
 آموزشی، پژوهشی و اجرایی کارنامه سوابق
CURRICULUM VITAE 

 

 

 71/71/69 تاریخ تکمیل:

 

 اطالعات شخصی

 داحم نام :

 حرمتی نام خانوادگی:

     قم     69/71/96  تولدم

 1563963736 کد ملی       5919شماره شناسنامه  

  دانشگاه علوم پزشکی قمخیابان ساحلی  -قمر: کاآدرس محل

       16177953565  : تلفن همراهشماره 

                      :آدرس پست الکترونیکی
     hormatia@yahoo.com  

hormatia@muq.ac.ir     

 

  

 

                              :  شخصی وبسایت
   http://hormatigi.ir 

http://14091252.cv.research.ac.ir                                                                             
https://scholar.google.com/citations?user=6kQvVwoAAAAJ&hl=en  

 

 

 سوابق تحصیلی

 عالیه تالف( تحصیال

 درجه علمی گرایش رشته تحصیلی رشته تحصیلی
شهر محل 

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت از 

 تحصیل

 51/5/68 ایران کاشان دکترای حرفه ای پزشک عمومی پزشک عمومی

 تخصص بیماریهای داخلی 

 
 15/8/09 ایران زنجان دکترای تخصصی بیماریهای داخلی

 15/8/01 ایران اهواز فوق تخصص کبد و گوارش بالغین بالغینق تخصص کبد و گوارش فو

 

mailto:hormatia@yahoo.com
mailto:hormatia@muq.ac.ir
http://hormatigi.ir/
http://14091252.cv.research.ac.ir/
https://scholar.google.com/citations?user=6kQvVwoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=6kQvVwoAAAAJ&hl=en


 ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه

بررسی عالیم بالینی و یافته های مایع مغزی نخاعی در بیماران بخش 

 اطفال
 دکتر طالبیان پزشک عمومی

FEV1 and PEF values in cough variant asthma during 

methacholine challenge test 
 تخصص بیماریهای داخلی

 
 دکتر قدرتی

Evaluation of Breast Cancer Radiotherapy Induced 
Liver Fibrosis by Elastography 

 دکتر حاجیانی فوق تخصص کبد و گوارش بالغین

 

 

 

 اییت های شغلی و حرفهموقع

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشی

محل موسسه 

 تدریس
 عنوان درس نوع درس نوع فعالیت مقطع تحصیلی

تعداد 

 دانشجویان

ساعات کل 

تدریس 

 هشد

سال 

 تدریس
 نیمسال

دانشگاه علوم 

 پزشکی زابل

پزشک دانشجویان 

 عمومی
 روماتولوژی  آموزشی

کورس فیزیوپاتولوژی 

 روماتولوژی
 دوم 5105 10 09

دانشگاه علوم 

 پزشکی زابل

پزشک دانشجویان 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 اول 5109 0 51 معاینه شکم سیمیولوژی

دانشگاه علوم 

 پزشکی زابل

پزشک دانشجویان 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 دوم 5105 19 51 کورس داخلی کورس داخلی

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی

ی آموزش

 بالینی
 19 گوارش گوارش

ساعت 59

 هفتگی
 اول ودوم 00و01

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دستیاران تخصصی 

 داخلی 

آموزشی 

 بالینی
 1 گوارش گوارش

ساعت 59

 هفتگی
 دوماول و 00و01

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 19 گوارش گوارش

ساعت 59

 هفتگی
 اول ودوم 01و00

انشگاه علوم د

 پزشکی قم

دستیاران تخصصی 

 داخلی 

آموزشی 

 بالینی
 1 گوارش گوارش

ساعت 59

 هفتگی
 اول ودوم 01و00

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 19 گوارش گوارش

ساعت 59

 هفتگی
 اول ودوم 08و01

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دستیاران تخصصی 

 داخلی 

آموزشی 

 نیبالی
 1 گوارش گوارش

ساعت 59

 هفتگی
 اول ودوم 08و01

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی
 گوارش آموزشی 

ICM 

 کورس فیزیوپاتولوژی

  گوارش
 دوم 5100 51 19

دانشگاه علوم 

 قم پزشکی

دانشجویان پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 دوم 5100 0 19 معاینه شکم سیمیولوژی

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی
 گوارش آموزشی 

ICM 

کورس فیزیوپاتولوژی 

 گوارش
 دوم 5101 51 18

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 دوم 5101 0 18 معاینه شکم سیمیولوژی

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی
 گوارش آموزشی 

ICM 

ولوژی کورس فیزیوپات

 گوارش
 دوم 5108 51 85

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 دوم 5108 0 85 معاینه شکم سیمیولوژی



 

 پروژه های تحقیقاتی تصویب شده ب(

 عنوان طرح
نوع فعالیت 

 در طرح

ساعات 

فعالیت در 

 طرح

 موسسه محل پژوهش
وضعیت فعلی 

 طرح

طول مدت 

 طرح

ان موفقیت و پیامد های درمانی در بیماران مبتال به مقایسه میز

( یا بزرگ با قطر بیش از 1<سنگ های مجرای صفراوی متعدد )

میلی متر درمان شده به دورروش استاندارد و استنت گذاری  51

CBD  در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی 

  مجری
ساعت در 59

 هفته

 دانشگاه علوم پزشکی قم

 یمارستان بهشتیب
 یکسال اتمام

بررسی رابطه هلیکوباکتر پیلوری و میگرن در مراجعه کنندگان به 

 بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی

 

 مجری دوم 
ساعت در 59

 هفته

دانشگاه علوم پزشکی قم 

 بیمارستان بهشتی
 یکسال اتمام

 

 

 

 

 

 



 

 ج( پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده

 پایان نامه عنوان
دوره تحصیلی 

 ارائه پایان نامه
 محل انجام پایان نامه

سمت در پایان 

 نامه

تاریخ دفاع از 

 پایان نامه

دت فیبروز و بررسی تاثیر ترکیب اتورواستاتین و آسپیرین بر ش

یروز عملکرد کبد در مقایسه با اترووستاتین به تنهایی در س

 کریپتوژنیک جبران شده 

 یدکترای تخصص

  اریهای داخلیبیم

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
مشاوراستاد   

 اتمام

 

اتورواستاتین و تنوفوویر بر روی عالیم و  بررسی تأثیر ترکیب

شدت فیبروز کبدی در بیماران مبتال به سیروز جبران شده 

 B  هپاتیت

 یدکترای تخصص

  بیماریهای داخلی

م دانشگاه علوم پزشکی ق

تیبیمارستان بهش  
 استاد راهنما

 اتمام

 

سطح کالپروتکتین مدفوعی در بیماران با تشدید کولیت  بررسی

   اولسروز 

 یدکترای تخصص

  بیماریهای داخلی

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام

 
باکتر  کویهل یکن شهیر زانیدر م نیاتورواستات ریتاث  یبررس

گوارش استان قم  کینیجعه کننده به کلمرا مارانیدر ب یلوریپ

 01در سال 

 یدکترای تخصص

  بیماریهای داخلی

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
مشاوراستاد   

 در حال اجرا

 

 تیهپات به انیمبتال در اکیسل یماریب همزمانی یبررس

 کننده مراجعه مارانیب در و سیروز کریپتوژنیک ونیمیاتوا

 و قم یبهشت دیشهبیمارستان  گوارش قاتیتحق مرکز به

 تابعه  یدرمان مراکز و  ها درمانگاه

 یدکترای تخصص

  بیماریهای داخلی

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
مشاوراستاد   

 در حال اجرا

 

بهمراه کپسول   CBDاثربخشی استنت گذاری  یبررس

UDCA  در مقایسه با استنت گذاریCBD  به تنهایی
( یا 1<اران مبتال به سنگ های مجرای صفراوی متعدد )در بیم

  میلی متر 51بزرگ با قطر بیش از 

 یدکترای تخصص

  بیماریهای داخلی

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 در حال اجرا

 

 عدمدر مقایسه با  CBDاثربخشی استنت گذاری  یبررس

ال به سنگ های مجرای اران مبتدر بیماستنت گذاری 

میگرشن پیشگیری از ی با کیسه صفراوی پر از سنگ در صفراو

 CBD سنگ بداخل 

 یکترای تخصصد

  بیماریهای داخلی

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 در حال اجرا

 

و  یکبد یمهایآنز یبر سطح سرم« دواء البلغم»اثر  یبررس

 .یرالکلیمبتال به کبد چرب غ مارانیکبد، در ب ی تهیسیاالست

 یدکترای تخصص

 طب سنتی 

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
مشاوراستاد   

 در حال اجرا

 
بررسی اثربخشی و عوارض دو روش درمانی اتساع مکانیکال 

)بوژیناژ ساواری گیلیارد( و جایگذاری موقت استنت خود باز 

خیم مری های خوشیی پولیفلکس در بیماران دچار تنگشونده

 در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید بهشتی قم

 یدکترای تخصص

 جراحی 

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 در حال اجرا

 

مقایسه تاثیر تجویز همزمان ایندومتاسین رکتال و 

نیتروگلیسیرین زیر زبانی و ایندومتاسین رکتال در جلوگیری از 

کراتیت ناشی از مقایسه تاثیر تجویز همزمان ایندومتاسین پان

رکتال و نیتروگلیسیرین زیر زبانی و ایندومتاسین رکتال در 

در بیماران بستری در  ERCPجلوگیری از پانکراتیت ناشی از 

 بیمارستان شهید بهشتی

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام 

 

ی از بررسی شیوع دیورتیکول های دئودنوم و عارض ناش

آن در بیماران تحت بررسی شیوع دیورتیکول های 

 ERCPدئودنوم و عارض ناشی از آن در بیماران تحت 

5100-5101در بیمارستان شهید بهشتی قم از  

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام 

 

راجعه کبدی در بیماران م سیروز سی فراوانی اتیولوژیبرر

م به کلنیک های گوارش بیمارستان شهید بهشتی ق

5101-5109از  

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
مشاوراستاد   

 اتمام 

 



به  المبت مارانیدر ب یروسیپاسخ به درمان ضد و یبررس

نبرواسکیف یها هافتیمزمن  بر اساس سی  تیهپات  
 دکترای حرفه ای

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
مشاوراستاد   

 اتمام 

 

نندگان بررسی رابطه هلیکوباکتر پیلوری و میگرن در مراجعه ک

 به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی
 دکترای حرفه ای

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام 

 

  امدیپ یجهت بررس    یازدهیامت یها ستمیارتباط  س یبررس

و  Rockallمراجعه مارانیدر ب یفور یمداخله درمان

Blatchford به اورژانس   یفوقان یگوارش یزیبا خونر کننده

 قم یبهشت دیشه مارستانیب

 

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
ورامشاستاد   

 اتمام

 

سرم در مبتالیان بیماری های  Dررسی ارتباط سطح ویتامین ب

 IBDالتهابی روده
 دکترای حرفه ای

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام

 
بررسی تاثیر فصد بر تغییر میزان فیبروز و عملکرد کبد در 

 بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی

 

 دکترای حرفه ای
م علوم پزشکی قدانشگاه 

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 در حال اجرا

 

بررسى ارتباط بین سطح روى سرم با شدت سیروز کبدى در 

 Child score بیماران سیروتیک بر اساس

 

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
ورامشاستاد   

 در حال اجرا

 

یاز به جراحی در بررسی شیوع، عوارض و مرگ و میر و ن

 بیماران با خونریزی گوارشی فوقانی

 

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 در حال اجرا

 

 مقایسه تأثیر ژل لیدوکائین و ژل دیلتیازم بر پارامتر درد

 در درکتوسیگموئیدوسکوپی بدون بیهوشی عمومی

 شهید بهشتی قم  انمراجعین مرکز آندوسکوپی بیمارست

 

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 در حال اجرا

 

 



 

 

 پایان نامه هاداوری  

 عنوان پایان نامه
دوره تحصیلی 

 ارائه پایان نامه
 محل انجام پایان نامه

سمت در پایان 

 نامه

لکرد ت عمبررسی ارتباط نوروپاتی دیابتی با تغییرات تس

1ریوی در بیماران مبتال به دیابت تیپ  
 دکترای حرفه ای

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 داوری

 بررسی یافته های دموگرافیک و ریسک فاکتورهای

ده در بیماری های التهابی روده در بیماران کلنوسکوپی ش

بیمارستان شهید بهشتی و حضوت معصومه )س( از 

5510الی مهر 5161مهر  

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 داوری

ارتباط سروپوزتیویته هلیکوباکترپیلوری با سطح پروفایل لیپید 

خون در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیصی قم 

 5100-5161بین سالهای 

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 داوری

)نابسامانی کبدی ( و راهکارهای  هیسوء القن بیین مفهوم ت  

 درمانی آن در طب سنتی و دالیل ابتال به این بیماری 
یدکترای تخصص  

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 داوری

در زنان باردار  Dبررسی مقایسه ای سطح سرمی ویتامین 

در بیمارستان  مبتال به پره اکالمسی شدید با زنان باردار سالم

 5101-الزهرا )س(قم

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 داوری

 

 

 داوری پروپوزال  و طرحهای تحقیقاتی

 سمت  محل انجام  پروپوزال  و طرح  تحقیقاتیعنوان 

م دانشگاه علوم پزشکی ق ثبت اختراع ساخت کپسول خوراکی قاصدک

 بیمارستان بهشتی
 داوری

ارتباط سروپوزتیویته هلیکوباکترپیلوری با سطح پروفایل لیپید 

خون در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیصی قم 

 5100-5161بین سالهای 

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 داوری

 



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

 
 تاریخ امتیاز مجری عنوان هشناس موضوع ردیف

 1391/03/11 9 دانشگاه علوم پزشکی زابل دیابت 15268 سخنرانی در برنامه حضوری 1

 1391/04/22 6 دانشگاه علوم پزشکی زابل 3داخلی  16327 سخنرانی در برنامه حضوری 2

 1391/04/28 6 دانشگاه علوم پزشکی زابل 4داخلی  16328 سخنرانی در برنامه حضوری 3

 1394/02/21 4 دانشگاه علوم پزشکی قم IBDبیماریهای التهابی روده  55320 سخنرانی در برنامه حضوری 4

 1394/03/04 8 دانشگاه علوم پزشکی قم سوزش سر دل )ریفالکس( 58131 سخنرانی در برنامه حضوری 5

 1394/10/28 4 ی قمدانشگاه علوم پزشک (PUDزخمهای گوارشی ) 70963 سخنرانی در برنامه حضوری 6

 1395/03/05 4 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران هفته سالمت گوارش -تغذیه و گوارش 75276 سخنرانی در برنامه حضوری 7

 1395/07/05 4 دانشگاه علوم پزشکی قم کبد چرب 82790 سخنرانی در برنامه حضوری 8

 1395/11/30 4 دانشگاه علوم پزشکی قم وسیهپاتیت های ویر 90430 سخنرانی در برنامه حضوری 9

 1396/03/01 5 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران هفته سالمت گوارش در قم 92456 سخنرانی در برنامه حضوری 11

 1396/08/30 5 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران (3بیماریهاي دستگاه گوارش ) 100379 سخنرانی در برنامه حضوری 11

 1396/08/30 5 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران (4بیماریهاي دستگاه گوارش ) 100386 سخنرانی در برنامه حضوری 12

 1396/09/01 5 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران کنگره بیماری های گوارش وکبد ایران 100401 سخنرانی در برنامه حضوری 13

 1396/07/17 5 دانشگاه علوم پزشکی قم تازه های زخم های گوارشی 105774 ضوریسخنرانی در برنامه ح 14

 1396/09/27 5 دانشگاه علوم پزشکی قم (IBDبیماری های التهابی روده) 110180 سخنرانی در برنامه حضوری 15
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 تاریخ امتیاز مجری عنوان شناسه ردیف

 15-1390/07/13 14 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران یازدهمین کنگره گوارش و کبد ایران 3794 1

2 20285 
کنفرانس علمی هفتگی بیمارستان امام 

 1391/09/23 1 دانشگاه علوم پزشکی اهواز خمینی )ره(

3 27273 
هپاتوسلوالر کارسینوم به مناسبت 

 1392/02/31 3 دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز جهانی گوارش

 کنگره بین المللی هپاتیت 46505 4
مركز تحقیقات بیماریهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم 

 8-1394/03/06 17 پزشكي بقیه هللا)عج(

 30-1393/08/28 15 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران چهاردهمین کنگره گوارش و کبد 47862 5

 1394/05/30 3.5 دانشگاه علوم پزشکی قم موزش اخالق حرفه ای پزشکیآ 64701 6

 24-1394/10/23 8.25 فرهنگستان علوم پزشكي سالمت معنوي 70229 7

8 73139 
همراه با اجماع  Cتازه های هپاتیت 

 درمان آن در ایران
مركز تحقیقات بیماریهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم 

 1395/05/01 3.25 پزشكي بقیه هللا)عج(

 1395/03/10 5 دانشگاه علوم پزشکی قم اخالق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی 73805 9

 1395/03/05 2.5 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران هفته سالمت گوارش -تغذیه و گوارش 75276 11

11 76269 
دومین كنگره بین المللي 

 11.75 راندانشگاه علوم پزشکی ای اندوسونوگرافي ایران
1395/10/29- 
1395/11/01 

12 79364 
كنگره بین المللي بیماریهای پانکراس 

 و مجاری صفراوی
مركز تحقیقات بیماري هاي گوارش وكبددانشگاه علوم 

 09-1395/07/07 15 پزشكي شهید بهشتي

13 86139 
مشكالت بیماران گوارشي در بخش 

 1395/10/02 5 ایرانانجمن علمي مراقبت هاي ویژه  مراقبت هاي ویژه

 هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت 87365 14
مركز تحقیقات بیماریهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم 

 17-1396/06/15 15 پزشكي بقیه هللا)عج(

 16-1395/10/15 10 فرهنگستان علوم پزشكي سالمت معنوي 88085 15

 (IBDبیماریهای التهابی روده ای ) 90048 16
قات بیماریهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم مركز تحقی

 1395/12/19 3 پزشكي بقیه هللا)عج(

 1396/03/01 2.75 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران هفته سالمت گوارش در قم 92456 17

 1396/08/30 4 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران (4بیماریهاي دستگاه گوارش ) 100386 18

19 100401 
کنگره بیماری های گوارش وکبد 

 03-1396/09/01 15 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران ایران

 1396/05/21 5 دانشگاه علوم پزشکی قم اخالق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی 100771 21

 1396/06/19 4 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هپاتیت 99820 21

 1396/09/27 5 دانشگاه علوم پزشکی قم (IBDده)بیماری های التهابی رو 110180 15



 

 : مقاالت منتشر شده
1. Colocolic intussusception in a patient with a giant colonic lipoma 
A Hormati, MR Ghadir, S Rezvan, M Ghoddoosi 
Indian Journal of Case Reports 2017, 3 (3), 131-133 

2. Coexistence of Crohn’s Disease and Hodgkin’s Lymphoma in a Young Man with 
Rectorrhagia 
A Hormati, MR Ghadir, SS Sarkeshikian, A Iranikhah, F Alemi, ... 
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 2017,6 (2) 

3. Unexpected Regression of a Pancreatic Gastrinoma after Arterial Chemoembolization 
of its Hepatic Metastases: Case Report 
S Sarkeshikian, MR Ghadir, A Hormati 
QUMS Journal , 2017 ,1 (11), 87-93 

4. The Incidence Rate of Post-ERCP Pancreatitis and Its Related Factors 
SS Sarkeshikian, A Hormati 
QUMS Journal, 2017, 1 (11), 49-56 

5. Esophageal Perforation due to Swallowing a Glass Body 
A Hormati, MR Ghadir, SS Sarkeshikian, A Iranikhah, S Rezvan 
GOVARESH, 2017, 21 (4), 244-249 

6. Mesalazine Has No Effect on Mucosal Immune Biomarkers in Patients with Diarrhea-
Dominant Irritable Bowel Syndrome Referred to Shariati Hospital: A Randomize... 
M R Ghadir, M Poradineh, M Sotodeh, R Ansari, S Kolahdoozan, A Hormati, M Yousefi, S Mirzaei, 
 H Vahedi 
Middle East journal of digestive diseases, 2017,  9 (1), 20 

7. Case Study of an Old Woman With Complain of Recurrent Abdominal Pain 
A Hormati, P Alavinejad 
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 2017,   6 (2) 

8. Nonadherence to Medication in Inflammatory Bowel Disease: Rate and Reasons 
MR Ghadir, M Bagheri, H Vahedi, NE Daryani, R Malekzadeh, A Hormati 
Middle East journal of digestive diseases, 2016,   8 (2), 116 

9. A Report of a patient with Diarrhea: Pseudomembranous Colitis 
A Hormati, MR Ghadir, SS Sarkeshikian, M Pezeshki Modarres, F Alemi 
Qom University of Medical Sciences Journal, 2016,   10 (1), 88-93 

10. Repair of post polypectomy colonic perforation by Endoclip: a case report 
A Hormati, MR Ghadir, P Alavinejad, SS Sarkeshikian, MP Modares 
Journal of Coloproctology (Rio de Janeiro) , 2015,  35 (4), 227-229 

11. PROPOFOL USEFULNESS AS AN ANESTHETIC AGENT DURING 
COLONOSCOPY 
MR GHADIR, S SARKESHIKIAN, A HORMATI 
GOVARESH JOURNAL, 2015,   20, 40-40 

12. A Senile Man With Cystic Lesion of Liver and Biliary Obstruction 
AR Masjedizadeh, P Alavinejad, A Hormati 
Gastroenterology, 2015,   148.4 : e3-e4. 140 

13. The Diagnostic Value Non Invasive Tests in Predicting Liver Fibrosis. 
Hormati A , Hajiani E, Shayesteh AA, Masjedizadeh AR, Jalal Hashemi S ... 
Jundishapur Sci Med J, 2014,   13 (5), 533-543 

14. Evaluation of breast cancer radiotherapy induced liver fibrosis by elastography 
A Hormati, E Hajiani, P Alavinejad, AA Shayesteh, AR Masjedizadeh, ... 
Journal of Gastroenterology and Hepatology Research, 2014,   3 (8), 1026-1209 

15. Paper: COMPARISON OF FEV1 AND PEF VALUES IN COUGH VARIANT ASTHMA 
DURING METHACHOLINE CHALLENGE TEST 
S GHODRATI, A HORMATI, NN MOUSAVI, M AFIFIAN 
ZUMS Journal , 2011,  19 (77), 22-30 

16. Prevalence of Cough Variant Asthma in Patients with Chronic Cough Attending Vali-e 
Asr Hospital of Zanjan, Iran, 2009 
S Ghodrati, SN Mousavinasab, A Hormati 
ZUMS Journal , 2011,  19 (76), 18-24 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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COLONOSCOPY 
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 ERCPاز 
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 0831 کنگره گوارش و کبد تهران
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 0831 کنگره گوارش و کبد تهران

   

Isolated vitamin b12 deficiency in a 
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pernicious anemia 

 0831 کنگره گوارش و کبد تهران
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A PANCREATIC GASTRINOMA 

AFTER ARTERIAL 

CHEMOEMBOLIZATION OF ITS 

HEPATIC METASTASES: CASE 

REPORT (CASE REPORT 

ARTICLE)", 
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Young Man with Rectorrhagia", 
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 چاپ کتاب

 انتشارات ویراستارعلمی مولف عنوان

 5108 محبوبه عفیفیان-سید سعید سرکشیکیان احمد حرمتی مروری جامع بر کبد چرب

 

 

 

 

 کتاب داوری

ساعت فعالیت  عنوان

 پژوهشی

  تاریخ

  16/8/00 ساعت 19 داوری کتاب بیماریهای التهابی روده

 

 

 

 تقدیر 

 سال اهدا کننده نوانع
 5101 دانشگاه علوم پزشکی قم درمان محترم معاونت ERCPتقدیر 

 5101 دانشگاه علوم پزشکی قم محترم آموزشیمعاونت  ERCPتقدیر 

 5108 دانشگاه علوم پزشکی قم بیمارستان شهید بهشتی محترم ریاست ERCPتقدیر 

 5101 اه علوم پزشکی قمدانشگریاست محترم   دانشکده پزشکی استاد برگزیده

 5101 دانشگاه علوم پزشکی قم ریاست محترم   01پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی 

 5108 دانشگاه علوم پزشکی قم  ریاست محترم 08 پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی

 5108  دانشگاه علوم پزشکی قم  ریاست محترم 08 ییدانشجو ادیالمپ یعلم تهیعضو کم رنامهیتقد

 5101 استان قمی پایه بیمه ها پزشک نمونه

 5101 ه علوم پزشکی قمدانشگا بیمارستان شهید بهشتیریاست محترم  پزشک نمونه

زنجان 00 منطقه ای طراح سواالت پیش کارورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجانمحترم آموزشی معاونت    5100 

زنجان 00 منطقه ای ارتقا دستیاریطراح سواالت  دانشگاه علوم پزشکی زنجانمحترم آموزشی معاونت    0510  

زنجان 01ارتقا دستیاری منطقه ای طراح سواالت  دانشگاه علوم پزشکی زنجانمحترم آموزشی اونت مع   5101 

زنجان 08 منطقه ای طراح سواالت ارتقا دستیاری دانشگاه علوم پزشکی زنجانمحترم آموزشی معاونت    8510  

 08 کنگره گوارش و کبد تهرانمقاله برتر 

 

 5108 انجمن کبد و گوارش ایران   محترمریاست  

 



 

 عضویت 

 نام مرکز عنوان

 تاکنون 01دانشگاه علوم پزشکی قم و هیئت علمی آموزشی کمیته المپیاد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قمعض

 تاکنون 01دانشگاه علوم پزشکی قم عضو کمیته علمی آزمون مهارت بالینی دانشگاه علوم پزشکی قم

 دانشگاه علوم پزشکی قمدانشکده پزشکی  دانشکده پزشکی عضو شورای پژوهشی

 اکنونت 08

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان  عضو شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی

 تاکنون 08 قم شهید بهشتی

دانشگاه  مرکز تحقیقات گوارش و کبد مرکز تحقیقات گوارش و کبدعضو هیئت موسس 

 تاکنون 01قم علوم پزشکی

دانشگاه مرکز تحقیقات گوارش و کبد  ت گوارش و کبدمرکز تحقیقا عضو شورای پژوهشی

 تاکنون 01 قمعلوم پزشکی 

دانشگاه مرکز تحقیقات گوارش و کبد  مرکز تحقیقات گوارش و کبد دبیر

 تاکنون 01 قمعلوم پزشکی 

 تاکنون 08 قمبیمارستان شهید بهشتی  عضو  نیم مدیریت آموزش بیمارستان شهید بهشتی 

 تاکنون 01 قم بیمارستان شهید بهشتی یمارستان شهید بهشتی ب رییس بخش داخلی 

 تاکنون 01دانشگاه علوم پزشکی قم مسوول نظارت بر مراکز آندوسکپی کلینیکها و بیمارستانهای استان قم

 
 


