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  تحصيليمدارک 
 

 (1364 - 1371) رانيا يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشكحرفه ا    ادكتر .1
 

 (1373شت، دانشگاه علوم پزشكي تهران )، دانشكده بهدا(MPH) دوره عالي بهداشت عمومي. 2
 

 (1372 - 1376انشگاه علوم پزشكي تهران )د  تخصصي بهداشت مادر و كود ، دانشكده بهداشت، ادكتر. 3
 

 ( 1384 -1387فوق دكتر  پژوهش، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران ) . 4

 
 اعتبار(كننده مان تامين ساز - تاريخ -مسئوليت  -)عنوان   طرح هاي تحقيقاتي 

 

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم  - 1375 سال - )مجر (كودكان با ناشنوايي حسي عصبي مادرزاد  بررسي ارتباط سرخجه  .1

  پزشكي تهران
 

 پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي -1376  سال - )مجر ( بررسي عوامل مؤثر بر ناشنوايي كودكان .2
 

 جهاد دانشگاهي - 1377 سال - (همكار)  ه استراتژيك ثبت موارد سرطان پستان و سرطان رحمطراحي برنام .3
 

 ،وزارت بهداشت - 1378 سال -)مجر ( كشور  ادغام غربالگر  سرطان پستان در شبكه ارائه خدمات بهداشتيبرنامه رزيابي ا .4

 درمان و آموزش پزشكي
 

سازمان   - 1379 تا 1378 از سال - )همكار( در كشور بهداشت بارور  و تنريم خانواده  پايش و ارزشيابي برنامه ها نرام يت وتق .5

 ، درمان و آموزش پزشكيو وزارت بهداشتESCAP  بين المللي
 

  صندوق كودكان ملل متحد - 1379 سال - )مجر ( كشور در شبكه ارائه خدمات بهداشتي Uniscale  ترازو ارزيابي كارآيي  .6
(UNICEF) 

 

صندوق كودكان ملل   - 1379تا  1378 از سال - طراحي نرام پايش به شيوه خودارزيابي در برنامه مراقبت از مادران )همكار( .7

 (UNICEF)  متحد
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 دانشگاه علوم پزشكي تهران  - 1380 سال -( مجر ) فاز مطالعاتي /رد دانشگاهها علوم پزشكيلكطراحي روش ارزشيابي عم .8
 

  - 1380تا 1379از سال  -( ربه شيوه خودارزيابي به سطح شهرستان )همكابرنامه ها  بهداشتي ه گسترش ارزيابي طراحي برنام  .9

 (UNICEF)  صندوق كودكان ملل متحد
 

 (UNICEF)  صندوق كودكان ملل متحد  - 1381 سال - (  مجر  تدوين شاخص ها  سالمتي در استانها  محروم كشور )  .10
 

 مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور  -  1381 سال -( )مجر  رزيابي عمكرد دانشگاهها  علوم پزشكي طراحي مدل ا .11
 

  صندوق كودكان ملل متحد - 1382 سال -سرخك و سرخجه در كشور )همكار( واكسيناسيون پايش بسيج همگاني  .12
(UNICEF) 

 

 جهاد دانشگاهي  - 1382 تا 1381 از سال -طب مكمل )مجر (  عملكرد جمعيت شهر تهران نسبت بهو بينش  و  بررسي آگاهي .13
 

 آموزش پزشكيو درمان  ،وزارت بهداشت  - 1382 سال -(  همكار شناسنامه سالمت دانش آموزان ) طرح  ارزيابي .14
 

  -  1382 سال - )مجر ( تدوين جزوه آموزشي و بررسي ميزان تاثير آن در افزايش آگاهي بانوان در خصوص سرطان گردن رحم .15

 جهاد دانشگاهي
 

بانك جهاني و وزارت  - 1383تا  1382 از سال - )مجر ( ارزيابي مياندوره ا  برنامه غني ساز  آرد با آهن در استان بوشهر .16

 بهداشت درمان و آموزش پزشكي
  

 و خدمات بهداشتي درماني تهراندانشگاه علوم پزشكي   - 1382 سال -تحليل راهبرد انتقال بيمارستان راز  )همكار(  .17
 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -  1383سال  –)همكار( ارزشيابي برنامه كشور  پيشگير  و كنترل فشارخون باال  .18
 

درمان  ،زارت بهداشتوبانك جهاني و  - 1386تا  1385 از سال -)مجر (  گلستانبررسي وضعيت ريز مغذ  ها  آهن در استان  .19

 آموزش پزشكي و
 

درمان  ،وزارت بهداشت - 1386تا   1385 از سال -)مجر (  در استان بوشهر و اسيد فوليك ارزيابي برنامه غني ساز  آرد با آهن  .20

 و آموزش پزشكي
 

كي دانشگاه علوم پزش -1386تا   1384 از سال -)همكار(   جهت  بهره گير  از نتايج پژوهش "ترجمه دانش"طراحي مدل   .21

 تهران 
 

پژوهشكده   - 1388 سال -(  )مجر   بيماران بررسي باور و عملكرد پزشكان در باره كاربرد اعتقادات مذهبي و  دعا در سالمتي .22

 جهاد دانشگاهي علوم بهداشتي
 

  جهاد دانشگاهي  - 1390تا  1387 از سال -)همكار(  بررسي سالمت از ديدگاه مردم ايران  .23
 

 پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي -در حال اجرا(   / 1387) -هنگ جامع سالمت )همكار( تدوين فر .24
 

 -)مجر (  و روش ها  پيشگير  از آن Aجزوه آموزشي جهت ارتقا  آگاهي نسبت به بيمار  آنفلوآنزا  نوع و تدوين طراحي  .25

 پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي  - 1388 سال
 

بانك   - 1388تا  1387 از سال -)مجر (  بي برنامه غني ساز  آرد با آهن و اسيد فوليك در استان ها  گلستان و بوشهرارزيا .26

 جهاني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 

ين بررسي رويكردها  شناخت درماني در كنترل توهمات و نگرش و عملكرد روانپزشكان و روانشناسان باليني در خصوص ا .27

 دانشگاه علوم پزشكي ارتش - 1389تا  1388 از سال -)همكار(  رويكردها
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شهردار   - 1390تا  1388 از سال -گانه شهر تهران )همكار(  22سالمت شهروندان مناطق  برشهردار  بررسي تاثير خدمات  .28

 تهران
 

ر راستا  ارتقا  سطح سالمت شهروندان )مجر ( بررسي عوامل زيست محيطي موثر بر كنترل جمعيت موش ها در شهر تهران د .29

 شهردار  تهران  - 1389تا  1388  از سال -
 

تا  1389 از سال )همكار(  ارزشيابي برنامه كاهش عوامل خطر بيماريها  غيرواگير در كاركنان مركز بهداشت استان كرمانشاه .30

 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - 1390
 

جهاد  - 1390تا  1389 از سال -)همكار(  ه با بحران زلزلههدانشگاهي برا  مواج حليل خطر پذير  دفتر مركز  جهادت .31

 دانشگاهي
 

 - 1390تا  1389 از سال - )همكار( كيفيت زندگي مبتاليان به اندومتريوز  تعيين پايايي و روايي گونة فارسي پرسشنامةو رجمه ت .32

 جهاد دانشگاهي
 

 فرهنگستان علوم پزشكي كشور   -1391تا  1390 از سال -راحي مدل عوامل موثر بر سالمت زنان )همكار( ط  .33
 

ها در مقابله با باليا  طبيعي از ديدگاه مسئولين در استان سيستان و  بررسي راهبردها  جلب و هدايت مشاركت خانواده .34

 شگاهيجهاد دان  - 1391تا  1390 از سال -)همكار( بلوچستان 
 

تا  از سال 1390-)همكار(  Unmet Needو تعيين موانع مصرف كاندوم در جمعيت ايران در راستا  كاهش   بررسي در .35

 (UNFPA)  صندوق جمعيت سازمان ملل متحدوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  -  1391
 

پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد  - 1392سال  –جر ( بررسي اثربخشي غني ساز  آرد با مواد مغذ  در شهرستان ديلم )م .36

 دانشگاهي
 

فرهنگستان  - 1393تا  1392 سال از  -بررسي سياست ها، قوانين و برنامه ها  موجود مرتبط با سالمت زنان ايران )همكار(  .37

 علوم پزشكي جمهور  اسالمي ايران
 

 و 2004 ها  حداقل استانداردها  امدادرساني در بحران پروتكلبررسي تطبيقي محتوايي و ساختار  منشور بشردوستانه و . 38

 جهاد دانشگاهي  - 1393تا  1392 از سال -پروژه اسفير )همكار(  2011
 

 جهاد دانشگاهي  - 1393تا  1392 از سال -مند ادبيات پژوهشي اندومتريوز و سالمت جنسي )همكار(  مرور نرام  .39
 

 - 1393تا  1392 از سال -)مجر (  به مراكز آزمايشگاهي تشخيص پزشكي كشور ايران يطراحي مدل دسترسي جغرافياي .40

 موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهور  اسالمي ايران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  مرجع سالمت آزمايشگاه
 

 - 1393تا  1392 از سال - )همكار (ارزيابي وضعيت موجود مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي هيجده روز پس از زلزله  .41

  پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي 
 

 پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي - 1393 سال -طب سنتي و جهاد  دانشگاهي )همكار(  .42
 

 شگاهيجهاد دان - 1393تا  1392 از سال -)مجر ( كم خوني برنامه ها  غني ساز  آرد با آهن در تاثير بررسي  .43
 

وزارت  - 1393سال  – نياز سنجي مهارت ها  تحقيقاتي اعضا  هيات علمي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي كشور )همكار( .44

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
 

 -وايي محتوايي آن )همكار( رسنجش ميزان آمادگي بيمارستان در برابر حوادث پرتو  و هسته ا : طراحي يك ابزار و بررسي  .45

  جهاد دانشگاهي - 1394سال 
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سازمان زيبا   - 1395تا  1394 از سال -امون طرح بسيج اطالع رساني شهروند سالم )همكار( ربررسي ديدگاه شهروندان تهران پي .46

 ساز  شهردار  تهران
 

جهاد   - 1395 سال -بررسي ميزان سواد سالمت و ارتباط آن با سالمت روان در جمعيت شهر  بزرگسال كشور )همكار(  .47

 دانشگاهي
 

دانشگاه  - 1395سال  -بررسي ميزان تمايل به فرزندآور  و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهر  و روستايي ايران  )همكار(  .48

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

جمهور  فرهنگستان علوم پزشكي  - 1398 تا 1395 از سال -سياست ها  كلي سالمت )همكار(  11ديده باني اجرا  ماده  .49

 / و جهاد دانشگاهي اسالمي ايران
 

جهاد  - 1395تا  1394 از سال -فراتحليل )متاآناليز( تاثير غني ساز  آرد با آهن بر هموگلوبين و فريتين سرم )مجر (  .50

 دانشگاهي
 

از  -پزشكي بازساختي در جمهور  اسالمي ايران )همكار(  ها  بنياد  وراهنما  اخالق در پژوهش بر سلول. طراحي و تدوين 51

 ، درمان و آموزش پزشكيكميته ملي اخالق در پژوهش ها  زيست پزشكي وزارت بهداشت - 1396تا  1395 سال
 

تا  1395 از سال -)مجر ( ي پزشك ستيز  اخالق در پژوهش ها يعموم  راهنما كيآموزش الكترون  محتوا نيو تدو يطراح. 52

  جهاد دانشگاهي - 1396
 

از  -)همكار( . طراحي و تدوين محتوا  آموزش الكترونيك برا  پيشگير  از حوادث ناشي از وسايل نقليه در دانش آموزان مدارس 53

  جهاد دانشگاهي - 1397تا  1395 سال
 

از  –)همكار( يات در دانش آموزان . طراحي محتوا و توليد بسته آموزش الكترونيك برا  پيشگير  از رفتار پرخطر مصرف دخان54

  جهاد دانشگاهي -1397تا  1395 سال
 

ساله مبتال به كم كار  مادرزاد  تيروئيد تحت درمان با  3تا  1 ميزان بروز اختالالت تكامل عصبي در كودكان . بررسي55

 جهاد دانشگاهي  - 1397تا  1395 از سال –لووتيروكسين )همكار( 
 

 سالمت اطالعات به يابي برا  دست اجتماعي ها  شبكه و جمعي ها  رسانه به تهراني شهروندان اعتماد و ادهاستف ميزان بررسي. 56

 جهاد دانشگاهي  - 1397تا  1396 از سال –)همكار( آن  با مرتبط عوامل و
 

جمهور  ن علوم پزشكي فرهنگستا - 1397تا  1396 سال از –. ديده باني اجرا  ماده يازده سياست ها  كلي سالمت )همكار( 57

 و جهاد دانشگاهيايران اسالمي 
 

)مجر ( . مرور نرام مند و فراتحليل تاثير غني ساز  آرد با آهن بر شاخص ها  بيوشيميايي آهن خون در جمعيت ها  مختلف 58

 جهاد دانشگاهي  - 1398تا  1397 سال از –
 

 1397 سال از –ايران )همكار(  اسالمي جمهور  در بازساختي زشكيوپ بنياد  ها  سلول بر پژوهش در اخالق راهنما  . تدوين59

 كميته ملي اخالق در پژوهش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - 1399تا 
 

 - 1399تا  1397 سال از –ايران و عوامل تعيين كننده آن )مجر ( . بررسي شاخص ها  باردار  در جمعيت زنان كشور 60

 دانشگاهي جهاد
 

 از –به منرور ارتقا  خدمات سالمت )همكار( ررسي روش ها  مديريت ادراكات حسي بدون محر  ظاهر  )ادراكات فراحسي( ب. 61

 جهاد دانشگاهي - 1400تا  1397 سال
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  - 1400تا  1397 سال از –. مرور نرام مند ادبيات پژوهشي تعاريف، چارچوب ها  مفهومي و ابزارها  سنجش سالمت )همكار( 62

 د دانشگاهيجها
 

 جهاد دانشگاهي - 1400تا  1398 سال از –. بررسي ميزان بقا  كودكان بسيار كم وزن بدو تولد و عوامل موثر بر آن )همكار( 63
 

از  -. تدوين بسته آموزشي خود مراقبتي كودكان برا  توانمندساز  مربيان آموزشي اداره كل سدالمت شدهردار  تهدران )همكدار(     64

 شهردار  تهران - 1400تا  1398سال 
 

از سال  -)همكار(  در شهر تهران 1397سال  نيكم وزن بدو تولد متولد اريكودكان سه تا پنج ساله بس يتكامل عصب زانيم يبررس. 65

 جهاد دانشگاهي -در حال اجرا  1400
 

جهداد   -در حدال اجدرا    1400سدال  از  -)همكدار(   تدوين و روانسنجي نسخه كوتاه ابزار سنجش سواد سالمت بزرگسداالن ايراندي  . 66

 دانشگاهي
 

دفتدر   -در حدال اجدرا    1400از سدال   -)همكدار(   در خصدوص واكسدن كروندا    رانيسال كشور ا 65تا  18 تينگرش جمع سنجش. 67

 يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك ،سالمت  آموزش و ارتقا
 

دفتدر   - در حدال اجدرا   1400از سدال   -ر  اسالمي ايران )مجدر (  در كشور جمهو ازدواج زوجين هنگام آموزشارزشيابي برنامه . 68

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيسالمت جمعيت، خانواده و مدارس 

 
  مقاالت چاپ شده در مجالت 
 

ي علمي پژوهشمجله  .عصبي كودكان سرخجه مادرزاد : از عوامل خطر ناشنوايي حسيحسن افتخار، كاظم محمد.  ،ژيال صديقي. 1
  95 - 101صفحات ، 2، شماره 2، دوره 1379تابستان  .حكيم

 

  شماره دوم،  سال اول، ، 1380بهار  .پايش فصلنامه  .عوامل مؤثر در ناشنوايي حسي عصبي كودكانفرشته مجلسي. ، ژيال صديقي. 2

 13 - 21صفحات 
 

ارزيابي برنامه ادغام غربالگر  سرطان پستان در سيستم  ، آزيتا گشتاسبي، غالمرضا گرمارود ، پريسا حاج سيد عزيز .ژيال صديقي. 3

 33 - 44 صفحات  شماره دوم،  سال اول، ، 1380بهار   .پايش فصلنامه .مراقبتها  اوليه بهداشتي كشور
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205-219 
 



  دكتر ژيال صديقي  -سوابق علمي 

 9 
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 269-296، صص 1394 تير -خردادسال چهارهم، شماره سوم،  .نشريه پايش .مند نرام
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اولدين   .بررسي ديدگاه و عملكرد پزشكان در باره كاربرد دعا در درمان .، مژگان كاربخش، فرزانه مفتونژيال صديقياكرم جهانگير،  .24

 ، اصفهان1387تير ماه  19-20همايش سراسر  مراقبت و درمان بيماران با طب مكمل و جايگزين، 
 

25. Montazeri A, Sadighi J, Omidvari S, Farzadi F, Maftoon F, Aiinparast A. Determinants of self-

reported health: a population-based study. 15
th

 Annual Scientific Meeting of the International 

Society for Quality of Life Research, 22-25 October 2008, Montevideo, Uruguay 
 

پذير  زنان در باليا و ارائه راهبردهايي  تحليل كيفي علل آسيب .، منصور كمالي، كيميا خجيرقيژيال صديكتايون جهانگير ،  .26

 ، تهران1388 ، آذر ت، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشمديريت بحران  المللي چهارمين كنگره بين .برا  كاهش آن
 

27. Montazeri A, Sadighi J, Omidvari S, Farzadi F, Azin A, Maftoon F, Aiin Parast A. Individual- 

level social capital and self-reported health: a population based study. 16
th

 Annual Scientific 

Meeting of the International Society for Quality of Life Research, 28-31 October 2009, New 

Orleans, Louisiana, USA   
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28. Farzadi F, Montazeri A, Sadighi J, Vahdaninia M, Aeenparast A. Urban health-related quality 

of life: do municipal services matter? Quality of Life Research 2010; 19 (Suppl. 1): 66. The paper 

accepted for presentation at the 17th Annual Scientific Meeting of the International Society for 

Quality of Life Research, 27-30 October 2010, London, England 
 

دومدين   .مباني و دستاوردها  علمي جديد در زمينه نقش دعا در مراقبدت از بيمداران   .ژيال صديقياكرم جهانگير، فرزانه مفتون،  .29

 ، اصفهان 1389مهر  28-30، همايش كشور  مراقبت و درمان با طب مكمل و جايگزين
 

بررسي ميزان اثربخشي غندي سداز  آرد    .وزان صالحي، سعيد صادقيان شريفر، فژيال صديقيزهرا عبداللهي، ابوالقاسم جزاير ،  . 30

 شيراز ،1389آبان  10 -13 ،يازدهمين كنگره سراسر  تغذيه ايران .با اسيدفوليك در زنان سنين بارور 
 

اولين همايش ملي  .ه كهف و توهمات عرفان سايه در ميان جوانانرعلم لدني در سو .ژيال صديقيفرانك فرزد ، اكرم جهانگير،  . 31

  ، تهران1389اسفند  11-12سالمت از ديدگاه قران كريم، 
 

32. Montazeri A, Sadighi J, Farzadi F, Omidvari S, Maftoon F, Aeenparast A, Jahangiri K, 

Vahdaninia M. Iranian health perception study: a nationwide survey. Journal of Epidemiology and 

Community Health 2011; 65 (Suppl. 1): A135-A136. 

The paper has been accepted for presentation at the International Epidemiological Association 

(IEA) XIX World Congress of Epidemiology, 7-11 August 2011, Edinburgh, Scotland 
 

33. Omidvari S, Montazeri A, Sadighi J, Farzadi F, Maftoon F, Aeenparast A, Jahangiri K, 

Vahdaninia M. Socioeconomic status and psychological distress: a nationwide study from Iran. 

Journal of Epidemiology and Community Health 2011; 65 (Suppl. 1): A200. 

The paper has been accepted for presentation at the International Epidemiological Association 

(IEA) XIX World Congress of Epidemiology, 7-11 August 2011, Edinburgh, Scotland 
 

34. Farzadi F, Montazeri A, Sadighi J, Omidvari S, Maftoon F, Aeenparast A, Jahangiri K, 

Vahdaninia M. Determinants of satisfaction with health care: a population-based study from Iran. 

Journal of Epidemiology and Community Health 2011; 65 (Suppl. 1): A183-A184. 

The paper has been accepted for presentation at the International Epidemiological Association 

(IEA) XIX World Congress of Epidemiology, 7-11 August 2011, Edinburgh, Scotland 
 

35. Montazeri A, Sadighi J, Farzadi F, Omidvari S, Maftoon F, Aeenparast A, Jahangiri K, 

Vahdaninia M. Socioeconomic status and self-rated health: a nationwide study from Iran. Journal 

of Epidemiology and Community Health 2011; 65 (Suppl. 1): A197. 

The paper has been accepted for presentation at the International Epidemiological Association 

(IEA) XIX World Congress of Epidemiology, 7-11 August 2011, Edinburgh, Scotland 
 

36. Jahangiri K, Izadkhah Y, Sadighi J. Vulnerability analysis of women’s health in natural 

disasters and proposed strategies for risk reduction. IDRC Davos 2012, Integrative risk 

management in a changing world pathways to a resilient society, 26-30 August 2012, Davos, 

Switzerland 
 

دين و معنويدت در مددل سدالمت زندان     .، فرحناز محمد ، مروئه وامقيژيال صديقيفرانك فرزد ، بتول احمد ، بتول حشمتي،  .37

 تهران .1392آذر   20 -21  .فرهنگستان علوم پزشكي .همايش سالمت معنو  .ايران: مدل فرمهر
 

امكان سنجي جلب مشاركت جامعه در مقابله بدا باليدا  طبيعدي در اسدتان      .، سيد پوريا هدايتيژيال صديقيكتايون جهانگير ،  .38

 .در شريان ها  حياتي، صنايع و مديريت شهر  HSEكنفرانس ملي مديريت بحران و  .موجود سيستان و بلوچستان: تحليل وضعيت 

 ، تهران 1392  د 5-4
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: مطالعه AQIبررسي كيفيت هوا  تهران با استفاده از شاخص  .صديقيژيال جهانگير ، كتايون عباسي دولت آباد ، زهرا  .39

بهمن  16-18ششمين كنگره بين المللي سالمت در حوادث و باليا، بسيج جامعه پزشكي،  .ر  مورد  ميزان آلودگي هوا در شهر

 ، تهران1392
 

ولين همايش ا .كنترل توهمات در افراد بدون بيمار  خاص با رويكرد شناخت درماني .ژيال صديقيم جهانگير، فرانك فرزد ، اكر .40

   بندرعباس . 1394ارديبهشت  2-3 .هرمزگانواحد جهاد دانشگاهي  .ملي اسالم و سالمت روان

 

41. Tavousi M, Haeri AA, Sadighi J, Alizadeh E, Mozafari R, Anbari M, Kazemi SS, Rostami R, 

Naghizadeh F, Montazeri A. Evaluation of the Healthy Citizen Campaign: a population-based 

survey in Tehran, Iran. The 3rd International & 8th National Congress on Health Education and 

Promotion, 23-15 August 2017, Isfahan, Iran   
 

42. Mozafari Kermani R, Ahmadi A, Sadighi J, Tavousi M, Haeri Mehrizi A, Rostami R, Naiimi 

F. Evaluation of the Incidence of Neurodevelopmental Disorders in Children Aged 1 to 3 Years 

with Congenital Hypothyroidism Treated with Levothyroxine. 30
th

 international Congress of 

Pediatrics & 16
th

 international Congress of Pediatrics Nursing. Oct 18-21 2018. Tehran, Iran 
 

تكامل عصبي  .، محمود طاووسي، علي اصغر حائر  مهريز ، راحله رستميژيال صديقيرامين مرفر  كرماني، احمد احمد ،  .43

نشست علمي انجمن پزشكان . .يك مطالعه كوهورت تاريخي ،د  تيروئيد تحت درمان با لووتيروكسينكودكان مبتال به كم كار  مادرزا

  تهران .1398 بهشتيردا 3 - 6 .كودكان ايران و ايتاليا
 

44. Ramin Mozafari Kermani, Leila Nedaeifard, Ahmad Ahmadi, Jila Sadighi, Mahmoud Tavousi, 

Aliasghar Haeri, Rahele Rostami. Neurodevelopmental Status in Congenital Hypothyroidism 

Children. 31th international congress on pediatrics and 17th congress on pediatric nursing, Oct 31-

Nov 3, 2019, Tehran, Iran 

 
  ها برگزيده 

 

 :1379دومين جشنواره ابن سينا در سال برگزيده در  .1

   ( طراحي برنامه استراتژيك ثبت موارد سرطان پستان و سرطان رحم ) مين رتبه در بخش بهترين طرح ها  تحقيقاتيدو
 

 :  1382پنجمين جشنواره ابن سينا در سال در برگزيده  .2

مادران باردار مراكدز  مقايسه پايش به شيوه خودارزيابي و  نرارت معمول در برنامه مراقبت از ) دومين رتبه در بخش بهترين مقاالت
 (بهداشتي درماني شهر 

 

  1393سال جهاد دانشگاهي در برگزيده به عنوان جهادگر نمونه  .3

 
  آموزشي هايشرکت در دوره  

 

   1371 - پزشكيموزش آدرمان و  ،معاونت پژوهشي وزارت بهداشت -در علوم بهداشتي كارگاه آموزشي روش تحقيق .1
 

   1372 - دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران - EPI6 زاركارگاه آموزشي نرم اف .2
 

   1374 - دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران  -در علوم بهداشتي كارگاه آموزشي روش تحقيق  .3
 

  1375- ش پزشكيدرمان و آموز ،وزارت بهداشتمعاونت پژوهشي  -كارگاه آموزشي طراحي مطالعات مداخله ا  در علوم بهداشتي  .4
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 1375 - دانشگاه علوم پزشكي تهران  -كارگاه ترويج تغذيه با شير مادر  .5
  
 1377  - درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت  جهاد دانشگاهي و  - كارگاه مديريت كيفيت فراگير .6
 

 1378 - وزش پزشكيمعاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آم  - روش تحقيق پيشرفته يآموزش هاكارگ .7
  
 1378  - دانشكده حقوق دانشگاه تهران  - كارگاه آموزشي حقوق كود  .8
 

دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   -كارگاه آموزشي راهنمايي باليني مراقبت ادغام يافته بيماريها  كودكان )مانا(  .9

 1378 - علوم پزشكي تبريز
 

10. Training workshop on using maternal and perinatal data for decision making, Cairo, Egypt, 

November, 1999 
 

 1379 - اه تهرانگشندانشكده حقوق دا  -كارگاه آموزشي حقوق افراد دارا  معلوليت  .11
 

 1380 - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  - كارگاه آموزشي روش تحقيق كيفي .12
 

 1381  - جهاد دانشگاهي  - زشي روش تحقيق كيفيكارگاه آمو .13
 

 1385 - دانشگاه علوم پزشكي تهران  -كارگاه بهره بردار  از دانش حاصل از پژوهش  .14
 

 1386 - دانشگاه علوم پزشكي تهران  -كارگاه كشور  انتقال دانش  .15
 

 1390آبان   - مركز تحقيقات سرطان پستان  - چهارمين كنگره سراسر  سرطان پستان .16
 

د   - مركز تحقيقات پزشكي توليد مثل رويان - ها و راهكارها  رحم جايگزين اولين كنگره ساليانه اخالق و حقوق بارور  چالش .17

1390 
 

 -موسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسالمي و مكمل، دانشگاه علوم پزشكي تهران  -كارگاه ماساژ درماني در طب سنتي  .18

   1391ارديبهشت 
 

 1391شهريور  - مركز تحقيقات سلول ها  بنياد  رويان -هشتمين كنگره بين المللي سلول ها  بنياد   .19
 

 - (رويانجهاد دانشگاهي )مركز تحقيقات پزشكي توليد مثل  -پزشكيپزشكي و بيولوژيكي بارور  سيزدهمين كنگره بين المللي  .20

 1391شهريور
 

  1391تير - فرهنگستان علوم پزشكي ايران  - نرر  سالمت زنان در ايرانكارگاه تبيين چهارچوب  .21
 

 1391مهر  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -همايش بيمار  ها  كودكان  .22
 

 -مركز تحقيقات سرطان پستان واحد جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران  -آشنايي با راديوتراپي در بيمار  ها  پستان سمينار  .23

 1391آبان 
 

  1391آبان  -دانشگاه علوم پزشكي ارتش  - كنگره طب هوا فضا و زيرسطحي .24
 

 1391آبان  -گاه علوم پزشكي تهران شدان -بت ها  باردار  و بيمار  ها  زمينه ا  قسمينار مرا .25
 

 1391آبان  -دانشگاه علوم پرشكي بقيه اله  –كنفرانس صدمات زايماني در مادر و نوزاد  .26
 

 1391آذر  - انجمن طب فيزيكي و توانبخشي - شانزدهمين سمينار ساليانه طب فيزيكي و توانبخشي .27
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 1391آذر  - مركز تحقيقات ضايعات مغز  و نخاعي دانشگاه علوم پزشكي تهران - آموزش به بيمار كنگره .28
 

 1391د   -ن انجمن پرتودرماني سرطا - سمينار كلينيكال انكولوژ  .29
 

 -دانشگاه علوم پرشكي بقيه اله  -نفرانس نقش داروها، عوامل تراتوژن و تصويربردار  در حاملگي در جهت حفظ سالمت نوزادان ك .30

  1391د  
 

 -دانشگاه علوم پزشكي ارتش  -كنگره طب پيشگير ، بهداشت، امداد و درمان دريايي بر رو  شناورها  سطحي و زير سطحي  .31

 1391اسفند 
 

   1391اسفند  -دانشگاه علوم پرشكي تهران و دانشگاه صنعتي اميركبير  -يوم چاپ زيستي در مهندسي بافت سمپوز .32
 

   1392ارديبهشت  -انجمن علمي شنوائي شناسي ايران  - دوازدهمين كنگره شنوايي شناسي ايران .33
 

  1392د خردا  -تهران دانشگاه علوم پزشكي   - سمينار اصول تغذيه با شير مادر .34
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "كود  دو ساله با گاستروآنتريت حاد"مجاز  دور آموزشي  .35
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "كود  شش ساله با استفذاغ و زرد "مجاز  آموزشي  هدور .36
 

 1392خرداد   -انشگاه علوم پزشكي تهران د -  "كود  هشت ساله با هماتمز"مجاز  آموزشي  هدور .37
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "تشخيص و درمان با مشكالت حاد تنفسي"مجاز  آموزشي  هدور .38
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "تشخيص و درمان بيمار  ديابت"مجاز  آموزشي  هدور .39
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "ويكرد به تروما  غيرنافذ قفسه سينهر"مجاز  آموزشي  هدور .40
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "روز 5كود  با تب بيش از "مجاز  آموزشي  هدور .41
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "درد قسمت فوقاني شكم در خانم ميانسال"مجاز  آموزشي  هدور .42
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "برجستگي ها  آبي رنك ساق پا"مجاز  آموزشي  هدور .43
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "HBV-related cirrhosis"مجاز  آموزشي  هدور .44
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "آشنايي با تشخيص و درمان ليكن پالن دهاني"مجاز  آموزشي  هدور .45
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "A 22 month old girl with fever and cough"مجاز  آموزشي  هدور .46
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "ساله با تب، سرفه و تنگي نفس 25آقا  "مجاز  آموزشي  هدور .47
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "بيمار با درد ناحيه راست تحتاني شكم"مجاز  آموزشي  هدور .48
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "رگ گير  از اندام و تعبيه كاتتر وريد "مجاز  آموزشي  هدور .49
 

 1392خرداد   -اه علوم پزشكي تهران دانشگ - "ساله با كمر درد 45خانم "مجاز  آموزشي  هدور .50
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "ساله با تشنج 22خانم "مجاز  آموزشي  هدور .51
 

  1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  -"جداساز  بيماران از تهويه مكانيكي"مجاز  آموزشي  هدور .52
 

 1392خرداد  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "ايدز فارماكوتراپي"مجاز  آموزشي  هدور .53
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 1392خرداد  -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "ساله با آسيب حاد پيچ خوردگي 25آقا  "مجاز  آموزشي  هدور .54
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "ساله با سابقه سيانوز و سرفه 3كودكي "مجاز  آموزشي  هدور .55
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "دارو درماني سنرم روده تحريك پذير"مجاز  آموزشي  هورد .56
 

 1392خرداد   -دانشگاه علوم پزشكي تهران  - "A 3 year old male with pigeon chest"مجاز  آموزشي  هدور .57
 

 1392خرداد   -علوم پزشكي تهران  دانشگاه - "راهنما  كشور  مبارزه با سل"مجاز  آموزشي  هدور .58
 

   1392شهريود  –مركز تحقيقات علوم سلولي جهاد دانشگاهي  - نهمين كنگره سلولها  بنياد  رويان . .59
 

پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي با همكار  معاونت تحقيقات و فناور  وزارت  - كارگاه نقد و داور  مقاالت مرور  .60
 1392آبان  - و آموزش پزشكي بهداشت، درمان

 

 1392آبان  – ركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهيم -كنگره سراسر  سرطان پستان  .61
 

  1392آبان  - دانشگاه علوم پزشكي ارتش - كنفرانس بررسي اخالق پزشكي و ضوابط شرعي در پزشكي .62
 

 1392اسفند  –تي جهاد دانشگاهي پژوهشكده علوم بهداش  -كنفرانس سرطان و سالمت جنسي  .63
 

ارديبهشت   -انجمن علمي اطالع رساني بهداشتي و زيست پزشكي ايران  -و اولين سمينار بيورزونانسمديسين  دومين سمينار تله .64

   1393و خرداد 
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