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سوابق تدریس
همکاری در تدریس زیست شناسی پزشکی رشته پزشکی حرفهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – نیم سال دوم 19-16
همکاری در برگزاری کارگاه عملی انتقال ژن به داخل سلولهای یوکاریوتی درس آزمایشگاه اصول مهندسی ژنتیک-
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری -رشتههای ژنتیک انسانی ،بیوتکنولوژی پزشکی و پزشکی ملکولی9616 -
تدریس در کالسهای آموزشی ششمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی -تابستان 9616
طراحی و برگزاری دوره بیولوژی سیستمها -9616 -تاکنون

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی
همکاری در تدوین و اجرای طرح بررسی نقش سلولهای بنیادی پلیپلوئبد کنار عروقی در فیبروز بافت در مدل موشی
آسیب مزمن کلیه9616 -
همکاری در تدوین و اجرای طرح ارزیابی سیستمیک برهمکنش مسیر هیپوکسی و  TGFBدر القای فیبروز کلیه در
سلولهای بنیادی مزانشیمی جدا شده از کلیه انسان9616 -
همکاری در تدوین کوریکولوم دوره آموزشی پژوهشهای زیست پزشکی9619 -

مقاالت و تألیفات
Nikaeen N, Moein S, Heidari, Gheisari J. Colored Petri net modeling of siRNA-mediated
mRNA degradation, Advanced biomedical research 2014
Nikaeen N, Gheisari J, Gheisari Y, Moein S. Modeling and Controlling TGF-β Pathway
Using Standard Petri nets, submitted in International Power System Conference, 2014
علوی حجازی ،سید شهریار؛ معین ،شیوا؛ مقدس ،نرگس؛ فیروزفر ،زهرا؛ حجتی ،زهره؛ پروتئین  :16ساختمان ،عملکرد
و ژن درمانی؛ کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی دانشگاه اصفهان 9619

دورههای آموزشی
کارگاه آموزشی بیولوژی سیستمها -انستیتو پاستور ایران -تهران -مردادماه 9616
کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک انسانی -دانشگاه اصفهان -اصفهان -تیرماه 9619

دستاوردها ،افتخارات و جوایز
کسب رتبه  6آزمون کارشناسی ارشد رشته زیستشناسی سلولی ملکولی ،گرایش ژنتیک و گرایش بیوشیمی -وزارت
علوم9619 -

کسب رتبه  1آزمون کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی  -وزارت بهداشت9619 -
کسب سهمیه آییننامه استعدادهای درخشان به عنوان  %98برتر بین دانشجویان ژنتیک انسانی ورودی – 9619
16-16
اخذ مدرک آزمون زبان  MHLEبا نمره 36
فارغالتحصیل دوره  90ترمی آموزش زبان انگلیسی کانون زبان ایران9601 -

توانمندیها و موضوعات مورد عالقه
molecular genetics ، systems biology ،Cell signaling
تکنیکهای کشت سلول یوکاریوتی و تهیه  ،primary cultureطراحی پرایمر ،استخراج  RNAو ساخت ، cDNA
 ،Real time PCRتراسفکشن ،بیوانفورماتیکpathway construction and analysis ،
 concept mappingدر طراحی مطالعه ،روشهای مدلسازی ریاضی در بیولوژی
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