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مقطع

رشته تحصیلی

گرایش

دانشگاه

تاریخ

مالحظات

دکتری

بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1390-1395

رتبه اول با معدل 19.43

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی

-

دانشگاه زنجان

1384-1386

رتبه اول با معدل 18.92

عنوان پایان نامه دکتري :بررسی و آنالیز جهشهای مربوط به ژن  mutدر بیماران مبتال به متیل مالونیک اسیدمی .نمره19.90 :
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ج -سوابق شغلی/تدریس
عنوان شغل

دانشگاه/موسسه

زمان

موسسه بیوتکنولوژی کرج

سالهای  84و 85

دانشگاه پیام نور گناباد

 86و 87

تدریس درس ژنتیک و سلولی-مولکولی

دانشگاه پیام نور گناباد

 86و 87

تدریس آزمایشگاه درس ژنتیک و سلولی-مولکولی

پژوهشکده بوعلی

87

آزمایشگاه تشخیص طبی
پردیس

87-90

کارشناس و مسئول بخش ژنتیک و تشخیص انواع بیماریهای ژنتیکی قبل
از تولد مانند تاالسمی ,Down ،SMA ،CAH ،DMD ،هموفیلی و...
و همچنین انواع بیماریهای ژنتیکی عفونی و سرطانی و تست تعیین ابوت با
استفاده از PCR

آزمایشگاه تشخیص طبی
پردیس

87-90

مسئول کنترل کیفی بخش ژنتیک

آزمایشگاه تشخیص طبی
پردیس

88-92

مسئول بخش سیتوژنتیک با تشخیص انواع ناهنجاریهای کروموزومی از
نمونه های خون محیطی ،مایع آمنیون ،پرزهای جفتی ،ماحصل کورتاژ و
مایع مغز استخوان و همچنین تشخیص بیماریهای Fragile Xو کم
خونی Fanconiبا استفاده از کاریوتایپ

مرکز آموزش عالی علوم
پزشکی وارستگان

88-91

مربی و دبیر اجرایی کارگاههای مولکولی شامل کارگاههای استخراج
 DNAو  ،Real-Time PCR ،RT-PCR ،PCRبیوانفورماتیک،
طراحی پرایمر ،مهندسی ژنتیک

آزمایشگاه تشخیص طبی
پردیس

 90تا کنون

مسئول بخش متابولیک با تشخیص انواع بیماریهای متابولیک مادرزادی

مرکز آموزش عالی علوم
پزشکی وارستگان

 90تا کنون

تدریس دروس سلولی-مولکولی ،آزمایشگاه سلولی و مولکولی ،ژنتیک ،روش
تحقیق ،سمینار ،نگارش متون ،بیوشیمی بالینی 1

مرکز آموزش عالی علوم
پزشکی وارستگان

 95تاکنون

مدیریت پژوهشی

انجام تستهای ژنتیکی با جناب آقای دکتر مظفری

کارآموزی در بخش ایمونوبیوشیمی با جناب آقای دکتر فریدونی
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ح -فعالیتهاي پژوهشی
طرح مورد نظر

طرحهاي پژوهشی انجام
شده

طرحهاي پژوهشی در
دست اجرا

عالئق پژوهشی

تاریخ اجرا

نام طرح پژوهشی
بررسی تنوع ژنتیکی گونه های زعفران با استفاده از مارکرهای مولکولی

84-86

بررسی تنوع گرده های گیاهان آلرژی زا در مشهد

86-87

بررسی دوز ژنی بیماران مبتال به  SMAبا استفاده از Real-Time PCR

87-88

بررسی و آنالیز جهشهای مربوط به ژن  MUTدر بیماران مبتال به متیل مالونیک
اسیدمی

91-95

بررسی و آنالیز جهشهای مربوط به ژن  MMAAو  MMABدر بیماران مبتال به
متیل مالونیک اسیدمی

92-95

راه اندازی و استانداردسازی روش  GC-FIDجهت اندازه گیری اسیدهای ارگانیک
ادرار در بیماران مبتال به متیل مالونیک اسیدمی و پروپیونیک اسیدمی

93-94

تهیه واکسن ژنی کد کننده ی آلرژن اصلی گرده ی چنار و بررسی اثر بخشی آن در
مدل موشی

92-94

بررسی و سنجش فعالیت آنزیم متیل مالونیل کوآ میوتاز جهت تشخیص زیر گونه های
مختلف این آنزیم در بیماران مبتال به متیل مالونیک اسیدمی

 94تاکنون

بررسی و آنالیز جهشهای مربوط به ژن  SMPD1و سنجش فعالیت آنزیم
اسفنگومیلیناز در بیماران مبتال به نیمن پیک

 95تاکنون

مقایسه و اعتبار سنجی روش االیزا و  ECLجهت سنجش دو هورمون  TSHو
PTH
مطالعه و تشخیص اختالالت ارثی پروپیونیک اسیدمی با استفاده از آنالیز مولکولی
اختالالت متابولیک مادرزادی
بیوشیمی بالینی
ژنتیک انسانی
بیولوژی مولکولی
ژنتیک سرطان
بیوتکنولوژی
نانوتکنولوژی
بیوانفورماتیک
مطالعات ساختاری پروتئین

 95تاکنون
 94تاکنون

-

د -مهارتهاي آزمایشگاهی-تحقیقاتی
مهارت

بخش

نوع مهارت

آزمایشگاهی -تحقیقاتی

ژنتیک مولکولی

 آشنایی و کار با انواع روشهای استخراج  DNAژنومی و  RNAازانواع نمونه هایگیاهی،حیوانی و انسانی.
 طراحی پرایمرهای اختصاصیو آشنایی کامل با نرم افزارهای مربوطه و تکثیر قطعات ژنی بااستفاده از .PCR
 آشنایی و کار با انواع مختلف .PCR آشنایی با دستگاه  Gel Scanو نرم افزار مربوطه آشنایی و کار با دستگاهReal Time PCR آشنایی کامل و کار با روشهای Gene Cloning آشنایی باانواع الکتروفورز افقی و عمودیاستخراج پالسیمد از باکتری ها -آشنایی کامل با نرم افزار  Sequencherجهت آنالیز نتایج توالی یابی

آزمایشگاهی -تحقیقاتی

سیتوژنتیک

 -آشنایی با کشت سلول G-Banding ،و کاریوتایپ.
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 آشنایی و کار با سیستم آنالیز کاریوتایپ (.)Cytovision آشنایی و کار با سلولهای آمنیوتیک جهت تهیه کاریوتایپ آشنایی و کار با روش  q-PCRجهت تشخیص اختالالت تریزومی جنینی-بررسی سلولهای خونی و شمارش آنها

آزمایشگاهی -تحقیقاتی

هماتولوژی

آزمایشگاهی -تحقیقاتی

بیوشیمی

آزمایشگاهی -تحقیقاتی

عفونی

 آشنایی کامل و کار با تستهای مختلف شامل Toxo, Rubella, CMV, HSV, HBV, HCVو ....

مهارت هاي کامپیوتري

کامپیوتری

 آشنایی کامل با سیستم  Officeاعم از  Excel ،Power point ،Wordو... آشنایی کامل باروش تحقیق و جستجو در  Internetجهت یافتن مقاله. استفاده از بانک های اطالعات ژنومی  NCBIو  Ensembl ،Gencards ،EBIو... استفاده از نرم افزارهای طراحی پرایمر (Oligo5, ،AlleleID ،PrimerPremier)Beacon Designer ،Primer3
 استفاده از نرم افزارهای شناسایی  Restriction Siteهای آنزیم های محدود کننده. استفاده از نرم افزارهای تعیین توالی,bioeditChromas, Sequencher آشنایی با نرم افزار NTsys, Pop Gene, Arlequin, Mvsp, Spss, آشنایی کامل با نرم افزار فتوشاپ آشنایی با نرم افزار ایندیزاین -آشنایی و کار با نرم افزار Concept Draw

آزمایشگاهی -تحقیقاتی

راه اندازی

 راه اندازی دستگاه )Bioer( Real Time PCRدر آزمایشگاه پردیس. راه اندازی دستگاه اسپکتروفتومتر( )Techneeدر آزمایشگاه پردیس. راه اندازی تست  SMAبرای تعیین تعداد کپی مربوط به این ژن با استفاده از دستگاه Real)Gene Dosage Analysis ( Time PCR
 راه اندازی تست ARPKD -راه اندازی بررسی میزان متیل مالونیک ادرار با استفاده از  GC-FIDدر آزمایشگاه پردیس

 آشناییکامل و کار با روشهای کلونینگو تولید پروتینهای نوترکیب آشنایی کامل و کار با روش  SDS PAGEو وسترن بالتینگ تهیه عصاره چربی از دانه گرده جهت انجام تست پریک آشنایی و کار با انواع روشهای کروماتوگرافی شامل  TLC -HPLCو GC آشنایی و کار با دستگاه کاپیالری الکتروفورز جهت تشخیص هموگلوبینوپاتی ها و پروتئینهایسرم
 آشنایی و کار با دستگاه اتوآناالیزر جهت انجام تستهای مختلف بخش بیوشیمی -آشنایی و کار با تستهای مختلف بیوشیمی ادرار
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