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 دانشکده داروسازي، مرکز تحقیقات نانوفناوري داروئیدانشگاه علوم پزشکی مشهد،  دانشگاه محل تحصیل :

 و تحقیقاتی پژوهشی سوابق

 .1397، آذر  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه الف) کسب رتبه اول پژوهشگر برتر در بخش اساتید

عنوان مجري  به تحقیقاتی گرنت تحقیقاتی از موسسات و دانشگاههاي خارج از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در قالب طرحهاي  اخذ) ب

  :و همکار اصلی طرح

تهیه فرموالسیون " با عنوان 963799کد  )نیماد(  جمهوري اسالمی ایرانتحقیقات علوم پزشکی توسعه  طرح تحقیقاتی مصوب در موسسه ملی  مجري )1

داروئی مرفین بر پایه پلیمرکیتوزان به عنوان یک سامانه دارورسانی نمونه جهت دارورسانی  طیف وسیعی از داروها از مسیر بینی به شکل  

حیدریه)، دکتر محسن ( استادیار گروه نانوفناوري پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت  دکتر جعفر مسافر .میلیون تومان 30بودجه  با "اسپري تک دوز

  .)1/12/1399( خاتمه یافته تفقدي ( استاد تمام  گروه  فارماسیوتیکس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مشهد).

 برون ارزیابی " با عنوان 4000079) کد نیماد(  جمهوري اسالمی ایرانتحقیقات علوم پزشکی توسعه  طرح تحقیقاتی مصوب در موسسه ملی  مجري) 2

میلیون تومان.  30بودجه  با "خرگوش در دوز تک اسپرس بشکل بینی مسیر از دارورسانی جهت مرفین محل در شونده ژل فرموالسیون تنی

 ( استادیار گروه نانوفناوري پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه)، دکتر محسن تفقدي ( استاد تمام  گروه  فارماسیوتیکس دانشکده دکتر جعفر مسافر
 ).1/9/1400تاریخ شروع (  داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مشهد).

تهیه فرموالسیون داروئی "با عنوان  971324کد مصوب در فراخوان طرحهاي اولویت دار دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحقیقاتی طرح  مجري )3

 40با بودجه  "بیماریها با استفاده از تکنیک ام آر آيتشخیصی و درمانی به عنوان یک سامانه نانویی نمونه جهت درمان و تشخیص انواع 
( استادیار گروه نانوفناوري پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه)، دکتر زهرا سلماسی ( استاد تمام  گروه  نانوفناوري  دکتر جعفر مسافر .میلیون تومان

 ). 12/03/1400( یافتهخاتمه  داروئی  دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مشهد).

با  A-10-1347-2 کد استادیاران جوان از معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح تحقیقاتی مصوب گرنت  مجري )4

و بارگیري آن  با ) PLGAتهیه و شناسایی فرموالسیون نانویی مغناطیسی بر پایه نانوذرات پلیمر پلی الکتیک پلی گالیکولیک اسید ("عنوان

) در MRIداروي اپی روبیسین به عنوان یک سامانه با قابلیت تشخیص و درمان با استفاده از تکنیک تصویربرداري تشدید مغناطیسی (

حسین کمالی دکتر جعفر مسافر ( استادیار گروه نانوفناوري پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه)، دکتر  .میلیون تومان 15 بودجه با "خرگوش

 ).14/04/1400( خاتمه یافته (استادیار گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مشهد).

 

 



سنتز کنژوگه نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن "با عنوان  951163طرح تحقیقاتی مصوب  در دانشگاه علوم پزشکی مشهد کد  همکار اصلی) 5

)SPION دفرازیروکس هدفمند شده با آپتامر به عنوان عامل درمانی و تصویر برداري تشدید مغناطیسی () وMRIدر سلولهاي سرطانی (" .

شیمی معدنی دکتر محمد رمضانی ( مجري و استاد ممتاز نانومدیسین، دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مشهد)، دکتر امیر شکوه سلجوقی( استادیار 
سید مجتبی مشمول مقدم (دانشجوي دکتر جعفر مسافر ( استادیار گروه نانوفناوري پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه)، وسی مشهد)، دانشگاه فرد

 ).1/03/1398خاتمه یافته ( دکتراي شیمی معدنی، دانشگاه فردوسی مشهد).

مطالعه برون و درون تنی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی  "با عنوان  950835طرح تحقیقاتی مصوب  در دانشگاه علوم پزشکی مشهد کد  همکار اصلی) 6

دکتر محمد رمضانی ( مجري و . " CT26آپتامر بارگیري شده با دوکسوروبیسین در رده سلولی-پوشش داده شده با سیستم کنژوگه سیدروفور

دکتر جعفر )، دانشجوي دکتراي تخصصی بیوتکنولوژي داروئی( رحیم نصرتی استاد ممتاز نانومدیسین، دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مشهد)، دکتر 
استادیار گروه بیوتکنولوژي داروئی ، دانشکده  (دکتر سید محمد تقدیسی مسافر ( استادیار گروه نانوفناوري پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه)، 

 ).15/02/1400خاتمه یافته (). داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امکان سنجی نانو کپسوالسیون انسولین، نانوذره فلزي " دانشگاه علوم پزشکی حکیم سبزواري با عنوان طرح تحقیقاتی مصوب  در  همکار اصلی) 7

. دکتر نسرین موال نیا ( "با استفاده از مخلوط پلیمرهاي زیست تخریب پذیر براي مطالعات ضد سرطان و ضد دیابت وعصاره متانولی قره قاط

حیدریه)، خانم  استادیار رشته بیوشیمی دانشگاه حکیم سبزواري، سبزوار)، دکتر جعفر مسافر ( استادیار گروه نانوفناوري پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت
 ).30/11/1397دانشجوي زیست شناسی گرایش بیوشیمی دانشگاه حکیم سبزواري، سبزوار). خاتمه یافته ( شکوفه خزایی (

امکان سنجی نانو کپسوالسیون انسولین، نانوذره فلزي "طرح تحقیقاتی مصوب  در دانشگاه علوم پزشکی حکیم سبزواري با عنوان   همکار اصلی) 8

. دکتر نسرین موال نیا ( "مخلوط پلیمرهاي زیست تخریب پذیر براي مطالعات ضد سرطان و ضد دیابتوعصاره متانولی قره قاط با استفاده از 

حیدریه)، خانم  استادیار رشته بیوشیمی دانشگاه حکیم سبزواري، سبزوار)، دکتر جعفر مسافر ( استادیار گروه نانوفناوري پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت
 ناسی گرایش بیوشیمی دانشگاه حکیم سبزواري، سبزوار).شکوفه خزایی ( دانشجوي زیست ش

 سوپرپارامغناطیسی نانوذرات تنی درون و برون مطالعه "با عنوان 920565طرح تحقیقاتی مصوب  در دانشگاه علوم پزشکی مشهد کد  همکار اصلی )9

 C6 سلولی رده به هدفمند رسانی دارو در دوکسوروبیسین با شده بارگیري PLGA-PEG-Apt پلیمري سیستم با شده داده پوشش

دکتر محمد رمضانی ( مجري، استاد تمام رشته بیوتکنولوژي داروئی دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مشهد)، دکتر محسن تفقدي (  ."گلیوبالستوما

وس ( استاد تمام رشته شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی استاد تمام  رشته فارماسیوتیکس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مشهد)، دکتر خلیل آبن
 ).06/10/1396خاتمه یافته ( مشهد)، دکتر جعفر مسافر ( دانشجوي دکتراي تخصصی نانوفناوري داروئی، دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی مشهد).
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 : و چاپ مقاله در مجموعه مقاالت این همایشروز  4به مدت  اسپانیابین المللی در کشور امین کنفرانس  6در  شرکت

Jafar Mosafer. Evaluation of cancer imaging and therapeutic efficiency of Aptamer-targeted SPION/Dox-PLGA 
nanoparticles as a theranostic agent. The 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and 
Nanomaterials. Sitges. Spain. 11-15 August 2019.  

 

 



 

 سوابق آموزشی
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 اجرایی سوابق

 1400 سال  حیدریه، تربت پزشکی علوم دانشگاه اداره توسعه فناوري سالمت رئیس)1

 1400سال  حیدریه، تربت پزشکی علوم دانشگاه سالمت فناوري رشد مرکز رئیس )2

                                  1397. سال حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه ، سوم، نسل هاي دانشگاه بسوي حرکت بسته کارگروه مسئول )3

 تا کنون 1397سال  ،حیدریه  تربت پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شوراي عضو )4
 

 تا کنون 1397سال  ،حیدریه  تربت پزشکی علوم دانشگاه فناوري شوراي عضو )5

 کنون تا 1397سال  حیدریه، تربت پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله سردبیري شوراي عضو )6

 تا کنون 1397سال  حیدریه، تربت پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی علوم تحقیقات مرکزتمام وقت  عضو )7

 1397سال . حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه تحقیقات جامع آزمایشگاه تجهیز و اندازي راهمشارکت در  )8

 تا کنون 1398سال . حیدریه تربت شهرستاناین ستاد در  نماینده و رضوي خراسان استان نانوفناوري ستاد عضو) 9

 

 مهارت ها و توانایی هاي تحقیقاتی  در زمینه نانوفناوري و بیوتکنولوژي
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