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  رزومه
  

  سوابق آموزشی  سوابق شغلی و اجرایی  سوابق تحصیلی دانشگاهی  اطالعات شخصی
  مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی) ب  طرحهاي تحقیقاتی) الف  :سوابق علمی پژوهشی

  مقاالت چاپ شده در نشریات داخلی) د  یمقاالت پذیرفته شده در کنگره هاي بین الملل) ج  
  مقاالت چاپ شده در نشریات بین المللی) ه  

       یدوره تخصص ينامه ها انیپا) ز
  یدوره فوق تخصص ينامه ها انیپا) و 

  يحرفه ا يارشد و دکترا یدوره کارشناس ينامه ها انیپا) ح
  افتخارات  تالیف و ترجمه  موضوعات مورد عالقه تحقیق

  : اطالعات شخصی
  متاهل           : وضعیت تاهل     بروجرد: محل تولد      1341: تاریخ تولد       دلیرانی: خانوادگی نام                رضا: نام 

               اطفال: وه آموزشیگر             علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان کودکان مفید    عضو هئیت علمی دانشگاه  
    دانشیار: مرتبه فعلی 

E-mail: dalirani@yahoo.com

  
  باال

  :تحصیلی دانشگاهی سوابق
 1376-1378 کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی از کلیه کودکان فوق تخصص
 1372-1375 تهران از دانشگاه علوم پرشکی  اطفالمتخصص
1364-1371 ایرانمی از دانشگاه علوم پرشکی پزشکی عمو

  

  باال
 :سوابق شغلی و اجرایی

 دانشگاه علـوم پزشـکی شـهید    ، )استاجري(عضو کار گروه بازنگري آموزشی طب اطفال در مقطع دانشجویی
)تاکنون 1391(بهشتی 

  1386(گاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی     دانشـ  -عضو کمیته اخالق پزشکی مرکز تحقیقات عفـونی اطفـال 
)تاکنون

تاکنون 1386(تهران  -مسئول آموزش بخش نفرولوژي مرکز آموزشی و درمانی کودکان مفید(

تاکنون 1386(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -عضو کمیته نفرولوژي مرکز تحقیقات عفونی اطفال(
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1384-86(ی قزوین عضو شوراي پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشک(

 1384-86(عضو گروه ارزشیابی درونی دانشگاه علوم پزشکی قزوین(

      عضو جلسات طرح تهیه بانک اطالعات و رتبه بندي دانشکده هاي پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی قـزوین
)1384(

 ن دانشـگاه علـوم پزشـکی قـزوی     -دانشکده پزشکی 79-80استاد راهنماي دانشجویان رشته پزشکی ورودي
)83-84نیمسال دوم (

 85(قـزوین   -عضو کمیته کادر پزشکی، پرسنل پرستاري وکارکنان مرکز آموزشی و درمانی کودکان قـدس-
1382(

 1382-85(دبیر کمیته ارزشیابی درونی گروه آموزشی اطفال دانشگاه علوم پزشکی قزوین(

1382-85(وم پزشکی قزوین دانشگاه عل -عضو واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی(

دانشگاه علـوم پزشـکی قـزوین     -استاد راهنماي دانشجویان رشته پزشکی  مقطع استاژري دانشکده پزشکی
)82-83نیمسال دوم (

  دانشـگاه علـوم پزشـکی قـزوین      -استاد راهنماي دانشجویان رشته پزشکی  مقطع بالینی دانشـکده پزشـکی
)82-83نیمسال اول(

دانشـگاه علـوم پزشـکی قـزوین      -دانشکده پزشکی 77-78شجویان رشته پزشکی ورودياستاد راهنماي دان
)81-82نیمسال دوم (

1380-1385(قزوین  -معاون آموزشی پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی کودکان قدس (

1380(دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -عضو واحد مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی(

1380(دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -رتقاء و کیفیت آموزش بالینی دانشکده پزشکیعضو کمیته ا(

1380(دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -زشکیپموزشی دانشکده عضو شوراي آ(

  باال

سوابق آموزشی
  

 کارگاه آموزشی پایگاه ملی اطالعات هیات علمی)OFIS) (1384ین ، دانشگاه علوم پزشکی قزو(

 1383دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، (کارگاه ارزشیابی درونی(

 1382دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، ) (بخش دوم(کارگاه ارزشیابی درونی(
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 1382دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، (کارگاه روش تدریس(

 1382دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، ) (بخش اول(کارگاه ارزشیابی درونی(

1381دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، (روش تدریس  کارگاه(

احیاي قلبی ریوي  کارگاه)CPR) ( ، 1381دانشگاه علوم پزشکی قزوین(

1379، دانشگاه علوم پزشکی قزوین (روش تحقیق  کارگاه (

 1378دانشگاه بیرمنگام انگلستان، ( شرکت در دوره آموزشی نفرولوژي کودکان(

  
  باال

سوابق علمی پژوهشی
  

  طرحهاي تحقیقاتی) الف
 بررسی اثرات ویتامینA اران مبتال به پیلونفریت، مرکز تحقیقـات عفـونی   در پیشگیري اسکار کلیوي در بیم

1389دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  -اطفال
 ،1383بررسی میزان پروتئینیوري در سطح مدارس ابتدایی سطح قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  باال
  داخلیمقاالت ارائه شده در کنگره هاي ) ب

 A comparison of radiograghic. ، اعظم قهساره اردستانیمعصومه محکم ،رضا دلیرانی .1
cystograghy (VCUG) and isotope cystograghy (DRNC) in patient with urinary tract 

infections and normal VCUG . بیست و یکمین کنگره ساالنه انجمن جراحان کودکان ایران، انجمن
. 1392اردیبهشت  15-18جراحان کودکان ایران، 

 A comparison of radiograghic. ، اعظم قهساره اردستانیمعصومه محکم ،رضا دلیرانی.2
cystograghy (VCUG) and isotope cystograghy (DRNC) in patient with urinary tract 

infections and normal VCUG .انشگاه بیست و پنجمین همایش بین المللی بیماریهاي کودکان، د
.  1392مهرماه  18- 22علوم پزشکی تهران، 

 Evaluation of hematuria in. رضا دلیرانیمصطفی شریفیان، نسرین اسفندیار، معصومه محکم، .3
children . کنگره اورژانسها و بیماریهاي شایع طب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیهشتمین ،

1391 .
کارگاه همودیالیز در کودکان، بیمارستان کودکان مفید، . دیالیز و درمان آنعوارض حین همو. رضا دلیرانی .4

. 1391آذرماه  9، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مرورسیستماتیک پروتکل هاي درمانی در بیماریهاي برنامه . شواهد مرتبط با مایکوفنوالت. رضا دلیرانی.5

. 1391آذرماه  2 مرکز طبی کودکان، ،گلوکرومرولرکودکان
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همایش نفرولوژي، انجمن نفرولوژي . بیماري خوش خیم یا بدخیم ، ریفالکس  وزیکواورترال. رضا دلیرانی.6
. 1391فروردین ماه  29کودکان، بیمارستان لبافی نژاد، 

کودکانودرشیرخواراندرکلیهسنگ .پریسا آقاصی ،رضا دلیرانی، شریفیان، نسرین اسفندیارمصطفی .7
کنگره اورژانسها و بیماریهاي شایع طب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هفتمین . طبیماندرنتایجوبررسی

. 1390، شهید بهشتی
کنگره هفتمین . کلیهسنگپاتوفیزیولوژي .معصومه محکم ،رضا دلیرانی شریفیان،مصطفی  ،نسرین اسفندیار.8

. 1390، شتیاورژانسها و بیماریهاي شایع طب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید به
هفتمین . کودکاندرکلیهسنگاتیولوژيواپیدمیولوژي .رضا دلیرانیشریفیان، مصطفی  صومه محکم،.9

. 1390، کنگره اورژانسها و بیماریهاي شایع طب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
الکس عوارض ریفالکس وزیکویورترال و ریف. مصطفی شریفیان، معصومه محکم ،رضا دلیرانی.10

سمینار عفونت ادراري و رفالکس در کودکان، مرکز تحقیقات جراحی کودکان و مرکز تحقیقات . نفروپاتی
1389عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

ششمین کنگره اورژانسها و . شب ادراري کودکان. مصطفی شریفیان، معصومه محکم ،رضا دلیرانی .11
1389نشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیماریهاي شایع طب کودکان، دا

پنجمین کنگره اورژانسها و بیماریهاي شایع . ارزیابی نارسایی حاد کلیه در کودکان. رضا دلیرانی .12
1388طب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

وضعیت کلیه در سپتی سمی . ، معصومه محکم، بیژن حاتمیانرضا دلیرانیمصطفی شریفیان،   .13
در کودکان، مرکز تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  Sepsisسمینار . نکودکا
1387

دانشگاه علوم . چهارمین کنگره اورژانسها و بیماریهاي شایع طب کودکان. هایپرکالمی. رضا دلیرانی .14
1387پزشکی شهید بهشتی، 

بررسی مقاومت هاي . ی طباطباییصدیقه رفیع،  رضا دلیرانی معصومه محکم،مصطفی شریفیان،  .15
سومین جشنواره علمی تحقیقاتی کودکان . آنتی بیوتیکی میکروبهاي مولد عفونت هاي ادراري در کودکان

1386سرور، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
نوزدهمین همایش . پیوند کلیه در کودکان مبتال به سیستینوزیس. رضا دلیرانیمصطفی شریفیان،  .16

اریهاي کودکان و پنجمین همایش کشوري پرستاري ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بین المللی بیم
1386

. کلیات -اختالالت اسید و باز. ، معصومه محکم، فاطمه قلی خانی رضا دلیرانیمصطفی شریفیان،   .17
1386،  بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید. سومین کنگره اورژانسها و بیماریهاي شایع طب کودکان

. ، سعید حبیبیان، فرزانه جدلی رضا دلیرانی کریمی، مصطفی شریفیان،  هللامعصومه محکم، عبدا.18
Is urinary N-acetyl- beta-D-glucosaminidase a marker of urological abnormality 

in children? .1386، کنگره سراسري بیماریهاي کلیه در ارولوژي اطفال، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
علل نورولوژیک انسداد سیستم ادراري و . ، معصومه محکم، نوید انوري پور رضا دلیرانی مصطفی شریفیان،.19

1386بیماریهاي کلیه در ارولوژي اطفال، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  سراسري کنگره. عوارض انسداد
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جاري ادراري، مرکز سمینار عفونتهاي م. پرسشهاي کلیدي در تشخیص عفونت هاي ادراري. رضا دلیرانی.20
1385تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

مصطفی شریفیان، معصومه محکم، شهناز صدیقه رفیعی طباطبایی،عبداله کریمی، مانا هادیپور جهرمی، .21
نتهاي سمینار عفو. اسکار کلیوي در کودکان مبتال به عفونت ادراري. رضا دلیرانیآرمین، علیرضا فهیم زاد، 

1385مجاري ادراري، مرکز تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
. بیژن حاتمیاناکبریان، ، معصومه محکم، محمود نوري صف، مهرورضا دلیرانیمصطفی شریفیان، .22

Urinary Beta2-Microglobulin as a prognostic marker in pyelonephritis in 
children .ونتهاي مجاري ادراري، مرکز تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید سمینار عف

1385بهشتی، 
. علی جارالهی،رضا دلیرانیمصطفی شریفیان، مهرو اکبریان، عبداله کریمی، معصومه محکم، .23

،کانهمایش ساالنه انجمن پزش .بتادومیکروگلوبولین ادراري مارکري براي اسکار کلیه در پیلونفریت کودکان
1384 انجمن پزشکان کودکان،

کودکان مبتال به عفونت ادراري بستري در بیمارستان رازي  DMSAبررسی نتایج اسکن  .رضا دلیرانی.24
تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی مرکز کنگره عفونتهاي ادراري در کودکان و نوزادان، . کرمانشاه

1381، ایران
بررسی پنج ساله بروز عوارض عفونی سندرم . رضا دلیرانیدزاده، شمس وزیریان، سید ابوالحسن سی.25

همایش . نفروتیک و اثرات نوع درمان بر روي این عوارض در بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 1378 انجمن پزشکان کودکان ایران، ،ساالنه انجمن پزشکان

  
  

  باال
  

  ته شده در کنگره هاي بین المللیمقاالت پذیرف) ج
1. Mostafa Sharifian, Reza Dalirani, Fatemeh Moshari, Hassan Otokesh, Nasrin 

Esfahani Abbas Basiri, Naser Simforouosh. Renal transplantation in patients with 
cystinosi. The 5th congress of international pediatric transplant Association, Pediatric 
Transplantation.Istanbul: Turkey, 2009

2. Mostafa Sharifian, Zahra Rahmani, Mahdieh Kiahosseini, Reza Dalirani, B 
Einollahi, M Nafar, N Simfroosh, A Basiri. BK virus nephropathy in pediatric renal 
transplantation: a single center experience in 325 cases. The 11th Congress of the 
Middle East Society for Organ Transplantation. Shiraz: Iran, 2008

3. Mostafa Sharifian, Navid Anvaripour, Abdollah Karimi, Alireza Fahimzad, 
Masoumeh Mohkam, Reza Dalirani, Fatemeh Gholikhani. Urinary interleukin 6 and
8 concentrations in children with acute pyelonephritis, before and after treatment. 
11th Asian Pacific Congress of Nephrology, incorporating the 15th Asian 
Colloquium in Nephrology and 2nd Asian Forum of CKD Initiative, Journal of 
Nephrology, Kuala Lumpur: Malaysia, 2008
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4. Mostafa Sharifian, Bijan Hatamian, Abdollah Karimi, Zahra Rahmani, Mahdieh 
Kiahosseini, Reza Dalirani. BK virus nephropathy in pediatric renal transplantation. 
The 1th International Congress of Infection in Transplantation and Cancer, Shahid 
Beheshti Medical University, 2008

5. Masoumeh Mohkam, Mostafa Sharifian, Reza Dalirani. Diagnostic Potential of 
Urinary Proteins in Children with Acute Pyelonephritis. 11th International Congress 
of Nephrology, Dialysis, and Transplantation.Iranian Journal of Kidney Diseases. 
2007

6. Mostafa Sharifian, Reza Dalirani, Moshari F, Masoumeh Mohkam. Renal 
Transplantation in Patients with Cystinosis. 11th International Congress of 
Nephrology, Dialysis, and Transplantation. Iranian Journal of Kidney Diseases. 2007

7. Mostafa Sharifian,  Abdollah Karimi, Fatemeh Fallah, Farzaneh Jadali, Shahnaz 
Armin, Sedigheh Rafiee Tabatabaei, Masoumeh Mohkam, Reza Dalirani, Fatemeh 
Gholikhani. A study of relationship between urinary interleukins 1 and 6 and acute 
phase reactants in acute pyelonephritis in children. 18th International Congress of 
Pediatrics, Tehran University of Medical Sciences. 2006

8. Mostafa Sharifian, Maryam Rajabnejad, Abdollah Karimi, Masoumeh Mohkam, 
Reza Dalirani. A study of impact of delayed treatment on renal injuries in pediatric 
urinary tract infections. 40th annual meeting of European Society of Pediatric 
Nephrology. Italy, 2006

9. Mostafa Sharifian, Maryam Rajabnejad, Abdollah Karimi, Masoumeh Mohkam,
Reza Dalirani. A study of impact of delayed treatment on renal injuries in pediatric 
urinary tract infections. XLIII ERA-EDTA Congress of European Renal Association 
& European Dialysis and Transplant Association,Nephrology Dialysis 
Transplantation.Glasgow: United Kingdom, 2006

10. Mostafa Sharifian, Masoumeh Noorisafa, Masoumeh Mohkam, Reza Dalirani. New 
insights into the pathogenesis and management of hemolytic uremic syndrome. 16th

International Congress of Pediatrics. Tehran University of Medical Sciences, 2004

  باال
  ات داخلی مقاالت چاپ شده در نشری) د

هیپرکلسیوري در . ، ابوالفضل مهیار، علیرضا مشیري، پرویز ایاري، سمانه یاوري، شیوا گلنوازرضا دلیرانی.1
 ص:2، شماره 15دوره  ،1390تابستان . نمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوی .کودکان با عفونت ادراري

8 -95. 

بررسی پاسخ به درمان  .قاصی، محسن اخوان سپهی، پریسا آرضا دلیرانی مصطفی شریفیان، بیژن حاتمیان،.2
 .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. سنگ هاي مجاري ادراري با پلی سیترات پتاسیم در کودکان

.28- 33ص : 4، شماره 14، دوره 1389زمستان 
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فاطمه عبداهللا و  بیژن حاتمیان، رضا دلیرانی، مصطفی شریفیان، بابک اتوکش، فرشته ماهانی،  معصومه محکم.3
. سال 5یولوژي سنگ ادراري در کودکان بستري در بیمارستان کودکان مفید در طول بررسی اپیدم. گرجی

. 133- 136 ص: 3، شماره 15 ، دوره1389 رمرداد و شهریو. دو ماهنامه پژوهشی پژوهنده

بررسی همراهی ریفالکس ادراري با ریفالکس معدي مروري . ، ستاره شرزه ئیرضا دلیرانیمعصومه همت یار، .4
 ،1388تابستان  .مجله علمی نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران. ان مبتال به عفونت ادراريدر شیرخوار

. 190- 195 ص: 2، شماره 27دوره 

بررسی رابطه میزان  . معصومه قلی خانی ،معصومه محکم ,رضا دلیرانی  ,کریمی عبداله،  شریفیان یمصطف.5
مجله پزشکی دانشگاه . پیلونفریت کودکانحاد درادراري با واکنش کننده هاي فاز  6و  1اینترلوکین هاي 

. 13-20 ص :)ضمیمه(2 ، شماره 19دوره  ،1387 .علوم پزشکی ارومیه

مصطفی ، آرمین شهناز، علیرضا فهیم زاد،  آتوسا قریب،  عبداهللا کریمی،  سعید حبیبیان،  معصومه محکم.6
ادرار در پیلونفریت حاد کودکان در  NAGبررسی قدرت تشخیصی . لیفرزانه جد ،رضا دلیرانی،  شریفیان

شماره ، 12 دوره، 1386 فروردین و اردیبهشت.ماهنامه پژوهشی پژوهنده. 1385بیمارستان مفید در سال 
. 79-86ص : 1

رضا  ،معصومه محکم، زاد علیرضا فهیمد، کریمی... عبدا، پور نوید انوري، بیژن حاتمیان، مصطفی شریفیان.7
پژوهش . در پیلونفریت حاد کودکان، قبل و بعد از درمان 8و  6هاي  بررسی سطح ادراري اینترلوکین. دلیرانی

.175- 181: 3شماره ، 32،دوره 1387پاییز . در پزشکی

بهزاد عین الهی، محسن نفر،، فاطمه مشاري، بیژن حاتمیان،حسن اتوکش، دلیرانیرضامصطفی شریفیان، .8
 .پژوهش در پزشکی. بررسی پیوند کلیه در کودکان مبتال به سیستینوزیس. ناصر سیم فروشباس بصیري، ع

.153- 158ص : 2شماره  32 دوره ،1387تابستان 

معصومه  محمد مهدي دانشی، شیوا لفائی، مریم اختري باغان،سید قاسم قریشی مکري، ، رضا دلیرانی .9
مجله علمی دانشگاه . )1381(ساله مدارس ابتدایی قزوین  6- 12ان شیوع پروتئینوري در کودک. حیدرنژاد

.90-89ص : 2، شماره 12 دوره ،1387تابستان  .علوم پزشکی قزوین

شیوا لفائی، محسن باریک بین، حمیرا ، محمد مهدي دانشی کهن، رضا دلیرانی سید قاسم قریشی مکري،.10
بتال به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان قدس آلودگی به کریپتوسیوریدیوم در کودکان م .هصفاري زاد

.95- 99ص : 3، شماره 12دوره  ،1387پاییز  .نمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوی .)1382(قزوین 

  باال
  بین المللیمقاالت چاپ شده در نشریات ) ه

1. Mostafa Sharifian, Esmaeli Zand R, Ahmadi M, Ziaee SA, Mohkam M , Reza 
Dalirani, Nasrin Esfandiar. Urinary adrenomedullin level in children with acute 
pyelonephritis before and after treatment. Iran J Kidney Dis. 2013 Jul; 7(4):277-81.

2. Mostafa Sharifian, Abdollah Karimi,  Masoumeh Mohkam, Reza Dalirani, Nasrin 
Esfandiar, Sedigheh Tabatabaei, Mahmood Nourisafa. Urinary Beta 2-Microglobulin 
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as a Prognostic Marker in Children with Pyelonephritis. Arch Pediatr Infect Dis. 
2012; 1(1): 18-22.

3. Mahyar Abolfa, Parviz Ayazi, Reza Delirani, Hassan Bakhhtiyari, Mohammad 
Mahdi Daneshi Kohan, Amir Javadi. A case-control study of the association between 
serum copper level and fibrile seizures in children. Iranian Journal of Child 
Neurology 2012;6(1): 23-7.

4. Masoumeh Mohkam, Saiid Maham, Alireza Khatami, Ilana Naghi, Babak Otukesh, 
Ahmad Reza Shamshiri, Mostafa SAharifian, Reza Dalirani, Fatemeh Abdollah 
Gorji. Kidney ultrasonography and dimercaptosuccinic acid scans for revealing 
vesicoureteral reflux in children with pyelonephritis: a 7-year prospective cohort 
study of 1500 pyelonephritic patients and 2986 renal units. Nephro-Urology Monthly 
2012; 4(1): 350-5. 

5. Abolfazi Mahyar, Parviz Ayazi, Reza Delirani, Seyed Mansoreh Hosseini, 
Mohammad Mahdi Daneshi Kohan. Serum thyroid hormone levels in epileptic 
children receiving anticonvulsive drugs. Iranian Journal of Child Neurology 2011;5
(4): 21-4.

6. Reza Dalirani, Mojtaba Yousephi Zoshk, Mostafa Sharifian, Masoumeh Mohkam, 
Abdollah Karimi, Alireza Fahimzad, Mona Varzandehfar. The role of Vitamin A in 
preventing renal scarring to acute pyelonephritis. Iranian Journal of Kidney Diseases
2011; 5(5): 320-323. 

7. Mostafa Sharifian, Nasrin Esfandiar, Ariana Kariminejad, Samira Mazaheri, 
Masoumeh Mohkam, Reza Dalirani, Rana Esmaili, Mitra Ahmadi, Mehrnoush 
Hassas-Yeganeh. Distal renal tubular acidosis and its relationship with hearing loss in 
children. Iranian Journal of Kidney Diseases. 2010; 4(3): 202-206.

8. Alireza Fahimzad, Masoomeh Taherian, Reza Dalirani , Ahmadreza Shamshiri. 
Diaper Type as a Risk Factor in Urinary Tract Infection of Children. Iran J Pediatr. 
2010; 20(1): 97-100.

9. Masoumeh Mohkam, Saiid Maham, Afrand Rahmani, Ilana Naghi, Babak Otokesh, 
Hamid Raiati, Nima Mohseni, Ahmad Reza Shamshiri, Mostafa Sharifian, Reza 
Dalirani, Ruhollah Ghazi, Majid Ahoopai. Technetium Tc 99m dimercaptosuccinic 
acid renal scintigraphy in children with acute pyelonephritis correlation with other 
imaging tests. Iranian Journal of Kidney Diseases. 2010; 4(4): 297-301.

10. Masoumeh Mohkam,  Abdollah Karimi, Mostafa Sharifian, Reza Dalirani, Saied 
Habibian, Farzaneh Jadali. Is urinary N-acetyl-beta-D-glucosaminidase a marker of 
urological abnormality in children?. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. 
May 2009; 23(1): 36-41.

11. Mostafa Sharifian, Navid Anvaripour, Abdollah Karimi, Alireza Fahimzad, 
Masoomeh Mohkam, Reza Dalirani, Fatemeh Gholikhani, Mohammad Ali Rafiee. 
The role of dexamethasone on decreasing urinary cytokines in children with acute 
pyelonephritis. Pediatr Nephrol. 2008; 23(9):1511-6. 

12. Masoumeh Mohkam, Fahimeh Asgarian, Alireza Fahimzad, Mostafa Sharifian, Reza 
Dalirani, Fatemeh Abdollah Gorji. Diagnostic potential of urinary tumor necrosis 
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factor-alpha in children with acute pyelonephritis. Iranian Journal of Kidney 
Diseases. 2009; 3(2): 89-92.

13. Masoumeh Mohkam, Abdollah Karimi, Hossein Karimi, Mostafa Sharifian, Shahnaz 
Armin, Reza Dalirani, Fatemeh Abdollah Gorji. Urinary interleukin-8 in acute 
pyelonephritis of children: a before-after study. Iranian Journal of Kidney Diseases. 
2008; 2(4): 193-196.

  باال
   پایان نامه هاي دوره فوق تخصصی) الف

  
  
  

  باال
  دوره تخصصی پایان نامه هاي ) ب

ادراري بررسی حساسیت ویژگی تست نیتریت اکسـیداز و لکوسـیت اسـتراز در بیمـاران مبـتال بـه عفونـت        .1
 1382-83بستري در بیمارستان قدس قزوین در سال 

تخصص اطفال : دوره
  سحر جوادي، دکتر : نگارش

  *: شماره پایان نامه
دکتـر سـید ابوالقاسـم قریشـی، دکتـر پروانـه       : اسـتاد مشـاور                    دلیرانیرضا دکتر : استاد راهنما

حامدي
سکار کلیوي در بیماران مبتال به پیلونفریت بستري در بیمارستان در پیشگیري از ا Aبررسی اثرات ویتامین .2

  1386-87کودکان مفید سالهاي 
تخصص اطفال : دوره

  دکتر مجتبی یوسفی: نگارش
  74: شماره پایان نامه

دکتر مصطفی شریفیان، دکتر عبداله کریمی: استاد مشاور               دکتر رضا دلیرانیدکتر : استاد راهنما
فراوانی موارد مثبت سیستوگرافی رادیوایزوتوپ در کودکان مبتال به عفونت ادراري بـا سیسـتوگرافی    بررسی.3

1387-88رادیوگرافیک منفی بستري در بیمارستان کودکان مفید در سالهاي 
تخصص اطفال : دوره

اعظم قهساره اردستانی، دکتر : نگارش
  76: شماره پایان نامه

دکتـر معصـومه    -دکتـر مصـطفی شـریفیان   : د مشاوریتااس رانی                     دلیدکتر رضا : استاد راهنما
  محکم
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حـاد  و سونوگرافی در تشخیص اسـکار کلیـه در کودکـان مبـتال بـه پیلونفریـت       DMSAمقایسه اسکن.4
82-88مراجعه کننده به بیمارستان مفید از سال 

تخصص اطفال : دوره
افرند رحمانی، دکتر : نگارش

  76: یان نامهشماره پا
                      دکتر رضا دلیرانی دکتر مصطفی شریفیان،: اساتید مشاور                 دکتر معصومه محکم: استاد راهنما

  باال
  پایان نامه هاي دوره کارشناسی ارشد و دکتراي حرفه اي ) ج

ی بیوتیکی ارگانیسم هاي ایجاد کننده عفونت دستگاه ادراري در کودکان بستري شـده  بررسی حساسیت آنت.1
1378و  79در بیمارستان قدس قزوین در سالهاي 

دکتراي عمومی : دوره
  حمیدرضا خدامی ویشته، رضا مظاهري: نگارش

  *: شماره پایان نامه
  دکتر سید ابوالقاسم قریشی: مشاوراستاد                        دکتر رضا دلیرانی: استاد راهنما

بررسی نتایج سونوگرافی کلیه در کودکان مبتال به پیلونفریت  بستري شده در بیمارسـتان قـدس قـزوین از    .2
  1379تا اسفندماه  1378فروردین ماه 

دکتراي عمومی: دوره
  بیژن فالح کیش -علی عسگري: نگارش

  *: شماره پایان نامه
  دکتر ابوالقاسم کمالی: اساتید مشاور                     رانی دکتر رضا دلی د راهنمایتااس

بررسی نتایج آزمایش کامل ادرار در بیماران مبتال به پیلونفریـت حـاد بسـتري شـده در بیمارسـتان قـدس       .3
 1379-80قزوین در سالهاي 

دکتراي عمومی : دوره
  آرش خسروي، مظاهر عسگري: نگارش

  : *شماره پایان نامه
  دکتر سید ابوالقاسم قریشی: دکتر رضا دلیرانی                       استاد مشاور: نمااستاد راه

بررسی نتایج درمان غیرجراحـی ریفالکـس وزیکویـورترال در بیمـاران مبـتال بـه عفونـت ادراري باکتریـایی         .4
1382و  1381بستري در بیمارستان قدس قزوین طی سالهاي 

دکتراي عمومی : دوره
  فیعی وحیدندا ر: نگارش
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  : *شماره پایان نامه
  دکتر سید ابوالقاسم قریشی: دکتر رضا دلیرانی                       استاد مشاور: استاد راهنما

از نظر نوع  1381بررسی بیماران مبتال به گاستروانتریت مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین در سال .5
دهیدراتاسیون 

دکتراي عمومی : دوره
  فاطمه معصومی -محمود علیپور حیدري :نگارش

  : *شماره پایان نامه
  دکتر سید ابوالقاسم قریشی : دکتر رضا دلیرانی                       استاد مشاور: استاد راهنما

 5بررسی برخی ویژگیهاي کودکان مبتال به گلومرونفریت حاد بستري شده در بیمارستان قدس قزوین طـی  .6
) 1378-82(سال گذشته 

دکتراي عمومی : دوره
  رضوان السادات مصطفوي -منیره صحرایی : نگارش

  : *شماره پایان نامه
دکتر سـید ابوالقاسـم قریشـی، دکتـر حسـن      : استاد مشاور                     دکتر رضا دلیرانی: استاد راهنما

  جهانی 
 1381بررسی فراوانی پروتئینوري در کودکان مدارس ابتدایی شهر قزوین در سال .7

دکتراي عمومی : دوره
  معصومه حیدرنژاد -مریم اختري باغان: نگارش

  : *شماره پایان نامه
  دکتر سید ابوالقاسم قریشی، دکتر دانشی : استاد مشاور                    دکتر رضا دلیرانی: استاد راهنما

ري در کودکان بستري شـده  بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی ارگانیسم هاي ایجاد کننده عفونت دستگاه ادرا.8
1381در بیمارستان قدس قزوین در سال 

دکتراي عمومی : دوره
  کبري صفیعی: نگارش

  : *شماره پایان نامه
  دکتر سید ابوالقاسم قریشی : دکتر رضا دلیرانی                  استاد مشاور: استاد راهنما

مارسـتان لبـافی نـژاد و کودکـان مفیـد از سـال       بررسی پیوند کلیه در بیماران مبتال به سیستینوزیس در بی.9
   1385تا  1375

دکتراي عمومی : دوره
  فاطمه مشاري: نگارش
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  339: شماره پایان نامه
دکتر مصطفی شریفیان: استاد مشاور   دکتر رضا دلیرانی                 : استاد راهنما

ستري شـده در بیمارسـتان قـدس قـزوین     بررسی اختالالت اسید و باز در کودکان مبتال به گاستروآنتریت ب.10
1384تابستان 

دکتراي عمومی : دوره
  فاطمه شهسواري -عذرا امامی: نگارش

  : *شماره پایان نامه
  دکتر سید ابوالقاسم قریشی: دکتر رضا دلیرانی                    استاد مشاور: استاد راهنما

بیمارسـتان کودکـان    1385در زمستان سال  UTIو سونوگرافی بیماران مبتال به  DSMAمقایسه نتایج .11
مفید 
دکتراي عمومی : دوره

  سید حسن حسنی حسن کال: نگارش
  505: شماره پایان نامه

  دکتر رضا دلیرانی            : استاد راهنما
بررسی ارتباط عفونت مجاري ادراري و هیپرکلسیوري در کودکان .12

دکتراي عمومی : دوره
  ا گلنوازشیو -سمانه یاوري: نگارش

  : *شماره پایان نامه
  مهندس امیر جوادي : استاد مشاور            دکتر رضا دلیرانی                          : استاد راهنما

بیمارسـتان  1385در زمسـتان سـال    UTIو سونوگرافی بیماران مبـتال بـه   DMSAمقایسه نتایج اسکن.13
مفید

دکتراي عمومی : دوره 
  سن حسنی حسن کلدکتر سید ح: نگارش

  : *شماره پایان نامه
              دکتر رضا دلیرانی                          : استاد راهنما
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  باال
موضوعات مورد عالقه تحقیق

  باال
  

تالیف و ترجمه
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید     . اورژانسها و بیماریهـاي شـایع طـب کودکـان    . جمعی از اساتید گروه اطفال

  .1388تهران، . بهشتی

  باال
 افتخارات

 1390در سال  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتینمونه استاد
1386ح تکریم بیمارستان کودکان مفید در سال ریاست کمیته طر تقدیر و تشکر
 1383استاد  نمونه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال

  


