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 سوابق

 
در سال   High resolution melting PCR.بررسی مولکولی لیشمانیوز پوستی در شھرستان ھای سبزوارو نقاب بھ روش ١

١٣٩۴  

 High resolution meltingبررسی جنس و گونھ میکروسپورا ھای روده در مبتالیان بھ سرطان وایدز در شھرکرمان بھ  .٢
PCR   و مقالھ (ھمکار در پایان نامھ ١٣٩٤در سال(  

  )ومقالھ (ھمکار در پایان نامھ  Nest PCRبررسی توکسوپالسما در گوشت شترو گاو در سبزوار بھ روش  .٣

  High-resolution melting،خسرواباد،باقراباد،چوبین سبزوار به روش  املیشمانیا در روستاهاي چشتعیین گونه هاي  .۵

PCR  1395در سال  
  مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  ارشد کارشناس. ۶

  با مرکز ثبت لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی سبزوار کارشناس ارشد.٧

  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تحقیقات سلولی و مولکولی با مرکز  کارشناس ارشد .٨

در  شده کسینھر افراد واد  Leishmania majorواکسن تضعیف شده نقش حفاطتی  بررسی( .ھمکاری در طرح واکسیناسیون سالک٨
  ، سرخس ،ایالم ، شیراز ، اصفھان) سبزوار و نقاب ھای  شھرستان

،کشت سلولی در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم   Real_time PCRمسئول برگزاری کارگاه ھای مدرس و  .٩
  پزشکی سبزوار

10. Geo-spatial modeling of cutaneous leishmaniasis in the city of Sabzevar years 2007-2016 And 
exploring the role of bioclimatic the use of GIS 

  

11.Multiomics analysis of coutaneous Lishmaniasis on the neglected tropical diseases An 
international collaboration between Iran and Japen 

 

Poster Presentation 

Ehsan javaheri, Zahra babaei, Iraj sharifi, Yones jahani , S,jamal mir mosavi 

Cutaneous lishmaniasis caused by Lishmania  major in the northeastern Iran :Rapid diagnosis by 

High resolution melting curve analysis 

. 3th International & 10th National  congress of  Parasitology & parasite Diseases of  Iran ( NICOPA10 )  
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و کارگاه هاي علمی هاي علمی  کنگرهگواهی حضور در  
 

1. 2ndInternational & 9th National  congress of  Parasitology & parasite Diseases of  I 

ran ( NICOPA9 ) 

2. National  congress of asthma , Allergy & Immunology 29-30 November 2014 Kerman , Iran 

  سبزوار پزشکی علوم دانشجویان پژوهشی- علمی سالیانه همایش  سومینشرکت  در  .3

.شرکت در کارگاه اخالق و انتشار اثار پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان4  

کرمان. شرکت در کارگاه اصول کشت سلولی در دانشگاه علوم پزشکی 5  

در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در پژوهش زي. شرکت در کرگاه بین الملی سا6  

  گواهی تدریس در دوران کارشناسی ارشد انگل شناسی کرمان
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Skills 
 
Professional skills 
 
 Exteraction DNA & RNA 
 End Note 
 Western Blotting 
 Chromatography techniques 
 Design Eliza 
 Working with animal models 
 Electrophoresis techniques 
 Real-time RT-PCR 
 High resolution meltingPCR 
 Expressing genes 
 Cell Culture Techniques 
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Language skills 
Persian - National Language 
English  
 
Others 
Basic Computer skills (ICDL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


