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 فرانسه -11از دانشگاه پاریس  )ژنتیک مولكولي( مولكوليبیولوژی  ایدكتر، محمد ميردريكوند

 دانشگاه تهران - دانشكده علوم و فنون نوین ،استادیار، گروه مهندسي علوم زیستي

 021 -88497324 دورنگار: 021-61115789و  021-86093256 تلفن:

 mohammad.mir@ut.ac.ir پست الكترونيك:

 فناوری:-پژوهشی حوزه تمرکز( 1

 Syntheticشناسي مصنوعي )های مهندسي متابولیک و زیستهای صنعتي با كمک روشمهندسي تولید متابولیتالف( 

Biology ) 

 زیستمحیطصنعت و با كاربرد در ( Functional genomicsو ژنومیكس كاركردی ) دستكاری ژنوم، مهندسي ژنتیکب( 

 (مطالعات راهبردیریزی، ارزیابي و برنامهسیاستگذاری، فناوری )مدیریت در زیستد( 

 تحصيلی: پيشينه( 2

 رتبه سال محل تحصيل رشته مقطع

 عاليدرجه  1383-1387 ، فرانسه11دانشگاه پاریس  )ژنتیک مولكولي( بیولوژی مولكولي دكتری

 1 1375-1378 دانشگاه گیالن بیوتكنولوژی-نباتاتاصالح ارشدكارشناسي

 3 1368-1372 دانشگاه صنعتي اصفهان زراعت و اصالح نباتات كارشناسي

 1 1367 آبادخرم -ماسور شهید باهنردبیرستان  علوم تجربي دیپلم
 

 :انتشارات( 3

 پژوهشی-و علمی ISI مجالت ( مقاالت3-1

1- Ebrahimi Hosseinabad, Bahman, sepehr pedram, Ashraf Sadat Hatamian Zaremi, Soheyla Salahshour 

Kordestani, Mahtab Rasti, zahra beygom mokhtari-hosseini, and Mohammad Mir-Derikvand. 2016. In 

vivo Evaluation of Gelatin/Hyaluronic Acid Nanofiber as Burn-wound Healing and Its Comparison with 

ChitoHeal Gel. Fibers and Polymers 17(6): 820-826 

2- Nojoki, Fahimeh, Ashraf Sadat Hatamian Zaremi, Mohammad Mir-Derikvand, Bahman Ebrahimi 

Hosseinabad, zahra beygom mokhtari-hosseini, Saeed Kalantari dehaghi, and Maryam Esmaeilifar. 2016. 

"Impact of Rifampin Induction on the Fermentation Production of Ganoderic Acids by Medicinal 

Mushroom Ganoderma lucidum." Applied Food Biotechnology 2 (3): 91-98 

3- Farahnoosh Doustdar, Mohammad Pazhang, Faramarz Mehrnejad, Mehrnoosh Safarzadeh, Davod Rabiei, 

Nader Chaparzadeh, Hanieh Falahati, and Mohammad Mir-Derikvand. 2015. "Biochemical 

Characterization and Computational Identification of Mycobacterium tuberculosis Pyrazinamidase in 

Some Pyrazinamide-Resistant Isolates of Iran." PROTEIN JOURNAL 34(3): 181-192.  

4- Seiedin, Atieh, Fatemeh Yazdian, Ashraf Sadat Hatamian Zaremi, Behnam Rasekh, and Mohammad Mir-

Derikvand. 2015 "Natural Pigment Production by Monascus purpureus: Bioreactor Yield Improvement 

through Statistical Analysis." Applied Food Biotechnology 2 (2): 23-30 

5- Matin Islami, Faramarz Mehrnejad, Farahnoosh Doustdar, Masumeh Alimohammadi, Mahmoud Khadem-

Maaref, Mohammad Mir-Derikvand, Majid Taghdir. 2014. Study of Orientation and Penetration of LAH4 

into Lipid Bilayer Membranes: pH and Composition Dependence. Chemical Biology & Drug Design 

84(2): 242-52. 

6- Katia Ruel, Jimmy Berrio Sierra, Mohammad Mir Derikvand, Johanne Thévenin, Catherine Lapierre, Lise 

Jouanin, JP Joseleau, 2009. Impact of CCR1 silencing on the assembly of lignified secondary walls in 

Arabidopsis thaliana. New Phytologist 184: 99-113      IF: 6.736. Ranking: 2012: 6/197 (Plant Sciences) 
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7- Mohammad Mir Derikvand, Jimmy Berrio Sierra, Katia Ruel, Brigitte Pollet, Cao-Trung Do, Johanne 

Thévenin, Dominique Buffard, Lise Jouanin, Catherine Lapierre, 2008. Redirection of the 

phenylpropanoid pathway to feruloyl malate in Arabidopsis mutants deficient for cinnamoyl-CoA 

reductase 1. Plant 227: 943-956    5-Year IF: 3.651 (2012) 

8- John Ralph, Hoon Kim, Fachuang Lu, John H. Grabber, Jean-Charles Leplé, Jimmy Berrio-Sierra, 

Mohammad Mir Derikvand, Lise Jouanin, Wout Boerjan, Catherine Lapierre, 2008. Identification of the 

Structure and Origin of a Thioacidolysis Marker Compound for Ferulic Acid Incorporation into 

Angiosperm Lignins (and an Indicator for Cinnamoyl-CoA Reductase Deficiency). The Plant Journal 53 

(2): 368-379    IF: 6.582 Ranking: 2012: 7/197 (Plant Sciences) 

ایران توسط  برنجپالسم ژرمبررسي تنوع ژنتیک  .1383. یاضيقره هزادبزاده، علي اعلمي، قربانعلي نعمت ؛حمدمیر دریكوند، م -9

 .143-153(: 1) 35ایران، شماره مجله علوم كشاورزی  .نشانگرهای آیزوزایم

فراواني آللي و چندشكلي نشانگرهای آیزوزایم در . 1383. یاضيقره هزادبزاده، علي اعلمي، حمد، قربانعلي نعمتمیر دریكوند، م -10

 .145-158(: 2) 6ایران، شماره  مجله علوم زراعي .نایراهای برنج

زایي سوماتیكي و باززایي در . بررسي جنین1384و منصور غالمي.  اكبر حبشيمحمد میردریكوند، علي ،محمود قرباني مرغشي -11

 (. مجله علوم كشاورزی دانشگاه همدان.Cicer arietinum Lنخود زراعي )

 

 کتاب (3-2
فناوری و : جغرافیای زیست1فناوری، جلد . كارآفریني در زیست1393. زاده م.، مهدی رهایيدریكوند م.، عنایتفرامرزپور م.، میر -1

 فناوری. اندازهای راهبردی و مدیریتي. انتشارات پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زیستای، چشمهای منطقهشبكه

: كارآفریني دانشگاهي، 2فناوری، جلد . كارآفریني در زیست1393. رهایيزاده م.، مهدی فرامرزپور م.، میردریكوند م.، عنایت  -2

 فناوری. های قانوني و سیاست كارآفریني. انتشارات پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زیستچارچوب

 (.در دست تدوين) مهندسي متابولیک و كاربردهای آنای بر محمد میر دریكوند و همكاران. مقدمه -3

و  اهلل ضرغامنصرت"در . بررسي پتانسیل اقتصادی بیوتكنولوژی كشاورزی در ایران. 1381 .یاضي و ن. ضرغامب. قره میردریكوند، م.، -4

 ایران.های علمي . كمیسیون بیوتكنولوژی شورای پژوهش". منابع و مواد اولیه بیوتكنولوژی در ایرانهمكاران

 و گزارش علمی نگاشتتك (3-3
 فناوری در دانشگاه تهران. )گزارش طرح( زیست برنامهو  پتانسیل ها. 1392، محمد میر دریكوند  -1

ها و فناوری پزشكي )كاربردها و اقتصاد داروهای زیستي، واكسن. وضعیت زیست1391 .سمانه اسفندیار، محمد میر دریكوند -2

 صفحه. 270فناوری كشور. محصوالت تشخیصي(. ستاد توسعه زیست

فناوری در ایران. ستاد توسعه . بررسي وضعیت تولید و بازار محصوالت زیست1391ندیار. محمد میر دریكوند، سمانه اسف  -3

 صفحه 90فناوری كشور. زیست

بیني فناوری و پیش. وضعیت صنعت جهاني زیست1391زاده و مهدی رهایي. محمد فرامرزپور، محمد میردریكوند، محمد عنایت  -4

 صفحه 230فناوری كشور. آینده. ستاد توسعه زیست

فناوری در كشورهای مختلف جهان. . وضعیت زیست1391زاده و مهدی رهایي. محمد فرامرزپور، محمد میر دریكوند، محمد عنایت  -5

 صفحه 200فناوری كشور. ستاد توسعه زیست

فناوری زیستفناوری دریایي. ستاد توسعه . كاربردها و اقتصاد زیست1391( مریم خاتوني، مهدی رهایي، محمد میر دریكوند، 5 -6

 صفحه 130كشور. 

فناوری در بخش بیوانفورماتیک )كاربردها و اقتصاد(، ستاد توسعه . وضعیت زیست1391سارا محسني، محمد میر دریكوند.   -7

 صفحه 60فناوری كشور، زیست

پروژه مطالعاتي  ارشمیالدی )ترجمه گز 2025انداز . اقتصاد زیستي در چشم1391فرامرزپور م.، میردریكوند م.، مهدی رهایي.   -8

OECD ،2009)فناوری ایران.. ستاد توسعه زیست 

های مهندسي ژنتیک در اصالح نباتات. مؤسسه . اصول و كاربرد1379یاضي قره هزادو ب زاده، قربانعلينعمت ؛حمدمیردریكوند، م -9

 .ص 100، نگاشتتحقیقات بیوتكنولوژی كشاورزی. تک
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معاونت علمي و فناوری -فناوری كشور. ستاد توسعه زیست1389فناوری نوین در ایران، زیستوضعیت  .1389، محمد میردریكوند -10

 . تک نگاشتریاست جمهوری

نظام توسعة  پیشنهادی طرح .1382دریكوند، بهمن ابراهیمي، حمیدرضا عبدی، سیدمهدی علوی، علیرضا شاهمیرزایي.  محمد میر -11

 ص. 60نگاشت، . تک(. شبكه تحلیلگران تكنولوژی ایرانتژی ملي بیوتكنولوژیدرآمدی بر استرادر ایران )پیش بیوتكنولوژی

 

 های علمی:مقاالت همايش (3-3
1- Nargeh, Hanieh, Mohammad Mir-Derikvand, Behnam Rasekh, and Ashraf-Sadat Hatamian Zaremi. 2016. 

Identification of six naphthalene degrading bacteria isolated from oil contaminated soils using 16SrRNA 

marker. 2nd International & 14th Iranian Genetics Congress, Tehran. May 21-23, 2016 

المللي در اقتصاد زیستي. ای و بینهای ملي، منطقهها و برنامهتحلیل سیاست .1394. محمد ميردريكوندقدمیاری، محمد و  -2

 1394 بهمن 27-28ملي اقتصاد زیستي و زیست بازار ایران، تهران، نخستین اجالس . 1394

3- Nojoki, Fahimeh, Ashraf-Sadat Hatamian Zaremi, Mohammad Mir-Derikvand, Bahman Ebrahimi 

Hosseinabad, Zahra Beygom Mokhtari-Hosseini, and Saeid Kalantari Dehaghi. 2015. Improvement of 

triterpenoids biosynthesis by Ganoderma lucidum under the inducement of Phenytoin. The 9th 

International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015), Shiraz, December 26-28, 

2015. 

4- Nojoki, Fahimeh, Ashraf Sadat Hatamian Zaremi, Mohammad Mir-Derikvand, Bahman Ebrahimi 

Hosseinabad, and Saeid Kalantari dehaghi. "Enhanced Production of Triterpenes in Culture of 

Ganoderma lucidum under Omeprazole Induction."1st International and 9th National Biotechnology 

Congress of I.R. Iran, Tehran, May 24-26, 2015 

5- Mir-Derikvand, Mohammad, Zahara Heydari, Fereshteh Azadeh and Sara Honardoost. 2015. "Synthetic 

Biology: An enabling technology to advance biotechnology in a new era."1st International Biotechnology 

Congress of I.R. Iran, Tehran, May 24-26, 2015 

سازی جذب زیستي فلز سنگین بهینه. 1394و اشرف السادات حاتمیان زارمي محمد ميردريكوندشجاع، حمزه، فاطمه یزدیان،  -6

 ، تهران.1394 خرداد 10-12كادمیوم با استفاده از قارچ گنودرما لوسیدوم. نهمین كنفرانس ملي بیوتكنولوژی، 

، حمید سرخیل و اشرف السادات حاتمیان زارمي. محمد ميردريكوندتوكلي، جواد، حمزه شجاع، الهام كریمي، فاطمه یزدیان،  -7

میوم توسط قارچ گنودرما جذب زیستي فلز سنگین كاد "جذب زیستي فلز سنگین كادمیوم توسط قارچ گنودرما لوسیدیم.. 1393

 ، تهران،1393بهمن  28-30. لوسیدیم

المللي و شناسي سنتتیک. اولین كنگره بینانداز زیست. كاربردها و چشم1393. محمدمير دريكوند، رشته، ، آزاده فهرا، زحیدری  -8

 ایران. -تهران. 1393خرداد  5-3سیزدهمین كنگره ژنتیک ایران. 

گنودرما لوسیدوم: فرمانتور "، حمزه شجاع و الهام كریمي. محمد ميردريكوندیزدیان، فاطمه، اشرف السادات حاتمیان زارمي،  -9

 ، تهران.1393ردیبهشت ا 17-18اولین كنگره جامع ملي یافته های نوین زیست شناسي،  "طبیعي جذب زیستي فلزات سنگین.

10- Mir-Derikvand, Mohammad, and Abbas Sahebghadam-Lotfi. "Latest advances of biotechnology in 

Iran." BioAsia 2011, Hyderabad, February 21-24, 2011 

11- Mohammad Mir-Derikvand, Lise Jouanin, Cao-Trung Do, Johanne Thévenin, Jimmy Berrio-Sierra, 

Brigitte Pollet, Catherine Lapierre, Jean-Paul Joseleau, Katia Ruel. 2008. Lignification et organisation 

pariétale de mutants d’Arabidopsis thaliana déficients en activité cinnamyl-CoA-réductase. Journées du 

réseau Français des parois. 26-28 mars 2008, Boussens, France. 

12- Lise Jouanin, Nathalie Caulet-Dumont, Mohammad Mir-Derikvand, Dominique Buffard, Brigitte 

Pollet, Valérie Méchin, Catherine Lapierre. 2008. Identification and characterization of a CLASS III 

peroxidase involved in lignification in Arabidopsis. Journées du réseau Français des parois, 26-28 mars 

2008, Boussens, France. 

13- Jimmy Berrio-Sierra, Mohammad Mir-Derikvand, Brigitte Pollet, Cao-Trung Do, Johanne Thévenin, 

Lise Jouanin, Catherine Lapierre, Jean-Paul Joseleau, Katia Ruel. 2008. Lignification et organisation 

pariétale de mutants d’Arabidopsis thaliana déficients en activité cinnamyl-CoA-réductase. GDR 

Assemblages Moléculaires végétaux, Saint Nazaire, France. 

14- Mohammad Mir Derikvand, Nathali Caulet-Dumont, Dominique Buffard, Brigittte Pollet, Valérie 

Méchin, Catherine Lapierre, Lise Jouanin, 2007. PRX34 gene is involved in lignification at the young 

stems of Arabidopsis, 18th International Conference on Arabidopsis Research, 20-23 June 2007, Beijing, 

China 
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15- Lise Jouanin, Mohammad Mir-Derikvand, Nathali Caulet-Dumont, Dominique Buffard, Brigittte 

Pollet, Valérie Méchin, Catherine Lapierre. 2007. Identification and Characterization of a Class III 

peroxidase involved in lignification in Arabidopsis. IUFRO Tree Biotechnology, 3-8 June 2007, Ponta- 

Delgada, Portugal. 

16- Mohammad Mir-Derikvand, Brigittte Pollet, Cao-Trung Do, Yves Barrière, Catherine Lapierre, Lise 

Jouanin, 2006, Two Arabidopsis Cinnamoyl-CoA Reductase genes and their impacts on global 

performance of plants, quantity and quality of lignin and digestibility. XV FESPB congress (Federation 

of European Societies of Plant Biology), 17-21 July 2006, Lyon, France  

17- Dominique Buffard, Mohammad Mir-Derikvand, Nathali Caulet-Dumont, Valérie Méchin, Brigittte 

Pollet, Catherine Lapierre, Lise Jouanin, 2006. Identification and Characterization of an Arabidopsis 

peroxidase potentially involved in lignin synthesis. XV FESPB congress (Federation of European 

Societies of Plant Biology), 17-21 July 2006, Lyon, France 

18- Mohammad Mir-Derikvand, Nathali Caulet-Dumont, Brigittte Pollet, Catherine Lapierre, Lise 

Jouanin 2005. Identification and characterization of a peroxidase gene potentially implicated on the 

polymerisation of Lignins. Rapport des Journées du Réseau Français des Parois, p. 44, 8-9 September, 

Rouen, France (Proceeding of the days of The French Network of Cell Walls, p. 44) 

19- Jimmy Berrio-Sierra, Mohamed Mir Devikvand, Lise Jouanin, Catherine Lapierre et Katia Ruel, 2005. 

Impact of genetic transformation of lignin on secondary wall assembly in Arabidopsis thaliana. 

WorkShop on Cell Biology and Microscopy, 7-11 Dec. 2005, Altheinigen, Germany 

20- Jimmy Berrio-Sierra; Mohammad Mir Derikvand, Lise Jouanin, Catherine Lapierre et Katia Ruel 

2005. Impact of CCR1 gene on the Secondary Cell Walls Formation in Arabidopsis thaliana. Rapport des 

Journées du Réseau Français des Parois, p. 44, Rouen, France, 8-9 September (Proceeding of the days of 

The French Network of Cell Walls, p. 44) 

های نوین در برنامه پنجم توسعه ، جایگاه فناوری1389محمد میردریكوند، مریم مروی، مهدی رهایي، عباس لطفي،  -21

 فناوری، مجموعه مقاالت همایش بررسي الیحه برنامه پنجم توسعه كشور، مجلس شورای اسالميزیست

زایي سوماتیكي و باززایي در . بررسي جنین1382و منصور غالمي.  اكبر حبشيمحمد میردریكوند، علي ،رغشيمحمود قرباني م -22

 ایران-(، مشهد398-401، 2 كتاب مقاالت سومین همایش ملي بیوتكنولوژی ایران )جلدنخود تیپ كابلي. 

های چندگانه در نخود تیپ كابلي. مقاالت هفتمین شاخساره.  القای 1381اكبر حبشي. حمد، مرجان آزموده، عليمیر دریكوند، م -23

 (. كرج، ایران.470-480كنگره زراعت و اصالح نباتات ایران )ص 

. مقایسه بین نشانگرهای آیزوزایم و مورفولوژیكي 1381یاضي، بهزاد.و قره زاده، قربانعلي، علي اعلمينعمت ؛حمدمیر دریكوند، م -24

 . تهران، ایران(295-296)ص ایران. مقاالت هشتمین كنگره ژنتیک ایران  پالسم برنجبندی ژرمدز طبقه

بررسي فراواني آللي و تنوع نشانگرهای آیزوزایم 1379یاضي، بهزاد. زاده، قربانعلي، اعلمي، علي و قرهنعمت ؛حمدمیر دریكوند، م  -25

. 1379شهریور  13-16، (158-164: 1)جلد  نهای ایراني. چكیده مقاالت ششمین كنگره زراعت و اصالح نباتات ایرادر برنج

 .ساری، ایراندانشگاه مازندران، 

ایراني  های برنجبندی تودهتنوع ژنتیكي و طبقه .1378یاضي، بهزاد. و قره علي اعلمي زاده، قربانعلي،نعمت ؛حمدمیر دریكوند، م -26

 3-5. (158-164: 1)جلد  ژی جمهوری اسالمي ایرانتوسط نشانگرهای آیزوزایم. مجموعه مقاالت نخستین همایش ملي بیوتكنولو

 .، كرج ایران1378اسفند ماه 

كاربرد مهندسي ژنتیک در اصالح نباتات، چكیده مقاالت چهارمین همایش علمي دانشجویان دانشگاه . 1377محمد میر دریكوند.  -27

 .1377اردیبهشت ماه  21-24. (58-59ص ) گیالن

فناوری ، تبیین اركان نظام ملي مدیریت زیست1382حمیدرضا عبدی، علیرضا شاهمیرزایي،  محمد میردریكوند، بهمن ابراهیمي، -28

 .، تهران، ایران)بیوتكنولوژی( در ایران. اولین كنفرانس مدیریت تكنولوژی ایران

هدفمند ها و راهكارهای توسعه . چالش1382محمد میردریكوند، بهمن ابراهیمي، حمیدرضا عبدی، سیدمهدی علوی.  -29

 ایران.-(، مشهد254-258: 1وتكنولوژی در ایران. كتاب مقاالت سومین همایش ملي بیوتكنولوژی ایران )جلد بی

. جنبه های اقتصادی گیاهان تراریخته در ایران. كتاب مقاالت سومین 1382كسری اصفهاني، محمد میردریكوند، سعیده بهنیا.  -30

 ایران.-د(، مشه259-261: 1همایش ملي بیوتكنولوژی ایران )جلد 

راهكارهای تحقیق و توسعه در ایران: مطالعه موردی  . موانع و1382بهمن ابراهیمي، محمد میردریكوند، حمیدرضا عبدی.  -31

 . تهران، ایرانبیوتكنولوژی. كتاب مقاالت چهارمین كنفرانس مراكز تحقیق و توسعه ایران
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چكیده  .های ایراني توسط نشانگرهای آیزوزایمبندی برنجبقهط .1378زاده، قربانعلي و علي اعلمي. نعمت ؛حمدمیر دریكوند، م -32

 .ایران-، زشت1378اردیبهشت ماه  20-23پژوهشي دانشجویان دانشگاه گیالن.  -مقاالت پنجمین همایش علمي

 

 ترويجی-مقاالت علمی (3-4

فناوری پنجم توسعه كشور، ماهنامه زیستهای راهبردی در برنامه پیشنهاداتي برای تقویت جایگاه فناوری .1389، محمد میردریكوند -1

 4-8: 14شماره 

 9-18: 4فناوری شماره ماهنامه زیست .1387فناوری ایران در سال های زیستفعالیت .1388، محمد میردریكوند -2

: 8اره فناوری شم. ماهنامه زیستفناوری در ایرانتانداردهای زیستمروری بر اس .1388، فهیم دخت مختاری، محمد میردریكوند -3

17-13 

 .www.itan.ir)ایتان(.  . شبكه تحلیلگران تكنولوژی ایرانبر وضعیت بیوتكنولوژی در جهان مروری. 1381محمد میردریكوند.  -4

 .www.itan.ir)ایتان(.  . شبكه تحلیلگران تكنولوژی ایرانآمریكاوضعیت بیوتكنولوژی در . 1381محمد میردریكوند.  -5

 .www.itan.ir)ایتان(.  ایران در ایران. شبكه تحلیلگران تكنولوژی بیوتكنولوژی وضعیت. 1381محمد میردریكوند.  -6

)ایتان(.  . شبكه تحلیلگران تكنولوژی ایرانجنوبي در كره از ابعاد مختلف توسعه بیوتكنولوژی گزارشي. 1381محمد میردریكوند.  -7

www.itan.ir. 

 :های راهنمايی شدهنامهپايان( 4
 عنوان پايان نامه مقطع تاريخ پايان سال پذيرش رشته نام و نام خانوادگی رديف

 حسینيمیترسادات علي 6
بیوتكنولوژی 

 میكروبي
1394 

 
 كارشناسي ارشد

های سازوارهریزتعدادی از بررسي تولید رنگدانه ضدباكتریایي در 

 های ایرانجداسازی شده از خاک

 فهیمه نوجوكي 5
بیوتكنولوژی 

 میكروبي
1393 

 94بهمن ماه 
 كارشناسي ارشد

ها در قارچ گانودرما ترپنسازی افزایش تولید تریبررسي و بهینه

 ها از سامانه نانوساختارلوسیدوم و ارزیابي رهایش آن

 هانیه نرگه 4
بیوتكنولوژی 

 میكروبي
1392 

 94 اسفندماه
 ارشد كارشناسي

مناطق های بومي باكتریتعدادی از  شناسایي و تشخیص مولكولي

 نفتيهای آالینده بررسي قابلیت پاكسازی زیستياكستریم و 

 حمزه شجاع ارتكند 3
بیوتكنولوژی 

 میكروبي
1391 

 94شهریور 
 ارشدكارشناسي 

ها و فلزات همزمان هیدروكربنپاكسازی زیستي برای حذف 

 لوسیدوم سنگین با استفاده از قارچ گنودرما

 نژادصدف فارسي 2
بیوتكنولوژی 

 میكروبي
1390 

 93شهریور 
 كارشناسي ارشد

 به  MicroRNA ردیابي از استفاده با سینه سرطان تشخیص

 زیستي نشانگر عنوان

 محمود قرباني مرغشي 1
بیوتكنولوژی 

 كشاورزی
1380 

1382 
 زایي سوماتیكي و باززایي در نخود تیپ كابلي.بررسي جنین كارشناسي ارشد

 

 :آموزش )تدريس(( 5

 سال نام درس واحد آموزشی

 1393-95 فناوری مولكوليمهندسي ژنتیک و زیست دانشگاه تهران -دانشكده علوم و فنون نوین

 1392-95 هایوكاریوتمهندسي ژنتیک  دانشگاه تهران -دانشكده علوم و فنون نوین 

 1392-95 هاژنتیک پروكاریوتمهندسي  دانشگاه تهران -دانشكده علوم و فنون نوین

 1393-95 های اومیكسفناوری دانشگاه تهران -دانشكده علوم و فنون نوین

 1394 مهندسي متابولیک پردیس علوم دانشگاه تهران و دانشكده علوم دانشگاه شاهد

 1391-95 بیولوژی مولكولي دانشگاه تهران -فنون نویندانشكده علوم و 

 1393-95 روش پژوهش و طراحي آزمایشات دانشگاه تهران -دانشكده علوم و فنون نوین

 1392-95 فناوری مولكوليزیست دانشگاه تهران -دانشكده علوم و فنون نوین

 1394-95 فناوریمباني مدیریت در زیست دانشگاه تهران -دانشكده علوم و فنون نوین

 1389-90 بیوتكنولوژی مقدماتي دانشگاه شهید بهشتي

 1377-78 اصول اصالح نباتات آباددانشگاه آزاد اسالمي خرم

 1377-78 كنترل و گواهي بذر آباددانشگاه آزاد اسالمي خرم

 1373-75 كشاورزینوین در های و یافتهفنون ، علومآموزش  ، استان لرستانشهرستان دلفانكشاورزی دیریت م

http://www.itanetwork.com/archive/BioTechnology/81/815/815/8151/B815151p.asp
http://www.itanetwork.com/archive/BioTechnology/81/815/815/8151/B815151p.asp
http://www.itanetwork.com/archive/BioTechnology/81/814/8142/B814251e.asp
http://www.itanetwork.com/archive/BioTechnology/81/814/8142/B814251e.asp
http://www.itan.ir/
http://www.itan.ir/
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 :(نزولي )به ترتیب زماني شغلی ( پيشينه6
 1390دانشگاه تهران. از بهمن ماه -عضو هیات علمي گروه مهندسي علوم زیستي، دانشكده علوم و فنون نوین -1

 فناوری كشور، معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زیست1390-1388 -2

 (، كرج، ایرانABRII) ایران تحقیقات بیوتكنولوژی كشاورزیعضو هیئت علمي مؤسسه  ،1381-1378 -3

های دفتر همكاری -)ایتان( شبكه تحلیلگران تكنولوژی ایران ،بیوتكنولوژیمدیر گروه كارشناس و  ،1382-1381 -4

 .، تهران، ایرانفناوری ریاست جمهوری

 آبادورزی دانشگاه آزاد اسالمي خرمنباتات، دانشكده كشاگروه زراعت و اصالح ،وقتعضو هیات علمي پاره -1377 -5

شهرستان مدیریت كشاورزی ، گ، مدیر ترویج و كارشناس مركز خدمات كشاورزی میرب1375ماه تا آبان 1373آذرماه  -6

 سازمان كشاورزی استان لرستان. ،دلفان

 

 های آموزشی:( دوره7
1- Regional workshop on Technology foresight: Environmental scaning, WAITRO-ISESCO, 27-29 

Sept. 2010, Tehran, Iran 

2- Regional workshop on Technology foresight: Roadmapping, WAITRO-ISESCO, 28-29 Nov. 2010, 

Tehran, Iran 

3- Workshop on Biosafety & Biosecurity, WHO & Razi Institute, 4-6 May 2009, Karaj, Iran. 

4- Workshop on Intellectual property Rights, University of ParisXI, 4 days in December 2007, Paris, 

France 

5- Workshop on Quantification of gene expression & genotyping by Real-time PCR, 19-20 June 2007, 

Pasteur Institute of Lille, Lille, France 

6- A course on Signalisation in the plants, 16-17 Novembre 2006, ISV-CNRS, Gif-sur-Yvette, France 

7- Workshop on Molecular Biology & Biotechnologies: Applications on the Plant Research and 

Breeding. 21-25 March 2005, INRA, Gif-sur-Yvette, France 

8- Workshop on Laboratory safety (Formation à la prévention), 1st July 2004, INRA, Versailles, 

France. 

9- International Workshop on Proteomic Analysis of Abiotic Stress Responsive of Rice, Asian Rice 

Biotechnology Network, 28 April -9 May 2001, ABRII, Karaj, Iran  

10- International Workshop on Latest Applications of Biotechnology for Agricultural Development. 

22-27 August 1999, IROST & COMSTECH, Tehran, Iran 

، مؤسسه 1376آذرماه  6 تاآبان  10. تكنولوژی زيستی )نشانگرهای مولكولی، مهندسی ژنتيك و کشت بافت(دوره آموزشي  -11

 .ایران - رشت ،تحقیقات برنج كشور

 .ایران -، تبریز . دانشگاه تبریز1378بهمن ماه  24-28. تكنولوژی زيستی )نشانگرهای مولكولی(دوره آموزشي  -12

ملي مهندسي ژنتیک و تكنولوژی زیستي  پژوهشگاه. 1379اسفندماه  6-11. کارگاه عملی و نظری انتقال و بيان ژن در گياهان -13

 .ایران-نایران، تهرا و مؤسسه تحقیقات بیوتكنولوژی كشاورزی

 ایران.-، انجمن ایمني زیستي ایران، تهران1387آبان  25. گذاری و حمل و نقل محصوالت تراریختهبرچسبكارگاه آموزشي  -14

 (نزولي )به ترتیب زماني سپاسز و لوح يدريافت جواها، موفقيت( 8
ساله در گروه معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری جهت فعالیت و عضویت پنج –فناوری دبیر ستاد توسعه زیستلوح سپاس از  -1

 1395نظارت و ارزیابي، خرداد ماه 

دبیر علمي نخستین اجالس ملي اقتصاد زیستي و زیست بازار ایران. بهمن ماه جهت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لوح سپاس از  -2

1394 

 .1394های كالن دانشگاه تهران، خرداد ران جهت فعالیت در سمت رییس دبیرخانه طرحمعاون پژوهشي دانشگاه ته لوح سپاس از -3

 .94های كالن دانشگاه تهران، بهمنمعاون پژوهشي دانشگاه تهران جهت فعالیت در سمت رییس دبیرخانه طرح لوح سپاس از -4
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جمهور جهت فعالیت در سمت رییس دبیرخانه معاونت علمي و فناوری رییس -فناوری كشورلوح سپاس از رییس ستاد توسعه زیست -5

 (1391فناوری )ستاد توسعه زیست

معاونت علمي و فناوری رییس جمهور جهت دبیری علمي و فعالیت در كمیته -فناوری كشورلوح سپاس از رییس ستاد توسعه زیست -6

 (1389) 1389ایران زیست-فناوری ایرانبرگزاری نخستین نمایشگاه دستاوردهای زیست

معاونت علمي و فناوری رییس جمهور جهت دبیری علمي و فعالیت در كمیته -فناوری كشورح سپاس از رییس ستاد توسعه زیستلو -7

 (1389) 1389ایران زیست-فناوری ایرانهای زیستعلمي نخستین جشنواره برترین

 (1382))ایتان(،  از مدیر شبكه تحلیلگران تكنولوژی ایران سپاسلوح  -8

 (1380)شاور رییس جمهور و رییس دومین همایش ملي بیوتكنولوژی جمهوری اسالمي ایران از م سپاسلوح  -9

 (.1380) تقدیرنامه از معاون وزیر جهاد كشاورزی و رییس سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی -10

برداشت استان كمیته كنترل و كاهش ضایعات در تقدیرنامه از رییس سازمان كشاورزی لرستان بخاطر تالش و حسن انجام كار  -11

 (1374لرستان )

های طرحمسئول مجری  به عنوان سابقهی بيهاتالش و انجام فعالیت جهتتقدیرنامه از مدیر كشاورزی شهرستان دلفان  -12

 (1375) حوزه مركز خدمات كشاورزی میربکدر  جو و زراعي گندمبه

 1380 در سال ارج از كشورقبولي در آزمون سراسری دكترای اعزام به خ -13

 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایراندولت فرانسه و از دوره دكتری دریافت بورس تحصیلي  -14

 های دولتي روزانهدر دانشگاه 1375ارشد سال و كنكور سراسری كارشناسي 1368قبولي در كنكور سراسری سال  -15

 ارشد در دانشگاه گیالن.كسب رتبه اول دوره كارشناسي -16

 .م دوره كارشناسي در دانشگاه صنعتي اصفهانسوكسب رتبه  -17

 آباد لرستان.كسب رتبه اول دیپلم علوم تجربي در دبیرستان شهید باهنر ماسور، خرم -18

 .1363آباد، شهرستان خرم-نفر اول مسابقات قرائت قرآن در منطقه آموزش و پرورش ویسیان -19

 .1362آباد، شهرستان خرم-رورش ویسیاننفر دوم مسابقات بینش اسالمي در منطقه آموزش و پ -20

 

 های اجرايیفعاليتها و مسئوليت (9
 .1395خردادماه ، از گروه مهندسي علوم زیستي، دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران - مدیر بخش بیوتكنولوژی -1

 تاكنون 1390فناوری كشور، مردادماه عضو كمیته نظارت و ارزیابي ستاد توسعه زیست -2

شورای ". های مواد غذایي و محیط زیستی و ارزیابي ریسک آالیندهمدیریت، سیاستگذار"عضو كمیته راهبری طرح كالن   -3

 1396مهر ماه تا  93فروردین عالي عتف. 

 1394تا اسفند  1392های كالن دانشگاه تهران، مهرماه مسوول دبیرخانه طرح -4

 1391تا مرداد  1390اد رییس دبیرخانه ستاد توسعه زیست فناوری كشور، مرد -5

 1393شهریور  تا 1390ماه فناوری دانشگاه تهران، بهمندبیر كمیته زیست -6

 .فناوری كشور. ستاد توسعه زیست1393فناوری ایران، فروردین ماه آموزی زیستعضو كمیته علمي دومین جشنواره دانش -7

(، IranBiotech 2010، 89ایران فناوری ایران )زیستزیستدستاوردهای نخستین نمایشگاه عضو كمیته برگزاری دبیر علمي و  -8

 فناوری كشورستاد توسعه زیست

 IranBiotech، 89ایران فناوری ایران )جایزه زیستهای زیستدبیر علمي و عضو كمیته علمي نخستین جشنواره برترین -9

Award 2010فناوری كشور(، ستاد توسعه زیست 

ماه فناوری كشور، معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری، فروردینستاد توسعه زیست عضو كمیته توسعه منابع انساني، -10

 1390تیرماه  تا 1388

ماه فناوری كشور، معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری، اسفندعضو كمیته حقوق، اخالق و استاندارد، ستاد توسعه زیست  -11

 1390تیرماه  تا 1387

 تاكنون 1387ماه بهمنفناوری كشور، معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری، یستمشاور كانون تفكر ستاد توسعه ز -12

 ایران.-، تهران1382ماه تا بهمن 1381مهرماه ، )ایتان( شبكه تحلیلگران تكنولوژی ایران ،مدیر گروه بیوتكنولوژی -13
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طبیعي ایرانوفرانس منابعپژوهان كشاورزی و دانشانجمن، عضو شورای راهبری و عضو هیئت مؤسس، انجمن مدیر  -14

(Association AgriNature)،  تاكنون( 1386فرانسه )از سال 

، 2008اكتبر  8-7طبیعي، پژوهان ایراني در علوم كشاورزی و منابعنخستین همایش اروپایي دانشعلمي و اجرایي دبیر  -15

 ، فرانسه11دانشگاه پاریس 

 سازمان كشاورزی استان لرستان ،شهرستان دلفانورزی مدیریت كشا ،ترویج مركز خدمات كشاورزی میربگ مدیر -16

 .(1375 ماهآبانتا  1374 اردیبهشت)

 (1388عضو كمیته علمي ششمین همایش ملي بیوتكنولوژی ایران ) -17

، (ریاست جمهوری های فناوری)یكي از نمایندگان دفتر همكاری ، تهرانفناوریبازنگری سند ملي زیست عضو كمیته -18

(1382). 

 .(1381) بررسي استراتژی ملي بیوتكنولوژی پزشكي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تهران، ایران عضو كمیته -19

، كرج، و فناوری پژوهشي های تعیین اولویتو انجام فعالیت ریزی مؤسسه تحقیقات بیوتكنولوژی كشاورزیعضو كمیته برنامه -20

 .(1378-1379)ایران 

 استان لرستان، سازمان كشاورزی اضي كشاورزی )روستای زمانه( در شهرستان دلفانسازی ارطرح یكپارچه نخستینمسئول  -21

(1374-1373.) 

 استان لرستانسازمان كشاورزی ، در پنج دهستان شهرستان دلفان و نخود جو ،زراعي گندمهای بهطرحمسئول مجری  -22

(1375-1374) 

سازمان شهرستان دلفان، مدیریت كشاورزی اندازی و تجهیز نمایشگاه ترویج، مركز خدمات كشاورزی میربگ، راه دیرم -23

 (.1374استان لرستان )كشاورزی 

 (1380) ، كرج، ایرانسسه تحقیقات بیوتكنولوژی كشاورزیؤعضو كمیته تجهیز و سفارشات م -24

 (1379-1380) كرج، ایران، ری اسالمي ایرانعضو كمیته اجرایي دومین همایش ملي بیوتكنولوژی جمهو -25

 (.1374-1375) استان لرستانسازمان كشاورزی برداشت استان لرستان، عضو كمیته كنترل و كاهش ضایعات  -26

، دانشگاه بوعلي سینا زایي سوماتیكي در نخود معموليارشد با عنوان بررسي جنینكارشناسي دانشجویينامه مشاور پایان -27

 (.1379-1380تحقیقات بیوتكنولوژی كشاورزی ایران )همدان و مؤسسه 

بخش كشت بافت و انتقال ژن،  .خوارتراریزش نخود معمولي برای ایجاد مقاومت به كرم غالفپروژه  دهندهو ارایهمجری  -28

 (.1379-1380) ، كرج، ایرانایران موسسه تحقیقات بیوتكنولوژی كشاورزی

، بخش كشت بافت و زایي سوماتیكي در نخود معموليجنینهای چندگانه و القای شاخسارهبررسي مجری مسئول طرح  -29

 (.1379-1380) انتقال ژن، موسسه تحقیقات بیوتكنولوژی كشاورزی، كرج، ایران

های علمي ، كمیسیون بیوتكنولوژی شورای پژوهشمجری طرح بررسي پتانسیل اقتصادی بیوتكنولوژی كشاورزی در ایران -30

 (.1379-1380) موسسه تحقیقات بیوتكنولوژی كشاورزی، كرج، ایران كشور و

ارزیابي تنوع ژنتیک "تحت عنوان  ICARDAالمللي یک پروژه مشترک با مركز تحقیقات بیناز  عمدهقسمت كننده تدوین -31

ری توسط صفات و غربالگری برای تحمل به خشكي و شو DNAهای دوروم منطقه خاورمیانه با استفاده از نشانگرهای گندم

 .(1379) موسسه تحقیقات بیوتكنولوژی كشاورزی، كرج، ایران، "مرفولوژیک
 

 انگلیسيو  فرانسه، فارسي :های زبان( مهارت10

 موردنیاز افزارهای مختلف عمومي و تخصصيبا نرمكافي آشنایي تسلط و یا  های کامپيوتر:( مهارت11


