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می باشـم و در  1370پذیرفته شده رشته دکتراي پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال مجید رضایی طاویرانیاینجانب 

.از دانشگاه فوق فارغ التحصیل شده ام 1378خرداد ماه 
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.به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علو م پزشکی ایالم مورد پذیرش قرار گرفته ام1391و در خرداد ما ه در این رشته شده 
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- Biomarkers Detection of Basal Cell Carcinoma
- ٧٤٢
- Gastric cardia adenocarcinoma pathway analysis
- Application of Proteomics in Cancer Study
- ٢ ٥٣Biomarker Profiling (Erbb , P , and PR) for Stage I of Breast Cancer
- Study of Antibiotical Effects of Scrophularia Striata Aqueous Extract on E. Coli in

Comparison With Tetracyclin
- Functionalization of MWNT-COOH by one- ٣-oxoindolin-٢-ylidene)

urea and in vitro antitumor study on gastric cancer



- The study of fibroblast proteome in the presence of Ethanol
- Protein-Protein Interaction Network could reveal the relationship between the breast

and colon cancer
- PROTEIN-PROTEIN INTERACTION NETWORK OF ALZHEIMER’S DISEASE FROM HUMAN

HIPPOCAMPAL PROTEOME
- Epidemiology and etiology of Alzheimer's disease
- Gene Ontology Analysis of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) Related Expressed

Genes
- Ethanol and Cancer Induce Similar Changes on Protein Expression Pattern of Human

Fibroblast Cell
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