نام خانوادگي و نام

دانشكده

مرتبه علمي

عنوان برنامه تحقيقاتي

علوم و
احسان پور علي اكبر

اسداللهي محمدعلي

فناوریهای

 -1كشت بافت گياهي
استاد

هورمون های گياهي و رشد و نمو

زیستي
علوم و

منابع تجدیدپذیر

فناوریهای

دانشيار

زیست فناوری صنعتي و نانوزیست فناوری  -2توسعه فرایندهای تخميری و ميکروارگانيسم ها برای توليد فراورده های زیستي

فناوریهای

استاد

علوم اعصاب سلولي و مولکولي

استادیار

سلول های بنيادی

زیستي

اعتمادی فر زهرا

زیستي

زیست پاالیي آالینده ها و ریزآالینده ها ،و
دانشيار

مطالعه ميکروبيوم محيطي و كاربرد
متابوليتهای ميکروبي

علوم و
افشارزاده سعيد

فناوریهای

دانشيار

علوم و
امام زاده رحمان

به كار گيری زیست حسگرها و پروتئين های
دانشيار

زیستي

اميری دستنائي حميد

زیستي

نوتركيب و اناليز داده ها در بيوتکنولوژی و
علوم پزشکي

علوم و
فناوریهای

 -3پروتيين نوتركيب (همسانه سازی سلولي و مولکولي) با تاكيد بر بيماریهای

دانشيار

-2تمایز عصبي سلول های بنيادی

http://sci.ui.ac.ir/~aesmaeili

ها،
-2مطالعه تنوع ميکروبيوم در آب و خاك و كاربردهای آنها،

http://sci.ui.ac.ir/~s.afshar

-3فلوریستيك و اكولوژی پوششگياهي
 -1طراحي ،توليد و به كارگيری زیست حسگرها در بيوتکنولوژی و علوم پزشکي
 -2به كارگيری پروتئين های نوتركيب در بيوتکنولوژی و علوم پزشکي
 -3تعيين ژن های بيوماركر و مسير بيماریزایي با استفاده از ترسيم شبکه های هم بيان

http://sci.ui.ac.ir/~r.emamzadeh

و یادگيری ماشين
-1مطالعات آزمایشگاهي-تئوری توليد محصوالت با ارزش نظير الکل های زیستي از

طراحي و بررسي فرایندهای زیستي (و
محيط زیستي) به منظور بازیابي منابع

 -2تصفيه و بازگرداني جریان های ضایعاتي (نظير پساب های صنعتي و سياالت صنعتي

توليد مواد با ارزش افزوده

https://sciold.ui.ac.ir/~z.etemadifar/

 -3كاربرد متابوليت ها و ساختارهای ميکروبي
-1سيستماتيك و فيلوژني گياهان

ضایعات آلي

مصرفي (در بخش كشاورزی یا صنعتي) و

http://sci.ui.ac.ir/~f.esmaeili

 -3تمایز سلول های بنيادی به سلول های عصبي با فنوتيپ دوپامينرژیك
-1زیست پاالیي ریزآالینده های محيطي شامل آنتي بيوتيك ها ،فلزات سنگين ،و آالینده

بيوسيستماتيك و اكولوژی گياهان و جلبكها  -2بررسي اكولوژی و فلور جلبكها

زیستي

فناوریهای

 -2زیست شناسي مولکولي حافظه و یادگيری با تاكيد بر بيماریهای نورودژنراتيو
نورودژنراتيو
 -1جدا سازی سلول های بنيادی

علوم و

علوم و فناوریهای

http://ast.ui.ac.ir/~ma.asadollahi

زخم پوش ،ضدسرطان ،حامل های دارویي ،تشخيصي و داربست سلولي
 -1بيان ژن با تاكيد بر دستگاه اعصاب مركزی و بيماریهای نورودژنراتيو

زیستي

فناوریهای

http://sci.ui.ac.ir/~ehsanpou

 -3ساخت و مشخصه یابي نانوالياف پليمری حاوی نانوذرات به عنوان عوامل ضدميکروبي،

علوم و

اسماعيلي كتکي فریبا

 -2تنش شوری در گياهان
 -3هورمون های گياهي
-1استفاده از مفهوم پاالیشگاه زیستي برای توليد فراورده های شيميایي باارزش افزوده از

زیستي

اسماعيلي ابوالقاسم

اولويت هاي برنامه تحقيقاتي

آدرس صفحه وب

مستعمل)
-3ارزیابي فرایندهای صنعتي بویژه پاالیشگاه های زیستي از دیدگاه انرژی-اقتصادی-
زیست محيطي

http://ast.ui.ac.ir/~h.amiri

علوم و
باقری علي

فناوریهای

- 1سيستماتيك مولکولي گياهي
استادیار

سيستماتيك و فيلوژني مولکولي نهاندانگان -2بيوسيستماتيك گياهي

زیستي
علوم و
بوذری مجيد

فناوریهای

-3تاكسونومي گياهي و فلوریستيك
 -1شناخت و بررسي خصوصيات باكتریوفاژها و بررسي استفاده از آنها (فاژتراپي)
استاد

زیستي
علوم و
بهبهاني ماندانا

فناوریهای

دانشيار

زیستي
علوم و
بهشتي سيامك

فناوریهای

بي ریا داود

دانشيار

دانشيار

زیستي
علوم و
بيك زاده بابك

فناوریهای

استادیار

زیستي

تقي زاده مرضيه

علوم و
فناوریهای زیستي

فاژتراپي و بيماری های ویروسي

استادیار

 -2پژوهش درمورد ویروس های انساني و جانوری

طراحي آپتامرها  -طراحي واكسن  -توليد

-1طراحي آپتامرها

فرآورده های طبيعي ضد ميکروبي و ضد

 -2طراحي واكسن

سرطاني

زیستي
علوم و
فناوریهای

http://sci.ui.ac.ir/~a.bagheri

فيزیولوژی اعصاب

تجزیه و تبدیل زیستي ضایعات و پسماندها
به مواد با ارزش افزوده باالتر
ایمونولوژی بنيادی ،ایمونولوژی سرطان،
ميکروب ها و سيستم ایمني

بررسي اثر تنش های مختلف بر گياهان،
بهينه سازی توليد متابوليت های ثانویه

http://sci.ui.ac.ir/~bouzari

http://ast.ui.ac.ir/~ma.behbahani

-3توليد فرآورده های طبيعي ضد ميکروبي و ضد سرطاني
 - 1نوروفيزیولوژی یادگيری و حافظه،
-2نوروفيزیولوژی تشنجات و صرع،

http://sci.ui.ac.ir/~s.beheshti

-3نوروفيزیولوژی مولکولي
 -1تبدیل دی اكسيد كربن به مواد با ارزش افزوده باالتر
-2تجزیه زیستي و تلفيقي پليمرها

http://ast.ui.ac.ir/~d.biria

-3زیست پاالیي محيطهای الوده به تركيبات هيدروكربني
 -1مطالعه پاسخ ایمني و محصوالت آن ها (آنتي بادی ها  ،سيتوكين ها و غيره)
-2بررسي نقش سيستم ایمني بدن در جلوگيری و پيشرفت سرطان ها.

https://bioold.ui.ac.ir/~b.beikzadeh/

 -3مطالعه پاسخ های ایمني بدن در برابر ميکروب ها و واكسن ها.
 -1ریزازدیادی و بهينه سازی كشت سلول و ریشه مویين گياهان دارویي در شرایط درون
شيشه ایي
 -2بررسي اثر محرك¬های مختلف در جهت توليد متابوليت¬های ثانویه در گياهان

https://bio.ui.ac.ir/~m.taghizadeh

دارویي و معطر در شرایط كشت شيشه ایي
 -3بررسي پاسخ های فيزیولوژیکي و مولکولي گياهان در برابر تنش های محيطي
 -1اصالح روشهای آناليز كمي داده های ترانسکریپشن در روش  RT-qPCRو رفع
ایرادات احتمالي.

علوم و
جوادی راد سيدمرتضي

فناوریهای
زیستي

استادیار

درك مسيرهای انتقال پيام سلولي درگير در
بروز سرطان و ناباروری

 -2آناليز و بررسي داده های حجيم زیستي (ميکرواری و  )RNAseqو یافتن ژنهای
دخيل در هر دو بيماری.
 -3بررسي ژنهای دخيل در بروز سرطان و درك امکان تاثيرگذاری آنها در بروز ناباروری
(و برعکس).

http://sci.ui.ac.ir/~sm.javadirad

 .1توسعه ابزارهای بيوانفورماتيك در زمينه اسيد های نوكلئيك

علوم و
جوادی زرنقي فاطمه

فناوریهای

استادیار

بيوشيمي اسيد های نوكلئيك

زیستي
بررسي اساس ملکولي بيماریها ،سيستمز

علوم و
حجتي نجف آبادی زهره

فناوریهای

استاد

زیستي

حسيني ابری
افروزالسادات

بيولوژی و مهندسي ژنتيك ،بررسي تمایز در  -2مطالعه اساس ملکولي بيماریها
سلولهای بنيادی ،بيوتکنولوژی و طراحي  -3بررسي فرایندهای تمایز سلولهای بنيادی و زیست شناسي سامانه ها

استادیار

توليد متابوليت و تركيبات فعال زیستي

استادیار

http://sci.ui.ac.ir/~af.hosseini

زیست شناسي سامانه های سرطان

 -2دیناميك مولکولي ،زیست شناسي سامانه ای ساختاری ،طراحي و اكتشاف دارو

http://sci.ui.ac.ir/~fa.dehghanian

 -3مطالعات عملکردی (كریسپر و  shRNAو )...
 -1جداسازی سویه های ميکربي تخميری با خاصيت پروبيوتيکي و بهينه سازی

علوم و
رباني خوراسگاني محمد

http://sci.ui.ac.ir/~z.hojati

 -3ساخت سطوح ضد ميکروب
 -1زیست شناسي سامانه ها ،آناليز داده های حجيم و شبکه های هم بياني

زیستي

فناوریهای

ضایعات ميوه توسط آنزیم های ميکروبي

توسط ميکروارگانيسم ها و بررسي كاربرد آنها  -2توليد پليمرهای زیستي ،پيگمان و سایر متابوليتهای ميکروبي

علوم و
دهقانيان فریبا

 .4توسعه فناوری آزمون های نواری مبتني بر اسيد های نوكلئيك و انتي بادی
 -1توليد پروتئينهای نوتركيب ،بيو تکنولوژی و ایمني درماني سرطان

-1توليد تركيبات فعال زیستي با خواص آنتي اكسيداني ،ضد سرطاني و پربيوتيکي از

زیستي

فناوریهای

 .3زیست حسگرها و روش های مو لکولي تشخيص مبتني بر اسيد های نوكلئيك

http://sci.ui.ac.ir/~fa.javadi

كيتهای تشخيصي

علوم و
فناوریهای

 .2سنتز شيميایي و آنزیمي اسيد های نوكلئيك

دانشيار

زیستي

فرآورده های بيولوژیك ضد ميکربي و
ميکرب شناسي بيماری های عفوني

فرآیندهای تخميری ( مشترك با اولویت اول دكتر شفيعي)
-2كاربرد مقایسه ای پروبيوتيك ها و سایر فرآورده های زیستي

http://sci.ui.ac.ir/~mo.rabbani

-3ميکروب ها و سيستم ایمني :مطالعه و تحقيق تعامالت ميکروب های بيماریزا و
پروبيوتيك ها و سيستم ایمني(مشترك با اولویت سوم دكتر بيك زاده)
 -1یافتن تركيب دارویي مناسب از ميان گياهان دارویي بومي كشور و همچنين تركيبات
آنتي بيوتيکي و سنتتيك جهت درمان قطعي عفونت ادراری

علوم و
رحيمي فاتح

فناوریهای

دانشيار

زیستي

راهکارهای درماني مناسب جهت درمان
عفونت ادراری مرتبط با بيوفيلم

رهگذر سهيال

شناسنامه برای سویه ها
-1سرطان خون،
دانشيار

زیستي
علوم و
سعيدی حجت اله

فناوریهای
زیستي

مختلف كشور و تعيين باكتری غالب و تایپهای غالب آن در كشور

http://sci.ui.ac.ir/~f.rahimi

 -3تأسيس بانك ميکروبي باكتریهای بيماریزای مولد عفونت ادراری بومي ایران و تهيه

علوم و
فناوریهای

 -2تعيين انتشار كلونال سویه های باكتریایي عامل ایجاد عفونت ادراری در استانهای

دانشيار

بيولوژی سلولي و مولکولي سرطان

بررسي تنوع ژنتيکي ،فيلوژني و تاكسونومي
گياهان

-2مقاومت دارویي،

http://sci.ui.ac.ir/~rahgozar

-3تركيبات ضد سرطاني
 -1بررسي تنوع ژنتيکي گياهان
 -2فيلوژني و فيلوژنومي گياهان
 -3تاكسونومي گياهي

http://sci.ui.ac.ir/~ho.saeidi

 -1بررسي اثرات فيزیولوژیکي و مولکولي استرس های محيطي با استفاده گياهان مدل و
علوم و
شریعتي منصور

فناوریهای

بررسي فيزیولوژیکي گياهان در پاسخ به
استاد

زیستي

جلبك سيز تك سلولي

علوم و
شفيعي رسول

فناوریهای

استادیار

زیستي
علوم و
طاهری كفراني اصغر

فناوریهای

استرس ها با استفاده از گياهان مدل و

دانشيار

زیستي

بهينه سازی فرآیند های تخميری و سویه
های ميکروبي
سنتز ،عاملدار كردن و كاربرد بيولوژیکي
نانومواد

علوم و
عباسي روح اهلل

فناوریهای

استادیار

تنوع زیستي ،تکامل ،بيوتکنولوژی جانوری

زیستي
علوم و
قائدی كامران

فناوریهای

استاد

زیستي

بررسي مکانيسم مولکولي فاكتورهای ژنتيکي
در بيماریهای انساني

گالبي محسن

استادیار

زیست حسگرها

استادیار

زیست سنتزی

زیستي
متولي باشي نائيني
مجيد

زیستي

شده در طبيعت
-1بهينه سازی فرآیندهای تخميری و سویه های ميکروبي
-2ميکروبيولوژی تك سلولي

http://sci.ui.ac.ir/~r.shafiei

-3مهندسي تکامل
 -1كاربرد نانومواد در تثبيت آنزیم و دارورساني هدفمند
 -2استفاده از نانومواد فلزی به عنوان نانوزایم ها و كاربرد بيولوزیکي آنها

http://ast.ui.ac.ir/~a.taheri

 -3توليد مواد زیستي از ميکروارگانيسم ها
-1بررسي فونستيك و تنوع زیستي و ژنتيك حشرات با اهميت از نظر پزشکي و كشاورزی
 -2تکامل صفات موفولوژیك و مولکولي در جانوران و خصوصا حشرات
 -3تحقيق و توسعه فناوریهای نوین (از جمله  ) RNAiجهت كنترل حشرات

http://bio.ui.ac.ir/~r.abbasi

 -1ببررسي یان ژنها با تاكيد بر بيماریهای نورودژنراتيو ،سرطان و التهابات
-2زیست شناسي مولکولي RNA

http://sci.ui.ac.ir/~kamranghaedi

 -3مدلهای سلولي مولکولي بيماریزایي و نحوه پيشرقت بيماری
-1توسعه حسگرهای زیستي و دستگاه های قابل حمل برای تشخيص عوامل بيماری زا
 ،سرطان یا عفونت ها

 -2طراحي ،توسعه و غربالگری پپتيدهای دارویي
-3مطالعات ساختاری-عملکردی پروتئين ها ،پپتيدها و مطالعه اتصال تركيبات دارویي به

http://sci.ui.ac.ir/~m.ganjalikhany

اهداف پروتئيني

علوم و
فناوریهای

نظير بتاكاروتن ،چربي زیست پاالیي فلزات سنگين ،سموم گياهي و سایر مواد مضر آزاد

-1مهندسي پروتئين ،طراحي ریز-پروتئين های اتصالي و آنتي بادی ها

علوم و
گنجعلي خاني محمدرضا

ایجاد ایده های زیست فناوری نو محيط زیستي ظير افزایش توليد تركيبات سودمند

http://sci.ui.ac.ir/~mansour

 -3توسعه نانومواد جدید برای كاربردهای بيوتکنولوژی.

زیستي

فناوریهای

 -2استفاده از پاسخ فيزیولوژیکي جلبك سبز تك سلولي  Dunaliellaبه منظور

 -2توليد كيت های آناليز سریع برای اهداف تشخيصي باليني  ،از جمله اختالالت ژنتيکي

علوم و
فناوریهای

جلبك سيز تك سلولي Dunaliella

-1بيماریهای ژنتيکي انساني
دانشيار

مطالعات ژنوميکس انساني

-2سرطان
 -3ناباوری

http://sci.ui.ac.ir/~mbashi

علوم و
محبت كار حسن

فناوریهای

استاد

زیستي

طراحي آپتامرها ،طراحي واكسن ،توليد

-1طراحي آپتامرها

فرآورده های طبيعي ضد ميکروبي و ضد

 -2طراحي واكسن

سرطاني

علوم و
مرادمند مجيد

فناوریهای

ميراوليایي مهران

دانشيار

بيوسيستماتيك جانوری
بهره گيری از فيتوكميکال ها و رهایش

دانشيار

زیستي

هدفمند آنها در مهار بيماری های
كنفورماسيوني

علوم و
نوربخش نيا مریم

فناوریهای

دانشيار

علوم اعصاب

زیستي

وليان بروجني صادق

زیستي

 -2آراكنولوژی

http://sci.ui.ac.ir/~m.moradmand

 -3جانورشناسي كاربردی
 -1فيتوكميکا ل ها در مهار بيماری های كنفورماسيوني
-2ساختار -عملکرد و مهار آنزیم های مداخله گر در دیابت

http://sci.ui.ac.ir/~m.miroliaei

 ،LTP -3ساختار-عملکرد و كاربرد آنها در رهایش هدفمند
 -1نوروبيولوژی یادگيری و حافظه (مکانيسمهای سلولي ،مولکولي و بررسي سيگنالهای
مغزی با استفاده از ثبت الکتروفيزیولوژیك)
 -2اختالالت و بيماریهای نورودژنریتيو و بررسي تركيبات موثر در كاهش عوارض

http://sci.ui.ac.ir/~m.noorbakhshnia

 -3نوروفيزیولوژی اعتياد
-1شناسایي مسيرها و شبکه های ژني مرتبط با مقاومت دارویي در سرطان
-2شناسایي بيوماركرهای جدید در تشخيص و درمان سرطان

علوم و
فناوریهای

 -3توليد فرآورده های طبيعي ضد ميکروبي و ضد سرطاني
 -1تاكسونومي ریختي و ملکولي

زیستي
علوم و
فناوریهای

http://ast.ui.ac.ir/~h.mohabatkar

استاد

بررسي ارتباط تنوعات ژنومي و بيوماركرهای -3تنوعات ژنومي مرتبط با بيماریهای ژنتيك
ژنتيکي با مقاومت دارویي در سرطان

http://sci.ui.ac.ir/~svallian

