هاله رحمانپور زنجانی
جراح ومتخصص زنان وزایمان  ،فلوشیپ نازاییIVF ,
آدرس  :تهران  ،خیابان ولیعصر  ،خیابان شهید فیاضی  ،خیابان کوهیار  ،پالک  ، 22واحد چهارم
شمالی
کد پستی 1965755751:
haleh509@gmail.com

EDUCATION

تاریخ  1366/7/1لغایت 1374/4/1
تاریخ  1377/7/1:لغایت 1381/7/1

دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران  ،تهران
تخصص جراحی زنان وزایمان از دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری

POST GRADUATE TRAINING

فلوشیپ نازایی و IVFاز دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،بیمارستان امام خمینی
استاد راهنما ی پایان نامه اجناب استاد ملک منصور اقصی

تاریخ  1388/7/1:لغایت 1390/1
POST DOCTORIAL WORK

دوره  6ماهه الپاروسکوپی پیشرفته در دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بیمارستان آرش تاریخ  1390 7/1لغایت
1391/1/1
PROFESSIONAL APPOINTMENTS

عضو هیئت علمی ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تاریخ  1381/7/1لغایت 1393/7/1
PRIVATE PRACTICE

فعالیت به عنوان متخصص وجراح زنان وزایمان از سال  1381الی 1393در زنجان وانجام فعالیت در مراکز ناباروری و
 IVFبیمارستان خاتم االنبیا از سال  93تاکنون
MEDICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES

عضو انجمن زنان ومامایی از سال 1389
عضو انجمن باروری وناباروری ایران از سال  1390تاکنون
COMMITTEE APPOINTMENTS

عضو کمیته علمی وویراستار مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از تاریخ  1388/5/1لغایت
1393/7/1
عضو کمیته علمی مرکز تحقیقات متابولیک وغدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال  1386لغایت 1393
POST DOCTORIAL CONFERENCES

)1عنوان سخنرانی  :بررسی ارتیاط بین سطح پروژسترون فاز لوتئال ومیزان حاملگی در سیکل
همایش سالیانه انجمن باروری وناباروری ایران ،اردیبهشت 91
 )2بررسي تغییرات متابولیك و اندوكرین در نوجوانان با تظاهرات بالینيPCOD
دوازدهمین كنگره بین المللي زنان و زایمان  ،آبان سال 1389
 )3بررسي شیوع سندرم متابولیك در نوجوانان مبتال به PCOD
دوازدهمین كنگره بین المللي باروري و ناباروري  ،شهریور سال 1390
 )4بررسی ارتباط سطح سرمی کلسیم ،ویتامین، Dروی و مس با نارسایی زودرس تخمدان
سیزدهمین کنگره بین المللی زنان وزایمان  ،مهر 1393

ICSI

5) Poster PRESENTATION: Investigation of different phenotype of PCOD, Sweden, Stockholm,
27 th congress of, ESHRE 3-6 of Jul/2011.
6) Association of bacterial vaginosis and vitamin D deficiency in the first half of pregnancy,
MONCH,GERMANY, 30 th congress of, ESHRE 3-6 of Jul/2014.
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PUBLICATIONS
1-Title: Comparison of Diclofenac with pethidin on the pain after cesarean section.
International journal of pharmacology,Vol 3,No:2,2007.
Authors: Rahmanpour Haleh*, Hosseini Seyed Nejat , Mousavinasab Seyed Nouraddin , Tadayon
Parvin.
Correspond author.*
Year of Publication: 2007.

2- Title: Preferred postpartum contraception Methods and their practice among married Women in
Zanjan Iran.
J Pak Med Assoc. 2010 Sep; 60(9):714-8.
Authors:Rahmanpour H*, Mousavinasab SN, Hosseini SN, Shoghli A.
Correspond author.*
Year of Publication: 2010.

3- Title:Crocus Sativus L.(saffon) in the treatment of premenstrual syndrome :a double – blind
,randomized and placebo- controlled trial.
BJOG An international journal of Obestetrics and Gynaecology. 2008 Mar; 115(4):515-9.
Author:M Aga- Hosseini, L Kashani ,A Aleyaseen , A Ghoreishi , H Rahmanpour , AR Zarrinava,
S Akhondzadeh .
Year of Publication: 2008
4-Title: A randomized clinical trial to compare Levonorgestrel-releasing intrauterine system (Mirena)vs
trans-cervical endometrial resection for treatment of menorrhagia.
Int J Womens Health. 2011; 3:207-11. Epub 2011 Jul 20.(Pubmed)
Authors:

shirin Ghszizadeh, Fatemeh Bakhtiari, Haleh Rahmanpour*,

Fatemeh

Davari-Tanha,

Fatemeh amezanzadeh.
Correspond author.*
Year of Publication: 2011

5-Title: Hematometrocolpos after failed vacuum delivery.
Int J Gynaecol Obstet. 2011 Oct; 115(1):69-70. Epub 2011 Aug 4. (pubmed) Authors: Ghazizadeh S,
Rahmanpour H*. Correspond author.* Year of Publication: 2011.
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6-Title: Simvastatin Effects on Androgens, Inflammatory Mediators, and Endogenous Pituitary
Gonadotropins Among Patients With PCOS Undergoing IVF: Results From a Prospective, Randomized,
Placebo-Controlled Clinical Trial.
J Investig Med. 2011 Aug; 59(6):912-6.(Pubmed).
Authors: Rashidi B, Abediasl J, Tehraninejad E, Rahmanpour H, Sills ES.
Year of Publication: 2011.

7-Title: Molar Pregnancy Presents as Tubal ectopic Pregnancy.
INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY AND STERILITY JANUARY-MARCH .
2011; 4(4):184-186.
Authors: Davari tanha.F, shirali E.Rahmanpour Haleh, Hagh Elahi Fedieh.
Year of Publication: 2011.
8 -Title: luteal phase estradiol versus luteal phase GnRH antagonist administration: their effects on antral
follicular size coordination and basal hormonal levels.
Iranian journal of Reprodactive medicin.2011
Authors: Batool Hosseini Rashidi , Roya Nasiri , Haleh Rahmanpour*, Ensieh Shahrokh Tehrani nejad
, Maryam Deldar .

9 -Stimulation of the Endometrium with High-grade Blastocyst Culture Supernatant (SEHB) can Improve
Pregnancy Outcome for Couples Undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI): A Randomized
Clinical Trial"
Archive of obstetrics and gynecology.
Authors:Ensieh Shahrokh Tehraninejad, Fatemeh Davari tanha,Haleh Rahmanpour.

10- A randomized comparison of the efficacy, side effects and patient convenience between vaginal and
rectal administration of Cyclogest(®) when used for luteal phase support in ICSI treatment.
Arch Gynecol Obstet. 2012 Oct;286(4):1049-54.
Authors : Aghsa MM, Rahmanpour H, Bagheri M, Davari-Tanha F, Nasr R.
11- Association between polycystic ovarian syndrome, overweight, and metabolic syndrome in
adolescents.
J Pediatr Adolesc Gynecol. 2012 Jun; 25(3):208-12.
Authors :Rahmanpour H, Jamal L, Mousavinasab SN, Esmailzadeh A, Azarkhish K.

12- Higher expression of HSP70 and LOX-1 in the placental tissues of pre-eclampsia pregnancies.
Clinical and Experimental Hypertension.2014
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Authors:Abdolkarim Sheikhi,Sara Razdar,Haleh Rahmanpour,Nouraddin mousavinasab,Hossein
Barzegar Ganji and Abdollah jafarzadeh.

عنوان مقاله :بررسي شيوع تاالسمي مينور و شناسايي ناقلين بيماري به منظور پيشگيري از تاالسمي در منطقه
-1
ّ
عنوان مجله و شماره مجله :مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان ،شماره .22
اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت :مينا هنربخش – هاله رحمانپور
سال انتشار مجله :بهار 1377
-2عنوان مقاله :بررسي اثر آسپرين با دوز پايين در پيشگيري از پراكالسپي در پرايمي پارها.
عنوان مجله و شماره مجله :مجلّه علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران  ،شماره .39
اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت :زليخا عطارد  ،هاله رحمانپور  ،مريم حسين زاده  ،عليرضا خليليان
سال انتشار مجله :پاييز1382
-3عنوان مقاله :نقش الپاراسكوپي در تشخيص و درمان درد حاد آتيپيك شكمي.
عنوان مجله و شماره مجله :مجلّه درونبين ،دوره  19شماره.5
اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت :سيّد نجات حسيني ،فلورفكور ،هاله رحمانپور ،حسين ّ
فالحنژاد
سال انتشار مجله :پاييز 1384
-4عنوان مقاله :ارتباط بين تهوع و استفراغ شديد حاملگي با سرولوژي مثبت هليكو باكتر پيلوري
عنوان مجله و شماره مجله :مجلّه علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان  ،دوره  ، 15شماره .60
اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت :هاله رحمانپور  ،سيّد نجات حسيني  ،سيّد نورالدين موسوي نسب  ،مرتضي نظريان
 ،مريم خدايار
سال انتشار مجله :پاييز 1386
-5عنوان مقاله :بررسی مسائل روانشناسي در نوجوانان  15تا  18ساله ي مبتال به سندرم تخمدان
عنوان مجله و شماره مجله :مجلّه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان ،شماره .73
اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت :سيد ابوالفضل قريشي – هاله رحمانپور  0نورالدين موسوي نسب
سال انتشار مجله :زمستان 1389

-6عنوان مقاله :بررسي شيوع سندرم تخمدان پلي كيستيك در دختران  14تا  18ساله ي دبيرستانهاي شهر زنجان در
سال 1387
ّ
عنوان مجله و شماره مجله :مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان  ،شماره .67
اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت :هاله رحمانپور – رقيه حيدري – نورالدين موسوي نسب – فرانك شريفي – شيوا
فكري
سال انتشار مجله :تابستان 1388
-7عنوان مقاله  :بررسي تولد نوزادان كم وزن در مادران باردار آلوده به تريكوموناس واژيناليس
عنوان مجله و شماره مجله  :مجله علمي  ،پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان شماره .76
اسامی نويسندگان به ترتيب اولويت :علی نوريان  ،هاله رحمانپور
سال انتشار مجله  :پاييز 1390
 -8مقايسه ی ضخامت اينتيمای کاروتيد در بيماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کيستيک و افراد شاهد مراجعه کننده به
درمانگاه زنان بيمارستان آيت هللا موسوی زنجان.
عنوان مجله و شماره مجله:
اسامی نويسندگان:هاله رحمانپور،مهسا قربانی،کامران آذرخويش،سحر مظلومی ،فرهود.
سال انتشار مجله :پاييز 1393
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RESEARCH PROJECTS

 )1طرح تحقيقاتی .نقش الپاراسكوپي در تشخيص و درمان درد حاد آتيپيك شكمي  ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مجريان طرح :سيّد نجات حسيني ،فلورفكور ،هاله رحمانپور ،حسين ّ
فالحنژاد ،سال1384
 )2طرح تحقيقاتی بررسي شيوع سندرم تخمدان پلي كيستيك در دختران  14تا  18ساله ي دبيرستانهاي شهر زنجان در
سال 1387
مجريان طرح :هاله رحمانپور – رقيه حيدري – نورالدين موسوي نسب – فرانك شريفي – شيوا فكري
 )3طرح تحقيقاتی مقايسه ی ضخامت اينتيمای کاروتيد در بيماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کيستيک و افراد شاهد
مراجعه کننده به درمانگاه زنان بيمارستان آيت هللا موسوی زنجان.
مجريان طرح  :هاله رحمانپور،مهسا قربانی،کامران آذرخويش،سحر مظلومی ،فرهود .سال 1393
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تاريخ تولد 1348/8/26 :
محل تولد  :زنجان  ،ايران
زبان  :فارسی وتا حدودی انگليسی

سامانه جامع انجمن های علمی پزشکی ایران
www.ima-net.ir

