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در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود رضا جعفري فعالیت هاي پژوهشی
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پزشکی

Reza Jafari : (انگلیسی) پست الکترونیک :نام و نام خانوادگی
rezajafari5599@gmail.com

دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکیمرتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی :رشته تخصصی : ایمنولوژي

(Ph.D.) آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شاهرودآخرین مدرك تحصیلی : دکتراي تخصصی

سوابق تحصیلی

دانشگاه/ موسسهسال دریافت مدركدرجه تحصیلیرشته تحصیلی/ تخصصی

علوم پزشکی اصفهان0کارشناسی

علوم پزشکی تهران1388کارشناسی ارشد

علوم پزشکی اصفهان1396دکتراي تخصصی (.Ph.D)عالی

سوابق شغلی
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سوابق پژوهشی

طرح هاي تحقیقاتی

کدعنوانردیف
رهگیري

مدتسمت
طرح(ماه)

وضعیتتاریخ پایانتاریخ شروع
اجراي
طرح

طراحی و اجراي آزمایشگاه مجازي تحت وب1
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

عقدمجري9844
قرارداد

2PLP پیش بینی میان کنش اپی توپ هاي
3CL-pro, ویروس COVID-19 با مولکول

هاي HLA انسانی با استفاده از مدلینگ
مولکولی

تکمیلمجري98136
امضا

ارزیابی ایمونومادوالتوري ماده موثره روغن زیتون3
(اولوروپین) در گروه هاي لنفوسیت TCD4 در

بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید و مالتیپل
اسکلروزیس بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود

سال 1398

شروع1398/06/151399/12/15مجري97137
طرح

تعیین سطح سرمی، حساسیت و ویژگی4
MicroRNA-146a در بیماران آرتریت

روماتوئید در بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان
شاهرود سال 98

دریافت1398/11/291400/11/29مجري9825
پاسخ
ناظر

پیش بینی میان کنش گیرنده هاي شبه تول5
(Toll-like receptor) متصل شونده به

ساختارهاي PLP 3CL-pro, ویروس
COVID-19 با استفاده از مدلینگ مولکولی

دریافت1399/01/181401/01/18مجري98135
پاسخ
ناظر

بررسی میزان ایمونوگلوبولین IgA وIgG در6
بیماران بهبود یافته COVID-19 در بیمارستان

امام حسین (ع) شاهرود 1399

اصالحات1399/05/271401/05/27مجري9929
توسط

مجري 1

بررسی اثر استنشاق دي متیل سولفوکسید7
(DMSO) و محلول اتانول در مقایسه با درمان
COVID-19 روتین در پیشگیري و بهبود

دریافت1399/07/011401/07/01همکار9956
پاسخ
ناظر

مقاالت چاپ شده در مجله

کدعنوانردیف
رهگیري

سالنمایه
چاپ

ISSNضریبنام مجله
تاثیر

خواص ضد التهابی و مهاري 1-4
آمینوپیریدین بر تولید آنتی بادي در

مدل تجربی کمپلکس ایمنی

1389Journal of Chineseسایر4468
Clinical Medicine

مقایسه حساسیت و ویژگی2
آزمایشهاي کیفی ادرار با روش

پیاورد سالمت1392سایر4469
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ایمونوآنزیماتیک سریع در
تشخیص بارداري

بررسی اثرات فینگولیمود بر بقاء3
پیوند کلیه: پروتکل مرور

سیستماتیک

4465ISI1395BMJ Open2.496

بیان پروفایل ژن هاي التهابی در4
دهندگان مرگ مغزي: بررسی

دقیق اثرات درمان با
کورتیکواستروئید

4466ISI1396Innate Immunity2.298

کاهش بیان مسیرهاي سیگنالینگ5
گیرنده هاي شبه ناقوس علیرغم

افزایش بیان این گیرنده ها به
دنیبال درمان با کورتیکواستروئید

در دهندگان مرگ مغزي پیوند
کلیه

4464ISI1396Molecular
Immunology

3.641

شناسائی و تعین مشخصات6
پولکلسین به عنوان یک آلرژن

جدید تاج خروس وحشی

3446ISI13970301-
0546

Allergologia et
Immunopathologia

1.644

لوکالیزه شدن متغییر گیرنده هاي7
شبه ناقوس در سلول هاي اپی

تلیال لوله فالوپ

4467ISI1397Clinical and
Experimental
Reproductive

(Medicine (CERM

پیشرفت ایمونوتراپی در بیماري8
COVID-19

4620ISI13991567-
5769

International
Immunopharmacology

3.943

دندانهاي پرمولر بسته و باز انسان9
گیرنده هاي شبه ناقوس متفاوتی

را بیان می کنند

3942ISI13992324-
9269

Molecular Genetics &
Genomic Medicine

2.448

تاثیر مداخالت در کاهش صدا در10
NICU

-13992476سایر4005
4132

Journal of Client-
centered Nursing Care

((JCCNC

توجه به ریتم هاي شبانه روزي در11
COVID19 درمان

4081PubMed13992008-
126X

Basic and clinical
neuroscience

کلون و بیان آلبومین2S به عنوان12
مهمترین آلرژن گردوي ایرانی

علمی4096
پژوهشی

13995200_2588Immunoregulation

بررسی دقیق مسیر سیگنالینگ13
گیرنده هاي شبه ناقوس در زنان

مبتال به اندومتریوز

4423PubMed13992228-
5482

Journal of
Reproduction &

Infertility

اثرات ضد التهابی ویتامین E در14
آلرژي: یک مقاله مروري به روز

شده

4440ISI13991567-
5769

International
Immunopharmacology

3.943

ارزیابی مسیر سیگنالینگ و چند15
شکلی ژنتیکی گیرنده هاي شبه

ناقوس (TLR3) در آندومتر خارج

4690ISI14002468-
7847

Journal of Gynecology
Obstetrics and Human

Reproduction

1.232
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رحمی و رحمی زنان مبتال به
آندومتریوز

مقاالت ارائه شده در همایش

کدعنوان مقالهردیف
رهگیري

محلنام کنگره
کنگره

نوع
ارائه

سال

ریتم سیرکادین در عملکرد سیستم1
ایمنی

سخنرانتهرانعلوم اعصاب3776
مدعو

کاهش بیان مسیرهاي سیگنالینگ2
گیرنده هاي شبه ناقوس علیرغم

افزایش بیان این گیرنده ها به
دنیبال درمان با کورتیکواستروئید

در دهندگان مرگ مغزي پیوند
کلیه

4443the 14th International Congress of
Immunology & Allergy

سخنرانیتهران

پاسخ هاي ایمنی در سلول هاي3
گرانولوزاي زنان دچار

اندومتریوزیس

4470Abstract of the 7th Yazd
International Congress and

Student Award in Reproductive
Medicine with 2nd congress of

reproductive genetics and
congress of reproductive

Immunology

سخنرانییزد

ارتباط بین گیرنده هاي شبه4
ناقوس3 و 5 و باروري

4471the 7th Yazd International
Congress and Student Award in
Reproductive Medicine with 2nd

Congress of Reproductive
Genetics and Congress of

Reproductive Immunology

پوستریزد

پاسخ ایمنی ذاتی از طریق5
TLR2, 4 در بارداري

4472the 7th Yazd International
Congress and Student Award in
Reproductive Medicine with 2nd

Congress of Reproductive
Genetics and Congress of

Reproductive Immunology

پوستریزد

6COVID-19 462215ایمونوتراپی درth International Congress of
Immunology and Allergy

پوستراهواز

کتاب ها

ناشرنوع کتابتعنوانردیف

16000007میکروب شناسی براي پرستاران1

1135000ایمونولوژي براي پرستاران2

1139000راهنماي علمی و عملی در آزمایشگاه ایمونوشیمی3

https://ris.shmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=16004320
https://ris.shmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=16003406
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https://ris.shmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=4000&masterCode=16000209
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پایان نامه ها

مقطععنوانردیف
تحصیلی
پایان نامه

نوع
پایان نامه

تاریخ پایانتاریخ شروع

1MicroRNA-و Anti-CCPمقایسه حساسیت و ویژگی تست
146a در بیماران آرتریت روماتوئید بیمارستان امام حسین (ع)

شهرستان شاهرود سال 97

کارشناسی
ارشد

1399/09/201399/12/20علوم پایه

اخترعات

سطح بهرهعنوانردیف
برداري

تاریخ ثبت
اختراع

طراحی و تدوین کوریکولوم رشته ایمونوهماتولوژي (ایمنی خونشناسی) در مقطع1
کارشناسی ارشد

1399/08/25کشور

1398/10/30کشورطراحی و اجراي آزمایشگاه مجازي دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود2

دوره ها/ کارگاه ها

حوزه دوره/عنوان کارگاه /دورهردیف
کارگاه

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

1398/04/18پژوهشیمقاله نویسی1

1398/04/19پژوهشیخطاهاي رایج در تحقیقات2

1398/04/18پژوهشیمقاله نویسی با تاکید بر مطالعات موردي-شاهد3

4Cover Letter 1398/05/141398/05/17پژوهشیمدرسه تابستانی-کارگاه

1398/05/19پژوهشیعلم سنجی5

6ISI 1398/05/20پژوهشیجستجوي در منابع الکترونیکی

1398/09/11پژوهشیآشنایی با سامانه هاي نوپا7

1398/09/181398/09/18آموزشیطراحی سئواالت چند گزینه اي8

1399/06/031399/06/05آموزشی9

1399/05/281399/05/28آموزشی10

1399/05/121399/05/12پژوهشی11

1399/07/161399/07/26آموزشی12

1399/07/291399/07/29آموزشی13

1399/08/111399/08/11پژوهشی14

1399/06/031399/06/05آموزشیکارگاه مجازي نوآورانه و دانش پژوهی15

https://ris.shmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=5000&masterCode=16000508
https://ris.shmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=47000&masterCode=16000067
https://ris.shmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=47000&masterCode=16000068
https://ris.shmu.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=80000&masterCode=16000698
https://ris.shmu.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=80000&masterCode=16000714
https://ris.shmu.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=80000&masterCode=16000715
https://ris.shmu.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=80000&masterCode=16000743
https://ris.shmu.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=80000&masterCode=16000781
https://ris.shmu.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=80000&masterCode=16000782
https://ris.shmu.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=80000&masterCode=16000888
https://ris.shmu.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=80000&masterCode=16000898
https://ris.shmu.ac.ir/webreport/view.action?webreport_code=80000&masterCode=16002342
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معرفی سامانه موکس کشوري آرمان (آموزش رایانه اي ملی انبوه و نوین) و16
تبیین الزامات و ضوابط تولید آموزه هاي آن

1399/07/291399/07/29آموزشی

1399/08/251399/08/25پژوهشی17

1392/10/231392/10/24پژوهشیتازه هاي تشخیص آزمایشگاهی در دیابت و بیماري هاي قلبی18

1392/02/031392/02/03پژوهشیکنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران19

20Needle Stick 1393/07/271393/07/27پژوهشیترانسفیوژن و

1393/12/131393/12/13پژوهشیپرستار و آزمایشات بیمار( آموزش مدیریت خطر)21

1393/04/151393/04/15پژوهشینتایج آزمایشگاهی و مداخالت پرستاري( آموزش مدیریت خطر)22

1393/12/131393/12/13پژوهشیپرستار و آزمایشات بیمار( آموزش مدیریت خطر)23

1393/12/11پژوهشیاصول مراقبتهاي پرستاري در تست هاي تیروئیدي24

1394/02/021394/02/05پژوهشیکنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران25

1394/01/31پژوهشیترانسفوزیون ایمن26

1396/10/18پژوهشیپرستار و تست هاي آزمایشگاهی27

1396/04/28پژوهشیپرستار-انتقال خون و فراورده هاي خونی28

1396/10/18پژوهشیپرستار و تست هاي آزمایشگاهی29

1396/02/301396/03/01پژوهشیکنگره بین المللی تولید مثل30

1396/03/12پژوهشیپرستار و تست هاي آزمایشکاهی بیوشیمی31

1393/02/091393/02/12پژوهشیدوازدهمین کنگره بین الملی ایمونولوژي و آلرژي32

1397/02/061397/02/08پژوهشیچهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژي و آلرزي33

1393/03/08پژوهشیفلو سایتو متري-دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژي و آلرژي ایران34

35Real time PCR Analysis & Troubleshooting1393/03/08پژوهشی

1395/02/27پژوهشیفلوسایتومتري36

1399/09/191399/06/19پژوهشی37

1399/09/231399/09/23پژوهشی38

39Pubmed 1399/09/23پژوهشیجستجوي منابع علمی در

1399/10/141399/10/14آموزشی40

1399/10/201399/10/20پژوهشی41

وبینارهاي اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان42
آبان 99

1399/08/241399/08/28پژوهشی

1399/12/141399/12/14آموزشی43

1400/02/131400/02/22پژوهشی44
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1400/05/161400/05/16پژوهشینحوه ارائه مقاالت و طراحی پوستر48

داوري ها

نوععنوانردیف
داوري

تخلیص و ارزیابی ایمونولوژیکی فیوژن پروتئین نوترکیب HMW1-Hia باکتري هموفیلوس آنفوالنزا غیر کپسول1
Balb/C دار در موش

داوري
طرح

پژوهشی

داوريطراحی یک مولتی¬اپیتوپ واکسن علیه هلیکوباکترپیلوري با استفاده از روش ایمونوانفورماتیک2
طرح

پژوهشی

داوريتشخیص مولکولی (برگرفته از بخش چهارم کتاب بیوشیمی بالینی تیتز)1
کتاب

1(ASTESJ) داورداور
مقاله

داورداوري مجله دانش و تندرستی2
مقاله

3Brain and Behavior داورداوري یک مقاله در مجله
مقاله

4Changes in MPV and Hematologic indices in Panic Disorder patients due to
'oxidative stress

داور
مقاله

5Patients with severe asthenoteratospermia carrying SPAG6 or RSPH3 mutations
have a positive pregnancy outcome following intracytoplasmic sperm injection

داور
مقاله

6Elevated homocysteine, as a biomarker of cardiac injury, in panic disorder
patients due to oxidative stress

داور
مقاله

داورداوري مقاالت مجله دانش و تندرستی سال 798
مقاله

داورداوري در پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژي و آلرژي8
مقاله

داورآنژیوژنز و فاکتورهاي فعال کننده آن9
مقاله

10Fabrication and Characterization of Nanofibrous Poly (L-Lactic Acid)/Chitosan
Based Scaffold by Liquid-Liquid Phase Separation Technique for Nerve Tissue

Engineering

داور
مقاله

11Fabrication and Characterization of Nanofibrous Poly (L-Lactic Acid)/Chitosan
Based Scaffold by Liquid-Liquid Phase Separation Technique for Nerve Tissue

'Engineering

داور
مقاله

12Immune-based therapy for hospitalized patients with COVID-19 and risk of
secondary infections: A systematic review and meta-analysis

داور
مقاله
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13LangChuangHeJi enhanced TLR9-Induced expansion of IL-10 producing B
cells in MRL/lpr mice
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