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ﭘیام•سردﺑیر
بسمه ت�الی
دوستان و همکاران ار�مند
همان�وری که شما عزیزان و بزر�واران مستح�رید انجمن پزشکان کودکان ایران برنامههای آموزشی و بازآموزی به �ورت �لساتماهیانه،
�لســات مدون بازآموزی و در نهای� تشــکی� همای� ســالیانه به �ور من�� بر�زار مینماید که بحمدا� مورد اســت�بال همکاران قرار �رفته
اس�.
�لســات ماهیانه انجمن روزهای یکشــنبه اول هرماه در سالن کنفران� ب�مارستان مفید به �ورت من�� بر�زار می�ردد .در این �لسات
ب�ماریهای شای� کودکان به �ورت میز�رد مورد بح� قرار می�یرد.
�لســات مدون بازآموزی درخصوص ب�ماری های شــای� کودکان دو نوب� در ســال در روزهای �نجشنبه و �م�ه تشکی� و �بق ضواب� و
دستورال�م� وزارت بهداش� و درمان بر�زار می�ردد.
همای� سالیانه انجمن که بزر�داش� استاد دکتر محمد قریب می باشد ،هر سال در اردیبهش� ماه به مدت  ۴روز بر�زار می�ردد و غالب
مباح� در مورد ب�ماریهای شای� کودکان و حتی نتای� تح�ی�ات متخصصین ا�فال س�� کشور به بح� و بررسی ��اشته میشود.
سال آینده سی و هشتمین همای� بزر�داش� دکتر محمد قریب در مرکز �بی کودکان در اردیبهش� ماه بر�زار می�ردد که انشاءا� مورد
است�بال شما بزر�واران قرار �یرد.
هیــات مدیــره انجمــن پزشــکان کــودکان ایــران از شــما عزیــزان ت�اضــا دارد که با شــرک� خود در �هــ� هر�ه پربارتر شــدن ایــن همای�،
ما را یاری نمای�د.
با تشكر
دك�رمحمدر�ابلورساز
دبیر انجمن پزشكان كودكان ایران
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جلسه علمی ماهیانه انجمن پزشكان كودكان ایران در دی ماه 1395
سواالت شای� در مورد وا كسیناسیون
اع�ای �انل:دك�ر عبدالر�ا است�امتی ،دك�ر شیرین سیاح فر ،دك�ر محسن زهرا�ی ،دك�ر صدی�ه رفی�ی طباطبایی و دك�ر بهنام ثبوتی

ابتدا در مورد ب�ماری آنفو�نزا و اپ�دمیولوژی آن ،وا کسن آنفو�نزا

عــوارض وا کســنهای مــورد اســتفاده در برنامه ایمن ســازی ملی

و اندیکاســیونهای مصــرف آن توضیــ� داده شــد .یکــی از نــکات

نیــز مورد بحــ� قرار �رف� .در ســال  ۱۳۹۴برنامه ایمن ســازی مورد

مه� درخصوص اســتفاده از وا کســن آنفو�نزا ،این اســ� که از ســن

بازن�ــری قــرار �رفته و همکاران می توانند فایــ�  PDFآن را از �ریق

 ۶ماه�ی قاب� اســتفاده بوده و تا ســن  ۳ســال�ی نص� دوز وا کســن

سای� وزارت بهداش� ،درمان و آموزش پزشکی دریاف� کنند.

باید مورد استفاده قرار �یرد و تا سن  ۹سال�ی در �ورتی که برای بار

ســ�� ضمن توضی� ف�الی�های اخیر وزارت بهداشــ� در مورد

اول استفاده میشود باید به فا�له ی� ماه ب�د تکرار شود.

اضافــه شــدن وا کســن هایــی بــه برنامــه وا کسیناســیون ملی کشــور

در این �ان� به تفصی� درخصوص وا کسن �نوموکوک � ۱۳رفیتی

ایران م�� وا کسن فل� ا�فال تزری�ی در سن  ۴ماه�ی ،برنامههای

�لیســا کاریدی کن�و�ــه بحــ� شــد .از مــوارد مهمــی کــه در مــورد

آتــی بــرای خریــداری وا کســن هایــی م�ــ� وا کســن روتاویــروس و

وا کســن �نوموکــوک بایــد مــورد تو�ــه قــرار �یــرد ایــن اســ� کــه تــا

�نوموکــوک �لــی ســا کاریدی کن�و�ــه و �ال�های در پ�ــ� رو مورد

ســن  ۵ســال�ی بایــد برای کلیــه کودکان اســتفاده شــود و در �ورت

بح� و �فت�و قرار �رف�.

مرا��ــه بــه موقــ� در ســن ۲و ۴و ۶و ســ�� در ســن  ۱۲-۱۵ماه�ی
ً
ی�نــی �م�ا در  ۴دوز تجویز شــود .در �ورت عــدم مرا��ه ب�مار در

تجویــز وا کســن در شــرای� خاص به ویــ�ه در ب�مــاران د�ار ن��
ایمنــی مــادرزادی و ا کتســابی از مباحــ� مهمی اســ� که امــروزه با

ســن م�رر میتوان بــا مرا��ه به �دول مربو�ه ت�داد دوز مناســب
ً
وا کسن را پ�دا نمود .م�ال ا �ر اولین مرا��ه ب�مار در سن  ۱۲ماه�ی

هســتند ،باعــ� مــی شــود که همــکاران متخصــ� کودکان خــود را

اس� ،ت�داد دوز دریافتی به  ۲دوز کاه� مییابد که با فا�له  ۸هفته

مو�ــ� به �اســ� �ویی ســوا�ت والدیــن در این مــوارد بدانند .این

میتواند مورد اســتفاده قرار�یرد .از ســن  ۵ســال�ی به ب�د اســتفاده

مبح� نیز در �ان� مورد بح� و �فت�و قرار �رف� .باید تو�ه داش�

از ایــن وا کســن در ب�مــاران در م�ــرض خ�ــر و بــا اندیکاســیونهای

که حداق� تا ی� ماه قب� از دریاف� پ�وند ،تجویز وا کسن های زنده

خــاص محــدود میشــود� .زم بــه ذ کــر اســ� کــه وا کســن

باید به �ایان رسیده باشد.

افزایــ� ت�ــداد ب�مارانــی کــه کاندیــد پ�وند یــا دریاف� کننــده ع�و

�نوموکوکــی �لــی ســا کاریدی غیــر کن�و�ــه � ۲۳رفیتــی نیــز در ایــران

در �ایان با ح�ور �میمانه �م�ی ازهمکاران متخص� کودکان،

مو�ود اس� که در سن زیر  ۲سال قاب� استفاده نیس�.

برنامه پرس� و �اس� از اساتید حاضر در �ان� انجام شد.
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جلسه علمی ماهیانه انجمن پزشكان كودكان ایران در بهمن ماه 1395
نكاتی در مورد دل درد حاد كودكان
دك�ر ��مر�ا خاتمی
ً
دل درد حــاد دل دردی اســ� کــه اخیــرا آغــاز شــده و نیــاز بــه

در ابتدای آ�اندیســی� درد در ناحیه اپ��استر یا ناف ح� می�ردد

تشــخی� �حیــ� و درمــان ســری� دارد .دل درد حاد ممکن اســ�

و ب�د در ناحیه ما ک بورنی مست�ر میشود.

در زمینــه ب�مــاری مزمن �اهر شــود .ا �ر�ه ا ک�ــر دل دردهای حاد
خودبخود بهتر می شوند ولی �اهی نیاز به درمان پزشکی یا �راحی

علل دل درد حاد در كودكان بزرگ�ر از  ۲سال

دارند .نکته مه� تشــخی� به موق� دل دردی اســ� که احتیاج به

��ا�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�

عم� �راحی دارد.

�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ��

آ�اندیسی�

عل� رودهای

فتق م�بنی مختنق

عفون� (سالمونال ،شی�ال ،آسیب)

عل� رودهای

ب�ماری التهابی روده

درک میشــود و دل درد مربــوط بــه پریتــوان �اریتال و �دار شــک� از

انسداد (�سبند�ی ،ولولوس)

پورپورای هنو� شونالین

�ریق راههای حســی ســوماتی� منت�� میشود .دل درد احشایی

م�ا کولون توکسی�

یبوس�

دیورتیکولی�

کبد ه�اتی� ،منونوکل�وز

پریتونی� �انویه

�انکراس

مح� ع�و مبتال احساس میشود� .ون اعصاب آ�اندی� از همان

دیورتیکول مک�

�انکراتی� �انویه به تروما

زخ� دوازدهه

سن� �فراوی و داروها

ســ�مان نخاعی که به روده کو�� عصب میدهد ،منشا می�یرد،

تیفوئید

کلیوی

�فراوی کولسیستی�

عفون� ادراری ،نفری�

کیس� کولدوک

متابولی� و هماتولوژی�

کلیوی هیدرونفرز

پورفیری ،کتواسیدوز دیابتی

سن� کلیه

تب مدیترانهای

تومور ویلمز

آنمی داسی شک�

�اتوفیزیولوژی:
دل درد ناشی از احشاء شکمی به وسیله راههای حسی اتونومی�

در یکی از ســه من��ه ( اپ��اســتر ،ا�راف ناف ،سوپراپوب��) ح�
میشــود .در�ورتــی که درد ســوماتی� لوکالیزه و شــدید اســ� و در

علل دل درد حاد در كودكان زیر  ۲سال
��ا�ــــــــــــــــ�

�ــــــــــــــــــ��

انتروکولی� نکروزان

�استروانتری�

انتروکولی� هیرش�رون�

عفون� با شی�ال ،سالمونال

ولولوس

�نومونی

سوراخ شدن م�ده

عفون� ادراری

فتق م�بنی مختنق

آنمی داسی شک�

تروما (�حال ،کبد ،احشاء توخالی) همولیتی� سندرم یورمی�
پ�� خورد�ی کیس� تخمدان،
ب��ه

لنفاتی� (لنفادنی� مزانتر ،لنفوم)

انواژیناسیون

پریتونی� اولیه

دپورتیکول

�نوموککی در سندرم نفروتی�

آ�اندیسی�

خار� شکمی �نومونی
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در برخــورد بــا کــودک مبتال بــه دل درد حــاد باید از وقــو� ترومای
�دید یا عم� �راحی سوال کرد و و�ود عالیمی ن�یر تب ،استفراغ،
اســهال ،دف� ادرار و قاعد�ی را �ویا شــد .حال� �هره نشــانه �دی
بــودن دل درد اســ� .پرید�ــی رنــ� و عــرق �ــورت حا کــی از و�ود
دل درد شدید اس� .ب�مار مبتال به کولی� شدید بیقرار و در تکاپو
اس� در حالتی که کودک مبتال به پریتونی� بیحرک� اس�.
درخواست تستهای آزمایشگاهی و رادیولوژی�:

برحســب تشــخی� مــورد ن�ــر متفــاوت اســ� .در�ــورت و�ود
عالی� بالینی انســداد یا پریتونی� انجام، U/A، CBC ،عک� ساده
شک� و عک� ایستاده �زم اس� .باری� انما یا Air Contrast Enema
در مــوارد مشــکوک بــه انواژیناســیون بــدون عارضــه فوریــ� دارد.
رادیو�رافــی در ب�ــه مبتــال بــه ایل�ــوس �ارالیتی� ســ�و� کو�� و
مت�دد هوا و مای� را در تمام شک� نشان می دهد.
در ا ک�ــر ب�ه های مبتال به آ�اندیســی� رادیو�رافی شــک� �بی�ی
اســ� .ســونو�رافی بهتریــن روش بــرای تشــخی� آ�اندیســی�
حاد غیر پرفوره اس� .آ�اندی� نرمال در سونو�رافی دیده نمیشود.
سی تی اسکن برای تشخی� توده های ا�راف آ�اندی� �� از �اره
شدن خیلی مفید اس�.
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جلسه علمی ماهیانه انجمن پزشكان كودكان ایران در اسفند ماه 1395
عفونت ادراری در نوزادان
اع�ای �انل:دك�ر عباس مدنی -دك�ر محمد كا�میان -دك�ر ركسانا آزما -دك�ر زهرا پورن�یری
ً
عفونــ� سیســت� ادراری در نــوزادان غالبــا بــا با کتریمــی همــراه

آنتــی ب�وتیــ� انتخــاب شــده بــه �ــورت  Empyricب�ــد از انجــام

اســ� و باعــ� عــوارض قاب� تو�هــی در نوزاد میشــود .در نــوزادان

کشــ�ها مجموعه آم�یسیلین و �نتامایسین اس� و �� از حاضر

فول ترم با کتری یوری (از راه آس��راسیون سوپراپوب��) م�ادل نی� تا

شدن �واب آنتی ب�و�رام ،براساس آن انجام میشود.
دوره درمان ب�ن  ۱۰تا  ۱۴روز به �ورت تزری�ی اس�.

ی� در�د اس�.

 -Imagingبه لحاظ شیو� اختال�ت ساختاری سیست� ادراری در

عفون� ادراری در دو حال� شیو� ب�شتری دارد،

نوزادان بررســی رادیو�رافی� ضروری اســ� و شام� اولتراسونو�رافی

-۱نوزادان پره ما�ور

اس� که میتواند آنومالیهای سیست� ادراری را نشان دهد عالوه بر

-۲نوزادانی که ختنه نشدهاند.
ً
م�مو� عفون� ادراری در ســه روز اول �� از تولد �اهر نمیشود
ً
و غالبا در هفته دوم تولد خودنمایی مینماید.

بــه لحــاظ احتمــال بروز اســکار در �ارانشــی� کلیــه نوزادانــی که به

شــای� تریــن با کتریهــای عفونــ� ادراری  Ecoliاســ� که حدود

عفون� ادراری مبتال میشــوند بررســی اســکن � DMSAزء بررســی

آن  VCUGقادر اس� و�ود ریفال ک� را نشان دهد.

دقیق آنان قرار می �یرد.

 ٪۸۰موارد را تشــکی� میدهد .باید تو�ه داشــ� که عفون� ادراری
ً
در نوزادان م�مو� با پ�لونفری� همراه اس�.

�ند نکته مه� قاب� ذکر:
 -۱شــیو� عفونــ� ادراری در نــوزادان �ســر  ۱/۵تــا  ۵برابر دختران

�اتوژنــز :میکروبهــا از راه خــون و یــا از راه مجــاری ادراری تحتانی
خود را به کلیهها میرسانند.

اســ� .در �ــی  ۶مــاه اول عمــر بــه تدریــ� شــیو� عفونــ� ادراری

ع�یــ� عفونــت ادراری در نــوزادان :عالیــ� اختصا�ــی نیســ� .در

در �ســرها کمتــر شــده بــه نحــوی کــه در �ایــان یــ� ســال�ی شــیو�

نــوزادان تــرم و پــره تــرم عالی� با ه� شــباه� دارنــد و باید بــه خا�ر

عفون� ادراری دختر به �سر  ۳به  ۱میشود.

س�رد .آ�نه و هی�وکسی در نوزادان پره ترم ب�شتر دیده میشود.
ً
تشــ�ی� :م�مــو� بــا کشــ� ادراری کــه از راه ســوپراپوب��

عفونــ� ادراری بــا قار�هــا ماننــد کاندیــدا ب�شــتر در نــوزادان
پره ما�ور دیده میشود.

�رفته شده ،تشخی� م�لوم میشود.

 -۲در حــدود  ۱/۳نوزادانــی کــه بــه عفون� ادراری مبتال هســتند

کاتتریزاســیون یورتــرا نیز بــه همان دق� ســوپراپوب�� اســ� .در

کش� خونشان م�ب� میشود.

نوزادان بررسی عفون� ادراری مانند بررسی  Sepsisاس� .به عبارت

 -۳در حــدود  ۳۰-۵۰در�ــد نوزادانــی کــه عفونــ� ادراری دارنــد

دی�ر کش� خون و مای�  CSFضروری اس�.

�رفتار ناهنجاریهای سیست� ادراری هستند.

درمــان :تنهــا راه درمــان تجویــز آنتــی ب�وتیــ� از راه رگ اســ�.

در نــوزادان پــره تــرم ناهنجاریهــای مهــ� کمتر شــای� اســ� .در
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نوزاد ختنه شده شیو� عفون� ادراری  ۰/۰۲اس� در حالی که برای

عفون� ادراری م�ابق اس�.

ختنه نشد�ان  ۰/۱۹اس�.

درمان :Empyric

شام� �نتامایسین وریدی  2gm/kg/12hبا آم�ی سیلین

نــوزادان فــول ترم مبتال بــه عفون� ادراری ممکن اســ� در حال�

50gm/kg/8h

 Critical illباشند.

(ونکومایســین وریدی 10-15gm/kg/12hبــرای نوزادان کمتر از

اما ع�ی� شای� آنان عبارتند از:

تب -کمی رشد -زردی -استفراغ -مدفو� ش� -بیمیلی به شیر
ً
م�مــو� زردی ایــن نــوزادان از نو�  Conjugatedاســ� .در حدود

 ۷روز و ب�شتر از  ۷روز هر  ۸ساع� تجویز میشود)
پیــش آ گهی :احتمال اســکار کلیوی در عفون�هــای نوزادان ٪۴۰
اس�.

 ٪ ۷/۵نوزادان مبتال به عفون� ادراری �رفتار زردی هستند.
در کاتتریزاسیون م�انه ا �ر ب�شتر از هزار کلونی رشد نماید  ٪۹۹با
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پروفایل های علمی پژوهشگران
دك�ر رویا كلیشادی

١

٭•آنالیز موضوعی انتشــارات فرد و ارائه موضوعات مورد پ�وه� به

پروفای� علمـــی ابـزارهایـــی مبتنـــی بر وب �ه� انتـشار ا�العات
علمــی و �ـ�وهشـــی افــراد و دی�ــر مولفههــای علمـــی(ن�یر مجــالت،

ترتیب میزان اهمی�

دانشــ�اهها و  )...هستنـــد کــه بــه عنــوان سیســت�های مدیریــ� و

پروفایــل پژوهشــگر در اســكوپوس :در �ایــ�اه اســکوپوس و

نشــردان� شــناخته مــی شــوند .پروفای�هــای پ�وهشــی مختلــ�

در قســم�  ،Author Searchامــکان بازیابــی پروفایــ� نویســند�ان

بنابر اهداف و �ام�ه و �ایـ�اهی که �ـروفای� مبتنـی بر ا�العـات آن

م�ــا�ت مو�ــود در اســکوپوس و�ــود دارد .ایــن پروفایــ� شــام�

میباشد ،دارای ا�زای مختلفی اس� .به �ور ک� این ا�زا شام�:

ا�العاتــی �ــون ت�داد م�ــا�ت ،ت�داد اســتنادات ،م�ا�ت اســتناد

٭•ا�العات فردی

کننده ،همکاران علمی و شاخ� اچ پ�وهش�ر اس�.

٭•ا�العات تخصصی و موسسات وابسته

پروفایــ� پ�وهشــ�ران در اســکوپوس دارای اشــکا�تی �ــون؛

٭•موضوعات مورد عالقه پ�وهشی

ادغــام شــدن م�ــا�ت دو فــرد بــا اســامی مشــابه ،پروفای�هــای

٭•ا�العــات کتاب شــناختی انواع انتشــارات شــام� م�الــه ،م�اله

مت�دد برای ی� فرد به دلی� شــیوههای ن�ارشــی مختل� اســامی،

همای� ،کتاب ،پروانه �ب� اختراع و ...

�ــا افتــادن ت�ــدادی از م�ا�ت فرد ،اشــکال در وابســت�ی ســازمانی

٭•همکاران علمی فرد براساس ه� نویسند�ی در انتشارات مو�ود

و  ...اســ� که منجر به �زارش شــاخ�های عل�ســنجی غل� برای

٭•میزان استنادات و مناب� استناد کننده

پ�وهشــ�ر میشــود .به من�ور رفــ� این اشــکا�ت تمهیداتی در این

٭•شــاخ�های اســتنادی (ماننــد اچ ایندک� ،خود اســتنادی) و

�ایــ�اه و�ود دارد که پ�وهشــ�ران از آن �ریق ی� پروفای� واحد با

سایر شاخ�های کیفی

ا�العات �حی� داشته باشند.

- ۱ .۱استاد �روها�فال،دانشکدهپزشکی-ری��پ�وهشکدهپ�ش�یریاولیهاز ب�ماریهایغیروا �یر-ری��مرکزتح�ی�اترشدونمو کودکان-دانش�اهعلومپزشکیا�فهان
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پژوهشگر در گوگل اسکوالر :سرویس  Google Scholar Citationsدر گوگل دارای مزایایی است که تنها با

ز سوی پژوهشگر در این بخش حاصل می گردد .این مزایا شامل:

جاد ی

پروفایل از کلیه مقاالت پژوهشگر (بدون محدودیت زبان و نوع نمایه نامه مجله مربوطه)
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کان آگاهی از استنادهای هر ی

ساس آن

پروفایــل پژوهشــگر در

م�ا�تهای استناد
شاخص
ـروی� مقاالت استناد کننده) و محاسبه
(تعداد و
از مقاالت
٭•امــکان آ �اهی از اســتنادهای هر ی� از م�ــا�ت (ت�داد و
گــوگل اســكوالر :سـ

 Google Scholar Citationsدر �ــو�� دارای مزایایــی اســ� که تنها

اســتناد کننــده) و محاسب ــه شــاخ�های استنـــادی پ�وهشـــ�ر

با ایجاد پروفای� از ســوی پ�وهش�ر در این بخ� حا�� می �ردد.

بـراساس آن

کان مشاهده پروفایل همکاران علمی مقاالت پژوهشگر

ه پروفایل

٭•امکان مشاهده پروفای� همکاران علمی م�ا�ت پ�وهش�ر

این مزایا شام�:

اسکوالر
گوگل
نتایج
فرد٭•در
ـ�ر (بــدون
ـا�ت پ�وهشـ
جستجوییــه م�ـ
ـ� پروفایــ� از کل
ایجــاد یـ

نو� نمایه نامه
محدودی� زبان
مربو�ه)آگاهی رسانی
مجلهفرد و
استنادات
انتشاراتو و
زرسانی خودکار

د .این شناسه به عنوان ی

٭•ارائه پروفای� فرد در نتای� �ستجوی �و�� اسکو�ر

٭•بروزرسانی خودکار انتشارات و استنادات فرد و آ �اهی رسانی

رابط ،بین پژوهشگر و پژوهش وی در فرآیندهایی مانند ثبت مقالهه ،درخواسهت گرانهت ،درخوا

وانه ثبت اختراع و  ...ارتباط برقرار میکند.

ل پژوهشلگر در اورکیل  :شناسهه آزاد پژوهشهگران و نویسهندگان کهه بهه اختصهار

 Contribuنامیده میشود ،ی

pen Researcher and

رمز برای شناسایی منحصر به فرد دانشمندان و دیگر نویسندگان دانشگاهی با اس

این صورت نویسنده قادر است کل برونداد و مولفه های علمی و پژوهشی خود را در آن وارد نموده و به ایهن شن

وفایل پژوهشگر در ریسرچر آی دی :پروفایل  ResearcherIDکه از جمله خدمات شرکت  Thomson Reutersمیباشد،

رای امکاناتی از جمله موارد زیر است:
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پروفایلپژوهشگردر اوركید:شناسهآزادپ�وهش�رانونویسند�ان

و شبکههای همکاری

کــه بــه اختصــار (ORCID )Open Researcher and Contributor ID

٭•ادغــام ا�العــات بــا وب آو ســاین� و ســاز�اری بــا ORCID

نامیده میشــود ،ی� رمز برای شناســایی منحصر به فرد دانشمندان

امــکان پ��یــری و بــه نمای� ��اشــتن انتشــارات را از �ریق ی�

کاربری فراه� می
تعاملی کهحساب
نقشهدر این�ورت
اسامی مشابه اســ�.
طریقشــ�اهی با
نویســند�ان دان
و
تعیینکند.موقعیت پژوهشگران براساس
امکان
ایجاد ی
پژوهشدی�راز
ان

tag

٭•امکان تن�ی� نمای� ا�العات به �ورت شخصی یا عمومی

نویســنده قادر اســ� ک� برونداد و مولفههای علمی و پ�وهشــی خود

)

شناسه or
theاینuse
new
country
لین� کند .این شناسه به عنوان
نموده و به
آن وارد
را در

٭•امــکان ایجــاد لیســ� انتشــارات بــا اســتفاده از �ســتجوی

Theseاز"I Wrote
مدارک از وب آو ساینس به طور مستقیم با انتخاب کلید "Publications
٭•امــکان مدیری� لیســ� انتشــارات  ResearcherIDبا اســتفاده
م�اله ،درخواســ� �ران� ،درخواســ� پروانه �ب� اختراع و  ...ارتباط
یــ� راب� ،ب�ــن پ�وهشــ�ر و پ�وهــ� وی در فرآیندهایــی مانند �ب�

وب آوساین�� ،ستجوی آنالین در اندنوت و یا با بار�زاری فای�RIS

برقرار میکند.

اندنوت

مورد نظر

٭•ایجاد ســنجههای اســتنادی بر�ایه ت�داد اســتنادات داده شده

پروفایل پژوهشگر در ریسر�ر آی دی :پروفای� ResearcherID

تبلیغ پروفایل در وبالگ،
منظور
پژوهشگروب آوبه
Reutersبه
مربوط
Badge
�ورت خودکار
ساین� به
 ResearcherIDبه مدارک در
 Thomsonمیباشــد ،دارای
ـات) شــرک�
تگ از(�ملــه خدمـ
شانه یا کــه
پروفایل شخص در این پایگاه لین
امکاناتی از �مله موارد زیر اس�:

٭•لین� به متن کام� مدارکی که از وب آو ساین� وارد شده اس�

شده است .این تگ همچنین امکان نمایش انتشارات

٭•ایجــاد محی�ــی �هــ� مدیریــ� و اشــترا ک ا�العــات حرفه ای

(در �ورت اشترا ک)

٭•کاوش در �هــان پ�وهــ� از �ریــق ایجاد ی� ن�شــه ت�املی که

پ�وهش�ران
٭•ایجاد ی� شناس�ر منحصر به فرد برای هر پ�وهش�ر تا از ابهام در

امــکان ت�ی�ن موق�ی� پ�وهشــ�ران براســاس کشــور و موضو� را

٭•مدیریــ� لیســ� انتشــارات ،ت�ــداد اســتنادات H ،ایندکــ� و

٭•امــکان افــزودن مــدارک از وب آو ســاین� بــه �ــور مســت�ی� بــا

میگذارد.
cloudرا tagبه
علمی
شناساییکه
مکاری علمی
همکاران �لو�یری کند.
افراد با تشابه اسمی
نمایش(or use
the new country
پژوهشگر در تولیدات دارد( .

ـتنادی پویا
ارتباطاتـنجههای اسـ
کهاز �ریق افزودن سـ
شدهعلمی
همکاریهای
بهاز  Sing inو
«I Wroteرا(�ــ�
»These Publications
دادهـاب کلیــد
برپایه انتخـ
نمایش میگذارد
ساینس
های وب آو
استنادی
قاالت استناد
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پروفایــل پژوهشــگر در ریســر� گیــت Researchgate :یکــی از

انتخاب �زینه مورد ن�ر
٭•امــکان ایجاد نشــانه یــا تــ� ( )Badgeمربوط بــه ResearcherID

م�تبرتریــن شــبکههای ا�تماعــی تخصصــی اســ� کــه بــه �ــورت

پ�وهش�ر به من�ور تبلی� پروفای� در وبال گ ،وب سای� شخصی

رایــ�ان و بهمن�ــور بحــ� و تبــادل ن�ــر در اختیــار پ�وهشــ�ران قرار

و غیره که به پروفای� شخ� در این �ای�اه لین� شده اس� .این

دارد .دانشــمندان و مح��ــان میتواننــد �ــ� از �ب� نــام ،پروفای�

تــ� هم�نیــن امکان نمای� انتشــارات اخیر را بــه �ورت م�لق

شــخصی خــود را ایجــاد نمــوده و م�ــا�ت خــود را (همــراه بــا فایــ�

دارد.

تمــام متــن و یــا بــدون آن) بــه اشــترا ک ب��ارنــد .پ�وهشــ�ران در

٭•ایجاد شــبکه همکاری علمی که همکاران پ�وهش�ر در تولیدات

ایــن ســای� میتواننــد متخصصان ه�رشــته خود در سراســر دنیا را

علمی را به نمای� می��ارد.

شناســایی کرده و ف�الی�های آنها را  followکنند ،ســوال ب�رسند،

٭•ایجاد شــبکه م�ا�ت استناد شده که ارتبا�ات استنادی بر�ایه

بــه ســوا�ت دی�ــران �اســ� دهنــد و در پروفایــ� هرکــ� کامنــ�

دادههای وب آو ساین� را نشان میدهد.

ب��ارند .هم�نین میتوانند ع�و �روههای مختل� علمی شــده و
یا ی� �روه بح� خصو�ی ایجاد نمایند.
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�كیدهای از گایدالین نحوه برخورد با شكایات
دك�ر سهی� سادات واقفی

١

میدهــد .شناســایی و ارزیابــی فــوری فر��هــا� ،ه�

فرآیند مدیریت شكایت

نارضایتیها ،ه� برای شما و ه� برای شا کیان سودمند

�هــار مرحله بزرگ در فرآیند مدیری� شــکای� و�ود

اس�.

دارد:

قبل از صحبت متوق� شوید.

 .۱دریاف� شکای�

ا�ازه دهید فرد خودش را از بار احساسات تخلیه کند

 .۲ارزیابی شکای�
 .۳رسید�ی و بررسی شکای�

و عک�ال�م� دفاعی انجام ندهید.

 .۴بر�رف کردن شکای�

برای ادرا ک گوش فرا دهید.
به �ورت ف�ال به شکای� �وش فرا دهید .همدردی،

ایــن فصــ� اســترات�یهای برخــورد بــا هــر مرحلــه از

درک ،و اذعان دید�اه او را در ن�ر داشته باشید.

شکای� در فرآیند مدیری� شکای� را تو�ی� می کند.

برای راه حل ،نگاه كنید.

مرحله  :1دریافت شكایت

ب�ان �شــیمانی،در �ورت و�ود ن�ــ� در عملکرد در

عملکردهای کلیدی کارکنان هن�ام دریاف� شکای�

ن�ر �رفتن �زینهها برای ح� موضو�

به �ورت زیر هستند:
••به �ورت ف�ال به �حب� های شا کیان �وش فرا دهند.

••بــا آنهــا ح� همــدردی و درك داشــته باشــند و دیــد�اه آنها را

قبل از صحبت متوق� شوید
فردی که از سرویســی شکای� میکند ،به مو�ب اتفاقی که برای

تصدیق کنند.
••در�ورتــی کــه مهــارت ض�یفــی در عملکــرد مو�ــود بــوده،

وی افتــاده ،عصبانی اســ� و نیــاز دارد عصبانی� خــود را بروز دهد.
این مه� اســ� که شــما به آن �اس� م�ب� و مفید دهید و شما آرام

ا�هار �شیمانی کنند.

بمانید و بی �رف برخورد کنید .در اینجا �ند راهنمایی میکنی�.

به آنها در مورد مراح� بررسی و ح� مشکلی که منجر به

••ا�ــازه دهیــد فــرد عصبانــی شــود و هنــ�ام ب�ــان �ــزارش او،

ن�رانی آنها شده ،ا�مینان دهند.

�حب�هــای او را ق�ــ� نکنیــد .در �ــورت لــزوم ،ترتیبــی را برای

وقتی شما با کسی که شکای� میکند روبهرو شدید ،نکته کلیدی

تر�مــه زبــان او� ،ــاراف کــردن شــکای� وی ،یــا دفــاع کــردن از

آن اس� که این مراح� باید رو در رو انجام شود.

ح�وقوی اتخاذ کنید.

ایــن �ــراغ راهنمایــی �ای�ــن ،خال�ــهای از مراح� فوق را نشــان
 .۱متخص� پزشکی قانونی
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••از عبــارات فارســی ســاده و کلمــات قابــ� فهــ� اســتفاده کنیــد و

••حجــ� و تــون �دای خــود را آهســته کنید� .دای آهســته و آرام

ا��الحات پزشکی بکار نبرید.

شما ،به آرام� ی� فرد عصبانی کم� میکند.
••ح�ــوق فــرد بــرای اعتــراض ،شــنیده شــدن اعتــراض وی ،و

 ســ�ی کنیــد �حب� های فــرد م�اب� را درک کنیــد و بدون قبول

دریاف��اس� را برای او ت�وی� کنید.

آنها ،ن��ه ن�رات فرد م�اب� را بدانید.
••خال�ــهای از نــکات ا�لــی �حب�هــای او را تکــرار کنیــد و از او

••بــا روشــن فکری برخــورد کنید ،نه بــه �ورت ق�اوتــی و تل�ینی!

ب�رســید آیا همین را میخواســتید ب�وی�د؟ درســ� اس�؟ با این

میتوانید از �ملههایی مشابه �ملههای زیر استفاده کنید:
٭•من متو�ه هست� �را شما این احساس را دارید!

روش تو�ه شما به �حب�های� را برای� واض� کنید.
••عوا�ــ� و احساســات خــود را مرتب کنترل کنیــد و بدانید که هر

٭•من شما را درک میکن�!

٭•این باید ناراح� کننده باشد!

�اســخی از �انب شــما ،ب�� از تماسهای قبلــی ،کار یا موضو�

٭•مــن درک میکنــ� آن�ــه باید انجام شــود�� ،ــدر ناراح� کننده

شخصی اهمی� دارد.
••قبــ� از آن که تصمی� ب�یرید ،کام� بــه موضو� �وش فرا دهید،

اس�.
••به فرد شا کی احترام ب��ارید و به او ح� قدرت را تل�ین کنید.

حتــی ا �ــر نتوانید آن موضــو� را ارزیابی کنید .ب��ــی افراد �� از

••بــدون تو�یــه کــردن اقدامــات دی�ــر یــا بــدون انــکار دیــد�اه

توضیــ� کامــ� مشــک� خود ،خودشــان مــی توانند �واب ســ�ال

فرد شا کی ،هر �ه می�وید را قبول کنید.

خــود را �اســ� دهنــد .ب��ی ممکن اســ� ی� شــکای� ســاده را

برای ادرا ک گوش فرا دهید

بسیار سخ� ب�ان کنند.

••برای شنیدن ن�رانی افراد وق� �رف کنید.

»برای راه حل ،جستجو كنید«

••از فرد ب�رسید که برای کاه� ن�رانی اش �ه می خواهد.

••خوب �وش فرا دادن ،مهارتی اس� که به وسیله تکان دادن سر،

••س�ی کنید درخواس� من��ی او را از ب�ن �حب� های� �ستجو

�فتــن » من درک می کن�« ،تداوم برقراری ارتباط �شــمی ایجاد

کنید تا برای رف� مشک� اقدام کنید.

می شــود .ا �ر نشســته اید باید کمی به �لو متمای� شــوید ،ی�

••ا �ر می توانید با ارائه ی� پ�شنهاد برای رف� مس�له� ،اس� دهید.

وض�ی� بدن ��یرا برای �حب�های او داشته باشید و عالقمند

••ا�العاتی تهیه کنید که فرد را در فهمیدن بهتر سخنان و عمل�

ن�اه کنید. ۱
••ا �ر ارتباط شما تلفنی اس� ،از تون �دا و استفاده از ب�ان الفا�ی

در مورد آن �ه او را ن�ران کرده یاری دهد.
••ا �ر مواردی و�ود دارد که میتوانید آن ها را بر�رف کنید ،انجام

از قبیــ� »بلــه«ِ » ،امــ� ،«..و غیــره نشــان دهیــد کــه �حب�ها را

دهید.

میشنوید.

••د�یــ� اتفــاق ر� داده را توضیــ� دهیــد ،و در �ــورت لــزوم

••هر�ــز مافــوق �حبــ� هــای فــرد ،کالمــی ن�وی�ــد .ایــن اقــدام،

ع�رخواهی کنید.

این ح� را به او ال�ا میکند که �حب�های او شنیده نمیشود.

••بجای پ�دا کردن م�صر یا م�م� دی�ران ،به دنبال ح� مســ�له

••به روش بی�رفانه در �ســتجوی ن�اط کلیدی در �حب� های

باشید.

فرد باشید و با س�ا�ت با انتهای باز �حب� خود را با او آغاز کنید؛

••در مــورد کارهایــی کــه می تــوان و نمــی تــوان انجــام داد ،واضحا

��ور؟ کی؟ کجا؟ �را؟

 -۱برای ا�العات ب�شتر به کتاب ارتبا�ات غیرکالمی نوشته دکتر محمدعلی امام هادی ،انتشارات دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی ر�و� شود.
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توضی� دهید .پ�شــنهاد او ممکن اســ� روش ها را شفاف سازی

••م�م�ــن شــوید برخــی کارهــا انجــام شــده اســ� ،از �مالتــی

کند .راه حلی ب�اب�د که به فرد احســاس قدرت بدهد ،و احساس

مشــابه»:من م�م�ن خواه� شــد این ا�العات بــه فرد مورد ن�ر

کند می تواند در پروسه ح� این مشک� سهی� باشد.

شما انت�ال یابد« استفاده کنید.

••ا �ر مســ�له نیاز به رســید�ی یا ت�ی�د مافوق شــما دارد ،به مافوق

••نام و شماره تماس از وی �ب� کنید و بازه زمانی �زم برای بررسی

خود ار�اع دهید ،و به فرد شــا کی ب�وی�د که �ه زمانی و ��ور،

و نتیجــه �یــری را تخمیــن بزنید .ا �ر فرد را به یکــی از همکارانتان

نتیجه بررسی شکایت� را به او اعالم میکنید.

ار�اع دادید ،با همکار خود موضو� را پ��یری کنید.
••بــه فــرد ا�ــازه دهیــد تــا بدانــد پ��یــر کارهــای او هســتید و بــه او

••برای عملکرد مناسب تصمی� ب�یرید ،و در �ورت امکان ،شرای�

ب�وی�ــد �ــه زمانــی بــا او تماس مــی �یرید .بــا او تمــاس ب�یرید و

فرد برای این عملکرد را �ویا شوید.
••به ارباب ر�و� توضی� دهید که به نحو مناســب شــکای� ایشان

آن �ــه میخواهیــد بــه او ب�وی�ــد .حتــی ا �ــر برنامــه ریــزی برای

بررســی می شــود ،ممکن اســ� شــما نیاز به دادن ا�العات او به

�حب�های او ندارید.
••وقتی که شما نحوه عملکرد را یافتید ،به شا کی ا�الع دهید.

سایر افراد باشید تا بتوانید ا�العات ب�شتری مرتب� با شکای� از

••در مورد پ��یری عم� وعده داده ،ا�مینان دهید.

پرونده بالینی و �ب� مستندات پزشکی کسب کنید.

••در شــکای�هایی با پ��ید�ی ب�شتر ،یا شکای�هایی که شما در
ً
روند آن مســت�یما در�یر نیستید ،برخی از مالح�ات ذکر شده در

••شــکای� را �بــ� کنید و اقدامی برای رونــد تجزیه و تحلی� ب�دی
انجام دهید.
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جایگاه درمان پروپرانولول در موارد همانژیومای شیرخواری
Medscape Dermatology Noncritical April 05,2017
دك�ر رزیتا ستاری

١

بح�

همان�یومایشیرخواری()HISشای�ترینتومور خوشخی�عروقی
در دوران شــیرخواری اســ� ،م�ال�ــه اخیــر نشــان دهنــده افزای�

ســوالی که م�ر� اســ� ،آیا به عل� ا�ر بخشــی با�ی پروپرانولول

شــیو� آن در سه دهه ��شــته می باشد به خصوص در شیرخواران

خورا کــی در درمــان همان�یوماهــای شــیرخواری و ا�رهــای �انبــی

پره م�ور با انســیدان�  ۱/۶۴در هر  ۱۰۰مورد در ســال �زارش شــده

آن ،ایــن درمــان بایــد ف�ــ� در مــوارد همان�یوماهــای با ریســ� با�

اس�.

بــه کار رود؟ در مــواردی کــه ســک�های  cosmeticاز همان�یومــا
در کــودک بــه �ا می مانــد ن�یر اســکارهای آتروفیــ� ،تالن�کتازی یا

ا �ــر �ــه ب�ــ� از  ۵۰در�ــد همان�یومــای شــیرخواری در عــرض

هی�رتروفی نس� نرم �ه باید کرد؟

 ۵ســال اول زند�ــی خودبخــود فروکــ� میکنند اما ضای�اتــی که در
ن�ــاط آناتومیــ�  Criticalقــرار دارنــد (همان�یومای ســاب �لوت�ال،

ا �ــر ب��یریــ� کــه ماهیــ� همان�یوماهــای شــیرخواری ایجــاد

همان�یومــای کبدی) می توانند تهدید کننده زند�ی کودک باشــند

ســک�های  cosmeticدر کــودک خواهــد بود ،شــاید بتــوان در موارد

یا مو�ب اختال�ت فونکســیون� دایمی (همان�یومــای )periocular

 noncriticalهمان�یومــای شــیرخواری بــا دخالــ� زودرس بتــوان از

در کودک شــده یا زخمی شــوند و درد و یا ضای�ات بد شــک� و زش�

ایجاد سک� �لو�یری کرد.

در �اهــر کــودک بــه �ــا ب��ارنــد .همان�یوماهــای  complicatedدر

خ�صه م�ال�ات
بــا ایــن پ�ــ� فــرض Baselga ،و همــکاران یــ� م�ال�ــه

کودکان نیاز به دخال� زودرس و تها�می دارد.
پروپرانولــول خورا کــی از دســته بتابلوکرهــا ان�ــالب ع�یمــی در

رتروســ�کتیو کوهورت براســاس عک�های �رفته شده از  ۱۸۴ب�مار

درمــان همان�یوماهــای شــیرخواری ( )HIدر دهه ��شــته داشــته و

با همان�یومای شــیرخواری درمان نشــده به مدت  ۴ســال داشتند.

�ای�زیــن کورتیکواســتروئیدهای سیســتمی� ،که درســابق درمان

در این �روه میان�ین سنی برای از ب�ن رفتن همان�یوما  ۳/۴سال�ی

انتخابــی بودنــد ،شــده اســ� .ب�ــ� از  ۹۸در�ــد همان�یوماهــای

بــوده اســ� .عک�هــای �رفته شــده از ب�مــاران ب�د از ایــن به �ور

شــیرخواری( )HIبــه درمــان با پروپرانولول �اســ� میدهنــد و بهبود

ش�ف� آوری نشان دهنده باقی ماندن سک�های  cosmeticآشکار

کامــ� در  ۶۰در�ــد �ــ� از یــ� دوره درمانــی  ۶ماهــه �زارش شــده

در  ۵۵در�د ب�ماران بوده اس� که این سک� ها براساس شدت آن

اســ� .نتای� حا�� از درمان با پروپرانولول بسیار ب�شتر از مواردی

به اشکال زیر دسته بندی شدند:

بــوده کــه بــا کورتیکواســتروئید خورا کــی درمــان می شــده و عوارض

 -۱تالن�کتازی (در  ۸۴/۳در�د ب�ماران دیده شد)

�انبی آن نیز بسیار کمتر بوده اس�.

( Fibrofatty tissue -۲در  ۴۷/۱در�ــد و بــه �ــور شــای� در

 .۱متخص� کودکان -ب�مارستان مرکزی نف� تهران
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 combined IMو موارد عم�ی دیده شد)

بایــد بــه خا�ر ســ�رده شــود Baselga .و همکاران� بــا تو�ه به این

 Anetodermic skin -۳یا پوســ� شــ� و افتاده (در  ۳۲/۶در�د
ً
و ا ک�ــرا همراه با همان�یوماهای شــیرخواری با �اهــر cobble stoned

نکتــه که میتوان ســک�های  cosmeticهمان�یومای شــیرخواری را
بــا تو�ه بــه عالی� بالینی ،پ�شــ�ویی کــرد ،ب�د �دیــدی در درمان

مشاهده شد)

همان�یومای شیرخواری ( )IHباز نمودند.

مهمترین بخ� این م�ال�ه نشان دادن مواردی از همان�یوماهای

مصــرف پروپرانولــول خورا کی در درمان همان�یومای شــیرخواری

شــیرخواری اســ� کــه مو�ــب poorer cosmetic outcomes

( )IHبــدون ضرر و بســیار مو�ر �اب� شــده اســ� .عــوارض �انبی آن

میباشد:

نادر اس�.

-۱همان�یومــای شــیرخواری مختلــ� (:)Combined IH

در بررسیهای اخیر انجام شده بر روی  ۱۲۶۴ب�مار که بر روی

همان�یومای شیرخواری با در�یری المان های س�حی و عم�ی

درمان پروپرانولول خورا کی با دوز  2/1 mg/kg/dayبودهاند،

 -۲همان�یومــای شــیرخواری بــا حاشــیه �لــه ای یــا ق�ــ� شــده

شای�ترین عارضه اختالل در خواب و آ کروسیانوز بوده و در

(”)Step” or abrupt border

این بررسی  ۴ساله عوارض �دی تر ن�یر هی�وتانسیون (،)n=5

 -۳همان�یومــای شــیرخواری همــراه بــا حاشــیه ســن� فرشــی

هی�و�لیسمی(( ،n=4برادیکاردی عالم� دار ( )n=1به ندرت �زارش

”“Cobble stoned

شده اس�.

 -۴همان�یومــای شــیرخواری بــا در�یــری نــوک ب�نــی و لبهــا

براســاس این م�الــه ،والدین کودکان با همان�یومای شــیرخواری

( ۷۲در�ــد و  ۵۳در�ــد بــه ترتیــب ســک� هــای  Cosmeticبــه

( )IHباید در �ریان  cosmetic sequelaeو عوارض ناشی از همان�یوما

�امی��ارند)

بــا تکیــه بر عالی� کلینیکی ذکر شــده در ابتدای م�اله قــرار �یرند .در

 -۵همان�ومــای شــیرخواری �ایه دار که باع� باقــی ماندن باف�

برخــی از ب�مــاران حتــی ا �ــر همان�یومــا خ�ــر �ــدی بــرای حیات و

 fibrofattyمی شوند.

ســالم� کودک نداشــته باشــد ولی به �ه� �لو�یــری از cosmetic

) (View pointن��ه ن�رات

 sequelaeایجاد شــده باید مداخله سری� و ا �رسیو درمانی را هر �ه

ایــن م�ال�ه ا�العات کاربردی و با ارزشــی در اختیار قرار داده که

زودتر شرو� کنی�.
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برنامه مدون بهمن ماه 1395
۸/۰۰ -9/۰۰

نوزاد ترم و نارس

خان� دکتر فا�مه مهتاب بصیر -فوق تخص� نوزادان -دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی
�نجشنبه 1395/11/۷
كد 331۲۰۰3
ویژه مت���ین كودكان
نوزادان )(1

9/۰۰-1۰/۰۰

نوزاد پرخ�ر

خان� دکتر میترا رادفر -فوق تخص� نوزادان -دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی
1۰/۰۰-1۰/3۰

��یرایی

1۰/3۰ -1۲/3۰

صدمات زایمانی

آقای دکتر محمد کا�میان -فوق تخص� نوزادان-دانشیار دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی
1۲/3۰ -13/3۰

اخت�الت خونی

آقای دکتر محمود م�یمی -فوق تخص� نوزادان -دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی
بروسلوز

جم�ه 1395/11/۸
كد 331۲۰۲۰
ویژه مت���ین كودكان
عفونی )(1

۸/۰۰ -9/3۰

آقای دکتر پرویز �با�بایی – استاد فوق تخص� عفونی ا�فال دانش�اه علوم پزشکی تهران
9/3۰ -11/۰۰

سالمونلوز

آقای دکتر حسین م�صومی ا�� -فوق تخص� عفونی کودکان
11/۰۰-11/3۰

��یرایی

11/3۰-13/3۰

بیماری های انگلی

خان� دکتر آناهیتا ایزدی -فوق تخص� عفونی کودکان -دانش�اه علوم پزشکی ایران
احیای نوزاد

�نجشنبه 1395/11/1۴
كد 331۲۰۰5
ویژه مت���ین كودكان
نوزادان )(3

۸/۰۰ -9/3۰

خان� دکتر مینو فالحی -فوق تخص� نوزادان -دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی
9/3۰ -11/۰۰

تشن� نوزادان

آقای دکتر حسین فخرایی -فوق تخص� نوزادان -استاد دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی
11/۰۰-11/3۰

��یرایی

11/3۰-13/3۰

اخت�الت متابولی� دوران نوزادی

آقای دکتر علی نا�� -فوق تخص� نوزادان -دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی
۸/۰۰ -9/3۰

درد حاد و مزمن شك�

خان� دکتر فرزانه م�تمد -فوق تخص� �وارش و کبد کودکان -استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران
جم�ه 1395/11/15
كد 331۲۰۰۸
ویژه مت���ین كودكان
گوارش )(۲

9/3۰ -1۰/3۰

ریف� ك� شیرخواران

آقای دکتر غالمرضا خاتمی -فوق تخص� �وارش و کبد کودکان -استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران
��یرایی

1۰/۰۰-11/۰۰

اولسر پ�تی�

11/۰۰-1۲/3۰

خان� دکتر فا�مه فرهمند -فوق تخص� �وارش و کبد کودکان -استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران
1۲/3۰-13/3۰

خون ریزی گوارشی

آقای دکتر حامد شفق -فوق تخص� �وارش و کبد کودکان -دانشیار دانش�اه علوم پزشکی آزاد اسالمی
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اخت�الت آب و الك�رولیت و اسید و باز

۸/۰۰ -1۰/۰۰

آقای دکتر حسن اتوک� -فوق تخص� کلیه کودکان -استاد دانش�اه علوم پزشکی ایران
�نجشنبه 1395/11/۲1
كد 331۲۰19
ویژه مت���ین كودكان
كلیه )(۲

��یرایی

1۰/۰۰-1۰/3۰

اخت�الت ادرار كردن

1۰/3۰ -11/3۰

خان� دکتر نکیسا هومن -فوق تخص� کلیه کودکان -دانش�اه علوم پزشکی ایران
11/3۰-1۲/3۰

سن� های ادراری

خان� دکتر رزیتا حسینی آشتیانی -فوق تخص� کلیه کودکان -دانش�اه علوم پزشکی ایران
1۲/3۰-13/3۰

اسیدوز لوله ای RTA

خان� دکتر رزیتا حسینی آشتیانی -فوق تخص� کلیه کودکان -دانش�اه علوم پزشکی ایران
جم�ه 1395/11/۲۲
كد 331۲۰۲۸
ویژه مت���ین كودكان
ن�� ایمنی ،تب
روماتیسمیCNS ،

۸/۰۰ -1۰/۰۰

ن�� ایمنی

آقای دکتر ا��ر آقا محمدی -فوق تخص� ایمونوآلرژی -استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران
��یرایی

1۰/۰۰-1۰/3۰

تب روماتیسمی

1۰/3۰ -11/3۰

آقای دکتر وحید ضیایی -فوق تخص� روماتولوژی کودکان -دانش�اه علوم پزشکی تهران
عفونت های دستگاه ع�بی مركزی )(CNS

11/3۰-13/3۰

آقای دکتر بهنام �بوتی -فوق تخص� عفونی کودکان -دانش�اه علوم پزشکی ایران
�نجشنبه 1395/11/۲۸
كد 331۲۰11
ویژه مت���ین كودكان
مدون �دد و متابولی�
اطفال 1

۸/۰۰ -1۰/۰۰

بیماری های متابولی�

خان� دکتر مری� رزاقی آذر -فوق تخص� غدد کودکان -استاد دانش�اه علوم پزشکی ایران
��یرایی

1۰/۰۰-1۰/3۰

هی�وگلیسمی

1۰/3۰-11/3۰

خان� دکتر آریا ستوده -فوق تخص� غدد کودکان -دانش�اه علوم پزشکی تهران
11/3۰-13/3۰

هی�وكلسمی و هی�ركلسمی

آقای دکتر محمدرضا عالیی -فوق تخص� غدد کودکان -دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیماری های پوستی آلرژی

جم�ه 1395/11/۲9
كد 331۲۰3۲
ویژه مت���ین كودكان
پوستی ،ت��یه

۸/۰۰ -9/3۰

آقای دکتر مس�ود موحدی -فوق تخص� ایمونولوژی و آلرژی کودکان -استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران
9/3۰ -11/۰۰

شیر مادر

آقای دکتر خلی� فریور -متخص� کودکان
��یرایی

11/۰۰-11/3۰

ت��یه تكمیلی

11/3۰-13/3۰

آقای دکتر منصور بهرامی -متخص� کودکان -دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی
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برنامه جلسات علمی ماهیانه انجمن پزشكان كودكان ایران در سال 95
تاری� برنامه

ساعت

عنوان

نام و نام خانوادگی س�نران

۹۵/۶/۷

۱۱/۳۰-۱۳/۰۰

تشخی� و درمان انواع ک� خونیها

دکتر محمد ت�ی ارزانیان

۹۵/۷/۴

۱۱/۳۰-۱۳/۰۰

م�رفی کتاب ال�وریت� ب�ماریهای شای� کودکان

دکتر عبدا� کریمی

۹۵/۸/۲

۱۱/۳۰-۱۳/۰۰

مسای� و مشکالت رای� نوزادان

دکتر حسین فخرایی

۹۵/۱۰/۵

۱۱/۳۰-۱۳/۰۰

سوا�ت شای� در مورد وا کسیناسیون

دکتر شیرین سیاح فر

۹۵/۱۱/۳

۱۱/۳۰-۱۳/۰۰

دل درد

دکتر غالمرضا خاتمی

۹۵/۱۲/۱

۱۱/۳۰-۱۳/۰۰

هی�وناترمی و درمان آن در کودکان

دکتر عباس مدنی
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لیست همایش های داخلی
عنوان همایش

تاری� برگزاری

محل برگزاری

دومین همای� سراسری پزش� خانواده

 ۸-۱۰دی ماه ۱۳۹۵

تهران ،مرکز همای� های رازی

دوازدهمین کن�ره انجمن علمی ت��یه
کودکان

 ۶-۸بهمن ماه ۱۳۹۵

تهران ،انستیتو تح�ی�ات ت��یه و �نای� غ�ایی کشور

نخستین همای� کشوری دانشجویی
ب�ماریهای کودکان

۱۳-۱۴بهمن ماه ۱۳۹۵

سمینار مروری بر تازه های �ب نوزادان

۱۴بهمن ماه ۱۳۹۵

همای� سالیانه انجمن پزشکان کودکان
ایران و سی و هشتمین بزر�داش� استاد
دکتر محمد قریب

 ۶-۹اردیبهش� ماه ۱۳۹۶

تهران ،ب�مارستان مرکز �بی کودکان

ب�س� و �نجمین کن�ره سا�نه انجمن
�راحان کودکان ایران

 ۱۸-۲۰اردیبهش� ماه ۱۳۹۶

تهران ،مرکز همای� های رازی

ششمین همای� انجمن قلب کودکان

 ۲۰-۲۲اردیبهش� ماه  ۱۳۹۶تهران ،ب�مارستان شهید ر�ایی

سمینار اختال�ت تکاملی در کودکان

�ر�ان ،دانش�اه علوم پزشکی �لستان
مشهد ،ب�مارستان رضوی

 ۲۸-۲۹اردیبهش� ماه
۱۳۹۶
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لیست همایشهای بین المللی
عنوان همایش

تاری� برگزاری

محل برگزاری

37th UMEMPS

4-6 Nov 2016

Limassol,Cyprus

International Conference on Pediatric Neurology

28-30 Nov 2016

Valencia, Spain

4th World Congress on Controversies in Pediatrics

30March-1Apr 2017 Amsterdam,Netherland

Annual Paediatric Update Conference

26-29 Apr 2017
10-13 May 2017

Toronto, Canada
Prague

12 May 2017
17-20 May 2017

Sydney, Newsland
Amsterdam Rai

The 35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases

23-27 May 2017

Madrid,Spain

The Eighth Europaediatrics

7-10 Jun 2017

Bucharest, Romania

The 50 th ESPEGAN Annual Meeting
6th Biennial Update in Paediatric Respiratory Medicin
29th Eacd Conference
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فرم ثبت نام اع�ای انجمن پزشكان كودكان ایران
نام :

نام خانواد�ی :

Name:

نام �در :

شماره شناسنامه:
کد ملی :

last Name:

شماره ن�ام پزشکی :

تاری� تولد:

فار � التحصی� دانشکده پزشکی :

سال اخ� دکترا :

متخص� رشته :

سال اخ� تخص� :

دانش�اه :

نام موسسه مربو�ه:

رتبه دانش�اهی:

نو� کار :

آزاد :

دولتی :

مح� تولد :

آدرس م�ب :

تلفن :

آدرس مح� کار :

تلفن :

آدرس منزل :

تلفن :

آدرس �س� الکترونی�:

تلفن همراه:
مح� مهر و ام�اء
تاری� :

مدارک مورد نیاز:
 ۲ -۱ق��ه عک� ( ۳ × ۴برای اع�ای �دید)
 -۲فتوک�ی (آخرین مدرک تخصصی ،شناسنامه ،کارت ن�ام پزشکی ،کارت مل�) از هر کدام  ۱برگ (برای اع�ای �دید)
 -۳تکمی� فرم �ب� نام ،نام و نام خانواد�ی به �تین نیز نوشته شود( .خوانا)
ً
 -۴ل�فا آدرس کام� را مرقوم فرمای�د.
 -۵پرداخــ� حــق ع�ویــ� بــه مبلــ�  ۵۰۰۰۰۰ریــال بــه حســاب �ــاری شــماره  ۰۱۲۳۵۴۵۹۸۲بانــ� تجــارت ،شــ�به بزر�مهــر (کــد .)۰۲۶
مدارک فوق همراه با ا�� فی� حق ع�وی� پرداختی به نشانی انجمن ارسال �ردد.
تهران :خیابان ولی�صر ،خیابان بزر�مهر ،ت�ا�� فلس�ین ،شماره  ،۲۰کد �ستی ۱۴۱۶۹۳۴۸۹۶

IRANIAN SOCIETY OF PEDIATRICS
No: 20, Bozorgmehr Street, Valiasr avenue, Tehran, Iran Zip code 1416934896
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