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همکاری در مطالعه ی ارزیابی میزان آپوپتوز و نقص پروتامین اسپرم در همسر بیماران دارای سقط مکرر
مجری طرح تأثیر ویتامین  Cروی پارامترهای اسپرم و کیفیت کروماتین اسپرم های فریز شده انسانی بپه
روش انجماد شیشه ای
همکار طرح مقایسه اثر استفاده از محیط های انجمادی دارای کلسیم و فاقپد کلسپیم روی موفقیپت لقپاح
تخمک های بالغ موشی
همکاری در طرح تاثیر ایمسی در وضعیت کروماتین و سالمت  DNAاسپپرم در بیمپاران بپا تسپت هپای
عملکردی مختل که به درمان دارویی و  Short ejaculationپاسخ نداده اند.
همکاری در طرح تاثیر پیکسی در وضعیت کروماتین و سالمت  DNAاسپرم و میزان حاملگی در بیماران
با تست های عملکردی مختل که به درمان دارویی و  Short ejaculationپاسخ نداده اند.
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مهارت در تکنیک های IVF , IVM ,IMSI, ICSI, PICSI
مسلط در تکنیک های آندرولوژی تهیه الم اسپرم و رنگ آمیزی های اختصاصی اسپرم
مهارت در تکنیک های فریز و برگشت جنین ،تخمک و اسپرم
مهارت در  Histology processingو تهیه الم بافت شناسی
استخراج  DNAبه روش  salting outو کیت
تسلط بر تکنیک  PCRو Real time PCR
کشت سلول
کار با حیوانات آزمایشگاهی
مسلط بر کار با دستگاههای اسپکتروفتومتر pH ،متر ،انواع سانتریفوژها و سایر دستگاههای آزمایشگاهی
مهارت در استفاده از Windows ،Word ،Power Point ،Excel
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