
 بسمه تعالی

افسانه فضیلی : نام و نام خانوادگی  

61113390 :شماره تماس  

af.fazili@ut.ac.ir الکترونیکی  پست    

سال  21سابقه کارآموزشی :  

 وضعیت استخدام:رسمی

  تحصیالت

 تهران دانشگاه – یمولکول و یسلول یشناس ستیز -یکارشناس 
  دانشگاه تهران–برنامه ریزي و مدیریت محیط زیست  -کارشناسی ارشد 

 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  –بافت شناسی -اسی ارشد نکارش 

 دانشگاه شیراز–بافت شناسی  -دکتري تخصصی 

 

 دروس آموزشی 

  تدریس آزمایشگاه ژنتیک پایه 

 تدریس آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 

  تدریس آزمایشگاه بافت شناسی 

  تدریس آزمایشگاه جنین شناسی 

 
 همایش)–مقاله –(کتاب  انتشارات

 کتابهاي علمی 
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 1385ارات دانشگاه تهران شبافت شناسی مقایسه اي تالیف انت  
  1387بافت شناسی مقایسه اي تالیف انتشارات دانشگاه تهران  
 نظر (با تجدید 1391تهران  بافت شناسی مقایسه اي تالیف انتشارات دانشگاه 

 ) اضافاتو

  با تجدید نظر و  1396بافت شناسی مقایسه اي تالیف انتشارات دانشگاه تهران)
 اضافات)

 

 مقاالت چاپ شده 

  اسماعیل –بررسی فرایند مدیریت پسماندهاي بیمارستانی در کرج (افسانه فضیلی
 مژگان شیخ پور )-حمیدرضا جعفري–محمدعلی عبدلی –صالحی 

 یتأثیر اسید چرب اشباع و غیر اشباع جیره بر روي سلولهاي لیدیک بافت بینابین 
 افسانه فضیلی)–بیضه در گوسفند نژاد شال (دکتر مسعود ادیب مرادي 

 In Vivo Differentiation of Mesenchymal Stem Cells into Insulin Producing 
Cells on Electrospun Poly-L-Lactide Acid Scaffolds Coated with Matricaria 
chamomilla L. Oil, Afsaneh Fazili, , Soghra Gholami, Bagher Minaie Zangi,   , 
Ehsan  Seyedjafari, Mahdi Gholami,               

                          

 همایشها

  دومین کنگره بین المللی دامپزشکی ایرانFebruary 20-21,2010,Tehran,Iran)( 

Effects of Beta-mannase on broiler performance and gut morphology  

Afsaneh Fazili-Masoud Adib moradi 

  2017پزشکی بازساختی مشهد و بنیاديسلولهاي  المللیبین  کنگرهدومین 

 2017 دومین کنگره بین المللی سلول هاي بنیادي و پزشکی بازساختی در اجالس سران 

 



 خدمات اجرایی  

 دانشگاه  میکروبیولوژي )دانشکده علوم -(سلولی و مولکولیوزش زیست شناسی مسئول آم

 تهران.

  1385برگزاري اولین کنگره پروتئومیکس ایران ،اسفندماه  
  21/10/1387پژوهشی دانشگاه تهران  –برپایی نمایشگاه دستاوردهاي علمی 

 

 دوره هاي آموزشی گذرانده (کارگاهها) 
 

 تاریخ نام موسسه برگزار کننده       عنوان دوره
 7/12/73    شرکت مارستان کارگاه میکروسکوپ الکترونی

 6/10/73 دانشگاه شهید بهشتی آزمایشگاه جنین شناسی
 11/4/84 جهاد دانشگاهی تهران مهارتهاي فناوري اطالعات

و مدیریت مهندسی برنامه ریزي 
 سیستمهاي محیط زیست

دانشکده محیط زیست 
 دانشگاه تهران

11/10/86 

کاربرد تصاویر ماهواره اي و سیستم 
 اطالعات جغرافیایی

دانشکده محیط زیست 
 دانشگاه تهران

12/10/86 

جهاد دانشگاهی علوم  مدیریت مواد زاید بیمارستانی
 پزشکی ایران

11/2/87 

 92-93  کشت سلول و مهندسی بافت
 94  ایمونو هیستوشیمی
Real time PCR  93 

 


