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 مقاالت

ایمنوگلوبولين های  – AOA-ACEطریق اندازه گيری  نولوژیک در بيماری سل ازوبررسی تغييرات ایم -

IgM, IgG, IgA  عليهA60  ماه از  2درمان و بعد از یک تا  مایکوباکتریوم در مسلولين خلط مثبت قبل از

 کنگره بين المللی سل در تهران  –شروع درمان 

کنگره  –در مایع پلور بيماران دارای پلورزی سلی و غيرسلی  ADA- CRP – ALKPاندازه گيری مقدار  -

 بين المللی سل تهران

 مجله پژوهشی دانشگاه قزوین –در سوختگی حرارتی  بررسی اندکهای گویچه های قرمز خون -

کنگره ارتقاء کيفيت  –های تحت پوشش دانشگاه شهيد بهشتی  استانداردسازی نيروی انسانی در آزمایشگاه -

 تهران –خدمات آزمایشگاهی 

 در بيماران مبتال به سل ریوی، سل پلورال و سل فعال ریوی درمان شده CA-125مقایسه سطح سرمی  -

- correlation between urine MIF and chronic rejection in pediatric renal transplantation 

- Clinical renal transplantation 
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