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یتلود زیربت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۲۰ همان : نایاپ  هرمن   ۱۸.۰۴ لدعم : 

بط امسالپ  هاگشیامزآ  کینیلک :

اهدرواتسد فیاظو و 

یندم دیهش  ناتسرامیب  هاگشیامزآ  ناتسرامیب :

اهدرواتسد فیاظو و 

دابانگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد :

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هسسوم :

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هسسوم :

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هسسوم :

نم هرابرد 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

نوخ کناب  یهاگشیامزآ و  یسانش  نوخ  دشرا  یسانشراک 

۱۳۹۸ - ۱۳۹۵

یلغش قباوس 

یبط صیخشت  هاگشیامزآ 

رویرهش ۱۳۹۵ رویرهش ۱۳۹۴  -

یژولوتامه یژولورس و  یسانش ، بورکیم 

یبط صیخشت  هاگشیامزآ 

رویرهش ۱۳۹۶ نمهب ۱۳۹۵  -

یژولوتامه نوخ ، کناب 

یملع تئیه  وضع 

نمهب ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

نابز

یسیلگنا

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

یرتموتیاسولف هاگراک 

رذآ ۱۳۹۷  : خیرات

Real time PCR هاگراک

ید ۱۳۹۷  : خیرات

(Grapghpad prism, SPSS  ) یرامآ زیلانآ 

ریت ۱۳۹۶  : خیرات

100%60%60%80%

وضعیت تأهل: مجرد

وضعیت سربازی: پایان خدمت

 تهران،



زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هسسوم :

Journal of Cellular Physiology رشان :

onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jcp.28496 هطوبرم :  کنیل 

Life Sciences رشان :

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320519306605? هطوبرم :  کنیل 

casa_token=u66zXhmMEFkAAAAA:FQtmaFszfisEfeEmXJPaoxFjCAEWyerU284DXyb524bZU

gKlAUJPrG_hqQIZS1FK7ajtxUPM

Immunology Letters رشان :

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165247819301968? هطوبرم :  کنیل 

casa_token=gpQ3oWd98DYAAAAA:K6WbRNsiCLeQxjTPuEuBnMaji-

6_ce7iB391ScLGTKvugIINs1_pieZFNe5rem73wkrFAA_T

Gene Reports رشان :

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452014419301943 هطوبرم :  کنیل 

Journal of Cellular Physiology رشان :

Gene Reports رشان :

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245201441930216X هطوبرم :  کنیل 

رمیارپ یحارط 

دادرخ ۱۳۹۶  : خیرات

تاقیقحت

Investigating the effect of substitution of Platelet Lysate for

FBS on the Erythroid related differentiation and proliferation

pattern of CD34+ cells following co-culture with Mesenchymal

Stem Cells

رذآ ۱۳۹۸  : خیرات

Novel therapeutic approaches in utilizing platelet lysate in

?regenerative medicine: Are we ready for clinical use

دنفسا ۱۳۹۷  : خیرات

Human umbilical cord mesenchymal stem cells derived-

exosomes in diseases treatment

دادرم ۱۳۹۸  : خیرات

The role of IL-10-producing B cells in repeated implantation

failure patients with cellular immune abnormalities

رویرهش ۱۳۹۸  : خیرات

Identification of genes and miRNAs associated with

angiogenesis, metastasis, and apoptosis in colorectal cancer

نابآ ۱۳۹۸  : خیرات

Mesenchymal stromal cells; a new horizon in regenerative

medicine

ریت ۱۳۹۹  : خیرات

Oxidative stress and immunological biomarkers in Ankylosing

spondylitis patients

رذآ ۱۳۹۸  : خیرات

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jcp.28496
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320519306605?casa_token=u66zXhmMEFkAAAAA:FQtmaFszfisEfeEmXJPaoxFjCAEWyerU284DXyb524bZUgKlAUJPrG_hqQIZS1FK7ajtxUPM
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165247819301968?casa_token=gpQ3oWd98DYAAAAA:K6WbRNsiCLeQxjTPuEuBnMaji-6_ce7iB391ScLGTKvugIINs1_pieZFNe5rem73wkrFAA_T
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452014419301943
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245201441930216X


Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology رشان :

European Journal of Cell Biology رشان :

Gene Reports رشان :

4th International and 6th National Congress of Wound and Tissue Repair رشان :

((The Future of Wounds and Scars

The 3rd International Congress on Biomedicine رشان :

The 3rd International Congress on Biomedicine رشان :

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

Effect of Dextrose Prolotherapy, Platelet Rich Plasma and

Autologous Conditioned Serum on Knee Osteoarthritis: A

Randomized Clinical Trial

دادرخ ۱۳۹۹  : خیرات

Mesenchymal stromal cells (MSCs) for neurodegenerative

disease: A promising frontier

ریت ۱۳۹۹  : خیرات

Human CD34+ hematopoietic stem cells culture in humanized

culture medium for cell therapy

تشهبیدرا ۱۳۹۹  : خیرات

Effect of Platelet Lysate on Wound/Ulcer Healing and Tissue

Repair

نابآ ۱۳۹۸  : خیرات

Effect of fetal bovine serum replacement with platelet lysate on

the expansion and early stages of erythroid differentiation of

Hematopoietic stem cells

نابآ ۱۳۹۸  : خیرات

Applications of platelet lysates in cell culture, tissue

engineering and regenerative medicine

اه هژورپ 

زیامت ریثکت و  یوگلا  رب   FBS اب یتکالپ  تازیل  ینیزگیاج  ریثات  یسررب 

یداینب یاه  لولس  اب  یتشک  مه  رد  + CD34 یاه لولس  یتیسویراکاگم 

یمیشنازم

رذآ ۱۳۹۸  : خیرات

نازیم رتمودنا و  تماخض  یور  رب  هدش  یروآرف  گولوتا  مرس  ریثات  یسررب 

نارامیب یروراب 

رذآ ۱۳۹۸  : خیرات

وئات نیئتورپ  سنارت  مرف  هیلع   scFv تاعطق تیصوصخ  نییعت  دیلوت و 

رمیازلآ هب  التبم  نارامیب  رد 

نمهب ۱۳۹۷  : خیرات



زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یرکف تیکلام  تبث  نامزاس  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یرکف تیکلام  تبث  نامزاس  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یرکف تیکلام  تبث  نامزاس  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یرکف تیکلام  تبث  نامزاس  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نارامیب مشچ  تیعضو  یور  رب  هدش  یروآرف  گولوتا  مرس  ریثات  یسررب 

نرگوش مردنس  هب  التبم 

رذآ ۱۳۹۸  : خیرات

یور هدش  یروآرف  گولوتا  مرس  اب  نامرد  ینیلاب  تارثا  نییعت 

وناز تیرترآوئتسا 

رویرهش ۱۳۹۸  : خیرات

تیسوکل اب  تکالپ  زا  ینغ  یامسالپ  اب  نامرد  ینیلاب  تارثا  نییعت 

وناز تیرترآوئتسا  یور  رب  هتفای  شهاک 

رویرهش ۱۳۹۸  : خیرات

هناش ینودنات  یاه  بیسآ  رب  یتکالپ  تازیل  اب  نامرد  ینیلاب  تارثا  نییعت 

رذآ ۱۳۹۸  : خیرات

یتکالپ تازیل  هیهت  تیک  دیلوت  یحارط و 

دادرم ۱۳۹۸  : خیرات

ینوخ یاه  هدورآرف  دیلوت  یارب  نوتسیپ  طبار  یاراد  گنرس 

دادرخ ۱۳۹۸  : خیرات

ندرک نورتس  تیلباق  اب  یگنرس  تپیپ 

دادرخ ۱۳۹۸  : خیرات

ندرک نورتس  تیلباق  اب  یگنرس  نک  رپ  تپیپ 

دادرخ ۱۳۹۸  : خیرات

هلول ءالخ  هیلخت  تیلباق  اب  تکالپ  زا  ینغ  یامسالپ  دیلوت  ءالخ  هلول 

دادرخ ۱۳۹۸  : خیرات


