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 تحصیالت

 1391شهریور     بیوفیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران    دکترا

 1385شهریور     بیوفیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران   کارشناسی ارشد

 1382شهریور     زیست شناسی، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ایران   .کارشناسی

 در حال تحصیل تهران، ایران ، دانشگاه صنعتی شریف،(MBA) ارشد کسب و کار تیریمد ناسی ارشدمعادل کارش
 

 مدیریتی-تجارب اجرایی
 تا کنون. 1395مدیر دفتر توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی ایران؛  −
 تا کنون. 1399عضو کمیته راهبردي آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران؛  −
 .1398رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران؛  −
 تا کنون. 1398عضو کمیته آمایش سرزمین؛  −
؛ گانه تحول و نوآوري در آموزش پزشکی وزارت بهداشتهاي دوازدهها، از بستهعضو کمیته بسته ارزیابی نظام آموزشی و آزمون −

 .تا کنون 1396
 تا کنون. 1395 ؛بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران سرپرست آزمایشگاه −
 تا کنون. 1395 ؛عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران −
 تا کنون. 1398مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  −
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 .1394تا  1391یران؛ همکاري با فرهنگستان علوم پزشکی ا −
 

 تحقیقاتی-علمی شرح حال

 هاي این علم.مهارت در اصول و فنون پروتئومیک و تفسیر دادهاي با یک محقق بین رشته 
 ها، و بیوانفورماتیک پزشکی.شناسی سیستمهاي بالینی، زیستداراي عالیق تحقیقاتی در زمینه اُمیکس 
  ها و رویکردهاي مختلف شامل:هاي پستانی با استفاده از تکنیکبدخیمیمجري چندین طرح تحقیقاتی در ارتباط با 

 هاي نوین با استفاده از تکنیک آنالیز سرولوژیکی پروتئوم.ژنشناسایی آنتی –
 هاي توموري.ژنهاي ضد تومور در آنتیباديهاي هدف آنتیی و شناسایی موتیفتوپ یاپ ينقشه بردار - –
 تومورهاي سرطانی با استفاده از ابزارهاي پروتئومیکی. ها برmiRNAبررسی اثر تنظیمی  –
هاي بنیادي سرطانی با استفاده از مسیرهاي بیوشیمیاي دخیل در فرآیندهاي تومورزایی سلولشناسایی و کشف  –

 هاي نوین پروتئومیک.روش
 و میکروفلوئیدیک به منظور بررسی بهترین دز کشنده داروهاي سرطانی. Lab-On-Chipطراحی و ساخت ابزارهاي  –
 هاي توموري.استفاده از نانوتکنولوژي براي همرسانی دارویی به سلول –
 پستانی. افزایی دارویی در تومورهايبررسی و مطالعه اثرات هم –

 ها در مهندسی هاي کاربردي آنارتقاء قابلیت هاي بنیادي با هدفتیمار سلولپیش در ارتباط با یقاتیطرح تحق نیچند يمجر
 بافت و طب بازساختی.

 بسط و توسعه ابزارهاي میکروفلوئیدك براي تسهیل بررسی اثرات دارویی در مطالعات در ارتباط با  یقاتیطرح تحق نیچند يمجر
 پیش بالینی.

 هاي تحقیقاتی با سازمان انرژي اتمی ایران.داراي تجاربی در ارتباط با دزیمتري فیزیکی پرتوها در قالب همکاري در طرح 

 

 هاي آموزشیگواهی نامه

 .گواهی صالحیت مدرسی دانشگاه تربیت مدرس 
 .گواهی صالحیت مدرسی دانشگاه پیام نور 

 

 سوابق تدریس

شگاهی  تدریس در واحدهاي درسی دان

 مقطع دکترا، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. مهندسی پروتئین، .۱

 مقطع دکترا، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. ها،شناسی محاسباتی و بیولوژي سیستمزیست .۲
 مقطع دکترا، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. ،يآورفن ستیو ز یستیز یمهندس .۳

 مقطع دکترا، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. ژنتیک عملی، یمهندس .٤

 مقطع دکترا، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. آوري،هاي بنیادي در زیست فنکاربرد سلول .٥
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 مقطع دکترا، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. الکتروشیمی، .٦

 مقطع دکترا، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. هاي تحقیق،اصول و روش .۷

 مقطع دکترا، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. اخالق زیستی، .۸

 مقطع دکترا، گروه علوم اعصاب پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. هاي تحقیق در علوم عصب پایه،روش .۹

 شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.مقطع دکترا، گروه ایمنی لوژي سلولی و مولکولی،بیو .۱۰

 مقطع دکترا، گروه مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی ایران. بیوانفورماتیک، .۱۱

 مقطع دکترا، گروه پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. بیوانفورماتیک، .۱۲

 مقطع کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. یشرفته،پ یمیوشیب .۱۳

 مقطع کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. هاي آنالیز،ایمونوشیمی و روش .۱٤

 .مقطع کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران آوري،نانوزیست فن .۱٥
 مقطع کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. ،بیوانفورماتیک .۱٦
 مقطع کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. هاي پیشرفته در بیوتکنولوژي،تکنیک .۱۷

 شکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.مقطع کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژي پز زیست ایمنی، اخالق و حقوق، .۱۸
 شناسی و بانک خون، دانشگاه علوم پزشکی ایران.مقطع کارشناسی ارشد، گروه خون شناسی سلولی و مولکولی،زیست .۱۹

 مقطع کارشناسی ارشد، گروه ایمنی شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران. شناسی سلولی و مولکولی،زیست .۲۰
 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران.رادیولوژي و پرتوشناسیمقطع کارشناسی ارشد، گروه  سلولی و مولکولی،  .۲۱

 مقطع کارشناسی ارشد، گروه اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران. هاي اطالع رسانی پزشکی،سیستم .۲۲
 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران.علوم پرتویی، گروه ارشناسیمقطع ک شناسی سلولی،زیست .۲۳

 قطع کارشناسی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.م فیزیک حیاتی، .۲٤
 .آزاد اسالمی واحد تهران مرکزشناسی، دانشگاه مقطع کارشناسی، گروه زیست بیوشیمی فیزیک، .۲٥
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.مقطع کارشناسی، گروه زیست بیوفیزیک، .۲٦
 شهر قدس.-شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی شهریارمقطع کارشناسی، گروه زیست بیوفیزیک پرتویی، .۲۷

آموزشیتدریس در کارگاه  هاي 

دانشگاه علوم مختص اعضاء هیأت علمی، دانشکده پیراپزشکی  ،(PBL)کارگاه آموزشی یادگیري بر مبناي حل مسئله  .۱
 پزشکی ایران.

دانشگاه علوم مختص دانشجویان، دانشکده پیراپزشکی  بنویسیم؟کارگاه آموزشی چگونه یک پروپوزال تحقیقاتی  .۲
 پزشکی ایران.

مختص دانشجویان تحصیالت تکمیلی، دانشکده علوم زیستی دانشگاه  ،کارگاه آموزشی پروتئومیک (تئوري و عملی) .۳
 .تربیت مدرس

امین کنگره ملی 17شده در  مختص دانشجویان تحصیالت تکمیلی، برگزار ،کارگاه آموزشی پروتئومیک (تئوري و عملی) .٤
 المللی زیستی ایران.امین کنگره بین5و 
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 HSRهاي پژوهش در آموزش و طرح

علوم  يهادر دانشگاه یپزشک هیپا يهارشته یلیتکم التیدانشجو در مقطع تحص رشیجامع جذب و پذ يارائه الگو .۱
 اجرا.ی، در حال پزشک

 

 تألیفات

 تألیف کتاب

موجود در گردش  يتومور هايسلول يدر جداساز ریاخ هايشرفتیبر پ يسرطان: مرور صیدر خدمت تشخ آوريفن  .۱
. يافشارگرد  يو ندا سرا یطارم سهی. نفیالیکروسیم هايهیزآرایتا ظهور ر یشگاهیمرسوم آزما هايخون از روش

ISBN :978-600-155-070-6 یدر کتابخانه مل دییتا نکی. ل2016فردا؛  يانشارات برا؛: 
http://opac.nlai.ir/opac-
prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4144377&pageStatus=0&sort
KeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author  

؛ ISNB :978-600-91012-7-6. یعبدالمالک زیو پرو يگرد افشار ياز جنگ سرد. ندا سرا يامدی: پلیحادثه چرنوب .۲
 :یدر کتابخانه مل دییتا نکی. ل2011 نا؛یانشارات نوآوران س

http://opac.nlai.ir/opac-
prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2088576&pageStatus=0&sort
KeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author  
 

 ترجمه کتاب

 ،یطارمنفیسه  ،يمحمدامین جاوید ،يگردافشاري: ندا سرانی. براون؛ مترجمي.ای. نویسنده تDNA یو بررس يسازکلون .۱
 :یدر کتابخانه مل دییتا نکی. ل2017فردا؛  ي. انشارات برايزهره سفر

http://opac.nlai.ir/opac-
prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4849404&pageStatus=0&sort
KeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author  
 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4144377&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4144377&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4144377&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2088576&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2088576&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2088576&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4849404&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4849404&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4849404&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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علمی  مقاالت 

1. Mohammad Panahi, Bahareh Rahimi, Golbarg Rahimi, Teck Yew Low, Neda Saraygord-
Afshari*, Effat Alizadeh*, Cytoprotective effects of antioxidant supplementation on 
mesenchymal stem cell therapy; Journal of Cellular Physiology; (2020); Doi: 
10.1002/jcp.29660 

2. Pey Yee Lee, Neda Saraygord-Afshari, Teck Yew Low, The evolution of two-dimensional gel 
electrophoresis-from proteomics to emerging alternative applications; Journal of 
Chromatography A; (2020); Doi: 10.1016/j.chroma.2019.460763 

3. Shabnam Shahrivari, Zeinab Bagheri, Neda Saraygord-Afshari*, Hamid Latifi, Three-
dimensional cell cultures in anticancer drug researches: From traditional methods to 
emerging microfluidic technology; Journal of Isfahan Medical School, 2019, 37 (535): 845-
856. 

4. Neda Saraygord-Afshari*, Mostafa Naderi , Hossein Naderi-Manesh; A survey on the 
Influence of Religious Fasting On the Dry-Eye Syndrome Occurrence by Integrating Data 
Published on Tear Proteome Change in Fasting-People, Diabetics, Smokers, and Dry-Eye 
Patients; Quran & Medicine; 2018; 3(3). 

5. Hamidreza Abbasi, Neda Saraygord-Afshari*, Neda Mohammadi, Mohammad-morad 
Farajollahi, Reza Falak; Improving proteome coverage for HS578T breast cancer cell-line 
due to efficient interfering removal; Journal of Isfahan Medical School, 2018, 36 (471): 216-
220 (in Persian). 

6. Bahareh Rahimi, Mohammad Panahi, Neda Saraygord-Afshari*; Application of MSC-based 
gene therapy in the personalized treatment of gastrointestinal cancers; Iranian Journal 
of Personalized Medicine, 2018; 2(8):3-8 (in Persian). 

7. Negar Etehad Roodi, Maryam Hemmaty, Neda Saraygord-Afshari*; Protein nano-cages: 
Novel carriers for optimized targeted remedy; F1000Research, 2017, 6 (1541). 

8.  Mahboobeh Shahrabi-Farahani, Nasiseh Taromi, Neda Saraygord-Afshari*, Mohammad-
morad Farajollahi; Diagnosis of Prostate Cancer, from Conventional Methods Towards the 
New Promising CTCs; Alborz University Medical Journal, 2016, 5(1): 53-58. 

9. Neda Saraygord-Afshari, Hossein Naderi-Manesh* and Mostafa Naderi*; Increasing 
proteome coverage for gel-based human tear proteome maps: towards a more 
comprehensive profiling; Biomedical chromatography; 2015; 29: 1056–1067. 

10. Zaiddodine Pashandi, Neda Saraygord-Afshari, Hossein Naderi-Manesh*, and Mostafa 
Naderi; Comparative proteomic study reveals the molecular aspects of delayed ocular 
symptoms induced by sulfur mustard"; International Journal of Proteomics; 2015, ID: 
659241. 

11. Neda Saraygord-Afshari, Hossein Naderi-Manesh and Mostafa Naderi; Enhanced 
reproducibility of the human gel-based tear proteome maps in thepresence of di-(2-
hydroxyethyl) disulfide; Biotechnology and Applied Biochemistry; 2014, DOI: 
10.1002/bab.1221. 

12. Neda Saraygord-Afshari, Hossein Naderi-manesh*, Mostafa Naderi; Evaluation of the 
Chaotropes, Ionic, Nonionic and Zwitterionic Detergents as Tear Proteome Solubilizers 

https://doi.org/10.1002/jcp.29660
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2019.460763
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during the IEF Process; Journal of Biotechnology Tarbiat Modares University, 2013, 3(2): 
67-78 (in Persian). 

13. Neda Saraygord-Afshari, Fereshteh Abbasisiar, Parviz Abdolmaleki*, Mahdi Ghiassi-Nejad 
and Ali Attarilar; Determination of 90Sr in milk and milk powder in Tehran and estimation 
of annual effective dose; Environmentalist; 2011, 31: 308-314. 

14. Neda Saraygord-Afshari, Fereshteh Abbasisiar, Parviz Abdolmaleki* and Mahdi Ghiassi-
Nejad; Determination of 40K concentration in milk samples consumed in Tehran-Iran and 
estimation of its annual effective dose; Iranian journal of radiation research, 2009; 7 
(3):159-164. 

 

عنوان سخنران)  خالصه مقاالت ارائه شده در همایش ها (مدعو به 

1. Recent scientific revolutions and the development of personal dentistry; The 9th dental 
congress; Olympic hotel, Tehran, Iran; 2018. 

2. Different OMICS technologies and their determinant role in the progressive development 
of systems biology and new medicine; 3rd Congress on novel and innovative laboratory 
technology Razi international conference hall, Iran University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran; 2015. 

 

 ها شیخالصه مقاالت ارائه شده در همامنتخبی از 

1. Application of mesenchymal stem cell-based gene therapy in personalized treatment of 
gastrointestinal cancers; The 2nd international personalized medicine congress of Iran; Razi 
international conference hall, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; 2018, (Oral). 

2. Microfluidic 3D cell-Culture platforms for drug response monitoring: potential 
applications for individualized cancer treatment; International congress on biomedicine 
(ICB); Milad tower conference hall, Tehran, Iran; 2017, (Oral). 

3. Oxidative stress and mitochondrial dysfunctions in personalized cancerous signaling 
pathway; The 2nd international personalized medicine congress of Iran; Razi international 
conference hall, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; 2018, (Poster). 

4. The emergence of micro-isolator devices for high throughput exosome analysis: A 
technological leap towards personalized cancer treatment; The 2nd international 
personalized medicine congress of Iran; Razi international conference hall, Iran University 
of Medical Sciences, Tehran, Iran; 2018, (Poster). 

5. Personal tumor neoantigens and cancer immunotherapy; The 2nd international 
personalized medicine congress of Iran; Razi international conference hall, Iran University 
of Medical Sciences, Tehran, Iran; 2018, (Poster). 

6. Personalized micro-RNA profiling and their individualized theranostic applications in 
cancer treatment; The 2nd international personalized medicine congress of Iran; Razi 
international conference hall, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; 2018, 
(Poster). 
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7. Enhancing extraction efficiency of heterologously expressed recombinant prostate stem 
cell antigen in E.coli; The 2nd conference on protein and peptide sciences; Isfahan 
university, Isfahan, Iran; 2016, (Poster). 

8. The art of Metastasis-On-Chip platforms to create metastasis models and developing 
cancer understandings; 9th International congress on laboratory and clinics; Imam 
Khomeini International Conference Hall; Tehran, Iran, 2017, (Poster). 

9. Application of microfluidics for high-throughput proteome analyses; 4th Congress on 
Novel & Innovative Laboratory Technologies, Razi international conference hall, Iran 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2016, (Poster). 

10. MALDI Imaging Mass Spectrometry and advances in the diagnosis of cancer; 4th Congress 
on Novel & Innovative Laboratory Technologies, Razi international conference hall, Iran 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2016, (Poster). 

 

 عضو هیأت تحریریه

 مجله پزشکی شخصی 

 

 ها و مجامععضویت در انجمن

  عضو انجمن پروتئومیکس ایران(IPS) 
 عضو انجمن زیست شناسی ایران 

 

 جوایز و افتخارات

1397   نویسی) در بخش کشوري بیست و سومین جشنواره بخش پژوهش (مقالهرتبه نخست
 قرآن و عترت.

1385-1391  ي دکتري تخصصی بیوفیزیک؛ دانشگاه تربیت مدرس، هي اول دوري رتبهآموختهدانش
 ایران. -تهران

1385  ي دکتري تخصصی بیوفیزیک؛ دانشگاه تربیت مدرس، ي نخست آزمون ورودي دورهرتبه
 ایران.  -تهران

1382-1385  ي کارشناسی ارشد بیوفیزیک؛ دانشگاه تربیت مدرس، تهراني ممتاز دورهدانش آموخته- 
 ایران. 

1378-1382  ایران.  -ي کارشناسی؛ دانشگاه رازي کرمانشاه، کرمانشاهي اول دورهدانش آموخته رتبه 
1383-1385  و محیط زیست.  همکاري با سازمان انرژي اتمی در بخش حفاظت پرتویی 
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1378  ي نود و دو در آزمون سراسري گروه هنر. کسب رتبه 
 

 یشده به عنوان محقق اصل افتیدر يها نهیکمک هز
 المللی در قالب یک طرح تحقیقاتی مشترك با دانشگاه ملی مالزي:جذب گرنت بین –

UKM Medical Molecular  Biology Institute (UMBI), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bandar Tun 
Razak, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia. 

 17916-5-1-99گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
 15426-5-2-98گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
 13615-5-4-97گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
 33309-31-01-97گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
 31905-31-03-96گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
 31318-31-03-96گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
o  مین هزینه شد.) به صورت مشترك تأ58916این پروژه با دانشگاه علوم پزشکی تبریز (با کد ثبتی 
 31328-31-02-96گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
 31327-31-02-96گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
o  به صورت مشترك تأمین هزینه شد.58915این پروژه با دانشگاه علوم پزشکی تبریز (با کد ثبتی ( 
 30757-31-01-97ایران با کد: گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی  –
 30076-31-04-95گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
 29452-31-03-95گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
 27779-31-05-94گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
 27778-31-05-94 گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد: –
 26867-31-05-94گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
 26849-31-05-94گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –
 26083-31-02-94گرنت تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد:  –

 
 ثبت اختراع

(در حال  سلول يبعدکشت سه يهامتصل به اتاقک ع؛یدو ما بیغلظت ترک انیگراد یالیکروسیتراشه م −
 داوري)

(در  کشت سلول يهاکرواتاقکیاتصال به م تیکوتاه شده، با قابل یغلظت درخت انیگراد یالیکروسیتراشه م −
 حال داوري)


