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 تحقیقاتی: هایزمینه

زندگی ، سالمت معنوی، سبک دوره اسالمی باستان و پزشکیعلوم تاریخ تمدن نوین اسالمی، علوم انسانی اسالمی، 

الصحه، فلسفه طب، اخالق حفظطب عامیانه،  ،و مکمل طب سنتی طب اصیل اسالمی، اسالمی با محوریت سالمت،

پژوهی و حدیث  قرآن،  تفسیر موضوعی قرآن   ،معارف اسالمی  نی،علوم قرآ فقه، اصول فقه، کالم،،  های شیعیدولت،  پزشکی

 و طب.

 مورد عالقه: هایزمینه

 اسالمی از قبیل:  –علوم انسانی 

 اقتصاد اسالمی و...روانپزشکی اسالمی، شناسی اسالمی، جامعهاسالمی، مدیریت اسالمی، روانشناسی 

دگی اسالمی با محوریت ک زنسالمت معنوی، اخالق پزشکی، سب لسفه احکام،ف،  تمدن نوین اسالمی، تولید علم و نوآوری

فقهی و  های مستحدثموضوعفلسفه طب، ، تاریخ اسالم ،هاها و سلسلهدورهطب تاریخ ، ، تاریخ پزشکی فلسفهسالمت، 

  .اسالمی

 تـألیف کتاب:

ایران، تهران:  پزشکی علوم ، دانشگاههای فقهیاحکام فقه پزشکی نماز به انضمام نقش علوم بشری در موضوع [1]

 1391آور، اندیشه

 1397طب اصیل اسالمی توهم یا واقعیت؟، قم: آوای ابتکار،  [2] 
 1392زیبایی، تهران: رسانه تخصصی،  و جراحی اعمال قانونی و شرعی مالحظات [3] 

 1395، تهران: عبادی فر، روش قرآن پژوهی و طب [4]

 1385پایان جنگ جهانی دوم(، تهران: ایرانیان طب، ها در ایران )از آغاز سلسله قاجاریه تا بررسی اپیدمی [5]

 1396ریحانه االدب، تهران: ایرانیان طب،  [6]

 1395النفس سه سویه فارسی، عربی، انگلیسی، تهران: ایرانیان طب، اسی و علمنفرهنگ و اصطالحات روانش [7]
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 1382طب در نهج البالغه، هند، دهلی نو: ای. ایس.تایپ سنتر،  [8]
 1395تهران: عبادی فر، ن دلبری، آیی [9]

 1381خرد زیبا: بررسی شبهه نقصان عقل زن، تهران: عابد،  [10]
 1379نگرشی به مبانی فقهی موسیقی، تهران: عابد،  [11]

 1379احتیاط در ترک احتیاط، تهران: عابد،  [12]

 1379الدین، صفیحضور اجتماعی زن، اردبیل: شیخ  وها: آفرینش زن در آینه اندیشه [ 13] 
 1381پدر مهربان، تهران: عابد،  [14]
 1382ای.ایس.تایپ سنتر، هند، دهلی نو: دیوالی، -های مذهبی هندوهاجشن  [15]
 1383ها، هند، دهلی نو: ای.ایس.تایپ سنتر، مرزبان اندیشه [16]
 1385موذن عشق، هند، دهلی نو: ای.ایس.تایپ سنتر،  [17]
 1380جمهوری آذربایجان، باکو، به زبان ترکی استانبولی، آئینه زمان،  [18]
 2008نهایت، دهلی نو: ای ایس تایپ سنتر، رودی روان در بستر بی [19]

 2008مجموعه مقاالت به اردو، دهلی نو: الهدی اورنیشل پبلیکیشن،  [ 20] 
های کمیاب در های خطی و کتابنسخهبیش از یکصد جلد کتاب از ) احیای متون تاریخ پزشکی و طب سنتی ایرانی [21]

، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ( موضوع تاریخ پزشکی، طب سنتی و اسالمی

 1385ایران، 
 

  های علمی، پژوهشی:مقاله

 الف: مقاالت به زبان فارسی 

 خیتار، فصلنامه  باشکوه  مانیدوران سل  انیتا پا  سیاز تاس  یعثمان  یدر دوران اول امپراطور  یپزشک  ینهادها  نیتکو [1]

 1396، یپزشک
 1396، یپزشک خیتار، فصلنامه تیپزشک از افسانه تا واقع یقفثحارث بن کلده بن عمر بن عالج  [2]
 1396، یپزشک خیارت، فصلنامه کاذب(  یدر شناخت و درمان رجا )حاملگ نایابن س دگاهیگذرا بر د یمرور [3]
 1396، یپزشک خیتار، فصلنامه وانیو مر هیحفظ الصحه زنان باردار در منطقه اشنو یشفاه خیتار یقیمطالعه تطب [4]
خرم  یو مامائ یفصلنامه افالک دانشکده پرستار، یعلوم پزشک خیتار دگاهیمومن از د میکتاب تحفه حک یبررس [5]

 1396، آباد
 1396، یپزشک خیتار، فصلنامه یشاهنامه فردوس( در ی)جراح یو کارد پزشک یپزشک [6]
 1394، یپزشک خیتار، فصلنامه یالصحه و میابن بطالن و کتاب تقو میحک یزندگ یبررس [7]
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 1393فصلنامه حفظ الصحه، زید بلخی در کتاب مصالح االبدان و االنفس،  وبها از دیدگاه ابررسی تدبیر خوراکی [8]
 1393فصلنامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت،  بررسی مفهوم سبک زندگی از دیدگاه اندیشمندان غربی،   [9]
 1393آثار چرخه ماه بر بدن انسان و رابطه آن با زمان حجامت، فصلنامه حفظ الصحه،  [10]
 1393اصول و مبانی نظام حفظ الصحه و سالمتی در اسالم، فصلنامه حفظ الصحه،  [11]
 1393فصلنامه حفظ الصحه، ، یرانیا یجسم و روان در سبک زندگ ریتطه اهگیگرمابه، جا [12]
رم مقطع متوسطه ساکن مدارس سوم و چها هیآموزان دختر پادر دانش یاضطراب و افسردگ ،یپرخاشگر سهیمقا [13]

 1393، سالمت تیبا محور یاسالم یفصلنامه سبک زندگ، یآنها در مدارس عاد انیبا همتا یروزشبانه
فصلنامه حفظ ، در اشعار شش تن از شاعران متقدم و نقش آن در حفظ الصحه یعنصر باد در طب سنت یبررس [14]

 1393الصحه، 
 1393، فصلنامه حفظ الصحه، ضرورت آموزش حفظ الصحه و بهداشت [15]
 1393فصلنامه حفظ الصحه، ، ها و اهداف آنیژگیو و یحفظ الصحه از منظر طب اسالم گاهیو جا یستیچ [16]
 1392فصلنامه حفظ الصحه، ، از امام رضا در مورد حفظ الصحه ییرهنمودها [17]
 1392فصلنامه حفظ الصحه، ، رانیا یطب سنت دگاهیاز د بوستیو درمان  یریشگیپ [18]
 1392فصلنامه حفظ الصحه، ، یاسالم یهابا آموزه یمفهوم سالمت از منظر سازمان بهداشت جهان ینقد و بررس [19]
 1392ت، سالم تیبا محور یاسالم یفصلنامه سبک زندگ، یزندگ وهیو ضرورت آموزش ش یسبک زندگ [20]
فصلنامه ، از منظر قرآن یاسالم یگوناگون آن در سبک زندگ یهاو مرگ و جنبه یزندگ یمفهوم و معنا یبررس [21]

 1392، سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ
 1391، اسناد نهیفصلنامه گنج، در هند انیقطب شاه یعیموقوفات دولت ش یخیاسناد تار یبررس [22]
، سالمت تیبا محور یاسالم یفصلنامه سبک زندگ، در قرآن بهیط اتیاز منظر ح یاسالم یسبک زندگ یبررس [23]

1391 
 1393گیری از نعمت و فرصت سالمتی در سخنان حضرت امیر، فصلنامه حفظ الصحه، بهره [24]
 1390، فصلنامه قرآن و طب، میاز منظر قرآن کر ینقش کارکرد خواب در سالمت آدم یبررس [25]
 1390، سالمت تیبا محور یاسالم یفصلنامه سبک زندگ، قرآن در موضوع طب یعلم ریدر تفس ییهاستهیبا [26]
 1397بررسی کتاب الشکوک رازی بر جالینوس، فصلنامه تاریخ پزشکی،  [27]
ی از منظر حکیم تنکابنی، فصلنامه دانشگاه لرستان، دانشکده پرستاری و درمان پیشگیری گزیدگی حشرات موذ [28]

 1397مامایی، 
 1398داروشناسی و روش های درمان دارویی در مصر باستان، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، تابستان  [29]
 1398پزشکی، پاییز طب سنتی مغولستان، ترکیبی از طب سنتی ملل دیگر، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ  [30]
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بررسی رابطه نفس و بدن از نظر اندیشمندان ایرانی )مالصدرا، جوادی آملی، طباطبایی(، فصلنامه علمی پژوهشی   [31]

 1398زمستان تاریخ پزشکی، 
 1398ابن بیطار داروشناس اندلسی دوره تمدن اسالمی، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، زمستان  [32]
 1399هوی از دیدگاه رازی، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، بهار طب روحانی، جدال عقل و  [33]
بررسی سیر تاریخی شناخت مننژیت )قرانیطس( در پزشکی تمدن اسالمی، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی،  [34]

 1399بهار 
 

 انگلیسی  به زبان  مقاالتب: 

[1] A Review of the role and Impact of Swaddling in Persian Medicine, International Journal of Pediatrics, 

2018 

[2] Abdullah Bin Anis, An Uncelebrated Physician of the 7th Century, Journal of Research on History of 

Medicine, 2018 

[3] A Review of the Role and Importance of Swaddling in Persian Medicine, International Journal of 

Pediatrics, 2018 

[4] A Survey of the Ideas of some Great Iranian Sages on the Diagnosis and Treatment of Pterygium, 

Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2017 

[5] Mucoadhesive Microspheres of chitosan and Polyvinyl Alcohol as A Carrier for Intranasal Delivery 

of Insulin: In Vitro and Vivo Studies, MOJ Bioequivalence & Bioavailability, 2017 

[6] Pulmonary delivery of rifampicin microspheres using lower generation polyamidoamine dendrimers 

as a carrier, Powder Technology, 2016 

[7] Anti-inflammatory effects of eugenol nanoemulsion as a topical delivery system, Pharmaceutical 

Development and Technology, 2015 

[8] History of Military Medicine in Islam and Iran, Gmp Review, 2015 

[9] Lifestyle and Complicated Needs of the Society, Islamic Lifestyle Centered on Health, 2014 

[10] History and Luminaries of Medical Education in Iran, Indian Journal of Fundamental and Applied Life 

Sciences, 2014 

[11] The Concept of Style from the Viewpoint of Western Thinkers, Islam Life Center Health, 2014 

[12] Epidemiology of Overweight and Obesity Among the Workers of Shiraz Hospitals, Indian Journal of 

Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 

[13] Reviewing the Meaning of Life and Death and its Different Aspects in Islamic Lifestyle from the 

Quran Point of View, Islam Life Center Health, 2013 

[14] Prevalence and Determinations of Overweight and Obesity Among theWorkers of Shiraz Hospitals, 

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2013 

[15] Evaluating the Concept of “Lifestyle” Among Western Scholars, Islam Life Center Health, 2013 

[16] Comparing Aggression, Anxiety, Depression in the Third and Fourth Grade High School Girl Students 

Living in Boarding Schools, with Their Peers in Regular High Schools., Islam Life Center Health, 

2013 
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[17] The Role of Sleep Functions in Human Health from the Perspective of the Holy Quran, Quran & 

Medicine, 2011 

[18] A Study on the Value of Ear and Eye Based on Quran and Nahjolbalaghe Verses, and the Priority  

Philosophy of Hearing Sense Over the Vision, Quran & Medicine, 2011 

[19] Mucoadhesive Microspheres of chitosan and Polyvinyl Alcohol as A Carrier for Intranasal Delivery 

of Insulin: In Vitro and Vivo Studies, MOJ Bioequivalence & Bioavailability, 2017 

[20] History and Luminaries of Medical Education in Iran, Indian Journal of Fundamental and Applied Life 

Sciences, 2014 

[21] Epidemiology of Overweight and Obesity  Among the Workers of Shiraz Hospitals, Indian Journal of 

Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 

[22] Prevalence and Determinations of Overweight and Obesity Among the Workers of Shiraz Hospitals, 

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 

[23] Galen, the first Cardiac Surgeon, Journal of Medical Biography, 2019 

[24] The Role of American Missionaries in the Establishment of Modern Schools and the First Faculty of 

Medicine in Urmia, Iran; General Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2019 

[25] The Rabies and Various Opinions on it in Traditional Medicine, Acta Medico-Historica Adriatica, 

2019 

[26] Abdullah Bin Anis, An uncelebrated Physician of the 7th Century, Res Hist Med 2018; 7(1) 

[27]  

 مقاالت به زبان اردو ج: 

 م2003راه اسالم، حسن شناسی کی افاقی جاذبیت، [1]
 م2005 جشن دیوالی، ایک ایرانی محقق و سیاح کی نظر مین، صحافت، [2]
 م2007آینه زمان، عالمی سهارا،  [3]
 م2007انفجار نور، سهارا عالمی،  [4]
 م2018اسبه نفس، ماهنامه اصالح لکنهو، نماز کی آداب اور مح [5]
 م2018رآن و حدیث کی روشنی مین، ماهنامه اصالح لکنهو، ی جسمانی و روحانی غذا کی اهمیت قبچون ک [6]
 م2003نهج البالغه مین علم طب، فصلنامه راه اسالم،  [7]
 م2003نور کا دهما که، فصلنامه راه اسالم،  [8]
 م2001فرزند رسول اهلل، ماهنامه اصالح لکنهو، حسین  [9]
 ق1438 ،ن، ماهنامه بقیه اهللین اور حسقرآ [10]
 م2003اسالم دین زندگی، فصلنامه راه اسالم،  [11]
 ق1338اهمیت حفظ الصحه، قران و حدیث کی روشنی مین، البیان،  [12]
 2007خدا کی امانت، فصلنامه بتول،  [13]
 ق1328اسالم دین زندگی، ماهنامه شعاع عمل، لکنهو،  [14]
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 م2017صحیفه سجادیه اور صحت و سالمتی، فصلنامه مجمع جهانی اهل بیت هند،  [15]
 م2008آینه زمان، جسارت تایمز،  [16]
 ، فکر آفرین سخن، سیرت نبی مین سیاست، اداره بقیه اهلل جالل پور هند [17]
 م2003آینه زمان، فصلنامه راه اسالم،  [18]
 ق 1440، 72لقمه حرام کی جسم و روح پر اثرات فرامین سیدالشهدا کی روشنی مین؛ البیان، هندوستان، ج  [19]
 2003حسین فرزند رسول اهلل، فصلنامه راه اسالم، [20]
 2007جهت کی جستجو، علم اور تجربه،  [21]

 های تحصیالت تکمیلی:نامهراهنمایی پایان

 1388کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، عاشورا،  زیارت کالمی مسائل [1]

النبی، کارشناسی ارشد، جامعه  سیره کتاب در بیت اهل و پیامبر درباره نعمانی شبلی هایدیدگاه نقد و بررسی [2]

 1389المصطفی العالمیه، 
 1389العالمیه، االثبات، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی  و النفی بین المسیح رساله عالمیه [3]
 1390حاضر، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه،  عصر تا مغول دوره از هند در عزاداری تاریخ [4]
بیت، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه،  اهل  مورد در  چشتی  الدین معین  خواجه  هایدیدگاه  بررسی و  نقد  [5]

1393 
 1390سیزدهم، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه،  قرن در هند عیانشی مصنفین و مولفین [6]
پزشکی، کارشناسی ارشد،  تاریخ منظر از جرجانی اسماعیل سید حکیم ایالصحهحفظهای آثار و اندیشه بررسی [ 7]

 1395دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

اسالمی،  تمدن دوره پزشکی تاریخ در جرجانی اسماعیل سید حکیم داروشناسی هایاندیشه و آثار بررسی [8]

 1393کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
، کارشناسی ارشد، دانشگاه ایران در قمری هجری 5 تا 3 قرن از اسالمی تمدن دوره در پزشکی اخالق بررسی [9]

 1395علوم پزشکی ایران، 

دوم، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم   جهانی  جنگ  پایان  تا  قاجاریه  دوره  از ایران  در  گیرهمه  هایبیماری  بررسی  [10]

 1393پزشکی ایران، 

 1395، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ساری، قاجار دوره در اردبیل و آذربایجان پزشکی تاریخ [11]
ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ، کارشناسی اسالمی تمدن تاریخ در آن درمان ،چشم هایبیماری تاریخ بررسی [12]

 1395اراک، 
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 1396هجری، دانشگاه معارف اسالمی،  5تا  3وضعیت علم داروسازی، گیاهان دارویی و عالمان آن از قرن  [13]
   1394ها در ایران از شروع سلسله قاجاریه تا پایان جنگ جهانی دوم، کارشناسی ارشد، بررسی اپیدمی  [14]
    1396های احیای طب سنتی در ایران پس از انقالب اسالمی، کارشناسی ارشد، بررسی علل و زمینه [15]

دردی در ایران باستان و دوره تمدن اسالمی حسی و بیهوشی، بیهای بیبررسی سیر پیدایش و پیشرفت شیوه  [16]

  1396دانشگاه علوم پزشکی بابل،  سده سیزدهم هجری، تا
های رساله تدبیر الصبیان، ذخیره خوارزمشاهی، تدبیر الحبالی و دابیر اطفال و صبیان در کتابسیر دانش ت [17]

     1396، یان و مفرح القلوباالطفال و الصب
رازی،  :بررسی سیر تشخیصی و درمانی نازایی در تاریخ تمدن اسالمی از منظر حکمای برجسته این عصر [18]

  1396ه علوم پزشکی اراک دانشگا ابن سینا، جرجانی،اهوازی، 
  1397دانشگاه علوم پزشکی ایران،  بویه و آل کاکویه،تاریخ داروسازی در دوره آل  [19]
  1396های مذهبی، پزشکان و ادوار حکومتی در طب باستان، دانشگاه علوم پزشکی ایران نقش آیین  [20]
  1397دانشگاه علوم پزشکی ایران ریخ داروسازی در دوره گورکانیان، تا [21]
  1397دانشگاه علوم پزشکی بابل، ط با طب اطفال در طب سنتی ایران، بررسی متون مرتب [22]

های های بیمارستانبررسی ارتباط اعتقادات مذهبی و اضطراب قبل از عمل جراحی بیماران بستری در بخش [23]

  1377وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 
دانشگاه علوم و هشت رساله در طب و حکمت،  های خطی منافع افضلیهبررسی ، تصحیح و تحلیل نسخه [24]

  1397 پزشکی ایران،
بررسی سیر تطور اعراض نفسانی از دیدگاه محمد زکریای رازی، علی بن عباس اهوازی، ابو علی سینا، و سید  [25]

  1397اسماعیل جرجانی از منظر تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، 

 99 رانیا زشکیپ لومدانشگاه ع ،یغرب جانیاذربا انیدر منطقه موکر انهیطب عام لیو تحل یبررس[ 26]

 98قم، لوم پزشکی دانشگاه ع ،یپزشک خیدستنامه منابع تار نیتدو[ 27]

 98 ران،یا لو پزشکیدانشگاه ع ،یدر دوره تمدن اسالم یپزشک خیورزش از منظر تار گاهیجا یبررس[ 28]

دانشگاه   عه،یالش  فیتصان  یال  عهیبر کتاب الذر  دیبا تاک  یتا قرن ششم هجر  یعیش  بانیطب  ارثو ا  تیشخص  یبررس[  29]

 1397 ران،یا لوم پزشکیع

 97 ران،یا لوم پزشکیدر اواخر دوره قاجار تاکنون، دانشگاه ع یتحول اموزش پزشک ریس یبررس[ 30]
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 در رویدادها و مجامع علمی: هاسخنرانیبرخی ارایه 

  هاکارگاهسخنرانی در

دین دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، سخنرانی در کارگاه مقدماتی قرآن پژوهی و طب، مرکز تحقیقات طب و  -

6/4/91 

 7/11/95تاریخ پزشکی در تمدن اسالمی، جهاد دانشگاهی اردبیل،  -

ندگی مقام های طبی دانشمندان مسلمان ایرانی در طب، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهاد نماینوآوری -

 18/9/96ها، معظم رهبری در دانشگاه

و طب سنتی، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل،  ئیزمهندواصول و مبانی آیورودا در طب  -

20/11/89 

 7/11/95اصول و مبانی طب سنتی ایرانی، جهاد دانشگاهی اردبیل،  -

 5/9/96چیستی مفهوم طب اصیل اسالمی، مرکز تخصصی تربیت مبلغ آمریکای التین،   -

 26/9/96غ آمریکای التین، و جسم، مرکز تخصصی تربیت مبل تاثیر لقمه حرام بر روح -

 19/9/96مریکای التین، ت سالمت، مرکز تخصصی تربیت مبلغ آسبک زندگی اسالمی با محوری -

ندگی مقام طبیبان و داروسازان مسلمان ایرانی دوره تمدن اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهاد نمای -

 6/10/96 ها،معظم رهبری در دانشگاه

ندگی مقام معظم رهبری در ه تمدن اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهاد نمایاخالق پزشکی در دور -

 18/11/96 ها،دانشگاه

ندگی مقام ها، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهاد نماییل اسالمی و تفاوت آن با سایر طبچیستی طب اص -

 9/12/96ها، معظم رهبری در دانشگاه

 4/6/96م و نوآوری در طب، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل،  تولید عل  نقش تاریخ پزشکی در -

 16/8/92کاربرد اصول فقه در اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  -

 14/2/92 ی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آموزش مداوم جامعه پزشکی،ااخالق حرفه -

 16/5/93وزش مداوم جامعه پزشکی،اخالق بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آم -

 23/5/93، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آموزش مداوم جامعه پزشکی، 2الق پزشکی در اصول فقهکاربرد اخ -

 20/11/94  مالحظات فقهی رازداری در اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آموزش مداوم جامعه پزشکی، -

 29/11/94-30سالمت با رویکرد قرآن و عترت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، ای در عرصه تعالی اخالق حرفه -

 31/5/95 اصل رضایت و برائت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آموزش مداوم جامعه پزشکی، -
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 28/7/95 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آموزش مداوم جامعه پزشکی،ت در بیماران روانرضایت و برائ -

 10/2/96تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل،  هی و طب، موسسه مطالعاتروش قرآن پژو -

 12/4/91 مجلس شورای اسالمی، جدید ای، کارکنان استخداماخالق حرفه -

 14/5/91مجلس شورای اسالمی،  جدید ای، کارکنان استخداماخالق حرفه -

محوریت سالمت، حوزه علمیه مشکات، چیستی مفهوم قرآن و طب و ارتباط آن با سبک زندگی اسالمی با  -

11/12/94 

 18/12/94، طب اصیل اسالمی، حوزه علمیه مشکاتروش تحقیق در  -

 13/7/94مراقبت از بیماران در حال احتضار، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  -

 19/7/91ثر طب سنتی ایران بر طب سایر ملل، دانشگاه علوم پزشکی تهران، أثیر و تتأ -

 19/7/91در تمدن اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ن شیعی بررسی نقش طبیبا -

 5/5/96نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعضا از دهنده زنده، مرکز فوق تخصصی آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد،   -

 30/7/93آشنایی با طب سنتی، موسسه تحقیقاتی طب سنتی اسالمی ابن سینا،  -

 16/6/94زاد اسالمی اردبیل، آیران، دانشگاه اصول و مبانی طب و داروسازی سنتی ا -

 23/1/94زاد رودهن، ز منظر طب اصیل اسالمی، دانشگاه آمفهوم سالمت ا -

 4/6/91روش قرآن پژوهی و طب، دانشگاه بقیه اهلل،  -

 7/5/96الصحه، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، قرآن و آیات حفظ -

   20/2/96انشگاه علوم پزشکی اردبیل، تاریخ پزشکی در دوره صفویه، د -

های پژوهش در تاریخ پزشکی، موسسه پیشگامان تمدن نوین و مرکز مطالعات و تحقیقات تاریخ روش و موضوع -

 17/3/96پزشکی هیأت رزمندگان اسالم اردبیل، 

 21/5/96های طب، جهاد دانشگاهی اردبیل، ل اسالمی و تفاوت آن با سایر روشچیستی مفهوم طب اصی -

 6/8/96تغذیه حاللِ طیّب، جهاد دانشگاهی اردبیل،  -

 9/6/96گیری تمدن اسالمی، خانه جوانان اردبیل، زی، طبیب فیلسوف و نقش او در شکلرا -

 8/6/96ت رزمندگان استان اردبیل، ه از دیدگاه قرآن و روایات، قرارگاه فرهنگی حضرت زهرا هیأتغذی -

 7/6/96 ت رزمندگان استان اردبیل،قرارگاه فرهنگی حضرت زهرا هیأیات طیّبه، سبک زندگی علوی، ح -

 11/6/96وری از منظر تاریخ پزشکی، خانه جوانان اردبیل، تولید علم و نوآ -

 8/6/96تمدن نوین اسالمی و رابطه آن با طب اصیل اسالمی، جهاد دانشگاهی اردبیل،  -

 16/5/91و  11/7/91و  2/7/91اهلل، های تربیت و تعالی کارکنان دانشگاه بقیه دوره -

 2/2/97ای، تهران، اطالعات فیزیکی دانشگاه فنی حرفهای کارکنان حفاظت اخالق حرفه -
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 20/2/96تاریخ علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،  -

 31/7/2017استانبول،  ترکیه، چیستی مفهوم طب اصیل اسالمی، -

 3/7/2017استانبول،  ترکیه، اصول و مبانی طب اصیل اسالمی، -

 3/8/2017موقعیت زن در مکتب تشیّع، استانبول،  -

 6/7/2018باد هندوستان، حیدرآشهر و ساخت تمدن نوین اسالمی،  انقالب اسالمی ایران -

 7/7/2018 حیدرآباد هندوستان،شهر حیات طیّبه الزمه تمدن نوین اسالمی،  -

 7/7/2018هندوستان، ،حیدرآبادشهر عفری طب یونانی، یا طب ایرانی هندی، بیمارستان ج -

 9/7/2018گیری تمدن نوین اسالمی، دهلی نو، مجلس علمای هند، تولید علم و نوآوری و لزوم شکل  -

 5/6/97طب تسکینی از منظر اخالق پزشکی و فقه، تاالر رازی تهران،  -

 26/6/97و  24/6/97کارشناسان بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  ،اخالق بازرسی -

 9/7/2018ن و اهل بیت نبوت، سرینگر هندوستان، قرآ -

 8/7/2018طب الرضا، تنظیم جعفری حیدرآباد هندوستان،  -

 11/7/2018 د، دانشگاه ملی اسالمی هندوستان،ارتباط بین طب ایران و هن -

 4/12/92نیروی دریایی و طب سنتی، نیروی دریایی نوشهر،  -

 9/12/96از منظر فقه، بیمارستان فاطمه زهرا تهران،  جراحی پالستیک  -

 10/7/2018علوم انسانی اسالمی، محققان و نخبگان هندوستان،  -

 

 هاسخنرانی در برخی همایش

المللی طب مکمل و جایگزین، موضوع اخالق پزشکی در طب مکمل و جایگزین، مشهد،  اولین کنگره بین -

17-15/7/94 

 ، های طب مکمل و جایگزین در ایرانها و بایستی کاستی  سخنرانی:  موضوعطب مکمل و جایگزین،  المللیاولین کنگره بین -

 15/7/94-17مشهد، 

 20/2/91، مشهد، الصحه در سیره رضوی حفظ  سخنرانی: موضوعالرضا، همایش علمی پژوهشی طبسومین  -

جنسی و نقش آن در سالمت معنوی، حیا و عفاف  سخنرانی: پنجمین کنگره خانواده و سالمت جنسی، موضوع -

 5/8/90-6دانشگاه تهران، 

 تاثیر تمدن اسالمی و ایرانی در طب سنتی هند، ساری سخنرانی: المللی طب سنتی و مکمل، موضوعکنگره بین -

 2/12/90-4کنگره سراسری پزشکی دریایی با رویکرد بهداری رزم در خلیج فارس، بندر عباس،  -



 دکتر محمدرضا رجب نژاد   سوابق علمی، پژوهشی و اجراییخالصه 
 

 

 11صفحه        1398آخرین به روزرسانی: زمستان 

جایگاه خانواده دینی در پیشگیری از  سخنرانی:اسی، دین و فرهنگ، موضوع نوانشالمللی راولین کنگره بین -

 24/2/90اختالالت روانی، تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران، 

ای پزشکی در طب سنتی، اصول و مبانی اخالق حرفه  سخنرانی:سومین سمینار طب اسالمی و ایرانی، موضوع  -

 19/12/89-20تهران، 

دانشگاه   های احکام شرعی بیماران در مراکز درمانی،بایستی  سخنرانی:موضوع  ابط شرعی در پزشکی،  همایش ضو -

 24/9/90علوم پزشکی ارتش، 

معنوی اهل بیت نبوت به  نگاه عرفانی و سخنرانی:السالم و عرفان شیعی، موضوع البیت علیهمهمایش ملی اهل -

 95مفهوم سالمت، شیراز، آذر 

وری بدیل ایران در تولید علم و نوآنقش بی سخنرانی:مدن اسالم و ایران، موضوع زشکی درتهمایش ملی تاریخ پ -

 5/3/95در طب، مشهد، 

بررسی عنصر رازداری در علوم پزشکی در اسالم، تهران، تاالر رازی،  سخنرانی:سمینار رازداری پزشکی، موضوع  -

20/12/94 

تاثیر و تاثر طب ایران بر طب سایر ملل،  سخنرانی:موضوع کنفرانس گذری بر تاریخ پزشکی و تاثیر آن بر طب،  -

 19/7/91تهران، 

ی اهبزاری خوب برای رشد فضایل و ارزشورزش ا سخنرانی:سمینار سراسری مبانی پزشکی ورزشی، موضوع  -

 29/1/94انسانی، تهران، تاالر رازی، 

ش و جایگاه طبیبان شیعی در رسی نقبر سخنرانی:ن بر طب، موضوع زشکی و تاثیر آر تاریخ پکنفرانس گذری ب -

 19/7/91ت طب، تهران، پیشرف

شناسی سالمت معنوی و اصول و مبانی آن در اسالم، مفهوم سخنرانی:همایش سالمت معنوی، موضوع  -

 19/9/92-20تهران، 

-20تهران، مطالعه مروری ارتباط سالمت معنوی با سایر ابعاد سالمت،   سخنرانی:همایش سالمت معنوی، موضوع   -

19 /9 /92 

شناسی در فرضمبانی و پیش ضرورت بررسی اصول و سخنرانی:الرضا، موضوع همایش علمی پژوهشی طب -

 20/2/93-21الرضا، مشهد، طب

الصحه در های حفظفرضاصول و مبانی و پیش سخنرانی:در طب، موضوع المللی سیره نبوی اولین همایش بین -

 1/10/94-3طب نبوی، مشهد، 

های طب سنتی گیری سیاستتصمیم  سخنرانی:ان در نیروهای مسلح، موضوع  ار بررسی جایگاه طب سنتی ایرسمین -

 8/92/ 12-13در نیروهای مسلح، دانشگاه بقیه اهلل، 
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المللی و سومین همایش ملی طب پیشگیری بهداشت، امداد و درمان دریایی برای شناورهای اولین همایش بین -

تدابیر مسافران دریا در طب سنتی ایران از دیدگاه عقیلی خراسانی، بندر  سخنرانی:سطحی و زیر سطحی، موضوع 

 26/10/93-30عباس، 

علوم  انشگاهنی بر محور سالمت، دبک زندگی قرآس سخنرانی:ن، عترت و سالمت، موضوع سومین همایش قرآ -

 29/11/94-30بقیه اهلل،  پزشکی

  موقوفات شیعی هند، اصفهان سخنرانی:المللی وقف و تمدن اسالمی، موضوع همایش بین -

لوم اسالمی بر تولید علم و نوآوری ر عبررسی تاثی  سخنرانی:البیت و تولید علم، موضوع  المللی اهلناولین همایش بی -

 10/8/94-12الصحه، شیراز، در طب و حفظ

اسالمی با محوریت نقش سبک زندگی    سخنرانی:چهارمین همایش ملی تحول سالمت در حوزه معنویت، موضوع   -

 9/2/95ن در سالمت معنوی، جهرم، سالمت و تاثیر آ

 اس اهوازی، موضوعی و بزرگداشت حکیم علی بن عبشاپور، شکوفایی پزشکی ایرانی اسالمخرد جندیحکمت و  -

 28/2/95وری طبی علی بن عباس اهوازی و نقش دولت آل بویه بر آن، اهواز، تولید علم و نوآ  سخنرانی:

نقد و بررسی نسبت الحاد به   سخنرانی:المللی نقش شیعه در پیدایش و  گسترش علوم اسالمی، موضوع  کنگره بین -

 97اردیبهشت زکریای رازی، قم، 

خواب شاهکار آفرینش در سوره  سخنرانی:ن کریم با محوریت سوره کهف، موضوع همایش سالمت از دیدگاه قرآ -

  11/12/89-12تهران کهف، 

شناختی بیماران مراجعه های جمعیتویژگی سخنرانی:لیانه پزشکی قانونی، موضوع سا المللیسومین کنگره بین -

 ستان لقمان، تهران، کننده به بخش مسمومین بیمار

 بررسی چیستی و مفهوم سالمت از دیدگاه صحیفه سجادیه، بابل سخنرانی:همایش ملی شفای پایدار، موضوع  -

های موسوم شناسی جریانآسیب  سخنرانی:ای رضوی، موضوع  همایش نظام سالمت در اسالم با تاکید بر آموزه ه -

 30/1/96-31به طب اسالمی، مشهد، 

آب درمانی در قرآن، درمان طبیعی   سخنرانی:های رضوی، موضوع  المت در اسالم با تاکید بر آموزههمایش نظام س -

 30/1/96-31با آب سرد، مشهد،  علیه السالمحضرت ایوب 

میزان  سخنرانی:وضوع ین کنگره ساالنه اخالق پرستاری، مچهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران، چهارم -

 6/11/94-9های بالینی طب سنتی ایران، تهران، رعایت اخالق در پژوهش

های مدارک رازی و اهمیت ثبت داده  سخنرانی:زی، موضوع  المللی بزرگداشت جهانی محمد زکریای راهمایش بین -

 21/9/96-22پزشکی در تاریخ پزشکی، کرمانشاه، 
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 13صفحه        1398آخرین به روزرسانی: زمستان 

صحیفه سجادیه،  بررسی چیستی و مفهوم سالمت از دیدگاه سخنرانی:همایش ملی شفای پایدار، موضوع  -

 19/7/96-20بابل، 

اهمیت و انواع خواب در تامین سالمتی از دیدگاه  سخنرانی:اولین کنگره ملی دانشجویی طب مکمل، موضوع  -

 19/12/95-20اسالم و طب سنتی، ساری، 

سالمتی روح ارتباط تغذیه و  سخنرانی:دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی و محوریت غذای سالم، موضوع  -

 19/12/95و جسم کودکان از منظر آیات و روایات، اصفهان، 

رکز بر میراث علوم انسانی و اولین همایش ملی علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی و ایران با تم -

 3/3/95نقش منابع وقف در طرح های توسعه نظام سالمت، شیراز،  سخنرانی:گرایی، موضوع تحول

گیاهان دارویی در دوره تمدن  سخنرانی:موضوع  -تولید، تبدیل و تجارت- و داروهای گیاهیگیاهان دارویی  -

 27/3/97-28اسالمی، اردبیل، 

تجاری سازی گیاهان دارویی، اتاق  سخنرانی:موضوع  -تولید، تبدیل و تجارت- گیاهان دارویی و داروهای گیاهی -

 27/3/97-28بازرگانی اردبیل،

 

 نشریات، رویدادها و مجامع علمی:همکاری با 

  1391عضو هیئت تحریریه و داور مجله علمی، پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت،  -
 تاکنون 1391عضو هیئت تحریریه و داور مجله علمی، پژوهشی قرآن و طب،  -
 تاکنون 1391عضو هیئت تحریریه و داور مجله علمی، پژوهشی حفظ الصحه،  -
 تاکنون 1391تحریریه و داور مجله علمی، پژوهشی البیان، عضو هیئت  -
 تاکنون 1391داور مجله علمی، پژوهشی طب و تزکیه،  -
 تاکنون 1396داور مجله علمی پژوهشی فرهنگ و تمدن اسالمی  -
 تاکنون 1391داور مجله علمی، پژوهشی تاریخ و تمدن اسالمی،  -
 نتاکنو 1391داور مجله علمی، پژوهشی تاریخ اسالم،  -
 تاکنون 1394داور مجله علمی پژوهشی تاریخ پزشکی،  -
 1393مصرف؛  تبدیل، تولید،: غذا سالمت ملی کنگره علمی اولین داور -
 1392رازی،  پزشکی علوم تحقیقاتی جشنواره علمی نوزدهمین داور -
 1393اسالمی،  – انسانی علوم المللی بین علمی کنگره داور -

 

 :هامسئولیت
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 14صفحه        1398آخرین به روزرسانی: زمستان 

  1391-93پزشکی وزارت بهداشت،  تاریخ و اخالق رشته ارزشیابی و ممتحنه هیئت عضو -
  1388-1391اسالمی وزارت بهداشت،  معارف سدرو ارزشیابی و ریزیبرنامه کمیته عضو -
 1392ریزی رشته تاریخ علوم پزشکیدبیر کمیته ارزشیابی و برنامه -
 1389-95اوری وزارت بهداشت، قات و فنطب، معاونت تحقی و پژوهی قرآن راهبردی کمیته عضو -
 1392 ریزی رشته تاریخ علوم پزشکیعضو کمیته ارزشیابی و برنامه -
 عضو کار گروه اجرایی بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه  -
   90عضو شورای پژوهش مرکز تحقیقات طب و دین دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل -
 1391-93پزشکی وزارت بهداشت،  میراث و آداب و فرهنگ مرکز پزشکی متون تاریخ راهبردی کمیته عضو -
 تاکنون 1389پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  اخالق گروه عضو -
 1389پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران،  شورای عضو -

 تاکنون
 1391وزارت بهداشت،  1404 افق در پزشکی جامعه مداوم آموزش نقشه فرهنگی پیوست کنندهتدوین عضو -
 1393-96بهداشت،  وزارت سنتی طب معاونت مکمل طب کمیته عضو -
 1393-96وزارت بهداشت،  سالمت نظام در نیقرآ عالی آموزش پژوهش و توسعه کمیسیون عضو -
پژوهش موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی  در اخالق کمیته عضو -

  1390ایران، 
 

 های علمی و آموزشی:مسئولیت

 1389مدیرگروه طب و دین، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران،  -

 1395الی 
پزشکی، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی  علوم مدیرگروه تاریخ -

  1389ایران، 
  1390سردبیر مجله علمی، پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت،  -
  1391سردبیر مجله حفظ الصحه،  -
  1390جانشین سردبیر مجله علمی، پژوهشی قرآن و طب،  -
  عضو انجمن مخترعان ایران -

 1391-93 قائم مقام مجله علمی پژوهشی قران و طب، -
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 15صفحه        1398آخرین به روزرسانی: زمستان 

مدیر گروه سالمت اداری، کار و اخالق حرفه ای دبیر خانه شورای انقالب فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی،  -

1388- 1389 

  عضو انجمن علمی طب سنتی ایران -

 1389ی و مکمل، اندازی و تاسیس مرکز طب مکمل موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمول راهمسئ -

  1392مدیر گروه تاریخ علوم پزشکی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران  -

 1389 مسئول گروه طب و دین موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، -

 1387مدیر گروه اخالق و عرفان جامعه المصطفی،  -

 1396عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل  -

 از مواد تدریس شده: برخی 

باستان،   دورهدر    پزشکیعلوم    تاریخفلسفه علم،  اسالمی،    تمدن  دوره  پزشکیعلوم    تاریخ:  دکتری و کارشناسی ارشد

های آموزه ،اسالمی کلیات فرهنگ و تمدن ،پزشکی و حقوق فقه، اخالق  ،اسالمی دورهدر  داروشناسی تاریخ

 پزشکی. اخالق کاربرد با فقه اصول ،ترجمه متون عربی پزشکیقرائت و  ،پزشکیعلوم اسالمی در 

کالم، فقه و  منطق، معالم االصول، بدایه الحکمه، مغنی اللبیب، تحریر الوسیله، سیوطی، لمعتین، ،جامع المقدمات

 .تفسیر موضوعی قرآن اصول فقه،
 اخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین

 
 

 
 

 

 

 


