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  آموزشیهای /دورهسوابق تحصیلی -2

 ردیف
مدرک 

 تحصیلی

رشته 

 تحصیلی

نام 

 دانشگاه

تاریخ اخذ  محل تحصیل محل دانشگاه

مدرک 

 تحصیلی

 درجه

عنوان ارزشیابی 

شده مدرک 

 تحصیلی
 تا از کشور شهر

 کارشناسی 1
علوم 

 آزمایشگاهی

علوم 

پزشکی 

شهید 

 بهشتی

 علوم آزمایشگاهی کارشناسی 1378 1378 1376 ایران تهران

2 
کارشناسی 

 ارشد

علوم سلولی 

 و ملکولی
 1382 1382 1380 ایران تهران خاتم

کارشناسی 

 ارشد

علوم سلولی و 

 ملکولی

 دکتری 3

ژنتیک 

ملکولی 

 پزشکی

پژوهشگاه 

ملی 

مهندسی 

ژنتیک و 

زیست فن 

 آوری

 دکتری 1388 1388 1383 ایران تهران
ژنتیک ملکولی 

 پزشکی

    1539: تاریخ عنوان پایان نامه و تاریخ تصویب آن

    The association of the low HDL-C level with 8(q22.1-q24.3), 11(q23.3-q25), 12(q13.12-q15), 16(q23.3-q24.3) Chromosomal region in 
metabolic syndrome family 

 ه نام خداب

 اعضای هیئت علمی و محققین پژوهشی-علمیکامل  شناسنامه

 ریز و متابولیسمپژوهشکده علوم غدد درون

 شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی 
 

مح

ل الصاق عکس
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  :وضعیت استخدامی -5

 اعضاء هیئت علمی و محققین رسمی

 پایه مرتبه دانشگاهی                          وضعیت همکاری                                تاریخ استخدام                   

 46 دانشیار رسمی 4/4/4091

 محققین قراردادی

 تاریخ آخرین ارتقاء مرتبه محقق نوع قرارداد به کار عتاریخ شرو

    

  

 سوابق آموزشی: -1
 دریس شده دانشگاهیتدروس -1-1

 دروس تدریس شده  تاریخ پایان تاریخ شروع وضعیت همکاری نام موسسه ردیف

 ژنتیک پزشکی 51ترم دوم  52ترم اول تدریس  1

 آمار در ژنتیک 52ترم دوم  51ترم اول   2

 مبانی ژنتیک 59ترم دوم  51ترم اول   1

 مبانی آزمایشگاه 55ترم دوم  52ترم اول   9

 تنظیم بیان ژن 55ترم دوم  52ترم اول   6

7      

 

 پژوهشی-های آموزشیهای کوتاه مدت/کارگاهتدریس در دوره-1-2
رد

 یف
 نام موسسه

وضعیت 

 همکاری

تاریخ 

 سخنرانی
 عنوان سخنرانی نام کارگاه

1 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1392/8 مجری

28 
 UCSCمعرفی بانک  در تحقیقات ژنتیک پزشکی UCSCاستفاده از بانک 

2 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1392/8 مجری

14 

UCSC (Genome Bioinformatics Site ) معرفی و آموزش

    پایگاه اطالعاتی بیوانفورماتیک ژنوم
 )عملی( UCSCآشنایی با   جستجوی اولیه در 

3 
انستیتو پاستور ایران و 

 غددپژوهشکده 
/1392/8 مجری

15 

UCSC (Genome Bioinformatics Site ) معرفی و آموزش

    پایگاه اطالعاتی بیوانفورماتیک ژنوم
 UCSCجستجوی پیشرفته در  

/1393/7 مجری پژوهشکده غدد  4
27 

 معرفی زمینه های پژوهش در تغذیه و ژنتیک کارگاه نگرشی بر تحقیقات تغذیه و علوم سلولی مولکولی 

/1393/7 مجری پژوهشکده غدد  5
27 

 کارگاه نگرشی بر تحقیقات تغذیه و علوم سلولی مولکولی 
کارگروهی در زمینه تحلیل متدهای آزمایشگاهی مورد استفاده در 

 تحقیقات تغذیه و  ژنتیک (کارعملی (

/1393/7 مجری پژوهشکده غدد  6
27 

 جمع بندی بحث و کار گروهی کارگاه نگرشی بر تحقیقات تغذیه و علوم سلولی مولکولی 

7 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/9 مجری

23 
 شناخت اهمیت بررسی تغییرات نوکلئوتیدی طراحی روش آزمون جهت بررسی تغییرات نوکلئوتیدی

8 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/9 مجری

23 
 آشنایی با بانک های داده ژنتیکی مرتبط نوکلئوتیدیطراحی روش آزمون جهت بررسی تغییرات 

9 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/9 مجری

23 
 dbSNP طراحی روش آزمون جهت بررسی تغییرات نوکلئوتیدی
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10 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/9 مجری

23 
 HUGE navigator طراحی روش آزمون جهت بررسی تغییرات نوکلئوتیدی

11 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/9 مجری

24 
 معرفیensemble طراحی روش آزمون جهت بررسی تغییرات نوکلئوتیدی

12 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/9 مجری

24 
 Retrieve gene sequence طراحی روش آزمون جهت بررسی تغییرات نوکلئوتیدی

13 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/9 مجری

24 
 Vep طراحی روش آزمون جهت بررسی تغییرات نوکلئوتیدی

14 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/9 مجری

25 
 BLAST طراحی روش آزمون جهت بررسی تغییرات نوکلئوتیدی

15 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/9 مجری

25 
 BLAT طراحی روش آزمون جهت بررسی تغییرات نوکلئوتیدی

16 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/9 مجری

25 
 SNP Check طراحی روش آزمون جهت بررسی تغییرات نوکلئوتیدی

17 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1390/8 مجری

29 
Genomics of complex disorder Genomics of complex disorder 

18 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/8 مجری

3 
Introduction to progeny 7 Data base overview 

19 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/8 مجری

3 
Introduction to progeny 7 Symbols for the pedigrees 

20 
 ایران وانستیتو پاستور 

 پژوهشکده غدد
/1393/8 مجری

3 
Introduction to progeny 7 رسم شجره 

21 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/8 مجری

4 
Introduction to progeny 7 setting up the data entry form 

22 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1393/8 مجری

4 
Introduction to progeny 7 sample management 

1393/1 مجری پژوهشکده غدد  23
2/9 

PCR primer design 
فرآیند ساخت پرایمر و -سفارش پرایمر، نگهداری و استفاده از آن

 تخلیص آن

/1392/2 مجری پژوهشکده غدد  24
23 

 Hap mapکارگاه آموزشی استفاده از بانک های اطالعاتی 

 در تحقیقات ژنتیک پزشکی  UCSCو
 UCSCمعرفی 

/1392/2 مجری پژوهشکده غدد  25
23 

 Hap mapکارگاه آموزشی استفاده از بانک های اطالعاتی 

 در تحقیقات ژنتیک پزشکی  UCSCو
 UCSCآشنایی با جستجوی اولیه در 

/1392/2 مجری پژوهشکده غدد  26
24 

 Hap mapکارگاه آموزشی استفاده از بانک های اطالعاتی 

 در تحقیقات ژنتیک پزشکی  UCSCو
 مقدمه ای بر آنالیز ژنومی

/1392/2 مجری پژوهشکده غدد  27
24 

 Hap mapکارگاه آموزشی استفاده از بانک های اطالعاتی 

 در تحقیقات ژنتیک پزشکی  UCSCو
 SNPچگونگی جستجوی جزئیات یک 

/1392/2 مجری پژوهشکده غدد  28
24 

 Hap mapکارگاه آموزشی استفاده از بانک های اطالعاتی 

 در تحقیقات ژنتیک پزشکی  UCSCو
 Tag SNPآشنایی با مفهوم و نحوه جستجوی 

/1392/8 مجری پژوهشکده غدد  29
18 

Tools for research from information gathering 
to effective presentation 

Introuduction 

1391/1 مجری پژوهشکده غدد  30
2/9 

 طراحی پرایمرآشنایی با اصول 
فرآیند ساخت پرایمر و -سفارش پرایمر، نگهداری و استفاده از آن

 تخلیص آن

31 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1392/4 مجری

15 
 افزار )تئوری(معرفی نرم  مشاوره ژنتیک و نحوه استفاده از برنامه پروژنی

32 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1392/4 مجری

16 
 (عملی تئوری و) Templates and smart lists مشاوره ژنتیک و نحوه استفاده از برنامه پروژنی

33 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1392/4 مجری

16 
 (تئوری و عملی) Importing and exporting the data مشاوره ژنتیک و نحوه استفاده از برنامه پروژنی

34 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1392/6 مجری

23 
 بانک های اطالعاتی پروتئینها )تئوری و عملی( تئوری و عملی آموزش بیوانفورماتیک

35 
انستیتو پاستور ایران و 

 پژوهشکده غدد
/1392/6 مجری

24 
 (و عملی تئوری)Primer Design (Software, Online) بیوانفورماتیکتئوری و عملی آموزش 
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/1395/5 مجری انستیتو پاستور ایران 36
26 

انفلوانزا یروسکار با و  یستیز یمنیو ا یقارگاه اصول روش تحقک  

/1395/5 مجری انستیتو پاستور ایران 37
27 

انفلوانزا یروسبا وکار  یستیز یمنیو ا یقارگاه اصول روش تحقک  

/1395/5 مجری انستیتو پاستور ایران 38
28 

انفلوانزا یروسکار با و یستیز یمنیو ا یقارگاه اصول روش تحقک  

/1395/5 مجری انستیتو پاستور ایران 39
29 

انفلوانزا یروسکار با و یستیز یمنیو ا یقارگاه اصول روش تحقک  

/1395/5 مجری انستیتو پاستور ایران 40
30 

انفلوانزا یروسکار با و یستیز یمنیو ا یقارگاه اصول روش تحقک  

1397/1 مجری انستیتو پاستور ایران 41
2/8 

 Next Generation)یابی یتوال یدکاربرد نسل جد

Sequencing 
یارث یها یماریب یصتشخ   

1397/1 مجری انستیتو پاستور ایران  42
2/9 

 Next Generation) یابی یتوال یدکاربرد نسل جد

Sequencing 
یارث یها یماریب یصتشخ  

 

 

 سوابق پژوهشی: -9
 شاخص  بین المللیمقاالت   -9-1

جایگاه در لیست  مقالهو نوع عنوان  ردیف

 اسامی نویسندگان

در  IFنام مجله / سال چاپ

 Qسال چاپ/ 

تعداد کل 

استنادات 

 دریافتی

1      

2      

...      

 

 

 -مجله شماره -سال چاپ -نام مجله -)نوع مقاله( عنوان مقاله-)اسامی نویسندگان )بترتیب سال چاپ( المللی کل مقاالت بین -9-2

  شماره صفحه(

1.  Gretarsdottir S, Helgason H, Helgadottir A, Sigurdsson A, Thorleifsson G, Magnusdottir A, et al. A Splice Region 

Variant in LDLR Lowers Non-high Density Lipoprotein Cholesterol and Protects against Coronary Artery Disease. PLoS 

Genetics. 2015;11(9). 

2.  Helgadottir A, Gretarsdottir S, Thorleifsson G, Hjartarson E, Sigurdsson A, Magnusdottir A, et al. Variants with 

large effects on blood lipids and the role of cholesterol and triglycerides in coronary disease. Nature Genetics. 

2016;48(6):634-9. 

3. Ivarsdottir EV, Steinthorsdottir V, Daneshpour MS, Thorleifsson G, Sulem P, Holm H, et al. Effect of sequence 

variants on variance in glucose levels predicts type 2 diabetes risk and accounts for heritability. Nature Genetics. 

2017;49(9):1398-402. 

4. Styrkarsdottir U, Helgason H, Sigurdsson A, Norddahl GL, Agustsdottir AB, Reynard LN, et al. Whole-genome 

sequencing identifies rare genotypes in COMP and CHADL associated with high risk of hip osteoarthritis. Nature 

Genetics. 2017;49(5):801-5. 

5. Clark DW, Okada Y, Moore KHS, Mason D, Pirastu N, Gandin I, et al. Associations of autozygosity with a broad range 

of human phenotypes. Nature Communications. 2019;10(1). 

 -مجله شماره -سال چاپ -نام مجله -عنوان مقاله )نوع مقاله(-)اسامی نویسندگاناالت علمی پژوهشی )بترتیب سال چاپ( مقکل   -9-5

 شماره صفحه(

 
1. Moazzam-Jazi, M., Sadat Zahedi, A., Akbarzadeh, M., Azizi, F., Daneshpour, M.S,Diverse effect of MC4R risk alleles on 

obesity-related traits over a lifetime: Evidence from a well-designed cohort study.  Gene,2022, 807,145950 

javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
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2. Hosseini-Esfahani, F., Zahedi, A.S., Akbarzadeh, M., Daneshpour, M.S (...), Mirmiran, P., Azizi, F. The resemblance of 

dietary intakes in three generations of parent-offspring pairs: Tehran lipid and glucose study.  Appetite,2022, 

169,105794 

3. Lanjanian, H., Najd Hassan Bonab, L., Akbarzadeh, M., (...), Masjoudi, S., Daneshpour, M.S.  Sex, age, and ethnic 

dependency of lipoprotein variants as the risk factors of ischemic heart disease: a detailed study on the different age-

classes and genders in Tehran Cardiometabolic Genetic Study (TCGS),  Biology of Sex Differences,2022, 13(1),4 

4. Hosseinpour-Niazi, S., Mirmiran, P., Hadaegh, F., Daneshpour, M.S (...), Momenan, A.A., Azizi, F.  Improvement of 

glycemic indices by a hypocaloric legume-based DASH diet in adults with type 2 diabetes: a randomized controlled 

trial.  European Journal of Nutrition 2022 

5. Hosseinpour-Niazi, S., Hadaegh, F., Mirmiran, P., ...Mahdavi, M., Azizi, F. Effect of legumes in energy reduced dietary 

approaches to stop hypertension (DASH) diet on blood pressure among overweight and obese type 2 diabetic patients: 

a randomized controlled trial. Diabetology and Metabolic Syndromethis link is disabled, 2022, 14(1), 72 

6. Mirmiran, P., Zahedi, A.S., Koochakpour, G., ...Azizi, F., HosseiniEsfahani, F. Resemblance of nutrient intakes in three 

generations of parent-offspring pairs: Tehran lipid and Glucose Study, PLoS ONEthis link is disabled, 2022, 17(4 April), 

e0266941 

7. Heydarzadeh, S., Moshtaghie, A.A., Daneshpour, M., Hedayati, M. Correction to: Regulators of glucose uptake in 

thyroid cancer cell lines (Cell Communication and Signaling, (2020), 18, 1, (83), 10.1186/s12964-020-00586-x), Cell 

Communication and Signalingthis link is disabled, 2022, 20(1), 11 

8. Akbarzadeh, M., Riahi, P., Ramezankhani, A., ...Azizi, F., Daneshpour, M.S. Parental Transmission Plays the Major Role 

in High Aggregation of Type 2 Diabetes in Iranian Families: Tehran Lipid and Glucose Study. Canadian Journal of 

Diabetesthis link is disabled, 2022, 46(1), pp. 60–68 

9. Akbarzadeh, M., Riahi, P., Kolifarhood, G., ...Azizi, F., Daneshpour, M.S. The AGT epistasis pattern proposed a novel 

role for ZBED9 in regulating blood pressure: Tehran Cardiometabolic genetic study (TCGS). Genethis link is disabled, 

2022, 831, 146560 

10. Akbarzadeh, M., Alipour, N., Moheimani, H., ...Azizi, F., Daneshpour, M.S. Evaluating machine learning-powered 

classification algorithms which utilize variants in the GCKR gene to predict metabolic syndrome: Tehran Cardio-

metabolic Genetics Study. Journal of Translational Medicine, 2022, 20(1), 164 

11. Moazzam-Jazi M, Sadat Zahedi A, Akbarzadeh M, Azizi F, Daneshpour MS. Diverse effect of MC4R risk alleles on 

obesity-related traits over a lifetime: Evidence from a well-designed cohort study. Gene. 2022;807. 

12. Zahedi AS, Akbarzadeh M, Sedaghati-Khayat B, Seyedhamzehzadeh A, Daneshpour MS. GCKR common functional 

polymorphisms are associated with metabolic syndrome and its components: a 10-year retrospective cohort study in 

Iranian adults. Diabetology and Metabolic Syndrome. 2021;13(1). 

13. Najd Hassan Bonab L, Moazzam-Jazi M, Miri Moosavi RS, Fallah MS, Lanjanian H, Masjoudi S, et al. Low HDL 

concentration in rs2048327-G carriers can predispose men to develop coronary heart disease: Tehran Cardiometabolic 

genetic study (TCGS). Gene. 2021;778. 

14. Moazzam-Jazi M, Lanjanian H, Maleknia S, Hedayati M, Daneshpour MS. Interplay between SARS-CoV-2 and human 

long non-coding RNAs. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2021;25(12):5823-7. 

15. Masjoudi S, Sedaghati-khayat B, Givi NJ, Bonab LNH, Azizi F, Daneshpour MS. Kernel machine SNP set analysis finds 

the association of BUD13, ZPR1, and APOA5 variants with metabolic syndrome in Tehran Cardio-metabolic Genetics 

Study. Scientific Reports. 2021;11(1). 

16. Lanjanian H, Moazzam-Jazi M, Hedayati M, Akbarzadeh M, Guity K, Sedaghati-khayat B, et al. SARS-CoV-2 infection 

susceptibility influenced by ACE2 genetic polymorphisms: insights from Tehran Cardio-Metabolic Genetic Study. 

Scientific Reports. 2021;11(1). 

17. Kolifarhood G, Sabour S, Akbarzadeh M, Sedaghati-khayat B, Guity K, Rasekhi Dehkordi S, et al. Genome-wide 

association study on blood pressure traits in the Iranian population suggests ZBED9 as a new locus for hypertension. 

Scientific Reports. 2021;11(1). 

18. Kolifarhood G, Daneshpour MS, Zahedi AS, Khosravi N, Sedaghati-Khayat B, Guity K, et al. Familial genetic and 

environmental risk profile and high blood pressure event: a prospective cohort of cardio-metabolic and genetic study. 
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 اید:که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهی یهانامهرساله و پایان -9-9

 عنوان پایانامه ردیف

 عنوان دوره تخصصی

 محل انجام

اسامی همکاران به 

ترتیب اولویت شامل نام 

 متقاضی

سمت 

در 

ارتباط با 

MP پایانامه
H 

کارشناس

 ی ارشد

دکتری 

عموم

ی 

گروه 

پزشک

 ی

دوره 

تخصص

 ی

دکترا 

(Ph.D

) 

فوق 

تخص

 ص

1 

بررسی انتقال،ارتباط وتجمع خانوادگی مارکرهای 

ژنومی مرتبط باسندرم متابولیک 2p00،64ناحیه 

درخانواده های پرخطر درجمعیت مطالعه 

 قندولیپیدتهران

  X          

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

دکترالهام سیاسی 

 ،دکترمریم دانشپور
 راهنما

2 

موردازپلی مورفیسم های 61بررسی ارتباط 

درجمعیت  TPOAbبامثبت شدن TPOژن

 (TTS) مطالعه تیروئیدتهران

          X  

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

دکترعطیه 

آموزگار،دکترسیدعلیر

ضاعبادی دکترمریم 

 دانشپور

 مشاور

3 
یررسی ارتباط سطح خونی سرب باهورمون های 

 تیروئیدی وفاکتورهای خونی
  X          

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

دکترمریم دانشپور، 

 دکترمریم قبه 
 راهنما

4 

گویاروی  (STR) توالی کوتاه تکرارشونده7بررسی

درتعدادی اززنان ایرانی  X,Y،41کروموزوم های 

 انتخاب شده جهت آمینوسنتز

  X          

دانشگاه 

آزاداسالمی 

دانشکده علوم 

پایه گروه 

 زیست شناسی

دکترحمیدرضاجمالزاده، 

 دکترمریم دانشپور
 راهنما
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5 

ارتباط شاخصهای ژنتیکی منتخب 

بااستمراروضعیت متابولیک سالم،درافرادمبتال به 

سال مطالعه ژنتیک 41اضافه وزن یاچاقی درطول 

 کاردیومتابولیک تهران

          X  

پژوهشکده 

غدد علوم 

درون ریز و 

 متابولیسم

دکترفرهادحسین پناه 

قصبه، دکترمریم 

 دانشپور، 

 مشاور

6 

گویاروی  (STR) توالی کوتاه تکرارشونده7بررسی

درتعدادی اززنان ایرانی 64و 40کروموزوم های 

 انتخاب شده جهت آمینوسنتز

  X         

دانشگاه 

آزاداسالمی 

دانشکده علوم 

پایه گروه 

 زیست شناسی

دکترحمیدرضاجمالزاده، 

 دکترمریم دانشپور
 راهنما

7 

بررسی پلی مورفیسم های کالسترژنی 

APOA1/C3/A4/A5 وAPOB  درارتباط

باسنذرم متابولیک وعوامل خطرآن درمطالعه 

 ژنتیک کاردیومتابولیک تهران

  X         

دانشگاه علم 

وفرهنگ 

 ،دانشکده علوم
پایه وفناوری 

 زیستس

دکتریداله 

محرابی،دکترحمیدعلو

ی مجد،دکترمریم 

 دانشپور

 راهنما

8 

-PM2.5)برهمکنش بین ذرات معلق هوا 

PM10)  وپلی مورفیسم ژنهای
KCNQ1,MTNR1B,KCNJ11,DUSP8,AR

AP1  درجمعیت بالغین مطالعه 6بربروزدیابت نوع

 (TLGS)قندولیپیدتهران

        X    

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

انوشیروان بندپی، مریم 

 دانشپور
 مشاور

9 

و   APOA1تعیین تغییرات توالی ژنهای  

APOA2 و ارتباط آنها با سطح لیپوپروتئین با

( سرم در جمعیت مطالعه قند HDLدانسیته باال )

 ( TLGSو لیپید تهران )

        X   

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

مهدی هدایتی، مریم 

 دانشپور
 مشاور

10 

بررسی ارتباط تغییرات توالی ژن لسیتین 

کلسترول آسیل ترانسفراز با سطح لیپوپروتئین با 

دانسیته باالی سرم در جمعیت مطالعه قند و 

 لیپید تهران

        X   

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

مهدی هدایتی، مریم 

 دانشپور
 مشاور

11 

کنش الگوهای غذایی و مواد مغذی با بررسی برهم

های مجموعه ژنی  مورفیسمهریک از پلی

APOA1, APOC3  در رابطه با خطر سندرم

متابولیک و هریک از اجزاء آن در شرکت کنندگان 

 4071-91مطالعـه قند و لیــپید تهران، 

        X   

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

 مریم دانشپور، یداهلل

 محرابی، مهدی هدایتی
 مشاور

12 

های تعمیم رگرسیون منطقی جهت تحلیل داده

طولی: رگرسیون منطقی انتقالی با ساختار 

های وابستگی زنجیر مارکف برای تحلیل داده

 طولی دوحالتی

        X   

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

فرید زایری، مریم 

 دانشپور
 مشاور
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13 

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های کاندید در ژن 

و  با بروز بیماری های قلبی و  PHACTR1های 

ی قند ¬کننده در مطالعه¬عروقی در افراد شرکت

 CDKN2B-AS1و لیپید تهران

  X         

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

مریم دانشپور، ماندانا 

 حسن زاد
 مشاور

14 

 MIA3بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژنهای  

با بیماریهای قلبی عروقی در افراد  SLC22A3و 

 شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران

  X         

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

 راهنما مریم دانشپور

15 

و  FTOبررسی ارتباط دو پلی مورفیسم درژنهای

MC4R  با فاکتور چاقی در خانواده های دچار

سندرم متابولیک شرکت کننده در طرح قند و 

 لیپید تهران

  X         

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

 راهنما مریم دانشپور

16 

-HSچند مارکری و  FBATمقایسه روش های 

TDT  در تحلیل ارتباط ژنتیکی کاهش میزان

HDL_C  با برخی مارکر ها در خانواده های دارای

 افراد مبتال به سندرم متابولیک 

  X         

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

حمید علوی مجد، مریم 

 دانشپور
 مشاور

17 
در بیماران  ACEبررسی جهش های شایع ژن 

 ایرانی مبتال به آلزایمر
  X         

پژوهشکده 

علوم غدد 

ریز و درون 

 متابولیسم

مریم دانشپور، احمد 

ابراهیمی، زهره 

 میربهاری

 راهنما

18 
-Hasemanکاربرد روش های رگرسیونی 

Elston در تحلیل پیوستگی ژنتیکی 
  X         

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

یداهلل محرابی، مریم 

 دانشپور
 مشاور

19 

مارکرهای ژنتیکی و پلی مورفیسم  بررسی ارتباط

و پیامد های ناشی  9p21های ناحیه کروموزومی 

از بیماری عروق قلبی در خانواده های شرکت 

  TLGSکننده در طرح 

          X 

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

 مشاور مریم دانشپور

20 

مارکرهای ژنتیکی و پلی مورفیسم  بررسی ارتباط

و پیامد های ناشی  9p21های ناحیه کروموزومی 

از دیابت در خانواده های شرکت کننده در طرح 

TLGS 

          X 

پژوهشکده 

علوم غدد 

درون ریز و 

 متابولیسم

 مشاور مریم دانشپور
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 3 تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما:

 5 پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور:تعداد 

 - تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت راهنما:

 5 تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت مشاور:

 

 

  :داخلی /بخشی از کتابکتابیا ترجمه تألیف  -9-6
 /سال چاپناشر  نوع کتاب ) تألیف / ترجمه( عنوان کتاب  ردیف

1    

2    

...    

 

 :خارجی /بخشی از کتابتألیف کتاب -9-7

 ناشر/محل انتشار/سال چاپ ادیتور عنوان کتاب عنوان فصل  ردیف

1     

2     

...     

 

 :ملی-بین المللی طرح های پژوهشی -9-3

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری/همکار عنوان طرح ردیف

بررسی ژنتیکی بیماری های قلبی و  1

عروقی در جمعیت کاردیومتابولیک 

 تهران

 ادامه دارد 1391 مجری

2     

...     
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 دانشگاهی طرح های پژوهشی -9-5

 عنوان طرح )کد طرح( ردیف
تاریخ 

 ارائه
 اسامی همکاران به ترتیب اولویت شامل نام متقاضی

1 
با تغییرات دور کمر در  FTOبررسی پلی مور فیسم های ژن 

  TLGSسندرم متابولیک در خانواده های شرکت کننده در 
 دکترمحمد صادق فالح  -دکترمریم دانشپور  4091

 دکترمهدی هدایتی -دکترمریم دانشپور  -دکترفریدون عزیزی  4091 در جمعیت قند و لیپید تهران  DNAنگهداری و ترمیم بانک  2

3 
محاسبه میزان توارث پذیری سندرم متابولیک و اجزای ان در 

 جمعیت قند و لپید تهران 
 مریم زرکش  -دکترمریم السادات دانشپور  4091

4 

حال استراحت  REFتعیین میزان توارث پذیری انرژی مصرفی در 

بدنی خانواده های شرکت کننده در   BMIو نمایه توده در  

 مطالعه قند و لپید تهران 

 بیتا فام  -دکتر  مریم دانشپور  4091

5 

با کاهش میزان   CETPبر روی ژن  SNPبررسی ارتباط پنج  

HDL - C  در خانواده  های سندرم  متابولیکی  شرکت کننده  در

 مطالعه قند و لیپید تهران 

 مریم زرکش  -دکترمریم دانشپور  4091

6 
با چاقی کودکان  FTOپلی مورفیسم برروی ژن  1بررسی ارتباط 

  TLGSدر خانواده ها ی شرکت کننده در 
 بیتا فام -دکترمریم دانشپور  4091

7 

بررسی ارتباط مارکرهای ژنتیکی و پلی مورفیسم های ناحیه 

و پیامدهای ناشی از بیماری عروق قلبی در  9P21کروموزومی 

  TLGSخانواده های شرکت کننده در طرح 

 دکتر محمد صادق فالح -دانشپوردکتر مریم السادات  4094

8 
و  تغییرات دور کمر  FTOپلی مورفیسم  ژن  1بررسی ارتباط   

  TLGSدر سندروم متابولیک در خانواده های  شرکت کننده در  
 دکتر مریم السادات دانشپور، دکتر محمد صادق فالح  4094

9 

 HDLتحلیل ارتباط برخی از پلی مورفیسم های مرتبط با سطح 

با استفاده از رگرسیون منطقی توسعه یافته برای داده های طولی: 

 مطالعه قندو لیپید تهران

 دکترمریم دانشپور-دکترمحرابی 4094

10 
راه اندازی روش تعیین همزمان چند ژنوتیپ با طراحی 

 پرایمرهای مناسب در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی پژوهشکده
 دکترمریم السادات دانشپور-وکیلیدکترآزیتا زاده  4094

 دکتر مریم السادات دانشپور De Code  4094جهت ارسال به  DNAآماده سازی نمونه سازی  11

12 

،  PPRAGبررسی پلی مورفیسم های انتخابی در ژن های  

TCF7L2  وKCNG11  در افراد  6مرتبط با بیماری دیابت نوع

 شرکت کننده در طرح قند و لیپید تهران

 دکتر مریم السادات دانشپور و دکتر احمد ابراهیمی 4094

13 

پلی مورفیسم از چهار جایگاه  1بررسی »طرح تحقیقاتی با عنوان

 ,MIA3»ژنی مرتبط با بیماری های قلبی عروقی 

CELSR2/PSRC1. WDP12 MARS » در افراد شرکت کننده

 در طرح قند و لیپید تهران

 دکترمحمد صادق فالح  -دکتردانشپور  4096
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14 
در  1بررسی یک پلیمورفیسم شایع در آپولیپوپروتئین 

 جمعیت قند و لیپید تهران
 دکترمحمد صادق فالح  -دکتردانشپور  4090

15 
جمع آوری داده های بانک اطالعاتی طرح قند و لیپید 

 تهران در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم.
 دکتر دانشپور، دکتر خلیلی، دکتر علمداری 4090

16 
دسته بندی داده های بانک اطالعاتی طرح قند و لیپید 

 تهران در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم.
 دکتر دانشپور، دکتر خلیلی، دکتر علمداری 4090

17 
راه اندازی روش تعیین همزمان چند ژنوتیپ با طراحی 

 آزمایشگاه بیولوژی مولکولی پژوهشکدهپرایمرهای مناسب در 
 دکتر زاده وکیلی، دکتر دانشپور 4096

 دکتر دانشپور، دکتر برزین 4090 در بیماران مبتال به چاقی مفرط DNAایجاد بانک  18

19 
بررسی ارتباط فاکتور خطر فرامینگهام با بروز بیماری های 

 قلبی و عروقی در جمعیت قند و لیپید تهران 
 دکترمحمد صادق فالح  -دکتردانشپور  4090

 دکترمحمد صادق فالح  -دکتردانشپور  4090 مرروری برژن ها و تغییرات ژنتیکی موثر بر سندرم متابولیک 20

21 
مروری بر ژن ها و تغییرات ژنتیکی موثر بر بروز بیماری دیابت 

 6نوع 
 دکتراحمد ابراهیمی -دکتردانشپور  4090

22 

مارکر های کاندید ژنتیکی مرتبط با سندرم بررسی ارتباط 

متابولیک در خانواده های دچار سندرم متابولیک شرکت کننده 

 در مطالعه آینده نگر قند و لیپید تهران

4991 
دکتر دانشپور، دکتر عزیزی، دکتر فالح، دکتر ابراهیمی، دکتر 

 خلیلی

23 
گزارش پراکنش خانودگی، توارث پذیری و مطالعات ژنتیکی 

 ساله ی قند و لیپید تهران 61در طرح 
4091 

 دکتر دانشپور، 

 بهاره صداقتی خیاط، کامران گیتی، مهدی اکبرزاده، عاطفه سید حمزه زاده

 

24 

با فاکتورهای  MC4Rبررسی مقایسه ای تغییرات ژنتیکی 

چاقی در خانواده های شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید 

 تهران

4091 
  یزیعز دونیفر  یسادات زاهد هیفام  آس تایالسادات دانشپور  ب میمر

 یمیاحمد ابراه  یتیکامران گ

25 

بررسی توارث پذیری و تجمع خانوادگی مارکرهای ناحیه 

2p21.33  ژنومی مرتبط با سندرم متابولیک در خانواده

 های پر خطر در جمعیت مطالعه قند و لپید تهران.

4091 
  -دکتردانشپور 

عاطفه سید حمزه -کامران گیتی  -بهاره صداقتی خیاط -محمد صادق فالح

 زاده

26 
بررسی ژنتیکی فاکتورهای خطر بیماری های 

 کاردیومتابولیک در جمعیت قند و لیپید تهران
 دکتردانشپور 4091

27 

 ,LDLR, APOB یژن ها عیشا یها سمیمورف یپل یبررس

PCSK9, LDLRAP4 یپرکلسترولمیدر افراد مشکوک به ها 

 دیپیشرکت کننده در مطالعه قند و ل یهادر خانواده یلیفام

 تهران

4091 
 یبهاره صداقت  یتیالسادات دانشپور  کامران گ میمر  یکاظم یبن میمر

 یساجده مسجود  زیتم نیظروفچ رایسم  اطیخ

 

28 

 rs0791661و  rs41111176 یها سمیمورف یپل یبررس

در  یعروق یقلب یهایماریمرتبط با ب LPAدر ژن 

 تهران دیپیقند و ل افرادشرکت کننده در طرح

4091 
السادات دانشپور  محمد صادق فالح محبوب  میمر

بهاره   یتیکامران گ  یسادات زاهد هیپسند  آس
 حمزه زاده دیعاطفه س  اطیخ یصداقت

29 
 یها سمیمورف یبا پل ییغذا یبرهم کنش الگوها یبررس

 کیدرارتباط با سندرم متابول CETPژن  یانتخاب
  یاصفهان ینیحس روزهیالسادات دانشپور  ف میمر 4091

 یآزاده متق
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30 
 یها سمیمورف یبا پل ییغذا یبرهم کنش الگوها یبررس

 یدرارتباط با چاق FTOژن  یانتخاب
  یاصفهان ینیحس روزهیالسادات دانشپور  ف میمر 4091

 یآزاده متق

31 

آموزش  یبرا هیپا یآموزش یبسته ها یو طراح یبررس

   رانیجامعه ا یدر سطح عموم کیژنت

 

 سایپر  یکاظم یبن میالسادات دانشپور  مر میمر 4091
 یساجده مسجود  یریام

32 

و مواد  ییغذا یگروهها ،ییغذا یبرهم کنش الگوها یبررس

در رابطه با خطر سندرم  ZNT1ژن  سمیمورف یبا پل یمغذ

از اجزاء آن در شرکت کنندگان مطالعـه  کیهر و کیمتابول

 تهران دیــپیقند و ل

  یاصفهان ینیحس روزهیالسادات دانشپور  ف میمر  رانیرمیم نیپرو 4091
 یتیکامران گ

 4091 تهران یچاق یمطالعه درمان جراح 33
 یبهاره صداقت  انیآرش قنبر  یلیالسادات دانشپور  داود خل میمر  یتیهدا یمهد
زاده   یول دیمج  نیبرز میمری تیکامران گ  ادلویز میمر  یمهدو میمر  اطیخ

له گال  یزیعز دونیاکبرزاده  فر یخلج  مهد رضایپناه قصبه  عل نیفرهاد حس
   رانیرمیم نیپرو  یاصغر

34 

 یدر خانوارها یخانوادگ نیروابط درون و ب یژنوم یررسب

)فاز  تهران کیومتابولیکارد کیشرکت کننده در مطالعه ژنت

 اول(

4091 
 دونیفر  ینرگس سرباز  یتیالسادات دانشپور  کامران گ میمر

 حمزه زاده دیعاطفه س  یغفار میعباس مومنان  نس ریام  یزیعز

35 

 یموجود در نمونه پالسما ییایمیش یومارکرهایب ییشناسا

 جهینت ینیب شیجهت پ کیمتابولوم یخون بر اساس بررس

 کیاتریبار یجراحمفرط با  درمان چاق

4091 

 میپناه قصبه  مر نیالسادات دانشپور  فرهاد حس میمر

حمزه  دیعاطفه س  انیآر مانیپ  یتیهدا یمهد  نیبرز

 خلج رضایعل  یغفار مینس  مورنژادیزاده  احمد ت

36 

حاصل از  یاز داده ها نهیجهت استفاده به یبستر ساز

 کیومتابولیکارد کیدر مطالعه ژنت یمطالعه گسترده ژنوم

 یداده ها زیجهت آنال یرساختیز کیانفورمات وی: بکی)فاز 

 (کیژنت دینسل جد

4091 

کامران   یسادات زاهد هیالسادات دانشپور  آس میمر

  یویجوانروح گ لوفرین  اطیخ یبهاره صداقت  یتیگ

 حمزه زاده دیعاطفه س

37 
با  یخانوادگ نیروابط درون و ب لیو تکم حیتصح ،ییبازآرا

 فاز دوم() یبر مطالعه گسترده ژنوم هیتک
4091 

عباس  ریام  یزیعز دونیالسادات دانشپور  فر میمر

 حمزه زاده دیعاطفه س  یتیمومنان  کامران گ

38 
 انیدر مورد ارتباط م زیو متاآنال کیستماتیس یمرور یبررس

 یو خطر ابتال به چاق rs 4164111 FTOسمیمورف یپل
 یصفرپور  مهد یالسادات دانشپور  مهد میمر 4091

 یغفار میاکبرزاده  نس

39 

 ی  خانوادگ یهاداده لیدر تحل یمارکرروش چند یبررس

 یبرا یدر مطالعه ارتباط گسترده ژنوم یطول یچند صفت

 تهران کیومتابولیکارد کیژنت تیجمع در یدیپیل راتییتغ

4091 
 زادهنیحس مایالسادات دانشپور  ن میمر  یداله محرابی

 یریزا دیفر  یتنبل

40 

برهم کنش فیبررژیم غذائی باپلی مورفیسم های انتخابی ژن 

FTO  درارتباط بافنوتیپ های چاقی درشرکت کنندگان مطالعه

 قندولیپیدتهران

  یاصفهان ینیحس روزهیفالسادات دانشپور   میمر 4091
 اطیخ یبهاره صداقت  رانیرمیم نیپرو

 4091 علمی کوهورت ایران راه اندازی شبکه 41
فریدون عزیزی،داودخلیلی ،مریم السادات دانشپور ، آزیتازاده وکیلی   

،یداله محرابی ، مژگان قربانی ،گلشن امیرشکاری ،مرضیه منتظری، 
 امیرعباس مومنان ،آرش قنبریان ، فرزاد حدائق

42 
در  FAHD1شناسایی و بررسی نقش واریانت های ژن 

 مطالعه ژنتیک کاردیو متابولیک تهران
4092 

 دکتر دانشپور، 

 سولماز اعتمادی اهری-ساجده مسجودی-کامران گیتی-بهاره صداقتی

 

43 
بستر سازی جهت استفاده بهینه از داده های حاصل از 

 مطالعه گسترده ژنومی در مطالعه ژنتیک کاردیومتابولیک
 السادات دانشپور   میمر 4092
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44 

 یتام آنت تیظرف   ،SOD6ژن  سمیمورفیارتباط پل یبررس  

ـــ ـــرم یمیرژ یدانیاکس در  یویمزمن کل یماریبا ب یو س

 6نوع ابتیبه د انیمبتال

4092 
  یمهرناز عباس  یریزهره ام  یآزاده متقدکتر دانشپور، 

 یپورول ونیکتا

45 
مدل سازی آماری اثر گروهی مارکرهای ژنتیکی در تحلیل 

 همبستهداده های 
4092 

 -دکتردانشپور 

 بهاره صداقتی خیاط، کامران گیتی، نیلوفر جوانروح، علیرضا سلطانیان

46 

 یدر فاکتورها یریو توارث پذ یتجمع خانوادگ یمحاسبه 

 کیطرح ژنت یدر خانواده ها ابتیمرتبط با د

 تهران کیومتابولیکارد

4092 

 دکتر دانشپور، 

دکتر مهدی اکبرزاده، عاطفه سید حمزه زاده، کامران گیتی، بهار صداقتی 

 خیاط 

 

47 

انتخاب ژن ها جهت  مینی پروپوزال :تعیین استراتژیی

 بررسی تغییرات ژنتیکی موثر بر سندرم متابولیک

 

4092  

48 

 APOA5مینی پروپوزال بررسی یک پلی مورفیسم شایع 

در جمعیت مبتال به سندرم متابولیک در مطالعه قند ولیپید 

 تهران

4092  

49 

مینی پروپوزال :مروری بر ژن ها و تغییرات ژنتیکی موثر بر 

 6بروز بیماری دیابت نوع 

 

4092  

50 

مینی پروپوزال تعیین میزان شیوع همزمان بیماری های 

 انلیپید تهرغیر واگیر در افراد شرکت کننده در طرح قند و 

 

4092  

51 

مینی پروپوزال: بررسی شیوع و فراوانی افراد مشکوک به 

های شرکت کننده در هایپرکلسترولمی فامیلی در خانواده

 مطالعه قند و لیپید تهران

 

4092 
 یالسادات دانشپور  بهاره صداقت میمر  یکاظم یبن میمر

 یساجده مسجود  زیتم نیظروفچ رایسم  اطیخ

52 

 یبا استفاده از داده ها HLA جیرا یها پیهاپلوت نیتخم

 دیپیقند و ل تیدر جمع یحاصل ازمطالعه گسترده ژنوم

 تهران

4092 
  یسیرئ هیمرض  یتیکامران گ  یزیعز دونیالسادات دانشپور  فر میمر

 یغفار مینس  ینلیز روسیس  اکبرزاده یمهد

 

53 

 BUD13/ZNF263بررسی انتقال، ارتباط هشت مارکر 

مرتبط با سندرم متابولیک در خانواده های پر خطر در 

 جمعیت مطالعه قند و لیپید تهران

4097 
 دکتر مریم السادات دانشپور 

 دکتراکبرزاده-بهاره صداقتی خیاط-آسیه زاهدی

54 

محیط در رخداد بیماری  -ژن و ژن-بررسی برهمکنش ژن

پرفشاری خون اولیه در شرکت کنندگان مطالعه ژنتیک و 

 کاردیومتابولیک تهران

4097 
 -دکتردانشپور 

 بهاره صداقتی خیاط، کامران گیتی، مهدی اکبرزاده، عاطفه سید حمزه زاده

 

55 
بستر سازی جهت استفاده بهینه از داده های حاصل از 

مطالعه گسترده ژنومی در مطالعه ژنتیک کاردیومتابولیک: 
4097 

عاطفه حمزه  ،یتیکامران گ ،یبهاره صداقت ،یزیدکتر عز

 یتیهدا یمهد ،یزاهد هیآس ،یلیزاده، داوود خل

 دکتردانشپور
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برآورد فاز چهارم:تخمین پنل رفرانس ژنومی ایرانی جهت 

 ؟(IrGRPفراوانی اللی در قومیت های ایرانی)

56 
تعیین شیوع هایپرکلسترولمی فامیلی در مطالعه قند و 

 لیپید تهران
4097 

 دکتر دانشپور، 

آسیه  -کامران گیتی -فریدون عزیزی -حبیبی معینیعلی سیامک 

 مرجان خیام زاده -محمد کریم شهرزاد -زاهدی

 

57 
ژن  سمیمورف یو پل ییغذا یبرهمکنش الگوها یبررس

 یچاق یها پیدر ارتباط با فنوت 1-نیمالنوکورت رندهیگ
  یاصفهان ینیحس روزهیالسادات دانشپور  ف میمر  رانیرمیم نیپرو 4097

 یجواد میزاده  مر یزهره سادات موسو

58 

 یدر فاکتورها یریو توارث پذ یتجمع خانوادگ یمحاسبه 

 کیطرح ژنت یدر خانواده ها دیپیسطح ل زانیمرتبط با م

 تهران کیومتابولیکارد

4091 
 میحمزه زاده  مر دیاکبرزاده  عاطفه س یالسادات دانشپور  مهد میمر

 یسادات زاهد هیزرکش  آس میمر  یمعظم جز

 

59 

 یخون یمرتبط با گروه ها یها در ژن ها انتیوار یبررس

ABO  وRh تیژنوم جمع یابی یحاصل از توال یدر داده ها 

 یرانیا

 میمر  انیلنجان نیحس  یسادات زاهد هیالسادات دانشپور  آس میمر 4091
 یمعظم جز میمر  ایسمانه ملک ن  یدیتوح

60 

مرتبط با  یموجود در ژن ها یها انتیارتباط وار یبررس

 یحاصل از توال یدر داده ها Rhو  ABO یخون یگروه ها

 یعروق-یقلب یها یماریبا ب یرانیا تیژنوم جمع یابی

سادات  هیآس  یدیتوح میالسادات دانشپور  مر میمر  ایسمانه ملک ن 4091
 یمعظم جز میاکبرزاده  مر یمهد  انیلنجان نیحس  یزاهد

61 

 یو پل( PM6.1-PM41ذرات معلق هوا ) نیبرهمکنش ب

، ARAP4 ،DUSP1 ،KCNJ44 یژنها سمیمورف

MTNR4B  وKCNQ4تیدر جمع 6نوع  ابتیبر بروز د 

 (TLGSتهران ) دیپیمطالعه قند و ل نیبالغ

4091 

  یالسادات دانشپور  عباس شاهسون میمر  یبند پ یمحسن روانیانوش
 رینجدحسن بناب  ام الیل  ینظر یهاشم دیسع  یسادات زاهد هیآس

 اکبرزاده یمهد  یسبکبار  فاطمه جبار یفرج یعباس مومنان  حسنعل

 

62 

 یروابط ژنوم سیماتر لیمختلف تشک یروش ها سهیمقا

(GRM) و کاربرد آن در  یژنوم یبا انتخاب هدفمند نواح

و  کی)مطالعه ژنت دیپیپنل ل یمطالعه ارتباط گسترده ژنوم

 ((TCGS)تهران  کیومتابولیکارد

 

  یدهکرد یراسخ دیالسادات دانشپور  سع میاکبرزاده  مر یمهد 4091
 حمزه زاده دیعاطفه س  یتیرودبار  کامران گ یریمحمود ام

63 
 ینهایژنها و پروتئ انیب ،یفنول ها بر آپوپتوز سلول یاز پل یاثرات برخ یررسب

NIS/GLUT-4/GLUT-0 رده  یدر سلولهاK-4494091 دیروئیت کیسرطان آناپالست 
 درزادهیحشبنم السادات دانشپور   میمر  یتیهدا یمهد

 

64 
مرتبط با  یرهایبا متغ 41 نینترلوکیژن ا یها سمیمورف یپل نیارتباط ب یبررس

 4091 تهران دیپیدر مطالعه قند و ل یعیوزن طب یدر افراد چاق و دارا یچاق
 افسون  یتیهدا یمهد  یزیعز دونیالسادات دانشپور  فر میزرکش  مر میمر

 اکبرزاده یدانش افروز  مرجان خزان  مهد

65 

 یها سمیمورف یبا پل ییالتهاب غذا هیبرهمکنش نما یبررس

در  یچاق یها پیدر ارتباط با فنوت FTOژن  یانتخاب

 تهران دیپیاز شرکت کنندگان مطالعه قند و ل یگروه

4091 
 یحاج نینگ  یاصفهان ینیحس روزهیف  رانیرمیم نیپرو

 السادات دانشپور میمر  یگزستان ینیحس

66 
فشار خون در  یامدهایپ یبر رو یگسترده ژنوم یبررس

 نتهرا کیومتابولیکارد کیشرکت کنندگان مطالعه ژنت
4091 

السادات دانشپور   میمر  یتیفرهود  کامران گ یصبور  گودرز کل امکیس

 اکبرزاده یمهد  یمظفر سعادت نیحس  اطیخ یبهاره صداقت

67 

 سمیمرف یمصرف مغزها با پل نیبرهم کنش ب یبررس

rs7910412  وrs46611076  ژنTCF7L6  با بروز خطر

 دیپی: مطالعه قند و لیدر بزرگساالن تهران کیسندرم متابول

 تهران

4091 
السادات دانشپور  ژاله  میمر  یازیپور ن نیحس هیسم  رانیرمیم نیپرو

 یزیعز دونیفر  یسادات زاهد هینژاد  آس یطهماسب
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68 

با  TPOژن  یها سمیمورف یمورد از پل 61ارتباط  یبررس

 تیدر جمع دییرویت دازیضد پراکس یباد یمثبت شدن آنت

 (TTSتهران  دییرویمطالعه ت

4091 
السادات  میمر  یقانون نیرحسیام  یفرزانه سروقد

 آموزگار هیاکبرزاده  عط یدانشپور  مهد

69 
 کیفرزندان در -نیوالد ییغذا یمشابهت الگوها یبررس

 متفاوت یلیفام یخوشه ها ایخانواده مشترک و 
4091 

 بهاره  رانیرمیم نیالسادات دانشپور  پرو میمر  یاصفهان ینیحس روزهیف

 اکبرزاده یمهد  یسادات زاهد هیآس  اطیخ یصداقت

70 

 سمیمرف یمصرف مغزها با پل نیبرهم کنش ب یبررس

rs7910412  وrs46611076  ژنTCF7L6  با بروز خطر

 تهران دیپی: مطالعه قند و لیدر بزرگساالن تهران کیسندرم متابول

4091 
 میمر , یازیپور ن نیحس هیسم ,رانیرمیم نیپرو

سادات  هیآس  , نژاد یژاله طهماسب ,السادات دانشپور 
 یزیعز دونیفر  , یزاهد

71 
 یاه سمیمورف یسالم و پل ی هیتغذ یشاخص ها نیتعامل ب یبررس
 از یدر گروه یچاق یها پیدر ارتباط با فنوتFTOژن یانتخاب

 تهران دیپیشرکت کنندگان مطالعه قند و ل
4091 

 روزهیالسادات دانشپور  ف میمر  رانیرمیم نیپرو
 یبهاره صداقت  ییرضا دیمهش  یاصفهان ینیحس

 اطیخ

72 
ن ژ سمیمورف یو پل ییغذا یبرهمکنش الگوها یبررس

 یچاق یها پیدر ارتباط با فنوت ۴-نیمالنوکورت رندهیگ
4091 

 روزهیالسادات دانشپور  ف میمر  رانیرمیم نیپرو
 میزاده  مر یزهره سادات موسو  یاصفهان ینیحس

 یجواد

73 
 لیپ با ای مدیترانه رژیم امتیاز متقابل ارتباط بررسی

 فنوتیپ با ارتباط در FTO ژن انتخابی های مورفیسم
 چاقی های

 فیروزه  دانشپور السادات مریم  میرمیران پروین 4091
 اصفهانی حسینی

74 

 با مغذی مواد و غذایی الگوهای کنش برهم بررسی
 MCR۴ ،ZNT۸ ژنهای های مورفیسم پلی از هریک

 و متابولیک سندرم خطر با رابطه در CCND۲ و
 و قند مطالعـه کنندگان شرکت در آن اجزاء از هریک
 تهران لیــپید

  دانشپور السادات مریم  اصفهانی حسینی فیروزه 4091
 مهرابی یدهللا  میرمیران پروین

75 
در مطالعات  یمعادالت ساختار یکاربرد مدل بند

 یمطالعه مرور کی: یارتباط گسترده ژنوم
4099 

سادات  هیالسادات دانشپور  آس میاکبرزاده  مر یمهد
 سایپر  یتیهدا یمهد  یدهکرد یراسخ دیسع  یزاهد

 قره بابا یاحیر

77 

 افتنیمورد مطالعه در  یژنوم ینواح یمحدود ساز
با استفاده از TCGS تیدر جمع ابتید یومارکرهایب

 ویب کردیرو:  ۹۱ دیکوو یماریدر ب ریدرگ یژنها
 ژن انیب یداده ها لیتحل یبر مبنا یکیانفورمات

4099 
السادات  میمر  یمعظم جز میمر  یتیهدا یمهد

  انیلنجان نیزرکش  فرزاد حدائق  حس میدانشپور  مر
 نجدحسن بناب الیل  ایسمانه ملک ن

78 
بر  ACE۲ژن  یکیژنت یها انتیوار یهمراه یبررس

در  دیجد روسیکرونا و ییزا یماریب ندیفرا یرو
 یرانیا تیجمع

4099 
 دونیفر  انیلنجان نیالسادات دانشپور  حس میمر

 یبهاره صداقت  یتیکامران گ  یتیهدا یمهد  یزیعز
 اکبرزاده یمهد  یمعظم جز میمر  اطیخ

79 

 تیفیکنترل ک یدستورالعمل استاندارد برا کی یطراح
 یکیمطالعه ژنت یپیو فنوت یکیژنت یداده ها

داده  تیفیکنترل ک( : (TCGSتهران  کیومتابولیکارد
 یخانوادگ یها

4099 
 لوفریالسادات دانشپور  ن میاکبرزاده  مر یمهد

 یگودرز کل  یسادات زاهد هیآس  یویجوانروح گ
 محمد رضا مقدس  یدهکرد یراسخ دیفرهود  سع

80 
 یها سمیمورف یبا پل ییتنوع غذا ازیبرهمکنش امت

 یچاق یها پیدر ارتباط با فنوت FTOژن  یانتخاب
 تهران دیپیل :شرکت کنندگان مطالعه قند و

وش گلن  ،یاصفهان ینیحس روزهیف ، رانیرمیم نیپرو 4099
 السادات دانشپور میمر ، یگودرز

81 
با  GCدر ژن  rs۲۲۸۲۸۲۱ سمیمورف یپل نیارتباط ب

در  D نیتامیو یدروکسیه-۲۲ یغلظت سرم
 تهران کیومتابولیکارد کیبزرگساالن: مطالعه ژنت

4099 
السادات  میمر ، یگالله اصغر ، رانیرمیم نیپرو

 الیل  ،انیوزباشیعماد  ، انیاقا میمر ،دانشپور 
 یتیهدا یمهد ، یدیتوح میمر ،نجدحسن بناب 

82 
 یبرا ۲نوع  ابتیخطر د یکینمره ژنت یبررس

 کیومتابولیکارد یکیسال درمطالعه ژنت ۲۲ یافرادباال
 (TCGSتهران )

محمد  ،السادات دانشپور  میمر ، یمعظم جز میمر 4099
 نجدحسن بناب الیل ،اکبرزاده  یمهد ،رضا مقدس 
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83 
با  ۲نوع  ابتید یکیژنت یارتباط فاکتورها یبررس

ه از بااستفاد لیپروفا دیپیل یرهایمتغ یانجیوجود اثر م
 یارتباط گسترده ژنوم در مطالعه یتیعل یشبکه  کی

4099 
 یمهد  یسادات زاهد هیآس، السادات دانشپور   میرم

 یریمحمود ام ، یدهکرد یراسخ دیسع، اکبرزاده  
 رودبار

84 
 طیدر شرا SNPsبر  یخون مبتن یپرفشار ینیبشیپ

 یداده محور و مبتن یهابا استفاده از مدل تیعدم قطع
 خانواده محور یطول یهادر داده ندیبر فرا

4099 
فرزاد   ،السادات دانشپور میمر ، یمهرداد کارگر

اکبرزاده   یمهد ، یسادات زاهد هیآس ،حدائق 
 انیلنجان نیحس، لک   یرجائ هیراض،

85 
ژنوم در  یازنوع وارونگ یساختار راتییتغ ییشناسا
ر د یعروق یقلب یهایماریمرتبط با ب یدایکاند یژنها

 تهران کیومتابولیکارد کیطرح ژنت
4099 

داود  ، یسادات زاهد هیآس ،السادات دانشپور  میمر ، انیلنجان نیحس
ظم مع میمر ،نجدحسن بناب  الیل ،فرزاد حدائق  ، یتیکامران گ  یلیخل

 اکبرزاده یمهد ، یجز

86 
ازنوع اضافه شدن در  یساختار راتییتغ ییشناسا
ر د یعروق یقلب یهایماریمرتبط با ب یدایکاند یژنها

 تهران کیومتابولیکارد کیطرح ژنت
4099 

کامران  ،السادات دانشپور  میمر ، انیلنجان نیحس
 یمهد  ،فرزاد حدائق ، یسادات زاهد هیآس ، یتیگ

یمعظم جز میمر ،نجدحسن بناب  الیل ،اکبرزاده
  

87 

گوشت قرمز در  یکردن حبوبات به جا نیگزیجا ریتاث
 یچرب یها لیبر پروفا DASH ییغذا میرژ یالگو

 و ونیکواگوالس ،یالتهاب ،یسمیگل یخون، شاخص ها
بر  ۲نوع  ابتیمبتال به د مارانیدر ب ویداتیاسترس اکس
 در ژن rs۲۱۲۳۹۴۸ پیاساس ژنوت

4099 

 نیحس هیسم ،عباس مومنان  ریام ، رانیرمیم نیپرو
 یزیعز دونیفر ،السادات دانشپور  میمر ، یازیپور ن

 ،فرزاد حدائق ،  یتیهدا یمهد  ،ینرگس سرباز ،
 یساک الیل

88 
 لیپ با ای مدیترانه رژیم امتیاز متقابل ارتباط بررسی

 فنوتیپ با ارتباط در FTO ژن انتخابی های مورفیسم
 چاقی های

4099 
 ینیحس یروزهالسادات دانشپور  ف یممر  یرمیرانم ینپرو

  یاصفهان

89 

 با مغذی مواد و غذایی الگوهای کنش برهم بررسی
 MCR۴ ،ZNT۸ ژنهای های مورفیسم پلی از هریک

 و متابولیک سندرم خطر با رابطه در CCND۲ و
 و قند مطالعـه کنندگان شرکت در آن اجزاء از هریک
 تهران لیــپید

  دانشپور السادات مریم  اصفهانی حسینی فیروزه 4099
 مهرابی یدهللا  میرمیران پروین

90 

ارزیابی الگوریتم های دسته بندی یادگیری ماشین با بکارگیری 
در پیش بینی سندرم متابولیک افراد  GCKR واریانتهای ژن

ی ژنتیک کاردیومتابولیک  شرکت کننده در مطالعه
 (TCGS)تهران

4111 

فیروزه حسینی   مریم السادات دانشپور  مهدی اکبرزاده
پریسا ریاحی   آسیه سادات زاهدی  نادیا علی پور  اصفهانی

 حسین لنجانیان  قره بابا

91 
ژنومی و برآورد وراثت پذیری قد بالغین دریک ارتباط گسترده 

 جمعیت تهرانی : مطالعه ژنتیک کاردیومتابولیک تهران
0011 

انوشیروان کاظم   مریم السادات دانشپور  مهدی اکبرزاده
آسیه   امیرعباس مومنان  بیتا شالبافان  نادیا علی پور  نژاد

 سادات زاهدی

92 
 

شناسایی تفاوت های ژنتیکی در ژن های مرتبط با سیستم 
ایمنی و التهاب و بررسی ارتباط آنها با بروز چاقی در جمعیت 

 ایرانی: مطالعه ژنتیکی کاردیومتابولیک تهران

0011 
لیال نجدحسن   مریم معظم جزی  مریم السادات دانشپور

 مهدی اکبرزاده  نریمان مصفا  آسیه سادات زاهدی  بناب

93 

واریانت ژنی شناخته شده در ارتباط با  10تعیین همراهی 
سطوح سرمی هورمون های تیروکسین آزاد و محرک تیروئید، 

 در جمعیت مطالعه ی تیروئید تهران

0011 
لیال نجدحسن   مریم السادات دانشپور  آزیتا زاده وکیلی

آسیه سادات   هنگامه عبدی گورابی  میرعلیرضا تکیار  بناب
 فریدون عزیزی  مهدی اکبرزاده  زاهدی

94 

محدود سازی نواحی ژنومی مورد مطالعه در یافتن بیومارکرهای 
با استفاده از ژنهای درگیر در TCGSدیابت در جمعیت 

: رویکرد بیو انفورماتیکی بر مبنای تحلیل 0۱بیماری کووید 
 داده های بیان ژن

0011 
سمانه   مریم زرکش  مریم معظم جزی  مهدی هدایتی

مریم   حسین لنجانیان  لیال نجدحسن بناب  ملک نیا
 فرزاد حدائق  السادات دانشپور
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95 

بکارگیری روش کاهش ابعاد چند عاملی مدل محور به منظور 
ژن در صفت فشار خون افراد -شناسایی اثرات متقابل ژن

 شرکت کننده : مطالعه ژنتیک کاردیومتابولیک تهران

0011 
پریسا   نادیا علی پور  مهدی اکبرزاده  مریم السادات دانشپور

سعید راسخی   گودرز کلی فرهود  ریاحی قره بابا
 ساجده مسجودی  لیال نجدحسن بناب  دهکردی

96 

 بر بیان ژن FTO همراهی پلی مورفیسم های مختلف در ژن

IRX1 یک تحلیل  -در بافت چربی احشایی و زیر جلدی
 ثانویه

0011 
عماد   مریم السادات دانشپور  مهدی اکبرزاده  مریم زرکش

گالله   مهدی هدایتی  پروین میرمیران  یوزباشیان
 افسون دانش افروز  اصغری

97 

بینی خطر پرفشاری طراحی و ارائه مدلی هوشمند جهت پیش
در شرایط عدم قطعیت :مطالعه ژنتیک  SNP خون مبتنی بر

 (TCGS) کاردیومتابولیک تهران

0011 
مریم السادات   مهرداد کارگری  سیدعلی الجوردی

 مهدی اکبرزاده  فرزاد حدائق  دانشپور

98 

، rs01۱01۱۹۳۱ بررسی فراوانی پلی مورفیسم های
rs0۱110۱۹ و rs۳001۴0 ر ژند AIP :در بیماران اکرومگال

 تحلیلی-یک مطالعه توصیفی

0011 

لیال نجدحسن   مریم السادات دانشپور  مجید ولی زاده
مهدی   افسون دانش افروز  مریم دهقانی  بناب

مهتاب   زهرا داوودی  آسیه سادات زاهدی  هدایتی
 مهدی زینلی زاده  مدزادهمهدیه مح  نیرومند

99 

و گونه  G-Protein b1-Subunit بررسی همراهی ژن
های آن با پرفشاری خون اساسی بالغین: مطالعه ی قند و لیپید 

 .تهران

0011 
فرزاد   مریم السادات دانشپور  محمد پیریائی  آرش قنبریان

 مهدی اکبرزاده  آسیه سادات زاهدی  حدائق

100 

 0نوع  II بررسی همراهی ژن گیرنده ی آنژیوتانسین
(angiotensin II type 0 (AT0R) receptor)  و

ی بالغین: مطالعه ی قند و گونه های آن با پرفشاری خون اساس
 .لیپید تهران

0011 
آسیه   مریم السادات دانشپور  محمد پیریائی  آرش قنبریان

 مهدی اکبرزاده  فرزاد حدائق  سادات زاهدی

101 

 بررسی همراهی ژن آنزیم مبدل آنژیوتانسین

(Angiotensin Converting Enzyme or 

ACE) گونه های آن با پرفشاری خون اساسی بالغین:  و
 .مطالعه ی قند و لیپید تهران

0011 
آسیه   مریم السادات دانشپور  پیریائیمحمد   آرش قنبریان

 مهدی اکبرزاده  فرزاد حدائق  سادات زاهدی

102 

ی رگرسیون درختی برای تعیین بکارگیری الگوریتم های طول
واریانت های ژنتیکی جدید مؤثر بر فشار خون در مطالعه 

 (TCGS) ژنتیک کاردیومتابولیک تهران

0011 
انوشیروان کاظم   مریم السادات دانشپور  مهدی اکبرزاده

آسیه   عذرا رمضانخانی  داود خلیلی  یمینا جهانگیر  نژاد
 سادات زاهدی

103 
اثر متقابل شاخص التهاب رژیمی و ژنوتایپ براساس داده های 

 خانوادگی در افراد چاق سالم و چاق ناسالم
0011 

مریم السادات   سیاوش باباجعفری اسفندآباد  اسماء کاظمی
 مهدی اکبرزاده  دانشپور

104 

ام طبقه بندی بین المللی بیماریها برای  00کدگذاری نسخه 
اظهار شده توسط فرد یا تائید شده توسط تشخیص بیماریهای 

 کمیته پیامدها در شرکت کننده های قند و لیپید تهران

0011 

حسین   مریم السادات دانشپور  فریدون عزیزی
محمدرضا   ساجده مسجودی  داود خلیلی  لنجانیان
سارا   بیتا شالبافان  امیرعباس مومنان  مقدس

 لیال نجدحسن بناب  عسگریان

105 

اثر حضور گونه های مختلف ژن آنژیوتانسیوژن بر بروز 
پرفشاری خون اولیه و درمان دارویی مبتالیان در بالغین 

 تهرانی: مطالعه ی قند و لیپید تهران

0011 
مهدی   مریم السادات دانشپور  محمد پیریائی  آرش قنبریان

 فرزاد حدائق  یاسمن شریفی  آسیه سادات زاهدی  اکبرزاده

javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=815630
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=815630
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=815632
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=815632
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=815632
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1515931
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1515931
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=326698
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=326698
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=326698
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=324655
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=324655
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=619496
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=619496
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=320980
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=782838
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=782838
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=782838
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321041
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321041
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=261726
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=261726
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321042
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321042
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321042
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321493
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321493
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1461635
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=636487
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=636487
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321434
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321434
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321751
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=324655
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=324655
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=324655
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1500606
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1500606
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321493
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321493
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=261726
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=261726
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=261726
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=322883
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=322883
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321097
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321097
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321097
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1203077
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1203077
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=601559
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=601559
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321650
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=323164
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=323164
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321434
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321434
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321434
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321650
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=323164
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=323164
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321434
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321434
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321650
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=323164
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=323164
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321434
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321434
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=323309
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=323309
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=323309
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=262663
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=262663
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321163
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321163
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321551
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321551
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=803563
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=444193
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=444193
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1516211
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=324749
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=324749
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=324749
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321163
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321163
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=619496
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=619496
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=636485
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=636485
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=636485
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=322165
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=322165
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=258534
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=258534
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1446002
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1446002
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1446002
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=324655
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=324655
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321650
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=323164
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=323164
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321105
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=1551906
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321243
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=614270
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=614270
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321434
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=321434


27 

 

106 

 Aldosterone یا CYP00B۲ بررسی همراهی ژن

synthase(AS) Gene  و گونه های آن با پرفشاری خون
 .اساسی بالغین: مطالعه ی قند و لیپید تهران

0011 
یاسمن   مریم السادات دانشپور  محمد پیریائی  آرش قنبریان

 فرزاد حدائق  آسیه سادات زاهدی  مهدی اکبرزاده  شریفی

107 

گونه  (Renin (REN) Gene) بررسی همراهی ژن رنین
های آن با پرفشاری خون اساسی در جمعیت بالغین: مطالعه قند 

 .و لیپید تهران

0011 
فرزاد   محمد پیریائی  مریم السادات دانشپور  آرش قنبریان

 مهدی اکبرزاده  یاسمن شریفی  آسیه سادات زاهدی  حدائق

108 

مطالعه ارتباط گسترده ژنومی به منظور ردیابی مناطق 

ساله شرکت  ۹۱تا  ۶ژنتیکی مرتبط باچاقی در جمعیت 

 کننده در مطالعه ژنتیک کاردیومتابولیک تهران

(TCGS) 

۹04۹ 

مهدی   نیلوفر جوانروح گیوی  مریم السادات دانشپور

مریم   مریم برزین  مجید ولی زاده  اکبرزاده

د حسین پناه فرها  ساجده مسجودی  زرکش

 حسین لنجانیان  آسیه سادات زاهدی  قصبه

109 
کاربرد مدل بندی معادالت ساختاری در تخصیص 

های داده های خانوادگی )افراد تصادفی مندلی در داده

 خانواده(

۹04۹ 
مهدی   مرجان منصوریان  دانیال حبیبی

 مریم السادات دانشپور  اکبرزاده

 

 پتنت داخلی/خارجیثبت  -9-12

تولید  ثبتتاریخ شماره و  سازمان ثبت کننده پتنتعنوان  ردیف

محصول 

 )بلی/خیر(

شخیص مولکولی جهش های کیت ت 1

ی برروش بتنانسانی م  Eآپولیپوپروتئین

 تترا ارمز پی سی آر

امالک  و سازمان ثبت اسناد

 کشور

 55675/22/23/1553  

 

 

 (:سوابق اجرایی ) مسئولیت ها  -6

 سال سازمان / موسسه  عنوان  مسئولیت ردیف

  پژوهشکده علوم غدد مسئول بانک ژنوم طرح قند و لیپید تهران 1

  پژوهشکده علوم غدد مسئول آزمایشگاه ژنتیک 2

عضو دایم کمیسیون خاص مرکز تحقیقات سلولی و  5.

 ملکولی

  پژوهشکده علوم غدد

1 

 

وژنتیک عضوشورای راهبردی شبکه طب ملکولی 

 دانشگاه

  

  پژوهشکده علوم غدد قائم مقام مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی 9

سرپرست گروه تحقیق ژنوم در جمعیت قند و لیپید  6

 تهران

  پژوهشکده علوم غدد
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عضو کمیته طرح های توسعه ای ژنتیک اجتماعی  3

 وزارت بهداشت

  

در موسسه  SC16/TC34/ISIRIعضو کمیته متناظر  5

 استاندارد

  

12    

 

 جذب گرنت های داخلی/خارجی -7

تاریخ تصویب /تاریخ  محل اخذ گرنت  /همکارمجری عنوان طرح )کد طرح( ردیف

 گزارش پایانی

 مبلغ گرنت

قراردادباوزارت بهداشت درمان آموزش  1

 میلیاردریال61پزشکی وجذب 

 

 دانشپوردکترمریم 

 

 پژوهشکده غدد

 

 ۹9۱۱سال

04 

 میلیاردلایر

تفاهم نامه با صندوق حمایت از  2

 پژوهشگران و فناوران کشور

 

 دکترمریم دانشپور

 

 پژوهشکده غدد

 

 ۹9۱۱سال

 

 پژوهشکده غدد دکترمریم دانشپور تفاهم نامه با موسسه دکود در ایسلند 5

 

  

...      

 

  :جوایزو افتخارات  -3

 عضویت در مجامع و انجمن های علمی : -5

 عضویت در هیئت تحریریه مجالت داخلی/خارجی: -12

های انجام شده و تعداد داوری-مجله )با ذکر مشخصات کامل مجله برتر در فیلد( 9) داوری برای مجالت برتر بین المللی -11

 (تاریخ

 

 )با ذکر مشخصات کامل( (، ...دستگاهمهارت ها ) تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا  -12

 

 )با ذکر مشخصات کامل( اندازی سیستم ثبت داده/تهیه بانک دادهراههای آزمایشگاهی/ set upاندازی راه -15

 ینیک تشخیصی جامع ژنتیک بیماری های متابولیک کشورکلینیک مشاوره به عنوان فاز اول کلراه اندازی آزمایشگاه ژنتیک و  
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 )مشخصات فرد یا سازمان همکاری کننده/تاریخ/نوع همکاری/ محصول همکاری( های بین المللیهمکاری -11

  در ایسلندموسسه دکود همکاری با 

رد

 یف
 محل دوره نام دوره

 تاریخ
 مالحضات

 ماه سال

4 From gene selection to PCR design 
with bioinformatics database  

 طراحی آذر 1393 انستیتو پاستور ایران

6 
معرفی بانک های اطالعاتی مفید در 

 تحقیقات ژنتیک پزشکی

 طراحی اردیبهشت 1392 مرکز طبی اطفال

0 Tools for research from information 
gathering to effective presentation  

 طراحی آبان 1392 پژوهشکده غدد

1 Application of UCSC genome 
browser in medicine  

 طراحی آبان 1393 انستیتو پاستور ایران

1 Progeny 7  

 طراحی تیر 1392 انستیتو پاستور ایران

2 Introduction to progeny 7  

 طراحی آبان 1393 انستیتو پاستور ایران

 طراحی تیر 1392 انستیتو پاستور ایران مشاوره ژنتیک و پروژنی 7

1 Genomics of complex disorders  

 طراحی بهمن 1390 انپاستور ایرانستیتو 
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