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 ایمونولوژی پزشکی (Ph.D)دکترای تخصصی 

 

بررسی اثر سلول های بنیادی  "از پایان نامه مقطع دکترای تخصصی خود با عنوان  1397نی در سال یادکتر محسن قر

در دانشگاه علوم  "مزانشیمال بر پاسخ های ایمنی سلولی در بیماران آرتریت روماتوئید مقاوم به درمان )کارآزمایی بالینی(

ضو هیات علمی تمام وقت در دانشگاه علوم پزشکی تربت به عنوان ع 1398پزشکی مشهد دفاع نموده است. ایشان از سال 

 حیدریه مشغول به فعالیت می باشد. 

 :عالقه مندی های پژوهشی 

 بررسی اثرات درمانی سلول های بنیادی در بیماری های خود ایمنی 

  بررسی اثرات سلول های بنیادی بر فاکتور ها و میانجی های سیستم ایمنی 

  بیماری های خود ایمنیبررسی زیرگروه های مختلف لنفوسیتی در 

 خالصه سوابق آموزشی و پژوهشی: 

عنوان کتاب در زمینه ایمنی شناسی پزشکی،  3، تالیف ISIعنوان مقاله منتشر شده در مجالت تخصصی با ایندکس  11

ی درسی ایمنی شناسی پزشکی، عنوان طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تدریس واحد ها 8

ایمونوشیمی و روش آنالیز، آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی، ایمونوهماتولوژی، آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی، پاتوبیولوژی، 

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه، متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی مقاطع کارشناسی رشته های علوم 

کی و بیوشیمی ت فناوری پزشزیسرشته های یی، اتاق عمل، هوشبری و کارشناسی ارشد آزمایشگاهی، پرستاری، ماما

 ... تاکنون و 1393بالینی از سال 

 

 خالصه سوابق اجرایی: 

  تاکنون 1399مدیر اداره امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال 

  1398های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از سال مسئول بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون 

 تاکنون

 

 خالصه افتخارات و دستاورد ها 

  دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به عنوان دانشجوی استعداد برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقطع

 1395 در سال دکترای تخصصی

  1394در سال رتبه اول آزمون جامع مقطع دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی 

  1394در سال دانشجوی ممتاز و کسب رتبه اول در دوره آموزشی مقطع تحصیلی دکترای تخصصی 



 ایمنی  و کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی دانشجوی ممتاز و کسب رتبه اول در مقاطع تحصیلی کارشناسی

 1392و  1389سال های در  شناسی پزشکی

  1388در سال های  عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 1392الی 

  (1392)سال رتبه اول پنجمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
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