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 شركت در دوره هاي آموزشی:

 1389 روز در دانشگاه شیراز 2مدت  به Gene Cloning کارگاه آموزشی .1

 1389 کارگاه ایمنی زیستی در دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور .2

 1389 کارگاه بیوانفورماتیك در دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور .3

 1389 در دانشگاه تربیت مدرس MOLECULAR DYNAMICSکارگاه عملی  .4

 و کاربرد آن در علوم زیستی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل FPLC (HPLC)کارگاه آموزشی  .5

روز در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست  3کارگاه عملی و نظری مهندسی آنزیم به مدت  .6

 1390 فناوری

 1392اسفندماه  -دانشگاه تربیت مدرس -کارگاه آموزشی مدیریت اطالعات علمی .7

 1393شهریورماه  –دانشگاه تربیت مدرس  -له نویسی پیشرفتهکارگاه مقا .8

 1393شهریورماه  -دانشگاه تربیت مدرس -کارگاه طراحی پرایمر .9

 1393دانشگاه تربیت مدرس  – SPSSکارگاه  .10

 1392 -کارگاه آشنایی با کتابخانه مرکز و مقررات پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس  .11

دانشگاه علوم پزشکی  -در تحقیقات علوم پزشکیه آن شرکت در سمپوزیوم پروتئومیکس و جایگا .12

 1392 -تهران

 1394سالن همایش های رازی  -شرکت در کارگاه کنترل کیفیت .13

دانشگاه تربیت مدرس  -شرکت در کارگاه اخالق در نشر با تاکید بر چونگی انتخاب مجالت معتبر .14

1394 

سالن همایش های  -آزمایشگاه و بالینهشتمین کنگره  -شرکت در کارگاه آزمایشگاه کنترل کیفی .15

 1394 -بین المللی رازی
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 سوابق اجرايی:

 1390تا 1388 پروتئومیکس ایران عضو انجمن .1

 1393تا 1391 استان تهرانعضو فعال سازمان هالل احمر  .2

  1396تا  1392 دبیر انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس .3

 1393 دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده پزشکی -دانشجوییدبیر کمیته تحقیقات  .4

 1394تا  1392 شگاه پژوهشگران دانشجوعضو با .5

 1395و 1394 عضو باشگاه پژوهشگران جوان. واحد علوم دارویی .6

 1393و  1392جوان واحد تهران جنوب  نعضو باشگاه پژوهشگرا .7

 1395و  1394 تربیت مدرسمدیر مسئول نشریه علمی تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه  .8

 1395و 1394کانون قران و عترت دانشگاه تربیت مدرس  مرکزی عضو شورای  .9

بین الملی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی همکاری در کمیته اجرایی هشتمین همایش  .10

 1394 -سالن همایش های رازی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان

دانشگاه تربیت  -طرح کسب و کار و ایجاد شرکت های دانش بنیانهمکاری در برگزاری کارگاه  .11

 1394مدرس 

 1394 -همکاری در برگزاری دومین جشنواره حرکت دانشگاه تربیت مدرس .12

 1392 -دانشگاه تربیت مدرس -همکاری در برگزاری سمینار مهندسی ویروس .13

 1392 -دانشگاه تربیت مدرس -همکاری در برگزاری مهندسی پروتئین .14

 1394 -سالن همایش های رازی -ری در برگزاری کارگاه آنمیهمکا .15

سالن همایش های  -دبیر اجرایی کارگاههای چهارمین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی  .16

 1395 -بین المللی رازی

سخنران پانل شرکت های دانش بنیان و مگالب در چهارمین کنگره فناوری های نوین   .17

 1395 -بین المللی رازیسالن همایش های  -آزمایشگاهی
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بین الملی آزمایشگاه و بالین و دومین کنگره ملی همایش  مسئول کار گروه کارگاهها در نهمین   .18

 1395 -بین المللی امام خمینی )ره(سالن همایش های  علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان

امتیاز و معرفی به وزارت بهداشت در  72.05 -شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری   .19

 1395سال 

عضو شورای کارگروه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج ستاد توسه زیست فناوری )معاونت علمی  .20

 1396مرداد ماه  -و فناوری ریاست جمهوری(

مسئول کار گروه کارگاهها در دهمین همایش بین الملی آزمایشگاه و بالین و سومین کنگره ملی   .21

 1396 -علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

در دهمین همایش بین الملی آزمایشگاه و بالین و سومین کنگره ملی علوم عضو کمیته علمی  .22

 1396 -بنیان دانشگاه علوم پزشکی ارتشپایه پزشکی و تولید دانش 

معاونت علمی و فناوری ریاست  -فناوریستاد توسعه زیست  -ناظر نشریه زیست فناوران جوان  .23

 97و  96سال  -جمهوری

 

 مدرس كارگاههاي:

 1394 -دانشگاه تربیت مدرس -مدرس کارگاه اندنوت -1

 1394سالن همایش های رازی  -مدلینگ پروتئینمدرس کارگاه اصول  -2

 1394 -سالن همایش های رازی -مدرس کارگاه تکنیك ها و کاربردهای تخلیص پروتئین -3

 1395 -های بین الملی امام خمینی )ه(سالن همایش -مدرس کارگاه بیوانفورماتیك -4
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 عناوين كسب شده:

 فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی و رتبه دوم کارشناسی ارشد و رتبه دوم دکتری -1

 1396و 1395سال  -نخبگان عضو بنیاد ملی -2

 1394انتخاب دبیر نمونه در دومین جشنواره حرکت دانشگاه تربیت مدرس سال  -3

 

 عاليق تحقيقاتی:

 ها جهت انتقال دارو به بافت های سرطانیلیپوزومی و تارگتینگ آن اتساخت نانو ذر -1

 هاتخلیص آنو  های نوترکیببیان پروتئین -2

 های مولکولیغیر بیماری زا به کمك روشهای بیماری زا و شناسایی میکروب -3

 تولید آنتی بادی پلی کلونال -4

 هاطراحی واکنش های آنزیمی به منظور بررسی عملکرد آن -5

 

 هاتوانمندي

 های پستانداران )چسبان و غیر چسبان(های کشت سلولتکنیك (1

2) SDS-PAGE 

 وسترن بالتینگ (3

 آنالیز فلوسایتومتری (4

 طراحی پرایمر (5

6) PCR 

 کلونینگ ژن  (7

 هابیان پروتئین نوترکیب در باکتری (8
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 تخلیص پروتئین به روش کروماتوگرافی تمایلی (9

10)  HPLC   

 CDآنالیز طیف   (11

 تولید آنتی بادی پلی کلونال  (12

 سنتز لیپوزوم به روش تبخیر روتاری  (13

 ها بارگذاری و رهایش داروهای شیمیایی از لیپوزومها و بررسی تعیین خصوصیات آن  (14

 (SPSSآنالیز آماری )  (15

 اندنوت  (16

 آشنایی با نرم افزارهای بیوانفورماتیك  (17

 االیزا  (18

19)    Minitab 17  

 

 طرح هاي تحقيقاتی: 

همکار پروژه شناسائی مخمرهای جدا شده از مجاری ادراری در بیمارانی که کاتتر ادراری دارند به  .1

در مرکز تحقیقات بیماران  کاندیدا آلبیکانسو تعیین تنوع ژنتیکی استرینهای  PCR-RFLPروش 

 .1389 کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

از نانو ذرات  اری و رهایش داروی دوکسوروبیسینذبارگ تهیه بهینه سازی و تعیین خصوصیت -2

صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست  -HER2علیه  لیپوزومی هدفمند شده با نانو بادی الیگوکلونال

 1395 -جمهوری

-CEMو  MTAست های لثه انسانی به سه ماده به میزان چسبندگی فیبروبال pHبررسی تاثیر  -3

Cement – گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه پروژه محل انجام  -دانشگاه آزاد واحد دندانپزشکی

 تربیت مدرس
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مهندسی شده دارای گیرنده کایمریك حاوی نانوبادی  Tساخت و تعیین خصوصیت لنفوسیت  -4

ها ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول -جهت استفاده در ایمنوسل تراپی سرطان CD19ویژه 

 1394 -محل اجرا دانشگاه تربیت مدرس -بنیادی

و آنالیز ساختاری پروتئین کایمری متشکل از دو ذره نانوبادی بر علیه مولکول  In silicoطراحی  -5

EGFR-  1395دانشگاه تربیت مدرس سال 

 96و  95همکاری در طرح تحول راهبردی دانشگاه تربیت مدرس سال سال های  -6

در کشورهای حوزه خاورمیانه یك مطالعه مرور  cهای ویروس هپاتیت بررسی شیوع ژنوتیپ -7

های گوارش و کبد سال مرکز تحقیقات بیماری -دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل -اتیكسیستم

1396 

 

 پايان نامه كارشناسی ارشد:

و سنجش فعالیت آنزیمی  E. coliدر با کتری  Aبیان و تخلیص زنجیره سبك نوروتوکسین بوتولینوم تیپ

 آن

 

 رساله دكتري: 

از نانو ذرات لیپوزومی هدفمند  و رهایش داروی دوکسوروبیسیناری بارگذ تهیه بهینه سازی و تعیین خصوصیت

 HER2 علیه شده با نانو بادی الیگوکلونال
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 كتاب:

سال انتشار  -ع()ناشر دانشگاه جامع امام حسین  –مولف کتاب بوتولیسم از نگاه سلولی و مولکولی  .1

1391. 

 .1393سال انتشار  -ع()حسینناشر دانشگاه جامع امام   -مولف کتاب توکسین های باکتریایی .2

سال انتشار  -انتشارات تیمورزاده نوین -، شیمیایی(قارچی، گیاهی، جانوری  ها )مولف توکسین  .3

1396 

 

 ثبت اختراع: 

تهیه و تعیین خصوصیات بارگذاری و رهایش داروی دوکسوروبیسین از نانو ذرات لیپوزومی هدفمند  -1

 HER2- 1396های الیگوکلونال علیه شده با نانوبادی

 

 مقاالت مجالت:

1- Oligoclonal HER2-targeted delivery of liposomal doxorubicin to tumor cells,  

Alireza Farasat, Fatemeh Rahbarizadeh, Davoud Ahmadvand, Saeed 

Ranjbar &Shahryar Khoshtinat Nikkhoi. J Liposome Res. 2018; 6:1-13. 
2- Affinity enhancement of nanobody binding to EGFR: In silico site-directed 

mutagenesis and molecular dynamics simulation approaches, Alireza Farasat, 

Fatemeh Rahbarizadeh, Ghader Hosseinzadeh, Sharareh Sajjadi, Mehdi Kamali, 

Amir Homayoun Keihan, Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 2017; 

35(8):1710-1728 

3- Optimization of an anti-HER2 nanobody expression using the Taguchi 

method, Alireza Farasat, Fatemeh Rahbarizadeh, Davoud Ahmadvand, Saeed Ranjbar, 

Fatemeh Yazdian, Shahryar Khoshtinat Nikkhoi, preparative biochemictry and 

biotechnology, 2017; 47(8):795-803. 

https://www.tandfonline.com/author/Farasat%2C+Alireza
https://www.tandfonline.com/author/Farasat%2C+Alireza
https://www.tandfonline.com/author/Rahbarizadeh%2C+Fatemeh
https://www.tandfonline.com/author/Ahmadvand%2C+Davoud
https://www.tandfonline.com/author/Ranjbar%2C+Saeed
https://www.tandfonline.com/author/Ranjbar%2C+Saeed
https://www.tandfonline.com/author/Khoshtinat+Nikkhoi%2C+Shahryar
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29621912
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4-  Selective suppression of tumor cells by a tumor-specific bicistronic lentiviral 

vector, Saeed Ranjbar, Mohammad Sadegh Hashemzadeh, Shahriar Khoshtinat, 

Alireza Farasat, Mahdi Tat, Majdedin Ghalavand, Ruhollah Dorostkar, Turkish 

Journal of Biology, 2016; 40(6):1289-1294. 

5- Synergistic Effect of Expressed miR-128 and Puma on the Targeted Induction 

of Tumor Cell Apoptosis, Shahriar Khoshtinat, Ruhollah Dorostkar, Saeed 

Ranjbar, Hedieh Heidarzadeh, Mahdi Tat, Majdedin Ghalavand, Alireza Farasat, 

Mohammad Sadegh Hashemzadeh, Iranian Journal of Biotechnology, 2016; 

14(3):185–191. 
6- A highly bioactive poly (amido amine)/70s30c bioactive glass hybrid with 

photoluminescent and antimicrobial properties for bone regeneration, 

Fakhraddin Akbari Dourbash, Parvin Alizadeh, Shahram Nazari, Alireza Farast, 

Materials Science and Engineering:C, 2017; 78:1135-1146  

7- Liposomal nanoparticle armed with bivalent oligoclonal singledomain 

antibodies, ultimate weapon in HER2 positive cancerous cell lines targeting, 

Shahryar KhoshtinatNikkhoi, FatemehRahbarizadeh, SaeedRanjbar, 

SepidehKhaleghi, AlirezaFarasat. Mol Immunol. 2018; 96:98-109.  

8- Seroprevalence of Hepatitis C Virus among Blood Donors in Middle Eastern 

Countries: A Systematic Review and Meta-analysis, Seyed Alavi, Farzin 

Sadeghi, Hossein Ghadery, Heidar Sharafi, Mohammad Gholami, Alireza Farasat, 

Fatemeh Jahanpeyma. Iranian Red Crescent Medical Journal, 2017; 19 (12): 

e58045. 

9- In vitro antifungal activity of Zataria multiflora essential oil, fluconazole and 

ciclopirox olamine against nonalbicans Candida species isolated from 

recurrent vulvovaginal candidiasis. Mohammad AliEsfandiary, Shahram 

Mahmoudi, Farideh Zaini, Mahin Safara, Mahmoud Mahmoudi, Alireza Farasat, 

Azar Sabokbar, Sanaz Abbasi, Mohammad Ghahri, Mohammad Amin Esfandiary, 

Parivash Kordbacheh, Journal of Mycology Research, 2015; 2(1):3-8.  

10- Morphological and Molecular Characteristicsof Candida pulcherrima, an 

Opportunistic Yeast, Isolated from Nail Lesions in Iran, Alireza Farasat, 

Mohammad Ghahri, Hossein Mirhendi and Sedigheh Beiraghi, Advanced Studies 

in Biology, 2012; 4(6):297-306. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNu7ryvenMAhVECCwKHRziD04QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fjournals.tubitak.gov.tr%2Fbiology%2F&usg=AFQjCNEx4isA8-3j6Ko1jM3BhCzjfgiUbA&sig2=ceUaADVNHgigBEMl_wMwBg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNu7ryvenMAhVECCwKHRziD04QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fjournals.tubitak.gov.tr%2Fbiology%2F&usg=AFQjCNEx4isA8-3j6Ko1jM3BhCzjfgiUbA&sig2=ceUaADVNHgigBEMl_wMwBg
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161589018300178?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161589018300178?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161589018300178?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161589018300178?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161589018300178?via%3Dihub#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29549861
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11- Characterization of antibody titer and immunogenic feature of light chain of 

botulinum neurotoxin type A, Alireza Farasat, Firouz Ebrahimi, Seyed Jafar 

Mousavy, Mohammad Bagher Salehi and Mosayeb Rostamian, Annals of 

Biological Research, 2013; 4(3):143-148. 

12- A Novel hydrogen peroxide Biosensor Based on Modified Electrode with 

Hemoglobin and zinc oxide nanoparticles, Masoud Negahdary, Mahdi 

Torkamani Noughabi, Esmaeil Rezaei, Manouchehr Mazdapour, Alireza Farasat, 

Tahereh Arabnezhad-khanooki, Batool Yousefi-telori, Fazlollah Mirzaeinasab -  

Advances in Environmental Biology, 2012; 6(3):1095-1103. 

13- Identification of Candida albicans isolated from Recurrent Vulvovaginal 

Candidiasis (RVVC) patients by PCR-RFLP method and its drug sensitivity 

to Zataria multiflora extract. Alireza Farasat, Mohammad sadraeian, Milad 

Mohkam, Shima Akbari Rad, Younes Ghasemi, Mohammad Ali Esfandiary, 

Mosayeb Rostamian, European Journal of Experimental Biology, 2012; 2 (6):2004-

2009. 

14-  In vitro comparison of the effect of Ledermix® paste and green tea extract on the 

concentration of inflammatory mediators, Vtanpor¸ Falah Doust, Jamshidian, 

Farasat. Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences, 2016; 1 (3):1-7. 

-PCRاسايی مخمرهاي جدا شده از مجاري ادراري در بيمارانی كه كاتتر ادراري دارند به روش شن -15

RFLP. صدیقه بیرقی. نشریه آزمایشگاه و  ،عليرضا فراست رضا داورزنی، سید احمد حسینی، د قهری،ممح

 .60-53(: 22) 5، 1392تشخیص 

 -از يک ژن مصنوعی E. coliدر  Aبيان نوتركيب و تخليص زنجيره سبک نوروتوكسين بوتولينوم تيپ  -16

 -، فیروز ابراهیمی، سید جعفر موسوی، سامان حسینخانی ، عباس حاجی زاده ، شهرام نظریان عليرضا فراست

 .12-1(: 2)3، 1391مجله زیست فناوری،  -دانشگاه تربیت مدرس

 

 مقاالت همايش:

ها در همایش کشوری پروتئومیکس دانشگاه شیراز، ، کاربردها و چالشطراحی مهارکننده های دارویی .1

 .1389آبان 
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 .1389پروتئومیکس در همایش کشوری پروتئومیکس دانشگاه شیراز، آبان  .2

 .1389اینترکتومیکس در همایش کشوری پروتئومیکس دانشگاه شیراز، آبان  .3

شناسایی گونه های کاندیدای جداشده از مجاری ادراری، در بیمارانیکه کاتتر ادراری دارند به روش  .4

PCR – RFLP  1389در دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور، اسفند. 
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