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  سوابق تحصيلي

    عاليه تتحصيال) الف

  مقطع تحصيلي
گرايش رشته 

  تحصيلي
  درجه علمي

گاه محل دانش

  تحصيل

شهر محل 

  تحصيل

كشور محل 

  تحصيل

تاريخ فراغت از 

  تحصيل

دكتري فوق 

  تخصصي

 كليه وفشارخون

  
  

علوم پزشكي 

  شيراز
  1386  ايران  شيراز

  1380  ايران  تهران  شهيد بهشتي    اطفال  دكتري تخصصي

  1371  ايران  تهران  شهيد بهشتي    پزشكي عمومي  دكتري

  

  

  

  

  

  

  



  ته شده در دوران تحصيلپايان نامه هاي نوش) ب

  مقطع تحصيلي  عنوان پايان نامه
نام استاد يا اساتيد 

  راهنما

سال ازديابت  6- 4ارزيابي ميكروالبومينوري دركودكان مبتال به ديابت نوع يك درشيراز كه

  ) HbA¹c(   ميزان كنترل قندخون انهاگذشته باشدوبررسي ارتباط آن با

دكتري فوق تخصصي 

  نفرولوژي اطفال

و دكتر  كتر درخشاند

  كرمي فر

  دكتر سلطان زاده  دكتري تخصصي اطفال  1377بيمارستان امام حسين درسال سرم در نوزادان مبتال به مننژيت در بررسي موارد مثبت

  دكتر سعادتي  دكتري عمومي  بررسي عوارض آن و سكافوئيداهاي رابطه با شكستگي مطالعه در تحقيق و بررسي و

  

  

  ايلي و حرفهموقعيت هاي شغ

  

  سابقه ارائه خدمات آموزشي) الف

محل موسسه 

  تدريس
  مقطع تحصيلي

نوع 

  فعاليت
  عنوان درس  نوع درس

تعداد 

  دانشجويان

كل 

ساعات 

تدريس 

  هشد

سال 

  تدريس
  نيمسال

دانشگاه علوم 

  پزشكي شيراز
  تئوري  تدريس  پرستاري

كليه و آب و 

  الكتروليت اطفال
  دوم  86-85  4  35

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  اول  87  6  30  اخالق پزشكي   تئوري  تدريس  پزشكيدانشجويان 

  

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

  تئوري  تدريس  ييامام  كارشناسي

كودكان  وبيماري 

هاي مربوطه 

  درمامايي

  اول  87  17  30

دانشگاه آزاد 

  اسالمي قم
  تئوري  تدريس  پزشكي

كليه و آب و 

  الكتروليت اطفال
90  

  

10  
  اول  87

  

ه علوم دانشگا

  پزشكي قم

  تئوري  تدريس  ماماييكارشناسي 

كودكان  وبيماري 

هاي مربوطه 

  درمامايي

  اول  88  17  30

  

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

  تئوري  تدريس  بهداشتكارشناسي 

 وبيماري هاي شايع 

وطرق  كودكان

  پيشكيري

  اول  88  30  30

  

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

  تئوري  تدريس  پزشكيدانشجويان 
 ايهبيماري 

  كودكان
  اول  88  20  30

  

دانشگاه علوم 

   قم پزشكي

  تئوري  تدريس  ماماييكارشناسي 
اورژانس هاي 

  نوزادان
  دوم  88  17  30

                  

  

  



  

  )مشاوره، همكاري و غيره(اي سابقه ارائه خدمات حرفه) ب

  اينوع خدمت حرفه
  فرد، مركز يا سازمان 

  دريافت كننده خدمات
  تاريخ ارائه خدمات

  1387  دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم  رهمشاو

  85-86  مركز تحقيقات كليوي شيراز  مشاوره

  

  

  

  

  

  

  

  )مرتبط با آموزش و تحقيقات(  سابقه موقعيت ها و پست هاي اجرايي)  ج

  مكان فعاليت  نوع وظايف محوله  سمت

نام، رتبه علمي و 

رشته تحصيلي 

  مسئول مافوق

  تا تاريخ  از تاريخ

  سرپرستي  رياست
كز آموزشي درماني كودكان مر

  فاطمي سهاميه قم

دكتر بهروز دكتر 

  براتي  
  تا كنون  8/4/1387

  سرپرستي  رياست
واحد توسعه تحقيقات باليني 

  دانشگاه علوم پزشكي قم

الدين دكتر سيد شمس

  )استاديار(حجازي 

  نورولوژي

1387  22/3/89  

كارشناس علمي 

  بخش پزشكي
  كارشناسي علمي

ه علوم مجله علمي دانشگا

  پزشكي قم

  دكتر بهروز براتي  

  ENT، )استاديار( 
23/2/1387  23/5/87  

دبير علمي 

بازآموزي مدون 

كليه و مجاري 

ادرار براي 

  متخصصين اطفال

  دانشگاه علوم پزشكي قم  دبير علمي
  دكتر  شريفيان

  ) داتاس(
14/2/1387  15/2/1387  

  پژوهشي  عضويت
شوراي مركزي پژوهشي دانشگاه 

  شكي قمعلوم پز
  25/3/89  87/3/3  استاديار ،دكتر حجازي

  عضويت
كميته علمي 

  همايش

اولين كنگره علمي انجمن 

  نفرولوژي كودكان ايران

  اتوكشدكتر  

  )دانشيار( 
8/7/88  10/7/88  

دبير علمي 

بازآموزي مدون 

براي )8(كودكان 

  پزشكان عمومي

  10/8/88  10/8/88  دكتر حجازي  دانشگاه علوم پزشكي قم  دبير علمي

  عضويت
كميته علمي 

  همايش
  28/8/88  27/8/88  )تاداس(دكتر  شريفيان   كنگره علمي دياليز كودكان ايران



  پژوهشي  عضويت
ه كدشوراي پژوهشي دانش

  پزشكي قم
  تا كنون  88/8/30  استاديار ،يموسودكتر 

  پژوهشي  عضويت

كميته پياده سازي استانداردهاي 

 پايه دوره پزشكي عمومي

  وم پزشكي قمدانشگاه عل

  تا كنون  24/9/1388  استاديار ،دكتر حجازي

    سرپرستي
ه پزشكي دانشگاه علوم كددانش

  پزشكي قم
  تا كنون  1/2/89  استاديار ،دكتر حجازي

    عضويت

كميته بررسي مدارك علمي 

داوطلبين عضويت هيات علمي 

رشته هاي زنان ومغز واعصاب 

  ENTو

  تا كنون  89.2.7  دكتر كوهپايي

    دبير
تاد دانشجويان شاهد وايثار گر س

  گروه پزشكي
  تا كنون  89.2.30  دكتر كوهپايي

دبير علمي 

بازآموزي مدون 

براي )6(كودكان 

  پزشكان عمومي

    10/3/89  دكتر كوهپايي  دانشگاه علوم پزشكي قم  

    عضويت
ي برنامه حاكميت خدمات اجرا

  دانشگاه علوم پزشكي قمباليني 
  22/3/89  استاديار ،دكتر حجازي

  تا كنون

  

    عضويت
دانشگاه توسعه آموزش  كميته

  علوم پزشكي قم
  تا كنون  24/3/89  استاديار ،دكتر حجازي

    عضويت

آزمون هاي  كميته

) كارآموزي وكارورزي(باليني

  دانشگاه علوم پزشكي قم

  تا كنون  24/3/89  دكتر كوهپايي

    

  

  )تحقيقات غير مرتبط با آموزش و( سابقه فعاليتها و پست هاي اجرايي         ) د
  تا تاريخ  تاريخ از  مافوق  مكان فعاليت  وظيفه  عنوان سمت

  سرپرستي  رياست

مركز آموزشي درماني 

كودكان فاطمي 

  سهاميه قم

دكتر بهروز براتي  

رياست دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

  تا كنون  8/4/1387

  ه پزشكي قمكددانش  سرپرستي  سرپرستي

دكتر   رياست 

دانشگاه علوم پزشكي 

  قم

  تا كنون  1/2/89

  

  تشويق ها، جوايز و تقديرها
  تاريخ دريافت  مقام اعطا كننده  محل دريافت  علت دريافت  عنوان

  برترپژوهشگر 
طرح تحقيفاتي برتر با عنوان بررسي ارتباط 

فاصله زماني بين شروع عالئم و شروع درمان 

دانشگاه علوم پزشكي 

  قم

  رياست دانشگاه

  بهروز براتيدكتر 
1385  



  عفونت ادراري و اسكار كليه

  تقدير نامه
بيمارستان  ارائه خدمت در ارتقاي كيفيت

  كودكان

دانشگاه علوم پزشكي 

  قم

  رياست دانشگاه

  دكتر بهروز براتي
1387  

  تقدير نامه
بيمارستان   ارائه خدمت در ارتقاي كيفيت

  كودكان

دانشگاه علوم پزشكي 

  قم
  1387  دكتر فرقانيمديردرمان،

  رباب رجوعتكريم ا  تقدير نامه
دانشگاه علوم پزشكي 

  قم

روابط عمومي دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
1387  

  ارتقاي كيفيت بيمارستان كودكان  تقدير نامه
دانشگاه علوم پزشكي 

  قم
  1387  دكتر ميرزاييمعاونت درمان ،

  واحد توسعه تحقيقاتارتقاي   تقدير نامه
دانشگاه علوم پزشكي 

  قم
  1388  يحجازدكتر ،شيآموزمعاونت 

  تكريم ارباب رجوع  تقدير نامه
دانشگاه علوم پزشكي 

  قم

  رياست دانشگاه

  دكتر بهروز براتي
1388  

 Aومهاراپيدمي انفوالنزا تكريم ارباب رجوع  تقدير نامه
دانشگاه علوم پزشكي 

  قم

  رياست دانشگاه

  شمس الدين حجازيدكتر 
1388  

  ومهاراپيدمي انفوالنزا تكريم ارباب رجوع  تقدير نامه
شگاه علوم پزشكي دان

  قم

  معاونت درمان 

  فخرالدين حجازيدكتر 
1388.8.14  

  قماستانداري   رتربپژوهشگر   تقدير نامه
محمدحسين اقاي (قماستاندار

  )وروسي پم
1388.9.25  

  

  عضويت در انجمن ها و مجامع علمي
  تا تاريخ  از تاريخ  محل فعاليت مجمع  نوع همكاري و سمت  نام مجمع

  تا كنون  15/9/1387  تهران  عضو  يرانانجمن نفرولوژي ا

 كودكانانجمن نفرولوژي 

  ايران
  تا كنون  15/9/1387  تهران  عضو

          

          

          

  

  

  كميته ها و شوراهاعضويت در 

  نام كميته يا شورا
  نوع همكاري با 

  كميته يا شورا
  تا تاريخ  از تاريخ  مكان يا سازمان مربوطه

دانشگاه  شوراي پژوهشي

   ي قمعلوم پزشك
  تا كنون  4/2/1387  دانشگاه علوم پزشكي قم  عضو

واحد توسعه تحقيقات 

دانشگاه علوم  باليني

  پزشكي قم

  تا كنون  4/2/1387  واحد توسعه تحقيقات باليني دانشگاه علوم پزشكي قم  رئيس

كميته تجويز ومصرف 

دانشگاه علوم  منطقي دارو
  كنونتا   1/5/88  دانشگاه علوم پزشكي قم  عضو



  پزشكي قم

مركزي يسيج  شوراي

 قم جامعه پزشكان استان

  قم

  تا كنون  1387  قمبسيج سپاه استان   عضو

  ه پزشكي قمكدشوراي پژوهشي دانش  پژوهشي  عضويت
 ،يموسودكتر 

  استاديار
تا كنون  88/8/30

  

  تصويب شده پروژه هاي تحقيقاتي

  عنوان طرح
نوع فعاليت در 

  طرح

ساعات فعاليت 

  در طرح

موسسه محل 

  وهشپژ

وضعيت 

  فعلي طرح

طول مدت 

  طرح

بررسي ارتباط فاصله زماني بين شروع عالئم 

  و شروع درمان عفونت ادراري و اسكار كليه
  ساعت1000  مجري

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  ماه 12  به اتمام رسيده

ارزيابي ميكروآلبومينوري در كودكان مبتال به 

 6تا  4نوع يك تحت درمان در شيراز كه 

شروع ديابت آنان گذشته باشد و سال از 

بررسي ارتباط آن با ميزان كنترل قند خون  

HbA1C)(  

  ساعت 500  مجري 
دانشگاه علوم 

  پزشكي شيراز
  ماه 12  انجام شده

بررسي تظاهرات باليني و علل سنگ هاي 

سال  14كليه و مجاري ادراري كودكان زير 

مراجه كننده به بيمارستان كودكان و مراكز 

  86- 87تان قم در سال خصوصي اس

  ساعت 600  مجري
دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  ماه 12  به اتمام رسيده

بررسي اپيدميولوژيك عفونت ادراري و شيوع 

سال در  10ريفالكس در كودكان كمتر از 

بيمارستان كودكان فاطمي سهاميه قم در 

  1386سال 

  ساعت 500  مجري
دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  ماه 9  به اتمام رسيده

طرح ملي بررسي غربالگري بيماري هاي 

كليوي كودكان مركز تحقيقات عفوني اطفال 

  مفيد بيمارستان

    همكار

دانشگاه علوم 

پزشكي قم و 

دانشگاه علوم 

پزشكي شهيد 

  بهشتي

  ماه 24  در حال انجام

 همراهي ژني دربررسي تظاهرات باليني و

با الگوي مبتال به كليه پلي كيستيك  انبيمار

-1388در توزومال غالب دراستان قموراثتي ا

1389    

  ساعت 600  مجري 
دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  ماه 24  در حال انجام

ميزان درخواست خون وفراورده هاي  بررسي

هاي  بيمارستانخوني ومصرف آنها در

  1388قم در سال  آموزشي شهرستان

    مجري
دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  ماه 6  در حال انجام

  

  

  



  

  

  

  )گرنت(اي تحقيقاتي دريافت شده از ساير مراكز بودجه ه
منبع ارائه دهنده 

  بودجه
  مدت زمان  سمت  بودجه گرنت  عنوان گرنت  شماره گرنت

مركز تحقيقات عفوني 

  مفيد اطفال بيمارستان
  

طرح ملي بررسي 

غربالگري بيماري 

هاي كليوي كودكان 

مركز تحقيقات عفوني 

  كودكان

  ماه24  مجري  ريال17600000

  

  مشاوره شده يايان نامه هاي سرپرستي شده پا

  عنوان پايان نامه
  دوره تحصيلي

  ارائه پايان نامه 
  تاريخ دفاع از پايان نامه  سمت در پايان نامه  محل انجام پايان نامه

در  UTIبررسي اپيدميولوژيك 

در  در بستري سال  10كودكان زير 

فاطمي سهاميه بيمارستان كودكان 

  85-84 هاي در سال قم

  28/12/78  راهنمااستاد  بيمارستان كودكان  87

          

  

  

  )بدون ارائه مقاله( در هم انديشي، بازآموزي و غيره  سخنراني

  عنوان سخنراني
  عنوان هم انديشي، 

  بازآموزي و غيره
  سخنراني تاريخ  محل برگزاري

   كارگاه استراتژي مانا  استراتژي مانا
دانشگاه علوم  –قم 

  پزشكي قم
1383  

  HUS –گ هاي كليه و مجاري ادراري سن
هاي كليه و برنامه مدون بيماري

  )1(دستگاه ادراري در اطفال 
  10/2/1387  دانشگاه علوم پزشكي قم

  ريفالكس وزيكواورترال
هاي كليه و برنامه مدون بيماري

  )2(دستگاه ادراري در اطفال 
  11/2/1387  دانشگاه علوم پزشكي قم

  تغذيه و پايش رشد
تغذيه و پايش رشد  كارگاه

  سال 6كودكان زير 
  6/5/1383  دانشگاه علوم پزشكي قم

  تغذيه و پايش رشد
كارگاه تغذيه و پايش رشد 

  سال 6كودكان زير 
  4/5/1384-6  دانشگاه علوم پزشكي قم

  10/2/1388  بيمارستان بهرامي  كليهنارسايي حاد  سندروم نفروتيك كودكان

  ها آنتي بيوتيكي منطقاصول صحيح نسخه نويسي وتجويز
كودكان بازآموزي مدون 

  پزشكان عموميبراي )8(
  10/8/88  دانشگاه علوم پزشكي قم

  88.11.28  دانشگاه علوم پزشكي قم   كنفرانساصول صحيح نسخه نويسي وتجويزمنطقي 



  كورتيكواستروئيد هاداروها

  88.11.29  پزشكي قمدانشگاه علوم    كنفرانس  آنتي بيوتيكاصول صحيح نسخه نويسي وتجويزمنطقي 

  كودكان  بيماري هاي كليه در

دبير علمي بازآموزي مدون 

پزشكان براي )6(كودكان 

  عمومي

  10/3/89  دانشگاه علوم پزشكي قم

        

        

  

  

  

  فعاليتهاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي
  ريختا تا  از تاريخ  نوع همكاري با مجله  محل انتشار مجله  نام مجله

  تا كنون  1386شهريور   مشاوره علميداور و  تهران  هاي كودكانبيماري

مجله دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  قم

بخش  كارشناس علمي

  پزشكي
  سه ماه  87/2/23

مجله دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  تا كنون  23/7/1386  مشاوره علميداور و  قم

Saudi Journal of 
Kidney Diseases and 

Transplantation  
  تا كنون  87/2/23  كارشناس علمي داور و  كشورعربستان سعودي

  

  )آموزشي، پژوهشي و اجرايي(  شركت در دوره هاي مختلف

  نام دوره
) سطح(نوع

  دوره
  برگزاريتاريخ   مدت  محل برگزاري

دومين  بيست و و تازه هاي طب كودكان

 قريب بزرگداشت استاد دكتر محمد
  همايش

رت تاالر مطالعات وزا -تهران 

  امور خارجه
  1379  روز 5

 سومين بيست و و تازه هاي طب كودكان

  قريب بزرگداشت استاد دكتر محمد
  همايش

تاالر مطالعات وزارت  -تهران 

  امور خارجه
  1381  روز 5

پانزدهمين همايش بين المللي بيماري هاي 

  كودكان 
  همايش

دانشگاه  علوم پزشكي 

  وخدمات درماني تهران
  1382  روز 5

  اموزش مداوم  ه مدون كودكان برنام
دانشگاه علوم پزشكي 

  شهيدبهشتي
  1380شهريور   روز 5

  اموزش مداوم  برنامه مدون كودكان 
دانشگاه علوم پزشكي 

  شهيدبهشتي
  1380اسفند   روز 5

  استراتژي مانا

  
  1383  روز 3  قم دانشگاه علوم پزشكي  كارگاه

  1383  روز 3  قم علوم پزشكيدانشگاه   كارگاه  6ذيه وپايش رشد كودكان زيرسالغت

تهويه مكانيكي كمكهاي تنفسي درنوزادان 

  نارس
  1383  روز 2  قم دانشگاه علوم پزشكي  كنفرانس

دهمين همايش بين المللي بيماري هاي شانز

  كودكان
  همايش

دانشگاه  علوم پزشكي 

  وخدمات درماني تهران
  1383مهر   روز 5



  1383آذر   يك روز  لوم پزشكي قمدانشگاه ع  همايش  هاي قانونيپزشك و آموزه

  1384  روز 3  قم دانشگاه علوم پزشكي  كارگاه  6ذيه وپايش رشد كودكان زيرسالغت

  1384  روز 2  قم دانشگاه علوم پزشكي  سمينار  سل و تظاهرات مختلف آن

  1384خرداد   روز 2  قم دانشگاه علوم پزشكي  اموزش مداوم  برنامه مدون كودكان 

  1384مرداد   روز 2  قم دانشگاه علوم پزشكي  اموزش مداوم  برنامه مدون كودكان 

دهمين همايش بين المللي بيماري هاي هج

  كودكان 
  همايش

دانشگاه  علوم پزشكي 

  وخدمات درماني تهران
  1385آبان   روز 5

همايش بين المللي بيماري هاي نوزدهمين 

  كودكان 
  همايش

دانشگاه  علوم پزشكي 

  وخدمات درماني تهران
  1386مهر   روز 5

يازدهمين كنگره بين المللي نفرولوري، دياليزو 

  پيوند كليه ايران
  1386آبان   روز 5  دانشگاه شهيد بهشتي   بين المللي كنگره

برنامه مدون بازآموزي ، كليه و دستگاه ادراري 

  )2(و ) 1(در اطفال 
  1387ارديبهشت   روز 2  دانشگاه علوم پزشكي قم  مدون بازآموزي

         

  9/3/87  روز1  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  ابي درونيارزي

  16/7/87-13/7/87  ساعت32  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  ده گام در پژوهش

  25/7/87-24/7/87  ساعت16  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  جستجوي منابع الكترونيكي مقدماتي ومتوسط

  9/8/87-8/8/87  ساعت16  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  مقاله نويسي

  23/8/87-22/8/87  ساعت16  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  روش تحقيق مقدماتي ومتوسط

  8/10/87-7/10/87  ساعت16  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  روش تحقيق پيشزفته

منابع الكترونيكي كتابخانه ملي ديجيتال 

  پزشكي
  22/10/87-21/10/87  ساعت16  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه

  3/11/87  ساعت8  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  طرح درس

همايش بين المللي بيماري هاي ين بيستم

  كودكان
  همايش

دانشگاه  علوم پزشكي 

  وخدمات درماني تهران
  1387مهر   روز 5

  27/1/88-26/1/88  ساعت16  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  خالقيت ونوآوري

  يهكلسمينارنارسايي حاد
اموزش  سمينار

  مداوم
  10/2/1388  روز1  بيمارستان بهرامي

  سمينار سندروم نفروتيك كودكان
اموزش  سمينار

  مداوم

بيمارستان حضرت علي 

  اصغر
  10/2/1388  روز1

  سمينار سندروم نفروتيك كودكان
اموزش  سمينار

  مداوم

بيمارستان حضرت علي 

  اصغر
  88/4/11  روز1

ELSIVIER 88/2/27  روز1  م پزشكي قمدانشگاه علو  كارگاه  

  88.2.1و 88.4.1  ساعت60  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  متوسطروش تحقيق مقدماتي و 

همايش بين المللي بيماري  ويكمين ينبيستم

  هاي كودكان
  همايش

دانشگاه  علوم پزشكي 

  وخدمات درماني تهران
  1388مهر   روز 5

IRANIAN NATIONAL روز1  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  Jan2009  



LIBERARY OF 

MEDICINE(INLM) 
 كودكاني، ژنفرولوانجمن  علميين كنگره اول

  ايران
  1388 مهر  روز 4  تهران   كنگره

  88.6.12  روز1  دانشگاه علوم پزشكي قم  سمينار Aكنفرانس آنفوالنزاي خوكي

  88/8/13  روز 1  دانشگاه علوم پزشكي قم  مدون بازآموزي  )8( كودكانبرنامه مدون 

همين كنگره بين المللي نفرولوري، وازدد

  دياليزو پيوند ايران
  1388 ذرآ  روز 4  كيش  بين المللي كنگره

EBMR 88.8.28  ساعت  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  

  88.9.28  ساعت  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  آموزشي يترديم

  88/919  ساعت8  پزشكي قمدانشگاه علوم   كارگاه  مهارت هاي ارتباط پزشك بابيمار

  88.10.2  ساعت8  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  آموزشي برنامه ريزي

          

LOGBOOKS ساعت  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه    

  88.11.6تا88.11.3  ساعت40  دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه  روش تحقيق

اصول صحيح نسخه نويسي وتجويزمنطقي 

  هاكورتيكواستروئيد هادارو
   كنفرانس

دانشگاه علوم پزشكي 

  قم
  88.11.28  

اصول صحيح نسخه نويسي وتجويزمنطقي 

  آنتي بيوتيك
   كنفرانس

دانشگاه علوم پزشكي 

  قم
  88.11.29  

  كارگاه  آموزش باليني وگزارش صبحگاهي
دانشگاه علوم پزشكي 

  قم
  89.3.31  ساعت2

          

          

  

  

  

  

  انتشارات

  كتب منتشر شده) الف
  سال چاپ  محل نشر  ناشر  نوع كار  )همكاران(همكار  ابكت عنوان

گزيده اي از 

 كليه شايع بيماريهاي

دكانكو در  

 

  تاليف  -- 
دانشگاه علوم پزشكي 

  قم
  بهار1389  قم

سنگ هاي كليه و 

  مجاري ادراري
  1387  قم    تاليف  -- 



  1384  قم  انتشارات شهاب  ترجمه  دكتر شكرالهي  آب و الكتروليت

  

  

  

  

  

  

  نتشر شدهمقاالت م) ب

  صفحه  شماره  جلد  نام نشريه  عنوان مقاله  )گان(ه نويسند
سال 

  چاپ

دكتر محسن اخوان 

و دكتر حسن  سپهي

  اتوكش

يك  كيژبررسي علل هيدرآمينوس باكمك امكانات تصوير برداري وگزارش اتيولو

  مورد

پرشك پنج 

  ستاره
2  4  87-95  1384  

دكتر محسن اخوان 

و دكتر  سپهي

  شريفيان

باط فاصله زماني بين شروع عالئم وشروع درمان عفونت ادراري واسكار بررسي ارت

  كليه

مجله بيماري 

  هاي كودكان
16  2  

210-

214  
1385  

دكتر محسن اخوان 

و دكتر  سپهي

  درخشان

Evalution of microalbuminuria 4 to 6 years following 
type 1 diabetes and its correlation to glycemic 
control in children 

Iranian 
Journal 

of 
Pediatri

cs 

17  3 252-
256 

  شهريور

1386  

Sep 
2007 

دكتر محسن اخوان 

  سپهي

PRENATAL DIAGNOSIS OF AUTOSOMAL 
RECESSIVE POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE 
(PKD) BY    LINKAGE   ANALYSIS.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Iranian 
Journal 

of 
Pediatri

cs  

17(suppl 3)  3  52-53  

Octo 
2007  

  

  

  

  

              

  

دكتر محسن اخوان 

  سپهي

  .اندروشهاي بررسي شيرخواراني كه دچار هيدرونفروز جنيني بوده

مجموعه 

مقاالت 

همايش 

ساالنه انجمن 

پزشكان 

  كودكان ايران

      
ارديبهشت 

1387  

دكتر محسن اخوان 

  و دكتر نوريان سپهي

پيد در مبتاليان به ديابت تيپ ات سديم بر گلوكز و لينادمكمل متاوا  اثر ارزيابي

  86مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت استان يزد درتابستان ،2

مجله دانشگاه 

علوم پزشكي 

  قم

  87بهار  11-7  1  دوم

دكتر محسن اخوان 

سپهي و دكتر 

شريفيان،دكترشجري،

  درخشان

گزارش يك مورد نارسايي كليه وبازگشت  عملكرد - سندروم هموليتيك اورميك

  ماه 15بعد از گذشت وي كلي

مجله دانشگاه 

علوم پزشكي 

  قم

  

  

  دوم

  

  

1  
67-.7  

  بهار

1387  



  

دكتر محسن اخوان 

سپهي و دكتر 

  شريفيان

بررسي ميزان بهبود ي خود به خودي ريفالكس وزيكويورترال اوليه در كودكان 

  ايراني 

  
مجله دانشگاه 

علوم پزشكي 

  قم

  سو م

  

  88بهار    49-59  1

  

ان دكتر محسن اخو

سپهي و  دكتر فالح 

  زاده

 و گزارش يك مورد پسودوتومورسربري بعد از هفت سال از پيوند موفقيت آميز كليه
  برنامه خود آموزي مقاله

مجله دانشگاه 

علوم پزشكي 

  قم

  سو م

  

تابستان  55-60  2

88  

دكتر محسن اخوان 

سپهي و 

دكتربرراتي،دكتر 

  شوشتري

   HDR   syndrome   accompanied  by   hirschprung 
disease Iranian 

Journal 
of 

Pediatri
cs  

20  1  35-38  2010  

دكتر محسن اخوان 

شجري سپهي و دكتر

  دكتر حيدري

كليه ومجاري ادراري كودكان زير تظاهرات باليني وعلل سنك هاي بررسي 

 سهاميه قم كودكان فاطميبيمارستان  به سال مراجعه كننده14

 1387-1386درسال
اه مجله دانشگ

علوم پزشكي 

  اراك

  88پاييز  1-7  3  12

دكتر محسن اخوان 

ميري سپهي و دكتر

  دكتر احمدي

Association of  strile pyuria and coronary artery 
syndrome aneurysm  in  KAWAZAKI   

مجله دانشگاه 

علوم پزشكي 

  قم

        

دكتر محسن اخوان 

سپهي و دكترحيدري 

  دكتر شجري

 clinical manifestation and etiology of Renal Stones 
in Children  Less  than 14 Years Age 

Saudi 
Journal 

of 
Kidney 

Disease
s and 

Transpl
antation  

21 1 181-
184 

2010 

  

  

  

  

  

  

  در همايش، كنفرانس و غيره مقاالت ارائه شده) ج

  عنوان مقاله  نويسندگان
عنوان همايش، 

  كنفرانس وغيره
  سال ارائه  مقاله نحوه ارائه  محل برگزاري

 –دكتر محسن اخوان سپهي 

  دكتر سلطان زاده

سرم در نوزادان  بررسي موارد مثبت

مبتال به مننژيت دربيمارستان امام 

همايش تازه هاي 

بيست  و طب كودكان
  سخنراني  تهران

1378  

  



ودومين بزرگداشت   1377حسين درسال

استاد دكتر 

  محمدقريب

  تغذيه كودكان  يدكتر محسن اخوان سپه

كارگاه تغذيه و پايش 

 6رشد كودكان زير 

  سال

دانشگاه علوم 

  قمپزشكي 
  1383  سخنراني

  استراتژي مانا  تغذيه كودكان  دكتر محسن اخوان سپهي
دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  1383  سخنراني

  8 كودكانمدون   كودكان  دكتر محسن اخوان سپهي
دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  1384خرداد   سخنراني

   6مدون كودكان   كودكان  دكتر محسن اخوان سپهي
دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  1384مرداد   سخنراني

  تغذيه كودكان  دكتر محسن اخوان سپهي

كارگاه تغذيه و پايش 

 6رشد كودكان زير 

  سال

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
  1384مرداد   سخنراني

  دكتر محسن اخوان سپهي
MANAGEMENT 

ANTENATAL  OF 
HYDRONEPHROSIS 

هجدهمين همايش 

بين المللي بيماري 

  هاي كودكان

دانشگاه علوم 

  پزشكي تهران
  1385آبان   سخنراني

  دكتر محسن اخوان سپهي

PRENATAL DIAGNOSIS 
OF AUTOSOMAL 
RECESSIVE 
POLYCYSTIC KIDNEY 
DISEASE (PKD) BY    
LINKAGE   ANALYSIS.  

  

 نوزدهمين همايش

المللي بيماري بين 

  كودكان هاي

دانشگاه علوم 

  پزشكي تهران
  سخنراني

  مهر 

  

1386  

  دكتر محسن اخوان سپهي

Investigation clinical 
manifestation and etiology 

of Renal Stones in 
Children  under  than 14 

Years that refer to 
children hospital and 

office in Qom  

بين  همايش بيستمين

هاي المللي بيماري 

  كودكان

دانشگاه علوم 

  پزشكي تهران
  سخنراني

  مهر 

  

1387  

            

            

  

دكتر محسن اخوان 

  سپهي

  

روشهاي بررسي شيرخواراني كه 

  .انددچار هيدرونفروز جنيني بوده

مجموعه مقاالت 

همايش ساالنه 

انجمن پزشكان 

  كودكان ايران

انجمن پزشكان 

  كودكان ايران
  1387ارديبهشت   پوستر

محسن اخوان  دكتر

  سپهي

  

برنامه مدون بازآموزي ، كليه و 

  )2(و ) 1(دستگاه ادراري در اطفال 
  مدون بازآموزي

دانشگاه علوم پزشكي 

  قم
  1387ارديبهشت   سخنراني

دكتر محسن اخوان 

  ،دكتر حيدريسپهي

  

بررسي تظاهرات باليني و علل 

سنگ هاي كليه و مجاري ادراري 

ه سال مراجه كنند 14كودكان زير 

به بيمارستان كودكان و مراكز 

اولين كنگره علمي 

نفرولوژي كودكان 

  ايران

بيمارستان رسول اكرم 

نشگاه  علوم دا،

پزشكي وخدمات 

  راناي درماني

  10/7/88-8  سخنراني



  86- 87خصوصي استان قم در سال 

دكتر محسن اخوان 

  سپهي

  ،دكترشهروزي

در  UTIبررسي اپيدميولوژيك 

در  در تري بسسال  10كودكان زير 

بيمارستان كودكان فاطمي سهاميه 

  85-84 هاي قم در سال

 ويكمين ينبيستم

همايش بين المللي 

  بيماري هاي كودكان

دانشگاه علوم 

  پزشكي تهران
  88.7.18  سخنراني

دكتر محسن اخوان 

  سپهي

  

  خود آموزي مقالهبرنامه 
پسودوتومور سربري 

  بعداز پيوندكليه

دانشگاه علوم پزشكي 

  قم
  1388.8.6  يه مقالهارا

            

            

  

  

  

  

  

  اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غيره) د
نوع اطالعات يا نرم افزار تهيه 

  شده

موارد استفاده نرم افزار، لوح فشرده 

  و غيره

  تاريخ انتشار  نام همكاران

**        

  

    

 )ضميمه كارنامه( ساير موارد  •

 :اعالم عالئق حرفه اي •

    

  نتيكي بيماري هاي كليه ومجاري ادراريژبررسي  .1

  قبل از تولد بررسي علل هيدرآمينوس .2

  

    

 )معرفين( افرادي كه شما را مي شناسند  •

  دانشگاه علوم پزشكي قم مدير درمان، محسن فرقاني،دكتر     .1

 دانشگاه علوم پزشكي قم رياستالدين حجازي دكتر سيد شمس    .2

  اه علوم پزشكي قمدرمان دانشگ تمعاونسيد فخرالدين حجازي دكنر     .3

  

  

***  
  



  اي بي خبر ز لذت شرب مدام ما                     ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم

  يحافظ شيرازخواجه                                                                                                                      

  

  


