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Post Graduate Education and Training 

 
1- General practitioner (internships):  
      Qazvin University of Medical Science – IRAN: 1995   
2 –Specialty (residencies): Internal Medicine:  

Tehran University of Medical Science – IRAN: 1998       
3 – Subspecialty (fellowships): Gastroenterology:  

Tehran University of Medical Science - IRAN: 2006          
  
    

 board:internal medicine  :Certifications 
                             Tehran University of Medical Science: 1998 
                            Gastroenterogy board:  
                             Tehran University of Medical Science: 2006  

 
 

 :AppointmentsAcademic  
Associate professor of Qazvin University of Medical Science (from 1988) 
Associate Professor of Qazvin metabolic diseases research center (from 2005) 
Head of Internal medicine Ward (from 2005) 
Head of Endoscopy Unit (from 2005) 
Head of Internal medicine department (2008 - 2012) 
Head of Internal medicine department (2014 - ) 

 
 

 :Membershipsety Professional Soci 
Iran Medical Council NO: 43867       (From 1995) 
Iranian association of gastroenterology and Hepatology (from 2003) 
Iranian Association of Internal medicine (from 1998) 
European association For the Study of the Liver (EASL) (from May 2010) 

 
 



Qazvin  –Hospital  (boualiGastrointestinal & Hepatic disorders Clinic  -1  :ActivitiesClinical 
University of Medical Science 

                                    2- Privet Office  
 

rsity of Medical of Qazvin unive Metabolic Disease Research Center :ServiceInstitutional 
science (MDRC) 

 
 

Qazvin University of Medical Science :Teaching Service 
                                 Gastroenterology & Hepatology  

(Physiopathology – Extern & Internship – Residency)                                          
Publications:  

A – Book: Nutrition in Internal medicine (second Edition: 2010 publisher: Qazvin University 
of Medical science) 

1394سوم : بهار  چاپ –انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -تالیف کتاب :  تغذیه در بیماریهاي داخلی   

B – Articles: 

  :المللیالت داخلی و بیندر مج لیست مقاالت منتشر شده 

 ARTICLE IN PRESS: The Brazilian Journal of Infectious; to evaluate of the effect of adding 
licorice to thestandard treatment regimen of Helicobacter pylori 

Global Journal of Health Science; Predictive Factors of Survival for Upper Gastrointestinal 
Cancers in Iranian Population. Vol. 9, No. 3; 2017 
 
Global Journal of Health Science; Predicting the Quality of Life in Patients with 
GastrointestinalCancers in Iranian Population. Vol. 9, No. 1; 2017 
 
Global Journal of Health Science; Evaluating Nutritional Knowledge and Physical Activity in 
Patients with Gastrointestinal Cancers and Their First Degree Relatives 
Compared with Non-Relatives. Vol. 9, No. 3; 2017   

Global Journal of Health Science; Determination of Effective Factors on Survival of GI 

Cancers: Results of Five Years Follow up in Iranian Population. Vol. 8, No. 6; 2016 

International Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Science 

Incidence of prolonged QT in Cirrhotic. Vol4: issue 6 June 2015 

International Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Science 

Prevalence of IBS & Emotional stress in QAZVIN Medical Students; Vol4: issue 3 march 
2015 

Global Journal of Health Science; Treatment Outcome in Chronic Hepatitis C Infection: A 
Four Years Survey among Iranian Patients. Vol. 7, No. 3; 2015 



Global Journal of Health Science; Low Dose Furazolidone for Eradication of H- pylori 
Instead of Clarithromycin: A Clinical Trial. Vol. 7, No.1; 2015  
 
Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences; Ascite Fluid Survey in Admitted 
Patients at Bu-Ali and Velayat Hospitals in Qazvin During the Years of 2011- 2013 Vol.23, 
No.7 2015 
 
Govaresh journal (journal of the Iranian Association of Gastroenterology and hepatology): A 
Comparison of Ezetimibe and Acarbose in Decreasing Liver Transaminase in Nonalcoholic 
Fatty Liver Disease: A Randomized Clinical Trial Govaresh/ Vol.18, No.3, Autumn 2013; 
186-90. 
 
Hepat Mon. Effects of Metformin, Pioglitazone, and Silymarin Treatment on Non- Alcoholic 
Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Pilot Study.  2012; 12(8): :e6099. 
 
Phytotherapy  Research . The Efficacy of Licorice Root Extract in Decreasing Transaminase 
Activities in Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Clinical Trial. 
2012. Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/ptr. 
3728  
 
Global Journal of Health Science .Effect of an Integrated Case-based Nutrition Curriculum 
on Medical Education at Qazvin University of Medical Sciences, Iran. 2012 (4) 1: 112-117 
 
Govaresh journal (journal of the Iranian Association of Gastroenterology and hepatology): 
Drug-induced Hepatitis (Abundance and Outcome during Course of Tuberculosis Treatment): 
Seven-year Study on324 Patients with Positive Sputum in Iran; 2011 (16) 2: 134-138 
 
Qazvin University of Medical Science Journal. Comparison of fasting glucose and oral 
glucose tolerance test in diagnosis of diabetes mellitus in liver cirrhosis; 2011(14) 4: 12-16 

Govaresh journal (journal of the Iranian Association of Gastroenterology and hepatology): 
Letter to Editor; Types of colon Transit in patients with   idiopathic constipation Using 
Marker Study; 2009 (14) 3: 184-185 

Hepatitis Monthly (Journal of Iranian Hepatitis Group). Efficacy of Silymarin in decreasing 
liver trans aminase in nonalcoholic fatty liver disease (A randomized clinical trial); 2008(9) 
2: 123-127     

Qazvin University of Medical Science Journal. The investigation of insulin resistance and its 
relationship with severity of disease in patients with liver cirrhosis; 1387 (12) 1: 27-32 

Govaresh journal (journal of the Iranian Association of Gastroenterology and hepatology). 
Rapid Diagnosis of Spontaneous Bacterial Peritonitis Using Leukocyte Esterase Dipstick 
Testing; 1384(11) 4: 255-258    

Qazvin University of Medical Science Journal. Helicobacter. Prevalence of helicobacter 
pylori infection in different endoscopic lesions of patients of Qazvin bouali sina hospital; 
1384 (3):68-70 



Pheyze Kashan (Kashan University of Medical Science Journal). Study of TB peritonitis in 
Iran during recent 40 years; 1382 (25): 21-25 

Qazvin University of Medical Science Journal. Prevalence of Helicobacter Pylori In patients 
with stomach cancer; 1379 (14): 10-14 

Qazvin University of Medical Science Journal.  Diabetes control and its relationship with 
HbA1c and blood sugar; 1379 (16):23-26 

C - Poster Presentation in International congresses 

  :المللیهاي بینائه شده در کنگرهلیست مقاالت ار  

1- 2005: Montral – Canada (WGO 2005) Rapid Diagnosis of Spontaneous Bacterial 
Peritonitis Using Leukocyte Esterase Dipstick Testing 
2- 2009: Bologna – Italy (NAFLD/NASH, Special Conference of EASL) Efficacy of 
Sylimarin in decreasing liver trans aminase in non alcoholic fatty liver disease (A randomized 
clinical trial)  
3- 2009: Bangkok – Thailand (AFES 2009) the comparison of fasting glucose and oral 
glucose tolerance test in diagnosis of diabetes mellitus in liver cirrhosis. 
4- 2009: Bangkok – Thailand (AFES 2009) the investigation of insulin resistance and its 
relationship with severity of disease in patients with liver cirrhosis 
5- 2010: Vienna – Austria (45th annual Meeting of EASL) the Efficacy of Licorice Root                 
Extract    in Decreasing Transaminase Activities in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 
 

 

 : )د راهنما(استا محمديهاي دکتر حاج آقایست پایان نامهل 
 

ران مبـتال بـه   در بیمـا  Eمتفورمین و ویتامین ، داروي مالتونین 3یسه اثر درمانی : مقاعنوان
 الکلی تحت برنامه رژیم غذاییبیماري کبد چرب غیر

 مقطع : دستیاري
  1394-95سال : 

 اکبر حاج آقامحمدياستاد راهنما : دکتر علی
 علی باستانی اساتید مشاور : دکتر

 
کننـده متغیرهـاي دموگرافیـک بـالینی و آزمایشـگاهی و      بررسی ارزش پیشـگویی عنوان : 

 واریسیا خونریزي حاد گوارشی فوقانی غیرآندوسکوپی فوقانی بر پیامد بالینی بیماران ب
 مقطع : دستیاري

  1394-95سال : 
 محمديآقا اکبر حاجاستاد راهنما : دکتر علی

 دکتر سونیا اویسی –کتر رسول صمیمی د –ئی آرش میراولیا اساتید مشاور : دکتر



 پیلوريرژیم استاندارد درمان هلیکوباکترثیر افزودن عصاره شیرین بیان به أعنوان: بررسی ت
 مقطع : دستیاري

  1393-94سال :  
 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی

 ا اویسیدکتر سونی –دکتر رسول صمیمی  –ئی اولیا میر آرش اساتید مشاور : دکتر
 

 پیلوريکنی هلیکوباکترکساسین و کالریترومایسین در ریشهبخشی لووفلومقایسه اثر :عنوان
 مقطع : دستیاري

  1393-94سال :  
 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی

 دکتر سونیا اویسی –دکتر علی باستانی  –ئی آرش میراولیا اساتید مشاور : دکتر
 

 در بیماران مبتال به نارسایی کبد  QTc interval prolongation: بررسیعنوان
 مقطع : دستیاري

  1393-94سال : 
 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی

 دکتر محمد مهدي دائی –دکتر علی باستانی  –علی زرگر اساتید مشاور : دکتر 
 

کننـده بـه کلینیـک    اجعهمر Cهاي بیماري در بیماران مبتال به هپاتیت عنوان: بررسی ویژگی
 مرجع استان قزوین

 کارورزيمقطع : 
  1392-93سال :  

 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی
 میراولیایی رشآ دکتر –اساتید مشاور : دکتر رسول صمیمی 

 
 مقایسه رژِیم پایه فورازولیدون با رژیم استاندارد در درمان هلیکوباکترپیلوري: عنوان

 یاريمقطع : دست
  1391-92سال :  

 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی
 میراولیایی ارش دکتر –اساتید مشاور : دکتر رسول صمیمی 

 
 ثیر افزودن عصاره سیر به رژیم درمانی هلیکوباکترپیلوريأ: بررسی تعنوان

 مقطع : دستیاري
  1390-91سال :  

 يمحمداکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی
 میراولیایی ارش دکتر –اساتید مشاور : دکتر رسول صمیمی 



هاي در بهبود شاخص  Acarboseو  Ezetimibeثیر دو دارويأاي تعنوان: بررسی مقایسه
 1389الکلی بیمارستان بوعلی سینا قزوین در سال یایی در مبتالیان به کبد چرب غیربیوشیم

 مقطع : دستیاري
  1390-91سال :  

 محمدياکبر حاج آقاا : دکتر علیاستاد راهنم
 ضیایی امیر دکتر – میراولیایی رشآ دکتر –اساتید مشاور : دکتر رسول صمیمی 

 
ـ  ن: مقایسه اثر داروهاي متفورمینعنوا تال بـه کبـد   ، پیوگلیتازون و سلیمارین در بیمـاران مب

 الکلیچرب غیر
 مقطع : دستیاري

  1389-90سال : 
 بر حاج آقا محمدياستاد راهنما :  دکتر علی اک

 اساتید مشاور :  دکتر امیر ضیایی
 

هـاي کـالژن   بیمـاري  هاي کبد در بیمـاران دچـار  بررسی میزان بروز اختالالت آنزیم عنوان:
 91هاي والیت و بوعلی سیناي شهر قزوین درسال در بیمارستان (SEL,RA) واسکوالر

 مقطع : دستیاري
 1390-91سال : 
 محمدياکبر حاج آقایراهنما :  دکتر علاستاد 

 دکتر زهره یزدي -مهناز عباسیاساتید مشاور :  دکتر 
 

در بیماران مبتال به کبد چرب : بررسی شیوع مقاومت به انسولین و فاکتورهاي وابسته عنوان
 الکلیغیر

 مقطع : کارورزي
 1389-90سال : 

 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی
 یزدي زهره دکتر –ل صمیمی اساتید مشاور : دکتر رسو

 
ثر بر آن در دانشـجویان  ؤپذیر و برخی عوامل متنش و سندرم روده تحریک : بررسیعنوان

 پزشکی قزوین مقطع بالینی
 مقطع : کارورزي

 1389-90سال : 
 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی

 اساتید مشاور : دکتر سونیا اویسی



  Marker Studyتنوع درگیري کولون در یبوست ایدیوپاتیک به روش عنوان: بررسی
 مقطع : دستیاري

 1388-89سال : 
 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی

 پیرویان فرزاد دکتر – منصوري عبدالکریم دکتر –اساتید مشاور : دکتر امیر ضیایی 
 

ی در تشخیص دیابـت میلتـوس در   : مقایسه گلوکز ناشتا و آزمون تحمل گلوکز خوراکعنوان
 سیروز کبدي
 مقطع : دستیاري

 1387-88سال :  
 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی

 دي امیر جواديمهن –اساتید مشاور : دکتر امیر ضیایی 
 

: بررسی مقاومت به انسولین و ارتباط آن با شدت بیماري در بیماران مبتال بـه سـیروز   عنوان
 کبدي
 دستیاريمقطع : 
 1387-88سال : 

 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی
 جوادي امیر مهندس – ساروخانی محمدرضا دکتر –اساتید مشاور : دکتر امیر ضیایی 

 
 : بررسی اثرات مکمل روي در درمان آنمی فقر آهن در زنانعنوان

 مقطع : دستیاري
 1381-82سال :  

 محمديحاج آقااکبر استاد راهنما : دکتر علی
 جوادي امیر مهندس –اساتید مشاور : دکتر مجتبی قدیانی 

 
 125: بررسی میزان شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوري در ضایعات مختلف اندوسـکوپی  عنوان

 80، تیر لغایت بهمن ستان بوعلی سیناي قزوینبیمار بیمار
 مقطع : کارورزي

 1381-82سال : 
 محمديج آقااکبر حااستاد راهنما : دکتر علی

 االسالمیاساتید مشاور : دکتر همایون شیخ
 
 
 
 



 کالمیدبنمقاوم به گلی  TYPE IIثیر کلروکین در میزان قند خون بیماران دیابتیأعنوان: ت
 دستیاري مقطع : 
 1381سال : 

 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی
 داريساتید مشاور : دکتر مجید سر رشتها
 

کننده شیوع بیماري استخوانی غیرفعال (آدینامیک) در بیماران دیالیزي مراجعه یین: تععنوان
 به بخش دیالیز بیمارستان بوعلی قزوین 

 مقطع : دستیاري
 1380- 81سال : 

 محمدياکبر حاج آقاتاد راهنما : دکتر علیاس
 اساتید مشاور : دکتر ساسان مصالیی

 

 قزوین استان جانبازان بنیاد طع نخاع درانبازان قج تشخیصی و عالئم کلینیکی : بررسیعنوان
 مقطع : کارورزي

 1379-80سال : 
 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی
 زادهمرضا حسناساتید مشاور : دکتر غال

 

، دیابتی و بررسی ارتباط آن بـا سـن، جـنس    در یکصد بیمار   HBA 1 C: اندازه گیريعنوان
 بت بیمارستان بوعلی سیناي قزوینوزن و ... در مرکز دیا

 مقطع : کارورزي
 1377-78  سال :

 محمدياکبر حاج آقااستاد راهنما : دکتر علی
 داريهرشتاساتید مشاور : دکتر مجید سر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :)(استاد مشاور محمديهاي دکتر حاج آقالیست پایان نامه
 

 ی کبد چربپیلوري در بهبود آنزیمثیر درمان هلیکوباکترأعنوان: ت
 دستیاري مقطع :

 فرمحمدعلی کاظمی دکتر استاد راهنما :
 اویسی سونیا دکتر –اکبر حاج آقامحمدي استاد مشاور : دکتر علی

 
 (اورسوبیل) با سیلی مارین در درمان کبد چرب UDCAعنوان: مقایسه 

 کارورزي مقطع :
 اولیائیآرش میر دکتر استاد راهنما :

 دکتر صمیمی –دکتر باریکانی  –دکتر علی زرگر  –آقامحمدي  اکبر حاجاستاد مشاور : دکتر علی

 
عنوان: بررسی نمونه آسیت بیماران بستري در بیمارستان بوعلی و والیت شهر قزوین بـین  

 90-92هاي سال
 کارورزي مقطع :

 اولیائیآرش میر دکتر استاد راهنما :
 دکتر باریکانی –علی زرگر دکتر  –آقامحمدي  اکبر حاجاستاد مشاور : دکتر علی

 
: مقایسه سطح پروکلسی تونین در سرم و مایع آسیت بیماران دچار سیروز کبدي با و عنوان

بدون پروتیونیت باکتریایی خودبخودي در بیمارستان بوعلی و والیت شهر قـزوین در سـال   
1391 
 کارورزي مقطع :

 اولیائیآرش میر دکتر استاد راهنما :
 دکتر زهره یزدي –آقامحمدي  اکبر حاجر علیاستاد مشاور : دکت

 در مقایسـه بـا   H.pyloriکنی  عنوان درمان مکمل بر ریشهه : بررسی اثر پروبیوتیک بعنوان
 درمان استاندارد

 کارورزي مقطع :
 اولیائیآرش میر دکتر استاد راهنما :

 دکتر زهره یزدي –آقامحمدي  اکبر حاجاستاد مشاور : دکتر علی
 



بـدون   ایسه سطح سرمی پروکلسیتونین سرم بیماران دچـار سـیروز کبـدي بـا و    : مقعنوان
 ) 1391خودي در بیمارستان بوعلی و والیت شهر قزوین (پریتونیت باکتریایی خود ب

 مقطع : دستیاري
 1391-92سال : 

 رش میراولیاییآاستاد راهنما : دکتر 
 محمدياکبر حاج آقااساتید مشاور : دکتر علی

 
هاي عروق کرونـر  بادي ضدهلیکوباکترپیلوري با بیماريسی ارتباط بین وجود آنتیعنوان: برر

 در شهرستان قزوین
 مقطع : کارورزي

 1391-92سال : 
 سیما سیاح استاد راهنما : دکتر

 یزدي زهره دکتر –محمدي اکبر حاج آقااساتید مشاور : دکتر علی
 

امان سیر و پیـاز  ؤره پیاز و عصاره تآلیوم اس و عصا: بررسی اثر عصاره سیر و قرص عنوان
 بر دیابت تجربی در خرگوش

 مقطع : کارورزي
 1382 - 83سال : 

 زادهستاد راهنما : دکتر غالمرضا حسنا
 محمدياکبر حاج آقادکتر علی اساتید مشاور :

 
: بررسی ارتباط اضطراب و افسردگی با عالئم بیماري هاي ریفالکس گاسـترازوفاژیال  عنوان

کوپی بیمارسـتان بـوعلی   کننده سرپایی و به بخش اندوساولسر در بیماران مراجعه و پپتیک
  1386، پاییز و زمستان سینا قزوین

 مقطع : کارورزي
 1386-87سال : 

 زادهمحمد فالح رستاد راهنما : دکتا
 جوادي سید حاج علیرضا سید دکتر –محمدي اکبر حاج آقاد مشاور : دکتر علیاساتی

 
 الکلیروق کرونر با بیماري کبد چرب غیری رابطه بیماري عبررس :عنوان

 مقطع : دستیاري
 1392سال : 

 استاد راهنما : دکتر حمید جوادي
 دکتر ژیال نجاري الموتی –دکتر سونیا اویسی  –محمدي اکبر حاج آقایاساتید مشاور : دکتر عل

 
        
Signature         

     


	CV_-_Haj_agha_mohamadi

