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، Immunoaffinity ،HPLC ،FPLC ،TLCمختلف کروماتوگرافی شامل: هاي سازي روشاندازي و بهینهراه-
GC ؛مولکولهاي حیاتی و شیمیاییآنالیز و تخلیصبه منظور

هاينوترکیب در میزبانهايروتئینمهندسی ژنتیک جهت تولید پوMolecular Cloningهاي استفاده از روش-
؛پروکاریوتیویوکاریوتی 

هاي اي باکتریایی و ذرات نانو در مدلهگیري سرطان با استفاده از توکسین) و هدفImagingبرداري (نقشه-
،سلولی

ن.اهاي سرولوژیک و پروتئومیکی در کشف بیومارکرهاي جدید در بافت هاي انسانی و سرم بیمارروشکارگیريبه-
، HPLC ،TLCکروماتوگرافی، هاي روش، انواع ياسپکتروفتومترهاي روشانواع مهارت در استفاده و آشنا به -

GC ،Western blot ،Elisa ،DNA sequencing ،2D –PAGE ،PCR ،Real time- PCR،- counterβ ،
.Immunocytochemistry، هاي حیوانی و انسانی، فلوسایتومتريکشت سلول
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1394:

هاي یابی سمیت آن پس از کانژوگاسیون با هرسپتین در ردهسودوموناس و ارزAبیان و تخلیص اگزو توکسین .1
-BTو SK-BR-3سلولی  474.

موشی از طریق C2C12پپتید بر الگوي بیان پروتئین هاي الین سلولی -Cارزیابی اثر عصاره ي گیاه بادام کوهی و .2
.آنالیز محتوي پروتئومی آن

.آنتی ژن انسانی–ارزیابی آنتی بادي علیه پپتید هاي سنتتیک مشتق از دي تهیه و.3

1393

-BTارزیابی و شناخت آنتی ژن هاي اختصاصی سرطان پستان در رده ي سلولی .4 با استفاده از روش آنالیز 474
.سرولوژیکی پروتئوم

.ژن هاي تنظیم کنندهپپتید بر جذب گلوگز و بیان -Cبررسی اثر عصاره گیاه بادام کوهی و .5
)  و تولید آنتی بادي علیه آن و تصویر برداري از رده ي PSCAن و تخلیص آنتی ژن سلول بنیادي پروستا( بیا.6

.سلولی سرطان پروستات بوسیله کانجوگاسیون با ذرات نانو مغناطیسی و فلورسانس
.کانسر پروستاتDU 145و PC3و LNCaPدر سلول هاي NGEPبررسی اثر تستسترون روي بین ژن .7

1392

.HL60و NB4بررسی پروتئومیکی پروتئین هاي سطحی غشاي پالسمایی رده ي سلولی .8

1391

و ترکیبات نانوفلوروکلسیم فسفات بر ترمیم میناي (LRAP)بررسی تاثیر همزمان پپتید آملوژنین غنی از لوسین.9
.آسیب دیده دندان

.HIVIویروس p17ئین نوترکیب طراحی یک ساختار ملکولی جهت بیان پروت.10
.طراحی و ساخت کیت کراس مچ پالکتی جهت استفاده در آزمایشگاههاي بانک خون.11

1390

.سالمافرادوHIVبهمبتالبیماراندرSLC11A1ژنازDS43NوINT4مختلفهايژنوتیپبررسی فراوانی.12
مدلترمیمدرسازاستخوانهايسلولهمراهبهژالتین–بررسی تاثیر سازه نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت .13

.راتدراستخوانیبحرانیتجربی دفکت

هاي تحقیقاتیطرح
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باکتريدرPET102/DTOPOبیانیوکتوردرCهپاتیتویروسپروتئازNS4Bژنبیانوجداسازي، کلونینگ.14
E.COLI.

تیکسنتپپتیدهايبرعلیهشدهتولیدهايباديآنتیازاستفادهباNGEPسلولیخارجهايدامینقراردادنهدف.15
.پروستاتکانسربافتیهاينمونهواستانداردسلولیهايردهدرآنهااتصالبررسیچگونگیوشدکلونو

) اثرایمونوتوکسین جدید با هرسپتین potencyبیوکونژوگاسیون هرسپتین با توکسین بوتولینوم ومقایسه قدرت (.16
.SK-BR-3وBT-474به تنهائی در رده هاي سلولی 

پروژنیتورهاي¬لژالتین و تأثیر ایمپالنتاسیون آن به همراه سلو-بررسی زیست سازگاري داربست شیشه بیواکتیو.17
.راتدراستخوانیبحرانیدفکتتجربیمدلترمیمدراستخوانمغزآندوتلیال

شرایط ) دردوزهاي مختلف در SK-BR-3وBT-474اثر سیلیمارین بر رده هاي سلولی سرطان سینه ( بررسی.18
In vitro.

1389

تنگیبهمبتالبیماراندر1-پراکسیدارگلوتاتیونآنزیمrs1800(CIT)اریتروئیديفنوتیپوRm appمطالعه.19
.رسولتحضربیمارستانبهکنندهمراجعهسالمافرادوکرونرعروق

درPET 102/D.TOPOبیانیوکتوردرCهپاتیتویروسپروتئازNS3Bژنبیانوجداسازي، کلونینگ.20
.E.COLI BL21باکتري

.PSCAاختصاصیکلونالپلیباديآنتیباپروستاتسرطانمولکولیتصویر برداري.21
شدهتولیدP24نوترکیبژنآنتیازاستفادهباDouble antigen sandwich Elisaروشپایه ریزي.22

ویژگیوحساسیتفاکتورهايارزیابیوانسانیسرمدر-1HIVتشخیصمنظوربهبیوتکنولوژيگروهدرآزمایشگاه
.آن

فتی باه؛ روي نمونه هايتوسط آنتی بادیهاي تولید شده علیه پپتید هاي طراحی شدNGEP-Lمطالعهء بیان مارکر .23
.پروستات (نرمال و بدخیم) با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی

1388

.HIVیروسوP24نوترکیبپروتئینبیانجهتمولکولیساختارطراحی یک.24
25. Renal Glomerular Podocyte Mapping by a Nanoparticle-Labeled Antibody for Diagnosis of

Minimal Change Disease

1387

استنیترومببهمبتالبیماراندربالتینگوسترنوسیلهبهپالکتیIIIوIIbهايگلیکوپروتئینبیانارزیابی میزان.26
.گالنزمن

.His-TagبافیوژنتوترکیبVIIIفاکتوربااليحجمردبیانتخلیص و.27

1386
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درآنحدازبیشبیانوAnx3.1-EgfpوPJMB104-Pgem Anx c3.1-ژنیهايسازهساختطراحی و.28
.نایجرآسپرژیلوسقارچ

1385

29. Analysis of the Concentration of IL-6, Fibrin D-Dimmer, E-Selectin CRP, ICAM-1 and
VCAM-1 In serum of normal individuals and CVD patients Evaluation of the prediction risk
value of each factor for MI

30. Development of a new immunodiagnostic method for simultaneous detection of HCV Abs
and Ags in human serum

31. Prevalence of Δ32 CCR5 gene deletion in Iranian population

1383

32. Simultaneous detection of anti-HIV and anti-HCV antibodies in human serum by application
of a novel ELISA method

1382

33. identification novel effectors that couple G- proteins to regulation of MAP kinase

1381

34. Validation of a rapid test for detecting Mycobacterium Tuberculosis in sputum

1380

35. Comparison of the newly established ELISA and conventional indirect ELISA to detect
antibodies against HCV in human serum

 کارشناسی ارشدي نامهپایاندوم راهنماي
ر رده هاي رسپتین دهتوکسین نوترکیب دیفتري و ارزیابی سمیت آن پس از کانجوگاسیون یا بیان و تخلیص

.BT-474و SK-BR-3سلولی 
1394

سلولیيردهدرپستانسرطانتومورياختصاصیهايژنآنتیارزیابیHs578Tهايمکانیسمشناختو
.انفورماتیکیابزارهايوپروتئوملوژیکیسروآنالیزروشازاستفادهباهاآنایجاددردرگیرسیستمی

1394

سلولیيردهدرپستانسرطانتومورياختصاصیهايژنآنتیارزیابیT-47Dهايمکانیسمشناختو
.انفورماتیکیو  ابزارهايپروتئومسرولوژیکیآنالیزروشازاستفادهباهاآنایجاددردرگیرسیستمی

1394

هاي دانشجویان فعلیرسالهنامه و/ یاپایانعناوین 
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ي دکتري تخصصینامهیانراهنماي اول پا

ي دکتري تخصصینامهراهنماي دوم پایان

ي دکتري تخصصینامهمشاور پایان

ي کارشناسی ارشدنامهراهنماي اول پایان

اختصاصیکلونالپلیباديآنتیباپروستاتسرطانمولکولیبرداريتصویرPSCAبافتدرآنبیانبررسیو
پروستات.سرطان

1393

آنتیعلیهبادیهاآنتیواتووازوپرسینآرژنین،نوروتنسین،،1-اندوتلیننوروپپتیدهايمیزانارتباطبررسی
.اوتیسمبیماريدرتاالموسوهیپوتاالموسيناحیههايژن

1388

سلولیخارجهايدامینقراردادنهدفNGEPهايپپتیدبرعلیهشدهتولیدهايباديآنتیازاستفادهبا
انسرکبافتیهاينمونهاستانداردوسلولیهايردهدرآنهااتصالچگونگیبررسیوشدهکلونوسنتتیک
.پروستات

1394

مطالعهKm appواریانتهاياریتروئیديفنوتیپوrs1050450, RS1800668(C/T)گلوتاتیونآنزیم
.ولرسحضرتبیمارستانبهکنندهمراجعهسالمافرادوکرونرعروقتنگیبهمبتالبیماراندر1پراکسیداز

1390

لوسینازغنیآملوژنینپپتیدهمزمانتاثیربررسی(LRAP)ترمیمبرفسفاتنانوفلوروکلسیمترکیباتو
.دنداندیدهآسیبمیناي

1393

ژنیهايسازهساختوطراحی-PJMB104-anxC3.1وPgem anxC3.1- Egfpآنحدازبیشبیانو
.نایجرآسپرژیلوسچقاردر

1386

فاکتوربااليحجمدربیانوتخلیصVIIIبافیوژنتوترکیبHis-Tag. 1389
کلونینگ، بیان و تخلیص پروتئین نوترکیبhelicaseNS3 ویروس هپاتیتCبیانیوکتوردرpET102/D-

TOPOباکتري درE.coli.
1389

پروتئین نوترکیبکلونینگ، بیان و تخلیصP24ویروسHIV-1 و بررسی ایمیونوراکتیویتی آن در سرم بیماران
.و افراد کنترلHIV-Iمبتال به 

1389

 کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی ایمیونوراکتیویتی پروتئینNS4B نوترکیب ویروسHCV ساخته شده به
.E.COLIصورت فیوژن با تیوردوکسین در باکتري 

1390

ی ایمیونوراکتیویتی پروتئین نوترکیب کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسp17 ویروسHIV-I ساخته شده به
.E.coliصورت فیوژن با تیوردوکسین در باکتري 

1390

به اتمام رسیدههاي رسالهنامه و/ یاپایانعناوین 
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ي کارشناسی ارشدنامهمشاور پایان

ژنبیانوجداسازي، کلونینگNS5Aویروس پروتئازHCVبیانیوکتوردرpET102/D-TOPO در باکتري
E.coli.

1391

 جداسازي، کلونینگ و بیان پروتئین نوترکیبtruncated NS5B ویروس هپاتیتC در وکتور بیانی
pET102/D- در باکتريE.coli.

1391

قدرتومقایسهبوتولینومتوکسینباهرسپتینبیوکونژوگاسیون)potency (باجدیداثرایمونوتوکسین
.SK-BR-3وBT-474سلولیهايردهدرتنهائیبههرسپتین

1391

فمختلهايژنوتیپفراوانیبررسیINT4وDS43NژنازSLC11A1بهمبتالبیماراندرHIVافرادو
.سالم

1391

 بررسی تاثیر سازه نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت ژالتین به همراه سلولهاي استئوبالست و اندوتلیال در
ترمیم مدل تجربی دفکت بحرانی استخوانی در رات.

1391

 طراحی و ساخت سازه بیانی ژنNS3وس هپاتیت ویرC 18در وکتور جفت بیانیILpIRES- و بررسی بیان
.آن

1391

روژنیتور پژالتین و تأثیر ایمپالنتاسیون آن به همراه سلولهاي-بررسی زیست سازگاري داربست شیشه بیواکتیو
.آندوتلیال مغز استخوان در ترمیم مدل تجربی دفکت بحرانی استخوانی در رات

1392

ژالتین و تأثیر ایمپالنتاسیون آن به همراه سلولهاي -بررسی زیست سازگاري داربست شیشه بیواکتیو
.استئوبالست در ترمیم مدل تجربی دفکت بحرانی استخوانی در رات

1392

 بررسی پروتئین هاي سطحی رده ي سلولیHL-60. 1393

،ویروسپروتئازآنزیمبیانوکلونجداسازيHIV CRF35روشباTOPO cloningباکتريدرE.coli
BL21بالتوسترنروشباآنيایمیونوژنیسیتهبررسیو.

1391

هاي عالی تحصیلی با همکاري انجمن بین المللی تغذیه ت تغذیه کشور از طریق طراحی دورهبهبود وضعی
)International Union for Nutritional Sciences( معاونت توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش ؛

.1384ماه تیر14تا 13ایران، -، تهران پزشکی

1384

،  دانشگاه علوم پزشکی ایران.کارگاه آموزش سلولهاي بنیادین و کشت آن

دانشگاه علوم پزشکی ایران.، Real Time PCRکارگاه آموزش 

1388

رویدادها یا مجامع علمیدهی سازمان
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International Society of Infectious Diseas ،2001

2002، انجمن میکروب شناسی ایران

.1380-دانشگاه ع پ لرستانعضو شوراي پژوهشی دانشگاه.1
.1384-عضو شوراي پژوهشی دانشگاه ع پ  ایران.2
.1385-عضو شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده پیراپزشکی ع پ تهران.3
.1386-1390وزارت متبوع وري عضو هیئت ارزشیابی رشته پزشکی مولکولی و زیست فنا.4
.تا کنون1388وزارت متبوععضو کمیته ارزشیابی رشته پروتئومیکس کاربردي .5
.1377-1380معاون آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان.6
.1377-1380-مدیر گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان.7
.1384-1387-اه علوم پزشکی ایرانمدیر امور پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگ.8
.تا کنون1387-معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران.9

.تا کنون1384–مدیر گروه بیوتکنولوژي پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران.10
.تا کنون1393-گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی کشورCMNعضو کمیته .11
.تا کنون1393-عضو شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز.12

کمی بالینی (طراحی و تجزیه و تحلیل مطالعات اپیدمیولوژیک)، معاونت تحقیقات دانشگاه کارگاه روش تحقیق
علوم پزشکی ایران.

دانشگاه علوم پزشکی ایران.سمینار یک روزه نوروبیولوژي اعتیاد، 

کارگاه ثبت کارآزمایی بالینی، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی ایران.

ولی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی ایران.کنفرانس اساس مولک

کارگاه ترجمان و تبادل دانش، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی ایران

Tehran hepatitis congressrd3.دانشگاه تهران ،

International Conference of Infectious DiseaseTh10.

سوابق اجرایی

هاعضویت در انجمن
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عضو کمیته تدوین برنامه تغذیه سلولی و مولکولی و نماینده دانشگاه علوم پزشکی ایران در پروژه بانک جهانی و .13
.سال2معاونت توسعه وزارت متبوع به مدت 

10Th International Conference of Infectious Disease 1388
3rd Tehran hepatitis congress؛ دانشگاه تهران؛ 1388
؛ایرانپزشکیعلومدانشگاهسرطان؛مولکولیاساسکنفرانس 1388
ایران.-، تهرانایرانپزشکیعلومدانشگاهاعتیاد؛نوروبیولوژيروزهیکسمینار 1388

- https://scholar.google.com/citations?user=VJcNGosAAAAJ&hl=en
- https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Farajollahi2
- https://www.linkedin.com/in/mohammad-farajollahi-

79a457ab?authType=NAME_SEARCH&authToken=fDIM&locale=en_US&srchid=15996703514664
03910232&srchindex=1&srchtotal=15&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A159
9670351466403910232%2CVSRPtargetId%3A392276134%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm
%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH

هاي شخصی تحت وبپروفایل

ها مجامع علمیشرکت در کنگره


