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 زشی :آموسوابق   -0

 ارائه درس عنوان

 شده

 تدریس سال تدریس محل رشته تحصیلی تحصیلی مقطع

 پزشکی علوم دانشگاه بیوشیمی بالینی كارشناسی  ارشد كلیه دروس بیوشیمی

 قزوین

  0503سال 

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دكترای حرفه ای بیوشیمی 

 قزوین

 0503سال 

  پزشکی علوم دانشگاه وری پزشکیزیست فنا ارشد كارشناسی  بیوشیمی

 قزوین

) ادامه  0501 از سال 

 دارد(

 و 0 بیوشیمی

 0بیوشیمی

  پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دكترای حرفه ای

 قزوین

) ادامه  0501 از سال 

 دارد(

بیولوژی سلولی و 

 مولکولی

PhD by 

Research 
علوم سلولی و 

 مولکولی

 پزشکی علوم دانشگاه

 كاشان

تا   0502از سال 

0501 

 پزشکی علوم دانشگاه بیوشیمی بالینی كارشناسی  ارشد كلیه دروس بیوشیمی

 كاشان

تا   0500از سال 

0501 

 و 0 بیوشیمی

 0بیوشیمی

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دكترای حرفه ای

 كاشان

تا   0533از سال 

0501 

و  0بیوشیمی 

 0بیوشیمی 

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دكترای حرفه ای

 كاشان

تا   0500از سال 

0501 

 –فیزیولوژی  ارشد كارشناسی  بیوشیمی

 میکروب شناسی

 پزشکی علوم دانشگاه

 كاشان

تا   0533از سال 

0501 

بیوشیمی عمومی و 

 بیوشیمی متابولیسم

 پزشکی علوم دانشگاه تغذیه كارشناسی

 كاشان

 0501تا   0500از سال 

بیوشیمی عمومی 

 0-پزشکی بیوشیمی٬

 -پزشکی بیوشیمی ٬

0 

 و هورمون شناسی

 پزشکی علوم دانشگاه علوم آزمایشگاهی كارشناسی

 كاشان

تا   0533از سال

0501 

مامائی و          ،پرستاری كارشناسی بیوشیمی عمومی

 اتاق عمل

 پزشکی علوم دانشگاه

 كاشان

تا   0533از سال

0501 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 سوابق پژوهشی:  -0

 

 پژوهشی: افتخارات -الف 

 0530پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی كاشان در سال  -0

 0500پژوهشگر برتر استان اصفهان در سال  -0
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 3- Biotechnology and Health sciences 

4- Journal of herbal medicine 

5- Iranian Biomedical Journal (IBJ),  

6-Advanced Biomedical Research, 
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 طرحهای تحقیقاتی -ث     -ث  
 

 سمت عنوان طرح تحقیقاتی ردیف

استرس اكسیداتیو بر فاكتور های التهابی و شاخص های  Eو ویتامین  Omega-3بررسی اثر مکمل یاری  0

 در بیماران مبتال به فیبروسیستیک پستان

 مجری

و پروفایلهای متابولیک در حیوان  γ-PPAR ،6-IL ،α-TNFهای بررسی تاثیر وانادیل بر بیان ژن 0

 دیابتیک نوع دو

 مجری

ارضه با ع 0بررسی اثر یوبی كینون بر وضعیت التهاب و استرس اكسیداتیو درمبتالیان به دیابت تیپ  5

 كرونر قلبی

 مجری

 مجری تعیین اثر تداخلی برخی مولکول های كوچک در تشکیل و مهار میزان محصوالت نهایی گلیکاسیون 1

بر ماركرهای التهابی و محصوالت نهایی گلیکاسیون در بیماران نفروپاتی  5 -بررسی اثر مکمل یاری امگا 3

 دیابتی

 مجری



 

یل فیبریلهای آمیلوئیدی سلولهای بتاپانکراس انسانی در شرایط بررسی عوامل مداخله كننده در تشک 1

 آزمایشگاهی

 مجری

مطالعه برهم كنش آنزیم استیل كولین استراز با پپتید آمیلین و نقش آن در تشکیل تجمع های  1

 in vitroآمیلوئیدی پپتید آمیلین در 

 مجری

لی در تشکیل فیبریلهای بتا پانکراس انسانی بررسی اثر تداخلی برخی فالونوئیدها و مولکولهای كوچک آ 3

 در شرایط آزمایشگاهی

 مجری

 همکار توسط استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی بدو تولد و پنج روزه 0مقایسه مدل تجربی دیابت نوع  0

 همکار بررسی اثر كوركومین بر درد نوروپاتی دیابتیک در موش صحرایی 02

نابینوئید و دگزابینول بر فاكتورهای پیش التهابی و ضد التهابی در مدل تجربی بررسی اثرات تتراهیدروكا 00

 ( MSمولتیپل اسکلروزیس ) 

 همکار

بررسی ارتباط شاخص های سرمی با میزان آسیب بافت كبد در نمونه بافت شناسی در مبتالیان به  00
NAFLD 

 همکار

 همکار د تجمعی آن روی آمیلوئید بتااستاندارد سازی عصاره آبی اسطوخدوس و بررسی اثر ض 05
 

 

 

 سوابق اجرایی و عضویت در انجمنهای علمی:  -5

 زمان شروع  و خاتمه محل فعالیت نوع فعالیت

 ) ادامه دارد( 0501از سال  قزویندانشگاه علوم پزشکی  مدیر امور پژوهشی دانشگاه

علوم سرپرست مدیریت تحصیالت تکمیلی 

  پایه دانشکده پزشکی

 ) ادامه دارد( 0503از سال  قزوینانشگاه علوم پزشکی د

معاون آموزشی و تحصیال ت تکمیلی علوم پایه 

 دانشکده پزشکی 

 0501تا    0500از سال  دانشگاه علوم پزشکی كاشان

 0501تا   0500از سال  دانشگاه علوم پزشکی كاشان مدیر گروه بیوشیمی بالینی 

گاه مسئول فنی بخش بیوشیمی آزمایش

 بیمارستان شهید بهشتی

 0501تا   0500از سال  دانشگاه علوم پزشکی كاشان

 0501تا   0500از سال  دانشگاه علوم پزشکی كاشان عضو شورای آموزشی دانشگاه

عضو هیات موسس و شورای پژوهشی مركز 

تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماریهای 

 متابولیک

 ) ادامه دارد( 0500از سال  دانشگاه علوم پزشکی كاشان

 

 ) ادامه دارد( 0500از سال  دانشگاه علوم پزشکی كاشان عضو هیات تحریریه مجله فیض دانشگاه

 0501تا   0530از سال  دانشگاه علوم پزشکی كاشان عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی

دبیر شورای تحصیالت تکمیلی علوم پایه 

 دانشکده پزشکی

 0501تا   0500از سال  شاندانشگاه علوم پزشکی كا

  0500  تا 0530از سال  دانشگاه علوم پزشکی كاشان مدیر گروه بیوشیمی و تغذیه 

 0500تا  0531از سال  دانشگاه علوم پزشکی كاشان عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی



 

عضو شورای معین  پژوهشی علوم پایه 

 دانشکده پزشکی

 0500تا  0500 از سال دانشگاه علوم پزشکی كاشان

 0503تا   0500از سال  تهران عضو هیات مدیره انجمن عناصر كمیاب ایران

 عضو انجمن عناصر كمیاب ایران

 

 ) ادامه دارد( 0533از سال  تهران

 عضو انجمن بیوشیمی جمهوری اسالمی ایران

 

 ) ادامه دارد( 0531از سال  تهران

 عضو جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران

 

 ) ادامه دارد( 0530از سال  تهران

 


