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Endocrinol. 2016;32(5):343-53. doi: 10.3109/09513590.2015.1117069. Epub 2016 Jan 6. 

14- Noroozzadeh M, Tehrani FR, Mobarakabadi SS, Farahmand M, Dovom MR. Sexual function 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farahmand%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27052492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahri%20Khomami%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27052492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahri%20Khomami%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27052492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noroozzadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27052492
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farahmand%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27654035
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dovom%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27840328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azizi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27840328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27840328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behboudi-Gandevani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28477923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramezani%20Tehrani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28477923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheraghi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28477923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noroozzadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28477923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farahmand%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28477923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azizi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28477923
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28477923
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Res. 2017 Nov;43(11):1726-1731. doi: 10.1111/jog.13439. Epub 2017 Jul 24. 

18- Behboudi-Gandevani S, Amiri M, Bidhendi Yarandi R, Noroozzadeh M, Farahmand M, 

Rostami Dovom M, Ramezani Tehrani F. The risk of metabolic syndrome in polycystic ovary 

syndrome: A systematic review and meta-analysis. Clin Endocrinol (Oxf). 2018 Feb;88(2):169-

184. doi: 10.1111/cen.13477. Epub 2017 Oct 16. Review. 

19- Farahmand M, Ramezani Tehrani F, Bahri Khomami M, Azizi F. Adverse Cardiometabolic Effect 

in Bilateral/Unilateral Oophorectomy Versus Natural Menopause: Results of Over a Decade Follow-

up Among Iranian Women. Arch Iran Med. 2017 Dec 1;20(12):734-739. 

20- Farahmand M, Ramezani Tehrani F, Khalili D, Amin G, Negarandeh R. What domains of quality of 

life are affected by severity of symptoms in Premenstrual Syndrome? KMJ. 2017Oct. Accepted. 

21- Farahmand M, Khalili D, Ramezani Tehrani F, Amin G, Negarandeh R. The effect of Licorice on 

decreasing the severity of premenstrual syndrome: A randomized controlled trial. KMJ. 2017 Sep. 

22-  Farahmand M, Ramezani Tehrani F, Khalili D, Cheraghi L, Bahri Khomami M, Azizi F. 

Association between duration of endogenous estrogen exposure and cardiovascular outcomes: A 

population - based cohort study. Life Sci. 2019 Mar 15;221:335-340. doi: 10.1016/j.lfs.2019.02.020. 

Epub 2019 Feb 11. 

23- Ramezani Tehrani F, Behboudi-Gandevani S, Rostami Dovom M, Farahmand M, Minooee S, 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farahmand%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28737241
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramezani%20Tehrani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28737241
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amin%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28737241
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Negarandeh%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28737241
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behboudi-Gandevani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amiri%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bidhendi%20Yarandi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noroozzadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farahmand%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rostami%20Dovom%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramezani%20Tehrani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930378
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30763578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30763578
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 شماره صفحه(

 

. مجله و ایبوپروفن بر شدت دیسمنوره اولیه E، صالح زاهدی اصل*، زهرا عباسپور، عبدالرحمن راسخ. مقایسه تأثیر ویتامین مریم فرهمند -1

 .4831، پاییز و زمستان 2ش 9فیزیولوژی،فارماکولوژی . ج

ین های اخص توده بدنی و لیپوپروتئسن شروع قاعدگی و ارتباط آن با شدکتر فریدون عزیزی.  -دکتر فهیمه رمضانی تهرانی*  - مریم فرهمند -2

 .124-144، ص 4833، آبان 1ش  44سرم. مجله متابولیسم و غدد درون ریز. ج 

و ایبوپروفن بر مقدار ، مدت و فاصله بین دو خونریزی در  Eتأثیر ویتامین . اصل*، زهرا عباسپور، عبدالرحمن راسخ یصالح زاهد فرهمند، یممر -3

 .42-19ص  -4833بهار  4ش  41مجله پزشکی کوثر . ج. افراد مبتال به دیسمنوره اولیه

قی کیفی در تحقی –موانع تغذیه سالم از زاویه نگاه زنان فریدون عزیزی. -نیلوفر پیکری-پریسا امیری* -مریم فرهمند -فهیمه رمضانی تهرانی -4

 . 4891- 4, شماره 48ج  -شرکت کنندگان مطالعه قند و لیپید تهرانمجله متابولیسم و غدد درون ریز 

 سن یائسگی و عوامل مؤثر برآن در جمعیت قند و لیپید تهراندکتر فریدون عزیزی.  -دکتر فهیمه رمضانی تهرانی*  - مریم فرهمند -5

 .44-13ص -4891بهار  4ش 44ج  –مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ا همخوانی شکایات بیماران ب –بررسی واژینیت در زنان ایرانی ، زینب هاشمی.  ، مهراندخت عابدینی  مریم فرهمند،  فهیمه رمضانی تهرانی* -6

 . 4894-4  - 4, شماره 22جلد  _عالئم بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

موانع تغذیه سالم از منظر مردان تهرانی : یک مطالعه . فریدون عزیزی -آرش قنبریان-یسا امیری*پر -مریم فرهمند -فهیمه رمضانی تهرانی -7

 ٥24-٥84 صص 4894 آبان  مهر پنجم شماره یازدهم سال - -مجله پایش. کیفی

یت در مطالعه مبتنی بر جمع :و عوامل موثر بر آن جنسیاختالالت . یملک افضل ینحس -یمحراب یداله  -فرهمند یممر -یتهران یرمضان یمهفه -8

 4894دی -دوره یازدهم، شماره ششم، آذر -مجله پایش. 4833سال  بین زنان ساکن مناطق شهری چهار استان کشور
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 یائسه زنان در آن اجزای و متابولیک سندرم ی مقایسه. عزیزی فریدون دکتر ، محرابی یداله دکتر تهرانی، رمضانی فهیمه دکتر ، فرهمند مریم -9

 4894 تیر  42۱ -44٥های صفحه ،2 ی شماره چهاردهم، ی دوره . ایران متابولیسم و ریز درون غدد ی مجله. جراحی ی یائسه و طبیعی ی

ر زنان دمقایسه تغییرات متابولیکی ناشی از یائسگی . یزیعز یدونفر یان،عباس مؤمنان، آرش قنبر یرام ی،تهران یرمضان یمهفه فرهمند، یممر -11

 18٦-1٤٦ صص 683١ دي  آذر ششم شماره دوازدهم مجله پایش، سال. بدنبال یائسگی طبیعی با یائسگی جراحی

بررسی رابطه مدت زمان  مصرف قرص هاي پیشگیري از . ، فهیمه رمضانی تهرانی، مهناز بحری خمامی، فریدون عزیزی مریم فرهمند -11

 683١مجله دیابت و متابولیسم ایران، پذیرفته شده، سال . آن: مطالعه قند و لیپید تهرانبارداري خوراکی با سندرم متابولیک و اجزاي 

 در عروقی قلبی بیماریهاي خطر عوامل از برخی رابطه بررسی. یزیعز یدونمهسا نوروززاده، فر ی،تهران یرمضان یمهفه فرهمند، یممر -12

، ٤،شماره ١٤مجله دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی، دوره . خوراکی بارداري از پیشگیري قرصهاي مصرف دوره با سنین باروري زنان

 .١٤٦-١٤١، 6838زمستان 

شیوع اختالالت قاعدگی و عوامل مؤثر . سمیه هاشمی، نازي رضایی، فریدون عزیزيمریم فرهمند، مرضیه رستمی، فهیمه رمضانی تهرانی،  -13

  .6838مجله حکیم، دوره هفدهم، شماره سوم، پاییز . ورساله ایرانی در چهار استان منتخب کش 14-43برآن در زنان 

 یبررس. یزیزع یدون، دکتر فرتهرانی یرمضان یمه، دکتر فهنظرپور یمادکتر س ،دفرهمن یممر،  یگندوان یبهبود یرا، دکتر سممدو یرستم یهمرض -14

، خرداد ۱3-49، صفحه 28. دوره کیستیک یمختلف سندرم تخمدان پل های یپکرده مبتال به فنوت یماندر زنان زا ینیو جن یعوارض مادر یسهمقا

4899. 

به  یائسها زنان ب یسترکتومیبه علت ه یائسهدر زنان  یکاختالالت متابول یوعش یسهمقا. یزیعز یدونفر ی،تهران یرمضان یمه، فه فرهمند یممر -11

و پنج / بهمن و اسفند  یستکر دستان / دوره ب یدانشگاه علوم پزشک یعلم/ مجله 39-٥9. تیبر جمع یمطالعه مبتن یکدو طرفه:  اووفورکتومی علت

4899. 

 .4111. 412-3٥، صفحه: 4و چهارم، شماره  یستدوره ب فهیمه رمضانی تهرانی. اثر گیاهان دارویی بر اختالالت جنسی. مریم فرهمند، -16

 مجله. باروری سنین در قاعدگی نظمی بی و قاعدگی شروع سن ارتباطفهیمه رمضانی تهرانی، مریم رحمتی، فریدون عزیزی.  مریم فرهمند، -17

 .4111سال  ، 93-91، صفحه: یورشهر 211شماره  یکمو  یدوره س. مازندران پزشکی علوم دانشگاه

مجله مرضیه ساعی قره ناز. نقش ویتامین ها و امالح در سندرم پیش از قاعدگی، یک مطالعه مرور نقلی.   فهیمه رمضانی تهرانی، مریم فرهمند، -18

 .4114، 411-98صفحه: ، 4ره ، شماپنجمو  یستدوره ب ران،یا ییو نازا ییزنان و ماما

بررسی رابطه بین سن یائسگی و بروز بیماری مزمن کلیه در زنان پس از  فهیمه رمضانی تهرانی، مریم رحمتی، فریدون عزیزی. مریم فرهمند، -19

 .636-6٦1دوره بیست و سوم، شماره سه،  مجله دیابت و متابولیسم ایران،یائسگی، یک مطالعه مبتنی بر جمعیت. 
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 :)ملی/بین المللی( های علمیها و کنفرانسمقاالت ارائه شده در همایش -5-2

 نوع ارائه زمان برگزاری مقالهن عنوا دیفر

 پوستر 1861 در اختالالت قاعدگی 8نقش امگا  1

 سخنرانی 1862 یهاول یسمنورهعوامل مؤثر در درمان د 2

 سخنرانی 1865 مترقبه یربهداشت مادر و کودک در حوادث غ 8

 یها با درمان انتخاب یتامینو یاثر درمان یسهمقا 2

 یهاول یسمنورهد

 مقاله برتر در حیطه پزشکیدریافت تندیس 

 سخنرانی 1866

 یسخنران 1867 نوزادان و کودکان و حوادث غیر مترقبه 5

 سرم در هنگام یها یپوپروتئینل یتوضع یبررس 8

 وقوع منارک

 سخنرانی 1866

 سخنرانی 1866 بهداشت زنان باردار در مواقع اضطرار 7

از عوامل مؤثر بر سن بلوغ و  یبرخ یبررس 6

 منارک

 سخنرانی 1866

 پوستر 1867 یپزشک یاخالق در پژوهش ها 9

 پوستر 1869 مقایسهاز عوامل مؤثر بر  یبرخ یبررس 10

تال مب یمارانبا عالئم ب ینیبال یاتشکا یهمخوان 11

 ینیتبه واژ

 یسخنران 1890

 یسخنران 1890 عوامل مؤثر بر سن منوپوز 12

 پوستر 1890 یرانیدر زنان ا یاختالالت جنس 18

 پوستر 1891 سن یائسگی در جمعی قند و لیپید تهران 12

نظرات مردان در خصوص تغذیه سالم در خانواده  15

 یک مطالعه کیفی

 سخنرانی 1891

 پوستر 1892 فشار خون و یائسگی 18

 پوستر 1892 دیابت و یائسگی 17

 سخنرانی 1898 سندرم متابولیک و یائسگی 16

 پوستر 1898 برخی عوامل مؤثر بر اختالالت جنسی  19

 پوستر 1892 یائسگی طبیعی و جراحی 20

سن منارک و ارتباط آن با برخی اختالالت  21

 قاعدگی

 پوستر 1892

اختالالت جنسی در زنان مبتال به سندرم  22

 تخمدان پلی کیستیک

 پوستر 1892

 پوستر 1895 خونریزی های غیر طبیعی رحمی  28
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مدت زمان مصرف قرص پیشگیری از بارداری و  22

 فشار خون

 پوستر 1895

روش های جلوگیری از بارداری و بیماری های  25

 قلبی عروقی

 پوستر 1898

بررسی ارتباط هیسترکتومی با فاکتورهای  28

 بیوشیمیایی خون

 پوستر 1898

سن منارک و ارتباط آن با بعضی از پیامدهای  27

 واگیربیماریهای غیر 

 پوستر 1897

 پوستر 1897 سن منارک و ارتباط آن دیابت 26

آیا اختالالت متابولیک در زنان یائسه به روش  29

هیسترکتومی با اووفورکتومی دوطرفه متفاوت 

 است؟

 پوستر 1897

 پوستر 1897 مشکالت قلبی عروقی در زنان یائسه  80

 پوستر 1896 سن منارک و ارتباط آن با سندرم متابولیک 81

 سخنرانی 1896 داروهای گیاهی مؤثر بر اختالالت جنسی 82

 موانع تغذیه سالم 88

 دریافت تندیس مقاله برتر در حیطه پزشکی

 سخنرانی 1896

82 The association between menarche 
and body mass index: A  

longitudinal community-based study 

 سخنرانی 1899

85 The relationship between menarcheal 
age and body mass index among 
different birth cohorts 
 A longitudinal cohort study 
 

 سخنرانی 1200

88 Explaining the barriers to dietary 
modification and the factors affecting 
it from the perspective of Tehran 
women 

 انیسخنر 1201

 

 اید:که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهی یهانامهرساله و پایان -5-5

 تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما:

 تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت مشاور:

 تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت راهنما:

 نامه های مقطع دکتری با سمت مشاور:تعداد پایان 

 

 

  :داخلی /بخشی از کتابکتابیا ترجمه تألیف  -5-8



14 

 

 /سال چاپناشر  نوع کتاب ) تألیف / ترجمه( عنوان کتاب  ردیف

 1869وزارت بهداشت/ همکار در تألیف موربیدیتی های باروری در زنان ایرانی 1

2    

...    

 

 :خارجی /بخشی از کتابتألیف کتاب -5-7

 ناشر/محل انتشار/سال چاپ ادیتور عنوان کتاب عنوان فصل  ردیف

1     

2     

...     

 

 :ملی-بین المللی طرح های پژوهشی -5-6

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری/همکار عنوان طرح ردیف

 1869 1867 همکار موربیدیتی های باروری 1

هزینه اثر بخشی غربالگری دیابت  2

 بارداری

 1896 1898 همکار

...     

 

 

 دانشگاهی طرح های پژوهشی -5-9

 تاریخ پایان تاریخ شروع مجری/همکار )کد طرح( عنوان طرح ردیف

و ایبوپروفن  Eبررسی اثر ویتامین  1

 بر شدت دیسمنوره اولیه

 1868 1861 مجری

بررسی اثر گیاه انیسون بر شدت  2

 سندرم پیش از قاعدگی

 1895 1892 مجری

بررسی اثر گل گاوزبان ایرانی بر  ...

 شدت سندرم پیش از قاعدگی

 1898 1895 مجری

بررسی اثر شیرین بیان بر شدت  

 سندرم پیش از قاعدگی

 1895 1892 مجری

 

 ثبت پتنت داخلی/خارجی -5-10

تاریخ شماره و  سازمان ثبت کننده پتنتعنوان  ردیف

 ثبت

تولید محصول 

 )بلی/خیر(

1     

2     
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...     

 

 

 سوابق اجرایی ) مسئولیت ها (: -8

 سال سازمان / موسسه  عنوان  مسئولیت ردیف

 1879-1877 مرکز بهداشت شمال تهران کارشناس بهداشت خانواده 1

2    

...    

 

 جذب گرنت های داخلی/خارجی -7

تاریخ تصویب /تاریخ  محل اخذ گرنت  /همکارمجری عنوان طرح )کد طرح( ردیف

 گزارش پایانی

 مبلغ گرنت

و  Eبررسی اثر ویتامین  1

 ایبوپروفن بر شدت دیسمنوره اولیه

علوم پزشکی  مجری

 اهواز

1381 3111111 

بررسی اثر گیاه انیسون بر شدت  2

 سندرم پیش از قاعدگی

علوم پزشکی  مجری

 تهران

1394 81111111 

بررسی اثر گل گاوزبان ایرانی بر  8

 قاعدگیشدت سندرم پیش از 

علوم پزشکی  مجری

 تهران

1394 81111111 

بررسی اثر شیرین بیان بر شدت  2

 سندرم پیش از قاعدگی

علوم پزشکی  مجری

 تهران

1394 81111111 

بررسی اثر طول دوره در معرض  5

استروژن داخلی با پیامد بیماری های قلبی 

 عروقی

علوم پزشکی شهید  مجری

 بهشتی

1397 71111111 

اثر طول دوره در معرض بررسی  8

استروژن داخلی با پیامدهای بیماری های 

 مزمن کلیوی

علوم پزشکی شهید  مجری

 بهشتی

1398 71111111 

 

  :جوایزو افتخارات  -6

 از کنگره سالمت خانواده دانشگاه الزهرا 1868مقاله برتر سال  تندیسکسب  -1

از کنگره خود مراقبتی و آموزش بیمار دانشگاه علوم پزشکی  1896مقاله برتر سال  تندیسکسب  -2

 تهران

 6331منتخب به عنوان محقق پیشرفته برتر در پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم سال  برتر پژوهشگر -3

جهت مقاله  با  BMC Public Healthدر مدت بسیار کوتاه پس از انتشار در نشریه  "دسترسی بسیار "دریافت عنوان  -4

 ".Barriers to a healthy nutrition: Perceptions and experiences of Iranian women " :عنوان
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 عضویت در مجامع و انجمن های علمی : -9

 نظام پزشکی -1

 جمعیت مامایی -2

 

 عضویت در هیئت تحریریه مجالت داخلی/خارجی: -10

 

هاي انجام شده و تعداد داوري-مجله )با ذکر مشخصات کامل مجله برتر در فیلد( 5) داوری برای مجالت برتر بین المللی -11

 (تاریخ

1- Frontiers Pharmacology  2019 

2- BMC Women’s Health 2020 

8- BMC Public Health 2020 

2- International Journal of Nursing Practice 2020 

5- Physiology & pharmacology 2019 

  )با ذکر مشخصات کامل( (، ...بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاهمهارت ها ) تسلط  -12

 EndNoteو  SPSSزبان انگلیسی و نرم افزار هاي مرتبط با کارهاي پژوهشی شامل 

 

تهیه )با ذکر مشخصات کامل( اندازی سیستم ثبت داده/تهیه بانک دادهراههای آزمایشگاهی/ set upاندازی راه -18

هایی که خود بطور مستقل در دانشگاه تهران و اهواز جمع آوري نمودم و پاکسازي کامل داده هاي طرح قند و لیپید تهران در زمینه بانک داده 

 مربوط به زنان

 

 )مشخصات فرد یا سازمان همکاري کننده/تاریخ/نوع همکاري/ محصول همکاري( های بین المللیهمکاری -12

 


