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  :میزان تحصیالت

  دوره  مقطع
  رشت با معدل باال  مدرسه ابتدائی و راهنمائی و دبیرستان

اول دانشگاه در زمان  رجزء سه نف(دانشگاه علوم پزشکی تبریز   پزشکی عمومی
  پایان نامه 19و نمره  )فارغ التحصیلی

داراي  –)نفر اول بورد استان گیالن(دانشگاه علوم پزشکی گیالن   متخصص زنان و زایمان
  دانشنامه تخصصی بورد تخصصی زنان و زایمان

  

  :دوره ها و گواهینامه هاي دیگر

  داراي گواهینامه دوره هاي نازایی از موسسه نازایی و فن آوري هاي نوین مهر - 1
داراي گواهینامه تشخیص و بیوپسی پستان و روشهاي غیر تهاجمی پستان از مرکز بین المللی  - 2

  گوستاوروسی پاریس
  گواهینامه الپاراسکوپی و هیستروسکوپی از دانشگاه تهران داراي - 3
  آن  ینامه کولپوسکوپی و روشهاي جدیدداراي گواه - 4
  گواهینامه دوره سونوگرافی حاملگی و زنان از دانشگاه تهران - 5
  گواهینامه مشاوره ژنتیک در بیماران سرطانی با مجوز تأسیس مرکز ژنتیک  -6

  

  :و فعالیت هاي آموزشی  سابقه تدریس

  )1380- 1378سال هاي (سابقه تدریس در دانشگاه آزاد واحد الهیجان استان گیالن - 1
  )1391- 1381سالهاي (سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت در استان گیالن  - 2
  107ون  تاکن(برگزارکننده و گرداننده پانل هاي علمی ماهانه زنان و بیماري هاي پستان در استان - 3

  )کنفرانس
اي پستان و بیوپسی استریوتاکسی ضایعات پستان هدر مورد تازه هاي بیماري  یارائه کارگاه هاي آموزش - 4

  براي اولین بار در استان براي متخصصین زنان و جراحان عمومی 
  ارائه کارگاه هاي آموزشی رایگان در مورد آگاهی عمومی در مورد بیماري هاي پستان - 5

  



  :کارهاي اجرایی سابقه 

یکی از بیمارستان هاي خصوصی مهم استان (سال  8عضو اصلی هیئت مدیره بیمارستان آریا به مدت  - 1
  )1388-1390(سال )گیالن

تخت بستري و  280با ) عج(یکی از موسسین و نایب رئیس هیئت مدیره بیمارستان بین المللی قائم - 2
  )سال 8به مدت (.فن آوري مدرن تشخیصی و درمان  نفر با جدیدترین و کاملترین 700کارآفرینی براي 

تأسیس اولین و تنها کلینیک فوق تخصصی بیماري هاي پستان استان گیالن و ایجاد مرکز جدید  - 3
تخصصی با حضور تیم تخصصی ویژه پستان و جدیدترین امکانات و روشهاي تشخیصی روز در مورد 

که موجب نجات جان تعداد زیادي از بانوان و دختران استان شده است  1392بیماري هاي پستان از سال 
.  

 و زمینه دراین تخصصی تیم وآموزش کشور درشمال پستان استریوتاکتیک مرکزبیوپسی اولین افتتاح - 4
  .گیالن باردراستان اولین براي بیوپسی نوع این انجام

  .شورک باردرشمال اولین براي پستان بیوپسی واکیوم اندازي راه - 5
  

  :کارهاي علمی انفرادي در جهت آگاهی عمومی مردم

ایجاد اولین سایت فارسی زبان رایگان با اطالعات علمی و به روز دنیا در زمینه بیماري هاي پستان در  - 1
استان گیالن و استان هاي هم جوار با بازدید باال ، جهت آگاهی دادن به مردم و بانوان عزیز در مورد 

: طور خصوصی با آدرس ساعته به سواالت آنها ب 24شایعترین سرطان زنان سرطان پستان و پاسخگویی 
www.drnikpouri.com  

ایجاد کانال هاي تلگرام علمی جهت دریافت اطالعات مفید و کاربردي براي بانوان و عموم مردم و به  - 2
  .روزرسانی اطالعات هر روز

وزش و تشخیص و درمان بیماري هاي برگزاري برنامه هاي خیریه وسیع و همگانی در زمینه معاینه و آم - 3
  .پستان در سطح استان

  .برگزاري همایش هاي علمی بسیار در سطح استان گیالن در جهت آگاهی و افزایش بار علمی همکاران - 4
  

  :عضویت

انجمن زنان و زایمان استان گیالن جهت برگزاري دوره هاي علمی و آموزشی  هیئت مدیره عضو اصلی - 1
  .براي این گروه و کارهاي اجرایی در سطح استان 

  .)انجمن سرطان زنان ایران( زنان ایران سرطان عضو انجمن - 2
  )انجمن علمی تخصصی باروري و ناباروري ایران(عضو انجمن نازایی ایران - 3
  )جامعه جراحان ایران(.ایرانعضو انجمن جراحان  - 4

  

  



  :سابقه کار

بعنوان  1372تا  1371بعنوان پزشک عمومی در مناطق اطراف شهر رشت و خود شهر رشت از سال  - 1
  .پزشک همکار دولت 

بصورت مطب  1395تا  1376بعنوان متخصص زنان و زایمان در شهر الهیجان و شهر رشت از سال  - 2
  .شخصی

لغایت  1392بعنوان موسس و یکی از پزشکان اصلی کلینیک فوق تخصصی بیماري هاي پستان از سال  - 3
1395.  

دومین جراح استان که هیسترکتومی با الپاراسکوپی را در استان گیالن انجام داد و انجام اعمال  - 4
  .الپاراسکوپی و هیستروسکوپی موفق فراوان در استان

ی موسسه مهر بعنوان فعالترین عضو مرکز در برقراري همایش هاي علمی  و فعالیت در مرکز درمانی نازای - 5
انجام فن آوري هاي نوین همچون انجماد تخمک ، جنین و پژوهش هاي فراوان در جهت افزایش احتمال 

  . IVTو  ICSIمثل  ARTموفقیت روشهاي 
  .انجام تعداد زیادي عملهاي تخصصی زنان و زایمان و موارد مشکل درمانی  -6
  .همکاري با مرکز جهاد دانشگاهی تهران در زمینه تشخیص و درمان بیماري هاي پستان  -7
ایجاد مرکز ژنتیک براي ارزیابی سرطان هاي ارثی و فامیلی براي اولین بار در استان گیالن و استان هاي  - 8

  .هم جوار
ي اولین بار در ایجاد مرکز درمان هاي حمایتی و تسکینی در سرطان ها بخصوص سرطان پستان برا - 9

  .هم جوار ياستان گیالن و استان ها
در شرف راه اندازي مرکز بازسازي و بازتوانی بدنبال سرطان پستان در خانمهاي جوان خصوصاً با کمک  - 10

  .جراحان ترمیمی استان گیالن و استان هاي هم جوار
براي اولین بار در استان گیالن در بیماران  preservation of fertilityایجاد مرکز حفظ قدرت باروري و - 11

  .جوان مبتال به سرطان براي اولین بار در کشور بصورت خصوصی و مدرن
  

  شرکت در کنفرانس ها

  :سخنرانی 

  )26/10/1392(تازه هاي فشار خون در بیمارستان بین المللی قائم 
  )21/8/1389( )2اختالالت بارداري(برنامه مدون ویژه متخصصین زنان و زایمان 

  )4/12/1389لغایت  5/8/1389از (کنفرانس ماهیانه انجمن باروري و ناباروري ایران 
  )4/12/1385لغایت  2/12/1385) (1سمینار باروري و ناباروري (سیزدهمین کنگره باروري و نابارري ایران 
  )4/12/1385لغایت  2/12/1385) (2سمینار باروري و ناباروري (سیزدهمین کنگره باروري و نابارري ایران 

  )3/5/1388)(3بیماري هاي مدیکال در طول بارداري (برنامه مدون ویژه متخصصین زنان و زایمان 
  )3/10/1381الی  2/10/1381(سقط عنوان تحت دانشگاه آزاد واحدرشت و ارائه مقاله درسمینار سخنرانی

بیمارستان  پرزانتاسیون و وضعیت جنین ناهنجار در  دیستوشی کنفرانس مدون زنان و زایمان 



 

  :سمینارهاي مدون و غیرهکنفرانس ها و 

روشهاي جلوگیري از بارداري و حاملگی اکتوپیک و (برنامه مدون ویژه متخصصین زنان و زایمان
  )19/12/1387)(سقط

  )20/12/1386(برنامه مدون آموزش مداوم اختالالت و بیماري هاي زنان
  )4/5/1388)(زناناختالالت و بیماري هاي ( برنامه مدون ویژه متخصصین زنان و زایمان
  )20/7/1388)(درمان جایگزینی هورمونی و اختالالت کف لگن(برنامه مدون ویژه متخصصین زنان و زایمان
  )20/8/1388)(2بیماري هاي مدیکال در طول بارداري (برنامه مدون ویژه متخصصین زنان و زایمان

  ) 7/12/88لغایت  5/12/88(پنجمین کنگره بین المللی سرطان پستان
  )3/5/1388)(3بیماري هاي مدیکال در طول بارداري (برنامه مدون ویژه متخصصین زنان و زایمان

  )29/10/1385و  28/10/1395و  27/10/1385 (کنگره علمی بازآموزي جامعه جراحان
  )3/12/1385(کنفرانس کاربرد هیپنوتیزم در پزشکی و دندانپزشکی 

  )A)(26/6/1388آنفلوانزاي نوع (H1N1کنفرانس 
  )2/12/1387لغایت  30/11/1387(ارائه مقاله در پانزدهمین کنگره باروري و ناباروري 

  )1387آذر ماه (ارائه مقاله با عنوان درمانهاي جدید بی اختیاري ادراري در همایش داخلی دانشگاه آزاد اسالمی 
  )25/11/1375غایت ل 23/11/1375(شرکت در کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر 

  )29/10/1390(گواهی شرکت در برنامه آموزش مداوم سرطان تخمدان 
  )13/8/1390لغایت  11/8/1390(گواهی شرکت در برنامه آموزش مداوم کنگره سرطان پستان 

گواهی شرکت در برنامه آموزش مداوم بیماري هاي تروفوپالستیک و شیمی درمانی و رادیوتراپی در بیماري هاي 
  )3/9/1390(زنان 

  )30/1/1391(گواهی شرکت در کنفرانس علمی یکروزه آموزش مداوم آرتروز 
  )26/11/1390(گواهی شرکت در کنفرانس علمی ادواري آموزش مداوم 
  )17/12/1390(گواهی شرکت در کنفرانس علمی ادواري آموزش مداوم

  )1385اردیبهشت (شرکت در کارگاه نظري و عملی هیستروسکوپی 
  )4/12/1390( 2گواهی شرکت در برنامه نازائی 

  )16/11/1390(گواهی شرکت در برنامه ماموگرافی و تصویربرداري پستان 
  )8/4/1391(جراحیگواهی شرکت در برنامه انسداد عروق مزانتر و تیروئید و پاراتیروئید در 

  )1/8/1391)(هموویژیالنس(گواهی شرکت در برنامه آشنایی با نظام مراقبت از خون 
  )20/8/1389)(1اختالالت بارداري (برنامه مدون ویژه متخصصین زنان و زایمان 

  )16/9/1395(گلسار
  )29/3/1392(گرداننده پانل کنفرانس تازه هاي سرطان پستان 

کنفرانس علمی موسسه مهر با عنوان نحوه برخورد با توده هاي خوش خیم و بدخیم پستان به عنوان گرداننده 
  )24/8/1395(پانل

  )28/8/1394(شرکت در کنفرانس علمی یکروزه تازه هاي تشخیص و درمان سرطان پستان



  :انجام مصاحبه هاي تلویزیونی و رادیویی

  مصاحبه رادیویی با موضوع بیماري هاي زنان فیبروم
  مصاحبه رادیویی با موضوع سالمت بانوان
  مصاحبه رادیویی با موضوع بلوغ زودرس

  مصاحبه تلویزیونی با موضوع باورهاي غلط در مورد بیماري هاي پستان
  مصاحبه تلویزیونی با موضوع خوش خیمی و بدخیمی هاي پستان 

ان بیمارستان بین المللی استریوتاکتیک کلینیک پست بیوپسی مصاحبه تلویزیونی با موضوع معرفی دستگاه
  )عج(قائم

  )عج(مصاحبه تلویزیونی با موضوع معرفی کلینیک پستان بیمارستان بین المللی قائم
به عنوان  شبکه جهانی صدا و سیماو  در شبکه سراسري و تلویزیونی تعداد زیادي مصاحبه هاي رادیوییو 

هت اطالع جتان گیالن و استان هاي همجوار ، متخصص زنان و موسس اولین کلینیک بیماري هاي پستان در اس
  .رسانی و آگاهی دادن به بانوان کشور

  

  :مقاالت 

No publications 

1 

isi 

Evaluation the Rate of Ectopic Pregnancy in Women Who Conceive Via ICSI in Mehr 
Institute .Mehrafza M(MD),Nikpuri Z(MD),Asgharnia M(MD),Rahimiyan T(MD), Oudi 
M(BSc), Hosseini A(PhD).. 13th congress on Reproductive Medicine.Iran,ISRM.2007 
and Middle East Fertility society,14th annual meeting,31oct-03Nov,2007 

2 

 

Predictive value of basal Antaral follicle on  intra cytoplasmic sperm injection(ICSI) 
outcome .Mehrafza M(MD), Mohammad Tabar Z (MD),Asgharnia M(MD), OudiM(Bsc) 
Nikpuri Z(MD),Hosseieni A(PHD)..8th congress on Reproductive medicine& 3th congress 
on Stem Cell biology /Technology.5-7Sep.2008 

3 

The effect of serum progesterone levels on the day of HCG administration on ICSI 
outcome.  

NikpuriZ(MD),Mehrafza M(MD), MohammadTabar Z(MD),Oudi M(BSc),Asgharnia 
M(MD), Shademani K(MD),Hossieni A(PHD).Middle East Fertility society,14th annual 
meeting,31oct-03Nov,2007 

4 New treatment of stress incontinence.Azad university internal 
meeting.2008,Rasht,Guilan 

5 

 

Laparoscopic  Hysterectomy Outcome by using LigaSure Vessel Sealing System  
Mehrafza M(MD),Shademani K(MD),Asgharnia M(MD),Oudi 
M(Bsc),MohammadTabar Z(MD),Nikpuri Z(MD)..5th congress on Laparoscopic surgery. 
Tehran.Feb.2008 and 13th World Congress on Human Reproduction.Venezia.2009 

9 COMPARISON OF THE FREQUENCY OF UTERINE ANOMALIES BETWEEN 
WOMEN WITH 2 AND 3 OR MORE MISCARRIAGES. 



isi NIKPOURI Z.,MEHRAFZA M.,OUDI M.,ASGHARNIA M.,MOHAMMAD TABAR 
Z.,HOSSIENI A.IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE (IJRM), 
WINTER 2009 , Volume  7 , Number  SUPPL 1. and 13th World Congress on Human 
Reproduction.Venezia.2009  

7 

 

Effect of Hysteroscopy on ICSI Outcome in Patients with Previous ICSI Failure 
MarziehMehrafza(MD)Mona Oudi(BSc),Masoumeh(Shirin) Asgharnia(MD),Zahra 
Nikpuri(MD),Zahra Mohammad Tabar(MD),KimiyaShademani(MD),Ahmad 
Hossieni(PHD).. 13th World Congress on HumanReproduction.Venezia.2009 

8 
ectopic pregnancy(ep) has been reported to occur in approximately 2-5% of all clinical 
pregnancies after IVF-ET.Nikpuri Z(MD), Mehrafza M(MD),  Asgharnia M(MD),Oudi 
M(Bsc),rahimiyan T(GP) ,Hosseieni A(PHD).Middle East Fertility society,14th Annual 
Scientific Meeting,October31-November 03, 2007 

9 
isi 

Comparison between vaginal sonography& Hysteroscopy in the detection of intrauterine 
pathology in infertility patients normal HSG 
Asgharnia M(MD),Mehrafza M(MD), Oudi M(Bsc),Nikpuri Z(MD), Mohammad Tabar 
Z(MD).. Iranian journal of Reproductive Medicine,vol.6,suppl 1,winter 2008 , page 2 

10 
isi 

SURVEY THE AMNION GRAFT IN TREATMENT OF CONGENITAL ABSENCE OF 
THE VAGINA 
MEHRAFZA M.,OUDI M.,ABD ELAHIAN P.,MOHAMMAD TABAR Z.,SHADMANI 
K.,NIKPOURI Z., JOURNAL OF GUILAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, 
SPRING 2010 , Volume  19 , Number  73 ; Page(s) 61 To 65. 

11 
isi 

PREDICTING FACTORS FOR SUCCESS OF OOCYTE DONATION 
NIKPURI Z., MEHRAFZA M., VOJUDI E., ASGHARNIA M., ABDOLLAHIYAN P., 
MOHAMMAD TABAR Z., SHADEMANI K., SHAKIBA M., MALMASI 
S.,INTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE (IRANIAN 
JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE)   WINTER 2011 , Volume 9 
, Number SUPPL 1; Page(s) 43 To 43. 

12 
isi 

ANTI-MULLERIAN HORMONE AS A PREDICTOR OF IVF TREATMENT 
AFZALIMEHR MARZIEH,RAOUFI AZADEH,ABDOLLAHIAN 
PARVANEH,NIKPOURI ZAHRA,SHADMANI KIMIA,NAJAFI MARYAM,VOJOUDI 
ELHAM,HOSSEINI AHMAD 
TEHRAN UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL (TUMJ), SEPTEMBER 2012 , Volume  
70 , Number  6 ; Page(s) 0 To 0. 

13 

isi 

IN VITRO FERTILIZATION OUTCOME IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC 
OVARY SYNDROME TREATED WITH GNRH ANALOGUE 
MEHRAFZA MARZIEH,RAOUFI AZADEH,ABDOLLAHIAN 
PARVANEH,NIKPOURI ZAHRA,NASIRI MEHRI,HOSSEINI AHMAD 
TEHRAN UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL (TUMJ), NOVEMBER 2013 , Volume  
71 , Number  8 ; Page(s) 518 To 523. 

14 

isi 

COMPARISON OF INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION OUTCOME OF 
OLIGOASTHENOTERATOZOOSPERMIC AND AZOOSPERMIC MEN 
MEHRAFZA MARZIEH,RAOUFI AZADEH,RAHIMIAN TALIEH,ABDOLLAHIAN 
PARVANEH,NIKPOURI ZAHRA,TAVAKKOLNIA RAHIM,GOLMOHAMMADI 
ABOLFAZL,HOSSEINI AHMAD 
TEHRAN UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL (TUMJ), JULY 2014 , Volume  72 
, Number  4 ; Page(s) 229 To 234.  

15 Evaluation of the role of serum progesterone level on the day of human chorionic 
gonadotropin administration on intracytoplasmic sperm injection 



  

  :تقدیرنامه ها

  تقدیرنامه ماهانه پزشکان امروز - 1
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالنتقدیرنامه  - 2
  تقدیر و تشکر بیماران- 3

  

  :پروژه هایی که در حال اجرا هستند 
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