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 بسمه تعالی

 :مشخصات فردي   

 فاطمه اقبالیانخانوادگي: نام و نام 

  :1363سال تولد 

 محل تولد: تهران 

 متأهل 

 :پست الکترونیک 

dreghbalian@Gmail.com 

eghbalian.f@iums.ac.ir 

 

 

 :سوابق تحصیلی     

  دیپلم علوم تجربي:مدرک 

 40/19کل:  معدلبا    1380سال فارغ التحصیلي: 

 

  دکتری عمومي از دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتيمدرک 

 76/16معدل : با  1389سال فارغ التحصیلي: 

 موضوع پایان نامه: گزارش عوارض استن مری در بیمار مبتال به سرطان مری

 

  طب ایراني يدکترای تخصصمقطع 

  6قبولي در رشته دکتری تخصصي طب ایراني در دانشگاه علوم پزشکي تهران با رتبه کل  

 37/18مره امتحان جامع: ن،  40/18 :تا پایان امتحان جامع معدل کل

mailto:dreghbalian@Gmail.com
mailto:eghbalian.f@iums.ac.ir
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، در یایران فراورده طب بررسی تاثیر فراورده خوراکی شاهتره،" با موضوع  انجام پایان نامه

 ، یک سو کور،درمان بیماری کهیر مزمن در مقایسه با سیتریزین: یک کارآزمایی بالینی

 (87/19: نمره )درجه عالي دریافت با   "تصادفی

 

 

 

 :عناوین و جوایز

 1398تهران در سال  دانشگاه علوم پزشکیدانشکده طب سنتی دانش آموخته برتر 

 

 

 

 مهارتهاي آموزش و پژوهشی:

  عربي تا حدودی مسلط به زبان انگلیسي و 

 پاورپوینت، اندنوت و ... ،لط به ابزار کمک آموزشي از جمله برنامه های ورد، اکسلآشنایي و تس 

  سابمیت مقالهو  مجلهجست و جوی  نوشتن انواع مقاالت، به امور پژوهشي از جملهآشنایي و تسلط 
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:مقاالت  

توضیحات  محل پذیرش فارسي انگلیسي سال چاپ مقاله عنوان مقاله 

 مجله

1.   Unusual late 
complications of 
esophageal stenting in 
patients with 
squamous cell 
carcinoma of 
esophagus – case 
report 

  انگلیسي 1390

سیزدهمین همایش 

ساالنه آسیب شناسي 

 ایران

 

2.  Psoriasis and 
Topical Iranian 
Traditional 
Medicine 
2016. 

2016 May انگلیسي  

Iranian Journal 
of Medical 

Sciences. 2016 
May;41(3):S54 

ISI 

3.  

Treatment of 
Atopic 
Dermatitis 
(Jarab) in a 38-
year-old 
Female Patient 
with 
Traditional 
Medicine at 
Tehran 
University of 
Medical 
Sciences in 
2015 

Jan-Mar 
2017 

  انگلیسي

Asian Journal of 
Clinical Case 
Reports for 

Traditional and 
Alternative 
Medicine 

 

4.  

Improvement 
of Rosacea 
Symptoms in a 
62-year-old 
Man with the 
Treatment of 
Iranian 
Traditional 
Medicine 

Jan-Mar 
2017 

  انگلیسي

Asian Journal of 
Clinical Case 
Reports for 

Traditional and 
Alternative 
Medicine 
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5.  

The role of 
phlebotomy 
(Fasd) and 
cupping in the 
treatment of 
epilepsy from 
perspective of 
Persian 
Medicine 

Jul 2019 
 Iranian Journal  انگلیسي 

of Public Health ISI 

6.  

Persian Medicine 
Non-
Pharmacological 
Therapies for 
Headache; 
Phlebotomy (Fasd) 
and Wet Cupping 
(Hijamat) 

 

June 2018 انگلیسي  

Journal of 
Traditional 

Chinese 
Medicine 

ISI 

7.  

Comparison of 
the efficacy 
and tolerability 
of an oral 
dosage form 
made from 
Fumaria 
vaillantii 
versus 
cetirizine in 
management 
of chronic 
urticaria: A 
triple-blind, 
randomized, 
clinical trial 

May 29, 

2018 
  انگلیسي

Biomedical 
Research and 

Therapy 

 

ISI 

8.  

An assessment 
of the effects 
of whey 
protein with 
giant dodder 
on mild to 
moderate skin 
lesions of 
psoriasis 

  انگلیسي 2018

Biomedical 
Research and 

Therapy 

 

ISI 

9.  

Treatment of 

Diabetic Foot Ulcer, 

using medicinal leech 

therapy and honey 

Accepted in 
2019 

  انگلیسي
Traditional 
Medicine 
Research 
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curcumin dressing: 

A Case Report 

 

10.  
استاد دکترعبداهلل خان احمدیه 

 احیاگر طب سنتي بالیني ایران

1392  
 فارسي

 مجله تاریخ پزشکي
 

11.  

 در "گهواره" از بالیني استفاده

 طب در عالج و الصحه حفظ

 )پوستر( ایراني سنتي

1393  

 فارسي

 سومین

 همایش

 سراسری

 مکمل طب

 -سنتي  و

 اصفهان

 

12.  

بررسي تأثیر تغذیه در درمان 

بیماری کهیر )شری( بر اساس 

 مباني طب سنتي ایران 

 )پوستر(

1394 

 فارسي 
چهارمین همایش 

 طالی سبز
 

13.  

بررسي تطبیقي بیماری کهیر  

مزمن و راهکارهای درماني آن 

 در طب سنتي ایران

  94مهر 

 فارسي

اولین کنگره بین 

المللي طب مکمل و 

 جایگزین مشهد

 

14.  

پسوریازیس و درمانهای 

موضعي آن بر اساس منابع طب 

 سنتي ایران

  94 اسفند

 فارسي
همایش ملي طب و 

 داروسازی سنتي ایراني
 

15.  

عوارض مواد  "انجام پروژه

 "آرایشي بر سالمت فرد

کتابچه 8در قالب   

91  

 

مرکز امور زنان و 

خانواده ریاست 

 جمهوری
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 تدریس و سخنرانی:سوابق 

ر

د

ی

 ف

 سال محل سخنراني عنوان سخنراني

1. 1 
 Gulabiو مرهم  Ushbaارزیابي بالیني اثر بخشي معجون 

 در درمان درماتوفیتوزیس

انجمن تحقیقات طب  309جلسه ی 

 سنتي
اردیبهشت 

1390 

 ماساژ برای دانشجویان آموزش کارگاه برگزاری  2 .2
دانشکده طب ایراني دانشگاه علوم 

 پزشکي قم
 1394دی 

3. 3 
و مو  رکت در برنامه بازآموزی پوستش

 وزارتخانه به عنوان مدرس
 1394آبان  و درمان وزارت خانه بهداشت

 تدریس درس اسباب و علل 4 .4
دانشکده طب ایراني دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران
 1395مهرماه 

 1395دی  شبکه سه سیما حضور در برنامه تلویزیوني طبیب 5 .5

6. 6 
اعمال یداوی در دوره آموزشي مبحث  تدریس

 پزشکان عمومي
 97خرداد  دانشگاه ارتش

 97تیر  دانشکده طب ایراني دانشگاه ایران تدریس مبحث مباني اعمال یداوی 7 .7

8. 8 

 تئوری و عملي برگزاری کارگاه
how to  

Select the appropriate journal 
  & 

how to submit a Paper 
 

 97مرداد  دانشکده طب ایراني دانشگاه ایران

9.  
بیماری آکنه در دروه  سخنراني در زمینه 

 بازآموزی پوست

شهید دانشکده طب ایراني دانشگاه 

 بهشتي
 98خرداد 

10.  
در دروه  کهیر بیماری سخنراني در زمینه 

 بازآموزی پوست

شهید دانشکده طب ایراني دانشگاه 

 بهشتي
 98خرداد 
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 دانشکده طب ایراني دانشگاه ایران به عنوان استاد مدعوتدریس درس اعمال یداوی  9 .11
نیمسال اول سال 

97-98 

12. 1
0 

 دانشکده طب ایراني دانشگاه ایران به عنوان استاد مدعوتدریس درس حفظ الصحه 
نیمسال اول سال 

97-98 

13. 1
1 

 98تابستان  دانشکده طب ایراني دانشگاه ایران کارگاه قرابادین خواني برگزاری مسئول 

14. 1
2 

اصول  "مسئول برگزاری کارگاه بازاموزی 

 "تنظیم رژیم غذایي در درمان چاقي
 98تابستان  دانشکده طب ایراني دانشگاه ایران

15. 1
3 

به درکارگاه یکروزه تدریس اعمال یداوی 

زبان دانشجویان طب سنتي دانشگاه هندی به 

 انگلیسي

 98تابستان  تهراندانشکده طب ایراني دانشگاه 

16. 1
4 

موزش تغذیه از آ 100ئول برگزاری دوره مس

 دیدگاه طب ایراني
  تهراندانشکده طب ایراني دانشگاه 
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:پژوهشی  هاي  طرح  

 بیماری کهیر مزمن درریزین در درمان بررسي تاثیر فراورده خوراکي شاهتره )فراورده طب ایراني( در مقایسه با سیت -1

 کور )معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تهران(  یک سو کارآزمایي بالیني

بر اساس مالکهای تغذیه ای طب ایراني و رایج، جهت استفاده صحیح در  پر کاربرد میوه  25تعیین خواص  -2

 )دانشگاه علوم پزشکي ایران( رژیم غذایي افراد جامعه

 

 :یآموزششرکت در کارگاههاي 

  شامل تهرانعلوم پزشکي کارگاه های اداره علم سنجي دانشگاه: 

 مرور نظام مند 

 3و  2و 1جست جوی منابع الکترونیک 

  مقاله بنویسیم؟چگونه 

 چگونه مقاله منتشر کنیم؟ 

  روزه مقاله نویسي معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي 3کارگاه 

 کارگاه نحوه نوشتن پروپزال 

 و آشنایي با  دانشگاه تهران دانشکده طب ایراني شرکت در کارگاههای آموزش ماساژ برگزار شده در

 Muscle energy technique, Visceral Manipulation دلک طب ایراني و تکنیک های 

  95پوست در دانشگاه تهران در سال هفتگي  کارگاه حضور فعال در 

 1398مفرده درماني سال کارگاه های قرابادین خواني و  هفتگيرکت در کارگاه مطالعاتي ش 

 شرکت در دوره کامل آشنایي با انرژی درماني برگزار شده در دانشکده طب ایراني دانشگاه تهران 

  جلسه ای آموزش مباني طب سنتي 12شرکت در دوره  

 های تنفسي برگزار شده توسط  بیماری های مغز و اعصاب و ریه و شرکت در کنفرانس علمي بیماری

 انجمن علمي طب ایراني



10 
 

  هران و ایرانتکارگاههای آشنایي با مفردات برگزار شده در دانشگاه شرکت در 

  همکاری در فعالیت های پژوهشي و مقاالت مرکز تحقیقات کار آزمایي بالیني طب سنتي دانشگاه شاهد؛

 1391-1390سال 

 1390-1391مطالعاتي کتاب الموجز در سالمتگاه طب سنتي ایران؛   -شرکت در دوره آموزشي  

 ؛  المنصوری حکیم رازی در سالمتگاه طب سنتي ایران مطالعاتي کتاب -شرکت در کالس های آموزشي

1391-1390 

  درماني طب سنتي ایران برگزار شده توسط انجمن علمي طب شرکت در دوره آشنایي با مکتب بهداشتي

 1391اردیبهشت ماه سال  سنتي ایران؛

  شرکت در دوره آموزشي کاربرد داروهای گیاهي و طب سنتي برگزار شده در اولین جشنواره ملي گیاهان

 1391های طبیعي و طب ایراني؛ خرداد ماه سال دارویي، فرآورده

  آموزش تئوری و بالیني امدادگری جهاد دانشگاه علوم پزشکي تهران با درجه گذراندن دوره سه ماهه ی

 1384؛ سال عالي 

 

 امور اجرایی:فعالیت هاي 

  همکاری با سایت های معتبر علمي در زمینه طب سنتي 

 عضویت فعال در انجمن تحقیقات طب سنتي ایران 

  84-83شگاه علوم پزشکي شهید بهشتي سال داندانشجویي دبیر شورای مشورتي 


