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 1387هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض تشن اػتيبد ثبٍس ؿْشػتبى جْشم   ثشسػي ػلل گشايؾ ثِ اػتيبد دس ثيي هؼتبديي  -9

 87ؿٌبػبيي ًبلليي اػتبفيلَوَوَع اٍسئَع دس پشػٌل ثيوبسػتبى اػتبد هغْشي جْشم دس ػبل  -10

 1387ثشسػي هيضاى هلًَيت ًؼجت ثِ ٍاوؼي وضاص دسثيوبساى تحت ّوَديبليض هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ ّوَديبليض جْشم -11

 1388دس هؼتبداى تضسيمي جْشم  Cّپبتيت  ثشسػي ؿيَع ػفًَت -12

 1388دس هؼتبداى تضسيمي جْشم  Bثشسػي ؿيَع ػفًَت ّپبتيت  -13

 1388ثشسػي ؿيَع ػفًَت ٍيشٍع ايذص دس هؼتبداى تضسيمي جْشم  -14

 1388ثشسػي هيضاى ػشهي هغ دس ثيوبساى ّوَديبليضي هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ ّوَديبليض جْشم -15

ؿيشاص  IVFتأثيش آى ثش هيضاى اضغشاة ٍ افؼشدگي دس صًبى ًبثبسٍس هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض احؼبع هفَْم خَيـتي ٍ ثشسػي  -16

 1388دسػبل 

ثشسػي استجبط هيضاى اػتفبدُ اص ايٌتشًت ٍ هٌبثغ وتبثخبًِ هلي ديجيتبل پضؿىي ثب فؼبليت ّبي پظٍّـي اػضبي ّيئت ػلوي  -17

 88داًـگبُ ػلَم پضؿىي جْشم ػبل 

 1388غ دس ثيوبساى هجتال ثِ تت هبلت هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى جْشمثشسػي ػغح ػشهي سٍي ٍ ه -18

دس ثيوبساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثيوبسػتبى ّبي جْشم  Sepsisثشسػي اسصؽ تـخيلي پشٍولؼي تًَيي ػشم جْت تـخيق  -19

 89دس ػبل 

دسهَسد آهَصؽ هجتٌي ثش ؿجىِ دس فؼب  -ثشسػي ًظشات اػضبي ّيئت ػلوي ٍ داًـجَيبى داًـگبّْبي ػلَم پضؿىي جْشم -20

 89ػبل 

 89دس ثيوبساى جْشم دسػبل H .Pyloriهمبيؼِ اثش ثخـي دٍ سطين دسهبًي  دسحزف ػفًَت  -21

 89دس ؿْشػتبى جْشم دسػبل  Bدس هجتاليبى ثِ ّپبتجت  Bثشسػي فشاٍاًي اًَاع طًَتيپ ّپبتيت  -22

 1390تبالػوي هبطٍس هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ تبالػوي جْشمثشسػي هيضاى هلًَيت ًؼجت ثِ وضاص ٍ ديفتشي دس ثيوبساى  -23

 1390اسصؿيبثي ويفيت آهَصؿي گشٍّْبي ثبليٌي هبطٍس اص ديذگبُ اسصؿيبثبى ثيشًٍي -24

ثشسػي ديذگبُ داًـجَيبى پضؿىي داًـگبُ ػلَم پضؿىي جْشم ًؼجت ثِ ٍيظگي ّبي يه اػتبد ثبليٌي تَاًوٌذ دس ػبل  -25

 1389-90تحليلي 
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بدگيشي داًـجَيبى پضؿىي ثب دٍ سٍؽ ػخٌشاًي ثذٍى اسػبل پيبهه ٍ ػخٌشاًي ّوشاُ ثب اسػبل پيبهه اص همبيؼِ هيضاى ي -26

 1390عشيك هَثبيل دس ػبل 

 دس ؿْشػتبى جْشم1390دسػبل  h.Pyloriهمبيؼِ اثش ثخـي سطين دسهبًي هتَالي ثب سطين ّبي اػتبًذاسد دسهبى  -27

 1390     1391بساى ؿْشػتبى جْشم دس ػبل ثشسػي ػشٍاپيذهيَلَطي لپتَػپيشٍصيغ دس ؿبليى -28

همبيؼِ هيضاى افؼشدگي ٍ هفَْم پٌذاؿت اص خَد دس ثيوبساى ّوَديبليضي هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ ديبليض ثيوبسػتبى هغْشي  -29

 1390جْشم 

 1390                     89ثشسػي ًظبم هٌذي هلشف آًتي ثيَتيه ّب دس ثيوبسػتبى ّبي جْشم دس ػبل  -30

 1390فشاٍاًي ػيبُ ػشفِ دس ثيوبساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ وليٌيه ّبي جْشم دس صهؼتبى ثشسػي  -31

 1391              86-1390ثشسػي سًٍذ همبٍهت آًتي ثيَتيىي دس ثيوبسػتبى ّبي ؿْشػتبى جْشم دس ػبلْبي  -32

 1391همبيؼِ ػغح ػشهي سٍي ٍ هغ دس ثيوبساى هجتال ثِ تت هبلت ثب افشاد ػبلن    -33

 دس ٌّشي وليٌيه ثِ وٌٌذُ هشاجؼِ ثيوبساى دس H.pylori ثيَتيىي آًتي ٍهمبٍهت هختلف ّبي طًَتيپ فشاٍاًي ثشسػي -34

 1392-1391 ػبل دس جْشم ؿْشػتبى

 دسػبل جْشم پيوبًيِ ثيوبسػتبى ثِ وٌٌذُ هشاجؼِ ثيوبساى دس ديبثتي پبي صخن ثيَتيىي آًتي همبٍهت ٍ ثبوتشيَلَطي ثشسػي -35

91-92 

آًتي اوؼيذاًي ػلبسُ آثي چبي ػجض ثش غلظت آًضين ّبي وجذي ٍ تغييشات ّيؼتَپبتَلَطيه ثبفت وجذ دس ثشسػي خبكيت  -36

 1392هَؽ ّبي كحشايي ًش هؼوَم ؿذُ ثب حـشُ وؾ هبالتيَى 

 Real timeجذاػبصي ٍ تؼييي گًَِ ّبي ؿبيغ ثشٍػالي جذا ؿذُ اص ًوًَِ ّبي اًؼبًي ٍ حيَاًي ثِ سٍؽ هَلىَلي  -37

multiplex PCR1392دس ؿْشػتبى جْشم 

 1393دس جْشم ػبل   HBVٍ همبٍهت ثِ الهيَديي دس ثيوبساىYMDD,YIDD,YVDDثشسػي فشاٍاًي هَتبػيَى  -38

 يٌّش هيٌيهشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ول وبساىيدس ث HPدس حزف ػفًَت  ييلٍَفلَوؼبػ يحبٍ يدسهبً نيسط ياثش ثخـ يثشسػ -39

 1394-1393ؿْشػتبى جْشم دس ػبل 

 1393ّبي آهَصؽ هذاٍم پشػتبسي: الذام پظٍّياستمبء ثشًبهِ  -40

 يدسهبً هشاوض ثِ وٌٌذُ هشاجؼِ ة تيّپبت ثِ هجتال وبساىيث دس Pre Core/core ِيًبح يًَْبيهَتبػ َعيؿ يثشسػ -41
 1394جْشم يپضؿى ػلَم داًـگبُ

 1393دس جْشم ػبل   HBVٍ همبٍهت ثِ الهيَديي دس ثيوبساىYMDD,YIDD,YVDDثشسػي فشاٍاًي هَتبػيَى  -42

 يٌّش هيٌيهشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ول وبساىيدس ث HPدس حزف ػفًَت  ييلٍَفلَوؼبػ يحبٍ يدسهبً نيسط ياثش ثخـ يثشسػ -43

 1394-1393ؿْشػتبى جْشم دس ػبل 

 1393استمبء ثشًبهِ ّبي آهَصؽ هذاٍم پشػتبسي: الذام پظٍّي -44

دس ػلَلْبي ته ّؼتِ اي خَى هحيغي ثيوبساى  T betثش هيضاى ثيبى طى فبوتَس ًؼخِ ثشداسي  Dثشسػي  تبثيش ٍيتبهيي  -45
 1393هجتال ثِ آػن

 1393ثشسػي تبثيش وبهفشٍل ثش ثيبى طى تلَهشاص دس سدُ ػلَلْبي ّالي وبسػيٌَهبي گشدى سحن -46
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 يدسهبً هشاوض ثِ وٌٌذُ هشاجؼِ ة تيّپبت ثِ هجتال وبساىيث دس Pre Core/core ِيًبح يًَْبيهَتبػ َعيؿ يثشسػ -47

 1394جْشم  يپضؿى ػلَم داًـگبُ

 Hepg2    1394 سدُ ياًؼبً وجذ يػشعبً يّب ػلَل آپَپتَص يسٍ ثش في يتبهَوؼ اثش يثشسػ -48

 Hepg2 1394 سدُ ياًؼبً وجذ يػشعبً يّب ػلَل آپَپتَص يسٍ ثش جٌـتبى اثش يثشسػ -49

 هذفَع يّب ًوًَِ دس Nested-PCR سٍؽ ثِ يهَؿىَفؼى اًتبهجب ٍ ؼپبسيد اًتبهجب ىب،يتيؼتَليّ اًتبهجب يافتشال قيتـخ -50

 1394    جْشم ؿْشػتبى دس غيبصيجيآه ثِ هـىَن وبساىيث

 1394يبتيػول يّب پشٍطُ وٌتشل ٍ ثجت ػبهبًِ يػبص بدُيپ ٍ يعشاح -51

 ثب ّشًجب ٌبليٌگَايا يجشاح ػول اص ثؼذ ٍ ييح لشص وٌتشل دس ٌتشاتىبليا يييهبسوب ثِ نيضيهٌ ػَلفبت افضٍدى اثش يثشسػ -52

 1394ٌبلياػپب يحؼ يث سٍؽ اص اػتفبدُ

 ؿذُ وبسيت ًش ييكحشا يّب هَؽ دس يوجذ يفبوتَسّب غلظت ثش شاىيا يثَه يخَساو هبسچَثِ ـِيس يآث ػلبسُ اثش يثشسػ -53

 1394َميوبده ذيولش ثب

 1394ييكحشا هَؽ دس پبساوَات يوجذ تيػو ثشاثش دس ثؼلت بُيگ ـِيس يآث ػلبسُ يذاًياوؼ يآًت اثشات يشسػث -54

 cippاسصيبثي ويفيت آهَصؽ ثِ سٍؽ  -55

 87دس ثيي پشػٌل ثيوبسػتبًْبي جْشم دس ػبل  VZVثشسػي ٍضؼيت ايوٌي ًؼجت ثِ  -56

 87دس پشػٌل ثْذاؿتي دسهبًي ثيوبسػتبًْبي جْشم دس ػبل  PPDثشسػي تؼت پَػتي  -57

   HCVهجتٌي ثش طًَتيپ ّبي هختلف  Cدس ثيوبساى هجتال ثِ ّپبتيت IL-27,IL-23تغييشات پشٍفبيل ػبيتَوبيٌْبي  -58
1391 

 1391همبيؼِ وبسآيي ٍاوؼي آًفلَاًضا دس حبالت ته دٍص ٍ دٍ دٍص دس ثيوبساى هجتال ثِ ثتب تبالػوي -59

 HCVثِ ػٌَاى فبوتَس توبيض دٌّذُ ثيوبساى ثب ػفًَت هضهي  Cدس افشاد هجتال ثِ ّپبتيت  IL-21همبيؼِ ػغح ػبيتَوبيي  -60

 HCV clearance1391اص 

همبيؼِ ؿيَع آًتي ثبديْبي ضذ فؼفب تيذيل آتبًَل آهيي دس ثيوبساى هجتال ثِ اًفبسوتَع للجي هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ للت  -61
 1391ثيوبسػتبى پيوبًيِ جْشم

 B,C  1390هي وجذي هجتال ثِ ّپبتيت دس ثيوبساى هض Aثشسػي ػشٍاپيذهيَلَطي ّپبتيت  -62

 1389اسصيبثي ثيشًٍي دسٍى داًـگبّي ثخـْبي ثبليٌي هبطٍس دس داًـگبُ ػلَم پضؿىي جْشم -63

 cipp1394اسصيبثي ويفيت آهَصؽ ثِ سٍؽ  -64

 جْشم ؿْشػتبى ثْذاؿت هشوض ثِ وٌٌذُ هشاجؼِ هبلت تت ثِ هجتال وبساىيث دس هغ ٍ يسٍ يػشه ػغح يثشسػ -65

 جْشم يوبسػتبًْبيث پشػٌل دس اٍسئَع اػتبف ييًبلل دس يدسهبً يوْبيسط يثخـ اثش يثشسػ -66

   يٌيثبل آهَصؽ دس case presentation , round)   ، ًمؾ يفبيا) آهَصؽ سٍؽ ػِ ؼِيهمب -67

 1386-1390 يدسػبلْب جْشم ؿْشػتبى يّب وبسػتبىيث دس يىيَتيث يآًت همبٍهت سًٍذ يثشسػ -68
 1390 ػبل دس جْشم ؿْشػتبى خغشدس  هؼشم دس هـبغل دس غيشٍصيلپتَػپ يَلَطيذهيػشٍاپ يثشسػ -69

 87 ػبل دس جْشم وبسػتبىيث پشػٌل دس اٍسئَع اػتبف ييًبلل يؿٌبػبئ -70

 جْشم يتبالػو هشوض ثِ وٌٌذُ هشاجؼِ خَى يتبالػو وبساىيث دس E تيّپبت َعيؿ يىيػشٍلَط يثشسػ -71

  جْشم ؿْشػتبى دس1390 ػبل دسh.pylori دسهبى اػتبًذاسد يّب نيسط ثب يهتَال يدسهبً نيسط ياثشثخـ ؼِيهمب -72
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 جْشم يميتضس هؼتبداى دس HCV َعيؿ يثشسػ -73

 َعيؿ يثشسػ-HBV28جْشم يميتضس هؼتبداى دس -74

 َعيؿ يثشسػ-HIV29جْشم يميتضس هؼتبداى دس -75

 

 پایاى ًاهِ     

 
 1389هشوض ثْذاؿت ؿْشػتبى جْشمثشسػي ػغح ػشهي سٍي ٍ هغ دس ثيوبساى هجتال ثِ تت هبلت هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ -1
 

 89دس ثيوبساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثيوبسػتبًْبي جْشم دس ػبل  spsisثشسػي اسصؽ تـخيلي پشٍولؼي تًَيي ػشم جْت تـخيق -2

 

 89دس ثيوبساى جْشم دسػبل H .Pyloriهمبيؼِ اثش ثخـي دٍ سطين دسهبًي هختلف دسحزف ػفًَت -3
 ٍاوؼي وضاص دس ثيوبساى تحت ّوَديبليض هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ ّوَديبليض جْشمثشسػي هيضاى هلًَيت ًؼجت ثِ  -4

1387 
 1391همبيؼِ ػغح ػشهي هغ دس ثيوبساى هجتال ثِ تت هبلت ثب افشاد ػبلن -5

ثِ ثخؾ ثشسػي همبيؼِ اي فشاٍاًي آًتي ثبديْبي ضذ فؼفبتيذيل اتبًَل آهيي دس ثيوبساى هجتال ثِ آًفبسوتَع للجي هشاجؼِ وٌٌذُ -6

 1391للت ثيوبسػتبى پيوبًيِ جْشم ٍ افشاد  ػبلن

 1389-1391 يؿْشػتبى جْشم دس ػبلْب يوبسػتبًْبيدس ث يىيَتيث يسًٍذ همبٍهت آًت يثشسػ-7
 

دس ؿْشػتبى  يٌّش هيٌيهشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ول وبساىيدس ث H.pylori يىيَتيث يهختلف ٍهمبٍهت آًت يّب پيطًَت يفشاٍاً يثشسػ-8

 1392-1391جْشم دس ػبل 

 1392همبيؼِ ػغح ػشهي سٍي دس ثيوبساى هجتال ثِ تت هبلت ثب افشاد ػبلن-9

 1392    1390ثشسػي فشاٍاًي ػيبُ ػشفِ دس ثيوبساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ وليٌيه ّبي جْشم دس ػِ هبِّ چْبسم ػبل   -10
 

 1393دسجْشم ػبل HBVوبساىيدسث ييَديٍهمبٍهت ثِ الهYIDD, YVDD , YMDDيّب َىياًَاع هَتبػ يفشاٍاً يثشسػ -11

 ؿْشػتبى يٌّش هيٌيول ثِ وٌٌذُ هشاجؼِ وبساىيث دس HP ػفًَت حزف دس ييلٍَفلَوؼبػ يحبٍ يدسهبً نيسط يثخـ اثش يثشسػ-12
 1394-1393 ػبل دس جْشم

 هجتال وبساىيث يغيهح خَى يا ّؼتِ ته يػلَلْب دس T betيثشداس ًؼخِ فبوتَس طى بىيث ضاىيه ثش  D ييتبهيٍ شيتبث  يثشسػ-13
 1393آػن ثِ

 ػلَم داًـگبُ دسهبًي هشاوض ثِ وٌٌذُ هشاجؼِ ة ّپبتيت ثِ هجتال ثيوبساى دس  Pre Core/Core ًبحيِ هَتبػيًَْبي ثشسػي-14
 1394جْشم پضؿىي

 هذفَع ّبي ًوًَِ دس Nested-PCR سٍؽ ثِ هَؿىَفؼىي اًتبهجب ٍ ديؼپبس اًتبهجب ّيؼتَليتيىب، اًتبهجب افتشالي تـخيق-15
 1394جْشم ؿْشػتبى دس آهيجيبصيغ ثِ هـىَن ثيوبساى
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 اص اػتفبدُ ثب ّشًيب ايٌگَايٌبل جشاحي ػول  اص ثؼذ ٍ حيي لشص وٌتشل دس ايٌتشاتىبل هبسوبييي ثِ هٌيضين ػَلفبت اثشافضٍدى ثشسػي-16
 1394اػپبيٌبل حؼي ثي سٍؽ

 1394 دسػبل جْشم ِيوبًيپ وبسػتبىيث ثِ وٌٌذُ هشاجؼِ وبساىيث دس يبثتيد يپب صخن يىيَتيث يآًت همبٍهت ٍ يَلَطيثبوتش يثشسػ-17
 

 ثشسػي هيضاى هلًَيت ًؼجت ثِ ٍاوؼي وضاص دس ثيوبساى تحت ّوَديبليض هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ ّوَديبليض جْشم -18

 - ثيوبسػتبًْبي جْشمثشسػي ًظبم هٌذي هلشف اًتي ثيَتيه ّب دس - 19

 1386-1390ثشسػي سًٍذ همبٍهت آًتي ثيَتيىي دس ثيوبسػتبى ّبي ؿْشػتبى جْشم دسػبلْبي -20

 89ثشسػي فشاٍاًي اًَاع  طًَتيپ ّپبتيت ة دس هجتاليبى ثِ ّپبتيت دس ؿْشػتبى جْشم دس ػبل -21

-90ثشسػي ديذگبُ داًـجَيبى پضؿىي داًـگبُ ػلَم پضؿىي جْشم ًؼجت ثِ ٍيظگي ّبي يه اػتبد ثبليٌي تَاًوٌذ دس ػبل تحليلي  -22

1389 

 تؼييي هيضاى هلًَيت ًؼجت ثِ ّوَفيلَع اًفَالًضا دس وَدوبى ووتش اص پٌج ػبل جْشم-23

 دس ؿْشػتبى جْشم1390دس ػبل h.pyloriدسهبى  همبيؼِ اثشثخـي سطين دسهبًي هتَالي ثب سطين ّبي اػتبًذاسد-24

 

 

  داٍری پایاى ًاهِ

ػبلِ دس ثيوبسػتبًْبي پيوبًيِ ٍ  50تب  20ثشسػي اثش داسٍي ػَهبتشيپتبى دس پيـگيشي اص ػشدسد پغ اص ثي حؼي ًخبػي دس ثيوبساى -1

 1391ؿْيذ هغْشي جْشم

   88دس ثيوبساى ّوَفيلي هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثيوبسػتبًْبي دػتغيت ؿيشاصٍ ؿشيؼتي فؼب دسػبل B,C,HIVثشسػي ؿيَع ّپبتيت -2

1391 

دس  2ثشسػي استجبط ًَسٍپبتي هحيغي ديبثتي ثب عَل هذت اثتال ثِ ديبثت ٍ ويفيت وٌتشل لٌذ خَى دس هجتاليبى ثِ ديبثت ًَع-3

 1391ؿْشػتبى جْشم

وبى ثؼتشي ؿذُ ثب ػالهت اػْبل دس ثيوبسػتبًْبي هغْشي ٍ پيوبًيِ ؿْشػتبى جْشم اص ثشسػي ؿيَع اػْبلْبي التْبثي دس وَد-4
 1391                         1389تب  1388تبثؼتبى 

ثشسػي ديذگبُ داًـجَيبى پضؿىي داًـگبُ ػلَم پضؿىي جْشم ًؼجت ثِ ٍيظگيْبي يه اػتبد ثبليٌي تَاًوٌذ دس ػبل تحليلي -5

90-1389 
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 1390هيضاى هلًَيت ًؼجت ثِ ديفتشي دس ثيوبساى تبالػوي هبطٍس هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ تبالػوي جْشم ٍ افشاد ػبلنهمبيؼِ -6

 1390همبيؼِ هيضاى هلًَيت ًؼجت ثِ وضاص دس ثيوبساى تبالػوي هبطٍس هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ تبالػوي جْشم ٍ افشاد ػبلن-7

 دس ؿْشػتبى جْشم 90دس ػبل  h.payloriّبي اػتبًذاسد دسهبى  همبيؼِ اثشثخـي سطين دسهبًي هتَالي ثب سطين-8

 1390ظي ليپتَػيشٍصيغ دس ؿبليىبساى دس ؿْشػتبى جْشم دس ػبل  ثشسػي ػشٍاپيذهيَلَ-9

 1390ثشسػي هيضاى هلًَيت ثِ ديفتشي دس ثيوبساى تحت ّوَديبليض هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ ّوَديبليض جْشم-10

 1390س وبّؾ حوالت ػشهبخَسدگيثشسػي تبثيش هلشف ػؼل د-11

ػبل هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ  5ثشسػي هيضاى هَفميت پشٍثيٌگ اٍليِ دس سفغ اًؼذاد هبدسصادي هجشاي اؿىي دس وَدوبى ووتش اص -12

 1390                83-89ثيوبسػتبى هغْشي دس ػبلْبي 

                      88دس داًـجَيبى پضؿىي ػِ ًَثت ٍاوؼيٌِ ؿذُ داًـگبُ ػلَم پضؿىي جْشم دس ػبل   Bثشسػي ايوٌي صايي ٍاوؼي ّپبتيت -13
1390 

 1389ثشسػي ػغح آگبّي ٍ ًگشؽ اػبتيذ ثبليٌي پضؿىبى خبًَادُ ٍ وبسٍسصاى پضؿىي دساػالم خجش ثذ -14

 1389دس ثيوبساى تبالػوي هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض تبالػوي جْشم Eثشسػي ػشٍلَطيىي ؿيَع ّپبتيت  -15

16- Evaluation of relation ship between helicobacter pylori infection & open angle glaucoma 

among adult pt who refer to jahrom clinic in year 1385-1386              1387 

 macular cornealدس ثيوبساى هجتال ثِ  Carbohydrate sulfotransferase(CHST6)ثشسػي همبيؼِ اي طًَتيپ  -17

dystrophy  1390ثب ًؼل لجل ٍ ثؼذ دس ًبحيِ ػيوىبى جْشم دس ػبل                        

 1391 ثشسػي ديذگبُ هذسػيي دسع اخالق پضؿىي دس هَسد تذسيغ ايي دسع دس داًـگبُ ّبي ػلَم پضؿىي جْشم ٍ ؿيشاص -18

 1392يثشداس لَصُ ػول اص ثؼذ دسد وبّؾ دس ييوتبه ٍ ييَاوبئيثَپ يداسٍ دٍ ضًبلياًؼ پشُ يهَضؼ كيتضس اثش ضاىيه ؼِيهمب-19

 1392          89-90 ػبل دس  DREEM هذل ثشاػبع جْشم يپضؿى ػلَم داًـگبُ يآهَصؿ تيٍضؼ يثشسػ-20

 يهؼٌَ ػالهت ثِ ًؼجت جْشم يپضؿى ػلَم داًـگبُ يوبسػتبًْبيث يجشاح ٍ يداخل يثخـْب دس يثؼتش وبساىيث ذگبُيد يثشسػ-21

 1392  90-91 ػبل دس

 1393يًخبػ يحؼ ياصث پغ  لشص اص يشيـگيپ دس اًذاًؼتشٍى ٍ ييذيپت اثش ؼِيهمب -22
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 كارشٌاسي پایاى ًاهِ 

 90دس ػبل  DREEMثشسػي ٍضؼيت آهَصؿي داًـگبُ ػلَم پضؿىي جْشم ثش اػبع هذل -1
ثشسػي همبيؼِ اي هيضاى اثتال ثِ هًٌََ ولئَص ػفًَي ًبؿي اص ٍيشٍع اپـتبيي ثبس دس ثيي افشاد هجشد ٍ اصدٍاج وشدُ ثش اػبع -2

 EBV                  1390ػشٍلَطي

 1390            1389دسػبل  DREEMثشسػي ٍضؼيت آهَصؿي داًـگبُ ػلَم پضؿىي جْشم ثش اػبع هذل -3

 1389اي هيضاى اثتال ثِ هًََولئَص ػفًَي ًبؿي اصٍيشٍعثشسػي همبيؼِ -4

 1389ػبل 5ثشسػي هَفميت پشٍثيٌگ اٍليِ دسسفغ اًؼذاد هبدسصادي هجشاي اؿىي دس وَدوبى ووتش اص -5

 macularدس ثيوبساى ًجتال ثِ  Carbohydrate sulfotransferase(CHST6)ثشسػي همبيؼِ اي طًَتيپ-6

corneal dystrophy  1390ثب ًؼل لجل ٍ ثؼذ دس ًبحيِ ػيوىبى جْشم دس ػبل 

ػبلِ دس ثيوبسػتبًْبي پيوبًيِ ٍ  50تب  20ثشسػي اثش داسٍي ػَهبتشيپتبى دس پيـگيشي اص ػشدسد پغ اص ثي حؼي ًخبػي دس ثيوبساى -7
 1389ؿْيذ هغْشي جْشم

 1387وي هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ تبالػوي جْشمثشسػي ؿيَع آًتي ثبديْبي ػليِ تَوؼَپالػوب گًَذي دس ثيوبساى تبالػ-8

 1387ثشسػي هيضاى ؿيَع ػفًَت ّليىَثبوتش پيلَسي دس ثيوبساى هجتال ثِ وَسيَستيٌَپبتي ػشٍصي هشوضي-9

 1391يثشداس لَصُ ػول اص ثؼذ دسد وبّؾ دس ييوتبه ٍ ييَاوبئيثَپ يداسٍ دٍ ضًبلياًؼ پشُ يهَضؼ كيتضس اثش ضاىيه ؼِيهمب -10
 1391يًخبػ يحؼ ياصث پغ اػتفشاؽ ٍ لشص وبّؾ دس اًذاًؼتشٍى ٍ ييذيپت اثش ؼِيهمب-11

 يهؼٌَ ػالهت ثِ ًؼجت جْشم يپضؿى ػلَم داًـگبُ يوبسػتبًْبيث يجشاح ٍ يداخل يثخـْب دس يثؼتش وبساىيث ذگبُيد يثشسػ-12
 91-90 ػبل دس

 

 داٍری طرح 

 كارشٌاسي طرح 

 1391اًؼيضًبل دٍ داسٍي ثَپيَاوبئيي ٍ وتبهيي دس وبّؾ دسد ثؼذ اص ػول لَصُ ثشداسيهمبيؼِ هيضاى اثش تضسيك هَضؼي پشُ  -1

اص  HCVثِ ػٌَاى فبوتَس توبيض دٌّذُ ثيوبساى ثب ػفًَت هضهي  Cدس افشاد هجتال ثِ ّپبتيت  IL-21همبيؼِ ػغح ػبيتَوبيي -2

HCV clearance    1391 

 1391داًـجَيبى ثبليٌي داًـگبُ ػلَم پضؿىي جْشمثشسػي هيضاى آگبّي اص حمَق ثيوبس دس -3

 1391دس ؿْشػتبى جْشم HCVدس افشاد ػبلن ٍ ثيوبساى هجتال ثِ  TTVهمبيؼِ تَصيغ هَلىَالس اپيذهيَلَطي ٍيشٍع-4

 1391دس ؿْشػتبى جْشم دس ػبل  HCVدس افشاد ػبلن ٍ ثيوبساى هجتال ثِ  TTVتؼييي طًَتيپ ٍيشٍع -5

 90دس ػبل  DREEMؿي داًـگبُ ػلَم پضؿىي جْشم ثش اػبع هذل ثشسػي ٍضؼيت آهَص -6
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ثشسػي همبيؼِ اي هيضاى اثتال ثِ هًٌََ ولئَص ػفًَي ًبؿي اص ٍيشٍع اپـتبيي ثبس دس ثيي افشاد هجشد ٍ اصدٍاج وشدُ ثش اػبع  "-7

 EBV  1390ػشٍلَطي

ػلَلْبي ته ّؼتِ اي خَى ثيوبساى  هجتال ثِ دسوـت IL-17,IL-4-IL-21,TGF-Bثشسػي اثش تٌظيوي اػتشٍطى ثش تَليذ -8

 1390آػن دس حضَس فيتْوَگلَتيٌيي

 1390                     1389دسػبل  DREEMثشسػي ٍضؼيت آهَصؿي داًـگبُ ػلَم پضؿىي جْشم ثش اػبع هذل -9

 1390اسصؿيبثي دسًٍي گشٍُ پضؿىي اجتوبػي داًـگبُ ػلَم پضؿىي جْشم-10

-PCRؼييي گًَِ ّبي ػبسوَػيؼت جذا ؿذُ اص ثضّبي رثح ؿذُ دس وـتبسگبُ ؿْشػتبى جْشم ثِ سٍؽ ثشسػي فشاٍاًي ٍ ت-11

RFLP1390 

 1390(دس ثيوبساى هجتال ثِ ٍيشٍع ًمق ايوٌي دس ػبل Occult Hepatitis Bثشسػي ؿيَع ػفًَت ّپبتيت ة هخفي )-12

 1389ًشم افضاس َّؿوٌذهمبيؼِ اًذاصُ تؼت هبًتَ دسدٍ سٍؽ اًذاصُ گيشي اًؼبًي ٍ  -13

ثشسػي هيضاى هلًَيت ًؼجت ثِ ّوَفيلَع آًفلَاًضا دس ثيوبساى عحبل ثشداسي ؿذُ هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ  -14
 1387ثخؾ تبالػوي جْشم

يؼِ آى ثب افشاد ثب ؿغل ثشسػي پبػخ تؼت سايت ٍ دٍهشوبپتَاتبًَل دس افشاد ثب ؿغل پشخغش ثشاي اثتال ثِ ثيوبسي تت هبلت ٍ همب -15
 87ثذٍى خغش دس ؿْش جْشم دس ػبل 

 1387ثشسػي تؼت پَػتي ػل دس هؼتبديي ثِ هَاد هخذس دس ؿْش جْشم-16

 87دس ؿْشػتبى جْشم  HIVدس ثيوبساى هجتال ثِ  PPDثشسػي فشاٍاًي پبػخ تؼت -17
 85هحبػجِ ثبس ًبؿي اص ػَاًح تشافيىي دس ؿْشػتبى جْشم  -18

 1391همبيؼِ هيضاى اثش تضسيك هَضؼي پشُ اًؼيضًبل دٍ داسٍي ثَپيَاوبئيي ٍ وتبهيي دس وبّؾ دسد ثؼذ اص ػول لَصُ ثشداسي -19

 1391همبيؼِ اثش پتيذيي ٍ اًذاًؼتشٍى دس وبّؾ لشص ٍ اػتفشاؽ پغ اصثي حؼي ًخبػي-20

 mRNA ػغح ٍ يػشه ػغح ضاىيه ثب HCV ثِ هجتال وبساىيث دس IL-28 طى يّب ؼنيهَسف يپل اًَاع يّوشاّ يثشسػ-21
 1391جْشم ؿْشػتبى دس ييتَوبيػب

 ػفًَت ثِ بىيهجتال دس(C تيّپبت شٍعيٍ)HCV يشٍػيٍ ثبس ضاىيه ثش( اًؼبى يوٌيا ًمق شٍعيٍ)  HIV ػفًَت شيتبث يثشسػ -22

 HIV-HCV1392 ّوضهبى
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 داٍری كتاب

 1389ػبل5دسوَدوبى ووتش اص تؼييي هيضاى هلًَيت ًؼجت ثِ ّوَفيلَع آًفَالًضا -1

 1389ثشسػي ٍضؼيت دهَگشافيه ثيوبساى تت هبلت هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض ثْذاؿت جْشم-2

 

 برگساری كارگاُ  
1- search1392 

 1387پشًذگبى يآًفَالًضا ٌبسيػو-2

 1387وٌگَ وِيوش تت ٌبسيػو-3

 هذسع ٍ ػخٌشاى وبسگبّْب ٍ ػويٌبسّبي آهَصؿي  هختلف  اص لجيل :

-هشالجت اص ثيوبساى ػفًَي ٍايضٍالػيَى   -سٍؽ آهَصؽ ثبليٌي-وبسگبُ پشًٍذُ ًَيؼي–وبسگبُ عشاحي ػؤاالت الوپيبد جْت اػبتيذ 

اؿٌبئي ثب داسٍي اهفَتشيؼيي - - استجبط تين دسهبًي ثب ثيوبس-التَس  -وٌتشل غفًَت-همبٍهت اًتي ثيَتيىي-اًفلًَضاي پشًذگبى -ػل

B-  ُهذسع وبسگبُ پشًٍذُ ًَيؼي  جْت  -اخالق حشفِ اي- تؼت پٌي ػيليي  -وٌتشل ػفًَت -وشيوِ وٌگَتت خًَشيضي دٌّذ

 داًـجَيبى پضؿىي

 

 سایر فعاليتْای پژٍّشي 

 

 شركت در گارگاّْا ٍ ّوایش  

 87تبثؼتبى  -سٍص5ػَهيي ّوبيؾ عشح هؼشفت )ؿشوت دسوبسگبُ(  -1

 86ػبل  -سٍص 1)ؿشوت دسوبسگبُ( KTEوبسگبُ آهَصؽ وـَسي  -2
 86ػبل -سٍص 2ػويٌبس آًفَالًضاي پشًذگبى )ػخٌشاًي(  -3
 87ػبل  -سٍص 1ػويٌبس تت وشيوِ وٌگَ)ػخٌشاًي(  -4

 1387ػَهيي ّوبيؾ عشح هؼشفت -5

 87ػَهيي دٍسُ عشح هؼشفت ٍيظُ اػضبي ّيئت ػلوي دس هـْذ همذع ػبل-6

 يضددس  86ًْويي ّوبيؾ وـَسي اهَصؽ پضؿىي دسػبل -7
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 تْشاى 87)هذل ايشاًي هذيشيت ويفيت اهَصؿي(دس ػبل  IEQMوبسگبُ اهَصؿي وـَسي -8

 (KTE)وبسگبُ وـَسي اًتمبل داًؾ -9

 90ػويٌبس تذاثيش ثبليٌي ٍدسهبًي هبالسيبي ؿذيذ دس ػٌٌذج دس ػبل -10

 89وبسگبُ عشاحي اهَصؿي دس يبدگيشي الىتشًٍيىي ؿيشاص ػبل -11

 89داًـجَ دسػبلوبسگبُ عشاحي پشػـٌبهِ ٍاسصيبثي -12

 89ًـؼت فللي تشهيٌَلَطي فمِ ثبسٍسي ًٍبثبسٍسي دس ؿيشاص دسػبل -13

 90وبسگبُ اخالق حشفِ اي ثب تبويذ ثش اخالق پضؿىي ػبل -14
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