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 های زیر: شرکت در کارگاه

  161611لغایت  5موزش پزشکی مورخ آکارگاه مقدماتی 

 165611لغایت  165611موزشی احیائ نوزادان از تاریخ آ کارگاه 



  لغایت 3/65611مت   اینیی مادران   نوزادان از تاریخ الموزشی مشورتی سآکارگاه 

3165611 

  کارگاه استاد راهینا در -  5161611لغایت  5361611موزش ر ش تحقیق از تاریخ آکارگاه

  گرفتن حکم استاد راهینا 5165611-55تاریخ  

  316/61کارگاه جستجوی میابع در تاریخ/ 

  5/653611موزش پزشکی عنومی در تاریخ آکارگاه تبیین مسئولیت ها   عنلکردهای 

  516/61ی مبتیی بر شواهد مقدماتی در تاریخ موزش پزشکآکارگاه/ 

  گذراندن د رهICDL )  به مدت سه ماه 561611کالس کامپیوتر( از تاریخ 

 161611از تاریخ  عضو کنیته اینیی   تر یج زاینان طبیعی 

 (3/61615ول درمان بخش زنان بینارستان فیر زابادی)مسئ 

 عضو گر ه پژ هشی   – 5161611تاریخ از رزید نت ها نیته تهیه   تد ین سئواالت عضو ک

 5161611ز از تاریخ انتخاب ت

 ( 5161611عضو کنیته تهیه   تد ین سواالت رزیدنتی) 

  6161/موزشی گر ه زنان   مامایی به مدت د  سال از تاریخ آعضویت در کنیته/ 

 ( 61615/عضو ثابت کنیته مورتالیتی   مربیدیتی) 

  15  13   15های  اهییامه تخصصی سالزمون ارتقا   گوآعضو هییت منتحیه 

 ( 516561عضو کنیته امتحانات گر ه زنان/) 

 ( 5161611عضو گر ه پژ هشی   انتخاب تز) 

  موزشی گر ه زنان   ماماییآعضو کنیته 

 (53651611مسیول کار رزی گر ه زنان   زاینان) 

  (3161611سیب شیاسی )آعضو کنیته 

 عضو شورای اجرایی گر ه 



  (31651611زش دستیاری )موآعضو کنیته 

 (5163615عضو کنیته تر یج زاینان طبیعی) 

   هفتنین کیگره بین النللی بیناری عضو کنیته علنی چهارمین    پیجنین  ششنین 

کیگره  نهنین   دهنین  هفتنین قاله درششنین های زنان   مامایی ایران  شرکت  ارائه م

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 5511  شهریور ماه  5511مون پیش کار رزی شهریور   اسفید ماه عضو هیئت منتحیه آز. 

 ه مقاله در سیزدهنین کیگره بین النللی دانشگاه تهرانارائ 

 های گوناگون گر ه زنان  مامایی حداقل سالی یک یا د  بار موزیآارائه سخیرانی درباز 

  5511تا  /551دا ری طرح های تحقیقاتی مستقل   پایان نامه ای   مقاله ای از سال 

 ساعت  131معادل 

  هنکاری با اداره علیم سیجی   انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران به عیوان دا ر انتشارات

 ساعت  311به مدت 

 

 مقاله فارسي:

مجله زنان ایران د ره  های عاطفی در طی زاینان بر مد ت زاینان در چاپ مقاله بررسی اثر حنایت

کتر فر غ جوان میش6دکتر رخساره یزدان د ست 6دکتر فرزانه )د 5515-شناره د م–پیجم 

 باستانی(

علت پرده بکارت بد ن میفذ در مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران ه چاپ مقاله احتباس ادراری ب

      )دکتر نسرین قادریان   دکتر فر غ جوان میش( 65515تابستان 31سال نهم 6شناره

 

                               مقاله انگليسي:



 knowledge and awareness among iranian women regarding the چاپ مقاله :

pap smear  6 :در مجتهIran/volium 33,nomber 3(1-3111) medical journal of 

the islamic republic of 

 prevalence of positive recto-vaginal culture for Group B چاپ مقاله :

streptococcus in pregnant women at 51-51 weeks of gestation   در مجله

medical journal of the islamic rpublic of Iran vol.31, No.5,feb,3155,pp.1-

55  

 Gynecological Endocrinology .Published online: 51 Decچاپ مقاله در مجله 

3151  

A comparison between the effects of metformin and N-acetyl cycteine 

(NAC) on some metabolic and endocrine characteristics of women with 

polycyctic ovary syndrome.  

 

 

  دستياری استاد راهنمای پایان نامه های

 (5511-5515 در درمان سیدرم پیش از قاعد گی )دکتر زهره د لتی  /Bبررسی اثر  یتامین  -5

-5511)دکتر فرزانه باستانی  زاینانهای عاطفی در طی زاینان بر مدت  ی اثر حنایتبررس-3

5515 ) 

درمانی –گاهی   نگرش نسبت به پاپ اسنیر در زنان مراجعه کییده به مراکز بهداشتی آبررسی -5

 (5511-5515شهری)دکتر نسرین زارع پور 

مبتال به کانسر اند متر)دکتر لی لی  بررسی فرا انی ریسک فاکتور های کانسر اند متر در زنان-1

 -اسدی پور

 (  شیوع سقط )دکتر شریفاتی   BMI    بررسی ارتباط  بین-1



 های باردار شهر تهران در خانم B بررسی فرا انی کشت مثبت رکتو اژییال استرپتوکک گر ه -/

 )نوشین اشراقی(

 زارین ) دکتر مییا لطیفی( ای اثر اپوتل با پتیدین در کاهش درد پس از س بررسی مقایسه-1

 PCOمبتال به استیل سیستین در بیناران  -مقایسه اثرات متابلیک   اند کرین متفورمین   ان-1

بررسی فرا انی ا لیگوهیدرامییوس در زنان مراجعه   -5 استاد راهینای پایان نامه های اییترنی زیر:

 کییده به بینارستان حضرت رسول ) ص (   فیر زگر 

 ر تسکین بخشی گاباپیتین ر ی درد بعد از عنل هیسترکتومی )دکتر  جیه زمانی(اث  -1

 

 پایان نامه های دوره پزشك عمومي 

ن در نوزادان نارس در بینارستان های دانشگاه علوم پزشکی آمقایسه فرا انی مرگ   میر   علل -5

 )دکتر ندا ر حی بر جیی( ایران 

های دانشگاه علوم پزشکی  خطرمرتبط با ان در بینارستانمورد انانسفالی   عوامل  51بررسی -3

 سال اخیر 51ایران در 

ن در بینارستان شهید اکبرآبادی دانشگاه آبررسی ارتباط زاینان ز درس با عوامل زمییه ساز  -5

 )دکتر طاهره ابراهینی( 15-15علوم پزشکی ایران در طی سال هلی 

-13رستان فیر زگر تهران طی سال های در بینا لوکنی بررسی نتایج حاملگی در زنان مبتال به -1

 )دکتر سعید حسییی تودشکی( /1

بررسی نتایج حاملگی در زنان مبتال به لوپوس اریتناتوسیتنیک در بینارستان فیر زگر تهران  -1

 ) دکتر پرهام نیک نیایی( /1-13طی سال های 

 

 


