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مدارج تحصیلی
فلوشیپ الپاروسکوپی پیشرفته سرطان های زنان ،دانشگاه توبینگن آلمان ()0931
Fellowship of advanced laparoscopic gynecological cancer, Karl’s Eberhard University
)of Tubingen, (Sep 2011
متخصص زنان و زایمان ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ()1374
)Gynecologist, Iran University of Medical Sciences, (Oct 1995
دکترای حرفه ای پزشکی عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ()0933
(Oct 1980) General Physician, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
دوره  ،MBAدانشگاه علوم پزشکی ایران ()0931-0931
دوره نازایی ،مرکز ناباروری صارم ( 0931/10/03لغایت )0930/10/03
دوره آموزش سونوگرافی زنان و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران -بیمارستان فیروزگر ( 0911لغایت )0911

پایان نامه
عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

نقش لنفادنکتومی در پیش آگهی سرطان آندومتر

فلوشیپ

پروفسور وال وینر

مقایسه فواید و عوارض دو داروی ژسترینون و دانازول در
درمان اندومتریوز

تخصصص زنان و زایمان

استاد عبدالرسول اکبریان

بیماری های گوارشی در طب اطفال

پزشکی عمومی

دکتر کاظمی

سابقه ارائه خدمات آموزشی
موسسه محل تدریس

مقطع تحصیلی

نوع درس

کل ساعات تدریس

سال تدریس

شده در ترم
دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی

جراحی ،زنان داخلی،
و زایمان

 93ساعت

0911-0913

دانشگاه علوم پزشکی آزاد
اسالمی واحد تهران

دکترای حرفه ای
(پزشکی عمومی)

زنان و زایمان

 91ساعت

 0911تا کنون-

دانشگاه علوم پزشکی آزاد
اسالمی واحد تهران

دکترای حرفه ای
(پزشکی عمومی)

بهداشت حرفه ای

 1ساعت

1374-1387

دانشگاه علوم پزشکی ایران

تمام مقاطع

روش تحقیق

 11ساعت

0931-0930

به عنوان استاد راهنما پایان نامه های سرپرستی شده
(جهت دریافت درجه دکترای حرفه ای پزشکی عمومی)
عنوان پایان نامه

محل انجام پایان نامه

سال دفاع

بررسی شیوع میگرن در بیماران آندومتریوز مراجعه کننده به
بیمارستان های وابسته به مرکز تحقیقات  M.I.Tدر سالهای
0939-0933

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی تهران

6931

بررسی شیوع بیماری های رحمی در مبتالیان به آندومتریوز به
وسیله سونوگرافی ترانس واژینال در بیماران مراجعه کننده به
بیمارستان های تحت نظر دانشگاه آزاد اسالمی در سال-093
0933

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی تهران

6931

بررسی اثر مالتونین در کاهش درد لگنی زنان مبتال به آندومتریوز
مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد پزشکی تهران در سال 0933-0931

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی تهران

6931

بررسی شیوع دیابت بارداری در بیماران مبتال به آندومتریوز در
بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی
تهران و بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) در سال -0933
0931

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی تهران

6931

بررسی میزان عوارض جراحی الپاراسکوپی در بیماران مبتال به
اندومتریوز مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
شهرتهران طی سال های0933-0933

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی تهران

6931

بررسی میزان موفقیت  IVFدر بیماران مبتال به  DIEمراکز
ناباروری شهر تهران در طی سالهای 0931-0931

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی تهران

6931

بررسی میزان و شدت عوارض زودرس زایمان در آب در خانم های
مراجعه کننده به بیمارستان حافظ شیراز در سال های -0931
0933

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6931

بررسی نتایج حاصل از کولپوسکوپی در زنان با
 types16and18و پاپ اسمیر نرمال ساکن شمال شهر تهران
طی سالهای  0930تا 0933

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی تهران

6931

بررسی شیوع اختالالت چشمی در بیماران مبتال به سندرم
تخمدان پلی کیستیک در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم پزشکی تهران در سالهای 0931-0933

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی تهران

6931

بررسی مقایسه ای میزان موفقیت خانم های نابارور مبتال به
اندومتریوز با سایر علل نازایی مراجعه کننده به به مرکز نازایی
بیمارستان شریعتی طی سالهای 0931-0933

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی تهران

6931

بررسی اثرات تزریق واکسن Human papilloma virus
روی باقی ماندن  HPVپر خطر در خانمهای زیر  91سال در
شهر تهران طی سالهای 0931-0933

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی تهران

6931

بررسی ارتباط کمبود سطح ویتامین  Dسرمی در دوران بارداری و
افسردگی پس از زایمان در خانم های مراجعه کننده به
بیمارستانهای دانشگاه آزاد در سالهای  0939و 0931

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
پزشکی تهران

6931

ارتباط موفقیت  ،ARTبا BMIهای مختلف در زنان نابارور مبتال
به اندومتریوز

مرکز نازایی بیمارستان شریعتی و
دانشگاه آزاد اسالمی

6931

بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از  ARTدر مراحل مختلف
بیماری آندومتریوز و سایر علل نازایی لوله ای در مرکز ناباروری
صارم از فروردین  0933تا دی ماه 0931

مرکز ناباروری صارم و دانشگاه آزاد
اسالمی

6931

فاکتور های اسپرمی دخیل در میزان موفقیت ICSI

مرکز ناباروری رویان اصفهان و
دانشگاه آزاد اسالمی

6931

بررسی تاثیر  HRTبر نتایج آنژیوگرافی خانم های یائسه

بیمارستان های دانشگاه آزاد
اسالمی

6931

کاهش مداخالت زایمانی به وسیله زایمان در آب

بیمارستان شهید اکبرآبادی و
دانشگاه آزاد اسالمی

6931

مقایسه صحت دو روش رایج و مایع پاپ اسمیر

بیمارستان جواهری دانشگاه آزاد
اسالمی

6931

بررسی فاکتور های موثر بر میزان موفقیت آنتی بادی های ضد
لکوسیتی پدری در سقط راجعه

مرکز ناباروری صارم و دانشگاه آزاد
اسالمی

6939

بررسی شیوع علل الپاروسکوپی در بخش زنان بیمارستان حضرت
رسول اکرم (ص)

بیمارستان حضرت رسول
اکرم(ص)و دانشگاه آزاد اسالمی

6939

بررسی تاثیر  HRTبر سرطان های پستان در خانم های یائسه

بیمارستان جواهری دانشگاه آزاد
اسالمی

6931

مقایسه دو داروی فوستیمون و  HMGدر تحریک تخمک گذاری

مرکز ناباروری صارم و دانشگاه آزاد
اسالمی

6931

بررسی همراهی آندومتریوز و  PCOدر زنان نابارور

مرکز ناباروری صارم و دانشگاه آزاد
اسالمی

6931

بررسی میزان موفقیت ) FETT(MIFTدر ART

مرکز ناباروری صارم و دانشگاه آزاد
اسالمی

6936

بررسی تاثیر HRTبر پوکی استخوان در خانم های یائسه

بیمارستان جواهری دانشگاه آزاد
اسالمی

6936

بررسی تاثیر پراکالمپسی بر الکترورتینوگرام

بیمارستان جواهری دانشگاه آزاد
اسالمی

6931

شرکت در دوره ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی
نام دوره

مدت دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دوره مدیریت پژوهشی

 1روز

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی

0939

دوره مدیریت پژوهشی

یک ماه

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم تحقیقات

0933

دوره هیستروسکوپی

 3هفته

بیمارستان کالمارت -دانشگاه پزشکی پاریس

0911

کارگاه کاهش شیوع سزارین
در ایران

 9روز

دانشگاه علوم پزشکی مازندران-وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی

0933

کارگاه ملی روش های
تنظیم خانواده

 3روز

دانشگاه جندی شاپور اهواز-وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی

0931

کارگاه فرآیند نمایه سازی
مجالت علوم پزشکی

 3ساعت

دانشگاه علوم پزشکی تهران-کمیته مجالت علوم
پزشکی کشور

0931

کارگاه برقراری ارتباط موفق

 01ساعت

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

0931

استاندارد سازی خدمات
بهداشتی

 01ساعت

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

0931

کارگاه اخالق در تحقیقات
پزشکی

 01ساعت

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

0933

کارگاه مدیریت پروژ های
پژوهشی

 93ساعت

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

0931

کارگاه تدوین برنامه
استراتژیک

 93ساعت

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

0931

کارگاه روش تدریس

 93ساعت

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

0913

MCQکارگاه

 93ساعت

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

0913

کارگاه الپاروسکوپی

 3ساعت

DCواشینگتن

0913

کارگاه هیستروسکوپی

 3ساعت

تاالر رازی

0911

کارگاه روش تحقیق

 93ساعت

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

 0911و 0933

فعالیتهای فرهنگی (نشریات و مجالت)
نام مجله

محل انتشار

نوع همکاری

مدت همکاری

مجله مرکز تحقیقات
جراحی های کم تهاجمی

تهران

عضو هیأت تحریریه و داور

 0931تا کنون

مجله علوم پزشکی دانشگاه
آزاد اسالمی

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی
واحد تهران

مؤسس و قائم مقام

0933-0933

سر دبیر

مجله باروری و ناباروری

پژوهشکده ابن سینا

داور دائمی

 0931تا کنون

مجله فرهنگستان علوم
پزشکی ایران

فرهنگستان علوم پزشکی ایران

داور دائمی

 0931تا کنون

مجله متخصصین زنان و
زایمان

انجمن متخصصین زنان و زایمان
ایران

عضو هیأت تحریریه

از 0931

مجله علوم پزشکی دانشگاه
آزاد اسالمی

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی
واحد تهران

عضو هیأت تحریریه

از 0933

مجله انجمن جراحان درون
بین ایران

انجمن جراحان درون بین ایران

عضو هیأت تحریریه

 0930تاکنون

فعالیتهای فرهنگی (نشرنرم افزار و لوح فشرده)
نوع اطالعات یا نرم افزار

موارد استفاده نرم افزار،

تهیه شده

لوح فشرده وغیره

نام همکاران

تاریخ انتشار

فیلم های اعمال جراحی
الپاروسکوپی

جهت آموزش الپاروسکوپی

دکتر ابوالفضل مهدی زاده

 0913تا کنون

تهیه پمفلت های آموزشی

متخصصین ،دانشجویان و
بیماران

-

0933-0931

فعالیتهای پژوهشی (اختراع)
عنوان اختراع

کاربرد

نام همکاران

تاریخ داوری

الکتروکوتر بی سیم

جراحی الپاروسکوپی

دکتر میثم اخالق دوست

0931

سِمتها و فعالیتهای اجرایی (مرتبط با آموزش)
سِمت
دبیر علمی چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی
ایران و فیگو
دبیر علمی دومین کنگره بین المللی جراحی های کم
تهاجمی زنان و مامایی ایران
دبیر علمی سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی
ایران
مسئول و سخنران پنل "درمان های پزشکی اندومتریوز"
در کنگره بین المللی اندومتریوز و جراحی های کم
تهاجمی زنان
دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی
ایران
دبیر علمی اولین کنگره بین المللی جراحی های کم
تهاجمی زنان و مامایی ایران
دبیر علمی یازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی
ایران

نام ،رتبه علمی و رشته
تحصیلی مسئول مافوق
دکتر عبدالرسول اکبریان
استاد زنان و زایمان
دکتر عبدالرسول اکبریان
استاد زنان و زایمان
دکتر عبدالرسول اکبریان
استاد زنان و زایمان

-

دکتر عبدالرسول اکبریان
استاد زنان و زایمان
دکتر عبدالرسول اکبریان
استاد زنان و زایمان
دکتر عبدالرسول اکبریان
استاد زنان و زایمان

تاریخ

مهر ماه 0931

دی ماه 0933

دی ماه 0933

آبان ماه 0933

مهر ماه 0931

دی ماه 0939

مهر ماه 0933

سِمتها و فعالیتهای اجرایی (مرتبط با پژوهش)
سِمت

نام ،رتبه علمی و رشته
تحصیلی مسئول مافوق

تاریخ

دکتر سید حسین یحیوی

 0930/10/03لغایت

استاد -متخصص بیهوشی

0931/01/10

رئیس مرکز تحقیقات علوم پزشکی آزاد اسالمی

-

0931-0931

رئیس مرکز تحقیقات روشهای کم تهاجمی زنان دانشگاه
علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران

-

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

معاون علمی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاون علمی مرکز تحقیقات روش های پیشرفته و کم
تهاجمی پزشکی بیمارستان پارس
(وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران)
معاون علمی مرکز تحقیقات آندومتریوز دانشگاه علوم
پزشکی ایران

0933/01/0
تاکنون

دکتر عبدالرضا پازوکی

 0931/13/10لغایت

استادیار -فلوشیپ الپاروسکوپی

0933/3/0

دکتر بهرام معظمی
متخصص زنان زایمان
دکتر ابوالفضل مهدیزاده کاشی
استاد الپاراسکوپی زنان

 0939/19/10تا کنون

0933/3/0
تا کنون

سابقه ارائه خدمات حرفه ای (مشاوره  ،همکاری و)....
نوع خدمت

مرکز  /سازمان دریافت کننده

تاریخ ارائه خدمات

خدمات
کارشناس نظام پزشکی

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی
ایران

 6931تا کنون

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران

آقای دکتر بهادری

 6931تا کنون

مشاوره پژوهشی جهت تاسیس مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات جراحی های کم
تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 6933/11/16لغایت
6933/16/11

مشاور برگزاری بخش پژوهشی بیست و پنحمین
سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

6931-6931

مشاور تالیف کتاب راهنمای ارائه خدمات زایمان
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حضرت رسول اکرم طی سال های  2191تا 2181
مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد
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دوره نوزدهم ،شماره پنج
میكروسكوپ الكتروني روبشي
مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا،
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