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 بررسی تنوع باکتریهای تجزیه کننده هیدروکربورهای نفتی در خاکهای آلوده
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 مقالات (8

 Faam B, Zahedi A, Hedayati M, Azizi F, Mansournia Ma.Daneshpour M ASSOCIATION 

BETWEEN SR-BI EXON1 (G→A) POLYMORPHISM AND LIPID PROFILE IN TEHRAN 
POPULATION: TEHRAN LIPID AND GLUCOSE STUDY. Iranian Journal of Diabetes and Lipid 

Disorders. 2015;15:45-52. 

 Zahedi AS, Sedaghati-Khayat B, Behnami S, Azizi F.Daneshpour MSJTUMJTP Associations of 

common polymorphisms in GCKR with metabolic syndrome. 2018;76:459-468. 

 Javanrouh Givi N, Najd Hassan Bonab L, Barzin M, Zahedi A, Sedaghati-khayat B, Akbarzadeh 

M, et al. The joint effect of PPARG upstream genetic variation in association with long-term persistent 

obesity: Tehran cardio-metabolic genetic study (TCGS). Eating and Weight Disorders - Studies on 

Anorexia, Bulimia and Obesity 2021; 

 Hosseinpour-Niazi S, Bakhshi B, Zahedi A-S, Akbarzadeh M, Daneshpour MS, Mirmiran P, et al. 

TCF7L2 polymorphisms, nut consumption, and the risk of metabolic syndrome: a prospective population 

based study. Nutrition & Metabolism 2021;18:10. 

 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 & Metabolic Syndrome 2021;13:20. 

 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. Blood Pressure 2021;1-9. 



 مهارت ها( 4

 Rآشنایی با سیستم عامل لینوکس، نرم افزارهای آماری و  -

 طراحی پرایمر  -

 از خاک و نمونه خون DNAاستخراج  -

 استخراج و کمیت سنجی هیدروکربنهای نفتی-

 با نانودرآپ DNAبررسی کیفیت  -

 DGGEو  PCRانواع  -

 PCRحل مشکلات  -

 و پایگاههای داده مرتبط با ژنتیک پزشکی progenyآشنایی با نرم افزار -

پژوهشی سوابق  (5  

در شرکت کنندگان  یهخون  اول یپرفشار یماریدر رخداد ب یطمح -ژن و ژن-برهمکنش  ژن یبررس" همکاری در طرح -

 "تهران یومتابولیکو کارد یکمطالعه ژنت

 یدر خانواده ها  BUD13/ZNF263در لوکوس   یکیهشت شاخص ژنت یریارتباط و توارث پذ یبررس"همکاری در طرح  -

 "تهران یپیدقند و ل یتدر جمع یکپر خطر مبتلا به سندرم متابول

 یکدر مطالعه ژنت یحاصل از مطالعه گسترده ژنوم یاز داده ها ینهجهت استفاده به یبستر ساز"همکاری در طرح  -

 "(IrGRP) یرانیا یها یتدر قوم یالل یهت براورد فراوانج یرانیا یپنل رفرانس ژنوم ینفاز چهارم: تخم یومتابولیک؛کارد

 یکدر مطالعه ژنت یحاصل از مطالعه گسترده ژنوم یاز داده ها ینهجهت استفاده به یبستر ساز"همکاری در طرح  -

 "(یکژنت یدنسل جد یداده ها یزجهت آنال یرساختیز یکانفورمات یو: بیک)فاز  یومتابولیککارد

شرکت کننده در مطالعه  یدر خانواده ها یچاق یبا فاکتورها MC4R یکیژنت ییراتتغ یا یسهمقا یبررس"همکاری در طرح  -

 "تهران یپیدقند و ل

 یعروق یقلب یماریهایمرتبط با ب LPAدر ژن  rs3798220و  rs10455872 یها یسممورف یپل یبررس"همکاری در طرح  -

 "تهران یپیددر افرادشرکت کننده در طرح قند و ل

-  
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