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Curriculum Vitae 
 

 

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

 

  : مشخصات فردي  -1

 آبادان ): كشور/ شهر : ( محل تولد     25/8/1337:تاريخ تولد  خديجه قاسمي: نام و نام خانوادگي

  09171711222  : همراه       2529198: محل كار   5565233  منزل   :تلفن       

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

 ghassemi61@yahoo.com : پست الكترونيكي   

        

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

  3631كد پستي  –دانشكده پزشكي 

  

  تحصيالت  -2

 مؤسسه رشته )درجه(عنوان  
تاريخ اخذ 

 مدرك

 پزشكي عمومي دكتراي عمومي
جندي دانشگاه علوم پزشكي 

  شاپور اهواز
1365 

 1370 شيرازدانشگاه علوم پزشكي  اطفال متخصص 

 1376 شيراز دانشگاه علوم پزشكي نفرولوژي  فوق تخصص

  

  

  سوابق استخدامي  -3

 تا تاريخ از تاريخ نام مؤسسه عنوان

 .ادامه دارد 70مهر  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر  استخدام رسميهيأت علمي 

  

  سوابق فعاليتهاي اجرائي  -4

 محل سمت و نوع فعاليت
  مدت

 از                         تا
 با ابالغ از طرف

  معاونت باليني

 

 رياست دانشگاه 1/7/1378 1/8/1376 كده پزشكي بوشهردانش

  رئيس دانشكده پزشكي

 

 رياست دانشگاه 1385 1378 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  معاونت دانشگاهي  1385  1379  دانشكده پزشكي بوشهر  مديرگروه بخش كودكان
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رئيس هيئت بدوي 

تخلفات اعضاي هيئت 

  علمي

  رياست دانشگاه  1385  1384  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
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  ��ا�� �	�ت 
	�ز��  -�
  :دروس تدريس شده ) الف

 مؤسسه محل تدريس مقطع تحصيلي رشته نوع درس عنوان دروس تدريس شده
  مدت

 از             تا

    كارشناسي    پرستاري    تئوري    بيماريهاي كودكان

دانشگاه علوم 

    بوشهر پزشكي

  
    

 كارشناسي    مامايي    تئوري بيماريهاي نوزادان

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

    

    

    دكترا    پزشكي تئوري بيماريهاي كودكان

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

    

    

 دكترا پزشكي    عملي كارآموزي كودكان

دانشگاه علوم 

 پزشكي بوشهر

    

    

 دكترا پزشكي    عملي كارورزي كودكان

دانشگاه علوم 

 هرپزشكي بوش
    

    

  

   برنامه ريزي و تدريس در كارگاههاي آموزشي) ب         

  تاريخ محل برگزاري نوع مشاركت عنوان كارگاه

 اجرا / برنامه ريزي  )موضوع آن( تدريس از                      تا

        كارگاه شير مادر

          كارگاه تغذيه كودكان

          كارگاه احياي نوزادان

          ليز صفاقيكارگاه ديا

  

  سوابق فعاليتهاي پژوهشي  -6

  : پايان يافته  طرحهاي پژوهشي  مصوب) الف

 سازمان مطبوع عنوان طرح
 نوع مشاركت

 تاريخ اتمام شماره طرح اسامي افراد
 مشاور همكار مجري

بررسي تغييرات اسكن دي ام اس آ 

در كودكان مبتال به عفونت ادراري 

 ماه 12ت پس از و تداوم اين تغييرا

   دكتر مجيد اسدي      * 

بررسي شيوع هماچوري در 

  كودكان سن دبستان در جم

  *          

بررسي شيوع هماچوري در 

  كودكان سن دبستان در خارك

  *          
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 سازمان مطبوع عنوان طرح
 نوع مشاركت

 تاريخ اتمام شماره طرح اسامي افراد
 مشاور همكار مجري

بررسي شيوع هماچوري در 

  كودكان سن دبستان دربوشهر

  *          

بررسي شيوع هيپركلسيوري در 

  كودكان سنين دبستان

  *          

بررسي عوامل موثر در سپسيس 

  نوزادي

  *          

بررسي اثرات مصرف قليان در 

  محدوديت رشد داخل رحمي

  *           

بررسي شيوع عفونت ادراري در 

  زردي نوزادي

  *           

بررسي مقايسه اي داروهاي پايين 

آورنده آهن در بيماران تاالسمي 

  شهرستان بوشهر

    *           

  

  : ن يافته غير مصوب طرحهاي پژوهشي پايا) ب

 عنوان طرح
 نوع مشاركت

 تاريخ اتمام اسامي افراد
 مشاور همكار مجري
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  انتشارات   ) ج

  چاپ مقاله در مجالت  -1

  

نويسنده يا  اسامي

 نويسندگان
 عنوان مجله عنوان مقاله سال

Vol. No                    Page 

 

ــدي،   ــان اسـ مهسـ

 اسميخديجه ق

گزارش يك مورد كليـه   

اكتوپيــك بــا ايزوتــوپ 

 اسكن

  طب جنوب

خديجه قاسمي، قمـر  

 حسيني الهاشمي

ــاي    ــه ه ــي يافت بررس

ســونوگرافي در تعيــين 

ــيش آگهــي بيمــاران  پ

 سندرم نفروتيك

  طب جنوب

خديجه قاسمي، مليكا 

 شجاعي

بررسي شيوع هماچوري  

در كودكان سن دبستان 

 دربوشهر

   طب جنوب

          

          

          

          

          

  

  

  

  تأليف كتاب  -2

  

اسامي نويسـنده يـا    

 نويسندگان 

ــأليف  تـــــ

 ) گردآوري(
 نفر چندم  ناشر  عنوان كتاب  سال 

فصل يا فصول ارائـه  

 شده توسط فرد

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

  ترجمه كتاب  -3

ــا   ــرجم ي ــامي مت اس

 مترجمين 
 نفر چندم  عنوان كتاب  سال

ـ   ول ترجمـه شـده   فصل يـا فص

 توسط فرد
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  :هاي تحصيلي نامه هدايت پايان) د

  استاد راهنما 

  

 تاريخ دفاع دانشكده مقطع رشته نام دانشجو عنوان پايان نامه 

بررسي تغييـرات اسـكن دي ام اس آ در   

كودكان مبتال به عفونت ادراري و تـداوم  

 ماه 12اين تغييرات پس از 

 91مرداد  پزشكي دكترا پزشكي ريسحر منتظ

بررسي شيوع هماچوري در كودكان سن 

  دبستان در جم

ــي  ــاتون رفيع خ

 پور

" " "  

بررسي شيوع هماچوري در كودكان سن 

  دبستان در خارك

  " " " سعيده بيگي

بررسي شيوع هماچوري در كودكان سن 

  دبستان دربوشهر

  " " " مليكا شجاعي

در كودكان بررسي شيوع هيپركلسيوري 

  سنين دبستان

ــق  ــازنين حـ نـ

 شناس

" " "  

سكينه محمـدي    بررسي عوامل موثر در سپسيس نوزادي

 باغماليي

" " "  

بررسي اثرات مصرف قليان در محدوديت 

  رشد داخل رحمي

  " " " نعمت اهللا رضايي

بررسي شيوع عفونت ادراري در زردي 

  نوزادي

  " " " عبدالرضا عباسي

خوردگي در كودكان بررسي شيوع نفت 

بستري در بيمارستان كودكان حضرت 

  )ع(علي اصغر 

  " " " افسون عاليپور

بررسي شيوع عفونت ادراري، يافته هاي 

سونوگرافي و حساسيت آنتي بيوتيكي در 

بيماران بستري در بيمارستان كودكان 

  )ع(حضرت علي اصغر

ســيد عبدالرضــا 

  موسوي

" " "  

ايين آورنده بررسي مقايسه اي داروهاي پ

آهن در بيماران تاالسمي شهرستان 

  بوشهر

ــا  محمودرضـــ

  ساريخاني

"  "  "   

بررسي شيوع سنگ كيسه صفرا در 

  بيماران تاالسمي

   "  "  "  وفا واعظي

  

  

  استاد مشاور 

 تاريخ دفاع دانشكده مقطع رشته نام دانشجو عنوان
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  : ينارها، داخلي و خارجي ها و سم ارائه مقاله در كنفرانس) ه

  

  عنوان مقاله

 

  عنوان كنفرانس

  يا همايش 

 

  محل برگزاري 

  كشور / نام شهر 

 

 تاريخ ارائه 

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  نوآوري ، اكتشاف، اختراع) و

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

      

 

 

   

 

  

 

    

  

 

        

  

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

 رتبه يا مقام كسب شده

 سطح

 زمينه كار
نـــــــام 

 جشنواره
 تاريخ كسب مقام محل اعطا

 المللي بين كشور استان
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  توسعه فردي  -8

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

  

  

  هاي آموزشي  شركت در كارگاه) ب

  

ف
دي
ر

 محل برگزاري  عنوان كارگاه 
  تاريخ

 از                             تا

1  

 
 كارگاه مقاله نويسي

دانشـــگاه علـــوم  

 پزشكي بوشهر
  

2  

 
 كارگاه روش تحقيق

دانشـــگاه علـــوم  

 پزشكي بوشهر
  

3  

 
 كارگاه اخالق پزشكي

ه علـــوم دانشـــگا

 پزشكي بوشهر
  

4  

 
 كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد

دانشـــگاه علـــوم  

 پزشكي بوشهر
  

5  

 
 كارگاه طرح سوال

دانشـــگاه علـــوم  

 پزشكي بوشهر
  

6  

 
 كارگاه طرح درس

دانشـــگاه علـــوم  

 پزشكي بوشهر
  

  

 
    

  

 
    

 
  

 
   

  

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

  

 از تاريخ      تا تاريخ كشور/ شهر  سازمان متبوع كميتهنام انجمن يا 

ادامــــه  1391 ايران  انجمن نفرولوژي ايران

 .دارد
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  ه)
  : كارگاهها  

  اجرا يا تدريس در كارگاه ) الف

ف
دي
ر

 

  عنوان كارگاه

 
 موضوع تدريس شده

عضويت در كميته 

 ريزي برنامه
 محل برگزاري

  زاريتاريخ برگ

 از                        تا

       

       

  

  

  


