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 -1درجات علمی و سوابق تحصیلی
 رتبه علمی :هیأت علمی پژوهشیار (مربی پژوهشی)
 فارغ التحصیل به عنوان دانشجوی برتر دانشگاه (استعدادهای درخشان) در مقطع کارشناسی ارشد
 مدیر نمونه سال  1392مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

الف ) آخرین مدرک علمی:
مدرک
تحصیلی

دانشجوی
دکترای
تخصصی

کارشناسی ارشد

رشته
تحصیلی و

نام دانشگاه

معدل

تخصصی

شهر محل

کشور محل

تحصیل

تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

مرکز تحقیقات
ژنتیک

سلولی-مولکولی،

اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی

دانشجو

تهران

ایران

آمادگی جهت دفاع از
پایاننامه

ایران

اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی
کرمان

18/40
(استعداد
درخشان)

کرمان

ایران

1391/2/4

ب) پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل:

عنوان پایان نامه

نام اساتید راهنما و مشاور

مقطع تحصیلی

آقایان پروفسور علی صمدی

شناسایی ژنهای دخیل در روند ترمیم زخم با استفاده از داده

دکترای تخصصی

های امیکس و بررسی آن در اقوام ایرانی

کوچکسرایی ،پروفسور محمدعلی
حقدوست ،پروفسور حسین نجم آبادی
آقایان دکتر اسحاق درتاج -دکتر رامین

مقایسه ناهنجاریهای مادرزادی شیرخواران حاصل از درمانهای

کارشناسی ارشد

کمک باروری با شیرخواران حاصل از لقاح طبیعی شهر تهران

مظفری کرمانی -دکتر علی اکبر
حقدوست -دکتر عباس بهرامپور

 -2موقعیت های شغلی و حرفه ای
الف) سوابق شغلی:
سمت

نام موسسه محل

نشانی محل کار

خدمت

تاریخ

تاریخ اتمام

شروع

پژوهشکده علوم

تهران ،خیایان انقالب ،خیابان فلسطین جنوبی،

بهداشتی جهاددانشگاهی

خیابان شهید وحید نظری ،شماره 23

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

تهران ،سهروردی شمالی ،هویزه غربی ،پالک
80

1392/12/1

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

تهران ،سهروردی شمالی ،هویزه غربی ،پالک
80

1391/4/5

1397/3/1

مدیر اداره برنامه

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

ریزی

زیستی ایران

تهران ،سهروردی شمالی ،هویزه غربی ،پالک
80

92/5/1

1397/3/1

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

تهران ،سهروردی شمالی ،هویزه غربی ،پالک
80

1389/11/1

1391/4/5

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

مدیر اداره پژوهشی

کارشناس پژوهشی

زیستی ایران

زیستی ایران

زیستی ایران

2

1399/11/1

تاکنون

1399/11/1

مدرس دانشگاه

تهران ،خیابان اشرفی اصفهانی ،خیابان شهید

دانشگاه علم و فرهنگ

1391

قموشی ،خیابان بهار

1397

مسئول آموزش
ضمن خدمت

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

پرسنل در ایزو

زیستی ایران

تهران ،سهروردی شمالی ،هویزه غربی ،پالک
80

1390/2/1

1392/8/1

2008-9001
دبیر گروههای

جهاد دانشگاهی علوم

تهران ،ابتدای گاندی جنوبی ،ساختمان جهاد

پژوهشی

پزشکی ایران

دانشگاهی علوم پزشکی ایران

کارشناس بهداشت

مرکز بهداشتی درمانی
چناران

استان خراسان رضوی -شهرستان چناران

1389/10/30 1389/4/12

1379/8/28

1380/9/12

ب) سابقه ارائه خدمات آموزشی:
موسسه محل تدریس

دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)

دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)

دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)
دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)
دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)
دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)

مقطع تحصیلی /رشته

کارشناسی ارشد بیولوژی
سلولی مولکولی

نوع فعالیت

عنوان درس
روش تحقیق کمی و

تدریس

کیفی پیشرفته2/
واحد

کارشناسی ارشد بیولوژی
سلولی مولکولی

آمار پیشرفته و
تدریس

احتماالت در زیست
شناسی  2/واحد

کارشناسی ارشد بیولوژی
سلولی مولکولی
کارشناسی ارشد بیولوژی
سلولی مولکولی

مشاور آماری

پایان نامه

تدریس

ابزار تحقیق

کارشناسی ارشد بیولوژی

تدریس-

سلولی مولکولی

همکار استاد

کارشناسی ارشد بیولوژی

مشاوره

سلولی مولکولی

3

سال

مدت

تدریس

تدریس

 1391تا
1395

 7ترم

 1393تا
1394
 1391تا
کنون
 1393تا
کنون

روش تحقیق

-93
1390

پایان نامه

1396

 2ترم

 10ترم
 4ترم
 2ترم

کارشناسی ارشد بیولوژی

مشاوره

پایان نامه

1396

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

دوره های کوتاه مدت

تدریس

EndNote

-92
1390

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

دوره های کوتاه مدت

تدریس

SPSS

-92
1391

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

دوره های کوتاه مدت

تدریس

آمار زیستی

-91
1390

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

دوره های کوتاه مدت

تدریس

روش تحقیق

-92
1389

دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)

سلولی مولکولی

 5دوره -
 1روزه
 6دوره -
2روزه
 2دوره -
 1روزه
 2دوره -
 3روزه

 -3عضویت در انجمن ها و مجامع علمی
نام مجمع
انجمن علمی
اپیدمیولوژیستهای ایران

نوع

مدت عضویت

محل فعالیت مجمع

همکاری

لغایت

از

تهران -خیابان انقالب -فلسطین جنوبی-
عضو وابسته

خیابان شهید نظری -پالک  -23پژوهشکده

1389/4/24

1395/4/24

علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

 -4پروژه های تحقیقاتی تصویب شده :
نوع
عنوان طرح

فعالیت در
طرح

موسسه محل

وضعیت فعلی

طول مدت

پژوهش

طرح

طرح

بودجه طرح
663/749/834

 -1تهیه مجموعه رده های سلولی
لنفوبالستوئیدی از بیماران مبتال به
مالتیپل اسکلروزیس

همکار
اصلی

مرکز ملی ذخایر
ژنتیکی و زیستی

ششصد و شصت وسه
اتمام طرح

1سال

ایران

میلیون و هفتصد و چهل و
نه هزار و هشتصد و سی و
چهار ریال

 -2مقایسه روشهای مختلف تولید
سلولهای لنفوبالستوئیدی

606/593/760

مرکز ملی ذخایر
همکار طرح

ژنتیکی و زیستی
ایران

اتمام طرح

 2سال

ششصدو شش میلیون و
پانصد و نود و سه هزار و
هفتصد و شصت ریال

4

1/110/339/960
 -3ایجاد مجموعه رده های
لنفوبالستوئیدی از ناقلین و بیماران

مرکز ملی ذخایر
همکار طرح

مبتال به تاالسمی

ژنتیکی و زیستی

یک میلیارد و صدو ده
اتمام طرح

 2سال

ایران

میلیون و سیصد و سی و
نه هزار و نهصدوشصت
ریال

 -4راه اندازی بانک و نگهداری از رده
های سلولهای لنفوبالستوئیدی از

250/180/000

مرکز ملی ذخایر
همکار طرح

نمونه خون تازه و فریز شده در ایران

ژنتیکی و زیستی

اتمام طرح

2سال

ایران

صد وهشتاد هزار ریال

 -5مقایسه ناهنجاریهای مادرزادی
شیرخواران حاصل از درمانهای کمک
باروری با شیرخواران حاصل از لقاح

 579/877/790پانصد و
مجری طرح

جهاد دانشگاهی
علوم پزشکی ایران

اتمام طرح

 20ماه

طبیعی شهر تهران

جمعیت ایران :مولکوالر اپیدمیولوژی

مجری طرح

ژنتیکی و زیستی

 -7بررسی پلی مورفیسم ژن
استاتمین )Stmn1( 1در بیماران

مشاور

مبتال به مالتیپل اسکلروزیس

آماری طرح
همکار

سنگین ژن نروفیالمنت  NEFHدر

مشاور

بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس

آماری طرح

دانشگاه علم و
فرهنگ

دانشگاه علم و
فرهنگ

 -9تولید کشت سلولی اولیه از ماهی

همکار

آزاد دریای خزر ) Salmo trutta
( caspius

مشاور

ژنتیکی و زیستی

آماری طرح

ایران

ایجاد رده سلولی و بانک ژنی
ذخایر ژنتیکی جانوری کشور

-11

اتمام طرح

اتمام طرح

اتمام طرح

 12ماه

 12ماه

 10ماه

ژنتیکی و زیستی

پایان نامه دانشجویی

پایان نامه دانشجویی

 48000000چهل و
هشت میلیون ریال
878/080/000

مرکز ملی ذخایر
همکار طرح

نهصد و هشتاد و سه
میلیون و پانصد هزار ریال

مرکز ملی ذخایر

اسب کاسپین به منظور حفظ و ثبت

اتمام طرح

 60ماه

ایران
همکار

-10

هشتصد و هفتصد و هفتاد

983/500/000

مرکز ملی ذخایر

بیماریهای ژنتیکی

 -8بررسی پلی مورفیسم زنجیره

هفتاد و نه میلیون و
هزارو هفتصد و نود

 -6راه اندازی بانک رده های سلولی
نامیرای بیماری های ژنتیکی در

دویست و پنجاه میلیون و

اتمام طرح

 12ماه

ایران

هشتصد و هفتاد و هشت
میلیون و هشتاد هزار
ریال

بررسی تغیرات ژنتیکی ژن

 H2BFWTدر نمونه خون محیطی

همکار

مردان نابارور مراجعه کننده به

اصلی

پژوهشگاه رویان

پژوهشگاه رویان
5

اتمام طرح

 12ماه

پایان نامه دانشجویی

-12

بررسی میزان واریته هیستون
 H2BFWTدر بافت  testisمردان

همکار

نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه

اصلی

پژوهشگاه رویان

اتمام طرح

 12ماه

پایان نامه دانشجویی

رویان
-13

بررسی مقایسه روش های
مختلف تولید سلول های

مرکز ملی ذخایر
همکار طرح

لنفوبالستوئیدی

ژنتیکی و زیستی

606/593/760
اتمام طرح

 20ماه

ایران

ششصد و شش میلیون و
پانصد و نود و سه هزار و
هفصد و شصت ریال
1/110/339/960

-14

ایجاد مجموعه رده های

لنفوبالستوئیدی از ناقلین و بیماران

مرکز ملی ذخایر
همکار طرح

مبتال به تاالسمی

ژنتیکی و زیستی

یک میلیارد و صد و ده
اتمام طرح

 24ماه

ایران

میلیون و سیصد و سی و
نه هزار و نهصد و شصت
ریال
7/651/323/600

-15

ایجاد ذخیره سلولهای نامیرای
جمعیت های ایران

همکار
اصلی

مرکز ملی ذخایر
ژنتیکی و زیستی

هفت میلیارد و ششصد و
اتمام طرح

 60ماه

ایران

پنجاه و یک میلیون و
سیصد و بیست وسه هزار
و ششصد ریال

-16

بررسی شیوع کم خونی در

زنان باردار شهر بم و رابطه آن با

مجری طرح

پیامد بارداری در سال 88-89
-17

گردآوری ،شناسایی و طبقه

بندی جمعیت های وحشی قارچ های
خوراکی بومی استان مازندران
(زیست بانک زنده قارچ های خوراکی

پزشکی کرمان

اتمام طرح

 6ماه

همکار
اصلی

ژنتیکی و زیستی
ایران و جهاد

اتمام طرح

 24ماه

دانشگاهی خراسان
رضوی

در مواد غذایی سنتی تخمیری استان

میلیون و هشتصدو شصد

13/278/830/400

نگهداری و بررسی خواص
ارزشمند باکتری های اسید الکتیک

1،409،860،000
یک میلیاردو چهارصدو نه
هزار ریال

جداسازی ،شناسایی و

پروبیوتیکی و متابولیت های

سیزده میلیون و هفتصد
هزار ریال

مرکز ملی ذخایر

ایران)
-18

دانشگاه علوم

13/700/000

مرکز ملی ذخایر
همکار طرح

ژنتیکی و زیستی
ایران

اتمام طرح

سیزده میلیارد و دویست
 30ماه

و هفتاد و هشت میلیون و
هشتصد و سی هزار و
چهارصد ریال

کرمانشاه و تهران

6
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 -6مقاالت ارائه شده در همایش ها ،کنفرانس و غیره:
ردیف

عنوان مقاله

1

Use of Omics data from nonwound healing patients to
purpose identified genes involved
in the disease in 2019

2

Biobank, Right Drug, Right Time

عنوان همایش ،کنفرانس

محل برگزاری

و غیره

نحوه ارائه

سال ارائه

مقاله

سومین کنگره بین المللی و
اولین کنگره ملی
بیوتکنولوژی ایران

مرکز همایشهای رازی-
تهران

اولین کنگره بین المللی

مرکز همایشهای بیمارستان

پزشکی شخصی ایران

امام خمینی -تهران

8

سخنرانی

پوستر

1398

1395

1393

1393

1393

سخنرانی

پوستر

پوستر

-مرکز همایشهای رازی
تهران

-مرکز همایشهای رازی
تهران

-مرکز همایشهای رازی
تهران

کنگره بین المللی رویان

The Risk of Major Birth Defects inICSI and Normal Infants

3

کنگره بین المللی رویان

Gene Expression Analysis of the
Histon Variant H2BFWT in Testis
Tissues of Non-Obstructive
Azoospermic Patients Referred to
Royan Institute

4

کنگره بین المللی رویان

Haplotype Analysis of The H2B.W
Gene in Severe Oligospermic and
Azoospermic Infertile Men
Referred to Royan Institute

5

اولین کنگره بین المللی و
1393

سخنرانی

دانشگاه شهید بهشتی

سیزدهمین کنگره ملی
ژنتیک

اولین کنگره بین المللی و
1393

پوستر

دانشگاه شهید بهشتی

سیزدهمین کنگره ملی
ژنتیک

اولین کنگره بین المللی و
1393

پوستر

دانشگاه شهید بهشتی

سیزدهمین کنگره ملی
ژنتیک

1392

سخنرانی

دانشگاه شهید بهشتی

کنگره بین المللی میکروب
شناسی

9

Establishment of immortal cell
lines bank for genetic diseases in
Iranian population and its
application in Genetic
epidemiology study (systematic
review)

Development of genetic
epidemiology study by access to
human genetic diseases bank

6

7

Establishment of immortal
lymphoblastoid cell lines for
preservation of Xeroderma
pigmentosum Genetic Source

8

Microorganisms collections; an
Infrastructure for Biotechnology
Research

9

10

Comparison of congenital
abnormalities of infants conceived
by Assisted Reproductive
Techniques versus infants with
natural conception in Tehran

11

12

13

14

کنگره بین المللی رویان

مرکز همایشهای رازی-
تهران

Iranian Biological Resource Center
as an infrastructure in medical
genetic research

دومین کنگره ملی ژنتیک

مرکز همایشهای بیمارستان

پزشکی ایران

امام خمینی -تهران

بررسی عملکرد جنسی زنان در دوران

هفتمین کنگره ملی سالمت

مرکز همایشهای رازی-

یائسگی (مرور سیستماتیک)

خانواده

تهران

بررسی علل روی آوری به الکل در اعضای

ششمین کنگره ملی

دانشگاه علوم پزشکی

انجمن الکلی های گمنام شهر کرج

اپیدمیولوژی ایران

شاهرود

تأثیر سن مادر ،چندزایی ،فاصله بارداری بر

سومین سمینار کودک

تکامل و وزن موقع تولد نوزاد

سالم

پژوهشگاه رویان -تهران

سخنرانی

1391

سخنرانی

1390

سخنرانی

1389

پوستر

1389

پوستر

1389

 -7شرکت در دوره های آموزشی:
نام دوره

مؤسسه برگزار کننده

محل برگزاری

Genome Wide
)Association Studies (GWAS
and analysis
دوره مشاوره ژنتیک پیشرفته در

پژوهشکده سرطان پستان -جهاد

پژوهشکده سرطان

دانشگاهی

پستان -تهران

Bertinoro University, Italy

Bertinoro, Italy

20-24 April, 2017

Principles and practice in
modern taxonomy of
prokaryotes
دوره پیشرفته متاآنالیز با حضور

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

)2016 (Feb 14

ایران

زیستی ایران

 25بهمن 1394

اساتید برجسته موسسه کوکران

Iranian evidence based
medicine

Kish international
conference hall

) 2015 (Dec 3-4th

کشور ایتالیا

کانادا
Advanced meta-analysis

10

تاریخ برگزاری

اسفند 97

 13-12آذر 94

دوره پیشرفته سیستماتیک ریویو
با حضور اساتید برجسته موسسه
کوکران کانادا
Advanced Systematic
Review
مشاوره ژنتیک

Iranian evidence based
medicine

Kish international
conference hall

سازمان بهزیستی ایران و جهاد

جهاد دانشگاهی علوم

دانشگاهی

پزشکی تهران

شرکت در دوره تابستانه
اپیدمیولوژی دانشگاه اراسموس

Erasmus Medical University

NetherlandsRotterdam

)2014 (11 Aug- 30 Aug
 20مرداد لغایت  8شهریور
1393

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

ایران

زیستی ایران

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

ایران

زیستی ایران

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

ایران

زیستی ایران

Erasmus Medical University

هلند

تعیین توالی ژنها
Principle of Good
)Laboratory Practice (GLP
آشنایی با راهکارهای افزایش
کیفیت خدمات پژوهشی با استفاده
از فناوری اطالعات

 94/5/14لغایت 1394/7/10

NetherlandsRotterdam

شرکت در دوره تابستانه ژنتیک

بیوانفورماتیک

 15-14آذر 94

)2015 (22Aug- 28 Aug
 29مرداد لغایت 6شهریور
1394

هلند
اپیدمیولوژی دانشگاه اراسموس

) 2015 (Dec 5-6th

پژوهشکده فناوری اطالعات و
ارتباطات جهاد دانشگاهی

 28و  29تیر 1391
 19و  20تیر 1391
 28بهمن 1390

پژوهشکده فناوری
اطالعات و ارتباطات جهاد

 27و  28اردیبهشت 1390

دانشگاهی

انستیتوپاستور ایران /انجمن علمی
مفاهیم مدل سازی بیماریها

اپیدمیولوژیستهای ایران /مرکز

انستیتوپاستور ایران

 26شهریور 1390

تحقیقات مدلسازی در سالمت
انستیتوپاستور ایران /انجمن علمی
آموزش نرم افزار آماری STATA

اپیدمیولوژیستهای ایران /مرکز

انستیتوپاستور ایران

 27و  28شهریور 1390

تحقیقات مدلسازی در سالمت
انستیتوپاستور ایران /انجمن علمی
آموزش نرم افزار آماری ArcGIS

اپیدمیولوژیستهای ایران /مرکز

انستیتوپاستور ایران

 28و  29شهریور 1390

تحقیقات مدلسازی در سالمت
انستیتوپاستور ایران /انجمن علمی
مطالعات کیفی و مبانی آنالیز آن

اپیدمیولوژیستهای ایران /مرکز

انستیتوپاستور ایران

 30و  31شهریور 1390

تحقیقات مدلسازی در سالمت
Population Size Estimation
Course

دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

11

کرمانHIV hub/ /
WHO/ CDC

1-5 Aug 2010

روش تحقیق در مطالعات کیفی

پژوهشگاه رویان

پژوهشگاه رویان

تربیت ممیزان داخلی سیستم

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد
ISO 9001: 2008

مرکز تحقیقات ایرانیان

Scientific writing

SID

SID

مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و

دانشگاه علوم پزشکی

دندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کرمان

مرور ساختاریافته و متاآنالیز

آموزش نرم افزار آماری SPSS
آشنایی با روشهای کمی کردن
مقدار تورش در مطالعات

زیستی ایران

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی
کرمان
دانشگاه علوم پزشکی
شاهرود

 17و  18آبان 1389

 15دی 1389
 12مهر 1389

 19و  20آبان 1389

22و  23خرداد 1389

 23تیر 1389

 -8شرکت در کنگره ها و همایشها:
محل برگزاری

سال

عنوان همایش ،کنفرانس و غیره

سالن همایش های رازی تهران

1398

جهاد دانشگاهی

1397

سالن اجالس سران کشور

1396

سالن همایش سازمان پدافند غیرعامل

1395

اولین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران

بیمارستان امام خمینی

1395

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان

پژوهشکده سرطان پستان

1394

پانزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان

مرکز همایشهای رازی

1393

سومین کنگره بین المللی و اولین کنگره ملی
بیوتکنولوژی ایران
سومین کنگره بین المللی ترمیم زخم
دومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی
بازساختی
اولین نشست هم اندیشی تخصصی ذخایر ژنتیکی و
زیستی ایران

12

چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی

1392

دهمین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی رویان

مرکز همایشهای رازی

1392

نهمین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی رویان

مرکز همایشهای رازی

1392

سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان

مرکز همایشهای رازی

1391

مرکز تحقیقات علوم سلولی جهاد

هفتمین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی رویان

دانشگاهی

1390

دومین کنگره ملی ژنتیک پزشکی ایران

مرکز همایشهای بیمارستان امام خمینی

1390

هفتمین کنگره ملی سالمت خانواده

مرکز همایشهای رازی

1389

ششمین کنگره ملی اپیدمیولوژی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

1389

سومین سمینار کودک سالم

پژوهشگاه رویان

1389

اولین همایش ملی سالمت از دیدگاه قرآن

مرکز همایشهای رازی

1389

یازدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان

مرکز همایشهای رازی

1389

 -9سوابق اجرایی در کنگره ها و کارگاههای آموزشی:
سمت

نام سازمان/مرکز مجری

محل اجرا

تاریخ

مسئول آموزش ضمن خدمت

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

از  90/2/1تا

پرسنل در ایزو 2008-9001

زیستی ایران

زیستی ایران

1392/7/1

عضو کمیته اجرایی اولین کنگره

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

سالن همایشهای پژوهشگاه

ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

زیستی ایران

رویان

13

1391/4/5

عضو کمیته اجرایی هفتمین کنگره
ملی سالمت خانواده

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی
تهران(ایران سابق) و دانشگاه

سالن همایشهای رازی

1389/11/1

علوم پزشکی تهران

دبیر اجرایی کارگاه آموزشی آمار و
SPSS

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

زیستی ایران

زیستی ایران

دبیر اجرایی کارگاه

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

آموزشی Endnote

زیستی ایران

زیستی ایران

دبیر اجرایی کارگاه آموزشی روش

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و

تحقیق

تهران(ایران سابق)

زیستی ایران

 11و  12آذر 1389

 11و  12آذر 1389

20و  21آبان 1389

داوری ها:
داوری  2پروپوزال دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی گروه پزشکی
داوری  3مقاله مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
داوری  2مقاله مجله  Stem cellو  IJFSرویان
داوری  3مقاله Pediatrics Journal of Comprehensive

 سایر توانمندی ها : .1تسلط به زبان انگلیسی
IELTS:6.5 
 گذراندن  7ترم دوره های پیشرفته مترجمی همزمان زبان انگلیسی
 .2کامپیوتر
 تسلط به نرم افزارهای آماری و زیستی و آنالیز داده هاArcGIS ،STATA ،Minitab ،SPSS, R :

 آشنایی با نرم افزار و سایتهای بیوانفورماتیک
 تسلط به استخراج داده های زیستی و ژنتیک از پایگاههای ()Gene Expression Omnibus
 GEOو  Array Expressو تسلط به نرم افزارهای  GEO2Rو  Cytoscapeو کنترل کیفیت مجموعه
های بیانی
14

 آشنایی با آنالیزهای )Genome Wide Association Study (GWAS
 آشنایی با مدلسازی در علوم پزشکی
 تسلط به نرم افزارهای گرافیکی ()Photoshop, Corel, image Ready
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