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With the name of God

Curriculum vita
I: Personal Information:
Surname: Irajian
Name: Gholam Reza
Date of birth: 1955
Marital status: Married, Three children
Degree: Professor (Ph.D.)
Email: Irajian.gh@iums.ac.ir
Tel: 021-88058649
Fax: 021- 88058649

II- Educational Background:
1980 B. S in Biology, Tabriz University
1988 MSc in medical microbiology, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran
2000 PhD in medical microbiology, Esfahan University of Medical
Sciences, Esfahan, Iran
III- Credits Passed in Ph.D. programe:
Advanced bacteriology – parasitology - advanced mycology- medical
virology – biotechnology - applied microbiology – applied biochemistry-
immunology of infectious diseases- advanced immunology

IV. Teaching experience:
I have taught theoretical and practical biochemistry, medical bacteriology
and medical virology to the students of medicine, nursing and laboratory
Sciences, and also to the students in MSc and PhD degree in Semnan
University of Medical Sciences from1988 to 2006, Tehran University of
Medical Sciences and Iran University of Medical Sciences (At present).
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به آن طی حضرت علی اصغر تهران نسبت به آنتی بیوتیک تیکوپالنین و فاکتورهاي خطرساز مقاومت 
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.19-14):2(7، 1392. مجله میکروبشناسی پزشکی ایران. PCRفنوتیپی و تأیید آن با روش
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فصلنامه بیماري هاي عفونی و .شده توسط سازمان بهداشت جهانیسمنان : اتخاذ پروتکل توصیه

، سال چهاردهم ، شماره ، 1388گرمسیري وابسته به انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیري. 
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. ")1379-82باکتریال و تعیین حساسیت داروئی آنها در عفونت گوش خارجی در شهرستان سمنان (

.1383، 2، شماره 6مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (کومش) جلد 

کوك پیوژن در دانش آموزان تعیین فراوانی ناقلین استرپتو"، شهره فرشاد. غالمرضا ایراجیاناکبر توکلی، .70

سال -23. مجله بیماریهاي عفونی و گرمسیري. شماره "اصفهان3دختر و پسر تعدادي از مدارس ناحیه 
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Doubleوزیس جدا شده از بیماران در ایران با روش تعیین سوش هاي مولکولی مایکوباکتریوم توبرکل"

repetitive element polymerase chain reaction" تابستان. 4شماره،1جلد–. کومش

1379.
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کاهش موارد ابتال به سل در یکی از "، رضا رنجبر، محمد نساجی و همکاران. ایراجیانغالمرضا.73
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جدا شده از بیماران مراجعه NDM-1تعیین فراوانی باسیل هاي گرم منفی تولید کننده کارپنمازها و .30

.1389- 90کننده به بیمارستان حضرت علی اصغر تهران در سالهاي 

:عناوین پایان نامھ ھای راھنمایی شده و یا در حال اجرا

انسانی و بررسی اثر آن در جلوگیري از عفونتهاي حاصل از 2کلونینگ و بیان ژن لیپوکالین.1
.ز سوختگی در رت هاي آزمایشگاهیااصل سودوموناس آئروژینوزا در زخمهاي ح

بررسی اثر کلیندامایسین موضعی بر آلودگی میکروبی بقایاي استخوانی محل آماده سازي ایمپلنت.2
بررسی فراوانی عوامل باکتریال و تعیین حساسیت داروئی (آنتی بیوگرام) آنها در عفونت گوش .3

.79-80خارجی در شهر سمنان 
ستافیلوکوك اورئوس جدا شده از نمونه هاي بالینی نسبت به آنتی اin vitroبررسی حساسیت .4

خطر ساز مقاومت به آن در کودکان بستري شده در بیمارستان بوتیک تیکوپالنین و تعیین عوامل 
.89-88علی اصغر(ع) سال 



بررسی الگوي مقاومت داروئی احتمالی پالسمید در سویه هاي اشرشیاکلی جدا شده از مواد عفونت .5
.اري در شهرستان سمنانادر

شیگالي جدا شده از کودکن مبتال O157: H7تعیین میزان شیوع و حساسیت داروئی اشرشیا کلی .6
.86-85به اسهال در بیمارستان امیرالمومنین سمنان

-aمطالعه اثرات استفاده از الکتوباسیلوس روتري بر روي سطوح سرمی .7 smoothو
Plasminogen activator inhibitor-1 یزان بیان بافتی ژن مو نیتریک اکساید سرم وTGF-

.پتوزوتوسینبه عنوان عوامل دخیل در فیبروز کلیه رت هاي دیابتی القاء شده با استرBMP-7و8
8.PEPTIDE- BASED POLYCLONAL ANTIBOOY PRODUCTION

AGAINSTP110 PROTEIN FOR DETE CTION OF MYCOPLASMA
GENITALIUM.

9.EVALUTION OF LPS AND LAT EFFECTS ON PROLIFERATION OF
CANCEROUS CELL LINES.

می دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم ابررسی رابطه سبک یادگیري، خودکارآمدي تحصیلی و شادک.10
.91ن با پیشرفت تحصیلی آنان در مقطع علوم پایه در سال اپزشکی تهر

ایستریلروالنسیويفاکتورهاانیبسنس در مهار یآنت-دیکونژوگه پپتبیاثر ترکیبررس.11
.توژنزیمونوس

باکتر کویهلروالنسیويفاکتورهاانیسنس در مهار بیآنت-دیکونژوگه پپتبیاثر ترکیبررس.12
.يلوریپ
ارتباط یو بررسیمدفوع با روش کشت و مولکولياز نمونه هالوباکتریکمپيگونه هاییشناسا.13

و caco2يها در سلولهاTLRانیبيو القالوباکتریکمپینیباليهاهیجدایتیسیتوتوکسیسا
.هاهیدر جدالمیوفیبدیتولییمنتخب در تواناينقش ژنهانییتع

.در مدل موش سوختهنوزایسودموناس آئروژBوAپیتنیفالژلهیعلرفعالیغییزایمنیایبررس.14
يهایتعداد تواللیحلو تهیبر اساس تجزسیدیدرمیاپلوکوکوسیاستافيهازولهیاپیتنییتع.15

.)MLVAپشت سر هم چند لوکوس(يتکرارریمتغ
عیکننده بتاالکتاماز وسدیتولینیباليهاهیجدانیدر بسنیمقاومت به فسفومازانیمنییتع.16

.یپیو ژنوتیپیفنوتي) با روش هاESBL(فیالط
آنها انیبیو بررسسیدیدرمیاپلوکوکوسیاستافنیتوکسیآنت-نیتوکسيهاستمیسییشناسا.17

.لمیوفیبلیدرحالت تشک
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