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مدرک تحصیلی
دکترای عمىمی
تخصص
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تاریخ پایان دوره
1360
1366

سابقه کار:
نام مرکس

ردیف

سمت

شهر

از سال  ...تا.....

1

بیمبرستبن سمیٍ

ضُرضب

پسضک متخصص

1366تب 1367

2

بیمبرستبن

خًاوسبر

رئیس بخص

1367تب1369

3

داوطگبٌ علًم پسضکی ضُیذ بُطتی

تُران

عضً َئیت علمی بخص زوبن

1370تب1383

4

مرکسآمًزش درمبوی بًعلی

تُران

رئیس بخص زوبن

1381تب1383

5

مرکس پسضکی،آمًزضی درمبوی مُذیٍ

تُران

عضً َئیت علمی بخص زوبن

1383تب کىًن

6

سبزمبن پسضکی قبوًوی

تُران

عضً کمیسیًن تخصصی زوبن ي زایمبن

1381تب کىًن

7

يزارت بُذاضت درمبن ي آمًزش پسضکی

تُران

عضً کمیتٍ کطًری کبَص مرگ ي میر مبدر ي وًزاد

1389تب کىًن

8

داوطگبٌ علًم پسضکی ضُیذ بُطتی

تُران

مذیر گريٌ زوبن

 1388تب کىًن

مقاالت چاپ شده در مجالت :
 -1زّرا ذًَتی ،هرین السادات هَسَی ،تررسی تاثیر درهاى جایگسیٌی َّرهًَی تر کیقیت خَاب در زًاى
یائسِ ،تیوارستاى تَعلی تْراى سال 1379تا  ،1381پژٌٍّدُ شوارُ  3جلد  7هْر 81
 -2هسعَد سلیواًی ،حسیي هسداراًی  ،علی اکثر پَر فتح اهلل  ،یَسف هرتضَی  ،کاهراى علی هقدم  ،عثاس حاج
فتح علی ،زّرا ذًَتی ،افسایش تیاى هَلکَل  CXCR4تِ سطح تٌیادی هساًشیوی  ،داًشگاُ ترتیت هدرس ،
داًشگاُ علَم پسشکی زًجاى  ،داًشگاُ علَم پسشکی شْید تْشتی  ،داًشکدُ پسشکی گرٍُ زًاى یاختِ
تاتستاى 1384

4- Sexually Transmitted infection in Tehran puplicated in journal of family and Reproductive Health
VOL2 NO3 Sep 2008, Maryam Afrakhteh,(MD; Hadi Beyhaghi,MD; Afshin Moradi,MD; Seyed Jalil
Hossine,MD; Atossa Mahdavi,MD; Sima Giti,MD; Shahrzad zadeh modarres,MD; Zahra zonobi,MD; Homeyra
;Masoomi,MD

 -4دکرت ثریا صاحل گرگری  ،دکرت زُرا ذًْبی - ،بررسی هیساى برّز باز
شدى حمل عول جراحی بعد از سساریي ّ برخی عْاهل هرتبط با آى ،
کْهش :جلد  ، 12مشارٍ  ( 4پیاپی  )40تابستاى  ،1390داًشگاٍ
علْم پسشکی شِیدهبشتی گرٍّ زًاى  ،داًشگاٍ علْم پسشکی زاُداى
گرٍّ زًاى
بررسٔ تأثري تالیدّهاید ّ سدمي بْتريات در القآ متایس سلْل ُآ بٌیادٓ
- 5
خْى بٌدًاف بَ مست ردٍ اریرتّئیدٓ ،ژًتیك در ُسارٍ سْم ،سال هنن،
مشارٍ سْم ،پاییس. 90
- 6بررسی ارتباط سطح اًسْلیي خْى در سَ هاَُ اّل بارداری با
ابتال بَ دیابت بارداری در هادراى باردار پر خطر در
بیوارستاى هِدیَ هتراى در سال 1389

طرح های تحقیقاتی :
 -1مجری طرح  :زهرا ذنوبی

همکار :مریم السادات موسوی

موضوع :بررسی اثرات هورمون تراپی بر کیفیت خواب زنان یائسه
محل اجرا  :بیمارستان بوعلی سال  1379تا 1381
 -2مجری طرح  :زهرا ذنوبی

همکار  :دکتر طیبه تکلو

موضوع :تررسی ارتثاط سطح اًسَلیي خَى در سِ هاِّ اٍل تارداری تا اتتال تِ دیاتت تارداری در هادراى تاردار پر خطر در
تیوارستاى هْدیِ تْراى در سال 1389
هحل اجرا  :تیوارستاى هْدیِ در سال 1389

راهنمایی و مشاوره:
پایاى ًاهِ دستیاراى
 14پایاى ًاهِ دستیاری ٍ  4پایاى ًاهِ پسشکی عوَهی تَسظ ایٌجاًة راٌّوایی ٍ ّدایت شدُ است
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