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  :تحصيلي مدارك

  دكتراي ژنتيك مولكولي دانشگاه تربيت مدرس
  ژنتيك مولكولي -تربيت مدرس 83-81: كارشناسي ارشد

  زيست شناسي گياهي -فردوسي مشهد 81-76: كارشناسي

  :مقاالت
Detection of types 40 and 41 adenoviruses in stool samples of diarrheal 
children by solid phase PCR Sistani, Roohollah Nakhaei  Sadeghizadeh, 
Majid  Saderi, Hourieh  Tafreshi, Narges Kharazani  Behmanesh, 
Mehrdad  Shirzad, Hadi   Iran. J. Biotechnol. 2007; 5 (1): 42-47 
 

از فاژ  Eند ليز باكتري با استفاده از ژن ليز و تسهيل فرآي PHBجهت توليد  E. coliمهندسي متابوليك 
фX174.  

   ,روح اهللا نخعي سيستاني, مجتبي سعادتي, هادي شيرزاد
: 4،زمستان، شماره  7دوره  ; 1388مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران،

   .255- 248صفحات 
  

   PCRبا استفاده از  ViaBشناسايي باكتري سالمونال تيفي بر اساس توالي 
مجتبي سعادتي، نسيبه قرباني، بابك براتي، شهرام نظريان، مهدي شيرازي، محمد باقر صالحي، هادي شيرزاد، 

  روح اهللا نخعي سيستاني
  .227-221، صفحه 4، شماره 16مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني سبزوار، دوره 

  



  
  )AGS(وركومين پليمري در رده سلولي سرطان معده بررسي القاي آپوپتوز ناشي از نانوك

  مجيد صادقي زاده، روح اهللا نخعي سيستاني، علي رضا پناهي
  3فصلنامه طب انتظامي، سال اول، شماره 

 
Analysis of the Effect of Chronic Morphine Treatment on miRNA Profile and Introduction of the 
MAPK Pathway as the Target of Differentially Expressed miRNAs  
Roohollah Nakhaei Sistani; Bahram Mohammad Soltani; Majid Sadeghizadeh 
Volume 15, Number 4, Winter 2013, Page 89-98 [Persian] 
 

 
 

  

  :كتاب

  .انتشارات دانشگاه آزاد بجنوردچاپ شده در سالوك   Cell Proliferationترجمه كتاب

و ارائـه آن در   87در دو جلـد در سـال    توسـط انتشـارات بـراي فـردا     چـاپ آن  و Genes IXترجمه كتاب 
   .نمايشگاه بين المللي كتاب 

  Genes Xترجمه كتاب 

 Genes XIترجمه كتاب 

  .به چاپ رسيده توسط نشر براي فردا ژنتيك سرطان  اصولترجمه كتاب 

  .به چاپ رسيده توسط نشر بهتا پژوهش) Phage display(تكنولوژي نمايش فاژي تاليف كتاب

  :افتخارات

   87در كنكور دكتراي دانشگاه تربيت مدرس در سال  سومنفر 
  81نفر هشتم در كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس در سال 

  .كشور نفر انتخاب شده براي هفتمين المپياد زيست شناسي دانشجويي 13عضو 

  .براي اولين بار در ايران DIAPOPSراه اندازي تكنيك 

  :فعاليتها

  QCدر بخش فعاليت در شركت پويا زيستك-
  واحد تنكابن و ژنتيك انساني در دانشگاه آزاد  ، ايمونوژنتيك، سيتوژنتيك 1مدرس ژنتيك-
  آزمايشگاه ژنتيك دانشگاه آزاد پرند و1ژنتيك  درسم-
  دانشگاه آزاد واحد تهران شمالدر  مدرس زيست مولكولي-



  
  مدرس درس ژنتيك براي دانشجويان پزشكي دانشگاه شاهد علوم پزشكي تهران-
  و آزمايشگاه آن، درس مباني بيوانفورماتيك و بيوتكنولوژي سلولي در دانشگاه كاشان 1مدرس درس ژنتيك -

 


