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 سوابق تحصیلی
 الف( تحصیالت عالیه

 

دانشگاه محل  درجه علمی گرایش رشته تحصیلی رشته تحصیلی

 تحصیل

شهر محل 

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت از 

 تحصیل

 تحصیالت حوزوی

 

 رشته فقه واصول

 

 5331 ایران قم حوزه علمیه 3سطح

علوم پزشکی  دانشگاه استادیار فلسفه و معارف یتحصیالت دانشگاه

 شهید بهشتی
 5335 ایران

 

 

 
 های نوشته شده در دوران تحصیل ب( پایان نامه

 تاریخ دفاع نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلی  عنوان پایان نامه

 

 

 5/2/9314: تاریخ تکمیل کارنامه

 مرتضی :نام

 عبدالجباری نام خانوادگی:

  (:دانشکده، مرکز تحقیقاتی، بیمارستان و غیرهآدرس محل کار)

 (مرکز مطالعات دین و سالمت) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 +14-29-22431452 :(کدکشور، کد شهر و شماره تلفنشماره تلفن محل کار )

   haj.abdoljabari@gmail.com                       آدرس پست الکترونیکی :

 

 کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

3×4س  



 حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقای قائنی 3سطح  سقط جنین

 م و المسلمین حاج آقای مؤمنحضرت حجت االسال

5331 

 

 

 الف ( سابقه ارائه خدمات آموزشی

 ایموقعیتهای شغلی  و حرفه

 

  ای )مشاوره، همکاری و غیره(ابقه ارائه خدمات حرفهب( س

 تاریخ ارائه خدمات فرد، مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات اینوع خدمت حرفه

 دانشگاههای آذربایجان شرقی مشاوره مذهبی، تشکیل خانواده

 دولتی 1و منطقه 

33-37 

 
 تحقیقات(ی اجرایی )مرتبط با آموزش و هاو پست تهاج ( سابقه موقعی

مقطع  عنوان درس

 تحصیلی

کل ساعات  رشته تحصیلی

 تدریس شده 
موسسه محل  سال تدریس

 تدریس

 

 
سیستان     

 وبلوچستان

 و اخالق تاریخ اسالم، دو، ،معارف اسالمی یک

تفسیر موضوعی  اسالمی، نمتو سالمی،اتربیت 

تاریخ تحلیلی صدر  آئین زندگی، قرآن کریم،

 ، اخالق پزشکی، فقه پزشکیاسالم

دانشکده  

 پزشکی،

 داروسازی،

 بهداشت و

 تغذیه،

 توانبخشی،

 پیراپزشکی،

 پرستاری مراغه

 

33-37 

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز

تاریخ امامت، تاریخ  اندیشه اسالمی یک،

اندیشه  ، اندیشه اسالمی دو،تحلیلی صدر اسالم

 تفسیر قرآن، آئین زندگی، سیاسی امام خمینی،

 انسان در اسالم

 پزشکی، 

دندانپزشکی، 

 پیراپزشکی،

 سالمت، ایمنی و

 داروسازی،

 بهداشت

 

 تاکنون5333از

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

    1متون اسالمی ومعارف اسالمی
5337 

دانشگاه عالمه 

 طباطبایی



 

 سمت

نوع وظایف 

 محوله
 

 مکان فعالیت 

 
نام، رتبه علمی و 

رشته تحصیلی 

 مسئول مافوق

 تاریخ

 لغایت از

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

 

- 

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- 

5333 5333 

 5333 5337  ه علوم پزشکی تبریزدانشگا مربی ت علمی گروه معارفأعضو هی

 تاکنون 5333  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یاراستاد ت علمی گروه معارفأعضو هی

 تاکنون 5335  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدیر مرکز مرکز مطالعات دین وسالمت

مدیر مسئول مجله پژوهش در 

 دین و سالمت

 

- 

 

 تا کنون 5333  یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

 تا کنون 5333  یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک - عضو هیئت تحریریه 

کمیته اخالق در پژوهش عضو  

های پزشکی پژوهشکده علوم 

 غدد درون ریز و متابولیسم

 

- 

پژوهشکده علوم غدد درون زیر و 

 متابولیسم

 5333 5331 

نایب رئیس ریاست دانشگاه در 

ین و همایش بین المللی د

 سالمت

 

- 

    

دبیر علمی حوزه دینی در 

همایش بین المللی دین و 

 سالمت

 

- 

    

عضو کمیته اخالق پزشکی 

دانشگاه طبق حکم ریاست وقت 

 دانشگاه

 

- 

 تا کنون 5333  

 ی اجرایی )غیرمرتبط با آموزش و تحقیقات(هاو پست د( سابقه موقعیتها

 ختاری مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

مدیر گروه آموزشی معارف 

 اسالمی

 5/3/5333  دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

قائم مقام مدیر گروه معارف 

 اسالمی

 5333  دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

گروه  1مدیر شورای منطقه 

 های معارف اسالمی

 5331-5333  غرب شمال یدانشگاه ها 

سرپرست نهاد نمایندگی مقام 

 معظم رهبری

 تا کنون5333  علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه 

 نیشعبه ب یعال یعضو شورا

 استیالملل دانشگاه حکم ر

  5335 5331 



 وقت دانشگاه

 
 ، جوایز و تقدیرهاهاتشویق

 تاریخ دریافت کننده  ءمقام اعطا محل دریافت علت دریافت عنوان

استاد ومبلغ برتر از سوی نهاد نمایندگی 

 نشگاههامقام معظم رهبری در دا

استاد ومبلغ 

 برتر

معاونت امور دفاتر  

 اساتید ومبلغان

 

معاونت امور دفاتر   استاد برتر تقدیر به عنوان استاد برتر 

 اساتید ومبلغان

5333 

زشکی پدانشگاه علوم  استاد برتر تقدیر به عنوان استاد برتر

 شهید بهشتی

  گروه معارف

دو دوره مدیر گروه اول معارف اسالمی 

 ور در میان همه دانشگاههاکش

 5333-31 رئیس نهاد مرکز  

 
 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی

 محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 

 مدت عضویت

 لغایت از

سمپوزیوم بررسی ابعاد علمی ،فقهی ،حقوقی 

 واخالق شبیه سازی

   دانشگاه علوم پزشکی تبریز دبیر علمی

 مسائل مربوط به ناباروری و کارگاه آموزش

 های باروری روش

دانشگاه علوم پزشکی  مدرس گارگاه

 اورمیه

13/3/5333  

 
 

 

 

 

 

 ها و شوراها عضویت در کمیته

نوع همکاری با  نام کمیته یا شورا

 کمیته یا شورا

 مکان یا سازمان مربوطه

 

 مدت فعالیت

 لغایت از

هیات برنامه ریزی وارزشیابی دروس 

 ف اسالمی دانشگاهمعار

  5331 دانشگاه علوم پزشکی تبریز عضو هیات

  5331 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو کمیته کمیته اخالق پزشکی دانشگاه

 یک سال 1/1/5333 دانشگاه علوم پزشکی تبریز عضو کمیته کمیته اخالق وموازین شرعی 

  5331 وم پزشکی شهید بهشتیدانشگاه عل عضو شورای شورای عالی شعبه بین الملل 

  5/3/5331 دانشگاه علوم پزشکی استان تهران عضو کمیته کمیته جذب استانی 



 دوسال 53/1/5335 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو شورای شورای فرهنگی 

 دوسال 11/3/5337 دانشگاه علوم پزشکی تبریز عضو کمیته کمیته جذب گروه معارف 

پژوهش های علوم  کمیته اخالق در

 پزشکی

  13/3/5333 دانشگاه علوم پزشکی تبریز عضو کمیته

 
 های تحقیقاتی تصویب شدهپروژه

 نوع فعالیت )مجری ، عنوان طرح

مدیر اجرایی، همکار،  

 مشاور و غیره(

 موسسه 

 محل پژوهش

وضعیت 

 فعلی طرح

طول مدت 

 طرح

شکی بررسی اهتمام دانشجویان دانشگاه علوم پز

 تبریز به نماز 

   دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجری طرح

بررسی علل بازدارنده شرکت در اقامه نماز 

 جماعت 

   دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجری طرح

دانشکده بهداشت و تغذیه  مجری طرح علل باز دارنده شرکت در نماز جماعت

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  

انونی و سالمت پیامدهای سقط جنین غیر ق

 زجنین

دانشگاه علوم پزشکی شهید  مجری طرح

 بهشتی

  

 
 های تحقیقاتی دریافت شده از سایر مراکز )گرنت(بودجه

منبع ارائه دهنده 

 بودجه

 مدت زمان سمت بودجه  عنوان گرنت شماره گرنت

      

 
 های سرپرستی شده یا مشاوره شدهنامهپایان 

 تاریخ دفاع  نامه سمت درپایان یمقطع تحصیل عنوان پایان نامه

 5331 مشاور ارشد احکام پرستاران و بیماران

دکتری حرفه  تبیین جلوه های علوم تشریحی در سوره احزاب قرآن مجید

 ای

 11/7/5333 راهنما

بررسی آیات پزشکی قرآن مجید و مقایسه آن با اصول علمی پزشکی عصر 

 جدید

دکتری حرفه 

 ای 

 3/3/5333 راهنما

 

بررسی مبانی کالبد شناسی و تن کارشناسی صلب و الترائب و مقایسه آن با 

 مبانی آناتومی قیزیولوژی طب مدرن

دکتری حرفه 

 ای 

 55/3/5333 راهنما

بررسی آیات و روایات درباره شیر مادر و نقش آن در سالمتی جسمی ، 

 روحی و روانی فرزند

دکتری حرفه 

 ای 

 51/3/5333 راهنما

 



 
 

 بازآموزی و غیره )بدون ارائه مقاله( کنگره،نی در هم اندیشی،سخنرا

بازآموزی  کنگره، عنوان هم اندیشی، عنوان سخنرانی

 وغیره

 تاریخ سخنرانی  محل برگزاری 

  دانشگاه غیره اسالمی شدن دانشگاهها

  دانشگاه غیره اقتصاد مقاومتی و تفاوت آن با اقتصاد ریاضتی 

غربالگری آنومالیهای کروموزومی سه  سقط جنین مسائل اخالق پزشکی در 

 ماهه اول و دوم ارزیابی سالمت جنین

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز

1/1/5333 

همایش کنگره اعتیاد و آسیب های  نظر اسالم در مورد مواد مخدر و دخانیات

 دانشجوئی

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

تاالر  -بهشتی

 امام خمینی

 

13/5/5335 

 

 اری و سالمتیروزه د

دانشگاه علوم  

پزشکی شهید 

 -بهشتی

دانشکده 

 پرستاری

 

3/1/5331 

مرکز مطالعه  سمپوزیوم علم شبیه سازی از منظر دین اسالم

 دین و سالمت

53/3/5331 

مرکز مطالعات  سمپوزیوم تبیین مفهوم معنویت درمانی

 دین و سالمت

13/51/5331 

 
 ئت تحریریه مجالت علمیفعالیتهای ویراستاری و همکاری با هی 

 نوع همکاری  محل انتشار  نام مجله

 

 مدت همکاری

 لغایت از

     

 
 شاراتتنا

 الف( کتب منتشر شده

نوع کار)ترجمه، تألیف،  همکار/همکاران عنوان کتاب 

 گردآوری، ویرایش(

شهر و کشور  ناشر 

 نشر

 سال چاپ

 5335 تبریز راه آسمان تالیف  کتاب اخالق پزشکان

سقط جنین از منظر 

 فقه،حقوق،اخالق

دانشگاه علوم  تالیف 

 پزشکی تبریز

 5333 تبریز



 5331 بناب نشر اعظم بناب تالیف  5 معارف اسالمی

سقط جنین از نظر فقه و حقوق و 

 اخالق

دانشگاه علوم  تالیف 

 پزشکی تبریز

 5333 تبریز

 
 ب( مقاالت منتشر شده 

 سال چاپ صفحه شماره جلد شریهنام ن نویسنده)گان( عنوان مقاله

 31  5 1 مجله علوم پیراپزشکی  مقاله مطالعه خطاهای پزشکی 

ارایه مقاله در چهارمین همایش 

 دیدگاههای اسالمی

مرتضی 

 عبدالجباری

     دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 



 ج( مقاالت ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره

 نحوه ارائه مقاله همایش، کنفرانس وغیرهعنوان  نویسنده)گان( عنوان مقاله

)سخنرانی یا 

 پوستر(

 سال ارائه

کنگره کشوری اخالق پزشکی   جنین نامشروع 

دانشگاه علوم پزشکی  کاربردی

 مشهد

 سخنران و

 پوستر برگزیده

53/1/5331 

بررسی اهتمام دانشجویان دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز به نماز

 5331آذر قاله برترم همایش سراسری نماز ونیایش 

قصور وتقصیر در تشخیص درمان از منظر 

 فقه واخالق

 1/5333 سخنران کنگره سراسری اخالق پزشکی 

کنفرانس غربالگری آنامالیهای   مسایل اخالق پزشکی در سقط جنین

کروموزومی سه ماهه ی اول،دوم 

وارزیابی سالمت جنین، دانشگاه 

 علوم پزشکی تبریز

 1/1/5333 سخنران

سمپوزیوم یک روزه کاربردهای   شناخت از منظر دین وتجربه

علوم شناختی در شرایط پر استرس، 

دانشگاه علوم دانشکده پیراپزشکی 

 پزشکی شهید بهشتی

 13/1/5335 سخنران

اتانازی از نگاه قرآن مقدس وامامان 

 معصوم

سمینار نقش علوم پایه در ارتقای  

دانشکده پیراپزشکی  سالمت

 وم پزشکی شهید بهشتیدانشگاه عل

ارائه  و سخنران

 پوستر

53/1/5333 

     

 
 افزار، لوح فشرده و غیرهمربوط به نرماطالعات 

 تاریخ انتشار نام همکاران افزار، لوح فشرده و غیرهموارد استفاده نرم افزار تهیه شدهاطالعات یا نرمنوع 

   روحانیون دانشگاه فقه پزشکی و اخالق پزشکی

   دانشجویان علوم پزشکی موسیقی

   مهندسین صنعتی تبریز تغذیه در اسالم

   اساتید و پرستاران مامامی علوم پزشکی ارومیه و تبریز احکام تلقیح مصنوعی

   اساتید و پرستاران مامایی علوم پزشکی ارومیه و تبریز اهدای جنین

   دانشگاه علوم پزشکی تبریز پیوند اعضاء

 

 یمه کارنامه(سایر موارد )ضم 

 ایاعالم عالئق حرفه 

  معرفین( شناسندکه شما را میافرادی( 


