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مدارک علمی دانشگاهی
 -1دکتری حرفه ای دامپزشکی ( )DVMاز دانشگاه ارومیه  -ایران سال 1128
 -8دکتری تخصصی در میکروبیولوژی از دانشگاه ارومیه  -ایران سال 1129

عنوان پایان نامه دکترای تخصصی میکروبیولوژی :
 آنالیز مولکولی ژن نوکلئوکپسید ( )Nو ناحیه غیر ترجمه شده انتهای  1سویه  793/Bبرونشیت عفونی جدا شده از مرغداریهای ایران با استفاده ازتکنیک کلونینگ و تعیین توالی نوکلئوتیدی
عنوان پایان نامه دکترای عمومی دامپزشکی :
 -ارزیابی مقادیر طبیعی گلوکز و بتاهیدروکسی بوتیریک اسید و ارتباط بین آنها در سرم خون گوسفندان غیرآبستن ارومیه

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی
عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه مراغه از بهمن ماه سال 1129
رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مراغه به مدت یکسال از شهریور 91
مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه مراغه از مردادماه سال  99به مدت یکسال
مرتبه علمی
استادیار
مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی و یا ISI
الف  :مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی علمی پژوهشی
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 مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی:ب
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Mousavi, S. E., Yari, A., Dehpour, A. R. Nortriptyline protects testes against germ cell apoptosis and
oxidative stress induced by testicular ischaemia reperfusion. Andrologia, First published 5 May 2016.
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RT-PCR and RFLP. Comparative Clinical Pathology. Published online.

مقاالت ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی
: شرکت در کنگره خارجی
1. A polymorphism study on infectious bronchitis virus genes S1 and 3 using RT-PCR and RFLP.
International symposium on avian Corona- and Pneumoviruses. 14-17 June 2009
Rauischholzhausen, Germany. Full paper in the proceeding book (Oral Presentation).
: شرکت در سمینارها و کنگره های داخلی
1. Detection and differentiation of infectious bronchitis virus vaccine strains and field isolates using
RT-PCR and RFLP analysis of gene 3. Iranian Congress of Virology & 1st Congress of Vaccine.
Razi Vaccine and Serum Reasearch Institute. May 2009 ( Oral Presentation).
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2. Molecular analysis of the nucleocapsid gene and 3 untranslated region of IBV strain 793/B isolated
from Iranian poultry farms.2th International Veterinary Poultry Congress. Feb 2010. Tehran, Iran
(Oral Presentation).
3. High-melting curve analysis of the 3' UTR of viral genome as a tool for rapid differentiation of
infectious bronchitis virus. 2th International Veterinary Poultry Congress. Feb 2010. Tehran, Iran.
4- The antibacterial effect of two types of nanosilver colloidal formulation on Escherichia coli isolates,
6th Iranian congress of clinical microbiology and the first international congress of clinical
microbiology, Mashhad, October, 2012.
5- Antibiotic susceptibility patterns of Escherichia coli isolates from human and poultry origin, 6 th
Iranian congress of clinical microbiology and the first international congress of clinical microbiology,
Mashhad, October, 2012.
6- 3 untranslated region molecular analysis of coronaviruses from human and animals, 14 th
international congress of microbiology , Tehran, August 2013.
7- Susceptibility of gram positive and gram negative bacteria to nanosilver colloidal formulation, 14 th
international congress of microbiology , Tehran, August 2013.
8- Antibacterial effect of two types of nanosilver colloidal formulations on Escherichia coli isolates
from infectious disease of human and poultry, 14 th international congress of microbiology , Tehran,
August 2013.
9- A survey on plasmid profiles and antibiotic resistance of Escherichia coli isolates from poultry, 4 th
international veterinary poultry congress, February 2014, Tehran.
10- Molecular comparison of nucleocapside, membrane, and envelope genes of birds and other
species coronaviruses. 4 th international veterinary poultry congress, February 2014, Tehran.
11- Membrane (M) gene analysis of Middle East Respiratory Syndrome coronaviruses (MERS)
comparing with other species coronaviruses, 15 th International Iranian Congress of Microbiology,
Tehran, August 2014.
12- Comparison of Middle East Respiratory Syndrome coronaviruses (MERS) with other species
coronaviruses based on nucleocapside (N) gene molecular analysis, 15 th International Iranian
Congress of Microbiology, Tehran, August 2014.
13- Detection of the eaeA gene in Escherichia coli isolates from human and chickens using
polymerase chain reaction, 16 th International & Iranian Congress of Microbiology, Tehran, August
2015.
14- Comparison of four solutions for coliphage preservation, 16 th International & Iranian Congress of
Microbiology, Tehran, August 2015.
15- Survey on stability of lytic bacteriophages against antibiotic-resistant Escherichia coli isolates from
poultry in different environmental conditions in east Azerbaijan of Iran, 16 th International & Iranian
Congress of Microbiology, Tehran, August 2015.
16- Isolation of lytic bacteriophages against poultry pathogenic strains of Escherichia coli in northwest of Iran, 16 th International & Iranian Congress of Microbiology, Tehran, August 2015.
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17- Isolation and Identification of Lytic Bacteriophages against Antibiotic-Resistant Strains of
Escherichia coli from Maragheh. 10th International Congress of Clinical Microbiology, Sanandaj,
September 2016.
18- Bioinformatical and evolutionary study of nucleocapsid protein (N) on human coronavirus strains,
6th congress of Iran Bioinformatics, Terran, December 2016.
19- Bioinformatical and evolutionary study of nucleocapsid (N) protein of infectious bronchitis virus
strains, 6th congress of Iran Bioinformatics, Tehran, December 2016.
 -82بانک ژنی ویروسهای

RNAمدل تجربی عالی برای مطالعات ژنتیکی .کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی .تهران 1و 4اسفندماه .1192

 -81محصوالت پروتئینی با گیاهان دارویی،کارآفرینی بانوان .هشتمین همایش انجمن زنان کارآفرین 82 .بهمن ماه .1192
 -88اثر ضدباکتریایی دو فرموالسیون کلوئیدی نانوذرات نقره بر باکتریهای اشریشیاکلی جداشده از موارد عفونتهای بالینی طیور ،دومین کنفرانس علمی
تخصصی صنعت طیور کشور ،قم ،بهمن .91
 -81تنوع الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی های جدا شده از طیور بیمار و طیور فاقد عالیم بالینی دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور
کشو.ر ،قم ،بهمن .91
 -84محصوالت پروتئینی با گیاهان دارویی ،همایش انجمن زنان کارآفرین ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،بهمن .92
 -89ارزیابی میزان ضایعات کلیوی در بیماری کتوز تحت بالینی درگوسفند .چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران ،دانشگاه ارومیه12-18 ،
خرداد .1124
 -82بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های  E.coliجدا شده از طیور گوشتی مشکوک به کلی باسیلوز در شهرستان مراغه .ششمین کنگره دانشجویان
دامپزشکی ایران  12-82شهریورماه ( .1124سخنرانی).
 -82بررسی عفونتهای حاصل از عوامل باکتریایی در مدفوع گوساله های گاومیش در استان آذربایجان غربی .اولین سمینار دانشجویان دامپزشکی دانشگاه
آزاد اسالمی ،اردیبهشت سال .1122
 -82بررسی اثر عصاره اکیناسه آ پورپوره آ بر تقویت فاگوسیتوزیس در خوکچه هندی .نهمین کنگره ایمونولوژی وآلرژی ایران ،تهران ،مرکز همایشهای
بین المللی رازی  82-12،خرداد (سخنرانی).
 -89مروری بر بیحسی موضعی و داروهای ضد درد در پرندگان .ششمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد 12- 82،شهریور
.1124
 -12جداسازی و آنالیز مولکولی باکتریوفاژهای لیتیک علیه باکتری های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از موارد بالینی انسانیف چهارمین کنگره
سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران  -ایران ،بابل  82 -تا  82مهر ( 92سخنرانی).
راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد
-1
-8
-1

جداسازی فاژهای لیتیک علیه جدایه های مقاوم به آنتی بیوتیک اشریشیاکلی در طیور شهرستان مراغه .خانم نفیسه ثنایی .سالتحصیلی آبان. 94
شناسایی سویه های در گردش ویروس برونشیت عفونی طیور در مرغداری های شهرستان مراغه .آقای عباس شاکی ماسوله ،آذر .99

بررسی خصوصیات فاژهای لیتیک علیه جدایه های مقاوم به آنتی بیوتیک اشریشیا کلی در طیور شهرستان مراغه .آقای محمد پروره،
سالتحصیلی آذر .99

 -4بررسی اثرات باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر زخمهای سوختگی درجه دو در موش بزرگ آزمایشگاهی نر .آقای مسعود هاشمزایی،
اسفند.99
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 -9جداسازی باکتریوفاژهای لیتیک علیه سویههای سودوموناس آئروژینوزای حاصل از عفونتهای انسانی .خانم الهام شمس ،بهمن ماه 92
زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه
اپیدمیولوژی مولکولی بیماریهای ویروسی ،باکتری شناسی و ویروس شناسی مولکولی ،میکروبیولوژی بالینی
طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

 -1تولید کیت فاژدرمانی برای مقابله با سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک باکتریهای  Escherichia coliبیماریزا در طیور (از طرحهای ستاد توسعه

نهاد ریاست جمهوری  -طرح ملی در حال اجرا)
 -8جداسازی فاژهای لیتیک جهت مقابله با سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک اشریشیاکلی در عفونتهای ادراری انسانی (در حال اجرا)

داوری کتب و مقاالت پژوهشی
1- Development and application of immunocapture - PCR for the detection of infectious bronchitis
virus for Letters in Applied Microbiology.
2- Genetic analysis of three structural proteins in Iranian infectious bronchitis virus isolate for
Agricultural Science Research Journal.
3- Salmonellosis phytotherapy: a review on Iranian most important medicinal plants affecting on
salmonella for.
4- P revalence of diarroheoic agant among hospitalized children in some haspitals in Calabar-Nigeria
for Iranian Journal of Microbiology.
5- Survey on O157H7 enterohemorrhagic Escherichia coli in cattle in Golestan province, Iran, Iranian
Journal of Microbiology.
6- Study the adjuvant property of Lactobacillus acidophilus bacteria in avian enfluenza virus for
Archives of Razi Institute.
7- LPS-PCR typing of ovine Pasteurella multocida isolates from Iran based on( L1 to L8)Outer core
biosynthesis loci for Archives of Razi Institute.
 -2داوری  12مقاله در پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
نظارت و ارزیابی طرحهای پژوهشی و اختراعات
 -1طرح پژوهشی با عنوان " سنتز و ارزیابی خواص آنتی باکتریال آنتی بیوفیلم نانوذرات نقره برای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس" از دانشکده علوم پزشکی
مراغه
 -8طرح پژوهشی با عنوان " الگوی آنتی بیوگرام وشیوع پاتوژنهای باکتریال مهم روده ای( سالمونال ،شیگال و اشریشیاکل  O157در شهرستان مراغه" از
دانشکده علوم پزشکی مراغه
 -1اظهارنامه ثبت اختراع با عنوان "خشک کردن پاششی آنزیم لیپاز مخمر در مقیاس نیمه صنعتی" از دانشگاه مراغه
کارگاهها
 -4مدیر اجرایی کارگاه چالشهای فراروی فارغ التحصیالن کشاورزی در بازار کار
 -8مدیر اجرایی کارگاه اصول ایمنی آزمایشگاهی
 -1مدرس کارگاه اصول ایمنی آزمایشگاهی
 -4مدیر اجرایی مدرس کارگاه RT-PCR
 -9مدیر اجرایی و مدرس کارگاه طراحی پرایمر و PCR
 -2مدرس در گارگاه بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
 -2شرکت در کارگاه ایمنی آزمایشگاه مرکز ذخایرزیستی ایران
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 -2شرکت در کارگاه آمار مقدماتی مرکز ذخایر زیستی ایران
 -9شرکت در کارگاه  SPSSمقدماتی مرکز ذخایر زیستی ایران
 -12شرکت در کارگاه  SPSSپیشرفته مرکز ذخایر زیستی ایران
 -11شرکت در کارگاه بیوانفورماتیک انستیتوپاستور ایران
 -18شرکت در اولین کارگاه آموزش تخصصی کشت و پرورش قارچهای خوراکی
 -11شرکت در کارگاه دو روزه آشنایی با قوانین و مقررات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و روشها و فنون نوین تدریس
 -14شرکت در کارگاه کارآفرینی در میکروبیولوژی
 -19شرکت در کارگاه بررسی راهکارهای عملی اخذ پروژه از صنایع کشور
 -12شرکت در کارگاه کاربرد بیوتکنولوژی در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
 -12شرکت در کارگاه چالشهای فراروی فارغ التحصیالن کشاورزی در بازار کار
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