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 : و نرم افزاریبا تکنیک های آزمایشگاهی آشنایی  

 

Genetic Techniques: mate pair library preparation Techniques, pair-end library preparation 

Techniques, Multiplex enrichment Techniques, fragment library Techniques, Capillary sequencing 



 

3730, epigenetic analysis (methylation), Circulated DNA analysis in Blood (ESET), HRM analysis 

( High resolution Melting),   

Molecular Techniques : RNA and DNA extraction , PCR , RT-PCR , DNA Purification ,  

                                        RealtimePCR , Cloning and protein expression.   

Cell Culture Techniques :Humnan cell lines. cytospine, cell differentiation, cell proliferation. 

Serological Techniques : ELISA. 

Bioinformatics :NCBI ,Bioedit,Bioedit, Oligo, Finch TV, Primer3, AllelID,  

Flow cytometric analysis (FACS): cell cycle analysis, apoptosis analysi 

Computer Skills: Graph pad prism,Power point, SPSS, Excel. 

 
    

 

 زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه:  

 
1- Signaling pathways associated with pathogenesis of cancer. 

2- cancer stem cell  

3-Oncovirology  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


