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 .3عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
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 .41دریافت لوح تقدیر در دومین جشنواره نهج البالغه
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 اولین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره سرطان پستان تهران –مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی-3
TPTE expression in breast cancer. 1st International & 8th Annual Tehran Breast Cancer
Congress. 28th - 30th October 2015

: هفتمین کنگره سرطان پستان –مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی با ارائه سخنرانی با عنوان-1
Cancer-Testis Gene (ARMC3) expression in breast cancer. 7th Breast cancer Congress
.October 22-24, 2014 – Tehran
 هشتمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان با ارائه-7
:پوستر با عنوان
Induced Expression of Indoleamine 2, 3-dioxygenase in Endometrial Mesenchymal Stem
Cells . 13th Congress on Reproductive Biomedicine 8th Congress on Stem Cell Biology
& Technology.September 5-7, 2012 – Tehran
 هشتمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان با ارائه-5
:پوستر با عنوان
Mesenchymal stem cells and homing concerning breast tumor .13th Congress on
Reproductive Biomedicine and 8th Congress on Stem Cell Biology & Technology .
September 5-7, 2012 – Tehran
: عنوان مقاله-مصرTanta  دانشگاه- اولین کنگره ساالنه تحقیقات سرطان خاور میانه-1
Tumor safe margin ambiguity: different expression of CCND1 in normal adjacent and
normal tissues in breast cance- The 1st Annual Meeting of the Middle-Eastern
Association for Cancer Research (MEACR) Tanta University. December 27-28, 2011
 بررسی میزان شیوع باال: با ارائه پوستر-43.7  پنجمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاههای تشخیص طبی-.
 در بیمارستان شهید هاشمی نژاد.3-.1 بودن سطح تری گلیسرید خون در بیماران کلیوی بستری طی سالهای
)  علی اکبر زارع-علی تاجیك- (نواب شمس پور
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 -9پنجمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاههای تشخیص طبی  -43.7با ارائه پوستر :بررسی میزان تغییرات
آنتی ژن اختصاصی پروستات  PSAبعد از انجام سیستوسکوپی در تعدادی از بیماران مراجعه کننده به کلینیك
اورولوژی بیمارستان چمران در سالهای  ( .3-.1نواب شمس پور -علی تاجیك -علی اکبر زارع )

پ) سخنرانی:
 .4سخنرانی در نشست علمی سرطان پستان( تشخیص ،مشاوره و درمان) -پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی –
اردیبهشت 97
 .2سخنرانی در هفتمین کنگره سرطان پستان با عنوان:
Cancer-Testis Gene (ARMC3) expression in breast cancer. 7th Breast cancer Congress
.October 22-24, 2014 – Tehran
 .3سخنرانی در کنگره بین المللی سرطان پستان  -مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاددانشگاهی -آبان 91
 .1سخنرانی در سمینار آشنایی با سرطان و راههای پیشگیری از آن  -وزارت نیرو – بهمن ماه  ( .9مدیران ارشد
مناطق برق تهران)

ت) طرح های تحقیقاتی:
 -4ساخت و بررسی خواص ساختاری و بیولوژیکی گرافت های کلسیم فسفاتی جهت بازسازی بافت استخوان در آسیب
های ناشی از تومورها و یا متاستازهای استخوانی4391 -
 -2بررسی رفتار درون تنی ( )in vivoداربست های نانوکامپوزیتی  Gelatin-TCPو  Gelatin-Chitosan-HApبا
قابلیت رهایش کنترل شده داروی ضد سرطان جهت درمان و بازسازی بافت استخوان در بیماران مبتال به
استئوسارکوم و یا متاستاز استخوانی4391-
 -3بررسی بیان ژن های  CEA19و  N-myc3در تومورهای بیماران مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به
بیمارستان های ارتش -سال 93
 -1بررسی اثرات میدانهای مغناطیسی متناوب با فرکانس خیلی پایین بر روی اثرات آپاپتوز و تغییرات بیان بیومارکر
های سطحی  HER2،Ki67 ،PR،ER،بر روی سلول های سرطان پستان موشی ) – )MC4L2سال 93
 -7بررسی اثرات میدانهای مغناطیسی متناوب با فرکانس خیلی پایین بر روی تغییر سایز تومور و پاسخ پاتولوژیك و
تغییرات بیان بیومارکر های سطحی بافت تومور در مدل موشی سرطان پستان -سال 93
 -5کلونینگ و بیان ژن گلوکوآمیالز درمخمر پیکیا پاستوریس و بررسی اثر میدان الکترومغناطیسELFبرمیزان رشد،
طول عمر و بیان کلی پروتئین گلوکوآمیالز در این میزبان 92-93
 -1تولید قطعه  ) single-chain variable fragment( scFvآنتیبادی مونوکلونال نوترکیب ضد گیرنده CD-
 45Raسلولهای بنیادی خونساز در میزبان باکتریایی -سال 92-93
 -.تولید و شناسایی رده سلولی جدید  Her2+از بافت بیمار ایرانی مبتال به سرطان پستان –سال 92
 -9مقایسه بیان ژن های  TPTE,TTK ,ARMCدر نمونه بافت توموری و نرمال سرطان پستان -پژوهشکده سرطان
پستان جهاد دانشگاهی -سال 92
 -40مقایسه بیان ژن های  ,TEMFF ,IMPدر نمونه بافت توموری و نرمال سرطان پستان -پژوهشکده سرطان پستان
جهاد دانشگاهی -سال 92
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 -44مقایسه میزان بیان ژنهای pl2l60،piwil2و  akap3در نمونه بافت سرطان پستان از نوع کارسینوم داکتال
مهاجم با بافت پستان نرمال -سال 94
 -42بررسی اثرات توموروسیدال باکتری سالمونالی بیان کننده ی پپتید قلبی  KPروی رده ی سلولی سرطان پستان-
سال 94
 -43بررسی بیان مارکرهای پرولیفراسیون شامل  ،p21 ،p27 ،Ki67سیکلین  Eو سیکلین  D1با استفاده از روش
 Real-Time PCRدر نمونه بافت سرطان پستان بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماریهای پستان –سال94
 -41طرح بررسی النه گزینی ( ) homingسلولهای بنیادی در توده های سرطانی سرطان پستان در پژوهشکده سرطان
پستان جهاد دانشگاهی -سال 94
 -47القاء بیان ایندوالمین 2و 3دی اکسیزناز در سلولهای بنیادی مزانشیمی اندومتر .دانشگاه تهران و دانشگاه ازاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات
 -45تاسیس بانك  DNAو بافت سرطان پستان از مبتالیا ن به سرطان پستان در پژوهشکده سرطان پستان جهاد
دانشگاهی
 -41بررسی میزان تیتر آنتی بادی  anti-HBsدر دندانپزشکان واکسینه شده در ایران .پژوهشکده طب رزمی دانشگاه
علوم پزشکی بقیه ا -...سال .1
 -4.بررسی میزان شیوع باال بودن سطح تری گلیسرید خون در بیماران کلیوی بستری طی سالهای  .3-.1در
بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 -49بررسی میزان تغییرات آنتی ژن اختصاصی پروستات  PSAبعد از انجام سیستوسکوپی در تعدادی از بیماران مراجعه
کننده به کلینیك اورولوژی بیمارستان چمران در سالهای .3-.1
ث) شرکت در کنگره ها و همایش ها:
 -4شرکت در  USERN Talk 13با عنوان " – "Importance of Protein Corona in Nanomedicine
(پروفسور مرتضی محمودی)-مرکز طبی کودکان-شهریور 97
 -2شرکت در  USERN Talk 12با عنوان " Targeted Polymeric Nanoparticles: From Discovery to
(– "Clinical Trialsپروفسور امیدفرخزاد)-مرکز طبی کودکان-شهریور 97
 -3شرکت در دوازدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی با کد  -44000.25پژوهشکده رویان-شهریور -97
 -1شرکت در نخستین کنگره بین المللی سرطان بیمارستان رضوی -بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد  29 -الی
 34اردیبهشت 97
 -7شرکت در اولین سمپوزیوم ایمیون سل تراپی در سرطان -پژوهشکده سرطان پستان جهاددانشگاهی و پژوهشکده
گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -اسفند 91
 -5شرکت در اولین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان -پژوهشکده سرطان پستان جهاددانشگاهی -بهمن 91
 -1شرکت در کنفرانس علمی -ادواری بیوتکنولوژی تولید مثل -پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی
جهاددانشگاهی ابن سینا -دی 91
 -.شرکت در اولین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره سراسری سرطان پستان با ارائه پوستر -پژوهشکده سرطان
پستان جهاددانشگاهی  -آبان 91
 -9شرکت در یازدهمین کنگره بین المللی بیولوژی و فناوری سلول های بنیادی با کد  -44000194پژوهشکده رویان-
شهریور -91
 -40شرکت در هفتمین کنگره سراسری سرطان پستان با ارائه سخنرانی -پژوهشکده سرطان پستان جهاددانشگاهی -
مهر-آبان 93
 -44شرکت در ششمین کنگره سراسری سرطان پستان با کد  -44035447پژوهشکده سرطان پستان جهاددانشگاهی -
آبان 92
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 -42شرکت در پنجمین کنگره سراسری سرطان پستان با کد  -44035423پژوهشکده سرطان پستان جهاددانشگاهی -
آذر 94
 -43شرکت در اولین سمپوزیوم "جنبه های مولکولی سرطان با نگرش بر سرطان پستان" مرکز تحقیقات جهاد
دانشگاهی علوم پزشکی تهران در تاریخ  - ../7/1بیمارستان امام خمینی (ره)
 -41شرکت در اولیـن همـایش بین المــللی ژنومیــکس و بیوتکنولوژی سالمت همزمان با پنجمین همایش ملی
بیوتکنولوژی سالمت و چهارمین همایش ژنتیك معلولیتها در تاریخ  3-7آذر  .1در سالن اجالس سران

تدریس
.4
.2
.3
.1

تدریس در کارگاه  PCRو الکتروفورز  -پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی -اسفند 91
تدریس در کارگاه استخراج  DNA, RNAاز نمونه های مختلف  -دارای مجوز از اموزش کداوم پزشکی کشور-
پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی -مرداد 91
تدریس در کارگاه  - Real-Time PCRپژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی -دارای مجوز از اموزش مداوم
پزشکی کشور -مرداد 91
تدریس در کارگاه " آشنایی با اصول پایه روشهای مولکولی سرطان پستان" -چهارمین کنگره سراسری سرطان
پستان -آبان 90
ثبت اختراع

 -4طراحی و تولید قطعه  F(ab')2آنتی بادی ضد فاکتور رشد اپیدرمال انسانی ) (HER-2در سیتوپالسم میزبان
باکتریایی
لیال فرهمند ،کیوان مجیدزاده ،رضوان اسمعیلی ،علیرضا مجید انصاری ،علی اکبر زارع ،نسرین عبدلی
به شماره و تاریخ ثبت92/./. - .0919 :
 -2دستگاه اتوماتیك کشت مایع میکروارگانیسم ها
رضا یزدان پناه -علی اکبر زارع
به شماره و تاریخ ثبت92/1/29 - .0077 :
 -3ترکیب گیاهی جلوگیری کننده از ریزش مو و تقویت کننده رویش مجدد آن
کیوان مجیدزاده ،علی اکبر زارع ،لیال فرهمند ،رضا اسمعیلی ،علیرضا مجید انصاری ،میثم پرواز دوانی
به شماره و تاریخ ثبت94/1/40 - 17591 :

تدوین دوره آموزشی
 -4طراحی و تدوین دوره آموزشی  -Real-Time PCRمعاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده سرطان پستان جهاد
دانشگاهی
 -2طراحی و تدوین دوره آموزشی استخراج  DNA,RNAاز نمونه های مختلف  -معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده
سرطان پستان جهاد دانشگاهی
 -3طراحی و تدوین دوره آموزشی  PCRو الکتروفورز  -معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده سرطان پستان جهاد
دانشگاهی

فعالیت های اجرایی
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 -4مدیر آموزش پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی -اردیبهشت 97
 -2دبیر اجرایی کارگاه آموزشی  PCRو الکتروفورز  -معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده سرطان پستان جهاد
دانشگاهی -اسفند ماه 91
 -3دبیر اجرایی کارگاه آموزشی  -Real-Time PCRمعاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده سرطان پستان جهاد
دانشگاهی -مرداد ماه 91
 -1دبیر اجرایی کارگاه آموزشی استخراج  DNA,RNAاز نمونه های مختلف  -معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده
سرطان پستان جهاد دانشگاهی -مرداد ماه 91
 -7دبیر اجرایی کارگاه آموزشی  -Real-Time PCRمعاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده سرطان پستان جهاد
دانشگاهی -اسفند ماه 94
 -5همکاری در برگزاری " اولین کنگره سراسری طب و دریا " به عنوان مدیر اجرایی  -دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
سال 43.0
 -1همکاری در برگزاری" اولین همایش غذا و تغذیه" به عنوان هیئت تحریریه نشریه دانشجویی  -دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر سال43.0
 -.همکاری در برگزاری سمینار " مروری بر آزمایشگاه تشخیص طبی " به عنوان مدیر اجرایی بخش دانشجویی -
دانشگاه علوم پزشکی بوشهرسال 43.0
 -9مسوول روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر43.0-43.4
 -40دبیر واحد آموزش انجمن علمی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان43.7-43.2-
شرکت در کارگاهها
 -4کارگاه " معرفی برنامه  Horizon 2020اتحادیه اروپا و نحوه مشارکت در آن" -انجمن یادگیری الکترونیکی
ایران(یادا) و مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تهران-اردیبهشت 95
 -2کارگاه " اخالق در پژوهش های علوم پزشکی و زیستی" -پژوهشکده سرطان پستان جهاددانشگاهی-دی97
 -3کارگاه "برندینگ" -صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت تجارت هوشمند هیراد-آبان 97
 -1کارگاه " رفتار موثر(تحلیل رفتار متقابل)" -دکتر فرهنگ-پژوهشکده سرطان پستان جهاددانشگاهی -مرداد97
 -7کارگاه " استراتژی نوآوری با تاکید بر نقش تکنولوژی" -معاونت پژوهش و نوآوری جهاددانشگاهی-پژوهشگاه
رویان-خرداد97
 -5کارگاه " ژن درمانی بازساختی با فناوری  -"CRISPRستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری -شهریور 97
 -1کارگاه “فناوریهای همگرا” –مرکز تحقیقات نانوفناوریهای شهید چمران وابسته به دانشگاه امیرکبیر4397-
 -.کارگاه “بررسی مدل دانشگاه کارافرین و دانشگاه نسل سوم” -کنگره ملی آموزش عالی ایران -دانشگاه تربیت
مدرس -فروردین97
 -9کارگاه “جایگاه آموزشهای مهارتی در آموزش عالی”-کنگره ملی آموزش عالی ایران -دانشگاه تربیت مدرس -
فروردین97
 -40کارگاه "دانشگاه پژوهی" -کنگره ملی آموزش عالی ایران -دانشگاه تربیت مدرس -فروردین97
 -44کارگاه "ثبت اختراع بین المللی و  -"PCTجهاددانشگاهی دانشگاه امیرکبیر با همکاری سازمان جهانی مالکیت
فکری -WIPOبهمن 91
 -42کارگاه " بیزینس فرنچایز" – مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت -مرداد 91
 -43کارگاه "آشنایی با بورس ایده و فرایندهای بازار دارایی فکری"  -معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری-پنجمین
جشنواره علم تا عمل-اسفند93
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 -41کارگاه "روش تحقیق و پروپوزال نویسی مقدماتی" – پژوهشکده سرطان پستان جهاددانشگاهی -بهمن ماه 93
 -47نحوه "ثبت پتنت و روش های جستجوی پیشینه اختراعات"  -سازمان همیاری اشتغال جهاددانشگاهی-شهریور
4393
 -45سمینار و کارگاه "آشنایی با فناوری نانو"  -دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران جنوب -اردیبهشت 4392
 -41کارگاه "اقدام پژوهی (پروپوزال نویسی)" -باشگاه پژوهشگران جوان -تیر ماه 4390
 -4.کارگاه"  data baseو جستجوی منابع الکترونیکی" -باشگاه پژوهشگران جوان -تیر ماه 4390
 -49کارگاه "آشنایی با نرم افزار  -"SPSSباشگاه پژوهشگران جوان -مرداد 4390
 -20دوره آموزشی "مهارتهای کسب و کار و کار آفرینی" -اداره کل کار و امور اجتماعی استان همدان -بنیاد توسعه کار
آفرینی -بهمن ماه 43..
 -24شرکت در نهمین کارگاه انجمن بیوتکنولوژی ایران تحت عنوان "بهره برداری ایمن از فناوری های زیستی" -
انستیتو پاستور ایران-اردیبهشت 43.1
 -22کارگاه " End noteو رفرانس نویسی" -انستیتو پاستور ایران -اسفند 43.1
 -23کارگاه "بیوانفورماتیك" -انستیتو پاستور ایران -اسفند 43.1
 -21کارگاه "آموزش مهارت های هفت گانه کامپیوتر  -"ICDLانستیتو پاستور ایران43.1 -
 -27کارگاه "مستمر مقاله خوانی  -" Scientific Readingمرکز تحقیقات بهداشت نظامی -پژوهشکده طب نظامی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) -خرداد 43.5
 -25کارگاه "مستمر مقاله نویسی سطح متوسط  - "Scientific Writingمرکز تحقیقات بهداشت نظامی -پژوهشکده
طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) -اردیبهشت 43.5
 -21کارگاه "مستمر مقاله نویسی مقدماتی  -" Scientific Writingمرکز تحقیقات بهداشت نظامی -پژوهشکده طب
نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) -اردیبهشت 43.5
 -2.کارگاه "مستمر مقاله نویسی سطح متوسط  -" Scientific Writingمرکز تحقیقات بهداشت نظامی -پژوهشکده
طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) -فروردین 43.5
 -29کارگاه " مستمر مقاله نویسی " -مرکز تحقیقات بهداشت نظامی -پژوهشکده طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه
ا(...عج) – بهمن ماه 43.7
 -30کارگاه "کنترل عفونت بیمارستانی" -دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) -دی ماه 43.7
 -34کارگاه "روش تحقیق" -دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – اسفند 19

همکاری با افراد علمی ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
 -4دکتر محمدرضاساروخانی-بخش بیوتکنولوژی ومرکز تحقیقات سلولی مولکولی -دانشگاه علوم پزشکی قزوین4390-
4393
 -2دکتر کیوان مجید زاده -پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی -گروه تحقیقاتی ژنتیك سرطان  43.9 -تاکنون
 -3دکتر فریدون مهبودی-مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی -انستیتو پاستور ایران -طرح نیروی انسانی 43.5 -تا 43.9
 -1دکتر سید مؤید علویان-مرکز تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج)-پژوهشگر 43.7 -تا 43.5
 -7دکتر کالنتر و دکتر مهر پرور-مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان فوق تخصصی قلب جماران  43.7-تا 43.5
 -5دکتر شروین اثاری -همکاری با موسسه پژوهشگران طب و توسعه بهداشت43.9-43.7 -
 -1انجمن علمی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان -دبیر واحد آموزش 43.7-43.2
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تجربهها و تکنیكهای آزمایشگاهی
Biology and genetics:













PCR
RT-PCR
Real-Time PCR
Primer design
DNA Extraction
RNA Extraction
Electrophoresis
Transformation and Cloning
Bioreactor (Fermentor)
Chromosome aberration
Micronuclei
Cell culture

Computer:









ICDL
Microsoft word
Microsoft power point
Microsoft excel
Internet
End note
Patent registration
Bioinformatics software

:مدرک زبان
MHLE= 52

:معرف ها
MD,MPH,PhD -دکتر کیوان مجیدزاده – دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

رییس پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
024-..119102 :تلفن
09424070751 :همراه
kmajidzadeh@razi.tums.ac.ir :ایمیل
دکتر احمد عادلی – مدیر امو مالی
بخش بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران
024-55971321 :تلفن
0942142.511 :همراه
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ahmadadely@yahoo.com
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:ایمیل

