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تاريخ

ج :اطالعات شغلي:
کارشناس شیالت هرمزگان (امریه وزارت جهاد کشاورزی) ()0506-0503
عضوهيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي جهرم (.)0505-0585
عضوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم ( 0583تاكنون) .شروع بکار طرح 58/99/91 :و پیمانی 19/1/91
مدير پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم()0580 - 0550
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم ( 0550تاکنون)
د :جتربيات شغلي:
 .1عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم  ،از سال 1831تاكنون.
 .2مدير پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم  ،از ارديبهشت  38تاكنون
 .8عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،از  38/8/13تاكنون
 .4عضو شوراي  HSRدانشگاه علوم پزشكي جهرم ،ارديبهشت  38تاكنون
 .1عضو شوراي تاليف و ترجمه دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،از ارديبهشت  38تاكنون
 .8عضو شوراي اخالق دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،از  38/12/22تاكنون
 .8عضو شوراي ترفيعات دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،از  38/8/22تاكنون
 .3مسئول شوراي بورس دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،از  33/4/4تاكنون
 .9عضو كميته ارتقاء دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،از  38/8/82تاكنون
 .12داور علمي مجله علمي -پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،از  38/12/24تاكنون
 .11عضو هيتت تحريريه مجله علمي -پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،از  33/12/8تاكنون

 .12مدير كميته پژوهش در همايش سراسري اخالق در شيوه هاي نوين درمان ناباروري
 .18عضو شوراي پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،از مهرماه  38تاكنون
 .14عضو كميته شهيد مطهر دانشگاه علوم پزشكي جهرم
 .11عضو كميته برنامه ريزي و تدوين طرح درس دانشگاه علوم پزشكي جهرم
 .18عضو كميته دومين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور در دانشگاه علوم پزشكي جهرم
 .18دبير اجرايي همايش قرآن پژوهي و طب سالهاي  92و 91
 .13معاون پژوهشي دانشگاه  1891تاكنون
 .19دبير اجرايي كنگره بين المللي اخالق توليد مثل 1892

ه :تكنيك ها و مهارتها :موارد ذیل کامال ختصصی و مربوط به رشته حتصیلی و کارهای پژوهشی است.

Preparation and Purification of Antigens

1.

)ELISA (Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay

2.

)Dot-ELISA (Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay

3.

)DIG-ELISA (Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay

4.

DNA&RNA Extraction

5.

)PCR (Polymerase Chain Reaction

6.

)RT-PCR (Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction

7.

Gene cloning

8.

Bacterial Transformation

9.

10. Transfection
11. Cell culture
12. SDS-PAGE
13. Western Blotting
14. Animal Handling
15. Computer Skills.

و :فعالیتهای آموزشی:
.9
.2
.3
.4
.8
.6
.1

تدریس تئوری و عملی انگل شناسی و قارچ شناسی (رشته های پزشکی ،پرستاری ،اتاق عمل،
بهداشت)
تدریس تئوری و عملی قارچ شناسی رشته علوم آزمایشگاهی
تدریس تئوری و عملی کرم شناسی رشته علوم آزمایشگاهی
تدریس تئوری و عملی تک یاخته شناسی رشته علوم آزمایشگاهی
تدریس تئوری و عملی میکروبشناسی (رشته های اتاق عمل ،هوشبری ،علوم آزمایشگاهی،
پرستاری ،بهداشت)
تدریس تئوری و عملی باکتری شناسی (رشته های پزشکی و علوم آزمایشگاهی)
تدریس تئوری و عملی حشره شناسی پزشکی رشته بهداشت

زـ عناوین طرحهاي پژوهشي
 .9بررسی اپیدمیولوژی بیماریهای زئونوز انگلی در شهرستان جهرم طی سالهای 18-51

 .2بررسی تنوع ژنتیکی اکینوکوکوس گرانولوزوس در دامهای کشتارشده در شهرستان جهرم
 .3بررسی شیوع آلودگی به توکسوپالسما گوندی درگوسفندان کشتارشده در کشتارگاه شهرستان
جهرم به روش سرولوژی و مولکولی
 .4بررسي فراواني ژنهای مقاومت بتاالکتامازی (  ) VEB ،PERومتالوبتاالكتامازي (
 ) blaIMP ،blaVIMدر ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا ي جدا شده از نمونه های
بالیني به روش PCR
 .8بررسی فراوانی انواع ژنوتیپ هپاتیت ب در مبتالیان به هپاتیت ب در شهرستان جهرم در
سال 51
 .6بررسی فراوانی ژن مقاومت به متی سیلین  mecAو تعیین زیر گروه های آن در سویه های
استاف اورئوس جداشده از نمونه های بالینی و پرسنل بیمارستان به روش PCR
 .1بررسی فراوانی و تعیین گونه های سارکوسیست جدا شده از بزهای ذبح شده در کشتارگاه
شهرستان جهرم به روش PCR-RFLP
 .5بررسي فراواني ژن هاي مقاومت به ونكومایسین  vanA,vanBدر سویه هاي
استافیلوكوكوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی و پرسنل بیمارستان به روش PCR
 .1بررسی مقایسه ای ژنوتیپ )Carbohydrate sulfotransferase (CHST6در بیماران
مبتال به  macular corneal dystrophyبا نسل قبل ونسل بعددر ناحیه سیمكان جهرم
درسال 9319
 .99بررسی شیوع عفونت هپاتیت ب مخفی ( )Occult Hepatitis Bدر بیماران مبتال به
ویروس نقص ایمنی در سال 9319
 .99بررسی تنوع ژنتیکی سویه های توکسوپالسما گوندیی جدا شده از گوسفندان ذبح شده در
شهرستان جهرم به روش PCR-RFLP
 .92بررسی همراهی پلی مورفیسم RS266729ژن آدیپونکتین با دیابت نوع  2در بیماران
دیابتیک شهرستان جهرم
 .93بررسی همراهی پلی مورفیسم ژن  PPARγبا دیابت نوع  2در بیماران دیابتیک شهرستان
جهرم
 .94بررسی همراهی پلی مورفیسم های RS17360539ژن آدیپونکتین با دیابت نوع  2در بیماران
دیابتیک شهرستان جهرم
 .98بررسی عملکرد محافظتی تیموزین بتا )Tβ4( 4-درسلول های بنیادی مزانشیمی به وسیله
بررسی بیان ژن های AKt,Bcl-2,HO-1,VEGF
 .96بررسی تأثیر عفونت ادراری القایی مادر در دوران حاملگی بر ایجاد عفونت در نوزادان در
موش صحرایی
 .91بررسی فراوانی تقاضاهای خون و فرآورده های خونی و مقایسه آن با شاخص های انتقال
خون در بیمارستان های شهرستان جهرم

ح :مقاالت چاپ شده در ژورنالهای خارجی:
K Solhjoo, F Ghaffari Far, A Dalim-Asl, Z Sharfi. Enhancement of antibody
immune response to a Toxoplasma gondii SAG1-encoded DNA vaccine by
formulation with aluminum phosphate- J Med Sci, 2007.
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Staphylococcus aureus (VRSA) strains. International Journal of Antimicrobial
Agents. 2013
Mohammad Hassan Davami, Mohammad Hossein Motazedian, Mohsen Kalantari,
Qasem Asgari, Iraj Mohammadpour, Abdolreza Sotoodeh-Jahromi, Kavous Solhjoo,
Morteza Pourahmad. Molecular Survey on Detection of Leishmanial Infection in
Rodent Reservoirs in Jahrom District, Southern Iran . Journal of Arthropod-Borne
Diseases 2014. 0(0):.

ط :مقاالت چاپ شده در ژورنالهای داخلی:
شناسایي مقاومت القایي به كلیندامایسین در ایزوله هاي بالیني استافیلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي
سیلین به روش D-zone Test
ساره سعادت ،كاوس صلح جو ،اكبر كاظمي  ،جالل مردانه
مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم  ،شماره  ،52زمستان  2935صص 59-21

الگوي مقاومت آنتي بیوتیكي سویه هاي استافیلوكوكوس اورئوس جدا شده از كاركنان
بیمارستان هاي جهرم
ساره سعادت ،اكبر كاظمي ،جالل مردانه ،كاوس صلح جو
ماهنامه ارمغان دانش  ،شماره  ،25بهمن  2935صص 292-258
مشاهده متن []PDF 495kb
چکيده
بررسي تمایز سلول هاي بنیادي مزانشیمي مشتق از بافت سینوویوم انسان به سلول
هاي شبه عصبي در محیط آزمایشگاه
الهام كشافي جهرمي  ،حجت اله كريمي جشني  ،سعيده عرفانيان  ،كاوس صلح جو ،
عبدالعلي سپيدكار  ،حسام الدين فخري نيا
مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم  ،شماره  ،59تابستان  2935صص 92-92
مشاهده متن []PDF 725kb
چکيده
اثر فعالیت با شدت بیشینه بر سلول هاي سیستم ایمني موش هاي صحرایي دیابتي
اصغر نيك سرشت  ،شهرزاد فهرستي حقيقي  ،كاوس صلح جو  ،حسين كارگر جهرمي
مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم  ،شماره  ،52زمستان  2932صص 29-93
مشاهده متن []PDF 591kb
چکيده
شناسایي لیشمانیا اینفانتوم با روش واكنش زنجیره اي پلي مراز آشیانه اي در مخازن
حیواني شهرستان بویراحمد
حسين انصاري  ،دكتر عبدالعلي مشفع  ،دكتر كاوس صلح جو  ،پويا خدادادي
فصلنامه دنياي ميكروب ها ،سال سوم ،شماره  ،5تابستان  2923ص 228
مشاهده متن []PDF 186kb

بررسي آلودگي به ساركوسیست در بزهاي ذبح شده در كشتارگاه جهرم
زهرا كارگر جهرمي ،كاوس صلح جو ،محمد زارعيان  ،حسين كارگر جهرمي ،سعيده
عرفانيان ،مسعود اسمي
مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا ،شماره  ،1پاييز  2932صص 281-289
مشاهده متن []PDF 202kb
چکيده
جداسازي و شناسایي آمیب هاي آزادزي (نگلریا و آكانتامبا) در منابع آب شیراز بر
اساس ویژگي هاي مورفولوژي
شكوفه قدرقدر جهرمي ،كاوس صلح جو ،محمدجواد نوروزنژاد ،ريحانه روحي ،سمانه
ضياء جهرمي
مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم  ،شماره  ،52پاييز  2932ص 99
مشاهده متن []PDF 760kb
چکيده
مشخصات لیشمانیوز احشایي در مخازن حیواني(سگ) شهرستان بویراحمد و تعیین
نوع انگل با روش واكنش زنجیره اي
حسين انصاري  ،عبدالعلي مشفع  ،كاوس صلح جو  ،پويا خدادادي  ،محسن كالنتري ،
اسفنديار افشون  ،فرزانه ذهبيون  ،بهادر سركاري  ،علي كشتكاري
ماهنامه ارمغان دانش  ،شماره  ،88بهمن و اسفند  2932ص 291
مشاهده متن []PDF 619kb
چکيده
تعیین شیوع آنتي بادي ضد توكسوپالسما در خانم هاي با سقط مكرر خود به خودي در
مقایسه با خانم هاي با زایمان طبیعي
پديده عبادي  ،كاوس صلح جو  ،كامبيز باقري  ،فتانه افتخار
مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم  ،شماره  ،29بهار  2932ص 99
مشاهده متن []PDF 146kb
چکيده
سرواپیدمیولوژي كیست هیداتید انساني در شهرستان جهرم
كاوس صلح جو ،اكبر كاظمي ،شهره جلوداري
مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم  ،شماره  ،25پاييز  2923ص 22
مشاهده متن []PDF 166kb
چکيده

كلونینگ ژن بیان كننده آنتي ژن سطحي (  ) SAGIتوكسوپالسماگوندي و
ترانسفورماسیون آن در دو سویه  BH5aو  TGIاشرشیاكلي
كامي حسينيان خسروشاهي  ،دكتر فاطمه غفاري فر  ،دكتر زهره شريفي  ،دكتر
عبدالحسين دليميي اصل  ،كاوس صلح جو
مجله علوم پزشكي رازي ،شماره  ،29زمستان  2922ص 19
مشاهده متن []PDF 581kb
چکيده
تاثیر مقدار ویتامین  D3و اینترفرون گاما بر تكثیر تاكي زوئیت هاي توكسو پالسما
گوندئي و تولید نیتریك اكساید در ماكروفاژهاي صفاقي موش Balb/C
معصومه عبداله پور  ،فاطمه غفاري فر  ،عبدالحسين دليمي اصل  ،احمد زواران حسيني ،
كاوس صلح جو  ،سكينه قاسمي نيكو  ،زهره شريفي  ،شهال رودبار محمدي
مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران ،شماره  ،25خرداد و تير  2922صص 95-59
مشاهده متن []PDF 254kb
چکيده

مقایسه حساسیت روشهاي  ELISAو  DIG-ELISAدر تشخیص سرولوژیك
توكسوپالسموزیس انساني
دكتر عبدالحسين دليمي اصل  ،كاوس صلح جو  ،دكتر فاطمه غفاري فر
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان ،شماره  ،51بهار
 2925ص 52
مشاهده متن []PDF 219kb
چکيده
ارزیابي روش  DIG-ELISAجهت تشخیص سرولوژیكي توكسوپالسموزیس تجربي
در رت
كاوس صلح جو ؛ عبدالحسين دليمي اصل ؛ فاطمه غفاري فر
فصلنامه پژوهش و سازندگي ،شماره  ،22تابستان  2922ص 82

----------------------------------------------------Solhjoo K, Ghafari Far F, Dalimi1 A, Sharifi Z. Cloning and sequencing of
Toxoplasma gondii major surface antigen (SAG1) gene. Archives of Razi, 3.
2006; 61 (2) :73-79.
--------------------------------------------------------------------------
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