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دکتري 1
تخصصی
PhD

علوم پزشکی تهران دانشکدهبیوتکنولوژي پزشکی
فناوریهاي نوین

1393تهران- ایران

دانشکده انایرپزشکی علوممیکروب شناسی پزشکیفوق لیسانس2
1382تهران- ایرانپزشکی

3
دانشجوي فوق 

مرکز آموزش رانیعلوم پزشکی اآموزش پزشکیلیسانس
95ورودي تهران- ایرانمجازي

4
فوق يدانشجو

MBAدوره مجازيسانسیل
علوم پزشکی تهران دانشکده

96يورودتهران- ایرانکارآفرینی

دانشکده ایرانعلوم پزشکی علوم آزمایشگاهیلیسانس5
1379تهران- ایرانپیراپزشکی

دانشکده علوم پزشکی ایرانعلوم آزمایشگاهیفوق دیپلم6
1372تهران- ایرانپیراپزشکی

آموزشی:سوابق
تاکنون93از سال رانیایدانشگاه علوم پزشکییایتمام وقت جغرافیعلمئتیعضو ه-1
انیدانشجوینظري و عملیومولکولیسلولیشناسکروبیمیو تخصصیواحدهاي عمومستدری-2

ارشد یو کارشناسPh.D،یپزشک
علوم یو کارشناسیمقاطع کاردانیعملیکروبشناسیواحدهاي هماتولوژي و مستدریدرهمکاري-3

.یکروبشناسیگروههاي هماتولوژي و م،یراپزشکیدر دانشکده پ،یشگاهیآزما

فعالیتهاي اجرائی
ی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي میکروبی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران.معاون پژوهش- 1

عضو کمیته حفاظت زیستی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران- 2
رانیایدانشگاه علوم پزشکیدانشکده پزشکعضو کمیته راهبردي و استراتژي - 3
رانیایدانشگاه علوم پزشکیدانشکده پزشکعضو کمیته ارتباط با صنعت - 4



.رانیایدانشگاه علوم پزشکعضو کمیته ترجمان دانش - 5
عضو اجالسیه کمیته ملی استاندارد بیولوژي ومیکروبیولوژي- 6
مسئول برگزاري سمینار و ژورنال کالب گروه میکروبشناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران- 7
رانیایدانشگاه علوم پزشکیدانشکده پزشکیکروبشناسیگروه مدبیر اجرایی شوراي آموزشی و پژوهشی - 8
پزشکی ایران.مداور مرکز ثبت اختراعات دانشگاه علو- 9

میکروبشناسی.هايژورنال داور- 10

مقاالت چاپ شده 

1. Immunogenicity of a fusion protein containing PilQ and disulphide turn region of PilA from
Pseudomonas aeruginosa in mice M. Gholami, A.S. Chirani, S. Razavi, R. Falak, G. Irajian.
Letters in Applied Microbiology.2017 doi:10.1111/lam.12796.

2. The association of type II diabetes with gut microbiota composition Fatemeh Navab-Moghadam,
M Sedighi, ME. Khamseh, FAlaei-Shahmiri, M Talebi, S Razavi, **, N Amirmozafari. Microbial
Pathogenesis 110 (2017) 630e636.

3. Comparison of gut microbiota in adult patients with type 2 diabetes and healthy individuals M
Sedighi, S Razavi, *, F Navab-Moghadam,M E. Khamseh , F Alaei-Shahmiri, AMehrtash,N
Amirmozafari. Microbial Pathogenesis 111 (2017) 362e369.

4. High Level of Biofilm Formation and Virulence Factors in Enterococci Species Isolated From
Clinical and Normal Flora Samples Z Esmaeili, J Sadeghi,  S Razavi,  M Oshaghi,S Sayyahfar,  M
Rahbar, M Talebi, Infectious Diseases in Clinical Practice2017. doi:
10.1097/IPC.0000000000000519.

5. FIRST REPORT OF COEXISTENCE OF AmpC BETA-LACTAMASE GENES IN
KLEBSIELLA PNEUMONIAE STRAINS ISOLATED FROM BURN PATIENTS R
GHANAVATI, D DARBAN-SAROKHALIL, FNAVAB-MOGHADAM1, H KAZEMIAN, G
IRAJIAN,S RAZAVI* Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica DOI:
10.1556/030.64.2017.028.

6.
Frequency of 16S rRNA Methylase and Aminoglycoside Modifying  Enzyme Genes among Clinical
Isolates of Acinetobacter baumannii in Iran M Gholami, M Haghshenas, M Moshiri, S Razavi,A
Pournajaf, G Irajian, M Heidary. Iran J Pathol. 2017; 12(4): 329-338.

7. cloning & expression of human BMP-2 gene in Leishmania tarentulae. M Rahmati, AH Khan, S
Razavi, MR Khorramizadeh, MJ Rasaee, E sadreddiny. Biocatalysis & agricultural biotechnology
2016;

8. Antimicrobial resistance pattern and genetic correlation in Enterococcus faecium isolated from
healthy volunteers M. Asadian, J. Sadeghi, A. Rastegar Lari, Sh Razavi, M. Hasannejad Bibalan, M.
Talebi, Microbial Pathogenesis 4010(15)30207-2 2015.

9. Rokoui F, Razavi S, Hashemi S. Study of Fungal Contamination in Tinea Patient’s Money. Iran J
Med Microbiol. 2014; 7 (4) :43-46

10. Effect of Ofloxacin, and Noscapine Combination on Staphylococcus aureus. Shabnam Razavi;
Abdolaziz Rastegar Lari; Kazem Mousavizadeh; Masood Mahmoodian;2009; 31 (3)



11. Molecular Sub typing of Coagulase Negative Staphylococcus by Pulse Field Gel Electrophoresis
RAZAVI SH; ABDOLAZIZ RASTEGAR LARI; FARIDEH GHAZI;2006; 28 (3)53-7.

12.
ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی « ، دکتر سید حمید مصطفوي ، دکتر غالمحسین فرزنديشبنم رضويتر عبداهللا کریمی ، دکرستگار الري ، دکترعبدالعزیز 

.1386، 1، شماره 1میکروبشناسی پزشکی ایران سال ، مجله »باسیلهاي گرم منفی جدا شده از کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید تهران 
.1382پزشک ، سال دوم شماره هشتم ، ،مجله» نانوباکتریها«م رضويشبن، دکتر جمیله نوروزي.13

ها و سمینارهاي داخلی و خارجیارائه مقاله به کنگره

1. Darban DS, Irajian GH., Razavi S.* et al.Using Ph.D. students as an assistant to advise and
oversee the performance of MSc students in department of microbiology at Iran University of
Medical Sciences.18 th national medical education congress. TEHRAN Iran. May 27-29.2017.

2. Rastegar Lari A., Karimi A., Habibi M., Razavi S., Mostafavi H., Farzandi Gh. Antibiotic
resistance of gram – negative rods isolated from patients in pediatric hospital in Tehran.2th FEMS
congress of European Microbiologists. Spain Madrid .July 4-8, 2008.

3. Razavi S., Rastegar Lari A., Mostafavi H., Farzandi Gh., Habibi M. Invitro activity of Cefepime
against clinical isolates before introduce to marketing in Iran.15th Mediterranean congress of
chemotherapy .Italy, Catania. June 25-27, 2006.

4. Rastegar Lari A., Karimi A.,  Habibi M. , Razavi S.,Mostafavi H., Farzandi Gh. .Antibiotic
resistance of gram – negative rods isolated from patients in pediatric hospital in Tehran. 15th

Mediterranean congress of chemotherapy .Italy, Catania. June 25-27, 2006.

5. Rastegar Lari A., Razavi S. Molecular epidemiology of Coagulase Negative Staphylococcus
isolated from Tehran, Iran: First report. France, Lyon. 26-29 June.

یازدهمین . بررسی انتقال آلودگی قارچی از طریق اسکناسهاي متعلق به افراد مبتال به کچلی (درماتوفیتوزیس)رضوي شبنمرکوعی فاطمه ، .6
.1389اردیبهشت 28-20کنگره سراسري میکروبشناسی ایران و اولین کنگره میکروبشناسی مدیترانه شرقی ایران لنگرود 

اپیدمیولوژي مولکولی و الگوي مقاومت دارویی استافیلوکوکهاي کواگوالز بررسی«، باقري کامران.، رستگار الري عبدالعزیزرضوي شبنم.7
.1385خرداد 4- 2هشتمین کنگره سراسري میکروبشناسی ایران. اصفهان ،»منفی جدا شده از عفونتهاي بیمارستانی

بررسی مقاومتهاي آنتی بیوتیکی در استافیلوکوکهاي کواگوالز منفی و تایید وجود آنزیم بتاالکتاماز به «.، رستگار الري عبدالعزیزرضوي شبنم.8
.1382بهمن 27-29تهران کنگره سراسري میکروبشناسی ایران.،ششمین»روش یدومتریک 

ارزیابی فعالیت سفیپیم قبل از ورود به بازار ایران  «مید ،فرزندي غالمحسین.مصطفوي ح،رضوي شبنم،حبیبی مرضیه ، رستگار الري عبدالعزیز.9
هشتمین کنگره سراسري ،»بر علیه سویه هاي کلینیکی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران

.1385خرداد 4-2میکروبشناسی ایران. اصفهان 



بررسی تاثیر تک دوزي سفازولین «، رستگار الري عبدالعزیز.رضوي شبنمحمید ، اعتصام نوشین،حبیبی مرضیه ، اسکویی لر هایده ، مصطفوي.10
.1384آذر8-4زنان و مامایی ایران.تهران ششمین کنگره بین المللی، »در پیشگیري از احتمال عفونتهاي بعد از سزارین 

،چهارمین کنگره میکروبشناسی با »و کاربردهاي آن در میکروبیولوژي و بیولوژي مولکولی تکنولوژي بیو چیپ «.رضوي شبنمباقري کامران ،.11
.1380آبان 17-15گرایش باکتري شناسی. تهران 

کتب ترجمه و تالیف 
.1387مهرپیوندانتشارات "رکمیکروب شناسی استوارت وا"رضوي شبنمو میرنژاد رضا-1

.1387مهرپیوند انتشارات "با پاسخ هاي تشریحیتخصصیباکتري شناسی التسئوا"رضوي شبنمو میرنژاد رضا-2

. 1392" کشت سھ بعدی سلول " انتشارات  تعالی اندیشھ و همکاران رضوي شبنمصدرالدینی اسماعیل ، -3

همکاري با دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی و انجمن ها:

تاریخ نوع همکاريدانشگاهمرکز تحقیقاتی
قاتیرکز تحقم

بیوتکنولوژي میکروبی
علوم پزشکی 

1395معاون پژوهشیرانیا

قاتیمرکز تحق
یکروبیميوتکنولوژیب

علوم پزشکی 
1395مسئول هسته واکسن و ترکیبات ضد میکروبیرانیا

انجمن علمی آسیب 
شناسی ایران

علوم پزشکی 
رانیا

برگزاري کارگاه آموزشی تضمین کیفیت در 
1388کروبشناسیآزمایشگاه می

مرکز عفونی 
بیمارستان حضرت 

علی اصغر(ع)
پزشکی علوم

1388برگزاري کارگاه میکروبشناسی عملیایران

مرکز تحقیقات آموزش 
علوم آزمایشگاهی

پزشکی علوم
1379برگزاري دوره کنترل کیفی میکروبشناسیایران

مرکز تحقیقات سلولی 
مولکولی

پزشکی علوم
ایران

ارگاه تشخیص مولکولی برگزاري ک
1384میکروارگانیسم ها

علوم پزشکی دانشکده پزشکی
سمنان

کمیته اجرایی هفتمین کنگره سراسري 
1383میکروبشناسی ایران



تقدیرنامه ها:
.1382بهمن 27-29تهران کنگره سراسري میکروبشناسی ایران.در ششمینرترمقاله بارائهتقدیرنامه به خاطر دریافت-1

.)سمنان-1383(هفتمین کنگره سراسري میکروبشناسی ایراندریافت تقدیرنامه به خاطر همکاري در برگزاري -2

تخصصیو پژوهشیتکنیکهاي  آزمایشگاهی
انجام آزمایشات تخصصی هماتولوژي
میکروبی ، آنتی بیـوگرام و  و شناساییمیکروبشناسی ( انواع مختلف روشهاي کشتانجام آزمایشات تخصصی

مولکولی باکتریایی)سلولی و تستهاي 
پروتئومیکس )، ترانسکریپتومیکس( ژنومیکسو بیوتکنولوژيانجام آزمایشات بیولوژي مولکولی ،
ار با حیوانات آزمایشگاهیسلولهاي بنیادي و کو تمایز یوکاریوتیانجام کشتهاي تخصصی سلولی(in vivo)

مهندسی ژنتیک از آزمایشگاه تا تولید
میکروبیوتا ، پروبیوتیک و پره بیوتیک
و مراکز تحقیقاتی سلولی و مولکولیتوانمندي جهت راه اندازي آزمایشگاههاي تخصصی
ارائه مشاوره در راستاي ثبت اختراع داخلی و بین المللی
کنترل و تضمین کیفیت و کسب و کارمدیریتدرمشاورهارائه ،GMP

آموزش پزشکی

تاریخ خاتمهتاریخ عضویتنام انجمن
ادامه دارد1380سال میکروب شناسی


