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 سوابق تحصیلی  -1

 

 معدل
کشور/ شهر 

 محل تحصیل

نام واحد 

 آموزشی

 مدت تحصیل

 گرایش
رشته 

 تحصیلی

مقطع 

 از تا تحصیلی

 13 قمایران/  حوزه علمیه 1691 1634 اصولفقه و  فقه و اصول لیسانس

دانشگاه قرآن و  1694 1691 نهج البالغه علوم حدیث ارشد

 حدیث

 13 قمایران/ 

مدرسی  دکتری

 معارف

مبانی نظری 

 اسالم

 19 قمایران/  قم دانشگاه 1693 1690

 

 

  وضعیت استخدامی: -6

1 پایه :        استادیارمرتبه دانشگاهی:      وضعیت همکاری:              1699تاریخ استخدام:    
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 سوابق آموزشی: -4
 

 دروس تدریس شده  تاریخ پایان تاریخ شروع وضعیت همکاری نام موسسه ردیف

حوزه علمیه  1

 جهرم

 فلسفه  1693 

موسسه کالم  1

 اسالمی

 کالم  1693 

دانشگاه دولتی  6

 جهرم

 انسان در اسالم –اندیشه اسالمی   1693 

علوم پزشکی  4

 جهرم

 -انسان در اسالم -اندیشه اسالمی  1693 

 دانش خانواده

علوم پزشکی  0

 جهرم

 اخالق پزشکی  1499 

 

 سوابق پژوهشی : -0

 

   :مقاالت

 تاریخ چاپ وان مجلهنع مقاله نعنوا 

 1694 معرفت اعتقادی نقد نگاه انسان انگارانه به خداوند از منظر نهج البالغه 1

شناسی شرح نهج البالغه لشارح محقق من اعالم روش  1

 قرن الثامن

دانش ها و آموزه های قرآن و 

 حدیث

1690 

6 A Critical Study of the Relationship of 

Faith and Action 
opcion 2019 

واکاوی رویکرد انتقادی شهید مطهری از مبانی کانت  4

 پیرامون رابطه ایمان با عمل عقلی

 1693 عقل و دین

بررسی دیدگاه انتقادی شهید مطهری از مبانی کانت  0

 پیرامون رابطه ایمان و عمل اخالقی

 1491 معرفت اخالقی

کارکردهای گروه معارف اسالمی در آموزش سالمت  1

 معنوی

مطالعات معرفتی در دانشگاه 

 اسالمی

 پذیرش

الگوی حمایت معنوی پرستار از بیمار بر اساس ادعیه  0

 قرآنی

مطالعات اسالمی در حوزه 

 سالمت

 

ها و ملزومات آموزش سالمت معنوی به چالش 3

 دانشجویان علوم پزشکی: مطالعه کیفی

مطالعات اسالمی در حوزه 

 سالمت

 پذیرش

 

 



 

 

 های علمی:ها و کنفرانسمقاالت ارائه شده در همایش

 

 نوع ارائه زمان برگزاری مقالهن عنوا دیفر

 پوستر 1690 در فرهنگ عصری بشر تبیین جایگاه قرآن 1

بررسی حمایت و مراقبت معنوی پرستار از بیمار  1

 از منظر آیات قرآن

 پوستر 1499

 

 

 کتاب : یا ترجمه تألیف           

 سال انتشار ناشر / محل نشر  نوع ) تألیف / ترجمه( عنوان کتاب  ردیف

 1691 نشر کتاب قم تالیف خدای فرشیان 1

 1499 مصلی تالیف عمل از حرف تا 2

 1499 مصلی تالیف نقدی بر نقد کانت 3

 

 طرح های پژوهشی:

 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان طرح دیفر

 یک یجهرم در مورد سالمت معنو یدانشگاه علوم پزشک یداسات یدگاهد 1

 یفیمطالعه ک

1699 1499 

 

 

 

 سوابق اجرایی ) مسئولیت ها (: -1     

 سال)های( سازمان / موسسه  مسئولیتعنوان   ردیف

 1699از  ع پ جهرم عضو هیئت علمی  1

 عضو دائم ع پ جهرم عضو کمیته اخالق در پژوهش 1

 1499 ع پ ج رنامه ریزی درسیبعضو کمیته  6

 1499 ع پ ج عضو کمیته آموزش پاسخگو 4

 1499 ع پ ج عضو کیته توانمند سازی اساتید 0

 1499 ع پ ج آزمونهاعضو کمیته ارزیابی  1



 1499 ع پ ج عضو شورای بدوی انظباطی دانشجویان 0

3 
 69و  19داور فرهنگی بخش دانشگاهی 

 امین جشنواره دانشجوی نمونه
 1499 ع پ ج

9 
و مسئول حیطه  1499عضو کمیته المپیاد 

 مطالعات میان رشته ای
 1499 ع پ ج

19 
عضو شورای مشورتی قرآن و حدیث 

 دانشگاه
 1491 جع پ 

 1491 ع پ ج مدیر گروه معارف اسالمی 11

 1491 ع پ ج عضو ستاد اقامه نماز  11

 

 توضیحات ) افتخارات / جوایز/سایر (: -0      

 طلبه ممتاز حوزه علمیه قم .1

 دفاع از پایان نامه ارشد با رتبه عالی .1

 . دفاع از رساله دکتری با رتبه عالی6

 دوره دکتری. فارغ التحصیل رتبه اول 4

 1630. فعال فرهنگی از سال 0

 . مقام اول مرحله دانشگاهی رشته مفاهیم نهج البالغه در بیست و پنجمین جشنواره هدهد1

 

 :عضویت در مجامع و انجمن های علمی  -3

 انجمن علمی نهج البالغه دانشگاه قرآن و حدیث

 

 

 :دوره های گذرانده شده -9

 ساعت تعداد سال برگزاری عنوان دوره 

 49 1631 طرح والیت 1

 19 1631 تربیت مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 1

 11 1639 عرضی تخصصی فرماندهان بسیج 6

 49 1699 ی با علوم و معارف حدیثیآشنا 4

 69 1690  روش تدریس 0

 69 1693 فلوشیپ اخالق پزشکی و فلسفه سالمت 1

 4 1699 پژوهشیآشنایی با مقاله نویسی علمی و  0



 11 1699 روش چاپ مقاله در نشریات بین المللی 3

 10 1699 هشتمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی 9

 09 1699 پودمان آموزش مجازی 19

 69 1699 99دوره توانمند سازی اساتید  11

 11 1499 دوره مجازی سالمت معنوی  11

 69 1499 فلوشیپ فرهنگی 16

 1 1499 مداد آشنایی با سامانه 14

 1 1499 آشنایی با اصول اخالق و حرفه ای گری 10

 19 1499 دوره پژوهش در آموزش  11

 1 1499 تحلیل سواالت آزمون 10

 1 1499 ابعاد مختلف آیین نامه ارتقا 13

 1 1499 مروری بر انواع مطالعات پژوهشی 19

 1 1499 توجه به عوامل انگیزشی در دانشجویان 19

 1 1499 مهارتهای اساسی تعامل اصول 11

 4 1499 سواالت رایج از مهندسین آی تی 11

 1 1499 سخنرانی تعاملی  16

 1 1499 دانشجویان نسل هزاره سوم 14

 fucusky and prezi 1499 1نرم افزار  10

 44 1491 دوره بین المللی مراقبت معنوی بالینی 11

 


