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 گروه زیست فناوری  1399و  98و  97سال های فرم فعالیت های 

    1399   بهمن :لغایت     1396  بهمن   :فعالیت های نیمسالی / سالیانه از تاریخ

 

گروه و مرکز   محل خدمت:     بیوتکنولوژی گروه آموزشی:    پزشکی دانشکده:     علی اکبر شعبانینام و نام خانوادگی:  

 تحقیقات بیوتکنولوژی

 1372سال استخدام:  ⃰ □رسمی قطعی   □رسمی آزمایشی  □وضعیت استخدامی:     پیمانی

 □استاد ⃰  □دانشیار  □استادیار  □مرتبه علمی :       مربی

 

  فعالیتهای آموزشی: -1

 الف ( دروس تئوری

در  تعداد واحد عنوان درس النیمس

 نیمسال

ساعات 

تدریس 

در 

 نیمسال

 موظف یا  مقطع فراگیران

حق 

 التدریس

امتیاز 

کسب 

 شده

اصول ژنتیک مولکولی و   1396-1397دوم  

 مهندسی ژنتیک 

  موظف دکتری تخصصی  5/1

های بر اساس ابالغ 

 آموزشی شمارهء 

 کارشناسی ارشد  5/1 مولکولی -بیولوژی  سلولی

 فیزیولوژی 

  موظف

مورخ  111/12/97

3/2/1397  

کاربرد واکسن ها و آنتی 

 بادیها

  موظف دکتری تخصصی  0.52

 1085/22/96و  

 9/11/1396مورخ 

 موظف دکتری تخصصی  33/3 پایان نامه خانم بهشتی

 

 

- 14/11/1396از 

23/3/1397 

در دانشکده پاتوبیولوژی 

 بهداشت دامغان

کارسناسی   1

محیط  بهداشت

 دامغان

  موظف

       

       1397-1398اول 

بر اساس ابالغ های 

 آموزشی های شمارهء

      

 1فرم شماره 



مورخ  1628/12/97

 و 11/10/1397

      

       

       

بر  1397-1398دوم

اساس ابالغ های 

 آموزشی های شمارهء

اصول ژنتیک مولکولی و 

 مهندسی ژنتیک

دکتری تخصصی   5/1

 بیوتکنولوژی

  موظف

مورخ 2201/12/97

21/12/1397  

دکتری تخصصی   0.52 کاربرد واکسن و آنتی بادیها

 بیوتکنولوژی

  موظف

مورخ 961/22/97و

14/11/1397  

کارشناسی ارشد   5/1 مولکولی-بیولوژی  سلولی

 فیزیولوژی
  موظف

 -13/11/1397تاریخاز

22/3/1398 

کارشناسی علوم   1 مولکولی-بیولوژی  سلولی

 ایشگاهیآزم
  موظف

کارشناسی بهداشت   1 دامغان-میکروبشناسی عمومی  

 محیط دامغان
  موظف

       

بر  1398-1399اول

اساس ابالغ های 

 آموزشی های شمارهء

  موظف دکتری تخصصی  5/1 مولکولی-بیولوژی  سلولی

آ/ا مورخ /1221/98

29/7/1398  

ایمنی زیستی و اصول کاربرد 

 آن در آزمایشگاه

  موظف دکتری تخصصی  5/1

مورخ 404/22/98و

11/6/1398  
  موظف دکتری تخصصی  0./15 ایمونوشیمی

 -16/6/1398از تاریخ

18/10/1398 
  موظف دکتری تخصصی  0./38 کشت سلولی

  موظف دکتری تخصصی  0.75 اخالق زیستی 

  موظف دکتری تخصصی  5/1 عملی میکروبشناسی 

اقتصاد نوآوری و مالکیت   

معنوی در زیست فنآوری 

 پزشکی

  موظف دکتری تخصصی  5/1

  موظف ارشد فیزیولوژی  5/1 مولکولی-بیولوژی  سلولی  

  موظف دکتری تخصصی  0.75 روش تحقیق 

-میکروبشناسی عمومی 

 دامغان

کارشناسی بهداشت   1

 محیط دامغان
  موظف

       

بر  1398-1399دوم

اساس ابالغ آموزشی 

 های شمارهء

اصول ژنتیک مولکولی و 

 مهندسی ژنتیک

  موظف دکتری تخصصی  1



مورخ  359/12/99

از  8/2/1399

 -19/11/1398تاریخ

27/3/1399 

کاربرد واکسن ها و آنتی 

 بادیها

  موظف   0.5

  موظف علوم آزمایش  0.66 مولکولی-بیولوژی  سلولی 

راهنمایی پایان نامه زهرا نبی  

 زاده

  وظفم دکتری تخصصی  67/4

راهنمایی پایان نامه ابراهیم  

 خداوردی

  موظف دکتری تخصصی  67/4

مشاوره پایان نامه هادی  

 محمدزاده

  موظف دکتری تخصصی  12/3

راهنمایی پایان نامه مرتضی  

 گاودار اکبری

  موظف دکتری تخصصی  67/4

       

  موظف دکتری تخصصی  5/1 مولکولی-بیولوژی سلولی 1399-1400اول 

بر اساس ابالغ 

 آموزشی های 

ایمنی زیستی و اصول کاربرد 

 آن در آزمایشگاه

  موظف دکتری تخصصی  75/0

 3727/12/1399شمارهء

 6/11/1399مورخ 
  موظف دکتری تخصصی  0./15 ایمونوشیمی

-15/6/1399از تاریخ 
10/10/1399 

  موظف دکتری تخصصی  0./38 کشت سلولی

  موظف ی تخصصیدکتر  75/0 اخالق زیستی 

  موظف دکتری تخصصی  5/1 میکروبشناسی عملی 

     0.5 سمینار 

اقتصاد نوآوری و مالکیت  

معنوی در زیست فنآوری 

 پزشکی

  موظف دکتری تخصصی  0.75

کارشناسی ارشد   5/1 یمولکول-یسلول  یولوژیب 

 فیزیولوژی

  موظف

  موظف یتخصص یدکتر  0.49 روش تحقیق 

 یالغ آموزشبر اساس اب
 شمارهء یها

راهنمایی پایان نامه زهرا نبی 

 زاده

  موظف دکتری تخصصی  67/4

آ/ا /980/99

 10/8/1399مورخ

راهنمایی پایان نامه ابراهیم 

 خداوردی

67/4     

راهنمایی پایان نامه آقای  

 مرتضی گاودار اکبری

67/4     

کارسناسی   1 میکرو بیولوژی عمومی  

بهداشت محیط 

 غاندام

  موظف

       



  موظف یتخصص یدکتر  5/1 یمولکول-یسلول  یولوژیب 1399-1400 دوم

بر اساس ابالغ 

 آموزشی های 

و اصول کاربرد  یستیز یمنیا

 شگاهیآن در آزما

  موظف یتخصص یدکتر  0.75

 4042/12/1399شمارهء

 19/11/1399مورخ 
  موظف یتخصص یدکتر  0.15 یمیمونوشیا

-11/11/1399از تاریخ 

19/3/1400 
  موظف یتخصص یدکتر  0.37 یسلول کشت

  موظف یتخصص یدکتر  0.8 یستیاخالق ز 

  موظف کارشناسی علوم  1 یمولکول-یسلول  یولوژیب 

کارسناسی   1  عمومی میکرو بیولوژی 

بهداشت محیط 

 دامغان

  موظف

   مجموع امتیاز کسب شده
 

 

 ب( فعالیتهای عملی )آزمایشگاهی(

تعداد واحد  عنوان درس یمسالن

تدریس در 

 نیمسال

 موظف یا  مقطع فراگیران

حق 

 التدریس

امتیاز 

کسب 

 شده

مهندسی ژنتیک اصول ژنتیک مولکولی و   1396-1397دوم  

 (عملی)

  موظف دکتری تخصصی 25/2

بر اساس ابالغ های 

 آموزشی شمارهء 
اصول استانداردسازی و ایمنی فراورده های  

 بیولوژیک 

  موظف دکتری تخصصی 5/1

مورخ  111/12/97

و  3/2/1397

مورخ  1085/22/96

9/11/1396 

کارشناسی  ./5. پاتوبیولوژی 

بهداشت محیط 

 دامغان

  موظف

      

بر  1397-1398دوم

اساس ابالغ های 

 آموزشی های شمارهء

مهندسی ژنتیک اصول ژنتیک مولکولی و 

 (عملی)

  موظف دکتری تخصصی 25/2

مورخ 2201/12/97

21/12/1397  

اصول استانداردسازی و ایمنی فراورده های  

 بیولوژیک

  موظف دکتری تخصصی 5/1

      

بر  1398-1399اول

اساس ابالغ های 

 آموزشی های شمارهء

  موظف دکتری تخصصی 0./15 ایمونوشیمی

آ/ا مورخ /1221/98

29/7/1398 
    0.37 کشت سلولی

مورخ 404/22/98و

11/6/1398 
  موظف دکتری تخصصی 0.5 سمینار



 -16/6/1398از تاریخ

18/10/1398 

 ستیدر ز یمعنو تیو مالک یاقتصاد نوآور

 یپزشک یفنآور
  موظف یتخصص یدکتر 5/1

      

بر  1398-1399دوم

اساس ابالغ آموزشی 

 های شمارهء

  موظف دکتری تخصصی 5/1 اصول ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک 

خ مور 359/12/99

از  8/2/1399

 -19/11/1398تاریخ

27/3/1399 

اصول استانداردسازی و ایمنی فراورده های  

 بیولوژیک

  موظف دکتری تخصصی 5/1

      

  موظف دکتری تخصصی 0./15 ایمونوشیمی 1399-1400اول 

بر اساس ابالغ 

 آموزشی های 

  موظف دکتری تخصصی 37/0 کشت سلولی

 3727/12/1399شمارهء

 6/11/1399مورخ 
 ستیدر ز یمعنو تیو مالک یاقتصاد نوآور

 یپزشک یفنآور
  موظف دکتری تخصصی 0.75

-15/6/1399از تاریخ 

10/10/1399 
     

      

  موظف یتخصص یدکتر 0.15 یمیمونوشیا 1399-1400 دوم

بر اساس ابالغ 

 آموزشی های 

  موظف یتخصص یدکتر 0.37 یکشت سلول

 4042/12/1399شمارهء

 19/11/1399خ مور
یک نفر  یتخصص یدکتر 5/1 ی عملیکروبشناسیم

 موظف

 

-11/11/1399از تاریخ 

19/3/1400 
     

  مجموع امتیاز کسب شده

 

 درمانی بیمارستانی )ویژه هیات علمی بالینی( –ج( فعالیتهای آموزشی  -2

 امتیاز کسب شده مقطع فراگیران روز و ساعت در هفته عنوان فعالیت

    زارش صبحگاهیشرکت در گ

    راند آموزشی )با ذکر تعداد ماه های راند در سال(

    حضور در درمانگاه آموزشی

    ارائه کنفرانس آموزشی

    شرکت در کنفرانس آموزشی )هفتگی یا ماهیانه(

    شرکت در ژورنال کالب

    انجام اقدامات تشخیصی درمانی )با ذکر نوع اقدام(

    طاق عملحضور فعال در ا

    انکال فعال

    سرپرستی کارآموزی یا کارورزی بیمارستانی

    سرپرستی فیلد بهداشتی



  مجموع امتیاز کسب شده

 

 د( راه اندازی آزمایشگاه یا رشته تحصیلی جدید

 عنوان

 آزمایشگاه / رشته تحصیلی 

 امتیاز کسب شده

  

  

  

  

  

  

  مجموع امتیاز کسب شده

 

 :( راهنمایی پایان نامهو

نام دانشجو یا  عنوان پایان نامه

 دانشجویان

 استاد راهنما مقطع تحصیلی

 یا مشاور 

تاریخ 

 شروع

امتیاز  تاریخ اتمام یا دفاع

 کسب شده
 -هیدروژل داربست ساخت

 از برداری الگو با نانوکامپوزیتی

مهندسی  برای سلولی خارج ماتریکس

 بافت غضروف

جناب آقای دکتر 
 داوود باقر نصرآبادی

استاد راهنمای  .Ph. Dدوره 
 اول

تاریخ  دفاع  از پایان نامه  
6/12/1396 

 

بر های لیپوزومی بررسی اثر نانوسامانه
و  α-Synفیبریالسیون پروتئین 

 های عصبیسلول

جناب آقای دکتر 
 فرهنگ علی اکبری

استاد راهنمای  ( .Ph. D) دوره 
 اول

ن نامه تاریخ  دفاع  از پایا 
1/11/1396 

 

 

تولیددد و بهیندده سددازی بیددان آنددزیم 

و  E.coliاسدترپتوکیناز نوترکیدد در 

بدا  بیوشیمیایی آن بهبود خصوصیات

 هددای مهندسددی اسددتفاده از روش

 پروتئین

جناب آقای دکتر 

 مجتبی آقایی پور

اریخ  دفاع  ت  استاد مشاور ( .Ph. D) دوره 

از پایان نامه 

1/11/1396 

 

 

 پگیله  ایمین اتیلن ذرات  پلینانو اثر

 هایمولکول با شده بارگیری شده
siRNA ضد CD133  ، و رشد بر 

 سرطان سلولی های رده مهاجرت
 کولورکتال

مرتضی گاودار 

 اکبری

 دکتری تخصصی

 Ph. D. 
 استاد راهنما

 

 1398/9/20  

       

  مجموع امتیاز کسب شده

  

 وری ، بین المللی () دانشگاهی ، کشه( کسب جوایز آموزشی

امتیاز کسب  مرجع اهدا کننده نوع)دانشگاهی،کشوری ، بین المللی( عنوان

 شده
 

  1398پژوهشگر برتر دانشگاه در جشنواره پژوهش و فنآوری 

 

 دانشگاهی

 

ریاست و معاونت محترم 
 



 پژوهش و فنآوری دانشگاه

  مجموع امتیاز کسب شده

 

 

 وزشیدانش پژوهی آم( ی

 امتیاز کسب شده عنوان فعالیت

  

  مجموع امتیاز کسب شده

 

  ی:پژوهشفعالیتهای  -3

 مورد ، بررسی مروریالف( مقاالت تحقیقی ، گزارش 
 نام مجله ، عنوان مقاله

 سال و شماره 
 :IF نفر چندم از کل نویسندگان

 
Index: 

Improved Protocol for 

Chondrogenic Differentiation 

of Bone Marrow Derived  

Mesenchymal Stem Cells -

Effect of PTHrP and FGF-2 on 

TGFβ1/BMP2-Induced 

Chondrocytes Hypertrophy 

Stem Cell Reviews and 

Reports; 2018 
 Davood نفر 5نویسنده مسئول،  نفر چهارم از

Nasrabadi, Siamak Rezaeiani, 
Mohamadreza Baghaban Eslaminejad,  
Ali akbar Shabani   
K, dsknikk 

Impact factor 2016: 

3.612 

 

Inclusion Body Expression 

and Refolding of 

Recombinant Bone 

Morphogenetic Protein-2; 

Avicenna Journal of 
Medical 
 Biotechnology. Vol. 

10. NN. 4.  
October-December 

2018 

- نفر 5نویسنده مسئول،  نفر پنجم از   Davood 

Nasrabadi , Siamak Rezaeiani , Ali 

Sayadmanesh , Mohammadreza 

Baghaban Eslaminejad,and Aliakbar 

Shabani 

Impact factor 2016: 0.4 

Evaluation of a New Method 

for Biological Activity 

Analysis of Recombinant 

Human Parathyroid 

Hormone-Related Protein. 

Middle  East  J.  

Rehabil  Health Stud  . 
2018 

نفر 5نویسنده مسئول،  نفر پنجم از  Davood 

Nasrabadi , Siamak Rezaeiani , Ali 

Sayadmanesh , Mohammadreza 

Baghaban Eslaminejad,and Aliakbar 

Shaban 

 

Scopus 

Neurotoxicity of pre-

incubated alpha-synuclein 

withneutral nanoliposomes 

on PC12 and SHSY5Y cell lines 

Scientia Iranica F 

(2017) 24(6), 

3542{3553 Sharif 

University of 
Technology 
Scientia Iranica 
Transactions F: 
Nanotechnology 
www.scientiairanica.c

om 

 نفر 12نویسنده مسئول ، نفر دوم از
  F. Aliakbari, A.A. Shabanib;_, H. 

Bardaniad, H.A. Eslampanah Seyedic, H. 

Mohammad-Beigie, A. Tayaranian 

Marvianc, M. Nasoutic, A.A. Vafaeif,S.A. 

Shojaosadatig, A.A. Sabouryh, G. 

hristianseni and D. Morshedi 

 

ISI WOS■ 1.025) =IF ) 

ای مگو این مجله در سایت  س

(SCImago جزئ) Q1 است؟

بوده اما  Q1جزء  2014در سال 

جزء  2016و  2015در سالهای 

Q2  آن هنوز  2017بوده و سال

 منتشر نشده است.                          



Formulation and anti-

neurotoxic activity of 

baicalein-incorporating 

neutral nanoliposome 

Colloids and Surfaces 
B: Biointerfaces 161 
(2018) 578–587 

journal homepage: 
www.elsevier.com/loc
ate/colsurfb,  
Contents lists available 

at ScienceDirect 

 نفر 12نویسنده مسئول ، نفر دوم از
Farhang Aliakbaria,b,c,d, Ali Akbar 
Shabanib,∗, Hassan Bardaniae, Hossein 
Mohammad-Beigic,d,g, Amir Tayaranian 
Marvianc, Faezeh Dehghani Esmatabadc , 
Abbas Ali Vafaeif, Seyed Abbas 
Shojaosadatig, Ali Akbar Sabouryh, 
Gunna Christianseni, Daniel E. Otzend, 
Dina Morshi 

ISI WOS■ 3.887(  = IF ) 
این مجله در سایت          

سای مگو 

(SCImago جزئ) 

Q1 است؟ بله جزءQ1 

باشدمی  

Optimization of culture 
media for extracellular 
expression 
of streptokinase in 
Escherichia coli using 
response 
surface methodology in 
combination with Plackett-
Burman 
Design 

Tropical Journal of 
Pharmaceutical 
Research November 

2017N 16 )11(: 2567-

2576 
ISSN: 1596-5996 
(print); 1596-9827 
(electronic) 
© Pharmacotherapy 
Group, Faculty of 
Pharmacy, University 
of Benin, Benin City, 

300001 NNNNNNN. 
All rights reserved. 
Available online at 
http://www.tjpr.org 
http://dx.doi.org/10.4

314/tjpr.v16i11.1 

نفر 7نفر چهارم از   Mojtaba Aghaeepoor, 

Farzad Kobarfard, Mohammad Reza 
Akbari Eidgahi, 
Aliakbar Shabani, Ehsan Dehnavi, 

Maryam Ahmadi and Ali Akbarzadeh 

Impact factor 2016: 

1.507 
Impact factor 5 years: 

1.527 

Aflatoxin binding efficiency 
of Saccharomyces cerevisiae 
mannoprotein in 
contaminated pistachio nuts 

 

Food Control, 2018 

این مجله در سایت  

سای مگو 

(SCImago جزئ) 

Q1 :است 

http://www.scimagojr
.com 

 نفر 5نویسنده مسئول ، نفر سوم از
 Anna 
 Abdolshahi a, Farideh Tabatabaie yazdi 
a, Ali Akbar Shabani b, *, 
Seyed Ali Mortazavi a, Leila Monjazeb 

Marvdashti 

ISI WOS (5/3 =IF) 

 
Rational design of hyper-

glycosylated human 

luteinizing hormone analogs 

(A Bioinformatics Approach), 

Computational Biology and Chemistry 

(2019),https://doi.org/10.1016/j.comp

biolchem.2019.01.002 

 

Shafaghi M, Shabani A, 
Minuchehr Z, 

 

 

Alignment-based design and 

synthesis of new 

antimicrobial Aurein-derived 

peptides with improved 

activity against Gram-

negative bacteria and 

evaluation of their toxicity on 

human cells 

Drug Development and  Research. 

2018)NNNNNNNN(N1–9. 
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نفر چندم از کل 

 نویسندگان
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- 1128& page 633); Augest 

2017, 28-31 Tehran – Iran / 

School of Medicine, Tehran 

University of Medical Sciences 
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دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی  آپتامرها، روشی در شناسایی اهداف مولکولی

ایران و ششمین همایش پژوهشی 

 سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 3از 2

 

 ...( اختراعات و د( سایر فعالیتهای پژوهشی )تالیف کتاب، ترجمه کتاب، نوآوری و

 :  عدد اختراع 3سه/مشارکت در ثبت   

 Pichia pastoris( به صورت نوترکیب در مخمر Phy Aفیتاز قارچی مقاوم به اسید ) -3ساخت آنزیم  "گواهی ثبت اختراع -1

اکسیداز نوترکیب بر اساس پلی نوکلئوتید سنتتیک بهینه شده تولید گلوکز "گواهی ثبت اختراع - 2 

 پوشش خوراکی حاوی مانوپروتئین مخمر ساکارومیسس جهت کاهش افالتوکسین پسته "گواهی ثبت اختراع -3

 

 ( فعالیت های فرهنگی و توانمند سازی اساتید )وبینار ها، کارگاه ها، دوره های بازآموزی، ...( 4

عضو ، عضو انجمن ژنتیک ، عضو انجمن علمی میکروبشناسان ایران،  ایران، جمهوری اسالمی می معتبر ، از جمله انجمن بوتکنولوزی عضو انجمن های عل

 بیوتکنولوژی سالمت وزرات بهداشت

 وم انقالبشرکت در همایش هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی سمنان تحت عنوان جهت دهی به چرخه علمی و پژوهشی بیانیه گام د

 شرکت در همایش هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی سمنان تحت عنوان اسالمی شدن دانشگاه ها

 شرکت در کارگاه های توانمندی اساتید دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 شرکت در:

 1396ساعت    جلسات تفسیر قرآن سال  6 

 ساعت 12به مدت  26/6/1398-25آشنایی با سامانه نوپا وجستجوی پیشرفته  

 1398آذرماه  proQuest  12آموزش تخصصی استفاده از منابع الکترونیکی

 1398آذرماه  11  (Scopus, ScienceDirect,Mendeleyآموزش تخصصی استفاده از منابع الکترونیکیناشر الزویر شامل )

 1398 /9/4اریخ ساعت در ت 8ثبت کارآزمایی بالینی و کارآزمایی بالینی از نگاه صنعت  به مدت 

 1398 /21/3ساعت در تاریخ  4اتاق های تمیز در کسب و کارو سالمت  به مدت 

 1399 /3/6ساعت در تاریخ  2استاندارد سازی پژوهش برحیوانات آزمایشگاهی به مدت 

 1399 /2/2ساعت در تاریخ  4نقش حجاب در حفظ حریم خانواده  به مدت 

 1399 /1/2ساعت در تاریخ  6خانواده  متعالی  در اسالم به مدت 

 ساعت 24( به مدت 5کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی)

 شرکت در جلسه هم اندیشی  اساتید: 

   1399 /25/9ساعت در تاریخ  2شاخص های جهت دهی به چرخه علم و پژوهش مبنی بر بیانیه گام دوم انقالب به مدت  -1

   1398 /18/4ساعت در تاریخ  3شدن دانشگاهها  به مدت  اسالمی -2

 :کارگاههای برگزار شده توسط  بسیج اساتید دانشگاههای تهران بزرگ 

  21/11/1399ساعت در تاریخ  2خوانش تمدنی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به میزان  -1

  21/10/1399ساعت در تاریخ  2زان علل و پیامدهای شهادت سردار بین المللی  مقاومت اسالمی به می-2

 14/11/1399ساعت در تاریخ  2ظرفیت بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در تحقق اقتصاد مقاومتی به میزان -3
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 14/11/1399ساعت در تاریخ  2افول قدرت و پارادوکس دموکراسی در آمریکا)پیامدهای برجامی( به میزان -4

 زی  شامل:نشست های ماهانه اخالق در فضای مجا

 ساعت  2به مدت  27/11/1399عوامل موثر بر صداقت علمی در آموزشهای مجازی  در تاریخ -1

 ساعت  2به مدت  4/9/1399حریم خصوصی و آموزش مجازی  در تاریخ -2

2020August, nd2Research Ethics & Scientific Misconduct workshop on Sunday  

 رسته کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه  همکاری و پیگیری در راه اندازی

 ( فعالیت های اجرایی 5

 عنوان 

عضو بورد بیوتکنولوژی پزشکی  و پزشکی مولکولی 

 وزارت متبوع  

عضو هیات علمی  و مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی 

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ی دانشکده عضو شورای پژوهشی و تحصیالت تکمیل

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

ناظر طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی، دانشگاه 

 علوم پزشکی سمنان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 


