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.3تحصيالت
تاریخ دریافت

درجه مدرک

رشته

دانشگاه

شهر

کشور

دکترای حرفه ای

پزشکی

شهيد بهشتی

تهران

ایران

9911

بورد تخصصی

کودکان

علوم پزشکی

کاشان

ایران

9983

مدرک

کاشان

.9پایان نامه های ارائه شده در دوران تحصيل
عنوان پایان نامه

مقطع تحصيلی

استاد یا اساتيد راهنما

بررسی ارزش آزمایشات روتين در

پزشکی عمومی

دکتر فرید ایمان زاده

کودکان مبتال به تب و تشنج در
بيمارستان های لقمان حکيم ،شهدای
تجریش و امام حسين(ع)تهران
بررسی کریپتوسپوریدیم اوال در بيماران

دکتر طاالری

دوره تخصص

مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی
کاشان

.4دوره های آموزشی و مطالعاتی گذرانده شده
.4.9کارگاه ها ودوره ها
نام کارگاه

طول مدت

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ

پزشکی مبتنی بر

9روز

علوم پزشکی اروميه

اروميه

ایران

9911

شواهدمقدماتی
فارماکوویژیالنس

9روز

دانشگاه فاطميه

قم

ایران

9918

احيا نوزاد

 9روز

علوم پزشکی قم

قم

ایران

9989

آشنایی با قوانين وآیين نامه

 9روز

آزاد اسالمی

قم

ایران

9919

های پژوهشی
روش تدوین طرح درس

 9روز

آزاد اسالمی

قم

ایران

9913

آشنایی با اجرای آزمون های

 9روز

دانشگاه آزاد اسالمی

قم

ایران

9911

ساختارمند عينی OSCE

قم

.7مرتبه علمی
سال

رتبه دانشگاهی

دانشگاه

9981

استادیار

آزاد اسالمی واحد قم

.1سوابق اجرایی(علمی-اداری)
عنوان پست

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

محل خدمت

مسئول فنی مراکزمتعدد درمانی استان

9911

9911

دانشگاه علوم پزشکی
قم

قم
معاون علوم پزشکی

9988

تا حال حاضر

دانشگاه آزاداسالمی قم

رئيس بخش کودکان

9911

تا حال حاضر

بيمارستان حضرت علی

مدیر گروه آموزشی کودکان

9988

9919

عضو کميته انتصابات منطقه 98دانشگاه

9913

بن ابيطالب-قم
دانشکده پزشکی آزاد
قم
آزاد
ریيس شورای آموزشی دانشکده علوم
پزشکی
مسئول و عضو شورای تخصصی پژوهشی

9981

ادامه دارد

9988

تا حال حاضر

دانشکده علوم پزشکی

دانشکده پزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی قم
دانشکده پزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی قم

تا حال حاضر

دانشگاه علوم پزشکی

عضو کميته اخالق پزشکی استان قم

9919

دبير کارگروه راهبردی ساخت بيمارستان

9919

دانشگاه آزاداسالمی قم

پزشک معتمد کميسيون نقل وانتقاالت

9911

دانشگاه آزاداسالمی قم

مسئول کميته پزشکی ميتنی بر شواهد

9911

دانشگاه آزاداسالمی قم

ریيس کميته اخالق سازمانی در پژوهش

9914

قم

های زیست پزشکی

تا حال حاضر

دانشگاه آزاداسالمی قم

انتشارات.1
ISI مقاالت انگليسی
1-Prevalence of cryptosporidium infection among children in
kashan .iran
2-The tympanogram in infants suffering from bronchiolitis
3-evaluation of maternal weight gain during pregnancy and its
association with birth weight in Isfahan city
4-correlation of intelligence quotient (IQ) of children younger
than 12 years old with history of preterm birth
5-The effect of adjuvant zinc therapy on recovery from
pneumonia in hospitalized children
6- The Effect of Viola odorata Flower Syrupon the Cough of Children
With Asthma:A Double-Blind, Randomized Controlled Trial : (Journal of
Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine1-5)
7- The

Role of Exclusive Breastfeeding in Postpartum Depression• Arch

Hyg Sci 2014;3Journal Homepage: http://jhygiene.muq.ac.ir)
8-

)مقاالت فارسی(علمی –پژوهشی
بررسی علل قرمزی چشم اطفال مراجعه کننده به کلينيک چشم پزشکی بيمارستان-9
11سال-کامکار
مروری بر سازه های سالمت اجتماعی در پرتو کار کردهای آشکار و پنهان نماز-3

-9بررسی ا رتباط افسردگی پس از زایمان با تغذیه انحصاری با شير مادر
-4اختالل هویت جنسی در اطفال
-7بررسی عوامل مرگ ومير نوزادان در استان اردبيل
-1بررسی شيوع تظاهرات بالينی دیابت نوع 9وعوامل موثر بر آن در کودکان بستری در
بيمارستان های قم از سال9989تا9988
 -1واکسيناسيون آنفلوآنزا در کودکان-مقاله مروری
 -8مسائل اخالقی در کودکان دچار عقب ماندگی ذهنی یا بيميری های شدید

سخنرانی در کنفرانس های بين المللی
-9بيست و چهارمين همایش بين المللی بيماری های کودکان 9919

مقایسه روش های تشخيصی DMSAو سونوگرافی در کودکان مبتال به پيلو نفریت حاد
-3بررسی علل تشنج در کودکان مبتال به دیسانتری
بيست و پنجمين همایش بين امللی بيماری های کودکان 9913

سخنرانی وپوستردر کنفرانس های کشوری واستانی
 -9بررسی ارتباط بين سوفل های قلبی سمع شده با مشکالت آناتوميک قلبی در نوزادان
 -3بررسی ميزان شيوع آنومالی های مادرزادی در ازدواج های فاميلی و غير فاميلی دومين همایش کشوری
شکاف لب وکام –اصفهان9981
 -9عفونت های بيمارستانی اکتسابی در اطفال همایش کشوری عفونت های بيمارستانی –کرمانشاه9981
 -4تازه های دیابت در کودکان دانشگاه علوم پزشکی قم9988-

 -7بررسی شيوع تظاهرات بالينی دیابت نوع  9و عوامل موثر بر آن در کودکان بستری در بيمارستانهای
استان قم از سال  9989تا سال  9988سومين همایش سراسری بيماری های غدد و متابوليسم کودکان
 3191تهران
 -1اختالل هویت جنسی در اطفال

 -7واکسن انفلونزا در اطفال همایش آنفلونزای نوع  Aدانشگاه آزاد قم 8811
-8

کتاب های تاليف شده
-9اصول تشخيص ودرمان بيماری های شایع-فصل کودکان-انتشارات جهان ادیب
-3تشخيص ودرمان بيماری های کودکان-انتشارات شميم قلم
-9تربيت کودک-انتشارات شميم قلم
-4کودکان با هوش وبی اشتها-انتشارات جزایری
-7شناسنامه سالمتی کودک-انتشارات شميم قلم
-1تغذیه کودک-انتشارات شميم قلم
-8رفتاردرمانی در کودکان-انتشارات شميم قلم
-1کودک نابغه –انتشارات شميم قلم
-91روانشناسی رنگ ها-انشارات شميم قلم
-99دانستنيهای پزشکی-انتشارت شميم قلم
-93سندرم داون -انتشارت شميم قلم
-99چربی خون -انتشارت شميم قلم

-94فشار خون -انتشارت شميم قلم
-97دیابت -انتشارت شميم قلم
-91آسم -انتشارت شميم قلم
-91روانشناسی کودک -انتشارت شميم قلم

.8طرح تحقيقاتی
طرح ارزیابی سالمت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم (خاتمه یافته)

.1عضویت در انجمن های علمی
نام موسسه

کشور

سال

انجمن پزشکان کودکان ایران

ایران

9983

انجمن آسم وآلرژی

ایران

9983

.91عضویت در کميته ها وشوراها
نام کميته یا شورا

نوع همکاری

کميته اخالق پزشکی

عضو

مکان یا سازمان

از تاریخ

تا تاریخ

مربوطه
استان قم
کميته ایمنی مادر

دانشگاه علوم

9919

تا حال

پزشکی قم
عضو

بيمارستان حضرت

9919

تاحال

علی ابن ابيطالب(ع)

وکودک
کميته ترویج زایمان

عضو

طبيعی

بيمارستان حضرت

تاحال

9919

علی ابن ابيطالب(ع)
عضو

کميته پزشکی مبتنی

دانشگاه آزاد اسالمی

بر شواهد

9911

تاحال

قم

کميته تغذیه با شير

عضو

مادر

بيمارستان حضرت

تا حال

9919

علی ابن ابيطالب(ع)
عضو

شورای آموزش

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه

9988

تاحال

قم
ریيس

شورای پژوهش

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشکده پزشکی

9988

تا حال

قم
ریيس

کميته اخالق

دانشگاه آزاداسالمی

سازمانی در پژوهش

9914

تا حال

قم

های زیست پزشکی

.99سوابق آموزشی
عنوان درس

محل تدریس

تعداد واحد

مدت تدریس

رشته تحصيلی

مقطع

بيماری های

دانشگاه آزاد قم

1

9981تاکنون

پزشکی

دکترا

کودکان
اخالق پزشکی

دانشگاه علوم

1.7

9913تا کنون

پزشکی

دکترا

پزشکی قم
آموزش بالينی

دانشگاه آزاد

کارآموزان و

اسالمی قم

1

9981تاکنون

پزشکی

دکترا

کارورزان
بيماری های
کودکان

دانشگاه آزاد قم

3

9988

مامایی

کارشناسی

.93همکاری با هيات تحریریه مجالت علمی
نام مجله

محل انتشار

نوع همکاری

از تاریخ

تاتاریخ

مجله علمی

دانشگاه علوم

داوری مقاالت

9913

تا کنون

پژوهشی علوم

پزشکی سبزوار

پزشکی سبزوار

.99تسلط به زبان :انگليسی
.94عالیق تحقيقاتی

اخالق پزشکی
بیماری های کودکان
پژوهش در آموزش
.51پایان نامه های دانشجویی
عنوان
بررسی ميزان آگاهی مادران از عالیم آنمی فقر

رشته
پزشکی

تاریخ دفاع راهنما
9919

مشاور نام دانشجو
*

کاوه خير خواه

آهن در شير خواران  34-1ماهه
بررسی شيوع و ریسک فاکتورهای بيماری های

پزشکی

*

9911

دیورتيکوالدر بيمارستان های استان

فاطمه سادات
طباطبایی

قم9981تا9981
بررسی اپيدمميولوژی وریسک فاکتورهای کانسر

پزشکی

*

9911

مری در شهر قم بين سال های 81-84
بررسی علل قرمزی چشم کودکان در کلينيک
چشم پزشکی بيمارستان های گلپایگانی و

محمد حسين
قندهاری

پزشکی

9919

*

محمد حسين
شادروان

درمانکاه نور –زمستان 11
بررسی ارتباط بين snoringواختالالت رفتاری

پزشکی

9911

محمد وکيل

*

حرکتی خواب در کودکان مراجعه کننده به
درمانگاه اطفال طی  9ماهه اول 11
بررسی شيوع اختالالت رفتاری در کودکان مبتال

پزشکی

9911

رضا حسينی

*

به آسم
ميزان تاثير گذاری داروهای ضد سرفه (مرکزی و

پزشکی

9911

نيما امير اسماعيلی

*

موکوليتيک)بدون نسخه در بهبود سرفهی حاد
بررسی تاثير اثر مکمل آهن روی همو گلوبين در

پزشکی

9913

بهمن سالمی

*

کودکان  34-93ماهه
مقایسه پلی سيترا وبای سيترا در درمان سنگ

پزشکی

9919

مسعود صادقی

*

های ادراری کودکان
مقایسه ضریب هوشی در کودکان با تولد زودرس

موحد
پزشکی

9919

حسين ابراهيمی

*

با کودکان سالم در سنين مدرسه در شهر رشت
سال 9911
تاثيرات اختالالت روحی-رفتاری مادر در تداوم

پزشکی

9919

جواد کرمعلی

*

شير دهی
تعيين اثر زینک سولفات در سير بالينی پنومونی

پزشکی

9913

مهدی فتحی

*

در کودکان بستری در بيمارستان
بررسی علل تشنج در کودکان مبتال به اسهال

پزشکی

9919

بررسی فراوانی بقا وعوارض تومور ویلمزدر

پزشکی

9919

ساالر ثروتی

*
*

رهام غالمی

مراجعه کنندگان بيمارستان محک
بررسی تاثير همزمان مصرف زینک و ویتامين

پزشکی

9911

فخرالدین کيانی

*

Aوزینک به تنهایی در کودکان مبتال به اسهال
حاد
آموزش بالينی اثر بخش از دیدگاه کارورزان و

پزشکی

9919

عليرضا سماع

*

کارآموزان پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قم
بررسی تغييرات تمپانومتری در شير خواران مبتال

پزشکی

9981

ساری مطلق

*

به برونشيوليت
بررسی ميزان رضایت مندی بيماران در حضور

پزشکی

*

9919

اميرحسين شکروی

دانشجویان در بخش های آموزشی بيمارستان
شهيد بهشتی
بررسی ارتباط وزن تولد با شاخص های

پزشکی

9981

*

امير قهرمانی

انتروپومتریک در کودکان  1ساله
بررسی شيوع عالیم تنفسی فوقانی و تحتانی در

پزشکی

9981

*

کودکان چاق  97-99ساله در هر قم
شيوع اختاللت خواب در کودکان چاق 97-99

نيما اسفندیاری
مقدم

پزشکی

9981

*

مهدی خوشدل

ساله در شهر قم
بررسی فراوانی و علل عود تب و تشنج در
بيماران بستری شده در بيمارستان های شهر قم

پزشکی

9981

*

حجت کاشانی

