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 فعالیت های تحقیقاتي

 هیاستئوبالست در کشت تک ال یرشد سلولها یا سهیمقا يررسب "ا عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد علوم تشریحي ب *

 نیمهرآفرخانم  – يعیرب يدکتر عباسعل - یاریاسفند میدکتر ابراهتحت راهنمایي  " Alginate beat یو سه بعد یا

 ، ایران، دانشکده پزشکي، اصفهان 1387،ي فشارک

،  سنتي و پادکست، در تدریس درس آناتومي نظری اندام فوقاني يمقایسه دو روش آموزش طرح تحقیقاتي با عنوان : *

 رانیجهرم ، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یسنائ  معصومه یجشن یمیدکتر حجت اهلل کر، 1388

 1390جهرم در سال  یدانشگاه علوم پزشک یحیموجود گروه علوم تشر تیوضع یابیارزش طرح تحقیقاتي با عنوان : *

 رانیجهرم ، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یمعصومه  سنائ یجشن یمیدکتر حجت اهلل کر

 یخدمات درمان رندگانیگ اتیارائه دهندگان و تجرب دگاهیاز د یاجتماع ییپاسخگو یچالشها طرح تحقیقاتی با عنوان : *

دانشگاه ،  1393،یمعصومه  سنائنژاد ،لیال مصلی  یمیدکتر حجت اهلل کر.( یفیمطالعه ک کیجهرم) یدانشگاه علوم پزشک

 رانیجهرم ، جهرم، ا یعلوم پزشک

 

 مقاالت: 

 , بهرام امین منصور, بتول هاشمي بنيیي, معصومه سنايفشارک نی, مهرآفریاریاسفند می, ابراهيعیرب يباسعلع -1

له دانشکده پزشکي مج.رانیدر ا يانسان یایاستئوبالست مشتق از کالوار یها سلول یبه کشت سه بعد يابیدست.
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