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 سوابق تحصیلی

  عالیه تالف( تحصیال

 رشته تحصیلی
گرایش رشته 

 تحصیلی
 شهر محل تحصیل جه علمیدر

کشور محل 

 تحصیل
 تاریخ فراغت از تحصیل

زیست شناسی سلولی 

 مولكولی
 1387 ایران تهران کارشناسی بیوتكنولوژی

 1390 ایران تهران کارشناسی ارشد - بیوفیزیک

 1398 ایران تهران دکترای تخصصی - علوم سلولی کاربردی

 

 تحصیلب( پایان نامه های نوشته شده در دوران 

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

طبقه بندی انواع پروتئین های نرمال وسرطانی مربوط به سرطان ریه براساس "

به منظور کشف   EST  خصوصیات بیوفیزیكی پروتئینها و بررسی توالی های

 "ژن ها و تشكیل شبكه ژنی درگیر در سرطان ریه
 کارشناسی ارشد

تاد راهنمای اول: دکتر بهرام گلیایی، اس

 استاد تمام دانشگاه تهران

استاد راهنمای دوم: دکتر منصور ابراهیمی، 

 دانشیار دانشگاه قم

به همراه داروی سورافنیب در  NKسلول درمانی با استفاده از سلول های  "

 PhD "مدل حیوانی هپاتوسلوالر کارسینوما

ردی، استاد راهنمای اول: دکتر جواد و

 دانشیار دانشگاه علوم پزشكی تهران

استاد راهنمای دوم: دکتر جعفر آی، استاد 

 تمام دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

الصاق عکس  حل 

 پرسنلی



 ایموقعیت های شغلی و حرفه

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

 عنوان درس نوع درس نوع فعالیت مقطع تحصیلی محل تدریسموسسه 
تعداد 

 دانشجویان

ساعات کل 

تدریس 

 هشد

سال 

 تدریس
 نیمسال

 دانشگاه علوم پزشكی قم
PhD 

 -عملی آموزشی

 تئوری

بیولوژی سلولی 

 مولكولی
2  98-99 1 

 دانشگاه علوم پزشكی قم
PhD آموزشی 

 -عملی

 تئوری

اصول پیام رسانی 

 سلولی
2  98-99 1 

 دانشگاه علوم پزشكی قم
PhD آموزشی 

 -عملی

 تئوری
 2 99-98  2 اصول مهندسی بافت

گاه علوم پزشكی قمدانش  
PhD آموزشی 

 -عملی

 تئوری

روش های ارزیابی 

 سلولی مولكولی
2  98-99 2 

 دانشگاه علوم پزشكی قم
PhD آموزشی 

 -عملی

 تئوری

اصول تكوین و ترمیم 

 اندام ها
2  98-99 2 

 دانشگاه علوم پزشكی قم
PhD آموزشی 

 -عملی

 تئوری

کاربرد نانوتكنولوژی 

 در مهندسی بافت
2  98-99 2 

 

 های تحقیقاتی تصویب شدهپروژه ب(

 عنوان طرح ردیف

نوع 

فعالیت در 

 طرح

موسسه محل 

 پژوهش

وضعیت 

 فعلی طرح

طول 

مدت 

 طرح

به همراه داروی سورافنیب در مدل  NKسلول درمانی با استفاده از سلول های  1

 حیوانی هپاتوسلوالر کارسینوما

همكار 

 اصلی

دانشگاه علوم پزشكی 

 تهران

ام به اتم

 رسیده
 سال 2

سلول درمانی ترکیبی  با استفاده  از سلولهای بنیادی مزانشیم و داروی  2

  سورافنیب برای درمان سرطان کبد  به صورت درون تنی 
 همكار

دانشگاه علوم پزشكی 

 تهران

به اتمام 

 رسیده
 سال 2

و مقایسه اثردرمانی سلولهای بنیادی مزانشیم و داروی سورافنیب به تنهایی  3

  همزمان در مدل موشی سرطان کبد  
 همكار

دانشگاه علوم پزشكی 

 تهران

به اتمام 

 رسیده
 سال 2

 ج( پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده

 عنوان پایان نامه 
دوره تحصیلی ارائه 

 پایان نامه

محل انجام پایان 

 نامه

سمت در 

 پایان نامه

تاریخ دفاع از 

 پایان نامه

1      

2      

 ای )مشاوره، همکاری و غیره(سابقه ارائه خدمات حرفه د(

 تاریخ ارائه خدمات فرد، مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات اینوع خدمت حرفه

   

   

 ) مرتبط با آموزش و تحقیقات( (  سابقه موقعیت ها و پست های اجراییه

 سمت
نوع وظایف 

 محوله
 مکان فعالیت

ه نام، رتبه علمی و رشت

 تحصیلی مسئول مافوق
 تا تاریخ از تاریخ

      

      

 ها و پست های اجرایی ) غیر مرتبط با آموزش و تحقیقات(سابقه فعالیتو( 

 تا تاریخ تاریخ از مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

      

      

      

 



 ز( عضویت در کمیته ها و شوراها

 نام کمیته یا شورا
با نوع همکاری 

 کمیته یا شورا
 تا تاریخ از تاریخ مکان یا سازمان مربوطه

     

     

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمیح( 

 تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

انجمن علمی مهندسی بافت و 

 بازسازی ایران
 تاکنون 1394 تهران 

 

 انجمن بیوانفورماتیک ایران
  

 تاکنون 1388 تهران 

 بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایر مراکز )گرنت(ط( 

منبع ارائه دهنده 

 بودجه
 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت

      

      

 سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزی و غیره ) بدون ارائه مقاله(ی( 

 عنوان سخنرانی
ی و عنوان هم اندیشی، بازآموز

 غیره
 تاریخ سخنرانی محل برگزاری

Nk cell expansion and activation 

 

The 5th International, 8th 

National Congress on 

Stem Cell 

and the 3rd Annual 

Nursing Congress on 

Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation 

Shariati Hospital, 

Tehran, Iran 
2018 November 

29-30 

 همکاری با هیأت تحریریه مجالت علمیف( 

 تا تاریخ از تاریخ نوع همکاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله

     

     

 سوابق توسعه فردی 

 ) آموزشی، پژوهشی و اجرایی( شرکت در دوره های مختلف

  تاریخ برگزاری مدت محل برگزاری نام دوره 

1 Spectrophotometry  1389  تهراندانشگاه  

 Electrophoresis ،Chromatography، ELISA  1390  تهراندانشگاه  

2 RNA & DNA extraction 1394  دانشگاه علوم پزشكی تهران  

3 PCR ،RT PCR ،Real time PCR 1394  دانشگاه علوم پزشكی تهران  

 Flow cytometry   1394  

 western- blotting   1395  

4 Cell isolation, expansion and differentiation 1395  دانشگاه علوم پزشكی تهران  

5 2D and 3D culture 1395  تهران دانشگاه علوم پزشكی  

6 Bioinformatics and primer design, Sequencing, data 

mining, promotor analysis, Gene network …. 
  1396  دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

 شرکت در کارگاه های دانش افزائی و هم اندیش اساتید

 تاریخ برگزاری مدت محل برگزاری نام دوره

 1398 دو ساعت نشگاه علوم پزشكی قمدا کارگاه ارزشیابی دانشجو

 1398 دو ساعت دانشگاه علوم پزشكی قم کارگاه نگارش طرح درس و طرح دوره

 



 اسناد علمیانتشار

 الف( کتب منتشر شده

 سال چاپ محل نشر ناشر نوع کار همکار)همکاران( عنوان کتاب 

سلول های بنیادی در  1

 پزشكی بازساختی
 2019 تهران صالحیان تالیف 

 ب( مقاالت منتشر شده

 
 صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله نویسنده )گان(

سال 

 چاپ

1 

Faezeh Hosseinzadeh ,  

Mansour Ebrahimi, 

Bahram Goliaei, 

Narges Shamabadi  

 

Classification of Lung 

Cancer Tumors Based 

on Structural and 

Physicochemical 

properties Of Proteins 

by Bioinformatics 

Models 

PLoS One 7 7 1-8 2012 

2 
Faezeh Hosseinzadeh, 

Amir Hossein KayvanJoo, 

Mansuor Ebrahimi2 

Bahram Goliaei1 

Prediction of lung 

tumor types based on 

proteinattributes by 

machine learning 

algorithms 

SpringerPlus 2 1 238 2013 

3 Saieh Hajighasemlou, 

Saeedreza Pakzad, 

 Jafar Ai,  

Samad Muhammadnejad, 

Milad Mirmoghtadaei,  

Faezeh Hosseinzadeh, 

 Safoora Gharibzadeh5, 

 Amir Kamali,  

Akbar Ahmadi,  

Javad Verdi1 

Characterization and 

Validation of 

Hepatocellular 

Carcinoma (HCC) 

Xenograft tumor as a 

Suitable Liver Cancer 

Model for Preclinical 

Mesenchymal Stem 

Cell Studies 

Asian Pacific 

Journal of Cancer 

Prevention 
19 6 1627 2018 

4 Faezeh Hosseinzadeh,  

Javad Verdi 

Jafar Ai 

Saieh Hajighasemlou 

Iman Seyhoun 

Frzad Parvizpour 

Fatemeh Hosseinzadeh 

Abolfazl Iranikhah  

Sadegh Shirian 

Combinational immune-

cell therapy of natural 

killer cells and 

sorafenib for advanced 

hepatocellular 

carcinoma: a review 

Cancer Cell 

International 
18 1 133 2018 

5 Iman Seyhoun 

Saieh Hajighasemlou 

Samad Muhammadnejad 

Jafar Ai 

Mohsen Nikbakht 

 Ali akbar Alizadeh 

Faezeh Hosseinzadeh 

Milad Mirmoghtadaei 

Seyed Moein Seyhoun 

Javad Verdi 

 of therapy Combination

 with sorafenib

 cells stem mesenchymal

 cancer novel a as

 in regimen treatment

 of models xenograft

 hepatocellular

carcinoma 

J Cell Physiol 234 6 
9495-

9503 2019 

6 Iman Seyhoun,  

Saieh Hajighasemlou,  

Samad Muhammadnejad, 

Mohsen Nikbakht,  

Jafar Ai,  

Ali Akbar Alizadeh,  

Faezeh Hosseinzadeh,  

Milad Mirmoghtadaei,  

Seyed Moein Seyhoun,  

Javd Verdi 

 of Combination Novel

 Stem Mesenchymal

 Conditioned-Cell

 Sorafenib with Medium

 Synergistic Have

 of Effect Antitumor

 Hepatocellular

Carcinoma 

Asian Pacific 

Journal of Cancer 

Prevention 

20 1 263 2019 

7 Faezeh Hosseinzadeh, Jafar Natural Killer Cell Asian Pacific 20 12 3797 2019 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hosseinzadeh+F&cauthor_id=22829872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ebrahimi+M&cauthor_id=22829872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Goliaei+B&cauthor_id=22829872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shamabadi+N&cauthor_id=22829872


Ai, Somayeh Ebrahimi-

Barough, Iman Seyhoun, 

Abbas Hajifathali, Samad 

Muhammadnejad, Fatemeh 

Hosseinzadeh, Mahdi 

Shadnoush, Farnaz Dabiri 

Oskouei, Javad Verdi 

Expansion with 

Autologous Feeder 

Layer and Anti-CD3 

Antibody for Immune 

Cell Therapy of 

Hepatocellular 

Carcinoma 

Journal of Cancer 

Prevention 

 ج( مقاالت ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره

 نام همایش عنوان مقاله نویسنده )گان( 
محل 

 برگزاری
 ارائه/پوستر

تاریخ 

 همایش

1 Faezeh Hosseinzadeh, 

Nusha Soheyli Azad 

homology modeling of Lipoprotein 

lipase and Hepatic triacylglycerol 

lipase 

12th Iranian 

Congress of 

Biochemistry & 

4th International 

Congress of 

Biochemistry & 

Molecular Biology 

دانشگاه علوم 

 پزشكی مشهد
 ,Sep 6-9 ارائه

2011 

2 Faezeh Hosseinzadeh Molecular effects of osmolytes on 

protein stability and solubility 

12th Iranian 

Congress of 

Biochemistry & 

4th International 

Congress of 

Biochemistry & 

Molecular Biology 

دانشگاه علوم 

 پزشكی مشهد
 ,Sep 6-9 پوستر

2011 

3 

Faezeh Hosseinzadeh ,  

Narges Shamabadi, 

Mansour Ebrahimi, 

 

Identification of new involved 

candidate genes in lung cancer by 

drawing gene network of 

overexpressed genes obtained from 

EST analysis 

First International 

Conference on 

Biophysical 

Chemistry 

دانشگاه علوم 

 پزشكی اردبیل
 پوستر

13-15 

June, 

2012 

4 

Faezeh Hosseinzadeh, 

Mansuor Ebrahimi 
Narges Shamabadi 

Bahram Goliaei 

Lung cancer tumors classification by 

using data mining tools on important 

protein attributes derived from 

structural and physicochemical 

descriptors of involved proteins 

First International 

Conference on 

Biophysical 

Chemistry 

دانشگاه علوم 

 پزشكی اردبیل
 پوستر

13-15 

June, 

2012 

5 

Narges Shamabadi 

Faezeh Hosseinzadeh, 

Mansuor Ebrahimi 
 

The application of Bioinformatics 

algorithms in amino acid-based 

Cellulase Classification 

First International 

Conference on 

Biophysical 

Chemistry 

دانشگاه علوم 

 پزشكی اردبیل
 پوستر

13-15 

June, 

2012 

6 

Faezeh Hosseinzadeh,  

Amir Hossein 

KayvanJoo, Mansuor 

Ebrahimi and Bahram 

Goliaei 

 Application of Artificial Neural

Network (ANN) in prediction of 

protein  lung tumor types based on

attributes 

The 8th 

International 

Neurorestoratology 

congress 

مرکز همایش 

های بین 

المللی صدا و 

 سیما، تهران

 پوستر
27-29 

April, 

2015 

7 

Faezah Hossinzadeh 

Javad Verdi 

Jafar Ai 

Samad 

Muhammadnejad 

Fatemeh Hossinzadeh 

Abolfazl Iranikhah 

Shima Ababzadeh 
Sadegh Shirian 

Interaction of natural killer cells and 

sorafenib against advanced 

hepatocellular carcinoma 

The first 

international 

iranian tissue 

engineering and 

regenerative 

medicine cngress 

(ITERMC) 

سالن همایش 

های رازی، 

دانشگاه علوم 

 پزشكی ایران

-July 18 پوستر

20 2018 

8 

Iman Seyhoun - Saieh 

Hajighasemlou - Sama 

Muhammadnejad - 

Mohsen Nikbakht 

Faezeh Hosseinzadeh 

Javad Verdi 

 

MSC-CM increases the inhibitory 

effect of sorafenib on hepatocellular 

carcinoma cells in vitro 

The first 

international 

iranian tissue 

engineering and 

regenerative 

medicine cngress 

(ITERMC) 

سالن همایش 

های رازی، 

دانشگاه علوم 

 پزشكی ایران

-July 18 پوستر

20 2018 

9 

Narges Shamabadi 

Amir Hossein 

KayvanJoo 

Faezeh Hosseinzadeh 

The Application Of Bioinformatics 

Algorithms In Hiv1 And Hiv2 

Assessment 

Iranian  th4

conference on 

bioinformatics 

پژوهشگاه ملی 

مهندسی 

ژنتیک و 

 پوستر
 17و  16

 1391آبان 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hosseinzadeh+F&cauthor_id=22829872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shamabadi+N&cauthor_id=22829872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ebrahimi+M&cauthor_id=22829872
https://en.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=Iman&queryWr=Seyhoun&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://en.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=Saieh&queryWr=Hajighasemlou&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://en.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=Saieh&queryWr=Hajighasemlou&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://en.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=Sama&queryWr=Muhammadnejad&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://en.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=Sama&queryWr=Muhammadnejad&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://en.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=Mohsen&queryWr=Nikbakht&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1


 زیست فناوری

10 

Faezeh Hosseinzadeh,  

Amir Hossein 

KayvanJoo, 

Mohammadreza 

bakhtiarizadeh, 

Mansuor Ebrahimi  

Prediction the class of lung cancer 

by Support Vector Machine (SVM) 

Models based on structural and 

physicochemical attributes of 

involved proteins 

Iranian  th4

conference on 

bioinformatics 

پژوهشگاه ملی 

مهندسی 

ژنتیک و 

 زیست فناوری

 پوستر
 17و  16

 1391آبان 

11 

Narges Shamabadi 

Mohammad Ali Tajik, 

Mansuor Ebrahim 

Faezeh Hosseinzadeh 

The Use Of Bioinformatics 

Algorithms To Amino Acid Based 

Classification Of Microbial Cellulase 

Iranian  th4

conference on 

bioinformatics 

پژوهشگاه ملی 

مهندسی 

ک و ژنتی

 زیست فناوری

 پوستر
 17و  16

 1391آبان 

12 

Faezeh Hosseinzadeh,  

Amir Hossein 

KayvanJoo, Mansuor 

Ebrahimi, Bahram 

Goliaei, Narges 

Shamabadi 

 

Application of machine learning 

models and feature selection in 

prediction of lung tumor types based 

on protein attributes 

Iranian  th5

conference on 

bioinformatics 

انجمن 

بیوانفورماتیک 

، IBBایران، 

 دانشگاه تهران

 پوستر
20-22 

May 

2014 

13 

Amir Hossein 

KayvanJoo, shirin 

mirlohi, 

Faezeh Hosseinzadeh, 

Narges Shamabadi, 

Mansuor Ebrahimi,  

 

Pathogenicity of Ebola virus likely 

relates protein features of 

glycoproteins; Bioinformatics 

approach confirmed 

Iranian  th5

conference on 

bioinformatics 

انجمن 

بیوانفورماتیک 

، IBBایران، 

 دانشگاه تهران

 پوستر
20-22 

May 

2014 

14 

Amir Hossein 

KayvanJoo, fereshteh 

bayat, 

Faezeh Hosseinzadeh, 

Narges Shamabadi, 

Fsmaeil Ebrahimi 

 

Multi sequence analysis of VP35 

shows its amino acid content and 

motifs may play an essential role in 

lethality of Ebola; Bioinformatics 

approved 

Iranian  th5

conference on 

bioinformatics 

انجمن 

بیوانفورماتیک 

، IBBایران، 

 ه تهراندانشگا

 پوستر
20-22 

May 

2014 

15 

 فائزه حسین زاده

 منصور ابراهیمی

 نرگس شم آبادی

 بهرام گلیایی

طبقه بندی سرطان ریه بر اساس خصوصیات مهم 

ساختاری و فیزیكوشیمیایی پروتئین های درگیر 

در انواع تومورهای ریوی با استفاده از مدل های 

 داده کاوی

دوازدهمین کنگره ژنتیک 

 ایران

سالن همایش 

های بین 

المللی دانشگاه 

علوم پزشكی 

شهید بهشتی، 

 تهران

پوستر و 

 مقاله

خرداد 

1391 

16 

 نرگس شم آبادی

 محمدعلی تاجیک قنبری

 منصور ابراهیمی

 فائزه حسین زاده

بررسی اثر اتانول بر بیان ژن سلوالز در قارچ 

Penicilliumchrysogenum با استفاده از 

Real-Time PCR 

همین کنگره ژنتیک دوازد

 ایران

سالن همایش 

های بین 

المللی دانشگاه 

علوم پزشكی 

شهید بهشتی، 

 تهران

پوستر و 

 مقاله

خرداد 

1391 

 د( ارزیابی، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی و داوری مقاالت

 عنوان ردیف
نوع داوری )طرح 

 پژوهشی، مقاله و ...(
 تاریخ داور /ناظر

1 

نانولیفی پلی ارزیابی داربست 

کاپروالکتون/ ژالتین حاوی 

 Nigella عصاره گیاهی

sativa در ترمیم زخم 

 1398 داور طرح پژوهشی

 اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غیرهه ( 

نوع اطالعات یا نرم افزار تهیه 

 شده

موارد استفاده نرم افزار، لوح فشرده 

 و غیره

 تاریخ انتشار نام همکاران

    

 



 تشویق ها، جوایز و تقدیرهاو( 

 تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

 استعداد درخشان
رتبه اول دانشجویان هم ورودی 

 کارشناسی ارشد
 1393 مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران دانشگاه تهران

 1393  دانشگاه علوم پزشكی تهران PhDرتبه برتر کنكور  رتبه برتر

 1398  دانشگاه علوم پزشكی تهران PhDرتبه اول دانشجویان هم ورودی  استعداد درخشان

 

 ه( گواهی شرکت در جلسات طراحی سواالت علوم پایه

 تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

     

     

     

 

 )سایر موارد ) ضمیمه کارنامه 

 ایاعالم عالئق حرفه 


