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: سوابق تحصیلی 

١٣۶٢دیپلم علوم تجربی سال 

دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی ١٣۶٧تا ١٣۶۵فوق دیپلم علوم آزمایشگاھی سال 

دانشگاه علوم پزشکی ایران١٣٧۵تا ١٣٧٠دکترای حرفھ ای علوم آزمایشگاھی سال 

دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی١٣٨١تا١٣٧۶دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی سال

: سوابق حرفھ ای 

٧۶و ٧۵ال مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان شھید بھشتی بندر لنگھ س

٨٢تا٧۶سالمسئول فنی آزمایشگاه صاحبقرانیھ تھران 

٨٧تا ٨٢تھران سال –ھمکار مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی آریا 

٩٢تا٩٠سالامین کرج مسئول فنی آزمایشگاه 

کنونتا٨٠تحقیقاتی پیشتاز طب سال –مدیر بخش تحقیق و توسعھ شرکت تولیدی 

پژوھشی –سوابق آموزشی 

پایان نامھ تحقیقاتی 

پایان نامھ برای اخذ درجھ دکترای علوم آزمایشگاھی با عنوان ارزش اندازه گیری آنزیم ھای ادراری –١
١٣٧۵در تشخیص اولیھ اختالالت لولھ ھای کلیھ سال 

ومونیھ در پایان نامھ برای اخذ درجھ دکترای تخصصی میکروب شناسی با عنوان تشخیص کالمیدیا پن-٢
١٣٨١اسکلروتیک عروق کرونر سال وپالکھای آتر

تیموس گوسالھ و باکتری اشریشیا کولی برای ارزیابی پاسخ دو رشتھ ایDNAاستفاده از دو منبع–٣
موسسھ واکسن و –میکروب شناسی پایان نامھ کارشناسی ارشد ( ایمنی  در روش الیزای غیر مستقیم 

١٣٨۵سال –ان استاد مشاورعنوبھ ) سرم سازی رازی 

میکروب پایان نامھ کارشناسی ارشد(طراحی کیت الیزا برای تشخیص عفونت اولیھ ویروس اپشتین بار –۴
١٣٨۵سال –بھ عنوان استاد مشاور ) موسسھ واکسن و سرم سازی رازی –شناسی



پایان نامھ کارشناسی (ی طراحی روش الیزای غیر مستقیم برای تشخیص آنتی بادی ھای ضد ھستھ ا–۵
١٣٨۶سال –بھ عنوان استاد مشاور ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان  –ارشد میکروب شناسی 

پایان نامھ کارشناسی ارشد میکروب (طراحی روش الیزای غیر مستقیم در تشخیص بیماری بروسلوز –۶
١٣٨٧سال –شاور بھ عنوان استاد م) دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان  –شناسی

پایان نامھ کارشناسی ارشد میکروب (روش الیزابھ Cتشخیص آنتی ژن کور ویروس ھپاتیت –٧
١٣٨٨سال –بھ عنوان استاد راھنما ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان  –شناسی

کارشناسی ارشد پایان نامھ(طراحی روش الیزا در تشخیص آنتی ژنھای ھلیکو باکتر پیلوری در مدفوع –٨
١٣٨٨سال –بھ عنوان استاد راھنما ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان  –میکروب شناسی

پایان (با استفاده از آنتی بادی منوکلونال انسانی بھ روش الیزاHIVویروس p24تشخیص آنتی ژن -٩
١٣٨٨سال –ن استاد راھنما بھ عنوا) واحد تھران–پیام نور دانشگاه –بیوشیمینامھ کارشناسی ارشد 

جدا سازی آنتی ژن لیپو پلی ساکاریدی بروسال آبورتوس و بررسی بیوشیمیائی شاخص ھای –١٠
دانشگاه تربیت –پایان نامھ کارشناسی ارشد بیوشیمی ( عملکردی آن در طراحی کیت الیزای غیر مستقیم 

١٣٨٩سال –بھ عنوان استاد مشاور ) دانشکده علوم–معلم 

بھ منظور شناسایی ھمزمان آنتی بادی بر AGطراحی االیزا با استفاده از کنژوگھ پروتئین نوترکیب - ١١
واحد -آزاد دانشگاه –میکروب شناسی پایان نامھ کارشناسی ارشد (علیھ بروسلوز در گاو و انسان 

١٣٩٠سال –مشاوربھ عنوان استاد ) جھرم  

پایان نامھ (ی لومینسانس مبتنی بر نانو ذرات طالی حامل لومینول بھ روش شیمBرد یابی ھپاتیت - ١٢
بھ عنوان استاد ) مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک  –تھران دانشگاه –بیوفیزیک کارشناسی ارشد 

١٣٩٠سال –مشاور

سی ارشد پایان نامھ کارشنا(بھ روش الکتروشیمی مبتنی بر نانو ذرات مغناطیسی Bرد یابی ھپاتیت - ١٣
سال –مشاوربھ عنوان استاد ) مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک  –تھران دانشگاه –بیوفیزیک 

١٣٩١
طراحی بیوسنسور بر مبنای نانوپارتیکل طال و روش کمی لومینسانس برای تشخیص آنتی ژن سطحی - ١۴

بھ ) بیوشیمی و بیوفیزیک  مرکز تحقیقات–تھران دانشگاه –بیوفیزیک دکترایپایان نامھ (Bھپاتیت 
١٣٩١سال –مشاورعنوان استاد 

طرح تحقیقاتی 

" PCRنیھ در پالکھای آترواسکلروتیک عروق کرونر با روش وتشخیص کالمیدیا پنوم"ھمکار طرح-١
طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی 

طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم "  زیتھای مزمن بررسی عوامل باکتریال در سینو" ھمکار طرح -٢
پزشکی شھید بھشتی



چاپ شده مقاالت علمی 

PCRنیھ در پالکھای آترواسکلروتیک عروق کرونر با روش وتشخیص کالمیدیا پنوم" مقالھ تحقیقی –١
١٣٨١چاپ در مجلھ یاختھ شھریور " 

2- Diagnosis of helicobacter pylori by ELISA stool antigen and comparison with
other diagnostics methods. Health med 2010, 4(3), 545-551

3- Comparing the detection of HIV p24 antigen by human and mouse
monoclonal antibodies.  Health med 2010, 4(3), 493-498

4- Development of ELISA Method for primary Detection of HCV using core
Antigen Journal of American Science 2011; 7(2):303-307]

5- Gold nanoparticle based capacitive immunosensor for detection of hepatitis B
surface antigen .Anal Methods 2013(5):4448-4453

6- Magnetic nanoparticle-based immunosensor for electrochemical detection of
hepatitis B surface antigen Analytical Biochemistry  2013( 441 )1–7

7-A gold nanoparticle-based immunosensor for the chemiluminescence detection
of the hepatitis B surface antigen Anal. Methods,2014,6,5059

8 -Ultra-sensitive immunosensor for detection of hepatitis B surface
antigen using multi-functionalized gold nanoparticles, Analytica Chimica Acta
(2015)

سخنرانی و پوستر

دانشگاه علوم –سمینار تازه ھای ھلیکو باکتر پیلوری " ھلیکو باکتر پیلوری و بیماری قلبی عروقی " -١
١٣٧٧آبان ماه –پزشکی شھید بھشتی 

برنامھ مدون آموزش مداوم دکترای علوم آزمایشگاھی –" استاندارد کردن روش ھای آنتی بیوگرام " –٢
١٣٨٠خرداد و تیر ماه –دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی –

پذیرفتھ شده بھ " ضد ھلیکو باکتر پیلوری بھ روش الیزا IgGبررسی مقایسھ ای کیت ھای تشخیص " –٣
مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم –عنوان سخنرانی در سومین کنگره سراسری ھلیکو باکتر پیلوری 

١٣٨٣اه خرداد م–پزشکی تھران 

)  HPSA(بررسی شیوع عفونت ھلیکو باکتر پیلوری بااستفاده از تشخیص آنتی ژن در مد فوع " –۴
مرکز تحقیقات گوارش –پذیرفتھ شده بھ عنوان سخنرانی در سومین کنگره سراسری ھلیکو باکتر پیلوری 

١٣٨٣خرداد ماه –دانشگاه علوم پزشکی تھران 

پذیرفتھ شده بھ عنوان پوستر در اولین " HCGسنجش ایمنی ھورمون استاندارد سازی روشھای" –۵
١٣٨٣خرداد –کنگره سراسری آزمایشگاھھای پزشکی 



خرداد ماه –اولین کنگره سراسری آزمایشگاھھای پزشکی –" اثرات ماتریکس در  سنجش ایمنی " –۶
١٣٨٣

چھارمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات -" روشھای تعیین محدوده مرجع در تست ھای آزمایشگاھی " –٧
آزمایشگاھی 

بر علیھ آنتی ژنھای ھلیکو باکتر پیلوری با روش IgGبررسی فراوانی آنتی بادی از کالس " –٨
پذیرفتھ شده بھ عنوان پوستر در چھارمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاھی " ایمونوبالت 

پذیرفتھ شده بھ " در کیتھای الیزا ) حساسیت ( دار قابل اندازه گیری بررسی روشھای تعیین حداقل مق" –٩
٣٨۴عنوان پوستر در چھارمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاھی سال

مدیریت خطر و روش ھای تجزیھ و تحلیل عوامل و اثرات شکست در تولید فراورده ھای " –١٠
چھارمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاھی پذیرفتھ شده بھ عنوان پوستر در " آزمایشگاھی 

پذیرفتھ شده بھ " لزوم آموزش و استفاده از فرم اطالعات ایمنی مواد در آزمایشگاه تشخیص طبی " –١١
عنوان پوستر در چھارمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاھی  سال 

چھارمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات -" ی روشھای تعیین محدوده مرجع در تست ھای آزمایشگاھ" –١٢
آزمایشگاھی 

اولین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی " صحھ گذاری در روشھای تشخیص آزمایشگاھی " - ١٣
ارتقائ کیفیت خدمات آزمایشگاھی 

قائ کنگره ملی ارتھفتمین کنگره بین المللی و دومین " Bروشھای سرولوژیک در تشخیص ھپاتیت "- ١۴
کیفیت خدمات آزمایشگاھی 

کنگره بین المللی و ھشتمین  " مدیریت فن آوری در بھره وری آزمایشگاه تشخیص پزشکی "- ١۵
کنگره ملی ارتقائ کیفیت خدمات آزمایشگاھی سیزدھمین 

16-Isolation of antigen-antibody complex for detection of HCV core antigen
using ELISA method.4th Ditan international conference on infectious diseases.
2010 -Beijing-china -poster

17- Comparing the detection of HIV p24 antigen by human and mouse
monoclonal antibodies. 4th Ditan international conference on infectious diseases.
2010 -Beijing-china -poster

18-Diagnosis of helicobacter pylori by ELISA stool antigen and comparison with
other diagnostics methods. 4th Ditan international conference on infectious
diseases. 2010 -Beijing-china –poster



: کارگاھھا و برنامھ ھای مدون 

–برنامھ مدون کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی –" یفی در آزمایشگاه میکروب شناسی کنترل ک" –١
١٣٨٢بھمن ماه –دانشگاه علوم پزشکی اھواز 

دانشگاه علوم پزشکی اھواز  –برنامھ مدون کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی –" کنترل کیفی درالیزا " -٢
١٣٨٢دی ماه 

دوره آموزش کوتاه مدت –" ھای بیمارستانی و نقش آزمایشگاه تشخیص طبی جلوگیری از عفونت" –٣
١٣٨٣خرداد تا تیر ماه -دانشگاه علوم پزشکی اھواز- کنترل عفونتھای بیمارستانی 

-برنامھ مدون آموزش علوم آزمایشگاھی –" آزمایشگاه و تشخیص عفونتھای گوارشی و ادراری " –۴
١٣٨٣مھر ماه -زدانشگاه علوم پزشکی اھوا

برنامھ مدون آموزش علوم -" نخاعی و خون –آزمایشگاه و تشخیص  عفونت ھای مغزی "–۵
١٣٨٣بھمن  ماه -دانشگاه علوم پزشکی اھواز-آزمایشگاھی 

برنامھ مدون -" زخم و مایعات سینوویال و پلورا –آزمایشگاه و تشخیص عفونت ھای اوروژنیتال " –۶
١٣٨٣اسفند ماه -دانشگاه علوم پزشکی اھواز- آزمایشگاھی آموزش علوم

١٣٩٢اولین کنگره فن آموری ھای نوین سال –کارگاه تفسیر آزمایشگاھی تستھای ھپاتیت -٧

یازدھمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین –کارگاه تضمین کیفیت در بخش ایمونولوژی و سرولوژی -٨
المللی ارتقا کیفیت  

دوازدھمین کنگره ملی و ھفتمین کنگره بین المللی ارتقا –ه نکات عملی و حل مشکالت در الیزا  کارگا-٩
کیفیت

دومین کنگره فن آوری ھای نوین سال –کارگاه تفسیر آزمایشگاھی تستھای تیروئید- ١٠
١٣٩٣

١٣٩۴ھفدھمین کنگره آسیب شناسی سال –کارگاه تضمین کیفیت در الیزا - ١١

کتاب 

١٣٨۴سال –با ھمکاری شرکت پیشتاز طب ELISA)( یف کتاب جامع روشھای سنجش ایمنی آنزیمی تال


