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پژوهشگاه « طبيعی

فرهنگ و انديشه 

 اسالمی

   

 

گروه معارف اسالمی  معاون پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

ادامه  

 دارد

 

 
دفتر مطالعات  مسؤول 

راهبردی علوم پزشکی 

   



 اسالمی

 

پزشکی و »گروه  مدير

موسسه « تغذيه

شناسی احکام موضوع

 فقهی

ادامه  

 دارد

 

 

مطالعات »کميته علمی  مسؤول 

« طب اسالمی

 پژوهشکده طب و دين

   

 

دوره دو ساله  مسؤول 

آموزی طب و پژوهش»

 «دين

   

 
طرح صالحين بسيج  سرمربی کشوری 

 جامعه پزشکی

   

 پزشکی پارامديکالسمينار  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 علوم پزشکی
92/2/28 

 6/89/29 دانشگاه علوم پزشکی قم اخالق در پژوهش 

 33/2/28 استانداری قم ن قمجشنواره پژوهش استا 

 
همايش سراسری 

 النبی)ص(طب

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
98/89/29 

 
جشنواره ازدواج دانشجويی 

 کشور

ستاد ازدواج دانشجويی 

 کشور
93/83/26 

 9/83/28 هانهاد رهبری در دانشگاه جشنواره معارف اسالمی 

 
پژوهی و قرآنجشنواره 

 طب

داشت، درمان و وزارت به

 آموزش پزشکی
8/83/23 

 قرآن کريم و طبهمايش  
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
99/88/23 

 
اصول و روابط سالم حاکم 

 بر خانواده

سپاه پاسداران انقالب 

 اسالمی
92/9/28 



 

همايش معيارهای پذيرش 

در ارايه خدمات باروری از 

 ديدگاه اخالقی و حقوقی

 9/83/29 ويانپژوهشگاه ر

 
همايش ملی سالمت از 

 ديدگاه قرآن کريم
 // جهاد دانشگاهی کشور


