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 :هاها، جوایز و نشانبرتری

  5311در سال استاد یار نمونه 

  5331در سال پژوهشگر نمونه 

  5331در سال ا ستاد نمونه 

  5331در سال احراز کرسی پژوهش 

  5339در سال احراز کرسی پژوهش 

 کنگره بین المللی غدد و متابولیسم. در هفتمین در کاشان برنده جایزه به مناسبت مقاله شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی 

 

 عضویت ها:

 عضو انجمن اطفال ایران 

 عضو انجمن غدد ایران 

  39دبیر مجله پژوهش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مهر 

 تاکنون 5313 زا اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم در پژوهش مجلة نویسندگان عضو شورای 

 عضو کمیته بررسی نسخ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

  تاکنون   13عضو کمیته پیشگیری و درمان دیابت اطفال در مرکز تحقیقات  غدد و متابولیسم از سال 

 تحقیقات غدد و متابولیسمپژوهشی مرکز  عضو شورای 

 تاکنون  5331از   گروه کودکان بیمارستان الزهرا پژوهشی گروه کودکان  عضو شورای 

 فعال نیستم(     اصفهان عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق( 

   فعال نیستم(    5311تا  5311 از سال اصفهانعضو شورای مرکزی ترویج تغذیه با شیر مادر( 

  فعال نیستم(    اصفهان 5331تا  5313سال  عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی  از( 

 فعال نیستم(    5311تا  5311از سال  اصفهان  عضو کمیته مرگ و میر بیمارستان الزهرا( 

   سیا  اقیانو سیه آعضو انجمن غدد 

 عضو کمیته اخالق بیمارستان الزهرا 

  عضو انجمن اروپائی غدد کودکانESPE 

 فعال نیستم(    اصفهان( پزشکی علوم دانشگاه )مانا اطفال ناخوشیهای یافته ادغام هایمراقبت استانی علمی عضو کمیته( 

 فعال نیستم(  5311 تا 5311 از سال اصفهان پزشکی علوم دانشگاه صدا و سیمای علمی عضو کمیته( 

 از سوال  (اصوفهان پزشوکی علووم )دانشگاه اصفهان استان پزشکی نظام سازمان اصفهان استان پزشکان نسخ بررسی عضو کمیتة 
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 5311 تا 5311

  عضو هیئت تحریریه مجلهInternational Preventive Medicine 

 عضو  مرکز پژوهشی فیزیولوژی اصفهان 

 

 مسئولیت های علمی:

 پایان نامه  11 نظارت و سرپرستی  بر 

  طرح تحقیقاتی  19انجام 

 مسئول علمی طرح غربالگری تیروئید نوزادان در استان اصفهان 

 5339سال  بیمارستان امین - مسئول علمی فنیل کتون اوری در استان اصفهان 

  عضو کمیته بورد فوق تخصصی غدد کودکان 

 

 سوابق تدریس:

 5311تا  5399 ده سال تدریس به عنوان استادیار  

  ده سال تدریس به عنوان استاد و فوق تخصص غدد کودکان 

 

 اجرائی و مسئولیت ها: تجارب شغلی و

 5533 سالکاری تیروئید نوزادان در استان اصفهان  از  غربالگری کم مسئول و راه انداز طرح 

  5313تا  5311و   5311تا 5399 موزشی و اجرائی سیستم اینترنی کودکان:آمسئولیت امور 

 5311تا  5311: اصفهان پزشکیدانشکده ول برنامه ریزی دستیاران گروه اطفال ئمس 

 5331تا  5313 از سال معاونت پژوهشی گروه اطفال 

 تاکنون 5313از سال  متابولیسم اصفهان و مرکز تحقیقات غدد همکاری با 

 5333تا  5311و  5311تا  5313 سال مسئول درمانگاه دیابت اطفال   از 

 5333تا  5333از سال   گروه کودکان بیمارستان الزهرا اطفال ریاست بخش  

 مسئول و راه انداز  بخش فوق تخصصی غدد کودکان 

   د کودکاندموزش فلوشیپ غدد کودکان در بخش فوق تخصصی غآمسئول 

 تاکنون 5331غدد کودکان از  ریاست بخش 

 فعال نیستم(الزهرا  مرکز پزشکی آموزشی معاونت( 
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 5311 تا 5311از سال  اصفهان پزشکی دانشکده  - اصفهان پزشکی دانشکده اطفال مدیر گروه مقام قائم 

  تاکنون 5315از سال  اصفهان و عروق مرکز تحقیقات قلبهمکاری با 

 همکاری در راه اندازی اولین درمانگاه پزشکی اجتمائی در مرکز بهداشت ابن سینا 

  د تاالسمیدغمسئول و راه انداز درمانگاه 

 عضو کمیته کشوری کم کاری مادرزادی تیروئید 
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 آالله دکتر. کنترل با گروه آن و مقایسه دیابت مبتال به ساله 1-در کودکان متوسط فشار خون بررسی .2
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5733 
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اصفهان  مقایسه ی اثر چهار روش آموزش تغذیه در کاهش چربی خون کودکان و نوجوانان شهر .1
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مهین  دکتر. فرزندانشان بررسی میزان آگاهی مادران از اهمیت فشارخون، چربی خون و چاقی  .90
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مرکز پزشکی  –ساله  1پیگیری  هیپوتیروییدی پس از پرتو درمانی در کودکان مبتال به بدخیمی:  .91

دکتر فاطمه گلپایگانی، دکتر شادی  ،دکترمهین هاشمی پور. 5731 اصفهان –سیدالشهداء)علیه السالم( 

 5313 ،علوم پزشکی اصفهان پژوهش در .دکتر قاسمعلی جوانمردی بابازاده، دکتر علیرضا معافی،

 ،دکتر محمدرضا مدرسی ،مهین هاشمی پور دکتر. غلظت روی در موی بیماران مبتال به تاالسمی ماژور  .92

 ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن مجله .احمدی نیار عظیم ،مهندس ایرج شهابی ،دکتر نسرین سپهوند
5313 

 

. اصفهان استان ماه: 51دانش مادران شیرده در زمینه اهمیت و ضرورت شیردهی به کودکان زیر   .92

اکبر حسن  دکتر آالله قیصری، دکتر غالمحسین صدری، دکتر غالمرضا قاسمی، مهندس ،مهین هاشمی پور دکتر

 ،پژوهش در علوم پزشکی اصفهان  5319 .آبادی زاده، مرتضی مهدی زاده، سکینه جعفری، دکتر عباس غالمی حسین
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یافتن روش غیرتهاجمی برای بررسی ارتباط بین قند خون و قند بزاق در افراد سالم به منظور   .92

دکتر فرشاد نیکویی، دکتر مسعود امینی، دکتر اشرف امین  ،مهین هاشمی پور دکتر .اندازه گیری قند خون
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دکتر مهین هاشمی دکترمهدی سالک اردستانی،  .کوتاهی قد ایدیوپاتیککمبود روی در کودکان مبتال به   .92

 دانشکده ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار.  مجله ی –اسرار . دکتر عباس مرادی ،پور

 

5715 

رؤیا کلیشادی،  ترکد .5711 و 5737سه ی کمیت ورزش نوجوانان شهر اصفهان در سال های یمقا  .92

نضال صراف زادگان، دکتر نصرا...  رضوان انصاری، دکتر حمیدرضا روح افزا، دکتر ،هاشمی پوردکتر مهین 
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 5335 سال ،پژوهش در علوم پزشکی اصفهان .ناصر توکلی کلیشادی، دکتر صدیقه عسگری، نوشین محمدی فرد، دکتر
 1شماره 1

دکتر آالله قیصری، پیمان نصری، مهرناز  ،دکترمهین هاشمی پور .استرس هیپرگلیسمی در اورژانس اطفال  .91

 5335 ،علوم پزشکی کردستان مجله علمی دانشگاه  .اسدی

روبین  بیلی آزمون های عملکرد تیروئید قبل و پس از تعویض خون در نوزادان مبتال به افزایش  .10

پژوهش در علوم  .شناس دکتر مجید حمیدی، دکتر ایرج حق ،دکتر مهین هاشمی پور، رامین ایرانپور دکتر. خون

 5335 ،پزشکی اصفهان
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5712 

پروژه ارتقاء  –وضعیت چربی خون و چربی رژیم غذایی نوجوانان: برنامه قلب سالم اصفهان   .19

ال صراف زادگان، حسن ، نضمیهن هاشمی پورکلیشادی، غالم حسین صدری،  رویا. سالمت از دوران کودکی

مجله علمی  .شهاب بشر دوست، رضوان انصاری، رضوان پشمی، صدیقه رفیعی طباطبائی، مریم علی خاصی، نصر اهلل
 1و 3شماره   1جلد  5331 ،پزشکی سمنان، کومش دانشگاه علوم

دکتر مهین ، رویا کلیشادی دکتر. فراوانی اضافه وزن و چاقی در نوجوانان و ارتباط آن با عوامل محیطی  .11

دکتر نصراهلل  ،حسن علیخاصی، رضوان انصاری ،دکترغالمحسین صدری ،دکتر نضال صراف زادگان ،هاشمی پور

-193: 1؛ 5331، . مجله دانشکده پزشکی تهرانمریم شهاب ،رضوان پشمی، دکتر صدیقه رفیعی طباطبائی ،بشر دوست
113 

دکتر مهین دکتربهزاد شمس، . بررسی فراوانی نسبی عفونی هلیکوباکترپیلوری در کودکان دیابتی  .12

دکتر سید حسین سعادت، دکتر سید محمد حسن امامی، دکتر زهرا عبد یزدان، دکتر حسن زاده، دکتر  ،هاشمی پور

 5331 ،دیابت و لیپید ایران .خسرو خطیبی، دکتر ساسان حقیقی، دکترسیلوا هوسپیان

              .نوجوانان بررسی رابطه پیام های بازرگانی تلویزیون و انتخاب مواد غذایی توسط کودکان و  .12

مجله دانشکده پزشکی  .صادقی دکتر حمیدرضا روح افزا، دکتر معصومه ،دکتر مهین هاشمی پوررویا کلیشادی،  دکتر

  15شماره   11سال 5331 ،اصفهان

 ،دکتر مهین هاشمی پوررویا کلیشادی،  دکتر .اختاللهای متابولیک کودکان و نوجوانان مبتال به چاقی  .12

 19شماره  5331مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین تابستان  .دکتر سوسن فقیه ایمانی

5717 

هاشمی مهین  دکتر  .بروجن غربالگری کم کاری مادر زادی تیروئید در شهرستانهای شهر کرد و  .12

فرحناز جزایری، دکتر میترا سعادت،  دکتر مسعود امینی، دکتر محمد تقی برجیان، دکتر محمد رضا زاهدی، دکتر پور،

 .5333. غدد درون ریز و متا بولیسم ایران یساسان حقیق دکتر خسرو خطیبی، دکتر سیلوا هوسپیان، دکتر

 نرگس صادقی، زهراعبدیزدان، .کنترلو مقایسه آن با گروه  5در بیماران دیابتی نوع  وضعیت تغذیه ای  .12

دیابت و لیپید  .مرضیه حسن پور، مریم معروفی منصوره کبیر زاده، دکتر مهین هاشمی پور، ،بدر الموک فرقانی

 5333 ،ایران

دکتر  .هیپوتیروئیدی اولیه با آژنزی تیروئید در نوزادان TSHو  T4بررسی رابطه بین سطح سرمی   .11

دکتر خسرو خطیبی، دکتر سیلوا  دکتر اشرف امین الرعایا، دکتر مسعود امینی، مهین هاشمی پور،دکتر ور، ایرانپرامین 

 .5333مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران  .هوسپیان، دکتر ساسان حقیقی

به هیپوتیروئیدی  میزان باالی آنتی تیروپراکسیداز و آنتی تیروگلبولین در مادران نوزادان مبتال  .11

دکتر گشتاسب دکتر مهین هاشمی پور، دکترزهرا پور نقشبند، دکتر شیرین اعظم پناه، . اصفهاننوزادی در 

مجلة غدد درون ریز  .امینی ستاری، دکتراشرف امین الرعایا، دکتر سیلوا هوسپیان، دکتر ساسان حقیقی، دکتر مسعود
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 5333 ،ومتابولیسم ایران

هیپوتیروییدی مادر  ف تشخیصی در طرح غربالگریمقایسه میزان فراخوان بر مبنای دو معیار مختل  .20

دکتر  دکتر رامین ایرانپور، دکتر مسعود امینی، دکتر سیلوا هوسپیان، مهین هاشمی پور، دکتر .زادی در اصفهان

 3شماره  3جلد  3سال  5333تابستان ،خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مجله دانشگاه علوم پزشکی و  .ساسان حقیقی

دکتر  دکتر مهین هاشمی پور،حمید رحیمی حاجی آبادی،  دکتر .در بیماران متبال به پنومونی کاهش روی  .29

  3 سال ششم شماره 5333، پژوهش در علوم پزرشکی اصفهان  ،نیا جمال فقیهی

 .نوزاد 21111شیوع باالی کم کاری مادرزادی تیروئید در شهر اصفهان: نتایج بررسی بر روی   .21

دکتر غالمحسین صدری،  دکتر مسعود امینی، دکتر رامین ایرانپور، دکتر عباسعلی جوادی، پور،مهین هاشمی  دکتر

سال ششم  5333 ،غدد درون ریز و متا بولیسم ایران  .هوسپیان دکتر نرگس جواهری، دکتر ساسان حقیقی، دکتر سیلوا
 53 -53ص  5شماره 

 دکتر. شهر اصفهان در 5نوجوانان دیابتی نوع شیوع باالی آنتی پراکسیداز آنتی بادی در کودکان و   .22

  5333 ،غدد درون ریز و متا بولیسم ایران .دکتر سوسن فقیه ایمانی دکتر هاشمی پور،مسعود امینی، 

دکتر عباس تقوی،  دکترمهین هاشمی پور، .بررسی غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در کاشان  .22

 دانشگاه مازندران خطیبی. زیبا مسیبی، دکتر محسن کریمی دانا، دکتر مسعودامینی، دکتر رامین ایرانپور، دکتر خسرو
5333 

               .رفتار غذاییک ثیر داروهای هومیوپاتی در تغییر رفتار غذایی کودکان مبتال به سوءأسی تربر  .22

مجله علمی دانشگاه  .معینی دکتر پدارم دکتر مهین هاشمی پور،، رویا کلیشادی سید احمد محمودیان، دکتر دکتر

 1شماره  55 دوره 5333 ،علوم پزشکی بیرجند

ثیر برخی عوامل محیطی بر مصرف سیگار توسط نوجوانان و اثرات سیگار برعوامل خطر أبررسی ت  .22

ارتقاء سالمت قلب از  اصفهان پروژهساز اصلی بیماری قلبی عروقی در نوجوانان : برنامه قلب سالم 

 دکتر نضال صراف زادگان، دکتر غالمحسین صدری، دکتر مهین هاشمی پور،دکتررویا کلیشادی، . دوران کودکی

دکتر نصرا... بشر دوست، دکتر حسن علیخاصی، دکتر رضوان انصاری، دکتر صدیقه عسکری، دکتر رضوان پشمی، دکتر 
مجله  .روح افزا، دکتر معصومه صادقی، دکتر بابک ثابت مریم شهاب، دکتر حمید رضاصدیقه رفیعی طباطبائی، دکتر 

 .5333سال ، دانشکده پزشکی گیالن

کودکان  در OGTTارتباط نمای سونوگرافی پانکراس با حساسیت به انسولین در زمان انجام   .22

دکتر قاسمعلی جوانمرد، دکتر حمید  دکترمهین هاشمی پور،. ساله مبتال به بتا تاالسمی ماژور 51-21

 -591 :1شماره  5333تابستان ایران دیابت و لپپید .هورفر، دکتر رویا کلیشادی، دکترسیلوا هوسپیان، دکتر ساسان حقیقی
595 

5714 

غربالگری هیپوتیروییدی نوزادان در اصفهان و بررسی میزان ازدواج های فامیلی در والدین نوزادان   .21
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احمدی ناصر،  ،حقیقی ساسان ،هوسپیان سیلوا ،امینی مسعود ،ایران پور رامین ،هاشمی پور مهین .هیپوتیرویید

 5331تابستان  533 -531مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،  سال شانزدهم شماره دوم ص

فاموری  ،هاشمی پور مهین ،کلیشادی رویا .تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از چاقی کودکان نقش  .21

 31-33( 31شماره) 5331تابستان  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  .صانعی مهدی ،بابک ثابت ،فاطمه

 .اصفهان ساله مبتال به اضافه وزن و چاقی در شهر 51تا  52بررسی اضطراب در دانش آموزان   .20

مجله علمی پژوهشی  .آرین پور افزا، دکتر شهرهدکتر رویا کلیشادی، دکتر حمیدرضا روح پور،مهین هاشمی دکتر

   533-531( 31شماره) 5331قزوین تابستان 

دکتر دکتررویا کلیشادی،  .وزن تولد، فراوانی و مدت استفاده از شیر مادر در کودکان مبتال به چاقی  .29

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم  .صانعی دکتر مهدی ،ثابت بابک دکتر فاطمه فاموری، دکتر پور،مهین هاشمی

 5331  33-33(: 1)3 پزشکی ی قزوین

5711 

   در سال  ساله سمیرم اصفهان  1-52بررسی ید ادراری و شیوع گواتر بالینی در دانش آموزان   .21

دکترعلی کچویی، . د(یسال پس از اجرای برنامه کشوری مبارزه با اختالالت ناشی از کمبود  51) 17

 .دکتر مسعود امینی، دکتر ساسان حقیقی دکتر حسن رضوانیان، دکتر اشرف امین الرعایا، دکتر مهین هاشمی پور،

 35-39ص  5331و شهریور  مرداد 13مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره پانزدهم شماره  

دکتر مهین ، دکترحسن رضوانیان  ؟  استآیا کمبود آهن علت شیوع گواتر آندمیک در منطقه ی سمیرم   .22

دکتر محمد حسن مودب، دکتر منصور سیاوش، دکتر سید  دکتر اشرف امین الرعایا، دکتر علی کچویی، هاشمی پور،

زمستان  1دوره هشتم شماره  غدد درون ریز و متابولیسم ایران .دکتر مسعود امینی محمد محمدی، دکتر ساسان حقیقی،
 9-315ص 5331

5711 

رفعتی  ،سالک اردستانی مهدیساله شهر اصفهان شایع است؟  1در کودکان  Dآیا کمبود ویتامین   .22

حسینی سیدمحسن. مجله دانشکده  ،امینی مسعود ،حسین نیک نژاد ،اردستانی پونه معمار ،هاشمی پور مهین ،همایون

 . 99-531، ص 31، شماره 11دوره  5339پزشکی اصفهان تابستان 

 

 ،سالک اردستانی مهدی ،مهین هاشمی پور .آموز در شهر اصفهان بلوغ در دختران دانشمیانگین سن   .22

 حسین نژاد ،پونه معمار اردستانی ،حسام حسن زاده کاشانی محمدحسن مؤدب،، سیدمحسن حسینی ،نوشین رستم پور
  39, شماره 11دوره  5339،مجله دانشکده پزشکی اصفهان .زهرا عبدیزدان ،نیک

در شهر  فراوانی اختالل شنوایی در کودکان مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم آیا  .22

 ،حاج رحیمی مهسا ،هاشمی سیدمصطفی ،هاشمی پور مهین ،سالک اردستانی مهدیاصفهان تفاوت دارد؟

http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=27690&varStr=38;كليشادي%20رويا%20,%20هاشمي%20پور%20مهين%20,%20فاموري%20فاطمه%20,%20ثابت%20بابك%20,%20صانعي%20مهدي;مجله%20علمي%20دانشگاه%20علوم%20پزشکي%20قزوين;تابستان%201384;9;2%20(پیاپی%2035);88;93
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=72560&varStr=3;سالك%20اردستاني%20مهدي%20,%20هاشمي%20پور%20مهين%20,%20هاشمي%20سيدمصطفي%20,%20حاج%20رحيمي%20مهسا%20,%20صادقي%20سميه%20,%20فرج%20زادگان%20زيبا%20,%20هوسپيان%20سيلوا%20,%20هاديان%20رضوانه;مجله%20دانشکده%20پزشکي%20اصفهان;زمستان%201386;25;87;53;60
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=72560&varStr=3;سالك%20اردستاني%20مهدي%20,%20هاشمي%20پور%20مهين%20,%20هاشمي%20سيدمصطفي%20,%20حاج%20رحيمي%20مهسا%20,%20صادقي%20سميه%20,%20فرج%20زادگان%20زيبا%20,%20هوسپيان%20سيلوا%20,%20هاديان%20رضوانه;مجله%20دانشکده%20پزشکي%20اصفهان;زمستان%201386;25;87;53;60
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 – 31, شماره 11دوره  . مجله دانشکده پزشکی اصفهان رضوانه هادیان، هوسپیان سیلوا ،فرج زادگان زیبا ،صادقی سمیه
  اصفهان.  مجله دانشکده پزشکی 5339 زمستان

مبتال  ی به درمان پزشکی در نوجواناناثربخشی درمان روان شناختی چند جنبه ای بر بهبود پایبند  .22

. تحقیقات علوم رفتاری دوره مهین هاشمی پور، دالور علی ،احدی حسن ،نجمی سیدبدرالدین .به دیابت نوع یک

 .  5339سال  511-531پنجم شماره دو، 

5713 

 کاری مادرزادیایزوتوپ در تشخیص اتیولوژی کم  کارآیی سونوگرافی و اسکن رادیو مقایسه  .21

 ،هادیان رضوانه ،مهرابی علی ،امیرحسین شاه کرمی ،هوسپیان سیلوا ،هاشمی پور مهین ،نصری پیمان .تیروئید

 . 951-915: 11مسلسل  ؛ 5331اسفند  امینی مسعود. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران

5711  

کودکان مبتال به کم کاری  مادرزادی دائمی تیروئید  جهش های احتمالی ژن تیروئید پراکسیداز در  .21

پور، دکتر حسین خان ا حمد دکتر مر تضی کریمی  دکتر فهیمه سهیلی پور، سکینه کریمی زارع،  استان اصفهان. در

دکتر مسعود امینی، دکتر  دکتر مهین هاشمی پور،دکتر پریچهر یغمایی،  لیال کوکبی، سپیده امین زاده،  شهرضا،

 . 5333دی ماه  113-111 ،پنجم شماره یازدهم، ی ایران دوره متابولیسم و ریز درون غدد ی مجله .رضوانه هادیان

نصری . ید ادرار و ید شیر در نوزادان هیپوتیروئید و مادرانشان و مقایسه آن با گروه کنترل بررسی  .20

موحدیان  ،عجمی علی ،سجادی سیدعلی ،حیدری کمال ،مسعود امینی ،ان سیلواهوسپی ،هاشمی پور مهین ،پیمان

 یازدهم، ی موهبت لیلی. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران دوره ،هادیان رضوانه ،داستان پورمعصومه ،عطار حسین
 5333 شهریور 191و  111های صفحه ،3ی شماره

خطر آن در کودکان و نوجوانان بهبود یافته از  فراوانی نسبی سندرم متابولیک و بررسی عوامل  .29

 ،فرج زادگان زیبا ،آتوسا ادیبی ،هاشمی پور مهین ،فتحی پور اسداله ،رییسی ناهید .لوسمی لنفوبالستیک حاد

سال بیست و هفتم شماره  مرداد مجله دانشکده پزشکی اصفهان  .پویان امیر طبیبی ،امینی عباس قلی ،معافی علیرضا
 . 33مرداد نود  و شش 

 ،دهقان بهار ،حسنی نسیبه کم کاری مادر زادی تیروئید: آیا عوامل فامیلی در بروز بیماری نقش دارند؟  .21

 ،امین الرعایا اشرف ،هادیان رضوانه ،داستان پور معصومه ،عجمی علی ،سجادی علی ،حیدری کمال ،امینی مسعود

مجله دانشکده پزشکی اصفهان دوره بیست و هفتم شماره نود و  .هاشمی پور مهین ،هوسپیان سیلوا ،پورنقشبند زهرا

 . 531-515، 5333چهار ، خرداد  

5711 

 ،مهین هاشمی پور ،سالک اردستانی مهدی ،. هاشمی دهکردی الهامگزارش مورد نادری از ابهام جنسی  .22
 .5333فروردین  سال بیست و هشتم شماره صد و چهار  مودب محمدحسن، مجله دانشکده پزشکی اصفهان

http://journals.mui.ac.ir/index.php/jims/issue/view/139
http://journals.mui.ac.ir/index.php/jims/issue/view/139
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=85384&varStr=6;نجمي%20سيدبدرالدين%20,%20احدي%20حسن%20,%20دلاور%20علي%20,%20هاشمي%20پور%20مهين;تحقيقات%20علوم%20رفتاري;1386;5;2%20(پياپي%2010);127;137
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=85384&varStr=6;نجمي%20سيدبدرالدين%20,%20احدي%20حسن%20,%20دلاور%20علي%20,%20هاشمي%20پور%20مهين;تحقيقات%20علوم%20رفتاري;1386;5;2%20(پياپي%2010);127;137
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=89160&varStr=35;نصري%20پيمان%20,%20هاشمي%20پور%20مهين%20,%20هوسپيان%20سيلوا%20,%20شاه%20كرمي%20اميرحسين%20,%20مهرابي%20علي%20,%20هاديان%20رضوانه%20,%20اميني%20مسعود;مجله%20غدد%20درون%20ريز%20و%20متابوليسم%20ايران;اسفند%201387;10;6%20(مسلسل%2042);615;621
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=89160&varStr=35;نصري%20پيمان%20,%20هاشمي%20پور%20مهين%20,%20هوسپيان%20سيلوا%20,%20شاه%20كرمي%20اميرحسين%20,%20مهرابي%20علي%20,%20هاديان%20رضوانه%20,%20اميني%20مسعود;مجله%20غدد%20درون%20ريز%20و%20متابوليسم%20ايران;اسفند%201387;10;6%20(مسلسل%2042);615;621
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=98686&varStr=17;نصري%20پيمان%20,%20هاشمي%20پور%20مهين%20,%20هوسپيان%20سيلوا%20,%20اميني%20مسعود%20,%20حيدري%20كمال%20,%20سجادي%20سيدعلي%20,%20عجمي%20علي%20,%20موحديان%20عطار%20حسين%20,%20داستان%20پور%20معصومه%20,%20هاديان%20رضوانه%20,%20موهبت%20ليلي;مجله%20غدد%20درون%20ريز%20و%20متابوليسم%20ايران;شهريور%201388;11;3%20(مسلسل%2045);265;272
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اردستانی  سالک ،مجلسی علیرضا ،هاشمی پور مهین ،اخوت احمدرضا .شنوایی در سندرم ترنر مشکالت  .22

 . 5333سال  11-91شنوایی شناسی دوره نوزدهم شماره یک ،  .حنیف اخوت سید ،رئوفی معصومه ،مهدی

مبتال به سندرم  مقایسه الگوی تغذیه و فعالیت جسمانی بین کودکان و نوجوانان چاق مبتال و غیر  .22

خاوریان نوشین،  ،پورصفا پریناز ،سامانی شهره قطره ،ضیایی مژده ،هاشمی پور مهین ،. کلیشادی رویامتابولیک

 . 5333 بهار  39-11مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان دوره پانزدهم شماره یک، 

 .فک تحتانی و دیابت بی مزههیستیوسیتوز سلول النگر هانس در کودکی با ضایعه منفرد استخوان   .22

مجله دانشکده پزشکی سال بیست و هشتم شماره  .دکتر مهدی سالک  ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر زهرا علیان

 5333اردیبهشت   531

عروقی در کودکان و  -پیش بینی عوامل خطرزای بیماریهای قلبیاثر شاخصهای تن سنجی در   .22

دکتر شهره ، دکتر احسان ناظمی، دکتر زهرا فقیه ایمانی، دکتر مهین هاشمی پور، دکتر رویا کلیشادی .نوجوانان

 .5333ر بها - 5, شماره 51دوره مجله علمی پژوهشی قزوین   .دکتر نوشین خاوریانو  قطره سامانی

بررسی تأثیر داروی اسید فولیک بر شاخص های عملکرد اندوتلیوم در بیماران مبتال به دیابت تیپ   .21

سیلوا هوسپیان، مرجان  ،مهین هاشمی پور، شقایق حق جوی جوانمرد، زهرا علیان، . محمد حسن مودبیک

 5333مجله دانشکده پزشکی  .مسعود امینی، منصوریان

مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و  آندوتلیوم درنوزادان هیپوتیروئیدبررسی اختالل عملکرد   .21

شقایق  ،زهرا علیان ،محمد حسن مودب ،مهین هاشمی پور. متابولیسم اصفهان و مقایسه آن با گروه کنترل

  5333 مجله دانشکده پزشکی اصفهان .مسعود امینی ،مرجان منصوریان ،سیلوا هوسپیان ،حق جوی جوانمرد

5711 

 مطالعات بر مروری کودکان: در وچاقی وزن اضافه و غذایی رژیم گلیسمی بار و گلسیمی ی نمایه  .20

 دکتر ،زاده اسماعیل احمد دکتر کلیشادی، رویا دکتر پور، هاشمی مهین دکتر روحانی، محمدحسین سید .گذشته

 5333ماه  بهمن دوم /هفته 599شماره  / نهم و بیست اصفهان سال پزشکی دانشکده مجله .بخت آزاد لیال

اتیولوژی کم کاری مادرزادی  در نقش اتوآنتی بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاد  .29

رویا  ،مسعود امینی ،نفیسه اسماعیلی ،هاشمی پور مهین ،شیما صالحی .تیروئید نوزادان در شهر اصفهان

 5333سال   531نهم شماره  و بیست سال اصفهان پزشکی دانشکده مجله .اکبر حسن زاده ،کلیشادی

تیرویید  مادرزادی کاری به کم مبتال کودکان رشد شدن طبیعی درمانی در مداخالت کارایی  .21

 دکترسیلوا پور، هاشمی مهین دکتر ،فیضی آوات دکتر .غربالگری نوزادی روش به شده داده تشخیص

 ومتابولیسم ریز درون غدد ی مجله .الحسینی رفیعی مهسا ،امینی مسعود دکتر رویا کلیشادی، دکتر ،امیرخانی زینب دکتر ،هوسپیان
 5333 اسفند ،9ی شماره ی ضمیمه ،سیزدهم ی دوره ایران

http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=109891&varStr=31;اخوت%20احمدرضا%20,%20هاشمي%20پور%20مهين%20,%20مجلسي%20عليرضا%20,%20سالك%20اردستاني%20مهدي%20,%20رئوفي%20معصومه%20,%20اخوت%20سيدحنيف;شنوايي%20شناسي;1389;19;1%20(پياپي%2032);57;62
http://jqums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-4-517&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://jqums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-4-517&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87+%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87+%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://jqums.hbi.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://jqums.hbi.ir/browse.php?mag_id=54&slc_lang=fa&sid=1
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بررسی تأثیر داروی اسید فولیک بر شاخص های عملکرد اندوتلیوم در بیماران مبتال به دیابت تیپ   .22

مرجان  ،سیلوا هوسپیان ،مهین هاشمی پور ،شقایق حق جوی جوانمرد ،زهرا علیان ،محمد حسن مودب .یک

 5333بهمن  سوم /هفته 591نهم/شماره  و بیست مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال .مسعود امینی ،منصوریان

 وجود سمیرم و ساکن اصفهان کودکان در دو این بین ارتباطی آیا بدنی:  ی توده شاخص و گواتر  .22

 اصفهان سال پزشکی دانشکده مجله .پور هاشمی مهین دکتر خلیلی، نوشین دکتر سنبلستان، علی سیددارد؟ 

 5333دیماه  دوم /هفته 591نهم/شماره  و بیست

 کننده به مرکز مراجعه تیرویید مادرزادی کاری کم به مبتال کودکان رشد روند توصیفی بررسی  .22

 هاشمی پور، مهین دکتر آوات فیضی، دکتر .اصفهان پزشکی علوم دانشگاه متابولیسم و غدد تحقیقات
 دانشکده مجله .امینی مسعود دکتر سجادی، علی حیدری، دکتر کلیشادی، دکترکمال رویا دکتر امیرخانی، زینب ،هوسپیان دکترسیلوا

 5333 ماه بهمن سوم / هفته 591شماره/نهم و بیست مقاله پژوهشی سال اصفهان پزشکی

 

5715 

دکتر مهین هاشمی  ، دکتر االله قیصری .هیپوتیرویید یسم مادر زادیعملکرد کلیه در کودکان مبتال به   .22

  5335اصفهان  پزشکی دانشکده مجله .دکتر پویا خسروی، دکتر اتوسا ادیبی ،پور

ژنزی غده  دیس از ناشی تیرویید مادرزادی کاری کم به مبتال کودکان در TTF2بررسی ژنتیکی   .22

 پزشکی دانشکده مجله .سیلوا هوسپیان ،مسعود امینی ،پوررامین ایران ،پورهاشمیمهین  ،فروزنده محجوبی .تیروئید

 5335تیر  533اصفهان سال سی ام  شماره 

غذایی با نمایه گلیسمی پایین بر سطح فراسنج های لیپیدی، آپولیپوپروتئین  رژیمهای اثر مقایسه  .21

 احمد مهین هاشمی پور،محمدحسین روحانی، رویا کلیشادی، . ( در دختران چاق نوجوانaها و لیپوپروتئین )

 5331 دی و آذر/ 1 شماره ،51 دوره/ شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه مجله .اسماعیل زاده، لیال آزادبخت

در بیماران مبتال به کم کاری  -Dual Oxidase 2(DUOX2ژن R474Xبررسی جهش   .21

 آوات فیضی، منصور صالحی، مهین هاشمی پور، محمدحسن تاج، امید خوشنود، .مادرزادی تیروئید دایمی و گذرا

اصفهان  پزشکی دانشکده مجله .مسعود امینی سیلوا هوسپیان، حسین صانعیان، رویا کلیشادی، شقایق حق جوی جوانمرد،
 5335  دیماه اول هفته/ 155 شماره/ام سی سال

 به مبتال نوزادان سرم با فیلتر تست در تیرویید ی کننده تحریک هورمون مقدار ی رابطه بررسی .20

 مهرابی علی پور، هاشمی مهین دکتر قاسمی، دکترمحمود ،عیاد حسن علی دکتر .تیرویید مادرزادی کاری کم

 سوم هفته/ 131  شماره/ام سی سال اصفهان پزشکی دانشکده افشاری، مجله دکترمحمود هوسپیان، کوشکی، دکترسیلوا
  5335 آبانماه

5712 
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رژیم  با نمای گلیسمی پایین بر چاقی و فشار خون  در دختران نوجوان مبتال به ثیر مصرف أت .29

مجله دانشگاه علوم  .احمداسماعیل زاده، لیال آزادبخت مهین هاشمی پور،محمدحسین روحانی، رویا کلیشادی،  .چاقی

 19-11صفحه  5331تیر   1پزشکی بابل دوره پانزدهم شماره 

ن و شاخص آاثرات رژیم غذایی کاهنده  دهنده فشار خون بر سندرم متابولیک اجزای متشکله  .21

رویا  ،مهین هاشمی پور، پروانه صانعی .متقاطع تصادفی زمایی  بالینیآک کاری .های چربی خون در نوجوانان

صنایع غذایی ایران سال هشتم شماره مجله علوم تغذیه و  .شجاع احمداسماعیل زاده ،ناهید ظرافتی ،سمیه رجایی ،کلیشادی
 539-513صفحه   5331پاییز   3

5717 

غربالگری هایپوتیروییدی در نوزادان پره ترم با وزن تولد کم و بسیار کم مرور منظم مقاالت و  .22

 پذیرش چاپ دانشکده پزشکی  .رضا نجفی ،مجتبی کیخا دکتر مهین هاشمی پور، آرمان انصاری، . شواهد موجود

5333 

های سنی مختلف کودکان سالم رگانیک اسیدهای ادرار در ردها ی طبیعی و پروفایلتعیین محدوده .22

هفته اول : 133، شماره 31دوره . مرتضی پورفرزام ،براتی هبهار ،افشین فصیحی ،مهین هاشمی پور ،عظم دادخواها .ایران

 5333خرداد ماه 

پریسا . تاثیر مصرف غالت کامل بر پروفایل متابولیک در دختران چاق یک کارازمایی بالینی متقاطع .22

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران  .احمداسماعیل زاده، رویا کلیشادی ،مهین هاشمی پور، لیال آزادبخت حاج هاشمی،

 11-53صفحه  5333تابستان  1سال نهم شماره 

 

 های پژوهشی:طرح
 

 وجود  نسبی فراوانی بررسیTG-Ab, TPO-Ab مرکز تحقیقات به کننده مراجعه دیابتی در کودکان 

دکتر مهین هاشمی امینی،   ایمانی، دکتر مسعود  سوسن فقیه دکتر. شاهد با گروه مقایسه در اصفهان دیابت

 5335 .پور

 بادیهای آنتی سرمی میانگین بررسی TG , TPO هیپوتیروئید  نوزاد دارای مادران در سرم

زهرا  دکتر .کنترل با گروه مقایسه و اصفهان امین غدد و متابولیسم تحقیقات در مرکز شدهشناسایی

 5335 .ستاری گشتاسب دکتر مهین هاشمی پور، ،یاعظم پناه، دکتر مسعود امین پورنقشبند، شیرین

 مهین  دکتر .سمیرم منطقه ساله 1 آموزاندر دانش مرتبط با آن عوامل برخی  گواتر و شیوع بررسی

دکتر سوسن فقیه  علی کچویی، دکتر اشرف امین الرعایا، دکتر حسن رضوانیان، دکتر دکتر مسعود امینی، هاشمی پور،

 5333. ایمانی، دکتر غالمحسین صدری

  بررسی ارتباط نمای سونوگرافی پانکراس با حساسیت به انسولین در زمان انجامOGTT  در

http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/issue/view/232
http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/issue/view/232
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دکتر جوانمرد ، دکتر حمید هور فر، دکتر  دکترمهین هاشمی پور، .سالة مبتال به بتاتاالسمی 51-21کودکان 

  هوسپیان، دکتر ساسان حقیقیسیلوا  رویا کلیشادی، دکتر

 مقایسه با گروه  بررسی تاثیر دو روش رژیم درمانی هم زمان درکودکان و والدین مبتال به چاقی در

 دکتر مهین هاشمی پور، رویا کلیشادی دکتر .شاهد

  بررسی تاثیر واکسنBCG وابسته به  در کاهش دوز انسولین مورد نیاز بیماران مبتال به دیابت

 الله قیصریآدکتر  دکترمهین هاشمی پور، .انسولین

 رویا  دکتر .ساله 55-51و کنترل عوامل خطر ساز آترواسکلروز در کودکان و نوجوانان  پیشگیری

 خانم رضوان انصاری دکتر مهین هاشمی پور، ،یکلیشاد

 ساله والدین مبتال به  1-51میانگین فشار خون شیوع افزایش فشار خون در کودکان  تعیین

 دکتر مهین هاشمی پور ،رویا کلیشادی دکتر .فشارخون

 دکتر .شهر اصفهان کاهش شنوائی در کودکان با هیپوتیروئیدی مادرزادی در بررسی شیوع موارد 

مصطفی هاشمی، مسعود اسدی، دکتر مسعود امینی، دکتر خسرو خطیبی، دکتر ساسان  دکتر مهین هاشمی پور،

 5339. حقیقی، دکتر سیلوا هوسپیان

 میزان مورد انتظار در  بررسی نقش احتمالی سایر عوامل گواتروژن در عدم کاهش شیوع گواتر به

 .غنی سازی نمک طعام با ید بعضی از مناطق خاص در مقایسه با مناطق موفق، پس از اجرای طرح

دکتر خسرو خطیبی، حقیقی،  دکتر اشرف امین الرعایا، دکتر ساسان دکتر مهین هاشمی پور،، دکتر مسعود امینی   

 5333. دکتر زهرا پورنقشبند، لیال آذر بایجانی

 پیدهای سرم یبررسی مقایسه ای وضعیت لLpa, ApoB, ApoA  درکودکان و نوجوانان مبتال به

 کلیشادیرویا دکتر  هاشمی پور،مهین دکتر فقیه ایمانی، سوسن  دکتر .دیابت

  دکترمهین هاشمی  .چاق کودکان و نوجوانانبررسی اثر زینک سولفات بر مقاومت به انسولین در

دکترجواد ، دکتر رویا کلیشادی. دکتر مسعود امینی دکتر مهدی سالک دکتر محمد حسنمودب دکتر ناصر توکلی پور،

 5331-5339  .شاپوری

 التهابی در نوجوانان  بررسی اثر کوتاه مدت و بلند مدت مصرف آب انگور و آب انار بر و فاکتورهای

دکتر مهین  ،رویا کلیشادی دکتر .( عملکرد آندوتلیوم عروقی در سندرم متابولیکFMD)مبتال به 

 5339 .هاشمی پور

 برخی از عوامل  بررسی کارکردهای شناختی مبتالیان به هیپوتیروئیدی مادرزادی و ارتباط آن با

مهندس  دکتر مسعود امینی، پور،سید بدرالدین نجمی، مهناز سرتیپ پور،دکترمهین هاشمی  .تشخیصی درمانی

 5339. زاده، نسرین مسایلیاکبرحسن

 دائمی با اندازه  بررسی موتاسیونهای ژن تیروئید پراکسیداز در بیماران هیپوتیروئیدی مادرزادی
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دکتر هادیان، دکترسهیلی  دکتر امینی، دکتر خان احمد، دکترهاشمی پور، .تیروئید طبیعی در استان اصفهان

 5339 .پور

  شهر اصفهان درسال  5بررسی شیوع و عوامل موثر بر ایجاد نوروپاتی در کودکان دیابتی نوع

 محمد هادی طاهری ،زهرا جاودان حسنی، مانیا حقیقتیان، نسیبه هاشمی پور،مهین  دکتر  .5711 -5711

  بررسی ژنTTF2 ( در بیماران مبتال به هیپوتیروئیدیسم مادرزادیCH ناشی از )Thyroid 

agenesis.  دکتر محجوبی دکتر امینی، ،ی، دکتر ایران پوررمریم منتظ فرزانه مشیری، هاشمی پور،مهین  دکتر .

5331 

 پین، وتیروتر ید شیر، اتوآنتی بادی ضدرسپتور ،کاری مادرزادی تیروئید، اتیولوژی، ید ادرارکم

حیدری، دکتر علی سجادی، دکتر عجمی، دکتر دکتر  دکتر مسعود امینی، مهین هاشمی پور، دکتر .دائمی، گذرا

 5331. هوسپیان، دکتر ساسان حقیقی سیلوا

 گیری بررسی حساسیت و ویژگی کاغذ فیلتر در اندازهTSH در طرح  های سرمینسبت به نمونه

  مسعود دکتر مهین هاشمی پور، دکتر .5711-5714کاری مادرزادی تیروئید در اصفهانغربالگری کم

 ایرانپور، دکتر سید مجتبی طالیی دکتر غالمحسین صدری، دکتر اعجمی، دکتر سیلوا هوسپیان، دکتر رامینامینی، 

  بررسی شیوع کمبود آنزیمG1PD دکتر رامین ایرانپور،  دکتر .در نوزادان متولد شده شهرستان اصفهان

 5331 .نیا دکتر سید مجتبی طالیی، دکتر محسن سروش مهین هاشمی پور،

  دکتر هاشمی پور،کلیشادی،  دکتر .5717 –5714 بررسی ارتباط لپتین با تغییرات وزن کودکان چاق 

 دکتر شفیعی

  بررسی اثر بخشی درمان روانشناختی چند جنبه ای بر بهبود پایبندی به درمان پزشکی در نوجوانان

 .دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر سید بدرالدین نجمی ،دکتر علی دالور  ،دکتر حسن احدی .5مبتال به دیابت تیپ 
 زادآتهران دانشگاه  5331-5339

  بررسی ارتباط روی، سلنیوم، آهن، ویتامینA، ضد تیروئید با گواتر  تیوسیانات و اتو آنتی بادیهای

جانقربان، دکتر  مسعود امینی، دکتر ،دکتر مهین هاشمی پور .ساله شهر اصفهان 1و  55در دانش آموزان 

 5333. دکتر محمد حسن مودب دکتر فرد موسوی، دکتر امین الرعایا،

 مراجعه کننده به  و غیر چاق چاق ساله 51تا  در نوجوانان اضطراب نمرة میانگین ایمقایسه بررسی

حمید دکتر  ،دکتر رویا کلیشادی پور، هاشمی مهین دکتر  .مرکز تحقیقات قلب و عروق استان اصفهان

 5331. پورآرین افزا، شهرهرضا روح

  دکتر رویا  پور،هاشمی مهین دکتر .ساله 51تا  51بررسی رابطه چاقی با خودپنداره در کودکان

 5335. ، پیمان نصریکلیشادی

 مرکز دیابت به کننده مراجعه دیابتی در کودکان هلیکوباکترپیلوری عفونت نسبی فراوانی بررسی 
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 پور،هاشمیدکتر مهین، بهزاد شمس دکتر .5715در آنها در سال ثیر درمانأت و بررسی امین بیمارستان

 سعادت دکتر سیدحسین ،عبدیزدان دکتر زهرا امامی،دکتر سید محمد حسن

 5711در سال اصفهان شهرستان تیروئید در نوزادان غده مادرزادی کاریکم شیوع بررسی 

 مهین دکتر .اصفهان( شهرستان متولد شده در تیروئید در نوزادان مادرزادی کاریکم )غربالگری

 دکتر رامین جوادی، عباسعلی دکتر ،صدری دکتر غالمحسین بخش،دکتر نعمت دکتر مسعود امینی، پور،هاشمی

 5333- 5335. دکتر خطیبی پور،دکتر سلیمانی ،ستاری آقای جواهری، دکتر ملیحه ،دکتر حقیقی نیا،دکتر سروش ایرانپور،

 و  مراکز بهشتی متولد شده در در نوزدان خون از تعویض و پس عملکرد تیروئید قبل مقایسة

خون در نوزادان مبتال به  آزمون های عملکرد تیروئید قبل و پس از تعویض) اصفهان (الزهرا)س

دکتر مجید حمیدی، دکتر ایرج حق  دکتر مهین هاشمی پور،رامین ایرانپور،  دکتر .(روبین خون افزایش بیلی

 5335-5313. شناس

 دو روش گیاه درمانی  ثیرأ)ت و نوجوانان در کودکان چاقی کنترل در جهت درمانی چند روش مقایسه

دکتر رؤیا کلیشادی، دکتر صدیقه عسگری،  مهین هاشمی پور، دکتر (.در کنترل چاقی کودکان و نوجوانان

 5335-5313. ناصر توکلی نوشین محمدی فرد، دکتر

 رویا  دکتر  .مقایسه نتایج درمان گروهی و درمان های انفرادی در کنترل چاقی کودکان و نوجوانان

 5333 .دکتر مهین هاشمی پور، کلیشادی

 حاد شدید  ماه مبتال به عفونتهاى 1 مقایسه میانگین سطح فلزات کمیاب در کودکان بزرگتر از

دکتر جمال فقیهی نیا،  دکتر  .5731بیمارستان الزهرا سال  دستگاه تنفس تحتانى با گروه شاهد در

 5333-5313. دکتر حمید رحیمی حاجی آبادی مهین هاشمی پور،

 شاهد  با گروه آن و مقایسه قد ایدیوپاتیک با کوتاهی کودکانموجود در موی روی میزان بررسی

 مهدی سالک اردستانی، دکتر .کودکان الزهرا)س( غدد و درمانگاه خصوصی کلینیک به کننده مراجعه

 5313-5333سال . دکتر عباس مقدادی دکتر مهین هاشمی پور،

 به وابسته آموزشی مراکز درمانی به کننده مراجعه سال 2 زیر کودکان مادران آگاهی بررسی 

دکتر  نیا،فقیهی جمال دکتر .کودکان اسهالی حاد بیماریهای در خصوص اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 5313بهار . نظری خسرو مسعود محمودی، پور،هاشمی مهین

 پزشکی علوم دانشگاه )دانشجویان در افراد سالم بزاق و قند قندخون بین ارتباط بررسی 

دکتر حسن  دکتر فرشاد نیکویی، دکتر مسعود امینی، دکتر اشرف امین الرعایا، مهین هاشمی پور، دکتر  .اصفهان(

 5313-5313. رضوانیان، دکتر علی کچوئی، احمدرضا عبدلی

 دکتر محمدرضا مدرسی ،مهین هاشمی پور دکتر .غلظت روی در موی بیماران مبتال به تاالسمی ماژور، 

 5313. احمدی نیار عظیم ،مهندس ایرج شهابی ،ن سپهونددکتر نسری
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 ( ساله )پیگیری به بدخیمی مبتال در بیماران درمانی از پرتو پس هیپوتیروئیدی نسبی فراوانی بررسی

دکتر فاطمه گلپایگانی، دکتر شادی بابازاده، دکتر  مهین هاشمی پور، دکتر .سیدالشهدا)ع( مرکز پزشکی

 5313-5313. قاسمعلی جوانمردیدکتر  علیرضا معافی،

 دکتر .ماه 51 زیر کودکان در شیردهی و ضرورت اهمیت در زمینه شیرده مادران دانش بررسی 

اکبر حسن زاده،  قاسمی، مهندس  دکتر آالله قیصری، دکتر غالمحسین صدری، دکتر غالمرضا مهین هاشمی پور،

 5311-5311. غالمی حسین آبادیمرتضی مهدی زاده، سکینه جعفری، دکتر عباس 

 دکتر شهریار شریفی، هین هاشمی پور،م دکتر  .مادران ادرار ید با میزان ادرار نوزادان ید میزان مقایسه 

 5311-5311. دکتر مسعود امینی، دکتر آالله قیصری

 اصفهان مقایسه ی اثر چهار روش آموزش تغذیه در کاهش چربی خون کودکان و نوجوانان شهر 

 ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر رؤیا کلیشادی ،سید علیرضا امامی ،موالیی مهسا .5731-5731در سال 
 سلیمانی مهندس بهرام

 صدک و باالی پنجاه زیر صدک سال کمتر از دو کودکان گیری ثر بر وزنمؤ عوامل برخی بررسی 

 مهین هاشمی پور، دکتر احسانپور، سهیال .اصفهان شهر درمانی بهداشتی  مراکز رشد در پنجاه منحنی
 5319-5311. نصراهلل بشر دوست، شمیال مشرف قهفرخی دکتر

 مراجعه سال 51زیر  در کودکان انسولین به وابسته دیابت با متوسط فشار خون ارتباط بررسی 

 قلمکارپور، علیرضا پهلوان قیصری، آرش دکتر آالله پور،هاشمیدکترمهین .اصفهان مرکز دیابت به کننده

 5319-5311. صباغ

 خون پرفشاری مبتال به سال 1 کودکان در والدین خون پرفشاری نسبی فراوانی ایمقایسه بررسی 

دکتر صراف، بهرام سلیمانی،  ،پورهاشمی دکتر مهین ،یا کلیشادیور دکتر. شاهد در شهر اصفهان گروه با

 5311-5319بهار . علی دباغ، فرزاد فروتن، مهدی قاسمی

 روستاهای در شهر و از پنومونی نموده فوت سال 1کمتر از  رشد کودکان الگوی بررسی 

 خدیجه برومند فر مهین هاشمی پور، دکتر ،دکتر نصراهلل بشردوست احسانپور، سهیال .اصفهان

 و ، فشار خونقد، وزن پرسنتایل و تعیین باال و چاقی ، فشار خونخونچربی افزایش شیوع بررسی 

 .پورهاشمیدکتر مهین ،رویا کلیشادی دکتر  .در سطح شهر اصفهان سال 2-1در افراد  خون چربی
5313 

 فشار خون چربی صدکهای و تعیین باال و چاقی ، فشار خونخون چربی افزایش شیوع بررسی ،

دکتر رویا پور، هاشمیدکترمهین .اصفهان شهر مدارس در سطح ساله 1-51افراد  در قد و وزن ،خون

 5313. کلیشادی

 افراد مبتال به ساله 2-54 فرزندان کرونر در بین عروق خطر بیماریهای عوامل شیوع میزان بررسی 

دکتر  پور،هاشمی مهین دکتر .کنترل با گروه آن و مقایسه در شهر اصفهان زودرس قلبی انفارکتوس
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 5311. ، دکتر نصرا.. بشر دوسترویا کلیشادی

 آن  میزان شیوع موارد هیپوتیروئیدی مادرزادی تیروئید دائمی و گذرا در طی طرح غربالگری بررسی

امینی ، دکتر خسرو خطیبی، دکتر سیلوا هوسپیان، دکتر مسعود  دکتر پور،هاشمی دکتر مهین .در شهر اصفهان

 5331. ساسان حقیقی

 از بین فرزندانشان و چاقی خون ، چربیفشار خون افزایش از اهمیت مادران بررسی میزان آگاهی 

. دکتر رویا کلیشادی پور،هاشمی مهین دکتر  .مراکز واکسیناسیون به کننده مراجعه مادران جمعیت

5311 

 بررسی لیپید پروفایل (HDL, LDL, TC , TG)  و  ( پارامترهای هورمونیFBS, TSH, T4)  در

 5335. دکتر مهین هاشمی پوررویا کلیشادی،  دکتر .ساله 1-51کودکان و نوجوانان چاق 

  و وضعیت  تحصیالتارتباط چاقی کودکان و نوجوانان با چاقی، اگاهی، نگرش، عملکرد، سطح

 دکتر مهین هاشمی پوررویا کلیشادی،  دکتر .اجتماعی والدین –اقتصادی 

 اصفهان و نجف  زیون و الگوی غذایی کودکان و نوجوانان در شهرهاییبررسی رابطه تبلیغات تلو

 5331-5335. مهین هاشمی پور دکتر ،دکتر رویا کلیشادی .آباد

 دکتر  .چاقی متابولیک و آندوکرین در کودکان و نوجوانان مبتال بهفراوانی برخی اختالالت  بررسی 

 دکتر رویا کلیشادی ،مهین هاشمی پور

 دکتر  .اصفهان هیپوتیروئیدی و گواتر در کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر فراوانی

 5311. دکتر مسعود امینی ،هاشمی پور مهین

  نوزادان هیپوتیروئید و سالم با ید ادرار و شیر مادرانشان در طی طرح مقایسه میزان  ید ادرار در

 دکترمهین هاشمی پور .غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در شهر اصفهان

  سال تحت  7بررسی پایش درمان از نظر معیارهای رشد و هورمون های تیروئید در کودکان کمتر از

 مهین هاشمی پور دکتر .تیروئید در  استان اصفهاندرمان مبتال به کم کاری مادرزادی 

  بررسی مقایسه ای فراوانی نسبی اختالالت تست های بیوشیمیائی تیروئید در فامیل درجه اول

 مهین هاشمی پور دکتر .کودکان مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید و گروه شاهد  در شهر اصفهان

  بررسی ارتباط روی، سلنیوم، آهن، ویتامینA، ضد تیروئید با گواتر  تیوسیانات و اتو آنتی بادیهای

دکتر  مسعود امینی، دکتر ،دکتر مهین هاشمی پور .ساله شهرستان سمیرم 1و  55در دانش آموزان 

 5335. دکتر محمدحسن مودب جانقربان، دکتر فرد موسوی، دکتر امین الرعایا،

  موتاسیون ژنبررسی Dual Oxidase 2(DUOX2 در بیماران مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید )

 دکتر نوشین رستم پور ،دکتر مهین هاشمی پور .دایمی و گذرا
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 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و  نوزادان هیپوتیروئید بررسی اختالل عملکرد آندوتلیوم در

 5333 .دکتر الهام هاشمی ،پور دکتر مهین هاشمی  .متابولیسم اصفهان

 5م در کودکان مبتال به دیابت تیپ ودارو نما بر وضعیت سلو لهای اندوتلی بررسی اثر اسید فولیک و.  

 5333 .پور دکتر مهین هاشمی ،دکتر زهرا علیان ،دبؤدکتر م

  اتیولوژی بررسی نقش اتوآنتی بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاد بعنوان یک عامل

در ایجاد هیپوتیروئیدی مادرزادی ) دائمی یا گذرا ( در طی طرح غربالگری تیروئید نوزادان در شهر 

 5333 .دکتر شیما صالحی ،دکتر مهین هاشمی پور .اصفهان

  ین رابطه یماه جهت تع 1بررسی موتاسیونهای ژن در بیماران با شروع دیابت در سن کمتر از

دکتر ، مارتا قهرمان، دکتر نصرت قائمی ،دکتر محمد رضا عباس زادگان، رحیم وکیلیدکتر  .فنوتیپ –ژنوتیپ 

 5331. مهین هاشمی پور

 ی طاهره در تعیین روند رشد کودکان مبتال به هیپوتیروئیدی مادرزادی مراجعه کننده به مرکز صدیقه

 ،کلیشادی رویا دکتر امیرخانی، زینب هوسپیان، سیلوا دکتر پور، هاشمی مهین دکتر فیضی، آوات دکتر .اصفهان

 5333 .امینی مسعود دکتر سجادی، علی دکتر حیدری، کمال دکتر

  شهر اصفهان در سال  5بررسی شیوع و عوامل موثر بر ایجاد نوروپاتی در کودکان دیابتی نوع

5711 

 ( بررسی فراوانی نسبی تومور بازمانده آدرنال در بیضهTesticular adrenal rest tumor ) در

دکتر  دکتر محمدحسن مؤدب، .سال 21( زیر CAHبیماران پسر مبتال به هایپرپالزی مادرزادی آدرنال )

 دکتر معصومه آزادی مهین هاشمی پور،

 ( بررسی رابطه سطح هورمون تحریک کننده تیروئیدTSH در تست فیلتر با سرم نوزادان مبتال به )

دکتر مهین . 5711تا  5711طاهره اصفهان از سال هیپوتیروئیدیسیم مادرزادی در مرکز صدیقه 

 دکتر ایاد ،هاشمی پور

 پروتئین بر شاخص های تن سنجی، سطح آدیپونکتین، فاکتورهای التهابی و  بررسی اثر رژیم پر

وجیهه  ،دکتر لیال آزادبخت .عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در کودکان مبتال به اضافه وزن و چاقی

 5333 .دکتر رویا کلیشادی ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر احمد اسماعیل زاده ،ایزدی
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  ارزیابی جنبه های ژنتیکی هایپر تریگلیسریدمیا در جمعیت ملی نژاد های مختلف کودکان و نوجوانان

 5333 .دکتر استکی ،دکتر رویا کلیشادی ،دکتر مهین هاشمی پور .ایرانی

 دکتر   فرد نسبت به تناسب اندام و شاخص توده بدنی دارد؟ثیری بر تصور أآیا بلوغ جنسی ت

 دکتر گلکار ،دکتر مهین هاشمی پور ،کلیشادی

 بررسی ارتباط سطح سرمی Resistin  و CRP اجزای سندرم متابولیک و تست   با حساسیت باال با

دکتر  .5711و 5711ساله در شهر اصفهان در سال  51 تا 1های کبدی در کودکان و نوجوانان چاق 

 اجی زادهحدکتر  ،دکتر مهین هاشمی پور، رویا کلیشادی

  بررسی ژنتیکی کودکان مبتال به پوبارک زودرس مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین اصفهان از

دکتر حسین خان احمد، دکتر علی ربانی،  .در فرم غیر کالسیک CYP25A2نظر موتاسیونهای حذفی ژن 

 5335 .دکتر مهین هاشمی پور

  بررسی ژنتیکی کودکان مبتال به پوبارک زودرس مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین اصفهان از

دکتر حسین  .در فرم غیر کالسیک CYP25A2ژن  7و  2، 5نظر موتاسیونهای نقطه ای اگزونهای 

 5335 .دکتر مهین هاشمی پور خان احمد، دکتر علی ربانی،

  دکتر مهین هاشمی پور، ،الله قیصریآدکتر  .به هیپوتیروییدیسم مادرزادیعملکرد کلیه در کودکان مبتال 

 5333 .دکتر پویا خسروی دکتر آتوسا ادیبی،

 دکتر  .ثیر مصرف غالت کامل بر سطح ادیپو سیتوکین ها و بیو مارکر های التهابی در کودکان چاقأت

 5333. دکتر مهین هاشمی پور، زاد بختآدکتر  ،یل زادهعاحمد اسما

 کودکان مبتال به هیپوتیروئیدی مادرزادی  بررسی موتاسیونهای احتمالی ژن تیروئید پراکسیداز در

 5331 .دکترفهیمه سهیلی پور ،دکترمهین هاشمی پور .دائمی با اندازه تیروئید طبیعی در استان اصفهان

 موزش آروند تغییرات لیپیدهای خون کودکان و نوجوانان مبتال به اضافه وزن و چاقی بدنبال  بررسی

 5333. احمد شیخ حیدر ،دکتر هاشمی پور دکتر کلیشادی، .اصالح شیوه زندگی

  بررسی ارتباط روند یکساله تغییرات میانگین شاخص های آنتروپومتریک کودکان و نوجوانان مبتال

  ،دکتر هاشمی پور ،دکتر کلیشادی .در والدین ایشان چاقی و میانگین این شاخص هابه اضافه وزن و 

 5333 .دکتر حسین توالئیان

  مقایسه پارامترهای سونوگرافیک در افتراق دختران با تالرک زودرس تنها و دختران با بلوغ زودرس

 5713. دکتر هاشمی پور ،توسا ادیبیآدکتر  .و گروه کنترل
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  های سونوگرافیک در بیماران مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید در استان اصفهانبررسی یافته. 

 5333 .دکتر سید محسن حسینی ،دکتر هاشمی پور ،دکتر رضا بصیرت نیا ،دکتر علی حکمت نیا

 شهر دبستانی کودکان در چاقی و وزن اضافه با آنها ارتباط و غذایی غالب الگوهای شناسایی 

 5333 .دکتر مهین هاشمی پور ،زاد بختآدکتر   ،یل زادهعاحمد اسمادکتر  .اصفهان

 ،سال  7از نظر معیارهای رشد و غلظت هورمونهای تیروئید در کودکان کمتر از  بررسی پایش درمان

پدیده  ،زهرا مقصودی  ،دکتر مهین هاشمی پور .کاری مادرزادی تیروئید در استان اصفهان مبتال به کم

 5331    .عقاب

   بررسی جهش های نقطه ای اگزونهای ژنAAAS  با روش سکانس در بیماران مبتال به

Allgrove. 5333. مهین هاشمی پور ،راللهییخ مجید 

  تعیین فراوانی نسبی موتاسیون ژنKisspeptin دکتر  .در کودکان با بلوغ زودرس در شهر اصفهان

. مهدیه بهنام ،دکتر منصور صالحی ،سیلوا هوسپیان ،دکتر علی مظاهری ،ندا مستوفی زاده دکتر ،مهین هاشمی پور

5333 

  بررسی سیتوژنتیکی و مولکولی ژنTTF2 ( در بیماران مبتال به هیپوتیروئیدیسم مادرزادیCHبا  ) 

Thyroid agenesis.  5333 .دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر فروزنده محجوبی 

 سیونهای فعال سازی اشناسایی موتKCNJ55  در افراد دیابتی با شروع بیماری در سن کمتر از

 دکتر مهین هاشمی پور دکتر رحیم وکیلی، دکتر محمد رضا عباس زادگان، دکتر نصرت قائمی، .شش ماه

 Relationship between urinary metabolites of polycyclic aromatic 

hydrocarbons and thyroid hormone levels among children and adolescents 

in Isfahan 

 
 
 

 سرپرستی پایان نامه ها:

 غربالگری تیروئید در  سونوگرافی و اسکن رادیوایزوتوپ در طرح بررسی هماهنگی روش اولترا

تحقیقات غدد و متابولیسم صدیقه  پوتیروئید مادرزادی اسکرین شده در مرکزیکودکان مبتال به ه

 دکتر مسعود امینی، دکتر مهدی سالک، پور،هاشمی مهین دکتر. 5711 الی 5715طاهره در بین سالهای 

 ضوانه هادیان، خانم دکتر سیلوا هوسپیانردکتر محمدحسن مؤدب، خانم دکتر  دکتر رامین ایرانپور،

  بررسی و مقایسه ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با دیس لیپیدمی در کودکان و نو جوانان چاق

 5331. دکتر کلیشادی ،هاشمی پوردکتر  .در اصفهان

 (  بررسی اثر تغییر  در نمایه توده بدنیBMI) ( و دور کمرWC بر روی اجزاء سندرم متابولیک در )
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دارای اضافه وزن مراجعه کننده به درمانگاه چاقی کودکان، در مرکز تحقیقات  کودکان و نوجوانان

 5331. دکتر هاشمی پور ،دکتر کلیشادی .قلب و عروق اصفهان

 التهابی در نوجوانان  بلند مدت مصرف آب انگور و آب انار بر و فاکتورهای  بررسی اثر کوتاه مدت و

دکتر مهین  ،دکتررویا کلیشادی  .( عملکرد آندوتلیوم عروقی در سندرم متابولیکFMDمبتال به )

 5339. هاشمی پور

  رویا کلیشادی دکتر .کودکان و نوجوانانارتباط الگوی غذائی مصرفی با اجزائ سندرم متابولیک  در، 

 5331.دکتر مهین هاشمی پور

 رویا  دکتر .چاق در کودکانسندرم متابولیک  ءمتر های فرمول شمارش خون با اجزاارتباط پارا

 5331.دکتر مهین هاشمی پور ،کلیشادی

  ،وضعیت و  گاهی، نگرش، عملکرد، سطح تحصیالتآارتباط چاقی کودکان و نوجوانان با چاقی

 دکتر مهین هاشمی پوررویا کلیشادی،  دکتر .اجتماعی والدین ،اقتصادی

 اصفهان و نجف  زیون و الگوی غذایی کودکان و نوجوانان در شهرهاییبررسی رابطه تبلیغات تلو

 5335-5331. مهین هاشمی پور دکتر ،دکتر رویا کلیشادی .آباد

  بررسی شیوع کمبود آنزیمG1PD دکتر ،دکتر رامین ایرانپور .در نوزادان متولد شده شهرستان اصفهان 

 .دکتر محسن سروش دکتر سید مجتبی طالئی، ،مهین هاشمی پور

 چاقی مراجعه  بررسی فراوانی نسبی سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و

دکتر دکتررویا کلیشادی،  .5711تا  5731کننده به مرکز تحقیقات قلب و عروقی اصفهان طی سالهای 

 مهین هاشمی پور

 بررسی لیپید پروفایل (HDL, LDL, TC , TG( و پارامترهای هورمونی )FBS, TSH, T4)  در

 5335 .دکتر مهین هاشمی پوررویا کلیشادی،  دکتر  .ساله 51-1کودکان و نوجوانان چاق 

  مصرف شیر  تولد، نوع شیر مصرفی و مدت زمانبررسی مقایسه ای برخی عوامل مانند وزن موقع

دکتر رویا کلیشادی،  دکتر  .ساله 2-52مادر در دوران شیر خوارگی در کودکان چاق و سایر کودکان 

 5335. مهین هاشمی پور

 دچار اختالالت چربی  مقایسه فراوانی برخی عوامل مؤثر در دیس لیپیدمی و ارتباط آنها در نوجوانان

 5331. شعبانی محسن ،دکتر مهین هاشمی پوررویا کلیشادی،  دکتر .شاهدخون با گروه 

 بررسی فراوانی سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان بهبود یافته از لوسمی لنفوبالستیک حاد.  

 دکتر زیبا فرج، علیرضا معافی دکتر ،دکتر عباسقلی امینی، توسا ادیبیآدکتر  ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر رئیسی

 فتحی پور ، زادگان
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 بهاره  ،مهین هاشمی پور ن نقشی دارند؟آیا عوامل فامیلی در بروز آ .کم کاری مادرزادی تیروئید

اشرف امین  ،رضوانه هادیان ،معصومه داستان پور ،علی عجمی ،علی سجادی ،کمال حیدری ،مسعود امینی ،دهقان
 5339. سیلوا هوسپیان ،زهرا پورنقشبند ،الرعایا

  گلوکومتر در مرکز  در دو گروه با و بدون 5کنترل قند خون در بیماران مبتال به دیابت نوع مقایسه

 5331. دکتر مهین هاشمی پور، مهدی سالک دکتر  .تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی

 مهین هاشمی  دکتر  .چاق بررسی اثر زینک سولفات بر مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان

 5339-5331. دکتر رویا کلیشادی پور،

 مادرزادی و کودکان  ای فراوانی کاهش شنوایی در کودکان مبتال به هایپوتیروئیدیبررسی مقایسه

حسن مودب، دکتر زیبا فرج  دکتر محمد دکتر مهدی سالک، ،هاشمی پور مهین دکتر .سالم در شهر اصفهان

 5331-5339. زادگان

  وضعیت ویتامینD  دکتر ، مهدی سالک دکتر  .5711ساله شهر اصفهان در تابستان  1در کودکان

 5331-5339. دکتر سید محسن حسینی مسعود امینی، دکتر رویا کلیشادی، دکتر مهین هاشمی پور،

  کمبود ویتامینD 5339. پورهاشمی دکترمهین دکتر مهدی سالک، .در زنان باردار و نوزادانشان 

 چاقی کودکان و نوجوانان مبتال به چاقی عمومی و عروقی در ،عوامل خطرزای قلبیفراوانی  بررسی 

 5331 خرداد .مهین هاشمی پور دکتر ،کلیشادی رویا دکتر  .شکمی

  5331. دکتر مهین هاشمی پور رویا کلیشادی، دکتر .ارتباط لپتین با چاقی شکمی 

 رویا  دکتر  .و غیر چاق چاق ساله 51تا  در نوجوانان اضطراب نمرة میانگین ایمقایسه بررسی

 5331. پورهاشمی دکتر مهین ,کلیشادی

 اصفهان شهر دبیرستانهای ساله 54 در دختران کیستیکپلی تخمدان سندرم بالینی شیوع بررسی. 

 5331. دکتر سوسن فقیه ایمانی ،پورهاشمی مهین دکتر 

  دکتر رویا  ،پورهاشمی مهین دکتر  .ساله 51تا  51در کودکان بررسی رابطه چاقی با خودپنداره

 5335. ، پیمان نصریکلیشادی

 اصفهان و نجف  الگوی غذایی کودکان و نوجوان در شهر های بررسی رابطه تبلیغات تلویزیون و

 5331. دکتر مهین هاشمی پور کلیشادی، رویا دکتر  .آباد

 ساله چاق با گروه شاهد در  51-51نوجونان  کودکان و بررسی مقایسه ای فراوانی افسردگی در

 5331 .مهین هاشمى پور دکتر، دکتر رویا کلیشادى .شهر اصفهان

 دکتر رویا  .تنمطالعه فامیلی ریسک فاکتور های قلبی عروقی و سندرم متابولیک در کودکان و ادولسا
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 5331. مهین هاشمى پور دکتر، کلیشادى

  نوجوانان چاق و  انرژى مصرفى و فعالیت بدنی در خواهر و برادران ،تغذیهبررسى و مقایسه الگوى

 5335-5331. دکتر رویا کلیشادى مهین هاشمى پور، دکتر  .غیر چاق

 مرکز دیابت به کننده مراجعه دیابتی کودکاندر  هلیکوباکترپیلوری عفونت نسبی فراوانی بررسی 

 دکتر مهین ،بهزاد شمس دکتر .5712-5715 در آنها در سال درمان تاثیر و بررسی امین بیمارستان

 عبدیزدان دکتر زهرا ،امامی دکتر سید محمدحسن ،پورهاشمی

 انجام در زمان انسولین حساسیت با تست پانکراس نمای بررسی ارتباط O.G.T.T مبتال  کودکان

 5333-5331. دکتر رویا کلیشادی ،پورهاشمی مهین دکتر  .زندگی دوم ماژور در دهه بتا تاالسمی به

  حاد شدید  ماه مبتال به عفونتهاى 1مقایسه میانگین سطح فلزات کمیاب در کودکان بزرگتر از

دکتر مهین هاشمی جمال فقیهی نیا،  دکتر .بیمارستان الزهرا دستگاه تنفس تحتانى با گروه شاهد در

 5313-5333سال . پور

 میانگین بررسی Zn در  شاهد در سال با گروه آن و مقایسه قد ایدیوپاتیک با کوتاهی مو در کودکان

 5333-5313. پورهاشمی دکتر مهین، اردستانی سالک مهدی دکتر  .اصفهان

 به وابسته آموزشی درمانی مراکز به کننده مراجعه سال 2زیر  کودکان مادران آگاهی سطح بررسی 

دکتر  نیا،فقیهی جمال دکتر  .حاد کودکان اسهال بیماری در خصوص اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 (5313)  13بهار . پورهاشمی مهین

 ساله پیگیری بدخیمی به مبتال در بیماران از پرتو درمانی پس هیپوتیروئیدی نسبی فراوانی بررسی 

 5313-5313. پورهاشمی مهین دکتر  .( اصفهان)ع سیدالشهدا مرکز پزشکی

 5313-5313. پورهاشمی مهین دکتر .در افراد سالم قند بزاق و قند خون بین ارتباط 

 عظیم  ،مهندس ایرج شهابی ،مهین هاشمی پور دکتر. غلظت روی در موی بیماران مبتال به تاالسمی ماژور

 5313. احمدی نیار

 اطفال بیماران اورژانس در استرس نوع تفکیک به هیپرگلیسمی استرس نسبی فراوانی بررسی 

 5311. قیصری دکتر آالله پور،هاشمی مهین دکتر س(.الزهرا )

 ثیر واکسنتأ بررسی BCG به وابسته دیابت مبتال به مورد نیاز بیماران دوز انسولین در کاهش 

 5319. قیصری دکتر آالله ،پورهاشمیمهین  دکتر .انسولین

 دکتر  .ماه 51زیر  کودکان به شیردهی و ضرورت اهمیت در زمینة شیرده مادران دانش بررسی 

 5311-5311. قیصری دکتر آالله پور،هاشمی مهین
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 کننده مراجعه سالة الی 1 در کودکان انسولین به وابسته با دیابت متوسط فشار خون ارتباط بررسی 

 5311 سال. قیصری دکتر آالله پور،هاشمی مهین دکتر .اول ماهة در شش دیابت مرکز تحقیقات به

 مبتال به سال 1زیر  کودکان در نسبی راشیتیسم و فراوانی رشد ، کیفیتایتغذیه عادات مطالعه 

 شاهد در سال با گروه و مقایسه اصفهان الزهرا بیمارستان تنفس در بخش بستری تنفسی عالئم

 پورهاشمی دکتر مهین ،خانلرپور دکتر علی ،نیافقیهی جمال دکتر  .5731

 اصفهان روستاهای در شهر و از پنومونی نموده فوت سال 1کمتر از  رشد کودکان الگوی بررسی 

 خدیجه برومند فر مهین هاشمی پور، دکتردکتر نصراهلل بشردوست،  پور، احسان سهیال .5731 سال

 باالی صدک  بررسی برخی عوامل موثر بر وزن گیری کودکان کمتر از دو سال زیر صدک پنجاه و

 مهین هاشمی دکتراحسانپور،  سهیال .درمانی شهر اصفهان ،پنجاه منحنی رشد، در مراکز بهداشتی

 5311-5311سال . شمیال مشرف قهفرخینصراهلل بشر دوست،  دکتر پور،

 و فشار خون  ،قد، وزن پرسنتایل و تعیین باال و چاقی ، فشار خونخون چربی افزایش شیوع بررسی 

 . پورهاشمی دکتر مهین، رویا کلیشادی دکتر .در سطح شهر اصفهان سال 2-1در افراد  خون چربی
5311-5313 

 از بین فرزندانشان و چاقی خون ، چربیفشار خون افزایش از اهمیت مادران میزان آگاهی بررسی 

. دکتر رویا کلیشادی پور،هاشمی مهین دکتر  .مراکز واکسیناسیون به کننده مراجعه مادران جمعیت

5311 

 پرسنتایل تعیین و ورزشی و فعالیت باال، چاقی ، فشار خونخون چربی افزایش شیوع بررسی 

 دکتر  .اصفهان استان سطح مدارس در سال 1-51در افراد  و چربی ، فشار خونقد، وزن به مربوط

 5313-5311. دکتر رویا کلیشادی ،پورهاشمی مهین

 افراد مبتال به ساله 2-54 فرزندان کرونر در بین عروق خطر بیماریهای عوامل شیوع میزان بررسی 

دکتر  پور،هاشمی مهین دکتر .کنترل گروه با آن و مقایسه در شهر اصفهان زودرس قلبی انفارکتوس

 5311. ، دکتر نصرا.. بشر دوسترویا کلیشادی

 خون پرفشاری مبتال به سال 1 کودکان در والدین خون پر فشاری نسبی فراوانی ایمقایسه بررسی 

 5311. دکتر رویا کلیشادی ،پورهاشمی مهین دکتر .شهر اصفهانشاهد در  با گروه

 در  اصفهان امین بیمارستان اطفال در بخش بستری بیماران هایپرونده و بررسی بیماری کاوازاکی

 پورهاشمی مهین دکتر .5732و  5735 سالهای

 رشد  نارسایی مبتال به کودکان گیری وزن نحوه بر روی غذایی ویژه هایتوصیه اثرات بررسی

(F.TT).  5311-5313 .پورهاشمی دکتر مهین بهزاد شمس، دکتر 

 سرمی سطح بررسی Zn  وCu مبتال به سال 1زیر  در کودکان FTT امین پزشکی مرکز در بستری. 
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 5315-5311. پورهاشمی دکتر مهین، بهزاد شمس دکتر 

 مهر  الی فروردین از امین در بیمارستان بستری در بیماران کلیوی بیماریهای شیوع بررسی

 پورهاشمی مهین دکتر .5711 –5711 ماه

 ادرار بطریقه نتایج و مقایسه در شیرخوران ادراری عفونت SUPRA PUBIC & URINE BAG. 

 5393. پورهاشمی دکترمهین

 در مادرزادی مراجعه کنندده بده مرکدز صددیقه طداهره هیپوتیروئیدی به مبتال بیماران رشد بررسی 

 5333 .دکتر امیر خانی ،پورهاشمی مهین دکتر .اصفهان

  موزان دختر آضعیت بلوغ در دانش ورابطه بین تصور از تناسب اندام و شاخص توده بدنی و

 5333 .دکتر گلکار ،دکتر هاشمی پور ،دکتر کلیشادی .5713اصفهانی در سال 

 بررسی ارتباط سطح سرمیResistin و CRP  با حساسیت باال با اجزای سندرم متابولیدک و تسدت

دکتر . 5711 و 5711در سال  ساله در شهر اصفهان 51 تا 1های کبدی در کودکان و نوجوانان چاق 

 5335. دکتر مهین هاشمی پور، رویا کلیشادی

 سدال تحدت  7تیروئید در کودکان کمتر از  تعیین پایش درمان از نظر معیارهای  رشد و هورمونهای

 دکتر مقصودی ،دکتر هاشمی پور .درمان مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید

 موزش آروند تغییرات لیپیدهای خون کودکان و نوجوانان مبتال به اضافه وزن و چاقی بدنبال  بررسی

 5333 .احمد شیخ حیدر ،دکتر هاشمی پور ی،دکتر کلیشاد .اصالح شیوه زندگی

  بررسی ارتباط روند یکساله تغییرات میانگین شاخص های آنتروپومتریک کودکان و نوجوانان مبتال

 ،دکتر هاشمی پور ،دکتر کلیشادی .در والدین ایشان به اضافه وزن و چاقی و میانگین این شاخص ها
 5333 .دکتر توالئیان

  کاری مادرزادی تیروئید در استان اصفهانبررسی یافته های سونوگرافیک در بیماران مبتال به کم. 

 5333 .هاشمی پوردکتر مهین  ،دکتر رضا بصیرت نیا ،دکتر علی حکمت نیا

 ( بررسی رابطه سطح هورمون تحریک کننده تیروئیدTSH در تست فیلتر با سرم نوزادان مبتال به )

دکتر هاشمی  .5711 تا 5711هیپوتیروئیدیسیم مادرزادی در مرکز صدیقه طاهره اصفهان از سال 

 5333 .دکتر عیاد ،پور

  مقایسه پارامترهای سونوگرافیک در افتراق دختران با تالرک زودرس تنها و دختران با بلوغ زودرس

 تز مشترک با دکتر قیصری دکتر هاشمی پور ،دکتر ادیبی .و گروه کنترل

 سالم کودکان و مادرزادی هایپوتیروئیدی به مبتال درکودکان شنوایی کاهش فراوانی مقایسه بررسی 

 5339. دکتر هاشمی پور .اصفهان شهر در
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  بررسی و مقایسه ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با دیس لیپیدمی در کودکان و نو جوانان چاق

 5331. پورهاشمی مهین دکتر .در اصفهان

 study on the evolution of cardiovasculardisease risk factors and metabolic 

syndrome inchildren and adolescents 2111   Dr Roya elishadi, Dr Mahin 

Hashemipour Dr Roya Kelishadi, Dr Mahin Hashemipour 

  دکتدر .ن با گدروه کنتدرلآبررسی ید ادرار و ید شیر در نوزادان هیپو تیروئید و مادرانشان و مقایسه 

 دکتر پیمان نصری پور،هاشمی مهین

  بررسی( رابطه میان سطح هورمون تحریک کننده تیروئیدTSH در تست فیلتر بدا سدرم ندوزادان )

مبتال به هیپوتیروئیدیسیم مادرزادی در مرکز صدیقه طاهره بیمارسدتان هدای آموزشدی اصدفهان از 

 5333 دکتر هاشمی پور .5711تا  5711سال 

 بررسی موتاسیون ژن Dual Oxidase 2(DUOX2)  به کم کاری مادرزادی تیروئید در بیماران مبتال

  5333. دکتر مهین هاشمی پور .دایمی و گذرا

 موزش کودکان و نوجوانان و والدین مبتال به اضافه وزن و چاقی در کاهش شاخص آثیر أبررسی ت

نترو پومتریک و رابطه تغییرات یک ساله  این شاخص ها در والدین و کودکان و نوجوانان آهای 

 5333. دکتر  توالئی ،دکتر هاشمی پور ،دکتر کلیشادی .ایشان

  موزش آبررسی روند تغییرات لیپید های خون کودکان و نوجوانان مبتال به اضافه وزن و چاقی بدنبال

 5333 .دکتر شیخ حیدر ،دکتر هاشمی پور ،دکتر کلیشادی .اصالح شیوه زندگی

 سرمی  سی سطحربرICAM و VCAM دکتر مهین هاشمی پور  .در بیماران تیروییدیت هاشیموتو، 
 امیر فرهنگ ،مریم رهنما ،فهیمه جمشیدی ،دکتر محمد هاشمی ،دکتر شقایق حق جو

 نوزادان در  تستهای عملکردی تیروئید خون بند ناف و فاکتورهای  پری ناتال در ارتباط بین

آزاده اثنی  ،دکتر هاشمی پور ،دکتر امیرمحمّد آرمانیان .بیمارستانهای الزهرا )س( و شهید بهشتی اصفهان

 5335 .عشری اصفهانی

 دکتر مهین  .مطالعه مرور منظم در رابطه با زمان افزایش هورمونهای تیروئیدی در نوزادان نارس

 5333 .آرمان انصاری ،مجتبی کیخا ،هاشمی پور

  دکتر مهین هاشمی  .استان اصفهانبررسی فراوانی نسبی کم کاری مادرزادی دایمی تیروئید در

 5331 .دکتر محمود قاسمی پور،

 گلیسریدمیا در جمعیت ملی نژادهای مختلف کودکان و  ارزیابی جنبه های ژنتیکی هایپر تری

 بهنوش استکی  ،دکتر رویا کلیشادی ،دکتر مهین هاشمی پور .نوجوانان ایرانی
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 (بررسی برخی جهشهای ژن انتقال دهنده یدNIS در ) بیماران مبتال به کم کاری مادرزادی دایمی

دکتر ندا مستوفی  ،پروانه نیک پور ،دکتر مهین هاشمی پور. ژنزیس و تیروئید با اتیولوژی دیس هورمون

 5335 .زاده

 میزان شیوع  موتاسیون بررسی R474Xژن Dual Oxidase 2(DUOX2)  در بیماران  اصفهانی

محمد حسن  ،نوشین رستم پور ،مهین هاشمی پور دکتر .دایمی و گذرامبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید 

 شقایق حق جو ،تاج الدینی

 دکتر هاشمی پور ،دکتر صادق زاده  .فنوتیپ کودکان مبتال به هایپرانسولینیسم بررسی ژنوتیپ  و، 
 حسین زاده 

  فهان از صدر استان اب هوا خاک با فراوانی کم کاری مادرزادی تیرویید آالینده های محیطی آارتباط

 دکتر سراج عارف نیا ،دکتر رویا کلیشادی ،دکترمهین هاشمی پور .گذرا 17تا اسفند  11شهریور 

 Effect of long term vitamin c intake on vascular endothelial diabetic 

children and adolescents: a pilot study. Mohammad reza Sabri, Mahin 

Hashemipour, Neda Mostofizadeh, Ghafour Ghaffari.  1359 

  دکتر مهین  .5715تا  5715بررسی اتیولوژی کم کاری مادرزادی تیروئید در استان اصفهان از سال

 دکتر محمود قاسمی ،هاشمی پور

  یافته های دموگرافیک وخصوصیات بالینی درکودکان با  بیماری متابولیک در استان اصفهان از سال

 دکتر رضا نجفی  ،دکتر مهین هاشمی پور  .5711-5717

 تیروئید در استان اصفهان ررسی اتیولوژی کم کاری مادرزادیب 

 

 

 شرکت در سمینار ها: 

 

 سوومین کنگوره   .بررسی اثرات توصیه های ویژه غذائی بر نحوه وزن گیری کودکان مبتال به نارسائی رشد

   5313اسفند  .تغذیه ایران

 

  سال افراد مبتال  2-54ریسک فاکتورهای بیماریهای عروق کرونر در میان فرزندان بررسی میزان شیوع

کنگوره سواالنه توازه هوای طوب   .کنترل به انفارکتوس قلبی زوردرس در شهر اصفهان و مقایسه آن با گروه

 5313بازآموزی مدون.  اطفال و
 

 5313 .کنگره بیماریهای کودکان یزد .شیوع هیپوتیروئیدی در کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت 
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 سومین کنگره تغذیوه  . نارسایی رشد بررسی اثرات توصیه های ویژه غذایی بر نحوه وزن گیری مبتالیان به

 5311ایران. 

 

 کنگره بین المللوی بیماریهوای غودد درون ریوز.  سومین  .بررسی وضعیت چربی های خون در کودکان و نوجوانان

5311 
 

  اطفال دیدابتی  وضعیت قند ، چربی خون، هورمون تیروئید ، هورمون رشد و سطح آگاهی والدینبررسی

 5311سومین کنگره بین المللی بیماریهای غدددرون ریز.  .اصفهان

 

 بررسی Zinc  هفتمین کنگره بین المللی بیماری هوای غودد درون ریوز .مو در کودکان با کوتاهی قد ایدیوپاتیک 

5333 

 

  چهوارمین   .شهر اصفهان فراوانی هیپوتیروئیدی و گواتر در کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت

 5311ریز.  کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون
 

 چهوارمین   .شهر اصدفهان فراوانی هیپوتیروئیدی و گواتر در کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت

 5311ریز.  بیماریهای غدد درونکنگره بین المللی 
 

 کنگره مدیترانه ای پیشگیری از بیماریهوای قلبوی  نخستین ؟آیا غربالگری کلسترول خون از کودکی ضروری است

 5319اصفهان، ایران.  – 5319اردیبهشت،  51-51 &عروق ایران عروقی و دهمین کنگره ساالنه قلب و
 

  نخستین کنگوره مدیترانوه ای پیشوگیری از  .ساله شهر اصفهان 51-2بررسی سطح سرمی چربیها در کودکان

 اصفهان، ایران. – 5319اردیبهشت،  51-51 &ساالنه قلب و عروق ایران بیماریهای قلبی عروقی و دهمین کنگره

 

 نخسوتین کنگوره مدیترانوه ای  .پرخطدر بررسی عوامل خطر بیماری عروق کرونر در کودکدان خدانواده هدای

اصوفهان،  – 5319اردیبهشوت،  51-51 &عروقی و دهمین کنگره ساالنه قلب و عوروق ایوران بیماریهای قلبیپیشگیری از 
 5319ایران. 

 

  نخسوتین کنگوره مدیترانوه ای پیشوگیری از بیماریهوای قلبوی  .ساله اصفهان 51-1شیوع چاقی در دانش آموزان

 5319اصفهان، ایران.  – 5319اردیبهشت،  51-51 &ساالنه قلب و عروق ایران عروقی و دهمین کنگره

 

  کنگره مدیترانه ای پیشگیری از بیماریهوای قلبوی  نخستینآیا غربالگری کلسترول خون از کودکی ضروری است ؟

 5319اصفهان، ایران.  – 5319اردیبهشت،  51-51 &عروق ایران عروقی و دهمین کنگره ساالنه قلب و
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  .نخسوتین کنگوره مدیترانوه ای وضعیت عوامل خطر اصلی تصلب شرایین در کودکدان ونوجواندان اصدفهان

اصوفهان،  – 5319اردیبهشوت،  51-51 &ساالنه قلب و عوروق ایوران پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی و دهمین کنگره
 ایران

 

 ثیر واکسنأتبررسی BCG بده وابسدته دیابدت مبدتال بده بیمدارانمدورد نیداز  دوز انسولیندر کاهش 

 5313بیماریهای غدد درون ریز.  پنجمین کنگره بین المللی .انسولین

 

 اصفهان 5313کنگره قریب.  بیست و یکمین  .دیابت غیر وابسته به انسولین در کودکان 

 

 پنجموین کنگوره بوین المللوی   .مقایسه میزان ید ادرار در نوزادان با یدد ادرار مادرانشدان در شهراصدفهان

 5313بیماریهای غدد درون ریز. 

 

 اصفهان 5313کنگره قریب.  بیست و یکمین .گاهی مادران شیرده در مورد اهمیت شیردهیآ 

 

 ششومین کنگوره بوین  .ایران - اصفهان در عملکرد تیرویید پس از پرتو درمانی در کودکان مبتال به بدخیمی

 5333ریز. المللی بیماریهای غدد درون 

 

  بررسی ارتباط بین قند خون و قند بزاق در افراد سالم به منظور یافتن روش غیرتهداجمی بدرای انددازه

 5333بیماریهای غدد درون ریز.  ششمین کنگره بین المللی .گیری قند خون

 

 ششمین کنگره بین  .کنترل با گروه آنماژور و مقایسه تاالسمی مبتال به بیماران در موی روی غلظت بررسی

 5333ریز.  المللی بیماریهای غدد درون

 

 ششومین کنگوره بوین المللوی  .فراوانی نسبی استرس هیپرگلیسمی در بیماران بستری در اورژاندس اطفدال

 3533بیماریهای غدد درون ریز. 
 

  بررسی ارتباط نمای سونوگرافی پانکراس با حساسیت به انسولین در زمان انجامOGTT  در کودکدان

 3335. هفتمین کنگره بین المللی بیما ری های غدد درون ریز .سالة مبتال به بتاتاالسمی 21-51

 

  4بررسی رابطه بین سطح سرمیT  وTSH هفتمین کنگره  .هیپوتیروئید اولیه با آژنزی تیروئید در نوزادان

 5333 بین المللی بیما ری های غدد درون ریز

 

  هفتمین کنگره بین المللی بیماری های غدد  .عفونی هلیکوباکترپیلوری در کودکان دیابتیبررسی فراوانی نسبی

 5333 درون ریز

 

  هفتموین کنگوره بوین  .اصدفهان سالة شهر 54-51شیوع بالینی سندرم تخمدان پلی کیستیک در دختران
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 5333 المللی بیماری های غدد درون ریز

 

  هفتموین  .شدهر اصدفهان در 5در کودکان و نوجوانان دیابتی نوع شیوع بااالی آنتی پراکسیداز آنتی بادی

 5333 کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز

 

  اصفهان 5333ماری یافته ها آکارگاه تحلیل 

 

  هفتموین   .ندوزاد 21111غربالگری کم کاری مادر زادی تیروئید در شهر اصفهان : نتایج بررسی بر روی

 5333بیماری های غدد درون ریز. کنگره بین المللی 
 

 هفتموین کنگوره بوین المللوی   .غربالگری کم کاری مادر زادی تیروئید در شهرستانهای شهر کرد و بدروجن

 5333بیماری های غدد درون ریز. 

 

 5333هفتمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز.  .شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در شهر کاشان 

 

 هیپوتیروئیددی ندوزادی در  میزان باالی آنتی پراکسیداز و آنتی تیروگلبولین در مادران نوزادان مبدتال بده

 5333 هفتمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز. .اصفهان

 

 تهران 5333دومین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر.   .وضعیت چربی خون و چربی رژیم غذایی نوجوانان 

 

 Outcome of treatment in Congenitally Hypothyroid neonates of Isfahan - 

Iran.  

  .مشهد 5331تازه های غدد کودکان 

 

 دومین کنگوره پیشوگیری از بیماریهوای  .چاقی در نوجوانان و ارتباط آن با عوامل محیطی فراوانی اضافه وزن و

 5333غیر واگیر. 

 

 5331بهمن  .اطفالرشد  کنفرانس تغذیه و 

 

  سداله سدمیرم پدس از غندی سدازی از یدد 55-1نتی بادی های ضد تیروئید در دانش اموزان آشیوع. 
 5331تهران  .سیائی اقیانوسیه غددآسیزدهمین کنگره 

 

  5331سیزدهمین کنگره اسیائی اقیانوسیه غدد تهران  یا اهن رلی دارد؟آگواتر اندمیک پس از غنی سازی ید 

 5331شهریور  .کنفرانس چشم پزشکی سخنرانی در 
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  تهران 5331هیجدهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان ابان 

   شرکت درکارگاه ارزشیابی به روشOSCE. 5331 تهران 

 تهران 5331 .سخنرانی در  سمپوزیوم استئوپروز 

  اصفهان 5331 .موزشی کوتاه مدت دیابتآسخنرانی در دوره  

 اصفهان 5331  .هیپرلیپیدمیا سخنرانی در  سمپوزیوم  

 اصفهان 5331 .شرکت در کارگاه مانا 

 

 3153شهریور شهید بهشتی   / سمپوزیوم استئوپروز 

 

 5331 اصفهان  دی. کارگاه  طراحی پرسشنامه ومطالعات پیمایشی 

 
 The Third Conference on  Medical  Journals  in the eastern  Mediterranean  

Region/Shiraz27-January 2116 

 

 شرکت در کارگاه اموزشی Journal Abstracting  &Indexing  3953 اصفهان خرداد 

     

 5339بان آاصفهان   .ی غدد ومتابولیسماولین همایش سراسری تازه ها 

 

 اصفهان  5339بان آ .دومین همایش سراسری تازه های غدد ومتابولیسم کودکان 

 

  تهران 5339نوزادان  .غربالگری بیماری های متابولیکسخنرانی در همایش 

 

  / 3953 اصفهان  تیردومین همایش سراسری اندوکرینولوزی کودکان 

 

 دومین همایش سراسری   .توصیفی گزارشی از یافته های غربالگری کم کاری مادرزادی تیرویید در اصفهان؛

 5339اصفهان  کودکان. یاندوکرینولوژ

 

  بیست و ششمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریوب.   .اصفهان کاری مادرزادی تیروئید در شهرشیوع باالی کم

 تهران 5339

 

  اصفهان 5331بهمن .موزش نشست علمی تدوین و بومی سازی راهکارهای طبابت بالینیآکارگاه 
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  اصفهان  5331 .بررسی  مقاله نویسی شرکت در کارگاه نقد و 

 

 اصفهان  5331بهمن  .تازه های غدد و متابولیسمی  ردومین سمینار سراس 

 5331اختالالت اندوتلیم در بیماری های غددی  ارائه سخنرانی در کنگره اندو تلیم در اصفهان تحت عنوان 

 

 5331ن آبلوغ دیررس و درمان  ارائه سخنرانی در دومین همایش تازه های غدد و متابولیسم اصفهان تحت عنوان 

 

 The  2nd  Arab-iran  Congress of Endocrinology  and  Diabetes / Tehran 

2119 

 

 The 8th    internternational  Congress Of    Endocrininoloy  Diabetes / 

October 2119 

 

 3353اصفهان اردیبهشت   / دومین سمینار سراسری تازه های غدد ومتابولیسم 

 

  3353تهران مهر  بیماری های کودکان/یکمین همایش بین المللی  بیست و 

 

 / 3353بان آتهران  هشتمین کنگره بین المللی غدد درون ریز 

 

 درمدان و پیگیدری هیپدو  ارائه سخنرانی در بیست و یکمین همایش بین المللوی بیمواری هوای کودکوان تحوت عنووان

 5333تیروئیدی نوزادی 

 

  درمدان و پیگیدری هیپدو  کودکان در یاسووج تحوت عنووانارائه سخنرانی در همایش کشوری سالمت محوری در طب

 5333تیروئیدی نوزادی 

 

 درمدان بدا هورمدون رشدد در  تحت عنووان 5333تهران در سال  هشتمین  کنگره بین الملی غدد در ارائه سخنرانی در

 کودکان

 

  5333شرکت در کنگره علمی سر دبیران نشریات علوم پزشکی ایران 

 Manuscript editing & research publication may 1333  isfahan  
 

 /3353زنجان  خرداد  کارگاه مدیریت چاقی در اطفال 

 

 / 3353ذر آاصفهان   سومین همایش سراسری تازه های غدد ومتابولیسم کودکان 
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 3353تهران  مهر دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان/ بیست و 

 

  5333درمان داروئی لیپید ها  المللی چاقی دیابت متابولیک سندرم زنجان تحت عنوانارائه سخنرانی در کنگره  بین 

 

 5333به سندرم ترنر  درمان با هورمون رشد در کودکان مبتال ارائه سخنرانی در کنگره ترنر در مشهد تحت عنوان 

 

  تیروئید در کودکان و   کارگاه عملکرد  3353بیست و دومین همایش بین المللی بیماریهای کودکان تهران  مهر

 نوزادان

 

 IO Osteoporosis Diagnosis Course With Densitometry Certification / Tehran 

November  1353 

 3353تهران مهر سومین همایش بین المللی بیماری های کودکان/ بیست و 

 

 3353بان آ ریز و متابولیسم نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون 

 

 3353شیراز اردیبهشت  های غدد درون ریز ومتابولیسم کودکان / سمینار دو روزه بیماری 

 

  کارگاه  عملکرد  تیروئید در کودکان و  3353بیست و سومین همایش بین المللی بیماریهای کودکان تهران مهر

 نوزادان

 

   شهید بهشتی 5333بان آنهمین کنگره بیماری های  غدد درون ریز و متابولیسم  

 

  اصفهان  5333بهمن  ،موزش پزشکیآمرکز توسعه  .متابولیک بیماری های کبدیبررسی علل 

 

  شیراز  5333اردیبهشت چهارمین همایش بیماری های غدد درون ریز ومتابولیسم کودکان  

 

 اصفهان  5333موزش پزشکی بهمن آمرکز توسعه   .هیپوگلیسمی در کودکان 

 

  3353شهریور  "احتماال ،مرکز بهداشت استان اصفهانعملکرد تیروئید در نوزادان کارگاه یک روزه 

 
 probiotics  prebiotics    and  synbiotics  in  childrens  health    & disease / 

Isfahan 1355 

 

 3553تهران مهر چهارمین همایش بین المللی بیماری های کودکان / بیست و 

 seminar   on    systematic     review / Isfahan octobr 1351 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C++%D8%BA%D8%AF%D8%AF&source=web&cd=10&ved=0CGsQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.iranendocrine.org%2Fenglish%2Fsubject.aspx%3Fsbid%3D91bbe569-4a6c-4aee-8405-2e3ac8184a2d&ei=OnJxT7n6Duel4gTc1fyEDw&usg=AFQjCNFwbxYaD3YidUW93RcZMN5k0cZs-w
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 3153تهران  شهریور  درمان بیماری نیمن پیک نوع سی / کارگاه آموزشی تشخیص و 

 

 3153مشهد  مرداد متابولیسم کودکان  ششمین همایش سراسری تازه های غدد و 

 

 3353 مردادهمدان  متابولیسم کودکان / هفتمین همایش سراسری غدد درون ریز و  

 

 5331خرداد متابولیسم کودکان مازندران  هشتمین همایش کشوری غدد و 

 

   تاخیر بلوغ 

 

  بررسیKAP تغذیه در ارتباط با نحوه تغذیه مناسب جهت رشد و نمو  ءبه سو  مادران کودکان مبتال

 هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای کودکانکودک 

 

 A survey on the mutation of Dual Oxidase 2 gene  Among patients with 

permanent &Transient Congenital Hypothyroidism 

 

 

  کودکاندرون ریز و متابولیسم  بیماریهای غددسراسری  کنگرهچهارمین Tests Thyroid Function 

 Gaucher Disease سمانآاصفهان هتل   سمینار یک روزه بیماری های متابولیک 

 

 

 شرکت درکنگره خارجی

  
 participated in 12th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of 

Turkey Joint Meeting with the American Association of Clinical 

Endocrinologist, October 0–3, 3009, Istanbul, Turkey 

 

 participated in 91TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION  3002 PARIS 

 
 

 participated in intensive workshop on insulin pump therapy & CGMS 3000 

Dubai,UAE 
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 participated in 29st Annual Meeting of the EASD (European Association for 

the Study of Diabetes), Athens, Greece, 90-95 September 3005. 

 
 

 participated in improved dialogue in Baveno 3008 Italy 

 

 

 participated in improve dialogue in baveno Italy 3008 

 

 

 participated in 22th Annual Meeting of the European Society for Paediatric 

Endocrinology (ESPE) Helsinki, Finland 3008 

 

 

 participated in the 1thCongress of the Asia & Oceania Thyroid Association 

in 3008. Philippine 

 

 participated in 90 European congress of Endocrinology (ECE)  berlin 3007 

 

 participated in 22th Annual Meeting of the European Society for Paediatric 

Endocrinology (ESPE) 3007 izmir turkey  

 

 

 participated in  EASD  vienna-Austria  3001 

 

 participated in Turner Syndrome Support Group  Denmark 3001 

 

 

 participated in International Diabetes Federation Dubai jan 3099 

 

 

 participated in the first middle east lysosmal storage disease forum  Qatar 3099 

 

 

 participated in 21th Annual Meeting 1090 - ESPE..CZECH REPUBLIC, 

Prague, 3090 

 

 

 participated in  congress Early Puberty in Children | prematurepuberty   Dubai  

jul 3099 
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 participation in 20TH annual meeting  ESPE 3099 GLASGO 

 

 participation in  the first middle east  lysosmal storage disease  forum Qatar 

3099  

 

 participation in international  word diabetes congress   IDF  Dubai 3099  

 

 participated in 29th annual meeting  ESPE 3093 leipzig Germany  

 

 participated in RMD training :rare metabolic disorders screening- diagnosing 

– treatment Istanbul June 30-3803093 

 

 participation in 92th international congress of endocrinology & 92th European 

congress of endocrinology 5-1 may 3093 florence ,Italy 

 

 participated in global modern insulin  summit  20–29 March 3093, Barcelona, 

Spain 

 

 

 participation in novo nordisk medical dialogue on growth and metabolism 

vienna austria 3093 

 

 participation in  1th middle east metabolic group meeting  Dubai 3093  

 

 participation in 1th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, ESPE-PES-

APEG-APPES-ASPAE-JSPE-SLEP, Milan, September 1092 

 

 participation in  90th middle east metabolic group meeting Istanbul 3092 

 

 participation in 22rd Annual European Society For Paediatric Endocrinology 

Meeting, Ireland, Dublin, 97 - 30 September 3090 

 

 participation in 20th EASD Annual Meeting, Vienna, Austria. 92 

September 3090  
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 participation in  Nutricia produces baby and children nutrition by nutricia 

company amsterdam 3090 

 

 Europian congress of endocrinology 3095 DUBlin 

 

 91th AFEScongress 1092 the biennial scientific meeting of the ASEAN 

federation of endocrine societies kuala  lumpur, Malaysia  90th -92th  3095 

 

 participation in 1th  international conference on advanced technologies & 

treatment for diabetes paris  france feb 97-39 3095  

 

 participation in 22th Annual ESPE. Barecelona, Spain 09 October 1092 

 

 participation in   middle east metabolic group meeting  Muscat Oman 3095 

 

 participated in NN Dialog  growth hormone therapy  3095 Barcelona 

 

 participation in 29st EASD Annual Meeting, Stockholm,Sweden, 90-97 

September 1092  

 

 participated in 91th European congress of Endocrinology (ECE) 37-29 May 

3093 munchen Germany 

 

 participated in 22th annual meeting  for  ESPE 3093  paris, France 

 

 participated in SSIEM Rome 1092 Annual Symposium 

 

 participated in 91th annual congress of the Lebanese society of the 

endocrinology ,diabetes , lipids 3093 beirut-lebanon 

 

 1nd middle east endocrinology forum growth hormone disorders 35-33 

november 3093 dubai.uae 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjX06uLnLXPAhVBnBQKHQlWBKYQFgg_MAg&url=http%3A%2F%2Fwww.conference.city%2Fconference.php%3Fe_id%3D84496&usg=AFQjCNG3gpjB9W6eHB1WafZ5i_9hfj8ceA&sig2=WFjUWib5EVvqjYpOkeJRHw&bvm=bv.134052249,d.bGg
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 participation in   middle east metabolic group meeting Jordan 3093 

 

 Annual Multidisciplinary European Phenylketonuria Symposium October 3093 

at the Hilton Amsterdam 

 
 

 

 الین پژوهشی
 

 تیروئید کودکان و نوزادان 

   دیابت و چاقی 
 


