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 -2مدارک دانشگاهی
 )1دکتری عمومی در سال  1373در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )2دکترای تخصصی کودکان در سال  1377در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 -3فعالیتهای آموزشی
 )1گذراندن دوره یک ساله فلوشیپ خواب کودکان از مارس  2005تا مارس  2006میالدی
 )2استاد راهنمای دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی از سال  78/4/16تا کنون
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 )3ارزیابی سواالت امتحانی دروس بهداشت عمومی ،تغذیه ،میکروب شناسی واخالق پزشکی طی سالهای  78تا 90
 )4عضو گروه ارزشیابی درونی کودکان از تاریخ  89/5/23تاکنون
 )5تدریس درس بهداشت  ،1سال های بین 78-82و سالهای 87 -89
 )6تدریس درس بهداشت  ،2سالهای بین 88-90
 )7تدریس درس بهداشت  ،3تاریخ شروع ترم مربوط به سال های بین 78 -89
 )8تدریس جهت دانشجویان دوره  MPHسال های تحصیلی بین 87-89
 )9تدریس درس اپیدمیولوژی بیماری های شایع ویژه دانشجویان پزشکی سالهای  81تا 85
 )10آموزش دوره ی کارآموزی بهداشت ویژه دانشجویان پزشکی سال های بین 90-79
 )11آموزش دوره ی کارورزی بهداشت دانشجویان پزشکی سال های بین 90-79
 )12حضور در جلسات کمیته ارزشیابی مرکز توسعه آموزش پزشکی سال 78
 )13تدریس بیماری های کودکان دوره فیزیوپاتولوژی نیم سال اول و دوم سال های  79لغایت تا کنون
 )14تدریس بیماری های کودکان دوره کارورزی نیم سال اول و دوم سال های  79لغایت تا کنون
 )15تدریس بیماری های کودکان دوره کارآموزی نیم سال اول و دوم سال های  79لغایت تا کنون
 )16تدریس بیماری های کودکان دوره دستیاری کودکان نیم سال اول و دوم سال های  79لغایت تا کنون
 )17تدریس در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی ماهانه ویژه دانشجویان کارآموز ،کارورز ،رزیدنت و پرستاران
(سال های  86تا )88
 )18نگارش طرح درس و ارزشیابی درونی گروه پزشکی اجتماعی ،دروس بهداشت  3 ،2 ،1کارآموزی و کارورزی
 )19تدریس درس بیماری های شایع نوزادان و کودکان واحد  3رشته تحصیلی بهداشت خانواده  3شبانه سال 81
 )20تدریس درس بیماری های کودکان برای دستیاران دندانپزشکی  ،نیم سال دوم تحصیلی سال  1391-1392و نیم سال
اول 1393-1392
 )21تدریس درس پاتوفیزیولوژی بیماریهای کودکان نیم سال اول و دوم سال های  79لغایت تا کنون
 )22طراحی سواالت جهت آزمون های ادواری دستیاران شامل ارتقا و معرفی آنان سال های  79لغایت تا کنون
 )23تدریس در برنامه بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی تاریخ  78/7/6لغایت  78/7/20دانشگاه علوم پزشکی
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 -4فعالیتهای پژوهشی
الف) تألیف کتاب:
 (1عنوان :خواب و اختالالت آن در کودکان ،ناشر :دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،تاریخ انتشار1390:
 (2عنوان :منتخبی از بیماری های متابولیک شایع در کودکان ،ناشر :دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،تاریخ انتشار1383:
 )3عنوان :درسنامه طب خواب( ،تألیف فصل خواب و اختالالت شایع آن در کودکان) ،ناشر :کتاب ارجمند ،تاریخ انتشار1394 :
ب) داوری:
 (1داوری کتاب تغذیه سالم و بلوغ ،88/4/25 ،نویسنده :دکتر مریم جوادی
 (2شرکت به عنوان هیئت داوران در جلسه دفاع از پایان نامه ها از سال 1379
 (3داوری متوسط  2تا  3مقاله ارسالی از طرف معاونت محترم پژوهشی دانشگاه برای مجله علمی دانشگاه قزوین از سال  82و
مجله  Sleep Sciencesدانشگاه تهران از سال 93
 )4داوری طرح تحقیقاتی با موضوع "تغییرات سطح تومورنکروزیس فاکتورآلفا و اینترلوکین 6-در مایع شیار لثه ای دندان کانین
در طی رترکشن" در نیمسال دوم 1394-95
ج) عناوین مقاالت:
خالصه مقاله در همایشها
 ارائه خالصه مقاله چاپ در کتابچه سی و دومین بزرگداشت دکتر قریب 23 ،لغایت  28اردیبهشت  ،90تحت عنواناختالالت خواب در کودکان مبتال به صرع مراجعه کننده به بیمارستان کودکان تهران ،دکتر جلیل القدر ،دکتر شاه حسینی،
دکتر مریم جوادی ،صفحه .234
 چاپ مقاله در کتاب سی امین بزرگداشت دکتر قریب  26لغایت  30اردیبهشت  88تحت عنوان بررسی شیوع اختالالت وعادات خواب کودکان  3تا  6ساله قزوین ،دکتر جلیل القدر ،دکتر هاشمی ،دکتر باریکانی ،دکتر ایازی ،دکتر صفاری ،صفحه
 1002تا .1009
 چاپ مقاله در کتاب چهارمین همایش سراسری پزشکی خواب  21تا  23آبان  87تحت عنوان بررسی آپنه انسدادی خوابدر کودکان قبل و بعد از عمل جراحی آدنوتونسیلکتومی ،دکتر جلیل القدر ،دکتر باریکانی ،دکتر میرزازاده.
 چاپ مقاله تحت عنوان آپنه انسدادی خواب در کودکان در کتاب پنجمین همایش سراسری اختالالت خواب ،تهران. مقاله ونتیالسیون حمایتی در بیماری های تنفسی خواب کودکان چاپ در کتاب بیست و نهمین همایش استاد دکتر قریب 31فروردین لغایت  4اردیبهشت  87جلد اول صفحه  653تا .660
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 مقاله با عنوان ارتباط متقابل خواب با عفونت در کتاب سی و امین همایش دکتر قریب ،جلد دوم 26 ،لغایت ،88/2/30صفحه  854تا  ،859نویسندگان :دکتر جلیل القدر ،دکتر ایازی ،دکتر صفاری.
 مقاله با عنوان کاربرد پلی سومنوگرافی در بیماری های تنفسی خواب کودکان چاپ در کتابتازه های طب کودکان بیست و هشتمین همایش دکتر قریب  29اردیبهشت لغایت  3خرداد  86مکان :تهران انجمن
کودکان ایران جلد دوم ،ص  1059لغایت .1065
 مقاله با عنوان پاتوفیزیولوژی آپنه ،هیپوپنه انسدادی در خواب چاپ در کتاب سومین همایش سراسری اختالالت خوابتاریخ  23لغایت  25آبان  1385مکان :بیمارستان امام خمینی تاالر امام.
 مقاله با عنوان انواع درمان های غیرجراحی و درمان های دارویی آپنه انسدادی خواب در کتاب سومین همایش سراسریاختالالت خواب تاریخ  23لغایت  25آبان  1385مکان :بیمارستان امام خمینی تاالر امام.
 تاثیر رژیم غذایی با اندکس گلیسمیک باال و پایین روی خواب کودکان .جلیل القدر،چو چین موی ،کتاب تازه های طباطفال صفحه  486لغایت  495بیست و هفتمین بزرگداشت دکتر قریب  23لغایت  27اردیبهشت .85
 چاپ مقاله در کتاب سی امین بزرگداشت دکتر قریب  26لغایت  30اردیبهشت  88تحت عنوان بررسی سن شروع بلوغ دردختران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر قزوین سال  ،86-87دکتر صفاری ،دکتر ابطحی ،دکتر ایازی ،دکتر جلیل القدر،
دکتر رستمیان ،صفحه  827تا .835
 چاپ خالصه مقاله بررسی شیوع سندرم متابولیک در کودکان دارای شاخص توده بدنی باال مراجعه کننده به کلینیک غددکودکان قزوین طی سال های  87-86نویسندگان :دکتر صفاری ،دکتر ابطحی ،دکتر آذین فر ،دکتر محمدی ،دکتر جلیل
القدر ،دکتر ایازی ،صفحه  76در کتاب چکیده مقاالت همایش تغذیه و فعالیت فیزیکی در بیماری های متابولیک و چاقی
دانشگاه قزوین.
 چاپ مقاله با عنوان مقایسه ارزش تشخیصی پروکلسی تونین و آزمون سریع پروتئین واکنشی  cدر کودکان مبتال بهعفونت مجاری ادراری ،دکتر ایازی ،دکتر جهانی هاشمی ،دکتر هاشمی ،دکتر کریم زاده ،دکتر جلیل القدر ،دکتر کیانی
امین ،دکتر سلیمی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین در کتاب درمان عفونت های شایع کودکان دانشگاه شهید بهشتی  14و
 15آذر  ،87صفحه  59تا .67
 چاپ خالصه مقاله با عنوان بررسی تب و تشنج در کودکان دچار اولین حمله در طی  2سال در کتاب همایش علمیاعصاب کودکان ایران تاریخ  28لغایت  30بهمن .82
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 ارائه و چاپ خالصه مقاله با عنوان مقایسه ساختار خواب و اختالل تنفس حین خواب در کودکان چاق با و بدون سندرم مجتمع دانشگاهی، ساری: مکان1393  آذر14-12  مطالعه مورد شاهدی در کتابچه و همایش اختالل خواب:متابولیک
)پیامبر اعظم (ص
 مقاله با عنوانLow GI milk drink as a bedtime snack predict shorter onset than high GI milk drink 19th ASM
Sleep across time and age Intercontinental Burswood Resort, Perth, 5-7 October 2006 S Galilolgadr,
A Afaghi, H OConnor, CM Chow.

 چاپ خالصه مقاله با عنوانComparison of obstructive sleep apnea before and after Adenotonsilectomy among Iranian
Sleep Medicine IPSA, Rome 3-5 dec 2010. ، children, Afaghi A, Jalilolghadr S

 چاپ خالصه مقاله با عنوانSleep problem and sleep habits in 3 to 6 years old Iranian children, Galilolgadr sh, Hashemi S,
Pediatric Sleep Medicine e, Rome 3-5 ،Esmailzadehha N, Jahanihashemi H, saffari F, Javadi M
dec 2010.

 چاپ خالصه مقاله تحت عنوانNormal sleep on polysomnography in children, Iranian journal of pediatrics, 18th international
congress of pediatrics, Vol 16, Oct 2006.

.2010  دسامبر5  تا3 ،IPSA  ایتالیا- ارائه پوستر در کنگره اختالالت خواب کودکان رم ارائه پوستر با عنوانPrevalence of daytime sleepiness and its related factors in patients attending in primary care
center in Qazvin, Iran. World Sleep 2015, Zohreh Yazdi, MohammadAli Zohal, Shabnam
Jalilolghadr, Gholami Sarvandi. The 7th World Congress of the World Sleep Federation.
Turkey.

 ارائه پوستر با عنوانAssociation between dysfunctional beliefs and attitudes about sleep and insomnia in three
groups of psychiatric patients. Zohreh Yazdi, Saemi, Shabnam Jalilolghadr, Mansouri.World
Sleep 2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.

 ارائه پوستر با عنوان-
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Effect of sleep hygiene education program on sleep problems in shift work nurses. Zohreh
Yazdi, Shabnam Jaliloghadr, Tootoonchian.World Sleep 2015, The 7th World Congress of the
World Sleep Federation. Turkey.

 ارائه پوستر با عنوانAssociation between sleep disorders and severity of burnout syndrome in firefighters. Zohreh
Yazdi, Ameneh Barikani, Shabnam Jalilolghadr, AbbasAli Madadi, Alrefaei. World Sleep 2015,
The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.

 ارائه پوستر با عنوانFactors that influence nurses´ job satisfaction: exploring about nurses´ chronotype. Zohreh
Yazdi, Shabnam Jalilolghadr, Loukzadeh, Shahravan.World Sleep 2015, The 7th World
Congress of the World Sleep Federation. Turkey.

 ارائه پوستر با عنوانAssociation between sleep hygiene practices and sleep quality in medical students. Zohreh
Yazdi, Shabnam Jalilolghadr, Moghadam, Loukzadeh World Sleep 2015, The 7th World
Congress of the World Sleep Federation. Turkey.

 ارائه پوستر با عنوانPrevalence of eye strain and its relation with insomnia in daily VDT users. Zohreh Yazdi,
Ameneh Barikani, Shabnam Jalilolghadr, Adnani. World Sleep 2015, The 7th World Congress
of the World Sleep Federation. Turkey.

 ارائه پوستر با عنوانKnowledge and attitude of primary care physicians about obstructive sleep apnea in Qazvin,
Iran. Zohreh Yazdi, MohammadAli Zohal, Shabnam Jalilolghadr, Loukzadeh, Talebi. Sleep
2015, The 7th World Congress of the World Sleep Federation. Turkey.

 ارائه پوستر با عنوانAssociation of sleep-wake and macronutrient intake among preschool children.

 ندا اسماعیل زاده ها در پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی، شبنم جلیل القدر، سمر انصاری، امیر جوادی،مریم جوادی
.1394  ایران- تهران،در ایران
 ارائه پوستر با عنوانAssociation of sleep and body mass index in 3-6 years old children

، ندا اسماعیل زاده ها در پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، آمنه باریکانی، شبنم جلیل القدر،مریم جوادی
.1394  ایران-تهران
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 ارائه پوستر با عنوان "بررسی ارتباط ساعات خواب با فعالیت بدنی کودکان  3-6سال مهدکودک های قزوین" مریمجوادی ،نفیسه حیدری ،شبنم جلیل القدر ،امیر جوادی در دومین همایش سالیانه عفونی کودکان ،قزوین-ایران .1394
 ارائه پوستر با عنوانAssessment of Quality and Quantity of sleep in patients with Overlap Syndrome and Its
Relationship to Severity of OSA According to Apnea-Hypopnia Index.

سمانه هاشمی ،شبنم جلیل القدر ،رامین سامی .هفتمین همایش سراسری اختالالت خواب .تهران -ایران .1395
 ارائه پوستر با عنوانRelationship between Sleep Hygiene Practices and Sleep Quality in Professional Drivers

زهره یزدی ،محمدعلی زحل ،شبنم جلیل القدر ،زیبا لوک زاده ،علیرضا حسینی ،فاطمه خوشبخت .هفتمین همایش سراسری
اختالالت خواب .تهران – ایران .1395
 ارائه پوستر با عنوانAssociation between Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep and Insomnia in Three
Groups of Psychiatric Patients

زهره یزدی ،نسرین صائمی ،شبنم جلیل القدر ،محسن منصوری .هفتمین همایش سراسری اختالالت خواب .تهران – ایران
.1395
 ارائه پوستر با عنوانAssociation between Sleep Disorders and Severity of Burnout Syndrome in Firefighters

زهره یزدی ،آمنه باریکانی ،شبنم جلیل القدر ،جواد عباسعلی مددی ،حسام آل رفائی .هفتمین همایش سراسری اختالالت
خواب .تهران – ایران .1395
 ارائه پوستر با عنوانAssociation between Sleep Hygiene Practices and Sleep Quality in Medical Students

زهره یزدی ،شبنم جلیل القدر ،پریچهر مقدم ،زیبا لوک زاده .هفتمین همایش سراسری اختالالت خواب ،تهران-ایران
اردیبهشت .1395
 ارائه پوستر با عنوانEffect of Sleep Hygiene Education Program on Sleep Problems in Shift work Nurses

زهره یزدی ،شبنم جلیل القدر ،فرید توتونچیان .هفتمین همایش سراسری اختالالت خواب ،تهران-ایران اردیبهشت .1395
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 شبنم جلیل القدر .بروکسیسم (دندان قروچه) .ماهنامه تازه های تندرستی مغز و اعصاب و سر و صورت  ،سال دوم ،شماره 6 محمدزاده قسمت ،جلیل القدر شبنم .بررسی ایکتر و برخی از ویژگی های آن در بیمارستان های قدس و کوثر .مجله علمیدانشگاه علوم پزشکی قزوین.29-20: )1( 2 ;1377 .
 باریکانی ،جوادی ،جلیل القدر .بررسی نظرات کارآموزان و کارورزان در مورد آموزش در گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علومپزشکی قزوین .فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه قزوین .زمستان .1384

 -5عناوین سخنرانیهای ارائه شده همراه چاپ
 )1سخنرانی در پنجمین کنگره سراسری اختالالت خواب 27 ،لغایت  ،90/2/29تاالر امام
 )2سخنرانی در سمینار دکتر قریب در خصوص ارتباط خواب با صرع ،90/2/28 ،دانشگاه شهید بهشتی
 )3سخنرانی در خصوص بی خوابی در کودکان تاریخ  ، 90/2/29تاالر امام
 )4سخنرانی در سمینار بین المللی اختالالت خواب در بیماری های ریه 2 ،تا 89/10/4
 )5سخنرانی در کنفرانس اختالالت تنفسی حین خواب و نقش پلی سومنوگرافی در تشخیص اختالالت تنفسی حین خواب
تاریخ  20الی  21خرداد  :89تهران ،هتل المپیک
 )6سخنرانی تحت عنوان عفونت و رابطه آن با خواب در سمینار دکتر قریب تهران تاریخ 87/8/5
 )7سخنرانی در سمینار اختالالت خواب ،تازه های آپنه انسدادی خواب ،تاریخ  87/2/12بیمارستان مسیح دانشوری ،دانشگاه
شهید بهشتی.
 )8سخنرانی در چهارمین همایش سراسری پزشکی خواب تاریخ  21لغایت  23آبان  87مکان :تهران ،بیمارستان امام
 )9سخنرانی در خصوص آپنه خواب قبل و بعد از آدنوتونسیلکتومی در همایش خواب تهران  21تا 87/7/23
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 )10سخنرانی و ارائه دو مقاله تحت عنوان اختالالت تنفسی خواب و ونتیالسیون غیر تهاجمی در کودکان همایش دکتر قریب،
تهران تاریخ 3و 86/3/29
 )11دبیر علمی کنفرانس روش های تشخیصی و درمانی آپنه انسدادی حین خواب تاریخ  85/12/12مکان :دانشگاه علوم
پزشکی شهید بابایی
 )12سخنرانی در کنفرانس تشخیص و درمان وقفه تنفسی حین خواب  85/8/25تاالر امام تهران
 )13سخنرانی در ششمین کنگره بین المللی خواب در مسیح دانشوری تهران تاریخ 1392/7/23
 )14سخنرانی و عضو کمیته علمی و کمیته برنامه ریزی و عضو هیئت مدیره انجمن پزشکی خواب ایران و ارائه خالصه مقاله
 Sleep disturbances and respiratory events during night in snoresدر ششمین همایش
سراسری اختالالت خواب ایران در تهران تاریخ  1392/8/15الی 1392/8/17
 )15سخنرانی در کنفرانس آخرین روش های تشخیصی و درمانی آپنه دانشگاه علوم پزشکی تهران 86/12/3
 )16سخنرانی با موضوع  OSAدر کودکان  ، 90/2/27تاالر امام
 )17سخنرانی در سمینار جراحان فک و صورت در خصوص تفسیر پلی سومنوگرافی در کودکان 20 ،و  ،89/3/21دهکده
المپیک
 )18سخنرانی در سمینار جراحان فک و صورت در خصوص  OSAدر کودکان 20 ،و  ،89/3/21دهکده المپیک
 )19سخنرانی در سمینار اندیکاسیون های بستری بیماری های گوارشی 24 ،و 89/8/25
 )20سخنرانی در کنفرانس رشد و نمو ،89/10/12 ،دانشگاه قزوین
 )21سخنرانی در سمینار بیماری های کودکان 4 ،و  ،89/12/5بیمارستان قدس
 )22سخنرانی در خصوص  ، MSLTاکتی گرافی و کاربرد آن در تشخیص هیپرسومنیا 21 ،تا  23آپریل  2010تهران
 )23سخنرانی در کنگره گوش ،حلق و بینی تاریخ  89/8/12سالن همایش های رازی
 )24دبیر علمی و سخنران در برنامه مدون بیماری های گوارشی کودکان تاریخ  ،89/9/9دانشگاه قزوین
 )25سخنرانی در سمینار جراحان فک و صورت در خصوص تفسیر پلی سومنوگرافی در کودکان 20 ،و  ،89/3/21دهکده
المپیک
 )26سخنرانی در سمینار اورژانس های طب کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2و87/7/3
 )27سخنرانی در سی امین همایش تازه های طب کودکان دکتر قریب ،از تاریخ  88/2/26لغایت 88/2/30
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 )28سخنرانی در خصوص درمان یبوست در کودکان کنفرانس یبوست 88/2/23 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )29سخنرانی در خصوص پاراسومنیا در کودکان در سمینار  2روزه مروری بر مسائل رایج طب کودکان  25و  88/5/26دانشگاه
علوم پزشکی قزوین
 )30سخنرانی در سمینار تازه های دیابت در کودکان  87/11/8 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )31سخنرانی در سمینار مروری بر مسایل رایج طب اطفال  25لغایت  87/5/26تحت عنوان پاراسومنیا دانشگاه علوم پزشکی
قزوین
 )32سخنرانی در سمینار دو روزه بیماری های عفونی کودکان تاریخ  8/5لغایت 87/8/6
 )33سخنرانی در بیست و نهمین همایش تازه های طب کودکان  87/1/31لغایت  ،87/2/4انجمن پزشکی کودکان ایران،
وزارت امور خارجه ،تهران.
 )34سخنرانی در کنفرانس یک روزه کم خونی فقر آهن در کودکان مورخ  86/11/10دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )35سخنرانی در بیست و هشتمین همایش تازه های طب کودکان  2/29لغایت  ،86/3/2انجمن پزشکی کودکان ایران ،وزارت
امور خارجه ،تهران.
 )36سخنرانی در سمینار اورژانس های طب کودکان تاریخ های  17و  85/11/18شرکت
 )37سخنرانی سمینار تازه های طب کودکان تاریخ  16لغایت  83/9/17دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )38سخنرانی در سیمنار یک روزه آسم مکان بیمارستان بوعلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاریخ 83/9/9
 )39سخنرانی در سمینار بیماری های اورژانس های طب کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین موضوع :عالئم بالینی عفونت
های دستگاه ادراری ،تاریخ  18لغایت 82/9/19
 )40سخنرانی در سمینار بیماری های عفونی کودکان از تاریخ  81/9/3لغایت  81/9/4مکان :دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )41سخنرانی در سمینار تغذیه کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاریخ 81/9/27
 )42سخنرانی در سمینار بیماری عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاریخ  9/3لغایت 81/9/4
 )43سخنرانی در سمینار فوریت های طب کودکان  80/9/21لغایت  80/9/22دانشگاه قزوین
 )44سخنرانی در سمینار بیماری های اورژانس های طب کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین موضوع :احیا 9/21 ،لغایت
80/9/22
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 )45سخنرانی در سمینار بیماری های شایع گوارشی اطفال (بی اختیاری مدفوع) دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاریخ  20لغایت
79/6/21
 )46سخنرانی در سمینار تازه های عفونت ادراری در کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاریخ 78/7/21
 )47دبیر علمی کنفرانس تازه های تشنج در کودکان تاریخ  78/7/28دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )48سخنرانی در سمینار تازه های تشنج در کودکان تاریخ  78/7/28دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )49سخنرانی در سمینار فوریت های طب کودکان تاریخ  3/3لغایت  78/3/4دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )50سخنرانی در همایش ساالنه انجمن پزشکان کودکان ایران تاریخ  1392/2/6در تهران
 )51سخنرانی مقاله با عنوان "جایگاه پلیسومنوگرافی) (PSGدر پزشکی خواب کودکان :اندیکاسیونها ،آنالیز و تفسیر" در
همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و ششمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب اردیبهشت .1394
مکان :تهران.
 )52سخنرانی مقاله با عنوان "Association of sleep disordered breathing and metabolic syndrome in obese

" children: a case control studyدر بیست و هفتمین کنگره بین المللی کودکان در مهر  1394شبنم جلیل القدر،
زهره یزدی ،منوچهر مهرام ،فرخنده بابایی ،ندا اسماعیل زاده ها ،هورمهر نوذری ،فاطمه صفاری .مکان :تهران
 )53سخنرانی مقاله با عنوان "اختالالت اورژانس خواب در کودکان" در همایش اورژانس های کودکان  .1394مکان :قزوین.
 )54سخنرانی مقاله با عنوان "خواب و ارتباط آن با بیماری های عفونی" در دومین همایش سالیانه عفونی کودکان .1394
مکان :قزوین
 )55سخنرانی مقاله با عنوان"اندیکاسیون های پلی سومنوگرافیی ) (PSGدر کودکان" .هفتمین همایش سراسری اختالالت
خواب ،تهران-ایران اردیبهشت  .1395شبنم جلیل القدر.
 )56سخنرانی مقاله با عنوان "بررسی کمیت و کیفیت خواب در بیماران مبتال به سندرم  Overlapبیماری انسدادی مزمن
ریه و آپنه خواب و ارتباط آن با شدت آپنه انسدادی خواب بر حسب اندکس آپنه-هایپونه" .هفتمین همایش سراسری
اختالالت خواب ،تهران-ایران اردیبهشت  .1395رامین سامی ،شبنم جلیل القدر ،سمانه هاشمی.
 )57سخنرانی مقاله با عنوان "شیوع ویژگی های سندرم پای بیقرار در کودکان و نوجوانان مبتال به تاالسمی ماژور" .هفتمین
همایش سراسری اختالالت خواب ،تهران-ایران اردیبهشت  .1395شبنم جلیل القدر ،مهدیزاده ،زهره یزدی.
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 )58سخنرانی مقاله با عنوان

"Evaluation of Obstructive Sleep Apnea Before and After

" Adenotonsillectomy in Children Reffered to Qods Hospital, Qazvinهفتمین همایش
سراسری اختالالت خواب ،تهران-ایران اردیبهشت  .1395شبنم جلیل القدر ،خاطره خامنه پور ،فاطمه صفاری ،هانیهسادات
میرزاده.

 -6تدریس و شرکت در کارگاهها
 )1تدریس در کارگاه  sleep labاستاندارد تاریخ  90/2/28تاالر امام
 )2شرکت در کارگاه Sleep Medicine and Technology Course at The University of Sydney,
 Australiaتاریخ  28نوامبر تا  9دسامبر  2005مکان :دانشگاه سیدنی
 )3شرکت در کارگاه  EBNeuro Sleep Application Training Courseاز تاریخ  6لغایت  10دسامبر 2007
در مرکز اختالالت خواب کلینیک نور تهران
 )4شرکت در کارگاه Dubai Sleep Diagnostics & Therapy Course July 22rd 2007, Dubai
U.A.E
 )5شرکت در کارگاه روش های نوین ارزیابی بالینی ،90/3/11 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )6تدریس در کارگاه پلی سومنوگرافی استاندارد  90/2/29تاالر امام
 )7شرکت در کارگاه آسکی ،89/10/16 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )8تدریس در کارگاه  CPAP Titrationتاریخ  90/2/27تاالر امام
 )9تدریس در کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر از سال  77لغایت تاکنون
 )10تدریس در کارگاه مسمومیت ها و گزش ها 10/30 ،و  ،89/11/7دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )11شرکت در کارگاه کارآزمایی بالینی تاریخ  ، 89/2/28دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )12تدریس در کارگاه استراتژی مانا تاریخ  82/10/20و  82/10/21لغایت  82/10/29و 82/10/30دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )13شرکت در کارگاه مقاله نویسی تاریخ  23الی  25تیر  ، 88دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )14شرکت در کارگاه آموزشی منابع الکترونیکی ملی دیجیتال پزشکی ،87/5/14 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )15سخنرانی در برنامه بازآموزی مدون ویژه متخصصین کودکان تاریخ  87/9/4دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )16شرکت در کارگاه اصول پیشگیری ،تشخیص و درمان آسم ،تاریخ  87/10/15دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 )17شرکت در کارگاه ارزشیابی و طراحی سواالت چند گزینه ای  13خرداد  87دانشکده پزشکی قزوین معاونت آموزشی
 )18شرکت در کارگاه نوآوری کارآموزی ،کارورزی بهداشت  87/9/17مکان :دانشگاه ایران
 )19شرکت در کارگاه  EBMتاریخ  16تیر  87دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )20شرکت در کارگاه طرح ادغام آموزش پزشکی عمومی تاریخ  87/3/12توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی قزوین
 )21شرکت در کارگاه یک روزه  MCQدرمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه قزوین تاریخ 87/3/13
 )22تدریس در کارگاه احیای نوزادان تاریخ از سال 78تا  85معاونت بهداشتی دانشگاه
 )23شرکت در کارگاه شیوه طراحی سواالت آزمون ارتقاء دستیاری گروه های پزشکی تاریخ  85/3/9با همکاری EDC
دانشگاه اصفهان مکان :دانشگاه قزوین
 )24سخنرانی در برنامه مدون کودکان تاریخ  86/5/8مکان دانشگاه علوم پزشکی دفتر آموزش مداوم
 )25شرکت در کارگاه مهارت افزایی اساتید در روابط اجتماعی بین فردی تاریخ  86/9/19دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )26شرکت در کارگاه برنامه ریزی درسی و روش تدریس مقدماتی  86/11/15دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )27شرکت درکارگاه یک روزه  85/11/12 OSCEمکان :دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )28شرکت در کارگاه تدوین طرح درس ،تاریخ  85/9/4دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )29شرکت در کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودکان  4لغایت  83/3/6مکان :دانشگاه شهید بهشتی
 )30شرکت در کارگاه ارزشیابی درونی تاریخ  83/7/22دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )31شرکت در کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودکان تاریخ  3/4لغایت  83/3/6دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 )32تدریس در کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودکان  5کارگاه  2روزه تاریخ های  7لغایت  3 ،83/8/9تا  5آذر  27 ،83لغایت
 11 ،83/11/29الی  19 ،83/12/13الی  83/10/21و  3الی .83/11/5
 )33شرکت در کارگاه های ارزشیابی درونی تاریخ  82/10/11دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )34شرکت در کارگاه روش تدریس تاریخ 15و82/11/16؛ مکان :سالن پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )35شرکت در کارگاه روش تدریس تاریخ  15لغایت  82/11/16دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )36تدریس در برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی از تاریخ  3/11لغایت  79/4/8دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )37شرکت در کارگاه روش ارزیابی کارورزان از تاریخ  79/2/21لغایت  79/2/22دانشگاه علوم پزشکی قزوین دفتر آموزش
مداوم جامعه پزشکی
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 )38شرکت در کارگاه آموزشی چگونگی بررسی یک اپیدمی مکان :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاریخ  30الی
79/4/31
 )39شرکت در کارگاه ارتقاء کیفیت مورخ  27/26و  79/10/28معاونت آموزشی دانشگاه مکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )40تدریس در برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی از تاریخ  78/7/6لغایت  78/7/20دانشگاه علوم پزشکی
قزوین
 )41شرکت در کارگاه آموزشی تدوین اهداف آموزشی تاریخ  79/9/12مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی قزوین
 )42شرکت در کارگاه اصول پیشگیری ،تشخیص و درمان آسم تاریخ  79/10/15دانشگاه تهران
 )43سخنرانی در برنامه بازآموزی مدون ویژه پزشکان عمومی تاریخ  79/3/11لغایت  79/4/8دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )44شرکت درکارگاه سطح Scientific Writing 1؛ مکان :دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ مدرس :دکتر آخوند زاده
 )45شرکت درکارگاه سطح Scientific Writing 2؛ مکان :دانشگاه علوم پزشکی قزوین ؛ مدرس :دکتر آخوند زاده
 )46تدریس در کارگاه آسم مورخ 81/2/17،31،24
 )47تدریس در کارگاه احیای نوزادان تاریخ  77/12/18لغایت  77/12/20معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )48شرکت در کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر تاریخ  75/9/11لغایت  75/9/14دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 )49شرکت در پایگاه روش تحقیق  2تا 73/7/6
 )50شرکت در کارگاه استراتژی سرچ و آموزش مدالین مکان :وزرات -بهداشت درمان آموزش پزشکی دفتر معاونت پژوهشی
تاریخ  3الی 74/7/5
 )51شرکت در کارگاه تربیت مربی آموزش مهارت های زندگی تهران
 )52شرکت در کارگاه جستجوی مقاالت در کتابخانه دیجیتال
 )53شرکت در کارگاه خالقیت
 )54تدریس در برنامه مدون بیماریهای تنفسی در اطفال ( )1در تاریخ 1392/4/26
 )55تدریس در کنفرانس بیماری عفونی کودکان در تاریخ 1392/10/25

 -7فعالیتهای اجرایی و عضویت در انجمنها و کمیتهها
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 )1عضو هیئت مدیره انجمن پزشکی خواب ایران از تاریخ  87/8/2تا کنون
 )2عضو هیئت داوران مجله ،Sleep Sciences
 )3عضویت در کمیته تدوین برنامه آموزشی دوره فلوشیپ خواب در ایران ،وزارت بهداشت -درمان آموزش پزشکی
 )4عضویت در کمیته آموزشی و نظارتی احیای نوزادان از سال  1380لغایت 85
 )5عضویت در کمیته اخالق دانشگاه از سال  1393تاکنون
 )6عضو کمیته دانشگاهی راهبری ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی از سال 1389تا 1393
 )7عضویت در کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان قدس ،از  89/4/2لغایت 1393
 )8عضو کمیته تعیین تکلیف بیماران از  89/6/1لغایت 1393
 )9عضویت در کمیته اخالق و موازین شرعی از تاریخ  88/11/13تا 1393
 )10عضو کمیته مرگ و میر آسیب شناسی بیمارستان قدس تاریخ  87/2/24لغایت 1393
 )11عضو کمیته سوانح و فوریت های پزشکی بیمارستان قدس از تاریخ  87/2/24لغایت 1393
 )12عضو کمیته ارزیابی امتحانات رزیدنتی از تاریخ  87/4/1لغایت لغایت 1393
 )13عضویت در کمیته مدیریت کیفی بیمارستان قدس از تاریخ  87/2/24لغایت 1393
 )14عضویت در گروه ارزیابی دانشکده پزشکی از تاریخ  87/4/8لغایت 1393
 )15عضویت در کمیته تریاژ بیمارستان قدس قزوین از  86/12/13لغایت 1393
 )16عضویت در کمیته تجویز و مصرف داروی دانشگاه از تاریخ  87/4/29لغایت 1393
 )17عضویت در کمیته آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر استان تاریخ  83/6/19تاکنون
 )18عضویت در کمیته مرکزی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از تاریخ  82/12/9لغایت دو سال
 )19عضویت در کمیته کادر پزشکی ،پرستاری و کارکنان از تاریخ  82/1/15لغایت 1393
 )20عضویت در شورای سیاست گذاری  H.S.Rدانشگاه از تاریخ  80/10/23تاکنون
 )21عضویت در کمیته آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین از تاریخ  80/12/7لغایت سه سال
 )22عضو کمیته اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پرونده ها در بیمارستان قدس قزوین از تاریخ  77/8/30لغایت 1393
 )23عضو کمیته مدیریت کیفی بیمارستان قدس لغایت 1393
 )24عضو مرکز تحقیقات متابولیک بیمارستان بوعلی
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 )25ریاست مرکز تحقیقات رشد کودکان از  1393تاکنون
 )26عضویت در کمیته علمی و اجرایی بهبود رشد و تغذیه کودکان زیر  6سال استان قزوین
 )27عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال  1382تا کنون
 )28عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از سال  1393تا کنون
 )29راه اندازی آزمایشگاه خواب کودکان در ایران در قزوین از سال  1388تا کنون
 )30رئیس مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس از تاریخ  1390/1/23لغایت 1393
 )31مسئول گروه احیای بیمارستان قدس از تاریخ  1383/9/23لغایت 1390/2/1
 )32مسئول بخش اورژانس بیمارستان قدس از تاریخ  1381/12/10لغایت 1390/2/1
 )33مدیر گروه پزشکی اجتماعی از تاریخ  1378/9/1لغایت 1388/3/1
 )34مسئول کمیته ارزشیابی گروه پزشکی اجتماعی از سال  1379تا 1388/3/1
 )35سرپرست معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی قدس از اسفند 1394

 -8عناوین طرحهای تحقیقاتی –پژوهشی دانشجویی و هیئت علمی
پایان نامه و طرح تحقیقاتی:
 -1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
موضوع :بررسی تظاهرات بالینی ویافته های پلی سونوگرافیک آپنه خواب در کودکان چاق مراجعه کننده به بیمارستان قدس
قزوین 1389
استاد راهنما :دکتر آزیتا توسلی
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر
نگارش :شیوا لطفی
سال تحصیلی1389-90 :
 -2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی فراوانی آپنه خواب در کودکان ارجاع شده به کلنیک خواب سال 89
استاد راهنما :دکترشبنم جلیل القدر
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استاد مشاور :دکتر زهره یزدی
نگارش :سپهر صادقی
سال تحصیلی1389-90:
 -3دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی اختالالت خواب در بیماران مبتال به سردرد میگرنی و سردرد تنشی و مقایسه آنها با گروه کنترل
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
اساتید مشاور :دکتر سعید شاه بیگی  ،دکتر نوید محمدی
نگارش :غزل جلیل زاده
سال تحصیلی1389 :
 -4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی عالئم کلینیکی و پلی سومنوگرافی بیماران با خروپف مراجعه کننده به کلینیک خواب نور
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر آمنه باریکانی
نگارش :مریم شعبانی
سال تحصیلی1389 :
 -5دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :اختالالت خواب در کودکان مبتال به صرع مراجعه کننده به بیمارستان قدس سال 89-88
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر نوید محمدی
نگارش :طال شاه حسینی
سال تحصیلی1389 :
 -6دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده پزشکی شهید بابایی
موضوع :تعیین شیوع آپنه انسدادی خواب در بیماران مبتال به بیماری های عروقی قلب بستری در بخش مراقبت های ویژه
بیمارستان بوعلی سینای قزوین
استاد راهنما :دکتر حمید رضا جوادی
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استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر ،دکتر زهره یزدی(مشاور آماری)
نگارش :زینب رضایی مجد
سال تحصیلی 1388-89:
 -7دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی شهید بهشتی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
موضوع :بررسی اثر الگوی دریافت غذا ،فعالیت بدنی و نمایه توده بدن بر خواب کودکان  6-3ساله و تاثیر یک مداخله آموزشی
مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر خواب
استاد راهنما :دکتر ناصر کالنتری
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر  ،دکتر نسرین امیدوار ،دکتر بهرام رشید خانی
نگارش :مریم جوادی
سال تحصیلی  :پاییز 1388
 -8دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :مقایسه آنالیز دستی و کامپیوتری نتایج پلی سومنوگرافی در بیماران ارجاع شده به کلینیک خواب
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر آمنه باریکانی
نگارش :نسرین هاشمی
سال تحصیلی1388-89 :
 -9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده پزشکی
عنوان :بررسی شیوع اختالالت و عادات خواب کودکان  3تا  6ساله مهدکودک های شهر قزوین
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر آمنه باریکانی
نگارش :سمانه هاشمی
سال تحصیلی1386-87:
 -10دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی آپنه انسدادی خواب در کودکان قبل و بعد از عمل جراحی آدنوتونسیل -کتومی
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
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استاد مشاور :آمنه باریکانی
نگارش :هانیه میرزازاده
سال تحصیلی1387 :
 -11موضوع :بررسی اختالالت خواب در کودکان  6تا  12ساله دبستانی شهر قزوین
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور:
نگارش :حاج سید جوادی
سال تحصیلی
 -12دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی ارتباط الگوی خواب و عادات غذایی در کودکان دبستانی شهر قزوین سال تحصیلی 1393-94
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر زهره یزدی
نگارش :آوا یوسفی
سال تحصیلی1393-94 :
 -13دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی ارتباط الگو و عادات خواب کودکان با اندکس های رشدی در دانش آموزان دبستانی شهر قزوین سال -94
1393
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر زهره یزدی
نگارش :فهیمه سمیعی
سال تحصیلی1393-94 :
 -14دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :تاثیر درمان با مالتونین بر کودکان دبستانی با مشکل در شروع و حفظ خواب
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر زهره یزدی
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نگارش :دکتر ساسان روزمهر
سال تحصیلی( 1393-94 :پایان نامه رزیدنتی)
 -15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :تعیین ارتباط مدت زمان خواب با پارامتر های سندروم متابولیک در کودکان و نوجوانان  18-10ساله منطقه مینو در
شهر قزوین سال 1391-1392
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر اویسی
نگارش :مهرداد امیری
سال تحصیلی ( 1392-93 :پایان نامه کارورزی)
 -16دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی همبستگی الگوی غذایی با ساعات و وضعیت خواب در گروه سنی  18-10ساله تحت پوشش مرکز تحقیقات
جمعییت مینو در قزوین و اراهه راه کار های مداخله ای مطالعه بیماری های متابولیک ،فاز اول
استاد راهنما :دکتر مریم جوادی
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر-دکتر آمنه باریکانی
نگارش :آذین پیکری
سال تحصیلی ( 1393 :پایان نامه کارورزی)
 -17دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :ارزیابی بیماری های تنفسی در خواب کودکان چاق با و بدون سندروم متابولیک ارجاع شده به بیمارستان قدس سال
1391-1392
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر فاطمه صفاری – دکتر زهره یزدی
نگارش :دکتر فرخنده بابایی
سال تحصیلی ( 1393 :پایان نامه دستیاری)
 -18دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی اثر آموزشی بهداشت خواب بر روی بی خوابی ،خواب آلودگی روزانه و کیفیت خواب پرستاران شیفت کار
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استاد راهنما :دکتر زهره یزدی
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر
نگارش :فرید توتونچیان
سال تحصیلی ( 1392-93 :پایان نامه کارورزی)
 -19دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده بهداشت
موضوع :بررسی همبستگی وضعیت تغدیه با نمایه توده بدنی ،ساعات خواب و ترکیب چربی های خون در گروه سنی 18-10
ساله منطقه مینو در قزوین
استاد راهنما :دکتر مریم جوادی
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر-دکتر سکینه شب بیدار
نگارش :فواد علیمرادی
سال تحصیلی ( 1393 :پایان نامه کارشناسی ارشد)
 -20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی اثر دستگاه تولید کننده امواج مکانیکی رفت و برگشتی ریتمیک بر کمییت و کیفییت خواب کودکان  12-6ساله
مجری :دکتر شبنم جلیل القدر -خانم انسیه رشوند -خانم مهسا اشرفی
سال تحصیلی ( 1393 :طرح تحقیقاتی هیئت علمی در حال انجام)
 -21دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده پزشکی
موضوع :بررسی ارتباط ساعات خواب با الگوی غذایی کودکان 5-3سال مهد کودک های قزوین
استاد راهنما :دکتر مریم جوادی
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر -امیر جوادی
نگارش :ثمر انصاری
سال تحصیلی ( 1393 :پایان نامه کارورزی)
 -22دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده بهداشت
موضوع :بررسی همبستگی بین عادات غذایی و مدت زمان تماشای تلویزیون با کیفیت خواب در کودکان و نوجوانان 10-18
سال منطقه مینودر قزوین
استاد راهنما :دکتر مریم جوادی
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استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر-دکتر سکینه شب بیدار
نگارش :آنیتا آوانی
سال تحصیلی ( 1393 :پایان نامه کارشناسی ارشد)
 -23دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده پزشکی
موضوع :بررسی انواع عالیم بالینی در بیماران مبتال به آپنه هیپوپنه انسدادی خواب
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر زهره یزدی
نگارش :شهر آیینی
سال تحصیلی :تابستان (1392پایان نامه دکترای عمومی با شماره ثبت )1025
 -24دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده پزشکی
موضوع :بررسی عادات بهداشت خواب و ارتباط آن با کیفییت خواب در دانشجویان پزشکی قزوین
استاد راهنما :دکتر زهره یزدی
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر
نگارش :مقدم
سال تحصیلی(1393 :پایان نامه دکترای عمومی با شماره ثبت )1003
 -25دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده پزشکی
موضوع :تعیین ساختار کمی و کیفی خواب در کودکان چاق مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین1391
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر فاطمه صفاری
نگارش :رویا قزوینه
سال تحصیلی(1393:پایان نامه دکترای عمومی)
 -26دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده پزشکی
موضوع :بررسی عوامل مرتبط با خواب کودکان  6-3ساله مهد کودک های قزوین و ارائه راهکارهای بهداشتی برای پیشگیری
از اختالل خواب در کودکان
مجری :دکتر مریم جوادی -دکتر شبنم جلیل القدر -دکتر امیر جوادی
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سال تحصیلی(1393:طرح تحقیقاتی هیئت علمی به اتمام رسیده)
 -27دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده پزشکی
موضوع :بررسی میزان شیوع اختالالت خواب و عادات خواب و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان دبیرستان های قزوین 1391
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر حسن جهانی هاشمی
نگارش :فاطمه هاشمی
سال تحصیلی :تابستان ( 1392پایان نامه دکترای عمومی)
 -28دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده پزشکی
موضوع :تاثیر رایحه بهار نارنج بر کیفیت خواب بیماران قلبی بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی
استاد راهنما :دکتر رضا ضیغمی
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر -دکتر محمود علیپور
نگارش :فریبا محمدی حریری
سال تحصیلی( 1393:کارشناسی ارشد)
 -29دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده پزشکی
موضوع :مقایسه ساختار خواب و بیماری های تنفسی در خواب کودکان چاق با و بدون سندروم متابولیک
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر فاطمه صفاری
نگارش :بابایی
سال تحصیلی( 1393 :پایان نامه دکترای )Ph.D
 -30انجام طرح پژوهشی بررسی اختالالت خواب در معتادین استان قزوین تاریخ تصویب طرح 86/8/23
 -31ناظر طرح تحقیقاتی بررسی شکایات شایع خواب در جمعیت  2تا  12ساله شهر تهران با استفاده از پرسشنامه غربال گری
اختالالت خواب کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 -32دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی اختالالت خواب در بیماران مبتال به میگرن و سردرد تنشی و گروه کنترل
مجری :دکتر شبنم جلیل القدر ،دکتر دکتر شاه بیگی
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سال تحصیلی1388
 -33دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی ارتباط چاقی با آپنه انسدادی خواب ،
مجری :دکتر شبنم جلیل القدر ،دکترفاطمه صفاری  ،دکتر زهره یزدی
پایان نامه دستیاری  :فرخنده بابایی
سال تحصیلی1389 :
 -34دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی یافته های بالینی و یافته های اولتراسونوگرافی در کودکان زیر  2سال مشکوک به ریفالکس معدی -مروی
ارجاع شده به کلینیک رادیولوژی میرعماد در سال 1390-1391
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر حمید رضا خیرخواهان  ،دکتر زهره یزدی(مشاور آماری)
نگارش :ساناز غفاری
سال تحصیلی1390-91:
 -35دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی فراوانی انواع و عالعم بالینی مسمومیت های دارویی و غیر دارویی در بخش اورژانس بیمارستان قدس -1389
1390
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر فاطمه صفاری ،دکتر محمود علیپور(مشاور آماری)
نگارش :زهرا درخشان دیلمی
سال تحصیلی1390-91:
 -36دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی شیوع بروکسیسم در کودکستان های قزوین
استاد راهنما :دکترشبنم جلیل القدر
استاد مشاور:دکتر آمنه باریکانی
نگارش :آتنا سلطان زادی
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سال تحصیلی1389-90 :
 -37دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی ارتباط بروکسیسم با انگل های روده ای در کودکان  3-6ساله مهد کودک های قزوین سال 89-90
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور:دکتر آمنه باریکانی
نگارش :آتوسا اخگر
سال تحصیلی 1389-90:
 -38دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :تعیین شیوع کم خونی هیپوکروم ،میکروسیت و علل آن در کودکان بستری در بیمارستان قدس 1380-81
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
اساتید مشاور :دکتر مهدی دانشی کهن  ،محمود علیپور
نگارش :لیلی فروزش -معصومه مکاری تقوی -ناهید صفری
سال تحصیلی( 1389 :پایان نامه دکترای عمومی)
 -39دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای پزشکی
موضوع :بررسی شیوع سوء تغذیه در اطفال  0-24ماهه شهر قزوین در سال 1380
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
اساتید مشاور :دکتر مریم جوادی
استاد مشاور آماری :دکتر امیرجوادی
نگارش :امید احمدی  ،ابوالفضل تشیعی
سال تحصیلی1379-81 :
 -40دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی روند رشد کودکان 0-24ماهه بر حسب نوع تغذیه و مقایسه آن با منحنی های استاندارد در پایگاه بهداشتی
مینودر در سال 88-89
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Growth evaluation of infant in relation to type of feeding and compare them with
standard curves
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
نگارش :مضر یوسف
سال تحصیلی1389 :
 -41دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده پزشکی شهید بابایی
موضوع :بررسی تاثیر مکمل روی بر رشد قدی کودکان دبستانی شهر قزوین در سال 83-84
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور:دکتر مریم جوادی ،دکتر امیر جوادی (مشاور آمار)
نگارش :نوشین کاشانی پور
سال تحصیلی 1385-86:
 -42دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری پزشکی
موضوع :بررسی شیوع اوریون در کودکان دبستانی شهرستان قزوین در سال 81
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
اساتید مشاور :دکتر آمنه باریکانی  ،دکتر امیر جوادی
نگارش :سیده فاطمه رضوی  ،زهرا کیائی پور
سال تحصیلی1382-83 :
 -43دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای پزشکی
موضوع :بررسی میزان شیوع ،ویژگی های بالینی ،کشت و حساسیت آنتی بیوتیکی و درمان فارنژیت استرپتو کوکی درکودکان
مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان قدس ،زمستان 81
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
اساتید مشاور :دکتر محمد مهدی دانشی
نگارش :نگار معبودی -لیندا جاویدی دلجوان
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سال تحصیلی1381-82 :
 -44دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای پزشکی
موضوع :بررسی آگاهی مراقبین بهداشت مدارس از بیماری های نیازمند مراقبت ویژه به منظور نیاز سنجی و تدوین یک برنامه
آموزشی در استان قزوین سال 1379
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
اساتید مشاور :دکتر مریم جوادی  ،دکتر محمود علیپور
نگارش :مهرشاد اسمعیل زاده ها  ،محمد اسمعیلی
سال تحصیلی1379-80 :
 -45دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :تعیین شیوع سندرم متابولیک و ارتباط آن با شیوه زندگی در گروه سنی  10تا  18ساله تحت پوشش مرکز تحقیقات
جمعیت مینودر قزوین
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور:دکتر مریم جوادی
نگارش :مینا فرشیدگهر(رزیدنت)
سال تحصیلی  1392-91 :اتمام یافته
 -46دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :تاثیر ویتامین  Dسرم در رشد قدی کودکان
استاد راهنما :دکتر فاطمه صفاری
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر
نگارش :پریسا شاهرودی
سال تحصیلی :پایان یافته (طرح پایان نامه رزیدنتی)
 -47دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی رضایت شغلی پرستاران با کرونوتیپ متفاوت ( صبحگاهی  ،عصر گاهی و نرمال)
استاد راهنما :دکتر زهره یزدی
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استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر
نگارش :سید محمد شاهوران
سال تحصیلی ( 1393 :پایان نامه کارورزی)
 -48دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی شیوع سندروم متابولیک در گروه سنی  18-10ساله تحت پوشش مرکز تحقیقات جمعییت مینودر قزوین و
اراهه راهکارهای مداخله ای  :مطالعه بیماری های متابولیک فاز اول
مجری :دکتر شبنم جلیل القدر -دکتر مریم جوادی – دکتر امیر جوادی
سال تحصیلی ( 1393 :طرح تحقیقاتی هیئت علمی)
 -49دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده بهداشت
موضوع :بررسی ارتباط دریافت مواد مغذی ،فعالیت بدنی و پروفایل های لیپید خون گروه سنی  10تا  18ساله تحت پوشش
مرکز تحقیقات جمعیت مینودر قزوین
استاد راهنما :دکتر مریم جوادی
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر-دکتر سکینه شب بیدار
نگارش :فرگل صادقی
سال تحصیلی ( 1393 :پایان نامه کارشناسی ارشد)
 -50دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :تعیین شیوع سندرم متابولیک و ارتباط آن با شیوه زندگی کودکان  10تا  18ساله مینودر مرحله اول
مجری :دکتر شبنم جلیل القدر ،دکتر مریم جوادی ،دکتر امیر جوادی ،دکتر آصف زاده ،دکتر ضیائی.
سال تحصیلی(1389 :طرح تحقیقاتی هیئت علمی)
 -51طرح پژوهشی پیگیری کودکان مبتال به تب و تشنج به مدت  2سال بعد از ترخیص از بیمارستان قدس سال 78
 -52دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی شیوع ریکتز در کودکان زیر  2سال منطقه آبیک
مجری :دکتر شبنم جلیل القدر ،دکتر احمد آفاقی
سال تحصیلی(1383:تاریخ تصویب 81/11/21 :تاریخ اتمام)83/10/15 :
 -53طرح تحقیقاتی بررسی سطح ویتامین  Dسرمی در کودکان  10-18ساله مینودر قزوین
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سال تحصیلی (پایان نامه دکترای عمومی)
 -54دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین ،دانشکده پزشکی
موضوع :بررسی شیوع ریکتز در کودکان زیر دو سال شهر ابیک سال 1382
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر احمد آفاقی ،دکتر امیر جوادی
سال تحصیلی( 1383-82 :پایان نامه دکترای عمومی)
 -55دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی نظرات مردم ساکن در روستاهای اطراف قزوین نسبت به دانشجویان پزشکی 82-81
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر غالمرضا حسن زاده ،دکتر امیر جوادی
نگارش :حیدری
سال تحصیلی( 1383-82 :پایان نامه دکترای عمومی)
 -56دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی فراوانی انواع مسمومیت ها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین در سال های79-1376
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور:دکتر زهرا پیرزاده
سال تحصیلی(1380-81:پایان نامه دکترای عمومی)
 -57دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی ارتباط کیفیت و ساعات خواب با قند خون و میوه و سبزی مصرفی در گروه سنی  18-10سال منطقه مینودر
قزوین
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر مریم جوادی ،دکتر آمنه باریکانی
نگارش :عماد عبداله
سال تحصیلی(1394-95 :پایان نامه دکترای عمومی ،در حال اجرا)
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 -58دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی رابطه سبک زندگی زنان باردار با تن سنجی نوزاد در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی قزوین سال 1394
مجری :مریم جوادی ،آمنه باریکانی ،شبنم جلیل القدر ،فریبا زاهدی فر
سال تحصیلی(1394 :در حال اجرا)
 -59دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی عادات و الگوی خواب دانش آموزان  7-12ساله شهر قزوین
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر امیر پاک پور
نگارش :دکتر مسعود حیدرعلی فرد
سال تحصیلی(1394-95:پایان نامه رزیدنتی)
 -60دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی روایی و پایایی پرسشنامه عادات خواب کودکان ( )CSHQدر دانش آموزان  7-12ساله شهر قزوین
مجری :شبنم جلیل القدر ،امیر پاک پور
سال تحصیلی(1395 :در حال اجرا)
 -61دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :شیوع و ویژگی های سندرم پای بیقرار در کودکان و نوجوانان مبتال به تاالسمی ماژور و مقایسه با گروه شاهد
استاد راهنما :دکتر شبنم جلیل القدر
استاد مشاور :دکتر هادی موسی خانی ،دکتر زهره یزدی
نگارش :دکتر لیال مهدیزاده
سال تحصیلی(1394-95:پایان نامه رزیدنتی)
 -62دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی عالئم کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتال به سندرم ترنر مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان قدس
استان قزوین تا سال 1394
استاد راهنما :دکتر فاطمه صفاری
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استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر ،دکتر زهره یزدی
نگارش :فرناز طاهرخانی
سال تحصیلی(1394-95:پایان نامه دکترای عمومی)
 -63دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی فنوتیپ بیماران مبتال به فنیل کتونوری در استان قزوین تا سال 1394
استاد راهنما :دکتر فاطمه صفاری
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر ،دکتر زهره یزدی
نگارش :کاملیا طاهرخانی
سال تحصیلی(1394-95:پایان نامه دکترای عمومی)
 -64دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی شیوع فاکتورهای انعقادی  VIIIو  IXدر بیماران هموفیلی  Aو  Bاستان قزوین در سال 1394-95
استاد راهنما :دکتر هادی موسی خانی
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر ،دکتر زهره یزدی
نگارش :فاطمه محمدی
سال تحصیلی(1394-95:پایان نامه دکترای عمومی)
 -65دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین
موضوع :بررسی فراوانی علل بلوغ زودرس در کودکان مراجعه کننده به کلینیک غدد و متابولیسم بیمارستان قدس طی سال
های 1386-94
استاد راهنما :دکتر فاطمه صفاری
استاد مشاور :دکتر شبنم جلیل القدر
نگارش :رقیه گل محمدی گردکوهی
سال تحصیلی(1394-95:پایان نامه دکترای عمومی)

-9کسب لوح تقدیر و نامه تشکر
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 )1کسب لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه سال  ،1390جشنواره بزرگداشت استاد مطهری90/2/1 ،
 )2دریافت لوح تقدیر و جایزه به عنوان پزشک نمونه استان سال 1389
 )3نامه تقدیر دبیر کمیته  EDOبا توجه به نتیجه ارزشیابی دانشجویان نیم سال دوم سال  87-86نمره  93از 100
 )4کسب نمره ممتاز جهت ترفیع پایه سال های  85 ،83 ، 82با توجه به فعالیت و عملکرد آموزشی و پژوهشی توسط معاونت
آموزشی
 )5نامه تقدیر ریاست دانشگاه دکتر جوادی از اینجانب به تاریخ 81/11
 )6دریافت لوح تقدیر از بابت شرکت علمی در کنگره سراسری اختالالت خواب از طرف انجمن پزشکی خواب ایران
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