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 دا خ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(فوق تخصص.1

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                     

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.2

 1396پزشکی هسته ای دانشگاه تهران 

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

در  14های تست تنفسی با کربن در اسکن پت سی تی با یافته  18تعیین ارتباط جذب معده ای رادیوداروی فلوئور  

 بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان شریعتی

  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(ارشد کارشناسی .3

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 فاطمه فرسیابینام و نام خانوادگی: 

 استادیار:مرتبه علمی

 farsiabi.f@lums.ac.irایمیل:

 09369660636تلفن: 

 -فکس: 

 لرستان. خرم آباد. میدان شقایق. آدرس:

 خ خیرآباد. بیمارستان شهید مدنی 
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 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .4

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.5

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 فوق تخصص .1   

 تخصص  .2    

 کارشناسی ارشد.3    

 کارشناسی .4    

 کاردانی .5    

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

  عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی           

http://sci.lums.ac.ir/
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-PETدر بیماران مراجعه کننده جهت UBTدر  C-14و PET-CTدر معده در  FDGارتباط بین نتایج جذب  .1

CT در کنگره  با سرطان های غیر معده ایEANM 2017  وین 

 لیسبون  EANM 2014در  در یافتن طحال فرعی 99 یومبا تکنسنقش گلبول قرمزدناتوره نشاندارشده  .2

 انگلیسی               

1. Association Between Gastric FDG Uptake in PET-CT and 14-C UBT Results in Patients Referred for Non-Gastric 

Cancer PET-CT Studies  

Vienna, Austria. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 2017 

2. Multi-imaging modalities in refractory Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP): A case report 

 

 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

 EANM'17    2017/9/30بین المللی   .2   

                  EANM'14    2014/5/31 

 عالیق پژوهشی 

 کتب 

  نویسندگان و داوری مقاالتعضویت در شورای  

    عضویت در مجامع 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 
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