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  :سوابق آموزشی. ب
-دانشگاه و هاي الهیات و معارف اسلامیدانشکدهدروس اختصاصی کلام و فلسفه هاي معارف اسلامی و تدریس در گروه .1

 .68پزشکی ارومیه از سال علوم پزشکی شهید بهشتی،علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران،لومعهاي 
هـاي هاي ارزشیابی از آموختـهروش "و  "هاي کلاسداريروش تدریس و مهارت" کارگاه 300طراحی و تدریس بیش از  .2

تحقیقـات  هـاي وزارتـین علـومدانشـگاهو سایر گروههاي آموزشـی هاي معارف اسلامی براي استادان گروه "دانشجویان
و دروس  ت آموزشی ـ پژوهشی استادانکشور با دعوت معاون و آزاد اسلامیوفناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

   .هامعارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
  .هاي مختلف آموزش معارف اسلامیعلمیه قم در ارتباط با مدل يهاي تخصصی براي استادان حوزهاجراي کارگاه .3
  .نامه دکتريراهنماي چند پایان .4

  :ج. سوابق پژوهشی
هاي روش تدریس استادان و به عنوان کتاب الگو در کارگاه "با رویکرد فرایند مدار 1معارف اسلامی "تالیف کتاب درسی  .1

فرهنگی قرار گرفته است و در جشنواره کتب مصوب شوراي عالی انقلاب ياین کتاب در مجموعه ؛معارف اسلامی دانشگاه
  .اثر جزو ده اثر برتر برگزیده ، معرفی شده است 200کتاب درسی از میان 

 ؛معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوري "تالیف کتاب نظریه ایمان با تاکید بر نظام تعلیم و تربیت اسلامی .2
 نشر معارف ، دانشگاه معارف اسلامی؛ "هاي وحیانی ، ویژه دانشجویان علوم پزشکیانسان در آموزه" تابکتألیف  .3
  ؛هاي معارف اسلامیتدریس براي استادان گروه کارگاه روش یآموزش يتدوین جزوه .4
با  معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوريی معارف اسلامی و مشترك انجمن علمپژوهشی ملی  يپروژه مدیریت .5

  ؛هاي دینی و فرهنگیهاي فعالیتعنوان شاخص
  1370ش دین و تربیت بدنی همای "نقش جسم در تعالی روح"مقاله  .6
  ،پژوهشی طب و تزکیه -نامه مجله علمیویژه "معنویت حقیقی در پرتو نمازعرفان و "مقاله  .7
  ،1387 "مسایل فلسفه اگزیستانسیالیسم و اخلاق پزشکی"کنفرانس علمی با عنوان:  .8
  .1390ن آمطالعات علمی از منظر قر "ن و علمآقر"کنفرانس علمی در همایش قران و طب با عنوان  .9
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سبک زندگی  پژوهشی –هاي زیستی و شناختی، مجله علمی انجام فرایض دینی: پایههاي آگاهانه در سی نقش عادتربر .10
 .1391، 1اسلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شماره

 زن در فرهنـگ و هنـر،پژوهشـی -الله از منظر آیات و روایات، مجله علمیشناختی حجاب در ساختار اسماءبررسی جهان .11
  .1391 ،4 شماره 4دوره  دانشگاه تهران،

  .1392، 32بررسی رابطه سیر و سلوك عرفانی امام خمینی و حاکمیت دینی، اندیشه نوین دینی،شماره  .12
پژوهشی زن در فرهنـگ و هنـر، -) مجله علمیها(تراتوژن سازهاي جنیندینی به نقش مادران در عملکرد کج يرویکرد .13

 .1392 ،1شماره  5دوره  دانشگاه تهران،
14. “Traditional and Modernism: A Study of Theoretical Challenges with Emphasis on 

Philosophical Anthropology”; (Ph.D Thesis) 
15. “Spirituality as an Essential Concept in S.H Nasr’s Understanding of Islamic Tradition” in the 

“Journal of Objective Studies”;2002. 
16. A Comparative Study of Ending of Guardianship (al-Wilayah) According to Ibn 

A'rabi and A'llama Seyyed Heydar Amoli, International Research Journal of 
Applied & Basic Sciences. 2013; 

 ؛92تابستان و پاییز  16و 15حدیث، فصنامه فقه پزشکی، سال پنجم شماره شناسی سلامت از دیدگاه قرآن و مفهوم .17
 ؛2014. 4فصلنامه قرآن و طب شماره ، از منظر آیات و روایات (ص)بررسی تحلیلی مبانی انسان شناختی طبابت پیامبر اسلام .18
پزشکی ارومیه در هاي علومدانشگاههاي دانشجویان شناسی دروس جایگاه استادان معارف اسلامی با توجه به دیدگاهآسیب .19

 ؛1394اي، مجله دانشگاه اسلامی، ههاي دکتري حرفدوره
اسـلامی، انجمـن علمـی  تحلیل نمادین زوجیت و نکاح از منظر عرفان اسلامی با تأکید بر آراي ابن عربی، مجلـه عرفـان .20

 ؛1394عرفان، 

  :د. سوابق اجرایی
  .74ارومیه مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  .1
  .74مدیر امور فرهنگی دانشگاه  .2
  .78-75معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  .3
م معظم رهبري مسئول بخش دروس مبانی نظري اسلام در معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقا .4

  .79و  78هاي ها در طی سالدر دانشگاه
  .ادامه دارد 88شکی ارومیه از سال زپمسئول اساتید مشاور دانشکده پزشکی دانشگاه علوم .5
 .91-87مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  .6
وهشـی نهـاد نماینـدگی مقـام معظـم رهبـري در ژی معاونـت آموزشـی ـ پتواي دروس معارف اسلاممدیرکل تأمین مح .7

  )93(سال  دانشگاهها
 ادامه دارد. 89از سال  درمان و آموزش پزشکی؛ ریزي وزارت بهداشت،کمیته معارف اسلامی شوراي عالی برنامه عضو .8


