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:سوابق تحصیلی 
)1387-1391(تربیت مدرسدانشگاه بیوشیمی بالینی) PhD(دکتري تخصصی -1
)1384-1387(تربیت مدرس دانشگاه بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد -2
)1379-1383( الزهراء از دانشگاه زیست شناسیکارشناسی -3
)2010(فیزیوپاتولوژي بالینی، بخش بیوشیمی بالینیتمان رماهه کشور ایتالیا، دانشگاه فلورانس، دپا3مطالعاتیفرصت -4

سرطان هاdetectionبرروي تکنیک هاي پیشرفته 
در سرطان ها مکانیسم بیماري زائی تغیرات ساختاري ژنومی باارتباطتشخیص مولکولی رويساله1فلوشیپ مطالعاتی -5

فوقمولکولی تغیراتو تشخیصnext generation sequencingاستفاده از تکنولوژي خصوصا سرطان کلورکتال با
)2011-2010(ژنتیک انسانیتمانرکشور هلند، دانشگاه یوترخت، دپادر مادرزاديکمپلکس و ياهنجاري هاندر 

:سوابق شغلی
.1392عضو هیئت علمی گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال -1
ترخت کشور هلند  از تاریخ دانشکاه اوAnalystژنتیک انسانی و تشخیص  به عنوان سابقه کار در بخش -2

24/3/2011-24/8/2011

: سوابق اجرایی

.تا کنون 1392معاون پژوهشی گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از بهمن  -1

:دوره دکتري تخصصیعنوان پایان نامه 
, MCF-7در دو رده سلولی سرطان سینه S-HODE-13وز از طریق بررسی نقش لیپواکشیژناز در القاء تکثیر سلولی یا آپوپت

MDA-MB-468

:عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد 
Laz Zدر اشرشیاکولی با استفاده از ژن گزارشگر )bfr(بررسی مولکولی تنظیم بیان ژن باکتریوفریتین 



سوابق علمی
: مقاالت چاپ شده

1-De Pagter MS, van Roosmalen MJ, Baas AF, Renkens I, Duran KJ, van Binsbergen E, Tavakoli-
Yaraki M, Hochstenbach R, van der Veken LT, Cuppen E, Kloosterman WP. Chromothripsis in
healthy individuals affects multiple protein-coding genes and can result in severe congenital
abnormalities in offspring. American journal of human genetics. 2015 Apr 2;96(4):651-6. (Impact
Factor= 10.987).

2- Kloosterman WP, Hoogstraat M, Paling O, Tavakoli-Yaraki M, Renkens I, Vermaat JS,    van
Roosmalen MJ, van Lieshout S, Nijman IJ, Roessingh W, van 't Slot R, van de Belt J, Guryev V,
Koudijs M, Voest E, Cuppen E. Chromothripsis is a common mechanism driving genomic
rearrangements in primary and metastatic colorectal cancer. Genome Biol. 2011 Oct 19;12(10)
:R103. (Impact Factor= 10.8).

3- Buijs A, Poot M, van der Crabben S, van der Zwaag B, van Binsbergen E, van Roosmalen  MJ,
Tavakoli-Yaraki M, de Weerdt O, Nieuwenhuis HK, van Gijn M, Kloosterman WP. Elucidation
of a novel pathogenomic mechanism using genome-wide long mate-pair sequencing of a congenital
t(16;21) in a series of three RUNX1-mutated FPD/AML pedigrees. Leukemia. 2012
Sep;26(9):2151-4. (Impact Factor= 10.43).

4- Kloosterman WP,Tavakoli-Yaraki M, Van Roosmalen Mj, Van Binsbergen E, Renkens I,
Duran K, Ballarati L, Vergult S, Giardino D, Hansson K, Ruivenkamp C.A.L, Jager M,  Van
Haeringen A, Ippel E.F,  Haaf T, Passarge E, Hochstenbach R, Menten B, Larizza L, Guryev V,
Poot M , Cuppen E. Molecular characteristics of constitutional chromothripsis rearrangements. Cell
Rep, 2012 Jun 28;1(6):648-55. (Impact Factor= 8.3).

5- Vergult S, Van Binsbergen E.V, Sante T, Nowak S, Vanakker O, Claes K, Poppe B, Van der Aa
N, van Roosmalen M, Duran K, Tavakoli-Yaraki M, Swinkels M, van de Boogaard M, van Haelst
M, Roelens F, De Paepe A, Speleman F, Cuppen E, Mortier G, Kloosterman W, Menten B. Mate
pair sequencing for the detection of balanced and unbalanced chromosomal aberrations in patients
with intellectual disability and congenital malformations. European journal of human Genetics,
2013,1-8 (Impact Factor= 4.4).

6- Mirzaei, A. Tavoosi Dana, G, Modarresi MH, Abdi Rad A, Fazeli MS, Shirkuhi R, Tavakoli-
Yaraki M, Madjd Z. Up regulation of circulating cancer stem cell marker, DCLK1 but not Lgr5,
in chemoradiotherapy treated colorectal cancer patients. Tumor Biology, Jan 2015. (Impact
Factor= 3.6).

7- Tavakoli-Yaraki M, Karami-Tehrani F, Salimi V. TSA induced apoptosis via 15-
Lipoxygenase-1 in the breast cancer cell lines, MCF-7 and MDA-MB-231. Tumor Biology (2013,
34:241–249). (Impact Factor= 3.6).

8- Madjd Z; Mirzaei A; Tavoosidana G; Abdi Rad A; Rezaei F; Tavakoli-Yaraki M; Amini
Kadijani A; Khalili E. A new insight into cancer stem cell markers: How local and circulating
cancer stem cell markers correlate with each other in colorectal cancer. Tumor Biology, 2015,
(Impact Factor= 3.6).



9- Tahamtan A, Tavakoli-Yaraki M, Rygiel TP, Mokhtari-Azad T , Salimi V. The effects of
cannabinoids and their receptors in viral infection. Journal of Medical Virology, 2015,Jun.9.
(Impact Factor=2.3).

10- Salimi V, Tavakoli-Yaraki M, Yavarian J, Bont L, Mokhtari-Azad T. Prevalence of
circulating Human Respiratory Syncytial Virus (RSV) in Iran. Journal of Infection and Public
Health, 2015,Jul,1 (Impact Factor=1.08).

11- Tavakoli-Yaraki M , Karami-Tehrani F. 13(S) HODE induced apoptosis in breast cancer   cell
lines, MCF-7 and MDA-MB-231. IJBMS (2013,16(4), 653-659. (Impact Factor= 1.02).

12- Salimi V, Tavakoli-Yaraki M, Mahmoodi M, Shahabi S, Gharagozlou MJ, Shokri F, Mokhtari-
Azad T. The oncolytic effect of Respiratory Syncytial Virus (RSV) in human skin cancer cell line,
A431. IRCJ. 2013 Jan;15(1):62-7. (Impact Factor= 0.35).

:ترجمه و همکاري در تالیف کتاب 
1387جعفري سال انتشارات ,2005-1جلد بیوشیمی لنینگرترجمه کتاب همکاري در -1
1387جعفري سال انتشارات , -22005جلد بیوشیمی لنینگرترجمه کتاب همکاري در -2

: عناوین برتر 
1387- 1391در مقطع دکتري زشکی اول رشته بیوشیمی بالینی در دانشکده پرتبه -1
1384-1387در مقطع کارشناسی ارشد اول رشته بیوشیمی بالینی در دانشکده پزشکی رتبه -2
1387سال بیوشیمی بالینی) PhD(رتبه دوم کنکور دکتري تخصصی -3
1389ایران شهریورعلوم و فناوري اطالعات کسب گرانت فرصت مطالعاتی شش ماهه کشور هلند از وزارت -4
2011دانشگاه یوترخت دسامبر،هلندکشور از کسب گرانت فرصت مطالعاتی شش ماهه-5

:همکاري در زمینه داوري مقاالت علمی
)هم اکنون-Reviewer )1392به عنوان Clinical and Translational Oncologyهمکاري با ژورنال - 1



:علمی خارجیارائه مقاله در کنگره هاو سمینارهاي

1- Oral presentation (Mate-pair sequencing to detect structural variation in diagnostic samples)
AMG symposium, 28th June 2011, Utrecht, Netherlands.

2-Poster presentation (Chromotripsis as a mechanism driving complex de novo structural
rearrangement in the germline). European Human Genetics Conference 2011.. 28th to 31th May
2011.Amsterdom. Netherlands.

3- Poster presentation(Constitutional t(16;21)(p13;q22) identified by FISH and Next-Generation
Genome-Wide Long Mate-Pair Sequencing Analysis as a Novel Pathogenomic Mechanism in a
Series of Three New RUNX1 Mutated FPD/AML Pedigrees: Implications for Diagnostics).
42th American Cytogenetics Conference in San Antonio 19th to 22th April ,2012. TX,USA.

: آموزشیفعالیت هاي  
دانشجویان پزشکی ) بیوشیمی(1درس مقدمات علوم پایه : تدریس -1

دانشجویان پزشکی) بیوشیمی(5درس مقدمات علوم پایه 
درس بیوشیمی عمومی دانشجویان پرستاري 
رشد بیوشیمی درس بیوشیمی بالینی  دانشجویان کارشناسی ا

بافت    دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمیپیشرفته درس بیوشیمی
درس بیوشیمی هورمون  دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی

دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمیو کار با دستگاهها درس روش هاي آزمایشگاهی
، دانشجویان دکتري تغذیهیان دکتري  بیوشیمی درس بیوشیمی سرطان   دانشجو

بولیک دانشجویان دکتري  بیوشیمی    درس بیماري هاي متا
انگل شناسیدرس روش هاي آزمایشگاهی دانشجویان دکتري باکتري شناسی، دکتري ویروس شناسی، دکتري 

:و سمینارهاي  علمی داخلیارائه مقاله در کنگره ها

,ppar-gammaتاثیر : اثر لوکوتري ان ها به عنوان واسطه هاي التهابی ایکوزانوییدي در تنظیم رشد و مرگ سلول -1
P53Tcaspases . ،پوستر(، تهران1393بهمن 25-23هفتمین کنگره آزمایشگاه و بالین(

. غیر وابسته به استروژن سینهدر سلول هاي سرطانی وابسته وHODEالقائ توقف سیکل سلولی و القائ آپوپتوز توسط -2
) سخنرانی(1393آذر 21- 19، و طب آزمایشگاهشانزدهمین هایش آسیب شناسی

.MCF-7, MDA-MB-231آپوپتوز القا شده توسط مهار کننده هیستون داستیالز ها در الین هاي سلولی سرطان سینه-3
)پوستر(، تهران 1392بهمن 25-23، ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین



25-23ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، .اثرات انکولیتیک ویروس سینسیشیال تنفسی در سلول سرطان پوست-4
) پوستر(، تهران 1392بهمن 

-MCF-7, MDAالقاء آپوپتوز و توقف سیکل سلولی توسط اسید چرب زنجیره کوتاه در سلول هاي سرطان سینه انسان، -5
MB-231 . ،سخنرانی(، تهران 1391اسفند 4- 2هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان.(

آذر 24-22پنجمین همایش سرطان سینه، . فعالیت ضد سرطانی سدیم بوتیرات از طریق القاء آپوپتوز در سرطان سینه انسان- 6
). سخنرانی(، تهران 1391

میکروبیولوژي بالینی کنگره دومین. در بیماري هاي ویروسیRNAi، چالش ها و جنبه هاي درمانی اصول، دیدگاه ها -7
. )پوستر( شیراز, 1387مهر18الی 16, ایران 

دهمین کنگره . در اشرشیاکولیFURتهیه و بررسی پالسمیدهاي نوترکیب حاوي ژن هاي تحت تنظیم با تنظیم کننده -8
)پوستر(، تهران 1387خرداد 3الی 1ژنتیک ایران ، 

دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم . در بیان ژن هاLac Zبکارگیري ژن گزارشگر -9
)پوستر(، مشهد 1387خرداد 6الی 4پزشکی کشور، 

ه بین المللی ژنومیکس و اولین کنگر. در اشرشیاکولی با استفاده از ژن گزارشگرbfrآنالیز مولکولی تنظیم بیان ژن -10
)پوستر(، تهران 1387، آذر 5الی 3، و چهارمین کنگره ملی ژنتیک معلولیت ها بیوتکنولوژي سالمت

همایش تخصصی جایگاه نانوداروها، نانوزیست فن آوري، . نانوپارتیکل هاي درمانی در درمان سرطان توسط انتقال دارو-11
)پوستر(، تهران 1388تیر 25الی 23لوم پزشکی، نانوزیست حسگرها و نانومواد در ع

24الی 23داروي گیاهی هزاره سوم ، : همایش بین المللی زعفران. بررسی ویژگی هاي پیشگیرانه و ضد توموري زعفران-12
)پوستر. (، مشهد1388اردیبهشت 

نهمین کنگره بیوشیمی ایران و دومین کنگره بین . ريبررسی مولکولی تنظیم باکتریوفریتین با استفاده از ژن ریپورتر در باکت-13
)سخنرانی(، شیراز  1386آبان 10الی 7المللی بیوشیمی و بیولوژي مولکولی، 

کودکان همایش بین المللی بیماري هايبیست و یکمین . مکانیسم، پیشگیري و تشخیص: سندرم ري و سندرم هاي شبه ري-14
)پوستر(، تهران 1388آبان 20الی 16، 

25دومین همایش بین المللی  دانشجویی بیوتکنولوژي ، . pRS550بررسی و کلونینگ ناحیه تنظیمی و پروموتور  با وکتور -15
)پوستر(،تهران 1387آبان 27الی 

:و بین المللیآموزشی خارجیکارگاه هاشرکت در 

1- CGDB combined PhD course on Bioinformatics for Biologists: Perl and Bioperl. 17th to 21st

January 2011. Hubrecht Institute - Utrecht, Netherlands.

2- Training course on advanced molecular techniques in cancer diagnosis, 14th Januaray-14th April,
2010). University of Florence, Italy.

3- Training course on next-generation sequencing, ( library preparation, Templated bead
preparation, Instrument operation, software analysis) 10th September 2010- 10th March 2011,
University of Utrecht, Netherlands.

4-6th IBRO-Associate School and 1st Neuroscience Orientation Summer Program (for
contribution and efforts in organizing), 26th August-21st September, 2006, Tehran, Iran.



:شرکت در کارگاه ها آموزشی داخلی 
.ایران، دانشگاه علوم پزشکی 1393دي Grounded theory .24روش تحقیق کیفی پیشرفته - 1
.نقشه مفهومی -2 Concept map19 دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1393بهمن .
، cancer stem cells laboratory and their role in causation and treatment of human cancersکارگاه - 3

.، هفتمین کنگره آزمایشگاه و بالین ، تهران مرکز همایش هاي رازي1393بهمن 23-25
laboratory analysis of oncogens as determinant of the course of cancer therapy ،23 -25کارگاه - 4

.، هفتمین کنگره آزمایشگاه و بالین ، تهران مرکز همایش هاي رازي1393بهمن 
، هفتمین کنگره 1393بهمن new technology as CD4 counting in paitients with HIV ،23 -25کارگاه -5

.و بالین ، تهران مرکز همایش هاي رازيآزمایشگاه
، هفتمین کنگره آزمایشگاه و بالین ، تهران مرکز همایش 1393بهمن next generation sequencing ،23-25کارگاه - 6

. هاي رازي
.و دانشگاه علوم پزشکی تهران1391اسفند 6بهمن و 29. کارگاه مالکیت فکري و پتنت- 7
. ، مرکز همایش هاي رازي تهران1391اسفند 12-15. کارگاه مالکیت فکر در نوآوري-8
موسسه با برگزاري ) How to publish a Scientific Journal Article( روش مقاله نویسی روزه1کارگاه -9

.دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1390آذر ماه edanz .7و Springerهاي
علوم مرکز تحقیقات بیولوژي مولکولی پژوهشکده طب نظامی دانشگاه . 1386آذر 27- 28. بیوانفورماتیککارگاه آموزشی - 10

. ، تهران...پزشکی بقیه ا
. ، دانشگاه علوم پزشکی تهران1386آبان 24، "اسیدهاي آمینه و پروتئین ها"دوره آموزشی برنامه مدون -11
. علوم پزشکی تهران، دانشگاه 1386آبان 23، "گلوسید ها"دوره آموزشی برنامه مدون -12
. ، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1388اردیبهشت Scientific Writing( ،31( کارگاه-13
، دانشگاه علوم پزشکی تهران 1388اردیبهشت Reference Manager( ،21( کارگاه -14
.1383مرداد 5- 25. عبیدي دوره کامل آموزشی زیر نظر دکتر داروساز و شیمیست در البراتوار داروسازي دکتر - 15

: اي علمیشرکت در کنگره ه

.هلند، یوترخت، 2011ژوئن AMG ،28همایش - 1
هلند, آمستردام2011می28-31,اروپا ژنتیک انسانیکنگره بین المللی -2
.آمریکا، ، تگزاس2012آوریل 19- 22, سیتوژنتیک آمریکابین المللی کنگرهچهل و دومین -3
. ، تهران، مرکز همایش هاي رازي1393بهمن 25-23ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، -4

.، مرکز تحقیقات سرطان،تهران1391اسفند 2-4هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان، -5
. ، دانشگاه علوم پزشکی تهران1391آذر 22-24پنجمین همایش سرطان سینه، - 6
شیراز, 1387مهر 16-18, میکروبیولوژي بالینی ایران کنگره دومین -7
.، تهران1387خرداد 3الی 1دهمین کنگره ژنتیک ایران ، -8
.، مشهد1387خرداد 6الی 4دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور، -9
، 1387آذر ، 5الی 3، و چهارمین کنگره ملی ژنتیک معلولیت هابین المللی ژنومیکس و بیوتکنولوژي سالمتاولین کنگره-10

. تهران



تیر 25الی 23همایش تخصصی جایگاه نانوداروها، نانوزیست فن آوري، نانوزیست حسگرها و نانومواد در علوم پزشکی، -11
. ، تهران1388

..، مشهد1388اردیبهشت 24الی 23داروي گیاهی هزاره سوم ، : عفرانهمایش بین المللی ز-12
.، شیراز1386آبان 10الی 7نهمین کنگره بیوشیمی ایران و دومین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژي مولکولی، -13
.، تهران1388آبان 20الی 16بیست و یکمین همایش بین المللی بیماري هاي کودکان ، -14
.،تهران1387آبان 27الی 25دومین همایش بین المللی  دانشجویی بیوتکنولوژي ، -15
.، تهران1388آبان 28الی 25دهمین کنگره سراسري بیوشیمی و سومین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژي مولکولی، - 16
.، تهران1388آبان 15الی 12نوزدهمین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران، -17
، 1386آبان 9–10اولین همایش تازه هاي غدد و متابولیسم و چهل و چهارمین همایش تازه هاي علوم پزشکی اصفهان، -18

. اصفهان
.، تهران1386آذر 3-5وژي ایران، پنجمین همایش ملی بیوتکنول-19
. ، تھران١٣٩٣آذر ٢١-١٠، شانزدهمین همایش آسیب شناسی ایران-20
.، تهران1392بهمن 25-23ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، -21
. ، تهران1393بهمن 25-23هفتمین کنگره آزمایشگاه و بالین، -٢٢
.تهران-2015ژانویه 30-28یازدهمین کنگره بین المللی صرع،-23

:عضویت در انجمن هاي علمی 
) BSAMB(اروپابیوشیمی انجمن-1
دانشجویی زیست شناسی ایرانعلمیانجمن -2
ن ترجمه دانشجویی دانشگاه الزهراکانو-3

: و نرم افزاريآشنایی با تکنیک هاي آزمایشگاهی 

Genetic Techniques: mate pair library preparation Techniques, pair-end library preparation
Techniques, Multiplex enrichment Techniques, fragment library Techniques, Capillary sequencing
3730, epigenetic analysis (methylation), Circulated DNA analysis in Blood (ESET), HRM analysis
( High resolution Melting),
Molecular Techniques : RNA and DNA extraction , PCR , RT-PCR , DNA Purification ,

RealtimePCR , Cloning and protein expression.

Cell Culture Techniques :Humnan cell lines. cytospine, cell differentiation, cell proliferation.

Serological Techniques : ELISA.

Bioinformatics :NCBI ,Bioedit,Bioedit, Oligo, Finch TV, Primer3, AllelID,

Flow cytometric analysis (FACS): cell cycle analysis, apoptosis analysi

Computer Skills: Graph pad prism,Power point, SPSS, Excel.



: زمینه هاي تحقیقاتی مورد عالقه
1- Signaling pathways associated with pathogenesis of cancer.

2-Molecular mechanism related to control of cancer cell survival and death

3-Oncovirology


