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                                                                               مشخصات فردي -1

محـل     5894 شـماره شناسـنامه:          1356 : تـاریخ تولـد  شیخ حسـنی    نام خانوادگی:      شهرزادنام:

  تهران دانشگاه علوم پزشکیمحل تحصیل :    متاهلوضعیت تاهل:        یایران ملیت: تهرانتولد:

 انگلیسیزبان خارجی: 
 

  دانشگاهیمدارك  -2

 
- MD  1381 فارغ التحصیل – شهید بهشتی پزشکیعلوم دانشگاه  - ايدکتراي حرفه 
 

  1389 صیلحفارغ الت –تهران دانشگاه علوم پزشکی  _زنان و زایماندکتراي تخصصی  -
 

 1392-بیمارستان امام خمینی(ره) –تهران  دانشگاه علوم پزشکی -ي زنان اونکولوژ فلوشیپ-
 
 
 

Obstetrician & Gynecologist- oncologist 

Tehran  University of Medical Sciences,  

Phone:09126087884 

E-mail: dr_sh1356@yahoo.com 
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 پایان نامه هاي تحصیلی  -3

 
کودکـان   در بیمارستان-سال 5علل و شیوع مرگ و میر کودکان زیر  : بررسی پایان نامه پزشکی عمومی -

 1380-1378مفید در سالهاي 
 

بررسی مقایسه اي فراوانی حاملگی بالینی در دو روش تحریک تخمک گـذاري بـا   :صیپایان نامه تخص -

GONAL-FوFOSTIMON   در سیکل هايIVFوICSI     پلـی   در زنان نابارور مبـتال بـه سـندرم تخمـدان
 .1388_1387کیستیک مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصردر سالهاي 

  
 

 و اجرایی فعالیت هاي آموزشی -4

 

یمارستان امام خمینـی از  ب-شکی تهرانلوم پزدانشگاه ع–ي انکولوژ-گروه زناناستادیار -

 1394سال 

 
زنـان بیمارسـتان امـام     در بخـش کارورزان دانشجویان رشـته پزشـکی    کارآموزان و عملیآموزش تئوري و  -

 دانشگاه علوم پزشکی تهران-خمینی(ره)
 
 1388/1389-هنگی آموزشی تیمورزادهتدریس در دوره هاي آمادگی امتحان دستیاري در موسسه فر -

 
 یمارستان امام خمینیب-تدریس نظري و عملی به دستیاران رشته زنان -

 
 

 عضو انجمن انکولوژي زنان ایران-
  

و شـرکت در جلسـات    94انتخاب به عنوان بازرس علی البدل انجمن در انتخابات برگزار شده در اردیبهشت  -
 هیات مدیره

 
 )1400انکولوژي زنان ایران ( در انتخابات انجمن سال عضو هیات مدیره انجمن  -
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 تالیف و ترجمه:-5
 

تالیف کتاب مجموعه پاسخ هاي بورد و ارتقازنان  دانشـگاه هـاي علـوم پزشـکی     #
 ورزادهانتشارات تیم-1387-کشور

 
پزشـکی  تالیف کتاب مجموعه پاسخ هاي بورد و ارتقازنان  دانشـگاه هـاي علـوم    #

 تیمورزادهانتشارات -1388-کشور
 

تالیف کتاب مجموعه پاسخ هاي بورد و ارتقازنان  دانشـگاه هـاي علـوم پزشـکی     #
 ورزادهانتشارات تیم-1389-کشور

 
 1388-تالیف کتاب خالصه دنفورث#
 
 
در همکاري با انجمن زنـان و مامـایی    2014ترجمه کتاب بارداري وزایمان ویلیامز #

 ایران
 
 

ي در همکاري با انجمن انکولوژ– ESMOنان ترجمه گایدالین درمان سرطانهاي ز#
 زنان ایران

 
و انجمـن   ي زنـان ولـوژ ی با همکاري چندي از اساتید انکتالیف کتاب کولپوسکوپ#

 1396-انکولوژي زنان ایران
 

با همکاري انجمن  HPV(UROGIN2017Amsterdam)تدوین گزارش کنگره #
 ي زنان ایرانانکولوژ



 ٤ 

 
 )HPV )UROGIN 2010 MONACOتدوین کتاب تازه هاي #
 

 1399-تالیف کتاب کرونا ویروس جهش یافته و بیماري نوپدید ناشی از ان #
 

 ESMO2017راهنماي بالینی اداره کانسر سرویکس #
  
 

 فعالیت هاي پژوهشی -5
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 -4شماره  -11دوره -فصلنامه باروري ناباروري
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دانشـگاه  -پزشـکی جلـه دانشـکده  م-ن سارکوم هاي رحمی:مقاله مروريبررسی روشهاي تشخیص و درما-4
 1396دي ماه-علوم پزشکی تهران

 
5-Placenta Site Trophoblastic Tumor and Choriocarcinoma from Previous Cesarean section 
scar:case Report ,IJMS2017 
 
6-MASSIVE PLURAL EFFUSION CAUSED BY HELLP SYNDROME 
COMPLICATED COMPLETE MOLAR PREGNANCY IN 16 WEEKS OF GESTATION, 
IN A 14 YEARS OLD WOMAN.-international journal of current research2017 
 
7-Mesonephric Adenocarcinoma of the Cervix Can Be the Same as a 
Cervical Fibroid: A Case Presentation-Obstet Gynecol Cancer Res. 2016November; 
1(3):e8357 
 
8-Sclerosing Stromal Tumor (SST) with Massive Blood Loss at Operation: 
A Case Report-Obstet Gynecol Cancer Res. 2016November; 1(3):e8358 
-Primary Ovarian Synovial Sarcoma: The SecondReport- Obstet Gynecol Cancer Res. In 
Press(In Press):e62248. 
  
9-Intraperitoneal Chemotherapy inOvarianCancer- J Obstet Gynecol Cancer Res. 2017 
November; 2(4):e64177 
  
۱۰-A Unique History of the First Cases with Simultaneous Bone and Skin 
Metastasis in Vulvar Squamous Cell Carcinoma- Obstet Gynecol Cancer Res. In Press(In 
Press):e58708. 
 
11- Management of malignant bowel obstruction in advanced gynecologic malignancies: A proposed 
algorithm-2020, PJMHS 
 
12- Quality of Life among Ovarian Cancer: A Cross-Sectional Approach, 2020, PJMHS 
 
13- Wnt5A and TGFb1 Converges through YAP1 Activity and Integrin alpha v Up-regulation Promoting 
Epithelial to Mesenchymal Transition in Ovarian Cancer Cells and Mesothelial 
Cell Activation, AN OPEN ACCESS JOURNAL BY MDPI,2022 
 
14- The Clinicopathologic Characteristics and 3-Year Survival Rates of Epithelial Ovarian Cancer in Iran 
During 2011-2017, INTRNATIONAL JOURNAL OF WOMEN HEALTH AND REPRODUCTION 
SCIENCES-2019 
 
15- The Outcome of Locally Advanced Cervical Cancer in Patients Treated with Neoadjuvant 
Chemotherapy Followed by Radical  Hysterectomy and Primary Surgery- IRAN J MED SCI,2019 
 
16- Comparison of diagnostic value of two-dimensional ultrasound and clinical examination in fetal weight 
estimation- JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE-2022 
 
17- Primary Ovarian Synovial Sarcoma: The Second Report- OBSTET GYNECOL CANCER RES-2017 
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18- A Case of Misdiagnosed Gestational Trophoblastic Neoplasia with Brain and Lungs Metastasis; 
Complications and Modified Treatment: A Case Report- OBSTET GYNECOL CANCER RES-2018 
 
20- The Importance of Post Coital Bleeding in Countries with Low Level Cervical Cancer Screening- Orjinal 
articale JOGCR-2021 
 
22- Successful Treatment of a Cervical Molar Pregnancy: Combined Medical and Surgical Methods- 
International journal of women health and reproduction sciences-2017 
 
23- Is There Any Difference in Platelets Indices Between Benign And Malignant Epithelial Tumors of the 
Ovary?- Indian j gynecol oncolog,2017 
 
24- A comprehensive review on oncogenic miRNA s in breast cancer- Journal of genetics-2021 
 
25- The Utility of CA125 and HE4 in Patients Suffering From Endometrial Cancer- International journal of 
women health and reproduction sciences-2017 
 
26- Is Not It the Time to Change the Treatment of Intermediate-Risk Patients Suffering From Gestational 
Trophoblastic Neoplasia-2020- International journal of women health and reproduction sciences 
 
27- The Importance of HE4 and CA 125 in Overall Survival and Recurrence-free Survival of Endometrial 
Cancer- International journal of women health and reproduction sciences,2021 
 
28- Pectasol‐C Modified Citrus Pectin targets Galectin‐3‐induced  STAT3 activation and synergize paclitaxel 
cytotoxic effect on ovarian cancer spheroids- Cacer medicine-2019 
 
29- Iranian women’s psychological responses to positive HPV test result: a qualitative study- BMC women 
health-2021 
 
30- Does HPV affect my fertility?’ Reproductive concerns of HPV‐positive women: a qualitative study- 
Reproductive Health-2021 
 
31- Comparative study of the effect of neoadjuvant chemotherapy followed by radical hysterectomy versus 
chemoradiotherapy in locally advanced cervical cancer (stage Ib2_IIb): a retrospective cohort study- Orginal 
article-2021 
 
32- Understanding HPV-positive women’s needs and experiences in relation to patient-provider 
communication issues: a qualitative study- BMC Health services research2021 
 
33- Vulvar cancer in Iran: retrospective study over 20 years (1998-2018)"- Journal of family medicine and 
primary car2019 
 
34- Comparable Vitamin D3 Metabolism in the Endometrium of Patients With Recurrent Spontaneous 
Abortion and Fertile Controls- Research article-2015 
 
 
35- A diagnostic algorithm using multi-parametric MRI to differentiate benign from malignant myometrial 
tumors: machine-learning method- Scientific reports-2020 
 
36- Uterine involvement in epithelial ovarian cancer and its risk factors- Journal of ovarian research-2021 
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37-Comparison of diagnostic value of two-dimensional ultrasound and clinical examination 
in fetal weight estimation- Journal of Family Medicine and Primary Care-2022 
 
38- Prognostic significance of positive peritoneal cytology in endometrial cancer patients- 
IJOG-2022 
 
39- Mature Placental Teratoma: Case Report- Biomedical Research and Therapy, 2022; 
9(1):1-4 
 

 
:سرپرستی پایان نامھ ھا  

 
در افتراق لیومیوسارکوم از لیومیوم در بیماران مراجعه کننده با توده میومتریال کاندید جراحی به تعیین الگوریتم تشخیصی ام ار اي -

1395سال اونکولوژي بیمارستان امام خمینی در-درمانگاه ژنیکولوژي  
 استاد مشاور

 97-90و  85-90بررسی مقایسه اي ریسک فاکتورهاي کنسر سرویکس و میزان تشخیص زود هنگام آن در دو بازه زمانی -

 استاد راھنما

راحی اجرا و ارزشیابی مداخله مبتنی بر نتایجط -تبیین نگرانی ها و نیازهاي سالمتی زنان اچ پی وي  مثبت -  

ستاد مشاورا  

 

 سرطان تخمدان مشتق از آسیت غنی سازي جمعیت سلول هاي بنیادي  یک روش کشت مقرون به صرفه براي ایجاد -

 استاد مشاور

 

بررسی حساسیت و ویژگی سیتولوژي غیرطبیعی سرویکس ،ظاهر غیرطبیعی سرویکس و خونریزي بعد از نزدیکی  در نتایج بیوپسی  -

87-99کننده به درمانگاه انکولوژي مجتمه بیمارستانی امام از سال  سرویکس تحت دید کولپوسکوپی در بیماران مراجعه  
 استاد مشاور

 
99-89ارهاي مرتبط با درگیري پارامتر در بیماران مبتال به مراحل اولیه کانسر سرویکس از سال بررسی معی-  

 

ستاد مشاورا  
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  شرکت در کنگر ه:-13

 )سخنران    (شرکت کننده و 30/9/91-27/9/91مانکنگره زنان و زای  -  
 )سخنران(شرکت کننده و 30/8/92-28/8/92نگره سراسري سرطانهاي زنانک-   
 )سخنران(شرکت کننده و  12/1391رویکسسمینار پیشگیري و درمان کانسر س-
   4/11/92کنفرانس یکروزه سرطان سرویکس- 
 )سخنران کننده و(شرکت -1389-لکرد جنسیارائه مقاله در سمینار اختالالت عم-
 )خنرانس(شرکت کننده و -1394بهشت ارذی-ي زنانکنگره انکولوژ_ 
 
 )سخنران(شرکت کننده و 1397ردیبهشت ا-ي زنانکنگره بین المللی انکولوژ -
 
 )سخنرانینار هاي یک روزه تومور بورد ماهانه انجمن سرطانهاي زنان(شرکت کننده و شرکت در سم-
 
 زبان انگلیسی هب سخنرانی ارایه و1397یر ماه تشرکت در سمینار تازه هاي کانسر تخمدان -
 
 تا کنون 91اي ساالنه بین المللی انکولوژي زنان از سال هسخنرانی در کنگره -
 
 1398ی پوست سال سخنرانی و عضو پنل در کنگره بین الملل-

 تا کنون 93اي زنان و زایمان از سال سخنرانی در کنگره هاي بین المللی ساالنه بیماري ه
 
 جمن انکولوژي زناندبیر علمی وبینار ها و سمینار هاي ان-
 
ـ    -1399تیر مـاه  -بیر علمی وبینار بین المللی جراحی هاي کانسر زنان در دوران پاندمی کوویدد- ه زبـان  و ارایـه سـخنرانی ب

 انگلیسی در این وبینار
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 گذرانده شده :  دوره هاي -14
  1385ریوي سال  –اه احیاي قلبی کارگ .1
 1386د کارگاه آموزشی احیا نوزا .2

 
  1392سال  کارگاه مقاله نویسی .3

 
 3/12/1383کارگاه ارزیابی و درمان اختالالت جنسی و کارگاه عملی تزریق توکسین بوتولیسم. .4

 
 1396سفند ا-رکز جراحی هاي کم تهاجمیم-اروسکوبیکارگاه اموزش عملی الپ .5

 
بخــش  در– 99اســفند – 98پاروســکوپی بــا تاکیــد بــر الپاروســکوپی کنســرهاي زنــان ابــان دوره امــوزش ال .6

زنـان درجراحـی   انکولوژیست الپاروسکوپیست  عالیت به عنوانفو -الپاروسکوپی بیمارستان ارش
 در بیمارستان امام خمینیکانسر هاي زنان به روش الپاروسکوپی 
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