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سوابق تحصیلی
الف) تحصیالت عالیه

تاریخ فراغت 
از تحصیل

کشور محل 
تحصیل

شهر محل 
تحصیل دانشگاه محل تحصیل درجه علمی گرایش رشته 

تحصیلی رشته تحصیلی

۱۳۷۲/۶/۳۱ ایران اصفهان دانشگاه علوم پزشكي 
اصفهان دکترا عمومی دكتراي پزشكي

۱۳۷۹/۶/۳۱ ایران تهران دانشگاه علوم پزشكي 
شهید بهشتي دانشنامه داخلي بورد تخصصي 

داخلی

۱۳۸۶/۶/۳۱ ایران تهران دانشگاه علوم پزشكي 
پزشكي تهران دانشنامه گوارش بالغین بورد فوق 

تخصصي گوارش

ب) پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل
نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی عنوان پایان نامه



پایان نامه فوق تخصصی

تعیین دقت تشخیصی و مقایسه دو روش 
 EUSو MRCP جهت بررسی سنگ و 

تومورهای درخت پانکراتوبیالری و مقایسه آنها 
با روش های استاندارد طالیی تشخیص 
(ERCP یا جراحی)سال ١٣٨٦-١٣٨٤ 

پایان نامه تخصصی  ارزیابی یافته های تشخیصی و درمانی در 
بیماران مبتال به سندرم بودکیالری سال١٣٧٩-

١٣٧٨
پایان نامه پزشکی عمومی تظاهرات عصبی کانسرها سال ١٣٧١

موقعیت های شغلی و حرفهای
الف) سابقه ارائه خدمات آموزشی

نیمسال سال تدریس
کل ساعات 

تدریس 
شده

تعداد 
دانشجویان عنوان درس نوع 

درس
نوع 
فعالیت

مقطع 
تحصیلی

موسسه 
محل 
تدریس

دوم ٨٧/١/١٤لغایت٨٧/٣/١٥ - کارآموزی داخلی  عملی تدریس پزشکی دانشکده 
پزشکی

اول نیمسال اول٨٦-٨٧  دوساعت تاریخ واخالق پزشکی تئوری تدریس پزشکی  دانشکده 
پزشکی

اول ٨٦/٦/١٠ لغایت ٨٦/٧/١٦ ٢٠ ساعت فیزیوپاتولوژی تئوری تدریس پزشکی دانشکده 
پزشکی

دوم ٨٧/٣/٢٠لغایت٨٧/٤/٢٠ فیزیوپاتولوژی گوارش  تئوری 
و عملی تدریس پزشکی دانشکده 

پزشکی

اول ١٣٨٧-١٣٨٨ ٨ داخلی وجراحی(١) تئوری تدریس پرستاری
دانشکده 
پرستاری 
ومامائی

دوم ٨٧/٤/٥ قصورپزشکی وارتباط 
پزشکی با دادگاه تئوری تدریس پزشکی دانشکده 

پزشکی
دوم ١٣٨٧ ١٧ فیزیوپاتولوژی گوارش 

وسمیولوژی
تئوری تدریس پزشکی دانشکده 

پزشکی 
دوم ١٣٨٧ ٨ سمیولوژی عملی  عملی تدریس پزشکی دانشکده 

پزشکی
دوم ١٣٨٧-١٣٨٨ ٢ تاریخ واخالق پزشکی تئوری تدریس پزشکی دانشکده 

پزشکی
دوم ١٣٩٢ ٠/٩٤ فیزیوپاتولوژی گوارش تئوری تدریس پزشکی دانشکده 

پزشکی



دوم ١٣٩٢ ٠/١١ سمیولوژی گوارش عملی تدریس پزشکی دانشکده 
پزشکی

دوم ١٣٩٢ ٠/١١ تاریخ واخالق پزشکی تئوری تدریس پزشکی دانشکده 
پزشکی

اول اول-٩٣ ١٨ ساعت فیزیوپاتولوژی گوارش نظری تدریس پزشکی دانشکده 
پزشکی

اول اول-٩٣ ٨ ساعت سمیولوژی  عملی تدریس پزشکی دانشکده 
پزشکی

ب) پروژه های تحقیقاتی تصویب شده
طول مدت طرح وضعیت فعلی طرح موسسه محل پژوهش ساعات فعالیت در 

طرح نوع فعالیت در طرح عنوان طرح

۱۳۸۴_١٣٨٧ در حال اتمام مرکزآموزشی درمانی 
کامکار _

مجری طرح بررسی دموگرافیک 
 ERCP وعلل بیماران

شده مرکزآموزشی 
درمانی کامکار

حدود ٢ سال در حال انجام سازمان انتقال خون _ مجری طرح
طرح بزرگ بررسی 
شیوع هپاتیت Bدر 

استان قم

یک سال در حال انجام دانشگاه علوم پزشکی 
قم _ مجری طرح

بررسی شیوعIBS در 
دانشجویان پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
قم

حدود یک سال اتمام شده بیمارستانهای دانشگاه 
علوم پزشکی قم _ مجری طرح

بررسی نگرش بیمار و 
بستگان درجه اول 

نسبت به اطالع رسانی 
بیماری وخیم

ج) پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده

تاریخ دفاع از پایان نامه سمت در 
پایان نامه محل انجام پایان نامه

دوره تحصیلی 
ارائه پایان 

نامه
عنوان پایان نامه

۱۳۸۸ استاد راهنما مرکزآموزشی درمانی کامکار- 
عرب نیا ۱۳۸۸

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

بیمارستان کامکار۱۳۸۴-۱۳۸۸

۱۳۸۷ استاد راهنما بیمارستانهای قم ۱۳۸۷
بررسی میزان فراوانی کم خونی در بیماران بستری با 
۱۳۸۷ عفونت باکتریال حاد در بیمارستانهای قم در 

سال ۱۳۸۶

۱۳۸۷ استاد راهنما
بیمارستان حضرت 

معصومه(س)
۱۳۸۷

بررسی یافته های کولونوسکوپ در ۵۰۰ بیمار 
ارجاع شده به بخش کولونوسکوپی بیمارستان 



حضرت معصومه(س) (مهر۸۶تا اردیبهشت ۸۷)

۱۳۸۷ استاد راهنما مراکز درمانی قم ۱۳۸۷

مقایسه دو رژیم امپرازول و،آموکسی سیلین و 
فورازولیدون با رژیم ذکرشده باو بدون بیسموت 

سلب سیترات دربیماران زخم پپتیک با 
هلیکوباکترپیلوری مثبت مراجعه کننده به مراکز 

درمانی قم (تیر ۸۶ تا تیر۸۷)

۱۳۸۳ استاد راهنما
بیمارستان امام خمینی 

شهرستان ساری
۱۳۸۳

بررسی مقایسه ای باریم سل نسبت به اندوسکوپی 
در تشخیص اولسر پپتیک در بیماران مراجعه کننده 

با عالئم سوء هاضمه به بیمارستان امام خمینی 
شهرستان ساری ۱۳۸۳

۱۳۸۷
استاد راهنما 

و مشاور
بیمارستان حضرت 

معصومه(س) قم
۱۳۸۷

بررسی اثرات درمانی و عوارض جانبی پروپوفول 
در٢۰۰ بیمار کولونوسکوپی شده در بیمارستان 

حضرت معصومه (س)قم طی سالهای ۱۳۸۶تا۱۳۸۷

۱۳۸۷
استاد راهنما 

و مشاور
دانشگاه آزاد اسالمی قم ۱۳۸۷

بررسی شیوع دیس لیپیدمی و هیپرتانسیون در 
بیماران دیابتی نوع ٢

۱۳۸۸ استاد مشاور بیمارستان کودکان قم ۱۳۸۸
تعیین شیوع میزان کمبود G6PD درنوزادان مبتال 
به هیپربیلی روبینمیغیرمستقیم بستری در بیمارستان 

کودکان قم در سال۱۳۸۶

۱۳٩٢

استاد راهنما  دانشکده پزشکی قم 1391 داوری مقاله "مقایسه دو رژیم درمانی تنقیه آساکول 
و سوکرالفیت در بیماران زخم منفرد رکتوم 

 SRUD درمراکز گوارش شهر قم 
ازشهریور۸۸تاشهریور٩۱

۱۳٩۱
ناظر طرح دانشگاه علوم پزشکی قم 1391 ناظر طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک 

سرطان در استان قم ازسال۸۵تا۸۸

۱۳٩۱
ناظر طرح دانشگاه علوم پزشکی قم ۱۳٩۱ ناظر طرح تحقیقاتی بررسی میزان آگاهی و نگرش 

پرسنل شهید بهشتی قم در مورد توریسم پزشکی 
درسال۸٩

۱۳٩۱
ناظر طرح دانشگاه علوم پزشکی قم ۱۳٩۱ بررسی علل کولونوسکوپی ناموفق در بار اول و 

تشخیص نهایی کولونوسکوپی بعدی

۱۳٩٢
استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392 IBS بررسی همراهی سندرم روده تحریک پذیر

در بیماران مبتال به بیماری التهابی روده مراجعه 
کننده به کاینیک های شهر قم سالهای ۸۷-٩٢

۱۳٩٢
استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392 بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان معده در 

استان قم از سال۸۴-۸٩

۱۳٩٢
استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392 بررسی ارتباط بین پولیپ های کولورکتال با

BMI درافراد کولونوسکوپی شده در بیمارستان 
حضرت معصومه (س) و شهیدبهشتی(ره)قم از آبان 



۸۷تاشهریور٩۰

۱۳٩٢
استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392 بررسی شیوع ریفالکس معده به مری و ریسک 

فاکتورهای موثر برآن در شهر قم

۱۳٩٢

استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392 بررسی ارتباط آنتی بادی هپاتیت ب بدنبال 
واکسیناسیون هپاتیت ب با خصوصیات 

اپیدمیولوژیک کارکنان بیمارستان شهیدبهشتی استان 
قم

۱۳٩٢
استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392 بررسی مقایسه ای سطح سرمی آدیپونکتین در افراد 

دیابتی مبتال و غیر مبتال به عفونت 
هلیکوباکترپیلوری

۱۳٩٢

استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1392 بررسی ارتباطسطح سرمی آنتی بادی هپاتیت ب 
بدنبال واکسیناسیون هپاتیت ب با خصوصیات 

اپیدمیولوژیک کارکنان بیمارستان شهیدبهشتی استان 
قم 

۱۳٩۳ استاد راهنما دانشگاه آزاداسالمی قم 1393 بررسی میزان شیوع سندرم روده تحریک پذیر در 
شهر قم

۱۳٩۴
استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی قم 1394  بررسی ارتباط بین  BMIو دایورتیکولوز و 

عوارض ناشی از آن در بیماران کلونوسکوپی شده 
در بیمارستان شهید بهشتی از مهر۸٩تا شهریور ٩٢ 

د) سابقه ارائه خدمات حرفهای (مشاوره، همکاری و غیره)
تاریخ ارائه خدمات فرد، مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات نوع خدمت حرفهای

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

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

تاکنون ۱۳۸۳
ریاست دانشگاه علوم 

پزشکی قم
دانشکده پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی قم
__ استادیار

۱۳۸۷ ۱۳۸۶
ریاست دانشگاه علوم 

پزشکی قم

مرکز توسعه تحقیقات 
بالینی دانشگاه علوم 

پزشکی قم
__ رئیس

تاکنون ۱۳۸۶ معاونت آموزش  شورای پژوهشی دانشگاه  __ عضو



وپژوهش دانشگاه 
علوم پزشکی قم

علوم پزشکی قم

تاکنون ۱۳۸۷
معاونت آموزش 
وپژوهش دانشگاه 
علوم پزشکی قم

شورای HSR دانشگاه 
علوم پزشکی قم

__ عضو

تاکنون ۱۳۸۸
ریاست دانشگاه علوم 

پزشکی قم
مرکز آموزشی درمانی 

شهید دکتر بهشتی
__ معاونت آموزشی

تاکنون ۱۳۸۸
ریاست دانشکده 

پزشکی قم
شورای پژوهشی 

دانشکده پزشکی قم
__ عضو

تاکنون
۱۳٩۱ دانشگاه علوم پزشکی 

استان قم
عضو شورای پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی 

استان قم
-

عضو

تاکنون
۱۳٩۱ دانشگاه علوم پزشکی 

استان قم
عضو شورای پژوهشی 

دانشکده پزشکی
-

عضو

تاکنون
۱۳٩۱ استانداری قم عضو کمیته بهداشتی 

درمانی استانداری قم
-

عضو

تاکنون
۱۳٩۱ بیمارستان شهید 

بهشتی
عضو کمیته های متعدد 

در بیمارستان شهید 
بهشتی

-
عضو

تاکنون
۱۳٩۱ بیمارستان شهید 

بهشتی
عضو هیات امنای 

بیمارستان شهید بهشتی -
عضو

تاکنون
۱۳٩۱ بیمارستان شهید 

بهشتی
رییس بخش داخلی زنان 
٢بیمارستان شهید بهشتی

-
رییس بخش

تاکنون
1392 دانشگاه علوم پزشکی 

قم
شورای هماهنگی و 
برنامه ریزی آموزش 
مداوم جامعه پزشکی

-
عضو

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

تاکنون ١٣٧٩ __
سازمان نظام پزشکی 

استان قم __ رئیس 

١٣٧٥ ١٣٧٤ __
سازمان بیمه خدمات 

درمانی استان قم __ مدیرکل

١٣٨٤ ١٣٧٩ __
سازمان بیمه تأمین 
اجتماعی استان قم __ مدیر درمان

تاکنون ١٣٨٠ __ اداره کل دادگستری  __ عضو هیئت منصفه 



استان قم مطبوعات

ز) عضویت در کمیته ها و شوراها
تا تاریخ از تاریخ مکان یا سازمان مربوطه نوع همکاری با کمیته یا 

شورا نام کمیته یا شورا

تاکنون ١٣٨٠ استانداری قم عضو شورای سالمت استانداری
تاکنون ١٣٧٩ دانشگاه علوم پزشکی قم عضو کمیسیون ماده ١١

تاکنون ١٣٨٥ سازمان نظام پزشکی کشور عضو کمیته رفاهی سازمان نظام 
پزشکی کشور

تاکنون ١٣٨٠ استانداری قم عضو کارگروه بهداشت و درمان 
استانداری

ح) عضویت در انجمن ها و مجامع علمی
تا تاریخ از تاریخ محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

تاکنون ١٣٨٦ امریکا عضو انجمن متخصصین گوارش 
 (AGA)آمریکا

تاکنون ١٣٨١ تهران عضو انجمن متخصصین گوارش و 
کبد ایران

تاکنون ١٣٨٧ تهران عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین گوارش و 
کبد ایران

تاکنون ١٣٨٥ عضو کمیته رفاهی تهران سازمان نظام پزشکی جمهوری 
اسالمی ایران

تاکنون ١٣٧٩ رئیس سازمان قم سازمان نظام پزشکی استان قم

تاکنون ١٣٨١ تهران عضو انجمن متخصصین طب داخلی 
ایران

ط) بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایر مراکز (گرنت)
مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت منبع ارائه دهنده 

بودجه

ی) سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزی و غیره ( بدون ارائه مقاله)
تاریخ سخنرانی محل برگزاری عنوان هم اندیشی، بازآموزی و 

غیره عنوان سخنرانی



ف) همکاری با هیأت تحریریه مجالت علمی
تا تاریخ از تاریخ نوع همکاری با مجله محل انتشار مجله نام مجله

تاکنون ١٣٨٦ عضو هیئت تحریریه دانشگاه علوم پزشکی قم مجله علمی دانشگاه علوم 
پزشکی قم

تاکنون ١٣٨٦ مدیرمسئول سازمان نظام پزشکی 
استان قم

مجله سازمان نظام پزشکی 
استان قم

تاکنون ١٣٨٧ عضو هیئت داوران تهران مجله های علمی پزشکی

سوابق توسعه فردی 
شرکت در دوره های مختلف ( آموزشی، پژوهشی و اجرایی)

تاریخ برگزاری مدت محل برگزاری نوع(سطح) دوره نام دوره

١٣٨٣/٨/٢٩ یک روز بیمارستان شرکت نفت تهران
کارگاه آموزشی یک روزه 

آندوسکوپی فوقانی دستگاه 
گوارش

١٣٨٤/٩/٢٧ بیمارستان شرکت نفت تهران  کارگاه کلونوسکوپی
١٣٨٤/٩/٢٣ بیمارستان شریعتی تهران کارگاه آموزشی آندوسکوپی
١٣٨٤/٩/٢٣ بیمارستان آتیه ERCP کارگاه آموزشی

١٣٨٤/٩/٢٧ بیمارستان شرکت نفت کارگاه آموزشی آندوسونوگرافی 
تشخیصی، درمانی

٨٤/٢/١٠-١٣٨٤/٢/١٣ سه روز جامعه متخصصین داخلی ایران تازه های آندوسکوپی دستگاه 
گوارش

٨٢/٣/١ ٨٢/٢/٢٩تا 
٨٢/٣/١ جامعه متخصصین داخلی ایران دوره آموزشی اسپیرومتری

٨٢/٨/٩-١٣٨٢/٨/١٤ شش روز کشور اسپانیا کنفرانس بین المللی گوارش

٨٢/٧/٢٦-١٣٨٢/٧/٣٠ چهار روز
انجمن متخصصین گوارش 
وکبد ایران- سالن همایش 

رازی
کارگاه آموزشی آندوسکوپی

٨٢/٥/١٤-١٣٨٢/٥/١٦ ٢٤ ساعت مدیریت درمان استان اردبیل آموزش مدیریت فرآیند 
ونگرش فرآیندی

٨٢/٦/٣٠ ٨٢/٦/٣٠ سالن اجتماعات مرکز بهداشت 
قم

مدرس کارگاه آموزشی پایش و 
ارزشیابی برنامه حذف 

اختالالت ناشی از کمبود ید
٨٢/٥/١ تا ٨٢/١١/٤ ٦٠ ساعت ستاد مدیریت درمان استان قم دوره آموزشی زبان انگلیسی
٨٢/١/٣١ -٨٢/٣/٢٠ ستاد مدیریت درمان استان قم 24ساعت Windows  دوره آموزشی

98
٨٣/١٠/٢٩- ١//٨٣/١١ ٢٤ ساعت هتل پارس اهواز مدیریت نوین در تأمین 



اجتماعی و چالشهای پیش 
روی آن

١٤ الی ١٧ تیرماه ١٣٨٣ ٢٠ ساعت تهران پنجمین کنفرانس مدیران 
کیفیت

١٣٨٦ ٨ ساعت دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه مقاله نویسی١
١٣٨٦ ٨ ساعت دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه مقاله نویسی ٢
١٣٨٧ ١٦ ساعت دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه روش تحقیق پیشرفته

١٣٨٧ ١٦ ساعت دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه منابع الکترونیکی 
کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی

١٣٨٧ ٨ ساعت دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه طرح درس
١٣٨٨ ١٦ ساعت دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه خالقیت و نوآوری
١٣٨٧ ١٦ ساعت دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه مقاله نویسی
١٣٨٨ دانشگاه علوم پزشکی قم 3ساعت Elsevierکارگاه 
١٣٨٧ ٣٢ ساعت دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه ١٠ گام پژوهش
١٣٨٨ دانشگاه علوم پزشکی قم 8ساعت Log bookکارگاه 
١٣٨٨ دانشگاه علوم پزشکی قم 8ساعت EBMRکارگاه 

انتشاراسناد علمی
الف) کتب منتشر شده

سال چاپ محل نشر ناشر نوع کار همکار(همکاران) عنوان کتاب

١٣٨٩ انتشارات تیمورزاده تالیف
دکتر محمدرضا قدیر با 

همکاری دکتر 
امیرحسین قانونی

کتاب سندرم روده 
 IBS تحریک پذیر
از تشخیص تا درمان

ب) مقاالت منتشر شده
سال 
چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله نویسنده (گان)

١٣٨٥ ١٠٤-١٠٢ ٢-١١ تابستان١٣٨٥ مجله گوارش معرفی یک مورد آدنوکارسینوم آمپول واتر با 
تابلوی آنمی شدید

رسول ستوده منش-محمدرضا 
قدیر-مریم واعظ جوادی و 

شهرایینی و..

١٣٨٥ ١٥٨-١٦٢ ٣-١١ پاییز١٣٨٥ مجله گوارش هپاتیت  c در استان گلستان ایران محمدرضا قدیر- الهام جعفری 
– محمدتی امیریانی و...

١٣٨٥ ١٦٦-١٦٣ ٣-١١ پاییز ١٣٨٥ مجله گوارش گزارش یک مورد لنفوم B Cellبورکیت 
منتشربا درگیری معده، پستان و پلک

محمدرضا قدیر- اکرم پور 
شمس – حاتمی و...

١٣٨٥ ١٩٠-١٨٥ ٢-٢٤ تابستان ١٣٨٥ مجله علمی سازمان نظام پزشکی 
کشور

معرفی یک مورد کانسر مهاجم معده با 
متاستاز مجاری صفراوی با تابلوی اولیه 

کالنژیوکارسینوما اولیه

محمدرضا قدیر- رضا انصاری - 
مریم واعظ جوادی - هیوا 

امجدی و...

١٣٨٦ ٤٦-٤٣ ١-١٢ بهار١٣٨٦ مجله گوارش معرفی یک مورد بلع مسواک توسط 
خانمی بدون اختالالت ذهنی

محمدرضا قدیر- رضا 
انصاری و...

١٣٨٦ ٣٨-٣٤ ١-٢٥ بهار١٣٨٦ مجله علمی نظام پزشکی 
کشور هپاتیت E,A در استان گلستان ایران محمدرضا قدیر – اکرم پور 

شمس – الهام جعفری و ...

١٣٨٦ -١٠٤
١٠٢ ٢-١٢ تابستان ١٣٨٦ مجله گوارش معرفی یک مورد پانکراتیت اتوایمیون با 

تقلید سرطان سر پانکراس
محمد رضا قدیر – فرشاد 
شیخ اسماعیلی – رضا 

انصاری و...

١٣٨٦ -٣٨٥
٣٧٩ ٣-٢٦ پاییز١٣٨٦ مجله علمی سامان نظام 

پزشکی کشور
گزارش یک مورد آبسه سل شکمی با 

تابلوی اولیه سرطان سر پانکراس
محمدرضا قدیر – هیوا 

امجدی – حمید حسینی – 



رضا انصاری

١٣٨٧ ١٠١-٩٦ ١-٢٦ بهار ١٣٨٧ مجله علمی سازمان نظام 
پزشکی کشور

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

با غلبه اسهال

محمد رضا قدیر – هومن 
خادمی – علیرضا بخشی پور 

و...

١٣٨٧ ٤١-٣٦ ١-٢٦ بهار١٣٨٧ مجله علمی سازمان نظام 
پزشکی کشور

بررسی کمبود الکتاز روده و رشد مفرط 
IBS باکتریها در بیماران

شهرام آگاه - محمدرضا قدیر 
– علی عباسیان

١٣٨٦ ١١-٧ ٣-١ پاییز١٣٨٦ مجله دانشگاه علوم پزشکی 
قم

بررسی اثر بخش اندوسونوگرافی در 
تشخیص ایکتر انسدادی

رسول ستوده منش – 
محمدرضا قدیر- مرتضی 

خطیبان و...

١٣٨٦ ٦٨-٦٠ ٣-١ پاییز١٣٨٦ مجله دانشگاه علوم پزشکی 
قم  Bدرمان هپاتیت مزمن محمدرضا قدیر – قدرت اله 

منتظری و...

١٣٨٧ ٦٣-٥٩ ٣-١ زمستان ١٣٨٧ مجله دانشگاه علوم پزشکی 
قم

معرفی یک مورد همانژیوم کبد بسیار 
بزرگ منجر به جراحی

محمدرضا قدیر – امیر 
حسین....

١٣٨٨ ٢١-١٣ ٣-١ بهار١٣٨٨ مجله دانشگاه علوم پزشکی 
قم

تعیین میزان کم خونی در بیماران 
بستری با عفونت باکتریال حاد در 

بیمارستانهای قم در سال١٣٨٦
محمدرضا قدیر و...

١٣٨٨ ٢-١٤ تابستان١٣٨٨ مجله علمی گوارش گزارش یک مورد Maltoma رکتوم 
با پاسخ به شیمی درمانی

محمدرضا قدیر – 
محمدحسین بخشی پور- 

شادی کالهدوزان

١٣٩٠
دوره پنجم شماره 

سوم پاییز۹۰-صفحات 
۹۷ الی۱۰۰

مجله دانشگاه علوم 
پزشکی قم

گزارش یک مورد 
هیستوسایتومای فیبری بدخیم 

Kg ۱۱دریک بیمار ۵۴ساله
dr.ghadir
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Tehran university 
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Doxepin is more 
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for the treatment of 
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triple-blind placebo-
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Hepatitis monthly

Prevalence of hepatiths D 
virus infection among 
hepatitis B virus infected 
patients in qom 
province,center of iran

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

Qom university of 
medical sciences 
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Colonoscopic diagnostic 
findings in patients 
undergoing colonoscopy 
in qom hazrat e 
masoome hospital 
during2007-2008

dr.ghadir
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Azithromycin based 
triple therapy versus 
standard clarithromycin 
based triple therapy in 
eradication of 
Helicobacter pylori in 
iran : arandomized 
controlled clinical trial

Dr.sarkeshikian,
dr.iranikhah,dr.g

hadir
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Gastroenterolog
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Stool antigen tests for 
the detection of 
helicobacter pylori in 
children

Dr.iranikhah,dr 
ghadir,dr 

sarkeshikian,dr 
saneian,dr 
heiari,dr 
mahvari

٢٠١٢ Heap mon Heap mon

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

dr.ghadir

٢٠١٢ Gastroenterolog
y Gastroenterology

Autoimmune 
pancreatitis mimicking 
carcinoma of the 
pancreas : a case report

dr.ghadir

٢٠١٢ Gastroenterolog
y Gastroenterology

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

dr.ghadir

اسفند٩٢ مجله دانشگاه علوم پزشکی 
قم

مجله دانشگاه علوم پزشکی 
قم

مروری بر پاتوفیزیولوژی و تشخیص 
سندرم روده تحریک پذیر محمد رضا قدیر

٢٠٠١١ Case rep med Case rep med

A 41-Year-old man with 
two types of 
metachronous peptic 
ulcer complication due 
to zollinger-ellison 
syndrome-regression of 
pancreaticprimary after 
chemoembolization of 

دکتر قدیر
دکتر سرکشیکیان



hepatic metastases: 
Acase report

٢٠١١ J med case rep J med case rep

Congenital hepatic 
fibrosis leading to 
cirrhosis and 
hepatocellular 
carcinoma:a case repor

دکتر قدیر
دکتر باقری
دکتر قانونی

٢٠١١ Turk j 
gastroenterol

Turk j 
gastroenterol

Furazolidone ,amoxicillin 
and omeprazole with or 
without bismuth for 
eradication of 
helicobacter pylori in 
peptic ulser disease

دکتر قدیر
دکتر شفقی 

دکتر ایرانیخواه
دکتر پاکدین
دکتر جوکار
دکتر قانعی

٢٠١٠ Heap mon Heap mon

The relationship 
between lipid profile and 
severity of liver damage 
in cirrhotic patients

دکتر قدیر 
دکتر ریاحین

دکتر نورانی پور
دکتر حبیبینژاد

٢٠١٤ ٣٣ ١٩ پاییز٢٠١٤ مجله انجمن متخصصین 
گوارش و کبد ایران

Relationship between 
hepatitis c and b 
infection and anemia in 
hemodialysis patients

دکتر محمدرضا قدیر
دکتر سیدمجید موسوی موحد

٢٠١٤ ٣٩ ١٩ پاییز٢٠١٤ مجله انجمن متخصصین 
گوارش و کبد ایران

Hepatit B immunity 
following vaccination 
and its association with 
epidemiological 
characteristic of shahid 
beheshti hospital of qom 
's staff

دکتر جمشید وفایی منش-
محمدرضا قدیر-محمد 
باقرزاده-فاطمه سادات 

موسوی

٢٠١٤ ٤٢ ١٩ پاییز٢٠١٤ مجله انجمن متخصصین 
گوارش و کبد ایران

Diagnosis and treatment 
of budd-chiri syndrome

دکتر محمدرضا قدیر –دکتر 
ابوالفضل ایرانی خواه-دکتر 

سیدسعید سرکشیکیان

٢٠١٤ ٤٨ ١٩ پاییز٢٠١٤ مجله انجمن متخصصین 
گوارش و کبد ایران

Irritable bowel syndrome 
among the student of 
the qom medical 
sciences

دکتر محمدرضا قدیر – دکتر 
ابوالفضل ایرانی خواه- محمد 

حمدی-دکتر علی اکبر 
ریاحین

٢٠١٢ ٧ ١٧ پاییز٢٠١٢ مجله انجمن متخصصین 
گوارش و کبد ایران

Distribution and risk 
factors of hepatit-b in 
the general population 
of qom:a population – 
based study

دکتر محمدرضا قدیر-دکتر 
اکرم حیدری-حسینعلی 
حبیبینژاد-دکتر ابوالفضل 
ایرانی خواه-دکترسیدسعید 

سرکشیکیان-سیدموید 
علویان-

٢٠١٢ ١٩ ١٧ پاییز٢٠١٢ مجله انجمن متخصصین 
گوارش و کبد ایران

Eosinophilic presented 
with massive ascitis , a 
case report 

دکترمحمدرضا قدیر-
امیرحسین قانونی-

سیدسعیدسرکشیکیان-
ابوالفضل ایرانی خواه-
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سال ارائه نحوه ارائه 

مقاله محل برگزاری عنوان همایش، 
کنفرانس وغیره عنوان مقاله نویسندگان

١٣٨٦ سخنرانی تهران کنگره بین المللی داخلی 
١٣٨٦ هپاتیت Cدر استان گلستان

محمدرضا قدیر – الهام 
جعفری – محمدتقی امیریانی 
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١٣٨٧ سخنرانی تهران کنگره بین المللی 
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دقت تشخیص آندوسکوپیک 
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١٣٨٨ سخنرانی تهران کنگره بین المللی داخلی 
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فورازولیدین، امپرازول،  آموکسی سیلین با و 
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د) اطالعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غیره
تاریخ انتشار نام همکاران موارد استفاده نرم افزار، لوح 

فشرده و غیره
نوع اطالعات یا نرم افزار تهیه 

شده
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تاریخ دریافت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت عنوان

١٣٨٦ ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
قم دانشگاه علوم پزشکی قم پژوهشگر برتر پژوهشگر برتر(رتبه اول)

١٣٨٨ ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
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