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طرح ها
. به روش پلیمریزاسیون غیر آنزیمی اسیدهای نوکلئیکmiR-21  اندازه گیری
) تکنیکی حساس برای شناسایی اختصاصی میکروآرنا (مجری:شاخه دار اسیدهای نوکلئیک- واکنش هیبریدیزاسیون زنجیرهای
 از طریق نوکلئیک اسیدهاDNAzyme  به روش واکنش هیبرید شدن زنجیری کوپل شده باmiR-21  اندازه گیری
)(مجری
) راهی برای تشخیص سرطان (مجری: شناسایی همزمان انکوپروتئین و انکومیر در یک واحد سنجش
.(CETP)  بررسی تاثیر عصاره زعفران بر سطح سرمی پروتئین حامل استر کلسترول
 و انار بر روی انعقاد خون، زرشک، بررسی اثر عصاره خام سه گیاه ترخون
 اثر ماده خالص شده از گیاه ترخون بر روی چسبندگی پالکتها و انعقاد خون
.(CETP)  بررسی تاثیر عصاره ساتوریا خوزستکانیکا بر سطح سرمی پروتئین حامل استر کلسترول
 اثر ماده خالص شده از گیاه ترخون بر روی چسبندگی پالکتها و انعقاد خون
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 تجارب حرفه ای در رشته ی مربوطه
 کار در آزمایشگاه تشخیص طبی
 کار با موش
 کروماتوگرافی و الکتروفورز
 استخراج عصاره گیاه
 طراحی نانو ساختارهای مولکولی برای شناسایی نوکلئیک اسیدها
 ساخت نانوذره از جمله نانوذره مغناطیسی و طال
 استفاده از نانوذره جهت تشخیص آنالیتهای مختلف از جمله نوکلئیک اسیدها
 کاشت نوکلئیک اسید رو نانوذره
 آشنایی با طراحی پرایمر
 آشنایی با کشت سلول و وسترن بالت
 استفاده از نانوساختارهای طراحی شده برای تکثیر غیر آنزیمی سیگنال
 طراحی و ساخت نانوساختارهای دینامیک ( )CHA, HCR, DNAzymeجهت شناسایی آنالیت های مختلف

CHA: Catalytic hairpin assembly
HCR: Hybridization chain reaction
DNAzyme: DNA Enzyme

 شركت در كارگاهها
 طراحی پرایمر
 خطرات آزمایشگاهی و ایمنی در برابر آن
 شرکت در کارگاه SPSS
 شرکت در کارگاه تدریس مجازی نوید
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