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 نام خداوند جان و خردبه

 

 عليرضا نام: 

 نام خانوادگي: ايرانبخش 

 1346سال تولد: 

 محل تولد: تهران 

 مدرك تحصيلي: دكتري تخصصي 

 شناسي   رشته تحصيلي: زيست

 تكويني  گرايش: سلولي

 ايران محل اخذ مدرك: 

 33، پايه تمام مرتبه علمي: استاد 

 واحد علوم و تحقيقات  ،  و فناوري هاي همگراعلوم  دانشكده شناسي،  زيست  گروه:  عضو هيات علمي

 اجرایی سمت هاي  

و كشاورزي  سرپرست اداره كل امور پژوهشي و پروژه هاي تحصيالت تكميلي معاونت علوم، مهندسي  (1

 1400مهر ماه   3سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي از 

 1400مهرماه   2تا  1400خرداد ماه  8احد علوم و تحقيقات از و فناوري هاي همگرا وييس دانشكده علوم  ر (2

   1399عضو هيات مميزه مركزي دانشگاه آزاد اسالمي از شهريور ماه  (3

   1399از شهريور ماه  دانشگاه آزاد اسالميمركزي  علوم پايه هيات مميزه  تخصصي رييس كميسيون  (4

در مجموعه زيست شناسي سلولي  1400كارشناسي ارشد سال دكتري و مديرگروه تخصصي آزمون مصاحبه  (5

 ( 1206)كد و ژنتيک و مولكولي 

 تخصصي برنامه ريزي رشته زيست شناسي دانشگاه   رييس كميته (6

 دانشگاه سلولي ملكولي، ژنتيک و ميكروبيولوژي رشته گرايش رييس كارگروه تخصصي  (7

   1399از مرداد ماه  دانشگاه آزاد اسالمي شوراي برنامه ريزي  ته زيست شناسي  رييس كمي (8

 1400خرداد ماه  7تا    1398 ماه رييس دانشكده علوم پايه واحد علوم و تحقيقات از ارديبهشت (9

تا   1393/ 9/4دانشگاه آزاد اسالمي از   و تحقيقاتي شبكه هاي آزمايشگاهيو پشتيباني توسعه دفتر  دير كل م (10

17/10/1396 

 25/1/93  تا 1391/ 4/6رودهن از جامع دانشگاه آزاد اسالمي واحد رئيس  (11

 3/6/1391تا  1385علي آبادكتول از سال   بسيار بزرگ  رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد  (12

 1385تا سال   1384گرمسار از سال  بسيار بزرگ معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  (13
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مهندسي كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار از سال  زيست شناسي و  هاي آموزشي مدير گروه (14

   1383تا   1379

 افتخارات علمی 

 1387استاد نمونه دانشگاه آزاد اسالمي سال  (1

 1390و    1386هاي  برگزيده دانشگاه آزاد اسالمي، سالپژوهشگر  (2

 1388استاد نمونه بسيجي كشور سال  (3

 1389دومين اجالس سراسري دانشگاه آزاد اسالمي در سال و    رئيس برتر دانشگاه آزاد اسالمي در شصت (4

 2016در سال  كره جنوبي   -سئول  ،كسب مدال طال مسابقات بين المللي اختراعات (5

كسب مدال طال و اخذ جايزه ويژه بهترين ايده از مسابقات بين المللي اختراعات و ابتكارات مالزي   (6

ITEX2011  2011در سال  يافته با مواد هوشمند   براي اختراع پمپ وريدي توسعه 

   "بيومث آرت"بخاطر كتاب با عنوان  1393انتخاب به عنوان مولف برتر كتاب در دومين جشنواره فرهيختگان  (7

 1391مدير توانمند دانشگاه در حمايت از جوانان پژوهشگر در توليد علم در سال  (8

 1389رئيس شوراي فرهنگي برتر دانشگاه آزاد اسالمي در سال   (9

 1388در سال    1404انداز ايران  رئيس برگزيده دانشگاه در تبيين سند چشم (10

 1390واره فرهيختگان سال مدير نمونه پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي در اولين جشن  (11

     1389پژوهشگر برگزيده منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي در سال   (12

 1383پژوهشگر برگزيده  استان سمنان، سال   (13

 1393تا  1381محقق برگزيده واحد دانشگاهي از سال    (14

 پژوهشی  سوابق

 Journal of Nanostructure in Chemistryمجله اشپرينگر باعنوان  دستيار ارشد سردبير  (1

 واحد علوم و تحقيقات  (Post Doc) استاد راهنماي دوره پسا دكتري  (2

 جلد كتاب دانشگاهي   23ترجمه و تاليف   (3

 پژوهشي در مجالت معتبر علمي و علمي   ISC, ISIمقاله    178چاپ  (4

 هاي مليالمللي و كنفرانسهاي بينمقاله در كنگره 74ارائه  (5

 ( NCBIژن در بانک ژن )  5ثبت  (6

 اختراع علمي  13ثبت رسمي   (7

 استاندارد ملي و بين المللي  6تدوين  (8

 طرح برون دانشگاهي 5اجراي  (9

 طرح تحقيقاتي در دانشگاه آزاد اسالمي   12اجراي (10
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 كنون   تا 1391سالاز  رييس انجمن كشت سلول و بافت ايران  مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   (11

تا    1397سالاز  مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  عضو هيات مديره اتحاديه انجمن هاي علوم زيستي    (12

 كنون 

 تا كنون   1395 سال از مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري  -انجمن زيست شناسي ايران مديرهعضو هيات  (13

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  مصوب عضو انجمن علمي گياهان دارويي    (14

مصوب وزارت   ايران يوهش هاي گياهي انجمن زيست شناس پژ عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي   (15

 علوم، تحقيقات و فناوري 

مصوب   انجمن زيست شناسي ايران ايران متعلق به زيست شناسيعضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي    (16

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي زيست شناسي تكويني دانشگاه آزاد اسالمي تهران شمال مصوب    (17

 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 

وزارت   عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي فيزيولوژي محيطي گياهي دانشگاه آزاد اسالمي گرگان    (18

 ت و فناوري  ، تحقيقاعلوم

 واحد گرمسار ،زيست شناسي سلولي مولكولي گياهيمجله علمي پژوهشي و عضو هيات تحريريه سردبير   (19

 1397سال   (  از سنتز تا صنعت )  دبير علمي اولين كنفرانس ملي نانو  (20

 1397تا  1394دبير كميته ويژه توسعه فناوري سلول هاي بنيادي دانشگاه آزاد اسالمي از سال    (21

 1397تا   در پژوهشكده چشم انداز و آينده پژوهي مدير گروه مطالعات زيرساختي و زيست محيطي   (22

زاد  مركز تحقيقات فيزيک پالسما دانشگاه آ مدير گروه تخصصي زيست شناسي و پالسما )زيست پالسما(  (23

 كنونتا   1394از سال  اسالمي

 1397تا   عضو كميسيون دائمي پژوهشكده چشم انداز و آينده پژوهي  (24

 1397تا   1393از سال توسعه شبكه آزمايشگاهي دبير شوراي سياستگذاري   (25

 هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي استاد راهنما و مشاور دوره  (26

 1396تا عضو شوراي علمي پژوهشي مركز فرهنگي دانشگاهي امام خميني    (27

 سمت هاي علمی 

 عضو حقيقي هيات مميزه دانشگاه آزاد اسالمي  (1

 تاكنون  1391رئيس انجمن كشت سلول و بافت ايران  )مصوب وزارت علوم(   (2

  تا 1392اسالمي ازسالدرسي دانشگاه آزاد   و  ريزي آموزشيرئيس كارگروه علوم پايه شوراي برنامه (3

12/10/1396 

 1397تا درسي دانشگاه آزاد اسالمي و ريزي آموزشيرئيس كميته تخصصي زيست شناسي شوراي برنامه (4
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 1397تا   4/12/1393دانشگاه آزاد اسالمي از    مركز آزمونگروه زيست شناسي و عضو  رييس (5

 دانشگاه آزاد اسالمي   "زيستگروه زيست و محيط "رييس كميته تخصصي داوري اختراعات  (6

 كنون تا  93/ 1/11كارشناس رسمي سازمان استاندارد ملي ايران از  (7

 1397تا 1393/ 14/2شوراي راهبردي پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسالمي از حقيقي عضو  (8

 1397تا 5/7/1393 از عضو شوراي رتبه بندي و تعالي سازماني دانشگاه آزاد اسالمي  (9

 1397تا   1391عضو شوراي مركزي انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي از سال   (10

  18/2/1393عضو كميته تخصصي زيست شناسي شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي دانشگاه آزاد اسالمي از    (11

 1397تا 

ا  ت1391شناسي هيات مميزه دانشگاه آزاد اسالمي از سال  كميسيون تخصصي گروه شيمي و زيستعضو    (12

1397 

تا   1391  شيمي( هيات جذب استان تهران از سالوشناسيپايه )زيستگروه تخصصي علومعضو كار  و  مدير  (13

1397 

   1394سال  پرند   واحد    مولكولي دانشگاه آزاد اسالمي – رئيس همايش دومين همايش ملي تازه هاي سلولي    (14

  سال رئيس كميته داوران علوم پايه چهارمين جشنواره بين المللي مخترعان و نوآوران دانشگاه آزاد اسالمي   (15

1393 

 1393  سال واحد رودهن  -"د مقاومتيانقش صنعت كشاورزي در اقتص"رييس كنفرانس ملي  (16

 1393  سال واحد رودهن   -المللي حماسه سياسي و حماسه اقتصادي رييس اولين كنگره بين   (17

 1397تا   29/8/93زمايشگاهي و كارگاهي از  يد تجهيزات آ رييس كميته تخصصي صدور مجوز فني خر  (18

 1397تا   93اسالمي از سال رييس كميته ساماندهي تعرفه شبكه هاي آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه ازاد   (19

 1397تا  14/11/93از  شوراي مركزي دانشگاه آزاد اسالمي  70و   69عضو شوراي سياست گذاري اجالس   (20

 1395 تا  1392از سال   انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران در  قرآن و زيست شناسيمدير گروه    (21

 1397تا 1392رئيس كار گروه علوم پايه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان كشور از سال   (22

 1394تا   1392عضو شوراي پژوهشي نيروي انتظامي شرق استان تهران از سال   (23

 3/6/1391تا   1387رئيس شوراي انتشارات منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال   (24

 1393تا   1391عضو كميته تخصصي شوراي گسترش استان تهران از سال   (25

تا   1389از سال اسالمي آزادنوآوران دانشگاهمخترعان، مبتكران وگذاري المپيادهاي عضو شوراي سياست  (26

1393 

 1391و    1390هاي  عضو كميته داوري انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسالمي در سال  (27
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تا   1387پردازي، نقد و مناظره منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال هاي نظريهرئيس هيأت كرسي  (28

4/6/1391 

گلستان و سمنان از سال    هاياستان CASTهاي پيشرفته  عضو شوراي راهبردي مركز علوم و فناوري  (29

 1391/ 4/6تا 1390

  1387دانشگاه آزاد اسالمي از سال   هاي سمنان و گلستانرئيس شوراي پژوهش و فناوري منطقه ده استان  (30

   3/6/1391تا

 1391/ 4/6تا   1389عضو كميته منتخب استان گلستان از سال   (31

 4/6/1391تا   1389هاي استان گلستان از سال عضو كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه  (32

 1389تا   1387دبير شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال   (33

 4/6/1391تا   1388منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال   ICTعضو شوراي   (34

 1389تا   1388( منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال ر و عضو كميته منتخب )هيأت مميزهدبي (35

گياه و زيست فناوري واحد گرمسار از سال   شناسي سردبير مجله علمي پژوهشي زيستمدير مسئول و   (36

1384 

 1385 تا  1377شناسي منطقه ده دانشگاه آزاد اسالمي از سال  يستعضو شوراي تخصصي گروه ز  (37

 1397تا   1374عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي از سال    (38

 

 عضویت در مجامع علمی 

 شناسي ايران   عضو انجمن زيست  (1

 عضو انجمن كشت سلول و بافت ايران  (2

 عضو انجمن گياهان دارويي ايران (3

 عضو انجمن پروبيوتيک ايران   (4

 عضو انجمن بيوتكنولوژي ايران (5

 عضو انجمن متخصصان محيط زيست ايران  (6

 عضو انجمن متخصصان علوم گياهي استراليا   (7

 عضو انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران  (8

 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  (9

 

 فعالیت هاي اجتماعی 

 

 FK1عضو هيات رييسه انجمن بين المللي فري فايتينگ  (1
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 4دان  - داراي كمربند مشكي كاراته (2

   1387عضو هيات رئيسه كاراته سبک شوتوكان از  (3

 FK1عضو انجمن فري فايتينگ  (4

 در ايران  IMAعضو هيات رييسه سبک كاراته  (5

 1392عضو هيات رئيسه ورزش هاي رزمي سبک سوپر ساباكي از  (6

 عضو انجمن كاراته دانشگاه آزاد اسالمي   (7

 1386-89شيرجه و واترپلو استان گلستان  ،رئيس هيات شنا (8

 1391  –  1386 استان گلستان قائم مقام مدير عامل و رئيس مجمع متخصصين  (9

 عضو افتخاري جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران   (10


