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    1351 :متولد            علی  :فرزند               ابطحی ایوريحسین  : نام خانوادگینام و
       گناباد-  رضوي  استان خراسان:ساکن          کاشمر4 حوزه :صادره از                1325 :ماره شناسنامهش

       بیوشیمی بالینی  PhDدکتري  :مدرك و رشته تحصیلی
  ه علوم پزشکی گنابادگادانشهیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی  :شغل

  
  :سوابق تحصیلی

  1361 - 1357سال؛ )شهرستان کاشمرتوابع ایور از ( در روستاي محل تولدم ابتدایی
  1364 - 1362 سال ؛ نیز در همان روستاراهنمایی

  1368 - 1365 سال ابور؛ شهرستان نیشدبیرستان عالمه طباطباییرشته ي علوم تجربی؛  دبیرستان
 - 1370 سال ؛دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریزدر رشته ي علوم آزمایشگاهی؛  فوق دیپلم

1372  
  1376 - 1374 سال ؛دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر رشته ي علوم آزمایشگاهی؛  لیسانس

 - 1380 سال؛ داشت دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشکده بهدر رشته ي بیوشیمی بالینی؛  فوق لیسانس
  5/17معدل با  1383

تخلیص و بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنزیمهاي سوپر اکسید دیسموتاز و کاتاالز : عنوان پایان نامه
 در حضورداوران محترمی همچون استاد دکتر فرزامی ، دکتر 22/9/1383از اریتروسیتهاي انسان که در تاریخ 

 .مورد تایید قرار گرفتدي ، دکتر جاللی و دکتر مصطفوي جوا
 - 1390؛ سال راندانشکده ي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ته ؛رشته ي بیوشیمی بالینیدر  PhDدکتري 

  6/19 با معدل 1384
ارتباط آن با آپپتوز در   و(LH)بررسی ایزوفرم هاي گیرنده ي هورمون لوتئینه کننده : عنوان پایان نامه

 در حضور داوران محترمی همچون استاد دکتر 17/5/1390که در تاریخ  مپ رت هاي گنادکتومی شدهاپوکهی
  .مورد تایید قرار گرفتزاده، شعبانی، صادقی و زرنانی  یغمایی، مهديخانی،  تقی

  
  :یسوابق پژوهش

  :مقاالت
  : تحت عنوانIranian journal of public health,2005,vol 34,No.4,pp.58 : مقاله بچاپ رسیده در مجله - 1
 A new method for the purification of Cu-Zn superoxide dismutase from human erythrocytes.   
 : تحت عنوانIranian journal of public health,2005,vol34,No.3,pp.39 : مقاله بچاپ رسیده در مجله - 2

Blood Superoxide dismutase and catalase activities in women affected with Breast cancer   



تولید و خالص : تهران تحت عنوان - 1382 مقاله ارائه شده در ششمین کنگره سراسري میکروبشناسی ایران - 3
  سازي آنزیم آلکالین پروتئاز از منبع باسیلوس

 :ونان تحت عنوان  ی2004مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی تغذیه برگزار شده در سال  - 4
Serum vitamins A, E and C levels in patient with rheumatoid arthritis 

درمجله تشخیص » نقش دوگانه نیتریک اکسید در عفونتهاي انگلی« مقاله بچاپ رسیده تحت عنوان  - 5
 1382 سال 30آزمایشگاهی شماره 

 Causes of "تحت عنوان  "African  journal of biochemistry biophysics"ژورنال شده در چاپ مقاله  - 6
Bimodal Melting Curve;  

Asymmetric GC Distribution Can Cause Two Peaks in Melting Curve and Affect Their Shapes " 
 : تحت عنوان "Canadian journal of physiology and pharmacology"داوري توسط ژورنال تحت مقاله  - 7
" Regulation of luteinizing hormone receptor in hippocampal neurons following different long-

lasting treatments of castrated adult rats "   
 Hippocampal Neuronal Density ":  تحت عنوان "Brain research" مقاله ارسال شده به ژورنال - 8

Following Long-Lasting Gonadal Hormonal Treatment in Castrated Adult Rat: Study of the 
Mechanism "  

  
  :طرحها

  :طرحهاي انجام یافته) الف 
  مشارکت در انجام طرح بررسی وضعیت ویتامینA  در دانش آموزان استان کرمان با اندازه گیري ویتامین 

A توسط دستگاه HPLC  
 12ن مشارکت در طرح مقایسه وضعیت اسید فولیک و ویتامیB در بیماران اسکیزوفرنی مراجعه کننده به 

 بیمارستان آیت اله طالقانی بعنوان همکار اصلی 
  مشارکت در طرح تخلیص و بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنزیمهاي سوپر اکسید دیسموتاز و

 کاتاالز از اریتروسیتهاي انسان بعنوان همکار اصلی
 اي آنزیمی و غیر آنزیمی در بیماران مبتال به سرطان سینه مراجعه مشارکت در طرح بررسی آنتی اکسیدانه

  بعنوان همکار اصلیکننده به بیمارستان امام خمینی
  مشارکت در طرح بررسی آنتی اکسیدانها در بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان

 دکتر شریعتی بعنوان همکار اصلی
 تخلیص و بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی : فته در مقطع فوق لیسانس با عنوانپایان نامه انجام یا

  آنزیمهاي سوپر اکسید دیسموتاز و کاتاالز از اریتروسیتهاي انسان
  مشارکت در طرح بررسی اثر هورمون لوتئینیزه کننده افزایش یافته در مدل حیوانی رت گنادکتومی شده بر

 تاز و میزان بیان پیش ساز آمیلوئید بتا بعنوان مجري دوممیزان فعالیت و بیان بتا سکر
 بیان گیرنده هاي انسولین در هیپوکمپ موش صحرایی بررسی اثر تجویز مکرر مرفین بر 
  

  :طرحهاي در حال انجام) ب 



 دانش  ت ها دری متابولین ها و برخیسم پروتئیزان کاتابولی بر می و تداومی تناوبي هوازتیفعالر دو نوع یتأث
  1391 ساله گناباد در سال 15- 18 پسر یرستانیآموزان دب

  دروژناز ی فسفات ده6م گلوکز ی آنزیشیوع نقص مولکولبررسی)G6PD (پسر نوزادان در آن نوع و 
  1390 سال طی گناباد شهرستان

 
  :گواهی ها

  تشکیل شده 1379گواهی شرکت در کالسهاي تربیت مربی کنترل کیفی میکروب شناسی اسفند ماه 
  توسط آزمایشگاه رفرانس

  گواهی شرکت در کارگاه آموزشی آزمایشگاه خونشناسی آزمایشگاههاي رفرانس مرتبط با تشخیص تاالسمی
 1380خرداد ماه 

  گواهی شرکت در هم اندیشی کشوري کنترل کیفی آزمایشهاي تاالسمی برگزار شده توسط معاونت امور
  برگزار گردید16/11/79در تاریخ  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران

  التور(گواهی شرکت در کارگاه کنترل بیماریهاي اسهالی( 
  اطالعاتتسلط بر مهارتهاي فناوريگواهینامه هاي  
 هی شرکت در طرح تکریم ارباب رجوعگوا 
  گواهی شرکت در کارگاه روشهاي تازه تشخیصPCR 
 فیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبیگواهی شرکت در چهارمین کتگره ارتقاي کی 
 گواهی شرکت در کارگاه آنتی بیوگرام 
  انفلوانزاي پرندگان(گواهی شرکت در کارگاه بیماریهاي مشترك انسان ودام( 
  ایمنی تزریقات(14گواهی شرکت در دوره آموزشی دستورالعمل مراقبتهاي مدیریت شده شماره(  
  گواهی شرکت در سیزدهمین کارگاه مدیریت منابع(Reference Management) 
 گواهی مبنی بر نظارت بر بخش پوشه در اولین کنگره عناصر کمیاب ایران 
 گواهی شرکت اولین کنگره عناصر کمیاب ایران 
 گواهی شرکت در کارگاه اخالق در پژوهشهاي پزشکی 
 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت در آزماژشگاه تشخیص پزشکی 
  گواهی شرکت در کارگاه آشنایی با نرم افزارPhotoshop 
 گواهی شرکت در همایش ژنومیکس و پروتئومیکس 
 مایشگاهگواهی شرکت در کارگاه نوشتن گزارش کار در دفترچه هاي آز 
  گواهی شرکت در کارگاهEndNote 
  به عنوان مدرسگواهی شرکت در دوره آموزشی فنون مستند سازي  
 به عنوان مدرس کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی گواهی شرکت در دوره آموزشی 
  به عنوان مدرسگواهی شرکت در دوره آموزشی هورمون شناسی هورمونهاي تیروئیدي و آزمایشات آن  
 اهی قبولی در دو دوره امتحان گوMCHE.  



  نات دهیدراتاز و پورفیرین سرم و ادرار در ی آمینو لول- 5گواهی داوري مقاله ي اندازه گیري فعالیت آنزیم
 بیماران با نارسایی مزمن کلیوي

 گواهی داوري مقاله ي اندازه گیري منیزیم و کلسیم اریتروسیت در بیماران میگرنی 
 اندازه گیري غلظت الکتات مایع سینوویال مفصل زانو در بیماران آرتریتیگواهی داوري مقاله ي  
 گواهی داوري مقاله ي اتصال آنتی بادي ضد مرفین به نانو ذره هاي طالي تهیه شده با گلوتامیک اسید 
 گواهی داوري مقاله ي بررسی الگوي لیپیدي سرم و شیوع اختالالت آن در بالغین شهر گناباد 
 قاله ي مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره شوید ایرانیگواهی داوري م 
  در شهر بیرجند2گواهی داوري مقاله ي فراوانی نسبی میکروآلبومینوري دیابتی در بیماران دیابتی نوع  
 گواهی داوري مقاله ي اثر ورزش منظم بر اجزاي چرخه گلوتاتیون در قلب 
 ی اکسیدانی عصاره هاي آبی، متانولی، و اتانولیگواهی داوري مقاله ي بررسی فعالیت آنتCuminum 

cyminum L.  و Cardaria draba L.  در شرایط آزمایشگاهی  
  گواهی داوري مقاله ي اثر عصاره گیاه بادام کوهی(Amygdalus lycioides) و ترکیب مهم آن آمیگدالین 

 هاي سفید صحرایی دیابتی در موشبر میزان قند خون 
 بررسی اثر فلونیکسین به عنوان مهار کننده غیر انتخابی آنزیم هاي سیکلواکسیژناز بر  ي مقاله يگواهی داور

 سرطان غدد پستانی در موش صحرایی ماده نژادویستار
 مقایسه سطح پروالکتین سرم در بیماران لوپوسی با افراد غیرمبتال به لوپوس مراجعه  گواهی داوري مقاله ي

 اتولوژي شهر زاهدانهاي روم کننده به کلینیک
  بررسی اثر تزریق هپارین بر غلظت هاي گلوکز و الکتات پالسما هنگام فعالیت گواهی داوري مقاله ي

 ورزشی زیربیشینه
  کتاب با عنوان ایمونولوژي براي پرستارانگواهی داوري  
 سترون سرم تاثیرسه ماه ورزش منظم متوسط بر میزان لپتین ،کورتیزول و تستو گواهی داوري مقاله ي

   و مردان  الغریابتی چاق دمارانیب
 بادي دار شده با لیزین و کونژوگه کردن به آنتی هاي طال کالهک تهیه نانوذره گواهی داوري مقاله ي  
  

  :سوابق آموزشی 
  به ارزش یک واحد  تحت نظارت آقاي دکتر  عملی دانشجویان کارشناسی حشره شناسی تدریس بیوشیمی

  جاللی
 نظر آقاي دکتر جاللیزیرکارشناسی ارشد تغذیه به ارزش یک واحد  دانشجویانی  عملی تدریس بیوشیم   
  دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی به ارزش نیم واحد تحت نظارت آقاي دکتر تدریس بیوشیمی  عملی

  جاللی
   در دانشجویان رشته هاي پرستاري ، اطاق عمل و بهداشت حرفه اي تئوري و عملی تدریس بیوشیمی

   واحد8/6 به ارزش 1383- 84نیمسال اول 



  84و بهداشت خانواده در نیمسال دوم پرستاري تدریس بیوشیمی  تئوري و عملی دانشجویان رشته هاي -
   واحد4/7 به ارزش 1383

 به 1385-86تدریس بیوشیمی تئوري و عملی دانشجویان رشته هاي پرستاري و مامایی در نیمسال دوم 
  واحد8/4ارزش 

 کاري همکالسیهایم یک واحد درس آزمایشگاه بیوشیمی دانشجویان پزشکی در سه ترم متوالی و دو با هم
ان را تهرواحد درس تئوري بیوشیمی دانشجویان بهداشت عمومی بمدت یک ترم در دانشگاه علوم پزشکی 

  . تدریس نموده ام
 زشکی گناباد می باشمي خدمات آموزشی پژوهشی در دانشگاه علوم پ اکنون مشعول به ارائه و هم.  
  

  :سوابق عملی تکنولوژیکی
 کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون  
  کروماتوگرافی  تعویض یونی  
  کروماتوگرافی  افینیتی با روش Immobilized Metal Affinity Chromatography 
  الکتروفورزSDS-PAGE  
  کروماتوگرافی توسطHPLC   
 Perfusion Fixationمغز رت  
  پ رتهیپوکامبرداشتن 
 Cryosectioningمغز رت  
  رنگ آمیزيNissl 
 Immunohistochemistryبا روش  و بررسی آپپتوزیس TUNEL assay 
 طراحی پرایمر 
  استخراجRNA و انجام RT-PCRژل الکتروفورز ،  RNA و DNA 
 Real-Time PCR 
  تولید آنتی بادي پلی کلونال و استخراج آنها با استفاده ازaffinity chromatography 
 Western blotting and band quantification 
  طراحیELISAبراي بررسی فعالیت آنتی بادیها  
  آشنایی با تکنیک پیشرفته يFRET 


