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 مهدینام: 

 آجورلو نام خانوادگی:

 52/60/2605 تاريخ تولد:

 معافيت کفالت وضعيت نظام وظيفه:

 سابقه کار: 

سال از  5تحقيقاتی انستيتو پاستور ایران به مدت -گذراندن طرح نيروی انسانی در مجتمع توليدی -

 62/60/2602تا  62/60/2630

 تحقيقاتی -به عنوان همکار طرح در مجتمع توليدیواکسن هاری انسانی مشارکت در پروژه ملی ساخت  -

 62/60/2600 تا 62/60/2602انستيتو پاستور ایران از 

 عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -
 

 kmehdiajorloo@gmail.com پست الكترونيك: 

 60252030065  : تماس تلفن

 

  3141-49برگزيده شده به عنوان دانشجوی برتر دوره دکتری تخصصی در سال تحصيلی 

  دريافت جايزه تحصيلی به دانشجويان صاحب استعداد برتر از طرف بنياد ملی نخبگان 

 عضو سازمان نظام پزشكی جمهوری اسالمی ايران 

  عضو انجمن ويروس شناسی ايران 

 

   

 سوابق تحصيلی

 

 00/23ویروس شناسی پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، معدل  :(Ph.D)دکتری تخصصی  -

 ساخت و ارزیابی مينی ژنوم ویروس هاری با تکنيک ژنتيک معکوس عنوان رساله:

( انستيتو پاستور DYLAHماه در بخش ليسا ویروس ) 0به مدت : مطالعاتی گذراندن دوره فرصت  

 (5622)جوالی تا دسامبر پاریس 

ژنوم و طراحی، ساخت و ارزیابی سازه های مينی شده در دوره فرصت مطالعاتی: های انجامفعاليت 

ژنوم کامل ویروس هاری با تکنيک ژنتيک معکوس جهت طراحی واکسن های نسل جدید بر عليه بيماری 

 هاری

  05/21ویروس شناسی پزشکی، دانشگاه تربيت مدرس، معدل  کارشناسی ارشد: -

 1bو  1aهای در افراد آلوده به ژنوتيپ Fضد پروتئين  total IgGتعيين ميزان شيوع عنوان پايان نامه: 

 با پيشرفت به سمت سيروز Fبادی ضد پروتئين و ارتباط بين آنتی Cویروس هپاتيت  
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 مهارت های تكنيكی

  

 EndNote وGene Runner، BioEdit،  Mega6مسلط به نرم افزارهای  -

 طراحی پرایمر - 
 - PCR  و RT-PCR 
 نوترکيبهای کلونينگ، ترانسفورميشن، ترانسفکشن و بيان پروتئين - 

 اليزا و ایمونوفلورسنت ، وسترن بالت،SDS-PAGEهای برادفورد، با روش هاآناليز پروتئين - 

 (Affinity)نوترکيب با استفاده از روش کروماتوگرافی ميل ترکيبی  هایتخليص پروتئين - 
 یسلولهای انواع ردهکشت  - 
 (LAB-TEK) روش ایمونوفلورسنته کشت ویروس هاری و تعيين تيتر ب - 

 در حيوان آزمایشگاهی NIHارزیابی پتانسی واکسن هاری با آزمون  - 

 
 

 

 تجربيات مهم عملی

  

 از طراحی تا بازیابی ویروس هاری بر پایه ژنتيک معکوس -

 با کدهای: NCBIژن ویروس هاری در سایت  6ثبت  -

  - (Accession: KM584050.1    GI: 749406777) 

  - (Accession: KM584049.1    GI: 749406775)  

  - (Accession: KM584048.1    GI: 749406773)   
 تهيه بانک سلولی - 

 کشت سلولی  هایها در محيطویروسکشت  -

 TCID50و  Plaque assayهای ها با تکنيکتعيين تيتر ویروس -

 در تخم مرغ جنين دار هاکشت ویروس - 

 در بيوراکتورانسانی و دامی ساخت واکسن هاری  -

 HI  و  HAتست  - 

   (ID)تست ایمونودیفيوژن - 

 فيلوژنتيک ها و رسم درختمطالعه فيلوژنی ویروس - 
  

 های پژوهشیهمكاری در طرح

  

 تحقيقاتی انستيتو پاستور ایران( -توليدی)مجتمع واکسن هاری انسانی پروژه ملی ساخت  -

  )انستيتو پاستور ایران( "ساخت و ارزیابی مينی رپليکون ویروس هاری جهت طراحی واکسن های نسل جدید"طرح تحقيقاتی  -

استور )انستيتو پ "طراحی و ساخت سویه تخفيف حدت یافتۀ پایدار ویروس هاری با استفاده از تکنيک ژنتيک معکوس"طرح تحقيقاتی  -

 ایران(
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 تحقيقاتی انستيتو پاستور ایران( -)مجتمع توليدی (MMRاوریون ) -هجسرخ -واکسن سرخک آزمایشگاهی تحقيق و توليدپروژه  -

 تحقيقاتی انستيتو پاستور ایران( -)مجتمع توليدی DNA Markerساخت طرح پژوهشی  - 

با پيشرفت به سمت  Fو ارتباط بين پروتئين  Cدر افراد آلوده به ویروس هپاتيت  Fئين بادی ضد پروتبررسی شيوع آنتی"طرح تحقيقاتی  -

 )دانشگاه تربيت مدرس/ مرکز تحقيقات کبد و گوارش بيمارستان شریعتی( "سيروز

تنظيمی افراد آلوده به فرم مزمن این ویروس  Tبر افزایش سلولهای  Cویروس هپاتيت  Coreو  Fهای بررسی تاثير پروتئين"طرح تحقيقاتی  -

 )دانشگاه تربيت مدرس/ مرکز تحقيقات کبد و گوارش بيمارستان شریعتی( "در شرایط آزمایشگاهی

در طول درمان ضد ویروسی و ارتباط آن با  Cدر افراد آلوده به ویروس هپاتيت  Fارزیابی تيتر آنتی بادی ضد پروتئين "طرح تحقيقاتی  -

 )دانشگاه تربيت مدرس/ مرکز تحقيقات کبد و گوارش بيمارستان شریعتی( "نتيجه درمان

   

 دانشجويی هایهمكاری در اجرای پايان نامه

 

در ساخت مينی ژنوم  طراحی، ساخت و تایيد بيان سازه حاوی نوکلئوپروتئين ویروس هاری در سلول یوکاریوتی جهت استفاده از آن -

 )انستيتو پاستور ایران( "ویروس هاری

ویروس هاری به منظور  VLPطراحی، ساخت و تایيد بيان سازه حاوی پروتئين ماتریکس ویروس هاری در سلول یوکاریوتی جهت توليد  -

 )انستيتو پاستور ایران( "استفاده از آن جهت ایمن سازی بر عليه ویروس هاری

و تایيد بيان سازه حاوی گليکوپروتئين ویروس هاری در سلول یوکاریوتی و ارزیابی سازه فوق در مدل حيوانی جهت استفاده  طراحی، ساخت -

 )انستيتو پاستور ایران( "از آن در توليد واکسن نوترکيب بر عليه ویروس هاری

 "نيک های آزمایشگاهی وسترن بالت و ایمنوفلورسانتتهيه پادتن ضد ویروس هاری جهت استفاده در تست های تشخيصی ویروس هاری و تک -

 )انستيتو پاستور ایران(

جهت بررسی سایت های آنتی ژنی آن به منظور تهيه شناسنامه  CVSو سویه  PVتعيين توالی ژن گليکوپروتئين ویروس هاری سویه  -

 )انستيتو پاستور ایران( "ویروس و استاندارد سازی واکسن هاری

 )انستيتو پاستور ایران( "ضد سرطانی پروتئين ماتریکس جهش یافته ویروس وزیکوالر استوماتایتيس در سلولهای هال بررسی اثر  -

   

 هاکنگرهو  ها، سمينارهاشرکت در کارگاه

 

 انستيتو پاستور پاریس ،5622/26/20تا  The Institut Pasteur International Network ،5622/26/20شرکت در سمپوزیوم علمی  -

ساخت و ارزيابی مينی رپليكون "دومين دوره رقابت علمی نخبگان جوان ایرانی در اروپا )جایزه باور( با ارسال طرح تحت عنوان شرکت در  -

 2600آذر ماه  -، انستيتو پاستور پاریس "ويروس هاری جهت طراحی واکسن های نسل جديد

 ، انستيتو پاستور پاریسThe risks in lab ،5622/26/52کارگاه آموزشی شرکت در  - 

 شرکت در اولين سمينار بين المللی هاری، انستيتو پاستور ایران  - 

 پنجمين کنگره ویروس شناسی و اولين کنگره واکسن ایران، موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازیشرکت در  -

 دانشگاه تربيت مدرس، در ششمين کنگره ویروس شناسی ایرانشرکت  -

 شرکت در سمينار دو روزه بررسی مشکالت تشخيص آزمایشگاهی هپاتيت های ویروسی، انستيتو پاستور ایران  - 

 شرکت در سومين کنگره ميکروب شناسی بالينی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شيراز - 

 علوم پزشکی اصفهانشرکت در چهارمين کنگره ميکروب شناسی بالينی ایران، دانشگاه  - 
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ارگونومی اوليه، ایمنی حریق، ایمنی برق و  شرکت در کارگاه آموزشی سه روزه دوره های عمومی )کمکهای -

(HAS)دانشگاه تربيت مدرس ،) 

  
 

 

 عضويت در ستاد اجرايی سمينارها

  

 عضو کميته اجرایی در اولين سمينار بين المللی هاری، انستيتو پاستور ایران -

 عضو کميته اجرایی در پنجمين کنگره ویروس شناسی و اولين کنگره واکسن ایران، موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی -

 دانشگاه تربيت مدرس، عضو کميته اجرایی در ششمين کنگره ویروس شناسی ایران - 

  

 علمی در مجالت  مقاالت منتشره

 

1. Ajorloo M, Bamdad T, Gholami AR, Azadmanesh K. Assessment the efficiency of the 

constructed minigenome of rabies virus using PV strain as helper virus. Arch Iran Med. 

2016; 19(5): 335 – 341. 

 

 نوترکيب وکتور بيان و ساخت ،طراحی، سيد حميدرضا مژگانی، شيوا ایرانی، عليرضا غالمی. مهدی آجورلونایی، فخدیجه  .2

 ،2  شماره ،15 دوره ،2606 مرداد تهران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده مجلههاری.  ويروس نوکلئوپروتيين ژن

 .666تا  500صفحه های 
 

3. Mostafa Ghaderi, Farzaneh Sabahi, Majid Sadeghi-Zadeh, Zahra Khanlari, Azam Jamaati, 

Dawood Mousavi-Nasab, Nasrin Majidi-Gharenaz, Mehdi Ajorloo, Maryam Fazeli. 

Construction of an eGFP Expression Plasmid under Control of T7 Promoter and IRES 

Sequence for Assay of T7 RNA Polymerase Activity in Mammalian Cell Lines. Iran J 

Cancer Prev. 2014; 3:137-41. 

 

4. Borhani K§, Ajorloo M §, Bamdad T, Mozhgani SHR, Ghaderi M, Gholami AR. A 

Comparative Approach between Heterologous Prime-Boost Vaccination Strategy and 

DNA Vaccinations for Rabies. Arch Iran Med. 2015; 18(4): 223 – 227. 

 

5. Borhani K, Bamdad T, Ajorloo M, Mozhgani SHR, Miandehi N, Moradi-Joshaghan A, 

Gholami AR. Cloning and Expression of Rabies Virus Glycoprotein Gene into 

Eukaryotic System. Iranian Journal of Virology. 2012;6(2): 8-11. 

 
زوارهء، سيد محمد ، عليرضا مهدی آجورلووحيد غالمی ارجنکی، سيد حميد رضا مژگانی، نرگس مياندهی، عليرضا جنانی،  .0

اطيابی، نبی اهلل نامور اصل، سعيد جدیری اسالمی، علی مرادی جوشقان، فرزانه احمد نژاد، بهرام روشنایی، مصطفی غالمی 

 پژوهش در پزشکی )مجلهاری و بررسی کارايی آن. ويروس هآنتی بادی فلورسنت عليه  ساخت ارجنکی، عليرضا غالمی.

 .215-201(:0)60;2602. بهشتی شهيد درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم گاهدانش - پژوهشی دانشکده پزشکی(
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آلودگی  درمان ، عليرضا غالمی.مهدی آجورلوسروناز هاشمی، سيد حميد رضا مژگانی،  شيوا ایرانی، بيتا سلطانيان، .7

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده مجلهمايكوپالسمايی  در کشت سلول با سيپرو فلوکساسين و انروفلوکساسين. 

 .103تا  100صفحه های  ،22شماره  ،15 دوره ،2606ن. تهرا

 

8. Sheikholeslami F, Khanahmad H, Ajorloo M, Ahangari Cohan R, Karimi Z, Norouzian D. 

Development of qRT-PCR Test for Quantification of Rubella Virus in Commercially 

Available Vaccines. Iranian Journal of Virology. 2015;9(1): 1-6. 

 

9. Mostaan S, Ajorloo M, Khanahmad H, Cohan RA, Tehrani ZR, Rezaei M, et al. A novel 

combined method for cost-benefit production of DNA ladders. Adv Biomed Res. 

2015;4:15. 

 
10. Ajorloo M, Bamdad T, Hashempour T, Alborzi AM, Mozhgani SHR, Asadi R, Haj-

sheykholeslami A, Merat S. Detection of specific antibodies to HCV-ARF/CORE+1 

protein in cirrhotic and non-cirrhotic patients with hepatitis C: A Possible Association 

with Progressive Fibrosis. Arch Iran Med. 2015; 18(5): 304 – 307. 
 

11. Tayebeh Hashempour, Taravat Bamdad, Alberto Bergamini, Jean Pierre Lavergne, Arghavan 

Haj-Sheykholeslami, Léa Brakier-Gingras, Mehdi Ajorloo, Shahin Merat. F protein 

increases CD4+ CD25+ T cell population in patients with chronic hepatitis C. Pathogens 

and disease. 2015;73(4):ftv022. 

 
12. Hashempour T, Ajorloo M, Bamdad B, Merat Sh, Zaer-Rezaee H, Fakharzadeh E, Asadi R, 

Zamini H, Teimouri AA. Development of a Recombinant based ELISA for Specific Anti 

Bodies to F Protein in HCV Chronically Infected Patients- a Seroprevalence Study. 
Iranian Journal of Virology. 2009;3(4): 16-22.        

                                                   

. مهدی آجورلو بامداد، شاهين مرات، فاضل صحرانشين سامانی، کامبيز باقری، مهدی مهدوی، طيبه هاشم پور، طراوت  .26

 نوکلئوکپسيدآنتی ژن  ای خون محيطی پس از مجاورت باهای تك هستهاز سلولتنظيمی  Tسلولهای  افزايش

. درسم تربيت گاهدانش - آسيب شناسی زیستی: مجله علوم پزشکی مدرسدر شرايط آزمايشگاهی.  Cويروس هپاتيت 

2630; 26(6:)36-00. 

 

14. Mozhgani SHR, Faghihloo E, Makvandi M, Samarbaf-Zadeh AR, Zareh-Khoshchehreh R, 

Ajorloo M, Mousavi-Nasab SD, Borhani K. Phylogenetic Analysis of Human Astrovirus 

Infection among Children Suffering from Gastroenteritis Referred to Aboozar Hospital, 

Ahvaz, Iran. Iranian Journal of Virology. 2014;6(3): 30-33.   
 

15. Parsa-Nahad M, samarbaf-zadeh AR, Mavandi M, Jalilian SH, Kalvandi Gh, Sheikholeslami 

F, Pirmoradi R, Ajorloo M, Mozhgani SHR. Determination of Rotavirus, Sapovirus and 

Norovirus Co-Infection among Children Suffering from Gastroenteritis Referred to 

Ahvaz Hospital, Southern Iran. Iranian Journal of Virology. 2011;5(4): 29-31.   

  

http://femspd.oxfordjournals.org/content/73/4/ftv022.abstract
http://femspd.oxfordjournals.org/content/73/4/ftv022.abstract
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 علمی های در کنگره مقاالت منتشره

 

در )، "ساخت و ارزيابی مينی رپليكون ويروس هاری جهت طراحی واکسن های نسل جديد"ارسال طرح تحت عنوان  .2

 (2600آذر ماه  -يتو پاستور پاریس انست ن ایرانی در اروپا )جایزه باور(دومين دوره رقابت علمی نخبگان جوا
 

2. Design, Construction and expression of recombinant vector containing the rabies virus 

nucleoprotein gene 

International World Rabies Day Seminar 2014; Pasteur Institute of Iran; Tehran) st(1 

 

 

 3. Diagnosis, Production of Rabies fluorescent conjugated Antibody by immunization of 

Rabbit with animal Rabies vaccine 

  Iranian Congress of Virology; Tarbiat Modare University; Tehran) th(6  
 

 

4. Evaluation of anti-F antibody in HCV patients during Interferon and Ribavirin therapy 

  Iranian Congress of Virology; Tarbiat Modare University; Tehran) th(6  

 

 
 Cدر افراد مزمن آلوده به هپاتيت  Fضد پروتئين  IgGرديابی آنتی بادی . 5

 موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی( ;)پنجمين کنگره سراسری ویروس شناسی و اولين کنگره واکسن ایران    
 

 

6. The role of F protein in the development of HCV Cirrhosis 
 (The 4rd Iranian Congress of Clinical Microbiology; Isfahan) 

 

 

 7. Production of Recombinant F Protein Hepatitis C Virus  
Iranian Congress of Clinical Microbiology; Shiraz) rd(The 3 

    
 Chronic Hepatitis C Patients Generate Antibodies Specific to HCV F Protein 8.  

  (The 3rd Iranian Congress of Clinical Microbiology; Shiraz) 

 

  
9. Assessment of Specific Antibodies to F Protein in Serum Samples from Iranian Hepatitis C 

Patients                                                                                           

h Iranian Microbiology Congress & 1st East Mediterranean Microbiology Congress;  th(11

Gilan)  
 

Antigen-induced Regulatory T cells in HCV Chronically Infected Patients 10.  

Gilan)Iranian Microbiology Congress & 1st East Mediterranean Microbiology Congress;  th(11 
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11. Identification and In Vitro Expansion of Antigen-Specific CD4+CD25+ Regulatory T cells 

in Hepatitis C Virus Infection                                                      
1st East Mediterranean Microbiology Congress; Gilan)  Iranian Microbiology Congress & th(11 

 
 12. The First Study of the Secondary Structure of Hepatitis C Virus F Protein Using Circular 

Dichroism Spectroscopy                                                                          
nian Biophysical Chemistry Conference; Tarbiat Modares University)Ira th(9    

 
  

13. Evaluation of Anti-F Protein Ab in Patients with Cirrhotic Hepatitis 

International Congress of Immunology & Allergy; Tehran th(11  

 

 

 

Real time PCR تشخيص سريع افراد آلوده به ويروس سرخجه به کمك تكنيك   -39  

 تهران(; )چهارمين کنگره آزمایشگاه و بالين     

 

 
15. Overview of infantile viral gastroenteritis in Ahvaz, Iran  

   Iranian Congress of Virology; Tarbiat Modare University; Tehran) th(6  

 

 

 
 


