
D
r.

 K
ar

b
al

ai
e 

N
iy

a 
M

H
 

 02/23/9317آخرین به روز رسانی:  ی علمی دکتر محمد هادی کربالیی نیارزومه فعالیت ها

 
 

1 

 بسمه تعالی

 پژوهشی-ی علمیرزومه فعالیت ها

 

  ی نیایمحمد هادی کربالدکتر نام و نام خانوادگی:  -

 2877785571کدملی:  -

   2131 تاریخ تولد: -

 اهوازمحل تولد:  -

 متاهلوضعیت تاهل:  -

   45175133855تلفن تماس:  -

 Mohamad.karbalai@yahoo.comایمیل:  -

 رک تحصیلی: امد

 9331تا  9330 –دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  –کاردانی دامپزشکی  -

 9333تا  9331 –دانشگاه فردوسی مشهد  –کارشناسی علوم آزمایشگاهی )دامپزشکی(  -

 9310تا  9331 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  –کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی  -

 9311تا  9310 –دانشگاه علوم پزشکی ایران  - ویروس شناسی پزشکی دکترای تخصصی -

 رتبه ها و مقامات:

 31-37آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی )دامپزشکی( سال  51رتبه  -

 31-12رتبه دوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی سال  -

 10-13آزمون ورودی دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی سال رتبه پنجم  -

 (15/97)دکتری و  (90/93(، دوره کارشناسی ارشد )15/97( در کل دوره کارشناسی )97-02معدل الف ) -

 ( ویروس شناسی پزشکی 19/91)و دکتری ( 91) نمره عالی از پایان نامه کارشناسی ارشد -

 (9319)در سال  19با نمره  MHLEدارای مدرک زبان  -

  و استعداد درخشان دانشگاه بنیاد ملی نخبگان عضو -

Scopus H index Scholar H index 

 
 



D
r.

 K
ar

b
al

ai
e 

N
iy

a 
M

H
 

 02/23/9317آخرین به روز رسانی:  ی علمی دکتر محمد هادی کربالیی نیارزومه فعالیت ها

 
 

2 

 طرح ها و پروژه های تحقیقاتی:

 مجری طرح:بعنوان  -2

 انجام محل وضعیت کد طرح عنوان طرح 

 یمارانب بالینی های نمونه در زوستر واریسال ویروس ژنوتایپ تعیین 9

 مرغان آبله به مبتال

13-25-32-

01015 

خاتمه 

 یافته

 -گروه ویروس 

 دانشگاه ایران

 گزنوتروپیک موشی لوکمی ویروس با عفونت شیوع بررسی 0

(XMRV )عفونت به مبتال بیماران در HTLV به کننده مراجعه 

 ایران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته درمانی مراکز

11-29-32-

07130 

خاتمه 

 یافته

 -گروه ویروس 

 دانشگاه ایران

-07-3-15 )مرور سیستماتیک( E هپاتیت ویروس مولکولی اپیدمیولوژی و شیوع 3

29317 

خاتمه 

 یافته

بیمارستان بقیه اله 

 دانشگاه  بقیه اله –

 بیماران های نمونه ( درJCV) JC پولیوماویروس ژنوم وجود بررسی 5

 کلورکتال سرطان به مبتال

15-25-90-

01111 

خاتمه 

 یافته

 -بیماستان فیروزگر

 دانشگاه ایران

 های ونهنم در انسانی ویروس پاپیلوما های ژنوتایپ تعیین و شناسایی 1

 کننده جعهمرا بیماران از شده گرفته راجعه تنفسی پاپیلوماتوز بیوپسی

 9315 سال در ،( ص) اکرم رسول حضرت بیمارستان به

15-25-32-

01117 

خاتمه 

 یافته

 -بیماستان فیروزگر

 دانشگاه ایران

 بتالم بیماران های نمونه در انسانی ویروس پاپیلوما ژنوم وجود بررسی 1

 کلورکتال سرطان به

15-20-

903-01015 

خاتمه 

 یافته

 -بیماستان فیروزگر

 دانشگاه ایران

 روش هب انسانی پاپیلومای ویروس خطر وکم پرخطر انکوژن انواع تعیین 7

PCR-Pyrosequencing اسمیر پاپ های نمونه درliquid-

based درافراد رحم دهانه سرطانی ضایعات با آن ارتباط بررسی و 

 9310 سال از پرتولب مولکولی تشخیص آزمایشگاه به کننده مراجعه

 9315 سال تا

15-21-

901-07073 

خاتمه 

 یافته

مرکز تحقیقات 

آسیب شناسی 

دانشگاه  -سرطان

 ایران

 بیماران های نمونه در مرکل سلول ویروس پولیوما ژنوم وجود بررسی 3

 کلورکتال سرطان به مبتال

15-20-

903-01011 

خاتمه 

 یافته

 -بیماستان فیروزگر

 دانشگاه ایران

 ویروس del-LMP-1 های واریانت مولکولی بررسی و تایپ یینتع 1

 بیماران( HNC) گردن و سر های سرطان در( EBV) بار ابشتین

 ایران یپزشک علوم دانشگاه به وابسته های بیمارستان به کننده مراجعه

11-20-32-

01059 

خاتمه 

 یافته

 -گروه ویروس 

 دانشگاه ایران

 بیماران های نمونه در B (HBV)هپاتیت  ویروس ژنوم وجود بررسی 92

 کلورکتال سرطان به مبتال

15-25-90-

01113 

خاتمه 

 یافته

 -بیماستان فیروزگر

 دانشگاه ایران

 در( HPV) انسانی پاپیلوماویروس مولکولی بررسی و شناسایی 99

 به کننده مراجعه بیماران( HNC) گردن و سر های سرطان

 ایران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته های بیمارستان

11-23-32-

01711 

درحال 

 اجرا

 -گروه ویروس 

 دانشگاه ایران

 بافتی های نمونه در( HBoV) انسانی بوکاویروس شیوع بررسی 90

 بزرگ روده سرطان به مبتال بیماران

11-29-90-

01179 

درحال 

 اجرا

بیماستان فیروزگر 

 دانشگاه ایران -
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 همکار طرح:بعنوان  -1

  

 محل انجام وضعیت کد طرح عنوان طرح 

 C هپاتیت به مبتال بیماران در b28 اینترلوکین مورفیسم پلی بررسی 9

 فیروزگر بیمارستان در

13-25-

3291279 

خاتمه 

 یافته

بیماستان فیروزگر 

 دانشگاه ایران -

 به مقاوم A انفلوانزای های ویروس سریع شناسایی روش اندازی راه 0

 و  Real-time RT-PCRتست با نورامینیداز کننده مهار داروی

 سال در Nucleotide Sequencing روش با آن نتایج مقایسه

9312 

19-1-95-

932-0203 

خاتمه 

 یافته

 –گروه ویروس 

 دانشگاه تهران

 به مقاوم های انتروکوکوس در van A, B ژنهای شیوع بررسی 3

 طبی مرکز بیماران بالینی های نمونه از شده جدا( VRE) ونکومایسین

 کودکان

12-9-09-

932-0207 

خاتمه 

 یافته

بیمارستان امام 

  -خمینی 

 دانشگاه تهران

و تعیین ممیزان بیان ژن و ارزیابی  KRASآنالیز موتاسیون  5

به عنوان بیومارکر پیش آگهی  HIF1ANایمنوهیستوشیمی پروتئین 

 دهنده احتمالی آدنوکارسینومای کولورکتال انسانی

13-20-

903-

05712 

خاتمه 

 یافته

بیماستان فیروزگر 

 دانشگاه ایران -

 بیمارانتعیین فراوانی عفونت هرپس ویروس انسانی تیپ هشت در  1

 مبتال به اختالالت لنفوپرولیفراتیو

13-20-

32-05711 

خاتمه 

 یافته

 -گروه ویروس 

 دانشگاه ایران

تعیین فراوانی نسبی آدنوویروس، بوکاویروس و انتروویروس در بیماران  1

فیبروز ریوی ایدیوپاتیک مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم)ص(، 

 9315ایران، سال  -تهران

15-29-

32-01173 

خاتمه 

 یافته

 -گروه ویروس 

 دانشگاه ایران

 به مبتالیان در آدنوویروس تایپ تعیین و شیوع میزان بررسی 7

 نظامی هایپادگان  در درمانگاه به کنندهمراجعه تنفسی هایعفونت

15-20-

32-01219 

درحال 

 اجرا

 -گروه ویروس 

 دانشگاه ایران

 تاالسمیک بیماران در( RAV) دارویی مقاومت های موتانت بررسی 3

 با درمان از بعد و قبل( HCV) سی هپاتیت ویروس با عفونت دارای

 (  DAA) مستقیم کننده عمل داروهای

11-25-

903-

32011 

درحال 

 اجرا

بیماستان فیروزگر 

 دانشگاه ایران -

 با همراه کمکی درمان بعنوان اسیدوفیل الکتوباسیل پروبیوتیک نقش 1

 بیماران در درمان اثربخشی و ایمنی سیستم بر استاندارد درمانهای

 شده ادفیتص بالینی کارآزمایی(: ادوانس لوکالی) رکتوم سرطان به مبتال

 سه فاز

15-23-

903-

01793 

درحال 

 اجرا

بیماستان فیروزگر 

 دانشگاه ایران -

 دارای بیماران در بار ابشتین ویروس مولکولی بررسی و شناسایی 92

 نظر زیر درمانی مراکز به کننده مراجعه هماتولوژیک هایبدخیمی

 ایران پزشکی علوم دانشگاه

درحال  -

 اجرا

 -گروه ویروس 

 دانشگاه ایران

 تومور های نمونه در(   EBV)بار اپشتین ویروس عفونت فراوانی بررسی 99

 miR-BART و سلولی  miR-122 بیان میزان   تعیین و مغزی

 ویروسی

درحال  -

 اجرا

 -گروه ویروس 

 دانشگاه ایران
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 کتاب ها:

 (صفحه 925 – انتشارات ابن سینا -9310) کنگو-تالیف کتاب تب هموراژیک کریمه -9

 ( صفحه 911 –ترجمان خرد انتشارات   -9313) و ویروس ها مولتیپل اسکلروزتالیف کتاب بیماری  -0

 (صفحه 15 – انتشارات آثار سبحان -9315تالیف کتاب بیماری ابوال ) -3

 (صفحه 132 – انتشارات جامعه نگر -9313کارشناسی ارشد ویروس شناسی )تالیف کتاب مجموعه تست های کنکور  -5

 (صفحه 130 - انتشارات جامعه نگر -9315تالیف کتاب مجموعه تست های کنکور کارشناسی ارشد باکتری شناسی ) -1

 (صفحه 513 - انتشارات جامعه نگر -9315تالیف کتاب مجموعه تست های کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی ) -1

 صفحه( 990 –انتشارات عصر روشن بینی  -9315تالیف کتاب ایدز، ویروس نقص ایمنی انسان ) -7

 صفحه( 992 –انتشارات بارش دانش -9311ترجمه کتاب ویروس شناسی بالینی ) -3

 ثبت اختراع:

 مهار های دارو به مقاوم A/H3N2 انفلوانزا های ویروس سریع شناسایی جهت اختصاصی پروب و ساخت و تنظیم پرایمر -9

   39/21/9311. تاریخ ثبت: 31137. به شماره ثبت: Realtime RT-PCR روش با نورآمینیداز کننده

)به  01/23/9311تاریخ ثبت:  12517به شماره ثبت: ، برای شناسایی پولیوویروس LAMPفرایند راه اندازی تکنیک  -0

 همراه توصیه نامه دانشگاه تربیت مدرس بعنوان نهاد تایید کننده(

 : کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه

 Real-timeمقاوم به داروی مهارکننده نورامینیداز با تست  Aراه اندازی روش شناسایی سریع ویروس های انفلوانزای  -

RT-PCR   و مقایسه نتایج آن با روشNucleotide Sequencing –  :پروفسور طلعت مختاری آزادسوپروایزر 

 : دکتری عنوان پایان نامه

 کننده مراجعه بیماران( HNC) گردن و سر های سرطان در( HPV) انسانی پاپیلوماویروس مولکولی بررسی و شناسایی -

 پروفسور حسین کیوانیسوپروایزر:  – ایران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته های بیمارستان به

 ارائه سخنرانی:

 :با عنوان 91/0/9311در تاریخ ارائه سخنرانی )اورال( در بیست و هفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران  -9

Polymorphism of Influenza A/H3N2 viruses Neuraminidase Gene (NA) by Nucleotide Sequencing 

Method  

 با عنوان: 09/0/9317مین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در تاریخ نهارائه سخنرانی )اورال( در بیست و  -0

JC polyomavirus (JCV) Investigation in Iranian Colorectal Cancer 
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تا  03انجمن ثبت سرطان آسیا در بانکوک تایلند در تاریخ  بین المللی سمینار ( دربه زبان انگلیسی ارائه سخنرانی )اورال -3

 :عنوان با 9/9/17

Role of HPV-16 Genome Physical Status in Associated Cancers by Real-time PCR Assay 

 ارائه پوستر در کنگره ها:

با  01/99/9313تا  03ارائه پوستر در هفتمین کنگره آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ویروس شناسی بالینی در تاریخ  -9

 عنوان: 

Detection of Neuraminidase Inhibitor Resistance Influenza A/H3N2 Viruses Using Real-time RT-

PCR Assay and Comparison the Results with Direct Sequencing 

 با عنوان: 1/1/9315تا  3ارائه پوستر در شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ  -0

Iranian Varicella Zoster Virus Genotyping 

 با عنوان: 1/1/9315تا  3ارائه پوستر در شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ  -3

IL-28B Polymorphism in HCV Patients of Tehran Firoozgar Hospital 

 با عنوان: 1/1/9315تا  3 (ICGH 2015)ارائه پوستر در پانزدهمین کنگره بین المللی گوارش و کبد  -5

KRAS and BRAF Genes Mutation Analysis in Metastatic Colorectal Cancer (mCRC) 

 با عنوان: 1/1/9315تا  3 (ICGH 2015)ارائه پوستر در پانزدهمین کنگره بین المللی گوارش و کبد  -1

A New Tool for Ganglion Cells Diagnosis in Hirschsprung disease: the Calretinin Marker Role 

 با عنوان: 91/0/9311یست و هفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در تاریخ بارائه پوستر در  -1

Influenza A/H3N2 Viruses Drug Resistant Detection by Realtime RT-PCR 

 با عنوان: 91/0/9311ن در تاریخ یست و هفتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرابارائه پوستر در  -7

Varicella Zoster Virus ORF 38 and ORF 54 Analysis Using RFLP Technique 

 با عنوان:  5/1/9311تا  0ارائه پوستر در هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی در تاریخ  -3

Sensitive High-Resolution Melting Analysis for Screening of KRAS and BRAF Mutations in 

Iranian Human Metastatic Colorectal Cancers  

 با عنوان: 92/20/9311تا  3در تاریخ  ارائه پوستر در هفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی سرطانهای زنان ایران -1
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Cervical Lesion investigation in Iranian Women: Human Papillomavirus Genotypes 

Distribution 

 با عنوان: 09/0/9317مین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در تاریخ یست و نهبارائه پوستر در  -92

Merkel Cell Polyomavirus (MCV) Association with Colorectal Cancer 

 با عنوان: 9/9/17تا  03انجمن ثبت سرطان آسیا در بانکوک تایلند در تاریخ بین المللی سمینار  ارائه پوستر در -99

Molecular Survey on Cervical Specimens: HPV Investigation and Its Genome Integration 

 با عنوان: 9/9/17تا  03انجمن ثبت سرطان آسیا در بانکوک تایلند در تاریخ بین المللی سمینار  ارائه پوستر در -90

Investigation of HPV in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma 

 با عنوان: 9/9/17تا  03انجمن ثبت سرطان آسیا در بانکوک تایلند در تاریخ بین المللی سمینار  ارائه پوستر در -93

Molecular Investigation of Human Papillomavirus (HPV) in Recurrent Respiratory Papillomatosis 

(RRP) Individuals 

 تدریس دانشگاهی:

ساعت در دانشگاه علوم  02به مدت  15-11ویروس شناسی پزشکی گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول تدریس واحد  -9

 پزشکی البرز

  یرانتدریس غیر رسمی درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ا -0

 :کارگاهبرگزاری 

توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز با کد سازمان  939951911با کد  تب خونریزی دهنده کریمه کنگوسخنران در برنامه  -9

 97/1/9319در شهر کرج در تاریخ  99522

 99522توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز با کد سازمان  9399513907با کد  MERSکوروناویروس سخنران در برنامه  -0

 32/1/9313در شهر کرج در تاریخ 

 شرکت در دوره های آموزشی:

در دانشکده  و کاربردهای آن به همراه اصول تحلیل نتایج Real-time PCRمفاهیم  کارگاه آموزشیدر شرکت  -9

 بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ساعت از تاریخ  02در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به مدت  محافظت زیستیشرکت در دوره آموزشی  -0

 99/3/9311تا  0/3/9311

ویژه دانشجویان دکترای تخصصی علوم  آشنایی با مقدمات تدریس و طراحی آموزشیکارگاه آموزشی شرکت در  -3

 07/3/9315-01در تاریخ ایران  علوم پزشکی در دانشگاه پزشکی پایه



D
r.

 K
ar

b
al

ai
e 

N
iy

a 
M

H
 

 02/23/9317آخرین به روز رسانی:  ی علمی دکتر محمد هادی کربالیی نیارزومه فعالیت ها

 
 

11 

توسط مرکز تحقیقات ایمنولوژی و گروه ایمنولوژی دانشگاه  همه چیز درباره ثبت اختراعکارگاه آموزشی شرکت در  -5

 7/1/9315ی ایران در تاریخ علوم پزشک

توسط مرکز تحقیقات ایمنولوژی و گروه ایمنولوژی دانشگاه علوم و طراحی پرایمر  PCRکارگاه آموزشی شرکت در  -1

 0/0/9315پزشکی ایران در تاریخ 

ان رتوسط مرکز تحقیقات ایمنولوژی و گروه ایمنولوژی دانشگاه علوم پزشکی ای طراحی پرایمرکارگاه آموزشی شرکت در  -1

 1/5/9315در تاریخ 

توسط اداره نشر و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران در  چگونه مقاله منتشر کنیم؟کارگاه آموزشی شرکت در  -7

 95/90/9312تاریخ 

 Bتوسط آزمایشگاه هپاتیت  Direct Sequencing Applications in Virologyکارگاه آموزشی شرکت در  -3

 39/9/9312و02بخش ویروس شناسی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 

توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  Webابزارهای کشف اطالعات پزشکی در محیط کارگاه آموزشی شرکت در  -1

 1/1/9331پزشکی تهران در تاریخ 

 97/1/9337و93پیشتاز طب در تاریخ توسط شرکت آموزش االیزا دوره شرکت در  -92

 علمی: سمینارهایگواهینامه شرکت در کنگره ها، همایش ها، 

 (9/9/17 تا 03)در بانکوک تایلند آسیا  سرطان ثبت انجمن المللی بین سمیناردارای گواهینامه شرکت در  -9

 (90/1/9331تا  92) بالینسومین کنگره آزمایشگاه و دارای گواهینامه شرکت در  -0

 (9313 /01/99تا  03) هفتمین کنگره آزمایشگاه و بالیندارای گواهینامه شرکت در  -3

 (1/1/9315تا  3) شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایراندارای گواهینامه شرکت در  -5

 (32/9/9311) سومین سمپوزیوم کارشناسان و دانشجویان علوم آزمایشگاهیدارای گواهینامه شرکت در  -1

 (5/1/9311تا  0) هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانگواهینامه شرکت در دارای  -1

 (9/1/9311) در ایران Cسومین مجمع مدیریت درمان هپاتیت دارای گواهینامه شرکت در  -7

-HTLVویروس لنفوتروپیک انسانی )دارای گواهی شرکت در برنامه حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی در برنامه  -3

 (93/23/9315)انجمن علمی ویروس شناسی ایران  توسط ( در ایران2 & 1

توسط انجمن  کنترل هپاتیت در ایراندارای گواهی شرکت در برنامه حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی در برنامه  -1

 (07/99/9313)علمی ویروس شناسی ایران 

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در دارای گواهی شرکت در برنامه حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی در برنامه  -92

 (1/1/9315)توسط انجمن علمی ویروس شناسی ایران  ایران

کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و دارای گواهی شرکت در برنامه حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی در برنامه  -99

 (01/99/9313تا  03) ین همایش ویروس شناسی بالینیاول

شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب دارای گواهی شرکت در برنامه حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی در برنامه  -90

 (1/1/9315تا  3)شناسی ایران 

 توسط روسی آبزیانبیماری های ویدر برنامه  آموزش مداوم جامعه پزشکی دارای گواهی شرکت در برنامه حضوری -93

 (07/7/9315)انجمن علمی ویروس شناسی ایران 
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شانزدهمین همایش کشوری آموزش آموزش مداوم جامعه پزشکی در برنامه دارای گواهی شرکت در برنامه حضوری  -95

تا  91)توسط معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران  علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری

09/0/9315) 

ز توسط مرک کنگره بین المللی هپاتیتحضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی در برنامه دارای گواهی شرکت در برنامه  -91

 (3/3/9315تا  1تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله )عج( )

سمینار پژوهشگران دانشگاه اولین آموزش مداوم جامعه پزشکی در برنامه دارای گواهی شرکت در برنامه حضوری  -91

 (93/9/9315و  97)توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران  علوم پزشکی ایران

ریشه کنی جهانی فلج اطفال و چالش آموزش مداوم جامعه پزشکی در برنامه  حضوری دارای گواهی شرکت در برنامه -97

 ( 7/7/9313توسط انجمن علمی ویروس شناسی ایران )های پیش رو 

کروناویروس نوپدید خاورمیانه آموزش مداوم جامعه پزشکی در برنامه ی شرکت در برنامه حضوری دارای گواه  -93

(MERS-CoVو پایش آن در ایران )  (25/25/9313)توسط انجمن علمی ویروس شناسی ایران 

توسط  مدون ویروس شناسی )عفونت های ویروسی چشم(دارای گواهی شرکت در برنامه های مدون یکروزه در برنامه  -91

 (02/3/9312انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهیتشخیص طبی ایران )

 :Gene Bankثبت ژن در بانک اطالعاتی بین المللی 

1- Human herpesvirus 3 isolate IR-6-3 UL37 gene, partial cds, 440 bp linear DNA. 

KT360942.1 GI: 963775675. (31- Jul-2015) 

2- Human herpesvirus 3 isolate IR-1-4 UL37 gene, partial cds, 448 bp linear DNA. 

KT360938.1 GI: 963775667. (31- Jul-2015) 

3- Human herpesvirus 3 isolate IR-5-3 UL37 gene, partial cds, 448 bp linear DNA. 

KT360941.1 GI: 963775673. (31- Jul-2015) 

4- Human herpesvirus 3 isolate IR-3-4 UL37 gene, partial cds, 448 bp linear DNA. 

KT360940.1 GI: 963775671. (31- Jul-2015) 

5- Human herpesvirus 3 isolate IR-2-4 UL37 gene, partial cds, 448 bp linear DNA. 

KT360939.1 GI: 963775669. (31-Jul-2015) 

6- Human herpesvirus 3 isolate IR-9404715-23-1 large tegument protein gene, partial cds 425 

bp linear DNA KP902660.1 GI:925169666 

7- Human herpesvirus 3 isolate IR-9404715-12-2 large tegument protein gene, partial cds 430 

bp linear DNA KP902659.1 GI:925169664 

8- 3. Human herpesvirus 3 isolate IR-9318856-2-1 large tegument protein gene, partial cds 

424 bp linear DNA KP902658.1 GI:925169662 

9- Human herpesvirus 3 isolate IR-9318856-1-1 large tegument protein gene, partial cds 422 

bp linear DNA KP902657.1 GI:925169660 

10- Human herpesvirus 3 isolate IR-9316106-25-2 large tegument protein gene, partial cds 426 

bp linear DNA KP902656.1 GI:925169658 

11- Human herpesvirus 3 isolate IR-9310543-4-1 large tegument protein gene, partial cds 435 

bp linear DNA KP902655.1 GI:925169656 

12- Human herpesvirus 3 isolate IR-9309101-3-1 large tegument protein gene, partial cds 419 

bp linear DNA KP902654.1 GI:925169654 
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13- Human herpesvirus 3 isolate IR-9303470-21-2 large tegument protein gene, partial cds 437 

bp linear DNA KP902653.1 GI:925169652 

14- Human herpesvirus 3 isolate IR-9226754-23-2 large tegument protein gene, partial cds 427 

bp linear DNA KP902652.1 GI:925169650 

15- Human herpesvirus 3 isolate IR-9204715-22-2 large tegument protein gene, partial cds 427 

bp linear DNA KP902651.1 GI:925169648 

16- Human herpesvirus 3 isolate IR-9019519-27-1 large tegument protein gene, partial cds 423 

bp linear DNA KP902650.1 GI:925169646 

17- Human herpesvirus 3 isolate IR-904433-11-2 large tegument protein gene, partial cds 425 

bp linear DNA KP902649.1 GI:925169644 

18- Human herpesvirus 3 isolate IR-900760-14-2 large tegument protein gene, partial cds 425 

bp linear DNA KP902648.1 GI:925169642 

19- Human herpesvirus 3 isolate IR-893008-8-1 large tegument protein gene, partial cds 428 

bp linear DNA KP902647.1 GI:925169640 

 داوری مقاالت در کنگره و مجالت علمی:

 1/1/9315تا  3شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ ساعت داوری مقاالت در  02دارای گواهی  -9

 9/7/9315از تاریخ  Hepatitis Monthlyداوری مقاالت در مجله  -0

   07/92/9315امتیاز در مجله علوم پزشکی رازی تا تاریخ  1ساعت و با کسب  32داوری مقاالت به مدت  -3

 عضویت در ارگان ها و تشکل ها:

 3195111132ملی نخبگان با شماره کاربری  عضو بنیاد -

 9313عضو انجمن علمی ویروس شناسی از سال  -

 9315عضو شبکه هپاتیت ایران از سال  -

 (1/1/9315تا  3عضو کمیته اجرایی شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ) -

 (9313/ 01/99تا  03هفتمین کنگره آزمایشگاه و بالین ) عضو کمیته اجرایی -

 عضو استعداد درخشان دانشگاه در مقطع دکتری  -

 سوابق کاری:

-9310) عنوان کارشناس آزمایشگاهه سال سابقه کار آزمایشگاهی در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان کمالی کرج ب 5 -

9333) 

سال سابقه کار آزمایشگاهی در آزمایشگاه مهر عظیمیه کرج بعنوان کارشناس آزمایشگاه و کارشناس بخش تحقیقات  5 -

 (9312-9315) آزمایشگاه

ر و بیمارستان فیروزگ  تهران، بیمارستان مرکز طبی اطفال ، ایران، البرز،تحقیقاتی در دانشگاه تهرانهای شرکت در طرح  -

 (9311-9312بیمارستان بقیه اله )

 (9312)در سال ماه سابقه کار تحقیقاتی در مرکز تحقیقات بخش عفونی بیمارستان مرکز طبی اطفال تهران 1 -
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 مهارت های حرفه ای و تحقیقاتی:

 PCR ،DNA/RNA extraction ،RFLP ،RT-PCR ،Realمسلط به تکنیک های پایه ای علوم بیولوژی مولکولی ) -

Time PCR ،Real Time PCR) 

به کشت سلولی رده های پستانداران )واکشت، عفونی کردن با ویروس، تکنیک های مربوط به نگهداری سلول و مسلط  -

 محیط سازی و...(

 ، تست سنجش پالک و...(TCID 50تکنیک های ویروس شناسی پایه )کشت ویروس، تیتراسیون،  -

 و ....( MEGA5 ،CLC ،Bioeditآنالیز توالی و رسم درخت فیلوزنی با نرم افزارهای مربوطه ) -

 725، 190، هیتاچی MindRay ،Vidasمسلط به انجام آزمایشات مرتبط با آزمایشگاه های تشخیص طبی با دستگاه ) -

 ( و بصورت دستی )تست های بیوشیمیایی، هورمون و...(BT2000و 

 موضوعات مورد عالقه:

   واکسن ونقش ویروس ها در سرطان و استفاده از آنها جهت تولید دارو  -

 جهت طراحی کیت های تشخیصی آنالیز مولکولی و اپیدمیولوژیک ویروس ها -

 :مربوطه ی رشته در قابلیت های دیگر

 دانشکده بجز دیگر تحقیقاتی مراکز در تحقیقاتی فعالیت انجام و آشنایی -9

 دیگر تحقیقاتی های طرح برای ایده ارائه قدرت و تحقیقاتی طرح طراحی و ابداع -0

 جدید و علمی آثار ابداع قدرت -3

 علمی و آموزشی کتب گردآوری و تالیف توانایی التین، متون ترجمه به مسلط -5

 دروس گروهی و خصوصی تدریس ها؛ گردهمایی و کنگره سمینار، در علمی مطالب ارائه توانایی -1

و  طراحی تدریس، ارائه، جهت ای حرفه های اسالید تهیه در Office (Word, PowerPoint, …) افزار نرم به مسلط -6

 فتوشاپ.

 

    


