شرکت همیار کشت اسپادانا
رزومه همکاران

درجه علمی :دکتری

 )1نام و نام خانوادگی :فاطمه رستمی
 )2مدارک دانشگاهی:
مدرک تحصیلی

رشته و گرایش

عنوان پایان نامه

دانشگاه/موسسه

زیست دریا

گیالن

بررسيييی ب یان فاکتپر ترينيی ی  eIF4Eدر سييير طان
تپست)(Squamus cell carcinoma

کارشناسی ارشد

زیست گیاهی

اصفهان

اثر نیپسپلفات نقره) (STSبر ريی نجمع نقره ي
نغییرات الگپی ترينيی ی گیاه سیبزمی ی (Solanum
) tuberosum L.در شرایط کشت .in vitro

دکتری

نانپبیپنک پلپژی

نربیت مدرس

القاء نمایز سييلپ های ب یادی مزانشييیمی به سييلپ های
اسييتاپانی با اسييتفاده از داربسييتهای نانپکامپپزیتی با
قابلیت رهایش ک تر شده داري.

کارشناسی

 )3عالیق پژوهشی:
نانپبیپنک پلپژی

مطالعه ي نپلید زخمپپشهای
نانپالیاف

مه دسی بافت استاپان ي
غضريف

انتقا تپستی داريها ي مپاد
مپثره به کمک نانپمپاد

مطالعه ي نپلید
نانپبیپس سپرها ي early
detection
کشت سلپلهای ب یادی ي
سلپلهای حیپانی ي انسانی

نانپ تزشکی بازساختی
(نرمیمی)

مطالعه ي ساخت ماسک های
آرایشی گیاهی با نانپمپاد

کشت بافت گیاهی

دراگ دلیپری

مطالعه ي نپلید نانپفیلترهای
زیستی

 )4پروژه های تحقیقاتی:
عنوان

وضعیت

دانشگاه/موسسه

نقش در پروژه

(مختوم/درحال
اجرا)
مطالعه الگپی ترينيی ی در بذر تسته (Pistacia vera
) L.ي بررسی مارکرهای ترينيی ی در ريیان ي ترينيین
های ذخیره ای به م ظپر ش اسایی رقم های گیاه تسته.

ماتپم

دانشگاه اصفهان

همکار

مطالعه ناثیرات زیسيييت مییطیم سيييمیت ي یا سيييازگاری
زیسيييتیم نييانپ ذرات نقره بر گیيياه گپ ييه (Solanum
) lycopersicumدر شرایط کشت در شیشه.

ماتپم

دانشگاه تیام نپر
مرکز نجف آباد

همکار

تريژه ي طرح راه اندازی نک یکهای مپلکپلی نظیر الکتريفپرز
یک ب عدی ي دي ب عدی ) (2-DEبا اسيييت فاده از ژ های
عمپدی ) ( IEF in tube glass gelsدر زمی ه مطالعات
ترينيپمیک

ماتپم

دانشگاه اصفهان

همکار

داسيييازی ترنيین های بذر گیاه تسيييته بر اسييياس نقطه
ایزيالکتریک ) (PIي يزن مپلکپلی .خانمه یافته ي یک مقاله
م ستارج از آن چاپ شده ا ست( .همچ ین ريش ابداعی در
این مطالعه به صييپرت اختراب به شييماره  73217ثبت شييده
است).

ماتپم

دانشگاه اصفهان

همکار

کاربرد ش اساگرهای ترينيی ی در ش اسایی ارقام گیاه کلزا.

ماتپم

دانشگاه تیام نپر
مرکز نجف آباد

همکار

برر سی اثرات متقابل سالی سیلیک ا سید ي ن ش شپری بر
گیاه کلزا در شرایط این يیتري

ماتپم

دانشگاه تیام نپر
مرکز نجف آباد

همکار

هم کاری در طراحی ي ا رای تا یان نا مه های
دانشجپیان کارش اسی ارشد:

ماتپم

دانشگاه تیام نپر
مرکز نجف آباد ي
اصفهان

مشاير غیر
رسمی

 -1اثر نانپ ذرات نقرهم به ع پان م هارک ده ف عال یت انیلنم
برتييارا م ترهييای مپر فپ لپژی ي ف یز یپ لپژی گیيياه ک لزا
) (Brassica napusدر شرایط کشت در شیشه.
 -2اثر ن ش شيييپری بر کييالپسدهی ي انييدامزایی گیيياه
زنیان( )Carum capticum L.در شيييرایط کشيييت در
شیشه.
 -3مقای سه مقايمت به ن ش شپری گیاهچهها ي کالپسهای
حاصل از گیاه داريیی آيیشن(.)Thymus vulgaris
 -۴بررسييی مقایسييهای مقايمت به ن ش شييپری برخی ارقام
گیاه سپرگپم در شرایط کشت درين شیشهای.

نپلید نانپمپاد در راسيييتای انتقا تپسيييتی داري ي مپاد در حا مطالعه ي ا را
مپثره

سازمان تژيهشهای
مپاد ي انرژی نهران

مجری

) کتاب و کنفرانس،) انتشارات (مقاله5
زمینه پژوهشی
نانپبیپنک پلپژی ي
انتقا داري

سال انتشار

 انتشارات/ ژورنال

عنوان
کتاب

در دست چاپ

-----
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Application of silver thiosulfate
(STS) on silver accumulation
and protein pattern of potato
(Solanum tuberosum L.) under in
virto culture.
Protein pattern variations of
potato (Solanum tuberosum L.)
under in vitro culture using silver
thiosulfate (STS).
Effect of silver thiosulfate (STS)
on changes of chlorophyll
content and antioxidant enzyme
activity in potato (Solanum
tuberosum L.).
Risks and benefits assessments
of silver nanoparticles in tomato
plants under in vitro culture.
Charaterization of seed storage
protein patterns of four Iranian
pistachios using SDS-PAGE.
Changes in growth and
antioxidant capacity of canola by
salinity and salicylic acid under
in vitro. International
Changes occurring in Canola
(Brassica napus L.) in response
silver nanoparticles treatment
under in vitro conditions.
نشانگرهای ترينيی ی در چهار رقم تسته
ایرانی با استفاده از ترينيینهای ی ی ي
.ذخیره ای بذر
استفاده از الگپهای ترينيی ی در بررسی ن پب
.ژنتیکی برخی ارقام م تاب کلزا

ناثیر نانپ نقره بر شاخص های رشد ريیشی ي
فیزیپلپژیکی گیاهچههای کلزا (Brassica
) napus L.در شرایط کشت درين شیشه..

مجله اکپفیزیپلپژی گیاهی
دانشگاه آزاد ارس جان

139۴

ناثیر طب سپزنی بر سطح سرمی ای ترفرين مجله دانشکده تزشکی
گاما در مپشهای  BALB/cآلپده به انگل اصفهانم )2۴5(31م -1077
.1085
لیشمانیا ماژيرم

1392

Advanced Biomedical Therapeutic effect of acupuncture
Research (ABR). in BALB/c model of cutaneous
leishmaniasis.

2014

کنگره ها
بهمن ماه  1396دانشگاه
علپم تزشکی ارنش

ارائه تپستر در دهمین ک گره بین المللی
 mini-oralآزمایشگاه ي بالی ی
The role of miRNAs on bone
differentiation
(تپستر)

8th International
Conference "Ecophysiological
Aspects of Plant
Responses to
”Stress Factors
September 16-21,
2009, Cracow,
Poland.

Protein pattern variations of
potato (Solanum tuberosum
L.) under in virto culture
using siver thiosulfate (STS).

 )6سایر دستاوردها (عضویت در انجمن ها ،ارائه اختراعات ،ابداعات و نوآوری ها)
عنوان

سال انتشار

ک سب رنبه اي در مقطع کار ش ا سی ي معرفی شدن به

80-84

محل ثبت و
ارائه
-

ع پان استعداد درخشان به سازمان س جش
کسب رنبه سپم در مقطع کارش اسی ارشد
ک سب رنبه  2در آزمپن دکتری دان شگاه نربیت مدرس

85-87

-

93

-

سا 93

90

ثبت اختراب:
 -1الکتريفپرز دي بعييدی ترينيین  2-DEبييا کيياربرد
گلیسري ي ايره در ژ

 CA-IEFي بافر لیز

توضیحات

 -2داسيييازی ترنيین ها بر اسييياس نقطه ایزيالکتریک
) (PIي يزن مپلکپلی ن ها با اسيييت فاده از یک مرح له
الکتريفپرز
کسب مجپز شرکت دي اختراب

91

ش پاره م طقهای
اختراعات کپهرنگ

از سيييپی ب یاد ملی ناب گان در شييي پاره م ط قهای
اختراعات کپهرنگ

 )7مهارت ها و تجربیات (آ زمایشگاهی و کارگاهی)
عنوان

میزان مهارت

مدرک/گواهینامه

توضیحات

 آ ش ایی با نک یکهای ک شت سلپ ي ا ستاراج ي ک شت سلپ مسيييلپ های ب یادی ي به يیژه سيييلپ های ب یادی مزانشيييیمی
)(MSC

خپب

-

یادگیری همه
مهارنها در طی
امپزشهای
مقاطع نیصیلی
بپده است

 آشييي ایی با برخی نک یک های کاربردی در مه دسيييی بافت يتزشيييکی نرمیمی (به يیژه بافت اسيييتاپان ي غضيييريف) ي برخی
آنالیزهای دستگاهی مپرد نیاز

خپب

-

 آش ایی به طراحی ي ساخت داربستهای نانپالیاف (الکتريریسی)به م ظپر نپلید ي بررسييی در حپزههای ماتلف کاربردی تزشييکی
نرمیم اعم از غضيييريفم اسيييتاپانم نپل ید زخمپپش هام تچ های
تپستی ي ماسکهای صپرت

خپب

-

 -س تز نانپ ذرات به يیژه نانپ ذرات گراف ی مان د گرافن اکساید

خپب

-

 آشييي ایی با مراحل اسيييتاراج  Proteinاز نمپنه های ماتلفگیاهی ي بافت انسيييانیم آشييي ایی با انپاب الکتريفپرز ژ های تلی
اکریالمیييد) (Native & Reducedبرای  Proteinي آگيياريز
هت بررسييیهای  DNAي RNAم آش ي ایی ي انجام نسييتهای
فعالیت آنزیمیم بررسی ي آنالیز دیگر ماکريمپلکپ ها .......

خپب

-

 راه اندازی ي بهی ه سيييازی ترينپکل های مپلکپلی (مان د انپابالکتريفپرز ژ های تلی اکریالمیدی ) (PAGEیک ي دي بعدی از
ريشهای ماتلف استاراج ي رنگ آمیزی ي  ...در رابطه با ترينيینم
آنزیم ي ريش ها ي نک یکهای مپلکپلی دیگر )

خپب

-

 آش ایی با نک یکهای کشت بافت گیاهی در زمی ه بیپنک پلپژیکشييايرزی :کشييت بافتم کالپسم باززاییم اندام زایی ي بذر گیاهان
ماتلفم ش ایی ي انجام مطالعه ي برر سی در زمی ه ا سترس های
غیر ریستی مان د فلزات س گینم شپری ي ...

خپب

-

کارگاه ها:

شييرکت در ديرههای ذب نپسييعه ده دهی فنايری نانپ برگزار
شده نپسط مرکز ص عتی سازی آیکن ي ستاد نانپ
شرکت در مدرسه نانپ
شرکت در ديره نپانم د سازی نیريهای ان سانی نانپ از طرف ستاد
نانپ
شرکت در کارگاه آش ایی با ف ايری نانپ ي س تز نانپ ذرات
استاراج  DNA, RNAي استاراج تالسمیدم طراحی ترایمر
Colony blot -Dot blot -Western blot
 PCRي RT-PCRمReal Time PCR
شييرکت در اسييتارت آپ سييلپ های ب یادی (آذرماه  )98ي ک گره
های مرنبط با تز شکی باز ساختی ي سلپ ب یادی در چ د سا
اخیر
مقاله نپیسی

