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  سوابق تحصیلی

 ( تخصصی ، مقطع دکتري)بیومتریال( مهندسی پزشکی فارغ التحصیل رشته.Ph.D(9213، ی پزشکی، دانشکده مهندس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )85/19: معدلواحد پاس شده با  18 ،

 .)20: پایان نامهو  33/19:آزمون جامع

 ( ، مقطع کارشناسی ارشد)بیومتریال( پزشکیرشته مهندسی  فارغ التحصیل.cSM(9138، ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )و  27/19واحد پاس شده با معدل کل  32

 .)20: پایان نامه

 ( ، مقطع کارشناسی)بیومتریال(مهندسی پزشکی رشته  فارغ التحصیل.BSc(،8138دانشکده مهندسی پزشکی، ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )و پایان  49/17واحد پاس شده با معدل کل  114

 .)20: نامه

  

  سوابق پژوهشی

  ISIهمقال .1

 1. Seyed  Morteza  Naghib, Mohammad Rabiee, Eskandar Omidinia, PayamKhoshkenar, Darya Zeini, “Biofunctionalization of Dextran-Based 
Polymeric Film Surface through Enzyme Immobilization for Phenylalanine Determination”; Int. J. Electrochem. Sci.; Impact factor: 3.72, 
MSCs, 2012. 

 2. Seyed  Morteza  Naghib, Mohammad Rabiee, EskandarOmidinia, PayamKhoshkenar, “Investigation of a Biosensor Based on Phenylalanine 
Dehydrogenase Immobilized on a Polymer-Blend Film for Phenylketonuria Diagnosis”; Electroanalysis.; Impact factor: 2.83, MSCs, 2012. 

 3. Seyed Morteza Naghib, Mojtaba Ansari, Ali Pedram, FathollahMoztarzadeh, Amin feizpour, MasoodMozafari, “Bioactivation of 304 
Stainless Steel Surface through 45S5 Bioglass Coating for Biomedical Applications”; Int. J. Electrochem. Sci.; Impact factor: 3.72,BSCs, 2012.. 

 4. Seyed Morteza  Naghib, Ali Pedram, Mojtaba Ansari, FathollahMoztarzadeh,; “Development and Characterization of 316 L Stainless Steel 
Coated by Melt-derived and Sol–gel-derived 45S5 Bioglass for orthopedic applications”; ceramik-silikaty, Impact factor: 0.65, BSCs, 2012. 
 

 5. Mojtaba Ansari, Seyed Morteza Naghib, Fathollah Moztarzadeh, AmirSalati; “Synthesis and characterization of hydroxyapatite-calcium 
hydroxide for dental composites”; ceramik-silikaty, Impact factor: 0.65, 2011. 

 6. Seyed  Morteza  Naghib, Mohammad Rabiee and  Eskandar Omidinia, "Electroanalytical Validation of a Novel Starch-based Nanobiosensor 
and Direct Electrochemistry of Phenylalanine Dehydrogenase for Phenylalanine Biosensing"; Int. J. Electrochem. Sci.; Impact factor: 3.72, 
Ph.D, 2014. 

 7. Seyed  Morteza  Naghib,  Mohammad  Rabiee  and  Eskandar Omidinia; “Electrochemical Biosensor for L-phenylalanine Based on a Gold 
Electrode Modified with Graphene Oxide Nanosheets and Chitosan”; Int. J. Electrochem. Sci.; Impact factor: 3.72, Ph.D, 2014. 

 ISIي بین المللی مجالت داور .2

Reviewer in: 
 Electroanalysis, WILEY-VCH, Impact factor: 2.81 
 Materials Science and Engineering: C, Elsevier, Impact factor: 2.7 
 Ionics, Springer, Impact factor: 1.8 
 Journal of Coatings Technology and Research, Springer, Impact factor: 1.2 

 یکنفرانس مقاله .3

 Mohammad Hassan Barzegar, Seyed  Morteza  Naghib, Payam Khoshkenar; “A new electrochemical biosensor based on polysaccharide 
membrane coated on glassy carbon electrode for determination of L-phe”. 

  ثبت اختراع .4

 ایپر فنیل آالنینمی در خون نوزاده آشکارساز وشیمیاییطراحی و ساخت بیوسنسور الکتر. 



  

  جوایز و امتیازات ویژه

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر بدون آزمون کارشناسی ارشدکسب مجوز براي ادامه تحصیل در مقطع  دانشجوي ممتاز کارشناسی و. 

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کسب مجوز براي ادامه تحصیل در مقطع دکتري تخصصی بدون آزموندانشجوي ممتاز کارشناسی ارشد. 

 ارشد کارشناسی و کارشناسی هاي نامه پایان از 20 نمره اخذ. 

 رتبه اول در بین دانشجویان دکتري در بخش آموزشی. 

 

  پروژه هاي دانشگاهی انجام شده

 ایمپلنت هاي پزشکی(پزشکی ، )راکتورهاي هسته اي(، هسته اي )تولید ظروف نسوز(صنعت : کاربرد، بیوگلس پوشش از فادهاست با نزن زنگ فوالد فعالی افزایش زیست(. 

 تشخیص بیماري فنیل کتونوري(پزشکی : کاربرد، تشخیص بیماري فنیل کتونوري براي آالنین فنیل بیوسنسور ساخت بررسی.( 

 کامپوزیت هاي دندانی(پزشکی : کاربرد، ي کاربرد در کامپوزیت هاي دندانیهیدروکسید کلسیم برا-سنتز هیدروکسی آپاتیت.( 

 

  ها پایان نامه

 فعالی زیست افزایش ) Bioactivity (آن روي بر بیوگلس ازپوشش استفاده با نزن فوالدزنگ   )دوره کارشناسی ).فتح اهللا مضطرزادهپروفسور : استاد راهنما 

 ی ارشددوره کارشناس ).دکتر محمد ربیعی و دکتر اسکندر امیدي نیا: اساتید راهنما( بیولوژیکی  درمایعات آالنین فنیل غلظت گیري اندازه براي ینآالن فنیل بیوسنسور ساخت بررسی 

  دکتري دوره). حمد ربیعیدکتر م: استاد راهنما(مدلسازي و ساخت نانوبیوسنسورهاي غیر تهاجمی بر پایه سنسور گلوکز اکسیداز براي کاربرد در تشخیص هاي پزشکی 

  

 و اشتغال سوابق تدریس

 1393شهریور ( نعت ایرانار دانشگاه علم و صادیاست( 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی پزشکی( تدریس یار آمار و احتماالت حیاتی( 

  

 افزارها  در نرم تخصص

 کشت سلول هاي حیوانی ،Microsoft Office ،C / C++ ،Gene runner ،Photoshop  و… 

 صنعتی آزمایشگاهی و تجهیزاتبا  آشنایی

 و  آون و انکوباتور، ورهک، اسپکتروفوتومتر، گالوانواستات/پتانسیواستات، لیزر. . . 

  :کلمات کلیدي در تخصص

Biosensors, Nanobiotechnology, Protein Engineering, Biotechnology, Biomaterials, Diagnosis, Electrochemistry, Analytical Biochemistry, 
Bioinformatics, Drug Delivery Systems, Tissue Engineering, Micro/Nano Chips, BioMEMs and BioNEMs, Nanobiotechnology, 
Nanobiophotonics, Biosensor Modeling, Mass Transfer, Surface Engineering, Bioceramics, Bioglass, Biopolymers, Orthopaedic and Dental 
Research and Engineering, Biophysics. 


