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 دوره تحصیل در دبیرستان فرزانگان امین ) استعداد های درخشان(

دانشجوی عضو استعدادهای درخشان در دوره  –کسب رتبه در  کنکور سراسری 

 پزشکی عمومی

 

 در شهرستان انارک پزشکی عمومی  طرح نیروی انسانی گذراندن

 علوم پزشکی  ایران زنان و زایمان دانشگاه جراحی دستیار رشته 

رزیدنت برتر رشته زنان برگزیده   چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و    ما ما 

 یی

/جذب به عنوان هیات علمی 1393در ازمون دانشنامه تخصصی %10کسب رتبه

 پزشکی ایران  در دانشگاه علوم

 مجازی کارشناسی ارشد اموزش پزشکیدر حال گذراندن  دوره 

 

 

 

 

 

 

 



حرفه اي –ج: سوابق شغلي   

 فعاليت

 

 سال

 با رتبه علمي استادیار. عضو هیئت علمي  گروه زنان

 عضو فعال بسیج جامعه پزشکی)کارت سبز بسیج(

 عضو کمیته علمی  امادگی المپیاد دانشجویی دانشگاه

 مسوول حیطه استدالل بالینی المپیاد دانشجویی

 عضو کمیته طراحی سواالت المپیاد دانشجویی

  کنترل عفونت بیمارستان اموزش و کمیتهمسوول 

 

عضو فعال در برنامه جنوب بین الملل بیمارستان بیماران پزشک واحد  )  IPD پزشک 

 کمیته ایمنی بیمارستانعضو 

 (6دستیاران سال   OSCE(مسوول طراحی و برگزاری ازمون  

 (16-13ستیاران سال یک)یزی اموزشی در مهمسوول برنا

 (13-11)4مه ریزی اموزشی دستیاران سالمسوول برنا

 

المللی و نظارت بر برگزاری کالسهای پرونده نویسی و اموزش بر طبق اصول بین 

هیات اعتبار بخشی   و ارزیابی بیرونیحسن اجرای ان )نقطه قوت مرکز در بازدید

 وزارت بهداشت(اموزشی تخصصی و فوق تخصصی 

 

 

 

ی جهادی درمانی در منطقه مرزی گیالنغرب /  هااردو و داوطلبانه درفعال شرکت 

 بیمارستان صحرایی شهید همدانی/

 طرح دستهای مهربان((و اسالمشهر

 (13ایالم)تابستان 
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سخنرانی د:  

 سال عنوان سخنرانی

 نوبت سخنرانی در کنگره: 2

Advanced life support in  obstetrics(ALSO) 

HTN IN pregnancy 

 

 Fetal heart monitoring (CTG)1. 

Comparison between metformin and N-acetyl cysteein in pcos2. 

Breast feeding complication3. 

Personalized medicine and obstetric4. 

5.high risk pregnancy 

6.pph management 

7.infertility assesment  
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 پژوهشي داخل و خارج از كشور–مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمي پوستر و -6

 سال مشخصات مقاله

.1 Minimally invasive surgery in managing ovarian mass 

6th  international congress of Iranian society of gynecological 

oncology(IRSGO) -    POSTER 

 

.2 Oral carnitine supplementation reduces body weight and 

insulin resistance in women with pcos(randomized double 

blind) 

(clinical endocrinol oxf). 2015Dec15.doi) 

 



3.Pap smear changes in Bethesda 2014 

7th  international congress of Iranian society of gynecological 

oncology(IRSGO) -    POSTER 

 

 

5.Oral carnitine supplementation influences 
mental health parameters and biomarkers of 
oxidative stress in women with polycystic ovary 
syndrome: a randomized, double-blind, placebo-
controlled trial. Gynecol Endocrinol. 2017 Feb 21:1-6. doi: 

10.1080/09513590.2017.1290071.  

 

 

 

                                                                            

 

 

  2.Comparison between the effects of metformin 

and N acetyl cysteinon some metabolic and 

endocrine charecteristics of women with pcos 

(Gynecology endocrinology2016Apr,32(4):285_9. 

Do 

 

international    thAbstract acceptance for oral presentation in “17

congressof endocrinology  

_15thannual meeting of Chinese society in Beijing 

 

 

 

The effects of omega-3 fatty acids and vitamin E 
co-supplementation on gene expression of 
lipoprotein(a) and oxidized low-density 
lipoprotein, lipid profiles and biomarkers of 
oxidative stress in patients with polycystic ovary 
syndrome. Mol Cell Endocrinol. 2017 Jan 5;439:247-255. doi: 

10.1016/j.mce.2016.09.008. Epub 2016 Sep 9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28277138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27619403


 

 

 

 

 

                                                                      

 

    5.Oral carnitine supplementation influences 
mental health parameters and biomarkers of 
oxidative stress in women with polycystic ovary 
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 ز: شركت در كارگاهها و دوره هاي آموزشي

 

 سال مشخصات كارگاه

 

یسي انگلیسي.كارگاه مقاله نو  

 

ش تحقیق کیفی مقدماتیکارگاه رو  

 کارگاه طراحی اموزشی)طرح دوره طرح درس(

و اجرای کارگاه اموزشی بزرگساالن شها و فنون طراحیکارگاه رو  

 کارگاه راهنمایی پایان نامه

 

                                                                                      SEARCHکارگاه 

 كارگاه روش تدریس

 کارگاه مالحظات اخالقی حقوقی و فقهی بیماریهای زنان و مامایی

 

 سه دوره حضور در نشست هم اندیشی استادان
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 ج: تاليف و ترجمه

 سال مشخصات كتاب

 ترجمه كتاب 

 دردست چاپ

INDUCTION OF OVULATION 

1394-1391 



PRINCIPLES OF OBSTETRIC SONOGRAPHY 

 

 

 

 

 


