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 )2تحصيالت دانشگاهي
)1

پضؿىي ػوَهي ،داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ( ،هْش هبُ  1363لغبيت ؿْشيَس هبُ )1370

 )2تخلق اطفبل ،داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ( ،هْش هبُ  1371لغبيت ؿْشيَس هبُ )1374
 )3فَق تخلق ّوبتَلَطي اًىَلَطي ،داًـگبُ ػلَم پضؿىي ؿْيذ ثْـتي تْشاى (اسديجْـت  1375لغبيت تيشهبُ )1378
 )3تجربيات حرفه اي
 )1پضؿه دسهبًي هـوَل خذهبت طشح ٍهؼئَل دسهبًگبُ ؿْشػتبى دسٍد ًيـبثَس (هْش هبُ  1370لغبيت ؿْشيَس )1371
 )2هتخلق اطفبل هـوَل طشح ٍ ػضَ ّيبت ػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ هبهَس ثِ وابس دس ؿاجىِ ثْذاؿات دسهابى
تبيجبد
 )3ػضَ ّيبت ػلوي گشٍُ اطفبل داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ اص ػبل  1378تبوٌَى
 )4هؼئَل  PICUثيوبسػتبى دوتش ؿيخ هـْذ اص ػبل1380-1384
 )5هؼئَل هشوض آهَصؿي ،پظٍّـي ،دسهبًي ّوَفيلي -تبالػوي هـْذ (وليٌيه ػشٍس) اص ػبل  1382تبوٌَى
 )6هؼئَل ثشًبهِ سيضي اػتبطس ّبي گشٍُ اطفبل اص ؿْشيَس  1390تبوٌَى
 )7هؼبٍى آهَصؿي ثخؾ اطفبل ثيوبسػتبى دوتشؿيخ ،اص ػبل 1379-82
 )8هؼئَل سصيذًتْبي اطفبل ثيوبسػتبى دوتشؿيخ ،اص ػبل 1382-89
 )9ػضَ وويتِ هـَستي ثيوبسيْبي خًَي خبف هؼبًٍت ػالهتٍ ،صاست ثْذاؿت اص ػبل 1384تب وٌَى
 )10ػضَوويتِ هـَستي هشوضتحميمبت ػشطبى داًـگبُ هـْذ اص ػبل  1386تبوٌَى
 )11ػضَوويتِ ػلوي ّوبيؾ دٍ سٍصُ تبصُ ّبي تَدُ ّبي ثذخين تَپش اطفبل ثيوبسػتبى اهبم سضب ع تبالس ّبؿوي ًظاد
 )12ػضَوويتِ ػلوي اٍليي تب ػَهيي جـٌَاسُ ػشٍس داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ
 )13ػضَوويتِ سٍاثط ثيي الولل دسػَهيي جـٌَاسُ ػشٍس داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ
 )14ػضَوويتِ تخللي هجبسصُ ثب ثيوبسيْبي غيشٍاگيش اػتبى داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ اص ػبل  1382تب ػبل 1384
 )15ػضَوويتِ اػتبًي پيـگيشي ٍوٌتشل ثيوبسي تبالػوي هبطٍس داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ  1385تبوٌَى

 )16ػضَوويتِ ػلوي ػبصهبى اًتمبل خَى خشاػبى سضَي ػبصهبى اًتمبل خَى خشاػبى سضَي اص ػبل 1384تبوٌَى
 )17هؼئَل تذٍيي ثبًه اطالػبت دػتيبساى تخللي اطفبل هشوضهطبلؼبت ٍتَػؼِ آهَصؽ پضؿىي اص ػبل 1385
 )18ػضَ افتخبسي هشوضتحميمبت ًَصاداى ثيوبسػتبى اهبم سضب ع هـْذ اص ػبل 1386-1387
 )19ػضَوويتِ پظٍّـي ػبصهبى اًتمبل خَى خشاػبى سضَي ػبصهبى اًتمبل خَى خشاػبى سضَي اص ػبل  1386تب وٌَى
 )20ػضَ وويتِ اًتمبل خَى ثيوبسػتبى دوتشؿيخ اص ػبل 1380تبوٌَى
 )21ػضَ وويتِ ػَاًح ٍفَسيتْبي پضؿىي ثيوبسػتبى دوتشؿيخ اص ػبل1380تبوٌَى
 )22ػضَ وويتِ ًظبست ٍاسصؿيبثي ثيوبسػتبى دوتشؿيخ اص ػبل 1380تبوٌَى
 )23ػضَ وويتِ غزا ،داسٍ ٍدسهبى ثيوبسػتبى دوتشؿيخ اص ػبل 1380تبوٌَى
 )24ػضَ وويتِ وبدس پضؿىي ٍپشػتبسي ثيوبسػتبى دوتشؿيخ اص ػبل 1380تبوٌَى
 )25ػضَ وويتِ اخالق ٍهَاصيي ؿشػي ثيوبسػتبى دوتشؿيخ اص ػبل 1380تبوٌَى
 )26ػضَ وويتِ ثْذاؿت ٍوٌتشل ػفًَتْبي ثيوبسػتبًي ثيوبسػتبى دوتشؿيخ 1380تبوٌَى
 )27ػضَوويتِ پظٍّـي ثيوبسػتبى دوتشؿيخ ثيوبسػتبى دوتشؿيخ اص ػبل  1386تبوٌَى
 )28دثيش ػلوي چْبسهيي ػويٌبس طت اًتمبل خَى...................
 )29دثيشػلوي وبسگبُ آهَصؿي ًحَُ سػيذگي ثِ اهَسثيوبسيْبي خبف ثشاي وبسؿٌبػبى هشتجط ثب ثيوابساى خابف دساػاتبى
خشاػبى سضَي...........................
 )30دثيشػلوي ػويٌبس يىشٍصُ "خَى ٍفشاٍسدُ ّبي خًَي ،تْيِ تب هلشف".................
 )31دثيشػلوي ػويٌبس يىشٍصُ "ػَاسم ثبليٌي ًبؿي اص تضسيك خَى ٍفشاٍسدُ ّب" ػبل 1386
 )32دثيش ػلوي اٍليي ػويٌبس  ........................هـىالت صًبى -هبهبئي ،هـْذ ،اسديجْـت 1387
 )33دثيش ػلوي ػويٌبس تبصُ ّبي تـخيق ٍ دسهبى ّوَفيلي -تبالػوي ،هـْذ ،هْشهبُ 1390
 )4تجربيات آموزشي
داًـيبس گشٍُ ّوبتَلَطي -اًىَلَطي اطفبل ،داًـىذُ پضؿىي داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ ،اص آثبى هبُ  1378تبوٌَى
 )5عناوين و امتيازات ويژه

 )6فعاليت هاي پژوهشي

الف) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي
 )1حؼي صادُ هْذي ،ثٌي ّبؿن ػجذالًِ ،بكح ػلي ،تمَي ػپيذُ ،ثذيؼي صّشا ،اختالالت للجي دس ثتب تبالػوي هبطٍس ،هجلِ
داًـىذُ پضؿىي هـْذ ،ػبل ،1382ؿوبسُ 80
 )2صاثلي ًظاد ًٌب ،ثذيؼي صّشا ،ثزسافـبى احوذ ،خَاسصهي ،ػجذالؼليًَ ،سٍصپَس ؿْشيبس ،گضاسؽ يه هَسد ثالػتَم
پلَسٍپَلوًَش ،هجلِ داًـىذُ پضؿىي هـْذ ،ػبل  ، 1381ؿوبسُ 78
 )3صاثلي ًظاد ًًَب ،كبدلي پَس سٍدػشي كبدق ،ثذيؼي صّشا ،ػلوذاساى ػيذػلي ،گضاسؽ يه هَسد تَهَس گشاًَلَصاػل
جًٍَبيل تخوذاى دس ؿيشخَاس  7هبِّ ،هجلِ داًـىذُ پضؿىي هـْذ ،ػبل  ،1383ؿوبسُ 84

 هجلِ داًـىذُ پضؿىي، گضاسؽ يه هَسد ػبسوَم ثَتشٍئيذ هجبسي كفشاٍي، ثزسافـبى احوذ، صاثلي ًظاد ًًَب،) ثذيؼي صّشا4
85 ُ ؿوبس،1383 هـْذ ػبل
 گضاسؽ جذاػبصي ٍ ؿٌبػبيي يه هَسد ثبوتشي وشيضيَثبوتشيَم، ثذيؼي صّشا، ّيشادفش ػيويي،) لضٍيٌي ويبسؽ5
59 ُ ػبل ؿوبس1384 ، ًـشيِ داًـَس،هٌٌگَػپيتيىَم اص وَدوي ثب تظبّشات ػپؼيغ
1385  ثْبس، ًـشيِ داخلي ػبصهبى ًظبم پضؿىي هـْذ، ثبثيوبسي فبٍيؼن چگًَِ ثشخَسد وٌين؟،) ثذيؼي صّشا6
 گضاسؽ يه هَسد ّيؼتيَػيتَص ػيٌَصال ثب، ػطبساى صادُ آسهيي، لبئوي ًلشت، ثذيؼي صّشا، ّيشادفش هْشاى،) صاثلي ًظاد ًٌب7
95 ُ ؿوبس،1386  هجلِ داًـىذُ پضؿىي هـْذ ػبل،)لوفبدًَپبتي هبػيَ (ثيوبسي سٍصاسي دٍسفوي
 ثشسػي ّيپَگٌبديؼن دس ثيوبساى، خَاجِ دلَيي هحوذ، ثذيؼي صّشا،ِ ثٌىذاساى ؿىَف، اثَتشاثي سثبة ثيگن،) سججيبى سضب8
91 ُ ؿوبس،1385  ػبل، هجلِ داًـىذُ پضؿىي هـْذ،هجتال ثِ تبالػوي هبطٍس
،ِ هْشاثيبى فْيو،ُ ٍاحذيبى صّش، خضاػي ثْشام، ثذيؼي صّشا، خذيَي صًذ فشّبد، ضيبيي هؼؼَد،) ػجبع صادگبى هحوذسضب9
ٍ HindIII, BclI  دس خشاػبى جٌَثي ثب اػتفبدُ اص ػِ هبسوش پلي هَسفيؼنA  تؼييي ًبلليي ّوَفيلي،دادخَاُ ػضت
4 ُ ؿوبس، 85  ػبل، هجلِ خَى، AlwNI
 تَهش ّبي وليِ دس وَدوبى (ثشسػي، اهيش، هشيخي اسدثيلي، ثذيؼي صّشا، ّيشادفش هْشاى، هيش كذسائي ػؼبدت،) صاثلي ًظاد ًٌب10
ُ هجلِ داًـىذ،)) ػبلِ دس دٍ هشوض آػيت ؿٌبػي ثيوبسػتبى وَدوبى دوتش ؿيخ ٍ اهبم سضب (ع15 وليٌيىَپبتَلَطيه
پضؿىي گشگبى
85  پبئيضٍصهؼتبى، ًـشيِ پيه ػالهت وَدن، وَدن ٍػشطبى،) ثذيؼي صّشا11
12) Zabolinejad N, Mir-Afsharieh SA, Bazr Afshan A, Badiee Z Title of article: Pleuropulmonary Blastoma of
Lung: case report , Journal of Tanaffos . 2004 Vol: 3: (11)
13) Badiei Z, Pourfathollah A, Mansouritorghaeh H. Relationship of Factor VIII and IX inhibitors with ABO
Blood groups in patients with Hemophilia A and B Journal of Haemophilia May 2006 )2( Vol 12
14) Eshghi P, Jazebi M, Hoorfar H, Karimi M, Badiee Z, Yavari M, Arasteh M. Multicentric screening of factor
VIII inhibitor in 355 Hemophilia A patients in IRAN Journal of Haemophilia .2006 Vol 12: (2)
15) Vakili R, Hiradfar M, Zabolinezhad N, Badiee Z .Tumor induced Hypercalcemia in a patient with
mediastinal synovial sarcoma: case report . Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2007: (7)
16) Mansouritorghabeh H, Badiei Z, Noori F .Clinical pictures and prevalence of Factor VII deficiency in
Northeast of Iran. Journal of Haemophilia: 2007
17) Sadeghian MH, Keramati MR, Badiei Z, etc al. Alloimmunization among transfusion- dependent thalasemia
patients. Asian 700 of transfusion science: 2009 vol 3 (No 2): 95-98

18) Badiei Z, Khalesi M, Alami MH, Kianifar HR, Banihashem B, Farhangi H,Razavi AR, Risk Factors
Associated With Life- thereatening Infections in Children With Febrile Neutropenia B Data Mining
Approach, J Pediatr Hematol Oncol, Vol 33, No1, January 2011

:ب) طرح هاي تحقيقاتي

 )1ثشسػي ٍضؼيت ؿبخق ّبي داًؼيتَهتشي ٍ ثيَؿيويبيي دسهجتاليبى ثِ ّوَفيلي B,Aؿذيذ  -وذ 83186
 85/9هجشي ػَمّ ،وىبساى :دوتشصّشاسضبئي  ،هٌلَسي طشلجِ حؼي
 )2تديعي ،زهرا ،تررسي عوارض کليوي در لوسمي حاد اطفال همكاران :دکتر ميترا ناصري ،دکتر حثية ا ...اسماعيلي،
 )3ثذيؼي ،صّشاّ ،وىبساى :دوتش ػؼيذ طبلجي ،دوتشجليل تَولي افـبس ،دوتشفشٍصًذُ هحجَثي پبيبى ًبهِ تحميمبتي اّويت ٍ
وبسثشد طى  WI1دس تـخيق  MRDدس  ALLاطفبل -وذ 84/11 ، -83009
ّ )4وىبساكليّ ،وىبساى :ثٌىذاساى ؿىَفِ ،جليلي ؿْشي جلَُ ،سججيبى سضب :ثشسػي ػطح ػشهي سٍي ٍساثطِ آى ثب اختالل
تحول لٌذ ٍهمبٍهت ثِ اًؼَليي دس ثيوبساى تبالػوي هبطٍس
ّ )5وىبساكليّ ،وىبساىّ :يشادفش هْشاى ،صاثلي ًظاد ًًَب ،ويبًي فش حويذ سضب ،غشٍي هحواذ ،ثشسػاي ارشثخـاي ٍاحذتَػاؼِ
پظٍّؾ ثشوويت ٍويفيت تحميمبت ثبليٌي دسثيوبسػتبى وَدوبى دوتشؿيخ هـْذ 86/3 ،
ّ )6وىبس اكليّ ،وىبساى :وشاهتي هحوذ سضب ،كبدليبى هحوذ ّبدي ،ثشسػي ؿايَع الاَاًتي ثبديْاب دس هجتاليابى ثاِ تبالػاوي
هبطٍس1388 ،

 )7کتة تأليف /ترجمه شده
الف) کتة تأليف شده:
 )1اثَلمبػوي حؼي ،ػـمي پيوبى ٍ جوؼي اصهتخلليي داًـگبُ ّبي ػلَم پضؿىي وـَس ،کتاب جامع تاالسمياًتـبسات
داًـگبُ ػلَم پضؿىي ثميِ ا1383 ،...
 )2آرسويَاى آصيتب ،ػـمي پيوبى ،وشيوي هْشاى ،ػميمي هحوذ ،تسته جامع خدمات درماني در تيماران تاالسميً ،بؿش :آسٍيج
ثِ ػفبسؽ ٍصاست ثْذاؿت دسهبى ٍآهَصؽ پضؿىي ،هؼبًٍت ػالهت ،هشوضهذيشيت پيًَذٍثيوبسيْبي خبف1385:
 )3ؿَساي ًَيؼٌذگبى ،ثؼتِ جبهغ خدمات درمانی در بیماران هموفیلی ،چاپ اول ،نشر نهضت پویا ،تهران ،سال 7831
ب) کتة ترجمه شده:
 )7جیمس آندره ،یکصد پرسش و پاسخ در مورد بیماری فون ویلبراند ترجمه بدیعی زهرا ،یاسی الهه ،چاپ اول ،نشرآرویج ،تهران ،سال 7833

