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 سوابق تحصیلی

  عالیه تالف( تحصیال

 رشته تحصیلی
گرایش رشته 

 تحصیلی
 دانشگاه محل تحصیل درجه علمی

محل شهر 

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت از 

 تحصیل

 دکترا عمومی دکتراي پزشكی
دانشگاه علوم پزشكی 

 اصفهان
 31/6/1372 ایران اصفهان

 بورد تخصصی

 داخلی
 دانشنامه داخلی

دانشگاه علوم پزشكی 

 شهید بهشتی
 31/6/1379 ایران تهران

 بورد فوق تخصصی

 گوارش
 دانشنامه بالغینگوارش 

ه علوم پزشكی دانشگا

 پزشكی تهران
 31/6/1386 ایران تهران

 
 

 پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیلب( 
 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

تعیین دقت تشخیصی و مقایسه دو روش 
EUS  وMRCP  جهت بررسی سنگ و

تومورهای درخت پانکراتوبیالری و مقایسه آنها 
روش های استاندارد طالیی تشخیص با 

(ERCP  سال)1384-1386یا جراحی  

  پایان نامه فوق تخصصی

ارزیابی یافته های تشخیصی و درمانی در 
-1379بیماران مبتال به سندرم بودکیالری سال

1378 

 پایان نامه تخصصی 
 

 

  پایان نامه پزشکی عمومی 1371تظاهرات عصبی کانسرها سال 

 



 ایغلی و حرفهموقعیت های ش

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه 
محل 
 تدریس

مقطع 
 تحصیلی

نوع 
 فعالیت

نوع 
 درس

 عنوان درس
تعداد 

 دانشجویان

ساعات کل 
تدریس 

 هشد
 نیمسال سال تدریس

دانشکده 
 پزشکی

 دوم 15/3/87لغایت14/1/87 -  کارآموزی داخلی  عملی تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 اول  87-86نیمسال اول دوساعت  تاریخ واخالق پزشکی تئوری تدریس  پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 اول 16/7/86لغایت  10/6/86 ساعت 20  فیزیوپاتولوژی تئوری تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 تدریس پزشکی
تئوری 
 و عملی

 دوم 20/4/87لغایت20/3/87   فیزیوپاتولوژی گوارش 

دانشکده 
پرستاری 
 ومامائی

 اول 1388-1387 8  (1ی وجراحی)داخل تئوری تدریس پرستاری

دانشکده 
 پزشکی

 تئوری تدریس پزشکی
قصورپزشکی وارتباط 

 پزشکی با دادگاه
  

5/4/87 
 

 دوم

دانشکده 
  پزشکی

فیزیوپاتولوژی گوارش  تئوری تدریس پزشکی
 وسمیولوژی

 17 1387 
 

 دوم

دانشکده 
 پزشکی

 دوم 1387 8  سمیولوژی عملی  عملی تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 دوم 1388-1387 2  تاریخ واخالق پزشکی تئوری تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 دوم 1392 94/0  فیزیوپاتولوژی گوارش تئوری تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 دوم 1392 11/0  سمیولوژی گوارش عملی تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 دوم 1392 11/0  یتاریخ واخالق پزشک تئوری تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 اول 93-اول ساعت 18  فیزیوپاتولوژی گوارش نظری تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 اول 93-اول ساعت 8  سمیولوژی  عملی تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 اول 94-اول ساعت 18  فیزیوپاتولوژی گوارش نظری تدریس پزشکی



دانشکده 
 پزشکی

 اول 94-اول ساعت 8  یولوژی سم عملی تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 اول 95-اول ساعت 18  فیزیوپاتولوژی گوارش نظری تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 اول 95-اول ساعت 8  سمیولوژی  عملی تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 اول 96-اول ساعت 18  فیزیوپاتولوژی گوارش نظری تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 اول 96-اول ساعت 8  سمیولوژی  عملی یستدر پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 اول 97-اول ساعت 18  فیزیوپاتولوژی گوارش نظری تدریس پزشکی

دانشکده 
 پزشکی

 اول 97-اول ساعت 8  سمیولوژی  عملی تدریس پزشکی

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان 

پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 20 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 94و93

اول 

 ودوم

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی قم

دستیاران 

تخصصی 

 داخلی 

آموزشی 

 بالینی
 5 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 94و93

اول 

 ودوم

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان 

پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 20 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 95و94

اول 

 ودوم

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی قم

دستیاران 

تخصصی 

 اخلی د

آموزشی 

 بالینی
 5 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 95و94

اول 

 ودوم

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان 

پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 20 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 96و95

اول 

 ودوم

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی قم

دستیاران 

تخصصی 

 داخلی 

آموزشی 

 بالینی
 5 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 96و95

ول ا

 ودوم

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان 

پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 20 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 97و96

اول 

 ودوم

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی قم

دستیاران 

تخصصی 

 داخلی 

آموزشی 

 بالینی
 5 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 97و96

اول 

 ودوم

 



 تصویب شده پروژه های تحقیقاتی ب(

 وع فعالیت در طرحن عنوان طرح
ساعات فعالیت در 

 طرح
 طول مدت طرح وضعیت فعلی طرح موسسه محل پژوهش

بررسی دموگرافیک 
 ERCPوعلل بیماران 

شده مرکزآموزشی 
 درمانی کامکار

 مجری طرح
 
 

_ 
مرکزآموزشی درمانی 

 کامکار
 1384_1387 در حال اتمام

طرح بزرگ بررسی 
در Bشیوع هپاتیت 
 استان قم

 سال 2حدود  در حال انجام سازمان انتقال خون _ مجری طرح

در  IBSبررسی شیوع
دانشجویان پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 _ مجری طرح
دانشگاه علوم پزشکی 

 قم
 یک سال در حال انجام

بیمار و  بررسی نگرش
بستگان درجه اول 

اطالع رسانی نسبت به 
 بیماری وخیم

 _ مجری طرح
بیمارستانهای دانشگاه 

 پزشکی قم علوم
 حدود یک سال اتمام شده

اثربخشی کپسول 
قاصدک بر روی کبد 

 چرب
  داور

دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 یک سال اتمام

  



 مشاوره شده یاپایان نامه های سرپرستی شده ج( 

 عنوان پایان نامه
دوره تحصیلی 

ارائه پایان 
 نامه

 محل انجام پایان نامه
سمت در 
 پایان نامه

 پایان نامهتاریخ دفاع از 

بررسی تأثیر اختالل کارکرد کبدی بر لیپیدهای 
سیروتیک بستری شده در سرمی در بیماران 

 1384-1388بیمارستان کامکار
1388 

 -مرکزآموزشی درمانی کامکار
 عرب نیا

 1388 استاد راهنما

کم خونی در بیماران بستری با  بررسی میزان فراوانی
 ستانهای قم درعفونت باکتریال حاد در بیمار 1387

 1386سال 
 1387 استاد راهنما بیمارستانهای قم 1387

بیمار  500ونوسکوپ در بررسی یافته های کول

ارجاع شده به بخش کولونوسکوپی بیمارستان 

 (87تا اردیبهشت 86حضرت معصومه)س( )مهر

1387 
بیمارستان حضرت 

 معصومه)س(
 1387 استاد راهنما

وکسی سیلین و مقایسه دو رژیم امپرازول و،آم

فورازولیدون با رژیم ذکرشده باو بدون بیسموت 

سلب سیترات دربیماران زخم پپتیک با 

کز امراجعه کننده به مر هلیکوباکترپیلوری مثبت

 (87تا تیر 86)تیر درمانی قم 

 1387 استاد راهنما مراکز درمانی قم 1387

بررسی مقایسه ای باریم سل نسبت به اندوسکوپی 

لسر پپتیک در بیماران مراجعه کننده در تشخیص او

با عالئم سوء هاضمه به بیمارستان امام خمینی 

 1383شهرستان ساری 

1383 
بیمارستان امام خمینی 

 شهرستان ساری
 1383 استاد راهنما

بررسی اثرات درمانی و عوارض جانبی پروپوفول 

بیمار کولونوسکوپی شده در بیمارستان  200در

 1387تا1386سالهای  حضرت معصومه )س(قم طی

1387 
بیمارستان حضرت 

 معصومه)س( قم

استاد راهنما 

 و مشاور
1387 

بررسی شیوع دیس لیپیدمی و هیپرتانسیون در 

 2بیماران دیابتی نوع 
 دانشگاه آزاد اسالمی قم 1387

استاد راهنما 

 و مشاور
1387 

درنوزادان مبتال  G6PDتعیین شیوع میزان کمبود 

میغیرمستقیم بستری در بیمارستان به هیپربیلی روبین

 1386کودکان قم در سال

 1388 مشاوراستاد  بیمارستان کودکان قم 1388

مقایسه دو رژیم درمانی تنقیه آساکول "داوری مقاله 

و سوکرالفیت در بیماران زخم منفرد رکتوم 

SRUD   درمراکز گوارش شهر قم

 91تاشهریور88ازشهریور

 دانشکده پزشکی قم 1391

 

  اد راهنمااست

1392 

یولوژیک ناظر طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت اپیدم

88تا85سرطان در استان قم ازسال  

 ناظر طرح دانشگاه علوم پزشکی قم 1391
1391 

طرحناظر  دانشگاه علوم پزشکی قم 1391گرش ناظر طرح تحقیقاتی بررسی میزان آگاهی و ن  1391 



زشکی پرسنل شهید بهشتی قم در مورد توریسم پ

89درسال  

ل و بررسی علل کولونوسکوپی ناموفق در بار او

 تشخیص نهایی کولونوسکوپی بعدی

 ناظر طرح دانشگاه علوم پزشکی قم 1391
1391 

 IBS بررسی همراهی سندرم روده تحریک پذیر

جعه در بیماران مبتال به بیماری التهابی روده مرا

92-87کننده به کاینیک های شهر قم سالهای   

نشگاه علوم پزشکی قمدا 1392  استاد راهنما 

1392 

ه در بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان معد

84-89استان قم از سال  

 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392
1392 

با بررسی ارتباط بین پولیپ های کولورکتال  

BMI ان درافراد کولونوسکوپی شده در بیمارست 

بان ی)ره(قم از آحضرت معصومه )س( و شهیدبهشت

90تاشهریور87  

 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392

1392 

 بررسی شیوع ریفالکس معده به مری و ریسک

 فاکتورهای موثر برآن در شهر قم

 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392
1392 

ال بررسی ارتباط آنتی بادی هپاتیت ب بدنب

یات واکسیناسیون هپاتیت ب با خصوص

شتی استان اپیدمیولوژیک کارکنان بیمارستان شهیدبه

 قم

 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392  

1392 

در افراد  بررسی مقایسه ای سطح سرمی آدیپونکتین

دیابتی مبتال و غیر مبتال به عفونت 

 هلیکوباکترپیلوری

 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392  
1392 

یت ب اطسطح سرمی آنتی بادی هپاتبررسی ارتب

یات بدنبال واکسیناسیون هپاتیت ب با خصوص

شتی استان اپیدمیولوژیک کارکنان بیمارستان شهیدبه

 قم 

 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392  

1392 

ر در بررسی میزان شیوع سندرم روده تحریک پذی

 شهر قم

 استاد راهنما دانشگاه آزاداسالمی قم 1393
1393 

و دایورتیکولوز و  BMI نیارتباط ب یبررس 

عوارض ناشی از آن در بیماران کلونوسکوپی شده 

  92تا شهریور 89در بیمارستان شهید بهشتی از مهر

 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1394
1394 

بررسی میزان فیبروز کبد در بیماران مبتال به هپاتیت 

C  قبل و بعد از درمانمزمن بر اساس فیبرواسکن 
 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1395

1395 

بررسى ارتباط بین سطح روى سرم با شدت سیروز 

 Childکبدى در بیماران سیروتیک بر اساس 

score 

 

 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1395

1395 



بررسی تاثیر فصد بر تغییر میزان فیبروز و عملکرد 

 ران مبتال به کبد چرب غیر الکلیکبد در بیما

 

 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1396
1396 

رین بر شدت بررسی تاثیر ترکیب اتورواستاتین و آسپی

ین به فیبروز و عملکرد کبد در مقایسه با اترووستات

 تنهایی در سیروز کریپتوژنیک جبران شده 

 1396 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1396

اتورواستاتین و تنوفوویر بر روی  بررسی تأثیر ترکیب

عالیم و شدت فیبروز کبدی در بیماران مبتال به 

 B  سیروز جبران شده هپاتیت

 1396 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1396

سطح کالپروتکتین مدفوعی در بیماران با  بررسی

   تشدید کولیت اولسروز 
قم دانشگاه علوم پزشکی 1396 راستاد مشاو   1396 

بررسی  تاثیر اتورواستاتین در میزان ریشه کنی 

هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به 

 95کلینیک گوارش استان قم در سال 

 1397 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1397

بهمراه   CBDبررسی اثربخشی استنت گذاری 

ت گذاری در مقایسه با استن UDCAکپسول 

CBD  در بیماران مبتال به سنگ های به تنهایی

( یا بزرگ با قطر بیش از 3مجرای صفراوی متعدد )<

 میلی متر  15

 استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1397

1397 

 

 ای )مشاوره، همکاری و غیره(سابقه ارائه خدمات حرفه د(
 تاریخ ارائه خدمات ده خدماتفرد، مرکز یا سازمان دریافت کنن اینوع خدمت حرفه

   

   

 



 ) مرتبط با آموزش و تحقیقات( سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی(  ه

 مکان فعالیت نوع وظایف محوله سمت
نام، رتبه علمی و رشته 
 تحصیلی مسئول مافوق

 تا تاریخ از تاریخ

 __ استادیار
دانشکده پزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی قم

علوم  ریاست دانشگاه

 پزشکی قم
 تاکنون 1383

 __ رئیس

مرکز توسعه تحقیقات 

بالینی دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

ریاست دانشگاه علوم 

 پزشکی قم
1386 1387 

 __ عضو
شورای پژوهشی دانشگاه 

 علوم پزشکی قم

معاونت آموزش 

وپژوهش دانشگاه 

 علوم پزشکی قم

1386 

 تاکنون

 

 

 __ عضو
دانشگاه  HSRشورای 

 ی قمعلوم پزشک

معاونت آموزش 

وپژوهش دانشگاه 

 علوم پزشکی قم

 تاکنون 1387

 __ معاونت آموزشی
مرکز آموزشی درمانی 

 شهید دکتر بهشتی

ریاست دانشگاه علوم 

 پزشکی قم
 تاکنون 1388

 __ عضو
شورای پژوهشی 

 دانشکده پزشکی قم

ریاست دانشکده 

 پزشکی قم
 تاکنون 1388

 عضو

- 

عضو شورای پژوهشی 

 علوم پزشکی دانشگاه

 استان قم

ی دانشگاه علوم پزشک

 استان قم

1391 

 تاکنون

 عضو
- 

عضو شورای پژوهشی 

 دانشکده پزشکی

ی دانشگاه علوم پزشک

 استان قم

1391 
 تاکنون

 عضو
- 

 عضو کمیته بهداشتی

 درمانی استانداری قم

 1391 استانداری قم
 تاکنون

 عضو

 
 

- 

 عضو کمیته های متعدد

در بیمارستان شهید 

 بهشتی

بیمارستان شهید 

 بهشتی
 

1391 

 تاکنون

 عضو
- 

عضو هیات امنای 

تیبیمارستان شهید بهش  

بیمارستان شهید 

 بهشتی

1391 
 تاکنون

 رییس بخش
- 

ان رییس بخش داخلی زن

شتیبیمارستان شهید به2  

بیمارستان شهید 

 بهشتی

1391 
 تاکنون

 عضو

- 

شورای هماهنگی و 

برنامه ریزی آموزش 

پزشکیمداوم جامعه   

ی دانشگاه علوم پزشک

 قم

1392 

 تاکنون



 

 

 سابقه فعالیتها و پست های اجرایی ) غیر مرتبط با آموزش و تحقیقات(و( 
 تا تاریخ تاریخ از مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

 __ رئیس 
سازمان نظام پزشکی 

 استان قم
 تاکنون 1379 __

 __ مدیرکل
سازمان بیمه خدمات 

 قمدرمانی استان 
__ 1374 1375 

 __ مدیر درمان
سازمان بیمه تأمین 
 اجتماعی استان قم

__ 1379 1384 

عضو هیئت منصفه 
 مطبوعات

__ 
 اداره کل دادگستری

 استان قم
 تاکنون 1380 __

 

 کمیته ها و شوراهاعضویت در ز( 

 نام کمیته یا شورا
نوع همکاری با کمیته یا 

 شورا
 تا تاریخ از تاریخ مکان یا سازمان مربوطه

 نتاکنو 1380 قم استانداری عضو شورای سالمت استانداری

 تاکنون 1379 انشگاه علوم پزشکی قمد عضو 11کمیسیون ماده 

کمیته رفاهی سازمان نظام 
 پزشکی کشور

 تاکنون 1385 سازمان نظام پزشکی کشور عضو

کارگروه بهداشت و درمان 
 استانداری

 تاکنون 1380 استانداری قم عضو

 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمیح( 
 تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

انجمن متخصصین گوارش 
 ( AGAآمریکا)

 تاکنون 1386 امریکا عضو

انجمن متخصصین گوارش و 
 کبد ایران

 تاکنون 1381 تهران عضو

انجمن متخصصین گوارش و 
 کبد ایران

 تاکنون 1387 هرانت عضو هیئت مدیره

سازمان نظام پزشکی جمهوری 
 اسالمی ایران

 تاکنون 1385 تهران  عضو کمیته رفاهی

 تاکنون 1379 قم  رئیس سازمان سازمان نظام پزشکی استان قم

انجمن متخصصین طب داخلی 
 ایران

 تاکنون 1381 تهران عضو

 

 



 بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایر مراکز )گرنت(ط( 
منبع ارائه دهنده 

 بودجه
 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت

      

      

 

 



 در هم اندیشی، بازآموزی و غیره ) بدون ارائه مقاله( سخنرانیی( 

 عنوان سخنرانی
عنوان هم اندیشی، بازآموزی و 

 غیره
 سخنرانی تاریخ محل برگزاری

 زخم های گوارشی
ی همایش کشوری تازه ها

 زخمهای گوارشی
بیمارستان شهید بهشتی 

 قم
1394 

 همایش تغذیه و دستگاه گوارش تغذیه و دستگاه گوارش
بیمارستان شهید بهشتی 

 قم
1395 

   کنفرانس سلیاک تشخیص سلیاک
بیمارستان شهید بهشتی 

 قم
1395 

 سمینار هپاتیت های ویروسی تشخیص و درمان هپاتیت های ویروسی
شتی بیمارستان شهید به

 قم
1395 

 زخم های گوارشی
های همایش تازه های زخم

 گوارشی
بیمارستان شهید بهشتی 

 قم
1396 

 کنگره گوارش ایران هپاتیت های ویروسی
دانشکده پزشکی دانشگاه 

 شهید بهشتی
1396 

 IBD  همایش تشخیص بیماری التهابی روده
بیمارستان شهید بهشتی 

 قم
1397 

 اتیت های ویروسیهمایش هپ هپاتیت های ویروسی
بیمارستان شهید بهشتی 

 قم
1397 

 هفته سالمت گوارش سرطان های گوارشی
بیمارستان شهید بهشتی 

 قم
1398 

 



 همکاری با هیأت تحریریه مجالت علمیف( 
 تا تاریخ از تاریخ نوع همکاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله

مجله علمی دانشگاه علوم 
 پزشکی قم

 تاکنون 1386 عضو هیئت تحریریه پزشکی قم دانشگاه علوم

ه سازمان نظام پزشکی لمج
 استان قم

سازمان نظام پزشکی 
 استان قم

 تاکنون 1386 مدیرمسئول

 تاکنون 1387 عضو هیئت داوران تهران مجله های علمی پزشکی

 



 سوابق توسعه فردی 

 ) آموزشی، پژوهشی و اجرایی( شرکت در دوره های مختلف
 برگزاریتاریخ  مدت محل برگزاری نوع)سطح( دوره نام دوره

کارگاه آموزشی یک روزه 
آندوسکوپی فوقانی دستگاه 

 گوارش

 29/8/1383 یک روز بیمارستان شرکت نفت تهران 

 27/9/1384  بیمارستان شرکت نفت تهران   کارگاه کلونوسکوپی

 23/9/1384  بیمارستان شریعتی تهران  کارگاه آموزشی آندوسکوپی

 23/9/1384  بیمارستان آتیه  ERCPکارگاه آموزشی 

کارگاه آموزشی آندوسونوگرافی 
 تشخیصی، درمانی

 27/9/1384  بیمارستان شرکت نفت 

تازه های آندوسکوپی دستگاه 
 گوارش

 13/2/1384-10/2/84 سه روز جامعه متخصصین داخلی ایران 

 انجامعه متخصصین داخلی ایر  دوره آموزشی اسپیرومتری
تا 29/2/82
1/3/82 

1/3/82 

 14/8/1382-9/8/82 شش روز کشور اسپانیا  کنفرانس بین المللی گوارش

  کارگاه آموزشی آندوسکوپی
انجمن متخصصین گوارش 

سالن همایش  -وکبد ایران
 رازی

 30/7/1382-26/7/82 چهار روز

آموزش مدیریت فرآیند 
 ونگرش فرآیندی

 16/5/1382-14/5/82 ساعت 24 مدیریت درمان استان اردبیل 

کارگاه آموزشی پایش و مدرس 
ارزشیابی برنامه حذف 

 اختالالت ناشی از کمبود ید
 

سالن اجتماعات مرکز بهداشت 
 قم

30/6/82 30/6/82 

 4/11/82تا  1/5/82 ساعت 60 ستاد مدیریت درمان استان قم  دوره آموزشی زبان انگلیسی

 Windowsدوره آموزشی 

98 
 20/3/82- 31/1/82 ساعت 24 ریت درمان استان قمستاد مدی 

مدیریت نوین در تأمین 
اجتماعی و چالشهای پیش 

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

پنجمین کنفرانس مدیران 
 کیفیت

 1383تیرماه  17الی  14 ساعت 20 تهران 

1کارگاه مقاله نویسی  1386 ساعت 8 دانشگاه علوم پزشکی قم  

2کارگاه مقاله نویسی   1386 ساعت 8 دانشگاه علوم پزشکی قم  

فتهکارگاه روش تحقیق پیشر  1387 ساعت 16 دانشگاه علوم پزشکی قم  

ی منابع الکترونیک کارگاه
زشکیکتابخانه ملی دیجیتال پ  

 
 دانشگاه علوم پزشکی قم

 1387 ساعت 16

 1387 ساعت 8 دانشگاه علوم پزشکی قم  کارگاه طرح درس

 1388 ساعت 16 دانشگاه علوم پزشکی قم  کارگاه خالقیت و نوآوری

 1387 ساعت 16 دانشگاه علوم پزشکی قم  کارگاه مقاله نویسی



Elsevier کارگاه   1388 ساعت 3 دانشگاه علوم پزشکی قم  

گام پژوهش 10کارگاه   1387 ساعت 32 دانشگاه علوم پزشکی قم  

Log book کارگاه  علوم پزشکی قم دانشگاه    1388 ساعت 8 

EBMR کارگاه   1388 ساعت 8 دانشگاه علوم پزشکی قم  

 



 اسناد علمیانتشار

 الف( کتب منتشر شده
 سال چاپ محل نشر ناشر نوع کار همکار)همکاران( کتاب عنوان

کتاب سندرم روده 
 IBSتحریک پذیر 

 از تشخیص تا درمان

دکتر محمدرضا قدیر 
با همکاری دکتر 

 حسین قانونیامیر
 1389  انتشارات تیمورزاده تالیف

بیماری های التهابی 
 روده

دکتر محمدرضا قدیر 
با همکاری دکتر سجاد 

 رضوان
 تالیف

انتشارات فانوس 
 اندیشه

 1396 قم

 ب( مقاالت منتشر شده

 صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله (گانه )نویسند
سال 
 چاپ

محمدرضا -رسول ستوده منش
مریم واعظ جوادی و -قدیر

 و.. شهرایینی

معرفی یک مورد آدنوکارسینوم آمپول واتر با 
 تابلوی آنمی شدید

 1385 102-104 11-2 1385تابستان مجله گوارش

الهام جعفری  -محمدرضا قدیر
 و... محمدتی امیریانی –

 1385 162-158 11-3 1385پاییز مجله گوارش در استان گلستان ایران cهپاتیت  

اکرم پور  -درضا قدیرمحم
 و... حاتمی –شمس 

بورکیت B Cellگزارش یک مورد لنفوم 
 منتشربا درگیری معده، پستان و پلک

 1385 163-166 11-3 1385پاییز  ه گوارشلمج

 - رضا انصاری -محمدرضا قدیر
هیوا  -مریم واعظ جوادی 

 و... امجدی

معرفی یک مورد کانسر مهاجم معده با 
اوی با تابلوی اولیه متاستاز مجاری صفر

 کالنژیوکارسینوما اولیه

مجله علمی سازمان نظام پزشکی 
 کشور

 1385 185-190 24-2 1385تابستان 

رضا  -محمدرضا قدیر
 انصاری و...

معرفی یک مورد بلع مسواک توسط 
 خانمی بدون اختالالت ذهنی

 1386 43-46 12-1 1386بهار مجله گوارش

اکرم پور  –محمدرضا قدیر 
 الهام جعفری و ... – شمس

 در استان گلستان ایران E,Aهپاتیت 
مجله علمی نظام پزشکی 

 کشور
 1386 34-38 25-1 1386بهار

فرشاد  –محمد رضا قدیر 
رضا  –شیخ اسماعیلی 

 انصاری و...

معرفی یک مورد پانکراتیت اتوایمیون با 
 تقلید سرطان سر پانکراس

 12-2 1386تابستان  مجله گوارش
104-
102 

1386 

هیوا  –محمدرضا قدیر 
 –حمید حسینی  –امجدی 

 رضا انصاری

گزارش یک مورد آبسه سل شکمی با 
 تابلوی اولیه سرطان سر پانکراس

مجله علمی سامان نظام 
 پزشکی کشور

 26-3 1386پاییز
385-
379 

1386 

هومن  –محمد رضا قدیر 
علیرضا بخشی پور  –خادمی 

 و...

نورتریپتیلین مقایسه اثر آمی تریپتیلین و 
در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر 

 با غلبه اسهال

نظام  مجله علمی سازمان
 پزشکی کشور

 1387 96-101 26-1 1387بهار 

محمدرضا  -شهرام آگاه 
 علی عباسیان –قدیر 

الکتاز روده و رشد مفرط بررسی کمبود 
 IBSبیماران باکتریها در 

مجله علمی سازمان نظام 
 پزشکی کشور

 1387 36-41 26-1 1387بهار

 –رسول ستوده منش 
مرتضی  -محمدرضا قدیر

 خطیبان و...

بررسی اثر بخش اندوسونوگرافی در 
 تشخیص ایکتر انسدادی

مجله دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 1386 7-11 1-3 1386پاییز

قدرت اله  –محمدرضا قدیر 
 منتظری و...

 B درمان هپاتیت مزمن
ی مجله دانشگاه علوم پزشک

 قم
 1386 60-68 1-3 1386پاییز

امیر  –محمدرضا قدیر 
 حسین....

معرفی یک مورد همانژیوم کبد بسیار 
 بزرگ منجر به جراحی

مجله دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 1387 59-63 1-3 1387زمستان 

 محمدرضا قدیر و...
تعیین میزان کم خونی در بیماران 
بستری با عفونت باکتریال حاد در 

 1386های قم در سالبیمارستان

مجله دانشگاه علوم پزشکی 
 قم

 1388 13-21 1-3 1388بهار



 –محمدرضا قدیر 
 -محمدحسین بخشی پور

 شادی کالهدوزان

رکتوم  Maltomaگزارش یک مورد 
 با پاسخ به شیمی درمانی

 1388  14-2 1388تابستان مجله علمی گوارش

dr.ghadir 

گزارش یک مورد 

خیم هیستوسایتومای فیبری بد

Kg 11 ساله54دریک بیمار 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دوره پنجم شماره 

صفحات -90سوم پاییز
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dr.ghadir 

DISTRIBUTION AND 
RISK FACTORS OF 
HEPATITIS B VIRUS 
INFECTION IN THE 
GENERAL 
POPULATION OF 
CENTRAL IRAN 

HEPATITIS 
MONTHLY  

HEPATITIS 
MONTHLY 2012
; 12(2):112-117. 

  2012 

dr.ghadir 
Dismissing appropriate 

statistical analysis 
Hepatitis montlily 

Hepatit mon 
2012,12(11):e75
00.dol:10.5812 

  2012 

 

PREVALENCE OF 
HEPATITIS D VIRUS 
INFECTION AMONG 
HEPATITIS B VIRUS 
INFECTED PATIENTS 
IN QOM PROVINCE, 
CENTER OF IRAN 

Hepatitis montlily 

HEPATITIS 
MONTHLY 2012
; 12(3):205-208. 

  2012 

dr.ghadir 

ASSESSMENT OF 
PROPOFOL 
USEFULNESS AS AN 
ANESTHETIC AGENT 
DURING 
COLONOSCOPY 

MIDDLE EAST 
JOURNAL OF 
DIGESTIVE 
DISEASES 

MIDDLE EAST 
JOURNAL OF 
DIGESTIVE 
DISEASES 
(MEJDD) 
 MARCH 
2011; 3(1):44-
49. 

  2011 

dr.ghadir 

Doxepin is more 
effective than 
nortriptilylin and placebo 
for the treatment of 
diarrhea-predominant 
irritable bowel 
syndrome:a randomized 
triple-blind placebo-
controlled trial 

Tehran university 
medical journal 

 

Tehran 
university 
medical journal 
Septamber2011;
69(6)352-358 

  2011 

dr.ghadir 

Prevalence of hepatiths D 

virus infection among 

hepatitis B virus infected 

patients in qom 

province,center of iran 

Hepatitis monthly 

Hepatitis 
monthly 
2012,12(3)-205-
208 

  2012 

dr.ghadir 

Colonoscopic diagnostic 
findings in patients 
undergoing colonoscopy 
in qom hazrat e 
masoome hospital 
during2007-2008 

Qom university of 
medical sciences 
journal 

Qom university 
of medical 
sciences journal 
summer 
2011,5(2-
18):65-69 

  2011 

Dr.sarkeshikian,
dr.iranikhah,dr.g
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Azithromycin based 
triple therapy versus 
standard clarithromycin 
based triple therapy in 
eradication of 
Helicobacter pylori in 
iran : arandomized 

Gastroenterology 

 

Gastroenterolog
y 

 
  2013 
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Stool antigen tests for 
the detection of 
helicobacter pylori in 
children 

 
 
 

Gastroenterology 
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  2013 

dr.ghadir 

Distribution and risk 
factors of hepatitis b 
virus infection in the 
general population of 
central iran 

 

Heap mon 
 

Heap mon 
 

  
2012 
 

dr.ghadir 

Autoimmune 
pancreatitis mimicking 
carcinoma of the 
pancreas : a case report 

 

Gastroenterology Gastroenterolog
y 

  
2012 
 

dr.ghadir 

Diagnostic accuracy of 
endoscopic 
ultrasonography in 
patients with 
inconclusive magnetic 
resonance imaging 
diagnosis of 
biliopancreatic 
abnormalities 

Gastroenterology Gastroenterolog
y 

  
2012 
 

 محمد رضا قدیر
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علی  –محمدرضا قدیر 
 ایرانیخواه –پاکدین 
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 و زخم اثنی عشر

کنگره بین المللی داخلی 
1388 

 1388 سخنرانی تهران

 –پیشوایی  –محمدرضا قدیر 
 خطیب

بی حسی عمیق با پروپوفول یا بی حسی 
 سطحی

 کدامیک در کوونوسکوپ مؤثرتر است؟

کنگره بین المللی داخلی 
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 1388 سخنرانی انتهر

سید حسن  –محمدرضا قدیر 
 .... -عادلی 

نحوه نگرش بیماران و بستگان درجه اول 
 آنها نسبت به اعالم بیماری وخیم

 1387 سخنرانی قم کنگره اخالق پزشکی

شهرام آگاه  –محمدرضا قدیر 
 و...

رشد بیش از حد باکتریها و کمبود الکتاز در 
 IBSبیماران 

کنگره بین المللی 
 1388داخلی

 1388 سخنرانی تهران

سعید  –محمدرضا قدیر 
ابوالفضل  –سرکشیکیان 

 ایرانی خواه 

بررسی یافته ها و تشخیص در بیماران 
کولونوسکوپی شده در بیمارستان حضرت 

 معصومه )س(
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 1388 سخنرانی تهران 

 محمدرضا قدیر                     
المللی داخلی کنگره بین   
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 محمدرضا قدیر                     
 مقاله آمستردام   92آبان کنگره جهانی گوارش
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 محمدرضا قدیر و همکاران

Mesalazine has no effect on 

mucosal immune biomarkers 

in patients with diarrhea-

dominant irritable bowel 

syndrome referred to Shariati 

Hospital: A randomized 

double-blind 

 پوستر تهران کنگره گوارش ایران
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 محمدرضا قدیر و  همکاران
Colocolic intissuception in a 

patient with a giant colonic 

lipoma 
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A REPORT OF A PATIENT 

WITH DIARRHEA: 

PSEUDOMEMBRANOUS 

COLITIS 

 پوستر تهران کنگره گوارش ایران
1396 
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Coexistence of Crohn’s 

Disease and Hodgkin’s 

Lymphoma in a Young Man 

with Rectorrhagia 
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 و  همکارانمحمدرضا قدیر 
Unexpected regression of a 

pancreatic gastrinoma 
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Effect of antiviral therapy 

with tenofoviron liver 

fibrosis in patients with 

chronic hepatitis B 
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 درضا قدیر و  همکارانمحم
Outcomes and complications 

of PEG in Qom 
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Relative prevalence of 

duodenal diverticulum 
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 محمدرضا قدیر و  همکاران
Efficacy of CBD stenting for 

large stones 
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 محمدرضا قدیر و  همکاران

Post-ERCP Pancreatitis 
With Normal Serum 

Amylase Level: A Case 
Report 
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 محمدرضا قدیر و  همکاران

A High Serum-Ascites 
Albumin Gradient and 

Mediastinal Fibrosarcoma: 
A Case Report 
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 محمدرضا قدیر و  همکاران
Middle age woman with 

diarrhea, acsitis and edema: 

CMV colitis 
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 د( اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غیره
افزار تهیه نوع اطالعات یا نرم 

 شده
موارد استفاده نرم افزار، لوح فشرده 

 و غیره
 تاریخ انتشار نام همکاران

    

 



 تشویق ها، جوایز و تقدیرها
 تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

 دانشگاه علوم پزشکی قم پژوهشگر برتر پژوهشگر برتر)رتبه اول(
 ریاست دانشگاه علوم پزشکی

 قم
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 دانشگاه علوم پزشکی قم پژوهشگر برتر پژوهشگر برتر
ریاست دانشگاه علوم پزشکی 

 قم
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 رئیس نظام پزشکی برتر 
عملکرد مطلوب سازمان نظام 

 پزشکی قم
سازمان نظام پزشکی کل 

 کشور
ریاست  سازمان نظام پزشکی 

 کل کشور
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مدیر نونه سازمان تأمین 
 اجتماعی

سازمان  عملکرد مطلوب
 تأمین اجتماعی

 1384 وتأمین اجتماعی وزیر رفاه سازمان تأمین اجتماعی

 پزشک نمونه
بهبود   ر در جهتیتالش پیگ

 وضعیت بهداشت و درمان
بیمه خدمات درمانی استان 

 قم
مدیر بیمه خدمات درمانی 

 استان قم
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 دانشگاه علوم پزشکی قم پژوهشگر برتر پژوهشگربرتر
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 قم

1392 

 بنیادشهید و امور ایثارگران عملکرد مطلوب تقدیرنامه
مدیرکل بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران
1392 

 1393 معاونت آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی قم عملکرد مطلوب تقدیرنامه

 1393 رییس بسیج جامعه پزشکی بسیج جامعه پزشکی عملکرد مطلوب تقدیرنامه

 

 یر موارد ) ضمیمه کارنامه(سا 

 ایاعالم عالئق حرفه 


