
 استادمرتبه  علمی :

 بیوفیزیک، بیوشیمی و نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرسعضوھیأت علمی گروھھای :

تحصیالت دانشگاھي:

1362دانشگاه: كالیفرنیا بركلي      مقطع:كارشناسي بیوفیزيك     سال::: 
 دانشگاه:كالیفرنیا بركلي – پزشكي سانفرانسیسكو      مقطع:كارشناسيارشد و دكتري پیوسته بیوفیزيك::

1368مھندسي پروتئین      سال:

عناوين بورس و جوايز:

1977-1978 بورس دانشجويان خارجي از دانشگاه كالیفرنیا- سانتاباربارا     ::
1979-1981 بورس دانشجويان خارجي از دانشگاه كالیفرنیا-  بركلي          ::
1984-1988 بورس پژوھش يار دوره تحصیالت تكمیلي دانشگاه كالیفرنیا سانفرانسیسكو به طور كامل          ::
1983-1988 بورس وزارت علوم جمھوري اسالمي                                  ::
1992 استاد نمونه سال دانشگاه تربیت مدرس                                     ::
2000 بورس محقق مھمان مركز علوم زيستي دانشگاه فرانكفورت           ::
2001 جايزه ملي بیوتكنولوژي (ھمكار طرح )                                        ::
2003 جايزه ملي بیوتكنولوژي (مسئول اصلي)                                     ::
2005 پژوھش گر برتر سال (تربیت مدرس)                                           ::
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2005 عضو قطب ملي بیوتكنولوژي از  سال                                          ::
2006 جايزه دوم فناوريھاي نوين جشنواره رازي (ھمكار طرح)                   ::
2007 جايزه اول علوم پايه جشنواره رازی(ھمكار طرح)                            ::
1386 پزوھشگر  برتر  استان                                                              ::

اھم مسئولیتھاي علمي و اجرايي:

1388  1384معاون آموزشي دانشگاه  ::
1384 الي 1374 رئیس دانشكده علوم پايه  ::
1370-74 معاون آموزشي دانشكده  علوم پایه  ::
1372- 1374 رئیس مركز محاسبات دانشگاه  ::
-  تاکنون1372 عضو شورای دانشگاه                                 ::
 زير نظر معاون آموزشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري1387 عضو ستاد راھبردي تحول آموزش عالي ::
1387-80 رئیس كمیته بیوتكنولوژي مركز صنايع نوين وزارت صنايع ::
 تاكنون1374 عضو كمیته برنامه ريزي زيست شناسي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از ::
 تاكنون1376 عضو كمیته علوم پايه شوراي عالي نظات و ارزيابي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از ::
 - تاکنون1387 رئیس كمیته برنامه ريزي علوم پايه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از  سال  ::
1371 موسس دوره كارشناسيارشد رشته بیوشیمي علوم پايه دانشگاه تربیتمدرس درسال ::
1375 موسس دوره دكتري رشته بیوشیمي علوم پايه دانشگاه تربیتمدرس درسال ::
1373 موسس دوره كارشناسي ارشد رشته بیو فیزيك علوم پايه دانشگاه تربیت مدرس ::
1378 موسس دوره دكتري رشته بیو فیزيك علوم پايه دانشگاه تربیت مدرس ::
1385 موسس دوره دكتري نانوبیوتكنولوژي دانشگاه تربیت مدرس از سال ::
 - تاکنون1377 مگاھرتز  از سال NMR 500 موسس و مسئول آزمايشگاه ملي ::
 در دانشگاه تربیت مدرس1384 موسس آزمايشگاه ويژه مھندسي پروتئین و پروتیومیكس در سال ::
 عضو ھیات موسس دوره دكتري رشته بیوفیزيك دانشگاه تھران::
- تاکنون1376 عضو كمیته برنامه ريزي و طراحي سواالت المپیاد دانشجويي زيست شناسي از ::
- تاکنون1374 عضو كمیته برنامه ريزي و طراحي سواالت سنجش کارشناسی ارشد زیست شناسی از ::
 با ھمكاري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.1386 رئیس دومین ھمايش ملي برنامه ريزي درسي سال ::
1385 رئیس ھمايش ملي و بین المللي زيست شناسي در سال  ::
 عضو ھیات تحريریه مجله زيست شناسي::
 عضو ھیات تحريريه مجله علوم دانشگاه تھران::
 عضو انجمن بیوشیمی- فیزیک ایران::
 عضو ھیات موسس انجمن پروتیومیکس ایران::

عناوين كتاب ھا و تالیفات با تاكید بر تالیفات برجسته:

1385 آنتي بادي (كاربرد آن در تشخیص و درمان) انتشارات خلوص RND, DNA آپتامر يا ::
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::)  

Conformations and forces in Protein floding edited by Barry T. Nal and Ken A. Dill
1991, Am. Asso. for the Adv. of Sci

 کتاب مبانی بیو فیزیک ناشر  دانشگاه تربیت مدرس::

طرح تحقیقاتی:

 جداسازی –تخلیص وتعیین توالی و کلون نمودن انزیمھای مقاوم به حرارت در میکرو ارگانیزمھای بومی ایران و بیان::
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری-دبیرخانه بند "د"1381انھا در میزبان مناسب جھت تامین انزیمھای با ارزش اقتصادی(

)45ماده 
 مطالعه بیوشیمیایی و ژنتیکی گونه ھای مختلف ابزیان اقتصادی کشور و تھیه شناسنامه صفات ارثی انھا (ریاست::

جمھوری-سازمان برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور)
 بررسی کاربرد خواص مولکولھای خود سامانده در ساخت تراشه ھای زیستی و آرایه ھای پروتئینی و ایجاد::

)1384ساختارھای نانو اندازه ای با کاربرد زیستی ( وزارت صنایع و معادن مرکز صنایع نوین سال 
 تجھیز ازمایشگاه طراحی و تولید نانو زیست مواد در نانو تکنولوژی (وزارت صنایع و معادن مرکز صنایع نوین سال::

1384(
 طرح تجھیز ازمایشگاه مھندسی پروتئین و پروتیومیکس دانشگاه تربیت مدرس::

اختراعات:

 اختراع بین المللي2 داراي ::
)1 کشف وثبت تعداد قابل توجھی ژن و پروتئین بومی در بانکھای جھانی ( پیوست ::

• Natriuretic Peptide From Snake Venom Johann Schaller, …Current U.S. Class 530/324.
• Use of Brevinin-2R in the treatment of cancer M. Los, S Ghavami, A Asoodeh,H.Naderi-Manesh (Wo/2006/128289),
International Application no.: pct/ca2006/000886
• Geobacillus thermodenitificans strain LH8 alpha amylase gene, partial cds

 gi | 162290028 | gb | EU326031.1 | [162290028]
• Bacillus sp. WHO alpha-amylase gene, complete cds

 gi| 156148259|gb|EU029997.1|[156148259]
• Bacillus sp. KR-8104 alpha-amylase Precursor, gene, Partial cds

 gi|56788275|gb|AY841124.1|[56788275]
• Bacillus sp.WHO 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

 gi|115521851|gb|DQ973298.1|[115521851]
• Thermus sp. GH5 16s ribosomal RNA gene, partial sequence

 gi|115521850|gb|DQ973297.1|[115521851]

فصلي از كتاب به انگلیسي توسط ناشر مجله  ساينس آمريكا) 
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• Bacillus sp. HR03 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
   gi|82754704|gb|DQ285295.1|[82754704]
• Hottentotta saulcyi toxin1 mRNA, partial cds
   gi|59894803|gb|AY770502.1|[59894803]
• Geobacillus sp. LH8 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
   gi|102415765|gb|DQ521402.1|[102415765]
• Geobacillus sp. LH10 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
   gi|102415742|gb|DQ521401.1|[102415742]
• Geobacillus sp. LH6 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
   gi|102415723|gb|DQ521400.1|[102415723]
• Geobacillus sp. LH5 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
   gi|102415703|gb|DQ521400.1|[102415703]
• Lampyris turkestanicus luciferase mRNA, complete cds
   gi|52631874|gb|AY742225.1|[52631874]
• Geobacillus sp. LH8 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
   gi|76009545|gb|DQ192572.1|[76009545]
• Bacillus sp. HR-08 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
   gi|68349534|gb|DQ092500.1|[68349534]
• Long neurotoxin 1 (Ntx-1) (Neurotoxin I)
   gi|128934|sp|P01382.1|NXL1_NAJOX[128934]
• Natriuretic peptide PNP
   gi|54036170|sp|P82972.1|NFNP_PSEPC[54036170]

تعداد وعناوين مقاالت باتاكید بر مقاالت برجسته:

 مقالهISI 100 مقاالت بین المللی ::
 مقاله20 مقاله داخلی ::

 مورد110 مقاالت ارائه شده در كنفرانسھاي بین المللي بیش از ::
 مورد150 مقاالت ارائه شده در كنفرانسھاي داخلي بالغ بر ::

دوره ھای ویژه:

 توکیو شرکت ژئولNMR دوره ویژه ::
 زوریخ سویس و کارسلوھه آلمانNMR دوره ویژه ::

 دوره ویژه بلورشناسی با اشعه اکس و پروتیومیکس برمن آلمان::
 پژوھشگر مدعو (میھمان)دانشگاه فرانکفورت آلمان::
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کارگاه:

 1372                                       کارگاه ملی بیوانفورماتیک::
           1377                                    ددNMRکارگاه بین المللی  ::

1382                                    کارگاه ملی بیوانفورماتیک2 ::
1385       بین المللی در پاکستانNMR کارگاه بیوانفورماتیک::

تعداد راھنماي رساله و پايان نامه:

 عنوان22استاد راھنما دور دکتری :  ::
عنوان15استاد مشاور دوره دکتری :  ::

 عنوان40استاد راھنما کارشناسی ارشد :  ::
عنوان32استاد مشاور کارشناسی ارشد :  ::
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