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 .)946-18صفحه ، 9911 ید،94، شماره 59دوره  ،یستماتیک: مرور سکیستیکیتخمدان پل

https://ijogi.mums.ac.ir/article_17493.html) 

 در زنان: مرور  یمدرن اختالل عملکرد جنس ییدارو یها. درمانیتهران یرمضان یمهفهمرضیه رستمی دووم، ، نازقره یساع یهمرض

 (https://ijogi.mums.ac.ir/article_17388.html. )60-81صفحه ، 9911آذر ، 1، شماره 59دوره  ،ینقل

 تخمدان سندرم تشخیص معیارهای در تحول روند بر مروری. فهیمه تهرانی رمضانی مینا، امیری ،مرضیه ناز قره ساعی 

 582-529( :0) 59 ;9916. ایران متابولیسم و ریزدرون غدد یمجله. نوجوانان در کیستیکپلی

(http://ijem.sbmu.ac.ir/article-9-5850-fa.html) 

 عملکرد ازگلی، اختالل عابد، گیتی معصومه خیابانی، اعظم فکاری، رشیدی فرزانه قاسمی، ویدا بنایی، مژده ،نازقره ساعی مرضیه 

 شماره ،99 متاآنالیز، مجله پزشکی اصفهان، دوره و سیستماتیک مرور: آن با مرتبط عوامل و ایرانی زنان در زایمان از پس جنسی

 (http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/12374)9916آذر دوم هفته: 208

 ازگلی، عوامل گیتی نصیری، ملیحه خلوصی، فرحناز چیمه، جاللی فاطمه ،نازقره ساعی مرضیه شیخان، زهره درونه، طیبه 

 دوم هفته: 255 شماره ،99 تهران، مجله پزشکی اصفهان، دوره شهر منتخب باردار زنان جنسی عملکرد اختالل یکننده گوییپیش

 (http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/11507) 9916 ماه خرداد

 ازگلی،  گیتی قاسمی، ویدا فکاری، رشیدی فرزانه سلمانی، فاطمه درونه، طیبه عابد، معصومه محدثی، ، حمیدهناز قره ساعی مرضیه

 بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان در پستان سرطان غربالگری باورهای با آن ارتباط و پستان سرطان غربالگری عملکرد بررسی

 ،)9919 ماه آذر چهارم هفته: 244 شماره ،98 تهران، مجله پزشکی اصفهان، دوره بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/10790) 

https://ijogi.mums.ac.ir/article_20106.html
https://ijogi.mums.ac.ir/article_17831.html
https://ijogi.mums.ac.ir/article_17493.html
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  میزان با زایمان تعداد همبستگی بررسی ازگلی،  گیتی دکتر کیانی، زهرا قاسمی، ویدا فکاری، رشیدی فرزانه ناز،قره ساعی مرضیه 

 ،9916 اردیبهشت ،5 شماره ،55 مامایی و نازائی ایران، دورهمتاآنالیز، مجله زنان و  و سیستماتیک مرور: زنان در استخوان تراکم

 (http://ijogi.mums.ac.ir/article_13205.html)69-99 صفحه

 پور ، بررسییگانه میترا خلخالی؛ حمیدرضا دکتر نجارزاده؛ مریم ؛*نازقره ساعی مرضیه غیبی؛ شاهصنم دکتر محدثی؛ حمیده دکتر 

 زنان در هورمون پاراتیروئید و فسفاتاز منیزیم،آلکالن کلسیم، ،D ویتامین میزان خونی سطح با آنتروپومتریک هایشاخص ارتباط

-96 صفحه ،9919 آذر ،1 شماره ،59 ایران، دوره نازائی و مامایی و زنان باروری، مجله سنین

52(http://ijogi.mums.ac.ir/article_12129.html) 

 بر سیستماتیک مروری: اولیه دیسمنوره بر زنجبیل تأثیر ازگلی، بررسی گیتی دکتر ؛نازقره ساعی مرضیه مظفری؛ شبنم 

 شهریور نامه، ویژه ،59 ایران ، دوره نازائی و مامایی و زنان جهان، مجله در شده انجام تجربینیمه مطالعات و بالینی کارآزماییهای

 (http://ijogi.mums.ac.ir/article_11624.html) 19-68 صفحه ،9919

 قاسمی ،  ویدا ؛نازقره ساعی مرضیه مصاحب؛ آذر فکاری؛ رشیدی فهیمه روستا؛ رها سیمبر؛ معصومه دکتر فکاری؛ رشیدی فرزانه

 09-92 صفحه ،9916 دی ،94 شماره ،55 ایران، دوره نازائی و مامایی و زنان مامایی، مجله تریاژ در انتظار زمان میانگین بررسی

(http://ijogi.mums.ac.ir/article_14188.html) 

 سرمی لیپیدهای بین کشاورز ، ارتباط زهره افراخته، مریم ریاضی، هدیه قاسمی، ویدا ،نازقره ساعی مرضیه فکاری؛ رشیدی فرزانه 

 صفحه ،9919 مرداد ،2 شماره ،59 دوره ایران، نازائی و مامایی و زنان متاآنالیز، مجله و سیستماتیک مرور مطالعه: آندومتر سرطان و

69-18 (http://ijogi.mums.ac.ir/article_11389.html) 

 بر مؤثر درمانی های، روشنازقره ساعی مرضیه کریمان، نورالسادات ازگلی، گیتی عبادی، عباس فکاری، رشیدی قاسمی، فرزانه ویدا 

 940-14 صفحه ،9919 فروردین ،9 شماره ،59 ایران، دوره نازائی و مامایی و زنان سیستماتیک، مجله مروری: زایمان شروع و القاء

(http://ijogi.mums.ac.ir/article_10586.html) 

 مرگ با سازگاری از مادران زیستی تجارب ، تبیین*ناز قره ساعی مرضیه ساکی، کوروش ازگلی، گیتی فیضی، آرام محدثی، حمیده 

 51-91 صفحه ،9912 مرداد ،54 شماره ،91 دوره ایران، نازائی و مامایی و زنان کیفی، مجله مطالعه یک: ناتالپری

(http://ijogi.mums.ac.ir/article_7633.html ) 

 فاکتورهای و آزاری جنین وضعیت مجد، بررسی علوی حمید شیخان، زهره ،*ناز قره ساعی مرضیه آرمند، مریم ازگلی، گیتی 

 سال در تهران شهر بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه منتخب های بیمارستان به کننده مراجعه باردار زنان در آن مساعدکننده

 1-9 صفحه ،9912 خرداد ،95 شماره ،91 ایران، دوره نازائی و مامایی و زنان ، مجله9919

(http://ijogi.mums.ac.ir/article_7218.html) 

 مروری، مجله مقاله یک: ایران در اولیه دیسمنوره درمان در استفاده مورد دارویی گیاهان ازگلی، تأثیر گیتی ناز، قره ساعی مرضیه 

،  99-90 صفحه ،9910 شهریور ،984 شماره ،96 ایران، دوره نازائی و مامایی و زنان

(http://ijogi.mums.ac.ir/article_4823.html) 

 9912. مامایی و پرستاری ، مجلهساعی قره ناز مرضیه بهادری، فاطمه خلخالی، رضا حمید رضوی، رامونا سیده محدثی، حمیده; 

90 (1: )929-988 (-http://unmf.umsu.ac.ir/article9-5699fa.html-) 

http://ijogi.mums.ac.ir/article_13205.html
http://ijogi.mums.ac.ir/article_12129.html
http://ijogi.mums.ac.ir/article_11624.html
http://ijogi.mums.ac.ir/article_14188.html
http://ijogi.mums.ac.ir/article_11389.html
http://ijogi.mums.ac.ir/article_10586.html
http://ijogi.mums.ac.ir/article_7633.html
http://ijogi.mums.ac.ir/article_7218.html
http://ijogi.mums.ac.ir/article_4823.html
http://unmf.umsu.ac.ir/article-۱-۲۸۳۱-fa.html
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 با مشاوره تأثیر بررسی. مرضیه ساعی قره ناز السادات، عفت خویی مرقاتی حمیدرضا، خلخالی مریم، همدانی حمیده، محدثی 

. 9910 سال ارومیه، شهر منتخب درمانی بهداشتی مراکز به کنندهمراجعه زوجین زناشویی رضایتمندی بر رفتاری-شناختی رویکرد

 (-http://unmf.umsu.ac.ir/article9-5966fa.html-) 909-996( :6) 90 ;9912. مامایی و پرستاری مجله

 زنان در زایمان از پس افسردگی مساعدکننده عوامل بررسی. ریجانه نمون عدالت حمیده، محدثی مرضیه، ناز قره ساعی 

 152-196( :99) 90 ;9912. مامایی و پرستاری مجله. 9910 سال در ارومیه شهر منتخب بهداشتی مراکز به کنندهمراجعه

(-http://unmf.umsu.ac.ir/article9-9498fa.html-) 

 مراکز پوشش تحت باردار مادران عملکردی سالمت سواد. نسرین محمدی ،مرضیه ساعی قره ناز مریم، نجارزاده رحیم، بقایی 

 992-986( :2) 92 ;9918. مامایی و پرستاری مجله. 9910 سال در ارومیه شهر درمانی بهداشتی

(-http://unmf.umsu.ac.ir/article9-9991fa.html-) 

 مجله. زنان در استخوان پوکی با افسردگی ارتباط بررسی. فاطمه سلمانی میرامیر، آغداشی گیتی، ، ازگلی ،مرضیه نازقره ساعی 

 (-http://umj.umsu.ac.ir/article9-5998fa.html-. )98-94( :9) 58 ;9910. پزشکی علوم مطالعات

 دینی نگرش وضعیت نثاری، بررسیجان شراره نصیری، ملیحه شیخان، زهره ،نازقره ساعی مرضیه ازگلی، زاده، گیتیحاجی فهیمه 

تهران، مجله  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت درمانی و بهداشتی مراکز به کنندهمراجعه زنان در باروری رفتار و

 (http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/13814،  )(9918) 9 ، شماره9 پژوهش در دین و سالمت، دوره

 96 نوجوان دختران سالمتی نگرانی میزان بر گروهی بحث تاثیر بررسی. قره ناز مرضیه ساعی شهناز، زمانی فاطمه، تبریزی مقدم -

 599-549( :9) 50 ;9912. سیناابن مامایی و پرستاری مراقبت مجله. 9910درسال شهرزنجان سال 92

(http://nmj.umsha.ac.ir/article-9-9259-fa.html) 

 

 

 

 

 

 :)ملی/بین المللی( های علمیها و کنفرانسمقاالت ارائه شده در همایش -7-1

 نوع ارائه زمان برگزاریکنگره/  مقالهن عنوا دیفر

شاخص توده بدنی با کیفیت زندگی در بررسی ارتباط  4

 نوجوانان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

هفتمین کنگره ملی پیشگیری و 

 5491/درمان چاقی ایران
 پوستر

بررسی ارتباط باورهای غربالگری سرطان پستان با  2

 افسردگی و استرس و اضطراب

 المللی بین کنفرانس هشتمین

 5491/زنان سالمت
 پوستر

 بهداشت خدمات به نوجوان دختران دسترسی موانع 3

 ایران در جنسی و باروری

 المللی بین کنفرانس هشتمین

 5491/زنان سالمت
 پوستر

1 Effect of spirituality on breast cancer 

screening practice of women in Tehran 
سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان 

 5496/تهران پستان،
 پوستر

7 The Relationship between Level of 

Education and Women s Knowledge 

and Practice of Breast Self-Examination  

 سرطان المللی بین کنگره سیزدهمین

 5496/تهران پستان،
 پوستر

http://unmf.umsu.ac.ir/article-۱-۲۷۸۸-fa.html
http://unmf.umsu.ac.ir/article-۱-۳۰۱۶-fa.html
http://unmf.umsu.ac.ir/article-۱-۳۱۷۹-fa.html
http://umj.umsu.ac.ir/article-۱-۲۷۱۶-fa.html
http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/13814
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6 The relationship between internal health 

locus of control and breast self-

examination of women in Tehran 

 سرطان المللی بین کنگره سیزدهمین

 5496/تهران پستان،
 پوستر

7 Investigation the relation between 

educational level and occupation with 

women attitude toward breast cancer 

screening  

 سرطان المللی بین کنگره سیزدهمین

 پوستر 5496/تهران پستان،

بررسی فاکتورهای روانشناسی مرتبط با سالمت جوانان  8

 و نوجوانان

 5498/اولین همایش سالمت جوانان
 پوستر

بررسی ارتباط ویتامین ها و شاخص توده بدین در  9

 زنان سنین باروری

کنگره بین المللی چاقی مادر و 

 5492/کودک، ارومیه
 پوستر

بررسی ارتباط چاقی مادر در بارداری و پیامد های  42

 مرتبط با آن 

 و مادر چاقی المللی بین کنگره

 ارومیه کودک،
 پوستر

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و تراکم معدنی  44

 استخوان در زنان 

 و مادر چاقی المللی بین کنگره

 5492/ارومیه کودک،
 پوستر

بعد از دوران  بررسی فاکتورهای مرتبط با چاقی 42

 یائسگی

 و مادر چاقی المللی بین کنگره

 5492/ارومیه کودک،
 پوستر

بررسی ارتباط فاکتورهای باروری با شاخص توده بدنی  43

 در زنان سنین باروری

 و مادر چاقی المللی بین کنگره

 5492/ارومیه کودک،
 پوستر

41 The relationship between body mass 

index and depression in women 
 و مادر چاقی المللی بین کنگره

 5492/ارومیه کودک،
 سخنرانی

 بررسی فاکتورهای مرتبط با چاقی نوجوانان 47

 

 5498/اولین همایش سالمت جوانان
 سخنرانی

 یزندگ یفیتبا ک یارتباط شاخص توده بدن یبررس 46

 یستیکک یبه سندرم تخمدان پل النوجوانان مبت در

و  یریشگیپ یکنگره مل نیهفتم

 5496/رانیا یدرمان چاق
 پوستر

47 Impending reproductive health 

problems in adolescent girls during 

COVID-19 crisis  

نهمین کنگره بین المللی باروری 

 پوستر 5459یزد/

 

 اید:داشتهکه به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری ی یهانامهرساله و پایان -7-7

 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:

 تعداد پایان نامه های مقطع دکتری با سمت مشاور:

 

 

  :داخلی /بخشی از کتابکتابیا ترجمه تألیف  -7-6
 /سال چاپناشر  نوع کتاب ) تألیف / ترجمه( عنوان کتاب  ردیف
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4    

2    

 

 :خارجی /بخشی از کتابتألیف کتاب -7-7

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

4     

2     

 

 :ملی-بین المللی طرح های پژوهشی -7-8

 تاریخ پایان شروع تاریخ مجری/همکار عنوان طرح ردیف

4     

2     

 

 

 دانشگاهی طرح های پژوهشی -7-9

تاریخ  مجری/همکار )کد طرح( عنوان طرح ردیف

 شروع

 تاریخ پایان

4 
با تراکم استخوان درزنان: مرور  یمانارتباط تعداد زا یبررس

 9916 9918 مجری (95929یز)و متاآنال یستماتیکس

2 
 یرمبتال و غ یساله  96تا  99نوجوانان  یزندگ یفیتک یبررس

 (96911)شهر تهران. یستیکک یمبتال به سندرم تخمدان پل
 9911 9919 یمجر

3 
با تراکم استخوان درزنان: مرور  یردهیارتباط مدت ش یبررس

 (95581یز)و متاآنال یستماتیکس
 9919 9918 یمجر

1 
و  یستماتیک: مرور سیرانیدر زنان ا یائسگیسن  یانگینم

 (95285یز)متاآنال
 9919 9918 یمجر

7 
 یرپاپ اسم یزنان درمورد غربالگر یبهداشت یباورها یبررس

 یوعوامل مرتبط با آن ، درزنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت

 (99995)9918درسال یدبهشتیشه یمنتخب دانشگاه علوم پزشک

 9919 9918 یمجر

6 
 یمرور:یهاول یسمنورهد ها بر یزمغذیاثرر یبررس

 (95559یستماتیک)س
 9919 9918 یمجر

7 
 ی: مروریاثرطب مکمل برتهوع واستفراغ باردار یبررس

 (94410یران)انجام شده درا ینیبال یها ییبرکارآزما یستماتیکس
 9919 9912 یمجر

8 
سرطان پستان و عوامل مرتبط با آن در  یغربالگر یباورها یبررس

منتخب دانشگاه علوم  یزنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت

 (99998) 9918در سال  یبهشت یدشه یپزشک

 9916 9918 همکار

 9916 9918 همکار (IIAFS)یردهیپرسشنامه نگرش ش یترجمه و روانسنج 9
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(99219) 

42 
سرطان  یغربالگر یپرسشنامه باورها یترجمه وروانسنج

 (99298)( در زنانBCSBQپستان)
 9916 9918 همکار

44 
بر مدل در  یمبتن یمداخالت آموزش یربر تاث یستماتیکس یمرور

 (99809)سرطان پستان یرفتارغربالگر
 9916 9918 یمجر

42 
 یدر رفتارغربالگر یمداخالت آموزش یربر تاث یستماتیکس یمرور

 (99829)زنان یکسسرطان سرو
 9916 9918 یمجر

43 
پاپ  یغربالگر یپرسشنامه باورها یترجمه وروانسنج

 (99864)( در زنانPSBQ)یراسم
 9919 9918 یمجر

41 
تا  یخانوادگ یزنان از شروع زندگ یوجنس ییزناشو یترضا یبررس

 (95286)9918خرم آباد ، ی،خال یانهآش
 9919 9919 همکار

47 

از ترس در  یناش یاجتناب یشدت درد و باورها یصتشخ یبررس

 یمبتال به درد کمربند لگن یکرده  یمانزنان باردار و تازه زا

 یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یمراجعه کننده به مراکز بهداشت

 (99920)9918درسال یدبهشتیشه

 9916 9918 همکار

46 
 یستماتیک:مرور س یراندر ا ینابارور یوعش یبررس

 (99990یز)ومتاآنال
 9911 9916 یمجر

47 
در زنان  یاختالل عملکرد جنس یوعش یزنظام مند و متاآنال یبررس

 (92482) یماندر دوره پس از زا
 9911 9916 یمجر

48 
و سرطان اندومتر: مطالعه مرور   یسرم یها یپیدل ینارتباط ب

 (99541)یزو متاآنال یستماتیکس
 9919 9918 همکار

 9919 9918 همکار (99999یمان)موثر بر القا و شروع زا یدرمان یروش ها 49

22 
سالمت نوجوانان  یآموزش توسط همساالن در ارتقا یرتاث

 (99896ی)مقاله مرور یک:یرانیا
 9916 9918 همکار

24 
کننده آن در زنان  یشگوییو عوامل پ یجنس یترضا یزانم یبررس

وابسته به دانشگاه  یدرمان یباردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت

 (6992)12در سال  یبهشت یدشه یعلوم پزشک

 9916 9912 همکار

 9916 9918 همکار (99895) ناخواسته در نوجوانان یعوامل مرتبط با باردار 22

23 
 یردهیش یخودکارآمد یمداخالت انجام شده بر ارتقا یرتاث یبررس

 (99891) یمرور یمطالعه  یک: یردهدر زنان ش
 9916 9918 همکار

21 
 یاریاخت ینظام مند  اختالل عملکرد عضالت لگن و ب یبررس

 9911 9919 مجری  (98864) یستیکک یدر زنان مبتال به سندرم تخمدان پل یادرار

27 
بر اساس صفات پنج   یرپاپ اسم یغربالگر یباورها ینیب یشپ

 (91999) یتشخص یعامل
 9911 9916 مجری 

26 
 (99289 ) یپرسشنامه درد کمربند لگن یترجمه و روانسنج

 
 9916 9918 همکار
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27 

درزنان  یبا رفتار بارور یمذهب یریجهت گ یهمبستگ یبررس

تحت پوشش  یمارستانهایو ب یدرمان- یشاغل مراکز بهداشت

و مراکز منتخب آموزش  یبهشت یدشه یدانشگاه علوم پزشک

 (6989) 9912وپرورش تهران درسال 

 9919 9912 مجری 

28 
بر اساس مدل خطر  یو عروق یقلب یها یماریروند خطر ب یبررس

-تهران یپیدمطالعه قند و ل یتدر جمع ACC/AHA یسنج

9999-9919(99189) 

 در حال اجرا 9916 همکار

29 
 یرسوتیسمدختران نوجوان مبتال به ه یکمتابول یتوضع  یبررس

 (96158)شهر تهران یها یرستاندب یدیوپاتیکا
 در حال اجرا 9916 همکار

32 

در دختران نوجوان مبتال  یکاختالالت متابول  یا یسهمقا یبررس

با گروه دختران  یسهدر مقا  یستیکک یبه سندرم تخمدان پل

 (96152) شهر تهران  یها یرستاندر دب یرمبتالنوجوان غ
 در حال اجرا 9916 همکار

34 
در زنان مبتال به سندرم  ینظام مند اختالل عملکرد شناخت یبررس

 (98020) یستیکک یتخمدان پل
 در حال اجرا 9919 مجری 

32 
پروستات در زنان  یژن اختصاص ینظام مند سطوح آنت یبررس

 (98490یستیک )ک یمبتال به سندرم تخمدان پل
 9911 9919 مجری 

33 
در  یمدرن اختالل عملکرد جنس ییدارو یبر درمان ها یمرور

 (59155) زنان
 9911 9916 مجری 

31 
: یزدر زنان مبتال به اختالالت غدد درون ر یچرخه قاعدگ ییراتتغ

 (59198ی)مرور نقل
 9911 9916 مجری 

37 
 یکدر دختران نوجوان: یقاعدگ یها یکلس یمعوامل موثر بر تنظ

 (54699ی )مرور نقل
 در حال اجرا 9916 مجری 

36 
  یها یرستاندر دختران دب یدیوپاتیکا یرسوتیسمه یوعش یبررس

 (91549) شهر تهران
 در حال اجرا 9916 مجری 

37 
آن در  یها یپو فنوت یستیکک یسندرم تخمدان پل یوعش یبررس

 (91968) شهر تهران  یها یرستاندختران دب
 در حال اجرا 9916  همکار

38 
 یرسوتیسمدختران نوجوان مبتال به ه یکمتابول یتوضع  یبررس

 (96158) شهر تهران یها یرستاندب یدیوپاتیکا
 در حال اجرا 9916 مجری 

39 
در  یمرآلزا یماریقدرت درک، شناخت، حافظه و بروز ب یبررس

 (54199) (ینقل ی)مطالعه مرور یستیکک یسندرم تخمدان پل
 در حال اجرا 9916  همکار

12 
( بر یدر چرب یرمحلولها )محلول و غ یتامیناثر و یبررس یزمتاآنال

مبتال به  یمارانب یپرآندروژنیسمه یوشیمیاییو ب ینیبال یها یژگیو

 (54684یستیک )ک یسندرم تخمدان پل

 در حال اجرا 9916 مجری 

14 
نامطلوب  یامدهایبا پ یباردار یابتد یصتشخ یارهایارتباط مع

 (50962)یزو متاآنال یستماتیک:مرور سیمادر در باردار
 9911 9916 مجری 

12 
زنان با سابقه  یعروق-یقلب یها یماریخطر بروز ب یزانم یبررس

 (59418تهران) یپیدپره ترم: مطالعه قند و ل یمانزا
 در حال اجرا 9911 مجری
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13 
 یبه ابزارها ینامطلوب باردار یامدهایاثر اضافه کردن پ یبررس

آترو  یقلب یماریو ب ینگهامفرام یعروق-یقلب یماریخطر ب ینتخم

 (59415تهران) یپیدمطالعه قند و ل(:ASCVD) یکاسکلروت

 در حال اجرا 9911 مجری

11 
 یکزودرس تخمدان ) ییزنان مبتال به نارسا یزندگ یفیتک یبررس

 (52900) (یفیک -یکم یبی؛مطالعه ترک
 در حال اجرا 9044 مجری

17 
پره  یماندر زنان با سابقه زا یویمزمن کل یماریخطر بروز ب یبررس

 (52424تهران) یپیدمطالعه قند و ل یتترم در جمع
 9044 9911 مجری

16 
 -یدمقابل عفونت کوو یمنیدر ا یجنس ینقش هورمون ها یبررس

 (50196)یمرور نقل یک:  91
 9044 9911 مجری

17 
با  یستیکک یو عوارض سندرم تخمدان پل یمارتباط عال یبررس

 (94566) یمرورنقل یک:یگرنیم یسردردها
 9049 9044 مجری

18 
نامطلوب  یامدهایبا پ یباردار یابتد یصتشخ یارهایارتباط مع

 (50999)یزو متاآنال یستماتیک:مرور سینوزاد
 9049 9911 مجری

19 
 یردر زنان مبتال و غ یکبد یها یمآنز یتوضع یا یسهمقا یبررس

مطالعه قند و  یتدر جمع یستیکک یمبتال به سندرم تخمدان پل

 (99940)تهران یپیدل

 در حال اجرا 9049 مجری

72 
در  یکو خطر بروز سندرم متابول یقاعدگ یکلس یالگو یبررس

 (09445028)تهران یپیدزنان مطالعه قند و ل
 در حال اجرا 9049 مجری

74 
در فرزندان زنان مبتال به  یکخطر بروز سندرم متابول یزانم

 یپیدزودرس تخمدان در مطالعه قند و ل یینارسا

 (09445089)تهران

 در حال اجرا 9049 مجری

 

 ثبت پتنت داخلی/خارجی -7-42

تاریخ شماره و  سازمان ثبت کننده پتنتعنوان  ردیف

 ثبت

تولید محصول 

 )بلی/خیر(

4     

2     

 

 

 سوابق اجرایی ) مسئولیت ها (: -6

 سال سازمان / موسسه  عنوان  مسئولیت ردیف

4    

2    

 

 جذب گرنت های داخلی/خارجی -7
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تاریخ تصویب /تاریخ  محل اخذ گرنت  /همکارمجری عنوان طرح )کد طرح( ردیف

 گزارش پایانی

مبلغ 

 گرنت

4      

2      

3      

 

  :جوایزو افتخارات  -8

 4397-4399عضو استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 4397رتبه دوم ورودی دکتری تخصصی بهداشت باروری در سال 

 99-98و 97-96جایزه بنیاد نخبگان استان تهران در سال تحصیلی کسب 

 4394-4388عضو استخداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال

 

 عضویت در مجامع و انجمن های علمی : -9

 

 عضویت در هیئت تحریریه مجالت داخلی/خارجی: -42

 

های انجام شده و تعداد داوری-مجله )با ذکر مشخصات کامل فیلد( مجله برتر در 7) داوری برای مجالت برتر بین المللی -44

 (تاریخ

Journal of Complementary and Integrative Medicine (1), 18-Jun-2019 

European Journal of Oncology Nursing (1), 2019 

International Journal of Cancer (1), Jan 17, 2019 

Journal of research in medical sciences (1), May 31, 2020 

International Journal of Pediatrics (2), Jun 19, 2020, Jul 27, 2019 

International Journal of Women's Health (6), 2021 

 )با ذکر مشخصات کامل( (، ...مهارت ها ) تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه -42

 زبان انگلیسی
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 , SPSS, Endnoteنرم افزار 

 )با ذکر مشخصات کامل( اندازی سیستم ثبت داده/تهیه بانک دادهراههای آزمایشگاهی/ set upاندازی راه -43 

 

 )مشخصات فرد یا سازمان همکاری کننده/تاریخ/نوع همکاری/ محصول همکاری( های بین المللیهمکاری -41

 


