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 سوابق آموزشي. الف 

هاي علوم پزشكي دانشگاهي و معارف اسالمالهيات دانشكده هاي تدريس در گروه هاي معارف اسالمي و     .1

  68از سال  تهران ، دانشگاه تهران ، علوم پزشكي شهيد بهشتي ، علوم پزشكي اروميه 

روش هاي  "و  "روش ندريس و مهارت هاي كالسداري"كارگاه  200 طراحي و تدريس بيش از .2

براي اساتيد و ) مي سخنراني عل( و اجراي كارگاه هاي دانش افزايي "ارزشيابي از آموخته هاي دانشجويان

   دانشجويان دانشگاه هاي كشور

براي استادان حوزه ي علميه قم در ارتباط با مدل هاي مختلف  اجراي كارگاه هاي تخصصي براي  .3

  ،آموزش معارف اسالمي 

 

 سوابق پژوهشي. ب

هاي روش  و به عنوان كتاب الگو در كارگاه» با رويكرد فرايند مدار 1معارف اسالمي «تأليف كتاب درسي  .1

لي انقالب اين كتاب در مجموعه ي كتب مصوب شوراي عا  ؛تدريس استادان معارف اسالمي دانشگاه

ده اثر برگزيده معرفي شده  جزواثر  200فرهنگي قرار گرفته است و در جشنواره كتب درسي از ميان 

 .است

فارش معاونت فرهنگي وزارت به س  "نظريه ايمان با تأكيد بر نظام تعليم و تربيت اسالمي"تأليف كتاب  .2

 ،علوم تحقيقات و فناوري

 تدوين جزوه ي آموزشي كارگاه روش تدريس براي استادان گروه هاي معارف اسالمي؛ .3

براي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با عنوان شاخص هاي فعاليت هاي  پروژه ي پژوهشي مليانجام  .4

 ،ديني و فرهنگي 

 :با عنوان به زبان انگلسي  ز ليف  تز دكترا با درجه ي ممتاتأ .5

“Traditional and Modernism: A Study of Theoretical Challenges with Emphasis 
on Philosophical Anthropology”   
  

  



 
٢

 
 : مقاله به زبان انگليسي با عنوان .6

 “Spirituality as an Essential Concept in S.H Nasr’s Understanding of Islamic 
Tradition” in  the “Journal of Objective Studies”; 

  

 "از منظر فلسفه صدرايي نقش جسم در تعالي روح "با عنوان تربيت بدني مقاله در كنگره   .7

به سفارش معاونت فرهنگي وزارت علوم  "بررسي نحوه ارتقاي نگرش هاي دانشجويان "مقاله با عنوان  .8

 تحقيقات و فناوري، 

 ويژه نامه مجله  علمي پژوهشي طب و تزكيه "عرفان و معنويت حقيقي در پرتو نماز "مقاله با عنوان  .9

 "مسايل فلسفه ي اگزيستانسياليسم و اخالق پزشكي ": كنفرانس علمي با عنوان  .10

تفكر ديني مطالعات علمي از منظر   "قرآن و علم"قرآن و طب با عنوان  همايشكنفرانس علمي در  .11

 قرآن

پايه : هاي آگاهانه در انجام فرايض دينيبررسي نقش عادت "و طب با عنوان مقاله در همايش قرآن  .12

 " هاي زيستي و شناختي

ي عرفاني امام خميني و تأثير آن در ساختار نظام حكومتي پژوهشي بررسي نظريه -مقاله علمي  .13

 ايشان،

نشگاه صنعتي سخنراني علمي با عنوان ساختار نظام تربيتي در نظام هاي مدرن در جمع اساتيد دا .14

 شاهرود

 "استقامت در ايمان بر پايه منطق قرآن "عنوان سخنراني در جمع مسلمانان فرانسه با  .15

 »نظريه حكومتي امام خميني « ارايه كنفرانس علمي در جمع دانشگاهيان دانشگاه هاي شيراز با عنوان  .16

 راهنمايي چند پايان نامه دكتراي تخصصي .17

  

  سوابق اجرايي. ج 

  ؛دانشگاهانشجويي مدير امور د .1

  ؛دانشگاه مدير امور فرهنگي  .2

 معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه؛  .3

 مشاور روش هاي آموزش استادان معارف اسالمي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها ؛ .4

و دروس  معاونت امور اساتيداداره تدوين و تإليف كتب درسي بخش دروس مباني نظري اسالم در  مسئول  .5

 ؛79و 78معارف اسالمي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در طي سال هاي 

وزارت علوم  "تدوين شاخص هاي فعاليت هاي ديني و فرهنگي كشور"طرح  يپژوهشپروژه مدير  .6

 تحقيقات و فناوري،

سال، ادامه  18به مدت دانشجويان و مذهبي آموزشي امور مشاور و  مسئول اساتيد مشاور دانشكده پزشكي .7

 دارد

 ادامه دارد...عضو شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از دو سال پيش  .8

هاي درسي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در حوزه معارف مدير پروژه ملي تدوين مجموعه كتاب .9

  .اسالمي

   


