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هاادی  زهره رحیمی، هانیه شاهنده، . ید علم در زمینه های مختلف علوم پزشکی و سالمتنقش زنان ایرانی در تول  -13

 03لغایات   01ر توساعه نااام ساالمت،    اولین همایش کشوری نقش زناان د . ، خیراهلل یاری، شهره ملک خسرویمظفری

  .، کرمانشاه، ایران1313اردیبهشت 

 :(شماره طرح -سال اجرای طرح -نوع همکاری -عنوان طرح) ها مشاوره و همکاری در طرح -

 – بررسی آسیب اکسیداتیو در بیضه موش در شرایط کم کاری تیروئید و اثر مصرف خوراکی مغز گردو بر آن -1

 ل انجامدر حا –استاد مشاور 

در ژن کلوتو با ابتال به بیماری مالتیپل  C1818Tو  G395Aبررسی ارتباط پلی مورفیسم های  -0

همکار طرح  – در خون Dاسکلروزیس و تاثیر آن بر بیان ژن کلوتو، ظرفیت آنتی اکسیدانی و سطح ویتامین 

 در حال انجام –

پروفایل لیپیدی و ارتباط آنها با پارامترهای  و D، میزان ویتامین Dمطالعه واریانتهای ژن گیرنده ویتامین  -3

 در حال انجام –استاد مشاور  – هماتولوژیک و بالینی در بیماران آنمی داسی شکل کردستان عراق
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ژن  rs1029153وrs1801157,rs266093بررسی ارتباط سطح پالسمایی و ژنوتیپ های  -1

 در حال انجام –مجری  – استان کرمانشاه با ریسک ابتال به بیماری عروق کرونری در CXCL 12کدکننده 

و نانو ذرات طال سنتز (  Serrata Boswellia) مطالعه اثر ضد دیابتی عصاره هیدرو الکلی کندر  -1

 در حال انجام –همکار طرح  – (0و  1نوع )های صحرایی نر دیابتی شده  شده با آن روی موش

 س در شرایط کم کاری تیروئید در موش صحرایی مادهبررسی تحمل گلوکز و ترشح انسولین از جزایر النگرهان -3

 L444P: برای شناسایی دو جهش شایع اصلی بیماری گوشه Multiplex ARMSطراحی یک روش  -1

 در حال انجام –مجری طرح  – N370Sو 

در بیماران  NOSو فعالیت  rs28365048، پلی مورفیسم NOSبررسی بیان ایزوزیم های مختلف ژن  -1

 در حال انجام –مجری طرح  – یکتخمدان پلی کیست

با  Fox1و  SIRT1،SIRT3و واریانت های  SIRT1,SIRT3بررسی ارتباط میزان آنزیم های  -3

 در حال انجام –همکار طرح  – در مردان نابارور DNAاسترس اکسیداتیو و شکست

ستفاده از داده های بررسی امکان افتراق بین وکسلهای تومور گلیوبالستوما  بر پایه معرفی شاخصی جدید با ا -11

 در حال انجام –مجری طرح  – تصویر برداری اسپکتروسکوپی تشدید مغناطیسی

 CXC12ژن کد کننده  rs1029153و  rs180115 ٬ rs266093بررسی ارتباط ژنوتیپ های  -11

 در حال انجام –مجری طرح  – با بیماری سرطان پروستات در استان کرمانشاه

های صحرایی نر  سترن وحشی و نانو ذرات طال سنتز شده با آن روی موشمطالعه اثر ضد دیابتی عصاره ن -10

 در حال انجام –همکار طرح  – (0و  1نوع )دیابتی شده 

، سطح سرمی (FGF21) 01ژن فاکتور رشد فیبروبالستی  11111103G>Tبررسی ارتباط پلی مورفیسم  -13

FGF21در حال انجام –مجری طرح  – کرونر ، نئوپترین و فعالیت آنزیم کیتوتریوزیداز با بیماری عروق 

، مقادیر سرمی (FGF21) 01ژن فاکتور رشد فیبروبالستی  11111103G>Tبررسی ارتباط پلی مورفیسم  -11

FGF21در حال  –مجری طرح  – ، نئوپترین و فعالیت آنزیم کیتوتریوزیداز با بیماری سخت شدگی آئورت

 انجام

در مقایسه با افراد  IIIو Iو جزء آلبومین بیماران گوشه نوع بررسی مقایسه ایی الگوی پروتئوم اصلی سرم  -11

 پایان یافته –مجری طرح  – سالم با روش الکتروفورز دو بعدی
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اران مبتال به آرتریت بر روی الگوی الکتروفورز پروتئین های سرم در بیم ®بررسی اثر داروی کمکی لیورگل -13

 پایان یافته –استاد مشاور  – روماتوئید

، واریانت D ,(rs2228570) (rs1544410 )باط بین واریانت های رسپتور ویتامین بررسی ارت -11

با استعداد ابتال به سرطان  Dو سطح سرمی ویتامینD ( rs7041)ین متصل شونده به ویتامین ٔ  پروتی

 پایان یافته –استاد مشاور  – .پروستات در جمعیت کرمانشاه

گلوکو  -در ژن آنزیم بتا L444Pیا  N370Sشه دارای جهش وم بیماران گوئبررسی مقایسه ایی الگوی پروت -11

 پایان یافته –مجری طرح  –ی سربروزیداز با روش الکتروفورز دوبعد

با استعداد ابتال به لوسمی لمفوئیدی مزمن  CXCL12بررسی ارتباط واریانت ها و هاپلوتیپ های کموکاین  -13

(CLL ) در بیمارانCLL یافتهپایان  –مجری طرح  – .کرمانشاه 

 پایان یافته – ن مبتال به بیماری گوشه در ایرانفنوتیپ جهشهای شایع در بیمارا-ارتباط ژنوتیپ -01

خیص اشکال شایع برای  غربالگری و تش تعیین روش های آزمایشگاهی استاندارد شده و موثر -01

گلیکواسفینگولیپیدوزها در منطقه پایلوت در ایران و تجزیه و تحلیل ارتباط ژنوتیپ و فنوتیپ بیوشیمیایی در 

 پایان یافته – بیماران مبتال

 مصوب -همکار طرح -Chrysopidaeمطالعه تنوع ژنتیکی خانواده جهت  RAPDاستفاده از نشانگر ملکولی -00

ز سلولهای پیش ساز مشتق از پوست انسان به سلولهای گلیال تمایز یافته در محایط  بررسی میزان تزاید و تمای -03

 پایان یافته –کشت و مقایسه الگوی بیان پروتئین در سلولهای پیش ساز و گلیال 

پایاان   –همکاار طارح    -بنیادی از اپیتلیوم بویایی و تمایز آن به سمت سلولهای انادوتلیال  جداسازی سلولهای -01

 11131 -یافته

پایاان   –همکار طارح   -جداسازی سلولهای بنیادی از اپیتلیوم بویایی و تمایز آن به سمت سلولهای موئی گوش -01

 11133 - یافته

و بررسای خاوا     E.coliهمسانه سازی بیان و تخلیص فرم محلول پروتئین نوترکیب اندوستاتین در باکتری  -03

 11111 - پایان یافته -همکار طرح  - ضد رگزایی آن

و  بر روی سلولهای اندوتلیال بند ناف انساانی ( Dorema Aucheri)اثرات ضد رگزایی عصاره گیاه زو بررسی  -01

  11111 -1311 -همکار طرح – MMP9و  MMP2تاثیر بر بیان ژن های 
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نتاز در بیماران دیابتی باا و بادون نفروپااتی    م نیتریک اکسید سبررسی ارتباط پلی مرفیسم ژن آنزی: پایان نامه -01

 11111 - پایان یافته -مشاور –نشاه در کرما

هاای متایلن تتراهیادروفوالت ردوکتااز باا خطار اباتال باه لوکیمیاای حااد            بررسی ارتباط ژنوتیپ: پایان نامه -03

 11111 - پایان یافته -مشاور – -در کرمانشاه ( ALL)لنفوسیتی 

پایاان   –مجری  – درکرمانشاه دربیماران مبتال به بیماری عروق کرونرA5 بررسی ژنوتیپ های آپولیپوپروتئین -31

 11111 - یافته

پلی مرفیسم ژن های تیمیدیالت سنتتاز و متیاونین سانتتاز باا خطار اباتال باه لوکیمیاای حااد          بررسی رابطه -31

 11111 -1311 -همکار طرح -در کرمانشاه( ALL)لنفوسیتی 

با نفروپاتی دیابتی در مبتالیان به دیابات ملیتاوس    هیدروفوالت ردوکتازهای متیلن تترا بررسی ارتباط ژنوتیپ -30

 11110 -1311 -همکار طرح -در کرمانشاه IIنوع 

بررسی ارتباط پلی مرفیسم ژن آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین با فعالیت آنزیم و مصرف داروهاای مهارکنناده    -33

 11113 -1311 -همکار طرح –این آنزیم در بیماران دیابتی با و بدون نفروپاتی 

فسافات دهیادروژناز    -3های ژن پروترومبین در افراد مبتال به نقص آنزیم گلوکز  بررسی موتاسیون: پایان نامه -31

 11113 -1311 -مشاور -در کرمانشاه

فسافات   -3لیادن در افاراد مباتال باه نقاص آنازیم گلاوکز         Vهاای ژن فااکتور   بررسی موتاسایون : پایان نامه -31

 11111 -1311 -مشاور -ر کرمانشاهدهیدروژناز د

 همکار -در کرمانشاهوریدهای مغزی در افراد مبتال به ترومبوز  MTHFRو  بررسی موتاسیون ژن پروترومبین -33

-1311- 11130 

 -1311-همکاار   -وریادهای مغازی در کرمانشااه   در افراد مبتال به ترومباوز   لیدن Vبررسی موتاسیون فاکتور -31

11131 

همکار  -تاالسمی ماژور با گروه سنی نرمال -در افراد مبتال به بتا  LP(a)فایل لیپیدی و  بررسی و مقایسه پرو -31

 13101 -1313 -طرح

لیادن در افاراد مباتال باه ترومباوز وریادهای تحتاانی در         Vهای ژن پروترومبین و فااکتور  بررسی موتاسیون -33

 13111 -1313 -همکار طرح -کرمانشاه

file:///G:/my%20cv%20in%20KUMS.htm
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همکار طارح   –تاالسمی ماژور و اینترمدیای کرمانشاه  -Bسمی در بیماران تاال -Bبررسی نوع موتاسیون های  -11

– 1313- 11111 

ترانسفراز در افراد دیابتی و غیر دیابتی مبتال به بیماری عاروق   -sهای آنزیم گلوتاتیون  بررسی فراوانی ژنوتیپ -11

 11111 -1311 -همکار طرح -کرونر در کرمانشاه

 -فسافات دهیادروژناز در ماردان کرمانشااه     -3های نقص آنزیم گلاوکز   تیپبررسی شیوع و تعیین فراوانی ژنو -10

 13113 -1311 -همکار طرح

 :(سال برگزاری -محل برگزاری -عنوان)  شرکت در کارگاه -

معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه  –( HSE)کارگاه آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست  -1

 1331آبان  -تربیت مدرس

انجمن علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه / کمیته تحقیقات دانشجویی -Protein Modelling کارگاه -0

 1313اسفند  -تربیت مدرس

انجمن علمی دانشکده / کمیته تحقیقات دانشجویی -Real Time PCR & PCRطراحی پرایمر و پروبهای  -3

  1313آبان  -علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

عاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی م -ارزشیابی فعالیتهای پژوهشیآشنایی با نحوه کارگاه  -1

 1311فروردین  -کرمانشاه

 1311 ذرآ -مرکز توسعه و مطالعات پزشکی کرمانشاه -کار آزمایی بالینیکارگاه  -1

 1311 آبان -مرکز توسعه و مطالعات پزشکی کرمانشاه -طرح درسکارگاه  -3

 1311اردیبهشت  -ز توسعه و مطالعات پزشکی کرمانشاهمرک -کارگاه خالقیت و نوآوری -1

 1311آذر -مرکز توسعه و مطالعات پزشکی کرمانشاه -کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی -1

 1311اسفند -مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی -کارگاه عملی مدلهای رگزایی -3

-پزشکی کرمانشاه کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم – POWER POINTکارگاه آموزش مقدماتی  -11

 1311شهریور

 1311 مرداد -کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – EXCELکارگاه آموزش مقدماتی  -11

 1311تیر  -کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – MEDICAL SEARCHکارگاه   -10

 1310آبان  -ی کرمانشاهمرکز توسعه و مطالعات پزشک -کارگاه روش تحقیق مقدماتی -13

 

در  92با نمره  MHLEو ( 7832تیر  72مورخ   MCHEدر آزمون زبان  95دارای نمره  -

 (72/7/7835تاریخ 

 7832  ، 7833, 7851هایپژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال -

مع آوری و ج) 33و 32 ، 38کارشناس ارزشیابی مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی در سالهای -

 (مجالت خارجی و داخلی ،ی اینترنتیدسته بندی مستندات از منابع، پایگاهها
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  , ,WORD, POWER POINT, GraphPad Prismآشنایی با نرم افزارهای  _

CME , MedCalc, Generunner, YASARA, SPSS, INTERNET 

EXPLORER   
 Real-Timeتکنیکطراحی پرایمر، ،  RNAو  DNAاستخراج : های تخصصی مهارت -

PCR  PCR, RT-PCR  وRFLP  ،  ,GENE CLONING  الکتروفورز اسیدهای

 االیزا، اتمیک ابزوربشن، ،و ستونی TLCنوکلئیک و پروتئینها، کروماتوگرافی کاغذی، 

 .و تجربیات کلینیکی کشت سلولفلوریمتری، 

  :سوابق آموزشی-

 انشاهسال عضویت هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی کرم 2

کارشناسی  ،داروسازی ،دندانپزشکی ،پزشکی) آزمایشگاه بیوشیمی دروس تئوری و تدریس

تدریس خصوصی _  در گروه بیوشیمی (و مامایی ، پرستاریعلوم آزمایشگاهی ارشد بیوشیمی،

 .و واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد تهران بیوشیمی در آموزشگاه خصوصی

گروه  &، مرکز تحقیقات باروری و ناباروری  PCRه ساعت تدریس در کارگا 79گواهی  -

  مدرس اصلی  -بیوشیمی

برگزاری کارگاه آشنایی با نحوه ارزشیابی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و ارتقاء اعضای هیئت  -

 مدرس اصلی  –علمی 

 مدرس اصلی  –برگزاری کارگاه طراحی پرایمرهای زیستی -

 مدرس اصلی  –نویسی برگزاری کارگاه مقدماتی پروپوزال  -

 

بررسی سطح لیپیدها و آپوپروتئینهای سرم در بیماران مبتال )) طرح تحقیقاتی کارشناسی -

 و داوری مقاالت بین المللی ((به پسوریازیس در سطح شهر کرمانشاه 

 (مقاله 2)داوری مقاالت بین المللی  _

 نفر نهم جشنواره بین المللی علوم پزشکی رازی کشور _

 (1313در شهرستان در سال شطرنج فوتبال و شطرنج، قهرمانی) ورزش : یسرگرم _
 

 

  .یه استستندات تمامی موارد فوق قابل ارام** 


