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سوابق تحصیلي:
 کارشناسی علوم آزمایشگاهی  :فارغ التحصیل  1386دانشگاه علوم پزشکی مشهد (معدل )17.18
 کارشناسی ارشد هماتولوژي آزمایشگاهی و بانک خون 1388 :تا  1390دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس( معدل)18.24
 دکتري هماتولوژي آزمایشگاهی و بانک خون  1392تا  1396دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ( معدل )18.42

افتخارات:
 رتبه هفتم کنکور دکتري تخصصی خونشناسی سال 1391
 طراح و سازنده کیت )SDFA(Sperm DNA Fragmentation Assay


برنده جایزه بیوتکنولوژي براي تولید کیت )AZF(Azoospermia Factor



مدیر عامل شرکت هامون طب پیشرو و فناور برتر سال 1396در پارک علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس

سوابق علمي:
 بررسی اثر ضد میکروبی ریشه عصاره متانولی و اسانس گیاه باریجه ) ( Ferula galbanifluaروي پنج گونه استاندارد میکروبی
شامل  :اشرشیا کلی ،استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس آئروژینوزا  ،کلبسیالپنومونیه و کاندیدا آلبیکنس.
 ارزیابی بیان ژن  SOSTدر رده سلول هاي میلومایی و پالسماسل هاي جدا شده از بیماران مبتال به مالتیپل میلوما.
 ارزیابی اثر مهاري سل الین میلومایی در تمایز سلول هاي  USSCو  Mscبه سمت اوستئوبالست در محیط تمایزي استخوانی.
 اثر  Romidepsinو  Simvastatinبر القاي هموگلوبین جنینی در پیش ساز هاي اریتروئیدي تمایز یافته از سلولهاي بنیادي خون
بند ناف.

 اثر  Amniotic Fluidبر القاي هموگلوبین جنینی در پیش ساز هاي اریتروئیدي تمایز یافته از سلولهاي بنیادي خون بند ناف.

تجارب کاری :
 تدریس هماتولوژي تئوري  2، 1و ایمنوهماتولوژي تئوري ،عملی به دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دانشگاه
آزاد شاهرود (شاهرود /ایران) 1393و 1394
 تدریس هماتولوژي و ایمنولوژي عملی و تئوري به دانشجویان علوم آزمایشگاهی ،پزشکی و مامایی :دانشگاه خاتم النبیین(ص) و چراغ
(کابل/افغانستان ) 1392-1390
 آموزش اصول و روش هاي نوین آزمایشگاهی به دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی.
 سوپر وایزر آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان تخصصی زنان زایمان پاستور نو (.مشهد /ایران)1388-1386
 سوپر وایزر آزمایشگاه تشخیص طبی نورالمهدي(عج) (.مشهد /ایران)1388-1385
 مسول بخش  (PGDتشخیص جنسیت جنین قبل النه گزینی در مرحه مروال) آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان صارم1392تا 1396
 سوپروایزر آزمایشگاه ژنتیک مولکولی بیمارستان مهر1396

تالیفات:
کتاب:
 طب انتقال خون :انتشارات خسروي تهران(ISBN: 978-600-209-054-6) .
 آنمی ها و اختالالت هموگلوبین  :انتشارات خسروي تهران(ISBN: 978-600-209-024-9) .
مقاله:
 نقش اپی ژنتیک در کانسر ها ،ژنتیک در هزاره سوم ،پیام آزمایشگاه  ،خرداد و تیر  1390شماره49
 Osteogenic Inhibition in Multiple Myeloma (Cell Journal(Yakhteh), Vol 15, No 3,
)Autumn 2013, Pages: 266-271
 Synergistic Effect of Simvastatin and Romidepsin on Gamma Globin Gene
Induction, Volume 20, Number 4, Jan-Mar (winter) 2019, Serial Number: 80.
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Qualification
 Bachelor in Medical Laboratory, Mashhad University of Medical sciences,
Mashhad-Iran (GPA 17.18 /20), (2007).
 Master of Hematology and blood backing, Tarbiat Modares University, Faculty of
Medical Sciences Tehran –Iran, (GPA 18.24/ 20), (2009-2011).
 Ph.D. of Hematology and blood backing, Tarbiat Modares University, Faculty of
Medical Sciences Tehran –Iran (GPA 18.42/ 20), (2013-2018)
Honors
 Designer and manufacturer of Spermِ DNA Fragmentation Assay (SDFA) Kit.
 Biotechnology Award for AZF (Azoospermia Factor) Kits Production.
 CEO of Hamun Teb Pishro and Superior Technology of 1396 in Science and Technology
Park of Tarbiat Modarres University.

Work Experience
 2005-2010:
 Teaching Hematology & Immunohematology to Laboratory science student
(Shahrood/ Iran )
 Teaching Hematology & Immunology to Laboratory science and medical student
(Kabul/Afghanistan)
 Clinical laboratory Supervisor of Pastorno hospital (Mashhad/Iran).
 Supervisor of Noral-mahdi clinical laboratory (Mashhad/Iran).
 Supervisor of PGD ward, Genetic Laboratory of Sarem Hospital(Tehran/Iran)

 Supervisor of Molecular Genetic Laboratory of Mehr Hospital(Tehran/Iran)

Congress
 The 4th Congress of Clinic and laboratory, Shahid Beheshti University of Medical
Sciences, Tehran, Iran (2011)
 3rd Congress of Laboratory & Clinic (Pediatrics) Imam Khomeini Hospital, Imam
Hall,(December 1, 2010 – December 3, 2010)
 Congress of Blood and related diseases, Tehran, Iran(2009)

Publications

 Articles
 Osteogenic Inhibition in Multiple Myeloma (Cell Journal(Yakhteh), Vol 15, No
3, Autumn 2013, Pages: 266-271)
 Synergistic Effect of Simvastatin and Romidepsin on Gamma Globin Gene
Induction, (Cell Journal (Yakhteh) Volume 20, Number 4, Jan-Mar (winter)
2019, Serial Number: 80.

 Book
 Transfusion medicine(ISBN: 978-600-209-054-6)
 Anemia and Hemoglobinopathies(ISBN: 978-600-209-024-9)

