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 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 1366 :تولد سال

 آدرس پست الکترونیکی:

Ghoryanim1@thums.ac.ir 

 سوابق تحصیلی -

 (38/19)معدل:  پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد نی شناسیایم (Ph.D) دکترای تخصصی :1392 -1397

 (17/19:  ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد )معدلپزشکی ایمنی شناسی: کارشناسی ارشد 1390 -1392

 (35/18: کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد )معدل: 1387 –1389

 (25/18)معدل:  : کاردانی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385 -1387

 کارشناسی ارشد:عنوان پایان نامه دوره   -

و سایتوکاین های مربوطه در بیماران مبتال به لوپوس  (Regulatory T cells)تنظیمی  Tبر سلول های  Dبررسی اثر ویتامین 

  اریتماتوز سیستمیک

 عنوان پایان نامه دوره دکترای تخصصی:  -

پاسخ های ایمنی سلولی فاکتور های بالینی و بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمال اتولوگ استخراج شده از مغز استخوان بر 

 کارآزمایی بالینی(رتریت روماتوئید مقاوم به درمان )آن ادر بیمار
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 دانشجویی: افتخارات دوره -

 (1395-96)سال تحصیلی  دکترای تخصصی تحصیلی در مقطع علوم پزشکی مشهد دانشجوی استعداد برتر دانشگاه 

 مشهد یپزشک علوم دانشگاه برتر استعداد یدانشجو عنوان به نخبگان یمل ادیبن یلیتحص زهیجا افتیدر 

  18با نمره کل  ایمنی شناسی پزشکیرتبه اول آزمون جامع مقطع دکترای تخصصی 

  دانشجوی ممتاز و کسب رتبه اول در دوره آموزشی مقطع تحصیلی دکترای تخصصی 

 کارشناسی ارشد کارشناسی و طع تحصیلی ادانشجوی ممتاز و کسب رتبه اول در مق 

 ارشد یکارشناس و یکارشناس دوره در مشهد یپزشک علوم دانشگاه درخشان یاستعدادها عضو  

 مشهد یپزشک علوم دانشگاه یلیتکم التیتحص انیدانشجو یپژوهش جشنواره نیپنجم اول رتبه  

 مشهد یپزشک علوم دانشگاه یلیتکم التیتحص انیدانشجو جشنواره نیپنجم دهیبرگز سخنران 

 در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه سیتدر سوابق -

 واحد عملی واحد تئوری رشته واحد درسی نیمسال تحصیلی ردیف

1 
 نیمسال دوم

 98-1397 

 - 3 علوم آزمایشگاهی نولوژیوایم

 2 - علوم آزمایشگاهی نولوژیوآزمایشگاه ایم

 5/0 5/0 اتاق عمل نولوژیوایم

 - 1 هوشبری نولوژیوایم

 5/0 5/0 پرستاری نولوژیوایم

 5/0 5/1 مامایی نولوژیوایم

در  حفاظت ایمنی و اصول

 آزمایشگاه
 - 1 علوم آزمایشگاهی

2 
 اولنیمسال 

 98-1397 

 - 2 علوم آزمایشگاهی ایمنوهماتولوژی و بانک خون

 1 - علوم آزمایشگاهی نوهماتولوژیوآزمایشگاه ایم

ترمینولوژی متون انگلیسی و 

 پزشکی
 - 2 علوم آزمایشگاهی

 5/0 5/0 پرستاری نولوژیوژنتیک و ایم

 - 1 هوشبری نولوژیوایم

3 
 نیمسال دوم

 97-1396 

 - 3 علوم آزمایشگاهی نولوژیوایم

 2 - علوم آزمایشگاهی نولوژیوآزمایشگاه ایم
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 5/0 5/1 مامایی نولوژیوایم

 5/0 5/0 پرستاری نولوژیوژنتیک و ایم

 5/0 5/0 اتاق عمل نولوژیوایم

4 
 نیمسال اول

 97-1396 

 - 1 علوم آزمایشگاهی نوهماتولوژیوایم

 - 1 علوم آزمایشگاهی نوهماتولوژیوآزمایشگاه ایم

 - 1 هوشبری نولوژیوایم

ترمینولوژی متون انگلیسی و 

 پزشکی
 - 2 علوم آزمایشگاهی

5 
 اولمسال نی

96-1395 

 - 3 علوم آزمایشگاهی نولوژیوایم

 - 2 مامایی نولوژیوایم

 2 - علوم آزمایشگاهی نولوژیوآزمایشگاه ایم

در  و حفاظت اصول ایمنی

 آزمایشگاه
 - 1 علوم آزمایشگاهی

6 
 نیمسال اول

95-1394 

 - 2 پرستاری نولوژیوژنتیک و ایم

 - 1 هوشبری نولوژیوایم

7 
 نیمسال دوم

95-1394 

 - 3 علوم آزمایشگاهی نولوژیوایم

 - 2 مامایی نولوژیوایم

 - 2 اتاق عمل نولوژیوایم

 2 - علوم آزمایشگاهی نولوژیوآزمایشگاه ایم

8 
 نیمسال دوم

94-1393 

 - 3 علوم آزمایشگاهی نولوژیوایم

 - 2 پرستاری نولوژیوایم

 - 2 مامایی نولوژیوایم

 - 1 اتاق عمل نولوژیوایم

 2 - علوم آزمایشگاهی نولوژیوآزمایشگاه ایم
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 سوابق پژوهشی -

سال 

ی اجرا

 طرح

مجری یا 

 همکار
 ردیف دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مصوب پژوهشی های عنوان طرح

1393 
مجری 

 دانشجو

بیماران سلولی بررسی اثر درمانی سلول های بنیادی مزانشیمال بر پاسخ های ایمنی 

  آرتریت روماتوئید مقاوم به درمان
1 

 همکار 1395
بررسی اثر تزریق داخل وریدی سلول های بنیادی مزانشیمال اتولوگ استخراج شده از 

در  CCL5و  CCL2کموکاین های مغز استخوان بر میزان پالسمایی و بیان ژن 

 بیماران آرتریت روماتوئید مقاوم به درمان

2 

 3 و ارتباط آنها با اختالل دو قطبی CCL2و  CXCL8, CCL3های  بررسی بیان ژن همکار 1394

 همکار 1393
مبتالیان به استئوآرتریت مقاوم  سلولی بررسی تاثیر درمانی کروسینا بر پاسخ های ایمنی

 به درمان
4 

 همکار 1397
 عوامل از یتعداد ژن انیب بر اتولوگ مالیمزانش یها سلول یدیور قیتزر ریتاث یبررس

  سیتیآرترا دیروماتوئ یماریب منوپاتوژنزیا با مرتبط و موثر
5 

 همکار 1389
و سایتوکاین های مربوطه در بیماران لوپوس  Tregبر سلول های  Dتاثیر ویتامین  

  اریتماتوز سیستمیک
6 

و سایتوکاین های مربوطه در بیماران لوپوس  Th17بر سلول های  Dتاثیر ویتامین  همکار 1389

  اریتماتوز سیستمیک

7 

     بر تولید سایتوکاین های مهاری و پیش التهابی در Dنومدوالتوری ویتامین وتاثیر ایم همکار 1391

in vitro محیط کشت( بر لنفوسیت های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیک(  
8 

بر سیکل سلولی و ایجاد آپوپتوزیس در بیماران لوپوس اریتماتوز  Dتاثیر ویتامین  همکار 1390

 سیستمیک
9 

 

 

 



Curriculum Vitae 

5 
 

 علمیدر مجالت  شده چاپ مقاالت

 

 و جشنواره ها ی بین المللیشرکت در کنگره ها  -

 سال شرکت شرکت در کنگره ها ردیف

 1391 تهران -یازدهمین کنگره بین المللی ایمنولوژی و آلرژی ایران 1

 1392    پانزدهمین کنگره ایمونولوژی میالن، ایتالیا 2

 1392 پنجمین جشنواره دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد )سخنرانی( 3

 1393 تهران )سخنرانی( -دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران 4

 1396 )ارائه پوستر( مشهد -پزشکی بازساختی ایران دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و 5

6 
علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی 

 تهران )ارائه پوستر( –بازساختی ایران 
1396 

 1396 مشهد )ارائه پوستر( -همایش ملی نوروژنتیک ایراندومین کنگره بین المللی و دهمین  7

 عنوان 

1 

M. Ghoryani, Z. Shariati-sarabi, J. Tavakkol-Afshari, A. Ghasemi, J. Poirsamimi, M. Mohammadi.  
Amelioration of clinical symptoms of patients with refractory rheumatoid arthritis following treatment 

with autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cells: A successful clinical trial in Iran.         

Biomed Pharmacother. 2019 Jan. 

2 
M. Ghoryani, F. Faridhosseini, A. Talaei, R. Faridhosseini, J. Tavakkol-Afshari, M. Dadgar 

Moghaddam, P. Azim, Z. Salimi, H. Zare Marzouni, M. Mohammadi. Gene expression pattern of CCL2, 

CCL3, and CXCL8 in patients with bipolar disorder.  J Res Med Sci. 2019 May. 

3 

M. Ghoryani, M. Sahebari, M. Mahmoudi, H. Reihani, S. Zamani, NS. Tabasi and M. Rastin. 

Immunomedoulatory vitamin D effects on regulatory T-cells and cytokines in an in vitro study on 

patients with systemic lupus erythematosus.. Food Agric Immunol. 2015 Nov. 

4 

H. Reihani, M. Rastin, M. Mahmoudi, M. Ghoryani, N.  Abdollahi, NS. Tabasi. Influence of 1 Alpha, 

25-Dihydroxyvitamin D3 on T Helper 17 Cells and Related Cytokines in Systemic Lupus 

Erythematosus. Iran J Immunol. 2015 Jun. 

5 

N. Tabasi, M. Rastin, M. Mahmoudi, M. Ghoryani, Z. Mirfeizi, S. Zamani, H. Reihani. Influence of 

Vitamin D on cell cycle, apoptosis, and some apoptosis related molecules in systemic lupus 

erythematosus. Iran J Basic Med Sci. 2015 Nov. 

6 
E. Abdollahi, F. Tavasolian, N. Ghasemi, SA.Mirghanizadeh, M. Azizi, M. Ghoryani, M. Samadi. 

Association between lower frequency of R381Q variant (rs11209026) in IL-23 receptor gene and 

increased risk of recurrent spontaneous abortion (RSA). J Immunotoxicol. 2014 Nov. 

H index in Google scholar: 5 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reihani%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26119191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rastin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26119191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahmoudi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26119191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghoryani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26119191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdollahi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26119191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tabasi%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26119191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26119191
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Abdollahi%2C+E
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Tavasolian%2C+F
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Ghasemi%2C+N
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Mirghanizadeh%2C+S+A
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Azizi%2C+M
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Ghoryani%2C+M
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Samadi%2C+M
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 مقاالت ارائه شده در کنگره های بین المللیخالصه  -

 ترجمه کتاب -

Clinical Immunology and Serology (3"همکاری در ترجمه کتاب 
th
 Ed)"  ،زیر نظر آقای دکتر رضا فرید حسینی

 .علوم پزشکی مشهدایمونولوژی و آلرژی دانشگاه گروه  اسبقاستاد و مدیر 

 شرکت در کارگاه ها -
 کارگاه ها عنوان ردیف

 1395 خرداد - یپزشک دانشکده - مشهد یپزشک علوم دانشگاه - مند نظام یمرور یها مقاله با ییآشنا 1
 1394بهمن  -ییدانشجو قاتیتحق تهیکم – مشهد یپزشک علوم دانشگاه - یعلم مجالت در مقاالت یداور 2
 94 خرداد -پژوهشکده بوعلی  -Real-Time PCR روش به miRNA ژن انیب یبررس 3
 1394 مرداد - یپزشک دانشکده - مشهد یپزشک علوم دانشگاه - زیمتاآنال 4
5 Plagiarism (یعلم سرقت)- 1393 نیفرورد - مشهد یپزشک علوم دانشگاه 
6 Ulrichs Web -  1392 بهشتیارد - مشهد یپزشک علوم دانشگاه 
7 Pubmed 1392 بهشتیارد - مشهد یپزشک علوم دانشگاه - شرفتهیپ 
 1392 آبان - مشهد یپزشک علوم دانشگاه - Word 2010 با ییآشنا 8
 1392 آبان - مشهد یپزشک علوم دانشگاه - Excel افزار نرم با ییآشنا 9

 عنوان 

1 
M. Ghoryani, M. Rastin, M. Sahebari,  M. Mahmoudi, H. Reihani, N. Abdollahi,  N. Tabasi, S. Zamani, 

F. Faraji and F. Lavi. Effects of Vitamin D on Regulatory T cells in lupus patients. Front Immunol. 

Conference Abstract: 15th International Congress of Immunology (ICI), Milan, Italy, 2013.  

2 

M. Ghoryani, M. Rastin, M. Sahebari,  M. Mahmoudi, H. Reihani, N. Abdollahi, N. Tabasi, S. Zamani, 

F. Lavi and F. Faraji. Effects of Vitamin D on Regulatory T cells and related cytokines in lupus 

erythematosus patients. Iranian. J. Immunol. Conference Abstract: 12th International Congress of 

Immunology & Allergy, Tehran, Iran, 2014.    

3 
M. Ghoryani, M. Mohammadi, J. Tavakol-Afshari, J. Shariati Sarabi, A. Ghasemi. Mesenchymal stem 

cell therapy in Rheumatoid arthritis; Clinical and immunological aspects. The 2
th
 International stem cells 

and regenerative medicine congress, Mashhad, Iran (2017). 

4 

M. Ghoryani, M. Mohammadi, J. Tavakol-Afshari, J. Shariati Sarabi, A. Ghasemi. Effect of 

mesenchymal stem cell therapy on TH-17 and regulatory T-cells in patients with refractory rheumatoid 

arthritis. Submitted to The second national festival and international congress on stem cell and 

regenerative medicine, Tehran, Iran (2017). 

5 
M. Ghoryani, M. Mohammadi, F. Faridhosseini, R. Faridhosseini, J. Tavakkol-afshari, P. Azim. 

Evaluation of CXCL8 gene expression in patients with bipolar disorder. 2nd International and 10th 

National Iranian Neurogenetic Congress , Mashhad, Iran (2018). 
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10 Science direct - 1392 خرداد - مشهد یپزشک علوم دانشگاه 
 1392 خرداد - مشهد یپزشک علوم دانشگاه  - یقیتحق مقاالت ساختار با ییآشنا 11
12 Scientific Writing - 1392 آذر - مشهد یپزشک علوم دانشگاه 
 1392 آذر - مشهد یپزشک علوم دانشگاه -  Power Point با یعلم یسخنران ارئه 13
14 Pubmed - 1392 ریت - مشهد یپزشک علوم دانشگاه 
 1391 اسفند - مشهد یپزشک علوم دانشگاه  - ناریسم یبرا پوستر هیته نحوه 15
  1391 تهران -رانیا یآلرژ و یمنولوژیا یالملل نیب کنگره نیازدهمی  -طراحی پرایمر 16

 

 سوابق تجربی  -
 

 بیمارستان)ع(، قائم و  گذراندن دوره های کارورزی کاردانی علوم آزمایشگاهی در بیمارستان های امام رضا           

 مشهد. فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ 

 ع( و قائم مشهد.  گذراندن دوره های کارورزی کارشناسی علوم آزمایشگاهی در بیمارستان های امام رضا( 

 مرکز  قائم و ،)ع( در بیمارستان های امام رضا نی شناسی پزشکیگذراندن دوره های کارورزی کارشناسی ارشد ایم

 ایمونولوژی پژوهشکده بوعلی مشهد.تحقیقات 

  گذراندن دوره های کارورزی دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی پژوهشکده

 بوعلی مشهد.

 در مرکز تحقیقات ایمونولوژی  به منظور استفاده درمانی گذراندن دوره های جداسازی و کشت سلول های بنیادی

 پژوهشکده بوعلی مشهد.
  

 گذراندن دوره های مولکولیRT-PCR, Real-Time PCR, Cell Culture, Flow  cytometry   وPCR در 

 مرکز تحقیقات ایمونولوژی پژوهشکده بوعلی مشهد.

 

 فعالیت های دانشجویی  -

 نوید نو( عضو هیئت داوران مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(. 

 پزشکی در کمیته مشورتی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی  شناسییمنی نماینده رشته ا

1394-1393. 

 در  دانشگاه علوم پزشکی مشهد نماینده رشته علوم آزمایشگاهی در کارگروه دانشجویی دانشکده علوم پیراپزشکی

 .1388سال تحصیلی 

  آموزش توسعه و مطالعات مرکز باهمکاری (EDC) دردر کارگروه آموزش پاسخگو  مشهد یپزشک علوم دانشگاه 

 ی.تخصص یدکترا دوره


