
 
انشکده پیراپزشکید  

فردی اطالعات   

Hoseini.sedigheh@gmail.com 
 

Goums.ac.ir@02 

ه صدیقه حسینیسید  

 گرگان

 

 متاهل

 دکترای قارچ شناسی پزشکی

 دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

 

ستانراپزشکی دانشکده علوم پزشکی گلدانشکده پی علوم آزمایشگاهیگروه   

 استادیار

الکترونیک پست  

تىاینترن پایگاه نشانى  

کامل نام  

تولد محل  

 تولد تاریخ

 تاهل وضعیت

 تحصیلى رشته آخرین

 مدرک اخذآخرین محل

 شغلی اطالعات

 خدمت محل

 علمی درجه

  

استخدامی وضعیت   

 خدمت نوع تعهد خدمت

  

 اطالعاتتماس 

 287داخلی  01732436102

01732423630 

گرگان، بلوار هیرکان، جاده شصت کال، مجموعه آموزش عالی فلسفی دانشگاه، دانشکده 

 49189-36316پیراپزشکی، کد پستی 

 

 گرگان

 ایران

کار محل تلفن  

  دورنگار

 نشانی

  کدپستی

 پستی صندوق

 شهر

 کشور

 

بازبان آشنایی  

مکالمه مهارت میزان ترجمه مهارت میزان   زبان 

 انگلیسی خوب خوب

mailto:Goums.ac.ir@02


ایحرفه هایمهارت  

آغازفعالیت تاریخ اىحرفهمهارت عنوان   

8713  

 

 

1391 

MSc. Technical skills: 

Synthesis of Nanoparticles 

Coating of nanoparticles on surfaces 

Effects of medicinal plant extracts 

Antifungal effects of nanoparticles 

The effects of antifungal plant extracts and essential 

oils 

Scanning electron microscope 

X-ray diffraction 

Fluorescence_microscope 

Colorimetric MTT Assessment of Antifungal Activity 

PhD study skills 

1-Molecular biology: 

- DNA and RNA extraction (from Humans, yeasts) 

- PCR (RT-PCR and Real time-PCR) 

 - SDS-PAGE 

-SSCP (single strand conformational polymorphism) 

- RFLP (restriction fragment length polymorphism) 

-2 Cell Culture: 

- Cancer stem cell biology 

Cell culture and cytotoxicity experiments,(MTT), 

LDH-based cytotoxicity assays 

RNA extraction , cDNA synthesis and analysis of 

relative gene expression data using Real time PCR  

 
 

 
 

 

 

 

 



شغلی سوابق  

خاتمه تاریخ شروع تاریخ  خدمت محل سازمان  هامسئولیت عناوین   

ز راه اندازی آزمایشگاه مرک مرکز بهداشت گرگان 1380 1381

گرگانت مرکز بهداش 13  

3851  8413 ن اداره کل بازرسی استا 

 گلستان

 مسول امور اداری

1386 8413 ن اداره کل بازرسی استا 

 گلستان

مسول آموزش اداره کل 

 بازرسی استان گلستان

6138 ن اداره کل بازرسی استا 1384 

  گلستان

مسول روابط عمومی اداره 

تانکل بازرسی استان گلس  

8613  4138 ن ی استااداره کل بازرس 

 گلستان

 مسول ستادخبری استان

 گلستان
    

 

  

تحقیقاتی عالیق  

عالقمندى عنوان  

The treatment of bacterial infections with Nanocarriers, production and 

synthesis of new drugs 

gene silencing in the fungal pathogen 

 

 

 

 

 

 



شده تدریس هایدوره  

یستدر وتاریخ مکان دروس عناوین   

89پیراپزشکی سال دانشکده   قارچ شناسی پزشکی 

96سال  پیراپزشکی دانشکده  سمینار دانشجویان علوم آزمایشگاهی 

96دانشکده پیراپزشکی سال   کارآموزی در عرصه 

 

لتکمی تاریخ طرح وضعیت  اجرا محل  حامى سازمان  پژوهشى هاىطرح عناوین مجریان   

انگرگ در حال اجراء 1397 کی دانشگاه علوم پزش 

 گلستان
حسینی 

 ;،س،ص

 ;جوشقانی ،ح،ر

رودبارمحمدی 

 اسکندری ،م  ;،ش

بهنام   قائمی ع،ا ;

 . 1390پور م.

بررسی اثر  -1

فتوکاتالیستی پودر 

نانوذره اکسیدروی بر 

مهار بیوفیلم کاندیدا 

.دانشگاه  دابلینسیس

 علوم پزشکی گرگان.

 

9713 کی وم پزشدانشگاه عل گرگان در حال اجرا 

 گلستان

;حسینی ،س،ص قائمی  

;،ع،ر نیک نژاد ،ف  ; اسدی   

; ،ج ا  : بهنام پور م: جاوید، ن  

..1390کلیشادی،م.  

بررسی اثر نانوذره  -1

اکسیدروی بر مهار 

بیوفیلم ایزوله های 

واژینال مقاوم به 

.دانشگاه فلوکونازول

 علوم پزشکی گرگان.

 

 

 

 



مشاوره تحت دانشجویان  

پایان سال جراا محل  (دانشجو) مجرى   عنوان 

یعی دانشگاه منابع طب 1390

 گرگان
سید بررسی اثر مهارکنندگی نانو ذره اک-1 آذر صدیقی

نترل روی در مقایسه با ماالشیت گرین بر ک

قارچ ساپرولگنیا در هچریهای تاسماهی 

Acipenser persicusایرانی) در شرایط (   

4139 یعی دانشگاه منابع طب 

 گرگان

چشیساعد مو اثرات هیستوپاتولوژیک بررسی  -2 

 نانوذرات اکسیدروی بر ماهیان

4139 یعی دانشگاه منابع طب 

 گرگان

محمدبیگیپروانه  بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذره  -3 

اکسید روی بر استرپتوکوک، 

 اشریشیاکلی و سودوموناس

4139 یعی دانشگاه منابع طب 

 گرگان

فرامرز پورسمیرا  لیت ضد بررسی اثر زمان بر فعا -4 

 باکتریایی اکسیدروی در آکواریوم

 

شده ارایهپژوهشی  -علمی مقاالت  

چاپ سال  عنوان نگارندگان مشخصات مجله 

89سال   

 
 
 
 

 مجله علمی دانشگاه علوم

پزشکی گرگان دوره 

،زمستان،ص 4.شماره12

69-64.  

حسینی ،س،ص 

 ;رودبارمحمدی ،ش

;جوشقانی ،ح،ر اسکندری ،م   

یم وذره اکسیدروی و سداثر ضد قارچی نان -1

دارد دودسیل سولفات بر مهاررشد سویه استان

کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با داروی 

 فلوکونازول.

90سال  ،پاییز و2. دوره پنجم.شماره 

مجله  .28-33زمستان ،ص 

علمی علوم آزمایشگاهی 

 دانشگاه علوم پزشکی

 گلستان

 

حسینی ،س،ص 

 ;رودبارمحمدی ،ش

 جوشقانی ،ح،ر

ه های اسانس کارواکرول بر سویررسی اثر ب -2

اوم به استاندارد کاندیدا آلبیکنس حساس و مق

 فلوکونازول

91سال زمستان،ص 5.شماره14دوره 

25-19.  

م مجله علمی دانشگاه علو .

پزشکی جندی شاپور 

 اهواز.

جوشقانی  ;حسینی ،س،ص

 اسکندری ،م ;،ح،ر

نانوذره ارزیابی فعالیت ضد قارچی  -3

ندیدا و سدیم بر مهار بیوفیلم کااکسیدروی 

 .MTTدابلینسیس با روش رنگ سنجی  

94سال صدیقی، آ - مجله بهره برداری و پروش  مقایسه اثر ضدقارچی نانوذره  -4 ;سوداگر، م ;



 آبزیان. جلد چهارم، شماره

.1394اول، بهار   

 

;هاشمی، ک حسینی،  

 س،ص

( با ماالشیت گرین بر قارچ ZnOاکسیدروی)

 یا. مجله بهره برداری و پروش آبزیانساپرولگن

94سال  مجله آبزیان زینتی. جلد  

 .چهارم، شماره اول

 

 سوداگر، م ;جهانگیری، ل

،  حسینی ،ص ;هاشمی، ک

 ;س

 
 
 
 

  

یازیساستفاده از دکتر فیش در درمان پسور -5  

 

95سال   مجله علوم پزشکی دانشگاه  

علوم پزشکی قم. دوره 

،تابستان،ص 3.شماره10

21-17. 

 ;محمدبیگی،پ.سوداگر، م

حسینی،  مازندرانی،م

.س،ص  

اکسید  بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذره - -6

 روی بر استرپتوکوک، اشریشیاکلی و

 سودوموناس

2016 Iranian Journal of 

microbiology. 

;16:2-8. 

 

Hosseini S,S., 
Yadegari MH,  
Rajabibazl  M, 

Ghaemi E 

7- Inhibitory Effects of Carvacrol 

on the Expression of Secreted 
Aspartyl Proteinases 1-3 in 
Fluconazole-Resistant Candida 
albicans Isolates. 

 

 شده ارایه مقاالت

ارائه نوع برگزارى سال  کنفرانس مشخصات   عنوان نگارندگان 

 6th International 2010 پوستر

Symposium on 

Sturgeon, 

October 25-31, 

,zanjan,Iran. 

 

Hosseini.s(1), 

Roudbarmohammadi

(2), 

Joshaghni(3). 

1- The effect of 

Carvacrol and 

Fluconazole as an 

Antifungual activity on 

Candida dublienss 

 4th Iranian 2010 پوستر

congress of 

Hosseini.s(1), 

Roudbarmohammadi

2- The effect of 

Carvacrol and 



clinical 

Microbiology.9-

11November,Isfa

han,Iran. 

(2Joshaghni(3).), 

 

 

Fluconazole as an 

antifungual activity on 

Candida albicans 

 4th Iranian 2010 پوستر

congress of 

clinical 

Microbiology.9-

11November,Isfa

han,Iran. 

Hosseini.s(1), 

Roudbarmohammadi

(2Joshaghni(3).), 

 

3- In Vitro activity of 

nanowire ZnO and 

biocide Sodium 

Dodecil Sulphate 

(SDS) Against 

Fluconazole-resistant 

Candida albicans 

biofilm 

 1th Iranian 2011 پوستر

congress of 

congress on 

Medical 

Mycology 

Hosseini.s(1), 

Roudbarmohammadi

(2Joshaghni(3).), 

 

4- Antifungual activity 

of Carvacrol against 

Fluconazole-resistant 

Candida albicans 

 1th Iranian 2011 پوستر

congress of 

congress on 

Medical 

Mycology 

Hosseini.s(1), 

Roudbarmohammadi

(2Joshaghni(3).), 

 

5- The evaluation of 

antifungual activity of 

Zinc Oxide 

nanoparticle on growth 

inhibition of standard 

strain of Candida 

dubliensis. 

 2th Iranian .2012 پوستر

congress on 

infection diseases 

and Tropical 

medicine. 

Dec.31. -jan.4. 

Hosseini.s(1),Roudb

armohammadi(2),Jos

haghni(3). 

6- Prevention of 

Candida albicans 

biofilm by essential oil 

of Carvacrol 

 2th Iranian 2012 پوستر

congress on 

infection diseases 

and Tropical 

medicine.Dec.31.

2011-jan.4.2012. 

Hosseini.s(1),Roudb

armohammadi(2),Jos

haghni(3). 

Comprasion of   -7  

Biofilms Formed by 

Candida albicans and 

Fluconazole resistance 

Candida albicans on 

PVC surfaces 



 

همایش ملی آبزی  1393 سخنرانی

ا پروری نوین و چالش ه

مهر 30و فرصت ها.  

 ;محمدبیگی،پ.سوداگر، م

حسینی، مازندرانی،م 

 س،ص

نانوذره اکسیدروی به عنوان  -8

 یک مهارکننده باکتری

همایش ملی آبزی  1393 سخنرانی

ا و چالش هپروری نوین 

مهر. 30و فرصت ها.  

 

ساعد موچشی،س.سوداگر، 

;م حسینی، مازندرانی،م  

 س،ص

روش های سنتز نانوذرات و  -9

 کاربرد آنها در آبزی پروری

همایش ملی آبزی  1393 سخنرانی

ا پروری نوین و چالش ه

مهر 30و فرصت ها.  

ساعد موچشی،س.سوداگر، 

;م حسینی، مازندرانی،م  

 س،ص

توپاتولوژیک اثرات هیس -10

 نانوذرات بر آبزیان

همایش ملی آبزی  1393 سخنرانی

ا پروری نوین و چالش ه

مهر 30و فرصت ها.  

ساعد موچشی،س.سوداگر، 

;م حسینی،  مازندرانی،م 

 س،ص

مزایا و معایب استفاده از  -11

 نانوذرات در آبزی پروری

همایش ملی آبزی  1393 سخنرانی

ا پروری نوین و چالش ه

مهر. 30.و فرصت ها  

;فرامرزپور،س سوداگر، م  ; 

;مازندرانی،م حسینی، س   

اثر زمان بر فعالیت ضد  -12

 باکتریایی نانوذرات اکسیدروی

 ملی همایش اولین 1395 پوستر

 بر تاکید با سبز حقوق

 زیست های چالش

 مهر. 5.محیطی

 ; حسینی ،س،ص

 سوداگر،م.

 حفاظت در نانوذرات نقش .-13

 زیست محیط از

3951 پوستر  ملی همایش اولین 

 بر تاکید با سبز حقوق

 زیست های چالش

 مهر. 5 .محیطی

: ذکریایی ح:  سوداگر، م

 ;حسینی،س.ص

 سیدالنگی، ب.

آبزی  در بیوتروریسم -14

 .پروری



 

 اختراعات ثبت شده

 عنوان مخترعین تاریخ ثبت اختراع

09/80/09 سیده صدیقه حسینی، شهال رودبار محمدی،  

انیحمیدرضا جوشق  

سنتز نانوذره اکسیدروی و 

پوشش دهی آن بر روی سطوح 

PVC کاتتر، شیشه جهت مهار ،

بیوفیلم میکروارگانیسم ها، 

 پرکاربرد پزشکی چون

 

 افتخارات، جوایز و تقدیر

8913 کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی دانشگاه  تربیت مدرس سال برگزیده   

1391کی دانشگاه تربیت مدرس سال استعداد درخشان دکترای قارچ شناسی پزش  

9013معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در همایش بیداری زنان اسالمی  سالتقدیر از سوی   

کی در سال دریافت لوح تقدیراز معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس جهت اخذ رتبه اول گروه قارچ شناسی پزش

89.  

 .1391در سال و پروش معاون گزینش وزارت آموزش تقدیر از سوی 

و ریاست دانشکده  ندار، رئیس دانشگاهانماینده ولی فقیه در استان، فرم،تقدیر از طرف استاندار  

 

 داوری طرح ها، مقاالت و کنفرانس ها

95سال تا  8913از سال پژوهشی علوم آزمایشگاهی داوری متعدد مقاالت مجله ی علمی   

  4913سال  دریراپزشکی داوری طرح های پژوهشی دانشکده ی پ

 مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.داوری 

 



 عنوان مقاله در همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. 6داوری 

 

 

 همایش ملی آبزی پروری نوین و چالش ها و فرصت ها.عنوان مقاله در  8داوری 
 

اانجمن هعضویت در  

 عضویت در ستاد ویژه توسعه فناوری نانوریاست جمهوری.

 

 عضویت در مخترعان بنیاد ملی نخبگان استان گلستان.

 

 

 نظام پزشکی ایران.جامعه آزمایشگاهیان عضویت در 

 

 عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان ایران.

 عضویت در انجمن علمی گیاهان دارویی ایران.

 

 قارچ شناسی پزشکی ایران.عضویت در انجمن علمی 

 

 .عضویت در انجمن علمی بیماری های عفونی ایران

 
 


