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* تحصیالت:
 کارشناسی :زیستشناسی علوم جانوری؛ دانشگاه تهران؛ .1379-1383 کارشناسی ارشد :فیزیولوژی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ .1385-1388 دکتری :علوم اعصاب؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان؛ .1388-1393* مهارتها:

 آشنایی با تکنیکهای  PCRو طراحی پرایم و انجام آنها؛ تکنیکهای برشگیری و رنگآمیززی بزایتیث ت زتپتانسیل میدانیث ت ت پتانسزیل برانگیتتز ث ت زت تزرعت هزدایت ع ز )NCVث ت زت EMGث ت زت EEGث
اعمال  transcranial magnetic stimulationب منظور تشتیص و درمان بیماریهای  CNSو PNS؛
 آشنایی با کشت تلولی و انجماد تلولی؛ انجام تستهای ریتاری مربوط ب بیماران MS؛2

 آشنایی با نرمایزار  PSYTASKو امکان طراحی  taskهای دلتواه در این نرمایزار ب منظور ارزیابی شزناختیدر بیماریهای اع اب و روان؛
 آشنایی با نرمایزارهای  SPSSو .PRISM* شرکت در کنگرهها ،همایشها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی:

 کارگاه اتتفاده و مراق ت از حیوانات آزمایشگاهیث دانشگاه تربیت مدرسث 1386/11/28؛ همایش تل تراپیث دانشگاه علوم پزشکی ایرانث 1387/2/28؛ چهارمین کنگرة تلولهای بنیادیث پژوهشکدة رویانث 1387/6/5-8؛ کنگره ییزیولوژی و یارماکولوژیث دانشگاه شهید بهشتیث 1388؛ کارگاه مولکوالر نوروتاینسث مرکز تحقیقات علوم اع ابث 1390/2/21؛ کارگاه patch-clampث مرکز تحقیقات علوم اع ابث 1390/2/22؛ دومین کنگرة علوم اع اب پای و بالینیث مرکز همایش رازیث 1392/9/27-29؛ اولین همایش بینالمللی چالشهای بالینی مغز و اع ابث دانشگاه علوم پزشکی و خزدمات بهداشزتی درمزانیکرمانث 1392/11/30-12/2؛
 بیست و یکمین کنگره نورولوژی و الکتروییزیولوژی بالینی ایرانث هتل المپیک تهرانث 1393/2/20-23؛ اولین همایش ملی پست و تالمتث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ریسنجانث 1394/6؛ چهارمین کنگرة علوم اع اب پای و بالینیث 1394/10/2؛ اولین کنگرة بینالمللی توانبتشی بیماریهای مغز و اع زابث تزاالر امزام خمینزی دانشزگاه شزهید بهشزتیث1395/9/28
* عالئق آموزشی و پژوهشی:
پژوهشی

آموزشی
 علوم اعصاب

 علوم اعصاب شناختی

 نوروآناتومی



 بیولوژی مولکولی

 تحریک مغناطیسی و الکتریکی مغز

بیماری MS

* افتخارات آموزشی:
 رت ة توم کشوری در المپیاد دانشآموزی زیستشناتی در تال 1377؛ رت ة اول دورة دکتری با معدل  19/15درجة عالی رتال ؛ رت ة اول دورة کارشناتی ارشد با معدل  17/94و درجة عالی پایاننام .* همکاریهای علمی:
 عضو انجمن علمی علوم اع اب ایران؛3

 عضو انجمن علمی علوم شناختی ایران؛ عضو انجمن علمی ییزیولوژی و یارماکولوژی ایران؛. عضو انجمن علمی مرگ تلولی ایران:* فعالیتهای آموزشی
 عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماانی رفسانجان از.1393/3/20
: تدریس دروسفیزیولوژی اعصاب مقدماتی (کارشناسی ارشد)؛
فیزیولوژی اعصاب پیشرفته (کارشناسی ارشد)؛
فیزیولوژی اعصاب (کارشناسی)؛
فیزیولوژی سلول (کارشناسی و کارشناسی ارشد)؛
.)فیزیولوژی عمومی (کارشناسی

: پژوهشی-* فعالیتهای علمی
 بررتی مولکولی و الکتروییزیولوژیک روند رمیلیناتیون هیپوکمپ موش صحرایی پزس از: عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد-

.القای دمیلیناتیون با لیزولسیتین؛ ب راهنمایی دکتر محمد جوان و مشاورة دکتر تید جواد میرنجفی زاده
) در بازتوانی ت ویرتازی ذهنی حرکتی و به ودTMS  بررتی تأتیر تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال: عنوان رساله دکتری)؛ ب راهنمایی دکتر ناصر زنگیآبادی و مشاورة دکتر یرهزاد ایزرانمنش و دکتزر تزیدMS حرکت بیماران مولتی پل اتکلروزیس
.شهاب بنیهاشم

.............................................................................................. .............................................................................................................................
: پژوهشی-مقاالت علمی
- Azin, M., Zangiabadi, N., Iranmanesh, F., Baneshi, M. R. (2014). The comparison of information
processing speed in the symbol digit modalities test and paced auditory serial addition test in relapseremitting multiple sclerosis patients, Pensee Journal, 76, 227-233.
- Azin, M., Zangiabadi, N., Iranmanesh, F., Baneshi, M. R., Banihashem (2016). S. Effects of
intermittent theta burst stimulation on manual dexterity and motor imagery in patients with
multiple sclerosis: A quasi-experimental controlled study, Iranian Red Crescent Medical Journal, In
press.
- Azin, M., Goudarzvand, M., Mirnajafi-Zadeh, J., Javan, M. (2013). Field potential recording from rat
hippocampus provides a functional evaluation method for assessing demyelination and myelin repair,
Neurological Research, 35(8), 837-843.
- Azin, M., Mirnajafi-Zadeh, J., Javan, M (2015). Fibroblast growth factor-2 enhanced the recruitment of
oligodendrocyte and neural progenitors and myelin repair following lysolecithin induced demyelination
in hippocampal formation of rats, Cell Journal (Yakhteh), 17(3), 540-546.
- Azin, M., Zangiabadi, N., Tabrizi, Y. M., Iranmanesh, F., Baneshi, M. R. (2014). Deficiency in mental
rotation of upper and lower-limbs in patients with multiple sclerosis and its relation with cognitive
functions, Acta Medica Iranica, 54(8), 510-517.
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مقالههای ارائه شده در کنگرهها و همایشها:
سال

نحوه ارائه

محل برگزاری

عنوان کنگره

1388

پوتتر

دانشگاه شهید
بهشتی

کنگره ییزیولوژی و
یارماکولوژی

1388

پوتتر

دانشگاه شهید
بهشتی

کنگره ییزیولوژی و
یارماکولوژی

1392

پوتتر

دانشگاه علوم
پزشکی و
خدمات
بهداشتی درمانی
کرمان

اولین همایش
بینالمللی چالشهای
بالینی مغز و اع اب

1392

پوتتر

مرکز همایش
رازی

دومین کنگره علوم
اع اب پای و بالینی

1393

پوتتر

هتل المپیک
تهران

بیست و یکمین
کنگره نورولوژی و
الکتروییزیولوژی
بالینی ایران

1394

پوتتر

1394

پوتتر

1394

پوتتر

نویسندگان

عنوان

مهدی آذین

Possible involvement of
endogenous neural stem cells
in remyelination process
following local injection of
lysolecithin in adult rats
hippocampus

محمد جوان
تید جواد میرنجفی زاده
لیال تتاریان
مهدی آذین
محمد جوان
تید جواد میرنجفی زاده
علی جهانشاهی

دانشگاه علوم
پزشکی و
خدمات
بهداشتی درمانی
ریسنجان

مهدی آذین
ناصر زنگی آبادی
یرهاد ایرانمنش
مهدی آذین
ناصر زنگی آبادی
یرهاد ایرانمنش
مهدی آذین
ناصر زنگی آبادی
یرهاد ایرانمنش

Electrophysiological
assessment of demyelination
and remyelination processes
following local injection of
lysolecithin in adult rats

Comparison of two measures
of cognition SDMT and
PASAT in MS patients
with mild disability
Repetitive transcranial
magnetic stimulation of motor
cortex improves upper
extremity function in patients
with multiple sclerosis
Motor imagery ability in
multiple sclerosis patients and
its relation with upper and
lower motor function

وحید احسانی
ایمان یاطمی
اولین همایش ملی
پست و تالمت

علی شمسیزاده
غالمرضا بازماندگان

The effect of pistacia Vera
hydro-alcoholic extract on
gentamicin-induced
nephrotoxicity in male rats

مرتضی امیرتیموری
مهدی آذین

دانشگاه علوم
پزشکی و
خدمات بهداشتی
درمانی ریسنجان

اولین همایش ملی
پست و تالمت

مرکزهمایش
رازی

چهارمین کنگرة علوم
اع اب پای و بالینی

یرنگیس یاتحی
محمدرضا رحمانی
علی روح تش
مهدی آذین

Anticonvulsant effect of
Pistacia vera L.
hydroalcoholic extract in
pentylenetetrazole-induced
kindling

یاطم ایوبی
علی شمسی زاده
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مهدی آذین
ناصر زنگی آبادی

Is there association between
mental rotation ability and
cognitive function in multiple

یرهاد ایرانمنش

1395

پوتتر

تاالر امام خمینی
دانشگاه شهید
بهشتی

اولین کنگرة
بینالمللی توانبتشی
بیماریهای مغز و
اع اب

مهدی آذین
ناصر زنگی آبادی
یرهاد ایرانمنش

?sclerosis patients

The effect of transcranial
)magnetic stimulation (TMS
on rehabilitation of upper limb
dexterity in patients with
multiple sclerosis

مشاورة پایاننامة دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد:

 بررتی اتر تزریق داخل بطنی مهار کننده گیرنزده هزای  TRPV1بزر یراینزد  bindingهمگرایزی اطالعزات متفزاوتحسی) در موش صحرایی نر؛ مح وب بنازاده؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ریسنجان.
.............................................................................................. .............................................................................................................................
طرحهای پژوهشی:
 بررتی مولکولی و الکتروییزیولوژیک روند رمیلیناتیون هیپوکمپ موش صحرایی پس از القزای دمیلیناتزیون بزا لیزولسزیتینثدانشگاه تربیت مدرسث 1387ث همکار طرح.
 بررتی تأتیر تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال  )TMSدر بازتوانی ت ویرتازی ذهنی حرکتی و به ود حرکت بیمزاران مزولتیپل اتکلروزیس )MSث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانث 1390ث همکار طرح.
 بر رتی تأتیر تمرین ذهنی ت ویرتازی حرکتی اندام یوقانی در بازتوانی ت ویرتازی ذهنی حرکتی و به ود حرکت انزدام یوقزانیدر بیماران مولتیپل اتکلروزیس )MSث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانث 1393ث همکار طرح.

............................................................. ..............................................................................................................................................................
داوری مجالت:
 -همکاری با مجلة  CLINICAL REHABILITATIONبرای داوری مقاالت.
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