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  مارستانیکننده به ب  مراجعه رخواران یدر نوزادان پُرخطر و ش یمغز  یبردار  ریتصو  یها  افتهی  یبررس

 1391-1392در سال  دیکودکان مف 
 ممتاز *  19/ 30 دکتر پروانه کریم زاده فوق تخصص 

کودکان مبتال به   نیدر والد  یقلب کی سکمیا  یهایماریب ایو یکاوازاک یمار یسابقه ب انیارتباط م یبررس

 در کودک  یمار یبا شدت عوارض و عود ب یکاوازاک
 ممتاز  * 20 مجتهد زاده دیدکتر سع  ـ یمیدکتر عبدا... کر پزشکی یدکتری تخصص

انفارکتوس حاد   ودر آنژین صدری ناپایدار  C-Reactive Proteinسطح سرمی  بررسی نیمه کمّی

 بیماران بستری شده در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد  آنها در پیش آگهی  تعیینو  میوکارد
 ممتاز  * 20 دکتر مهرداد نامداری ـ دکتر طاهره زه تاب  پزشکی عمومی 

شركت در دوره های مختلف آموزشي

 ردیف 

13 SMA Academy – Turkey & Iran   

Preceptorship Program  
(Dr. Haluk Aydın Topaloğlu, MD.) 

Advanced  ترکیه 

 استانبول 

 2021سپتامبر   3تا  2

12 The utility of early EEG monitoring and AED 

treatment in TSC: Are we there yet? ( Sergiusz Jóźwiak) 

Advanced . لهستان مجازی 

 ورشو

 2021 می  08

11 Pediatric epilepsy surgery:  

Have the concepts changed? ( Elaine Wyllie) 

Advanced  . آمریکا مجازی 

 کلیولند 

 2021 آوریل   24

10 EPNS Webinar on Neuromuscular Diseases in 

Childhood (Thomas Sejersen) 
Advanced  . سوئد مجازی 

 استکهلم 

 2021آوریل  14

9 Autoimmune Encephalitis beyond 

NMDA-R Antibodies (Josep Dalmau)  

Advanced  مجازی . اسپانیا 

 کاتالونیا

 2021مارس   27

8 MRI Pattern recognition in leukodystrophies 
(Marjo S. van der Knaap) 

Advanced مجازی . هلند 

 آمستردام 

 2021مارس   13

7 3rd Qatar International Epilepsy Course Advanced  . قطر مجازی 

 دوحه

 2021ژانویه    16تا  14

6 The 1st International Virtual Course on  

Pediatric Sleep Medicine (Basic) 

Advanced  . آمریکا مجازی 

 میسوری

 2020دسامبر   4و  3

5 32nd Europian Academy of Childhood Disability  
Annual Meeting 2020 

(Prof. Marek Jóźwiak & Colleagues ) 

Advanced  . لهستان مجازی 

 پوژنان

 2020نوامبر   28تا  25

4 Evolving Perspectives on SMA – 
Building Best Practice 

Advanced 2019ژانویه  26و   25 بارسلونا -اسپانیا 

3 Complex Situations In Children Spasticity: 
How To Set The Optimal Strategy? 

(Prof. S. I. Pascual Pascual & Dr. M. Martinez) 

Advanced 2017اکتبر   9و  8 مادرید  -اسپانیا 

2 Fabry and Pompe Expert Lounge Advanced 2016می   7و  6 ـ دبی  امارات متحده عربی 
1 Postgraduate Trainee 

Health Care Management & Facility Management 
Advanced 2004سپتامبر   17تا  3 ـ کالسروهه آلمان 

 

 

 

 

 

 



 


 : موقعيت های شغلي و حرفه ای(2**

 30:12تا كنون هر هفته روزهای چهار شنبه؛ از ساعت  96هر هفته روزهای سه شنبه و از سال  95تا  93)عالوه بر موارد زیر : به طور منظم از سال 

بتدای و از اكالس آموزشي ویژه رزیدنتهای كودكان  30:13تا  00:12تا كنون هر هفته روزهای پنجشنبه؛ از ساعت  97و از بهمن ماه سال   14تا 

كالس آموزشي ویژه   00:10تا  00:08و با توجه به پاندمي كرونا تا كنون هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه؛ از ساعت  99اردیبهشت ماه سال 

 درس برگزار شده است.(  کالس 005 بیش ازبرگزار مي گردد كه تا كنون رزیدنت ها و دانشجویان بخش كودكان 

 
     ردیف 

  

 

 د.ع.پ.  36

 شهید بهشتی  

 دستياران تخصصي كودكان  

 

 بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت کودکان و نوجوانان   تئوری 

 WhatsApp  *Adobe Connect * 
ZOOM 

  12تا  6هر ماه بين 

نفر با توجه به  

 كروناشرایط 

 ساعت   3

 در هفته

 از

 10 /02/1399 

 تا  امروز 

 د.ع.پ.  35

 شهید بهشتی  

 دستياران تخصصي كودكان  

 

  آزمون های

تستي و 

KFP    و
OSCE 

 بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت کودکان و نوجوانان  

 آمادگي آزمون بورد تخصصي برای 

WhatsApp  *Adobe Connect * 

 ساعت   1 123

در هفته 
 7پنجشنبه ها از 

 عصر  8تا 

 از

 10 /02/1399 

 تا  امروز 

 د.ع.پ.  34

 شهید بهشتی  

 دکتری پزشکی عمومی

 ( اینترني)دوره:  

 بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت کودکان و نوجوانان   تئوری 

Adobe Connect * ZOOM 

  12تا  6هر ماه بين 

نفر با توجه به  

 شرایط كرونا

 ساعت   3

 در هفته

 از

 10 /02/1399 

 تا  امروز 

 د.ع.پ.  33

 شهید بهشتی  

 ی نیبال  یو نشانه ها میعال تئوری  ـ استاجر  یپزشک  9ترم  ان یدانشجو

 مغز و اعصاب و عضالت  یها یماریب 

 Adobe Connectسامانه نوید * 

ماه   3هر 

  60حداقل 

 استاجر

ساعت  4.5

 در هر دوره 

 از

 10 /02/1399 

 تا  امروز 

 د.ع.پ.  32

 شهید بهشتی  

  2پزشکی ـ فاز    6دانشجویان ترم 

 مقدمات علوم بالینی 

  اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی اطفال تئوری 
 سامانه نوید  

 از 4 200

 10 /02/1399 

 تا  امروز 

 د.ع.پ.  31

 شهید بهشتی  

 بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن  تئوری  دانشجویان کارشناسی بهداشت 

 Adobe Connectسامانه نوید * 
 از 34 22

 10 /02/1399 

 تا  امروز 

 د.ع.پ.  30

 شهید بهشتی  

 بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن  تئوری  دانشجویان کارشناسی بهداشت 

 

22 34 23 /11/1398 

 د.ع.پ.  29

 شهید بهشتی  

 ی نیبال  یو نشانه ها میعال تئوری  ـ استاجر  یپزشک  9ترم  ان یدانشجو

 مغز و اعصاب و عضالت  یها یماریب 

   

 د.ع.پ.  28

 شهید بهشتی  

  2پزشکی ـ فاز    6دانشجویان ترم 

 مقدمات علوم بالینی 

 1398/ 09/ 12 4 200 اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی اطفال تئوری 

 د.ع.پ.  27

 شهید بهشتی  

 دکتری پزشکی عمومی

 ( اینترني)دوره:  

 کالس آمادگی دانشجویان واجد شرایط   تئوری 

 98آزمون پره اینترنی شهریور ماه 

10 1 04/06 /1398 

 د.ع.پ.  26

 شهید بهشتی  

 دکتری پزشکی عمومی

 ( اینترني)دوره:  

 کالس آمادگی دانشجویان واجد شرایط   تئوری 

 97آزمون پره اینترنی اسفند ماه  

10 1 06/12/1397 

 د.ع.پ.  25

 شهید بهشتی  

 دکتری پزشکی عمومی

رفورم، استاجری،  )دوره های:  

 (اینترني

 بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت کودکان و نوجوانان   

 

 از   

01/07 /1391 

 تا  امروز  

 د.ع.پ.  24

 شهید بهشتی  

 دستياران تخصصي كودكان  

 

آزمون  
KFP  

 بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت کودکان و نوجوانان  

 آمادگي آزمون بورد تخصصي برای 

34 1 06/10 /1397 

 د.ع.پ.  23

 شهید بهشتی  

 دستياران تخصصي كودكان  

 

آزمون  

KFP   و

OSCE 

 بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت کودکان و نوجوانان  

 آمادگي آزمون بورد تخصصي برای 

34 10 17/06/1397 

 دستياران تخصصي كودكان و   رهپیویان شریف  22

 متخصصين كودكان 

آزمون  

KFP   و
OSCE 

 بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت کودکان و نوجوانان  

 آمادگي آزمون بورد تخصصي و 

100 

50+50 
50 16/06 /1397 

  

17/06/1396 

 د.ع.پ.  21

 شهید بهشتی  

 دستياران تخصصي كودكان  

 

تحلیل 
MCQs 

گزینه ای پیشرفته در بیماریهای مغز و اعصاب    4تست های 

 آمادگي آزمون بورد تخصصي کودکان برای 

68 

34+34 
50 21 /05/1397 

28/05/1397 

 د.ع.پ.  20

 شهید بهشتی  

 دستياران تخصصي كودكان  

 

تحلیل 
MCQs 

گزینه ای پیشرفته در بیماریهای مغز و اعصاب    4تست های 

 آمادگي آزمون ارتقاء کودکان برای 

90 30 21 /05/1397 

28/05/97 

 شبکه های   19

 پیام رسان 

  10دستياران تخصصي كودكان در 

 دانشگاه علوم پزشکي كشور 

 بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت کودکان و نوجوانان   تئوری 

 آمادگي آزمون بورد تخصصي و 

  93بهمن از   >1000 >300

 تا کنون 

 د.ع.پ.  18

 شهید بهشتی  

ي اعصاب  تخصص فلوهای فوق

 كودكان 

تئوری و  

 عملی

 بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت کودکان و نوجوانان  

 آمادگي آزمون بورد فوق تخصصي و 

20 

5+3+3+3+3+3 

100< 1399 - 1392 



 


 د.ع.پ.  17

 شهید بهشتی  

 ی تخصصدکتری پزشکی 

 ( رزیدنتي كودكان)دوره 

تئوری و  

 عملی

 1393 - 1399 >136 >136 بیماریهای کودکان با اولویت مغز و اعصاب کودکان 

 د.ع.پ.  16

 شهید بهشتی  

 ي تخصصدكتری پزشکي 

)رزیدنتي طب اورژانس/  

 نورولوژی/نوروسرجری( 

تئوری و  

 عملی

 1393 - 1399 >30 >30 بیماریهای کودکان با اولویت مغز و اعصاب کودکان 

 د.ع.پ.  15

 شهید بهشتی  

 ي تخصص دکتری پزشکی 

 )دوره رزیدنتی کودکان( 

تئوری و  

 عملی

 بیماریهای کودکان با اولویت مغز و اعصاب کودکان 

 ساعت  2رزیدنت *   2ماه دوره فلویی *   27

108< 108< 1393 - 1391 

 د.ع.پ.  14

 شهید بهشتی  

 دكتری پزشکي عمومي 

 )دوره های:  

 ( رفورم، استاجری، اینترني

تئوری و 

 عملي

 بیماریهای کودکان با اولویت مغز و اعصاب کودکان 

 مبحث    10و حداکثر 1حداقل 

500< 500< 1399 - 1391 

 دكتری پزشکي عمومي  د.ع.پ. لرستان  13

 )دوره های: استاجری و اینترنی( 

عملی و 

 

 مراقبت های کودک سالم و کودک بیمار 

 ) پزشک پاسخگو( 

40 24 1391-1390 

 

 دكتری پزشکي عمومي  د.ع.پ. لرستان  12

 استاجری و اینترنی( )دوره های: 

 70 مراقبت های ادغام یافته کودک سالم  تئوری 
 

12 
 

1391-1390 

 

 دكتری پزشکي عمومي  د.ع.پ. لرستان  11

 )دوره های: استاجری و اینترنی( 

 70 مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال )مانا(  تئوری 

70 

70 

70 

8 

8 

8 

8 

1391-1390 

1390 -  1389 

1389 -  1388 

1388 - 1387 

 دكتری پزشکي عمومي  د.ع.پ. لرستان  10

 )دوره های: استاجری و اینترنی( 

  تئوری 

 

Medical Ordering & Medical Recording  

70 

70 

70 

70 

36 

36 

36 

36 

1391-1390 

1390 -  1389 

1389 -  1388 

1388 - 1387 

 دكتری پزشکي عمومي  د.ع.پ. لرستان  9

 دوره متوالی(  16) 

 ینترنيگروه ا 4هر سال تحصیلی:  

عملي و 

 

 30 بیماریهای کودکان 

30 

30 

30 

940 

940 

940 

940 

1391-1390 

1390 -  1389 

1389 -  1388 

1388 - 1387 

 دكتری پزشکي عمومي  د.ع.پ. لرستان  8

 دوره متوالی(  8) 

 استاجری گروه   2هر سال تحصیلی:  

عملي و 

 

 40 بیماریهای کودکان 

40 

40 

40 

264 

264 

264 

264 

1391-1390 

1390 -  1389 

1389 -  1388 

1388 - 1387 

 دكتری پزشکي عمومي  د.ع.پ. لرستان  7

 دوره متوالی(  8) 

 گروه استاجری  2هر سال تحصیلی:  

 40 بیماریهای کودکان  تئوری

40 

40 

40 

34 

24 

24 

24 

1391-1390 

1390 -  1389 

1389 -  1388 

1388 - 1387 

 كارشناسي مامایي   لرستان د.ع.پ.  6

 دوره متوالی(  4)
 

 

 30 بیماریهای کودکان  تئوری

27 

26 

33 

8 

36 

36 

36 

1390 -  1389 

1390 -  1389 

1389 -  1388 

1388 - 1387 

 د.ع.پ.  5

 شهید بهشتی  

 تخصصیدکتری عمومی و 

 )دوره های: اینترنی و رزیدنتی( 

  تئوری 

Medical Ordering & Medical Recording  
200 12 87-1384 

 د.ع.پ.  4

 شهید بهشتی  

 یو تخصص دکتری پزشکی عمومی

)دوره های: رفورم، استاجری، اینترنی و  

 رزیدنتی( 

 1385  -  1386 12 60 تفسیر گازهای خون شریانی  تئوری 

 د.ع.پ.  3

 شهید بهشتی  

 دکتری پزشکی عمومی
 

 1384 -  1386 24 60 سمیولوژی اطفال  عملی

 دکتری پزشکی عمومی لرستان د.ع.پ.  2

 

تئوری و  

 عملی

 1380 – 1381 4 45 احیاء قلبی ـ ریوی پایه و پیشرفته 
 

 دکتری پزشکی عمومی  لرستان د.ع.پ.  1

 کارشناسی پرستاری / کاردانی مامایی
 

 120 روش تحقیق آمار و  تئوری 

120 

9 

9 

1381 – 1380 

1380 - 1379 
 

 

 



 


ردیف 

 دانشگاه  با نماینده گروه کودکان رابط و  66
 ( دانشگاه ها )رتبه بندی علمی سامانه رعددر 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی
 مدیر گروه کودکان دانشگاه ، 

 دکتر محمد مهدی ناصحی، دانشیار،  

 فوق تخصص اعصاب کودکان 

 تا کنون  12/1399/ 03

 د.ع.پ.  شهدای تجریش مرکز  كميته اخالق بالينيعضو  65

 شهید بهشتی

 معاون آموزشی مرکز شهدای تجریش،  

 دکتر رضا جلیلی خشنود، استادیار، 

 جراح مغز و اعصاب

 تا کنون  11/1399/ 15

 

64 
سامانه جامع  و مدیریت اجرایيشورای سياستگذاری عضو 

 یکپارچه آموزش تخصصی و فوق تخصصی کشور 

وزارت بهداشت 

درمان و آموزش 

 پزشکی

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، دکتر  

 قانعی، استاد، مصطفی 

 فوق تخصص ریه بالغین 

 تا کنون  10/1399/ 17

شهدای  مرکز ( EDU) مدیر واحد توسعه آموزش پزشکي 63

 تجریش 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

معاون آموزشی مرکز پزشکی، آموزشی و  

 درمانی شهدای تجریش،  
 دکتر علیرضا فاطمی، استادیار، عفونی 

01 /09/1399 23 /04/1400 

مرکز   شورای پژوهشي واحد توسعه تحقيقات بالينيعضو  62

 شهدای تجریش 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

 معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه ،  

 دکتر افشین زرقی، استاد، 

 شیمی دارویی   PhDداروساز و

 تا کنون  08/1399/ 10

 د.ع.پ.  کنگره سالمت مردان   مينپنج عضو کمیته علمی  61

 شهید بهشتی
 ، کنگره رئیس 

 دکتر سید جلیل حسینی، استاد، 

 فوق تخصص اندویورولوژی 

23 /07/1399 02 /12/1399 

 NICUبخش کودکان و  اعتبار بخشي آموزشيپزشک رابط  60

 شهدای تجریش مرکز 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

معاون آموزشی مرکز پزشکی، آموزشی و  

 درمانی شهدای تجریش،  
 دکتر علیرضا فاطمی، استادیار، عفونی 

 تا کنون  07/1399/ 12

 د.ع.پ.  امور انفورماتیک گروه کودکان دانشگاه  مسؤول 59

 شهید بهشتی

 مدیر گروه کودکان دانشگاه ، 

 دکتر محمد مهدی ناصحی، دانشیار،  

 فوق تخصص اعصاب کودکان 

 تا کنون  1399/ 06/09

گروه کودکان  الکترونیکی  Logbook مسؤولنماینده و  58

   دانشگاه

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی
 مدیر گروه کودکان دانشگاه ، 

 دکتر محمد مهدی ناصحی، دانشیار،  

 فوق تخصص اعصاب کودکان 

 تا کنون  1399/ 06/09

 د.ع.پ.  عضو کمیته علمی چهارمین کنگره سالمت مردان  57

 شهید بهشتی

 ، کنگره رئیس 

 دکتر سید جلیل حسینی، استاد، 

 فوق تخصص اندویورولوژی 

13 /07/1398 02 /12/1398 

 نماینده تام االختیار گروه کودکان جهت همکاری با   56

 دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

 مدیر گروه کودکان دانشگاه ، 

 دکتر علی اکبر سیاری، استاد، 

 فوق تخصص گوارش کودکان 

 تا کنون  05/1398/ 13

آموزشی دانشگاه در راه اندازی نماینده تام االختیار معاونت  55

 ( BIسامانه هوش تجاری )

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

 معاونت آموزشی دانشگاه ، 

 دکتر سید امیر محسن ضیائی، استاد، 
 فوق تخصص اندویورولوژی 

19 /01/1398 14 /05/1399 

 د.ع.پ.  اداره ارتقاء و ارزشيابي هيأت علمي دانشگاه  رئيس 54

 شهید بهشتی

، دکتر  دانشگاه  یعلم أتیمرکز امور ه سیرئ

 محمدمهدی ناصحی، دانشیار، 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

10 /11/1397 14 /05/1399 

 د.ع.پ.  مشاور رئيس مركز امور هيأت علمي دانشگاه   53

 شهید بهشتی
، دکتر  دانشگاه  یعلم أتیمرکز امور ه سیرئ

 محمدمهدی ناصحی، دانشیار، 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

10 /11/1397 14 /05/1399 

و    سالمت مردانمرکز تحقیقات  كميته ارتقاء پژوهشعضو  52

 بهداشت باروری 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

 ،   سالمت مردانرئیس مرکز تحقیقات 

 دکتر سید جلیل حسینی، استاد، 
 فوق تخصص اندویورولوژی 

 تا کنون  10/1397/ 09



 


سالمت مردان و  مرکز تحقیقات عضو شورای پژوهشي  51

 بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

 ، سالمت مردان رئیس مرکز تحقیقات 

 دکتر سید جلیل حسینی، استاد، 
 فوق تخصص اندویورولوژی 

 تا کنون  10/1397/ 09

 هيأت رئيسه  عضوو   علميعضو کمیته  50
هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در 

 پیشگیری از معلولیت ها 

 د شهید بهشتی

و سازمان  

 بهزیستی کشور 

 معاون پیشگیری از معلولیت ها، 

معاونت توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی  

 کشور و رئیس سمینار: دکتر مینو رفیعی 

07 /09/1397 08 /09/1397 

 د.ع.پ.  عضو کمیته علمی سومین کنگره سالمت مردان  49

 شهید بهشتی

 ، کنگره رئیس 

 دکتر سید جلیل حسینی، استاد، 

 اندویورولوژی فوق تخصص 

10 /07/1397 03 /12/1397 

 د.ع.پ.  پزشک کلینیک نوروژنتیک دانشگاه  48

 شهید بهشتی

رئیس مرکز تحقیقات ژنومیک دانشگاه، دکتر  

 وحید رضا یاسائی، استاد،  

 ژنتیک پزشکی 

04 /06 /1397 08 /12/1397 

 د.ع.پ.  پزشک معین تکامل دانشگاه   47

 شهید بهشتی

 دانشگاه ، معاونت بهداشتی 

 عفونی  دکتر شهنام عرشی، استاد، 

 تا کنون  05/1397/ 22

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز   علميعضو کمیته  46

 ایران

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

 رئیس انجمن ترومبوز و هموستاز ایران، 

 دکتر پیمان عشقی، استاد، 

 فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی کودکان  

 تا کنون  05/1397/ 04

 هيأت رئيسه  عضوو  اجرایيو کمیته   علميعضو کمیته  45

 هجدهمین کنگره مغز و اعصاب کودکان ایران 

 د.ع.پ. 

 گلستان 
 رئیس انجمن مغز و اعصاب کودکان ایران، 

 دکتر محمّد غفرانی، استاد، 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان  

03 /03/1397 23 /06 /1397 

  اجرایيو کمیته   علميعضو کمیته  44

 اولین کنگره تکامل اعصاب کودکان ایران 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

 رئیس انجمن مغز و اعصاب کودکان ایران، 

 دکتر محمّد غفرانی، استاد، 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان  

19 /02/1397 20 /02/1397 

 د.ع.پ.  و ارتقاء كيفيت تدریس  یاستاندارد ساز تهي كمعضو  43

 شهید بهشتی

 معاونت آموزشی دانشگاه ، 

 دکتر سید امیر محسن ضیائی، استاد، 

 فوق تخصص اندویورولوژی 

 تا کنون  12/1396/ 12

 د.ع.پ.  عضو كميته روش تدریس  42

 بهشتیشهید 

 معاونت آموزشی دانشگاه ، 

 دکتر سید امیر محسن ضیائی، استاد، 
 فوق تخصص اندویورولوژی 

 تا کنون  12/1396/ 12

  یساخت ها ریز یو استاندارد ساز يابی ارز تهي كمعضو  41

 ي ليتکم  التيآموزش تحص

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

 معاونت آموزشی دانشگاه ، 

 استاد، دکتر سید امیر محسن ضیائی، 

 فوق تخصص اندویورولوژی 

 تا کنون  12/1396/ 07

ناباروری   ـدومین کنگره سالمت مردان هيأت رئيسه  عضو 40

 مردان 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی
 رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری، 

 دکتر سید جلیل حسینی، استاد، 

 فوق تخصص اندویورولوژی 

02 /12/1396 04 /12/1396 

 د.ع.پ.  بيمارستان شهدای تجریش بخش كودكان  پرسپتور  39

 شهید بهشتی

 مدیر گروه کودکان دانشگاه ، 

 دکتر عبداهلل کریمی، استاد،  
 فوق تخصص عفونی کودکان 

 تا کنون  11/1396/ 15

 عضو گروه تدوین مسیرهای مراقبت های بالینی  38

 (Care Pathway )در تدوین  گروه کودکان دانشگاه 

 لپسي ـ تشنج اپي برنامه  

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

 مدیر گروه کودکان دانشگاه ، 

 دکتر عبداهلل کریمی، استاد،  

 فوق تخصص عفونی کودکان 

 تا کنون  07/1396/ 13

 د.ع.پ.  عضو کمیته علمی دومین کنگره سالمت مردان  37

 شهید بهشتی

 ، کنگره رئیس 

 دکتر سید جلیل حسینی، استاد، 
 اندویورولوژی فوق تخصص 

01 /07/1396 04 /12/1396 

کودکان دانشگاه در آموزش الکترونیکی گروه   گروهنماینده  36

 اطفال 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

 مدیر گروه کودکان دانشگاه ، 

 دکتر عبداهلل کریمی، استاد،  

 فوق تخصص عفونی کودکان 

 تا کنون  11/1395/ 05

 د.ع.پ.  کودکان دانشگاه  گروه(  ITواحد انفورماتیک )  رئيس 35

 شهید بهشتی
 مدیر گروه کودکان دانشگاه ، 
 دکتر عبداهلل کریمی، استاد،  

 فوق تخصص عفونی کودکان 

 تا کنون  08/1395/ 19



 


مرکز تحقیقات بهداشت باروری و  كميته ارتقاء پژوهشعضو  34

 ناباروری 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

 رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری، 

 دکتر سید جلیل حسینی، استاد، 
 فوق تخصص اندویورولوژی 

18 /05/1395 09 /10/1397 

مركز هم اندیشي اساتيد و نخبگان نهاد نمایندگي  عضو  33

 مقام معظم رهبری دانشگاه 

 د.ع.پ. 

 بهشتیشهید 

نهاد نمایندگی مقام معظم   دفتر مسؤول

رهبری دانشگاه ، حجت االسالم و المسلمین     

 علی محمّد فرهاد زاده

مرداد ماه 

1395 

 تا کنون 

مرکز تحقیقات بهداشت باروری و  عضو شورای پژوهشي  32

 ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی
 تحقیقات بهداشت باروری، رئیس مرکز 

 دکتر سید جلیل حسینی، استاد، 

 فوق تخصص اندویورولوژی 

15 /02/1395 09 /10/1397 

 د.ع.پ.  شهدای تجریش بیمارستان  EDU مدیر 31

 شهید بهشتی

معاونت آموزشی مرکز پزشکی، آموزشی و 

درمانی شهدای تجریش، دکتر محمدمهدی  

 فروزانفر، دانشیار، طب اورژانس 

 تا کنون  02/1395/ 01

 کودکان دانشگاه در   نماینده گروه 30

 ( الکترونیکی دستیاران  Log Bookکارنمای )  

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

 معاون بهداشتی وزارت بهداشت و  

 مدیر گروه کودکان دانشگاه ، 

 دکتر علی اکبر سیاری، استاد، 

 فوق تخصص گوارش کودکان 

 تا کنون  01/1395/ 29

  هيأت رئيسه عضوو   علميعضو کمیته  29

 پانزدهمین کنگره مغز و اعصاب کودکان ایران 

 د.ع.پ. 

 تهران
 رئیس انجمن مغز و اعصاب کودکان ایران، 

 دکتر محمّد غفرانی، استاد، 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان  

14 /11/1394 16/11 /1394 

 د.ع.پ.  شهدای تجریش بیمارستان  EDUعضو  28

 بهشتیشهید 

معاونت آموزشی مرکز پزشکی، آموزشی و 

درمانی شهدای تجریش، دکتر محمدمهدی  
 فروزانفر، دانشیار، طب اورژانس 

 تا کنون  05/1394/ 01

دستیاران، کارورزان و کارآموزان    OSCE مسؤول امتحانات 27

 بخش کودکان 

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

ریاست بخش کودکان مرکز پزشکی، آموزشی 

درمانی شهدای تجریش، دکتر علی اصغر  و 

 حلیمی اصل، دانشیار، کودکان 

 تا کنون  03/1394/ 24

   گروه ارزشيابي بخش های كودكان كشورعضو  26
 ( 06/03/1394)اولین بازدید: د.ع.پ.زنجان  

دانشگاههای  
علوم پزشکی 

 سراسر کشور 

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و 
 امامی رضوی تخصصی، دکتر سید حسن 

اردیبهشت   

1394 

 تا کنون 

  یسمیرومات یهایماریب ناریسم  نیاولعضو كميته علمي  25

 ران یکودکان ا

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

رئیس کنگره، دکتر رضا شیاری، دانشیار، فوق  

 تخصص روماتولوژی کودکان 

30 /01/1394 31 /01/1394 

داور در زمينه بررسي فعاليتهای پژوهشي مراكز   24

 تحقيقاتي متقاضي اخذ موافقت قطعي
(* رشت *  1393/ 12/ 18)اولین بازدید: د.ع.پ.شهید بهشتی  

 11/95/ 27اصفهان: 

دانشگاههای  

علوم پزشکی 
 سراسر کشور 

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،  

 ، استاد، دکتر رضا ملک زاده
 فوق تخصص گوارش بالغین 

 اسفند

  1393 

 تا کنون 

 فوق تخصص اعصاب کودکان در نماینده گروه 23

 تکمیل و به روز رسانی سایت گروه های آموزشی  

 د.ع.پ. 

 شهید بهشتی

معاون آموزشی دستیاری و تحصیالت تکمیلی  

دانشگاه، دکتر سید حسن تنکابنی، استاد،  
 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

 تا کنون   12/1393/ 10

 د.ع.پ.  سومین سمینار ساالنه نورومتابولیک  دبير اجرایي 22

 شهید بهشتی

 دبیر علمی سمینار،  

 دکتر پروانه کریم زاده، استاد،  

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

13 /09/1392 21 /09/1392 

کارگاه آموزشی تشخیص و درمان بیماری   عضو كميته اجرایي 21

 نیمن پیک نوع سی  

 دبیر اجرایی کارگاه آموزشی،   د.ع.پ. تهران 
 دکتر محمود رضا اشرفی، استاد،  

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

14 /06 /1392 14 /06 /1392 

 د.ع.پ.  عضو کمیته اجرایی دومین سمینار ساالنه نورومتابولیک  20

 شهید بهشتی

 دبیر علمی سمینار،  

 دکتر پروانه کریم زاده، استاد،  

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 

25 /08/1391 30 /09/1391 

چهارمین کنگره سراسری پیشگیری از   علميعضو کمیته  19

  خطاهای پزشکی

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان 

 دکتر اردشیر شیخ آزادی،دانشیار، 

 متخصص پزشکی قانونی 

02 /09/1390 29 /02/1391 



 


با بیمارستان آموزشی مدنی  استان  کمیته بررسی نسخ رابط   18

 به دانشجویان پزشکیآموزش نسخه نویسي  جهت

 معاون غذا و دارو،  د.ع.پ.لرستان 

 دکتر بهرام دلفان،دانشیار، 
 متخصص فارماکولوژی 

22 /08/1390 14 /09/1391 

 باليني سرپرست كميته ارزیابي صالحيت  17

 دانشکده پزشکي  

 ریاست دانشکده پزشکی، د.ع.پ.لرستان 

 دکتر محمدرضا ناظر،استادیار، 

 متخصص عفونی 

25 /03/1390 14 /09/1391 

 جهت اجرایی نمودن  نماینده تام االختيار دانشگاه 16

برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم جهت آموزش  

 دانشجویان پزشکی 

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان 
 دکتر اردشیر شیخ آزادی،دانشیار، 

 متخصص پزشکی قانونی 

24 /05/1389 14 /09/1391 

 کنگره سراسری طب سنتی،  علميعضو کمیته  15

 درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهی دانشگاه 

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان 

 دکتر اردشیر شیخ آزادی،دانشیار، 

 متخصص پزشکی قانونی 

06/04 /1389 20 /08/1389 

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  پزشک باليني و مشاور بيماریهای ژنتيک دانشگاه  14

 دکتر اردشیر شیخ آزادی،دانشیار، 
 متخصص پزشکی قانونی 

24 /06 /1389 14 /09/1391  

 استادیار گروه آموزشي اطفال  13

 

                  

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان 

 دکتر اردشیر شیخ آزادی،دانشیار، 

 متخصص پزشکی قانونی 

05 /08/1388 14 /09/1391 

 ریاست دانشکده پزشکی، د.ع.پ.لرستان  دانشکده پزشکی پژوهشيعضو شورای  12

 ناظر،استادیار، دکتر محمدرضا 

 متخصص عفونی 

15 /08/1387 14 /09/1391  

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  مرکز مدیریت بیماریهای قلب و عروق دانشگاه  مدیر 11
 دکتر شهرام توفیقی،استادیار، 

 متخصص فارماکولوژی 

14 /04/1384 31 /06 /1384 

کمیته سیاستگذاری بانک اطالعاتی جامع اعضای  عضو اصلي   10

 OFISهیأت علمی 

 معاونت آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان 

 دکتر بهرام دلفان،استادیار، 

 متخصص فارماکولوژی 

22 /04/1383 31 /06 /1384 

 دانشگاه، معاونت آموزشی ـ پژوهشی  د.ع.پ.لرستان  دانشگاه  EDCعضو کمیته استعدادهای درخشان   9

 دکتر حمیدرضا کدخدایی،استادیار، 

 فوق تخصص جراحی توراکس 

09 /05/1381 31 /06 /1384 

جشنواره علمی , فرهنگی و هنری  هيأت رئيسه  عضو 8

 دانشجویان دانشگاه های غرب کشور

 معاونت آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان 

 دکتر حمیدرضا کدخدایی،استادیار، 
 جراحی توراکس فوق تخصص 

22 /03/1381 23 /03/1381 

 معاونت آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  دانشگاه  (مرکز توسعه آموزش پزشکی)  EDCمدیر قائم مقام  7

 دکتر حمیدرضا کدخدایی،استادیار، 

 فوق تخصص جراحی توراکس 

26/02 /1380 26/08 /1381 

 معاونت آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  واحد آموزش اساتید مرکز توسعه آموزش پزشکی مسؤول 6
 دکتر حمیدرضا کدخدایی،استادیار، 

 فوق تخصص جراحی توراکس 

26/02 /1380 26/08 /1381 

 ریاست دانشکده پزشکی، د.ع.پ.لرستان  دانشکده پزشکی پژوهشيامور  مدیر قائم مقام 5

 مهرداد نامداری،استادیار، دکتر 
 فوق تخصص بالون آنژیوپالستی 

01 /09/1379 08 /04/1381 

 دانشکده پزشکی  پژوهشي شورای دبير عضو و 4

 

 

 ریاست دانشکده پزشکی، د.ع.پ.لرستان 

 دکتر مهرداد نامداری،استادیار، 

 فوق تخصص بالون آنژیوپالستی 

01 /09/1379 08 /04/1381 

و عضو کمیته اجرایی همایش سراسری    عضو هيأت رئيسه 3

 بهداشت و توسعه 

 

 ریاست دانشکده بهداشت،  د.ع.پ.لرستان 

 دکتر شمس خرم آبادی،استادیار، 
 PhD  بهداشت محیط 

 

08 /12/1380 08 /12/1380 



 


 بین المللی  دومین سمپوزیوم  دبير اجرایي  2

 الپاروسکوپي پيشرفته  

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان 

 اله طوالبی،استادیار، دکتر کرم 
 الپاروسکوپی فوق تخصص جراحی 

12 /02/1380 14 /02/1380 

 معاونت آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  کمیته تحقیقات دانشجویی  ، مسؤول و دبير و عضوبنيانگذار  1

 دکتر یعقوب شیرخانی، استادیار، 

PhD  علوم آزمایشگاهی 

28/06/1373 31 /06 /1384 

 

 ردیف 

 لغایت از 
نماینده وزارتخانه و عضو کمیته برگزاری انتخابات به  36

در انجمن های: پزشکان کودکان /  الکترونيکروش 

 جراحی عروق / نوزادان / پریناتولوژی / عفونی کودکان 

معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

 ی ، گروه پزشک یعلم یانجمنها ونیسیکم  ریدب
 دکتر سید جلیل حسینی، استاد، 

 اندویورولوژی فوق تخصص 

 تا کنون  12/1396/ 05

مغز و اعصاب کودکان و   علمی انجمن خزانه دار 35

 نوجوانان ایران 

 د.ع.پ.  

 شهید بهشتی

 رئیس انجمن مغز و اعصاب کودکان ایران،  

 دکتر محمّد غفرانی، استاد،  

 فوق تخصص اعصاب اطفال 

 تا کنون  11/1397/ 01

اعصاب مغز و علمی  انجمن  عضو هيأت رئيسه 34

 کودکان و نوجوانان ایران

 د.ع.پ.  
 شهید بهشتی

 رئیس انجمن مغز و اعصاب کودکان ایران،  
 دکتر محمّد غفرانی، استاد،  

 فوق تخصص اعصاب اطفال 

 تا کنون  1397/ 06/ 22

کمیته برگزاری انتخابات به روش  عضو ناظر 33

 انجمن های علمی کشور تمامیدر الکترونيک 

معاونت آموزشی 

 وزارت بهداشت

 ی ، گروه پزشک یعلم یانجمنها ونیسیکم  ریدب

 دکتر سید جلیل حسینی، استاد، 
 فوق تخصص اندویورولوژی 

 تا کنون  12/1396/ 05

 در  سنتيعضو کمیته برگزاری انتخابات به روش  32

 انجمن های آسیب شناسی / درد / اورولوژی / پوست 

معاونت آموزشی 

 وزارت بهداشت

 ی ، گروه پزشک یعلم یانجمنها ونیسیکم  ریدب

 دکتر سید جلیل حسینی، استاد، 

 فوق تخصص اندویورولوژی 

 تا کنون  12/1396/ 05

دبیر کمیسیون انجمنهای  مشاور فناوری اطالعات   31

 علمی گروه پزشکی

معاونت آموزشی 
 وزارت بهداشت

 ی ، گروه پزشک یعلم یانجمنها ونیسیکم  ریدب
 استاد، دکتر سید جلیل حسینی، 

 فوق تخصص اندویورولوژی 

 تا کنون  12/1396/ 05

عضو کمیته برگزاری انتخابات انجمن مغز و اعصاب  30

 کودکان ایران 

 د.ع.پ.  

 شهید بهشتی

 دبیر انجمن مغز و اعصاب کودکان ایران،  

 دکتر سید حسین حسنپور، استاد، 
 فوق تخصص اعصاب اطفال 

01 /06 /1396 23 /06 /1397 

 د.ع.پ.   کمیته مورتالیتی گروه کودکان دانشگاه عضو  29

 شهید بهشتی

 مدیر گروه اطفال دانشگاه،  

 دکتر عبداهلل کریمی، استاد،  

 فوق تخصص عفونی اطفال 

 تا کنون  05/1396/ 19

 رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور  استان تهران  ی قانون یاطفال سازمان پزشک یتخصص ونیسیعضو کم 28
 شجاعی دکتر احمد 

 تا کنون  05/1395/ 05

 رئیس اداره کمیسیون مرکزی  کشور  ی قانون یاطفال سازمان پزشک یتخصص ونیسیعضو کم 27

 دکتر سعید شعبانی 

 تا کنون  08/1394/ 23

 د.ع.پ.   بیمارستان کودکان مفید  فلوی ارشد اعصاب 26

 شهيد بهشتي 

 مدیر گروه اعصاب اطفال دانشگاه، 

 دکتر محمّد غفرانی، استاد،  
 فوق تخصص اعصاب اطفال 

01 /02/1392 01 /02/1393 

مدیر عامل مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی   د.ع.پ.لرستان  عضو کمیته دارو و درمان  25

 شهید مدنی 

19 /09/1390 14 /90/1391  

عامل مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی  مدیر  د.ع.پ.لرستان  عضو کمیته بحران  24

 شهید مدنی 

06/09 /1390 14 /90/1391  

مدیر عامل مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی   د.ع.پ.لرستان  عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی  23
 شهید مدنی 

06/09 /1390 14 /90/1391  



 


پزشکی، آموزشی و درمانی  مدیر عامل مرکز  د.ع.پ.لرستان  عضو کمیته ارتقاء اورژانس ها  22

 شهید مدنی 

06/09 /1390 14 /90/1391  

مدیر عامل مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی   د.ع.پ.لرستان  اطفال  مسؤول علمي و فني اورژانس 21
 شهید مدنی 

04 /08/1390 14 /90/1391  

حاكميت  عضو کمیته بهبود کیفیت در راستای نظام  20

 باليني 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی  مدیر عامل  د.ع.پ.لرستان 

 شهید مدنی 

01 /05/1390 14 /90/1391  

انطباق خدمات   یسراسر ناری سم هيأت رئيسهعضو  19

 شرع مقدس اسالم نیبا مواز یدرمان یبهداشت

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان 

 دکتر اردشیر شیخ آزادی،استاد،  
 متخصص پزشکی قانونی 

22 /02/1390 14 /90/1391  

مدیر عامل مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی   د.ع.پ.لرستان  ماه مرکز  59تا  1کمیته مورتالیتی عضو  18

 شهید مدنی 

29 /01/1390 14 /90/1391  

عضو کمیته استانی پیشگیری و کنترل بیماری   17

 تاالسمی 

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان 
 دکتر اردشیر شیخ آزادی،استاد،  

 متخصص پزشکی قانونی 

04 /08/1389 14 /90/1391  

 عضو کمیته استانی پیشگیری و کنترل  16
 بیماری فنیل کتونوری 

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان 
 دکتر اردشیر شیخ آزادی،استاد،  

 متخصص پزشکی قانونی 

24 /06 /1389 14 /90/1391  

درمانی  مدیر عامل مرکز پزشکی، آموزشی و  د.ع.پ.لرستان  اطفال   مسؤول فني اورژانس 15

 شهید مدنی 

06/02 /1389 14 /90/1391  

مدیر عامل مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی   د.ع.پ.لرستان  ماه مرکز  59تا  1عضو کمیته مورتالیتی  14
 شهید مدنی 

06/02 /1389 14 /90/1391  

درمانی  مدیر عامل مرکز پزشکی، آموزشی و  د.ع.پ.لرستان  عضو کمیته تجویز دارو و تجهیزات مرکز  13

 شهید مدنی 

06/02 /1389 14 /90/1391  

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  دانشگاه عضو کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو  12

 دکتر اردشیر شیخ آزادی،استاد،  
 متخصص پزشکی قانونی 

10 /09/1388 14 /90/1391  

 معاونت درمان دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  ماهه دانشگاه  59تا  1عضو کمیته مورتالیتی کودکان   11

 دکتر سیاوش بیرانوند،استادیار،  

 متخصص بیهوشی

07 /12/1387 14 /90/1391  

کارشناس تخصصی کودکان سازمان نظام پزشکی   10
 استان لرستان 

نظام پزشکی 
 لرستان 

 رئیس هیأت مدیره سازمان، 
 دکتر حسن تیموری، دانشیار،  

 فلوشیپ بیهوشی قلب 

01 /08/1387 31 /06 /1391  

 د.ع.پ.   بیمارستان کودکان مفید  رزیدنت ارشد 9

 شهيد بهشتي 

 ،  دیکودکان مف  مارستانیب معاونت آموزشی
 دکتر فرید ایمانزاده، استاد،  

 فوق تخصص گوارش اطفال 

01 /10/1385 01 /10/1386 

 دانشگاه، ریاست  د.ع.پ.لرستان  دانشگاه  مدیر آمار و فن آوری اطالعات 8

 دکتر شهرام توفیقی،استادیار، فارماکولوژی 

27 /12/1382 31 /06 /1384 

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه دبير  7
 دکتر شهرام توفیقی،استادیار، فارماکولوژی 

11 /08/1382 31 /06 /1384 

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  دانشگاه عضو کمیته فنآوری اطالعات و اطالع رسانی  6

 دکتر شهرام توفیقی،استادیار، فارماکولوژی 

09 /07/1382 31 /06 /1384 

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه  5

 دکتر شهرام توفیقی،استادیار، فارماکولوژی 

05 /06 /1382 31 /06 /1384 

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  ریزی استراتژیک دانشگاه عضو کمیته هماهنگی برنامه  4

 دکتر شهرام توفیقی،استادیار، فارماکولوژی 

25 /03/1382 31 /06 /1384 

در تیم ارزشیابی مدیران  نماینده ریاست دانشگاه  3

 شبکه

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان 

 دکتر شهرام توفیقی،استادیار، فارماکولوژی 

27 /02/1382 31 /06 /1384 

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  اطالعات مدیریت دانشگاه  دبير كميته 2

 دکتر شهرام توفیقی،استادیار، فارماکولوژی 

08 /02/1382 31 /06 /1384 

 ریاست دانشگاه،  د.ع.پ.لرستان  دفتر نظام اطالعات مدیریت دانشگاه  مسؤول 1
 فارماکولوژی دکتر شهرام توفیقی،استادیار، 

20 /01/1382 31 /06 /1384 



 


 

 ردیف 

 14/05/1399تا   1397/ 10/11از  د.ع.پ.شهید بهشتی  معاونت آموزشی مشاور مرکز امور هیأت علمی دانشگاه  9

 تا کنون  1396/ 05/12از   معاونت آموزشی وزارت بهداشت مشاور فن آوری اطالعات و ارتباطات دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی کشور  8

 تا کنون  1395/ 19/08از  گروه کودکان د.ع.پ.شهید بهشتی  نرم افزار و  سخت افزارمشاوره تهیه  7

 و  اجرایی پایان نامه پزشکی عمومی،   علميمشاوره   6

 تخصصی کودکان و فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان 

دانشجویان پزشکی، دستیاران کودکان و  

 دستیاران اعصاب کودکان د.ع.پ.شهید بهشتی 

 تا کنون   1393/ 01/09از 

و   شهدای تجریش كليه بخشهای بيمارستان   نوزادان، کودکان و نوجوانان  مغز و اعصاب و عضالتمشاور بیماریهای  5

 نیز بیمارستانهای کودکان مفید،  
 مدرس و طالقانی 

 تا کنون   1393/ 01/09از 

زوجهای جوان؛ والدین و کودکان مبتال به   دانشگاه  ژنتيک و متابوليکمشاور بیماریهای  4

 بیماریهای ژنتیکی و متابولیک 

تا   24/06/1389از 

14 /09/1391 

تا    1387/ 01/08از  دانشجویان پزشکی د.ع.پ.لرستان  عمومی  و  اجرایی پایان نامه پزشکی علميمشاوره   3

14 /09/1391 

 1379-84 دانشجویان پزشکی د.ع.پ.لرستان  عمومی  مشاوره اجرایی پایان نامه پزشکی 2

 1382-84 کلیه حوزه های تحت پوشش د.ع.پ.لرستان  های کامپیوتری   نرم افزارو  سخت افزارمشاوره تهیه  1

 

 

 

 

 : تشویق ها، جوایز و تقدیرها(3**
 ردیف 

كميته ارزشيابي   مسؤوليت درتقدیر برای فعالیت و زحمات و قبول  46

 انجمن ها   98سال و شرکت در جلسات ارزشیابی   يانجمن های علم

  دكتر ابوالفضل باقری فرد

 زشکیپ معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

13 /09/1400 

 1400خرداد  یآموزش پزشک یراهبرد قاتیتحق یمرکز ملّ گرنت توسعه ای 45

ارایه سخنرانی ارزشمند  حضور مؤثر و شایسته و اهتمام هوشمندانه در  44

 در حوزه آموزشی آشنایی با اورژانسها و بیماریهای شایع کودکان 

11/1399/ 18معاون درمان دانشگاه 

 رئیس ، معاون آموزشی و معاون درمان   تقدیر روز استاد  43
 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش 

10 /02/1399 

 10/1398/ 11 ف یشر انیرهپو یمؤسسه علم رشته: نورولوژی کودکان ی در پزشکبرتر  دیاز اسات لیتجل 42

 6)ارزشیابی( یا قسمت  2یافت امتیاز کامل از قسمت  راستحقاق د 41

  2از ماده  6)یادگیری الکترونیک( مربوط به بند دانش پژوهی ) بند 

 آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی  

 دبیر هیأت بورد تخصصی کودکان و  

 علوم پزشکی شهید بهشتی  مدیر گروه اطفال دانشگاه

27 /09/1398 

 کوشش های مداوم و چشمگیر در آموزش )حضوری و مجازی( 40

 دستیاران تخصصی و فوق تخصصی کودکان 

 1398/ 26/08 مدیر گروه اطفال دانشگاه 

 رضایت کامل ارباب رجوع از کلیه مراحل روند درمانی   39

 و ارتباط با بیماران 

 معاونت درمان  

 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش  

23 /08/1397 

    درمان  یو پروتکل ملّ تمیالگوررتبه اول ارایه پوستر  38

 در کودکان  یسکته مغز

 هیأت رئیسه  و کمیته داوران 

 ملّی اعصاب کودکان  کنگره   نیدهمهج

23 /06 /1397 

 05/1397/ 10 مدیر گروه اطفال دانشگاه  تشکر و قدردانی )ارتقاء سطح کیفی و کمی الگ بوک دستیاران(  37

 05/1397/ 07 بیمارستان کودکان مفید رئیس  فراگیران( تقدیر و تشکر )درمان بیماران و آموزش  36

تقدیر و تشکر از تخصص و زحمات در ارزیابی مراکز تحقیقاتی متقاضی  35

 موافقت قطعی 

 12/1395/ 07 معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت



 


    درمان  یو پروتکل ملّ تمیالگوررتبه اول ارایه پوستر  34

 در کودکان  تشنج پایدار

 هیأت رئیسه  و کمیته داوران 

 صرع  یالملل نیکنگره ب نیزدهم دوا

02 /11/1394 

 IJCN  13 /12/1393مجله  رئیس انجمن اعصاب کودکان و سردبیر  IJCNداور برگزیده مجله  33

 11/1390/ 11 سرپرست محترم مرکز بهداشت و درمان شهرستان خرم آباد  تشکر و قدردانی  32

1383دانشجویان عزیز پزشکی ورودی  استاد نمونه  31  30 /09/1390 

 07/1390/ 24 معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه د.ع.پ. لرستان  جایزه نگارش مقاله پژوهشی اصیل در فصلنامه علمی ـ پژوهشی  30

 1390/ 06/ 22 تحقیقات و فن آوری دانشگاه د.ع.پ. لرستان معاونت محترم  جایزه نگارش مقاله پژوهشی اصیل در فصلنامه علمی ـ پژوهشی  29

 08/1389/ 04 سرپرست مرکز بهداشت و درمان شهرستان خرم آباد  قدردانی  28

قدردانی از پزشک مسؤول و وظیفه شناس و رضایت کامل ارباب رجوع و   27

 کادر درمان 

 11/1389/ 11 معاونت محترم درمان دانشگاه د.ع.پ. لرستان 

 11/1389/ 11 معاونت محترم درمان دانشگاه د.ع.پ. لرستان  تقدیر لوح  26

سال همکاری با   3از زحمات چشمگیر و ارزنده برای بیش از  قدردانی 25

 شبکه در درمان و ویزیت بیماران منطقه محروم بخش پاپی 

 08/1389/ 04 سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان سپیددشت 

 1389/ 06/04 مدیر عامل محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدنی  قدردانی  24

 04/1389/ 01 معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه د.ع.پ. لرستان  مقاله به زبان انگلیسی در مجله معتبر پزشکی پاداش چاپ  23

 12/1388/ 02 معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه د.ع.پ. لرستان  پاداش چاپ مقاله به زبان انگلیسی در مجله معتبر پزشکی  22

 11/1388/ 27 معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه د.ع.پ. لرستان  زبان انگلیسی در مجله معتبر پزشکی پاداش چاپ مقاله به  21

ریاست محترم دانشکده پزشکی و معاونت محترم تحصیالت   رزیدنت نمونه اطفال دانشگاه  20

 تکمیلی دانشگاه د.ع.پ. شهید بهشتی 

19 /05/1387 

 1387/ 16/02 اطفال د.ع.پ. لرستان مدیریت محترم گروه  قدردانی  19

 1386/ 16/11 د.ع.پ. شهید بهشتی  ریاست محترم مرکز تحقیقات عفونی اطفال تشکر و قدردانی  18

 11/1386/ 14 معاونت محترم آموزشی ،پژوهشی بیمارستان کودکان مفید  تشکر و قدردانی  17

 10/1386/ 27 مدیریت محترم گروه اطفال د.ع.پ. شهید بهشتی  تشویق  16

 پژوهشی   ریاست محترم و معاونت آموزشی، رزیدنت نمونه اطفال  15
 بیمارستان کودکان مفید 

12 /09/1386 

 09/1386/ 10 معاونت محترم آموزشی ،پژوهشی بیمارستان کودکان مفید  تقدیر و تشکر   14

 08/1386/ 27 مدیریت محترم گروه اطفال د.ع.پ. شهید بهشتی  تشویق  13

 07/1386/ 30 معاونت محترم آموزشی ،پژوهشی بیمارستان کودکان مفید  تشکر و قدردانی  12

 03/1386/ 24 ریاست محترم انجمن پریناتولوژی ایران  سپاس و قدردانی  11

 1383/ 16/02 ریاست محترم دانشگاه د.ع.پ. لرستان    (آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه مدیریت موفق)لوح تقدیر  10

 1380/ 06/ 20   ریاست محترم دانشکده پزشکیریاست محترم دانشگاه و   فارغ التحصیل نمونه رشته پزشکی دانشگاه 9

 08/1379/ 12 معاونین محترم پژوهشی د.ع.پ. ایران و سمنان  پزشکی کشور ( )بهترین پژوهشگر دانشجوی علوم تقدیر نامه  8

 08/1379/ 14 لرستان ریاست محترم دانشکده پزشکی د.ع.پ.  ( CRP)طرح تحقیقاتی لوح تقدیر  7

 02/1379/ 13 ریاست محترم دانشگاه و معاونت آموزشی ،پژوهشی د.ع.پ. لرستان  )نخستین سمپوزیوم بین المللی الپاروسکوپی پیشرفته( لوح تقدیر  6

 12/1378/ 19 لرستان ریاست محترم دانشکده پزشکی د.ع.پ.  رتبه اول دانشجویان پزشکی دانشگاه  5

 12/1378/ 19 لرستان ریاست محترم دانشکده پزشکی د.ع.پ.  رتبه اول آزمون پره انترنی در دانشگاه  4

 1377/ 16/09 معاونت آموزشی، پژوهشی و مدیریت امور پژوهشی د.ع.پ. لرستان  دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه  3

 09/1377/ 07 معاونت آموزشی، پژوهشی د.ع.پ. لرستان  دانشجوی نمونه دانشگاه در مقطع کشوری  2

 11/1373/ 29 معاونت محترم پژوهشی وزارت بهداشت  د.ع.پ. لرستان کمیته تحقیقات دانشجویی لوح تقدیر به دبیر  1



 


 (عضویت در انجمن ها و مجامع علمي 4**
 ردیف 

 ( APHS)پاسیفیک -بین المللی سردرد آسیا انجمن  17

Asia Pacific Headache Society 
 Jul 31,2020 بین المللی  عضو پیوسته

10 /05/1399 
 مادام العمر 

 تا کنون  06/06/1398 تهران پیوستهعضو  رانیمغز و اعصاب ا یها یماری ب یانجمن علم 16

 مادام العمر  06/06/1398 تهران عضو پیوسته انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروقی نخاع  15

 (ICANS)رانیا مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان  یانجمن علم 14

Iranian Child & Adolescent Neurology Society 
هيأت  

 رئيسه 

 تا کنون  1397/ 06/ 22 تهران

 (IPMSSG)گروه مطالعاتی بین المللی مالتیپل اسکلروز کودکان  13
International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group  

 Aug 2, 2018 بین المللی  عضو
11 /05/1397  

 تا کنون 

 ( WSOسازمان جهانی سکته مغزی )  12

World Stroke Organization 
 المللی بین  عضو

WSO Member ID: 3283641 
Feb.01.2018 

12 /11/1396  
Feb.01.2023 

12 /11/1401  

 ( AOCNA)اعصاب کودکاناقیانوسیه  –آسیا انجمن  11

Asian and Oceanian Child Neurology Association 
 بین المللی  عضو پیوسته

AOCNA Member ID: IR-014 
Sep.24.2016 

03 /07/1395  
 مادام العمر 

 پیوسته 03/1395/ 02 تهران عضو فعال  ران یا نوروژنتیک یانجمن علم 10

 ( ISTH) ترومبوز و هموستازبين المللي انجمن  9

International Society on Thrombosis and Haemostasis 

 بین المللی  عضو
ISTH Member ID: 38954626 

Mar.15.2016 

25 /12/1394 
Des.31.2023 

1401/10/11 

 تا کنون  10/1394/ 03 تهران عضو ران یا ترومبوز و هموستاز یعلمانجمن  8

 تا کنون  01/1394/ 25 تهران عضو پیوسته ران یا نورومتابولیک یانجمن علم 7

 ( ICNA)اعصاب كودكانبين المللي انجمن  6

International Child Neurology Association 

 بین المللی  عضو پیوسته
ICNA Member ID: 2973 

Mar.8.2014 

17 /12/1392  
 مادام العمر 

 مادام العمر  07/1392/ 01 تهران عضو پیوسته ( ICNS)رانیا اطفالاعصاب علوم  یانجمن علم 5

 مادام العمر  07/1391/ 01 تهران عضو همکار  ( PNRCمرکز تحقیقات اعصاب کودکان) 4

 تا کنون  01/1388/ 01 تهران عضو انجمن علمی پزشکان کودکان ایران  3

 تا کنون  01/1388/ 01 تهران عضو انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر  2

 تهران عضو سازمان نظام پزشکی ایران 1

IRIMC Member ID: 80962 
 مادام العمر  08/1379/ 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 : عضویت در كميته ها و شوراها(5**
 ردیف 

 بیمارستان   عضو گروه آموزشی مغز و اعصاب کودکان دانشگاه  نوروماسکولرکمیسیون  33

 کودکان مفید 

 تا کنون  1400/ 06/ 25

 بیمارستان   عضو گروه آموزشی مغز و اعصاب کودکان دانشگاه  وليکتابنوروم کمیسیون  32

 کودکان مفید 

 تا کنون  1400/ 06/ 25

 بیمارستان   عضو گروه آموزشی مغز و اعصاب کودکان دانشگاه  رادیولوژینوروکمیسیون  31
 کودکان مفید 

 تا کنون  09/1393/ 01

 بیمارستان   عضو مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش   كميته اخالق بالينيکمیته  30

 شهدای تجریش 

 تا کنون  11/1399/ 15

 بیمارستان   عضو مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش  آموزش به بيمارکمیته  29

 شهدای تجریش 

 تا کنون  1399/ 06/ 01

 سمینار دو ماهانة دستیاری:  علمي   کمیته 28

 بیماریهای شایع سرپایی و درمانگاهی در کودکان 

 مسؤول پانل  

 تکامل 

 بیمارستان  

 شهدای تجریش 

27 /08/1397 27 /08/1397 

 تا کنون  05/1397/ 04 د.ع.پ. شهید بهشتی  عضو دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران علميکمیته  27

 سمینار دو ماهانة دستیاری:  علمي   کمیته 26

 بیماریهای مغز و اعصاب در کودکان  

 مسؤول پانل  

 نورو واسکوالر 

 بیمارستان 

 امام حسین)ع(  

04 /08/1396 04 /08/1396 

 تا کنون  05/1396/ 19 د.ع.پ. شهید بهشتی  عضو گروه کودکان دانشگاه  مورتاليتيکمیته  25

 و  يمعاونت علم عضو ادی یبن فناوری های سلول های ستاد توسعه علوم و علوم اعصابکارگروه  24

 جمهوری  است یر  فناوری
 تا کنون  10/1395/ 13

 تا کنون  08/1395/ 19 د.ع.پ. شهید بهشتی  رئيس  واحد فن آوری اطالعات گروه کودکان دانشگاه  23

 تا کنون  05/1395/ 18 د.ع.پ. شهید بهشتی  عضو تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری ارتقاء پژوهش مركزکمیته  22

 تا کنون  02/1395/ 01 د.ع.پ. شهید بهشتی  مسؤول  بیمارستان شهدای تجریش  EDOکمیته  21

 تا کنون  05/1394/ 01 د.ع.پ. شهید بهشتی  عضو بیمارستان شهدای تجریش  EDOکمیته  20

 02/1391/ 29 09/1390/ 02 د.ع.پ.لرستان  عضو اصلی چهارمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی  علميکمیته  19

 02/1390/ 22 02/1390/ 21 د.ع.پ.لرستان  رئيسه عضو هيأت  شرع مقدس اسالم  نیبا مواز یدرمان یانطباق خدمات بهداشت یسراسر ناریسم 18

 08/1389/ 20 1389/ 06/04 د.ع.پ.لرستان  عضو اصلی کنگره سراسری طب سنتی، درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهی  علميکمیته  17

 08/1391/ 10 1387 د.ع.پ.لرستان  عضو اصلی شورای پژوهشی دانشکده پزشکی  16

 08/1391/ 10 1387 د.ع.پ.لرستان  عضو اصلی ماهه دانشگاه  59تا  1کمیته مورتالیتی کودکان   15

 1387 1386 د.ع.پ. شهید بهشتی  عضو برنامه ریزی استراتژیک آزمایشگاه بیمارستان کودکان مفید  کمیته 14

 1384 1379 د.ع.پ.لرستان و تهران  عضو کمیته اجرایی اولین تا چهارمین سمپوزیوم بین المللی الپاروسکوپی پیشرفته  13

 1384 1382 د.ع.پ.لرستان  عضو دانشگاه (  OFIS)کمیته سیاستگذاری بانک اطالعات جامع اعضای هیأت علمی  12

 1384 1383 د.ع.پ.لرستان  دبير  شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه  11

 1384 1382 د.ع.پ.لرستان  عضو کمیته فناوری اطالعات و اطالع رسانی دانشگاه  10

 1384 1382 د.ع.پ.لرستان  عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه  9

 1384 1382 د.ع.پ.لرستان  عضو مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه  کمیته 8

و عضو هيأت رئيسه  جشنواره علمی , فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه های غرب کشور  7  

كميته های علمي و اجرایي  عضو  03/1381/ 23 1381 د.ع.پ.لرستان  

 عضو هيأت رئيسه  همایش سراسری بهداشت و توسعه  6

و عضو كميته اجرایي     
 12/1380/ 08 1380 د.ع.پ.لرستان 

 - 1380 د.ع.پ.لرستان  عضو کمیته اجرایی همایش سراسری بهداشت خانواده  5

 - 1380 د.ع.پ.لرستان  عضو ارتباط صنعت و دانشگاه کمیته اجرایی نخستین همایش  4

 - 1380 د.ع.پ.لرستان  عضو کمیته اجرایی هفتمین همایش معاونین درمان , دارو و غذایی کشور  3

 - 1379 د.ع.پ.لرستان  مسؤول  اولین سمپوزیوم بین المللی الپاروسکوپی پیشرفته  کمیته دانشجویی 2

، بنيانگذار دانشگاه کمیته تحقیقات دانشجویی  1

، دبير، مسؤول

 عضو

 1379/ 26/07 28/6/1373 د.ع.پ.لرستان 



 


 :پروژه های تحقيقاتي تصویب شده(6**
نوع فعاليت در   عنوان طرح  ردیف 

)مجری اصلي،  طرح 

مدیر اجرائي، همکار، 

 (... مشاور و

موسسه محل  

 پژوهش 

وضعيت  

 فعلي طرح 

طول  

مدت 

 طرح 

 یشهدا یمارستانهایبه ب یارجاع  مارانیدر ب یيالقا نيسقط جنونگرش به  یسطح آگاه یبررس 20

 1399- 1400 یدر سال هاتهران  هیومهد  یوطالقان  شیتجر

   همکار اصلی
(Co-Inv ) 

در حال  د.ع.پ.شهید بهشتی 
 نظارت

 ماه  36

  ینخاع  یمغز  عیما یدر نمونه ها VZVو  HSV-2و  HSV-1 یها روسیو  یفراوان یبررس 19

 99-98در سال  دی مف مارستانیشده از ب یجمع آور ،ت یکودکان مشکوک به انسفال

   همکار اصلی
(Co-Inv ) 

در حال  د.ع.پ.شهید بهشتی 
 نظارت

 ماه  36

   همکار اصلی ران یدر ا عضالني  – ينخاع  يآتروفمبتال به   مارانیسامانه ثبت اطالعات ب 18
(Co-Inv ) 

در حال  د.ع.پ.شهید بهشتی 
 نظارت

 پيوسته 

   همکار اصلی کودکان  گرنيم ثبت  یبرنامه مل 17

(Co-Inv ) 
در حال  د.ع.پ.شهید بهشتی 

 نظارت
 پيوسته 

   همکار اصلی ران یدر کودکان اصرع مقاوم   مبتال به  مارانیسامانه ثبت اطالعات ب 16

(Co-Inv ) 
در حال  د.ع.پ.شهید بهشتی 

 نظارت
 پيوسته 

در حال  د.ع.پ.شهید بهشتی  ( PIمحقق اصلي ) ران یدر دو استان ا c پي ت کي پ  منين  یبرا یغربال گر 15

 نظارت
 ماه  36

حاد منتشر شونده   تی لیمبتال به آنسفالوم مارانی در ب یو حرکت  یاختالالت روانشناخت یابیارز 14

 دانشگاه   یهامارستان یکننده به ب( مراجعه )

 1396 یال 1393  یهاسال  یط یبهشت دیشه یعلوم پزشک

 مشاور علمی  استاد 
 و 

 همکار اصلی 

مرکز تحقیقات  
 اعصاب کودکان 

 ماه  36 خاتمه یافته

ساله مبتال به  14تا  1بررسی ویژگی های دموگرافیک، نورورادیولوژی و نوروپاتولوژی در کودکان   13

 96تا   93تومور سیستم اعصاب مرکزی در بخش اطفال بیمارستان شهدای تجریش از سال  
مرکز تحقیقات   مجری

 اعصاب کودکان 

 ماه  40 خاتمه یافته

بررسی رابطه درمانی داروهای ضد تشنج و سطح ویتامین د و کلسیم و فسفر در کودکان مبتال به   12

   1396تا سال  1395صرع در بخش اطفال بیمارستان شهدای تجریش از سال 
مرکز توسعه  مجری

پژوهشهای بالینی  

بیمارستان شهدای  

 تجریش 

 ماه  12 خاتمه یافته

در  نوفنیو استام ازپامید بیبا ترک  بوپروفنیو ا ازپامید بیترک  زیاثر تجو سهیو مقا یبررس 11

 مارستانیچهار سال مراجعه کننده به بخش اطفال ب  ریاز تکرار تب و تشنج در کودکان ز یریشگیپ

 1393اول سال  مهیو ن 1392دوم سال   مهیدر ن شیشهداء تجر

 مشاور علمی  استاد 

 و 

 همکار اصلی 

 ماه  12 خاتمه یافته د.ع.پ.شهید بهشتی 

مرکز تحقیقات   مجری ی رانیا مارانیپمپه در ب یماری ب کیژنت یبررس 10

 اعصاب کودکان 

 ماه  18 خاتمه یافته

کننده به  مراجعه رخوارانی در نوزادان پُرخطر و ش یمغز یبردار ریتصو یها افتهی یبررس 9

 1391- 1392در سال  دی کودکان مف  مارستانیب
تحقیقات  مرکز  مجری

 اعصاب کودکان 

 ماه  24 خاتمه یافته

ساله مراجعه کننده به  14تا   1علیه هلیکوباکترپیلوری در کودکان IgGی بررسی سطح سرم 8

 1390- 91در سال  یمدن دیکودکان شه  مارستانیب
 ماه  14 خاتمه یافته د.ع.پ.لرستان  مجری

 گیاه مرزه خوزستانی بر    یبررسی اثر کشندگی عصاره آب 7
 In vitroپروتواسکولس های کیست هیداتید در شرایط 

 مشاور علمی و  استاد 
 همکار اصلی 

 ماه 6 خاتمه یافته د.ع.پ.لرستان 

 از بررسی فراوانی انواع بیماریهای قلبی و عوامل مؤثر بر آن در نوزادان متولد شده در شهر خرم آباد 6

 1384-1388سال 

 مشاور علمی  استاد 

 همکار اصلی و 

 ماه 6 خاتمه یافته د.ع.پ.لرستان 

کودکان   نی در والد یقلب کی سکمیا یهایماریب  ایو یکاوازاک یماریسابقه ب انیارتباط م یبررس 5

 در کودک  یماریبا شدت عوارض و عود ب یمبتال به کاوازاک
 مدیر اجرایي 

 و همکار اصلی

 ماه  8 یافتهخاتمه  د.ع.پ.شهید بهشتی 

 ماه  18 خاتمه یافته د.ع.پ.لرستان  همکار اصلی  کشور  در استانهای بررسی میزان تقاضا برای خدمات قابل ارائه توسط پزشکان 4
بررسی میزان شیوع عوارض دیررس ختنه در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر خرم آباد در سال   3

 1380- 1381تحصیلی 
 ماه  18 خاتمه یافته د.ع.پ.لرستان  همکار اصلی 

در آنژین صدری ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد و تعیین      4C و   3Cتعیین سطح سرمی   2

 پیش آگهی آنها در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد 

 ماه  12 خاتمه یافته د.ع.پ.لرستان  همکار اصلی 

در آنژین صدری ناپایدار و انفارکتوس   C-Reactive Proteinبررسی نیمه کمی سطح سرمی  1

 گهی آنها در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد حاد میوکارد و تعیین پیش آ
 مدیر اجرایي 

 و 

 همکار اصلی 

 ماه  12 خاتمه یافته د.ع.پ.لرستان 



 


 

 (  National Institute for Medical Research Development (NIMAD)) :مادين  های ملّي در  طرح (1-6**
تاریخ ارسال به   شماره طرح  یمجر نقش   عنوان طرح  ردیف 

 سامانه 
1 Stem cell transplantation in cerebral palsy 

disorder 

در   یو توانبخش مالیمزانش  یادیبن یسلولها یاثربخش یبررس
 ی درمان کودکان فلج مغز

جغتایی تقی  دکتر محمد   ياصل همکار  957917 16/08 /1395 

2 Clinical and epidemiological characteristics of 

Iranian children with MS; a comprehensive 

survey 

کودکان   یکیولوژیدم یو اپ یکی نیکل  یجامع فاکتورها یبررس

 رانیدر ا سی اسکلروز پلیمبتال به مولت

ياصل همکار  958107 دکتر محمدمهدی ناصحی  

 

16/11 /1395 

3 Investigation of physical growth and 

development and common infectious disease in 

orphanages in Tehran, 1397 

 

  دکتر سید جلیل حسینی   ياصل همکار
 و دکتر محمدرضا عالئی

964435 26/08 /1396 

و  یو اختالالت پزشک  کالیکولوژیسا ویبا یجنبه ها نییتع 4

  یبرا یریشگ یو پ یدرمان یروش ها شنهادیو پ یروانپزشک

 سال  کی یاستان تهران ط یابانیکودکان خ

 1396/ 26/08 984241 دکتر غزال زاهد  ياصل همکار

5 Determining biopsychosocial aspects and 

medical and psychiatric disorders and 

recommending therapeutic and preventive 

approach for street children, Tehran province 
during one year 

 دکتر سید جلیل حسینی    ياصل همکار
 و دکتر غزال زاهد 

964432 29 /08/1396 

6 Evaluation of natural history, clinical, 

demographic and radiologic characteristics of 

childhood heritable white matter disorders 

(leukodystrohies) 

supervisor  

of the project 

 01/1399/ 24 983886 علیرضا توسلی دکتر 

 

 

 

 

 

 

 ( ) NASRNational Agency for Strategic Research in Medical Education()  نصر:در  طرح  ياصلمجری    (2-6**
 تاریخ ارسال به سامانه  شماره طرح  یمجر عنوان طرح  ردیف 

 نگاشت وضعیت توسعه کنونی رشته مغز و اعصاب کودکان در کشور  1

و تدوین نقشه راه و توسعه آتی رشته در کشور )شامل تحلیل وضعیت  
موجود، نگاشت ساختاری و کارکردی، مقایسه با موارد الگو، تدوین  

 سناریو های محتمل برای آینده و آینده نگاری وضعیت مطلوب( 

ساسان ساکت دکتر   992951 29 /09/1399 

 

 

 

 

 

 



 


 

 : پایان نامه های سرپرستي شده یا مشاوره شده(7**

 عنوان  ردیف 

 پایان نامه 

 دانشجو  مشخصات

 

دوره تحصيلي ارائه  

 پایان نامه 

 محل انجام 

 پایان نامه 

 سمت در 

 پایان نامه 

 تاریخ دفاع از 

 پایان نامه 

در   یو حرکت  یاختالالت روانشناخت یابیارز 10

حاد منتشر   تیل یمبتال به آنسفالوم مارانیب

کننده به  ( مراجعه شونده )

  دیشه یدانشگاه علوم پزشک یهامارستان یب
 1396 یال 1393 یهاسال  یط یبهشت

تخصص بیماریهای   دکتر نسترن خوشپور 

 کودکان 

 05/1398/ 27 مشاور استاد  د.ع.پ.شهید بهشتی 

بررسی ویژگی های دموگرافیک، نورورادیولوژی و   9

ساله مبتال به  14تا  1نوروپاتولوژی در کودکان  

تومور سیستم اعصاب مرکزی در بخش اطفال  

 96تا  93بیمارستان شهدای تجریش از سال 

تخصص بیماریهای   دکتر عاطفه حیدری 

 کودکان 

 04/1397/ 04 راهنما استاد  د.ع.پ.شهید بهشتی 

بررسی رابطه درمانی داروهای ضد تشنج و سطح  8

ویتامین د و کلسیم و فسفر در کودکان مبتال به  

صرع در بخش اطفال بیمارستان شهدای تجریش  

   1396تا سال  1395از سال 

تخصص بیماریهای   دکتر ندا وارسته

 کودکان 

 04/1397/ 04 راهنما استاد  د.ع.پ.شهید بهشتی 

بررسی سطح سرمی گلوکز، سدیم، کلسیم و   7
منیزیم در بیماران بستری شده با علت تب و  

کودکان دانشگاه علوم   های بخشدر تشنج 

 1397تا  1387از سال  پزشکی شهید بهشتی

تخصص بیماریهای   دکتر پریا اسرار
 کودکان 

 26/06/1398 راهنما استاد  د.ع.پ.شهید بهشتی 

فنوباربیتال و  بررسی واکنش متقاطع بین  6
لوتیراستام در کودکان صرعی مراجعه کننده به  

 بیمارستان کودکان مفید و شهدای تجریش 

تخصص بیماریهای   دکتر سمانه رحیمی
 کودکان 

 04/1397/ 03 مشاور استاد  د.ع.پ.شهید بهشتی 

بیماران بستری  موگرافیک دهای   ویژگیبررسی  5

بیمارستان  شده با علت تب و تشنج بخش اطفال 

 1394شهدای تجریش از سال 

 12/1397/ 19 راهنما استاد  د.ع.پ.شهید بهشتی  پزشکی عمومی  زهرا حسینی 

و   ازپامید بیترک  زیاثر تجو سهیو مقا یبررس 4

در   نوفنیو استام ازپامید بیبا ترک  بوپروفنیا

 ریاز تکرار تب و تشنج در کودکان ز یریشگیپ

چهار سال مراجعه کننده به بخش اطفال  
دوم سال  مهیدر ن شیشهداء تجر مارستانیب

 1393اول سال  مهیو ن  1392

 دکتر فرزاد    

 عزیز آهاری

تخصص بیماریهای  

 کودکان 

 مشاوراستاد  د.ع.پ.شهید بهشتی 

 علمی

11 /09/1393 

 

علیه  IgG  یبررسی سطح سرم 3

ساله   14تا  1   در کودکان هلیکوباکترپیلوری
  دیکودکان شه مارستانیمراجعه کننده به ب

 1390-91در سال  یمدن

 08/1391/ 24 راهنما استاد  د.ع.پ.لرستان  پزشکی عمومی  ندا بیرانوند 

گیاه مرزه   یبررسی اثر کشندگی عصاره آب 2

خوزستانی بر  پروتواسکولس های کیست  

 In vitroهیداتید در شرایط 

  مشاور استاد د.ع.پ.لرستان  پزشکی عمومی  صبا سلیمانی 

 علمی

29 /07/1391 

بررسی فراوانی انواع بیماریهای قلبی و عوامل   1

مؤثر بر آن در نوزادان متولد شده در شهر خرم  

 1384- 1388سال  آباد از

مشاور  استاد  د.ع.پ.لرستان  پزشکی عمومی  باباییاعظم 

 علمی

29 /04/1389 

 ؛ عالوه بر ارائه مشاوره علمي،  د.ع.پ.لرستان قائم مقام امور پژوهشي دانشکده پزشکي  ؛ به عنوان 1/9/1381لغایت  1/9/1379اینجانب از 

بوده ام. پایان نامه دوره دكتری پزشکي عمومي مسؤول هيأت محترم داوران نيز   17در 

 

 

 



 


 

  :...  و  كارگاههای آموزشي ؛ بازآموزی ، هم اندیشي  سخنراني در  (8**
 .(كالس درس برگزار شده است 005 بيش ازتا كنون  93طور منظم از سال ه  ب:  عالوه بر موارد زیر) 

 عنوان هم اندیشي،   عنوان سخنراني  ردیف 

 ...بازآموزی و 

محل برگزاری هم  

  و ... اندیشي، بازآموزی

 تاریخ سخنراني 

106 Autistic Spectrum Disorders 
( Paraclinical Investigations) 

 1399/ 12/ 08 مجازی  اتیسم از منظر پزشکی و علوم اعصاب 

مراقبت های پرستاری در اورژانس ها   ی پرستار  یدر کودکان و مراقبت ها   تب و تشنج 105

 و بیماریهای شایع اطفال

 1399/ 10/ 21 مجازی 

مراقبت های پرستاری در اورژانس ها   ی پرستار  یانواع تشنج در کودکان و مراقبت ها   ینی تظاهرات بال 104

 و بیماریهای شایع اطفال

 1399/ 10/ 21 مجازی 

بیستمین کنگره ساالنه مغز و اعصاب   سکته مغزی در کودکان  103
 کودکان ایران 

 1399/ 11/ 10 بیمارستان مرکز طبی کودکان 

آشنایی با اورژانس ها و بیماریهای   استاتوس اپی لپتیکوس   درمان 102
 شایع در اطفال

 1399/ 10/ 21 مجازی 

آشنایی با اورژانس ها و بیماریهای   علل تشنج در اطفال  101

 شایع در اطفال

 1399/ 10/ 21 مجازی 

100 A 40-month girl with cerebral sino-venous 
thrombosis: a very rare case report 

 1399/ 09/ 20 مجازی  دوازدهمین کنگره سکته مغزی ایران 

99 Demographics, Neuroradiology, and 
Neuropathology in Children 1-14 years with 

Central Nervous System Tumor Referred to A 

University Hospital in Tehran 

سی و دومین همایش بین المللی  
 بیماریهای کودکان 

تاالر امام خمینی)ره(  
 بیمارستان مرکز طبی کودکان 

02 /08 /1399 

پروتکل ملی استاتوس اپی لپتیکوس و اهمیت داروهای ضد تشنج   98

 در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه 

هفتمین کنگره بین المللی مراقبت  

 های ویژه 

 سالن همایشهای 

 بین المللی رازی  

04 /10 /1398 

 تاالر قائم)عج(   نهمین کنگره کشوری نورومتابویک  سکته های مغزی در کودکان  97
 د یکودکان مف  مارستانیب

28 /09 /1398 

96 Iranian Guideline (Protocol & Algorithm) for 
the  Management of Stroke  

in Infants, Children and Adolescent 

سی و یکمین همایش بین المللی  

 بیماریهای کودکان 

تاالر امام خمینی)ره(  

 بیمارستان مرکز طبی کودکان  

12-09/08/1398 

  یها یماریب یکنگره تازه ها  ن یاول تظاهرات بالینی دیستروفیهای عضالنی دوشن و بکر 95

 نوروماسکوالر

بیمارستان فرهیختگان  

 دانشگاه آزاد اسالمی 

24-23/03/1398 

94 Iranian Guideline (Protocol & Algorithm) for 
the  Management of Stroke  

in Infants, Children and Adolescent 

بیست و ششمین کنگره بین المللی  
 نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی 

 10/02/1398-13 هتل المپیک 

93 Disorders that may Mimic Childhood Epilepsy   گزارش صبحگاهي 

 اعصاب كودكان بخش مغز و 

  مارستانیبسالن آمفی تآتر 

 د یکودکان مف 

07 /02 /1398 

92 Pediatric Stroke:  
The Characteristics & Therapeutic Protocols  

 سالن همایش های   یازدهمین کنگره سکته مغزی ایران 

 کتابخانه ملی ایران 

03 /12 /1397 

   کیبرنامه نورومتابول ک ی متابول ی هایوپات یمتازه های درمانی  91

 ( ک یمتابول یوپاتی)م

  مارستانیبسالن آمفی تآتر 

 کودکان  مرکز طبی 

27 /10 /1397 

90 Pediatric Stroke  سالن آمفی تآتر بیمارستان   سخنرانی ماهیانه اساتید بیمارستان
 شهدای تجریش 

25 /10 /1397 

89 Cerebral Infarction آمفی تآتر بیمارستان  سالن  بازآموزی ضایعات عروقی مغز

 شهدای تجریش 

03 /10 /1397 

88 Cerebral Hypoxia – Ischemia  سالن آمفی تآتر بیمارستان   بازآموزی ضایعات عروقی مغز

 شهدای تجریش 

03 /10 /1397 

 اورژانس و  شیهما در کودکان   استاتوس اپي لپتيکوسالگوریتم و پروتکل ملّی  87
 طب کودکان   عیشا یها یماریب

  مارستانیبتاالر قائم)عج( 
 د یکودکان مف 

27 /09 /1397 

ی  پرستار  یانواع تشنج در کودکان و مراقبت ها   ینی تظاهرات بال 86
 همراه با فیلم های آموزشی 

First Academic Conference 
on Child Neurology 

آمفی تآتر دانشکده پرستاری  
 و مامایی

22 /09 /1397 

85 Genetic Disorders Affecting The Motor Neuron: 
Spinal Muscular Atrophy 

هفتمین سمینار کشوری مشاوره 

ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از 
 معلولیت ها 

 تاالر ابوریحان 

 دانشگاه شهید بهشتی 

08 /09 /1397 

 ی سکته مغز درمان   یو پروتکل ملّ تمیالگور 84

 در کودکان و نوجوانان 

 هجدهمین کنگره ساالنه 
 اعصاب کودکان ایران  

 06/1397/ 22 هتل بوتانیک گرگان 



 


83 Facial Nerve Palsy in Patient with 
Kawasaki Disease 

 هجدهمین کنگره ساالنه 
 اعصاب کودکان ایران  

 06/1397/ 21 هتل بوتانیک گرگان 

آیین گرامیداشت رزیدنت های  در کودکان   استاتوس اپي لپتيکوسالگوریتم و پروتکل ملّی  82

 جدیدالورود 

  مارستانیبسالن آمفی تآتر 

 د یکودکان مف 
01/07/1397 

 گزارش صبحگاهي   کودکان  سکته مغزیتازه ها و چالش های درمانی در   81

 بخش مغز و اعصاب كودكان 

  مارستانیبسالن آمفی تآتر 

 د یکودکان مف 
17/06/1397 

80 Pituitary Tumors In    
Childhood And Adolescence 

سالن آمفی تآتر بیمارستان   سخنرانی ماهیانه اساتید بیمارستان 

 شهدای تجریش 

29 /05 /1397 

سالن آمفی تآتر بیمارستان   سخنرانی ماهیانه اساتید بیمارستان  در کودکان  تشنج پایدارالگوریتم و پروتکل ملّی  79
 شهدای تجریش 

15/05/1397 

78 Headaches in Infants, Children and adolescents JRA و  تی و سندرم های واسکول
 در اطفال  یاز اختالالت عصب  یگروه

انجمن علمی   سالن اجتماعات
 پزشکان کودکان ایران 

12 /05 /1397 

  مارستانیب سالن پاتولوژی  ک ینورومتابول  هاییماریبرنامه ب معرفی بیماران  77

 د یکودکان مف 

31 /03 /1397 

 قیفلج مغزی و تزرکارگاه آموزشی:  در کودکان   یتی سی اسپاست ییدارو  یدرمانها  76

 ن یتوکس نومیبوتول

  مارستانیب سالن پاتولوژی 

 د یکودکان مف 

20 /02 /1397 

 کنگره کشوری تکامل کودکان:   در کودکان  ن یتوکس  ومین یبوتول قیتزر یها ونیکاسیاند 75
 فرصت ها و چالش ها 

  مارستانیبتاالر قائم)عج( 
 د یکودکان مف 

19 /02 /1397 

74 Stroke in Pediatric   گزارش صبحگاهي 

 بخش مغز و اعصاب كودكان 

  مارستانیبسالن آمفی تآتر 

 د یکودکان مف 
18/01 /1397 

73 Plasmapheresis In Pediatric Neurology ونهایکاسیاند  س،یبا پالسمافرز ییشناآ  

 و روشها

سالن آمفی تآتر بیمارستان  

 شهدای تجریش 

24 /11 /1396 

 اورژانس و  شیهما در کودکان  داریدرمان تشنج پا  یو پروتکل مل تمیالگور 72

 طب کودکان   عیشا یها یماریب

  مارستانیبتاالر قائم)عج( 

 د یکودکان مف 

تا   1396/ 09/ 28

01 /10 /1396 
71 Imaging In Pediatric MS 

What Is Different From Adults? 
 1396/ 09/ 22 جزیره کیش  MSچهاردهمین کنگره بین المللی 

برنامه مراقبت های پرستاری در   تشنج ناشی از تب و مراقبت های پرستاری  70
 ی کودکان تشنج  جیمشکالت را

سالن آمفی تآتر بیمارستان  
 شهدای تجریش 

19 /09 /1396 

برنامه مراقبت های پرستاری در   ی پرستار  یانواع تشنج در کودکان و مراقبت ها   ینی تظاهرات بال 69

 ی کودکان تشنج  جیمشکالت را

سالن آمفی تآتر بیمارستان  

 شهدای تجریش 

19 /09 /1396 

بیمارستان  سالن آمفی تآتر  و اعصاب کودکان  مغز یها  یمار یب پانل اختالالت عروقی مغز 68

 امام حسین)ع( 

04 /08 /1396 

آیین گرامیداشت رزیدنت های  در کودکان   استاتوس اپي لپتيکوسالگوریتم و پروتکل ملّی  67
 جدیدالورود 

  مارستانیبسالن آمفی تآتر 
 د یکودکان مف 

01 /07 /1396 

66 Approach  to patients without recognizable 

syndromes or autoantibodies 
 هفدهمین همایش کشوری  

 بیماریهای مغز و اعصاب کودکان 

 1396/ 24/06-22 د.ع.پ. اصفهان 

: ویژه اساتید و رزیدنت های      استاتوس  یتشنج و پروتکل مل   اتیکل 65

 طب اورژانس 

سالن بخش جراحی   درمان تشنج کودکان در موارد حاد 

 بیمارستان شهدای تجریش 

09 /06/1396 

64 Pseudotumor cerebri  سالن آمفی تآتر بیمارستان   سخنرانی ماهیانه اساتید بیمارستان
 شهدای تجریش 

06/06/1396 

در  Xeomin قیبا تزر ییکارگاه آشنا درمانهای دارویی اسپاستیسیتی در کودکان   63
 کودکان  یتی سی درمان اسپاست

  مارستانی( ب)عج  تاالر قائم
 د یکودکان مف 

12 /05 /1396 

 ی فابر یمار یروزه: ب کی یعلم  ناریسم ی فابر   به مبتال کودکان درمان و اعصاب و مغز یها  یمار یب 62

 و درمان(  صی، تشخ کی )ژنت 

سالن آمفی تآتر بیمارستان  

 شهدای تجریش 

25 /11 /1395 

 ی فابر یمار یروزه: ب کی یعلم  ناریسم ی فابر  یمار یب  صیتشخ و کیژنت 61

 و درمان(  صی، تشخ کی )ژنت 

سالن آمفی تآتر بیمارستان  

 شهدای تجریش 

25 /11 /1395 

در   داریو درمان صرع پا صی شخت پانل صرع مقاوم به درمان  60
 کودکان 

 1395/ 11/ 21 مرکز طبی کودکان 

در  Dysport قیبا تزر ییکارگاه آشنا درمانهای دارویی اسپاستیسیتی در کودکان   59
بزرگساالن و   یتی سی درمان اسپاست

 کودکان 

 1395/ 11/ 07 ن یاو انی هتل پارس

58 Disorders that may Mimic 
Childhood Epilepsy 

سالن آمفی تآتر بیمارستان   سخنرانی ماهیانه اساتید بیمارستان 
 شهدای تجریش 

04 /11 /1395 

ماهانه   یادوار  یعلم  یکنفرانس ها  معرفی بیماران  57

 ک ینورومتابول  یها یماریب

 1395/ 10/ 30 بیمارستان کودکان مفید 



 


56 Disorders that may Mimic Childhood Epilepsy   دومین همایش سراسری پزشک
 خانواده 

 سالن همایشهای 
 بین المللی رازی  

10- 8 /10 /1395 

ماهانه   یادوار  یعلم  یکنفرانس ها  معرفی بیماران  55

 ک ینورومتابول  یها یماریب

 1395/ 08/ 30 بیمارستان کودکان مفید 

54 Fabry Disease   گزارش صبحگاهي 

 بخش مغز و اعصاب كودكان 

  مارستانیبسالن آمفی تآتر 

 د یکودکان مف 
24/07/1395 

53 Cerebral Palsy   سخنرانی های هفتگی نورولوژی

 کودکان 

 1395/ 07/ 13 سالن کنفرانس بخش کودکان 

آیین گرامیداشت رزیدنت های  در کودکان   استاتوس اپي لپتيکوسالگوریتم و پروتکل ملّی  52
 جدیدالورود 

  مارستانیبسالن آمفی تآتر 
 د یکودکان مف 

01 /07 /1395 

51 Fabry Disease انهیماه  یادوار یها  ونیس یکم  

 ک ينورومتابولانجمن  

  مارستانی( ب)عج  تاالر قائم
 د یکودکان مف 

31 /04 /1395 

ماهانه   یادوار  یعلم  یکنفرانس ها  معرفی بیماران  50

 ک ینورومتابول  یها یماریب

 1395/ 02/ 30 بیمارستان کودکان مفید 

49 Antiepileptic Drug (AED)Therapy-2 های هفتگی نورولوژی   سخنرانی

 کودکان 

سالن کنفرانس بخش کودکان  

 شهدای تجریش 

07 /02 /1395 

ماهانه   یادوار  یعلم  یکنفرانس ها  بیماران معرفی  48
 ک ینورومتابول  یها یماریب

 26/01/1395 بیمارستان کودکان مفید 

47 Antiepileptic Drug (AED)Therapy-1   سخنرانی های هفتگی نورولوژی
 کودکان 

سالن کنفرانس بخش کودکان  
 شهدای تجریش 

18 /12 /1394 

 1394/ 11/ 15 بیمارستان کودکان مفید  ک ینورومتابولرنامه ب معرفی بیماران  46
درصرع کودکان و  یقدامات درمان ا درمان تشنج پایدار  45

 نوجوانان 
 1394/ 11/ 14-16 مرکز طبی کودکان 

44 Headaches in  
Infants and Children 

سالن آمفی تآتر بیمارستان   سخنرانی ماهیانه اساتید بیمارستان 

 شهدای تجریش 

05 /11 /1394 

 سالن همایشهای   صرع  بين الملليدهمین کنگره دواز  در کودکان   استاتوس اپي لپتيکوسالگوریتم و پروتکل ملّی  43

 بین المللی رازی 

02 /11 /1394 

 19/10/1394-20 سالن اجالس سران  ( 2دو روزه پزشک خانواده )    ناریسم مدیریت تشنج در کودکان  42
 کنفرانس یک روزه   کودکان اپروچ به سردرد در  41

 درد شناسی و کنترل درد 

 1394/ 10/ 03 سازمان نظام پزشکی کشور 

 بیمارستان لقمان   کودکان  یها یماری در ب  یدرمان میرژ هموسیستینوری  در  یدرمان میرژ 40
 د.ع.پ.شهید بهشتی 

28 /08 /1394 

  مارستانی( ب)عج  قائمتاالر  در کودکان  یدوره ا   یکنفرانس تب ها  ی دوره ا  یپانل تب ها 39
 د یکودکان مف 

09 /07 /1394 

کارگاه آموزشی احیاء قلبی ـ ریوی در  در نوزادان   یمغز یپوکس یه 38

 نوزادان 

 مفید   مارستانیب 

 د.ع.پ.شهید بهشتی 

24-25/06 /1394 

37 Disorders That May Mimic Childhood Epilepsy  سالن همایشهای   صرع  بين الملليیازدهمین کنگره 

 بین المللی رازی 

10 /11 /1393 

36 Diagnostic tests and etiologies of impairment of 
consciousness and coma in children 

 اورژانس و   شیهما ن یدهم 
 طب کودکان   عیشا یها یماریب

  مارستانی( ب)عج  تاالر قائم
 د یکودکان مف 

28-25/09/1393 

35 Status Epilepticus  1392/ 09/ 10 دفتر گروه اعصاب کودکان  جلسات نگارش الگوریتم و پروتکل 
34 MRI of Childhood Epilepsy Due to IEM  17/07/1392-19 تاالر دانشگاه شهید بهشتی  صرع  یکنگره سراسر  ن یدهم 
 کنگره اورژانس ها و  گاستروانتریت تعیین فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در اطفال مبتال به   33

 طب کودکان   عیشا یها یماریب

  مارستانی( ب)عج  تاالر قائم

 د یکودکان مف 

24-22/09/1391 

32 Drugs Induced Stevens-Johnson syndrome  
in 4 years old boy 

سالن کنفرانس بیمارستان  کودکان  یها یماریب شیهما
 مرکز طبی کودکان 

20-24/07/1391 

31 Masturbation in pediatric mimics seizure 12/07/1391-14 د.ع.پ.شهید بهشتی  کنگره صرع  ن ینهم 
30 Masturbation in pediatric mimics seizure  و اولین  دوازدهمین کنگره ساالنه

 کنگره بین المللی 

 اعصاب کودکان ایران 

 7/06/1391-9 د.ع.پ. زنجان 

ی ویر یقلب  اءیاطفال بعد از اح  یبرا  یاصل یعموم  یدرمانها  29  5 ریدر کودکان ز یو یر یاءقلبیاح 

 سال

 06/1391/ 05 د.ع.پ.لرستان 

ها  یتمیاطفال و آر  اءیاح  یبرا  یعموم یدرمان ها 28  5 ریدر کودکان ز یو یر یاءقلبیاح 
 سال

 06/1391/ 05 د.ع.پ.لرستان 



 


ی قلب یا یاح  یها  تمیالگور 27  5 ریدر کودکان ز یو یر یاءقلبیاح 
 سال

 06/1391/ 05 د.ع.پ.لرستان 

 1391/ 03/ 30 د.ع.پ.لرستان  4 فوریتهای برنامه ضد تشنج  عی شا داروهای  –در کودکان   داریتشنج پا 26

 1391/ 03/ 30 د.ع.پ.لرستان  4 فوریتهای برنامه ی در کودکان اختالالت تشنج  25

24 PKU  )کارگاه آموزشی  )ژنتیک، تشخیص و درمانPKU  حوزه معاونت درمان
 د.ع.پ.لرستان 

17 /03 /1391 

23 Pediatric CPR ی کارگاه آموزشPediatric CPR 

 کاربردی 

مرکز پزشکی، آموزشی و  

 درمانی مدنی 

11 /03 /1391 

کنفرانس یک روزه اختالالت آلرژیک  تازه های درمان آسم در کودکان  22

کودکان در   

مرکز توسعه آموزش پزشکی 

 د.ع.پ.لرستان 

08 /03 /1391 

حوزه معاونت بهداشتی   کارگاه آموزشی غربالگری نوزادان  : تشخیص،درمان و عوارض  PKU ـ  غربالگری نوزادان 21
 د.ع.پ.لرستان 

07 /03 /1391 

20 Pediatric CPR  ی کارگاه آموزشPediatric CPR 
 کاربردی 

آموزشی و  مرکز پزشکی، 
 درمانی مدنی 

21 /02 /1391 

و   ی،آموزشیبررسی مسمومیت در مراجعه کنندگان به مرکز پزشک  19

 خرم آباد  یکودکان مدن یدرمان

  عیشا یها  یمار یکنگره اورژانس ها و ب

 طب کودکان 

 تاالر امام علی)ع(  

 د.ع.پ.شهید بهشتی 

9-7/10 /1390 

 6بیماریهای کودکان) مدون بازآموزی  سندروم نفروتیک  18

) 

مرکز توسعه آموزش پزشکی 

 د.ع.پ.لرستان 

27 /09 /1390 

17 PKU   کمیته استانی پیشگیری از بیماریهای
 ژنتیکی 

حوزه معاونت بهداشتی  
 د.ع.پ.لرستان 

17 /09 /1390 

کمیته استانی پیشگیری از بیماریهای   تاالسمی   16

 ژنتیکی 

حوزه معاونت بهداشتی  

 د.ع.پ.لرستان 

17 /09 /1390 

  یکنترل عفونت ها  یکارگاه آموزش ها   کی وتیب یآنت  ی:مارستانیب  یکنترل عفونت ها یعمل یراهکارها 15

ی مارستانیب  

بیمارستانهای تابعه دانشگاه  

 د.ع.پ.لرستان 

01 /09 /1390 

و پرمصرف در درمانگاه و اورژانس کودکان و  عیشا یکها یوتیب یآنت 14
 ن یبالغ

  یکنترل عفونت ها  یکارگاه آموزش
ی مارستانیب  

بیمارستانهای تابعه دانشگاه  
 د.ع.پ.لرستان 

01 /09 /1390 

حوزه معاونت درمان  دوره آموزشی مانا  ماه  2کوچکتر از  رخواریو درمان ش یبند  ،طبقهی ابیارز 13
 د.ع.پ.لرستان 

29 /08 /1390 

 بازآموزی بیماریهای کودکان  در کودکان  ها کیوتیب  یآنت حیکاربرد صح  12

(  8) مدون   

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

 د.ع.پ.لرستان 

19 /08 /1390 

  افتهیمراقبت ادغام  یکارگاه آموزش کودک سالم  11

 کودک سالم 

حوزه معاونت بهداشتی  

 د.ع.پ.لرستان 

09 /08 /1390 

 بازآموزی بیماریهای کودکان  گلودرد  10
(  3) مدون   

 مرکز توسعه آموزش پزشکی
 د.ع.پ.لرستان 

30 /06/1390 

  افتهیمراقبت ادغام  یکارگاه آموزش کودک سالم  9
 کودک سالم 

 مرکز بهداشت  
 شهرستان خرم آباد 

07 /04 /1390 

تاالسمی کارکاه آموزشی  تاالسمی)ژنتیک،تشخیص و درمان(  8  مرکز بهداشت   

 شهرستان خرم آباد 

19 /12 /1389 

 بازآموزی بیماریهای کودکان  و پرمصرف در درمانگاه و اورژانس کودکان  عیشا یکها یوتیب یآنت 7

(  5) مدون   

مرکز توسعه آموزش پزشکی 

 د.ع.پ.لرستان 

03 /12 /1389 

 بازآموزی بیماریهای کودکان  عفونتهای دستگاه تنفسی  6
(  3) مدون   

مرکز توسعه آموزش پزشکی 
 د.ع.پ.لرستان 

01 /12 /1389 

 بازآموزی بیماریهای کودکان  رخواران یدر ش هیتغذ 5

(  2) مدون   

مرکز توسعه آموزش پزشکی 

 د.ع.پ.لرستان 

03 /05 /1389 

 بازآموزی بیماریهای کودکان    رخواریرشد در ش شیپا 4

 (  1) مدون 

مرکز توسعه آموزش پزشکی 

 د.ع.پ.لرستان 

02 /05 /1389 

بیمارستانهای تابعه دانشگاه   دوره آموزشی مانا  ماه  59تا  2 رخواریدر ش  یو درمان کم وزن یبند  ،طبقهی ابیارز 3
 د.ع.پ.لرستان 

17-15/10/1388 

حوزه معاونت درمان  دوره آموزشی مانا  ماه  2کوچکتر از  رخواریو درمان ش یبند  ،طبقهی ابیارز 2
 د.ع.پ.لرستان 

16-15 /07 /1388 

 مرکز توسعه آموزش پزشکی کارگاه آموزشی مدیریت جامع کیفیت   (   TQMاهمیت مدیریت جامع کیفیت ) 1

 د.ع.پ.لرستان 
20/06 /1381 

 



 


 

 (:1/8/1387تخصصي  K)از ابتدای دوره ضریب   ...در كارگاههای آموزشي ؛ بازآموزی ، هم اندیشي و  دبير علمي ( 9**

 هم اندیشي،   ي،كارگاه آموزشعنوان  ردیف

 بازآموزی و ...  

 تاریخ سخنراني  محل برگزاری  

26 First Academic Conference on Child Neurology  1397/ 09/ 22 دانشکده پرستاری و مامایی د.ع.پ. شهید بهشتی 

 1396/ 09/ 19 پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش مرکز  مراقبت های پرستاری در مشکالت کودکان تشنجی  25

42  1396/ 05/ 12 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید  کودکان  یتیس یدر درمان اسپاست Xeomin قیبا تزر ییکارگاه آشنا 

 1395/ 11/ 25 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش  کارگاه آموزشی بیماری فابری)ژنتیک،تشخیص و درمان(  23

 03/1391/ 30 مرکز توسعه آموزش پزشکی د.ع.پ.لرستان  ( در کودکان کیاختالالت نورولوژ)  4 یتهایبرنامة مدون فور 22

 1390/ 06/ 05 د.ع.پ.لرستان معاونت درمان  سال  5روزه احیاء قلبی ریوی در کودکان زیر  1کنفرانس  21

 03/1391/ 17 د.ع.پ.لرستان معاونت درمان  )ژنتیک،تشخیص و درمان(  PKUکارگاه آموزشی  20

 03/1391/ 11 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدنی  کاربردی Pediatric CPRی کارگاه آموزش 19

 03/1391/ 07 حوزه معاونت بهداشتی د.ع.پ.لرستان  کارگاه آموزشی غربالگری نوزادان  18

 02/1391/ 21 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدنی  کاربردی Pediatric CPRی کارگاه آموزش 17

 09/1390/ 17 د.ع.پ.لرستان معاونت بهداشتی  PKU ـ یتاالسم 16

 09/1390/ 09 د.ع.پ.لرستان معاونت درمان  کاربردی Pediatric CPRی کارگاه آموزش 15

بیمارستانی ی کنترل عفونتهای کارگاه آموزش 14  09/1390/ 01 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدنی  

کودک سالم  افتهیمراقبت ادغام  یکارگاه آموزش 13  1390/ 9/08 - 10 د.ع.پ.لرستان معاونت بهداشتی  

(  3مدون  بازآموزی بیماریهای کودکان )  12  1390/ 06/ 30 مرکز توسعه آموزش پزشکی د.ع.پ.لرستان  

 04/1390/ 11 - 14 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدنی  Pediatric ICUی و بازآموزی آموزشکارگاه  11

کودک سالم  افتهیمراقبت ادغام  یکارگاه آموزش 10  04/1390/ 07 مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد  

 12/1389/ 19 مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد  کارکاه آموزشی تاالسمی)ژنتیک،تشخیص و درمان(  9

و   ماهه  59تا  2 رخواریدر ش یو درمان کم وزن یبند طبقه ،یابیارز 8
 اهمیت ثبت دقیق اندازه های وزن، قد و دورسر نوزادان  

 1389/ 06/ 28 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی عسلی 

ر یو ارائه بازخورد به فراگ  ینی آموزش بال یروشها آموزشیکارگاه  7  04/1389/ 2 - 3 پزشکی د.ع.پ.لرستان مرکز توسعه آموزش  

 01/1389/ 31 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی عسلی  احیاء قلبی ـ ریوی در نوزادان  6

 01/1389/ 29 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی عسلی  احیاء قلبی ـ ریوی در کودکان  5

 01/1389/ 25 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی عسلی  تفسیر گازهای خون شریانی  4

 10/1388/ 15 - 17 بیمارستانهای تابعه دانشگاه د.ع.پ.لرستان   دوره آموزشی مانا  3

2   CPR  1387/ 16/09 بیمارستانهای تابعه دانشگاه د.ع.پ.لرستان  اطفال 

 11/1386/ 10 مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدنی  DKAکالس آموزشی  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

 : ویراستاری و همکاری با هيات تحریریه مجالت علميفعاليت های  (10**
 ردیف 

9 Science Volks Open Access Neurology   نگارش مقاله  /عضو هيأت تحریریه  انگلستان  -لندن 
https://sciencevolks.com/neurology/editor_panel.php 

 تا کنون  03/1400/ 20

8 Cell, Gene and Therapy    عضو شورای سردبيری تهران 

 داوری مقاالت/ نگارش مقاله 

 تا کنون  1399

7 Archives of Academic  

Emergency Medicine 

 تا کنون  1394/ 04/  20 مقاالت داوری  د.ع.پ.شهید بهشتی 

6 Iranian Journal of Neurology  تا کنون  03/1394/ 12 داوری مقاالت  د.ع.پ.تهران 

     شورای سردبيریعضو  تهران  تازه های تندرستی  5
 داوری مقاالت/ نگارش مقاله 

 تا کنون  10/1393/ 01

4 Iranian Journal of  Child Neurology  اعصاب  مرکز تحقیقات

 ( د.ع.پ.شهید بهشتی PNRCکودکان)
 تا کنون  07/1391/ 01 داوری مقاالت/ نگارش مقاله 

معاونت تحقیقات و فناوری   یافته 3

 د.ع.پ.لرستان 
 تا کنون  08/1387/ 01 داوری مقاالت/ نگارش مقاله 

 1384 1381 عضو هیأت تحریریه/ نگارش مقاله  روابط عمومی د.ع.پ.لرستان  سپید 2

مرکزتوسعه آموزش پزشکی   افق  1
 د.ع.پ.لرستان 

 1381 1379 عضو هیأت تحریریه/ نگارش مقاله 

 

 

 :شركت در دوره های مختلف )آموزشي، پژوهشي و اجرائي((11**
 ردیف 

 SMAدوره تربیت پرسپتور  10
SMA Academy – Turkey & Iran Preceptorship Program 

Advanced  2021سپتامبر  3و  2 تركيه ـ استانبول 

9 Evolving Perspectives on SMA –  
Building Best Practice 

Advanced 2019 ژانویه 26و   25 بارسلونا   -اسپانيا 

8 Complex Situations In Children Spasticity: 
How To Set The Optimal Strategy? 

Advanced 2017اکتبر  9و  8 مادرید  -اسپانيا 

 مجمع خبرگان فابری و پمپه  7
Fabry and Pompe Expert Lounge 

Advanced 2016می  7و  6 ـ دبي  امارات متحده عربي 

 08/1394/ 28 هتل استقالل تهران  عالی تزریق دیسپورت با گاید سونوگرافی در بیماریهای نورولوژی 6

 1388مهر/ /7-8 وزارتخانه  EDC عالی روشهای آموزش بالینی و ارائه بازخورد به فراگیر  کشوریکارگاه  5

4 Postgraduate Trainee 
Health Care Management & Facility Management 

Advanced ـ   جمهوری فدرال آلمان

 كالسروهه

 2004سپتامبر  

 1383/ 04/ 14 – 17 تهران عالی کنفرانس مدیران کیفیت  3

 1382/ 16/06 – 17 د.ع.پ.لرستان  عالی و مستندات آن ISOدوره  2

 1380/ 04/ 25 – 27 تهران عالی کنفرانس مدیران کیفیت  1
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 : (10/70/1384)از ابتدای دوره رزیدنتي    شركت در هم اندیشي ها، بازآموزی ها و كارگاه ها (21**
طول  نام هم اندیشي، بازآموزی، كارگاه و غيره  ردیف 

مدت  

 دوره 

 تاریخ برگزاری  محل برگزاری 

 16/02/1400 د.ع.پ.شهيد بهشتي  روز  1 ضيافت اندیشه اساتيد در ماه مبارک رمضان طرح  138

 1400/ 02/ 13 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز  1 5 -کالس تعاملی دوره پودمانی مدرس الکترونیک  137

 09/02/1400 د.ع.پ.شهيد بهشتي  روز  1 در ماه مبارک رمضان طرح ضيافت اندیشه اساتيد   136

 03/02/1400 د.ع.پ.شهيد بهشتي  روز  1 در ماه مبارک رمضان طرح ضيافت اندیشه اساتيد   135

 1400/ 01/ 30 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز  1 4 -کالس تعاملی دوره پودمانی مدرس الکترونیک  134

 27/01/1400 د.ع.پ.شهيد بهشتي  روز  1 جلسه محفل انس با قرآن و اهل بيت عليهم السالم  133

 1399/ 12/ 18 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز  1 3 -کالس تعاملی دوره پودمانی مدرس الکترونیک  132

 1399/ 12/ 04 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز  1 2 -کالس تعاملی دوره پودمانی مدرس الکترونیک  131

 26/11/1399 د.ع.پ. تهران  روز  1 ها یماریبا ثبت ب یی: آشنایکارگاه آموزش 130

 1399/ 11/ 20 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز  1 1 -کالس تعاملی دوره پودمانی مدرس الکترونیک  129

 1399/ 07/ 28 بیمارستان کودکان مفید  روزه  1 کودکان  اعضای هیأت علمی گروهوبینار بهبود ثبت مستندات پرونده های پزشکی ویژه  128

روزه  1 کودکان  ارانیوبینار بهبود ثبت مستندات پرونده های پزشکی ویژه دست 127  1399/ 07/ 24 بیمارستان کودکان مفید  

روزه  1 کنفرانس علمی نورومتابولیک  126  1398/ 09/ 28 بیمارستان کودکان مفید  

روزه  1 رژیم کتوژنیک  125  1398/ 09/ 27 بیمارستان کودکان مفید  

روزه  4 سی و یکمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان  124  12/08/1398-09 د.ع.پ. تهران  

روز  DOPS 1آزمون كارگاه: 123  1397/ 12/ 01 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 هموویژالنس 122  1397/ 10/ 20 بیمارستان شهدای تجریش  

روز  Mini-CEX 1آزمون  كارگاه: 121  1397/ 10/ 19 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  KFP 1آزمون  كارگاه:  120  1397/ 08/ 30 د.ع.پ.شهید بهشتی  

 همایش ساالنه مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش  119
 دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور 

روز  2  23/08/1397-24 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 جلسه محفل انس با قرآن و اهل بيت عليهم السالم  118  27/07/1397 د.ع.پ.شهيد بهشتي  

روز  1 عليهم السالم جلسه محفل انس با قرآن و اهل بيت  117  07/1397/ 06 د.ع.پ.شهيد بهشتي  

روز  3 هجدهمین کنگره سالیانه اعصاب کودکان )سخنران ـ کمیته علمی ـ کمیته اجرائی(  116  1397/ 23/06-21 د.ع.پ. گلستان  

روز  2 مبانی تفسیر آزمون تشخیصی بیلی كارگاه:  115  1397/ 03/06-04 هتل المپیک  

روز  EBM 1 كارگاه: 114  1397/ 05/ 30 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 با مسؤولین مرکز آموزشی شهدای تجریش  EDUجلسه اعضای محترم  113  1397/ 05/ 10 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 جلسه محفل انس با قرآن و اهل بيت عليهم السالم  112  05/05/1397 د.ع.پ.شهيد بهشتي  

روز  1 دانشگاه کارگروه توسعه تدریس و ارزشیابی در   111  1397/ 05/ 03 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  PBL 1کمیته روش تدریس دانشکده پزشکی:  110  1397/ 05/ 02 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 مراکز آموزشی دانشکده پزشکی  EDUجلسه مسؤولین  109  1397/ 04/ 11 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 جلسه محفل انس با قرآن و اهل بيت عليهم السالم  108  04/1397/ 08 د.ع.پ.شهيد بهشتي  

روز  2 : فرصت ها و چالش ها تکامل کودکان کنگره کشوری 107  19/02/1397-20 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 ن یتوکس  نومیبوتول قیفلج مغزی و تزر: كارگاه آموزشي 106  1397/ 02/ 20 د.ع.پ.شهید بهشتی  

105 Scholarship of Teaching and Learning 1  روز  1397/ 02/ 18 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 جلسه محفل انس با قرآن و اهل بيت عليهم السالم  104  31/01/1397 د.ع.پ.شهيد بهشتي  

روز  4 اولین همایش پزشکی آکادمیک ایران  103  28/01/1397-31 د.ع.پ. آزاد اسالمی  

روز  1 تکمیلی کمیته ارزیابی و استاندارد سازی زیرساخت های آموزش تحصیالت  102  1396/ 12/ 20 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  2 سالمت معنوی پنجمین همایش ملی  101  1396/ 11/ 26-25 د.ع.پ. قم  

روز  1 پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی  كارگاه: 100  16/10/1396 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  3 ام اس   بين الملليچهاردهمین کنگره  99 کیش  -انجمن ام اس ایران    24-22/09/1396  

روز  Perceptorship 1 كارگاه: 98  1396/ 09/ 20 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 مرجعیت علمی، تمایز رسالت و دانشگاه نسل سوم  كارگاه: 97  1396/ 09/ 09 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  3 هفدهمين همایش كشوری بيماریهای مغز و اعصاب كودكان  96  1396/ 24/06-22 د.ع.پ. اصفهان  

روز  1 روش تدریس: گزارش صبحگاهی  كارگاه 95  1396/ 04/ 15 د.ع.پ.شهید بهشتی  



 


روز  PMP 1آزمون  كارگاه: 94  1396/ 04/ 14 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  End Note 1نرم افزارهای مدیریت اطالعات و اسناد  كارگاه: 93  1396/ 02/ 17 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 ک ینورومتابول  یها یماریب 92  1395/ 10/ 30 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 88تحليل فتنه  91  12/10/1395 د.ع.پ.شهيد بهشتي  

روز  4 طب کودکان  عی شا یهایماریکنگره اورژانس ها و ب 90  1395/ 09/ 16 -19 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 ) اساتید دانشگاه جانز هاپکینز(  کودکان یا یاح  یتازه ها سمپوزیوم  89  1395/ 08/ 18 د.ع.پ. تهران  

روز 3 نشست مركز هم اندیشي اساتيد و نخبگان نهاد نمایندگي مقام معظم رهبری   88  07/08/1395-05 خزرآباد ساری  

روز  4 بیست و هشتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ایران  87  1395/ 02/08تا  1395/ 07/ 29 د.ع.پ.تهران  

روز  Professtional Knowledge Network  1 كارگاه آموزشي: 86  1395/ 07/ 14 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  Pro Quest , Google Scholar 1راهکارهای جستجو در پایگاههای اطالعات علمی  كارگاه آموزشي: 85  1395/ 03/ 19 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  4 3 اندیشه سياسي سطح  افزائي اساتيد:طرح معرفت  84  09/03/1395 -12 د.ع.پ.شهيد بهشتي  

روز  1 ک ی نورومتابول یها یماریماهانه ب یادوار  یعلم  یکنفرانس ها  83  1395/ 02/ 30 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 (  MCQگزینه ای)  4: اصول طراحی سؤاالت  كارگاه 82  1395/ 02/ 29 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 : روش تدریس در گروه کوچک  كارگاه 81  1395/ 02/ 21 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 (   EBMپزشکی مبتنی بر شواهد )  : كارگاه 80  1395/ 02/ 19 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  3 ( در بیماریهای فابری و پمپه  MENAو شمال آفریقا )   مجمع خبرگان خاور ميانه 79  1395/ 02/ 16 -18 امارات متحده عربی)دبی(  

روز  1 ک ی نورومتابول یها یماریماهانه ب یادوار  یعلم  یکنفرانس ها  78  26/01/1395 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 همایش : سالمت معنوی در متون دیني ) نهج البالغه (  77  19/12/1394 د.ع.پ.شهيد بهشتي  

روز  3 و نهمین همایش ساالنه انجمن نوروژنتیک ایران  بين المللياولین همایش  76  12/12/1394 - 14 د.ع.بهزیستی و توانبخشی  

روز  3 ران یکنگره مغز و اعصاب کودکان ا ن یپانزدهم 75  14/11/1394 - 16 د.ع.پ. تهران  

روز  ELSEVIER 1(  Clinical Key & Up To Date سمینار کاربرد بانک های اطالعات علمی)   74  1394/ 11/ 07 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  3 صرع  يالملل ني ب کنگره ن یدوازدهم  73  1394/ 02/11تا  1394/ 10/ 30 د.ع.پ. سراسر کشور  

روز  Refreshing Lucturing 1 توانمند سازی اساتید  : كارگاه 72  1394/ 10/ 15 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 ابوریحان بیرونی شانزدهمین جشنواره پژوهشی   71  1394/ 10/ 01 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  4 طب کودکان  عیشا یها یماریکنگره اورژانس ها و بیازدهمین  70  09/1394/ 24 – 27 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 در نوزادان و اطفال   یپوست  یها  یمار یب 69  16/09/1394 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 در پزشکی امروز OVIDسمینار کاربرد بانک های اطالعات علمی   68 هتل سیمرغ  –تهران     25 /08 /1394 

روز  1 در کودکان   یدوره ا  یها تب 67  1394/ 07/ 09 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  2 : احیای نوزادان كارگاه 66  1394/ 25/06-24 د.ع.پ. شهید بهشتی  

روز  7 ( ماه مبارک رمضان) 2و  1استادان : تاریخ علم و تمدن اسالمي سطح كارگاه دانش افزایي  65  02/04/1394تا   30/03/1394 د.ع.پ.شهيد بهشتي  

روز  2 ران یکودکان ا یسم ی رومات یها یماریب ناری سم ن یاول 64  30/01/1394 - 31 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 تزریق دیسپورت برای بیماران فلج مغزی  63  16/11/1393 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  3 صرع  بين الملليیازدهمین کنگره  62  08/11/1393 - 10 مرکز همایشهای رازی  

روز  4 طب کودکان  عیشا یها یماریکنگره اورژانس ها و بدهمین  61  09/1393/ 25 – 28 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 همایش اساتيد دانشگاههای علوم پزشکي سراسر كشور   60  13/09/1392 مركز همایشهای رازی  

روز  1 ی( ستروف یچهارمین کنفرانس یک روزه نورومتابولیک )اختالالت لکود 59  1393/ 08/ 29 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز 3 ششمين كنگره بين المللي سالمت در حوادث و بالیا  58 همایشهای رازی مركز    18 -16/11/1392 

روز  3 طب کودکان   عیشا یها یماریگنکره اورژانسها و ب نهمین  57  27/09/1392 - 29 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 ( ال یتوکندری م یها یماری )ب کی روزه نورومتابول کیکنفرانس  ن یسوم 56  1392/ 09/ 21 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 ابت یروزه د 1کنفرانس  55  1392/ 09/ 20 د.ع.پ.لرستان  

روز  3 صرع  یکنگره سراسر  ن یدهم  54  17/07/1392 - 19 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  1 و درمان صرع در کودکان  صی تشخ 53  26/11/1391 د.ع.پ.تهران  

روز  1 ( ی زوزوم یل رهیقابل درمان ذخ  یها یماری)موضوع: اختالالت ب کی روزه نورومتابول کیکنفرانس  52  1391/ 09/ 30 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  3 طب کودکان  عیشا یها یماریکنگره اورژانس ها و ب هشتمین  51  22/09/1391 - 24 د.ع.پ.شهید بهشتی  

 20/07/1391 - 24 د.ع.پ.تهران  روز  5 کودکان  یها یماریب شیهما 50

روز  3 کنگره صرع  ن ینهم 49  12/07/1391 - 14 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز 3 كودكان  ینورولوژ كنگره  48 زنجان  د.ع.پ.   09 - 07/06/1391 

روز  3 کنگره پیشگیری از خطاهای پزشکی  47  27/02/1391 - 29 د.ع.پ.لرستان  

روز  3 پنجمين كنگره بين المللي بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث و بالیا  46  07/11/1390-05 د.ع.پ.تهران  

روز  1 كنفرانس اخالق پزشکي  45  16/10/1390 د.ع.پ.لرستان  

 1390/ 7/10-9 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز  3 هفتمین همایش اورژانس و بیماریهای شایع طب کودکان  44

 21/07/1390-25 د.ع.پ.تهران  روز  5 بیست و سومین همایش بین المللی بیماریهای کودکان  43



 


روز  1 کنفرانس تازه های تشخیص و درمان آنفلونزا  42  06/06/1390 د.ع.پ.لرستان  

روز  1 راههای پیشگیری و درمان عفونتهای مقاوم به آنتی بیوتیکها  41  06/1390/ 01 د.ع.پ.لرستان  

 1390/ 4/05-6 بیمارستان میالد  روز  3 چهارمین همایش سراسری مشترک انجمن علمی پریناتولوژی و نوزادان ایران  40

 23/02/1390-28 د.ع.پ.تهران  روز 6 کودکان و سی و دومین بزرگداشت استاد دکتر قریب همایش سالیانه تازه های طب  39

 21/02/1390-22 د.ع.پ.لرستان  روز  2 سمينار سراسری انطباق خدمات بهداشتي درماني با موازین شرع مقدس اسالم  38

روز  1 دانش پژوهی آموزشی   كارگاه آموزشي 37  1390/ 01/ 25 د.ع.پ.لرستان  

روز  Plagiarism 1رشد علم، علم سنجی و  كارگاه آموزشي 36  1389/ 12/ 19 د.ع.پ.لرستان  

 18/12/1389-20 د.ع.پ.تهران  روز  3 کنگره ملّی سالمت مادر و کودک و شیر مادر  35

 06/12/1389 د.ع.پ.لرستان  روز  1 كارگاه آموزشي شناخت اهل بيت)ع( از زبان قرآن  34

 1389/ 12/ 05 د.ع.پ.لرستان  روز  1 روشهای نوین ارزیابی صالحیت بالینی  كارگاه آموزشي 33

روز  1 سمینار تازه های تشخیص و درمان آنفلونزا  32  1389/ 12/ 03 د.ع.پ.لرستان  

 1389/ 11/ 28 د.ع.پ.لرستان  روز  1 مقدماتی  SPSSآمار و  كارگاه آموزشي 31

 20/11/1389-21 د.ع.پ.لرستان  روز  2 كارگاه اخالق در پژوهش  30

 1389/ 11/ 16-17 د.ع.پ.لرستان  روز  2 احیاء نوزادان  كارگاه 29

 1389/ 1/10-3 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز  3 ششمین همایش اورژانس و بیماریهای شایع طب کودکان  28

 18/08/1389-20 د.ع.پ.لرستان  روز  3 کنگره سراسری طب سنتی، درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهی  27

 16/08/1389 د.ع.پ.لرستان  روز  1 ساخت سایت و وبالگهای اساتید  كارگاه 26

 1389/ 07/ 22-26 د.ع.پ.تهران  روز  5 بیست و دومین همایش بین المللی بیماریهای کودکان  25

 04/1389/ 9-11 د.ع.پ.زنجان  روز  3 سومین همایش سراسری سالمت نوزادان و پریناتولوژی ایران  24

 1389/ 2/04-3 د.ع.پ.لرستان  روز  2 روشهای آموزش بالینی و ارائه بازخورد به فراگیر   كارگاه آموزشي 23

 1389/ 03/ 20 د.ع.پ.لرستان  روز  1 ( GINAکنفرانس تازه های آسم ) طبق معیارهای  22

 1389/ 03/ 12 د.ع.پ.لرستان  روز  1 ( 1الگوهای تدریس)  كارگاه آموزشي 21

 09/03/1389 د.ع.پ.لرستان  روز  1 كنفرانس اخالق پزشکي  20

 29/02/1389-28 د.ع.پ.لرستان  روز  The Art of Presentation 2 كارگاه آموزشي 19

 19/12/1388-20 د.ع.پ.لرستان  روز  2 آشنایی با کارآزمایی های بالینی  كارگاه 18

 04/12/88لغایت  88/ 11/ 30 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز  5 اورژانس و بیماریهای شایع طب کودکان پنجمین همایش  17

 1388/ 07/ 16-20 د.ع.پ.تهران  روز  5 بیست و یکمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان  16

وزارت بهداشت   روز  2 روشهای آموزش بالینی  كارگاه كشوری 15 EDC 8-7/07 /1388 

 06/1388/ 08 د.ع.پ.لرستان  روز  A  (1N1H ) 1آنفلونزا نوعکنفرانس  14

 04/1388/ 11-8 د.ع.پ.تهران  روز  4 ران یا یناتولوژ یپر  یانجمن علم  یسراسر شی هما دومین  13

 22/12/1387 د.ع.پ.لرستان  روز  1 كارگاه آموزشي : فرقه های انحرافي در دین  12

 12/87/ 9-13 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز  5 کودکان چهارمین همایش اورژانس و بیماریهای شایع طب  11

 1387/ 11/ 30 د.ع.پ.لرستان  روز  HIV/AIDS 3کنفرانس  10

 1387/ 11/ 09 د.ع.پ.لرستان  روز  1 کنفرانس مسمومیتهای شایع ناشی از سموم 9

 11/12/1386-15 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز  5 سومین همایش اورژانس های طب کودکان  8

 1386/ 8/04-5 د.ع.پ.تهران  روز  4 ران یا یناتولوژ یپر  یانجمن علم  یسراسر شی هما ن یاول 7

روز  5 دومین همایش اورژانس های طب کودکان  6  14/12/1385-18 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  2 سمینار عفونت های مجاری ادراری  5  19/11/1385-18 د.ع.پ.شهید بهشتی  

روز  5 اولین همایش اورژانس های طب کودکان  4  1384/ 1/12-5 د.ع.پ.شهید بهشتی  

 07/1384/ 9-11 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز  3 آموزشی احیای نوزادان  كارگاه 3

 1384/ 2/07-6 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز  5 آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر  كارگاه 2

 06/1384/ 31-26 د.ع.پ.شهید بهشتی  روز 6 روش شناسی تحقیق  كارگاه 1

 

 

 

 

 

 
 



 


 

  : انتشارات(31**

 یا در مسير نشر   منتشر شده  كتبالف(  
 نوع كار  زیر نظر  همکاران  همکار/ عنوان كتاب ردیف 

)ترجمه، تاليف، 

 گردآوری، ویرایش( 

شهر و كشور محل   ناشر

 نشر 

 سال چاپ 

 الگوریتم و پروتکل ملّی درمان   11

 تشنج پایدار در کودکان 

اعضای محترم هیأت علمی  

مرکز تحقیقات اعصاب  

کودکان و مرکز تحقیقات  

 بیهوشی د.ع.پ.شهید بهشتی 

قطب علمی آموزش   تأليف  یدکتر محمد غفران

 اعصاب کودکان کشور 

 تهران  ـ  ایران 

 8ویرایش 

 خرداد

1400 

 درمان یو پروتکل ملّ تمیالگور  10

 در کودکان  یمغز سکته   

انجمنهای  اعضای محترم 

علمی اعصاب کودکان و  

 ترومبوز هموستاز و استروک  

قطب علمی آموزش   تأليف  یدکتر محمد غفران

 اعصاب کودکان کشور 

 تهران  ـ  ایران 

 6ویرایش 

 خرداد

1400 

معاینه نورولوژیک در نوزادان،   9

   کودکان و نوجوانان

 )همراه با فیلم(

منبع آزمون بورد فوق تخصص   دکتر مهسا بشارت 

 کشور کودکان  ب امغز و اعص

قطب علمی آموزش   تأليف و گردآوری 

 اعصاب کودکان کشور 

 خرداد تهران  ـ  ایران 

1400 

قطب علمی آموزش   ترجمه تأليف و  - دکتر محمد مهدی ناصحی  صرع و نوجوانان  8

 اعصاب کودکان کشور 

 خرداد تهران  ـ  ایران 

1400 

و   گانهیدکتر مهرنوش حساس   ه یرشد ـ سوء تغذ یینارسا 7

 دکتر محمد مهدی ناصحی 

قطب علمی آموزش   ترجمه -

 اعصاب کودکان کشور 

 خرداد تهران  ـ  ایران 

1400 

     مجموعه سؤاالت آزمون  6

         پذیرش دستیار فوق تخصصی 

 نورولوژی  -رشته اطفال  

 1397 تهران  ـ  ایران  مؤسسه رهپویان شریف  تلخيص ترجمه و  - -

 4چاپ به 
 رسیده است

 درمان یو پروتکل ملّ تمیالگور  5

 در کودکان  یمغز سکته   

انجمنهای  اعضای محترم 

علمی اعصاب کودکان و  

 ترومبوز هموستاز و استروک 

انجمنهای علمی اعصاب   تأليف  یدکتر محمد غفران

کودکان و ترومبوز  

 هموستاز و استروک ایران 

شهریور   ایران تهران  ـ  

1397 

 الگوریتم و پروتکل ملّی درمان   4

 تشنج پایدار در کودکان 

اعضای محترم هیأت علمی  

مرکز تحقیقات اعصاب  

کودکان و مرکز تحقیقات  

 بیهوشی د.ع.پ.شهید بهشتی 

وزارت بهداشت درمان و   تأليف  یدکتر محمد غفران

 پزشکی آموزش  

مرداد  تهران  ـ  ایران 

1393 

انجمن مغز و   اعضای محترم مغز و اعصاب کودکان  یها یماریب 3

 اعصاب کودکان ایران 

 1392 ایران  -قم  نهضت  ویرایش یدکتر محمد غفران

  یجامع مراقبت ها یراهنما 2

 کودک سالم  افتهیادغام 

 :  نی لفؤگروه م 

   انیالهام طالچ دکتر

 گران یو د

سفارش وزارت بهداشت،  به 

   ،یدرمان و آموزش پزشک

 اداره سالمت کودکان 

 1393 تهران  ـ  ایران  ماندگار  شهیاند تأليف 

 تابستان 

  ی اصول نگارش دستورالعمل ها 1

داروها در   زی تجو و یدرمان

 کودکان و نوزادان

اعضای محترم هیأت علمی  

 بیمارستان کودکان مفید 

 ، یدکتر محمد غفران

  ، یمیعبداله کر  دکتر

 ،  یار یّاکبر س  یعل  دکتر

 ،  انیفی شر یمصطف دکتر

معاونت پژوهشی   تأليف 

 د.ع.پ.شهید بهشتی 

در حال  تهران  ـ  ایران 

 ویرایش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


 

  (انتشارات: 13**

 منتشر شده  مقاالت (  ب

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه  عنوان مقاله  نویسنده )گان( ردیف
33  Sasan Saket*, Hassan Tonekaboni, 

Masoud Houshmand,… 
Genetic Study of Pompe Disease among 

Iranian Patients 
Genetic - - - 2022 

34 Mohammad Mahdi Nasehi, Ali 

Nikkhah, Mahmood Moosazadeh, 

Sasan Saket, Reza Alizadeh Navaei 

Incidence of Pediatric Multiple Sclerosis 

in Iran within 2000-2019 

Iran J Child Neurol 16 1 31 2022 

33 Sasan Saket*, Mohammad Mahdi 

Nasehi,  

Ali Asghar Halimi Asl,  

Paria Asrar 

Evaluation of serum Glucose, Sodium, 
Calcium, and Magnesium levels in 

Children with Febrile Seizures admitted 

to hospitals affiliated to Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences 

Armaghane Danesh 27 1 128 2022 

32 Saket S*, Hedari A, Zali A,  

Nasehi MM, Taghdiri MM, 

Tonekaboni SH , Shahzadi S, 
Nilipour Y , Javadian H 

Demographics, Neuroradiology, and 

Neuropathology in Children 1-14 years 

with Central Nervous System Tumor 

Referred to A University Hospital in 

Tehran 

Revista 

Latinoamericana de 

Hipertensión 

16 4 275 2021/12/9 

31 Sasan Saket, *, Parvaneh 

Karimzadeh, Mohammad Mehdi 
Taghdiri ,Mohammad Mehdi 

Nasehi, Minoo Falahi, Ahmadreza 

Shamshiri, Elham Rahimian 

Neuroimaging Findings of the High-risk 

Neonates and Infants Referred to Mofid 

Children’s Hospital 

Iran J Child Neurol    2022 

30 Sasan Saket*,  
Mohammad Mahdi Nasehi,  

Zahra Hosseni-nezhad 

A 40-month Girl with Cerebral Sino-

venous Thrombosis: A Very Rare Case 

Report 

J Vessel Circ 2 1 45  1202 

Winter 

29 Sasan Saket, Neda Varasteh,  

Ali Asghar Halimi Asl,  

Hedyeh Saneifard 

How Antiepileptics May Change the 

Serum Level of Vitamin D, Calcium, and 
Phosphorus in Children with Epilepsy 

Iran J Child Neurol 15 1 19-27  1202 

Winter 

 1399پاییز  22-20 27 9 تازه های تندرستی  سردرد در کودکان  ساسان ساكت  28

 1397 تابستان 19-16 22 7 تازه های تندرستی  کودکان  ( درMSمالتیپل اسکلروزیس ) بیماری  ساسان ساكتمحمد مهدی ناصحی و  27

26 Abdollahimajd F, Rajabi F, 

Shahidi-Dadras M, Saket S, 

Youssefian L, Vahidnezhad H, 
Uitto J. 

Pachyonychia congenita: a case report of 

a successful treatment with rosuvastatin 

in a patient with a KRT6A mutation 

British Journal of 

Dermatology 

181 3 6-584 2019 

25 Ghofrani M, Nasehi MM, Saket S, 

Mollamohammadi M 
Prediction of Response to Treatment in 

Children with Epilepsy 

Iran J Child Neurol 12 3 100-94 Summer 

2018 

24 Parvaneh Karimzadeh, Sasan 

Saket* 
The Most Common Treatable 

Neurometabolic Epilepsies in Children 

Rev Clin Med. 5 2 42 - 49 2018 

23 AlirezaMajidi, Sasan Saket,  

Zohreh Nabizadeh Gharghozar,  
Ehsan Akrami, SeyedMohsen 

Fayyazi 

Hopkins Syndrome in a 14 Year Old 

Boy; a Case Report 

Emergency 6 1 1-3 2018 

22 Fariba Shirvani, Sasan Saket,  

Abdolah Karimi, Saeed 
Mojtahedzadeh,  

Reza Shiari, Kimia Seifi,Somaye 

Shamsy 

The Relationship Between Severity of 

Kawasaki Disease and History of 

Ischemic Heart Disease in the Parents 

Arch Pediatr Infect 

Dis 

4 4 1-6 2016 

October 

 

 1394بهار   11 4 تازه های تندرستی  بررسی یک بیماری: فلج مغزی  * و سپهر خسروی ساسان ساكت 21

20 Moussavi F  , Hosseini SN ,Saket S 
, Derakhshanfar H  

The First CBC in Diagnosis of childhood 

acute lymphoblastic leukemia 

Int J Med Invest 3 1 12  -  9 2014 

19 Mohammad Mehdi Nasehi,  
Mahmood Moosazadeh, Sasan 

Saket, 

Mohammad Kazem Bakhshandeh-

Bali  

Factor causes on the first febrile seizure 

in children: A systematic review 

Journal of Isfahan 

Medical School 

32 289 2 - 18 2014 

August 

18 Karimzadeh P, Jafari N, Nejad 
Biglari H, Jabbeh Dari S, , Saket S, 

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 

 ، ینینصراله حس دی، س *ساسان ساكت 17

 غالمرضا گودرزی ، اعظم محسن زاده ، 

  رانوندیری  ، ندا ببخاطره عن

سرم  یبررس در   لورییکوباکترپیهل  هیعل  IgGی  سطح 

کودکان    مارستانیب    ساله مراجعه کننده به  14کودکان تا  

 91  -1390در سال  یمدن دیشه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی  
 یافته 

59 1 22  -  14 1393 

 بهار 

16 Karimzadeh P, Jafari N,  

Jabbehdari S, Taghdiri MM,  

Nemati H, Saket S 

 

 

 

 

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 



 


15 Nilipor Y, Shariatmadari F, 

Rouzrokh M, Karimzadeh P, 
Taghdiri MM, Delavarkasmaei H, , 

Saket S, 

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 

، ساسان ساكت اعظم محسن زاده ،  14  

 شکوفه احمدی پور ، بابک بهاروند
انواع آن در  و یمادرزادی قلب مارییب وعیش یبررس

تا   1385از سال   نوزادان متولد شده در شهر خرم آباد
1390 

فصلنامه علمی ـ پژوهشی  
 یافته 

 زمستان   1392    

13 Shirin Sayyahfar1,  

Zahra Chavooshzadeh, 

Ahmad Tabatabaii,  
Sasan Saket 

Air way foreign body aspiration with  

normal Chest X-ray and CT scan 

Pak J Med Sci 

 

27 4 915-6 2011 

 ، ساسان ساكتمجتهدزاده ،  دیسع 12

 عبداهلل کریمی و همکاران 
 نیدر والد یقلب کی سکمیا یها یماریسابقه ب یبررس

و ارتباط آن با شدت عوارض   یکودکان مبتال به کاوازاک

 در کودک  یماریو عود ب

فصلنامه علمی ـ پژوهشی  
 یافته 

 تابستان    1389   

11 Mohsenzadeh A, Saket S, Karimi 

A3 
Prevalence of Preterm Neonates and Risk 

Factors 

Iranian Journal of 

Neonatology 

2 2 38-42 2011 

 سعید مجتهدزاده،  ،*ساسان ساكت 10

 عبداهلل کریمی و همکاران 
،  ESR  زانی ، م  یتیاختالالت الکترول نیارتباط ب

CRP  ی کاوازاک  یماریب شدت و پالکت با 

فصلنامه علمی ـ پژوهشی  
 یافته 

41 3 12-3 1388   

 پائیز 

9 Shadab Salehpour,  

Sasan Saket  
Freeman-Sheldon syndrome: A Case 

Report

Iranian Journal of 

Child Neurology 

3351-542009 

Dec

8 Shadab Salehpour,  

Sasan Saket  

Massoud Houshmand

Pfeiffer type I Syndrome: A genetically 

proven case report

Iranian Journal of 

Child Neurology 

2361-652008 

June

7 Abdollah Karimi 

,Sasan Saket  

,Javad Ghorubi , et al

Subcutaneous Fat Necrosis of  The 

Newborn 

Complicated with Hypercalcemia

Pak J Med Sci 

 

24 1 178-80 2008 

March 

، مفاهیم و  سیستم های اطالعات مدیریت : نظریه ها   ساسان ساكت  6
 کاربردها 

 1382    سپید

 1380  3و  2 3و 2 افق  2و  1آزمون سازی  ساسان ساكت  5

فصلنامه علمی ـ پژوهشی   کمپلمان  فاکتورهای و  کرونر حاد  های  سندروم  و همکاران ساسان ساكت مهرداد نامداری و 4
 یافته 

7 24 28-23 1384 

 بهار 

 در C-Reactive Protein سرمی سطح  سنجش  و همکاران ساسان ساكت مهرداد نامداری و 3

 حاد  سندرمهای  به  مبتال  بیماران آگهی  تعیین پیش

 کرونری 

فصلنامه علمی ـ پژوهشی  
 یافته 

5 17 62-59 1382 

 

فصلنامه علمی ـ پژوهشی   تاریخچه الپاروسکوپی ساسان ساكت کرم اله طوالبی و 2
 یافته 

3 8 65-61 1380 

 G6PD عواملی که می توانند در بیماران با کمبود   ساسان ساكت  1

فاویسم باید منجر به همولیز شوند ودر بیماران مبتال به 

 یرند گمورد تـــوجـــه قرار 

فصلنامه علمی ـ پژوهشی  
 یافته 

 10  1377 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 


 

  (انتشارات: 13**

 و غيره   همایش، كنفرانس در    مقاالت ارائه شده(  ج
عنوان همایش،   عنوان مقاله  نویسنده )گان(  ردیف 

 كنفرانس و ...  

 سال ارائه  نحوه ارائه   محل برگزاری  

   ساسان ساكت،دکتر  36

دکتر محمد مهدی  

، دکتر زهرا  ناصحی

 حسینی نژاد 

A 40-month girl with cerebral sino-venous 

thrombosis: a very rare case report 
 دوازدهمین کنگره  

 سکته مغزی ایران 

پوستر   مجازی 

 الکترونیک 

 1399آذر 

   ساسان ساكت،دکتر  35

دکتر محمد مهدی  

ناصحی، دکتر محسن  

 جوادزاده 

هجدهمین کنگره ساالنه   الگوریتم و پروتکل ملّی سکته مغزی در کودکان 

   ایران اعصاب کودکان

و   سخنرانی هتل بوتانیک گرگان 

 پوستر 

22 /06 /1397 

 ،  ساسان ساكتدکتر  34

دکتر علیرضا فهیم زاد، 

 دکتر عبداهلل کریمی 

Facial Nerve Palsy in Patient with 
 Kawasaki Disease 

هجدهمین کنگره ساالنه  

 اعصاب کودکان ایران  

و   سخنرانی هتل بوتانیک گرگان 

 پوستر 

21 /06 /1397 

33 

 
 اورژانس و   شیهما در کودکان  داریدرمان تشنج پا  یو پروتکل مل تمیالگور  ساسان ساكت دکتر 

طب    عیشا یها یماریب

 کودکان 

تاالر قائم)عج(  

کودکان    مارستانیب

 دیمف

1396/ 09/ 28 کتابچه   

 Imaging In Pediatric MS ساسان ساكت دکتر  32

What Is Different From Adults? 
چهاردهمین کنگره بین  

 MSالمللی 

  یشها یسالن هما

کیش  یالملل نیب  

 1396/ 09/ 22 سخنرانی 

دوازدهمین کنگره بین   الگوریتم و پروتکل ملّی تشنج پایدار در کودکان  ساسان ساكت دکتر  31

 المللی صرع 

  یشها یسالن هما

 ی راز یالملل نیب

 تا   1394/ 10/ 30 پوستر 

02 /11/  1394 

  ،ساكتساسان دکتر  30

زاد،   میفه رضایعل دیس

مجتهدزاده ، عبداهلل   دیسع

 ی میکر

  ی هایماریب ناریسم نیاول ی با فلج عصب صورت یماهه مبتال به کاوازاک 4خوار  ریش

 ران یکودکان ا  یسمیرومات

 1394/ 30/01-31 پوستر  ی بهشت دید.ع.پ.شه

 دکتر شکوفه احمدی پور  29

   ساسان ساكتدکتر 

 زاده دکتر اعظم محسن 

اورژانس   ش یهما نیمده یابتیدر نوزاد مادر د C نی پروتئ  دیکمبود شد

طب    عیشا یها یماریو ب

 کودکان 

 1393/ 25/09-28 پوستر  ی بهشت دید.ع.پ.شه

 دکتر اعظم محسن زاده  28

 ساسان ساكت دکتر  

 دکتر شکوفه احمدی پور 

Prevalence of epilepsy in children with cerebral 

palsy in welfare and rehabilitation center of 

Khorramabad 

اورژانس   ش یهما نیمده

طب    عیشا یها یماریو ب

 کودکان 

 1393/ 25/09-28 پوستر  ی بهشت دید.ع.پ.شه

 Diagnostic tests and etiologies of impairment of ساسان ساكت دکتر  27

consciousness and coma in children 
اورژانس   ش یهما نیمده

طب    عیشا یها یماریو ب

 کودکان 

 1393/ 25/09-28 سخنرانی  ی بهشت دید.ع.پ.شه

 ،  ساسان ساكتدکتر  26

دکتر غالمرضا گودرزی،  

دکتر اعظم محسن زاده و  

 ... 

Helicobacter pylori (IgG) assessment among 

children (1-14 years old) referring to the Shahid 

Madani Children's Hospital in 1390-91 

اورژانس و   شیهما  نیمنه

طب    عیشا یها یماریب

 کودکان 

 1392/ 27/09-29 پوستر  ی بهشت دید.ع.پ.شه

 دکتر اعظم محسن زاده  25

 ساكت ساسان دکتر  

Congenital heart diseases and it’s risk factors 

among neonates 
اورژانس و   شیهما  نیمنه

طب    عیشا یها یماریب

 کودکان 

 1392/ 27/09-29 پوستر  ی بهشت دید.ع.پ.شه

 ،  ساسان ساكتدکتر  24

 دکتر محبوبه منصوری 

Drugs Induced Stevens-Johnson syndrome in 4 

years old boy 
  شیهما ن یمهشت

  یهایمار یاورژانس و ب

 طب کودکان  عیشا

 1391/ 22/09-24 پوستر  ی بهشت دید.ع.پ.شه

 ـ   ساسان ساكتدکتر  23

 دکتر اعظم محسن زاده 

 تعیین فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در 

 اطفال مبتال به گاستروانتریت  

  شیهما ن یمهشت

  یهایمار یاورژانس و ب

 طب کودکان  عیشا

 1391/ 22/09-24 پوستر  ی بهشت دید.ع.پ.شه

  Masturbation in pediatric ساسان ساكت دکتر  22

mimics seizure 
 1391/ 07/ 12 سخنرانی  هتل المپیک   کنگره صرع   نینهم

 ،  ساسان ساكتدکتر  21

 سید حسن تنکابنی دکتر 

Masturbation in pediatric mimics seizure   دوازدهمین کنگره ساالنه 

 اعصاب کودکان ایران 

 7/06/1391- 9 پوستر  د.ع.پ. زنجان 

 ،  ساسان ساكتدکتر  20

 دکتر محبوبه منصوری 

Drugs Induced Stevens-Johnson syndrome in 4 

years old boy 
 دوازدهمین کنگره ساالنه  

 اعصاب کودکان ایران 

 7/06/1391- 9 پوستر  د.ع.پ. زنجان 

 ـ   ساسان ساكتدکتر  19

 دکتر اعظم محسن زاده 

 

و  ی،آموزشیبررسی مسمومیت در مراجعه کنندگان به مرکز پزشک

 خرم آباد یکودکان مدن یدرمان

اورژانس   شیهما ن یمهفت

طب    عیشا یها یماریو ب

 کودکان 

 7/10/1390-9 پوستر  ی بهشت دید.ع.پ.شه



 


 ـ   ساسان ساكتدکتر  18

 اعظم محسن زاده دکتر 

  یتازه ها  انهیسال شیهما بررسی مسمومیت در کودکان 

طب کودکان و بزرگداشت  

 ب یدکتر قر 

 1390/ 02/ 28 سخنرانی  تهران د.ع.پ.

 ـ   ساسان ساكتدکتر  17

 - دکتر بهرام دلفان 

 سهیال سموات 

خطاهای رایج در نحوه کنترل تب در کودکان مراجعه کننده به  

 خرم آبادبیمارستان شهید مدنی 

اورژانس   شی هما نیمشش

طب    عیشا یها یماریو ب

 کودکان 

 1/10/1389-3 سخنرانی  ی بهشت دید.ع.پ.شه

 ـ   ساسان ساكتدکتر  16

 دکتر آتوسا کریمی 

 دکتر اعظم محسن زاده  

  کودکان ییدر درمان کم اشتها ی رو ییاستفاده از مکمل غذا

 ی لرستان

اورژانس   شی هما نیمشش

طب    عیشا یها یماریو ب

 کودکان 

 1/10/1389-3 پوستر  ی بهشت دید.ع.پ.شه

 دکتر اعظم محسن زاده  15

   ساسان ساكتدکتر  

بررسی فراوانی انواع بیماریهای قلبی و عوامل مؤثر در آن در  

 نوزادان متولد شده در شهر 

 88تا سال  84خرم آباد از سال 

 چهارمین جشنواره 

 تحقیقاتی  –علمی  

 کودکان سرور  

مشهدد.ع.پ.  8/1389/ 20و 19 پوستر  

 ـ   ساسان ساكتدکتر  14

 دکتر اعظم محسن زاده 

دکتر محمداسماعیل  

 مطلق  

  ی سراسر شی هما نسومی بیماریهای مادرزادی قلبی در نوزادان بستری ... 

  سالمت نوزادان و

 ران ی ا یناتولوژ ی پر

زنجان د.ع.پ.  4/1389/ 9-11 پوستر  

 ـ   ساسان ساكتدکتر  13

 آتوسا کریمی دکتر 

 دکتر اعظم محسن زاده 

کنگره سراسری طب   ی کودکان لرستان  ییاشتها کم در درمان ییدارو اهانیاستفاده از گ 

سنتی، درمانهای تلفیقی  

 و داروهای گیاهی 

 8/1389/ 20 پوستر  د.ع.پ.لرستان 

 ـ   ساسان ساكتدکتر  12

 دکتر آتوسا کریمی 

 دکتر اعظم محسن زاده 

  کودکان ییدر درمان کم اشتها ی رو ییغذااستفاده از مکمل  

 ی لرستان

کنگره سراسری طب  

سنتی، درمانهای تلفیقی  

 و داروهای گیاهی 

 8/1389/ 20 پوستر  د.ع.پ.لرستان 

 ـ   ساسان ساكتدکتر  11

 دکتر اعظم محسن زاده  

 

  شده در یاطفال مبتال به تب و تشنج بستر یهایژگ ی و یبررس

 1387خرم آباد در سال  یمدن دیشه مارستانیب

اورژانس   شی هما نی مپنج

طب    عیشا یها یماریو ب

 کودکان 

 4/12/1388 سخنرانی  ی بهشت دید.ع.پ.شه

 ـ   ساسان ساكتدکتر  10

 - دکتر بهرام دلفان 

 سهیال سموات 

پرستاران و پزشکان    ،یپزشک  انیدانشجو یآگاه زانی م یبررس

 ی مدن دیشه مارستانیب یعموم

 نحوه کنترل تب در کودکان  از

دومین کنگره سراسری  

پیشگیری از خطاهای  

 پزشکی 

 2/1388/ 11 سخنرانی  د.ع.پ.لرستان 

 ـ   ساسان ساكتدکتر  9

 - دکتر اعظم محسن زاده 

 سهیال سموات 

بیماریهای مادرزادی قلبی در نوزادان بستری در بیمارستان  

 کودکان مدنی 

  شی هما نیچهارم

  یهایمار یاورژانس و ب

 طب کودکان  عیشا

 1387/ 12/ 11 پوستر  ی بهشت دید.ع.پ.شه

 اولین کارگاه   در اطفال  CPR ساسان ساكت  8

 احیاء قلبی ـ ریوی 

 9/1387/ 16 سخنرانی  د.ع.پ.لرستان 

 مهتا فاطمه بصیر و   7

 ساسان ساكت 
 

  یسراسر شی هما نیاول در نوزادان  یدیکامل ور هیتغذ

  یناتولوژیپر  یانجمن علم

 ران یا

 86/ 5/4-8 سخنرانی  تهران 

6 Mehrdad 

Namdari,  
Sasan Saket ,  
Mohammad 

J.Tarrahi , 
 Jaleh Mirza 

PROGNOSTIC VALUE OF 
 C-REACTIVE PROTEIN 

IN ACUTE CORONARY SYNDROMES 

کنگره انجمن طب داخلی 

 بلژیک 

 2005 پوستر  بروکسل/ بلژیک 

5 R. Jebraili, T. Javadi 

, E Rafiee Alavi, S. 

Saket  

 

Disseminated  Lupus Vulgaris 
In A 9- Year- Old Boy 

اولین کنگره بین المللی  

بیماریهای ریوی ،  

 مراقبتهای ویژه و سل 

 1382/ 11/9-14 پوستر  د.ع.پ.شهید بهشتی 

 دکتر مهرداد نامداری ـ   4

 ـ   ساسان ساكتدکتر 

 دکتر طاهره زه تاب ـ  

 محمد جواد طراحی

 سطح سرمي  يكمّ مهين يبررس

 C-Reactive Protein   در آنژین صدری ناپایدار و

انفاركتوس حاد ميوكارد و تعيين پيش آگهي آنها در بيماران  

 خرم آباد   يميرح دي شه مارستانيشده در ب یبستر

چهارمین کنگره سراسری  

 تازه های قلب و عروق  

 1380/ 25/3-28 پوستر  د.ع.پ.تهران 

3 Mehrdad 

Namdari,  
Sasan Saket,  
Tahereh Zehtab  
,Mohammad 

J.Tarahi 

Semiquantitative Assessment and Prognostic 

Value of C-Reactive Protein in Patients with 

unstable angina and Acute myocardial infarction 

in Shahid-Rahimi Hospital in Khorram abad 

سیزدهمین کنگره بین  

 المللی پزشکی جغرافیایی

 )کنگره قلب و عروق( 

 1379/ 11/7-14 پوستر  د.ع.پ.شیراز 

 کرم اله طوالبی و  2

 ساسان ساكت 

سمپوزیوم  نیاول تاریخچه الپاروسکوپی   

الپاروسکوپی  بین المللی 

 پیشرفته 

 1379/ 7/2-9 سخنرانی  د.ع.پ.لرستان 

   شی هما نیاول کتو اسیدوز دیابتی  ساسان ساكت  1

 علمی ـ پژوهشی  

 کمیته دانشجویی 

 8/1378/ 22 سخنرانی  د.ع.پ.لرستان 

 



 


 

  (انتشارات: 13**

 و غيره   لوح فشرده   ،نرم افزار( اطالعات مربوط به  د

دانشگاه  كودكان  گروه آموزشيطراحي وب سایت 

 پزشکي شهيد بهشتيعلوم 

/https://pedbeheshti.ir 

 
 1400/ 08/08تحویل به گروه:  شرکت رایان 

اعصاب  انجمن علمي مغز و طراحي وب سایت 

 كودكان كشور 

/https://icans.ir 

 
 1397/ 03/03انتشار:  شرکت رایان ـ رکسان 

 08/06/1397تحویل به گروه: 

طراحي وب سایت هجدهمين كنگره اعصاب  

 كودكان كشور 

/http://canc2018.ir 

 
 1397/ 03/03انتشار:  شرکت رایان ـ رکسان 

 08/06/1397تحویل به گروه: 

 گروههای فضای مجازی  

 ویژة دستياران تخصصي 

  10دستیاران تخصصی کودکان  تبادل اطالعات علمی 

 علوم پزشکی کشور  دانشگاه

 1393از بهمن ماه 

 گروههای فضای مجازی  

 ویژة دستياران فوق تخصصي 

 اعضای محترم هیأت علمی   تبادل اطالعات علمی 
کودکان  مغز و اعصابگروه    

 1393از بهمن ماه 

 گروههای فضای مجازی  

 ویژة اساتيد و انجمن های علمي 

 اعضای محترم هیأت علمی   تبادل اطالعات علمی 

کودکان مغز و اعصاب گروه    

 1393از بهمن ماه 

 الکترونيکي    Log Book طراحي

 پزشکي شهيد بهشتي دانشگاه علوم  گروه كودكان

ثبت دقیق و ارزشیابی برخط تمامی 

 فعالیتهای عملی و علمی دستیاران کودکان  

شرکت برکت تل و اعضای محترم 

  گروه کودکانهیأت علمی 

 1395انتشار:  آذر ماه 

 1395تحویل به گروه: اسفند 

اعصاب  آموزش وب سایت قطب علمي طراحي 

 كودكان كشور 

/https://icnce.sbmu.ac.ir 

 

 

واحد فن آوری اطالعات دانشکده 

 پزشکی د.ع.پ. شهید بهشتی 

   1394/ 24/01انتشار: 

 1395/ 08/02تحویل به گروه: 

 OSCEجهت آمادگی آزمون  نرم افزار تعاملی مغز و اعصاب کودکان 

KFP  و سایر آزمونها 

 اعضای محترم هیأت علمی  

 کودکان مغز و اعصاب گروه  

 1391از مهر ماه 

 جهت تدریس درس تئوری  اسالید آموزشی   1452
 بیماریهای کودکان  

-  1388-1387 

یریت  دم شرکت پیوند داده ها و  آنالیز سیستم اطالعات بیمارستانی  سطح ج   HISنرم افزار 
آمار و فن آوری اطالعات 

 د.ع.پ.لرستان 

1382 

آنالیز اطالعات آموزشی ـ پژوهشی اعضای  نرم افزار ارزشيابي اساتيد 

 محترم هیأت علمی 

مرکز توسعه  شرکت سما رایانه و 

 د.ع.پ.لرستان آموزش پزشکی 

1381 

 ( عالئق حرفه ای: 41**
 در مورد بيماریهای مغز و اعصاب و عضالت كودكان و نوجوانان   HSRانجام تحقيقات پایه ـ كاربردی ـ  .1

 ، نوروماسکوالر، نورورادیولوژی عالقه به مباحث نوروایمونولوژی، اختالالت اكتسابي ماده سفيد، استروک، اپي لپسي .2

 عضالت كودكان و نوجوانان تدریس دروس مرتبط با رشته فوق تخصصي بيماریهای مغز و اعصاب و   .3

 ان جواندر مورد بيماریهای كودكان و نو  HSRانجام تحقيقات پایه ـ كاربردی ـ  .4

 ان جوانتدریس دروس مرتبط با رشته تخصصي بيماریهای كودكان و نو .5

 مباني كامپوتر در پزشکي تدریس  .6

 فلوها و رزیدنتها علمي در بيمارستاهای آموزشي برای اساتيد ارجمند،  راه اندازی گروههای  .7

 تدریس اصول روش تحقيق  .8

 مقاله نویسي )فارسي ـ انگليسي(  .9

 ترجمه كتب و مقاالت علمي  .10

 تأليف كتب علمي  .11

 تهيه الگوریتم های درماني  .12

 آموزشي   و فيلم های تهيه اسالیدها .13
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 ي پژوهش ـ يآموزشكارگيری نرم افزارهای ه ب .15

https://pedbeheshti.ir/
https://icans.ir/
http://canc2018.ir/
https://icnce.sbmu.ac.ir/


 


 

  :   مصاحبه های رادیو ـ تلویزیوني(51**
 

 

 تاریخ عنوان   ردیف

 

 نحوة انتشار منبع 

 سایتها  روزنامه ها و وب ایسنا خبرگزاری  90خرداد  24 گرمازدگي در كودكان  1

 سایتها  روزنامه ها و وب ایسنا خبرگزاری  90خرداد  25 اسهال حاد در كودكان  2

 سایتها  روزنامه ها و وب ایسنا خبرگزاری  90خرداد  28 فاویسم در كودكان  3

 صدا  رادیو جوان 90خرداد  31 گرمازدگي  4

 ی جمهوری اسالمي ایران سيما تلویزیون لرستان  90آبان  1 راههای پيشگيری از مسموميتها در اطفال  5

 صدا ـ دولت سرا رادیو  90آبان  2 راههای پيشگيری از مسموميتها در اطفال  6

 صدا رادیو سالمت  90دی  5 بيماریهای دوره نوزادی ـ زردی 7

 ) پيوسته(   يمشاور علم 8

 مغز و اعصاب كودكان 

سال  یابتدااز 

 تا کنون  1392
 وب سایتها و روزنامه ها  فارس خبرگزاری 

 ) غير پيوسته(   يمشاور علم 9

 مغز و اعصاب كودكان 

سال  یابتدااز 

 تا کنون  1394
 وب سایتها و روزنامه ها  جام جم خبرگزاری  

 ) غير پيوسته(   يمشاور علم 10

 مغز و اعصاب كودكان 

سال  یابتدااز 

 تا کنون  1394
 وب سایتها و روزنامه ها  ایسنا خبرگزاری 

 صدای جمهوری اسالمي ایران  رادیو سالمت  97آذر  12 كودكان روز جهاني معلولين و معلوليت در  11

اردیبهشت  04 روز جهاني مننژیت  12
1400 

 وب سایت و مجله  مجله تازه های تندرستي

 

 

و پس از ساعتها مطالعه و تالش   زمان ی بار در کشور عز  نی اول یبرا کودکان   درتشنج پایدار  یو پروتکل مل   تم یالگور: 1نکته 

و مراکز    یبیهوشمغز و اعصاب کودکان و    یدر رشته ها  رانیبرجسته ا  دیاسات  یکشورم و با همکار  زیفرزندان عز  نیبر بال

 ( نوشته شده است*   بیهوشی -) اعصاب کودکان  قاتیتحق

  ( شده است. 1394/ 10/11) صرعبین المللی کنگره  نیهمدواز زهیپروتکل موفق به کسب جا نیا

  ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک   و با امضای وزیر محترم و معاونین محترم آموزشی و درمان  1396از خرداد  

 شده است. ی در تمام کشور عزیزمان الزم االجراء به عنوان پروتکل مل  

 

مل   تمیالگور:  2نکته   از   زمانیبار در کشور عز  نی اول  یبرا  کودکان و نوجوانان  دری  سکته مغزدرمان    یو پروتکل  و پس 

مغز و اعصاب    یدر رشته ها  ران یبرجسته ا  دیاسات  یکشورم و با همکار  زیفرزندان عز   نیساعتها مطالعه و تالش بر بال

) مغز و   یعلم   یمن هاـو انج ی ولوژیمغز و اعصاب و راد ی کودکان؛ جراح  یهماتولوژ ن؛ یکودکان؛ مغز و اعصاب بالغ

( و مراکز    رانیترومبوز و هموستاز ا  -نخاع    یعروق  یهای ماریو ب  یسکته مغز  -  رانیکودکان و نوجوانان ا  اعصاب

 کودکان ( نوشته شده است*   یمادرزاد یخون  یهایماری ب -) اعصاب کودکان  قاتیتحق

حضور معاون محترم   در(  22/06/1397)اعصاب کودکان کشور    یمل  کنگره    نیهجدهم  زهیپروتکل موفق به کسب جا  نیا

 شده است.  یدرمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک 

 

 
 ( دریافت شده است.  http://www.nrcms.ir/cvفایل کامپیوتری این فرم از سایت اینترنتی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور )آدرس  

 

http://www.nrcms.ir/cv

