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  ثبت ژن. 4-3

سویه هاي بالینی کلبسیال پنومونیه در  blaSHV, blaTEM ,bla CTX-M ژن مقاومت آنتی بیوتیکی 54ثبت  -1

 GenBank بانک ژنی

استافیلوکوکوس ClfA, IsdB, Hlg پروتئین متشکل از نواحی آنتی ژنیک سه cihسازه ژنی نوترکیب ثبت  -2

  KF515219,1با شماره دست یابی  GenBankبانک ژنی دراورئوس 
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  از دانشگاه علوم پزشکی تهرانReal Time PCR .گواهی شرکت در کارگاه 1

  . گواهی شرکت در کارگاه بیوانفورماتیک و کاربرد آن در میکروبیولوژي ازانستیتو پاستور تهران2

از مرکز تحقیقات داروهـاي گیـاهی رازي  آشنایی با پردازش اینترنتی وابزارهاي کاربردي تحت وب. گواهی شرکت در کارگاه 3

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

. گواهی شرکت در کارگاه آشنایی با دستاوردهاي محققین استان در زمینه گیاهان دارویی از مرکز تحقیقات داروهاي گیـاهی 4

  رازي دانشگاه علوم پزشکی لرستان
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