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 ایمونولوژی تحقیقاتيهمکاری در طرح های    
 زمینه طرح مرجع تأئید عنوان طرح  ردیف

1 
 

  

 Cucumis، آلرژن خربزه)Cuc m 3کلونینگ و تولید آلرژن  

melo) 

رئیس بخش ایمونوبیوشیمي 

مرکز تحقیقات ایمونولوژی 

 مشهد

آلرژی و 

 ایمونولوژی

 

2 
 

بررسي مقایسه ای توزیع فراواني آلرژن های  غذایي در ساکنان 

بومي و  دانشجویان دانشگاههای شهر گناباد)جعفر حاجوی، 

 (سمیه جانی حمید راسخی و

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد

آلرژی و 

 ایمونولوژی

3 
 

مقایسه تاثیر یك جلسه تمرین شدید شنا در نوبت صبح و عصر 

بزاقي در شناگران  pH، کورتیزول و  Aبر غلظت ایمونوگلوبولین 

محمودرضا متقی، کاظم طالبی، مهدی بصیری، زهرا روحانی، نوجوان)

 جعفر حاجوی( لی ورضا اسماعی

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد
 ایمونولوژی

و برخي عوامل زمینه ساز مرتبط باا آن   شیوع اختالالت آلرژیك 4

باا   1389ساله مدارس شهر گنابااد در ساال   12-18در کودکان 

 جعفر حاجوی،)ISAACاستفاده از پرسشنامه فاز یك 

وده راسلتوویی ااولللو، می لا    حمیدرضا تولیده ای، جلیل  مالاری، سل   

 جواد رحیمی( مودودی یاقوتی،صالحی رزوه، محمد 

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد

آلرژی و 

 ایمونولوژی

در لنفوسیت های خون نانوایان  DNAمقایسه میزان آسیب      5

 و دستگاه پخت متفاوت شاغل در نانوایي های با سوخت مصرفي

محمد صفایی،  جعفر حاجوی، مهر، جواد گازری،مجتبی کیان  (   

 )محمد بدیعی و حسن مالیی

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد
 سلولي و مولکولي

در لنفوسیت های خون  مقایسه ناهنجاری های کروموزومي 6

و دستگاه پخت  نانوایان شاغل در نانوایي های با سوخت مصرفي

د بدیعی،  مجتبی کیان مهر، جواد محم وحیدرضا فریدونی،متفاوت)

 )عباس غفاری جعفر حاجوی، گازری،

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

شرکت غله و  پزشکي گناباد و 

 5خدمات بازرگاني منطقه 

 خراسان

 سلولي و مولکولي

 در لنفوسیتهای خون نقاشان شهر گناباد DNAبررسي آسیب  7

 (لیرضا ابراهیم زادهدکتر ع، جعفرحاجوی،  دکتر مجتبی کیان مهر)

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد
 سلولي و مولکولي

 کاهشعصاره های آبي و الکلي گیاه میخك بر  برون تنيتأثیر حفاظتي  8

ناشي از تماس با آب اکسیژنه در لنفوسیت های  DNAآسیب های 

، سید حسین ابطحی، جعفر حاجویمجتبی کیان مهر، )  خون انسان

 ( پیاوایی زی ب

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد
 سلولي و مولکولي

مدل حیواني پاسخ ایمني بر روی  PLGAبررسي سایز ذره  9

   سلمهآلرژن نوترکیب گرده ایمونوتراپي با آلرژی در 

(rChe a 3(محبوس شده در نانوپارتیکل )  ،مجتبی س کیان

 ((ی تخصصيپایانامه دکتر-)جعفر حاجوی،مریم هالمی

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 مشهدپزشکي 

آلرژی و 

 ایمونولوژی
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 زمینه طرح مرجع تأئید عنوان طرح  ردیف

10 
 

  

خون کارکنان  یها تیدر لنفوس DNA بیآس زانیم سهیمقا

جعفر )یادعالمه بهلول گناب مارستانیدر ب افراد سالم اتاق عمل با

 (یمهر و آرش حمزه ا انیک یمجتب ،یحاجو

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد
 سلولي و مولکولي

 
11 
 

ارزیابي خطر ابتال به سرطان در بیماران دیابتي نوع دو با اندازه 

استرس اکسیداتیو و برخي تومور گیری سطوح سرمي مارکرهای 

جعفر ) ر گناباددر شه CEAو  CA19-9 ،AC125مارکرها 

 (، حسین نظامیعلیرضا محمدزادهحسین ابطحی، حاجوی، 

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد
 ایمونولوژی

12 
 

، قند ناشتا و Aمقایسه غلظت سرمي و بزاقي ایمونوگلوبین 

( در بیماران مبتال به دیابت HbA1cهموگلوبین گلیکوزیله)

عید عرفانپور و امیررضا ، سجعفر حاجوی)در گناباد 2و 1تیپ

 (نصیرزاده

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد
 ایمونولوژی

تاثیر روزه داری بر برخي از فاکتورهای بیوشایمیایي مارتبط باا     13

جعفلر  سلید حسلین ابطحلی،    )سندرم متابولیاك و ایمونولاوژیکي  

 (، علیرضا محمدزادهحاجوی

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 بادپزشکي گنا

و  ایمونولوژی

 بیوشیمي

در سندرم تخمدان تحریك پذیر و رشد  کورکومینبررسي تأثیر   14

فولیکولي در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلي کیستیك 

 )تحت درمان ناباروری برون تني

 (جعفر حاجوی و داود ساالرباشی، اعظم السادات محمودیان

عاونت پژوهشي دانشگاه علوم م

 دپزشکي گنابا

ایمونولوژی و 

 سلولي و مولکولي

در  Bهپاتیت سطحي  مقابل آنتی ژن درارزیابي تیتر آنتي بادی  15

جعفر )1397دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سال 

، سید حسین ابطحی، علیرضا محمدزاده، مجتبی کیان مهر، حاجوی

 (عباسعلی عباس نژاد

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 بادپزشکي گنا
 سلولي و مولکولي

بررسي سرواپیدمیولوژی کیست هیداتید در افراد در معرض  16

 احمدرضا عطاردی بیمرغی،)خطر در شهرستان گناباد

 (زادهکوکب بصیری و امیر آدی ه ،جعفرحاجویمیترا صالحی، 

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد
 سلولي و مولکولي

یت های خون ورزلکاران بدنساز با و ل فوس در DNAآسیب  مقایسه 

 بدون سابقه مصرف استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشکي گناباد
 سلولي و مولکولي

17 
 ( مربوط به گیرنده کموکایني ∆32) 32بررسي فراواني جهش دلتا

CCR5 شهر گناباد مراجعه کننده به معاونت بهداشتيدر افراد 
 

ونت پژوهشي دانشگاه علوم معا

 مشهد و علوم پزشکيپزشکي 
 سلولي و مولکولي
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 پایانامه های در حال سرپرستي

 سمت  مقطع تحصیلي  عنوان پایانامه 

ایمونوتراپی زیر زبانی   اثرات بررسی  1

 حاوی PLGAنانوپارتیکلهای 

و کورکومین بر روی پاسخ   Ovalbuminآلرژن

 Balb/c موش نیهای سیستم ایم ی مدل حیوا

کارل اس ارلد 

 ایمونولوژی
در حال 

 انجام

دکتر  -دکتر محسن سعیدی

ساناز لاه -مریم هاشمي 

جعفر حاجوی)همکار -گردی

 طرح(

و عفونت ABO ارتباط بین گروه های خونی 2

در بیماران مراجعه ک  ده به  پیلوری هلیکوباکتر

 1398بیمارستان عالمه بهلول گ ابادی در سال 

در حال  وميدکتری عم

 انجام

 استاد راهنما

بررسی عوام  خطر مرتبط با عفونت های  3

باکتری سرالیا مارس س در بیماران بستری در 

بخش عفونت های ویِژه بیمارستان عالمه بهلول 

 1398گ ابادی در سال 

در حال  دکتری عمومي

 انجام

 استاد مشاور

بررسی تغییرات هماتوبیولیمایی و عملکرد  4

رموش های صحرایی تحت تزریق با  بافتی د

 پالسمای غ ی از پالکت

در حال  دکتری عمومي

 انجام

 استاد مااور

 

 

 داخلي-خارجي پژوهشي –مقاالت چاپ شده در مجالت علمي 

 نویسنده گان  سال نام مجله  عنوان مقاله 

1 Evaluation of size and dose effects 

of rChe a 3 allergen loaded PLGA 

nanoparticles on modulation of Th2 

immune responses by sublingual 

immunotherapy in mouse model of 

rhinitis allergic 

International 

Journal of 

Pharmaceutics 

2019 Jafar Hajavi, Maryam 

Hashemi, Mojtaba Sankian 

2 Effects of lipopolysaccharide-

loaded PLGA nanoparticles in mice 

model of asthma by 

sublingual immunotherapy 

International 

Journal of 

Polymeric 

Materials and 

Polymeric 

Biomaterials 

2019 Mohammad Reza 

Khakzad, Jafar Hajavi, 

Mohammadamin 

Sadeghdoust  &  

Farnaz Aligolighasemabadi 

3 The immunomodulatory role of 

probiotics in allergy therapy 

Journal of 

cellular 

physiology 

2018 Jafar Hajavi, 

Seyed‐Alireza Esmaeili, 

Abdol‐Reza Varasteh, 
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 Hossein Vazini, Hadi 

Atabati, Fatemeh Mardani, 

Amir A Momtazi‐Borojeni, 

Maryam Hashemi, Mojtaba 

Sankian, Amirhossein 

Sahebkar 

4 Synthesis strategies for optimizing 

sizes of PLGA nanoparticles 

containing recombinant 

Chenopodium album (rChe a 3) 

allergen 

International 

Journal of 

Polymeric 

Materials and 

Polymeric 

Biomaterials 

2017 Jafar Hajavi, Mojtaba 

Sankian, Abdol-Reza 

Varasteh, Maryam hashemi 

5 Optimization of PLGA formulation 

containing protein or peptide-based 

antigen: Recent advances 

Journal of 

Biomedical 

Materials 

Research: Part 

A 

2018 Jafar Hajavi, Mahboubeh 

ebrahimian, Mojtaba 

Sankian, Mohammad Reza 

Khakzad5, Maryam 

hashemi 

6 Curcumin: A Naturally Occurring 

Modulator of Adipokines in 

Diabetes.  

journal of 

cellular 

biochemistry 

2017 Hajavi Jafar, Momtazi 

AA, Johnston TP, Banach 

M, Majeed M, Sahebkar A 

7 Assessment of DNA damage in 

blood lymphocytes of bakery 

workers by comet assay. 

Toxicology and 

Industrial 

Health 

2017 Kianmehr Mojtaba, Hajavi 

jafar(Correspondence 

author) and Gazeri Javad 

8 DNA Damage Assessment in the 

Lymphocytes of Construction 

Painters by Comet Assay  

 

Toxicology and 

Industrial 

Health 

2015 Kianmehr Mojtaba, Amiri 

Mostafa, Ebrahimzadeh-

Bideskan AliReza, Hajavi 

Jafar(Correspondence 

author) 

9 Identification and molecular 

characterization of the cDNA 

encoding Cucumis melo allergen, 

Cuc m 3, a plant pathogenesis-

related protein 

Reports of 

Biochemistry & 

Molecular 

Biology 

 

2014 Mojtaba Sankian, 

Jafar Hajavi, Malihe 

Moghadam,  

Abdol-Reza Varasteh 

بررسي توزیع فراواني آلرژی نسبت به  آلرژن های   10

غذایي در ساکنان بومي و  دانشجویان 

 دانشگاههای شهر گناباد

) نویسنده جعفر حاجوی 1389 افق دانش

حمید راسخی، سمیه ، مسئول(

 جانی، جیران زبردست
و  یدر کودکان شهر كیاختالالت آلرژ وعیش ایآ 11

 گناباد متفاوت است؟ یيروستا

 درضایحم  - یجعفر حاجو 1391 دانش افق

ااوللو  ییسوده راستوو - ای دهیتول

 رزوه  یصالح  ایم -

جواد  -  یاقوتی یمودود محمد

 یمیرح
ارتباط سابقه خانوادگي بیماری های آلرژیك با  12

 شیوع این بیماری ها در دانش آموزان شهر گناباد

مجله اپیدمیولوژی 

 ایران

زمستا

ن 
1392 

جعفر  -ای دهیتول درضایحم  

 )نویسنده مسئول( یحاجو

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=journal%20of%20cellular%20biochemistry&cmd=correctspelling
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=journal%20of%20cellular%20biochemistry&cmd=correctspelling
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=journal%20of%20cellular%20biochemistry&cmd=correctspelling
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hajavi%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28485496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Momtazi%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28485496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Momtazi%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28485496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnston%20TP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28485496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banach%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28485496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banach%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28485496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Majeed%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28485496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sahebkar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28485496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gazeri%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28862089
http://www.rbmb.net/index.php/journal-2-no-2-apr-2014/146-identification-and-molecular-characterization-of-the-cdna-encoding-cucumis-melo-allergen-cuc-m-3-a-plant-pathogenesis-related-protein
http://www.rbmb.net/index.php/journal-2-no-2-apr-2014/146-identification-and-molecular-characterization-of-the-cdna-encoding-cucumis-melo-allergen-cuc-m-3-a-plant-pathogenesis-related-protein
http://www.rbmb.net/index.php/journal-2-no-2-apr-2014/146-identification-and-molecular-characterization-of-the-cdna-encoding-cucumis-melo-allergen-cuc-m-3-a-plant-pathogenesis-related-protein
http://www.rbmb.net/index.php/journal-2-no-2-apr-2014/146-identification-and-molecular-characterization-of-the-cdna-encoding-cucumis-melo-allergen-cuc-m-3-a-plant-pathogenesis-related-protein
http://www.rbmb.net/index.php/journal-2-no-2-apr-2014/146-identification-and-molecular-characterization-of-the-cdna-encoding-cucumis-melo-allergen-cuc-m-3-a-plant-pathogenesis-related-protein
http://www.rbmb.net/
http://www.rbmb.net/
http://www.rbmb.net/
http://www.rbmb.net/
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های غیر غذایي در  شیوع آلرژی نسبت به آلرژن 13

 1390ساکنان شهر گناباد در سال 

 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي تربت حیدریه

  

 

 
 

 پژوهشي خارجي –مقاالت چاپ شده در مجالت علمي چکیده  

 EU556704  در بانك جهاني آلرژن ها )شماره دسترسي خربزه Cuc m 3ثبت دو توالي نوکلئوتیدی  آلرژن  -1

, EU679402  .) 

 

 

2-tolide-ie HA, Hajavi J. prevalence of asthma among 12-18 years students in 

Gonabad, iran in 2011, 18
th

 congress of the European anthropological 

association(human evolution and dispersals), Ankara University  

 

3- tolide-ie HA, Hajavi J. pet keeping and development of allergy in Iranian 

school, 18th congress of the European anthropological association (human 

evolution and dispersals), Ankara University 
 

 ی داخلي ها و سمینارها مقاله به کنگرهخالصه ارائه 
 

 ارائه دهندگان محل ارائه عنوان خالصه مقاله 

،آلرژن Cuc m 3 ملکوليمشخصات  نتعیی 1

 خربزه مشهد

 -تهران – نولوژیونهمین کنگره ایم

 ایران

، مجتبی س کیان، جعفر حاجوی

فرحزاد جباری، فریده طالبی، عبدالرضا 

 وارسته
تك یاخته های  ومزمن  بین کهیر بررسي رابطه 2

 ریزای رود ه ایبیما

 -تهران  – نولوژیونهمین کنگره ایم

 ایران

م یره مختاری امیر مجدی، عادل 

اسپوتین، نسرین ساالری، مهرداد مکرم، 

 جعفر حاجوی

کیست  (B) ب زیر واحدهای آنتي ژن بررسي 3

 سخ های ایمني  پا تحریكدر هیداتید 

 -تهران  – نولوژیونهمین کنگره ایم

 ایران

م یره مختاری امیر  عادل اسپوتین،

 جعفر حاجوی مجدی،

مجتبی س کیان، فرحزاد  ، فریده طالبی -تهران  – نولوژیونهمین کنگره ایمتعیین توالي ، کلونینگ و تولید آلرژن نوترکیب  4

، عبدالرضا جعفر حاجویجباری، 
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Cuc  m 1( آلرژن خربزه مشهد ،Cucumis 

melo) 

 وارسته  ایران

زیع فراواني آلرژی نسبت به  بررسي مقایسه ای تو 5

آلرژن های  غذایي در ساکنان بومي و  

 دانشجویان دانشگاههای شهر گناباد

یازدهمین کنگره سراسری تغذیه 

 ایران -شیراز -ایران

حمید راسخي، ،جعفر حاجوی

 جیران زبردست ،جانيسمیه 

بررسي مقایسه ای توزیع فراواني آلرژی نسبت به   6

ي در ساکنان بومي و  آلرژن های  غیر غذای

  دانشجویان دانشگاههای شهر گناباد

ششمین همایش سالیانه پژوهشي 

دانشجویان علوم پزشکي شرق 

 ایران -گناباد  -کشور

) جعفر حاجویسمیه جاني، 

حمید  ،نویسنده مسئول(

 راسخي، جیران زبردست

بررسي مقایسه ای توزیع فراواني آلرژی نسبت به   7

بومي و ساکنین ز آلرژی در ماه تولد و فصل برو

 شهر گناباددانشگاههای دانشجویان 

 

ششمین همایش سالیانه پژوهشي 

دانشجویان علوم پزشکي شرق 

 ایران -گناباد  -کشور

مینا صالحي، سوده راستگویي 

جعفر حاجوی) چاوشلو، 

جیران زبر نویسنده مسئول(، 

 دست

8 Different isoforms of Cuc m 3 and 

their expression patterns in 

different parts of Cucumis melo 
 

11
th

 international congress 

of immunology and 

allergy, TEHRAN (IRAN). 

Sankian M,  ,Hajavi J

Talebi F, Abedini S
 
and 

Varasteh A – R 

 

 

 همکاری در فعالیت های پژوهشي

 مقاله( 60)حدود انش پژوهشي افق د -علمي مجلهمختلف داوری مقاالت  -1

 ایران –گناباد  -ششمین همایش سالیانه پژوهشي دانشجویان علوم پزشکي شرق کشورداوری مقاالت در  -2

 ایران –گناباد  -ششمین همایش سالیانه پژوهشي دانشجویان علوم پزشکي شرق کشورداوری مقاالت در  -3

  د غذایي ریز پوشاني ترکیبات موثره موا داوری کتاب با عنوان  -4

 

  

 

 )مدرس(کارگاه ها و سمینار های تدریس کرده

 
 مدت دوره پایان دوره شروع دوره سازمان برگزار کننده عنوان                     دیفر
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1 
سمینار و کارگاه ترانسفوزیون 

 خون و فراورده ها

معاونت درمانی داناواه علوم 

 15بیمارستان  -پزلکی گ اباد

 خرداد

و  88/ 2/10

10/10/88 
 دو روز دو روز

2 
سمینار و کارگاه ترانسفوزیون 

 خون و فراورده ها

معاونت درمانی داناواه علوم 

 22بیمارستان  -پزلکی گ اباد

 بهمن

 ساعت 4 22/11/88 12/11/1388

3 
سمینار و کارگاه ترانسفوزیون 

 خون و فراورده ها

معاونت درمانی داناواه علوم 

 22بیمارستان  -پزلکی گ اباد

 بهمن

 ساعت 4 25/12/88 16/12/88

4 
آشنایي با مفاهیم سلول های 

 بنیادی

مرکز مطالعات و توسعه اموزش 

دفتر هدایت  -علوم پزلکی گ اباد

 استعداد های درخاان

 همان روز 8/3/1389 8/3/1389

5 
اصول آزمایشگاهي بیماری های 

 خودایمني
معاونت درمانی داناواه علوم 

 پزلکی گ اباد
 اعتس 2  

6 

 بالیني تفسیر و هپاتیت انواع

 تست ها

  

 

معاونت درمانی داناواه علوم 

 پزلکی گ اباد
 ساعت 2  24/02/1398

 

 

 سوابق آموزشي:

 89-88استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکي گناباد در سال تحصیلي  -1

 88-91 و بهداشت حرفه ای استاد راهنمای دانشجویان فوریت های پزشکي -2

 ششمین همایش سالیانه پژوهشي دانشجویان علوم پزشکي شرق کشور عضو کمیته علمي -3

 عضو هئیت رئیسه ششمین همایش سالیانه پژوهشي دانشجویان علوم پزشکي شرق کشور -4

 هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکي گناباد-راه اندازی آزمایشگاه ایمونولوژی -5

 مسئول ازمایشگاه ایمونولوژی -6

 

 

 

 همکاری در امور آموزشي
  دانشجویان پزشکي و عملي تئوریعمومي ایمونولوژی تدریس  -1

  يپزشک انیدانشجو بالیني یمونولوژیا سیتدر -2
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 تدریس ایمونولوژی تئوری و عملي دانشجویان کارشناسي علوم آزمایشگاهي  -3

 تدریس ایمونولوژی تئوری و عملي دانشجویان پرستاری و مامایي، اتاق عمل و هوشبری -4

 ی و عملي دانشجویان کارشناسي علوم آزمایشگاهي تدریس ایمونوهماتولوژی تئور -5

 تدریس آزمایشگاه میکروب شناسي عمومي پزشکي و کارشناسي علوم آزمایشگاهي -6

 تدریس پاتوبیولوژی دانشجویان کارشناسي بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای  -7

 تدریس عملي بیوشیمي دانشجویان کارشناسي مامائي و پرستاری  -8

 عملي دانشجویان بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریهاتدریس میکروبیولوژی   -9

تدریس آزمایشات کاربردی در مامایي دانشاجویان علاوم پزشاکي و دانشاگاه آزاد      -10

 گناباد

تدریس میکروبیولوژی تئوری و عملي دانشجویان کارشناسي هوشابری، پرساتاری،    -11

 فوریت های پزشکي و مامایي

 شجویان  کارشناسي علوم آزمایشگاهيتدریس زیست شناسي سلولي و مولکولي دان -12

تدریس دروس ویروس شناسي، میکروب شناسي عمومي، میکروب شناسي محیطي و  -13

 زیست شناسي انگل ها در دانشگاه پیام نور واحد گناباد

 تدریس ژنتیك کارشناسي مامایي -14

 

 

 

 سوابق پژوهشي:

 سرپرست مرکز رشد، فناوری گیاهان دارویي و تجهیزات پزشکي دانشگاه  -1

 دانشجویي دانشکده پیراپزشکي سرپرست کمیته تحقیقات -2

 دانشگاه مرکز مطالعات و توسعه پزشکي عضو شورای سیاست گذاری -3

 يشیآما٩کالن منطقه  يپزشک هیجامع علوم پا یآزمونها ممتحنه أتیعضو ه  -4

 يپزشک زاتیو تجه یيدارو اهانیگ یمرکز رشد فناور یعضو شورا -5

 ایران عضو انجمن ایمونولوژی و آلرژی -6

)چهاار  دانشگاه علاوم پزشاکي گناباد   – عضو شورای پژوهشي کمیته تحقیقات دانشجویي -7

 سال(

دانشاگاه علاوم پزشاکي     –عضوگروه تخصصي ارزشیابي مرکز مطالعات و توسعه پزشاکي   -8

 )چهار سال(گناباد
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 سوابق اجرایي  
ویان علوم مدیر هماهنگ کننده ارائه پوسترها در ششمین همایش سالیانه پژوهشي دانشج -1

 پزشکي شرق کشور

 دانشگاه علوم پزشکي گناباد مسئول آزمایشگاه ایمونولوژی و هماتولوژی -2
       

 

 آموزشي جزوات تهیهو  باکتترجمه یا تالیف همکاری در 
 )چاپ شده(برای پرستاران ني شناسيکتاب ایمو ترجمه تالیف  -

 (شده )چاپازیترجمه کتاب ایمونولوژی برای دانشجویان داروس تالیف و -

 (شده چاپ)کتاب ایمونولوژی باروری انسانگردآوری تالیف و   -

 

 تجارب حرفه ای در رشته مربوطه
1- Nanoparticle synthesis and preparation 

2- DNA  Extraction 

3- RNA  Extraction 

4- PCR Methods 

5- RT-PCR 

6- NESTED PCR 

7- SDS-PAGE 

8- WESTERN-BLOTING 

9- CLONING 

10- Protein exprssion 

11- Software of gene runner, BIO- EDIT 

12- Word, PowerPoint, prezi software 

13- Endnote  and reference manager Softwar 

 

 ایمونولوژی گذرانده شدهدوره های کارگاهها و 

 ردیف
 عنوان

 
 مدت دوره پایان دوره شروع دوره سازمان برگزار کننده

1 
کاربرد سلولهای بنیادی در سمینار 

 هادرمان بیماری

ونولوژی،  ایم مراکز تحقیقات

وب ل اسی و ویروس ل اسی میکر

 ماهد پزلکیعلوم داناواه  –

 یك روز همان روز 28/12/86
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 Real Time PCR عملي  کارگاه 2

مراکز تحقیقات میکروب ل اسی و 

داناواه علوم  –ویروس ل اسی 

 پزلکی ماهد

 دوروزه 6/2/1387 5/2/1387

3 
                           Real Time PCRسمینار   

 در پزشکي

مراکز تحقیقات ایمونولوژی،  

میکروب ل اسی و ویروس ل اسی 

 داناواه علوم پزلکی ماهد –

 یك روزه همان روز 5/2/1387

4 

دهمین کنگره بین المللي باروری و 

 ناباروری رویان 

پنجمین کنگره بین المللي سلول های 

 بنیادی

 سه روزه 3/3/1388 1/3/1388 پژوهاکده رویان

5 

 CME   شرکت در دوره
(European Accreditation Council) 

در دهمین کنگره بین المللي باروری و  

پنجمین کنگره بین ناباروری رویان 

 المللي سلول های بنیادی

 سه روزه 3/3/1388 1/3/1388 پژوهاکده رویان           

 زهویك ر همان روز 27/8/1388 واه علوم پزلکی گ اباددانا      "ژنتیك پزشکي  "دوره آموزشي   6

7 
منطقه ای ژنومیکس و  –همایش علمي  

 پروتئو میکس

انجمن  -داناواه پیام نور گ اباد

علمی زیست ل اسی پیام نور 

 گ اباد

 یك روزه همان روز 9/2/1389

 کنگره بین المللي ایمونولوژی و آلرژی 8
داناواه علوم پزلکی لهید 

انجمن ایمونولوژی و  بهاتی و

 آلرژی ایران

 سه روزه 30/2/1389 28/2/1389

  یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران 9
داناواه علوم پزلکی لیراز و 

 انجمن تغذیه ایران
 سه روزه 13/8/1389 10/8/1389

10 
یازدهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی 

 ایران
 چهار روزه 10/2/1391 7/2/1391 ایران انجمن ایمونولوژی و آلرژی

 دو روزه 21/2/1391 2/1391/ 20 داناواه علوم پزلکی گ اباد همایش معنویت، قرآن پژوهي و سالمت 11

 

 يکنگره ها و سمینارهای علمشرکت در  و دوره های آموزشيسایر گذراندن 
 مدت دوره پایان دوره شروع دوره مح  دوره عنوان ردیف

 دو روزه 22/12/1387 21/12/1387 داناواه علوم پزلکی لیراز دکارگاه کشوری استاد توانمن 1

2 
کارگاه آموزشي استراتژیهای آموزشي و 

 برنامه ریزی درسي مبتني بر آن
 یك روزه همان روز 13/11/1387 داناواه علوم پزلکی گ اباد

3 
کارگاه آموزشي ارزیابي آزمونهای کتبي 

 دانشجو
 دو روزه 13/12/1387 12/11/1387 داناواه علوم پزلکی گ اباد

4 
کارگاه آموزشي روشهای نوین ارزیابي 

 دانشجو
 15/11/1387 14/11/1387 داناواه علوم پزلکی گ اباد

 دو روزه
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5 
 End Noteکارگاه آموزشي  

 
 یك روزه همان روز 7/9/1387 داناواه علوم پزلکی گ اباد

6 
کارگاه آموزشي نیاز سنجي و اولویت 

 بندی درپژوهش
 یك روزه همان روز 31/1/1388 ناواه علوم پزلکی گ اباددا

7 
کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات 

 علوم پزشکي
 یك روزه همان روز 28/3/1388 داناواه علوم پزلکی گ اباد

 کارگاه مرور سیستماتیك 8
 داناواه علوم پزلکی گ اباد

 
 دو روزه 10/4/1388 9/4/1388

 یفيکارگاه تحلیل تحقیقات ک 9
 

 داناواه علوم پزلکی گ اباد

 

 یك روزه همان روز 11/9/1388

10 
مالحظات متدولوژیك در مطالعات 

 اپیدمیولوژیك

 داناواه علوم پزلکی گ اباد

 
 یك روزه همان روز 18/12/1390

11 
 SPSSکارگاه 

 

معاونت پژوهای داناواه علوم 

 پزلکی گ اباد
 دو روز 28/4/1391 27/4/1391

12  

شست تخصصي معاونین پژوهشي اولین ن

و روسای گروه های آموزشي دانشگاههای 

 سراسر کشور

ستاد مبارزه  -ریاست جمهوری

مرکز پژوهش،  -با مواد مخدر

 مطالعات و اموزش

 یك روزه همان روز 23/8/1388

13 

کارگاه پژوهشي جایگاه جامعه شناسي 

پزشکي و تعیین کننده های سالمت در 

 پژوهش

وسعه و مرکز تحقیقات ت

اجتماعی و ارتقاء سالمت 

 داناواه علوم پزلکی گ اباد

 یك روزه همان روز 20/3/1389

14 KNOWLEDGE TRANSFERE TO 

PRATICE 

مرکز تحقیقات توسعه و اجتماعی 

و ارتقاء سالمت داناواه علوم 

 گ اباد پزلکی
 یك روزه همان روز 9/7/1389

 ارتقاء فرایندهای آموزشي 15
توسعه آموزش  مرکز مطالعات و

پزلکی داناواه علوم پزلکی 

 گ اباد

 یك روز یك روز 28/6/1390

 TBLکارگاه آموزشي  16

مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

پزلکی داناواه علوم پزلکی 

 گ اباد

 یك روز یك روز 22/3/1391

17 
خالقیت و نوآوری در خدمت رهبری 

 آموزش عالي

مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

واه علوم پزلکی پزلکی دانا

 گ اباد

 یك روز یك روز 23/3/1391

 کارگاه آموزشي معرفت افزایي 18
 

 داناواه علوم پزلکی گ اباد

 

 یك روزه همان روز 4/4/1388

19 
بررسي مقایسه ای اسالم و مدرنیته 

 وپست مدرن 

 

 داناواه علوم پزلکی گ اباد

 

 دو  روزه 13/11/1390 12/11/1390

 روز 10  32به مدت دفتر نهاد نمای دگی مقام معظم  -1391ه استادان طرح ضیافت اندیش 20
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اصول  تعلیم و تربیت اسالمي و اندیشه و 

 مباني انقالب اسالمي

–رهبری در داناواه ها 

 داناواه علوم پزلکی گ اباد
 ساعت

 ISIکسب مهارت ارسال مقاله به مجالت  21
-داناواه علوم پزلکی ماهد

 داناکده پزلکی
 ساعت 2  1/3/1393

22 
 End Noteکارگاه آموزشي 

 

-داناواه علوم پزلکی ماهد

 کتابخانه مرکزی

و  31/7

7/7/93 
 ساعت 4 

 preziکارگاه آموزشي ارایه با نرم افزار  23

-داناواه علوم پزلکی ماهد

معاونت تحصیالت تکمیلی 

 داناکده پزلکی

 ساعت2  7/5/1394

 کارگاه آشنایي با مقاالت متاآنالیز 24
 -داناواه علوم پزلکی ماهد

معاونت تحصیالت تکمیلی 

 داناکده پزلکی

 ساعت2  22/5/1394

 

 


