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 پروتئاز تولید
    :یاحرفھسوابق شغلي و  -

  پژوھشكده  -علمي و صنعتي ایران یھاپژوھشسازمان  علمییئتھعضو
 ادامھ دارد. 1376بیوتکنولوژي از 

  المللیینبدبیر اجرایي كارگاه آموزشي Application of Biotechnology for 
Waste Management  علمي و صنعتي ایران و  یھاپژوھشسازمانAPCTT، 

1379. 
  آزمایشگاه بیوتکنولوژي شھرک علمي و تحقیقاتي  یاندازراهمجري

 .1383-1382 ،اصفھان
  .مسئولیت آزمایشگاه بیوتکنولوژي شھرک علمي و تحقیقاتي اصفھان

1382-1383. 
 واحد فني و تخصصي شھرک علمي و تحقیقاتي  مسئولیت جانشیني سرپرستي

 .1383اصفھان. 
  دولت دانشگاه و صنعت  ھاییھمکارمسئول برگزاري نمایشگاه کنگره

 شھرک علمي و تحقیقاتي اصفھان -1382آذر  27تا  25براي توسعھ ملي.
 صنعتی قارچھای و باکتریھا کلکسیون ای منطقھ مرکز آموزش مسئولیت 

 1390ایران. 
 1390پژوھشکده.  سازی مستند و آموزش مسئول 
 1391سازمان.  ایمني كمیتھ در نماینده و ھشكدهپژو ایمني مسئول 



 1392پژوھشكده.  آزمایشگاھھاي امور مستولیت 
 1396-1394فناوری.  زیست پژوھشکده آموزش شورای ریاست 
 از استفاده ھای چالش و ھا قابلیت بررسی" اندیشیھم اجرایی دبیر 

 ھتوسع ستاد – جمھوری ریاست فناوری و علمی معاونت" بیولوژیک مالچ

 1395فناوری.  زیست
 فناوری.  زیست پژوھشکده زیست محیط و صنعتی فناوری زیست گروه مدیر

1396 
 1397فناوری.  زیست پژوھشکده رئیس 
 تاکنون 1397. فناوری زیست پژوھشکده رئیس 
 1398. سبز مدیریت راھبری شورای عضو 

  :تحقیقاتي و کاري عالقھ مورد ھایینھزم -

  صنعتي یھامیآنزي و تولید میكروب یھاھیسواصالح 
  آب، خاك  یطیمحستیز یھایآلودگ در حذف یفناورستیز یھاروشاستفاده از

 و ھوا
  صنعتي یھاپساب ھیدر تصفپیشرفتھ  یھاروشاستفاده از 

 :)ناظر/ھمکار/مجري( پژوھشي یھاطرح -
 کپک بوسیلھ جامد بستر تخمیر در الکاز انزیم تولید" پژوھشي طرح ناظر .1

 .1395" سطح پلسخ روش بوسیلھ بھینھ شرایط تعیین و شده اسازیجد
 مقابل در حمید تل ایستگاه از حفاظت کمربند احداث" پژوھشی طرح ناظر .2

 .1393طبس  حمید تل ایستگاه )"پلیمری بیو فاز( روان یھاماسھ
 فرخ نساجي صنایع شركت صنعتي فاضالب تصفیھ فرایند سازیینھبھ"  طرح مجري .3

 نساجي صنایع شركت -ایران صنعتي و علمي یھاپژوھش سازمان" انكاش سپھر
 .1392) فرھي فرش( كاشان سپھر فرخ

 جریان با ھوازییب لجن بستر بیوراكتور یک از استفاده بررسي" طرح مجری .4
 صنعتي و علمي یھاپژوھش سازمان " SRB ھاییباکتر کشت براي (UASB) باال بھ رو

 .1391 ایران
 جلبك ریز رشد بر نور تناوب و شدت اثر بررسي" ھشيپژو طرح ھمكار .5

 .1391 ایران صنعتي و علمي یھاپژوھش سازمان"اسپایرولینا
 جلبك ریز تولید براي ارزان كشت محیط تھیھ " پژوھشي طرح ھمكار .6

 .1391 ایران صنعتي و علمي یھاپژوھش سازمان" اسپایرولینا
 آبكاري یھاکارگاه و ھاواحد از ناشي آلودگي بررسي پژوھشي طرح مجري .7

 یھاپژوھش سازمان. جامد پسماندھاي از سمي فلزات بازیافت و اصفھان استان
 .1384-1380 ایران صنعتي و علمي

 طریق از سنگین فلزات حاوي یھاپساب بیولوژیكي تصفیھ پژوھشي طرح مجري .8
 كننده احیاء ھاییباکتر مخلوط از استفاده با زیستي طریق بھ دھيرسوب

 و اصفھان پژوھشكده -ایران صنعتي و علمي یھاپژوھش سازمان (SRB) لفاتسو
 1377-1378 فاضالب و آب تحقیقات و طرح مشاور مھندسین

 سرب كارخانھ سطحي یھاآب سنگین فلزات بیولوژیكي تصفیھ پژوھشي طرح مجري .9
 -زنجان روي و سرب كارخانھ ایران، روي و سرب ملي شركت زنجان، روي و

 .1378-1377 اصفھان پژوھشكده -ایران صنعتي و علمي یھاژوھشپ سازمان
 صنعتي فاضالب تصفیھ سیستم سازيبھینھ و اندازيراه پژوھشي طرح مجري .10

 داروپخش اولیھ مواد تولید شركت. )تماد( داروپخش اولیھ مواد تولید شركت
 .1380– 1379 )تماد(

 -" سلوالز ولدم میكروبي سویھ انتخاب و مطالعات" پژوھشي طرح ناظر .11
 1392 – 1391 فناوري زیست پژوھشكده -ایران صنعتی و علمی پژوھشھای سازمان

 سلولھاي آپوپتوزیس بر سنس آنتي RNA اثر بررسي" پژوھشي طرح ناظر .12
 زیست پژوھشكده -ایران صنعتی و علمی پژوھشھای سازمان -"پروستات سرطاني
 1392 – 1391 فناوري

 زمینھ در اصفھان استان سیلھايپتان بررسي پژوھشي طرح ناظر .13
 .1380-1379ایران  صنعتي و علمي پژوھشھاي سازمان .بیوتكنولوژي



. دام خوراك براي بیولوژیك روش بھ B12 ویتامین تھیھ پژوھشي طرح ناظر .14
 .1380-1379ایران  صنعتي و علمي پژوھشھاي سازمان

 تولید يفعل فرایند تغییر اقتصادي و فني سنجي امكان پژوھشي طرح ناظر .15
 علمي پژوھشھاي سازمان. مایھ خمیر تولید یا و بیواستیل فرایند بھ الكل

 .1381-1380ایران  صنعتي و
 تولید براي سرویزیھ ساكارومیسس موتانت سوش ایجاد پژوھشي طرح ناظر .16

 پژوھشھاي سازمان. الكل تولید فرایند سازي بھینھ و باال راندمان با الكل
 .1381-1380ایران  صنعتي و علمي

  :)ناظر/ھمکار/مجري( صنعتي نیمھ طرحھاي-

 حاوي پسابھاي كننده تصفیھ پایلوت ساخت و طراحي صنعتي نیمھ طرح مجري .1
 و علمي پژوھشھاي سازمان سولفات، باكتریابي احیاء روش بھ سنگین فلزات
 1380-1379 اصفھان پژوھشكده -ایران صنعتي

 سطحي آبھاي بیولوژیك ھتصفی صنعتي نیمھ طرح صنعتي نیمھ طرح مجري .2
 محل زنجان، در واقع ایران روي و سرب ملي شركت روي و سرب كارخانھ
 1380- 1379 زنجان روي و سرب كارخانھ -ایران روي و سرب ملي شركت اجراء

 و دارو توفیق شركت صنعتي فاضالب خانھ تصفیھ طراحي صنعتي نیمھ طرح مجري .3
 محیطي زیست شرایط با مطابق آن اندازيراه و ساخت مراحل بر عالي نظارت
 1380 دارو توفیق شركت

 قطعات صنایع شركت صنعتي فاضالب تصفیھ سیستم طراحي صنعتي نیمھ طرح مجري .4
 1380 .ایران الكترونیك قطعات صنایع شركت. ایران الكترونیك

 آنزیم توسط ژالتین كازئین، گوشت، از پپتون تھیھ صنعتي نیمھ طرح ناظر .5
. اصفھان پژوھشكده -ایران صنعتي و علمي پژوھشھاي انسازم. پانكراتین

1381. 
 سمینارھا: -
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 REDUCTIVE، ندا بدلی، سھیال شکرهللا زاده ، عباس فرازمند .11
BIOTRANSFORMATION OF ETRACHLOROETHENE DURING AEROBIC DEGRADATION: 

EXPERIMENTAL EVI DENCE AND KINETICS ھفدھمین کنگره بین المللی میکروب ،
 1395، شناسی

رنگبری از پساب صنایع نساجی بوسیلھ ، سیدمحمدرضا نجاتی، عباس فرازمند .12
کنسرسیومی از باکتری ھای تحمل پذیر نمک جداشده از محل نمونھ گیری، 

ھای کاربردی المللی پـژوھشسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین
 1395، درزیســت شــناسی

، عباس فرازمند، مھناز مظاھري اسدي آرش یزداني، میثم نوروزي فر، .13
 ،در پساب رنگي صنعت نساجي Chlorella vulgarisبررسي پارامترھاي رشد ریزجلبك 

 1395، سمینار شیمي كاربردي ایران
ارائھ ، سروش دانایي، سید محمد حیدریان، حمیده افقي، عباس فرازمند .14

ھا از طریق  راھكار بھ منظور حل مشكل سیستم ھاي كشت بیوفیلمي ریزجلبك
سومین كنفرانس ملي و اولین كنفرانس بین المللي پژوھش ھاي ، اصالح سطح

 1395، كاربردي در علوم شیمي و مھندسي شمیمي
افزایش سروش دانایي، سید محمد حیدریان، حمیده افقي، عباس فرازمند،  .15

سرعت تثبیت ریزجلبک سندسوس دیمورفوس بر روی رشتھ ھای پلیمری پلی اتیلن 
 1394، اولین ھمایش بین المللی و نھمین ھمایش ملی بیوتکنولویی، االتترفت

بررسي حذف .، سید محمد رضا.، نجاتيس.، آذین، مھرداد.، عبا، مندفراز .16
بوسیلھ باكتري ھاي نمك دوست و تحمل كننده نمك جدا شده  Reactive Blak 5رنگ 

ی و مولکول یسلول یتازه ھا یمل شیھما نیدوم. از پساب كارخانجات نساجي
 1394. پرند واحد –دانشگاه آزاد اسالمي 

رنگبري از .، احمد علي، پوربابایي.، میالد ،صابر طحان.، عباس، فرازمند .17
 ملی ھمایش . دومینپساب نساجي بوسیلھ ي كنسرسیومي از باكتري ھاي ترموفیل

 1394پرند.  واحد – اسالمي آزاد مولکولی دانشگاه و سلولی ھای تازه

 نواحی در TnrA اتصال جایگاه س.، زنگی، مریم.، بررسیعبا ،مندفراز .18
 بین کنگره باسیلوس. اولین مختلف ھای گونھ میان در tnrA ژن پرومتری
 1393ایران.  ژنتیک کنگره سیزدھمین و المللی

س.، مظاھری اسدی، مھناز.، دیبا، حسن.، کشت ریز جلبک ھا عبا، مندفراز .19
ھمایش ار گاز گلخانھ ای دی اکسید کربن. و ترسیب کربن بھ منظور کاھش انتش

 1393. ملی پژوھش ھای کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
س.، دیبا، حسن.، مظاھری اسدی، مھناز.، واعظ، محسن.، عبا، مندفراز .20

ھشتمین . در پساب کارخانھ فرش Nannochloropsis ISRC – P007بررسی رشد میکروجلبک 
 .1393. جھانی محیط زیست کنفراس ملی روز

س.، بھرام ناصر نژاد، سید محمد حیدریان، طاھره نجیب .، عبا، مندازفر .21
استفاده از باكتریھاي احیاء كننده سولفات در حذف فلزات سنگین پساب حاصل 

ھشتمین ھمایش ملي بیوتكنولوژي جمھوري اسالمي از فرایند آبكاري فلزات. 
 .1392. زیستي ایران و چھارمین ھمایش ملي ایمني

س.، بھرام ناصر نژاد، سید محمد حیدریان، طاھره نجیب.، عبا، مندازفر .22
در محل منظور  -SRB–پتانسیل استفاده از باكتریھاي احیاء كننده سولفات 

ھمایش ملي زیست پاالیي. .، زیست پاالیي منابع آبي آلوده بھ فلزات سنگین
1392. 

ھاي محدود كننده زیست پاالیي  س.، سروش دانایي.، فاكتورعبا، مندازفر  .23
 .1392ھمایش ملي زیست پاالیي. خاك ھاي آلود.، 

س.، سروش دانایي.، بررسي و ارزیابي پارامترھاي موثر در عبا، مندازفر .24
ھمایش ملي زیست پاالیي. طراحي یك واحد بیوپایل در مقیاس نیمھ صنعتي.، 

1392. 



نقش عوامل  یده افقي.،، پروین شریعتي، حمباقر یخچالیس.، عبا، مندازفر .25
 Bacillus در aprE در بیان ژن پروتئاز قلیائي TnrA و ScoC برداري تنظیم نسخھ

licheniformis . ھمایش ملي بیوتکنولوژي جمھوري اسالمي ایران. شھریور ھفتمین
1390. 

ج زاده، پروین شریعتي، حمیده فر، داود باقر یخچالیس.، عبا، مندازفر .26
و  (aprE)قلیائي  زتئاوسرین پري ھاژن لی اعیین توتزي و سان کلوافقي.، 
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 دكتر: دانشجویان رسالھ راھنمایي -
راھنمایي پایان نامھ دكتري رشتھ بیوتكنولوژي میكروبي خانم مریم   .1

ھای آلوده بھ نفت توسط پسماند محمدي تحت عنوان "پاکسازی زیستی خاک
 .Agaricus" 1392و  Pleurotus ،Ganoderma کمپوست قارچ ھای خوراکی

راھنمایي پایان نامھ دكتري رشتھ شیمي كاربردي آقاي آرش یزداني "  .2
ھا در تصفیھ پیشرفتھ پساب صنعتي صنایع نساجي از ریزجلبك استفاده 

 ."TDSبراي حذف عناصر معدني و كاھش 
راھنمایي پایان نامھ دكتري رشتھ بیولوژي دریا خانم سھیال نادري تحت  .3

نوان "تولید بیوسورفاكتانت از میكروجلبك ھاي جداشده از خلیج ع
 ."فارس

راھنمایي پایان نامھ دكتري رشتھ بیولوژي دریا خانم مینو رضایي تحت  .4
عنوان "شناسایي و تخمین و ارزیابي میكروجلبك ھاي خلیج فارس در 

 ."تولید بیودیزل در حذف كربن
بیوتكنولوژي آقاي سروش  – دكتري رشتھ مھندسي شیمي مشاور پایان نامھ .5

استفاده از ریزجلبك ھا در تصفیھ پساب صنعتي  عنوان "دانایي تحت 
 صنایع غذایي".

دكتري رشتھ بیوتكنولوژي میكروبي آقاي یحیی حبیب  مشاور پایان نامھ .6
 از استفاده با کاغذ بازیافت کارخانھ پساب تصفیھ عنوان "زاده تحت 
 ی ".بیولوژیک و شناورسازی فرایندھای

آقاي خسرو صدیق بیان  دكتري رشتھ میکروبیولوژی راھنمای پایان نامھ .7
 وسیاه بھ آبی فاز از کلردار ھیدروکربن زیستی حذف عنوان "تحت 

 ."ثابت بستر بیوراکتور در اسفینگوپیکسیس ھوازی باکتری
 کارشناسی ارشد: دانشجویان رسالھ راھنمایي -

 –د رشتھ مھندسي شیمي راھنمایي پایان نامھ كارشناسي ارش  .1
بیوتكنولوژي خانم طاھره نجیب تحت عنوان "استفاده از باكتري ھاي 

 ."احیا كننده سولفات در حذف فلزات سنگین



راھنمایي پایان نامھ كارشناسي ارشد رشتھ بیوتكنولوژي میكروبي آقاي  .2
علي نجاتي تحت عنوان " تجزیھ كننده رنگھاي آزو با استفاده از 

 "لوفیل از پساب تصفیھ خانھ صنایع نساجيباكتریھاي ھا
راھنمایي پایان نامھ كارشناسي ارشد رشتھ بیوتكنولوژي میكروبي آقاي  .3

صابرطحان تحت عنوان " تجزیھ كننده رنگھاي آزو با استفاده از 
 باكتریھاي ترموفیل از پساب تصفیھ خانھ صنایع نساجي"

ژی خانم مونا بیات کارشناسی ارشد رشتھ میکروبیولو مشاور پایان نامھ .4
 توسط نفتی ھای فرآورده بھ آلوده ھای خاک زیستی تجزیھ عنوان "تحت 

 ".Aricularia خوراکی قارچ میسلیوم
کارشناسی ارشد رشتھ میکروبیولوژی خانم نیلوفر  مشاور پایان نامھ .5

 نفتي تركیبات بھ آلوده ھايخاك پاالیي زیست بررسي عنوان "احمدی تحت 
 ".Volvariella خوراكي قارچ مازاد وسیلھ بھ

کارشناسی ارشد رشتھ میکروبیولوژی آقاي حسن دیبا  مشاور پایان نامھ .6
 ".Nanochorolopsis SP میکروجلبک از چربی تولید بررسی عنوان "تحت 

محیط زیست  –کارشناسی ارشد رشتھ مھندسي شیمي  راھنمای پایان نامھ .7
 بھ آلوده ھای خاک کروبیمی تجزیھ عنوان "خانم ندا بدلی ورزقانی تحت 

 ."شده جدا ھای باکتری از استفاده با تبریز پاالیشگاه نفت
کارشناسی ارشد رشتھ بیوتكنولوژي میكروبي آقای  راھنمای پایان نامھ .8

رنگبری رنگ ھای آزو از پساب صنایع  عنوان "نجاتی تحت  رضا محمد سید
ورھای مختلف نساجی توسط باکتری ھای مقاوم بھ نمك و بررسی اثر فاکت

 ." بر آن، بھ کمک روش تاگوچی
 
 

 


