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 سوابق تحصیلی :   -ب

 تا سال از سال مدرک رشته تحصیلی محل تحصیل سطح

 کارشناسی

 آزاد دانشگاه 

 اسالمی 

واحد تهران 

 پزشکی

زیست شناسی سلولی و 

 ژنتیک  –مولکولی 
 1390 1385 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 تهران شرق

زیست شناسی سلولی و 

 مولکولی 
 1394 1391 کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد 

پژوهشگاه ملی 

مهندسی 

ژنتیک و زیست 

 فناوری

 زیست شناسی سلولی و

 مولکولی
 1394 1392 پایان نامه

 دکتری

دانشگاه آزاد 

واحد –اسالمی 

علوم و 

 تحقیقات تهران

 تاکنون 1395 دکتری تخصصی مولکولی ژنتیک

 دکتری

پژوهشگاه ملی 

مهندسی 

ژنتیک و زیست 

 فناوری

 1400 1398 پایان نامه مولکولی ژنتیک

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد:

 Ωو ویروسی  ADHگیاهی  UTR’5ارزیابی ناقلین گیاهی جدید واجد  :عنوان

 :علوم پایهدانشکده  

 ی واحد تهران شرق : آزاد اسالمدانشگاه  

  مهسا کاووسیدکتر و مشاوره  کسری اصفهانیدکتر به راهنمایی  

 عالیدرجه کسب شده:  1394سال دفاع:  

 :دکتری پایان نامه 

تفاده با اس انسولین ساز βشبه پرتوان القا شده انسانی  سلول های فرآیند تکثیر بهینه سازی:  عنوان

 و داربست سلولی مناسبفاکتور های رشد  مولکول ها، از ریز



                      
 

  :سوابق علمی و اجرایی -ج 

  بورسیه هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

 موسس و مدیر آموزشگاه زبان های خارجی تین تاک 

  دانشگاه آزاد اسالمی در رشته زیست  1395سال  دکتری تخصصیدر آزمون سراسری  2حراز رتبه ا

 ژنتیک مولکولی _شناسی 

  دانشگاه آزاد اسالمی در رشته زیست  91در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال  6احراز رتبه

 شناسی سلولی و مولکولی

  مدرس دوره های آموزش زبان انگلیسی در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و  زیست فناوری

1394-1393 

 دبیرستان عروج ، ) آموزشگاه علمی ویرا ،  اکنون ت  1390مدرس کالس های کنکور زیست شناسی

 ( دبیرستان دانش مفید ، دبیرستان فرهیختگان 

 تاکنون  ) آموزشگاه علمی ویرا (  1390مدرس کالس های کنکور زبان انگلیسی 

  )1394کرمانشاه  –مربی و داور نخستین رویداد کار آفرینی حوزه سالمت ) اینوتک  

  ،مدرس دوره های آموزشی زبان انگلیسی در سطح پیشرفته موسسات تهران ) ویرا ، عطار نیشابوری

  1396تا  1385سفیر و ...( 

  عضو کمیته علمی هفتمین  دوره آموزشی تکنیک های ژنتیکک مولککولی پژوهشکگاه ملکی زیسکت

 (1393فناوری و مهندسی ژنتیک)

  عضو کمیته علمی ششمین  دوره آموزشی تکنیک های ژنتیکک مولککولی پژوهشکگاه ملکی زیسکت

 (1393فناوری و مهندسی ژنتیک)

 ای ژنتیکک مولککولی پژوهشکگاه ملکی زیسکت عضو کمیته علمی پنجمین دوره آموزشی تکنیک هک

 (1393فناوری و مهندسی ژنتیک)

  عضو کمیته علمی چهارمین دوره آموزشی تکنیک های ژنتیکک مولککولی پژوهشکگاه ملکی زیسکت

 (1393فناوری و مهندسی ژنتیک)



                      
 

  عضو کمیته اجرایی هفتمین  دوره آموزشی تکنیک های ژنتیک مولککولی پژوهشکگاه ملکی زیسکت

 (1393مهندسی ژنتیک)فناوری و 

  دستیار دبیر  اجرایی ششمین  دوره آموزشی تکنیک های ژنتیک مولکولی پژوهشکگاه ملکی زیسکت

 (1393فناوری و مهندسی ژنتیک)

  عضو کمیته اجرایی پنجمین دوره آموزشی تکنیک های ژنتیکک مولککولی پژوهشکگاه ملکی زیسکت

 (1393فناوری و مهندسی ژنتیک)

 (1393ره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران )کمیته اجرایی اولین کنگ 

  مسئول برگزاری و مدیریت اولین نمایش عمومی موش تراریخت در اولکین کنگکره بکین

 (1394المللی و نهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران )

  دبیر علمی رادیکو بیوتکنولکوژی در اولکین کنگکره بکین المللکی و نهمکین کنگکره ملکی

 (1394وژی ایران )بیوتکنول

  کنگکره ملکی ژنتیکک ایکران  چهاردمینکنگره بین المللی و  دومینکمیته اجرایی عضو

(1395) 

 

سوابق پژوهشی -د  
 

 تألیف و ترجمه کتاب:
 1394 سال آمورش های بنیادی، ، انتشارات ”مبانی مهندسی ژنتیک“ألیف کتاب ت 

(.مبانی مهندسی ژنتیک. چاپ 1394س. ) ،توتونچیس واناخا،  ،جهانگیریانا ،تاجه میریم ،مزداپورع موسی میالی

 اول.انتشارات آموزش های بنیادی.تهران. ایران 

 

 1397انتشارات خسروی   "اصول کشت سلول فرشنی"  ترجمه کتاب  

 1451-https://bookteb.com/categories/book/cid 

 

  گران، انتشارات دیبا "مشاوره ژنتیک  محاسبه خطر در  مبانی "ترجمه 

http://dibagranpakhsh.ir/index.php?route=product/product&product_id=1126 

 

http://dibagranpakhsh.ir/index.php?route=product/product&product_id=1126


                      
 

  میکرو  "ترجمه RNA  1398، انتشارات آریا ،   "ها و علوم پایه 

 

  1399، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،  "ناهنجاری های سیتو ژنتیک   "ترجمه  

 

  میکرو  "ترجمه و تالبف RNA 1400 انتشارات بوعلی سینا  "در بیولوژی و پزشکی ها  
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گذرانده: دوره های آموزشی -ه  
واحد پزشکی  –کارگاه آموزشی آشنایی با برخی از تکنیک های بیوتکنولوژی مولکولی  دانشگاه آزاد اسالمی 

  1387تهران 

تهران  موسسه پژوهشی متن سلول ،   Real Time PCR و     DNAو   RNA استخراج   گارکاه آموزشی 

1388  

ن دانا ژن پژوه با همکاری شبکه مولکولی پژشکی کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک در شرکت دانش بنیا

 (1392کشور )

کارگاه آموزشی تکنیک های ژنتیک مولکولی در شرکت دانش بنیان دانا ژن پژوه با همکاری شبکه مولکولی 

 (1392پژشکی کشور )

https://doi.org/10.4236/ijcm.2017.86036
https://doi.org/10.1002/jcp.26850
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://doi.org/10.1155/2021/5571413


                      
 

ن کارگاه آموزشی کشت و جداسازی سلول های بنیادی در دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه تهرا

(1394) 

زبان خارجی – ز  
 در سطح پیشرفته زبان انگلیسی بهتسلط 

تالیف و ترجمه در حال انجام  –ح   
 کریسپر ، در پزشکی دقیق 

 

عالیق کاری و تحقیقی - ط  
جودات تراریخت، ژنتیک مولکولی، کلون مو کاربرد کریسپر، مهندسی ژنتیک ، بیولوژی مولکولی سرطان،

، بیوتکنولوژی دارویی،  یتوژنتیک ، زیست شناسی تکوینی،سکشت بافت ،  ، سازی ژن ، مارکر های مولکولی

 ، ژنتیک یوکاریوت و پروکاریوت بیو انفورماتیک  ژنومیکس ، پروتئومیکس، ترانسکریپتومیکس ، 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


