رزومه علمی اعضاء هیات علمی
مشخصات فردی:
نام  :شیوا
نام خانوادگی :بشیر نژاد خباز
مرتبه علمی  :دانشیار
پست سازمانی  :هیئت علمی دانشگاه – مسئول بخش مراقبت های ویژه نوزادان
گروه علمی مربوطه  :کودکان
ایمیلSh.bashirnejad@gmail.com :
آدرس محل کار :دزفول – بیمارستان دکتر گنجویان  -بخش مراقبت های ویژه نوزادان
تلفن و تلفکس 440-22222424 :

سوابق تحصیلی :
رشته تحصیلی (گرایش)

دانشگاه اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

پزشکی عمومی

دانشگاه جندی شاپور اهواز

0832

متخصص کودکان

دانشگاه جندی شاپور اهواز

0830

فوق تخصص نوزادان و پیرامون

دانشگاه جندی شاپور اهواز

0831

سوابق آموزشی :
الف) تدریس  :دروس تدریس شده همراه با مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه محل تدریس .


مباحث اطفال دانشجویان پزشکی دانشگاه اروند



مباحث نوزادان دانشجویان پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز



مباحث نوزادان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

ب) برگزاری کارگاه های آموزشی
مبحث احیای نوزادان جهت متخصصین زنان دانشگاه علوم پزشکی دزفول



مبحث احیای نوزادان جهت پرسنل بیمارستان گنجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول



مراقبت های تغذیه ای نوزادان برای دانشگاه علوم پزشکی دزفول



مراقبت های از نوزاد نارس برای دانشگاه علوم پزشکی دزفول



ج) سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج
. کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایان نامه و دانشگاه آن، د) لیست پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره لیسانس

: سوابق پژوهشی
: انتشار کتاب
: تالیف
: ترجمه
: انتشار مقاله
1) The Relationship between Metabolic Control and Growth in Children with Type I
Diabetes Mellitus in Southwest of Iran ; Shide Assar, Koroush Riahi, Shiva Bashirnezhad,
Leila Yazdanpanah, and SeyedMahmoud Latifi : Hindawi Publishing Corporation
Scientifica Volume 2015, Article ID 917542, 5 pages.
2) Seasonality, Epidemiology and Outcome of Congenital Diaphragmatic Hernia in South
West of Iran ; Masoud Dehdashtian,* Shiva Bashirnejad, Arash Malekian, Mohammad
Reza Aramesh, Mohammad Hasan Aletayeb: Journal of Neonatal Surgery 2017; 6:28
Doi:10.21699/jns.v6i2.506
3) Effectiveness of intratracheal salbutamol inaddition to surfactant on the clinical course of
newborns with respiratory distress syndrome: a clinical trial Masoud Dehdashtian*, Arash
Malakian, Mohammad Reza Aramesh, Ali Mazori, Mohammad Hasan Aletayeb,Afsaneh
Shirani and Shiva Bashirnejad ; Dehdashtian et al. Italian Journal of Pediatrics (2016)
42:6 :DOI 10.1186/s13052-016-0215-1.
4) Beta-Globin Gene Cluster Haplotypes in Iranian Sickle Cell Patients from the Khuzestan
province Relation to Some Hematologic Parameters Article Type: Original Article
Section/Category: bijan keikhaei, M.D.,;Hamid Galehdari;Mohammad Pedram;Kaveh
Jaseb;Shivah Bashirpour;Khodamorad Zandian;Behrang Samadi ; Editorial Manager(tm)
for International Journal of Hematology Manuscript Draft : IJHM-D-11-00501.

مقاالت علمی در مجالت معتبر علمی-پژوهشی و بین الملی(: )ISI
مقاالت در مجموعه مقاالت همایش های بین المللی -کنگره های داخل و خارج :
چکیده مقاالت در همایش های منطقه ای ،ملی و بین المللی:
ترجمه مقاالت :
طرح های پژوهشی مصوب (در دست اجرا ،خاتمه یافته) :
1) Efficacy of oscillatory nasal continuous positive airway pressure versus nasal continuous
positive airway pressure in neonates (28-34 wk) with respiratory distress syndrome: A
randomized controlled trial malekianarash, Sh.bashirnejad, arameshmr, dehdashtian:
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine Sat, Jul 7, 12:31 AM

شرکت در فعالیت های میدانی ،برگزاری نمایشگاه ها :

سوابق اجرایی :
مسئول مرکز بهداشت سید عباس
مسئول بخش مراقبت های ویژه نوزادان

جوایز و افتخارات علمی :
عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):

