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سوابق تحصیلی
الف) تحصیالت عالیه

تاریخ فراغت از 
تحصیل

کشور محل 
تحصیل

شهر محل 
تحصیل محل تحصیل درجه علمی رشته تحصیلی

 ۱۳۸۴/۱۱/۳۱ ایران تهران  دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ ایران تهران دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناسی 
ارشد

ایمنی شناسی 
پزشکی 

۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ایران تهران دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران  Ph.D

ایمنی شناسی 
پزشکی

 

mailto:sb.aghily@gmail.com
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ب) پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل
نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

دکتر سید عباس میرشفیعی بررسی اثر ضد التهابی آلوئه ورا (Aloe Vera) بر  کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی
آنسفالومیلیت اتوایمیون تجربی

دکتر احمد مسعود- دکتر علی اکبر امیرزرگر    دکترای تخصصی (Ph.D) ایمنی شناسی 
پزشکی

بررسی تعداد و عملکرد مهاری سلولهای Treg و 
 IL-21 و IL2Rα ،IL-21 ،IL-2 ارتباط آنها با

در بیماران دیابت تیپ یک

موقعیت های شغلی و حرفهای
الف) سابقه ارائه خدمات آموزشی

نیمسال سال تدریس کل ساعات 
تدریس شده

تعداد 
دانشجویان عنوان درس نوع درس نوع فعالیت مقطع تحصیلی موسسه محل 

تدریس

دوم ۱۳۹۵ ۵۱ ۲۵ ایمنی شناسی 
پزشکی تئوری تدریس کارشناسی

علوم آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم 

پزشکی قم

دوم ۱۳۹۵ ۱۳۶ ۲۵ ایمنی شناسی 
پزشکی عملی تدریس کارشناسی

علوم آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم 

پزشکی قم

دوم  ۱۳۹۵ ۶۰  ۲۱ ایمنی شناسی 
پزشکی تئوری تدریس  کارشناسی پیوسته 

مامایی
 دانشگاه علوم 

پزشکی قم
 

ب) پروژه های تحقیقاتی تصویب شده
طول مدت طرح وضعیت فعلی طرح موسسه محل پژوهش ساعات فعالیت در 

طرح نوع فعالیت در طرح عنوان طرح

ج) پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده
تاریخ دفاع سمت محل انجام مقطع تحصیلی عنوان

د) سابقه ارائه خدمات حرفهای (مشاوره، همکاری و غیره)
تاریخ ارائه خدمات فرد، مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات نوع خدمت حرفهای

از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ تا کنون دانشگاه علوم پزشکی قم  مدرس دانشگاه
 

ه)  سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی ( مرتبط با آموزش و تحقیقات)

تا تاریخ از تاریخ
نام، رتبه علمی و 
رشته تحصیلی 
مسئول مافوق

مکان فعالیت
نوع وظایف محوله

سمت

تا کنون  ۱۳۹۶/۴/۱۲ 
روح الله فاتح- 
استادیار- قارچ 

شناسی
 دانشگاه علوم پزشکی 

قم 

آموزش- پژوهش
عضو هیئت علمی- گروه 
میکروب شناسی و ایمنی 

شناسی- دانشکده 
پزشکی- دانشگاه علوم 

پزشکی قم 



 و)  سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی ( غیر مرتبط با آموزش و تحقیقات)
تا تاریخ از تاریخ مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

تا کنون  ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ دکتر محمدرضا حائری- 
دانشیار- بیوشیمی بالینی مسئولیت فنی دانشگاه علوم پزشکی قم 

مسئول فنی بخش 
ایمونولوژی و 

سرولوژی آزمایشگاه 
مرجع سالمت

ز) عضویت در کمیته ها و شوراها
تا تاریخ از تاریخ مکان یا سازمان مربوطه نوع همکاری با کمیته یا 

شورا نام کمیته یا شورا

ح) عضویت در انجمن ها و مجامع علمی
تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

تا کنون  تهران  ۱۳۹۵ سازمان نظام پزشکی جمهوری  عضویت 
اسالمی ایران 

ط) بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایر مراکز (گرنت)
مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت منبع ارائه دهنده بودجه

ی) سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزی و غیره ( بدون ارائه مقاله)
تاریخ سخنرانی محل برگزاری عنوان هم اندیشی، بازآموزی و 

غیره عنوان سخنرانی

 
ف) همکاری با هیات تحریریه مجالت علمی

تا تاریخ از تاریخ نوع همکاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله

۱۳۹۴ ۱۳۹۰ داوری مقاالت
مرکز تحقیقات ایمونولوژی، 

آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

Iranian Journal of 
Alletgy,Asthma and 

Immunology



سوابق توسعه فردی 
شرکت در دوره های مختلف ( آموزشی، پژوهشی و اجرایی)

تاریخ برگزاری مدت محل برگزاری نوع(سطح) دوره نام دوره

16-18 May, 2006 ۳ روز دانشگاه علوم پزشکی ایران کنگره بین المللی
8th International 

Congress of 
Immunology & 

Allergy

۸۸/۲/۱۷ لغایت ۸۸/۲/۱۸ ۲ روز  بیمارستان مرکز طبی کودکان 
تهران سمپوزیوم

International 
Advances Course in 
Clinical Immunology

۹۰/۹/۲۰ لغایت ۹۰/۹/۲۳ ۴ روز دانشگاه علوم پزشکی تهران کارگاه آموزشی
آشنایی با روشهای مقدماتی 

تدریس ویژه دانشجویان دوره 
دکترای رشته های علوم پایه

۹۰/۱۰/۳۰ لغایت ۹۰/۱۰/۲ ۳ روز دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی کنگره 4th Congress of 

Laboratory & Clinic

26-29 April, 2012 ۴ روز برج میالد- تهران کنگره بین المللی
11th International 

Congress of 
Immunology & 

Allergy

29 April-2 May,
2014

۴ روز برج میالد- تهران کنگره بین المللی
12th International 

Congress of 
Immunology & 

Allergy

۹۴/۳/۱۰ ۱ روز  کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی روش های

Immunostaining IFC 
& IHC

در مطالعات بیولوژیک

۹۵/۸/۶ ۱ روز دانشگاه تربیت مدرس سمپوزیوم
The first symposium 

of stem cells and 
infectious diseases

۱۳۹۵/۹/۲۰ ۱ روز
دانشگاه علوم پزشکی تهران- 
انجمن علمی ویروس شناسی 

ایران
کنفرانس علمی

HIV : وضعیت، چالشها، چشم 
اندار آینده و برنامه کنترل آن در 

ایران

انتشار اسناد علمی
الف) کتب منتشر شده

سال 
چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله نویسنده (گان)



ب) مقاالت منتشر شده 
سال 
چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله نویسنده (گان)

2009 109-
115 3 12

Arak Medical 
University 

Journal.

Immunomodulating activity 
of Aloe Vera in animal 

model of multiple Sclerosis.

Mosayebi G, Ghazavi A, 
Aghili B, Mirshafiey A.

2010 410-5 3 32

Immunophar
macol 

Immunotoxic
ol.

Therapeutic approach by  
Aloe vera in experimental 
model of multiple sclerosis.

Mirshafiey A, Aghily B, 
Mosayebi G, et al.

2013 5-9 18 -
J. of 

Laboratory & 
Diagnosis.

Regulatory T (Treg) cells 
and Type 1 diabetes. Massoud A, Aghili B.

2013 12-16 63 6
J. of 

Pezeshkan 
Emrooz.

Regulatory T (Treg) cells 
and autoimmune diseases. Massoud A, Aghili B.

2013 5-13 20 -
J. of 

Laboratory & 
Diagnosis.

Stem cells and Type 1 
diabetes. Massoud A, Aghili B.

2013 10-15 64 6
J. of 

Pezeshkan 
Emrooz.

immunologic, genetic and 
environmental factors in 

Type 1 diabetes.

Massoud AH, Massoud 
A, Aghili B.

2014 00029 5 1 MOJ 
Immunology.

Monoclonal Gammopathy 
in Iran: Prevalence and 

Isotype Distribution.

Afrouzi MM, Aghili B, 
Sarrafnejad A, et al.

2014 8-13 66 8
J. of 

Pezeshkan 
Emrooz.

Cytokines and Type 1 
Diabetes. Massoud A, Aghili B.

2014 - 68 8
J. of 

Pezeshkan 
Emrooz.

Role of immunology in 
diagnosis and treatment of 

diseases.
Massoud A, Aghili B.

2015 240-
251 4 12 Iran.J.Immun

ol.

Altered suppressor function 
of regulatory T cells in Type 

1 diabetes.

Aghili B, Amirzargar 
AA, Larijani B, Massoud 

A, et al.

2016 63-74 1 45

Immunologic
al 

investigations
. (Immunol. 

Invest.)

Altered MicroRNA 
Expression and 

Immunosuppressive 
Cytokine production by 

Regulatory T cells of 
Ulcerative Colitis patients.

Afrouzi MM, Zavaran 
Hosseini A, Khalili A, 

Abediankenari S, Amari 
A, Aghili B, et al.

2016 212-
217 4 7

Int J Organ 
Transplant 

Med. 
(IJOTM)

Natural Killer cell subsets 
and IL-2, IL-15, IL-18 

genes expression in chronic 
kidney allograft 

dysfunction.

Assadiasl S, Sepanjnia A, 
Aghili B, Nicknam MH, 

Amirzargar AA, et al.

2017 279-
287 2 31

J Biol Regul 
Homeost 
Agents.

Elevated levels of IL-2 and 
IL-21 produced by CD4+ T 
cells in inflammatory bowel 

disease.

. Ebrahimpour S, 
Shahbazi M, Zavaran 
Hosseini A, Amari A, 

Aghili B, et al.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20233107
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20233107
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20233107
https://manuscriptpro.com/profile/journal/Immunological-investigations
https://manuscriptpro.com/profile/journal/Immunological-investigations
https://manuscriptpro.com/profile/journal/Immunological-investigations
https://manuscriptpro.com/profile/journal/Immunol.-Invest.
https://manuscriptpro.com/profile/journal/Immunol.-Invest.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28685527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28685527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28685527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ebrahimpour%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28685527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shahbazi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28685527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zavaran%20Hosseini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28685527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zavaran%20Hosseini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28685527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amari%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28685527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aghili%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28685527


 ج) مقاالت ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره

سال ارائه نحوه ارائه 
مقاله محل برگزاری عنوان همایش، 

کنفرانس و غیره عنوان مقاله نویسندگان

28-30 
Desember, 

2011
Oral Tehran, 

Iran
Congress of 
skin&cancer

Role of immunology in 
skin cancer

Massoud A, 
Aghili B

26-28 
Desember, 

2012
Oral Tehran, 

Iran

Congress of 
skin Diseases 
Update (Skin 

Colour 
Disorders)

Vitiligo and autoimmunity Massoud A, 
Aghili B

8-10 Jan, 
2014 Oral Tehran, 

Iran

Congress of 
skin Diseases 
Update (Skin 

& Aging)

Skin immunology and 
aging

Massoud A, 
Aghili B

29 April – 
2 May 
2014

Oral Tehran, 
Iran

12th 

International 
Congress of 
Immunology 
and Allergy

Immunology of aging Massoud A, 
Aghili B

 
د) اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غیره

تاریخ انتشار نام همکاران محل دریافت موارد استفاده نرم افزار، 
لوح فشرده و غیره

نوع اطالعات یا نرم 
افزار تهیه شده

تشویق ها، جوایز و تقدیرها

تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان
2008 معاون آموزشی وزارت 

بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
ایران – سالن 
همایشهای رازی

نفر برتر آزمون ورودی 
Ph.D

First Rank in 
National PhD 

Entrance 
Exam of 

Ministry of 
Health.

سایر موارد (ضمیمه کارنامه) 

اعالم عالئق حرفه ای: 

1. Treg biology and function

2. Autoimmune disorders (MS, T1D, …)



 Laboratory Skills:

 Induction of EAE (experimental autoimmune encephalomyelitis) model

 Work with laboratory animals

 Cell Culture

 Treg and Teff Isolation by Magnetic bead (MACS, Dynabeads)

 Proliferation Assay

 Flow cytometry

 PCR, RealTime-PCR

 ELISA

 Computer Skills:

 MS Word
 MS PowerPoint
 MS Excel
 Endnote
 FlowJo
 SPSS
 Graphpad Prism


