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 شغلي سوابق
 زيست  عاوري گروه زيست  عاوري دارويي پژوهشکدهکارشعاس ارشد پژوهشي 

 مهارت ها
 بکارگیري روش هاي تحقیق و جستجوي معابع مطالعاتي -3

 هاي مورد نیاز  SOPجهت تدوين GLP و GMPآشعا به اصول -5

 اه هاي میکروبیولوژيتسلط کا ي به تکعیک هاي مختلف و مورد نیاز آزمايشگ -1

 متعامد ييه هابا ا تفاده از آرا میکروبي محیط کشت يبهیعه  از -0

 هاي میکروبي و برر ي  یعتیک آن ميآنز صیو تخل دیتول -2

به روش  ريز  آنها مد ت يطوالن يو نگهداراز محیط هاي طبیعي باکتريها و قارچها   ييشعا ا و يجدا از -7

  لیو لیزه و نمودن 

طرامي  ، تهیه  لولهاي کامپتعت،  RNA, DNAالکترو ورز، تخلیص )  يمولکول يولوژیب يها کیتکع -6

 (  PCRپرايمر، ترانسفورما یون، کلونیعگ ، 
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  يپژوهش هاي طرحهمکاري در
 اوره يریاندازه گ تیدر ک يریاوره آز به معظور بکارگ ميآنز صیو تخل دیتول -3

 دازیگلوکز اکس ميآنز يکروبیم دیتول -5

میکروبي  از مخازن به روش برداشت نفت اديازددر  مورد ا تفاده جدا ازي میکروارگانیسمهاي -1

 (جدا ازي میکروبهاي مولد امولسان)

  ارس جیمعاطق آلوده به نفت نوروز، ابوذر و  روش در خل يکربی لور م يبرر  -0

 اهیدر گ( NGF)موقت  اکتور رشد لصب  انیب يبرر  -2

 برر ي بیان پروتئین ويرو ي ايمعي زا بیماري لکه  فید میگو در میکروآلگ -7

غیر زيستي مختلف بر رشد ريز جلبک ا پیرولیعا و تولید آلکالوئید برر ي اثر الیسیتور هاي زيستي و  -6

 تو ط آنها

 

 تیسوابق عضو
 لضو گروه تخصصي زيست  عاوري و للوم پايه پزشکي جشعواره بین المللي خوارزمي  -3

(3111)  ،(3145)  ،(3140)  ،(3142)  

 يخوارزمجوان  جشعواره للوم پايه پزشکي لضو گروه تخصصي زيست  عاوري و -5

 (3140)  ،(3142) ، (3147) 
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ايجااد کععاده    ين لواما  باکتريااي  و تعیاین میازا   يبرر ا  (3115)زهره لمیادي ، شاهاب مادرس     -5

چهارمین کعگره ) (بیمار تان میرزا کوچک خان )بدون لالمت در زنان باردار در   تهران  يباکتريور

 (    ايران -تهران, دانشگاه شاهد, يبیولوژومیکر



 اشرف السادات نومي، نسارين معظماي،   مسعود  الح پور، ،ياریمحمد رضا بخت ،يقا م يمحمد  ائز -1

 اومین  ) آ پرژيلوس ناايجر   يتولید آنزيم اوره آز تو ط  ويه ها يغربالگر(. 3115) يدیمزهره ل

 (مشهد,  يدانشگاه  ردو ,  يبیوتکعولوژ  همايش

مقايساه  عالیات   (. 3115) يدیزهره لم ،يقا م يمحمد  ائز ،ياریمسعود  الح پور، محمد رضا بخت -0

دانشاگاه  ,  يبیوتکعولوژ کعگره  ومین) Aspergillus niger S31  ي لول يدر  راکسیون ها ياوره آز

 (ايران -مشهد,  ي ردو 

مقايساه  عالیات   (. 3111) يدیمسعود  الح پور، زهره لم ،ياریمحمد رضا بخت ،يقا م يمحمد  ائز -2

 يدوماین کعگااره بیولااوژ )  Aspergillus niger PTCC 5011 ي الول  يدر  راکسایون هااا  ياوره آز

 (مشهد, دانشگاه آزاد ,  يلبا دامعه بین المل  يکاربرد

امکاان   يبرر ا (. 3111) يدیا زهاره لم  ،ياشرف السادات نومالظم امیريان، مهعاز مظاهري ا دي،  -7

 يدانشاگاه للاوم پزشاک    ,يبیولاوژ وهفتمین کعگاره میکر ) ايران  يتولید بیو ور کتان از مخازن نفت

 (  معان

و تعیین  تخلیص(. 3110) يدیهره لممسعود  الح پور، ز ،يقا م يمحمد  ائز ،ياریمحمد رضا بخت -6

 چهارمین همايش ملي بیوتکعولوژي اياران )  PTCC 5011 Aspergillus niger  آنزيم اوره آز از يويژگ

 ( ماهان -کرمان

باکتريهااي  جدا اازي   (.3145) ديیا زهره لم، مسعود  الح پور ،راد يانیمهران ک ، مهرنوش گالبوند -1

اولین همايش ملي يا ته هاي ) ز ر وبات دريايي آلوده به نفت تجزيه کععده ترکیبات آلي گوگردي ا

 (پیشوا  -ژوهشگران جوان دانشگاه آزادا المي وامد ورامین نوين در للوم زيستي باشگاه پ

 ازي  اکتور رشد لصب  همسانه( . 3141) مريم زنگي، زهرا امیعي بیات، زهره لمیدي، ممیده ا قي -4

اولین کعگره بین المللي و  ایزدهمین کعگاره    )PVX يرو ي نوترکیب در وکتور و (NGF)انساني

 (ژنتیک ايران

 
 
 
 
 
 

 

 


