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 .0دکترای ژنتیک مولکولي ،دانشگاه تربیت مدرس تهران (.)0591-0504
 .1کارشناسيارشد ژنتیک مولکولي ،دانشگاه تربیت مدرس تهران (.)0504 -0505
 .5کارشناسي زيستشناسي سلولي و مولکولي ،دانشگاه شیراز (.)0501-0510
 .3دبیرستان شهید صدوقي يزد (مرکز ملي پرورش استعدادهای درخشان) (.)0510-0513
 .3راهنمايي شهید صدوقي يزد (مرکز ملي پرورش استعدادهای درخشان) (.)0513-0511

افتخارات تحصيلي و حرفهای:
 .0جايگاه دوم رضايت آموزشي دانشجويان کارشناسيارشد بین اساتید علوم پايه دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهید
صدوقي ،شهريور .0595
 .1دريافت بورسيه تحصيلي و فرصت مطالعاتي کوتاه مدت از دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي يزد ،فروردين .0500
 .5رتبه ششم در رشته ژنتيک پزشکي آزمون سراسری کارشناسي ارشد وزارت بهداشت و آموزش پزشکي ،خرداد .0505
 .3رتبه چهارم نهمین دوره المپياد علمي -دانشجويي کشور در رشته زيستشناسي ،ارديبهشت .0505
 .3رتبه چهارم در گرايش ژنتيک آزمون سراسری کارشناسي ارشد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،ارديبهشت .0505
 .4رتبه ششم در گرايش سلولي و مولکولي آزمون سراسری کارشناسي ارشد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،ارديبهشت .0505
 .1رتبه دوازدهم در گرايش میکروبیولوژی آزمون سراسری کارشناسي ارشد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،ارديبهشت .0505

سوابق پژوهشي:
پاياننامههای شخصي
 .0بررسي تاثیرات مهار و بیشبیان واريانت ويرايشي  OCT4B1بر روی ردههای سلولي سرطاني و بنیادی (رساله دکتری با
درجه عالي و نمره علمي  ،99/9تحت راهنمايي دکتر سید جواد مولي)

 .1جداسازی ،توالي يابي ،کلونینگ و بیان ژن  DNAپلیمراز مقاوم به حرارت از ايزولههای ايراني باکتريهای گرمادوست
(پايان نامه کارشناسيارشد با درجه عالي و نمره علمي  ،99/57تحت راهنمايي دکتر مجید صادقيزاده)
طرحهای پژوهشي
 .0مجری طرح بررسي ارتباط پليمورفیسمهای ژنهای  CXCR4 ،CXCL12و  CCL2با سقط مکرر در جمعیت بیماران مراجعه
کننده
به مرکز ناباروری يزد (دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي يزد)
 .1مجری طرح بررسي ارتباط پليمورفیسمهای ژنهای  MMP9 ،MCP1 ،CXCR4 ،CXCL12و  TIMP1با بیماری رتینوپاتي
ديابتي تکثیری در جمعیت يزد (دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي يزد)
 .5مجری طرح بررسي ارتباط پليمورفیسمهای ژنهای  CXCR4 ،CXCL12و  CCL2با آرتريت روماتوئید در جمعیت ايراني
(دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي يزد)
 .3مجری طرح بررسي پلي مورفیسمهای ژنهای  CXCL12و  CXCR4در بین بیماران آرترواسکلروزيس در جمعیت يزد
(دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي يزد)
 .3همکاری در طرح تحقیقاتي تولید موش ترانزژنیک دارای بیشبیان واريانت  ، OCT4B1نام مجريان  :دکتر سید جواد مولي و
دکتر مريم کبیرسلماني ،پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زيست فناوری.0509 ،
 .4همکاری در طرح کلونینگ ،بیان ،تخلیص و ويژگي يابي  DNAپلیمرازهای مقاوم به حرارت از سويه های ايراني ،نام مجری :
دکتر مجید صادقي زاده ،دانشکده  :علوم پايه ،تاريخ تصويب نهايي طرح  ،03/1/3 :به شماره قرارداد - 03/0/551 :ط-الف
 .1همکاری در پروژه تحقیقاتي کلونینگ و بیان ژن  DNAلیگاز از سويه ترموفیل بومي ايران ،رضا جعفرزادگان ،گروه
بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان.
همکاری در پروژه تحقیقاتي بررسي میزان بیان ژن  erb2در نمونههای سرطان سینه در مقايسه با نتايج ايمینوهیستوشیمي،
 .0منیره بهاری ،گروه زيست شناسي ،دانشکده علوم پايه ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسلامي.
 .9همکاری در پروژه تحقیقاتي جداسازی ،تعیین خصوصیت و شناسايي مولکولي باکتريهای موجود در خاکهای آلوده نفتي،
بابک بخشي نژاد ،گروه ژنتیک مولکولي ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه تربیت مدرس.
مسئوليت و همکاريهای پژوهشي
 .0راهاندازی و مسئولیت آزمايشگاه تحقیقاتي ژنتیک ،گروه ژنتیک ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي يزد،
 0590تا .0591
 .1عضويت در شورای پژوهشي مرکز تحقیقات قلب و عروق افشار ،دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي يزد 0590 ،تاکنون.
 .5مسئولیت فني آزمايشگاه تحقیقاتي ژنتیک ،مرکز تحقیقات خون و سرطان ،دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي يزد.0595 ،
 .3عضويت در هیات تحريريه مجله  ، Journal Of Food Quality And Hazards Controlدانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکي شهید صدوقي يزد.0595 ،
 .3عضويت در شورای پژوهشي تحصیلات تکمیلي دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي يزد 0590 ،تاکنون.
 .4همکاری با آزمايشگاه ژنتیک ،پژوهشکده تولیدمثل ،دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي يزد 0590 ،تاکنون.
 .1همکاری علمي با مجله  Iranian Journal Of Reproductive Medicineبه عنوان داور ،پژوهشکده تولیدمثل ،دانشگاه
علوم پزشکي شهید صدوقي يزد 0590 ،تاکنون.
پاياننامههای دانشجويي
.0

پاياننامه آقای اسکندر تقيزاده

خاتمهيافته

کارشناسيارشد

پزشکي

ژنتیک

استاد مشاور

.1

پاياننامه خانم اعظم راستي

خاتمهيافته

کارشناسيارشد

پزشکي

ژنتیک

استاد مشاور

.5

پاياننامه آقای محمد عطايي

خاتمهيافته

کارشناسيارشد

بینالملل

ژنتیک

استاد مشاور

.3

پاياننامه خانم نگار هنرور

خاتمهيافته

کارشناسيارشد

بینالملل

ژنتیک

استاد مشاور

.3

پاياننامه خانم آسیه ساعي

خاتمهيافته

کارشناسيارشد

پزشکي

ژنتیک

استاد راهنما
دوم

خاتمهيافته

کارشناسيارشد

پزشکي

ژنتیک

استاد مشاور

.4

پاياننامه خانم صفارزاده

کارشناسيارشد

پزشکي

ژنتیک

استاد راهنما اول

.1

پاياننامه آقای مسعود تجملیان

در حال انجام

پزشکي

ژنتیک

استاد راهنما اول

.0

پاياننامه خانم پريسا کلاهدوز

در حال انجام

کارشناسيارشد

ژنتیک

استاد مشاور

.9

پاياننامه خانم شیرين محترم

در حال انجام

کارشناسيارشد

بینالملل

استاد مشاور

 .01پاياننامه خانم پديداران

در حال انجام

کارشناسيارشد

بینالملل

ژنتیک

 .00پاياننامه آقای محمدباقر محمودی
 .01پاياننامه آقای محمد بخشي

در حال انجام

کارشناسيارشد

پزشکي

ژنتیک

استاد راهنما اول

در حال انجام

کارشناسيارشد

پزشکي

ژنتیک

استاد مشاور

 .05پاياننامه خانم الهه اسدی

در حال انجام

کارشناسيارشد

پزشکي

ژنتیک

استاد راهنما

 .03پاياننامه خانم انسیه شهوازيان

در حال انجام

کارشناسيارشد

بینالملل

ژنتیک

استاد راهنما اول

 .03پاياننامه خانم صديقه غريبي

در حال انجام

کارشناسيارشد

بینالملل

ژنتیک

استاد راهنما اول

 .04پاياننامه خانم حمیده آراسته

در حال انجام

کارشناسيارشد

بینالملل

ژنتیک

استاد مشاور

 .01پاياننامه خانم شیوا شارستاني

در حال انجام

کارشناسيارشد

بینالملل

ژنتیک

استاد مشاور

سوابق آموزشي:
 .0واحد درسي زيستشناسي سلولي و مولکولي ( 1و  5واحدی) گروه کارشناسي علوم آزمايشگاهي (به مدت  9ترم)
 .1واحد درسي ژنتيک پزشکي ( 0و  1واحدی) گروههای پزشکي ،پرستاری و علوم آزمايشگاهي (به مدت  3ترم)
 .5واحد درسي ژنتيک مولکولي ( 1واحدی) کارشناسيارشد ژنتیک (به مدت  3ترم)
 .3واحد درسي مهندسي ژنتيک ( 1واحدی) کارشناسيارشد ژنتیک (به مدت  3ترم)
 .3واحد درسي ژنتيک ميکروارگانيسمها ( 1واحدی) کارشناسيارشد بیوتکنولوژی پزشکککي (بککه مککدت  0تککرم و اولککین بککار در
دانشگاه)
 .4واحد عملي تکنيکهای مولکولي و مهندسي ژنتيک ( 0واحدی) گروه کارشناسيارشد ژنتیک (به مدت  3ترم)
 .1واحد درسي زيستشناسي سلولي و مولکولي ( 1واحدی) گروه کارشناسيارشد میکروبیولوژی/فیزيولوژی/علوم تشريح (بککه
مدت  3ترم)
 .0واحد درسي و عملي مباني کشت سلولي و بافت ( 1واحدی) کارشناسيارشد سلولي-مولکولي و بیوتکنولوژی (بککه مککدت 0
ترم)
 .9واحد درسي بيوتکنولوژی دارويي ( 5واحدی) گروه داروسازی (به مدت  0ترم)
 .01واحد درسي تکنيکهای مولکولي ( 1واحدی) گروه دکترای پژوهشي بیولوژی تولیدمثل (به مدت  0ترم)
 .00واحد درسي مهندسي ژنتيک و بيوتکنولوژی مولکولي ( 3واحدی) گروه دکترای پزشکي مولکولي (به مدت  0ترم)
 .01واحد درسي هدف درماني مولکولي ( 1واحدی) گروه دکترای پزشکي مولکولي (به مدت  0ترم)

سخنرانيها:
 .0بررسي تاثیرات مهار و بیشبیان واريانت ويرايشي  OCT4B1بر روی ردههای سلولي سرطاني و بنیادی ،کنگره بینالمللي طب
تولیدمثل ،ارديبهشت  ،90يزد (ارائه انگلیسي)
 .1سمینار درسي با عنوان سرطان کبد ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .5سمینار درسي با عنوان سندرم کوکائین ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .3سمینار  0دکترا با عنوان "القا هدفدار آپوپتوز برای درمان سرطان" ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .3سمینار  1دکترا با عنوان "سلولهای بنیادی جنیني از بافتهای پیراموني روياني" ،دانشگاه تربیت مدرس.

مهارتهای آزمايشگاهي:
تکنیکهای سلولي
 .0کشت سلولهای معمول باکتريايي
 .1شناسايي فیلوژنتیکي بر اساس توالي ژن 04SrRNA

 .5کشت سلولهای يوکاريوتي (بنیادی و سرطاني)
 .3کار با میکروسکوپهای معکوس و فلورسنت (تست )ICC
 .3انجام تستهای آپوپتوز ( Annexin-PI ،)Caspaseو محتوای  )PI( DNAبا استفاده از دستگاه فلوسايتومتری

BD-LSRII

 .4تست حیات سلولي ( )XTTو بدست آوردن  IC50ترکیبات کشنده سلولي (سايتوتوکسیک)
تکنیکهای مولکولي
 .0استخراج  DNAو  RNAو  micro-RNAاز لاينهای سلولي يوکاريوتي و بافت انساني
.1

 SOEing PCR ،PCR/RT-PCRو

Real-time PCR : TaqMan method , Sybern green method

 .5ژل الکتروفورزيز (آگارز و آکريلآمید) ،ساترن بلاتینگ و وسترن بلاتینگ
 .3کلونينگ ژن انساني و باکتريايي در سلولهای پروکاريوتي با استفاده از وکتورهای پلاسميدی : pET32 ،pTZ57RT
استخراج پلاسمید ( Midiprep ،Miniprepو  ،)Maxiprepهضم آنزيمي ،ترانزفورماسیون سلولهای باکتريايي به روشککهای شککو
حرارتي و الکتروپوريشن ،تخلیص پروتئین با ستون نیکل-سفارز
 .3ترانزداکشن سلولهای يوکاريوتي با استفاده از پلاسميد و وکتور لنتيويروسي  FUW-tetOو وکتورهای بستهبندی
 Δ8.9و  : pCMV-VSV-Gترانزفکشن سلولهايي  HEK-293Tبا استفاده از عوامل لیپوفکتامیني ،تهیه سودوويروسهای حامل
ژن ،آلودهسازی سلولهای هدف (بنیادی و سرطاني) و تهیه لاينهای سلولهای نوترکیب پايدار
 .4طراحي و استفاده از  siRNAها در سرکوب بیان ژنهای انساني
 .1آشککنايي بککه نککرمافزارهککای بیوانفورمککاتیکي Compute ،BLAST ،CLC free workbench ،Clustal W ،Chromas ،Genruner
، MW, pI, Titration curve،Swiss-PdbViewer ،Swiss-Model ،MotifScan ،ScanProsite ،Translate ،pI/Mw tool
 ،PHYLIPو  WI siRNA Selection Program ،Uv-techو ...

برگزاری کارگاههای آموزشي:
 دوره کارگاههای مهارتهای آزمايشگاهي ويژه تابستان ( :99دبير اجرايي ،علمي و مدرس).0
.1
.5
.3
.3

کارگاه تئوری و عملي تکنیک استخراج
کارگاه تئوری و عملي تکنیک استخراج RNA
کارگاه تئوری و عملي PCR
کارگاه تئوری و عملي RT-PCR
کارگاه تئوری و عملي Real-time PCR

DNA

 دوره کارگاههای مهارتهای آزمايشگاهي ويژه تابستان ( :99دبير اجرايي ،علمي و مدرس).0
.1
.5
.3
.3

کارگاه تئوری و عملي تکنیک استخراج
کارگاه تئوری و عملي تکنیک استخراج RNA
کارگاه تئوری و عملي PCR
کارگاه تئوری و عملي RT-PCR
کارگاه تئوری و عملي Real-time PCR

DNA

 کارگاه تئوری مباني  PCRو طراحي پرايمر در پارک علم و فناوری (تابستان )99 -برگزاری دوره آمادهسازی المپياد پزشکي قسمت علوم پايه با موضوع ژندرماني (تابستان  :)99کسب دو طلا و يک نقره

دستاوردهای دارای مالکيت معنوی علمي:
 .0ثبت دو توالي نوکلئوتیدی ناحیهای از ژن  04SrRNAسويههای بومي  Bacillus Sp. Akو ) Bacillus Sp. G (2006با کدهای
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