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 راهنمایی پایان نامه، مقاالت و طرح های پژوهشی( ـه

 (و...راهنما)مشاور، سمت  سال تحصیلی دانشگاه مقطع عنوان  ردیف
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 طراحی 1392 جامعه المصطفی دوره کوتاه مدت سالمت اسالمیرشته  8
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 طراحی 1393 المصطفیجامعه دوره مهارتی کاربردی پزشکیدوره حقوق 20
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 لمی پژوهشیهای عراها، کمیته ها، و شوهمکاری های علمی با ادارات، مجامع، کمیسیونو( 

 )رئیس، دبیر، عضو و...(سمت  مدت همکاری تاریخ همکاری نام نهاد عنوان ردیف

 ناظر علمی مقاالت  1392 المللیکنگره بین ناباروری و تولید مثل 1

 داور و عضو کمیته علمی  1392 دانشگاه آزاد اسالمی همایش طب اسالمی 2

 کارشناس متخصص  1392 ارفبرنامه فقه پویا شبکه مع فقه و حقوق پزشکی 3

4 

های تخصصی و ... در موضوعات قرآن و سالمت، فقه و حقوق پزشکی، طب ها کنگره و همایش بین المللی، نشستحضور در ده

روانی، سالمت خانواده، سالمت باروری و جنسی، پزشکی قانونی، طب و قضا، سالمت  –اسالمی، اخالق پزشکی، سالمت روحی 

شناسی تحقیقات قرآن و سالمت، نظام جامع سازی، روششناسی، شیوه برداشت، ابزارای، منبعرشتهمیانمعنوی، مطالعات 

سالمت از منظر قرآن و احادیث، مدیریت استراتژیک در نظام سالمت از منظر قرآن و عترت، سالمت در عصر ظهور حضرت 

 کنندهمهدی)عج( و ... به عنوان سخنران، عضو هیئت رئیسه، داور و شرکت

 ز( سوابق اجرایی

 توضیحات سال خاتمه سال شروع نام سازمان سمت ردیف

دانشگاه علوم  نماینده دانشجویی 1

 پزشکی ایران
  1375 1371 دفتر وحدت حوزه و دانشگاه، 

  1375 1371 دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول کمیته انضباطی دانشکده 2

  1377 1375 بهزیستی قممجتمع  مدیر خدمات بهداشتی درمانی 3

  1376 1375 بیمارستان امام خمینی)ره( مسئول بخش اورژانس 4

  1378 1376 اهلل گلپایگانیبیمارستان آیت مسئول بخش اورژانس 5

   1378 دانشگاه علوم پزشکی تهران استخدام 6

  1379 1378 اهلل گلپایگانیبیمارستان آیت مسئول بخش جراحی 7

  1380 1378 ای استان قمفنی حرفه های آزادگاهمسئول آموزش 8

  1386 1383 آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س( عضو گروه طرح و برنامه 9

  1385 1384 مرکز خدمات حوزه های علمیه نماینده مدیر درمان استان در بیمه طالب 10

  1386 1385 استان قم مدیریت درمان تامین اجتماعی کارشناس مسئول کلینیک و پاراکلینیک 11

  1388 1385 مدیریت درمان استان عضو کمیته آمار و انفورماتیک 12

  1388 1385 مدیریت درمان استان اجتماعی و آموزش –عضو کمیته فرهنگی  13

  1388 1385 مدیریت درمان استان مسئول امور بازرسی، نظارت و ارزشیابی 14

  1390 1385 شکیبسیج جامعه پز عضو کمیته فرهنگی 15

  1387 1385 مدیریت درمان استان عضو دفتر بهبود کیفیت 16

 



 

8 
 

 توضیحات سال خاتمه سال شروع نام سازمان سمت ردیف

  1388 1385 مدیریت درمان استان دبیر کارگروه مدیریت بحران 17

  1389 1388 مدیریت درمان استان عضو کارگروه اصالح الگوی مصرف 18

  1390 1389 بعثه مقام معظم رهبری در مدینه گیمسئول فرهن 19

  تاکنون 1390 بسیج جامعه پزشکی سرمربی 20

  1388 1385 پژوهشگاه و دانشگاه باقر العلوم )ع( مسئول کمیسیون فقه پزشکی 21

  1388 1385 های استان قمبیمارستان نماینده مدیر درمان در ارزشیابی 22

  1387 1385 مدیریت درمان استان قم تمسئول امور دارو و تجهیزا 23

24 
ریزی  و مسئول دبیر شورای برنامه

 نظارت و ارزشیابی
  1389 1387 «س»آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه

  1392 1387 العالمیهجامعه المصطفی)ص( مسئول کمیسیون فقه پزشکی 25

  1391 1388 مان بیماران صعب العالجتجهیز مراکز درمانی و در رابط بهداشت و درمان عتبات عالیات 26

  تاکنون 1390 مرکز مطالعات راهبردی پزشکی قانونی کشور کارشناس فقه و حقوق پزشکی 27

28 
عضو کارگروه مطالعات راهبردی بلوغ 

 و قانون مجازات اسالمی
  1392 1391 قوه قضائیه و پزشکی قانونی کشور

29 
عضو کارگروه وحدت رویه در 

 عاوی پزشکیرسیدگی به د
  1392 1391 قوه قضائیه و پزشکی قانونی کشور

  تاکنون 1391 آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه )س( عضو شورای عالی آموزش 30

31 
-عضو و داور مرکز تحقیقات دین

  تاکنون 1391 دانشگاه علوم پزشکی کرمان پژوهی و طب

  1395 1392 دانشگاه علوم پزشکی قم معاون دانشکده سالمت و دین 32

  تاکنون 1396 موسسه موضوع شناسی فقهی مدیرگروه پزشکی و تغذیه  33

  1395 1392 موسسه موضوع شناسی فقهی و تغذیه عضو گروه پزشکی 34

  تاکنون 1396 زش های کاربردی مهارتی مرکز آمو مدیر گروه سالمت 35

  1395 1392 مدانشگاه علوم پزشکی ق عضو کمیته منطقه ای اخالق پزشکی 36

  1394 1392 حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( اندازشرکت در طراحی سند چشم 37

  1392 1392 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قم دبیر کمیسیون پزشکی بدوی 38

 همکاری با صدا و سیما 39
های یک، دو، سه، معارف، قرآن، شبکه

 سالمت و ... و مرکز استان
  تاکنون 1378

  تاکنون 1396 پژوهشگاه عالمه طباطبایی مدیر گروه فرهنگی اجتماعی امنیتی 40

  تاکنون 1394 آموختگانمعاونت دانش عضو گروه طرح و برنامه 41

  تاکنون 1396 مدیریت حوزه های علمیه عضو کمیسیون بهداشت و سالمت 42

  1395 1392 جامعه المصطفی)ص( العالمیه مدیر گروه فقه پزشکی 43

  تاکنون 1385 مؤسسه کریمه اهل بیت)س( مدیرگروه فقه و حقوق پزشکی 44

  تاکنون 1395 مجتمع آموزش عالی امام خمینی)ره( مدیر گرایش قرآن و سالمت 45

46 
مدیر گروه قران و بهداشت و 

 سالمت
  تاکنون 1388 مؤسسه آوای ملکوت

  تاکنون 1392 م پزشکی قمدانشگاه علو عضو هیئت تحریریه مجله انگلیسی 47
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 ط( مهارت های شخصی

 توضیحات میزان تسلط نوع مهارت ردیف

   قرآن و علوم 1

   فقه و حقوق سالمت 2

   سالمت و مراقبت معنوی 3

   طراحی اسناد و برنامه های راهبردی 4

   اندازسند چشم 5

   طراحی رشته تحصیلی 6

   مدیریت کیفیت 7

   هبود مستمروری و ببهره 8

   سبک زندگی 9

   سازینظام 10

   ایاخالق حرفه 11

   طب و قضا 12

   نویسیبرنامه 13

   سند نویسی 14

   سازیفرایند 15

   طرح و برنامه 16

   نظارت و ارزیابی 17

   طب صنعتی 18

   ارزشیابی 19

   یابیرویکرد 20

   فرایندیابی حل مسئله 21

   رطب کا 22

   ایزو 23

   روش تحقیق 24

   ارتباطات 25

 


