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 سوابق تحصیلی:

 1390-1394علوم پزشکی سنندج  -دکترای تخصصی بالینی زنان و زایمان

 دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

پایان نامه دکترای تخصصی بالینی) عنوان، استاد راهنما، اساتید مشاور(: مقایسه تاثیر آکاربوز و متفورمین بر 

( با راهنمایی دکتر معصومه PCOپلی کیستیک تخمدان)القای تخمک گذاری در بیماران مبتال به سندرم 

 رضایی

 سوابق علمی:

 تا االن( 1397استادیاری )دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال 

 سوابق اجرایی و مدیریتی:

 عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

 رئیس بخش اورژانس بیمارستان عسلیان

 مسئول واحد توسعه آموزش پزشکی

 سوابق بالینی:

 تا کنون به عنوان متخصص زنان و زایمان 1394به عنوان پزشک عمومی  و از سال  1390تا  1387از سال 



 استاد مشاور پایان نامه ها:

 بررسی سطح اکسیدانت در بیماران مبتال به میس ابورشن

 بررسی سطح آنتی اکسیدانت در بیماران مبتال به میس ابورشن

 بررسی اثر میزوپروستول رکتال و واژینال در مبتالیان به میس ابورشن

 در مبتالیان به حاملگی خارج رحمی مراجعه کننده به بیمارستان  عسلیانDبررسی سطح ویتامین 

 مقاالت فارسی:

 کارگاه ها:

 

 

Personal Information  : 

Name and surname: Somayeh Mohammadipour 

Academic rank: Assistant Professor 

personal email: 

Office  Phone Number: 33406099 

Date of birth: 1361 

marital status: Married 

Educational background: 

Residency in Obstetrics and Gynecology - Sanandaj Medical Sciences 1394-1390 

Doctor of General Medicine, Lorestan University of Medical Sciences 

Titel OF thesis (Title, Supervisor, Consulting Professors): 

 Comparison of the effect of acarbose and metformin on ovulation induction in 

patients with polycystic ovary syndrome (PCO) under the guidance of Dr. 

Masoumeh Rezaei 

Scientific records: 

Assistant Professor (Medical School of Lorestan University of Medical Sciences 
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Evaluation of oxidant levels in patients with Miss Abortion 
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