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مشهد

مشهد

1. Rezaeian S-H, Attaran S, Pourianfar HR*. 2016. Time-kill kinetics and
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Biomedical Research, 27: 489-493.
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Antibacterial activity of crude extracts and fractions from Iranian wild-grown
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potential and other medicinal properties of edible mushrooms naturally grown in
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2015.
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10. Rezaeian S, 2011. Assessment of diosgenin production by Trigonella foenumgraecum L. in vitro condition . American Journal of Plant Physiology, 6: 261268.
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 .11رضائيان ش ،الهوتي م ،محمود زاده آخرت ه .1635 .بررسي تاثیر غلظت هاي مختلف هورمون  2,4Dو
شرايط نوري بر نرخ کالزايي گیاه شنبلیله( ) Trigonella foenum-graecum L.در شیشه .فصلنامه علمي
پژوهشي علوم زيستي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان ،جلد  ،6شماره  ،6صفحه 133تا . 114
مقاالت كنفرانسی:
1. Rezaeian S-H, Pourianfar HR. 2016. Antioxidant potency of Iranian wild
medicinal mushrooms. The 8th International Congress of Laboratory & Clinic,
Iranian Scientific Association of Clinical Laboratory, Tehran, Iran, 8-10
February 2016 (poster presentation).
2. Pourianfar HR*, Rezaeian S-H, Janpoor J, Ahmadzadeh H. 2015. In vitro anticancer potential and chemical analysis of Agaricus bisporus. Abstract indexed
in The Avicenna Journal of Phytomedicine (AJP), Supplemented issue.
3. Pourianfar HR*, Rezaeian S-H, Soltanian H, Shakeri A. 2016. Antibacterial
potency of Iranian cultivated and wild Agaricus spp. mushrooms: towards
isolation and identification of antibacterial compounds from Agaricus bisporus.
The 8th International Congress of Laboratory & Clinic, Iranian Scientific
Association of Clinical Laboratory, Tehran, Iran, 8-10 February 2016 (poster
presentation).
 .4رضائيان ش  .1653.بررسي مضرات استفاده از طال براي مردان در ايجاد بیماري سرطان خون .سومین همايش
ملي جايگاه سنگهاي قیمتي و نیمه قیمتي در کشور( ارايه پوستر)  ،مشهد 9 ،الي  3تیر ماه.
 .5رضائيان ش B .1633 .کروموزوم .همايش ملي دانشجويان زيست شناسي(ارايه پوستر) ،شهرکرد  34 ،الي 39
تیرماه
 .3رضائيان ش .1635.بررسي میزان تولید ديوزژنین در کشت بافت گیاه شنبلیله .شانزدهمین کنفرانس سراسري و
چهارمین کنفرانس بین المللي زيست شناسي ايران(ارايه پوستر) .مشهد ،دانشگاه فردوسي  36 ،الي  39شهريور
ماه

عاليق تحقيقاتی:


استخراج ،شناسايي و خالص سازي متابولیتهاي ثانويه گیاهي و قارچي



الیسیتورهاي موثر در افزايش راندمان تولید متابولیت هاي ثانويه گیاهي و قارچي



بررسي خواص زيست-پزشکي متابولیت هاي ثانويه گیاهي و قارچي از قبیل :خواص ضد ديابتي ،آنتي
اکسیداني ،ضد سرطاني و ضد میکروبي



توسعه تحقیقات بر روي قارچ هاي دارويي خاص و مهم به ويژه انوکي (کشت ،تکثیر ،تولید قارچ ،تولید
متابولیت هاي ثانويه ،بررسي اثرات زيست-پزشکي متابولیتهاي ثانويه و غیره)



بهبود خواص تغذيهاي قارچهاي خوراکي
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مهارتهاي آزمايشگاهی:


آزمايشات شیمیايي ،بیوشیمايي و آنزيمي آنتي اکسیداني



کشت سلول اسناني و جانوري



آزمايشات ضد باکتريايي و ضد قارچي



کشت گیاه دارويي در آزمايشگاه



استخراج متابولیتهاي ثانويه گیاهي و قارچي



کشت بافت و کالوس گیاهي و قارچي

مهارتهاي كامپيوتري:






مهارت در برنامه هاي پايهاي و نرم افزارهاي آماري معمول مانندMinitab ،SPSS ، Excel
جستجو در پايگاههاي اطالعاتي علمي بین المللي
Endnote
GraphPad Prism
ACD/ChemSketch

مهارتهاي زبان خارجی:


تسلط به زبان انگلیسي در حد خوب

تجربيات عملی و حرفهاي:



دبیر اجرايي کارگاه آموزشي تخصصي پرورش قارچ خوراکي ،جهاددانشگاهي مشهد 9-3 ،اسفند 1656
دبیر اجرايي کمیته تغذيه در همايش همايش بیولوژي ،جامعه و نگاهي به آينده دانشگاه فردوسي مشهد در سال
1636



تجديد کشت نمونههاي قارچ خوراکي زيست بانک ،جهاددانشگاهي مشهد ،دو دوره 1656 ،و .1654

حضور دركارگاههاي آموزشی و دورههاي تخصصی:






کارگاه آموزشي نرم افزار مندلي ،مشهد54/11/33 ،
پودمان آموزشي پرورش و بیماريهاي قارچ ،مشهد54/4/31 ،
کارگاه آموزشي مباني کشت سلولهاي انساني و جانوري ،مرکز ملي ذخاير ژنتیکي و زيستي ايران.56/3/6 ،
کارگاه آموزشي آشنايي پیشرفته با نرم افزار آماري  ،JMPپژوهشکده علوم گیاهي دانشگاه فردوسي مشهد،
.56/1/61
کارگاه آموزشي کشت هیدروپونیک،کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،سال .1633

سوابق تدريس:
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تدريس در کارگاه آموزشي پرورش قارچهاي خوراکي ،جهاددانشگاهي مشهد 9-3 ،اسفند 1656
تدريس محیط زيست ( 3واحدي) در دانشگاه علمي کاربردي صنايع و معادن مشهد1653-1651 ،

تدوين جزوه آموزشی:


تدوين جزوه آموزشي با نام آشنايي با آنتي اکسیدانهاي طبیعي و معرفي گیاهان آنتي ديابتیک با راهنمايي
دکتر هما محمود زاده آخرت استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد1635 .

عالقمند به تدريس در دروس ،كارگاهها و دورههاي آموزشی:
 -1فیزيولوژي گیاهي
 -3قارج شناسي
 -6زيست شناسي عمومي
 -4پرورش قارچهاي خوراکي

طرحهاي پژوهشی خاتمه يافته و در دست انجام:
رديف
1

عنوان طرح
بررسی امکان زراعی سازی قارچ دارویی خوراکی انوکی تاکه
velotipes Flammulina

3

جداسازي ،خالص سازي و شناسايي برخي از ترکیبات داراي خواص
ضد سرطاني از قارچ خوراکي دکمهاي ()Agaricus bisporus

3

مسئوليت

تاريخ شروع و خاتمه

وضعيت

در طرح

طرح

طرح

مجري

54/3/3-54/13/39

خاتمه يافته

مجري

ارديبهشت تا مرداد 56

خاتمه يافته

كارفرما
جهاددانشگاهي مشهد
جهاددانشگاهي مشهد

بررسی اثر عصاره تام متانولی آویشن دنایی ( Thymus
 )daenensisبر روی غشای باکتری های پاتوژن قارچ خوراکی و

مجري

54/3/13

ادامه دارد

جهاددانشگاهي مشهد

انسانی
4

جداسازي ،تخلیص و تهیه پروفايل شیمیايي ترکیبات زيست فعال از قارچ هاي
خوراکي جنس آگاريکوس

9

بررسي اثر ضد سرطاني (در کشت سلول)ترکیبات قارچ هاي خوراکي از
چندين گونه جنس آگاريکوس

3

تولید نژادهاي هیبريد قارچهاي خوراکي جنس آگاريکوس و
پلوروتوس با استفاده از نشانگرهاي  SSRو ITS

گزارش
نهايي ارسال

همکار

53/13/33

همکار

53/13/36-54/13/39

خاتمه يافته

همکار

54/6/13

ادامه دارد

شده

5

گروه کشاورزي و منابع
طبیعي جهاد دانشگاهي
گروه کشاورزي و منابع
طبیعي جهاد دانشگاهي
معاونت پژوهش و فناوري
جهاد دانشگاهي

رديف
7

عنوان طرح

مسئوليت

تاريخ شروع و خاتمه

وضعيت

در طرح

طرح

طرح

گرد آوری  ،شناسایی و طبقه بندی جمعیت های وحشی قارچ
خوراکی بومی استان مازندارن (زیست بانک قارچهای خوراکی ایران

8

بررسی اثر ضد باکتریایی (باکتری های حساس و مقاوم) یکی از
فرکشنهای عصاره تام قارچ خوراکی دکمهای

9

تولید و فروش بستر کشت مایهزنی شده قارچ خوراکی-دارویی
ارینجی

كارفرما
معاونت پژوهش و فناوري

همکار

54/9/6

ادامه دارد

همکار

54/3/3-54/13/39

خاتمه يافته

جهاددانشگاهي مشهد

همکار

59/3/13

همکار

شرکت رز قارچ بینالود

جهاد دانشگاهي

جوايز و افتخارات:


رتبه اول در طي دوسال تحصیل دوره دکتري رشته زيست شناسي– فیزيولوژي گیاهي



رتبه اول فارغ التحصیلي در دوره کارشناسي ارشد رشته زيست شناسي علوم گیاهي با نمره پايان نامه 33



دريافت لوح تقدير از مدير گروه زيست شناسي دانشگاه فردوسي مشهد به جهت مشارکت فعال در برگزاري
همايش بیولوژي ،جامعه و نگاهي به آينده دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1636




دريافت لوح تقدير از رئیس دفتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد به جهت مشارکت فعال
در برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي در سال 1635
عضو افتخاري باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي منطقه  5از سال  33تا 53

توصيه نامه:
در صورت ضرورت ،افراد ذيل میتوانند توصیه نامه بنويسند:
 .1دكتر هما محمودزاده آخرت
آدرس :دانشکده علوم -گروه زيست شناسي دانشگاه آزاد اسالمي-مشهد-خیابان راهنمايي-راهنمايي 33
Email:h.mahmoodzadeh@mshdiau.ac.ir
 .2دكتر مهرداد الهوتی
آدرس :دانشکده علوم -گروه زيست شناسي دانشگاه فردوسي -مشهد
Email: mlahouti@um.ac.ir
 .3دكتر طاهر نژاد ستاري (رياست دانشکده علوم ،دانشگاه علوم و تحقيقات)
آدرس :دانشکده علوم -گروه زيست شناسي دانشگاه علوم و تحقیقات -تهران – انتهاي بزرگراه شهید ستاري –میدان
دانشگاه
 .4دكتر سارا سعادتمند
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آدرس :دانشکده علوم -گروه زيست شناسي دانشگاه علوم و تحقیقات -تهران  -انتهاي بزرگراه شهید ستاري –میدان
دانشگاهEmail: s-saadatmand@yahoo.com.

تاريخ آخرين تغييرات 22 :ارديبهشت 1335
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