
1 

 

 رزومه کاری

 آزاده اشتری نژاد

 9317ماه  مهرویرایش در 

 اطالعات شخصی:

 تخصص: سم شناسی    نام و نام خانوادگی: آزاده اشتری نژاد

 محل تولد: تهران

آدرس محل کار: تهران، اتوبان همت، پردیس همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت 

 حرفه ای

      421-45748768تلفن: 

 azadeh_ashtarinezhad@yahoo.comپست الکترونیک: 

 

 تحصیالت:

 تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت،  -کارشناسی در رشته بهداشت عمومی

 .1141 -شت عمومیگروه بهدا

  اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده داروسازی،  -رشته سم شناسیکارشناسی ارشد در

 .1145 -گروه سم شناسی
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 تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده داروسازی،  -دکترای تخصصی در رشته سم شناسی

 .1132 -گروه سم شناسی

 عناوین پایان نامه ها:

 .1141ار نسبت به سزارین در بیمارستان شهدای تجریش تهران، بررسی سطح اگاهی و نگرش مادران بارد 

اندازه گیری سطح آترازین و آمیترین در فرآورده های حاصل از نیشکر در یکی از کارخانه های نیشکر  

 .1145استان خوزستان، 

 .1132به سلول های قلبی،  B16بررسی الگوی اسپکتروسکوپیک تمایز سلول های بنیادی جنینی رویان  

 

 :کتب و مقاالت چاپ شده

حسینی شیرازی و همکاران. تألیف فصل پنجم: تحقیقات سلولی موفقیت آمیز بر علیه سرطان پستان با  

استفاده از ترکیبات سنتتیک. کتاب سرطان پستان با فوکوس بر سلول بنیادی و سرطان پستان: انتشارات 

In Tech 2411. اولین انتشار در سال. 

در  (.2411ترجمه و ویرایش کتاب فارماکولوژی لیپینکات )ورژن اشتری نژاد آزاده، سرهرودی شادی.  

 حال چاپ.

 .1136اشتری نژاد آزاده. حدود مجاز مواجهه شغلی. بازنگری و تدوین ویرایش چهارم کتاب.  

 میان در نسخه بدون درمانی بیوتیک آنتی. آزاده نژاد اشتری ،ساوالها، اردشیر ارضی شادی، سرهرودی 

 .84-62(: 1) 5 ،2414. فارماکولوژی المللی بین ژورنال. ایرانی دانشجویان

فرهنگی، کمیته -اشتری نژاد آزاده، شادنیا شاهین، وطن پور حسین. معرفی قرص برنج. ماهنامه علمی 

 .74، شماره 2414پژوهشی دانشجویان. 
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 رده استروژنی های گیرنده روی بر ها پارابن اثرات. فرشاد شیرازی حسینی بهار، متین آزاده، نژاد اشتری 

 .3:2411(1:)23-15 .ییدارو علوم ایرانی ژورنال. انسانی تخمدان سرطان سلول

محمدزاده اصل بهارک، پناهیاب عطا اهلل، وطن پور حسین، ، فرشاد شیرازی حسینی، آزاده نژاد اشتری 

. موش ینجن روی بر مترونیدازول داروی تراتوژنیک اثراتک اسپکتروسکوپی الگوی بررسی. نخجوانی مریم

 .146-116: 11 ،2418. ییدارو تحقیقات ایرانی ژورنال

 .فرشاد شیرازی حسینی محمدزاده اصل بهارک، وطن پور حسین،پناهیاب عطا اهلل، ، آزاده نژاد اشتری 

 ورنالژتعیین الگوی بیواسپکتروسکوپی مادون قرمز اثرات میکونازول بر بافت مغز جنین موش سوری. 

 .73-48، 14( 1، )2418یی. دارو علوم ایرانی

. فرشاد شیرازی حسینی محمدزاده اصل بهارک، پناهیاب عطا اهلل، وطن پور حسین، ،آزاده نژاد اشتری 

. میدهد شانن فنوباربیتال تجویز دنبال به موش جنین در را شیمیایی تغییرات اسپکتروسکوپیک، الگوی

 .18 ،2416( supplement: )121-114. ییدارو تحقیقات ایرانی ژورنال

 سی،اکالمپ پره و آمینیوتیک مایع در کادمیوم سطح ارتباط. آزاده نژاد اشتری کریم، آبادی نجف ابراهیم 

 .ایرانی نئوناتولوژی ژورنال. ایران تهران، در نگر آینده مطالعه یک: کم وزن با تولد خطر و ماچوریتی پره

2416 ،5 (2 :)5-1. 

 در شده تولید شکر در کادمیوم و سرب مقادیر گیری اندازه. کریم آبادی نجف ابراهیم آزاده، نژاد اشتری 

   48-44: 4، 2416.غذایی فناوری و درعلوم نوآوری مجله. خوزستان استان

اشتری نژاد آزاده، حسینی شیرازی فرشاد. واکنش سلول کارسینومای  نیکونژاد،نخجوانی مریم، نسترن  

(: 8)16، 2415. ییریه انسانی در برابر استرس متابولیک ناشی از کمبود سرم. ژورنال ایرانی تحقیقات دارو

417-421. 

 ،ده اصل بهارکب عطا اهلل، شهرزاد شاطرزاده اسکوئی، حسام خوش نیت، محمدزا، پناهیااشتری نژاد آزاده 

تشخیص بیواسپکتروسکوپیک اثرات تراتوژنیک فنوباربیتال و لوامیزول بر بافت  .حسینی شیرازی فرشاد
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Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis .2415( ،124 :)کبد جنین موش سوری. 

141-178. 

تشخیص عوارض  .حسینی شیرازی فرشاد ، پناهیاب عطا اهلل، محمدزاده اصل بهارک،اشتری نژاد آزاده 

. ژورنال ایرانی تحقیقات FTIR-MSPمیکونازول بر بافت کبد جنین موش سوری با استفاده از دستگاه 

 .548-577(: 2) 15 ،2417. دارویی

 شتریا آزاده ابوطالب، ناهید شاندیز، شیرین مهدی ابوالقاسمی، جمیله محمدی، علی ایرج یعقوبی، خدیجه 

 مهندسی صنعت خودروسازی. مجله یک در کارگران قلب ضربان و خون فشار بر صدا اثر بررسینژاد. 

 .18  تا 25 صفحات ،1 شماره ،8 دوره ،1135ای.  حرفه بهداشت

. نژاد اشتری آزاده، حسین ابراهیمی، زهرا ترابی، محمدی علی ایرججمال بیگانه، جمیله ابوالقاسمی،  

(: 1) 11، 1137مجله دانش و تندرستی. بررسی اثر استرس شغلی بر فرسودگی شغلی در میان پرستاران. 

14-14. 

بررسی مقدسی نرگس. ، مسروری بتول، ، اشتری نژاد آزاده، بهارک محمدزاده اصلمحمدی علی ایرج 

: 13، 1137. اطالعات بطور خالصه بافت های جنین موش سوری. ژورنالقد، وزن و اثرات امواج موبایل بر 

2143-2138. 

مسروری بتول، اشتری نژاد آزاده، یکزمانی آزاده. بررسی اثرات همزمان صدا و سرب بر سطح استرس  

 .1121 -1117: 14، 1137اکسیداتیو بر موش صحرایی نر. ژورنال اطالعات به صورت خالصه. 

بررسی القای استرس اکسیداتیو ناشی از امواج ، اشتری نژاد آزاده. محمدی علی ایرجمقدسی نرگس،  

مگاهرتز و تاثیر همزمان ویتامین سی بر آن در موش سوری باردار. ژورنال بیومارکر. سابمیت  316موبایل 

 (.2414شده )
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 ادهآز،  مجید باقری حسین آبادی، حسین ابراهیمی، محمدی علی ایرججمال بیگانه، جمیله ابوالقاسمی،  

بررسی رابطه شخصیت و فرسودگی شغلی با استرس اکسیداتیو در پرستاران یکی از   .نژاد اشتری

 (.2417. ژورنال پرستاری بالینی. سابمیت شده )بیمارستان های شهر شاهرود

تغییرات  .حسینی شیرازی فرشاد ، پناهیاب عطا اهلل، محمدزاده اصل بهارک،اشتری نژاد آزاده 

 . ژورنال سممیکونازول بدنبال تجویز همزمان مترونیدازول واسپکتروسکوپی بافت کبد موش سوری 

 (.2414شناسی تولید مثلی. سابمیت شده )

 

 مقاالت ارائه شده در کنگره ها:

سرهرودی شادی، جهانبخش فاطمه، ارضی اردشیر، اشتری نژاد آزاده. خود درمانی در بیماران دیابتی  

 http://www.pharmacoepi.org/meetings/21stconf/poster_sessions_8-10.pdf. 2446شهر اهواز. 

اشتری نژاد آزاده، نظری زهرا، سامعی مهدی، محبی غالمحسین. تعیین سطح مالون دی آلدهید در شیر   

 (. پوستر.P 22) 2447به عنوان مارکر سو تغذیه. نهمین کنگره ایرانی سم شناسی، شیراز. 

ری زهرا ، اشتری نژاد آزاده، محبی غالمحسین. اندازه گیری مقادیر سرب و کادمیوم سامعی مهدی ، نظ 

 (. پوستر.P 22) 2447در شکر تولید شده در استان خوزستان. نهمین کنگره ایرانی سم شناسی، شیراز.  

ه های اشتری نژاد آزاده، نظری زهرا ، همتی علی اصغر. اندازه گیری سطح آترازین و آمیترین در فرآورد 

حاصل از نیشکر در یکی از کارخانه های نیشکر استان خوزستان. هجدهمین کنگره ایرانی فیزیولوژی و 

 (. پوستر.P 188) 2447فارماکولوژی، مشهد. 

اشتری نژاد آزاده، محمدزاده اصل بهارک، پناهیاب عطا اهلل، وطن پور حسین، حسینی شیرازی فرشاد.  

یمیایی را در جنین موش به دنبال تجویز فنوباربیتال نشان می دهد. الگوی اسپکتروسکوپیک، تغییرات ش

 . پوستر.2412سیزدهمین همایش بین المللی علوم دارویی، اصفهان. 
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بهتاج ریحانه، اشتری نژاد آزاده، حسینی شیرازی فرشاد. کاربرد تحلیل مولفه های اصلی در تشخیص  

. سیزدهمین همایش بین المللی علوم FTIRلوژی مقاومت سلولی به سیس پالتین با استفاده از تکنو

 . پوستر.2412دارویی، اصفهان. 

اشتری نژاد آزاده، محمدزاده اصل بهارک، پناهیاب عطا اهلل ، وطن پور حسین ، حسینی شیرازی فرشاد.  

. سیزدهمین همایش بین المللی علوم FTIRاثرات تراتوژنیک مترونیدازول بر جنین موش با استفاده از 

 . پوستر.2412رویی، اصفهان. دا

اشتری نژاد آزاده، فرهادی انسیه، حسینی شیرازی فرشاد. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص  

. سیزدهمین همایش بین المللی علوم FTIRمقاومت سلولی به سیس پالتین با استفاده از تکنولوژی 

 . سخنرانی.2412دارویی، اصفهان. 

آزاده، حسینی شیرازی فرشاد. مطالعه اثر پروپیل پارابن و متیل پارابن بر نخجوانی مریم، اشتری نژاد  

منحنی رشد رده سلول کارسینومای پستان انسانی. سیزدهمین همایش بین المللی علوم دارویی، اصفهان. 

 . پوستر.2412

فن، تاموکسی اشتری نژاد آزاده، نخجوانی مریم، متین بهار، حسینی شیرازی فرشاد. متیل پارابن همراه با 

با تکثیر سلولی در رده سلولی کارسینومای تخمدان انسانی مقابله می کند. دوازدهمین کنگره سم شناسی، 

 . سخنرانی.2411مازندران، 

اشتری نژاد آزاده، محمدزاده اصل بهارک، پناهیاب عطا اهلل ، فرنام گلرخ، راشدی مریم، حسینی شیرازی  

توسط مطالعات میکرواسپکتروسکوپیک بعنوان مارکر تراتوژنسیته دارویی cm 1644-1فرشاد. عدد موجی

 . پوستر.2411در مغز. دوازدهمین کنگره سم شناسی، مازندران، 

اشتری نژاد آزاده، محمدزاده اصل بهارک، پناهیاب عطا اهلل ، فرنام گلرخ، راشدی مریم، حسینی شیرازی  

میکرواسپکتروسکوپیک بعنوان مارکر تراتوژنسیته دارویی  توسط مطالعاتcm 1684-1فرشاد. عدد موجی

 . پوستر.2411در کبد. دوازدهمین کنگره سم شناسی، مازندران، 
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اشتری نژاد آزاده، محمدزاده اصل بهارک، پناهیاب عطا اهلل ، فرنام گلرخ، راشدی مریم، حسینی شیرازی  

یک بعنوان مارکر تراتوژنسیته دارویی توسط مطالعات میکرواسپکتروسکوپcm 1644-1فرشاد. عدد موجی

 . پوستر.2411در مغز. نهمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

اشتری نژاد آزاده، محمدزاده اصل بهارک، پناهیاب عطا اهلل ، فرنام گلرخ، راشدی مریم، حسینی شیرازی  

میکرواسپکتروسکوپیک بعنوان مارکر تراتوژنسیته دارویی توسط مطالعات  cm 1684-1فرشاد. عدد موجی

 . پوستر.2411در کبد. نهمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

نخجوانی مریم، اشتری نژاد آزاده، حسینی شیرازی فرشاد. تشخیص اسپکتروسکوپیک آسیب سلولی به  

 پوستر. .2411کنگره سم شناسی، مازندران، دنبال عدم وجود سرم. دوازدهمین 

بهارک محمدزاده اصل، عطا اهلل پناهیاب، فرشاد حسینی شیرازی. کاربرد اشتری نژاد آزاده، گلرخ فرنام،  

FTIR  میکرواسپکتروسکوپیک در تشخیص اختالالت جنینی ناشی از فنوباربیتال. هجدهمین سمینار

 .2418داروسازی دانشجویان کشور، تبریز، 

تشخیص اثرات  .شیرازی حسینی فرشاد اصل، محمدزاده بهارک پناهیاب، اهلل عطا آزاده، نژاد اشتری 

. دومین کنفرانس FTIR-MSPتراتوژنیک یک داروی ضد کرم بر بافت مغز جنین موش سوری با استفاده از 

 .  2415استانبول،  -بین المللی علوم و مهندسی، ترکیه

اثرات تراتوژنیک  .شیرازی حسینی فرشاد اصل، محمدزاده بهارک پناهیاب، اهلل عطا آزاده، نژاد اشتری 

مترونیدازول بر دست و پای جنین موش سوری: مطالعه بیواسپکتروسکوپیک. سومین همایش علوم 

 . پوستر.1136، شهرکرد ،دارویی

تغییرات . شیرازی حسینی فرشاد اصل، محمدزاده بهارک پناهیاب، اهلل عطا آزاده، نژاد اشتری 

. چهاردهمین همایش 6/3-6/17بیواسپکتروسکوپی مادون قرمز بافت قلب جنین موش سوری در روزهای 

 . پوستر.1135سم شناسی، شیراز، 
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محاسبات ریاضی  .شیرازی حسینی فرشاد اصل، محمدزاده بهارک پناهیاب، اهلل عطا آزاده، نژاد اشتری 

ولین ا رمز بدست آمده بافت قلب جنین موش سوری.برای تشخیص طیف های بیواسپکتروسکوپی مادون ق

 . سخنرانی.1135کنگره بین المللی داروسازی نوین، تهران، 

 سخنران مدعو:

گیرنده های اوپیوئیدی و اهمیت آنها در سوء مصرف دارو. دومین همایش مسمومیتها و سوء مصرف  

 .1131بهمن  3دارو. یزد، 

 مهارت ها:

 : دستگاهی 

کروماتوگرافی با عملکرد باال، دستگاه جذب اتمی، دستگاه میکرواسپکتروسکوپی، دستگاه کار با دستگاه 

 اسپکتروفتومتری، تکنیک های کشت سلولی، روش های هیستوپاتولوژی و پی سی آر

 

 کشت سلولی: 

 به سلول های قلبی.و تمایز آن سلول بنیادی جنینی موشی  کشت -

 به سلول های قلبی. تمایز آن و سلول بنیادی کارسینومای جنینی موشیکشت  -

 روزه. 6/12تهیه و کشت فیبروبالست های جنینی از جنین موش  -

 

 کامپیوتر: 

WORD, EXCEL, PowerPoint, SPSSجستجودراینترنت،. 

 :متلب 

 اصلی های مولفه تحلیل -
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 مصنوعی عصبی شبکه -

 

 برگزاری کارگاه:

 .2414زنجان، امین همایش علوم دارویی،  12برگزاری کارگاه کشت سلولی در  -

کشت سلولی و شناسایی آلودگی مایکوپالسما بوسیله پی سی آر در مرکز تحقیقات علوم دارویی  -

 .)مدرس( 2414شهید بهشتی، تهران، 

کشت سلولی و شناسایی آلودگی مایکوپالسما بوسیله پی سی آر در مرکز تحقیقات علوم دارویی  -

 .)مدرس( 2411شهید بهشتی، تهران، 

 1131تیر مرکز تحقیقات علوم دارویی شهید بهشتی، تهران،  .بیولوژیمطالعات ر د FTIRکاربرد  -

 .(مدرس)

- FTIR  .مدرس( 1131بهمن مرکز تحقیقات علوم دارویی شهید بهشتی، تهران،و نانو(. 

- FTIR ،مدرس(. 1131 اسفند و نانو. کنگره بین المللی نانو، کیش( 

اه دانشگکارگاه سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت کار،  -

 )همکاری در برگزاری(. 1136علوم پزشکی ایران، تهران، 

 1136دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، کارگاه ارزیابی ریسک، مرکز تحقیقات بهداشت کار،  -

 )همکاری در برگزاری(.

، دانشگاه علوم پزشکی ایرانکارگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست ، مرکز تحقیقات بهداشت کار،  -

 )همکاری در برگزاری(. 1136تهران، 

 .مدرس() 1135آبان  تهران، بهشتی، شهید دارویی علوم تحقیقات کارگاه پرزی، مرکز -
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 شرکت در کارگاه ها: 

 .2445شاپور اهواز، . دانشگاه علوم پزشکی جندی SPSS کارگاه 

 .2443. دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، Scopusکارگاه  

 .2443کشت سلولی. مرکز تحقیقات علوم دارویی شهید بهشتی، تهران، کارگاه  

آشنایی با منابع و نحوه اطالع رسانی داروها و سموم، وزارت بهداشت، معاونت غذا و کارگاه  

 .2443دارو، 

سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی مولکولی در مسیرهای سلولی در توسعه دارویی، تهران،  

2443. 

چطور یک سخنرانی خوب در همایش های بین المللی ارائه دهیم؟(. دانشگاه "سمپوزیوم  

 .2443علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

 .2414ید بهشتی، تهران، . دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهScopusکارگاه  

 .2414 ، تهران،ماده سازی نمونه توسط اشعه مایکروویوآکارگاه   

 دومین مدرسه بین المللی تابستانه رویان: تکامل بیولوژی و سلول بنیادی. پژوهشگاه رویان، 

 .2411تهران، 

 .2411کالیبراسیون دستگاه های حجم سنجی، تهران، کارگاه  

، عملی علوم حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش های جنین شناسیاربرد علمی و کارگاه ک 

 . 2418 پژوهشگاه رویان، تهران،

تهران، در دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  EDO، کمیته Preziکارگاه  

2418. 

 .2418دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، کارگاه آموزشی طرح درس،  



11 

 

 .2416بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، دانشکده کارگاه آموزش مجازی،  

 .2416دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، کارگاه روش تحقیق کیفی،  

هران، ، تتهراندانشگاه علوم پزشکی کارگاه ارزیابی سمیت استنشاقی نانوپارتیکل ها،  

2416. 

 .2416دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، کارگاه علم سنجی، مرکز تحقیقات  

کارگاه ترجمان ، تبادل و تجاری سازی دانش، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، شهریور  

1138. 

 .1138کارگاه مهندسی کنام سلول های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، دی  

دانشگاه علوم پزشکی ایران، ، Camtasia Studioکارگاه آشنایی با نرم افزار تولید محتوای  

 .1138تهران، 

 .1138دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، کارگاه آشنایی با اصول چند رسانه ای،  

 .1138دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، در سطح پیشرفته،  2411کارگاه پاورپوینت  

دانشگاه علوم پزشکی ایران، روس الکترونیکی، دکارگاه ساختار و اصول تدوین سناریوی  

 .1138تهران، 

 .1136دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، کارگاه توانمندسازی اساتید،  

 .1136دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، کارگاه داوری مقاالت،  

کارگاه سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات بهداشت کار،  

 .1136دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 

 .1136دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، (، 2کارگاه روش های ارزشیابی ) 

 .1136دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، پدیدارشناسی،  -کارگاه روش تحقیق کیفی 
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کی دانشگاه علوم پزشبه زبان انگلیسی )عبارت پردازی(،  -کارگاه آئین نگارش انگلیسی 

 .1136ایران، تهران، 

گاه علوم دانشبه زبان انگلیسی )نگارش جمالت پیچیده(،  -کارگاه آئین نگارش انگلیسی 

 .1136پزشکی ایران، تهران، 

گاه علوم دانشبه زبان انگلیسی )ویژگی های متون علمی(،  -کارگاه آئین نگارش انگلیسی 

 .1136پزشکی ایران، تهران، 

دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، رزیابی ریسک، مرکز تحقیقات بهداشت کار، کارگاه ا 

1136. 

دانشگاه علوم کارگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، مرکز تحقیقات بهداشت کار،  

 .1136پزشکی ایران، تهران، 

 

 طرح های تحقیقاتی:

قرمزسلول های حساس  بررسی مقایسه ای طیف مادون، حسینی شیرازی فرشاد.اشتری نژاد آزاده 

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات .و مقاوم به سیس پالتین بوسیله شبکه عصبی مصنوعی

 )مجری( .1134( 864) کد شهید بهشتی علوم پزشکی دانشجویی دانشگاه 

بررسی مقایسه ای اثرات پارابن ها نسبت به همدیگر ، حسینی شیرازی فرشاد.اشتری نژاد آزاده 

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه . C13بر روی روند منحنی رشد رده سلول 

 )مجری( .1134 ،(1168شهید بهشتی ) کدعلوم پزشکی 

بررسی مقایسه ای تماس همزمان ترکیب متیل پارابن ، حسینی شیرازی فرشاد.اشتری نژاد آزاده 

تاموکسیفن و همچنین ترکیب پروپیل پارابن+تاموکسیفن بر روی روند منحنی رشد رده بهمراخ 
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)  شهید بهشتیعلوم پزشکی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه . C13سلول 

 )مجری( .1134(، 1166کد 

پیگیری تاثیر همزمان متیل پارابن همراه تاموکسیفن ، حسینی شیرازی فرشاد.اشتری نژاد آزاده 

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی بر روند رشد رده سلولی سرطان تخمدان انسانی. 

 )مجری( .1134(، 1163شهید بهشتی ) کد علوم پزشکی دانشگاه 

با رده  استرادیول والرات در مواجهه ED50تعیین ، حسینی شیرازی فرشاد.اشتری نژاد آزاده 

ی ) شهید بهشتعلوم پزشکی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه . C13سلولی 

 )مجری( .1134(، 837کد 

تاثیر مواجهه همزمان استرادیول و تاموکسیفن بر رده اشتری نژاد آزاده، حسینی شیرازی فرشاد. 

لوم عنشجویی دانشگاه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات داسلولی کارسینومای تخمدان انسانی. 

 )مجری( .1134(، 852شهید بهشتی ) کد پزشکی 

بررسی مواجهه با استرادیول والرات با رده سلولی اشتری نژاد آزاده، حسینی شیرازی فرشاد.  

شکی علوم پزشورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه .کارسینومای تخمدان انسانی

 ری()مج .1134(، 851شهید بهشتی ) کد 

تاموکسیفن در مواجهه با رده سلولی  LD50تعیین ، حسینی شیرازی فرشاد. اشتری نژاد آزاده 

C13. شهید بهشتی ) کد علوم پزشکی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 )مجری( .1134(، 835

همراه پیگیری تاثیر همزمان پروپیل پارابن به نژاد آزاده، حسینی شیرازی فرشاد.اشتری  

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات . تاموکسیفن بر روند رشد رده سلولی سرطان تخمدان انسانی

 )مجری( .1134(، 1167شهید بهشتی ) کد علوم پزشکی دانشجویی دانشگاه 
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مقایسه تاثیر همزمان متیل پارابن+تاموکسیفن، پروپیل نژاد آزاده، حسینی شیرازی فرشاد.اشتری  

سترادیول والرات+تاموکسیفن نسبت به تاثیر تاموکسیفن به تنهایی بر روند پارابن+تاموکسیفن، ا

شورای پژوهشی کمیته .منحنی رشد سلولهای سرطان تخمدان انسانی مقاوم به سیس پالتین

 )مجری( .1134(، 1151شهید بهشتی ) کد علوم پزشکی تحقیقات دانشجویی دانشگاه 

رسی تاثیر متیل پارابن بر رشد رده سلولی برنژاد آزاده، حسینی شیرازی فرشاد.اشتری  

C13. 1134(، 1165شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی ) کد. 

 )مجری(

 .C13بررسی تاثیر پروپیل پارابن بر رشد  رده سلولی آزاده، حسینی شیرازی فرشاد.اشتری نژاد  

(، 1164شهید بهشتی ) کد علوم پزشکی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 

 )مجری( .1134

مواجهه با تاموکسیفن با رده سلولی کارسینومای نژاد آزاده، حسینی شیرازی فرشاد.اشتری  

بهشتی  شهیدعلوم پزشکی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه . تخمدان انسانی

 )مجری( .1134(، 854) کد 

 حساس یمادون قرمزسلول ها فیط یا سهیمقا یبررسشیرازی فرشاد.  اشتری نژاد آزاده، حسینی 

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات  .تحلیل مولفه های اصلی لهیبوس نیپالت سیو مقاوم به س

 )مجری( .1134(، 853شهید بهشتی ) کد علوم پزشکی دانشجویی دانشگاه 

 FTIRبررسی استفاده از . بهارک ، اشتری نژاد آزاده، محمدزاده اصلفرشاد  حسینی شیرازی 

میکرواسپکتروسکوپی برای تحقیقات تراتوژنسیته در بافت های مغز و کبد جنین های موش 

تاریخ تصویب  .بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاهمرکز تحقیقات علوم دارویی سوری. 

 )همکار( .4174/844، شماره قرارداد 24/11/1132
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، حسام محمدزاده اصل بهارکحسینی شیرازی فرشاد، عطاء اهلل پناهیاب، اشتری نژاد آزاده،  

تشخیص و افتراق طیف های بیواسپکتروسکوپی مادون قرمز خوش نیت، شهرزاد شاطرزاده.

بافتهای کبد جنین موش سوری تحت مواجهه با فنوباربیتال، لوامیزول و تجویز همزمان آنها با 

تاریخ  .ایران پزشکی علوم دانشگاه .استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل مولفه های اصلی

 )مجری(. 38-41-27 -26782رداد ، شماره قرا2/2/1138تصویب 

تجزیه پذیری و سمیت . اشتری نژاد آزادهعلی، جنیدی،  مهدی، اسرافیلی سحر، فرزادکیا میرزایی 

شبه فنتون در محیطهای آبی. -فنتون و سونو-زدایی پاراکوات با استفاده از فرایندهای سونو

 .25563-27-41-38. )همکار( .1138. ایران پزشکی علوم دانشگاه

 واسترس صوتی آزردگی ارتباط مطالعهاسدی. راضیه  آزاده، نژاد اشتری ایرج، محمدی علی 

, 2416. )همکار( .1138.ایران پزشکی علوم دانشگاه، صنعتی واحد یک کارگران در اکسیداتیو

38-48-27-25486. 

بررسی آزاده، کریم ابراهیم نجف آبادی علمدار خسرقی مرضیه.  نژاد اشتری ایرج، محمدی علی 

اثر صدا در القای استرس اکسیداتیو در موش صحرایی و ارزیابی اثر پارامترهای فیزیکی صوت بر 

-48-38. )مجری دوم( .1138.ایران پزشکی علوم دانشگاه شدت اثرات اکسیداتیو ایجاد شده،

27-25485. 

ابراهیمی حسین، صفری واریانی علی. ، علی محمدی ایرج، مقدسی نرگس، اشتری نژاد آزاده 

بررسی القای استرس اکسیداتیو ناشی از مواجهه با امواج الکترومغناطیسی موبایل در موش سوری 

 .27132-27-46-38. . )مجری(1138 .ایران پزشکی علوم دانشگاه. باردار

بررسی مورفولوژی  بهارک.اصل ، علی محمدی ایرج، مقدسی نرگس، محمدزاده اشتری نژاد آزاده 

. 1138. ایران پزشکی علوم دانشگاه. جنین های موش سوری باردار مواجهه یافته با امواج موبایل

 .27131-27-41-36. )مجری(

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=azadeh_ashtarinezhad@yahoo.com&seed=9781349922864626870567188714072826757911053&cod_tarh=94-01-27-25742
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=azadeh_ashtarinezhad@yahoo.com&seed=9781349922864626870567188714072826757911053&cod_tarh=94-01-27-25742
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=azadeh_ashtarinezhad@yahoo.com&seed=9781349922864626870567188714072826757911053&cod_tarh=94-01-27-25742
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=azadeh_ashtarinezhad@yahoo.com&seed=9781349922864626870567188714072826757911053&cod_tarh=94-01-27-25742
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، ابوالقاسمی جمیله، علی محمدی ایرج، ابراهیمی حسین، کابوسی هادی، بیگانه اشتری نژاد آزاده 

بررسی رابطه شخصیت و فرسودگی شغلی با استرس اکسیداتیو در پرستاران بیمارستان  جمال.

 .23336-27-48-36. . )مجری(1136. ایران پزشکی علوم دانشگاه. امام حسین )ع( شهر شاهرود

بررسی فرایند جذب تولوئن بر روی یاراحمدی رسول، اشتری نژاد آزاده، بیک محمدلو پروانه.  

 .27315-112-41-36. (. )همکار1136 .شده با کمک پالسمای سردکربن فعال اصالح 

بررسی رابطه مواجهه تحت ، علی محمدی ایرج، یکزمانی پروانه، مسروری بتول. اشتری نژاد آزاده 

 .23847-27-41-35 .. )مجری(1135. حاد صدا و سرب بر افت شنوایی موش صحرایی

بررسی آگاهی کشاورزان  پروانه، مسروری بتول.، یکزمانی اشتری نژاد آزادهدهداری طاهره،  

. (مجری. )1135. شهرستان کاشمر در مورد عوارض سموم مورد استفاده جهت دفع آفات پسته

35-42-27-11473. 

ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه کارگران  .اشتری نژاد آزادهعلی محمدی ایرج، ابراهیمی حسین،  

یک چند حلقه ای با استفاده از داده های پایش هوای آسفالت کار با هیدروکربن های آرومات

 . 14531-27-41-35. (همکار. )1135. تنفسی و متابولیت های ادراری

 مقدماتی بررسی ، عمری شکفتیک سقراط.اشتری نژاد آزادهیاراحمدی رسول، ، اشتری نژاد آزاده  

-48-35. )مجری اصلی(. 1135. نانو صنایع در یافته مواجهه کارگران روانی و جسمانی تظاهرات

27-12541. 

 

 

 :)استاد راهنما(  پایان نامه
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بررسی القای استرس اکسیداتیو ناشی از ، علی محمدی ایرج، مقدسی نرگس. اشتری نژاد آزاده 

ستاد ا .ایران پزشکی علوم دانشگاه. مواجهه با امواج الکترومغناطیسی موبایل در موش سوری باردار

 .1138راهنما، 

ررسی اثرات تجمعی ابوالقاسمی جمیله، مسروری بتول. ب آزاده، نژاد اشتری ایرج، محمدی علی  

 .1136، )دوم( استاد راهنما. صدا و سرب روی افت شنوایی موش صحرایی

 و شخصیت رابطه بررسی. ، بیگانه جمالحسین ابراهیمی ایرج، محمدی علی آزاده، نژاد اشتری 

 .1136. راهنما استاد. پرستاران در اکسیداتیو استرس با شغلی فرسودگی

بررسی اثر شدت ابوالقاسمی جمیله، یکزمانی پروانه.  آزاده، نژاد اشتری ایرج، محمدی علی 

ر دروشنایی بر میزان ترشح هورمون مالتونین و کورتیزول و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو 

 .1136، )دوم( راهنمااستاد . موش صحرایی

، عمری حسینی شیرازی فرشاد، یاراحمدی ایرج، سلیمانی دودران مسعود آزاده، نژاد اشتری 

 آن کار با معالئ این ارتباط تعیین و نانو صنایع کارکنان عالئم مقدماتی بررسی. شکفتیک سقراط

 .1135، راهنمااستاد . ها

 (: مشاور)استاد   پایان نامه

 واسترس صوتی آزردگی ارتباط مطالعه. پروانه اسدی آزاده، نژاد اشتری ایرج، محمدی علی 

 .1138صنعتی. استاد مشاور،  واحد یک کارگران در اکسیداتیو

بیک محمدلو. بررسی فرایند جذب تولوئن  آزاده، نژاد اشترییاراحمدی رسول، اصیلیان مهابادی،  

 .1136استاد مشاور،  ی کربن فعال اصالح شده با کمک پالسمای سرد.روبر 

 :تدریس

 دانشگاه علوم پزشکی ایران -مقطع کارشناسی  سم شناسی شغلی در 
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 دانشگاه علوم پزشکی ایران - ارشد سم شناسی شغلی در مقطع کارشناسی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران -سم شناسی شغلی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد  

 تربیت مدرسدانشگاه  -(1131) ارشد سم شناسی شغلی در مقطع کارشناسی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران -در مقطع کارشناسی مبانی نمونه برداری از هوا  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران - ارشد در مقطع کارشناسیارزشیابی آالینده های هوا  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران -(1138) ارشد در مقطع کارشناسیفیزیولوژی  

 ایران پزشکی علوم دانشگاه -(1131-1136) کارشناسی مقطع در ای حرفه بهداشت کلیات 

 ایران پزشکی علوم دانشگاه - ارشد کارشناسی مقطع در رسانی اطالع 

 ایران پزشکی علوم دانشگاه -MD- MPH (1136-1131) مقطع در ای حرفه بهداشت کلیات 

 ایران پزشکی علوم دانشگاه -کارشناسی مقطع در دستگاهی تجزیه 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -(1134-32داروسازی عمومی )کشت سلولی در مقطع  

دانشگاه علوم پزشکی شهید  -(1134-32کشت سلولی در مقطع دکترای تخصصی سم شناسی ) 

 بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید  -(1132) نانوتکنولوژی تخصصی دکترایکشت سلولی در مقطع  

 بهشتی

 داوری علمی:

دوازدهمین کنگره سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی داوری پوسترها در  

 .2411مازندران، مازندران، 

داوری پوسترها در سمومین کنگره سموم طبیعی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی  

 .2418شهید بهشتی، تهران، 
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 .2416، ایران، کیش، بین المللی نانوداوری پوسترها در کنگره  

، تهران ،بین المللی داروسازی نویندر کنگره  ، پوستر پرزنتیشن و سخنرانیپوسترها داوری 

 .2414، ایران

 .2414، ایران، تهران، بین المللی داروسازی نوینکنگره داوری خالصه مقاالت ارسالی به  

 

 

 :اجراییفعالیت های 

 .2418، دانشگاه علوم پزشکی ایران توسعه آموزش دفترعضو  

 .2418دانشگاه علوم پزشکی ایران، مسئول برنامه ریزی درسی، دانشکده بهداشت،  

 .2418عضو کمیته عوامل سم شناسی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  

عضو کمیته تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  

2418. 

 .2416 ایران، پزشکی علوم کار، دانشگاهعضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت  

 .2416 ایران، پزشکی علوم مرکز تحقیقات بهداشت کار، دانشگاه مدیر امور پژوهشی 

 هدانشگاعضو کمیته پایش استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای دانشکده بهداشت،  

 .2415 ایران، پزشکی علوم

 .2417 ایران، پزشکی علوم دانشگاه عضو کمیته برنامه ریزی آموزشی 

 

 

 :همایش ها اجرایی کمیته



24 

 

کمیته اجرایی در سومین همایش سموم طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید  یت درعضو 

 .2418 دانشکده داروسازی، بهشتی،

 :علمی همایش ها کمیته

، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده کنگره داروسازی نوین علمیعضو کمیته  

 .2414داروسازی، 

 

 :جوایز و افتخارات

 .2411برگزیده علمی در دوازدهمین کنگره سم شناسی، مازندران،  

 .2414، شیرازدهمین کنگره سم شناسی، چهاربرگزیده علمی در  

 

 سرگرمی ها:

خواندن کتاب، پیاده روی، نواختن سه تار، شنا کردن، بدمینتون، تماشای برنامه های 

 تلویزیون.


