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area of Iran by ITS1-PCR-RFLP and sequencing. 64th Annual Meeting of the 

German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM). Hamburg, Germany. 

Sep 30-Oct 3, 2012. Abstract index in International Journal of Medical 

Microbiology, Volume 302, Supplement 1, Pages 1-156 (September 2012) (Poster 
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پروتئگومیکس و جایگگاه آن در    "سگمپوزیوم آموزشگی   اولگین   و همچنین همکاری در کمیته اجرایی شرکت -6

 (.14/11/92تهران  در دانشکده بهداشت دانشگاه لووم پزشکی  "تحقیقات لووم پزشکی

 (.19/10/92  پژوهشگاه رویان، تهراندر  انسانی Yپروتئوم کروموزوم سمپوزیوم  اولین  شرکت در -7

 .(1384شرکت در پنجمین  همایش سراسری بیماریهای انگوی ایران در دانشگاه لووم پزشکی شهید بهشتی    -8

 

 

 

 مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی: -4

 

بیان ژنهای مؤثر در متابولیسم تیول در ایزوله های بررسی میزان  " طرح تحقیقاتی تحت لنوان مجری -1

-Real-Time RT لیشمانیا تروپیکا به ترکیب پنج ظرفیتی آنتی موان  گووکانتیم( به روش حساس و مقاوم

PCR " ،انگل شناسی، در حال اجراء. بخش، انستیتو پاستور ایران 
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تاثیر داروهای پوی هگزامتیون بی گوانید و پروپامیدین بررسی  " یقاتی تحت لنوانتحقمجری طرح   -2

ایزوتیونات متصل به نانو ذرات طال بر مراحل تروفوزوئیت و کیست برخی از ژنوتایپهای بیماریزای آکانتامبا در 

 . in-vitroشرایط 

 

ی بورلیاهای لامل تب بازگرد در کنه تعیین هویت مولکول وبررسی " طرح تحقیقاتی تحت لنوان همکاری در-3

انگل شناسی، در حال  بخش، انستیتو پاستور ایران، "IGSو  glpQهای نرم خراسان شمالی با بررسی ژنهای 

 اجراء.

 

از سویه ایرانی لیشمانیا  rk39و  rk26 تهیه آنتی ژن نوترکیب " همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان -4

شکل  جداگانه و توام جهت  تشخیص سریع لیشمانیوز احشایی در انسان و مخازن  به اینفانتوم و ارزیابی آن ها

آزمایشگاه  گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ، دانشگاه لووم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت،"حیوانی

 .در حال اجراءلیشمانیوز، 

 

سویه  ماژورلیشمانیا  ته انگلواکسن زنده تخفیف حدت یافتهیه " همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان -5

و ارزیابی بی خطری، ایمنی  knock-outبه روش  P27با حذف ژن  (MRHO/IR/75/ER)استاندارد ایران 

، دانشگاه لووم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه انگل "آزمایشگاهی حیوان زائی و محافظت آن در مدل

 ل اجراء.شناسی و قارچ شناسی آزمایشگاه لیشمانیوز، در حا

 

شناسایی پروتئینهای ایمونودومیننت لیشمانیا اینفانتوم  سویه ایران( در سرم " همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان -6

و ایمونوبالتینگ و مس  (DE-2)مبتالیان به لیشمانیوز احشایی با استفاده از تکنیکهای ژل الکتروفورز دو بعدی 

ی تهران، دانشکده بهداشت، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی آزمایشگاه ، دانشگاه لووم پزشک"اسپکتروفوتومتری

 لیشمانیوز، در حال اجراء.
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بررسی نقش ژنهای دخیل در متابولیسم تریپانوتیون  " در طرح تحقیقاتی تحت لنوان مجری دوم( همکاری  -7

وی مگوومین آنتی مونیت  گووکانتیم( و انتقال دارو در مقاومت طبیعی ایزوله های ایرانی لیشمانیا تروپیکا به دار

، دانشگاه لووم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه انگل شناسی و قارچ "Real-time RT-PCR به روش 

  شناسی آزمایشگاه لیشمانیوز، خاتمه یافته.

  

 Leishmania RNA)ویروس لیشمانیا  RNAبررسی امکان شناسایی " همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان -8

viruse) LRV   مختوف انگوهای لیشمانیای ایران با استفاده از روش در گونه هایReal-time PCR " دانشگاه لووم ،

 خاتمه یافته.پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی آزمایشگاه لیشمانیوز، 

 

در  viscerotropic gene و cystein protease هایبیان ژن بررسی"همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان  -9

، دانشگاه " Real-time RT-PCRبه روش  و لیشمانیا اینفانتوملیشمانیا تروپیکا  لیشمانیا ماژور،ایزوله های 

 خاتمه یافته.آزمایشگاه لیشمانیوز،  لووم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت،

 

 Superoxide dismutase کد کننده آنزیم ن ژنبیا بررسی"همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان  -10

-Real-time RTبه روش  داروی مگوومین آنتی مونیتبه تروپیکا ایزوله های حساس و مقاوم لیشمانیا در 

PCR" ،خاتمه یافته.، دانشگاه لووم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، آزمایشگاه لیشمانیوز 

    

حساس و مقاوم ایزوله های در Lack1  بیان ژن بررسی میزان" همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان -11 

، دانشگاه " qRT-PCRروش با استفاده از  گووکانتیم( ترکیبات پنج ظرفیتی آنتی موانلیشمانیا تروپیکا به 

 خاتمه یافته.آزمایشگاه لیشمانیوز،  لووم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ،
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بررسی پروتئوم گونه های استاندارد لیشمانیا تروپیکا، ماژور و  "همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان  -12

 Massاینفانتوم ایران و شناسایی پروتئین های شاخص آنها با استفاده از روش الکتروفورز دو بعدی و 

spectrometry " ناسی و قارچ شناسی ، ، دانشگاه لووم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه انگل ش

 .خاتمه یافتهآزمایشگاه لیشمانیوز، 

   

مقایسه بیان ژنهای سویه های حساس و مقاوم "در طرح تحقیقاتی تحت لنوان  مجری سوم( همکاری  -13

لیشمانیا تروپیکا  لامل لیشمانیوز جودی آنتوپونتیک( به داروی مگوومین آنتی مونیت  گووکانتیم(  به 

، دانشگاه لووم پزشکی تهران، " منظور تعیین ژنهای بوقوه موٌثر در ایجاد مقاومتبه  cDNA-AFLPروش

 دانشکده بهداشت، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، آزمایشگاه لیشمانیوز، خاتمه یافته.

 

بررسی ژنهای موٌثر و دخیل در ایجاد مقاومت سویه ایرانی "همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان  -14

، دانشگاه لووم پزشکی " cDNA-AFLP مانیا اینفانتوم به ترکیبات پنج ظرفیتی آنتی موان به روشلیش

 تهران، دانشکده بهداشت، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، آزمایشگاه لیشمانیوز، خاتمه یافته.

 

نتشار همزمان در جود و آنالیز پروتئوم لیشمانیا تروپیکای با ا"همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان  -15

 Massآنها به روش  پروتئینی شاخص احشاء با استفاده از روش ژل الکتروفورز دو بعدی و شناسایی تغییرات

spectrometry " ، دانشگاه لووم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ، 

 آزمایشگاه لیشمانیوز، خاتمه یافته.

  

 (Specific-Intra)ژنوتایپ و تنوع درون گونه ای بررسی "همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان -16

و احشایی  (ZCL)، زئونوتیک (ACL)انگوهای لیشمانیای کانونهای آندمیک لیشمانیوز آنتروپونتیک 
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(CVL&HVL)  ایران با استفاده از روشهایPCR-RFLP  وSequencing " دانشگاه لووم پزشکی ،

 آزمایشگاه لیشمانیوز، خاتمه یافته. ان، دانشکده بهداشت، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ،تهر

 

اشکال مزمن لیشمانیوز جودی ناشی از لیشمانیا تروپیکا با بررسی "همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان  -17

 ضا  ع( دانشگاه لووم پزشکیدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام ر Real-time PCRاستفاده از روش 

، دانشگاه لووم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ، آزمایشگاه "مشهد 

   لیشمانیوز، خاتمه یافته.

 

آنوفل  Fitnessارزیابی خاموشی ژن برخی از ژنهای مؤثر بر  "همکاری در طرح تحقیقاتی تحت لنوان -18

دانشگاه لووم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه حشره شناسی ، در حال   "ماالریااستفنسی ، ناقل اصوی 

 اجراء.

 

بررسی میزان بیان  "در طرح تحقیقاتی تحت لنوان  پایان نامه کارشناسی ارشد(  و استاد مشاور همکاری-19

و  -vitro Inر شرایط در ماکروفاژهای آلوده به لیشمانیا ماژور سویه ی ایران د Micro RNAs (Mirs)برخی

دانشگاه لووم پزشکی تهران،   "(C57BL/6)در مراحل بهبودی ضایعات پوستی ناشی از آن سویه در موشهای 

 دانشکده بهداشت، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ، در حال اجراء.

 

والر اپیدمیولوژی بررسی مولک "در طرح تحقیقاتی تحت لنوان  پایان نامه دکترا(  و استاد مشاور همکاری-20

 Leishmaniaلیشمانیازیس احشایی   لفونت انسانی ، مخازن حیوانی و پشه خاکی ناقل( و تنوع ژنتیکی 

infantum  دانشگاه   ". 1395-96در شهرستان کویبر و خداآفرین استان آدربایجان شرقی، در طی سالهای

 شناسی ، در حال اجراء. لووم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه انگل شناسی و قارچ
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 مورد( 27) شده ثبت هایژن -5

در مرکز بین  سویه های لیشمانیا ماژور, تروپیکا و اینفانتوم ITS1ثبت ژن مربوط به قطعه مشارکت در  -1

 :(Accession number)به شماره های  (NCBI)المووی  بیوتکنولوژی آمریکا 

L. tropica EF 653267 , L. infantum EF653268 , L. major EF653269. 

L. tropica JN860715.1, L.t JN860716.1, L.t JN860717.1, L.t JN860719.1, 

L.t JN860722.1, L.t JN860723.1, L.t JN860724.1, L.t JN860725.1 

L. major JN860718.1, L.m JN860720.1, L.m JN860721.1 

 

 N-acetyl glucosamine-1-phosphate transferase ثبگت ژن مربگوط بگه قطعگه     مشگارکت در   -2

(NAGT)   سویه های لیشمانیا ماژور, تروپیکا در مرکز بین المووی  بیوتکنولوژی آمریکگا(NCBI)    بگه شگماره

 :(Accession number)های 

L. tropica. JX103546.1, L. tropica. JX103543.1 

L. major. JX103542.1, L.m. JX103544.1, L.m. JX103545.1 

 

سگویه   activated protein kinase C receptor (LACK)  ثبت ژن مربوط بگه قطعگه   مشارکت در  -3

بگه شگماره هگای     (NCBI)در مرکز بین المووی  بیوتکنولگوژی آمریکگا    های لیشمانیا ماژور, تروپیکا و اینفانتوم

(Accession number): 

L. tropica JX305924.1, L. t JX305923.1, L. t JX289832.1 

L. infantum JX305922.1, L. i JX305921.1 

L. major JX289833.1. 

 RNAسویه های  RNA-dependent RNA Polymeraseقطعه ثبت ژن مربوط به مشارکت در  – 4

در مرکز بین المووی  ویروس لیشمانیا اینفانتوم و لیشمانیا ماژور برای اولین بار در ایران  منطقه خاورمیانه( در 

 :(Accession number)به شماره های  (NCBI)وژی آمریکا بیوتکنول

Leishmania RNA virus 2-1 isolate, KP054244.1 ; Host: L. infantum 

Leishmania RNA virus 2-1 isolate, KP054245.1 ; Host: L. major  
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 فعالیتهای آموزشی:

 الف(سوابق تدریس

 .1384-85ی ایران سنجش در سال تحصیوی تدریس درس زیست شناسی در موسسه فرهنگی آموزش -1

دانشگگاه لوگوم    همکاری در آموزش کالسهای لموی واحد تک یاختگه  شناسگی بگه دانشگجویان پزشگکی در      -2

 .(1386 -88 سال تحصیوی   ، دانشکده بهداشت،پزشکی تهران 

شکی تهران همکاری در آموزش کالسهای لموی واحد کرم شناسی به دانشجویان پزشکی در دانشگاه لووم پز -3

   .(1386 -88سال تحصیوی    ، دانشکده بهداشت،

واحگد پروتئوزولگوژی لموگی دردانشگگاه آزاد اسگالمی واحگد        6واحد درس پروتئوزولوژی تئوری و  8تدریس  -4

 .1391-1392پیشوا در نیم سال دوم سال تحصیوی -ورامین

اربرد ( ، بخگش کگ  3د واحگد   تعگدا  IIدو جوسه کالس لموی واحد تک یاختگه شناسگی    همکاری در تدریس -5

بگه دانشگجوی   سگالت   12به زبان انگویسی و به مدت  ا،یشمانیل تشخیص و تاکسونومی روشهای مولکولی در

نگیم    ، دانشکده بهداشت، آزمایشگاه لیشمانیوزدانشگاه لووم پزشکی تهران بین المووی رشته انگل شناسی ، 

 (.1392-1393سال تحصیوی  اولسال 

بخگش   (2یک جوسه کالس تئوری و لموی واحد درسی حشره شناسی مولکولی  تعگداد واحگد    همکاری در تدریس -6

دانشگگاه  سالت به دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی پزشکی،  4، به مدت Real-time PCRاصول 

 (.1392-1393سال تحصیوی  دومنیم سال ، دانشکده بهداشت، آزمایشگاه حشره شناسی  لووم پزشکی تهران 

تدریس کالسهاس تئوری و لموی تک یاخته های روده ای تناسوی بگه دانشگجویان پزشگکی، داروسگازی ،       -7

ب شناسی و حشره شناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای انگل شناسگی ، دانشگکده   وکارشناسی ارشد میکر

 بهداشت گروه انگل شناسی
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 تهیه مواد آموزشی )شامل فیلم ، نرم افزار رایانه ای(:ب(

مشارکت در تهیه اطوس مجموله تصاویر و اطاللات  خون شناسی به  صورت رایانه ای، که هم اکنون  در  -1

 .(1385 سال  سایت دانشگاه لووم پزشکی تهران در دسترس همگان می باشد

مشارکت در تهیه اطوس مجموله اطاللات تک یاخته شناسی، و کرم شناسی به صورت رایانه ای به زبگان   -2

 .(1385 سال  برای اولین بار در  داخل کشور به لنوان همکار اصوی فارسی

لکس میکروسکوپی و الکترونی، اطاللات زیستی، رفتاری و چرخگه زنگدگی انگوهگا و     850 این مجموله حاوی

اصول پیشگیری مربوطه و آزمونهای دسته بندی شده می باشد و در وب سگایت دانشگگاه    ،پیامهای بهداشتی 

 رداری می باشد.قابل بهره ب

در کشور مقام  e-scienceالزم به ذکر است که این نرم افزار در مسابقات نرم افزارهای دانشجویی، در گرایش 

نخست  مدال طال( را به خود اختصاص داد و از طرف جشنواره برای ارائه در مسابقات اتریش و تونس 

 ن جانبی انتخاب شد. کنفرانس سران جامعه اطاللاتی( ارسال شد و جزء برگزیدگا

 موسسه خویوی با مشارکت دانشگاه لووم پزشکی کگر  ، کتاب ما طراحان ، انگل شناسی مشارکت در تهیه  -3

 .(1396 سال 

 

 ، عضویت در کمیته های علمی و اجرایی داوری مقاالت و پایان نامه هاج( 

 شکی خراسان شمالی.همکاری در داوری مقاالت مربوط به مجوه لومی پژوهشی دانشگاه لووم پز -1

 .Iranian Journal of Medical Parasitology (IF:0.987) همکاری در داوری مقاالت مربوط به مجوه -2

  Journal of Medical Microbiology and Infectiousهمکاری در داوری مقاالت مربوط به مجوه  -3

(JOMMID) Diseases. 

در رشته انگل شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه لووم را و دکتپایان نامه کارشناسی ارشد  و مشاوره داوری -4

 پزشکی تهران.

 مشاوره پایان نامه دکتری تخصصی در رشته انگل شناسی، دانشگاه لووم پزشکی شهید بهشتی. -5



18 

 

 دانشگاه آزاد تهران مرکز. ،بیوتکنولوژی میکروبیدر رشته کارشناسی ارشد راهنما پایان نامه  -6

 سی ارشد در رشته سوولی مولکولی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.راهنما پایان نامه کارشنا -7

 لضویت در کمیته لومی هفتمین کنگره آزمایشگاه و بالین، دانشگاه لووم پزشکی ایران.  -8

7th International congress of laboratory and clinic and 1st conference of clinical virology, 

Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. February 12-14, 2015. 

 "پروتئومیکس و جایگاه آن در تحقیقات لووم پزشکی "لضویت در کمیته اجرایی اولین سمپوزیوم آموزشی  -9

 (.14/11/92در دانشکده بهداشت دانشگاه لووم پزشکی تهران  

 

 شرکت در کارگاهد( 

 .1387تدریس شرکت در کارگاه استراتژیهای آموزشی و شیوه های  -1

 (.1384 اسفند  شرکت در دوره کارورزی انگل شناسی در ایستگاه تحقیقات بهداشتی اهواز -2

 .1394، بهمن  Real-Time PCRتفسیر نتایج  شرکت در کارگاه -3

 .1394برای تشخیص و متیالسیون ، اسفند  HRMاصول روش  شرکت در کارگاه -4

 

 علمی اخذ جوایز از جشنواره ها و المپیادهای معتبره( 

مشارکت در تهیه اطوس مجموله اطاللات تک یاخته شناسی، و کرم شناسی بگه صگورت رایانگه ای بگه زبگان      

ایگن نگرم افگزار در مسگابقات نگرم       .(1385 سال  فارسی برای اولین بار در  داخل کشور به لنوان همکار اصوی

( را به خگود اختصگاص داد و از   در کشور مقام نخست  مدال طال e-scienceافزارهای دانشجویی، در گرایش 

طرف جشنواره برای ارائه در مسابقات اتریش و تونس  کنفرانس سران جامعه اطاللگاتی( ارسگال شگد و جگزء     

 برگزیدگان جانبی انتخاب شد.

 مهارت ها:

 DNA extraction  
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 Primer design 

 RNA extraction 

  cDNA synthesis 

 PCR-RFLP 

 RAPD PCR, nested PCR 

 RT-PCR 

 Real-time PCR 

 cDNA-AFLP 

 Cloning 

 SDS-PAGE 

 Western Blot 

 تفسیر نتایج پوی اکریل آمید و سیستم الکتروفورز ژل آگارز و. 

کشت سوولی و انجام تست مقاومت دارویی. 

 تشخیص میکروسکوپی انگوها و انجام روشهای پارازیتولوژیک و سرولوژیک در تشخیص انگوها. 

 .نمونه گیری از بیماران مشکوک به لفونتهای جودی و احشایی لیشمانیازیس و تشخیص آزمایشگاهی    

 آشنایی با منابع الکترونیک و بانکهای اطاللاتی در لووم پزشکی شامل: 

Medical Digital Resources, Pub Med, Scopus, Ebsco.  

 

  مانند  نرم افزارهای بررسی بیان ژنآشنایی باREST 


