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برتریها ،جوایز و نشانها:


استاد یار نمونه در سال 5331



پژوهشگر نمونه در سال 5331



ا ستاد نمونه در سال 5331



احراز کرسی پژوهش در سال 5331



احراز کرسی پژوهش در سال 5333



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

عضویت ها:


عضو انجمن اطفال ایران



عضو انجمن غدد ایران



دبیر مجله پژوهش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مهر 33



عضو شورای نویسندگان مجلة پژوهش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.ا ز  5333تا کنون



عضو کمیته بررسی نسخ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



عضو کمیته پیشگیری و درمان دیابت اطفال در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم از سال  33تا کنون



عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم



عضو شورای پژوهشی گروه کودکان گروه کودکان بیمارستان ا لزهرا 5331- .تا کنون



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



عضو شورای مرکزی ترویج تغذیه با شیر مادر اصفهان ( 5331-5331فعال نیستم)



عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از  5331-5333اصفهان (فعال نیستم)



عضو کمیته مرگ و میر بیمارستان الزهرا اصفهان ( 5331-5331فعال نیستم)



عضو انجمن غدد اسیا اقیانو سیه



عضو کمیته اخالق بیمارستان الزهرا



عضو انجمن اروپائی غدد کودکان ESPE



عضو کمیته علمی استانی مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا )دانشگاه علدوم پزشدکی اصدفهان (فعدال
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نیستم)


عضو کمیته علمی صدا و سیمای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(5331 – 5331 .فعدال
نیستم)



عضو کمیتة بررسی نسخ پزشکان استان اصفهان  -سازمان نظدام پزشدکی اسدتان اصدفهان (دانشدگاه علدوم پزشدکی
اصفهان)5331 – 5331 .



عضو هیئت تحریریه مجله international preventive medicine



عضو مرکز پژوهشی فیزیو لو ژی اصفهان

مسئولیت های علمی:


نظارت و سرپرستی بر 13پایان نامه



انجام  13طرح تحقیقاتی



مسئول علمی طرح غربال گری تیروئید نوزادان در استان اصفهان



مسئول علمی فنیل کتون اوری در استان اصفهان بیمارستان امین5333 .



عضو کمیته بورد فوق تخصصی غدد کودکان

سوابق تدریس:


ده سال تدریس به عنوان استاد یار 5331-5333



ده سال تدریس به عنوان استاد و فوق تخصص غدد کودکان

تجارب شغلی واجرائی و مسئولیت ها:



مسئول و راه انداز طرح غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان در استان اصفهان  .از 5335



مسئولیت امور اموزشی و اجرائی سیستم اینترنی کودکان5331-5333:و 5331-5333



مسوول برنامه ریزی دستیاران گروه اطفال دانشکده پزشکی اصفهان1375 - 5331- .



معاونت پژوهشی گروه اطفال از سال5331-533 1



همکاری با مرکز تحقیقات غددومتابولیسم اصفهان از سال  5333تا کنون
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مسئول درمانگاه دیابت اطفال از 5333تا  5331و 5333-5333



ریاست بخش اطفال گروه کودکان بیمارستان ا لزهرا 1383 -5331



مسئول و راه انداز بخش فوق تخصصی غدد کودکان



مسئول اموزش فلوشیپ غدد کودکان در بخش فوق تخصصی غذد کودکان



ریاست بخش غدد کودکان از  5331تا کنون



معاونت آموزشی مرکز پزشکی الزهرا (فعال نیستم)



قائم مقام مدیر گروه اطفال دانشکده پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی اصفهان 5331 – 5331



همکاری با مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان  5335تا کنون



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



مسئول و راه انداز درمانگاه غذد تاالسمی



عضو کمیته کشوری کم کاری مادرزادی تیروئید
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5731
 .1وضعیت چربی خون کودکان و نوجوانان اصفهان دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر رویا کلیشادی و دکتر
نضال صراف زادگان پژوهش در پزشکی(مجله پژوهشی دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی  -درمانی شهید بهشتی 5331 .سال  11شماره  3ص 13
 .2صدکهای فشار خون در جمعیت شهر اصفهان  .دکتر علی اکبر توسلی .دکتر نضال صراف زادگان
.دکتر مهین هاشمی پور .دکتر رویا کلیشادی مجله دانشکده پزشکی اصفهان 5331سال  51شماره 13
ص 11-31
 .3آیا تعیین کلسترول خون در کودکان ضروری است؟ دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر رویا کلیشادی،
دکتر نضال صراف زادگان مجله پژوهش در علوم پزشکی اصفهان ،سال  ، 5شماره 5331 33-33، 1
5736
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 .4بررسی فشار خون متوسط در کودکان  1-51ساله مبتال به دیابت و مقایسه آن با گروه کنترل
دکتر آالله قیصری ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر آرش قلمکارپور  ،دکتر علیرضا پهلوان صباغ پژوهش
در علوم پزشکی اصفهان  ،سال دوم ،شماره 5333 163-165،3
 .5بررسی اهمیت وجود سابقه فامیلی مثبت در شیوع هیپر تانسیون در جامعه شهر اصفهان دکتر
علی اکبر توسلی .دکتر نضال صراف زادگان .دکتر مسعود پور مقدس.دکتر رسول پور ابراهیم .دکتر مهین
هاشمی پور .مرتضی رفیعی .مهندس بهرام سلیمانی .مجله دانشکده پزشکی تهران 5333 .شماره  3ص
11-33
 .6بررسی میزان شیوع عوامل خطر بیماریهای عروق کرونر در بین فرزندان  2-51ساله افراد مبتال
بهانفارکتوس قلبی زود رس در شهر اصفهان و مقایسه آن با گروه کنترلدکترمهین هاشمی
پور،دکتر رویا کلیشادی ،دکتر نضال صراف زادگان ،دکتر نصرا ..بشر دوست .مجله دانشکده پزشکی تهران
 5333شماره 3ص -31 33-سال 11
5733
 .7مقایسه میزان ید ادرار در نوزادان با ید ادرار مادرانشان در شهر اصفهان دکتر مهین هاشمی پور،
دکتر شهریار شریفی،دکتر مسعود امینی .دکتر آالله قیصری پژوهش در علوم پزشکی اصفهان .
5333؛135-113:)3(3
 .8فراوانی هیپوتیروئیدی و گواتر در کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر اصفهان
مهین هاشمی پور .مجله دانشکده پزشکی اصفهان 5333؛53-51:)15(53
5738
 .9مقایسه ی اثر چهار روش آموزش تغذیه در کاهش چربی خون کودکان و نوجوانان شهر اصفهان
در سال  5736 – 33دکتر رؤیا کلیشادی  ،دکتر مهین هاشمی پور ،مهسا موالیی ،سید علیرضا امامی،
مهندس بهرام سلیمانی پژوهش در علوم پزشکی اصفهان 5333 .سال  1شماره5
 .11بررسی میزان آگاهی مادران از اهمیت فشارخون ،چربی خون و چاقی فرزندانشان دکتر مهین
هاشمی پور عصمت ،فصلنامه علمی  -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه5333 .
 .11آیا پیشگیری از بروز فشار خون اسانسیل از دوران کودکی ضروری است؟ دکتر رویا کلیشادی ،دکتر
جمشید نجفیان ،دکتر مهین هاشمی پور پژوهش در علوم پزشکی اصفهان سال چهارم شماه . 5
 1(5333و55-511 :)3
5739
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 .12هیپوتیروییدی پس از پرتو درمانی در کودکان مبتال به بدخیمی:پیگیری  1ساله – مرکز پزشکی
سیدالشهداء(علیه السالم) – اصفهان  5738دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر فاطمه گلپایگانی ،دکتر
شادی بابازاده ،دکتر علیرضا معافی ،دکتر قاسمعلی جوانمردی پژوهش در علوم پزشکی اصفهان 5331 .
 .13غلظت روی در موی بیماران مبتال به تاالسمی ماژور دکتر مهین هاشمی پور .دکتر محمدرضا
مدرسی .دکتر نسرین سپهوند .مهندس ایرج شهابی .عظیم احمدی نیار مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی گیالن5331 .
 .11دانش مادران شیرده در زمینه اهمیت و ضرورت شیردهی به کودکان زیر  51ماه:استان اصفهان –
دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر آالله قیصری ،دکتر غالمحسین صدری ،دکتر غالمرضا قاسمی ،مهندس
اکبر حسن زاده ،مرتضی مهدی زاده ،سکینه جعفری ،دکتر عباس غالمی حسین آبادی  5333پژوهش در
علوم پزشکی اصفهان  .سال  1شماره 5331- 5
 .15بررسی ارتباط بین قند خون و قند بزاق در افراد سالم به منظور یافتن روش غیر تهاجمی برای
اندازه گیری قند خون دکتر مهین هاشمی پور،دکتر فرشاد نیکویی ،دکتر مسعود امینی ،دکتر اشراف
امین الرعایا ،دکتر حسن رضوانیان ،دکتر علی کچوئی ،احمدرضا عبدلی مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم
ایران5331 .
 .11کمبود روی در کودکان مبتال به کوتاهی قد ایدیوپاتیک دکتر مهدی سالک اردستانی  ،دکتر مهین
هاشمی پور  ،دکتر عباس مرادی اسرار– مجله ی دانشکده ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی
سبزوار.
5785
 .17مقا یسه ی کمیت ورزش نوجوانان شهر اصفهان در سال های 5737و5781کتر رؤیا کلیشادی  ،دکتر
مهین هاشمی پور ،رضوان انصاری ،دکتر حمیدرضا روح افزا ،دکتر نضال صراف زادگان ،دکتر نصرا...
بشردوست پژوهش در علوم پزشکی اصفهان 5335 .سال هفتم شماره 1
 .18تاثیر دو روش گیاه درمانی در کنترل چاقی کودکان و نوجوانان کتر مهین هاشمی پور  ،دکتر رؤیا
کلیشادی  ،دکتر صدیقه عسگری  ،نوشین محمدی فرد ،دکتر ناصر توکلی پژوهش در علوم پزشکی اصفهان
 .سال  3 5335شماره1
 .19استرس هیپرگلیسمی در اورژانس اطفال دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر آالله قیصری ،پیمان نصری،
مهرناز اسدی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان5335 .
 .21آزمون های عملکرد تیروئید قبل و پس از تعویض خون در نوزادان مبتال به افزایش بیلیروبین
خون دکتر رامین ایرانپور  ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر مجید حمیدی ،دکتر ایرج حق شناس پژوهش
در علوم پزشکی اصفهان5335 .
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5782
 .21وضعیت چربی خون و چربی رژیم غذایی نوجوانان :برنامه قلب سالم اصفهان – پروژه ارتقاء
سالمت از دوران کودکی رویا کلیشادی ،غالم حسین صدری ،میهن هاشمی پورال صراف زادگان ،حسن
علی خاصی ،نصر اهلل بشر دوست ،رضوان انصاری ،رضوان پشمی ،صدیقه رفیعی طباطبائی ،مریم
شهاب مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،کومش 5331 .جلد  1شماره 3و1
 .22فراوانی اضافه وزن و چاقی در نوجوانان و ارتباط آن با عوامل محیطی دکتر رویا کلیشادی– دکتر
مهین هاشمی پور– دکتر نضال صراف زادگان– دکتر غالمحسین صدری– رضوان انصاری– حسن
علیخاصی– دکتر نصراهلل بشر دوست –رضوان پشمی ،دکتر صدیقه رفیعی طباطبائی– مریم شهاب .مجله
دانشکده پزشکی تهران5331 .؛ 133-131 :1
 .23بررسی فراوانی نسبی عفونی هلیکوباکترپیلوری در کودکان دیابتی دکتر بهزاد شمس  ،دکتر مهین
هاشمی پور  ،دکتر سید حسین سعادت  ،دکتر سید محمد حسن امامی  ،دکتر زهرا عبد یزدان ،دکتر
حسن زاده ،دکتر خسرو خطیبی ،دکتر ساسان حقیقی ،دکتر سیلوا هوسپیان دیابت و لیپید ایران5331 .
 .24بررسی رابطه پیام های بازرگانی تلویزیون و انتخاب مواد غذایی توسط کودکان و نوجوانان کتر
رویا کلیشادی  ،دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر حمیدرضا روح افزا  ،دکتر معصومه صادقی مجله دانشکده
پزشکی اصفهان5331 .سال  11شماره 35
 .25اختاللهای متابولیک کودکان و نوجوانان مبتال به چاقی  .دکتر رویا کلیشادی ،دکتر مهین هاشمی
پور ،دکتر سوسن فقیه ایمانی مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین تابستان
 5331شماره 13
5787
 .26غربالگری کم کاری مادر زادی تیروئید در شهرستانهای شهر کرد و بروجن دکتر هاشمی پور،
دکتر مسعود امینی  ،دکتر محمد تقی برجیان ،دکتر محمد رضا زاهدی  ،دکتر فرحناز جزایری  ،دکتر میترا
سعادت  ،دکتر خسرو خطیبی  ،دکتر سیلوا هوسپیان  ،دکتر ساسان حقیق .غدد درون ریز و متا بولیسم
ایران .5333
 .27وضعیت تغذیه ای در بیماران دیابتی نوع  5و مقایسه آن با گروه کنترل زهرا عبدیزدان ،نرگس
صادقی ،بدر الموک فرقانی دکتر مهین هاشمی پور ،منصوره کبیر زاده  ،مرضیه حسن پور  ،مریم
معروفی دیابت و لیپید ایران5333 .
 .28بررسی رابطه بین سطح سرمی  T4و  TSHاولیه با آژنزی تیروئید در نوزادان هیپوتیروئیدی
رامین ور ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر اشرف امین الرعایا ،دکتر مسعود امینی ،دکتر خسرو خطیبی،
دکتر سیلوا هوسپیان ،دکتر ساسان حقیقی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران .5333
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 .29میزان باالی آنتی تیروپراکسیداز و آنتی تیروگلبولین در مادران نوزادان مبتال به هیپوتیروئیدی
نوزادی در اصفهان دکتر زهرا پور نقش بند ،دکتر شیرین اعظم پناه  ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر
گشتاسب ستاری  ،دکتراشرف امین الرعایا  ،دکتر سیلوا هوسپیان  ،دکتر ساسان حقیقی  ،دکتر مسعود
امینی مجلة غدد درون ریز و متابولیسم ایران( 5333 .خالصه مقاله)
 .31مقایسه میزان فراخوان بر مبنای دو معیار مختلف تشخیصی در طرح غربالگری هیپوتیروییدی
مادر زادی در اصفهان دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر رامین ایرانپور ،دکتر مسعود امینی ،دکتر سیلوا
هوسپیان ،دکتر ساسان حقیقی مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان .تابستان
 5333سال  3جلد  3شماره 3
 .31کاهش روی در بیماران متبال به پنومونی دکتر حمید رحیمی حاجی آبادی  ،دکتر مهین هاشمی پور ،
دکتر جمال فقیهی نیا پژوهش در علوم پزرشکی اصفهان  5333 .سال ششم شماره3
 .32شیوع باالی کم کاری مادر زادی تیروئید در شهر اصفهان  :نتایج بررسی بر روی  20000نوزاد
دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر مسعود امینی  ،دکتر رامین ایرانپور  ،دکتر عباسعلی جوادی  ،دکتر غالم
حسین صدری  ،دکتر نرگس جواهری ،دکتر ساسان حقیقی  ،دکتر سیلوا هوسپیان غدد درون ریز و متا
بولیسم ایران 5333 .سال ششم شماره  5ص 51-53
 .33شیوع باالی آنتی پراکسیداز آنتی بادی در کودکان و نوجوانان دیابتی نوع 5دکتر مسعود امینی ،
دکتر هاشمی پور  ،دکتر سوسن فقیه ایمانی در شهر اصفهان غدد درون ریز و متا بولیسم ایران5333 .
(خالصه مقاله)
 .34بررسی غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در کاشان دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر عباس تقوی
 ،زیبا مسیبی ،دکتر محسن کریمی دانا  ،دکتر مسعود امینی  ،دکتر رامین ایرانپور ،دکتر خسرو نامه دانشگاه
مازندران5333
 .35ب رسی تاثیر داروهای هومیوپاتی در تغییر رفتار غذایی کودکان مبتال به سوء رفتار غذاییکتر سید
احمد محمودیان  ،دکتر رویا کلیشادی  ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر پدارم معینی مجله علمی دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند  5333.دوره 55شماره 1
 .36بررسی تاثیر برخی عوامل محیطی بر مصرف سیگار توسط نوجوانان و اثرات سیگار بر عوامل
خطر ساز اصلی بیماری قلبی عروقی در نوجوانان  :برنامه قلب سالم اصفهان پروژه ارتقاء سالمت
قلب از دوران کودکی دکتر رویا کلیشادی  ،دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر نضال صراف زادگان  ،دکتر
غالمحسین صدری ،دکتر نصرا ...بشر دوست  ،دکتر حسن علیخاصی  ،دکتر رضوان انصاری  ،دکتر صدیقه
عسکری  ،دکتر رضوان پشمی  ،دکتر صدیقه رفیعی طباطبائی  ،دکتر مریم شهاب  ،دکتر حمید رضا روح
افزا ،دکتر معصومه صادقی  ،دکتر بابک ثابت مجله دانشکده پزشکی گیالن 5333.سال .53
 .37ارتباط نمای سونوگرافی پانکراس با حساسیت به انسولین در زمان انجام  OGTTدر کودکان -51
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 21ساله مبتال به بتا تاالسمی ماژور دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر قاسمعلی جوانمرد ،دکتر حمید
هورفر ،دکتر رویا کلیشادی ،دکتر سیلوا هوسپیان ،دکتر ساسان حقیقی دیابت و لپپید ایران تابستان5333
شماره 535-533: 1
5781
 .38غربالگری هیپوتیروییدی نوزادان در اصفهان و بررسی میزان ازدواج های فامیلی در والدین
نوزادان هیپوتیرویید ،هاشمی پور مهین  ,ایران پور رامین  ,امینی مسعود  ,هوسپیان سیلوا  ,حقیقی
ساسان  ,احمدی ناصر ،مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،سال شانزدهم شماره دوم ص -511
 513تابستان 5331
 .39نقش تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از چاقی کودکان کلیشادی رویا  ,هاشمی پور مهین  ,فاموری
فاطمه  ,ثابت بابک  ,صانعی مهدی ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تابستان  5331شماره()31
11-33
 .11بررسی اضطراب در دانش آموزان  52تا  58ساله مبتال به اضافه وزن و چاقی در شهر اصفهان دکتر
مهین هاشمیپور ،دکتر رویا کلیشادی ،دکتر حمیدرضا روحافزا ،دکتر شهره پورآرین مجله علمی پژوهشی
قزوین تابستان  5331شماره(513-511 )31
 .41وزن تولد ،فراوانی و مدت استفاده از شیر مادر در کودکان مبتال به چاقی دکتر رویا کلیشادی ،دکتر
مهین هاشمیپور ،دکتر فاطمه فاموری ،دکتربابک ثابت دکتر مهدی صانعی مجله علمی پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی ی قزوین 9(2): 88-93 1384
5781
 .12بررسی ید ادراری و شیوع گواتر بالینی در دانش آموزان  8-52ساله سمیرم اصفهان در سال 87
( 51سال پس از اجرای برنامه کشوری مبارزه با اختالالت ناشی از کمبود ید) دکتر علی کچویی،
دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر حسن رضوانیان ،دکتر اشرف امین الرعایا  ،دکتر مسعود امینی ،دکتر
ساسان حقیقی مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دوره پانزدهم شماره  13مردادو شهریور  5331ص
15-33
 .13آیا کمبود آهن علت شیوع گواتر آندمیک در منطقه ی سمیرم است ؟ دکتر حسن رضوانیان ،
دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر اشرف امین الرعایا  ،دکتر علی کچویی  ،دکتر محمد حسن مودب  ،دکتر
منصور سیاوش  ،دکتر سید محمد محمدی  ،دکتر ساسان حقیقی  ،دکتر مسعود امینی ،غدد درون ریز و
متابولیسم ایران دوره هشتم شماره  1زمستان  5331ص3-315
5786
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 .11آیا کمبود ویتامین  Dدر کودکان  6ساله شهر اصفهان شایع است؟ سالک اردستانی مهدی  ,رفعتی
همایون ,هاشمی پور مهین  ,معماراردستانی پونه  ,نژادنیک حسین  ,امینی مسعود  ,حسینی سیدمحسن.
مجله دانشکده پزشکی اصفهان تابستان  5333دوره  ،11شماره  ،31ص .33-511
 .14میانگین سن بلوغ در دختران دانش آموز در شهر اصفهان مهین هاشمی پور مهدی سالک
اردستانی ,نوشین رستم پور ,سیدمحسن حسینی,محمدحسن مؤدب،حسام حسن زاده کاشانی ,پونه معمار
اردستانی ,حسین نژادنیک ,زهرا عبد یزدان مجله دانشکده پزشکی اصفهان 5333.دوره  ,11شماره 33
 .11آیا فراوانی اختالل شنوایی در کودکان مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید و کودکان سالم در
شهر اصفهان تفاوت دارد؟ سالک اردستانی مهدی  ,هاشمی پور مهین  ,هاشمی سیدمصطفی  ,حاج
رحیمی مهسا  ,صادقی سمیه  ,فرج زادگان زیبا  ,هوسپیان سیلوا  ,هادیان .مجله دانشکده پزشکی اصفهان
دوره  ,11شماره  – 33زمستان 5333مجله دانشکده پزشکی اصفهان.
 .17اثر بخشی درمان روان شناختی چند جنبه ای بر بهبود پایبندی به درمان پزشکی در نوجوانان
مبتال به دیابت نوع یک نجمی سیدبدرالدین  ,احدی حسن  ,دالور علی  ,هاشمی پور مهین .تحقیقات
علوم رفتاری دوره پنجم شماره دو  513-533 ،سال . 5333
5783
 .18مقایسه کارآیی سونوگرافی و اسکن رادیوایزوتوپ در تشخیص اتیولوژی کم کاری مادرزادی
تیروئید ،نصری پیمان  ,هاشمی پور مهین  ,هوسپیان سیلوا  ,شاه کرمی امیرحسین  ,مهرابی علی ,
هادیان رضوانه  ,امینی مسعود .مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران اسفند 5333؛ مسلسل -315 :11
.351
5788
 .19جهش های احتمالی ژن تیروئید پراکسیداز درکودکان مبتال به کم کاری مادرزادی دائمی تیروئید
دراستان اصفهان .سکینه کریمی زارع،دکتر فهیمه سهیلی پور ، ،دکتر مر تضی کریمی پور  ،دکتر حسین
خان ا حمد شهرضا ،دکتر پریچهر یغمایی  ،لیال کوکبی  ،سپیده امین زاده  ،دکتر مهین هاشمی پور،
دکتر مسعود امینی  ،دکتر رضوانه هادیان مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران دوره ی یازدهم ،شماره
پنجم  113 -111 ،دی ماه .5333
 .41بررسی ید ادرار و ید شیر در نوزادان هیپوتیروئید و مادرانشان و مقایسه آن با گروه کنترل
نصری پیمان  ,هاشمی پور مهین  ,هوسپیان سیلوا  ,امینی مسعود  ,حیدری کمال  ,سجادی سیدعلی ,
عجمی علی  ,موحدیان عطار حسین  ,داستان پور معصومه  ,هادیان رضوانه  ,موهبت لیلی .مجله غدد درون
ریز و متابولیسم ایران دوره ی یازدهم ،شماره ی  ،3صفحه های  131و  131شهریور 5333
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 .41فراوانی نسبی سندرم متابولیک و بررسی عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان بهبود یافته از
لوسمی لنفوبالستیک حاد ،رییسی ناهید  ,فتحی پور اسداله  ,هاشمی پور مهین  ,ادیبی آتوسا  ,فرج
زادگان زیبا  ,معافی علیرضا  ,امینی عباس قلی  ,طبیبی امیرپویان  ،مجله دانشکده پزشکی اصفهان مرداد
سال بیست و هفتم شماره نود و شش مرداد .33
 .42کم کاری مادر زادی تیروئید :آیا عوامل فامیلی در بروز بیماری نقش دارند؟ حسنی نسیبه  ,دهقان
بهار  ,امینی مسعود  ,حیدری کمال  ,سجادی علی  ,عجمی علی  ,داستان پور معصومه  ,هادیان رضوانه ,
امین الرعایا اشرف  ,پورنقش بند زهرا  ,هوسپیان سیلوا  ,هاشمی پور مهین ،مجله دانشکده پزشکی
اصفهان دوره بیست و هفتم شماره نود و چهار  ،خرداد .531-515 ،5333
5789
 .43گزارش مورد نادری از ابهام جنسی  .هاشمی دهکردی الهام  ,سالک اردستانی مهدی  ,هاشمی پور
مهین  ,مودب محمدحسن ،مجله دانشکده پزشکی اصفهان سال بیست و هشتم شماره صد و چهار
فروردین .5331
 .41مشکالت شنوایی در سندرم ترنر ،اخوت احمدرضا  ,هاشمی پور مهین  ,مجلسی علیرضا  ,سالک
اردستانی مهدی  ,رئوفی معصومه  ,اخوت سیدحنیف  ،شنوایی شناسی دوره نوزدهم شماره یک 13-31 ،
سال . 5331
 .44مقایسه الگوی تغذیه و فعالیت جسمانی بین کودکان و نوجوانان چاق مبتال و غیر مبتال به سندرم
متابولیک .کلیشادی رویا  ,هاشمی پور مهین  ,ضیایی مژده  ,قطره سامانی شهره  ,پورصفا پریناز ,
خاوریان نوشین ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان دوره پانزدهم شماره یک  33-11 ،بهار
.5331
 .41هیستیوسیتوز سلول النگر هانس در کودکی با ضایعه منفرد استخوان فک تحتانی و دیابت بی
مزه دکتر زهرا علیان دکتر مهین هاشمی پور دکتر مهدی سالک مجله دانشکده پزشکی سال بیست و
هشتم شماره  511اردیبهشت 5331
 .47اثر شاخصهای تن سنجی در پیش بینی عوامل خطرزای بیماریهای قلبی -عروقی در کودکان و
نوجوانان :دکتر رویا کلیشادی ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر زهرا فقیه ایمانی ،دکتر احسان ناظمی،
دکتر شهره قطره سامانی و دکتر نوشین خاوریان مجله علمی پژوهشی قزوین دوره  ,51شماره  - 5بهار
.5331
 .48بررسی تأثیر داروی اسید فولیک بر شاخص های عملکرد اندوتلیوم در بیماران مبتال به دیابت
تیپ یک .محمد حسن مودب؛زهرا علیان؛ شقایق حق جوی جوانمردمهین هاشمی پور؛سیلوا هوسپیان،
مرجان منصوریان؛مسعود امینی؛ مجله دانشکده پزشکی 5331
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 .49بررسی اختالل عملکرد آندوتلیوم درنوزادان هیپوتیروئید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و
متابولیسم اصفهان و مقایسه آن با گروه کنترل مهین هاشمی پور؛ محمد حسن مودب؛زهرا
علیان؛شقایق حق جوی جوانمرد ؛اسیلوا هوسپیانمرجان منصوریان؛مسعود امینی؛ مجله دانشکده پزشکی
اصفهان5331
 .11بررسی میزان فراوانی پلی مورفیسم های ژن های لیپو پروتئین لیپاز (S447X, HinIII,
) D9Nو (1131T>C) Apo A5در جمعیت کودکان ونوجوانان  6تا  58ساله ی ایرانی دارای
نقصان سطح لیپوپروتئین با چگالی باال –کلسترول دکتر بهنوش استکی ،دکتر شقایق حق جوی
جوانمرد  ،دکتر مهین هاشمی پور ،محمد حسن تاج الدینی ،دکتر صادق ولیان  ،دکتر رویا کلیشادی
مجله دانشکده پزشکی اصفهان 5331
5791
 .11نمایه ی گلسیمی و بار گلیسمی رژیم غذایی و اضافه وزن و چاقی درکودکان:مروری بر مطالعات
گذشته سید محمد حسین روحانی ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر رویا کلیشادی  ،دکتر احمد اسماعیل
زاده دکتر لیال آزادبخت مجله دانشکده پزشکی اصفهان سال بیست و نهم/شماره 166 /هفته دوم بهمن ماه
1390

 .12نقش اتوآنتی بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاددراتیولوژی کم کاری مادرزادی
تیروئید نوزادان در شهر اصفهان شیما صالحی مهین هاشمی پور نفیسه اسماعیلی مسعود امینی
رویا کلیشادی اکبر حسن زاده مجله دانشکده پزشکی اصفهان سال بیست و نهم شماره  533سال 5311

 .13کارایی مداخالت درمانی در طبیعی شدن رشد کودکان مبتال به کم کاری مادرزادی تیرویید
تشخیص داده شده به روش غربالگری نوزادی دکتر آوات فیضی دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر سیلوا هوسپیان
دکتر زینب امیرخانی دکتر رویا کلیشادی  ،دکتر مسعود امینی مهسا رفیعی الحسینی

مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران

دوره ی سیزدهم ,ضمیمه ی شماره ی  ،3اسفند 5311

 .11بررسی تأثیر داروی اسید فولیک بر شاخص های عملکرد اندوتلیوم در بیماران مبتال به دیابت
تیپ یک محمد حسن مودب زهرا علیان شقایق حق جوی جوانمرد مهین هاشمی پور سیلوا هوسپیان
مرجان منصوریان؛ مسعود امینی مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال بیست و نهم/شماره 167 /هفته
سوم بهمن 5311
- .14گواتر و شاخص توده ی بدنی :آیا ارتباطی بین این دو در کودکان ساکن اصفهان و سمیرم
وجود دارد؟ سیدعلی سنبلستان  ،دکتر نوشین خلیلی  ،دکتر مهین هاشمی پور مجله دانشکده پزشکی
اصفهان سال بیست و نهم/شماره 162 /هفته دوم دی ماه 5311
- .11موتاسیون ژن  Dual Oxidase 2در بیماران مبتال به کمکاری مادرزادی تیرویید دایمی و گذرا ,
نوشین رستمپور ,محمد حسن تاجالدینی ،مهین هاشمیپور ,منصور صالحی ,آوات فیضی ,شقایق
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حقجوی جوانمرد ,رویا کلیشادی ,حسین صانعیان ,سیلوا هوسپیان ,مسعود امینی مجله دانشکده پزشکی
اصفهان هفته  3تیر 5311
 - .17نقش اتوآنتی بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاد در اتیولوژی کمکاری مادرزادی
تیرویید در اصفهان شیما صالحی ابری ،مهین هاشمی پور ,شقایق حق جوی جوانمرد ,نفیسه اسماعیل ,
مسعود امینی ,رویا کلیشادی ,اکبر حسنزاده مجله دانشکده پزشکی اصفهان هفته  5تیر 5311

1391
 .1عملکرد کلیه در کودکان مبتال به هیپوتیرویید یسم مادر زادی دکتر االله قیصری –دکتر مهین
هاشمی پور –دکتر اتوسا ادیبی –دکتر پویا خسروی مجله دانشکده پزشکی اصفهان  5315پذیرش
چاپ

.2

بررسی ژنتیکی TTF2در کودکان مبتال به کم کاری مادرزادی تیرویید ناشی
ازدیسژنزی غده تیروئید

فروزنده محجوبی ,مهین هاشمیپور ,رامین ایرانپور ,مسعود امینی ,سیلوا

هوسپیان مجله دانشکده پزشکی اصفهان سال سی ام شماره  531تیر 5315
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طرحهای پژوهشی:


بررسی فراوانی نسبی وجود  TG-Ab, TPO-Abدر کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت
اصفهان درمقایسه با گروه شاهد دکتر سوسن فقیه ایمانی ،دکتر مسعود امینی ،دکتر مهین هاشمی پور 5335



بررسی میانگین سرمی آنتی بادیهای  TG,TPOدر سرم مادران دارای نوزاد هیپوتیروئید شناسایی شده در
مرکزتحقیقات غدد و متابولیسم امین اصفهان و مقایسه با گروه کنترل دکتر زهرا پور نقشبند ،شیرین اعظم پناه،
دکتر مسعود امینی ،دکتر مهین هاشمی پور ،گشتاسب ستاری 5335



بررسی شیوع گواتر و برخی عوامل مرتبط با آندر دانشآموزان  3-51ساله منطقه سمیرم  5331 - 87دکتر مهین
هاشمی پور ،دکتر مسعود امینی،دکتر اشرف امین الرعایا ،دکتر حسن رضوانیان ،دکتر علی کچویی ،دکتر سوسن
فقیه ایمانی ،دکتر غالمحسین صدری



بررسی ارتباط نمای سونوگرافی پانکراس با حساسیت به انسولین در زمان انجام  OGTTدر کودکان  51-11سالة
مبتال به بتاتاالسمی دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر جوانمرد  ،دکتر حمید هور فر  ،دکتر رویا کلیشادی  ،دکتر
سیلوا هوسپیان  ،دکتر ساسان حقیقی



بررسی تاثیر دو روش رژیم درمانی هم زمان درکودکان و والدین مبتال به چاقی در مقایسه با گروه شاهد دکتر رویا
کلیشادی -دکتر مهین هاشمی پور



بررسی تاثیر واکسن BCGدر کاهش دوز انسولین مورد نیاز بیماران مبتال به دیابت وابسته به انسولین دکتر مهین
هاشمی پور ،دکتر االله قیصری



پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز آترواسکلروز در کودکان و نوجوانان  55 ،53ساله دکتر رویا کلیشادی ،دکتر
مهین هاشمی پور ،خانم رضوان انصاری



تعیین میانگین فشار خون شیوع افزایش فشار خون در کودکان  3 ،53ساله والدین مبتال به فشار خون دکتر رویا
کلیشادی -دکتر مهین هاشمی پور



بررسی شیوع مواردکاهش شنوائی در کودکان با هیپوتیروئیدی مادر زادی در شهر اصفهان 1386دکتر مهین
هاشمی پور ،دکتر مصطفی هاشمی ،مسعود اسدی  ،دکتر مسعود امینی  ،دکتر خسرو خطیبی  ،دکتر ساسان
حقیقی  ،دکتر سیلوا هوسپیان



بررسی نقش احتمالی سایر عوامل گواتروژن در عدم کاهش شیوع گواتر به میزان مورد انتظار در بعضی از مناطق
خاص در مقایسه با مناطق موفق  ،پس از اجرای طرح غنی سازی نمک طعام با ید دکتر مسعود امینی  ،دکتر
مهین هاشمی پور  ،دکتر اشرف امین الرعایا  ،دکتر ساسان حقیقی ،دکتر خسرو خطیبی  ،دکتر زهرا پور نقشبند ،
لیال آذر بایجانی



تعیین و مقایسه اثرات درمانی داروهای مت فورمین و فلوگزتین به تنهایی یا به طور توام یا مصرف دارونما در جهت
کاهش شاخص های چاقی شکمی کودکان و نوجوانان مبتال به چاقی دکتر مهین هاشمی پور دکتر کلیشادی دکتر
رضوانیان دکتر ناصر توکلی  ،دکتر بابک ثابت  ،دکترخسرو خطیبی  ،شراره ناظم زاه  ،رامین کاظمی  ،آزاده
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محمدی5333


بررسی مقایسه ای وضعیت لپیدهای سرم  Lpa, ApoB, ApoAد رکودکان و نوجوانان مبتال به دیابت دکتر فقیه
ایمانی  ،دکتر هاشمی پور  ،دکتر کلیشادی



بررسی اثر زینک سولفات بر مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق  – 5333دکتر مهین هاشمی پور،
دکتر رویا کلیشادی .دکتر مسعود امینی دکتر مهدی سالک دکتر محمد حسن مودب دکتر ناصر توکلی



بررسی اثر کوتاه مدت و بلند مدت مصرف آب انگور و آب انار بر و فاکتورهای التهابی در نوجوانان مبتال به )(FMD
عملکرد آندوتلیوم عروقی در سندرم متابولیک – 5333دکتر رویا کلیشادی -دکتر مهین هاشمی پور



بررسی کارکردهای شناختی مبتالیان به هیپوتیروئیدی مادرزادی و ارتباط آن با برخی از عوامل تشخیصی درمانی
5333دکتر مهین هاشمیپو ر ،سید بدرالدین نجمی ،مهناز سرتیپپو ر ،دکتر مسعود امینی ،مهندس اکبر
حسنزاده ،نسرین مسایلی



بررسی موتاسیونهای ژن تیروئید پراکسیداز در بیماران هیپوتیروئیدی مادرزادی دائمی با اندازه تیروئید طبیعی در
استان اصفهان دکتر هاشمی پور ،دکتر خان احمد  ،دکتر امینی ،دکتر هادیان ،دکترسهیلی پور 5333



بررسی شیوع و عوامل موثر بر ایجاد نوروپاتی در کودکان دیابتی نوع  5شهر اصفهان در سال  – 5331 5333دکتر
هاشمی پور ،نسیبه حسنی ،مانیا حقیقتیان ،زهرا جاودان ،محمد هادی طاهری



بررسی ژن  TTF2در بیماران مبتال به هیپوتیروئیدیسم مادرزادی ) (CHناشی از –5331 Thyroid agenesis
دکتر هاشمی پور  ،فرزانه مشیری  ،مریم منتظزی ،دکتر ایران پو،ر دکتر امینی ،دکتر محجوبی



کمکاری مادرزادی تیروئید ،اتیولوژی ،ید ادرار .ید شیر ،اتوآنتی بادی ضد رسپتورتیروترپین ،دائمی ،گذرا 5331
دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر مسعود امینی ،دکتر حیدری ،دکتر علی سجادی ،دکتر عجمی ،دکتر سیلوا
هوسپیان ،دکتر ساسان حقیقی



بررسی حساسیت و ویژگی کاغذ فیلتر در اندازهگیری  TSHنسبت به نمونههای سرمی در طرح غربالگری کمکاری
مادرزادی تیروئید در اصفهان  – 1385 -5331دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر مسعود امینی  ،دکتر غالمحسین
صدری  ،دکتر اعجمی  ،دکتر سیلوا هوسپیان  ،دکتر رامین ایرانپور  ،دکتر سید مجتبی طالیی



بررسی شیوع کمبود آنزیم  G6PDدر نوزادان متولد شده شهرستان اصفهان 533 1-دکتر رامین ایرانپور  ،دکتر
مهین هاشمی پور  ،دکتر سید مجتبی طالیی  ،دکتر محسن سروش نیا



بررسی ارتباط لپتین -با تغییرات وزن کودکان چاق 5781 – 5333دکتر کلیشادی  ،دکتر هاشمی پور  ،دکتر
شفیعی



بررسی اثر بخشی درمان روانشناختی چند جنبه ای بر بهبود پایبندی به درمان پزشکی در نوجوانان مبتال به دیابت
تیپ  5دکتر حسن احدی دکتر علی دالور دکتر سید بدرالدین نجمی دکتر مهین هاشمی پور 5333-5333
تهران دانشگاه ازاد

Last Updated 3 Mehr 1386



بررسی ارتباط روی  ،سلنیوم  ،آهن  ،ویتامین  Aتیوسیانات و اتو آنتی بادیهای ضد تیروئید با گواتر در دانش آموزان
55و  3ساله شهر اصفهان 1 383دکتر مهین هاشمی پور -دکتر مسعود امینی ،دکتر جانقربان  ،دکتر فرد
موسوی  ،دکتر امین الرعایا ،دکتر محمد حسن مودب



بررسی مقایسهای میانگین نمرة اضطراب در نوجوانان  51تا  53ساله چاق و غیر چاق مراجعه کننده به مرکز
تحقیقات قلب و عروق استان اصفهان 5331دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر رویا کلیشادی ،دکتر حمید رضا روح
افزا ،شهره پور آرین



بررسی رابطه چاقی با خودپنداره در کودکان  51تا  53ساله  5335دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر رویا کلیشادی،
پیمان نصری



بررسی فراوانی نسبی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابتبیمارستان امین و
بررسی تاثیر درمان در آنها در سال 1381دکتر بهزاد شمس ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر سید محمد حسن
امامی ،دکتر زهرا عبدیزدان،دکتر سید حسین سعادت



بررسی شیوع کم کاری مادرزادی غده تیروئید در نوزادان شهرستان اصفهان در سال ( 31-35غربالگری کم کاری
مادرزادی تیروئید در نوزادان متولد شده در شهرستان اصفهان ) )5785 -5331دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر
مسعود امینی ،دکتر نعمت بخش ،دکتر غالمحسینصدری،دکتر عباسعلیجوادی ،دکتر رامین ایرانپور،دکتر سروش
نیا،دکتر حقیقی،دکتر ملیحه جواهری،آقای ستاری،دکتر سلیمانی پور،دکتر خطیبی



مقایسة عملکرد تیروئید قبل و پس از تعویض خون در نوزدان متولد شده در مراکز بهشتی و الزهرا (س)اصفهان(
آزمون های عملکرد تیروئید قبل و پس از تعویض خون در نوزادان مبتال به افزایش بیلیروبین خون 1379-1381
دکتر رامین ایرانپور ،دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر مجید حمیدی ،دکتر ایرج حق شناس



مقایسه چند روش درمانی در جهت کنترل چاقی در کودکان و نوجوانان( تاثیر دو روش گیاه درمانی در کنترل چاقی
کودکان و نوجوانان5335-5333دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر رؤیا کلیشادی  ،دکتر صدیقه عسگری  ،نوشین
محمدی فرد ،دکتر ناصر توکلی



مقایسه نتایج درمان گروهی و درمان های انفرادی در کنترل چاقی کودکان و نوجوانان دکتر رویا کلیشادی-دکتر
مهین هاشمی پور81



مقایسه میانگین سطح فلزات کمیاب در کودکان بزرگتر از  3ماه مبتال به عفونتهاى حاد شدید دستگاه تنفس تحتانى
با گروه شاهد دربیمارستان الزهرا سال 533 1- 5331 5331دکتر جمال فقیهی نیا ،دکتر مهین هاشمی پور،
دکتر حمید رحیمی حاجی آبادی



بررسی میزان روی موجود در موی کودکان با کوتاهی قد ایدیوپاتیک و مقایسه آن با گروه شاهد مراجعه کننده
بهکلینیک خصوصی و درمانگاه غدد کودکان الزهرا(س)سال 5331-5331دکتر مهدی سالک اردستانی  ،دکتر مهین
هاشمی پور ،دکتر عباس مقدادی



بررسی آگاهی مادران کودکان زیر  1سال مراجعه کننده به مراکز درمانی آموزشی وابسته به دانشگاه علوم
پزشکیاصفهان در خصوص بیماریهایاسهالی حاد کودکان بهار 5331دکتر جمال فقیهی نیا ،دکتر مهین هاشمی
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پور ،مسعود محمودی ،خسرو نظری


بررسی ارتباط بین قند خون و قند بزاق در افراد سالم (دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) ))5331 – 5333
دکتر مهین هاشمی پور،دکتر فرشاد نیکویی ،دکتر مسعود امینی ،دکتر اشراف امین الرعایا ،دکتر حسن رضوانیان،
دکتر علی کچوئی ،احمدرضا عبدلی



غلظت روی در موی بیماران مبتال به تاالسمی ماژور  5333دکتر مهین هاشمی پور .دکتر محمدرضا مدرسی.
دکتر نسرین سپهوند .مهندس ایرج شهابی .عظیم احمدی نیار



بررسی فراوانی نسبی هیپوتیروئیدی پس از پرتودرمانی در بیماران مبتال به بدخیمی (پیگیری  1ساله) مرکز
پزشکیسیدالشهدا(ع ) 5331 – 5333دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر فاطمه گلپایگانی ،دکتر شادی بابازاده،
دکتر علیرضا معافی ،دکتر قاسمعلی جوانمردی



بررسی دانش مادران شیر ده در زمینه اهمیت و ضرورت شیردهی در کودکان زیر  51ماه 5333 – 5331دکتر
مهین هاشمی پور ،دکتر آالله قیصری ،دکتر غالمحسین صدری ،دکتر غالمرضا قاسمی ،مهندس اکبر حسن زاده،
مرتضی مهدی زاده ،سکینه جعفری ،دکتر عباس غالمی حسین آبادی



مقایسه میزان یدادرار نوزادان با میزان یدادرارمادران 5333 – 5331.دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر شهریار
شریفی،دکتر مسعود امینی ،دکتر آالله قیصری



مقایسه ی اثر چهار روش آموزش تغذیه در کاهش چربی خون کودکان و نوجوانان شهر اصفهان در سال – -5333
5331مهسا موالیی؛ سید علیرضا امامی؛ دکتر رؤیا کلیشادی ؛ دکتر مهین هاشمی پور؛ مهندس بهرام سلیمانی



بررسی برخی عوامل موثر بر وزنگیری کودکان کمتر از دوسال زیر صدک پنجاه و باالی صدک پنجاه منحنی رشد
درمراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان 5333-5331سهیال احسانپور ،دکترمهین هاشمی پور ،دکترنصراهلل بشر
دوست ،شمیال مشرف قهفرخی



بررسی ارتباط فشار خون متوسط با دیابت وابسته به انسولین در کودکان زیر  51سال مراجعه کننده به مرکز دیابت
اصفهان  5333-5331دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر آالله قیصری ،آرش قلمکارپور ،علیرضا پهلوان صباغ



بررسی مقایسهای فراوانی نسبی پر فشاری خون در والدین کودکان  3-53سال مبتال به پر فشاریخون با گروه شاهد
در شهر اصفهان  -بهار 5331 - 5333دکتر رویا کلیشادی ،دکتر مهین هاشمی پور دکتر صراف ،بهرام سلیمانی،
علی دباغ ،فرزاد فروتن ،مهدی قاسمی



بررسی الگوی رشد کودکان کمتر از  1سال فوت نموده از پنومونی در شهر و روستاهای اصفهان سال  - 5333سهیال
احسانپور،دکتر نصراهلل بشردوست .دکترمهین هاشمی پور ،خدیجه برومند فر



بررسی شیوع افزایش چربی خون ،فشار خون باال و چاقی و تعیین پرسنتایل قد ،وزن ،فشار خون وچربی خون در
افراد  1-3سال در سطح شهر اصفهان 5333دکتر رویا کلیشادی ،دکتر مهین هاشمی پور



بررسی شیوع افزایش چربی خون ،فشار خون باال و چاقی و تعیین صدکهای چربی خون ،فشار خون ،قد و وزن
درافراد  3-53ساله در سطح مدارس شهر اصفهان 5333دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر رویا کلیشادی
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بررسی میزان شیوع عوامل خطر بیماریهای عروق کرونر در بین فرزندان  14-2ساله افراد مبتال بهانفارکتوس قلبی
زود رس در شهر اصفهان و مقایسه آن با گروه کنترل 5331دکتر مهین هاشمی پور،دکتر رویا کلیشادی ،دکتر
نصرا ..بشر دوست



بررسی میزان شیوع موارد هیپوتیروئیدی مادر زادی تیروئید دائمی و گذرا در طی طرح غربالگری آن در شهر اصفهان
 5331دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر مسعود امینی  ،دکتر خسرو خطیبی  ،دکتر سیلوا هوسپیان ،دکتر ساسان
حقیقی



بررسی میزان آگاهی مادران از اهمیت افزایش فشار خون ،چربی خون و چاقی فرزندانشان از بین جمعیتمادران
مراجعه کننده به مراکز واکسیناسیون  - 5331.دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر رویا کلیشادی



بررسی لیپید پروفایل )(HDL, LDL, TC , TGو پارامترهای هورمونی) (FBS, TSH, T4در کودکان و
نوجوانان چاق  53-3ساله 1381دکتر رویا کلیشادی  ،دکتر مهین هاشمی پور



ارتباط چاقی کودکان و نوجوانان با چاقی  ،اگاهی ،نگرش  ،عملکرد  ،سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادی – اجتماعی
والدیندکتر رویا کلیشادی ،دکتر مهین هاشمی پور



بررسی رابطه تبلیغات تلوزیون و الگوی غذایی کودکان و نوجوانان در شهرهای اصفهان و نجف آباد5331-5335
دکتر رویا کلیشادی دکتر مهین هاشمی پور،





بررسی فراوانی برخی اختالالت متابولیک و آندوکرین در کودکان و نوجوانان مبتال به چاقی دکتر مهین هاشمی پور-
دکتر رویا کلیشادی
فراوانی هیپوتیروئیدی و گواتر در کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر اصفهان

 5331مهین

هاشمی پور دکتر مسعود امینی


مقایسه میزان ید ادرار در نوزادان هیپوتیروئید و سالم با ید ادرار و شیر مادرانشان در طی طرح غربالگری کم کاری
مادرزادی تیروئید در شهر اصفهان دکتر مهین هاشمی پور



بررسی پایش درمان از نظر معیارهای رشد و هورمون های تیروئید در کودکان کمتر از  3سال تحت درمان مبتال به
کم کاری مادرزادی تیروئید در استان اصفهان دکتر مهین هاشمی پور



بررسی مقایسه ای فراوانی نسبی اختالالت تست های بیو شیمیائی تیروئید در فامیل درجه اول کودکان مبتال به کم
کاری مادرزادی تیروئید و گروه شاهد در شهر اصفهان دکتر مهین هاشمی پور



بررسی ارتباط روی  ،سلنیوم  ،آهن  ،ویتامین  Aتیوسیانات و اتو آنتی بادیهای ضد تیروئید با گواتر در دانش آموزان
55و  3ساله شهر ستان سمیرم 5335دکتر مهین هاشمی پور -دکتر مسعود امینی ،دکتر جانقربان  ،دکتر فرد
موسوی  ،دکتر امین الرعایا ،دکتر محمد حسن مودب



بررسی موتاسیون ژن) Dual Oxidase 2(DUOX2در بیماران مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید دایمی و
گذرا دکتر مهین هاشمی پور دکتر نوشین رستم پور
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بررسی اختالل عملکرد آندوتلیوم درنوزادان هیپوتیروئید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان
دکتر مهین هاشمی پور دکتر الهام هاشمی 5333



بررسی اثر اسید فولیک و دارو نما بر وضعیت سلو لهای اندو تلیم در کودکان مبتال به دیابت تیپ  5دکتر مودب
دکتر زهرا علیان دکتر مهین هاشمی پور 5333



بعنوان یک عامل اتیولوژی در ایجاد
بررس ی نقش اتوآنتی بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاد
هیپوتیروئیدی مادرزادی ( دائمی یا گذرا ) در طی طرح غربالگری تیروئید نوزادان در شهر اصفهان دکتر مهین
هاشمی پور دکتر شیما صالحی 5333



بررسی موتاسیونهای ژن در بیماران با شروع دیابت در سن کمتر از  3ماه جهت تععین رابطه ژنوتیپ – فنوتیپ دکتر
رحیم وکیلی دکتر محمد رضا عباس زادگان دکتر نصرت قائمی –مارتا قهرمان دکتر مهین هاشمی پور1387



تعیین روند رشد کودکان مبتال به هیپوتیروئیدی مادرزادی مراجعه کننده به مرکز صدیقهی طاهره در اصفهان دکتر
آوات فیضی  ،دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر سیلوا هوسپیان  ،زینب امیرخانی  ،دکتر رویا کلیشادی دکتر کمال
حیدری  ،دکتر علی سجادی  ،دکتر مسعود امینی 1389



بررسی شیوع و عوامل موثر بر ایجاد نوروپاتی در کودکان دیابتی نوع  5شهر اصفهان در سال 5333



بررسی فراوانی نسبی تومور بازمانده آدرنال در بیضه ) (Testicular adrenal rest tumorدر بیماران پسر مبتال
به هایپر پالزی مادرزادی آدرنال ) (CAHزیر  11سال دکتر محمد حسن مؤدب ،دکتر مهین هاشمی پور،دکتر
معصومه آزادی



بررسی رابطه سطح هورمون تحریک کننده تیروئید ( )TSHدر تست فیلتر با سرم نوزادان مبتال به هیپوتیروئیدیسیم
مادرزادی در مرکز صدیقه طاهره اصفهان از سال  5331تا  5333دکتر مهین هاشمی پور دکتر ایاد



بررسی اثر رژیم پرپروتئین بر شاخص های تن سنجی ،سطح آدیپونکتین  ،فاکتورهای التهابی و عوامل خطر
بیماریهای قلبی عروقی در کودکان مبتال به اضافه وزن و چاقی دکتر لیال آزادبخت وجیهه ایزدی دکتر احمد
اسماعیل زاده دکتر مهین هاشمی پور دکتر رویا کلیشادی 5311
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ارزیابی جنبه های ژنتیکی هایپر تریگلیسریدمیا در جمعیت ملی نژاد های مختلف کودکان و نوجوانان ایرانی دکتر
مهین هاشمی پور دکتر رویا کلیشادی دکتر استکی 5333



بررسی سطح پرکلرات در ادرار مادران و نوزادان و شیر مادران و ارتباط ان با وضعیت  TSHفیلتر کاغذی در
نوزادان تازه متولد شده در اصفهان /ایران دکتر مهین هاشمی پور  ,عمار حسن زاده دکتر قاسمی 5315



آیا بلوغ جنسی تاثیری بر تصور فرد نسبت به تناسب اندام و شاخص توده بدنی دارد؟ دکتر کلیشادی دکتر
هاشمی پور دکتر گلکار



بررسی ارتباط سطح سرمی Resistinو CRPبا حساسیت باال با اجزای سندرم متابولیک و تست های کبدی در
کودکان و نوجوانان چاق 3تا 53ساله در شهر اصفهان در سال 5333و 5331دکتر رویا کلیشادی -دکتر مهین
هاشمی پور دکتر هاجی زاده



بررسی ژنتیکی کودکان مبتال به پوبارک زودرس مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین اصفهان از نظر
موتاسیونهای حذفی ژن CYP21A2در فرم غیر کالسیک دکتر حسین خان احمد ،دکتر علی ربانی ،دکتر مهین
هاشمی پور 5315



بررسی ژنتیکی کودکان مبتال به پوبارک زودرس مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین اصفهان از نظر
موتاسیونهای نقطه ای اگزونهای  1 ،5و  3ژن  CYP21A2در فرم غیر کالسیک دکتر حسین خان احمد ،دکتر علی
ربانی ،دکتر مهین هاشمی پور 5315



عملکرد کلیه در کودکان مبتال به هیپوتیروییدیسم مادرزادی دکتر االله قیصری دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر آتوسا
ادیبی ،دکتر پویا خسروی 5311



تاثیر مصرف غالت کامل بر سطح ادیپو سیتو کین ها و بیو مارکر های التهابی در کودکان چاق دکتر احمد اسمائیل
زاده دکتر ازاد بخت دکتر مهین هاشمی پور 5311



بررسی موتاسیونهای احتمالی ژن تیروئید پراکسیداز در کودکان مبتال به هیپوتیروئیدی مادرزادی دائمی با اندازه
تیروئید طبیعی در استان اصفهان دکترمهین هاشمی پور-دکترفهیمه سهیلی پور 5333



بررسی روند تغییرات لیپیدهای خون کودکان و نوجوانان مبتال به اضافه وزن و چاقی بدنبال اموزش اصالح شیوه
زندگی دکتر کلیشادی ،دکتر هاشمی پور احمد شیخ حیدر5333



بررسی ارتباط روند یکساله تغییرات میانگین شاخص های آنتروپومتریک کودکان و نوجوانان مبتال به اضافه وزن و
چاقی و میانگین این شاخص هادر والدین ایشان دکتر کلیشادی و دکتر هاشمی پور دکتر حسین توالئیان 5333



مقایسه پارامترهای سونوگرافیک در افتراق دختران با تالرک زودرس تنها و دختران با بلوغ زودرس و گروه کنترل
دکتر اتوسا ادیبی دکتر هاشمی پور5783
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بررسی یافته های سونوگرافیک در بیماران مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید در استان اصفهان دکتر علی حکمت نیا
دکتر رضا بصیرت نیا دکتر هاشمی پور دکتر سید محسن حسینی 5333


شناسایی الگوهای غالب غذایی و ارتباط آنها با اضافه وزن و چاقی در کودکان دبستانی شهر اصفهان دکتر احمد
اسمائیل زاده دکتر ازاد بخت دکتر مهین هاشمی پور 5311

 بررسی پایش درمان ،از نظر معیارهای رشد و غلظت هورمونهای تیروئید در کودکان کمتر از  3سال مبتال به کم
5333
کاری مادرزادی تیروئید در استان اصفهان دکتر مهین هاشمی پور زهرا مقصودی پدیده عقاب

سرپرستی پایان نامه ها:


بررسی هماهنگی روش اولتراسونوگرافی و اسکن رادیوایزوتوپ در طرح غربالگری تیروئید در کودکان مبتال به
هیپوتیروئید مادرزادی اسکرین شده در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم صدیقه طاهره در بین سالهای  5335الی
5333آدکتر مهینهاشمیپور  ،دکتر مسعود امینی ،دکتر مهدی سالک ،دکتر رامین ایرانپور ،دکتر محمد حسن
مؤدب ،خانم دکتر ضوانه هادیان ،خانم دکتر سیلوا هوسپیان



بررسی و مقایسه ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با دیس لیپیدمی در کودکان و نو جوانان چاق در اصفهان
 5333دکتر هاشمی پور دکتر کلیشادی



بررسی اثر تغییر در نمایه توده بدنی ) (BMIو دور کمر (  )WCبر روی اجزاء سندرم متابولیک در کودکان و
نوجوانان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به درمانگاه چاقی کودکان  ،در مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
 5333دکتر کلیشادی دکتر هاشمی پور



بررسی اثر کوتاه مدت و بلند مدت مصرف آب انگور و آب انار بر و فاکتورهای التهابی در نوجوانان مبتال به )(FMD
عملکرد آندوتلیوم عروقی در سندرم متابولیک – 5333دکتر رویا کلیشادی -دکتر مهین هاشمی پور



ارتباط الگوی غذائی مصرفی با اجزائ سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان دکتر رویا کلیشادی -دکتر مهین
هاشمی پور5333



ارتباط پارامتر های فرمول شمارش خون با اجزائ سندرم متابولیک در کودکان چاق دکتر رویا کلیشادی -دکتر
مهین هاشمی پور5333



ارتباط چاقی کودکان و نوجوانان با چاقی  ،اگاهی ،نگرش  ،عملکرد  ،سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادی – اجتماعی
والدیندکتر رویا کلیشادی ،دکتر مهین هاشمی پور



بررسی رابطه تبلیغات تلوزیون و الگوی غذایی کودکان و نوجوانان در شهرهای اصفهان و نجف آباد5331-5335
دکتر رویا کلیشادی دکتر مهین هاشمی پور،



بررسی شیوع کمبود آنزیم  G6PDدر نوزادان متولد شده شهرستان اصفهان دکتر رامین ایرانپور دکتر مهین
هاشمی پور  ،دکتر سید مجتبی طالئی ،دکتر محسن سروش ،

Last Updated 3 Mehr 1386



بررسی فراوانی نسبی سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاقی مراجعه کننده به مرکز
تحقیقات قلب و عروقی اصفهان طی سالهای  5331تا 1385دکتر رویا کلیشادی  ،دکتر مهین هاشمی پور



بررسی لیپید پروفایل )(HDL, LDL, TC , TGو پارامترهای هورمونی) (FBS, TSH, T4در کودکان و
نوجوانان چاق  53-3ساله 1381دکتر رویا کلیشادی  ،دکتر مهین هاشمی پور



بررسی مقایسه ای برخی عوامل مانند وزن موقع تولد ،نوع شیر مصرفی و مدت زمان مصرف شیر مادر در دوران شیر
خوارگی در کودکان چاق و سایر کودکان  1-51ساله 1381دکتر رویا کلیشادی  ،دکتر مهین هاشمی پور



مقایسه فراوانی برخی عوامل مؤثر در دردیس لیپیدمی و ارتباط آنها در نوجوانان دچار اختالالت چربی خون با گروه
شاهد  5331دکتر رویا کلیشادی  ،دکتر مهین هاشمی پورمحسن شعبانی



بررسی فراوانی سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان بهبود یافته ا ز لوسمی لنفوبالستیک حاد دکتر رئیسی,
مهین هاشمی پور ,اتوسا ادیبی ,عباسقلی امینی ,علیرضا معافی ,زیبا فرج زادگان ,فتحی پور



کم کاری مادرزادی تیروئید ایا عوامل فامیلی در بروز ان نقشی دارند ؟ مهین هاشمی پور بهاره دهقان مسعود
امینی کمال حیدری علی سجادی علی عجمی معصومه داستان پور رضوانه هادیان اشرف امین الرعایا زهرا
پورنقشبند سیلوا هوسپیان 5333



مقایسه کنترل قند خون در بیماران مبتال به دیابت نوع  5در دو گروه با و بدون گلوکومتر در مرکز تحقیقات غدد
دانشگاه علوم پزشکی دکتر مهدی سالک ،دکتر مهین هاشمی پور5331



بررسی اثر زینک سولفات بر مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق  5333- 5333دکتر مهین هاشمی
پور ،دکتر رویا کلیشادی 33-33



بررسی مقایسهای فراوانی کاهش شنوایی در کودکان مبتال به هایپوتیروئیدی مادرزادی و کودکان سالم در شهر
اصفهان  5333 – 5331مهین ها شمی پور ،دکتر مهدی سالک،دکتر محمد حسن مودب ،دکتر زیبا فرج زادگان



وضعیت ویتامین  Dدر کودکان  3ساله شهر اصفهان در تابستان 5333 – 5331 5331دکتر مهدی سالک ،دکتر
مهین هاشمی پور،دکتر رویا کلیشادی  ، ،دکترمسعود امینی  ،دکتر سید محسن حسینی



کمبود ویتامین  Dدر زنان باردار و نوزادانشان  5333دکتر مهدی سالک  ،دکتر مهینهاشمیپور ،



بررسی فراوانی عوامل خطرزای قلبی –عروقی درکودکان و نوجوانان مبتال به چاقی عمومی وچاقی شکمی

خرداد

1385دکتررویا کلیشادی دکترمهین هاشمی پور


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



بررسی مقایسهای میانگین نمرة اضطراب در نوجوانان  51تا  53ساله چاق و غیر چاق  5331دکتر رویا کلیشادی ,
دکتر مهین هاشمی پور



بررسی شیوع بالینی سندرم تخمدان پلی کیستیک در دختران  51-53ساله دبیرستانهای شهراصفهان 5331دکتر
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مهین هاشمی پور  ,دکتر سوسن فقیه ایمانی


بررسی رابطه چاقی با خودپنداره در کودکان  51تا  53ساله  5335دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر رویا کلیشادی،
پیمان نصری



بررسی رابطه تبلیغات تلویزیون والگوی غذایی کودکان و نوجوان در شهر های اصفهان و نجف آباد 5331دکتررویا
کلیشادی،دکتر مهین هاشمی پور



بررسی مقایسه ای فراوانی افسردگی در کودکان ونوجونان  53-51ساله چاق با گروه شاهد در شهر اصفهان دکتر
رویا کلیشادى دکتر مهین هاشمى پور5331 ،



مطالعه فامیلی ریسک فاکتور های قلبی عروقی و سندرم متابولیک در کودکان و ادولساتت دکتر رویا کلیشادى
دکتر مهین هاشمى پور5333



بررسى و مقایسه الگوى تغذیه  ,انرژى مصرفى و فعالیت بدنی در خواهر و برادران نوجوانان چاق و غیر چاق – 5335
 5331دکتر مهین هاشمى پور ،دکتر رویا کلیشادى



بررسی فراوانی نسبی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابتبیمارستان امین و
بررسی تاثیر درمان در آنها در سال 5331- 1381دکتر بهزاد شمس  ,دکتر مهین هاشمی پور ,دکتر سید محمد
حسن امامی  ,دکتر زهرا عبدیزدان



بررسی ارتباط نمای پانکراس با تست حساسیت انسولین در زمان انجام  O.G.T.Tکودکان مبتال بهبتا تاالسمی
ماژور در دهه دوم زندگی  5331- 5331.دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر رویا کلیشادی



مقایسه میانگین سطح فلزات کمیاب در کودکان بزرگتر از  3ماه مبتال به عفونتهاى حاد شدید دستگاه تنفس تحتانى
با گروه شاهد دربیمارستان الزهرا سال  5331- 5331دکتر جمال فقیهی نیا ،دکتر مهین هاشمی پور



بررسی میانگین  Znمو در کودکان با کوتاهی قد ایدیوپاتیک و مقایسه آن با گروه شاهد در سال 5331در اصفهان
 533 1- 5331دکتر مهدی سالک اردستانی  ،دکتر مهین هاشمی پور



بررسی سطح آگاهی مادران کودکان زیر  1سال مراجعه کننده به مراکز درمانی آموزشی وابسته بهدانشگاه علوم
پزشکی اصفهان در خصوص بیماری اسهال حاد کودکان  -بهار 5331 31دکتر جمال فقیهی نیا ،دکتر مهین
هاشمی پور



بررسی فراوانی نسبی هیپوتیروئیدی پس از پرتو درمانی در بیماران مبتال به بدخیمی پیگیری  1ساله -مرکز پزشکی
سیدالشهدا (ع) اصفهان  5331 – 5333دکتر مهین هاشمی پور



ارتباط بین قند خون وقند بزاق در افراد سالم 5331 – 5333دکتر مهین هاشمی پور



غلظت روی در موی بیماران مبتال به تاالسمی ماژور 5333دکتر مهین هاشمی پور .مهندس ایرج شهابی .عظیم
احمدی نیار
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بررسی فراوانی نسبی استرس هیپرگلیسمی به تفکیک نوع استرس در بیماران در اورژانس اطفالالزهرا (س))5333 (.
دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر آالله قیصری



بررسی تاثیر واکسن  BCGدر کاهش دوز انسولین مورد نیاز بیماران مبتال به دیابت وابسته به انسولین -5333.
 5333دکتر مهین هاشمی پور ,دکتر آالله قیصری



بررسی دانش مادران شیر ده در زمینة اهمیت و ضرورت شیردهی به کودکان زیر  51ماه 5333 – 5331

دکتر

مهین هاشمی پور  ،دکتر آالله قیصری


بررسی ارتباط فشار خون متوسط با دیابت وابسته به انسولین در کودکان  5الی  51سالة مراجعه کنندهبه مرکز
تحقیقات دیابت در شش ماهة اول سال – 5331دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر آالله قیصری



مطالعه عادات تغذیهای  ،کیفیت رشد و فراوانی نسبی راشیتیسم در کودکان زیر  1سال مبتال بهعالئم تنفسی بستری
در بخش تنفس بیمارستان الزهرا اصفهان و مقایسه با گروه شاهد در سال  5331-33دکتر جمال فقیهی نیا ,دکتر
علی خانلرپور ,دکتر مهین هاشمی پور



بررسی الگوی رشد کودکان کمتر از  1سال فوت نموده از پنومونی در شهر و روستاهای اصفهان سال -5333
 5331سهیال احسانپور،دکتر نصراهلل بشردوست ،دکترمهین هاشمی پور،خدیجه برومند فر



بررسی برخی عوامل موثر بر وزن گیری کودکان کمتر از دو سال زیر صدک پنجاه و باالی صدک پنجاه منحنی رشد،
در مراکز بهداشتی _ درمانی شهر اصفهان ،سال  5331 - 5331سهیال احسانپور ،دکترمهین هاشمی
پور،دکترنصراهلل بشر دوست ،شمیال مشرف قهفرخی



بررسی شیوع افزایش چربی خون ،فشار خون باال و چاقی و تعیین پرسنتایل قد ،وزن ،فشار خون وچربی خون در
افراد  1-3سال در سطح شهر اصفهان  533 1- 5333دکتر رویا کلیشادی  ،دکتر مهین هاشمی پور



بررسی میزان آگاهی مادران از اهمیت افزایش فشار خون ،چربی خون و چاقی فرزندانشان از بین جمعیتمادران
مراجعه کننده به مراکز واکسیناسیون  - 5331.دکتر مهین هاشمی پور  ،دکتر رویا کلیشادی



بررسی شیوع افزایش چربی خون ،فشار خون باال ،چاقی و فعالیت ورزشی و تعیین پرسنتایل مربوطبه قد ،وزن ،فشار
خون و چربی در افراد  3-53سال در مدارس سطح استان اصفهان 533 1- 5333

دکتر مهین هاشمی پور،

دکتر رویا کلیشادی


بررسی میزان شیوع عوامل خطر بیماریهای عروق کرونر در بین فرزندان  14-2ساله افراد مبتال بهانفارکتوس قلبی
زود رس در شهر اصفهان و مقایسه آن با گروه کنترل  533 1 -دکتر مهین هاشمی پور ،دکتر رویا کلیشادی،
دکتر نصرا ..بشر دوست



بررسی مقایسهای فراوانی نسبی پر فشاری خون در والدین کودکان  3-53سال مبتال به پر فشاریخون با گروه شاهد
در شهر اصفهان 5333 -دکتر مهین هاشمی پور ,دکتر رویا کلیشادی



بیماری کاوازاکی و بررسی پروندههای بیماران بستری در بخش اطفال بیمارستان امین اصفهاندر سالهای  5335و
5331دکترمهین هاشمی پور
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بررسی اثرات توصیههای ویژه غذایی بر روی نحوه وزنگیری کودکان مبتال به نارسایی رشد )3- 5331 (F.TT
 533دکتر بهزاد شمس  ،دکتر مهین هاشمی پور



بررسی سطح سرمی Znو  Cuدر کودکان زیر  1سال مبتال به FTTبستری در مرکزپزشکی امین 5331 – 5335
دکتر بهزاد شمس  ،دکتر مهین هاشمی پور



بررسی شیوع بیماریهای کلیوی در بیماران بستری در بیمارستان امین از فروردین  33الی مهر ماه – 5333 33
5333



دکترمهین هاشمی پور

عفونت ادراری در شیرخوران و مقایسه نتایج ادرار بطریقه - 5333 SUPRA PUBIC & URINE BAG
5333دکترمهین هاشمی پور



بررسی رشد بیماران مبتال به هیپوتیروئیدی مادرزادی مراجعه کننده به مرکز صدیقه طاهره دراصفهان دکتررمهین
هاشمی پوردکتر امیر خانی 5331



رابطه بین تصور از تناسب اندام و شاخص توده بدنی و ئضعیت بلوغ در دانش اموزان دختر اصفهانی در سال
5333دکتر کلیشادی دکتر هاشمی پور دکتر گلکار 5331



بررسی ارتباط سطح سرمی ResistinوCRPبا حساسیت باال با اجزای سدندرم متابولیدک و تسدت هدای کبددی در
کودکان و نوجوانان چاق 3تا 53ساله در شهر اصفهان در سدال 5333و 5331دکتدر رویدا کلیشدادی -دکترر مهرین
هاشمی پور



تعیین پایش درمان از نظر معیارهای رشد و هورمونهای تیروئید در کودکان کمتر از  3سال تحت درمان مبتال به کم
کاری مادرزادی تیروئید دکتر هاشمی پور دکتر مقصودی



بررسی روند تغییرات لیپیدهای خون کودکان و نوجوانان مبتال به اضافه وزن و چاقی بدنبال اموزش اصالح شیوه
زندگی دکتر کلیشادی و دکتر هاشمی پور احمد شیخ حیدر 5333



بررسی ارتباط روند یکساله تغییرات میانگین شاخص های آنتروپومتریک کودکان و نوجوانان مبتال به اضافه وزن و
چاقی و میانگین این شاخص هادر والدین ایشان دکتر کلیشادی و دکتر هاشمی پور دکتر توالئیان 5333



بررسی یافته های سونوگرافیک در بیماران مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید در استان اصفهان دکتر علی حکمت
نیا دکتر رضا بصیرت نیا خانم دکتر هاشمی پور



بررسی رابطه سطح هورمون تحریک کننده تیروئید ( )TSHدر تست فیلتر با سرم نوزادان مبتال به هیپوتیروئیدیسیم
مادرزادی در مرکز صدیقه طاهره اصفهان از سال  5331تا  5333دکتر هاشمی پور دکتر عیاد 5331



مقایسه پارامترهای سونوگرافیک در افتراق دختران با تالرک زودرس تنها و دختران با بلوغ زودرس و گروه کنترل
دکتر ادیبی دکتر هاشمی پور تز مشترک با دکتر قیصری



بررسی مقایسه فراوانی کاهش شنوایی در کودکان مبتال به هایپوتیروئیدی مادرزادی و کودکان سالم در
شهراصفهان 5333دکتر هاشمی پور
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بررسی و مقایسه ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با دیس لیپیدمی در کودکان و نو جوانان چاق در اصفهان:
دکترمهین هاشمی پور5333

study on the evolution of cardiovascular disease risk factors and metabolic syndrome
in children and adolescents 1113 Dr Roya elishadi, Dr Mahin Hashemipour Dr Roya
Kelishadi, Dr Mahin Hashemipour




بررسی ید ادرار و ید شیر در نوزادان هیپو تیروئید و مادرانشان و مقایسه ان با گروه کنترل دکترمهین هاشمی پور،
دکتر پیمان نصری



بررسی رابطه میان سدطح هورمدون تحریدک کنندده تیروئیدد ( ) TSHدر تسدت فیلتدر بدا سدرم ندوزادان مبدتال بده
هیپوتیروئیدیسیم مادرزادی در مرکز صدیقه طاهره بیمارستان های آموزشی اصفهان از سال  5331تدا  5333دکترر
هاشمی پور 5331



بررسی موتاسیون ژن) Dual Oxidase 2(DUOX2در بیماران مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید دایمی و
گذرا دکتر مهین هاشمی پور5331



بررسی تاثیر اموزش کودکان و نوجوانان و والدین مبتال به اضافه وزن و چاقی در کاهش شاخص های انترو پومتریک
و رابطه تغییرات یک ساله این شاخص ها در والدین و کودکان و نوجوانان ایشان دکتر کلیشادی دکتر هاشمی پور
دکتر توالئی5331



بررسی روند تغییرات لیپید های خون کودکان و نوجوانان مبتال به اضافه وزن و چاقی بدنبال اموزش اصالح شیوه
زندگی دکتر کلیشادی دکتر هاشمی پور دکتر شیخ حیدر 5331
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شرکت در سمینار ها:


غربالگری کم کاری مادرزادی تیرویید در اصفهان؛گزارشی از یافته های توصیفی دومین همایش سراسری اندوکرینولو زی
کودکان .اصفهان 5333



شیوع باالی کم کاری مادرزادی تیروئید در شهراصفهان بیست و ششمین بزرگداشت اسدتاد دکتدر محمدد قریدب5333 .
تهران
Outcome of treatment in Congenitally Hypothyroid neonates of Isfahan - Iran.اولدین همدایش
تازه های غدد کودکان 5331 .مشهد



رل ویتامین َ Aدر تداوم گواتر در منطقه سمیرم پس از غنی سازی ید 46th Annual Meeting of the European
Society for Paediatric Endocrinology (ESPE



شیوع هیپوتیروئیدی گذرا و دائمی در اصفهان سیزدهمین کنگره اسیائی اقیانوسیه تیروئید فیلیپین 1113



بررسی Zincمو در کودکان با کوتاهی قد ایدیوپاتیک هفتمین کنگره بین المللی بیما ری های غدد درون ریز 5333



بررسی ارتباط نمای سونوگرافی پانکراس با حساسیت به انسولین در زمان انجام  OGTTدر کودکان  51-11سدالة مبدتال
به بتاتاالسمی هفتمین کنگره بین المللی بیما ری های غدد درون ریز 1383



بررسی رابطه بین سطح سرمی  T4و  TSHاولیه با آژنزی تیروئید در نوزادان هیپوتیروئید هفتمدین کنگدره بدین المللدی
بیما ری های غدد درون ریز 5333



بررسی فراوانی نسبی عفونی هلیکوباکترپیلوری در کودکان دیابتی هفتمین کنگره بین المللدی بیمدا ری هدای غددد درون
ریز 1383



شیوع با لینی سندرم تخمدان پلی کیستیک در دختران  51-53سالة شهر اصفهان هفتمین کنگره بدین المللدی بیمدا ری
های غدد درون ریز 5333



شیوع بااالی آنتی پراکسیداز آنتی بادی در کودکان و نوجوانان دیابتی نوع  5در شهر اصفهان هفتمین کنگره بدین المللدی
بیما ری های غدد درون ریز 5333



غربالگری کم کاری مادر زادی تیروئید در شهر اصفهان  :نتایج بررسی بر روی  20000نوزاد .هفتمین کنگره بین المللی
بیما ری های غدد درون ریز5333 .



غربالگری کم کاری مادر زادی تیروئید در شهرستانهای شهر کرد و بروجن هفتمین کنگره بین المللی بیما ری های غددد
درون ریز5333 .



شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در شهر کاشان هفتمین کنگره بین المللی بیما ری های غدد درون ریز5333 .
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میزان باالی آنتی پراکسیداز و آنتی تیروگلبولین در مادران نوزادان مبتال به هیپوتیروئیددی ندوزادی در اصدفهان هفتمدین
کنگره بین المللی بیما ری های غدد درون ریز5333 .



عملکرد تیرویید پس از پرتو درمانی در کودکان مبتال به بدخیمی دراصفهان-ایران ششمین کنگره بین المللدی بیماریهدای
غدد درون ریز5331 .



بررسی ارتباط بین قند خون و قند بزاق در افراد سالم به منظور یافتن روش غیر تهاجمی بدرای انددازه گیدری قندد خدون
ششمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز5331 .



بررسی غلظت روی در موی بیماران مبتال به تاالسمی ماژور و مقایسه آن با گدروه کنتدرل ششدمین کنگدره بدین المللدی
بیماریهای غدد درون ریز5331 .



فراوانی نسبی استرس هیپرگلیسمی در بیماران بستری در اورژانس اطفال ششمین کنگره بدین المللدی بیماریهدای غددد
درون ریز5331 .



بررسی تاثیر واکسن  BCGدر کاهش دوز انسولین مورد نیاز بیماران مبتال به دیابت وابسته به انسولین .پنجمین کنگدره
بین المللی بیماریهای غدد درون ریز5333 .



دیابت غیر وابسته به انسولین در کودکان بیست و یکمین کنگره قریب 5333 .اصفهان



مقایسه میزان ید ادرار در نوزادان با ید ادرار مادرانشان در شهر اصفهان پنجمین کنگره بین المللی بیماریهای غددد درون
ریز 5333.



آیا غربالگری کلسترول خون از کودکی ضروری است ؟ نخستین کنگره مدیترانه ای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی و
دهمین کنگره ساالنه قلب و عروق ایران  & 12-15اردیبهشت  – 5333 ،اصفهان  ،ایران5333 .



بررسی سطح سرمی چربیها در کودکان  53-1ساله شهر اصفهان نخستین کنگدره مدیترانده ای پیشدگیری از بیماریهدای
قلبی عروقی و دهمین کنگره ساالنه قلب و عروق ایران  & 12-15اردیبهشت  – 5333 ،اصفهان  ،ایران.



بررسی عوامل خطر بیماری عروق کرونر در کودکان خدانواده هدای پرخطدر نخسدتین کنگدره مدیترانده ای پیشدگیری از
بیماریهای قلبی عروقی و دهمین کنگره ساالنه قلدب و عدروق ایدران  & 12-15اردیبهشدت  – 5333 ،اصدفهان  ،ایدران.
5333



شیوع چاقی در دانش آموزان  53-3ساله اصفهان نخستین کنگره مدیترانده ای پیشدگیری از بیماریهدای قلبدی عروقدی و
دهمین کنگره ساالنه قلب و عروق ایران  & 12-15اردیبهشت  – 5333 ،اصفهان  ،ایران 5333.



وضعیت عوامل خطر اصلی تصلب شرایین در کودکدان ونوجواندان اصدفهان .نخسدتین کنگدره مدیترانده ای پیشدگیری از
بیماریهای قلبی عروقی و دهمین کنگره ساالنه قلب و عروق ایران  & 12-15اردیبهشت  – 5333 ،اصفهان  ،ایران
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فراوانی هیپوتیروئیدی و گواتر در کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر اصفهان چهارمین کنگره بین المللدی
بیماریهای غدد درون ریز5331 .



بررسی اثرات توصیه های ویژه غذایی بر نحوه وزن گیری مبتالیان به نارسایی رشد سومین کنگره تغذیه ایران5331 .



بررسی وضعیت چربی های خون در کودکان و نوجوانان سومین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز5331 .



بررسی وضعیت قند  ،چربی خون ،هورمون تیروئید  ،هورمون رشد و سطح آگاهی والدین اطفال دیابتی اصدفهان سدومین
کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز5331 .



بررسی میزان شیوع ریسک فاکتورهای بیماریهای عروق کرونر در میان فرزندان  1-51سال افراد مبتال به انفارکتوس قلبی
زوردرس در شهر اصفهان و مقایسه آن با گروه کنترل کنگره ساالنه تازه های طب اطفال و بازآموزی مدون 5333.



شیوع هیپوتیروئیدی در کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت کنگره بیماریهای کودکان یزد 5333



اگاهی مادران شیرده در مورد اهمیت شیردهی بیست و یکمین کنگره قریب 5333 .اصفهان



شیوع انتی بادی های ضد تیروئید در دانش اموزان 55-3ساله سمیرم پس از غنی سازی از ید سیزدهمین کنگدره اسدیائی
اقیانوسیه غدد تهران 5331



گواتر اندمیک پس از غنی سازی ید ایا اهن رلی دارد ؟ د سیزدهمین کنگره اسیائی اقیانوسیه غدد تهران 5331



رل تیوسیانات در اتیولوژی گواتر در سمیرم دهمین کنگره اروپائی غدد برلین 1113



رل تیوسیانات در اتیولوژی گواتر دراصفهان چهل و هفتمین کنگره اروپائی غدد کودکان استامبول 1113



(47th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE



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



فراوانی اضافه وزن وچاقی در نوجوانان و ارتباط آن با عوامل محیطی دومین کنگره پیشدگیری از بیماریهدای غیدر واگیدر.
5333



بررسی  KAPمادران کودکان مبتال به سوئ تغذیه در ارتباط با نحوه تغذیه مناسب جهت رشدد و نمدو کدودک هفتمدین
کنگره بین المللی بیماریهای کودکان



بررسی اثرات توصیه های ویژه غذائی بر نحوه وزن گیری کودکان مبتال به نارسائی رشد سومین کنگره تغذیه ایران اسفند
5333
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شرکت در کنگره  childhood with turner syndromeدر کشور دانمارک1111



ارائه سخنرانی در کنگره بین المللی چاقی دیابت متابولیک سندرم تحت عنوان درمان داروئی لیپید ها 5331



ارائه سخنرانی در بیست و یکمین همایش بین المللی بیما ری های کودکان تحت عنوان درمان و پیگیری هیپو تیروئیدی
نوزادی 5333



ارائه سخنرانی در همایش کشوری سالمت محدوری در طدب کودکدان در یاسدوج تحدت عندوان درمدان و پیگیدری هیپدو
تیروئیدی نوزادی 5333



ارائه سخنرانی در کنگره ترنر در مشهد تحت عنوان درمان با هورمون رشد در کودکان مبتال به سندرم ترنر5331



ارائه سخنرانی در کنگره بین الملی غدد درتهران در سال  5333تحت عنوان درمان با هورمون رشد در کودکان



شرکت در کنگره علمی سر دبیران نشریات علوم پزشکی ایران 5333



ارائه سخنرانی در کنگره اندو تلیم در اصفهان تحت عنوان اختالالت اندوتلیم در بیماری های غددی 5333



شرکت در بیست و چهارمین کنگره غدد و متابولیک ترکیه 1115



شرکت در کنگره  IDFدر پاریس 1113



شرکت در چهل و یکمین کنگره اروپائی دیابت در یونان 1111



شرکت در کارگاه پمپ انسولین در دبی 1111



شرکت در کنفرانس  EASDدر اتریش1111



ارائه پوستر در چهل و ششمین کنگره غدد کودکان



ارائه سخنرانی در دومین همایش تازه های غدد و متابولیسم اصفهان تحت عنوان بلوغ دیر رس و درمان ان 5333



شرکت در چهل وهشتمین کنگره غدد کودکان  11 51 ESPEدر کشور چک و ارائه Urine and

 1113 ESPEفنالند

milk iodine concentration in healthy and congenitally hypothyroid neonates and their
mothers



Mahin Hashemipour, Hessam H Kashani & Morvarid S Kavosh Age of pubertal stages
in a representative sample of Iranian girls
Society for Endocrinology BES 2008
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11 نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درونریز و متابولیسم ابان



 تاخیر بلوغ-5
2- A survey on the mutation of Dual Oxidase 2 gene Among patients with permanent
&Transient Congenital Hypothyroidism
Thyroid Function Testsچهارمین کنگره سراسری بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم کودکان




50TH annual meeting ESPE 2011 GLASGO- Von WillebrandFactor, soluble ICAM and
VCAM, as Indices of Endothelial Activation, in Patients with CongenitalHypothyroidism

 کارگاه عملکرد تیروئید در کودکان و11 بیست و سومین همایش بین المللی بیماریهای کودکان تهران مهر
نوزادان
 اصفهان5311 بهمن

بررسی علل متابولیک بیماری های کبدی مرکز توسعه اموزش پزشکی

 اصفهان5311 بهمن

هیپوگلیسمی در کودکان مرکز توسعه اموزش پزشکی






Gaucher Disease



کارگاه یک روزه عملکرد تیروئید در نوزادان



International Diabetes Federation Dubai jan 2011



سمینار یک روزه بیماری های متابولیک اصفهان هتل اسمان
11 مرکز بهداشت استان اصفهان احتماال شهریور

Early Puberty in Children | prematurepuberty Dubai jul 2011



Qatar October



global modern insulin 30–31 March 2012, Barcelona, Spain



15th international congress of endocrinology & 14th European congress of
endocrinology 5-9 may 2012 florence ,Italy
RMD training :rare metabolic disorders screening- diagnosing –treatment Istanbul
RMD week :June 24-27,2012



neurogenetic disease 2011



الین پژوهشی
تیروئید کودکان و نوزادان



دیابت و چاقی



