
 به نام خدا 

 سمنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 گروه زیست فناوری  1399و  98و  97سال های فرم فعالیت های 

 دانشکده پزشکیمحل خدمت:  بیوتکنولوژی گروه آموزشی:    پزشکیانشکده:  د محمد رضا اکبری نام و نام خانوادگی: 

 1369سال استخدام:  وضعیت استخدامیرسمی قطعی

 مرتبه علمی :      دانشیار  

 

 فعالیتهای آموزشی: -1

 و عملی )آزمایشگاهی( الف ( دروس تئوری

 

ابالغ معاونت  عملی تئوری نیمسال

 آموزشی

 مقطع فراگیران

 97-96دوم 

 96بهمن 

9.1 2.25 97/12/113 

96/14/943 

96/14/1793 

 

 اول 

97-98 

 97مهر 

3.5 0.35 97/12/1519  

 دوم

97-98 

 98ترم بهمن 

3.52 2.25 97/12/2146  

 اول

98-99 

 

 98ترم مهر 

13.65 0.15 98/12/2897  

 دکتری زیست فناوری 99/12/334 1.5 12 99-98دوم 

 /دکتری زیست فناوری 99/12/4041  12 1400-99اول 

 ارشد فیزیولوژی

   6.5 53.77 مجموع 

 

  بیمارستانی درمانی – تشخیصیج( فعالیتهای 

 امتیاز کسب شده مقطع فراگیران روز و ساعت در هفته عنوان فعالیت

    

 

 



 د( راه اندازی آزمایشگاه یا رشته تحصیلی جدید

 عنوان

 آزمایشگاه / رشته تحصیلی 

 امتیاز کسب شده

  

 

 ( راهنمایی پایان نامهو

  

مقطع  استاد مشاور استاد راهنما نام دانشجو  عنوان پایان نامه

 تحصیلی

تاریخ  

اتمام یا 

 دفاع

طراحی و انتخاب مولکولهای کوچك جهت مهار پیام 

در سطح سلولی و بررسی اثر آن بر روی  Wntرسانی

میزان پرولیفراسیون و مرگ سلولی در سلولهای 

 سرطانی کولون 

محمد رضا  خانم کلهر

اکبری و خانم 

 دکتر الدن

 تیموری

 دکتر رحیمی

دکتر کریمی 

 پور

PhD 
زیست 

 فناوری

 1397 

بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی و تعیین 

ساختارهای اول، دوم و سوم عامل انعقادی زهر مار 

 جعفری ایرانی 

صاینه 

 خدادی

محمد رضا 

اکبری و ناصر 

 محمد پور

 PhD دکتر معدنچی
زیست 

 فناوری

در حال  

 انجام

 دارویی استرپتوکینازتولید آنزیم 

کلونینگ و بیان آنزیم دارویی استرپتوکیناز در 

باکتری و بهبود خصوصیات بیوشیمیایی آن با 

 استفاده از روشهای مهندسیپروتئین

مجتبی آقایی 

 پور

محمد رضا 

اکبری دکتر 

 کبارفر

دکتر علی 

اکبرزاده دکتر 

 شعبانی

PhD 
زیست 

 فناوری

 2018 

کروماتوگرافی در فرآیند تولید بهینه سازی روشهای 

 اریتروپوئتین نوترکیب

عباس 

 یاندفرها

محمد رضا 

اکبری دکتر 

هومن 

 کاغذیان

دکتر اسکندر 

 امیدی نیا

PhD 
زیست 

 فناوری

 1399 

له  نه در مرح قاط بهی ید  Polishingتعیین ن تول

 داروهای نوترکیب)اریتروپوئیتین(

حمید 

 لیریایی

محمد رضا 

اکبری دکتر 

هومن 

 کاغذیان

دکتر نظام 

الدین  

 حسینی

PhD 
زیست 

 فناوری

 1399 

 و Pexiganan ضدمیکروبی پپتیدهای تولید

Tilapia Piscidin4 و مخمری سیستم در 

 مایکوباکتریایی، ضد باکتریایی، ضد اثرات بررسی

 ها آن ویروسی ضد و قارچی ضد

علی رضا 

 نشانی

محمد رضا 

اکبری و دکتر 

کیارش 

 قزوینی

 PhD 
 میکروب

 شناسی

 1398 

اکسیدانی بررسی عملکرد فعالیت ضدسرطانی و آنتی

های سلولی سرطانی سینه و عصاره نیلوفر علیه رده

 ها کبد انسان و مکانیسم ملکولی آن

فاطمه 

 بهشتی

محمد رضا  دکتر شعبانی

 اکبری

PhD 
زیست 

 فناوری

در حال  

 انجام

 و  Nisinتولید دو پپتید آنتی میکروبیال 

Melittin  و بررسی اثر ضد باکتریایی آنها بر علیه

 مایکوپالسما و سایر پاتوژن های رایج

خدیجه 

 مریدی

دکتر کیارش 

 قزوینی

محمد رضا 

اکبری و دکتر 

 فتحی نجفی

PhD 
میکروبش

 ناسی

 1399 



Optimization of post-insertion 

method to conjugate Doxil with anti-

CD133 monoclonal antibodies: 

Investigating the specific binding and 

cytotoxicity to colorectal cancer cells 

in vitro 

دکتر فهیمه  کریم داداشی

 شمسی

محمد رضا 

 اکبری

PhD 
زیست 

 فناوری

 1399 

 

 

 ) دانشگاهی ، کشوری ، بین المللی (و پژوهشی ( کسب جوایز آموزشیه

 

 

 ( دانش پژوهی آموزشیی

 مرجع برگزار کننده  یا صادر کننده گواهی  عنوان  

سراسری اشنایی با  سمینار دکتر اکبری

 دانش پژوهی

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1398

 

 پذیرش دانشجو تحصیالت تکمیلی:

  عنوان فعالیت

  99و  98، 97زیست فناوری در سال های  PhDدوره دانشجوی دکتری  3پذیرش 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع)دانشگاهی،کشوری ،    عنوان

 بین المللی(

مرجع اهدا 

 کننده

پژوهشگر برتر 

دانشکده 

 پزشکی

 1398جشنواره پژوهش و فناوری 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 ع پ سمنان دانشگاهی یدکتر اکبر



 فعالیتهای پژوهشی: -2

 

 طرح های خاتمه یافته و در حال اجرا الف( 

projects Financial Sponsoring 

organization and Date 

  

   Termanated 

or in 

progress 

Design and develop of a duo-shRNA expression 

vector by a bidirectional tumor-specific 

promoter to silence simultaneously cyclin E and 

cyclin D1 genes on breast cancer cell line 

MDA-MB-231 

® (ATG) SEMUMS/  

 

Supervisor 2018 

Production and optimization  of a recombinant 

Streptokinase in E. coli and improvement of its 

biochemical properties using protein 

engineering methods 

 

SEMUMS/SBUM 

2015-2018 

Supervisor 2020 

Designing and selection of small molecules to 

inhibit Wnt signaling pathways at the cellular 

level and studying its effect on proliferation and 

apoptosis in colon cancer cells 

SEMUMS 

Pasteur Institute of Iran 

2015-in progress 

Supervisor 2020 

Determining of Optimum points in polishing 

stage of recombinant drugs production 
(Erythropoietin)  

SEMUMS 

Pasteur Institute of Iran 

2015-in progress 

Supervisor 2020 

Optimization of chromatographic methods in 

the production process of recombinant 

erythropoietin 

SEMUMS 

Pasteur Institute of Iran  

2015-in progress 

Supervisor 2020 

Functional Studies of In vitro Anticancer 

Potential and Antioxidant Activity of leaves 

Extract of Ipomoea tricolor against Human 

Cancer Cell Lines and their Molecular 

Mechanism.  

SEMUMS 

IROST  

2016-in progress 

advisor 2020 

Production of Pexiganan-TP4 fusion 

antibacterial peptide (pexiganan-TP4) in Pichia 

pastoris and in vivo and in vitro evaluation of it 

against H. pylori 

MUMS 

2017-in progress 

Supervisor 2017 



    

Interaction of dietary pattern and vitamin D 

binding protein gene polymorphism on diabetic 

nephropathy in adult patient with type 2 

diabetes 

TUMS 

 

Supervisor 2017 

     

Production of recombinant Esat6:HspX 

(From Mycobacterium tuberculosis) as a 

Fusion protein with Fcγ2α Mouse IgG in 

Pichia pastoris and Evaluation of its 

Immunogenicity in Mice as a vaccine 

Ministry of Health 

2014-                                            

    

 

cooperator  

Production of recombinant Phytase enzymein 

Pichia pastoris 

SEMUMS 

 

advisor 2020 

Production of Glucose oxidase in Pichia 

pastoris using and optimized synthetic gene 

SEMUMS 

 

Supervisor 2020 

Cloning and mass production of Esat-6, Ag85B, 

PPE44, Cfp-10 and HspX proteins from 

Mycobacterium tuberculosis as recombinant 

fusion with human Fcγ1 of IgG1 and mouse 

Fcγ2α IgG in Pichia pastoris for Selective 

delivery and processing of Vaccine in APCs 

and evaluation of the immunogenicity in animal 

NIMAD, Ministry of 

Health,  

 

cooperator -in progress 

 

 

 مورد ، بررسی مروریمقاالت تحقیقی ، گزارش ب(

  2020مقاالت  2019مقاالت  2018مقاالت  عنوان مقاله

 19 5 7 8 دکتر اکبری

 

چاپ سال عنوان  

Construction, cloning, and expression of Melittin antimicrobial peptide 

using Pichia pastoris expression system 

K Moridi, M Hemmaty, MRA Eidgahi, MF Najafi, H Zare, K Ghazvini, ... 

Gene Reports 21, 100900 

2020 

Optimization of post-insertion method to conjugate Doxil with anti-CD133 

monoclonal antibodies: Investigating the specific binding and cytotoxicity 

to colorectal cancer cells … 

KD Noshahr, F Shamsi, P Valtchev, P Kokhaei, M Hemati, MRA Eidgahi, 

... 

Saudi Pharmaceutical Journal 28 (11), 1392-1401 

2020 

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=dtcEZi8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=title
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Proteomics Analysis Identified Hub Genes Associated With RNAi-Induced 

Silencing of G1 Cyclins in MDA-MB-231 Cells 

FT Shamsabadi, MRA Eidgahi, A Yamchi, C Guarnaccia, M Shahbazi 

2020 

Novel small molecules against two binding sites of Wnt2 protein as 

potential drug candidates for colorectal cancer: A structure based virtual 

screening approach 

H Kalhor, H Rahimi, MRA Eidgahi, L Teimoori-Toolabi 

Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR 19 (2), 160 

2020 

Optimization of ultrafiltration process for human recombinant 

erythropoietin purification 

H Liryaei, H Kaghazian, MRA Eidgahi 

Journal of Advanced Pharmacy Education & Research| Jan-Mar 10 (S1) 

2020 

LL-37: Review of antimicrobial profile against sensitive and antibiotic-

resistant human bacterial pathogens 

A Neshani, H Zare, MRA Eidgahi, RK Kakhki, H Safdari, A Khaledi, ... 

Gene Reports 17, 100519 

2019 

Preparation and evaluation of a new biopesticide solution candidate for 

plant disease control using pexiganan gene and Pichia pastoris expression 

system 

A Neshani, A Tanhaeian, H Zare, MRA Eidgahi, K Ghazvini 

Gene Reports 17, 100509 

2019 

Epinecidin-1, a highly potent marine antimicrobial peptide with anticancer 

and immunomodulatory activities 

A Neshani, H Zare, MRA Eidgahi, A Khaledi, K Ghazvini 

BMC Pharmacology and Toxicology 20 (1), 1-11 

2019 

Dietary approaches to stop hypertension, mediterranean dietary pattern, 

and diabetic nephropathy in women with type 2 diabetes: a case-control 

study 

A Jayedi, K Mirzaei, A Rashidy-Pour, MS Yekaninejad, MS Zargar, ... 

Clinical nutrition ESPEN 33, 164-170 

2019 

Review of antimicrobial peptides with anti‐Helicobacter pylori activity 

A Neshani, H Zare, MR Akbari Eidgahi, A Hooshyar Chichaklu, ... 

Helicobacter 24 (1), e12555 

2019 

Optimizing denaturing HPLC as a robust technique for identification of 

Short Tandem Repeats (STR) in forensic medicine 

MR Eskandarion, T Golmohamadi, AA Tabrizi, R Nasr, M Tabasi, ... 

Journal of forensic and legal medicine 61, 108-114 

2019 

Optimization and high level production of recombinant synthetic 

Streptokinase in E. coli using Response Surface Methodology 

M Aghaeepoor, A Akbarzadeh, F Kobarfard, AA Shabani, E Dehnavi, ... 

Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR 18 (2), 961 

2019 

Detection of H. pylori Infection in Atherosclerotic Plaques of 180 Corpses 

in Referred to Forensic Medicine Center of Tehran in 

J Gharehdaghi, R Nasr, JK Khezerloo, MRA Eidgahi, M Tabasi, ... 

Iran J Public Health 47 (11), 1780-1782 

2018 

Detection of H. pylori Infection in Atherosclerotic Plaques of 180 Corpses 

in Referred to Forensic Medicine Center of Tehran in 2016-2017 

N Reza, JK KHEZERLOO, MRA EIDGAHI, M TABASI, M GHASEMI, 

... 

Iranian Journal of Public Health 47 (11), 1780-1782 

2018 

Extended-Spectrum antimicrobial activity of the Low cost produced 

Tilapia Piscidin 4 (TP4) marine antimicrobial peptide 

A Neshani, MRA Eidgahi, H Zare, K Ghazvini 

J Res Med Dent Sci 6 (5), 327-34 

2018 
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Structural and dynamic characterization of human Wnt2-Fzd7 complex 

using computational approaches 

H Kalhor, M Poorebrahim, H Rahimi, AA Shabani, M Karimipoor, ... 

Journal of molecular modeling 24 (10), 1-14 

2018 

Prevalence of Chlamydia pneumoniae Infection in Atherosclerotic Plaques 

of Corpses Referred to Iranian Legal Medicine Organization, Tehran. 

MR Eskandarion, R Nasr, MR AKBARI EIDGAHI, E Mozaffari, M 

Norouzi, ... 

Journal of Clinical & Diagnostic Research 12 (6) 

2018 

Utility of ultrasound on musculoskeletal pathology in hands of a 

rehabilitation specialist: A review of the literature 

ME Fernandez-Cuadros, O Susana Perez-Moro, ... 

Middle East Journal of Rehabilitation and Health 5 (1) 

2018 

Association Between MspI Polymorphisms of the Apolipoprotein AI Gene 

and Hyperlipidemia in an Iranian Population 

A Pakdel, MR Akbari Eidgahi, AR Bandegi 

Middle East Journal of Rehabilitation and Health 5 (1) 

2018 

Evaluation of the Effect of Promoter Type on the Immunogenicity of the 

Live Recombinant Salmonella Vaccines Expressing Escherichia Coli Heat-

labile Enterotoxins (LTB) 

E Mohit, R Nasr, K Ghazvini, AR Bandegi, MRA Eidgahi 

Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR 17 (Suppl2), 98 

2018 

 

 

 خالصه مقالهب( 

 

 نام مجله یا کتابچه کنگره ، عنوان مقاله

 سال و شماره 

نفر چندم از کل 

 نویسندگان

 

    

 

 

 ...( تجاری سازی اختراعات و )تالیف کتاب، ترجمه کتاب، نوآوری ود(سایر فعالیتهای پژوهشی 

 ه( ثبت اختراع: 

 

 

عضو هیئت  سازمان صادر کننده عنوان  فعالیت 

 علمی

 ثبت اختراع: 

 

وکتور بیانی یوکاریوتی با پروموتر 

اختصاصی دوجهته در درمان 

 سرطان

 قوه قضاییه دفتر مالکیت معنوی

 97 /12/10تاریخ  97574: 

 دکتر اکبری

گواهی اخذ 

سنجی و اعتبار 

امتیاز دهی 

 اختراع

 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 97574مربوط به اختراع شماره 

 11/9/98مورخ  1398104

 دکتر اکبری
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 ثبت اختراع: 

 

 قوه قضاییه، دفتر مالکیت معنوی فیتاز قارچی 3ساخت آنزیم 

 20/1/97مورخ 95452

دکتر اکبری 

دکتر 

 شعبانی

تاییدیه محصول 

 فیتاز

 ساز مان غذا و دارو 

 سازمان استاندارد

 ازمایشگاه اکرودیته سورن

 دکتر اکبری

 ثبت اختراع: 

 

تولید گلوکز اکسیداز نوترکیب بر 

اساس پلی نوکلئوتید سنتتیك 

 بهینه شده

 قوه قضاییه، دفتر مالکیت معنوی

 95965  

22/3/97 

دکتر اکبری 

دکتر 

 شعبانی

محصول تاییدیه 

 گلوکز اکسیداز

 ساز مان غذا و دارو 

 سازمان استاندارد

 ازمایشگاه اکرودیته سورن

 

 دکتر اکبری

در حال قرارداد راستی آزمایی و  تجاری سازی

 فروش  سویه فیتاز نوترکیب

  : بخش خصوصیخریدار

 (هلدینگ بن دا فراور)

 دکتر اکبری

در حال قرارداد راستی آزمایی و  تجاری سازی

فروش  سویه گلوکز اکسیداز 

 نوترکیب

  : بخش خصوصیخریدار

 (هلدینگ بن دا فراور)

 دکتر اکبری

 

 

 ( فعالیت های فرهنگی و توانمند سازی اساتید )وبینار ها، کارگاه ها، دوره های بازآموزی، ...( 4

 مرجع برگزار کننده  یا صادر کننده گواهی  عنوان  

دکتر 

 اکبری

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1399 حیوانت آزمایشگاهیکارگاه کار با 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1398 سمینار سراسری اشنایی با دانش پژوهی

 بنیاد نخبگان استان سمنان 1397 جشنواره منطقه ای اختراعات و ابتکارات 

کشور و مرکز  مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان 1399 (3کارگاه ضیافت اندیشه )اخالق سطح 

 مطالعات تخصصی جمعیت کشور

 

 ( فعالیت های اجرایی 5

  عنوان  

دکتر 

 اکبری

 ادامه دارد عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 ادامه دارد عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

 ادامه دارد رئیس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

 ادامه دارد عضو شورای فناوری دانشگاه

 

 


