
 هقایؼِ اثشات گلی بي کالهیذ ٍگلی کالصیذ دس هبتالیاى بِ دیابت - سجبیاى سضا- سحیوی هْشعلی

 6th)دس ؿـویي کٌگشُ بیي الوللی غذد دسٍى سیض اسائِ.غیش ٍابؼتِ بِ اًؼَلیي تاسُ تـخیق دادُ ؿذُ

ICED )  1382هْش 17تْشاى . 

 

  ؿیَع دیغ لیپیذهی، چاقی،  - علاسُ صادگاى هظدُ – خاهَؿیاى کیاًَؽ –سحیوی هْش علی

اسائِ دس اٍلیي کٌگشُ پیـگیشی اص . ّیپشتاًؼیَى دس بیواساى هشاجعِ کٌٌذُ بِ هشکض تحقیقات دیابت کشهاًـاُ

 . 1382 اػفٌذ 19-17تْشاى - بیواسیْای غیش ٍاگیش

 

 

  اثشدیابت بش ؿٌَائی، اسائِ دس ّفتویي کٌگشُ – هـْذی عفت – کشیوی ابشاّین –سحیوی هْش علی 

  83 هْش هاُ 18-20تْشاى  ( th ICED 7)بیي الوللی غذد دسٍى سیض 

 

  ؿیَع دیابت ، ّیپشلیپیذهی ، ّیپشتاًؼیَى –بـیشی ّوایَى -  فخشی هحوَد–سحیوی هْش علی 

 اسائِ دس ّفتویي کٌگشُ بیي الوللی غذد –ٍچاقی دس ساًٌذگاى اتَبَػْای بشٍى ؿْشی دس پایاًِ کشهاًـاُ 

 . 83 هْش هاُ 18-20تْشاى  ( 7th ICED)دسٍى سیض 

 

 

  اثش آًظیَگشافی عشٍق کشًٍش با هادُ حاجب یذ داس بش عولکشد تیشٍئیذ ، اسائِ –سحیوی هْش علی 

 . 83 هْش هاُ 18-20تْشاى  ( 7th ICED)دس ّفتویي کٌگشُ بیي الوللی غذد دسٍى سیض 

 

  اػتاًذاسدّای هشاقبت پضؿکی اص بیواساى هبتال بِ دیابت ، اسائِ دس ّوایؾ –سحیوی هْش علی 

  1384 خشداد هاُ 10-11ػشاػشی هشاقبت پشػتاسی دس بیواسیْای خاف 

 



  بشسػی – ًادس ػاالسی – فاطوِ داسابی –حبیب الِ خضائی -  سحیوی هْشعلی–خاٍسآهالئی 

 اسائِ دس ًخؼتیي ػویٌاس –ؿیَع افؼشدگی دس داًـجَیاى داًـکذُ پشػتاسی، هاهائی ، پیشاپضؿکی کشهاًـاُ 

  83دی هاُ 10تْشاى - ػالهت سٍاى داًـجَیاى علَم پضؿکی کـَسی

 

  19 تْشاى – اسائِ دس ّوایؾ ّیپشتاًؼیَى – ّیپشتاًؼیَى ٍػٌذسم کَؿیٌگ –سحیوی هْشعلی-

  85آرس هاُ 18

 بشسػی هیضاى آگاّی بیواساى دیابتی دس هَسد -  جاللی سػتن–كبَسی بیظى - سحیوی هْشعلی

 اسائِ دس ّوایؾ –چگًَگی هشاقبت اص پا دس بیواساى هشاجعِ کٌٌذُ بِ هشکض تحقیقات دیابت کشهاًـاُ 

  84 خشداد هاُ 10-11کشهاًـاُ . ػشاػشی هشاقبتْای پشػتاسی دس بیواسیْای خاف

 

 ؿیَع ّیشػَتیؼن دس -  ػپاّی ٍیذا– علاسُ صادُ گاى هظدُ –سحیوی هْش علی - خـای احوذ

اسائِ دس دٍهیي کٌگشُ ػشاػشی بیواسیْای هَ ٍتاصُ ّای - داًـجَیاى هًَث داًـگاُ علَم پضؿکی کشهاًـاُ

 .85 پائیض – اكفْاى –دسهاتَلَطی 

 

  

 11.Rahimi Mehr Ali – the prevalence of hyperthyroid is fallowing coronary 
Angiography – 6 th EMRO Ahwas- December 2003 

 

 هقاػِ لیپیذ ّای خَى دس بیواساى هبتال بِ اختالل اػتشع پغ –سحیوی هْشعلی - خضائی حبیب 

اسائِ دس ّوایؾ اًجوي - با بیواساى هبتال بِ اختالل افؼشدگی هضهي ( PTSD)اص ػاًحِ هضهي ًاؿی اص جٌگ

 . علوی سٍاًپضؿکاى ایشاى

 

 

 13.Khazaie Habibollah, Rahimi Mehr Ali, Rezaei Mansor, Ahmadi Alireza - 
Citaloprom and fluoxetine for depression in diabetes; a randomized controlled trial. 

World psychiatric association International congress 2007 
  



 14.  Bashiri H. , Hooshmandi A., Rahimi Mehr Ali, Keshavarz A. Celiac 
disease in diabetic type 1 patient. October 26-29 2006 Berlin, Germany    (the 
world congress on Controversies in obesity and overt Diabet. 

  
 Khazaies Habibolah , Siabani soraya, Rahimi Mehr Ali Diabetes Mellitus in 

hospitalized Bipolar patients 28november-2 December 2007 Melbourne , Australia 

 
 

  هشاجعِ کٌٌذُ بِ هشکض تحقیقات 2ؿیَع دیغ لیپیذهی ،چاقی ٍ ّیپش تاًؼیَى دس بیواساى دیابتی تیپ 

  80-81دیابت کشهاًـاُ 

دکتش هْشعلی سحیوی،کیاًَؽ خاهَؿیاى،دکتش هظدُ علاسُ صادگاى دصفَلی : ًَیؼٌذگاى

 82 اػفٌذ 19 -17دٍهیي کٌگشُ پیـگیشی اص بیواسیْای غیش ٍاگیش  : عٌَاى کٌگشُ

 

  اػتاًذاسد ّای هشاقبت پضؿکی اص بیواساى هبتال بِ دیابت

دکتش هْشعلی سحیوی : ًَیؼٌذُ

  84 خشداد 10-11ّوایؾ ػشاػشی هشاقبتْای پشػتاسی دس بیواسیْای خاف : عٌَاى کٌگشُ

 

    ِبشسػی هیضاى آگاّی بیواساى دیابتی دس هَسد چگًَگی هشاقبت اص پا دس بیواساى هشاجعِ کٌٌذُ ب

هشکض تحقیقات دیابت کشهاًـاُ 

دکتش هْشعلی سحیوی، بیظى كبَس ، سػتن جاللی  : ًَیؼٌذگاى

  84 خشداد 10-11ّوایؾ ػشاػشی هشاقبتْای پشػتاسی دس بیواسیْای خاف : عٌَاى کٌگشُ

 

  87بشسػی ؿیَع دیابت حاهلگی ٍعَاهل خطش ػاص آى دس باًَاى باسداس ؿْش کشهاًـاُ دس ػال  

دکتش فشیذ ًجفی -طالِ دیٌاسی-دکتش هْشعلی سحیوی: ًَیؼٌذگاى

  صًجاى 89 خشداد 26-28دٍهیي کٌگشُ بیي الوللی ػٌذسٍم هتابَلیک ،چاقی ٍ دیابت:عٌَاى کٌگشُ

  87بشسػی ؿیَع دیابت حاهلگی ٍعَاهل خطش ػاص آى دس باًَاى باسداس ؿْش کشهاًـاُ دس ػال  

چاپ ؿذُ دس هجلِ بْبَد داًـگاُ )دکتش فشیذ ًجفی-طالِ دیٌاسی-دکتش هْشعلی سحیوی: ًَیؼٌذگاى

 .(علَم پضؿکی کشهاًـاُ

 

  فشػتادُ )85بشسػی کیفیت صًذگی بیواساى دیابتی هشاجعِ کٌٌذُ بِ هشکض تحقیقات دیابت کشهاًـاُ ػال

 (ؿذُ

دکتش هٌلَس سضایی -پشٍیي عباػی-هٌَْؽ تیواسُ-دکتش هْش علی سحیوی: ًَیؼٌذگاى

  صًجاى  89 خشداد 26-28دٍهیي کٌگشُ بیي الوللی ػٌذسٍم هتابَلیک ،چاقی ٍ دیابت:عٌَاى کٌگشُ

 



  سابطِ قٌذخَى ًاؿتا ٍبعذ اص غزا باHbA1c ٍدس دیابت تیپ د 

چاپ ؿذُ دس هجلِ علوی  ) دکتش هٌلَس سضایی –دکتش الْام ًیشٍهٌذ –دکتش هْشعلی سحیوی :  ًَیؼٌذگاى

 (. 53-45 كفحِ 69 ؿواسُ 88صهؼتاى . پظٍّـی داًـگاُ علَم پضؿکی صًجاى

 

  تعییي استباط دیابت ٍاختالل ؿٌَایی

چاپ ؿذُ دس هجلِ  ) دکتش ابشاّین کشیوی–دکتش عفت هـْذی -دکتش هْشعلی سحیوی:  ًَیؼٌذگاى هقالِ

(. 93-87 كفحِ 3ؿواسُ 10 دٍسُ 86داًـگاُ علَم پضؿکی اساک، فلل ًاهِ سُ آٍسد داًؾ پائیض 

 

  ٍبشسػی تاثیش بشًاهِ آهَصؿی بش اػاع هذل اعتقاد بْذاؿتی بش هشاقبت اص پا دس بیواساى دیابتی تیپ د

هٌْذع حؼي -دکتش هحبی-  دکتش هْشعلی سحیوی–دکتش ّضاٍُ یی - دکتش ؿشیفی ساد: ًَیؼٌذگاى

(. 239-231كفحِ 3ؿواسُ 8 دٍسُ 85چاپ ؿذُ دس هجلِ غذد دسٍى سیض ٍهتابَلیؼن ایشاى پائیض )صادُ

 

 

دػت اجشا  طشحْای تحقیقاتی اًجام ؿذُ ٍدس
 

   بشسػی سابطِ ػیؼتن طبقِ بٌذی فشاهیٌگْام با دسگیشی اتًََم قلبی دس بیواساى دیابتی

 (اًجام ؿذُ)87تابؼتاى : تاسیخ  تلَیب 

 ٍ دکتش هْش علی سحیوی یدکتش کاسٍى ؿاُ ابشاّین: هجشی طشح

الْام ًجفی -فاطوِ ػیذی- دکتش سضایی-دکتش علی اكغش فذایی: -ّوکاساى

 

  بشسػی استباط پلی هَسفؼین طى آًضین تبذیل کٌٌذُ آًظیَتاًؼیي ٍفعالیت آًضین ٍهلشف داسٍّای

هْاسکٌٌذُ آًضین دس بیواساى دیابتی با ٍ بذٍى ًفشٍپاتی 

 (اًجام ؿذُ) 87تابؼتاى : تاسیخ تلَیب

دکتش صّشُ سحیوی -دکتش هْش علی سحیوی :  هجشیاى

ٍحیذ فعلِ گشی : ّوکاساى

 

 بشسػی استباط طًَتیپ ّای هتیلي تتشاّیذسٍفَالت سدٍکتاص(MTHER) ِباًفشٍپاتی دیابتی دس هبتالیاى ب

 دس کشهاًـاُ IIدیابت هلیتَع تیپ 

 (دس دػت اجشا)87ػال : تاسیخ تلَیب

دکتش هْشعلی سحیوی -دکتش صّشُ سحیوی: هجشیاى

 



  بشسػی استباط طًَتیپْای آًضین ًیتشیک اکؼیذػٌتاصٍ ًفشٍپاتی دیابتی دس بیواساى هبتال بِ دیابت ًَعII دس 

کشهاًـاُ 

 (دس دػت اجشا)87ػال: تاسیخ تلَیبپ

دکتش هْشعلی سحیوی -دکتش صّشُ سحیوی: هجشیاى

 

  بشسػیCD هاسکش ّایP57 ٍ NM28 دس کاًؼش پاپیالسی تیشٍئیذ 

 (اجشاؿذُ) 88صهؼتاى : تاسیخ تلَیب

دکتش کاسٍى ؿاُ ابشاّیوی : هجشی طشح

دکتش هشین -دکتش فاطوِ سضَاى هذًی–دکتش هذًی - دکتش فضایلی- دکتش هْشعلی سحیوی: ّوکاساى

سحوتی ًظاد 

 

   بشسػی اثش دسهاًی لٍَتیشٍکؼیي بشLpa بیواساى هبتال بِ کن کاسی تحت بالیٌی تیشٍییذ  

 (دس دػت اجشا) 88صهؼتاى : تاسیخ تلَیب 

دکتش کاسٍى ؿاُ ابشاّیوی ٍ دکتش هْشعلی سحیوی : هجشی طشح

،دکتش کالًتشیاى،دکتش فاطوِ سضَاى هذًی،دکتش هشین سحوتی ًظاد : ّوکاساى

 

  هیلی هتش  5/1بشسػی هقایؼِ ای ًتایج ػًََگشافی ٍ ػیتَلَطی دس گشُ ّای تیشٍییذی کوتش ٍ بیـتش اص 

  (دس دػت اجشا)  89بْاس : تاسیخ تلَیب

دکتش هْشعلی سحیوی : هجشی طشح

دکتش فشؿچیاى ، دکتش ؿاُ ابشاّیوی، دکتش هٌلَس سضایی : ّوکاساى

 

  بشسػی اثش تشهین کٌٌذگی علاسُ ّای هختلف آبی گیاّی اص جٌغ آستیوی صیا دس صخن ایجاد ؿذُ دس

 ٍ کاسآصهایی بالیٌی آى دس بیواساى هبتال بِ پای دیابتی  STZهَؿْای ًش دیابتی ؿذُ با 

 (دس دػت اجشا) 89بْاس : تاسیخ تلَیب

دکتش هْشعلی سحیوی - دکتش غالهشضا بْشاهی: هجشی طشح

اسؿاد ًذایی -دکتش هٌلَس سضایی-ػعیذُ هلک حؼیٌی: ّوکاساى

 

ٍدسدػت اجشا  پایاى ًاهِ ّای اًجام ؿذُ
 

   بشسػی سابطِ ػیؼتن طبقِ بٌذی فشاهیٌگْام با دسگیشی اتًََم قلبی دس بیواساى دیابتی

 اًجام ؿذ87ُتابؼتاى : تاسیخ  تلَیب 

 ٍدکتش هْش علی سحیوی یدکتش کاسٍى ؿاُ ابشاّین: هجشی طشح



الْام ًجفی -فاطوِ ػیذی- دکتش سضایی-دکتش علی اكغش فذایی: ّوکاساى

 

  بشسػی استباط پلی هَسفؼین طى آًضین تبذیل کٌٌذُ آًظیَتاًؼیي ٍفعالیت آًضین ٍهلشف داسٍّای

هْاسکٌٌذُ آًضین دس بیواساى دیابتی با ٍ بذٍى ًفشٍپاتی 

 (دس دػت اجشا) 87تابؼتاى : تاسیخ تلَیب

دکتش صّشُ سحیوی -دکتش هْش علی سحیوی :  هجشیاى

ٍحیذ فعلِ گشی : ّوکاساى

 

 بشسػی استباط طًَتیپ ّای هتیلي تتشاّیذسٍفَالت سدٍکتاص(MTHER) ِباًفشٍپاتی دیابتی دس هبتالیاى ب

 دس کشهاًـاُ IIدیابت هلیتَع تیپ 

 (دس دػت اجشا)87ػال : تاسیخ تلَیب

دکتش هْشعلی سحیوی -دکتش صّشُ سحیوی: هجشیاى

 

  بشسػی استباط طًَتیپْای آًضین ًیتشیک اکؼیذػٌتاصٍ ًفشٍپاتی دیابتی دس بیواساى هبتال بِ دیابت ًَعII دس 

کشهاًـاُ 

 (دس دػت اجشا)87ػال: تاسیخ تلَیبپ

دکتش هْشعلی سحیوی -دکتش صّشُ سحیوی: هجشیاى

 

  بشسػیCD هاسکش ّایP57 ٍ NM28 دس کاًؼش پاپیالسی تیشٍئیذ 

 (اجشا ؿذُ) 88صهؼتاى : تاسیخ تلَیب

دکتش کاسٍى ؿاُ ابشاّیوی : هجشی طشح

دکتش هشین -دکتش فاطوِ سضَاى هذًی–دکتش هذًی - دکتش فضایلی- دکتش هْشعلی سحیوی: ّوکاساى

سحوتی ًظاد 

 

   بشسػی اثش دسهاًی لٍَتیشٍکؼیي بشLpa بیواساى هبتال بِ کن کاسی تحت بالیٌی تیشٍییذ  

 (دس دػت اجشا) 88صهؼتاى : تاسیخ تلَیب 

دکتش کاسٍى ؿاُ ابشاّیوی : هجشی طشح

دکتش هْشعلی سحیوی،دکتش کالًتشیاى،دکتش فاطوِ سضَاى هذًی،دکتش هشین سحوتی ًظاد : ّوکاساى

 

  هیلی هتش  5/1بشسػی هقایؼِ ای ًتایج ػًََگشافی ٍ ػیتَلَطی دس گشُ ّای تیشٍییذی کوتش ٍ بیـتش اص 

  (دس دػت اجشا)  89بْاس : تاسیخ تلَیب

دکتش هْشعلی سحیوی : هجشی طشح

دکتش فشؿچیاى ، دکتش ؿاُ ابشاّیوی، دکتش هٌلَس سضایی : ّوکاساى



 

  بشسػی اثش تشهین کٌٌذگی علاسُ ّای هختلف آبی گیاّی اص جٌغ آستیوی صیا دس صخن ایجاد ؿذُ دس

 ٍ کاسآصهایی بالیٌی آى دس بیواساى هبتال بِ پای دیابتی  STZهَؿْای ًش دیابتی ؿذُ با 

 (اجشا ؿذُ) 89بْاس : تاسیخ تلَیب

دکتش هْشعلی سحیوی - دکتش غالهشضا بْشاهی: هجشی طشح

اسؿاد ًذایی -دکتش هٌلَس سضایی-ػعیذُ هلک حؼیٌی: ّوکاساى

 
 


