
  بسمه تعالی

  

         بابلسر :محل تولد                     1358 :تاریخ تولد                  حوریه :نام              محمدي کناري: نام خانوادگی 

      

  :سوابق تحصیلی دانشگاهی به ترتیب تاریخ اخذ مدرك 

  

  مدرك تحصیلی  ردیف

  ...)لیسانس( 

  تاریخ اخذ  مدت تحصیل  همحل دانشگا  نام دانشگاه  رشته تحصیلی

  مدرك تحصیلی

  عنوان ارزشیابی شده

  تا  از  کشور  شهر  مدرك تحصیلی

ي حرفه دکترا  1

  اي

  بابل  بابلعلوم پزشکی  پزشکی عمومی

  

  ایران

  

1376  

  

1383  

  

1384  

  

  دکتراي پزشکی عمومی

  

علوم پزشکی شهید   آموزش پزشکی  کارشناسی ارشد  2

  بهشتی

  کارشناسی ارشد  1390  1389  1387  ایران  تهران

3  Phd  دکتراي تخصصی  1395  1395  1391  تهران  تهران  تهران علوم پزشکی  طب سنتی  

  54/19با نمره  81- 78کانسر مثانه در اولین مراجعه در استان مازندران طی سالهاي  )عضالنی -مخاطی(و پیشرفت موضعی gradeتعیین ویژگیهاي اپیدمیولوژیک،: پزشکی عمومی عنوان پایان نامه

  20با نمره رشته این  از دیدگاه صاحب نظران در طب سنتی ایران تبیین مفهوم استناد به شواهد: آموزش پزشکی عنوان پایان نامه

  20با نمره  یرانا یمختلف بر اساس طب سنت هاي یماريقواعد مربوط به فصد و حجامت در ب ینتدو :طب سنتی عنوان پایان نامه

 
  :ی و غیر دانشگاهی به ترتیب تاریخ سوابق خدمت دانشگاه

  

  نوع استخدام

  پیمانی-رسمی
  سمت

  محل خدمت  جمع مدت  تاریخ

  ماه  سال  تا  از

قائم مقام مدیر و  - پزشک عمومی  پیمانی

مرکز مطالعات و آموزش کارشناس 

 دانشگاه علوم پزشکی بابلپزشکی 

  بابل  دانشگاه علوم پزشکی یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک  6  3  30/7/88  19/1/85

مدیر دفتر توسعه  -پزشک عمومی  رسمی -پیمانی

دانشگاه  دانشکده طب سنتی آموزش

  علوم پزشکی تهران

  دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران  2 4  93مهر   3/8/88



 ٢

  

  عناوین و جوایز 

  

  سال  عنوان  ردیف

  1387 کارمند نمونه دانشگاه علوم پزشکی بابل  1

  1388  فرآیند دوم جشنواره نوآوریهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل  2

و دریافت لوح  شیراز دومین جشنواره نوآوریهاي آموزشی کشوريفرآیند برتر    3

  تقدیر از وزیر بهداشت وقت دکتر لنکرانی

1388  

  1389  فرآیند برتر جشنواره نوآوریهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 3  4

  1390  فرآیند برتر جشنواره نوآوریهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران1  5

جهت همکاري در طرح تدوین  وقت دکتر دستجردي تقدیر توسط وزیر بهداشت  6

  نقشه تحول نظام سالمت

1390  

  1395  دانشجوي برتر دکتري تخصصی طب سنتی  7

  



 ٣

  ... یا  کارگاه) طرح و راه اندازي (ایجاد 

  

  *اسامی همکاران  محل ایجاد  تاریخ تکمیل  نام آزمایشگاه یا کارگاه آموزشی یابخش بالینی جدید  ردیف

1  

  

مرکز مهارتهاي بالینی دانشگاه علوم   1387 )دوره2( کارگاه آموزشی سونداژ معده و مثانه

  پزشکی بابل

  خانم فاطره رزاقی

ه آموزش  دانشگاه مرکز مطالعات و توسع  1387  )دوره2(کارگاه آموزشی طب سنتی   2

  علوم پزشکی بابل

  دکتر روشنک ثاقبی - دکتر غالمرضا کردافشاري

مرکز مهارتهاي بالینی دانشگاه علوم   1387  کارآموزان جراحیosceراه اندازي امتحان   3

 پزشکی بابل

  خانم فاطره رزاقی -دکتر نوین نیک بخش

ز مهارتهاي بالینی دانشگاه علوم مرک  1388  دستیاران داخلی osceراه اندازي امتحان       4

 پزشکی بابل

  خانم فاطره رزاقی -دکتر جواد شکري

مرکز مهارتهاي بالینی دانشگاه علوم   1387  برگزاري کارگاه تزریقات و پانسمان دانشجویان پزشکی  5

 پزشکی بابل

 خانم فاطره رزاقی

بالینی دانشگاه علوم  مرکز مهارتهاي  1387  تزریقات و پانسمان osceراه اندازي امتحان   6

 پزشکی بابل

دکتر زینب  –بهاره اسبکیان -خانم فاطره رزاقی

 جهانیان

مرکز مهارتهاي بالینی دانشگاه علوم   1387  استفاده از بیمارنما در آموزش درس سمیولوژي  7

  پزشکی بابل

  بهاره اسبکیان-خانم فاطره رزاقی

دفتر توسعه آموزش دانشکده طب سنتی   1389  تهیه راهنماي یادگیري دروس اختصاصی طب سنتی  8

  دانشگاه تهران

  دکتر منصور کشاورز

دفتر توسعه آموزش دانشکده طب سنتی   1389  طب سنتی log bookتهیه   9

  دانشگاه تهران

  دکتر منصور کشاورز

  
  
  



 ٤

  ) اعضاء هیئت علمی پژوهشی( طرح هاي پژوهشی

  

تاریخ   محل عرضه  طرحنام و موضوع   ردیف

  تکمیل

  اسامی همکاران به ترتیب  خ ارائهتاری

  )شامل نام متقاضی( اولویت

سمت در 

  ارتباط

  با فعالیت

شوراي سیاستگذاري   تبیین نقش طب سنتی در نظام سالمت کشور  1

  وزارت بهداشت

دکتــر  -دکتـر محمـدي   –دکتـر شـمس اردکــانی     90مهر   90شهریور

دکتـر   -دکتـر کشـاورز   -دکتر پرویـز  -کردافشاري

 -دکتــــر مینــــایی -دقدکتــــر مصــــ -امــــین

   -دکترفرجادمند

  مدیر اجرایی

مرکز فرهنـگ، آداب    ارزشیابی برنامه آموزشی رشته تخصصی طب سنتی  2

ــراث پزشـــکی  و میـ

  وزارت بهداشت

اردیبهشت   89

90  

 –دکتـر شـمس اردکـانی     –دکتر حوریه محمدي 

  دکتر منصور کشاورز

  مجري

مرکز فرهنـگ، آداب    نتیارزشیابی برنامه آموزشی رشته تخصصی داروسازي س  3

ــراث پزشـــکی  و میـ

  وزارت بهداشت

 –دکتـر شـمس اردکـانی     –دکتر حوریه محمدي   91  90

  دکتر منصور کشاورز

  مجري

-90 سال هاي طی سنتی طب دانشکده در سرپایی بیماران پزشکی پرونده بررسی  4

91  

ــی   ــوراي آموزشـ شـ

  دانشکده طب سنتی

ه کیـانی  فاطمـ  -دکتر زالی -دکتر حوریه محمدي  92  92

  اعظم ابوالحسنی-مونا آزادمنش -پور

  مجري

   عدم ای يریگیپ لو عل نزایو م یسنت طب يدرمان ها یبررسی اثربخش  5

  91-90هاي سال یسنتی ط طب يها هبه درمانگا همراجعه کنند نمارایب يریگیپ 

ــی   ــوراي آموزشـ شـ

  دانشکده طب سنتی

فاطمـه کیـانی    -دکتر زالی -دکتر حوریه محمدي  92  92

  اعظم ابوالحسنی-مونا آزادمنش -ورپ

  مجري

موسســه مطالعـــات    طرح تحقیقاتی گردآوري مطالب مربوط به فصد در متون طب سنتی ایران  6

تاریخ پزشکی، طـب  

  اسالمی و مکمل

دکتــر غالمرضــا  -دکتــر حوریــه محمــدي کنــاري  94  91

  کردافشاري

  مجري

موسســه مطالعـــات    طب سنتی ایران در متون حجامتطرح تحقیقاتی گردآوري مطالب مربوط به   7

تاریخ پزشکی، طـب  

  اسالمی و مکمل

دکتر حوریه محمـدي   -دکتر غالمرضا کردافشاري  94  91

  کناري

  همکار

فروردین   معاونت طب سنتی  تدوین درسنامه اعمال یداوي ویژه دانشجویان طب سنتی  8

95  

اردیبهشت 

95  

  مجري  دکتر غالمرضا کردافشاري –دکتر حوریه محمدي 

  



 ٥

  داخلی  نشریات معتبر مقاالت در

  

 ناشر   نام نشریه  نوع مقاله  عنوان مقاله  ردیف

  

  مشخصات

  نشریه

  تاریخ

  انتشار

  اسامی همکاران به ترتیب

    )شامل نام متقاضی( اولویت  

  مقاله    

  کامل

  خالصه

  مقاله

  گزارش

  علمی

  سال    

  

    سال  ماه  شماره

ارائه شماتیک تنه درختی پایه  .1

  نتیهاي متون طب س

ویژه نامه کنگره     *  

بین المللی طب 

  سنتی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  مازندران

  دکتر غالمرضا کردافشاري - دکتر حوریه محمدي  87   8    

نگاهی به اصول اخالق حرفه اي  .2

از دیدگاه پزشک حکیم و استاد 

توانمند محمد حسین عقیلی 

  خراسانی

مجله سبز ویژه     *  

نامه دهمین کنگره 

ش کشوري آموز

  پزشکی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  شیراز

سید محمد  -روشنک ثاقبی -سید یوسف موحد  88  2  6  

  حوریه محمدي کناري –تابنده 

راهکارهاي ارتقا کیفیت آموزش  .3

از دیدگاه اعضاي هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی بابل در 

  87سال 

مجله سبز ویژه     *  

نامه دهمین کنگره 

کشوري آموزش 

  پزشکی

 دانشگاه

علوم 

پزشکی 

  شیراز

حوریه محمدي  –بهاره اسبکیان  –مصطفی جوانیان   88  2  6  

  فاطره رزاقی –روشنک ثاقبی  –

در  cprبررسی تاثیر آموزش  .4

تغییر عملکرد دانشجویان سال 

آخر پرستاري دانشگاه علوم 

  87پزشکی بابل در سال 

مجله سبز ویژه     *  

نامه دهمین کنگره 

کشوري آموزش 

  پزشکی

گاه دانش

علوم 

پزشکی 

  شیراز

 –حوریه محمدي  –آرزو شیرافکن  –فاطره رزاقی   88  2  6  

  بهاره اسبکیان

استفاده از نماي شماتیک درختی  .5

طب سنتی در آموزش 

طب  phdدانشجویان دوره 

  سنتی ایران

مجله سبز ویژه     *  

نامه دهمین کنگره 

کشوري آموزش 

  پزشکی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  شیراز

 –حوریه محمدي کناري  –مرضا کردافشاري غال  88  2  6  

  مهدي صیادي

بررسی شیوه هاي آموزش  .6

  پزشکی در طب سنتی ایران

طب و تزکیه ویژه    *  

نامه یازدهمین 

وزارت 

بهداشت 

غالمرضا  –روشنک ثاقبی  - حوریه محمدي کناري  89      

  کردافشاري



 ٦

همایش کشوري 

  آموزش پزشکی

درمان و 

آموزش 

  پزشکی

یت دانشجویان از بررسی رضا .7

ارزشیابی درس اعمال یداوي 

طب سنتی به شیوه  phdمقطع 

  میزگرد

طب و تزکیه ویژه    *  

نامه یازدهمین 

همایش کشوري 

  آموزش پزشکی

وزارت 

بهداشت 

درمان و 

آموزش 

  پزشکی

  غالمرضا کردافشاري –حوریه محمدي کناري   89      

بررسی نگرش و میزان رضایت  .8

وم پزشکی دانشجویان دانشگاه عل

بابل از آموزش در مرکز پزشکی  

  1388جامعه نگر در سال 

طب و تزکیه ویژه    *  

نامه یازدهمین 

همایش کشوري 

  آموزش پزشکی

وزارت 

بهداشت 

درمان و 

آموزش 

  پزشکی

 –حوریه محمدي کناري  –زینب جهانیان بهنمیري   89      

  فاطره رزاقی –بهاره اسبکیان 

بررسی نظرات دانشجویان طب  .9

سنتی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران در مورد کاربرد راهنماي 

  یادگیري

ویژه نامه    *  

زدهمین دوا

همایش کشوري 

  آموزش پزشکی

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  مشهد

  حوریه محمدي کناري  90      

همایش ملی       *  انفلوانزا در طب سنتی ایران .10

  گیاهان دارویی

جهاد 

دانشگاهی 

واحد 

  مازندران

  حوریه محمدي کناري -ا کردافشاريغالمرض  89      

مقایسه عملکرد دانشجویان  .11

پزشکی و دستیاران اطفال در 

ثبت پرونده هاي پزشکی در 

  بیمارستان کودکان امیر کال

مجله دانشگاه علوم       *

  پزشکی بابل

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی بابل

دوره 

 دوازدهم

ویژه نامه 

1 

آموزش (

 ) پزشکی

تاب

ستا

 ن

هادي /حوریه محمدي کناري/ لیمحمد رضا اسماعی 89

  اباذري

  

تأثیر خود ارزیابی سؤاالت  .12

امتحانی توسط گروههاي 

آموزشی بر کیفیت آزمونهاي 

مجله دانشگاه علوم       *

  پزشکی بابل

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی بابل

دوره 

 دوازدهم

ویژه نامه 

1 

آموزش (

تاب

ستا

 ن

/ ن نیک بختنوی/ یحیی جوادیان/ حوریه محمدي 89

  زینب جهانیان/ مصطفی جوانیان



 ٧

 ) پزشکی  پایان ترم

ارزیابی طرح درس هاي اعضاي  .13

هیئت علمی دانشکده پزشکی و 

دندانپزشکی دانشگاه علوم 

  پزشکی بابل

مجله دانشگاه علوم       *

  پزشکی بابل

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی بابل

دوره 

 دوازدهم

ویژه نامه 

1 

آموزش (

 ) پزشکی

تاب

ستا

 ن

پرویز / نوین نیک بخش/ ريدکتر حوریه محمدي کنا 89

  فاطر رزاقی/ امري

تبیین مفهوم استناد به شواهد در  .14

طب سنتی ایران از دیدگاه 

  صاحب نظران این رشته 

          

  

مجله طب سنتی       *

  اسالم و ایران

گروه طب 

اسالمی و 

طب سنتی 

فرهنگستان 

علوم 

  پزشکی 

شماره   سال دوم

  سوم

  90  پاییز

  

دکتر حوریه / کانی دکتر محمد رضا شمس ارد

دکتر سید / دکتر شعله بیگدلی/ محمدي کناري

  کامران سطانی عربشاهی

15. Treatment of hospital 
acquired pneumonia by 
traditional medicine: a 

case report  

  *   12th 

international 
congress of 

ethnopharma
cology 

School 
of 

natural 
product 
studies, 
jadavpur 
universit
y, india 

      201

2  

Hoorieh mohammadi kenari -Moghimi 

maryam- kordafshari gholamreza 

16. Severe hand trauma and 
its treatment by 

traditional medicine: a 
case report. 

  *   12th 

international 
congress of 

ethnopharma
cology 

School 
of 

natural 
product 
studies, 
jadavpur 
universit
y, india 

      201

2  

Hoorieh mohammadi kenari  -

kordafshari gholamreza- Moghimi 
maryam-aghighi somayeh 

17. Evidence based 
medicine in Iranian 
traditional medicine 

  *   12th 

international 
congress of 

ethnopharma
cology 

School 
of 

natural 
product 
studies, 
jadavpur 
universit

      201

2  

Hoorieh mohammadi kenari- kamran 
soltani arabshahi- sholeh bigdeli- 

gholamreza kordafshari- mohammad 
reza shams ardakani 



 ٨

y, india 

ویژگیهاي منحصر به فرد رساله  .18

  ذهبیه

در آمدي بر طب از       *

  منظر امام رضا 

  

  

  

  

نه دبیرخا

دائمی 

جشنواره 

بین المللی 

  امام رضا

تاب    

ستا

  ن

دکتر غالمرضا / دکتر سعید اسماعیلی صابر  91

  دکتر حوریه محمدي کناري/کردافشاري

روزه داري در افراد دیابتی از  .19

 دیدگاه طب سنتی ایران 

  

  

مجله طب سنتی       *

  اسالم و ایران 

  

گروه طب 

اسالمی و 

طب سنتی 

فرهنگستان 

علوم 

   پزشکی

سال 

  سوم

شماره 

  اول

  91  بهار

  

حوریه محمدي / غالمرضا کرد افشاري/ مریم مقیمی

  محمد رضا شمس اردکانی/ کناري

رمضان و بیماران مبتال به سنگ  .20

ادراري از دیدگاه طب سنتی 

  ایران

مجله طب سنتی      *

  اسالم و ایران 

گروه طب 

اسالمی و 

طب سنتی 

فرهنگستان 

علوم 

  پزشکی 

سال 

  سوم

شماره 

 اول 

حوریه محمدي / غالمرضا کرد افشاري/ مریم مقیمی 91 بهار

  محمد رضا شمس اردکانی/ کناري

پیشگیري از بوي بد دهان در  .21

روزه داران از دیدگاه طب سنتی 

 ایران

  

مجله طب سنتی       *

  اسالم و ایران 

گروه طب 

اسالمی و 

طب سنتی 

فرهنگستان 

علوم 

  پزشکی 

سال 

  سوم

شماره 

 اول 

حوریه محمدي / غالمرضا کرد افشاري/ مریم مقیمی 91 بهار

  محمد رضا شمس اردکانی/ کناري

دیدگاه رازي و سعدي در تزکیه  .22

  نفس و اصالح اخالق

مجله طب سنتی      *

  اسالم و ایران 

گروه طب 

اسالمی و 

طب سنتی 

سال 

  سوم

شماره 

 دوم

تاب

ستا

 ن

ر حوریه دکت/ دکتر غالمرضا کرد افشاري 91

  دکتر مریم مقیمی/ محمدي کناري

  



 ٩

فرهنگستان 

علوم 

  پزشکی 

آموزش پزشکی طب سنتی در  .23

 دوره اسالمی

  

  

  

مجله طب سنتی       *

  اسالم و ایران 

گروه طب 

اسالمی و 

طب سنتی 

فرهنگستان 

علوم 

  پزشکی 

سال 

  سوم

شماره 

 اول 

دکتر حوریه محمدي / دکتر غالمرضا کرد افشاري  91 بهار

  کناري

درمان  جایگاه فصد و حجامت در .24

و پیشگیري از انواع سردرد از 

  دیدگاه طب سنتی ایران

فصلنامه حفظ       *

  الصحه

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  ایران

شماره   سال اول

  اول

تاب

ستا

  ن

دکتر حوریه محمدي / دکتر غالمرضا کرد افشاري  92

دکتر فتانه هاشم / عاطفه احمدي ثانی/ کناري

  دباغیان

پیشگیري و درمان یبوست از  .25

  طب سنتی دیدگاه

فصلنامه حفظ      *

  الصحه

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

  ایران

شماره   سال اول

  اول

تاب

ستا

  ن

دکتر حوریه محمدي / دکتر مریم مقیمی  92

دکتر / دکتر محمد رضا رجب زاده/ کناري

دکتر غالمرضا / محمود خدادوست

  سید جواد علوي زرویجانی/ کردافشاري

طب مبتنی بر شواهد در طب  .26

مهیدات و سنتی ایران، ت

  تهدیدات

فصلنامه     *

راهبردهاي آموزش 

  درعلوم پزشکی

مؤسسه 

افرند  دانش

  زیستاژن

دوره 

  ششم

حوریه محمدي / غالمرضا کردافشاري/ شعله بیگدلی  92  بهار  1شماره 

دکتر محمد / سید کامران سلطانی عربشاهی/ کناري

  رضا شمس اردکانی

میزان بروز کانسر مثانه در استان  .27

 ی یک دوره سه ساله مازندران ط

  

مجله دانشگاه علوم      *

  پزشکی بابل

دانشگاه 

علوم 

  پزشکی بابل

دوره 

چهارده

  م

شماره   

3  

اردی

به

  شت

139

1  

کریم / حوریه محمدي کناري/ اباذر اکبر زاده پاشا 

  رضا علیزاده نوایی/ اله حاجیان



 ١٠

جایگاه استناد به شواهد در  .28

دانشکده هاي طب سنتی از 

  ران این رشتهدیدگاه صاحب نظ

  

گام هاي توسعه در      *

  آموزش پزشکی

مرکز 

مطالعات 

دانشگاه 

  کرمان

دوره 

  دهم

شماره 

  سوم

  139

2  

دکتر حوریه محمدي / دکتر غالمرضا کرد افشاري 

دکتر سید کامران / دکتر شعله بیگدلی/ کناري 

  دکتر محمد رضا شمس اردکانی /سطانی عربشاهی

29. Nutritional Aspects to 
Prevent Heart 

Diseases in Traditional 
Persian Medicine  

*      Journal of 
Evidence-

Based 
Complement

ary & 
Alternative 
Medicine  

SAGE        201

4  

Gholamreza Kordafshari, Hoorieh 
Mohammadi Kenari, Mohammad Mehdi 

Esfahani, Mohammad Reza Shams 
Ardakani, Mansoor Keshavarz, Esmaeil 

Nazem, Maryam Moghimi, Arman 
Zargaran  

30. Criteria for Evidence-
based Practice in Iranian 

Traditional Medicine  

*      Acta Medica 
Iranica  

TUMS  53  7    201

5  

Seyyed Kamran Soltani Arabshahi, 
Hoorieh Mohammadi Kenari, Gholamreza 

Kordafshari, Mohammad Reza Shams 
Ardakani, Shoaleh Bigdeli  

31.  Prevention and 
Treatment of Flatulence 

From a Traditional 
Persian Medicine 

Perspective  

*      Iran Red 
Crescent Med 

J.  

  18  4    201

6  

 Bagher Larijani, Mohammad Medhi 
Esfahani, Maryam Moghimi, Mohammad 

Reza Shams Ardakani, Mansoor 
Keshavarz, Gholamreza Kordafshari, 

Esmaiel Nazem, Shirin Hasani Ranjbar, 
Hoorieh Mohammadi Kenari, Arman 

Zargaran  

32. Effects of cupping on 
the quality of life of 

healthy people referring 
to the clinic of 

Traditional Persian 
Medicine in Tehran, 

Iran  

*     Journal of 
Traditional 

Chinese 
Medicine  

        201

6  

Gholamreza Kordafshari, Mohammad Rez
a Shams Ardakani, Mansoor Keshavarz, 

Mohammad Mehdi Esfahani, Ismaeel Naz
em, Maryam Moghimi, Arman Zargaran, 

*Hoorieh Mohammadi Kenari  

33. Common types of 
Diabetic Dosage forms 

in Medieval Persia 

*     Farmacutical 
historian  

        201

6  

Bagher Larijani, Mohammad Medhi 
Esfahani, Maryam Moghimi, Mohammad 

Reza Shams Ardakani, Mansoor 
Keshavarz, Gholamreza Kordafshari, 

Esmaiel Nazem, Shirin Hasani Ranjbar, 
Hoorieh Mohammadi Kenari, Arman 

Zargaran  



 ١١

34. The Role of Phlebotomy 
(Fasd) and Wet Cupping 
(Hijamat) to Manage 
Dizziness and Vertigo 
From the Viewpoint of 
Persian Medicine 

   Journal of 
Evidence-
Based 
Complement
ary & 
Alternative 
Medicine 

    201

6 

Gholamreza Kordafshari, Mohammad 
Reza Shams Ardakani, Mansoor 
Keshavarz, Mohammad Mehdi 
Esfahani, Ismaeel Nazem, Maryam 
Moghimi, Arman Zargaran, Hoorieh 
Mohammadi Kenari,  



 ١٢

  کارگاه هاي آموزشی درشرکت  

       
 مدت برنامه محل برگزاري موضوع تاریخ  ردیف

31/1/85و30 .1  
کارگاه طراحی پیشرفته سئواالت 

  امتحانی
ساعت 16 شگاه علوم پزشکی بابلدان  

ساعت 16 دانشگاه علوم پزشکی بابل کارگاه CPR  24/2/86و  86/ 11/2 .2  

ساعت 8  دانشگاه علوم پزشکی بابل طرح درس و فنون تدریس  7/3/86 .3  

ساعت 8  دانشگاه علوم پزشکی بابل  تثبیت آنزیم  12/4/86 .4  

ساعت 16  تهرانپزشکی  دانشگاه علوم بیمار استاندارد شده  24/6/86و23 .5  

ساعت16  دانشگاه علوم پزشکی بابل Portfolio , log book  28/4/86و27 .6  

ساعت 16  دانشگاه علوم پزشکی بابل  گزارش صبحگاهی مبتنی بر شواهد  15/6/86و14 .7  

ساعت 8  دانشگاه علوم پزشکی بابل cpcآشنایی با مدل   29/7/86 .8  

9. 30/8/86  osce کارگاه   ساعت8  وم پزشکی بابلدانشگاه عل   

10.
14-16/12/86  

کارگاه برنامه ریزي و تدوین برنامه 

 عملیاتی
  ساعت20 دانشگاه علوم پزشکی بابل

11.
10-7/8/87   ساعت 10 دانشگاه علوم پزشکی مازندران کلیات پژوهش در طب سنتی و مکمل 

12.
ساعت 16  دانشگاه علوم پزشکی بابل  EBM morning reportکارگاه  7/9/87و14  



 ١٣

13.
ساعت8  دانشگاه علوم پزشکی بابل   osceکارگاه   21/9/87  

ساعت16  دانشگاه علوم پزشکی بابل  کارگاه ارزشیابی نوین دانشجو  17/11/87و 14.5/10/87  

15.
ساعت به عنوان مدرس8 دانشگاه علوم پزشکی بابل  کارگاه طرح درس و طرح دوره  30/11/87  

16.26/12/87 هبرديکارگاه برنامه ریزي را  ساعت8 دانشگاه علوم پزشکی بابل   

  ساعت8  دانشگاه علوم پزشکی بابل  پژوهی آموزشی کارگاه دانش  17.21/4/88

18.1/5/88  
ساعت 8  دانشگاه علوم پزشکی بابل cpcآشنایی با مدل   

19.1-9/9/89  
ساعت 16  دانشگاه علوم پزشکی تهران  اصول مقاله نویسی  

در آموزش به زبان نگارش مقاله پژوهش   20.10/2/90

  فارسی
   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

21.
11/7/89 ساعت 24  دانشگاه علوم پزشکی تهران hsrپروپوزال نویسی در تحقیقات    

روایی و پایایی ابزار پژوهش در   22.19-21/10/89

  پژوهشهاي پیمایشی
   دانشگاه علوم پزشکی تهران



 ١٤

افزار آنالیز داده هاي کمی و کیفی با نرم   23.4-14/7/89

spss  

ساعت 20  دانشگاه علوم پزشکی تهران  

ساعت 24  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1اصول اخالق در پزشکی   24.1-9/9/89  

25.       

  

 مجامع علمي و بین المللي در سخنرانی
           

ثبح موضوع تاریخ دیفر  محل برگزاري 

١. 
١٨/١٢/

٨٧ 
 دانشگاه علوم پزشکی بابل کارگاه طب سنتی

٢. 
 
 

١١/٣/
٩١ 

طب سنتی مبتنی بر 
 شواھد

دانشگاه علوم پزشکی 
 کردستان

٣. 
٢٥-

٢٦/٣/٩١  
استناد بھ شواھد 
 در طب سنتی ایران

علوم پزشکی دانشگاه 
 بیرجند

٤. 
٨-٩٢/٨/١٠ 

استناد بھ شواھد 
 در طب سنتی ایران

مرکز ھمایشھای بین 
المللی دانشگاه شھید 

 بھشتی

٥. 
٩/١٢/٩٢-٧ نقش خواب و بیداری  

و در حفظ سالمت 
 تدابیر مخصوص آن

پژوھشکده فرھنگ و ھنر 
 معماری

٤/٢/٩٣ .٦ 
استناد بھ شواھد 
 در طب سنتی ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
 گلستان

٩٣ .٧ 
استناد بھ شواھد 

 رانیا یدر طب سنت
علوم پزشک دانشگاه 
 سبزوار

٨. 
٢٠/٩/

٩٤ 
تدابیر ستھ ضروریھ 

 در طب سنتی 
دانشگاه کشاورزی و منابع 

 خوزستانطبیعی رامین 

٩. 
٣-
٤/١١/

٩٤ 

آشنایی با مبانی 
طب سنتی مبتنی بر 

 شواھد

دانشگاه علوم پزشکی 
 خراسان شمالی

١٠.١٠/٢/
٩٥ 

حجامت در مقاالت 
 علمی روز

دانشگاه علوم پزشکی 
 گلستان



 ١٥

  



 ١٦

  کتابها 

  

  عنوان کتاب  ردیف

      به زبان اصلی

  اسامی همکاران به   تاریخ انتشار  ناشر  شماره چاپ

  ترتیب اولویت

تغذیه در طب ایرانی   1

  اسالمی -

دکتر  - دکتر حوریه محمدي -دکتر غالمرضا کردافشاري  1387/1395  نسل نیکان  / اول

  سید سعید اسماعیلی

تغذیه و روزه داري   2

در سالمت و بیماري 

از دیدگاه طب ایرانی 

  اسالمی

انتشارات   اول

  المعی

1392/1395  

  

وریه محمدي دکتر ح/ دکتر غالمرضا کردافشاري

  دکتر محمود خدادوست/ دکتر مریم مقیمی/کناري

استناد به شواهد در   3

  طب سنتی ایران

انتشارات   اول

  المعی

1392/1395  

  

/ دکتر غالمرضا کردافشاري/ دکتر حوریه محمدي کناري

  دکتر شعله بیگدلی

خوش نوایی و رفع   4

  گرفتگی صدا

انتشارات   

  المعی

دکتر مریم / دکتر حوریه محمدي/ افشاريدکتر غالمرضا کرد  1393/1395

  مقیمی

هوا از مجموعه    5

کتابهاي سالمت 

برپایه سبک زندگی 

  ایرانی اسالمی

انتشارات   اول

  المعی

دکتر حوریه محمدي / دکتر غالمرضا کردافشاري  1395

  دکتر محمود خدادوست/ دکتر مریم مقیمی/کناري

  



 ١٧

  دماتیفعالیت در امور اجرائی آموزشی ، پژوهشی و خ

  

  تارخ انجام فعالیت  مشخصات ابالغ  محل             نوع فعالیت               ردیف

  تا تاریخ  از تاریخ  تاریخ        شماره

  30/6/88  5/7/85  5/7/85  پ/30/م م/31  دانشگاه علوم پزشکی بابل  دانشگاه ارزیابی سئواالت امتحانیعضو کمیته   1

  30/6/88  5/7/85  5/7/85  پ/30/م م/32  نشگاه علوم پزشکی بابلدا  عضو کمیته طرح درس دانشگاه  2

  30/1/86  20/1/85  30/10/85  پ/30/م م/395  دانشگاه علوم پزشکی بابل  مدیر مرکز مهارتهاي بالینی  3

عضو کمیته اجرایی جشنواره دانشگاهی نوآوریهاي آموزشی   4

  شهید مطهري

        پ/30/م م/395  دانشگاه علوم پزشکی بابل

سئول دبیرخانه جشنواره دانشگاهی نوآوریهاي آموزشی م  5

  شهید مطهري

        پ/30/م م/395  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  30/6/88  5/6/87  5/6/87  پ/30/م م/615  دانشگاه علوم پزشکی بابل edcدبیر کمیته نوآوریهاي آموزشی   6

  30/6/88  6/9/87  6/9/87  پ/30/م م/861 دانشگاه علوم پزشکی بابل  در کمیته پزشکی جامعه نگرedcنماینده   7

  30/6/88  5/12/87  5/12/87  پ/30/م م/1290 دانشگاه علوم پزشکی بابل  عضو کمیته اجرایی اولین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی  8

  30/6/88       دانشگاه علوم پزشکی بابل edcعضو شوراي سیاستگذاري   9

عضو شوراي سیاستگذاري تحقیقات در نظام   10

  )HSR(سالمت

  30/6/88  18/6/87  18/6/87  پ/1167/30 دانشگاه علوم پزشکی بابل

  30/6/88  27/8/87  27/8/87  پ/1859/30 دانشگاه علوم پزشکی بابل  عضو کمیته توانمندسازي و ارائه خدمات پژوهشی دانشگاه  11

عضو کمیته تهیه و تدوین آیین نامه مربوط به طب سنتی   12

  و خدمات آن

دانشگاه علوم  - اشت وزارت بهد

 تهرانپزشکی 

    1/7/88    

عضو شوراي آموزشی مشترك دانشکده هاي طب سنتی   13

  کشور

   1/10/88      دانشگاه علوم پزشکی تهران

  91  90      وزارت بهداشتعضو شوراي مرکزي مرکز فرهنگ آداب و میراث پزشکی   14



 ١٨

  وزارت بهداشت

  تاکنون  90      وزارت بهداشت  طب سنتی و کارگروه تدوین کوریکولوم دوره بالینیعض  15

کارشناسی مراقبتهاي عضو کارگروه تدوین کوریکولوم دوره   16

  طب سنتی بالینی

  تاکنون  90      وزارت بهداشت

  تاکنون  91      دانشگاه علوم پزشکی تهران  عضو شوراي طرحهاي توسعه اي مرکز مطالعات   17

 
  :داوري 

  )طرح 20بیش از (مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  طرحهاي تحقیقاتی پژوهش در آموزش داور

 ARJداور مجله بین المللی 

  :تدریس

  ترم 2تدریس درس سمیولوژي دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  ترم 4تدریس درس کلیات طب سنتی دانشجویان داروسازي عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی 

  تبریز، بابلحدهاي مختلف کلیات و امور طبیعیه، اعمال یداوي، مبانی عالج، کارورزي، حفظ الصحه در دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، کرمان، تدریس وا


