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 سوابق تحصیلی
 

 سابقھ تحصیالت دانشگاھیالف) 
 

رشتھ 
 تحصیلی

درجھ 
شھر محل  دانشگاه محل تحصیل علمی

 تحصیل
کشور محل 

 تحصیل
تاریخ فراغت 

 از تحصیل

دکترای  پزشکی
 عمومی

دانشگاه علوم 
 1377 ایران تھران پزشکی  تھران

تخصص 
 کودکان

دکترای 
 تخصصی

دانشگاه علوم 
 1390 ایران تھران پزشکی شھید بھشتی

فوق تخصص 
روماتولوژی 

 کودکان

دکترای 
فوق 
 تخصصی

دانشگاه علوم 
 1393 ایران تھران پزشکی شھید بھشتی
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 ھای نوشتھ شده در دوران تحصیل پایان نامھب) 
 

نام استاد  مقطع تحصیلی  عنوان پایان نامھ
یا اساتید 

 راھنما

نام استاد 
یا اساتید 

 مشاور

تاریخ 
 دفاع

تعیین بھترین نقطھ برش آزمون 
در بروسلوز حاد  1Ggاالیزا 
 انسانی

دکترای 
تخصصی رشتھ 

 کودکان

دکتر 
آناھیتا 

 سنایی دشتی

عبدھللا دکتر 
کریمی، دکتر 
فاطمھ فالح و 
دکتر زھرا 
 پورنصیری

1389 

مناسب تعیین معیار تشخیصی 
ھایپرموبیلیتی جنرالیزه برای 

 مفاصل در کودکان

دکترای فوق 
تخصص 

روماتولوژی 
 اطفال

دکتر رضا 
 شیاری

دکتر یحیی 
 حقیقی

1393 

 
 مدت:ھای آموزشی کوتاهھا و دورهج) شرکت در کارگاه

    
تاریخ  محل برگزاری عنوان کارگاه ، دوره آموزشی  ردیف

 برگزاری 
1 ULTRASONOGRAPHY OF JOINTS , Acongress of IR th8

Tehran, Iran 
October 15-

17, 2014 

 سوابق شغلی واجرائی
 

 ایموقعیتھای شغلی  و حرفھالف) 

 فعالیت مدت مکان فعالیت سمت

 لغایت از

معاونت پژوھشی گروه 
روماتولوژی کودکان 

دانشگاه علوم پزشکی شھید 
 بھشتی

 - 1393 بیمارستان مفید

 
 ھا و شوراھا ب) عضویت در کمیتھ

 

نوع  نام کمیتھ یا شورا
 ھمکاری

مکان یا سازمان 
 مربوطھ
 

 مدت عضویت

 لغایت از

شورای پژوھشگران جوان مرکز 
 - 1393 بیمارستان مفید پژوھشگر تحقیقات عفونی اطفال

 
 عضویت در انجمن ھا و مجامع علمیج) 
 

 نوع ھمکاری و سمت نام مجمع
 مدت عضویت

 لغایت از
PReS (Pediatric Rheumatology of European 
Society)   member 2012 - 

PRINTO (Pediatric Rheumatology International 
Trial Organization) member 2012 - 

 
 فعالیتھای ویراستاری، داوری و ھمکاری با ھیئت تحریریھ مجالت علمید) 
 



محل  نام مجلھ
 انتشار

 نوع ھمکاری
 

 مدت ھمکاری

 لغایت از

Iranian journal of pediatrics Iran Reviewer 2014 - 
 

 ھا، جوایز و تقدیرھاتشویقه) 
 

علت  عنوان
 دریافت

محل 
 دریافت

مقام اعطاء 
 کننده 

تاریخ 
 دریافت

نفر دوم آزمون 
دانشنامھ فوق تخصصی 
 روماتولوژی کودکان

ایران،  
 تھران

وزیر 
بھداشت، 
درمان و 
آموزش 
 پزشکی

1393 

رتبھ ده درصد اول 
 دانشنامھ تخصصی

ایران،  
 تھران

- 1390 

 سوابق آموزشی
 

 الف) سابقھ ارائھ خدمات آموزشی
 

 ھای سرپرستی شده یا مشاوره شدهب) پایان نامھ
 

نگارنده 
پایان 
 نامھ

مقطع  عنوان پایان نامھ
 تحصیلی

استاد 
 راھنما

استاد 
 مشاور

تاریخ 
 دفاع

      

 
 

 و غیره (بدون ارائھ مقالھ) ،کارگاهسخنرانی در ھم اندیشی، بازآموزیج) 
 

اندیشی، عنوان ھم  عنوان سخنرانی
تاریخ  محل برگزاری بازآموزی وغیره

 سخنرانی

بازآموزی متخصصان  واسکولیت در کودکان
 کودکان

سازمان نظام 
 1392 پزشکی کشور

 انتشارات
 در نشریات داخلی ) مقاالت منتشر شدهب
 

سال  صفحھ شماره دوره نام نشریھ نویسنده(گان) عنوان مقالھ
 چاپ

ھای مروری بر یافتھ
بالینی، آزمایشگاھی و 
درمانی آرتریت 
ایدیوپاتیک کودکان و 

 (JIA)نوجوانان 

رضا شیاری، 
جوادی  ودود

 پروانھ

مجلھ تعالی 
 بالینی

2 2 35-
19 

1393 

مقطع  عنوان درس
 تحصیلی

رشتھ 
 تحصیلی

موسسھ محل  سال تدریس
 تدریس

 
بیماریھای عضالنی اسکلتی غیر 

 التھابی

دکترای 
 حرفھ ای

زشکی پ
 عمومی

دانشگاه  1393
علوم پزشکی 
شھید بھشتی 
و شعبھ بین 

 الملل



 
 
 

 در نشریات بین المللی مقاالت منتشر شدهج) 
 

سال  صفحھ شماره دوره نام نشریھ نویسنده(گان) عنوان مقالھ
 چاپ

New criteria for diagnosis of 
benign joint hypermobility 
in children 

Reza Shiari, 
Vadood Javadi 
Parvaneh 

Pediatric 
Rheumatology  

12 1 98 2014 

Chronic granulomatous 
disease associated with 
systemic lupus 
erythematosus and systemic 
onset juvenile idiopathic 
arthritis 

Vadood Javadi 
Parvaneh1, Reza 
Shiari1, Leila 
Mahbobi, Delara 
Babaei 

Pediatric 
Rheumatology  

12 1 169 2014 

Prevalence of joint 
hypermobility in children 
with inguinal hernia 
 

Reza Shiari, 
Shima Salehi, 
Mehrnoush 
Hassas Yeganeh, 
Vadood Javadi 
Parvaneh 

Pediatric 
Rheumatology  

12 1 296 2014 

Atypical hemolytic-uremic 
syndrome associated with 
antiphospholipid 
antibodies and 
antiphospholipid syndrome; 
a novel presentation 
 

Reza Shiari1, 
Vadood Javadi 
Parvaneh, Reza 
Dalirani, Shirin 
Farivar, 
M.Reza Shiva 

Pediatric 
Rheumatology  

12 1 363 2014 

Treatment of colchicines-
resistant familial 
Mediterranean fever (FMF) 
with Anakinra 

Shiari R, Javadi 
Parvaneh V 

Archives of 
pediatric 
infectious 
diseases 

? ? ? 2014 

Neuropsychiatric symptoms 
as the first manifestation of 
juvenile systemic lupus 
Erythematosus: a 
complicated case with 
Klinefelter’s syndrome 

Shiari R, Yegane 
M, Javadi 
Parvaneh V, 
Mirjavadi SA 

Iranian journal 
of child 
neurology 

8 1 62-65 2014 

Evaluation of 10-Year 
Experience of Wegener’s 
Granulomatosis in Iranian 
Children 

Fatemeh 
Tahghighi, 
Mohamad-
Hassan 
Moradinejad, 
Yahya Aghighi, 
Reza Shiari, 
Seyed-Reza 
Raeeskarami, 
Farhad 
Salehzadeh, 
Vadood Javadi, 
and Vahid Ziaee 

ISRN 
Rheumatology 
Hindawi 
publishing 
corporation 

- - 4 pages 2013 



Leukocytoclastic Vasculitis 
Associated with Typhoid 
Fever 

Reza Shiari, 
Seyed Alireza 
Mirjavadi, 
Vadood Javadi 
Parvane, 
Mehrnoush 
Hassas Yegane. 

Ann Paediatr 
Rheum  

1 4 240-242 2012 

Rheumatologic 
Manifestations of 
Lysosomal Storage Diseases 
 

Shiari R, Vadood 
Javadi P 

Iranian journal 
of child 
neurology 

6 4 20 2012 

ELISA Cut-off Point for the 
Diagnosis of Human 
Brucellosis; a Comparison 
with Serum Agglutination 
Test. 
 

Sanaei Dashti A, 
Karimi A, Javad 
V, Shiva F, 
Fallah F, Alaei 
MR, Angoti G, 
Pournasiri Z. 

Iranian Journal 
of Medical 
Science 

37 1 9-14 2012 

 
 
 

 د) مقاالت ارائھ شده در ھمایش ھا و کنفرانس ھای داخلی
 

عنوان ھمایش،  نویسنده(گان) عنوان مقالھ
 کنفرانس وغیره

نحوه 
 ارائھ 
 ،(سخنرانی
 پوستر)

سال 
 ارائھ

Brief clinician’s guide 
for the treatment of 

active sacroiliac 
arthritis group of 

idiopathic arthritis on 
the basis of American 

College of 
Rheumatology 2013 

recommendations 

Javadi Parvaneh 
V, Shiari R, 

Mehregan FF, 
Rahmani Kh, 

Hassas Yeganeh 
M, Mahboubi L, 

Salehi SH 

دھمین کنگره 
اورژانسھا و 

بیماریھای شایع طب 
 کودکان

 1393 سخنرانی

سندرم فعال سازی 
ماکروفاژ فراتر 
 از یک عنوان

جوادی  ودود
پروانھ، رضا 

شیاری، 
مھرنوش حساس 
یگانھ، لیال 

 محبوبی

ھمایش سالیانھ انجمن 
پزشکان کودکان ایران 

اردیبھشت  13لغایت  10
1393 

 1393 پوستر

Periodic fever 
syndromes at a quick 
look 

رضا شیاری، 
جوادی  ودود

 پروانھ

ھمایش سالیانھ انجمن 
پزشکان کودکان ایران 

اردیبھشت  7لغایت  4
1392 

 1392 پوستر

برخورد با 
دردھای عضالنی 

 اسکلتی در اطفال

رضا شیاری، 
مھرنوش حساس 

 ودودیگانھ، 
جوادی 

پروانھ، لیال 
 محبوبی

نھمین کنگره اورژانس 
بیماری ھای  ھا و

 شایع طب کودکان

 1392 سخنرانی

What is the joint 
hypermobility 
syndrome? 

جوادی  ودود
پروانھ، رضا 
شیاری، لیال 

محبوبی، 

نھمین کنگره اورژانس 
ھا و بیماری ھای 
 شایع طب کودکان

 1392 سخنرانی

http://www.scopemed.org/?jid=40
http://www.scopemed.org/?jid=40
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sanaei%20Dashti%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23115425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karimi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23115425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Javad%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23115425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Javad%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23115425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shiva%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23115425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fallah%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23115425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alaei%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23115425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alaei%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23115425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Angoti%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23115425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pournasiri%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23115425


موسوی الھام 
 نسب

Association of Chronic 
Granulomatous 
Disease with 
Childhood Rheumatic 
Disorders  
 

دکتر رضا 
شیاری، دکتر 
دالرا بابایی، 

دکتر ودود 
 جوادی پروانھ

نھمین کنگره دوساالنھ 
ایمونولوژی، آسم و 

 آلرژی ایران

 1392 سخنرانی

گزارش یک مورد 
شدید مسمومیت با 
بریمونیدین در 
 نوزاد

دکتر ودود 
جوادی 

پروانھ، دکر 
 فریبا فرنقی

ششمین کنگره 
اورژانسھا بیماریھای 

 شایع طب کودکان

 1389 پوستر

 
 
 

 مقاالت ارائھ شده در ھمایش ھا و کنفرانس ھای بین المللیه) 
 

عنوان ھمایش،  نویسنده(گان) عنوان مقالھ
 کنفرانس وغیره

نحوه 
ارائھ 
 مقالھ

(سخنرانی 
 یا پوستر)

سال 
 ارائھ

New criteria for diagnosis of 
benign joint hypermobility in 
children 

Reza Shiari, 
Vadood Javadi 
Parvaneh 

the 21st European 
Pediatric 
Rheumatology (PReS) 
Congress 

 2014 سخنرانی

Chronic granulomatous 
disease associated with 
systemic lupus 
erythematosus and systemic 
onset juvenile idiopathic 
arthritis 

Vadood Javadi 
Parvaneh1, Reza 
Shiari1, Leila 
Mahbobi, Delara 
Babaei 

the 21st European 
Pediatric 
Rheumatology (PReS) 
Congress 

 2014 سخنرانی

Prevalence of joint 
hypermobility in children with 
inguinal hernia 
 

Reza Shiari, 
Shima Salehi, 
Mehrnoush 
Hassas Yeganeh, 
Vadood Javadi 
Parvaneh 

the 21st European 
Pediatric 
Rheumatology (PReS) 
Congress 

 2014 سخنرانی

Atypical hemolytic-uremic 
syndrome associated with 
antiphospholipid 
antibodies and 
antiphospholipid syndrome; a 
novel presentation 
 

Reza Shiari1, 
Vadood Javadi 
Parvaneh, Reza 
Dalirani, Shirin 
Farivar, 
M.Reza Shiva 

the 21st European 
Pediatric 
Rheumatology (PReS) 
Congress 

 2014 سخنرانی

CGD associated with SLE جوادی  ودود
پروانھ، رضا 
شیاری، دالرا 

 بابایی

بیست و پنجمین 
ھمایش بین 
المللی 
بیماریھای 
 کودکان

 1392 سخنرانی

بررسی شیوع 
ھیپرموبیلیتی در 

کودکان مبتال بھ ھرنی 
 اینگوینال 

رضا شیاری، 
شیما صالحی، 
محسن روزرخ، 

 جوادی ودود

بیست و پنجمین 
ھمایش بین 
المللی 
بیماریھای 
 کودکان

 1392 پوستر



 

 موضوعات مورد عالقھ تحقیق
• Joint hypermobility syndrome 
• Periodic fever syndromes 
• Vasculitis 
• Primary immune deficiency and rheumatologic diseases 
• Juvenile idiopathic arthritis 
• Pediatric systemic lupus erythematosus 
• Autoinflammatory disorders 
• Behcet’s disease 
• Acute rheumatic fever 
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