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  محمدحسن قدیانی نام و نام خانوادگی :

 تهران  محل تولد :

  1346 سال تولد :

 نفرولوژی  یفوق تخصص دکترای آخرین مدرک تحصیلی :

  شهید بهشتیو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تمام  استاد رتبه علمی :

 

 سوابق علمی و اجرایی : 

 پزشکی علوم فرهنگستان پیراپزشکی علوم گروه وابسته عضو ـ

  1392تا اسفند سال  13/5/1389دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تاریخ  و مدیر حوزه ریاسترئیس اجرایی  ـ مشاور

تا  1393از مهرماه سال  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیگویی به شکایات  ـ مدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخ

 1396ند اسف

 1386تا مهر  1382از سال ـ معاون پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور 

 ـ سر دبیر مجله علمی پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور 

 پایان نامه کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای پزشکی و داروسازی و فوق تخصص  30بیش از ـ استاد مشاور و راهنمای 

،                    های نفرولوژی ، اورژانسکتاب در زمینه های فشار خون، دیالیز، پیوند کلیه 15ـ همکاری در تألیف بیش از 

های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و بقیه ا... و فرهنگستان  با دانشگاهسنگ های سیستم ادراری ، اخالق و حقوق پزشکی 

 علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی 

از جمله دو مورد با مرجعیت و استناد به علمی پژوهشی در مجالت معتبر داخل و خارج از کشور  مقاله 40ـ نگارش بیش از 

 فرهنگستان علوم پزشکی

 فرهنگستان علوم پزشکی در از جمله  طرح تحقیقاتی 15ـ مجری یا همکاری در اجرای بیش از 

 تاکنون  1381تان ـ عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور از زمس

 تاکنون ـ عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی کشور 

 تاکنون 1383ـ عضو هیأت تحریریه و مدیر اجرایی مجله انگلیسی زبان سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسالمی از تیر ماه 

 سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ تخصصی و  علمی ـ مشاور 

 1396تا آبان ماه سال  1384تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور از سال ـ عضو هیأت 

 1396تا آبان ماه سال ـ دبیر هیأت تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور 

 دبیر علمی همایش سالیانه خطاهای پزشکی در فرهنگستان سه مرتبه -



 عضو هیات مدیره انجمن سالمت الکترونیک-

 ISN (The International Society of Nephrology)عضو -

 عضو کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-

 عضو مدعو ادبی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی-

 علمی پژوهشی دین و سالمت  عضو هیات تحریریه مجله-

 ستاد ترویج اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی کشورو عضو ـ مدیر 

 موسس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور ـ عضو هیأت

 تاکنون 1383ـ عضو هیأت موسس و هیأت مدیره سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسالمی از سال 

 تاکنون 1383ـ مدیر پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسالمی از سال 

 1393تا  1383ـ عضو کمیته اخالق زیستی کمیسیون ملی یونسکو در ایران از سال 

 1383ـ دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی پزشکی قانونی کشورهای اسالمی در سال  

کشور از تاریخ ه علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی مدیر اجرایی مجلکارشناس فنی ، ویراستار علمی و ادبی و ـ 

 1383بهار لغایت  24/2/1379

 بیش از یکصد مورد حقیقاتی و مقاالت علمی پژوهشیـ داور بسیاری از پایان نامه ها ، طرح های ت

 ـ عضو کمیته علمی ، هیأت رئیسه و دبیر بسیاری از همایش ها و کنگره های داخل و خارج از کشور 

 تاکنون  10/9/1381ـ کارشناس سازمان پزشکی قانونی کشور از تاریخ 

 30/7/1376لغایت  22/2/1382شور از تاریخ ـ دبیر کمیسیون تخصصی بیماری های داخلی سازمان پزشکی قانونی ک

سخنرانی های متعدد در زمینه های اخالق و حقوق پزشکی ، سقط جنین ، شبیه سازی ، قصور پزشکی ، فشار خون، نارسایی ـ  

 پیوند کلیه در داخل و خارج از کشور  ودیالیز گرمازدگی، سرمازدگی ، کلیه ، اختالالت الکترولیتی ، 

کل سازمان نظام پزشکی کشور در شورای عالی انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع  ـ نماینده رئیس

 مقدس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

ـ نماینده رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در کمیسیون معین شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت ، درمان و 

 آموزش پزشکی 

 )عج( نده رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در برنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... ـ نمای

ـ نماینده رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در تدوین طرح جامع سالمت روان کشور در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

 پزشکی

 ـ نماینده رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در کمیته الگوی مصرف داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 1378ـ سرپرست بیمارستان امام سجاد )ع( شهرستان آشتیان در سال 

  28/1/1392ـ عضو شورای فرهنگی سازمان نظام پزشکی کشور از تاریخ 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  کنانرسیدگی به تخلفات اداری کار هیأت تجدید نظرو نایب رئیس ـ عضو 

 ـ عضو هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 



 ـ عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 ـ عضو شورای راهبردی اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

  24/3/1390ـ عضو کمیته رتبه بندی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تاریخ 

 ـ سردبیر نشریه دانش پزشکی

 ـ عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 ـ عضو کمیته کشوری ارش و دیه سازمان پزشکی قانونی کشور 

 1387تا سال  1381پزشکی قانونی کشور از سال ـ عضو کمیته کشوری سقط جنین درمانی سازمان 

 ـ عضو هیأت تحریریه مجله علمی درد 

  1382تا  1379ـ عضو دبیرخانه روز پزشک سازمان نظام پزشکی کشور از سال 

ـ دبیر کمیسیون بازنگری قوانین نظام پزشکی در پنجمین گردهمایی روسای سازمان های نظام پزشکی سراسر کشور در سال 

1380  

 ـ عضو شوراهای آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور 

 وزارت کشور  Trans sexualismـ نماینده سازمان پزشکی قانونی کشور در کمیته ساماندهی افراد مبتال به 

 ـ عضو شورای راهبردی فن آوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 معامالتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ـ عضو هیأت تشخیص آیین نامه های مالی و

 ـ عضو کمیته تدابیر ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه غذا و دارو 

 ـ عضو کمیته کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تاریخ 

ی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی ـ عضو شبکه همکاری مطالعات اخالقی ، حقوقی و اجتماعی علوم زیستی مرکز مل

 زیستی 

 ـ مشارکت در تهیه و تدوین اصالحیه بخش دیات قانون مجازات اسـالمی 

 ـ مشارکت در تهیه و تدوین فرم های رضایت و برائت نامه پزشکی 

 ـ مشارکت با سازمان صلیب سرخ جهانی در خصوص فجایع جمعی 

 ـ فعالیت های ادبی و قرآنـی 

 

 ه ها و تشویقات :تقدیر نام

و دریافت لوح تقـدیر در این رابطه از ریاست  1390عضو هیأت علمی نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ـ 

 محترم دانشگاه

 ـ دریافت تقدیر نامه از معاون آموزشی سابق و روسای محترم اسبق ، سابق و فعلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

  1381قدیر از ریاست محترم وقت قوه قضائیه حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی در سال دریافت لوح تـ 



ـ دریافت چندین مرتبه لوح تقدیر از معاونین آموزشی ، پزشکی و بالینی ، اداری و مالی و روسای پیشین و فعلی سازمان 

 پزشکی قانونی کشور

 امی وقت سازمان نظام پزشکی کشور ـ دریافت چندین بار لوح تقدیر از رئیس کل و معاونت انتظ

  1382ـ دریافت تقدیر نامه از هیأت پزشکی حج در سال 

 1383ـ دریافت تقدیر نامه از دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در سال 

 ـ دریافت تقدیر نامه از روسای محترم وقت دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و استان مرکزی

 1378از سرپرست شبکه بهداشت و درمان ، شهروندان ، فرماندار و امام جمعه شهرستان آشتیان در سال  ـ دریافت لوح تقدیر

 1371در سال  ـ دریافت لوح تقدیر از فرماندار شهرستان قـم

  1391ـ کسب رتبه اول شعر و ادبیات و دریافت لوح تقدیر در جشنواره روز پزشک سازمان نظام پزشکی کشور در سال 

رتبه برتر شعر و ادبیات در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دریافت لوح تقدیر از معاونت محترم دانشجویی ـ کسب 

 و فرهنگی وزیر در سال جاری 

  1365ـ شاگرد اول دبیرستان خوارزمی در رشته علوم تجربی در سال 

 6/17با معدل  1372ای در سال  ـ کسب رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقطع دکترای حرفه

و دریافت لوح تقدیر در این رابطه از استاد ارجمند جناب آقای دکتر فریدون  1373ـ دستیار نمونه بیماری های داخلی در سال 

 عزیزی 

 

 

 

 

 


