


 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
  معاونت تحقیقات و فناوری



تاریخچه مرکز     

موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت متبوع شد، به ریاست سركار خانم دكتر شبنم جلیل  15/9/1393مركز تحقیقات رشد كودكان كه در تاریخ  
نی القدر زیر نظر پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر مشغول به فعالیت بوده و این مركز تحقیقات درحال حاضر در مركز آموزشی درما

 ..استقدس قزوین فعالیت می نماید و در طول مدت كوتاه تاسیس خود موفق به اجرای طرح ها ، انتشار مقاالت و كتب متعدد شده 

 :اهداف و رسالت مرکز
 

 "كودكان رشد" علم زمینه در بشری دانش كارگیری به و توسعه .1

 جمعیت سالمت سطح ارتقای منظور به جامع مداخله برنامه تدوین و جامعه بر مبتنی مشاركتی های پژوهش انجام.2

 اسالمی جامعه های نیاز به گویی جواب و پوشش تحت 

 علمی های انتشاریافته و مربوطه مدارک و ها مقاله اسناد، بندی طبق و تنظیم آوری، جع.3

 "كودكان رشد" زمینه در محقق انسانی نیروی تربیت.4

 محققین كارگیری وبه تشویق ترغیب،  .5

 كشور درداخل مربوطه اجرایی و تحقیقاتی مراكز همکاری و توجه جلب در كوشش  .6

 مقررات و قوانین رعایت با المللی بین های سازمان و كشورها سایر آموزشی و تحقیقاتی مراكز با علمی همکاری.7

 ایران اسالمی جمهوری
 



نیمه وقت/ تمام وقت   نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی 

 تمام استاد تمام وقت
متخصص كودكان و فلوشیپ  

  خواب
 دكتر شبنم جلیل القدر

  فوق تخصص غدد كودكان دانشیار تمام وقت
دكتر فاطمه صفاری

  

  دكترای تخصصی تغذیه استاد تمام نیمه وقت
دكتر مریم جوادی
  

  تخصص پزشکی اجتماعی استاد تمام نمیه وقت
دكتر نوید محمدی

  

 فهرست اعضاء هیات موسس مرکز



 نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی

 سركار خانم دكتر شبنم جلیل القدر خوابفلوشیپ  /كودكان تخصص استاد

 جناب آقای دكتر سعید طرالن جراحی كودكان استادیار

 فوق تحصص بیماری های عفونی كودكان  استادیار       
جناب آقای دكتر محمد غفاری چراتی     

  

 جناب آقای دكتر ابوالفضل قبادی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن استادیار

 جناب آقای دكتر فرشید صفدریان گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن استادیار

  سركار خانم دكتر سمیه جنانی  دكترای فوق تخصصی گوارش اطفال استادیار

 جناب آقای دكتر سیدمهدی میرهاشمی بیوشیمی بالینی / (PhD)دكترای تخصصی  استاد

 جناب آقای دكتر فرشاد فروغی مقدم ایمنی شناسی پزشکی / (PhD)دكترای تخصصی  استادیار

 جناب آقای دكتر پرویز ایازی بیماری های عفونی كودكان/ فوق تخصصی بالینی  استاد

 سركار خانم دكتر آمنه باریکانی پزشکی اجتماعی/ دكترای تخصصی پزشکی  دانشیار

 استادیار
بیماری های كلیه / دكترای فوق تخصصی بالینی 

 (كودكان)
 سركار خانم دكتر بنفشه آراد

 سركار خانم دكتر زهرا پیرزاده مغز و اعصاب كودكان/ دكترای فوق تخصصی بالینی  استادیار

 دانشیار
غدد درون ریز و / دكترای فوق تخصصی بالینی 

 (متابولیسم
 سركار خانم دكتر فاطمه صفاری

 علوم تغذیه(PHD) دكترای تخصصی  استاد
 سركار خانم دكتر مریم جوادی

 

 فهرست اعضاء شورای پژوهشی مرکز



 نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی 

 دالوری كلوریآمنه  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی كارشناسی

 محمدیزهرا سادات   آمار كارشناسی

PHD سمیرا دودانگه انگل شناسی 

 فهرست کارشناسان شاغل در مرکز



مرکز بر اساس گزارش پایگاه علم سنجی  Scopus  نمودار روند مقاالت



مرکز بر اساس گزارش پایگاه علم سنجی Scopus عملکرد  خالصه



طرح عنوان مجری طرح تاریخ تصویب تاریخ شروع مدت اجرا وضعیت اجرا  

 3/9/99 3/9/99 ماه 14 در حال اجرا
 دكتر ویکتوریا چگینی
 دكتر فاطمه صفاری  

  درمان به اثر طوالنی جلدی زیر انسولین كردن اضافه تاثیر بررسی
 كودكان در دیابتیک كتواسیدوز حاد فاز استاندارد

 در حال اجرا
 

 11/11/1399 11/11/1399 ماه16
دكتر  /دكتر صفاری
 چگینی

  تازه ول ا نوع دیب با كودكان در انسولین روزانه نیاز میزان بررسی
  قزوین قدس بیمارستان به كننده مراجعه كودكان در شده داده تشخیص

 1400-1399 های سال بین

 در حال اجرا
 

 12/12/1399 12/12/1399 ماه16
دكتر خاطره خامنه  

 پور
 19-ویروس كرونا به مبتال كودكان ازمایشگاهی و بالینی عالئم  بررسی
 1399 سال در قزوین كودكان بیمارستان در شده بستری

 دكتر مهدی رنجبران 20/10/1399 20/10/1399 ماه12 در حال اجرا
  :الکلی غیر چرب كبد بیماری بر اسید لیپوئیک آلفا مکمل اثر بررسی

 متاآنالیز و سیستماتیک مرور

 دكتر فاطمه صفاری 12/12/1399 12/12/1399 ماه10 تمدید تا یکسال
 تازه دیابت و دیابتیک كتواسیدوز بروز و 19-كوید پاندمی ارتباط بررسی

 قزین قدس بیمارستان در كننده مراجعه كودكان در شده داده تشخیص

 3/3/1400 3/3/1400 ماه 16 در حال اجرا
 دكتر فاطمه صفاری

 

  ترنر سندرم به مبتال بیماران در رشد هورمون به پاسخ میزان ارزیابی
  تا 1385 سال از قزوین استان كودكان غدد كلینیک به كننده مراجعه
1399 

 دكتر  مینا فرشیدگهر 6/6/1400 6/6/1400 ماه12 حال اجرا در
  ارزیابی در كوكاردیوگرافی باIتروپونین ای مقایسه بررسی

  كننده مراجعه آدریاماسین با درمان تحت كودكان در كاردیوتوكسیسیته
 1400 سال در قزوین قدس بیمارستان به

 2021عناوین طرح های مصوب در سال 



 عنوان طرح مجری طرح

 OPPGدوخواهر و برادر مبتال به سندرم نادر  DNAبررسی موتاسیون ناشناخته در ژنوم  دكتر فاطمه صفاری

 بررسی نتایج تن سنجی و ادم در نوزادان كم وزن تحت درمان با اریتروپویتین دكتر هوشیار مجابی

 دكتر نوید محمدی
بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک و بالینی مسمومیت های كودكان مراجعه كننده به مركز قدس قزوین در سال  

 1397-1394های

 دكتر بنفشه آراد
حساسیت و ویژگی سونوگرافی داپلر در مقایسه با اسکن دی مركایتوسوكسینیک اسید برای تشخیص  اسکار كلیه در 

 كودكان

 دكتر فاطمه صفاری
مقایسه هورمون های تیروئیدی در كودكان یک تا دوازده ساله در فاز فعال و مسیون سندرم نفروتیک مراجعه كننده به 

 96تا تیر ماه  95بیمارستان قدس از تیرماه 

 داداشعلیها دكتر معصومه
مقایسه اثر میزوپروستول سرویکال واژینال و زیرزبانی در القای زایمان در حاملگی ترم مادران مراجعه كننده به بیمارستان  

 1398های استان قزوین در سال

 خامنه پور دكتر خاطره
بررسی اپیدمیولوژیک و عالئم بالینی كودكان مبتال به آنفلوآنزای بستری شده در بیمارستان كودكان قدس قزوین در 

 99الی  97سالهای 

 2021عناوین طرح های خاتمه یافته در سال 



 2021در سال  عناوین مقاالت چاپ شده 

 IF, H-index نمایه نام مجله عنوان مقاله ردیف

1 

Finasteride in hospitalized adult males with 

Covid-19: A risk factor for severity of the disease 

or an adjunct treatment: A randomized controlled 

clinical trial 

Medical Journal of the Islamic 

Republic of Iran 
Scopus, PubMed H-index: 22 

2 
Effect of music on the growth monitoring of low 

birth weight newborns 

International Journal of Africa 

Nursing Sciences 
Scopus, Embase, DOAJ 

Q2 

H-index: 13 

3 
Lipoid congenital adrenal hyperplasia with 

cholestatic jaundice 

Journal of Babol University of 

Medical Sciences 
Scopus, Embase 

Q3 

H-index: 14 

4 
Sleep duration and its relationship with school 

performance in Iranian adolescents 

Journal of Preventive Medicine and 

Hygiene 

 Scopus, 

PubMed, Embase 

Q2 

H-index: 27 



 2021در سال  عناوین مقاالت چاپ شده 

 IF, H-index نمایه نام مجله عنوان مقاله ردیف

5 

Finasteride in Hospitalized Adult Males with 

COVLD-19: ARisk Factor for Severity of the 

Disease or an Adjunct Treatment: A Randomized 

Controlled Clinical Trial 

Medical Journal of the Islamic 

Republic of Iran 

  

Scopus, PubMed 

Q2 

H-index: 22 

6 

The effect of Vitamin C on atrial fibrillation in 

patients underwent coronary artery surgery; A 

randomized clinical trial study 

Journal of Isfahan Medical School 
Scopus, Embase

  

Q4 

H-index: 10 

7 

Effect of exercise in water on the musculoskeletal 

pain in pregnant women: a randomized controlled 

trial 

Journal of Musculoskeletal 

Research 
Scopus, Embase 

Q4 

H-index: 15 

8 

The effect of daily fast food consumption, family 

size, weight-caused stress, and sleep quality on 

eating disorder risk in teenagers 

Sleep and Breathing 
ISI, Scopus, PubMed, 

Embase  

IF: 2.816 

H-index: 63  

Q1 



 

 ردیف
 IF, H-index نمایه نام مجله عنوان مقاله

9 

                        Household food 

insecurity associations with pregnancy 

hypertension, diabetes mellitus and infant birth 

anthropometric measures: a cross-sectional study 

of Iranian mothers 

Hypertension in Pregnancy 
ISI, Scopus, PubMed, 

Embase 

IF:2.108 

Q3/Q2 

H-index : 46 

10 

Intravascular Ultrasound for Assessment of 

Residual Coarctation of the Aorta after Balloon 

Angioplasty in Infants 

Pediatric Cardiology 
ISI, Scopus, PubMed, 

Embase 

IF: 1.655 

Q3/Q2 

H-index:71 

11 

Predicting the incidence and trend of breast 

cancer using time series analysis for 2007-2016 

in qazvin 

Iranian Journal of Breast Diseases 
Scopus, Embase

  
Q4 

12 

Antibiotic susceptibility and genetic relatedness 

of Shigella species isolated from food and human 

stool samples in Qazvin, Iran 

BMC Research Notes 
ESCI (ISI), Scopus, 

PubMed, DOAJ  

Q3 

H-index: 74 

2021سال در عناوین مقاالت چاپ شده   



 

 ردیف
 IF, H-index نمایه نام مجله عنوان مقاله

13 

Mental health problems and the associated 

family and school factors in adolescents: A 

multilevel analysis 

Iranian Journal of Psychiatry 
Scopus, PubMed, Embase, 

DOAJ 

Q3 

H-index: 17 

14 

Prevalence of G6PD deficiency in Iranian 

neonates with jaundice: a systematic review and 

meta-analysis 

Journal of Maternal-Fetal and 

Neonatal Medicine 

ISI, Scopus, PubMed, 

Embase 

IF: 2.398 

Q3/Q2 

H-index:80 

15 
Determinants of sleep habits in toddlers: 

Application of planned behavior theory 

International Journal of Risk and 

Safety in Medicine 

ESCI (ISI), Scopus, 

PubMed, Embase

  

Q3 

H-index: 22 

16 

 Protective efficacy by a novel 

multi-epitope vaccine, including MIC3, ROP8, 

and SAG1, against acute Toxoplasma gondii 

infection in BALB/c mice 

Microbial Pathogenesis 

ISI, Scopus, 

PubMed,Embase

  

IF:3.738 

Q2/Q2 

H-index:71   

2021عناوین مقاالت چاپ شده  در سال   



 IF, H-index نمایه نام مجله عنوان مقاله ردیف

17 

The relationship between serum magnesium level 

and atrial fibrillation following coronary artery 

bypass grafting 

Journal of Isfahan Medical School Scopus, Embase 
Q4 

H-index:10 

18 

 The effect of water exercise on 

pain intensity and disability in pregnant women 

with low back pain: A clinical trial 

Iranian Journal of Obstetrics, 

Gynecology and Infertility 
Scopus, Embase 

Q3 

H-index:15 

19 

Effect of exercise in water on the musculoskeletal 

pain in pregnant women: a randomized controlled 

trial 

Journal of Musculoskeletal 

Research 

Scopus, Embase

  

Q4 

H-index: 15 

20 
Labor induction with randomized comparison of 

cervical, oral and intravaginal misoprostol 
BMC Pregnancy and Childbirth 

ISI, Scopus, PubMed, 

Embase, DOAJ 

IF:3.007 

Q2/Q2 

H-index:82   

2021عناوین مقاالت چاپ شده  در سال   



 IF, H-index نمایه نام مجله عنوان مقاله ردیف

21 

 Frequency of psychiatric 

readmission causes and associated risk factors: 

A retrospective cross-sectional study in Qazvin, 

Iran 

Asian Journal of Social Health 

and Behavior 
Scopus - 

22 

Polysomnographic  Findings between Obese and 

Non-Obese Pediatrics with Obstructive Sleep 

Apnea 

 

International journal of pediatric ISI - 

23 

Association Between Overweight and Obesity 

and Overactive Bladder 

in Children: A Cross-sectional Study 

Journal of  Compr Ped Scopus, Embase Q3 

24 

Evaluation of patients with phenylketonuria 

before and after screening in Qazvin Province, 

Iran 

Chronic Diseases Journal علمی پژوهشی - 

25 

Corticosteroid Therapy as an 

Effective Treatment for Primary 

Pulmonary Hypertension in 

Children: A Case Report 

corticosteroid therapy effective 

treatment for pulmonary 

hypertension 

2021عناوین مقاالت چاپ شده  در سال   



Children Growth Research Center, Research Institute for Prevention 

of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical 

Sciences, Qazvin, Iran 


