واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان کودکان مفيد

معرفي واحد
تاريخچه:
با توجه به اندک بودن سهم پژوهش هاي باليني در زمينه بيماري هاي کودکان ،علي رغم ظرفيت باالي منابع
مطالعاتي و حضور جمع کثيري از اعضاء هيئت علمي در بيمارستان فوق تخصصي کودکان مفيد ،واحد توسعه
تحقيقات باليني در این مرکز در مهر ماه سال  4831تحت نظر معاونت پژوهشي دانشگاه افتتاح گردید .این مرکز
دومين مرکز مشابه در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مي باشد.

اهداف و برنامه ها
اهداف این مرکز شامل:
 ترغيب و تشویق انجام پژوهش هاي باليني در زمينه بيماري هاي کودکان
 توانمندسازي اعضاي هيئت علمي ،دستياران و کارکنان بيمارستان
 فراهم نمودن تسهيالت مورد نياز در زمينه پژوهش هاي باليني در زمينه بيماري هاي کودکان
 ارتقاي کمي و کيفي مقاالت پژوهشي است.
در این راستا برگزاري کارگاه هاي پژوهشي و ایجاد شرایط مناسب فني براي دسترسي به منابع اطالعاتي از فعاليت
هاي عمده این مرکز است .همچنين ارائه خدمات پژوهشي به محققين در خصوص مشاورههاي تخصصي ،متدولوژي،
مقاله نویسي و آناليز آماري داده ها از دیگر خدمات این مرکز مي باشد.

رئيس واحد :دکتر سید حسن تنکابنی

اعضاي واحد
کارشناس امور پژوهشي :فاطمه عبداله گرجی

اعضاي شوراي پژوهشي واحد
عنوان آخرین مدرک

ردیف

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

4

دکتر محسن روزرخ

دانشیار

فوق تخصص جراحی اطفال

2

دکتر سیدحسن تنكابنی

استاد

فوق تخصص اعصاب اطفال

8

دکتر علی اکبر سیاری

استاد

فوق تخصص گوارش اطفال

1

دکتر سیدعلیرضا فهیم زاد

دانشیار

فوق تخصص عفونی اطفال

5

دکتر محمد غفرانی

استاد

فوق تخصص اعصاب اطفال

6

دکتر احمد خالق نژاد طبری

استاد

فوق تخصص جراحی اطفال

7

دکتر عبداله کریمی

استاد

فوق تخصص عفونی اطفال

3

دکتر پیمان عشقی

استاد

9

دکتر مصطفی شریفیان

تحصيلي

فوق تخصص خون و انكولوژی
اطفال

استاد

فوق تخصص نفرولوژی اطفال

41

دکتر محمد کاظمیان

دانشیار

فوق تخصص نوزادان

44

دکتر ملیحه خدامی

دانشیار

فلو شیپ پاتولوژی اطفال

42

دکتر ثمین علوی بجستانی

دانشیار

48

درچه

دکتر زهرا چاوش زاده
نطنزی

دانشیار

فوق تخصص خون و انكولوژی
اطفال
فوق تخصص آسم و آلرژی
اطفال

41

دکتر فرید ایمانزاده

دانشیار

فوق تخصص گوارش اطفال

سمت

بخش

رئیس مرکز

جراحی اطفال

سرپرست دفتر توسعه
پژوهش های بالینی
مدیر گروه اطفال دانشگاه
معاون آموزشی و پژوهشی
مرکز
رئیس مرکز تحقیقات
اعصاب کودکان
رئیس مرکز تحقیقات
جراحی کودکان
رئیس مرکز تحقیقات عفونی
اطفال

اعصاب کودکان
گوارش اطفال
عفونی اطفال
اعصاب کودکان
جراحی اطفال
عفونی اطفال

معاون پژوهشی مرکز
تحقیقات بیماری های

خون و انكولوژی

مادرزادی خونی کودکان
رئیس بخش نفرولوژی
رئیس مرکز تحقیقات
سالمت نوزادان

نفرولوژی اطفال
نوزادان

پاتولوژیست اطفال

پاتولوژی

معاون آموزشی بخش خون

خون و انكولوژی

رئیس بخش ایمونولوژی

ایمونولوژی و آلرژی

معاون آموزشی بخش
گوارش

گوارش اطفال

45

دکتر رکسانا آزما

استادیار

مخصص رادیولوژی

رئیس بخش رادیولوژی

رادیولوژی

46

دکتر قمرتاج خانبابایی

دانشیار

فوق تخصص ریه اطفال

معاون آموزشی بخش ریه

ریه اطفال

71

دکتر رضا شیاری

دانشیار

رئیس بخش روماتولوژی

روماتولوژی اطفال

71

دکتر افسانه صادقی

استادیار

رئیس بخش بیهوشی

بیهوشی

فوق تخصص روماتولوژی
اطفال
متخصص بیهوشی

فلوشیپ طب اورژانس

71

دکتر حجت درخشان فر

دانشیار

02

دکتر محمدرضا عالئی

دانشیار

07

سوسن اکبراوقلی

استادیار

00

فاطمه عبداله گرجی

فوق تخصص غدد و متابولیک
اطفال
متخصص اطفال

هیئت علمی

اورژانس

رئیس بخش غدد و متابولیک

غدد و متابولیک اطفال

هیئت علمی

ژنتیک

فوق لیسانس
آموزش مدارک پزشكی

غیرهیئت

کارشناس امور پژوهشی

دفتر توسعه پژوهش

علمی

مشاوران واحد
نام و نام خانوادگي

عنوان آخرین مدرک

مقطع آخرین

مشاور

تحصيلي

مدرک تحصيلي

4

مشاور پروپوزال نویسي

فاطمه عبداله گرجي

آموزش مدارک پزشکي

فوق ليسانس

دفتر توسعه پژوهش

2

مشاور آمار

فاطمه عبداله گرجي

آموزش مدارک پزشکي

فوق ليسانس

دفتر توسعه پژوهش

فاطمه عبداله گرجي

آموزش مدارک پزشکي

فوق ليسانس

دفتر توسعه پژوهش

وحيده زینعلي

کتابداري

فوق ليسانس

کتابخانه

فاطمه عبداله گرجي

آموزش مدارک پزشکي

فوق ليسانس

دفتر توسعه پژوهش

--

--

--

--

فوق ليسانس

کتابخانه

3

مشاور امور کامپيوتري

فرزانه مقيم خاني

کتابداري

فوق ليسانس

کتابخانه

9

آمار و اناليز داده ها

فاطمه عبداله گرجي

آموزش مدارک پزشکي

فوق ليسانس

دفتر توسعه پژوهش

نوع مشاوره

ردیف

مشاور اپيدميولوژي و

8

متدولوژي
مشاور جستجوي منابع

1

الکترونيکي
مشاور مقاله نویسي

5

مشاور ویرایش مقاالت به زبان

6

انگليسي
مشاور ساب ميت مقاالت و

7

پيگيري چاپ

مهتاب مهدوي

علم اطالعات و دانش
شناسي

محل اشتغال

کارشناس مسئول واحد
ردیف

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

عنوان آخرین مدرک تحصيلي

1

فاطمه عبداله گرجي

مسئول پذیرش و مدارک پزشکي

فوق ليسانس آموزش مدارک پزشکي

آئين نامه ها
http://sbmu.ac.ir/uploads/آیین_نامه_مراکز_تحقیقات_توسعه_بالینی.pdf

قوانين و مقررات
حفظ حقوق واحد هاي توسعه تحقيقات باليني

مقررات پژوهشي و مشاوره اي واحد

جلسات شوراي پژوهشي
سال 3131
تاریخ برگزاري

ردیف

شماره صورتجلسه

4

4898/8/8

43

2

4898/5/5

49

لينک (فایل )PDF

سال 3131
تاریخ برگزاري

ردیف

شماره صورتجلسه

4

4892/8/42

41

2

4892/6/84

45

8

4892/9/47

46

1

4892/42/44

47

لينک (فایل )PDF

دستاوردهاي واحد سال 3131
خالصه مقاالت ارائه شده
داخلي
رديف

عنوان مقاله
ارائه شده در
کنگره

عنوان
کنگره

تاريخ
برگزاري
(روز ،ماه،
سال)

محل
برگزاري

نام و نام
خانوادگي
ارائه دهنده
مقاله

مرتبه
علمي

رشته
تحصیلي

لینک آپلود
خالصه مقاله
pdfفايل

خارجي
رديف

عنوان مقاله
ارائه شده در
کنگره

عنوان
کنگره

تاريخ
برگزاري
(روز ،ماه،
سال)

محل
برگزاري

نام و نام
خانوادگي
ارائه دهنده
مقاله

مرتبه
علمي

رشته
تحصیلي

لینک آپلود
خالصه مقاله
pdfفايل

مقاالت چاپ شده
داخلي
رديف

عنوان
مقاله

3

مقایسه دو
روش مراقبتی
"تخلیه ادرار
بسته" و "باز"
بر عوارض حاد
بعد از عمل
ترمیم
هیپوسپادیاس
در کودکان

نوع
نشريه

*عنوان
نشريه

تاريخ
چاپ(روز،
ماه ،سال)

شماره
نشريه

شماره
صفحه

نام و نام
خانوادگي
نويسنده
اول

نام و نام
خانوادگي
نويسنده
مسئول

فصلنامه
افق دانش

تابستان 3767

دوره02
شماره 0

96-37

مرضیه
فاطمیان

فاطمه عالئی
کرهرودی

*نوع نشريه بر اساس تقسیم بندي نشريات در مورد ارزشیابی دانشگاه ها وارد می شود

لینک آپلود
خالصه مقاله
وصفحه
تقدير و
تشکر
pdfفايل

خارجي
لینک
آپلود
خالصه
مقاله
وصفحه
تقدير و
تشکر
فايلpdf

نام و نام
خانوادگي
نويسنده
مسئول

نام و نام
خانوادگي
نويسنده اول

شماره
صفحه

شماره
نشريه

تاريخ
،چاپ(روز
،ماه
)سال

عنوان
نشريه

Mohsen
Rouzrokh

Mohsen
Rouzrokh

In
press

Vol
42

4102

Iranian
Journal of
Pediatrics

Mohsen
Rouzrokh

Fathollah
Roshanzamir

343343

42 (3)

Jun 4102

Iranian
Journal of
Pediatrics

Seyed
Hasan
Tonekaboni

Ahad
Ghazavi

Maryam
Beheshti

Parvaneh
Karimzadeh

*نوع
نشريه

عنوان مقاله

رديف

Fournier's
Gangrene in
Children:
Report on 7
Cases and
Review of
Literature
reatment
Outcome of
Neurogenic
Bladder
Dysfunction
in Children;

1

2

A FiveYear
Experience
04-07
8 (3)
4102
Iranian
The
3
Summer Journal of
Ketogenic
Child
and Atkins
Neurology
Diets Effect
on
Intractable
Epilepsy: A
Comparison
07143
August
Seizure
Low
4
074
4102
Glycemic
Index
Treatment in
pediatric
refractory
epilepsy:
The
ﬁrst Middle
East report
*نوع نشريه بر اساس تقسیم بندي نشريات در مورد ارزشیابی دانشگاه ها وارد می شود

طرح هاي تحقيقاتي
وضعيت

ردیف

عنوان طرح

3

مجري اصلي

(در دست اجرا،

صفحه اول گزارش پایاني

خاتمه یافته،

(لينک فایل (pdf

متوقف شده)

مقایسه سطح سرمی  NT-ProBNPبا یافته های قلبی
* MRI T0در کودکان مبتال به تاالسمی ماژور مراجعه
کننده به درمانگاه تاالسمی بیمارستان کودکان مفید

کورش گودرزی پور

خاتمه یافته

0

بررسی پیآمدهای درازمدت مداخله درمانی در بیماران
مبتال به سوختگی مری ناشی از بلع مواد سوزاننده
مراجعه کننده به بیمارستان مفید طی سالهای -96
3792

دکتر فتح ا ...روشن
ضمیر

خاتمه یافته

7

بررسی مشکالت سیستم ادراری در بیماران مبتال به
اسپاینال دیس رافیسم قبل و بعد از درمان جراحی
اصالحی میلودیس رافیسم مراجعه کننده به بیمارستان
مفید طی سالهای 3796-63

دکتر حسن رضا
محمدی

خاتمه یافته

4

بررسی ارتباط تومور ویلمز با ویروس Epstein-Barr
در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید

ملیحه خدامی

متوقف شده

5

بررسی ارتباط تومور ویلمز با سیتومگالو ویروس در
کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید

ملیحه خدامی

متوقف شده

9

بررسی ارتباط کمبود ویتامین  Dدر کودکان با اضافه
وزن

مرجان شکیبا

در دست اجرا

3

بررسی اثر بخشی داروی Milk Thistleدر درمان
هپاتوتوکسیسیتی ناشی از شیمی درمانی در کودکان
مبتال به  ALLدر مرحله نگهدارنده

پیمان عشقی

9

مقایسه آرامبخشی و ایمنی "شربت میدازوالم" و مصرف
خوراکی فرم تزریقی میدازوالم" دردرمان های
دندانپزشکی کودکان غیر همکار 7تا  9ساله

شهناز شایقی

6

مقایسه تاثیرمیدازوالم وریدی ومیدازوالم بوکال در
آرامبخشی حین انجام اندوسکوپی در کودکان  3تا 34
ساله مراجعه کننده به بیمارستان مفید

32

بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین  32و  33و
 TGF-βدر بیماران مبتال به ائوزینوفیلی معده-روده
()EGID

دل آرا بابایی

33

بررسی ارتباط شیوع مقاومت به انسولین بر اساس
شاخص  HOMA-IRدر کودکان At & Overweigth
 risk overweigthمراجعه کننده به بیمارستان
کودکان مفید

مرجان شکیبا

30

بررسی تاثیر حساسیت زدایی شیر گاو براساس تست
پوستی پریک بر روی بیماران مبتال به تیپ یک
حساسیت

دل آرا بابایی

فرید ایمانزاده

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

در دست اجرا

صفحه اول گزارش
پایاني (لينک فایل

(pdf

37

بررسی تاثیر روش Rush Oral Immunotherapy

برای در بیماران مبتال به حساسیت تیپ یک گندم

دل آرا بابایی

در دست اجرا

محمدرضا عالیی

در دست اجرا

34

بررسی ارتباط دفورمیتی قفسه ی سینه بر روی یافته
های اسپیرومتری کودکان مبتال به اوستئوژنز ایمپرفکتا
()OI

35

بازنگری حداکثر مقدار ( )Upper Limitطبیعی
آمینوترانسفرازهای سرمی در جمعیت کودکان شهر
تهران

دکتر نقی دارا

39

مقایسه اثربخشی شربت و گرانول امپرازول در کودکان
مبتال به بیماری های اسید پپتیک با اندازه گیری سطح
خونی به روش HPLC

دکتر نقی دارا

33

مقایسه تاثیر  Deferasiroxو  Osveralدر کاهش
اضافه بار آهن در بیماران مبتال به بتاتاالسمی ماژور
مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید

در دست اجرا

در دست اجرا

دکتر ثمین علوی

در دست اجرا

39

بررسی میزان شیوع بیماریهای التهابی روده در بیماران
با نقص ایمنی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان
مفید

دکتر زهرا چاوش زاده

در دست اجرا

36

بررسی میزان شیوع بیماری های دستگاه گوارش فوقانی
در کودکان مبتال به بیماری های مزمن کلیوی مراجعه
کننده به بیمارستان کودکان مفید

دکتر نقی دارا

02

بررسی فراوانی حساسیت به انواع آلرژن های هوازاد
( )Indoor & Outdoorدر بیماران مبتال به آلرژی
بینی و آسم مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید
طی سال 3760

دکتر محبوبه منصوری

03

بررسی عالیم بالینی و اندوسکوپیک بیماران با عفونت
هلیکوباکترپیلوری مراجعه کننده به بیمارستان کودکان
مفید طی سالهای 3760-67

دکتر فرید ایمانزاده

00

تدوین الگوی تغذیه ای جهت پیشگیری و درمان سوء
تغذیه در کودکان بستری در بیمارستان کودکان مفید و
بررسی اثربخشی آن

دکتر علی اکبر سیاری

07

بررسی سطح سرمی ویتامین  Dدر کودکان مبتال به
بیماریهای مزمن کلیوی بستری در بیمارستان کودکان
مفید طی سالهای 3760-64

دکتر نسرین اسفندیار

در دست اجرا

04

بررسی و مقایسه سطح سرمی سلنیوم در بیماران با
گاستروانتریت حاد در بیمارستان کودکان مفید طی
سالهای 3763-60

دکتر فرید ایمانزاده

در دست اجرا

05

بررسی ارتباط سطح آنتی بادی فسفولیپید با شدت
عالئم و بروز عوارض و سیر بیماری هنوخ شوئن الین
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ماژور با اضافه بارآهن

دکتر ثمین علوی

خاتمه یافته

5

بررسی اثر بخشی استنت گذاری در نوزادان مبتال
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علی شعبان
زاده

دکتر محسن
روزرخ

دفاع شده

3

ارزیابی روش استنت گذاری در
نوزادان مبتال به آترزی کوآن در
بیمارستان کودکان مفید طی سال
 3794تا 3763

بهاره ملکی

9

کارآزمایی بالینی خودشاهد شده در
مقایسه اثر بندآورنده موضعی
خونریزی توسط مواد با پایه
کیتوزان ،سلولز اکسیده رژنره و
ترانس آمین در خونریزی های
شدید بینی کودکان دچار اختالالت
انعقادی مادرزادی

دکتر علیرضا
جناب زاده

6

بررسی سرانجام نوزادان با وزن تولد
کمتر از  3522گرم در بخش
مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان
کودکان مفید طی سال 3763

دکتر محمد
کیان راد

دکتر محسن
روزرخ

دکتر پیمان
عشقی

دکتر سید
حسین فخرایی

دفاع شده

دفاع شده

دفاع شده

مقایسه سطح سرمی NT-
 ProBNPبا یافته های *MRI T0

32

33

30

در کودکان مبتال به تاالسمی ماژور
مراجعه کننده به درمانگاه تاالسمی
بیمارستان کودکان مفید

دکتر پری ناز
علیزاده

دکتر کورش
گودرزی پور

دفاع شده

بررسی شیوع سنگ ادراری در
کودکان مبتال به پیلونفریت حاد
بستری در بیمارستان کودکان مفید
در طی فروردین  3799غایت
اسفند 3796

دکتر چهره
مهدوی

دکتر معصومه
محکم

دفاع شده

بررسی موارد سندرم نفروتیک
بستری شده در بیمارستان کودکان
مفید در فاصله سالهای -3762

دکتر نسیم
پورعلیزاده

دکتر معصومه
محکم

دفاع شده

3792

37

بررسی واکنش متقاطع بین
فنوباربیتال و توپیرامات در کودکان
صرعی مراجعه کننده به بیمارستان
کودکان مفید

دکتر
فخرالدین
شریعتمداری

34

بررسی و مقایسه سطح سرمی
سلنیوم در بیماران با گاستریت حاد
در بیمارستان کودکان مفید (سال
)3763-60

35

بررسی کیست هیداتید در کودکان
ایرانی ،یک مطالعه گذشته نگر از
سال 0227-0230

دکتر هادی
جعفری تبار

دکتر فرید
ایمانزاده

دفاع نشده

آزاده قارویی
آهنگر

دکتر سید
علیرضا فهیم
زاد

دفاع نشده

39

بررسی نقش آموزش همگانی بر
دانش و عملکرد والدین نوزادان
مبتال به ایکتر در بیمارستانهای
مفید و مهدیه تهران

دکتر ماندانا
کشاکی

33

بررسی اثربخشی  Rasburicaseدر
کاهش اسید اوریک پالسما در
کودکان مبتال به بدخیمی در
معرض خطر ابتال به سندرم لیز
تومور مراجعه کننده به بیمارستان
کودکان مفید

دکتر
محمدکاجی
یزدی

بانک اطالعاتي پژوهشي
دارد

ندارد

آدرس لینک

مشاوره پژوهشي
خدمات مشاوره اي
دارد

ندارد

دکتر محمد
غفرانی

دفاع شده

دکتر محمد
کاظمیان

دکتر ثمین
علوی

دفاع نشده

دفاع نشده

نحوه ارائه مشاوره(حضوري ،الکترونیکي :).... ،حضوری و الکترونیکی از طریق ایمیل مرکز

برنامه حضوري مشاوره
ندارد

دارد

جدول برنامه حضوري مشاوران

رديف

نام و نام خانوادگي
مشاور

نوع مشاوره

روزهاي حضورمشاور

رزرو مشاوره حضوري
نحوه ارائه خدمت :با تعیین وقت قبلی

مشاوره الکترونيکي
دارد

ندارد

نحوه ارائه خدمت :حضوری و الکترونیک از طریق ایمیل

ساعت حضور

تماس با ما
آدرس :تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از حسینیه ارشاد ،بیمارستان کودکان مفید ،ساختمان اداری،
طبقه پنجم ،دفتر توسعه تحقیقات بالینی
تلفن+22 22 22282222 :
دورنگار+22 22 22282222 :

پست الکترونیکmofidprdc@gmail.com :

