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 :ی کارشناسی ارشدهاپایان نامه
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 .1392پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. 
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 .1395 زاد دامغان.دانشگاه آ

 -یجانور ستیز های پره آنترال موش سوری. کارشناسی ارشدفولیکول Wnt ای بربیان ژن های مسیربررسی اثر انجماد شیشه -

 .1397 گرایش سلولی و تکوینی، دانشگاه دامغان.

با  یموش سور یگرانولوزا یهاسلول ماریپس از ت Amhو  Kitl یهاژن یپروموتر هیدر ناح DNA ونیالسیمت یالگو یبررس -

 .1398 گرایش سلولی و تکوینی، دانشگاه دامغان. -یجانور ستیز . کارشناسی ارشدA سفنولیب

ی. کارشناسی موش سور یگرانولوزا یهادر سلول  Actbو  Acta یهاپروموتر ژن ونیالسیمت یرو یاشهیاثر انجماد ش یبررس -

 .1398 دانشگاه دامغان. ی،نیو تکو یسلول شیگرا -یجانور ستیز ارشد
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