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 دا خ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 التحصیلی() عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ فوق تخصص.1

 1399فوق تخصص عفونی کودکان،دانشگاه شهید بهشتی، 

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                     

  توبرکلوزوعفونت نهفته سل وعدم عفونت در افراد در تماس باسل در تشخیص موارد 2تعیین حساسیت و اختصاصیت اینترلوکین

 استاد راهنما:دکتر رکسانا منصور قناعی

 استاد مشاور:دکتر عبداله کریمی

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.2

 1391متخصص کودکان،علوم پزشکی کرمانشاه،

 

 زاده جفرستهآنام و نام خانوادگی: 

  استادیار:مرتبه علمی

 azadeh_j2011@yahoo.comایمیل:

 09163611154تلفن: 

 06633206784فکس: 

 طبقه اول 15خرم اباد لرستان.خ انقالب.کیو.خ معرفت.پالک آدرس:

 

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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کمتر از در پیش بینی مرگ نوزادان با وزن تولد crib ii:بررسی  ارزش سیستم نمره دهی )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه1500

 استاد:دکتر هما بابایی

 استاد مشاور:دکتر علی اصغر عالیپور و دکتر منصور رضایی

  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(ارشد کارشناسی .3

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .4

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.5

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

  94همایش بیماری های کودکان در مهر ماه 

  93همایش بیماری های کوذدکان در مهر 

  92در دی ماه  احیای کودکان 

 92ها در مهر  برنامه انتی بیوتیک 

  92اخالق پزشکی در دی 

  92مسمومیت ها در ابان 

 91یماری های کودکان در مهر ب 

  94هورمون رشد  در اذر 

  95همایش بیماری های کودکان و بزرگداشت دکتر قریب در اردی بهشت 

  95احیای قلبی و ریوی در خرداد  

  96همایش بزرگداشت دکتر قریب در اردیبهشت 

 95ن در اسفند اورژانس های کودکا 

  96همایش بیماری های کودکان درابان 

http://sci.lums.ac.ir/
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 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

تا  1391درمانی در بیمارستان عسلی و  ایت اله مدنی و شهید رحیمی در بخش های بستری و درمانگاه ها از سال  فعالیت

1397 

تا  1399ت اله مدنی و شهید رحیمی در بخش های بستری و درمانگاه ها از سالای ر بیمارستان عسلی و فعالیت درمانی د

 اکنون

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 فوق تخصص .1

 رزیدنت های کودکان  و اینترن ها و استاجر ها

 تخصص .2

 رزیدنت های کودکان و اینترن ها و استاجر ها و دانشجویان پزشکی

 کارشناسی ارشد.3    

 کارشناسی .4    

 کاردانی .5    

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

  در خرم اباد 93کارگاه یک روزه بیماری های شایع کودکان در مهر 

  

  عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

  1/7/95لغایت  1/7/93معاون اموزشی گروه کودکان از 

 17/12/99گروه کودکان  معاون امور دستیاری 

http://sci.lums.ac.ir/
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 سوابق پژوهشی 

  96شرکت در جلسات شورای پژوهشی در تیر ماه  

 96شورای پژوهشی در تیر ماه  شرکت در جلسات  

 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 افراد در تماس باسلتعیین حساسیت اختصاصیت اینتر لوکین [[ در تشخیص موارد توبرکلوز،عفونت نهفته سل و عدم عفونت در 

 

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 

 فارسی           

گرم در بخش مراقبت  1500در پیش بینی میزان مرگ  نوزادان با وزن تولد کمتر از cribIIبررسی ارزش سیستم نمره دهی 

 امام رضا)ع( کرمانشاه های ویژه بیمارستان

1. 

 انگلیسی               

Risk factors of resistance tointravenousimmunoglobulin in patients with kawasakaki:a cross-section study 

over a 10 year period(2006-20160 

n-acetylcysteine overdose after acetaminophen poisoning 

the sensitivity and specificity of interleukin-2 in detecting TB diseaseTlatent TB and non infection [n 

household contacts 

 

1. 
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 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

 بین المللی   .2   

 عالیق پژوهشی 

 کتب 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 مجامععضویت در  

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 
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