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 .1اطالعات شخصي
نام :الهام
نام خانوادگي :مختاری امیرمجدی
*تاريخ تولد0331/01/3:
*محل تولد:مشهد
*وضعيت تاهل :متاهل (تعداد فرزندان :يک)
تلفن )85192189858-89120883550( :
فكس:
پست الكترونيكيemokhtaria@mshiau.ac.ir:
وب سايت:
*صندوق پستي:
*)اين مطالب محرمانه قلمداد شده و در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفته اما بر روي سايت قرار نمي گيرد.

 .3تحصيالت
درجه مدرک

رشته

دانشگاه

شهر

كشور

تاريخ دريافت مدرک

فوق تخصص

گوارش

علوم پزشکی مشهد

مشهد

ایران

1391

تخصص

بیماریهای
داخلی

علوم پزشکی مشهد

مشهد

ایران

1384

دکترای عمومی

پزشکی

علوم پزشکی مشهد

مشهد

ایران

1378
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دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

واحد مشهد

 .2دوره هاي آموزشي گذرانده شده
 .aدوره ها
نام دوره

طول مدت

دانشگاه يا موسسه آموزشي

كشور

شهر

تاريخ

 .bكارگاه ها
نام كارگاه

طول مدت

دانشگاه يا موسسه آموزشي

كشور

شهر

تاريخ

 .4مرتبه علمي دانشگاهي
سال

رتبه دانشگاهي

1395-1391

دانشگاه
دانشکده علوم پزشکی نیشابور

استاديار

0333تا کنون

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

استاديار

 .9انتشارات(بر اساس سبک ونكوور)
 .aمقاله ها
شماره

عنوان مقاله

1

Evaluation of serum HBV viral

Pubmed

load, transaminases and

/scopus

and hepatology

histological features in chronic

/ISC

from bed to

HBeAg-negative hepatitis B

نام مجله

سال

نفر

Gastroenterology

1395

چهارم

bench

patients
2

ISC

Screening for celiac disease

Journal of Cardio-

using anti tissue

Thoracic

transglutaminase in patients

Medicine

1393

مسئول

with esophageal scc between
2004-2009

3

Resolution of bile duct adenoma

PubMed /

Middle East

1395
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مسئول

) EDC(مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز پژوهش در آموزش

دانشکده پزشکی
Journal of

Medline

واحد مشهد

over follow-up period; a case

Digestive

report

Diseases
چهارم

1394

Middle East

PubMed /

Gastrointestinal Stromal

Journal of

Medline

Tumors in Northeastern Iran: 46

Digestive

4

Cases During 2003-2012

Diseases
چهارم

1394

Govaresh

Scopus

A Rare Case of Colon Cancer

5

Penetrated to the Spleen
سوم

1394

Gastroenterology

PubMed /

Frequency and risk factors of

and Hepatology

Medline

primary sclerosing cholangitis

From Bed to

among patients with

Bench

inflammatory bowel disease in

6

North-East of Iran
چهارم

1394

مجله دانشکده پزشکی

Chemical

Assessment of

دانشگاه مشهد

Abstract

hypomagnesaemia in patients

7

on proton pump inhibitors
سوم

1393

Iran Red

ISI

An epidemiological study of

Crescent Med J.

8

gastroesophageal reflux
disease and related risk factors
in urban population of mashhad,
iran.

پنجم به

1393

بعد

Middle East

PubMed /

Causesof persistently elevated

Journal of

Medline

alanine aminotransferase levels

Digestive

in patients who presented to

Diseases

two referral hospitals in

9

Mashhad, Iran during 2011
مسئول

1393

مجله دانشکده پزشکی

index

Evaluation of Frequency of

دانشگاه علوم پزشکی

copernicus

Mastocytic Enterocolitis in

مشهد

10

Patients with Diarrhea
Predominant Irritable Bowel
Syndrome and Assessment of
Their Response to Mast Cell
Inhibitor Therapy
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دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

واحد مشهد

11

A Case Report of Primary

Chemical

Medical Journal

Glomus Tumour of Stomach in

Abstract

of Mashad

a 59 Year Old Man

1390

پنجم به
بعد

University of
Medical Sciences

12

گزارش یک مورد افزایش قابل توجه CA

علمی-

مجله علمی دانشگاه

 19-9در بیمار باسنگ مجرای کلدوک و

پژوهشی

علوم پزشکی بیرجند

0931

سوم

کالنژیت
13

ریسک فاکتورهای هپاتیت  B,Cدر میان

index

اهدا کننده خون در مشهد بین سال های

copernicus

افق دانش

1388

سوم

 : 0931-0931یک مطالعه مورد شاهدی
14

Reduced bone density in

ISI

patients on long-term warfarin

INTERNATIONAL

1388

پنجم

JOURNAL OF
RHEUMATIC
DISEASES

15

بررسی اثر قرص الکتوباسیل اسیدوفیلوس

index

در درمان یبوست عادتی در بالغین مراجعه

copernicus

گوارش

1387

پنجم به
بعد

کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان
قائم(عج) مشهد(مطالعه پایلوت)

 .bكتاب ها

 .8طرح هاي تحقيقاتي
عنوان طرح

مجري طرح

همكاران طرح

شهر

كشور

تاريخ

تاريخ

شروع

پايان

بررسی فراوانی انتروکولیت
.1
ماستوسیتیک در بیماران مبتال به سندرم روده
تحریک پذیر با غلبه اسهال و ارزیابی پاسخ آنها
به اضافه نمودن سیتیریزین و رانیتیدین به
درمان استاندارد()911248

دکتر الهام
مختاری
امیرمجدی

دکتر حسن وثوقی
نیا ،دکتر علی
بهاری ،دکتر
کامران
غفارزادگان

مشهد

ایران

1389

1392

ارزیابی اثر وارفارین بر دانسیته
.2
استخوانی در بیماران مصرف کننده وارفارین
در بیمارستان قائم(عج) طی سال های -83
)83115( .1382

دکتر الهام
مختاری
امیرمجدی

دکتر زهرا ارضایی
یزدی ،دکتر هما
فال سلیمان

مشهد

ایران

1383

1384

بررسی اثر افزودن مکمل ویتامین
.3
 Dبر شدت بیماری مزمن کبدی (سیروتیک)

دکتر الدن
گشایشی

دکتر الهام مختاری
امیرمجدی

مشهد

ایران

1393

1396
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واحد مشهد
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دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

بر اساس  CHILDscoreوMELD score
در بیماران با سیروز عدم جبران()931731
بررسی ویژگی های دموگرافیک و
.4
پاتولوژیک تومورهای استرومال دستگاه گوارش
در بیمارستان قائم ،رضوی و آزمایشگاه موید
مشهد طی سال )931277(1382-1391

دکتر حسن
وثوقی نیا ،دکتر
معصومه
ساالری

دکتر الهام
مختاری
امیرمجدی

مشهد

ایران

1382

1391

بررسی رابطه مصرف  NSAIDSو
.5
میزان و شدت خونریزی در بیماران مراجعه
کننده با خونریزی گوارشی به بیمارستان قائم
در سال)922817(1393

دکتر میترا
احدی ،دکتر
سمانه سجادی

دکتر الهام
مختاری
امیرمجدی

مشهد

ایران

1393

1396

بررسی خصوصیات بالینی و
.6
اپیدمیولوژیک بیماران مبتال به بیماری التهابی
روده در مراجعین به مرکزقائم(عج)ازسال 83تا
)911123(91

دکتر حسن
وثوقی نیا

دکتر الهام
مختاری
امیرمجدی

مشهد

ایران

1383

1391

نقش کالپروتکتین بعنوان یک
.7
نشانگر غیر تهاجمی در ارزیابی میزان فعالیت
کولیت اولسرو()911993

دکتر میترا
احدی ،دکتر
مریم لطیف نیا

دکتر الهام
مختاری
امیرمجدی

مشهد

ایران

1391

1394

دکتر الهام
مختاری
امیرمجدی

دکتر محمدرضا
تقوی

نیشابور

ایران

1393

1395

بررسی شیوع عفونت
.8
هلیکوباکتر پیلوری در شهرستان
نیشابور و فیروزه

 .5سخنراني و پوستر
 .iكنفرانس هاي داخلي
محل

عنوان

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد /بیمارستان آریا

تاریخ
کبد چرب

کنفرانس علمی یک

1390/12/15

روزه

کنفرانس های علمی هفتگی دانشگاه

کبد چرب

ادواری

علوم پزشکی نیشابور
کنفرانس های علمی هفتگی دانشگاه علوم

اختالل تستهای کبدی

پزشکی نیشابور
کنفرانس های علمی هفتگی دانشگاه علوم

کنفرانس علمی

9919/99/91

ادواری
یبوست

پزشکی نیشابور
کنفرانس های علمی هفتگی دانشگاه علوم

کنفرانس علمی

1391/11/05

کنفرانس علمی

9919/91/91

ادواری
دیس پپسی

کنفرانس علمی
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9911/11/91

واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
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دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

پزشکی نیشابور
کنفرانس های علمی هفتگی دانشگاه علوم

ادواری
سرطانهای کولورکتال

پزشکی نیشابور
کنفرانس های علمی هفتگی دانشگاه علوم

کنفرانس علمی یک

9911/19/1

روزه
ریفالکس

پزشکی نیشابور

کنفرانس علمی

9911/4/11

ادواری

بیمارستان امام حسین

اختالالت گوارشی

کنفرانس های علمی هفتگی دانشگاه علوم

سلیاک

کنفرانس علمی یک

9911/11/12

روزه
پزشکی نیشابور
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کنفرانس های علمی هفتگی دانشگاه علوم

ادواری
میکروبهای روده ای موثر بر سالمت

کنفرانس علمی یک

گوارش

روزه

نفخ

کنفرانس علمی

پزشکی نیشابور
کنفرانس های علمی هفتگی دانشگاه علوم

کنفرانس علمی

9919/14/11
9919/19/11
9919/10/91

ادواری
پروفیالکسی هپاتیت B,C

پزشکی نیشابور

کنفرانس علمی

9914/10/12

ادواری
کنفرانس علمی یک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کاربرد پروبیوتیکها در پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تازه های بیماریهای اسید ،پپسین

سالن نظام پزشکی

تغذیه و سالمتی_ هفته سالمت گوارش

هتل پردیسان

اثرات میكروبیوم روده و پروبیوتیك ها

کنفرانس علمی یک

بر سالمت دستگاه گوارش

روزه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کبد چرب

کنفرانس علمی یک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رویکرد بالینی به پروبیوتیکها و پره

کنفرانس علمی یک

بیوتیکها

روزه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بیماریهای شایع گوارش در مشهد

کنفرانس علمی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تازه های بیماریهای گوارش

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بیماریهای وابسته به گلوتن در مشهد

دانشگاه آزاد واحد مشهد

كبد چرب

9914/12/94

روزه
کنفرانس علمی یک

9914/11/12

روزه
کنفرانس علمی یک

9910/9/1

روزه
9910/9/2
9910/0/90

روزه
9910/2/2
9910/99/2

ادواری
کنفرانس علمی یک

9911/1/11

روزه
کنفرانس علمی یک

9911/11/11

روزه
کنفرانس علمی یک
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واحد مشهد
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دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

روزه

دانشگاه آزاد واحد مشهد

كنترل عوارض ديابت

دانشگاه آزاد واحد مشهد

خونريزي هاي گوارشي

دانشگاه آزاد واحد مشهد

پرونده خواني منجر به فوت بيمار:
بررسي دو مورد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اسهال مزمن و نحوه برخورد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خونریزی های روده باریک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

درد شکمی حاد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

درمان چاقی

دانشگاه آزاد واحد مشهد

نسخه نويسی در بيماريهای داخلی

کنفرانس علمی
یک روزه
کنفرانس علمی
یک روزه
کنفرانس علمی
یک روزه
کنفرانس علمی یک

0931/01/52
0931/00/13
0931/00/52
9911/91/19

روزه
کنفرانس علمی یک

9912/14/12

روزه

کنفرانس علمی
یک روزه
کنفرانس علمی
یک روزه
کنفرانس علمی
یک روزه

0931/12/10
0931/11/12
0931/10/00

ارائه پوستر
the role of fecal calprotect in as anon invasive marker
in the evaluation of ulcerative colitis activity
iranian congress of gastroenterologoy and hepatology
1254
شيراز

evaluation of frequency of mastocytis enterocolitis in
patients with diarrhea predominant irritable bowel
syndrome
تهران
چهاردهمين كنگره بيماريهاي گوارش و كبد ايران
1252

 .iiكنفرانس هاي بين المللي

.18

پايان نامه هاي دانشجويي
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دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

واحد مشهد

رشته

نام دانشجو

مقطع

عنوان

.11

طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا:

.13

تجربيات

تاريخ دفاع

 .aآموزشي
عنوان درس
تدریس سه ترم
پرستاری

محل تدریس

تعداد واحد

مدت تدریس

رشته تحصیلی

مقطع

1.
دانشکده علوم
پزشکی نیشابور

 4سال

مشارکت در
.2
تدریس  5دوره
فیزیوپاتولوژی گوارش

دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

 3سال

مشارکت در
.3
تدریس کالسهای تئوری
استاژر و اینترن و راند بالینی
بخش گوارش
همکاری با EDC
.4
در برگزاری جلسات skill
lab
مشارکت
.5
درتدریس فیزیوپاتولوژی
گوارش دانشجویان پزشکی
دانشگاه آزاد
تدریس بالینی
.6
استاژر و اینترن

گوارش

گوارش

کارشناسی

فیزیوپاتولوژی

دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

 3سال

گوارش

بالینی

دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

 3سال

گوارش

بالینی

دانشگاه آزاد
واحد مشهد

 2سال

گوارش

فیزیوپاتولوژی

دانشگاه آزاد
اسالمی مشهد

 2سال

گوارش

بالینی

 .bكلينيكي و عملي
 .cساير

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و استفاده از آن با ذكر منبع بالمانع است .
صفحه  9از 11

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

واحد مشهد

.12

پست علمي  -اداري
تاريخ شروع

عنوان پست

تارخ خاتمه

عضو سابق شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی 1391
نیشابور
عضو سابق هبئت تحریریه مجله دانشکده علوم 1391
پزشکی نیشابور

.14

1395

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

زمان

عنوان

مكان

عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي
عنوان

تاريخ شروع

انجمن متخصصین داخلی شاخه خراسان

تاريخ خاتمه
تاکنون

1391

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

.18

1395

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه:

نوع

.19

محل خدمت

تاکنون

عالئق تحقيقاتي:
 در رشته فوق تخصصي خودم
 تحقيقات در امور آموزش پزشكي

.11

فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي

.10

توصيه نامه علمي

نام و نام خانوادگی
ردیف
معرف

رتبه
دانشگاهی

رشته
تحصیلی

آدرس و تلفن محل کار

آدرس و تلفن منزل

1
كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و استفاده از آن با ذكر منبع بالمانع است .
صفحه  8از 11

آدرس پست
الکترونیکی و
سایت شخصی

واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
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دانشکده پزشکی

مركز پژوهش در آموزش

2

.15

تسلط به زبان هاي بين المللي
نوع مدرک

تاريخ دريافت مدرک

مكان دريافت مدرک

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و استفاده از آن با ذكر منبع بالمانع است .
صفحه  11از 11

نمره

