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تدریس:سوابق علمی 

  در دانشگاه علوم پزشکی ایرانو نگهداري سلولهاي بنیادي کشت مبانی   یآموزش هاي کارگاه مدرس.1

در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشرکت در کارگاه آموزشی  مبانی کشت و نگهداري سلولهاي بنیادي .2

کشت و نگهداري سلولهاي بنیادي مرکز تحقیقات فیزیولوژي  ٬همکاري و مسئول علمی بخش جدا سازي.3

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مبانی کشت و نگهداري سلولهاي بنیادي دانشجویان کارشناسی ارشدتدریس در واحد درسی .4

زیست و درس  و عروق دکتراي عمومی و کارشناسی ارشد قلبفیزیولوژي تدریس در واحدهاي درسی .5

  ملکولی دانشجویان کارشناسیشناسی سلولی 

  

  



  طرح هاي تحقیقاتی:

  با عنوان:و توان تمایزي سلولهاي بنیادي در زمینه سلول درمانی در قلب  مصوب طرح تحقیقاتی همکار اصلی

در موشهاي وتیک انسانی در مدل نارسایی قلبی یبررسی اثر پیوند سلولهاي مزانشیمال مشتق از غشاء آمن. 1

  صحرایی نر

بررسی اثر تزریق سلولهاي مزانشیمال مشتق از غشاء آمنیوتیک انسانی تیمار شده با نانو ذرات اکسید .2

آهن و افزایش ماندگاري سلولها در قلب توسط میدان مغناطیسی خارجی در مدل نارسایی قلبی رت هاي نر

دیومیوپاتی ناشی از در ایجاد کار JAK-STATبررسی نقش سایتوکاینها با تکیه بر مسیر سیگنالینگ . 3

contraction premature ventricular  با بررسی سلولهاي مونونوکلئار خون محیطی و دو ،

  مرتبط با مسیرهاي التهابی RNAمیکرو

مقایسه اثر فرآورده هاي مختلف پالکتی بروي پتانسیل تمایزي سلولهاي بنیادین مشتق از خون قاعدگی   :4

  به سلولهاي استخوانی.

سلولهاي بنیادي مزانشیمال مشتق از پرده آمنیوتیک انسانی بر  conditioned mediumاثرات تزریق وریدي . 5

عملکرد و بافت شناسی قلب در مدلتجربی نارسایی قلبی موشهاي صحرایی نر.
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