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نارهت

تفاب یلولس و  %80تشک 

نیئتورپ %80جارختسا DNA و 

IFA 80کینکت%

SDS-PAGE 100کینکت%

تالب نرتسو  %100کینکت 

PCR 80کینکت%

نژ نایب  %40گینینولک و 

%60کیتامروفناویب

رمیارپ %80یحارط 

یملع تالاقم  %100شراگن 

ICDL80%

هژورپ لرتنک  تیریدم و  %80لوصا 

یهورگ راک  یعمج و  %80طابترا 

یکشزپ یسانش  ینمیا  دشرا  یسانشراک 

یتلود نامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نامرک

یلوکلوم یلولس و  یسانش  تسیز  یسانشراک 

یژولویبورکیم  : شیارگ

دازآ سدقرهش  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

زاورپ هسردم  شزومآ  نامتراپد  ریدم 

نارهت هاگشناد  مسیلوباتم  ددغ و  هاگشهوژپ 

نارهت

دنفسا ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

یسانش ینمیا  هاگشیامزآ  سردم 

نامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد 

نامرک

ریت ۱۳۹۸ نمهب ۱۳۹۴  -

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

یلولس تشک  لوصا  اب  ییانشآ 

زاریش یکشزپ  مولع  هاگشناد  یداینب  یاه  لولس  دشر  زکرم   : هسسوم

تشهبیدرا ۱۴۰۰

نامتراپد ریدم   ، سیزاینامشیل ینامرد و  لولس   (، روموت طیحم  زیر  ناطرس ( هنیمز  رد  ققحم  تسیژولونومیا و 

یملع تالاقم  شراگن  کیتامروفناویب و  هزوح  ثحابم  هب  طلسم   ، زاورپ هسردم  شزومآ 

سامت تاعالطا 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

نابز

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 
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یدربراک کیتامروفناویب 

یلیلخ رتکد  ناطرس  تاقیقحت  زکرم   : هسسوم

رهم ۱۳۹۹

Real-time PCR هژیو رمیارپ  یحارط  هاگزاک 

نامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد   : هسسوم

نابآ ۱۳۹۷

یملع تالاقم  شراگن  لوصا  هاگراک 

نامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد   : هسسوم

ریت ۱۳۹۷

یهاگشیامزآ تارطخ  اب  ییانشا  هاگشیامزآ و  رد  راک  لوصا  هاگراک 

نامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ  هدکشناد   : هسسوم

دادرخ ۱۳۹۷

ناریا یژرلآ  یژولونومیا و  یللملا  نیب  هرگنک  نیمهدراهچ 

یتشهب دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد   : هسسوم

تشهبیدرا ۱۳۹۷

یاه لولس  یگنیداینب  تایصوصخ  رب  روموت  هارمه  یاه  تسالبوربیف  رثا  یسررب 

کچوک ریغ  لولس  هیر  ناطرس  رد  ناطرس  یداینب  هبش 

یشحو و روژام  اینامشیل  نوتلاد  ولیک  دناب 28  ینژ  ینیئتورپ و  یلاوت  ییاسانش 

نیسیاماتنج اب  هدش  فیعضت  عون  روژام  اینامشیل  اب  نآ  هسیاقم ی 

Functionality of Immune Cells in COVID-19 Infection: Development of

Cell-Based Therapeutics

Virus-Specific T Cells: Promising Adoptive T Cell Therapy Against

Infectious Diseases Following Hematopoietic Stem Cell

Transplantation

یتاقیقحت یاه  هژورپ 

تالاقم






