
 

 آموزشي، پژوهشي و اجرايي كارنامه سوابق

CURRICULUM  VITAE 
 

 :تاريخ تكميل كارنامه

 

 اطالعات شخصي

 
  محمدرضا :نام 

 قدير :نام خانوادگي

 مقلي، دانشگاه علوم پزشكي حسا خيابان مق: ركا محلآدرس 

  0251-2909288  :فكس                0251-6651804             :كار شماره تلفن محل

 طبقه همكف 20پالك 25متري گلستان گلستان20بلوارامين  :س منزلآدر

 2921221 :شماره تلفن منزل

  9121510382 :شماره تلفن همراه

      ghadir@ddrc.ac.ir  ghadir@ddrc.ac.ir  ghadir@ddrc.ac.ir  ghadir@ddrc.ac.ir:آدرس پست الكترونيكي

 

 سوابق تحصيلي

  عاليه تتحصيال) الف

 رشته تحصيلي
گرايش رشته 

 تحصيلي
 درجه علمي

دانشگاه محل 

 تحصيل

شهر محل 

 يلتحص

كشور محل 

 تحصيل

تاريخ فراغت از 

 تحصيل

دا����� ���م  دكترا عمومي دآ
	اي �����
 ����� ا����ن

 31/6/1372 ايران ا����ن

�������رد  
 دانشنامه دا��� داخلي

دا����� ���م 
  !�� �����

�
��� 

 31/6/1379 ايران تهران

��رد #�ق 
����� 
 گوارش

 دانشنامه ��)'!&%�ارش 
دا����� ���م 
 ����� �����

��	ان 

 31/6/1386 ايران تهران

 

 پايان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصيل) ب
 نام استاد يا اساتيد راهنما مقطع تحصيلي عنوان پايان نامه

   

   

 



 ايموقعيت هاي شغلي و حرفه

 سابقه ارائه خدمات آموزشي) الف
موسسه 

محل 

 تدريس

مقطع 

 تحصيلي

نوع 

 فعاليت
 وان درسعن نوع درس

تعداد 

 دانشجويان

ساعات كل 

تدريس 

 هشد

 نيمسال سال تدريس

دانشكده 

 پزشكي
 عملي تدريس پزشكي

كارآموزي 

 داخلي 
 دوم 15/3/87لغايت14/1/87 - 

دانشكده 

 پزشكي
 تئوري تدريس  پزشكي

تاريخ واخالق 

 پزشكي
 اول  87-86نيمسال اول دوساعت 

دانشكده 

 پزشكي
 اول 16/7/86لغايت  10/6/86 ساعت 20  اتولوژيفيزيوپ تئوري تدريس پزشكي

دانشكده 

 پزشكي
 تدريس پزشكي

تئوري و 

 عملي

فيزيوپاتولوژي 

 گوارش 
 دوم 20/4/87لغايت20/3/87  

دانشكده 

پرستاري 

 ومامائي

 تئوري تدريس پرستاري
ي داخل

 )1(وجراحي
 اول 1387-1388 8 

دانشكده 

 پزشكي
 تئوري تدريس پزشكي

قصورپزشكي 

اط پزشكي وارتب

 با دادگاه

  
5/4/87 

 
 دوم

دانشكده 

  پزشكي

فيزيوپاتولوژي  تئوري تدريس پزشكي

گوارش 

 وسميولوژي

 17 1387 

 

 دوم

دانشكده 

 پزشكي

سميولوژي  عملي تدريس پزشكي

 عملي 

 دوم 1387 8 

دانشكده 

 پزشكي

تاريخ واخالق  تئوري تدريس پزشكي

 پزشكي

 دوم 1387-1388 2 

         

         

         

         

 تصويب شده پروژه هاي تحقيقاتي )ب

 نوع فعاليت در طرح عنوان طرح
ساعات فعاليت در 

 طرح
 طول مدت طرح وضعيت فعلي طرح موسسه محل پژوهش

بررسي دموگرافيك 

 ERCPوعلل بيماران 

شده مركزآموزشي 

 درماني كامكار

 مجري طرح

 

 

_ 
مركزآموزشي درماني 

 كامكار
 ١٣٨٤_1387 اتمامدر حال 

طرح بزرگ بررسي 

در Bشيوع هپاتيت 
 سال 2حدود  در حال انجام سازمان انتقال خون _ مجري طرح



 استان قم

در  IBSبررسي شيوع

دانشجويان پزشكي 

دانشگاه علوم پزشكي 

 قم

 _ مجري طرح
دانشگاه علوم پزشكي 

 قم
 يك سال در حال انجام

بيمار و  بررسي نگرش

بستگان درجه اول 

اطالع رساني سبت به ن

 بيماري وخيم

 _ مجري طرح
بيمارستانهاي دانشگاه 

 علوم پزشكي قم
 حدود يك سال اتمام شده

 

 مشاوره شده ياپايان نامه هاي سرپرستي شده ) ج

 عنوان پايان نامه
دوره تحصيلي 

 ارائه پايان نامه
 تاريخ دفاع از پايان نامه سمت در پايان نامه محل انجام پايان نامه

بررسي تأثير اختالل كاركرد كبدي 

بر ليپيدهاي سرمي در بيماران 

سيروتيك بستري شده در 

 1384-1388بيمارستان كامكار

1388 
مركزآموزشي درماني 

 عرب نيا -كامكار
 1388 استاد راهنما

كم خوني در  بررسي ميزان فراواني

عفونت  1387بيماران بستري با 

باكتريال حاد در بيمارستانهاي قم 

 1386سال  رد

 1387 استاد راهنما بيمارستانهاي قم 1387

ونوسكوپ در بررسي يافته هاي كول

بيمار ارجاع شده به بخش  500

كولونوسكوپي بيمارستان حضرت 

تا ارديبهشت 86مهر) (س(معصومه

87( 

1387 
بيمارستان حضرت 

 )س(معصومه
 1387 استاد راهنما

مقايسه دو رژيم امپرازول 

فورازوليدون با  و،آموكسي سيلين و

رژيم ذكرشده باو بدون بيسموت 

سلب سيترات دربيماران زخم 

 پپتيك با هليكوباكترپيلوري مثبت

كز درماني قم امراجعه كننده به مر

 )87تا تير 86تير (

 1387 استاد راهنما مراكز درماني قم 1387

بررسي مقايسه اي باريم سل نسبت 

به اندوسكوپي در تشخيص اولسر 

بيماران مراجعه كننده با  پپتيك در

عالئم سوء هاضمه به بيمارستان 

 1383امام خميني شهرستان ساري 

1383 
بيمارستان امام خميني 

 شهرستان ساري
 1383 استاد راهنما

بررسي اثرات درماني و عوارض 

بيمار  200جانبي پروپوفول در
1387 

بيمارستان حضرت 

 قم) س(معصومه
 1387 استاد راهنما و مشاور



كولونوسكوپي شده در بيمارستان 

قم طي )س(حضرت معصومه 

 1387تا1386سالهاي 

بررسي شيوع ديس ليپيدمي و 

هيپرتانسيون در بيماران ديابتي نوع 

2 

 1387 استاد راهنما و مشاور دانشگاه آزاد اسالمي قم 1387

تعيين شيوع ميزان كمبود 

G�PD  درنوزادان مبتال به

بستري هيپربيلي روبينميغيرمستقيم 

در بيمارستان كودكان قم در 

 1386سال

 1388 مشاوراستاد  بيمارستان كودكان قم 1388

 

 )مشاوره، همكاري و غيره(اي سابقه ارائه خدمات حرفه )د
 تاريخ ارائه خدمات فرد، مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات اينوع خدمت حرفه

   

   

 

 )مرتبط با آموزش و تحقيقات(  يسابقه موقعيت ها و پست هاي اجراي)  ه

 مكان فعاليت نوع وظايف محوله سمت

نام، رتبه علمي و 

رشته تحصيلي 

 مسئول مافوق

 تا تاريخ از تاريخ

 __ استاديار
دانشكده پزشكي دانشگاه 

 علوم پزشكي قم

رياست دانشگاه علوم 

 پزشكي قم
 تاكنون 1383

 __ رئيس
مركز توسعه تحقيقات باليني 

 م پزشكي قمدانشگاه علو

رياست دانشگاه علوم 

 پزشكي قم
1386 1387 

 __ عضو
شوراي پژوهشي دانشگاه 

 علوم پزشكي قم

معاونت آموزش 

وپژوهش دانشگاه 

 علوم پزشكي قم

1386 

 تاكنون

 

 

 __ عضو
دانشگاه  HSRشوراي 

 علوم پزشكي قم

معاونت آموزش 

وپژوهش دانشگاه 

 علوم پزشكي قم

 تاكنون 1387

 __ معاونت آموزشي
مركز آموزشي درماني 

 شهيد دكتر بهشتي

رياست دانشگاه علوم 

 پزشكي قم
 تاكنون 1388

 __ عضو
شوراي پژوهشي دانشكده 

 پزشكي قم

رياست دانشكده 

 پزشكي قم
 تاكنون 1388

 

 

 



 )غير مرتبط با آموزش و تحقيقات( سابقه فعاليتها و پست هاي اجرايي ) و
 تا تاريخ تاريخ از مافوق مكان فعاليت وظيفه عنوان سمت

 __ رئيس 
سازمان نظام پزشكي 

 استان قم
 تاكنون 1379 __

 __ مديركل
سازمان بيمه خدمات 

 درماني استان قم
__ 1374 1375 

 __ مدير درمان
سازمان بيمه تأمين 

 اجتماعي استان قم
__ 1379 1384 

عضو هيئت منصفه 

 مطبوعات
__ 

 اداره كل دادگستري

 استان قم
__ 1380 1386 

 

 كميته ها و شوراهاعضويت در ) ز

 نام كميته يا شورا
نوع همكاري با كميته يا 

 شورا
 تا تاريخ از تاريخ مكان يا سازمان مربوطه

 نتاكنو 1380 قم استانداري عضو شوراي سالمت استانداري

 تاكنون 1379 انشگاه علوم پزشكي قمد عضو 11كميسيون ماده 

كميته رفاهي سازمان نظام 

 كي كشورپزش
 تاكنون 1385 سازمان نظام پزشكي كشور عضو

كارگروه بهداشت و درمان 

 استانداري
 تاكنون 1380 استانداري قم عضو

 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي) ح
 تا تاريخ از تاريخ محل فعاليت مجمع نوع همكاري و سمت نام مجمع

انجمن متخصصين گوارش 

 ) AGA(آمريكا
 تاكنون 1386 امريكا عضو

انجمن متخصصين گوارش و 

 كبد ايران
 تاكنون 1381 تهران عضو

انجمن متخصصين گوارش و 

 كبد ايران
 تاكنون 1387 تهران عضو هيئت مديره

سازمان نظام پزشكي جمهوري 

 اسالمي ايران
 تاكنون 1385 تهران  عضو كميته رفاهي

 نتاكنو 1379 قم  رئيس سازمان سازمان نظام پزشكي استان قم

انجمن متخصصين طب داخلي 

 ايران
 تاكنون 1381 تهران عضو

 

 

 

 



 )گرنت(بودجه هاي تحقيقاتي دريافت شده از ساير مراكز ) ط
منبع ارائه دهنده 

 بودجه
 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت

      

      

 

 )هبدون ارائه مقال( در هم انديشي، بازآموزي و غيره  سخنراني) ي

 عنوان سخنراني
عنوان هم انديشي، بازآموزي و 

 غيره
 سخنراني تاريخ محل برگزاري

    

    

    

 

 همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي) ف

 تا تاريخ از تاريخ نوع همكاري با مجله محل انتشار مجله نام مجله

مجله علمي دانشگاه علوم 

 پزشكي قم
 تاكنون 1386 تحريريهعضو هيئت  دانشگاه علوم پزشكي قم

ه سازمان نظام پزشكي لمج

 استان قم

سازمان نظام پزشكي 

 استان قم
 تاكنون 1386 مديرمسئول

 تاكنون 1387 عضو هيئت داوران تهران مجله هاي علمي پزشكي

 

 

 سوابق توسعه فردي 

 )آموزشي، پژوهشي و اجرايي(  شركت در دوره هاي مختلف
 برگزاريتاريخ  مدت محل برگزاري دوره) سطح(نوع نام دوره

كارگاه آموزشي يك روزه 

آندوسكوپي فوقاني دستگاه 

 گوارش
 29/8/1383 يك روز بيمارستان شركت نفت تهران 

 27/9/1384  بيمارستان شركت نفت تهران   كارگاه كلونوسكوپي

 23/9/1384  بيمارستان شريعتي تهران  كارگاه آموزشي آندوسكوپي

 23/9/1384  بيمارستان آتيه  ERCPي كارگاه آموزش

كارگاه آموزشي آندوسونوگرافي 

 تشخيصي، درماني
 27/9/1384  بيمارستان شركت نفت 

تازه هاي آندوسكوپي دستگاه 

 گوارش
 13/2/1384-10/2/84 سه روز جامعه متخصصين داخلي ايران 

 جامعه متخصصين داخلي ايران  دوره آموزشي اسپيرومتري
تا 29/2/82

1/3/82 
1/3/82 



 14/8/1382-9/8/82 شش روز كشور اسپانيا  كنفرانس بين المللي گوارش

  كارگاه آموزشي آندوسكوپي

انجمن متخصصين گوارش 

سالن همايش  -وكبد ايران

 رازي

 30/7/1382-26/7/82 چهار روز

آموزش مديريت فرآيند 

 ونگرش فرآيندي
 16/5/1382-14/5/82 ساعت 24 مديريت درمان استان اردبيل 

كارگاه آموزشي پايش و مدرس 

ارزشيابي برنامه حذف 

 اختالالت ناشي از كمبود يد

 
سالن اجتماعات مركز بهداشت 

 قم
30/6/82 30/6/82 

 4/11/82تا  1/5/82 ساعت 60 ستاد مديريت درمان استان قم  دوره آموزشي زبان انگليسي

 Windowsدوره آموزشي 
٩٨ 

 20/3/82- 31/1/82 ساعت �٢ ن قمستاد مديريت درمان استا 

مديريت نوين در تأمين 

اجتماعي و چالشهاي پيش 

 روي آن

 11/83//1 -29/10/83 ساعت 24 هتل پارس اهواز 

پنجمين كنفرانس مديران 

 كيفيت
 1383تيرماه  17الي  14 ساعت 20 تهران 

1كارگاه مقاله نويسي  1386 ساعت 8 دانشگاه علوم پزشكي قم  

2اله نويسي كارگاه مق  1386 ساعت 8 دانشگاه علوم پزشكي قم  

 1387 ساعت 16 دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه روش تحقيق پيشرفته

كارگاهمنابع الكترونيكي 

 كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي
 

 دانشگاه علوم پزشكي قم
 1387 ساعت 16

 1387 ساعت 8 دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه طرح درس

القيت و نوآوريكارگاه خ  1388 ساعت 16 دانشگاه علوم پزشكي قم  

 1387 ساعت 16 دانشگاه علوم پزشكي قم  كارگاه مقاله نويسي

Elsevier كارگاه   1388 ساعت ٣ دانشگاه علوم پزشكي قم  

گام پژوهش 10كارگاه   1387 ساعت 32 دانشگاه علوم پزشكي قم  

Log book كارگاه   1388 ساعت ٨ دانشگاه علوم پزشكي قم  

EBMR كارگاه   1388 ساعت ٨ دانشگاه علوم پزشكي قم  

 

 اسناد علميانتشار

 كتب منتشر شده) الف
 سال چاپ محل نشر ناشر نوع كار )همكاران(همكار كتاب عنوان

      

      

 

 

 

 



 مقاالت منتشر شده) ب

 صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله )گان(ه نويسند
سال 

 چاپ

-ستوده منش رسول

مريم -محمدرضا قدير

 واعظ جوادي و شهراييني

 ..و

معرفي يك مورد آدنوكارسينوم 

 آمپول واتر با تابلوي آنمي شديد
 1385 102-104 11-2 1385تابستان مجله گوارش

الهام  -محمدرضا قدير

محمدتي  –جعفري 

 ...و اميرياني

 1385 162-158 11-3 1385پاييز مجله گوارش در استان گلستان ايران cهپاتيت  

اكرم  -محمدرضا قدير

 ...و حاتمي –پور شمس 

 Bگزارش يك مورد لنفوم 
Cell بوركيت منتشربا درگيري

 معده، پستان و پلك

 1385 163-166 11-3 1385پاييز  ه گوارشلمج

رضا  -محمدرضا قدير

مريم واعظ  - انصاري

 هيوا امجدي -جوادي 

 ...و

ده معرفي يك مورد كانسر مهاجم مع

با متاستاز مجاري صفراوي با تابلوي 

 اوليه كالنژيوكارسينوما اوليه

مجله علمي سازمان 

 نظام پزشكي كشور

تابستان 

1385 
2-24 190-185 1385 

رضا  -محمدرضا قدير

 ...انصاري و

معرفي يك مورد بلع مسواك توسط 

 خانمي بدون اختالالت ذهني
 1386 43-46 12-1 1386بهار مجله گوارش

اكرم  –رضا قدير محمد

الهام  –پور شمس 

 ...جعفري و 

در استان گلستان  E,Aهپاتيت 

 ايران

مجله علمي نظام 

 پزشكي كشور
 1386 34-38 25-1 1386بهار

فرشاد  –محمد رضا قدير 

رضا  –شيخ اسماعيلي 

 ...انصاري و

معرفي يك مورد پانكراتيت 

اتوايميون با تقليد سرطان سر 

 پانكراس

 مجله گوارش
ستان تاب

1386 
2-12 104-102 1386 

هيوا  –محمدرضا قدير 

حميد حسيني  –امجدي 

 رضا انصاري –

گزارش يك مورد آبسه سل شكمي 

 با تابلوي اوليه سرطان سر پانكراس

مجله علمي سامان 

 نظام پزشكي كشور
 1386 379-385 26-3 1386پاييز

هومن  –محمد رضا قدير 

عليرضا بخشي  –خادمي 

 ...پور و

سه اثر آمي تريپتيلين و مقاي

نورتريپتيلين در بيماران با سندرم 

 روده تحريك پذير با غلبه اسهال

 مجله علمي سازمان

 نظام پزشكي كشور
 1387 96-101 26-1 1387بهار 

محمدرضا  -شهرام آگاه 

 علي عباسيان –قدير 

الكتاز روده و رشد بررسي كمبود 

 IBSبيماران مفرط باكتريها در 
سازمان مجله علمي 

 نظام پزشكي كشور
 1387 36-41 26-1 1387بهار

 –رسول ستوده منش 

مرتضي  -محمدرضا قدير

 ...خطيبان و

بررسي اثر بخش اندوسونوگرافي در 

 تشخيص ايكتر انسدادي

مجله دانشگاه علوم 

 پزشكي قم
 1386 7-11 1-3 1386پاييز

قدرت  –محمدرضا قدير 

 ...اله منتظري و
 B درمان هپاتيت مزمن

مجله دانشگاه علوم 

 پزشكي قم
 1386 60-68 1-3 1386پاييز

امير  –محمدرضا قدير 

 ....حسين

معرفي يك مورد همانژيوم كبد 

 بسيار بزرگ منجر به جراحي

مجله دانشگاه علوم 

 پزشكي قم

زمستان 

1387 
3-1 63-59 1387 

 1388 13-21 1-3 1388بهارمجله دانشگاه علوم تعيين ميزان كم خوني در بيماران  ...محمدرضا قدير و



كتريال حاد در بستري با عفونت با

 1386بيمارستانهاي قم در سال

 پزشكي قم

 –محمدرضا قدير 

 -محمدحسين بخشي پور

 شادي كالهدوزان

 Maltomaگزارش يك مورد 

 ركتوم با پاسخ به شيمي درماني
 1388  14-2 1388تابستان مجله علمي گوارش

 

 همايش، كنفرانس و غيره در مقاالت ارائه شده) ج

 عنوان مقاله نويسندگان
عنوان همايش، 

 كنفرانس وغيره
 محل برگزاري

 نحوه ارائه

 مقاله
 سال ارائه

الهام  –محمدرضا قدير 

محمدتقي  –جعفري 

 ...اميرياني و

 در استان گلستانCهپاتيت 
كنگره بين المللي 

 1386داخلي 
 1386 سخنراني تهران

رسول  –محمدرضا قدير 

مرتضي  –توده منش س

 ..خطيبان و

دقت تشخيص آندوسكوپيك 

اولتراسونوگرافي در تشخيص يرقان 

 انسدادي

كنگره بين المللي 

 1387داخلي
 1387 سخنراني تهران

علي  –محمدرضا قدير 

 ايرانيخواه –پاكدين 

فورازوليدين، امپرازول،  آموكسي 

سيلين با و بدون بيسموت در درمان 

 زخم اثني عشرهليكوباكترپيلوري و 

كنگره بين المللي 

 1388داخلي 
 1388 سخنراني تهران

 –محمدرضا قدير 

 خطيب –پيشوايي 

بي حسي عميق با پروپوفول يا بي 

 حسي سطحي

كداميك در كوونوسكوپ مؤثرتر 

 است؟

كنگره بين المللي 

 1388داخلي 
 1388 سخنراني تهران

سيد  –محمدرضا قدير 

 .... -حسن عادلي 

بيماران و بستگان درجه نحوه نگرش 

اول آنها نسبت به اعالم بيماري 

 وخيم

 1387 سخنراني قم كنگره اخالق پزشكي

شهرام  –محمدرضا قدير 

 ...آگاه و

رشد بيش از حد باكتريها و كمبود 

 IBSالكتاز در بيماران 
كنگره بين المللي 

 1388داخلي
 1388 سخنراني تهران

سعيد  –محمدرضا قدير 

بوالفضل ا –سركشيكيان 

 ايراني خواه 

بررسي يافته ها و تشخيص در 

بيماران كولونوسكوپي شده در 

 )س(بيمارستان حضرت معصومه 

كنگره بين المللي 

 1388داخلي 
 1388 سخنراني تهران 

 

 اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غيره) د
نوع اطالعات يا نرم افزار تهيه 

 شده

لوح فشرده  موارد استفاده نرم افزار،

 و غيره

 تاريخ انتشار نام همكاران

    

 

 

 

 



 تشويق ها، جوايز و تقديرها
 تاريخ دريافت مقام اعطا كننده محل دريافت علت دريافت عنوان

 دانشگاه علوم پزشكي قم پژوهشگر برتر )رتبه اول(پژوهشگر برتر
رياست دانشگاه علوم 

 پزشكي قم
1386 

 انشگاه علوم پزشكي قمد پژوهشگر برتر پژوهشگر برتر
رياست دانشگاه علوم 

 پزشكي قم
1388 

 رئيس نظام پزشكي برتر 
عملكرد مطلوب سازمان 

 نظام پزشكي قم

سازمان نظام پزشكي كل 

 كشور

رياست  سازمان نظام 

 پزشكي كل كشور
1383 

مدير نونه سازمان تأمين 

 اجتماعي

عملكرد مطلوب سازمان 

 تأمين اجتماعي
 1384 وتأمين اجتماعي وزير رفاه تماعيسازمان تأمين اج

 پزشك نمونه

  ر در جهتيتالش پيگ

بهبود وضعيت بهداشت و 

 درمان

بيمه خدمات درماني استان 

 قم

مدير بيمه خدمات درماني 

 استان قم
1381 

 

 
 )ضميمه كارنامه( ساير موارد  •

 اي اعالم عالئق حرفه •


