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 به نام خدا

 سوابق علمی و پژوهشی          

 مینا امیری  نام و نام خانوادگی:

 : عضو هیات علمی پست سازمانی

      mamiri@endocrine.ac.ir;  mina.amiri.p@gmail.comپست الکترونیکی:  

Google Scholar :https://scholar.google.com/citations?user=9wJ3yqEAAAAJ&hl=en  

LinkedIn :0a325964-amiri-https://www.linkedin.com/in/mina/  

 (223)داخلی   230 – 33523422تلفن: 

 سوابق تحصیلی:

 

 سال ورود  لغایت  دانشگاه مقطع

 0831تا  0831 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ماماییکارشناسی 

 0831تا  0831 دانشگاه علوم پزشکی تهران آموزش مامایی کارشناسی ارشد

 0831تا  0838 شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی  ( سالمت باروریPhDدکترای تخصصی )

 0833تا  0831 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Postdoctoral researchفوق دکترا )

 موضوع پایان نامه: 

 موضوع پایان نامه / پروژه تحقیقاتی مقطع

سدوی  کدور بد  من دور بررسدی ایربخشدی یدر   دای          سد   کنترل شدده تصدادفی  یک کارآزمایی  کارشناسی ارشد

 جینکوبیلوبا در درمان اختالالت عملکرد جنسی زنان یائس 

( سالمت PhDدکترای تخصصی )

 باروری

متقاطع ب  من دور مقایسد  ی ایدر بخشدی یدر   دای دزو       تصادفی کنترل شده کارآزمایی بالینی 

یشدگیری از بدارداری کدو دوز )اوواسدتا      سپتیو، اتی استرون و کنتراسمین با یر   ای خوراکی پ

ال(، بر یافت   ای بالینی،  ورمونی، متابولیک و کیفیت زندگی زنان مبتال ب  سندرم تخمددان پلدی   

 کیستیک

 Postdoctoralفوق دکترا )

research) 

ایرات کنتراسپتیو ای  ورمونی بر غل ت  ای آدیپوکین  دای سدرمی بیمداران مبدتال بد  سدندرم       

 ی کیستیکتخمدان پل

 سوابق خدمت دانشگاهی و غیر دانشگاهی به ترتیب تاریخ:

mailto:mamiri@endocrine.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=9wJ3yqEAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/mina-amiri-0a325964/
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 تاریخ شروع لغایت ... محل خدمت

 0833 – 0833 مربی حق التدریس در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 0833 – 0831 مربی حق التدریس در دانشگاه علوم پزشکی تهران

 0831 -0838 عضو  یات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

 0831-0833 ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیت اندوکرینولوژی تولید مثلمرکز تحقیقامحقق 

 تاکنون 0833 عضو  یات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 : و عضویت ها سوابق اجرایی

 عضو شورای پژو شی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز .0

 دانشگاه علوم پزشکی البرز  EDCعضو  .2

 مامایی، دانشگاه علوم پزشکی البرز -دانشکده پزشکی و پرستاری EDOعضو  .8

 عضو  یات تحریری  نشری  طنین البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز .4

 عضو سازمان ن ام پزشکی ایران .1

 عضو جمعیت مامایی ایران .1

 عضو انجمن علمی مامایی ایران .1

 

 جوایز و افتخارات کسب شده:

 عضو بنیاد ملی نخبگان .0

 عضو دفتر استعداد ای درخشان .2

 کسب رتب  اول دوره دکترای تخصصی بهداشت باروری  .8

 0833از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  "پژوهشگر برگزیده"کسب عنوان  .4

 0832از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز سال  "استاد برگزیده"کسب عنوان   .1

 از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز 0832استان البرز سال  "برگزیدهمامای "کسب عنوان  .1

 از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز 0830: استان البرز سال "مامای برگزیده"کسب عنوان  .1

 

 فعالیت های آموزشی: 

 تدریس واحدهای نظری:

 بارداری و زایمان .0
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 2و 0بیماری  ای داخلی و جراحی  .2

 نوزادان .8

 2و  0بهداشت مادر و نوزاد  .4

 تن یو خانواده .1

 پرستاری بیماری  ای داخلی و جراحی )بخش بیماری  ای زنان( .1

 

 تدریس واحد های عملی:

 بارداری و زایمان .0

 بیماری  ای داخلی و جراحی .2

 نوزادان .8

 بهداشت مادر و کودک و تن یو خانواده .4

 بیماری  ای زنان .1

 بارداری طبیعی و غیر طبیعی .1

 و فنون پرستاری و مامایی اصول .1

 

 سخنرانی در کارگاه ها:

 0830کارگاه روش تحقیق  .0

 0830کارگاه پروپوزال نویسی اردیبهشت  .2

 0830کارگاه پروپوزال نویسی خرداد  .8

 0830کارگاه پروپوزال نویسی بهمن  .4

 0830کارگاه جستجوی پیشرفت  و بررسی منابع  .1

   0832کارگاه س  روزه برای ماما ا و پزشکان کارگاه زایمان فیزیولوژیک برگزاری دو دوره  .1

 0832کارگاه روش تحقیق  .1

 0832کارگاه پروپوزال نویسی  .3

 

 سخنرانی در سمپوزیوم، کنفرانس یا سمینار

 0830سمپوزیوم فوریت  ای مامایی برای پزشکان و ماما ا  .0

 0832سمپوزیوم اورژانس  ای مامایی  .2

 0832سمینار زایمان فیزیولوژیک   .8

 0832علمی یک روزه زایمان فیزیولوژیک کنفرانس  .4
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  0831سمپوزیوم درمان اختالالت سیکل یاعدگی  .1

 

 شرکت در دوره های باز آموزی و کارگاه ها:

 0832کارگاه طرح و برنام  ریزی درسی  .0

 0830کارگاه مقال  نویسی  .2

 0832کارگاه برنام  ریزی آموزشی  .8

 End Note  0830کارگاه  .4

 0830پروپوزال نویسی کارگاه  روش تحقیق و  .1

 0830کارگاه روش تحقیق پزشکی با تاکید بر سریت ادبی  .1

 کارگاه احیای نوزاد .1

 0832کارگاه احیای کودک  .3

 کارگاه جستجوی منابع .3

 0830ساعت(  38کارگاه زایمان فیزیولوژیک دوره مربی گری ) .01

 0831کارگاه اخالق و مقررات حرف  ای و مامایی  .00

 0833کی کارگاه اصول آموزش الکترونی .02

 0833کارگاه آموزش ب  بیمار  .08

 0833  سمینار سالمت جنسی .04

 روش  ا و فنون تدریس .01

 PCR 0830کارگاه بیان ژن ب  روش  .01

 0830ریوی بزرگساالن  –کارگاه احیای یلبی  .01

 0832کارگاه داوری و نقد مقاالت  .03

 0831کارگاه آیین نگارش و مکاتبات اداری  .03

 کارگاه ارزشیابی دانشجویان .21

 0832نگی برگزاری ژورنال کالب موفق کارگاه چگو .20

 0830نخستین کنفرانس تل  مدیسین، دانشگاه امیر کبیر.  .22

 0830کارگاه آموزشی طراحی پرایمر  .28

  0831پانل نقش آمادگی جسمانی و ایروبیک در بهداشت باروری  .24

 0831کارگاه یبت اختراع  .21

 0834، 0کارگاه دو روزه آنالیز رگرسیون لوجیستیک  .21

 0831روزه کارآزمایی بالینی، کارگاه س   .21

 شرکت در مجامع علمی و بین المللی:



5 
 

 

 موضوع انی/پوستررنسخ تاریخ برگزاری عنوان کنگره

نهمین کنگره بین المللی 

 زنان و مامایی ایران

بررسی عملکرد جنسی یبل و بعد از مصرف  سخنرانی 0831تیر ماه 

 جینکو بیلوبا در زنان یائس 

المللی پنجمین کنگره بین 

مرکز تحقیقات بهداشت 

 -باروری و ناباروری

بهداشت باروری و سالمت 

خانواده: منوپوز و 

 آندروپوز

بررسی تاییر عصاره گیاه جینکوبیلوبا بر میل  سخنرانی 0830دی ماه  1 – 3

 و رضایت جنسی زنان یائس .

هشتمین کنگره بین 

 المللی سرطان پستان

راسیون با سوزن ظریف برای بیوپسی آسپی پوستر 0830بهمن ماه 

 بررسی توده پستان

دومین همایش زایمان 

فیزیولوژیک دانشجویان 

کارشناسی ارشد مامایی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

 زایمان فیزیولوژیک سخنرانی 0833

نهمین کنگره مرکز 

تحقیقات بهداشت باروری 

اولین کنگره -و ناباروری

 بین المللی سالمت مردان

ارتبددداط سدددیوح پدددایین  موگلدددوبین و     سخنرانی 0831

 ماتوکریت مادر با شاخص  ای رشد نوزادی 

 در بدو تولد

کنگره پیشگیری و درمان 

 چاقی، بیمارستان میالد

مقایسدد  ایددرات یددر   ددای پیشددگیری از    پوستر 0833

بارداری حاوی سیپروترون استات و ترکیبات 

پیامدددد ای  حددداوی دروسدددپیرنون بدددر  

در بیماران مبتال بد  سدندرم   آنتروپومتریک 

 تخمدان پلی کیستیک

کنگره پیشگیری و درمان 

 چاقی، بیمارستان میالد

ایددرات کنتراسددپتیو ای خددوراکی حدداوی     پوستر 0833

لوونورژسترول در مقایس  با کنتراسدپتیو ای  

حدداوی دزوژسددترل بددر پارامتر ددای چددایی   

بدد  سددندرم  مبددتال بیمدداران  یپرآندددروژنیک

 تخمدان پلی کیستیک

کنگره پیشگیری و درمان 

 چاقی، بیمارستان میالد

بررسی روند برخی از شاخص  ای چدایی در   پوستر 0833

 زنان با سابق  دیابت بارداری

National Congress of 2014 Oral The effect of Ginkgo biloba 
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women health Extract on sexual pleasure and 

orgasm in post- menopausal 

women 
National Congress of 

women health 
2014 Poster Factors Related to Sexual 

Functioning in Postmenopausal 

Women. 

The 2ed international 

congress on 

reproduction 

2016 Poster Effect of the Current Hormonal 

Treatments on Clinical & 

Laboratory Findings in Patients 

with Polycystic Ovary 

Syndrome: A Systematic Review 
The 2ed international 

congress on 

reproduction 

2016 Poster Effect of Treatment Protocols on 

Oocytes Development 

undergoing IVF/ICSI Treatment 

in Women with Polycystic 

Ovary Syndrome (PCOS): A 

Systematic Review 
The 1 st international 

congress on 

Reproductive health 

and childbearing 

2016 Poster Intimate Partner Violence 

Outcomes on Physical, 

Emotional, Sexual & 

Reproductive Health: A Review 

of Literature 
The 11 th 

international 

congress of 

Endocrine Disorders 

2016 Poster Combined Oral Contraceptives 

with new progestin and 

metabolic profile in women with 

polycystic ovary syndrome: A 

Systematic Review. 
The 12th 

international 

congress of 

Endocrine Disorders 

2016 Poster The relationships between 

hirsutism and metabolic profiles 

in patients with polycystic ovary 

syndrome: A systematic review 

and meta-analysis 
Debatable on 

obstetrics gynecology 

and infertility 

2016 Poster Effect of interventions based on 

Lifestyle modification on 

clinical, hormonal and metabolic 

findings in the patients with 

polycystic ovary syndrome: A 

systematic Review 
IRHRC annual  th9

Meeting 

Reproductive and 

Infertility Updates 

2016 Oral Relationship between individual 

factors and semen quality in 

men: review article 

9th IRHRC annual 

Meeting 

Reproductive and 

Infertility Updates 

2016 Poster Can oral contraceptives improve 

hypothalamic-pituitary-Gonadal 

axis function in women with 

polycystic ovary syndrome? A 
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systematic review 
al internation thThe 3

congress on 

reproduction 

2017 Poster The effects of lifestyle on semen 

quality in men: A review article 

The 3th international 

congress on 

reproduction 

2017 Poster The relationship between clinical 

and biochemical 

hyperandrogenism in women 

with PCOS: A systematic review 
Yazd Research & 

Clinical Center for 

Infertility 

2019 Poster Associations between clinical 

and biochemical 

hyperandrogenism and quality of 

life in patients with PCOS 
Yazd Research & 

Clinical Center for 

Infertility 

2019 Poster The risk of hypertension in 

polycystic ovary syndrome: 

long-term population-based 

cohort study. 
Yazd Research & 

Clinical Center for 

Infertility 

2019 Poster Levothyroxine treatment and 

pregnancy outcome in women 

with subclinical hypothyroidism: 

A systematic review and 

metaanalysis. 
Do oral 

contraceptives (Ocs) 

containing progestins 

with low or 

antiandrogenic 

activities have 

different effects to 

those with 

levonorgestrel on 

various 

manifestations of 

polycystic ovary 

syndrome? A 

crossover 

2020 Poster 17th annual meeting of the 

androgen excess and PCOS 

society, brazil 

 Debatable Topics on 

obstetrics, 

gynecology, and 

infertility 

2020 Poster Impact of body mass index and 

lipid profiles on blood pressure 

changes overtime in women with 

and without a history of 

preeclampsia: A prospective 

cohort study 
Debatable Topics on 

obstetrics, 

gynecology, and 

infertility 

2020 Poster The relationship between 

maternal urinary iodine 

concentration and preterm 

labor 
Debatable Topics on 2020 Poster Duration of hormonal 
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obstetrics, 

gynecology, and 

infertility 

contraceptive pills use and 

metabolic disorders 

 مقاالت فارسی منتشرشده:

، سیمین تعاونی، حمید حقانی. تاییر مکمل گیا ی جینکوبیلوبا بر نگرش زنان یائس  نسبت ب  مینا امیری پبدنی .0

، صفحات 32، خرداد 44حفظ روابط جنسی. مجل  پرستاری و مامایی ارومی  ، دوره یازد و، شماره سوم، پی در پی 

281 – 280  

URL: https://iranjournals.nlai.ir/article_146245_a3c8fc758642f4a259c3822a44b7128a.pdf 

 

، سیمین تعاونی، دکتر نعیم  سید فاطمی، حمید حقانی. مقایس  عملکرد جنسی زنان یائس ، مینا امیری پبدنی .2

 – 010(، صفحات 13)پیاپی  2، شماره 01بیلوبا. ارمغان دانش، سال  یبل و بعد از مصرف خوراکی کپسول جینکو

32 

147&slc_lang=fa&sid=en-1-10-http://armaghanj.yums.ac.ir/browse.php?a_code=AURL:  

 11 – 11، سیمین تعاونی، حمید حقانی. تاییر عصاره جینکوبیلوبا بر فعالیت جنسی زنان یائس  مینا امیری پبدنی .8

  28 – 88، صفحات 30، تابستان 2سال. طب مکمل، شماره 

URL: https://iranjournals.nlai.ir/article_426313_e8009e704e2facd4a388ecbaa2e857e7.pdf 

 

، سیمین تعاونی، حمید حقانی. بررسی کپسول جینکوبیلوبا بر میزان رضایت جنسی زنان یائس  مینا امیری پبدنی .5

 214 – 202، صفحات 32، تابستان 2، شماره 01تهران. مجل  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره 

URL: http://jsums.sinaweb.net/article_330.html 

، سمی  خرائیان، آزیتا فتح نژاد کاظمی. پیگیری مینا امیریفرین سلیمانی، نسیب  شریفی، فرشت  راستی بروجنی،  .4

سال  0838ه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تکاملی در نوزادان پرخیر : مقال  مروری. مجل  دانشکد -عصبی

  (011)پیاپی  00 فتاد و دوم، شماره 

URI: http://eprints.skums.ac.ir/id/eprint/1972 

اصالح شیوه زندگی بر یافت   ای . تاییر مداخالت مبتنی بر تهرانی هیم  رمضانیفپروین میرمیران،  مینا امیری، .6

بالینی، متابولیکی و  ورمونی مبتالیان ب  سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک مرور سیستماتیک. مجل  غدد و 

  111-433صفحات  1شماره  01، جلد 0834متابولیسو ایران.

URL: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=271504 

 

https://iranjournals.nlai.ir/article_146245_a3c8fc758642f4a259c3822a44b7128a.pdf
http://armaghanj.yums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-147&slc_lang=fa&sid=en
https://iranjournals.nlai.ir/article_426313_e8009e704e2facd4a388ecbaa2e857e7.pdf
http://jsums.sinaweb.net/article_330.html
http://eprints.skums.ac.ir/id/eprint/1972
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=271504
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داغ ننگ و تبعیض: دو مضیق  اجتماعی دخیل در افشای وضعیت ابتال توسط افراد  ابوعلی وداد یر.مینا امیری،  .7

-0، صفح  0831، پاییز و زمستان 2، شماره 3مبتال ب  اچ آی وی/ ایدز. مجل  بررسی مسایل اجتماعی ایران، دوره 

28 

URL: https://ijsp.ut.ac.ir/article_65051_00.html 

  

سمیرا بهبودی گندوانی، سونیا مینویی، فهیم  رمضانی تهرانی. سن یائسگی در زنان مبتال ب  سندرم مینا امیری،  .3

 . 231-218(: 1) 21؛ 31 تخمدان پلی کیستیک: یک مرور ن ام مند. مجل  غدد درون ریز و متابولیسو ایران 

URL: http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2460-fa.html 

، رمضانی تهرانی فهیم . مروری بر روند تحول در معیار ای تشخیص سندرم امیری میناساعی یره ناز مرضی ،  .3

 . 211-218( :4) 20 ;0833ریز و متابولیسو ایران. ی غدد درونکیستیک در نوجوانان. مجل تخمدان پلی

URL: http://ijem.sbmu.ac.ir/article-2124-0-fa.html 

 

، مومنان امیرعباس، عزیزی فریدون امیری مینابهبودی گندوانی سمیرا، مودودی مژگان، بید ندی یارندی راضی ،  .01

ی طولی و مبتنی بر ابتال ب  سرطان پستان: یک میالع و  مکاران.. بررسی ارتباط بین دیابت بارداری و خیر 

 .48-81( :0) 03 ;0833جمعیت. مجل  دیابت و متابولیسو ایران. 

   URL: http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5893-fa.html 
 آنددروژنیک   دای  پروژسدتین  حداوی  خدوراکی  کنتراسپتیو ای ایرات ی تهرانی. مقایس مینا امیری، فهیم  رمضانی  .00

کیسدتیک.  پلدی  تخمددان  سدندرم  ب  مبتالیان متابولیک و آندروژنیک بالینی،  ای یافت  بر آندروژنیکآنتی و ضعیف

 30-38( :0) 22 ;0833. ایران متابولیسو و ریزدرون غدد یمجل 

URL: http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2717-fa.html 
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 طرح های تحقیقاتی:

پروژه جهانی آنالیز وضعیت سالمت مادران در ایران ) مکاری مشترک با وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی(  .0

 اصلی، خاتمه یافته( )همکار

پروژه ملی ریسک حوادث یلبی عرویی در بیماران مبتال ب  سندرم تخمدان پلی کیستیک بر اساس گروه سنی: یک  .2

 )در حال اجرا، همکار اصلی، طرح نیماد(میالع  مرور ن ام مند و متاآنالیز 

شکی تهران بررسی تاییر کپسول گیا ی جینکوبیلوبا بر عملکرد جنسی زنان یائس  مراکز منتخب دانشگاه علوم پز .8

 )مجری، خاتمه یافته(

بررسی فر نگ سازمانی از دیدگاه ماما ا و ارتباط آن با رضایت شغلی آنها در بیمارستان  ا و مراکز بهداشتی درمانی  .4

 )مجری، خاتمه یافته( 0830دانشگاه علوم پزشکی البرز 

 )استاد مشاور، خاتمه یافته(البرز  بررسی ارتباط سبک زندگی با سالمت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی .1

 0830 مکاری در اجرای طرح کشوری پایش سالمت ایرانیان باالی سی سال  .1

مقایس  کیفیت زندگی زنان مبتال ب  دیابت بارداری تشخیص داده شده بر حسب روشهای مختلف غربالگری دیابت  .1

 لی(، همکار اصخاتمه یافته) بارداری یک کارآزمایی بالینی غیر تصادفی

مقایس  ایرات کنتراسپتیو ای خوراکی حاوی سیپروترون استات با ترکیبات حاوی لوونورژسترل بر غل ت سرمی  .3

خاتمه )آدیپوکین  ا در افراد مبتال ب  سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوی  کور 

 ، مجری(یافته

داری کو دوز )اوواستا  ل( با کنتراسمین بر غل ت سرمی آدیپوکین  ا مقایس  ایرات یر   ای خوراکی پیشگیری از بار .3

شامل آدیپونکتین، لپتین و رزیستین در افراد مبتال ب  سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک کار آزمایی بالینی تصادفی یک 

 ، مجری(خاتمه یافته)  سوی  کور
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)در حال  ی شرکت کننده در میالع  یند و لیپید تهران بررسی  یپراندروژنیسو بالینی و عوارض بارداری در زنان مبتال .01

 اجرا، همکار اصلی(

)در حال اجرا، بررسی بروز اختالالت یاعدگی بر حسب سن منارک و عوامل مؤیر برآن: میالع  یند و لیپید تهران  .00

 همکار اصلی( 

سال پی گیری  01بررسی پیامد ای یلبی و متابولیکی در زنان دارای سابق  حاملگی  ای پرخیر: یک میالع  طولی با  .02

 ، مجری(خاتمه یافته)

 ، همکار اصلی(خاتمه یافته)بررسی شیوع دیابت بارداری در سیح جهان، یک میالع  مروری سیستماتیک و متاانالیز  .08

رمان با متفورمین بر شیوع دیابت بارداری در زنان مبتال ب  سندرم تخمدان پلی بررسی تاییر نمای  توده بدنی و د .04

 ، همکاری اصلی(خاتمه یافته)کیستیک: یک میالع  مروری و متاانالیز 

مقایس  ای ایرات کنتراسپتیو ای خوراکی بر غل ت سرمی آدیپوکین  ا شامل آدیپونکتین، لپتین و رزیستین در افراد  .01

 ، مجری(خاتمه یافته)خمدان پلی کیستیک مبتال ب  سندرم ت

بررسی ارتباط بین نمره فریمن گالوی و پارامتر ای متابولیک در بیماران مبتال ب  سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک  .01

 )خاتمه یافته، مجری(میالع  مرور سیستماتیک و متاآنالیز 

بیوشیمیایی در بیماران مبتال ب  سندرم تخمدان  بررسی ارتباط بین نمره فریمن گالوی و پارامتر ای  یپرآندروژنیسو .01

 )خاتمه یافته، مجری(پلی کیستیک: یک میالع  مرور سیستماتیک و متاآنالیز 

مقایس  ی ایر یر   ای خوراکی جلوگیری از بارداری کو دوز با یاسمین بر سیوح بیوشیمیایی  یپر آندروژنیسو،   .03

تمه اخ) ویژگی  ای بالینی، متابولیکی و کیفیت زندگی زنان مبتال ب  تخمدان پلی کیستیک )کارآزمایی بالینی تصادفی(

 ، مجری(یافته

عالیو بالینی و بیوشیمیایی  یپرآندروژنیسو و ابعاد مختلف کیفیت زندگی زنان مبتال بررسی ارتباطات بین عوامل فردی،  .03

. PCOS( بر اساس ابزار سنجش کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتال ب  PCOSب  سندرم تخمدان پلی کیستیک )

 )خاتمه یافته، مجری اصلی(

با ترکیبات ضد بارداری حاوی پروژستین  ای آنتی  ایرات یر   ای خوراکی جلوگیری از بارداری کو دوز )اوواستا  ال( .21

( بر PCOSآندروژن بر ویژگی  ای بالینی و ابعاد مختلف کیفیت زندگی زنان مبتال ب  سندرم تخمدان پلی کیستیک )

 ، مجری اصلی(خاتمه یافته). PCOSاساس ابزار سنجش کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتال ب  

راکی جلوگیری از بارداری کو دوز با سیپروترون کامپاند )دیان( بر سیوح بیوشیمیایی مقایس  ی ایربخشی یر   ای خو .20

، همکار خاتمه یافته)  تخمدان پلی کیستیک آندروژن  ا ویژگی  ای بالینی، متابولیکی، و کیفیت زندگی زنان مبتال ب

 اصلی(

 همکار اصلی طرح نیماد( خاتمه یافته،)یک مرور ن ام مند از شیوع دیابت بارداری در سیح جهان  .22

بررسی تاییر کنتراسپتیو ای مختلف خوراکی ترکیبی بر محور  یپوفیز،  یپوتاالموس، تخمدان زنان مبتال ب  سندرم  .28

 )خاتمه یافته، مجری(تخمدان پلی کیستیک: یک میالع  مرور سیستماتیک و متاآنالیز 

ب  سندرم تخمدان پلی کیستیک در مقایس  با غیر مبتال ب   بررسی مقاومت ب  انسولین و سندرم متابولیک در زنان مبتال .24

 ، همکار اصلی(خاتمه یافته) سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک میالع  مروری و متاآنالیز



18 
 

مقایس  ی ایربخشی یر   ای جلوگیری از بارداری کو دوز با مارولون بر سیوح بیوشیمیایی  یپرآندروژنیسو، ویژگی  .21

 )خاتمه یافته، همکار اصلی(ی و کیفیت زندگی زنان مبتال ب  سندرم تخمدان پلی کیستیک  ای بالینی، متابولیک

بررسی تاییر کنتراسپتیو ای محتوی پروژستین  ای جدید شامل سیپروترون استات، دزوژسترل و دروسپیرنون روی  .21

)خاتمه یافته، و متاآنالیز پروفایل متابولیک در زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک میالع  مرور سیستماتیک 

 مجری(

بررسی تاییر کنتراسپتیو ای مختلف خوراکی ترکیبی پارامتر ای بالینی و بیوشیمیایی  یپرآندروژنیسو در زنان مبتال ب   .21

 )خاتمه یافته، مجری(سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک میالع  مرور سیستماتیک و متاآنالیز 

ر زنان مبتال ب  یائسگی زودرس در مقایس  با زنان مبتال ب  یائسگی دیررس در بررسی مقایس  ای عوارض متابولیکی د .23

 )در حال اجرا، همکار اصلی(  میالع  یند و لیپید تهران

)در   بررسی پیامد ای نامیلوب بارداری در زنان مبتال ب   ایپوتیروکسینمی ایزول  در میالع  تیروئید و حاملگی تهران .33

 حال اجرا، همکار اصلی(

 ، مجری(خاتمه یافته)  مروری بر چالش  ای تشخیص و درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک در نوجوانان .81

ارزیابی ویژگی  ای روانسنجی پرسشنام  کیفیت زندگی اختصاصی دیابت بارداری در زنان مبتال ب  دیابت بارداری  .20

 ، مجری(خاتمه یافته)

ای سابق  پره اکالمپسی در مقایس  با زنان بدون ابتالی یبلی ب  پره مقایس  میزان بروز بیماری مزمن کلی  در زنان دار .23

 ، همکار اصلی(خاتمه یافته)   اکالمپسی: میالع  یند و لیپید تهران

 )در حال اجرا، همکار اصلی(بررسی شیوع  یرسوتیسو ایدیوپاتیک در دختران دبیرستان  ای شهر تهران  .88

)در حال اجرا، نوتیپ  ای آن در دختران دبیرستان  ای شهر تهران بررسی شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک و ف .25

 همکار اصلی(

بررسی مقایس  ای اختالالت متابولیکی در نوجوانان دختر مبتال و غیر مبتال ب   یرسوتیسو ایدیوپاتیک  دبیرستان  ای  .81

 )در حال اجرا، همکار اصلی(شهر تهران 

ران نوجوان مبتال ب  سندرم تخمدان پلی کیستیک در مقایس  با گروه بررسی مقایس  ای اختالالت متابولیک در دخت .81

 )در حال اجرا، همکار اصلی(دختران نوجوان غیرمبتال در دبیرستان  ای شهر تهران 

)در سال  ی مبتال و غیر مبتال ب  سندرم تخمدان پلی کیستیک شهر تهران  03تا  08بررسی کیفیت زندگی نوجوانان  .27

 اصلی(حال اجرا، همکار 

خاتمه ) بررسی ارتباط بین میزان سرمی تستوسترون و بروز بیماری مزمن کلی  در مردان: میالع  یند و لیپید تهران  .83

 ، مجری(یافته

 ، همکار اصلی(خاتمه یافته)بررسی میزان شیوع ناباروری مردان و عوامل مویر بر آن: میالع  یند و لیپید تهران  .83

عنوان یک پیش بینی کننده پره اکالمپسی در زنان شرکت کننده در میالع  یند و لیپید بررسی  ورمون آنتی مولرین ب   .52

 ، همکار اصلی(خاتمه یافته)  تهران

 بررسی روند تغییرات شاخص  ای چایی در زنان با سابق  دیابت بارداری: میالع  مبتنی بر جمعیت یند و لیپید تهران .50

 )خاتمه یافته، همکار اصلی(
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یماری  ای زمین  ای، سوابق باروری، سوابق اجتماعی ایتصادی و عوامل مرتبط با شیوه زندگی با سن بررسی ارتباط ب .53

)خاتمه یافته،    سال پیگیری: یک آنالیز بقا با رویکرد شکنندگی 01یائسگی در میالع  کو ورت یند و لیپید تهران با 

 مجری(

، همکار خاتمه یافته)ستان در میالع  یند و لیپید تهران بررسی ارتباط سندرم تخمدان پلی کیستیک در بروز کانسر پ .52

 اصلی(

بررسی تاییر لووتیروکسین بر پیامد ای  بارداری در خانمهای مبتال ب   یپوتیروئیدی تحت بالینی، یک میالع  مروری  .55

 )خاتمه یافته، همکار اصلی( سیستماتیک و متاآنالیز

 (مجری یافته، خاتمه) متاآنالیز یک: کیستیک پلی تخمدان سندرم ب  مبتال زنان در خون پرفشاری خیر .41

 )در حال اجرا، همکار اصلی( ای شبک  متاآنالیز: بارداری پیامد ای بر دیابتی ضد خوراکی دارو ای ایرات بررسی .41

  ای مدل از استفاده با بارداری پیامد ای پیشگویی من ور ب  باردار مادران D ویتامین سرمی سیح بهین  آستان  برآورد .41

 ، همکار اصلی(خاتمه یافته) خوزستان D ویتامین میالع  در یافت  تعمیو جمعی

)در حال اجرا،  مند ن ام  مرور: تخمدان و آندومتر پستان،  ای سرطان با کیستیک پلی تخمدان سندرم ارتباط ررسیب .54

 مجری(


