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 سوابق تحصیلی
 

 [تهران آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقاتدانشگاه ] –[ بیوفیزیک ] دکتری
 

 ی فنل دالبرجین بر تغییرات بیولوژیکی پرتو یونیزان اشعه اثرات پل

-MDAایکس بر روی رده های سلولی کارسینومای سینه انسان)

MB-760 ,T92D) 

 دارای دو مقاله علمیISI 
  :04:74معدل 

  : 04.01نمره امتحان جامع 
 

 فارغ تاریخ] الی[ 0646:دوره شروع تاریخ]

 [0644:التحصیلی

 

 [تهران آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقاتدانشگاه ] –[ وفیزیک بی ] شناسی ارشد کار

 
 :لنیک لینو تاثیر موضوع پایان نامه(6ω)، لئیک لینو(3ω )اسید اولئیک و(4ω) 

 انسان سرم آلبومین پروتئین پایداری و ساختار روی بر

 کنگره   0 و شرکت در دارای دو مقاله علمی در رابطه با موضوع پایان نامه
 علمی.

 رای دو مقاله داISI 

 04.01 : معدل 

 واحد اسالمی آزاد] دانشگاه –[ بیوفیزیک - مولکولی سلولی شناسی زیست] کارشناسی

 [پیشوا-ورامین

 02.41:معدل •

   

 

 فارغ تاریخ] الی[ 0640:دوره شروع تاریخ]

 [0646:التحصیلی

 
 
 
 
 
 
 فارغ تاریخ] الی[ 0642:دوره شروع تاریخ]

 [0641:التحصیلی

 حرفه ای سوابق
 [ تهران] -[ آزمایشگاه تشخیص پزشکی بابک ] 

 
های  در آزمایشگاه تشخیص طبی بابک مشغول به کار آموزی در بخش

های  مهارت و روبیولوژی و سلولی مولکی بوده امخونگیری ، بیوشیمی ، میک
 دست آوردمالزم را در این ضمینه ب

آشنایی  با آن  و به طور کامل هاینجانب تست االیزا را در این دوره فرا گرفت
 .و همچنین از آن در پایان نامه خود مورد استفاده قرار داده امدارم 

 ماه و سال[ الی ]0640.3: کارشروع  ماه و سال]
 : 0640.07]کاراتمام 

 
 

 

 



 

 سوابق تدریس دانشگاهی

 
 (فیزیکبیوشیمی مباحث های بیوشیمی فیزیک،دانشگاه علوم پزشکی تهران شمال  )روش -0

 بیوفیزیک( نشگاه پیام نورتهران حکیمیه ) دا -2

 دانشگاه علوم دارویی)  بیوشیمی فیزیک( -3

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر -4

 تدریس در آموزشگاه زبان حدیث -5

 

 

 سوابق تدریس خصوصی

 
 زیست -1

 زبان انگلیسی -2

 شیمی -3

 فیزیک -4

 ریاضی -5

 
 

 

 

 
 سوابق کار در شرکت های دانش بنیان

 
 

 

 ه ماه در شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد فعالیت کرده ام.به مدت س

 

 

 مجله 
 فصلنامه علمی تخصصی دنیای زیست شناسی ) واحد علوم و تحقیقات(

 هیات تحریر

 

 های کامپیوتریمهارت
  Excel, Word, Sigma Plot, Spss,  Matlab, prism 7 and  …  



 

 

 

 

 

 های بیوانفورماتیکمهارت

 

AutoDock1-5-6 

Ligplus 

Discovery Studio 2116 Client 

Pymol 

 

 

 

 های آزمایشگاهیمهارت
   

 Technique spectrophotometr 

 Technique Spectrophlorimetr (fluorescence) 

 Technique  Circular Dichroism (1- Far-UV-CD ,2- Near-UV-CD) 

 Lifetime measurements (τF) 

 Fluorescence anisotropy measurement 

 Technique ELISA 

 Cell culture 

 Platting Efficiency 

 Mtt assay 

 Radiotherapy 

 Colony assay 

 Real Time PCR 

 Commet assay 

 SDS-PAGE 

 مهارت های مورد عالقه:
 کشت سلولی

 دراگ دلیوری

 بیوانفورماتیک

 زبان
 

EPT: 511 



 

IELTS: 5.5 


