
  
  1نمونه فرم کارنامه به فارسی 
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  .مشخص شده اند، جزو موارد اختیاري هستند ∗مواردي که با عالمت : توضیح

  

  سوابق تحصیلی
  تحصیالت عالیه) الف

گرایش رشته   رشته تحصیلی
شهر محل   دانشگاه محل تحصیل  درجه علمی  تحصیلی

  تحصیل
کشور محل 
  تحصیل

تاریخ فراغت 
  ز تحصیلا

فوق تخصص مغز و 
  1393  ایران  تهران  دانشگاه شهید بهشتی  استادیار دانشگاه  کودکان  اعصاب کودکان

  
  پایان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصیل) ب

  نام استاد یا اساتید راهنما  مقطع تحصیلی  عنوان پایان نامه
  آقاي دکتر اعالیی  پزشکی عمومی  سال 12تا  6تغذیه در کودکان  بررسی  فراوانی سو

بررسی فراوانی عالیم بالینی و یافته هاي آزمایشگاهی در کودکان 
  خانم دکتر فرنقی  تخصص کودکان  مسموم با تریاك ومتادون در بیمارستان لقمان حکیم

  HLA B 1502بررسی رابطه 
  آقاي دکتر تنکابنی  فوق تخصص مغز وعصاب کودکان  با عوارض شدید پوستی ناشی از مصرف دارو هاي ضد تشنج
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 کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی

 

  07/06/1395:تاریخ تکمیل کارنامه 
  نرجس :منا

  جعفري :نام خانوادگی
  

، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اعصاب ،بیمارستان مفیدبخش اطفال، ، بیمارستان امام حسین :آدرس محل کار
  هیئت علمی دانشگاه استادیار و

0982173430000و    982122909559  :شماره تلفن محل کار  
 jafareadr@gmail.com:آدرس پست الکترونیکی ∗
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  موقعیت هاي شغلی و حرفه اي
  سابقه ارائه خدمات آموزشی) الف

موسسه محل 
  تدریس

مقطع 
تعداد   عنوان درس  ∗نوع درس   نوع فعالیت  تحصیلی

  دانشجویان
کل ساعات 
  سال تدریس  تدریس شده

دانشگاه شهید 
  1393- 1395-1394  18  50  رشدوتکامل  تئوري  تدریس  فوق دکتري  بهشتی

انشگاه شهید د
  1393- 1395-1394  18  50  تشنج  تئوري  تدریس  فوق دکتري  بهشتی

دانشگاه شهید 
  1393- 1395-1394  6  60  معاینه عصبی  تئوري  تدریس  فوق دکتري  بهشتی

دانشگاه شهید 
  1393- 1395-1394  6  15  معاینه عصبی  بالینی  تدریس  فوق دکتري  بهشتی

دانشگاه شهید 
  1393- 1395-1394  4  15  اختالالت خواب  تئوري  تدریس  فوق دکتري  بهشتی

دانشگاه شهید 
  1393- 1395-1394  16  8  تب وتشنج  تئوري  تدریس  فوق دکتري  بهشتی

دانشگاه شهید 
 Brain  تئوري  تدریس  فوق دکتري  بهشتی

imaging  4  12  1394-1395 -  

دانشگاه شهید 
  - eeg  4  11  1394-1395  تئوري  تدریس  فوق دکتري  بهشتی

  

  )مرتبط با آموزش و تحقیقات(ت ها و پست هاي اجرائی سابقه موقعی) ج

نوع وظایف   سمت
نام، رتبه علمی و رشته تحصیلی   مکان فعالیت  محوله

  مسئول مافوق
  تاریخ

  لغایت  از
پژوهشی و داوري عضو کمیته 

مرکز تحقیقات     مرکز تحقیقات پاتولوژي
  پاتولژي

 ،پاتولوژیست،دکتر اقدمی
      مسئول مرکز تحقیقات

عضو کمیته علمی پنجمین 
  کنگره نرومتابولیک 

  )cنیمن پیک (
  ، فوق مغز و اعصاب،دکتر کریم زاده  بیمارستان مفید  

   nov/2015/26  دبیر کنگره

عضو کمیته علمی دومین  کنگره 
، فوق مغز و اعصاب ،دکتر کریم زاده   بیمارستان مفید    سالیانه نرومتابولیک

   30/9/91  دبیر کنگره
  
  

  ویق ها، جوایز و تقدیرهاتش
  عنوان

  رتبه دوم امتحان کتبی بورد تخصصی کشوري اطفال
  رتبه اول در امتحان ورودي فوق تخصص مغز و اعصاب

  89دانشجوي ممتاز در آزمون ارتقا سال آخر دستیاري تخصصی کشوري سال 
  

  
 
 
  



  عضویت در انجمن ها و مجامع علمی

  مدت عضویت  مجمع محل فعالیت  نوع همکاري و سمت  نام مجمع
  لغایت  از

  1378  1377  دانشگاه شهید بهشتی  عضو هیئت موسس  انجمن علمی دانشجویان
  1379  1378  دانشگاه شهید بهشتی  عضو  کمیته پژوهشی
  1395  1394  دانشگاه شهید بهشتی  عضو هیئت مدیره  علمی نرومتابولیک

  1395  1394  دانشگاه شهید بهشتی  عضو  انجمن اعصاب کودکان
  1395  1394  بین المللی  عضو  اقیانوسیه-آسیا انجمن اعصاب کودکان

  1395  1393  دانشگاه شهید بهشتی  عضو  مرکز تحقیقات اعصاب
  1395  1394  دانشگاه شهید بهشتی  عضوکمیته پژوهش  مرکز تحقیقات گروه پاتولوژي

  

  پروژه هاي تحقیقاتی تصویب شده

  عنوان طرح
  نوع فعالیت در طرح 

ي اصلی، مدیر اجرائی، مجر(
  )همکار، مشاور و غیره

ساعات فعالیت 
  در طرح

موسسه محل 
  پژوهش

وضعیت 
  فعلی طرح

طول مدت 
  طرح

بررسی عالیم بالینی و پاراکلینیکی بیماران 
مرکز تحقیقات   تاکنون 600  مجري اصلی  نرو متابولیک

  سال 5  در حال انجام  اعصاب

در بیماران HLAB 1502بررسی 
که با مصرف کاربامازپین دچار تشنجی 

  عارضه شدید پوستی شده اند
مرکز تحقیقات   100  مجري اصلی

  سال 2  پایان یافته  اعصاب

در بیماران HLAB 1502بررسی 
تشنجی که با مصرف سایر دارو هاي ضد 
  تشنج دچار عارضه شدید پوستی شده اند

مرکز تحقیقات   100  مجري اصلی
  سال 2  پایان یافته  اعصاب

طرح غربال گري سالمت 
مرکز تحقیقات     مجري اصلی  )اختالالت تکاملی (کودکان

  سال 4  در حال انجام  عفونی

طرح غربال گري سالمت 
مرکز تحقیقات     مجري اصلی  )اختالالت  طیف اوتیسم (کودکان

  سال 4  در حال انجام  عفونی

  طرح غربال گري سالمت کودکان
ت مرکز تحقیقا    مجري اصلی  )بیش فعالی(

  سال 4  در حال انجام  عفونی

در بیماران با سابقه  NPCغربل گري 
مرکز تحقیقات     همکار اصلی  زردي مستقیم طول کشیده

  سال 2  در حال انجام  اعصاب
  

  پایان نامه هاي سرپرستی شده یا مشاوره شده
  تاریخ دفاع   نامه سمت در پایان  محل انجام پایان نامه  دوره تحصیلی ارائه پایان نامه  عنوان پایان نامه

علت منیزیم در بیماران بستري شده با بررسی سطح
  1394پاییز سال   استاد مشاور  بیمارستان مفید  دکتر نسیم تقدسی فر،رزیدنت اطفال  93تب وتشنج در بیمارستان کودکان مفید سال 

ارزیابی و مقایسه الگوي تشنج و یافته هاي همراه 
  در حال انجام  استاد راهنما  بیمارستان امام حسین  دکتر آسیه قبادي،رزیدنت اطفال  نورومتابولیک با گروه کنترل بیماران

بررسی علل اختالل تکاملی در کودکان مراجعه 
  در حال انجام  استاد راهنما  بیمارستان امام حسین  دکتر فرزانه فرهمندي،رزیدنت اطفال  کننده به کلینیک اعصاب

  در حال انجام  استاد راهنما  بیمارستان امام حسین  دکتر امامی-رزیدنت اطفال  بررسی ریسک فاکتور هاي عود تشنج در کودکان



 سخنرانی در هم اندیشی،  بازآموزي و غیره 
  انیتاریخ سخنر  محل برگزاري هم اندیشی، بازآموزي و غیره  عنوان هم اندیشی، بازآموزي و غیره  عنوان سخنرانی

ADEM  ١٣٩٣/٠٩/٢٥  دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی  کنگره اورژانس ھا و بیماریھای شایع طب کودکان  

  چھارمین کنفرانس يک روزه نورومتابولیک  لکودیستروفی
  )اختالالت لکودیستروفی( 

- قبل از تقاطع میرداماد -خیابان شریعتی - تھران
ی سالن آمف -ساختمان اداری-بیمارستان کودکان مفید

  تئاتر
١٣٩٣/٠٨/٢٩  

Seizure disorder   کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال
  بیمارستان امام حسین

 - بیمارستان امام حسین ع  -خ شھید مدنی  -تھران 
  ١٣٩٤/٠٢/٠٢  سالن آمفی تاتر

Developmental delay   کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال
  امام حسینبیمارستان 

 - بیمارستان امام حسین ع  -خ شھید مدنی  -تھران 
  ١٣٩٤/٠٣/٢٠  سالن آمفی تاتر

paraplegia   کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال
  بیمارستان امام حسین

 - بیمارستان امام حسین ع  -خ شھید مدنی  -تھران 
  ١٣٩٤/٠٥/١٤  سالن آمفی تاتر

hemiplegia  وراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال کنفرانس اد
  بیمارستان امام حسین

 - بیمارستان امام حسین ع  -خ شھید مدنی  -تھران 
  ١٣٩٤/٠٥/٢٨  سالن آمفی تاتر

Hypoxic encephalopathy   کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال
  بیمارستان امام حسین

 - ام حسین ع بیمارستان ام -خ شھید مدنی  -تھران 
  ١٣٩٤/٠٧/٢٩  سالن آمفی تاتر

Cerebral palsy   کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال
  بیمارستان امام حسین

 - بیمارستان امام حسین ع  -خ شھید مدنی  -تھران 
  ١٣٩٤/٠٨/١٣  سالن آمفی تاتر

MS  کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال
  امام حسینبیمارستان 

 - بیمارستان امام حسین ع  -خ شھید مدنی  -تھران 
  ١٣٩٤/١٠/٠٢  سالن آمفی تاتر

NMO  کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال
  بیمارستان امام حسین

 - بیمارستان امام حسین ع  -خ شھید مدنی  -تھران 
  ١٣٩٤/١٠/٣٠  سالن آمفی تاتر

TS-NF ھای شایع نوزادان و اطفال  کنفرانس ادوراری بیماری
  بیمارستان امام حسین

 - بیمارستان امام حسین ع  -خ شھید مدنی  -تھران 
  ١٣٩٤/١١/٢١  سالن آمفی تاتر

Psychiatric disorders in 
NPC 

  پنجمین کنفرانس يک روزه نورومتابولیک 
  )بیماریھای ذخیره ای : موضوع(

  )Cبا تأکید بر بیماری نیمن پیک تایپ ( 

- قبل از تقاطع میرداماد -خیابان شریعتی - تھران
سالن آمفی  -ساختمان اداری-بیمارستان کودکان مفید

  تئاتر
١٣٩٤/٠٩/٠٥  

Sleep disorders ١٣٩٤/١٠/١٩  دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی  سمینار دو روزه پزشک خانواده  

Management of seizures ١٣٩٤/٠٩/١٠  دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی  تشنج اطفال  

Pattern of seizure in 
neurometabolic dis ١٣٩٤/١١/١٤  مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تھران  اقدامات درمانی درصرع کودکان و نوجوانان  

neurometabolic disease 
in children نورومتابولیک  

- قبل از تقاطع میرداماد -خیابان شریعتی - تھران
سالن آمفی  -اختمان اداریس-بیمارستان کودکان مفید

  تئاتر
١٣٩٤/١١/١٥  

Learning disorder in 
metabolic patients 

کنفرانس ھای علمی ادواری ماھانه بیماریھای 
  نورومتابولیک

- قبل از تقاطع میرداماد -خیابان شریعتی - تھران
سالن آمفی  -ساختمان اداری-بیمارستان کودکان مفید

  تئاتر
١٣٩٥/٠١/٢٦  

Stem cell thrapy  کنفرانس ھای علمی ادواری ماھانه بیماریھای
  نورومتابولیک

- قبل از تقاطع میرداماد -خیابان شریعتی - تھران
سالن آمفی  -ساختمان اداری-بیمارستان کودکان مفید

  تئاتر
١٣٩٥/٠٢/٣٠  

Stem cell thrapy IN 
neurometabolic dis 

کنفرانس ھای علمی ادواری ماھانه بیماریھای 
  بولیکنورومتا

- قبل از تقاطع میرداماد -خیابان شریعتی - تھران
سالن آمفی  -ساختمان اداری-بیمارستان کودکان مفید

  تئاتر
١٣٩٥/5/28  

گزارش یک مورد مسمومیت 
شدید با اپیوم در یک کودک 

 ماھه ١٨
  پنجمین کنگره سراسری اورزانس ھا ی طب کودکان

- قبل از تقاطع میرداماد -خیابان شریعتی - تھران
سالن آمفی  -ساختمان اداری-بیمارستان کودکان مفید

  تئاتر

٢٣-١٩/February 
/٢٠١٠  

  
  

  فعالیت هاي ویراستاري و همکاري با هیات تحریریه مجالت علمی

  مدت همکاري  نوع همکاري با مجله  محل انتشار مجله  نام مجله
  لغایت  از

IJCN مرکز تحقیقات اعصاب  Advisor  مجله      

      عضو کیته داوري  مرکز تحقیقات اعصاب IJCNه مجل

  
  
  
  
  



  شرکت در هم اندیشی ها، بازآموزي ها و کارگاه ها

مدت   نام هم اندیشی، بازآموزي، کارگاه و غیره
  تاریخ برگزاري  محل برگزاري  دوره

  کنفرانس یک روزه نورومتابولیک 
  ١  )/اختالالت بیماریھای قابل درمان ذخیره لیزوزومی : موضوع(

قبل از تقاطع  -خیابان شریعتی - تھران
ساختمان - بیمارستان کودکان مفید- میرداماد

  سالن آمفی تئاتر -اداری
١٣٩١/٠٩/٣٠  

  ١  تشخیص و درمان صرع در کودکان
قبل از تقاطع  -خیابان شریعتی - تھران
ساختمان - بیمارستان کودکان مفید- میرداماد

  سالن آمفی تئاتر -اداری
١٣٩١/١١/٢٦  

بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  ک) /ع(انسھای علمی ادواری بخش جراحی بیمارستان امام حسین کنفر 
  ١٣٩٣/٠٩/٠٣  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  ک) /ع(کنفر انسھای علمی ادواری بخش جراحی بیمارستان امام حسین 
  ١٣٩٣/١٠/٢٩  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

  چھارمین کنفرانس يک روزه نورومتابولیک 
  ١  )اختالالت لکودیستروفی(

قبل از تقاطع  -خیابان شریعتی - تھران
ساختمان - بیمارستان کودکان مفید- میرداماد

  سالن آمفی تئاتر -اداری
١٣٩٣/٠٨/٢٩  

  ١  اولین کنفرانس يک روزه بیماريھاي نورولوژيک کودکان و اختالالت شنوايي
قبل از تقاطع  -خیابان شریعتی - تھران
ساختمان - بیمارستان کودکان مفید- میرداماد

  سالن آمفی تئاتر -اداری
١٣٩٣/٠٧/١٧  

بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  )ع(کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال بیمارستان امام حسین
  ١٣٩٤/٠١/١٩  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  س ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال بیمارستان امام حسینکنفران
  ١٣٩٤/٠١/١٩  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال بیمارستان امام حسین
  ١٣٩٤/٠١/26  ن آمفی تاترسال - حسین ع 

بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال بیمارستان امام حسین
  ١٣٩٤/٠٢/٠٩  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال بیمارستان امام 
بیمارستان امام  -مدنی خ شھید  -تھران   ١  )/ع(حسین

  ١٣٩٤/٠٢/١٦  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال بیمارستان امام 
بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  )/ع(حسین

  ١٣٩٤/٠٢/٢٣  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

ارستان امام کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال بیم
بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  )/ع(حسین

  ١٣٩٤/٠٢/30  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال بیمارستان امام 
بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  )/ع(حسین

  ١٣٩٤/٠٣/٠٦  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

ری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال بیمارستان امام کنفرانس ادورا
بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  )/ع(حسین

  ١٣٩٤/٠٣/27  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال بیمارستان امام 
بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  )/ع(حسین

  ١٣٩٤/٠٤/٠٣  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

کنفرانس ادوراری بیماری ھای شایع نوزادان و اطفال بیمارستان امام 
بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  )/ع(حسین

  ١٣٩٤/٠٥/٢١  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

  ١  )/روغن لورنزو(ALDبیماری بررسی موارد درمانی و درمان ھای جدبد 
قبل از تقاطع  -خیابان شریعتی - تھران
ساختمان - بیمارستان کودکان مفید- میرداماد

  سالن آمفی تئاتر -اداری
١٣٩٤/٠٥/٢٩  

بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  مراقبت از نوزاد سالم داخل بیمارستان
  ١٣٩٤/٠٨/٠٧  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  رانی نوزاد در معرض خطرمراقبت بح
  ١٣٩٤/٠٨/١٤  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  تکامل در کودکان
  ١٣٩٤/٠٩/٢٤  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  تشنج اطفال
  ١٣٩٤/٠٩/١٠  ی تاترسالن آمف - حسین ع 

مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی   ١  اقدامات درمانی درصرع کودکان و نوجوانان
  ١٣٩٤/١١/١٤  تھران

  ١  کنفرانس ھای علمی ادواری ماھانه بیماریھای نورومتابولیک
قبل از تقاطع  -خیابان شریعتی - تھران
ساختمان - بیمارستان کودکان مفید- میرداماد

  مفی تئاترسالن آ -اداری
١٣٩٥/٠١/٢٦  

  ١  کنفرانس ھای علمی ادواری ماھانه بیماریھای نورومتابولیک
قبل از تقاطع  -خیابان شریعتی - تھران
ساختمان - بیمارستان کودکان مفید- میرداماد

  سالن آمفی تئاتر -اداری
١٣٩٥/٠٢/٣٠  

  ١٣٩٥/٠٣/١١  نمركز تحقیقات سازمان انتقال خون ايرا  ١  کنفرانس علمی یک روزه ھموویژالنس

  skill lab 21/2/1395-دانشگاه شھید بھشتی  ١  روش تدریس در گروه کوچک"کارگاه 

  ٢٤/٩/١٣٩٤  سالن پاتولوژی–بیمارستان مفید   ١  ٩۴در کنگره اورژانس ھا سال "اختالالت تکاملی "برگزاری کارگاه 

  skill lab  25-27/6/87-دانشگاه شھید بھشتی  ٣ CPRشرکت در کارگاه 

  ١٧/٦/٨٧-١٦  skill lab-دانشگاه شھید بھشتی  ٢  اه ترویج تغذیه با شیر مادرکارگ



  ١٠/٧/١٣٨٨-٩  -دانشگاه شھید بھشتی  ٢  کارگاه آموزش متدولوژی تحقیق

بیمارستان امام  -خ شھید مدنی  -تھران   ١  کارگاه آشنایی با دستبرد علمی
  ٢٦/١١/٩٣  سالن آمفی تاتر - حسین ع 

-١٤-١٠و٤/٦/١٣٩٤  دانشگاه شھید بھشتی  ۶  "یک و مقاله نویسی به زبان انگلیسینگارش آکادم"کارگاه 
٢٤/٥/١٣٩٤-٢١-١٧  

  15/10/1394  دانشگاه شھید بھشتی  ١ Refreshing lecturing"کارگاه 

  
  نتشاراتا

  کتب منتشر شده) الف

ترجمه، تالیف، (نوع کار  همکاران/همکار  عنوان کتاب
ور شهر و کش  ناشر  )گردآوري، ویرایش

  سال چاپ  محل نشر

الگوریتم تشخیصی 
  در حال چاپ  ایران- تهران   مرکز تحقیقات عفونی  تالیف  به عنوان همکار  بیماریهاي شایع در اطفال

اطلس بیماریهاي 
نرومتابولیک  اطفال 

  )انگلیسی(
  در حال چاپ  ایران- تهران   مرکز تحقیقات اعصاب  تالیف  به عنوان نویسنده

  

  شدهمقاالت منتشر ) ب
  سال چاپ  صفحه  شماره  جلد  نام نشریه  عنوان مقاله  )گان(نویسنده 

 فریبا فرنقی
 نرجس جعفري

  فاطمه فرشته مهرگان

مسمومیت با متادون در 
کودکان مراجعه کننده به 
  بیمارستان لقمان حکیم

  1390  299  6  16  پژوهنده

  
 1نمونه فرم کارنامه به انگلیسی 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

  

Personal History 
 
Name:narjes jafari 
 
Address (Office):Imam hosein hospital –children department and Mofid children hospital –
pediatric neurology research center  
* Email Address:jafareadr@gmail.com 
 
 

 
 

Curriculum Vitae 
 

mailto:Address:jafareadr@gmail.com


Articles 

Author(s) Title Journal 
name Vol.No. Issu

e No. Page No. Year 

Seyed Hasan Tonekaboni1, Narjes 
Jafari1, Zahra Chavoshzadeh2, Bibi 
Shahin Shamsian3, Nima Rezaei4 

DRESS Syndrome Presents 
as Leukoencephalopathy 

The Turkish 
Journal of 
Pediatrics 

57 5 541-4 2015 Sep-Oct; 

Corresponding Author: 
Jafari Narjes 
 
Karimzadeh P1, Jafari N1, Nejad 
Biglari H2, Jabbehdari S3, Khayat 
Zadeh S2, Ahmad Abadi F4, Lotfi A3 

Neurometabolic Diagnosis in 
Children who referred as 
Neurodevelopmental Delay 
(A Practical Criteria, in 
Iranian Pediatric Patients). 

Iran J Child 
Neurol 10 3 73-81 . 2016 Summer; 

Parvanehkarimzadeh, Narjes 
JAFARI, Habibe NEJAD BIGLARI, 
Sayena JABBEHDARI, Mehdi 
ALIZADEH, Ghazal ALIZADEH, 
Hamid NEJAD BIGLARI, 4 and 
Sara SANII, 

The Clinical Features and 
Diagnosis of 
Adrenoleukodystrophy: A 
Case Series of Iranian 
Family 

Iran J Child 
Neurol 10 1 61-4 2016 Winter; 

Jabbehdari S1, Rahimian E2, Jafari 
N3, Sanii S4, Khayatzadehkakhki S5, 
Nejad Biglari H5 

The clinical features and 
diagnosis of Metachromatic 
leukodystrophy: A case 
series of Iranian Pediatric 
Patients. 

Iran J Child 
Neurol 9 3 57-61 2015 Summer; 

Parvaneh KARIMZADEH 
Narjes JAFARI Farzad AHMAD 
ABADI, 
Sayena JABBEDARI, 
Mohammad-Mahdi TAGHDIRI 
Mohammad-Reza ALAEE 
Mohammad GHOFRANI Seyed 
Hassan TONEKABONI 
Habibeh NEJAD BIGLARI 

Propionic Acidemia: 
Diagnosis and Neuroimaging 
Findings of This 
Neurometabolic Disorder 

Iran J Child 
Neurol. 8 1 58-61 2014 Winter 

Corresponding Author: 
Jafari Narjes 
parvaneh karimzadeh md farzad 
ahmadabadi, 
narjes jafari, 
sayena jabbehdari, 
mohammad reza alaee md 
mohammad ghofrani md 
mohammad mahdi taghdiri md 
seyed hassantonekaboni 

Biotinidase Deficiency: A 
Reversible Neurometabolic 
Disorder 
(An Iranian Pediatric Case 
Series) 

Iran J Child 
Neurol. 7 4 47- 52 2013 Autumn 

parvaneh karimzadeh narjes jafari, 
habibeh nejad biglari, 
sayena jabbeh dari, 
farzad ahmad abadi md 
mohammad-reza alaee, 
hamid nemati 1, 
sasan saket 
seyed hasan tonekaboni 
mohammad-mahdi taghdiri 
mohammad ghofrani 

GM2-Gangliosidosis 
(Sandhoff and Tay Sachs 
disease): Diagnosis and 
Neuroimaging Findings (An 
Iranian Pediatric Case 
Series) 

Iran J Child 
Neurol 8 3 55-60 . 2014 Summer 

Corresponding Author: 
Jafari Narjes 
sayena jabbehdari, 
fariba farnaghi, 
seyed fakhreddin 
shariatmadari, 
narjes jafari, 
fatemeh-fereshteh mehregan 
, parvaneh karimzadeh 

Accidental Children 
Poisoning With Methadone: 
An Iranian Pediatric 
Sectional Study 

Iran J Child 
Neurol 7 7 32-34 . 2013 Autumn; 

Corresponding Author: 
Jafari Narjes 
 
parvaneh karimzadeh 
narjes jafari, 
farzad ahmad abadi, 
sayena jabbedari, 
mohammad-mahdi taghdiri, 
hamid nemati, 
sasan saket, 
seyed-fakhreddin shariatmadari, 
mohammad-reza alaee mohammad 

Methylmalonic Acidemia: 
Diagnosis and Neuroimaging 
Findings of This 
Neurometabolic Disorder 
(An Iranian Pediatric Case 
Series) 

Iran J Child 
Neurol 7 3 63-66 2013 Summer 



ghofrani seyed hasan tonekaboni 

yalda nilipor 
fakhredin shariatmadari 
fatemeh abdollah gorji mohsen 
rouzrokh, 
mohamad ghofrani md parvaneh 
karimzadeh md moahammad mehdi 
taghdiri, 
hosein delavarkasmaei md farzad 
ahmadabadi 
mohammad kazem bakhshandeh 
bali 
hamid nemati md 2, 
sasan saket md 2, 
narjes jafari, 
omid yaghini md 9, 
seyed hasan tonekaboni 

Evaluation of One Hundred 
Pediatric Muscle Biopsies 
During A 2-Year Period in 
Mofid Children And Toos 
Hospitals 

Iran J Child 
Neurol. 7 2 17-21 2013 Spring; 

parvaneh k, 
narjes jafari 1, 
habibe n b 1, 
elham r 3, 
farzad a, 
hamid n, 
mohamad mehdi n mohammad g 
mohsen mollamohammadi 

The Clinical Features and 
Diagnosis of Canavan’s 
Disease: A Case 
Series of Iranian Patients 

Iran J Child 
Neurol 8 3 66-71 2014 Autumn; 

Corresponding Author: 
Jafari Narjes 
 
parvaneh karimzadeh narjes jafari, 
mohammadreza alai, 
sayena jabbehdari, 
habibeh nejad biglari 

 
Homocystinuria: Diagnosis 
and Neuroimaging Findings 
of Iranian Pediatric patients 

Iran J Child 
Neurol 9 1 94-98  

2015 Winter 

Corresponding Author: 
Jafari Narjes 
 
parveneh karimzadeh md 
farzad ahmadabadi, 
narjes jafari, 
fakhreddin shariatmadari hamid 
nemati, 
adel ahadi, 
sanaz karimi dardashti md mehrdad 
mirzarahimi md zahra dastborhan 
md 8, 
javad zare noghabi 

Study on MRI Changes in 
Phenylketonuria in Patients 
Referred to Mofid 
Hospital/ Iran 

Iran J Child 
Neurol 8 2 53-56 . 2014 Spring 

Narjes JAFARI Management of NPC Iran J Child 
Neurol 9 4 (Suppl.1): 

24 

. 2015 
Autumn. 

 

Narjes JAFARI 
Neurometabolic Disorders, 
Clinical 
and Neuroimaging Finding 

Iran J Child 
Neurol 8 4 (Suppl.1):

23 . Autumn 2014 

Corresponding Author: 
Jafari Narjes 
 
parvaneh karimzadeh 
,zahra pirzadeh 
,farzad ahmadabadi 
,narjes jafari 
sayena jabbehdari 
,hamid nemati 
,mohammad ghofrani 
,mohammad-mahdi 
taghdiri 
,seyedhasan tonekaboni 
and mohammad-reza sharbatdaralaei 
 

Glutaric aciduria type 1: 
diagnosis and neuroimaging 
findings of this 
neurometabolic disorder in 
an Iranian 
pediatric case series 
 

international 
journal of 
developmental 
disabilities -
The British 
Society for 
Developmenta
l Disabilities, 

60 3, 1–6 

. July, 2014 , 
DOI 10.1179 

/2047387714Y.0
000000039 

 

 


