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Curriculum Vitae 
 

 

********************************************************** 

 

  : مشخصات فردي  -1

  .)ايرانكشور/  شميران شهر: ( محل تولد     ۵/۸/۱۳۴۱: تاريخ تولد   گيسو حاتمي'''': نام و نام خانوادگي

  09121897299  : همراه       2526591: محل كار     منزل   :تلفن       

  اطفالبخش  -دانشكده پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي : ) اطفال گروه/ اطفالبخش /  پزشكي دانشكده: (محل كار      

 gissoo_hat@yahoo.com : پست الكترونيكي   

        

 -دانشـگاه علـوم پزشـكي بوشـهر     -امه نماز جمعـه روبروي ستاد اق –خيابان معلم  –بوشهر  ) : محل كار(آدرس پستي  

  3631كد پستي  –دانشكده پزشكي 

  

  تحصيالت  -2

 مؤسسه رشته )درجه(عنوان  
تاريخ اخذ 

 مدرك

 پزشكي عمومي دكتراي عمومي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد 

 صدوقي يزد
۱۳۷۲ 

 1377 دانشگاه علوم پزشكي تهران اطفال متخصص 

     

  

  

  ي سوابق استخدام -3

 محل سمت و نوع فعاليت
  مدت

 از                         تا
 با ابالغ از طرف

  ۹/۶/۷۴  ۱۶/۱۱/۷۲  مركز بهداشت شهرستان رباط كريم  پزشك عمومي
معاونت بهداشتي دانشگاه 

 ايران

  استاديار
بيمارستان فاطمه زهرا دانشگاه علوم 

  پزشكي بوشهر
 معاونت آموزشي  ۱۷/۱/۷۸  ۳/۸/۷۷

 استاديار
بيمارستان فاطمه زهرا دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر
 معاونت آموزشي  ۲۵/۵/۷۸  ۱۸/۱/۷۸

 استاديار
بيمارستان فاطمه زهرا دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر
 معاونت آموزشي  ۱۴/۶/۸۰  ۲۶/۵/۷۸

  استاديار
بيمارستان فاطمه زهرا دانشگاه علوم 

  پزشكي بوشهر
 معاونت آموزشي  تا كنون  ۱۹/۲/۸۶
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  سوابق فعاليتهاي اجرائي  -4

 محل سمت و نوع فعاليت
  مدت

 از                         تا
 با ابالغ از طرف

  مدير گروه بخش اطفال
دانشگاه علوم 

  پزشکی بوشهر
 رياست دانشگاه  تا كنون  ۱۵/۱۱/۸۷

  عضو شوراي دانشگاه
دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

  

۲۲./۱۰/۱۳۸۸  
 رياست دانشگاه  تا كنون

  كميته مرگ وميرعضو 
دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
۱/۵/۱۳۹۰  

۲۰/۱۱/۱۳۸۱  
  تا كنون

و  رياست دانشگاه

 معاونت بهداشتي

  عضو كميته كنترل عفونت هاي بيمارستان
دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

۱۶/۴/۱۳۸۸  

  
  تا کنون

 ر��� 	���ر���ن

  عضو شوراي پژوهشي دانشگاه
دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

۱۳/۷/۱۳۸۵  

  
  تا کنون

 رياست دانشگاه

  عضو كميته ارزيابي دروني
دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
���� ���� ������ت و   تا کنون  

�زش ������� 

عضو كميته دانشگاهي كاهش مرگ و مير 

  ماهه ۱-۵۹كودكان 

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

۲۶/۱۰/۱۳۸۷  

۲۹/۶/۱۳۸۹  
  تا کنون

 ���و"! در��ن

 –مه كشوري سرخك عضو كميته علمي در برنا

  سرخجه مادرزادي

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

۳۱/۶/۸۲  

۲۹/۱۱/۱۳۸۹  
  تا کنون

 معاونت بهداشتي

  عضو كميته پژوهش در آموزش

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

۳/۲/۱۳۸۷  

  

۱۸/۳/۱۳۸۸  

  تا کنون
���� ���� ������ت و 

�زش ������� 

  عضو كميته ترويج تغذيه با شير مادر
 دانشگاه علوم

 پزشکی بوشهر

۲۹/۴/۱۳۸۹  

۱۶/۳/۱۳۸۸  
  تا کنون

 معاونت بهداشتي

مسئول حيطه نو آورانه سومين المپياد علمي 

  دانشجويان در دانشگاه بوشهر

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر

۳۱/۶/۸۲  

۲۹/۱۱/۱۳۸۹  
  تا کنون

���� ���� ������ت و 
�زش ������� 

  عضو كميسيون موارد خاص

دانشگاه علوم 

  ۲۲/۷/۱۳۸۲ پزشکی بوشهر
 ۲به مدت 

  سال

 ���و"! در��ن

عضو كميته ايمني و ترويج زايمان طبيعي و 

  كاهش مرگ و مير مادران و نوزادان بيمارستان

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
    

 ر��� 	���ر���ن

كميته برنامه ريزي آموزشي مركز توسعه 

  آموزش پزشكي

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
    

���� ���� ������ت و 
�زش ������� 

  عضو كميته ترانسفيوژن بيمارستان
دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
    

 ر��� 	���ر���ن

  عضو كميته حاكميت باليني
دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
  تا کنون  ۲۷/۴/۹۰

 ر��� 	���ر���ن

نماينده دائم باليني دانشكده در  كميته طرح 

 EDCدرس

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
  نونتا ک  ۲۷/۸/۱۳۸۷

���� ���� ������ت و 
�زش ������� 

  عضو كميته طرح درس
دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
  تا کنون  ۷/۹/۱۳۸۷

���� ���� ������ت و 
�زش ������� 
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عضو كميته هاي فعاليتهاي نواوري در اموزش 

علوم پزشكي و كميته بررسي و ارزيابي 

  آزمونهاي باليني دانشگاهو پژوهش در اموزش

م دانشگاه علو

  تا کنون  ۱۳/۳/۱۳۸۹ پزشکی بوشهر

���� ���� ������ت و 
�زش ������� 

عضو كميته تخصصي اصالح نظام جمع اوري 

  مرگ و مير و علل مربوطه

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
۳/۶/۱۳۸۱  

 ر��� 	���ر���ن تا کنون

مسئول كميته مورتاليته و موربيدته بيمارستان 

  )س(فاطمه زهرا 

دانشگاه علوم 

کی بوشهرپزش  
۲۹/۶/۱۳۷۸  

 ر��� 	���ر���ن تا کنون

عضو كميته ارزشيابي اساتيد مركز توسعه 

  آموزش پزشكي

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
۳۱/۲/۱۳۸۵  

���� ���� ������ت و  تا کنون
�زش ������� 

عضو كميته بررسي و ارزيابي آزمونهاي باليني 

  دانشگاه

دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
۷/۴/۱۳۸۸  

نونتا ک ���� ���� ������ت و  
�زش ������� 
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�ا	' &���ت ���ز�%  -#�  
  :دروس تدريس شده ) الف

عنوان دروس تدريس 

 شده
 مؤسسه محل تدريس مقطع تحصيلي رشته نوع درس

  مدت

 از             تا

    تا كنون    1377 دانشكده پزشكي بوشهر دكتري حرفه اي پزشكي عملي كارآموزي اطفال

  اطفال كارورزي

 

 عملي
    1377 دانشكده پزشكي بوشهر دكتري حرفه اي پزشكي

    تا كنون

    تا كنون    1377 دانشكده پزشكي بوشهر دكتري حرفه اي پزشكي نظري بيماريهاي اطفال

 تا كنون    1381 دانشكده پزشكي بوشهر دكتري حرفه اي پزشكي نظري )۱(زبان تخصص

كده پزشكي بوشهردانش دكتري حرفه اي پزشكي نظري )۲(زبان تخصص  تا كنون    1380 

بوشهر رستاريدانشكده پ ليسانس مامايي نظري بيماريهاي نوزادان  تا كنون    1380 

 تا كنون    1380 دانشكده پزشكي بوشهر دكتري حرفه اي پزشكي نظري تاريخ و اخالق پزشكي

  بيماريهاي كودكان

  مامايي

 

 نظري

 ليسانس مامايي

بوشهر پرستاريدانشكده   

1377    

كنونتا   

فوريت (زبان تخصصي 

 ۰۰)ها

فوريت  نظري

هاي 

 پزشكي

 كارداني

بوشهر پيرادانشكده   

1385    

    تا كنون

اخالق و مقررات حرفه 

 )فوريت ها(اي

فوريت  نظري

هاي 

 پزشكي

 كارداني

 دانشكده پزشكي بوشهر

1385    

1390    

  اخالق پزشکی

رشته  نظري

تخصصي 

پزشكي 

  اجتماعي

  تخصصي

 دانشكده پزشكي بوشهر

1390    

    تا كنون
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   برنامه ريزي و تدريس در كارگاههاي آموزشي) ب         

  تاريخ محل برگزاري نوع مشاركت عنوان كارگاه

 اجرا / برنامه ريزي  )موضوع آن( تدريس از                      تا

سخنران در برنامه آموزش 

  )روانپزشكي اطفال(مدون

مطالعات مركز   روانپزشكي اطفال

  دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )بيماريهاي اسهال(مدون

مركز مطالعات   بيماريهاي اسهال

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )يبوست در اطفال( مدون

مركز مطالعات   يبوست در اطفال

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )بي قراري ذر اطفال(نمدو

مركز مطالعات   بي قراري ذر اطفال

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )عفونت هاي حاد تنفسي(مدون

عفونـــت هـــاي حـــاد 

  تنفسي

مركز مطالعات 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

بيماريهاي متابوليك (مدون

 )كودكان

ك بيماريهــاي متابوليــ

  )كودكان

مركز مطالعات 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )آلرژي(مدون

مركز مطالعات   آلرژي

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )توقف رشد در اطفال(مدون

مركز مطالعات   توقف رشد در اطفال

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )بي قراري ذر اطفال(نمدو

مركز مطالعات   بي قراري ذر اطفال

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )يبوست در اطفال(مدون

مركز مطالعات   يبوست در اطفال

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )يبوست در اطفال(مدون

مركز مطالعات   يبوست در اطفال

 دانشگاه

نشكده پزشكيدا    

سخنران در برنامه آموزش 

گزارشي از مركز (مدون

 )تاالسمي

گزارشـــي از مركـــز  

  )تاالسمي

مركز مطالعات 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

مراقبتهاي ادغام يافته (مدون

 )لناخوشي هاي اطفا

مراقبتهاي ادغام يافته 

  )لناخوشي هاي اطفا

مركز مطالعات 

هدانشگا  

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

رشد و تغذيه در (مدون

 )كودكان

رشـــد و تغذيــــه در  

  )كودكان

مركز مطالعات 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي
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سخنران در برنامه آموزش 

رشد و تغذيه در (مدون

 )كودكان

رشـــد و تغذيــــه در  

  )كودكان

مركز مطالعات 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

امه آموزش سخنران در برن

 )پايش رشد كودكان(مدون

مركز مطالعات   پايش رشد كودكان

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )واكسيناسيون(مدون

مركز مطالعات   واكسيناسيون(

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )برخورد با تب در اطفال(مدون

ــب در    ــا ت ــورد ب برخ

  اطفال

مطالعات مركز 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )كم خوني ها(مدون

مركز مطالعات   كم خوني ها

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )روانپزشكي اطفال(مدون

مركز مطالعات   روانپزشكي اطفال(

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

تغذيه در رشد و (مدون

 )كودكان

رشـــد و تغذيــــه در  

  )كودكان

مركز مطالعات 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

بيماريهاي متابوليك (مدون

 ) كودكان

بيماريهاي متابوليـك  (

  ) كودكان

مركز مطالعات 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 آلرژي(مدون

مركز مطالعات   آلرژي

نشگاهدا  

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )بي قراري ذر اطفال(مدون

مركز مطالعات   بي قراري ذر اطفال

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )روانپزشكي(مدون

مركز مطالعات   روانپزشكي

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

روده  بيماريهاي انگلي(مدون

 )اي

ــي  ( ــاي انگلـ بيماريهـ

  روده

مركز مطالعات 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 )اطفال( مدون

مركز مطالعات   اطفال( 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

 ))۴(فوريتهاي (مدون

مركز مطالعات   ))۴(فوريتهاي 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

برنامه آموزش سخنران در 

بهبود رشد و تغذيه (مدون

 )كودكان

بهبود رشـد و تغذيـه   

  )كودكان

مركز مطالعات 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي
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سخنران در برنامه آموزش 

بهبود رشد و تغذيه (مدون

 )كودكان

بهبود رشـد و تغذيـه   

  )كودكان

مركز مطالعات 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

بود رشد و تغذيه به(مدون

 )كودكان

بهبود رشـد و تغذيـه   

  )كودكان

مركز مطالعات 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

سخنران در برنامه آموزش 

بهبود رشد و تغذيه (مدون

 )كودكان

بهبود رشـد و تغذيـه   

  )كودكان

مركز مطالعات 

 دانشگاه

   دانشكده پزشكي

         

  

  سوابق فعاليتهاي پژوهشي  -6

  : پايان يافته  هشي  مصوبطرحهاي پژو) الف

 بوعتسازمان م عنوان طرح
 نوع مشاركت

 تاريخ اتمام شماره طرح اسامي افراد
 مشاور همكار مجري

بررسي خصوصيات رواني اجتماعي 

كودكان و نوجوانان ديابتي نوع اول 

 ۱۳۸۵-۸۶شهر بوشهر

دانشگاه علـوم  

 پزشكي بوشهر

ــاتمي      * ــو ح -گيس

ــد  ــوفر معتم -نيل

 نگيريان بيژن جها

  

ارزيابي باليني و آزمايشگاهي 

به سندرم داون استان  مبتاليان

 ۱۳۸۷بوشهر

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

ــاتمي     * ــو ح -گيس

ــد  ــوفر معتم -نيل

 مجتبي جعفري

   

بررسي ميزان رضايتمندي از زندگي 

در معلولين ضايعات نخاعي استان 

 ۱۳۸۶بوشهر 

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

ــات     * ــو ح -ميگيس

ــد  ــوفر معتم  -نيل

 عزت درياپور

   

تعيين شيوع شكم درد راجعه و برخي 

عوامل موثر بر آن و ارتباط آن با 

 ۱۱-۱۵در دانش آموزان  سژيارديازي

ساله مقطع راهنمايي بندر 

 ۱۳۸۳بوشهر

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

ــاتمي     * ــو ح -گيس

 فاطمه عباسي

   

بيماران مبتال بررسي اپيدميولوژيك 

كودكان ه آسم در گروه سني به حمل

ساله مراجعه كننده به مركز  ۱۲-۰

ابتداي بوشهر) ع(درماني علي اصغر

 ۷۹تا دي ماه  ۷۸دي ماه 

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

  -گيسو حاتمي     *

  امين ناظر مظفري
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 بوعتسازمان م عنوان طرح
 نوع مشاركت

 تاريخ اتمام شماره طرح اسامي افراد
 مشاور همكار مجري

بررسي عالئم باليني و آزمايشگاهي 

نوزادان مشكوك به بستري در بخش 

) ع(غرنوزادان بيمارستان علي اص

 ۱۳۸۲و  ۱۳۸۱

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

  -گيسو حاتمي     *

  زهرا جمالي

   

بررسي مشخصات انواع اختالالت 

تيك در كودكان و نوجوانان مراجعه 

كننده به درمانگاه اطفال و روانپزشكي 

در بهار و ) ع(كلينيك ابوالفضل 

 ۸۷تابستان 

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

  -گيسو حاتمي     *

 فاطمــــــــــه

-خســـرويزادگان

  نيلوفر معتمد

   

بررسي اپيدميولوژيك كودكان كم 

جسمي تحت حمايت –توان ذهني 

 ۱۳۸۰سازمان بهزيستي بوشهر

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

ــاتمي     * ــو ح -گيس

  شهروز معصوم

   

بررسي ارتباط بين اضطراب مادر و رشد 

كودك بر اساس منحني وزن بر سن در 

اكز بهداشتي مادران مراجعه كننده به مر

 ۸۳-۸۲درماني شهر بوشهر مهر و آبان 

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

ــاتمي     * ــو ح -گيس

  -سودابه نمازي

  طاهره موسوي

   

تعيين عاقبت نوزادان مبتال به هيپوكسيك 

متوسط تا  HIEو ايسكميك انسفالوپاتي

شديد در بيمارستان فاطمه زهرا بوشهر و 

 ۱۳۸۵عوامل مرتبط با آن

وم دانشگاه عل

 پزشكي بوشهر

  -گيسو حاتمي     *

ــد  ــوفر معتم  -نيل

  زينب درويشي 

   

بررسي شيوع اختالالت غددي و رشد و 

 ۲-۲۲بلوغ در بيماران تاالسمي ماژور 

ساله مراجعه كننده به بخش تاالسمي 

بيمارستان فاطمه زهرا بوشهر مرداد 

۱۳۷۹ 

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

  -گيسو حاتمي     *

  محمد رضا رضايي

   

شيوع عالئم و شدت آسم رينيت الرژيك و 

 ۱۳-۱۴اگزماي اتوپيك در دانش آموزان 

مطالعه  ۱۳۸۰۰-۸۱ساله بوشهر در سال 

ISAAC 

  

 

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

  -گيسو حاتمي     *

ــوي  ــيما رضـ شـ

  دشتي

   

بررسي عادات تماشاي تلويزيون در 

ساله شهر بوشهر  ۳-۱۳كودكان 

 ۱۳۸۳مرداد

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

  -گيسو حاتمي     *

  الهه مختاري

   

بررسي عوارض اندوكرين در بيماران 

مبتال به بتا تاالسمي ماژور در بيمارستان 

 ۱۳۸۸بوشهر) س(فاطمه زهرا 

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

  -گيسو حاتمي     *

-پرستو رسـتمي 

  حامد ميرزايي
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 بوعتسازمان م عنوان طرح
 نوع مشاركت

 تاريخ اتمام شماره طرح اسامي افراد
 مشاور همكار مجري

مقايسه رضايتمندي از زندگي در 

تاالسمي و همتاي سالم نوجوانان مبتال به 

 ۱۳۸۴-۸۵آنها در بوشهر 

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

  -گيسو حاتمي     *

ــد  ــوفر معتم -نيل

ــرف   ــيد اش مهش

  زاده

   

بررسي شيوع اضافه وزن و چاقي در 

ساله بوشهرو عوامل خطر  ۷-۱۱كودكان 

 ۱۳۸۱همراه

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

  -گيسو حاتمي     *

  زينب عليپور

   

دميولوژيك مسموميت با مواد بررسي اپي

سوزاننده در كودكان مراجعه كننده به 

طي ) ع(مركز آموزشي درماني علي اصغر 

 در بوشهر ۱۳۸۸-۱۳۸۷سالهاي 

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

  -گيسو حاتمي  *   

  نيلوفر معتمد

   

 BMD(ارزيابي تراكم معدني استخوان 

و تغييرات بيوشيميايي و هورموني موثر )

ر بيماران مبتال به تاالسمي ماژور بر آن د

  بوشهر

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

  -گيسو حاتمي     *

ــد  ــوفر معتم -نيل

عبدالحسين نيك 

  روش

   

  

  : طرحهاي پژوهشي پايان يافته غير مصوب ) ب

 عنوان طرح
 نوع مشاركت

 تاريخ اتمام اسامي افراد
 مشاور همكار مجري

      *  نوزادان بوشهريدر مادران و   Dبررسي سطح ويتامين 

-گيســو حــاتمي

-نيلــوفر معتمــد

 سارا اميراني

 

و شدت آسم در   Dبررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين 

  ساله بوشهري 3-12كودكان 
*      

-گيســو حــاتمي

-نيلــوفر معتمــد

-خديجه قاسمي

ــعيده  ســــــ

-فيروزبخــــت

ــا   ــد رضـ محمـ

ــر ــادق -كالنت ص

 گلبيني فر

  

ن شـهر  تاثيرمصرف روي در اسهال حاد آبكي در كودكـا 

  بوشهر
    *  

ــال ــان اقب -مژگ

-گيســو حــاتمي

-نيلــوفر معتمــد

 زهره رنجبر
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  انتشارات   ) ج

  چاپ مقاله در مجالت  -1

  

نويسنده يا  اسامي

 نويسندگان
 Vol. No                 Page عنوان مجله عنوان مقاله سال

ــوزادان     گيسو حاتمي ــاليني ن ــدميولوژيك و ب خصوصــيات اپي

 گوسل در بوشهر مبتال به ميلومنن

  طب جنوب 

 

سال دوم         49-  53

 شماره اول–

ــو حــاتمي و   گيس

 ديگران

ــك      ــت آلرژي ــم ،ريني ــدت آس ــم و ش ــيوع عالئ ش

ســاله  ۱۳-۱۴،اگزماياتوپيــك در دانــش آمــوزان 

 ISAACبوشهر ،مطالعه 

 

  طب جنوب 

 

سـال پــنجم    175-167

 شماره دوم

-گيســو حــاتمي 

-نيلــوفر معتمــد 

 زينب درويشي

ررســي عاقبــت و بقـــاي نــوزادان مبــتال بـــه     ب 

ايســكميك بســتري در -انســفالوپاتي هيپوكســيك

ــغر     ــي اص ــرت عل ــگاهي حض ــتان دانش بيمارس

 ۱۳۷۸-۸۵بوشهر )ع(

ــلنامه  دو فص

 طب جنوب

ــم   44-36 ــال نهـ سـ

  شماره اول

ــتمي   ــتو رس  -پرس

ــاتمي   ــو حـ –گيسـ

  افشين شيركاني

بررسي شيوع عوارض غـددي در بيمـاران مبـتال      

 االسمي ماژوربه بتا ت

  طب جنوب 

  -۴شماره 

  

 -۴شماره –سال چهارم 

   ۲۴۰-۲۴۵صفحه 

  

-گيســو حــاتمي 

-نيلــوفر معتمــد 

نـــازنين شـــيخ  

  االسالمي

بررسي بروز موارد حيوان گزيـدگي در كودكـان     

 ۱۳۸۰-۱۳۸۵سال بوشهر  ۱۶زير 

ــلنامه  دو فص

  طب جنوب

  سال نهم شماره دوم 

  182-189صفحه 

          

  

  

  

   تأليف كتاب -2

  

اسامي نويسـنده يـا    

 نويسندگان 

ــأليف  تـــــ

 ) گردآوري(
 نفر چندم  ناشر  عنوان كتاب  سال 

فصل يا فصول ارائـه  

 شده توسط فرد
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  ترجمه كتاب  -3

ــا   ــرجم ي ــامي مت اس

 مترجمين 
 نفر چندم  عنوان كتاب  سال

فصل يـا فصـول ترجمـه شـده     

 توسط فرد
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  :هاي تحصيلي نامه هدايت پايان) د

  استاد راهنما 

  

 تاريخ دفاع دانشكده مقطع رشته نام دانشجو عنوان پايان نامه 

بررسي خصوصيات رواني اجتماعي كودكان و نوجوانان ديابتي 

 ۱۳۸۵-۸۶نوع اول شهر بوشهر

ــژن  بيــــــ

 جهانگيريان 

دكتـــري  پزشكي

 حرفه اي

  پزشكي

به سندرم داون استان  مايشگاهي مبتاليانارزيابي باليني و آز

 ۱۳۸۷بوشهر

دكتري  پزشكي مجتبي جعفري

 حرفه اي

  پزشكي

بررسي ميزان رضايتمندي از زندگي در معلولين ضايعات نخاعي 

 ۱۳۸۶استان بوشهر 

دكتري  پزشكي عزت درياپور 

 حرفه اي

  پزشكي

تعيين شيوع شكم درد راجعه و برخي عوامل موثر بر آن و 

ساله مقطع  ۱۱-۱۵در دانش آموزان  ساط آن با ژيارديازيارتب

 ۱۳۸۳راهنمايي بندر بوشهر

دكتري  پزشكي فاطمه عباسي

 حرفه اي

  پزشكي

بيماران مبتال به حمله آسم در گروه سني بررسي اپيدميولوژيك 

) ع(ساله مراجعه كننده به مركز درماني علي اصغر ۰-۱۲كودكان 

 ۷۹ماه  تا دي ۷۸ابتداي دي ماه بوشهر

امــين نــاظر  

  مظفري

دكتري  پزشكي

 حرفه اي

  پزشكي

بررسي عالئم باليني و آزمايشگاهي نوزادان مشكوك به بستري 

 ۱۳۸۲و  ۱۳۸۱) ع(در بخش نوزادان بيمارستان علي اصغر

  

  زهرا جمالي

دكتري  پزشكي

 حرفه اي

  پزشكي

بررسي مشخصات انواع اختالالت تيك در كودكان و نوجوانان 

كننده به درمانگاه اطفال و روانپزشكي كلينيك ابوالفضل مراجعه 

 ۸۷در بهار و تابستان ) ع(

دكتري  پزشكي  

 حرفه اي

  پزشكي

جسمي تحت –بررسي اپيدميولوژيك كودكان كم توان ذهني 

 ۱۳۸۰حمايت سازمان بهزيستي بوشهر

دكتري  پزشكي  شهروز معصوم

 حرفه اي

  پزشكي

رشد كودك بر اساس منحني وزن  بررسي ارتباط بين اضطراب مادر و

بر سن در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر بوشهر 

 ۸۳-۸۲مهر و آبان 

دكتري  پزشكي  طاهره موسوي

 حرفه اي

  پزشكي

 HIEتعيين عاقبت نوزادان مبتال به هيپوكسيك و ايسكميك انسفالوپاتي

عوامل مرتبط با  متوسط تا شديد در بيمارستان فاطمه زهرا بوشهر و

 ۱۳۸۵آن

ــب  - زينــــ

  درويشي 

دكتري  پزشكي

 حرفه اي

  پزشكي

بررسي شيوع اختالالت غددي و رشد و بلوغ در بيماران تاالسمي 

ساله مراجعه كننده به بخش تاالسمي بيمارستان فاطمه  ۲-۲۲ماژور 

 ۱۳۷۹زهرا بوشهر مرداد 

ــا   ــد رض محم

  رضايي

دكتري  پزشكي

 حرفه اي

  پزشكي

ئم و شدت آسم رينيت الرژيك و اگزماي اتوپيك در دانش شيوع عال

 ISAACمطالعه  ۱۳۸۰۰-۸۱ساله بوشهر در سال  ۱۳-۱۴آموزان 

  

 

  

شــيما رضــوي 

  دشتي

دكتري  پزشكي

 حرفه اي

  پزشكي

ساله شهر بوشهر  ۳-۱۳بررسي عادات تماشاي تلويزيون در كودكان 

 ۱۳۸۳مرداد

  

  الهه مختاري

دكتري  پزشكي

 حرفه اي

  پزشكي

بررسي عوارض اندوكرين در بيماران مبتال به بتا تاالسمي ماژور در 

 ۱۳۸۸بوشهر) س(بيمارستان فاطمه زهرا 

دكتري  پزشكي  حامد ميرزايي

 حرفه اي

  پزشكي
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مقايسه رضايتمندي از زندگي در نوجوانان مبتال به تاالسمي و همتاي 

 ۱۳۸۴- ۸۵سالم آنها در بوشهر 

مهشيد اشرف 

  زاده

ي دكتر پزشكي

 حرفه اي

  پزشكي

ساله بوشهرو  ۷-۱۱بررسي شيوع اضافه وزن و چاقي در كودكان 

 ۱۳۸۱عوامل خطر همراه

دكتري  پزشكي  زينب عليپور

 حرفه اي

  پزشكي

بررسي اپيدميولوژيك مسموميت با مواد سوزاننده در كودكان مراجعه 

-۱۳۸۷طي سالهاي ) ع(كننده به مركز آموزشي درماني علي اصغر 

 ر بوشهرد ۱۳۸۸

دكتري  پزشكي  

 حرفه اي

  پزشكي

و تغييرات بيوشيميايي و ) BMD(ارزيابي تراكم معدني استخوان 

  هورموني موثر بر آن در بيماران مبتال به تاالسمي ماژور بوشهر

عبدالحســـين 

  نيك روش

دكتري  پزشكي

 حرفه اي

  پزشكي

    پزشكي  

  

  

  استاد مشاور 

 تاريخ دفاع شكدهدان مقطع رشته نام دانشجو عنوان

تاثيرمصرف روي در اسهال حاد آبكي در 

  كودكان شهر بوشهر

دكتري حرفـه   پزشكي زهره رنجبر

 اي

  پزشكي

  

 

     

  

 

     

  : ها و سمينارها، داخلي و خارجي  ارائه مقاله در كنفرانس) ه

  

  عنوان مقاله

 

  عنوان كنفرانس

  يا همايش 

 

  محل برگزاري 

  كشور / نام شهر 

 

 خ ارائه تاري

بررسي تطبيقي نگرش پزشـكي نـوين و حقـوق اسـالمي در     

  دانشجويان پزشكي و حقوق بوشهر نسبت به اتانازي

 ۱۳۸۹اسفند  ۳-۵ جزيره كيش  حقوق پزشكي

گزارش صبحگاهي درمانگاهي بـه عنـوان جزيـي از برنامـه     

مركز كودكـان  ) س(آموزش كودكان بيمارستان فاطمه زهرا 

   -۱۳۸۷علي اصغر بوشهر 

  

 1388ارديبهشت جزيره كيش  آموزش پزشكي

بررسي آگاهي كـارورزان پزشـكي دانشـگاه علـوم پزشـكي      

  دانشگاه بوشهر از قوانين اخالق حرفه اي 

  گيسو حاتمي  

 ۱۳۸۹اسفند  ۳-۵ جزيره كيش  حقوق پزشكي

اجراي برنامه آمـوزش اخـالق حرفـه اي بـراي دانشـجويان      

هي در دانشـگاه  رشته فوريت هاي پزشكي بـه شـيوه كارگـا   

  علوم پزشكي بوشهر 

  

 ۱۳۸۹اسفند  ۳-۵ جزيره كيش  حقوق پزشكي
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  زايمان سزارين به درخواست مادرو رضايت آگاهانه 

  

 ۱۳۸۹اسفند ماه    حقوق پزشكي

نياز به الگـو بـراي رعايـت تعهـد حرفـه اي در دانشـجويان       

  پزشكي 

 ۱۳۸۹اسفند  ۳-۵ جزيره كيش  آموزش پزشكي

    

  

  

  ، اكتشاف، اختراع نوآوري) و

 تاريخ ارائه اسامي همكاران مرجع تأييد كننده محل ارائه يا اجرا نوع كار عنوان

      

 

 

   

 

  

 

    

  

 

        

  

  المللي  بين/ كشوري/ هاي كسب شده استاني  مقام) 7

 رتبه يا مقام كسب شده

 سطح

 زمينه كار
نـــــــام 

 جشنواره
 تاريخ كسب مقام محل اعطا

 المللي بين كشور استان

لحاظ كردن اخالق حرفه 

اي در شيوه نوين 

آموزشي بيماري مقاربتي 

    *   سوزاك بوسيله بيمارنما 
ــوزش  آمــ

 پزشكي

چهارمين 

جشنواره 

آموزشي 

شهيد 

مطهري 

ارديبهشت (

۹۰( 

 ) 90ارديبهشت( 

 استاد نمونه

 آموزش      *
رئيس 

 دانشگاه
 1378 

 ۱۳۸۸استاد نمونه سال 

*       
رئيس 

 دانشگاه
 1388 

           

  

  توسعه فردي  -8

   )فلوشيپ(هاي كوتاه مدت آموزشي داخلي و خارجي  شركت در دوره) الف
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  هاي آموزشي  شركت در كارگاه) ب

  

ف
دي

ر
 محل برگزاري  عنوان كارگاه 

  تاريخ

 از                             تا

1  
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  ها و مجامع علمي  ها و انجمن عضويت در كميته -9

  

 از تاريخ      تا تاريخ كشور/ شهر  سازمان متبوع نام انجمن يا كميته

  تا كنون  ۱۵/۱۱/۸۷ ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  عضو شوراي دانشگاه

ايران/شهربو دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  عضو كميته مرگ ومير   تا كنون  ۱۰/۱۳۸۸/.۲۲ 

  عضو كميته كنترل عفونت هاي بيمارستان
ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  ۱/۵/۱۳۹۰  

۲۰/۱۱/۱۳۸۱  
  تا كنون

  عضو شوراي پژوهشي دانشگاه

ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  ۱۶/۴/۱۳۸۸  

۱۱/۱۲/۱۳۸۹  

۱۹/۷/۱۳۹۰  

۱۶/۴/۱۳۸۸  

  رونيعضو كميته ارزيابي د
ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  ۱۳/۷/۱۳۸۵  

  
  تا کنون

عضو كميته دانشگاهي كاهش مرگ و مير كودكان 

  ماهه ۵۹-۱
ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر   تا کنون   

 –عضو كميته علمي در برنامه كشوري سرخك 

  سرخجه مادرزادي

ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  ۲۶/۱۰/۱۳۸۷  

۲۹/۶/۱۳۸۹  
  تا کنون

  عضو كميته پژوهش در آموزش
ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  ۳۱/۶/۸۲  

۲۹/۱۱/۱۳۸۹  
  تا کنون

  عضو كميته ترويج تغذيه با شير مادر
ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  ۳/۲/۱۳۸۷  

۱۸/۳/۱۳۸۸  
  تا کنون

مسئول حيطه نو آورانه سومين المپياد علمي 

  شجويان در دانشگاه بوشهردان

ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  ۲۹/۴/۱۳۸۹  

۱۶/۳/۱۳۸۸  
  تا کنون

  عضو كميسيون موارد خاص
ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  ۳۱/۶/۸۲  

۲۹/۱۱/۱۳۸۹  
  تا کنون

عضو كميته ايمني و ترويج زايمان طبيعي و 

  نكاهش مرگ و مير مادران و نوزادان بيمارستا

ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  
۲۲/۷/۱۳۸۲  

 ۲به مدت 

  سال

كميته برنامه ريزي آموزشي مركز توسعه آموزش 

  پزشكي

ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر   تا کنون   

ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  عضو كميته ترانسفيوژن بيمارستان   تا کنون   

ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  ينيعضو كميته حاكميت بال      

نماينده دائم باليني دانشكده در  كميته طرح 

 EDCدرس

ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر   تا کنون  ۲۷/۴/۹۰ 

ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  عضو كميته طرح درس   تا کنون  ۲۷/۸/۱۳۸۷ 

موزش عضو كميته هاي فعاليتهاي نواوري در ا

علوم پزشكي و كميته بررسي و ارزيابي آزمونهاي 

  باليني دانشگاهو پژوهش در اموزش

ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  
  تا کنون  ۷/۹/۱۳۸۷

عضو كميته تخصصي اصالح نظام جمع اوري 

  مرگ و مير و علل مربوطه
ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر   تا کنون  ۱۳/۳/۱۳۸۹ 

كميته مورتاليته و موربيدته بيمارستان مسئول 

  )س(فاطمه زهرا 
ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر   تا کنون  ۳/۶/۱۳۸۱ 
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عضو كميته ارزشيابي اساتيد مركز توسعه 

  آموزش پزشكي
ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر   تا کنون  ۲۹/۶/۱۳۷۸ 

عضو كميته بررسي و ارزيابي آزمونهاي باليني 

  نشگاهدا

ايران/بوشهر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر   تا کنون  ۳۱/۲/۱۳۸۵ 

      

  ه)
  : كارگاهها  

  اجرا يا تدريس در كارگاه ) الف

ف
دي

ر
 

  عنوان كارگاه

 
 موضوع تدريس شده

عضويت در كميته 

 ريزي برنامه
 محل برگزاري

  تاريخ برگزاري

 از                        تا

       

       

  

  


