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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 (Curriculum Vitae) بیوگرافی

 
  :حسین محمودوندنام و نام خانوادگی            

  :خدارحمنام پدر                                                                                          

  :خرم آبادمحل تولد 

  :30/6/1363متولد 

  :4072783651کد ملی 

 دارای دو فرزند )یک پسر و یک دختر( –: متاهل وضعیت تاهل 

 پست الکترونیکی:    dmahmodvand@yahoo.com              09132409445: تلفن همراه 

 (PhD)دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی  -استادیارمرتبه علمی:  

 به ترتیب تاریخ اخذ مدرک یلیتحصسوابق 

تاریخ اخذ مدرک  مدت تحصیل محل تحصیل رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف

تا  از تاریخ تحصیلی

 تاریخ

دبیرستان امام خمینی  علوم تجربی دیپلم 1

 )ره( خرم آباد

 1381خرداد  1381 1379

دانشگاه علوم پزشکی  علوم آزمایشگاهی فوق دیپلم 2

 کرمان

 1384بهمن  1384 1382

دانشگاه علوم پزشکی  علوم آزمایشگاهی لیسانس 3

 کرمان

 1386خرداد  1386 1384

انگل شناسی  فوق لیسانس 4

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 1389آبان  1389 1387

دکتری تخصصی  5

(Ph.D) 

انگل شناسی 

 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمان

 1394آذر  1394 1389

mailto:dmahmodvand@yahoo.com
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 علمی:سوابق  

  84آزمون کاردانی به کارشناسی سال 80رتبه 

  87آزمون کارشناسی ارشد سال  نخست کشوریرتبه  

  مچهاررتبه (کشوری آزمون دکترای تخصصیPh.D)  89سال 

 94در سال  کرمانعلوم پزشکی  پژوهشگر برتر دانشگاه 

 94در سال  کرماندر بین دانشگاه های استان  استان برتر پژوهشگر 

  97-96-95در سال  لرستانعلوم پزشکی  برتر دانشگاهپژوهشگر 

 95در سال  لرستاندر بین دانشگاه های استان  استان برتر پژوهشگر 

  کشور بنیاد ملی نخبگانعضو 

  دانشگاه درخشان استعداد هایعضو 

 

 

 :فعالیت در امور اجرایی 

 مدت فعالیت محل فعالیت نوع فعالیت ردیف

 تا تاریخ از تاریخ

 1390 1389 دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیروی انسانی )مربی عضو هیئت علمی( طرح 1

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز  2

 تحقیقات لیشمانیوز

 تا کنون 1388 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

عضو هیئت علمی گروه انگل شناسی و قارچ  3

 شناسی

 تا کنون 1394 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

پژوهشی گروه انگل شناسی و قارچ  معاون 4

 شناسی

 تا کنون 1394 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 تا کنون 1396 دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشکده پیراپزشکی پژوهشی معاون 5
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 سوابق آموزشی: 

  با جدیدترین متد روز به  در دانشگاه علوم پزشکی کرمان  انگل شناسی تئوری و عملیواحد درس  50 بیش ازتدریس

 :سال اخیر 5طی  زیر دانشجویان رشته های

  (پزشکی) پزشکی، داروسازی، دندان دکترای حرفه ای 

 و ....(  ، پرستاری، تغذیهعلوم آزمایشگاهی ) کارشناسی 

 مامایی ، بهداشت و ... کاردانی() 

 

  با جدیدترین متد روز به لرستان در دانشگاه علوم پزشکی   انگل شناسی تئوری و عملیدرس های تدریس واحد

 :2زیر طی  دانشجویان رشته های

 (پزشکی) پزشکی، داروسازی، دندان دکترای حرفه ای 

 و ....(  ، پرستاری، تغذیهعلوم آزمایشگاهی ) کارشناسی 

 مامایی ، بهداشت و ...( کاردانی( 

 

 

 

 ها راهنمایی و مشاوره پایان نامه 

 

 محل اجرا سمت عنوان رشته

دکترای تخصصی 

(PhD انگل )

 شناسی

بررسی اثر نانوذره سلنیوم بر روی توکسوپالسموزیس مزمن در 

موش های بالب سی با روش های پاتولوژی، مولکولی، و 

 ایمنولوژی

 د. ع . پ کرمان استاد مشاوره

بررسی اثر ضد لیشمانیایی عصاره گیاه انشک بر روی  پزشکی عمومی

 پروماستیگوت و آماستیگوت های لیشمانیا تروپیکا

 د.ع.پ. لرستان استاد راهنما

بررسی اثر اسکولیسیدال گیاه زردچوبه بر روی پروتواسکولکس  عمومی پزشکی

 های کیست هیداتید

 د.ع.پ. لرستان استاد راهنما

 عمومی پزشکی

 

بررسی اثر اسانس گیاه آویشن بر توکسوپالسموزیس حاد در 

 موشیمدل 

 د.ع.پ. لرستان استاد راهنما

 عمومی پزشکی

 

در موش های آلوده به  BDNFبررسی بیان ژن 

 توکسوپالسموزیس مزمن

 د.ع.پ. لرستان استاد راهنما
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 عمومی پزشکی

 

بررسی اسکولیسیدال گیاه جدوار بر روی پروتواسکولکس های 

 کیست هیداتید

 د.ع.پ. لرستان استاد راهنمای دوم

بررسی اثر ضد دردی گیاه پسته وحشی بر روی موش های  عمومی پزشکی

 بالب سی

 د.ع.پ. لرستان استاد مشاوره

بررسی سرواپیدمیولوژی هیداتیدوز در بین کودکان مراجعه  عمومی پزشکی

 کننده به مراکز درمانی استان لرستان

 د.ع.پ. لرستان استاد راهنمای دوم

 کودکان بین در توکسوکاریازیس سرواپیدمیولوژی بررسی عمومی پزشکی

 لرستان استان درمانی مراکز به کننده مراجعه

 د.ع.پ. لرستان استاد راهنمای دوم

 مراجعه کودکان بین در بررسی شیوع انگل های روده ای عمومی پزشکی

 لرستان استان درمانی مراکز به کننده

 د.ع.پ. لرستان استاد راهنمای دوم

به توکسوپالسموزیس در جنین های سقط شده  بررسی آلودگی عمومی پزشکی

 در مادران مراجعه کننده به مراکز درمانی استان لرستان

 د.ع.پ. لرستان استاد مشاوره

 کارشناسی ارشد

 

بررسی اثر اسانس گیاه مرزه خوزستانی بر روی 

 توکسوپالسموزیس حاد در مدل موشی

 دانشگاه آزاد واحد بروجرد استاد مشاوره

 ارشدکارشناسی 

 

بررسی اثر اسانس گیاه گلپر بر روی پروتواسکولکس های 

 اکینوکوکوس گرانولوزوس

 دانشگاه آزاد واحد بروجرد استاد مشاوره

 

 

 

 ها کمیته و شوراها در عضویت 

 مدت فعالیت محل فعالیت نوع فعالیت ردیف

 تا تاریخ از تاریخ

 تا کنون 1387 دانشگاه علوم پزشکی کرمان عضو و همکار پژوهشی مرکز تحقیقات لیشمانیوز  1

عضو و همکار پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری عفونی و  2

 گرمسیری

 تا کنون 1390 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 تا کنون 1390 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  عضو و همکار پژوهشی کمیته بیماری های زئونوز 

 تا کنون 1387 علوم پزشکی کرماندانشگاه  عضو انجمن انگل شناسی ایران 3

عضو کمیته اجرائی هشتمین کنگره ملی و اولین کنگره  4

 بین المللی انگل شناسی و بیماری های انگلی

 1391 1390 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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عضو کمیته علمی هشتمین کنگره ملی و اولین کنگره  5

 بین المللی انگل شناسی و بیماری های انگلی

 

 1391 1390 علوم پزشکی کرماندانشگاه 

 تا کنون 1394 دانشگاه علوم پزشکی لرستان هپاتیتعضو و همکار پژوهشی مرکز تحقیقات  6

 داروهای گیاهیعضو و همکار پژوهشی مرکز تحقیقات  7

 

 تا کنون 1394 لرستان پزشکی علوم دانشگاه

 تا کنون 1394 لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشکده پیراپزشکیعضو و همکار پژوهشی  8
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Evaluation of antileishmanial and cytotoxicity effects of various extracts of garlic (Allium 
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11. Hossein Mahmoudvand, Iraj Sharifi, Mojtaba Shakibaie , Razieh Tavakoli, Majid Fasihi 

Harandi , Ahmad Reza Shahverdi, Sareh Jahanbakhsh. Leishmanicidal activity of 

biogenic selenium nanoparticles against Iranian isolate of sensitive and 

glucantimeresistant Leishmania tropica. Iranian J Parasitol 2014. 

12. Hossein Mahmoudvand, Fariba Sharififar, Majid Fasihi Harandi, Mohammad Reza 
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17. Hossein Mahmoudvand , Fariba Sharififar, Ebrahimm Saedi Dezaki, Farnaz 
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20. Hossein Mahmoudvand, Sareh Jahanbakhsh, Behrouz Ezzatpour. Antileishmanial 

activity of essential oils from some traditionally used medicinal plants in Iran. J Herbal 

Medicine 2014. 
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Fariba Sharififar, Sareh Jahanbakhsh. Antileishmanial and cytotoxicity effects of Zataria 

multiflora Boiss aganst leishmania spp. Pharma Biol 2014  
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medicinal plants. Journal of Natural Medicine 2014. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26490968
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 بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی در شهرستان
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دانشکده 
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 د.ع.پ. تهران
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 خاتمه یافته
 مجری طرح
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 دانشکده پزشکی

 م.ت.لیشمانیوز

 

 ماه 18 

 

 خاتمه یافته
 مجری طرح
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 م.ت.لیشمانیوز

 مجری طرح خاتمه یافته ماه 12

بررسی اثر عصاره زرشک و سیاه دانه بر روی پروماستیگوت   4

به صورت برون های لیشمانیا تروپیکا به روش رنگ سنجی 

 تنی
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بررسی وفور سرمی هیداتیدوز انسانی در مناطق جنوبی  5

 89-90شهرستان بافت با روش الیزا در سال

انگل و  گروه

 قارچ شناسی

 

 ماه 18

 

 در حال اجرا

 مجری طرح

گروه انگل و  ژنوتیپ ایزوله های تریکوموناس واژینالیس در کرمانبررسی  6

 قارچ شناسی

 

 ماه 18

  خاتمه یافته

 همكار اصلی

 

7 

 

به تنهایی و همراه با  (Nam)بررسی تأثیر نیکوتین آمید

گلوکانتیم بر افزایش حساسیت مراحل آماستیگوت و 

 پروماستیگوت لیشمانیا تروپیکا به صورت برون تنی

 

 دانشکده پزشکی

 م.ت.لیشمانیوز

 همكار اصلی خاتمه یافته یک سال

 

8 

 

 

ضد توکسوپالسما گوندی   IgMو  IgGآنتی بادیهای بررسی

روش  به خون کرمان انتقال سازمان اهداکنندگان خوندر 
ELISA 

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح خاتمه یافته ماه 8

9 

 

 (Methotrexate)بررسی تأثیر ضد لیشمانیایی متوترکسات

به تنهایی و همراه با گلوکانتیم بر روی مراحل آماستیگوت و 

 پروماستیگوت لیشمانیا تروپیکا به صورت برون تنی

 مجری طرح خاتمه یافته سال 1 دانشکده پزشکی

بررسی اثر ضد درماتوفیتی عصاره الکلی زرشک و سیاه دانه  10

 در محیط برون تنی

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح خاتمه یافته ماه 16

به تنهایی و همراه با  (Naloxone)بررسی تأثیر نالوکسان  11

گلوکانتیم بر روی آماستیگوت های درون ماکروفاژ و 

 پروماستیگوت های لیشمانیا تروپیکا

 دانشکده پزشکی

 م.ت.لیشمانیوز

 مجری طرح خاتمه یافته سال 1

بررسی اثر ضد کرمی چند عصاره گیاهی بر روی  12

 پروتواسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس

 

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح خاتمه یافته سال 1

بررسی اثرات ضد لیشمانیایی اسانس و عصاره های مختلف  13

( بر روی  Zataria multiflora Boissآویشن شیرازی)

 لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا اینفانتوم به صورت برون تنی

 

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح در حال اجرا سال 1

اثرات ضد لیشمانیایی و سیتوتوکسیسیتی اسانس و بررسی  14

( بر روی Myrtus communisعصاره متانولی گیاه مورد )

آماستیگوت های درون ماکروفاژ و پروماستیگوت های 

 In vitroلیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا اینفانتوم به صورت 

 

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح در حال اجرا سال 1

اثر اسانس گیاه مورد بر روی پروتواسکولکس های بررسی  15

 اکینوکوکوس گرانولوزوس به صورت برون تنی

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح در حال اجرا سال 1
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بررسی اثر عصاره الکلی پسته و پسته وحشی )بنه( بر روی  16

پروتواسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس به صورت 

 برون تنی

 

و  گروه انگل

 قارچ شناسی

 مجری طرح خاتمه یافته سال 1

بررسی تأثیر ضد لیشمانیایی داروی  17

( به تنهایی و همراه با Nitazoxanideنیتازوکساناید)

گلوکانتیم بر روی مراحل پروماستیگوت و آماستیگوت 

 لیشمانیا تروپیکا در محیط برون تنی

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح در حال اجرا سال 1

( بر روی پروتواسکولکس Seبررسی اثر نانو ذرات سلنیم ) 18

 های اکینوکوکوس گرانولوزوس به صورت برون تنی

 

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح خاتمه یافته سال 1

بررسی اثر عصاره زرشک و سیاه دانه بر روی پروتواسکولکس  19

 های اکینوکوکوس گرانولوزوس به صورت برون تنی

 

انگل و گروه 

 قارچ شناسی

 مجری طرح خاتمه یافته سال 1

20 

 

بررسی اثر اسانس گیاه مورد  بر روی پروتواسکولکس های 

 اکینوکوکوس گرانولوزوس به صورت برون تنی

 

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح خاتمه یافته سال 1

 

21 

بررسی اثراسکولیسیدال اسانس گیاه آویشن 

( بر روی  Zataria multiflora Boissشیرازی)

 Inپروتواسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس به صورت 

vitro 

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 همكار طرح خاتمه یافته سال 1

 

  qnr  (qnrA, qnrB and qnrS)ژن هایبررسی فراوانی  22

در کلبسیال پنومونیه جدا الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و 

بالینی بیمارستانهای آموزشی شهر خرم شده از نمونه های 

 1392آباد از استان لرستان در سال 

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 همكار طرح خاتمه یافته سال 1

 

الگوی حساسیت آنتی و     qacda1ژن هایبررسی فراوانی  23

در کلبسیال پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیوتیکی 

خرم آباد از استان لرستان در بیمارستانهای آموزشی شهر 

 1392سال 

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 همكار طرح خاتمه یافته سال 1

 

بررسی اثرپروفیالکسی و درمانی اسانس گیاه زیره  24

( بر روی توکسوپالسموزیس Cuminum cyminumسبز)

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 همكار طرح در حال اجرا سال 1
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  حاد در مدل موشی

بررسی اثرپروفیالکسی و نانوذرات سلنیوم بر روی  25

 توکسوپالسموزیس حاد در مدل موشی

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح در حال اجرا سال 1

 

 سال 12 زیر کودکان در نهفته توکسوپالسموز وجود مقایسه 26

 در سالم وکودکان توجه نقض/ فعالی بیش اختالل با

 کرمان استان از بم شهرستان

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 همكار طرح در حال اجرا سال 1

 

بررسی تعیین گونه انگل های لیشمانیای جدا شده از بیماران  27

کاالآزار( با استفاده از تکنیک لیشمانیوز احشایی )مبتال به 

HRM-real –time PCR  در بیماران مراجعه کننده به

  بیمارستان افضلی پور کرمان 

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح در حال اجرا سال 1

 

بررسی اختالالت پاتولوژیک، رفتاری و پاسخ های ایمنی در  28

آلزایمر القاء شده در حیوان آزمایشگاهی )موش سفید( آلوده 

 به انگل توکسوپالسما گوندی

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح در حال اجرا سال 1

 

حرکتی در حیوان آزمایشگاهی  بررسی اختالالت اضطرابی و 29

 )موش سوری( آلوده به انگل توکسوپالسما گوندی

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح در حال اجرا سال 1

 

بررسی اثرات ضد لیشمانیایی و سیتوتوکیسیتی عصاره های  :  30

آبی و الکلی گیاه پیاز تابستانه لرستانی 

(Nectaroscordeum koelziiدر محیط برون ) تنی 

گروه انگل و 

 قارچ شناسی

 مجری طرح در حال اجرا سال 1

 

طرح تحقیقاتی مصوب به عنوان مجری طرح یا  10بیش ار  -

 همکار در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

گروه انگل و 

  قارچ شناسی

 د. ع. پ. لرستان

 مجری طرح در حال اجرا سال 1
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 سوابق فرهنگی و ورزشی: 

  تا کنون 1378سال عضو فعال بسیج پایگاه مقاومت شهید حیدری شهرستان خرم آباد از 

 دانشگاه عضو فعال بسیج دانشجویی 

 85دوومیدانی المپیاد دانشجویی کشور در سال  مقام قهرمانی 

 85و  84سال های مسابقات قویترین مردان در کرمان ، دوره  2 مقام قهرمانی 

 91ال دانشجویان کشور در سال مسابقات فوتب مقام قهرمانی 

 83مسابقات پرورش اندام شهرستان کرمان در سال  مقام دوم 

 82در سال  مسابقات فوتبال دانشجویان کشور مقام سومی 

 تا کنون 84 دانشگاه علوم پزشکی کرمان از تیم فوتبال کاپیتان 
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 وهشی:اهداف آموزشی و پژ 

  تئوری و بخصوص عملی با جدیدترین متد روز  )با استفاده از سخت افزارها و نرم افزار های تدریس درس انگل شناسی

 روز دنیا(

  دانشجویان در انجام فعالیت های پژوهشی دادن مشارکت 

  ارائه ایده ها و طرح های پژوهشی مناسب و مطابق با علم روز دنیا 

 یع بر روی بیماری های انگلی حاضر در استان مطالعه وس 

 مطالعه و بکارگیری گیاهان دارویی بومی استان جهت درمان و تاثیر آنها بر بیماری های انگلی 

 تالش و کوشش فراوان در جهت ارائه مقاالت علمی معتبر در بهترین ژورنال های پزشکی دنیا 

  

 

 


