به نام خدا

"رزومه"
نام خانوادگي :هادی نیا

نام :ابوالقاسم

فارغ

رشته :ایمونولوژی
مدرك:كارشناسي ارشد
التحصیل :دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وضعیت شغلي  :عضو هیئت علمي دانشكده پیراپزشكي ،دانشگاه علوم
پزشکی یاسوج
مسئولیت ها:
- 1مدير اجرايی مجله علمی پژوهشی ارمغان دانش از سال 1831
تاکنون
 -2مسئول آزمايشگاه ايمونولوژي دانشكده پزشكي از سال  1831تا
1831
 -8مسئول EDOدانشكده پزشكي از سال  1831تا سال 1833
 -4دبیر اجرايي همايش کشوری كیست هیداتیك
 -1دبیر اجرايي همايش کشوری پیراپزشكي و سالمت
 -1عضوكمیته اجرايي همايش كشوري سالمت محوري در طب كودكان
 -1عضوكمیته اجرايي همايش كشوري ايده های نو در پرستاری و
مامايی
 -1عضوكمیته اجرايي همايش كشوري سبک زندگی و سالمت
-3عضو کمته بررسی عملکرد اساتید و مربیان دانشکده پزشکی
 -3دبیرکمیته امتحانات دانشكده پزشكي از سال  1831تا سال 1831
-11مسئول آزمايشگاه حیوانات دانشكده پزشكي از سال  1831تا سال
1833
-11مسئول آزمايشگاه مرکزی شهرستان کهگیلويه از سال  1818تا 1811
-12معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلويه از سال  1813تا
1832
فعالیت هاي آموزشي:
 -1تدريس درس ايمونولوژي به دانشجويان رشته هاي پزشکی ،علوم
آزمايشگاهي ،پرستاري ،مامايي ،هوشبری ،اتاق عمل و تغذيه
دانشگاه علوم پزشکی ياسوج از سال 1831تاكنون
 -2تدريس آزمايشگاه ايمونولوژي به دانشجويان پزشكي ،علوم
آزمايشگاهي ،پرستاري ،مامايی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی
ياسوج از سال 1831تاكنون
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فعالیت هاي پژوهشي
الف -مقاالت پژوهشي:
1-Abolghasem Hadinia, Seyed Vahid Hossieni, Nasrollah Erfani, Mehdi Saberi-Firozi,
Mohammad Javad Fattahi and Abbas Ghaderi . CTLA-4 gene promoter and exon 1
polymorphisms in Iranian patients with gastric and colorectal cancers. Journal of
Gastroenterology and Hepatology. 2007
 -2سید علی موسوی اصل ،شیرعلی خرامین ،ابوالقاسم هادی نیا ،سید
حمیدرضا رخشا ،عبد هللا پورصمد .تاثیر آموزش ريلکسیشن به مادران
باردار بر شاخص های سالمت نوزادان .مجله ارمغان دانش،
تايستان1833
 -8بهمن شريفی ،مسلم صداقت طلب ،علی موسویزاده ،ابوالقاسم
هادی نیا .تعیین تأثیر تزريق زير ملتحمهای میتومايسین سی ./2
درصد بر جلوگیری از عود ناخنک  .مجله ارمغان دانش ،پايیز1833
 -4ابوالقاسم هادی نیا ،رويا آريانپور ،مهدی مهدی زاده ،رضا
محمودی ،علی موسوی زاده ،حمدهللا دالويز ،حمید پرحاجتی .بررسی
تاثیر عصاره گیاه خار مريم(سیلی مارين) بر میزان  GAFPو حافظه
فضايی مدل موشی بیماری آلزايمر .مجله ارمغان دانش ،زمستان
1833
 -1ابوالقاسم هادی نیا ،سید مجید حسینی ،امیر قنبری ،رويا
آريانپور ،فاطمه سیدی ،شهربانو عسکريان .تأثیرعصاره میوه خنجك
بر سیستم ايمني هومورال موش صحرايی .مجله ارمغان دانش،
زمستان 1833
 -1عزيزهللا پورمحمودی ،عبدالرضا رجائیفرد ،ابراهیم نعیمی،
ابوالقاسم هادی نیا ،عباسعلی کريمی ،علی موسوی زاده .تعیین
شیوع آسم و عوامل مرتبط منتخب در كودكان زير شش سال با دو مدل
رگرسیون لجستیك و پروبیت ،مجله ارمغان دانش ،مرداد و شهريور
1831
 -1صدراله محرابي ،كامبیز كريم زاده شیرازي ،ابوالقاسم هادي نیا.
مقايسه داروي فنتانیل با تركیب پتدين و میدازوالم جهت كنترل
درد در سنگ شكن ضربه اي برون اندامي،مجله دانشگاه علوم پزشكي
شهركرد ،مرداد و شهريور 1831
 -3صدراله محرابی ،محمد فراروئی ،ابوالقاسم هادی نیا .كارايي
سنگ شگن ضربه اي برون اندامي آريان  111در درمان سنگ هاي كلیه
و حالب فوقاني ،مجله ارمغان دانش ،مهر و آبان 1831
 -3ابراهیم نعیمی ،جانمحمد ملک زاده ،ابوالقاسم هادی نیا،
بهمن شريفی ،علی موسوی زاده .ارزيابی آگاهی و عملکرد بیماران
مبتال به فشار خون باال در شهرستان بوير احمد در سال  ،7831مجله
ارمغان دانش ،آذر و دی 7831
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 -11ابوالقاسم هادی نیا ،اورنگ ايالمی،علی موسوی زاده ،مهدی
سرواپیدمیولوژي تب
اکبرتبار طوری ،سید عبدالمجید خسروانی.
خونريزي دهنده کريمه کنگو در مشاغل در معرض خطر شهر ياسوج -
 ،0931مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،شهريور 7837
ب-خالصه مقاالت ارائه شده در همایش ها:
 -1بررسی پلی مورفیسم ژن  ctla-4در بیماران ايرانی مبتال يه سرطان
بین المللي
های معده و کولورکتال ،هشتمین کنگره
ِی ايران-تهران سال1831
ايمونولوژی و آلرژ
 -2تاثیر عصاره میوه خنجک بر سیستم ايمنی هومورال موش ،دهمین
ِی ايران-تهران سال1833
کنگره بین المللي ايمونولوژی و آلرژ
-8تاثیر آموزش ريلکسیشن به مادران باردار بر شاخص های سالمت
نوزادان ،همايش كشوري سالمت محوري در طب كودكان -ياسوج سال 1833
-4بررسی تاثیر عصاره گیاه خار مريم(سیلی مارين) بر میزانGFAP
و حافظه فضايی مدل موشی بیماری آلزايمر ،کنگره سراسری علوم
تشريحی ايران-همدان سال1833
 -1مقايسه يافته هاي راديوگرافي بلع باريم و تست سرولوژي در
بیماران ديس پپتیک از نظر تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوري،
همايش كشوري پیراپزشكي و سالمت ،ياسوج سال 1831
 -1بررسي شیوع کم کاري و پر کاري تیروئید در مراجعه کنندگان
بیمارستان بعثت گچساران در سال  ،۰۹همايش كشوري پیراپزشكي و
سالمت ،ياسوج سال 1831
 -1سرواپیدمیولوژي تب خونريزي دهنده کريمه کنگو در مشاغل در
معرض خطر شهر ياسوج -سال  ،1831همايش كشوري پیراپزشكي و سالمت،
ياسوج سال 1831
 -3مروري بر روش هاي استفاده از سلول هاي دندريتیک در
ايمونوتراپي سرطان ،همايش كشوري پیراپزشكي و سالمت ،ياسوج سال
1831
 -3تأثیر الگوي پیشنهادي ورزش هاي هوازي بر فشار خون سیستولي،
دياستولي و وزن بدن مردان ،همايش كشوري پیراپزشكي و سالمت،
ياسوج سال 1831
 -11بررسي اثرات سیتوتوکسیک عصاره اتانولي دو گونه گیاه
زالزالک ،همايش كشوري گیاهان دارويي ،ياسوج سال 1831
 -11بررسي خاصیت آنتي اکسیداني و محتواي فنلي عصاره هاي مختلف
متانولي دو گونه گیاه زالزالک ،همايش كشوري گیاهان دارويي،
ياسوج سال 1831
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