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پیغمبری ف ،.شعبانی ،ر ،.اسدی ،ا،.
"ضروریات آناتومی اندام" .چاپ دوم.

 -8استاد مشاور
پایان نامه

" -8تعیین و مقایسه ارزش تشخیص سه روش پاپ اسمیر معمولی ،پاپ اسمیر بر
پزشکی Atypicalاساس مایع و کولپوسکوپی در تعیین ضایعات پیش بدخیم در
بیماران مثبت در مراجعه کنندگان به بیمارستان )Squmous Cell (ASC
8811
شهید صدوقی یزد"،دکتر مژگان کریمی ،دکتر فاطمه پیغمبری ،ندا کریمی،
زمستان .8811

8811

" -1تعیین سطح سرمی اسید اوریک در بیماران مبتال به مولتپل
اسکلروزیس" ،دکتر فرهاد ایرانمنش ،دکتر فاطمه پیغمبری ،نجمه عسکری،
پاییز .8811

8811

"-8بررسی بینش ،آگاهی و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی
یزد در مورد داروهای گیاهی" ،دکتر علی رضا وحیدی ،دکتر فاطمه
پیغمبری ،پردیس عابسی ،زمستان .8811

8818

-4مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان بعد از جراحی بای پس عروق کرونر
با استفاده از پمپ در درمانگاه بیمارستان سید الشهدا یزد" ،دمتر مهدی
لطیف ،دکتر فاطمه پیغمبری ،امین حسن خانی.8811-18 ،

8818

"-2بررسی اثر اکسترا اکو پورئال شوک ویوتراپی (  ) ESWTدر درمان خار
پاشنه بیماران مقاوم به درمان های معمولی"،دکتر رضا اورنگ ،دکتر فاطمه
پیغمبری ،علی مسلمی زاده ،تابستان .8818

8811

 "-1بررسی اثر درمان نگهدارنده متادون بر اضطراب و افسردگی" ،دکتر محمد
نادری ،دکتر فاطمه پیغمبری ،سراج الدین زارع ده آبادی.8818-8811 ،
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8811

"-1سطح ویتامین  D3در سرم مادران پس از زایمان" ،دکتر وجیهه
مدرسی ،دکتر فاطمه پیغمبری ،صفورا موسی بیکی.8818-11 ،

8811

"-1بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی و سالمت روانی در
دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب یزد"،
دکتر نلصر دشتی ،دکتر فاطمه پیغمبری ،رویا سینایی.8818-11 ،

8811

 "-81بررسی توزیع فراوانی بتاالکتامازهای با طیف گسترده در سویه های
 Ecoliایزوله شده از نمونه های بالینی در بیمارستان های شهر یزد و تعیین
الگوهای مقاومت دارویی آنها" ،دکتر هنگامه زندی ،دکتر فاطمه پیغمبری،
سید ابوالفضل حسینی ،تابستان .8811

8811

"-88بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی ( Body Mass Index
)) (BMIو یافته های اکوکاردیو گرافیک در افراد با اضافه وزن در مقایسه با
گروه شاهد" ،دکتر رضا صالحی ،دکتر فاطمه پیغمبری ،سید وحید احمدی
هنزایی.8818-11،

8818

 " -81مقایسه عوارض کوتاه مدت دو روش گرافت تماما شریانی و مرسوم در
اعمال جراخی بای پس عروق کرونر به روش بدون پمپ" ،دکتر سید خلیل
فروزان نیا ،دکتر فاطمه پیغمبری ،مهندس محمد حسین احمدیه ،وجید
نصیریانی.

8818

 " -88بررسی ارتباط کپسولیت چسبنده شانه با دیابت در بیمارستان
شهدای کارگر یزد در سال  ،"8818دکتر رضا اورنگ ،دکتر فاطمه پیغمبری،
پروفسور نصرا ...بشر دوست ،بهشته امیدواری.

8818

 "-84بررسی وضعیت شاخص توده بدن " ،"BMIدیابت و هیپرلیپیدمی در
افراد مبتال به سرطان پستان بین سال های  8811-8811در شهرستان
یزد" ،دکتر سید محمدرضا مرتضوی زاده ،دکتر فاطمه پیغمبری ،پروفسور
نصرا ...بشردوست ،امین نصب حسینی.

کارشناسی ارشد

8818

 "-82ساخت داربست نانو ساختار هیدروکسی آپاتیت-کوپولی هیدروکسی
بوتیرات -والوات به روش الکترو ریسی و بررسی ویژگی های آن" ،دکتر
آزاده آصف نژاد ،دکتر فاطمه پیغمبری ،علیرضا خوشرفتار ،دانشگاه علوم و
تحقیقات یزد.8811-18 ،
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8818

 "-81ساخت و بررسی نانو کامپوزیت زیست سازگار پلی کاپروالکتون و
هیدروکسی آپاتیت به روش الکترو ریسندگی" ،دکتر آزاده آصف نژاد ،دکتر
فاطمه پیغمبری ،هانیه فهیمی ،دانشگاه علوم و تحقیقات یزد.8811-18 ،

8818

"-81طراحی و ساخت پودر اسفنجی انعقادی خون بر پایه ژالتین و
نشاسته" ،دکتر جواد توکلی ،دکتر فاطمه پیغمبری ،مجتبی شریعتی،
دانشگاه علوم و تحقیقات یزد.8811-18 ،

8814

 " -81ساخت داربست نانوساختار پلی هیدروکسی بوتیرات والرات هیدروکسی
آپاتیت به روش الکتروریسی و بررسی ویژگی های آن" ،دکتر آزاده آصف نژاد،
دکتر فاطمه پیغمبری ،علی رضا خوش رفتار.

8814

 "-81بررسی وضعیت خود مراقبتی جسمی وسالمت روان در بیماران مبتال به
دیابت مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر یزد در سال  ،"8818-14دکتر
گلرسته خالصه زاده ،دکتر فاطمه پیغمبری ،امیر مسعود غنی زاده بافقی.

8814

 "-11بررسی ارتباط وابستگی به تلفن همراه و پرخاشگری در نوجوان 84-81
سال شهر یزد در سال  ،"8818-14دکتر گلرسته خالصه زاده ،دکتر فاطمه
پیغمبری ،بهنیا کاویانی پور.

8814

"-18اثر پروبیوتیک ها در درمان اسهال حاد کودکان  1ماه تا 2سال مراجعه
کننده به درمانگاه های تأمین اجتماعی یزد" ،دکتر وجیهه مدرسی ،دکتر فاطمه
پیغمبری ،رامین نعیمی.

8814

 "-11بررسی فروانی نسبی اسکار کلیه در اطفال بستری به علت عفونت ادراری در
بیمارستان های شهر یزد در سال  ،"8818دکتر احمد شجری ،دکتر فاطمه
پیغمبری ،شیوا بهره مند.

8814

 "-18توزیع فراوانی و اتیولوژی نارسایی حاد کلیه دراطفال بستری در بیمارستان
های شهر یزد در سال  ،"8818دکتر احمد شجری ،دکتر فاطمه پیغمبری ،محمد
رضا دشت آبادی.

8814

"-14

8814

 "-12بررسی رابطه بین سطح آنزیم های کبدی و درجه سنوگرافی در بیماران
مبتال به کبد چرب غیر الکلی" ،دکتر مریم توکلی ،دکتر فاطمه پیغمبری ،نسرین
12

فتوحی فیزوز آبادی.

 -9گواهی ها

8814

 "-11بررسی رابطه سندرم متابولیک باحوادث عروق مغزی در بیماران بیمارستان
شهدای کارگر یزد" ،دکتر مریک توکلی ،دکتر فاطمه پیغمبری ،فهیمه دهقان
مهرجردی.

8814

 "-11پیگیری پنج ساله عوارض گلومرولونفریت بعد از عفونت استرپتوکوکی در
بیمارستان های شهر یزد ازسال  ،"8812دکتر احمد شجری ،دکتر فاطمه
پیغمبری ،مژگان صادقی زارچی.

8814

 "-11مقایسه سطح سرمی ویتامین  Dدر کودکان مبتال به عفونت های تنفسی
مکرر فوقانی و تحتانی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر یزد" ،دکتر
حمیده عزیز خان ،دکتر فاطمه پیغمبری ،شعله یعقوبی.

8814

 "-11مقایسه سطح سرمی روی در عفونت های تنفسی مکرر فوقانی و تحتانی در
کودکان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر یزد" ،دکتر حمیده عزیز خان،
دکتر فاطمه پیغمبری ،علیرضا آیت اللهی.

8814-12

 -8گواهی شرکت در ششمین کنگره بین المللی تولید مثل و سلول
های بنیادی رویان.

8812-11

 -1گواهی شرکت هفتمین کنگره بین المللی تولید مثل و سلول های
بنیادی رویان.
th
“ 7 congress on reproductive biomedicine & 2nd congress on
stem cell biology & technology”.

8811-11

 -8گواهی شرکت هشتمین کنگره بین المللی تولید مثل و سلول
های بنیادی رویان.

8811

 -4گواهی شرکت در کارگاه آموزشی" کلونینگ و ردیابی ژن Stra-8
در سلول های بنیادی اسپرماتوگونیا و تایید بیان مارکر سطحی
 CD-4جهت خالص سازی سلول های زایای مذکر" ،دانشکده
علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

8818

 -2گواهی شرکت در همایش ملی بیماری های گوارشی ،کبد و
تغذیه کودکان.
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 -11جوایز

 -11فعالیت ها

8811

-1برنده جایزه در چهارمین کنگره بین المللی جوایز دانشجویی در طب تولید مثل.

8811

 -1پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی یزد در سال  11دانشکده پزشکی علی ابن
ابیطالب(ع).

8818

-8پژوهشگر برتر واحد دانشگاه آزاد اسالمی یزد دانشکده پزشکی علی ابن
ابیطالب(ع).

8814

-4قدردانی به دلیل حضور در جمع کمیته منتخب واحد.

8814

-2برگزیده شدن کتاب برتر "آناتومی سالمندی" به عنوان کتاب برتر دانشکده
پزشکی علی ابن ابیطالب(ع).

8814

-1پژوهشگر برتر واحد یزد در سطح استان

8811

-1راه اندازی آزمایشگاه بافت شناسی در دانشگاه آزاد اسالمی میبد.

8818

-2برگزاری اولین نمایشگاه دانشجویی آناتومی بافت شناسی و جنین شناسی در
دانشکده علی ابن ابیطالب دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران.

8814

-3شرکت در برنامه های طعم زندگی ،شب های تابان ،برنامه ویژه افطار به عنوان
کارشناس.

 -12سوابق کاری

 8811تا کنون

 -8عضو هیات علمی
گروه آناتومی ،دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران

8814

-1عضو شورای آموزشی گروه مامائی دانشگاه آزاد اسالمی میبد ،ایران

8814

-8بازرس انجمن علوم تشریحی ایران

 8812تا کنون

 -4مدیر گروه آناتومی
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دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران

8811

-2عضو کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران

8811

-1مدیر اجرایی مجله دانشکده پزشکی
دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران

8811

-1عضو شورای فرهنگی دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران

 8811تا کنون

-1عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب دانشگاه آزاد اسالمی
یزد ،ایران

8811

-1عضو ارشد شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران

8811

-81عضو کارگروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران

8818

-88عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران

 8811تا کنون

-81عضو کمیته برنامه ریزی درسی آموزشی دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب
دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران

 8811تا کنون
-88عضو شورای انتشارات دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران

8818

-84عضو شورای راهبردی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی یزد
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 -13زمینه ها تدریس

8818

-82عضو کمیته پیاده سازی استانداردها در دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب
دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران

8818

 -81عضو کمیته علمی همایش بیماری های گوارش و کبد کودکان ،دانشکده
پزشکی علی ابن ابیطالب دانشگاه آزاد اسالمی یزد ،ایران.

8818

 -81دبیر علمی کارگاه تکنیک ردیابی پروتئین های اختصاصی در بافت سرطانیبا
استفاده از روش ایمونو میستو شیمی.

8818

 -81دبیر علمی کارگاه تکنیک جداسازس اسپرم از لوله اپیدیدیم ،شمارش،
بررسی تحرک ،شکل طبیعی و میزان لقا اسپرم.

8818

 -81دبیر علمی کارگاه تکنیک جداسازی سلول های  CD4لنقوسیتی از بین
سایر سلول های خونی با استفاده از روش تخصصی.

8818

 -11دبیر علمی کارگاه تکنیک ردیابی پروتئین های اختصاصی در بافت سرطانی
با استفاده از روش ایمنومیستوشیمی.

8818

 -18دبیر علمی کارگاه آماده سازی اسپرم ،کشت تخمک و انجام تکنیک لقاح
آزمایشگاهی (.)IVF



آناتومی اندام (تئوری و عملی)



آناتومی سر و گردن (تئوری و عملی)



جنین شناسی پزشکی



جنین شناسی مامائی



آناتومی عمومی پرستاری(تئوری و عملی)



آناتومی مهندسی پزشکی (کارشناسی ارشد)



آناتومی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی(کارشناسی ارشد)



آناتومی تربیت بدنی گرایش عمومی(کارشناسی ارشد)
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-14عالیق و سرگرمی
ها



ورزش



گردشگری
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