشعشعات رادیو اکتیوو آلودگیهای صوتی در محیط شغلی وزیستی به خصوص تشعشعات یونیزان وغیر یونیزان

١١-روش گندزدایی آب وبررسی آالینده های شیمیایی وفیزیکی موجود در آن

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


