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 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 

فوق تخصص کبد و گوارش 

 بالغین
 دکتر حاجیانی

 



 ارائه خدمات آموزشی الف( سابقه   ایموقعیت های شغلی و حرفه

محل موسسه 

 تدریس
 عنوان درس نوع درس نوع فعالیت مقطع تحصیلی

تعداد 

 دانشجویان

ساعات کل 

تدریس 

 هشد

سال 

 تدریس
 نیمسال

دانشگاه علوم 

 پزشکی زابل

دانشجویان 

 پزشک عمومی
 روماتولوژی  آموزشی

کورس 

فیزیوپاتولوژی 

 روماتولوژی

 دوم 1391 34 40

دانشگاه علوم 

 کی زابلپزش

دانشجویان 

 پزشک عمومی

آموزشی 

 بالینی
 اول 1390 4 12 معاینه شکم سیمیولوژی

دانشگاه علوم 

 پزشکی زابل

دانشجویان 

 پزشک عمومی

آموزشی 

 بالینی
 دوم 1391 50 15 کورس داخلی کورس داخلی

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان 

 پزشک عمومی

آموزشی 

 بالینی
 20 گوارش گوارش

ساعت 10

 فتگیه
 94و93

اول 

 ودوم

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دستیاران 

 تخصصی داخلی 

آموزشی 

 بالینی
 5 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 94و93

اول 

 دومو

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان 

 پزشک عمومی

آموزشی 

 بالینی
 20 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی
 95و94

اول 

 ودوم

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دستیاران 

 صصی داخلی تخ

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

اول 

 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

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان 

 ومیپزشک عم
 آموزشی 

 گوارش

ICM 

کورس 

 فیزیوپاتولوژی

  گوارش

 دوم 1394 12 50

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان 

 پزشک عمومی

آموزشی 

 بالینی
 دوم 1394 4 50 معاینه شکم سیمیولوژی

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان 

 پزشک عمومی
 آموزشی 

 گوارش

ICM 

کورس 

فیزیوپاتولوژی 

 گوارش

 مدو 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

دانشجویان 

 پزشک عمومی

آموزشی 

 بالینی
 دوم 1396 4 61 معاینه شکم یمیولوژیس

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

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

شجویان دان

 پزشک عمومی

آموزشی 

 بالینی
 20 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی

و  97

98 

اول 

 ودوم

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دستیاران 

 تخصصی داخلی 

آموزشی 

 بالینی
 5 گوارش گوارش

ساعت 10

 هفتگی

و  97

98 

اول 

 ودوم

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان 

 پزشک عمومی
 آموزشی 

 گوارش

ICM 

کورس 

لوژی فیزیوپاتو

 گوارش

 اول  98 12 67

دانشگاه علوم 

 پزشکی قم

دانشجویان 

 پزشک عمومی

آموزشی 

 بالینی
 اول 98 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

موفقیت و پیامد های درمانی در بیماران مقایسه میزان 

( یا 3مبتال به سنگ های مجرای صفراوی متعدد )<

میلی متر درمان شده به  15بزرگ با قطر بیش از 

در بیماران  CBDدورروش استاندارد و استنت گذاری 

 مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی 

  مجری
ساعت 10

 در هفته

 دانشگاه علوم پزشکی قم

 رستان بهشتیبیما
 یکسال اتمام

بررسی رابطه هلیکوباکتر پیلوری و میگرن در مراجعه 

 کنندگان به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی

 

 مجری 
ساعت 10

 در هفته

دانشگاه علوم پزشکی قم 

 بیمارستان بهشتی
 یکسال اتمام

  استان قم جامعه در 19ید وطرح کشوری سرولوژی کو
 مجری

 استان قم

 ساعت10

 در روز

لوم پزشکی قم دانشگاه ع

 بیمارستان بهشتی
 یکماه اتمام

  19ید وطرح کشوری داروی رمدسیویر در  کو
 مجری

 استان قم

 ساعت10

 در هفته

دانشگاه علوم پزشکی قم 

و  بیمارستان بهشتی

 کامکار

 سه کماه اتمام

WHO Solidarity International Trial  RCT in 

COVID-19 treatment 

 مجری

 استان قم

 ساعت10

 در روز

دانشگاه علوم پزشکی قم 

و  یمارستان بهشتیب

 کامکار

 شش ماه اتمام

 مجری   19طرح  عالیم گوارشی کوید 
ساعت 10

 در هفته

دانشگاه علوم پزشکی قم 

 بیمارستان بهشتی
 سه ماه اتمام

در زمانهای  19ید وکو سریال  طرح کشوری سرولوژی

از زمان شروع عالئم 36 ،28، 14، 4،  0  

 جریم

 استان قم

 ساعت10

 در روز

لوم پزشکی قم دانشگاه ع

  کامکار بیمارستان
 یکماه تماما

 

 

 

 

 

 



 

 ج( پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده

 

 

 عنوان پایان نامه

دوره 

تحصیلی 

ارائه پایان 

 نامه

محل انجام پایان 

 نامه
 ضعیتو سمت 

استاتین و بررسی تاثیر ترکیب اتوروکارآزمایی بالینی  1

یسه با آسپیرین بر شدت فیبروز و عملکرد کبد در مقا

ک جبران اترووستاتین به تنهایی در سیروز کریپتوژنی

 شده 

دکترای 

 تخصصی

ی دانشگاه علوم پزشک

تیقم بیمارستان بهش  

استاد 

 مشاور

 اتمام

 

اتورواستاتین و  أثیر ترکیببررسی تکارآزمایی بالینی  2

تنوفوویر بر روی عالیم و شدت فیبروز کبدی در 

 B  بیماران مبتال به سیروز جبران شده هپاتیت

دکترای 

 تخصصی

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

 اتمام

 

3 
سطح کالپروتکتین مدفوعی در بیماران با تشدید  بررسی

   کولیت اولسروز 

ای دکتر

 تخصصی

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

 اتمام

 

به همراه  بررسی  تاثیر اتورواستاتینکارآزمایی بالینی  4

در  دارویی بر پایه کالربترومایسین 4رژیم استاندارد 

میزان ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری در بیماران 

 مراجعه کننده به کلینیک گوارش استان قم

کترای د

 تخصصی

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 مشاور

 اتمام

 

بررسی همزمانی بیماری سلیاک در مبتالیان به هپاتیت  5

اتوایمیون و سیروز کریپتوژنیک در بیماران مراجعه 

کننده به مرکز تحقیقات گوارش بیمارستان شهید بهشتی 

 قم و درمانگاه ها  و مراکز درمانی  تابعه

دکترای 

 تخصصی

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 مشاور

 اتمام

 

بررسی اثربخشی استنت گذاری کارآزمایی بالینی  6

CBD   بهمراه کپسولUDCA  در مقایسه با استنت

به تنهایی در بیماران مبتال به سنگ های  CBDگذاری 

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

 میلی متر  15

دکترای 

 تخصصی

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

 اتمام

 

بررسی اثربخشی استنت گذاری کارآزمایی بالینی  7

CBD   پس ازERCP  در بیماران با سنگ متعدد کیسه

صفرا در پیشگیری از میگریشن سنگ ها به داخل  

 مجرای صفراوی 

دکترای 

 تخصصی

دانشگاه علوم 

زشکی قم پ

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

 اتمام

 

بر سطح « دواء البلغم»بررسی اثر کارآزمایی بالینی  8

سرمی آنزیمهای کبدی و االستیسیته ی کبد، در بیماران 

 مبتال به کبد چرب غیرالکلی.

دکترای 

 تخصصی

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 مشاور

 اتمام

 

الینی مقایسه اثرآرام بخشی آمیزه دکس کارآزمایی ب 9

مدتومیدین وکتامین با پروپوفول دربیماران کاندید 

 کولونوسکوپی

دکترای 

 تخصصی

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 مشاور

 اتمام

 

کارآزمایی بالینی بررسی مقایسه اثر آرام بخشی  10

 داروهای کتامین سولفات منیزیوم و پروپوفول در

 بیماران تحت اندوسکوپی فوقانی

دکترای 

 تخصصی

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

در حال 

 اجرا

 

بررسي اثربخشي و عوارض دو  ینیبال ییکارآزما 11

روش درماني اتساع مكانیكال )بوژیناژ ساواری 

ی گیلیارد( و جایگذاری موقت استنت خود باز شونده

خیم مری در های خوشماران دچار تنگيپولیفلكس در بی

 مركز آموزشي، پژوهشي و درماني شهید بهشتی قم

دکترای 

 تخصصی

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

در حال 

 اجرا

 

نمونه بافتی  PCRبررسی میزان حساسیت و ویژگی  12

معده در مقایسه با پاتولوژی در تشخیص آلودگی با 

 تر پیلوری هلیکوباک

دکترای 

 تخصصی

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

در حال 

 اجرا

 

دت بررسی تاثیر آسپیرین بر شکارآزمایی بالینی  13

جبران  فیبروز و عملکرد کبد در سیروز کریپتوژنیک

 شده 

دکترای 

 تخصصی

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

ل در حا

 اجرا

 

 در درمان به پاسخ در كبد فیبروز كاهش بررسي 14

 هاي اساس یافته بر مزمن C هپاتیت بیماران

 فایبرواسكن

دکترای 

 حرفه ای

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 مشاور

 اتمام 

 



مقایسه تاثیر تجویز همزمان کارآزمایی بالینی  15

ین زیر زبانی و ایندومتاسین رکتال و نیتروگلیسیر

ایندومتاسین رکتال در جلوگیری از پانکراتیت ناشی از 

مقایسه تاثیر تجویز همزمان ایندومتاسین رکتال و 

نیتروگلیسیرین زیر زبانی و ایندومتاسین رکتال در 

در بیماران  ERCPجلوگیری از پانکراتیت ناشی از 

 بستری در بیمارستان شهید بهشتی

دکترای 

 حرفه ای

علوم دانشگاه 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

 اتمام 

 

اشی بررسی شیوع دیورتیکول های دئودنوم و عارض ن 16

ای از آن در بیماران تحت بررسی شیوع دیورتیکول ه

دئودنوم و عارض ناشی از آن در بیماران تحت 

ERCP 1394-1393در بیمارستان شهید بهشتی قم از   

دکترای 

 حرفه ای

وم دانشگاه عل

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

 اتمام 

 

اران کبدی در بیم سیروز بررسی فراوانی اتیولوژی 17

هشتی مراجعه به کلنیک های گوارش بیمارستان شهید ب

1395-1390قم از  

دکترای 

 حرفه ای

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 مشاور

 اتمام 

 

های گرافیک و ریسک فاکتوربررسی یافته های دمو 18

شده  بیماری های التهابی روده در بیماران کلنوسکوپی

( از در بیمارستان شهید بهشتی و حضوت معصومه )س

1391الی مهر 1387مهر  

دکترای 

 حرفه ای

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

 اتمام 

 

مراجعه  بررسی رابطه هلیکوباکتر پیلوری و میگرن در 19

هشتیکنندگان به بخش آندوسکوپی بیمارستان شهید ب  
دکترای 

 حرفه ای

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

 اتمام 

 

بررسی ارتباط  سیستم های امتیازدهی    جهت بررسی  20

پیامد  مداخله درمانی فوری در بیماران 

یزی کننده با خونر Blatchfordو  Rockallمراجعه

 گوارشی فوقانی به اورژانس  بیمارستان شهید بهشتی قم

 

دکترای 

 حرفه ای

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 مشاور

 اتمام

 

21 
سرم در مبتالیان  Dبررسی ارتباط سطح ویتامین 

 IBDبیماری های التهابی روده

دکترای 

 حرفه ای

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

تاد اس

 راهنما

 اتمام

 

بررسی تاثیر فصد بر تغییر میزان کارآزمایی بالینی  22

فیبروز و عملکرد کبد در بیماران مبتال به کبد چرب 

 غیر الکلی

 

دکترای 

 حرفه ای

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

 اتمام

 

بررسى ارتباط بین سطح روى سرم با شدت سیروز  23

 Child scoreبیماران سیروتیك بر اساس كبدى در 

 

دکترای 

 حرفه ای

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 مشاور

 اتمام

 

مقایسه تأثیر ژل لیدوکائین و ژل کارآزمایی بالینی  24

دیلتیازم بر پارامتر درد درکتوسیگموئیدوسکوپی 

بدون بیهوشی عمومی در مراجعین مرکز 

 ان شهید بهشتی قم آندوسکوپی بیمارست

 

دکترای 

 حرفه ای

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

 اتمام

 

بررسی شیوع، عوارض و مرگ و میر و نیاز به  25

 جراحی در بیماران با خونریزی گوارشی فوقانی

 

دکترای 

 حرفه ای

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

در حال 

 اجرا

 

به همراه  بررسی  تاثیر اتورواستاتینکارآزمایی بالینی  26

در  دارویی بر پایه لووفلوکساسین 4رژیم استاندارد 

میزان ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری در بیماران 

 مراجعه کننده به کلینیک گوارش استان قم

دکترای 

 حرفه ای

دانشگاه علوم 

پزشکی قم 

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

ر حال د

 اجرا

 

به همراه  بررسی  تاثیر اتورواستاتینکارآزمایی بالینی  27

در  دارویی بر پایه کالربترومایسین 4رژیم استاندارد 

میزان ریشه کنی هلیکو باکتر مقایسه با لووفلوکساسین 

پیلوری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش 

 استان قم

دکترای 

 حرفه ای

دانشگاه علوم 

ی قم پزشک

یبیمارستان بهشت  

استاد 

 راهنما

در حال 

 اجرا

 



بررسی آنتی ژن های سطحی هلیکوباکتر پیلوری در  28

 بیماران مبتال به کنسر معده در مقایسه با افراد سالم
PhD دانشگاه آزاد قم 

استاد 

 راهنما
 اتمام

بتال به کنسر در بیماران م Cag Aوجود ژن  بررسی 29

معده و افراد مبتال به گاستریت و آلوده به عفونت 

 هلیکوباکتر پیلوری

کارشناسی 

 ارشد
 دانشگاه آزاد قم

استاد 

 راهنما
 اتمام
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 محل انجام پایان نامه دوره تحصیلی ارائه پایان نامه عنوان 

تست عملکرد  بررسی ارتباط نوروپاتی دیابتی با تغییرات

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

تبیین مفهوم سوءالقنیه و راهکارهای درمانی آن در طب 

 سنتی و دالیل ابتال به بیماری
 پایان نامه دکترای حرفه ای

 دانشگاه علوم پزشکی قم 

رپیلوری با سطح پروفایل ارتباط سروپوزتیویته هلیکوباکت

لیپید خون در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاههای 

 1394-1387تشخیصی قم بین سالهای 

 پایان نامه دکترای حرفه ای

 دانشگاه علوم پزشکی قم 

در زنان  Dبررسی مقایسه ای سطح سرمی ویتامین 

باردار مبتال به پره اکالمسی شدید با زنان باردار سالم در 

 1395-ستان الزهرا )س(قمبیمار

 پایان نامه دکترای حرفه ای

 دانشگاه علوم پزشکی قم 

 در سوفوسبوویر داروی بخشی اثر میزان بررسی

 سی هپاتیت درمان
 پایان نامه دکترای حرفه ای

 دانشگاه علوم پزشکی قم 

 های انومالی با کودکان در قلبی آنومالیهای بررسی

 گوارشی
 ای پایان نامه دکترای حرفه

 دانشگاه علوم پزشکی قم 

بررسی تاثیر ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران 

 هایپوتیروئیدی کنترل نشده با دیس پپسی
 پایان نامه دکتری تخصصی

 دانشگاه علوم پزشکی قم

بررسی تاثیر اس امپرازول و باکلوفن در درمان ریفالکس 

 شیرخواران
 پایان نامه دکتری تخصصی پروپوزال و 

 دانشگاه علوم پزشکی قم

دی بررسی تاثیر درمانی عصاره خارمریم بر آسیب کب

در بیماران بستری شهر قم 19-ناشی از ابتالء به کوید  

 دانشگاه علوم پزشکی قم پرو پوزال

یمار ررسی ارتباط میزان قند خون با بهبودی یا فوت بب

در بیمارستان  19-بیماران دیابتی مبتال به کوویددر 

فرقانی قم-هدایتی-نکویی  

 دانشگاه علوم پزشکی قم پرو پوزال

الیم بررسی تاثیر تجویز هپارین استنشاقی درشدت ع

-نکوییدر بیمارستان  19-ریوی بیماران مبتال به کووید

1399فرقانی قم در-هدایتی  

 دانشگاه علوم پزشکی قم پرو پوزال

بتال به بررسی اثر بخشی قرص کلشیسین در بیماران م

 کرونا در بیمارستان نکویی

 دانشگاه علوم پزشکی قم پرو پوزال

تم بررسی ارتباط مصرف داروهای تعدیل کننده سیس

در بیماران مبتال اختالالت  19ایمنی با پیامد کووید

 کالژن واسکوالر

 دانشگاه علوم پزشکی قم پرو پوزال

خ به درمان تاثیر ریشه کنی هلیکوباکتری در پاسبررسی 

ان بیماران هیپوتیروییدی کنترل نشده علیرغم درم

 استاندارد با لووتیروکسین

 دانشگاه علوم پزشکی قم پرو پوزال

بررسی اثر بخشی رژیم درمانی پایه داروهای ضد 

HCVویروسی مستقیم در بیماران با عفونت  مقاوم به  

 درمان بر پایه اینترفرون
 پایان نامه دکتری تخصصی پروپوزال و 

 

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



 مقاالت داوری ب(

 

 عنوان مجله عنوان مقاله

 مقاله مجله گوارش   "مری سرطان در رو پیش های چالش و miR-100 مسیرهای پیچیده الگوهای "

Prevention of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography 

pancreatitis by epinephrine and rectal diclofenac 

Middle East Journal of 

Digestive Diseases  

Enhanced Th17 responses in patients with autoimmune hepatitis Middle East Journal of 

Digestive Diseases  

Incidental Gall Bladder Adenocarcinoma in Cholecystectomy Specimens, 

A Single Center Experience and Review of the Literature 

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” 

Middle East Journal of 

Digestive Diseases  

Prevalence of GB cancer in elective cholecyctectomy Zanjan University of 

Medical Sciences  Journal 

Case report: eosinophilic cholecystitis  Zanjan University of 

Medical Sciences  Journal 

Evaluation of hospitalization of liver diseases in Abadan and Khorramshahr 

hospitals 

 

 مجله گوارش 

Four cases of Spontaneously Rupture of Hepatoma managed in General 

Surgery Unit 

Middle East Journal of 

Digestive Diseases 

Epidemiology of colorectal cancer in Iran; a systematic review and meta-

analysis 

 مجله گوارش

Epidemiology of inflammatory bowel disease in Amol city; a population-based 

study 

 مجله گوارش

 مجله گوارش سیستماتیک بخشی و عوارض درمانی در مبتالیان به سرطان کبد: یک مطالعة مروری اثر

Anemia as only clinical presentation of metastatic jejunal carcinoid tumor: A 

case report with radiological and enteroscopic  

Middle East Journal of 

Digestive Diseases 

The Prevalence of Non-alcoholic Fatty Pancreas by Endoscopic 

Ultrasonography 

Middle East Journal of 

Digestive Diseases 

 

 

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

 

 تاریخ امتیاز مجری عنوان شناسه موضوع فردی

1 

سخنرانی در برنامه 

 1391/03/11 9 دانشگاه علوم پزشکی زابل دیابت 15268 حضوری

2 

سخنرانی در برنامه 

 1391/04/22 6 دانشگاه علوم پزشکی زابل 3داخلی  16327 حضوری

3 

سخنرانی در برنامه 

 1391/04/28 6 دانشگاه علوم پزشکی زابل 4داخلی  16328 حضوری

4 

سخنرانی در برنامه 

 55320 حضوری

بیماریهای التهابی روده 

IBD 1394/02/21 4 دانشگاه علوم پزشکی قم 

5 

سخنرانی در برنامه 

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

6 

سخنرانی در برنامه 

 70963 حضوری

زخمهای گوارشی 

(PUD) 1394/10/28 4 اه علوم پزشکی قمدانشگ 

7 

سخنرانی در برنامه 

 75276 حضوری

هفته  -تغذیه و گوارش

 سالمت گوارش

انجمن علمي متخصصین 

 1395/03/05 4 گوارش و كبد ایران

8 

سخنرانی در برنامه 

 1395/07/05 4 دانشگاه علوم پزشکی قم کبد چرب 82790 حضوری

9 

سخنرانی در برنامه 

 1395/11/30 4 دانشگاه علوم پزشکی قم اتیت های ویروسیهپ 90430 حضوری

 1396/03/01 5انجمن علمي متخصصین  هفته سالمت گوارش در قم 92456سخنرانی در برنامه  10



 گوارش و كبد ایران حضوری

11 

سخنرانی در برنامه 

 100379 حضوری

بیماریهاي دستگاه گوارش 

(3) 

انجمن علمي متخصصین 

 1396/08/30 5 گوارش و كبد ایران

12 

سخنرانی در برنامه 

 100386 حضوری

بیماریهاي دستگاه گوارش 

(4) 

انجمن علمي متخصصین 

 1396/08/30 5 گوارش و كبد ایران

13 

سخنرانی در برنامه 

 100401 حضوری

کنگره بیماری های 

 گوارش وکبد ایران

انجمن علمي متخصصین 

 1396/09/01 5 گوارش و كبد ایران

14 

در برنامه  سخنرانی

 105774 حضوری

تازه های زخم های 

 1396/07/17 5 دانشگاه علوم پزشکی قم گوارشی

15 

سخنرانی در برنامه 

 110180 حضوری

بیماری های التهابی 

 1396/09/27 5 دانشگاه علوم پزشکی قم (IBDروده)

       

16 

سخنرانی در برنامه 

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

17 

سخنرانی در برنامه 

 115854 حضوری

 و B هپاتیت های ویروسی

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

18 

سخنرانی در برنامه 

 1397/05/7 10 دانشگاه علوم پزشکی قم مشکالت شایع کلورکتال 121443 حضوری

19 

سخنرانی در برنامه 

 127644 حضوری

جراحی دیابت و عوارض 

 1397/09/17 5 دانشگاه علوم پزشکی قم آن

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

22 

سخنرانی در برنامه 

 1398/02/10 10 دانشگاه علوم پزشکی قم (1) یو سالمت یروزه دار 134977 حضوری

23 

سخنرانی در برنامه 

 135917 حضوری

تشخیص زودهنگام و 

درمان سرطان دستگاه 

 1398/03/08 5 دانشگاه علوم پزشکی قم گوارش در استان قم

24 

سخنرانی در برنامه 

 138844 حضوری

بیماریهای مدیکال در 

 1398/04/16 10 لوم پزشکی قمدانشگاه ع بارداری

25 

در  یسخنران

یبرنامه حضور  

 یها یماریکنگره ب 144042

رانیگوارش وکبد ا  

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

5 1398/08/15  

26 

تدریس در کارگاه 

 34964 پروپوزال نویسی

معاونت تحقیقات و فناوری 

9/10/98   دانشگاه علوم پزشکی قم  

27 

کارگاه تدریس در 

case report 34404 

معاونت تحقیقات و فناوری 

25/9/98   دانشگاه علوم پزشکی قم  

 



 

 

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

 

 

 شروع امتیاز مجری عنوان شناسه موضوع 

شرکت در برنامه  1

 حضوری

انجمن علمي متخصصین  اندوسکوپی پیشرفته 115707

 بد ایرانگوارش و ك

2.5 1397/09/29 

شرکت در برنامه  2

 حضوری

چگونگی برخورد با  122212

بیمار دچار روده 

 (IBDتحریک پذیر)

سازمان نظام پزشكي 

 جمهوري اسالمي ایران

3.75 1397/05/18 

شرکت در برنامه  3

 حضوری

جامعه پزشکی و  122771

 چالشهای اخالقی

 1397/06/05 2.25 دانشگاه علوم پزشکی قم

شرکت در برنامه  4

 حضوری

چالش های بیماری  124899

 التهابی روده /م

مركز تحقیقات بیماري هاي 

گوارش وكبددانشگاه علوم 

 پزشكي شهید بهشتي

5 1397/11/18 

شرکت در برنامه  5

 حضوری

بیماریهای پانکراتو  125168

 بیلیاری

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

2.75 1397/08/24 

کت در برنامه شر 6

 حضوری

چالش های بیماری  125472

 روده تحریک پذیر

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

2 1397/08/28 

شرکت در برنامه  7

 حضوری

بیماری های  127745

 خودایمنی کبد

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

2 1397/09/01 

شرکت در برنامه  8

 حضوری

رب بیماری کبد چ 128603

 )پیامدها و درمان(

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

2.5 1397/09/15 

شرکت در برنامه  9

 حضوری

چالش های درمان  129542

بیماری التهابی روده 

(IBD) 

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

3 1397/10/27 

شرکت در برنامه  10

 حضوری

میکروبیوتای روده و  129544

 رشدستگاه گوا

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

3.25 1397/10/07 

شرکت در برنامه  11

 حضوری

 1397/12/02 7 دانشگاه علوم پزشکی قم سالمت معنوی 132496

شرکت در برنامه  12

 حضوری

تشخیص زودهنگام و  135917

درمان سرطان 

دستگاه گوارش در 

 استان قم

انجمن علمي متخصصین 

 نگوارش و كبد ایرا

3.75 1398/03/08 

شرکت در برنامه  13

 حضوری

چالش های تشخیصی  140903

و درمانی بیماری 

 کولیت اولسروز/ع

مركز تحقیقات بیماري هاي 

گوارش وكبددانشگاه علوم 

 پزشكي شهید بهشتي

3.75 1398/04/27 

شرکت در برنامه  14

 حضوری

یازدهمین کنگره  3794

 گوارش و کبد ایران

صین انجمن علمي متخص

 گوارش و كبد ایران

14 1390/07/13 

شرکت در برنامه  15

 حضوری

کنفرانس علمی  20285

هفتگی بیمارستان 

 امام خمینی )ره(

دانشگاه علوم پزشکی 

 اهواز

1 1391/09/23 

شرکت در برنامه  16

 حضوری

هپاتوسلوالر  27273

کارسینوم به مناسبت 

 روز جهانی گوارش

دانشگاه علوم پزشکی 

 اهواز

3 1392/02/31 

شرکت در برنامه  17

 حضوری

کنگره بین المللی  46505

 هپاتیت

مركز تحقیقات بیماریهاي 

گوارش و كبد دانشگاه علوم 

 پزشكي بقیه هللا)عج(

17 1394/03/06 

شرکت در برنامه  18

 حضوری

چهاردهمین کنگره  47862

 گوارش و کبد

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

15 1393/08/28 

شرکت در برنامه  19

 حضوری

آموزش اخالق حرفه  64701

 ای پزشکی

 1394/05/30 3.5 دانشگاه علوم پزشکی قم

شرکت در برنامه  20

 حضوری

 1394/10/23 8.25 فرهنگستان علوم پزشكي سالمت معنوي 70229



شرکت در برنامه  21

 حضوری

 Cتازه های هپاتیت  73139

همراه با اجماع 

 درمان آن در ایران

مركز تحقیقات بیماریهاي 

گوارش و كبد دانشگاه علوم 

 پزشكي بقیه هللا)عج(

3.25 1395/05/01 

شرکت در برنامه  22

 حضوری

اخالق و تعهد حرفه  73805

 ای جامعه پزشکی

 1395/03/10 5 دانشگاه علوم پزشکی قم

شرکت در برنامه  23

 حضوری

 -تغذیه و گوارش 75276

 هفته سالمت گوارش

ي متخصصین انجمن علم

 گوارش و كبد ایران

2.5 1395/03/05 

شرکت در برنامه  24

 حضوری

دومین كنگره بین  76269

المللي 

 اندوسونوگرافي ایران

 1395/10/29 11.8 دانشگاه علوم پزشکی ایران

شرکت در برنامه  25

 حضوری

كنگره بین المللي  79364

بیماریهای پانکراس 

 و مجاری صفراوی

ري هاي مركز تحقیقات بیما

گوارش وكبددانشگاه علوم 

 پزشكي شهید بهشتي

15 1395/07/07 

شرکت در برنامه  26

 حضوری

مشكالت بیماران  86139

گوارشي در بخش 

 مراقبت هاي ویژه

انجمن علمي مراقبت هاي 

 ویژه ایران

5 1395/10/02 

شرکت در برنامه  27

 حضوری

هفتمین کنگره بین  87365

 المللی هپاتیت

ت بیماریهاي مركز تحقیقا

گوارش و كبد دانشگاه علوم 

 پزشكي بقیه هللا)عج(

15 1396/06/15 

شرکت در برنامه  28

 حضوری

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

شرکت در برنامه  29

 حضوری

بیماریهای التهابی  90048

 (IBDروده ای )

مركز تحقیقات بیماریهاي 

لوم گوارش و كبد دانشگاه ع

 پزشكي بقیه هللا)عج(

3 1395/12/19 

شرکت در برنامه  30

 حضوری

هفته سالمت گوارش  92456

 در قم

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

2.75 1396/03/01 

شرکت در برنامه  31

 حضوری

بیماریهاي دستگاه  100386

 (4گوارش )

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

4 1396/08/30 

شرکت در برنامه  32

 حضوری

کنگره بیماری های  100401

 گوارش وکبد ایران

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

15 1396/09/01 

شرکت در برنامه  33

 حضوری

اخالق و تعهد حرفه  100771

 ای جامعه پزشکی

 1396/05/21 5 دانشگاه علوم پزشکی قم

شرکت در برنامه  34

 حضوری

التهابی  بیماری های 110180

 (IBDروده)

 1396/09/27 5 دانشگاه علوم پزشکی قم

شرکت در برنامه  35

 حضوری

تازه های درمان  111125

 IBDبیولوژیک در 

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

2.25 1396/10/21 

شرکت در برنامه  36

 حضوری

آموزش و ارتقای  112545

سالمت معنوی 

نقش حوزه  -اسالمی 

 و دانشگاه

 1396/11/26 8 دانشگاه علوم پزشکی قم

شرکت در برنامه  37

 حضوری

هپاتیت های ویروسی  115854

B  وC در استان قم 

انجمن علمي متخصصین 

 گوارش و كبد ایران

3.5 1397/02/17 

شرکت در برنامه  38

 حضوری

نوزدهمین کنگره  144042

بیماریهای گوارش و 

 کبد ایران

انجمن علمي متخصصین 

 و كبد ایرانگوارش 

15 1398/08/15 

فعالیت خارج از  39

 کشور

2E+10 GI 1394/08/24 18 بارسلونا 

فعالیت خارج از  40

 کشور

2E+10 آندوسکپی dusseldorf 13 1397/11/18 
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