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 .1فارغ التحصیل دکترای ژنتیک مولکولی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران :مرداد سال .0211
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سوابق اجرایی:










هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد زنجان از سال  4831تااکنون
مسئول فنی بخش  PCRآزمایشگاه تشخیص طبی مسعود تهران از سال  4831تااکنون
مسئول فنی بخش  PCRآزمایشگاه تشخیص طبی بوعلی زنجان از سال  4831تااکنون
موسس و مسئول فنی آزمایشگاه غذا دارو سالمت زنجان از مهر ماه سال 4831
مدیریت گروه زیست شناسی سلولی مولکولی (ژنتیک) – مقطع کارشناسی-از مهرسال  4831تا
بهمن  -1391و از مهر ماه سال 4831تا مهر ماه 4831
عضو شورای عالی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد پرند
مسئول فنی بخش مولکولی آزمایشگاه پاتوبیولوژی جرجانی کرج از تاریخ 4831/1/4
مشاور ژنتیک ،در مرکز مشاوره ژنتیک ساختمان پزشکان نور کرج از تاریخ 4831/1/4
راه اندازی تست های ژنتیکی تشخیصی شامل:
 - 4راه اندازی تست های  HLA typingبرپایه روش های  PCR sequencingو ARMS- PCR
 - 1پانل ترومبوفیلیا (ژن های .)MTHFR, FV, FII, PAI
 - 8بررسی فارماکوژنتیکی در شیمی درمانی افراد (ژن های  )KRAS, BRAF, EGFR,JAK2از
نمونه های خون و بلوک های پارافینی.

 سوابق پژوهشی:

 مجری طرح پژوهشی با عنوان ،شناسایی موتاسیون های شایع اگزون01ژن  MEFVعامل بیماری تب
مدیترانه ای فامیلی در استان آذربایجان شرقی
 مجری طرح پژوهشی با عنوان ،بررسی اثرات زهر زنبور عسل بر کاهش عالیم سندرم تحریک بیش از
حد تخمدان بواسطه ی مهار انزیم سیکلواکسیژناز  1و فاکتورنکروزیس توموری الفا
 مجری طرح پژوهشی با عنوان ،بهینه سازی روش تشخیص باکتری بروسال با روش رنگ سنجی بر پایه
نانو ذرات طال
 داوری طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز تحقیقات سلولی ومولکولی.
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 مقاالت چاپ شده در مجالت فارسی :

 گزارش یک مورد میگزوسارکومای دهانی در سگ (همکار مقاله)در مجله علوم دام و آبزیان
بررسی ژنتیکی یک مورد تب مدیترانه ای حاد با شروع در دوره نوزادی
سینا میرزااحمدی،دکتر صفر فرج نیا ،دکتر ماندانا رفیعی ،دکتر محمد حسین صومی ،آیالر نخلبند،
هانیه رضایی ولیال محمد نژاد مجله علوم پزشکی زنجان ،بهار ،4831جلد ،41شماره ،13صفحه -11
.31
 آنالیز پیوستگی جایگاه های ژنی  DFNB12, DFNB40, DFNB9در مبتالیان به ناشنوایی غیر
سندرمیک  :مجله علوم زیستی واحد زنجان 41-3 : )8(8 ; 4831 ،
 کلون سازی مولکولی ژن های  luxAو  luxBباکتری ویبریو فیشری  ،مجله محیط زیست جانوری
(سال سوم ،شماره  ،1تابستان )11-88 ،31
 بررسی مقایسه ای شناسایی شیگال فلکسنری از طریق روش رنگ سنجی بر پایه نانوذرات طال و
الکتروفورز ،مجله زیست شناسی میکروارگانیسم ها ،پذیرفته شده (در انتظار چاپ) در
4831/41/41
 ارتباط بین پلیمورفیسم های ژنی  )GPIa(807C/Tو  )GPIIIa(pLA1/pLA2در زنان مبتال
به سقط مکرر خودبهخودی در استان تهران ،فصلنامه پژوهشی خون ،جلد ،48شماره ،1صفحات
.411-483
 شناسایی اختصاصی کا ندیدا گالبراتا با استفاده از روش رنگسنجی بر پایهی نانوذرات طال .مجله
دانشکده پزشکی اصفهان ،دوره ،88شماره ،811اردیبهشت ماه .4831



مقاالت چاپ شده در کنگره های

خارجی :

1. Cell Line Development and Engineering 2013, 11-15 February, Vienna, Austria
)Lizard leishmania as an expression system to produce functional rFVII (Invited Speaker
2. International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Biomedical
Engineering, Bali October 2012
Initial improvement in the production of functional vFVII by the Lizad Leishmania system
Evaluation of Co expression of luxA and luxB genes of Vibrio fischeri in a Mammalian Cell line

 کنگره  2005 HUPOآلمان با عنوان  :بیوانفورماتیک پلی بین علوم کامپیوتر و بیومدیسین
 کنگره پاتولوژی روز  2004لهستان با عنوان:
الف) مطالعه پاتولوژی نقرس در طیور

ب) میزان بررسی شیوع ضایعات پروستات در سگ ها درتبریز

 مقاالت چاپ شده در کنگره های داخلی :

 کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی  2003 ،دانشگاه تربیت مدرس با عنوان  :مطالعه آپوپتوزیس وایسته به
زمان ،القا شده با دگزامتازون در هیپوکامپ موش های رت
 کنگره سراسری میکروب شناسی ایران  11-12 :اردیبهشت  0221با عنوان :کلون سازی و بیان ژن
های اپران لوکس باکتری ویبریو فیشری
 یازدهمین کنگره ژنتیک ایران 0-2 :خرداد  0221باعنوان:
Cloning of the luciferase coding genes of vibrio fischeri

 استفاده از روش  Multiplex PCRبرای شناسایی ژن های رمزکننده مقاومت به آمینوگلیکوزیدها
کنگره میکروبیولوژی اردبیل 0211
 بیان همزمان ژن های  luxAو  luxBباکتری ویبریوفیشری در رده سلولی پستانداران و ارزیابی فعالیت
بیولومینسانس آن
 ضرورت تعیین پانل استاندارد پروتئین های  free B-hCGو  PAPP-Aدر سرم مادران باردار کشور برای
تعیین احتمال ابتالی جنین به سندرم داون :کنگره زیست شناسی مرند0221
 مطالعه کاربرد فن آوری ترانس ژنیک در ژنتیک پزشکی :کنگره ژنتیک 0211

پایان نامه های راهنمایی شده دانشجویان کارشناسی ارشد:


بررسی ارتیاط بین پلی مرفیسم  41-/41+ژن  HLA-Gو سقط های مکرر در تهران



بهینه سازی روش تشخیص باکتری لیستریا مونوسایتوژنز با استفاده از رنگ سنجی بر پایه نانوذرات طال در نمونه
های غذایی



بهینه سازی روش تشخیص باکتری باسیلوس سرئوس با استفاده از رنگ سنجی بر پایه نانوذرات طال در نمونه های
غذایی




بهینه سازی روش تشخیص باکتری  E.Coli O157با استفاده از رنگ سنجی بر پایه نانوذرات طال در نمونه های
غذایی
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم  Ala307Thrو  Ser680Asnدر ژن  FSHRو ناباروری با استفاده از روش
 PCR-RFLPدر استان زنجان.



بررسی ارتباط پلی مورفیسم بین تکرار های  CAGدر ژن  ARو سندرم تخمدان پلی کیستیک در استان تهران.



بررسی ارتباط بین تکرار های  CAدر ژن  FABPو سندرم تخمدان پلی کیستیک در استان تهران.



بهینه سازی روش تشخیص باکتری باسیلوس سرئوس با استفاده از رنگ سنجی بر پایه نانوپروب طال در نمونه های
غذایی



بهینه سازی روش تشخیص همزمان باکتری شیگال فلکسنری و E.Coli O157با استفاده از رنگ سنجی بر پایه
نانوذرات طال در نمونه های غذایی



تشخیص باکتری شیگالفلکسنری از نمونه های سبزیجات بدست آمده از استان زنجان با روش Multiplex-PCR



بهینه سازی روش تشخیص باکتری باسیلوس سرئوس در نمونه های مواد غذایی با روش

Multiplex-PCR

 بهینه سازی روش تشخیص کالمیدیا گالبراتا ی دارای ژن مقاومت به فلوکونازول با استفاده از رنگ
سنجی بر پایه نانوذرات طال
 بررسی ارتباط بین تغییرات بیان  mir-146bو سرطان تیروئید بعنوان تومور مارکر
 بررسی ارتباط بین تغییرات بیان  mir-114و سرطان تیروئید بعنوان تومور مارکر
 بررسی تغییرات نسخه های  mtDNAدر نمونه خون مبتالیان به بیماری آلزایمر
 بررسی حذف شدگی های شایع  mtDNAدر نمونه خون مبتالیان به بیماری آلزایمر
 آنالیز پیوستگی مارکرهای  STRژنهای  EXT1, 2, 3در خانواده آذری مبتال به بیماری مالتیپل
اگزوستوزیس
 بررسی میزان بیان ژن  UCP1وپلی مورفیسم های احتمالی آن به روش  Real-time PCRدر
بیماران ایرانی مبتال به سرطان پستان.

پایان نامه های مشاوره شده دانشجویان کارشناسی ارشد:

 تشخیص ژن های مقاوم به موپیروسین ،جنتامایسین ،ایرومایسین در استافیلوکوکوس اورئوس های
ایزوله شده از بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 بهینه سازی روش تشخیص باکتری لیستریا مونوسایتوژنز با استفاده از رنگ سنجی بر پایه نانوپروب طال
در نمونه های غذایی

 بهینه سازی روش تشخیص باکتری شیگال فلکسنری با استفاده از رنگ سنجی بر پایه نانوپروب طال در
نمونه های غذایی
 بهینه سازی روش تشخیص باکتری شیگال فلکسنری با استفاده از رنگ سنجی بر پایه نانوذره طال در
نمونه های غذایی
 بررسی استفاده از الگوی توالی بازهای آلی  DNAو  DNA codingدر ایجاد بانک اطالعاتی
 بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن (VEGF) +405C/Gو فشارخون باال در شمال غرب کشور ایران.
 بررسی میزان بیان ژن  UCP2وپلی مورفیسم های احتمالی آن به روش  Real-time PCRدر
بیماران ایرانی مبتال به سرطان پستان.
 بررسی پلی مورفیسم های ژن  ERCC1در بیماران مبتال به سرطان معده تحت شیمی درمانی با
داروهای پالتینوم.

 کتب تالیف شده:
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 دوره های علمی:
- 0کارگاه آموزشی ژنتیک سرطان  ،بیمارستان امام خمینی تهران سال 0225
- 1شرکت در کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک باکتری ها ،مرکز بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی
شمالغرب کشور در تبریز
 - 2کارگاه آموزشی  Real time PCRشرکت آرمین طب  ،سال 0222
- 9کارگاه آموزشی الکتروفورز دو بعدی پروتئین ها  ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن  ،سال 0222
- 5کارگاه آموزشی  ، Bio imagingدانشگاه تربیت مدرس  ،سال 21
- 1کنگره بیماری های نوروماسکوالر ،تابستان 34

 سوابق آموزشی :
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهریار
 تدریس دروس دوره کارشناسی :
ژنتیک 0و  ، 1بیوتکنولوژی ،ژنتیک انسانی ،زیست سلولی ،زیست مولکولی  ،آزمایشگاه ژنتیک 0و1
 تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی:
ایمونوژنتیک ،ژنتیک انسانی ،ژنتیک جمعیت

 تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد میکروبیولوژی:
مهندسی ژنتیک ،ژنتیک پروکاریوت ها

 تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی:
زیست شناسی سلولی و ملکولی

