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 و مهارت هاتوانمندي 

 نوع رديف

 نگارش مقاالت مروری سیستماتیك و متاآنالیز  1

 (Officeمهارت های هفت گانه کامپیوتر ) 2

 HPLC (High-performance liquid chromatography)کار با دستگاه  3

  PBMCجداسازی و کشت سلول های  6

  ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent assay)اندازه گیری بیومارکرها با روش  5

 SATOHبا روش  MDA (Malondialdehyde)اندازه گیری  6

 و روش رنگ سنجي  ABTSبا استفاده از  TAC (Total antioxidant capacity)اندازه گیری  1

 کار با دستگاه اتوآناالیزر 2


