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سوابق فردی ،تحصیلی ،پژوهشی ،فرهنگی و کاری
Curriculum Vitae

اطالعات فردی

Personal Information

نام و نام خانوادگی :نیما بهشتی زاده

نام پدر :جمشید

تاریخ تولد1370/02/10 :

محل تولد :شهر تبریز

تلفن تماس09355675643 :

وضعیت تاهل :مجرد

وضعیت نظام وظیفه :دارای کارت پایان خدمت

ملیت :ایرانی
پست الکترونیکی:

مذهب :شیعه دوازده امامی

Nima_mpe@yahoo.com
N-Beheshtizadeh@Razi.tums.ac.ir

آدرس محل تحصیل :تهران ،بلوار کشاورز ،خیابان قدس ،خیابان
ایتالیا ،دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران
سوابق تحصیلی

Education Experiences

مقطع تحصیلی

مدرسه  /دانشگاه

رشته  /گرایش

مقطع زمانی

معدل

دیپلم

دبیرستان مکتب الحسین (ع) میثاق

ریاضی و فیزیک

مهر -84خرداد87

19/32

پیشدانشگاهی

دبیرستان مکتب الحسین (ع) میثاق

ریاضی و فیزیک

مهر -87خرداد88

18/99

کارشناسی

دانشگاه تبریز

مهندسی مکانیک  /ساخت و تولید

مهر -88شهریور92

16/01

کارشناسیارشد

دانشگاه تبریز

مهندسی مکانیک  /ساخت و تولید

مهر -92شهریور94

19/27

دکتری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندسی بافت

مهر - 96ادامه دارد

18/80

سوابق پژوهشی

Research Experiences

عنوان پروژه کارشناسی :بررسی تکنولوژیهای تولید مخازن تحت فشار کامپوزیتی
استاد راهنما :دکتر امیر مصطفی پور | نمره 19/50
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :مانیتورینگ شکست خمشی کامپوزیت الیاف شیشه  /اپوکسی توسط آکوستیک امیشن
استاد راهنما :دکتر امیر مصطفی پور | استاد مشاور :دکتر حسن بیگلری | نمره 19/25
عنوان رساله دکتری :ساخت و ارزیابی داربست بر پایه تری کلسیم سیلیکات برای مهندسی بافت استخوان با استفاده از تکنیک پرینت
سه بعدی
استادان راهنما :دکتر محمود اعظمی و دکتر نسرین لطفی بخشایش | استادان مشاور :دکتر جعفر آی و دکتر نوشین نصیری
مقاله :(IF=5.316) ISI
Basiri, A., Pazhouhnia, Z., Beheshtizadeh, N. Mahdieh Hoseinpour, Amene Saghazadeh & Nima Rezaei
| Regenerative Medicine in COVID-19 Treatment: Real Opportunities and Range of Promises | Stem Cell
Reviews and Reports | Published (2020).

مقاله :(IF=3.553) ISI
1

N. Beheshtizadeh, N. LotfiBakhshaiesh, Z. Pazhouhnia, M. Hoseinpour, M. Nafari | “A Review of 3D BioPrinting for Bone and Skin Tissue Engineering - A Commercial Approach” | Journal of Materials Science
(Springer) | In Progress (2019)

:(IF=2.022) ISI مقاله
N. Beheshtizadeh, Y. Asgari, N. Nasiri, N. Lotfibakhshaiesh, M. Azami | “Network Analysis of Angiogenesis
/ Osteogenesis Related Growth Factors in Bone Tissue Engineering - A Systems Biology Approach” | Medical
& Biological Engineering & Computing (MBEC) (Springer) | In Progress (2019)

:ISI مقاله
N. Beheshtizadeh, M. Sharifi Sistani, A. Baradaran-Rafii, H. Ahmadieh | An In Silico Study on the Most
Effective Growth Factors in Retinal Regeneration using Tissue Engineering Concepts | Journal of Ophthalmic
and Vision Research | Accepted

:ISI مقاله
N. Beheshtizadeh, M. Azami | An in-silico study of cartilage tissue engineering and its primary developmental
growth factors in a systems biology approach | Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology| In Progress

:(IF=2.460) ISI مقاله
N. Beheshtizadeh, A. Mostafapour, S. Davoodi, | “Three point bending test of glass/epoxy composite health
monitoring by acoustic emission” | Alexandria Engineering Journal (Elsevier) | Vol. 58, Issue 2, pp. 567-578,
2019

:(IF=3.364) ISI مقاله
N. Beheshtizadeh, A. Mostafapour, H. Abbasi | “Effect of fiber layout on signal analyzing of carbon /glass
/epoxy hybrid composite laminates flexural loading using acoustic emission” | Measurement (Elsevier) | Vol.
136, pp. 608-614, 2019

:(IF=3.065) ISI مقاله
N. Beheshtizadeh, A. Mostafapour | “Processing of acoustic signals via wavelet & Choi – Williams analysis in
three point bending load of carbon/epoxy and glass/epoxy composites” | Ultrasonics (Elsevier) | Vol. 79, pp. 1, 2017

:(IF=0.185) ISC مقاله
N. Beheshtizadeh, M. Sharifi Sistani, A. Baradaran-Rafii, H. Ahmadieh | “An In Silico Study on the Most
Effective Growth Factors in Retinal Regeneration using Tissue Engineering Concepts” | Journal of
Ophthalmic and Vision Research (Medknow) | In Progress (2019)

:مقاله علمی پژوهشی
N. Beheshtizadeh, A. Mostafapour | “Characterization of carbon fiber/epoxy composite damage by acoustic
emission using FFT and Wavelet analysis” | Advanced Engineering Forum (Trans Tech Publications,
Switzerland) | Vol.17, pp 77-88, 2016

:مقاله علمی پژوهشی
 حسن بیگلری | "ارزیابی حوزه فرکانس خرابی تیر کامپوزیتی در تست خمش سه نقطه توسطط رو، امیر مصطفی پور،نیما بهشتی زاده
 الطی75  صفحات، شماره اول،آکوستیک امیشن" | نشریه علمی پژوهشی دانش و فناوری هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر | سال پنجم
.1395  سال،86
:مقاله علمی پژوهشی
 اپوکسطی توسطط رو/  امیر مصطفی پور | "مقایسه رو های تحلیل فرکانس بارگذاری خمشی کامپوزیت الیاف کربن،نیما بهشتی زاده
.1396  سال،13  جلد،4 گسیل آکوستیکی" | نشریه علمی پژوهشی مکانیک هوافضا دانشگاه جامع امام حسین (ع) | شماره
:مقاله کنفرانس بین المللی
N. Beheshtizadeh, M. Sharifi | “A Systems Biology Study on the Retina Tissue Engineering Involved Growth
Factors” | The Second International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences | Tbilisi,
Georgia, 2019.

:مقاله کنفرانس بین المللی
2

N. Beheshtizadeh, M. Sharifi Sistani, M. Saleh | “Challenges of 3D bioprinting commercialization” | 1st
International Tissue Engineering & Regenerative Medicine Congress (ITERM) | Tehran, IRAN, 2018.

:مقاله کنفرانس بین المللی
N. Beheshtizadeh, Z. Pazhouhnia, M. Hosein pour, N. Lotfibakhshaiesh | “A review on bioprinting of bone
and skin tissues” | 1st International Tissue Engineering & Regenerative Medicine Congress (ITERM) | Tehran,
IRAN, 2018.

:مقاله کنفرانس بین المللی
M. Saleh, K Shams Asanjan, N. Beheshtizadeh, M. Mohammadi | “Clinical applications of therapeutic
apheresis & cell therapy in hematologic disorders” | 1st International Tissue Engineering & Regenerative
Medicine Congress (ITERM) | Tehran, IRAN, 2018.

:مقاله کنفرانس بین المللی
Z. Pazhouhnia, M. Hosein pour, N. Beheshtizadeh, M. Nafari | “3D printed scaffold based on GelMA hydrogel
for skin tissue engineering” | 1st International Tissue Engineering & Regenerative Medicine Congress
(ITERM) | Tehran, IRAN, 2018.

:مقاله کنفرانس بین المللی
M. Hosein pour, Z. Pazhouhnia, N. Beheshtizadeh, M. Nafari | “Bone tissue engineering via human induced
pluripotent stem cells on hydroxyapatite scaffolds” | 1st International Tissue Engineering & Regenerative
Medicine Congress (ITERM) | Tehran, IRAN, 2018.

:مقاله کنفرانس ملی
N. Beheshtizadeh, M. Sharifi | “A Systems Biology Study on the Most Effective Growth Factors in Retina
Regeneration via Tissue Engineering Concept”, 9th Meeting of Iranian Research Association for Vision and
Ophthalmology (IRAVO) | Tehran, Iran, 2019.

:مقاله کنفرانس ملی
N. Beheshtizadeh | “A Systems Biology Study on the Most Effective Growth Factors in Bone Tissue
Engineering” | The Second Annual Student Tabari Congress | Sari, Iran, 2019.

:مقاله کنفرانس ملی
|  نیما بهشتی زاده | جایگاه پزشکی بازساختی در الگوی پیشرفت | هفتمین کنفرانس ملی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،جعفر آی
1397 ، کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران،تهران
:مقاله کنفرانس ملی
، نسرین لطفی بخشایش| "چاپگر زیستی؛ مظهر پیشرفت فناوری همگرا"| دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت | تهران،نیما بهشتی زاده
1397 | )دانشگاه الزهرا (س
:مقاله کنفرانس ملی
| نیما بهشتی زاده | "سامانه احصاء مسائل و مشکالت و نیازهای کشور"| کنفرانس تبیین نقش نخبگان فطردا در تحقطا اقتصطاد مقطاومتی
1395 |  پالژ وزارت کشور،ساری
:مقاله کنفرانس ملی
|  راهکار عملی اقتطصاد مقطاومتی" | هفتمطین کنگطره پیشطگامان پیشطرفت،نیما بهشتی زاده | "تاسیس سازمان نطظام مهنططدسی صنعت
1394 |  کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران،تهران
:مقاله کنفرانس ملی
| کوک" | اولین کنفطرانس ملطی مکانیطک کاربطططردی- با استفاده از مدل جانسون6061 نیما بهشتی زاده | "شبیه سازی فورج آلومینیوم
1393 |  دانطشگاه آزاد اسططالمی،تبریز
:مقاله کنفرانس ملی
" | اولطین کنفطرانسNear Net Shape  روشطی جدیططد بطرای تولیطططد،نیما بهشتی زاده | "ریخططته گطری گریططز از مرکز تحت فططشار
1393 |  دانشگاه آزاد اسالمی،ملی مکانیک کاربردی | تبریز
3

ثبت اختراع:
نیما بهشتی زاده ،ناصر صفدریان ،سیده ظهور هیالی ،الدن عزیزی فرد | "زخم پو
ثبت

حاوی داروی انعقاد خون" | در حال طی مراحل

ثبت اختراع:
نیما بهشتی زاده |"دستگاه ریخته گری مرکب تولید قطعات صنعتی دوار" | در حال طی مراحل ثبت
ثبت اختراع:
حسن بیگلری ،نیما بهشتی زاده ،آر
ثبت1398/02/10 – 98465 :

خدایی | "گیربکس با ورودی پیوسته و خروجی نوسانی عمود بر محور ورودی" | شماره و تاریخ

ثبت اختراع:
نیما بهشتی زاده ،حسن بیگلری ،رضا بردبار | "واکر دارای صندلی تاشونده و بهبود دهنده گذر از پله" | شماره و تاریخ ثبت– 92694 :
1396/04/13
ثبت اختراع:
نیما بهشتی زاده ،حسن بیگلری ،رضا بردبار | " چتر حلزونی با قابلیت دید در شب " | شماره و تاریخ ثبت1396/03/30 – 92572 :
ثبت اختراع:
نیما بهشتی زاده ،مهدی مرسلی ،سهیال آیینی ،امیر فر
ثبت1391/07/08 – 76958 :
جوایز و افتخارات

فرو

ایمانی | " دستگاه ریخته گری گریز از مرکزتحت فشار" | شماره و تاریخ

Awards & Honors
موضوع

مقطع زمانی

تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان

 -1393ادامه دارد

کسب رتبه اول دوره آموزشی دوره دکتری در بین هم ورودیهای گروه دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

1398

برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان | یکی از  130نفر برگزیده از میان چهارده هزار نفر دانشجوی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

1397-98

برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان | یکی از  150نفر برگزیده از میان چهارده هزار نفر دانشجوی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

1396-97

کسب رتبه  4کشوری در آزمون دکتری وزارت بهداشت ،درمان و آموز

پزشکی

1396

کسب رتبه دوم سوگواره شعر عاشورایی دانشجویان

1396

کسب رتبه سوم پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تبریز

1396

انجام نظام وظیفه تخصصی به صورت "نخبه وظیفه" | انجام طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی

1395-96

کسب عنوان "اثر برگزیده" در همایش منطقهای پیشگیری اولیه از اعتیاد

1395

برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان | یکی از  25نفر برگزیده از میان بیست هزار نفر دانشجوی دانشگاه تبریز

1393-94

کسب عنوان "دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز" مطابا معیارهای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری | یکی از  3نفر برگزیده شده بین بیست هزار نفر دانشجوی دانشگاه تبریز

1394

دانش آموخته رتبه اول کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

1394

کسب رتبه برتر و تندیس جشنواره اختراعات و ابتکارات کالن شهر تبریز | شهرداری تبریز

1393

کسب رتبه سوم تیمی در اولین استارت آپ تبریز | برگزار شده در دانشگاه تبریز با همکاری بنیاد نخبگان استان
آ.

1393

کسب عنوان "دانش آموخته برتر دوره کارشناسی دانشکده فنی بین فارغ التحصیالن" از سوی دانشکده مکانیک

1392

4

دانشگاه تبریز
Personal Skills

مهارتهای فردی

* مدرک بینالمللی IELTS

زبان انگلیسی

2019/09/14 IELTS Results: Overall=6.5
Reading=6

)Listening=6.5

(Speaking=7

Writing=6.5

* مهارتهای هفتگانه ( )ICDLو عمومی
IT, Windows, Internet, Word, PowerPoint, Excel, Access, Prezi, Endnote, Photoshop, One note, etc.

* نرم افزارهای مهندسی
رایانه

CAD | Catia, Solid works
CAE | Abaqus

CAM | Power mill
Plastic Injection Molding | Moldflow

* نرم افزارهای زیستی
Flow Cytometry | FlowJo

Systems Biology | Cytoscape

Primer Design | Oligo 7

Work Experiences

سوابق کاری

سمت

ساختار

مقطع زمانی

رئیس هئیت مدیره

شرکت توسعه فناوری خاتم آذربایجان

دی  93الی دی 95

مدرس دانشگاه

دانشگاه فنی و حرفهای تبریز

دی  95الی شهریور 96

کانون فرهنگی آموز

مشاور علمی
مدیر نمایندگی تبریز

کارگاهها و دورهها

قلم چی

شرکت رباتیک ربو ایران | 1391-93

مهر  93الی شهریور 94
مهر  91الی مهر 92

Workshops & Courses

نوع

عنوان

سال

کارگاه آموزشی

شرکت در کارگاه تحقیقات و نوآوری سالمت ایران – اروپا | موسسه ملی توسعه تحقیقات
علوم پزشکی ایران

1397

اجالس هماندیشی

شرکت در نخستین اجالس هم اندیشی علمی تخصصی مرکز پیشران فناوریهای راهبردی و
تحقیقات کاربردی توسعهای (مرکز پیشرفت)

1397

کنگره علمی

حضور در سومین جشنواره و کنگره ملی سلولهای بنیادی | سالن اجالس سران

1397

سمپوزیم علمی

شرکت در سمپوزیم مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در تروما | دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

1397

کارگاه آموزشی

اصول و فنون مذاکره حرفهای | بنیاد نخبگان استان تهران

1397

کارگاه آموزشی

کارگاه دو روزه تئوری و عملی نحوه انجام مطالعات متاآنالیز

1397

همایش علمی

شرکت در سومین همایش ملی فناوری سالمت | دانشگاه علوم پزشکی تهران

1396

دوره آموزشی

اصول قرارداد و پیمان ها | موسسه عاشورا

1395

کارگاه آموزشی
نمایشگاه فناوری
کارگاه آموزشی

کارگاه تجارت بین المللی بنیاد نخبگان استان آ.
حضور به عنوان غرفه دار در سومین نمایشگاه فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدی
کارگاه ثبت پتنت بین المللی بنیاد نخبگان استان آ.
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1394
1394
1394

مدرسه کسب و کار

شرکت در مدرسه پاییزی سه روزه کسب و کار تبریز

1393

کارگاه آموزشی

ایجاد و توسعه موسسات دانش بنیان | دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

1393

دوره آموزشی

دوره آموزشی کارآفرینی در دوران دانشجویی | دانشگاه تبریز

1391

دوره آموزشی

دوره آموزشی مهارتهای کسب و کار و کارآفرینی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
آ.

1391

همایش علمی

شرکت در همایش تولید ملی ،اقتصاد دانش بنیان | سازمان بسیج اساتید استان آ.
رایانه کار درجه  1و  | 2اداره کل آموز

دوره آموزشی
دوره آموزشی

فنی و حرفه ای استان آ.

1385-87

زبان انگلیسی | آموزشگاه آینده سازان (اتحادیه انجمنهای اسالمی دانش آموزان)

فعالیتهای تشکیالتی و مدیریتی

1391
1384-87

Organizational and Management Experience

عنوان نهاد

سمت  /مسئولیت

سطح

مدت  /سال

شرکت توسعه فناوری خاتم آذربایجان (سهامی خاص)

رئیس هیئت مدیره

کشوری

2

استانی

4

سازمان بسیج مهندسین صنعتی

عضو فعال

استانی

5

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تبریز

عضو فعال

دانشگاهی

3

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

عضو فعال

دانشگاهی

1

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز

عضو

دانشگاهی

 3سال

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

عضو نخبه

دانشگاهی

از سال 1392

مدیر آموز

کانون فرهنگی هنری وارثان انتظار تبریز

6

