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 .1دکتری عمومي از دانشگاه فردوسي مشهد..1531 ,
 .1گذراندن دوره دستياری کودکان در بيمارستان قائم (عج) دانشگاه مشهد و دانشگاه جورج تاون آمريكا
.1531-35
 .3استخدام در دانشگاه سال  1531با مرتبه استادياری.
 .4مرتبه دانشياری در سال .3333
 .3طي دوره  6ماهه در بخش  NICUنوزادان بيمارستان قائم (عج) ,سال .1561
 .6ارتقاء به مرتبه استادی سال .1561

الف) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي:
1- Abdolkarim Hamedi1, Farideh Akhlaghi2, Seyed Javad Seyedi1, and Abdolali
Kharazmi1" Evaluation of Group B Streptococci Colonization Rate in Pregnant
Women and Their Newborn", Acta Medica Iranica, Vol. 50, No. 12 (2012).
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Sassan,

Abdolkarim

Hamedi,

Abdolali

Kharazmi

"THE ROLE OF HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE b IN PEDIATRIC MENINGITIS ", flu
meningitis in infants and children ".Medical Journal of Mashhad University of Medical
Sciences .Vol. 52, No.3, P.141-146. Autumn 2008.
3- Heydarian F, Kharazmi Abdolali, Fatemeh Khatami, Omydyan Massoud," the effect
of maternal factors and other factors, including bovine immunoglobulin G in the infantile
colic", Iranian Journal of Pediatrics, the seventeenth, No. 1 (59), Spring 1386.
4- Dr. Hamedi – Dr. Kharazmi,"leech in the nose and throat", The IRANIAN JOURNAL
OF OTORHINOLOARYNGOLOGY, No. 35-34, the thirteenth, 1384.
5- Dr. Abdolali Kharazmi,Dr. F. Heydarian, Dr. Vahid Jafari," Bacterial Parotiditis in two
Neonates " The IRANIAN JOURNAL OF OTORHINOLOARYNGOLOGY, No. 4, Year 6,
Year 83, No. 38, Page 67 to 69.
6- Evaluation –OF Two Doses TERFENADIN AND CHLORPHENERAMINE MED.
.J.ISLAMIC REP IRAN -1989.
-1

7-.Farid, Kharazmi Abdolali, -"Allergy in childnood Asthma and study of on 112
case" –meadical journal of the Islamic Republlice of Iran.Tehran ,Iran.

 مجله. پیامد تشنج در نوزادان کمتر از سه ماه, خوارزمی ع، حیدریان ف، محمودی ا، اشرف زاده ف-8
.33 :33-44 3381 .علمی دانشکده پزشکی گناباد
 گزارش یك مورد, نوروزپور شهریار,  خوارزمی عبدالعلی,  بذرافشان احمد,  بدیعی زهرا,  زابلی نژاد نونا-9
.3383  زمستان, مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد,بالستوم پلوروپولمونر
1  علل مرگ و میر نوزادان و مقایسه دو دوره, دکتر خوارزمی-دکتر حامدی – دکتر لطفی

-34

.34-51:))39  مسلسل1380; 8(1 ( فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار ()بهار,ساله
 مجله علمی، دو مورد آتاکسی تالنژیکتازی با تظاهرات متفاوت. شایان ک، اشرف زاده ف، خوارزمی ع-33
.38:343-343 ,3334 .دانشکده پزشکی مشهد
4  سندروم لورنس مون بیدل و گزارش, دکتر حیدریان- دکتر حامدی- دکتر هاشم زاده- دکترخوارزمی-35
.3334  تابستان, سال سی و چهارم,شماره سی و ششم, مجله دانشکده پزشکی مشهد,مورد آن

 -33عبدالعلی خوارزمی  ,گنجی ,معاون سعیدی ,توسلی ,محمد رضا کریمی,آبسه اولیه طحالی و گزارش اولین
مورد آن در بخش اطفال بیمارستان قائم (عج) مشهد ,شماره  ,33سال سی و چهارم ,تابستان .3334
سالهای .33-33
 -34معاون سعیدی ,عبدالعلی خوارزمی ,بررسی علل ایکتر در  588مورد نوزادان بستری شده در بخش اطفال
قائم در سال  ,33-33مجله دانشکده پزشکی مشهد,سال ,34شماره .3334 ,31
 -31رضا فرید حسینی ,عبدالعلی خوارزمی ,مروری بر ایمنولوژی جدید آسم  ,مجله دارو و درمان تهران,
شماره .3339،33
 -33عبدالعلی خوارزمی ,فروغ وحیدی ,بررسی  34ساله  44مورد دیابت قندی اطفال در بخش کودکان
بیمارستان قائم  ,مجله دانشکده پزشکی مشهد ,دوره  ,33شماره.33-35
 -33سیمین پرتوی ,عبدالعلی خوارزمی ,محمد توسلی ,شمسا ,رحیمی ,قائمی ,گزارش یك مورد اکستروفی
کلواک ,مجله دانشکده پزشکی مشهد  ,سال سی ام ,شماره  ,53-55سال .33
 -38عبدالعلی خوارزمی ,محمد توسلی ,معاون سعیدی ,امیری ,بررسی کیست های منزانتریك و معرفی یك
مورد آن  ,مجله دانشکده پزشکی مشهد  ,سال سی ام  ,شماره , 53-55سال.33
معاون سعیدی ,مهاجری ,عبدالعلی خوارزمی  ,گنجی ,معموری ,اولین مورد تائید شده فاسیولوز

-39

در مشهد ,مجله دانشکده پزشکی مشهد ,سال بیست و هشتم  ,شماره  ,33سال .34
 -36افکاری ,خوارزمی ,هاشم زاده ,لطفی ,بررسی هیستیوسیتوزها و گزارش موردی از بیماری
لتررسیو ,مجله دانشکده علوم پزشکی ,سال بیست و ششم ,شماره پنجم و ششم.3335 ,
-53

گنجی ,رجبیان ,خوارزمی  ,نیك یار ,فئوکروموستوم و گزارش یك مورد از مرکز پزشکی

قائم ,مجله دانشکده دانشگاه علوم پزشکی مشهد ,سال بیست و ششم ,شماره هفتم و هشتم,
.3335

 مورد334  پلورزی در اطفال و بررسی, ویکتوریا عراقی, عبدالعلی خوارزمی,نصرت لطفی

-55

 سال بیست و, مجله دانشکده علوم پ زشکی مشهد مرکز پزشکی قائم,آن در بخش کودکان
.3335 , شماره پنجم و ششم,ششم
 اختالالت خواب اطفال در زمینه انسداد مجاری تنفسی, فریدن فالح,عبدالعلی خوارزمی

-53

.3333 , شماره دوم, بیست و پنجم, مجله دانشکده علوم پزشکی مشهد,فوقانی
 سپتی سمی و هپاتیت به علت عفونت ویبریوفتوس و گزارش یك, عبدالعلی خوارزمی, معاون سعیدی-54
3333 ,5  شماره,51  سال, مجله دانشکده علوم پزشکی مشهد,مورد آن
 سندرم ری جانسون و معرفی چهار مورد, عبدالعلی خوارزمی, معاون سعیدی,محمود حیدریان

-22

.3318 , مجله دانشکده پزشکی مشهد,آن

:ز) ارائه مقاله دركنگره ها یا سمينارهاي خارجي و داخلي

1-Annual Congress of Iranian Society of Pediatrics 33

rd

Memorial Congress of

professor Mohammad Gharib. Xll Eurasian Pediatric Congress 2

nd

Iranian Turkish

Pediatric Meeting 26-29 April 2012." Obtaining informed consent, 1391."The
speaker presented.

2-Annual Congress of Iranian Society of Pediatrics & 32

nd

Memorial Congress of

professor Mohammad Gharib 13-18 May 2011." Respiratory infections, asthma,
1390".The speaker presented.

3-Annual Congress of Iranian Society of Pediatrics 31 rd Memorial Congress of
professor Mohammad Gharib,BaBybe walker,2010
4-Ghane F,Kharazmi A, Esmaeili M, Gharaei R , Ganji F ,"Evaluation of factors in
the development of permanent renal cortical scar in children with urinary tract ".
First Congress of Iranian Society of Pediatric Nephrology, RasoulAkram Hospital
(PG),2009.
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5- REGIONAL WORKSHOP FOR UNIVERSITY STAFF TO PROMOTE

BREASFEEDING PRACTICES AS PART OF THE IMCI COMMUNITY COMPONET 8omd 9 TULY 2007 IN RABAT, MOROCCO.
6- Poster presentation with the 12th INTERNAATIONAL CONGRESS OF Immunology,
help in conjunction with the 4th Annual Conference of the Federation of Clinical Immunoligy
Societies (FOCIS) July 18-23,2004.
7- INTERNAATIONAL CONGRESS OF ALL ERGOLOGY and clinical Immunology
OCTOBER 13-18.KYOTO TAPAN .2003.

 -8سخنرانی در همایش علمی تحقیقاتی کودکان سرور.3389/8/54,
 -9سخنرانی در همایش بیماریهای منتقله آب و غذا در کودکان .3389/1/35 ,
 -34سخنرانی در همایش آسم و آلرژی اطفال.3388/33/8,
 -33سخنرانی در همایش مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال.3388/4/33 ,
 -35سخنرانی در همایش آموزشی احیای نوزادان.3383/3/54 ,
 -33سخنرانی در کنگره سراسری تغذیه نوزادان وکودکان ,رئیس کنگره 5 ,و  3مرداد ماه 83
 -34سخنرانی در همایش غدد متابولیك در اطفال.3383/33/3 ,
 -31سخنرانی درکنگره علمی تحقیقاتی کودکان سرور.3383/8/34,
 -33تفاوتهای  COPDو آسم ,دومین سمینار دو روزه بیماریهای آلرژی ,آسم و ایمونولوژی ,ارائه
سخنرانی.3381/8/38,
 -33سخنرانی در سمینار آسم و تازه های آن.3381/34/53 ,
 -38سخنرانی در همایش تازه های درمان آسم .3381/34/53
 -39سخنرانی در همایش کودکان.3381/34/3 ,
 -54سخنرانی در برنامه آموزش مداوم متفرقه کشوری.3384/35/3 -
 -53سخنرانی در برنامه آموزش مداوم متفرقه کشوری.3384/35/3 -
 -55سخنرانی در همایش بیماریهای عفونی در اطفال.3384/34/3 ,
 -53سخنرانی در سمینار درمانهای نوین در بیماریهای غدد و متابولیسم کودکان.3384/4/34 ,
 -54سخنرانی در همایش سلولهای بنیادی علوم پایه و کاربردهای بالینی مالحظات اخالقی و تجاری
سازی.3384/5/59 ,

 -51سمینار آسم و آلرژی و ایمونولوژی ,ارائه سخنرانی ,آموزش استفاده از .84/35/1 ,Spacer
 -53سخنرانی در همایش کودکان.3384/4/3,
 -53سخنرانی در همایش بیماریهای سیستم تنفسی اطفال.3383/33/34 ,
 -58سخنرانی در همایش برخورد با تب و واکسیناسیون3383/9/53 ,
 -59سخنرانی در همایش هفتگی بیمارستان قائم(عج).3383/3/9 ,
 -34سخنرانی در همایش بیهوشی در اطفال و نوزادان.3383/8/59 ,
 -33سخنرانی در همایش کودکان( )4بیماریهای اسهالی.3383/8/59 ,
 -35سخنرانی در همایش فیزیك پزشکی.3383/5/54 ,
 -33سخنرانی در همایش زنان.3385/33/33 ,
 -34سخنرانی در همایش آسم و درمانهای نوین آن.3385/33/34 ,
 -31سخنرانی در همایش درمان دیابت تیپ دو.3385/3/4 ,
 -33سخنرانی در جشنواره کودکان سرور.3383/9/54 ,
 -33سخنرانی در انجمن متخصصین اطفال.3383/33/34 ,
 -38سخنرانی در برنامه آموزش مداوم کشوری.3384/35/4 -
 -39سخنرانی در بازآموزی اطفال.3384/33/33 ,
 -44عبدالعلی خوارزمی ,سمینار اپی لپسی ها ,تشنج نوزادان .تاالر چمران بیمارستان قائم(عج),
سخنران.39/3/3,
 -43عبدالعلی خوارزمی,سخنرانی در سمینار ,تشنج نوزادان ,تاالر چمران بیمارستان قائم(عج),
.38/33/1
 -45عبدالعلی خوارزمی ,کنفرانس در سمینار فشارخون " ,فشارخون در اطفال" ,تاالر چمران بیمارستان
قائم(عج) ,دبیر جلسه و سخنران.33/34/3 ,
 -43عبدالعلی خوارزمی ,کنفرانس در سمینار ,بیماری قند" ,عوارض حاد دیابت" ,تاالر چمران بیمارستان
قائم(عج) ,دبیر جلسه و سخنران ,عوارض حاد دیابت.33/3/3.
 -44شرکت در کنگره تازه های آندو کرینولوژی  ,سخنران و جزء کمیته اجرایی.3333 ,
 -41کنفرانس کلنیکوپاتولوژی  ,ارائه سخنرانی.3335 ,
-43شرکت در کنگره بیماریهای عفونی کودکان,سخنران و جزء اعضاء کمیته برگزاری .3335 ,

 -43شرکت در سمپوزیوم بازآموزی بیماریهای قلب ,سخنران و دبیر سمپوزیوم و جزء اعضاء کمیته
اجرائی " ,فشار خون در اطفال.3335 ,
 -48شرکت در سمپوزیوم باز آموزی اورژانس های اطفال " ,در هیدراسیون و مایع درمانی" ,سخنران و
دبیر سمپوزیوم و جزء اعضاء کمیته اجرائی و علمی.3335 ,
 -49شرکت در سمپوزیوم باز آموزی اورژانس های اطفال ,سخنران ,دبیر سمپوزیوم و جزء اعضاء کمیته
اجرائی و علمی.3335 ,
 -14شرکت در سمپوزیوم سل و درمانهای نوین آن  ",عالئم و اشکال بالینی در کتاب سل و درمانهای
نوین آن" ,سخنرانی.3319 ,

تأليف -ترجمه  -نظارت گردآوري كتاب هاي علمي:

 -3شاه فرهت .احمد ،حیدریان ،فرهاد ،عبدالعلی خوارزمی ,هیئت مؤلفان ،تغذیه در بیماری های کودکان،
.3383 ,331-339،
 -5روانپزشكي کودکان نلسون .1511
 -3معاون سعیدی ,عبدالعلی خوارزمی ,خس خس سینه در کودکان  ,کتاب مسائل رایج طب اطفال – کتاب
بیماریهای کودکان  ,تهران موسسه یاورداران ,شماره  ,34سال .3338
 -4معاون سعیدی ,عبدالعلی خوارزمی ,عفونتهای ناشی از ای کالی  ,کتاب مسائل رایج اطفال  ,موسسه چاپ و
انتشارات علمی تهران ,شماره  ,8سال .3331
 -1معاون سعیدی ,عبدالعلی خوارزمی ,سل استخوانی و مفاصل  ,کتاب مسائل رایج اطفال  ,موسسه چاپ و
انتشارات علمی تهران ,شماره  ,3سال .3334
 -3معاون سعیدی ,خوارزمی ,پیشگیری بیماری سل ,کتاب مسائل رایج طب اطفال ,پنجم ,شماره پنجم .3335,
 -3معاون سعیدی ,خوارزمی ,مشیری ,پولیومیلیت ,کتاب مسائل رایج طب اطفال ,ششم ,شماره ششم .3333,
 -8خوارزمی ,معاون سعیدی ,گنجی ,راشتیسم ,کتاب مسائل رایج طب اطفال ,چهارم ,شماره چهارم .3333,

 -9دکتر لطفی ,مشیری ,خوارزمی ,تغذیه نوزادان رسیده و نارس ,کتاب مسائل رایج طب اطفال ,چهارم ,شماره
چهارم .3333,
 -34مشیری ,صراف ,لطفی ,خوارزمی ,سندرم مرگ ناگهانی نوزادان و شیر خواران و کودکان دم مرگ ,کتاب
مسائل رایج طب اطفال ,شماره سوم.3334 ,
-33عفونتهای سيستم عصبي مرکزی  ,موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
 -11عفونتهای نوزادان ,نشر دانش.
 -15علل يرقان در نوزادان,نشر دانش.
 -11ايكتر نوزادان – نشر دانش
 -13آسم و درمان های نوين آن  ,موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
 -16خوب بخوريد شير بدهيد وزن کم کنيد  ,انتشارات آستان قدس رضوی.
 -15راهنمای تغذيه کودک از  6ماهگي تا  1سالگي ,انتشارات آستان قدس رضوی
-11مباني طب کودکان نلسون
 -11فصل روزه داری و رشد کودکان و نوجوانان ،کتاب"روزه در سالمت و بیمارریها ( Fasting In Health and

 ،")Diseasesشماره  ،513انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد.3393 ،

The Thesis Belonging to the Recent Five years.

By: Dr:

Dr. Aelami. Adviser: Dr.Ghazvini.

1- Supervisors: Dr. Kharazmi

Alizadeh.Surveillance of bacterial pathogens (Sheigella, Salmonella, Compylobacter,E
Coli 0157) and their antibiotic susceptibility in children with acute inflammatory diarrhea
presenting to Dr Sheikh Children during 2008-2009". A thesis presented for the degree
of specialist in pediatric . March 2010.

2-Supervisor:Dr.Fatemeh Ghane Shaarbaf, Dr.Abdolali Kharazmi, Advisor: Dr. Mohammad
taghi Shakeri. By:Reza Gharaei Jomei. "Evaluation of

Factors in the development of

permanent renal cortical scar in children with urinary tract infection", Mashhad University of
Medical Sciences,A thesis presented the degree of speciality in pediatrics.
3.Supervisors:Dr.Farhad.Heydarian,Dr.Hamidreza.Kianifar.Advisers:Dr.Abdolali.Kharazmi,Dr.
Mohamadtaghi.Shakeri By:Davood. Moshirian"Assessment effect of probiotic yogurt in
comparison with simple yogurt on improving diarrhea of children with acute gastroenteritis",A
thesis presented for the degree of specialaty in pediatrics.Jul 2009.

4-Supervisor: Dr.Reza Farid Hosseini, Abdolali Kharazmi.Advisers: Dr.Farahzad
Jabbari,Dr. Mohammad taghi Shakeri.By:Dr.Hamid Ahanchian."Evaluation patients
suspected to primary Immunodecicency in Mahsad , Northeast of

Iran". A thesis

presented the degree of subspeciality in pediatric Allergy and immunology.September
2009.
5-Supervisor:Dr.Abdol Ali kharazmi,Advisers: Dr.Abdol Karim Hamedi.By:Shokofeh
Sargazi." Evaluation of urine and stool smears in 150 febrile children referred to
pediatric emergency department of Emam Reza, Ghaem",Mashhad university of
Medical , Athesis presented for the degree of Doctrine in Medicine. March 2006.
6-Supervisor:Dr.

Abdolkarim

Hamedi.Dr.Abdolali

Kharazmi.By:Elham

Bahrehmand."Evaluation of 300 cerebrospinal fluid analysises in Patients referred to
Pediatric emergency room of Emam Reza and Ghaem hospital",A thesis presented for
the degree of M.D. January 2006.
7-Supervisor:

Abdolkarim

Hamedi,Abdolali

Kharezmi.

Adviser

professor

:

Dr.Mohammad Taghi Shakeri. By: Parisa zabihi."Evaluation of limping in 100 febrile
children above one year age referred to pediatric emergency room Ghaem and Emam
Reza hospital", A thesis presented for the degree of M.D.May 2006.
8-Supervisors: Dr. Abdolkarim Hamedi.Dr. Farideh Akhlaghi. Adviser: Dr. Adodolali
kharazmi. By:Dr. Behnaz Sadat Eftekharzaddeh – Dr. Hasan Javedani."Evaluation of group B
Streptococci colonization rate in Pregnant Woman and pregnancy outcome (newborn).A thesis
presented for the degree of Speciality in pediatric And the degree of speciality in
obstetrics.May: 2006.

:ارزیابي و كارشناسي كتابها

.89/5/53, از مراقبت های بهداشتی کودکان چه می دانید؟ انتشارات به نشر آستان قدس رضوی-

 کتاب راهنمای عملی پیش گیری از کاهش و افزایش درجه حرارت نوزادان  ,انتشارات دانشگاه علومپزشکی مشهد.3384/5/54,
 کم خونی های کودکان ,انتشارات آستان قدس و رضوی. تغذیه در بیماری های کودکان ,انتشارات آستان قدس و رضوی. شیر مادر گوهر بی همتا ,انتشارات آستان قدس و رضوی. مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان ,انتشارات آستان قدس و رضوی. همکاری در تهیه و تنظیم کتابهای مانا وزارت بهداشت درمان و آموز ش پزشکی.شرکت و همکاری در تهیه فیلم احیای نوزادانمسئوليت هاي اجرائي

 مدير گروه کودکان و نوزادان دانشگاه علوم پزشكي مشهد از سال  1553تا .1516 رابط دانشگاه علوم پزشكي مشهد و بيمارستان رضوی در رشته اطفال.1511,-

معاون دانشگاه علوم پزشكي مشهد .1551-1551

-

رئيس بيمارستان قائم (عج) مشهد .1551-1561

-

معاون آموزشي پژوهشي دانشكده پزشكي قائم (عج)  1561تا .1561

 قائم مقام انجمن علمي پزشكان کودکان خراسان تاکنون.عضویت

 دبير ششمين کنگره ميكروب شناسي باليني ايران 33 ,لغایت  33مهر ماه سال .3393-

عضو بورد تخصصي کودکان کشور -1511-1511-1511-1511-1515-1516 -1513 -1511 -1515
.3395

 عضو کمیته مشورتی سیاستگذاری و برنامه ریزی معاونت بهداشتی  3394/4/39به مدت دو سال. عضوکميته راهبردی آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از تاريخ  1511/6/6تا .1511 -عضو شورای دانشگاه از سال  1513تا.1511

 عضو کميته منتخب ارتقاء علمي بيمارستان قائم (عج) از سال  1561تا سال .1511 عضو هيئت مميزه مرکزی دانشگاه تا سال .1511 رئيس کنگره سراسری تغذيه نوزادان و کودکان  ,دوم و سوم مرداد .1515 عضو کمیته دانشگاهی ارتقاء سالمت مادر و نوزاد .81/3/54-

دبير و يكي از بنيانگذاران چهار دوره جشنواره علمي تحقيقاتي کودکان سرور در سالهای - 1515 -1511
 1511 -1516دانشگاه علوم پزشكي مشهد که درنوع خود برای اولين بار در ايران انجام شده است.

 عضو کميته منطقه ای اخالق در پژوهش های پزشكي دانشگاه از سال  1511تاکنون عضو و قائم مقام کميته تدوين و ارزشيابي برنامه های دستياری بيماريهای کودکان کشوراز سال  1515تاپايان برنامه.
 رئيس کميته تخصصي هيئت مميزه دانشگاه تا سال .1515 عضو هیات تحریریه نشریه مجله بیماریهای کودکان .3385/4/34 , تهيه و تجهيز محل و دستورالعمل و انجام امتحانات به صورت  OSCEبرای نخستين بار در دانشگاه علومپزشكي مشهد همراه سرکار خانم دکتر فرح اشرف زاده .1511,
 عضو شورای انتشارات دانشگاه .3335/35/53 دبير و برگزار کننده سه دوره بازآموزی برای نخستين بار در دانشگاه مشهد (قبل از تدوين برنامه هایبازآموزی توسط وزارت خانه) همراه با جناب آقای دکتر فريد حسيني در سالهای .1565-1561
 عضو بنياد سرور( کمک و هم فكری به ساختمان راه اندازی آموزشي و تجهيز بيمارستان فوق تخصصيدکتر شيخ سرور و بيمارستان اکبر بنياد سرور در شهرک سالمت دانشگاه (زکريا).
 مشاور علمي طرح کنترل و پيشگيری کشوری از بيماری آسم. عضو کميته کشوری طرح بيماريهای ادغام يافته اطفال (مانا). عضو کميته علمي برنامه کشوری حذف بيماری سرخک و سرخچه مادرزادی . عضو کميته استاني .1111 -عضو کميته های  -CDDاحياء نوزادان –  Ariشیر مادر.

عناوین و امتيازات ویژه

 پزشك نمونه اطفال ایران در اردیبهشت 3393توسط انجمن کودکان ایران. دریافت لوح تقدیر و نکوداشت در دومین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان ایران .3394, دریافت لوح تقدیر پیش کسوت طب کودکان در کشور ,مهر ماه ,3394کنگره بین المللی تغذیه و رشدو تکامل نوزادان و کودکان,
 دریافت لوح تقدیر رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر.3389 , تقدير رئيس دانشگاه  11/11/16کميته منطقه ای اخالق در پژوهش های علوم پزشكي . تقدیر نامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهار محال بختیاری.3388, دریافت لوح تجلیل از مقام استاد ,وزیر بهداشت اردیبهشت .3383 دریافت لوح تقدیر جهت بنیان گذاری جشنواره سرور ,رئیس بنیاد سرور -رئیس دانشگاه علوم پزشکی.3383,
 معرفي به عنوان پيش کسوت و فرهيخته عرصه سالمت و بهداشت کشور,مدير کل سالمت خانواده وجمعيت وزارت بهداشت .11/11/11,
 دریافت نشان عالی شایستگی بنیاد سرور ,آبانماه .3383 برگزیده شدن به عنوان دانشور و ضبط و پخش تلویزیونی زندگینامه.3383,-

دریافت لوح تقدیر به عنوان پزشك نمونه سال  ,84رئیس سازمان نظام پزشکی.

-

دریافت لوح سپاس کارشناسی پرونده های نظام پزشکی  , 3333-3331رئیس سازمان نظام پزشکی
مشهد.

-

برگزیده شده به عنوان پزشك نمونه در پایان خدمت نظام وظیفه (سپاه بهداشت).3315,

 -دریافت لوح تقدیر مدیر درمان تامین اجتماعی.

