
 

 رزومه علمی اعضاء هیات علمی 

 

                      :مشخصات فردی    
 سمیهنام : 

 جفرسته :نام خانوادگی

 استادیار : مرتبه علمی

 مدیرگروه اطفال/معاونت اموزشی بیمارستان گنجویان دزفول : پست سازمانی

 کودکانمربوطه :علمی گروه 

 sjafrasteh2000@yahoo.comایمیل:
Jafrasteh.s@dums.ac.ir 

 تصویر شخص                                                                                 بیمارستان گنجویان دزفولآدرس محل کار:

 09166638171تلفن و تلفکس :

 

 

  سوابق تحصیلی :

 1387پزشکی عمومی/علوم پزشکی لرستان/ : حرفه ایدکتری 

 1393ل/علوم پزشکی جندی شاپور اهواز/دکتری تخصصی:تخصص اطفا

 1396:فلوشیپ مراقبت های ویژه کودکان/علوم پزشکی تهران/فوق تخصص:

 

 :سوابق آموزشی 

 دانشگاه ازاددزفول/کارشناسی مامایی: الف( تدریس  

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول/استاجر و اینترن

 انشجویان پزشکی و پرستاران:کارگاه احیا ی کودک برای دب( برگزاری کارگاه های آموزشی

 کارگاه باز اموزی برای پزشکان عمومی و متخصص اطفال

 1398از طرف وزارتخانه به عنوان مدرس PALSکارگاه 

 تصویر



 درمرکزطبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398سال  PICU:کنگره داخل و خارج  در مجامع علمیج( سخنرانی 

 :نامه و دانشگاه آن. ی و مشاوره لیسانس ، کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایانید( لیست پایان نامه های تحت راهنما

 1399داوری پروپوزال تاثیر خواب بررشد دزفوت

 سوابق پژوهشی :
 انتشار کتاب :

 تالیف :

 ترجمه :

  مادران نوزادان بازردی نوزادی و بدون زردی نوزادی  .مقایسه سطح ویتامین د1انتشار مقاله :
 

  ( :ISIپژوهشی و بین الملی)-مقاالت علمی  در مجالت معتبر علمی

 PUBMED.مقایسه سطح ویتامین د  مادران نوزادان بازردی نوزادی و بدون زردی نوزادی در 1

 .کیس ریپورت کودک با سرفه2

3 . 
 

 : داخل و خارج کنگره های -مقاالت در مجموعه مقاالت همایش های بین المللی

 candida scoreدرارتباط با  1398کنگره بین المللی کودکامپوستر در .1

 . پوستر در کنگره اسم و الرژی و ایمنولوژی2

 

 :چکیده مقاالت در همایش های منطقه ای، ملی و بین المللی

 ترجمه مقاالت :

 

 طرح های پژوهشی مصوب )در دست اجرا، خاتمه یافته( :

 

 شگاه ها :شرکت در فعالیت های میدانی، برگزاری نمای

 

 مسوول مرکز بهداشت هلوش سوابق اجرایی :

 PICUریاست بخش

 مدیرگروه اطفال

 معاونت اموزشی بیمارستان گنجویان



 و پره انترنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان رتبه برتر علوم پایهجوایز و افتخارات علمی :

 رتبه برتر ارتقا علوم پزشکی اهواز

 ده درصدبرتر بورد تخصصی کشور

 یت در مجامع و انجمن های علمی :عضو

 :) تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه(مهارت ها 

 تسلط به زبان انگلیسی/ عربی

 کار با سیستم  عامل کامپیوتروویندوزو سرچ 


