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 سوابقتحصیلی

کل میانگین  تاریخ 

التحصیلىفارغ  

تحصیل محل شهرکشور و  تحصیل محل دانشگاه    دوره 

اهيكارشناسي در رشته علوم آزمايشگ  دانشگاه علوم پزشكي مازندران  ساری 1381   

دانشگاه تربيت مدرس   تهران 1383   كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشكي  

 

تربيت مدرسدانشگاه  تهران 1388   دكتری تخصصي انگل شناسي پزشكي  

 

 

 

 آشناییبازبان

مکالمه مهارت میزان ترجمه مهارت میزان   زبان 

 انگلیسی خوب خوب

 

ایهایحرفهمهارت  

آغازفعالیت تاریخ اىحرفهمهارت عنوان   

  
 

شغلی سوابق  

خاتمه تاریخ شروع تاریخ  خدمت محل سازمان  اهمسئولیت عناوین   

 1391 تاكنون

 

 مدير  اجرايي مجله علوم آزمايشگاهي  دانشگاه علوم پزشكي گلستان
 

1391 

 

1390 

 

 دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 

مسئول اسااتيد راهنااای تیصايلي دانشاجويان دانشاكده  ا  

 آورهای نوي  علوم پزشكي

     

تحقیقاتی عالیق  

آغازفعالیت تاریخ عالقمندى عنوان   

  
 



شده تدریس هایدوره  

تدریس وتاریخ مکان دروس عناوین   

 دروس ژنتيک ميكروارگانيسم ها -1 دانشکده فن آورهای نوین
دانشکده فن آورهای نوین   مهندسي ژنتيک  بيولوژی سلولي و مولكولي  -2 

 

  بيولوژی سلولي و مولكولي -3 دانشکده فن آورهای نوین

 

 1انگل شناسي  -4 دانشکده پیراپزشکی

 2انگل شناسي  -5 دانشکده پیراپزشکی

 باكتريولوژی و انگل شناسي -6 دانشکده پیراپزشکی

 انگل شناسي -7  دانشکده پزشکی

 پاتوبيولوژی -8 دانشکده بهداشت

 1ميكروب شناسي -9  دانشکده بهداشت

 انگل شناسي -10 دانشکده پرستاری

 

شده تدریس هایکارگاه  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  برگزارکننده سازمان  هاىآموزشىهاودورهکارگاه عناوین   

12/04/91  

 

تاندانشگاه علوم پزشكي گلس  

 

 -Nucleic Acid Sequenceآشنايي با روش  

based Amplification  و كاربردهای آن در

ميكروارگانيسم ها) با كد  RNAشناسايي 

29361917)-  

تاندانشگاه علوم پزشكي گلس 19/07/91  

 

 (183619118ليشاانيوز ) با كد  

تاندانشگاه علوم پزشكي گلس 15/09/91  

 

 ( 183619112بيااريهای تک ياخته ای ) با كد  

 

تاندانشگاه علوم پزشكي گلس 21/09/92  

 

 183619230ليشاانيوز پوستي)سالک() با كد  

 

26/9/92 

27/9/92 

تاندانشگاه علوم پزشكي گلس  

 

 تشخيص المهای انگلي در تاريخ های برگزار شده  

 

تاندانشگاه علوم پزشكي گلس 16/11/92  

 

روشهای تشخيصي آزمايشگاهي در بيااريهای عفوني،  

 (183619230( ) با كد 1گرمسيری  راموش شده )

تاندانشگاه علوم پزشكي گلس 1/08/93  

 

 -(42956در برنامه انگل های شايع در ايران ) با كد  

 

تاندانشگاه علوم پزشكي گلس 25/09/94  

 

 (183619456يوزيس احشايي ) با كد ليشاان 

تااااااااريخ  تاندانشگاه علوم پزشكي گلس بيااريهااای عفااوني گرميسااری در ايااران ) بااا كااد   



برگزار شده 

30/04/95 

 18361954)-  

 

 تشخيص انگل های شايع   15/10/95

 

هادركارگاه مشاركت  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  هبرگزارکنند سازمان  هاىآموزشىهاودورهکارگاه عناوین   

    
 

تحقیقاتی هایطرح  

یلتکم تاریخ طرح وضعیت  اجرا محل  حامى سازمان  هاىپژوهشىطرح عناوین مجریان   

تشخيص مولكولي ليشااانيوزيس     ) پايان يا ت( 

در  NASBAجلااادی باااه روش 

 استان گلستان 

 

و   KMPIIكلاون و  بياان ژنهااای     ) در حال اجرا ( 

LACK  ليشاااااااانيا ماااااااژور

(MHRO/IR/75/ER)  در

و بررسي اياناي  CHOسلولهای 

-ILزايي آنها در مجاورت بيان ژن

  Balb/cدر موشهای   12

-HDA طراحي و ارزياابي روش     

ELISA  باااارای تشااااخيص

 ) در حال اجرا (ليشاانيوز پوستي

بررسي ميزان شيوع اكسيور     پايان يا ت 
در كودكستان های  منطقه 

 علي آباد كتول

 

های پونه اسانس اثر  بررسي    پايان يا ت 

كوهي، ميخک و دارچي  بر 

روی ليشاانيا ماژور سويه 

استاندارد ايراني 

(MHRO/IR/75/ER)  در

) پايان شرايط آزمايشگاهي

 يا ت (

 

كلونينگ و بيان ژن  -4    )در حال اجرا( 



Peroxidoxin-
1(Pxn1) 

,poly(A)binding 
protein(PABP-

ليشاانيا (1

ماژور)

MHRO/IR/75/ER در )

 CHOسلولهای 

 

پراكندگي انگل های     )در حال اجرا( 

روده ای با استفاده از 

نظام های اطالعات 

در استان جغرا يايي 

-96طي سالهای  گلستان 

95  

 

 

راهنمایی تحت دانشجویان  

پایان سال ااجر محل  (دانشجو) مجرى   عنوان 

صي توسعه روش نانوزيست  ناورانه تشخي طراحي و آقای نيازی  

ير بر برای ليشاانيا ماژور با استفاده از  ناوری تكث

 پايه توالي اسيدهای نوكلئيک و نانوذرات طال

HDA-ELISAطراحي و ارزيابي روش  خانم صاياي   برای تشخيص  

 ليشاانيوزيس پوستي

 peroxidoxinجداسازی و كلونينگ ژن   خانم غفاری  

1-(pxn1) ليشاانيا ماژور  سويه   

 ((MHRO/IR/75/ERاستاندارد ايراني

 poly A bindingجداسازی و كلونينگ ژن  خانم صاياي  

protein(PABP1) ليشاانيا ماژور  سويه استاندارد   

 ((MHRO/IR/75/ERايراني

انیوز بررسی انواع گونه های لیشمانیا در بیماران لیشم آقای نارودی  
تان  با جلدی مراجعه کننده به مراکزبهداشتی استان گلس

ITS1-PCR-RFLPروش  1394در سال    

 

 



شده هارای مقاالت  

ارائه نوع برگزارى سال  کنفرانس مشخصات   عنوان نگارندگان 

در مجله 
Eastern 

Mediterraean 
Health 

Journal )مجله  

ISI  12( شماره 

 2006سال 

-908صفحات 

902 

   Photodynamic therapy as a 
new method for the 
treatment of cutanous 
leshmanasis 

 

پژوهشی علوم 

پزشکی مدرس 

 3شماره  8دوره 

1378سال   4،  

     Leishmania homologue of 
receptors for activated C 

kinase( LACK ) سويه ليشاانيا ماژور

 استاندارد ايراني

 

در مجله بین 

 ISESCO“المللی 

Journal of 
Science and 

Technology”, 
،  13شماره  May 

2012 سال   

2012 

   Cloning and expresser of  
recombinant plasmid 
containing LACK gene of 
Leishmania major 
(MHRO/IR/75/ER) in CHO 

cells” 

در مجله بین 

 APMISالمللی 

-1600  شماره

0463.2012 

   Enhancement of immune 

response induced by 

DNA  vaccine cocktail 

expressing complete 

LACK and TSA genes 

against Leishmania 

major 

 

ی مجله بین الملل
Experimental 
Parasitology 

 134  شماره

   Effect of IL-22 on DNA 
vaccine encoding LACK gene 
of Leishmania major in 
BALB/c mice 

 



(2013) 341–

 با348
ی مجله بین الملل

Molecular 
Diagnosis & 

Therapy :  
ISSN 1177-

1062   شماره

17(6).2013 

   A Nanodiagnostic 
Colorimetric Assay for 18S 
rRNA of Leishmania 
Pathogens using Nucleic Acid 
Sequence-Based 
Amplification and Gold 
Nanorods 

 
 

 -در مجله علمی

ی پژوهشی پزشک

 13کوثر دوره 

، پاییز  3شماره 

1387 

تشخيص مولكولي تريكوموناز واژيناليس    

باا 18SrRNA با استفاده از تكثيار ژن 

 PCRروش 

 

Journal of 
Mazandaran 
University of 

Medical 

Sciences دوره  

   110شماره  23

   : Survey of the effect 

cytokine IL-22 on encoding 
plasmid gene TSA L-major in 

BALB/c Mice 

مجله علوم 

آزمایشگاهی  

 2شماره  8دوره 

93تابستان   

بررسي حساسيت و اختصاصيت روش    

تكثيری بر پايه ی توالي اسيد نوكلئيک 

(NASBA برای تشخيص ملكولي ) عامل

 ليشاانيوزيس جلدی

 

در مجله علمی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گرگان

 علمی مجله

 علوم دانشگاه

 / گرگان پزشکی

 / 1394 تابستان

 / 17 دوره

 2 شماره

گونه های مولد ولوواژنيت كانديديايي و    

يا ته های باليني در زنان مراجعه كننده 

 به درمانگاه زنان در شهرستان چابهار

 

در مجله بین 

 ,Vol.4 ,المللی 

N.11, Serial 
No.35, Nov 
2016, Int J 

   Prevalence of 
Oxyuriasis and its 
Influencing Factors in 
Elected Kindergartens 



Pediatr in Ali Abad-e-Katoul, 
North of Iran 

 

ه پنجمین کنگر

بین المللی 
Infections 

Disease چین،  
14-17 July 

2011 

   LACK  and TSA gene of  
Leishmania major cloned in 
eukaryotic expression vector 
could increase survival time 
in BALB/c mice signficantly 

نهمین کنگره 

بین المللی 
Parasitology 

 اسپانیا،

   Photodynamic therapy as a 
safe method for the 
treatment of cutanous 
leshmanasis 

 
در یازدهمین 

کنگره بین 

المللی 
Parasitology 

 ICOPAگالسکو )

XI   ،) 6-11 

August 2006 

   Photodynamic therapy as a 
new method for the 
treatment of cutanous 
leshmanasis 

 

کنگره بین 

  ICBFSالمللی 

هند 

(Bangalore ،)
9-10 

February 

2010 ، 

   Cloning and expresser of 
recombinant plasmid 
containing LACK gene of 
Leishmania major 
(MHRO/IR/75/ER) in CHO 
cells 

 

  BSPبین المللی 

انگلستان 

(Cardiff 

University ،)
29th March-

1st April  2010 

   Expression of recombinant 
plasmids containing LACK 
and TSA genes of Leishmania 
Major (MHRO/IR/75/ER) in 
eukaryotic cells 

 

 
 پنجمین همایش

سراسری 

ی بیماریهای انگل

 26تا  24ایران، 

1384آبان ماه   

(، روش PDT وتوديناميک تراپي )   

 جديد برای درمان ليشاانيوزيس جلدی 

 



ششمین همایش 

 سراسری و اولین

 کنگره منطقه ای

انگل شناسی و  

ی بیماریهای انگل

 9تا 7ایران ، 

1387خرداد ماه   

 LACKكلونيناااااگ و شناساااااايي ژن    

و  PTZ57R/Tژور در وكتور ليشاانيا ما

ترانفورماساااااايون ژن در باااااااكتری 
Ecoli(TG1) 

 

ششمین همایش 

 سراسری و اولین

 کنگره منطقه ای

شناسی و  انگل 

ی بیماریهای انگل

 9تا 7ایران ، 

1387خرداد ماه   

تشخيص مولكولي تريكوموناس    

 PCRواژيناليس با روش 

دومین همایش 

گیاهان دارویی، 

1384بهمن ماه   

عصاره گيری آرتايزي  )درمنه( ماده ای    
 با خاصيت ضد ماالريايي 

 

ه پنجمین کنگر

 ویروس شناسی و

اولین کنگره 

واکسن ایران 

تا 12

اردیبهشت 14

, سالن 1388

همایشهای 

موسسه 

ن تحقیقات واکس

و سرم سازی 

 رازی, کرج, ایران

 LACKكلونيناااااگ و شناساااااايي ژن    

و  pcDNA3ليشاانيا مااژور در وكتاور 

 E.coliترانسفورماسيون ژن در بااكتری

(TG1) 

 

هفتمین همایش 

سراسری و 

دومین کنگره 

منطقه ای انگل 

شناسی و  

ی بیماریهای انگل

 29تا 27ایران ، 

 BALB/cبررسي مرگ وميار موشاهای    

ايا  شاده باا پالساايدهای نوتركيا  

pcLACK  وpcTSA  پس از چاال  باا

ليشاانيا ماژور ساويه اساتاندارد ايراناي 

(MRHO/IR/75/ER) 

 



 مهرماه

یازدهمین در 

کنگره بین 

ژی المللی ایمنولو

و آلرژی ایران در 

اردیبهشت  7-10

)  91ماه  26-29 

April 2012) 

   Evaluation of immune 
response induced by DNA 

vaccine  expressing LACK 
gene against cutaneous 
leishmaniasis in Balb/c    

اولین همایش 

ملی دانشجویی 

بیوتکنولوژی 

ان دانشگاه گلست

و علوم پزشکی 

             گلستان

 13و  12درتاریخ 

1391تیرماه   

تشخيص مولكولي ليشاانيا ماژور به  :   

 Saphire Amp Fast PCRروش 

اولین همایش 

ملی کاربرد 

فناوری نانو در 

تشخیص 

 خدر تاریبیماریها 

خرداد ماه  10و9

1392 

با  تشخيص نانو مولكولي ليشاانيا ماژور   

 استفاده از نانو ذرات ميله ای طال

سومین کنگره 

ن بین المللی بی

المللی 

ر بیوتکنولوژی د
6-8 May 2013 

   Transcription-mediated  
Isothermal Amplification for 
Rapid Identifcation of 
Leishmania major using 
sequence-based Primers 

 
 هشتمین همایش

ملی 

 وبیوتکنولوژی 

چهارمین همایش 

ملی ایمنی 

 درزیستی ایران 

 17تا 15 تاریخ

1392تیرماه    

بررسي حساسيت و اختصاصيت روش    
تكثيری بر پايه ی توالي اسيد نوكلئيک 

برای تشخيص ملكولي عامل 

 ليشاانيوزيس جلدی



دوازدهمین 

کنگره بین 

ژی المللی ایمنولو

و آلرژی ایران در 

 اردیبهشت 9-12

)  93ماه  2 May-

29 April 2014 

   Evaluation of immune 
response induced by DNA 
vaccine cocktail expressing 
complete LACK and TSA 
genes against Leishmania 
major 

 


