
1 
 

                                                 

 
 دانشگاه علىم پزشكي و                                                            

درماني جهرم -خدمات بهداشتي                                                                         

 

 

 مشخصات فردی

 

 سيذ مهذینام پذر:       فائسه صادقيان   نام و نام خانوادگی:  

 شيراز محل تولذ)شهر/کشور(:         2/5/1331تاریخ تولذ:             

 دانشکذه پسشکی-دانشگاه علوم پسشکی جهرم -بلوار مطهری-جهرم-استان فارسنشانی : 

 

 

 سوابق تحصيلی

 هحل اخذ هذرک: داًؾگبُ ػلَم پشؽكی ؽیزاس            هتخصص ثیوبری ّبی داخلیرؽتِ تحصیلی: -1
 درجِ ػلوی: دکتزی تخصصی                            1391عبل اخذ آخزیي هذرک:   -2

 :اكتخبرات تحصیلی
 1391رتجِ ثزتز ثَرد تخصصی عبل    -   رتجِ اٍل كبرؽ التحصیل در دٍرُ پزؽكی ػوَهی 

 

 اجراییسوابق 

 رئیظ داًؾكذُ پشؽكی 

 سوابق آموزشی

 تذریظ درٍط دٍرُ پبتَكیشیَلَصی )رؽتِ پشؽكی(-1
 تذریظ درٍط دٍرُ اعتیَدًتی ثیوبری ّبی داخلی )رؽتِ پشؽكی(-2
 تذریظ درٍط دٍرُ ایٌتزًی ثیوبری ّبی داخلی )رؽتِ پشؽكی(-3
 تذریظ درط ثیوبری ّبی داخلی )رؽتِ ػلَم آسهبیؾگبّی(-4
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 سوابق پژوهشی

 طرح تحقيقاتی

 
 1386َیبتیپغَدٍاکغلَل عٌذرٍم وبراىیث در يیغتیّوَع عطح یزیگ ًذاسُا-1
 1391ثْجت یوبریث ؽذت ثب زٍطیپبرٍٍ ضذ ام ٍ یج یّب يیگلَثَل ًََیویا يیث یّوجغتگ یثزرع-2
 1394یشیبلیّوَد وبراىیث در یذاًیاکغ یاًت یّب غتنیع یّب نیآًش تیكؼبل شاىیه ثز یرٍ ٍ َمیعلٌ ّوشهبى اثز یثزرع -3
 1394هبدُ ییصحزا ثبلؾ هَػ در یالكل کجذ تیآع اس یزیؾگیپ ثز یخَراک هبرچَثِ یآث ػصبرُ اثز ثزرعی-4
 1394ییصحزا هَػ در یالكل زیؿ چزة کجذ یثْجَد شاىیه ثز َمیعلٌ اثز یثزرع -5
 1393ییصحزا هَػ در یالكل زیؿ چزة کجذ یثْجَد شاىیه ثز َمیعلٌ اثز یثزرع -6

( SOD) اکغیذدیغوَتبس عَپز اکغیذاًی، آًتی عیغتن ّبی آًشین كؼبلیت هیشاى ثز( ZN) رٍی ٍ(SE) علٌیَم ّوشهبى اثز ثزرعی -7

 1394ّوَدیبلیشی ثیوبراى در لیپیذی پزاکغیذاعیَى هیشاى ٍ( GPX)پزاکغیذاس گلَتبتیَى ٍ

 پایان نامه   
 1393  صحزا هَػ در یالكل زیؿ چزة کجذ یثْجَد شاىیه ثز َمیعلٌ اثز یثزرع-1
 1394ًز ییصحزا ثبلؾ هَػ در یالكل کجذ تیآع اس یزیؾگیپ ثز زاىیا یثَه یخَراک هبرچَثِ ػصبرُ اثز یثزرع-2

 ٍ (SOD)غوَتبسیذدی،عَپزاکغیذاًیاکغ یآًت غتنیع یّب نیآًش  تیكؼبل شاىیه ثز (ZN) یرٍ ٍ (SE)َمیعلٌ ّوشهبى اثز یثزرع-3

 1394یشیبلیّوَد وبراىیث در یذیپیل َىیذاعیپزاکغ شاىیه ٍ (GPX)ذاسیپزاکغ َىیگلَتبت

 

  داوری پایان نامه

 شیبلید هزکش ثِ کٌٌذُ هزاجؼِ یشیبلید وبراىیث درtransfusion transmitted virus (TTV  ) یكزاٍاً یا غِیهقب یثزرع-1

 1393عبلن اكزاد ٍ جْزم

 1393عبلن اكزاد ثب هبلت تت ثِ هجتال وبراىیث در هظ یعزه عطح غِیهقب-2

 1393جْزم 1391 عبل در یشیبلید اكزاد در خَى كؾبر اكت ٍ  I يییتزٍپًَ شاىیه يیث ییّوغَ يییتؼ-3

 1393جْزم ؽْز در هبصٍر یثتبتبالعو وبراىیث در ِیکل ػولكزد یثزرع-4

-1391 عبل در جْزم ؽْزعتبى در یٌّز کیٌیکل ثِ کٌٌذُ هزاجؼِ وبراىیث در H.pylori هختلق یّب پیصًَت یكزاٍاً یثزرع-5
1392       1393 
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 هجتال سًبى در یًبثبرٍر درهبى در( یج یع اچ ٍ لتزٍسٍل ٍ ليیکلَه/یج یع اچ ٍ كي یتبهَکغ ٍ لتزٍسٍل) نیرص دٍ اثزات غِیهقب-6

 1394  کیغتیک یپل تخوذاى عٌذرم ثِ

 عٌذرم ثِ هجتال ًبثبرٍر سًبى در Trigger ػٌَاى ثِ تخوک یآسادعبس در HCG آهپَل ثب ككت عَپز آهپَل یدرهبً جیًتب غِیهقب-7

 1394کیغتیک یپل تخوذاى

 1394              1392، جْزم ؽْز ًَجَاًبى در هزجغ یصذکْب ٍ یچبق َعیؽ یثزرع-8

 1394جْزم ؽْز  ًَجَاًبى در هزجغ یصذکْب ِیتْ ٍ خَى یپزكؾبر َعیؽ یثزرع-9

 1394اط ام یوبریث ثِ اثتال غکیٍر   ALCAM(rs1044243)  غنیهَرك یپل یثزرع-10

 ؽذُ یاعپلٌكتَه هبصٍر یتبالعو وبراىیث در یٌیاًغَل هقبٍهت ثبγ- interferon ٍ  IL-10 ییپالعوب ؿلظت غِیهقب ٍ ثزرعی-11
 1394طحبل یدارا یتبالعو وبراىیث ٍ

 

 کارشناسی پایان نامه 

 1393جْزم یهطْز وبرعتبىیث یشیبلیّوَد وبراىیث در D يیتبهیٍ کوجَد ٍ یغتزٍكیاعتئَد َعیؽ یثزرع-1

 یّب درهبًگبُ ثِ کٌٌذُ هزاجؼِ وبراىیث در پغتبى کیغتیجزٍعیك زاتییتـ یٌیثبل زیع ثب يیپزٍالکت یعزه عطح ارتجبط یثزرع-2

 1393.جْزم

 1393کشاس َىیٌبعیٍاکغ اس یپشؽك ػلَم داًؾگبُ یپشؽك آخز عبل بىیداًؾجَ یآگبّ یثزرع-3

 ٍ قلت عزثبر آّي ثب غِیهقب ٍ درهبى ثِ هقبٍم هبصٍر یویتبالع وبراىیث در آى رعَة ٍ عزثبر آّي در یارث ّوَکزٍهبتَس صى یثزرع-4

 1393آًْب کجذ

تبالعوی  ثزرعی ٍ هقبیغِ هیشاى پبعخ ایوٌی طجیؼی ػلیِ هٌٌگَکَک  در ثیوبراى طحبل ثزداری ؽذُ ٍ دارای طحبل هجتال ثِ ثتب-5

 1394هبصٍر هزاجؼِ کٌٌذُ ثِ ثخؼ تبالعوی جْزم 

اعتزٍصى،لتزٍسل ٍتبهَکغیلي( در درهبى سًبى ًبثبرٍر در  Eهقبیغِ کبرایی دٍ رصین درهبًی)کلَهیلي،تبهَکغیلي ٍٍیتبهیي /-6

 1394ؽْزعتبى جْزم
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ثب رٍػ کزایَتزاپی ثذٍى تخلیِ  niddleهقبیغِ ثزرعی تبثیز رٍػ کزایَتزاپی عزٍیكظ رحن  ّوزا ثب تخلیِ کیغت ًبثَتیي ثب -7

 1394دردرهبى ثیوبراى هجتال ثِ عزٍیغیت ًبؽی اس ػَاهل ػلًَی niddleکیغت ًبثَتیي  ثب 

ٍ تغتَعتزٍى آساد در هَػ ّبی صحزایی پلی   HPGهحَر اثز ػصبرُ آثی ریؾِ گیبُ ثؼلت ثز عبختبر تخوذاى ٍ َّرهَى ّبی -8

   1394کیغتیک

 کارشناسی طرح 

 1393یادرار دعتگبُ یعٌگْب تیحالل  یرٍ خبرٍ گزُ یهحل بُیگ ػصبرُ اثز یثزرع-1

 1393جْزم یهطْز وبرعتبىیث یشیبلیّوَد وبراىیث در D يیتبهیٍ کوجَد ٍ یغتزٍكیاعتئَد َعیؽ یثزرع-2

 یّب درهبًگبُ ثِ کٌٌذُ هزاجؼِ وبراىیث در پغتبى کیغتیجزٍعیك زاتییتـ یٌیثبل زیع ثب يیپزٍالکت یعزه عطح ارتجبط یثزرع-3

 1393.جْزم

 ِیوبًیپ وبرعتبىیث ثِ کٌٌذُ هزاجؼِ 2 پیت یبثتید وبراىیث  در یٌَریكزٍآلجَهیٍه شٍلیکَرت یعزه ؿلظت ارتجبط هطبلؼِ-4

 1393جْزم

 وبراىیث ٍ اكزادعبلن در یػزٍق -یقلج یكبکتَرّب غکیٍر( ACTH)َّرهَى کیكَتزٍپیآدرًَکَرت یعزه ؿلظت ارتجبط هطبلؼِ-5
 1393جْزم ِیوبًیپ وبرعتبىیث ثِ کٌٌذُ هزاجؼِ 2 پیت یبثتید

 قلت عزثبر آّي ثب غِیهقب ٍ درهبى ثِ هقبٍم هبصٍر یویتبالع وبراىیث در آى رعَة ٍ عزثبر آّي در یارث ّوَکزٍهبتَس صى یثزرع -6
 1393آًْب کجذ ٍ

 1393زیپذ کیتحز تخوذاى عٌذرٍم ثِ هجتال سًبى در زیپذ کیتحز تخوذاى عٌذرم جبدیا ٍ ییدارٍ بّبىیگ هصزف ارتجبط یثزرع -7

 1393جْزم ؽْزعتبى ی بئغِی سًبى در یگزگزكتگ شاىیه ثز يیذیبعكلیپ یدارٍ هختلق یّب دٍس اثز یثزرع-8

 ؽْزعتبى یٌّز کیٌیکل ثِ کٌٌذُ هزاجؼِ وبراىیث در HP ػلًَت حذف در يیلٍَكلَکغبع یحبٍ یدرهبً نیرص یثخؾ اثز یثزرع-9

 1394-1393 عبل در جْزم

 1393ًبثبرٍر سًبى در تخوک یآسادعبس درهبى در hcg آهپَل ثب ككت عَپز آهپَل یدرهبً جیًتب غِیهقب-10

 1393رت در( ( PCOییالقب کیغتیک یپل تخوذاى ثز  خزهب گزدُ اثز یثزرع-11
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 هجتال وبراىیث یطیهح خَى یا ّغتِ تک یعلَلْب در  T bet یثزدار ًغخِ كبکتَر صى بىیث شاىیه ثز D يیتبهیٍ زیتبث یزرعث-12
 1393آعن ثِ

 برگساری کارگاه  
 
 DKA1392دٍرُ آهَرؽی -1

 1392خَاًذى ػكظ ّبی رادیَلَصی-2
 1394ػوَهیالوپیبد ثبلیٌی ثب هَضَع ثخؼ ّبی هبصٍر پشؽكی -3
 

 سایر فعاليتهای پژوهشی 

 شرکت در کارگاه

 
 1393ًحَ تذٍیي كزآیٌذّبی آهَرؽی جؾٌَارُ ؽْیذ هطْزی-1

 1393رٍػ ارسیبثی كؼبلیت ّبی آهَرؽی ٍ پضٍّؾی-2
 1393ضَاثط ٍ هقزرات داًؾگبّی-3
 1393دٍرُ کَتبُ هذت آهَرػ پشؽكی-4


