رزومه )(cv

مشخصات فردی:
نام  :فاطمه
نام خانوادگي :جاللوند
تاريخ تولد1358 :
نشاني محل کار  :مالرد بلوار شهید مرشدی دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد
شغل (سمت) :هیات علمي
مرتبه علمي  :استاديار
پست الكترونیكf.jalalvand@yahoo.com :

-

اطالعات تحصیلي
مدرک تحصیلي

دانشگاه محل تحصیل

کشور

رشته تحصیلي

سال اخذ مدرک

کارشناسي

تربیت معلم

ايران

زيست شناسي  -علوم

1382

جانوری

تهران(خوارزمي)
کارشناسي ارشد

علوم وتحقیقات تهران

ايران

فیزيولوژی جانوری

1387

دکتری تخصصي

علوم وتحقیقات تهران

ايران

فیزيولوژی جانوری

1394

-

عناوین پایان نامه

-

فعالیتهای پژوهشی
تالبف .تصنیف و ترجمه کتاب

کارشناسی
ارشد

دکتری تخصصی

تاثير ايماتينيب ) (Imatinibروي رشد و نمو مغز و يادگيري در رت
هاي نژاد ويستار
تاثير ترکيبات طبيعی(تيمول٬آکاربوز ٬چالکون) و تيوفالوين T
بر پارامترهای بيوشيميايی و هيستولوژيکی موشهای چاق نر
نژادNMRI

عنوان کتاب

نوع کتاب

ناشر  /تاریخ چاپ

فیزيولوژی اعصاب و غدد درون ريز

تالیف

انديشه رفیع 1395 /

طرح پژوهشي

عنوان طرح

نوع طرح

بررسی اثر عصاره هيدروالکلی مورد (Myrtus
) communisبر نقص حافظه القا شده توسط استرس
مزمن بیحرکتی در موشهای صحرايی نر بالغ

درون دانشگاهی

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي يا خارجي:

رد
یف
1

2

نوع مجله

نام مجله

عنوان مقاله

سال

ISI

International Journal of
Fertility & Sterility, IJFS

– Effect of Imatinib on the Oogenesis and Pituitary
Ovary Hormonal Axis in Female Wistar Rat

87

پيراپزشكی دانشگاه شهيد بهشتی

Study of Effect of Imatinib on Brain Development
and Learning in Wistar Rats

فصلنامه علمی
پژوهشی

87

3
علمی – پژوهشی

علوم پزشكی واحد پزشكی تهران

88

اثرات ناشی از مصرف مزمن ایماتينيب بر جنين هاي موش صحرایی
نژاد ویستار

92

4
تاثير برخی ترکيبات طبيعی روي غلظت آنتی اکسيدان تام سرم

علمی -پژوهشی

زیست شناسی جانوري تجربی

ISI

Archives of Endocrinology
and Metabolism

ISI

Periodicum Biologorum
)(PERIOD BIOL

5

6

)(TACدر موشهاي چاق نژادNMRI
Acarbose versus trans-chalcone : comparing the
effect of two glycosidase inhibitors on obese mice

2015

Benzothiazole Thioflavin T improves obesityrelated symptoms in mice

2016

مقاالت پذيرفته شده در همايش/کنفرانس های علمي:ر
د

مشخصات

عنوان همايش/کنفرانس

ي

محل برگزاری /سال
دانشگاه منابع طبیعي

ف
1

کنگره ملي

بیولوژی ودنیای نوين

2

کنگره ملي

بیولوژی ودنیای نوين

کنفرانس بین

16کنفرانس سراسری وچهارمین کنفرانس

المللي

بین المللي زيست شناسي ايران

و کشاورزی گرگان
مهر87
دانشگاه منابع طبیعي
وکشاورزی گرگان
مهر 87

3

4

کنگره بین
المللي

عنوان مقاله

تاثیر ايماتینیب روی رشد و نمو مغز و يادگیری در رت های نژاد
ويستار
تاثیر ايماتینیب روی اووژنز و محور هورموني هیپوفیز – تخمدان در
رتهای نژاد ويستار

دانشگاه فردوسي
مشهد

تاثیر ايماتینیب روی بافت تخمدان در رتهای نژاد ويستار

شهريور 89

بیست و يكمین کنگره فیزيولوژی

دانشگاه علوم

تاثیر تیمول و آکاربوز روی سطوح سرمي برخي عوامل مترشحه از

وفارماکولوژی

پزشكي تیريز (

بافت آديپوز در موشهای چاق نر نژاد NMRI

کنگره تازه های غدد و متابولیسم

شهريور )92
بیمارستان امام

تاثیر چالكون روی چاقي

5

کنگره ملي

فارماکولوژی ايران

6

کنگره ملي

کنگره ملي گیاهان دارويي

خمیني
تهران(زمستان )92
دانشگاه فردوسي

تاثیر ترکیبات طبیعي (چالكون و تیمول ) روی آنزيمهای کبدی در

مشهد( ارديبهشت

موشهای چاق

)93

7

کنگره بین
المللي

هجدهمین کنگره ملي و ششمین کنگره

دانشگاه خوارزمي

بین المللي زيست شناسي ايران

تهران(شهريور )93

The effect of natural compounds on adipose tissue
in obese mice

سوابق آموزشي  /تدريس
موسسه /دانشگاه

عنوان درس

مقطع تحصيلی

سال تدریس

دانشگاه شهرقدس

فيزیولوژي جانوري  3و2و 1

کارشناسی زیست شناسی

90-88
 -96ادامه دارد

آزمایشگاه زیست جانوري
آزمایشگاه فيزیولوژي
جانوري1,2
دانشگاه آزاد رودهن

فيزیولوژي اعصاب و غدد

کارشناسی روانشناسی

درون ریز

کارشناسی زیست شناسی

90-88

آزمایشگاه فيزیولوژي جانوري
1و2
دانشگاه آزاد اسالمی واحد

فيزیولوژي جانوري 1و3

علوم تحقيقات تهران

آزمایشگاه فيزیولوژي جانوري

کارشناسی زیست شناسی

95

1و2
دانشگاه آزاد اسالمی واحد

فيزیولوژي جانوري  3و2و 1

کارشناسی زیست شناسی

مالرد

آزمایشگاه فيزیولوژي

ارشد روانشناسی

 -88ادامه دارد

جانوري1,2
بافت شناسی
زبان تخصصی
نوروسایكولوژي

سوابق اجرایی
ردیف

مسئوليت

موسسه

سال

1

ریيس باشگاه پژوهشگران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

94

جوان و نخبگان

مالرد

2

مدیر گروه زیست شناسی

//

95-93

3

مسئول تحصيالت تكميلی

//

95

4

عضو شوراي پژوهشی

//

 -95ادامه دارد

افتخارات
پژوهشگر برتر شهرستان مالرد

94

پژوهشگر برتر شهرستان مالرد

95

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی

 96-94ادامه دارد

 دوره های آموزشي  /مهارتيعنوان مهارت  /آموزش

ردیف

محل کسب مهارت  /آموزش

1

دوره آموزشی کاربردي نرم افزار WORD

مرکز آموزش رایانه دانشگاه خوارزمی

2

دوره آموزشی کاربردي نرم افزار EXCEL

مرکز آموزش رایانه دانشگاه خوارزمی

3

دوره آموزشی کاربردي نرم افزار POWER POINT

دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقيقات تهران

4

دوره آموزشی کاربردي نرم افزار SPSS

دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقيقات تهران

5

دوره آموزشی کاربردي نرم افزار END NOTE

دانشگاه ازاد اسالمی واحد شهر قدس

6

دوره آموزشی PCR

انيستيتو غدد و متابوليسم دانشگاه تهران

