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Current Position

Researcher and University lecturer in Kermanshah University of Medical Sciences.

Education and training

1383 (2004)   Ph.D. in Immunology , School of Medicine, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran.

“Evaluation of opioid receptors in lymphoid cells of mice suffering
from Fibrosarcoma”

1374 (1995)  M.Sc. in Immunology,  School of Medicine, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran.

.
“Evaluation of Basophilic reaction in Guinea pig, following

injection of sheep blood compartments”

1367 (1988)  B.S., Biology, School of Sciences, Razy University, Kermanshah,
Iran.

(1382/12/22 – 1383/6/26 (March 12 – September 16, 2004)). Overseas study was undertaken for
6 months in the laboratory of Prof. Brigitte linda Kiefer and Prof. Claire Gavériaux-Ruff in
Institute IGBMC, Université de Strasbourg, Strasbourg, France.
.
Employment history



Feb 1995 – Feb1999: University lecturer, Department of Microbiology and Immunology,
Kermanshah University of Medical Sciences, teaching Immunology to student of Medicine,
nursery, midwifes and laboratory Sciences.

Feb 1999- 2004: Ph.D. student in Immunology, School of Medicine, Tehran University of
Medical sciences, Tehran, Iran.
2004 – Now:  University lecturer, Department of Immunology, Kermanshah University of
Medical Sciences, teaching Immunology to student of Medicine, Dentistry & Pharmacy. In
addition I have done some research and supervise some student thesis.
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میزان توافق تست هاي رز بنگال، رز بنگال اصالح شده و رایت سریع .  و منصور رضاییعلی گرگین کرجی، فیروزه عبدي.7
- 39، صفحه 1390مجله بهبود، سال پانزدهم، شماره اول، فروردین و اردیبهشت . (در تشخیص نمونه سرم هاي مثبت

31(
تاثیر تجویز روزانه مورفین بر عفونت لیشمانیوز در .  نی و غالمرضا بهرامیعلی گرگین کرجی، مهین اکبري ، سمیه شعبا.8

)96-106، صفحه 1390مجله بهبود، سال پانزدهم، شماره دوم، خرداد و تیر . (موش هاي آزمایشگاهی
و BALB/cتاثیرمورفین بر عفونت لیشمانیا ماژور در موش هاي نژاد . علی گرگین کرجی، سمیه شعبانی و مهین اکبري.9

)1-7، صفحه 90، تابستان 78، شماره 20مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن، دوره . (C57BL/6نژاد 

Abstract Presentation in Congress:

.هنديخوکچهخونیسلولهايبرآناجزاءوگوسفندخونایمونوژنیکخواص-1
فارماکولوژيوفیزیولوژيکنگرهدوازدهمین)کیهانیاهللاعزتزارعی،محمدعلیکرجی،گرگینعلی:  نویسندگان

).ایرانپزشکی،علوم1374آبانایران،
.هنديخوکچهبازوفیلسفیدهايگویچهجمعیتدرجدیدگروهزیریکظهور-2



ماهديمرتبط،هايبیماريوخونکنگرهدومین(کیهانیاهللاعزتکرجی،گرگینعلیزارعی،محمدعلی: نویسندگان
.)ایرانخونانتقالسازمانورازيموسسهپاستور،انستیتو،1375

.هنديخوکچههايائوزینوفیلوهابازوفیلجمعیتآوردندرتحركبه-3
).ایرانتشریحیعلومکنگرهسومین(کیهانیاهللاعزتکرجی،گرگینعلیزارعی،محمدعلی: نویسندگان

)(Popliteal lymph node assay PLNAتکنیکازاستفادهباایمونوتولرانسپروتکلیکرزیابی-4
).،اصفهان1376شهریورایران،فارماکولوژيوفیزیولوژيکنگرهسیزدهمین(کرجیگرگینعلی:  نویسنده

.هنديخوکچهبازوفیلمختلفهايگروهزیروجودساختنآشکار-5
ایران،فارماکولوژيوفیزیولوژيکنگرهسیزدهمین(کیهانیاهللاعزتکرجی،گرگینعلیزارعی،محمدعلی:  نویسندگان

).اصفهان1376شهریور

بازوفیلیپوستیحساسیتازدیادوپوستیزیرمکررتزریقاتجریاندرائوزینوفیلیوبازوفیلیايمقایسهمطالعه- 6
)CBH. (

1378اردیبهشتایران،فارماکولوژيوفیزیولوژيکنگرهچهاردهمین(کیهانیاهللاعزتکرجی،گرگینعلی:  نویسندگان
).تهرانپزشکیعلوم

.ایمونوتولرانسپروتکلیکدرتولرانسالقاءبرايالزملکوسیتتعدادبررسی-7
).مدرستربیتدانشگاه1381اردیبهشتایران،آلرژيوایمونولوژيکنگرهششمین(کرجیگرگینعلی:  نویسنده

. اپیوئیديرسپتوریکفاقدهايموشدرهومورالپاسخ-8
,   Claire Gaveriaux-Ruff&Brigitte L. Kiefferکرجیگرگینعلی: نویسندگان

)تهرانپزشکیعلومدانشگاه1385ایران،اردیبهشتآلرژيوایمونولوژيکنگرههشتمین(

9- The opioid antagonist naloxone inhibits Leishmania major infection in BALB/c mice. A.
Gorgin Karaji, Y. Hamzavi. 14th International Congress of Immunology (Aug. 22-27, 2010),
Kobe, Japan.

Supervision of Student Thesis:

درجه دکتراي پایان نامه خانم مهین اکبري جهت دریافت . C57BL/6اثر مورفین بر لیشمانیوز جلدي در موش -1
.علی گرگین کرجی: استاد راهنما. 1388، دي ماه داروسازي

پایان نامه خانم سمیه شعبانی جهت دریافت درجه دکتراي . BALB/cاثر مورفین بر لیشمانیوز جلدي در موش -2
.علی گرگین کرجی: استاد راهنما.1388، دي ماه داروسازي

. BALB/cبر واکنش آلرژیک در موشLawsonia inermis)(الکلی برگ و گل حنا–بررسی تاثیر عصاره آبی -3
علی : استاد راهنما. 1391پایان نامه خانم محسن نثاري جهت دریافت مدرك کارشناسی ارشد ایمونولوژي، شهریور 

گرگین کرجی



و سیب زمینی شیرین و بررسی اثر ضد التهابی آنها در موش ) بیرك-نوع بومن(تخلیص مهار کننده تریپسین سویا -4
C57BL/6پایان نامه خانم مریم امیدي اسکویی جهت دریافت مدرك کارشناسی ارشد . مبتال به مالتیپل اسکلروزیس
.مصطفاییعلی گرگین کرجی و علی: استاد راهنما.1391، بهمن ایمونولوژي

و BBIبا جنستئین و مقایسه اثرات ضد التهابی آن با مخلوط  ) BBI(نژیوگه مهارکننده تریپسین سویا وتولید ک-5
پایان نامه خانم مونا صادق الوعد جهت دریافت مدرك کارشناسی ارشد ایمونولوژي، . جنستئین در مدل التهابی موش

.گرگین کرجیعلی مصطفایی و علی: استاد راهنما. 1392شهریور 
در تیموس و زیر IFN-γو IL-4بر سایتوکاین هاي ) Tribulus terrestris(بررسی اثر عصاره آبی گیاه خارخاسک - 6

پایان نامه خانم زهرا حسن . غدد لنفاوي مزانتر رت سرکوب شده با سیکلوفسفامیدTh17و Th1 ،Th2جمعیت هاي 
.علی مصطفایی و علی گرگین کرجی: استاد راهنما. 1392پور جهت دریافت مدرك کارشناسی ارشد ایمونولوژي، بهمن 

پایان . در شرایط درون تن و برون تنBALB/cموش Th2و Th1بررسی اثر عصاره موسیر بر فعالیت سلولهاي -7
علی مصطفایی و : استاد راهنما. 1392رك کارشناسی ارشد ایمونولوژي، بهمن جهت دریافت مدسمیه شاملونامه خانم 

.علی گرگین کرجی
تشخیصدرPCRوالیزا،ME-2رایت،- کومبس،شدهاصالحرزبنگال،رایتهايتستحساسیتوویژگیبررسی-8

: استاد راهنما. 1394جهت دریافت مدرك کارشناسی ارشد ایمونولوژي، بهمن آقاي بهروز هلشیپایان نامه .بروسلوز
.علی گرگین کرجی


