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  پژوهشی ابق علمی و  سو

    هاپایان نامه 

  ها دکتري پایان نامه

ژن    ار شده با ذرات نانو و  ترانسداکت شده باهاي دندریتیک تیم وشی با استفاده از سلولمالنوماي م  درمانی تومور ایمنی

  ون گاما راینترف 

  ها کارشناسی ارشد پایان نامه

ي همراه با بثورات جلدي مقایسه سطح سرمی سایتوکاین ها در سرخک و آلرژي ها  

 استاد راهنما: 

 ه با استفاد 2019 د یجد روسیبر ضد کروناو يسازمنیا يبرا یتوپیسن چند اپ اکو یطراح 

  کیمونوانفورماتی ا يهااز روش

در بیماران سرم   IgM و IgG با تیتر  TNF-αسطح و  تروفیل به لنفوسیتنسبت نو ،یابالتههاي ارتباط شاخصبررسی  

  19-به کووید مثبت مبتال

ران  در بیما IgM و IgG با تیتر 6اینترلوکینح ط سو  یل به لنفوسیتنسبت نوتروف  هاي التهابی،شاخص باطارتبررسی  

  19-تال به کووید ت مبمثب سرم

با نوع گروه   IgM و  IgG و تیتر  8لنفوسیت، سطح اینترلوکین بت نوتروفیل به نس ،بیلتها هاي اارتباط شاخصبررسی  

 19-مبتال به کووید در بیماران سرم مثبت ABO خونی

  اینسیلیکو ي هابا استفاده از روش پپتیدهاي ضد سرطانی مشتق شده از کیست هیداتیک  یطراح 

  هاي پژوهشی طرح

نا-مجري طرح  با عنوان  پژوهشگرانمه مصوب (گرنت  پایان  بهداشت)  وزارت  بهینه سازي    "  جوان  و  نانو  طراحی، سنتز 

ال ذرات باکتري- اسید		گالیکولیک -وک- کتیک پلی  بوسیله  شده  ایجاد  پوستی  هاي  عفونت  درمان  در  هاي  کورکومین 

 1398، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، "و سودوموناس آئروژینوزاس اورئوس فیلوکوکواستا

 1398و نیماد با عنوان ذیل،  همکار در طرح مصوب ملی مشترك دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 " Prevalence of Leishmania RNA virus from patients with cutaneous leishmaniasis and their role in gene 

expression profile of pro-and anti-inflammatory cytokine profiles in skin biopsies "  

علو  دانشگاه  تحقیقاتی  مصوب  مشترك  طرح  عنوان  مجري  با  ایران  و  جهرم  پزشکی  سن "م  بهینتز  طراحی،  سازي    ه و 

 1396شکی جهرم لوم پز، دانشگاه ع"هاي ژنتیکیپلی اتیلن آمین به عنوان حامل-هاي هوشمند اسید هیالورونیکنانوحامل



 

و ادامه همکاري    1398و    1397با انتشار دو مقاله مروري معتبر در سال  ا  آمریک  MITهمکاري علمی با دانشگاه هارواد و   

فعالیت پجهت  انتژهاي  و  مقوهشی  زمین اشار  در  مشترك  نانوه  الت  پزشکی  و  جهرم،  با    ایمونولوژي  پزشکی  علوم  دانشگاه 

1399  

دانشگاه  علمی    همکاري  فعالیتبا  جهت  آلمان  پماینز  مشتركژ هاي  مقاالت  انتشار  و  زمینه    وهشی  و  در  ایمونولوژي 

   1399زشکی جهرم، دانشگاه علوم پبا  پزشکی نانو

علمی   دانشگاه    همکاري  انتشار    اركمدانوس  آرهبا  سال    اصیل  مقاله   یکبا  در  همکاري    1399معتبر  ادامه  جهت  و 

  1399دانشگاه علوم پزشکی جهرم، شترك در زمینه نانو فناوري با  شار مقاالت م و انتوهشی ژهاي پفعالیت
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  پژوهشی فارسی التمقا

نقش عوامل عفونی در اتیولوژي مولتیپل   "،  ، محمد براتی و امیر عبدلیمیرزاعلی مفضل جهرمی حامد میر،  

 1397نظامی؛ و بهداشت  ، مجله علوم پیراپزشکی "اسکلروزیس

 

ظم  کا ندي، میحی رافصتانی، مهدي ، مجید پیرس يسید شرف الدین موسو، ، هاجر رجاییمیرزا علی مفضل جهرمی  

بهینه سازي بارگذاري کورکومین در  " رضا میرنژاد و احمدي، وحید شریف زاده پیوستی، زهیر محمد حسن، مهدي کمالی 

   1394 مجله علوم پزشکی فسا؛ ، "هاي فیزیکوشیمیایی این نانودارونانوذرات کایتوزان و ارزیابی ویژگی
  

مفضل جهرمی   سیدمحم   میرزاعلی  موذنو  زولبی"ی  د  آنسلولي  هارده  ری وژي  کاربرد  و  دندریتیک  ایمنی  هاي  در  ها 

 1392، مجله علمی و پژوهشی  فیض کاشان؛ "درمانی سرطان 

 

  مقاالت ترویجی  

؛  مجله تشخیص آزمایشگاهی، "هااستفاده از ایمونوانفورماتیک در تشخیص و درمان آلرژي"، میرزاعلی مفضل جهرمی  

1394   

، مجله تشخیص آزمایشگاهی؛  "ها سازي گلومرولی کلیهعت پاكسر  نجشنی س یبالیت مه ا"، ضل جهرمی میرزاعلی مف 

1394  
  

  کتاب   تالیف

،  "کاربرد ایمونوانفورماتیک در پزشکی "مهدي فصیحی رامندي، ؛   و  ، رضا میرنژاد، علی نجفیمیرزاعلی مفضل جهرمی  

 1394انتشارات امید؛ 

  ترجمه کتاب 

محمد   و ، آرش پور غالمی نژاد، هیمن محمد پورضل جهرمی مفی لعزا رمیاد،  آبامدار احمد امیر سالک فرخی، حسن ن 

 1392؛  انتشارات جعفري، "2013ایمونولوژي رویت "طاهر طهوري،

  ها همایش 

 ): 1396در هشتمین کنگره کمیته تحقیقات جنوب کشور جهرم ( ارائه شده خالصه مقاالت  

"CRISPR-Cas Systems Gene Delivery: a Powerful Strategy for Gene Therapy" 

Sanaz Rezaeian, Mirza Ali Mofazzal Jahromi  
 

  1394؛ شیراز شناسی بالینیمیکروبهمین کنگره ندر  ارائه شده خالصه مقاالت  

"Curcumin-loaded Chitosan Tripolyphosphate Nanoparticles as a safe, natural and effective antibiotic 

inhibitsthe infection of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa in vivo" 

Mirza Ali Mofazzal-Jahromi, Reza Mirnejad 

  1393؛ در دوازدهمین کنگره انجمن ایمونولوژي و آلرژي دربرج میالد ارائه شده خالصه مقاالت  



 

" Nanoparticles treated- and gamma interferon gene transducted- mouse bone marrow derived dendritic cells 

inhibited melanoma tumor development in vivo " 

Mirza Ali Mofazzal-Jahromi, Kayhan Azadmanesh, Zuhair Mohammad Hassan, 

Seyed Mohammad Moazzeni 
 

 1392؛ایرانی شناسی بالیندر هفتمین کنگره بین المللی میکروب  ارائه شده خالصه مقاالت  

"The effect of gamma-interferon overexpression by adenoviral vector on phenotypicand functional 

maturation of murine dendritic cells" 

Mirza Ali Mofazzal-Jahromi, Kayhan Azadmanesh, Zuhair Mohammad Hassan, 

Seyed Mohammad Moazzeni 

  1392؛ ین همایش نانو فن آوري دانشگاه تهراندهمسیزدر  ه ه شدائراه مقاالت صخال 

  "هاي دندریتیک  بررسی اثر نانو ذرات کایتوزان تري پلی فسفات بر بلوغ و کارکرد سلول "

کریمی، کیهان آزاد منش، زهیر محمد حسن، سید محمد موذنی ، مهدي زاعلی مفضل جهرمیمیر  

  1391؛ دربرج میالدلوژي و آلرژي ونوایمجمن نره انگک  یازدهمیندر  ارائه شده خالصه مقاالت  

  "هاي دندریتیک ذرات کایتوزان تري پلی فسفات بر بلوغ سلول تاثیر نانو "

مهدي کریمی، کیهان آزاد منش، زهیر محمد حسن، سید محمد موذنی   ،میرزاعلی مفضل جهرمی  

  1385؛ انتهرگاه شژي دانرونولوژي و آلدر هشتمین کنگره انجمن ایم ارائه شده خالصه مقاالت  

  "هاي همراه  با بثورات جلدي ها در سرخک و آلرژيمقایسه سطح سرمی سایتوکاین"

  فرحدخت فاطمی نسب  و میرزاعلی مفضل جهرمی

  اجرائیسوابق 

 ون  نکات 1400زشکی جهرم، گاه علوم پ، دانشعضو شوراي پژوهشی دانشکده پزشکی 

 کنون تا 1399م، پزشکی جهر  دانشگاه علوم ، کیشکده پز دانش  سایت يربازنگگاه در نماینده معاون آموزشی دانش 

  1398ر، ، بوشه"5کالن منطقه   توسعه دانش طب سنتی ارگروهک"در  وم پزشکی جهرمنماینده دانشگاه عل 

 تاکنون  1396علوم پزشکی جهرم،  ، دانشگاهعمومی مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی و پزشکی  استاد  

 1396-98کی جهرم، م پزشعلوراي آموزش دانشگاه عضو شو 

 تاکنون  1398 کی جهرم،دانشگاه علوم پزش عضو کمیته تخصصی بررسی کیفیت مقاالت،  

 تاکنون    1396،  وم پزشکی جهرماه علکمیته منتخب ارتقاء اعضاي هیأت علمی دانشگ  عضو 

      1399تا  1396،  رمشکی جهدبیر کمیته منتخب ارتقاء اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پز  

 تاکنون 1396کی جهرم، عضو کمیته ترفیعات ساالنه اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزش 

 1396-97دبیر امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  

 1397ا، فس، "5 هاي نسل سوم کالن منطقهبسته کار آفرینی در بستر دانشگاه" گاه علوم پزشکی جهرم در دانش نماینده  

 ون تاکن 1396، 5قطب  ، داروسازي و دندانپزشکی ون علوم پایه پزشکیعضو هیأت ممتحنه آزم 



 

 1389-90دانشگاه تربیت مدرس،  زشکی  دبیر کمیته تحقیقات/ انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم پ  

 1390در دانشگاه تربیت مدرس،  قرآن پژوهی و طب  دانشجویی مسئول برگزاري همایش  

  1390هاي تحقیقاتی دانشجویی،کشوري سرپرستان و دبیران کمیتهه تربیت مدرس در نشست دانشگانماینده  

 1390 ربیت مدرس،ي دانشگاه تخوابگاه شهید خداپرست ویژه دانشجویان دکترو سایت کامپیوتر مسئول  

  عضویت در مجامع علمی 

 تاکنون  1393عضو بنیاد ملی نخبگان،  

 تاکنون  1393عضو سازمان نظام پزشکی،  

 تاکنون  1387ه فناوري نانو، عضو ستاد ویژه توسع 

 تاکنون 1382ن، عضو انجمن ایمونولوژي و آلرژي ایرا 

   تاکنون 1394، عضو کتابخانه ملی ایران 

  س سوابق تدری

 تاکنون  1399دانشگاه علوم پزشکی جهرم، هاي دانشجویان پزشکی، نامهاستاد راهنماي پایان 

 تاکنون  1397دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ، یان علوم آزمایشگاهی ي دانشجوهااستاد راهنماي سمینار 

 تاکنون 1398دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  رديکاربشناسی  مدرس ایمنی 

 تاکنون  1397، دانشگاه علوم پزشکی جهرم   ،دانشجویان پزشکی بالینی شناسیایمنی مدرس 

 تاکنون  1397لوم پزشکی جهرم، مایشگاهی، دانشگاه ععلوم آز اندانشجوی پزشکی   شناسیمدرس ایمنی 

 ون تاکن 1397شجویان علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دان  شناسی پزشکیمدرس آزمایشگاه ایمنی 

 1397شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشجویان کارشناسی ارشد انگل  1شناسی مدرس ایمنی 

 تاکنون  1397شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، لن کارشناسی ارشد انگدانشجویا  2شناسی مدرس ایمنی 

 تاکنون 1396دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  زشکی سی پشنامدرس ایمنی 

 1396مدرس آزمایشگاه زیست شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  

 1395-96، استهبان پیراپزشکیدانشکده   ،زمایشگاهین علوم آیانشجوداشناسی خون مدرس 

 1395-96، دانشکده پیراپزشکی استهبان  ،ن هوشبري و اتاق عملجویاشناسی  و انتقال خون دانشمدرس خون 

          شناسی و اصول فنی و نگهداري تجهیزات آزمایشگاهی ، آزمایشگاه ویروسشناسی خون  ،رس ایمونوهماتولوژيمد 

 1395-96 ، ه آزاد کازروندانشگا  ،آزمایشگاهی  یان علومجودانش

 1389-90 ، دانشگاه آزاد چالوس ،وم آزمایشگاهین علشناسی دانشجویاخون شناسی و مدرس ایمنی 



 

  هانامهو تشویق هاگاهکارها و دوره

  

  1400، هرمدانشگاه علوم پزشکی ج،  انجمن علمی دانشجویان پزشکی، گاهیآزمایش نتایجر مدرس کارگاه تفسی 

   1400و یوسرن،  هرمدانشگاه علوم پزشکی ج ، دانشجوییکمیته تحقیقات  ،  گاهیآزمایش نتایجر مدرس کارگاه تفسی 

   1400 ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ،انجمن علمی علوم آزمایشگاهی، هاو کاربرد آن 19-کوویدهاي واکسنمدرس کارگاه  

  1399، ایران اخالق پزشکی ساالنه کنگره  هشتمیندر شرکت  

 1399 مشهد، ،هو ایده هاي خالقان قه بین المللی طرح پیشنهاداتنخستین مساب در  دانشجویان   مشاور 

 1398جهرم، هاي علوم پزشکی دانشگاهمعاونت آموزشی از  یاد،هاي آمادگی المپ گزاري دورهبر 

 1398جهرم، هاي علوم پزشکی دانشگاه هاي آشنایی با ارتقاء اعضاي هیأت علمی، برگزاري کارگاه 

 1397-98رم، پزشکی جهدانشگاه علوم ، اي هیأت علمی اعض هاي ارتقاء کارگاه مدرس 

 1398دانشگاه علوم پزشکی جهرم، طالعات و توسعه آموزش، مرکز م توانمندسازي ساعته  45رکت در دوره ش 

 1399دانشگاه علوم پزشکی جهرم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، توانمندسازي ساعته  35شرکت در دوره  

 1399 م پزشکی جهرم،دانشگاه علو، عه آموزشمرکز مطالعات و توس زش پزشکیآموساعته  50 شرکت در دوره  

 1399دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ، )5پودمان (و یادگیري الکترونیک   آموزش مجازي ه ساعت 50شرکت در دوره  

 1396-99، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، هاي دانشجویینامهداوري پایانشرکت در  

 1396، انشگاه علوم پزشکی جهرمد  ،جیکارگاه علم سنشرکت در  

 1396دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  عشق و زندگی، کارگاهرکت در ش 

 1396آشنایی با نحوه ثبت نام در سامانه دانش پژوهی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  کارگاهشرکت در  

 1396سخنرانی تعاملی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  کارگاهشرکت در  

 1396جهرم، م پزشکی ق شهروندي، دانشگاه علوحقو هکارگاشرکت در  

 1396ه علوم پزشکی جهرم، ، دانشگا2حفاظت فیزیکی سطح  کارگاهکت در شر 

 1396آشنایی با ابزارها و نرم افزارهاي آسان و کاربردي تولید محتوي، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  کارگاهشرکت در  

 1394تیر ماه در ایمنی شناسی در انو نوري در زمینه استفاده از فنانخست کشوري رتبه  

 1393برج میالد، و آلرژي  ایمونولوژي دوازدهمین کنگرهدر صه مقاله ارائه خال 

 تاکنون  1392هاي داخلی و بین المللی، داوري مقاالت مجالت و کنگره  

 1392کارگاه روش نقد علمی و نگارش مقاالت مروري، شرکت در  



 

 1391 برج میالد،وژي و آلرژي مونولای  یازدهمدر کنگره  سخنرانی 

 1390  دانشگاه علوم پزشکی تهران، داوري مقاالت،کارگاه کت در شر 

  1389دروه پروتئین مودلینگ،  

       1389آموزشی اصول و مبانی بازاریابی،  دروه شرکت در  

 1389شرکت در همایش یک دهه پژوهش و  تالش علمی انجمن ایمونولوژي، آسم و آلرژي ایران،  

 1387احمر تهران،  از جمعیت هالل ي اولیه ها ی آموزش امداد و کمک گواه 

   1386، بی و رتبه دوم نهایی آزمون دکتري ایمنی شناسی دانشگاه تربیت مدرسکتآزمون کسب رتبه اول  

 1385سه، شرکت فعال در کنگره بین المللی مشترك ایران و فران 

 1385، م پزشکی ایرانشگاه علواز دان 20نمره دفاع ، دی ارشکارشناس   درجه عالی و  با رتبه یک  دانش آموخته 

   1385، ونولوژي و آلرژي دانشگاه تهراندر کنگره هشتم ایمسخنرانی  وشرکت  

  1383، دانشجوي ممتاز از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 1380، اي کشورمدرك رسمی کامپیوتر از سازمان فنی و حرفه 

   1381و  1379، بندرعباس و شیراز پزشکیهاي علوم تقدیرنامه از دانشگاه 

  ی انگلیس زبان

 خوب بسیار سطح  
 

  اهمندي زمینه فعالیت و عالقه 
  

   هاي دندریتیکسلولواکسن استفاده از با درمانی تومور سلول 

  طراحی واکسن و فورماتیکنایمونوا 

 هاي رهاسازي دارو طراحی و ساخت نانو سامانه 

   ماتولوژيو ایمونوه شناسیخون 

    نک خونشناسی و باون ، خفناورينانو ،یمونولوژيا  آزمایشگاهی در اي هروش
 

    :شناسیایمنی

انسانیهاي سلولژنژل دیفیوژن، االیزا، بررسی آنتی  ،دالرایت، وی  سنجش  کشت سلولی،    ،)HLA-Typing(  هاي سفید 

  ، عفونیو    مدل موشی توموريد  ایجا ،  )CTL-assayکش (سلول  Tهاي  ارزیابی سلولال، سنجش تکثیر سلولی،  رایمنی همو

جداسازي    ترانسداکشن ژن ویروس،  و تکثیر    لولی، بررسی بقآ و چرخه س  ، لوسیتومتريف ،  (MLR)وسیتی  مختلط لنف واکنش  

 . )PCRاي پلیمراز (واکنش زنجیره و ) MACS(با مگنت   لسلو



 

  

 :فناورينانو

اره  ترونی نگالک  وپمیکروسک) و  AFMنیروي اتمی (  رو، میکروسکوپساخت ذرات نانو، دیالیز، رهایش دارو، بارگذاري دا 

)SEMگذاره ( الکترونی یکروسکوپ م  ) وTEM  ،(پراکندگی نور پویا )DLS (طیف سنج مادون قرمز انتقالی و )FTIR( . 

  اي رایانههاي مهارت 

  ، سخت افزار و شبکهنرم افزارها 

  

 و ...  GraphPad  ،SPSS ،Endnote فیس،آمیکروسافت ویندوز،  عمومی: نرم افزارهاي 

 و ....  iSpring، Adobe Connect ،Snagit ،  Camtasiaمجازي: لید محتوي تو اينرم افزاره 

 و...  FlowJo ،AlleleID ،Oligo7 ،MEGA 5 ،Gene Runner ی:تخصص نرم افزارهاي 

    Minitab و  Design Expert نرم افزار طراحی آزمایش: 

 ان یه نسخه پشتیب اي کاربردي و ته نرم افزارهنصب سیستم عامل،  بندي، نصبسر هم کردن کامپیوتر، پارتیشن 

 وایرلس هاي چنین شبکههم و  کالینت و سرور به صورت  يکامپیوتر  هاي ي شبکهراه انداز 


