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 : متخصص زنان و زایمان  3130تا  3113سال 

 IVFتاکتون فلوشیپ نازایی و  3131سال 

 (تاکنون3130پزشکی دزفول )  مدانشگاه علواستادیار عضو هیات علمی ، 

 میکروسافت افیس ،پاورپوینت:  مهارتها

 فارسی: زبان مادری 

 انگلیسی : سایر زبانها 

 اجرایی: و مدیریتی سوابق

سال دزفول) پزشکی علوم دانشگاه مرکزی تحقیقات آزمایشگاه عضو شورای راهبردی (1

 (  تاکنون 1131

 (   تاکنون 1131سال دزفول )  پزشکی علوم دانشگاه بخش زنان وزایمان  گروه مدیر (2

 (    تاکنون 1131سال دزفول ) پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای عضو (1

 1131)سال  دزفول پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده پژوهشی شورای عضو (4

 تاکنون(

 تاکنون( 1134)سال دزفول پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده آموزشیشورای  عضو (5

 تاکنون( 1134)سال دزفول پزشکی عضو کمیته اخالق دانشگاه علوم (6

 1131)سال دزفول پزشکی علوم کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی دانشگاه عضو (7

 تاکنون(

 1131دزفول)سال  پزشکی علوم عضو کمیته دانشگاهی مرگ و میر پره ناتال دانشگاه (8

 تاکنون( 

 تاکنون(  1134دزفول)سال  پزشکی علوم عضو کمیته دانشگاهی نوزادان دانشگاه (3

 1131دزفول)سال  پزشکی علوم دانشگاه کودکانعضو کمیته دانشگاهی مرگ و میر  (11

 تاکنون(

 1131دزفول)سال  پزشکی علوم دانشگاه نوزادانعضو کمیته دانشگاهی مرگ و میر  (11

 تاکنون(
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 1131)سال دزفول پزشکی علوم عضو کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر مادری دانشگاه (12

 تاکنون(

 تاکنون( 1131)سال دزفول پزشکی علوم عضو کمیته دانشگاهی ترویج شیر مادر دانشگاه (11

 تاکنون( 1131)سال دزفول پزشکی علوم عضو کمیته میانساالن دانشگاه (14

 تاکنون( 1131)سال دزفول پزشکی علوم عضو کمیته سالمندان دانشگاه (15

 علوم دانشگاهوابسته به دکتر گنجویان عضو کمیته ترویج زایمان طبیعی بیمارستان  (16

 تاکنون( 1131)سال دزفول پزشکی

 علوم دانشگاهوابسته به دکتر گنجویان عضو کمیته مرگ و میر پره ناتال بیمارستان  (17

 تاکنون( 1131)سال دزفول پزشکی

 تاکنون(1131)دزفول پزشکی علوم مرکز بهداشت دانشگاه عضو کمیته توبکتومی (18

رییس کمیته تخصصی ترویج زایمان طبیعی  بیمارستان دکتر گنجویان وابسته به   (13

 دزفول پزشکی علوم دانشگاه

ریاست مرکز تحقیقاتی درمانی و ناباروری ام البنین بیمارستان دکتر گنجویان وابسته به  (21

 تاکنون( 1132 )سالدزفول  پزشکی علوم دانشگاه

ریاست شورای پژوهشی مرکز ناباروری ام البنین بیمارستان دکتر گنجویان وابسته به  (21

 تاکنون( 1134)سال  دزفول پزشکی علوم دانشگاه

 تاکنون ( 1132استاد مشاور دانشجویی دانشکده علوم پزشکی دزفول )سال  (22

 : آموزشی سوابق

 اسالمی واحد دزفول دانشگاه ازاد 13دانشجویان مامایی ورودی  مامایی عملی واحد  .3

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد دزفول 13واحد عملی مامایی  دانشجویان مامایی ورودی  .1

دانشگاه علوم 30، ورودی اتاق عمل  دانشجویان رشته تکنسین جراحی واحد تکنولوژی  .1

 پزشکی دزفول 

علوم پزشکی دانشگاه 33ورودی  ، دانشجویان پزشکیاخالق پزشکی مربوط به  س ودر .7

 دزفول 

دانشگاه علوم پزشکی 31دروس مربوط به اخالق پزشکی دانشجویان پزشکی  ،ورودی  .5

 دزفول

 :33دانشجویان پزشکی ورودی  واحد نظری و عملی : 30بلوک بیماریهای زنان ارایه  .6

  3136دوره مهر و آبان  .7

 3136دوره آذر و دی  .1
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 برگزاری کارگاههای آموزشی:

 1390/09/09دانشگاه علوم پزشکی دزفول -زنان و مامایی برنامه مدون  -1

لغایت 1392/12/12 -دانشگاه علوم پزشکی دزفول -فوریتهای ماماییسمینار دو روزه  -2

1392/12/13 

 1393/11/15-دانشگاه علوم پزشکی دزفول -ارزیابی سالمت جنین کنفرانس علمی  -3

لغایت 17/12/1131 -دزفول دانشگاه علوم پزشکی -فوریتهای ماماییسمینار دو روزه  -4

18/12/1131 

 8/15/1134-دانشگاه علوم پزشکی دزفول -ارزیابی سالمت جنین کنفرانس علمی  -5

 -دانشگاه علوم پزشکی دزفول -فوریتهای ماماییسمینار دو روزه  -6

 11/13/1134لغایت23/13/1134

 6/11/1134-دانشگاه علوم پزشکی دزفول -مدیریت شوککنفرانس علمی یک روزه  -7

-دانشگاه علوم پزشکی دزفول -بررسی حل مشکالت شیردهیکنفرانس علمی یک روزه   -8

28/15/1135 

 سازمان نظام پزشکی -خونریزیهای دوره بارداری و پس از زایمانکنفرانس علمی یک روزه   -9

 23/17/1135-دزفول

دانشگاه علوم  -ترومبو آمبولی در بارداری وپس از زایمانکنفرانس علمی یک روزه   -11

 18/13/1135-پزشکی دزفول

غربالگری کروموزومی توسط یافته های آزمایشگاهی و رادیو کنفرانس علمی یک روزه   -11

 21/13/1135-دزفول سازمان نظام پزشکی -لوژیک

 5/11/1135-دانشگاه علوم پزشکی دزفول -مراقبت مرگ مادرکنفرانس علمی یک روزه   -12

 7/11/1135-علوم پزشکی دزفولدانشگاه  -ارزیابی سالمت جنین کنفرانس علمی  -13

 -مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از بروز معلولیتها -کنفرانس علمی یک روزه   -14

 21/11/1135دزفول سازمان نظام پزشکی

 سازمان نظام پزشکی-ارزیابی پاراکلینیک در زنان و ماماییکنفرانس علمی یک روزه   -15

 6/12/1135-دزفول
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دانشگاه علوم پزشکی  -زایمان فیزیولوژیکک روزه کنفرانس علمی کنفرانس علمی ی -16

 11/12/1136-دزفول

دانشگاه علوم  -ترومبو آمبولی در بارداری وپس از زایمانکنفرانس علمی یک روزه   - -17

 16/18/1136-پزشکی دزفول

اه ، دانشگنوزاد -تغذیه با شیر مادر وتماس پوست با پوست مادرکنفرانس علمی یک روزه   -18

 5/11/1136-دزفولعلوم پزشکی 

) 8/12/1136-دانشگاه علوم پزشکی دزفول  -ارزیابی سالمت جنین کنفرانس علمی  -19

 برنامه در دست انجام(
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 :علمی های کنگره و آموزشی کارگاههای در شرکت

Hands On  Course in Fellow ship in Minimal Access Surgery (F.MAS) --1

of FEBRUARY 2009 at Laparoscopy Hospital , New Delhi,  thto 13 ST1

INDIA  

 Russian Challenging issues in Reproductive Medicine : Moscow, -2

August 2014( EXCEMED) th8 Federation  

ICOS-8 th December 2017-Dubai-UAE-3 

 4-Challenging issues in Reproductive Medicine 9 th December 2017-Dubai 

- UAE ( EXCEMED) 

 24/12/1132لغایت  24/12/1132دانشگاه علوم پزشکی دزفول کارگاه روش تحقیق پیشرفته ،-5

 26/11/1131دانشگاه علوم پزشکی دزفول  -آموزش مداوم جامعه پزشکی   SPSSکارگاه  -6

 27/11/1131لغایت 

-های اخالق در پژوهش های علوم پزشکیکارگاه کشوری توانمند سازی اعضای  کمیته -7

  16/11/1134لغایت  15/11/1134 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 12/11/1134کارگاه روش و ارزیابی فعالیتهای آموزشی ، دانشگاه علوم پزشکی دزفول -8

 5/11/1134 -دانشگاه علوم پزشکی دزفول -کارگاه فرآیند نویسی در آموزش پزشکی -3

 17/11/1135 -دانشگاه علوم پزشکی دزفول -و فنون تدریس  کارگاه روشها-11

دانشگاه معاونت تحقیقات و فناوری  ، systematic review &Cochran reviewکارگاه -11

  14/17/1135-علوم پزشکی دزفول

 28/13/1135دانشگاه علوم پزشکی دزفول کارگاه دانش پژوهی مقدماتی ،-12

  27/11/35-دانشگاه علوم پزشکی دزفولمعاونت تحقیقات و فناوری  ،کارگاه کوکران -11

 -دانشگاه علوم پزشکی دزفولمعاونت تحقیقات و فناوری ،کارگاه نگارش مقاالت علمی -14

5/11/1135 
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 -دانشگاه علوم پزشکی دزفولمعاونت تحقیقات و فناوری کارگاه داوری مقاالت ، -15

6/11/1135 

نشست هم اندیشی گروههای تکفیری و داعش شناسی ،معاونت دانشجویی و فرهنگی -16

 3/11/1135-دانشگاه علوم پزشکی دزفول

نشست هم اندیشی معنا یابی جایگاه دانشگاه و حوزه در مبارزه با قدرت های سلطه گر و -17

-پزشکی دزفولدانشگاه علوم و فرهنگی معاونت دانشجویی  رسالت امروز دانشگاه و حوزه ،

3/11/1135 

دانشگاه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری  Evidence base Medicineکارگاه -18

 21/11/1135 -دزفول

 -دانشگاه علوم پزشکی دزفولمعاونت تحقیقات و فناوری کارگاه اخالق در پژوهش ،-13

28/11/1135 

 11/12/1135 -پزشکی دزفول دانشگاه علوم،کارگاه کارآفرینی و تجاری سازی فناوری -21

 2/12/1135-دانشگاه علوم پزشکی دزفولمعاونت تحقیقات و فناوری  ،کارگاه علم سنجی-21

دانشگاه علوم پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری  ،کارگاه تدوین طرح و کسب و کار نویسی -22

 11/12/1135-دزفول
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  شرکت در برنامه ها و کنگره های بین المللی :

 

 شروع امتیاز مجری نوع عنوان شناسه موضوع

شرکت در برنامه 

 کارگاه زایمان فیزیولوژیک 68159 حضوری
دانشکده علوم 

 1394/08/26 5 پزشکی آبادان
شرکت در برنامه 

 همایش و کنگره کنگره زنان و مامایي ایران 72844 حضوری
دانشگاه علوم 

 1395/07/13 20 پزشکی تهران

شرکت در برنامه 

 77022 حضوری
هفدهمین گردهمایی بین المللي پزشکی و 

 همایش و کنگره بیولوژی باروری رویان

مركز تحقیقات 

پزشكي تولید مثل 

 1395/06/10 15 رویان

شرکت در برنامه 

 77985 حضوری

آخرین پیشرفتها در زمینه روشهای 

 "انتخاب و غربالگری جنین قبل از انتقال 
حداکثرسازی بهینه سازی پروتکل ها، 

 سمپوزیوم نتایج

مركز تحقیقات 

پزشكي تولید مثل 

 1395/06/09 5 رویان

شرکت در برنامه 

 79453 حضوری
روش درمانی جدید برای بیماران با 

 IVFشکست مکرر النه گزینی در 
کنفرانس علمی 

 یک روزه

انجمن علمی جنین 

شناسی و بیولوژی 

 1395/05/08 5 تولید مثل ایران

برنامه شرکت در 

 همایش و کنگره هفتمین کنگره بین المللی طب تولید مثل 79751 حضوری

مرکز تحقیقات 

ناباروری دانشگاه 

 1396/02/08 12 علوم پزشکی یزد

شرکت در برنامه 

 83007 حضوری
نهمین کنگره بهداشت باروری و 

 همایش و کنگره م/ناباروری با گرایش سالمت مردان
دانشگاه علوم 

 1395/08/26 14.8 یبهشتپزشکی شهید 

شرکت در برنامه 

 83594 حضوری
خونریزیهای دوره بارداری و پس از 

 زایمان
کنفرانس علمی 

 یک روزه

سازمان نظام 

پزشكي جمهوري 

 1395/07/29 4.25 اسالمي ایران
شرکت در برنامه 

 91790 حضوری
دومین کنگره بین المللی علوم سالمت 

 کنگرههمایش و  باروری و فرزندآوری
دانشگاه علوم 

 1396/02/30 15 پزشکی ایران

شرکت در برنامه 

 97319 حضوری
هیجدهمین گردهمایی بین المللي پزشکی و 

 همایش و کنگره بیولوژی باروری رویان

مركز تحقیقات 

پزشكي تولید مثل 

 1396/06/08 14.5 رویان

شرکت در برنامه 

 103620 حضوری
اول شروع تغذیه با شیرمادر در ساعت 

 تولد
کنفرانس علمی 

 یک روزه
دانشگاه علوم 

 1396/06/07 4 پزشکی تهران
شرکت در برنامه 

 کارگاه مهارتهای بالینی 107129 حضوری
دانشگاه علوم 

 1396/09/06 3.5 پزشکی دزفول
شرکت در برنامه 

 سمینار دومین سمینار بیولوژي تولید مثل 7858 حضوری
دانشگاه علوم 

 1391/07/26 6 پزشکی یزد
شرکت در برنامه 

 22572 حضوری
پنجمین گردهمایي بین المللي طب تولید 

 همایش و کنگره مثل
دانشگاه علوم 

 1392/01/30 6.75 پزشکی یزد

شرکت در برنامه 

 همایش و کنگره كنگره انجمن باروري و ناباروري ایران 23879 حضوری

انجمن علمي 

باروري و 

 1392/03/01 17 ناباروري ایران

شرکت در برنامه 

 27989 حضوری
چهاردهمین کنگره پزشکی و بیولوژی 

 همایش و کنگره باروری رویان

مركز تحقیقات 

پزشكي تولید مثل 

 1392/06/12 18 رویان

شرکت در برنامه 

 37868 حضوری
كنگره سراسري انجمن باروري و 

 همایش و کنگره ناباروري ایران

انجمن علمي 

باروري و 

 1393/03/21 15.5 ناباروري ایران

شرکت در برنامه 

 43661 حضوری
کنگره بین المللی پزشکی و بیولوژی 

 همایش و کنگره باروری

مركز تحقیقات 

پزشكي تولید مثل 

 1393/06/12 14.5 رویان
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شرکت در برنامه 

 همایش و کنگره كنگره بین المللي طب تولید مثل ایران 51443 حضوری

مرکز تحقیقات 

ناباروری دانشگاه 

 1394/01/28 15 علوم پزشکی یزد

سخنرانی در برنامه 

 بررسی حل مشکالت شیردهی 80494 حضوری
کنفرانس علمی 

 یک روزه
دانشگاه علوم 

 1395/05/28 4 پزشکی دزفول

سخنرانی در برنامه 

 83594 حضوری
خونریزیهای دوره بارداری و پس از 

 زایمان
کنفرانس علمی 

 یک روزه

نظام  سازمان

پزشكي جمهوري 

 1395/07/29 4 اسالمي ایران

سخنرانی در برنامه 

 86366 حضوری
ترومبو آمبولی در بارداری وپس از 

 زایمان
کنفرانس علمی 

 یک روزه
دانشگاه علوم 

 1395/09/18 4 پزشکی دزفول

سخنرانی در برنامه 

 86552 حضوری
غربالگری کروموزومی توسط یافته های 

 رادیو لوژیکآزمایشگاهی و 
کنفرانس علمی 

 یک روزه

سازمان نظام 

پزشكي جمهوري 

 1395/09/23 4 اسالمي ایران

سخنرانی در برنامه 

 مراقبت مرگ مادر 88586 حضوری
کنفرانس علمی 

 یک روزه
دانشگاه علوم 

 1395/11/05 4 پزشکی دزفول

سخنرانی در برنامه 

 ارزیابی سالمت جنین 88998 حضوری
کنفرانس علمی 

 روزهیک 
دانشگاه علوم 

 1395/11/07 4 پزشکی دزفول

سخنرانی در برنامه 

 89518 حضوری
مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از 

 بروز معلولیتها
کنفرانس علمی 

 یک روزه

سازمان نظام 

پزشكي جمهوري 

 1395/11/21 10 اسالمي ایران

سخنرانی در برنامه 

 ترومبو آمبولی 105182 حضوری
 کنفرانس علمی

 یک روزه
دانشگاه علوم 

 1396/08/16 4 پزشکی دزفول
سخنرانی در برنامه 

 22572 حضوری
پنجمین گردهمایي بین المللي طب تولید 

 همایش و کنگره مثل
دانشگاه علوم 

 1392/01/30 4 پزشکی یزد
پوستر در برنامه 

 22572 حضوری
پنجمین گردهمایي بین المللي طب تولید 

 همایش و کنگره مثل
دانشگاه علوم 

 1392/01/30 4 پزشکی یزد
سخنرانی در برنامه 

 سمینار فوریتهای مامایی 37866 حضوری
دانشگاه علوم 

 1392/12/12 4 پزشکی دزفول

پوستر در برنامه 

 37868 حضوری
كنگره سراسري انجمن باروري و 

 همایش و کنگره ناباروري ایران

انجمن علمي 

باروري و 

 1393/03/21 2 ناباروري ایران

پوستر در برنامه 

 43661 حضوری
کنگره بین المللی پزشکی و بیولوژی 

 همایش و کنگره باروری

مركز تحقیقات 

پزشكي تولید مثل 

 1393/06/12 4 رویان

سخنرانی در برنامه 

 کنفرانس ارزیابی سالمت جنین 52148 حضوری
کنفرانس علمی 

 یک روزه
دانشگاه علوم 

 1393/11/15 4 پزشکی دزفول

سخنرانی در برنامه 

 کنفرانس ارزیابی سالمت جنین 63127 حضوری
کنفرانس علمی 

 یک روزه
دانشگاه علوم 

 1394/05/08 4 پزشکی دزفول
سخنرانی در برنامه 

 سمینار فوریتهای مامایی 69035 حضوری
دانشگاه علوم 

 1394/09/29 4 پزشکی دزفول

سخنرانی در برنامه 

 مدیریت شوک 70578 حضوری
کنفرانس علمی 

 یک روزه
دانشگاه علوم 

 1394/11/06 4 پزشکی دزفول

سخنرانی در برنامه 

 110159 حضوری
تغذیه با شیر مادر وتماس پوست با پوست 

 نوزاد -مادر
کنفرانس علمی 

 یک روزه
دانشگاه علوم 

 1396/10/05 10 پزشکی دزفول

 2E+08 19سوابق ما قبل 
 ، توانبخشینگره سراسری طب فیزیکی 

 و الکترو دیاکنوز ایران

همایش و 

شرکت _کنگره

در برنامه 

 حضوری
دانشگاه علوم 

 1387/08/01 10 پزشکی شیراز

 2E+08 19سوابق ما قبل 
پیشگیری و کنترل بیماری ناشی از 

 H1N1ویروس 

کنفرانس علمی 

یک 

شرکت _روزه

در برنامه 

 حضوری
دانشگاه علوم 

 1388/06/10 5 پزشکی اهواز

 9نازایی  3E+06 19سوابق ما قبل 

شرکت _مدون

در برنامه 

 حضوری
دانشگاه علوم 

 1385/11/23 5 پزشکی شیراز
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 2نازایی  3E+06 19سوابق ما قبل 

شرکت _مدون

در برنامه 

 حضوری
دانشگاه علوم 

 1385/11/24 5 پزشکی شیراز

 سرطان اندومتر ولو و واژن 3E+06 19سوابق ما قبل 

شرکت _مدون

برنامه در 

 حضوری
دانشگاه علوم 

 1385/11/25 5 پزشکی شیراز

 بیماریهای مدیکال در طول بارداری 3E+06 19سوابق ما قبل 

شرکت _مدون

در برنامه 

 حضوری
دانشگاه علوم 

 1385/11/26 5 پزشکی شیراز

 باروری و ناباروری در مردان 5E+08 19سوابق ما قبل 

شرکت _نشریه

در برنامه غیر 

 حضوری
سازمان نظام 

 1387/11/05 6 پزشکی

 درسهایی که از دیگران باید اموخت 5E+08 19سوابق ما قبل 

شرکت _نشریه

در برنامه غیر 

 حضوری
دانشگاه علوم 

 1386/07/02 9 پزشکی اصفهان

 آموزش کاربردی رایانه و اینترنت 5E+08 19سوابق ما قبل 

شرکت _نشریه

در برنامه غیر 

 حضوری
دانشگاه علوم 

 1387/07/02 14 پزشکی اصفهان

 اطالعات پزشکی در اینترنت 5E+08 19سوابق ما قبل 

شرکت _نشریه

در برنامه غیر 

 حضوری
سازمان نظام 

 1388/01/20 17 پزشکی

 مشاوره قبل از بارداری 5E+08 19سوابق ما قبل 

شرکت _نشریه

در برنامه غیر 

 حضوری
دانشگاه علوم 

 1386/01/17 7 پزشکی اصفهان

 نیاز سنجی 5E+08 19سوابق ما قبل 

شرکت _نشریه

در برنامه غیر 

 حضوری
دانشگاه علوم 

 1386/07/02 8 پزشکی اصفهان

 مدالین مقدماتی 5E+08 19سوابق ما قبل 

شرکت _نشریه

در برنامه غیر 

 حضوری
دانشگاه علوم 

 1387/07/02 5 پزشکی اصفهان

 5E+08 19سوابق ما قبل 
اپدمیولوژی و دیباچه ای بر مفاهیم ، 

 کنترل عفونتهای بیمارستانی

شرکت _نشریه

در برنامه غیر 

 حضوری
دانشگاه علوم 

 1386/01/17 5 پزشکی اصفهان

 

 - داوری مقاالت اولین کنگره پژوهشی داخلی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

16/12/1134 

  داور مجلهIJRM یزد 

 

 

 

 

 

 عضویتها:



11 
 

  ایران زنان و زایمان انجمن عضو

 عضو انجمن زنان و نازایی ایران
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 سوابق پژوهشی:

  :تحصیلی های نامه پایان

مایع فولیکولی با هورمون های تخمدانی و کیفیت  1بررسی ارتباط بین میزان پاراکسوناز1-

 اووسیت در زنان بارور و نابارور 

 IR.DUMS.REC.1396.27 کد اخالق

بررسی سطح سلنیوم و ارتباط آن با کیفیت و تعداد اووسیت در مایع فولیکولی زنان نابارور 2-

 استاد راهنمای دوم ( (مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک 

بررسی سطح روی و ارتباط آن با کیفیت و تعداد اووسیت در مایع فولیکولی زنان نابارور مبتال به 3-

 (استاد راهنما دوم)سندرم تخمدان پلی کیستیک

 مصوب: تحقیقاتی های طرح

بررسی علل ناباروری در مراجعین مرکز درمان ناباروری ام البنین دزفول در طی سال -1 

   1134تا1132

 ) مجری اول(IR.DUMS.REC.1394.16    کد اخالق

ز سیکل ابررسی تاثیر میزان بیسفنول آ موجود در مایع فولیکولی و سرم خون، بر نتایج حاصل  -2

 ) سایر مجریان (های میکرواینجکشن.

بررسی تغییرات هیستولوژی و مورفومتری رحم و تخمدان رت های ماده نابالغ، متعاقب تجویز  3-

 ) سایر مجریان (بیسفنول آ.
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1-Comparison of the effectiveness of single intrauterine insemination (IUI) 
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4-Effect of oocyte activation with calcium ionophore on ICSI outcomes in 

teratospermia: A randomized clinical trial: M Eftekhar, S Janati, M Rahsepar, A 

Aflatoonian Iranian journal of reproductive medicine 11 (11), 875,2013 

  

 

5-Results from adding recombinant LH for assisted reproductive technology 

treatment: A randomized control trial: MH Razi, F Mohseni, RD Firouzabadi, S 

Janati, N Yari, S Etebary Iranian journal of reproductive medicine 12 (2), 

111,2014 

 

 

6-The effect of intrauterine human chorionic gonadotropin injection before 

embryo transfer on the implantation and pregnancy rate in infertile patients: A 
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MHR Razieh Dehghani Firouzabadi, Sima Janati International Journal of 

Reproductive 14 (10), 657-664،2016 

 

7-A comparison of the effects of transdermal estradiol and estradiol valerate on 

endometrial receptivity in frozen-thawed embryo transfer cycles: a randomized 

clinical trial: R Davar, S Janati, F Mohseni, M Khabazkhoob, S Asgari Journal 

of reproduction & infertility 17 (2), 97,2016 
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