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الف -مشخصات فردی :فاطمه منتظری
تاضید تَلس60/5/14 :
هحل تَلس :یعز
هلیت :ایطاًی
ٍضعیت تأّل :هتاّل
آزضؼ :یعز_ صفاییِ _ خ تیوؿاض فالحی _ خ بَعلی _ پػٍّكکسُ علَم تَلیس هثل یعز
تلفي8247087 - 0351 :
فاکؽ8247087 -0351:
پؿت الکتطًٍیکf.montazeri@ssu.ac.ir :
ب :فعالیت های آموزشی
فعالیت

سال

 تسضیؽ آظ غًتیک  2زض زاًكگاُ آظاز اقکصض

1390
1391
1392ٍ1393

 تسضیؽ ٍاحسّای زضؾی هباًی غًتیک ،آظ یک ٍ آظ زٍ زض زاًكگاُ اَّاظ

 تسضیؽ ٍاحسّای زضؾی آظ یک ٍ آظ زٍ غًتیکک ،هبکاًی هٌْسؾکی غًتیکک،
هٌْسؾی غًتیک پیكطفتِ ٍ غًتیک پطٍکاضیَتْا زض زاًكگاُ علن ٌٍّط یعز
 تسضیؽ زض کاضگاُ ّای آهَظقی تکٌیک ّایی هثل تكریص ّای هلککَلی،
کاضیَتایپ ٍ  FISHزض کاضگاُ ّا ٍ زٍضُ ّای بطگکعاض قکسُ زض پػٍّكککسُ
علَم تَلیس هثل یعز

 1391تا 1393

ج  :سوابق شغلی -حرفه ای
سال

 1390تا بحال
 1391تا بحال

سابقه




 1391تا بحال
1392
آشض 1392





بْوي 1392



کاضقٌاؼ برف تكریص هلککَلی ( )Real Time PCRآظهایكکگاُ تكکریص
طبی بَعلی
کاضقٌاؼ برف ّوکاتَلَغی (الکتطٍفکَضظ پطٍتنیٌْکای ذکَى ٍؾکطم) آظهایكکگاُ
تكریص طبی بَعلی
آظهایكگاُ غًتیک پػٍّكکسُ علَم تَلیس هثل یعز ،تکٌؿیي FISH
هسضؼ کاضگاُ کاضیَتایپ طب تَلیسهثل یعز
زبیط اجطایی زض کاضگاُ  Fishپػٍّكکسُ علَم تَلیس هثل یعزّ ،وعهاى با زٍهکیي
کٌگطُ ّواتَلَغی
زبیط اجطایی زض کاضگاُ  Fishپػٍّكکسُ علَم تَلیس هثل یعزّ ،وعهاى با ّفتویي
1

قْطیَض 1392

ّوایف ًَضٍغًتیک
 هسضؼ کاضگاُ  Fishزض اٍلیي زٍضُ هْاضتْای آظهایكگاّی پػٍّكکسُ تَلیس هثل

د  :طرحهای تحقیقاتی پایان یافته
عنوان طرح

سال

 1387تا  1390بطضؾی پطٍفایل بیاى غًی ًَتطٍفیي ّا ٍ گیطًسُ ّایكاى زض ضتْای ًراعی قسُ
 1388تا  1390بطضؾی پاؾد ضقس ضیعجلبکْای کاًسیس بِ غلظتْای باالی CO2
 1389تا  1391بطضؾی بیاى گیطًسُ ّای هؿنَل هقاٍهت ّای چٌس زاضٍیی زض لَکوی ذَى حاز

ه  :مقاالت منتشر شذه در مجالت معتبر علمی -پژوهشی داخل و خارج از کشور
سال

1389
1390بْاض
 1390تابؿتاى

مشخصات مقاله

 هلکَ لْا ٍ هؿیطّای ؾیگٌالیٌگ زض فطایٌس هْاجطت لکَؾیتْا اظ هیاى ؾلَ لْای
اًسٍتلیال (غًتیک زض ّعاضُ ؾَم)
 آپًپتًز ي ارگاول َاى سيتًپالسمى (شوتيک در َسارٌ سًم)
 ديگاوگى عملكرد ،تعامالت ي پيچيذگى َاى مسيرَاى سيگىالى گيروذٌ وًريتًفيىى

 1391پاییع
1392
1393
1393
1393
2013
2014

2014
2014

در دستگاٌ عصبى (شوتيک در َسارٌ سًم)

 کاربرد سلًل َای بىيادی در درمان َمًگلًبيىًپاتی َا ( مجلٍ خًن)
 مقایسٍ تاثير ريضُای مختلف تخریب دیًارٌ سلًلی ریسجلبكُا بر ميسان ليپيذ استخراج
ضذٌ از آوُا جُت تًليذ بيًدیسل (مجلٍ بيًتكىًلًشی کطايرزی)

 شوتيک وقایص مادرزادی قلبی ي ريشَای تطخيصی (غًتیک زض ّعاضُ ؾَم)
 اوحراف از الگًی غير فعال ضذن  Xدر اختالالت وًريلًشیک (غًتیک زض ّعاضُ ؾَم)
 معرفی تستَای شوتيكی – کاربردَا ،مسایا ي معایب (غًتیک زض ّعاضُ ؾَم)

 Messenger RNA expression patterns of p75neurotrophin receptor
and tropomyosinreceptor-kinase A following spinal cord injury
 mRNA expression profile of multidrug-resistant genes in acute
lymphoblastic leukemia of children, a prognostic value for ABCA3
and ABCA2
 Review on Role of the tmRNA pathway _ trans-translation _ in
bacterial physiology and Antimicrobial Drug Discovery
 Growth response of Spirulina platensis PCC9108 to elevated CO2
levels and flue gas and measuring total lipid and protein content

و – شرکت در همایش های داخلی و خارجی با مقاله
سال

1389

مشخصات همایش

 .1ططاحی بیَاًفَضهاتیکی پطایوط گیطًسُ ّای ًَضٍتطٍفیٌی جْت بطضؾی الگَی بیاى آًْا
2

هتعاقب ضایعات ًراعی (پَؾتط) (زٍهیي کٌگطُ ظیؿت قٌاؾی هحققاى جَاى)
1389

 .2وقص ًَضٍتطٍفیيّا ٍ گیطًسُّای آًْا زض ضایعات ًراعی بکا تاکیکس بکط ًقکف گیطًکسُ

1390

ًَضٍتطٍفیٌی ( p75ؾرٌطاًی) (زٍهیي ؾویٌاض ترصصی ضایعات ًراعی)
 .3ططاحی بیَاًفَضهاتیکی پطایوط گیطًسُ ًَضٍتطٍفیٌی  p75جْت بطضؾکی الگکَی بیکاى
غًی آى هتعاقب ضایعات ًراعی با اؾتفازُ اظ تکٌیک Quantitative Real - time
( PCRؾرٌطاًی) (زٍهیي ؾویٌاض ترصصی ضایعات ًراعی)
 .4بررسی اوحراف از الگًی غيرفعال ضذن  Xدر اختالالت وًريشوتيکک (َتتمکيه َمکایص

1392
1392

ساالوٍ اوجمه وًريشوتيک)
 .5وقککص کاوالُککای یککًوی کلرایککذ در اخککتالالت عصککبی (َتتمککيه َمککایص سککاالوٍ اوجمککه
وًريشوتيک)
.6
.7
.8
.9

قطکت زض پٌجویي کٌگطُ طب تَلیس هثل یعز
قطکت زض ّفتویي ّوایف ؾاالًِ اًجوي ًَضٍغًتیک ایطاى
کٌگطُ بیي الوللی ٍجكٌَاضُ زاًكجَیی طب تَلیس هثل یعز
ؾوپَظیَم آهَظـ اذالق حطفِ ای زض پعقکی طب تَلیس هثل یعز

ز  :شرکت در کارگاهها و دوره های آموزشی
سال

1390
1390
1390
1392
392

مشخصات کارگاه

Real Time PCR .1
Cell & Tissue Culture .2
Western blotting .3
Fluorescent In Situ Hybridization (FISH) .4
Flowcytometry .5

ح  :تألیف و ترجمه
سال

مشخصات کتاب

1393

سلول های بنیادی و احیای بافت (تالیف و ترجمه)

3

