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 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 1391 34 40

دانشگاه علوم 

 پزشکی زابل

پزشک دانشجویان 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 اول 1390 4 12 معاینه شکم سیمیولوژی

دانشگاه علوم 

 پزشکی زابل

پزشک دانشجویان 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 دوم 1391 50 15 کورس داخلی کورس داخلی

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی

ی آموزش

 بالینی
 20 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 اول ودوم 94و93

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دستیاران تخصصی 

 داخلی 

آموزشی 

 بالینی
 5 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 دوماول و 94و93

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 20 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 اول ودوم 95و94

انشگاه علوم د

 پزشکی قم

دستیاران تخصصی 

 داخلی 

آموزشی 

 بالینی
 5 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 اول ودوم 95و94

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 20 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 اول ودوم 96و95

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دستیاران تخصصی 

 داخلی 

آموزشی 

 نیبالی
 5 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 اول ودوم 96و95

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 20 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 اول ودوم 97و96

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دستیاران تخصصی 

 داخلی 

آموزشی 

 بالینی
 5 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 اول ودوم 97و96

 

علوم  دانشگاه

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی
 آموزشی 

 گوارش

ICM 

کورس 

 فیزیوپاتولوژی

  گوارش

 دوم 1394 12 50

دانشگاه علوم 

 قم پزشکی

دانشجویان پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 دوم 1394 4 50 معاینه شکم سیمیولوژی

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی
 آموزشی 

 گوارش

ICM 

کورس 

یزیوپاتولوژی ف

 گوارش

 دوم 1395 12 56

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 دوم 1395 4 56 معاینه شکم سیمیولوژی

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی
 آموزشی 

 گوارش

ICM 

کورس 

فیزیوپاتولوژی 

 گوارش

 دوم 1396 12 61

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

جویان پزشک دانش

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 دوم 1396 4 61 معاینه شکم سیمیولوژی

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی
 آموزشی 

 گوارش

ICM 

کورس 

فیزیوپاتولوژی 

 گوارش

 دوم  1397 12 67

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان پزشک 

 عمومی

آموزشی 

 بالینی
 دوم 1397 4 67 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
مقایسه میزان موفقیت و پیامد های درمانی در بیماران مبتال به 

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

درمان شده به دورروش استاندارد و استنت  میلی متر 15از 

در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید  CBDگذاری 

 بهشتی 

  مجری
ساعت 10

 در هفته

 دانشگاه علوم پزشکی قم

 بیمارستان بهشتی
 یکسال اتمام



بررسی رابطه هلیکوباکتر پیلوری و میگرن در مراجعه 

 د بهشتیکنندگان به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهی

 

 مجری 
ساعت 10

 در هفته

دانشگاه علوم پزشکی قم 

 بیمارستان بهشتی
 یکسال اتمام

 مجری  اثربخشی کپسول قاصدک بر روی کبد چرب
ساعت 10

 در هفته

دانشگاه علوم پزشکی قم 

 بیمارستان بهشتی
 یکسال اتمام

 

 

 

 

 

 



 

 ج( پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده

 عنوان پایان نامه
دوره تحصیلی 

 ارائه پایان نامه
 محل انجام پایان نامه

سمت در پایان 

 نامه

تاریخ دفاع از 

 پایان نامه

ر شدت بررسی تاثیر ترکیب اتورواستاتین و آسپیرین ب

ه تنهایی فیبروز و عملکرد کبد در مقایسه با اترووستاتین ب

 در سیروز کریپتوژنیک جبران شده 

دکترای 

 تخصصی

م زشکی قدانشگاه علوم پ

 بیمارستان بهشتی
مشاوراستاد   

 اتمام

 

اتورواستاتین و تنوفوویر بر روی  بررسی تأثیر ترکیب

مبتال به سیروز عالیم و شدت فیبروز کبدی در بیماران 

 B  جبران شده هپاتیت

دکترای 

 تخصصی

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام

 

مدفوعی در بیماران با تشدید  سطح کالپروتکتین بررسی

   کولیت اولسروز 

دکترای 

 تخصصی

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام

 
 کویهل یکن شهیر زانیدر م نیاتورواستات ریتاث  یبررس

گوارش  کینیمراجعه کننده به کل مارانیدر ب یلوریباکتر پ

 95استان قم در سال 

دکترای 

 تخصصی

م گاه علوم پزشکی قدانش

 بیمارستان بهشتی
مشاوراستاد   

 اتمام

 

 به انیمبتال در اکیسل یماریب همزمانی یبررس

 مارانیب در و سیروز کریپتوژنیک ونیمیاتوا تیهپات

بیمارستان  گوارش قاتیتحق مرکز به کننده مراجعه

 تابعه  یدرمان مراکز و  ها درمانگاه و قم یبهشت دیشه

دکترای 

 تخصصی

م گاه علوم پزشکی قدانش

 بیمارستان بهشتی
مشاوراستاد   

 در حال اجرا

 

بهمراه   CBDاثربخشی استنت گذاری  یبررس

به  CBDدر مقایسه با استنت گذاری  UDCAکپسول 

در بیماران مبتال به سنگ های مجرای صفراوی تنهایی 

  میلی متر 15( یا بزرگ با قطر بیش از 3متعدد )<

دکترای 

 تخصصی

م علوم پزشکی قدانشگاه 

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام

 

پس از   CBDاثربخشی استنت گذاری  یبررس

ERCP  در بیماران با سنگ متعدد کیسه صفرا در

مجرای  داخل  پیشگیری از میگریشن سنگ ها به

 صفراوی 

دکترای 

 تخصصی

م علوم پزشکی قدانشگاه 

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام

 

 یکبد یمهایآنز یبر سطح سرم« دواء البلغم»اثر  یبررس

مبتال به کبد چرب  مارانیکبد، در ب ی تهیسیو االست

 .یرالکلیغ

دکترای 

 تخصصی

م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
مشاوراستاد   

 اتمام

 

وش درماني اتساع بررسي اثربخشي و عوارض دو ر

مكانیكال )بوژیناژ ساواری گیلیارد( و جایگذاری موقت 

ی پولیفلكس در بیماران دچار استنت خود باز شونده

خیم مری در مركز آموزشي، پژوهشي و های خوشتنگي

 درماني شهید بهشتی قم

دکترای 

 تخصصی

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 پانکراتیت ناشی از مقایسه تاثیر تجویز 

همزمان ایندومتاسین رکتال و نیتروگلیسیرین زیر زبانی و 

ایندومتاسین رکتال در جلوگیری از پانکراتیت ناشی از 

ERCP ماران بستری در بیمارستان شهید بهشتیدر بی 

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام 

 

بررسی شیوع دیورتیکول های دئودنوم و عارض 

ناشی از آن در بیماران تحت بررسی شیوع 

دیورتیکول های دئودنوم و عارض ناشی از آن در 

ERCPبیماران تحت  م ستان شهید بهشتی قدر بیمار 

1394-1393از  

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام 

 

اران کبدی در بیم سیروز بررسی فراوانی اتیولوژی

مراجعه به کلنیک های گوارش بیمارستان شهید 

1395-1390بهشتی قم از  

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

تان بهشتیبیمارس  
مشاوراستاد   

 اتمام 

 

رهای بررسی یافته های دموگرافیک و ریسک فاکتو

ی شده بیماری های التهابی روده در بیماران کلنوسکوپ

( در بیمارستان شهید بهشتی و حضوت معصومه )س

1391الی مهر 1387از مهر  

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

مام ات  

 

جعه بررسی رابطه هلیکوباکتر پیلوری و میگرن در مرا

تیکنندگان به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید بهش  دکترای حرفه ای 
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام 

 



 یجهت بررس    یازدهیامت یها ستمیارتباط  س یبررس

و  Rockallمراجعه رانمایدر ب یفور یمداخله درمان  امدیپ

Blatchford به  یفوقان یگوارش یزیبا خونر کننده

 قم یبهشت دیشه مارستانیاورژانس  ب

 

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
ورامشاستاد   

 اتمام

 

سرم در مبتالیان بیماری  Dبررسی ارتباط سطح ویتامین 

 IBDهای التهابی 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 دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام

 

شدت سیروز كبدى بررسى ارتباط بین سطح روى سرم با 

 Child score در بیماران سیروتیك بر اساس

 

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
ورامشاستاد   

 اتمام

 

بررسی شیوع، عوارض و مرگ و میر و نیاز به جراحی 

 در بیماران با خونریزی گوارشی فوقانی

 
 دکترای حرفه ای

م دانشگاه علوم پزشکی ق

ن بهشتیبیمارستا  
 استاد راهنما

 در حال اجرا

 

 مقایسه تأثیر ژل لیدوکائین و ژل دیلتیازم بر پارامتر درد

 در درکتوسیگموئیدوسکوپی بدون بیهوشی عمومی

 شهید بهشتی قم  مراجعین مرکز آندوسکوپی بیمارستان

 

 دکترای حرفه ای
م دانشگاه علوم پزشکی ق

 بیمارستان بهشتی
 استاد راهنما

 اتمام

 

 



 

 

 داوری  

 محل انجام پایان نامه دوره تحصیلی ارائه پایان نامه عنوان 

بررسی ارتباط نوروپاتی دیابتی با تغییرات تست 

 2عملکرد ریوی در بیماران مبتال به دیابت تیپ
 دانشگاه علوم پزشکی قم  دکترای حرفه ای پایان نامه

آن در  یدرمان یو راهکارها هیمفهوم سوءالقن نییتب

 یماریابتال به ب لیو دال یطب سنت
 دکترای حرفه ای پایان نامه

 دانشگاه علوم پزشکی قم 

ارتباط سروپوزتیویته هلیکوباکترپیلوری با سطح پروفایل 

لیپید خون در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاههای 

 1394-1387های تشخیصی قم بین سال
 دکترای حرفه ای پایان نامه

 دانشگاه علوم پزشکی قم 

در زنان باردار  Dبررسی مقایسه ای سطح سرمی ویتامین 

مبتال به پره اکالمسی شدید با زنان باردار سالم در 

 1395-بیمارستان الزهرا )س(قم
 دکترای حرفه ای پایان نامه

 دانشگاه علوم پزشکی قم 

 در سوفوسبوویر داروی بخشی اثر میزان بررسی

 سی هپاتیت درمان
 دکترای حرفه ای پایان نامه

 دانشگاه علوم پزشکی قم 

 های انومالی با کودکان در قلبی آنومالیهای بررسی

 گوارشی
 دکترای حرفه ای پایان نامه

 دانشگاه علوم پزشکی قم 

 دانشگاه علوم پزشکی قم  ثبت اختراع  قاصدک خوراکی کپسول ساخت اختراع ثبت

 چالش و miR-100 مسیرهای پیچیده الگوهای "

 "مری سرطان در رو پیش های

  مقاله مجله گوارش  

Prevention of post-endoscopic 

retrograde cholangiopancreatography 

pancreatitis by epinephrine and rectal 

diclofenac 

 مقاله مجله 
 Middle East Journal of 

Digestive Diseases  

 

Enhanced Th17 responses in patients 

with autoimmune hepatitis 

 مقاله مجله 
Middle East Journal of 

Digestive Diseases  

 

Incidental Gall Bladder 

Adenocarcinoma in Cholecystectomy 

Specimens, 

A Single Center Experience and 

Review of the Literature 

 مقاله مجله 
Middle East Journal of 

Digestive Diseases  

 

The evaluation of metabolic syndrome 

in patients diagnosed with non- 

alcoholic fatty liver disease (NAFLD): 

a cross-sectional study of Iranian 

population” 

 مقاله مجله 
Middle East Journal of 

Digestive Diseases  

 

Prevalence of GB cancer in elective 

cholecyctectomy 

 مقاله مجله 
Zanjan University of Medical 

Sciences  Journal 

 

Case report: eosinophilic cholecystitis   مقاله مجله 
Zanjan University of Medical 

Sciences  Journal 

 

 

 



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

 

 تاریخ امتیاز مجری عنوان شناسه 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 مدانشگاه علوم پزشکی ق سوزش سر دل )ریفالکس( 58131 سخنرانی در برنامه حضوری 5

 1394/10/28 4 دانشگاه علوم پزشکی قم (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 ربکبد چ 82790 سخنرانی در برنامه حضوری 8

 1395/11/30 4 دانشگاه علوم پزشکی قم هپاتیت های ویروسی 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 10

 1396/08/30 5 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران (3بیماریهاي دستگاه گوارش ) 100379 ریسخنرانی در برنامه حضو 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 وکبد ایران کنگره بیماری های گوارش 100401 سخنرانی در برنامه حضوری 13

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

 1396/09/27 5 دانشگاه علوم پزشکی قم (IBDبیماری های التهابی روده) 110180 سخنرانی در برنامه حضوری 15

       

16 

سخنرانی در برنامه 

 1397/03/31 5 دانشگاه علوم پزشکی قم سرطان 115009 حضوری

17 

سخنرانی در برنامه 

 115854 حضوری

در  C و B هپاتیت های ویروسی

 1397/02/17 5 دانشگاه علوم پزشکی قم استان قم

18 

سخنرانی در برنامه 

 1397/05/7 10 م پزشکی قمدانشگاه علو مشکالت شایع کلورکتال 121443 حضوری

19 

سخنرانی در برنامه 

 1397/09/17 5 دانشگاه علوم پزشکی قم دیابت و عوارض جراحی آن 127644 حضوری

20 

سخنرانی در برنامه 

 1397/09/12 10 دانشگاه علوم پزشکی قم بیماریهای التهابی روده 128785 حضوری

21 

سخنرانی در برنامه 

 1397/10/15 10 دانشگاه علوم پزشکی قم A,B,Cهپاتیت  128787 حضوری

 

 
 

 



 

 

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

 

 

 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 

فتگی بیمارستان امام کنفرانس علمی ه

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

3 27273 

هپاتوسلوالر کارسینوم به مناسبت روز 

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

 کنگره بین المللی هپاتیت 46505 4

مركز تحقیقات بیماریهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي 

 8-1394/03/06 17 )عج(بقیه هللا

 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 آموزش اخالق حرفه ای پزشکی 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 پزشكي 

 1395/05/01 3.25 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 نجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایرانا هفته سالمت گوارش -تغذیه و گوارش 75276 10

11 76269 

دومین كنگره بین المللي 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران اندوسونوگرافي ایران

11.7

5 

1395/10/29- 

1395/11/01 

12 79364 

كنگره بین المللي بیماریهای پانکراس 

 و مجاری صفراوی

گاه علوم مركز تحقیقات بیماري هاي گوارش وكبددانش

 09-1395/07/07 15 پزشكي شهید بهشتي

13 86139 

مشكالت بیماران گوارشي در بخش 

 1395/10/02 5 انجمن علمي مراقبت هاي ویژه ایران مراقبت هاي ویژه

 هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت 87365 14

مركز تحقیقات بیماریهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي 

 17-1396/06/15 15 بقیه هللا)عج(

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

 (IBDبیماریهای التهابی روده ای ) 90048 16

مركز تحقیقات بیماریهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي 

 1395/12/19 3 بقیه هللا)عج(

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

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

 03-1396/09/01 15 انجمن علمي متخصصین گوارش و كبد ایران کنگره بیماری های گوارش وکبد ایران 100401 19

 1396/05/21 5 دانشگاه علوم پزشکی قم یاخالق و تعهد حرفه ای جامعه پزشک 100771 20

 1396/06/19 4 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هپاتیت 99820 21
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2018 
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Qom Univ Med Sci J 12 (5) 

 
2018 

 

 
2018 

Report of a Middle Age Woman with Diarrhea, Ascites, and Edema: Cytomegalovirus 

(CMV) Colitis. zumsj. 2018; 26 (116) :138-143 

AF Hormati A, Ghadir M, Sarkeshikian S, Jameshorani M 

zumsj 26 (116), 138-143 

 
2018 

Post-ERCP Pancreatitis With Normal Serum Amylase Level: A Case Report 

A Hormati, SS Sarkeshikian, F Alemi, MR Ghadir 

GOVARESH 23 (2), 93-97 
 

2018 

Propofol-Induced Masseter Muscle Spasm in a Woman with a Major Depressive Disorder 
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1 2018 
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Lupine Online Journal of Nursing & Health care 1 (2), 1-2 
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Relative Prevalence of Duodenal Diverticulum and its Association with Pancreatic Biliary 

Disease in ERCP Patients. 

AF Sarkeshikian S, Hormati A, Ghadir M, Pezeshki Modares M 

zumsj 26 (115), 46-52 

 
2018 

   

SD1000: 96.4% SVR12 in 1237 patients with hepatitis C genotypes 1, 2, 3, 4 using co-

formulated sofosbuvir/daclatasvir tablets manufactured in Iran-a multicenter phase 3 … 

S Moosavy و   Hormati A و   

JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS 25 (2), 198-199 

 
2018 

Relationship between serum ferritin level and transient elastography findings among 

patients with nonalcoholic fatty liver disease 
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2 2017 
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2017 

Case Study of an Old Woman With Complain of Recurrent Abdominal Pain 

PA Ahmad Hormati 

Jundishapur J Chronic Dis Care 6 (2), e38230 
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A Hormati, MR Ghadir, SS Sarkeshikian, A Iranikhah, F Alemi, ... 

Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 6 (2) 

 
2017 
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B Farahmandnia, B Dashtbozorgi, HA Renani, SM Latifi, M Aminzadeh, ... 
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2017 

Unexpected Regression of a Pancreatic Gastrinoma after Arterial Chemoembolization of its 

Hepatic Metastases: Case Report 

S Sarkeshikian, MR Ghadir, A Hormati 

93-87(, 11) 1پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم -مجله علمی  
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SS Sarkeshikian, A Hormati 
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Esophageal Perforation due to Swallowing a Glass Body 

A Hormati, MR Ghadir, SS Sarkeshikian, A Iranikhah, S Rezvan 

GOVARESH 21 (4), 244-249 
 

2017 

Mesalazine Has No Effect on Mucosal Immune Biomarkers in Patients with Diarrhea-

Dominant Irritable Bowel Syndrome Referred to Shariati Hospital: A Randomized Double-

Blind … 

MR Ghadir, M Poradineh, M Sotodeh, R Ansari, S Kolahdoozan, ... 

Middle East journal of digestive diseases 9 (1), 20 

1 2017 

Prevalence of Coronary Artery Anomalies in Patients Undergoing Angiography-A 

Retrospective Study in a Single Center in North-West of Iran 

NJ Oskuyie, F Chaichy, SS Seyedian, E Hajiani, SJ Hashemi, ... 

Global Journal of Health Science 9 (5), 79 
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MR Ghadir, M Bagheri, H Vahedi, NE Daryani, R Malekzadeh, A Hormati, ... 

Middle East journal of digestive diseases 8 (2), 116 

2 2016 
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Qom University of Medical Sciences Journal 10 (1), 88-93 
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Repair of post polypectomy colonic perforation by Endoclip: a case report 
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2 2015 
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 ج( مقاالت ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره

 European Respiratory Society Annual Congress 2010 FEV1 and PEF valueدر کنگره بارسلون 

in cough variant 

asthma during 

methacholine 

challenge test 
 

2010 

   

 IMED Association ofرائه مقاله  بصورت پوستردر کنگره بین المللی  استرالیاا

Neonatal Sepsis with 

Maternal Premature 

Rupture of the 

Membranes (PROM) 

in Our Area Since 

2010 

2010 

   

یم بالینی و یافته بررسی عال درتهران 1385ارائه مقاله  در همایش  بین المللی بیماریهای کودکان  درسال 

های مایع مغزی نخاعی در 

 بیماران بخش اطفال

1385 
   

 در پزشکی اخالق های چالش پزشکی در جزیره کیش اخالقارائه مقاله  بصورت پوستردر کنگره بین المللی  -

 .مدیسین تله
1390 

   

اثر هیپنوتراپی بر  91ارائه مقاله در کنگره هیپنوتراپی 

Refractory IBS 
1391 

   

PROPOFOL USEFULNESS AS AN ANESTHETIC AGENT DURING 

COLONOSCOPY 

 1394 شیرازکنگره گوارش و کبد 
   

    1395 کنگره گوارش و کبد تهران ERCPمیزان بروز و عوامل مرتبط با پانکراتیت پس از 
    1395 د تهرانکنگره گوارش و کب در بیماران با دیورتیکول دئودنوم ERCPارزیابی میزان موفقیت 

Survery of relationship between lipid profile and severity of liver damage in 

cirrhotic patients 

 1395 کنگره گوارش و کبد تهران
   

Isolated vitamin b12 deficiency in a paient with celiac sprue with pernicious anemia 1395 کنگره گوارش و کبد تهران    

UNEXPECTED REGRESSION OF A PANCREATIC GASTRINOMA AFTER 

ARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION OF ITS HEPATIC METASTASES: 

CASE REPORT (CASE REPORT ARTICLE)", 

 1396 کنگره گوارش و کبد تهران
   

"Colocolic intussusception in a patient with a giant colonic lipoma" 1396 کنگره گوارش و کبد تهران    

" A REPORT OF A PATIENT WITH DIARRHEA: PSEUDOMEMBRANOUS 

COLITIS", 

 1396 کنگره گوارش و کبد تهران
   

"Mesalazine Has No Effect on Mucosal Immune Biomarkers in Patients with 

to Shariati Hospital: A Dominant Irritable Bowel Syndrome Referred -Diarrhea

Controlled Trial-Blind, Placebo-Randomized Double 

 کنگره گوارش و کبد تهران

 

 مقاله برتر کنگره

1396 

   

"Coexistence of Crohn’s Disease and Hodgkin’s Lymphoma in a Young Man 

with Rectorrhagia", 
 

 1396 کنگره گوارش و کبد تهران
   

Report of a Middle Age Woman with Diarrhea, Ascites, and 

Edema: Cytomegalovirus (CMV) Colitis. 

 1397 کنگره گوارش و کبد تهران
   

Post-ERCP Pancreatitis With Normal Serum Amylase Level: A 

Case Report 

 1397 کنگره گوارش و کبد تهران
   

Relative Prevalence of Duodenal Diverticulum and its 

Association with Pancreatic Biliary Disease in ERCP Patients. 

 1397 کنگره گوارش و کبد تهران
   

Efficacy of Common Bile Duct Stenting for Large Stones 1397 کنگره گوارش و کبد تهران    

Efficacy of Common Bile Duct Stenting for Large Stones 1397 کنگره گوارش و کبد تهران    

Efficacy of Common Bile Duct Stenting for Large Stones 1397 کنگره گوارش و کبد تهران    

Efficacy of Common Bile Duct Stenting for Large Stones 1397 کنگره گوارش و کبد تهران    

SD1000: 96.4% SVR12 in 1237 patients with hepatitis C 

genotypes 1, 2, 3, 4 using co-formulated sofosbuvir/daclatasvir 

tablets manufactured in Iran-a multicenter phase 3 … 

 1397 کنگره گوارش و کبد تهران
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 چاپ کتاب

 انتشارات ویراستارعلمی مولف عنوان

 1396 یفیانمحبوبه عف-سید سعید سرکشیکیان احمد حرمتی مروری جامع بر کبد چرب

 

 

 

 

 کتاب داوری

ساعت فعالیت  عنوان

 پژوهشی

  تاریخ

  28/6/94 ساعت 50 داوری کتاب بیماریهای التهابی روده

 

 

 

 تقدیر 

 سال اهدا کننده عنوان

 1395 دانشگاه علوم پزشکی قم درمان محترم معاونت ERCPتقدیر 

 1395 دانشگاه علوم پزشکی قم محترم آموزشیمعاونت  ERCPتقدیر 

 1396 دانشگاه علوم پزشکی قم بیمارستان شهید بهشتی محترم ریاست ERCPتقدیر 

 1395 دانشگاه علوم پزشکی قمریاست محترم   95 دانشکده پزشکی استاد برگزیده

 1395 دانشگاه علوم پزشکی قم ریاست محترم   95پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی 

 1396 دانشگاه علوم پزشکی قمت محترم  ریاس 96 دانشکده پزشکی استاد برگزیده

 1396 دانشگاه علوم پزشکی قم  ریاست محترم 96 پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی

 1395 استان قمی پایه بیمه ها پزشک نمونه

 1395 دانشگاه علوم پزشکی قم بیمارستان شهید بهشتیریاست محترم  پزشک نمونه

 94 منطقه ای طراح سواالت پیش کارورزی

 زنجان
دانشگاه علوم پزشکی زنجانمحترم آموزشی معاونت   

1394 

 94 منطقه ای ارتقا دستیاریطراح سواالت 

 زنجان
دانشگاه علوم پزشکی زنجانمحترم آموزشی معاونت   

4139  

 95ارتقا دستیاری منطقه ای طراح سواالت 

 زنجان
دانشگاه علوم پزشکی زنجانمحترم آموزشی معاونت   

1395 

 96 منطقه ای ت ارتقا دستیاریطراح سواال

 زنجان
دانشگاه علوم پزشکی زنجانمحترم آموزشی معاونت   

6139  

 96 کنگره گوارش و کبد تهرانمقاله برتر 

 

 1396 انجمن کبد و گوارش ایران   محترمریاست  

 



 

 عضویت 

 نام مرکز عنوان

 تاکنون 95دانشگاه علوم پزشکی قم شکی قمعضو هیئت علمی آموزشی کمیته المپیاد دانشجویان دانشگاه علوم پز

 تاکنون 95دانشگاه علوم پزشکی قم عضو کمیته علمی آزمون مهارت بالینی دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پزشکی  دانشکده پزشکی عضو شورای پژوهشی

 تاکنون 96 قم

واحد توسعه تحقیقات بالیني بیمارستان  ن شهید بهشتيعضو شوراي پژوهشي واحد توسعه تحقیقات بالیني بیمارستا

 تاکنون 96 قم شهید بهشتي

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

 تاکنون 95قم علوم پزشکی

دانشگاه مرکز تحقیقات گوارش و کبد  مرکز تحقیقات گوارش و کبد عضو شورای پژوهشی

 تاکنون 95 قمعلوم پزشکی 

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

 تاکنون 95 قمعلوم پزشکی 

 تاکنون 96 قمبیمارستان شهید بهشتی  عضو  نیم مدیریت آموزش بیمارستان شهید بهشتی 

 تاکنون 95 قم بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان شهید بهشتی  رییس بخش داخلی 

 
 


