
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی
 

 دکتر افسانه قاسمی 
 



 
 
 اطالعات شخصی •

 16/6/1394تاریخ تکمیل:

  افسانه :نام

 قاسمینام خانوادگی: 

 ارومیهمحل تولد: 

 09/07/1338تاریخ تولد: 

  ایرانملیت:

 دکتري تخصصی زنان و زایمانآخرین مدرك تحصیلی: 

 بیمارستان شهید معاون آموزشی و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران- اشتغال فعلی: دانشیار

   تاکنون  1389اکبرآبادي از سال 
   مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادي�خ مولوي  آدرس محل کار: 

 55608012                        شماره فکس: 55606034شماره تلفن محل کار:    
 22276060  ساختمان پزشکان ظفر              شماره تلفن: � ابتداي ظفر �آدرس مطب:   شریعتی 

 ghasemi.gyn@gmail.comآدرس پست الکترونیکی: 

 

 
 
 سوابق تحصیلی •

 1364دکتراي عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال  -
 1370دکتراي تخصصی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  -
 رتبه سوم بورد تخصصی -
 1383دوره تکمیلی نازایی مرکز رویان سال  -

 1992-93دوره تکمیلی نازایی دانشگاه تورنتو کانادا سال  -
  تاکنون 1373عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران (با گرایش نازایی) از سال  -

 22پایه فعلی:  -

 



 مقاالت فارسی •

جایگاه  سال چاپ نام نشریه عنوان مقاله ردیف

 نویسنده

1 
IUبررسی اثر حذف موکوس سرویکس قبل از  I بر
 روي وقوع حاملگی در زنان نابارور

مجله دانشکده پزشکی 
 دانشگاه تهران 

 شماره 1390تیر ماه 
4 

 اول

 ارزیابی عوامل خطر براي حاملگی موالر کامل 2
مجله زنان ومامایی و  نازایی 

 ایران دانشگاه مشهد 

شماره چهارم    مهر 
 1390وآبان 

 سوم

3 
 بر حمالت گر گرفتگی در 3بررسی اثر بخشی امگا 

 زمان یائسگی در مقایسه با دارونما

مجله علوم پزشکی دانشگاه 
 آزاد اسالمی

 اول 1391

 چهارم 1391 مجله پزشکی ارومیه نتایج بارداري در افراد مبتال به سوء مصرف مواد 4

 ارتباط زایمان پیش از موعدبا طول دهانه رحم 5
مجله پایش فصلنامه 

پژوهشکده علوم بهداشتی 
 جهاد دانشگاهی 

 1385تابستان سال 
شماره سوم سال 

 پنجم

 اول

6 
 cottonمقایسه نمونه پاپ اسمیر حاصل از روشهاي 

s w ab s patulaو cervex brus h 
 مجله آسیب شناسی ایران   

 1385تابستان 
شماره سوم سال 

 اول

 اول

7 
بررسی وضعیت روانی زنان حامله مراجعه کننده به 

 80-81مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران در سال 

مجله دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران 

 فوق 36شماره 
العاده یک- سال 

 1382دهم    

 اول

8 
مقایسه اثر لیدو کائین و سالین در بی حسی 
 سرویکس بر شدت درد بیماران طی کورتاژ

مجله دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران 

 سال 1379پاییز 
       21هفتم شماره 

 سوم

9 
 3بررسی  ارزش اندازه گیري حجم متوسط پالکت 
 ماه اول و سوم برداري در تشخیص پر اکالمپسی

 سوم 1391فروردین  مجله علوم پزشکی  رازي 

10 
 خوراکی در کاهش درد لگنی Eبررسی تاثیر ویتامین

 در قاعدگی دردناك اولیه

مجله زنان ومامایی و  نازایی 
 ایران دانشگاه مشهد

 سوم آبان1390

 روشهاي تشخیص پارگی کیسه آب 11

مجله پزشک (مرکز مطالعه و 
توسعه آموزش پزشکی )زنان 

 وزایمان 

 دوره 1383زمستان 
     3دوم شماره 

 اول

 روشهاي تحریک تخمک گذاري 12
فصلنامه انجمن علمی 

 متخصصین باروري وناباروري 

پائیز سال سوم 
 1384شماره دهم  

 اول



 

 

 مقاالت انگلیسی •

جایگاه  سال چاپ مقاله نام کشور نام کامل نشریه عنوان مقاله ردیف

 ISI نویسنده
PubMedMedlin 

Impact 
Factor 

1 

The  effect  of lowdose  
HCG  on  Follicular  

response  and  oocyte  
maturation in  PCOS  

patients  undergoing  IVF 

Arch .  Gynecol   
Obstet    

284 (6):1431-8  
 ISI سوم jan 6  2011 آمریکا

PubM edM edlin 
1/277 

2 
The  middle east  and  

central  Asia guidline  on  
Female   genital   Hygiene 

British   medicine  
jornal (BMJ)  

middle  east   vol 
19    No 196     
p:99-106  

 انگلیس
September 

2011 

اول از 

گروه 

 ایران

ISI 

PubM edM edlin 
2/415 

3 Striae Gravidarum 
associated factors 

journal of 
European 

academy of 
dermatology and 

venerology 
(JEADV) vol 21  

issue 6 

 ISI اول 2007 اروپا

PubM edM edlin 
98/2 

4 
Pulsed dye laser treatment 
with different onset times 

for new surgical scars 

Lasers in medical 
science    vol.8 

 ISI پنجم jan 2012 آلمان

PubM edM edlin 
0 0 4/2 

5 
Three different protocols 

by using low dose HCG for 
folliculogenesis of pcos 

women  

Iranian journal of 
reproductive 

medicine   7(suppl 
2) 

 ISI دوم spring 2009 ایران

PubM edM edlin 
0 .235 

6 
value of serum urocortin 

concentration in the 
prediction of preterm labor 

obstetric and 
gynecology 

research 
 ISI سوم 2012 ژاپن

PubM edM edlin 
0.942 

7 

Efficacy of omega-3 fatty 
acid supplementation in 

postmenopausal hot 
flashes: randomized 

clinical trial 

Research j 
biological science _ 2013 اول ISI - 

8 

Evaluation of the effect of 
vit E on pelvic pain 
reduction in women 

suffering from primary 
dysmenorrhea 

The journal of 
reproductive 

medicine 
ISI 0 سوم 2013 _ .87 

9 

The role of infertility 
etiology in success rate of 
intrauterine insemination 
cycles :an evaluation of 
predictive factors for 

pregnancy rate 

International j of 
fertility &sterility 

 2013 ایران
نویسنده 

 مسئول
ISI 0 .43 

10  
Comparison of pap smears 
from cotton swab spatula 
and cervix brush methods 

Iranian journal of 
pathology 

 اول 2006 ایران



 همکاري در تدوین پایان نامه ها  •

 ردیف
 

 مرکز عنوان پایان نامه
اسامی همکاران پایان 

 نامه
 نوع همکاري

1 
 71-73 بررسی بیماران پره اکالمپسی ازسال

 در بیمارستان فیروز آبادي و شهید رهنمون

فیروز آبادي و  بیمارستان

 رهنمون

دکتر افسانه قاسمی-دکتر 

 ملیندا روحی
 استاد راهنما  

2 

بررسی بروز سندروم دیسترس  تنفسی در 

نوزادان مادران پارگی پیش از موعد مامبران 

 در بیمارستان شهید اکبرآبادي

  بیمارستان شهید اکبرآبادي

دکتر قاسمی- دکتر زهرا 

عسکري- دکتر نسترن 

 خسروي

 استاد راهنما  

3 
بررسی اپیدمیولوژیک خونریزي هاي سه ماهه 

 سوم در بیمارستان فیروز آبادي
 بیمارستان فیروز آبادي

دکترقاسمی- دکتر شیوا 

 احسانی
 استاد راهنما

4 

بررسی فراوانی عوامل مرتبط با عفونت محل 

جراحی بعد از عمل سزارین دربیمارستان 

 شهید اکبر آبادي

 بیمارستان شهید اکبرآبادي
 دکتر سحر –دکترقاسمی

 آشوري موثق
 استاد راهنما

5 

بررسی دوسوکور مقایسه اثر نرمال سالین و 

لیدو کائین جهت بیدردي دهانه رحم در 

 کورتاژ

بیمارستان شهیداکبرآبادي 

 وحضرت رسول اکرم

دکتر قاسمی- دکتر 

ابوالفضل مهدیزاده - دکتر 

 فاطمه ارجمند

 استاد مشاور 

6 

مقایسه اثر استفاده از واژینال ژل و محلول 

بتادین بر میزان تب هاي بعد از هیسترکتومی 

 شکمی

 بیمارستان شهید اکبر آبادي
دکتر قاسمی- دکتر مرضیه 

 عباسی
 استاد راهنما

7 

بررسی وضعیت روانی زنان حامله مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران 

 80-81در سال 

 شهر تهران

دکتر قاسمی- دکتر بهروز 

بیرشک- دکتر رویا تقی 

 پور انوري

 استاد راهنما

8 

مقایسه نتایج پاپ اسمیر به روش اسپاچوال و 

سواپ پنبه اي با روش سروکس براش از نظر 

بدست آوردن سلولهاي اندو سرویکس و غیر 

 طبیعی 

 بیمارستان شهیداکبرآبادي 
دکتر قاسمی- دکتر سالومه 

 پیوندي
 استاد راهنما

9 
تعیین ارتباط زایمان پره ترم با طول کانال 

 سرویکال 
 بیمارستان شهید اکبر آبادي

دکتر قاسمی- دکتر شکوفه 

 علی محمدیان
 استاد راهنما

10 
مقایسه اثر درمانی منیزیوم و مفنامیک اسید در 

 قاعدگی دردناك اولیه

دانشکده پیراپزشکی و 

 پزشکی

دکتر قاسمی-دکتر محبوبه 

 فکري اسکی
 استاد راهنما

11 
 بر حمالت گر 3بررسی اثر بخشی امگا 

 گرفتگی زنان در مقایسه با دارونما
  بیمارستان شهید اکبر آبادي

دکتر قاسمی- دکتر آزاده 

 رضایی
 استاد راهنما

12 
بررسی اثر حذف موکوس سرویکال قبل از 

IUIدر زنان نابارور  
  بیمارستان شهید اکبر آبادي

دکتر قاسمی- دکتر آتوسا 

 جهانلو
 استاد راهنما



13 

 به PMNبررسی ارتباط بین نسبت سلولهاي 

سلولهاي اپیتلیال در ترشحات واژن در 

PTL(زایمان زودرس) 

  بیمارستان شهید اکبر آبادي
دکتر قاسمی- دکتر عاطفه 

 زندیه
 استاد راهنما

14 
بررسی تاثیر هورمون تراپی بر تراکم استخوان 

 زنان ورزشکار مبتال به آمنوره 
 استاد مشاور  دکتر قاسمی  ورزشکاران حرفه اي تهران

 بیمارستان شهید اکبرآبادي تاثیر چاقی در اینداکشن و سیر زایمان 15
دکتر قاسمی دکتر اعظم 

 حسینی
 استاد راهنما

 
 شرکت در مجامع علمی و کنگره هاي خارجی  •

 هدف کشور/ شهر کنگره تاریخ نوع شرکت  ردیف

may E 20-19 2010 شرکت کننده 1 uropean s ociety of 

contraception 

Hague – 

Netherland 
_ 

June 2011 13th 11-8 شرکت کننده 2
 C ongres s  of M enopaus e Italy – Rome _ 

 November 20-18 شرکت کننده 3
2010     E uropean urogynecology 

V ienna – 

A us tria 
_ 

 30-27   -2008  ارائه دهنده پوستر 4
November 

  C O G I  C ontrovers ies  in 

O BG YN 
Paris - France 

Striae- 

gravidarom 

November  FIG 10-5 شرکت کننده 5 O  

G ynecologyO bs tetrics 

K uala Lumpur 

– M alays ia 
_ 

April Society for G 3-1 -1993  شرکت کننده 6 ynecologic 

inves tigation 

T oronto – 

C anada 
_ 

-October 14-9 ارائه دهنده پوستر 7
1993 

Inves tigation of timing of 

HC G  adminis tration in IV F 

protocols 

M ontreal- 

C anada     
AFS/ CFAS 

meeting 

timing of HC G  

adminis tration 

in IV F protocol  

june 2012 E 24-20 شرکت کننده 8 uropean s ociety of 

contraception 

A thenna- 

G reece 
_ 

July 1-4 2012 E   شرکت کننده 9 s hre-infertility  turkey-I s tunbul _ 

 

 

 
 



 شرکت در مجامع علمی و کنگره هاي داخلی •

 نام کنگره/همایش تاریخ نوع شرکت  ردیف
محل 

 برگزاري
 عنوان همکاران

1 
سخنرانی(خالصه 

 مقاله)
 1379آبان ماه 

کنگره بین المللی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران 

همایش هاي 

 رازي            

دکتر 

 –ارجمند 

دکتر 

مهدي 

 زاده

بررسی دوسوکورلیدوکائین 

و نرمال سالین در آنستزي 

 سرویکال

2 
سخنرانی(خالصه 

 مقاله)

مرداد ماه 

1385 

همایش سراسري 

 دانشگاه مشهد

بیمارستان 

امام رضا 

 مشهد     

دکتر 

 پیوندي 

مقایسه روش سروکس 

براش و سواپ پنبه اي در 

 پاپ اسمیر

 ارائه کننده پوستر 3
مرداد ماه 

1385 

همایش سراسري 

 دانشگاه مشهد

بیمارستان 

امام رضا 

 مشهد    

دکتر علی 

 محمدي

بررسی ارزش تشخیصی 

طول سرویکس در زایمان 

 زودرس

4 

شرکت در کلیه 

آموزش هاي مدون 

 دانشگاه 

 لغایت 1385از 

 هر سال 1390

 دوبار 

مباحث مامائی- زنان 

 و نازائی 

مرکز همایش 

هاي رازي    

/   سخنران و 

دبیر علمی 

 آموزش مدون 

_ _ 

5 

شرکت در کلیه 

کنگره هاي بین 

 المللی رویان

 تا 2006از 

2010 

نازایی و بیولوژي 

 مولکولی

مرکز همایش 

هاي رازي    

/   سخنران و 

دبیر علمی 

 آموزش مدون 

_ _ 

6 
شرکت در کمیته 

 هاي مرگ و میر

 تا 1387از 

 سالیانه 1390

 یکبار 

علل مرگ و میر 

 _ _ _ مادران 
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