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 از دانشگاه علوم پزشکی گلستان (1392-1388) کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهیفارغ التحصیل 

 ( از دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394-1392) فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی بالینی

دانشکده پزشکی، دانشگاه ، بالینی بیوشیمی ( از دپارتمان1399-1394) بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی 

 علوم پزشکی مشهد

 تاکنون( -1398) عضو بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری

 JavidH@Varastegan.ac.irایمیل: 

 09360887783تلفن: 

 09118667865تلگرام و واتس آپ: 

 آموزش:

 1399) عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان .1

 تا کنون(

 مشهد، مشهد، ایران علوم پزشکی، دانشگاه بهداشت، دانشکده بیوشیمی بالینیمدرس مدعو  .2

(1397-1398)  

 ،دندان پزشکی و داروسازی ،برای رشته های پزشکی آزمایشگاه بیوشیمیمدرس مدعو  .3

  (تاکنون -1392) ، مشهد، ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهدپزشکیدانشکده 



تکنیک های تخصصی پژوهشی و آزمایشگاهی، آزمایشگاه بیوشیمی تخصصی، مدرس  .4

دانشکده پزشکی، دپارتمان بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 

 تاکنون( -1397)

 (1399-1398) ، مشهد، ایرانوارستگان، دانشگاه علوم پزشکی استاد مدعو بیوشیمی .5

وارستگان، مشهد، ایران دانشگاه علوم پزشکی استاد مدعو آزمایشگاه بیوشیمی مقدماتی،  .6

(1398-1399) 

 :و بالینی و تجربیات پژوهشیها سمت 

 تاکنون( -1399دانشجویی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان )فرهنگی معاونت  .1

 تاکنون( -1399) دبیر شورای انضباطی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان .2

 تا کنون( 1401دبیر کارگروه های تشکل های دانشجویی موسسات آموزش عالی مشهد ) .3

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،عضو مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی،  .4

 ایران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ، دانشکده پزشکی، جراحی سرطانعضو مرکز تحقیقات  .5

 ایران

، خراسان رضویعضو پرسنل فنی پلی واالن آزمایشگاه، آزمایشگاه شبانه روزی سروش،  .6

 (1394-1392) ایران مشهد،

 مشهد، ایرانخراسان رضوی، عضو پرسنل فنی پلی واالن آزمایشگاه، آزمایشگاه نوین،  .7

 تاکنون( -1394)

 شرکت در همایش ها و کنگره ها:

 1395 -سخنرانی علمی(، تهران، ایرانکنگره بین المللی سرطان پستان )ارائه  .1



 -آلمان، برلین، )ارائه پوستر( Molecular and cancer biomarkersکنگره بین المللی  .2

1395 

 1396 -(، مشهد، ایرانعدد پوستر 3 کنگره بین المللی سرطان نسترن )ارایه .3

 1399-کنگره بین المللی بیوشیمی )ارائه سخنرانی(، تهران، ایران .4

 1399 -(، تهران، ایرانعدد پوستر 3 لمللی بیوشیمی )ارایهکنگره بین ا .5

 طرح های پژوهشی و در حال انجام:

 و بیان بر (Aprepitantآن ) اختصاصی آنتاگونیست و SP/NKR1 سیستم نقش بررسی .1

 تخمدان سرطانی سلول ی رده در متاستاتیک عوامل عنوان به  MMP9 و MMP2 فعالیت

(2780A). ( )شرکت در طرح با عنوان استاد مشاور(( 981453)دانشکده پزشکی( 

 بنیادی شبه سلول و سلولی مدل توسعه و ایجاد در SP/NKR1 سیستم نقش بررسی .2

-Wntβ و mTOR و PI3K/Akt, NFκB مسیرهای بر تمرکز با مری سرطان توموری

catnin )(961738) )دانشکده پزشکی 

 سرطانی ی رده در سلولی پیری و سلولی ی چرخه بر  SP/NKR1 سیستم نقش بررسی .3

 (971022))دانشکده پزشکی( ( (KYSE-30 مری

 حاوی اسید هیالورونیک با شده دار پوشش کیتوسان نانوذرات ضدسرطانی اثرات بررسی .4

)دانشکده پزشکی( ( (U87سلولی  رده گلیوبالستوما بر کورکومین و دوکسوروبیسین

(980366) 

 سمیت و شیمیایی، -فیزیکی ویژگیهای بررسی و اکساید سریم نانوذرات در سلنیوم داپینگ .5

( A2780) سلولی رده تخمدان سرطانی های سلول بر آنها التهابی و اکسیدانتی آنتی، سلولی

 (981428)دانشکده پزشکی( )



 تکثیر و التهاب بر مسیرهای (Aprepitant) آن آنتاگونیست و SP/NKR1 سیستم تأثیر .6

 (981470( )دانشکده پزشکی( )A2780) سلولی رده تخمدان سرطانی سلولهای

 پروگنوستیک فاکتورهای با آن ارتباط و Prohibitin I بافتی توزیع و سرمی سطح بررسی .7

 (930825پستان )دانشکده پزشکی( ) سرطان

آن در رده ی سلول  سرطانی ضد خواص بررسی و سبز شیمی روش به سلنیوم نانوذرات سنتز .8

 (970802( )دانشکده پزشکی( )A2780تخمدان )سرطانی 

 هدف و پروتئین ردوکتاز تیوردوکسین فعالیت و بیان بر SP/NK1R اثر تعیین .9

 داکینگ مطالعات و (U87مولتی فرم ) گلیوبالستوما سرطانی های درسلول آن)تیوردوکسین(

 (1550297)مطالعه ی مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشکده پزشکی( )  مربوطه

 های سلول در گلوتاردوکسین پروتئین میزان فعالیت و بیان بر  SP/NK1R اثر تعیین .10

(. )مطالعه ی مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری U87گلیوبالستوما مولتی فرم ) سرطانی

 (1550311و دانشکده پزشکی( ) 

  متاستاتیک عوامل کاتالیتیکی فعالیت و ژن بیان بر SP/NK1R سیستم نقش بررسی .11

MMP-2 و MMP-9 کولورکتال ) سرطان سلولی ی رده درSW480 مطالعه ی( )

 (137672مشترک بین دانشگاه آزاد شاهرود و دانشکده پزشکی( )

 کولون سرطانی های سلول تکثیر و التهاب القای در  SP/NK1R سیستم نقش بررسی .12

(SW480( )971043(. )دانشکده پزشکی) 

 عوامل عنوان به MMP-9 و MMP-2 فعالیت و بیان بر SP/NK1R سیستم نقش بررسی .13

 (961703)دانشکده پزشکی( ) .(KYSE-30مری ) سرطان سلولی ی رده در متاستاتیک



 در دیسموتاز سوپراکسید و کاتاالز های آنزیم فعالیت و بیان بر SP/NK1R سیستم اثرات .14

(. )مطالعه ی مشترک بین دانشگاه آزاد U87ا مولتی فرم )گلیوبالستوم یسرطان های سلول

 (39701819مشهد و دانشکده پزشکی( )

 یسرطان سلولهای در اکسیداتیو استرس های شاخص بر  SP/NK1R اثرات سیستم .15

 (. )مطالعه ی مشترک بین دانشگاه آزاد مشهد و دانشکدهU87ا مولتی فرم )گلیوبالستوم

 (39608200پزشکی( )

 :منتشر شده مقاالت
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dependent apoptotic cell death and G2/M arrest through PI3K/Akt/NF-κB axis 
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13- Faranak korfi, Hossein Javid, Reza Assaran Darban, Seyed Isaac 

Hashemy. 

The Emerging Role of SP/NK1R transcriptional regulatory pathway  

in Tumor angiogenesis and metastasis; A review 

14- Soodabeh Rezaei, Hossein Javid, Reza Assaran Darban, Seyed Isaac 
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The role of substance p in cell proliferation and cell cycle in cancers. 
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Selenium nanoparticle causes more efficient apoptotic responses in ovarian 

carcinoma cell line. 

17- Amir R. Afshari, Mohammad Jalili-Nik, Farzaneh Abbasinezhad-moud, 

Hossein Javid, Mohammad Karimi, Hamid Mollazadeh, Amirhossein 

Sahebkar. 

Therapeutic applications of curcumin analogs in glioblastoma multiforme: 

From preclinical to pharmacotherapeutics 

18- Negeen Mehrabani, Mohammad Reza Vaezi Kakhki, Hossein Javid, 

Safieh Ebrahimi, Seyed Isaac Hashemy 



The SP/NK1R System-Mediated ROS Generation in GBM Cells through 

Inhibiting Glutaredoxin Protein. 
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Mesenchymal stem cells in cancer therapy; the art of harnessing 
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glioblastoma 
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Metagenomics studies for the diagnosis and treatment of prostate cancer 
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Hashemy 

The therapeutic potential of aprepitant in glioblastoma cancer cells through 

redox modification 

26- Malihe Golestaneh, Mohsen Firoozrai, Hossein Javid, Seyed Isaac 
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metastasis in human colorectal SW480 cancer cells 
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 مهارت ها:

 تمام تست های مربوط به رده های کشت سلولی .3

 و آنالیز آپپتوز و سیکل سلولی فلوسایتومتری .4

 وسترن بالتینگ .5

 دستکاری ژنتیکی موجودات زنده با تکنیک کریسپر .6
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 PCRریل تایم  .8
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 B-galactosidase stainingسنجش میزان پیری سلولی با تکنیک  .10

 االیزا .11

 (Assayنزیم )آتکنیک های اندازه گیری فعالیت  .12

 تست اسکرچ اسی برای ارزیابی وضعیت متاستاز.  .13

 In vivoبرای مطالعات  کار با رت و موش .14

 Prismو  FlowJo, Image Jکار با نرم افزارهای  .15

 :سایر اطالعات

استاد برتر فعالیت های پژوهشی و فناورانه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی  ✓

 وارستگان

 استاد برتر نظم و انضباط اداری مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان ✓

توانایی تدریس و طرح درس و همچنین توانایی استفاده ی بجا و مناسب از ابزار  ✓

های الکترونیک در سامانه ی سام دانشگاه علوم پزشکی وارستگان موجود می 

 باشد.

انشگاه علوم پزشکی مشهد مقطع تحصیلی دوره ی کارشناسی ارشد اینجانب در د ✓

 )کیفیت برخوردار( می باشد.

اینجانب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی مقطع تحصیلی دوره ی  ✓

 )کیفیت برخوردار( می باشد.



مهارت های فنی و بالینی اینجانب در صورت لزوم می تواند در فرمت گواهی از  ✓

  تقدیم حضور گردد.مربوطه، پاتولوژیست 
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