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سومین کنگره کشوری پزشکی
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سخنرانی

مولکولی

MiR-182-5p inhibition with locked nucleic
acid induces apoptosis, necrosis and reduces
cell proliferation in human acute
promyelocytic leukemia

ششمین همايش کشوری تازه های
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علوم بهداشتی

پوستر

بررسی انتموفوبیا در بین دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی

1389

نوزدهمین کنگره بیماريهای
عفونی و گرمسیری ايران

پوستر

مطالعه مقطعی پشه خاکی های در شهرستان پاکدشت در
سال 1389

چکیده مقاالت در همایش های منطقه ای ،ملی و بین المللی:
ترجمه مقاالت :
طرح های پژوهشی مصوب (در دست اجرا ،خاتمه یافته) :
نوع فعالیت

عنوان

سال اجرای طرح

نام ارگان
بررسی اثر بخشی مهار  has Let-7aبا استفاده از فن آوری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل(عج)

مجری طرح

Locked Nucleic Acidدر جلوگیری از تکثیر سلولهای

1395

لوسمی پرومیلوسیتیک حاد از طريق تاثیر آن بر بیان ژن CASP3
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل(عج)

بررسی اثر بخشی مهار  miR-182با استفاده از فن آوری
مجری طرح

Locked Nucleic Acidدر جلوگیری از تکثیر سلولهای

1395

لوسمی پرومیلوسیتیک حاد و تاثیر آن بر بیان ژن CASP9
بررسی اثر بخشی مهار  miR-182با استفاده از فناوری Locked
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مجری طرح

 Nucleic Acidدر جلوگیری از تکثیر سلول های سرطانی پستان

1394

و تاثیر آن بر بیان ژن CASP9
همکاراصلی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی میزان متیالسیون ژن  CDH1در بیماران مبتال به
Diffuse Gastric Cancer

مجری طرح

بررسی خصوصیات اکولوژيکی پشه های کولیسیده(آنوفلینی و
کولیسینی) در شهر اهواز و حومه

بررسی اثرات مزمن حشره کش دلتامترين بر روی برخی از

1394

1390
1391

همکاراصلی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکاراصلی

شاخص های حیاتی آنوفل استفنسی

بررسی پپتیدهای ضد قارچی در همولنف سوسری پريپالنتا آمريکانا
با بکارگیری کروماتوگرافی مايع

1391

بررسی لکتین های همولنف سوسری آلمانی به کمک کروماتوگرافی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکاراصلی

مايع

1391

همکاراصلی

Global Environmental Facility

1391

شرکت در فعالیت های میدانی ،برگزاری نمایشگاه ها :
محل فعالیت

نوع فعالیت

سومین کنگره کشوری پزشکی مولکولی

داوری مقاالت

سومین کنگره کشوری پزشکی مولکولی
پنجمین همايش کشوری تازه های علوم بهداشتی
پنجمین همايش کشوری تازه های علوم بهداشتی

عضو مسئول روابط عمومی و
کمیته اجرائی
عضو کمیته علمی
عضو مسئول روابط عمومی و
کمیته اجرائی

مرکز یا سازمان دریافت کننده
خدمات
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ششمین همايش کشوری تازه های علوم بهداشتی

عضو کمیته اجرايی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مديريت امور خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئول تغذيه خوابگاه

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی

 :هرگونه فعالیت مدیریتی و اجرایی در این بخش گنجانده شود.

جوایز و افتخارات علمی :
استعداد درخشان و رتبه برتر دوره کارشناسی

استعداد درخشان و رتبه برتر دوره کارشناسی ارشد

عضویت در مجامع و انجمن های علمی :

مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
مهارت متوسط به باال در زبان انگلیسی (مدرک )MHLE
آشنايی با دستگاه های Thermal cycler, Real-time Thermal cycler, Flow Cytometry,
آشننايی بنا ننرم افزارهنای ژنتیکنی Coffalyser.Net, EditSeq, MEGA, Progeny, SeqMan,
Gene runner, Allele ID, Stepone, Oligo analyzer
آشنایی کافی با نرمافزارهای Endnote ،Microsoft Office، SPSS

