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 3102بررسی سن یائسگی در زنان مبتال به چاقی مفرط -8

بعد از جراحی الپاروسکوپی باریتریک بر بازگشت عملکرد طبیعی  body compositionبررسی اثر کاهش توده چربی در -3

 anovulation 3102 تخمدان در زنان مبتال به چاقی مفرط و 

پروستول خوراکی در آماده سازی سرویکس قبل از جراحی هیستروسکوپیک در مقایسه اثر میزوپروستول واژینال با میزو-6

 3103خانم های یائسه و خانم های سنین حول و حوش یائسگی بدون سابقه زایمان طبیعی 

سال مبتال به  19مقایسه رزرو تخمدانی قبل و بعد از عمل جراحی الپاراسکوپی سیستکتومی در خانم های زیر -0

 3103 تهران جعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(اندومتریوما مرا

 3103بررسی تاثیر ایندیگوکارمین بر دقت تشخیصی الپاراسکوپی در بیماران مبتال به آندومتریوز -39

بررسی سطح لپتین در مایع پریتوئن حاصل از الپاراسکوپی بیماران مبتال به آندومتریوز مراجعه کننده به بیمارستان -33

 3101-3102رسول اکرم )ص( در سالهای ت حضر

 3102 در بیماران تحت الپاراسکوپیبررسی سطوح صفاقی لگنی با استفاده از میکروسکوپ الکترنیسه مورد -32

مبتال به سال  19مقایسه رزرو تخمدانی قبل و بعد از عمل جراحی الپاراسکوپی سیستکتومی در خانم های زیر -31

 3102به بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( تهران  آندومتریوما مراجعه کننده

 

 بعضی پایان نامه ها : 

دد آندومتریوز غزول در درمان بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی دانشگاه ایران با رتلکارآزمایی بالینی بررسی تاثیر  -3

 دکتر همتا پور  68-3162

 دکتر ماندگار  3163 -62یوم با سقط جنین نلبررسی ارتباط سطح سرمی عناصر کم مقدار روی و س -2

  3162-61دکتر سعادتی  های زایمانی زودرس در زنان حاملهردل دلبررسی میزان شیوع فراوانی و ع -1

 وریترون در زنان سن بارسربررسی ارتباط چاقی مرکزی با نسبت قند خون ناشتا به انسولین ناشتا و سطح سرمی تست -1

  63 – 62دکتر رحیمی 

  62-68ای نوزادان در متولدین زایمانهای سزارین انتخابی و اورژانس  دکتر رجب فردی رتعیین بروز تاکی پنه گذ -2



بررسی نقش احتمالی مواجهه با آالینده های زیست محیطی بعنوان عوامل مختل کننده سیستم اندوکرین در بروز -8

 3109-03یدی هورمون های جنسی ، هایده کیهان و رسپتورهای استروئAHR  اندومتریوما با رویکرد بر  نقش 

بررسی نقش احتمالی مواجهه با آالینده های زیست محیطی بعنوان عوامل مختل کننده سیستم اندوکرین در بروز  -3

هدی چکشیان  3103-09و رسپتورهای استروئیدی هورمون های جنسی ، سال AHR  لیومیومای رحم با رویکرد بر  نقش 

 خراسانی

در بروز اندومتریوزیمن با نگرش برسطح بافتی آدیپوکین ها و سطح خونی  Dسی نقش زینواستروژنها و ویتامین برر-6

 دکتر سکینه نیکخو 3103 -09هورمون های استروئیدی ، سال 

 در بروز لیومیوما با نگرش بر سطح بافتی آدیپوکین ها و سطح خونی هورمون Dبررسی نقش زینواستروژنها و ویتامین -0

 دکتر پونه معقولی 3103-09های استروئیدی ، سال 

بررسی ارزش تشخیصی هیستروسکوپی در ضایعات پاتولوژیک اندومتریال پولیپ و لیومیوم در بیماران با شکایت       -39       

 دکتر زینب فرجی قمی 3103-02خونریزی غیر طبیعی رحم ، سال 

،  ایع پریتونئال بیماران الپاراسکوپی شده مبتال به اندومتروزیس با افراد سالمدر م PPAP-Aبررسی و مقایسه سطح -33         

 دکتر شیده آریانا 3103-3102سال 

بررسی سطح لپتین سرم و مایع پریتوئن حاصل از الپاراسکوپی بیماران مبتال به آندومتریوز مراجعه کننده به بیمارستان رسول -32

 له خبیریدکتر ها 3101-3102اکرم در سال های 

دکتر یاسمن  3102-3101سال  تعیین میزان باروری در زنان نابارور مبتال به اندومتریوزیس پس از جراحی الپاروسکوپیک-31

 اردالن

با مقاومت به انسولین در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک و مقایسه آن  C1,CRPبررسی ارتباط سطح سرمی -31

 ، دکتر ستاره دهدشتی  3102-3103از نظر شاخص توده بدنی ، سال  با گروه شاهد همتا شده

و سایر عوامل مختل کننده سیستم اندوکرین در بروز سرطان زودرس پستان و فیبروآندونومای پستان در   TCDDبررسی  -32

 ، نرگس قربانی  HOXA39تهران با نگرش ویژه به نقش پروتئین 

، دکتر  3102ن مبتال به فشار خون ناشی از بارداری و افراد باردار با فشار خون نرمال ، سال مقایسه لیپید پروفایل در بیمارا-38

 طیبه آزادبخت

 عضی خالصه مقاالت چاپ شده : ب

3- Comparison of changes in cardiac out put during laparoscopy under general Anesthesia 

maintenance with propofol and Halothane 31th word congress of anesthesiologists Paris 2991   
   

2- Maternal umbilical cord blood lead level Tehran – Iran FIGO 2999 USA  

 مقایسه درمان الپاراسکوپیک آبسه لگن با الپاراتومی  -1

  3169یزد  –نهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران 

مورد حاملگی رحم عمل شده با الپاراسکوپ در بیمارستان حضرت رسول اکرم ) ص ( پنجمین کنگره بین  393بررسی نتایج  -1

  3162المللی زنان و زایمان 

2- Pregnancy after failed tubal sterilization Tehran- Iran FIGO2992 USA  

 

 th32asymptomatic women in Iran  detection of Chlamydia trachomatis indiagnostic test for  oSer -8

International symposium on micnbiology2996.   



 3169اسری باروری و ناباروری یزد نهمین کنگره سر –درمان الپارسکوپیک آبسه لگن با الپاراتومی  مقایسه -3

  3186( پاسخهای اندوکرین به استرس و محرکهای سایکولوژیک ، سمپوزیوم استرس 3

  3131ا تخمدانها به هنگام هیسترکتومی زنان منوپوز باید برداشته شوند ، کنگره سراسری زنان و مامایی دانشگاه تبریز ( آی2

 

1 )Second look laps with Artificial Ascitis   3131کنگره سراسری زنان و مامایی دانشگاه تبریز  

  3139انستزی و مراقبتهای ویژه ( اکالمپسی و بیهوشی از دیدگاه مامایی ، کنگره سراسری 1

  3186ژنیتال ، سمینار بین المللی باروری و ناباروری دانشگاه ایران ( بررسی نازایی در زنان با نقص آناتومیکی دستگاه 2

  3132( هوشبری در پره اکالمپسی و اکالمپسی ، کنگره سراسری انستزی و مراقبتهای ویژه 8

3 )The Role of cytokines in Reproduction   3139کنگره سراسری زنان و مامایی دانشگاه ایران  

6 )Poly cystic ovarian Disease    3138کنگره سراسری دانشگاه ایران  

  3136( استرس و نازایی ، کنگره سراسری استرس دانشگاه ایران 0

  3132ان و مامایی دانشگاه تهران ، پنجمین کنگره بیماریهای زن PCODدرمان هیرسوتیسم مقاوم زنان مبتال به (  39

Malignant transformation of endometriosis  (33  ، دی ماه  30-38یازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی یران

3101 

32 )assessment of C-reactive protein and C1 as inflammatory markers of insulin resistance in women 

with polycystic ovary syndrome : a case –control study  ، 30-38دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران 

 3101مهر ماه 

 

 

 بعضی سخنرانی ها : 

 بیمارستان طوس   3168خونریزی های پس از زایمان 

  3163نقش الپاراسکوپی و هیستروسکوپی در نازایی ، باز آموزی زنان 

  3168وبوسکوپی و سالنپژسکوپی باز آموزی زنان فالوبوسکوپی و ت

  3168باز آموزی بیمارستان بانک ملی  H.R.Tمنوپوز و 

 دانشگاه ایران  3168ل ایمونولوژیک نازایی کنگره ایمونولوژی لع

  3168احیاء نوزاد ، کارگاه احیاء نوزاد 

  3168مللی زنان تهران ول و پالسبو در درمان اندومتریوز هفتمین کنگره بین الوزترلمقایسه 

  3168زنان باز آموزی بیمارستان پارس  یهاینقش الپاراسکوپی در بیمار

  3168آمنوره و عدم تخمک گذاری باز آموزی زنان 

 مراحل احیاء نوزاد  ، کارگاه احیاء نوزاد 

  3161های ویژه  ن پره اکالمپسی و اکالمپسی کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبتادر بیمار بی حسیبیهوشی و 

  3162بررسی ضایعات سرویکس بیمارستان طوس 

  3161هیستروسکوپی بیمارستان پارس 

PCOD  3162کنگره زنان  

  3161نورواندوکرنیولوژی کنگره بین المللی زنان 



 3103نوزاد  احیاءکشوری مرور کلی و اصول احیاء نوزاد ، کارگاه 

 3103ر مرگ و میر مادر بعلت عفونت های بعد از زایمان مرگ و میر مادر بر اثر شوك سپتیک ، سمینا

 3109( 3حاملگیپس از پیوند ، برنامه بازآموزی مدون اختالالت دوران بارداری )–سندرم نفروتیک -سنگها–عفونت دستگاه ادراری 

شود،گارکاه احیاءنوزاد  مرور کلی)فیزیولوژی ، برنامه کشوری و اهداف کارگاه ، شش و گردن خون(چگونه برای احیاء آماده می

3109 

 3103الپاراسکوپی مشهد الپاراسکوپی تومورهای تخمدان کنگره بین المللی 

 3103درمان توده های لگنی با الپاراسکوپ ، کنگره بین المللی گروه زنان و زایمان 

 3103و اختالالت و بیماریهای زنان و توده لگنی در قبل از بلوغ ، برنامه بازآموزی سرطان سرویکس  pelvic massتوده های لگنی 

 3102درمان آندومتریوما در نازایی ، کنگره بین المللی طب تولید مثل یزد 

The role of endoscopy in female infertility   کنگره بین المللی انجمن علمی ،تخصصی باروری و ناباروری ایران خرداد ،

3102 

 3102، فروردین   1ن سال اصول الپاراسکوپی ، کارگاه های دستیارا

 3103اسفند ماه  کنگره سالیانه انجمن کنترل دفع ایران ، موارد شکایات به علت اختالالت کنترل دفع ،

سرطان تخمدان و روشهای جلوگیری از بارداری و حاملگی اکتوپیک و سقط ، برنامه بازآموزی بیمارستان بانک ملی بهمن ماه 

3103 

 3102تیر  22فصل تابستان انجمن علمی جراحان درون بین ایران با عنوان الپاروسکوپی تشخیصی ، جلسه  درد مزمن لگن ،

 کارگاه ها : 

 3109کارگاه مقاله نویسی مقدماتی و پیشرفته 

 3109کارگاه احیاء نوزاد

 3103کارگاه احیاء نوزاد 

 3102کارگاه احیاء نوزاد 

 3101کارگاه احیاء نوزاد 

 بیمارستان رسول اکرم )ص( ، 3101سوم آذر  ، 3101کارگاه احیاء نوزاد

 

 

 


