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 مدارج تحصیلی

 (0931دانشگاه توبینگن آلمان )، سرطان های زنان هپیشرفت الپاروسکوپیفلوشیپ 

Fellowship of advanced laparoscopic gynecological cancer, Karl’s Eberhard University 
of Tubingen, (Sep 2011) 

 (1374)متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران 

Gynecologist, Iran University of Medical Sciences, (Oct 1995) 

 (0933) شهید بهشتی و خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی دکترای حرفه ای پزشکی عمومی، دانشگاه

General Physician, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, (Oct 1980) 

 (0931-0931، دانشگاه علوم پزشکی ایران )MBAدوره 

 (03/10/0930 تیلغا 03/10/0931ی صارم )مرکز ناباروردوره نازایی، 

 (0911 تیلغا 0911) روزگریف مارستانیب -رانیا یدانشگاه علوم پزشک ،ییزنان و ماما یدوره آموزش سونوگراف

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پایان نامه

 استاد راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

وینر پروفسور وال فلوشیپ نقش لنفادنکتومی در پیش آگهی سرطان آندومتر  

مقایسه فواید و عوارض دو داروی ژسترینون و دانازول در 

وزیدرمان اندومتر  

زایمان تخصصص زنان و  استاد عبدالرسول اکبریان 

 دکتر کاظمی پزشکی عمومی بیماری های گوارشی در طب اطفال

 

 سابقه ارائه خدمات آموزشی

کل ساعات تدریس  نوع درس مقطع تحصیلی موسسه محل تدریس

در ترم شده  

 سال تدریس

 دانشکده پیراپزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

،داخلی کارشناسی زنان  ،جراحی 

 و زایمان

ساعت  93  0913-0911  

آزاد  علوم پزشکی دانشگاه

 اسالمی واحد تهران

ای  دکترای حرفه

 )پزشکی عمومی(

ساعت  91  زایمان زنان و -تا کنون 0911   

 

آزاد  علوم پزشکی دانشگاه

 اسالمی واحد تهران

 دکترای حرفه ای

 )پزشکی عمومی(

ساعت  1 بهداشت حرفه ای  1374-1387 

ساعت 11 روش تحقیق تمام مقاطع دانشگاه علوم پزشکی ایران  0930-0931  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



به عنوان استاد راهنما  پایان نامه های سرپرستی شده  

 )جهت دریافت درجه دکترای حرفه ای پزشکی عمومی(

دفاع  سال محل انجام پایان نامه عنوان پایان نامه  

مراجعه کننده به  وزیآندومتر مارانیدر ب گرنیم وعیش یبررس

 یدر سالها M.I.T قاتیوابسته به مرکز تحق یها مارستانیب

0933-0939 

واحد علوم  یدانشگاه آزاد اسالم

تهران یپزشک  

6931 

ه ب وزیبه آندومتر انیدر مبتال یرحم یها یماریب وعیش یبررس

مراجعه کننده به  مارانیدر ب نالیترانس واژ یسونوگراف لهیوس

-093در سال یتحت نظر دانشگاه آزاد اسالم یها مارستانیب

0933 

واحد علوم  یدانشگاه آزاد اسالم

تهران یپزشک  

6931 

 وزیزنان مبتال به آندومتر یدر کاهش درد لگن نیاثر مالتون یبررس

 یوابسته به دانشگاه آزاد اسالم یها مارستانیمراجعه کننده به ب

 0933-0931تهران در سال  یواحد پزشک

واحد علوم  یدانشگاه آزاد اسالم

تهران یپزشک  

6931 

در  وزیمبتال به آندومتر مارانیدر ب یباردار ابتید وعیش یبررس

 یواحد پزشک یوابسته به دانشگاه آزاد اسالم یها مارستانیب

-0933حضرت رسول اکرم)ص( در سال  مارستانیتهران و ب
0931 

واحد علوم  یاسالمدانشگاه آزاد 

تهران یپزشک  

6931 

مبتال به  مارانیدر ب  یالپاراسکوپ یعوارض جراح زانیم یبررس

حضرت رسول اکرم )ص(  مارستانیمراجعه کننده به  ب وزیاندومتر

 0933-0933یسال ها یشهرتهران  ط

واحد علوم  یدانشگاه آزاد اسالم

تهران یپزشک  

6931 

مراکز  DIEمبتال به  مارانیدر ب IVF تیموفق زانیم یبررس

 0931-0931 یسالها یشهر تهران در ط ینابارور

واحد علوم  یدانشگاه آزاد اسالم

تهران یپزشک  

6931 

 یدر آب در خانم ها مانیو شدت عوارض زودرس زا زانیم یبررس

-0931 یدر سال ها رازیحافظ ش مارستانیمراجعه کننده به ب

0933 

رازیش یدانشگاه علوم پزشک  6931 

در زنان با  یحاصل از کولپوسکوپ جینتا یبررس

types16and18 نرمال ساکن شمال شهر تهران  ریو پاپ اسم

 0933ا ت 0930 یسالها یط

واحد علوم  یدانشگاه آزاد اسالم

تهران یپزشک  

6931 

مبتال به سندرم  مارانیدر ب یاختالالت چشم وعیش یبررس

 یدختر دانشگاه آزاد اسالم انیدر دانشجو کیستیک یتخمدان پل

 0931-0933 یتهران در سالها یواحد علوم پزشک

واحد علوم  یدانشگاه آزاد اسالم

تهران یپزشک  

6931 



نابارور مبتال به  یخانم ها تیموفق زانیم یا سهیمقا یبررس

 ییمراجعه کننده به به مرکز نازا ییعلل نازا ریبا سا  وزیاندومتر

 0931-0933 یسالها یط یعتیشر مارستانیب

واحد علوم  یدانشگاه آزاد اسالم

تهران یپزشک  

6931 

 Human papilloma virusواکسن  قیاثرات تزر یبررس

سال در  91 ریز یخطر در خانمها پر HPVماندن  یباق یور

 0931-0933 یسالها یشهر تهران ط

واحد علوم  یدانشگاه آزاد اسالم

تهران یپزشک  

 

6931 

و  یدر دوران باردار یسرم D نیتامیارتباط کمبود سطح و یبررس

مراجعه کننده به  یدر خانم ها مانیپس از زا یافسردگ

 0931و  0939 یدانشگاه آزاد در سالها یمارستانهایب

واحد علوم  یدانشگاه آزاد اسالم

تهران یپزشک  

6931 

های مختلف در زنان نابارور مبتال BMI، با ARTارتباط موفقیت 

 به اندومتریوز 

 مرکز نازایی بیمارستان شریعتی و

 دانشگاه آزاد اسالمی

6931 

در مراحل مختلف  ARTحاصل از  جینتا یا سهیمقا یبررس

 یدر مرکز نابارور یلوله ا ییعلل نازا ریو سا وزیآندومتر یماریب

 0931ماه  یتا د 0933 نیصارم از فرورد

ناباروری صارم و دانشگاه آزاد مرکز 

 اسالمی

6931 

مرکز ناباروری رویان اصفهان و  ICSIفاکتور های اسپرمی دخیل در میزان موفقیت 

 دانشگاه آزاد اسالمی

6931 

بیمارستان های دانشگاه آزاد  بر نتایج آنژیوگرافی خانم های یائسه HRTبررسی تاثیر 

 اسالمی

6931 

بیمارستان شهید اکبرآبادی و  وسیله زایمان در آبکاهش مداخالت زایمانی به 

 دانشگاه آزاد اسالمی

6931 

بیمارستان جواهری دانشگاه آزاد  مقایسه صحت دو روش رایج و مایع پاپ اسمیر

 اسالمی

6931 

بررسی فاکتور های موثر بر میزان موفقیت آنتی بادی های ضد 

 لکوسیتی پدری در سقط راجعه

دانشگاه آزاد  مرکز ناباروری صارم و

 اسالمی

6939 

بررسی شیوع علل الپاروسکوپی در بخش زنان بیمارستان حضرت 

 رسول اکرم )ص(

بیمارستان حضرت رسول 

 اکرم)ص(و دانشگاه آزاد اسالمی

6939 

بیمارستان جواهری دانشگاه آزاد  بر سرطان های پستان در خانم های یائسه HRTبررسی تاثیر 

 اسالمی

6931 

مرکز ناباروری صارم و دانشگاه آزاد  در تحریک تخمک گذاری HMGمقایسه دو داروی فوستیمون و  

 اسالمی

6931 



مرکز ناباروری صارم و دانشگاه آزاد  در زنان نابارور PCOبررسی همراهی آندومتریوز و 

 اسالمی

6931 

دانشگاه آزاد مرکز ناباروری صارم و  ARTدر   FETT(MIFT)بررسی میزان موفقیت 

 اسالمی

6936 

بیمارستان جواهری دانشگاه آزاد  بر پوکی استخوان در خانم های یائسهHRT بررسی تاثیر

 اسالمی

6936 

بیمارستان جواهری دانشگاه آزاد  بررسی تاثیر پراکالمپسی بر الکترورتینوگرام

 اسالمی

6931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



پژوهشی  وآموزشی  و کارگاههای شرکت در دوره ها  

دورهمدت  نام دوره  تاریخ برگزاری محل برگزاری 

روز 1 دوره مدیریت پژوهشی وزارت بهداشت  -دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 درمان و آموزش پزشکی

0939 

ماه یک دوره مدیریت پژوهشی واحد علوم تحقیقات -دانشگاه آزاد اسالمی   0933 

هفته 3 دوره هیستروسکوپی دانشگاه پزشکی پاریس -بیمارستان کالمارت   0911 

کارگاه کاهش شیوع سزارین 

 در ایران

روز 9 وزارت بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 درمان و آموزش پزشکی

0933 

کارگاه ملی روش های 

 تنظیم خانواده

روز 3 وزارت بهداشت -دانشگاه جندی شاپور اهواز 

 درمان و آموزش پزشکی

0931 

کارگاه فرآیند نمایه سازی 

 مجالت علوم پزشکی

ساعت 3 کمیته مجالت علوم -دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 پزشکی کشور

0931 

ساعت 01 کارگاه برقراری ارتباط موفق  0931 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی 

سازی خدمات د استاندار

 بهداشتی

ساعت 01  0931 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی 

کارگاه اخالق در تحقیقات 

 پزشکی

ساعت 01  0933 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی 

کارگاه مدیریت پروژ های 

 پژوهشی

ساعت 93  0931 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی 

کارگاه تدوین برنامه 

 استراتژیک

ساعت 93  0931 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی 

ساعت  93 کارگاه روش تدریس  0913 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی 

ساعت MCQ 93کارگاه   0913 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی 

ساعت 3 کارگاه الپاروسکوپی  DC 0913واشینگتن  

ساعت 3 کارگاه هیستروسکوپی  0911 تاالر رازی 

ساعت 93 کارگاه روش تحقیق 0933و  0911 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی   

 



 فرهنگی )نشریات و مجالت(فعالیتهای 

 مدت همکاری نوع همکاری محل انتشار نام مجله

مرکز تحقیقات  مجله

 جراحی های کم تهاجمی

 تا کنون 0931 و داور عضو هیأت تحریریه تهران

 

مجله علوم پزشکی دانشگاه 

 آزاد اسالمی

آزاد اسالمی  علوم پزشکی دانشگاه

 واحد تهران

 قائم مقاممؤسس و 

 سر دبیر

0933-0933 

 تا کنون 0931 داور دائمی پژوهشکده ابن سینا یرمجله باروری و نابارو

وم لگستان عنمجله فره

 پزشکی ایران

 تا کنون 0931 داور دائمی وم پزشکی ایرانلگستان عنفره

مجله متخصصین زنان و 

 زایمان

انجمن متخصصین زنان و زایمان 

 ایران

 0931از  عضو هیأت تحریریه

مجله علوم پزشکی دانشگاه 

 آزاد اسالمی

آزاد اسالمی  علوم پزشکی دانشگاه

 واحد تهران

 0933از  عضو هیأت تحریریه

مجله انجمن جراحان درون 

 بین ایران

 تاکنون 0930 عضو هیأت تحریریه انجمن جراحان درون بین ایران

 

(لوح فشرده و نشرنرم افزار) فرهنگیفعالیتهای   

 نرم افزارنوع اطالعات یا 

 تهیه شده

 استفاده نرم افزار، موارد

 لوح فشرده وغیره

 تاریخ انتشار نام همکاران

فیلم های اعمال جراحی 

 الپاروسکوپی

تا کنون  0913 دکتر ابوالفضل مهدی زاده جهت آموزش الپاروسکوپی  

متخصصین، دانشجویان و  تهیه پمفلت های آموزشی

 بیماران

- 0931-0933  

 

 

 

 



)اختراع( پژوهشیفعالیتهای   

داوریتاریخ  نام همکاران  کاربرد عنوان اختراع  

الپاروسکوپی جراحی الکتروکوتر بی سیم میثم اخالق دوستدکتر    0931  

 

 سِمتها و فعالیتهای اجرایی )مرتبط با آموزش(

 سِمت
رشته  نام، رتبه علمی و

 تحصیلی مسئول مافوق
 تاریخ

کنگره بین المللی زنان و مامایی دبیر علمی چهاردهمین 

 ایران و فیگو

 دکتر عبدالرسول اکبریان 

 استاد زنان و زایمان
0931مهر ماه   

دبیر علمی دومین کنگره بین المللی جراحی های کم 

 تهاجمی زنان و مامایی ایران

 دکتر عبدالرسول اکبریان 

 استاد زنان و زایمان
0933دی ماه   

بین المللی زنان و مامایی  دبیر علمی سیزدهمین کنگره

 ایران

 دکتر عبدالرسول اکبریان 

 استاد زنان و زایمان
0933دی ماه   

 "درمان های پزشکی اندومتریوز"مسئول و سخنران پنل 

در کنگره بین المللی اندومتریوز و جراحی های کم 

 تهاجمی زنان

0933آبان ماه  -  

مامایی دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و 

 ایران

 دکتر عبدالرسول اکبریان 

 استاد زنان و زایمان
0931مهر ماه   

دبیر علمی اولین کنگره بین المللی جراحی های کم 

 تهاجمی زنان و مامایی ایران

 دکتر عبدالرسول اکبریان 

 استاد زنان و زایمان
0939دی ماه   

دبیر علمی یازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی 

 ایران

 دکتر عبدالرسول اکبریان 

 استاد زنان و زایمان
0933مهر ماه   

 

 

 

 



 سِمتها و فعالیتهای اجرایی )مرتبط با پژوهش(

متسِ  
رشته  نام، رتبه علمی و

 تحصیلی مسئول مافوق
 تاریخ

  دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی معاون پژوهشی
 دکتر سید حسین یحیوی

متخصص بیهوشی -استاد  

لغایت 03/10/0930  

10/01/0931  

0931-0931 - رئیس مرکز تحقیقات علوم پزشکی آزاد اسالمی  

مرکز تحقیقات روشهای کم تهاجمی زنان دانشگاه  رئیس

 علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران 
- 

0/01/0933  

 تاکنون

مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی  معاون علمی

ایران دانشگاه علوم پزشکی   

عبدالرضا پازوکیدکتر   

فلوشیپ الپاروسکوپی -استادیار  

لغایت 10/31/0931  

0/3/0933  

معاون علمی مرکز تحقیقات روش های پیشرفته و کم 

 تهاجمی پزشکی بیمارستان پارس

( وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران)  

 دکتر بهرام معظمی 

 متخصص زنان زایمان
تا کنون 10/19/0939  

دانشگاه علوم  آندومتریوزمرکز تحقیقات  معاون علمی

ایران پزشکی   

دکتر ابوالفضل مهدیزاده کاشی 

 استاد الپاراسکوپی زنان

0/3/0933  

 تا کنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

سازمان دریافت کننده /  مرکز نوع خدمت 

 خدمات

 تاریخ ارائه خدمات

پزشکی کارشناس نظام سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی  

 ایران

تا کنون 6931  

تا کنون 6931 آقای دکتر بهادری عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران  

مرکز تحقیقات جراحی های کم  مشاوره پژوهشی جهت تاسیس مرکز تحقیقات

 تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

لغایت  16/11/6933

11/16/6933  

پنحمین  برگزاری بخش پژوهشی بیست ومشاور 

دانشگاه آزاد اسالمی گرد تاسیسسال  

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی تمعاون  6931-6931  

مات زایمان دمشاور تالیف کتاب راهنمای ارائه خ

 ویژه متخصصین زنان و زایمان

سالمت وزارت بهداشت درمان و  تمعاون

 آموزش پزشکی

3169 – 3169  

 

 

مجامع علمی ها و انجمن عضویت در  

انجمننام    نوع همکاری و 

 سمت

عضویت زمان محل فعالیت مجمع  

انجمن علمی جراحی های کم 

 تهاجمی زنان ایران

عضو هیأت موسس و 

 عضو هیأت مدیره

انجمن علمی جراحی های کم 

 تهاجمی زنان ایران

تا کنون 0939  

گروه گایدالین نویسی کشوری 

 HRTراهنمای بالینی 

علمی عضو هیأت عضو گروه گایدالین نویسی کشوری  

 HRTراهنمای بالینی 

تا کنون 0939  

گروه گایدالین نویسی کشوری 

 راهنمای بالینی اندومتریوز

عضو گروه گایدالین نویسی کشوری  عضو هیأت علمی

 راهنمای بالینی اندومتریوز

تا کنون 0930  

زنانانجمن سرطانهای  عضو هیأت علمی انجمن سرطانهای زنان تا کنون 0933   

شورای عالی تحقیقات و فناوری 

 ریاست جمهوری

لغایت  0939 وزارت علوم عضو

0931 

مرکز تحقیقات -بیمارستان آراد عضو هیئت علمی انجمن جراحان درون بین ایران

 جراحی های کم تهاجمی

تا کنون 0933  



 

کمیته و شورا در  عضویت  

نوع همکاری با  نام کمیته یا شورا

 کمیته یا شورا

سازمان مربوطهمکان یا   مدت فعالیت 

کمیته ارتقاء سالمت مادران و 

 نوزادان

وزارت بهداشت درمان و آموزش  عضو

 پزشکی

تا کنون 0913  

وزارت بهداشت درمان و آموزش  عضو کمیته تنظیم خانواده

 پزشکی

تا کنون 0931  

دانشگاه مرکزی شورای پژوهشی 

 علوم پزشکی تهران

پردیس -تهراندانشگاه علوم پزشکی  عضو

 قدس

تا  33/01/0931

 کنون

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

 جراحی های کم تهاجمی

مرکز تحقیقات جراحی های کم  عضو

بیمارستان حضرت رسول ، تهاجمی

 اکرم)ص(

تا کنون 91/1/0931  

شورای پژوهشی مرکزی دانشگاه 

 آزاد اسالمی

0931 لغایت 0930 معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی عضو  

شورای پژوهشی دانشگاه علوم 

 پزشکی آزاد اسالمی

آزاد اسالمی  علوم پزشکی دانشگاه رئیس

 واحد تهران

0931 لغایت 0930  

شورای انتشارات دانشگاه علوم 

 پژشکی آزاد اسالمی

آزاد اسالمی  علوم پزشکی دانشگاه رئیس

 واحد تهران

0931 لغایت 0933  

شورای اخالق در پژوهش دانشگاه 

 علوم پزشکی آزاد اسالمی

آزاد اسالمی  علوم پزشکی دانشگاه معاون

 واحد تهران

0931 لغایت 0939  

شورای مرکزی دانشگاه آزاد 

 اسالمی

آزاد اسالمی  علوم پزشکی دانشگاه عضو

 واحد تهران

0931 لغایت 0930  

 

 

 

ناباروری ایرانانجمن باروری  عضو هیئت علمی انجمن باروری ناباروری ایران تا کنون 0930   

تا کنون 0913 انجمن زنان و مامایی ایران عضو هیئت علمی انجمن زنان و مامایی ایران  

تا کنون 0911 انجمن جراحان ایران عضو هیئت علمی انجمن جراحان ایران  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیرها جوایز و، تشویق ها  

 تاریخ دریافت مقام اعطاکننده محل دریافت علت دریافت عنوان

و  لوح تقدیر

 جایزه نفیس

جشنواره پژوهشکده  داور بگزیده مجله ابن سینا

 ابن سینا

 6931 ریاست پژوهشکده ابن سینا

 دکتر سید علی ابطحی جشنواره لقمان حکیم مرکز تحقیقات برگزیده  لوح تقدیر

)معاونت علوم پزشکی 

   (دانشگاه آزاد اسالمی

6931 

و  ریلوح تقد

  ینقد زهیجا

داور مجله  AIMداور برگزیده مجله 

فرهنگستان علوم 

رانیا یپزشک  

 دکتر رضا ملک زاده 

 )سردبیر مجله(

6931 

امین کنگره  03ارائه مقاله در  لوح تقدیر 

 ESGEبین المللی 

 –شهر فلورانس 

ایتالیا کشور  

رئیس انجمن جراحان 

 الپاروسکوپیست اروپا

1113 

کمیته کشوری فعالیت در  لوح تقدیر

 ارتقاء سالمت مادر

وزارت بهداشت درمان 

 و آموزش پزشکی

سالمت وزارت  تمعاون

بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

6931 

در شورای عالی فعالیت  لوح تقدیر

اوری کشورنقات و فیحقت  

و  وزارت علوم

 تحقیقات

 6931 وزیر علوم

معاونت پژوهشی دانشگاه  دانشگاه آزاد اسالمی معاون پژوهشی نمونه لوح تقدیر

 آزاد اسالمی

6931 



 پروژه های تحقیقاتی تصویب شده

 فعالیت در عنوان طرح

 طرح

موسسه محل 

 پژوهش

وضعیت فعلی 

 طرح

 وزیآندومتر صیتشخ در SWI-MR یصیاثر تشخ یبررس

 مارستانیبه ب یماریب نیدر زنان مراجعه کننده با عالئم ا

 واحد یاسالم آزادی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یها

 33-31پارس در سال  مارستانیتهران و ب

دانشگاه علوم پزشکی  مجری

  آزاد اسالمی

 در حال اجرا

 نوژیفید یسیمغناط دیتشد یربرداریاثر تصو یابیارز

(MR-DWIدر تشخ )وزیاندومتر یماریب صی 

مرکز تحقیقات   مجری

 آندومتریوز

 در حال اجرا

 وقوع بینی پیش در سرم هپسیدین تشخیصی ارزش تعیین

 اندومتریوز

مرکز تحقیقات   مجری

آندومتریوز و بیمارستان 

 پارس

 در حال اجرا

بررسی میزان حساسیت و ویژگی روش فیبرواسکن برای 

تشخیص بیماری کبد چرب نسبت به بیوپسی کبد در 

بیماران مبتال به چاقی مرضی کاندید جراحی الپاروسکوپی 
Bariatric 

مرکز تحقیقات جراحی  همکار

 های کم تهاجمی

 پایان یافته

بررسی شیوع آسیب هایمن در دختران باکره حین عمل 

هیستروسکوپی در بخش زنان بیمارستان حضرت رسول 

30تا  31رم طی سال های اک  

مرکز تحقیقات جراحی  مجری

 های کم تهاجمی

 پایان یافته

 body compositionربی در چبررسی اثر کاهش توده 

بعد از جراحی الپاروسکوپی باریتریک بر بازگشت عملکرد 

طبیعی تخمدان در زنان مبتال به چاقی مفرط و 

anovulation 

مرکز تحقیقات جراحی  مجری

 های کم تهاجمی

 پایان یافته

تحقیقات جراحی مرکز  همکار بررسی سن یائسگی در زنان مبتال به چاقی مفرط

 های کم تهاجمی

 پایان یافته

کارازمایی بالینی تاثیر کاهش وزن توسط اعمال جراحی 

باریتریک الپاراسکوپیک بر عیوب انکساری بیماران مبتال به 

 چاقی مرضی

مرکز تحقیقات جراحی  مجری

 های کم تهاجمی

 پایان یافته

تاثیر آموزش پزشکی توسط دانشگاه آزاد اسالمی بر 

های بهداشتی کشور شاخص  

دانشگاه علوم پزشکی  مجری

 آزاد اسالمی

 پایان یافته

http://research.tums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=lisrc&seed=89EBMPGucczA0U6hAtVRDQHBqPy3fExFCE2T60kWtkI7AhtWa&cod_tarh=91-02-140-18355
http://research.tums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=lisrc&seed=89EBMPGucczA0U6hAtVRDQHBqPy3fExFCE2T60kWtkI7AhtWa&cod_tarh=91-02-140-18355
http://research.tums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=lisrc&seed=89EBMPGucczA0U6hAtVRDQHBqPy3fExFCE2T60kWtkI7AhtWa&cod_tarh=91-02-140-18355
http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=amehdizadehkashi@yahoo.com&seed=mWXJmw05dwoGpfRnIRz9eQyzEU8WeGDA33sm854dI2aUiZaKve&cod_tarh=90-04-140-16282
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http://research.tums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=amehdizadehkashi@yahoo.com&seed=mWXJmw05dwoGpfRnIRz9eQyzEU8WeGDA33sm854dI2aUiZaKve&cod_tarh=90-04-140-16282


دانشگاه علوم پزشکی  همکار بررسی تاثیر سیتومگالو ویروس بر سقط مکرر

 آزاد اسالمی

 پایان یافته

دانشگاه علوم پزشکی  مجری بررسی تاثیر تمرینات بارداری بر عضالت کف لگن

 آزاد اسالمی

 پایان یافته

 

)تالیف و ترجمه( منتشرشدهکتب   

 (ترجمهگره های جراحی و تکنیکهای بخیه. تهران. نشر جامعه نگر. )(. 0931) همکاران وشهال چایچیان 

 (ترجمه. بخیه و هموستاز جراحی. تهران. نشر جامعه نگر. )(0933) همکاران وشهال چایچیان 

 (تالیف. تهران. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. )نیزایماراهنمای کشوری خدمات (. 0931) همکاران وشهال چایچیان 

 (ترجمه. )ریکتاب م یانتشارات یمؤسه فرهنگتهران. (. 0930شهال چایچیان )مامایی و بیماری های زنان دانفورث. 

 (فیتال. )انیبهداشت و سالمت. انتشارات اشراق ی(. راهنما0931) انیچیشهال چا ،موسوی

 (تالیفمبانی الپاروسکوپی. تهران. انتشارات تیمورزاده. ) (.0911) شهال چایچیانابوالفضل مهدیزاده، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سخنرانی در کنگره ها و همایش ها

کنگره یا همایشعنوان  عنوان سخنرانی  تاریخ  محل برگزاری  

It’s time to treat Endometriosis 

based on Pathophysiology 

XII. Turkish German 

Gynecology Congress 

6931اردیبهشت  قبرس  

انتخاب بهترین روش درمانی در بیماران مبتال به 

 آندومتریوز

کنگره بین المللی زنان و مامایی 

 ایران و فیگو

6931مهر  تهران  

 یپزشک یدرمان ها"مسئول و سخنران پنل 

  "وزیاندومتر

و  وزیاندومتر یالملل نیکنگره ب

زنان یکم تهاجم یها یجراح  

6931دی  تهران  

با مراحل آندومتریوز   Fertilityارتباط کاهش

 پس از جراحی الپاراسکوپی

6931اردیبهشت  شیراز کنگره بین المللی آندومتریوز  

و پیشگیری از سرطان تخمدان   Fertilityحفظ 

 به طور همزمان در آندومتریوز پیشرفته

6939اردیبهشت  تهران کنگره جراحان  

  PCOsر درمان د Ovarian Drillingا آی

 جایی دارد؟

کنگره بین المللی جراحی های کم 

 تهاجمی

0933بهمن  تهران  

الپاروسکوپی در توده های خوش خیم و بدخیم 

 لگنی در طی بارداری

پنجمین کنگره ملی سرطان های 

 زنان ایران

0933آبان  تهران  

دهمین کنگره بین المللی زنان و  درمان جراحی آندومتریوز

 مامایی ایران

0933مهر  تهران  

 –کنکره بین المللی طب باروری  روش برخورد با اندومتریوما

 موسسه رویان

0933شهریور  تهران  

و باروری در زنان مبتال به  BMIبررسی ارتباط 

 اضافه وزن و چاقی

6931اردیبهشت  تهران کنگره جراحان  

بررسی راهکار های ایجاد روش های کم تهاجمی  

 در رشته زنان و مامایی در ایران 

اولین جلسه هم اندیشی روش های 

 کم تهاجمی زنان و مامایی در ایران 

1/00/0933 بیمارستان پارس   

سومین کنگره ملی سرطان های زنان  نقش الپاروسکوپی در درمان کانسر آندومتر

 ایران

0930خرداد  تهران  



و  نهمین کنگره بین المللی باروری نقش الپاروسکوپی در درمان نازایی

 ناباروری ایران

6936اردیبهشت  تبریز  

6936اردیبهشت  تهران کنگره جراحان یائسگیم ئبررسی تاثیر استترول برعال  

تراکلکتومی رادیکال در درمان کنسر سرویکس 

 برای حفظ فرتیلیتی

و  نهمین کنگره بین المللی زنان

 مامایی ایران

 0931 تهران 

6931دی  تهران دوره باز آموزی اداره توده های تخمدان به وسیله الپاروسکوپی  

در زنان  SUI در های کف لگن ورزش اثر بررسی

 باردار

هشتمین کنگره بین المللی زنان و 

 مامایی ایران

 0933 تهران

المللی زنان و  هشتمین کنگره بین IVFاثر مراحل اندومتریوز در نتایج 

 مامایی ایران

 0933 تهران

پستانسرطان  پیش بینی و پیشگیری از سرطان سینه  6931 تهران 

هفتمین کنگره بین المللی زنان و  زایمان در آب در ایران

 زایمان ایران

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

0931 

روش های تشخیصی تصویر برداری در بیماری ها 

 زنان و مامایی

باز آموزیسمینار  دانشگاه علوم پزشکی  

 کرمان

6931 

دانشگاه علوم پزشکی  دوره باز آموزی حاملگی فشار خون باال در

 ایران

6931 

Raloxifen  :ششمین کنگره بین المللی زنان و  مزایا و معایب

 زایمان ایران

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

0931 

GDM دانشگاه علوم پزشکی  سمینار باز اموزی

 ایران

6931 

سی امین کنگره سالیانه انجمن  پره اکالمپسی پیشگیری از و پیش بینی

 جراحان ایران

 6931 تهران 

PIH دانشگاه آزاد اسالمی  سمینار باز اموزی

 ،واحد پزشکی

 پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

6931 



سمینار باز اموزی  پره اکالمپسی و پیشگیری از پیش بینی

پس از  عوارض )بررسی

 جنین( وسالمت زایمان

 دانشگاه علوم پزشکی

  ایران

6931 

Effect of different stages of 

endometriosis in the outcome of 

ICSI 

هجدهمین کنگره سالیانه انجمن 

 اروپایی زنان و زایمان

ایتالیا فلورانس  3113 

بیست و هشتمین کنگره سالیانه  خونریزی پس ار زایمان

ایرانانجمن جراحان   

 6939 تهران 

 0939 تهران دومین کنگره باروری ناباروری القاء تخمک گذاری پروتکل

 6931 تهران  کنفرانس هفتگی بیمارستان پارس تخمدان تومورهای

 استئوپروز

 

 پنجمین کنگره بین المللی

 زنان و مامایی ایران

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

6931 

پنجمین کنگره بین المللی زنان و  استئوپروزپشگیری و درمان 

 مامایی ایران

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

0933 

 کیستیک سندرم تخمدان پلی فیزیوپاتولوژی

(PCOS) 

 6931 تهران  دوره مدون جراحان ایران

 در بیماری های مادر زادی ژنتیکاختالالت 

 

 6931 تهران  دوره بازاموزی

دانشگاه علوم پزشکی  کنفرانس ماهیانه زنان و زایمان یائسگی  در ی فسفوناتاداروهای ب

بیمارستان ، رانیا

 طوس

6931 

دانشگاه علوم پزشکی  سمینار باز اموزی در دوران بارداری بیماری های قلبی

 شهید بهشتی

6931 

دانشگاه علوم پزشکی  سمینار باز اموزی با فشار خون باال بارداری

 شهید بهشتی

6931 

دانشگاه علوم پزشکی  سمینار باز اموزی کیستیک پلیتخمدان  سندرم

 شهید بهشتی

6931 



چهارمین کنگره بین المللی زنان و  (PCOS) الپاروسکوپی و اندومترویوز

 مامایی ایران

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

0931 

Rupture of spelenic artery 

aneurysm in a pregnant patient 

with portal hypertension 

ننگتیواش FIGOکنگره جهانی   3111 

 6913 تهران  دوره بازاموزی حاملگی پس ار سرطان سینه

دانشگاه علوم پزشکی  کنترل جمعیت و تولد جلوگیری از باردارینی در پروژستروداروهای 

 ایران

6913 

دانشگاه علوم پزشکی  دوره باز آموزی (PCOS) ک کیستی سندرم تخمدان پلی  درمان

 ایران

6913 

 بیمارستان طوس سمینار مدون زنان و زایمان پستان غربالگری سرطان

 تهران

6913 

 6913 تهران   عالئم یائسگی

دانشگاه علوم پزشکی  دوره باز آموزی کیستیک سندرم تخمدان پلی  درمان

 ایران

0913 

 زایمان زود رس

 

 6911 تهران  سومین کنگره ملی زنان و زایمان

بیهوشی در جراحی های روشهای جدید 

 الپاروسکوپی

چهارمین کنگره ملی بیهوشی و 

 مراقبت های ویژه

 0913 تهران

IUGR 6911 تهران کنگره سالیانه جراحان ایران 

دانشگاه علوم پزشکی  پنجمین کنگره ملی زنان و زایمان توده لگنیدر الپاروسکوپی 

 تهران

6911 

علوم پزشکی دانشگاه   بارداری در دوران الپاروسکوپی

 شهید بهشتی

6911 
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 عنوان مقاله ردیف
سال 

 چاپ
 ایندکس نام مجله

2 

 حین باکره دختران در هایمن آسیب شیوع بررسی

 بیمارستان زنان بخش در هیستروسکوپی عمل

 2181 تا 2191 های سال طی اکرم رسول حضرت

2189 

 آزاد دانشگاه پزشکی علوم مجله

 شماره ششم، و بیست دوره اسالمی،

 یک

ISC 

1 
 سنین زنان در اندومتریوز بر موثر عوامل بررسی

 باروری
1395 

 آزاد دانشگاه پزشکی علوم مجله

 سه شماره ششم، و بیست دوره اسالمی،
ISC 

1 

 لگن صفاقي هاي نمونه آسیب مورد یك گزارش

 با شده مشخص الپاروسكوپي ابزار توسط

 روبشي الكتروني میكروسكوپ

1395 
  ایران، نازایی و مامائی زنان، مجله

 پنج شماره نوزدهم، دوره
ISC 

2 
: اطفال ریه هیداتید کیست در بیهوشی مدیریت

 مورد گزارش
1394 

  فسا، پزشکی علوم دانشگاه مجله

 سه شماره پنجم، دوره
ISC 

9 

شناسایی جنسیت جنین انسان از طریق پالسمای 

-Nestedمادر باردار از هفته هشتم به بعد بوسیله 

PCR 

2198 
 آزاد دانشگاه پزشکی علوم مجله

 یک شماره هجدهم، دوره اسالمی،
ISC 

2 

 سلولی های رده در کشت تشخیصی ارزش بررسی

 های عفونت در االیزا تست با آن مقایسه و

 جنین سقط موارد در سیتومگالوویروس

1387 
 آزاد دانشگاه پزشکی علوم مجله

 دو شماره هجدهم، دوره اسالمی،
ISC 

8 

 از متشکل اندومتر سرطان مورد یک از گزارشی

 با سروز پاپیلری و آدنواسکواموش سلول نوع دو

 -hCG سرمی سطح افزایش

2192 
 آزاد دانشگاه پزشکی علوم مجله

 دو شماره هم،هفد دوره اسالمی،
ISC 

9 
 سازی ایمن موفقییت میزان بر مؤثر عوامل

 راجعه سقط در لکوسیتی
1384 

 آزاد دانشگاه پزشکی علوم مجله

 یک شماره م،پانزده دوره اسالمی،
ISC 

8 
 الپاراسکوپی جراحی عمل معایب و محاسن بررسی

 ای لوله بارداری درمان در
2192 

 مجله علوم پزشکی رازی،

 دوره دوازدهم، شماره جهل و نه
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22 
 روش 1 با جنین وزن تخمین ای مقایسه بررسی

 اولتراسونوگرافی و بالینی
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 آزاد دانشگاه پزشکی علوم مجله

 یک شماره چهاردهم، دوره اسالمی،
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22 
 آبسه درمان در جراحی روش دو ای مقایسه بررسی

 تخمدانی - ای لوله های
2191 

 آزاد دانشگاه پزشکی علوم مجله

 یک شماره چهاردهم، دوره اسالمی،
ISC 

 

 

 


