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 ابطحی ايوریحسين سيد  :نام خانوادگی نام و

     گناباد -رضوی  استان خراسان ساکن:

      بيوشيمی بالينی  PhDدکتری  رشته تحصيلی:مدرک و 

 ه علوم پزشکی گنابادگادانشعلوم آزمايشگاهی علوم پايه و گروه هيات علمی گروه  شغل:

 

 سوابق تحصيلی:

 دانشکده پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر رشته ی علوم آزمايشگاهی؛  فوق ديپلم -1

 دانشکده پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر رشته ی علوم آزمايشگاهی؛  ليسانس -2

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهراندر رشته ی بيوشيمی بالينی؛  فوق ليسانس -3

تاالز از پايان نامه: تخليص و بررسی برخی خصوصيات فيزيکوشيميايی آنزيمهای سوپر اکسيد ديسموتاز و کا

، مرحوم دکتر فرزامیدر حضورداوران محترمی همچون استاد  22/9/1383اريتروسيتهای انسان که در تاريخ 

 .مورد تاييد قرار گرفتدکتر جوادی، دکتر جاللی و دکتر مصطفوی 

 راندانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ته ؛رشته ی بيوشيمی بالينیدر  PhDدکتری  -4

مپ اپتوز در هيپوکوارتباط آن با آپ و (LH)ی هورمون لوتئينه کننده نامه: بررسی ايزوفرم های گيرنده پايان

در حضور داوران محترمی همچون استاد دکتر  17/5/1390که در تاريخ  های گنادکتومی شدهرت

 .مورد تاييد قرار گرفتزرنانی دکتر صادقی و دکتر شعبانی، دکتر زاده، مهدی دکتريغمايی، دکترخانی،تقی

 

 :سوابق آموزشی

 لوم پزشکی گناباد می باشم.ی خدمات آموزشی پژوهشی در دانشگاه عول به ارائهاکنون مشغهم

 

 :یسوابق پژوهش

 مقاالت:

 در نشريات معتبر داخلی به زبان فارسی

تمرين ورزشی شديد بر پراکسيدهيدروژن، عامل نکروز تومور آلفا و نروتروفين های منتخب در مغز موش اثر  .1

 صحرايی

 1393زمستان سال  4شماره  20نامه افق دانش دوره فصل

 ، محسن فوادالدينی وریسيد حسين ابطحی ايپور ، حسين طاهری چادر نشين ، محمد اسماعيل افضل

اثر تمرين تناوبی شديد روی عامل نروتروفيک مشتق از مغز و عامل نروتروفيک مشتق از سلول گليال مغز . 2

 های صحرايیموش

 1394ارديبهشت سال  1شماره  22له دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دوره مج

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=52463170000


 سيد حسين ابطحی ايوریپور ، محسن فوادالدينی ، حسين طاهری چادر نشين ، محمد اسماعيل افضل

پراکسيداز و تاثير مصرف مکمل عناب قبل از يک جلسه تمرين حاد مقاومتی بر فعاليت گلوتاتيون. 3

 ديسموتاز سرمسوپراکسيد

 1394تابستان سال  2شماره  21نامه افق دانش دوره فصل

 ، اعظم رضازاده، امين سلوکی حی ايوریسيد حسين ابطپور ، محمد اسماعيل افضل

تاثير مصرف مکمل عناب بر ظرفيت ضد اکسايشی تام و پراکسيداسيون ليپيدی زنان بعد از يک جلسه . 4

 تمرين مقاومتی شديد

 1393بهار و تابستان سال  11پياپی  1ورزش و علوم زيست حرکتی سال ششم شماره 

 سيد حسين ابطحی ايوریپور ، اعظم رضازاده ، محمد اسماعيل افضل

سرم زنان جوان سالم به دنبال يک جلسه  CRPتاثير مصرف عصاره زعفران بر فعاليت آنزيم پاراکسوناز و . 5

 تمرين مقاومتی حاد

 1394بهار  سال 1شماره  7نشريه پژوهش های فيزيولوژی و مديريت در ورزش دوره 

 جو، مرضيه ثاقب سيد حسين ابطحی ايوریپور ، محبوبه عجم زيبد ، محمداسماعيل افضل

 های انگلی( در عفونتNOتنقش دوگانه نيتريک اکسيد ). 6

 1382بهمن و اسفند  سال 30ريه تشخيص شماره نش

 حسين ابطحیخوری، اله صاحبانی، المع اخالقی، هرمزد اورمزدی، ميترا شربتنعمت
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المللی بيولوژی ينی بی سراسری بيوشيمی و چهارمين کنگرهپذيرفته شده در دوازدهمين کنگره -1
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 تاليف کتاب



 ها در ورزشاکسيدانها و آنتیکسيدانا

 1392،  مرنديز: و سال انتشار ناشر

 ، محمودرضا متقیسيد حسين ابطحی ايوریحسين طاهری چادر نشين، مولفين: 

 

 طرحها:

 الف ( طرحهای انجام يافته:

  مشارکت در انجام طرح بررسی وضعيت ويتامينA   در دانش آموزان استان کرمان با اندازه گيری ويتامين

A  توسط دستگاهHPLC 

  12مشارکت در طرح مقايسه وضعيت اسيد فوليک و ويتامينB  در بيماران اسکيزوفرنی مراجعه کننده به

 بيمارستان آيت اله طالقانی بعنوان همکار اصلی 

  مشارکت در طرح تخليص و بررسی برخی خصوصيات فيزيکوشيميايی آنزيمهای سوپر اکسيد ديسموتاز و

 ن همکار اصلیکاتاالز از اريتروسيتهای انسان بعنوا

  مشارکت در طرح بررسی آنتی اکسيدانهای آنزيمی و غير آنزيمی در بيماران مبتال به سرطان سينه مراجعه

 بعنوان همکار اصلی کننده به بيمارستان امام خمينی

  مشارکت در طرح بررسی آنتی اکسيدانها در بيماران مبتال به آرتريت روماتوئيد مراجعه کننده به بيمارستان

 دکتر شريعتی بعنوان همکار اصلی

  پايان نامه انجام يافته در مقطع فوق ليسانس با عنوان: تخليص و بررسی برخی خصوصيات فيزيکوشيميايی

 آنزيمهای سوپر اکسيد ديسموتاز و کاتاالز از اريتروسيتهای انسان

 ی رت گنادکتومی شده بر مشارکت در طرح بررسی اثر هورمون لوتئينيزه کننده افزايش يافته در مدل حيوان

ه بدر دانشگاه علوم پزشکی تهران ميزان فعاليت و بيان بتا سکرتاز و ميزان بيان پيش ساز آميلوئيد بتا 

 )دارای گزارش پايانی( عنوان مجری دوم

 دانشگاه علوم  بيان گيرنده های انسولين در هيپوکمپ موش صحرايی بررسی اثر تجويز مکرر مرفين بر

 )دارای گزارش پايانی( عنوان مجری دومه ب پزشکی گناباد

  تأثير دو نوع فعاليت هوازی تناوبی و تداومی بر ميزان کاتابوليسم پروتئين ها و برخی متابوليت ها در دانش

 مجریبه عنوان  دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1391ساله گناباد در سال  15-18آموزان دبيرستانی پسر 

 )در حال نگارش گزارش پايانی( سوم

  

 ب ( طرحهای در حال انجام:

  دروژناز يفسفات ده 6م گلوکز يآنز یشيوع نقص مولکولبررسی(G6PDو ) پسر نوزادان در آن نوع 

 1390 سال طی گناباد شهرستان



 سافرانالمخلوط ی کالله زعفران و دوزهای مختلف عصارهدرون صفاقی حاد و مزمن تزريق  رياثی تمقايسه-

 سوری نر موش دراضطراب  برکروسين 

  بر آسيب کبدی در بيماران مبتال به انفارکتوس حاد ميوکارد پس از ريپرفيوژن 3اثر حفاظتی مصرف اُمگا 

  تأثير حفاظتی برون تنی عصاره های آبی و الکلی گياه ميخک بر کاهش آسيب هایDNA  ناشی از تماس با

 انسان آب اکسيژنه در لنفوسيت های خون

  سيب آبر ميزان  ی روغن ماهی و روغن بذر کتان3-اٌمگامصرف اسيدهای چرب محافظتی اثرات مقايسه

 قلبی ناشی از ايزوپروترنول در موش صحرايی نر

 ی روغن ماهی و روغن بذر کتان بر ميزان آسيب 3-مقايسه اثرات محافظتی مصرف اسيدهای چرب اٌمگا

 ريپرفيوژن در موش صحرايی نرسلولی کليه ناشی از ايسکمی 

 نامه کارشناسی ارشد به عنوان استاد راهنما دومهدايت و راهنمايی يک مورد پايان  
 

 :گواهی ها

  تشکيل شده  1379گواهی شرکت در کالسهای تربيت مربی کنترل کيفی ميکروب شناسی اسفند ماه

 توسط آزمايشگاه رفرانس

 خونشناسی آزمايشگاههای رفرانس مرتبط با تشخيص تاالسمی  گواهی شرکت در کارگاه آموزشی آزمايشگاه

 1380خرداد ماه 

  گواهی شرکت در هم انديشی کشوری کنترل کيفی آزمايشهای تاالسمی برگزار شده توسط معاونت امور

 برگزار گرديد 16/11/79در تاريخ  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران

  کنترل بيماريهای اسهالی )التور(گواهی شرکت در کارگاه 

  تسلط بر مهارتهای فناوری اطالعاتگواهينامه های 

 هی شرکت در طرح تکريم ارباب رجوعگوا 

  گواهی شرکت در کارگاه روشهای تازه تشخيصPCR 

 فيت خدمات آزمايشگاهی تشخيص طبیگره ارتقای کيگواهی شرکت در چهارمين کن 

 گواهی شرکت در کارگاه آنتی بيوگرام 

 )گواهی شرکت در کارگاه بيماريهای مشترک انسان ودام )انفلوانزای پرندگان 

  ايمنی تزريقات(14گواهی شرکت در دوره آموزشی دستورالعمل مراقبتهای مديريت شده شماره( 

  گواهی شرکت در سيزدهمين کارگاه مديريت منابع(Reference Management) 

  اولين کنگره عناصر کمياب ايرانگواهی مبنی بر نظارت بر بخش پوشه در 

 گواهی شرکت اولين کنگره عناصر کمياب ايران 

 گواهی شرکت در کارگاه اخالق در پژوهشهای پزشکی 

 گواهی شرکت در کارگاه آموزشی مديريت کيفيت در آزماژشگاه تشخيص پزشکی 

  گواهی شرکت در کارگاه آشنايی با نرم افزارPhotoshop 

 ميکس و پروتئوميکسگواهی شرکت در همايش ژنو 



 گواهی شرکت در کارگاه نوشتن گزارش کار در دفترچه های آزمايشگاه 

  گواهی شرکت در کارگاهEndNote 

  به عنوان مدرسگواهی شرکت در دوره آموزشی فنون مستند سازی  

 به عنوان مدرسکنترل کيفيت در آزمايشگاه بيوشيمی  گواهی شرکت در دوره آموزشی 

 به عنوان مدرسآموزشی هورمون شناسی هورمونهای تيروئيدی و آزمايشات آن  گواهی شرکت در دوره  

  گواهی قبولی در دو دوره امتحانMCHE. 

 

 سوابق عملی تکنولوژيکی:

 کروماتوگرافی ژل فيلتراسيون 

  کروماتوگرافی  تعويض يونی 

  کروماتوگرافی  افينيتی با روش Immobilized Metal Affinity Chromatography 

  الکتروفورزSDS-PAGE 

  کروماتوگرافی توسطHPLC   

 Perfusion Fixation مغز رت 

  هيپوکامپ رتبرداشتن 

 Cryosectioning مغز رت 

  رنگ آميزیNissl 

 Immunohistochemistry با روش  و بررسی آپپتوزيسTUNEL assay 

 طراحی پرايمر 

  استخراجRNA  و انجامRT-PCR ژل الکتروفورز ، RNA  وDNA 

 Real-Time PCR 

 کلونال و استخراج آنها با استفاده از توليد آنتی بادی پلیaffinity chromatography 

 Western blotting and band quantification 

  طراحیELISA برای بررسی فعاليت آنتی باديها 

 ی آشنايی با تکنيک پيشرفتهFRET 


