


لاس 1396، زا  روانف  تسیز  مانرهم  تکرش  لماع  ریدم 

،AvalBio.com هعسوت قیقحت و  ققحم  Co-funder و 

، یژولونکتویب کیتنژ و  رد  یبایرازاب  شورف و  رواشم 

زاورپ هسردم   Business Coach



هژورپ تیریدم  گنیچوک و  سنیزیب 

تاطابترا

یهورگ راک  یعمج و  طابترا 

PCR کینکت

ELISA کینکت

Capillary Sequencing

NGS

کیتامروفناویب

تفاب یلولس و  تشک 

DNA نیئتورپ و جارختسا 

ریمخت

QC Protocols

Microsoft Office





ناترپ یتداعس  نامرآ 

ریدم / تسیژولونکتویب

  ۱۳۶۶/۱۲/۲۰ : درجمدلوتم  : لهأت فاعمتیعضو   : یزابرس تیعضو 

saadati.arman.as@gmail.com (+۹۸)۹۱۲۰۲۵۸۱۹۲ 

۰۲۱۴۴۳۰۴۳۶۹ ،47 کالپ داهج ، هچوک  نارهش ، نارهت ،  
دحاو 3

هموزر هصالخ 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

یژولونکتویب دشرا  یسانشراک 

یبورکیم  : شیارگ

رون مایپ  قرش  نارهت  دحاو  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۹۴ - ۱۳۹۰

یژِولونکتویب یسانشراک 

یبورکیم  : شیارگ

یعافتناریغ یدیشر  عبر  یلاع  شزومآ  هسسوم  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۹۰ - ۱۳۸۶

یلغش قباوس 

هسردم دشرا  رواشم  یزاس و  یراجت  ریدم 

زاورپ ینیلاب  تسیز 

نارهت هاگشناد  مسیلوباتم  ددغ و  زکرم 

نارهت

نیدرورف ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

هاگشناد داتسا 

هط لآ  یعافتنا  ریغ  هاگشناد 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

رهم ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

یسانش تسیز  رد  یزاس  یراجت  دحاو  سردم 

هژورپ ریدم 

نژ سیدرپ  ناینب  شناد  تکرش 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

نیدرورف ۱۴۰۱ نیدرورف ۱۴۰۰  -

هیاپ رب   RNA و DNA جارختسا تابر  تیک و  دیلوت  یلم  هژورپ 

یسیطانغم یاه  لاکیتراپونان 



Blockchain



ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا



نابز

لماع ریدم 

یزار روانف  تسیز  مانرهم  تکرش 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

ریت ۱۳۹۹ ید ۱۳۹۶  -

تیک یارب  سایقم  شیازفا  و  ( R&D  ) هعسوت و  قیقحت 

یواگ زولسورب  صیخشت 

تیک یارب  سایقم  شیازفا  و  ( R&D  ) هعسوت و  قیقحت 

یدنفسوگ زولسورب  صیخشت 

تیک یارب  سایقم  شیازفا  و  ( R&D  ) هعسوت و  قیقحت 

یدنفسوگ سیزولکربوتاراپ  یصیخشت 

ساسا رب  یصیخشت  تیک  دیلوت  طخ  تیریدم  و  یزادنا  هار 

یزکرم ناتسا  رد   ISO13485

رواشم Co-founder و 

AvalBio.com هاگشورف

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

ید ۱۳۹۸ ید ۱۳۹۶  -

یژولونکتویب سکیمونژ و  یتنرتنیا  هاگشورف  نیلوا 

ییوراد هدنیامن 

ریسکا یزاسوراد  تکرش 

نارهت

رذآ ۱۳۹۶ رذآ ۱۳۹۵  -

(R&D) هعسوت قیقحت و  صصختم 

رثوک یژولونکتویب  تکرش 

نارهت

ید ۱۳۹۴ ید ۱۳۹۳  -

هاگشیامزآ سانشراک 

یلعنیز رتکد  یکشزپ  کیتنژ  هاگشیامزآ 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

ید ۱۳۹۳ ید ۱۳۹۰  -

DNA sequencing و DNA extraction صصختم

لاتیجید یاهزرا  رواشم  یبرم و 

ناریا  Blockchain نمجنا

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

ید ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

Crypto و Blockchain صصختم

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

کیتنژ یللملا  نیب  هرگنک  ۱۳۹۰هتیمک 







نیب یاه  هاگشیامن  هرگنک و  هتیمک 

یژولونکتویب کیتنژ و  یللملا 

۱۳۹۳

نیب یاه  هاگشیامن  هرگنک و  هتیمک 

یژولونکتویب کیتنژ و  یللملا 

۱۳۹۴

تاقیقحت اه و  هژورپ 

ناطرس ات  لولس  زا  باتک  فیلأت  تئیه  وضع 

یتشهب دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تاراشنا   : رشان

۱۴۰۰

رد یکیژولویب  یاهشور  فیلأت  تئیه  وضع 

یلوکلوم هاگشیامزآ 

مولع هاگشناد  / ینامیلس دوعسم  رتکد   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

سردم تیبرت  یکشزپ 

یورسخ تاراشتنا   : رشان

/gisom.com طبترم :  کنیل 

۱۳۹۸

تاراختفا

هسسوم اب  دش  رختفم  هک  یتکرش  نیلوا 

روظنم هب  یزار  یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت 

یصیخشت یاه  تیک  یزاس  یراجت  دیلوت و 

.دزاس دقعنم  ار  دوخ  دادرارق 

۱۳۹۸

یارب یمالسا  یروهمج  لاس  باتک  هزیاج  بسک 

هرود نیمهن  یس و  رد  ناطرس  ات  لولس  زا  باتک 

ناریا یمالسا  یروهمج  لاس  باتک  هزیاج 

۱۴۰۰

http://gisom.com/

