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آخزیي

هذرک تحصیلی  4کارؽٌاط علَم آسهایؾگاّی

هحل تحصیل  4داًؾگاُ علَم پشؽکی ٍخذهات بْذاؽتی ٍدرهاًی ؽْیذ صذٍقی یشد  -پیزاپشؽکی
عال فارغ التحصیلی 0628 4

هعذل کل کارؽٌاعی 4

01/ 66

ایویل Lmotamedzadeh5858@gmail.com 4

عَابق تحصیلی4
 دیپلن علَم تدزبی یشد
 کارداى علَم آسهایؾگاّی  -داًؾگاُ علَم پشؽکی ٍخذهات بْذاؽتی ٍدرهاًی ؽْیذصذٍقی یشد  -پیزاپشؽکی
 کارؽٌاط علَم آسهایؾگاّی  -داًؾگاُ علَم پشؽکی ٍخذهات بْذاؽتی ٍدرهاًی ؽْیذصذٍقی یشد  -پیزاپشؽکی
 داًؾدَی کارؽٌاعی ارؽذایوٌَلَصی – داًؾگاُ پزدیظ بیي الولل کزهاى
عَابق ؽغلی – حزفِ ای 4
 06 عال عابقِ کاری درداًؾگاُ علَم پشؽکی ٍخذهات بْذاؽتی ٍدرهاًی ؽْیذ صذٍقی یشد اسعال 0626
(پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل – آسهایؾگاُ ( ARTپًَکغیَى تخوذاى ،تزاًغفز خٌیي ،اًدواد خٌیي ٍ بزگؾت اسفزیش)،آسهایؾگاُ
آًذرٍلَصی(آًالی ش ًوًَِ عیوي ٍ آهادُ عاسی ًوًَِ بزای اًدام  ٍ (IVF ,ICSIآسهایؾگاُ َّرهَى ؽٌاعی )

 5 عال عابقِ کار دربیوارعتاى هادریشد (آسهایؾگاُ ٍ ARTآًذرٍلَصی)
 عَپزٍایشر آسهایؾگاُ َّرهَى اس تاریخ فزٍردیي 0636

عَابق پضٍّؾی 4

دارای یک هقالِ علوی ٍ یک عٌَاى بِ صَرت پَعتز ٍّوکاری درعزح ّای هختلف تحقیقاتی

ًَیغٌذُ عَم درهقالِ بِ عٌَاى4
" Coexisting Pelvic tuberculosis and endometriosis presenting in an infertile woman:
Report of a rare case
چاپ ؽذُ در هدلِ  Iran J Reprod Medدرعال 8602

ًَیغٌذُ اٍل درهقالِ بِ صَرت پَعتز" اثزفؾارخَى عیغتَلیک دیاعتَلیک بزرٍی پاراهتزّای اعپزم بیواراى
هزاخعِ کٌٌذُ بِ هزاکش ًابارٍری دربیغتویي کٌگزُ ًابارٍری ایزاى  -خزداد 0636اصفْاى
ًَیغٌذُ اٍل درهقالِ بِ صَرت پَعتز" اثزفؾارخَى عیغتَلیک دیاعتَلیک بزرٍی پاراهتزّای اعپزم بیواراى
هزاخعِ کٌٌذُ بِ هزاکش ًابارٍری در پاًشدّویي کٌگزُ بیي الوللی ًابارٍری رٍیاى – ؽْزیَر0636تْزاى

ّوکاری درعزح ّای تحقیقاتی4
 بزرعی هیشاى ٍ Oxidative Stressاعتزادیَل هایع فَلیکَل ٍ رابغِ آًْا باًتایح اقذاهات کوک ًابارٍری (تاریخ
تصَیب )0626/ 62/ 064
 هقایغِ ٍاریکَعلکتَهی بادارٍّای آًتی اکغیذاى درکاّؼ هیشاى  ROSدرهزداى ًابارٍر هبتال بِ ٍاریکَعل(تاریخ
تصَیب)22/ 08/ 014
 هقایغِ هَفقیت دٍرٍػ لیشر ٍ الکتزٍکَاگَلیؾي در درهاى بیواراى عٌذرم تخوذاى پلی کیغتیک ()PCOهزاخعِ
کٌٌذُ بِ هزکش تحقیقاتی ٍدرهاًی ًابارٍری یشد (تاریخ تصَیب )0622/ 00/ 80 4
 تاثیز  intercourseدرسهاى تزاًغفز اهبزیَ بز رٍی هَفقیت حاهلگی در ( ARTتاریخ تصَیب )0625/ 08/ 004

 هقایغِ اثز پیؾگَیی کٌٌذُ اس  Coasting, sever OHSSبا هصزف کابزگَلیي در عیکلْای ART
(تاریخ تصَیب)0620 /00 /06 ( 4
 هقایغِ هیشاى رادیکالْای آساد اکغیضى( (ROSدردٍ ًوًَِ washed sperm sperm neatو
(تاریخ تصَیب )0620 /00 /82 4
 بزرعی هیشاى عل لگٌی دربیواراى ًابارٍر هزاخعِ کٌٌذُ بِ هزکش ًابارٍری اس عزیق PCR
(تاریخ تصَیب) 0620 /08 /2 4
 بزرعی تاثیز هیشاى رادیکالْای آساد اکغیضى داردرهحیظ کؾت لقاح بزرٍی هیشاى هَفقیت IVF
(تاریخ تصَیب )0621 /62 /03 4
 بزرعی ارسػ پیؾگَیی کٌٌذُ هیشاى َّرهَى آًتی هَلزیي درعٌذرم تحزیک بیؼ اس حذ تخوذاى
(تاریخ تصَیب )0622 /66 /60 4
 هیشاى کیفیت کزٍهاتیي ّغتِ اعپزم ٍآپَپتَس درعیکل ّای درهاًی عول تشریق اعپزم بِ داخل رحن() IUI
(تاریخ تصَیب )0622/ 62/ 01 4

 تعییي ارتباط غلغت  AMHهایع فَلیکَلی ٍکیفیت اٍٍعیت ٍاهبزیَ ٍ Fertilization rate
(تاریخ تصَیب )0623/ 68/ 884
 بزرعی ًتایح حاصل اس  ARTدرعیکلْای عبیعی دربیواراى ًابارٍر با علت ًاؽٌاختِ
 هقایغِ ًتایح حاصل اس اًتقال خٌیي فزیش ؽذُ درهزحلِ ٍ Cleaved stageبالعتَعیت
(تاریخ تصَیب )0636/ 63/ 634
 اثز درهاًی ّپاریي دربیواراى ( Recurrent IVF – ET failureتاریخ تصَیب )0623/ 61/ 614
 تعییي هیشاى ٍیتاهیي دی هایع فَلیکَلی ٍارتباط آى باهَفقیت ( IVFتاریخ تصَیب )0636/ 65/ 5 4
 بزرعی فزاٍاًی پلی هَرفیغن  0052صى  VEGFدرعقظ ّای هکزر ٍکاؽت ًاهَفق در IVF
(تاریخ تصَیب )0636/ 63/ 634
 بزرعی اثزاضافِ کزدى  HCGبِ پزٍتکل آهادُ عاسی آًذٍهتزدرعیکل ّای اًتقال خٌیي فزیش ؽذُ
(تاریخ تصَیب )0636/ 63/ 634
 بزرعی تاثیز اضافِ کزدى عیلذًافیل بِ پزٍتکل آهادُ عاسی آًذٍهتز درعیکل ّای اًتقال خٌیي فزیش ؽذُ بزهیشاى
حاهلگی (تاریخ تصَیب )0636/ 65/ 654
 بزرعی ارتباط هایع فَلیکَلی ٍ Fertilization rate ،کیفیت خٌیي دردٍپزٍتکل درهاًی آگًَیغت ٍ GnRH
آًتاگًَیغت  GnRHدرعیکل ّای( IVF - ETتاریخ تصَیب )0636/ 63/ 63 4

 بزرعی اثز عَالًی هذت فزیش خٌیي بزرٍی ًتایح حاهلگی دربیواراى هزاخعِ کٌٌذُ بِ هزکش ًابارٍری یشدکِ اسخٌیي
فزیش ؽذُ اعتفادُ کزدًذ (هدزی دٍم عزح)
 بزرعی هیشاى آپَپتَس ٍفزاگواًتاعیَى اعپزم افزاد ًابارٍر خذاؽذُ بِ رٍػ تک الیِ ٍد ٍالیِ گزادیاى
(هدزی اٍل عزح)
 تاثیز افشٍدى فاکتَر هحزک کلًَی فاگَعیتْا ( )G-CSFبِ پزٍتکل اًتقال خٌیي بزگؾت اس فزیش
(تاریخ تصَیب )0638/ 61/ 064

عَابق اخزایی 4
عضَ کویتِ اخزایی اٍلیي  ،دٍهیي ٍعَهیي کٌگزُ بیي الوللی داًؾدَیی ٍعویٌار عب تَلیذهثل یشد
عضَ کویتِ اخزایی اٍلیي ٍ دٍهیي عوپَسیَم بیي الوللی خٌیي ؽٌاعی بالیٌی ایزاى –پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل یشد

فعالیت آهَسؽی 4


عابقِ تذریظ در دٍرُ هْارتْای آسهایؾگاّی (اًدواد خٌیي ) – تابغتاى 38



عابقِ تذریظ درعوپَسین بیَلَصی تَلیذهثل (هبحث اًدواد خٌیي)



عابقِ تذریظ هباحث اًتقال خَى ٍ عَارض ًاؽی اس اًتقال خَى – هعادل  86عاعت آهَسؽی بزای
پزعٌل فٌی پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل یشد



عابقِ تذریظ دٍرُ ّای آًالیش ٍآهادُ عاسی ًوًَِ عیوي خْت داًؾدَیاى تحصیالت تکویلی ٍ ٍ PHD
ّوکاراى پضٍّؾکذُ



عابقِ تذریظ دٍرُ ّای اًدواد خٌیي ٍ بزگؾت اس فزیش خْت داًؾدَیاى تحصیالت تکویلی ٍ ٍ PHD
ّوکاراى پضٍّؾکذُ



عابقِ تذریظ دٍرُ ّای عاخت هحیظ ّای السم خْت اًدوادٍبزگؾت اس فزیش خْت داًؾدَیاى
تحصیالت تکویلی ٍ ّ ٍ PHDوکاراى پضٍّؾکذُ



عابقِ تذریظ تکٌیک االیشا خْت داًؾدَیاى تحصیالت تکویلی ٍ ّ ٍ PHDوکاراى پضٍّؾکذُ

ؽزکت در کارگاّْا ٍدٍرُ ّای آهَسؽی 4


ؽزکت درکارگاُ تخصصی اعتخزاج  – RNAهزداد 0636



ؽزکت در کارگاُ تخصصی  - RT-PCRهزداد 0636



ؽزکت در کارگاُ تخصصی  – Real Time - PCRهزداد 0636



ؽزکت در کارگاُ  Evaluation of Apoptosis in PBMCs Culturدر دٍاسدّویي کٌگزُ بیي
الوللی ایوٌَلَصی ٍآلزصی داًؾگاُ ایزاى0636 ،



ؽزکت درپاًشدّویي ّوایؼ کؾَری آهَسػ پشؽکی ٍّفتویي خؾٌَارُ ؽْیذهغْزی –
داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذصذٍقی یشد 0636 -



ؽزکت در کارگاُ تخصصی اًدواد تخوذاى  -پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل یشد 0638،



ؽزکت درعویٌارعزاعزی حفظ بارٍری  -پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل یشد0638 ،



ؽزکت در کارگاُ خذاعاسی ،کؾت ٍفزیش علَلْای هشاًؾیوی اس بافت هغش اعتخَاى -
پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل یشد0630،



ؽزکت دردٍهیي عویٌاربیَلَصی تَلیذ هثل یشد  -پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل یشد0630 ،



ؽزکت درعویٌار بیَلَصی تَلیذ هثل  -پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل یشد0623 ،



ؽزکت در دٍرُ آهَسؽی تضویي کیفیت در بیَؽیوی – کویتِ آهَسػ ٍتَاًوٌذعاسی هٌابع
اًغاًی 0622 -



ؽزکت در عویٌار عًََگزافی پیؾزفتِ سًاى  ،هاهایی ًٍاسایی  -پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل
یشد0621 ،



ؽزکت در کٌفزاًظ عب اًتقال خَى  -داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذصذٍقی یشد 0621



ؽزکت درکٌفزاًظ یکزٍسُ آؽٌایی باعلَلْای بٌیادی  ،پتاًغیل ّا ٍچؾن اًذاسّا  -خْاد
داًؾگاّی اعتاى یشد ٍ پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل یشد0621 ،



ؽزکت در کارگاُ خٌیي ؽٌاعی بالیٌی  -پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل یشد0621 ،



ؽزکت در دٍرُ آهَسؽی هقذهات آسهایؾگاّی ٍ ًوًَِ گیزی بیَلَصیکی – عاسهاى هذیزیت
ٍبزًاهِ ریشی کؾَر 0621 -



ؽزکت در کارگاُ  Vitrificationدردٍهیي خؾٌَارُ بیي الوللی داًؾدَیی ٍعویٌار عب
تَلیذهثل یشد – آسهایؾگاُ  ARTپضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل یشد0620،



ؽز کت در کارگاُ تحزیک تخوک گذاری ٍ  IUIباّوکاری اًدوي علوی تخصصی بارٍری
ًٍابارٍری ایزاى ٍ داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذصذٍقی یشد ٍپضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل
یشد0620،



ؽزکت درکٌگزُ بارٍری ًٍابارٍری ایزاى باّوکاری اًدوي علوی تخصصی بارٍری ًٍابارٍری
ایزاى ٍ داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذصذٍقی یشد 0620،



ؽزکت دربزًاهِ کٌفزاًظ عب اًتقال خَى  -با ّوکاری عاسهاى اًتقال خَى ٍداًؾگاُ علَم
پشؽکی ؽْیذصذٍقی یشد 0620 -



ؽزکت در کارگاُ عِ رٍسُ ارتقای هغتوزکیفیت باّوکاری داًؾگاُ علَم پشؽکی ؽْیذصذٍقی
یشد ٍپضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل یشد0625،



ؽزکت در بزًاهِ کٌفزاًظ هباًی اًتقال خَى  -با ّوکاری عاسهاى اًتقال خَى ٍداًؾگاُ علَم
پشؽکی ؽْیذصذٍقی یشد 0625 -



ؽزکت در کارگاُ اًدواد خٌیي ٍ تخوک اًغاًی  -پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل یشد0622،

ؽزکت در کٌگزُ ّای بیي الوللی 4


ؽزکت درپاًشدّویي کٌگزُ بیي الوللی ًابارٍری پضٍّؾکذُ رٍیاى –تْزاى ،ؽْزیَر 0636



ؽزکت دربیغتویي کٌگزُ بیي الوللی ًابارٍری ایزاى  -اًدوي علوی تخصصی بارٍری
ًٍابارٍری ایزاى  ،خزداد 0636اصفْاى



ؽزکت دردٍاسدّویي کٌگزُ بیي الوللی ایوٌَلَصی ٍ آلزصی –تْزاى  ،خزداد0636



ؽزکت در پٌدویي خؾٌَارُ بیي الوللی داًؾدَیی ٍعویٌار عب تَلیذهثل یشد  -پضٍّؾکذُ
علَم تَلیذ هثل یشد0638 ،



ؽزکت در چْارّویي خؾٌَارُ بیي الوللی داًؾدَیی ٍعویٌارعب تَلیذ هثل  -پضٍّؾکذُ
علَم تَلیذ هثل یشد 0636،



ؽزکت در اٍلیي عوپَسیَم بیي الوللی خٌیي ؽٌاعی بالیٌی ایزاى –پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ هثل
یشد0621،



ؽزکت در دردٍهیي خؾٌَارُ بیي الوللی داًؾدَیی ٍعویٌار عب تَلیذهثل یشد  -پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ
هثل یشد0620،



ؽزکت در دراٍلیي خؾٌَارُ بیي الوللی داًؾدَیی ٍعویٌار عب تَلیذهثل یشد  -پضٍّؾکذُ علَم تَلیذ
هثل یشد0622،



ؽزکت درّفذّویي کٌگزُ بیي الوللی  ، 8606 – MEFSدهؾق

لیال هعتوذسادُ

