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 دا خ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی در آدرس صفحه شخصی

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

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

 1400کودکان,دانشگاه علوم پزشکی ایران,خون و انکولوژی 

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                     

 سرطان به مبتال کودکان در درمانی شیمی از ناشی استفراغ از جلوگیری برای اپریتنت داروی بخشی اثر و خطری بی بررسی

 (ع) اصغر علی حضرت کودکان بیمارستان به کننده مراجعه

 راهنما استاد

        باهوش غالمرضا دکتر

 مشاور استادان

 معصومه جعفرینام و نام خانوادگی: 

 استادیار:مرتبه علمی

 dr.masoumeh.jafari@gmail.comایمیل:

 09129594502تلفن: 

 فکس: 

 106پالک-6خیابان-قاضی آباد-خرم آبادآدرس:
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 رفسنجانی ارجمندی خدیجه دکتر

 نجومی مرضیه دکتر

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

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

  التحصیلی() عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ 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 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 :سوابق کاری 

 سال به عنوان دستیار فوق تخصصی خون و سرطان3دانشگاه علوم پزشکی ایران -1 

سال به عنوان 2عنوان متخصص کودکان شهرستان ازنا و  سال به2انشگاه علوم پزشکی لرستان:د-2 

 پزشک عمومی در مرکز بهداشت خرم آباد

 سال به عنوان دستیار تخصصی کودکان3دانشگاه علوم پزشکی کردستان -3 

 ق بالینیسواب 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 فوق تخصص .1   

 تخصص  .2    

 کارشناسی ارشد.3    
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 کارشناسی .4    

 کاردانی .5    

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

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

  سوابق پژوهشی 

 اختراعاتابداعات و الف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 فارسی           

 در درمانی شیمی از ناشی استفراغ و تهوع از پیشگیری در آپپرپیتانت اثربخشی روی بر بالینی کارآزمایی مطالعه .1

 سرطان به مبتال کودکان

 مرتبط ادراری ژالتیناز نوتروفیل گیری اندازه ارزیابی .2

 کودکان در وزیکوورترال رفالکس تشخیص برای لیپوکالین

 درمانی شیمی تحت کودکان در کاتتر با مرتبط خون جریان های عفونت اصلی کننده تعیین عوامل و شیوع .3

موفقیت امیز بر علیه پنوموسیستیس جیرووسی مدیریت پنومونی ارگانیز بدنبال لنفوبالستیک لوکمی حاد که با درمان  .4

 شد.

 انگلیسی               

1-Organizing pneumonia in the background of acute lymphoblastic leukemia that was successfully 

managed by treatment against pneumocystis jiroveci pneumonia 

2-A clinical trial study on the efficacy of aprepitant for the prevention of chemotherapy- induced nausea 

and vomiting in children with cancer 
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3-Evaluation of Measurement of Urinary Neutrophil Gelatinase Associated 

Lipocalin for Diagnosis of Vesicoureteral Reflux in Children 

4- The prevalence and main determinants of catheter-related bloodstream infections in children 

undergoing chemotherapy 

 

 

1. 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

 بین المللی   .2   

 عالیق پژوهشی 

 کتب 

  مقاالتعضویت در شورای نویسندگان و داوری  

 عضویت در مجامع 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 
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