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رزومه اين جانب نرجس جعفری فوق تخصص مغز واعصاب کودکان ھيئت علمی ضريب کا دانشگاه شھيد بھشتی طبق
:  گانه وزارت بھداشت جھت شرکت در فراخوان تقديم می گردد١٢ جدول

جدول شماره –١تھيه مواد آموزشي )ايجاد بخش ،آزمايشگاه ،دانشکده ،گروه آموزشی ،رشته جديد ،طراحی بسته ھای آموزشی مانند پوسترھای آموزشی،
راھنمای يادگيری يا نرم افزار آموزشی(
رديف

نام مواد آموزشي

نوع

مالحظات )مدرك تائيد كننده مربوط به تھيه
مواد آموزشي ضميمه گردد(.

سال ١٣٩۶

دانشگاه علوم
بھزيستی

تست غربالگری
کشوری

مستند ۶-١

بيمارستان امام حسين

بروشور اموزش
رزيدنت و
متخصص
کودکان

مستند ۵-١

بروشور
اموزشی والدين-

مستند ١-١

بروشور
اموزشی والدين-

مستند ٣-١

تاريخ ايجاد و
تكميل

محل ايجاد

١

اصالح تست غربالگری کشوری تکامل
ASQ

٢

بروشور داروھای ضد تشنج

سال ٩۵

٣

تھيه بروشور اختالل گفتاری

تابستان ١٣٩٨

بيمارستان امام حسين

۴

تھيه بروشور سردرد

تابستان ١٣٩٨

بيمارستان امام حسين

۵

تھيه بروشور تشنج

تابستان ١٣٩٨

بيمارستان امام حسين

بروشور
اموزشی والدين-

مستند ۴-١

۶

تھيه بروشورADHD

تابستان ١٣٩٨

بيمارستان امام حسين

بروشور
اموزشی والدين

مستند ٢-١

٧

راه اندازی کلينيک پايش تکامل شير
خوار پر خطر برای اولين بار در ايران

از سال ١٣٩٧

بيمارستان امام حسين

راه اندازی
کلينيک نوين

مستند ٧-١

٨

راه اندازی مرکز جامع تکامل کودکان
در دانشگاه

از سال ١٣٩٧

مرکز جامع تکامل
ھمايون

راه اندازی مرکز
جامع تکامل

مستند ٨-١

٩

مسئول آموزشی رزيدنت ھای بخش
اطفال بيمارستان امام حسين

از سال ١٣٩٣

بخش اطفال

برنامه ريزی
آموزشی

مستند ٩-١

١٠

تھيه گايد الين برخورد با اختالالت
گفتاری که با تاييد انجمن اعصاب کودکان
چاپ و در کنگره کشوری ارايه شد .

سال ١٣٩۶

دپارتمان اعصاب
کودکان

راھکار بالينی
برای متخصص
کودکان

مستند

جدول شماره  -٢مربوط به سوابق تدريس )تھيه طرح درس ،طرح ايده ھای نو برای ارايه دروس(
رديف

١

ترم تحصيلي

نام درس

از س ال  ١٣٩٣ت ا تشنج
کن ون ھ ر ت رم
دانشجويان پزشکی
تکامل

تعداد واحد
درس
از بح
کودکان

تعدادواحد معادل در
درس مشترك

نوع درس نظري باليني ،
آزمايشگاھي

مالحظات )گواھي معتبر ھر يك از
واحدھا يا ساعت مشارکت در آموزش
بالينی ضميمه شود(.

 ١٢کالس

ث

مستند ١-٢
 ١٨کالس

٢

٣

برگ زاری ک الس
ب رای اينت رن –
اس تاژر – رزي دنت
ھا در بخ ش اطف ال
بيمارس تان ام ام
حسين

تکامل – معاينه
عصبی –تشنج –
نروموسکوالر

برگزاری کالس
برای پزشکان
خانواده

اختالالت تکاملی

ھر ماه ميانگين۵
کالس

دو دوره  ٢ساعته
مستند ٢-٢

جدول شماره  – ٣گواھی علمی اضافه بر مدرک و شرکت در کارگاھھای تخصصی )گواھی عضويت در مراکر  EDCو  ، EDOگواھی دوره  ،MPHاراي ه م درک
 ،MSگواھی دوره ھای  ۶ماھه تا  ١ساله خارج از کشور(
گواھی عضويت در
 EDCيا EDO

گواھی دوره SHORT
COURSE

گواھی ارايه مدرک MS

گذران دن دوره کوت اه م دت
تکميل ی تکام ل کودک ان ب ه
م دت  ۶م اه )مس تند (١-٣
ب ه تايي د رئ يس دانش گاه و
وزارت بھداشت

گواھی دوره ھای  ۶ماھه تا ١
ساله خارج از کشور
گ رفتن گران ت معاون ت علم ی
رياس ت جمھ وری بع د از جلس ات
مصاحبه طوالنی و گرفتن پ ذيرش
از دانش گاه اس تراليا مبن ی ب ر
گذراندن دوره تکميلی که متاسفانه
ب ه جھ ت ن دادن وي زا امک ان پ ذير
نشد ).مستند (٢-٣

مالحظات
١
٢
٣
۴
۵
۶

دبير علمی کارگاه آموزش مبانی تکاملی و آزمون تشخيصی بيلی
دبير علمی کارگاه تستھای تکاملی
دبير علمی کارگاه مراقبت ھای پرستاری در تشنج کودکان/
دبير علمی کارگاه تستھای اوتيسم
دبير علمی کنفرانس يک روزه بيماری ھای مغزو اعصاب
دبير اجرايی کنگره کشوری تکامل کودکان

مالحظات)مدرك تائيد كننده مربوطه و
مستندات ضميمه گردد(.

تاريخ
1397/02/19
٢٠/٠٢/١٣٩٧
1398/03/19
٢٠/٠٢/١٣٩٧
1396/08/04
MAY /2018 ١٠-٩

مستمعين
متخصص کودکان
فوق تخصص مغز واعصاب
پرستاران
متخصص کودکان
متخصص کودکان
متخصص کودکان – فوق تخصص
مغز و اعصاب

فوق تخصص مغز و اعصاب
متخصص کودکان – فوق تخصص
مغز و اعصاب
تخصص مغز و اعصاب

– فوق تخصص مغز و اعصاب
فوق تخصص مغز و اعصاب

فوق تخصص مغز و اعصاب

مستمعين
متخصص کودکان –فوق اعصاب
متخصص کودکان –فوق اعصاب

١٣٩١
Feb 2015 Shahid
Beheshti Medical
University ,
", Feb 2010,
Shahid Beheshti
Medical
University
Feb 2016, ,
Tehran Medical
University
Nov 2014, ,
Shahid Beheshti
Medical
University ,
Tehran, Iran
Nov 2015,
Shahid Beheshti
Medical
University
تاريخ
کنگره١٣٩٨ مھر
اورژانس ھا
١٣٩٧ شھريور
 به مدت١٣٩٤/٦
 روز کاری٨
11/1393
١٣٩٣
8/1395
١٣٩٧/٢
١٣٩٧/٢
١٣٩٧/٢
2/1397

عضو کميته علمی سمينار نرومتابوليک
Member of scientific Child Neurology committee of "10
rd Congress of Pediatric Emergency",

٧
٨

scientific member of "5th Congress of Pediatric
Emergency,

٩

scientific member of "15th Congress of Pediatric ١٠
Neurology ",
member of scientific Committee of "4th Congress of
Neurometabolic Disorders Conference (Leukodystrophy )
",
,

١١

member of scientific Committee of "5th Congress of
Neurometabolic Disorders Conference (Neimann pick
disease type c ) ",

١٢

عنوان کارگاه
 برگزاری کارگاه تکامل در کودکان١٣
 عضو کميته علمی کنگره ساالنه مغز واعصاب کودکان١٤
گذراندن کارگاه نگارش آکادميک مقاله به زبان انگليسی
plagiarism گذراندن کارگاه ه
Refreshing lecture گذراندن کارگاه
MCQگذراندن کارگاه
گذراندن کارگاه تست ھای اوتيسم
گذراندن کارگاه تزريق بوتولينيوم توکسين
گذراندن کارگاه ابزار ھای غربال تکامل

١٥
١٦
١٧
1٨
1٩
٢٠
٢١

NIDCAPگذراندن کارگاه

٢٢

2٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧

گذراندن کارگاه روش تدريس
گذراندن کارگاه متدولوژی تحقيق
CPRگذراندن کارگاه
گذراندن کارگاه ترويج تغذيه با شير مادر
گذراندن کارگاهLORENZO OIL

١٣٩٥/٢
١٣٨٨
١٣٨٧
5/1394

جدول شماره  -۴انجام طرحھاي پژوھشي
) مجري طرح ملی پژوھشی – ھمکار اصلی طرح ملی پژوھشی  -مجري طرح پژوھشی – ھمکار اصلی طرح پژوھشی (

١
٢
٣
4
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

عنوان و کد طرح
طرح تحقيقاتی با عنوان بررسی اپيدميولوژيک معاينه عصبی و تکاملی شيرخواران پره
ترم در ميانگين س ...و کد رھگيری ١٩۶٩۵
کد اخالق ١٣٩٧.٣۵۴
طرح تحقيقاتی با عنوان سامانه ثبت اطالعات بيماران مبتال به صرع مقاوم در کودکان
ايران و کد رھگيری١٨١٣٢
طرح تحقيقاتی با عنوان سامانه ثبت اطالعات بيماران مبتال به آتروفی نخاعی –
عضالنی در اير ...و کد رھگيری٢٠٢۶٠
طرح تحقيقاتی با عنوان مقايسه اثر بخشی پره گابالين و سديم والپروات در پيشگيری از
حمالت ميگرن  ...و کد رھگيری ١٩٩٧۶
طرح تحقيقاتی با عنوان بررسی علل اختالل گفتاری در کودکان  ۶ماھه تا  ۶ساله
مراجعه کننده به مرک ...و کد رھگيری ١٩٢٩٨
کد اخالق ١٣٩٨.٣٢۶
طرح تحقيقاتی با عنوان مقايسه اثر درمان تک دارويی با کاربامازپين و لوتيراستام بر
عملکرد شناخ ..کد .١٩٨٣٣
طرح تحقيقاتی با عنوان بررسی ريسک فاکتورھای عود تشنج در کودکان و کد
رھگيری ١۴۴٩٣
کد اخالق ١٣٩٧.۴٢٢
طرح تحقيقاتی با عنوان ارزيابی شنوايی و عصبی در کودکان  ۶ماه تا  ٢سال که با
زردی باالی  mg/d٢٠کد١٧٧٣٧
طرح تحقيقاتی با عنوان مروری بر بيماری ھای مغز و اعصاب کودکان بر مبنای
معرفی بيمار و کد رھگيری ١۵٣٢۵
طرح تحقيقاتی با عنوان مقايسه اثربخشی لووتيراستام با فنوباربيتال به عنوان خط اول
درمان در تش ...و کد رھگيری ١٢٩٠۵
طرح تحقيقاتی با عنوان بررسی و تعيين بيومارکر ھای مولکولی در بدخيمی ھای
مغزی کودکان ايرانی و کد رھگيری ١١۶٨٧
و PCRطرح تحقيقاتی با عنوان بررسی علل عفونی ويروسی و باکتريايی به روش
کشت در مبتاليان به تب  ...و کد رھگيری ٨٨٣۶

پايان نامه /
طرح/داوری

مرحله

ھمکار
/مجری

سال

پايان نامه دکتر
مونا کريمی

اتمام

مجری
اصلی

١٣٩٧

طرح

شروع

ھمکار

١٣٩٨

طرح
پايان نامه دکتر
آيدن نصيری

شروع
در حال انجام

ھمکار
مجری
اصلی

١٣٩٨

پايان نامه دکتر
فرزانه فرھمندی

اتمام

١٣٩٧

در حال انجام

مجری
اصلی
مجری
اصلی

١٣٩٧

اتمام

مجری
اصلی

١٣٩٧

پايان نامه اينترنی
پايان نامه دکتر
فروغ السادات
امامی
پايان نامه
اينترنياميرحسن
نوفلی

در حال انجام

طرح

در حال انجام

پايان نامه اينترنی

در حال انجام

١٣٩٧

مجری
اصلی
مجری
اصلی
مجری
اصلی

١٣٩٧

داوری

اتمام

داور

١٣٩۶

طرح

در حال انجام

ھمکار

١٣٩۶

١٣٩٧
١٣٩٧

١٣
١۴
١۵
١۶
١٧
١٨
١٩

طرح تحقيقاتی با عنوان بررسی يافته ھای کلينيکال و پاتولوژی بيوپسی عضله در
ميوپاتی ھای ذخيره  ...و کد رھگيری ٩٠٠٣
طرح تحقيقاتی با عنوان بررسی اثربخشی سلولھای بنيادی و توانبخشی در درمان
کودکان فلج مغزی و کد رھگيری ٩۴۴٨
طرح تحقيقاتی بين المللی با عنوان غربال گری برای نيمن پيک تيپ  cدر دو استان
ايران و کد رھگيری ٩۴٨۴
طرح تحقيقاتی با عنوان ارزيابی و مقايسه الگوی تشنج و يافته ھای ھمراه بيماران
نورومتابوليک با  ...و کد رھگيری ٨٢٠۵
کد ثبت۵۵م
طرح تحقيقاتی با عنوان شناسايی ويروس اپشتاين بار در تومور ويلمز و کد
رھگيری ٨٢٠۶
در تومورھای مغزی کودکان مراجعه کننده به INI1طرح/پروژه بررسی مارکر
بيمارستان مفی٧١١٨) ...
طرح/پروژه بررسی ارتباط سرمی پنتراکسين  ٣با عود و بھبود در بيماران مولتيپل
اسکلرو۶٩٣٩) ...
بررسی فراوانی سوئ تغذيه در کودکان  ۶تا  ١٢سال

٢٠
بررسی فراوانی عاليم بالينی و يافته ھای آزمايشگاھی در کودکان مسموم با ترياک
ومتادون در بيمارستان لقمان حکيم
21
بررسی رابطه HLA B 1502با عوارض شديد پوستی ناشی از مصرف دارو ھای
 22ضد تشنج
بررسی سطح منيزيم در بيماران بستری شده با علت تب وتشنج در بيمارستان کودکان
 23مفيد سال ١٣٩٣

داوری

تمام

داور

١٣٩۶

طرح

در حال انجام

مجری

١٣٩۶

طرح

در حال انجام

ھمکار

١٣٩۶

پايان نامه دکتر
آسيه قبادی

اتمام

مجری
اصلی

١٣٩۵

داوری

اتمام

داور

١٣٩۵

داوری

تمام

داور

١٣٩۴

داوری
طرح پزشکی
عمومی
طرح تخصص تمام
کودکان
طرح فوق تمام
تخصص

تمام

داور

١٣٩۴

مجری
تمام
مجری

1383
١٣٨٩

مجری

١٣٩٢

طرح

تمام

استاد مشاور

1394

جدول شماره  -۵ارائه مقاالت در كنگره ھاي داخلي و خارجي )شامل مقاالت کامل در کنگره ھای مل ی و ب ين الملل ی و اراي ه خالص ه مق االت در کنگ ره ھ ای مل ی و
بين المللی(
رديف

١

نام كنگره

تاريخ

کنگ ره اورژان س ٩٧/٩/٣٠
ھ ا وبيماريھ ای
شايع کودکان

٢

کنگ ره ب ين الملل ی /١٠/١۴
١٣٩٧
کار درمانی

٣

کنگره ملی
اعصاب کودکان

۴

کنگره طب
کودکان

۵

کنگره بين المللی
نروموسکوالر

موضوع

محل
برگزاري
كشور

نق ش مح يط در ايران
تکامل کودکان

نوع شركت
ارائه سخنراني به
صورت شفاھي يا
پوستر
شفاھی

موضوع
گزارش يا
سخنراني
تکامل

Parent traning

ايران

شفاھی

تکامل

تکامل

ايران

برگزاری کارگاه

تکامل

اسامي ھمك اران ب ه مالحظات )مدرك
ترتي ب )ش امل ن ام تائيد كننده مربوطه
و مستندات چاپ
متقاضي(
ضميمه
مقاالت
گردد(.
نرجس جعفری
ب ه عن وان مقال ه
برتر شناخته شد

نرجس جعفری

سخنران پانل

نرجس جعفری

گرداننده کارگاه

١٣٩٧/۶/٢١

تشنج

ايران

پوستر

٩/١٣٩٧/

١۴
٢٠١٩/

Neurometaboli
c

ايران
سخنران

تشنج در
بيماری
متابوليک

تازه ھای
نروموسکوالر

نرجس جعفری
سخنرانی

نرجس جعفری
سخنرانی

۶

سمينار
نرومتابوليک

٧

ھمايش بين المللی
سالمت و

١٣٩٧/١٠

٨

پانل متابوليک
ميوپاتی

GDD

ايران

ايران

سخنران

سخنران

اختالل مھارت نرجس جعفری
ھای ارتباطی

سخنران

شير خوار
ھيپوتون

١٣٩/٧

فلج شل

کنگره بين المللی
نوزادان تکامل
کودکان

ايران

نرومتابوليک

نرجس جعفری

١٣٩۶

سخنران

سخنران

نرجس جعفری

عنوان
کنفرانس يک روزه نورومتابوليک )موضوع:
اختالالت بيماريھای قابل درمان ذخيره ليزوزومی
(/ص

شناسه

وضعيت

پايان

شروع

امتياز

مجری

نوع

18205

تائيد شده

1391/09/30

1391/09/30

3.25

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

1391/11/26

1391/11/26

3.75

دانشگاه علوم پزشکی تھران

کنفرانس علمی
يک روزه
کنفرانس علمی
يک روزه

23625

تائيد شده

تشخيص و درمان صرع در کودکان

تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری

1393/09/03

1393/09/03

1

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفر انسھای علمی ادواری بخش جراحی
بيمارستان امام حسين )ع( /ک

40144

شرکت در برنامه
حضوری

1393/10/29

1393/10/29

1

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفر انسھای علمی ادواری بخش جراحی
بيمارستان امام حسين )ع( /ک

40145

تائيد شده

1393/08/29

1393/08/29

4

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
يک روزه

چھارمين کنفرانس يک روزه نورومتابوليک
)اختالالت لکوديستروفی(/ق

43571

تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری

1393/07/17

1393/07/17

4.5

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
يک روزه

اولين کنفرانس يک روزه بيماريھاي نورولوژيک
کودکان و اختالالت شنوايي/ق

44086

تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری

1394/01/19

1394/01/19

1.75

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

53707

تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری

1394/01/26

1394/01/26

1.75

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54256

تائيد شده

موضوع
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری

شرکت در برنامه
حضوری

1394/02/09

1394/02/09

1.75

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54258

تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری

1394/02/16

1394/02/16

1.75

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54259

تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری

1394/02/23

1394/02/23

1.75

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54260

تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری

1394/02/30

1394/02/30

1.75

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54261

تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری

1394/03/06

1394/03/06

1.75

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54262

تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری

1394/03/27

1394/03/27

1.75

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54264

تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری

1394/04/03

1394/04/03

1.75

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54265

تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری

1394/05/21

1394/05/21

1.75

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

1394/05/29

1394/05/29

3.75

1394/08/07

1394/08/07

2

1394/08/14

1394/08/14

4.25

1394/09/24

1394/09/24

3

1394/09/10

1394/09/10

1.25

1394/11/16

1394/11/14

12.5

1395/01/26

1395/01/26

1.75

1395/02/30

1395/02/30

1.75

1395/03/11

1395/03/11

4

1395/05/31

1395/05/31

1.5

1395/08/30

1395/08/30

1.5

1395/08/02

1395/07/29

14

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
قطب علمی مرکز طبی
کودکان دانشگاه علوم
پزشکی تھران
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
مركز تحقيقات سازمان
انتقال خون ايران
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
قطب علمی مرکز طبی
کودکان دانشگاه علوم
پزشکی تھران

54271

تائيد شده

کارگاه
کنفرانس علمی
يک روزه

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م
بررسی موارد درمانی و درمان ھای جدبد بيماری
)ALDروغن لورنزو(/م

58016

تائيد شده

مراقبت از نوزاد سالم داخل بيمارستان/م

64125

تائيد شده

سمپوزيوم

مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر /ک

64126

تائيد شده

سمپوزيوم
کنفرانس علمی
يک روزه

تکامل در کودکان/ک

67710

تائيد شده

تشنج اطفال/ص

68826

تائيد شده

ھمايش و
کنگره
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
يک روزه
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری

اقدامات درمانی درصرع کودکان و نوجوانان
کنفرانس ھای علمی ادواری ماھانه بيماريھای
نورومتابوليک/م
کنفرانس ھای علمی ادواری ماھانه بيماريھای
نورومتابوليک/م

69274

تائيد شده

73098

تائيد شده

73099

تائيد شده

کنفرانس علمی يک روزه ھموويژالنس

77092

تائيد شده

بيماريھای نورومتابوليک/ق

80419

تائيد شده

بيماريھای نورومتابوليک/ق

81796

تائيد شده

ھمايش و
کنگره

بيست و ھشتمين ھمايش بين المللی بيماريھای
کودکان

81869

تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری

1395/07/12

1395/07/12

1.25

1395/09/05

1395/09/02

20

1395/09/19

1395/09/16

20

1395/10/09

1395/10/09

3

1395/11/21

1395/11/21

2.75

1396/06/24

1396/06/22

9

1396/05/26

1396/05/26

2.25

1396/10/01

1396/09/28

14

1396/06/21

1396/06/20

5

1396/08/04

1396/08/04

5

1396/08/11

1396/08/11

2.75

1397/06/23

1397/06/21

9

1397/05/25

1397/05/25

2.25

1397/10/27

1397/10/27

4.25

1393/09/28

1393/09/25

4

1393/08/29

1393/08/29

4

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
انجمن علمي پزشكان
نوزادان ايران
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
يک روزه
ھمايش و
کنگره
ھمايش و
کنگره

سومين کنگره سالمت نوزادان ايران
کنگره اورژانس ھا و بيماريھای شايع طب
کودکان/گ

85026

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
قطب علمی مرکز طبی
کودکان دانشگاه علوم
پزشکی تھران
دانشگاه علوم پزشکی
اصفھان
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم بھزيستی و
توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
انجمن علمي مغز و اعصاب
کودکان ايران
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
يک روزه

کنفرانس يک روزه نورومتابوليک )اختالالت
اکسيداسيون اسيد چرب(/ط

88260

تائيد شده

تشخيص و درمان صرع پايدار در کودکان

90199

تائيد شده

ھمايش سراسری مغز و اعصاب کودکان

92385

تائيد شده

بيماريھای نورومتابوليک/ک

101840

تائيد شده

اورژانس ھا و بيماريھای شايع طب کودکان/م

103980

تائيد شده

کارگاه
کنفرانس علمی
يک روزه
کنفرانس علمی
يک روزه
ھمايش و
کنگره
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
يک روزه
ھمايش و
کنگره

آزمون تشخيص بيلی در کودکان

104401

تائيد شده

بيماری ھای مغزو اعصاب کودکان/ک

104792

تائيد شده

احيای پيشرفته نوزاد/گ

105469

تائيد شده

تازه ھاي اعصاب كودكان

119973

تائيد شده

بيماريھای نورومتابوليک/ع

121333

تائيد شده

نورومتابوليک )ميوپاتی متابوليک(/ع
کنگره اورژانس ھا و بيماريھای شايع طب
کودکان/م

126490

تائيد شده

42852

تائيد شده

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
يک روزه

کنفرانس علمی
يک روزه
ھمايش و
کنگره
کنفرانس علمی
ادواری
ھمايش و
کنگره

تازه ھای واکسيناسيون/گ

83095

تائيد شده

83742

تائيد شده
تائيد شده

شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
شرکت در برنامه
حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری

چھارمين کنفرانس يک روزه نورومتابوليک
)اختالالت لکوديستروفی(/ق

43571

تائيد شده

سخنرانی در
برنامه حضوری

1394/02/02

1394/02/02

4

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54257

تائيد شده

سخنرانی در
برنامه حضوری

1394/03/20

1394/03/20

4

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54263

تائيد شده

سخنرانی در
برنامه حضوری

1394/05/14

1394/05/14

4

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54270

تائيد شده

سخنرانی در
برنامه حضوری

1394/05/28

1394/05/28

4

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54272

تائيد شده

سخنرانی در
برنامه حضوری

1394/07/29

1394/07/29

4

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54280

تائيد شده

سخنرانی در
برنامه حضوری

1394/08/13

1394/08/13

4

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54282

تائيد شده

سخنرانی در
برنامه حضوری

1394/10/02

1394/10/02

4

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54288

تائيد شده

سخنرانی در
برنامه حضوری

1394/10/30

1394/10/30

4

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م

54292

تائيد شده

سخنرانی در
برنامه حضوری

1394/11/21

1394/11/21

4

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری

1394/09/05

1394/09/05

2

65123

تائيد شده

1394/10/20

1394/10/19

4

1394/09/10

1394/09/10

سمينار
کنفرانس علمی
يک روزه

سمينار دو روزه پزشک خانواده ) /(٢ص

65452

تائيد شده

4

تشنج اطفال/ص

68826

تائيد شده

1394/11/16

1394/11/14

4

اقدامات درمانی درصرع کودکان و نوجوانان

69274

تائيد شده

1394/11/15

1394/11/15

4

1395/01/26

1395/01/26

73098

تائيد شده

1395/02/30

1395/02/30

4

نورومتابوليک/م
کنفرانس ھای علمی ادواری ماھانه بيماريھای
نورومتابوليک/م
کنفرانس ھای علمی ادواری ماھانه بيماريھای
نورومتابوليک/م

71332

تائيد شده

4

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
قطب علمی مرکز طبی
کودکان دانشگاه علوم
پزشکی تھران
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
يک روزه

کنفرانس ادوراری بيماری ھای شايع نوزادان و
اطفال بيمارستان امام حسين)ع(/م
پنجمين کنفرانس يک روزه نورومتابوليک
)موضوع :بيماريھای ذخيره ای ( )با تأکيد بر
بيماری نيمن پيک تايپ /(Cن

54295

تائيد شده

سخنرانی در
برنامه حضوری

73099

تائيد شده

1395/07/15

1395/07/14

5

79722

تائيد شده

1395/05/31

1395/05/31

5

بيماريھای نورومتابوليک/ق

80419

تائيد شده

1395/08/30

1395/08/30

5

بيماريھای نورومتابوليک/ق

81796

تائيد شده

1395/09/05

1395/09/02

10

سمينار
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
ھمايش و
کنگره

سمينار ارتباط بين بيماريھای عفونی و غيرعفونی
با تغذيه در کودکان/ق

سومين کنگره سالمت نوزادان ايران

83742

تائيد شده

1395/10/10

1395/10/08

5

سمينار

پزشک خانواده/ق

87333

تائيد شده

1395/11/21

1395/11/21

5

تشخيص و درمان صرع پايدار در کودکان

90199

تائيد شده

1396/06/24

1396/06/22

5

ھمايش سراسری مغز و اعصاب کودکان

92385

تائيد شده

1396/06/24

1396/06/22

2

ھمايش سراسری مغز و اعصاب کودکان

92385

تائيد شده

1396/10/01

1396/09/28

5

اورژانس ھا و بيماريھای شايع طب کودکان/م

103980

تائيد شده

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
انجمن علمي پزشكان
نوزادان ايران
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
قطب علمی مرکز طبی
کودکان دانشگاه علوم
پزشکی تھران
دانشگاه علوم پزشکی
اصفھان
دانشگاه علوم پزشکی
اصفھان
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

ھمايش و
کنگره
کنفرانس علمی
يک روزه
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری

کنفرانس علمی
يک روزه
ھمايش و
کنگره
ھمايش و
کنگره
ھمايش و
کنگره

پوستر در برنامه
حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
پوستر در برنامه
حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری

1396/08/04

1396/08/04

5

1396/08/07

1396/08/04

5

1396/09/19

1396/09/19

5

1397/02/20

1397/02/19

5

1397/02/19

1397/02/19

5

1397/06/23

1397/06/21

5

1397/05/25

1397/05/25

5

1397/09/30

1397/09/27

2

1397/07/29

1397/07/26

5

1397/11/11

1397/11/11

5

1397/10/27

1397/10/27

5

1397/10/14

1397/10/12

4

1398/03/19

1398/03/19

10

1396/10/28

1396/10/28

5

1397/08/24

1397/08/24

5

1397/11/25

1397/11/25

5

1398/03/30

1398/03/30

5

1398/04/27

1398/04/27

5

1398/05/31

1398/05/31

5

1395/10/30

1395/10/30

5

1396/05/26

1396/05/26

5

1396/08/25

1396/08/25

5

کنفرانس علمی
يک روزه

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
قطب علمی مرکز طبی
کودکان دانشگاه علوم
پزشکی تھران
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
انجمن علمي مغز و اعصاب
کودکان ايران
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
مركز تحقيقات رشد و تكامل
كودكان دانشگاه علوم
پزشكي تھران
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
انجمن علمي كاردرماني
ايران
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

ھمايش و
کنگره
کنفرانس علمی
يک روزه
کنفرانس علمی
يک روزه
ھمايش و
کنگره
کنفرانس علمی
يک روزه
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری

بيماريھای نورومتابوليک/ک

دانشگاه علوم پزشکی شھيد

کنفرانس علمی

بيماريھای نورومتابوليک/ک

ھمايش و
کنگره
کنفرانس علمی
يک روزه
ھمايش و
کنگره
کارگاه
ھمايش و
کنگره
کنفرانس علمی
ادواری
ھمايش و
کنگره

104792

تائيد شده

بيماری ھای مغزو اعصاب کودکان/ک
اولين ھمايش بين المللی بھداشت ،سالمت و تکامل
کودکان
مراقبت ھای پرستاری در مشکالت رايج کودکان
تشنجی/ط

105388

تائيد شده

109608

تائيد شده

اختالالت تکاملی کودکان/ق

113512

تائيد شده

تستھای تکاملی /ق

114749

تائيد شده

تازه ھاي اعصاب كودكان

119973

تائيد شده

بيماريھای نورومتابوليک/ع

121333

تائيد شده

اورژانس ھا و بيماريھای شايع طب کودکان/ع

123791

تائيد شده

دومين ھمايش رشد و تکامل کودکان

124530

تائيد شده

اورژانس ھای طب کودکان/ک

125318

تائيد شده

نورومتابوليک )ميوپاتی متابوليک(/ع

126490

تائيد شده

بيست و سومين کنگره کاردرمانی ايران

127689

تائيد شده

مراقبت ھای پرستاری در تشنج کودکان/م

138003

تائيد شده

بيماريھای نورومتابوليک/ک

102844

رد شده

بيماريھای نورومتابوليک/ع

121336

رد شده

بيماريھای نورومتابوليک/ع

121339

رد شده

بيماريھای نورومتابوليک/ق

138865

رد شده

بيماريھای نورومتابوليک/ق

140731

رد شده

بيماريھای نورومتابوليک/ق

140732

بيماريھای نورومتابوليک/ق

81798
101840

رد شده
در دست
بررسی
در دست
بررسی

102842

در دست

سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در

1396/11/26

1396/11/26

5

1397/09/29

1397/09/29

5

1398/06/28

1398/06/28

5

1398/07/25

1398/07/25

5

1398/08/30

1398/08/30

5

1398/09/28

1398/09/28

5

1398/10/26

1398/10/26

5

1398/11/24

1398/11/24

5

1398/12/28

1398/12/28

5

1398/07/15

1398/07/15

10

1400/06/15

1397/06/15

4

1392/09/21

1392/09/21

1

بھشتی

ادواری

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی

کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری
کنفرانس علمی
ادواری

بيماريھای نورومتابوليک/ک

102845

بيماريھای نورومتابوليک/ع

121337

بيماريھای نورومتابوليک/ق

140733

بيماريھای نورومتابوليک/ق

140734

بيماريھای نورومتابوليک/ق

140735

بيماريھای نورومتابوليک/ق

140736

بيماريھای نورومتابوليک/ق

140737

بيماريھای نورومتابوليک/ق

140738

بيماريھای نورومتابوليک/ق

140739

کارگاه

تکامل در کودکان/ک

144290

دانشگاه علوم پزشکی شھيد
بھشتی
مرکز تحقيقات اعصاب
کودکان

بيماريھای شايع اعصاب در کودکان

2659

ساير

Web

کنگره نرومتابوليک

بررسی

برنامه حضوری

در دست
بررسی
در دست
بررسی
در دست
بررسی
در دست
بررسی
در دست
بررسی
در دست
بررسی
در دست
بررسی
در دست
بررسی
در دست
بررسی
در دست
بررسی

سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
سخنرانی در
برنامه حضوری
نويسندگی در
برنامه غير
حضوری
فعاليت آموزشی و
پژوھشی

در دست
بررسی
در دست
بررسی

موضوع

مردود

باطل

بررسی

تائيد

0

0|0

0

186.75 | 0

0

0

0

0

شرکت در برنامه غير حضوری

0

0

0

0

شرکت در برنامه رسانه ملی

30

0

70

183

سخنرانی در برنامه حضوری

0

0

4

0

نويسندگی در برنامه غير حضوری

0

0

0

0

سخنرانی در برنامه رسانه ملی

0

0

1

0

فعاليت آموزشی و پژوھشی

0

0

0

0

فعاليت خارج از کشور

0

0

0

0

سوابق خارج از سامانه ما قبل ٩١

30

0

75

369.75

شرکت در برنامه حضوری

مجموع امتيــازات

 و مقاالت علمیISC  – مقاالت بين المللیISI  چاپ مقاالت در نشريات معتبر داخلي و بين المللي )شامل مقاالت علمی – پژوھشی بين المللی- ۶ جدول شماره
(پژوھشی داخلی – مقاالت علمی ترويجی – ساير مقاالت
مالحظات
)مدرك تائيد
كننده مربوطه
و مستندات
چاپ مقاالت
ضميمه
(.گردد

اسامي ھمكاران به ترتيب
(اولويت )شامل نام متقاضي

ناشر يا
محل
انتشار

نام نشريه

نوع مقاله تحقيقی

عنوان مقاله

رديف

acc
ept
ed

Tehran

Iranian Journal
of Child
Neurology

Original
article

acses of Acute
necrotizing
encephalopathy,is this
an epidemic or just an
incidental

١

Jafari N1,2,Mosallanejad
A*3,4,Ghobadifar A1,
Ghodssi-Ghassemabadi R5 ,
Nasehi MM1,2,Shakiba M2

acc
ept
ed

Tehran

Iranian Journal
of Child
Neurology

Original
article

Seizure Types and
Other Clinical
Features in Patients
with Neurometabolic
Disorders: A CaseControl Study

٢

Seyed Hasan Tonekaboni1,
Narjes Jafari1, Zahra
Chavoshzadeh2, Bibi Shahin
Shamsian3, Nima Rezaei4

201
5
Sep
Oct
;

turkey

The Turkish
Journal of
Pediatrics

Original
article

DRESS Syndrome
Presents as
Leukoencephalopathy

٣

Farzad AHMAD ABADI
Narjes JAFARI,reza haskani
١-۶ مستند

٢-۶ مستند

تاريخ
انتشار
ماه سال

5

مشخصات
نشريه
شم
سال
ار
چندم
ه

5
7

۴-۶ مستند

Corresponding Author:
Jafari Narjes
Karimzadeh P1, Jafari N1,
Nejad Biglari H2, Jabbehdari
S3, Khayat Zadeh S2, Ahmad
Abadi F4, Lotfi A3

.
201
6
Su
mm
er;

3

1
0

Tehran

Iran J Child
Neurol

Original
article

۵-۶ مستند

Parvanehkarimzadeh, Narjes
JAFARI, Habibe NEJAD
BIGLARI, Sayena
JABBEHDARI, Mehdi
ALIZADEH, Ghazal
ALIZADEH, Hamid NEJAD
BIGLARI, 4 and Sara SANII,

201
6
Wi
nter
;

1

1
0

Tehran

Iran J Child
Neurol

Original
article

۶-۶ مستند

Jabbehdari S1, Rahimian E2,
Jafari N3, Sanii S4,
Khayatzadehkakhki S5, Nejad
Biglari H5

201
5
Su
mm
er;

3

9

Tehran

Iran J Child
Neurol

Original
article

Parvaneh KARIMZADEH
Narjes JAFARI Farzad
AHMAD ABADI,
Sayena JABBEDARI,
Mohammad-Mahdi
TAGHDIRI
Mohammad-Reza ALAEE
Mohammad GHOFRANI
Seyed Hassan
TONEKABONI
Habibeh NEJAD BIGLARI

201
4
Wi
nter

1

8

Tehran

Iran J Child
Neurol.

Original
article

Neurometabolic
Diagnosis in Children
who referred as
Neurodevelopmental
Delay (A Practical
Criteria, in Iranian
Pediatric Patients).
The Clinical Features
and Diagnosis of
Adrenoleukodystrophy
: A Case Series of
Iranian Family

۴

The clinical features
and diagnosis of
Metachromatic
leukodystrophy: A
case series of Iranian
Pediatric Patients.
Propionic Acidemia:
Diagnosis and
Neuroimaging
Findings of This
Neurometabolic
Disorder

۶

۵

٧

٨-۶ مستند

Corresponding Author:
Jafari Narjes
parvaneh karimzadeh md
farzad ahmadabadi,
narjes jafari,
sayena jabbehdari,
mohammad reza alaee md
mohammad ghofrani md
mohammad mahdi taghdiri
md
seyed hassantonekaboni

201
3
Aut
um
n

4

7

Tehran

Iran J Child
Neurol.

Original
article

Biotinidase
Deficiency: A
Reversible
Neurometabolic
Disorder
(An Iranian Pediatric
Case Series)

٨

٩-۶ مستند

parvaneh karimzadeh narjes
jafari,
habibeh nejad biglari,
sayena jabbeh dari,
farzad ahmad abadi md
mohammad-reza alaee,
hamid nemati 1,
sasan saket
seyed hasan tonekaboni
mohammad-mahdi taghdiri
mohammad ghofrani

.
201
4
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mm
er

3

8

Britain

Iran J Child
Neurol

Original
article

GM2-Gangliosidosis
(Sandhoff and Tay
Sachs disease):
Diagnosis and
Neuroimaging
Findings (An Iranian
Pediatric Case Series)

٩

Corresponding Author:
Jafari Narjes
sayena jabbehdari,
fariba farnaghi,
seyed fakhreddin
shariatmadari,
narjes jafari,
fatemeh-fereshteh mehregan
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201
3
Aut
um
n;
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Tehran

Iran J Child
Neurol

Original
article

Accidental Children
Poisoning With
Methadone: An
Iranian Pediatric
Sectional Study
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١١-۶ مستند

Corresponding Author:
Jafari Narjes
parvaneh karimzadeh
narjes jafari,
farzad ahmad abadi,
sayena jabbedari,
mohammad-mahdi taghdiri,
hamid nemati,
sasan saket,
seyed-fakhreddin
shariatmadari,
mohammad-reza alaee
mohammad ghofrani seyed
hasan tonekaboni

١٢-۶ مستند

yalda nilipor
fakhredin shariatmadari
fatemeh abdollah gorji
mohsen rouzrokh,
mohamad ghofrani md
parvaneh karimzadeh md
moahammad mehdi taghdiri,
hosein delavarkasmaei md
farzad ahmadabadi
mohammad kazem
bakhshandeh bali
hamid nemati md 2,
sasan saket md 2,
narjes jafari,
omid yaghini md 9,
seyed hasan tonekaboni

201
3
Su
mm
er

3

7

Tehran

Iran J Child
Neurol

Original
article

Methylmalonic
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