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 پیشینه تحصیلی

 دانشگاه رشته و گرایش تحصیلی مدرکذ سال اخ مقطع تحصیلی

 علوم پزشکی مشهد علوم آزمايشگاهی 1386 کارشناسی

 1390 ارشدکارشناسی 
هماتولوژي آزمايشگاهی و بانک 

 خون
 تربيت مدرس

 392 دکتراي تخصصی
هماتولوژي آزمايشگاهی و بانک 

 خون
 تربيت مدرس

 

 هاتقدیرنامه
 )پارک علم و فناوري تربيت مدرس( AZFجايزه برتر بيوتکنولوژي توليد کيت  .1

 برگزاري کنگره وضعيت صحی افغانستان .2
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 و افتخارات هامهارت

 1391رتبه هفتم کنکور دکتري تخصصی خونشناسی سال  1

 SDFA(Sperm DNA Fragmentation Assay)طراح و سازنده کيت  2

 AZF(Azoospermia Factor)برنده جايزه بيوتکنولوژي براي توليد کيت  3

 در پارک علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس 1396مدير عامل شرکت هامون طب پيشرو و فناور برتر سال 4

5 
موسس و مدير توليد و مسئول فنی شرکت دانش بنيان شمس آزما پيشرو )مستقر در پارک علم و فناوري 

 رضوي (خراسان 

 SAPT-LBCطراح و سازنده کيت پاپ اسمير در محيط مايع با نام تجاري  6

 SAPT-VTMطراح و سازنده محيط انتقالی ويروس با نام تجاري  7

 Gene Reportداور مجله  8

 داور فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه کاتب 9

 TubeGel &Clot Activator  ،Cell Free Tubeساخت و طراحی لوله هاي نمونه گيري  10

 

 )آموزشی( شغلیپیشینه 

 توضیح محل سال عنوان
  آزمايشگاه تخصصی شمس تا اکنون 1396 مديريت

مديرگروه و استاديار دانشگاه 

 علوم پزشکی وارستگان
  علوم پزشکی وارستگان  تا اکنون 1399

 2، 1تئوري   تدريس هماتولوژي

 و عملی و ايمنوهماتولوژي تئوري
 دانشگاه آزاد شاهرود 1394تا  1393

دانشجويان کارشناسی پيوسته و 

 ناپيوسته علوم آزمايشگاهی

تدريس هماتولوژي و ايمنولوژي 

 عملی و تئوري
 1392تا  1390

دانشگاه خاتم النبيين)ص( و چراغ 

 )کابل/افغانستان (

دانشجويان علوم آزمايشگاهی، 

 پزشکی و مامايی

 1388تا 1386 سوپر وايزر

آزمايشگاه تشخيص طبی بيمارستان 

مشهد/  تخصصی زنان زايمان پاستور نو.)

 ايران(
 

 1388تا 1385 سوپر وايزر
 .)ايشگاه تشخيص طبی نورالمهدي)عج(آزم

 ايران(مشهد/ 
 

) تشخيص PGDمسول بخش 

جنسيت جنين قبل النه گزينی 

 در مرحه مروال(

  آزمايشگاه ژنتيک بيمارستان صارم 1396تا 1392

  آزمايشگاه ژنتيک بيمارستان  مهر/ تهران 1396 سوپروايزر

 

 



 اجرایی پیشینه

 توضیح محل سال سمت
  علوم پزشکی وارستگان   1399 مدير گروه علوم آزمايشگاهی 

  علوم پزشکی وارستگان 1397 مدير روابط بين الملل

  آزمايشگاه تخصص شمس 1396 مديريت 

  شرکت شمس آزما پيش رو طب  1396 مدير توليد 

 

 پژوهشی/ مقاالت پیشینه
هاي جدا شده از بيماران مبتال به مالتيپل ميلوما) پايان  در رده سلول هاي ميلومايی و پالسماسل SOSTارزيابی بيان ژن  ➢

 نامه کارشناسی ارشد(.

به سمت اوستئوبالست در محيط تمايزي  Mscو  USSCهاي  الين ميلومايی در تمايز سلول ارزيابی اثر مهاري سل ➢

 استخوانی)دوره کارشناسی ارشد(.

نی در پيش ساز هاي اريتروئيدي تمايز يافته از سلولهاي بر القاي هموگلوبين جني Simvastatinو  Romidepsinاثر   ➢

 ) دوره دکتري( بنيادي خون بند ناف

بر القاي هموگلوبين جنينی در پيش ساز هاي اريتروئيدي تمايز يافته از سلولهاي بنيادي خون بند   Amniotic Fluidاثر  ➢

 ناف ) دوره دکتري(

 ینيآزاد جن DNAزودهنگام آن به کمک  صيو نوزادان و تشخ نيجن کيتيهمول يماريب ➢

 49شماره  1390خرداد و تير  ،پيام آزمايشگاه نقش اپی ژنتيک در کانسر ها، ژنتيک در هزاره سوم،  ➢

 

➢ Non-invasive prostate cancer diagnosis 

➢ 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. 
 

 پژوهشی/ پوسترها پیشینه
➢ Thrombocytopenia and COVID-19 , 1st annual student congress of laboratory 

sciences (2021) 

➢ Non-invasive prostate cancer diagnosis, 13th international congress of medical 

laboratory and clinic (2022)  
 

 

 

 

 



 هاکتاب

 سال چاپ ناشر نویسنده کتابنام 

نادر وظيفه شيران، شعبان علی  طب انتقال خون 1

 زاده .... حسين حبيبی 

 1390 انتشارات خسروي 

مسعود سليمانی، مهرنوش  گلوبينوآنمی ها و اختالالت هم 2

 شانکی .... حسين حبيبی 

 1390 انتشارات خسروي

 

 هانامهها و گواهیدوره

 توضیح محل سال نام دوره
Approaches to Personalized Treatment for 

CLL: Expert Guidance on Sequencing 

Therapy and Novel Agents 
2019 NCCN 

 

  علوم پزشکی مشهد  1397 حيوانات آزمايشگاهی  کار با

  وارستگانعلوم پزشکی  1398 روش هاي ارزشيابی دانشجويان

  وارستگانعلوم پزشکی  1398 آموزش سخنرانی و فن بيان 

  علوم پزشکی مشهد 1400و  1399 دوره فلوشيپ پژوهشی 

 

 )مدرس( هاکارگاه

 توضیح محل سال نام کارگاه
  علوم پزشکی وارستگان 1400 و اسمير خون محيطی CBCتفسير 

  علوم پزشکی وارستگان 1400 کنترل کيفی هماتولوژي

-Covidتست هاي آزمايشگاهی تشخيص 

19 

 

1399 

  علوم پزشکی وارستگان

 طراحی پرايمرانفورماتيک و  بيو

 
1397 

  علوم پزشکی وارستگان

 Real time PCRآموزش اصول 

 
1399 

  علوم پزشکی وارستگان

  علوم پزشکی وارستگان  حجامت يا اهداي خون
آشنايی با بخش هماتولوژي آزمايشگاه 

 تشخيص طبی

  علوم پزشکی وارستگان 1397

  علوم پزشکی وارستگان IUI 1398آناليز و شستشوي اسپرم در 

 


