
 به نام خدا 

 سمنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

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

 همکار گرامی :

 با توجه به درخواست معاونت محترم آموزشی فرم پیشنهادی زیر تکمیل نمایید 

 (مدیر گروه عودت دهیدبه  5/12/99دیر گروه تا تاریخ هیات علمی و م ) لطفا  فرمهای تکمیل شده را با امضای عضو 

 

 

محل   بیوتکنولوژی پزشکی گروه آموزشی: پزشکیدانشکده:   حمید معدنچینام و نام خانوادگی: 

 دانشکده پزشکی خدمت:

  قطعی رسمی   □آزمایشی رسمی  □پیمانیمتعهد خدمت       وضعیت استخدامی:     

 1397سال استخدام: 

 □استاد  دانشیار  □استادیار  □علمی :       مربی مرتبه

 

 فعالیتهای آموزشی: -1

 الف ( دروس تئوری

تعداد واحد  عنوان درس نیمسال

 در نیمسال

ساعات 

تدریس در 

 نیمسال

مقطع 

 فراگیران

 موظف یا 

حق 

 التدریس

 

نیمسال 

سال  دوم

97-98 

Computational biology 

and bioinformatics 
واحد  2

 تئوری 

 .Ph.D ساعت 34
 بیوتکنولوژی

  موظف

کارشناسی  ساعت 34 واحد  2 بیوفیزیک

 بهداشت

  موظف

کارشناسی  ساعت 17 واحد 1 فارماکولوژی

 بهداشت

  موظف

   مجموع 
 

 

 

 

 

 

 1فرم شماره 



 

 

 

 

تعداد واحد  عنوان درس نیمسال

 در نیمسال

ساعات 

تدریس در 

 نیمسال

مقطع 

 فراگیران

 موظف یا 

حق 

 التدریس

 

 نیمسال

اول سال 

98-99 

 .Ph.D ساعت 44 واحد 3 مهندسی پروتئین
 بیوتکنولوژی

  موظف

د واح 2 بیوانفورماتیک

 تئوری 

زیست  .Ph.D ساعت 51

سلولی 

 کاربردی

  موظف

ایمنی زیستی و اصول کاربرد آن در 

 آزمایشگاه

 .Ph.D ساعت 9 واحد  1
 بیوتکنولوژی

  موظف

 کارشناسی ساعت 34 واحد  2 بیوفیزیک

 بهداشت

  موظف

کارشناسی  ساعت 17 واحد 1 فارماکولوژی

 بهداشت

  موظف

  موظف پزشکی عمومی ساعت 2 11/0 فارماکولوژی پزشکی

 .Ph.D  66/0 سمینار 
 بیوتکنولوژی

  موظف

   مجموع 

 

تعداد واحد  عنوان درس نیمسال

 در نیمسال

ساعات 

تدریس در 

 نیمسال

مقطع 

 فراگیران

 موظف یا 

حق 

 دریسالت

 

نیمسال 

دوم سال 

98-99 

Computational biology 

and bioinformatics 
 .Ph.D ساعت 44 واحد 3

 بیوتکنولوژی

  موظف

واحد  2 بیوانفورماتیک

 تئوری 

ارشد  ساعت 34

 ایمنیولوژی

  موظف

واحد عملی  2 بیولوژی سلولی و مولکولی 

 66/0و 

 تئوری 

کارشناسی  ساعت 77

علوم 

 آزمایشگاهی

  ظفمو

کارشناسی  ساعت 34 واحد  2 بیوفیزیک

 بهداشت

  موظف

کارشناسی  ساعت 17 واحد 1 فارماکولوژی

 بهداشت

  موظف

  موظف پزشکی عمومی ساعت 2 11/0 فارماکولوژی پزشکی

راهنمای پایانامه دکتری زیست 

 فناوری پزشکی

4/67  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

مشاور پایانامه دکتری زیست 

 ناوری پزشکیف

3/12  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

   مجموع 

 



 

تعداد واحد  عنوان درس نیمسال

 در نیمسال

ساعات 

تدریس در 

 نیمسال

مقطع 

 فراگیران

 موظف یا 

حق 

 التدریس

 

نیمسال 

اول سال 

99-1400 

 .Ph.D ساعت 9  75/0 روش تحقیق
 بیوتکنولوژی

  موظف

کارشناسی  ساعت 9  66/0 بیولوژی سلولی و مولکولی 

علوم 

 آزمایشگاهی

  موظف

کارشناسی  ساعت 34 واحد  2 بیوفیزیک

 بهداشت

  موظف

کارشناسی  ساعت 17 واحد 1 فارماکولوژی

 بهداشت

  موظف

اصول استاندراد سازی و ایمنی 

 زیستی

زیست  .Ph.D ساعت 26 واحد 5/1

سلولی 

 کاربردی

  موظف

  موظف پزشکی عمومی ساعت 2 11/0 اصول پایه فارماکولوژی پزشکی

راهنمای پایانامه دکتری زیست 

 فناوری پزشکی

4/67  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

راهنمای پایانامه دکتری زیست 

 فناوری پزشکی

4/67  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

مشاور پایانامه دکتری عمومی 

 پزشکی

دکتری عمومی   4/67

 پزشکی

  

ست مشاور پایانامه دکتری زی

 فناوری پزشکی

3/12  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

مشاور پایانامه دکتری زیست 

 فناوری پزشکی

3/12  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

مشاور پایانامه دکتری زیست 

 فناوری پزشکی

3/12  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

مشاور پایانامه دکتری زیست 

 فناوری پزشکی

3/12  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  فموظ

   مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تعداد واحد  عنوان درس نیمسال

 در نیمسال

ساعات 

تدریس در 

 نیمسال

مقطع 

 فراگیران

 موظف یا 

حق 

 التدریس

 

نیمسال 

دوم  سال 

99-1400 

 .Ph.D ساعت 34 واحد 3 مهندسی پروتئین
 بیوتکنولوژی

  موظف

ایمنی زیستی و کاربرد آن در 

 آزمایشگاه

 .Ph.D ساعت 9  75/0
 یوتکنولوژیب

  موظف

کارشناسی  ساعت 34 واحد  2 بیوفیزیک

 بهداشت

  موظف

کارشناسی  ساعت 17 واحد 1 فارماکولوژی

 بهداشت

  موظف

واحد  75/0 بیوانفورماتیک

تئوری و 

واحد  75/0

 عملی

زیست  .Ph.D ساعت 26

سلولی 

 کاربردی

  موظف

  موظف میپزشکی عمو ساعت 2 11/0 اصول پایه فارماکولوژی پزشکی

راهنمای پایانامه دکتری زیست 

 فناوری پزشکی

4/67  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

راهنمای پایانامه دکتری زیست 

 فناوری پزشکی

4/67  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

راهنمای پایانامه دکتری زیست 

 فناوری پزشکی

4/67  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

ارشد راهنمای پایانامه کارشناسی 

 ایمونولوژی پزشکی

کارشناسی   

ارشد 

 ایمونولوژی

  موظف

راهنمای پایانامه کارشناسی ارشد 

 ایمونولوژی پزشکی

کارشناسی   

ارشد 

 ایمونولوژی

  موظف

راهنمای پایانامه کارشناسی ارشد 

 فیزیولوژی پزشکی

کارشناسی   

ارشد 

 فیزیولوژی

  موظف

مشاور پایانامه دکتری زیست 

 شکیفناوری پز

3/12  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

مشاور پایانامه دکتری زیست 

 فناوری پزشکی

3/12  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

مشاور پایانامه دکتری زیست 

 فناوری پزشکی

3/12  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

مشاور پایانامه دکتری زیست 

 فناوری پزشکی

3/12  Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

  موظف

   مجموع 

 

 



 ب( فعالیتهای عملی )آزمایشگاهی(

ساعات تدریس در  واحد عنوان درس نیمسال

 نیمسال

 موظف یا  مقطع فراگیران

 حق التدریس

 

 Computational 98-97دوم 

biology and 

bioinformatics 

 .Ph.D ساعت 34 2
 بیوتکنولوژی

  موظف

زیست  .Ph.D ساعت 34 2 بیوانفورماتیک 99-98اول 

 ردیسلولی کارب

  موظف

 Computational 99-98دوم 

biology and 

bioinformatics 

 .Ph.D ساعت 34 5/1
 بیوتکنولوژی

  موظف

کارشناسی علوم  ساعت 68 2 بیولوژی سلولی  و مولکولی

 آزمایشگاهی

  موظف

زیست  .Ph.D ساعت 26  75/0 بیوانفورماتیک 1400-99دوم 

 سلولی کاربردی

  موظف

  مجموع  

 

 درمانی بیمارستانی  – تشخیصیلیتهای ج( فعا

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

مسئول گروه ایمنی زیستی، آموزش پرسنل و مدیریت 

  19-پسماند آزمایشگاه تشخیص مولکولی کوید

   

    

  مجموع امتیاز کسب شده

 

 یدد( راه اندازی آزمایشگاه یا رشته تحصیلی جد

 عنوان

 آزمایشگاه / رشته تحصیلی 

 امتیاز کسب شده

تدوین و تالیف کوریکولوم رشته بیوانفورماتیک پزشکی و مسئول تدوین این کوریکولوم در کالن 

 1منطقه 

 

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان 19-همکاری راه اندازی آزمایشگاه تشخیص مولکولی کوید

  ستی دانشگاه علوم پزشکی سمناناقدام به راه اندازی کمیته ایمنی زی

  مجموع امتیاز کسب شده

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( راهنمایی پایان نامهو

نام دانشجو یا  عنوان پایان نامه

 دانشجویان

 استاد راهنما مقطع تحصیلی

 یا مشاور 

تاریخ 

 شروع

تاریخ اتمام 

 یا دفاع

بر رده ی  mir-559انتقال هدفمند و بررسی اثر 

 (SK-BR3)سلولی سرطان پستان

 

هادی محمدزاده 

 قشقای

Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

 در حال اجرا  راهنما

طراحی و ساخت نانوپارتیکل های بارگذاری شدده 

هدای بدرد دهندده گلیدادیت و تعیدیت با آندزی 

اثربخشی آن ها بر هض  گلیدادیت و پاسدخ هدای 

ایمنی موثر در بیماری خودایمت سیلیاک بدا رود 

 ex vivoو  in vitroهای

معصومه سید 

 موسوی ملکی

Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

 در حال اجرا  راهنما

کلون و بیان سازه چند اپی توپی مشتق از 

-SARSویروس  Sو  Mپروتئین های 

CoV2  همراه با دُمین ادجوانتی باکتریال

و ارزیابی ایمنی  پکیا پاستوریسدر مخمر 

 زایی آن در موش  

امیر صمیمی 

 هشجین

Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

 در حال اجرا  ماراهن

طراحيييی و سييينتز مشيييتقات جدیيييد از 

بييير گرفتيييه از 4BmKDficin  پپتیيييد

 Mesobuthus martensii عقييير 

 Karsch و تعیييین اثيير ضييد دردی آن در

مييدل موشييی و بررسييی سييمیت سييلولی و 

 خصوصیات ساختاری آنها

فاطمه علی 

 اکبری

کارشناسی ارشد 

 فیزیولوژی

تازه تصویب   راهنما

 شده

تولید فیوژن پروتئین چند اپی توپی بر طراحی و 

و ارزیابی  PhtD..... و . PsaAپایه آنتی ژنهای .

ایمنی زایی و اثر حفاظت بخشی آن در موش های 

BALB/c 

 

 .Ph.D مونا شفقی
 بیوتکنولوژی

 در حال اجرا  مشاور

-Frizzeldآنتی بادی ضد گیرنده  scFvسنتز قطعه 

یس ، کاهش رشد و بررسی اثر آن در القا آپوپتوز 7

 و مهاجرت در سلول های بنیادی سرطان پستان

 

ابراهیم 

 خداوردی

Ph.D. 
 بیوتکنولوژی

 در حال اجرا  مشاور



طراحی و تولید فیوژن پروتئین چند اپی توپی بر 

و ارزیابی  PhtD..... و . PsaAپایه آنتی ژنهای .

ایمنی زایی و اثر حفاظت بخشی آن در موش های 

BALB/c 

 

 .Ph.D ادریزهره به
 بیوتکنولوژی

 در حال اجرا  مشاور

خالص سازی، بررسی برخی خصوصیات 

فیزیکوشیمیایی و تعیین ساختارهای اول، دوم و 

 سوم عامل ضد انعقادی زهر مار افعی جعفری ایرانی

 

 .Ph.D ساینا خدادادی
 بیوتکنولوژی

 در حال اجرا  مشاور

ا بررسی ارتباط بین سابقه بیماری های کلیوی ب

یافته های بالینی و مدت زمان بستری در بیماران 

 در بیمارستان های سمنان  19-مبتال به کوید

 

 خاتمه یافته  مشاور پزشکی عمومی خانم ابراهیمی

   

 

 ) دانشگاهی ، کشوری ، بیت المللی (و پژوهشی ( کسب جوایز آموزشیه

  مرجع اهدا کننده )دانشگاهی،کشوری ، بیت المللی(نوع عنوان

    

    

  مجموع امتیاز کسب شده

 

 دانش پژوهی آموزشی( ی

  عنوان فعالیت

 با گواهینامه شرکت در کارگاه آشنایی با دانش پژوهی اعضای هیات علمی

  

  

 

 پذیرد دانشجو تحصیالت تکمیلی:

  عنوان فعالیت

  بیوتکنولوژی پزشکی  .Ph.Dدانشجوی  4راهنمایی 

  رشناسی ارشددانشجوی کا 3راهنمایی 

  بیوتکنولوژی پزشکی   .Ph.Dدانشجوی  4مشاور 

  دانشجوی پزشکی 1مشاور 



 فعالیتهای پژوهشی: -2

 

 طرح های خاتمه یافته و در حال اجرا 

مجری طرح که یک طرح خاتمه یافته و مقاله آن چاپ شده و مابقی در حال اجرا می باشند و یک  7

 شد.طرح نیز در مرحله نگارد مقاله می با

 همکار طرح که دو طرح آن به پایان رسیده است. 5

 

 

 مورد ، بررسی مروریالف( مقاالت تحقیقی ، گزارد 

 نام مجله ، عنوان مقاله

 سال و شماره 

 :IF نفر چندم از کل نویسندگان
Index: 

 

Antimicrobial peptides of the vaginal 

innate immunity and their role in the 

fight against sexually transmitted 

diseases 

 

New microbs and 

new infections 

 

  اول

ISI (ESCI), 

Scopus, 

PubMed, 

Embase, 

DOAJ 

 

AurH1: a new heptapeptide derived 

from Aurein1.2antimicrobial peptide 

with specific and exclusive fungicidal 

activity 

 

Journal of 

peptide science 

 

 ,ISI (ESCI) اول

Scopus, 

PubMed, 

Embase, 

DOAJ 

 

Immobilized Peptide on the Surface 

of Poly l-DOPA/Silica for Targeted 

Delivery of 5-Fluorouracil to Breast 

Tumor 

International 

Journal of 

Peptide Research 

and Therapeutics 

 ,ISI, Scopus چهارم

Embase 

 

 

Inhibition of transcription factor 

T‐cell factor 3 (TCF3) using the 

oligodeoxynucleotide strategy 

increases embryonic stem cell 

stemness: possible application in 

regenerative medicine 

Cell Biology 

International 

 

 ,ISI, Scopus هفت 
PubMed, 
Embase 

 

The role of antimicrobial peptides in 

the prevention of sexually 

transmitted infection (STI) 

MOJ Woman 

Health 

 

  سایر  اول

Nanocomposite scaffold seeded with 

mesenchymal stem cells for bone 

repair 

Cell Biology 

International 

 

 ,SI, Scopus شش 
PubMed, 
Embase 

 



Design of new truncated derivatives 

based on direct and reverse mirror 

repeats of first six residues of Caerin 

4 aaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaa 

evaluation of their activity and 

cytotoxicity 

Chemical biology 

& Drug design 

 

 ,ISI, Scopus اول و مسئول

PubMed, 

Embase 

 

 

Design and Synthesis of 

Lipopolysaccharide-Binding 

Antimicrobial Peptides Based on 

Truncated Rabbit and Human CAP18 

Peptides and Evaluation of Their 

Action Mechanism 

Probiotics and 

antimicrobial 

proteins 

 

 ,ISI, Scopus اول و مسئول

PubMed, 

Embase 

 

 

Anti‑proliferative and 

Anti‑metastatic Potential of High 

Molecular Weight Secretory 

Molecules from Probiotic 

Lactobacillus Reuteri Cell‑Free 

Supernatant Against Human Colon 

Cancer Stem‑Like Cells (HT29‑ShE) 

International 

Journal of 

Peptide Research 

and Therapeutics 

 

 ,ISI, Scopus هارم چ

Embase 
 

Alginate hydrogel-polyvinyl 

alcohol/silk fibroin/magnesium 

hydroxidenanorods: A novel scaffold 

with biological and antibacterial 

activity and improved mechanical 

properties 

International 

Journal of 

Biological 

Macromolecules 

 

 ,ISI, Scopus  پنج

PubMed, 

Embase 

 

 

Graphene oxide/alginate/silk fibroin 

composite as a novel 

bionanostructure with improved 

blood compatibility, less toxicity and 

enhanced mechanical properties 

 

Carbohydrate 

Polymers 

 

 ,ISI, Scopus سوم

PubMed 

 

 

Design and synthesis of short 

antimicrobial peptide derivatives 

based on human Cathelicidin 

 

Health 

Biotechnology and 

Biopharma 

  سایر مسئول

Investigating the anti‐inflammatory 

effects of high molecular weight 

secretions from Limosilactobacillus 

reuteri PTCC 1655 on 

LPS‐stimulated 

PMA‐differentiated THP‐1 cells 

 

Journal of 

Applied 

Microbiology 

 

 ,ISI, Scopus سوم

PubMed 

 

 



B Cell Epitopes of Four Fimbriae 

Antigens of Klebsiella pneumoniae: 

A Comprehensive In Silico Study for 

Vaccine Development 

 

International 

Journal of 

Peptide Research 

and Therapeutics 

 

 ,ISI, Scopus شش  

Embase 
 

In silico study of garlic (Allium 

sativum L.)-derived compounds 

molecular interactions with α-

glucosidase. 2021 Dec;9(1):1-8. 

 

In Silico 

Pharmacology 

 ,PubMed سوم

Embase 
 

In Vitro Targeting of NL2 Peptide 

Bounded on Poly L-DOPA Coated 

Graphene Quantum Dot.  

 

Journal of 

Fluorescence 
 ,ISI, Scopus پنج 

PubMed, 

Embase 

 

 

Enfuvirtide, an HIV-1 fusion inhibitor 

peptide, can act as a potent SARS-

CoV-2 fusion inhibitor: an in silico 

drug repurposing study 

Journal of 

Biomolecular 

Structure and 

Dynamics 

 ,ISI, Scopus نویسنده مسئول

PubMed, 

Embase 

 

 

First report of antifungal activity of 

CecropinA-Magenin2 (CE-MA) hybrid 

peptide and its truncated derivatives 

Biochemical and 

Biophysical 

Research 

Communications 

(BBRC) 

 ,ISI, Scopus نویسنده مسئول

PubMed, 

Embase 

 

 

Targeted delivery of paclitaxel by 

NL2 peptide‑functionalized on 

core‑shell LaVO4: Eu3@ poly 

(levodopa) luminescent 

nanoparticles. 

Journal of 

Biomedical 

Materials 

Research Part B: 

Applied 

Biomaterials 

 ,ISI, Scopus سنده مسئولنوی

PubMed, 

Embase 
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 خالصه مقاله( ب
 

 نام مجله یا کتابچه کنگره ، عنوان مقاله

 سال و شماره 

نفر چندم از کل 

 نویسندگان

 

An in silico method based epitope 

mapping of HER2 protein 

according to molecular imprinting 

for targeted drug delivery 

 

داروسدازی بدیت المللدی کنگره 

 نویت

 2۰2۰فوریه 

  نویسنده مسئول 

طراحی و سنتز پپتیدهای ضد میکروبی بر 

 پایه کاتالیسیدین انسانی علیه باکتری

 سومین همایش ملی علوم یستی

 97اسفند 

  نویسنده مسئول

 

 

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

    عنوان 

یه ابولعباس به انضمام کتا  ایمونولوژی پا

 اصول سرولوژی

تالیف و ترجمه و  انتشارات اشراقیه

 -ویراستار علمی

 نفر اول

1397 

 1398 تالیف نفر اول انتشارات بابازاده اشراقیه کتا  ایمونوژنتیک 

 1398 ترجمه نفر اول انتشارات اشراقیه کتا  بیوتکنولوژی پزشکی

 کتا  دستورالعمل ایمنی زیستی کارکنان

 COVID-19آزمایشگاه تشخیص مولکولی 

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 

 زنجان

 1399 نفر اول

  

 

 ه( 

 ثبت اختراع: 

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

 

  تدریس کارگاهRAPD-PCR  1397در سومین همایش ملی علوم زیستی، اسفند 

  عصویت در هیات تحریریه ژرنالhealth biotechnology and biopharma 

 عضویت بهه عنوان عضو ثابت انجمن بیوتکنولوژی سالمت وزرات بهداشت 

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

 دوم انقال 

 ایش هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی سمنان تحت عنوان اسالمی شدن دانشگاه هاشرکت در هم 



  شرکت در کارگاهreal-Time PCR و آنالیز بیان ژن در انستیتو پاستور ایران 

  کارگاه های توانمندی اساتید دانشگاه علوم پزشکی سمنانشرکت در 

  نکارگاه اتاق تمیز دانشگاه علوم پزشکی سمناشرکت در 

  سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنانکارگاه شرکت در 

 شرکت در کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

  مجله بین المللی 5داوری مقاالت ژرنال کومش و بیش از 

 داور طرح های تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری 

 ر پایانامه های دانشکده پزشکیداو 

 

 ( فعالیت های اجرایی 5

 عنوان 

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی سمنان

عضو شورای پژوهشی و تحصیالت تکمیلی 

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 

 سمنان

ناظر طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی، 

 ناندانشگاه علوم پزشکی سم

ت دفع و مدیری Biosaftyمسئول تیم 

پسماند آزمایشگاه تشخیص مولکولی 

COVID-19 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

 بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 


