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 شغلي: جتربياتد: 

  تاكنون. 1831جهرم ، از سال عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي .1

 تاكنون 38جهرم ، از ارديبهشت  دانشگاه علوم پزشكي مدير پژوهشي .2
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 تاكنون 38جهرم، از ارديبهشت  دانشگاه علوم پزشكيعضو شوراي تاليف و ترجمه  .1

 تاكنون 22/12/38جهرم، از  دانشگاه علوم پزشكيعضو شوراي اخالق  .8

 تاكنون 22/8/38جهرم، از  دانشگاه علوم پزشكيعضو شوراي ترفيعات  .8

 تاكنون 4/4/33جهرم، از  دانشگاه علوم پزشكيشوراي بورس  مسئول .3

 تاكنون 82/8/38جهرم، از  دانشگاه علوم پزشكيعضو كميته ارتقاء  .9

 تاكنون 24/12/38جهرم، از  دانشگاه علوم پزشكيپژوهشي  -داور علمي مجله علمي .12

 تاكنون 8/12/33جهرم، از  دانشگاه علوم پزشكيپژوهشي  -مجله علميعضو هيتت تحريريه  .11



 هاي نوين درمان ناباروري مدير كميته پژوهش در همايش سراسري اخالق در شيوه .12
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 جهرم دانشگاه علوم پزشكيعضو كميته شهيد مطهر  .14

 جهرم دانشگاه علوم پزشكيعضو كميته برنامه ريزي و تدوين طرح درس  .11

 جهرم دانشگاه علوم پزشكيدر عضو كميته دومين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور  .18

 91و  92دبير اجرايي همايش قرآن پژوهي و طب سالهاي  .18

 تاكنون 1891  معاون پژوهشي دانشگاه .13

 1892كنگره بين المللي اخالق توليد مثل دبير اجرايي  .19

 
 موارد ذیل کامال ختصصی و مربوط به رشته حتصیلی و کارهای پژوهشی است. تكنيك ها و مهارتها: : ه

1. Preparation and Purification of Antigens 

2. ELISA (Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay) 

3. Dot-ELISA (Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay) 

4. DIG-ELISA (Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay) 

5. DNA&RNA Extraction 

6. PCR (Polymerase Chain Reaction) 

7. RT-PCR (Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction) 

8. Gene cloning 

9. Bacterial Transformation 

10. Transfection 

11. Cell culture 

12. SDS-PAGE 

13. Western Blotting 

14.  Animal Handling  

15. Computer Skills. 

 فعالیتهای آموزشی: و:

اتاق عمل،  ،یپرستار ،یپزشک ی)رشته ها یو قارچ شناس یانگل شناستدریس تئوری و عملی  .9

 بهداشت( 

 یشگاهیرشته علوم آزما یقارچ شناستدریس تئوری و عملی  .2

 یشگاهیرشته علوم آزما یکرم شناستدریس تئوری و عملی  .3

 یشگاهیرشته علوم آزما یشناس اختهیتک تدریس تئوری و عملی  .4

 ،یشگاهیعلوم آزما ،یاتاق عمل، هوشبر ی)رشته ها یکروبشناسیمتدریس تئوری و عملی  .8

 (بهداشت ،یارپرست

 (یشگاهیو علوم آزما یپزشک ی)رشته ها یشناس یباکترتدریس تئوری و عملی  .6

 رشته بهداشتپزشکی  یحشره شناستدریس تئوری و عملی  .1

 

 طرحهاي پژوهشي  نیـ عناوز

 18-51 یسالها یدر شهرستان جهرم ط یزئونوز انگل یهایماریب یولوژیدمیاپ یبررس .9



 کشتارشده در شهرستان جهرم یگرانولوزوس در دامها نوکوکوسیاک یکیتنوع ژنت یبررس .2

درگوسفندان کشتارشده در کشتارگاه شهرستان  یبه توکسوپالسما گوند یآلودگ وعیش یبررس .3

 یو مولکول یجهرم به روش سرولوژ

( ومتالوبتاالكتامازي )  PER  ،VEB) یمقاومت بتاالکتاماز یبررسي فراواني ژنها .4

blaVIM  ،blaIMP  یي جدا شده از نمونه ها نوزایسودوموناس آئروژ یله ها( در ایزو 

 PCRبالیني به روش 

ب در شهرستان جهرم در  تیبه هپات انیب در مبتال تیهپات پیانواع  ژنوت یفراوان یبررس .8

 51سال 

 یها هیآن در سو یگروه ها ریز نییو تع mecA نیلیس یژن مقاومت به مت یفراوان یبررس .6

 PCRبه روش   مارستانیو پرسنل ب ینیبال یاستاف اورئوس جداشده از نمونه ها

ذبح شده در کشتارگاه  یجدا شده از بزها ستیسارکوس یگونه ها نییو تع یفراوان یبررس .1

 PCR-RFLPشهرستان جهرم به روش 

در سویه هاي  vanA,vanBبررسي فراواني ژن هاي مقاومت به ونكومایسین  .5

 PCRبه روش  مارستانیو پرسنل ب ینیبال یاورئوس جدا شده از نمونه هااستافیلوكوكوس 

(در بیماران CHST6) Carbohydrate sulfotransferase پیژنوت یا سهیمقا یبررس .1

با نسل قبل ونسل بعددر ناحیه سیمكان جهرم  macular corneal dystrophyمبتال به 

 9319درسال 

مبتال به  مارانی(   در بOccult Hepatitis B) یب  مخف تیعفونت هپات وعیش یبررس .99

 9319در سال  یمنینقص ا روسیو

جدا شده از گوسفندان ذبح شده در  ییتوکسوپالسما گوند یها هیسو یکیتنوع ژنت یبررس .99

 PCR-RFLPشهرستان جهرم به روش 

 مارانیدر ب 2نوع  ابتیبا د نیپونکتیژن آدRS266729 سمیمورف یپل یهمراه یبررس .92

 شهرستان جهرم کیابتید

شهرستان  کیابتید مارانیدر ب 2نوع  ابتیبا د PPARγژن  سمیمورف یپل یهمراه یبررس .93

 جهرم

 مارانیدر ب 2نوع  ابتیبا د نیپونکتیژن آدRS17360539 یها سمیمورف یپل یهمراه یبررس .94

 شهرستان جهرم کیابتید

 لهیبه وس یمیمزانش یادیبن ی( درسلول هاTβ4) 4-بتا نیموزیت یعملکرد محافظت یبررس .98

 AKt,Bcl-2,HO-1,VEGF یژن ها انیب یبررس

عفونت در نوزادان در  جادیبر ا یمادر در دوران حاملگ ییالقا یعفونت ادرار ریتأث یبررس .96

 ییموش صحرا

انتقال  یآن با شاخص ها سهیو مقا یخون یخون و فرآورده ها یتقاضاها یفراوان یبررس .91

 شهرستان جهرم یها مارستانیخون در ب
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 مقاالت چاپ شده در ژورنالهای داخلی:: ط

استافیلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي شناسایي مقاومت القایي به كلیندامایسین در ایزوله هاي بالیني 

  D-zone Test سیلین به روش
   ساره سعادت، كاوس صلح جو، اكبر كاظمي ، جالل مردانه 

 59-21 صص  2935، زمستان 52مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم ، شماره 

الگوي مقاومت آنتي بیوتیكي سویه هاي استافیلوكوكوس اورئوس جدا شده از كاركنان   

 بیمارستان هاي جهرم
   ساره سعادت، اكبر كاظمي، جالل مردانه، كاوس صلح جو

  292-258 صص  2935، بهمن 25ماهنامه ارمغان دانش ، شماره 

      [PDF 495kb]  مشاهده متن    چکيده 

 
  

بررسي تمایز سلول هاي بنیادي مزانشیمي مشتق از بافت سینوویوم انسان به سلول    

 هاي شبه عصبي در محیط آزمایشگاه 
الهام كشافي جهرمي ، حجت اله كريمي جشني ، سعيده عرفانيان ، كاوس صلح جو ، 

   عبدالعلي سپيدكار ، حسام الدين فخري نيا 

  92-92 صص  2935، تابستان 59مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم ، شماره 

      [PDF 725kb]  تن مشاهده م   چکيده 

 
  

 اثر فعالیت با شدت بیشینه بر سلول هاي سیستم ایمني موش هاي صحرایي دیابتي    

   اصغر نيك سرشت ، شهرزاد فهرستي حقيقي ، كاوس صلح جو ، حسين كارگر جهرمي 

  29-93 صص  2932، زمستان 52مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم ، شماره 

      [PDF 591kb]  مشاهده متن    چکيده 

 
  

انیا اینفانتوم با روش واكنش زنجیره اي پلي مراز آشیانه اي در مخازن شناسایي لیشم  

 حیواني شهرستان بویراحمد
   حسين انصاري ، دكتر عبدالعلي مشفع ، دكتر كاوس صلح جو ، پويا خدادادي 

  228 ص  2923، تابستان 5روب ها، سال سوم، شماره فصلنامه دنياي ميك

      [PDF 186kb]  مشاهده متن 
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 بررسي آلودگي به ساركوسیست در بزهاي ذبح شده در كشتارگاه جهرم  

جو ،محمد زارعيان ، حسين كارگر جهرمي ،سعيده  زهرا كارگر جهرمي ،كاوس صلح

   عرفانيان ،مسعود اسمي 

  281-289 صص  2932، پاييز 1مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا، شماره 

      [PDF 202kb]  مشاهده متن    چکيده 

 
  

جداسازي و شناسایي آمیب هاي آزادزي )نگلریا و آكانتامبا( در منابع آب شیراز بر   

 ژگي هاي مورفولوژي اساس وی
شكوفه قدرقدر جهرمي، كاوس صلح جو، محمدجواد نوروزنژاد، ريحانه روحي، سمانه 

   ضياء جهرمي 

  99 ص  2932، پاييز 52مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم ، شماره 

      [PDF 760kb]  مشاهده متن    چکيده 

 
  

مشخصات لیشمانیوز احشایي در مخازن حیواني)سگ( شهرستان بویراحمد و تعیین   

 نوع انگل با روش واكنش زنجیره اي 
حسين انصاري ، عبدالعلي مشفع ، كاوس صلح جو ، پويا خدادادي ، محسن كالنتري ، 

   اسفنديار افشون ، فرزانه ذهبيون ، بهادر سركاري ، علي كشتكاري 

  291 ص  2932، بهمن و اسفند 88ماهنامه ارمغان دانش ، شماره 

      [PDF 619kb]  مشاهده متن    چکيده 

 
  

به خودي در تعیین شیوع آنتي بادي ضد توكسوپالسما در خانم هاي با سقط مكرر خود   

 مقایسه با خانم هاي با زایمان طبیعي
   پديده عبادي ، كاوس صلح جو ، كامبيز باقري ، فتانه افتخار 

  99 ص  2932، بهار 29مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم ، شماره 

      [6kbPDF 14]  مشاهده متن    چکيده 

 
  

 سرواپیدمیولوژي كیست هیداتید انساني در شهرستان جهرم   

   كاوس صلح جو، اكبر كاظمي، شهره جلوداري

  22 ص  2923، پاييز 25مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم ، شماره 

      [PDF 166kb]  مشاهده متن    چکيده 

 

 
  

( توكسوپالسماگوندي و  SAGIكلونینگ ژن بیان كننده آنتي ژن سطحي )   

 اشرشیاكلي  TGIو  BH5aدو سویه ترانسفورماسیون آن در 
كامي حسينيان خسروشاهي ، دكتر فاطمه غفاري فر ، دكتر زهره شريفي ، دكتر 

   عبدالحسين دليميي اصل ، كاوس صلح جو

  19 ص  2292، زمستان 29مجله علوم پزشكي رازي، شماره 

      [PDF 581kb]  مشاهده متن    چکيده 

 
  

و اینترفرون گاما بر تكثیر تاكي زوئیت هاي توكسو پالسما  D3تاثیر مقدار ویتامین   

  Balb/Cگوندئي و تولید نیتریك اكساید در ماكروفاژهاي صفاقي موش 
معصومه عبداله پور ، فاطمه غفاري فر ، عبدالحسين دليمي اصل ، احمد زواران حسيني ، 

   مديكاوس صلح جو ، سكينه قاسمي نيكو ، زهره شريفي ، شهال رودبار مح

  95-59 صص  2922، خرداد و تير 25مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران، شماره 

      [PDF 254kb]  مشاهده متن    چکيده 
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محل  نوع ارائه

 برگزاری
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 نفرات
 تاریخ

 پوستر سخنرانی
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Identification of free living 

amoeba in water resources using 

by amplification of 18SrRNA 

gene 
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کنگره بین 

المللی 

بیوشیمی 

 مشهد

4از  1  81-81 
09شهریور   

کنگره قرآن  *  آب درمانی در قرآن 2
 پژوهی جهرم

2از  2  اردیبهشت 62 
09 

3 
Genotyping of echinococcus 

granulosus isolated from cattle in 

jahrom 

 

کنگره  *
میکروبشناسی 

 شیراز

6از  2 آبان  80-81 
09 

4 
Molecular epidemiology of sheep 

toxoplasmosis by B1 gene 

amplification in jahrom 

 

کنگره  *
میکروبشناسی 

 شیراز

6از  2 آبان  80-81 
09 

5 Seroprevalence of toxoplasmosis 

in sheep in jahrom 
 

کنگره  *
میکروبشناسی 

 شیراز

7از  2 آبان  80-81 
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6 

Survey on susceptibility of 

methicilin resistance 

staphylococcus aureus 

(MRSA)strains to linezolid 

teicoplaninand and quinopristin-

dalfopristin 

 

* 

کنگره 
میکروبشناسی 

 شیراز

5از  2 آبان  80-81 
09 

7 

The frequency of staphylococcus 

aureus carriers and determination 

of antibiotic sensitivity pattern 

among hospital personel in 

jahrom and shiraz hospitals 

 

* 
کنگره 

میکروبشناسی 
 شیراز

6از  3 آبان  80-81 
09 

8 

Identification of inducible 

clindamycin resistance in 

staphylococcus areus methicillin 

resistance from clinical isolates 

by D-zone test  

 

* 
کنگره 

میکروبشناسی 
 شیراز

6از  3 آبان  80-81 
09 

9 
The pattern of antibiotic 

sensitivity in staphylococcus 

aureus isolated from clinical 

isolates 

 

کنگره  *
میکروبشناسی 

 شیراز

6از  3 آبان  80-81 
09 

11 
Antibiotic resistance pattern of 

pseudomonas aeruginosa isolated 

fromclinical specimens in fars 

 

کنگره  *
میکروبشناسی 

 شیراز

5از  2 آبان  80-81 
09 

11 

Identification of free living 

amoeba (naegleria and 

acanthamoeba) in shiraz water 

resources by morphological 

characteristics 

 

* 
کنگره 

میکروبشناسی 
 شیراز

5از  1 آبان  80-81 
09 

شناسایی عفونت سارکوسیستیس کاپراکانیس با  12
 در بزهای کشتار شده  PCR-PFLPروش 

 

بیستمین کنگره  *
بیماریهای 
عفونی و 

 گرمسیری ایران

5از  2 دی  81-89 
09 

13 

The frequency of methcillin 

resistant staphylococcus aureus 

in the hospital personals of 

jahrom and shiraz and 

determination of their antibiotic 

susceptibility pattern in 1390 

 

* 
بیستمین کنگره 

بیماریهای 
عفونی و 

 گرمسیری ایران

5از  2 دی  81-89 
09 

14 
استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی 

( و کاهش حساسیت به گلیکو MRSAسیلین )
 پپتیدها : اولین گزارش از جنوب ایران

 

بیستمین کنگره  *
بیماریهای 
عفونی و 

 گرمسیری ایران

6از  2 دی  81-89 
09 

15 
Detection of metallo -B-

lactamase(MBLs) in clinical 

isolates of pseudomonas 

aeruginosa by E-Test 

 

بیستمین کنگره  *
بیماریهای 
عفونی و 

 گرمسیری ایران

6از  2 دی  81-89 
09 
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 نفرات

1 

Antibiotic resistance 

and phylogenetic 

patterns in 

uropathogenic 

eschrichia coli  

1از  8  

 * 
ی چهارمین کنگره بین الملل

 پزشکی مولکولی ترکیه

09تیر ماه  2-1  
27-30 

june2011 

2 

Association between 

G/A455 fibrinogen 

polymorphism and 

premature coronary 

artery disease in 

Iranian patients 

1از  6  

 * 
ی چهارمین کنگره بین الملل

 پزشکی مولکولی ترکیه

09تیر ماه  2-1  
27-30 

june2011 

  
 
 


