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تحصیلی سوابق  

لک میانگین یلىالتحصفارغ تاریخ  تحصیل محل شهرکشور و   تحصیل محل دانشگاه    دوره 

تهراندانشگاه علوم پزشکی  تهران 1375   کارشناسی 

علوم 

 آزمایشگاهی

 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران 1378 

 دارش

 بیوشیمی 

 PhD دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران 1383 

بیوشیمی 

 بالینی

 

 

زبان با آشنایی  

مکالمه مهارت میزان ترجمه مهارت میزان   زبان 

 انگلیسی عالی خوب

 

ایحرفه هایمهارت  

فعالیت آغاز تاریخ اىحرفه مهارت عنوان   

  
 

شغلی سوابق  

هخاتم تاریخ شروع تاریخ  خدمت محل سازمان  اهمسئولیت عناوین   

 مسئول آزمایشگاه مرکزی  علی آباد کتول 1372 1375
پیرا پزشکی آموزشکده 1383 1385     معاون آموزشی وپژوهشی 

شجویی سرپرست کمیته تحقیقات دان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383 1384  

پزشکی گلستان دانشگاه علوم 1384      مدیر پژوهشی 

پزشکی گلستان دانشگاه علوم 1385 1387   مدیر گروه علوم آزمایشگاهی 

ولیک متاب مرکز تحقیقات بیوشیمی واختالالت 1386 1387

پزشکی گلستان دانشگاه علوم  

 معاون پژوهشی 

پزشکی گلستان علومدانشگاه  1385 1388 پیراپزشکی  رئیس دانشکده     

   ندانشکده فناوری های نوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1389 1391

گلستان استان 1386 1393  سرپرست آزمایشگاه رفرانس   

شگاه گلستان دان مرکز تحقیقات گوارش و کبد 1389 1392

 علوم پزشکی گرگان

 معاون پژوهشی      

پزشکی گلستان دانشگاه علوم 1391   کنونتا  وم سردبیر مجله علمی پژوهشی عل 

  آزمایشگاهی

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393   تا کنون

     



تحقیقاتی عالیق  

فعالیت آغاز تاریخ عالقمندى عنوان   

  

 

شده تدریس هایدوره  

تدریس تاریخ و مکان دروس عناوین   

 بیوشیمی عمومی دانشکده پیراپزشکی

 (1بیوشیمی بالینی ) دانشکده پزشکی-دانشکده پیراپزشکی

 (2بیوشیمی بالینی ) دانشکده پزشکی -دانشکده پیراپزشکی

 هورمون شناسی دانشکده پیراپزشکی

 بیوشیمی بالینی خون و ادرار دانشکده پزشکی

 روش های دستگاهی دانشکده پزشکی

 آنزیم شناسی دانشکده پزشکی

  

 

شده تدریس هایکارگاه  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  هکنند برگزار سازمان  آموزشى هاىدوره و هاکارگاه عناوین   

    
 

هاکارگاه در مشارکت  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  هکنند برگزار سازمان  آموزشى هاىدوره و هاکارگاه عناوین   

    

 

تحقیقاتی هایطرح  

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

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

مقایسه ارزش تشخیصی  

م آنزیم آدنوزین و آمیناز سر

های آن با سایر و ایزوآنزیم

 روشهای روتین در تشخیص

  سل ریوی

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

ولین سطح ک بررسی تغییرات 

رمز استرازسرم و گلبولهای ق

کارکنان شاغل در کارخانه 

 تولید سموم گیاهی

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

ین بررسی رابطه هوموسیست 

ی عروق -با بیماریهای قلبی

 درشهرستان گرگان

http://www.joshaghani.ir/uploads/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C.pdf
http://www.joshaghani.ir/uploads/course%20plan%20balini-blood%20&%20urine.pdf
http://www.joshaghani.ir/uploads/course%20plan%20balini-instruments.pdf
http://www.joshaghani.ir/uploads/course%20plan%20enzyme.pdf


ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

بررسی ارتباط سطح  

رم و سوپراکسید ودسموتاز س

گلبولهای قرمز با سطح 

ال هموستین سرم بیماران مبت

اد به انفارکتوس میوکارد ح

مراجعه کننده به مراکز 

آذر گرگان5آموزشی درمانی  

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

ایل بررسي سطح لیپید پروف 

ن هموسیستئیسرم با سطح 

سرم بیماران مبتال به 

انفاركتوس میوكارد حاد 

مراجعه كننده به مركز 

آذر 5آموزشي درماني 

 گرگان

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

بررسي سطح مس روي  

اران كلسیم و فسفر سرم بیم

 پس از مصرف امپرازول

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

علوم دانشگاه 

تانپزشکی گلس  

ندم تعیین افالتوكسین در گ 

ر سیلوهاي استان گلستان د

1387سال   

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

مقایسه برخی مارکرهای  
در A,Eسرمی و ویتامینهای 

 بیماران مبتال به بیماریهای
التهابی روده و سندرم روده 

تانتحریک پذیر در استان گلس  

 

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

ي تعیین فراواني زیرواحدها 

hladr4 وdr7 در اقوام

 تركمن ساكن ایران به روش

pcr 

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

 بررسی رابطه سطح سرمی 

فتویین آ و پارامترهای 

بیوشیمیایی در بیماران 

آذر  5همودیالیزی بیمارستان 

90گرگان در سال   

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

ی بررسي اثر محدودیت انرژ 

کی دریافتی و فعالیت فیزی

ای برسطح سرمی پروتئین ه

4شبه آنژیوپویتین  

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

 مقایسه سطح سرمی 

روی،مس،منگنز و منیزیم 

در افراد سالم در مناطق با 

بروز کم و زیاد سرطان 



 مری در استان گلستان

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

مقایسه سطح سلنیوم،  
سرم افراد سالم Eو Aویتامین

ین ساکن در مناطق با بروز پای
 و باالي سرطان مري در استان
 گلستان

 

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

 مقایسه ماركر هاي پالسمایي 

قه ترومبوفیلي در زنان ساب

ه سقط و گروه كنترل مراجع

كننده به مراكز درماني 

شهرستان گرگان در 

1389سال  

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

 بررسی پروفایل اسید های 

آمینه ی پالسمای کودکان 

مشکوک به بیماری های 

ه متابولیک مراجعه کننده ب

درمانی –مرکز آموزشی

طالقانی گرگان به روش 

کروماتوگرافی مایع با 

1391کارایی باالدر سال   

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

اثر داروي گیاهی   بررسي 
بر بیان ژنهاي   آ -حصا

baxوbcl-2 ) ژنهای    

در caspase 9میتوکندلایر( و 

سرطان MCF-7رده سلولی

 پستان

 

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

بررسی اثر داروي گیاهی  
بر بیان ژنهاي  آ-حصا P53  ،

ها در   CDKIsسایكلین ها و 

سلولی  رده KYSE-30 سرطان

 مری

 

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

رت بررسی شیوع سندرم گیلب 
در استان گلستان در سال 
1391 

 

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

ن بررسی سطح سرمی هپسیدی 
اد در بیماران همودیالیزي و افر

 نرمال

 



ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

پلي مورفیسم بررسي  
ژن  T<G276و G<T45+هاي

بتي آدیپونكتین در بیماران دیا
و مقایسه آن با افراد  2نوع 

 سالم

 

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

 مقایسه سطح سرمی ویتامین 
 و لیپید پروفایل در A,Eهای

اد بیماران قلبی عروقی با افر
 سالم

 

ات معاونت تحقیق   

فناوری و 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

ک بررسی غلظت متیل هیپوری 
 اسید در ادرار کارگران شاغل
در کارخانه سموم گیاهی با 
 استفاده از تکنیک

 

ات معاونت تحقیق   

و فناوری 

دانشگاه علوم 

تانپزشکی گلس  

برخی آنتی   مقایسه سطح 

 اکسیدان ها در بیماران قلبی
 عروقی با افراد سالم

 

 

راهنمایی تحت دانشجویان  

پایان سال ااجر محل  (دانشجو) مجرى   عنوان 

ی استان تعیین میزان آفالتوکسین در گندم سیلوها محدثه نامجو گلستان 1388
1387گلستان در سال   

وکسینبررسی آلودگی آرد استان گلستان به افالت نگار سادات طاهری گلستان 1389  

و   ونیبررسی تیتر آنتی بادی کمپیلوباکترژژ هومن فقیه نصیری گلستان 1389
روده  هلیکوباکترپیلوری درمبتالیان به سندرم

 تحریک پذیر
رمیبررسی ارتباط بین خارش پوستی با سطح س فرانک بیضائی گلستان 1389  

i-PTH زی وکلسیم و فسفر در بیماران همودیالی

آذر 5بستری در مرکز همودیالیز بیمارستان 
1389گرگان در سال   

دفعالیت مهاری و بیوسای  ارزیابی مقایسه ای سیده صدیقه حسینی گلستان 1389  
sdsو نانو ذره اکسید روی (zno) بر روی تشکیل 

کاندیدا آلبیکنس  بیوفیلم  

1390 

 

در بیماران  AوE مقایسه سطح سرمی ویتامین های جواد هاشمی گلستان

ده رومبتال به بیماریهای التهابی روده و سندرم 
 تحریک پذیر در استان گلستان

بدی در بررسی یافته های سونوگرافی و تستهای ک صفر محمد اتابائی گلستان 1390
 بیماران التهابی روده

زنان  مقایسه مارکرهای پالسمایی ترومبوفیلی در مهسا بشارت گلستان 1391
 دارای سابقه سقط و گروه کنترل



رابطه سطح سرمی فتوئین آ و بررسی  محبوبه حداد گلستان 1391
زیپارامترهای بیوشیمیایی در بیماران همودیالی  

به  بررسی پروفایل اسید آمینه نوزادان مشکوک فهیمه محمد آبادی گلستان 1391
ز بیماری های متابولیک مراجعه کننده به مراک

 .... آموزشی درمانی
بر بیان ژنهاي   آ -بررسی اثر داروي حصا ناصر احمدیان گلستان 1391 p53 

Eو سیکلین  در رده سلولي   KYSE-30   سرطان

 مري

 

بر بیان ژنهاي   آ -بررسی اثر داروي حصا معصومه احمدیان گلستان 1391 bax 

bcl2و  در رده سلولی   MCF  سرطان پستان 

 

بین به الکتروفورز هموگلومقایسه توزیع فراوانی  سروش پرویزی عمرانی گلستان 1392
 دو روش استات سلوز و کاپیالری

در  E و A مقایسه سطح سرمی سلنیوم، ویتامین مهدی دربانی گلستان 1392

ان مناطق با شیوع کم و زیاد سرطان مری در است
 گلستان

 زهرا حصاری گلستان 1392

 

مقایسه سطح سرمی مس، روی و آهن در بیماران 
قلبی با افراد سالمبا بیماری ایسکمیک   

تال به مقایسه سطح سرمی لپتین در زنان باردار مب آزاده اخوان گلستان 1392
 دیابت بارداری و پرا اکالمپسی و زنان باردار

 سالم و خون بند ناف نوزادان آنها

 ..... مقایسه میزان تولید ترهالوز در شیر پرتو مقدسی گلستان 1392

در بیماران با  E و A مقایسه سطح سرمی ویتامین شیوا کیومرثی گلستان 1393

 بیماری ایسکمیک قلبی با افراد سالم

ه سطح متیل هیپورات ادرار در کارکنان کارخان مهسا موالنا گلستان 1393
 ... تولید سم

و ویتامین ث در بیماران با  MDA مقایسه سطح سولماز پژوهشگر گلستان 1393

 ایسکمی قلبی و افراد سالم

در بیماران با  hsCRP مقایسه سطح فتوئین آ و شمیال ملک محمودی گلستان 1394

 ایسکمی قلبی و افراد سالم

ا و پارااکسونازدر بیماران ب LCAT مقایسه فعالیت قربانتاج کر گلستان 

 ایسکمی قلبی و افراد سالم

یماران ببررسی تغییرات پروفایل آمینو اسیدها در  مهسا طاهری زاده گلستان 1394
 مبتال به سرطان مری

ر مقایسه سطح سرمی استرانسیوم و آنتیموان د مجید میرزایی گلستان 1394
ان مناطق با شیوع کم و زیاد سرطان مری در است

 گلستان

در  بررسی سطح سرمی استرانسیوم و آنتیموان شیما اکبری گلستان 1395
 بیماران مبتال به سرطان مری

مشتاقیپریسا  گلستان 1395 در  مقایسه سطح سلنیوم و اختالالت تیروئیدی 
 بیماران ایسکمی قلبی با افراد سالم

و  بررسی ارتباط سطح نیتریک اکسید، روی محمد هاشمی مستخدم گلستان 1395
 ... فروکتوز با متغیرهای حرکتی اسپرم در

 ان دربررسی ارتباط غلظت استرانسیوم و آنتیمو مجتبی خان محمدی گلستان 
 P53 بافت سرطان معده و جهش در ژن



ان در بررسی ارتباط غلظت استرانسیوم و آنتیمو افسانه یوسفی گلستان 
 P53 بافت سرطان پستان و جهش در ژن

 

شده ارایه مقاالت  

ارائه نوع برگزارى سال  کنفرانس مشخصات   عنوان نگارندگان 

 علمي مجله

 علوم دانشگاه

 ،گرگان پزشكي

 دوره ؛1381

 و پاییز ،4

 شماره زمستان،

 صفحات: 10

29-25  

 حمیدرضا  

 محمود جوشقاني،

 عباسعلي جاللي،

 لطفي، صاحبقدم

 جوادي، ابراهیم

بندگي احمدرضا  

 لكربامی اورنیتین آنزیم مقایسه

 تاتآسپار هاي آنزیم با ترانسفراز

 آالنین و آمینوترانسفراز

 انبیمار میان در آمینوترانسفراز

 كبدي

 علمي مجله

 علوم دانشگاه

 گرگان، پزشكي

 دوره ؛1382

 و پاییز ،5

 شماره زمستان،
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 رضا حمید

 شیوع میزان بررسي
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 گلستان استان در خون پرفشاري

(1384) 

 علمي مجله

 علوم دانشگاه
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