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  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 رويا نصيري
  دانشكده پزشكيزنان  استاديار گروه

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 رزومه
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 ح هاي تحقيقاتي در دست اجراطر .9 پايان نامه هاي دانشجويي .8  سخنراني ها .7

 اختراعات،جوايز و امتيازات ويژه .12 اداري -مناصب علمي  .11 تجربيات .10

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15 عالئق تحقيقاتي .14 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

   توصيه نامه علمي .16

 اطالعات شخصي .1

  رويانام:
 نصيرينام خانوادگي:

 تاريخ تولد:*
  ولد:محل ت*
 وضعيت تاهل: *

 بيمارستان:
مو بايل:   

 فكس:
 nasiri.roya1@gmail.com پست الكترونيكي:

 -وب سايت:
  صندوق پستي:*

 روي سايت قرار نمي گيرد. اما بر  در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفتهمحرمانه قلمداد شده و مطالب  *)اين

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك
  1388-1387 ايران تهران علوم پزشکی تهران  ماه 18 فلوشيپ نازايی

 ٠٨/٠۶/١٣٧۵ ايران مشهد مشهد زنان و زايمان تخصصي بورد
 

  ٠٣/١٠/١٣٧٠ ايران تهران تهران پزشك عمومي دكتراي حرفه اي
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

كاربرد فناوري اطالعات در تعليم 
 و تربيت

/1389/08 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت 16
10 

اشنايي با شيوه هاي توليد و 
چاپ مقاالت علمي در مجالت 

ISI  
/02/08 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت 16

1389 

دانشگاه مرکز ال پارسکوپی  دو هفته دوره الپارسکوپی پيشرفته 
 علوم پزشکی تهرا ن

 ١٣٨٧ ايران تهران

مقدماتی دوره الپارسکوپی –شکی تهران دانشگاه عتوم پز يک ماهه  
 ١٣٨٥ ايران تهران بيمارستان ميرزا کوچک خان 

  
غربالگری آنوپلويدی  دوره

 جنينی با مارکرهای 
بيوشيمی و سونوگرافی  سه 

ماه اول بارداری

 ١٣٨٥ ايران تهران  المان FMFموسسه   يک هفته

اقای تهران کلينيک (بيمارستان  سه ماههپيشرفته دوره الپارسکوپی
 ١٣٨٤ ايران تهران  )يندکتر عادل شرو

b. كارگاه ها 

 طول مدت نام كارگاه
دانشگاه يا موسسه

 آموزشي
 تاريخ كشور شهر

يک الپاراسکوپ کارگاه
  سيستکتومی

 ١٣٨٧ ايران تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران  يك روزه

ميوم  يک هيستروسکوپ
 رزکشن

 ١٣٨٧ ايران تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران يك روزه

 ١٣٨٧ ايران تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران يك روزهوتاالموس در باروری نقش هيپ

سپتوم  يک هيستروسکوپ
 رزکشن

 ١٣٨٧ ايران تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران يك روزه

نوروفيزيولوژی در باروری 
 

  ١٣٨٧ ايران تهران  دانشگاه علوم پزشکی تهران يك روزه

کارگاه  مشترك الپارسکوپی  
 دو روز  زايیدر نا

انستيتو ابن سينا    
KIELالمان  ودانشگا
  بيمارستان امام خميني

  ١٣٨٥ ايران تهران

 endometriosis andکارگاه 
pelvic adhesions 

myomectomy&tubopla
sty 

  ١٣٨٥ ايران تهران انستيتو ابن سينا دو روزه

  يك روزه  کارگاه جراحی الپارسکوپی 
  ١٣٨٥ ايران تهران انستيتو رويان  
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 

کارگاه الپارسکوپی پيشرفته 
  ژنيکولوژی 

  ١٣٨٥  ايران  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  يك روزه

کارگاه جراحی های پيشرفته 
 الپارسکوپی

  ويوروژنيکولوژی
 روزه چهار

Iranian British 
universities medical 

collaboration  
  

  ١٣٨٥ ايران تهران

کارگاه مقاله نويسی علمی به 
انگليسی زبان 

  
  ١٣٨٥ ايران مشهد  دانشگاه ازاداسالمی مشهد ساعت 16

کارگاه الپارسکوپی و 
  ١٣٨٤ ايران تهران  دانشگاه علوم پزشکی تهران چهار روزههيستروسکوپی 

کارگاه اندوسکوپی ترانس   
  ١٣٨٤ ايران تهران  انستيتو رويان دو روزه واژينال 

کارگاه اشنايی با مراجع 
بانگهای  الکترونيکی و

 اطالعاتی پزشکی
  ١٣٨٣ ايران مشهد  دانشگاه ازاد اسالمی مشهد ساعت 32

کارگاه برنامه ريزی 
والگوهای تدوين طرح درس  

  ١٣٨٢  ايران  مشهد  دانشگاه ازا اسالمی مشهد ساعت 24

تحقيق  شناسی کارگاه روش
  ١٣٨١ ايران مشهد  دانشگاه ازاد اسالمی مشهد سه روز

مقدماتی کارگاه اموزشی 
اشنايی با بانکهای اطالعاتی و 

ژورنالهای پزشکی 
 

  ١٣٨١  ايران  مشهد  دانشگاه علوم پزشکی مشهد يك روزه

  ١٣٨١  ايران  تهران  دانشگاه علوم پزشکی تهران دو روزهکارگاه هيستروسکوپی 
  ١٣٨١  ايران  تهران  دانشگاه علوم پزشکی تهران دو روزه کارگاه الپارسکوپی

 

 ي دانشگاهيمرتبه علم .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

  مشهد اسالمي آزاد دانشگاه دانشيار21/04/1391
 مشهد اسالمي آزاد دانشگاه استاديار 1379

 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5
a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 

ر بيماران با کانديدياز ولوواژينال بررسی برخي عوامل خطر زا و تحمل گلوکز د سرافراز يزدي،محمد.علمي ،ساقي..رويا نصيري  
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

  
  .پژوهشی)–(علمی  .٣١-٣٨،ص١٣٨٨تابستان  ، ٢.مجله  زنان مامايی نازايی ايران ،دوره دوازدهم ، ش  راجعه .

  
،تابستان 14. مجله پزشكي امروز زنان ،سال هفتم ، ش. درمان اندوسكوپيك ميوم ها -.ميومكتومي از طريق الپاراسكوپرويا نصيري
  .ترويجي )-(علمي.65-77،ص 1388

  
  

بررسي برخي متغير هاي همو ديناميك ناشي از افزودن اپي  ،وفايي تينا . نصيري روياحامد ، كيافر مهسا ،مغفرتي وحيد،  بيضايي
   -٢٥٨، ص١٣٨٧، زمستان  ٤. مجله علوم پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي مشهد.سال چهارم ، ش . نفرين در بي حسي نخاعي

پژوهشی)–لمی (ع ٢٥١    
 

علل و نتايج نا باروري در بيماران تحت ال پارسكوپي . ،منصوري مهناز، نجفي نوقابي مهناز. محمد سرافراز يزدي ، نصيري رويا
 پژوهشی)–(علمی  . ١٥٣-١٦٠، ص١٣٨٧پاييز  ، ٣.مجله علوم پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي مشهد .سال چهارم ،ش

ی با استفاده از پيش بينی پروتئين اوری در بيماران مبتال به پره اکالمپس، رضايي ايستك .  محمد ،سرافراز يزدي نصيري رويا
١٣٨٧،پاييز   ٩٠. مجله دانشکده پزشکی اصفهان .سال بيست وششم ، ش. کراتينين نمونه تصادفی ادرار نسبت پروتئين به  

 
پژوهشی)–(علمی  . ٢٢٥-٢٣٢ص  

خانم  ٦٠بررسي عاقبت بارداري در  ي محمد، سرافراز يزدي محمد ، دلگشايي فرزانه .، يوسفي جمشيد ، خواجه دلوي نصيري رويا
، ٣٢مجله پژو هش در پزشكي .  دوره  هفته قبل يا بعد از لقاح . ٤-١باردار به دنبال واآسيناسيون سهوي سرخجه به فاصله 

پژوهشی)–(علمی ٢٠٧-٢١٢،ص  ١٣٨٧، پاييز   ٣ش.  
 

بررسی ارزش تشخيصی نسبت پروتئين به کراتينين نمونه تصادفی ادرار در پيش بينی  . محمد ،سرافراز يزدي نصيري رويا
، بهار و ١ساعته بيماران مبتال به مسمو ميت حا ملگی. مجله زنان مامايی ونازايی ايران . دوره نهم، ش ٢٤پروتئين ادرار 

پژوهشی)–(علمی  .٦٧-٧٤،ص١٣٨٥تابستان      
 

دانشگاه  شيوع حاملگی ناخواسته و سقط القايی و علل ا ن . مجله علوم پزشکی ، محيطی شيما. يانصيری رو،  اسکوئيان هما
 پژوهشی)–(علمی  .٢٦-٣٢ص  ، ١٣٨٤، تابستان  ٢ازاد اسالمی مشهد .سال اول ، ش .

ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 

Batool Rashidi., Roya Nasiri., Haleh Rahmanpour, Ensieh Shahrokh Tehraninejad, Maryam 
Deldar.  Luteal phase estradiol versus luteal phase GnRH antagonist administration: their effects 
on antral follicular size coordination and basal hormonal levels .Iranian Journal of Reproductive 
Medicine 2011 Autumn ; 9(4): 315-318.(ISI Journal) 
 
Fatemeh Ramezanzadeh , Roya Nasiri ,Mohammad Sarafraz Yazdi ,Maryam Baghrei. A 
randomized trial of ovulation induction with two different doses of Letrozole in women with 
PCOS Arch Gynecol Obstet (2011) 284:1029–1034. (ISI Journal) 
 
Ensieh Shahrokh Tehraninejad , Fatemeh Ramezanzadeh, Roya Nasiri , Mina Jafarabadi, 
Mohammad Sarafraz Yazd . Late onset fasting triggered thrombosis of internal carotid artery after 
ovarian stimulation. Iranian Journal   of Reproductive Medicine . 2010 Summer ;8(3): 139-143. 
(ISI Journal)( Roya Nasiri is corresponding author). 
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

 
 

 
Ensieh Shahrokh Tehraninejad , Roya Nasiri, Batool Rashidi , Fedieh Haghollahi , Marzieh 
Ataie.Comparison of GnRH antagonist with long GnRH agonist protocol after OCP pretreatment 
in PCOs patients. Arch Gynecol Obstet .(2010); 282(3):319–325 .DOI 10.1007/s00404-010-1429- 
x(ISI Journal)( Roya Nasiri is corresponding author). 
 
 
 

 
R. Nasiri, J. Yoseffi, M. Khajedaloe, M. Sarafraz Yazdi and F Delgoshaei. Congenital Rubella 
Syndrome after Rubella Vaccination in 1-4 weeks Periconceptional Period . Indian Journal of 
Pediatrics. March, 2009; 76:279-282. (ISI Journal) 
 
 

 

Roya Nasiri, Mohammad Sarafraz Yazdi, SaeedNaghibi, Mehdi Masoomian. Pelvic Peritoneal 
Tuberculosis Mimicking Stage IV Ovarian Cancer: Case Report Journal of Family and 
Reproductive Health.2008 September; 2(3):163-166. (indexed in SCOPUS and  scientific research journal). 

 

 
b. كتاب ها 

،فرج پور ارزو.راهنماي باليني ونكات كاربردي در بارداري وزايمان .چاپ  محمد ،سرافراز يزدي رويا نصيري
  تدوين)(١٣٨٩،تابستان  هد،انتشارات سخن گستر و معاونت پژوهشي دانشگاه ازاد اسالمي مشهدمشاول،

   
،پاييز  چاپ اول ، تهران ،انتشارات تيمورزاده شناخت و تفسير باليني .CBC H1.  رويا نصيري سرافراز يزدي محمد ،

  (تاليف)1388
  

 .چاپ اول ،مشهد، دانشگاه ازاد اسالمي مشهد (ترجمه) ر مامايي. مديريت بحران د(ويراستار) نصيري رويانسرين ،  رزمخواه
  (ويراستاري)1383، انتشارات سخن گسترو

 طرح هاي تحقيقاتي .6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

- - - - - - - 
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 سخنراني .7
i. كنفرانس هاي داخلي 

گروه مامايی .   سميار اموزشي و پژوهشيز منطقی داروهای مرتبط با زايمان. سمينار زايمان ايمن : تجوي.  نصيري رويا
  ، دانشکده پزشکی دکتر محمد شاهين فر، مشهد ١٢/١١/١٣٩١

،  ٠٧/١١/١٣٩١گروه مامايی .   سميار اموزشي و پژوهشيسمينار زايمان ايمن : راههای انجام زايمان ايمن. .  نصيري رويا
  شاهين فر، مشهددانشکده پزشکی دکتر محمد 

،  ٠٧/١١/١٣٩١گروه مامايی .   .سميار اموزشي و پژوهشي سمينار زايمان ايمن : انديکاسيون های سزارين .  نصيري رويا
  مشهد فر، دانشکده پزشکی دکتر محمد شاهين

  
گروه زنان .   شيكنفرانس اموزشي و پژوه. بيماريها و اختال الت شايع دوران حاملگی-زنان و مامايیمدون .  نصيري رويا

  ، مشهداريا، بيمارستان  ٠٧/١٠/١٣٩١
گروه زنان .   كنفرانس اموزشي و پژوهشي.عوارض ناشی از درمانهای نازايی -مدون نازايی و ناباروری.  نصيري رويا

  بهمن، مشهد ٢٢، بيمارستان  ٢٤/٠٧/١٣٩١
،  ٢٤/٠٧/١٣٩١گروه زنان .   و پژوهشيكنفرانس اموزشي . ARTروش های  -مدون نازايی و ناباروری.  نصيري رويا
  بهمن، مشهد ٢٢بيمارستان 

  
  كنفرانس اموزشي و پژوهشيتاثير روش زايمان ،مداخالت زايمانی و روش های حمايتی در موفقيت شير دهی. .  نصيري رويا

  بهمن، مشهد ٢٢، بيمارستان  ١٦/٠٥/١٣٩١گروه زنان و کودکان. 
  

، بيمارستان  ١٨/٠٣/١٣٩١گروه زنان .   كنفرانس اموزشي و پژوهشيی در ناباروری. بررسی تصوير بردار.  رويا نصيري
 مشهد بهمن، ٢٢

 ٢٠گروه زنان .  كنفرانس اموزشي و پژوهشي تازههای اختالل سکسوال در زنان و مردان و نحوه برخورد با ان ..  رويا نصيري
 مشهد بهمن، ٢٢، بيمارستان  ١٢/١٣٩٠/

 ٢٢، بيمارستان  ٩/٠٨/١٣٩٠گروه زنان .   كنفرانس اموزشي و پژوهشيو تازه های هورمون درمانی . منوپوز .  رويا نصيري
 مشهد بهمن،

،  ١٣٨٩دی ماه  ٢٧ كنفرانس اموزشي و پژوهشي گروه زنان . ديابت از ديدگاهی ديگر: ديابت و باروری ..  نصيري رويا
  ، مشهد  بيمارستان اريا

  
  

کارگاه ترويج تغذيه با شير مادر .  . در شيردهی موفق ، نحوه زايمان و تاثير ان بر شير مادرنقش کارکنان .  رويا نصيري
 مشهد بهمن، ٢٢، بيمارستان  ١٣٨٩ماه  مرداد١١

. Ectopic pregnancyكنفرانس اموزشي و پژوهشي  .تشخيص و درمان حاملگی خارج از رحمی  های تازه.  رويا نصيري
  مشهد . بهمن، ٢٢بيمارستان ، 1389مهرماه 

  
   مشهد بهمن، ٢٢، بيمارستان  ١٣٨٧ماه تيرماه ١٦ .کارگاه ترويج تغذيه با شير مادر  . مشکالت پستانی در مادر.  رويا نصيري

  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

مرداد ماه  ١٠. کارگاه ترويج تغذيه با شير مادر .  اختالالت پستان در دوران شير دهی ،نحوه برخورد و درمان . رويا نصيري
  . مشهد ، بيمارستان اريا،  ١٣٨٦

  
تومورهاي : تشخيص افتراقي ، راه هاي تشخيصي و نحوه برخورد. كنفرانس اموزشي و پژوهشي  تخمدان هاي مرتو .رويا نصيري

  . مشهد ،  بيمارستان اريا،1386ابان ماه 17.تخمدان 
  

بيمارستان ، 1384تيرماه  23ي ديابت حاملگي .ديابت حاملگي . كنفرانس اموزشي و پژوهش . نحوه برخورد و درمان دررويا نصيري
  مشهد. ، اريا

ii. كنفرانس هاي بين المللي 

(P)Roya Nasiri. Hysteroscopy and ART . 3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive 
Surgery ,Mashhad,5-9 november 2012 
 
(P)Nasiri R ,Mansuri Turshiz M, OskuianH, Khalilifar H, Fadavi Eslam M,Mahbub S. GnRH agonist 
versus HCC to trigger ovulation in PCOS women: a retrospective comparison of two different 
protocols in assisted reproductive technique cycles. 17'h Congress of Iranian Society for 
Reproductive Medicine ,Tehran,Iran ,Winter2011.  
 
(P)Mansouri M,Aram R, Fadavi Islam R,Sabouri E, Rustaii H, Khallili Far H, Nasiri R. Effect of 
embryo quality on cryopreservation outcom. 17'h Congress of Iranian Society for Reproductive 
Medicine ,Tehran,Iran ,Winter2011.  
 
(O)Rashidi B, Nasiri R, Rahmanpour H, Shahrokh Tehrani nejad E, Deldar M. .The luteal phase estradiol 
versus luteal phase GnRH antagonist: their effects on antral follicular size coordination and basal 
hormonal levels. 17'h Congress of Iranian Society for Reproductive Medicine ,Tehran,Iran 
,Winter2011.  
 
 
(P)R. Nasiri,E Ramazanzaeh, M. Sarafraz Yazdi, M. Baghrei . A raodomized trial of ovulatio induction with two 
different doses of letrozole  in women with pcos . 2 7th  Annual Meeting of ESHRE, Stockholm, Sweden, 3-6 
July 2011 
 
 
(O)Mansuri M, Aram R, Fadavi Islam M, Rustai H, Nasiri R, Bazri Z, et al. Evaluating the most prevalent 
reason of recurrent spontaneous abortion (RSA) in Khorasan province . Iranian Journal of Reproductive 
Medicine, Vol. 8, Suppl. I, Winter 2010 (16 th congress of Iranian Society for Reoroductive Medicine, Tehran, 
Iran). 

 
(P )Ahmadpoor ME, Nasiri R. Sero prevalence of human cytomegalovirus (CMV) in 225 pregnant women and 
their infant in Northeast of Iran.  Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol. 8, Suppl. I, Winter 2010 (16 th 
congress of Iranian Society for Reoroductive Medicine, Tehran, Iran). 
 
 
  
( P) Mansuri M, Fadavi Islam M, Aram R, Rustai H, Mahboob S, Nasiri R, et al.Evaluation of the best dose of 
HCG to prevent the ovarian hyper stimulation syndrome in patients with polycystic ovarian syndrome during 
assisted reproductive technology cycles. .  Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol. 8, Suppl. I, Winter 
2010 (16 th congress of Iranian Society for Reoroductive Medicine, Tehran, Iran). 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

   

 
بررسي عاقبت بارداري در  ، يوسفي جمشيد ، خواجه دلويي محمد، سرافراز يزدي محمد ، دلگشايي فرزانه . رويا نصيري (پوستر)

زنان  بين المللی يازدهمين کنگره هفته قبل يا بعد از لقاح . ٤-١خانم باردار به دنبال واآسيناسيون سهوي سرخجه به فاصله  ٦٠
.مجتمع بيمارستانی امام خمينی ، مجموعه تاالرهای امام ، تهران .١٣٨٧مهرماه  ٣٠الی  ٢٧مان،و زاي  

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

 
 پايان نامه هاي دانشجويي .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

 نيلوفر محمودي
 پزشكي  (راهنما)

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

بررسي برخي عوامل خطر مربوط به روش 
 بر قدرت باروري زندگي

 
1388 

غزاله قاسم زاده 
 كاشاني
  (راهنما)

 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

بررسي برخي عوامل خطر تاثير گذار بر شيوع 
در خانم هاي شكم اول ترم ونمايش سر  سزارين

 در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه ازاد اسالمي
1388 

 ساره اعتماد
 پزشكي  (راهنما)

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

ظم قاعدگي ،نوع و مدت پيشگيري بررسي تاثير ن
 و برخي عوامل محيطي بر قدرت باروري

 
1388 

اكرم احمدي 
 شادمهري

 
 (راهنما)

 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

بررسي تغييرات فصلي بر شيوع پره اكالمپسي 
طي پنج سال اخير در بيمارستانهاي اموزشي 

 مشهد
 

1387 

 ايستك رضايي
  

 (راهنما)
 پزشكي

 
 يدكتري حرفه ا

 
 
 
 

بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به 
كراتينين نمونه اتفاقي ادرار در پيش بيني مقدار 

ساعته بيماران مشكوك  24پروتئين نمونه ادرار 
 به مسموميت حاملگي

 

 مرداد ماه1386

سارا تفضلي 
 مقدم

 
 (مشاور)

 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

مطالعه ميزان الودگي نوزادان به ويروس 
كه در بيمارستانهاي دانشكده   السيتومگ

پزشكي دكتر محمد شاهين فر در مدت يك 
  سال متولد مي شوند.

1386 

  عاطفه وكيليان
 
 

 (راهنما)
 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

بررسي ارتباط بين حجم توده بدن و قدرت 
 باروري

 

 شهريور1386
 

سيده مريم 
  حسيني
 (راهنما)

 پزشكي
 

 دكتري حرفه اي
 
 

طول مدت و زمان روزه داري حين ارتباط 
 بارداري و وزن هنگام تولد نوزادان ترم

 شهريور 1386



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      10 صفحه 

 واحد مشهد

 
 

  حميده نقيبي
 

 (راهنما)
 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

مقايسه اثر دو داروي بروموكريپتين و و گابر 
 بيمار نابارور 40گولين بر هيپر پروالكتينمي در 

  
 

 شهريور1386

مهناز نجفي 
 نوقابي
  

 (راهنما)

 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

 140در  بررسي علل و نتايج درماني ناباروري
 86تا  83بيمار تحت الپارسكوپي از سال 

 
1386 

 ازاده حاج منيري
 

 (راهنما)
 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

مقايسه نتايج شمارش حركت جنين توسط مادر 
مادر باردار با  30در NSTو نتايج حاصل از 

  حاملگي طول كشيده
1385 

  سمانه بهبودي
 

 (راهنما)
 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

بررسي ارتباط جايگاه ورتكس در شروع فاز فعال 
زايمان در خانم هاي شكم اول با حاملگي ترم با 

 شيوع سزارين
1385 

  نازيال عاقل
 

 (راهنما)
 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

بررسي شيوع انواع روش هاي پيشگيري از 
عدم ادامه روش پيشگيري قبلي  و علل بارداري

  در خانم هاي سنين باروري
1385 

 ساقي علمي
  

 (راهنما)
 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

بررسي برخي عوامل خطر و تحمل كربوهيدرات 
 1384  در بيماران با كانديدياز ولوواژينال راجعه

  مهدي فتحي
 
 

 (راهنما)
 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

ئين به كراتينين ارزش تشخيصي نسبت پروت
 اكالمپسي هراتفاقي ادرار در تعيين شدت پ نمونه

ساعته  24بر اساس معيار دقيق پروتئين ادرار 
 بيمار 50در 

 
 

 بهمن1383

 
 
 
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9
  

 تجربيات .10
a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

  كارورزي زنان
 22ان بيمارست

بهمن و 
 بيمارستان اريا

 كارورزي پزشكي سال 13  واحد 4هر ماه 

 كاراموزي زنان
 22بيمارستان 
بهمن و 

 بيمارستان اريا
 كاراموزي پزشكي سال 13  واحد 3هر ماه 

 22بيمارستان   زنانبيماريهاي تئوري 
 كاراموزي پزشكي سال 13  واحد 3  بهمن

b. كلينيكي و عملي 

  پراتيوهيستروسكوپي تشخيصي و ا
  الپارسكوپي تشخيصي و اپراتيو

  سونوگرافي مامايي و ترانس واژينال

 )ARTتکنولوژی کمک باروری( تشخيص و درمان نازايي و انجام 

c. ساير  
 اداري -پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

12/01/1392  رئيس بخش جراحي زنان بيمارستان اريا  دانشكده پزشكي تا كنون 
01/10/1391  عضو كميته پايان نامه  دانشكده پزشكي تا كنون 

10/08/1391  عضو كارگروه تخصصي زنان جذب هيات علمي   دانشكده پزشكي  تا كنون 
15/01/1391  مدير گروه زنان  دانشكده پزشكي تا كنون 

20/09/1379  عضو هيات علمي گروه زنان    دانشكده پزشكي  تا كنون 
 بهمن 22بيمارستان  20/08/1388 20/08/1386 پرسنل پرستاري و كاركنان عضو كميته كادر پزشكي ،

 دانشكده پزشكي 19/08/1388 19/08/1386 عضو كميته انتخاب كتاب دانشكده پزشكي

 بهمن 22بيمارستان  04/12/1384 04/12/1382 بهمن 22مسئول بخش زنان و زايشگاه بيمارستان 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      12 صفحه 

 واحد مشهد

 
 
  

 ژه:تقدير نامه،جوايز و امتيازات وي .12

 مكان زمان  عنوان نوع

 1390  استاد نمونه دانشگاه ازاد اسالمی مشهد  لوح تقدير
ازاد اسالمي  دانشگاه

  مشهد
 1390  رتبه اول منطقه در بخش پژوهشکران برگزيده  لوح تقدير

ازاد اسالمي  دانشگاه
  مشهد

ازاد اسالمي  دانشگاه 1390  رتبه اول منطقه در بخش مقاالت  لوح تقدير
  مشهد

   1389  دانشگاه ازاد اسالمی مشهد مجله علوم پزشکی  مجلهور دا
 تاكنون

ازاد اسالمي  دانشگاه
  مشهد

                           ) ISI– بين المللی مجله (                         مجلهداور 
Journal of Assisted Reproduction and Genetics (JARG)   

1388 
  امريكا  تاكنون

 1384 لوح تقدير از طرف رياست عاليه دانشگاه ازاد اسالمي مشهد لوح تقدير
ازاد اسالمي  دانشگاه

  مشهد
  
  
  
  
  
  
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
ادامه دارد 1388 انجمن باروری، ناباروری ايران

انجمن متخصصين زنان و زايمان مشهد
 

ادامه دارد 1384

ادامه دارد  1370انجمن نظام پزشکی 
 

 عالئق تحقيقاتي .14
  )ART (نازايی و تکنولوژی کمک باروری

  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  شگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دان
  13 از      13 صفحه 

 واحد مشهد

 
 
 
 
 
 
 

  

 توصيه نامه علمي .16

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن محل كار
آدرس و تلفن 

 منزل
آدرس پست الكترونيكي و 

 يت شخصيسا

1 
فاطمه رمضان 

 زاده
فلوشيپ   استاد

 نازايي

مركز تحقيقات باروري و 
ناباروري ولي عصر 

بيمارستان امام خميني 
 تهران

- fa_ramezanzadeh@y
ahoo.com 

انسيه شاهرخ   2
فلوشيپ   دانشيار  تهراني نژاد

 نازايي

مركز تحقيقات باروري و 
ناباروري ولي عصر 

بيمارستان امام خميني 
 تهران

- tehraninejad@royani
nstitute.org  

  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

  
 


