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اجرای

مدت اجرا

عنوان طرح

محل اجرا

1

پیش بینی زیستگاههای اکولوژیکی مناسب برای
جوندگان مخزن لیشمانیوز جلدی نوع روستایی و
مکان یابی خطر بیماری در ایران با استفاده از مدل
 MaxEntو سیستم اطالعات جغرافیایی()GIS
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تهران
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بررسی جدایه های leishmania tropicaجدا شده
از بیماران مبتال به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده
به آزمایشگا های رفرانس شهر یزد در سال 1391
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بررسی شیوع آنزیم های متالو بتاال کتاماز در سویه
های اشرشیاکلی و گونه های کلبسیال ایزوله شده از
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بیماران بستری به روش PCR
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بررسی شیوع و تنوع اینتگرون ها در سویه های
خانواده انتروباکتریاسه ایزوله شده از بیماران بستری
در یزد
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شهید صدوقی
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بررسی و تعیین گونه های لیشمانیای جدا شده از
غدد بزاقی پشه خاکی های صید شده از شهر یزد با
استفاده از روش  PCR-RFLPدرسال 1391
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علوم پزشکی
شهید صدوقی

دوسال
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بررسی تأثیر دوزهای مختلف داروی اکستازی بر
هیستوپاتولوژی بافت قلب موش نر
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پزشکی شهید
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کلونینگ و بررسی خصوصیات مولکولی ژن بیان
کننده  Trypanothion Reductaseدر
لیشمانیا ماژور

دانشگاه
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Mitochondrial DNA Polymerase beta
And RNA II largest submit genes
analysisis
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:مهارت های اختصاصی
-

Cell Culture
Animal model in leishmaniasis
Capillary Electrophoresis
Agarose gel electrophoresis
Griess Test
Isoelectric focusing Electrophoresis
SDS-PAGE Electrophoresis
DNA extraction in different methods (Phenol-Chloroform; kits)
PCR- RFLP assay
western blot assay (kit)
ELISA
Coagulation Analyzer and Coagulation Methods
Arc GIS 9.3 Software
MaxEnt Software
knowledge of using spectrophotometer, pH meter, variety of centrifuges,
PCR machine, Cell counter, AutoAnalyzer

