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➢ فعاليت های علمی پژوهشی
: پایان نامهo
 «بررسی فراوانی عالئم و نشانههای سوء مزاجها از دیدگاه طب سنتی ایران:▪ پایان نامه دکتری عمومی
 با راهنمایی.») متروراژی و پلیمنوره، هایپرمنوره،در بیماران با افزایش خونریزی رحمی (منوراژی
. مهرداد كریمی، دكتر مهدی علیزاده: مشاورین. دكتر فرهاد جعفری، دكتر نفیسه ظفرقندی:اساتید
 «بررسی اثربخشی مصرف غذایی تخم مرغ با:)▪ پایان نامه دکتری تخصصی (پی اچ دی طب ایرانی
 دكتر ملیحه: با راهنمایی اساتید.» كارآزمایی بالینی كنترل شده تصادفی:شیره انگور در تهدید به سقط
، دكتر مهدی سپیداركیش، دكتر فاطمه نجات بخش: مشاورین. دكتر صدیقه حنطوش زاده،تبرایی آرانی
.دكتر خدیجه میرزایی
: مقاالت مجالتo
1. Moradi F, Alizadeh F, Zafarghandi N, Jafari F, Alizadeh Vaghasloo M, Karimi M.
“Symptoms of Uterine Dystemperament in Abnormal Uterine Bleeding from Perspective
of Persian Medicine”. Traditional and Integrative Medicine. 2019;4(3):109-116. Available
from: http://jtim.tums.ac.ir/index.php/jtim/article/view/190
2. Tabarrai M, Mehriardestani M, Hekmat Sh, Nejatbakhsh F, Moradi F. “The potential role
of grape (Vitis vinifera L.) in prevention of threatened abortion via immunomodulatory
and anti-inflammatory abilities: a hypothesis”. Traditional Medicine Research.
2019;4(3):131-139. doi: 10.12032/TMR20190403113 [Indexed in ESCI]. Available from:
https://www.tmrjournals.com/tmr/EN/10.12032/TMR20190403113
3. Paknejad MS, Moradi F, Ghaemi, H, Pourpak, Z. “Asthmatic Patients' Lifestyle in
Traditional Medicine”. Iranian Journal of Allergy, Asthma & Immunology. 2018
Supplement;17:145-146. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/328555402_Did_Ancient_Iranian_Physicians_Know
_Asthma
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4. Moradi F, Alizadeh F, Naghizadeh A, Karimi M, Alizadeh Vaghasloo M. “The Concept of

“Masam” (Pores) in Persian Medicine”. Traditional and Integrative Medicine.
2017;2(4):160-165. Available from: file:///C:/Users/Fatemeh/Desktop/118-250-1-SM.pdf

 .5تبرایی ملیحه ،مرادی فاطمه ،نجاتبخش فاطمه« .تأثیر روش های مختلف پخت تخم مرغ بر خواص
آن از دیدگاه طب ایرانی» .مجله تاریخ پزشکی .دوره نهم ،شماره سی و دوم ،پاییز 96؛ صص .7-18
قابل دسترس درhttp://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/15586 :

 .6مرادی فاطمه« .تدابیر طب سنتی برای چهار فصل سال» .ماهنامه دنیای سالمت .آذر 1394؛ سال دهم،
شماره  ،120پرونده ویژه طب سنتی و سالمت .ص .28
 .7مرادی فاطمه ،ممبینی تاجماه« .گیاه گل قاصد در پزشکی» .فصلنامه پژوهشی پژودا .زمستان 92؛ سال
هشتم ،شماره  .28صص .25-29
 .8مرادی فاطمه ،علیزاده فاطمه ،علیزاده مهدی ،كریمی مهرداد« .بررسی مسام از دیدگاه طب سنتی ایران و
مقایسه آن با طب نوین» .مجله تاریخ پزشکی .بهار 1392؛ سال پنجم ،شماره  ،14صص .11-32قابل
دسترس درhttp://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/4697 :
9. Alizadeh F, Moradi F. “Skin pores in persian medical textbooks”. JAMA Dermatol. 2013
Feb 1;149(2):215. Available from:
http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1654886
& http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23426478 (PMID: 23426478).

.10

ظفرقندی نفیسه ،جعفری فرهاد ،مرادی فاطمه ،علیزاده فاطمه ،كریمی مهرداد ،علیزاده مهدی.

«فراوانی عالئم مثبت سوء مزاج ها از دیدگاه طب ایرانی در مبتالیان به افزایش خونریزی رحمی».
مجله علمی پژوهشی زنان ،مامایی و نازایی ایران .هفته دوم آبان 1391؛ دوره  ،15شماره  .24صص
 .16-8قابل دسترس درhttp://ijogi.mums.ac.ir/article_5649.html :

.11

مرادی فاطمه ،علیزاده فاطمه .مصرف داروهای گیاهی در بارداری .ماهنامه ماما ،تیر 1391؛

سال اول ،شماره  .2قابل دسترس درhttp://magiran.com/p1119046 :

.12

جعفری فرهاد ،ظفرقندی نفیسه ،علیزاده فاطمه ،علیزاده مهدی ،كریمی مهرداد ،مرادی فاطمه.

«بررسی فراوانی عالئم سوء مزاجها از دیدگاه طب سنتی ایران در بیماران با قطع یا كاهش خونریزی
رحمی» .دوماهنامه علمی -پژوهشی دانشور پزشکی .آبان 1390؛ سال نوزدهم ،شماره  .95صص.1-10
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قابل دسترس در:
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=394&sid=1&slc_lang=fa

.13

مرادی فاطمه (مترجم)« .بسته تلفیقی برای درمان كمردرد به همراه پادرد در كشور كره ،یک

مقاله همگروهی آینده نگر» .فصلنامه پژوهشی پژودا ،مركز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی تهران .تابستان 1389؛ سال پنجم ،شماره  .15صص .42-51
 .14مرادی فاطمه ،ملک زاده ایران ،پوراسد مهربانی فاطمه .علیزاده فاطمه« .راهکارهای حفظ سالمتی در
فصول مختلف سال از منظر طب سنتی ایران» .فصلنامه پژوهشی پژودا ،مركز پژوهش های علمی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران .تابستان 1388؛ سال چهارم ،شماره  .11صص ( .39-45پ 56
 .15مرادی فاطمه« .خواص گیاه مورد از دیدگاه طب سنتی ایران» .فصلنامه عطارنامه .تابستان 1386؛
شماره  ،6ص .25
16.Naseri M, Alizadeh M, Mirghazanfari SM, Alizadeh F, Moradi F, Gharaati M. "A Glance
at the move from CAM to Integrative Medicine in the UK, Us and WHO's Health Care
Systems". Iranian Journal of Pharmaceutical Research. December 2004; 3(2): 2-3.
[Indexed in ISI]. Available from: http://ijpr.sbmu.ac.ir/article_305_0.html

 oمقاالت همایش ها:
17. Paknejad MS, Moradi F, Ghaemi H, Pourpak Z. “Asthmatc Patents’ Lifestyle in Traditonal
Medicine”. The Third International Congress of Immunology, Asthma and Allergy. Feb
]2017. [Oral presentation

18.Naseri M, Alizadeh M, Mirghazanfari SM, Alizadeh F, Moradi F, Gharaati M. “A Glance at
the move from CAM to Integrative Medicine in the UK, Us and WHO's Health Care
Systems”. 2nd International Congress on Traditional Medicine and Materia Medica; Oct
]2004. [Oral presentation
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مرادی فاطمه ،علیزاده فاطمه ،حاجی آخوندی فهیمه« .مقایسه كاربردهای بالینی اپیوئیدها در

طب جدید و طب سنتی ایران» قم :كنگره طب سنتی؛ ( .1383ارائه پوستر)
.20

ممبینی تاجماه ،مرادی فاطمه ،محبوبه آقایی قیوم آبادی« .گیاه گل قاصد در پزشکی» .تهران:

كنگره گیاهان دارویی ،دانشگاه شاهد؛ ( .1383ارائه پوستر)
.21

ممبینی تاجماه ،محبوبه آقایی قیوم آبادی ،مرادی فاطمه« .گیاه مرزنجوش در پزشکی» تهران:

كنگره گیاهان دارویی ،دانشگاه شاهد؛ ( .1383ارائه پوستر)
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 oداوری مقاالت:
 .1جزو ادیتوریال بورد ژورنال  .TMR Integrative Medicineلینک وبسایت:
https://www.tmrjournals.com/im/EN/2521-3415/home.shtml

 .2داوری در فصلنامه علمی پژوهشی «طب مکمل» دانشکده پرستاری -مامایی اراک.
 .3داوری در فصلنامه علمی پژوهشی «تاریخ پزشکی» د ع پ شهید بهشتی.
 .4داوری بیش از  20چکیده مقاله مرتبط با موضوع طب سنتی و گیاهان دارویی ،در «دومین كنگره
پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شبکه همکار تهران»؛ برگزار شده در  3و  4خرداد 1391؛ سالن
همایش های برج میالد
 oكتب:
 .1علیزاده فاطمه ،فتعلی سمیه ،مرادی فاطمه« .مبانی طب ایرانی» .تهران :ایرانیان طب؛ ( .1396جلد اول
از مجموعه  8جلدی سبک زندگی سالم بر مبنای منابع طب ایرانی ،متون اسالمی و تحقیقات نوین
پزشکی)
 .2فتعلی سمیه ،مرادی فاطمه ،علیزاده فاطمه« .اصول خوردن و آشامیدن» .تهران :ایرانیان طب؛ .1396
(جلد سوم از مجموعه  8جلدی سبک زندگی سالم بر مبنای منابع طب ایرانی ،متون اسالمی و
تحقیقات نوین پزشکی)
 .3مرادی فاطمه« .پاكسازی بدن» .تهران :ایرانیان طب؛ ( .1396جلد هفتم از مجموعه  8جلدی سبک
زندگی سالم بر مبنای منابع طب ایرانی ،متون اسالمی و تحقیقات نوین پزشکی)
 .4مرادی فاطمه« .بهداشت فردی» .تهران :ایرانیان طب؛ ( .1396جلد هشتم از مجموعه  8جلدی سبک
زندگی سالم بر مبنای منابع طب ایرانی ،متون اسالمی و تحقیقات نوین پزشکی)
 .5فتعلی سمیه ،میرغضنفری مهدی .حاجی آخوندی عباس« .سند علمی وضعیت كنونی طب سنتی و
اسالمی در ایران و جهان» .مرادی فاطمه (ویرایشگر علمی) .دفتر مشاور وزیر بهداشت در امور طب
سنتی و گیاهان دارویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .تهران :انتشارات وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی[ 1393 .منتشر نشده].
 .6فتعلی سمیه ،میرغضنفری مهدی .حاجی آخوندی عباس« .سند علمی وضعیت كنونی طب مکمل در
ایران و جهان» .علیزاده فاطمه ،مرادی فاطمه (ویرایشگران علمی) .دفتر مشاور وزیر بهداشت در امور
طب سنتی و گیاهان دارویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی [منتشر نشده].
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 .7علیزاده مهدی ،علیزاده فاطمه ،براتی ستوده ،مرادی فاطمه« .اطلس جامع طب سنتی ایران» [منتشر
نشده]؛ ارائه بخشهایی از آن در كتاب «مروری بر كلیات طب سنتی ایران».
 .8ناصری محسن« .دستنامه آموزش مقدماتی طب سنتی ایران» .رضایی زاده حسین (مدیر تدوین) تهران:
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ ( .1384از نویسندگان همکار)
 .9رضایی زاده حسین (مترجم اصلی) .همکاری در ترجمه «مجموعه استراتژیهای سازمان بهداشت
جهانی در مورد طب سنتی و مکمل سالهای  .»2002-2005تهران :انتشارات دانشگاه علوم پزشکی
تهران؛ ( .1384همکاری در ترجمه)
 oطرح های پژوهشی:
 .1تبرایی آرانی ملیحه ،مرادی فاطمه ،حنطوش زاده صدیقه ،سپیداركیش مهدی ،نجاتبخش فاطمه.
«بررسی اثربخشی مصرف غذایی تخم مرغ با شیره انگور در تهدید به سقط :كارآزمایی بالینی كنترل
شده تصادفی» .دانشکده طب ایرانی د ع پ تهران .1395 .كد طرح[ .95-04-86-33380:در حال
اجرا]
 .2صادقیان یوسف ،حاجی آخوندی عباس ،مرادی فاطمه ،علیزاده فاطمه ،فتعلی سمیه ،اصغری یوسف،
زرافشار مهناز« .بررسی ،مطالعه و تدوین شیوه زندگی سالم در طب سنتی ایرانی و طب اسالمی».
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران.1391 .
 .3سبکتکین فاطمه ،مرادی فاطمه ،علیزاده فاطمه« .بررسی فراوانی علل مراجعه بیماران به مراكز درمانی
طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران» .مركز پژوهش های دانشجویی؛ معاونت پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی تهران .1390 .كد طرح[ .90-04-61-14741 :خاتمه یافته]
 .4پاكنژاد مریم ،معین مصطفی« .بررسی كتاب  ON ASTHMAتالیف ابن میمون ،جهت تهیه بانک ایده
های تحقیقاتی طب سنتی در بیماری آسم» .مرادی فاطمه ،قائمی حوریه ،علیزاده فاطمه (همکاران
پژوهشی) .مركز تحقیقات ایمونولوژی ،آسم و آلرژی.1389 .
➢ سابقه تدريس و آموزش
 .1آموزش شش دوره اصول حفظ الصحه به عموم مردم .سالمتکده آروین سالمت یار 1397 .و .1398
 .2سخنرانی با موضوع «حفظ سالمتی» به مناسبت هفته سالمت ،در آمفی تئاتر شهرداری منطقه .16
اردیبهشت .1398
6

 .3سخنرانی با موضوع «اصول تغذیه در رمضان» به مناسبت هفته سالمت ،در سرای محله رسالت،
شهرداری منطقه  .19اردیبهشت .1398
 .4سخنرانی با موضوع « اصول سبک زندگی سالم با آموزه های طب ایرانی» به مناسبت هفته سالمت در
دو سرای محله ،شهرداری مناطق  19و  .15اردیبهشت .1397
 .5آموزش تدابیر پیش از بارداری و تدابیر بارداری5 -؛ ویژه گروه مامایی .وزارت بهداشت.1396 .
 .6آموزش چندین دوره اصول حفظ الصحه به عموم مردم .جهاد دانشگاهی 1395 .و .1396
 .7آموزش اصول حفظ الصحه به عموم مردم .ایکنا.1395 .
 .8آموزش اصول كلی استفراغات و احتباسات از منظر طب ایرانی ،نوین و اسالمی به بیماران درمانگاه
تخصصی طب سنتی بهشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.1393 .
 .9آموزش چندین دوره اصول حفظ الصحه به عموم مردم .انجمن پرستاری تهران.1390 .
.10

آموزش چندین دوره اصول حفظ الصحه به عموم مردم .مركز مرآت د ع پ تهران.1390 .

.11

چندین دوره آموزشی به دانشجویان در انجمن تحقیقات طب سنتی ایران.

➢ سابقه حضور در رسانه و خبرگزاری ها
 .1متخصص طب ایرانی در برنامه زنده تلویزیونی «طبیب» با موضوع «تدابیر فصل بهار :خانه تکانی بدن».
 19اسفند .1396
 .2متخصص طب ایرانی در برنامه زنده تلویزیونی «طبیب» با موضوع «سوءهاضمه» 20 .شهریور .1396
 .3سخنرانی در چهار میزگرد آموزشی «سبک زندگی سالم با مقایسه منابع پزشکی مدرن ،كتب حکمای
طب ایرانی و متون اسالمی» در سالن كنفرانس خبرگزاری بین المللی «تسنیم» .1392 .شناسه خبر:
 .290744قابل دسترس درhttp://www.tasnimnews.com/Home/Single/290744 :

 .4كارشناس طب ایرانی در برخی شماره های مجله «هنر آشپزی».
 .5از اعضای اصلی گروه آموزشی «طب ایرانی» در شبکه اجتماعی فیس بوک؛ با بیش از  7000عضو
 .6آموزش برخی موارد سبک زندگی از منظر طب ایرانی در تارنماهای «دختیران» و «سبک زندگی
اسالمی» به صورت فایل های صوتی و متنی.1392 .
« .7دلیل مصرف نکردن آب سرد از دیدگاه طب سنتی» .خبرگزاری تسنیم .1393 .شناسه خبر373633 :
« .8تاثیرات حمام بر بدن از دیدگاه طب سنتی» .خبرگزاری تسنیم .1393 .شناسه خبر366150 :
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« .9دیدگاه طب سنتی درباره شغل افراد براساس صحت مزاج» .خبرگزاری تسنیم .1392 .شناسه خبر:
305436
.10

«ضرورت  5ساعت فعالیت بدنی روزانه برای كودكان» .خبرگزاری تسنیم .1392 .شناسه خبر:

282013
.11

«شرایط ورزش معتدل در طب سنتی» .خبرگزاری تسنیم .1392 .شناسه خبر280880 :

.12

«سقط جنین و سرطان از عوامل آلودگی هوا» .خبرگزاری تسنیم .1392 .شناسه خبر238084 :

.13

«كاهش فعالیت بدنی از خروج مواد زائد بدن جلوگیری میكند» .خبرگزاری تسنیم.1392 .

شناسه خبر236244 :
.14

«خانه تکانی بدن در فصل بهار با رعایت توصیه های طب سنتی» .خبرگزاری ایرنا .1392 .كد

خبر)3910478( 81092464 :
.15

«مصرف خودسرانه گیاهان دارویی برای مادران باردار .»...خبرگزاری ایرنا .1390 .كد خبر:

.30662777
➢ ساير توانمندی های علمی
▪ گذراندن دوره های:
 .1فن بیان
 .2طب سوزنی بدن
 .3طب سوزنی گوش
 .4ماساژدرمانی سوئدی
 .5رفلکس زون تراپی
 .6آیورودا (طب سنتی هند)
 .7گیاهان دارویی.
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