مشخصات فردی
نام

حسنیه

نام خانوادگی

حسینی

محل کار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان -دانشکده پزشکی -گروه علوم
آزمایشگاهی

عنوان شغلی

عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه ازاد زاهدان-مربی پایه
7

تلفن همراه

74311591297

پست الکترونیکی

hosniehoseini@gmail.com

سوابق تحصیلی
رشته
تحصیلی

گرایش

درجه علمی

دانشگاه

شهر

شیمی

محض

کارشناسی

دانشگاه
سیستان و
بلوچستان

زاهدان

بیوشیمی

بیوشیمی

کارشناسی
ارشد

دانشگاه آزاد
اسالمی
واحد علوم تهران
و تحقیقات
تهران

ایران

بیوشیمی

بیوشیمی

دکترا

دانشگاه آزاد
اسالمی
واحد علوم تهران
و تحقیقات
تهران

ایران

کشور

ایران

تاریخ فراغت
از تحصیل

07/17/17

04/17/17

در حال
تحصیل

پایان نامه ها
عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

بررسی پلی مرفیسم ژن
گلوتامات سیستیین لیگاز
و میکروزومال تری
کارشناسی ارشد
گلیسرید ترانسفر
پروتیین در بیماران
مبتال به کبد چرب غیر
الکلی

دکتر محمد هاشمی

بررسی پلی مورفیسم
های  PD1و  PDL1و
بیان آنها و بررسی
دکتری
شاخص های استرس
اکسیداتیو در بیماران
مبتال به لنفوما در
مقایسه با افراد سالم

دکتر محمد هاشمی-
دکتر پریچهره یغمایی

استاد مشاور

دکتر پریچهره یغمایی

دکتر سعید امین زاده

سابقه ارائه خدمات آموزشی
موسسه محل تدریس

سمت

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد زاهدان-
دانشکده پزشکی-
گروه علوم
ازمایشگاهی

بیوشیمی عمومی-
مربی هیات
بیوشیمی پزشکی1و-3
علمی
هورمون شناسی

دانشگاه پیام نور
زاهدان

مدرس
مدعو

آموزشکده سما وابسته
به دانشگاه آزاد
مدرس
زاهدان-مقطع فوق
مدعو
دیپلم-رشته کاردانی
مربی بهداشت
مدارس

عنوان درس

تا تاریخ

از تاریخ

04/11/1

بیوشیمی عمومی

04/11/1

داروشناسی -آسیب
شناسی-نشانه شناسی-
پاتوبیولوژی-بیماری های
شایع کودکان-ضایعات
فیزیکی بدن-بهداشت دهان
و دندان-تغذیه کاربردی-
مدیریت خدمات بهداشتی

1241/11/15

سوابق شغلی
عنوان پست

محل خدمت

از تاریخ

مدیر پژوهش دانشکده
پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی
زاهدان-دانشکده
پزشکی

42/0/7

تا تاریخ

49/0/7

تاکنون

47/11/1

تاکنون

عضو شورای
پژوهشی دانشگاه

دانشگاه آزاد زاهدان

عضو شورای
سیاستگزاری دانشکده
پزشکی

دانشگاه آزاد زاهدان

42/0/7

42/0/7

49/0/7

تاکنون

مدیر مسئول غذا و
داروی دانشگاه ازاد
اسالمی واحد زاهدان

دانشگاه آزاد زاهدان

41/0/0

تاکنون

عضو هسته فن آور
مرکز رشد واحد

دانشگاه آزاد زاهدان

45/3/0

تاکنون

مدیر عامل شرکت
فناور پارس طب
مکران

دانشگاه آزاد اسالمی

مسئول آزمایشگاه
تحقیقات گیاهان
دارویی مرکز رشد
واحد

دانشگاه آزاد زاهدان

1247/74/17

41/7/0

تاکنون

تاکنون

طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح

مجری

همکاران مشخصات
همکاران
طرح

سال

سازمان حامی

بررسی ارتباط بین پلی
مرفیسم factor5
 leidenو پلی مرفیسم
 factor2با شدت عالیم
بالینی در هموفیلیA

حسنیه حسینی

بررسي
سرواپیدمیولوژي کیست
فاسیوالزیس انسانی به
روش االیزا
درشهرستان زاهدان-
استان سیستان و
بلوچستان در سال
1241

حسنیه حسینی

بررسي میزان شیوع
هپاتیت Bدر بیماران
تاالسمي ماژور مراجعه
كننده به بیمارستان امام
علی (ع) شهرستان
زاهدان در سال 1241

حسنیه حسینی

دکتر
اکبر در
گالله

سودابه
اعتمادی

سودابه
اعتمادی

دانشجوی
1249
دکترا
هماتولوژی

دانشجو
دکتری
انگل
شناسی
پزشکی

دانشجو
دکتری
انگل
شناسی
پزشکی

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
زاهدان

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
زاهدان
1241

1241

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
زاهدان

کتابهای تالیفی

محل نشر

عنوان کتاب

مولفین

تشخیص
ایمونولوژیک
بیماریها بر اساس
ازمایشات رایج و
نوین

حسنیه حسینی –
حسینعلی
مشهد
خزاعی-علی
سنجرانی

کلیات ازمایشگاه
بیوشیمی بالینی

حسنیه حسینی-
علی سنجرانی-
فتح هللا حسین
دادی

چکیده ازمایشات
هورمون شناسی

حسنیه حسینی-
علی سنجرانی-
زهرا ایرانی

راز نهان

پژوهشی در مغز
انسان

حسنیه حسینی-
طاهره
نصرابادی-علی
سنجرانی

سبز گستر

تهران

انتشارات

سخن گستر

سال چاپ

1242

سخنوران
1242

تهران

تهران

1242

1242

اختالالت در مغز
انسان

حسنیه حسینی-
علی سنجرانی
تهران

سبز گستر

1249

دوره ها و کارگاه های آموزشی گذرانده شده
عنوان دوره

محل برگزاری

کارگاه مهنسی ژنتیک و
روشهای ملکولی

انجمن بیوتکنولوژی تهران

کارگاه روش استخراج اسید
نوکلییک و ژل الکتروفورز

انجمن بیوتکنولوژی تهران

کارگاه پی سی آر و طراحی
پرایمر

انجمن بیوتکنولوژی تهران

کارگاه سنتز  CDNAو RT-
PCR

انجمن بیوتکنولوژی تهران

کارگاه کلونینگ ملکولی و روش
ترانسفورمیشن باکتری

انجمن بیوتکنولوژی تهران

کارگاه آموزشی آشنایی با منابع
الکترونیکی و بانک های
اطالعاتی EBSCO

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
زاهدان

تعداد
ساعت

تاریخ

مقاالت ارائه شده در همایشها
عنوان مقاله

نویسندگان

-1بررسی سرطان
مری و پوست در
زنان و مردان
خراسان شمالی و
مقایسه ان با خراسان
رضوی

حسنیه
حسینی -علی
سنجرانی

-3بررسی سرطان
پستان و سرطان
روده در شهر تهران
و مقایسه ان با شهر
اصفهان

حسنیه
حسینی-علی
سنجرانی

مرور
ی

مرور
ی

هشتمین کنگره
سرطان پستان جهاد
دانشگاهی

1249

هشتمین کنگره
سرطان پستان جهاد
دانشگاهی

تهران

تهران
1249

misdiagnostics -2
in rare bleeding
disorders and a
حسنیه
practical
حسینی -اکبر
diagnostic
در گالله
algotithm in
RBDC
-9بررسی آنزیم بتا
الکتاماز طیف
گسترده  ESBLگروه
CTX-Mدر سویه
های بالینی کلبسیال
پنومونیه جدا شده در
شهر رامسر

نوع
ارائه

عنوان همایش

سال برگزاری

محل
برگزاری

شیوا احمدی
شعار –
حسنیه
حسینی

مقاالت فارسی چاپ شده:

پژوه
شی

پژوه
شی

هشتمین کنگره
سراسری خون و
سرطان کودکان
ایران

بیست و پنجمین
کنگره بیماری های
عفونی و گرمسیری
ایران –  39آذر ماه
1245

1242

1245

بندر
عباس

تهران
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12مبتال به کمبود فاکتور
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association of polymorphism in gclc and mttp in nash-1
Isi-pubmed-dna and cell biology-2011
learning about diagnostic methods and crime related to drugs and -3
psychedelics
استرالیاIsithe study of aflatoxin types and methods of detection –purification--2
identification and their effects on human and animal
-science road journal- 2015- Isc- مالزی
evaluation of thyroid dysfunction in patients with major thalassemia -9
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:طرح های داوری شده
بررسی تاثیر موسیقی در مانی در حین عمل جراحی بر اضطراب و درد و عالیم حیاتی و میزان-1
داروی مخدر دریافتی در بیماران تحت عمل جراحی سزارین
بررسی ارتباط سالمت عمومی پزشکان و پرستاران با رضایت بیماران بستری در بیمارستان امام-3
1249حسین شاهرود
تاثیر تور اشناسازی بر سطح اضطراب و عالیم حیلتی بیماران تحت جراحی کاتاراکت-2

جوایز و افتخارات:
 -1پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1249
-3استاد زن فرهیخته در سال 1249
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