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 سوابق تحصیلی

 پزشكي عمومي دانشگاه  علوم پزشكي شيراز 

 سوابق اجرايی

 مدير گروه زنان به مدت ده سال

 سوابق آموزشی

 تا كنون هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم  1380از سال 

 سوابق پژوهشی

 مقاالت :
1-Anti B2-Glycoprotein I Antibodies in Women With Recurrent Spontaneous Abortion, 

American journal of Biochemistry and Biotechnology, pub med2010  . 

2- Chlamydia trachomatis in women with full-Term Deliveries and Women With Abortion, 

American journal of infectious diseases, pub med,2010. 
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3- Effectiveness of selective vaginal tightening on sexual function among reproductive aged 

women in iran with vaginal laxity: aquasi-experimental study, The Journal of Obstetrics and 

Gynaecology Research, 2013, ISI. 

 

 شركت در كنگره و سخنرانی

  كنگره داخلی

سيزدهمين همايش كشوري آموزش علوم  ،ارزشيابي كيفيت آموزشي گروههاي باليني ماژور از ديدگاه ارزشيابان بيروني -1
 ،پوستر .1391ساري–پزشكي 

سومين همايش ملي اخالق و شيوه هاي نوين ، مردان ناباروري در نقش آن و اكسيداتيو بر استرس  Eويتامين  تاثير -2
 1392جهرم-درمان ناباروري

 

 طرحهای تحقیقاتی

 1390ارزشيابي كيفيت آموزشي گروههاي باليني ماژور از ديدگاه ارزشيابان بيروني -1

 پايان نامه

جهرم  بررسي شيوع شاخصهاي تشخيصي پيش سرطاني و سرطاني دهانه رحم در پاپ اسميرهاي انجام شده در شهرستان -1
 1390          89در سال 

مقايسه ميزان بروز پره اكالمپشي در فصل تابستان وزمستان در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان پيمانيه ومطهري  -2
 1390شهرستان جهرم در سال

 ) الري نصري) – 82 تا 81 فروردين از يائسه و يائسگي به گذرا دوران در مهبل از خونريزي علل فراواني بررسي -3
  78( – خورشيدي آسيه دكتر) حاملگي دوران در تست انجام لزوم و مثبت  ميزان بررسي -4
 دكتر) –....  فوق خصوصيت با مادراني از متولدشده هاي جنين روي بر مكونيوم به آغشته آمنيوتيك مايع عوارض بررسي -5

 ) 78 – عسكري الهام
 – زا اول زنان در نوزادي عوارض و زايمان و بارداري عوارض با حاملگي ابتداي در مادر بدني توده شاخص ارتباط بررسي -6

 ) پناه اردشير خانم)  79
 زا اول زنان در نوزادي عوارض و زايمان و بارداري عوارض با حاملگي ابتداي در مادر بدني توده شاخص ارتباط بررسي -7

1384 

 بررسي عوارض مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم بر روي جنين هاي متولدشده از مادراني با خصوصيت فوق....   -8

 مثبت و لزوم انجام تست در دوران حاملگي  VDRLبررسي ميزان  -9

 82 تا 81 فروردين از يائسه و يائسگي به گذرا دوران در مهبل از خونريزي علل فراواني بررسي -10

 1387لگني–بررسي مقايسه اي عالئم باليني سرطان تخمدان و ديگر سرطانهاي شكمي  -11

 1394آكنه به مبتال درمان تحت زنان  در يجنس يها هورمون يسرم سطح بر نيينويزوترتيا ريتاث يبررس -12

http://europepmc.org/search;jsessionid=gueUSlV1epsu1FVKhLdx.58?page=1&query=ISSN:%221341-8076%22
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 در ينابارور درمان در( يج يس اچ و لتروزول و فنيكلوم/يج يس اچ و فن يتاموكس و لتروزول) ميرژ دو اثرات سهيمقا -13

 1394  كيستيك يپل تخمدان سندرم به مبتال زنان

 به مبتال نابارور زنان در Trigger عنوان به تخمك يآزادساز در HCG آمپول با فكت سوپر آمپول يدرمان جينتا سهيمقا -14
 1394كيستيك يپل تخمدان سندرم

 
 

 داوری پايان نامه 

 80-88مراجعه كننده به مراكز درماني شهرستان جهرم در طي ساليان توزيع فراواني انواع ناباروري در بيماران  -1
 83بررسي آسيب رواني درزنان حامله مراجعه كننده به درمانگاههاي زنان و زايمان شهر شيراز درسال  -2

بررسي ميران شيوع افسردگي درخانمهاي مصرف كننده قرصهاي  جلوگيري از بارداري مراجعه كننده به درمانگاههاي  -3
 1385شهرستان جهرم سطح

 1382بررسي شيوع ديابت حاملگي و ديابت آشكار درزنان حامله در شهرستان جهرم -4

 1389بررسي آگاهي خانم هاي باردار از عوارض سزارين -5

 ريغ دوران با يعيطب يباردار دوران در IL-18 و IL-17 وResistin غلظت ، ينيانسول مقاومت سهيمقا و يبررس -6
 1393يباردار

 

 داوری طرح 

 83بررسي سالمت رواني زنان در دوره پس از زايمان در افراد مراجعه كننده به درمانگاههاي زنان و زايمان سطح جهرم  -1
 در شيراز 83بررسي ارتباط بين گرايش به رفتار جنس مخالف در جوانان و ميزان سطح گنادوتروپ  درسال  -2

وميت حاملگي و ارتباط آن با ميزان بروز و شدت مسموميت درخانمهاي مبتال به مسم  G6PDبررسي كمبود آنزيم -3
 1384حاملگي

 

 


