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اطالعات شغلي و كارهای اجرائي
 .8رئیس بخش غدد بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع) از سال  8318تاکنون
 .2رئیس مرکز تحقیقات اختالالت متابولیک مادرزادي
 .3دبیر هیئت ممتحنه بُرد رشته فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان از 12/88/88تا کنون
 .2عضو هیئت ممتحنه بُرد رشته تخصص کودکان از  12/3/88تا کنون
 .1عضو کمیته علمی مشورتی شیرخشک و غذاي کودک به مدت  2سال 16/82/81
 .1مجري برنامه راهبردي رشته فوق تخصصی غدد اطفال از  16/1/3تا  2سال
 .1دبیر علمی طرح تحقیقات دیابت در حوزه معاونت پژوهشی وزارت بهداشت  12/1/81تا 8312
 .1رئیس واحد تحقیقات دیابت انستیتو غدد و متابولیسم از سال  8312تا 8362
 .6مسئول علمی اجرائی کمیته دیابت کشوري در دانشگاه علوم پزشکی ایران  11/82/82تا 8316
 .82عضو کمیته تدوین مطالب آموزشی برنامه کشوري دیابت  11/8/86تا 11
 .88عضو کمیته بهبود تغذیه و رشد کودکان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از  12/82/21تاکنون
 .82کارشناس پزشکی قانونی  16/1/1تا کنون
 .83کارشناس تخصصی رشته غدد درون ریز در دادسرا و هیأت هاي انتظامی سازمان نظام پزشکی از  11/1/32تا
کنون
 .82عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان گروه پزشکی خارج از کشوراز  11/1/3تاکنون
 .81مسئول آموزش دستیاران فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان در دانشگاه علوم پزشکی ایران و
سپس تهران (پردیس همت) از 8312تا کنون
 .81عضو کمیته پژوهشی گروه اطفال 12/2/8
 .81سرپرست امور پژوهشی انستیتو غدد 11/2/83
 .81عضو کمیته تغذیه و رژیم هاي درمانی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) 11/1/88
 .86عضو شوراي پژوهشی انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم از 11/1/22
 .22عضو هیئت رئیسه انجمن پزشکان کودکان ایران از  8316تا 8362
 .28عضو هیئت رئیسه انجمن متخصصین غدد درون ریز ایران از  8311تا 8316
 .22عضو انجمن غدد درون ریز کودکان اروپا  8312تاکنون
 10th November 2003 )European Society for Pediatric Endocrinology .23تا کنون
 .22عضو آکادمی علوم نیویورک  2222تا 2226
 .21عضو هیئت تحریریه مجله غدد درون ریز و متابولیسم
 .21عضو هیئت تحریریه مجله ژنتیک در هزاره سوم
Advisory Council of International Journal of Endocrinology and Metabolism .21
 .21عضو هیئت مشاورین مجله دیابت و لیپید
 .26عضو هیئت تحریریه مجله علوم پزشکی رازي
 .32داوربسیاري از مجالت پزشکی کشور
 .38عضو کمیته علمی برنامه کشوري غربالگري کم کاري مادرزادي تیروئید نوزادان از  11/82/82تا کنون
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 .32عضو کمیته علمی برنامه کشوري غربالگري بیماري فنیل کتونوري از  11تاکنون
 .33عضو کمیته اخالق پزشکی انستیتوغدد و متابولیسم از سال 8311
 .32عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم بیمارستان فیروزگر
 .31عضو کمیته جذب گروه آموزشی بیماري هاي کودکا ن از تاریخ 62/6/86

سوابق تحصيلي
 .8بیمارستان نیویورک مرکز پزشکی دانشگاه کورنل دوره فلوشیپ غدد اطفال ،گواهینامه فلوشیپ از دانشگاه
کورنل 8311
 .2دانشگاه تهران دوره فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان ،دانشنامه فوق تخصصی 8316
 .3دانشگاه تهران ،دوره تخصص بیماریهاي کودکان ،دانشنامه تخصصی 8311
 .2دانشگاه تهران دوره طب عمومی ،دانشنامه دکتراي پزشکی8313 ،
 .1دوره طب هسته اي در مرکز طب هسته اي دانشگاه علوم پزشکی تهران 8316
 .1کارگاه متدولوژي تحقیق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 18/1/2
 .1کارگاه روش استفاده از منابع مرجع پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی ایران 12/82/21
 .1کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 13/1/28
 .6کارگاه روش آزمون  OSCEدانشگاه علوم پزشکی ایران 13/6/23
 .82کارگاه پیشرفته روش هاي تحقیق در علوم بالینی دانشگاه شهید بهشتی 11/2/1
 .88کارگاه آموزشی کشوري مجریان طرح ملی پیشگیري و کنترل دیابت وزارت بهداشت 11/3/1
 .82کارگاه آموزشی مشورتی زنان دانشگاههاي علوم پزشکی  ،کمیته مطالعه و برنامه ریزي سالمت زنان وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی 11/82/2
 .83کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر ،دانشگاه علوم پزشکی ایران 11/1/23
 .82کارگاه آموزش مقاله نویسی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران 11/1/81
 .81کارگاه آموزشی حین خدمت کارکنان  ،دانشگاه علوم پزشکی ایران 11/1/81
 .81کارگاه مدیریت منابع 12/82/81
 .81کارگاه منطقه اي دیابت 12/88/1
IOF Osteoporosis Diagnosis Course, with Densitometry Certification. .81
November 18 – 19, 2010 Shariati Hospital – Tehran, Iran

 تجارب شغلي (تدريس و تحقيق)
 تأسیس مرکز تحقیقات بیماري هاي متابولیک ارثی از سال 8368

 راه اندازي بخش و درمانگاه غدد درون ریز کودکان در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) از سال  8318تاکنون
و در انستیتو غدد و متابولیسم از سال  8311تا کنون
 درمان بیماران و تدریس در بیمارستان شهید رهنمون از سال  8311تا 8318

 درمان بیماران و فراگیري رشته غدد درون ریز کودکان در مرکز طبی کودکان از سال  8312تا 8311
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تقدير نامه ها
8311  انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال

 فن آوري، انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در بین همه رشته هاي علمی در استان تهران از طرف وزارت علوم
8311 و آموزش عالی در سال
8313  انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی ایران سال

8318  انتخاب به عنوان پزشک نمونه توسط سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران در سال

11/6/81  انتخاب به عنوان پزشک شایسته در چهارمین جشنواره شایستگان پزشکی کودکان ایران در
 تقدیرنامه از نهاد محترم رهبري در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 درمان و آموزش پزشکی، تقدیرنامه از مقام محترم وزارت بهداشت
 تقدیرنامه از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران

 تقدیرنامه از ریاست محترم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اكتشافات
apparent  و روشن شدن فیزیوپاتولوژي بیماري11βHSD  یافتن اولین موتاسیون در ژن آنزیم
 در بیمارستان نیویورک وابسته به دانشگاه کورنلmineralocorticoid excess
 یافتن ماده پائین آورنده قند خون در گیاه گزنه

انتشارات
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سمنان

دانشگاه سمنان

هیپوتیروئیدي
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کنگره انجمن چشم پزشکی ایران
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کتاب کنگره
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هیپوتیروئیدي

8311

جلسه ماهانه انجمن متخصصین پوست

تهران

بیمارستان رازي

آکنه و هیرسوتیسم و تدابیر درمانی

8311

کنگره بیوشیمی

بابل

دانشگاه بابل

هیپوتیروئیدي

8311

سمینار غدد مترشحه داخلی

کرمانشاه

سازمان تأمین اجتماعی دیابت

8311

سمینار غدد مترشحه داخلی

کرمانشاه

سازمان تأمین اجتماعی

ابهام تناسلی

8311

سمینار غدد مترشحه داخلی

کرمانشاه

سازمان تأمین اجتماعی

ر شد و نمو

8311

کنگرهبین المللی بیماریهاي کودکان

تهران

دانشگاه تهران

هورمون رشد و عود تومر

8311

تازه هاي طب اطفال و جراحی ...

تهران

سالن مبنا

هیپرتیروئیدي مادرزادي

8311

کنگره بین المللی بیماریهاي کودکان

تهران

دانشگاه تهران

هورمون رشد در دیس پالزي استخوانی

8311

تازه هاي طب اطفال

تهران

سالن فیروزگر

کتواسیدوز دیابتی

8311

برنامه مدون آموزش مداوم

تهران

دانشکده بهزیستی

هیپوگلیسمی ،هیپوکلسمی ،اختالالت الکترولیت ها

8311

کنگره بزرگداشت دکتر محمد قریب اصفهان

دانشگاه اصفهان

8311

کنفرانس داروسازان کشور

تهران

8311

کنگره اورژانس هاي جراحی نوزادان تهران

دانشگاه شهید بهشتی ابهام جنسی در نوزادان

8311

تازه هاي طب اطفال و ژنتیک

تهران

کتاب کنگره

کتاب کنگره

مروري بر بیماران مبتال به افزایش ظاهري مینرالوکورتیکوئید

دانشگاه شهید بهشتی دیابت نوع 8
بحث آزاد بیماریهاي شایع کودکان

8311

برنامه مدون آموزش مداوم

تهران

دانشکده بهزیستی

کتواسیدوز دیابت

8311

کنگره جامعه جراحان

تهران

سالن مبنا

بلوغ زودرس

8311

بین المللی بیماریهاي غدد درون ریز

تهران

دانشگاه شهید بهشتی مروري بر بیماران مبتال به هیپرپالزي مادرزادي آدرنال

.51

8311
 CAHه

بین المللی بیماریهاي غدد درون ریزتهران

تهران

دانشگاه شهید بهشتی مقایسه دو روش درمان با هیدروکورتیزون در بیماران با

.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
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.62
.63
.64
.65

8311

سمپوزیوم بین المللی تازه هاي پزشکی

تهران

.66
.67

تهران

8311

همایش یک روزه دیابت

8311

پانل دیابت

تهران

بلوغ زودرس
تعریف و پاتوژنز انواع دیابت
بیمارستان امام حسین دیابت

8316

همایش تازه هاي طب اطفال

تهران

وزارت امور خارجه

مروري بر  368بیمار مبتال به CAH

8316

همایش پزشکان عمومی کشور

تهران

سالن اجالس

کوتاهی قد و علل آن

8316

برنامه مدون آموزش مداوم انجمن بیوشیمی

تهران

انستیتو پاستور

تست هاي تیروئید

8312

همایش پزشکان عمومی کشور

تهران

سالن اجالس

دیابت

8312

سمپوزیوم رشد

تهران

بیمارستان طاللقانی

فیزیولوژي هورمون رشد

8312

برنامه آموزش مداوم

تهران

دانشکده بهزیستی

کتواسیدوز دیابت ،کلسیم  ،گلوکز و الکترولیت ها

8312

کنگره بین المللی غدد درون ریز

تهران

دانشگاه شهید بهشتی بلوغ زودرس

8312

اختالالت کروموزومی با ضایعات مغزي

تهران

دانشکده بهزیستی

اختالالت هورمونی در سندرم داون

8312

افق هاي تازه در آموزش و درمان دیابت

تهران

بیمارستان امام

کنترل دیابت در مهد کودک ومدرسه

8312

بازآموزي زنان و زایمان دانشگاه آزاد تهران

دانشگاه آزاد درمان بلوغ زودرس

ESPE 8662
research
ESPE
8661
research
ESPE
8666

هلند

Screening for GH resistant disease by IGF-I generation test, Hormone
سوئد
ورشو

Growth hormone and tumor relapse

Hormone

Effects of gonadotrophin-releasing hormone agonist on
Hormone research
weight and height in children with central precocious puberty
Atypical facial phenotype in growth hormone insensitivity

ESPE
8666 .68
Hormone research
syndrome (GHIS) patients: Relationship of facial phenotype to clinical and biological variables
ورشو

.69

2222

IDF

مکزیک Determination of blood glucose lowering substance
of a native plant and study of its metabolic effects on normal and diabetic mice

Abstracts book of the congress

14

Comparison of 2 different ways of hydrocortisone
congenital hyperplasia

بلژیک

A review of 392 patients with congenital adrenal hyperplasia

کانادا

Hypophosphatemic bone disease needs lifelong treatment

اسپانیا

Offspring of 2 mothers with congenital adrenal hyperplasia

اسپانیا

The Effect of Cyproheptadine Hydrochloride on Height of Patients with

ESPE
2222
administration in patients with
Hormone research
adrenal
ESPE
2228
Hormone research
ESPE
2222
Hormone research
ESPE
2222
Hormone research
ESPE
2223

اسلوانی

.71
.71
.72
.73
.74

Laron Type Dwarfism

Hormone research
CHRONIC COMPLICATIONS IN 1242 PATIENTS WITH DIBETES

فرانسه

IDF
Diabetologia

بازل سوئیس

ESPE

2223

.75

MELLITUS
2004

.76

Final height and weight in patients with congenital adrenal hyperplasia
Hormone Research

The effect of oxidative stress on erythrocyte lipids in type 1
Hormone Research

بازل سوئیس

ESPE

2222 .77

diabetes mellitus

 تهران تعیین ارزش تشخیصی7the International Congress of Endocrine Disorders
2222 .78
 در تشخیص انواع مختلف بلوغ زودرس مرکزي چاپ درGnRH نمونه هاي دقایق مختلف پس از آزمون تحریکی
کتاب کنگره
 تهران بررسی صدک هاي قد و وزن7the International Congress of Endocrine Disorders
2222 .79
 چاپ در کتاب کنگره8312 در دختران دانش آموز مدارس شهر ري در سال
 بررسی عالئم بلوغ در دختران7the International Congress of Endocrine Disorders
2222 .81
 تهران چاپ در کتاب کنگره8312 مدارس شهر ري در سال
Growth ،2  سمپوزیوم،7the International Congress of Endocrine Disorders
 تهران چاپ در کتاب کنگرهHormone Therapy in Children

2222 .81

،  لیون فرانسهAntioxidant status in patients with type 1 diabetes mellitus ESPE
Hormone Research

2221 .82
چاپ در

Hormone  چاپ در،  لیون فرانسهThe age of puberty in Iranian girls ESPE
2221 .83
Research
Diagnostic accuracy of different samples after GnRH stimulating test for ESPE
2221 .84
Hormone  چاپ در، لیون فرانسه
determining types of central precocious puberty
Research
15

 چاپ در،  لیون فرانسهThe age at the onset of puberty in Iranian boys ESPE
2221 .85
Hormone Research
Iranian cross-sectional reference standards for height, weight and body ESPE
2221 .86
 چاپ،  لیون فرانسه، mass index attained at 6 to 15 years (boys) or 17 years (girls)
Hormone Research
در
Clinical ، 4th World Congress on Prevention of Diabetes and its Complications 2221 .87
manifestations, laboratory tests and precipitating factor of diabetic ketoacidosis in
 چناي هندوستان، patients with type 1 diabetes mellitus
11/2/21 ، بلوغ دیررس، کتابخانه ملی، همایش تازه هاي طب کودکان.88
، هیپوکلسمی، دانشکده پزشکی شهید بهشتی، مرکز همایش هاي ابن سینا، کنگره سراسري اورژانس هاي طب کودکان.89
11/82/81
11/6/21 ،  پاتوژنز و عوارض حاد آن، تعریف دیابت، سالن همایش هاي رازي، همایش یک روزه دیابت.91
 دانشکده، ایراد سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم متخصصین کودکان وابسته به انجمن پزشکان کودکان ایران.91
11/88/82  لغایت11/82/82 ، بلوغ زودرس،بهزیستی
سالن

، ایراد سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم متخصصین کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران.92
11/88/3  لغایت11/82/32 ، بلوغ زودرس،همایش رازي

11/1/81 ، بیمارستان ح علی اصغر(ع) بلوغ دیررس، صدویازدهمین گردهمائی انجمن متخصصین غدد درون ریز.93
 اردیبهشت22 – 22  بلوغ دیررس به زبان انگلیسی، اجالس سران، سیزدهمین همایش بین امللی آسیائی اقیانوسیه.94
11
: ارائه مقاله زیر11  اردیبهشت22 – 22 ، اجالس سران، سیزدهمین همایش بین امللی آسیائی اقیانوسیه.95
Maryam Razzaghy Azar, Peymaneh Sarkhail. Frequency of nonclassic congenital adrenal
hyperplasia in
100 cases of hirsutism and premature pubarche. 13th Asia-Oceania Congress of
Endocrinology, 2006:112.
th
96. 45
Annual meeting of European Society for Paediatric Endocrinology
(ESPE),،June 30 – July 3, 2006
:ارائه مقاله زیر
Shahla Vaziri Esfarjani, Maryam Razzaghy Azar, Elham Iravani. Comparison of lipids and
lipoprotein
levels of cord blood in neonates in Ahwaz city with the same parameters in Nelson’s textbook
of pediatrics.
Hormone Research 2006; 65(suppl 4):138, PO1-483
16

th

97. 45 Annual meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) ، June

30 – July 3, 2006

:با ارائه مقاله زیر

Maryam Razzaghy Azar, Robabeh Ghergherechi. Frequency of metabolic syndrome in 153
cases of
children and adolescents. Hormone Research 2006; 65(suppl 4):83, PO3-287
th

98. 19 World Diabetes Congress , 3 to 7 December, 2006

:ارائه مقاله زیر
Mona Nourbakhsh, Maryam Razzaghy Azar. Pregnancy outcome in patients with diabetes
mellitus.
Diabetic Medicine 2006;23:506 P1416
th
99. 19 World Diabetes Congress , 3 to 7 December, 2006:با ارائه مقاله زیر
Maryam Razzaghy Azar, S Tabaroki. A review of patients with ketoacidosis in type 1
diabetes.
Diabetic Medicine 2006;23:377 P1057
rd
nd
100. 3 Middle East Metabolic Group Meeting , November 2 , 2006, Beirut  لبنان،
بیروت
September, 2006 EASD, European Association for Study of Diabetes,
Copenhagen, 14 – 17

101.

 دیس11/3/2  تا11/2/26،  همایش تازه هاي طب اطفال و بیست و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب.112
لیپیدمی و
 چاپ در کتاب کنگره، محل برگزاري مرکز همایش هاي وزارت امور خارجه،آترواسکلروزیس
International
11/3/1  تا11/3/ 3  کنگره بین امللی بیماري هاي متابولیک ارثی.113
 چاپ در،  سالن تالش:  محل برگزاري،  تهرانCongress on Inborn Metabolic Disorders in Iran
Heart failure associated with methylmalonic acidemia کتاب کنگره موضوع سخنرانی
11/2/1  ابهام جنسی، جلسه ماهانه انجمن ژنتیک ایران.114
برنامه مدون آموزش مداوم ویژه متخصصین داخلی در دانشگاه علوم پزشکی ایران انستیتوغدد و متابولیسم
 انستیتوغدد و: محل برگزاري، کوتاهی قد و رشد در کودکان: موضوع سخنرانی، 11/3/22  لغایت11/3/22
متابولیسم

.115

، Athens – Greece ، Take Control Peaks and Valleys CEE AMEA Regional Meeting .116
May 18 – May 19, 2007
: با ارائه مقاالت زيرESPE 2007, 27 – 30 June 2007, Helsinki, Finland .117
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1-Maryam Razzaghy Azar, Robabeh Ghergherechi, Mina Razzaghy Azar. Beta cell
function and insulin sensitivity indices in obese children and adolescents, Hormone
Research, 2007;68(S1):111, PO1-360.
2-Ali Moghimi, Maryam Razzaghy Azar. Prevalence of overweight and obesity in
Iranian schoolchildren living in Tehran, Iran in 2004. Hormone Research,
2007;68(S1):113, PO1-368
3- Robabeh Ghergherehchi, Maryam Razzaghy Azar. Plasma lipid profile in obese
children and adolescents. Hormone Research, 2007;68(S1):244, R-25
4- Farzaneh Rohani, Abbas Rashad, Maryam Razzaghy Azar, Age incidence and
etiology of precocious puberty in the institute for endocrinology and metabolism of
Iran. Hormone Research, 2007;68(S1):252, R-56
 .118دومین همایش سراسري آندوکرینولوژي کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  22لغایت 8311 /2/ 28
با ارائه مقاله اختالالت رشد
 .119هیپرپالزي مادرزادي آدرنال  ،سمپوزیوم شوک و احیاء در اطفال 11/1/32
 .111کارگاه آموزشی انسولین درمانی  ،توضیحات جامع در مورد بیماري دیابت نوع یک و دو  11/1/81درهتل سیمرغ
 .111چاقی در اطفال ،سمپوزیوم چاقی در کودکان و نوجوانان ،پژوهشکده علوم غدد درون ریزو متابولیسم 11/1/22
 .112سومین سمینار بین المللی تازه هاي دیابت  22-23آبان  8311با ارائه مقاله مقاومت به انسولین
 .113هیپوتیروئیدي همایش یکروزه غربالگري تیروئید 11/1/21
 .114بیست و سومین کنگره رادیولوژي ایران 8311/6/6شرکت در پانل Intersex
 .115برنامه مدون آموزش مداوم انجمن علمی متخصصین باروري و ناباروري ایران  11/88/81در بیمارستان طوس ،ارائه
سخنرانی Approach to ambiguous genitalia
 .116همایش اورولوژي کودکان  11/82/8تا  ، 11/82/2برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید
بهشتی  ،ارائه مقاله تقسیم بندي ابهام جنسی و شرح انواع آن
1st Arab and Iranian congress of endocrinology and diabetes and the 16 th
congress of Syrian Endocrine Society. 9th – 11th April, 2008, lecture in symposium
about delayed puberty published in abstracts book page, 36

117.

 .118همایش تازه هاي طب کودکان و بیست و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب 11/8/38 .لغایت 11/2/2
تهران برگزار کننده انجمن پزشکان کودکان ایران در سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه .ارائه
مقاله سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان.
 .119نخستین کنگره سراسري سندرم متابولیک ایران ،تبریز 23-22 ،خرداد  ،8311برگزار کننده بخش غدد درون ریز
و متابولیسم مرکز تحقیقات علوم تغذیه .ارائه مقاله سندرم متابولیک در کودکان چاپ شده در کتاب چکیده
مقاالت کنگره
th
47 Annual meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) .121
 Istanbul, Turkey, September 20 – 23, 2008با ارائه چهار پوستر
18

 .121کارگاه آموزشی استانداردهاي مراقبت و درمان بیماران مبتال به دیابت ،سخنرانی در مورد کتواسیدوز دیابتی ،
برگزار کننده  :انستیتو غدد و متابولیسم  11/6/1و 11/6/82
 .122ابهام جنسی  ،کنگره دانستنیهاي ضروري در اورولوژي اطفال توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن جراحان
اطفال ایران برگزار گردید 11/82/88 .تا 11/82/83
 .123کم کاري تیروئید .سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان کودکان ایران 11/88/82
 .124تومرهاي مترشحه آندروژن و هیپرپالزي مادرزادي آدرنال کنفرانس انجمن متخصصین باروري و ناباروري  ،سالن
اجتماعات بیمارستان کسري 11/82/88
1st International Forum on Thyroid Disorders in the Intercontinental Region, .125
Intercontinental Hotel, Dubai, Festival City
Date of conference
February, the 19th and the 20th 2008
Congenital hypothyroidism,
Speaker: Professor Maryam Razzaghy Azar
 .126بررسی شیوع کمبود ویتامین  Dدر کودکان و نوجوانان تهرانی .همایش تازه هاي طب کودکان و سی امین
بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب  11/2/21لغایت 11/2/32
 .127تازه هاي درمان دیابت
International Congress on Diabetes and its Complications 19 – 21 May 2009 Yazd Iran
 .128چگونگی درمان و پی گیري کم کاري مادرزادي تیروئید .سمینار دو روزه بیماري هاي تیروئید ،تاالر ابن سینا
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  2-1خرداد ماه 8311
 .129علل و ارزیابی کوتاهی قد در سمینار تشخیص و درمان اختالالت رشد ،انستیتو غدد و متابولیسم 11/1/22
Congenital hypothyroidism: Screening and Management. In the 2nd Arab – Iran Congress of .131
Endocrinology and Diabetes. Oct. 27 – 28, 2009 Tehran

10th Iranian Congress of Biochemistry & 3rd International Congress of Biochemistry and .131
Molecular Biology, Nov. 16 – 19, 2009 Tehran , language of congress was English
 .132برنامه مدون بازآموزي پزشکان عمومی سخنرانی در مورد راشی تیسم سالن ابن سینا دانشگاه تهران 11/1/1
 .133برنامه مدون بازآموزي متخصصین کودکان جمعه  11/1/1سخنرانی در مورد سندرم آدرنوژنیتال
The second International Congress on Inborn Metabolic Disorders,Dec. 7 – 10, 2009 .134
سخنرانی در مورد Malonyl – CoA Decarboxylase deficiency (Malonic Aciduria) and
 report of a case.سالن تالش
 .135سخنرانی در دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در مورد هیپوگلیسمی براي دانشجویان دکتراي بیوشیمی بالینی
سال 16

19

 سخنرانی11/1/21  در پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی. سمپوزیوم یک روزه اختالالت رشد.136
در مورد بلوغ زودرس
.137

 ارائه، در بیمارستان طوس11/88/81  برنامه مدون آموزش مداوم انجمن علمی متخصصین باروري و ناباروري ایران.138
Non classical congenital adrenal hyperplasia سخنرانی
 سخنرانی در مورد16  همایش ساالنه انجمن پزشکان کودکان ایران و بزرگداشت دکت محمد قریب اردیبهشت.139
ارزیابی کوتاهی قد در کودکان
th
st
54 National Congress of Pediatrics and 1 Turkish – Iranian Pediatric Meeting, 20 .141
– 24 Oct. 2010 Mardan Palace/ Antalia. Lecture about: Metabolic syndrome in
children and adolescents
th
49 Annual meeting of European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), .141
22 – 25 Sept. 2010 Prague – Czech Republic.
Presentations:
1- Razzaghy-Azar Maryam, Ghasemi Fariba, Ghasemi Mehdi. Ultrasonographic
assessment of uterus and ovaries in premenarcheal healthy girls between 6 and 13 years
old: correlation with age and pubertal stages. Hormone Research in paediatrics
2010;74(S3):P1-d-216
2- Daneshvar S, Talebi M, Vaziri Esfarjani Sh, Razzaghy-Azar M, Saeed Yavari SA.
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 .147همایش ساالنه انجمن پزشکان کودکان ایران و بزرگداشت دکتر محمد قریب ،سخنرانی به زبان انگلیسی در مورد
مروري بر بیماران مبتال به هیپرپالزي مادرزادي آدرنال ،سخنرانی فارسی در مورد منحنی هاي رشد
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پايان نامه ها (استاد راهنما) دكترای پزشكي
 .1دیابت بیمزه  ،عباس شهیدي8316 ،
 .2بررسی موارد ابهام تناسلی ،نیلوفر رستگار طالقانی8316 ،
 .3بررسی موارد بلوغ زودرس ،مهردخت حمیدي8312 ،
 .4کم کاري غده هیپوفیز و بررسی  21مورد آن ،عبدالمنان روزفراخ8318 ،
 .5اختالل عمل هورمون رشد (سندرم الرون) ،ناهید ابراهیمی محمدیه8318 ،
 .6کم کاري آدرنا ل ،حمیرا سجادي8312 ،
 .7بررسی موارد هرمافرودیسم حقیقی ،علی طرقی8312 ،
Adrenocortical tumors, M Khoramshahi, 1990 .8
 .9بررسی هیپرتیروکسیمی در اطفال  ،الهه نظامی 8318
 .10عدم رشد ناشی از بیماریهاي توبولر مادرزادي کلیه ،مهري قربانی8312 ،
 .11بررسی شیوع تخمدان هاي پلی کیستیک در آکنه ،صادق عبادي8312 ،
 .12اثرات هورمون رشد در رشد قدي در سندرم ترنر ،منصوره بند علیزاده8312 ،
 .13اثرات هورمون رشد در سندرم هاي مختلف توأم با کوتاهی قد ،مرجان بشرزاد8312 ،
 .14اندازه گیري اسید اوریک در بیماران دیابتی مراجعه کننده به انستیتو غدد و متابولیسم ،شهنام بابلی8313 ،
 .15هیپرلیپیدمی در اطفال ،صدیقه علمدار8313 ،
 .16بررسی سه مورد بیمار مبتال به سندرم  ، Apparent mineralocorticoid excessمنوچهر دانش8313 ،
 .17اندازه گیري میزان کلسترول و تریگلیسرید در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به انستیتو غدد ،بهنام محفوظی8313 ،
 .18بررسی علل کوتاهی قد در  221بیمار ،مژگان شهنی ماندنی8313 ،
 .19بررسی رتینوپاتی دیابتی در بیماران مراجعه کننده به انستیتو غدد و متابولیسم ،احمد قلمی گرگري8313 ،
 .20ارزیابی  BUNو کراتی نین خون و پروتئین ادرار  22ساعته در بیماران دیابتی ،فرزانه جاللی8313 ،
 .21بررسی شکست درمان دیابت بالغین با سولفونیل اوره ،محمود بارده8313 ،
 .22مقایسه شیوع عالئم بالینی بیماران سندرم ترنر با کاریوتایپ  45,XOبا سایر انواع کاریوتایپ ها ،وحید توحیدي8318 ،
 .23بررسی فراوانی کتواسیدو ز در بیماران دیابتی بستري در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع) ،کاملیا میثمی8311 ،
 .24بررسی فراوانی علل هیپوگلیسمی در بیمارستان ح علی اصغر ،عباس زارعی8316 ،
 .25بررسی یافته هاي آزمایشگاهی هیرسوتیسم ،محمد حسن مهدي پور8312 ،
 .26بررسی وضعیت چاقی در کودکان ،شیرین هنربخش8312 ،
 .27بررسی بیماران مبتال به هیپوپاراتیروئیدي و هیپوپاراتیروئیدي کاذب در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) ،نگار دراج8318 ،
 .28بررسی صدک هاي قد و وزن در دانش آموزان دختر  1-81ساله مدارس شهر تهران در سال  ،12علی مقیمی8318 ،
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 .29تعیین ارتباط بین نوع کمبود هورمو ن رشد و نحوه پاسخ به درمان در بیماران مبتال به کمبود هورمون رشد ،محبوبه صابري
فرد8313 ،
 .30بررسی اثر هورمون رشد در دوز درمانی بر افزایش قد  12کودک مبتال به سندرم ترنر و مقایسه کاریوتایپ آنها ،سال 11-11
نگار ادهمی میر حسینی
 .31بررسی بیماران متبال به هیپرپالزي مادرزادي آدرنال مراجعه کننده به مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در
سال هاي  8321تا  8362دکتر مونا نوربخش 8362
 .32مقایسه سالمت روان در والدین کودکان مبتال به دیابت شیرین نوع یک و لوکمی با گروه شاهد .استاد راهنما دکتر امیر
حسین جاللی ندوشن ،مشاورین دکتر مریم رزاقی آذر ،دکتر شهال انصاري ،دکتر مهرداد محمدیان  ،مجري طرح دکتر
فاطمه سادات طباطبائی فرد سال 8362

پايان نامه های تخصص كودكان استاد راهنما:
 .33بررسی بیماري ذخیره گلیکوژن در چند بیمارستان تهران ،علی هاشمی نژاد 8312
 .34بررسی موارد گواتر در اطفال ،ناهید ابوطالب8318 ،
 SLE .35در کودکان ،محمد هادي سلمانی پور8318 ،
 .36مقایسه دو روش درمانی در بیماران مبتال به  ،CAHبیمارستان ح علی اصغر ،پروین عزیزي8318 ،
 .37بررسی دیابت و چگونگی کنترل آن در اطفال تخصص اطفال ،پ اسماعیل بیگی8312 ،
 .38بررسی نقص گیرنده اي در بیماران مبتال به مقاومت به هورمون رشد ،ص حاج قاسمی8312 ،
 .39بررسی تأثیر هورمون رشد بر افزایش قد کودکان مبتال به آکندروپالزي و هیپوکندروپالزي دکتراي پزشکی ،شاداب
صالح پور8311 ،
 .40مقایسه اثرات دو روش درمانی تجویزهیدروکورتیزون در بیماران مبتال به هیپرپالزي مادرزادي آدرنال ،جالل بقائی8311 ،
 .41بررسی اثر  GnRH analogueبر سرعت رشد دختران مبتال به بلوغ زودرس مرکزي ،وحید کرباسی8311 ،
 .42بررسی اثر داروي آنالوگ هورمون آزاد کننده گنادوتروپین بر روي قد و وزن مبتالیان به بلوغ زودرس ،شاهین کوه منائی،
8312
 .43بررسی اثر تجویز تؤام هورمون رشد و آنالوگ هورمون آزاد کننده گونادوتروپین روي قد نهائی و قد قابل پیش بینی بیماران با
کوتاهی قد ایدیوپاتیک مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) بین سال هاي 8312 – 8313
علیرضا امینیان

پايان نامه ها (استاد مشاور)

كارشناسي ارشد:

 .44تولید و بررس ی کیفی مرباهاي ژله اي رژیمی تهیه شده از فروکتوز ،سوربیتول و آسپارتام و تعیین شاخص گالیسمیک آنها در
بیماران دیابتی نوع  ، 8ایرج مهرنیا ( 8312 ،استاد راهنما ،دکتر کیمیاگر)
 .45بررسی آسیب پذیري لیپیدهاي گویچه هاي قرمزدر برابر اکسیدان ها و تعیین فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ،میزان
گلوتاتیون و آنتی اکسیدان هاي تام خون در بیماران مبتال به دیابت تیپ  ،8میترا نوربخش  8312 ،استاد راهنما (دکتر
محسن فیروزرأي)

دكترا )(PHD
 .46بررسی اثر مکمل یاري با روي بر بهبود فراهمی متابولیک ویتامین آ در کودکان و نوجوانان مبتال به دیابت نوع  ، 8آرش
رشیدي8312 ،
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پايان نامه های فوق تخصصي غدد درون ريز
 .47کوتاهی قد و بررسی  222مورد آن در دو مرکز انستیتو غدد و متابولیسم و مرکز طبی کودکان فوق تخصصی غدد
اطفال  8312-8311دکتر حشمت مؤیري
 .48بررسی شیوع سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان چاق  2 – 81ساله مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان
حضرت علی اصغر (ع) دکتر ربابه قرقره چی 13-12
 .49بررسی فراوانی فرم غیر کالسیک هیپرپالزي مادرزادي آدرنال در دختران مبتال به پوبارک زودرس و یا هیرسوتیسم دکتر
پیمانه سرخیل 8311 -8311
 .50بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ بیماران مبتال به هیپرپالزي مادزادي آدرنال از نوع کمبود  28هیدروکسیالز دکتر فاطمه
صفاري ،سال 11-11
 .51بررسی علل کمبود هورمون رشد و رابطه نحوه پاسخ به هورمون رشد با تست هاي تحریکی تشخیصی اولیه  ،دکتر لیدا
سبکتکین سال 11 -12
 .22بررسی اختالالت غدد درون ریز در بیماران تاالسمی ماژور ،دکتر بهنام هدایت سال 11 – 12
 .53بررسی شیوع کمبود ویتامین د در نوجوانان در تهران دکتر مرجان شکیبا 11
 .54تعیین مقادیر اندکس هاي  HOMAدر کودکان سالم و مقایسه آن با کودکان چاق  ،دکتر کبري شیاسی آرانی 8311
 .55بررسی شاخص هاي بلوغ در سونوگرافی لگن دختران سالم مراجعه کننده به مراکز درمانی غدد بیمارستان هاي حضرت
علی اصغر و فیروزگر در سال  11 – 11دکتر فریبا قاسم
 .56بررسی ارتباط سن استخوانی  ،سن تقویمی ،سن قدي و مراحل بلوغ کودکان سالم مراجعه کنند به مراکز درمانی
سرویس غدد بیمارستان هاي علی اصغر و فیروزگر در سال هاي  11 – 11دکتر مهرداد میر اولیائی
 .57بررسی وضعیت بلوغ و رشد بلوغی در پسران سالم مراجعه کننده به برخی از کلینیک هاي غدد تهران بین سنین 2- 81
سال  8316دکتر علی جان پور
 .58بررسی اثر عرق برگ گیاه گزنه بر قند خون بیماران مبتال به دیابت نوع یک دکتر حسین زائري آقا مشهدي 8316
 .59بررسی شاخص هاي رشد،قد،وزن،توده بدنی کودکان و سن منارک (دختران)  1تا  81ساله مدارس شهر تهران دکتر
نیکفر 8362
 .60تعین اثر داروي خوراکی سیپروهپتادین بر میزان فاکتور رشد شبه انسولینی 8-و سرعت رشد قدي در کودکان  2تا 82
ساله قبل از بلوغ با کوتاهی قد ایدیوپاتیک دکتر اسداهلل فتح اهلل پور 8362
 .61تعیین فراوانی سندرم متابولیک و بررسی ارزشی اندکس هاي مقاومت به انسولین و کار سلول هاي بتا در کودکان و
نوجوانان سالم مراجعه کننده به درمانگاه رشد و غدد بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) در سال  16 – 62نگارش آقاي
دکتر علی طالع
 .62بررسی نتایج درمان با لتروزول بر روي قد کودکان و عوارض آن .سال  8316 – 8362نگارش خانم دکتر فاطمه
طباطبائی
 .63تعیین شیوع بیماري هاي اتوایمون تیروئید در بیماران با دیابت ملیتوس تیپ یک .نگارش ابوالفضل خوش لسان
استاد مشاور خانم دکتر فهیمه سهیلی پور سال . 68 – 62
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