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 ارتباط آلودگی هوا با بروز دیابت بارداری، یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز 32543

بتا استرادیول و ارزیابی -17طراحی و ساخت اگزوزوم های مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیم حاوی  32437

با گاالکتوز در دوران اثر درمانی آن بر مدل نارسایی زودرس تخمدان موش صحرایی به دنبال مواجهه 

 پیش از تولد

شیوع سندرم متابولیک در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک بر اساس معیار روتردام:  31129

 مطالعه قند و لیپید تهران

بررسی مقایسه ای سن یائسگی در دو گروه مبتال و غیر مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک: مطالعه   30614

 ید تهرانقند و لیپ

مقایسه ترکیب بدنی زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک و گروه کنترل با استفاده از روش  30474

 آنالیز بیوالکتریکال امپدانس

 

 (BIAمطالعه قند و لیپید تهران :) 



 در مردان: 2بررسی اثر سطوح سرمی مختلف پروالکتین در بازه فیزیولوژیک در بروز دیابت تیپ  30379

 مطالعه قند و لیپید تهران

در مردان  2بررسی اثر سطوح سرمی مختلف پروالکتین در بازه فیزیولوژیک در بروز دیابت تیپ  30376

 مطالعه قند و لیپید تهران: مطالعه همگروهی مبتنی بر جمعیت

ده از روش امقایسه ترکیب بدنی زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک و گروه کنترل با استف 29772

 (: مطالعه قند و لیپید تهرانBIAآنالیز بیوالکتریکال امپدانس )

 ارزیابی ارتباط بین سن منارک و بروز پر فشار ی خون در زنان تهرانی. یک مطالعه طولی 29734

بتال معروقی در زنان مبتال و غیر -مقایسه بروز بیماری خاموش شریان کرونری قلب و بیماریهای قلبی 29337

 به سندرم تخمدان پلی کیستیک: مطالعه قند و لیپید تهران

مقایسه دو مدل پیشگویی سن یائسگی بر مبنای نمونه گیری متعدد هورمون آنتی مولرین: یک  29325

 پیگیری هجده ساله مطالعه قند و لیپید تهران

 15بر جامعه با پیگیری  تغییرات شاخصهای تن سنجی در زنان: یک مطالعه کوهورت طولی مبتنی 29280

 ساله

آنالیز ثانویه داده های کارآزمایی بالینی به منظور مقایسه اثرات قرص های ضد بارداری بر سطوح  27618

 سرمی آدیپوکین ها و شاخص های مقاومت به انسولین  در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

عروقی زنان با سابقه زایمان پره ترم: مطالعه قند و لیپید -بررسی میزان خطر بروز بیماری های قلبی 27096

 تهران

مدل پیش بینی کننده خطر ابتال به بیماری مزمن کلیوی براساس پیامدهای نامطلوب بارداری در  27093

 جمعیت مطالعه قند و لیپید تهران

ان متغیر پیشگویی کننده در سه ماهه اول بارداری به عنو TSHبرآورد بیزی نقطه برش برای متغیر  27091

 در زایمان زودرس در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه بروز اختالالت متابولیکی در زنان مبتال به هیرسوتیسم ایدیوپاتیک و زنان بدون هیرسوتیسم  26641

 و با قاعدگی های طبیعی: مطالعه قند و لیپید تهران

 یفی(ک -بررسی کیفیت زندگی زنان مبتال به نارسایی زودرس تخمدان )یک مطالعه ترکیبی؛ کمی 25744

بررسی خطر بروز بیماری مزمن کلیوی در زنان با سابقه زایمان پره ترم در جمعیت مطالعه قند و لیپید  25050

 تهران

مقایسه ای میزان پروالکتین سرمی در مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک  با زنان غیر بررسی  24977

 مبتال

تعیین نقاط برش هورمون آنتی مولرین به تفکیک گروههای سنی جهت تشخیص سندرم تخمدان پلی  24738

 کیستیک: مطالعه قند و لیپید تهران

ینی مادر و پیامدهای نامطلوب بارداری در مطالعه تیروئید بررسی ارتباط بین هایپرتیروئیدی تحت بال 24079

 و حاملگی تهران )طرح مازاد مرکز(



 طراحی برنامه ثبت اطالعات نارسایی زودرس تخمدان تهران 21663

 فارسی : مالحظات اخالقی در فرزند اوری: از اصول تا عمل 21417

 ثر بر آن یک مطالعه مبتنی بر جمعیتسن منارک در مادران و دختران و تعیین عوامل مؤ 20747

 : مطالعه تیروئید تهران2تعیین اثر هم افزایی اختالالت تیروئیدی با دیابت بارداری در بروز دیابت نوع  20560

ال به مبتبررسی مقایسه ای عوارض متابولیکی در زنان مبتال به یائسگی زودرس در مقایسه با زنان  19884

 یائسگی دیررس در مطالعه قند و لیپید تهران

بررسی پیامدهای نامطلوب بارداری در زنان مبتال به هایپوتیروکسینمی ایزوله در مطالعه تیروئید و  19879

 حاملگی تهران

ر مطالعه دمقایسه بروز دیابت بارداری در زنان مبتال به کم کاری تحت بالینی تیروئید با زنان یوتیروئید  19866

 تیروئید و حاملگی تهران

مقایسه ابتال به سنگ کلیه در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک با ویژگی هیپرآندروژنیسم  19832

 بالینی و زنان غیر مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک  شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران

ن کلیه در زنان دارای سابقه پره اکالمپسی در مقایسه با زنان بدون مقایسه میزان بروز بیماری مزم 19379

 ابتالی قبلی به پره اکالمپسی: مطالعه قند و لیپید تهران

بررسی ارتباط بین میزان سرمی تستوسترون و بروز بیماری مزمن کلیه در مردان: مطالعه قند و لیپید  18396

 تهران

لیه در زنان یائسه و ارتباط آن با سن یائسگی: مطالعه قند و لیپید بررسی خطر نسبی بیماری مزمن ک 18355

 تهران

بررسی هورمون آنتی مولرین به عنوان یک پیش بینی کننده پره اکالمپسی در زنان شرکت کننده در  17395

 مطالعه قند و لیپید تهران

روند تغییرات شاخص های چاقی در زنان با سابقه دیابت بارداری: مطالعه مبتنی بر جمعیت بررسی  17343

 قند و لیپید تهران

بررسی هیپراندروژنیسم بالینی و عوارض بارداری در زنان مبتال ی شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید  13955

 تهران

 خمدان پلی کیستیک در مطالعه قند و لیپید تهرانبررسی عوارض بارداری در زنان مبتال به سندرم ت 13952

 بررسی پیامدهای نامطلوب حاملگی در زنان مبتال به کمبود ید، مطالعه تیروئید و حاملگی تهران 13916

 بررسی روند تغییرات چاقی  بر حسب سن منارک و عوامل مؤثر برآن: مطالعه قند و لیپید تهران 13903

موثر بر بروز یائسگی زودرس در زنان شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید  بررسی شیوع و عوامل 13895

 تهران

-multiبررسی ارتباط میزان تستوسترون تام سرم در روند پیشرفت هایپرگالیسمی: مدل سازی  13836

state  ساله 15در یک پیگیری 



میزان بروز دیس لیپیدمی و روند تغییرات شاخص های لیپیدی در زنان با سابقه دیابت بارداری بررسی  12734

 ساله 15در یک مطالعه مبتنی بر جمعیت 

 تدوین برنامه استراتژیک مرکز اندوکرینولوژی تولید مثل بر مبنای آینده نگری 10235

زاختالالت عملکردتیرویید با سطوح ,وبروTpoAbبررسی ارتباط تغییرات هورمونهای تیروئیدی  9481

 سال مطالعه تیروییدتهران12مختلف ذخایر تخمدانی درطی

 


