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Personal 

 

Name                     :           Fereshteh Sarafrazi     

Date of birth                   :           25-01-1367 

Marital status                 :           Married 

Permanent address                   : Tehran 

                                                     Ph. +98-21-66846962 

                                                     Mobile: 0912-4140977                                    

                                                                                                                         

Email:          Sarafrazif@yahoo.com 

              

Educational   Qualifications 

B.Sc in Cellular-Molecular Biology from Islamic Azad Uuniversity, Parand branch, with avarage 17.33   

                    

M.Sc in Cellular-Molecular Biology from Islamic Azad Uuniversity, Science and Research Branch, with 

average 17.77 

 

 

 

Scientific project:  

1. The Effect Of Intraperitoneal Histamin Administration On The Anxiety In Rats 

2. Teratogenic Effect of Bromadiolone on Rat Fetus 

3. Investigation of relationship between FSHR gene functional polymorphism and the risk of Infertility in 

Iranian patients 

4. Association of FSH receptor promoter’s polymorphisms with IVF-failure in Iranian women 

5. Investigation of relationship between LHR gene functional polymorphism and the risk of Infertility in 

Iranian patients 

 

 دیرووئیت کوالریفول نومیوکارس یپالریپا نومیدر کارسFacin-1 ژن انیپروموتور وب هیناح ونیالسیمت یالگو یبررس .6

 "جهاد کیاتوزوم در مراجعه کنندگان به مرکزمشاوره ژنت یکرومونومها یهایناهنجار یهمکار طرح "بررس  .7

  یعلوم پزشک یجهاد دانشگاه کیدر کنگره ژنت یهمکار .8

 یعلوم پزشک یجهاد دانشگاه بافت وترمیم زخمدر کنگره  یهمکار .9

 تهران یعلوم پزشک یجهاد دانشگاهودانشجویان  دیطرح اسات همکار .01

 تهران یم پزشکعلودانشگاه  سوپروایزروهمکار طرح دانشجویان کارشناسی ارشد .00

 دانشگاه آزادو  مدرس علوم زیست شناسی دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران .01

 تهرانجهاد دانشگاهی وآزمایشگاه تحقیقاتی سوپروایزرآزمایشگاه ژنتیک پزشکی  .01

 مدرس کارگاه های ژنتیک ، سلولی ومولکولی .01

 

Selected Symposia 
 

 

1. Poster presentation on “The Teratogenic Effect of Bromadiolone on Rat Fetus” in The First National 

Conference on New Cellular and Molecular Bitoechnology  Parand University.  
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2. Poster presentation on “Investigation of relationship between FSHR gene functional polymorphism and 

the risk of Infertility in Iranian patients”in the second National Conference on New Cellular and 

Molecular Bitoechnology Parand University.  

 

 

 

Technical Experience: 

 

       Isolation of Genomic DNA, RNA, tissue,CVS 

                                          Polymerase Chain reaction (PCR)  

                                          Real time PCR (RNA extraction, cDNA synthesis) 

                                          Agarose Gel electrophoresis 

                                          Sequencing Analysis 

                                          NGS Data Analysis 

                                          Primer Design 

                                          DNA profiling 

                                          Paternity 

                                          Spectrophotography 

                                          Cell culture   

                                          Karyotyping  

                                          Karyotyping Analysis 

                                           Work with a variety of microscopes 

                                            ,….. 

                                       

OTHERS                      عضو در باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان  

مدرس دانشگاه ازاد اسالمی واحد پرند وتهران                                                                                                  

                                                                                                           

                                      Certificated in Cell culture  

                                      Certificated in ICDL2    

                                      Certificated in English Language     

                                      Certificated in testing and calibration Laboratoreis (ISO/IEC17025)             

                                      Certificated in First aid and medical emergencies 

 

:پژوهشيوفناوريهايعلميطرحهايگزارش  

 راه اندازی روش های نوین آزمایش های ژنتیک،مولکولی وسلولی   

  بررسی جهش های ژنTCIRG  در مبتالیان به بیماری استئوپتروزیس 

 به سقط مکرر انیمبتال ی فاکتورهای انعقادی در جهش ها یبررس 

 یجهش ها یبررس MEFV  تب مدیترانه ای به  انیدر  مبتال 

 ژن  یجهش ها یبررسFSHR   زنان نابارور وآمنورهدر 

 ش های ژن هبررسی جLHR   زنان نابارور وآمنورهدر 

 ونابینایی ناشنواییژن  یجهش ها یبررس 

 بررسی ژنتیکی بیماران  عصبی وعضالنی 

 ,…….   

  همکار در طرح بررسی الگوی متیالسیون ناحیه پروموتور وبیان ژن Facin-1لیکوالر تیرووئیددر کارسینوم پایپالری وکارسینوم فو 

 جهاد کژنتی مشاورهبه مرکز گاننندک مراجعه در ومزاتو کرومونومهای جاریهاینناه بررسی" طرح همکار" 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH47eS24TbAhXO6aQKHalZCsUQFghEMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.yourdictionary.com%2Fspectrophotography&usg=AOvVaw1Asdl99XZYtJgbTukfrJc7



