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 دکتری تخصصی: ویروس شناسی پزشکی)دانشگاه تربیت مدرس( 

 

 مهارت های فنی و نرم افزاری 
 

  officeافزارهای  تسلط بر نرم 
 ز قبیل: تسلط بر نرم افزارهای مربوط به زمینه کاری ا 

 
 ,spss, gene runner, mega4,  graph pad, miRANDA, oligoanalyzer, endnote               

 
 

  :آشنایی  با دستگاه ها و تکنیک های زیر 
 

 ,SDS-PAGE ..Real Time PCR, RT-PCR, nested-PCR, multiplex PCRکلون کردن ژن ، ترموسیکلر،  
Elisa, RFLP, Western blot, cell culture, primer design 

 
 microRNAsطراحی پرایمر جهت پروفایل کردن  

 
 آشنایی با پایگاه های بیوانفورماتیکی و اطالعاتی زیر:  

 NCBI, miRBase, Los Alamos National Laboratory, Gene ontology            
 

   زمینه تحقیقاتی پایان نامه کارشناسی ارشد 
یسم ژن گیرنده شماره یک اینترفرون گاما و مستعد بودن به بیماری مزمن ناشی از ویروس  بررسي ارتباط بین پلی مورف 

 هپاتیت بی

 
 
 

 زمینه تحقیقاتی پایان نامه دکتری 
موثر  microRNAsفیبروژنز کبد و بیان  بر روی(HCV NS3) ویروس هپاتیت سی  3بررسی اثر پرتئین غیر ساختاری شماره  

 در فیبروژنز کبد

      
 

 
  

   خارجی و داخلی هاي کنگره در شده ارائه مقاالت 
 

. واستعداد به هپاتیت بی مزمن1بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن مرگ برنامه ریزی شده سلوای  

 . پوستر.  مرکز همایش های بیمارستان امام خمینی)ره( تهران1396خرداد   دومین کنگره ژنتیک پزشکی ایران،  

اینترفرون گامای انسانی و  ژن گیرنده شماره یکواقع در پروموتر  -90 رتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدیبررسی ا 

 پوستر ..  شیراز1396آبان   پنجمین کنگره میکروب شناسی بالینی، .مزمن ناشی ویروس هپاتیت بی عفونت

مین کنگره آزمایشگاه و بالین دانشگاه هفت. ویروس هپاتیت سی بر روی فیبروز کبد NS3بررسی اثر پرتئازی پرتئین  

 پوستر. 93بهمن ایران، 
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o  Association of polymorphism within promoter of the interferon-gamma receptor gene and HBV 

chronicity among Iranian patients. 15th ICID Abstracts / International Journal of Infectious Diseases 
16S (2012) e2–e157. Poster  
 

o The effects of hepatitis C virus NS3 protein on the expression of miR-122 and fibrogenesis of hepatic 
stallet cells in vitro. 6th International Tehran Hepatitis Conference. Lecture  
 

o Effectively inhibiting of fibrogenesis activity of human hepatic stellate cells by suppressing of SMAD4 
gene expression       نهمین کنگره بین الملی آزمایشگاه و بالین 
 

o Seroepidemiology of hepatitis B and C virus infection in Lorestan province, Western Iran. 
 
 دومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان 
 

o The effect of hepatitis C virus (HCV) core protein on the expression of miR-150. 
 هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران 

 
 
 

 
 

  خارجی و داخلی المللی بین معتبر مجالت در شده منتشر مقاالت 
 

o Mehrdad Ravanshad, Farzaneh Sabahi, Shahab Falahi, Azra kenarkoohi, Samad Amini- Bavil-Olyaee, 
Seyed Younes Hosseini, Hossein Riahi Madvar, Sayyad Khanizade.  Prediction of hepatitis B virus 
lamivudine resistance based on YMDD sequence data using an artificial neural network model. Hepat 
Mon.2011;11(2) 

 
o Sayyad Khanizadeh , Mehrdad Ravanshad , Seyed Reza Mohebbi, Hamed Naghoosi, Mohamad 

Abrahim Tahaei 2, Sara Romani 2, Pedram Azimzadeh2, Azar Sanati 2, Mohammad Reza Zali. 
Polymorphisms within the Promoter Region of the Gamma Interferon (IFN-γ) Receptor1 Gene are 
Associated with the Susceptibility to Chronic HBV Infection in an Iranian Population. Hepat 
Mon.2012;12 

   
o Khanizadeh S, Ravanshad M, Mohebbi SR, Naghoosi H, Mousavinasab SD, Romnani S, Azimzadeh P, 

Sharifian A, Zali MR. Correlation between Polymorphism of -56 SNP (T/C) Interferon-γ Receptor 1 
Gene and Chronic HBV Infection.  . Iranian Journal of Virology 2011;5(2): 19-24 

 
 

o Khanizadeh S, Ravanshad M, Hosseini SY, Davoodian P, Nejati Zadeh A, Sarvari J. Blocking of SMAD4 
expression by shRNA effectively inhibits fibrogenesis of human hepatic stellate cells. Gastroenterol 
Hepatol Bed Bench 2015;8(4):262-269). 
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o  Khanizadeh S, Ravanshad M, Mohbbi R, Naghoosi H, Mousavi Nasab D, Tahaie M.E, Zali MR. The 
relationship between -611G/A (SNP) at promoter of interferon-γ receptor 1 gene and chronic HBV 
infection. (AMUJ). 2012; 15(66): 10-18. 
 

o Hassanvand M, Goudarzi G, Khanizadeh S. The frequency of enterotoxin A and B genes among 
Staphylococcus aureus strains isolated from confectionary products and nares of its processing 
workers in Khorramabad city (2012). Pejouhandeh 2014;19(5):281-286. 
 

o  Sayyad Khanizadeh, Mehrdad Ravanshad, Seyed Younes Hosseini, Jamal Sarvari, Parivash Davoodian, 
Farzaneh Sabahi. The evaluation of with and without protease effect of HCV NS3 protein on the 
expression of miRNA-122 and fibrogenesis of hepatic stellate cells. Acta Virol. 2016;60(3):242-8. 
 

o Sayyad Khanizadeh, Kiyana Shahzamani, Hadi Razavi Niko , Hmed Esmaiili. The effect of HCV Core 
protein on the expression of miR-150. yafteh journal. 
 

o Sayyad Khanizadeh, Mehrdad Ravanshad, Seyed Younes Hosseini, Jamal Sarvari, Parivash Davoodian, 
Farzaneh Sabahi.. The effect of HCV NS3 protein on the expression of miR-335, miR-150, miR-194, 
miR-199a, miR-27a. Microbial pathogenesis journal.   
 

o Corresponding author .The effect of TGF-B/smad signaling pathway blocking on the expression 
profiles of miR-335, miR-150, miR-194, miR-27a, miR-199a of hepatic stellate cells (HSCs). 
Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 
 

o Hadi Razavi Nikoo, Abdollah Ardebili, Mehrdad Ravanshad, Fatemeh Rezaei, Ali Teimoori, Sayyad 
Khanizadeh, Mohammad Hassan Pouriayevali, Mehdi Ajorloo . E6-Specific Detection and Typing of 
Human Papillomaviruses in Oral Cavity Specimens from Iranian Patients. Iranian Biomedical Journal. 
 
 

o Sayyad Khanizadeh, banafsheh hassanvand, hamed esmaili lashgarian, Mehdi birjandi, somayeh 
shirkhani. Molecular epidmiology HCV and HBV infection in lorestan province. Under review  
 

o Sayyad Khanizadeh, banafsheh hassanvand, hamed esmaili lashgarian, khatereh anbari, somayeh 
shirkhani. Correlation between miR-196-2-a polymorphism and   HBV infection. Under review  
 

 
  

 طرح های تحقیقاتی 

طالقانی دانشگاه علوم در مرکز تحقیقات گوارش و کبد بیمارستان  پژوهشی طرحارشد در قالب  پایان نامه کارشناسی 

 .اجرا گردید بهشتی شهید  پزشکی 

مشترک با مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز و مرکز تحقیقات بیماری  های  طرح پژوهشیپایان نامه دکتری در قالب   

 انجام شده است.  عفونی و گرمسیری بندر عباس 

ویروس ایدز در  Proteaseو  RTویی ژن های تعیین موتاسیون های مقاومت دار  تحقیقاتی مصوب با عنوانمجری طرح  

 ( در استان لرستانHAARTمثبت مقاوم به داروهای استاندارد) HIVافراد 
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( ویروس هپاتیت Occultعنوان مجری طرح با عنوان بررسی عفونت مخفی) مجری طرح تحقیقاتی مصوب با  

 ( در بیماران دیالیزیHCVسی)

در افراد مبتال به عفونت  TRIM22،و IL-28B  های پلی مورفیسم ژن طرح تحقیقاتی مصوب با عنوان بررسیمجری  

 تحت درمان HCVمزمن 

مجری طرح تحقیقاتی مصوب با عنوان بررسی شیوع عفونت هپاتیت های بی و سی در بیماران هموفیلی و تاالسمی  

 استان لرستان

ی اوم به درمان با داروهای مهارکنندههای طبیعی مقمصوب  با عنوان: بررسی شیوع موتاسیون مجری طرح تحقیقاتی 

NS5A های ویروس هپاتیت در ژنوتایپC  ایزوله شده از بیماران مبتال به عفونت مزمن با این ویروس قبل از درمان با

 DAAداروهای 

مجری طرح تحقیقاتی  مصوب با عنوان : بررسی الودگی کنه های نرم و سخت به ویروس های جنس نایرو)ویروس عامل  

 کنگو و هازارا( در استان لرستان  تب

 همکار اصلی طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی شیوع مقاومت دارویی ویروس هپاتیت بی در استان لرستان 

 دربیماران هپاتیتی استان لرستان TTVهمکار اصلی طرح تحقیقاتی با عنوان شیوع عفونت ویروس  

 مثبتHBsAg ( در بیماران  HDVهپاتیت دی) بررسی شیوع عفونت همکار اصلی طرح تحقیقاتی با عنوان 

همکار طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی شیوع عفونت ویروس های و در گیرندگان پیوند مغز استخوان بیمارستان طالقانی  

 تهران

 

 

 عضویت در مجامع علمی 
 

 انجمن ویروس شناسی ایران عضو  

 عضو انجمن میکروب شناسی ایران 

 رتبه ها و تقدیر نامه ها 
 

 1336وح تقدیر محل خدمت ل 

 1333کنکور کارشناسی ارشد   1رتبه  

 تقدیر نامه رتبه ممتاز ورودی دانشگاه تربیت مدرس 

 

 سمت های علمی، اجرایی و فرهنگی 

 مهر ماه تهران، دانشگاه تربیت مدرس 23تا  20عضو کمیته اجرایی ششمین کنگره ویروس شناسی ایران  

 دانشگاه تربیت مدرس ،وابگاه دانشجویی شهید دلجویهماه در خ 16مسئولیت فرهنگی به مدت  



 

 0 

تا کنون و تدریس درس ویروس شناسی برای   1394از تاری    خ آبان  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

کارشناسی ارشد ویروس شناسی، دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، اتاق عمل 

 و مامایی

 قه تدریس در دانشگاه علوم پزشکی لرستانساب 

 تا کنون 94معاون پژوهشی گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی از ناری    خ دی  

 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی 

 پزشکی لرستانعضو کمیته پایش بر عملکرد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم  

 شرکت در برنامه های هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی 

 

  مطالعهزمینه های تحقیقاتی مورد 

 کلون کردن ژن -

 هپاتیت های ویروسی -

 واکسن های ویروسی -

 (Blood born virusesویروس های منتقله از راه خون) -

 بیوانفورماتیک -

- microRNAs 

 (.siRNAsکننده کوچک )  مداخله RNAخاموش سازی بیان ژن از طریق  -

 وکتورهای ویروسی -

 پروتئین های ویروسی -

 پاتوژنز ویروسی -


