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 اهارعضويت در کمیته ها و شوو   ب(  سابقه موقعیت ها و پست های اجرايی
 

 محل لیتنوع فعا

 

 

 مشخصات نامه

 

 تاریخ انجام فعالیت

 تا تاریخ ازتاریخ تاریخ شماره

 تاکنون 11/3/37 11/3/37 /پ88311/71 د. ع. پ. قم و دین سالمترییس دانشكده 

 8731 83/3/31 83373د/ د. ع. پ. قم مدرسه تابستانی سالمت و دین برگزاری اولین

 8737 87/3/37 88111د/ د. ع. پ. قم و دین دومین مدارس تابستانی سالمت برگزاری

 8733   د. ع. پ. قم سومین مدارس تابستانی سالمت و دینبرگزاری 

همكاری موثر در تاسیس مرکز تحقیقات سالمت 

 و عضو هیات موسس مرکز معنوی دانشگاه

 تاکنون 8731 15/85/31 15111د/ د. ع. پ. قم

شكی عضو هیات تحریریه مجله دانشگاه علوم پز

 قم

 تاکنون 8/8/17 7/3/38 381138 د. ع. پ. قم

 ,healthعضو هیات تحریریه مجله 

spirituality and medical ethics 

 تاکنون ابتدای مجله 7/88/37 81375د/ د. ع. پ. قم

دبیر کمیته علمی دین و سالمت در همایش بین 

 رشته ای انسان، جامعه، سالمت

   83/7/31 11/71د/ د. ع. پ. قم

دبیر علمی برنامه جمعیت، چالش ها و تبیین 

 رویكردهای جدید

  1/1/37 11/85/31 15111د/ د. ع. پ. قم

  3/1/37 11/85/31 15111د/ د. ع. پ. قم دبیر علمی برنامه جستجوی منابع الكترونیک

  87/1/31 11/85/31 15111د/ د. ع. پ. قم دبیر علمی برنامه مراقبت معنوی از بیماران

رست مدیریت آموزشی و تحصیالت تكمیلی سرپ

 دانشگاه

 75/1/37 18/88/31 18/88/31 /پ87313/71 د. ع. پ. قم

 1/81/37 75/1/37 75/1/37 71/1873پ/ د. ع. پ. قم مدیریت آموزشی و تحصیالت تكمیلی دانشگاه

 83/7/31 1/1/37 51/51/37 /د7817 د. ع. پ. قم قائم مقام معاون آموزشی

 11/1/31 75/1/31 75/1/31 11/381د/ د. ع. پ. قم هداشت و پزشكی اجتماعیرییس بخش ب

مدیر گروه آموزشی پزشكی اجتماعی و 

 اپیدمیولوژی

 7/85/37 11/1/31 11/1/31 71/88315پ/ د. ع. پ. قم

 11/85/31 7/85/37 7/85/37 /د87311 د. ع. پ. قم مدیر گروه پزشكی اجتماعی دانشگاه

 11/3/37 7/1/37 57/51/37 /پ8178/71 د. ع. پ. قم و دین سرپرست دانشكده طب

      

 7/3/31 13/8/31 13/8/31 8515د/ د. ع. پ. قم رییس مرکز تحقیقات  طب و دین

 8/3/37 81/3/31 81/3/31 /د87137 د. ع. پ. قم رییس مرکز تحقیقات سالمت معنوی

   1/85/37 71/81177پ/ ع. پ. قمد. عضو کمیته علمی هشتمین جشنواره آموشی 



 شهید مطهری

عضو کمیته علمی نهمین جشنواره آموشی شهید 

 مطهری

   81/85/31 71/87317پ/ د. ع. پ. قم

 تاکنون  15/1/38 /پ1833/71 د. ع. پ. قم عضو شورای پژوهشی مرکزی دانشگاه

کمیته تخصصی توانمندسازی اعضای هیات 

 علمی

   3/1/31 /د1333 د. ع. پ. قم

 /پ83883/71 د. ع. پ. قم ورای تحصیالت تكمیلیعضو ش

 

11/81/31   

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سالمت و 

 دین

 /پ88713/71 د. ع. پ. قم

 

87/7/17 

 

87/7/17 

 

 تاکنون

 /پ8775/71 د. ع. پ. قم عضو ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر دانشگاه

 

51/51/37 51/51/37 83/8/31 

 /د3838 د. ع. پ. قم ادان مشاوردبیر کمیته مرکزی است

 

17/51/37   

 11/85/31 17/3/31 17/3/31 11/8111د/ د. ع. پ. قم عضو شورای آموزشی دانشكده پزشكی

 /د77/11 د. ع. پ. قم عضو شورای پژوهشی دانشكده پزشكی

 

 تاکنون 11/8/37 11/58/37

   3/81/37 /د83311 د. ع. پ. قم عضو کمیته تشویق معاونت آموزشی

   1/88/37 /د887/77 د. ع. پ. قم عضو شورای پژوهشی دانشكده طب سنتی

   81/81/31 /پ81715/71 د. ع. پ. قم عضو شورای تخصصی آموزشی دانشگاه

 /د7717 د. ع. پ. قم عضو کمیته دانش پژوهی

 

15/57/37   

 /پ1387/71 د. ع. پ. قم عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه

 

53/51/37   

 /پ1157/71 د. ع. پ. قم شورای دانشگاه عضو

 

 تاکنون 81/51/37 81/51/37

 /پ1187/71 د. ع. پ. قم عضو شورای آموزش پاسخگوی دانشگاه

 

81/51/37   

عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و 

 توسعه آموزش پزشكی دانشگاه

   87/3/31 /د87837 د. ع. پ. قم

عاونت آموزشی عضو کارگروه برنامه عملیاتی م

 دانشگاه

   11/88/31 /د17733 د. ع. پ. قم

 8737عضو کارگروه اول برنامه عملیاتی سال 

آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش "

 "پزشكی

   83/8/37 /د11 د. ع. پ. قم

 8737عضو کارگروه سوم برنامه عملیاتی سال 

 "آموزش پاسخگو و عدالت محور"

   15/8/37 /د71 د. ع. پ. قم



 8737سال  یاتیبرنامه عمل یازدهم عضو کارگروه

توسعه و ارتقاء زیرساختهای آموزش علوم "

 "پزشكی

   11/1/37 /د8711 د. ع. پ. قم

 8737سال  یاتیبرنامه عمل هفتمعضو کارگروه 

 "بین المللی سازی آموزش علوم پزشكی"

   7/1/37 /د11877 د. ع. پ. قم

ت سالمت عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقا

 معنوی

 تاکنون  18/3/37 /د87771 د. ع. پ. قم

عضو گروه سالمت معنوی فرهنگستان علوم 

 پزشكی

 تاکنون  31  د. ع. پ. قم

عضو کمیته منطقه ای اخالق در پژوهش 

 دانشگاه علوم پزشكی قم

 تاکنون 81/8/38 81/8/38 71/811پ/ د. ع. پ. قم

کننده نماینده معاونت آموزشی در کمیته بررسی 

 صالحیت عمومی داوطلبین عضویت هیات علمی

/11/57 /د1388 د. ع. پ. قم

8737 

 تاکنون 

نماینده معاونت آموزشی در کمیته بررسی کننده 

مدارک علمی داوطلبین عضویت هیات علمی 

 37بورسیه داخل 

   11/57/837 /د1385 د. ع. پ. قم

 تاکنون 88/3/31 88/3/31 71/81718پ/ د. ع. پ. قم عضو شورای فرهنگی دانشگاه

نماینده معاونت در کمیته بررسی کننده مدارک 

علمی داوطلبین عضویت هیات علمی در رشته 

 8731های فراخوان 

   83/81/31 /د81158 د. ع. پ. قم

عضو کمیته بررسی کننده مدارک علمی 

داوطلبین عضویت هیات علمی دانشكده سالمت 

 و دین

   7/1/31 81173د/ د. ع. پ. قم

   15/1/31 3851د/ د. ع. پ. قم عضو کارگروه سالمت و دین فراخوان دوازدهم

عضو کمیته بررسی کننده مدارک علمی 

داوطلبین عضویت هیات علمی گروه 

 اپیدمیولوژی

     د. ع. پ. قم

عضو کارگروه بررسی کننده مدارک علمی 

داوطلبین عضویت هیات علمی فراخوان 

 عی(چهاردهم )پزشكی اجتما

     د. ع. پ. قم

عضو کمیته بررسی کننده صالحیت علمی 

پژوهشی داوطلبین عضویت هیات علمی 

 پژوهشی دانشگاه

   17/1/37 1717د/ د. ع. پ. قم

 تاکنون 8738   د. ع. پ. قم عضویت در هیات جذب دانشگاه

 37 17/3/38   د. ع. پ. قم دبیر شورای راهبردی اساتید

 تاکنون 85/81/37   د. ع. پ. قم ساتیدعضو شورای راهبردی ا

 تاکنون 11/3/38   د. ع. پ. قم عضو هیات آزاداندیشی دانشگاه



 تاکنون 18/7/31 18/7/31 71/85357پ/ د. ع. پ. قم عضو شورای اخالق پزشكی دانشگاه

عضو شورای مرکزی امر به معروف و نهی از منكر 

 دانشگاه

 تاکنون 11/3/31 11/3/31 81117د/ د. ع. پ. قم

عضو هسته معتمدین شورای امر به معروف و 

 نهی از منكر دانشكده پزشكی

   78/8/31 11/31د/ د. ع. پ. قم

مسئول راه اندازی و پیگیری رشته دستیاری 

 پزشكی خانواده

   75/88/31 17115د/ د. ع. پ. قم

   81/1/31 1131/83 د. ع. پ. قم مصاحبه تخصصی طب سنتیعضو تیم 

یم مصاحبه دکترای تخصصی اخالق عضو ت

 پزشكی

د. ع. پ. 

 تهران

/815/ص/37

1151 

78/7/37   
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 ، حیدری اکرم ، عابدینی

 تهرانی دادخواه تهمینه

 معصومه ، نوری علی علیرضا

 رزاقی

 فردی گروهی، آموزشی شیوه سه مقایسه بررسی

 تصحیح بر فشرده لوح و (چهره به چهره)
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Hepatitis B Virus Infection in the 

General Population of Central Iran 

 

hepatitis 

monthly 
1581 

احمد کچویی، هدی احمری 

، اعظم اکرم حیدری طهران،

حیدرپور، مرضیه رییسی، زهرا 

 افراخته
 

دیدگاه دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی 

 8711قم نسبت به اتانازی در سال 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

8735 

 پاییز

علی پرتوی نژاد، هدی احمری 

، محمد ، اکرم حیدریطهران

 علی تازیكیکیهانی، صادق

مقایسه میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه 

های علوم پزشكی و طالب حوزه علمیه شهر قم ، 

 8711سال 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

8735 

 پاییز

Mohsen Akhavan 

Sepahi, Akram 

Heidari, Ahmad 

shajari 

Clinical Manifestations and Etiology 

of Renal Stones in Children Less 

than 14 Years Age 
 

Saudi J Kidney 

Dis Transpl 

 

1585 

Mohammad K 
Moslemi, 

Movahed2 Seyed 
MM, Akram 

Heidari, Hossein 
Saghafi, Mehdi 
Abedinzadeh 

 

Comparative evaluation of 

prophylactic single-dose 

intravenous antibiotic with 

postoperative antibiotics in 

elective urologic surgery 

 

Therapeutics 

and Clinical 

Risk 

Management 

1585 

Hossein Ali 

Habibinejad, Ali 

Akbar Riahin, 

Akram Heidari, 

Farhad Mahjourian 

 

Infectious Diseases in hospitalized 

Children of Central Iran 

 

Pak J Med Sci 
 

1585 

 حسینعلی  قدیر، محمدرضا

 حیدری، اکرم، نژاد حبیبی

 واحدی همایون

 در دارونما و نورتریپتیلین از موثرتر دوکسپین

 :اسهال غلبه با کپذیر تحری روده سندرم درمان

 با سوکور سه تصادفی دار د شاه بالینی کارآزمایی

 دارونما

 دانشكده مجله

 علوم دانشگاه پزشكی،

 تهران پزشكی

8735 

 رشهریو



اکرم ،  اشرف خرمی راد

 ، هدی احمری طهرانحیدری

مقایسه دو شیوه خودآموزی در آموزش گزارش 

 دهی بیماری ها به پزشكان عمومی

مجله ایرانی آموزش در 

 علوم پزشكی

8735 

 تابستان

حسین  سید حسن عادلی،

اکرم فاکر، ابوالفضل مظفری، 

، مهدی میرزاپور، حیدری

 محسن اسدی

در  بیماران مبتال به بیماری  فراوانی افسردگی

 شهرقم 8713مزمن ریوی در سال  دیانسدا

مجله دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
 

8735 

 تابستان

هدی احمری طهران، احمد 

آسیه  اکرم حیدری،کچویی، 

 سلحشوریان، رقیه آهنگری

 فراوانی زایمان سخت و برخی از عوامل مستعد

 کننده آن

 8711 نشریه پرستاری ایران

، علی لی حبیبی نژادحسنع

 اکرم حیدریاکبر ریاحین، 

های عفونی  اپیدمیولوژیک بیماریهای  ویژگی

 قمدر منجر به بستری 

 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
 

8713 

اکرم سید حسن عادلی، 

 حیدری

فرصت مطالعاتی اخالق پزشكی در مرکز 

تحقیقات اخالق و تاریخ پزشكی دانشگاه علوم 

 پزشكی تهران

اخالق و تاریخ مجله 

 پزشكی

8713 

، فریبا اصغری، اکرم حیدری

 سید حسن عادلی

ارائه یک مدل جهت پایش اخالقی طرح های 

 پژوهشی با سوژه انسانی در ایران

 

مجله اخالق و تاریخ 

 پزشكی

8713 

محمدرضا قدیر، سیدمجید 

موسوی موحد، احمد کمیلی 

موحد، طاهره کمیلی موحد، 

 اکرم حیدری

بر آنمی در بیماران  Cو Bپاتیت بررسی اثر ه

 همودیالیزی

مجله علمی نظام 

پزشكی جمهوری 

 اسالمی ایران

8711 

Saghafi H, Qorashi 
M, Heidari A 

Is screening for IgG antibody to 
cytomegalovirus and Epstein-

Barr virus infections mandatory 
in potential transplant recipients 

and donors in Iran? 

Transplant 
Proc. 

2009 

اکرم هدی احمری طهران، 

احمد کچویی، مریم  حیدری،

 مقیسه، آزاد ایرانی

همبستگی بین نگرش نسبت به امور مذهبی و 

افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی قم 

 8713در سال 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

8711 

S. F. Shobeiri, S. 

Sharei, A. Heidari, S. 

Kianbakht 

Portulaca oleracea L. in the 

treatment of patients with abnormal 

uterine bleeding: A pilot clinical tria 

Phytotherapy 

research 
2009 

، اکرم معصومه صیدی

، اشرف خرمی راد، حیدری

 هدی احمری طهران

مقایسه وضعیت فیزیكی و تجهیزات پزشكی و 

ضایتمندی بیماران در بیمارستان های میزان ر

 8711دولتی و خصوصی استان قم سال 

 8711 نشریه پرستاری ایران

معصومه اکرم حیدری، 

 صیدی

رضایت بیماران از پزشكان عمومی شهر قم و 

 8711-11عوامل موثر بر آن در سال های 

مجله علمی نظام 

پزشكی جمهوری 

 اسالمی ایران

8711 

مد سید محاکرم حیدری، 

 حسن رضوی اصل

آگاهی و عملكرد کشاورزان استان قم در مورد 

 8711-17بهداشت حرفه کشاورزی در سالهای 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

8717 

میزان رضایتمندی زایرین از نحوه ارائه خدمات در  دکتر اکرم حیدری

 8717شهر قم 

 8717 نامه قم



شمسی دارابی، دکتر سعید 

 حیدریدکتر اکرم خامنه، 

بررسی ارتباط غلظت پتاسیم و الکتات خون بر 

 فرایند تهویه در طی ورزش

مجله علوم پایه 

 پزشكی ایران

8711 

دکتر محسن اخوان سپهی، 

دکتر سیدرضا رئیس کرمی، 

دکتر دکتر مصطفی شریفیان، 

 اکرم حیدری

بررسی ارتباط فاصله زمانی بین شروع درمان 

 عفونت ادراری و اسكار کلیه

یهای کودکان بیمار

 ایران

8711 

دکتر اکرم معصومه صیدی، 

، دکتر سیدرضارییس حیدری

 کرمی

میزان رضایت بیماران بستری در بخش های 

 داخلی و جراحی از خدمات پزشكی و پرستاری

فصلنامه پرستاری 

 ایران

8717 

دکتر روزبه نقشین، دکتر علی 

جوادزاده، دکتر سید علی جواد 

موسوی، دکتر سید حسن 

 دکتر اکرم حیدریدلی، عا

Comparison of the Osteoporosis 
between Male Smokers with and 

without Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease 

TANAFFOS 1551 

 

 در همايش، کنفرانس و غیره مقاالت ارائه شده( 9
 

عنوان همايش،  عنوان مقاله نويسندگان

 کنفرانس وغیره

محل 

 برگزاری

 سال ارائه ارائهنحوه 

سوسن بهرامی، 

اکرم حیدری، امیر 

همتا، فاطمه 

 صمدی

روابط چندگانه بین نگرش 

مذهبی، خویشتن داری و 

کیفیت زندگی دانشجویان 

دانشگاه های قم و علوم 

 پزشكی قم

سومین همایش بین 

المللی سیره نبوی 

 در طب

 8737آذر  پوستر شیراز

مرتضی حیدری، 

عباس عباس پور، 

یدری، اکرم ح

 حمید رحیمیان

پیوند علوم سالمت با دین، 

راهی برای تحقق تزکیه در 

 کنار تعلیم

سومین همایش بین 

المللی سیره نبوی 

 در طب

 8737آذر   شیراز

مرتضی حیدری، 

عباس عباس پور، 

اکرم حیدری، 

 حمید رحیمیان

جایگاه دین در شایستگی 

های مورد انتظار از دانش 

 آموختگان پزشكی

مایش بین سومین ه

المللی سیره نبوی 

 در طب

 8737آذر   شیراز

اکرم حیدری، 

مهدی مشكی، 

 مرتضی حیدری

سالمت معنوی یا سالمت 

معنوی اسالمی: یک نقشه 

 مفهومی

سخنران مدعو 

سومین همایش بین 

المللی سیره نبوی 

 در طب

 8737آذر  سخنرانی شیراز

صادق یوسفی، اکرم 

حیدری، سید حسن 

عادلی، مرتضی 

دری، سیامک حی

ضرورت ایجاد واحد درسی 

فلسفه پزشكی برای 

 دانشجویان علوم پزشكی

دومین همایش 

پژوهشی -دانشجویی

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

 8737دی  پوستر قم



 محبی

اکرم حیدری، 

مرتضی حیدری، 

سید حسن عادلی، 

سید محمد طاهری، 

صادق یوسفی، 

محسن رضایی 

 آدریانی

توسعه توانمندی 

علوم پزشكی در دانشجویان 

ای از مطالعات میان رشته

 طریق مدارس تابستانی

دومین همایش 

پژوهشی -دانشجویی

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

 8737دی  پوستر قم

اکرم حیدری، هدی 

احمری طهران، 

فاطمه رحمانی، فریبا 

اصغری، مرتضی 

 حیدری

چالش های فراروی اجرای 

منشور حقوق بیمار: یک 

 پژوهش کیفی

ی شفای همایش مل

 پایدار

 8737 سخنرانی بابل

غربت امام رضا )ع( در متون  اکرم حیدری

علمی پزشكی و آسیب 

 شناسی آن

نظام سالمت در اسالم 

با تاکید بر آموزه های 

 رضوی

 8737 پوستر مشهد

 ،یرابطه نگرش مذهب 

 تیفیو ک داری¬شتنیخو

دانشگاه  انیدر دانشجو یزندگ

قم در سال  یعلوم پزشك

 8731-31 یلیتحص

 شیهما نیچهارم

 یسالمت معنو

 8731 پوستر قم

به  یدر زندگ یسالمت معنو 

 فیسبک موجود در کتاب شر

 هیسجاد فهیصح

 یمل شیهما نیسوم

 یسالمت معنو

 8731 یسخنران قم

بر  ستیز طیمح ریاسالم و تاث 

 انسان

 8731 پوستر قم انسان، جامعه، سالمت

اکرم سوسن بالر، 

زهرا  ،یدریح

 یلهنصرال

ارتباط سالمت معنوی و 

 آرامش

 8731 پوستر قم انسان، جامعه، سالمت

مهدیه مطیع، اکرم 

حیدری، زهرا 

 نصراللهی

بررسی ارتباط سالمت معنوی 

 و افسردگی

 8731 پوستر قم انسان، جامعه، سالمت

اکرم حیدری، 

معصومه رزاقی، فریبا 

 اصغری

بررسی نظرات مردم در مورد 

 كینحوه ابراز خطای پزش

چهارمین کنگره 

ساالنه اخالق پزشكی 

ایران و اخالق 

 پرستاری

 8731 سخنرانی تهران

اکرم حیدری، صادق 

 یوسفی

ارتباط سالمت معنوی با سایر 

 ابعاد سالمت: ارائه یک مدل

 1394 سخنرانی شیراز سیره نبوی در طب

 Comparative 
analysis of good 

goverance from the 

International 
conference on 

research in 

 poster 27 july 
2015 



perspective of 
international 

institutions with 
Islamic goverance 
according to Imam 

Ali (PUUH) 

behavioral and 
social science 

دومین همایش  اخالق در پژوهش 

منطقه ای اخالق 

 پزشكی

  سخنرانی قم

بر  مین کرقرا اتیآ ریتاث یدریاکرم ح

 انیو عملكرد دانشجو یآگاه

امر  ضهینسبت به فر یپزشك

از منكر در  یبه معروف و نه

 دگاهیاز د یجامعه دانشگاه

 انیدانشجو

 شیهما نیپانزدهم

آموزش علوم  یکشور

 یپزشك

  پوستر یزد

Heidarifar, 
Mehran, 
Heidari, 
Ahmari, 

Koohbor, 
Kazemian, 
Khorasani 

The effect of 
Anethum 

Graveolens (Dill) on 
menstrual bleeding 

6th 
international 

Iranian 
congress 

laboratory & 
clinic 

   

 آموزشی کمک مواد یتهیه اکرم حیدری

 اپیدمیولوژی اصول درس

 همایش چهاردهمین

 علوم آموزش کشوری

 پزشكی

 1392 پوستر تهران

Ghadir MR, 

Sarkeshikian 

SS, Iranikhah 

A, Heidari A, 

Belbasi M, 

Alavian SM 

Prevalence of 
Hepatitis D Virus 
Infection among 

HBV Infected 
Patients in Qom 

Province, Center of 
Iran 

THC 4 2011 پوستر تهران 

Ghadir MR, 

Belbasi M, 

Heidari A , 
Jandagh M , 

Ahmadi I, 

Habibinejad HA, 

Kabiri A, 

Ghanooni AH, 

Iranikhah A And 

Alavian SM 

Prevalence of 
Hepatitis-B in the 

General Population 
of Qom: A 

Population-based 
Study 

THC 4 2011 پوستر تهران 

 اکرم حیدری،

مهدی شاهرخ 

همدانی، سید حسن 

عادلی، علیرضا 

 پارساپور

تطبیق مفاد منشور حقوق 

 بیمار با آموزه های قرآن

همایش سراسری 

 آن پژوهی و طبقر

 0931 سخنرانی زنجان

 اکرم حیدری،

 شیرین افصحی

انجام ارزیابی تكوینی توسط 

دانشجویان در درس 

همایش کشوری 

 آموزش علوم پزشكی

 0930 پوستر ساری



اپیدمیولوژی و کنترل بیماری 

 ها

سید حسن عادلی، 

محمد جواد قاسم 

زاده، صادقعلی 

، اکرم تازیكی

امیر حسین  حیدری،

 ، پویا پارسیشكروی

بررسی میزان رضایتمندی 

بیماران بستری از حضور و 

نحوه عملكرد دانشجویان و 

دستیاران پزشكی بر بالین آن 

ها د رمراکز آموزشی درمانی 

شهرستان های قم و کاشان 

 8713در سال 

همایش کشوری 

 آموزش علوم پزشكی

 0930 سخنرانی ساری

اکرم حسین ثقفی، 

، محمد حیدری

 آقاعلی

ازسنجی کاربردی مباحث نی

نفرولوژی از دیدگاه پزشكان 

 عمومی

همایش کشوری 

 آموزش علوم پزشكی

 0930 پوستر ساری

، اکرم حسین ثقفی

محمد  حیدری،

 آقاعلی

نیازسنجی پیرامون اهمیت 

مباحث واحد درسی نفرولوژی 

از دیدگاه دانشجویان پزشكی 

 اینترن

همایش کشوری 

 آموزش علوم پزشكی

 0930 پوستر ساری

روش های مختلف تدریس  اکرم حیدری

بهداشت خانواده و امور 

جمعیتی توسط دانشجویان 

 پزشكی

همایش کشوری 

 آموزش علوم پزشكی

 8738 پوستر ساری

Kianbakht S, 

khalighi F, 

Heidari A, 

Hosseini R, 

Parham M, 

Adeli H, 

Novin L, 

abaghian F 

Urtica dioica L in 

treatment of 

patients with type 2 

diabetes mellitus 

4th 
International 

Diabetes 
Update 

Congress 

 1390 پوستر تهران

SH, 
 

Adeli

Heidari A, 
Taziki SA, 

Akbari V, 

Ghadir
 
MR, 

Moosavi 

Movahhed SM, 

Ahangari R, 

Sadeghi 

Moghaddam P, 

Damanpak 

Moghaddam V 

Teaching medical 

ethics: Problem-

Based Learning or 

Small Group 

Discussion? 

 

دومین کنگره سالیانه 

 اخالق پزشكی کشور

 8735 سخنرانی اصفهان

احمری، کچویی، 

، حیدری تازیكی،

 کریمی یزدی

بررسی دیدگاه پرستاران 

شاغل در بیمارستان های 

علوم پزشكی قم نسبت به 

 8713اتانازی در سال 

دومین کنگره سالیانه 

 كی کشوراخالق پزش

 8735 پوستر اصفهان



محمد رضا حائری، 

، دکتر اکرم حیدری

 مومنی

Uric acid, a marker 

for prediction and 

evaluation of diabetes 

 

چهارمین کنگره 

 آزمایشگاه و بالین

 8735 پوستر تهران

زهرا  اکرم حیدری،

احمدپور، زهرا قره 

 بوقلو
 

بررسی مقایسه ای میزان 

و پرستاران از  آگاهی بیماران

منشور حقوق بیمار در 

بیمارستان های دولتی شهر 

 8713قم در سال 

 

همایش سراسری 

اخالق کاربردی حرفه 

 ای
 

 گرگان

 
 

 8713آبان  سخنرانی
 

شادی  اکرم حیدری،

سرهرودی، نازنین 

ضیاء شیخ االسالم،  

شیرین افصحی، قاسم 

 امیری

آیا عسل طبیعی بر عفونت 

HIV تاثیر دارد؟ 

 

نگره سراسری طب ک

 سنتی
 

 8713آبان  پوستر لرستان

سید حسن عادلی، 

پویا  اکرم حیدری،

 پارسی، علیرضا باقری

بررسی دیدگاه پزشكان 

متخصص استان قم در مورد 

معضالت اخالق پزشكی در 

 8711سال 

کنگره سالیانه اخالق 

 پزشكی کشور
 

 8713مهر  سخنرانی تهران

 اکرم حیدری،

 فاطمه رحمانی

ن اجرا و چالش های میزا

فراروی حق دریافت مطلوب 

خدمات سالمت توسط بیمار 

از دیدگاه بیماران، اساتید 

گروه اخالق پزشكی و 

دانشجویان سال آخر پزشكی 

دانشگاه علوم پزشكی قم در 

: یک ارزیابی  8735سال 

 درجه 135

همایش کشوری 

فرصت ها و چالش 

های استقرار منشور 

 حقوق بیمار

 8735تیر  نیسخنرا یاسوج

، اکرم حیدری

 فاطمه رحمانی

میزان اجرا و چالش های 

فراروی دسترسی به نظام 

کارآمد رسیدگی به شكایت 

بیماران از دیدگاه بیماران، 

اساتید گروه اخالق پزشكی و 

دانشجویان سال آخر پزشكی 

دانشگاه علوم پزشكی قم در 

: یک ارزیابی  8735سال 

 درجه 135

همایش کشوری 

ا و چالش فرصت ه

های استقرار منشور 

 حقوق بیمار

 8735تیر  پوستر یاسوج

 اکرم حیدری،

 فاطمه رحمانی

میزان اجرا و چالش های 

فراروی ارائه خدمات سالمت 

مبتنی بر احترام از دیدگاه 

بیماران، اساتید گروه اخالق 

پزشكی و دانشجویان سال 

آخر پزشكی دانشگاه علوم 

همایش کشوری 

فرصت ها و چالش 

های استقرار منشور 

 حقوق بیمار

 8735تیر  پوستر یاسوج



:  8735پزشكی قم در سال 

 درجه 135ارزیابی یک 

 اکرم حیدری،

 فاطمه رحمانی

میزان اجرا و چالش های 

فراروی بیماران در حق 

انتخاب و تصمیم گیری 

آزادانه در دریافت خدمات 

سالمت از دیدگاه بیماران، 

و اساتید گروه اخالق پزشكی 

دانشجویان سال آخر پزشكی 

دانشگاه علوم پزشكی قم در 

: یک ارزیابی  8735سال 

 درجه 135

همایش کشوری 

فرصت ها و چالش 

های استقرار منشور 

 حقوق بیمار

 8735تیر  پوستر یاسوج

Zahra 

Mohammad-

Mirzaei1, 

Akram 

Heidary1, 

Seyed 

Mohammadreza 

Shokrollahi1, 

Investigation the Rate 

of the Frequency of 

Clinical, Laboratory 

Manifestations of 

Patients Affected by 

Kawasaki Disease 

and 

Hospitalized in Qom 

Children's Hospital 

21st 

International 

Congress of 

Pediatrics– 

Tehran Lecture Oct 200 

اکرم شمسی دارابی، 

، هدی حیدری

احمری طهران، 

 علیپور خدیجه

بررسی اولویت های پژوهشی 

با شیوه پژوهش در ضرورت 

در  ENHRهای ملی 

دانشگاه علوم پزشكی قم، 

8717 

اولین کنگره ملی 

توسعه تحقیقات نظام 

 سالمت

 8711 پوستر شهرکرد

هدی احمری طهران، 

، مریم اکرم حیدری

مقیسه، آزاد ایرانی، 

احمد کچویی، تهمینه 

 دادخواه تهرانی

باط افسردگی و بررسی ارت

نگرش نسبت به امور مذهبی 

در دانشجویان دانشگاه علوم 

 8713پزشكی قم سال 

همایش کشوری قرآن 

 و طب

 8711 سخنرانی یزد

Saghafi H, 
Qorashi M, 
Heidari A 

Is screening for IgG 
antibody to 

cytomegalovirus 
and Epstein-bar 
virus infections 
mandatory in 
potential renal 

transplants and 
donors in Iran? 

XIth congress 
of the middle 
east society 

for organ 
transplantation 

 8713 پوستر شیراز

 معصومه صیدی،

، اشرف اکرم حیدری

خرمی راد، محمد 

 عباسی

بررسی میزان رضایت بیماران 

از رعایت موازین شرعی در 

اقدامات همگن در بیمارستان 

کامكار و نكوییی دانشگاه  های

 8711 -علوم پزشكی قم 

دومین کنگره بین 

المللی اخالق پزشكی 

 ایران

 8713 پوستر تهران



Akram 
Heidari, Aum 

Kalthoum 
Idrissi 

The Islam view about 

primary prevention of 

leprosy 

17th 

International 

Leprosy 

Congress 

 1551 پوستر هند

سید اکرم حیدری، 

محمد حسن رضوی 

 اصل

بررسی میزان آگاهی 

کشاورزان استان قم در مورد 

استفاده صحیح از سموم در 

 8711-17سالهای 

اولین همایش ملی 

حفاظت محیط زیست 

و توسعه پایدار 

 روستایی

 8717 سخنرانی تهران

بهروز اکرم حیدری، 

 نبئی، شیرین افصحی

عوامل موثر بر سالمت خانواده 

ج از دیدگاه قبل از ازدوا

 معصومین )ع(

همایش سراسری 

راهكارهای ارتقاء 

 سالمت و چالشها

 8717 پوستر ساری

بهروز اکرم حیدری، 

 نبئی

رهنمودهای معصومین )ع( در 

بهبود وضعیت تغذیه برای 

 ارتقاء سالمتی از تولد تا مرگ

همایش سراسری 

راهكارهای ارتقاء 

 سالمت و چالشها

 8717 پوستر ساری

ری، اکرم حید

 معصومه صیدی

رضایت بیماران از پزشكان 

عمومی شهر قم در سالهای 

11-8711 

اولین همایش 

سراسری علوم انسانی 

 و سالمت

 8717 پوستر اصفهان

اکرم حیدری، 
 شیرین افصحی

درمان بیماری سل در 

 رهنمودهای معصومین)ع(

هجدهمین کنگره 

 سراسری سل

 8717 پوستر سنندج

ژاله  اکرم حیدری،

 بومیکوه 

ارزشیابی آموزش بالینی 

کارآموزان در بخش بهداشت 

با استفاده از دفتر ثبت روزانه 

(Log book)  در دانشكده

پزشكی دانشگاه علوم پزشكی 

 8715فاطمیه قم سال 

پزوهش در آموزش 

پرستاری، مامایی و 

 پیراپزشكی

دانشگاه 

علوم 

پزشكی 

 کرمانشاه

 8717 پوستر

 هدی احمری طهران،

زهرا  ی،اکرم حیدر

عابدینی، زهره رییس 

 میرزایی

بررسی علل عدم رویكرد به 

طب اسالمی در میان پزشكان 

عمومی شاغل در مراکز 

 (8711خصوصی شهر قم )

اولین همایش ملی 

 مدیریت طب اسالمی

دانشگاه 

علوم 

 پزشكی قم

 8717 پوستر

حورا اکرم حیدری، 

 شریف، شمسی دارابی

بررسی ارتباط بین مصرف 

پیشگیری از قرص های 

 بارداری و ناباروری ثانویه

سیزدهمین کنگره 

باروری و ناباروری 

 ایران

 8711 سخنرانی تهران

، دکتر اکرم حیدری

دکتر سمیه عالمه، 

دکتر زهزا خادمی، 

 شمسی دارابی

بررسی میزان آگاهی و 

عملكرد پرستاران و بهیاران 

شاغل در بیمارستان های 

دانشگاه علوم پزشكی قم در 

غربالگری کانسر پستان  مورد

با استفاده از ماموگرافی در 

 8717سال 

کنگره بین المللی 

 سرطان پستان

دانشگاه 

شهید 

بهشتی 

 تهران

 8711 پوستر

ا. م.ر. یزدان پناه، 

س. باقری،  حیدری،

 ش. دارابی

وزن حجمی آغوز و جنسیت 

 نوزاد

نهمین کنگره تغذیه 

 ایران

 8711 پوستر تبریز



ا اکرم حیدری، احی

 ارشادی، رویا هروی

بررسی میزان آگاهی دانش 

آموزان دختر مقطع پیش 

دانشگاهی شهرستان ساری 

در مورد ایدز و عوامل موثر بر 

 8715 -آن 

سومین کنگره 

 اپیدمیولوژی ایران

 8711 پوستر کرمان

اکرم حیدری، الله 

 فرخ مهر

بررسی ارتباط منابع اطالعاتی 

و آگاهی و عملكرد پرسنل 

هداشتی درمانی قم مراکز ب

 درمورد ماموگرافی

دومین همایش 

سراسری آموزش 

بهداشت و ارتقا 

 سالمت

 8711 پوستر زاهدان

اولین همایش طب  بهداشت خانواده در اسالم اکرم حیدری

و مفردات  یسنت

 یپزشك

 8733 پوستر تهران

دارابی شمسی، خامنه 

سعید، ابراهیمی 

حیدری منصور، 

 اکرم

ه بیهوازی ضربان قلب و آستان

 در طی ورزش

نگره ک شانزدهمین

فیزیولوژی و 

 فارماکولوژی ایران

 8711 سخنرانی تهران

، دکتر اکرم حیدری

فاطمه نجفی چیمه، 

 مریم فدایی فرد

بررسی میزان آگاهی پرسنل 

کادر درمانی بیمارستان های 

نكویی، کامكار و شهید 

بهشتی در مورد بیماری ایدز 

 و عوامل موثر بر آن

ش تازه های همای

 میكروبیولوژی

 8711 سخنرانی قم

، دکتر اکرم حیدری

 منیره رموزی

بررسی نظرات پزشكان 

عمومی شاغل در مراکز 

بهداشتی درمانی دولتی و 

خیریه شهر قم در مورد 

 استفاده از داروهای گیاهی

دومین همایش طب 

 سنتی

 8717 سخنرانی قم

 

 

 هتصويب شد طرح ها و پروژه های تحقیقاتی( د
 

نوع  عنوان طرح

 فعالیت

وضعیت  موسسه مربوطه

 فعلی طرح

 در حال اجرا دانشگاه علوم پزشكی قم مجری تدوين منشور ملی مراقبت معنوی
بررسی روابط چندگانه بین نگرش مذهبی، خويشتن داری و کیفیت زندگی 

 1931دانشجويان دانشگاه های قم و علوم پزشکی قم در سال 
قم یزشكدانشگاه علوم پ ریمج  در حال اجرا 

عمده در نوزادان زنده  یمادرزاد یهایبروز ناهنجار زانیم یبررس

مرتبط با آن  یفاکتور ها سکیشهر قم و ر یشگاههایمتولد شده درزا

 8731در سال 

قم یدانشگاه علوم پزشك همكار  در حال اجرا 

 -بررسی نظرات مردم در مورد نحوه ابراز خطای پزشكی در شهر قم 

8731 

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم مجری 

17//3/37 

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم مجریبررسی تأثیر عسل طبیعی برمتغیر های خونی و بیو شیمیایی افراد 



 آلوده به ویروس ایدز

 

در  هیاول سمنورهیبر د دیاس کیو مفنام دیتخم شو ریتاث سهیمقا

قم یپزشك دختر دانشگاه علوم انیدانشجو  

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار

 بررسی مقایسه ای دو روش آموزشی یادگیری مبتنی بر مساله 

(PBL) و بحث در گروه کوچک(SGD) در درس اخالق پزشكی در  

8713-35سال تحصیلی   

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم مجری

شكان در زمینه مقایسه اثربخشی دو شیوه آموزشی براگاهی پز

 سیستم گزارش دهی بیماریها

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار

 بررسی الگوی رفتار جنسی در زنان عقدکرده قم

 

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار

گروهی  -8بررسی مقایسه ای میزان اثرگذاری شیوه های آموزشی :

فردی )چهره به چهره ( -1  

ه آموزرشی )لوح فشرد -7 CD ؛ جهت تصحیح قرائت حروف و)

 حرکات اذکار نماز دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی قم

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار

 بررسی فراوانی مصرف مكمل آهن 

و علل عدم مصرف آن در دختران دبیرستانی استان قم در سال تحصیلی 

8711-8713  

 

مدانشگاه علوم پزشكی ق همكار  اتمام یافته 

8713بررسی شاخص های بهداشت باروری در استان قم سال   

 

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار

بررسی نحوه رسیدگی به تایید اخالقی پژوهش های پزشكی و اعالم 

8711پزشكی در سال  علوممجالت علمی پژوهشی  در تعارض منافع  

 

دانشگاه علوم پزشكی  همكار

 تهران

 ام یافتهاتم

پایگاه منطقه ای انتقال  همكار در استان قم Bبررسی شیوع هپاتیت 

خون قم و دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

 اتمام یافته

مقایسه اثربخشی دو شیوه اموزشی بر اگاهی پزشكان در زمینه 

 سیستم گزارش دهی بیماری ها

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار

در اهداکنندگان  HIVو  Cو  Bیوع هپاتیت ساله ش 1بررسی روند 

 8717-13خون استان قم 

پایگاه منطقه ای انتقال  همكار

 خون قم

 اتمام یافته

در افزایش  Eprexو  PDpoetinبررسی مقایسه ای تاثیر 

 هموگلوبین و هماتوکریت بیماران همودیالیزی

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار امیدنی روستایی و تاثیر مداخله در آنبررسی کیفیت آب آش

در بیماران با  LDLبررسی نوع و فراوانی جهش های ژن رسپتور 

 کلسترول خون باالی فامیلی در استان قم

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار کانبررسی عالیم بالینی و علل سنگ های کلیوی در کود

بررسی ارتباط بین افسردگی و نگرش به امور مذهبی در دانشجویان 

 دانشگاه علوم پزشكی قم

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار

بررسی اثربخشی عصاره قسمت های هوایی گزنه در درمان بیماران 

 مبتال به دیابت نوع دو

 اتمام یافته اه علوم پزشكی قمدانشگ مجری



بررسی میزان آگاهی و عملكرد کشاورزان در مورد بهداشت حرفه ای 

 11در استان قم در سال 

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم مجری

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار  برسی کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در استان قم 

رد روش های اطالع رسانی در خصوص التور در شهر نظرسنجی درمو

 8711قم تابستان 

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم مشاور

بررسی میزان رضایتمندی بیماران از پزشكان عمومی شهر قم و 

 عوامل موثر بران

سازمان مدیریت و برنامه  مجری

 ریزی

 اتمام یافته

م و شروع درمان عفونت بررسی ارتباط فاصله زمانی بین شروع عالی

 ادراری و اسكار کلیه

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار 

بررسی اختالف وزن حجمی آغوز در مادران دارای فرزند پسر با 

 دختر 

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار 

تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی قم در حوزه 

 8717و دارو سال بهداشت و درمان 

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار 

 –رضایتمندی زائرین از نحوه ارائه خدمات در شهر قم  بررسی میزان

8717  

 اتمام یافته اداره ارشاد مجری

بررسی شیوع اختالالت اسكلتی عضالنی و برخی عوامل مرتبط با آن 

م پزشكی قم در سال در کارکنان بیمارستان های تابعه دانشگاه علو

8711 

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم همكار 

بررسی میزان رضایت مندی بیماران بستری در بخش های داخلی و 

  8718-8711جراحی بیمارستانهای کامــكار و نكویی قم  

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم مجری  

ابتدایی استان آموزان مقطع  بررسی وضعیت شاخص های رشد دانش

 18 - 11در سال تحصیلی   NCHSقم و مقـایسه با   

همكار  

 اصلی

 اتمام یافته دانشگاه علوم پزشكی قم

ارزشیابی آموزش بالینی کارآموزان در بخش بهداشت با استفاده از 

 8715 -دفتر ثبت روزانه دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشكی  

 فاطمیه قم

 اتمام یافته

 

 

 مه های سرپرستی شده و مشاوره شدهپايان نا( ه
 

 تاريخ دفاع سمت محل انجام مقطع تحصیلی عنوان

تاثیر رایحه درمانی با رایحه گل محمدی در 

کاهش آپنه نوزادان نارس در بیمارستان 

8737ایزدی قم در سال   

عاطفه خبازان، 

پروانه صادقی 

مقدم، 

محمدحسین 

ارجمندنیا، اکرم 

 حیدری

دانشگاه علوم 

 قم پزشكی
استاد 

 مشاور

8737 

بررسی اثربخشی ورزش ایروبیک بر عالیم و 

کیفیت زندگی زنان مبتال به سندرم پیش از 

 قاعدگی

ملیكا راستگو، 

اکرم حیدری، 

پروین رحمتی 

نژاد، غالمحسین 

 نوروزی نژاد

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
استاد 

 مشاور

8733 



بررسی مقایسه ای یافته های بالینی، 

آزمایشگاهی در ندول های  سونوگرافی و

خوش خیم و بدخیم تیروئید در کلینیک 

 8/1/13تا  8/1/11غدد استان قم از تاریخ 

مسعود رادنیا، 

اکرم حیدری، 

 محمود پرهام

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
استاد 

 مشاور

8713 

بررسی مقایسه ای میزان مقاومت به 

انسولین در افراد غیردیابتی مبتال و غیر 

 لیكوباکترپیلوریمبتال به ه

نفیسه 

پورمحمدی، اکرم 

حیدری، محمد 

 باقرزاده

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
استاد 

 مشاور

8737 

در  D-Dimerبررسی مقایسه ای غلظت 

زنان باردار سالم و زنان مبتال به 

 ترومبوآمبولی وریدی

 

محسن اسدی، 

اکرم حیدری، 

سید حسن 

عادلی، جمشید 

 وفایی منش

دانشگاه علوم 

قمپزشكی   

استاد 

 مشاور

87/3/8731  

بررسی میزان فیبروز کبد بر اساس 

مزمن  Cفایبرواسكن در بیماران هپاتیت 

 قبل و بعد از درمان

 پزشكی عمومی

 فائزه عالمی

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
استاد 

 مشاور

11/81/31  

بر  7مقایسه اثر دمنوش به با ویتامین ب

 تهوع و استفراغ بارداری

 پزشكی عمومی

ه شرفشاهیفاطم  

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
استاد 

 مشاور

11/7/31  

بررسی نگرش دانشجویان پزشكی دانشگاه 

علوم پزشكی قم درباره نحوه انتقال خبر بد 

8731به بیمار در سال   

 پزشكی عمومی

 حسینی

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
استاد 

 راهنما

15/85/8731  

بررسی تاثیر سیلیمارین بر کودکان مبتال به 

یماری کبد چرب غیر الكلیب  

 دستیاری

 حاجیان

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
استاد 

 مشاور

15/7/31  

بررسی تزریق بوتاکس بر هیستولوژی بافت 

 بیضه و کرماستر رت نر بالغ

 پزشكی عمومی

 بشارتی

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
  مشاور

بررسی اپیدمیولوژی، عالیم بالینی، عوارض 

ن بستری در و درمان سلولیت در کودکا

 بیمارستان حضرت معصومه قم

 پزشكی عمومی

 خیری

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
استاد 

 مشاور

87/1/31  

مقایسه عوارض و اثرات درمانی ایبوبروفن و 

ایندومتاسین در بسته شدن مجرای شریانی 

 باز در نوزادان نارس

 دستیاری

 محققی کمال

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
استاد 

 مشاور

13/7/31 

ررسی نگرش دانشجویان درباره نحوه اعالم ب

 خبر بد

 پزشكی عمومی

 حسینی

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
استاد 

 راهنما

8731 

 مارانیدر ب تیبه لنفوس لینسبت نوتروف یبررس

 یبهشت دیشه مارستانیدر ب یوگرافیآنژ دیکاند

 یماری)ره( استان قم و ارتباط آن با شدت ب

 عروق کرونر

 پزشكی عمومی

مرضیه سیده 

 احمدی

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم
استاد 

 مشاور

3/1/31 

بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک افراد مبتال به 

HIV  8731در استان قم تا شهریور 

 پزشكی عمومی

 بالزده

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

 81/85/31 مشاور



بررسی ارتباط میزان اولیه و حین درمان و روند 

ال به ماهه مبت 1-75تكامل کودکان 

هایپوتیروئیدی مادرزادی در مرکز تخصصی 

 31تا  11هایپوتیروئیدی قم از سال 

 پزشكی عمومی

 حقیقی

 

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

  مشاور

بررسی عوامل پیشگویی کننده نیاز به انسولین 

 در زنان مبتال به دیابت بارداری

 پزشكی عمومی

 سمانه مومنی

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

 81/7/31 مشاور

بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان معده 

 8713-8711در استان قم از سال 

 یحرفه ا یدکترا

 زینب خطیبی

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

 88/3/31 مشاور

بررسی مقایسه ای سطح سرمی آدیپونكتین در 

افراد دیابتی مبتال و غیر مبتال به عفونت 

 هلیكوباکتر پیلوری

یحرفه ا یدکترا  

 عفت پناه

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

 13/3/31 مشاور

بررسی ارتباط بین میزان قند خون و سطح 

 سرمی پتاسیم در افراد مبتال به دیابت نوع دوم

یحرفه ا یدکترا  

 نائیجی

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

 87/7/31 مشاور

در  نیمقاومت به انسول زانیم یا سهیمقا یبررس

 كوباکتریمبتال به هل ریو غ مبتال یابتیافراد د

 یلوریپ

 دکترای حرفه ای

 مطیعی

دانشگاه علوم 

 پزشكی قم

 8731 مشاور

ریه در دو حالت  HRCTبررسی مقایسه ای 

دم و بازدم و بازدم به تنهایی در تشخیص 

برونشیولیت ابلیتران در جانبازان شیمیایی 

 مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی قم

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 كی قمپزش

 8738 مشاور

در  سرمی بررسی سطح سرمی اسید اوریک

 بیماران مبتال به  فیبریالسیون دهلیزی

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 8738 مشاور

بر  نیروکسیدرمان با لووت ریتأث یبررس

مبتال به  مارانیسرم در ب یدهایپیل

 فیخف یدیروئیپوتیه

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 كی قمپزش

 8738 مشاور

و  overtreatment یفراوان یبررس

undertreatment مبتال به  مارانیدر ب

ثبت شده دراستان قم  یمادرزاد یدیروئیپوتیها

 8717از سال 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 8738 مشاور

در دو حالت  هیر HRCT یا سهیمقا یبررس

 صیخدر تش ییدم و بازدم و بازدم به تنها

 ییایمیدر جانبازان ش ترانیابل تیولیبرونش

 قم یبهشت دیشه مارستانیمراجعه کننده به ب

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 8738 مشاور

بررسی تأثیر عسل طبیعی برمتغیر های خونی و 

 زبیو شیمیایی افراد آلوده به ویروس اید

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 8738 راهنما

بیوتیک  وریدی  دوز آنتی بررسی اثر تزریق تک

 های گیری از عفونت در پیش

ی آن با  اعمال جراحی الكتیو اورولوژی و مقایسه

 روش  پیشین

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 8735 مشاور

در  یوتومیزیو علل انجام اپ زانیم یبررس

 یزدیا مارستانیب

لوم دانشگاه ع دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 8735 مشاور

 8735 مشاوردانشگاه علوم  دکترای حرفه ایمقایسه هزینه درمانی کودکان مبتال به 



شكستگی تنه استخوان ران در روش جراحی و 

 غیر جراحی

 پزشكی قم

بررسی شیوع کوررنگی در دانش آموزان دختر 

 8735دبیرستان های شهر قم در سال 

 دانشگاه علوم دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 8735 مشاور

بررسی سالمت روانی دانشجویان دانشگاه علوم 

 پزشكیقم و عوامل موثر بر آن

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 8735 مشاور

بررسی فراوانی تاخیر رشد و ارتباط با کمبود 

عناصر کمیاب مس و روی د رمبتالیان به 

 8717تاالسمی ماژور د راستان قم در سال 

دانشگاه علوم  کترای حرفه اید

 پزشكی قم

 17/1/13 مشاور

بررسی اپیدمیولوژیک مبتالیان به کاوازاکی 

بستری در مرکز آموزشی درمانی سهامیه قم در 

 8715-8711سال های 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 81/1/17 مشاور

بررسی فراوانی علل تعویض خون درنوزادان با 

می مراجعه کننده به مرکز هیپربیلیروبین

آموزشی درمانی سهامیه قم در سال های 

8711-8715 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 81/1/17 مشاور

بررسی میزان بروزبی اختیاری استرسی ادرار 

پس از زایمان و عوامل موثر بر آن در خانم های 

 -باردار مراجعه کننده به بیمارستان های ایزدی

 8711خرمی در سال  -الزهرا

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 8711 مشاور

بررسی میزان شیوع زایمان زودرس و عوامل 

 موثر بر آن در زایشگاه ایزدی قم

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

راهنما 

 مشاور

8711 

پرستاران و بهیاران  بررسی آگاهی و عملكرد

تی وابسته به شاغل در بیمارستانهای دول

نسبت  8717دانشگاه علوم پزشكی قم در سال 

 ماموگرافیسینه توسط ربالگری سرطان به غ

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

راهنما  

 مشاور

8711 

بررسی اپیدمیولوزی عفونت های دستگاه 

ادراری در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان 

 11های سهامیه قم در سال  –کودکان فاطمی 

- 8718 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 8717 مشاور

بررسی فراوانی یافته های آزمایشگاهی مننژیت 

باکتریال در کودکان بستری شده در بیمارستان 

 - 11سهامیه قم در سال های  -کودکان فاطمی

8733 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 8717 مشاور

ایش های پاراکلینیک و عالیم بررسی تطابق آزم

بالینی در نوزادان مشكوک به سپتی سمی 

ماهه  7بستری در بیمارستان کودکان قم در 

 8717اول سال 

دانشگاه آزاد  دکترای حرفه ای

 اسالمی قم

 8717بهمن مشاور

بررسی بیماران مبتال به ویتیلیگو در مراجعه 

کنندگان به درمانگاه نور شهرستان قم در نیمه 

 8717ل سال او

دانشگاه آزاد  دکترای حرفه ای

 اسالمی قم

 8717مهر  مشاور

 8717شهریور راهنما  دانشگاه علوم  دکترای حرفه ایبررسی شاخص های رشد کودکان زیر یكسال 



درمانی  –مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 8711سال  –شهر قم 

 مشاور پزشكی فاطمیه

ته مغزی در بررسی ارتباط بیماری میگرن و سك

بیمار مبتال به میگرنبستری یا سرپایی در  878

عرب نیا، بیمارستان آیت  –بیمارستان کامكار 

تا بهمن  8717اهلل گلپایگانی قم از فروردین 

8717 

دانشگاه آزاد  دکترای حرفه ای

 اسالمی قم

 8717 مشاور

ی تب بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک بیمار

بخش عفونی  ستری  درمالت در بیماران ب

در طی سال  قم عرب نیا -بیمارستان کامكار

 8715 – 8711 های 

دانشگاه آزاد  دکترای حرفه ای

 اسالمی قم

 8717شهریور  مشاور

مقایسه فراوانی مصرف قرص های جلوگیری از 

بارداری خوراکی در خانم های بارور و نابارور 

مراجعه کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان 

 حضرت معصومه)س( قم ایزدی و

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

راهنما  

 مشاور

 8717مرداد 

بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک در بیماران 

مبتال به سرطان مری ثبت شده در مرکز 

 - 11بهداشت استان قم در طی سال های 

8733 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی قم

 8717مرداد  مشاور

بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک یكصد بیمار 

با تشخیص اولیه تشنج مراجعه کننده به 

عرب نیا قم  -اورزانس بیمارستان کامكار

 11درزمستان 

دانشگاه آزاد  دکترای حرفه ای

 اسالمی قم

 8717 مشاور

بررسی فراوانی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی 

 –ر بیمار بستری در بیمارستان کامكا 115در 

 8715 – 11عرب نیا قم در سال های 

دانشگاه آزاد  دکترای حرفه ای

 اسالمی قم

 8717 مشاور

 t-paبررسی فاکتورهای زمانی موثر در تجویز 

در بیمارستان کامكار در سال  cvaدر بیماران  

11 

دانشگاه آزاد  دکترای حرفه ای

 اسالمی قم

 8717 مشاور

مراکز بررسی میزان آگاهی و عملكرد پرسنل 

درمانی قم در مورد غربالگری   -بهداشتی 

 –سرطان پستان با استفاده از ماموگرافی 

8711 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

راهنما  

 مشاور

 8711اسفند 

تاثیر بذر گیاه خرفه ذر مبتالیان به خونریزی 

 غیر طبیعی رحمی کاندید هیسترکتومی

م دانشگاه علو دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

 8711 زمستان مشاور

بررسی نحوه عملكرد مادران در مورد مكمل 

یاری با آهن برای شیرخواران ، در مراجعین به 

 8718 –درمانی شهر قم  –مراکز بهداشتی 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

 8711خرداد  مشاور

بررسی عالیم کلینیكی و ویژگیهای 

یماران مبتآل به سل نستری اپیدمیولوژیک ب

شده در بخش عفونی بیمارستان کامكار قم 

8733 – 8731 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

 8718بهمن  مشاور



بررسی مقایسه ای تاثیر نوع زایمان بر موفقیت 

 81تا  7در شیردهی مادران دارای شیرخوار 

ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 

شمال تهران تحت پوشش دانشگاه شهید 

 33 – 15بهشتی در سال 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

راهنما 

 مشاور

 8718تابستان 

بررسی فراوانی آریتمی های شایع پس از 

انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط آن با تعدادی 

عوامل تعیین کننده پیش اگهی در بیماران 

 8715یمارسان کامكار قم ب   ccuبستری در 

– 8733 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

 8718اردیبهشت  مشاور

بررسی میزان آگاهی دانش آموزان مقطع پیش 

دانشگاهی شهرستان ساری در مورد ایدز و 

 8715 –عوامل مؤثر بر آن 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

راهنما 

 مشاور

 8715اسفند 

بررسی فراوانی ضایعات هیستوپاتولوژیک در 

بیوپسی های معده انجام شده در بیمارستان 

شهید بهشتی و آزمایشگاه پاتولوژی ایران در قم 

8715-8731 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

 8715دی  مشاور

بررسی میزان شكست روشهای پیشگیری از 

امل مؤثر بر بارداری در سال اول استفاده و عو

آن در زنان واجد شرایط روساهای باسمنج 

 31 -33استان آذربایجان شرقی  

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

راهنما 

 مشاور

 8715مهر 

بررسی شاخص های تن سنجی دختران سال 

دوم دبیرستان های شهر قم و عوامل مؤثر بر آن 

 و مقایسه آن 8715 – 8733در سال تحصیلی 

 NCHSبا 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

راهنما 

 مشاور

 8715تیر 

بررسی شیوع مشكالت روانی دوران بلوغ و 

عوامل مؤثر بر آن در دختران کالس سوم 

 8715 –راهنمایی شهر قم 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

راهنما 

 مشاور

 8715خرداد

ل کادر درمانی بررسی میزان آگاهی پرسن

بیمارستان های شهید بهشتی ، نكویی و کامكار 

 8733 –قم در مورد ایدز و عوامل مؤثر بر آن 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

 

راهنما 

 مشاور

 8733زمستان

بررسی شیوع مواد مورد استفاده و عوامل مؤثر 

در اقدام به خودکشی در مراجعه کنندگان به 

نس مسمومیت بیمارستان شهید بخش اورژا

 8731 -8733بهشتی قم 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

 8733مهر  راهنما

بررسی میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به 

درمانی قم جهت  –مراکز بهداشتی 

واکسیناسیون از واکسیناسیون و عوامل مؤثر بر 

 8733 –آن 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

راهنما  

 مشاور

 8733مهر 

بررسی عوامل موثر بر مراجعه به مراکز انجام 

 8733 –حجامت قم 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

 8733شهریور راهنما

 8733مردادراهنما دانشگاه علوم  دکترای حرفه ایبررسی عوامل مؤثر بر تولد نوزاد پر خطر در 



 مشاور زشكی فاطمیهپ 8731 –بیمارستان شهید بهشتی قم 

بررسی شیوع زایمانهای زودرس و عوامل مؤثر 

 –بر آن در بیمارستان های ایزدی و الزهرا قم 

8711 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

راهنما  

 مشاور

 

بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک ، عالیم بالینی 

بود آنزیم و آزمایشگاهی بیماران مبتال به کم

فسفات دهیدروژناز در بیمارستان  – 7 –گلوکز 

 8733 –شهید فهمیده کرمانشاه 

دانشگاه علوم  دکترای حرفه ای

 پزشكی فاطمیه

  مشاور

بررسی فراوانی عوامل مؤثر بر ابتال به بروسلوز 

 –در مبتالیان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 31-33درمانی استان کرمانشاه  

دانشگاه علوم  فه ایدکترای حر

 پزشكی فاطمیه

  مشاور

 

 
 

 تشويق ها، جوايز و تقديرها( و
 

 تاريخ دريافت مقام اعطا کننده محل دريافت عنوان

رتبه اول یازدهمین جشنواره شهید 

مطهری دانشگاهی و قابل تقدیر 

 کشوری

رییس دانشگاه و معاون  

اموزشی وزارت 

 بهداشت

8733 

ه اندازی برنامه ایجاد و راتدوین 

 دانشكده سالمت و دین

 8737 رییس دانشگاه دانشگاه علوم پزشكی قم

فرد شاخص در گروه سالمت معنوی 

 فرهنگستان

 8737 رییس فرهنگستان فرهنگستان علوم پزشكی

سالمت و  مدیریت مدارس تابستانی

 دین

 8737 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی قم

 شایسته تقدیر در جشنواره فرهنگی

 هنری اساتید

 8731 رییس دانشگاه دانشگاه علوم پزشكی قم

 یجشنواره آموزش نیاستاد نمونه هفتم

 یمطهر دیشه

 8737  دانشگاه علوم پزشكی قم

معاون فرهنگی  دانشگاه علوم پزشكی قم رتبه اول رشته ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

 دانشجویی

8731 

اه علوم پزشكی قمدانشگ رتبه دوم ششمین جشنواره شهید مطهری معاون آموزشی،  

 پژوهشی،

8731 

تقدیرنامه ویژه امر به معروف و نهی از 

 منكر

 8731 رییس دانشگاه دانشگاه علوم پزشكی قم

فرایند آموزشی برتر پنجمین جشنواره 

 شهید مطهری

 8738 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی قم

 8738 دبیر جشنوارهششمین جشنواره ملی نهج برگزیده بخش استادان ششمین 



النه نهج البالغه جشنواره ملی دوسا

 دانشگاهیان

 البالغه دانشگاهیان

 35 استاندار استان قم پژوهشگر برتر با رتبه اول استان

معاون تحقیقات و  دانشگاه علوم پزشكی قم رتبه دوم پژوهشگر برگزیده

 فناوری

8735 

معاون آموزشی،  قم دانشگاه علوم پزشكی رتبه اول گروه بالینی

 پژوهشی،

8713 

 8711 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی قم رتبه سوم جشنواره شهید مطهری

 17/1/17 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی قم نمره ارزشیابی باال

 17/1/17 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكی قم نمره ارزشیابی باال

 8711 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی قم وهشزحمات و اهتمام وافر در امر پژ

 8711 استاندار قم مدیر پزوهشی نمونه

موفقیت در مرحله مقدماتی و نیمه نهایی 

 یازدهمین دوره مسابقات قرآن

مدیر دانشجویی  دانشگاه علوم پزشكی قم

 فرهنگی

17/3/11 

ارائه مقاله در همایش سراسری آموزش 

 بهداشت

 3/7/11 معاونت آموزشی ی قمدانشگاه علوم پزشك

 8711آذر  ریاست دانشگاه دانشگاه علوم پزشكی قم پژوهشگر نمونه

 8711 شهریور ریاست دانشگاه دانشگاه علوم پزشكی قم تنظیم سند استراتژیک پژوهش

 8711 استاندار  توانمند نمونه استان

مدیر کل تغذیه و   همكاری با آموزش و پرورش

ت بهداشت مدارس وزار

 آموزش و پرورش

88/1/37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


