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 سوابق تحصیلی

   ،7631 سال  دانشنامه دکتراي پزشکی   دانشگاه تهران،دوره طب عمومی 

    ،7616  سال دانشنامه تخصصی   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

   ،7637 سال  گواهینامه یك ساله دوره پیشرفته درمان باروري و ناباروري  جهاد دانشگاهی ایران 

  گواهینامه  آموزشیICDL 71/4/36  01/9/36لغایت 

 
 

 تجارب شغلی )تدریس و تحقیق(
 

  7696دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  7694دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در 

  7696تا  7616دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 

  7614تا  7616دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 

  7633تا  7631دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 

  7631-7637آموزش و پرورش شهرستان ابهر در سال 

 7631تا  7639خرمدره از سال -ستان ابهرجهاد سازندگی شهر 

 

 

 

 اطالعات شغلی و کارهای اجرایی
 

  7631تا  7616معاون اموزشی گروه زنان ومامایی دانشکده پزشکی   از سال 

  7613عضو کارشناسی شوراي نظام پذیرش وبررسی پشنهادات دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 

  تا کنون 7637عضو افتخاري پژوهشکده رویان از سال 

  ماه 3به مدت 76 30عضو شوراي  پژوهشی دانشکده پزشکی کردستان از سال 

  7639-7633و 7634عضو کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی سال 

  بمدت  یکسال76 38عضو شوراي  پژوهشی دانشکده پزشکی کردستان سال 

  7638رئیس  بخش بعد از زایمان  سال 

  7638باروري ایران از سالعضو کمیته علمی تخصصی انجمن علمی تخصصی باروري و نا 

 7631-7638عضو کمیته برنامه ریزي راهبردي تخصصی دستیاري زنان و زایمان از سال 

  تا کنون7633عضو هئیت داوران مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از 

 7633-7633هبردي تخصصی دستیاري زنان و زایمان از سال عضو کمیته پشتیبانی برنامه ریزي را 

  تا کنون7631عضو شوراي  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از 



  تا کنون 7633عضو شوراي  پژوهشی)توسعه تحقیقات بالینی( مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی بعثت از 

 بمدت یکسال76 33ستان کردستان عضو کمیسیون تخصصی زنان وزایمان اداره کل نظام پزشکی قانونی ا 

 7690تا 76 33سال از  سنندج رئیس درمانگاه  بیمارستان بعثت 

  7633عضو کمیته ارزشیابی تخصصی زنان وزایمان وزارت بهداشت و درمان در سال 

  7639عضو کمیته  تخصصی سزارین دانشگاه علوم پزشکی کردستان در 

 تا  7631ري نا باروري از سال پزشکی،آموزشی،درمانی بعثت در انجمن بارو نماینده انتخابی مرکز باروري ناباروري مرکز

7696 

 سه کنفرانس تازه هاي کانسرهاي ژنیکولوژیكهیئت رئی 

  7698-7694مسئول آموزشی دستیاران سال چهارم سال 

  7698عضو کمیته علمی کنگره بین المللی علوم سالمت باروري و فرزند آوري خرداد 

 7698آبان  73 ل کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی ایراننار یکروزه زایمان بدون درد  در محدبیر اجرایی سمی 

  7698عضو کمیته علمی کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران 

  7698مسئول هسته پژوهشی اندومتریوز و نازایی درمرکز تحقیقات بیماریهاي زنان سال   

  7693-7698سال مسئول آموزشی دستیاران سال اول 

 

 

 کارگاه ها
 Workshop on Computer Training August 0114 Kurdistan University of Medical Science 

 Workshop Evidence Based Medicine 3،1 December 0114 Kurdistan University of Medical 
      Science 

 Workshop on Scientific Writing 6August 0118 Kurdistan University of Medical Science 

 Workshop on Research Methodology 00-03 January 0113 Kurdistan University of 

Medical  Science 

 Workshop on Research in Education 74،73 February 0113 Kurdistan University of  

Medical  Science 

 Workshop on Analyzing Qualitative Data With Quantitative Methods 73 

 February 0113 Kurdistan University of Medical Science 

 Workshop on Evidence Based Medicine 0،6 March 0113 Kurdistan University of Medical  
        Science 

 Workshop on Multiple Choice Questions And Student Evaluation 08،03 May 0113             
Kurdistan University of Medical Science 

    Workshop on Log Book 0nd August 0111 Kurdistan University of Medical Science 

     Workshop of Operative Hysteroscopy September 76-74،0116 0118 Royan Institue , 

Tehran, Iran 

 Critical Thinking and judgment Kurdistan University 1/3/33 

 Workshop of Operative Laparoscopy 70th September 0113 Royan  Institue , Tehran , Iran 



 Workshop of  Hysteroscopy  Myomectomy & Ceptoplasty 70th July 0111 in Avesina 

Research  Institue ACECR/Tehran 

 Advanced Course of Ultra-Sonography in Obstetrics, Gynecology and Infertility April 

73-73,    0113 Yazd, Iran 

  Workshop on laparoscopic Hysterectomy course for gynecologists in laparoscopy 

training center of Tehran medical science university 6-4 October 0170 

 Workshop on how to write a paper in 74th international congress of obstetric and 

gynecology 74-   71 Oct 0174 

 Workshop on poor responders Friday 03th February 0173 abu dhabi-UAE 

 

 

 
 

  دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1/6/7611کارگاه آموزش تدوین طرح درس  

  در پژوهشکده رویان 09/71/7619لغایت  03/71/7619هاي پیشرفته در درمان نازایی از کارگاه عملی روش 

 (کارگاه آموزش بر اساس حل مشکلPBL )09/6/7630دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

  در دانشگاه علوم پزشکی کردستان 73/6/7636لغایت  78/6/7636دوره آموزشی مشاوره شیر دهی 

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 09/8/38لغایت  03/8/38عاتی و مجالت الکترونیکیکارگاه آموزش بانك هاي اطال 

     کارگاه آموزش مقدماتیSPSS1/3/38  دانشگاه علوم پزشکی کردستان 3/3/38لغایت 

  کارگاه آموزشیOSCE  )دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1/9/33)آموزش بالینی با ساختار هدفمند 

  دانشگاه علوم پزشکی کردستان 76/71/33زندگی)جرأت مندي( کارگاه آموزشی مهارت هاي 

  )دانشگاه علوم پزشکی کردستان 01/71/33کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگی)مدیریت زمان 

    )دانشگاه علوم پزشکی کردستان 01/71/33کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگی)مدیریت استرس 

    انشگاه علوم پزشکی کردستاند 77/70/33کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگی 

   (کارگاه آموزشی روش هاي نوین ارزیابی مستمر صالحیت بالینی دستیارانMini Cex )07/7/31  دانشگاه علوم پزشکی

 کردستان

  )دانشگاه علوم پزشکی  4/0/31کارگاه آموزشی روش هاي نوین ارزیابی مستمر صالحیت بالینی دستیاران)پورت فولیو

 کردستان

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 71/3/31لغایت  9/3/31وزشی مراقبت هاي قبل و بعد از زایمانکارگاه آم 

     کارگاه آموزشی روش هاي دریس مبتنی برIT  دانشگاه علوم پزشکی کردستان 0/3/31و ارزش یابی مستمر 

     دانشگاه علوم پزشکی کردستان 74/9/31کارگاه آموزشی پژوهش در آموزش 

   دانشگاه علوم پزشکی کردستان 03/9/31زشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ملی کارگاه آمو 

  دانشگاه علوم پزشکی کردستان 8/71/31کارگاه آموزشی خالقیت 

    دانشگاه علوم پزشکی کردستان 73/71/31لغایت  74/71/31جستجوي منابع الکترونیکی    کارگاه آموزشی 

   دانشگاه علوم پزشکی کردستان 71/77/31کارگاه پژوهش کیفی   کارگاه آموزشی 

   آزمون مدیریت مشکل بیمار   کارگاه آموزشیPMP 71/77/31 کردستان ه علوم پزشکیدانشگا 

   دانشگاه علوم پزشکی کردستان  78/70/31لغایت  74/70/31بالینی  مدل آموزشی برنامه تظاهرات  کارگاه آموزشی 



   کردستان دانشگاه علوم پزشکی 00/70/31جانیوش تدریس مبتنی بر هوش هیر ی کارگاه آموزش 

    دانشاه علوم پزشکی کردستان 01/7/33کارگاه آموزشی ادغام در آموزش پزشکی 

   کارگاه آموزشی  RCT  کردستان دانشگاه علوم پزشکی 3/6/33لغایت  1/6/33و نحوه ثبت آن 

   کردستان دانشگاه علوم پزشکی 4/8/33الینی رات بکارگاه آموزشی کوریکولوم مبتنی بر تظاه 

 ( کارگاه آموزشی ثبت داده هاي پزشکیMedical Recording) 06/6/7631 

 اولین کارگاه آموزش مقاله نویسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران 0/8/98کارگاه اموزشی سرپایی)کلینیکی( مورخ 

  پایگاه هاي اطالعاتیکارگاه آموزشی یك روزهUp to date, PubMed        دانشگاه علوم پزشکی ایران مورخ

73/8/98 

 استفاده از نرم افزار   یکارگاه اموزشEndnote  دانشگاه علوم پزشکی ایران 76/1/98مورخ 

 راندانشگاه علوم پزشکی ای 6/3/98جستجوي موثر در اینترنت و پایگاه هاي اطالعاتی مورخ  یکارگاه اموزش 

  کارگاه آشنایی با کاربردهاي استفاده نشده نرم افزارMCQ Assistant  77/71/7696 علوم پزشکی کردستان 

  کارگاه اموزشی یك روزهSearch   د.ع پزشکی ایران 71/77/98در بیمارستان اکبرابادي مورخ  

 د.ع پزشکی ایران 77/98/ 04کارگاه اموزشی یك روزه مقاله نویسی در بیمارستان اکبرابادي مورخ 

 
 

 تقدیر نامه ها

   7634تقدیر نامه از دبیر علمی سمینار سراسري بهداشت زنان از مشارکت در برگزاري سمینار در سال 

  7634تقدیر نامه معاون آموزشی دانشگاه در جهت حضور مستمر در کنفرانس هاي بیمارستانی در سال 

  7638پزشکی کردستان در سالانتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم 

  تقدیر نامه مدیر گروه آموزشی زنان ،ریاست محترم دانشگاه،معاون محترم اموزشی دانشگاه ،ریاست محترم دانشکده

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی کردستان  7638پزشکی  در جهت اخذ مجوز دستیاري در سال 

 در سال

 7638انشکده پزشکی کردستان از فعالیت  به عنوان معاون گروه زنان در سال تقدیر نامه از رییس د 

  تقدیر نامه از ریاست محترم مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی  بعثت به علت شرکت مستمر در جلساتCPC  و مورنینگ

 7638مشترك بیمارستان بعثت در سال 

 7638برگزاري جلسات مرگ مادر در سال  تقدیر معاون آموزشی مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی  بعثت در جهت 

  7633تقدیر نامه از ریاست محترم مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی  بعثت در دوره جانشینی به عنوان مدیر گروه در سال 

  7631تقدیر از رئیس پانزدهمین کنگره سراسري باروري و ناباروري ایران در خصوص داوري مقاالت کنگره در سال  

 7631پزشك نمونه توسط بیمارسان بعثت در سال  انتخاب به عنوان  

  تقدیر معاون اموزشی مرکزپزشکی  اموزشی  درمانی بعثت در برگزاري جشنواره اموزشی دانشگاه 

  تقدیر معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به علت کسب افتخار برترین فرآیند آموزشی در اولین جشنواره

 7633آموزشی دانشگاه در سال 



  تقدیر نامه از ریاست محترم مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی بعثت به علت کسب رتبه دوم در تکریم ارباب رجوع در سطح

 7631کشور بعثت در سال 

  تقدیر از ریاست محترم مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی بعثت به مناسبت همکاري در برگزاري بزرگداشت سالروز والدت امام

 7631رضا)ع( 

 7631است محترم دانشکده پزشکی در جهت برنامه ریزي و پیشبرد اهداف اموزشیتقدیر ری 

 7633تقدیر مدیر امور تحقیقات و اطالع رسانی به عنوان عضو دفتر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 

 

  دانشگاه در بین نشریات تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به علت احراز رتبه مناسب نشریه علمی،پژوهشی

 7633علوم پزشکی کشور در سال 

  تقدیر مدیر امور تحقیقات و اطالع رسانی پزشکی به علت نمایه شدن مجله علمی دانشگاه در سه ایندکس بین المللی در

 7633سال 

  7639تقدیر نامه از اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کردستان در سال 

 م دانشکده علوم پزشکی کردستان در راه اندازي دوره دستیاري زنان و زایمان در دانشگاه علوم تقدیر نامه از ریاست محتر

 7639پزشکی کردستان در سال 

  7696تقدیر نامه از ریاست بیمارستان بعثت سنندج به علت راه اندازي بخش نازایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال  

 م پزشکی ایران بعنوان متخصص زنان و زایمان برتر در ترویج زایمان طبیعی تقدیر نامه از ریاست محترم دانشکده علو

 7694سال 
 



  :مقاالت انتشارات و
 

 
7. The incidence of congenital anomalies in infants have been by assisted reproductive technology 

(ART). Iranian Journal of Medicine, Vol. 3,Suppl 7, Winter 0171 ; 9-71 

 

0. Mohammadbeigi R, Fatholapour A. 

 Ectopic pregnancy and related factor in Sanandaj. Iranian Journal of Medicine, Vol. 1,Suppl 7, 

Winter 0119 ; 3-1 

 

6.Robabe Mohamad beyghi, Nasrin Aliramaei. 

Relationship of menopausal symptoms with range depression in postmenopausal women 

 

4- Marzieh Aghahosseini & Ashraf Aleyassin & Sepideh Khodaverdi & Fatemeh Esfahani & 

Robabeh Mohammadbeigi & Shohreh Movahedi & Ali Kord Valeshabad & 
Atossa Mahdavi & Parvin Fallahi & Parisa Shabani & Zahra Rezaeeian & 
Maryam Khodaverdi,  

Estradiol supplementation during the luteal phase in poor responder patients undergoing invitro 

fertilization: a randomized clinical trial, J Assist Reprod Genet (1122) 187:82–:91 

 

8-robabeh  Mohammadbeigi,Sholeh shahgeibi,nasrin soufizadeh,masoumeh rezaiie.fariba farhdifar. 

Comparing the Effects of Ginger and Metoclopramide on the Treatment of Pregnancy Nausea 

Journal , : Pakistan Journal of Biological Scienses 41(41) :748-7,02,044 

 

6- Mohamadbeigi Robabeh, Fatholapour Asadola, Khodaverdi S , Dlpish Ali , Khodaverdi 

Maryam, Afkhamzadeh Abdorrahim,  

Epidemiology of metabolic syndrome among women of reproductive age in Abhar City in 

western Iran ,Pak J Med Sci 1122 Vol. 12 No. 5 
 

 1- Robabeh Mohammadbeigi, Roozbeh Tanhaeivash,  
Comparison of hysterosalpingography and laparoscopy in infertile Iranian women with tubal 

factor, Ginekol Pol. 2102, 38, 340-3481   

 

7-Fariba Seyedoshohadaei, Robabeh Mohammadbeigi, Atefe Tahmuri and Ebrahim Ghaderi 

Frequency and related factors of tubal patency after metothroxate treatment in women with 

ectopic pregnancy, Journal, : Obstet. Gynaecol. Res. ,042,  

 

9- Masomeh Rezai, Mohmmad Jamshidi, Robabeh Mohammadbeigi, Fariba Seyedoshohadaei2, 

Somaye Mohammadipour , Ghobad Moradi 



 Comparing the Effect of Metformin and Acarbose Accompanying Clomiphene on the 

Successful Ovulation Induction in Infertile Women 

with Polycystic Ovary Syndrome, Global Journal of Health Science; Vol. 8, No. 9; 1122 

 

01-  Asadolah Fatollahpour, Aida Fatollahpour, Golaleh Karbassi, Daem Roshani,  
Puria ramezany, Robabeh Mohammadbeigi,   
Sero epidemiological study of TORCH infection in women of Childbearing age in West of Iran. 
November – December 6106 RJPBCS 7(6) Page No. 0661 
 

00-Jamillian M ,Samimi M ,Afshar Ebrahimi, Aghadvand E,Mohammadbeigi R,Rahimi M, 

Asemi Z.Biol Trace Elem Res. 2102 

Effect of Selenium Supplementation on Gene Expression Level of Inflamatory Cytokines and 

Vascular Endothelial Growth Factor in Patient with Gestational Diabetes. 

 

 

 

 

 بررسی میزان پذیرش نورپالنت در زنان مصرف کننده در شهر سنندج................-70

،بهرام نیك خو بررسی میزان برئز مول هیداتیدي فورم و ارتباط آن با سن مادر،فصل و ماه بستري،گراویدیتی و بیگی ربابه محمد-02

.فصلنامه علمی مرکز پژوهشهاي علمی دانشجویی 7611لغایت خرداد  7616نژاد در بیمارستان حضرت رسول )ص( سنندج از خرداد 

 0-1: 7613بهار  70ره دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال چهارم، شما

 79. مقایسه سالمت روانی زنان یائسه و غیر یائسه. مجله باروري و یاخته هاي بنیادي شماره ربابه محمد بیگینسرین علیرمائی، -74

 710صفحه  7633سال 

-31سالهاي  ، عزت ا... رحیمی. میزان بروز نقص طناب عصبی در نوزادان در بیمارستان بعثت سنندج درربابه محمد بیگی-07

 63-41: 7631( زمستان 00)پی در پی 0. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال ششم، شماره 7611

. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 7637. بررسی شیوع ناباروري در شهر سنندج در سال ربابه محمد بیگی-02

 00-03: 7637( پائیز 08)پی در پی  7هفتم، شماره 

. 7630،اسدا.. فتح ا... پور. بررسی شیوع دفع مکونیوم و عوارض آن در طی زایمان در شهر سنندج در سال ربابه محمد بیگی-05

 40-41: 7636( تابستان 60)پی در پی 4مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال هشتم، شماره 

( در بیماران هموفیلی شهر سنندج. TEA) Tranexamic Acidمصرف  تأثیر. بررسی ربابه محمد بیگیاسدا... فتح ا... پور، -73

 61-40: 7636( پائیز 66)پی در پی  7مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال نهم، شماره 

، عزت ا... رحیمی.اثر سزارین بر کاهش باروري زنان حامله شهر سنندج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ربابه محمد بیگی-01

 41-44: 7636( زمستان 64)پی در پی  0کردستان سال نهم، شماره 

( و عوامل رتبط با آن در شهر سنندج.کتابچه خالصه مقاالت سومین سمینار سراسري EP. حاملگی نا به جا)ربابه محمد بیگی -01

 770-776: 7633اردیبهشت  71و  73ارتقاء سالمت بیماریهاي مزمن 

،نسرین صوفی زاده، معصومه رضایی،بررسی شیوع انتی ربابه محمد بیگیفریبا سید الشهدایی،شهال نوروزي،شعله شاه غیبی،  -07
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 و ارايه پوستر يشركت در مجامع علمي و بين المللي به صورت سخنران .3

تاريخ  نام همايش محل برگزاري موضوع

 برگزاري

Pcos-beyond menopause  تهران مرکز همايش

 هاي رازي
 جامعه ساالنه علمي كنگره يكمين و چهل

 ايران جراحان
81-

22/2/8931 

Fertility preservation option 

in females 
تهران مرکز همايش 

 هاي رازي
کنگره بین المللی زنان و مامايی 

 ايران

83-22 

january, 

2182 

 

Effect of cabergolin 

administration on uterine 

perfusion in women with 

pcos 

Amesterdam Word congress on  th22

COGI 

Nov 81-89 

2181 

درمان هاي رايج در سقط و زايمان 

 زودرس

دانشکده پرستاري و 

 مامايی ايران
کنفرانس علمی نسخه نويسی در 

 بارداري و زايمان

9/9/8931 

دستورالعمل کشوري مراقبت از 

بیمارا ن قلبی در دوران بارداري، 

 زايمان و پس از زايمان

یروز بیمارستان ف

 ابادي
سیمنار مراقبت از بیمارا ن قلبی 

در دوران بارداري، زايمان و پس 

 از زايمان

29/1/8931 

اثر تجويز کابرگولین در پرفیوژن 

 PCOSرحم  وبیماران 

مرکز همايش هاي 

 رازي
 21/3/8938 سیزدهمین کنگره زنان و زايمان

حین و بعد از -مراقبت هاي قبل

 زايمان

زش درمانی ومرکز آم

 شهید اکبر آبادي
 کمیته آموزش و توانمند سازي

منابع انسانی دانشگاه علوم 

 پزشکی ايران

21/2/8932 

مرکز همايش هاي  خونريزي اواخر بار داري اورژانس هاي حیاتی  21/8/8932 



 ALSOمامائی رازي

PCOS  وپیامد هاي اختالالت

 متابولیک آن

آموزش مدون جامعه پزشکی  بیمارستان کسري

 ويژه متخصصین زنان

9/88/8939 

روش هاي مناسب تحريک تخمک 

 گذاري

آموزش مدون جامعه پزشکی  بیمارستان توس

 ويژه متخصصین زنان

8/82/8932 

عوارض و عواقب عدم تخمک گذاري 

 پايدار

مرکز همايش هاي 

 رازي
باز آموزي مدون آمنوره و عدم 

 تخمک گذاري

28/9/8938 

مرکز همايش هاي  هیپوتیروئیدي در حاملگی 

 رازي
مدون اختالالت دوران  باز آموزي

 بارداري

21/81/8931 

درمان هاي طبی و جراحی 

 اندومتريوزيس

 آموزش مدون جامعه پزشکی بیمارستان کسري

 ويژه متخصصین زنان

88/82/8913 

آنومالی هاي مادرزادي در نورادان 

 ARTحاصل از )سخنران(

شانزدهمین کنگره ملی و اولین  شيراز

کنگره بین الملی باروري و 

 ناباروري

82/82/8911 

حاملگی خارج از رحم و عوامل 

در شهر  مرتبط با آن

 سنندج)پوستر(

سومین سمینار سراسري ارتقاء  كردستان

 سالمت)بیماريهاي مزمن(

81/9/8911 

حاملگی خارج از رحم و عوامل 

در شهر  مرتبط با آن

 سنندج)سخنران(

 پانزدهمین کنگره سراسري تهران

 ايرانباروري و نا باروري 

91/88/12 

 3/1/12 مراقبتهاي قبل وبعداز زايمان كردستان 

 چهارهمین کنگره سراسري يزد 

 باروري و ناباروري ايران

8/82/11 

تهران مركز  

آفرينشهاي 

 كودك و نوجوان

 سیزدهمین کنگره سراسري

 باروري و ناباروري ايران

2/82/11 

خونريزي هاي غیر طبیعی در 

 زنان)سخنران(

 21/2/11 کنفرانس اورژانسهاي حاملگی كردستان



 

  

 

            

 شرکت در مجامع علمی و بین المللی
 کردستان      7/4/7611-61/6کارگاه طرح درس آموزش بالینی      .-7

 کردستان  03/1/7618-01سمینار استفاده بهینه از دارو و پاراکلینیك .0

 کردستان        8/4/7613-3سمینار انتقال خون      .6

  ایران، تهران     79/3/7613-06سومین کنگره سراسري و بازآموزي زنان و مامایی      .4

 تهران   7/6/7613-8کنگره علمی و بازآموزي ساالته جامعه جراحان ایران    .8

 تهران، تهران      76/9/7613-71کنگره بیماریهاي زنان و مامایی       .  3

 لرستان       1/0/7619-9نخستین سمپوزیوم الپاروسکوپی       ..1

 رویان، تهران    3/1/7619یان    اولین سمپوزیوم علمی جشنواره تحقیقات نازایی رو.3

 ایران، تهران    71/3/7619-01چهارمین کنگره بین المللی بیماریهاي زنان و مامایی  .9 

 رویان، تهران       04/71/7619-08پنجمین سمینار روشهاي یشرفته در درمان نازایی     .71

 ارومیه       08/0/7631-03اولین کنگره سراسري تحقیقات سرطان    .77

 کاشان    09/0/7631-67برنامه مدون آموزش مداوم   . 70

 رویان، تهران  77/70/7631-70ششمین سمینار ناباروري روشهاي پیشرفته درمان نازایی   .76

 کردستان            6/6/7637سمینار بهینه سازي تجویز دارو و پاراکلینیك     .74

 کردستان             3/4/7637-1کارگاه پزشك واموزه هاي قانونی         .78

بررسی شیوع ناباروري در 

 سنندج)سخنران(

 اولین سمینار سراسري كردستان

 بهداشت زنان

2/2/12 

 21/81/19 مراقبت هاي زايمان كردستان 

 دهمین کنگره سراسري تهران 

 باروري و ناباروري ايران

21/88/12 

 82/82/21 مداومبرنامه مدون آموزش  كردستان 

 81/2/22 برنامه مدون آموزش مداوم كردستان هیپرتانسیون حاملگی

Relationship of menopausal 

Symptoms with range 

depression 

in postmenopausal women 

Beijing ,China The 1th World Congress 

For Psychotherapy 

 

82/Oct/2111 

 Zagreb 

,Croatia 
World Congress of th7 

Perinatal Medicine 

28/Sep/2111 



 کردستان             09/77/7637کنفرانس عوارض ناخواسته دارویی     .73

 تهران                          1/6/7630-9سمینار سه روزه انجمن متخصصین باروري و نا باروري     .71

 تهران            71/9/7630-01پنجمین کنگره بین المللی زنان و مامایی        .73

 تهران        08/77/7630-01دهمین کنگره باروري و نا باروري ایران   .79

 تهران       01/6/7636-00زه انجمن متخصصین باروري و نا باروري     سمینار سه رو .01

 پژوهشکده ابن سینا      03/6/7636برخورد با عفونتهاي ویروسی در حاملگی      .07

 تهران                        4/9/7636-61/3نهمین همایش سالیانه بیماري هاي زنان و مامایی    .00

 تهران     3/70/7636-1یازدهمین کنگره سراسري باروري و نا باروري  .06

  تهران          4/9/7634-3ششمین کنگره بین المللی زنان و مامایی      .04

 ایران، تهران       73/70/7634-79( 7+0دوازدهمین کنگره سراسري باروري و نا باروري) .08

  تهران           7/9/7638-01/3دهمین کنگره زنان و مامایی        .03

 شهیدبهشتی، تهران     6/8/7638- 3اولین هکلیش ساالنه سونوگرافی در زنان و مامایی    - .01

 تهران   0/70/7638-4(  7+0سیزدهمین کنگره سراسري باروري و نا باروري) .03

 یزد                           07/0/7633-06دومین جشنواره بین المللی دانشجویی و سمینار طب تولید مثل    .09

 کردستان      9/1/7633کنفرانس آسم     .61

 یزد                         7/70/7633-6چهاردهمین کنگره سراسري باروري و نا باروري .67

   یزد                         03/7/7631-61کارگاه پیشرفته سونوگرافی در زنان، زایمان و نازایی .60

 تهران       0/70/7631 -61/77پانزدهمین کنگره سراسري باروري و نا باروري .66

 تهران     74/3/7633- 73هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران    .64

 وزارت بهداشت    7/9/7633در بارداري   H7N7کنفرانس مقابله با آنغلونزاي  .68

 رویان، تهران   71/71/7633رضایت نامه هاي درمانی     سمپوزیوم ماهیت حقوقی محتواي .63

 پژوهشکده ابن سینا    06/71/7633-04کنگره کشوري حفظ باروري   .61

 شهیدبهشتی، تهران    7/77/7633-0سمینار لیزر در جراحی       .63

 ایران، تهران  3/77/7633کنفرانس آموزش پزشکی در هزاره سوم   .69

 شیراز  6/6/0171ره ملی واولین کنگره بین المللی باروري و نا باروري   شانزدهمین کنگ .41

 اصفهان 06/6/7696لغایت  07/6/7696بیستمین کنگره سراسري باروري و ناباروري ایران .47

 تهران 00/01/0834 تحقیقات پزشکی تولید مثل رویان مرکز سمپوزیوم فیبروم و ناباروری .40

 7694آذر 08-01یقات بهداشت باروري و ناباروري هشتمین گنگره مرکز تحق 48

 تهران 23/2/0831، دانشگاه علوم پزشکی ایران کنگره علوم سالمت باروری و فرزندآروی .44

مرکز تحقیقات  آشنایی با مرحله ترشحی سیکل های تولید مثل و نحوه برخورد با موارد غیر طبیعی و حمایت و درمان آن .41

 2/8/0831پزشکی تولید مثل رویان 

 آخرین پیشرفتها در زمینه روشهای انتخاب و غربالگری جنین قبل از انتقال " بهینه سازی پروتکل ها، حداکثرسازی نتایج .44

 0831 3/4مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل رویان  

 تهران 23/1/31 متخصصین زنان و مامایي ایرانانجمن علمي  زایمان های زودرس کنفرانس علمی یک روزه .42

 01/2/31مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل رویان   کنیک های کمک باروری در درمانهای پیشرفته باروری سمینار .43

 تهران 01/4/0831 هفدهمین گردهمایی بین المللي پزشکی و بیولوژی باروری رویان .43

 تهران81/01/0831انجمن علمی جراحی هابی کم تهاجمی ایران   مامایی ایرانکنگره روش های کم تهاجمی زنان و  .11



انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل  IVF بررسی راهکارهای تازه موثر درمانی در کنفرانس علمی یک روزه .10

 تهران 23/00/31 ایران

 79/71/7698ان و مامایی در بیمارستان اکبر ابادي کنفرانس علمی مالحظات اخالقی،حقوقی و فقهی  در بیماریهاي زن.80

7-73th congress on reproductive biomedicine and 77th cogress on stem cell biology and    

technology September 0-4،0178 

0-78th Roya international congress on reproductive biomedicine September 6-8،0174 Tehran- Iran 

6- Recurrent Abortion from investigation to therapies Tehran – Erfan hospital on 09 november 0176 

4- 71th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine 06-08/sep/0119 Tehran-Iran 

8- 9th  Royan International Congress on Reproductive Biomedicin 03-09/Aug/0113 Tehran-Iran 

    3- X3th  Royan International Congress on Reproductive Biomedicine  8-1/sep/0111  Tehran-Iran 

    1- 1th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine 76-78/sep/0113 Tehran-Iran   

3- 3th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine  ,1-9/sep/0118 Tehran-Iran      

9- 8th Royan International Research Award’s Scientific Congress , 7-6/sep/0114  Tehran-Iran   

71- 1th World Congress of Perinatal Medicine    04-07/9/0118   Zagreb,Croatia           

77- 4th Royan International Research Scientific Award’s Congress  78-71/sep/0116 Tehran-Iran     

70- 6rd Royan International Research Scientific Award’s Congress , 77-76/sep/0110 Tehran-Iran    

76- X0nd Royan International Research Scientific Award’s Congress           

74- Individualization of treatment improve the outcomes and minimize the associated risks , 00                                            

Nov. 0178 Simorgh hotel, Tehran Iran   
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 پايان نامه

4 

كننده به اورژانس زنان و تعيين  ميزان شيوع پرزانتاسيون بريچ در زنان زائو مراجعه 

 70 89   *  بيمارستان بعثت

علوم پزشكي 

 كردستان

 دكتر ربابه محمد بيگي 

 سيروس شهسواري

 اكرم رستم زاده

 استاد راهنما

, 

تعيين ميزان شيوع انواع سقط در خانمهاي مراجعه كننده به اورژانس زنان بيمارستان 

 70 89   *  بعثت سال

علوم پزشكي 

 كردستان

 دكتر ربابه محمد بيگي 

 سيروس شهسواري

 الهه تاج محمدي

 استاد راهنما

3 

بررسي عوامل مرتبط با عفونت پس از زايمان در بيماران بستري شده در بيمارستان 

 89 81   *  بعثت شهرستان سنندج 

علوم پزشكي 

 كردستان

 دكتر ربابه محمد بيگي 

 دكتر عزت اله رحيمي

 سيران كريمي نژاد

 راهنمااستاد 

1 

بررسي فراواني نسبي علل عدم تمايل به وازكتومي در شوهران خانمهايي كه جهت 

بستن لوله رحمي  به پايگاه بهداشتي بيمارستان بعثت مراجعه كرده اند در تاريخ 

 ماه 1بمدت  4/1/4370لغايت  4/40/4389

 *    70 

علوم پزشكي 

 كردستان

 دكتر ربابه محمد بيگي 

 رشادمنشمهندس ناصر 

 علي اشرف رادور

 استاد راهنما

2 

تعيين فراواني مكونيوم غليظ و عوارض آن در زايمانهاي انجام شده در بيمارستان بعثت 

     *  ,437سنندج در نيمه اول سال 

علوم پزشكي 

 كردستان

 دكتر ربابه محمد بيگي 

 دكتر عزت اله رحيمي

 ليال ساساني

 استاد راهنما

1 
پروالپس احشاء لگني در بيماران بستري شده در بيمارستان بعثت سنندج بررسي نتايج 

 4374سال 
 *   11 18 

 دكتر ربابه محمد بيگي  دانشگاه تهران

 دكتر بهجتي
 استاد راهنما

8 

ماه بستري گراويتي   -فصل  -بررسي ميزان مول هيدا تيفرم و ارتباط آن با سن مادر

 87 88   *  و نژاد

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كردستان

 

 دكتر ربابه محمد بيگي 

 مهندس نالصر رشاد منش

 دكتر بهرام نيكخو
 استاد راهنما

7 

 ميزان شيوع آنومالي هاي مادرزايد در نوزادان حاصل از روش هاي كمك باروري

 *   78 77 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كردستان

 

 دكتر ربابه محمد بيگي 

 فردين غريبي

 الهام مهدي زاده فر
 استاد راهنما

9 

بررسي مقايسه اي نتايج هيستروسالپنوگرافي و الپارسكوپي در زنان مراجعه كننده به 

 77 78   *  71تا  71بيمارستان بعثت از سال 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كردستان

 

 دكتر ربابه محمد بيگي 

 دكتر امير موالنايي

 ليال مجيدزاده
 استاد راهنما

44 

حاملگي نابجا در بيماران حامله بستري در بخش زنان بررسي عوامل مرتبط با 

 70 89   *  .بيمارستان بعثت شهرستان سنندج

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كردستان

 

 دكتر ربابه محمد بيگي 

 دكتر عزت اله رحيمي

 فوزيه آبام
 استاد راهنما

 

در موفقيت القاي تخمك گذاري ور خانم هاي  Dويتامين  -بررسي ميزان تأثير كلسيم

 2 نزهت السادات دانش پور PCODنابارور با تشخيص 
  *  79 90 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كردستان

 

 دكتر ربابه محمد بيگي

 دكتر عبدالرحيم افخم زاده

 نزهت السادات دانش پور
 استاد راهنا

 

 . PCODتأثير كابرگولين روي جريان خون تخمدان در بيماران 

   *    

دانشگاه علوم 

 پزشكي 

 كردستان

 دكتر ربابه محمد بيگي

 استاد راهنما سيده ريحانه يوسفي

 
*    92  

 دكتر ربابه محمدبيگي د.ع.پ.ايران

 ايدا فتح اله پور
 استاد راهنما
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 دكتر ربابه محمدبيگي د.ع.پ.ايران

 نفيسه مافي
 استاد راهنما
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 دكتر  ربابه محمدبيگي  د.ع.پ.ايران

 رخشنده
 استاد راهنما

 

 

 در دست اجرا : همکار طرحهای
 total vaginal) هیسترکتومی واژینال  یبا  روش جراح  (pessary) يو عوارض استفاده از پسار یاثربخش سهیمقا. -7

hysterectomy) توتال مبتال به مارانیدر ب(ایدنشیپروس بیرون زدگی کامل رحم (procidentia.)) ردي(و)دکتر خدا 

 

 ردي(و)دکتر خداانوالز ادراري به عنوان مارکر تشخیص اندومتریوز-0

 بر شاخص هاي کمی و کیفی اسپرموگرام در مردان نابارور)طالبی( D6بررسی تاثیر مکمل خوراکی ویتامین-6

 )خانم کاظمی(-4

 )خانم جامه بزرگی(-8

 )دکتر احمدي(-3

 

 

 طرحهای درحال تصویب 
 اندومتریوز -7

0-PRPPRP 

6-PCOS 

 

 

 

 

 

 رديف
نام آزمايشگاه يا كارگاه 

 آموزشي يا بخش باليني جديد
 اسامي همكاران* محل ايجاد تاريخ تكميل

4 
راه اندازي دوره آموزشي 

 دستياري
4/8/72 

بيمارستان 

بعثت دانشگاه 

 علوم پزشكي

دكتر  -دكتر شعله شاه غيبي 

دكتر محمد   - زادهرحيم 

 دكتر ستاره اخوان – بيگي

دكتر   - دكتر سيدااشهدايي

 فرهادي فر

دكتر صوفي   - دكتر رضايي

 زاده

 
سمت در  اسامي همكاران به ترتيب اولويتمرجع اهدا  نوع عنوان رديف



 

 

 

 

 

 

 
 امتياز تاريخ محل بكارگيري عنوان رديف

 سال ماه

 2/0, - - دانشكده پزشكي پياده سازي طرح دوره و بازنگري آن 4

 2/0 - - دانشكده پزشكي طرح درس  ,

 2/0 - - دانشكده پزشكي روشهاي نوين آموزشي )بحث گروه كوچك( 

3 

طراحي و پياده سازي روشهاي نوين ارزيابي 

(Port folio, OSCEو درجهLog book, 

310) 

 1 - - دانشكده پزشكي

 

 ارتباط با )شامل نام متقاضي( كننده

     انتخاب گروه نمونه 

گروه برتر  جشنواره آموزشي  

78 
 

رياست 

 دانشگاه

دكتر ستاره  –دكتر شعله شاه غيبي 

دكتر  –دكتر فريبا فرهادي فر  –اخوان 

دكتر فريبا  –ربابه محمد بيگي 

 دكتر فرناز زندوكيلي –سيدالشهدايي 

عضو هيئت 

 علمي

 
گروه برتر  جشنواره آموزشي  

7 
 

رياست 

 دانشگاه

دكتر ستاره  –دكتر شعله شاه غيبي 

دكتر  –دكتر فريبا فرهادي فر  –اخوان 

دكتر فريبا  –ربابه محمد بيگي 

 دكتر فرناز زندوكيلي –سيدالشهدايي 

عضو هيئت 

 علمي

 استاد برتر 
لوح 

 تقدير

رياست 

 دانشگاه
 

عضو هيئت 

 علمي

 تقدير از زحمات 

نامه 

تقدير و 

 تشكر

رياست 

 دانشكده
 

عضو هيئت 

 علمي

 
همكاري در برگزاري جشنواره 

 دانشگاه آموزشي

نامه 

تقدير و 

 تشكر

معاون 

آموزشي 

 بعثت

 

عضو هيئت 

 علمي

 
متخصص برتر در ترويج 

 زايمان طبيعي 

نامه 

تقدير و 

 تشكر

رياست 

دانشگاه 

 ايران

 

عضو هيئت 

 علمي



 

 نام دوره رديف
 جمع مدت تاريخ

 محل دوره
 ماه سال تا از

4 

 ARTدورة آموزشي تكميلي 

IUI  2IVF  2)سونوگرافي واژينال 

ICSI) 

 پژوهشكده رويان  - - 42/9/74 42/9/70

 
دوره يكساله روش هاي نوين درمان 

 ناباروري

4/9/70  4/9/74 
 پژوهشكده رويان   

 ICDL 40/1/73 ,0/9/73   آموزشگاه فرزانگان 

 

 

 

 


