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 زاعلوم پزشکی اهو ل:نام دانشگاه محل تحصی      1351تاریخ پایان:       1344تاریخ شروع:  پزشکی عمومی     آموزش پزشکی:

   دانشگاه شهید بهشتیصیل: نام دانشگاه محل تح      1359تاریخ پایان:        1356تاریخ شروع:                 کودکان   تخصص:

   مریکاآ -فالو انشگاه بادنام دانشگاه محل تحصیل:       1378تاریخ پایان:        1376تاریخ شروع: عفونی کودکان    فوق تخصص:

 1378 تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

 اغل بوده ام.(شسال در مرکز طبی کودکان  20استاد تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران) بیشتر از  :سمت و خدمات شغلی

 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران سمت هیئت علمی:

 88736805بیمارستان آسیا  تلفن: خیابان احمد قصیر)بخارست(،  نام فعالیت خصوصی، آدرس و تلفن محل کار:

ن، ودکان ایراکانجمن پزشکان   :وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی که در آنها فعالیت داریدکمیته های علمی در نام 

 انجمن عفونی کودکان ایران، کارشناس نظام پزشکی.

 

 نام نویسنده )نویسنده ها( و عنوان مقاالت:

. 371اسفند  4های کودکان ایران سال پنجم شماره  ننژیت پنوموکوکی مقاوم به پنی سیلین و کلرامفنیکل مجله بیماریم -1  

. 3761 -2و  1نومونی بین نسجی تفلسی مجله دانشکده پزشکی سال پنجاه و پنج شماره پ -2  

.  3781 -2مورد از آن مجله دانشکده پزشکی سال پنجاه و هفتم شماره  103یشمانیوز احشائی و ل -3  



 
 

.  3811 -2یشمانیوز احشائی مجله دانشکده پزشکی سال شصت شماره ل در بیماران مبتال به لعفونت باکتریا -4  

کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان مجله  مورد مننژیت باکتریال در بیماران مراجعه 85ساله  10بررسی و پیگیری  -5

.1386پاییز  3شماره  6علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دوره   

1- Antimicrobial Selection for Meningitis in Iranian Infants and Young Children in American 

Society for Microbiology. 93 Genral meeting 16-20 may 1993 Atlanta, USA. 

2- Bacillus anthracis as acause of bacterial mengitis. Pediatr Infect Dis J 1993. 

3-Successful Treatment With Amphotericin B of Patients With Visceral Leishmaniasis Resist 

to Meglumine Antimonate. Acta Medica Iranica, Vol 42 N1 January- February 2004. 

4- Disseminated Mycobacterium bovis Infection after BCG vaccination. Iran J Allergy 

Asthma Immunol. Sept 2006, 5(3):133-137.  

5- Presumed Systemic Bacille Calmette- Guerin Disease after BCG vaccination, Report of a 

Clinical Case. Acta Medica Iranica. Vol 44, N 4, July- August, 2006. 

6- A case of Lyme Disease (Borreliosis). Acta Medica Iranica. Vol 44, N30, May- June 2006.  

7- Evaluation of Humoral Immune fuction in patients With bronchiectasis. Iranian Jounral of 

Allergy, Asthma and Immunology. June 2008 7 (2).  

8- Serological response to Measles Revaccination In a Small population after a mass measles 

Revaccination program. Jounral of Comprehensive Pediatrics, official quarterly Jounral of 

Iranian society of pediatrics. Vol 3, N 5, 2012. 

 

بزرگداشت  ان وودکنه انجمن عفونی کهای کودکان و همایش ساال المللی بیماری نه بینساله دکتر طباطبایی در همایش ساالهر 

 جمله  د. ازکن ت میهای داخلی و خارجی شرک نماید. همین طور در سایر همایش ب شرکت کرده و مقاله ارایه مینه دکتر قریساال

 

 Hand- foot and mouthر نه عفونی اطفال ارایه شده است، همین طودر انجمن ساال 98شکالت آن در سال آبله مرغان و م

Disease  ارایه شده استنه بین المللی کودکان یش ساالهما 97در سال   . 

های  کتاب جامع بیماری توسط دکتر طباطبایی و های تنفسی فوقانی بخش عفونت 1375کتاب درسنامه کودکان تالیف سال 

های اسپروکتی توسط دکتر طباطبایی به رشته تحریر درآمده است.   بیماری 1382کودکان تالیف سال   

ها  گفتنی است همکاری ایشان در نوشتن مقاله و شرکت در همایش نما بوده است.تعداد زیادی از پایان نامه همکاران پزشک را راه

های پژوهشی ادامه دارد. ها و فعالیت و ارایه مقاله و راهنمایی پایان نامه  

معرفی  Pediatric infectious diseases- مجله آمریکایی نام مجالت یا کتاب هایی که در آنها مقاله چاپ نموده اید:

 ASM.تیولوژی مننژیت باکتریال در ایران، در مجله ا - Feigin and Cherryدو بیمار مبتال به سیاه زخم در کتاب 

    1385بررسی سروتیپ های پنوموکوک پروژه های تحقیقاتی که انجام داده اید)نام و تاریخ انجام پروژه(:


