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 فعالیت های آموزشی: ج 

 فعالیتنوع  برگزاری سال

 تا کنون 2431

 

 

 

 یس دروس تئوری اطفال تدر

 ٬ CPC  ٬ژورناال کا ب    ٬از قبیل گزارش صبحگاهی گروه  هفتگی برنامه هایارائه 

 طبق برنامه تنظیمی گروه... مورتالیتی کنفرانس و 

 اینترنی و رزیدنتی طبق برنامه تنظیمی گروه ٬برگزاری راندهای دانشجویی 

 ارائه کنفرانسهای بین بخشی بیمارستان و دانشگاه

 دریس در کارگاههای کمیته کشوری بهبود تغذیهت

 تدریس در کارگاههای کمیته کشوری مانا

 تدریس در کارگاههای انجمن کشوری شیر مادر

 تدریس در کارگاههای شیر مادر

 CDDتدریس در کارگاههای 

 IMCIتدریس در کارگاههای 

  ARIتدریس در کارگاههای

 احیاء نوزادان  هایکارگاهتدریس در  

 های کودک سالمکارگاه در تدریس

 عمومی و متخصص تدریس در کارگاههای آموزش مدون پزشكان

 پایش رشد تدریس در کارگاههای بهبود تغذیه و

 اخت الت تغذیه ای  هایکارگاهتدریس در 

 و بیماریهای آمیزشی تدریس در کارگاههای ایدز

 تدریس در کارگاههای تغذیه و بهداشت مدارس

 DOTSو استراتژی  تشخیص سل هایتدریس در کارگاه

 پیشگیری و درمان التور هایکارگاهتدریس در 
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 حرفه ای -سوابق شغلی:  د

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئولیت ردیف

2 
 نماینده معاونت آموزشی دانشگاه در امور پزشكی

 جامعه نگر
23/0/33  

  20/22/33 عضو شورای مرکزی توسعه آموزش پزشكی دانشگاه 1

4 
عضو شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه 

 پزشكی دانشگاه
5/5/30 3/22/33 

  5/5/30 دبیر و مسئول پزشكی جامعه نگر 3

0 
عضو کمیته کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان شهرستان 

 کاشان
1/4/30  

5 
عضو شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم 

 دانشگاه
3/22/35  

  2435 و کمیته کشوری تغذیهعض 3

  2435 عضو کمیته کشوری مانا 4

  2435 انجمن کشوری شیر مادر 0

 2/29/43 13/22/33 و نوزادان 1و 2مسئول بخشهای اطفال  29

 23/93/34 90/21/33 قائم مقام معاونت بهداشتی 22

 سال 1به مدت  13/2/34 عضو شورای دانشگاه علوم پزشكی کاشان 21

  4/0/34 ل برگزاری کارگاه تغذیه با شیر مادرمسئو 24

  5/3/34 پزشک معتمد بیمارستان 23

  20/3/34 رابط دانشگاه با کمیته کشوری آموزش سرپائی 20

 11/90/41 24/3/34 معاونت بهداشتی دانشگاه 25

 سال 1به مدت  4/4/34 عضو کمیته تغذیه دانشگاه 23
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  15/22/34 گاهعضو کمیته حوادث غیرمترقبه دانش 24

20 
عضو کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و 

 میر مادران و نوزادان بیمارستان
14/21/34  

  14/21/34 عضو کمیته آسیب شناسی مرگ و میر بیمارستان 19

12 
عضو کمیته گفت و گوی تمدنها در دانشگاه علوم پزشكی 

 کاشان
20/0/30  

 روز 20به مدت  4/5/30 ان شهید بهشتیجانشین ریاست بیمارست 11

14 
عضو هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشكی شهرستان 

 کاشان
15/5/30  

  14/22/30 عضو کمیته ارتقای کیفیت دانشگاه 13

  21/4/49 عضو کمیته اصلی مدیریت کیفیت بیمارستان 10

15 
عضو کمیته اصلی پاسداری و مراقبت و ترویج ارزشهای 

 یمارستانمتعالی ب
21/4/49  

  21/4/49 عضو کمیته اخ ق پزشكی بیمارستان 13

  21/4/49 عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان 14

10 
عضو کمیته رسیدگی به موارد مرگ و میر و عوارض 

 بیمارستانی
21/4/49  

49 
عضو کمیته اسناد و مدارک پزشكی و تنظیم پرونده 

 بیمارستان
21/4/49  

42 
عضو کمیته عمران شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

 اصفهان
14/4/49  

 سال 1به مدت  13/29/49 عضو کمیته فنی مبارزه با سل دانشگاه 41

 سال 1به مدت  22/21/49 عضو کمیته مهار آزمایشگاهی ویروس وحشی فلج اطفال 44

 سال 1به مدت  20/1/42 عضو کمیته بررسی مرگ و میر مادران و نوزادان 43
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 42/0/42 20/0/42 جانشین ریاست بیمارستان شهید بهشتی 40

45 
 عضو ستاد برگزاری مراسم هفته س متی

 (فروردین سال آینده 13-24)
10/4/42 

 

 

 سال 1به مدت  5/1/41 دانشگاه HSRعضو شورای سیاست گذاری  43

44 

 

عضو هیئت ممیزه فرعی در خصوص طرح تبیین مسیر 

مدیران و مشاوران مشاغل در  ،غلی کارشناسانارتقاء ش

 حوزه ستادی دانشگاه

 

10/0/41 
 

40 
مسئول کمیته هماهنگی برنامه کشوری بسیج همگانی 

 MRسرخجه مادرزادی و واکسیناسیون  ،حذف سرخک
20/3/41  

  13/29/41 عضو کمیسیون ترویج تغذیه با شیر مادر معاونت بهداشتی 39

32 
ه علوم پزشكی خوزستان توسط کمیته ناظر ستادی دانشگا

 کشوری تغذیه کودکان
49/29/41  

  10/3/44 عضو کمیته بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه 31

 سال 1به مدت  11/0/44 عضو کمیته فنی سل دانشگاه 34

  0/3/44 عضویت در کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر 33

30 
ی استان مرکزی توسط ناظر ستادی دانشگاه علوم پزشك

 کمیته کشوری تغذیه کودکان
5/22/44  

 سال 1به مدت  20/93/43 عضو هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشكی کاشان 35

 20/49/45 23/2/40 شهید بهشتیریاست مرکز پزشكی ، آموزشی و درمانی  33

 سال 1به مدت  95/94/40 عضو کمیته مرگ و میر مادران دانشگاه  34

 سال 1به مدت  95/94/40 عضو کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی دانشگاه 30

 سال 1به مدت  15/93/40 عضو کمیته مرگ و میر نوزادان دانشگاه  09
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 سال 1به مدت  25/29/40 عضو هیات امناء مرکز باروری و ناباروری دانشگاه 02

 ادامه دارد 45/ 10/91 عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه 01

  94/93/45 عضو کمیته دانشگاهی کنترل عفونتهای بیمارستانی 04

03 
عضو شورای تخصصی پزشک خانواده در سطوح تخصصی و 

 فوق تخصصی دانشگاه
24/90/45  

  11/94/43 عضو کمیته تجویز و مصرف منطقی داروی دانشگاه  00

 سال 1به مدت  90/90/43 عضو شورای دانشگاه  05

 سال 1به مدت  23/21/43 عضو کمیته دانشگاهی کنترل عفونت بیمارستانی 03

04 
عضو کمیته رتبه بندی مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 پزشكی
 سال 2به مدت  29/93/40

 سال 2به مدت  10/93/40 عضو شورای پژوهشی دانشكده پزشكی 00

 سال 2به مدت  13/92/02 عضو هیئت اجرایی جذب دانشگاه 59

 ادامه دارد 29/21/00 عضو کارگروه آینده نگری و مرجعیت علمی دانشگاه  52

 ادامه دارد 12/21/00 سرپرست دانشكده پزشكی 51

 ادامه دارد 29/91/05 عضو هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه  54

53 

رئیس کمیته مشترک اخ ق در پژوهشهای زیست پزشكی 

تحقیقاتی دانشكده های پزشكی ، دندانپزشكی و مراکز 

 دانشگاه

 ادامه دارد 15/91/05

 ادامه دارد 25/94/05 عضو شورای دانشگاه  50

 ادامه دارد 95/93/05 عضو کمیته س مت سالمندان دانشگاه  55
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 تألیف و ترجمه:  د

 مشخصات کتاب سال

 درسنامه اطفال   2433

 کودکان یهبهبود رشد و تغذ  2449

 صفحه   یککودکان در  یماریهایب 2444

 روشهای تكنیكی رایج در طب اطفال 2404

 

 

 : طرحهای تحقیقاتی پایان یافته:  ه

 عنوان طرح سال ردیف

2 49-2434 
کودک مبت  به اسهال مراجعه کننده به آزمایشگاه  129پتوسپوریدیوم در بررسی وفور کری

 34-30مرکزی دانشگاه علوم پزشكی کاشان در سالهای 

 ی لیشمانیوز جلدی در منطقه شمال غرب کاشانژبررسی اپیدمیولو 30-2434 1

 34بررسی میزان رضایتمندی شغلی بهورزان شاغل شهرستان کاشان سال  42-2430 4

 2430بررسی اثر بخشی داروهای ضد ژیاردیا در بالغین مبت  به ژیاردیازیس در کاشان 2430 3

 ادامه دارد 14/94/05 عضو شورای اخ ق پزشكی دانشگاه  53

 ادامه دارد 93/29/05 عضو کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه 54
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0 2449 
در نوزادان و شیرخواران بستری و  QT Intervalروی    Cisaprideبررسی اثر داروی 

 سرپایی در کاشان

 اشانغربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان متولد شده در شهرستان ک 2449 5

 یاردیوزیسژساله مبت  به  0-21بررسی تاثیر مترونیدازول و فورازولیدون در درمان کودکان  2442 3

4 2442 
ساله و میزان ید ادرار آنها و ید آب مناطق  5-21بررسی ارتباط شیوع گواتر در بچه های 

 کوهستانی کاشان

0 2441 
هر و روستاهای کوهستانی کاشان ساله ش 5-21بررسی فراوانی هیپرکلسیوری در کودکان 

 41سال 

 بررسی رابطه استفاده از روروک و اکتساب مهارتهای حرکتی در شیرخواران 2441 29

22 2409 
بررسی شیوع عوامل اسهال باکتریایی در بیماران دارای ع ئم گوارشی بیمارستان شهید 

 2409-02بهشتی کاشان در سال 

 سال کاشان 20تا  2زوستر در کودکان  اریس بررسی سرواپیدمیولوژی و 2409 21

24 2409 
وعوامل موثر بر آن در پرسنل درمانی  Bارزیابی میزان پاسخ ایمنی بر علیه ویروس هپاتیت 

 2409ماهه در سال  2دانشگاه علوم پزشكی کاشان در مقطع زمانی 

23 2409 
عه کننده به درمانگاه اطفال ساله مراج 20تا  2در کودکان  Aبررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت 

 2409بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 

 و متفورمین روی کبد چرب در کودکان چاق Eبررسی تاثیر ویتامین  2402 20

25 2402 

بررسی فراوانی کلونیزاسیون و حساسیت آنتی بیوتیكی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس 

عه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال مراج 23ماه تا  2در بینی کودکان 

 2402سال 

23 2402 
بررسی شیوع بیماری کبد چرب در کودکان چاق مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه 

 2402علوم پزشكی کاشان طی سال 

24 2402 
و   K- pneumoniaتعیین الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیكی در کشتهای مثبت 

E- coli  2402در  بیمارستان شهید بهشتی کاشان 

 سال 0تا  2در بهبود اسهال حاد آبكی کودکان  Aبررسی اثر ویتامین  2401 20

19 2401 
مقایسه اثر سولفات و گلوکونات روی بر سطح سرمی روی و بهبودی اسهال حاد آبكی در 

 (کودکان مبت  به گاستروآنتریت حاد ) سال   0کودکان زیر 

 سال 24سال تا  0آسم در کودکان بین  H.Pyloriبررسی رابطه بین عفونت  2401 12

 بررسی تاثیر پروبیو تیكهای باکتریال و قارچی بر اسهال حاد اطفال 2401 11
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 بررسی تاثیر فرموالی الکتوز بر اسهال حاد آبكی شیرخواران  مصرف کننده فرموال 2404 14

13 3-2404 
زیولوژیک و پاتوتوژیک معده به مری در نوزادان متولد شده در بررسی فراوانی رف کس فی

 در شهرستان کاشان 2404بهار و تابستان سال 

10 3-2404 
بررسی اثر ضد تب ایبوپروفن وریدی در مقایسه با ایبوپروفن خوراکی و دیكلوفناک رکتال در 

 کودکان

15 3-2404 
مراجعه کننده به بیمارستان شهید سال  30تا  20در بالغین Aسرواپیدمیولوژی هپاتیت 

 04بهشتی کاشان در سال 

13 3-2404 
بررسی شیوع بیماری سلیاک در بیماران مراجعه کننده باع ئم سندروم روده تحریک پذیر 

 04به کلینیكهای گوارش کاشان در سال 

14 5-2404 
نیكهای بررسی ارتباط سطح سرمی سرب و یبوست مزمن درکودکان مراجعه کننده به کلی

 گوارش کاشان

 و معمولی بر اسهال حاد آبكی کودکان مقایسه اثر ماست پروبیوتیک 3-2404 10

 بررسی اثر اسهال بر اسهال حاد کودکان 0-2403 49

 بررسی اثر پروبیوتیک در درمان کولیک شیرخوارگی 0-2403 42

 دکانبررسی اثر مصرف آب هویج و آب سیب بر اسهال حاد آبكی کو 5-2400 41

44 5-2400 
بررسی فراوانی و ریسک فاکتورهای مرتبط با کولیک شیرخواری در شیرخواران شهرستان 

 2400کاشان در سال 

 بررسی اثربخشی عسل برپنومونی در کودکان 5-2400 43

40 5-2400 
مقایسه اثر پلی اتیلن گلیكول و پودر پوسته دانه اسفرزه همراه با و بدون پروبیوتیک بر 

 ت کودکانیبوس

 بررسی اثر درمانی عصاره آویشن براسهال حاد در کودکان 5-2400 45

 بررسی اثر م تونین برشدت بیماری و کیفیت خواب در کودکان مبت  به درماتیت آتوپیک 3-2405 43

44 3-2405 
بررسی فراوانی شیگ  و الگوی مقاومت آنتی بیوتیكی آن در کودکان مبت  به دیسانتری و 

 2405ری در بیمارستان شهید بهشتی در سال بست
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 یختار عنوان ر
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 یروارتباط آن با تعداد فرزندان خانواده در کودکان ز FTTانواع  یفراوان یینتع

کاشان از آذر ماه  یبهشت یدشه یمارستاندر بخش اطفال ب یدو سال بستر

 2433 یبهشتتا ارد 2434

2433 

1 

 21عیین ارتباط بین ابت  به آسم و سابقه فامیلی مثبت آسم در بیماران زیر ت

-34سال بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در طی سالهای 

2431 

2433 

4 

 1و2بررسی میزان شیوع انواع بیماران بستری شده در بخش های اطفال 

ا مدت بستری و و ارتباط آن ب 33بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 

 نوع بیماری

2430 

 2435 بررسی ارتباط بین زمان شروع اولین تغذیه با شیر مادر و موقیت شیردهی 3

0 
بررسی علل مرگ و میر نوزادان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی و 

 2430لغایت شهریور  2432زایشگاه شبیه خوانی از ابتدای سال 
2435 

5 
نوزاد مبت   209کتیویت نوزادان در نژاکتریهای عامل کوبررسی فراوانی انواع ب

 2430کتیویت در زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان در سال نژبه  کو
2435 

3 
در  2435بررسی وضعیت س مت دانش آموزان سال اول راهنمایی در سال 

 شهرستان کاشان
2434 

 2434 2434ل بررسی میزان فراوانی عوارض واکسن ث ث در شهر کاشان سا 4

 2434 بررسی میزان اثر داروی استامینوفن در کاهش عوارض واکسن ث ث  0

29 

در  HP یصدر تشخ یژتست اوره آز نسبت به پاتولو یصیارزش تشخ یبررس

 یمارستانب یکودکان مبت  به دلدرد مزمن مراجعه کننده به بخش آندوسكوپ

 2430تا  2434 یرکاشان از ت یبهشت یدشه

2449 
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22 

حاد کودکان با قطره  نژکتیویتکو یافتهموارد بهبود  یفراوان یبررس

 ینیکدرصد در کودکان مراجعه کننده به کل 4/9 یچشم یپروفلوکساسینس

 2430کاشان در سال  یرکبیراطفال ساختمان پزشكان ام یتخصص

2449 

21 

در  یناسیونواکس یتمثبت و وضع HBsAgافراد  یفراوان یزانم یبررس

آنها در اهداکنندگان خون به سازمان انتقال خون کاشان از مهرماه  خانواده

 30مهرماه  یتلغا 30

2449 

24 
مراجعه  ORSمصرف  یو چگونگ یهمادران از طرز ته یآگاه یزانم یینتع

 2449اول سال  یمهشهر کاشان در ن یدرمان-یکننده به مراکز بهداشت
2449 

23 
 یمارستانب یالیزیهمود یمارانر بد HIVو Bیت،هپات Cیتهپات یوعش یبررس

 30اخوان کاشان در زمستان 
2442 

20 

 یهو نحوه عملكرد مادران از زمان و نحوه شروع تغذ یآگاه یزانم یبررس

کاشان در  یدرمان-یمراجعه کننده به مراکز بهداشت یرخواراندر ش یکمك

 42اول سال  یمهن

2442 

25 
در بخش اطفال  یکان بستراخت الت رشد در کود یژیدمیولواپ یبررس

 2441ماه اول سال  3 یکاشان ط یبهشت یدشه یمارستانب
2441 

23 
ان مراجعه کننده به کدر کود یفوقان یآندوسكوپ یها یافتهعلل و  یبررس

 2434-42 یسالها یکاشان ط یبهشت یدشه یمارستانب یبخش آندوسكوپ
2441 

 یبستر یرخوارانن در شآه یخوراک یباتتحمل و عوارض ترک یزانم یبررس 24

 42-41 یسالها یدر بخش کودکان و درمانگاه اطفال ط

2441 

شده در  ینشت هوا در نوزادان بستر یسندروم ها یفراوان یزانم بررسی 20

 2441اسفند ماه  یانتا پا 2435کاشان از مهر  یبهشت یدشه یمارستانب

2444 

از سال  یکپره اک مپتدر نوزادان ماداران  یشگاهیآزما ییراتتغ بررسی 19

 2441سال  یانتا پا 2430

2444 

 2444 بررسی رابطه کولیک با نوع تغذیه شیرخوار 12

سال  0مقایسه میزان روی سرم کودکان سالم و دارای اخت ل رشد کمتر از  11

 2444-43شهرستان کاشان طی سالهای 
2444 

بستری در   Near Drowing و  Drowingی مواردژبررسی اپیدمیولو 14

 2435-41بخش اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 
2444 
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 2444 مقایسه دو روش غربالگری هیپوتیروییدی در نوزادان 13

ساله شهر و روستاهای  5-21مقایسه فراوانی هیپر کلسیوری در کودکان  10

 2444کاشان در سال 
2444 

رستان شهید بهشتی و علل اعزام علل بستری نوزادان در بخش نوزادان بیما 15

 2444تا شهریور ماه  2441آنها از شهریور ماه 
2444 

علل بستری نوزادان در زایشگاه دکتر شبیه خوانی و علل اعزام آنها از  13

 2444تا شهریور ماه  2442شهریور ماه 
2444 

بررسی علل خونریزی گوارشی در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان شهید  14

 2444تا شهریور  2434هشتی کاشان از فروردین ب
2444 

ساله مبت   0-21روزه درمان با مترونیدازول در کودکان  0و4مقایسه روشهای  10

 2444یاردیا المبلیا در کاشان سال ژبه 
2444 

49 
 TSHبررسی فراوانی هیپوتیروئیدی مادرزادی برحسب دو روش اندازه گیری 

در نوزادان مراجعه کننده به درمانگاه گ بچی  T4و TSHو اندازه گیری توام 

 2441-44در سالهای 

2443 

ی بیماران غرق شدگی و نزدیک غرق شدگی در بخش ژبررسی اپیدمیولو 42

 2431-41اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 
2443 

 بررسی علل خونریزی گوارشی در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان شهید 41

 2434-41بهشتی کاشان طی سالهای 
2443 

سال  0مقایسه میزان روی سرم کودکان سالم و دارای اخت ل رشد کمتر از  44

 2444-43شهرستان کاشان طی سالهای 
2443 

ساله  0-21روزه با مترونیدازول در کودکان  3و  4مقایسه دو روش درمانی  43

 2444-43مبت  به ژیاردیازیس در کاشان سال 
2443 

بررسی اپیدمیولوژیک هپاتیت عفونی و غیر عفونی در بیماران بستری در  40

 2449 - 2440بیمارستان شهید بهشتی کاشان از سال 
2445 

بررسی فراوانی سنگ صفراوی در کودکان دریافت کننده سفتریاکسون در سه  45

 2445ماهه چهارم 
2443 

رستان کاشان طی سالهای ماهه شه 2-00بررسی علل مرگ و میر کودکان  43

45-2444 
2443 

44 
و  Bارزیابی سطح سرمی آنتی بادی بر علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت 

ساله واکسینه شده در  23بررسی میران ابت  به این عفونت در کودکان پسر 

 2443زمان تولد در شهرستان کاشان سال 

2444 
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40 
و  Bژن سطحی ویروس هپاتیت  ارزیابی سطح سرمی آنتی بادی بر علیه آنتی

ساله واکسینه شده در  23بررسی میران ابت  به این عفونت در کودکان دختر 

 2443زمان تولد در شهرستان کاشان سال 

2444 

سال مراجعه کننده به  2-20در کودکان  Aبررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت  39

  2409درمانگاه اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان 
2409 

بررسی سرواپیدمیولوژی واریس  زوستر در کودکان مراجعه کننده به  32

 بیمارستان شهید بهشتی و آزمایشگاههای تشخیص طبی کاشان 
2409 

بررسی آگاهی نگرش و عملكرد مادران در مورد شیرمادر و تغذیه تكمیلی  31

 2409کاشان سال  2کودکان زیر 
2409 

در کودکان چاق مراجعه کننده به درمانگاه بررسی شیوع بیماری کبد چرب  34

  2402غدد و گوارش دانشگاه علوم پزشكی کاشان 
2402 

و متفورمین روی کبد چرب کودکان چاق مراجعه  Eبررسی تاثیر ویتامین  33

 2409-2402کننده به کلینیک غدد و گوارش بیمارستان شهید بهشتی کاشان 
2402 

و عوامل موثر بر آن در  Bواکست هپاتیت ارزیابی میزان پاسخ ایمنی به  30

 پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشكی کاشان
2401 

بررسی سطح سرمی روی در کودکان مبت  به گاستروآنتریت حاد بستری در  35

 2444بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان 
2401 

33 
ال در س 0بررسی اثر مكمل روی بر بهبودی اسهال حاد در کودکان زیر 

بیمارستان شهید بهشتی مقایسه با دارونما در بیماران بستری در بخش اطفال 

 2444کاشان 

2404 

 2404 بررسی ارتباط سطح سرمی سرب و یبوست مزمن کودکان 34

 2404-3 آبكی کودکان بررسی اثر عسل بر اسهال حاد 30

09 
فال بررسی دانش ، نگرش و عملكرد مادران مراجعه کننده به بخش اط

در مورد مایع درمانی خوراکی در اسهال  بیمارستان شهید بهشتی کاشان

 2404کودکان در سال 

2403 

بررسی تاثیر فرموالی فاقد الکتوز براسهال حاد آبكی شیرخواران مصرف  02

 کننده فرموال
2403 

بررسی فراوانی و ریسک فاکتورهای مرتبط با کولیک شیرخواری در  01

 2400کاشان در سال  شیرخواران شهرستان
2400 

 2400 بررسی اثر مصرف آب هویج و آب سیب بر اسهال حاد آبكی کودکان  04
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ارزیابی درونی گروههای آموزشی داخلی و جراحی عمومی دانشگاه علوم  03

 2405پزشكی کاشان براساس استانداردهای آموزش پزشكی عمومی در سال 
2405 

00 
در زایمانهای ( در زمان بستری ) زادی بررسی فراوانی عوارض زودرس نو

زودرس مادران مراجعه کننده به بیمارستانهای شبیه خوانی و شهید بهشتی 

 2409-03کاشان در سالهای 

2405 

  

 

 پژوهشی داخل و خارج از کشور -مقاالت منتشر شده در مج ت معتبر علمی:  ز

 نام مجله عنوان مقاله ردیف
تاریخ 

 چاپ

1 Evaluation of the complications of triple vaccine in 
Kashan in 1999 

Feyz Journals of 
Kaums 5 (1) 

2001 

2 
A survey on the prevalence of Helicobacter Pylori in 
children afflicted with abdominal pain and the 
diagnostic value of rapid Urease test 

Feyz Journals of 
Kaums 5 (2), 28-31 

2001 

3 

Evaluation of antibiotic sensitivity of Shigella, 
Salmonella, and Vibrio Cholera in patients with 
acute diarrhea referred to reference laboratory of 
Kashan University of Medical Sciences from 2000 to 
2001 

Feyz Journals of 
Kaums 5 (3), 47-58  

2001 

4 
آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبت  به اسهال مراجعه 

(2430-49)کننده به آزمایشگاه مرکزی کاشان    

مجله دانشكده پزشكی 

دانشگاه علوم پزشكی 

 مشهد

 42بهار 

5 
بررسی یافته های سی تی اسكن مغزی در کودکان مبت  به 

 تشنج مراجعه کننده به مراکز درمانی کاشان

مجله دانشگاه علوم 

 پزشكی یاسوج

تابستان 

42 

6 Seroepidemiology of hepatitis B and C in blood 
donors in Kashan, 1996-2001 

Feyz Journals of 
Kaums 6 (3), 43- 50 

2002 

7 Prevalence of cryptosporidium infection among 
children in kashan – iran 

Ultra Pradesh J. Zool 
22(3) 

2002 

8 Role of acetaminophen on the complications of DTP 
vaccine 

Feyz Journals of 
Kaums 7 (4), 27-32 

2004 

9  Screening for congenital hypothyroidism in 
Kashan, Iran 

J Mazandaran Univ 
Med Sci. 2004; 14 
(45) :83-92 

2004 

10 Prevalence of Hypercalciuria In 6-12 Years Old 
Children in Urban and Rural Regions of Kashan, 2004 

Feyz Journals of 
Kaums 34 (15) : 21-
23 

2005 
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11 Childhood cutaneous leishmaniasis: report of 117 
cases from Iran 

The Korean journal 
of parasitology 44 
(4), 355-360 

2006 

12 Comparison of Metronidazole and Furazolidone 
against giardia lamblia in children 

J Med Sci 6, 378-81 2006 

13 Do infants using baby walkers suffer developmental 
delays in acquisition of motor skills? 

Iranian Journal of 
Child Neurology 
(IJCN) 2 (3), 15-18 

2008 

14 
Urinary calcium excretion in healthy children living 
in desert of Kashan 

 

Pediatric nephrology 
23 (9), 1694-1694 2008 

15 
Evaluation of syndrome of inappropriate secretion 
of antidiurtic hormone (SIADH) prevalence in 
patients with meningitis 

ACTA PAEDIATRICA 
97, 213-213 

2008 

16 Urinary calcium excretion in healthy children living 
in Kashan/Iran 

Iranian Journal of 
Pediatrics 19 (2), 
154-158 

2009 

17 Acute urinary retention in a three years old girl: case 
report and review of literature 

Medical Journal of 
The Islamic Republic 
of Iran 23 (2), 105-
107 

2009 

18 A Study on The Effect of Baby Walker on Mean Age 
Acquisition of Motor Skills in Infants 

Pakistan Journal of 
Neurological 
Sciences Apr - Jun 

2009; 4(2), 65-67 

2009 

19 
An epidemiologic survey on drowning and near-
drowning in children and adolescents admitted in 
Kashan Beheshti Hospital during 1993-2005. 

Feyz Journals of 
Kaums 12 (5) 2009 

20 
Association between goiter prevalence and urine 
iodine levels in 6-12-year-old children in Central 
Iran. 

Iranian Journal of 
Medical Sciences 
(IJMS) 34 (4), 242-
245 

2009 

21 Oral versus nasal vasopressin in the treatment of 
nocturnal enuresis in 5-12 years old  

Iranian Journal of 
Child Neurology 
(IJCN) 4 (1), 13-16 

2010 

22 
Comparison of the frequency and complications of 
inappropriate antidiuretic hormone secretion in 
patients with septic and aseptic meningitis    

Iranian Journal of 
Child Neurology 
(IJCN) 3 (4), 31-34 

2010 

23 
The survey on immunization response against HBV 
vaccination and related factors in health care 
workers in kashan university of medical  

Journal of clinical 
immunology32, 392-
393 

2012 

24 Evaluation of serum hepatitis B antibody level in 
vaccinated children after 14 years in Kashan, Iran 

Journal of Gorgan 
University of 
Medical Sciences 14 
(3), 104-108 

2012 

25 
Serum zinc level in children with acute 
gastroenteritis admitted to Kashan Shahid Beheshti 
hospital 

Feyz Journals of 
Kaums 16 (2) 2012 
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26 Seroprevalence of anti-hepatitis A antibody among 
1-15 year old children in kashan-iran 

Hepatitis monthly  
13 (5) 

2013 

27 Seroepidemiology of hepatitis-E in children of 
Kashan, Iran in 2012 

Life Science Journal 
10 (2) 

2013 

28 Seroprevalence and Risk Factors of Varicella-Zoster 
Among Children of Kashan-Center of Iran 

Jundishapur Journal 
of Microbiology 6 
(5) 

2013 

29 

Prevalence of fatty liver disease in obese children 
and adolescents who reffered to pediatric clinic of 
kashan university of medical sciences, Iran(2012-
2013) 

J babol univ med sci; 
15(5); sep 2013; 
pp:77-83 

2013 

30 Diagnostic Challenges in AIH 
International Journal 
of pediatrics 2 (2.1), 
5-5 

2014 

31 
The evaluation of immunization against hepatitis B 
vaccine among the health staff of Kashan University 
of Medical Sciences during 2012-2013 

Feyz Journals of 
Kaums August, 
2014; Vol. 18, No 3, 
Pages 253-259 

2014 

32 Risk factors for methicillin resistant staphylococcous 
areus nasal colonizationof healthy children 

Jundishapur journal 
of microbiology 

2014 

33 
Nasal carriage and resistant pattern of multidrug 
resistant staphylococcous areus among healthy 
children in kashan , iran 

Iranian red crescent 
medical journal . 
16(9), 2014 

2014 

34 Effect of vitamin E and metformin on fatty liver 
disease in obese children  

Iranian J publ 
health, vol 43, No10, 
oct2014, p1417-
1423 

2014 

35 Fatty liver disease in obese children in kashan, iran 

Caspian journal of 
pediatrics, 
april2014, vol1, No1, 
p17-21 

2014 

36 Multidrug resistant escherchia coli and klebsiella 
pneumonia isolated from patients in kashan, iran 

Jundishapur journal 
of microbiology, 
october2015, 8(10) 

2015 

37 The effect of yeast probiotic on acute diarrhea in 
children 

Probiotics, 
antimicrob 
priteins ,aug2016,16 

2016 

38 Relation between type of nutrition and infantile 
colic 

International journal 
of medical research 
& health science 
2016, 5(12), 261-264 

2016 

39 A randomized clinical trial on the effect of honey in 
the acute gastroenteritis 

Journal of research 
in medical and 
dental science ,5(6) 
P: 144-148 

2017 
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 :و همایش های داخلی و خارجی سمینارها ٬کارگاهها شرکت و سخنرانی در :  ح

 برگزاری تاریخ ا همایشو ی سمینار ٬ نام کارگاه ردیف
 نوع فعالیت

 ش * س

 ×  20/1/32 (CDD)کارگاه برنامه ریزی کنترل بیماریهای اسهالی  2

 ×  21/3/31-23 اولین کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر 1

  × 13/1/34-14 (ج)برنامه مدون بازآموزی برای پزشكان عمومی  4

 ×  14/3/34-14 ششمین کنگره بین المللی کودکان 3

میزگردهای تخصصی ششمین کنگره بین المللی بیماریهای  0

 کودکان

14-14/3/34  × 

  × 42/0/33 سمینار یكروزه ترویج تغذیه با شیر مادر 5

 ×  42/5/33-49 کارگاه روش تدریس 3

کارگاه آموزش ) دومین کنگره سراسری آموزش پزشكی  4

 (ی جامعه نگرپزشك

4/21/33  × 

 ×  4/21/33-29 دومین کنگره سراسری آموزش پزشكی 0

 ×  10/2/30-49 کارگاه نقش بیمارستان در مراقبتهای اولیه بهداشتی 29

 ×  10/1/30-49 کارگاه پزشكی جامعه نگر 22

 ×  4/4/30-3 کارگاه آموزشی مقاله نویسی در علوم پزشكی 21

  × 14/3/30 ظیم خانوادهسمینار جمعیت و تن 24

 ×  20/3/35-13 نهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان 23

  × 4/4/35-3 (ج)برنامه مدون بازآموزی برای پزشكان عمومی  20
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 × × 0/1/33-29 بیستمین همایش بزرگداشت خدمات استاد دکتر قریب محمد 25

 ×  CDD  49-15/1/33کارگاه آموزشی روشهای یاددهی  23

  × CDD  4-5/3/33هفتمین کارگاه آموزشی  24

  × 24/0/33-23 دوازدهمین کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر 20

 ×  10/3/33-49 دهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان 19

 ×  21/21/33-24 کارگاه ارزشیابی مهارتهای بالینی 12

 × × 24/1/34-14 دکانکنگره مسایل رایج طبی و جراحی کو 11

 ×  3/0/34 کارگاه ارزیابی درونی گروه آموزشی 14

 × × C.D.D  14-13/0/34کارگاه بیماریهای اسهالی  13

 ×  23/5/34-24 کارگاه ارزشیابی دانشجو 10

 × × 2/3/34تا ARI  42/5کارگاه بیماریهای حاد تنفسی  15

 ×  ICD  24/0/34کارگاه نحوه تشخیص نویس مبتنی بر  13

 ×  22/21/34-21 سومین کارگاه پیشگیری اولیه در بهداشت روان 14

 ×  2/4/30-1 کارگاه آموزشی پویا سازی شبكه ها 10

  × 4/4/30-3 کارگاه پشگیری و درمان التور 49

  × 24/4/30-20 کارگاه پیشگیری و درمان التور 42

م گیری کارگاه ملی استفاده از داده های آماری در تصمی 41

 بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی

5-3/93/30  
× 

 ×  12/3/30 کارگاه آموزشی بهداشت روان  44

 ×  10/3/30 دوره آموزش احیا نوزادان 43

 ×  42/3/30 کارگاه تفكیک زباله های عفونی از غیر عفونی 40



 

 19 

 ×  5/5/30-4 کارگاه افزایش آگاهی از مدیریت جامع کیفیت 45

 × × 15/5/30-13 گاه اخت الت تغذیه ای و پایش رشد در دانش آموزانکار 43

 ×  3/3/30-0 کارگاه بازآموزی بهداشت مدارس 44

 × × 2/0/30تا 14/4 (د)برنامه مدون آموزش مداوم متخصصین اطفال  40

 ×  24/21/30 کارگاه مسئله یابی 39

 ×  C.D.D 11-12/21/30کارگاه آموزشی  32

  × 20/1/49-24 (ج)مدون آموزش مداوم پزشكان عمومیبرنامه  31

کارگاه ملی استفاده از داده های در دسترس در تصمیم  34

 گیری در سطح بیمارستان و سیستم س مت
3-1/3/49 

 × 

 ×  10/3/49-13 همایش کشوری مدیریت جامع کیفیت 33

  × 20/0/49-24 (الف)برنامه مدون آموزش مداوم پزشكان عمومی  30

 ×  12/3/49-14 پانزدهمین کنگره سراسری سل کشور 35

 ×  20/4/49 و سیاه زخم ARI،تب کنگوکریمه ،دوره آموزش آسم 33

 ×  2/22/49-1 سمینار ایدز و بیماریهای آمیزشی 34

 ×  3/22/49-4 دوره آموزش پایش رشد کودکان 30

 ×  14/22/49 دوره آموزش اطفال و مروری بر دستورالعملهای جدید 09

 ×  14/21/49 همایش کشوری روز جهانی مبارزه با سل 02

 ×  2/1/42-4 کارگاه آموزشی مدیریت فرآیند 01

 ×  3/1/42-0 کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی 04

 ×  10/1/42-15 اولین کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی 03

 ×  3/4/42 کارگاه کنترل فشارخون 00

 ×  15/4/42 آموزشی مروری بر دروس بهداشت خانواده دوره 05
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  × 14/4/42-49 اولین کارگاه کشوری بهبود رشد و تغذیه کودکان 03

 ×  2/3/42 کارگاه پیشگیری و درمان التور 04

 ×  13/3/42 کنگو -دوره آموزش تب کریمه 00

 ×  49/3/42 کنگو -دوره آموزش تب کریمه 59

 ×  1/0/42-4 ی از موارد جدید تاالسمیدوره آموزش پیشگیر 52

 ×  5/0/42-3 دوره آموزش پاپ اسمیر و سالمندان 51

 ×  20/0/42 سمینار آموزشی آسم 54

  × 11/0/42-13 دوین کارگاه کشوری بهبود رشد و تغذیه کودکان 53

 ×  11/0/42-13 کارگاه آموزشی ارتقای کیفیت استان اصفهان 50

 ×  10/5/42 ه در امر تنظیم خانوادهدوره آموزش مشاور 55

 ×  25/3/42-24 دوره آموزش شیر مادر 53

 × × 11/3/42-10 (ج)برنامه مدون آموزش مداوم متخصصین اطفال  54

 ×  22/4/42 ی آموزش بهداشتژکارگاه تكنولو 50

  × 14/0/42-15 (ج)برنامه مدون آموزش مداوم پزشكان عمومی  39

 × × 4/29/42-0 درمان و توانبخشی،ری اسكیزوفرنیااولین کنگره سراس 32

 ×  49/29/42 نویسی CVکارگاه آموزشی  31

 × × 0/22/42-3 سومین کارگاه کشوری بهبود رشد و تغذیه کودکان 34

 ×  29/22/42-22 سمینار پیشگیری از قصور و تخلفات پزشكی  33

 ×  24/1/41 کارگاه آموزشی نگارش و بام بندی اهداف آموزشی 30

 ×  10/1/41-49 یکتژکارگاه آموزشی برنامه ریزی استرا 35

کارگاه آموزشی استاندارد سازی آموزش پزشكی عمومی  33

(WFME) 

23/0/41  × 
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 × × 15/0/41-14 (مانا)کارگاه آموزشی ناخوشیهای اطفال  34

پنجمین کارگاه آموزشی کشوری بهبود رشد و تغذیه  30

 کودکان

24-22/5/41 ×  

  × 13/5/41-10 کارگاه آموزشی پایش رشد کودکان 49

  × 21/3/41-24 کارگاه اخت الت تغذیه ای و پایش رشد در دانش آموزان 42

 × × 23/3/41-20 کارگاه اخت الت تغذیه ای و پایش رشد در دانش آموزان 41

 ×  11/3/41-13 هفدهمین کنگره سراسری سل کشور 44

 ×  49/3/41 پزشكان معتمد دومین نشست سراسری 43

  × 0/41/ 24-19 اولین کنگره سراسری آموزش بهداشت 40

  × 2/29/41تا49/0 دومین همایش کشوری مدیریت جامع کیفیت 45

 × × 4/22/41-3 کارگاه آموزشی بهبود رشد و تغذیه کودکان 43

  × 20/22/41-23 کارگاه آموزشی بهبود رشد و تغذیه کودکان 44

  × 20/21/41-23 مین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیرواگیردو 40  

 ×  Reference Manager 12/0/44  کارگاه طرز استفاده از 09

کارگاه چگونگی استفاده از منابع الكترونیكی پزشكی در  02

 سایت دانشیار

21/3/44  × 

01 11th Asian & Oceanic Congress of 

Neurology 

26-28 Nov 

2004 

 × 

تحقیقاتی کودکان  -دومین جشنواره علمی  04

 سرور

14/0/44 ×  

 × × 20-19/22/44 (W.C.C)کودک سالم  کارگاه آموزشی مراقبت 03

 همایش راهكارهای علمی در تغذیه کودکان 00

 (سال  20نوزاد تا )  

3-0/21/44 × × 
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  × 14/0/43 برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشكان عمومی 05

 ×  22/29/43 ه آموزشی طرح مراقبت آغوشیدور 03

  × 21/22/43 کارگاه مانا 04

 × × 15/22/43-14 (سال 0تا  1)همایش تغذیه کودکان پیش دبستانی  00

 × × 25-20/21/43 ( W.C.C)کارگاه آموزشی مراقبت کودک سالم  299

 × × 10/4/40 سمینار یبوست کودکان 292

  × 13/5/40 کارگاه مانا 291

ویژه  پزشكان  Bبرنامه آموزش مداوم یک روزه هپاتیت  294

 عمومی

13/5/40 ×  

 ×  49/5/40 کنفرانس علمی برخورد با مصدومین پرتویی و هسته ای 293

 × × 0/4/40-29 هجدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان 290

سی امین کنگره انجمن کودکان مدیترانه و نهمین کنگره  295

   Pan Arabگوارش و تغذیه  انجمن

4-7september 

2006 

 × 

 × × 11/0/40-13 همایش تغذیه کودکان دبستانی 293

 ×  13/0/40 (1)کارگاه روشهای نوین ارزشیابی بالینی 294

 ×  10/0/40 کارگاه آموزشی مقدمات بحران 290

  × 23/22/40 کارگاه مشاوره شیردهی و مزایای شیرمادر 229

  × 24/22/40 ه مشاوره شیردهی و مزایای شیرمادرکارگا 222

  × 49/22/40 کارگاه مشاوره شیردهی و مزایای شیرمادر 221

  × 2/21/40 کارگاه مشاوره شیردهی و مزایای شیرمادر 224

  × 93/21/40 اولین همایش سراسری کودک سالم 223

  × 23/21/40 دوره آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر 220
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  × 25/21/40 دوره آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر 225

223 
کنفرانسهای علمی انجمن علمی گوارش و کبد کودکان 

 ایران

لغایت  25/2/40

21/21/40 

× × 

  × 10/1/45-15 کارگاه آموزشی کودک سالم 224

 ×  13/1/45-14 کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک 220

 × × 22/29/4/45 شایع گوارش کودکان اولین همایش بیماریهای 219

  × 13/5/45 کارگاه مانا 212

 همایش بیماریهای متابولیک کبد 211
لغایت  49/4/45

2/0/45 

× × 

 ×  10/0/45 کارگاه گزارش صبحگاهی 214

 ×  15/0/45 کارگاه آموزش درمانگاهی 213

  × 0/29/45-29 کارگاه تغذیه با شیرمادر 210

 × × 24/29/45-23 بیماریهای گوارش و کبد کودکان ایران دومین کنگره 215

 ×  20/29/45 کارگاه آموزشی کودک سالم 213

 × × 0/4/43-29 سومین کنگره بیماریهای گوارش و کبد کودکان ایران 214

  × 91/90/43 کنگره سراسری تغذیه نوزادان و کودکان 210

  × 14/5/43 کارگاه آموزشی مانا 249

 × × 49/5/43 اه آموزشی کودک سالمکارگ 242

241 
سوختگی و مسمومیت های کودکان در  ٬کارگاه سوانح 

 مانا

21-22/4/43 × × 

244 
کارگاه آموزشی پیشگیری از هیپوتیروئیدی ویژه پزشكان 

 مراکز شهری و روستایی

14-13/4/43 ×  

 × × 14/4/44-10 چهارمین کنگره بیماریهای گوارش و کبد کودکان ایران 243
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  × 13/0/44 کارگاه آموزشی مانا 240

  × 10/0/44 کارگاه آموزشی کودک سالم 245

  × 49/3/44 دوره آموزشی گاستروآنتریت 243

  × 12/4/44 دوره آموزشی گاستروآنتریت 244

همایش مسائل رایج اطفال سی و یكمین بزرگداشت استاد  240

 دکتر قریب

11-24/1/40 ×  

 × × 5/4/40-3 نار بیماریهای گوارش و کبد کودکان ایرانپنجمین سمی 239

 × × 29/3/40-22 همایش س مت و مشك ت تغذیه ای کودکان و نوجوانان 232

231 
همایش سالیانه تازه های طب کودکان و سی و دومین 

 بزرگداشت استاد دکتر قریب

10/1/09 ×  

 ESPGHANچهل و چهارمین همایش  234
25-28 May 

2011 

 × 

 × × 10/4/09-13 ششمین کنگره بیماریهای گوارش و کبد کودکان ایران 233

230 
ومین سهمایش سالیانه تازه های طب کودکان و سی و 

 بزرگداشت استاد دکتر قریب

29 -93/91/2402 ×  

235 
کنگره پزشكی هسته ای و بیولوژی آسیا و اقیانوسیه 

th Asia Oceania Congress of Nuclear 10

icine and BioloMed 

42 -13/91/2402  × 

233 
هفتمین همایش سالیانه بیماری های گوارش و کبد 

 کودکان ایران

0 -94/94/2402 
× × 

 ×  19/93/2402- 13  همایش بیماریهای کودکان 234

230 
و بزرگداشت استاد ایران کودکان  انجمنهمایش سالیانه 

 قریبمحمد دکتر 

3 -93/91/2401 
×  

 × × 92/94/2401- 4  یش بیماری های شایع گوارش و کبد کودکانهما 209

  × 11/90/2401- 14  (اسهالی و تنفسی) بیماریهای عفونی  202

  × 24/93/2401- 11 همایش بیماریهای کودکان 201
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 ×  24/93/2401 (تشخیص و درمان)موضوعات و چالش های شایع پزشكی 204

 ×  90/94/2401 (تشخیص و درمان)شكیموضوعات و چالش های شایع پز 203

 × × 90/29/2401 3برنامه بازآموزی کودکان  200

  × 10/29/2401 )اسهالی و تنفسی) یماریهای عفونی ب 205

 ×  92/21/2401 (تشخیص و درمان)موضوعات و چالش های شایع پزشكی 203

 ×  11/21/2401 (تشخیص و درمان)موضوعات و چالش های شایع پزشكی 204

 × × 19/92/2404- 11  چالش ها، درمانهای نوین، کبد کودکان-تازه های گوارش 200

259 
ومین سهمایش سالیانه تازه های طب کودکان و سی و 

 بزرگداشت استاد دکتر قریب
24 – 29/91/04 × × 

252 
همایش سالیانه بیماریهای شایع گوارش و کبد مین نه

  کودکان

0 – 93/94 /2404 × × 

 ×  11/94/2404 (تشخیص و درمان ) موضوعات و چالشهای شایع پزشكی  251

 ×  90/93/2404 (تشخیص و درمان ) موضوعات و چالشهای شایع پزشكی  254

 × × 14/90/2404 اسهال و یبوست در اطفال  253

 × × 14/90/2404- 10 (اسهالی و تنفسی ) بیماریهای عفونی  250

  × 25/93/2404- 24 د در کودکانبیماریهای گوارش و کب 255

253 
و چهاردهمین کنگره  UEMEPSسی و پنجمین کنگره 

UNIPSTR در ترکیه 

3 -91 /94 /2404  × 

 × × 20/90/2404 تغذیه و بیماریهای کودکان  254

 × × 95/21/2404- 4 کودکانو تغذیه کبد  ،کنگره بیماریهای گوارش  250

239 
کودکان و بزرگداشت استاد  همایش سالیانه تازه های طب

 قریبمحمد دکتر 

0 -91/91/2403 ×  

 ×   ESPGHAN 19 -23 /91 /2403چهل و هشتمین کنگره ساالنه  232



 

 26 

231 
همایش سالیانه بیماریهای شایع گوارش و کبد مین ده

 کودکان

4 – 95/94/2403 × × 

 ×  13/90/2403 2دیابت نوع  234

233 
های خونی و نظام مراقبت و  دوره آموزشی خون و فراورده

 (هموویژالنس)نظارت برمصرف خون و فراورده ها 

93/95/2403  × 

 ×  20/94/2403- 25  ایران - ترکیه– ایتالیااطفال سومین کنگره  230

 ×  10/90/2403- 13 کنگره مشترک نئوناتولوژی و پریناتولوژی 235

 × × 94/29/2403 مانیبیماریهای شایع کودکان و مشك ت تشخیصی و در 233

234 
همایش بیماریهای شایع گوارش ، کبد و تغذیه کودکان 

 ایران
22 -90/29/2403 × × 

230 
و بزرگداشت استاد ایران کودکان  انجمنهمایش سالیانه 

 قریبمحمد دکتر 
3 -92/91/2400 ×  

 × × 23/91/2400 اخت الت رشد در کودکان 249

 ×  14/91/2400 کارگاه مدیریت هیجان 242

   ESPGHAN 4 -90/94/2400چهل و نهمین کنگره ساالنه  241

244 
همایش سالیانه بیماریهای شایع گوارش و کبد مین یازده

 کودکان
42 -10/94/2400 × × 

 ×  29/93/2400 کنفرانس علمی ماهیانه انجمن گوارش و کبد کودکان 243

  × 94/95/2400- 0 احیای قلبی ریوی 240

 ×  94/93/2400 فرانس علمی ماهیانه انجمن گوارش و کبد کودکانکن 245

 × × 94/90/2400 – 0 تازه های بیماریهای گوارش و کبد کودکان 243

 × × 24/90/2400 بیماریهای شایع گوارشی کودکان 244

 ×  90/29/2400 کنفرانس علمی ماهیانه انجمن گوارش و کبد کودکان 240

 ×  23/22/2400 انه انجمن گوارش و کبد کودکانکنفرانس علمی ماهی 209
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 شرکت کننده= سخنران       ش= س*

 

 

 : طرح تحقیقاتی و کتاب  ،مقاله  ، پایان نامهو متدولوژی داوری علمی  - ط

 تاریخ فعالیتنوع  یفرد

 2449 (ترجمه) عناوین کلیدی در بیماریهای دستگاه گوارش:  ارشناسی کتابک 2

202 
و بزرگداشت استاد ایران کودکان  انجمنهمایش سالیانه 

 قریبمحمد دکتر 
0 -95/91/2405 ×  

 ×  49/91/2405 کارگاه اخ ق حرفه ای 201

204 
همایش سالیانه بیماریهای شایع گوارش و کبد مین دوازده

 کودکان
25 -23/93/2405 × × 

 ×  13/90/2405 سمپوزیوم آلرژی غذایی در کودکان 203

 ×  93/94/2405- 3 بیست و نهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان 200

  × 90/90/2405 تازه های گوارش کودکان 205

 ×  23/29/2405 کنفرانس علمی ماهیانه انجمن گوارش و کبد کودکان 203

 × × 12/29/2405 کودکان  بیماریهای التهابی مزمن روده در 204

 ×  19/29/2405 کارگاه تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی 200

 ×  0/22/2405-5 پنجمین همایش قرآن ، عترت و س مت 199

 ×  29/21/2405 کنفرانس علمی ماهیانه انجمن گوارش و کبد کودکان 192

191 
همایش سالیانه تازه های طب کودکان و بزرگداشت استاد 

 قریبمحمد دکتر 
 ×  
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 2442 در نوزادانبیماریهای قلبی عروقی :  کارشناسی کتاب 1

 2440 ماهه 20گزارش یک مورد نادر فتق مورگانی در یک شیرخوار :  داوری مقاله 4

3 
مقایسه اثر شیاف استامینوفن با شیاف دیكلوفناک سدیم در :  داوری پایان نامه

 کاهش تب در کودکان تب دار
2445 

0 
ی از تعویض خون در مقایسه فراوانی عوارض جانبی ناش: داوری متدولوژی پایان نامه

 به زردی و نوزادان بیمار یا پرخطر نوزادان سالم و رسیده مبت 
2445    

5 
ماهه تا 1بررسی اپیدمیولوژی عفونت ادراری در کودکان : داوری متدولوژی پایان نامه

 2441-40ساله بستری در بخش اطفال بیمارستان شهید بهشتی کاشان ر سالهای 21
2445    

3 
مقایسه اثر وازوپرسین خوراکی و استنشاقی در درمان شب : ی پایان نامهداوری علم

 ساله 0-21ادراری کودکان 
2443 

 2444 سوء هاضمه: کارشناسی کتاب 4

0 
بررسی اثر گلوکز خوراکی بر درد حین خونگیری وریدی : کارشناسی طرح تحقیقاتی

 نوزادان ایكتریک
2444 

29 
افته های بالینی و پاراکلینیكی بیماری کاوازاکی در بررسی ی: داوری علمی پایان نامه

 33-43کودکان بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 
2444 

22 
تعیین تغییرات تستهای تیروئیدی در کودکان تحت درمان با : داوری علمی پایان نامه

 43-44داروهای ضد تشنج در بیمارستان بهشتی کاشان طی سال 
2444 

 2440 گزارش یک مورد انسداد کولون ناشی از لیپوم ساب موکوزال: داوری علمی مقاله  21

24 
مقایسه اثر هالوتان و پروپوفول بر روی تستهای کبدی بعد از : داوری علمی مقاله 

 بیهوشی عمومی
2409 

23 

ضد هلیكوباکتر  IgGبررسی سطح سرمی گاسترین و آنتی بادی  :داوری علمی مقاله 

 در بیماران مبت  به عفونت هلیكوباکترپیلوری با و بدون زخم پپتیک  پیلوری

 

2409 

20 
بررسی تروما در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان : کارشناسی طرح تحقیقاتی

 شهید بهشتی کاشان 
2409 

25 
مقایسه اثر درمانی پیوگلیتازون با متفورمین در مبت یان  :کارشناسی طرح تحقیقاتی

 (NASH) ئاتو هپاتیت غیر الكلی به است
2402 



 

 29 

23 
بررسی ارزش تشخیصی روش ترانس در اندازه گیری : کارشناسی طرح تحقیقاتی

 سطح بیلی روبین سرم نوزادان ترم ایكتریک 
2402 

24 

بررسی سندروم متابولیک و دیابت تیپ دو در کودکان و : داوری متدولوژی مقاله 

رمانگاه غدد اطفال دانشگاه علوم پزشكی کاشان از نوجوانان چاق مراجعه کننده به د

  40لغایت خرداد  44خرداد 

2402 

20 
در بهبود اسهال حاد آبكی کودکان  Aبررسی اثر ویتامین : کارشناسی طرح تحقیقاتی

 سال  0تا  2
2401 

19 

مقایسه اثر سولفات و گلوکونات روی بر سطح سرمی روی : کارشناسی طرح تحقیقاتی

کودکان مبت  به گاستروآنتریت ) سال   0اسهال حاد آبكی در کودکان زیر و بهبودی 

 (حاد 

2401 

12 
مقایسه قد بزرگسالی پیش بینی شده با قد هدف در : کارشناسی طرح تحقیقاتی

 سال با قد کمتر از متوسط  21کودکان چاق زیر 
2401 

11 
سهال حاد آبكی بررسی تاثیر فرموالی الکتوز بر ا: کارشناسی طرح تحقیقاتی

 شیرخواران  مصرف کننده فرموال
2401 

11 
بررسی تاثیر فرموالی رقیق شده بر اسهال حاد آبكی : کارشناسی طرح تحقیقاتی

 شیرخواران مصرف کننده فرموال
2404 

14 
داوری طرح تحقیقاتی بررسی ریسک فاکتورهای بروز کولیت نكروزان در نوزادان 

 2402-01دولتی کاشاندر سالهای بیمارستانهای  NICUبستری در 
2404 

13 
داوری طرح تحقیقاتی بررسی اثر ضد تب ایبوپروفن وریدی در مقایسه با ایبوپروفن 

 خوراکی و دیكلوفناک رکتال در کودکان 
2404 

10 
بررسی شیوع بیماری سلیاک در بیماران مراجعه کننده با داوری طرح تحقیقاتی 

 04به کلینیكهای کاشان در سال ذیر ع ئم سندروم روده تحریک پ
2404 

 2404 داوری طرح تحقیقاتی مقایسه اثر ماست پروبیوتیک و معمولی بر اسهال حاد کودکان  15

 2403 سال  0تا  2داوری طرح تحقیقاتی بررسی اثر سولفات روی بربهبود پنومونی کودکان  13

14 
کان مبت  به پنومونی با سرم در کود Dداوری طرح تحقیقاتی مقایسه سطح ویتامین 

 کودکان سالم
2403 

 2400 داوری طرح تحقیقاتی مقایسه اثر سفوتاکسیم و سفتریاکسون بر دیسانتری کودکان 10



 

 31 

49 
 The comparison of helicobacter pylori infection inداوری مقاله 

controlled and incontrolled asmathic children and control 
group  

2405 

42 
ساله مراجعه  1-5در کودکان  Dداوری طرح تحقیقاتی بررسی سطح سرمی ویتامین 

 2405کننده به مراکز خدمات جامع س مت شهر کاشان در سال 
2405 

41 
داوری طرح تحقیقاتی بررسی فراوانی شیگ  و الگوی مقاومت آنتی بیوتیكی آن در 

  2405شهید بهشتی در سال  کودکان مبت  به دیسانتری بستری در بیمارستان
2405 

 

 

 : تشویقیها - ی

 تاریخ مقام تشویق کننده عنوان تشویقی ردیف

 14/4/33 معاون آموزشی دانشگاه فعالیتهای آموزشی گروه 2

1 
کسب مقام اول دانشجویان در  -فعالیتهای آموزشی

 درس اطفال در بیستمین امتحان جامع پره انترنی

سرپرست دانشكده 

 پزشكی
24/0/35 

4 
ه غربالگری نوزادان ژنظارت و اجرای پرو -برنامه ریزی

 شهرستان کاشان

مدیر عامل بنیاد 

 توانبخشی ولیعصر
13/21/30 

3 
طرح تحقیقاتی سیمای تغذیه کودکان در استانها و 

 2433سیمای بهداشت دهان و دندان کودکان در سال 

وزیر بهداشت و درمان و 

 آموزش پزشكی
13/2/49 

 ای طرح غربالگری نوزادان از نظر ضایعات مغزیاجر 0
مدیر عامل بنیاد 

 توانبخشی ولیعصر
13/0/49 

5 

 

کسب مقام اول شورای آموزش و پرورش در سطح 

 استان

فرماندار و رئیس شورای 

آموزش و پرورش 

 کاشان

مدیر آموزش و پرورش 

 کاشان

14/4/42 

 2442رئیس اداره آموزش و آموزش بهداشت و مراقبتهای بهداشتی در مدارس  3
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 پرورش کاشان ستان کاشانشهر

4 
هماهنگی و برگزاری همایش کشوری دانش آموزی 

 پیشگیری از سوء مصرف مواد
 5/21/42 ریاست دانشگاه

 برگزاری سمینار کشوری بهداشت محیط و حرفه ای 0
مدیر کل س مت محیط 

 و کار
 41اردیبهشت 

 20/4/41 آموزشی دانشگاه معاون اجرای طرح ارزشیابی بیرونی 29

22 
طرح تحقیقاتی غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در 

 شهرستان کاشان

وهشی پژمدیر امور

 پ اصفهان.ع.د
21/22/41 

 12/21/40 ریاست دانشگاه فعالیتهای آموزشی 21

 طرح مسیر ارتقاء شغلی 24
سرپرست معاونت 

 پشتیبانی دانشگاه
14/21/40 

 25/93/45 مدیر گروه عفونی نی و راه اندازی بخش ایزوله عفونیبهبود بخش عفو 23

 42/93/45 ریاست دانشگاه عملكرد مثبت در زمان ریاست بیمارستان  20

 24/94/44 ریاست دانشگاه  43کسب رتبه دوم در جشنواره شهید رجایی سال  25

23 
همكاری با شبكه بهداشت و درمان آران و بیدگل و 

 آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر  تدریس کارگاههای

معاون بهداشتی 

 دانشگاه
95/90/40 

 00انتخاب گروه آموزشی برتر در سال  24
 سرپرست دانشگاه

 معاون آموزشی دانشگاه
23/91/05 

 10/93/05 مدیر گروه کودکان فعالیتهای آموزشی گروه 20

 


