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شزّع تحصیالت داًشگاُی طال 1376داًشگاٍ علْم پششکی یاطْج پایاى دّرٍ عوْهی
1383
شزّع دّرٍ تخصص سًاى سایواى 1386داًشگاٍ علْم پششکی شِیذبِشتی پایاى دّرٍ
تخصص طال1390
شزّع دّرٍ فلْشیپ ًاسایی  1392داًشگاٍ علْم پششکی شِیذ بِشتی پایاًذّرٍ 1394

عٌْاى پایاى ًاهَ
دّرٍ عوْهی:هقایظَ تشخیص بالیٌی ّتشخیص هیکزّطکْپی تزیکْهًْیاسیض در بیواراى
سى هزاجعَ کٌٌذٍ بَ درهاًگاٍ سًاى یاطْج
دّرٍ تخصص :بزرطي پیاهذ درهاى دارّیي ّ درهاى جزاحي در حاهلگي خارج رحوي در
بیواراى هزاجعَ كٌٌذٍ بَ بیوارطتاى طالقاًي اس طال  1384تا 1388
هقاالت اًگلیظی
Pelvic lymphoma :an unusual presentation of lymphoma,journal
research of medical science ,dr f yasaee,dr s hosseini
Bilateral tubal ectopic pregnancy : case report of ectopic pregnancy
)following intrauterine insemination (2015
Effects of three month treatment with triptorelin on pin symptoms of
)patients with endometriosis(2016

A potential therapeutic role of myoinositol in the metabolic and
cardiovascular profile of pcos Iranian women aged btween 30 and 40
years(2016)
Does intrauterine saline infusion by intrauterine insemination (IUI)
catheter as endometrial injury during IVF cycles improve pregnancy
outcomes among patients with recurrent implantation failure? An
RCT(2016)
Fertility preservation in female cancer patients: A retrospective stydy
from iran (2016)
Conservative treatment of hydatid cyst in pregnancy : case report
(2016)
 هقایظَ تشخیص بالیٌی ّتشخیص هیکزّطکْپی تزیکْهًْیاسیض در: هقاالت فارطی
1383 بیواراى سى هزاجعَ کٌٌذٍ بَ درهاًگاٍ سًاى یاطْج

:جْایش
 داًشکذٍ پششکی یاطْج76ًفز اّل ّرّدی
رسیذًت بزتز ّرسیذًت ارشذبیوارطتاى طالقاًی ًِزاى

:طویٌارُا
عضْکویتَ اجزایی طویٌار دّرّسٍ پیشگیزی اسهزگ هادر تِزاى داًشگاٍ علْم پششکی
تِزاى
ٍعضْکویتَ اجزایی ُوایش بیي الوللی تٌظین خاًْادٍ رّیکزدُای ًْاّراًَ تِزاى داًشگا
علْم پششکی شِیذبِشتی

عضْ کویتَ اجزایی طویٌاردّرّسٍ تزّهبْس طیٌْص ّریذی درحاهلگی
دبیز اجزایی طوپْسیْم ُْرهْى درهاًی در یائظگی
دبیز اجزایی طوپْسیْم شکظت هکزر الًَ گشیٌی
دبیز اجزایی طوپْسیْم اًکْفزتیلیتی
طخٌزاًی ُا:
طویٌار اّرژاًض ُای هاهایی اطفٌذ 1391
کارگاٍ الپاراطکْپی ّ ُیظتزّطکْپی در بیواری ُای سًاى ّ ًاسایی بِوي 1392
کارگاٍ طًْْگزافی در ًاسایی اطفٌذ 1392
کارگاٍ تلقیح داخل رحوی بِوي 1392
طوپْسیْم حفظ بارّری در بیواراى طزطاًی دی 1393
کارگاٍ ُیظتزّطکْپی در ًاسایی اطفٌذ 1393
بزًاهَ هذّى آهٌْرٍ ّ عذم تخوک گذاری خزداد 1394
کٌگزٍ بیي الوللی چالش ُای بالیٌی بِوي 1394
طوپْسیْم هیْم ّ اًذّهتزیْس فزّردیي 1395
کارگاٍ طًْْگزافی در بارداری ّ ًاسایی اردیبِشت 1395
کارگاٍ الپاراطکْپی ّ ُیظتزّطکْپی در ًاسایی هزداد 1395
کٌفزاًض درهاى ُای جذیذ شکظت هکزر الًَ گشیٌی ّ عذم رشذ اًذّهتزهِز 1395
هذّى بلْغ ّ ُیزطْتیظن آباى 1395
کٌفزاًض ُای ادّاری الپاراطکْپی ّ ُیظتزّطکْپی اطفٌذ  1395فزّردیي  1396تیزهاٍ
1396

طْهیي کٌگزٍ بیي الوللی تْلیذهثل اردیبِشت 1396
کٌفزاًض تاسٍ ُای اًذّهتزیْس تیزهاٍ 1396
طوپْسیْم یائظگی کلیات چالش ُا ّ رّیکزدُای درهاًی هزداد 1396

طْابق اهْسشی:
پششک اهْسشی بخش داخلی بیوارطتاى اهام طجاد یاطْج 1386-1384
ُیات علوی ضزیب کا اس طال 1392– 1390
ُیات علوی داًشگاٍ علْم پششکی شِیذبِشتی اس طال 1395
طْابق اجزایی:
هعاًّت آهْسشی بیوارطتاى اهام طجاد یاطْج 1392-1391
هعاًّت درهاى بخش سًاى ّ ًاسایی بیوارطتاى طالقاًی تِزاى اس طال 1395
پزطپتْر بخش سًاى بیوارطتاى طالقاًی اس طال 1395

