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 :درجات علمی و تحصیلی به ترتیب

 سال دریافت کشىر دانشگاه رشته وتخصص تحصیلیدرجه 

 1380 ایزاى جٌذی شبپْر عوْهی دکتزی عوْهی

 1388 ایزاى شِیذ بِشتی داخلی دکتزی تخصصی

دکتزی فْق 

 تخصصی

 1391 ایزاى تِزاى رّهبتْلْژی

 

 

 :رتبه ها وامتیازات

 رتبَ دّم داًشگبُی در دّرٍ پششکی عوْهی در داًشگبٍ جٌذی شبپْر

 88داخلی در سبل بْرد تخصصی  ششنرتبَ 

 91رتبَ دّم بْرد فْق تخصصی رّهبتْلْژی در سبل 

 96استبد ًوًَْ داًشکذٍ پششکی کزهبًشبٍ در سبل 

 

 :عضىیت ها

 عضْ کویتَ هجبسی داًشگبٍ علْم پششکی کزهبًشبٍ

 عضْ اًجوي رّهبتْلْژی ایزاى
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 :پایان نامه ها

 فْق ُبی درهبًگبٍ بَ شذٍ ارجبع رّهبتْلْژیک ببتظبُزات بیوبراى در ُیپْتیزّییذی شیْع بزرسی  1

    1393 سبل در کزهبًشبٍ پششکی علْم داًشگبٍ رّهبتْلْژی تخصصی

 در -ایٌتزلْکیي ّ α -تْهْر ًکزّس فبکتْر سزهی سطح رّی بز ®لیْرگل کوکی دارّی اثز بزرسی  2

  .رّهبتْئیذ آرتزیت بَ هبتال بیوبراى

 در  mmp-2 ، mmp-9 vegf فعبلیت ّ سزهی سطح رّی بز ®لیْرگل کوکی دارّی اثز بزرسی  3

   رّهبتْئیذ آرتزیت بَ هبتال بیوبراى

 لکْسیتِبی در α4β7 ایٌتگزیي گیزًذٍ ّ CCR9 کوْکبیٌی گیزًذٍ ژى بیبى هیشاى ای هقبیسَ بزرسی  4

    سبلن افزاد بب رّهبتْئیذ آرتزیت بَ هبتال بیوبراى هحیطی خْى

 ّ FoxP3 رًّْیسی فبکتْر ژى ژًتیک اپی تغییزات بب D ّیتبهیي پالسوبیی سطح ارتببط بزرسی  5

  سبلن افزاد بب هقبیسَ ّ رّهبتْٔییذ ٓارتزیت بَ هبتال بیوبراى در ٓاى بیبى هیشاى



 فعبلیت هیشاى بب (iTreg) القبیی تٌظیویT ُبی سلْل توبیش ّ ًئْپتزیي پالسوبیی سطح ارتببط بزرسی  6

  رّهبتْئیذ آرتزیت بیوبری

   رّهبتْئیذ آرتزیت بیوبری فعبلیت بز اسالهی داری رّسٍ اثز بزرسی  7

 پالسوبیی سطح ّ FOXP3 بزداری¬ًسخَ فبکتْر بب AMPK آًشین ژى بیبى هیشاى ارتببط بزرسی  8

IL-10 ّ TGF-βکٌتزل گزٍّ بب هقبیسَ ّ رّهبتْئیذ آرتزیت بَ هبتال بیوبراى در  

 پالسوبیی سطح ّ NF-κB بزداری ًسخَ فبکتْر بب AMPK آًشین ژى بیبى هیشاى ارتببط بزرسی   9

  کٌتزل گزٍّ بب هقبیسَ ّ رّهبتْئیذ آرتزیت بَ هبتال بیوبراى در IL-6 ّ TNF-α لپتیي،

 در ُب آى ُبی پذیزًذٍ ژًی بیبى ّ CCL25 ّ CCL17 ُبی کوْکبیي پالسوبیی غلظت ی هقبیسَ  10

  ًشذٍ درهبى بیوبراى ّ غیزبیْلْژیک ُبی DMARD بب درهبى تحت رّهبتْٔییذ آرتزیت بیوبراى

 ّ کٌتزل گزٍّ ّ لْپْص بَ هبتال بیوبراى در اصلی خًْی ُبی گزٍّ فزّاًی ای هقبیسَ بزرسی  11

  ُب ارگبى درگیزی بب آى ارتببط

 اهبم بیوبرستبى در لْپْص بَ هبتال ببردار هبدراى در جٌیٌی ّ هبدری پیبهذُبی پیگیزی ّ بزرسی 12

  1395-96 سبلِبی در کزهبًشبٍ شِز( ع) رضب

 ّ کبتبالس ، ًئْپتزیي آلذئیذ، دی هبلْى سزهی سطح رّی بز ®لیْرگل کوکی دارّی اثز بزرسی 13

   .رّهبتْئیذ آرتزیت بَ هبتال بیوبراى در پبراکسًْبس

 بَ هبتال بیوبراى هفصلی دردُبی ّ التِبة تسکیي در گیبُی فزهْالسیْى یک ببلیٌی اثزات بزرسی 14

   96548 94_95سبل کزهبًشبٍ استبى در استئْآرتزیت

 کزهبًشبٍ( ع)رضب اهبم بیوبرستبى درهبًگبٍ بَ کٌٌذٍ هزاجعَ رّهبتْییذ آرتزیت بیوبراى ثبت 15

 

 


