بیوگرافی دکتر پریچهر حناچی
مدیر همکاریهای علمی بینالمللی و عضو هیات علمي دانشكده علوم زیستی گروه بیوتکنولوژي بخش بیوشیمي دانشگاه الزهرا تهران
دکتر پریچهر حناچی مقطح لیسانس خود را از دانشگاه تهرران  )4891دررشرت بیرو لروژیف فروی لیسرانس بیرو شریمی  )4891از کشرور
ترکی و دوره دکتربیوشیمي بالیني از دانشگاه پوترای مالزی  (UPM 2002وفوی دکتری از دانشکده پزشکی  UPM )2002دریافت
نموده است .او بعد از اقامت بیش از  9سال در کشور مالزی ب عنوان مردر

ومققرد در دانشرکده پیشرکی  UPMبر ایرران براز گشرت

واز بهمن ماه  4291در پیوهشکده زنان ,مدیر پیوهشي و امور برین الملر ) دانشرگاه الزهررا مشرهول بر تردریس وتققیرد شرد و در حرال
حاضر مدیر همکاریهای علمی بین المللی و عضو هیات علمي دانشكده علوم زیستی گروه بیوتکنولوژي بخش بیوشیمي دانشرگاه الزهررا
تهران و دارای بیش از  25سال تجرب تدریس وتققید می باشد .او حدودا در  441کنفرانس داخلی و بین المللی و کارگاه علمي شرکت
کرده و 428مقال در مجالت داخلری و برین الملری و  proceedingدر کنفررانس هرا بر چراا رسرانده و حردود  10سرخنرانی وپوسرتر در
کنفرانس ها و نمایشگاه هاي بین المللي و داخلري اراهر نمروده اسرت  .او  8كارگراه اموزشري برین المللري و داخلري برگرزاري و راه انردازي
نموده است  .او موفد شده است دو مدال برنز ب عنوان مجری دو طرح وسر مردال برنرز ویرا مردال نقرره بر عنروان همکرار طررح از
 Research Management Centerدانشگاه  (UPMمالزی دریافت نمایرد ودر کنرار ن موفرد بر کسر  travel grant 2جهرت
شررکت در کنگرره هرای  International polyphenolو Transduction conferenceشرده اسرت.او موفرد بر اتمرام  42طررح
تققیقررراتي شرررده اسرررت  .اخیرررر  2ثبرررت اخترررراه شرررماره /4444م 22/تررراری  95 /2/8و 12095تررراری 4291/9/25و  28129تررراری
 4295/42/22در اداره ثبت اختراعات ثبت نموده است وموفد ب دریافت لوح تقردیر بر عنروان پیوهشرگر برگزیرده دانشرگاه الزهررا -
 91 92و كس مدال نقره در نمایشگاه بین الملي اختراعات و رقابت هراي علمري  MTE , 2007كشرور مرالزي و كسر  Grantبرراي
شركت در اجال

ساالن مركز تققیقات سرطان در مریكاو 2001

)American Association of Cancer Research (AACRگردیرده اسرت.و در اردیبهشرت سرال  4291موفرد بر دریافرت
 Grantافتخاري از سوي "" Family Development foundationجهت اراه كارگاه اموزشي سندروم متابولیسم در كنفرانس
" "International Aging Conferenceدر كشور امارات برگزار گردیده است .و در سالهاي  -90-91-95موفرد بر .پريیر
طرح تققیقاتي و همكاري علمي و بینالمللي  ICRPدر چارچوب برنام دعوت استاد براي پیوهش مشترك از طرر
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و همكاريهاي علمي و بین المللري وزارت علرومف تققیقرات و فنراوري ایرران گردیرده اسرت .او در کنرار تردریس وتققیرد مربری بردن سرازی
میباشد و رشت ورزشی او والیبال اسرت و در حرال حاضرر بیشرتر تققیقرات او در ضرمین تهییررات بیوشریمیایی در ورزشرکاران و گیاهران
دارویی میباشد در کنار این فعالیتها او عالق مند ب فعالیتهای اجتماعی نیز مری باشرد .در همرین راسرتا فعالیرت هرایی داشرت اسرت از قبیر
بر گزاری نمایشگا های فرهنگی در مورد ایران در کشور مالزی ,جمع اوری کما ب زلزل زدگان برم در  UPMو داوطلر در مرکرز
بهزیسرتی امنر و عضرویت در جامعر دانشرجویان خرارجی و نماینرده دانشرجو یران ایرانری در ایرن جامعر در سرال هرای  1999ترا 2000
معاون امور بین المللی همایش بین المللی مادگی جسمی 1389و مدیر امور برین الملر  ,رهریس كمیتر علمري گرروه سرالمت جسرماني ,
كنگره نقش زن در سالمت خانواده و جامع دانشگاه الزهرا  4298بوده .و در حال حاضر مشاور کانون پردیس مل دانشرجویان بینالملر
و انجمن مخترعین دانشگاه الزهرا میباشد  .او با توج ب  42سرال زنردگی و کرارکردن در خرار از کشرور اشرنایی کامر بر کرارکرد برا
کامپیوتر و زبان انگلیسی را دارد.

