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  پژوهشی فارسی  مقاالت

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

 1397نظامی؛ و بهداشت  پیراپزشکی ، مجله علوم  "اسکلروزیس

 

کاظم   ، مجید پیرستانی، مهدي فصیحی رامندي، 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 نانوداروویژگی نانوذرات کایتوزان و ارزیابی
  

مفضل جهرمی   موذن  میرزاعلی  سیدمحمد  رده"ی  و  زیر  سلولبیولوژي  آنهاي  کاربرد  و  دندریتیک  ایمنی  هاي  در  ها 

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



4 

 

 

  ترویجی   مقاالت

؛  مجله تشخیص آزمایشگاهی، "هااده از ایمونوانفورماتیک در تشخیص و درمان آلرژيستف ا"، میرزاعلی مفضل جهرمی  

1394   

، مجله تشخیص آزمایشگاهی؛  "ها سازي گلومرولی کلیهنجش سرعت پاكاهمیت بالینی س "، میرزاعلی مفضل جهرمی  

1394  
  

  کتاب  تالیف

،  "د ایمونوانفورماتیک در پزشکی کاربر"مندي، ؛  مهدي فصیحی را و  ، رضا میرنژاد، علی نجفیمیرزاعلی مفضل جهرمی  

  1394انتشارات امید؛ 

  کتاب ترجمه

محمد   و ، آرش پور غالمی نژاد، هیمن محمد پورلی مفضل جهرمی میرزا عامیر سالک فرخی، حسن نامدار احمد آباد،   

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

  ها همایش

 ): 1396در هشتمین کنگره کمیته تحقیقات جنوب کشور جهرم ( ه شده ائارخالصه 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؛ ونولوژي و آلرژي دربرج میالدنگره انجمن ایمدر دوازدهمین ک 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؛در هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران 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 
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  1392؛ ر سیزدهمین همایش نانو فن آوري دانشگاه تهراند ارائه شده خالصه مقاالت  

  "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 علی مفضل جهرمیازمیر  

  1391؛ دربرج میالدن ایمونولوژي و آلرژي جمکنگره ان  یازدهمیندر  ارائه شده خالصه مقاالت  

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

آزاد منش، زهیر محمد حسن، سید محمد موذنی  می، کیهانمهدي کری  ،میرزاعلی مفضل جهرمی  

  1385؛ ه تهرانگادر هشتمین کنگره انجمن ایمونولوژي و آلرژي دانش ارائه شده خالصه مقاالت  

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

  فرحدخت فاطمی نسب  و میرزاعلی مفضل جهرمی

  وهشی هاي پژ طرح

نامه مصوب  -طرحمجري    بهداشتجوان  پژوهشگران  گرنت  (پایان  نانو    طراحی، سنتز  "با عنوان    )وزارت  بهینه سازي  و 

الک ذرات باکتري- اسید  گالیکولیک -کو- تیک پلی  بوسیله  شده  ایجاد  پوستی  هاي  عفونت  درمان  در  هاي  کورکومین 

 1398 ، ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم"و سودوموناس آئروژینوزااستافیلوکوکوس اورئوس 

 1398وان ذیل، و نیماد با عندانشگاه علوم پزشکی جهرم ملی مشترك مصوب همکار در طرح  

 " 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 "  

مشترك  مجري    پزشکیتحقیقاتی  مصوب  طرح  علوم  و   دانشگاه  عنوان    جهرم  با  و  "ایران  سنتز  سازي  طراحی،  بهینه 

 1396شکی جهرم ، دانشگاه علوم پز"هاي ژنتیکیپلی اتیلن آمین به عنوان حامل-هاي هوشمند اسید هیالورونیکوحاملنان

و    هارواد  با دانشگاه  دو مقاله معتبر در سال    MITمشارکت  انتشار  انتشار    1398و    1397با  ادامه همکاري در جهت  و 

  1398، دانشگاه علوم پزشکی جهرمبا  در زمینه نانو فناوري مشترك تاال مق 
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  اجرائیسوابق 

، دانشگاه علوم پزشکی  "5کالن منطقه   توسعه دانش طب سنتی کارگروه "ه  جلسنماینده دانشگاه علوم پزشکی جهرم در  

 1398بوشهر، 

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

 1396-98شوراي آموزش دانشگاه علوم پزشکی جهرم، و عض 

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

 تاکنون 1396،  دبیر کمیته منتخب ارتقاء اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 تاکنون 1396 عضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، عضو کمیته ترفیعات ساالنه ا 

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

،  "5 هاي نسل سوم کالن منطقهبسته کار آفرینی در بستر دانشگاه"جلسه   نماینده دانشگاه علوم پزشکی جهرم در  

 1397سا، دانشگاه علوم پزشکی ف 

 تاکنون  1396، 5قطب  ، داروسازي و دندانپزشکی علوم پایه پزشکیعضو هیأت ممتحنه آزمون  

 1389-90نشجویی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس،  دبیر کمیته تحقیقات/ انجمن علمی دا 

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

  1390هاي تحقیقاتی دانشجویی،ري سرپرستان و دبیران کمیتهنماینده دانشگاه تربیت مدرس در نشست کشو 

 1390 جویان دکتري دانشگاه تربیت مدرس،مسئول خوابگاه شهید خداپرست ویژه دانش 

 1387-89مسئول سایت کامپیوتر خوابگاه شهید خداپرست دانشگاه تربیت مدرس،  

  لمی عضویت در مجامع ع

 تاکنون  1393عضو بنیاد ملی نخبگان،  

 تاکنون  1393ازمان نظام پزشکی، عضو س 

 تاکنون  1387عضو ستاد ویژه توسعه فناوري نانو،  

 تاکنون 1382نولوژي و آلرژي ایران، عضو انجمن ایمو 
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  سوابق تدریس 

 تاکنون  1397ه علوم پزشکی جهرم، دانشگااستاد راهنماي سمینارهاي دانشجویان علوم آزمایشگاهی،  

 تاکنون 1398یان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشجو کاربرديشناسی  مدرس ایمنی 

 تاکنون  1397، انشگاه علوم پزشکی جهرمد   ،دانشجویان پزشکی بالینی شناسیایمنی مدرس 

 تاکنون  1397ی جهرم، دانشجویان علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشک  پزشکی   شناسیمدرس ایمنی 

 تاکنون  1397علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،   شناسی پزشکی دانشجویاندرس آزمایشگاه ایمنیم 

 1397شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ی ارشد انگلدانشجویان کارشناس   1شناسی مدرس ایمنی 

 تاکنون  1397هرم، دانشگاه علوم پزشکی ج شناسی،دانشجویان کارشناسی ارشد انگل  2شناسی مدرس ایمنی 

 تاکنون 1396انشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، د شناسی پزشکی مدرس ایمنی 

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

 1395-96، استهبان یدانشکده پیراپزشک  ،نشجویان علوم آزمایشگاهیداشناسی خون مدرس 

 1395-96، دانشکده پیراپزشکی استهبان  ،ري و اتاق عملشناسی  و انتقال خون دانشجویان هوشبرس خونمد 

          شناسی و اصول فنی و نگهداري تجهیزات آزمایشگاهی ه ویروس، آزمایشگاشناسی خون  ،مدرس ایمونوهماتولوژي 

 1395-96 ، ازروندانشگاه آزاد ک  ،دانشجویان علوم آزمایشگاهی 

 1389-90 ، دانشگاه آزاد چالوس ،ایشگاهیشناسی دانشجویان علوم آزمخون شناسی و یمنیمدرس ا 

  هانامهو تشویق هاکارگاهها و دوره

  

 1398جهرم، هاي علوم پزشکی دانشگاهمعاونت آموزشی از  آمادگی المپیاد،هاي برگزاري دوره 

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

 1397-98دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ، اعضاي هیأت علمی  هاي ارتقاء کارگاه مدرس 

 1398-99دانشگاه علوم پزشکی جهرم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، ساعته  96شرکت در دوره تکمیلی  

 1396-99شگاه علوم پزشکی جهرم، ، دانهاي دانشجویینامهداوري پایانشرکت در  

 1396علوم پزشکی جهرم،  دانشگاه ،کارگاه علم سنجیشرکت در  

 1396دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  عشق و زندگی،کارگاه شرکت در  

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

 1396ندي، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، حقوق شهرو کارگاهشرکت در  

 1396هرم، ، دانشگاه علوم پزشکی ج2حفاظت فیزیکی سطح  کارگاهشرکت در  

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

 1394ایمنی شناسی در تیر ماه  درنانو در زمینه استفاده از فناوري ت کشوري نخسرتبه  

 1393یالد، برج مایمونولوژي و آلرژي  دوازدهمین کنگرهدر ارائه خالصه مقاله  

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

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

 1391برج میالد، آلرژي ایمونولوژي و  یازدهمدر کنگره  سخنرانی 

 1390کارگاه داوري مقاالت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  شرکت در  

  1389تئین مودلینگ، دروه پرو 

       1389آموزشی اصول و مبانی بازاریابی،  دروه شرکت در  

 1389نولوژي، آسم و آلرژي ایران، تالش علمی انجمن ایموشرکت در همایش یک دهه پژوهش و   

 1387هاي اولیه از جمعیت هالل احمر تهران، ش امداد و کمک گواهی آموز 

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

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

 1385، از دانشگاه علوم پزشکی ایران 20ه دفاع نمر، کارشناسی ارشد  درجه عالی و  با رتبه یک  دانش آموخته 

   1385، ي دانشگاه تهراندر کنگره هشتم ایمونولوژي و آلرژو سخنرانی شرکت  

  1383، دانشجوي ممتاز از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 1380، اي کشورو حرفهمدرك رسمی کامپیوتر از سازمان فنی  

   1381و  1379، باس و شیرازهاي علوم پزشکی بندرع تقدیرنامه از دانشگاه 

  انگلیسی  زبان

  خوب سطح  
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  اهمندي هزمینه فعالیت و عالق 
  

   هاي دندریتیکسلولواکسن استفاده از با درمانی تومور سلول 

 پپتیدي  هايو داروي طراحی واکسن و ایمونواینفورماتیک 

 هاي رهاسازي دارو و ساخت نانو سامانه طراحی 

   لوژيونوهماتوو ایم شناسیخون 

    بانک خونشناسی و ، خون فناورينانو ،یمونولوژيا  آزمایشگاهی در هاي روش
 

   :شناسیایمنی

انسانیهاي سلولژنژل دیفیوژن، االیزا، بررسی آنتی  ،رایت، ویدال  نجش  سکشت سلولی،    ،)HLA-Typing(  هاي سفید 

  ، عفونیو    مدل موشی توموريایجاد  ،  )CTL-assayکش (سلول  Tهاي  ارزیابی سلولال، سنجش تکثیر سلولی،  رهمو  ایمنی 

جداسازي    ترانسداکشن ژن ویروس،  و تکثیر    بررسی بقآ و چرخه سلولی،   ، لوسیتومتري، ف (MLR)واکنش مختلط لنفوسیتی  

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

 : فناوريونان

الکترونی نگاره    میکروسکوپ) و  AFMنیروي اتمی (  میکروسکوپساخت ذرات نانو، دیالیز، رهایش دارو، بارگذاري دارو،   

)SEMگذاره ( الکترونی میکروسکوپ  ) وTEMپراکندگی نور پویا ،( )DLS (طیف سنج مادون قرمز انتقالی و )FTIR( . 

  اي رایانههاي مهارت 

  فزار و شبکه، سخت اهانرم افزار

  

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

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

    Minitab و  Design Expert نرم افزار طراحی آزمایش: 

 نرم افزارهاي کاربردي و تهیه نسخه پشتیبان نصب ، یستم عاملبندي، نصب سسر هم کردن کامپیوتر، پارتیشن 

 س وایرلهاي همچنین شبکه و  کالینت و سرور به صورت  يکامپیوتر  هاي کهراه اندازي شب 


