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MS-Officeسیستم های عامل  و Windows 
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Adobe Photoshop

Originlab )نرم افزار رسم نمودار و محاسبات آماری)

Mendeley نرم افزار •

نرم افزار مدیریت منابع علمی 

راهنمای این نرم افزار، پروفایل اینجانب در سایت این نرم افزار

https://www.mendeley.com/profiles/mohammad-khorsand-ghayeni2/
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 PLGA/Collagenساخت پوست مصنوعی کامپوزیتی قابل جذب✔ثبت اختراع
1395/01/25 به تاریخ 88376شماره ثبت: 

(، جهاددانشگاهی، برگزارMendeleyمدرس کارگاه آموزش نرم افزار جامع مندلی (✔سوابق تدریس

1394 و بهمن ماه 1395کننده: جهاددانشگاهی خراسان رضوی، فروردین ماه 

مدرس کارگاه آموزش استناددهی در منابع علمی با استفاده از نرم افزار✔

Mendeley) پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، برگزار کننده: بسیج دانشجویی ،

1391-1392 دوره( سال 2

مدرس کارگاه آموزش اصول پایان نامه نویسی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،✔

1391-1392 دوره( سال 2برگزار کننده: بسیج دانشجویی (

، دانشکده علوم دانشگاه بیرجند، سال تحصیلی2 و 1استاد حل تمرین شیمی آلی ✔

(تحت نظر دکتر محمدعلی ناصری(، (دو ترم متوالی(1387-1388
"همکاری در طرح کارفرمایی  طراحی و ساخت یک نمونه داربست قابل جذب•سوابق همکاری

جهت استفاده در مهندسی بافت پوست PLAکامپوزیتی بر پایه پلی لکتاید (  )  "
(1393-1394(، کارفرما: جهاد دانشگاهی خراسان رضوی (2146-21(کد 

"همکاری در طرح تحقیقاتی  طراحی و ساخت پیچهای ارتوپدی قابل جذب در•
-1394(، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(90004056(کد " بدن

1393)
"همکاری در طرح کارفرمایی  تعیین روش های روغنکاری و نوع گریس مورد•

، کارفرما: قطار شهری مشهد( (1394"استفاده در خط یک قطار شهری مشهد

دوره های آموزشی
دوره آموزشی و کارگاه عملی کشت سلولی، جهاد دانشگاهی مشهد (با ارائه مدرک(،

1394
دوره آموزشی و کارگاه عملی کامپوزیت های پلیمری، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

1391ایران (با ارائه مدرک(، 

 در بخش ایده های برتر، نشست سالنه پژوهشگران سازمان جهادرتبه اولکسب ➢افتخارات
1394دانشگاهی خراسان رضوی، بهمن ماه 

 از2016( در فوریه Mendeleyانتخاب به عنوان برترین راهنمای نرم افزار مندلی (➢
جانب تیم مدیریت نرم افزار

لینک خبر
 90 شیمی آلی و پلیمر در کنکور سراسری ارشد سال ۱۰۱رتبه ➢
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