
  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 نام و نام خانوادگي
  كودكان آموزشيگروه  

  استادياررتبه دانشگاهي: 
 رزومه

 1/2/1394 آخرين تاريخ به روز رساني:
 آموزشي و مطالعاتي گذرانده شدهدوره هاي  .3 تحصيالت .2 اطالعات شخصي .1

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .6 اداري) –سوابق اجرايي(علمي  .5 علمي دانشگاهي مرتبه .4

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا .9 طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته .8  رو پوستسخنراني  .7

 تقدير نامه،جوايزو امتيازات ويژه .12 تجربيات .11 پايان نامه هاي دانشجويي .10

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15 عالئق تحقيقاتي .14مجامع علمي داخلي و بين الملليعضويت در  .13

  تسلط به زبان هاي بين المللي .17 توصيه نامه علمي .16

 
 اطالعات شخصي .1

  محمودرضا نام:
   خزاعي نام خانوادگي:

 *تاريخ تولد:
  *محل تولد:

 *وضعيت تاهل: 

  –051138448171مطب  –051132594345بيمارستان : (تلفن 

  فكس:

 khazaeem@yahoo.com پست الكترونيكي:

 وب سايت:

  
 در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفته اما بر  روي سايت قرار نمي گيرد.محرمانه قلمداد شده و *)اين مطالب 

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1381 ايران رازشي علوم پزشكي شيراز نفرولوژي كودكان  فوق تخصص

 1375 ايران زاهدان علوم پزشكي زاهدان كودكان تخصص

 1369 ايران مشهد علوم پزشكي مشهد پزشكي عمومي دكترا



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 گذرانده شده و مطالعاتي دوره هاي آموزشي .3
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

 1383 استراليا سيدني ت ولزدانشگاه نيوساو ماه 7 نفرولوژي تكميلي

      

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

كارگاه آشنايي با سيستم 
مديريت يادگيري 

(LMS)  

دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني   ساعت 8
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

  1393تير   ايران  مشهد

شه كارگاه ضيافت اندي
  تفسير سوره فرقان

  1393تير   ايران  مشهد  معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي  

كارگاه ضيافت انديشه 
  تفسير سوره حجرات

  1393تير   ايران  مشهد  معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي  

  1393تير   ايران  مشهد  معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي    كارگاه احكام برادران

ش سيستمي كارگاه نگر
  به دين

نهاد رهبري در دانشگاههاي آزاد اسالمي و   ساعت 16
دبيرخانه هيات امنا دانشگاه آزاد اسالمي 

  خراسان

بهمن   ايران  شيراز
/1392  

كارگاه آموزشي تفكر 
  خالق

با همكاري  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 6
 مجتمع فرهنگي انتشاراتي كتاب پردازان

  92/آبان/26  ايران  مشهد

كارگاه دانش افزايي و 
توانمندسازي اعضاي 
هيات علمي (ضيافت 

انديشه استادان) اخالق 
  علمي و حرفه اي

نهاد رهبري در دانشگاههاي آزاد اسالمي و   ساعت 16
دبيرخانه هيات امنا دانشگاه آزاد اسالمي 

  خراسان

  92شهريور   ايران  مشهد

كارگاه آموزشي تربيت 
مدرس تخصصي 

 كارآفريني

دانشگاه آزاد اسالمي كانون پژوهشگران ماه2
 مشهد

 1388 ايران مشهد

نرم كارگاه آشنايي با 
 SPSS افزار

 1388 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 16

كارگاه آشنايي با نرم 
  "Out Lookافزار 

 –مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  ساعت 16
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 1388 ايران مشهد

 1388 ايران مشهد –مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  ساعت 16كارگاه آشنايي با 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  كتابخانه ديجيتال
كارگاه برنامه ريزي و 

الگوي تدوين طرح 
 درس

 –مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  ساعت 16
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 1387 ايران مشهد

اه روش شناسي كارگ
 تحقيق

 –مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  ساعت 16
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 1387 ايران مشهد

كارگاه داوري علمي 
  مقاالت

 –مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  ساعت 8
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 1385 ايران مشهد

كارگاه مقاله نويسي 
علمي به زبان 

  انگليسي

 –مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  اعتس 8
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 1385 ايران مشهد

كارگاه آشنائي با 
مراجع الكترونيكي و 

بانكهاي اطالعاتي 
  پزشكي

 –مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  ساعت 16
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 1385 ايران مشهد

كارگاه راهبري طب 
  اورژانس

دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري   عتسا 100
  دانشگاه پنسيلوانيا امريكا

  1383  ايران  تهران

كارگاه آموزشي سه روزه 
برنامه ريزي آموزشي، 

 روش تدريس، ارزشيابي

مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه   ساعت 20
  علوم پزشكي همدان

  1381  ايران  همدان

كارگاه كمپليانس 
 تاالسمي

زمان انتقال خون كشور با همكاريسا  ساعت 20
  (TIF)فدراسيون بين المللي تاالسمي 

  1378  ايران  تهران

كارگاه تاالسمي: 
تشخيص، اداره و 

 پيشگيري

سازمان انتقال خون كشور با همكاري   ساعت 20
  (TIF)فدراسيون بين المللي تاالسمي 

  1378  ايران  تهران

كارگاه مقدماتي آموزش 
  روش تحقيق

  1376  ايران  زاهدان  اونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكيمع  ساعت 16

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 علوم پزشكي همدان استاديار 1383تا  1381

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد دانشكده پزشكي استاديار تاكنون 1384
 

 اداري) –علمي اجرايي (سوابق   .5



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 محل خدمت خ خاتمهيارت  تاريخ شروع عنوان پست

دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد   1/12/89 3/11/86 مدير پژوهشي دانشكده پزشكي
 اسالمي مشهد

معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد   6/3/90 21/11/89 دبير اجرايي همايش ملي غربالگري
 اسالمي مشهد

شكي دانشگاه آزاد معاونت علوم پز  10/3/1389  1/11/88  همايش سالمترييس كميته اجرايي 
 اسالمي مشهد

 بيمارستان آريا مشهد  1/2/90  1/2/88  دبير علمي كنفرانس ادواري بيمارستان آريا

دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد   30/7/90 30/7/88 عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي
 اسالمي مشهد

 بهمن 22بيمارستان   تاكنون    بهمن 22عضو كميته مرگ و مير بيمارستان 

انجمن علمي پزشكي دانشگاه آزاد   تاكنون 1/10/89 عضو هيات مديره كميته تحقيقات دانشجويي
 اسالمي مشهد

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  1/5/89  17/4/89  مدير حوزه كنكور سراسري

معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد   1389 عضو كانون انديشه هاي امام
 اسالمي مشهد

دانشجويان علوم پزشكي داوري مقاالت همايش ملي 
  كشور

  دانشگاه علوم پزشكي گناباد  11/9/89  1/9/89

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد    1390 عضو هيات علمي دومين كنگره بين المللي نفرولوژي
  بيمارستان رضوي مشهد  1389 عضو هيات علمي اولين كنگره بين المللي صرع

 بهمن مشهد 22بيمارستان   تاكنون 1/7/1390 بهمن22رئيس بخش همودياليز بيمارستان

عضو كميته علمي اولين كنگره بين المللي طب نوزادان و 
  حوالي تولد

مركز تحقيقات نوزادان دانشگاه  9/12/91 11/8/91
 علوم پزشكي مشهد

  بهمن 22بيمارستان   تاكنون 28/10/1391  عضو كميته بحران وباليا 
  بهمن 22بيمارستان   ونتاكن  28/10/1391  عضو كميته بهبود كيفيت

دبير كميته ترفيعات دانشكده هاي پزشكي و 
  پيراپزشكي

  دانشكده پزشكي  تاكنون  1/3/92

دبير كميته ارتقاء دانشكده هاي پزشكي و 
  پيراپزشكي

  دانشكده پزشكي  تاكنون  1/3/92

مسئول كميته طرح و برنامه ريزي آموزشي و مسئول 
  واحد ارزيابي دروني

  دانشكده پزشكي  نتاكنو  17/7/1392

  دانشكده پزشكي  تاكنون  26/12/92  معاون آموزشي دانشكده پزشكي

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .6
a. مقاله ها 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

i. در مجالت فارسي 

عبدالرضا ملك، محمودرضا خزاعي، نرگس افضلي، نيلوفر ملك؛ فراواني و علل نارسايي كليه در نوزادان بستري در  .1
 -4 شماره پنجم، سال ، 1388 زمستان مشهد اسالمي آزاد دانشگاه پزشكي لومع ي مجلهبخش مراقبتهاي ويژه،

 215-20 صفحه ،) 20پياپي(

تاثير سطح درآمد و تحصيالت خانواده بر الگوي نارسايي  "محمودرضا خزاعي، محمد اسماعيلي، دالرام كاشانيفر؛  .2
سال  - 4شماره  –آزاد اسالمي مشهد  مجله علوم پزشكي دانشگاه "مزمن كليه مرحله آخر در كودكان شهر مشهد

 243-250صص 1387زمستان  -4

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان). دوره  -يافته (فصلنامه علمي  "گزارش يك مورد سندرم باردت بيدل" .3
 69-73صص  86تابستان  – 2شماره  –نهم 

مجله دانشكده پزشكي  "رليپيدمياثر درماني ال.كارنيتين در كودكان تحت همودياليز مزمن مبتال به هيپ " .4
 49-56: صفحه  85بهار  – 49سال  -91علوم پزشكي مشهد. شماره دانشگاه 

افق دانش (مجله علمي پژوهشي  "ديابت بيمزه در يك مورد سندروم باردت بيدل : درمان با ايندومتاسين" .5
 50-55صفحه:   - 1384تابستان  -2شماره  -11دانشكده پزشكي گناباد) دوره 

مجله  "نيك اسپاستيك و فالكسيدژبررسي عفونت ادراري در بيماران با آسيب هاي نخاعي مبتال به مثانه نورو" .6
 28-33: صفحه 82زمستان  -46سال  -82دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد. شماره 

كي جمهوري مجله نظام پزش "در غربالگري بتاتاالسمي مينور MCHدر مقابل  MCVمقايسه اعتبار شاخص " .7
 189-194: 1378 -3شماره  17اسالمي ايران،  دوره 

 
ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 

1. Hamid-Reza Kianifar, MD; Saeedeh Talebi, MD; Mahmoodreza Khazaei, MD; 
Saeed Talebi2, MD;Ali Alamdaran, MD, and Simin Hiradfar, MD. Predisposing 
factors for nephrolithiasis and nephrocalcinosis in cystic fibrosis. Iran J Pediatr; 
Mar 2011; Vol 21 (No 1), Pp: 65-71 

2. " Renal length by ultrasound is a reliable predictor of an abnormal DMSA scan 
in children" Pediatr Nephrol 2008; 23(1): 99-105 

3. "Gastrointestinal evaluation in pediatric renal transplantation candidates" IJKD 
(Iranian Journal of Kidney disease), 2008; 2(1):40-45 

4. "Pattern of lipid profile in children on maintenance hemodialysis" Avecina; The 
Iranian Journal of Science and Culture.  2007 

5. "Hyperlipidemia in children on chronic hemodialysis: effect of oral L-carnitine 
on lipid profile" Avecina; The Iranian Journal of Science and Culture. 2003;2: 
8-14 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 
a. كتاب ها 

اپ نفر ديگر): اختالالت عملكرد سيستم ادراري تحتاني در كودكان چ 8اسماعيلي، اصفهاني، حاجي زاده، محمودرضا خزاعي، (و .1
 1390اول انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

نفر ديگر): غربالگري قبل از تولد،نوزادان و كودكان؛  چاپ اول  20جمشيد يوسفي، محمودرضا خزاعي، سعيد ابطحي، (و  .2
 1390انتشارات خانه پژوهش مشهد 

يه و ادراري تناسلي در نوزادان؛ چاپ نفر ديگر): بيماريهاي كل 20اشرف محمدزاده، محمد اسماعيلي، محمودرضا خزاعي، (و  .3
   1390اول نشر تك بهار 

  

 سخنراني  و پوستر .7
i. كنفرانس هاي داخلي 

دومين كنگره سراسري  "بررسي فاكتورهاي تحريك كننده در كودكان مبتال به سنگ ادراري در مقايسه با كودكان سالم" .1
/ ديماه  12لغايت  10انشگاه علوم پزشكي زاهدان د –سالمت كودكان و نوجوانان با محوريت بيماريهاي شايع كودكان 

 (سخنراني) 1393

دانشگاه علوم  –سمينار يك روزه بيماريهاي شايع كليوي در كودكان  "ررسي هيدرونفروز زمان جنيني و شيرخوارگيب" .2
 (سخنراني) 13/9/1393هتل پرديسان  –پزشكي مشهد 

دانشگاه  –ينار سراسري تغذيه، رشد و تكامل نوزادان و كودكان سومين سم "تغذيه و مشكالت رشد در بيماريهاي كليوي" .3
 1392اسفند  15الي  14علوم پزشكي مشهد ، 

4. "The evaluation of the effect of the length of consolidation course of the childhood 
idiopathic nephrotic syndrome on relapse risk"  با همكاري دانشگاه علوم سومين كنگره نفرولوژي ايران

 ، تهران 1392آبان ماه  9الي  8پزشكي ايران، 

بازآموزي مدون بيماريهاي كليه و دستگاه ادراري در اطفال، انجمن نفرولوژي كودكان با  "ارزيابي قدرت تغليظ ادراري" .5
 ، تهران1392آبان ماه  10همكاري دانشگاه علوم پزشكي ايران، 

 ، تهران1392ارديبهشت  29ولوژي ايران، كنفرانس علمي يك روزه (آموزش مداوم) ، انجمن نفر "سنگهاي ادراري" .6

: عفونتهاي ادراري، گلومرولونفريت و 6(مدون كودكان  عفونت ادراري: تصويربرداري و نحوه برخورد با رفالكس ادراري" .7
 22بيمارستان  –زاد اسالمي مشهد نشگاه آبازآموزي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با همكاري داكنفرانس  "نارسايي كليه)

 مشهد (سخنراني) – 1391 –بهمن 
كنفرانس بازآموزي  ": عفونتهاي ادراري، گلومرولونفريت و نارسايي كليه)6سنگهاي ادراري : درمان طبي (مدون كودكان  " .8

 مشهد (سخنراني) – 1391 –بهمن  22بيمارستان  –دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  دانشگاه علوم پزشكي مشهد با همكاري
 تهران ( سخنراني) – 1391 –كنفرانس علمي ادواري انجمن نفرولوژي كودكان ايران  "شواهد مرتبط با ليپيد" .9

 "درمان طبي رفالكس ادراري" .10

  "غربالگري عفونت ادراري در كودكان " .11

 "مالحظات اخالقي در غربالگري" .12

 "هيدرونفروز جنيني" .13



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

 30/3/1391 –بهمن  22كنفرانس علمي يك روزه بيمارستان  "بررسي علت فوت كودك مبتال به كم خوني ..." .14
 (سخنراني)

 (سخنراني) 21/5/1389بيمارستان آريا  –كنفرانس علمي ماهيانه (ادواري) بيمارستان آريا  "نسخه نويسي" .15

تهران  -من علمي نفرولوژي كودكان ايران انج هاولين كنگر "ختنه نوزادان: محاسن، خطرها و اختالف نظرها" .16
 (پوستر) 1388مهرماه 

 -اولين كنگره انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران "بررسي هيپركلسيوري ناشي از آمينوفيلين در نوزاد نارس" .17
 (سخنراني) 1388تهران مهرماه 

18. "CKD مشهد (سخنراني) – 1388ند اسف –بيمارستان آريا  –كنفرانس آموزشي دانشگاه آزاد مشهد  "اندر كودك 
 مشهد (سخنراني) – 1388آذر  23 –بهمن  22بيمارستان  –كنفرانس آموزشي دانشگاه آزاد مشهد  "عوارض ديابت" .19

 (سخنراني) 1388مرداد ماه  –كنفرانس بازآموزي دانشگاه علوم پزشكي گناباد  "مشكالت شايع نوزادان" .20

 (سخنراني) 1388مرداد ماه  –شگاه علوم پزشكي گناباد كنفرانس بازآموزي دان "مشكالت شايع كودكان" .21

 مشهد (سخنراني) – 1387نهم آبان  –بيمارستان آريا  –كنفرانس آموزشي دانشگاه آزاد مشهد  "اورژانسهاي نوزادان" .22
بررسي تاثير تغذيه كمكي زودرس شيرخوارگي بر خطر چاقي در كودكان دبستاني نواحي مختلف آموزش و پرورش  در " .23
 1387مرداد  –دانشگاه علوم پزشكي مشهد  –كنگره سراسري تغذيه نوزادان و كودكان  "1385-86هد در سال تحصيلي مش

 (پوستر)

سي ام  –بيمارستان آريا  –كنفرانس آموزشي دانشگاه آزاد مشهد  "بيماريهاي واسكوليتي در اطفال: هنوخ شوئن الين" .24
 مشهد (سخنراني) – 1385مرداد 

 مشهد (سخنراني) – 1385سي ام آذر  –بيمارستان آريا  –كنفرانس آموزشي دانشگاه آزاد مشهد  "فالفشارخون در اط" .25
تهران، اول تا  –دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  - همايش اورژانسهاي طب كودكان  "درمان پرفشاري خون در اطفال" .26

 تهران (سخنراني) – 1384دوازدهم اسفند 
27. "Pattern of lipid profile in children on maintenance hemodialysis"  نهمين كنگره نفرولوژي، دياليز و

 تهران (ارائه پوستر) - 1384بيست وششم لغايت سي ام فروردين  –انجمن نفرولوژي ايران  - پيوند كليه ايران 

پانزدهمين  "اي خونهيپرليپيدمي در كودكان تحت همودياليز مزمن: اثر درماني ال.كارنيتين در بهبود گستره چربيه" .28
هجدهم لغايت  –دانشگاه علوم پزشكي شيراز  - كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي و پنجمين همايش كشوري آموزش پزشكي 

 (ارائه پوستر) 1381بيستم آذر ماه 

 -  اطفال) كنگره سراسري بيماريهاي كليه ( با تاكيد بر بيماريهاي كليوي "عوارض گوارشي كودكان تحت همودياليز مزمن" .29
 زاهدان (سخنراني) – 1380بيستم لغايت بيست و دوم اسفند ماه   - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

چهاردهمين كنگره  "ارزيابي عوارض گوارشي كودكان تحت همودياليز مزمن و ارتباط آن  با عفونت هليكوباكتر پيلوري" .30
  شيراز (سخنراني) – 1380چهاردهم لغايت هفدهم آبان ماه  –دانشگاه علوم پزشكي شيراز  - بين المللي پزشكي جغرافيايي 

 
ii. كنفرانس هاي بين المللي 

1. " Medical therapy of nephrolithiasis" 1st international congress of pediatric nephrology, 
Mashhad, Iran ; Jul 2011 (Oral presentation) 

2. "The effect of income and educational status on pattern of chronic renal failure in 
Mashhad" 1st international congress of pediatric nephrology, Mashhad, Iran ; Jul 2011 (Poster 
presentation) 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

3. "Antimicrobial Resistance Pattern in Urinary Tract Pathogens Isolated from Inpatients 
Children in Mashhad and its Impact on Empirical Therapy" 12th international congress of 
nephrology, dialysis and transplantation. Kish – Iran, Dec 2009 (Poster presentation) 

4. "Evaluation of aminophylline-induced hypercalciuria in preterm neonates" World congress of 
nephrology (WCN2009), Milan, Italy, May 22 – 24, 2009 (poster presentation) 

5. "Helicobacter pylori and hypergastrinemia in pediatric renal transplantation candidates" XIth 
Congress of the middle east society for organ transplantation (MESOT2008) – (Oral 
presentation) 

6. "Gastrointestinal evaluation in pediatric renal transplantation candidates"  IPNA 2007, 
Budapest, Hungary; 31August  – 4 September, 2007 (oral-poster presentation) 

7. "Pattern of lipid profile in children on maintenance hemodialysis" IPNA 2007, Budapest, 
Hungary; 31August  – 4 September, 2007 (Poster presentation) 

8. "Comparison between renal sizes measured by ultrasonography and dimercaptosuccinic acid 
(DMSA) scintigraphy"  XLIII ERA-EDTA, Glasgow , UK, July 15-18, 2006 (poster 
presentation) 

9. " Ultrasonographic renal length discrepancy is a reliable predictor of abnormal DMSA scan in 
children" ماه هشتم تا سيزدهم مهر –دانشگاه علوم پزشكي تهران  - هفدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان  

تهران (ارائه پوستر) – 1384  
10. "Hyperlipidemia in children on chronic hemodialysis: effect of oral L.carnitin on lipid profile" 

3rd World congress of nephrology, Singapore, June 26 – 30, 2005 (poster presentation) 

 
 پايان يافته طرح هاي تحقيقاتي .8

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

 
 در دست اجرا:طرح هاي تحقيقاتي  .9

  
 پايان نامه هاي دانشجويي .10

 الف) استاد راهنما

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در عفونت ادراري كودكان بستري در  دكتري پزشكي مهناز جباري
 بر اساس آنتي بيوگرام 1386تا  1382بيمارستانهاي مشهد از سال 

 1386آبانماه 

بررسي تاثير تغذيه كمكي زودرس شيرخوارگي بر خطر چاقي در كودكان  دكتري پزشكي علي رشدي
پيش دبستاني و دبستاني نواحي آموزش و پرورش در مشهد در سال 

 1386بهمن 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

 86- 85تحصيلي 

ه بررسي تاثير سطح درآمد و تحصيالت خانواده بر الگوي نارسايي مزمن كلي دكتري پزشكي دالرام كاشانيفر
 86تا  85مرحله آخر در كودكان شهر مشهد از سال 

ارديبهشت 
1388 

 1388دي  آشنايي مهارتهاي مرتبط با فناوري اطالعات در دانشجويان پزشكي مشهد دكتري پزشكي مهرداد مزاري

بررسي فاكتورهاي تحريك كننده سنگ ادراري در كودكان مبتال در مقايسه  دكتري پزشكي اكرم پارانيون
 دكان سالمبا كو

 1389پاييز 

بررسي بروز نفروكلسينوز و تعيين برخي عوامل خطر در نوزادان پره ترم  دكتري پزشكي سوده تيموري
  1387- 1386بهمن در سال  22بيمارستان  NICUبستري در 

 1390خرداد 

آموزان  بررسي شيوع شب ادراري اوليه و برخي عوامل موثر در آن در دانش دكتري پزشكي امين اله زاده
 1390مقطع ابتدايي مشهد در سال 

 1390بهار 

بررسي سطح دسترسي و استفاده دانشجويان پزشكي مشهد از امكانات  دكتري پزشكي آناهيتا سپهراد
 فناوري اطالعات

 1390شهريور 

–آيدا پناهنده 
 هدي پناهنده

دايي مشهد بررسي شيوع هماچوري و پروتئينوري در دانش آموزان مقطع ابت دكتري پزشكي
 1390در سال 

 1391تابستان 

مقايسه تاثير آموزش مبحث اختالالت آب و الكتروليت و اسيد و باز به روش  دكتري پزشكي محمودآريامنش
مباحثه گروهي ( حل مساله) با روش سخنراني بر روي استدالل باليني در 

 كارورزان بخش اطفال

 1392اسفند 

نرجس زارعي 
  جالل آبادي

بر روي سطح هموگلوبين و فسفر در  high fluxبررسي اثر همودياليز  ريدكت پزشكي
  92- 91بهمن شهر مشهد در سالهاي 22بيماران تحت همودياليز بيمارستان

  93خرداد 

بررسي سطح سرمي اسيد اوريك در مبتاليان به بيماري پرفشاري خون در  دكتري  پزشكي  محسن تدين
  مقايسه با گروه شاهد

  93شهريور 

  
 ب) استادمشاور

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

بررسي ميزان فراواني و برخي عوامل مستعد كننده تشكيل سنگ ادراري و  دكتري پزشكي سعيده طالبي
  نفروكلسينوز در كودكان مبتال به فيبروز كيستيك

 1388شهريور 

ادراري در كودكان مبتال در مقايسه با  بررسي فاكتورهاي مهار كننده سنگ دكتري پزشكي گلناز ايرانمنش
 كودكان سالم

 1388پاييز 

بررسي اثر آمينوفيلين در ايجاد هيپركلسيوري در نوزادان نارس بستري در  دكتري پزشكي آزاده عاقل
  (NICU)بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان 

 

در كودكان مبتال به عفونت مقايسه يافته هاي اولتراسونوگرافيك مثانه  دكتري پزشكي فرناز ذوالفقاري
بهمن مشهد در حين عفونت ادراري  22ادراري مراجعه كننده به بيمارستان 

 1390تا  1389و پس از طي درمان طي سالهاي 

 1390پاييز 

سيده هدي 
 صديقيان

بررسي هيپومنيزيوم يوري در كودكان مبتال به سنگ ادراري در مقايسه با  دكتري پزشكي
شهريور مشهد  17بهمن و  22ه كننده به بيمارستانهاي كودكان سالم (مراجع

 1390در سال

 1391شهريور 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      10 صفحه 

 واحد مشهد

سال در  12بررسي تركيب شيميايي سنگهاي ادراري در كودكان كمتر از  دكتري پزشكي هانيه نيك پور
 1381 -  1391شهر مشهد از سال 

 1391آذر 

 1393خرداد   يس ليپيدمي و آنمي بيماران همودياليزيبررسي تاثير ال كارنيتين بر روي د دكتري پزشكي مائده صادقي

 1393تير  بررسي تاثير نوروفيدبك بر درمان كودكان مبتال به انورزي اوليه دكتري پزشكي نسرين اميني فرد

     

 
 
 تجربيات .11

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

       

           

b. يكلينيكي و عمل 
c. ساير 

 :اختراعات)- ( افتخارات علميتقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه .12

 مكان زمان  عنوان نوع

لوح تقدير و جايزه 
 نقدي

كسب مقام اول نوزدهمين دوره مسابقات كتبي قرآن و عترت 
 در رشته احكام

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 93تابستان 

    

 

 يداخلي و بين الملل مجامع علميدر عضويت  .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
 تاكنون 1369 عضو نظام پزشكي ايران

 تاكنون 1381 عضو انجمن نفرولوژي ايران

  تاكنون  1381  عضو انجمن بين المللي نفرولوژي
  تاكنون  1387  عضو انجمن نفرولوژي كودكان

 

 عالئق تحقيقاتي .14



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15
 توصيه نامه علمي .16

نام خانوادگي  نام ورديف
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 

الكترونيكي و سايت 
 شخصي

1 
قمر حسيني 

 الهاشمي
نفرولوژي   استاد

 كودكان
   بيمارستان نمازي شيراز

محمدحسين فالح   2
نفرولوژي   استاد  زاده

 كودكان
     بيمارستان نمازي شيراز

نفرولوژي   استاد  درخشانعلي   3
 كودكان

     بيمارستان نمازي شيراز

محمد تقي   4
نفرولوژي   دانشيار  حسيني طباطبائي

 كودكان

بيمارستان مفيد دانشگاه 
      شهيد بهشتي تهران

دكتر حسن   5
نفرولوژي   استاد  اتوكش

 كودكان

بيمارستان حضرت علي 
اصغر دانشگاه علوم 

  پزشكي تهران
    

6  Prof. Andrew 
R. Rosenberg

Professo
r  

نفرولوژي 
 كودكان

Sydney children’s 
hospital, UNSW, 

Sydney, Australia 
    

7 Dr Gad 
Kainer  

Senior 
Nephrol

ogist 

نفرولوژي 
 كودكان

Sydney children’s 
hospital, UNSW, 

Sydney, Australia 
    

              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرك مدركتاريخ دريافت نوع مدرك
    

    

 


