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  مشخصات  فردی

  نسرين  : نام 

  جليليان: نام خانوادگی 

  ١٧/١٢/١٣۴۵:تاريخ تولد 

  ايران: مليت 

  زن : جنس

  متاهل: وضعيت تاهل

  :تحصيالت 

  )٨٢/١٣٨١سال(دوره  يکساله در رشته نازايی در پژوهشکده رويان : فلوشيپ 

-١٣٧۶تی  ،تهران  ،ايران در رشته زنان  و زايمان دانشگاه  علوم پزشکی  شهيد بهش: تخصص

١٣٧٢  

   ١٣۶۵-١٣٧٢در دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه  : دکترای عمومی

  

  

  

  

  :تجارب کاری

 ١٣٧۶تا١٣٨٧استاديار رشته زنان و زايمان در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -

-١٣٧٠ و ناباروری کرمانشاه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهعضو مرز باروری -

١٣٨٢ 

دانشگاه علوم –) ع(ه بيماريهای  عفونی  در مرکز آموزشی درمانی امام رضاعضو کميت -

 ١٣٨۶-١٣٨٧پزشکی کرمانشاه

 ١٣٨٠-٨١رئيس بيمارستان معتضدی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ايران  -

 ١٣٨۵-٨٧ درسال آموزشی گروه زنان دربخش زنان و زايمان معاونت -

- 
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-١٣٨٧اه علوم پزشکی کرمانشاه،ايران به عنوان  داور در ژورنال پزشکان ، دانشگ

١٣٨١ 



 ١٣٨۶-١٣٨٧عضو کميته  برنامه ريزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ايران  -

 ١٣٨٧  در آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ايرانعضو کميته پژوهش -

  

  

  

  

  

  

  

  :موزشیآدوره های 

 -   ١٣٨١-٨٢سال  ART روياندوره آموزشی دارزمدت يکساله در مرکز باروری ناباروری

-٨٢ وناباروری رويان دوره آموزشی درازمدت يکساله سونوگرافی واژينال درمرکز باروری -

١٣٨١  

 آداليد استراليا در لدوره آموزشی درازمدت يکساله در بخش ژينکولوژی در بيمارستان رويا -

 ٢٠٠۶سال 

  

  طرحهای تحقيقاتی و مقاالت 

   مجله پزشکی عربستان سعودی IVF/ICSIيکلهای  در پيشگويی س B Inhibinمقاله ُرل  -

طرح تحقيقاتی بررسی عواش سزارين اکليتو و اورژانس در بخش زنان بيمارستان  امام  -

 ١٣٨٧کرمانشاه ) ع(رضا

 ١٣٨٧ در زنان نابارور PPDطرح تحقيقاتی بررسی تستهای تيرويد ،پاپ اسمير و  -

واژينال واکسی توسينی  فيروپرستول طرح تحقيقاتی بررسی مقايسه ای اثر درمانی دو روش -

 ١٣٨٧داخل وريدی جهت القاء زايمان 

 ١٣٨٣ در القاء زايمان طرح تحقيقاتی بررسی مقايسه ای  دو روش سوندنولی  و سنتوسنيون  -

 مراجعه کننده  به درمانگاههای  high riskطرح تحقيقاتی بررسی عوارش در زنان حامله  -

 ١٣٨٠-٨١ عرصه پزشکی جامعه  نگر کرمانشاه

-   
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 ١٣٨٠-٨١ در زنان  باردار UTIطرح تحقيقاتی بررسی و شيوع



 ١٣٨٠-٨١طرح تحقيقاتی بررسی و شيوع  ديابت  باداری  -

 ١٣٧٩-١٣٨٠  OCPطرح تحقيقاتی بررسی و ميزان  رضايتمندی مصرف  -

  

   کارگاهها–کنفرانس و کنگره ها –بازآموزی 

  ١٣٨۶:فردا،چالشهای فراروی –بيمارستان امروز  -

 ١٣٨٧ طراح سوال جهت آزمون ارتقاء دستيارانکارگاه -

 ١٣٨۶کارگاه طرح درس بالينی تکميلی -

 ١٣٨۶کارگاه  نگارش وارائه مقاالت  به زبان انگليسی  -

 ١٣٨۶کارگاه نحوه ارائه شفاف مقاالت  انگليسی در خارج از کشور -

 ١٣٨۶رحم جايگزينسمينار  -

 ١٣٨۶ بيماريهای هيپرتانسيون حاملگیکنفرانس -

 ١٣٨۶رانس يک روزه ارزيابی سالمت جنينکنف -

 ١٣٨۶ زايمان  ليبروکنفرانس يک روزه مراقبتهای حين -

 ١٣٨۶کنفرانس ريزش مو و هرسوتيسم -

 ١٣٨۵دوره آموزش سالمت دوران بلوغ -

 ١٣٨۵ حاملگی تومورهای تروفوبالستيککنفرانس يک روزه -

 ١٣٨٧ Journal clubآشنايی با  کارگاه يکروزه -

 ١٣٨٧ بالينیيی با روشهای نوين ارزشيابیکارگاه يکروزه آشنا -

 ١٣٨٧ در صفهان IFFSسمينار  -

 ١٣٨٧شرکت در کارگاه روشهای پيشگيری از بارداری -

 ١٣٨۵همايش سراسری سالمت زنان از جنين تا سالمندی  -

 ١٣٨۵همايش ساالنه سونوگرافی در زنان  ومامايی -

 ١٣٨۵همايش يک روزه جمعيت  و تنظيم خانواده  -

 ١٣٨۵زشکیپات و ادغام دربرنامه آموزشی کارگاه اصطالح -

- OCP  ١٣٨۵ و سقطخارج از رحمیو حاملگی 

 ١٣٨۵کارگاه نگارش و ارائه مقاالت به زبان  فارسی -

-  
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 ١٣٨۵ SPSSکارگاه آشنايی با روشهای آماری
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 ٢٠٠٧کنگره بيومديسين در زمينه بيولوژی سلولهای بنيادين  -

  

  

  

  

  

  ینسخنرا

  ١٣٨۶ حاملگیتانسيونکنفرانس بيماريهای هيپر -

  ١٣٨۶ ارزيابی سالمت جنينکنفرانس يک روزه  -

  ١٣٨۶کنفرانس يک روزه مراقبتهای حين ليبر و زايمان  -

  ١٣٨۶ هيرسوتيسمريزش مو و کنفرانس  -

  ١٣٨۵دوره آموزشی سالمت دوران بلوغ -

  ١٣٨٧ حملگی فوبالستيکوترتومورهای کنفرانس يک روزه  -

  ١٣٨٧کنفرانس در روشهای پيشگيری از بارداری -

  ١٣٨۶ يکی از علل نازايی   به عنوانPCTارزيابی  -

  ١٣٨۵کنفرانس سالمت زنان از جنين تا سالمندی  -

  ١٣٨۵مروری بر يافته های مطالعاتی بررسی خشونت عليه زنان درايران و جهان  -

  ١٣٨۵ تهران بيمارستان امام خمينی کنگره زنان و مامايی -

  ١٣٨۵ و سقطمخارج از رحروشهای جلوگيری از بارداری و حاملگی  -

  ١٣٨۶ازه های پرستاری و مامايیتهمايش  -

بررسی اپيدميولوژيک سن يائسگی در زنان  تحت  پوشش عرصه پزشکی جامعه   -

  ١٣٨۶کرمانشاه 

  ١٣٨۶  Oxidative stressارتباط بين فعاليت  آکروزين در اسپرماتوزوآ انسانی و  -


