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Effect of Simulated Microgravity Conditions

on Differentiation of Adipose Derived Stem

Cells towards Fibroblasts Using Connective

Tissue Growth Factor
Iranian J Biotech رشان :

ISI

The Effect of One Session Low Level Laser

Therapy of Extracted Follicular Units on the

Outcome of Hair Transplantation
Journal of Lasers in Medical Sciences رشان :

ISI

Xanthoma Disseminatum with Tumor-Like

Lesion on Face
Case Reports in Dermatological Medicine رشان :

ISI

Hypertrichosis Is Not so Prevalent in

Becker’s Nevus: Analysis of 47 Cases
Dermatology رشان :

ISI

Expression profiling of matrix

metalloproteinase in adipose-derived stem

cells under simulated microgravity condition
healthbiotechpharm.org Expression profiling رشان :

of matrix metalloproteinase in adipose-derived

stem cells under simu

A new surgical technique for the correction

of pincer-nail deformity: combination of

splint and nail bed cutting
Dermatol Surg رشان :

Treatment of striae distensae using

fractional ablative CO2 laser in skin types II-

IV: a retrospective case series study
J Cosmet Laser Ther رشان :

Application of a collagen matrix dressing on

a neuropathic diabetic foot ulcer: a

randomised control trial
Journal of Wound Care رشان :

ISI

Phakkomatosis pigmentovascularis type lla
Iranian journal of Dermatology رشان :

SCOPUS

Rothmund-Thomson Syndrome with

Malignant Fibrous Histiocytoma: Report of a

Case and Review of Literature
Iranian journal of Dermatology رشان :

Injection of Autologous Fat Alone and in

Combination With Autologous Platelet Gel

for Nasolabial Fold Augmentation
J Skin Stem Cell رشان :

EMBASE

 تاقیقحت



THE ROLE OF STAPHYLOCOCCUS SUPER

ANTIGENS IN CHRONIC PLAQUE TYPE

PSORIASIS
RANIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY رشان :
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Simulated Microgravity Condition Alters the

Gene Expression of some ECM and

Adhesion Molecules in Adipose Derived

Stem Cells
International Journal of Molecular and رشان :

Cellular Medicine

ISI

Simulated microgravity effects on cell cycle

in adipose derived stem cells
Scientific Journal of Kurdistan University of رشان :

Medical Sciences

Increased Expression of Oct-4 and Nanog

Genes Following Nontoxic Ciprofloxacin

Treatment in Adipose-Derived Stem Cells
Middle East Journal of Rehabilitation and رشان :

Health Studies

Scopus

Maintaining Stemness Properties of

Adipose-Derived Stem Cells by the Non-

Toxic Concentration of Ciprofloxacin
Journal of Lasers in Medicine رشان :

Role of Proteins and Effective Factors in

Wound Healing
Journal of Lasers in Medicine رشان :

Effect of Alexandrite Laser on Hair Removal

in Women with and without Polycystic Ovary

Syndrome
Journal of Lasers in Medicine رشان :

Study of gene expression and

nanotechnology in wound healing process
Journal of Lasers in Medicine رشان :

Serious challenges in the provision of

specialized medical laser services
Journal of Lasers in Medicine رشان :

LONG-PULSED ND: YAG (1064 NM)

EFFECTS ON FACIAL HAIR REMOVAL AT

28 MONTHS FOLLOW UP
Journal of Lasers in Medicine رشان :

EFFICACY OF LOW LEVEL LASER (685NM)

THERAPY IN PREVENTION OF RADIATION

INDUCED ORAL MUCOSITIS AND

XEROSTOMIA IN PATIENTS WITH HEAD

AND NECK CANCER
Journal of Lasers in Medicine رشان :



اب  Nd: YAG رزيل ينامرد  خساپ  طابترا  يسررب 

عفر رد  يژرنا  يلاگچ  ينامرد و  تاسلج  دادعت 

دياز ياهوم 
يكشزپ رزيل  رشان :

نودام زمرق و  جوم  لوط  ود  يشخبرثا  يسررب 

سيراگلو هنكآ  نامرد  رد  ناوت  مك  رزيل  زمرق 
يكشزپ رزيل  رشان :

لاخ رد  سیزوکرترپیه  یناوارف  یسررب  همان : نایاپ 

رکب

دیاز یاهوم  رب  تیاردناسکلا  رزیل  ریثات   : همان نایاپ 

نودب کیتسیکیلپ و  نادمخت  مردنس  اب  دارفا  رد 

نآ
رب لانشکرف   2CO رزیل ریثات  یسررب   : همان نایاپ 

یگلماح یایرتسا 

هدش یزاس  هیبش  ینزو  یب  رثا  یسررب   : همان نایاپ 

یاه لولس  رد  زانیتورپ  ولاتم  سکیرتام  نایب  رب 

یبرچ یداینب 
LUCILIA ورال یشخبرثا   : همان نایاپ  یسررب 

مخز هب  التبم  نارامیب  رد  هسیک  لخاد   SERICATA

یتباید یاپ 
یاهلولس تشک  هنیهب  طیارش  داجیا   : همان نایاپ 

اب رامیت  هلیسوب  یبرچ  تفاب  زا  قتشم  یداینب 

نیساسکولفورپیس تظلغ 
یاهروتکاف رب  رزیل  نیماتیو A و  شقن   : همان نایاپ 

تسوپ ناطرس  یلولس  هدر  یلولس 

یاهروتکاف رب  رزیل  نیماتیو D و  شقن   : همان نایاپ 

تسوپ ناطرس  یلولس  هدر  یلولس 

یمرد رلیف  قیرزت  یاهشور   : باتک
عیفر هشیدنا  رشان :

۱۳۹۵ : خیرات

تسوپ یاهیرامیب  اب  ییانشآ  باتک :
نارهت یکشزپ  مولع  یهاگشنادداهج  رشان :

۱۳۹۸ : خیرات

دشر رد  رتمونان  مویلاگ 660  رزیل  رثا  یسررب 

وم دنویپ  رد  اهلوکیلوف 
زکرم - یهاگشنادداهج هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یکشزپ رزیل  تاقیقحت 

۱۳۹۳ : خیرات

یداینب یاه  لولس  زیامت  رب  ینزو  یب  رثا  یسرب 

تسالبوربیف هب  یبرچ 
- یهاگشنادداهج هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

اضف اوه و  هاگشهوژپ 

۱۳۹۶ : خیرات

 اه هژورپ 



stemness یگژیو رب  ناوت  مکرزیل  رثا  هعلاطم 

یوم لوکیلوف  زاهدش  جارختسا  یالیپاپ  یاهلولس 

یناسنا
- یهاگشناداهج هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

مخز هدکشهوژپ 

۱۳۹۷ : خیرات

تفاب نژولآ  یداینب  یاهلولس  یشخب  رثا  یسررب 

یتباید یاپ  مخز  دوبهب  رد  یبرچ 
- یهاگشناداهج هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

مخز هدکشهوژپ 

۱۳۹۸ : خیرات

رد لانشکرف  نبرک  دیسکا  ید  رزی  ریثات  یسررب 

هدننک هعجارم  نارامیب  رد  یرادراب  یایرتسا  نامرد 

یهاگشنادداهج رزیل  یصصخت  تامدخ  زکرم  هب 
زکرم یهاگشنادداهج - هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یکشزپ رد  رزیل  تاقیقحت 

۱۳۹۷ : خیرات

هب التبم  نارامیب  رد  دیاز  یاهوم  رزیل  رثا  یسررب 

هورگ اب  هسیاقم  رد  کیتسیک  یلپ  نادمخت  مردنس 

رزیل یصصخت  تامدخ  زکرم  هب  نیعجارم  رد  لرتنک 

یهاگشنادداهج
زکرم یهاگشنادداهج - هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یکشزپ رد  رزیل  تاقیقحت 

۱۳۹۷ : خیرات

مخز یصصخت  نامسناپ  عون  راهچ  یلخاد  دیلوت 
- یهاگشناداهج هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

مخز هدکشهوژپ 

۱۳۹۹ : خیرات

یکشزپ و فراصم  رد  نیسپیرت  میزنآ  دیلوت 

یهاگشیامزآ
- یهاگشناداهج هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

مخز هدکشهوژپ 

۱۳۹۹ : خیرات

ینامردورال تهج  لیرتسا  ورال  دیلوت  شرورپ و 

دمیسول دنرب  تبث  اب  نمزم  یاهمخز 
- یهاگشناداهج هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

مخز هدکشهوژپ 


