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 مقاالت فارسی

  

       چاپ شده است. مجله پزشکی فسا در ۰۵۴۵مقاله پژوهشی که سال 

-های فیزیکوشیمیایی این نانوبهینه سازی بارگذاری کورکومین در نانوذرات کایتوزان و ارزیابی ویژگی " 

 "دارو 

هاجر رجایی، سید شرف الدین موسوی، مجید پیرستانی، مهدی فصیحی رامندی، ، میرزا علی مفضل جهرمی

 یرنژادکاظم احمدی، وحید شریف زاده پیوستی، زهیر محمد حسن، مهدی کمالی، رضا م



      است شده چاپ کاشان فیض  در مجله علمی و پژوهشی ۰۵۴۲ سال که  مقاله مروری. 

 "سرطان درمانی ایمنی در آنها کاربرد و دندریتیک های سلول های رده زیر  بیولوژی "

 و سیدمحمد موذنی میرزاعلی مفضل جهرمی

     چاپ شده است. مجله تشخیص آزمایشگاهی در ۰۵۴۹ سال که  مقاالت ترویجی 

  "هااستفاده از ایمونوانفورماتیک در تشخیص و درمان آلرژی "

 میرزاعلی مفضل جهرمی

     چاپ شده است. مجله تشخیص آزمایشگاهی در ۰۵۴۹ سال که  مقاالت ترویجی 

 " هاکلیه گلومرولی سازیپاک سرعت سنجش بالینی اهمیت " 

 میرزاعلی مفضل جهرمی

  

 تالیف و ترجمه

   (۰۵۴۹چاپ شده توسط انتشارات امید ) "کاربرد ایمونوانفورماتیک در پزشکی"کتاب 

 رامندی فصیحی مهدی ، رضا میرنژاد، علی نجفی، میرزاعلی مفضل جهرمی

  (۰۵۴۲چاپ شده توسط انتشارات جعفری )" ۲۱۰۵ رویت ایمونولوژی" کتاب ترجمه 



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

 محمد طاهر طهوری 

    

 هاکنگره

     ( ۰۵۴۳خالصه مقاالت منتشر شده در هشتمین کنگره کمیته تحقیقات جنوب کشور جهرم:)   

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

Sanaz Rezaeian, Mirza Ali Mofazzal Jahromi 

  

     (:۰۵۴۹شناسی بالینی شیراز )خالصه مقاالت منتشر شده در نهمین کنگره میکروب   

"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 

  

  میالد دربرج آلرژی و ایمونولوژی انجمن کنگره دوازدهمین در شده منتشر مقاالت خالصه 

(۰۵۴۵:)   

" 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 

  

      (:۰۵۴۲) ایران بالینی شناسی میکروب المللی بین کنگره هفتمین در شده منتشر مقاالت خالصه 

"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 

  

      ( ۰۵۴۲خالصه مقاله منتشر شده در سیزدهمین همایش نانو فن آوری دانشگاه تهران) 

 " های دندریتیکبررسی اثر نانو ذرات کایتوزان تری پلی فسفات بر بلوغ و کارکرد سلول "   

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

      (۰۵۴۰خالصه مقاالت منتشر شده در یازدهمین کنگره انجمن ایمونولوژی و آلرژی دربرج میالد:)   

 "های دندریتیک تاثیر نانو ذرات کایتوزان تری پلی فسفات بر بلوغ سلول "

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

      ( ۰۵۱۳خالصه مقاالت منتشر شده در هشتمین کنگره انجمن ایمونولوژی و آلرژی دانشگاه تهران:)   

 "جلدی بثورات با  های همراهها در سرخک و آلرژیمقایسه سطح سرمی سایتوکاین "



 فاطمی نسب فرحدخت  ،میرزاعلی مفضل جهرمی

  

 سوابق اجرائی

      تاکنون ۰۵۴۳دبیر امورهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، مهر 

      تاکنون ۰۵۴۳سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی جهرم، بهمن 

     ،اکنونت ۰۵۴۳ اسفند  دبیر کمیته منتخب ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

      تاکنون ۰۵۴۳عضو کمیته ترفیعات ساالنه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، بهمن 

      تاکنون ۰۵۴۳عضو شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی جهرم از آبان 

      ۰۵۴۳ اسفند  ،۳عضو هیأت ممتحنه آزمون علوم پایه پزشکی قطب 

      ،۴۱دبیر کمیته تحقیقات/ انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس-

۰۵۱۴ 

      ،۰۵۴۱مسئول برگزاری همایش دانشجویی قرآن پژوهی و طب در دانشگاه تربیت مدرس 

     های تحقیقاتی نماینده دانشگاه تربیت مدرس در نشست کشوری سرپرستان و دبیران کمیته

  ۰۵۴۱یی،دانشجو

      ،۰۵۴۱مسئول خوابگاه شهید خداپرست ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس 



      ،۰۵۱۰-۱۴مسئول سایت کامپیوتر خوابگاه شهید خداپرست دانشگاه تربیت مدرس 

 عضویت در مجامع علمی

       ،تاکنون ۰۵۴۵عضو بنیاد ملی نخبگان 

       ،تاکنون ۰۵۴۵عضو سازمان نظام پزشکی 

       ،تاکنون ۰۵۱۰عضو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 

       ،تاکنون ۰۵۱۲عضو انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران 

 سوابق تدریس

     تاکنون ۰۵۴۳ جهرم، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان رشته پزشکی،  شناسیمدرس ایمنی 

     ۰۵۴۳-۴۳ی دانشجویان علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی استهبان، شناسمدرس خون 

     استهبان، پیراپزشکی دانشکده عمل، اتاق و هوشبری دانشجویان خون انتقال و  شناسیمدرس خون 

۴۳-۰۵۴۳ 

     شناسی و اصول فنی و نگهداری تجهیزات شناسی، آزمایشگاه ویروسمدرس ایمونوهماتولوژی، خون

 ۰۵۴۳-۴۳ کازرون، آزاد دانشگاه آزمایشگاهی، علوم دانشجویان        آزمایشگاهی 

     ۰۵۱۴-۴۱شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد چالوس، شناسی و خونمدرس ایمنی 

 هاها و کارگاهدوره



  

      ۰۵۴۳ی شرکت در کارگاه علم سنجی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، گواه 

       ،۰۵۴۳گواهی شرکت در کارگاه عشق و زندگی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

       ،شرکت در کارگاه آشنایی با نحوه ثبت نام در سامانه دانش پژوهی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۰۵۴۳ 

      ۰۵۴۳عاملی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، شرکت در کارگاه سخنرانی ت 

       ،۰۵۴۳شرکت در کارگاه حقوق شهروندی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

       ۰۵۴۳، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ۲شرکت در کارگاه حفاظت فیزیکی سطح 

      دانشگاه علوم شرکت در کارگاه آشنایی با ابزارها و نرم افزارهای آسان و کاربردی تولید محتوی ،

 ۰۵۴۳پزشکی جهرم، 

       ۰۵۴۹رتبه نخست کشوری در زمینه استفاده از فناوری نانو در ایمنی شناسی در تیر ماه 

       ،۰۵۴۵گواهی شرکت و ارائه خالصه مقاله در دوازدهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی برج میالد 

      تاکنون ۰۵۴۲های داخلی و بین المللی، داوری مقاالت مجالت و کنگره 

       ،۰۵۴۲شرکت در کارگاه روش نقد علمی و نگارش مقاالت مروری 

       ،۰۵۴۰گواهی شرکت و سخنرانی در کنگره یازدهم ایمونولوژی و آلرژی برج میالد 



      ۰۵۴۱وم پزشکی تهران، گواهی شرکت در کارگاه داوری مقاالت، دانشگاه عل 

       ،۰۵۱۴گواهی شرکت در دروه پروتئین مودلینگ 

      ۰۵۱۴آموزشی اصول و مبانی بازاریابی،  گواهی شرکت در دروه      

      ایران، آلرژی و آسم ایمونولوژی، انجمن علمی تالش  گواهی شرکت در همایش یک دهه پژوهش و 

۰۵۱۴ 

      ۰۵۱۰های اولیه از جمعیت هالل احمر تهران، و کمک گواهی آموزش امداد 

       ،کسب رتبه اول آزمون کتبی و رتبه دوم نهایی آزمون دکتری ایمنی شناسی دانشگاه تربیت مدرس

۰۵۱۳  

       ،۰۵۱۳گواهی شرکت فعال در کنگره بین المللی مشترک ایران و فرانسه 

      از دانشگاه علوم پزشکی  ۲۱ی کارشناسی ارشد، نمره دفاع دانش آموخته با رتبه یک و درجه عال

 ۰۵۱۳ایران، 

       ،۰۵۱۳گواهی شرکت و سخنرانی در کنگره هشتم ایمونولوژی و آلرژی دانشگاه تهران  

       ،۰۵۱۵گواهی دانشجوی ممتاز از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

      ۰۵۱۱کشور،  ایمدرک رسمی کامپیوتر از سازمان فنی و حرفه 

      ۰۵۱۰و  ۰۵۰۴های علوم پزشکی بندرعباس و شیراز، تقدیرنامه از دانشگاه  



 انگلیسی زبان

   MCHEخوب، دارای مدرک زبان؛  

  

 هامندیزمینه فعالیت و عالقه 

  

  هاهای دندریتیک و نانو سامانهدرمانی تومور با استفاده از سلولسلول 

  های رهاسازی دارو طراحی و ساخت نانو سامانه 

  پپتیدی هایداروی و واکسن طراحی و ایمونواینفورماتیک 

  خون بانک و شناسیخون  

  

 شناسی و بانک خون های آزمایشگاهی در ایمونولوژی، نانوفناوری، خونروش

  

 شناسی: ایمنی

  ،های سفید انسانیهای سلولنژبررسی آنتی رایت، ویدال، ژل دیفیوژن، االیزا (HLA-Typing)،  کشت

، ایجاد مدل (CTL-assayکش )سلول Tهای ارزیابی سلولسلولی، سنجش ایمنی همورال، سنجش تکثیر سلولی، 

فلوسیتومتری، بررسی بقآ و چرخه سلولی، ، (MLR)موشی توموری و عفونی، واکنش مختلط لنفوسیتی 

 (.PCRای پلیمراز )و واکنش زنجیره (MACS)تکثیر و ترانسداکشن ژن ویروس، جداسازی سلول با مگنت 

 :نانوفناوری 



  دیالیز، رهایش دارو، بارگذاری دارو، میکروسکوپنانو ذرات ساخت ، ( نیروی اتمیAFMو میکروسکوپ ) 

طیف سنج  و( DLS) (، پراکندگی نور پویاTEMالکترونی گذاره ) و میکروسکوپ( SEMالکترونی نگاره )

 .(FTIR) مادون قرمز انتقالی

 :ایمنوهماتولوژی و  شناسیخون

  خونی هایسلول کامل شمارش خون، سفید هایسلول افتراقی شمارش خون، از گستره تهیه (CBC تشخیص مرفولوژی ،)

های خونی اصلی و فرعی، کومبز تشخیص گروههای انعقادی، طبیعی، پیش سرطانی و سرطانی، ایمونوفنوتایپ و آزمایش

  ،های پانلهای اسکرین و سلولهای سلولمستقیم و غیر مستقیم، کراسمچ، ساختن چک سل و آزمایش

 ایهای رایانهمهارت

  

 نرم افزارها و سخت افزار 

  

       عمومی: ویندوز، میکروسافت آفیس،  نرم افزارهایGraphPad ،SPSS ،Endnote ... و 

       تخصصی:  نرم افزارهایFlowJo ،AlleleID ،Oligo۲ ،MEGA ۵ ،Gene Runner و... 

       :نرم افزار طراحی آزمایش Design Expert و Minitab  

       بندی، نصب سیستم عامل، نصب نرم افزارهای کاربردی و تهیه سر هم کردن کامپیوتر، پارتیشن

 نسخه پشتیبان 

  

 سایت و شبکه کامپیوتر

     وایرلس هایشبکه همچنین  و سرور و کالینت صورت به کامپیوتری هایشبکه اندازی راه 

 


