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Curriculum Vitae 
 

 

********************************************************** 

 مشخصات فردي :  -@@
   92/3/9332  تاريخ تولد:  شهناز احمدی: نام و نام خانوادگي

 تهران :محل تولد : ) شهر / كشور

     :محل كار   منزل   :تلفن   

 زنانبخش  -پزشكي      دانشكده  -دانشگاه علوم پزشكي  :  محل كار: )دانشكده / بخش / گروه(  

 yahoo.com9002ahmadishahnaz@ پست الكترونيكي :   

  فلوشيپ نازايي – دانشيار بخش زنان
        

  دانشگاه علوم پزشكي ايران.بيمارستان اكبرابادی و بيمارستان فيروزابادی  : تهرانر( : آدرس پستي)محل كا  
 

 

 

 

 

 تحصيالت -$$

  

 مؤسسه رشته عنوان  )درجه(
تاريخ اخذ 

 مدرك

 9316 مشهددانشگاه علوم پزشكي  پزشكي عمومي دكترای عمومي

 9319 مشهددانشگاه علوم پزشكي  زنان متخصص 

 9311 دانشگاه علوم پزشكي يزد زائينا نازاييفلوشيپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق استخدامي  -$$
 تا تاريخ از تاريخ نام مؤسسه عنوان

 9323 9313 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر هيأت علمي 
 

 ادامه دارد 9323 دانشگاه علوم پزشكي ايران هيات علمي

 

 

 

 

mailto:ahmadishahnaz2005@yahoo.com
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سوابق فعاليتهاي اجرائي -@@







 تاريخ  محل فعاليت  نوع فعاليت 

 مدير گروه زنان

 

 

 9316-9313 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 مدير گروه زنان

 

 

 9329-9312 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 9323-9320 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر عضويت در شورای آموزشي دانشگاه

 9323-9320 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نماينده شورای آموزشي

 9323-9311 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ين اجتماعيعضو شورای پزشكي تأم

عضو هيأت تجديد نظر انتظامي نظام 

 پزشكي استان بوشهر 

 9323-9312 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 9323-9312 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر عضو شورای پژوهشي دانشكده پزشكي

عضو كميته دانشگاهي ارتقاء سالمت مادر و 

 نوزاد

 
 

 9323-9312 علوم پزشكي بوشهردانشگاه 

 

عضو كميته دانشگاه ترروي  تذذيره برا شرير 

 مادر

 9323-9312 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 9323-9320 مجتمع آموزشي و درماني فاطمه زهراء عضو كميته مرگ و مير پری ناتال

عضو كميته ايمني و تروي  زايمان طبيعي و 

 كاهش مرگ و مير مادران و نوزادان
 9313-9319 مع آموزشي و درماني فاطمه زهراءمجت

 9313-9319 مجتمع آموزشي و درماني فاطمه زهراء عضو كميته كادر پزشكي و پرسنلي

 9313-9319 مجتمع آموزشي و درماني فاطمه زهراء عضو كميته عفونت و لنژ بيمارستان 

 رئيس بخش زنان

 
 9329-9313 مجتمع آموزشي و درماني فاطمه زهراء

شست مشورتي وضعيت مرگ و مير ن

 بيمارستاني مادران كشور
  وزارت بهداشت و درمان

پزشكي معتمد و عضو شورای نظارت علمي، 

 تخصصي اداره كل بيمه خدمات درماني
 9323-9320 استان بوشهر

عضو كميته های ارزيابي دروني و بررسي و 

 ارزيابي آزمونهای باليني دانشگاه 
 9323-9320 وشهردانشگاه علوم پزشكي ب

 9323-9320 مجتمع آموزشي و درماني فاطمه زهراء عضو كميته احياء نوزاد

 9323-9320 مجتمع آموزشي و درماني فاطمه زهراء عضو كميته حاكميت باليني

 9323-9320 دانشگاه علوم پزشكي بوشهرعضو كميته دانشگاه بررسي مرگ و مير پری 
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 ناتال

زايمان طبيعي و عضو كميته ايمني و تروي  

 كاهش مرگ و مير مادران و نوزادان
 9323-9320 مجتمع آموزشي و درماني فاطمه زهراء

 ادامه دارد – 9323 دانشگاه علوم پزشكي ايران   رابط مادر پر خطر بيمارستان فيروزابادی
مسوول اموزش گروه زنان و زايمان در 

 بيمارستان فيروزابادی

 ادامه دارد -9323 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 عضو كميته اقتصاد درمان ،دارووتجهيزات

 مصرفي

 ادامه دارد -9323 دانشگاه علوم پزشكي ايران

عضو كميته ايمني مادر و نوزاد و نروي  

 زايمان طبيعي بيمارستان

 ادامه دارد  -9323 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 ادامه دارد -9323 علوم پزشكي ايران دانشگاه عضو كميته پره ناتال بيمارستان فيروزابادی

 ادامه دارد -9323 دانشگاه علوم پزشكي ايران عضو كميته شير مادر بيمارستان فيروزابادی

عضررو كميترره انتقررال خررون  بيمارسررتان 

 فيروزابادی

 ادامه دارد -9323 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 9322 ندانشگاه علوم پزشكي ايرا مسوول اموزش مجازی بخش زنان 

   

  
 

 

 

 انتشارات   @@@

  بين المللي    چاپ مقاله در مجالت -1

9)  prediction of high response to COH: AMH versus small antral follicle count 

Journal: J Assist Reprod Genet.          

 

2) Can fresh embryo transfers be replaced by cryopreserved- thawed embryo transfers in ART. A RCT 

Journal : J Assist Reprod Genet. 

 

3) Local injury to the endometriun on the day of oocyte retrieval has a negative impact on implantation 

in ART; A RCT.  Journal : Arch.Gynecol obstet  

 

4) Comparing GnRh agonist long protocol and GnRh antagonist protocol in outcome the first cycle of 

ART. 

Journal : Arch.Gynecol obstet 

 

 

5)  Comparing of mild stimulation and conventional stimulation of ART Outcome    

Journal : Arch.Gynecol obstet  

 

6) Prevalance of various HPV genotype among women who subjected to routine pap smear test in 

bushehr  city   

Journal ; Virol j 

 

7) GnRh antagonist/letrozol V.S. microdose GnRh agonist flare protocol in poor responders 

undergooig IVF.    

Journal : Tawan J obsetet gynecol  



4 

 

 

8)Dosage 0ptimization for letrozole treatment in clomiphene resistant patients with polycystic ovary 

syndrome : A prospective study  

Journal : obstetric and gynecology international  

 

9)Comparison the effects of oxytocin and  methylergonovine in elective caesarean section under spinal 

anesthesia 

Journal : Arch.Gynecol obstet 

 

-00 )Back muscle versus kidney capsule for ovarian transplantation an animal model 

(Yazd international student award and congress in reproductive medicine  -. 

 

00)The Effect of Zinc Supplementation on Expressed Levels of Peroxisome Proliferator-Activated 

Receptor Gamma and Glucose Transporter Type 0 Genes in Newborns of Women with Gestational 

Diabetes Mellitus. 

Biol Trace Elem Res.  

 

02) Association between BMI and gene expression of anti-Müllerian hormone and androgen receptor 

in human granulosa cells in women with and without polycystic ovary syndrome 

Clin Endocrinol (Oxf).  

 

03.) Effects of probiotic supplementation on glycaemic control and lipid profiles in gestational 

diabetes: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 

Diabetes Metab.  

 

04)  Fertility sparing surgery in gestational trophoblastic neoplasia : Acase report 

    Int J Rerod Bio Med 

 

05) The relation between vaginal bleeding during pregnancy and preterm birth in patients 

admitted to Martyrs Hospital in Persian Gulf   

International Journal of Womens Health and Reproduction 

 

06) The effect of symbiotic  supplementation of insulin metabolism and lipid profiles in 

grstational diabetes : a randomised ,double - blind ,placebo controlled trial. 

 Journal  Br J Nutr.  

 

07) Comparison between the efficacy of short term and fixed protocoles  of GnRH antagonist 

in IVF cycles.   

Journal , Acta Medica Mediterranea ( will publish in 2007) 

 

08)  Probiotic supplementation  and the effects on weight loss,glysemia and lipid [rofiles in women 

with polycystic ovary syndrome: a randomized ,double blind placebo controlled trial    

Journal : human Fertility  

 

09) The effects of coenzyme Q00  supplementation on glucose metabolism and lipid profiles in 

women with polycystic ovary syndrome: : a randomized ,double blind placebo controlled trial    

Journal :   Clinical Endocrinology 

 

20)  Body mass index befor and after pregnancy associated with maternal and neonatal 

complication 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27334434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27334434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27334434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27163385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27163385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=karamali+ahmadi
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Journal  : Cresent Journal of Medical and Biological science 

 

20)The effects of Omega3 fatty  acids and vit E CO - supplementation on gene expression of 

lipoprotein and oxidized LDL, lipid profiles and biomarker of oxidative stress in patients with 

PCO 

Journal : Molecular and Cellular Endocrinology 

 

22)  New topics on HPV in EURGOM 2006 

Journal : journal ob gyn cancer research 

 

23)  Investigation the success rate of sex selection in cycles of intrauterine insemination of 

sperm using in albumin gradient method in infertile couple  

Journal : international journal of womens health and reproduction science  

 

24) Cabergulin versus human albumin in prophylaxy of OHSS. 

 Journal : Reproduction biomedicine online. 

 

 

 

 مقاالت فارسی 
 

 
 مقايسه مصرف همزمان فلوكونازول و كلوتريمازول با دوز دنبال شونده آن در درمان و عود واژينيت كانديدايي راجعه در شهر بوشهر - 9

 مجله: طب جنوب
 

 در بيماران با حاملگي طبيعي و بيماران تهديد به سقط CA992: بررسي مقايسه ای سطح سرمي 9

 زشكي و خدمات بهداشتي و درماني سبزوار )اسرارمجله دانشكده علوم پ

 
 

 بررسي اينده نگر سرطانهای مختلف دستگاه تناسلي در بيمارستان قائم مشهد- 3

بهداشتي و درماني سبزوار )اسرار( مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات   

 

 ( 9323گره بين المللي سرطان زنان ايران سال بدخيمي های سيستم تناسلي زنانه در بيمارستان شهدای خلي  فارس بوشهر ) كن - 3

 

 ( 9323) كنگره بين المللي سرطان زنان ايران سال حفظ باروری در بيماران مبتال به سرطان پستان اميد جديد برای  – 2

 

 (  29) مجله طب جنوب بهمن اسفند  – 29در زنانبوشهر   Dهيدروكسي ويتامين  92بررسي سطح سرمي  -6

 

 ( 29يستيک ) مجله طب جنوب پاييز اری در زنان با تخمدانهای پلي كلوميفن و لتروزل در القای تخمک گذمقايسه تاثير ك -1

 

 (  11روشهای حفظ باروری در بيماران مبتال به سرطان ) كنگره بين المللي سرطانهای زنان سال  -1

 

 ( 11) فصلنامه باروری و ناباروری زمستان بررسي عوارض حفظ باروری در بيمارستان مبتال به سرطان  -2
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 بررسي مسايل قانوني حفظ باروری در بيماران سرطاني )   -90

 ( 11) فصلنامه باروری و ناباروری زمستان 

 

99- vascular endothelial growth factor gene polymorphism and OHSS  

 (IJRM  11طب توليد مثل سال ) كتابچه سومين كنگره بين المللي و جشنواره دانشجويي 

 

ارزش پيشگويي كننده نمره بيشاپ در موفقيت سير زايمان القا شده در زنان فول ترم مراجعه كننرده بره بيمارسرتان شرهدای خلري   -99

 فارس بوشهر 

 مجله : طب جنوب 

 

روزه سفالكسين در بروز عفونتهای پس از بررسي مقايسه ای پروفيالكسي تک دوز سفازولين با رِيم تک دوز سفازولين و تجويز هفت -93

 عمل سزارين و عوارض زودرس انتي بيوتيک در نوزادی

 مجله : زنان و مامايي ايران

 

 در بيماران مبتال به تومور جفتي بارداری و زنان باردار طبيعي  Dمقايسه سطح سرمي ويتامين  -93

 مجله: دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 در پيشگيری از سرطان دهانه رحم  hpvش واكسن نق -92

 مجله: زنان و مامايي ايران

 

روز سوم قاعدگي در بيماران نابارور مراجعه كننده به مركز باروری و  FSH=بررسي ارتباط حجم تخمدان با تعداد فوليكولهای آنترال و 96

 ناباروری اميد خلي  فارس بوشهر

 طب جنوب  مجله:

 

 كلوميفن و لتروزل در القای تخمک گذاری در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلي كيستيک  مقايسه تاثير -91

 طب جنوب مجله:

 

 8938در زنان باردار بوشهر  Dهیدروکسی ویتامین  52بررسی سطح سرمی  =81

 طب جنوب مجله:
 

 تالیف کتاب  $$
 بررسی علل و درمان ناباروری 

 

 

 

 

 هاي تحصيلينامههدايت پايان$$
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 بررسي تاثير لتروزل در هيپرپالزی اندومتر در خانم های قبل از يائسگي-9

  

  مقايسه ميزان موفقيت كلوميفن و لتروزل در بروز باروری بعد از روش تلقيح داخل رحمي-9

 

هرای پلري مبرتال بره تخمردان مقايسه كلوميفن و مت فورمين به عنوان داروی خط اول در تحريک تخمرک گرذاری در بيمراران نرازای 3-

 كيستيک

 

 

 مقايسه تاثير نيفيدبپين و سولفات منيزيوم در كنترل زايمان زودرس3

  

 مقايسه تاثير سالبوتامول و شياف پروژسترون در پيشگيری از زايمان زودرس 2--

 

 بررسي تاثير لتروزل در زنان مبتال به تخمدان پلي كيستيک مقاوم به كلوميفن-6

  

 ر زنان باردار فول ترمد Dبررسي وضعيت ويتامين 1--

  

 مقايسه تاثيرات اگسي توسين و متيل ارگونووين در سزارين انتحابي با بيهوشي نخاعي1--

 

 روز سوم در بيماران نابارور   FSHارتباط حجم تخمدان با تعداد فوليكولهای انترال و -2

به صورت ثابرت در   GnRHبا پروتوكل انتاگونيست  در فاز فوليكولر به صورت كوتاه مدت GnRHمقايسه تاخير شروع آنتاگونيست—90

 در بيماران نابارور  IVFسيكل 

 

 تعيين ارزش پيشگويي كننده نمره بيشاپ در موفقيت سير زايمان در فول ترم -99

  

 در كلينيک  ناباروری بوشهر  IUIبررسي مقايسه ای ميزان بروز حاملگي به دنبال يک يا دو نوبت  -99

 

 اط شاخص توده بدني قبل از بارداری و ميزان افزايش وزن طي خاملگي با عوارض نوزادی و مادریبررسي ارتب -93

 

بررسي ميزان موفقيت روش گراديان البومين در انتخاب جنسيت در سيكلهای تلقيح درون رحمي اسپرم در زوجهای نابارور مراحعه  -93

 كننده به مركز ناباروری اميد خلي  فارس بوشهر

 

 سي اثر تحويز سلنيوم در پيشگيری از بروز پره اكالمپسيبرر -92

 

 بررسي مقايسه ای خارج كردن سوند ادراری يک روز و سه روز بعد از عمل جراحي كلپورافي -96

 

 بررسي مقايسه ای پروفيالكسي تک دوز سفازولين با رژيم توام تک دوز سفازولين و تحويز هفت روزه سفالكسين در بروز عفونتهای -91

 پس از عمل سزارين غير اورژانس

 

ارتباط خونريزی های سه ماهه اول و دوم بارداری با زايمان زودرس و پره اكالمپسي در زنان مراجعه كننده به بيمارستان شهدای  -91

 خلي  فارس بوشهر
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 سالم مراجعه كننده به درمانگاه ابوالفضل  در زنان بارداز مبتال به ديابت بارداری و زنان باردار Dهيدروكسي ويتامين  92مقايسه سطح  -92

 

 

 

 فعالیت های دانش پژوهی $$ 
 

در بخش زنان دانشگاه علوم پزشکی   dopsارایه ارزیابی کارورزان به روش   -1

 بوشهر ) برای اولین بار در دانشگاه  (

) برای اولین بار در دانشگاه   CBDارزیابی کارورزان بخش زنان به روش  -2

) 

 49نی بخش زنان در سال ارزیابی درو  -3

ارتقا کیفیت اموزش در بخش زنان : تاثیر برگزاری امتحان هفتگی با  -9

  یادگیری–مشارکت دانشجویان در طراحی سوال بر فرایند یاددهی 

زشکی : ارتقا فرایند ÷یادگیری مبتنی بر طراحی سوال توسط دانشجویان  -5

 یاددهی در بخش زنان و زایمان –یادگیری 

 

 

 :  عالیت هاسایر ف $$ 

 در بوشهر   IVFراه اندازی مرکز ناباروری و 

 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر   Skill labراه اتدازی 

 

 

 

 

  هاي كسب شدهمقام $$
 

  89کروه برتر اموزشی سال   0-

 

Winner in third international congress and student Award in Reproduct-2   

 

 استاد نمونه   3-

 

 
 

                


