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ü تسلط به زبان رایج در مجامع علمی :  

 مسلط      زبان انگلیسی .1
 تسلط نسبی     زبان عربی    .2

  
ü  سوابق تحصیلی: 

      
بررسی  جنبه هاي فقهی، اخالقی و حقوقی  ،پزشکی شهید بهشتیدانشگاه علوم  ،1392 ،دکتراي تخصصی اخالق پزشکی .1

 .ریوي در نظام سالمت جمهوري اسالمی ایران-دستور پزشکی عدم احیاي قلبی
بررسی ارتباط تخلفات انضباطی با افت تحصیلی دانشجویان  ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، 1384 ،دکتراي عمومی پزشکی .2

  .1382تا سال  1368سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 
  
  

ü دوره هاي آموزشی بین المللی :  
  2013، انستیتو ملی سالمت ایاالت متحده آمریکا، دوره آموزشی آنالین جنبه هاي اخالقی ورگوالتوري در پژوهشهاي بالینی .1
  2012آمریکا، / فرصت مطالعاتی پژوهشی در انستیتو اخالق کندي  دانشگاه جرج تاون،  واشینگتن .2
   2012-2011سوییس، /پزشکی دانشگاه زوریخ، زوریخ- فرصت مطالعاتی پژوهشی در مرکز  اخالق زیست .3
  2011دوره اینترنشیپ در دپارتمان اخالق پزشکی، تجارت و حقوق بشر سازمان جهانی بهداشت،  .4
  2011دوره فشرده مدرسین اخالق زیستی یونسکو، کرواسی،  .5
  2009ملبورن استرالیا، /وناش دوره فشرده اخالق زیستی در دانشگاه م .6
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٢ 

ü جوایز و افتخارات  
  1380-1383سال،  4دانشجوي نمونه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در  .1
  1389نفر اول آزمون دوره اول آزمون جامع دکتراي تخصصی اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  .2
   1389- 1390برگزیده جشنواره آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دو سال متوالی،  .3
  54/19نفر اول دوره اول رشته دکتري تخصصی  اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با معدل کل  .4
سته یادگیري الکترونیکی تعهد طراحی و تدوین ب«کسب عنوان فرایند برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان  .5

  1395در نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهري، » حرفه اي در دوره دستیاري دانشگاه علوم پزشکی تهران
طراحی و تدوین بسته یادگیري الکترونیکی تعهد حرفه اي در دوره «کسب عنوان فرایند قابل تقدیر کشوري طرح با عنوان  .6

  1395در هفدهمین جشنواره سراسري آموزشی شهید مطهري، » اندستیاري دانشگاه علوم پزشکی تهر
   



٣ 

  

ü   انتصابات رسمی( کاريسوابق(: 
 

  1394-96کارشناس دکتراي اخالق پزشکی در دادسرا و هیات هاي انتظامی ، سازمان نظام پزشکی،  .1
  1395-96، بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی شریعتی،  cpcهدایت کننده جلسات  .2
 تاکنون 1392، تهران/پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی  ،مدیر گروه اخالق زیست پزشکیموسس و  .3
عضو کارگروه ارزشیابی برنامه هاي آموزشی تحصیالت تکمیلی علوم پایه،  گروه آموزشی اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  .4

  1395، )سال 2(تهران 
  اوري عضویت پیوسته انجمن ایرانی اخالق در علوم و فن .5
  مسوول پیگیري تاسیس و راه اندازي صندوق ضمات پژوهش،  معاونت تحقیقات و فناوري .6
  1395، )سال 3(متخصص اخالق پزشکی کمیته اخالق در پژوهش،  دانشگاه پیام نور  .7
  1393- 95عضو گروه فلسفه، اخالق پزشکی و علوم زیستی،  فرهنگستان علوم پزشکی،  .8
  1394ق پزشکی پژوهشکده گوارش و کبد، متخصص اخالق پزشکی،  کمیته اخال .9

  1395مشاور رییس پژوهشکده در امور آموزش و پژوهش،  پژوهشکده سرطان پستان،  .10
  1395نماینده گروه فلسفه، اخالق پزشکی  و علوم زیستی در گروه پژوهش،  فرهنگستان علوم پزشکی،  .11
  1394پزشکی، عضو دبیرخانه شوراي عالی اخالق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  .12
  تا کنون 1394معاون اجرایی گروه اخالق پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی تهران،  .13
  تاکنون  1393دبیر گروه اخالق پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران از سال  .14
  تاکنون 1393دبیر مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  .15
  سال 2به مدت  1393گروه اخالق پزشکی،  پژوهشکده سرطان پستان از سال  سرپرست .16
  1393عضو کمیسیون تبلیغات،  سازمان نظام پزشکی،  .17
  1393عضو گروه سالمت معنوي،  فرهنگستان علوم پزشکی،  .18
وزه سالمت نماینده معاونت تحقیقات و فناوري در امور مشارکت هاي اجتماعی، سازمان هاي مردم نهاد و خیریه هاي ح .19

  1393کشور ، معاونت تحقیقات و فناوري، 
  1392عضو کمیسیون تخصصی مشورتی اخالق پزشکی ، سازمان نظام پزشکی،  .20
  1392عضو ستاد ترویج اخالق پزشکی،  سازمان نظام پزشکی،  .21
  1392مدیر ترویج اخالق پزشکی،  سازمان نظام پزشکی،  .22
  1392پژوهشکده سرطان پستان، مدیر گروه اخالق زیست پزشکی در سرطان،   .23
  1392شیراز،  پزشکی علوم دانشگاه پزشکی حقوق و اخالق تحقیقات مدیر گروه اخالق زیستی،  مرکز .24
  تاکنون 1392، تهران/سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران و مشاور رئیس کل سازمان،  مدیر  اخالق پزشکی .25
  1390عضو هیات علمی،  هفته نامه تندرستی،  .26
  1390اون گروه سالمت معنوي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مع .27
  1389مدیر گروه اخالق زیستی،  کمیته حقوق، اخالق و استاندارد ستاد توسعه زیست فناوري،  .28
  1389مدیر اجرایی،  مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  .29
  1388تحقیقات و حقوق پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگر گروه اخالق پزشکی مرکز  .30
  1387معاون اجرایی واحد بین المللی،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  .31
  1387فارس،  درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم معاون اجرایی واحد بین المللی در پردیس کیش،  دانشگاه .32
  1385-87، کیش/شیراز دانشگاه علوم پزشکی ،لمعاون شعبه بین المل/مدیر/عضو هیأت مؤسس .33
  1385مدیر اجرایی واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس،  .34
  1384-1383همکاري در راه اندازي گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  .35
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ü ها  عضویت در کمیته  

 
  سازمان هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانکمیته اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی،  .1
 کمیته دانشگاهی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی تهران .2
  کمیته دانشگاهی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی، انستیتو پاستور ایران .3
 کمیته دانشگاهی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی، جهاد دانشگاهی .4
  در پژوهش هاي زیست پزشکی، دانشگاه پیام نور کمیته دانشگاهی اخالق .5
 کمیته دانشگاهی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی، دانشگاه تهران .6
 کمیته سازمانی  اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی  ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .7
 بدکمیته سازمانی  اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی،   پژوهشکده گوارش و ک .8
  1396تهران بیمارستان شریعتی،  پزشکی علوم دبیر علمی کمیته اخالق پزشکی و رفتار حرفه اي،  دانشگاه .9

  1395عضو کمیته اخالق پزشکی و رفتار حرفه اي،  دانشگاه علوم پزشکی تهران،  .10
  1395، )سال 3(عضو کمیته اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی،  دانشگاه تهران  .11
  1395اخالق زیستی و اخالق در علم و فناوري،  کمیسیون ملی یونسکو، عضو کمیته ملی  .12
  1393-95عضو کمیته اخالق پزشکی، پژوهشکده سرطان پستان،  .13
  1393-95عضو کمیته تخصصی اخالق در پژوهش دانشگاه ، مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی،  .14
  1394عضو کمیته اخالق پزشکی، انستیتوپاستور ایران،  .15
 1394، )سال 3(کمیته اخالق پزشکی، جهاد دانشگاهی عضو  .16
  1394عضو کمیته اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی،  مرکز تحقیقات ایمونولوژي و آسم و آلرژي،  .17
   1394، )سال 2(عضو کمیته اخالق،  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  .18
  1394انشگاه علوم پزشکی تهران، عضو کمیته تخصصی جشنواره در بخش کیفیت خدمات سالمت، د .19
  تاکنون 1393، از سال )نیماد(دبیر کمیته اخالق در پژوهش، موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی  .20
  1393دبیر کمیته اخالق پزشکی،  موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران، سال  .21
  تاکنون   1393دبیر کمیته کشوري اخالق در پژوهش هاي علوم پزشکی،  معاونت تحقیقات و فناوري، از سال  .22
  تاکنون 1393از سال  تهران/وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش هاي پزشکی .23
  1393جمهوري اسالمی ایران،  عضو کمیته ملی اخالق در علوم و فناوري،  کمیسیون ملی آیسسکو در .24
  1392رییس کمیته امور بین الملل،  انجمن بین المللی اخالق زیستی اسالمی،  .25
  1389رییس کمیته آمار و اطالعات ، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران،  .26
ی، مسئول کمیته روابط عمومی و همایش ها ، مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـت       .27

1388  
  1387عضو کمیته اخالق بالینی،  بیمارستان مفید،  .28
  
  
ü  عضویت در شوراها  

  دبیرخانه شوراي عالی اخالق پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .1
  شوراي آموزشی،  گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .2
  1396عضو پژوهشگر شوراي پژوهش،  سازمان نظام پزشکی ،  .3
  )سال 2به مدت ( 1393شوراي پژوهشی گروه اخالق پزشکی،  مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی، از سال عضو  .4



٥ 

  )سال 2( 1394عضو شوراي پژوهشی،  مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  .5
  1392عضو شوراي پیشگیري از قصور و جرایم پزشکی،  سازمان نظام پزشکی،  .6
 1383- 84عضو شوراي موسسان،  شوراي مرکزي اجالس موسسان مجمع ملی جوانان،  .7

  
ü ها عضویت در انجمن   

 
  تا کنون 1384انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري از  .1
  انجمن علمی حقوق پزشکی ایران .2
  انجمن جهانی اخالق زیستی  .3

  
ü  عضویت در 

 1396، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، داور مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی  .1
  1396عضویت در کمیته علمی کنگره بین المللی اخالق در علوم و فناوري،  معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه،  .2
، دانشگاه صنعتی شریف سالن اجتماعات انجمن فارغ التحصیالن، سمینار یک روزه اخالق در فناوري دانشگاه صنعتی شریف .3

1396  
  1395میته اخالق پزشکی نهمین کنگره سراسري سرطان پستان، دبیر علمی ک .4
  1395، ، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمدرسه تابستانی اخالق در پژوهش هاي پزشکیعضو کمیته علمی  .5
، دانشگاه علوم پزشکی اراك، همایش توانمندسازي نمایندگان جامعه در کمیته هاي اخالق در پژوهشعضو کمیته علمی  .6

1395  
  1395اجرایی کنگره بین المللی اخالق در علوم و فناوري، انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري،  دبیر .7
  1395، انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري،  96عضو کمیته علمی کنگره بین المللی اخالق در علوم و فناوري سال  .8
  1395انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري،  عضو شوراي هماهنگی کنگره بین المللی اخالق در علوم و فناوري،  .9

  1395عضو کمیته علمی همایش ملی پیشگیري از قصور و جرایم پزشکی ، سازمان نظام پزشکی،  .10
، سالن عالمه مرکز همایشهاي بین المللی ابوریحان ـ دانشگاه شهید بهشتی، چهارمین کنگره بین المللی مراقبتهاي ویژه .11

1395  
  1394کنگره سراسري اخالق پزشکی،  سازمان نظام پزشکی،  دبیر اجرایی چهارمین .12
 1394عضویت در کمیته اجرایی،  چهارمین کنگره سراسري اخالق پزشکی کشور معاونت تحقیقات و فناوري،  .13
عضو دبیرخانه علمی چهارمین کنگره سراسري اخالق پزشکی ، مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  .14

  )بهمن 6-9( 1394تهران، 
  دبیر علمی کمیته اخالق پزشکی،  کنگره ملی طب مکمل و فراگیر جهاد دانشگاهی .15
  1394دبیر علمی کمیته اخالق پزشکی نهمین کنگره سراسري سرطان پستان،  جهاد دانشگاهی،  .16
گاه علوم پزشکی عضو کمیته علمی چهارمین کنگره سالیانه اخالق پزشکی،  مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانش .17

  1394تهران، 
 1394عضو کمیته علمی چهارمین کنگره سراسري اخالق پزشکی ایران، تهران،  .18
  1394دبیر علمی نخستین همایش سراسري اعضاي کمیته هاي اخالق در پژوهش سراسر کشور، رشت،  .19
  1394دبیر علمی کمیته اخالق پزشکی هشتمین کنگره سراسري سرطان پستان،  .20
  1393کمیته اخالق پزشکی کنگره هشتم سرطان پستان،  پژوهشکده سرطان پستان، دبیر علمی  .21
  1393دبیر اجرایی سمینار چالش هاي اخالق بالینی ایران ، فرهنگستان علوم پزشکی، اسفند  .22
  1393 سمینار چالش هاي اخالق بالینی ایران، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران، عضو کمیته علمی .23
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٧ 

 
ü  در موسسات و مراکز پژوهشی و آثار علمی طرح هاي تحقیقاتیداوري   

  تاریخ  دانشگاه  مجله  نام مقاله 
فلسفه روابط انسانی و اصول اخالقی در 

  علوم پزشگی 
فصلنامه علمی پژوهشی 

  اخالق پزشکی 
ــالق و حقــوق     ــز تحقیقــات اخ مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   

 بهشتی 
27/5/92  

ارتباط معنویت پرستاران با میزان رضایت 
  بیمار از مراقبت هاي پرستاري 

فصلنامه علمی پژوهشی 
  اخالق پزشکی 

ــالق و حقــوق     ــز تحقیقــات اخ مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   

 بهشتی 
27/5/92  

بررسی دستورالعمل عدم احیاء و تحقق 
  جایگاه آن به عنوان یک خدمت پزشکی 

فصلنامه علمی پژوهشی 
  اخالق پزشکی 

ــالق و حقــوق     ــز تحقیقــات اخ مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   

 بهشتی 
27/5/92  

ضل اهللا همدانی در مدیریت الگوي شیخ ف
  نظام سالمت 

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ 
  پزشکی 

ــالق و حقــوق     ــز تحقیقــات اخ مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   

 بهشتی 
27/5/92  

شبیه سازي در رویکرد حقوقی سازمان 
  هاي منطقه اي بین المللی 

فصلنامه علمی پژوهشی 
  اخالق پزشکی 

ــالق و حقــوق     ــز تحقیقــات اخ مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   

 بهشتی 
27/5/92  

حقوق حیوانات در تحقیقات بیوتکنولوژي و 
  بیومدیکال 

فصلنامه علمی پژوهشی 
  اخالق پزشکی 

ــالق و حقــوق     ــز تحقیقــات اخ مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   

 بهشتی 
27/5/92  

چالش هاي اخالقی بانک هاي اطالعات 
  ژنتیک 

فصلنامه علمی پژوهشی 
  اخالق پزشکی 

ــالق و حقــوق     ــز تحقیقــات اخ مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   

 بهشتی 
27/5/92  

نگاهی به جنبه هاي اخالقی بیوتکنولوژي 
  کشاورزي 

فصلنامه علمی پژوهشی 
  اخالق پزشکی 

ــالق و حقــوق     ــز تحقیقــات اخ مرک
دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   پزشکی 
 بهشتی 

27/5/92  

بررسی جنبه هاي اخالقی و حقوقی پیوند 
  اعضاء 

فصلنامه علمی پژوهشی 
  اخالق پزشکی 

ــالق و حقــوق     ــز تحقیقــات اخ مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   

 بهشتی 
27/5/92  

بررسی تطبیقی اتانازي داوطلبانه غیر فعال 
  در اخالق وظیفه گرا و فضیلت گرا 

فصلنامه علمی پژوهشی 
  اخالق پزشکی 

ــالق و حقــوق     ــز تحقیقــات اخ مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   

 بهشتی 
27/5/92  

فصلنامه علمی پژوهشی   بررسی اخالق پزشکی با رویکردي اسالمی 
  اخالق پزشکی 

ــالق و حقــوق     ــز تحقیقــات اخ مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   

 بهشتی 
27/5/92  



٨ 

تحلیل شرایط بیماران در آستانه مرگ، 
مراقبت هاي پایان حیات و اطرافیان بیمار 

  مشرف به موت 

فصلنامه علمی پژوهشی 
  اخالق پزشکی 

ــالق و حقــوق     ــز تحقیقــات اخ مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشـکی شـهید   

 بهشتی 
27/5/92  

داوري اخالقی پایان نامه ها و طرح هاي 
  تحقیقاتی 

  26/5/95 ساعت  20  

داوري اخالقی پایان نامه ها و طرح هاي 
  تحقیقاتی 

  27/5/92 ساعت 136  دانشگاه علوم پزشکی تهران 

داوري  مقاالت چهارمین کنگره ساالنه 
  اخالق پرستاري 

  30/1/95  5/42 مقاله معادل 170  دانشگاه علوم پزشکی تهران 

اخالق زیستی در آراي   داوري طرح تحقیقاتی 
  اندیشمندان معاصر

  27/5/92  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

مطالعه مفاهیم واژگان و   داوري طرح تحقیقاتی
اصطالحات بنیادي و کاربردي 
حقوق پزشکی در نظام فقهی 

، حقوقی و اخالقی اسالم و 
  ایران 

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

27/5/92  

طراحی و اعتبار بخشی ،الگوي  داوري طرح تحقیقاتی
برنامه درسی اخالق پزشکی 

  با رویکرد اسالمی 

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه
27/5/92  

تحقیق و تصحیح کتاب مطرح  داوري طرح تحقیقاتی
االنظار در شرح حال حکیمان 

و طبیبان تالیف فیلسوف 
عبدالدوله عبدالحسین زنوزي 

  تبریزي 

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

27/5/92  

معادل یابی مفاهیم، واژگان، و  داوري طرح تحقیقاتی
اصطالحات بنیادي و کاربردي 

اخالق، حقوق و فقه پزشکی 
  سی در زبان انگلی

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

27/5/92  

بررسی مقایسه میزان آگاهی  داوري طرح تحقیقاتی
متخصصین زنان و ماماهاي 

شاغل در بیمارستان هاي زیر 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی در خصوص 
  موارد قانونی سقط جنین 

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

27/5/92  

اخالق بالینی، رویکردي عملی  تحقیقاتیداوري طرح 
براي تصمیم گیري هاي 

  اخالقی در طب بالینی 

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه
27/5/92  



٩ 

مطالعه بنیادهاي اخالقی  داوري طرح تحقیقاتی
حقوق بشر با تکیه بر موازین 

  اسالمی 
  

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

27/5/92  

بررسی تاثیر درمان مبتنی بر  داوري طرح تحقیقاتی
کرامت انسانی بر حس 

کرامت، اضطراب و افسردگی و 
استرس در بیماران مبتال به 

  سرطان پیشرفته 

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

27/5/92  

بررسی رهیافت هاي اخالقیات  داوري طرح تحقیقاتی
زیست پزشکی در پرتو مطالعه 

  تطبیقی 

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه
27/5/92  

مطالعه و بررسی تقنینی  داوري طرح تحقیقاتی
جمهوري اسالمی ایران در 

قبال جایگاه و نقش مصلحت 
در حقوق پزشکی، آسیب 

شناسی قوانین پزشکی و ارائه 
راهکارها در خصوص انطباق 

  قوانین پزشکی با مصالح نظام 

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

27/5/92  

بررسی درك پرستاران نسبت  اتیداوري طرح تحقیق
به مراقبت بیهوده در بخش 

هاي مراقبت ویژه بیمارستان 
هاي آموزشی شهر کرمان در 

  1392سال 

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

27/5/92  

بررسی اصول اخالق در  داوري طرح تحقیقاتی
  آموزش پزشکی 

  27/5/92  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

بررسی و تصحیح انتقادي  تحقیقاتیداوري طرح 
» صیدنه«ترجمه فارسی کهن 

  بیرونی 

  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه
27/5/92  

ارائه مرحله دوم طرح  داور اخالقی طرح 
تحقیقاتی تهیه دستگاه 

سیستم الکتروپنوماتیک در 
  درمان عدم کنترل دفع 

موسسه ملی توسـعه تحقیقـات علـوم    
    ) نیماد(پزشکی 

تولید صنعتی، تعیین  داور اخالقی طرح 
خصوصیات و انجام آزمون 

 ICHهاي پایداري براساس 
واکسن نانولیپوزومی حاوي 

موسسه ملی توسـعه تحقیقـات علـوم    
    ) نیماد(پزشکی 



١٠ 

و انجام  SLAآنتی ژن 
علیه  1کارآزمایی بالینی فاز 

  لیشمانیازیس 
ــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم      طرح  404 داور اخالقی طرح  دانش

  پزشکی تهران 
تا  1/3/95
30/12/95  

  6/11/95  دانشگاه علوم پزشکی تهران  اخالق و نظریه هاي اخالقی  داور کتاب 
ششمین کنگره سراسري  داور مقاالت 

  سرطان پستان 
مرکز تحقیقات سرطان پستان جهـاد  

  15/8/92-17  دانشگاهی 

پنجمین کنگره سراسري   داور مقاالت 
  سرطان پستان 

مرکز تحقیقات سرطان پستان جهـاد  
  22/9/91-24  دانشگاهی

داوري اخالقی پایان نامه ها و طرح هاي 
  تحقیقاتی 

  22/12/93 ساعت 310  دانشگاه علوم پزشکی تهران 

سومین همایش ملی ایمنی   مقالھ  ٨= داور مقاالت 
  زیستی و مهندسی ژنتیک 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و 
  تحقیقات و فناوري 

25-23 
  90خرداد 

  
   



١١ 

  
ü پروژه هاي پژوهشی :  

 عنوان طرح
/ مجري 

طرح /همکار
  دهنده

حامی   وضعیت طرح  پایان شروع
  مالی

محل انجام 
 طرح

محل تایید 
  طرح

مطالعه علم سنجی مقاالت 
علمی پژوهشگران ایران در 

حوزه اخالق زیست پزشکی بر 
 اساس آمار پایگاه هاي بین

  المللی و داخلی کشور

    31/03/96  1/06/95  مجري طرح
معاونت 
پژوهشی 
  دانشگاه

    

طراحی برنامه رصد ملی رعایت 
      31/05/95  مجري طرح   استانداردهاي اخالق در پ

معاونت 
تحقیقات 
وزارت 

بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
  پزشکی

    

تدوین شاخص هاي پایش 
براي نظام عدالت در سالمت 

  سالمت جمهوري اسالمی ایران

مصوب ( مجري
هیات رییسه 
  )فرهنگستان

1395  1395  

مصوب گروه اخالق 
و هیات رییسه 
فرهنگستان در 
  حال تصویب نهایی

فرهنگستان 
علوم پزشکی 

جمهوري 
  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات 
اخالق و تاریخ 

پزشکی دانشگاه 
  علوم پزشکی تهران

فرهنگستان علوم 
جمهوري  پزشکی

  اسالمی ایران

تدوین آیین اخالق حرفه اي 
مصوب و در حال   1395  1394  مجري  انجمن آسم و آلرژي ایران

  انجام

انجمن علمی 
آسم و آلرژي 

  ایران

مرکز تحقیقات 
اخالق و تاریخ 

پزشکی دانشگاه 
  علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات 
آسم و آلرژي 
دانشگاه علوم 
  پزشکی تهران

تولیدات علمی مطالعه 
پژوهشگران ایران در حوزه 

پزشکی بر اساس -اخالق زیست
آمار پایگاه هاي بین المللی و 

  داخل کشور

  مجري
  1395  1395  

مصوب شوراي 
پژوهشی مرکز 

تحقیقات اخالق و 
تاریخ پزشکی 
دانشگاه علوم 

پزشکی تهران در 
  حال تصویب نهایی

معاونت 
تحقیقات و 

فناوري 
دانشگاه علوم 

  تهرانپزشکی 

مرکز تحقیقات 
اخالق و تاریخ 

پزشکی دانشگاه 
  علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات 
اخالق و تاریخ 

پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی 

  تهران

تدوین برنامه استراتژیک اخالق 
پزشکی  جمهوري اسالمی 

  ایران
  1395  1393  همکار اصلی

مصوب گروه اخالق 
پزشکی 

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  ایران اسالمی

فرهنگستان 
علوم پزشکی 

جمهوري 
  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات 
اخالق و تاریخ 

پزشکی دانشگاه 
  علوم پزشکی تهران

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

بررسی موانع بین المللی شدن 
مستند (دانشگاه ها در ایران 

  )مبتنی بر شواهد
  1394  1394  مجري

مصوب گروه اخالق 
هیات  پزشکی و

رییسه فرهنگستان 
علوم پزشکی 

جمهوري اسالمی 
  ایران

فرهنگستان 
علوم پزشکی 

جمهوري 
  اسالمی ایران

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

چالش هاي پیرامون رضایت 
آگاهانه در نظام سالمت 
مستند (جمهوري اسالمی ایران 

  )طلبیحمایت 

  1395  1394  مجري

مصوب گروه اخالق 
و هیات رییسه  
فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

فرهنگستان 
علوم پزشکی 

جمهوري 
  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات 
اخالق و تاریخ 

پزشکی دانشگاه 
  علوم پزشکی تهران

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران
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 عنوان طرح
/ مجري 

طرح /همکار
  دهنده

حامی   وضعیت طرح  پایان شروع
  مالی

محل انجام 
 طرح

محل تایید 
  طرح

  اسالمی ایران
 حقوقی در- مالحظات اخالقی

حفظ باروري در بیماران مبتال 
  به سرطان پستان

مصوب و در حال   1395  1394  مجري
  ندارد-  انجام

پژوهشکده سرطان 
پستان جهاد 
  دانشگاهی

پژوهشکده سرطان 
پستان جهاد 
  دانشگاهی

مربوط  بررسی شکایات انتظامی
به بیماري سرطان پستان ثبت 
شده در سازمان نظام پزشکی 

  تهران

مصوب و در حال   1395  1394  مجري
  ندارد  انجام

سازمان نظام 
پزشکی جمهوري 

  اسالمی ایران

پژوهشکده سرطان 
پستان جهاد 
  دانشگاهی

توانمندسازي اعضاي کمیته 
هاي اخالق در پژوهش هاي 

  زیست پزشکی
  پایان یافته  1394  1394  همکار اصلی

معاونت 
تحقیقات و 

فناوري وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
  پزشکی

علوم  هاي دانشگاه
، پزشکی تهران
شیراز، تبریز، 

گیالن،  اصفهان،
  کرمان، مشهد

دانشگاه علوم 
  پزشکی تهران

تدوین دستورالعمل ملی انتقال 
- فرامرزي نمونه هاي زیست
  پزشکی با هدف پژوهشی

  پایان یافته  1394  1393  مجري

معاونت 
تحقیقات و 

فناوري وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
  پزشکی

سرطان پژوهشکده 
پستان جهاد 
  دانشگاهی

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

  پزشکی

بررسی جنبه هاي اخالقی 
  پایان یافته 1392  1391 مشاور علمی  خطاهاي پزشکی

فرهنگستان 
علوم پزشکی 

جمهوري 
  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات 
اخالق و حقوق 

دانشگاه پزشکی 
علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

فرهنگستان علوم 
جمهوري پزشکی 

 اسالمی ایران

سالمت معنوي در برنامه 
آموزش پرستاري و پزشکی 

 ایران
  پایان یافته 1392  1391  همکار اصلی

فرهنگستان 
علوم پزشکی 

جمهوري 
  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات 
اخالق و حقوق 

دانشگاه پزشکی 
علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

 اسالمی ایران

معنوي در مراقبت هاي سالمت 
نگهدارنده پایان حیات در نظام 

 سالمت ایران

  
  پایان یافته 1392  1391 همکار اصلی

رهنگستان ف
علوم پزشکی 

جمهوري 
  اسالمی ایران

مرکز تحقیقات 
اخالق و حقوق 

دانشگاه پزشکی 
علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

فرهنگستان علوم 
پزشکی جمهوري 

 اسالمی ایران

پزشکی در ممیزي رشته حقوق 
 ایران

  
  پایان یافته 1392  1391 همکار اصلی

معاونت علمی 
و فناوري 
ریاست 
  جمهوري

انجمن علمی 
حقوق پزشکی 

 ایران

معاونت علمی و 
فناوري ریاست 

 جمهوري

هاي دینی  ي آموزه تأثیر بالقوه
شیعه پیرامون احتضار بر 

گیري در پایان حیات  تصمیم
  بیماران مسن

  پایان یافته 1391  1390  همکار اصلی

معاونت 
تحقیقات و 

فناوري 
دانشگاه علوم 

مرکز تحقیقات 
اخالق و حقوق 

دانشگاه پزشکی 
علوم پزشکی شهید 

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

 بهشتی



١٣ 

 عنوان طرح
/ مجري 

طرح /همکار
  دهنده

حامی   وضعیت طرح  پایان شروع
  مالی

محل انجام 
 طرح

محل تایید 
  طرح

پزشکی شهید 
  بهشتی

 بهشتی

مرور منابع پیرامون مالحظات 
  ندارد  پایان یافته  1390  1390  همکار اصلی  اخالقی در انتقال خون

اخالق دپارتمان 
سازمان جهانی 

  ، ژنوبهداشت

دپارتمان اخالق 
سازمان جهانی 

  بهداشت

شاخص هاي مرگ مغزي و 
مرگ قلبی و کاربرد آنها در 
  پیوند اعضا بعد از مرگ قلبی

  ندارد  پایان یافته  1390  1390  همکار اصلی

دپارتمان پیوند 
اعضاي سازمان 
، جهانی بهداشت

  ژنو

دپارتمان اخالق 
اعضاي سازمان 
  جهانی بهداشت

طیف شناسی، دسته بندي و 
اولویت بندي مسائل مطرح در  

  اخالق زیستی
  پایان یافته 1391  1389  مجري

ژوهشگاه پ
فرهنگ و 
اندیشه 
  اسالمی قم

مرکز اخالق و 
تربیت پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه 

 اسالمی قم

پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسالمی 

 قم

بررسی مبانی نظري و فلسفی 
مبتنی بر چهار اصل به  رویکرد

  پزشکی-اخالق زیست
  پایان یافته  1391  1389  همکار اصلی

معاونت 
تحقیقات و 

فناوري 
دانشگاه علوم 
 پزشکی شهید

  بهشتی

مرکز تحقیقات 
اخالق و حقوق 

دانشگاه پزشکی 
علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

  بهشتی

مطالعه جنبه هاي فقهی، 
دستور حقوقی و اخالقی 

پزشکی عدم احیاي قلبی و 
  تنفسی در نظام جامع سالمت

  پایان یافته  1390  1389  همکار اصلی

معاونت 
تحقیقات و 

فناوري 
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

  بهشتی

مرکز تحقیقات 
اخالق و حقوق 

دانشگاه پزشکی 
علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

  بهشتی

پزشکی بررسی تاریخ اخالق 
  پایان یافته  1389  1389  همکار اصلی  ایران در دوره تمدن اسالمی

معاونت 
تحقیقات و 

فناوري 
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

  بهشتی

مرکز تحقیقات 
اخالق و حقوق 

دانشگاه پزشکی 
علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

  بهشتی

پیمایش محیطی شعبه بین 
پزشکی الملل دانشگاه علوم 

 شهید بهشتی
  پایان یافته 1389  1389 ناظر و مشاور

شعبه بین 
الملل دانشگاه 
علوم پزشکی 
  شهید بهشتی

 بنیاد توسعه فردا
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

 بهشتی

بررسی میزان فعالیت هاي  
فرهنگی در دانشگاههاي کشور 

  1388تا  1384از 
  پایان یافته 1389  1388 مجري

مرکز پژوهش 
مجلس هاي 

شوراي 
  اسالمی

دفتر مطالعات 
فرهنگی مرکز 
پژوهش هاي 

مجلس شوراي 
 اسالمی

مرکز پژوهش هاي 
مجلس شوراي 

 اسالمی

  
  

 تاریخ نامه  سازمان مربوطه عنوان طرح  
  22/9/88  معاونت دفتر مطالعات فرهنگی   همکار طرح وضعیت فرهنگی دانشگاه هاي کشور   
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مجري طرح بررسـی مفهـوم و مبـانی نظـري سـالمت معنـوي  و        همکار اصلی   
اسالمی پیشرفت در عرصـه   –جایگاه آن در طراحی الگوي ایرانی 

  سالمت 

ــوق    ــالق و حق ــات اخ ــز تحقیق مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شـهید  

  بهشتی 

27/5/92  

عضــو کمیتــه   
 راهبردي 

 برساخت عینی مفهوم سالمت معنوي در آیـین زرتشـت ، بـودا و   
  هندو 

ــوق    ــالق و حق ــات اخ ــز تحقیق مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شـهید  

  بهشتی 

27/5/92  

عضــو کمیتــه  
 راهبردي 

مطالعه تطبیقی سالمت روانی و سالمت معنوي درطرح مشترك با 
  فرهنگستان

ــوق    ــالق و حق ــات اخ ــز تحقیق مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شـهید  

  بهشتی 

27/5/92  

تحلیل محتواي سالمت معنوي در مسیحیت و یهود درطـرح  طرح  مشاور علمی  
  مشترك با فرهنگستان

ــوق    ــالق و حق ــات اخ ــز تحقیق مرک
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شـهید  

  بهشتی 

27/5/92  

طراحی و ساخت مقیاس سنجش سالمت معنوي ایرانـی درطـرح    همکار اصلی  
  مشترك با فرهنگستان

ــوق    ــالق و حق ــات اخ ــز تحقیق مرک
گاه علوم پزشکی شـهید  پزشکی دانش

  بهشتی 

27/5/92  

  Doing research project on organ transplantation 
with Dr Luc Noel regarding death determination 

    

  Performing a literature review on ethical issues 
in blood transfusion  

    

همکار طـرح   
 درس 

دوره اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی ویـژه اعضـاي هیـأت    
  علمی 

مرکــز تحقیقــات اخــالق و تــاریخ    
  پزشکی 

  

طــرح پایــان نامــه طراحــی مــدل عوامــل ســوءرفتار پــژوهش در   استاد مشاور  
  تحقیقات علوم پزشکی ایران ، 

دانشــکده مــدیریت دانشــگاه تهــران، 
  امیرحسین مردانی 

4/8/95  

تدوین راهنماي عمومی اخالق حرفـه اي اعضـاي سـازمان نظـام      مجري طرح 
  پزشکی جمهوري اسالمی ایران 

به ثبـت   20/4/96  سازمان نظام پزشکی 
  رسیده است
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ü  یدروس دانشگاهتدریس: 
تاریخ  مرکز تحقیقات اخالق و ،نسبت فقه، اخالق و حقوق ،اخالق در حوزه بهداشت و سالمت موسسه اخالق و تربیتتدریس  .1

 16/01/95 ،پزشکی
 6/02/95 ،مرکز اخالق پزشکی دانشگاه ،تئوري هاي اخالق پزشکی ،اخالق پزشکی عمومیتدریس  .2
دانشکده دندانپزشکی بندر  ،رضایت آگاهانه رازداري حریم خصوصی ،جنبه هاي اخالقی و حقوقی در دندانپزشکیتدریس  .3

 23/02/95 ،عباس
 03/7/95 دانشکده پزشکی ، ،)نوع دوستی و احترام(پروفشنالیسم  ،اخالق پزشکیتدریس  .4
 17/07/95 دانشکده پزشکی ، ،شرافت و درستکاري(پروفشنالیسم  ،اخالق پزشکیتدریس  .5
 25/09/95 ،دانشکده دندانپزشکی بندرعباس ،ارائه موارد شایع ،اخالق دندانپزشکیتدریس  .6
 26/09/95 ،دانشکده دندانپزشکی بندرعباس تصمیم سازي اخالقی ، ،اخالق دندانپزشکیتدریس  .7
 8/7/95 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،  ،سمینار یک روزه بازآموزي اخالق پزشکیتدریس در  .8
 10/12/95 ،مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،(CPC)آنالیز موارد بالینی  .9

 عمومی دانشکده دندانپزشکی بندرعباس، پزشکیدوره دندانپزشکی براي دانشجویان حرفه اي دنداناخالق   واحد 1تدریس  .10
  1394- 1395نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، 

 95- 96) 1: (هاي نیمسالدانشگاه علوم پزشکی تهران،  عمومی پزشکیدوره اخالق پزشکی براي دانشجویان  واحد 1تدریس  .11
  ، ]ساعت 68[ 93- 94) 2(، ]ساعت 18[ 1394- 1395) 1(،  ]ساعت 39[

و   واحد اخالق پزشکی عمومی براي دانشجویان دکتري تخصصی اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 4تدریس  .12
  1393-1394نیمسال اول و دوم ، دانشجویان دکتراي تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نیمسال دانشگاه علوم پزشکی تهران،  عمومی پزشکیدوره دانشجویان  اخالق پزشکی براي )ساعت 42( واحد 5/2 تدریس .13
 1393- 1394اول و دوم سال تحصیلی  

عمومی دانشکده دندانپزشکی  پزشکیدوره دندانپزشکی براي دانشجویان حرفه اي دنداناخالق  )ساعت 17( واحد 1تدریس  .14
 1393-1394نیمسال اول دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،  بندرعباس،

واحد درس اخالق در آموزش ها و پژوهش هاي پزشکی براي دانشجویان دوره دکتري تخصصی آموزش پزشکی  5/1تدریس  .15
  1391-  1390نیمسال دوم سال تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

نشگاه واحد درس اخالق در سیاستگزاري سالمت براي دانشجویان دوره دکتري تخصصی سیاستگزاري سالمت دا 2تدریس  .16
  1391-  1390نیمسال دوم سال تحصیلی علوم پزشکی ایران،

درس اخالق پزشکی براي دانشجویان پزشکی شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید ) ساعت 34(واحد  2تدریس  .17
  1390- 1389نیمسال دوم سال تحصیلی  بهشتی،

ه دکتري پژوهش محور دانشگاه علوم پزشکی ساعت درس اخالق در پژوهش هاي پزشکی براي دانشجویان دور 6تدریس  .18
 89- 90) 2(شهید بهشتی، 

واحدي  اخالق پزشکی  به دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم  2برخی سرفصل هاي درس  واحد 4 تدریس .19
 )گواهی نبود( 1392 - 1388پزشکی شهید بهشتی، 

تیاري  اخالق زیستی، اخالق در پژوهش و حقوق واحدي اخ 2برخی سرفصل هاي دروس واحد ) ساعت 136( 4تدریس  .20
  1390 - 1388پزشکی  به دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

پزشکی در  معناوین و سرفصل هاي مختلف براي دانشجویان و دستیاران رشته هاي مختلف علو واحد 2مجموعاً   تدریس .21
  )گواهی نبود( 1385 -1387پزشکی شیراز، گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم 
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ü  ارشدکارشناسی و کارشناسی تدریس به دانشجویان  
  

 13/2/95 ،طیف سنجی مسایل اخالق زیست پزشکی ،مرکز اخالق دانشگاه ،اخالق در حوزه مسایل بهداشتیتدریس  .1
 20/2/95 ،اخالق در پژوهش و اخالق سازمانی ،مرکز اخالق دانشگاه ،اخالق در حوزه مسایل بهداشتیتدریس  .2
 1395 - 1394نیمسال دوم   ،موسسه آموزش عالی اخالق و تربیت قم ،واحد اخالق در حوزه مسایل بهداشت 2تدریس  .3
دوره کارشناسی  پرتو درمانی دانشکده  ،درس جنبه هاي  اخالقی و قانونی  پرتودرمانی) ساعت 34( واحد 2دریس ت .4

 1393 - 1392نیمسال اول  ،)کسب نمره الف( ،پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشجویان دوره کارشناسی  رادیولوژي دانشکده پیراپزشکی دانشگاه  ،درس اخالق حرفه اي) ساعت 17(واحد   1تدریس  .5

 1393-1392نیمسال اول  ،)کسب نمره الف( ،علوم پزشکی شهید بهشتی
دوره کارشناسی  پرتو درمانی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه  ،واحد درس جنبه هاي  اخالقی و قانونی  پرتودرمانی 2تدریس  .6

 1389 - 1390نیمسال اول   ،علوم پزشکی شهید بهشتی
اپزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشجویان دوره کارشناسی  رادیولوژي دانشکده پیر ،واحد درس اخالق حرفه اي 1تدریس  .7

 1389 – 1390نیمسال اول   ،شهید بهشتی
دوره کارشناسی  رادیولوژي دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  هاي اخالقی و قانونی، جنبهواحد درس  2تدریس  .8

 1389 – 1390نیمسال اول   ،شهید بهشتی
  ،دانشکده ادبیات و زبانهاي خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی ،واحد درس جمعیت شناسی و تنظیم خانواده 6تدریس  .9

 )گواهی نبود(1389 -1388
  1387  ،واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،واحد درس جمعیت شناسی و تنظیم خانواده 2تدریس  .10

        
  

ü هدایت کنفرانس هاي دانشجویی:  
  . 1396تا مهر  1395، از آبان CPCهدایت جلسات 

  
ü تدریس در کارگاه ها به زبان انگلیسی: 

  
1. Starting Medical Profession, Philosophy of Medicine and Professionalism,  سالن  G6  سازمان

28/06/95، مرکزي دانشگاه  

2. Health Emergencies in Large Populations, ethics of providing health care in danger, هتل  

07/06/95 ،استقالل تهران  

3. International students Starting  Medical Profession, Medical Professionalism, سالن آناتومی  

22/09/95 ،دانشکده پزشکی  

  
ü به زبان فارسی ها تدریس در کارگاه:  

  1396شهریور  3مردادماه تا  27هاي زیست پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش .1
  1396فروردین ماه  24پژوهشی ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اخالق در انتشار آثار  .2
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 1395اسفندماه  3اخالق در انتشار آثار پژوهشی ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،  .3
 3هاي اخالق، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،  هاي اخالق ویژه کارکنان کمیته کارگاه توانمندسازي اعضاي کمیته .4

  1395اسفندماه 
اسفندماه  3ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،  هاي اخالق ویژه اپیدمیولوژیست کارگاه توانمندسازي اعضاي کمیته .5

1395 
اسفندماه  3هاي اخالق ویژه نمایندگان جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،  توانمندسازي اعضاي کمیتهکارگاه  .6

1395 
هاي کوچک با محوریت اخالق و  ، آماده سازي اساتید جهت هدایت بحث در گروه)ساعت 20(اي  کارگاه اخالق و تعهد حرفه .7

  1395بهمن  27اي،  تعهد حرفه
 1395ساعت، فروردین ماه  6پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، -هاي زیست ر پژوهشاخالق د کارگاه .8
 1394اسفندماه  16، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، )ساعت 6(کارگاه اخالق در پژوهش  .9

ساعت،  8پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، - هاي زیست اخالق در پژوهش توانمند سازي اعضاي کمیته هاي کارگاه .10
  1394اسفند ماه 

پزشکی، همزمان با چهارمین کنگره سراسري اخالق - هاي زیست اخالق در پژوهش توانمند سازي اعضاي کمیته هاي کارگاه .11
 1394ساعت، بهمن ماه  2پزشکی، تهران، سالن اجالس سران، 

بهمن  16و  15هاي علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  اي اخالق در پژوهشکارگاه توانمندسازي اعضاي کمیته ه .12
  1394ماه 

ساعت، دي  8پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، - هاي زیست اخالق در پژوهش توانمند سازي اعضاي کمیته هاي کارگاه .13
  1394ماه 

ان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی پزشکی ویژه تصمیم گیرندگ-کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .14
  1394ساعت، آبان ماه  2اهواز، 

پزشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشکده علوم پزشکی -کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .15
  1394ساعت، آبان ماه  2آبادان، 

ساعت، آذر  8پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، - هاي زیست اخالق در پژوهش توانمند سازي اعضاي کمیته هاي کارگاه .16
  1394ماه 

پزشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشکده علوم پزشکی -کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .17
  1394ساعت، آبان ماه  2ساوه، 

گان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی پزشکی ویژه تصمیم گیرند-کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .18
  1394ساعت، آبان ماه  2اراك، 

پزشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی -کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .19
  1394ساعت، آبان ماه  2سمنان، 

میم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی پزشکی ویژه تص-کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .20
  1394ساعت، آبان ماه  2شاهرود، 

پزشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی -کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .21
   1394ساعت، آبان ماه  2مازندران، 

پزشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی -تکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیس .22
  1394ساعت، آبان ماه  2بابل، 

ساعت، آبان  8پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، - هاي زیست اخالق در پژوهش توانمند سازي اعضاي کمیته هاي کارگاه .23
  1394ماه 
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ژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی پزشکی وی-کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .24
  1394ساعت، آبان ماه  2قم، 

پزشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی -کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .25
  1394ساعت، آبان ماه  2البرز، 

زشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی پ-کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .26
   1394ساعت، مهر ماه  2کرمان، 

پزشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی -کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .27
  1394ساعت، مهرماه  2رفسنجان، 

پزشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی -هاي زیستکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش  .28
  1394ساعت، مهرماه  2یاسوج، 

پزشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی -کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .29
  1394ساعت، مهرماه  2شیراز، 

ساعت، مهر  8پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، - هاي زیست اخالق در پژوهش اي کمیته هايتوانمند سازي اعض کارگاه .30
  1394ماه 

پزشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی -کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .31
  1394ساعت، مهرماه  2کرمانشاه، 

پزشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی -هاي زیستکارگاه توجیهی اخالق در پژوهش  .32
  1394ساعت، مهرماه  2کردستان، 

پزشکی ویژه تصمیم گیرندگان و مدیران دانشگاه ها، دانشگاه علوم پزشکی -کارگاه توجیهی اخالق در پژوهش هاي زیست .33
  1394ساعت، مهرماه  2یزد، 

ساعت، اسفند ماه  4بیماري ها و پیامد هاي سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  کارگاه کشوري مدیریت ثبت .34
1393 

بیمارستان  کارگاه دو روزه اخالق در پژوهش  مرکز تحقیقات سل و بیماري هاي ریوي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .35
 1389بهمن ماه  ساعت، 2، تهران مسیح دانشوري

، 25/1/86؛ 9/10/85، 27/7/85، 24/4/85: هاي تاریخ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، )واحد 2(کارگاه اخالق پزشکی  .36
  7/2/87، 21/1/87؛ 28/7/86، 23/4/86

  
  
  

  تدریس کارگاه پژوهشی 
          
کارگاه اخالق در پژوهش ویژه اعضاي   

  هیات علمی
دانشکده علوم پزشکی 

  آبادان
ساختار و عملکرد کمیته 

  هاي اخالق در پژوهش
1395/02/05  

کارگاه اخالق در پژوهش ویژه اعضاي   
  هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی 
  گرگان

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/03/16  

کارگاه اخالق در پژوهش ویژه اعضاي   
  هیات علمی

مباحث مختلف اخالق در   انستیتو پاستور ایران
  پژوهش

1395/03/06  

اعضاي کارگاه اخالق در پژوهش ویژه   
  هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی 
  بیرجند

سرفصل هاي مختلف اخالق 
  در پژوهش

1395/04/26  

  1395/05/21سرفصل هاي مختلف اخالق دانشگاه علوم پزشکی کارگاه اخالق در پژوهش ویژه اعضاي   
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  در پژوهش  قزوین  هیات علمی
گارگاه یک روزه مرکز نقشه برداري   

 مغز دانشگاه شهید ب
اخالق در پژوهش هاي   شهید بهشتی دانشگاه

  پزشکی
1395/05/14  

توانمند سازي نمایندگان جامعه در   
  کمیته هاي اخالق

دانشگاه علوم پزشکی 
  اراك

سرفصل هاي مختلف اخالق 
  در پژوهش

1395/06/03  

توانمند سازي نمایندگان جامعه در   
  کمیته هاي اخالق

دانشگاه علوم پزشکی 
  اراك

در مباحث مختلف اخالق 
  پژوهش

1395/06/04  

توانمند سازي نمایندگان جامعه در   
  کمیته هاي اخالق

دانشگاه علوم پزشکی 
  اراك

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/06/05  

دانشگاه علوم پزشکی   مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش  
  مازندران

سرفصل هاي مختلف اخالق 
  در پژوهش

1395/06/13  

دانشگاه علوم پزشکی   در پژوهش مدرسه تابستانی اخالق  
  مازندران

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/06/14  

دانشگاه علوم پزشکی   مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش  
  مازندران

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/06/15  

دانشگاه علوم پزشکی   مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش  
  مازندران

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/06/16  

دانشگاه علوم پزشکی   مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش  
  مازندران

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/06/17  

دانشگاه علوم پزشکی   مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش  
  مازندران

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/06/18  

  
  تدریس در کارگاه هاي آموزشی

          
آموزشی مدیریت ثبت کارگاه   

  بیماري ها
سالن کتابخانه مرکزي 
  دانشگاه علوم پزشکی ایران

مالحظات اخالقی در برنامه 
  هاي ثبت بیماري ها

1395/02/15  

کارگاه ویژه اعضاي روش   
شناس کمیته اخالق در 

  پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی 
  کرمان

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/06/01  

ضاي روش کارگاه ویژه اع  
شناس کمیته اخالق در 

  پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی 
  کرمان

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/07/01  

کارگاه ویژه اعضاي روش   
شناس کمیته اخالق در 

  پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی 
  کرمان

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/07/02  

دانشگاه علوم پزشکی   اخالق در پژوهش  
  بوشهر

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/07/15 

مرکز تحقیقات پاسخ هاي   اخالق در پژوهش  
  ایمنی دانشگاه شاهد

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/07/29 

 1395/09/17مباحث مختلف اخالق در دانشگاه علوم پزشکی کارگاه کارشناسان مسؤول   
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  پژوهش  بندرعباس  کمیته هاي اخالق در پژوهش
کارگاه کارشناسان مسؤول   

  کمیته هاي اخالق در پژوهش
دانشگاه علوم پزشکی 

  بندرعباس
مباحث مختلف اخالق در 

  پژوهش
1395/09/17 

کارگاه کارشناسان مسؤول   
  کمیته هاي اخالق در پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی 
  بندرعباس

مباحث مختلف اخالق در 
  پژوهش

1395/09/18 

  Starting Medical 
Profession  

سالن آناتومی دانشکده 
  پزشکی

Introduction for 
Professionalism  

1395/09/22 

کارگاه اخالق در انتشار آثار   
  پژوهشی

تاالر ابن سیناي دانشگاه 
علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

تجربیات اخالق در نشر در 
  وزارت بهداشت

1395/10/09 

پستان پژوهشکده سرطان   کارگاه اخالق در پژوهش  
  جهاد دانشگاهی

مباحث گوناگون اخالق در 
  پژوهش

1395/10/23 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد   اخالق در پژوهش  
  گرگان

مباحث گوناگون اخالق در 
  پژوهش

1395/10/14 

دانشگاه علوم پزشکی   کارگاه اخالق در پژوهش  
  زاهدان

مباحث گوناگون اخالق در 
  پژوهش

1395/10/16 

پژوهش ویژه کارگاه اخالق در   
 اعضاي کمیته هاي اخالق

  )گواهی دارد(

ساختار و کارکرد کمیته 
  هاي اخالق در پژوهش

دانشگاه علوم  G6 سالن
  پزشکی تهران

1395/10/08 

کارگاه اخالق حرفه اي ویژه   
  اعضاي هیات علمی بالینی

نحوه بررسی و تصمیم سازي   مرکز اخالق دانشگاه
  اخالقی در بالین

1395/10/25 

آموزش استدالل اخالقی   
اعضاي هیات علمی دانشکده 

  پزشکی

نحوه بررسی و تصمیم سازي   مرکز اخالق دانشگاه
  اخالقی در بالین

1395/11/02 

کارگاه اخالق در انتشار آثار   
 پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی 
  هرمزگان

اخالق در انتشار آثار 
  پژوهشی

1395/11/07 

کارگاه اخالق حرفه اي ویژه   
  اعضاي هیات علمی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی 
  مازندران

مباحث گوناگون اخالق در 
  پژوهش

1395/11/21 

دانشکده پرستاري دانشگاه   کارگاه اخالق در پژوهش  
علوم پزشکی شهید 

  بهشتی

مباحث گوناگون اخالق در 
  پژوهش

1395/11/20 

داشگاه علوم پزشکی   کارگاه اخالق در پژوهش  
  دزفول

گوناگون اخالق در مباحث 
  پژوهش

1395/11/28 

کارگاه اخالق در پژوهش ویژه   
 روحانیون کمیته اخالق

  )گواهی دارد(

مباحث گوناگون اخالق در   داشگاه علوم پزشکی قم
  پژوهش

1395/12/04 

مباحث گوناگون اخالق در   کارگاه اخالق در پژوهش  
  پژوهش

 1395/12/24  داشگاه علوم پزشکی بهبهان

در انتشار آثار پژوهشی اخالق   
  انتشار آثار پژوهشی

اخالق در انتشار آثار   داشگاه علوم پزشکی اهواز
  پژوهشی

1396/02/07 
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داشگاه علوم پزشکی   اخالق در انتشار آثار پژوهشی  
  مازندران

اخالق در انتشار آثار 
  پژوهشی

1396/02/14 

داشگاه علوم پزشکی بقیه   اخالق در انتشار آثار پژوهشی  
  اهللا

اخالق در انتشار آثار 
  پژوهشی

1396/02/26 
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ü آموزشی کارگاه هاي/دوره ها اداره و راه اندازي، طراحی:  

  
 تدوین طرح درس اخالق پزشکی عملی دوره پزشکی عمومی  .1
پزشکی ویژه اعضاي هیات علمی جهت معاونت فرهنگی دانشگاه علوم -تهیه طرح درس دوره اخالق در پژوهش هاي زیست .2

  پزشکی تهران
  ١٣٩۶تا مھر  ١٣٩۵گروه اخالق پزشکی مھر  cpcاداره جلسات برنامھ ریزی و   .3
  تا کنون  ١٣٩۶گروه اخالق پزشکی مھر  سخنرانی ماھانھ اداره جلسات برنامھ ریزی و  .4
 »مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی«طراحی دوره آموزشی  .5
  اخالق پزشکی، محل تصویب در دبیرخانه مربوطه در وزارت بهداشتاصالح برنامه درسی دکتراي تخصصی  .6

  مسوول برگزاري کارگاه ها 
  تاریخ  محل برگزاري  نام کارگاه  ردیف

  25/02/95  دانشکده علوم پزشکی آبادان  کارگاه اخالق در پژوهش ویژه اعضاي هیات علمی  
  6/03/95  انستیتو پاستور ایران  کارگاه اخالق در پژوهش  
  16/03/95  دانشگاه علوم پزشکی گرگان  کارگاه اخالق در پژوهش  
  26/04/95  بیرجند  دانشگاه علوم پزشکی  کارگاه اخالق در پژوهش  
  1395/05/21  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  کارگاه اخالق در پژوهش  

کارگاه ویژه اعضاي روش شناس کمیته اخالق در   مدیریتتدریس و 
  پژوهش

  1395/06/31  پزشکی کرماندانشگاه علوم 

کارگاه ویژه اعضاي روش شناس کمیته اخالق در  تدریس و مدیریت
  پژوهش

  1395/07/01  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارگاه ویژه اعضاي روش شناس کمیته اخالق در  تدریس و مدیریت
  پژوهش

  1395/07/02  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  1395/07/15  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  پژوهشکارگاه اخالق در  تدریس و مدیریت
مرکز تحقیقات واکنش هاي ایمنی   کارگاه اخالق در پژوهش تدریس و مدیریت

  دانشگاه شاهد
1395/07/29  

  6/08/95  سالن آناتومی دانشکده پزشکی  Starting Medical Profession تدریس و مدیریت
  13/08/95  ستاد دانشگاه G6 سالن  Starting Medical Profession تدریس و مدیریت

آموزش نمایندگان جامعه درکمیته هاي اخالق در   
  پژوهش

  1395/06/03  دانشگاه علوم پزشکی اراك
04/06/95  
05/06/95  

  13/06/95- 18  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش  
هاي اخالق کارگاه ویژه کارشناسان مسؤول کمیته  تدریس و مدیریت

  پژوهش
  17/09/95- 18  دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس

  9/10/95  تاالر ابن سیناي دانشکده پزشکی  کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی تدریس و مدیریت
  14/10/95  دانشگاه آزاد گرگان   کارگاه اخالق در پژوهش تدریس و مدیریت
  1395/10/16  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  کارگاه اخالق در پژوهش تدریس و مدیریت
پژوهشکده سرطان پستان جهاد   کارگاه اخالق در پژوهش تدریس و مدیریت

  دانشگاهی
1395/10/23  

  1395/11/20دانشکده پرستاري دانشگاه شهید   کارگاه اخالق در پژوهش تدریس و مدیریت
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  بهشتی
  

ü انگلیسی  علمی مقاالت:  
INDEX 

/Publisher Information  of article 
Archives of 

Iranian 
Medicine  

Health of Migrants in Iran from the perspective of Social Justice: A 
Systematic Literature Review, October 2016 

Inderscince  

Laura Bisaillon, Ehsan Shamsi Gooshki, Linda Briskman. Medico-legal 
borders and the shaping of health services for Afghans in Iran: physical, 
social, bureaucratic, and public health conditions of care. Int. J. Migration 
and Border Studies,  2016; 2(1):40-58 

PubMed 
Ehsan Shamsi Gooshki, Neda Allahbedashti. The process of justifying 
assisted reproductive technologies in Iran. Indian J Med Ethics, April-June 
2015; 12 (2): 87-97 

ISI 
Ehsan Shamsi Gooshki. Usually the best title is the one with the best 
definition. Arch Iran Med, Jan 2015; 18(1):69 

ISI 
Mahmoud Abbasi, Ehsan Shamsi Gooshki, Neda Allahbedashti. Abortion 
in Iranian Legal System. Iran J Allergy Asthma Immunol, February 2014; 
13(1):71-84 

ISC 
Mahmoud Abbasi, Ehsan Shamsi Gooshki, Neda Allahbedashti, Raheleh 
Rezaee. Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Its Ethical Aspects. 
Iranian Journal of Medical Ethics. 2012; 1(2). 62-83 
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ü علمی پژوهشی فارسی  مقاالت:  

  
  

  
  مشخصات مقاله

  نوع  مجله
علمی پژوهشی (

  )ترویجی/

1. 
سالمت معنوي در مراقبت هاي نگهدارنده پایان . ، هدیه موحدي، صبا صفاريشمسی گوشکیاحسان محمود عباسی، 

  پژوهشی-علمی  131-97. 1393، زمستان 30سال هشتم، شماره . فصلنامه اخالق پزشکی. حیات در نظام سالمت

احسان شمسی گوشکی، مینو علیپور سخا، حکیمه مصطفوي. تخصیص منابع  نظام مراقبت سالمت: دیدگاه اخالقی.  .2
95-67. 1393، پاییز 29سال هشتم، شماره . فصلنامه اخالق پزشکی   پژوهشی-علمی 

فرین تاتاري، یوسف محمد پور، احسان شمسی گوشکی، محمود عباسی. بررسی ابعاد اخالقی اهداي جنین و گامت از  .3
182-153. 1393، بهار 27سال هشتم، شماره . پزشکیفصلنامه اخالق . منظر اصول چهارگانه اخالق پزشکی   پژوهشی-علمی 

 درآمدي .احسان شمسی گوشکیسیمین اسماعیل پور زنجانی، نصراهللا شادنوش، زهره خوش گفتار، سهیال مشعوف،  .4
. 1392، زمستان 26سال هفتم، شماره . فصلنامه اخالق پزشکی. ایران در پرستاري دانشجویان براي اخالقی کدهاي بر

11-30  
  پژوهشی-علمی

معنویت و . ، نصراهللا شادنوش، مهدي ابراهیمیاحسان شمسی گوشکیمریم اکبري الکه، شهرام یزدانی، عباس مکارم،  .5
  پژوهشی-علمی  134-115. 1392، زمستان 26سال هفتم، شماره . فصلنامه اخالق پزشکی. تعالی معرفتی و رفتاري در آموزش عالی

 يها شاخص خالقیابررسی . ، محمود عباسی، سمیه دالوري، محسن بیاتیاحسان شمسی گوشکی سجاد دالوري، .6
سال . فصلنامه تاریخ پزشکی.  ن نیازمند در مرکز پیوند اعضاي بیمارستان نمازي شیرازابیمار به پیوندي   بدک تخصیص

  189 -167.  1392، زمستان  17پنجم ، شماره
  پژوهشی-علمی

 مقاالت کمی و موضوعی بررسی .، محمود عباسیاحسان شمسی گوشکی فاطمه جاویدان، محمد صادق دهقان، .7
. مد پاب در شده جهانی نمایه بهداشت سازمان شرقی مدیترانه منطقه اسالمی در کشورهاي پزشکی اخالق با مرتبط

  162-147. 1392، زمستان 25سال هفتم، شماره . فصلنامه اخالق پزشکی
  پژوهشی-علمی

تحلیل نظریه رشد اخالقی کولبرگ با . ، محمود عباسیاحسان شمسی گوشکی جاویدان، محمد صادق دهقان،فاطمه  .8
 پژوهشی-علمی 11-48.  1391، زمستان  6سال دوم ، شماره. فصلنامه اخالق زیستی .رویکرد قرآنی

. اخالق زیستی فصلنامه. اخالق در گردشگري سالمت، . ، محمود عباسیاحسان شمسی گوشکیحکیمه مصطفوي،  .9
 پژوهشی-علمی  161-180.  1391، تابستان  4، شماره. سال دوم

تعریف مفهومی و . راد، مریم اکبري الکه ، محسن ناصريگوشکی احسان شمسیمحمود عباسی، فریدون عزیزي،  .10
تابستان  ،  20سال ششم ، شماره. فصلنامه اخالق پزشکی . یک مطالعه روش شناختی:عملیاتی سازي سالمت معنوي

1391  .44-11  
 پژوهشی-علمی

فصلنامه اخالق . تراوایی اخالق زیستی اسالمی و اخالق زیستی سکوالر .شمسی گوشکی احسانعباسی محمود،  .11
 پژوهشی-علمی  103-137.  1390، پاییز  1، شماره. سال اول. زیستی

فصلنامه   . سالمت معنوي در برنامه آموزش علوم پزشکی. ، محمود عباسیاحسان شمسی گوشکیمریم اکبري الکه،  .12
 پژوهشی-علمی  113-130. 1389، زمستان  14، شماره. سال چهارم. اخالق پزشکی

بررسی جایگاه علمی  سالمت معنوي و نقش . ، زهرا معماریانیاحسان شمسی گوشکی الدن عباسیان محمود عباسی، .13
.  1389، زمستان  14، شماره. سال چهارم. فصلنامه اخالق پزشکی  .یک مطالعه مقدماتی: ها آن در پیشگیري از بیماري

104-83  
 پژوهشی-علمی

. فصلنامه اخالق پزشکی. مالحظات اخالقی در پژوهش هاي ژنتیک انسانی. شمسی گوشکی احسانعباسی محمود،  .14
 پژوهشی-علمی  11-37. 1389، بهار  11، شماره. سال چهارم
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ü  فارسی کتابتالیف :  

  
، تهران، انتشارات )تالیف(» درآمدي بر سالمت معنوي«محمود عباسی، احسان شمسی گوشکی، محمد جواد ابوالقاسمی،   .1

 1392حقوقی با همکاري فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران، 
تهران، انتشارات حقوقی،  ). یف و ترجمهتال( »نهاد اسالمی اخالق در علم و فناوري« احسان شمسی گوشکی، محمود عباسی .2

1391  
  
  

ü  انگلیسی کتابتالیف :  
1. Mahmoud Abbasi and Ehsan Shamsi Gooshki. Legal Protection for Biomedical Ethics in 

Iran. Biomedical Ethics in Iran: An Application of Islamic Bioethics. Edited by Alireza 
Bagheri. Eubios Ethics Institutes. Christchurch, N.Z. 2014: 91-116 

 
2. Ehsan Shamsi Gooshki. Ethical Framework. Clinical Guidelines for Diseases of the Breast. 

Edited by Asiyeh Olfatbakhsh. ACECR Press. Tehran, Iran. 2014:7-8 

  
ü ها نامه پایان   

  
هاي اخالقی در  بررسی چالش«تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد داور داخل گروه، مرکز  .1

 1396، علی خاجی، شهریور »مدیریت بحران و ارائه مدل اخالقی متناسب با شرایط کشور
 بررسی معیارهاي اخالق در«استاد داور، مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  .2

  7/5/96، فروزان اکرمی، »سیاستگزاري سالمت ایران، طراحی چارچوب عملی و ارزیابی کارآیی آن
، امیرحسین »طراحی و مدل تبیین عوامل موثر بر سوءرفتار پژوهش در تحقیقات علوم پزشکی«استاد مشاور پایان نامه  .3

  8/12/95مردانی، 
نگرش دستیاران تخصصی مجتمع بیمارستانی امام خمینی درباره  بررسی میزان آگاهی و نحوه«استاد داور منتخب گروه،  .4

 ، سمیه اکبري سامانی »1395منشور حقوق بیمار در سال 
  2/12/93استاد اور منتخب گروه، دانشکده پرستاري و مامایی اصفهان، دکتر شهناز کهن،  .5

  
  
  

ü ملی در سطح  تهیه اسناد و خالصه هاي سیاستی : 
  
  حرفه اي سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایرانراهنماي عمومی اخالق  .1
  راهنماي اخالق حرفه اي انجمن علمی آسم و آلرژي ایران .2
  خالصه هاي سیاستی فرهنگستان علوم پزشکی .3
  درمان و آموزش پزشکی راهنماي انجام کارآزمایی بالینی با دریافت هزینه از بیماران  وزارت بهداشت، .4
   10/6/95)تاریخ ابالغ (  ، )فرهنگستان(آموزش اخالق پزشکی در ایران خالصه سیاستی تدوین سند  .5



٢٦ 

   10/6/95) تاریخ ابالغ ( ،)ستانفرهنگ( خالصه سیاستی موانع بین المللی شدن دانشگاه هاتدوین سند  .6
   27/06/95) تاریخ ابالغ (  ،ریوي فرهنگستان - خالصه سیاستی عدم احیاي قلبی تدوین سند  .7
ري تدوین برنامه سه ساله کمیته هاي  اخالق در پژوهش هاي علوم پزشکی کشور، نشست تخصصی کشو .8

  1393شیراز، 
9.   
ü دانشگاهی در سطح  تهیه اسناد و خالصه هاي سیاستی :  

 گروه اخالق پزشکی ، cpcراهنماي نحوه برگزاري جلسات  .1
 گروه اخالق پزشکی، ژورنال کالبراهنماي نحوه برگزاري جلسات  .2
  

  

ü  ها و کنگره هاي داخلیشرکت در همایش:  
  

  28/09/95، سالن همایش هاي کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران، یادمان زکریاي رازي .1
  1/03/96، دانشگاه صنعتی شریف، سمینار یک روزه اخالق در علوم و فناوري .2

  
  

ü شرکت در همایش ها و کنگره هاي بین المللی:  
ته بین الدولی اخالق زیستی یونسکو به عنوان نماینده جمهوري اسالمی نشست مشترك کمیته بین المللی اخالق زیستی و کمی

  1395شهریور  25-24، مقر اصلی یونسکو پاریس، ایران
  
  

ü شرکت در کارگاه هاي آموزشی: 
  1392تهران، / دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   End Noteآشنایی با نرم افزار کارگاه آموزشی  .1
  1391تهران، /پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهیگارگاه یک روزه سالمت جنسی،  .2
  1389تهران، / کارگاه آموزشی پزشک و قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران .3
  1386شیراز، / کارگاه آموزشی اخالق حرفه اي، گروه اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز .4
  1383شیراز، / ی شیرازکارگاه برنامه ریزي استراتژیک، دانشگاه علوم پزشک .5

  
   



٢٧ 

  

ü فارسی( ي داخلیها در کنفرانس سخنرانی(: 
خالق آکادمیک و معرفی محورهاي کنگره ا ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ،پیش همایش کنگره بین المللی اخالق در علوم و فناوري .1

  1396/03/22 ،اخالق در علوم و فناوري
نقش کانون هاي اخالق حرفه اي دانشجویی در ارتقاء اخالق حرفه اي  ،دانشکده علوم پزشکی آبادان ،سمینار دانشجویی اخالق حرفه اي .2

 1395/02/05 ،در دانشگاه
نقش کمیته هاي اخالق در پژوهش در  ،مرکز تحقیقات پوست و جزام دانشگاه علوم پزشکی تهران ،سمینار روز جهانی کارآزمایی بالینی .3

 1395/02/29 ،انجام کارآزمایی هاي بالینی
استانداردهاي اخالقی در پژوهش هاي پایه و  ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجتمع رفاهی پتروشیمی ،کنگره بین المللی ایمونولوژي .4

 1395/02/07 ،بالینی
 ،زیکا جنبه هاي اخالقی در مواجهه با ویروس ران،تاالر ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ته ،سمینار ویروس زیکا .5

1395/03/06  
  ،جنبه هاي اخالقی در خطاهاي پزشکی ،سالن همایش هاي رازي ،همایش سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی .6
  1395/11/27 ،جنبه هاي اخالقی در سقط جنین ،بیمارستان امام خمینی ،سومین همایش بین المللی ایمونولوژي آسم و آلرژي .7
8. 1395/11/29 
، بیست و هفتمین کنگره انجمن هاي حرفه اي پزشکی در ارتقاي وضعیت اخالق حرفه اينقش  احسان شمسی گوشکی، .9

 .، تهران، ایرانسالن همایش هاي رازي: 15ماه،  اردیبهشت، 1395: جامعه پزشکان متخصص داخلی
الی  13ساعت سخنرانی،  4ها و پیامدهاي سالمت،  سخنرانی در سمینار ملی مدیریت ثبت بیماري احسان شمسی گوشکی، .10

  95اردیبهشت  15
  1395خرداد  6سمینار علمی یکروزه زیکا، تاالر ابن سینا دانشکده پزشکی،  احسان شمسی گوشکی، .11
سمینار جامع پیشگیري از خطاهاي پزشکی، هفتمین گردهمایی علمی فصلی انجمن پزشکان  احسان شمسی گوشکی، .12

  1395مرداد  27- 29عمومی ایران، جنبه هاي اخالقی خطاهاي پزشکی، مرکز همایش هاي رازي، 
ات سمینار یک روزه مطالعات هم ارزي زیستی داروها بر مبناي طبقه بندي شده، اهمیت مالحظ احسان شمسی گوشکی، .13

  1395مرداد  30اخالقی در مطالعات بیواکی واالنسی، هتل المپیک، سالن هگمتانه، 
نامه  سومین گردهمایی علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران، بررسی تطبیقی جایگاه سازمان نظام پزشکی و آیین .14

  1395مرداد  4-6انتظامی نظام پزشکی از گذشته تا امروز، 
  

سمینار یک روزه اخالق در کاهش سوء رفتارهاي پژوهشی، کمیته هاي اخالق در پژوهش در نقش  احسان شمسی گوشکی، .15
گواهی ( .، تهران، ایراندانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سالن همایش: 20ماه،  آبان، 1394پژوهش، 

  ) ندارد
  

 ، مهر1394: نشست اخالق در کارآزمایی بالینی جنبه هاي اخالقی در انجام کارآزمایی هاي بالینی، احسان شمسی گوشکی، .16
  )گواهی ندارد( .، تهران، ایرانسالن معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران: 26ماه، 

  
شانزدهمین گردهمایی بین المللی روند موجه شدن مراقبت هاي کمک باروري در ایران،  احسان شمسی گوشکی، .17

  .، تهران، ایرانهاي رازي سالن همایش: 11ماه،  شهریور، 1394: پزشکی و بیولوژي باروري رویان
  

 سالن همایش: 1ماه،  شهریور، 1394: اخالق دانشگاهی، کنفرانس آشنایی با کلیات اخالق پزشکی احسان شمسی گوشکی، .18
 .، تهران، ایرانهاي کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی ایران

  



٢٨ 

محرمانگی و حریم خصوصی، سمینار مدیریت ثبت : جنبه هاي اخالقی در برنامه ثبت بیماریها احسان شمسی گوشکی، .19
  .، تهران، ایرانکتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی ایرانسالن : 15ماه،  اردیبهشت، 1395: بیماري ها و پیامد هاي سالمت

  
: پزشکی ایران چهارمین کنگره سراسري اخالق پذیرش بیماران توسط پزشک، الزام یا اختیار، احسان شمسی گوشکی، .20

  .، تهران، ایراناجالس سرانسالن همایش : 7ماه،  بهمن، 1394
  

: دومین کنگره بین المللی جراحی چاقی و متابولیک جنبه هاي اخالقی در جراحی چاقی، احسان شمسی گوشکی، .21
 .، تهران، ایرانهاي رازي سالن همایش: 26ماه،  آذر، 1394

 
تقال خون نهمایش طب ا ی، مالحظات اخالقی در انتقال خون با تاکید بر مراودات مالی و پیامدهاي آن،شمسی گوشکاحسان  .22

 .، ایرانتهران، سالن همایش پژوهشکده نیرو: 24ماه،  تیر، 1394: مبتنی بر شواهد
 

  1394مهرماه  26کی ایران، هاي بالینی، دانشگاه علوم پزش برنامه اخالق در کارآزمایی بالینیی، احسان شمسی گوشک .23
  

، 1394: نشست ماهانه انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري اخالق آکادمیک در ایران و جهان، احسان شمسی گوشکی، .24
  .، تهران، ایرانانجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوريسالن : 11ماه،  خرداد

  
سالن همایش : 3ماه،  اردیبهشت، 1394: المللی دردکنگره بین  ی، مالحظات اخالقی در طب درد،احسان شمسی گوشک .25

  .، ایرانتهران، هاي بیمارستان امام خمینی
  

دومین همایش داوران ، گزارش آخرین وضعیت کمیته هاي اخالق در پژوهش هاي علوم پزشکیاحسان شمسی گوشکی،  .26
  .، تهران، ایراناجتماعات هتل اسپیناستاالر : 17ماه، اردیبهشت ، 1394: کارآزمایی هاي بالینی سازمان غذا و دارو

  
دانشکده : 17ماه،  اردیبهشت، 1394: سومین کنگره اخالق پرستاري ارتباطات اعضاي تیم  سالمت، احسان شمسی گوشکی، .27

  .، تهران، ایرانپرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  

سالن : 16ماه،  اردیبهشت، 1394: کنگره رادیولوژي ایران رادیولوژي،ی، مالحظات اخالقی در مداخالت احسان شمسی گوشک .28
  .، ایرانتهران، همایش هاي میالد

  
، 1394: اولین سمپوزیوم سلول درمانی و پزشکی بازساختی ی، مالحظات اخالقی در پزشکی بازساختی،احسان شمسی گوشک .29

  .، ایرانشیراز، مجتمع والیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 13ماه،  اردیبهشت
  

کنگره بین المللی  ی، مالحظات اخالقی در مداخالت مرتبط با سلول هاي بنیادي،احسان شمسی گوشک .30
، تهران، سالن همایش هاي میالد: 8ماه،  اردیبهشت، 1394: نورورستوراتولوژي و گردهمایی جهانی نوروپروتکشن

  .ایران
  

: میزگرد تخصصی آموزش اخالق در علوم و فناوري، بیانیه انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري احسان شمسی گوشکی، .31
  .، تهران، ایراناجتماعات موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایرانتاالر : 14ماه، اسفند ، 1393

  



٢٩ 

سمینار چالش هاي ، مفهوم شناسی تطبیقی رضایت آگاهانه به عنوان یک قاعده درست ساز اخالقیاحسان شمسی گوشکی،  .32
  .، تهران، ایراناجتماعات فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایرانتاالر : 7ماه، اسفند ، 1393: اخالق بالینی ایران

  
کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و  ی، مالحظات اخالقی در آزمایشگاه هاي تشخیص طبی،احسان شمسی گوشک .33

  .، ایرانتهران، سالن همایش هاي رازي: 23ماه،  بهمن، 1393: بالینیاولین همایش ویروس شناسی 
  

: سمپوزیوم نقش علوم پایه در ارتقاي سالمت ی، مالحظات اخالقی در پژوهش هاي علوم پزشکی،احسان شمسی گوشک .34
  .، ایرانتهران، سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 29ماه،  بهمن، 1393

  
کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروري و  هفتمینکی، جنبه هاي اخالقی مداخالت کمک به باروري، احسان شمسی گوش .35

: تازه هاي علمی باروري و ناباروري مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروري دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -ناباروري
  .ایران تاالر امام علی دانشگاه شهید بهشتی، تهران،: 3ماه، بهمن ، 1393

  
: ی، مالحظات اخالقی در مواجهه با ویروس ابوال، اولین سمپوزیوم ابوال واقعیت هاي علمی و چالش هااحسان شمسی گوشک .36

  .ایران تهران، ،تاالر ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: 8ماه،  دي، 1393
  

: ی، سمپوزیوم آشنایی با قوانین و مقررات نظام سالمتی، نقش اخالق در پیشگیري از تخلفات پزشکاحسان شمسی گوشک .37
  .ایران تهران، ،بیمارستان میالد: 1ماه،  آبان، 1393

  
مهر ، 1393: اولین کنگره دانشجویی کشوري سرطان ،مالحظات اخالقی و حقوقی بیماران سرطانیاحسان شمسی گوشکی،  .38

  .، ایرانبریز، تدانشگاه علوم پزشکی تبریز: 18ماه، 
  

نشست علمی انجمن ایرانی اخالق در  ،کاربرد نظریه هاي رشد اخالقی در مهندسی اخالقی جامعهاحسان شمسی گوشکی،  .39
 .ایران، تهران، دفتر انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوري: 12ماه، خرداد ، 1393: علوم و فناوري

 
   1393شهریور  1کنفرانس آشنایی با کلیات اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  احسان شمسی گوشکی، .40
  

: 8ماه، خرداد ، 1393: دومین کنگره اخالق پرستاري ،تقویت نقش پرستاران در محیط هاي بالینیاحسان شمسی گوشکی،  .41
  .ایران، تهران، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  
اخالق حرفه اي از نظر تا عمل، پانل اخالق حرفه اي در پزشکان در هفتمین جشنواره مطهري حسان شمسی گوشکی، ا .42

  .، تهران، ایراندانشگاه علوم پزشکی ارتشاجتماعات تاالر : 3ماه، اردیبهشت ، 1393: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
  

: سمینار حقوق و اخالق در طب انتقال خون، انتقال خوناخالق در آموزش و جایگاه آن در طب احسان شمسی گوشکی،  .43
  .، تهران، ایراناجتماعات انتقال خون استان تهرانتاالر : 17ماه، اردیبهشت ، 1393

  
هفتمین کنگره بین المللی احسان شمسی گوشکی، مفهوم تطبیقی رضایت آگاهانه و نقش آن در سقوط مسؤلیت پزشکی،  .44

: 28، فروردین ماه، 1393: تشخیص پزشکی ایران اء کیفیت خدمات آزمایشگاهیو دوازدهمین کنگره کشوري ارتق
 .سالن همایش هاي رازي، تهران، ایران

  



٣٠ 

لزوم تدوین دستورالعمل اخالقی براي مراقبت هاي پزشکی پایان حیات از بیماران در نظام سالمت احسان شمسی گوشکی،  .45
اردیبهشت ، 1393: و حقوقی مراقبت هاي پایان حیات بیماران  نخستین سمپوزیوم ملی جنبه هاي فقهی، اخالقی، کشور
  .، تهران، ایراناجتماعات بیمارستان آتیهتاالر : 17ماه، 

  
کاربردي  بهداشت  –احسان شمسی گوشکی، روش هاي نهادینه کردن اخالق در محیط هاي بالینی، پنجمین سمینار علمی  .46

  .بیمارستان صحرایی امام حسین، اهواز، ایران: 29، بهمن، 1392: و درمان نیروهاي مسلح
  

: 16، بهمن، 1392: احسان شمسی گوشکی، سرطان و مالحظات اخالقی و حقوقی، کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان .47
  .سالن همایش هاي بین المللی صدا و سیما، تهران، ایران

  
لمی جامع اولین همایش عسمینار اداره راه هوایی تنفسی، -ن شمسی گوشکی، جنبه هاي اخالقی انجام احیاي قلبیاحسا .48

تاالر ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی، : 11، بهمن، 1392: ی جمهوري اسالمی ایرانسازمان نظام پزشک شاغالن حرف پزشکی
  .تهران، ایران

  
در طب انتقال خون، سمینار ترانسفوزیون و تازه هاي آن اولین همایش علمی احسان شمسی گوشکی، جنبه هاي اخالقی  .49

تاالر ابوریحان دانشگاه شهید : 10، بهمن، 1392: جامع شاغالن حرف پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران
  .بهشتی، تهران، ایران

  
هاي تشخیص طبی، سمینار کنترل کیفیت  احسان شمسی گوشکی، جنبه هاي اخالقی در ارائه خدمات در آزمایشگاه .50

متعادل براي آزمایشگاه هاي تشخیص طبی اولین همایش علمی جامع شاغالن حرف پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوري 
  .تاالر ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران: 9، بهمن، 1392: اسالمی ایران

  
آموزش محیط زیست با رویکرد هم اندیشی راي حمایت از محیط زیست، احسان شمسی گوشکی، رویکرد روانشناسی اخالق ب .51

  .تاالر ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران: 3، بهمن، 1392 :ه علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتیپژوهشکداخالق 
  

جامعه مهندسین مشاور احسان شمسی گوشکی، مدیریت اخالق در سازمان، سومین همایش سالیانه شوراي اخالق حرفه اي  .52
  .سالن همایش جامعه مهندسان مشاور ایران، تهران، ایران: 28، بهمن، 1392: اخالق مدیریت و مدیریت اخالق: ایران

  
احسان شمسی گوشکی، جنبه هاي اخالقی مداخالت کمک به باروري، ششمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروري و  .53

: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ناباروري مرکز تحقیقات بهداشت باروري و ناباروريتازه هاي علمی باروري و  -ناباروري
  .تاالر امام علی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران: 20، دیماه، 1392

  
انه اخالق و ششمین همایش سالیاحسان شمسی گوشکی، معیارهاي پذیرش در ارائه خدمات باروري از دیدگاه اخالقی،  .54

: 5، دیماه، 1392: معیارهاي پذیرش در ارائه خدمات باروري از دیدگاه حقوقی و اخالقی: پژوهشگاه رویان وريحقوق نابار
  .سالن همایش پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

  
 احسان شمسی گوشکی، سالمت معنوي در مراقبت هاي پایان حیات بیماران محتضر، نخستین سمینار سالمت معنوي .55

سالن همایش هاي امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی : 20، آذرماه، 1392  :ی جمهوري اسالمی ایرانعلوم پزشکفرهنگستان 
  .شهید بهشتی، تهران، ایران

  



٣١ 

مجتمع  احسان شمسی گوشکی، اخالق بالینی فردي و ارتباط در محیط هاي بالینی، سمینار تخصصی اخالق و حقوق بالینی .56
  .درمانی هالل ایران، تهران، ایران -سالن همایش مجتمع دارویی: 27-26ماه، آبان ،1392: 2درمانی هالل ایران - دارویی

  
احسان شمسی گوشکی، اخالق بالینی فردي و ارتباط در محیط هاي بالینی، سمینار تخصصی اخالق و حقوق بالینی مجتمع  .57

  .هالل ایران، تهران، ایران درمانی -سالن همایش مجتمع دارویی: 19- 20آبان ماه، ،1392: 1درمانی هالل ایران - دارویی
  

خودداري از درمان هاي نگهدارنده حیات در مراقبت هاي پایان حیات از بیماران اخالقی احسان شمسی گوشکی، جنبه  .58
سالن : 16،آبان ماه، 1392 ، پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی ششمین کنگره سراسري سرطان پستان ،سرطانی

  .مینی، تهران، ایرانهمایش هاي بیمارستان امام خ
  

احسان شمسی گوشکی، جنبه هاي اخالقی پزشکی خواب، همایش سراسري اختالالت خواب انجمن علمی پزشکی خواب  .59
  .سالن همایش انستیتو تغذیه، تهران، ایران: 15،آبان ماه، 1392: ایران

  
بیماري هاي مجاري صفراوي و هفتمین کنگره بیماران، ERCP احسان شمسی گوشکی، نکات اخالقی در انجام عمل   .60

سالن همایش بیمارستان : 10،مهر ماه، 1392: د دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمرکز تحقیقات گوارش و کب نکراس پا
   .طالقانی، تهران، ایران

  
، 1392 : ناوري هاي نوین آزمایشگاهیهمایش فاحسان شمسی گوشکی، اخالق در تبلیغات فناوري هاي نوین آزمایشگاهی،  .61

  .سالن همایش هاي رازي، تهران، ایران: 10مهرماه، 
  

اولین کنگره  ریوي،- ی، بررسی جنبه هاي اخالقی، حقوقی و فقهی دستور پزشکی عدم احیاء قلبیاحسان شمسی گوشک .62
  .، ایرانتهران، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 1ماه،  خرداد، 1392: اخالق پرستاري

  
ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین احسان شمسی گوشکی، حقوق بیماران در آزمایشگا ه هاي تشخیص طبی ایران،  .63

سالن همایش : 31، فروردین ماه، 1392: کنگره کشوري ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
  .هاي رازي، تهران، ایران

  
درمانی سازمان  هالل احمر -پرستار اخالقی، همایش  روز پرستار مجتمع داروییاحسان شمسی گوشکی، اخالق پرستاري و  .64

  .درمانی هالل ایران، تهران، ایران - سالن همایش مجتمع دارویی: 26، اسفند ماه، 1391:   جمهوري اسالمی ایران
  
طباق خدمات پزشکی با احسان شمسی گوشکی، ابعاد اخالقی، حقوقی و معنوي مراقبت هاي پزشکی در چهارچوب قانون ان .65

، 1391: سیاسی   مراکز درمانی نیروهاي مسلح -همایش  مسؤولین عقیدتیشرع مقدس و آیین نامه مربوطه، نخستین 
    . ایران تهران،سالن همایش بیمارستان  بقیه اهللا، : 1اسفند ماه، 

  
دوره آموزشی توانمند  یمارستانی، تجربه هاي موفق دنیا در نهادینه کردن کمیته هاي اخالق ب احسان شمسی گوشکی، .66

سالن همایش معاونت درمان : 13، دي ماه، 1391: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سازي مدیران ارشد بیمارستان هاي
  .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
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حقوق، اخالق و فقه همایش هانه، احسان شمسی گوشکی، استلزامات عملی براي صدور  دستور عدم احیا و نقش رضایت آگا .67
سالن همایش امام خمینی دانشگاه علوم : 6، دي ماه، 1391،  گاه علوم پزشکی شهید بهشتیدستیاران پزشکی دانش پزشکی

  .پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 

کنگره سراسري سرطان پنجمین شمسی گوشکی، چالشهاي اخالقی در مراقبت هاي پایان حیات از بیماران سرطانی، احسان  .68
  .سالن همایش هاي برج میالد، تهران، ایران: 24،آذر ماه، 1391: پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی پستان

  
دانشکده  کت کننده در المپیاد اخالق پزشکیدانشجویان شر احسان شمسی گوشکی، کلیات اخالق در سرطان، دوره آموزشی .69

  .دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران: 20ماه، ، خرداد 1391: پزشکی دانشگاه شاهد
 

احسان شمسی گوشکی، ملزومات و روش هاي اتخاذ رویکرد علمی به آموزش اخالق بالینی و اخالق در پژوهش به  .70
، اردیبهشت 1391: انشگاه هاي علوم پزشکی شمال کشورپنجمین همایش ساالنه پژوهشی دانشجویان ددانشجویان پزشکی،  

  . ایران ،سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان :26 ماه،
 

احسان شمسی گوشکی، چگونگی رساندن اخبار ناگوار به بیماران، سمپوزیوم ملی اخالق در سرطان جهاد دانشگاهی دانشگاه  .71
  .هران، ایرانسالن همایش هاي ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، ت: 6، مرداد ماه، 1390:علوم پزشکی تهران

  
 : اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران حقیقت گویی در پزشکی، دوره مدون  احسان شمسی گوشکی، .72

  . تاالر اجتماعات ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران: 29، اردیبهشت ماه، 1390
  
آگاهانه در پزشکی، دوره مدون  اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی احسان شمسی گوشکی، ابعاد اخالقی اخذ رضایت  .73

تاالر اجتماعات ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، : 28، اردیبهشت ماه، 1390:  جمهوري اسالمی ایران
  .ایران

  
اي اخالقی و حقوقی هما ه سمپوزیوم جنبهجنبه هاي اخالقی هما نند سازي درمانی و تولید مثلی،  احسان شمسی گوشکی، .74

تاالر اجتماعات سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، : 28، اردیبهشت ماه، 1390:  سازمان پزشکی قانونی کشورنند سازي 
  .ایران

  
 :بین المللی ژنتیک کاربردي دورهاحسان شمسی گوشکی، جنبه هاي اخالقی و اسالمی کار بر روي حیوانات آزمایشگاهی، .75

  )گواهی ندارد( .، بصره، عراقدانشگاه بصره:  2ن ماه، ، فروردی1390
  

اردیبهشت  28کنگره شبیه سازي از منظر فقه و حقوق با موضوع شبیه سازي از منظر اخالق،  احسان شمسی گوشکی، .76
1390 

 
اخالق بین المللی  دومین کنگرهچراغ راهنما در اخالق زیستی، : کاربرد نظریه هاي رشد اخالقی احسان شمسی گوشکی، .77

  . ایرانتهران، سالن همایش پژوهشگاه نیرو، : 17، بهمن ماه، 1389: پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک زیستی
  

تنفسی در نظام سالمت  - لزوم تدوین دستورالعمل اخالقی براي صدور دستور پزشکی عدم احیا قلبی احسان شمسی گوشکی، .78
: 29، مهر ماه، 1389: دانشگاه علوم پزشکی تهرانو تاریخ پزشکی  مرکز تحقیقات اخالقاخالق پزشکی سالیانه کنگره ایران، 

 . سالن همایش هاي ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
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ü هاي داخلی به زبان انگلیسی در کنفرانس سخنرانی :  

کنگره سیزدهمین ، ایرانپزشکی در - ساختار و عملکرد کمیته هاي اخالق در پژوهش هاي زیستاحسان شمسی گوشکی،  .1
  .ایران تبریز، ،مرکز همایش هاي پتروشیمی: 7ماه،  اردیبهشت، 1395: ایران بین المللی ایمونولوژي و آلرژي

دومین کنگره بین ، چهارچوب مفهومی براي کنترل سوء رفتار پژوهشی: تئوري هاي رشد اخالقیاحسان شمسی گوشکی،  .2
  ) گواهی ندارد( .ایران، شیراز، مجتمع والیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 13ماه، آذر ، 1393: المللی اخالق نشر

سومین کنفرانس بین ، روند موجه شدن عمل جراحی تغییر جنسیت در نظام سالمت ایراناحسان شمسی گوشکی،  .3
، لاستانبو، دانشگاه استانبول: 21ماه، شهریور ، 1393: المللی و بین رشته اي سالمت، فرهنگ و بدن انسان

  .ترکیه
  
سومین کنفرانس بین المللی و بین رشته ، روند موجه شدن پیوند اعضا در نظام سالمت ایراناحسان شمسی گوشکی،  .4

  .ترکیه، استانبول، دانشگاه استانبول: 20ماه، شهریور ، 1393: اي سالمت، فرهنگ و بدن انسان
 

احسان شمسی گوشکی، حق بر مرگ از دیدگاه اسالمی و تأثیر آن بر تصمیم گیري هاي اخالقی در مراقبت هاي پایان  .5
چالشهاي پیش روي علم، مذهب و اداره : سمپوزیوم سالیانه اخالق زیستی اسالمی شخصانیت انسانحیات،  

  .دانشگاه جرج تاون، دوحه، قطر: 12، اسفندماه،  1392: جامعه
  
کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و شمسی گوشکی، چالش هاي اخالقی روز پیرامون اخالق در علوم اعصاب،  احسان .6

سالن همایش هاي رازي، تهران، : 28، آذرماه، 1392:  مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایرانبالینی 
 .ایران

  
زنان و : کنگره بین المللی ایدزماران مبتال یا آلوده به ایدز، احسان شمسی گوشکی، برچسب زنی و تبعیض علیه  بی .7

سالن همایش هاي صدرا و سینا،  دانشگاه علوم پزشکی : 12، اردیبهشت ماه، 1391: دانشگاه علوم پزشکی شیراز کودکان
  .شیراز، شیراز، ایران

  
حیوانات، سومین همایش ملی ایمنی احسان شمسی گوشکی، جنبه هاي قانونی و اخالقی پژوهش هاي ژنتیک بر روي  .8

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، : 23، خرداد ماه، 1390:  زیستی و مهندسی ژنتیک انجمن ایمنی زیستی ایران
 .تهران، ایران

 
ي بین سومین کنگرهاحسان شمسی گوشکی، کاربرد نظریه هاي رشد اخالقی در کنترل حرفه اي  در نظام سالمت،  .9

: 3، اسفند ماه، 1389: مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی لی حقوق پزشکیالمل
  .  مرکز همهیش هاي بین المللی جزیره کیش، ایران

  
ي بین سومین کنگرهتنفسی،  - احسان شمسی گوشکی، بررسی تطبیقی جنبه هاي اخالقی دستور پزشکی عدم احیا قلبی .10

: 3، اسفند ماه، 1389: مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی زشکیالمللی حقوق پ
  . مرکز همهیش هاي بین المللی جزیره کیش، ایران
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    عنوان سخنرانی     
  3rd Iranina congress on 

human brain mappng  
Ethics and The 
Brain  

تاالر ابوریحان دانشگاه علوم 
  شهید بهشتیپزشکی 

29-27/06-95  
19-17 2016  

  Scientific proposal and 
paper writing workshop 

Ethics in research 
and plagiarism  

دانشگاه علوم پزشکی شهید 
  بهشتی

3-4 2016 

  16th royan international 
congress on reproductive 
biomedicine 

   2-4 september 
2015 

  1st international & 8th 
annual brest cancer  

  Brest cancer research 
center  

28-30 cotober 
2015 

  4th Iranian international 
headeach congress  

Ethical aspect in 
headeache 

 18-16 هتل المپیک 
september 

2015 
  3rd PAM international 

school on applications of 
nanomaterals in medicine  

Ethics in biomedical 
research in Iran 

 november 4-2  دانشگاه شریف 
2016 

  Starting Medical 
Profession 

سالن آناتومی دانشکده 
  پزشکی

Philosophy of 
Medicine and Medical 
Ethics 

1395/08/06  

  starting medical 
profession 

 philosophy of  ستاد دانشگاه G6 سالن
Medicine and Medical 
Ethics 

1395/08/13  

کنگره بین المللی سلول هلی   
 بنیادي و طب بازساختی

Mashhad Stemcell 2017 

 Contemporary Debates  دانشگاه مشهد
on Ethical aspects of 
stem cell Research in 
iran 

1396/01/30  
31/01/96  

1396/02/01 

  3rd international congress 
on medicl law 
Iranian research center fo 
ethics and law in 
medicine shahid beheshti 
university   

Ethical, legal & 
jurispradential 
aspects of do-not-
resusctiate orders in 
ehlath system of 
IRAN 

International 
convention center of 
Kish Island  

22-24 Feb 

  3rd international congress 
on medicl law 
Iranian research center fo 
ethics and law in 
medicine shahid beheshti 
university   

Controling Medical 
professionals: the 
use of moral 
development 
theories  

International 
convention center of 
Kish Island  

22-24 Feb 

  2nd international congress 
on publication ethics, 
Shiraz 

A conceptual 
framework for 
controlling medical 
research 
misconducts 

Shiraz 4-5 2014 

  Clinical trial day  
 برنامه هست گواهی ندارد 

Clinical research 
ethics  

 may 2016 20 دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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ü مجالت عضویت در هیات تحریریه:   

، مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، )پژوهشی-علمی(دبیر مجله اخالق و تاریخ پزشکی  .1
1396  

  1395مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی،   عضوهیأت تحریریه مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی، .2
 2015از سال  Indian Journal of Medical Ethics (PubMed)عضو شوراي سردبیري نشریه  .3

  
 
ü فعالیت هاي دانشجویی: 

 1380دبیر انجمن کتاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  .1
 1384- 1380دبیر انجمن شعر و ادب دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  .2
 1379قلم دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  دبیر انجمن .3
 1380-1378دبیر شوراي نمایندگان صنفی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  .4
5.   
  1390مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،  مشاور دانشجویی ، .6
  1387درمانی فارس ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  هواي تازه،  دانشجویی مدیرمسئول نشریه .7
  1379دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،  عضو دانشجویی کمیته انضباطی بدوي دانشچویان ، .8
  1379دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس ،  قاصدك ، دانشجویی مدیرمسئول نشریه .9

  1379، )یک سال (ز دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرا در شوراي مشاورین دانشجویی رئیسعضویت  .10
  

ü اجتماعی هاي  فعالیت   
  
  
  

 

ü ها  سایر فعالیت  
 14/05/95، تاریخ PhDطراحی سواالت آزمون جامع  .1
دانشگاه علوم  عضو کمیته تخصصی جشنواره در بخش کیفیت خدمات سالمت دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا، .2

  1394-95پزشکی تهران ، 
  


