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 :سوابق تحصیلی  
 

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی  موسسه آموزشی  از سال لغایت  عنوان پایان نامه 

Investigation of the expression of 

Peroxiredoxin 3 & 4 in human placenta and 

anti- Peroxiredoxin 3 & 4 antibodies in the 

sera of Recurrent Pregnancy Loss (RPL) 

patients and normal pregnant controls. 

 

 رشدکارشناسی ا ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 11388 1391

Evaluating efficacy of Tim-3 knock down on 

Chimeric Antigen Receptor T  (CAR T) cells 

activity against a Mesothelin expressing 

cancer cell line 

 

 دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393 1398

 

 

 

 

 :سوابق شغلی 

 

 محل تصدی لغایت از سال عنوان شغل

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم 1393 1391 کارشناس آزمایشگاه

 شرکت سیناژن 1399 1399 کارشناس تحقیق و توسعه

 

 



 

 :مقاالتب( 
 

 نام مجله عنوان مقاله
نویسنده نفر 

 چندم
 ایندکس

ضریب 

 (IFتاثیر )

سال 

 چاپ

Construction and functional characterization of a fully 

human anti-mesothelin chimeric antigen receptor (CAR)-

expressing T cell 

Iranian Journal of 

Allergy, Asthma and 

Immunology 
1 

Academic Search Premier, 

CINAHL, Dimensions, DOAJ, 

ESCI, Embase, Google Scholar 
Index Copernicus 

Medline (PubMed) 

MIAR, SCIE, SID, Scopus 

Sherpa Romeo 

SJR, ISC 

109/1 2020 

Prolonged persistence of chimeric antigen 

receptor (CAR) T cells in adoptive cancer 

immunotherapy: challenges and ways forward 
Frontiers in Immunology 1 

PubMed, MEDLINE, PubMed 

Central (PMC), Scopus, Web of 

Science Science Citation Index 

Expanded (SCIE), Google Scholar, 

DOAJ, CrossRef, Chemical 

Abstracts Service (CAS), Embase, 

Semantic Scholar, Ulrich's 

Periodicals Directory, CLOCKSS, 

EBSCO, OpenAIRE, Zetoc 

08/5 2020 

Biomarkers for predicting the outcome of various cancer 

immunotherapies 
Critical Reviews in 

Oncology/Hematology 
1 

PubMed/Medline, Current 

Contents, Embase, 

PubMed/Medline, ONCOLINE, 

Elsevier BIOBASE, Scopus 

 

83/5 2020 

Presence of autoantibody against two placental proteins, 

peroxiredoxin 3 and peroxiredoxin 4, in sera of recurrent 

pregnancy loss patients  

American Journal of 

Reproductive of  

Immunology 
2 

Academic Search (EBSCO 

Publishing), Academic Search Elite 

(EBSCO Publishing), Academic 

Search Premier (EBSCO 

Publishing), AgBiotech News & 

Information (CABI), BIOBASE: 

Current Awareness in Biological 

17/3 2013 

http://miar.ub.edu/indizadaen/1735-1502/cinahl
https://app.dimensions.ai/discover/publication?and_facet_source_title=jour.1030945
https://doaj.org/toc/1735-5249?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221735-1502%22%2C%221735-5249%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22_source%22%3A%7B%7D%7D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1735-1502
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query=%2717351502%27:is
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=30514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=1735-1502%5bISSN%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=1735-1502%5bISSN%5d
http://miar.ub.edu/issn/1735-1502
https://mjl.clarivate.com/search-results
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=3933
http://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/22742
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4700152453&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4700152453&tip=sid&clean=0
https://ecc.isc.ac/showJournal/2270


 

Sciences (Elsevier), Biological 

Abstracts (Clarivate Analytics), 

Biological Science Database 

(ProQuest), BIOSIS Previews 

(Clarivate Analytics), CAS:  

 

Genetic and Pharmacological targeting A2a receptor 

improve function of anti-mesothelin CAR T cells 

Journal of Experimental 

& Clinical Cancer 

Research 
2 

CAS, Citebase, Current contents, 

DOAJ, Embas, MEDLIN, 

OAIster,PubMed,PubMed Central 

Science Citation Index Expanded 

SCImago,Scopus,SOCOLAR,Zetoc 

 

64/5 2020 

Construction and functional characterization of a fully 

human anti‐CD19 chimeric antigen receptor 

(huCAR)‐expressing primary human T cells 

Journal of cellular 

physiology 
3 

MEDLINE/PubMed (NLM), 

Science Citation Index (Clarivate 

Analytics),Science Citation Index 

Expanded (Clarivate 

Analytics),SciTech Premium 

Collection (ProQuest), SCOPUS 

(Elsevier) 
 

02/4 2019 

Pharmacological targeting of immune checkpoint A2aR 

improves function of anti-CD19 CAR T cells in vitro 

Immunology letter 4 

SIIC Data Bases, BIOSIS Citation 

Index, Chemical Abstracts, Current 

Contents - Life Sciences, Embase, 

PubMed/Medline, Pascal Francis, 

Reference Update, Science Citation 

Index, Scopus 

 

56/2 2020 

 
Presence of auto-antibody against two placental proteins, 

annexin A1 and vitamin D binding protein, in sera of 

women with pre-eclampsia 
Journal of Reproductive 

Immunology 
3 

BIOSIS Previews, Current 

Contents - Life Sciences, Science 

Citation Index, Embase, 

PubMed/Medline, Reproduction 

Research, Pascal Francis, Science 

Citation Index Expanded, 

58/2 2013 



 

Scopus,SciFinder 

 
Soluble CD30 in normal pregnancy, pre-eclampsia and 

recurrent pregnancy loss 

Iranian Journal of 

Immunology 
2 

MEDLINE, Web of Science (ISI), 

SCOPUS, EMBASE, EMNursing, 

GEOBASE, Cambridge Scientific 

Abstracts, Chemical Abstracts, 

Global Health, Index Medicus fo, 

Eastern Mediterranean Region 

(IMEMR) 

 

06/1 2012 

 

E3 Ubiquitin Ligase Cbl-b, and its potential therapeutic 

implications for immunotherapy 

Clinical and 

Experimental 

Immunology 
4 

bstracts in Anthropology (Sage), 
Abstracts on Hygiene & 
Communicable Diseases 
(CABI), Academic Search 
(EBSCO Publishing), Academic 
Search Alumni Edition (EBSCO 
Publishing), BIOSIS Previews 
(Clarivate Analytics), CAB 
Abstracts® (CABI), CAS: 
Chemical Abstracts Service 
(ACS), Current Contents: 
Clinical Medicine (Clarivate 
Analytics), Dairy Science 
Abstracts (CABI), Embase 
(Elsevier) 

 

7/3 2020 

 

Role of IL-25 in Immunity Journal of  Clinical 

Diagnostic and Research 
3 

ICI Journals Master List / ICI 
World of Journals, Directory of 
Open Access Journals (DOAJ), 

Google Scholar 

638/0 2015 

 



 

 

 

 های تحقیقاتید ( پروژه
  

 عنوان طرح نحقیقاتی
 نوع فعالیت در طرح 

 )مجری یا همکار طرح(
 سال تصویب محل پژوهش

 آنتی و انسان جفت در 4و  3پروکسی ردوکسین  بیان پروتئین های بررسی

مبتال به سقط مکرر در مقایسه با زنان  بیماران سرم در انها ضد های بادی

 باردار نرمال 

 

 1389 دانشگاه علوم پزشکی شیراز طرح همکار

و پروتئین متصل شونده به ویتامین  A1انکسین  بیان پروتئین های بررسی

D مبتال به سقط  بیماران سرم در انها ضد های بادی آنتی و انسان جفت در

 مکرر در مقایسه با زنان باردار نرمال
 1389 دانشگاه علوم پزشکی شیراز همکار طرح

ات مهاری گیاه تشنه داری بر تکثیر رده های سرطانی و غیر ارزیابی اثر

 سرطانی کارسینوم پستان و بررسی مکانیسم های احتمالی مرگ سلولی

 

 همکار طرح
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 

 رکشو
1391 

 1395 دانشگاه علوم پزشکی ابادان همکار طرح در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس 22بررسی پلی مورفیسم در ژن اینترلوکین 

واجد رسپتور کایمریک  Tدر سلول های  Tim3بررسی کارائی کاهش بیان مولکول 

 ویژه آنتی ژن بر فعالیت آنها علیه رده ی سلولی سرطان تخمدان
 1396 دانشگاه علوم پزشکی تهران همکار طرح

واجد  Tبر فعالیت سلول های (  A2aRبررسی کارایی کاهش بیان گیرنده آدنوزین )

 رسپتور کایمریک علیه رده ی سلولی سرطان تخمدان
 1396 دانشگاه علوم پزشکی تهران همکار طرح

 عملکرد افزایش در آدنوزین A2a گیرنده فارماکولوژیک مهار اثر بررسی

 in vitro در CD19 اختصاصی کایمریک گیرنده با T های لنفوسیت ضدتوموری
 1397 گاه علوم پزشکی تهراندانش همکار طرح

-miRتوسط  HCT-116بررسی تاثیر مهار مسیر گلیکولیز سلول های سرطالنی 

 Tبر فعالیت و آپوپتوز لنفوسیت های  124
 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران همکار طرح



 

 بر کلرواستاتدی توسط توموری هایسلول از شده تولید الکتات مهار اثر بررسی

 huCAR T ایهسلول فعالیت
 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران همکار طرح

 تکثیر بر کورکومین با ترکیب در یا مستقل درمان یک عنوان به متفورمین اثر بررسی

 آنها توسط سیتوکین تولید و T های سلول بقا، خستگی، T های سلول
 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران همکار طرح

 

 فعالیت های آموزشی سوابق 

 

 سال تعداد واحد مقطع تحصیلی نام دوره/ درس ؤسسه محل تدریسم

 ایمنی شناسی پزشکی )تئوری و عملی( دانشگاه علوم پزشکی ایالم
 

 3 کارشناسی
نیمسال دوم 

91-92 

 ایمنی شناسی پزشکی )تئوری و عملی( دانشگاه علوم پزشکی ایالم
 

 5/10 کارشناسی
نیمسال دوم 

93-92 

 ایمنی شناسی پزشکی )تئوری و عملی( یالمدانشگاه علوم پزشکی ا
 

 5 کارشناسی
نیمسال اول 

93-94 

 ایمنی شناسی عملی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 داروسازی -زشکیدندانپ -پزشکی

3 

نیمسال 

نیمسال -94دوم

 97دوم 

 ایمنی شناسی عملی دانشگاه علوم پزشکی تهران
-دندانپزشکی بین الملل -پزشکی بین الملل

 1 بین الملل داروسازی
نیمسال  اول 

98 

 

 

 

 

 های مختلف )آموزشی، پژوهشی(شرکت در دوره 
 

 محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره



 

 دانشگاه علوم پزشکی شیرازمعاونت آموزشی و معاونت تحصیالت تکمیلی  ساعته 4کارگاه  Real-Time PCR کارگاه

Isolation and culture of mesenchymal stem cells and 

their clinical application 

 دانشگاه علوم پزشکی شیرازمرکز تحقیقات بیماری های خودایمنی   کارگاره یک روزه

End Note X4  دانشگاه علوم پزشکی شیرازمعاونت تحقیقات و فناوری  ساعته 5کارگاه 

Up to date آموزش منابع الکترونیک    ه علوم پزشکی شیرازدانشگامعاونت پژوهشی  ساعته 2کارگاه  

Proposal writing  دانشگاه علوم پزشکی شیرازکمیته تحقیقات دانشجویی  ساعته 12کارگاه 

SPSS 

 

 دانشگاه علوم پزشکی شیرازکمیته تحقیقات دانشجویی  ساعت 5کارگاه 

پزشکی-ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه های زیست   نشگاه علوم پزشکی شیرازکار داو بهداشت واحد ایمنی  ساعته 18کارگاه  

تدریسمقدماتی  کارگاه آشنایی با روش های   دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعته 16کارگاه  

 دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعته 6کارگاه  ( All in oneاصول تصوبربرداری پیش بالینی )

 

 
 

 
 

 مدرک زبان معتبر 

 تاریخ برگزاری نمره مدرکنام 
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 جوایز و افتخارات 

  1393امتحان وردی دکترا تخصصی ایمونولوژی سال  1رتبه  

  (1397آذر  25)دانشجوی برتر اولین دوره روز پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  
 

 

 


