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 صبوری، علی اکبر: استاد با تخصص بيوشيمی فيزيک

 66956984تلفن تماس: 

مطالعه برهم کنش مولکولهای کوچک و يونها با پروتئينها به منظور  -1
بدست آوردن اطالعاتی از ساختار، عملکرد و پايداری آنها با 

فرابنفش،  -استفاده از تکنيکهای مختلف اسپکتروسکوپی (مرئی
ايی دورانی) و کالريمتری (تيتراسيونی همدما فلورسانس و دورنگ نم

 و اسکن دما).

مطالعه مهارشدن و فعال شدن آنزيمها تحت تاثير ليگاندهای  -2 
طبيعی و مصنوعی مختلف و تاثير عوامل مختلف محيطی بر آن، همراه با 

 ها.مطالعات پايدارسازی آنزيم

 دارورسانی هدفمند بر مبنای بسترهای زيست سازگار -3

 

 با تخصص بيوآناليز استاد : هدايت اله ،ورچيانق

 66408920تلفن تماس: 

، نوکلييک اسيد، آنتی بادی آنزيمبا استفاده از طراحي بيوسنسور  .1
ديگر مواد  يا، باکتری،  متابوليت، جهت تشخيص ويروس ،يا آپتامر
 شيميايی وبيولوژيکی 

و  وين (نانوفناوری، زيست فناوریناستفاده از فناوری های  .2
طراحی و ساخت بيوسنسور ) برای ، ميکروفلوييديکفناوری اطالعات

 های فوق حساس و هوشمند 

  )ميکروبیيا آنزيمی (طراحی و ساخت پيل های سوختی  .3

نانوزيم (نانوذرات يا نانوکمپوزيت های دارای طراحی و ساخت  .4
 و نانوداروخواص آنزيمی) 

و  بهرام: استاد با تخصص بيوفيزيک پرتوهاگليائی، 
 بيوانفورماتيک

 61113356تلفن تماس: 

مطالعه اثرات عوامل فيزيکی محيطی مانند پرتوهای يونساز و گرما  -1
. مطالعه مکانيسم های و عصبی بر روی سلول های سرطانی و بنيادی

ملکولی مقاومت و حساسيت در مقابل پرتوها. القاء تمايز در 
 سلولها سرطانی تحت تاثير عوامل فيزيکی. 

مدلسازی مدلسازی سيستم های بيولوژيکی، : يک محاسباتیيوفيزب -2
آناليز مکانيسم عمل و آثار پرتوها بر سيستم های بيولوژيکی، 
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جهت کشف ويژگی های ساختمانی در  DNAتوالی های پروتيئنی و 
 لگوها در ژنوم. مدلسازی پروتئين ها.مطالعه اپروتئين ها؛ 

 
 

 

زيک غشاء، سلول و بيوفي  مباشری، حميد: دانشيار با تخصص
 بيوالکترونيک

 66956982 ¸61113383تلفن تماس: 

غشاء، سلول، و بافت بصورت عملی  و نظری  بررسی بيوفيزيکی، ملکول، 
رفتار تک کانال پروتئينی بعنوان بيوترانزيستور برای شناسايی  ) -1(

کاربرد و تاثير عوامل فيزيکوشيميايی، ميدانهای الکتريکی و 
) عملکرد غشا مصنوعی، غشا سلولهای عصبی و نخاع  -2، (الکترمغناطيسی

در  رت در بدن و در محيط کشت، در جهت ترميم غشا سلول ونخاع صدمه ديده
) بيوالکتريک -3حضور ميدانهای الکتريکی و مغناطيسی و زيستمواد، (

سلول های نرمال، سرطانی و بنيادی با هدف ترميم نخاع، ترميم زخم 
) - 4(ديابتی)، شناسايی خصوصيات، ماهيت و عملکرد سلول و باکتری، (

بيوفيزيک مهندسی بافت با هدف ايجاد بيوراکتورهای هوشمند آنالين و 
) -5های سلولی برای توليد گرافت و سيستمهای حسگر سلولی، ( آرايه

بيوفيزيک انتقال دارو درجهت بهبود روشهای موجود و شناسايی 
راهکارهای درمانی بيوفيزيکی نوين (مگنتوتراپی، الکتروتراپی، 

 بيورزونانسومتری) جايگزين برای روشهای شيميايی مبتنی بر دارو

 

 

 با تخصص بيوشيمی بيوفيزيکتاد اس موسوی موحدی، علی اکبر:

                                             61113370تلفن تماس: 

 - (گرما سنجی) پروتيين در مقياس نانو کالريمتری–تا خوردگی پروتيين 

و اسيد های نوکلييک  پروتيين اندر کنش   -طراحی انز يم های مصنوعی
 -.....)-کمپلکس های فلزی -دارو ها-با ليگاند ها( مواد فعال سطحی

اثر اشعه های الکترو مغنا طيسی بر ساختار و عملکرد پروتيين ها و 
ترمو دينا ميک و سينيتيک و  -انز يم ها و ساير ماکرو مولکول ها

بيو تکنو لوژی  پپتيد ها و  -هيدرو ديناميک پروتيين ها و انز يم ها
 -ين های  گاليکه شدهمطا لعه ساختاری پروتي -پروتيين ها و انز يم ها

اثر راديکال های آزاد بر ساختار، عملکرد پروتيين ها و واکنش های 
قندی، مطا لعه ساختاری تجمع و فيبريله شدن  پروتيين ها و انز يم 

تعيين انرژی تغييرات -پايدار سازی پروتيين ها و انز يم ها -ها
 پروتيين ها و انز يم ها با روش محا سبا تی.

اه دارای شبکه همکاری با پژوهشگران و موسسات داخل و اين آزمايشگ
خارج کشور می باشد، لذا دانشجويان دکترا می توانند از اين امکانات 

 استفاده نمايند.
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تخصص مدلسازی با : استاديار ، سيدپيمانشريعت پناهی
 فرآيندهای بيوفيزيک

                                             61113450تلفن تماس: 

بررسی تئوری و تجربی پديده های مربوط به بيولوژی کوانتومی به  -1
 -2 خصوص اثرات ميدانهای الکتريکی و مغناطيسی بر روی مواد زيستی.

مدلسازی و شبيه سازی فرآيندهای زيستی در سطح سلول شامل مدلسازی 
گيری و رشد تومورها) و همچنين مدلسازی جمعيتهای سلولی (خصوصا در شکل

مدلسازی و شبيه سازی  -3هايی مانند متاستاز. مهاجرت سلولها در پديده
شبکه تنظيم ژن و سيستم سيستمهای بيولوژيک مانند شبکه متابوليک، 

 ايمنی.


