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  پژوهشی ابق علمی و  سو

    هاپایان نامه 

  ها دکتري پایان نامه

هاي دندریتیک تیمار شده با ذرات نانو و  ترانسداکت شده با ژن  درمانی تومور  مالنوماي موشی با استفاده از سلول ایمنی

  ون گاما راینترف 

  ها کارشناسی ارشد پایان نامه

ي همراه با بثورات جلدي مقایسه سطح سرمی سایتوکاین ها در سرخک و آلرژي ها  

 استاد راهنما: 

 ه با استفاد 2019 د یجد روسیبر ضد کروناو يسازمنیا يبرا یتوپیسن چند اپ اکو یطراح 

  کیمونوانفورماتی ا يهااز روش

در بیماران سرم   IgM و IgG با تیتر  TNF-αسطح و  تروفیل به لنفوسیتنسبت نو ،یهاي التهابارتباط شاخصبررسی  

  19-به کووید مثبت مبتال

ران  در بیما IgM و IgG با تیتر 6اینترلوکینسطح و  یل به لنفوسیتنسبت نوتروف  هاي التهابی،شاخص باطارتبررسی  

  19-مثبت مبتال به کووید  سرم

با نوع گروه   IgM و  IgG و تیتر  8لنفوسیت، سطح اینترلوکین بت نوتروفیل به نس ،بیهاي التها ارتباط شاخصبررسی  

 19-مبتال به کووید در بیماران سرم مثبت ABO خونی

  هاي پژوهشی طرح

نامه مصوب (گرنت  -مجري طرح  با عنوان    پژوهشگرانپایان  بهداشت)  وزارت  نانو    "جوان  بهینه سازي  و  طراحی، سنتز 

الکتیک  ذرات باکتري- اسید  گالیکولیک -وک- پلی  بوسیله  شده  ایجاد  پوستی  هاي  عفونت  درمان  در  هاي  کورکومین 

 1398، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، "و سودوموناس آئروژینوزاس اورئوس فیلوکوکواستا

 1398همکار در طرح مصوب ملی مشترك دانشگاه علوم پزشکی جهرم و نیماد با عنوان ذیل،  

 " Prevalence of Leishmania RNA virus from patients with cutaneous leishmaniasis and their role in gene 

expression profile of pro-and anti-inflammatory cytokine profiles in skin biopsies "  

عنوان    با  ایران  و  جهرم  پزشکی  علوم  دانشگاه  تحقیقاتی  مصوب  مشترك  طرح  بهین"مجري  و  سنتز  سازي    ه طراحی، 

 1396شکی جهرم لوم پز، دانشگاه ع"هاي ژنتیکیپلی اتیلن آمین به عنوان حامل-هاي هوشمند اسید هیالورونیکنانوحامل
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و ادامه همکاري    1398و    1397با انتشار دو مقاله مروري معتبر در سال  آمریکا    MITهمکاري علمی با دانشگاه هارواد و   

فعالیت پجهت  مقژهاي  انتشار  و  زمین اوهشی  در  مشترك  نانوه  الت  پزشکی  و  جهرم،  با    ایمونولوژي  پزشکی  علوم  دانشگاه 

1399  

دانشگاه  علمی    همکاري  فعالیتبا  جهت  آلمان  پماینز  زمینه  ژ هاي  در  مشترك  مقاالت  انتشار  و  و  وهشی  ایمونولوژي 

   1399دانشگاه علوم پزشکی جهرم، با  پزشکی نانو

علمی   دانشگاه    همکاري  دانبا  انتشار    اركمآرهوس  سال    اصیل  مقاله   یکبا  در  همکاري    1399معتبر  ادامه  جهت  و 

  1399دانشگاه علوم پزشکی جهرم، شترك در زمینه نانو فناوري با  شار مقاالت م و انتوهشی ژهاي پفعالیت

     انگلیسی پژوهشی مقاالت

1.Hasanzadeh A, Mofazzal Jahromi MA, Abdoli A, Mohammad-Beigi H, Fatahi Y, Nourizadeh 

H, et al. Photoluminescent carbon quantum dot/poly-l-Lysine core-shell nanoparticles: A novel 

candidate for gene delivery. Journal of Drug Delivery Science. 2020:102118. (IF=2.73) 

2.Abdoli A, Falahi S, Kenarkoohi A, Shams M, Mir H, Mofazzal Jahromi MA. The COVID-19 

pandemic, psychological stress during pregnancy, and risk of neurodevelopmental disorders in 

offspring: a neglected consequence. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2020:1-2. (IF=2.3) 

3.Rajaei H, Mofazzal Jahromi MA, Khoramabadi N, Mohammad Hassan Z. Immunoregulatory 

Properties of Arteether in Folic Acid-Chitosan-Fe3O4 Composite Nanoparticle in 4T1 Cell Line 

and Mice Bearing Breast Cancer. Immunoregulation. 2020;2(2):89-102 . 

4.Mofazzal Jahromi MA, Abdoli, A, Rahmanian M, Bardania H, Bayandori M, Moosavi Basri 

SM, et al. Microfluidic Brain-on-a-Chip: Perspectives for Mimicking NeuralSystem Disorder. 

Molecular Neurobiology. 2019. 50 (1): 8489-8512. (IF=4.458)  

5.Abdoli, A. and Mofazzal Jahromi MA, Neglected Factors Affecting the Burden of 

Tuberculosis. Archives of medical research. 2019. 50 (1): 19-20. (IF=1.895) 

6.Abdoli, A. and Mofazzal Jahromi MA, Role of diet an d gut microb iota in multiple sclerosis: 

New fin dingson the role of hig h-salt intake in inducti on of neuroinflam mation, Clinical and 

Experimental Neuroimmunology. 2019. 10: 149–151. (Scopus) 

7.Rajaei H, Mofazzal Jahromi MA, Khoramabadi N, Mohammad Hassan ZJI. 

Immunoregulatory Properties of Arteether in Folic Acid-Chitosan-Fe3O4 Composite 

Nanoparticle in 4T1 Cell Line and Mice Bearing Breast Cancer. 2019;1(4):207-20. 

8.Mofazzal Jahromi MA, Zangabad PS, Basri SMM, Zangabad KS, Ghamarypour A, Aref AR, 

et al. Nanomedicine and advanced technologies for burns: Preventing infection and facilitating 

wound healing. Advanced Drug Delivery Reviews. 2018: 33-64. (IF=15.519) 
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9.Mofazzal Jahromi MA, Pirestani M, Al-Musawi S, Fasihi-Rammandi M, Ahmadi K, 

Mohammad Hassan Z, et al. Evaluation of physiochemical properties of curcumin-loaded 

Chitosan Tripolyphosphate Nanoparticles. Bimonthly Journal of Hormozgan University of 

Medical Sciences. 2016: 20(1): 27-32.  

10.Jabbarzadegan M, Rajayi H, Mofazzal Jahromi MA, Yeganeh H, Yousefi M, Muhammad 

Hassan Z, et al. Application of arteether-loaded polyurethane nanomicelles to induce immune 

response in breast cancer model. Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology. 2016:1-9. 

(IF=5) 

11.Mofazzal Jahromi MA, Mirnejad, Reza. Curcumin-loaded Chitosan Tripolyphosphate 

Nanoparticles as a safe, natural and effective antibiotic inhibits the infection of Staphylococcus 

aureus and Pseudomonas aeruginosa in vivo. Iranian Journal of Biotechnology. 2014:12(3):1-8. 

(IF=0.97) 

12.Mofazzal Jahromi MA, Hosseini, Seyed Younes., Bozorgmehr, Mahmood., Baesi, Kazem., 

Azadmanesh, Kayhan., Hassan, Zuhair Mohammad., Moazzeni, Seyed Mohammad. Adenovirus-

mediated overexpression of gamma interferon in murine bone marrow-derived dendritic cells 

affects their viability and activity. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 2014: 4, 

Supplement 1(0):S353-S9. (Scopus) 

13.Mofazzal Jahromi MA, Karimi M, Azadmanesh K, Naderi Manesh H, Hassan Z, Moazzeni 

S. The effect of chitosan-tripolyphosphate nanoparticles on maturation and function of dendritic 

cells. Comparative Clinical Pathology. 2013:1-7. (Scopus) 

14.Fateminasab F, Salek-Moghaddam, Alireza., Mofazzal Jahromi MA. , Arshi, Saba,. 

Mokhtari-Azad Talat. The Serum Levels of IL-4, IL-5 and IFN-gamma in Skin Allergy- and 

Measles- Induced Exanthema. Acta medica Iranica. 2009: 47(4): 259-62. (Scopus) 

 

  پژوهشی فارسی مقاالت

نقش عوامل عفونی در اتیولوژي مولتیپل   "،  ، محمد براتی و امیر عبدلیمیرزاعلی مفضل جهرمی حامد میر،  

 1397نظامی؛ و بهداشت  ، مجله علوم پیراپزشکی "اسکلروزیس

 

کاظم   ندي، م، مجید پیرستانی، مهدي فصیحی رايسید شرف الدین موسو، ، هاجر رجاییمیرزا علی مفضل جهرمی  

بهینه سازي بارگذاري کورکومین در  " رضا میرنژاد و احمدي، وحید شریف زاده پیوستی، زهیر محمد حسن، مهدي کمالی 

   1394 مجله علوم پزشکی فسا؛ ، "هاي فیزیکوشیمیایی این نانودارونانوذرات کایتوزان و ارزیابی ویژگی
  

مفضل جهرمی   موذن  میرزاعلی  سیدمحمد  زی "ی  و  سلولرده  ربیولوژي  آنهاي  کاربرد  و  دندریتیک  ایمنی  هاي  در  ها 

 1392، مجله علمی و پژوهشی  فیض کاشان؛ "درمانی سرطان 
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  مقاالت ترویجی  

؛  مجله تشخیص آزمایشگاهی، "هااستفاده از ایمونوانفورماتیک در تشخیص و درمان آلرژي"، میرزاعلی مفضل جهرمی  

1394   

، مجله تشخیص آزمایشگاهی؛  "ها سازي گلومرولی کلیهنجش سرعت پاكنی س یاهمیت بال"، میرزاعلی مفضل جهرمی  

1394  
  

  کتاب   تالیف

،  "کاربرد ایمونوانفورماتیک در پزشکی "مهدي فصیحی رامندي، ؛   و  ، رضا میرنژاد، علی نجفیمیرزاعلی مفضل جهرمی  

 1394انتشارات امید؛ 

  ترجمه کتاب 

محمد   و ، آرش پور غالمی نژاد، هیمن محمد پوری مفضل جهرمی لعزا رمیامیر سالک فرخی، حسن نامدار احمد آباد،   

 1392؛  انتشارات جعفري، "2013ایمونولوژي رویت "طاهر طهوري،

  ها همایش 

 ): 1396در هشتمین کنگره کمیته تحقیقات جنوب کشور جهرم ( ارائه شده خالصه مقاالت  

"CRISPR-Cas Systems Gene Delivery: a Powerful Strategy for Gene Therapy" 

Sanaz Rezaeian, Mirza Ali Mofazzal Jahromi  
 

  1394؛ شیراز شناسی بالینیمیکروبهمین کنگره ندر  ارائه شده خالصه مقاالت  

"Curcumin-loaded Chitosan Tripolyphosphate Nanoparticles as a safe, natural and effective antibiotic 

inhibitsthe infection of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa in vivo" 

Mirza Ali Mofazzal-Jahromi, Reza Mirnejad 

  1393؛ در دوازدهمین کنگره انجمن ایمونولوژي و آلرژي دربرج میالد ارائه شده خالصه مقاالت  

" Nanoparticles treated- and gamma interferon gene transducted- mouse bone marrow derived dendritic cells 

inhibited melanoma tumor development in vivo " 

Mirza Ali Mofazzal-Jahromi, Kayhan Azadmanesh, Zuhair Mohammad Hassan, 

Seyed Mohammad Moazzeni 
 

 1392؛در هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران ارائه شده خالصه مقاالت  

"The effect of gamma-interferon overexpression by adenoviral vector on phenotypicand functional 

maturation of murine dendritic cells" 

Mirza Ali Mofazzal-Jahromi, Kayhan Azadmanesh, Zuhair Mohammad Hassan, 

Seyed Mohammad Moazzeni 
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  1392؛ سیزدهمین همایش نانو فن آوري دانشگاه تهراندر  ه ارائه شدخالصه مقاالت  

  "هاي دندریتیک  بررسی اثر نانو ذرات کایتوزان تري پلی فسفات بر بلوغ و کارکرد سلول "

کریمی، کیهان آزاد منش، زهیر محمد حسن، سید محمد موذنی ، مهدي زاعلی مفضل جهرمیمیر  

  1391؛ دربرج میالدایمونولوژي و آلرژي جمن نکنگره ا  یازدهمیندر  ارائه شده خالصه مقاالت  

  "هاي دندریتیک ذرات کایتوزان تري پلی فسفات بر بلوغ سلول تاثیر نانو "

مهدي کریمی، کیهان آزاد منش، زهیر محمد حسن، سید محمد موذنی   ،میرزاعلی مفضل جهرمی  

  1385؛ تهرانگاه شدر هشتمین کنگره انجمن ایمونولوژي و آلرژي دان ارائه شده خالصه مقاالت  

  "هاي همراه  با بثورات جلدي ها در سرخک و آلرژيمقایسه سطح سرمی سایتوکاین"

  فرحدخت فاطمی نسب  و میرزاعلی مفضل جهرمی

  اجرائیسوابق 

 ون  نکات 1400زشکی جهرم، گاه علوم پ، دانشعضو شوراي پژوهشی دانشکده پزشکی 

 کنون تا 1399م، پزشکی جهر  دانشگاه علوم ، کیکده پزشدانش  سایت بازنگرينماینده معاون آموزشی دانشگاه در  

  1398ر، ، بوشه"5کالن منطقه   توسعه دانش طب سنتی ارگروهک" در  وم پزشکی جهرمنماینده دانشگاه عل 

 تاکنون  1396علوم پزشکی جهرم،  ، دانشگاهعمومی مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی و پزشکی  استاد  

 1396-98عضو شوراي آموزش دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  

 تاکنون  1398 کی جهرم،دانشگاه علوم پزش عضو کمیته تخصصی بررسی کیفیت مقاالت،  

 تاکنون    1396،  وم پزشکی جهرماه علکمیته منتخب ارتقاء اعضاي هیأت علمی دانشگ  عضو 

      1399تا  1396،  شکی جهرمدبیر کمیته منتخب ارتقاء اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پز  

 تاکنون 1396کی جهرم، عضو کمیته ترفیعات ساالنه اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزش 

 1396-97دبیر امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  

 1397ا، فس، "5 هاي نسل سوم کالن منطقهبسته کار آفرینی در بستر دانشگاه" گاه علوم پزشکی جهرم در دانش نماینده  

 ون تاکن 1396، 5قطب  ، داروسازي و دندانپزشکی عضو هیأت ممتحنه آزمون علوم پایه پزشکی 

 1389-90دانشگاه تربیت مدرس،  زشکی  دبیر کمیته تحقیقات/ انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم پ  

 1390در دانشگاه تربیت مدرس،  قرآن پژوهی و طب  دانشجویی مسئول برگزاري همایش  

  1390هاي تحقیقاتی دانشجویی،دانشگاه تربیت مدرس در نشست کشوري سرپرستان و دبیران کمیتهنماینده  

 1390 ربیت مدرس،ي دانشگاه تخوابگاه شهید خداپرست ویژه دانشجویان دکترو سایت کامپیوتر مسئول  
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  عضویت در مجامع علمی 

 تاکنون  1393عضو بنیاد ملی نخبگان،  

 تاکنون  1393عضو سازمان نظام پزشکی،  

 تاکنون  1387عضو ستاد ویژه توسعه فناوري نانو،  

 تاکنون 1382ن، عضو انجمن ایمونولوژي و آلرژي ایرا 

   تاکنون 1394، عضو کتابخانه ملی ایران 

  س سوابق تدری

 تاکنون  1399دانشگاه علوم پزشکی جهرم، هاي دانشجویان پزشکی، نامهاستاد راهنماي پایان 

 تاکنون  1397دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ي دانشجویان علوم آزمایشگاهی، استاد راهنماي سمینارها 

 تاکنون 1398دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  رديکاربشناسی  مدرس ایمنی 

 تاکنون  1397، دانشگاه علوم پزشکی جهرم   ،دانشجویان پزشکی بالینی شناسیایمنی مدرس 

 تاکنون  1397علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  دانشجویان پزشکی   شناسیمدرس ایمنی 

 ون تاکن 1397شجویان علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دان  شناسی پزشکیمدرس آزمایشگاه ایمنی 

 1397شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشجویان کارشناسی ارشد انگل  1شناسی مدرس ایمنی 

 تاکنون  1397شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشجویان کارشناسی ارشد انگل  2شناسی مدرس ایمنی 

 تاکنون 1396دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  زشکی سی پشنامدرس ایمنی 

 1396مدرس آزمایشگاه زیست شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  

 1395-96، استهبان دانشکده پیراپزشکی  ،ن علوم آزمایشگاهینشجویاداشناسی خون مدرس 

 1395-96، دانشکده پیراپزشکی استهبان  ،ن هوشبري و اتاق عملجویاشناسی  و انتقال خون دانشمدرس خون 

          شناسی و اصول فنی و نگهداري تجهیزات آزمایشگاهی ، آزمایشگاه ویروسشناسی خون  ،رس ایمونوهماتولوژيمد 

 1395-96 ، دانشگاه آزاد کازرون  ،یان علوم آزمایشگاهی دانشجو

 1389-90 ، دانشگاه آزاد چالوس ،وم آزمایشگاهین علشناسی دانشجویاخون شناسی و مدرس ایمنی 
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  هانامهو تشویق هاگاهکارها و دوره

  

  1399، ایران اخالق پزشکی ساالنه کنگره  هشتمیندر شرکت  

 1399 مشهد، ،هقه بین المللی طرح پیشنهادات و ایده هاي خالقاننخستین مساب در  دانشجویان   مشاور 

 1398جهرم، هاي علوم پزشکی دانشگاهمعاونت آموزشی از  یاد،هاي آمادگی المپ برگزاري دوره 

 1398جهرم، هاي علوم پزشکی دانشگاه هاي آشنایی با ارتقاء اعضاي هیأت علمی، برگزاري کارگاه 

 1397-98رم، دانشگاه علوم پزشکی جه، اي هیأت علمی اعض هاي ارتقاء کارگاه مدرس 

 1398دانشگاه علوم پزشکی جهرم، طالعات و توسعه آموزش، مرکز م توانمندسازي ساعته  45شرکت در دوره  

 1399دانشگاه علوم پزشکی جهرم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، توانمندسازي ساعته  35شرکت در دوره  

 1399دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش زش پزشکیآموساعته  50 شرکت در دوره  

 1399دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ، )5پودمان (و یادگیري الکترونیک   آموزش مجازي ه ساعت 50شرکت در دوره  

 1396-99، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، هاي دانشجویینامهداوري پایانشرکت در  

 1396انشگاه علوم پزشکی جهرم، د  ،جیکارگاه علم سنشرکت در  

 1396دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  عشق و زندگی،کارگاه رکت در ش 

 1396آشنایی با نحوه ثبت نام در سامانه دانش پژوهی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  کارگاهشرکت در  

 1396سخنرانی تعاملی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  کارگاهشرکت در  

 1396جهرم، ق شهروندي، دانشگاه علوم پزشکی حقو هکارگاشرکت در  

 1396ه علوم پزشکی جهرم، ، دانشگا2حفاظت فیزیکی سطح  کارگاهشرکت در  

 1396آشنایی با ابزارها و نرم افزارهاي آسان و کاربردي تولید محتوي، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  کارگاهشرکت در  

 1394در ایمنی شناسی در تیر ماه انو نوري در زمینه استفاده از فنانخست کشوري رتبه  

 1393برج میالد، و آلرژي  ایمونولوژي دوازدهمین کنگرهدر ارائه خالصه مقاله  

 تاکنون  1392هاي داخلی و بین المللی، داوري مقاالت مجالت و کنگره  

 1392کارگاه روش نقد علمی و نگارش مقاالت مروري، شرکت در  

 1391برج میالد، وژي و آلرژي مونولای  یازدهمدر کنگره  سخنرانی 

 1390  کارگاه داوري مقاالت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،کت در شر 
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  1389دروه پروتئین مودلینگ،  

       1389آموزشی اصول و مبانی بازاریابی،  دروه شرکت در  

 1389شرکت در همایش یک دهه پژوهش و  تالش علمی انجمن ایمونولوژي، آسم و آلرژي ایران،  

 1387از جمعیت هالل احمر تهران، هاي اولیه ی آموزش امداد و کمک گواه 

   1386، بی و رتبه دوم نهایی آزمون دکتري ایمنی شناسی دانشگاه تربیت مدرسکتآزمون کسب رتبه اول  

 1385سه، شرکت فعال در کنگره بین المللی مشترك ایران و فران 

 1385، م پزشکی ایراناز دانشگاه علو 20نمره دفاع ، دی ارشکارشناس   درجه عالی و  با رتبه یک  دانش آموخته 

   1385، ونولوژي و آلرژي دانشگاه تهراندر کنگره هشتم ایمو سخنرانی شرکت  

  1383، دانشجوي ممتاز از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 1380، اي کشورمدرك رسمی کامپیوتر از سازمان فنی و حرفه 

   1381و  1379، بندرعباس و شیراز پزشکیهاي علوم تقدیرنامه از دانشگاه 

  انگلیسی  زبان

 خوب سطح  
 

  اهمندي زمینه فعالیت و عالقه 
  

   هاي دندریتیکسلولواکسن استفاده از با درمانی تومور سلول 

  طراحی واکسن و فورماتیکنایمونوا 

 هاي رهاسازي دارو طراحی و ساخت نانو سامانه 

   ماتولوژيو ایمونوه شناسیخون 

    شناسی و بانک خون، خون فناورينانو ،یمونولوژيا  آزمایشگاهی در اي هروش
 

    :شناسیایمنی

انسانیهاي سلولژنژل دیفیوژن، االیزا، بررسی آنتی  ،دالرایت، وی  سنجش  کشت سلولی،    ،)HLA-Typing(  هاي سفید 

  ، عفونیو    مدل موشی توموريد  ایجا ،  )CTL-assayکش (سلول  Tهاي  ارزیابی سلولال، سنجش تکثیر سلولی،  رایمنی همو

جداسازي    ترانسداکشن ژن ویروس،  و تکثیر    لولی، بررسی بقآ و چرخه س  ، لوسیتومتري، ف (MLR)مختلط لنفوسیتی  واکنش  

 . )PCRاي پلیمراز (واکنش زنجیره و ) MACS(با مگنت   لسلو
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 :فناورينانو

ترونی نگاره  الک  میکروسکوپ) و  AFMنیروي اتمی (  رو، میکروسکوپساخت ذرات نانو، دیالیز، رهایش دارو، بارگذاري دا 

)SEMگذاره ( الکترونی میکروسکوپ  ) وTEM  ،(پراکندگی نور پویا )DLS (طیف سنج مادون قرمز انتقالی و )FTIR( . 

  اي رایانههاي مهارت 

  ، سخت افزار و شبکهنرم افزارها 

  

 و ...  GraphPad  ،SPSS ،Endnote فیس،آمیکروسافت ویندوز،  عمومی: نرم افزارهاي 

 و ....  iSpring، Adobe Connect ،Snagit ،  Camtasiaلید محتوي مجازي: تو نرم افزارهاي 

 و...  FlowJo ،AlleleID ،Oligo7 ،MEGA 5 ،Gene Runner ی:تخصص نرم افزارهاي 

    Minitab و  Design Expert نرم افزار طراحی آزمایش: 

 نرم افزارهاي کاربردي و تهیه نسخه پشتیبان نصب سیستم عامل،  بندي، نصبسر هم کردن کامپیوتر، پارتیشن 

 وایرلس هاي چنین شبکههم و  کالینت و سرور به صورت  يکامپیوتر  هاي ي شبکهراه انداز 


