
 

 

 

  

 بسمه تعالی 

  

 

 

نام خانوادگی: نعمت    10/09/1342متولد:    

  اللهی

  فاطمه : نام 

 

 

  محل سکونت:

  ایران ،تهران

  تخصص: 

جراح و متخصص زنان، 

  زایمان

 وضعیت تاهل:  

  متاًهًل

 

 

 ایمیل: 

 nematolahi_f@yahoo.com 

 تلفن همراه:  

 09124984728 

 تلفن ثابت:   

 021 - 88430922 
 

  

  

 تحصیالت   

   

 عنوان مدرک  محل اخذ  سال اخذ 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی دانشگاه شیراز  1372-1368 

  دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه شیراز  1368-1362 

  
  

  

  سایر مدارک 

 
  
  

 عنوان مدرک  محل اخذ  سال اخذ 

  سونوگرافی فرانسه  1993 

 هیستروسکوپی  ایران  2000 

 الپاروسکوپی  ایران  2000 



 

 

 

  
  
  
  

 مهارت نرم افزاری 

  
      

 عنوان   سطح 

 Windows, Office   پیشرفته 

   Web Programming 

 ++java, c  • پیشرفته                 

•  Sql server 

  
 مهارت زبان 

 

  روان -انگلیسی     روان -هلندی  

       روان -آلمانی      روان -روسی  

     روان -فرانسه       روان -چینی  

   روان -اسپانیایی       روان  -عربی 

  

  

  سوابق اجرایی 

 
  

 عضو هیئت مدیره مجمع انجمن هاى علمى پزشکى-1

 رئیس و بنیانگذار انجمن تله مدیسین ایران -2

 عضو هیئت مدیره انجمن زنان و زایمان ایران -3

 عضو هیئت مدیره انجمن لیزر پزشکى ایران -٤

  



 

 

 

 عضو پیوسته جامعه جراحان ایران -٥

 عضو انجمن تله مدیسین آمریکا -٦

 AUIMوگرافى در پزشکى آمریکا عضو انجمن سون -٧

 IASPعضو انجمن جهانى درد  -٨

 TERMSعضو بین المللى مهندسى بافت  -٩

issue Engineering and Regenerative Medicine International Society 

 ISfTEHعضو انجمن بین المللى  -1٠

International Society for Telemedicine and eHealth 

   برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در رابطه با پزشکی از راه دور و اعطای گرنت به دانشجویان حاضر-11

برگزاری وبینارها و دوره های آموزشی متعدد به صورت مجازی در راستای آموزش و آشنا کردن و همگام سازی همکاران پزشک -12

   مدیسینعزیز با انجمن تله 

   www.irantelemed.com راه اندازی سایت انجمن تله مدیسین به آدرس-13

 آدرس پزشکان و بیماران در تمامی نقاط در راستای تحقق اهداف انجمن به راه اندازی سامانه تله ویزیت جهت ارتباط بین -1٤

.com24www.TeleVisit  راه اندازی مطب و پرونده آنالین  و  
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